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 است به قلمِ سناتور رانیمرد و نیا

 [دی]متفاوت تر از هر آنچه که خوانده ا

 یتراژد ، عاشقانه: ژانر

 : خالصه

کشتن تنها مرد  یاست که برا ینوجوان شانزده ساله ا ، یسپهر مایسیال

کند و تا کنون  یسالهاست تالش م ، عاشق اوست تینها یاش که ب یزندگ

با  ییو آشنا یحرفه ا سیدعانو کی افتنِیبا  هنکینگرفته است تا ا یا جهینت

و ؛ شود یاش به کل عوض م یزندگ ریمس ، اوشینوجوان به نام ک  یپسر

 تیطنزِ شخص یشاهد گاه رفتارها ؛ رمان نیدر ا ؟ ستیاو ک یمرد زندگ ماا

 !دیبود. همراهِ من باش میخواه مایسیدردناک ال یها یها و گاه ترآژد

 : مقدمه

 !میرانیمردها و ما

 ؛ دیبفهم مانیرا از صدا نیا

 بم است! یوقت

 : پارت از رمان کی

از  ، کوبد. ادکلن یاتاقم م یمحکم به پنجره  ، دارد یمحبوبم را بر م ادکلنِ

پنجره  ، شهیشود و با برخوردش به ش یم نیآهن یِبه گو لیتبد ، خشم او
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 ، یبیمه یبا صدا ، هیدارد و در صدم ثان یآرام ترک بر م ، اتاق یسرتاسر ی

ها  شهیش تکهتوانم دستم را سرپناه کنم تا  یشود و تنها م یهزاران تکه م

 غیرود ج یم ادمی یشوم که حت یدر چشمم فرو نروند. آن قدر شوک زده م

 درونم کم کنم. شیاز تشو یبکشم و کم

من را به قله  ، که دوست دارد مانند زال یآنقدر عصبان ؛ است یعصبان "او"

 یشود و برا یم مانیپش ، ند آخِر مانند سام پهلواندا یقاف بفرستد اما م ی

 خواهد کرد. یکیرا با هم  نیآسمان و زم ، بازگرداندَنَم

 ، شود و سراپا یگم م ، قلب ناالنم یتک نواز انیم ، بلندش ینفس ها یآوا

 !"او"بختِ نگونِ من و  نیاز ا رمیگ یآتش م

او بر  کشد و هبوط یدست م ، شیشبِ موها نیمشک یدر تارها ، یعصب

 ؛ گونه ام یاشکم رو ی بانهیشود با هبوط غر یتخت است که مصادف م

 یها و قرار ها را نقض م مانیپ یچرا همه  ، کنم هیگر شیقرار نبود برا

 ؟ کرد

کبود  یبرا یبیعج لیکردم تما یمشت شده اش را که حس م یها دست

 یم گذارد و آنها را اهرمِ سرش یم شیکنار زانوها ، کردن صورتم داشتند

حدقه اش بودند  نیخون یاینگاهش که مغروق در در یها یکند. خاکستر

 یرقمه نم چیاز آن ها که ه ، کور یآن هم گره  ، زند یرا به نگاهم گره م

 کرد. ازشانتوان ب
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 یسوزم و م یو م رمیگ یآتش م ، در چشمانش دایآن همه خشم هو از

و  نیشود و نخست یآب روان نم ، بار است که بر آتش درونم نیسوزم و اول

 نداد. رییتغ ، بار بود که جبهه اش را به نفعم نیآخر

که چگونه  نمیب یم ، بکشد ادیخواهد فر یم ، دیسا یبه هم م دندان

با نگاهش هم  یحت ؛ دیگو ینم زیچ چیکند.ه یرا در نطفه خفه م شیصدا

 !میالل کرده ا دیشا ایو  ، مرد را الل کرده ام نیزند. ا یحرف نم

آتش فشان  یمانده  یباق ، کشد یکه م یقی. آه عمردیگ یاهم ماز نگ نگاه

 یم یشوند و چه تالش یم نیاستوارش باال و پائ یدرونش است. شانه ها

 ؟ شد ی! مگر م؟ توانست یکند آرام شود اما مگر م

چگونه  یرانیحجم و نیدر عجبم ا ، نمیب یبار است که او را م نیاول انگار

گزم و قلبم  یلب م ، ردیگ یدلم م ، مرد جمع شود کیتواند در  یم

 "است رانیمرد و نیا"کند  یم یاگریخون

 سقوط: =هبوط

 یآوازخوان: یاگری=خون

*** 

 ییجا : کند یآرام برخورد م ، با من شهیمانند هم ؛ آرام است شیصدا تمیر

 ؟ یریم
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ادب و گستاخم. چشم در حدقه چرخانده و با  یب ، شهیاما من مانند هم و

 میبرا یدر تالشم به او بفهمانم که اندک ذره ا ، داسمآ ی حانهیترکاندن وق

 نداره ها! یبهت ربط : ارزش ندارد

وقت  یلیخ ؛ کشد یدوزد.آه نم یچشمانِ نافذ قاطع را به چشمانم م آن

 کیزند و من  یکشد. پلک م یآه نم گریباشد که د یپنج سال دیاست. شا

 دنیمانم. با د یمدر امان  ، انعکاس آن نگاه روشن یزیاز ت ، هیهزارم ثان

 یشهال م هیحرف از هزاران شکوه و گال کی ادی ، چهره در هم رفته اش

 : تماف

بخواد از ته  نکهیچه برسه به ا ، کشهینفس هم به زور م گهیبنده خدا د نیا"

 "دل واسه تو آه بکشه...

او طرف سام است. من  ، هر چه شود ، دهم ینم تیشهال اهم یحرف ها به

 دیدختر چشم سف کیجز  یزیچ ، پنجاه ساله ییِتازن روس نیدر تصور ا

 دمیمن چشم سف ایدارد  یتیکه سام چگونه شخص ستیمهم ن میبرا ؛ نبودم

مهم نبودند.  میبرا یاندک ، نهاینه ا ؛ طرف سام است ، و شهال هر چه شود

گُمِ  یبه مرور زمان در نظرم رنگ باخته بود و آن روزها ، زیچ همه تیاهم

لکن رنگ  ، خودم رنگ نباخته بودم یه خودم براخوشبختان ، یتیهو یب

 عوض کرده بودم!

 رهیسام از خ ، زند یچشمم را م گرید یبار ، آن نگاه روشن زیبرقِ ت آن

 چیکه من ه ستیاو هم مهم ن یبرا دیشا ؛ ندارد ییابا چیشدن در نگاهم ه

 ؟ برسونمت یخوا یم : شوم یقائل نم شیبرا یارزش
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 ، آن آدامس و بادکنک ساختن داشتم یرواپ یب دنیجو یبرا یدیشد اصرار

کالمم اضافه کردم تا کامال متوجه شود ارزشش  یرا هم به چاشن یتفاوت یب

 موقع ها! نیآژانس رو گذاشتن واس هم : در چه حد است

 ، به من دهد یمجال واکنش نکهیو بدون ا دیآ ی.جلوتر مدیگو ینم یزیچ

 یبرا یهیتوج چیذهنم ه در ، شوم یم یکشد. عصبان یشال نازکم را جلو م

که مبادا  زنمیو گره کور م چانمیپ یکنم. ابرو در هم م ینم دایکارش پ نیا

 : برم یمرا باال  میگزم و صدا یشوم. لب م دهیباز شود و از موضعم عقب کش

 !سیتو ن فهیجلو بردن شال من وظ ایعقب 

.به دیآ یبلندش خوشم نم نِیاز ابروانِ مشک ؛ کند یاخم م ، تیهم به تبع او

متنفر بودم.  نیکرد و من از ا یاضافه م تیهنگام خشم و عصبان تشیجذاب

 یلیخ ، دانستم یمن م یشود ول یدانست چقدر جذاب م یخودش که نم

 شناختم. یم شتریمن سام را از خودم هم ب ؛ دانستم یخوب هم م

 یبه ستوه م ، شود یم یعصبان ، شود یناراحت م ، کند یچه اخم م اگر

مورد  نیبارها در ا: کند یم خمیاما باز هم آرام توب ، میها یکشاز سر دیآ

 !مایسیال میبحث کرد

 یخودت م: شوم یدانستم جذاب نم یم نکهیبا ا، هم متعاقبا اخم کردم من

 ...رهیشالم ناخودآگاه عقب م ، رونیکه پامو بذارم ب یدون
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 یس را مو بعد باز آدام ، نمیادبانه ام را بب یکالم ب ریکنم تا تاث یم یمکث

پس : شود یسام گم م نیسنگ ینفس ها یدر آوا ، تق یترکانم و آن صدا

 خودتو زجر نده.

خونه متعلق به  نیتا دم در هم: دیگو یبا حفظ همان اخم و تن صدا م 

 منه.حداقل حرمتمو تو محدوده خودم داشته باش!

داشتن برادرها  رتیفهمم منظور دوستانم از غ یکنم.نم یرا درک نم رتیغ

خواهد  ی.بلکه سام مستیسام ن رتیغ نی!. به نظرم ا؟ ستیچ شانیدرهاو پ

 نیحکومتش را به من نشان دهد و هر بار هم هم یو ماورا اراتیاخت، قدرت

مسخره  یکند.من به حس ها دیتاک، شیرا با مشخص کردن چارچوب ها

 چیه ، دهند بیفر شتریگرفته بودند تا دختران و زنان را ب رتیکه نام غ یا

 نداشتم. یجایاحت

 یآن کلمه  ، شناسم.سام یاو نم یکس را به خوب چیکنم ه یم حس؛ سام

به  نیاز سه صفت بود. س یدر ذهنم خالصه ا ، میمنفور آن روزها یسه حرف

 جهینت نی! ایموذ یبه معنا میاحمق و م یالف به معنا ، سرسام آور یمعنا

 باشد!توانست  ینم یگرید زیچ ، نیجز ا؛ سام بود یشانزده سال بررس

کشم.دسته  یشالم را عقب م، اش ییالیو یبه محض خارج شدن از خانه  

رانم. قدم  یپشت گوشم م ، صورتم افتاده بودند را یرا که تو میاز موها یا

 یحوال نیا؛ کنم. کوچه ساکت است یکوچه حرکت م یبه قدم به ابتدا

 یصدا دیشا ، آمد یکه آن لحظه م ییساکت است و تنها صدا شهیهم

 ، یحوال نیآسفالت باران زده بود. ساکنان ا یمن به رو یبوت هاحرکت 
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.البته  میمستثنا نبود یمن و سام هم دسته ا ؛ انگار که سالها بود مرده بودند

 یورد ایچه دعا  ، دانم از پر قنداق چه گرفته بود ینم ؛ بود ریسام که نَم

 ینینفربه هر طلسم و  ، نیچن نیهنگام تولد در گوشش خوانده بودند که ا

 یدور و اطرافش بود که امان نم ییماورا یانگار حصار ؛ محافظت شده بود

هم از  یخبر چیه دیشود و شا کیصدمه زدن به او نزد یبرا یزیداد چ

 ینینفر ایدعا  چیمن بدشانس بودم! ه ، بودن نبود و تنها ییحصار و ماورا

 سِیردنوو کی شیخواستم بروم پ ینداشت.در واقع امروز م ریاو تاث یرو

به  یخواستم بروم و بخواهم که ورد یگفتند رد خور ندارد. م یمعروف.م

راحت  یکند و من نفس میتسل نیکه جان به جان آفر دیشا ، جانش بخوانند

 بگذارم. شیدرونم را به نما یواقع یمایسیبکشم و ال

پالتو فرو بردم تا کمتر سردم شود.تا به  بیقرمز شده ام را در ج یها دست

 داًیاش آمد.شد یلپ لپ نیبا آن ماش ایفار، ریتاخ بدون، دمیوچه رسسر ک

 سیمات کی ؛ کرده است دایپ یلپ لپ شانس کیمعتقد بودم که آن را از 

که  ینیماش ؛ آمد ی.اصال از آن خوشم نمیفسفر یرنگ با روکش صندل یآب

مهندس ساخت  کیکودکان ساخته شده بود وگرنه امکان نداشت  یانگار برا

کوچک  یخودرو نیتواند در ا ینم ، یفرد دو متر کیتواند بفهمد خودرو ن

 یرا طرح نم یزیچ نیوقت چن چیه ، دیفهم یچرا که اگر م ؛ شود یجا

 زد.

شباهت به بوق  یب ، نشیآمدم. بوق ماش رونیاز فکر ب ، زد ایکه فار یبا بوق 

را  ییصدا نیچن چگونه، یکوچک نیبه ا نیدانستم ماش ینبود.نم ونیکام
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بود.آرام  ایفار سیمات تیحکا ، اش یزیو آن ت یزیفلفل و ر؛ کند یم دیتول

چاق  من نکهیخودم را در آن جا دادم.نه ا یرفتم و به سخت نیبه سمت ماش

تمام دار و ندارش را در  ایبود. فار ریتنگ و نفس گ نیمحفظه ماش ، باشم نه

 یجور، بود دهیها را جلو کش یجا داده بود.و باالجبار صندل سیمات نیهم

 ، زانوانش هیاز ناح یتا حدود شیکه فرمان در معده اش فرو رفته بود و پاها

 ، شیَن وضع خودرویکرد و با ا یدرک م یخم شده بودند. کاش حداقل کم

 .دیپوش ینم یباد یپاشنه بلند و کاپشن ها یکفش ها

گاه پاک  چیه ، یو سخت یکه با آن همه تلخ یسمتم برگشت و با لبخند به

 ؟ یاحوال خانم دائم الکُفر: تشد گف ینم

 ، کنم جادیا رییدر چهره ام تغ یاندک ایمانند او لبخند بزنم و  نکهیا بدون

 خوشحالم. شهیاتفاقا امروز برعکس هم: گفتم

 ، یرو به اثبات رسوند نیدارو هینظر ، ییتو به تنها: و گفت دیخند ایفار

 ؟ چرا یدونیم

دادن به چهره و  ریبه گ شهیاش را که هم یبحث تکرار نیا ی حوصله

آخرش را به  ایاول  ، شد یکه م ینداشتم. هر بحث ، گشت یحرکاتم باز م

 ، ها مونیما از م یِبر نشات گرفتن ساختار بدن یمبن نیدارو ی هینظر نیهم

کردم  یآمد و او چقدر نفهم بود! سع یکرد و من چقدر بدم م یختم م

مسخره بودنت  یخو یطیدر هر شرا ایآد فار یخوشم م: عوض کنم رابحث 

 !یدیرو از دست نم
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زائد الوصفت  یموجب خوشحال خوامیبده م: تکان داد و گفت یسر ایفار

 ؟ ریتحق ایبزارم  فیتعر یرو به پا نیاالن ا ؟ شم

 .یلیهر کدوم که ما: چشمم ضبطش را نشانه رفتم و گفتم با

 کیدر  یمجاز یفضا قی.از طریحدود شش سال؛ از من بزرگ تر است ایفار

، هیقاجار یدوره  ی.سام مانند مردهامیآشنا شده بود گرید کیم با چت رو

 دیمرا د یاصرار و پافشار یمخالفت کرد اما وقت یداشتن گوش با، لیاوا آن

. تا ختیر یاعصابم بهم م ، آوردن آن روزها هم ادیبا به  یحت ؛ کوتاه آمد

 یب مدام از مضرات ، به راه بود مانیدر خانه  یسوم یجنگ جهان ، دو هفته

 ، دهد یبه من آزاد یتوانست کم یو هر چه که م نترنتیو ا یگوش انیپا

 ، که با آن یا یگوش کیآخرش ختم شد به  ، گفت. اما هر چه که بود یم

با  هدادم.چقدر بچه و ابله بودم ک یپز م ، میها یماه به همکالس کیتا 

 کردم! یذوق م ییزهایچ نیهمچ

 کیعضو  ، لجاجت با سام ، لو طبق معمو یکنجکاو یروز که از رو کی

 ، شیکه آدم ها گرید یایدن کی ؛ شدم یگرید یوارد فضا ، چت روم شدم

 ینوزده ساله دانشجو ندایآنجا ل ایشدند. مثال فار ینم افتی یواقع یایدر دن

 هو دو سال ستیب ایفار قتیاز دانشگاه تهران بود اما در حق یپزشک یرشته 

و شش  ستیب ، ست.من هم که فرخندهاز دانشگاه چلغوزآباد ا پلمهیفوق د

 متاهل بودم. ، ساله و از همه مهم تر

 بود! ییفضا ، ایمن و فار یاما مجاز ؛ بود یمجاز، یمجاز
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، شدم یمیبه کارم آمد.با او صم یلیاما خ، بود یمجاز یدوست نکهیبا ا ایفار 

سام  یبارش هم به اتفاق کیکه دو بار او را به خانه دعوت کردم. یدر حد

 ؟ تهیهمکالس یمطمئن: دیسوال از من پرس کی.فقط دیا در ایفار

 یجا م یرا که از نظرم ب شیتمام سوال ها انیپا ، شهیمن هم مانند هم و

 باز گذاشتم! ، آمدند را

حرفهاست به سمت من برگشت و  نیتر از ا نیسنگ کیتراف دیکه د ایفار

 ؟ و مهدت ییچه خبر از علم جو، خانم یخب ال: گفت

 !یچیه: اختمباال اند یا شانه

 تیفیکه ک یساده ا یدکمه ا یاینوک ؛ زنگ خورد ایتلفنِ فار یگوش

چشم ساده ما  دیقدرت د یِفرا ، آنقدر باال بود که به قول خودش نشیدورب

 ریتصو قیاز تطب ، و بعد ردیبتواند عکس بگ رتیبا چشم بص یبود و مگر کس

 . اوردیشاخ درن ، و عکس گرفته شده یواقع

بود  یاسک ستیپ هیدرازش که شب ینینوک ب یا روسبابه اش ر انگشت

 !ایباش سیه : گذاشت و گفت

را آن چنان  شیصدا ، یدفعه ا کیکرد و تماس را برقرار کرد.  یاهم اهم

اشتباه گرفته باشَمَش!  یداد که برگشتم نگاهش کردم مبادا که با کس رییتغ

ادا شد که و پر ناز و  فیظر نیباره چن کیبه  ، بلندِ گوش خراش یآن صدا

 کنم خودش هم تعجب کرد. یفکر م

 .دیبفرمائ ؟ الـو-
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چرخاند و آب  یباشد حتماً از او بپرسم که چگونه کلمات را در دهان م ادمی

 شد!  یم بایو ز بیدلفر نیداد که چن یو تاب م

 خونمونم! یجکوز یاالن تو ؟ من: را عوض کرد و گفت دنده

زدم  یجا غر م یِودم و  از تنگب یفسفر یها یبا صندل یدر جکوز نکهیا از

با نگاهش هزار خط و نشان  ایکه فار دمیبلند خند ، کردم یو خدا را شکر نم

پارس  کوبیسگم ج ، دیآم.ببخش : گفت یدر گوش شتریو بعد با نازِ ب دیکش

 ..کنهیم

خطاب  ایسگ فار نکهیابرو در هم کشاندم و از ا ؛ دیماس میبر لب ها لبخند

آتش  نیشد در ا زمیه ، که زد هم یش آمد. چشمکخونم به جو ، شده بودم

در  ، اش یشگیطبق عادت هم ، اش را ینییحرص و خشمم. لب پا یلعنت

اُه  : جا به جا کرد یبه سخت ، یدست کیو باز هم دنده را  دیدهانش مک

 دیپاپا چقدر  حساسه.. عمراً اجازه بده من کل یدون یتو که م ، نآرش جو

 رو بدم به شماها... الیو

در  هیاالن است گندِ قض دیفهم  ، ها که بلند شد نیبوق بوق ماش یِصدا

افتاد تو  کوبیآرش! ج یوا: و هراسان گفت دیکش یا یصور غیج ، دیایب

 آب.

به کوچه  ، روان شده کیو از تراف دیبعد تلفن را قطع کرد.بعد بلند خند و

 را هم تا ته ویهمان راد یصدا ، . ضبطش که فلش خور نبوددیچیپ یکیبار

 شک! یشده بود ب وانهی. ددیکرد و بلند بلند خند ادیز
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نگاهم را  ینیکردم که سنگ یکج شده نگاهش م یمات و با دهان همانطور

 یوا: انداخت و گفت ینگاه میباالخره حس کرد و به سمتم ن

 شلوار! هی نیپاچمونو ها! منم و هم یری...نگکوبیج

 تش بده پتروس!نجا ، شهیفعال داره غرق م کوبتونیج: زدم پوزخند

 ها ازشون...  شهی..سگ! انقدر چندشم میییا: اش انداخت ینیبه ب ینیچ

تا  شیحرفش را قطع کرد و با ن عیسر ، افتاده باشد ادشی زیچ کیکه  انگار

 یسمیروابط اسکول نیا یعنی!.. یخدا ال یوا : شده گفت دهیبنا گوش کش

رو اسکل  اروی نیزدم اتبادله ها ... من  نِیداره . ع ریواگ یماریب هی نیع

ناصر  ؟ ومنو! آرش کجا بود با ، خودش یخام و نپخته  الیب خ نمیکردم ا

فروخت!  یم گاریس ، فروختم یمدت فالفل م هیکه  یابونیخودمونه... سر خ

 شماره داد که... ، ش گل کرد یداش مشت پیریاون موقع ت

 شیصدا ؛ دشد که دوبلور نش فیح ، صدا رییدر تغ تینها یآن استعداد ب با

 ، یداشت یبار ی..شوما اگه کاریآج : کرد و ادامه داد یرا کلفت و الت

. میکرد...خالصه ک ما چاکرتونَم هَسّ ریگ ییافتاد و کارتون ب جا یزحمت

 هیتو  شیکردم...چند وقت پ ویزدم شمارشو س ، گهیمنم گفتم داداشمونه د

خود ب  میدرومد ...اَد زد و آشنامیشماره داد بهم ک با هم آشنا ش ، گروه

واسه من... صب تا شب تو اوهاماتش داره  ری... حاال شده آرش کمانگیخود

 دیپر یبود م نیا یحاال منظورش از سوارکار ، یراندازیو ت یسوارکار رهیم

 یکه م شمیراندازیت ، بدبختش مثال توجه منو جلب کنه قیرو کول رف

 گارویته س ، یرمت هیکرد که بتونه از فاصله  یم نیتمر ، شست لب جوب
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خدا واسه  یبندازه تو سطل آشغال...هِ  قیفوت کنه دق ، بکنه تو ته خودکار

 ملت! نیا

توجه  یب ، شد یکه از دهان مبارکش تراوش م یفراوان یدر و گوهرها به

بود که من شهال را  یمسخره و پرشر و شور یآن روزها یبودم و ذهنم حوال

شغل  نیکردم.ا ایرا مه ایفار یاسبکردم به پختن فالفل و کار و ک یوادار م

سام  یشهال جلو یبا دهان لق ، میکه تابستان به راه انداخته بود یخفت بار

 یبرا ، ایمن و فار ییبه کارفرما یفالفل فروش میعظ یلو رفت و پروژه 

 هیسرما ، یاردیلیدار بزرگِ م هیسرما کی هیمتوقف شد. درست شب شهیهم

 که با درآمد آن نساخته بودم! یقشنگ یاهایرو! چه ایاز من بود و کار از فار

 ؟ یال یهو-

 ؟ گمیم یچ یشنو یم: دیسمتش برگشتم.پرس به

 نه.: رنگ پاسخ زدم ، سوالش به

 ؟ زنم یدارم دو ساعت زر م یک یپس برا: نگاهم کرد و غر زد سیپوکرف

نه  دنیگوشو دادن واسه حرف شن ؛ زر یگیم یخودت دار: باال انداختم شانه

 دتم..شرمندنیزر شن

 متوقف و کمربندش را باز کرد. نیکرد و ماش یکج دهان

*** 
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رنگش  یبلوط یبه لطف کفش پاشنه بلند.موها؛ از من بلندتر بود یکم ایفار

موج را  نیموج داشتند و من ا شیزده بودند.موها رونیب یشال پشم ریاز ز

ر تصو یفانتز یِفر و آب یخودم را با موها ، التمیدر تخ شهیدوست داشتم.هم

 ، شیپ اهچند م ؛ سام را فراموش نکرده ام یکردم. اما هنوز آن دعوا یم

آن  ، را قرمز موقت کرده بودم میموها ، از مُد یرویتنوع و پ یاز رو یوقت

که  یبه پا انداخت که همان موقع با خودم عهد بستم تا زمان یچنان قشقرق

 از ذهنم هم گذر نکند. ، فکر رنگ کردن نیا ، کشد ینفس م

 ، خیرا از ب میبه دست گرفته بود تا موها یچیکرده بود و ق یروغن قاطو  آب

ام شد و مثمرالثمر  یبارش بود که حام نیو آخر نیاول ، کوتاه کند. شهال

تند و  یرا کوتاه نکند اما هنوز حرف ها میتا موها ستادیسام ا یواقع! جلو

 : اش در حافظه ام ثبت شده اند دوارانهیو تهد زیت

 : داد گفت یتکان م دوارانهیتاک ، وقفه انگشتش را در برابرم یبکه  همانطور

 هی یفک کرد ؟ یموهاتو مث الجنه کرد یکه رفت یکس و کار یمگه تو ب

 یخوا یکه م یهر غلط یتون یم ، دادم یبهت آزاد ،  یخرده بزرگ شد

 یم یچیوگرنه ق ، که شهال نذاشت فی! حیتو جنبه آزاد بودن ندار ؟ یبکن

 گهیبار د هیمن ماست چقدر کره داره!  هی ینیموهات تا بب نیبه ا ختمندا

 !یدیاز چشم خودت د یدید یهر چ ، نمیازت بب ییغلطا نیهمچ

به  ، اشک ناخواسته در چشمانم جمع شد و ناخواسته تر یبماند که وقت و

چقدر بغلم گرفت و  ، گرفت دنیچک میگونه ها یرو ، نیاصرار گرانش زم
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 یبه همان قهوه ا ، دوش آب ریز ، رنگمخوش  یمعذرت خواست. و موها

 روشن سابق باز گشت.

شدم تا سام را از  یمصمم م شتریب، دمید یرا که م شیها یو آزاد ایفار

کنم.مگر چند  یخواهم زندگ یمحو کنم تا بتوانم هر آن طور که م یزندگ

آنطور که ، اندک عمرم را نیخوب است هم؟ خواهم آمد ایبه دن گریبار د

چطور دوست  قاًیشدم که دق یم جیخودم هم گ یم.گاهدوست دارم باش

 میو تمام تصم ، بردن سام بود نیاما آن روزها تنها هدفم از ب ، شمدارم با

 به بعد مرگ او موکول کرده بودم. ، را گرید یها

 یو ب یکالس یدر اوج ب ، شهیزد و مانند هم میبه بازو یسقلمه ا ایفار 

رو  نجایا ، یاُه اُه ال: گفت سرش انداخت و یرا رو شیصدا ، یفرهنگ

 !سیخرم ن هیخدا  یباش...محض رضا

 کردم. داینه.من به شخصه دو تاشون رو پ: از پشت سرمان آمد ییصدا

 میرو به رو یسرمه ا فُرمیونیپسر بلند و الغر با   کی.میعقب برگشت به

سن  راتیبود که انگار از تاث یدماغ، که نظرم را جلب کرد یزیچ نیبود.اول

 یا کهیکش ندهم تا ت ادیاش را ز یکردم وارس یدر امان مانده بود.سعبلوغ 

پندار  مزهخودخوش حِیوق نیتر ا قیخواست دق یهر چند که دلم م ، نپراند

 . رمیدخترانه ام بگ نیذره ب ریز ، را

: گفت یشاک، برخورده بود شیقبا جیریانگار به ت که، ایاز من فار قبل

 ؟ نه، یخره ا یکیهم حتما اون  یجنابعال
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که باعث افتادن کوله  ، کوتاه یمیاش را برداشت  و با تعظ یکاله فرض پسر

 خرچران هستم!: گفت ، اش شد

قد و  یو هفتاد و خُرده ا کیتواند در  یهمه نمک چگونه م نیبودم ا مانده

 نِیخم شد و کوله اش را برداشت و ح ردیجا بگ لویشصت ک یحدودها

 ینمک یخواست ب یدلم م داًی.شدبه من انداخت یینگاه گذرا ، تکاندنَش

.عجله داشتم و افتمی یدر خود نم یکار نیچن یاما حوصله  ؛ نثارش کنم

توسط شهال تا ساعت ها واعظه ، به خانه دنیرس ریدوست نداشتم با د ساًاسا

 شوم.

آن  ، با پسرک یخودیب یبود و از کل کل ها یگریمود د یاما انگار رو ایفار

 یگَلَت رو سر کوچه جا گذاشت، ب خرچرونخ: بود امدهیچنان هم بدش ن

 .نکهیمثِ ا

دو تاشون گم شده : گفت ، کش آمده اش شیو با همان ن دیخند پسرک

 اومدم دنبالشون.، بود

مثالً غرور  ، به او یتوجه یب قیکرد از طر یسع ، که جداً کم آورده بود ایفار

 برو بابا.: بر باد رفته اش را برگرداند

 یدوباره فشرد.بر خالف تصورم که فکر م، دمرا که من فشرده بو یزنگ و

 یدنبال ما روانه شد.دلم م، به محض باز شدن در، رود یکردم پسرک م

را  زیعز یایالطاف فار ، خواست با کوباندن در رنگ و رو رفته در صورتش

ارزش  ، ندارد و او  یربط چیجبران کنم اما خودم را قانع کردم که به من ه
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تنفر  یجز تالش برا زیچ چید. من حال هصرف کردن را ندار لیپتانس

 دیمرگ سام و متعاقبا حرص دادن سام نداشتم.شا یتالش برا ، دنیورز

تاوان  ، دانم یبر سام! نم میال یعذاب؛ بود نیمن هم نشیهدف خدا از آفر

 ؟ اش بودم رهیگناه کب نیکدام

پر شده از  یاطیلخت شده و ح یبه نظر متروکه با درخت ها یخانه  کی

به چشم آمد.  ، نگاه به اطرافم کیبود که با  یزیآن چ یهمه  ، زرد یبرگها

دکور مخوف  ، زنگ زده هم یشکسته شده  و پنجره ها یِحوض خال کی

 کردند. یم لیتکم ، خانه را

نخواهد  شوازمانیبه پ یکس  میدید ی.وقتمیمنتظر ماند یکم، ینفر سه

به  دنیرس یکه برا.در واقع من اول وارد شدم میخودمان وارد خانه شد، آمد

به خرچران زد و وارد خانه  یتنه ا ایعجله داشتم و  پشت سرم فار ، هدف

 شد. 

 ، ام یا شهیمغزش یرو ، ایفار یفرش نداشت و تق تق کفش ها خانه

 یفیشده بودند و  دم از کث اهیس یکم شیوارهای. ددیکش یم زیسوهان ت

من  رتیجب و حبه تع نیآمد و ا ینم ییزدند. صدا یاز حد خانه م شیب

ماجرا را به  یکم نیتر بود و ا کیتار رونیزد. داخل نسبت به ب یدامن م

 یشد کس یبود که سالها م ییمتروکه ها هیکرد. خانه شب یم کشنا یعبارت

ورد و  چیکردم سرکار رفته ام و ه یشان هم رد نشده بود. حس م یاز حوال

انگستر به ما حمله وجود ندارد. هر لحظه امکان داشت چند گ یسیدعا نو
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 رسمام را از ذهن پاک کردم تا نت یلیدستا باال! افکار تخ ندیکرده و بلند بگو

 و جا نزنم.

 ...نمیبرو کنار بب: من را کنار زد و گفت ، شد و مانند بتمن ریجوگ ایفار

صورتمان پر  یرنگ از جلو اهیس یحرفش را تمام نکرده بود که جسم هنوز

 غیج ، هیبودن قض یو ناگهان رتیاز ح ای. فاردیچرخ ایزد و دور سر فار

خرچران را عاقبت شد. خفاش در  یبلند خنده  یکه صدا دیکش یبلند

بودم و  دهیند کیخفاش را از نزد کیخانه گم شد. تا به حال   یکیهمان تار

 هیشب ، خفاش ؛ دادم یحق م دنیترس یبرا ایبود. به فار یاتفاق جالب ، میراب

 ، جانی! از هدنیترس یبرا ، بر علت دیع خانه هم مزوض نیبود و ا اهیجن س

: که انگار مُرده بود گفتم ایشد. رو به فار یم نیباال پائ یام کم نهیقفسه س

 ؟ چت شد تو

خرها تا  یعنی..گهید دهیترس: اعالم حضور کرد ، مسخره اش کهیبا ت ، پسرک

 ؟ حد ترسوئن نیا

راهمان ادامه  را نثارش کرد.دوباره به  یضیپر غ "ببند دهنت "ایفار

سام را به مسلسل فحش  ، در دلم ؟ خواست تمام شود یراهرو نم نی.امیداد

 شده بودم. یکار نیمجبور به همچ ، بسته بودم که بخاطر کشتنِ او

 ، سقوط یکرد و در آستانه  ریگ یزیبه چ میسام بود که پا یپ حواسم

نگاه کردم.  میبه پالتو چیق یصدا دنیبند کردم و با شن یا لهیدستم را به م

محبوبم را شکاف  یپالتو نیکه آست یقیخراش عم یکیدر تار یبه سخت
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 اکردم ت یراه فدا م نیمحبوبم را در ا یپالتو دی. فقط بادمیداده بود د

 ؟ سمت راست نیایب: گفت یم ییصدا

 بیو به ترت ، متصل شده گریکدیقطار به  یمثل واگن ها ، ینفر سه

 کی دنیبا د ، وارد شده بودم یه اول. من کمیقد وارد اتاق شد یکوتاه

البته  ؛ دندیباال جه میجفت ابروها ، آورد یآدم در م یالکپشت که ادا

 ، دنشیکه با د یجسم  الغر مچاله شده ا ، فیتخف یبا کم ، الکپشت که نه

آب  دنیاز د یحت ؛ انداختم ، ام یپر از دست انداز یاستخوان ینیببه  ینیچ

و مو که  اهیهم بدتر بود. بدنش س فیثک یکودک سه چهار ساله  کی ینیب

 دهیطاسش چسب یرنگش  هم تکه تکه پس کله  یمشک یدهایشو ، نه

تمام بدنش از  ، هوا سرد بود و انگار که تازه از حمام آمده باشد ؛ بودند

 نیفکر کنم که ا نیخواست به ا یزد و اصال دلم نم یبرق م ، یسیخ

 .اورمیتا باال ندادم  ینم ینیوگرنه تضم ستیاز چ یناش یسیخ

 ، به او بر بخورد ایشود  یممکن است مرد عصبان نکهیتوجه به ا یب ایفار

که قرار بود  تا دو ماه  یدماغ ؛ دماغش گذاشت یاش را رو یشال پشم

در  ایهر وقت که فار ؛ گریسه ماه د دیشا ایو سرباال شود و  یقلم ، گرید

 برنده شود. یهر شب محصوالت خوراک یقرعه کش

عجله داشتم اما  نکهیرا کنار زد و به جلو رفت.با ا ایمن و فار خرچران

نوبت من است.  ، کل کل با پسرک را نداشتم تا به او بفهمانم یحوصله 

  ؟ البته کدام نوبت
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 یینقطه ممکن نسبت به مرد را انتخاب کرد و  نشست. مرد با صدا نیدورتر

 یچ: بود گفت دوبلور جادوگر شهر اُز یصدا هیرفت و شب یم لیکه تحل

 ؟ شده

وسواس شده بود پسرکمان! خنده ام  نکهیمثل ا ؛ شد و پشتش را تکاند بلند

 لبم گذاشتم تا خنده ام پشت آن پنهان شود. یگرفت. دست رو

 ؟ یشد یجن ؟ چته تو : را باال برد شیحوصله صدا یشهر اُز ب جادوگر

 باو... یچیه: و گفت دیکش یپوف بلند خرچران

 یچ؟ شده یخب...بگو چ: رفته اش گفت لیتحل یصدادوباره با همان  مرد

 ؟ یخوا یم

 یدنبال خرها دیگو یکردم پسرک م یحس م بیشدند.عج زیت میها گوش

 دایبخواند تا آنها را پ یخواهد تا ورد یم رمردیگردم و از پ یگم شده ام م

 .!شیکی نیفعال ا: دیاشاره کند و بگو ایبه فار رمردیپ ، کند و فکرش را بکن

امتحان  گهیچهار روز د : با حرص گفت ، ام یخالف تصورات  فانتزبر  اما

 ییدارو یزیچ یورد هیترم دارم. وقت ندارم براش بخونم. انیم کیزیف

 !ادینتونه ب رمیبده تا دب یزهر

 ؟ یریواسش ورد و دعا بگ یکه اومد هیزیچ نمیا: کرد و گفت یمکث رمردیپ

 احمق! یپسره 
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به تو  : تر شد یباال رفت و حرص شیصداچون  ، برخورد داًیپسرکمان شد به

 کاریچ گهید یریگی... پولشو میکن یهمه کار م یخودت گفت ، چه آخه

 کنم..کار منو راه بنداز ! یکار م یمن چ نکهیبا ا یدار

مان که انگار  ی.پسرک عصباندیبلند خند ، عشوه یمالحظه و ب یب ایفار

 : با تمسخر گفت ایرو رو به فا دیلبش را جو ، آبنباتش را خورده بودند

 .نشونهیهم ع دنتیخند یلعنت

پرانده بود  یا کهیهمان خرها است و ت دیگو یکه م ییآن ها دمیفهم عیسر

 ، را جزغاله کرده بود. اما حق هم داشت ایتا ماتحت فار ، کنم یکه فکر م

 یمسخره و خنده دار م یلیخ ، کرد یدور م شیعشوه را از کارها یوقت ایفار

 نداشتبود که امکان  یهمان دست ، ما رو کرده بود یبراکه  یشد و دست

 دوست بماند. ایبا فار هیثان کی یو حاضر شود حت ندیبب یپسر

 دایپ یشد کس یم یعنی ، کردم یاو را درک نم  یِهمه حجم خرخوان نیا

 دانستم. یم دیبع ؟ ردیورد بگ ، لغو امتحانش یشود که حاضر شود برا

 یبه جا: شده بود گفت شیرصدایکه ز غیج کی ابرو در هم کشاند و با ایفار

کدوم  نیدرست فک کن بب نیبش ، احمق نیذره ب ریمنو ز یریبگ نکهیا

 تو سرت! یزیتا بر نهیشیسر م یبهتر رو یخاک

 : دوباره تکرار کرد رمردیداد و رو به پ ایفار لیتحو یا "برو باو" کالفه

 ؟ شد پس یچ ؟ یکنیم یغن ومیاوران
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 چیکالم اوست هر چند که ه کهیت "باو"که  دمیرس جهینت نیخودم به ا با

 نداشتم. شیبرا یاستدالل درست

 ، نداشت یمعن رشیدر ضم نهیکه کال ک ایفار ، شد یکه طوالن رمردیپ مکث

دو صفحه تقلب  نیبش: اش را کنار زد و گفت یاز شال پشم یگوشه ا

 خودت رو خالص کن. سیبنو

وگرنه  دونمیم یچ هیحتما : تبه خرش کرد و گف ینامهربان اخم خرچران

 !رسهیم یکه تقلب به عقل هر خر

 ... ستمیالبته که من خر ن : خنده صورتش را پر کرد یدفعه ا کی بعد

به ذهن تو هم : مخش ادامه داد یرو شخندیمن نگاه کرد و با همان ن به

 ؟ دیرس

 با سکوتم بدتر کنف شد. ؛ نگاهم را از او گرفتم ، به او ندادم یجواب چیه

 عجب آدمِ...: با اخم گفت ایفار

 نیا یوقت دار گهیاز امشب تا سه روز د: را قطع کرد ایحرف فار رمردیپ

که بهت  ینیو ا یفوت کن رتیصورت دب یو تو یرو که نوشتم بخون ییدعا

 .یبهش بخورون، دم رو یم

 ؟ نکشَتِش منو بندازن زندان: دیپرس دیبا ترد خرچران

کردم  یو سع دمیمن خند نباریا داشتند! یا یقو لیتخ یچه قوه  مردم

پر  یکنم که به چشم غره  رشیتحق ، شیگونه بابت آن لحن ترسو نیا
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که به نظرم با آن  دیچرخ شیچشم ها یاو ختم شد و ذهن من حوال ضیغ

 شده بود.  ییچقدر شهال ، چشم غره رفتن

فقط  رهیم ینه نم: و گفت دیچندشش کش یها شیبه ر یدست رمردیپ

 .شهیمبد  داًیحالش شد

 هیفهمه  یم، ستیخوره.خر که ن یبه درد نم: گفت یحوصلگ یبا ب خرچران

 که قراره بهش بدم بوده.! یکوفت ایاون شربت  یتو یزیچ

در آن  نکهیسرخ شده شد. ا یمشغول خوردن ملخ ها یالیخ یبا ب رمردیپ

به ذهنم  یدادم بماند! فکر صیچگونه ملخ ها را تشخ کیتار بایتقر یفضا

 یزینظرم را نخواسته بودند تا چ ، نداشت یاما به من ربط بود دهیرس

 !؟ کنند یخرچران و دعاخوان چه م نیا نمی.پس ماندم تا ببمیبگو

به بچه : نظرش را بخواهد گفت یکس نکهیبدون ا ایبر خالف من فار اما

 یول میهمه با هم هماهنگ بگن استاد ما هم از شربته خورد، هاتون بگو

گن حتما  یتمومه!.تهش هم م یدرار یچاپلوس بازکمم  هینشد.. مونیزیچ

 به معده اش نساخته!

 یعجب خرها: گفت یزائد الوصف یزد و با شاد یلبخند گشاد خرچران

 شن. یم دایپ یباهوش

 یسوسک دنیبه جلو بردارد و برود پسرک را بزند که با د یخواست قدم ایفار

گرفت  میش تصمبا خود یلحظه ا یکه خداوند برا دیکش یغیج شیکنار پا
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استخدام  ، امتیصور در ق دنیدم یاعظم برا لیکائیم یرا به جا ایفار

 ؟ چته دختر: دیهوار کش رمردی. پدیفرما

 ؛ دیترس یاز سوسک م ، کردن یزندگ ییبا آن سن و شجاعت و تنها ایفار

 یتفاوت با پا رو یشد. ب یچندشش م یامروز یالبته به قول دخترها

 تیجدا کردم. پسرک مانند پاراز میرا از بازو ایفار یسوسک رفتم و چنگها

 زورو! یاحسنتم عمه  ، نیآفر: خودش را وسط انداخت

 یموها یچندش به سمتش پرتاب کردم که ال یرا بدون ذره ا سوسک

 ردیبگ ادیکم تر فک بزند و  نکهیا یهم برا نیافتاد. ا، طبق مد باال رفته اش

 نکند! یشوخ مایسیبا ال

 ریز یناموس یسانسور شده بلند و فحش یفت و فحشگ یاَه بلند خرچران

 ای. فارندازدیب رونیکرد آن را ب یسع ، لب داد و با تکان دادن تند تند دست

 یملخ ها دنیهم همراه جو رمردی. پدمیو خودمم خند دیخند یقاه قاه م

. میکرد یسورتمه سوار ، مخش یگونه رو نیو ا دیخند یسرخ شده م

کردن سوسک بود که با خودم گفتم اگر  قصه در صدد خارج انخرچر

 یو قصه ها نمیبنش دیپسرک شوم احتماال تا فردا با نیبخواهم معطل ا

 زیچ هی: کوتاه گفتم ، نمیبنش نکهیشهرزاد را گوش بدهم. جلو رفتم و بدون ا

 خوام بتونه آدم بکشه. یم

کرد و سرش را در کتاب پاره پوره اش فرو کرد. خرچران  یمکث رمردیپ

تو  یخوا یم: بعد تعجب رفت و با پوزخند گفت یش باز مانده بود. ولدهان

 ؟ یهم معلتمو بکش
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 ؟ همه مث خودت اسکلن یفک کرد-

از آن در و گوهر  ، نیاز ا شیب گریبر دهانش تا د یمحکم پیشد ز حرفم

 تراوش نشود.

 ؟ یبکش یخوا یرو م یک: دیپرس رمردیپ

 ؟ بگم دیبا-

 .یبگ دیآره..با: حوصله گفت یو ب خسته

 بابام رو!: گفتم الیخ یباال انداختم و ب یا شانه

 ؟ یکـ: تکان داد و خرچران با تعجب گفت یسر ایفار

تفاوت  یب ، جور مسائل عادت دارند نیکه انگار به ا یمانند کسان رمردیپ و

..شک رهیم یم، بالشتش.سه روز بعد ریبزار ز، گم یورد م هیبرات : گفت

 نکن!

 ؟ ینیتضم: فتمرا در هم گره زدم و گ میدستها

 !یینجایشده است که ا نیحتما کارم تضم: کرد و گفت یاخم رمردیپ

 ، زدند یهمه از خوب بودن کارش حرف م ، در چت روم ؛ گفت یم راست

اگر  یخواند حت یم ییهر ورد و دعا ، پول یکه با کم یساده ا سیوردنو

ق تواف یبه نشانه  یبود! سر یترم م انیامتحان م کیاز سر گذراندن  یبرا

 ؟ ی...اگه کار نکرد چیزیچ هیاما : تکان دادم و با مکث گفتم
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بلند شد.  ایعق گفتن فار یکه صدا دیملخ را به دندان کش نیآخر رمردیپ

 یکه برا هیمنتظر بودم تا ملخش را بجود و جوابم را بدهد. بعد از چند ثان

ورد  نیا یدونم هر ک ی! فقط مستمیخدا که ن: گفت ، قرن گذشت کی، من

 !هیبق نیطرف نشسته. پس تو هم ع یسر سه روز به عزا ، دهرو بر

عقم  ، عرق و تعفن مرد یرفتم و خم شدم تا ورد را بردارم که از بو جلو

 کیستریورد را برداشتم و خواستم بروم که مچم را گرفت. ه عیگرفت. سر

 دستتو بردار.: وار و به سرعت گفتم

 !یشد یتو هم که جنباشه : و گفت دیخند انشیدر م یکی یدندان ها با

بخاطر تعفن و کثافت اوست آن  ، شدن من و پسر یدانست جن ینم مردک

 یچندش آور یرده  دنیپراند.دستش را برداشت که با د یهم م کهیوقت ت

تر به  قیاجازه دهد عم نکهیبدون ا رمردیاز خودم متنفر شدم. پ ، مچم یرو

 !یپول منو نداد: گفت ، چندش آور شدنم فکر کنم

 نییکه از قبل در چت روم تع یفرو بردم و نرخ بمیرا در ج گرمید دست

 .ایب: زهوار در رفته اش گذاشتم و گفتم یچوب زیم یشده بود را رو

 رونیاز آن دخمه ب ایانداختم و همراه فار بایبه خرچرانِ ز یگریبعد نگاه د و

 دیا.بمیبدو بر: گفتم ایرو به فار ، هوا یکیتار دنیو د اطیزدم. با ورود به ح

 قبل از سام برسم خونه.

خونه  یتو شهیمگه سام هم: تکاند گفت یرا م شیپالتو کهیدر حال ایفار

 ؟ سین
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 شیپ رهیم دمیخودم شن نباریا: را به چپ و راست تکان دادم و گفتم سرم

 البرز.

آب را باز کردم و برخالف  ریآب به سمت آن پا تند کردم. ش ریش دنید با

حس : گفت ایشده ام را شستم که فار اهیمچ س زد. رونیآب از آن ب ، تصورم

 !ییایموجود دن نیکنم نجس تر یم

 البته بعد از اون.-

 شک نکن. : دیخند ایفار

..کجا یه یه: زد مانیبروم که پسرک صدا رونیرا باز کردم و خواستم ب در

 ؟ نیریم

باورت شده که  یجد یجد: به سمتش برگشت و با اخم گفت ایفار

 ؟ میو ما هم خرت یخرچرون

خزدرآور است و تا  یپسر از آن دست آدم ها نیخودم فکر کردم مسلما ا با

 انشیبه او و اطراف ، ول کن نخواهد بود. خدا ، مسئله را به گند نکشاند نیا

 رحم کند!

دستش را به سمت من  ، ندادن ایجلو آمد و ضمن محل سگ به فار پسر

 ؟ بود ی. اسمت الاوشمیک: دراز کرد و گفت

 .مایسیال: م و گفتمرا پس زد دستش
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باال  یاز کنارمان گذشت و رفت. شانه ا ، یخداحافظ یب ، یلبخند کوتاه با

 موند! یخرچرون روش م ، اوشیگفت ک یاگه نم: گفت ایانداختم که فار

 نیقدم به قدم به ماش ایتکان دادم و همراه فار دیتائ یبه نشانه  یسر

 ....سام پَر!گریروز د سه ؛ شدم. کاغذ را در دستم فشردم و فکر کردم کینزد

*** 

 ؟ سام نرفته بود یعنی؛ البرز و سام دهانم باز ماند دنیرا باز کردم. با د در

 .مایسیساعت هشت شبه ال: کرد و گفت یاخم ، دنمید با

 یم یرو باز ایکه نقش ساعت گو یمرس: دادم و گفتم هیبه در تک الیخ یب

 .یکن

مردانه و  داًیشد یا آن صداب ، سام نهاد و رو به من یشانه  یدست رو البرز

 .یسالم ال: بمش گفت

 امدهیسرم را تکان دادم. اما سام کوتاه ن ، به زبانم زحمت بدهم نکهیا بدون

را در  رتیپدران خوش غ یمصر بود که ادا ، شهیمثل هم ، بار نیبود و ا

 ؟ مایسیال یکجا بود: اوردیب

با  : وقفم کردمت شیبه سمت اتاقم روانه شدم که تحکم صدا ، توجه به او یب

 ؟ یمگه کر ؛ توام

 فکر کن کالس زبان. : گفتم یحوصلگ یسمتش برگشتم و با اخم و ب به
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امروز سه  : گفت ؛ بود شیکه در صدا یبه سمتم آمد و با حرص آشکار سام

 ؟ یدونم کالس زبان ندار ینم یفکر کرد ، شنبه است

م به تو نداره که بخوا یلیدل ، خب بدون. هر جا که رفته باشم : دمیکش یپوف

 جواب پس بدم.

احترام پدرت رو نگه  ، جان یال : گرانه وارد بحث شد یانجیم یبا لحن البرز

 دار!

دهان طرف  ، حرف یاز آن ها که ب ؛ خواست یپوزخند م کی داًیشد دلم

سام  ؟ پدر ، بست یم شتریب ییاز چرت و پرت گو یریجلوگ یمقابل را برا

 ای ؟ داشت مایسینام ال به یمگر دختر یسامِ سپهر ؟ مگر پدر من بود

 ینشان م نگونهیشواهد که ا ؟ به نام سام داشت یپدر ، یسپهر مایسیال

شاهدها و  ، ما یایدن نی. در اندیگو یرا نم قتیحق شهیهم واهدش یول ، داد

 یم یگریبودند که به خورد د قتیدر قالب حق ییدروغ ها قاًیدق ، گواه ها

در  کیو  میکرد یق فرض مرا احم گرانید ، یدانم چرا همگ ینم ، میداد

 عقل دارند!  ، که آنها و هم مانند ما ، میداد یهزار هم احتمال نم

 فهممش! یاحترام....نم : مضحک زدم و گفتم یلبخند الیخ یب

در خانه!  ، او یو من هم از حضور دائم ؛ بود یمن عاص یاز زبان دراز البرز

از داشتن زبان  ، شیتواند مرا هم مانند کارمند ها یدانست چگونه م ینم

من کارمند او نبودم که با  ؛ جا بود نی! مشکلش هم؟ دراز محروم کند

 بخورم. بیاخراج شدن و قطع حقوق فر دیتهد
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برو باال : گرفت گذاشت و گفت یدرد م یکه گاه، سرش یدستش را رو سام

 .مایسیال

به  یچپک ی! اما نگفتم و با نگاه؟ مگر منتظر دستور تو بودم میبگو خواستم

 یسام را لحظه  یز از هجده پله باال رفتم تا به مامن خودم برسم. صداالبر

 شهال براش غذا ببر باال. حتما گرسنه اس. : دمیآخر شن

 یشود کار یوقت نم چیدانستم چرا ه یاش متنفر بودم.نم یمهربان نیا از

هر  ، سام یکنار زدن محبت دائم یبرا یراه چیکنم که از من متنفر شود. ه

به  یاجیاحت ، سام از من متنفر بود یاگر کم ؟ وجود نداشت ، یچند پنهان

 کشتنش نداشتم. اصال الزم نبود دستم را به خون سام آلوده کنم. 

در  یچرا هر قانون ؟ دل به دل راه دارد کجا کاربرد دارد یقاعده  نیا پس

 ؟ افتاد یمن اتفاق م یعکسش برا ، ایدن

 را به سمت اتاق سام کج کردم راهم

 

نود و نه درصدشان در ، از هر صد هزار حرفش؛ زند یم ادیحرف ز شهال

تخت را  یرو دیشده اش است..بالشت سف مالیپا یمورد سام و حق ها

تا  کاغذ، دیترد یروم و بدون ذره ا یبه سمت آن م عیروم.سر ینشانه م

 دوارانهیدهم..با اخم نگاهش کردم و تهد یم یشده را در روکش آن جا

 !یایاز آب درن یتقلب هیبق نیع یکیتو  رمدوایما: تکرار کردم
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زدم.در اتاقم را باز کردم و  رونیاتاق ب از، ردیمچم را بگ یکس نکهیاز ا قبل

شد  یم نیام که باال پائ نهیس یرو یخودم را در آن پرت کردم.دست

، اتاقم را دیفرو بردم تا کل بمیو دستم را در ج دمیکش قیعم یگذاشتم.نفس

آن  متعجب، یبکشم که با لمس کاغذ رونیاز آن ب، مهمراه داشت شهیکه هم

آمد که جز ورد بوده باشد.آن را باز کردم و  ی.به نظر نمدمیکش رونیرا ب

 یادآوریآن نوشته شده بود نگاه کردم.با  یکه رو یمتعجب به شماره همراه

 .دمیرا فهم هیقض تمام، اوشیهمان ک ایخرچران 

رفت.حتما انتظار داشت به او زنگ خنده ام گ؟ او به من شماره داده بود پس

 ؟ چرا انقدر رُنده: شماره نگاه کردم و با خودم گفتم یهم بزنم.به رقم ها

 یریتحر زیم یرو دیو همراه کل دمیکش رونیب بمیام را از ج یگوش

را با  میپاره شده ام را در سبد رخت چرکها انداختم و لباسها یگذاشتم.پالتو

را باز کردم و دستم را  میکردم.کش مو ضیتعو یشلوار راحت-دست بلوز کی

 افشانآنها را  یکم یرا تکان دادم و به عبارت میموهام بردم و موها یال

 یتخت نرمم ولو شدم.گوش یو کاغذ تا شده را برداشتم و رو یکردم. گوش

را که مربوط به دعا و  یستوریام را روشن کردم.وارد گوگل شدم و تمام ه

 یپاک کردم.دلم م، انسان بود یصدا یکشتن ب یورد و دارو و زهر برا

 چارکربن را در تخت سام بگذارم تا د دیکپسول گاز مونواکس کیخواست 

 یاست.شماره  یاز حد فانتز ادیدانستم ز یمرگ خاموش بشود.اما م کی

 دنیکردم.وارد تلگرام شدم و با د ویپسرک را وارد کردم و با اسم خرچران س

عکس از خودش بود که معلوم بود  کیزدم. تیضااز سر ر یلبخند لشیپروفا
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 باسرش گذاشته بود و  یرو یکپ مشک کیگرفته است. هیآن را در آتل

جوک  کیاش  یدیشده بود.آ رهیخ نیاش به لنز دورب یمشک یچشم ها

 بود!

Dr.Kiavash 

...تلگرام را حذف میدانست یچقدر اعتماد به سقف داشتند و ما نم مردم

 ای ریجن گ کی افتنینبودم و فقط هر بار جهت  یزمجا یکردم.اهل فضا

غذا آورد که آن  میافتادم. شهال برا یدعا خوان به جان گروه ها و کانال ها م

را نخوردم و گفتم آن را ببرد.آباژور را خاموش کردم و با خودم فکر کردم از 

کردم  یچقدر فکر م هر؟ دیآ یمن شانزده ساله م دیعا یزیمرگ سام چه چ

 یخواستم م یمن صاحب هر چه م، که با مرگ او دمیرس یم جهینت نیبه ا

 ییکه متعلق به خودم است فرمانروا ییتوانستم بر قلمرو یشدم.م

 یخواستم م یو هر آنچه که م یخوشبخت، یآزاد، کنم.صاحب پول

 ؟ یندار یمگه االن پول و آزاد: از درونم گفت ییشدم.صدا

دم و معتقد بودم تنها با مرگ دادم.آن موقع ها کر شده بو یگوش نم اما

 .نوجوان بودم و کله ام باد داشت!دیمحض خواهم رس یبه خوشبخت، سام

*** 

 ایعذاب  یمهمان خانه ، شانه زدم.امروز تا ساعت دو یرا به آرام میموها

من  یبرا، که مدرسه عذاب بود یهر کس یهمان مدرسه بودم.البته برا

نداشت  میبرا یدادم و فرق یمخواست انجام  ینبود.من هر کار که دلم م

 یدیسال تجد کی یدرس بدهد!.با سابقه  ای ردیمعلم بخواهد امتحان بگ
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 کیتالش کرد تا قانعم کند  یلیبودم.سام خ رستانیاول دب کالس، شاندرخ

 ینداشت.چه فرق یتیاهم میبخوانم و به دوستانم برسم اما برا یسال را جهش

سال از من جلوتر  کیار دوستانم بگذ؟ درس بخوانم هیکند در کدام پا یم

 ..رندیگ یرا م ایدن یآنها کجا نمیخواهم بب یم؛ باشند

 رونیاز اتاق ب، و با برداشتن کوله ام دمیسرم کش یرا رو یسرمه ا مقنعه

خواهد  یم یدانم او ک یمنتظرم بود.نم یطبق معمول با کالفگ سیزدم.سرو

راس  شهیمن همداند  یم یاصال وقت؟ من عادت کند یها رکردنیبه د

دارد که از ساعت  مرض ، میآ یم رونیاز خانه ب قهیساعت هفت و پانزده دق

مزخرف تر از مزخرف  یسی!.سه تا هم سرو؟ زند تا هفت و ربع یبوق م تهف

نوجوان ها از  نیبودند و من مانده بودم ا یسنت یداشتم.عاشق آهنگ ها

بود که  نیا یمشکل اصل؛ نبود یمشکل خاص نی.ا؟ پشت کوه؟ کجا آمده اند

 کی ، شدن ادهیشان خر خوان بودند و به محض سوار شدن تا پ ییسه تا

جواب  یدون ی...تو م؟ ادیکه نم دیبدان شتریب نیا؛ دندیپرس یسوال م زیر

معلمه چرا انقدر  نی...اَه ا؟ هیو هشتاد و نهم کتاب تست )...(چ ستیسوال دو

رفت مقنعه  ادمی شبیکنه!.. د یو پنج صدم بهم اضافه نم ستیب؟ هیعقده ا

نظر  به؟ یرو حل کرد دی...سوال اثبات کن؟ است عیضا یلیخ ، ام رو اتو کنم

کند که  یباور م یچهار!..و چه کس ی نهیدوئه نه گز ی نهیمن جواب گز

؛ بهتر است یاز قبل سیسرو نیکند!!.ا یآنها را تحمل م ، مانند من یدختر

و  رندیگ یون مخفه خ یامتحان دارند کم یقابل تحمل تر است!چون وقت

 ام!! یقبل سیخوانند...اما امان از سرو ینکته م
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 پیپسره چقدر خوشت اروی...المصب اون ؟ یرو گوش داد اسیآهنگِ  نیآخر

اون روز سه نفر اومدن فالووم  ی..وا؟ کثافت یکن ینم کیبودا...چرا من رو ال

ان رم هیفحشش دادن که نگو!!.. انقدر؟ یدیرو د گرهیباز یکردن...کامنت ها

بود  یگریانقدر قشنگ بود!پسره انقدر باحال بود!دختره که ج  ، خوندما

اون  یدونست یم؛ انقدر خوبه ، اومده ها یکره ا لمیف هی یواسه خودش!...واااا

اون پسر شاخه  شبی...د؟ استعفا بده یگریاز باز یخواد به طور کل یپسره م

 ؟ ؟ نوشته بود یچ یدون ینابودم کرد!م، گذاشت یپست هی

را دوست  زیچ چیکدامشان را دوست نداشتم.من ه چیمن ه و

مزاحم  کیشود از شر  یچگونه م ندیبگو نندینداشتم.دوست داشتم بنش

 ای؟ کرد دایرا پ یدعاخوانِ حرفه ا کیشود  یکجا م ندیبگو؟ خالص شد

 ؟ گسترش داد ایشود همه را کنار زد و سهم خود را از دن یچطور م

پس امتحان .سکوت مطلق بودسمت جلو را باز کردم و نشستم در

 !!ستایبد ن یایکم زود ب هی: به سمتم برگشت و گفت یولد یداشتند!.آقا

 رتریکم د هیشما هم : شدم  و گفتم رهیخ رونینگاهش کنم به ب نکهیا بدون

 .ستایبد ن نیایب

 دمیکش نیرا پائ نیماش ی نهیرا روشن کرد.آ نیگفت و ماش یاله اال الله ال

خنده ام گرفت.انگشت  شانیها افهیق دنیکردم که با د را مرتب میو موها

سرشان  ریفرو کرده بودند تا بتوانند خ شانیرا تا ته در گوش ها شانیها

شده  دیسف، کردند و رنگ صورتشان یتمرکز کنند.زمزمه وار نکات را مرور م
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شصت ساعت و : ...چشم بستم و زمزمه کردم؟ استرس داشتند یعنیبود.

 سام! تا مرگ قهیدق ستیب

به هندسه  یعالقه ا چیسوم نشستم.به شخصه ه یصندل، چهارم فیرد

 ؛ نداشت.از اثبات متنفر بودم یمفهوم؛ خود بود یب ینداشتم.هندسه موضوع

 با؟ میکه قبال اثبات شده است را دوباره اثبات کن یزیداشت چ یلیچه دل

را  یاضیر یکالس نشسته ام و رشته  سر، کیزیو ف یاضیتمام تنفرم از ر

کرد  یفکر م ؛ بخوانم یام.مزخرف است!سام اصرار داشت تجرب کردهنتخاب ا

 یانسان، انتخاب کرده بود میکه برا یدوم ی نهیشوم. گز یحتما پزشک م

توانم تمام اقتصاد و آمار  یکوتاه مدتم م یحافظه  نیکرد با ا یفکر م ؛ بود

 تیکه از لحاظ موقع یش لیوک یتون یم: گفت یرا در ذهنم ثبت کنم!م

 !هیلعا یغلش

را انتخاب  یاضیلجش ر از، دیگو یمهم نبود چه م میکه برا چیه؛ اما من و

آن هم چون سفت و سخت منتظر بودم تا ؛ کردم.من فقط زبانم خوب بود

نداشت.حرف  یتیهجده سالم بشود و بروم خارج.و متاسفانه زبان چندان اهم

 زدند! یم یاضیچون علوم و ر یمهم یاول را درس ها

سر کالس  یو دوم یاضیاز سر کالس ر یکیرا صاحب شدم. ییالصفر ط دو

دانم  یبودم اما نم یآدامس!.انسان نسبتا تنوع طلب دنیبخاطر جو اتیادب

ده  ریفقط ز، نبودم.انگار معتقد بودم که نمره نگونهیچرا نسبت به نمره اصال ا

 مفهوم دارد!
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هشتاد که احتمال  من ؟ یزبان رو حل کرد یها نیتو تمر یاوه سپهر-

 ؟ کالس یری.تو مامیدرصد نم

بار هم  کیبزنند. میصدا یآد که سپهر یخوشم نم؛ برگشتم نایسمت م به

زد.من هم  یم میصدا یاما چون کرم داشت هر بار سپهر، به او گفته بودم

دادم و  یمحلش نم ، عنوان نقطه ضعف استفاده نکند به، نیاز ا نکهیا یبرا

 دم.دا یموضوع نشان نم نیا یرو یتیحساس

 رم. یکالس رو م یحل نکردم.ول : ولو شدم و گفتم یصندل یرو

 ؟ یکنه اگه حل نکن ینمره ازت کم م یدون یم-

 کم کنه.. : قهوه را جدا کردم و گفتم ریش ین

جز  یزیکرد چ یبود.فکر م یآمد.دختر مسخره ا ی.اصال از او خوشم نمرفت

دانستم  ی!!.نماخالق مسخره اش متنفر بودم نیندارد و من از ا تیدرس اهم

 یخرچران جلو یچهره  کهوی. رندیگ یمردم چرا انقدر به خودشان سخت م

؟ چکار کرد یبود....راست کشیزیاو هم نگران امتحان ف؛ چشمم نقش گرفت

!..او از گرید یامتحان دارد!.و من هم هفته  گریاو گفته بود چهار روز د البته

 .انگار نه انگار!زد و من.. یچهار روز بعد خر م یامروز برا نیهم

 دنیدادند!به محض شن یمعنا م یتفاوت ها بودند که به زندگ نیهم البته

از مدرسه حرکت  رونیاز چله جدا شدم.به سمت ب ریمانند ت، زنگ یصدا

 ای یولد یخواهد با آقا یکردم واقعا دلم نم حس، یولد یآقا دنیکردم.با د

پشت مدرسه  یخره بروم.پس از سمت چپ به کوچه ا یبه اختصار ولد
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شد.سرم  یختم م ابانیبود که به خ ریکوتاه مس یورود کیکوچه  آنرفتم.

به حرکت  ابانیخ در، یاز دور زدن ولد یرا باال گرفتم و با حس خوشحال

خودم را مهمان  یبستن کیبه خرج دادم و  یدرآمدم.دست و دلباز

حاال دادم. اما  یهم خساست خرج م یتومان کیهر  یکردم.قبل تر ها برا

خواهد مصرف  یرا آنطور که دلم م زیهمه چ بگذار، ردیبم استکه سام قرار 

شوم صاحب پول و پول و پول!.آنوقت  یم ، ییبه تنها من، ردیکنم.او که بم

خساست به خرج دهم.دوست نداشتم ، هر هزار تومن یکه برا ستیالزم ن

سام سمت ، ام را تمام کنم و مجبور شوم دستم را بخاطر پول یبیپول توج

نخواهد کرد...آه  ریاندازه مرا تحق نیبه ا زیچ چیکردم ه یدراز کنم.حس م

 یو پول ها اورمیخورم هرگز خم به ابرو ن یقسم م من، یریاگر تو بم، سام

بر ؛ مالحظه خرج خواهم کرد یتو را ب یشبانه روز یحاصل از تالش ها

با  من، ات یبر تلخ بودن زندگ یشهال در مورد تو مبن یخالف گفته ها

را حس  یتلخ یمزه  یکه ذره ا یخواهم کرد!!...جور یگتمام زند یشاد

 نکنم!

 ؟ به به!.اون قُلِت کو خَرَکم-

خرچران بود!.همان خرچرانِ ما و ؛ به برگشتن سمت صاحب صدا نبود الزم

کنه  نیو ا؛ که کنه شده بود یاوشی!.دکتر کیمجاز یفضا اوشیدکتر ک

 یبرا یصفت چیه، اش یظاهر ییبایاعصاب بود.جز ز یبودنش به شدت رو

 راتیفقط چهره اش از تاث، هم که نه بایز یبای.البته زافتمی ینم فشیتوص

 !نیهم؛ سن بلوغ در امان مانده بود
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 شیکه صدا دمیشن یرا م یگریکسِ د یدنبالم راه افتاد...صدا، کنه ها مانند

 ؟ یرفت یکدوم گور اوشیک : زد یم

آمد و من نسبت به  یدم همراه من مقدم به ق ، توجه به صدا یب اماخرچران

 تفاوت بودم. یب داً یحضورش شد

 یانقدر نسبت به خرچرونت ب یکش یخجالت نم تو؛ میقد یخر هم خرها-

 ؟ یادب

 ینداشتم تا دهانش را ببندم.م یدر واقع جواب دندان شکن؛ را ندادم جوابش

کاش  دهد و من اعصابش را نداشتم.آه یدوباره ادامه م میدانستم هر چه بگو

قابل  یگرفتم!.آن خرخوان ها و ولد یخره نم یبه دور زدن ولد میتصم

 تحمل تر بودند!

 .ایها شد یخرخط خط هیچقدر شب  ی...راست؟ مایس یالل شد-

 هی.جداً شبدمیام نگاه کردم.خند یمشک دیسف یچشم به پالتو یگوشه  از

پس کر : من پروتر شد یخنده  دنیشده بودم.با د یخرخط خط

 ؟ یچرا زنگ نزد، ب.خیستین

: خرچرانِ باهوشِ خالق وقت بگذرانم نیبا ا یبودن بس است.بگذار کم الل

 ؟ یبه چه شماره ا

دستش را پس زدم و خواستم راهم را ؛ را گرفت میتمام بازو یگستاخ با

 .سای.وانمیگوش بده بب قهیدق هی: را گرفت و گفت میادامه دهم که جلو
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 یاش نگاه کردم و ب یمان مشکو مانع حرکتم شد.به چش ستادیا میجلو

 خب بگو!: حوصله گفتم

با  یخوا ینم: مثال جذاب گفت شخندِین کیبه خودش گرفت و با  یژست

 ؟ یمن دوست ش

خرچرانِ دلقک  نیکال به ا؛ خودم را گرفتم یخنده ام گرفت.اما جلو باز

چند  یپاک کن ها شهیش ادیکردم به  یگرفت.نگاهش که م یخنده ام م

 هم، یهم خرچرون: را باال دادم و گفتم میابرو یتا کیدم!افتا یمنظوره م

 چه، یو کار یهمه مشغله ذهن نیدونم با ا ینم من، یدکتر هم، یدلقک

 !یبا من هم دوست باش یواخ یجور م

جمله ام خنده  یدانستم کجا یکم کم به خنده کش  آمدند.نم شیها لب

لبخند  کیم.نکرده بود فیتعر شیجک برا، آمد یم ادمیدارد!.تا آنجا که 

خودم از او بپرسم به حرف  نکهیداد و قبل از ا لمیتحو ژیجذاب و با پرست

قول خودت)با  به، یدیانداختم رو ند بتیج یکه تو یتو که شماره ا: آمد

 ؟ یتلگرام من رو بلد یدیآ چطور، یخودم(به چه شماره ا حنل

رو  از آن افتضاح تر نداده بودم.حاضر بودم به سام بخاطر ده تومن یسوت

تحمل نکنم..داشتم نابود  یشدن اکنونم را ذره ا عیاما حقارت و ضا، بندازم

 یام احساس م قهیرا کنار گوش ها و شق یادیز یگرما، شدم.از حرص یم

 یبانو بفهمد عص ردیقبل از آنکه مچم را بگ؛ داده بودم ییکردم. عجب آتو

 ؟ یچ خب که: تمام گفتم ییرا باال دادم و با دورو میابرو یتا کی، ام



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 41

 !یاریخودت نم یخوبه که به رو: و گفت دیخند اوشیک

دادم و خواستم از کنار دستش بگذرم که دستم را  لشیتحو ییبابا برو

 یدستم رو بکش گهیبار د هی: .با اخم به سمتش برگشتم و گفتمدیکش

 .ایدون یخودت م

.من میبزار دوست باش: نثارم کرد و گفت یچشمک اوشیرا ول نکرد.ک دستم

 یخوب یباشم و تو هم قول بده خر خط خط یدم خرچرون خوب یقول م

 !یباش

سام تمام  دنیبا د که، اورمیرا در ب شیرا کج کردم و خواستم ادا دهنم

 ؟ کرد یچه م نجایا یبرزخ ی افهیق نیها بر سرم آوار شدند.او با ا یخوش

 ؟ دلـــــــم ـــزیچرا ماتت برد عز؟ چت شد: با تعجب گفت اوشیک

کاپشن  ی قهیتوانم بگذارم. یدلم م یدانستم کجا یم را نمدل زیعز نیا

خارج  رتیاز ح اوشیک نکهیشد و قبل از ا دهیاز پشت کش اوشیک یمشک

اش را در  یبلند مشک یباز ابروها، گونه اش نشست.سام یرو یمشت، شود

 یترسد.سام موها یهم از سام م اوشیک یکردم حت حس؛ دیهم کش

او را مجبور کرده بود تا در صورتش نگاه  هنگونیو ا ودب دهیرا کش اوشیک

 یم یچه غلط یتو داشت: دیشده اش غر دیکل یدندان ها یکند.از ال

 ؟ یکرد
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بخاطر  شیچشم ها کهیبر خالف تصورم خودش را نباخت.در حال اوشیک

 ی.داشتم ازشون آدرس میچیه: گشاد شده بود گفت شیشدن موها دهیکش

 .دمیپرس

: را قبول کند یدروغ شاخدار نیوانست چنت ی.نمدیبه اوج خودش رس سام

 ؟ ی...چرا دستش رو گرفته بودیدیپرس یآدرس م یکه داشت؟ اِ

گفت.من هم که انگار آمده بودم  یآخ اوشیکه ک دیرا کش شیموها شتریب و

 کیو تنها  دمید یم یفول اچ د تیفیبا ک یجانیه لمیو داشتم ف نمایس

ترس و  چیشود..ه لیتکمام  یخوش یجعبه پاپکورن کم داشتم تا همه 

همان خرچران موظف بود جواب پس دهد  ای اوشیک هم نداشتم! یاسترس

 نه من!

 ولش کن تا جوابتو بدم!؟ آخه یکش یچرا موهامو م: با اخم گفت اوشیک

نثار صورتش کرد که خون  گریمشت د کیو  دیرا کش شیدوباره موها سام

کرد.سام او را که با  ندیلب خرچرانِ شهر قصه ها شروع به چک یاز گوشه 

خوشم از جوجه ها  فیح: موش بود را پرت کرد و گفت هیآن قد بلندش شب

 !گم شو تا نکشتمت!ادینم

به سام و  یو با نفرت نگاه دیبه لبش کش یبا پشت دستش دست اوشیک و

از آنجا شروع شد که سام نگاه  هیبعد به من کرد و رفت...اما اصل قض

، یعصبان یِبرزخ ینداخت.سام با آن چهره را در چشمان من ا نشیخشمگ

 یآهو هیمن شب، بود ریش هیآهو بود.هر چه سام شب نیدر کم یریش هیشب
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کردم.خواست  یتمام به چشمانش نگاه م یالیخ ی.چون با بودممظلوم نب

 یداد!داشت آدرس م حیخودش که توض: که کوتاه گفتم دیبگو یزیچ

 .دیپرس

پرت کرد.من هم  نیو در ماش دیشزد.دستم را ک شمیآت، که زد یپوزخند

سام ؛ نکردم تا خودم را از دست سام آزاد کنم دایپ یمانند خرچران فرصت

 فرز بود! تینها یب

*** 

گوش  یِحرص یمبل نشسته بودم و نگاه متاسف البرز و صدا یرو من

 یمن هر چ؟ واقعا یکش یتو خجالت نم: کردم یخراش سام را تحمل م

زنگ زد گفت  یولد یوقت یدون ی.ممایسیال یشیتو پررو تر م امیکوتاه م

واقعا ؟ ؟ دختر یعقل یتو چرا انقدر ب؟ شدم یمن چه حال ستین مایسیال

شش ساله که  یبچه  هیمثل  یشونزده سالته ول نکهیافهمم چرا با  ینم

 یلعنت ابونیاون خ یتو، یچیه نیا !؟یکن یبهش آبنبات ندادن رفتار م

؟ رهیدستت رو بگ یاجازه داد چرا؟ یدکر یم کاریچ یکنار اون احمقِ عوض

و تو هم مثل  دهیپرس یمن باور کردم داشته ازت آدرس م یفکر کرد واقعا

که تو  ییبا اون موها البته؟ یداد یجوابشو م یمتشخص داشت یدیل هی

 شهیهم نم یا گهیانتظار د یپوش یکه م یتنگ یو پالتوها یکن یافشون م

 مایسیال یه؟ انقدر کوتاه  باشه دیفهمم لباس مدرسه چرا با یداشت.من نم

 با توام!
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 نکهی!.انیهم؛ دیپرس یداشت آدرس م؟ بگم یچ: کردم و گفتم نگاهش

 !گستید ی هیقض هی ، سازهیاکشن م یماجرا هیذهن خالق تو داره 

را آنچنان محکم مشت کرده بود  شیرفت.دستها یداشت از کوره در م سام

آشپزخانه  یرس گوشه . شهال با استدمیرا شن شیکه من بشخصه صدا

زد  یم هم، یهمزن برق کیمانند ، وقفه یبود و شربت بهارنارنج را ب ستادهیا

 یقسم م، کم تر بود یکرد.اگر سن شهال کم یبه سام نگاه م یو با نگران

سام  ی هیدا یبود که به گونه ا نیعاشق سام است.فقط مشکل ا دمخور

 شد. یمحسوب م

 یها تیبه شخص یبیقر اریباهت بسش، قرمز شده اش یبا آن چشم ها سام

بال  کیداشت.فقط  یپرنسس یها شنیمیان ایدر کتاب داستانها  یطانیش

دانستم چرا خشمش را سر  یشود!.نم لیتکم زیکم داشت تا همه چ اهیس

 زتریو من را به قطعات ر دیایتوانست راحت ب یم؛ کند یم یخودش خال

 یبود و حرص م ستادهیا یپنج متر یبا فاصله ، همان گوشه ماکند.ا میتقس

 یهم که باالتر از حد محدود شیکرد....صدا یرا مشت م شیخورد و دستها

گذارد  یاطراف سام را گرفته است و نم یکردم حصار یرفت...حس م ینم

!.اون یحصار عشقه ال نیا: گفتیبود م نجایا ایشود.اگر فار کیاو به من نزد

 دوست داره. یلیتو رو خ

او جرات ندارد.او جرات ندارد ، حق ندارد و دوم او، کیدم اما من معتقد بو و

 یم، امدنیشب به خانه ن کیکنم.با  یم بشیبرساند چون تخر بیبه من آس

که  ستیمهم ن میبترسانمش و عذابش دهم..برا، توانستم تا سر حد مرگ
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قدرت و  شینما، حرکت را من نیاسم ا؛ سوء استفاده است، حرکت نیاسم ا

 .گذارم یاز حق م اعدف

تونم تو رو  یمن نم یکن ی.فکر میشیپرواتر از قبل م یهر روز ب یتو دار-

 یکرد فکر؟ یبزار رونیخونه قفل کنم و نزارم پات رو از اتاقت ب نیا یتو

محدود  یبرا یکار چیتونم ه یمن واقعا نم یکن یم فکر؟ مایسیتونم ال ینم

دوست  یچ هر، نمیپسر بب هی یتو رو حوال گهیبار د هیاگه ؟ ؟ کردنت بکنم

 افته! یم اتفاق، یندار

خواست  یدلم م داًی..البته شد؟ نه ایدانستم ذهنم را خوانده است  ینم

، گهیتو تا کمتر از پنجاه ساعت د؟ سام یگیم یچ: میبزنم و بگو یشخندین

نفر نخواهد  کیبه کام  شهیهم ای!.اما نگفتم.باالخره دنیشیدرک واصل م به

 ؟ ؟ نه مگر، دیبود.قرعه به نام ما هم خواهد چرخ

من : شدم و به سمت اتاقم به راه افتادم.قبل از باالرفتن از پله ها گفتم بلند

.اگه یمانع من بش یتون یوجه نم چیکنم سام.و تو به ه یبخوام م یهر کار

جور  هر، رونیبرم ب، دلم خواست دوست شم یتونم با هر ک یدلم بخواد م

 چیه، نایبگذرونم و ا خوش، بندازم رونیموهامو ب، دلم خواست لباس بپوشم

 نداره. یبه تو ربط، کدومشون

بود.شهال به صورتش چنگ انداخت.شهال  زشیدر حال ر شیسرجا سام

 یدعوا کن ول چارهیسام ب نیبا ا یهر وقت خواست، دختر: گفت یم شهیهم

کم احترامش رو نگه دار.گناه داره.غرور  هیآقا البرز نابودش نکن. یانقدر جلو

 .خورهیبهش برم، داره
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خودته سام.انقدر رو  ریتقص: سام گذاشت و گفت یشانه  یدست رو البرز

 .ستهیجلوت وا م ینطوریکه ا یبهش داد

 یتو البرز.تو کار یه: که باال رفته بودم را برگشت زدم و گفتم یپله ا سه

به نخود  یاجیاحت چیدخالت نکن لطفا.آش ما ه، که بهت ربط نداره

 .یزن یحرف م ینجوریورد من اآخرت هم باشه که در م ینداره.دفعه 

.اما جرات یتیترب یب یلیخ: گفت یخواندم که م یالبرز م یچشم ها از

 عشیچشم غره ضا کیچون سام با  دیبگو یزیچ نیسام چن ینداشت جلو

جواب  شتریهفته ب کیتا  سام، نیتوه نیبار هم بخاطر هم کیکرد. یم

شکست خورده ، دهش بیتخر، داد و رابطه شان شکرآب شد.سام یالبرز را نم

دانستم چرا با  یگذاشت.نم شیزانوها یو سرش را رو تنشس یصندل یرو

 دیشدند.البته سف ینم دیسف شیموها، تیهمه حرص و آزار و اذ نیوجود ا

هجده پله را  روزیشدند.فاتح و پ یبه اصرار شهال رنگ م، شدند یهم اگر م

از  یکم، لبرزکردن ا عیبا ضا؛ شد یاز من ممنون م دی.سام بادمیباال کش

 اش را برگرداندم. هغرور بر باد رفت

گرفتم با خرچران حرف  میو تصم دمیکش رونیبالشتم ب ریام را از ز یگوش

 شتریب نکهیخواستم از لج سام با او دوست شوم.از لج سام و ا یبزنم.م

را در  یبازرگان امیپ کیتوانست نقش  یکنم.تازه خرچران هم م تشیاذ

 متنفر از سام و باز ه؛ بود نیمن هم یاجرا کند.زندگبدون تنوع من  یزندگ

 تنفر از سام!

 ؟ یخوا ینم خیکمپرس : ارسال کردم شیمضمون برا نیبه ا امیپ کی
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 ؟ شوهرته، هیوحش اروی نیا: آمد یامیپ نیربع بعد چن کی و

و  ستیب بایجوان تقر کیو نه ساله  یسام س نکهیمن خنده ام گرفت از ا و

؟ دیرس یانقدر جوان و جذاب به نظر م یعنی.شده بود یپنج ساله تلق

 بود!واقعا احمقانه بود! احمقانه

 یم، کشهیشارژم داره ته م: آمد یگرید امیبدهم پ یجواب نکهیقبل از ا و

 .میتلگرام باهم حرف بزن ایب یخوا

خرهات رو بشمر و بخواب!شب : دیرس اوشیبه دست ک نگونهیجواب من ا و

 خرچرون. ریبخ

ام را به شارژرش  ی.گوشدیشارژش ته کش یعنی نیو ا مداین گرید یامیپ و

را  کمیزیف کتاب، یکاریاز سر ب، تنوع یمتصل کردم و خاموشش کردم.برا

 بودند. بهیغر یکم میشدم که برا یدر دست گرفتم و مشغول خواندن مطالب

 زبان هم نرفتم! کالس، یراست

*** 

ر از موعد به باز هم منتظرم خبر مرگ سام زودت؛ شود یدوم شروع م روز

مبل  یندارد. سام سالم و سرحال رو یا دهیفا نکهیگوشم برسد اما مثل ا

شرکت  کیقبل تر ها ، نشسته است و در حال حساب کتاب کردن است.سام

شرکت ورشکست شد و به ، اش یتیدرا یب لیداشت.اما به دل یبزرگ تجار

، محض یو به نظر من با خوش شانس یبا تالش شبانه روز شنظر خود

دانم  یشد.نم کیبار با البرز شر نیمنتها ا؛ به راه انداخت یدوباره شرکت
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 یکی یماند و فقط هفته ا ینظر گرفتن من بود که در خانه م ریبخاطر ز

دق  ی نهی!.به هر حال آ؟ داشت یگرید لیدل ایرفت  یدوبار به آن شرکت م

اه نگ شیشود در چشم کارمندها ینم شیگفت رو یمن شده بود.البرز که م

؛ نبود نیاش!.اما به نظر من ا یبخاطر ورشکست شدن آن شرکت قبل؛ کند

 چیدادم ه یم حیاست.من ترج دیاز او بع یشرم نیچن ییسام با آن پررو

به اسم البرز داشته  یمزخرف کیشر نکهیگرفت تا ا یدستمان را نم یپول

 یخواهم نشاند!.البرز ب ینظرم را به کرس، دو روز بعد ار.البته بگذمیباش

معتمد سام است.چهاردنگ از شرکت  دیگو یفضول است اما شهال م تینها

از آنِ البرز است.سام از راه دور بر ، به اسمِ سام است و فقط دو دنگ آن

او الزم است اما  یامضا، عقد قراردادها یکند و برا یشرکت نظارت م

اگر سام ؛ مزخرف است یلیالبرز است.خ ی فهیوظ رکتش یدرون تیریمد

 نیو ا نیدو دنگ را با فروش خانه و ماش، کنم یکه م یکار نیاول، ردیبم

 یایشرکت خواهم شد و از فار یو خودم حاکم اصل رمیگ یاقسام از البرز م

سام  ینقص استفاده خواهم کرد.من اگر جا یمعاون ب کیعقل به عنوان  یب

را که حقم  یو حکومت نمیکردم که در خانه بنش یمهرگز قبول ن، بودم

، حق با شهال است دیکنم.شا میمانند البرز تقد یاقتیل یه شخص بب، است

 حالِ خودش را هم ندارد! گریسام د

کنم.تا  یکمکش م؛ خودش را ندارد ی.اشکال ندارد سام حوصله ستین مهم

، خواهد کرد و با آرامش تمام یاش خداحافظ ینکبت یبا زندگ گریدو روز د

 به خواب خواهد رفت.
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م غرق در کار بود و  اصال حواسش به من نبود.شهال آشپزخانه شدم.سا وارد

سام عاشق کاهو بود و من ؛ که در حال خرد کردن کاهو بود دمیرا د

نداشت و هر بار ساالد  شیبرا یتیاهم چیبرعکس!و شهال هم که نظر من ه

اخراج کردن شهال ، کرد!.حرکت دومم پس از مرگ سام یکاهو درست م

 یقهوه ا ای یمشک یروسر ریز شهیکه هم ییجثه با موها زهیر نز کیاست!

 یپدر یدر خانه  یمجرد است و از پانزده سالگ دیگو یشود.م یپنهان م

داند چند سالش است.از  یکرده است.االن هم که فقط خدا م یسام کار م

 یکه م یزی.تنها چدیآ یگونه اش هم اصال خوشم نم یداهات یلباس ها

 کالس! یراجِ بو: است نیا، میبگو شهالتوانم در وصف 

 یاحترام م داً یسام دوستش دارد و به او شد، چقدر من از او متنفرم هر

را نگه دار اما من  دشیسف سیحداقل احترام گ دیگو یگذارد.به من که م

اعصاب من است!.البته سام و شهال  یدهم!.شهال به شدت رو یگوش نم

 گریمدبه ه، کنند یدفاع م گریهر دو از همد؛ مسلماً گرندیعاشق همد

 با، گرندیهمد نگران، گرندیکدی دلسوز، گرندیبه فکر همد، گذارند یاحترام م

!.بهتر بود وانهی!دو تا عاشقِ رو اعصابِ درندیخوش اخالقند!بروند بم گریهم د

شود  یزشت است و سام...م یآمدند.فقط شهال کم یدر م گریکدیبه عقد 

 !؟ ظاهر کجا نتیباطن کجا و ز نتی.البته زباستیگفت ز

روز  کیفقط ، زود دست به کار شوند و با هم ازدواج کنند اگر؛ فیح لبتها

خواهد  وهیصد ساله ب یشهال ، شیتوانند کنار هم باشند!چون فردا یم

 فکر افتادم. نیبه ا ریکه د فیح، شد!آه
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صبح : و گفت دینشستم.شهال دست از کار کش یخشک اشراف یصندل یرو

 خانم. ریبخ

به هر حال ؛ باشد میدادم.فکر کن شهال زن باباتنها سرم را تکان ، جوابش در

 روز است!اُه. کیروز هم  کی

 ؟ نیخور یم یچ-

 !یچا: روزه ام  را دادم کی یجوابِ زن بابا کوتاه

 ای نیخوا یم ریخانم.پن شهیکه نم یخال یچا: شود یسالم شروع م دکتر

 ؟ کره مربا

نِ وراجِ رو ز نیواقعا سام چگونه از ا؛ بکوبم واریدارم سرش را به د دوست

 !قهیسل یسامِ ب آه؟ دیآ یاعصاب خوشش م

 !یشهال.فقط چا یفقط چا: و گفتم دمیکش یپوف

درست کردنش  یگذاشت.فقط چا میرا رو به رو یخوش رنگ یزد و چا ینق

 یها یچا، جلب نظر سام یخوب بود و دست پختش افتضاح بود! حتما برا

ن سام را با آمد یخواستگار یاز بس صحنه ، کرد یخوش رنگ درست م

درست کردن استاد شده است.آه سامِ  یخودش تکرار کرده است که در چا

ات  یکار مثبت در زندگ کی، مزدوج شدن با شهال باحداقل ، مصرف یب

 !یداد یانجام م

است  یمزخرف بیدانستم ترک یخودم هم م؛ کردم نیریرا با عسل ش یچا

ال هم با اقتدار !.سام در معرض خطر قند بود و شه؟ شود کرد یاما چه م
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من جمله ، را میتمام مصرف قند و شکر را ممنوع کرده بود.تمام عقده ها

در ته دلم نگه داشتم تا به محض مرگ ، شده با شکر را نیریش یخوردن چا

 ریتوانستم قانونِ شهال را ز یم یکنم!.البته من به راحت یرا خال آنها، سام

 را کوچک کنم. خودم نگونهیخواست ا یدلم نم یبگذارم ول میپا

 یبر خورده بود.آقا سامِ ب یلیرفتن.بهشون خ یآقا البرز با ناراحت شبید-

بنده خدا رو  نیبودن و حالشون بد بود.چرا ا داریشب ب یچاره هم تا آخرها

 ؟ خانم نید یانقدر عذاب م

تا آخر شب  یدون یخواست بپرسم تو از کجا م یدلم م؛ ام گرفت خنده

بستند را به  یکه در ذهنم نقش م یفیتا اراج دمیگزبوده اما لبم را  داریب

 شد. دیخنده ام تشد، شرمم گرفت!و از شدت شرم، مورد نی.در ااورمیزبان ن

 چهل؟ نیکن یم تشونیچرا انقدر اذ، دلشون خونه خانم، آقا سام نیا-

بشر.آخ  نیا دهیمرد شصت ساله عذاب کش هی یاندازه  یسالشون نشده ول

 مرد! نیا یخدا که جگرم خونه برا

را زمزمه کرد.اَه خسته شدم از بحث  یمحل یاش زد و نوحه ا نهیبه س و

نشده و  دیسف یو سالم با موها حیسام که صح نیشهال.ا یتکرار یها

؟ من است یعمه ، کند یپول حرکت م یو چروک دارد رو نیچ یصورت ب

 !چارهیسامِ ب نیکشد ا یچقدر هم که زجر م
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رها  زیم یخورده ام را رو مهین یچا شلخته ام را چنگ زدم و یموها

همه  نیکند.واقعا از ا یم لیتبد یخر خط خط کیشهال آدم را به  نیکردم.ا

 گرفتم! یشهال م یورد هم برا کی!کاش ؟ شود یخسته نم یحرفِ تکرار

 سالم.: جلو آمد و گفت، من دنیبا د سام

 شتریب من؟ مایسیال یمثال قهر: را برگرداندم که مچم را گرفت و گفت میرو

 از تو ناراحتم.

؟ یدار یچرا دست از سرم برنم یناراحت یخب وقت میخواست بگو یم دلم

 باهات ندارم. یحرف: نگاهم را به چشمانش دوختم و گفتم شیبه جا اما

 ؟ یکه مقصر یکن یقبول نم یعنی: را باال داد و گفت شیابرو یتا کی

 یزیچکه نسبت به هر  ییمقصر تو؟ من مقصرم: زدم و گفتم یپوزخند

 زنه! یحسِ دخالتت داره حالمو بهم م نیو ا یکن یم فهیاحساس وظ

کرد و  کیو من را به خودش نزد دیکش شتریبروم که دستم را ب خواستم

 شهیباشه.من مقصر..حاال نم: گذاشت و گفت میگونه ها یرا رو شیدست ها

 ؟ یمنِ مقصر رو ببخش

 مایسیال: و گفتخورده ام را پشت گوشم زد  چیبه هم پ یشلخته  یموها

 !.یکن یام رو درک نم یفهمم چرا نگران ی!.نمنیمن فقط نگرانتم.هم

 یگرما، گرما نیزده ام نفوذ کرد..ا خیدر وجودِ ، از گونه ام شیدستها یگرم

داد!.من را خر  یم بیکردم.سام داشت مرا فر یباور نم؟ محبت پدرانه بود

داشت قبل از ؟ کرد یچه م مایسیداشت با ال او، یسامِ سپهر، کرد....سام یم
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 یصدا نیمن با ا، نه امکان نداشت؟ کرد یپاک م نهیمرگش  دلم را از ک

 ی. من از او متنفر مدمیبخش یشدم.من او را نم یخر نم فیدائما آرام و لط

 ماندم!

 یهر جا که دلت م ببرمت؟ رونیب میاصال امروز بر: زد یکوتاه لبخند

 ؟ یدار هم دوست االن، یخواد...قبلنا پارک دوست داشت

کرد هنوز آن کودک هفت ساله  یبه خودم زد.سام فکر م یشخندین قلبم

جز مرگ سام را دوست  یزیچ گرید، شانزده ساله یمایسیال، من؟ ام

 خواستم. یجز مرگ سام و حذف شدنش را نم زیچ چینداشتم.من ه

؟ مایسیهمون پارک بهتره..باشه ال نه؟ نمایس می.بررونیب میوقته نرفت یلیخ-

 .یستیناراحت ن گهیکه د بگو

ها را دور انداختم و فقط به تلِ  یناراحت شبینبودم.همان د ناراحت؟ من

ناراحت  گری!بدون شک دنیهم، توز تر شدم نهیام اضافه کردم..فقط ک نهیک

 ؟ کند یم ی...سام با خود چه فکرستمین

وقت از باباش  چیدختر ه هی: هم نه دیذهنم را بلد بود بخواند و شا انگار

 !رهیگ یدل نم به نهیک

 وانهیسام امروز د نیشنوم.ا یرا م یا بهیغر یها واژه؟ من؟ دختر؟ سام؟ پدر

باز هم من ، هر کدام؟ کدام؟ او پدر من بود ای؟ شده است.من دخترش بودم

دلِ  نیتا ا ردیبم دیسام با، از سام متنفرم!مــتـــنـــفر!او سزاوار مرگ است

، دانم ینم ار یزیاوان چه چتاوان پس دهد!ت دی.باردیآرام بگ یکم مایسیال
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من و  یها یتیتاوان نارضا، تاوان پس دهد!..آها دیدانم با یفقط م

 خودش را! یها یخوشبخت

فردا : جمله از ذهنم گذشت کیباره تمام شعارها کنار رفتند و  کیبه  اما

 نکن! غی.امروز رو از خودت و اون دررهیمیم

در چشم  تیو رضا یدشا ینشست و ک میلب ها یرو یدانم لبخند ک ینم و

و با گفتنِ  ختیبه هم ر شتریشلخته ام را ب یزد.موها مهینابِ سام خ یها

روز  کی نمیمن را در خلوت خودم تنها گذاشت.بگذار بب، زود آماده شو

 !ستیکه پدر است و ن یرفتن با سامِ پـــدر چگونه است!سام رونیب

 کی، دیرس ینم میکه تا مچ پا دیسف نِیج شلوار، یکوتاه صورت یمانتو کی

رژِ  کی، شال ریزده از ز رونیب یاتو شده  یو موها یشال نازک آب رنگ

را تکان  میدست ها یکه وقت یمنگوله دار یدست بند ها، دخترانه یصورت

تمام ؛ بلند قرمز یگوش واره  کی، داد یصدا م نگیریج نگیریدادم ج یم

 داد. یکه سام را آزار م ییزهایچ

؛ دینگو یزینگفت...خودش را گرفت تا چ یزیو چرا به هم فشرد  شیها لب

ناهار : خواست دلم را به دست آورد!رو به شهال گفت یم یجد یجد پس

 !لوس؛ شی.خداحافظ. وشهال هم شروع کرد به دعا خواندن برامیاینم

و  یخاکستر یمردانه  راهنیپ کی؛ نگاه کردم پشیزد.به ت رونیاز خانه ب و

 ییایرو یها تیشخص هیشب پشیب تکت تک! خ کیو  یشلوار کتانِ مشک

داد  یبه هر حال سنش اجازه نم؛ دوستانم نبود یو دوست پسرها نگیمدل
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، رفت یبه شرکت م یکه مانند وقت نیجوان بپوشد.هم یلیخ پیریتا ت

خواند  یم یالکرس هیخدا را شکر!به شهال که آ، بود دهینپوش یا هشلوار پارچ

گذشته  یب بود هوا مانند روز هازدم.خو رونیکردم و از خانه ب ینگاه مین

بودم.جهت  قیرا ال کهیچهار تا ت سه، میبایز پیت نیوگرنه با ا، سرد نبود

 ، کرد یام م دهیکه پوش شتریب یلباس ها دنیاز پوش، حرص دادن سام

 بود! یکمد لمیف کی زیخودش در فصل پائ نیمعذور بودم و ا

 رونیگونه ب نیاکه  یبار نیمتوقف شد.آخر میپا یسام جلو یمشک نیماش

را از  نیرا باز کردم و نشستم.سام دلخور بود.ا نیدر ماش؟ ؟ بود یک میرفت

 یساله بودم کشف کردم.وقت 8 یرا وقت نی.ادمیفهم شیشدن چشم ها رهیت

 یم رهیت یکم شیرنگ روشن چشم ها، شد یسام ناراحت م

 ؟ یآهنگ ندار: ام زدم و گفتم یکودک اتیکشفبه  یشدند.پوزخند

 داره. یچ نیخودت بب: پخش را به دستم داد و گفت کنترل سام

جز   یآهنگ چیه دمیفهم، را روشن کردم و با جلو عقب کردن آهنگها پخش

Titanium  Pavaneیبه چهره اش کردم و پوف یندارد!.نگاه چپک 

و  ختهیواقعا از پدر فره، داشت یناب یهم آهنگها وانهید یایفار ی.حتدمیکش

بود که انسان  یدر مدل آهنگ تینداشتم.شخص یانتظار نیزاده ام چن لیاص

 یزندگ کینشان داد که ، آهنگ کی نیداد و سام با داشتن هم یمگوش 

 !دیآ یکه از او خوشم نم نمیب یرا م زهایچ نینواختِ مضحک دارد.هم کی

 ؟ چه خبر از مدرسه ات: دیپرس سام
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؟ اشهکه خبر داشته ب هیس یب یمگه مدرسه ب: را کنار زدم و گفتم میموها

 !ستین یچیه

نمره : را باز کرد و ادامه داد اطیدر ح موتیرا روشن کرد و با زدن ر یبخار

نمره هاش ، خونه یاصال درس نم مایسیال گهیزنگ زده م ییخانم رضا؟ هات

 افتضاحه.

از لحاظ  مایسیال دیپرس: که زد تا ماتحتم سوخت ینگفتم.با حرف یزیچ

مدارس  یکرد قبال تو یم!..فکر ؟ خونه یدرس نم ایمشکل داره  یذهن

 یشد که تو ی!باورش نمیخوند یکودکان عقب مانده درس م ییاستثنا

 !یبود یانتفاع ریغ یمدرسه 

 یرا مشت کردم تا در دهانش نکوبم.از حرص لبم را م میها دست

، کردنت هم که شده عیضا یوگرنه برا یریم یسام که فردا م فی...حدمیگز

را آدم  تیشخص یب ییهم آن رضا، توخواندم تا هم  ینشستم درس م یم

 یناب یآه سام  تو که از نقشه ؟ هستم یذهن یمن عقب مانده ، کنم!باشد

 فیو جک تعر ینشست ینم نگونهیوگرنه ا یام خبر ندار دهیکش تیکه برا

؟ شد یمگر م یکردم خودم را با فکر فردا آرام کنم ول ی!..سعیکرد ینم

بود!من را  دهیمن را کوب؛ ده بودسام آنچه را که خواسته بود به دست آور

 نیام ا یقانون اول زندگ شهیبخاطر درس نخواندنم سرزنش کرده بود!.هم

لحظه  نیخواهند برسند!.اما در ا یبه آنچه م گرانینده د ههرگز اجاز؛ بود

 نقضش، یادیقانون را قبول کنم و با حرص خوردن ز نیتوانستم ا یواقعا نم

 کردم.
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مشکل عقب  یلحاظ کن یخواست یم: رمیبگدهانم را  یجلو نتوانستم

 !هیارث میماندگ

نخواستم بفهمه عقب : زد و نگاهم کرد و دوباره به جلو نگاه کرد یلبخند

کم بخاطر  هیو فقط امسال  یدروغ گفتم که سالم نیهم ی.برایمانده ا

کالس  از، مایسیال ادیم نی!.فقط خوشم از ایشد ینطوریا یمشکالت روح

 لیدل، یرانتفاعیغ یمدرسه  یبر یکرد یکه اصرار م ییسوم تا نهم راهنما

که از سوم تا  ییها ستی.تمام بدمیاالن فهم ی.ولدمیفهم یرو نم رارتاص

که کالس  ییاشون دروغ بودن.واقعا چرا شک نکردم تو همه، ینهم گرفت

، ینابغه ا هی!.تو ؟ یانقدر متحول بش ییهوی شهیم چطور، یشد دیدوم تجد

 نکن!  شک

دادن تو بوده ام...و  بیسام...من تمام عمرم را مشغول فر یا دهیرا د شیکجا

 یشدن و احمق فرض شدنش را م چهیسام دو روز قبل از مرگش دارد باز

 دارد! نیتحس یاست!جا یعال؛ فهمد

 !.یده گرفتنت رو ترک کن ریعادتِ ز دوارمیام: و گفت دیرا کش دماغم

من رو : زدند یغر م شانییدوتا؛ برد با شهال شدنش یام را سر م حوصله

 ؟ یرو برام اجرا کن یلیکه نقش مشاور تحص رونیب یآورد

 پــــد... یجا-

 یآدم مقصر رو باز هی یلطفا جا: جمله اش را کامل کند گفتم نکهیاز ا قبل

 پدرم رو! ینه جا، کن



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 58

بودم و با همه  مایسیاما من ال، حرفش بپرد نیما ب یکس نکهیبود از ا متنفر

 ؟ مقصر: را باال داد و فرمان را چرخاند شیبروا یتا کیفرق داشتم.

رو برداشت کردم.اگه منظور  یرفتن منت کش رونیبله.من از دعوتت به ب-

 دوربرگردون بچرخ! نیاول، یداشت یا گهید

افتخار کم  نیدونم ا یچون م: را به چپ و راست تکان داد و گفت سرش

 خفتِ منت کش بودن رو تحمل کنم. بهتره، شهیم بمینص

 شهیچه خوب م: قلبم گفت یاز گوشه  ی.و از خنده اش کسدی.خندمدیخند

 .مایسیال یدار یخوب یچه بابا، خنده یم یوقت

ساعت از  48که فقط کمتر از  یمن آن صدا را در نطفه خفه کردم.وقت و

 یم مانیسام ا ینداشته  یها یبه خوب دینبا، مرگ سام مانده بود

خواست قبل  یدلم م چون؛ رونیدم ببا او آمده بو نیا یآوردم.امروز فقط برا

روز با او بودن را تجربه کنم و در ذهن ثبت کنم.قبل از  کی ، از مرگش

 فرصت را هم از دست دهم.سامِ منفورِ دو رو! نیهم نکهیا

 ؟ میخب کجا بر: چشم به من کرد و گفت یاز گوشه  ینگاه

و  یفست فود هیاول : کردم و گفتم نیماش تالیجیبه ساعت د یکوتاه نگاه

 گم! یبعد....بعدش رو بعداً م

 یراض، تکان داد و پخش را روشن کرد.اصال از آهنگ پخش شده یسر

نگاه کردم  رونیآنقدر گوش خراش نبود.به ب؛ گفتم یهم نم یزینبودم.اما چ

، دختر در آن به خواب رفته بود کیکه  سیمات کی دنیلحظه با د کیکه 
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شد که  یم یچند وقت ایار.فمیبود.از کنارش گذشت ایفار؛ خنده ام گرفت

که به  یدولت یادارات و سازمانها یو شبها رو به رو، شده بود دوشخانه به 

 یکرد و در آن م یرا پارک م نشیماش، داشتند یشتریب تینسبت امن

اش  یخانمان یب نیاو را آوردم کنار خودم و ا دیشا ، ردی.اگر سام بمدیخواب

 رساندم.! انیرا به پا

با همسر ، کرمان یاز شهرها یکیاست.مادرش در طالق  ی بچه؛ ایفار

زاده ازدواج  لیخانم اص کیبا  عاًیکند.پدرش هم سر یم یزندگ، دشیجد

 ایپسر دارد.فار کی ایدختر  کیکرد تا دلِ همسر سابقش را بسوزاند.االن هم 

، اما با مرگ مادربزرگ، کرد یم یدر کنار مادربزرگش زندگ یهم مدت

اش  یی.تنها داراشد، یاز کارتن خواب یبهتر تصور، یخواب نیماش همجبور ب

اش است که  یو کتاب ها و لباس ها و گوش سیمات نیهم ایهم از مالِ دن

 بخاطر، شیچند وقت پ ایکوچک جا شده بودند.فار سیمات کیهمه در 

پدرش برود تا از او کمک بخواهد که  شیگرفت پ میتصم، سختش طیشرا

خفت رو  نیا یحاضر یعنی: ماو را منصرف کرد هجمل کیمن با گفتن 

دستت رو دراز ، که ولت کرد و فراموشت کرد ییبابا یو جلو یتحمل کن

 ؟ یکن

از کمک کردن به ، که پدرش دیترس یهم م گرید لیدل؛ منصرف شد ایفار و

 کند و کنف شود. یشانه خال، او

 ؟ مایسیال یهست یتو چه فکر-

 کردم. یفکر م ایبه فار: آمدم و گفتم رونیفکر ب از
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 ؟ دوستت افتاده یبرا یاتفاق؟ خب: ترمز کرد و گفت، چراغ قرمز پشت

پدر و : تو!.جوابش را دادم یدار یا یقو یخودم گفتم عجب حافظه  با

 خونه و خانواده شده. یب، جدا شدن گهیمادرش از هم د

 ؟ دختر نیکنه ا یم یکجا زندگ االن؟ ششیرو نداره بره پ یکس یعنی-

 میهست یفتاد به سام گفته ام هم کالسا ادمیکه  نیماش یتو میبگو خواستم

 یبگذراند وقت نیاش را در ماش یتواند زندگ یدختر شانزده ساله نم کیو 

 یرو که نداره.م یکس: !.با مکث جواب دادمردیبگ نامهیتواند گواه یهنوز نم

 باباش ازش کمک بخواد که من گفتم نه! شیخواست بره پ

 ؟ نه یچرا گفت: کرد و گفت یاخم سام

خودت  یواقعا اگه تو بود: را به نگاه متعجب سام دوختم و گفتم میها چشم

 ؟ یکرد یاون نامرد دراز م یو دستت رو جلو یکرد یم ریرو تحق

 ییبابا چیباباش بوده به هر حال!.ه: و گفت دیدستش را به چانه اش کش سام

 .شهیبچه اش نامرد نم یبرا

ا خفه کردم و به ر می!.اما صدا؟ یبکشم پس تو چ ادیداشتم سرش فر دوست

  : را گرفتم و گفتم میبا پوزخند رو شیجا

 .ستنین یدسته مستثن نینامرد باشه و باباها هم از ا تونهیم ی...هر آدمهه

تو  یعنی: و سوال سام هیو نه ثان چهل، هیپنجاه ثان؛ ها را زمزمه کردم هیثان

 ؟ یرفت یسمت اون پدر نم گهید یبود
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 رفتم. یمردمم نم ینه.اگه م-

شمار چراغ قرمز نگاه  هینگفت و مانند من به ثان یزیچ گرید سام

 یکه نگاهش کردم.به چشم ها دیسمت من کوب ی شهیبه ش یکرد.کودک

گل  یرنگش را دور شاخه ها رهیت یرنگ دختر نگاه کردم.دست ها یقهوه ا

به سمتم گرفته  تیشده اش را  با مظلوم اهیبود و صورتِ س دهیچیپ

گاه  چیقشر از جامعه نداشتم.ه نیبه ا یعالقه ا چی.همرداندرا برگ میبود.رو

سوخت.من فقط فکر  یمظلوم نما و خسته شان نم ینگاه ها یهم دلم برا

 فقط خودم!، خودم بودم

و سام را  دیکوب شهیرا دور زد و به سمت سام رفت.به ش نیماش دینا ام دختر

بله خانم : تو با لبخند گف دیکش نیرا پائ شهیکشاند.سام ش رونیاز فکر ب

 ؟ کوچولو

 کی ینیزبیآمد.سام با ر یگل ها را به سمت سام گرفت.به نظر الل م دختر

و پولش را حساب کرد.دخترک  دیکش رونیرز را ب یشاخه از گل ها

و سمت  دیرا باال کش یدود ی شهیقدرشناسانه به سام نگاه کرد و رفت.ش

دختر  هیبه  میتقد: من برگشت و گلِ سرخ رز را به سمتم گرفت و گفت

 !اغولجباز دم

 کیزد و گل را به دماغم نزد یکردم.سام لبخند یشده به سام نگاه م مات

 ؟ مادمازل شیریازم بگ یخوا ینم: کرد و تکان داد و گفت
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نرم و  ی.گل را از دستش گرفتم.به برگ هادیچیام پ ینیخوب گل در ب یبو

 یق کشدارکه با بو دیبگو یزیو سام خواست چ دمیباطراوت گل دست کش

وقت است سبز  یلیکه چراغ خ دیبلند شد فهم یپشت سر نیکه از ماش

، به راه افتاد.بخاطر گل تشکر نکردم نیو ماش دیرا کش یشده است.دست

؟ کرد ی!.سام به من گل داده بود...داشت خودش را به من ثابت م؟ چرا

 به دستم نگاه کردم.خار در آن فرو رفته، .دستم را فشردم که با حس سوزش

لباسم هم  نکهیزد.قبل از ا یم رونیاز آن ب یرنگ یسرخاب ظیبود و خون غل

بود پاک کردم و فشار  بمیج یکه تو یآن را با دستمال، شود یخون

؟ دارد یچه حکمت نیدانستم ا یگل خون نشسته بود.نم یشاخه  یدادم.رو

 نهایبه حکمت و ا میدارد.نه که بگو یکردم حتما حکمت خاص ی!.حس م

که در دستم فرو رفته است  یخار نیفقط حس کردم که ا، نه، دارماعتقاد 

 بعدها، دمیرا نفهم نهایدر قلبم هم فرو خواهد رفت.آن لحظه ا یروز

 دادم. ینیسنگ تاوان، دنمیفهم ی.و برادمیفهم

هم فشار دادم تا افکار مزاحم کنار بروند و فقط در لحظه  یرا رو میها چشم

 کنم! یزندگ

 خانم. مایسیتوپ ال رستوران هیهم  نیا-

 یاسمم را صدا م یجور ی.هر کسدیگو یدانستم چرا اسمم را کامل م ینم

زدند و  یم میصدا یو اکثر دوستانم و البرز ال ایفار، گفت خانم یشهال م؛ زد

 نکهیزد.و اما ا یصدا م مایبود که مرا س یو تنها کس نیاول، بایاما خرچرانِ ز

 بود! یبزرگ مابها، ام یوازده سالگدر د، کند یچرا سام اسمم را مخفف نم
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که دستم را به سمت خودش  رمیرا باز کردم.خواستم از سام فاصله بگ در

 وارد، یسانت اختالف قد ستیالبته با حذف ب، .شانه به شانه اشدیکش

جز  بایکه تقر کیش یفست فود کی، .البته رستوران که نهمیرستوران شد

 با، میکه وارد شد نیبود.همدر آن ن یدختر و پسر کس کیگله پسر و  کی

.سام به سمت دینگاه گله به سمت من چرخ، از آن گوسفندها یکی یاشاره 

خوردم.خوب  ینم تزایجز پ یزیمن چ، سفارش دهد تزایصندوق رفت تا پ

از آنها سرش  یکیداشت. یچشم از من بر نم، دانست.گله یرا م نیبود که ا

 یلبخند زیخرچرانِ عز دنیداش بلند کرد و به من نگاه کرد.با  یرا از گوش

 اوشیگوسفند نبودند و گله خرِ ک یپس گله ؛ عهده ام خارج بود اززدم که 

 ی! و اما امان از گروه؟ میگله بود نیگم شدگان ا ایبودند.پس من و فار

که لبخند من را به اشتباه برداشت کرده و متقابال به من ، منحرف از گله

کم کم  یکرد.ول یمن نگاه م لبخند زدند.و اما خرچران با تعجب به

نثارم کرد.سام با چشم غره به باال اشاره کرد و  یشد و چشمک (loadلود)

 زیعز یاز آن خر ها یکی ی.صدادمیاز چند پله باال کش یالیخ یمن هم با ب

به به...مثل : دمیشدند را شن یمسحوب م ایکه به احتمال اقوام من و فار

 .نیآشنا دراومد نکهیا

خرخون  نکهیبنده خدا هم مثل ا نیا: شستم و با خودم گفتمن یصندل یرو

 یهمراه گله اش نبود.گوش یمشغول الوات لیروز تعط ی.که اگه بود توستین

 امیو به خرچران پ دمیکش رونیب میکوچک شانه ا فیک بیج یام را از تو

 ؟ چِرا یگله ات رو آورد: زدم
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پله ها باال آمد.به من فرو بردم.سام از  فمیکرده و در ک لنتیرا سا یگوش و

 ایب، طبقه باال رزرو شده است گهیصاحابش م: گفت یتیکرد و با نارضا ینگاه

 .نیپائ

: کردم و بعد رو به سام گفتم زهایها و م یکنار صندل یبه شمع ها ینگاه

 ندارم. یمن حرف

رفتم  نیو خرچرانم باشم.از پله ها پائ میآمد کنار برادرها یاما بدم هم نم و

.نگاهشان نکردم.دلم دندیبلند خند نباریه گله به من نگاه کردند و اکه دوبار

 !؟ نه ایخندد  یبدانم خرچران هم م خواستیم

نشست که من پشت به  یدور را انتخاب کرد و جور یزهایاز م یکی سام

اش  یکنار یصندل یرو ، آنها باشم اما من که مغزش را خوانده بودم

 !شیرو به رو ینه صندل، نشستم

 !شهیدستت نم یجا االن؟ ینشست نجایچرا ا: کرد و گفت یخم پنهانا سام

 .شهینترس م: تکان دادم و گفتم یسر

 دنیکه مشغول جو یسام استفاده کردم و به خرچران یحواس یاز ب و

اش  یبه او زد و به گوش یدستش بود نگاه کردم.دوستش سقلمه ا چیساندو

ها  هیمانند بچه خرمادست گرفت و  کیرا با  چیساندو اوشیاشاره کرد.ک

در دهانش  لقمه، یگوش یصفحه  دنیرا در دستش گرفت و با د یگوش

 یکردم و به سام نگاه کردم که رو یکوتاه یافتاد.خنده  فهو به سر دیپر
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کشد.پس او هم در حال حاضر خر  یرا م یقرمز خطوط نامنظم-دیسف زیم

 شده بود! یخط خط

: آمده بود امشینگاه کردم.پام را  یشد.گوش دهیچ زمانیم یرو سفارش

لنگ دراز  یِوحش هیمن که خرچرونتم رو به ؟ خانواده ات شیپ یاینم

 ؟ یفروخت

کرده بود  یفی!.عجب توص؟ لنگ دراز خنده ام گرفت.سام یوحش دنید با

دستم  یکنم که دست سام رو پیتا شیخرچران.خواستم جواب را برا

 .مایسیال میر هم باشکه کنا رونیب میاومد: دیبه گوشم رس شینشست و صدا

حساسش کنم.اصال انگار آن لحظه حالِ بحث کردن را  ادیخواستم ز ینم

 ژیمخلوط را به سمت من گرفت و خودش هم با پرست تزاینداشتم.سام پ

 یخوردن خوشم نم کیهنگام است ژشیشد.از پرست کیمشغول خوردن است

 یلذت تکه  یانگار عصا قورت داده است و بدون ذره ا؛ بود یجور کیآمد. 

 جود. یرا م کیاست ی مزهچرب و خوش

بدون  شیتزایپ ری.با کش آمدن پندمینگاه کردم و لقمه را کش ینیم تزایپ به

 کی یکردم و ط کیرا به دهانم نزد یمثلث یزدم.آرام تکه  یلبخند اریاخت

 ، را به خندق بال فرستادم.مزه اش فوق العاده بود.از نظرم آن، یحرکت انتحار

و ذرت با قارچ معرکه  یدلمه ا فلفل، کالباس، تزایرپیلوطِ پنمخ دنیجو

 ؟ چطوره: دیگرفت.سام پرس یهفت گانه قرار م بیجزو عجا دیاست و با
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صبر کن لقمه ام رو  یبه او نگاه کردم به معن دمیجو یلقمه را م کهیحال در

کردن سام  تیآزار و اذ یکم ، بود و من تنها قصدم تهیفرمال نیبجوم.اما ا

سرم را تکان دهم.تا من لقمه ام را با هزار  یتوانستم به راحت یوگرنه مبود!.

سام سوالش را فراموش کرد و با کارد و چنگال به جان ، ناز و ادا بجوم

را با کارد و چنگال  تزایپ؛ هم داشت گریاخالق مزخرف د کیافتاد. کیاست

 کیاعصاب متشنج من بود.خوب شد که فعال است یرو نیخورد و ا یم

در با  تزایپ یمزه  یکرد.همه  یرا کور م میارش داده است وگرنه اشتهاسف

 داشت. یهم حد یمثبت باز گریدست خوردنش بود.د

به سمتم گرفت و  یگریرا جدا کرد و با چنگال د کیتکه از است کی سام

 ؟ یامتحانش کن یخوا ینم، خوبه: گفت

عده ام بودم.م کیراه افتاده بود.خب من هم عاشق است یدهانم کم آب

مثبت تکان  یو سرم را به نشانه  میایمجبورم کرد تا در برابر تنفر کوتاه ب

 نیرا باال و پائ شیکه با خنده ابروها رمیدهم.خواستم چنگال را از دستش بگ

 ؟ شیاز دست خودم بخور شهینم یعنی: کرد و گفت

 یدلم م یشوم.از طرف کیاست الیخ یتوانستم ب ینگفتم.نم یزیخز!.اما چ اَه

براق را گاز  کیکنم اما دهانم را جلو بردم و آن است عشیخواست ضا

لبم  یمخلوط.با دستمال گوشه  تزایپ یِ بود!. اما نه به خوب یزدم.مزه اش عال

 خوب بود.: را پاک کردم و گفتم

باال  میابروها گورشیف دنیچشم به خرچران نگاه کردم که با د یگوشه  از

 بیآن س یچنگال را که رو کی ، ونیچران شهر پر خر، اوشی.کدندیپر
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 یم کیبه سمت دهان دوستش نزد، تمام یبا لوس، سرخ کرده بود را ینیزم

را چپ کرد و با ناز دهانش را باز  شیچشم ها، کرد. دوستِ مزخرفش هم

اوش با عشق آن را در دهان دوستش گذاشت.دوستش هم چشم یکرد و ک

را از  شیو لب هارا باز کرد  شیها چشم، یرا بست و بعد از مدت شیها

 اوشیخودش را در آغوشِ ک جانیخارج کرد و با ه یحالت غنچه ا

من و  یعنیبه هوا رفت.  هیبق یخنده  کیانداخت.دهانم باز مانده بود.شل

به سمتم برگشت و با  اوشی!.ک؟ میآمد یسام از دور انقدر خز به نظر م

 کرد. دیگله اش را تشد یدوستانش و به عبارت یچشمک خنده 

 یاش بود.عجب صحنه ا یدادن با گوش امیسمت سام برگشتم.در حال پ به

 یاعصاب من حرکت م یبلند پسرها رو یخنده  یرا از دست داد!صدا

 یتکه  نیکرد و آخر یاش را قفل کرد و به من نگاه یکرد.سام گوش

را گاز زدم و رو به سام  یمثلث یتکه  نیرا گاز زد. من هم چهارم کیاست

 ؟ میبر: گفتم

تکان داد که  میبرا یدست اوشیبلند شد و من هم بالطبع بلند شدم.ک مسا

 یرا برگرداندم و همراه سام از آن فست فود میرو، کردنش عیجهت ضا

فست فود ، اش یآن هم از نوع خط خط، مگر خر ها هم یزدم.راست رونیب

 !؟ خوردند یم

ند را روشن ک نیماش نکهیرا باز کردم.سام هم نشست.قبل از ا نیماش در

 ؟ گهید می.کجا برمایشد نیسنگ یلیخ: گفت
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زدند.بر خالف تصورم که فکر  رونیب یو گله اش هم از فست فود خرچران

کج کردند  جیاسپورت کیراهشان را به سمت ، روند یم ادهیکردم االن پ یم

که دهانم را مانند غار  یزیو هر هفت نفرشان در آن جا شدند.و اما چ

 تن خرچران بود!.پشت رُل نشس؛ باز کرد صدریعل

؛ کردم یفکر م نیبه ا یدوباره سوالش را تکرار کرد.و اما من با ناباور سام

هم محال نبود.از  ادیدارد!.البته ز فیپولدار تشر نکهیخرچران مثل ا نیا

 نیشد حدس زد همچ یم (CKاش) یکِ یو ساعت س بوکیر یاسپرت ها

 ندارند. یهم وضع متوسط

 جیبه اسپورت یاهم را دنبال کرد و وقتتنگ شده نگ ییبا چشم ها سام

 هی ایپارک  میبهتره بر: بپرسد گفتم یسوال نکهیکرد.قبل از ا یاخم، دیرس

 .یباغ بوستان

دکمه  ی.دستش را رو؟ دادم دستش ی.چرا داشتم آتو مدمیکش یپوف

را پشت گوشم فرستادم و شالم  میبه راه افتاد.موها نیاستارت فشرد و ماش

کردم که مگر خرچران  یفکر م نیبه ا ریم.تمام مسعقب جلو کرد یرا کم

؟ پولدار هستند یعنی..؟ را از کجا آورده است نیماش نی..ا؟ چند سالش است

 رمیبگ میوادارم کرد تا تصم یدوستش باشد.!کنجکاو نیماش هم دیشا

!..بگذار دوست پسر من خرچران ؟ دارد ی.چه اشکالرمیاو را بپذ یدوست

 باشد!!
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فرمان خشک  یکه در فکر غرق بود و دستش رو سمت سام برگشتم به

نفر هم  کیبود و مسلما  میو ن کیپارک نگه داشت. ساعت  یشده بود.جلو

 در پارک نبود.و من عاشق پارکِ خلوت بودم.!

 یداره نم یتیچه جذب یواقعا پارکِ خال: را خاموش کرد و گفت نیماش

 فهمم!

هر : گفتم شی.به جانگفتم اما؟ یفهم یرا م یزیتو چه چ میبگو خواستم

 داره! یا قهیکس سل

.من قدم زدن در پارک میزد یشد.کنار هم قدم م ادهیشدم.او هم پ ادهیپ و

چرا از  تو، مایسیال: دیاز خود پارک دوست داشتم!.سام پرس شتریخلوت را ب

 ؟ یمن متنفر

چون هزار ؛ نداشتم یجواب چیمن را خالصه کرد.ه یتمام زندگ، سوال نیا با

بود دهانم را باز کنم و زبانم را بچرخانم تا سام  یتم.فقط کافداش لیدل کیو 

 مایسیاز ال یزیبفهمد عمقِ نفرتم را.اما لب بستم.بگذار قبل از مرگش چ

تنها و خسته ندهد.بگذار من  یمایسیصفت را به ال منینفهمد.بگذار لقب اهر

 خشک بمانم! یمایسیهمان ال

 اخالق منه. نی.استمیازت متنفر ن-

 نیچرا ا: را گرفت و من را از پهلو به خودش چسباند.گفت میزوبا سام

 !یکنیمن رو واقعا ناراحت م؟ اخالقته
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.فکر کرده یخواهم ناراحت بشو ی!.اصال من میشو یکه م یشو یم ناراحت

 یناراحت شدنت من را ناراحت م یفکر کرده ا ای!؟ دارم یگریهدف د یا

م ذره ذره زجرت خواه یاست.م نیهدف من هم ، سام نمیمن هم؟ کند

 کنم.نابودت کنم! رانتیکنم!و بتیتخر، دهم و در حرکت آخر

: نگاه کردم و گفتم، نداشت میبه چشم ها یشباهت چیکه ه شیچشم ها به

 .هینوجوون یدوره  یتداخلِ اخالق

 گهید یدختر پدر ها هی.من و تو شبمایسینه ال: قانع نشد.ادامه داد سام

 هی ایدستِ تو ام  ریکه انگار من ز یکن یبا من رفتار م ی.تو جورمیستین

 !یدختر من، و تو مایسیمن باباتم ال، نه یدور!.ول لیفام

تو  دختر، مایسیال من؟ یده بیمرا فر یدار یو دختر!.سام چه اصرار پدر

 یچرا م؟ .یدر مغز من بگنجان یخواه یرا م هیقض نی.چرا عکسِ استمین

که باور  یدارم کنوا یخواه ی!چرا م؟ باور کنم که دخترت هستم یخواه

؟ هستم! یسپهر مایسیو من هم ال یپدر من هست ، یسام سپهر، کنم تو

 ینم بیمن فر، کنم یقبول نم من؟ دیآ یم رتیگ یزیچه چ؟ .چرا سام

 خورم سام!

چون تو با من مثل : چرخاندم یگریزدم و سرم را به سمت د یپوزخند

 .یکنیپدرها رفتار نم

زل زد و  میچرخاند.در چشم هاو من را به سمت خودش  ستادیحرکت ا از

 ؟ چرا: گفت
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روز رو  نیخوام ا ی.سام نمیستین یچون تو پدر خوب: و گفتم دمیکش عقب

 نگو! یزیزهرمار دو تامون کنم.پس چ

 یزد.رو شیرو به رو یمچاله شده  یبه بطر یکوتاه آمد.لگد محکم سام

، ژستش نیگرفت.ا شیدستها انینشست و سرش را در م کشینزد مکتین

استعداد  نیدانستم ا یداد واقعا خسته و ناراحت است و اما من نم یمنشان 

 !.؟ به ارث برده است یسام از چه کس، را ییو دورو یگریباز یفوق العاده 

من برم : بلند شد و گفت هیفاصله نشستم.سام بعد از چند ثان با، مکتین یرو

 گردم. یآب به صورتم بزنم.بر م هی

در ، دختر تنها کی، رک حمله ور شدند.منانگار ارواح به پا، که رفت سام

مجهول بودم.خوب شد که  یلیخ ، ساعت دو یحوال، یخلوت نیبه ا یپارک

بحث کردن با او را نداشتم.قدم  یچون اصال حوصله ؛ نداد چیسه پ ریسام گ

 یم، برگشت یواقعا خسته کننده است.وقت، پارکِ خلوت نیزدن با او در ا

خانه به  یایاز فار یتا خبر دمیکش رونیام را ب یخانه.گوش میبرو میگو

 کی یگریشد و دست د دهیچیمحکم دور دهانم پ یکه دست رمیدوش بگ

 را بِبُرد! میگذاشت تا صدا میگلو یرا رو زیت یش

*** 

کردم هر آن ممکن است  یوجه!.حس م چیبه ه؛ کردم ینم تیامن احساس

ردم.در آن ک یاحساس ترس م یکم ، تماماً ببازم.با خودم که تعارف نداشتم

 هر؛ شهیمن باشد اما نبودش!.مانند هم یتوانست تنها ناج یلحظه سام م
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، دمید یکودک بودم و کابوس م یوقت حضورش را الزم داشتم نبود.وقت

، شدند یاول همه دست در دست پدر و مادر وارد مدرسه م سکال یوقت

 یم یو تاب باز یدلم سرسره باز یوقت، خواست یدلم پارک رفتن م یوقت

 یدلم م یوقت، دیشبها قصه بگو میخواست برا یدلم م یوقت، استخو

نوجوان شده  دمیدلم درد گرفت و فهم یوقت، خواست جدول ضرب بپرسد

خواستم....سام  یشدم و مادرم را م یم هاتن یوقت، گرفت یدلم م یوقت، ام

کردن را هم  یپدر، خودش را ی فهیبلکه وظ، مادرم را پُر نکرد ینه تنها جا

تنها  شهیوقتهــــــــا.من هم یلیوقت ها نبود.خ یلی..سام خانجام نداد

 یتو ب: ندیگو یکه م ایخودم همه کس شدم.شهال و فار یبودم. خودم برا

حرکت از  هی!تو فقط دنبال ینیب یسام رو نم یو مهر و محبت ها یانصاف

 اون به تو توجه نداره و دوست نداره. یتا بگ یطرف سام

گذرد.خارج از گود  ید تا بفهمند در قلبم چه ممن نبودن یآنها که جا و

از  یزیدانم که چه چ یکنند.تنها خودم م یاند و من را قضاوت م ستادهیا

 یابتدا، یسالگ زدهیرا هم در س لشیخواستم و او به من نداد!.دل یسام م

تازه  میکه جوش ها ی.وقتدمیفهم، که حساس بودم یوقت ، سن بلوغم

خواستم  یآن وقت ها من همدم م، گرفته بود داً یکه دلم شد یوقت، مدنددرآ

دکتر شهر  نیکند به دنبال بهتر یگفتم دلم درد م یو سام نبود.فقط تا م

 یکرد که دلم محبت خودش را م یفکر نم نیگشت اما به ا یم

پدر  گرید، پدر بودن را ندارد اقتیل دمید یخواهد...سام پدر نبود!.و وقت
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و پسوند!بدون اسمِ  شوندی!بدون پیلسام خا؛ شد سام گری.دردمنک شیصدا

 اسم! نینسبت جانش

.پس اکنون نبودش، دیهم نبودش.انتظار نداشتم باشد.سام هر جا که با حاال

 کی یها تیشخص ایمهربان   یانتظار داشته باشم مانند فرشته ها دیهم نبا

 ندارم. یو من را نجات دهد!من ناج دیایب یالیسر لمیف

 !ادایر مبه نظ یباحال دختر، دیحم-

 ؟ یزیچ یپول؟ شی.گشتشهیشر م ادیبرو بابا ساسان.االن فرزان م-

افتاد و گِلَسِش ، رو دهنش یدستت رو گذاشت یکه وقت شیفقط گوش-

 داره مدل آخرش! فونیشکست.کثافت آ

 ؟ یچ گهیخوبه.د-

 نداشت. یخاص زیگردنبند هم داشت که درش آوردم.چ هی یچیه-

پارک  یساعت دو تو یوقت؟ یکتچرا سا: به سمتم برگشت و گفت دیحم

 یبگ یخوا یم یعنی؟ تونه داشته باشه یم نیاز ا ریغ یچه مفهوم ینشست

 ؟ یستیکاره ن نیا

نداشتم بزنم.ترس داشت  ینگفتم.حرف یزینگاهش کردم  و چ خسته

کرد.اگر  یکرد.کم کم داشت سستم م یکرد.داشت نابودم م یسرکوبم م

درست داشته باشم.اما  یکس العملتوانستم فکر کنم و بعد ع یترس نبود م

 توانستم قدم از قدم بردارم. یشده بود.نم رهیترس بر مغزم چ
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اون ساعت ، آره اگه؟ یدختر پاک و مظلوم هی میباور کن یخوا یواقعا م-

، یکه تو اومده بود یپیاون لباس و ت با؟ یکرد یم یچه غلط یاون حوال

 ی.مواد نداشتادیبهت نم نه؟ یا یکرد.البته...ساق شهینم یا گهیفکر د چیه

 آخه.

به  شتریب، هستم یدانستم وانمود کنم چه کس ینگفتم.نم یزیهم چ باز

!پس دهانم را بستم و گذاشتم سرنوشت هر گونه که دلش ؟ نفعم خواهد بود.

 رقم بخورد.، خواد یم

 کشه. یزبونت حرف م ریبه درک نگو.االن که فرزان اومد خودش از ز-

؟ مامور مرگ من؟ بود ی.فرزان چه کسدندیو در را به هم کوب رفتند

آورد را  یترس از پا درم م نکهی.انمیکرد تا شکستنم را نب کمک، یکی!.تار

ترس  نکهی.انمیشود را نب یم یچشمم اشک جار یاز گوشه  نکهی.انمینب

کنم را  یگاه دارم سقوط م هیبدون تک نکهی.انمیکند را نب یدارد نابودم م

هر چقدر ، ....هر چقدر هم استواردیبه دادم رس نباریا، محض یکی.تارنمیبن

تنها شانزده سالم بود!.از ترسِ ندانستنِ ، چقدر هم شجاع هر، یهم مدع

 یهستم م نجایچه ا یبرا قایدانستم دق ینم نکهی.از ادمیترس یسرانجامم م

و  فتباره ر کیبه ، دادم یمرگ سام به خرج م یکه برا ی.تمام جراتدمیترس

ما دخترها ، ماند!.درست است یبدون حام یختر تنهاد کی، مایسیال، از من

 یجا کم م کیهم  باز، میباش شجاع، میباش محکم، میباش یهر چقدر قو

وضع قرار داشتم.بدون  نیدر هم قای.و من دقمیشو یم یو محتاج حام میآور

 افزود! یبر ترسم م، بودن یحام
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 شیها چشم، مرد بلند قد وارد شد.در بسته شد.جلو که آمد کیباز شد. در

چشمم را  یبرق زدند.برقش مرا ترساند.المپ را روشن کرد که نورش کم

 هیخواست باز هم گر یدلم م، زشت هیموجود کر کی دنیزد.با د

 ؟ جوجو یچطور: زد و گفت یکنم.پوزخند

نوجوان شانزده  کیندادم.باز هم الل وارانه نگاه کردم.جلو آمد.کاش  جواب

 کرد. یاعت مرا رها نم.کاش شجدمیترس یساله نبودم!.کاش نم

 ؟ مامانت کو عمو-

تا  یسوال را از سام هم بپرس نیسوال خودم هم است!کاش هم نیا، آه

 !؟ را قتیحق ای دیگو یبه تو هم دروغ م نمیبب

 ؟ دختر ی...اللیه-

نوجوان  کیاز ترس  یفهم یرا بند آورده است.آه تو چه م زبانم، ترس

 ؟ رسد یبه دادت نم یکس یدان یم نکهیاز ا یفهم یچه م؟ شانزده ساله

به صورت و لباس  یبکشم.نگاه غیتوانستم ج یرا جلو آورد.کاش م صورتش

 تو! یچه خوشگل هم هست : تر گفت هیلبخند کر کیکرد و با  میها

*** 

ا شده ام و شکست خورده ه هیشب بی!.عجدیآ یشود.از خودم بدم م یم بلند

 فرار، دمیکش غیآورم.هر چقدر ج یشکست دارم باال م نیتعفن ا یاز بو
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نداد و شکست  جهیکدامشان نت چیه، تقال کردم، چنگ زدم، کردم

کردم و با شجاعت  یاحساس قدرت م دمید یسام را م یخوردم.من که وقت

شکست خورده زانو زده کنج اتاق  نجایاالن ا، زدم یم ممیمتمام دَم از تص

 یچشمم سُر م یشوم.اشک از گوشه  یسته ام.در خودم جمع منش

 بازنده ام! کی...من ردیگ

 !یدیخوش گذشت ل-

داشته  دیبا یدانم چه عکس العمل ی.نممیدانم چه بگو یمن نم و

باعث  یموکت لعنت نیزند.ا یزنم.کمرم سوز م یرا چنگ م میباشم.!مانتو

 کیهنوز هم  دروغ است!من کی نیا، مضحک است، سوزش است.نه نیا

 دخترم...

است!..من  الیوهم و خ کی نیدروغ است...ا کی نیخواب است...ا کی نیا

ام را  یو تمام هست ی...من شکست نخورده ام... من زندگستمیبازنده ن

 نباخته ام...

از  یخندد!.او حت یکشم که م یم غیج کیستریکه ه دیآ یجلو م دوباره

 .رود.. یم رونیسام هم منفور تر است!ب

شوند اعصابم را به  یهم که از اشک تار م میکند.چشم ها یبدنم درد م تمام

شود.دوست دارم در دهانم  یلرزانم هم متوقف نم ی.چانه زندیر یهم م

 یزنم.چه کس یمچاله شده ام را چنگ م یبکوبم تا هق هق نکند.لباس ها

ن رفت رونی..سام نحس بود.پس از چند وقت من را به ب؟ کرد یفکرش را م
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توانم محکم باشم!در  یکرد.. نم بیعاقبتش من را تخر، کرد و اکنون دعوت

را  میمانتو یتوانم دکمه  یلرزم که نم یموضع کم آورده ام!انقدر م نیا

 بودم. چارهیو چقدر ب فیببندم.من چقدر ضع

 چی.او نوشدارو است پس از مرگ سهراب.به هچدیپ یسام در خانه م یصدا

 نیمسببِ ا یِا سام بفهمد!سامِ منفورِ عوضگذارم شکستم ر یوجه نم

 شکست!

خانه تحت محاصره است  یکند.صدا یشود و سام به من نگاه م یباز م در

 یو من را در آغوش م دیآ ی.سام جلو مچدیپ یدر خانه م سیتوسط پل

خورد از او!.دوست دارم تف کنم در صورتِ نگران  ی.حالم به هم مردیگ

گذارم و  یاش م نهیس یرا رو مید!.دست هارس یم رید شهی.او همشینما

شوند...تمام بدنم  یروان م میشکند و اشک ها یزنم.بغضم باز م یکنارش م

لباس مچاله و  یرا از رو هیتواند اصل قض یشود..سام نم یرعشه م کیدچار 

من و  یتواند صورت قرمز شده  ی!..نم؟ بفهمد یشلوار وا رفته و موکت خون

 !؟ و بفهمد شکستم را ندیرا بب ام دهیرنگ پر یلب ها

 است! دهیمحض به دادم رس یکیهم المپ خاموش و  تار باز، آه

*** 

ناقص را از سر  یسکته  کی، برد.درست در روز سوم یدر کما به سر  م سام

 میبه خانه برگشت یشود.وقت یکه احتماال خوب م ندیگو یگذراند.دکتر ها م

گفتن ها و  ونی.از هزدیرا فهم زیسام همه چ، گفتم ونیو من تب کردم و هز
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 گریکه من د دیسام فهم، من زونیبر اعصابِ نام یدکتر مبن یحرف ها

و سکته زد.روز سوم گذشت و االن هم چهارده ساعت از روز  ستمیدختر ن

..تاوان ستیمهم ن میمُردنش برا گریگذرد و سام هنوز زنده است.د یششم م

 دیبود!.شد یدر شانزده سالگ من یدخترانه  یایرفتن دن نیاز ب، مرگ سام

 !؟ ادد کشیزیلغو امتحان ف یبرا یخواست بدانم خرچران چه تاوان یدلم م

 نیو با دردسر هجده پله پائ یکرد.به سخت یهنوز درد م میو پا دست

رفته بود تا ، کرد یدر خانه به من کمک م دیحاال که با؛ آمدم.شهال نبودش

 تیسکویب کیتا سام زنده بماند. تمام امامزاده ها و مسجد ها را متر کند

 برداشتم و دوباره هجده پله را باال رفتم..

، صورتم با چسب زخم پوشانده شده بود ی.چند جاستادمیا نهیآ یبه رو رو

 یزخم کوچک جا کیام  یشانیپ یترک خورده بودند و گوشه  میلب ها

 یاش تا گردنم م قهیلباس که  کی دنیخشک کرده بود..گردنم را با پوش

.دست فتدیپوشانده بودم تا نگاهم به خودم ن، خورد یو برگشت م دیرس

ذهن  نیرفت.ا میزخم....نگاهم به موها شیکبود شده بودند و چند جا میها

آن  یکه ال ییو نفس ها میاز موها شیها فیتعر؛ دوباره به کار افتاد یلعنت

 غیجاعصابم را متشنج کرد.، تار تارش نشاند یکه رو یو بوسه ا دیها کش

برداشتم و  زمیم یرا از رو یچیذهنم فعال شود ق نکهیو قبل از ا دمیکش

نظر  شهیو سام هم هم دیرس یتر از کمرم م نیکه تا پائ ییموها انهیشنا

 یم غیوار ج وانهیگوشم کوتاه کردم..د خیتا ب، به آنها داشت را یخاص

لن آمد..ادک یکرد بدم م یبه من نگاه م نهیکه در آ ی.از دختردمیکش
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دختر منفور را نشانم  نیا گریتا د دمیکوب نهیمحبوبم را برداشتم و به آ

بودم.آن  دهیبر یدر قلبم فرو رفت... از زندگ شیشکست و تکه ها نهی..آدهدن

گرفت.چرا مادر  یگذاشت...سکوت خانه جانم را م ینم میتنها، هیمرد کر

را خبر  ایفار یچرا کس؟ شهال رفته است چرا؟ ستیچرا سام پدر ن؟ ندارم

 ؟ ودمچرا انقدر ناب ؟ ؟ شده ام دهیکس آفر یچرا من انقدر تنها و ب؟ کند ینم

 دردتم! یمن دوا: گفت یزد و زمزمه وار م یچشمک م نهیآ یشکسته  تکه

و  یتوجه به زندگ یشاهرگم گذاشتم و ب یاز آن ها را برداشتم و رو یکی

وشم در گ یلیو س دیمحکم مچم را کش یآن را فشردم که دست، هدفم

.زار فتمیها ن شهیش یتختم پرتابم کرد تا رو یخواباند تا تقال نکنم و بعد رو

 دمکند به خو میبه سام تقد نکهیا یزدم و از خدا خواستم مرگ را به جا

 کرد! یبه خواسته ام توجه م یکند!کاش خدا کم میتقد

*** 

 ؟ ارمیبرات ب یخور یم یزیچ-

دهم  یجوابش را نم دید یکرد و وقترا ندادم.سوالش را دوباره تکرار  جوابش

 دیکش رونیرنگ ب یآب یاز جعبه  یگاریام نشست. س ییمبل رو به رو یرو

را در سمت  گاریو آن را با فندک نقره گون آتش زد.به من نگاه کرد و دود س

 در آن لحظه متنفر بودم!.، فوت کرد.از او یگرید

 !یدار فیدونستم انقدر احمق تشر ینم-
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دانستم  یم قشیکردم و هر چه ال یتم وگرنه دهان باز مرا نداش حالش

رنگش مرا  رهیت یقهوه ا یفرد اضافه است... چشم ها کی، کردم.او یبارش م

طفره  شیانداخت..از نگاه کردن به چشم ها یم میآن مردِ کابوس شبها ادی

 رفتم.

فندق هم  هیقد ، ات یدونستم با اون زبون ده متر ی!..نمفیو انقدر ضع-

 !ستیتو کله ات نعقل 

را سرکوب کردم تا  نمیرا آرام بستم و باز کردم و قلب سنگ میها چشم

را جمع کنم و  میآبرو دهیمردک تازه به دوران رس نیا یبتوانم حداقل جلو

 !فیضع دینتواند به من بگو گریببندم تا د یدهانش را جور

 چیه .جلوت رو بهیکن یعقده هات رو خال یتون یم، ستیسام ن یتا وقت-

 .رمیگ یوجه نم

.البته کامال دیحرصش را نفهمم بلند خند نکهیا ینگاهم کرد.برا یحرص

 !فهممیکرد من نم یو فکر م دیخند یم یعصب

!.نکنه بخاطر ید یزبون درازت رو از دست نم، بشه یکه هر چ ادیخوشم م-

رو راحت  التیپس بزار خ ؟ یخودت رو بکش یحال بد سام خواست

ماه شب  یتون یم گهیو چهار ساعت د ستیتر از بکنم.مرخص شده و کم

 !یکن تیچهارده  رو رو

خواست به اتاقم پناه ببرم و  ینشان دهم.دلم م یواکنش چیتوانستم ه ینم

به هوش آمدن سام ، ام به کنار یکنم.حالِ بد روح بیرا تخر زیاز نو همه چ
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نده شده ز ی!..آن سامِ منفور عوض؟ گذاشتم یدلِ  زخم خورده ام م یرا کجا

چرا اثر  ی..پس آن ورد لعنت؟ و من را عذاب دهد دیایخواست ب یباز م؟ بود

چرا ؟ چرا؟ چرا؟ سام چرا نَمرد، را پرداختم شیبها، و من تاوان دادم؟ نکرد

 ؟ شود یسام چرا نابود نم نیا؟ سام هنوز هم پا برجاست یمن شکستم ول

 ؟ دشو ینم رانیمرد و نیچرا ا؟ شده است دهیچرا انقدر سگ جان آفر

: که گفت ابمی ییمرد رها نیا دنیبلند شوم و به اتاقم بروم و از د خواستم

 !یدونم از سام متنفر یمن م

و : نهاد و گفت یعسل یرو یگارینصفه اش را در جاس گاریزدم.س یپوزخند

 !یزن یپوالش حرص م یکه برا دونمیم نمیا

را از  یداشتبر نیانتظار چن، و گستاخانه ام با سام انهیبا آن رفتار وحش خب

دونم که  یم نمیا: نشدم.ادامه داد یالبرز داشتم.پس تعجب نکردم و عصبان

 ....یگشت یواسه مردن سام م یقو یدعا هیمدت دنبال  هی

به  یزد و نگاه ی!.پوزخندداندیحد را هم م نیدانستم تا ا ینم گرید

 !یکن محتاط تر باش یسع: چشمانم کرد و گفت

ام را  یراز زندگ نیمهم تر نکهیقبل از ا دیباهشدار بود بدون شک!. کی نیا

 یم یزودتر کار دینداشتم.پس با یقدرت یزدم.ول یم کنارش، دیفهم یم

از مغز شانزده ساله ام  یکی نیخودش!.اما ا یخودش با پا؛ کردم تا کنار برود

از  دیبا حایبود.ترج ریمخصوصاً حاال که اعصابم خرد و خاکش، آمد یبر نم

 گرفتم.... یه کمک مبار نیدر ا ایفار
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مرد پنجره را  کیحس کردم  دمیخردها را د شهیکه به اتاقم رفتم و ش باز

آن  ادیاتاق من را  نی.ادیآ یم رونیاتاق ب یکیتار یکند و از هاله  یباز م

راهم  حاًیپس ترج، البرز وا بدهم یخواستم جلو یانداخت.نم یخراب شده م

را  دشانیها قفل بودند و کلاتاق هیرا به سمت اتاق سام کج کردم.بق

نشستم.آباژور را روشن  یتخت نرم و سلطنت ینداشتم..در اتاق را باز کردم.رو

 دهید یخواب بد، به اتاق آمد هیدختر کوچک شش ساله با گر کیکردم.

لرزان راهش را به سمت اتاق خودش کج  ی.با چانه دیترس یبود..از سام م

 ماند... اردیتمام شب را ب یو زار هیکرد و با گر

حوصله  یاما سام ب دیدرس بگو شیبرا یدختر هشت ساله آمد تا کس کی

بود و وقت سرخاراندن هم نداشت چه برسد به  یبود.شرکتش رو به نابود

 دختر کوچک! کیتوجه به 

سن ؛ بود دهیپوش دیچادر بلند سف کیدختر نه ساله در را باز کرد. کی

را پدرش به او آموزش دهد  نمازش نیخواست اول یبود.م دهیرس فشیتکل

نماز نخواند و  گری! و آن دختر هم دستمیمن نماز بلد ن: اما سام کوتاه گفت

 نگرفت! ادی

خواست به اردو برود اما سام  یاتاق چمبره زد.م یدختر ده ساله گوشه  کی

توانست اجازه دهد برود  یبود.م یرحم ینه!.پدر ب: گفت یسفت و سخت م

توانست دختر  یم، ستیاتوبوسها ن نیبه ا ی اعتباراگر به قول شهال ایاردو 

 اما نبرد! یشهرباز ایکوچکش را ببرد پارک 
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 یبسته بود و کم یرا دو گوش شی.موهاستادیساله کنار در ا ازدهیدختر  کی

خواست پدر  یبود.م دهیپوش یخوشگل دیهم رژ زده بود و رژ گونه.لباس سف

، باز کرد و با ناز پدرش را صدا زد که در را نیکند.اما هم ریرا غافلگ زشیعز

؟ دتبه خو یزد هیچ نایا: گفت تیسام به سمتش برگشت و با عصبان

 سر!.بدو برو پاکشون کن. رهیخ ی دختره

روزت مبارک که سام با  دیساله آمد و خواست به پدرش بگو زدهیس یدختر

 !چیوقته برو بخواب...و ه ری.دیمرس: ذوق گفت یلبخند کوتاه و ب کی

کرد و  یبود و دلش درد م دهیساله آمد.به بلوغ رس زدهیان دختر سهم باز

 یهم جز سام نداشت.م یهمدرد چی..ه؟ بکند دیچکار با قایدانست دق ینم

 کاریمن چ یگ یتو م: دیسام به گوشش رس یخواست در را باز کند که صدا

 ؟ کنم شهال

نگران  ی.ولیستیو تو پدرش ن ستین تیدرسته دختر واقع: شهال گفت و

 نباش اون تو رو دوست داره!

ورد گذاشت تا سام  کیبالش سام  ریشانزده ساله آمد و ز یبار دختر نیا و

 پدر نا پدرش را بکشد!، .تا سامردیبم

تمام درها به  یتخت نشسته است.باز وقت یشانزده ساله رو یاکنون زن و

 یم اینبار اگر تمام د نیو باز هم متنفر ماند...ا دیبسته شد به سام رس شیرو

 یمقصر از دست رفتن دخترانگ تیمسئول یگفت نه!.سامِ ب یگفتند سام او م

نه کابوس  نمیسام را بب گرنهیو د رمیخواهم بم یاش بود. من خسته ام...م
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که به داد من  ستیهم ن یرا.من چقدر تنها هستم و کس میشبها نیا

امثال شهال به  کنند و دیتا امثال البرز مرا تهد رمیبرسد...همان بهتر که بم

 جانم غر بزنند!..

*** 

تار به  یدستش را ال یکرد.به آرام یکوتاهم را نوازش م یموها یدست

در صورتم  شیزد و نفس ها یکرد و پشت گوشم م یتارش را جا به جا م

 یعطر سام باز م دنیبا بوئ میچشم ها؛ بود ییشد.عطر آشنا یفوت م

 شیچشم ها ی.خاکستردیکوب یقرمز شده بودند. قلبم م شیشدند.چشم ها

بودم. با  دهیفرو رفته بودند.چهار روز بود که او را ند، قرمز رنگش هیدر صلب

 ؟ دخترم یخوب: نگاهم کرد و گفت یعیغم وس

...بغض ستمیدختر ن کی گریمن د، بکشم ادیخواهد در صورتش فر یم دلم

 لیآورد و من آن بغض را به خشم تبد یام هجوم م چارهیب یبه گلو عاًیسر

 .ستمیدختر ن گهیمن د: کنم یم

 یاش شروع به زدن کرد و رگ گردنش متورم شد.سرخ قهیشق نبض

 .مایسینگو ال ینطوریا : شد و گفت شتریچشمانش ب

؟ چرا نگم: دمیبودم و دلشکسته.غر یزدم و بلند شدم.عصبان یرا پ دستش

 یبگم...بزار خال ویبسه انقدر دهنم رو بستم. بزار االن همه چ؟ چرا نگم

ندارم.به  یخوش یجامعه رو نیا یزنم!تو هی!ستمیدختر ن هی گهیم.من دش

تو حماقت  نکهیا یبرا؟ یچ یکنن..برا یآدمِ بد بهم نگاه م هیچشم 
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 یم رید شهی! همیدیرس ریو د یول کرد شهی!.تو من رو مثل همیکرد

 ینم یدرد چیبعد از مرگ سهراب.تو به ه یی.تو نوشدارویرس

 سام..تو...ازت متنفرم یخور

چرا رو کردم که ؟ ...چرا خودم را به سام نشان دادمدندیلرز یم میها دست

 یاش م یآن نگاه خاکستر یخودم را جلو دینبا؟ چرا؟ ام یلبِ پرتگاه نابود

 .مایسیال ی!باز هم خراب کرددیباختم.نبا

: صورتم را محکم گرفت و گفت شیرا گرفت که پسش زدم.با دستها دستم

 ریمنه که د ریبگم!.تقص یدونم چ یفم.من نمواقعا متاس من، مایسیال

 ی.بگو من رو ممایسیببخشم ال؟ منه.من رو ببخش.خب ری..تقصدمیرس

 !یبخش

پلکم شروع به  یخودم را باخته بودم.اشک از گوشه  گرینداشتم.د طاقت

شد را تار  یم سیکه گونه اش خ یتار شدند و سام میکرد.چشم ها زشیر

 دم.!نبو مایسیمن آن ال گری.ددمید

.فراموش کردم که ستیلحظه فراموش کردم پدرم ن کی یگرفت.برا بغلم

شدم و در معرض مات  شیک ، حرکتش کیدوستش ندارم.آرام شدم.با 

توانم با مهر و محبت او آرام  یتوانم.نم ینه نم، شدن قرار گرفتم.نه

آن  ادیافتادم. یآن آغوش اجبار ادی، بغلم گرفت یشوم.کنارش زدم. وقت

کنم اشکال  نی...هر چقدر هم که بخواهم به خودم تلقتادمدم افخو ینابود

به خودم بقبوالنم که هنوز هم من همان  دیندارد.من باختم...نبا دهیفا، ندارد
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 ایبا فار، کالس یهستم.نه من فرق دارم.االن با تمام بچه ها یقبل یمایسیال

 شناسم فرق دارم! یو هر کس که م

کشم  یم غیج یکنترل رقابلیم.با شدت غکن یحرفِ سام فوران م دنیشن با

داند چه  یوقت نم چیافتم.او ه یاتاق سام م لیو به جان تک تک وسا

اما  ردی!.سام جلو آمد که دهانم را بگ؟ دیرا نبا یبزند و چه حرف دیرا با یحرف

ک ی نیشدند.ا یتمام نم میها غیبودم.ج زشینتوانست. من در حالِ ر

 حرفش از کنترلم خارج بود...

 یبخوا دیمن بخاطر خودت گفتم.گفتم شا مایسیال نیبب: گفت یبا ناالن

 .آروم باش..یریانتقام بگ

؟ یکش یتو از خودت خجالت نم: زدم و گفتم نیزم یرا رو ستالیکر گلدان

؟ ستمیدختر ن هی گهیو جار بزنم که د یقانون یبرم پزشک یخوا یاز من م تو

 ام!س یاحمق هی تو؟ یدار یانتظار نیاز من همچ تو

کوتاهم را چنگ  یشدم.موها یم وانهیتخت سقوط کردم.داشتم د یرو

انقدر که ؟ شده بودم فیخواست خودم را دار بزنم.چقدر خف یزدم.دلم م

؟ تا همه زن شدنت را بفهمند یقانون یپزشک میبرو دیو به من بگو دیایسام ب

تو  میبه حر، و به تو یریتقص یتو ب ندیگو یم نکهیرود ا یکتم نم یتو

ام را از دست داده ام.چه  یمنم که پاک نیا گرانید دیجاوز شده است!.از دت

 نه! ایخواستم  یکند م یم ی!.چه فرق؟ کند که چگونه یم یفرق
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 هی.مایسیتو رو خدا انقدر خودت رو آزار نده ال: با فاصله نشست و گفت سام

فراموشش  گهید؟ بهش فکر نکن.خب گهیتو د، که اتفاق افتاده هیزیچ

  من اشتباه کردم که بهت گفتم..کن!.اصال

 مایسیال: بروم که گفت رونیاش را نداشتم.بلند شدم.خواستم ب حوصله

 ..یکن ینباش.من رو داغون م ینطوریا

منظورت ؟ کنم یتو رو داغون م: شد یسمتش.از کله ام دود بلند م برگشتم

آروم  یگیکه به من م یدیتو اصال درد کش؟ مگه برات مهمه؟ ها؟ سام هیچ

 یرو م دنیمفهوم درد کش اصال؟ یتا تو عذاب وجدان نداشته باشباشم 

 ؟ یفهم

 یم یمن چ یآخه از زندگ تو؟ دمینکش یمن سخت: زد و گفت یپوزخند

پس بخاطر ؟ اتفاق  خوشحالم  نیو از ا یستیبرام مهم ن یکرد فکر؟ یدون

 !مایسیمن پدرتم ال؟ کما بودم یچند روز تو نیا ی!بخاطر ک؟ سکته زدم یک

را تحمل  شیدروغ ها نیاز ا شیتوانم ب ینم گریندارم.د طاقت گرید

 یستیتو پدر من ن: دادم ظیپوزخند غل کیکنم.جوابش را مانند خودش با 

 .ینکن انکار کن یسام.سع

 یام.دلم آرام گرفت.حس م دهیکه فهم دیگشاد شدند.فهم شیها چشم

 رونیب یاحمق فرض نشده ام.از آن اتاق لعنت گری!دستمیاحمق ن گریکردم د

 زدم.

 *ی*محور اصل
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 یاومدم.م ایشروع شد که چهارشنبه به دن یاز وقت، ام یبدبخت یهمه -

 یحتما به سرانجام نم یرو از چهارشنبه شروع کن یکار یگفتن وقت

گن خرافات با سر زا رفتن مامانم  یکه امروزه بهش م نای.و همه اشیرسون

وم بود و من هم بالطبع سرپناه شدم.مامانم زن د یب گهیخورد. د دیمُهر تائ

مامان خودش  ومدهیبهم گفتن نحس.گفتن ن، زن دوم.مامانم که رفت پسر

که زنده  یهمه اشون چپ چپ نگاهم کردن تا وقت یرو کشت.از همون بچگ

نحسم!.بابام  یاضافه  هیبهم فهموندن که ، بودم و زنده بودن.از همون اول

من رو کنار  ، حفظ آبروشحرف مردم و  بخاطر، حاًیخانزاده بود.اون هم ترج

زنِ  هی.تنها شدم.سپردنم دست شهناز.منِ خانزاده رو سپردن دست زد

که ذره ذره زجر کشم کرد.شهناز خواهر شهال بود.اون  یزنِ عوض هینادرست.

بچه  ی هیمنتها اون دا؛ کرد.شهال هم بودش یما کار م یخونه  یوقتا تو

عاطفه  یب، رحم یب، ی.وحشبود منیاهر ینمونه  هیزن اول بود.شهناز  یها

 یول، که از غذا نداشتم یبست.سهم خاص یسنگدل.دهنم رو با کتک م و

خوردش.حق  یشهناز م، داد یبه دستم م یمکیهم شهال قا ییغذا یوقت

زن اول حرف بزنم و  یپا بزارم.حق نداشتم با بچه ها اطیح ینداشتم تو

ولِ تو کوچه  یاتونستم با بچه ه ینداشتم.فقط م یکار چیکنم.حقِ ه یباز

بچه  هیرفت و من هم شدم  یخان زداگ گهیاونا.د نی.منم شدم عمکن یباز

 یخور بودم.تو یباز هم تو سر یکوچه.ول ی!ول بودم توفیولِ کث مِیتی ی

 یم، دادن یهم رام م یگفتن نحسم.وقت یاونا هم م، دادن یها رام نم یباز

بود  نیتالشم ا ینداشتم.همه  میاز بچگ یدلخوش چیشدم توپ جمع کن.ه

 یذاشتم تو یتا پام رو م؟ شد یمگه م یرو جلب کنم ول خان یتوجه 
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کردن  یصورتم و پرتم م یزدن تو یچک م هیزن اول  یپسرها، اطیح

زن اول که اون موقع ها خانم ، اشون رو زدم یکیبار  هیفقط ، بار هی. رونیب

بهم کرد که از خلقت خودم متنفر  یکار، کردن یبزرگ صداش م

ترم کرد.خوب که خودش کتکم زد  بدبخت، بدبختم کرد.بدبخت بودمشدم.

هم  ی.وقتشونیسوارکار یاسطبل اسب ها یهفته انداختنم تو هی تا، چیه

که من رو مثل بچه  دمیفهم، که خواستم با هزار تا ذوق و شوق برم مدرسه

با ، اون سوز و سرما یشهر و تو یمدرسه  نیفرستن بهتر یزن اول نم یها

 فرستنم! ینم نیماش

و  لیعالمت سوال بره و مردم بگن بخ ریز ادیخواست ز یچون نم خان

 یآخرش چ یول دیدست کفش برام خر هیو  کیدست لباس ش هی، حسوده

 یهم زد تو یکی..شهناز ازم گرفتشون و دادشون به پسر خودش.؟ شد

دونستم  اگه پام  یبرو به خان بگو...و من هم  م یجرات دار: گوشم و گفت

 یخانم بزرگ م یبچه ها، به خان برسم نکهیقبل از ا، اطیح یرم تورو بزا

کنن.من از شهناز که خدمتکار اون خونه  یو جفت پامو قلم م رونیاندازنم ب

و اون باغ دوست  اطیبود هم بدبخت تر بودم.اون حداقل حق داشت وارد ح

کهنه ام رفتم  یمن هم با همون لباس ها، من نه!.خالصه یبشه ول یداشتن

معلم  یوقت یتمومه ول یو خوش یبه خوب یکردم همه چ یرسه.فکر ممد

.چشمهام مهیاول بدبخت نیا دمیتخته نوشت فهم یگچ گرفت دستش و رو

کوفتم شد.رفتم خونه و به شهناز  ی.همه چدمید ینم یچیبودن و ه فیضع

کرد.باز هم خواسته هام سرکوب شدن...به شهال هم  یتوجه یگفتم که ب
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 نکیع، خانم بزرگ یاز پسرها یکی، چون محمود: م گفتگفتم که اون ه

 یبرات نم یخودت رو هم جرواجر کن یول یتو هم هوس کرد دهیخر

من ، محمود نداشتم نکیبا ع یمن کار یبچه!.ول تیباز یخرن..پس برو پ

 نیبودن.من هم که نمره هام افت کردن.همه گفتن ا فیواقعا چشم هام ضع

!.منِ ؟ نحسه. نیا میما نگفت مگه؟ هنه بهمانچرا فال نی...ا؟ چرا انقدر احمقه

، هاشون ییزورگو، کتک هاشون، ساله رو عذاب دادن با حرف هاشون 7

شدم و باالخره بار سوم با کمک  دیبدبودن هاشون!!.کالس اول رو دوبار تجد

نبود جز  یتونستم کالس اول رو پاس کنم.و اون پسر کس یپسر با تقلب هی

 البرز االن..

شدم و کورتر  یاز خانواده دور م شتریب یو گذشت و من هگذشت  یچ همه

بود که  نایسال پنجاه و هفت و ا یحوال بایتقر نکهی...تا اشدمیو کورتر م

شاه بود.با  یسفت و سخت حام داًیشد یخان زاده  هیمنم  یانقالب شد.بابا

 ندارشدار و  ینتونست..پس همه  یمجبور شد از کشور بره.ول ، ورود شاه

.اونجا موندگار جانیو آذربا زیمرز تبر یروستا حوال هی میخت و رفترو فرو

شهال من رو با  یبگم که من رو از عمد جا گذاشته بودن ول نمی.البته امیشد

دونستم  یفکر کردم جا مونده آوردمش.نم: خودش آورد و بعدش هم گفت

بهم نگفت. من رو از درس  یزی...بابام هم چدیجاش بزار دیخواست یم

مفت خور خودش روز به روز چاق  یکار.پسرا یِن منع کرد و فرستاد پخوند

و کار.از طلوع صبح تا  یبدبخت یمن رو فرستاد پ یشدن ول یو چاق تر م

کردم...خان به هر  یها کار م نیها و سر زم یگاودار یخودِ شب من تو
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رو به  تحکوم یها همه  ینتونست..انقالب یزد تا برگرده تهران ول یدر

از  یکیمن نبود.البته  یمثل بابا یکس یبرا ییجا گهیگرفته بودن و ددست 

پسرش زبون باز کنه و خودش رو  نکهیخان قبل از ا یپسرهاش رو گرفتن ول

به من نگفت  یرو کس نایکشتش.ا یباز اهیو س لهیکشتش.با ح، هم لو بده

ناز بود.شه آوردهخونه در  نیو بم ا ریسر از ز، درونش یجز شهال که با فضول

تر و  یخور.منتها اون قو یبدبخت تو سر هیمن شد  نیهم مُرد و پسرش ع

 یخورد و من باز هم بدبخت بودم.ب یم شهیزورگو تر بود و حقِ من رو هم

.گذشت و رمیتونستم مثل اونا حق خودمو بگ یسر و زبون بودم و نم

 یلیخ زشاسمش گلسا بود.ا، امون بود یگیهمسا یتو یدختر هیگذشت...

 یمشک یبود.عاشق چشم ها یدختر خوب و محجوب یلیاومد.خ یم خوشم

 نیا: خان و گفتم شیبار به خودم اجازه دادم و رفتم پ نیاول یاش بودم.برا

 خوام. یدختر رو م

خوش اشتها هم : و گفت دیکدخدا رو هم خواسته بودم!.خان خند دختر

 .یهست

و  دیه اش کشبه چون ینگفتم که دست یچی.هنیهم سرم رو انداختم پائ من

 ؟ دن یدخترشونو به تو م یفکر کرد: گفت

به پسر خان زن  شهیمگه م: گفتم؟ دهیچه فا یکردم شجاع باشم ول یسع

 ؟ ندن

 .یستیتو پسر من ن: رو پرت کرد سمتم و گفت پشیشد و پ یعصبان
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 .من پسرتونم!از خونتونم.نیانکار کن نیتون ینم: شدم و گفتم بلند

چشمم  یپسر سومش گرفت.جلو یرو برا گلسا، .از لج منرونیکرد ب پرتم

.خواست به همه نشون بده یگرفت و من رو گذاشت به کارگر یبراش عروس

شد!.تا صبح  نمیمن پسرشم دروغه و من کلفتشم....و هم نکهیا ی عهیکه شا

؟ کردم.مگه چند سالم بود هیو من هر لحظه اش رو گر دنیازم کار کش

 یام بود.وقت یسا به خونه اول بدبختگل ورود، یچیه ناینبود.ا سالممشونزده 

، زد یچرخ م اطیح یخوشگلش تو یبافت و با اون لباس ها یموهاش رو م

 یآهنگ محل یآوردن.وقت یقلبم و قلبم رو در م یکردن تو یانگار چاقو م

 یخونه م یتو میخوش و خرم دست تو دست ند یخوند.وقت یم

 اطیاون ح یتو یتکرد...وق یم باهاش خوش و بش میند ی...وقتدنیچرخ

 نایا ی..همه دنیخند یگفتن و م یشدن و با هم م یدور هم جمع م یلعنت

 یچه گناه؟ کرده بودم که مامانم رفت یکرد.مگه چه گناه یم تیمن رو اذ

 کردن. تمیاذ، به ناحق؟ زن دومم یکردم که بچه 

کس خونه نبود. گلسا پشت پنجره  چیو ه یرفته بودن مهمون هیبار بق هی

 یگوشه نشسته بودم و نگاهش م هیخوند.من هم  یبود و شعر منشسته 

مست اومد  میزد...ند یبلندش رو شونه م یمشک یکردم و شهال هم موها

تونستم  ینم یکار چیشده بود و شروع کرد به زدن گلسا.ه وونهیخونه.د

 غی.جاوردمیتنم.طاقت ن یبود خان بفهمه تا سرم رو بزاره رو یفبکنم.کا

قلبم بود. رفتم که کمکش کنم که شهال جلوم رو  ین روهاش مثل سوها

 که بهت ربط نداره دخالت نکن. یمسائل یتو: گرفت و گفت
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 یذاشت برم تو..دودل ینذاشت...جلوم رو گرفته بود و نم یکردم ول التماسش

گلسا  غِیدامن زد و نرفتم..اون شب مردم و زنده شدم.با هر ج نیام هم به ا

.زجرکش شدم.صبح که خان و زنش و پسرش برگشتن مردم... یبار م هیمن 

کارش رو  میرفته.ند گهیگلسا د دمیکه زنش زد فهم یغیبا ج، و اومدن

همه جا رو رفت و روب کردن و با  عیساخته بود و انقدر زدش تا مرد..سر

اش  هیو بق دنیدکتر رو خر هیشده..با پول  ضیگفتن دختره مر یماستمال

 هیهم هنوز  میرو کشتن و به ناحق رفت!..ند چارهیب یهم که معلومه... گلسا

وسط فقط من تلف شدم...خان  نیگرفت و ا گهیزن د هیماه نگذشته بود که 

 ینم یخواستم برم مدرسه ول یفقط من رو عذاب داد و تموم شد.م

، خونه یشد..شناسنامه نداشتم.از همون اول برام شناسنامه نگرفته بودن.تو

زنن.اون  یانگار که دارن سگشون رو صدا م؛ نزد یصدام م یو هو یبا ه

از  ساخان بود!.گذشت  و گذشت.گل یبا پارت، موقع که کالس اول رو خوندم

لقمه نون و  هیتا شب و شب هم  یذهنم رفت.کارم شده بود از صبح خرکار

 از نو! یروز، دوباره روز از نو

ارِ ک، شد.کار یاز خونه ها دزد یکیسالم تموم نشده بود که از  هفده

 یبود که مرادعل دهیها د ییاز روستا یکیاز خان بود. یا گهیپسر د یمرادعل

 یدزد نیدونم ا یمن نم، ..اون که پول داشتدهیاونا جواهر دزد یاز خونه 

شرفش داره  دیکه فهم خان، یچیه نیا ی..ول؟ بود شیا غهیچه ص گهید

رو  ییکرد و اون مرد روستا یصحنه ساز یکرد و جور یرو قربان من، رهیم
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شدم  زیخبر از همه چ یبه ضرر من تموم شد و منِ ب زیکه همه چ دیخر

 دزد!

رفت.فرستادنم  یفرو نم یگوش کس یتو ستمیگفتم من ن یم یچ هر

کرده بودم که تاوان پس  یزندان...دو سال اونجا بودم.مگه من چه گناه

 یبرا یهمه سخت نی.ادمی.تاوان رو من پس دادم و عذابش رو من کش؟ دادم

 یطاقتم طاق شده بود و نم گهید یول، بود.درست مرد بودم یادیمن ز

 نبود به دادم برسه... دو سال رو اونجا موندم... یکس ی!ولکنمتونستم تحمل 

 گهید یکیبگه دستت درد نکنه که گناه  یکس نکهیا یبرگشتم به جا یوقت

و دستم  یخان رو گذاشتن تو یخواهرزاده  دست، یتاوانشو پس داد، رو تو

من که  یخان رو بهم دادن.ول یبرو بگو خدا رو شکر که خواهرزاده : گفتن

به  نیهم یو برا ستین یدختر درست، دختر نیدونستم ا ینفهم نبودم م

پروا!.از  یب طونِیدختر زبون دراز ش هی.؟ بود ی.حاال دختره کانداختنشمن 

 و ینه به خوب؛ اش خوب بود افهی..قدیجنب یهمون اول هم سر و دمش م

 یاون موقع ها کس، بود ییگلسا.از بس دختر پررو یتیو معصوم ینیدلنش

اطرافش  یاشاره به قلچماق ها هیگفتم اِهِم خان  یگرفتش.من هم تا م ینم

 .یبکن دیخودت رو با گور، یحرف اضافه بزن یعنیکرد  یم

خرج ، که جمع کرده بودم ییپوال از، یچیهم دهنم رو بستم.خان که ه من

.مگه یمفنگ کارِ یمشت ولِ ب هی جمعِ، یکه چ یلبته عروسدادم.ا مویعروس

 ی!..ول؟ یاشراف  زاده پاشو بزاره تو مهمون ایبزرگ روستا  هیذاشت  یخان م

؟ ددختره چرا ناراحت نش نیبود که ا نیکرد ا یمتعجبم م یلیکه خ یزیچ



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 95

...شب ستیو بپاش ن زیبراش مهم نبود!.من هم گفتم حتما اهل بر اصال

البته اتاق از ، شما یاز اتاقها واسه  یکیخان اومد و گفت ، نهمه رفت یوقت

که خودش و زن و بچه اش توش  هینه ساختمون اصل یساختمون فرع

دختر به ، عمرم یمرموز شروع شد...تو یمن و اون دختره  یبودن.و زندگ

رفت و   ادمیهام  یگلسا و سخت، بودم!.چند روز که گذشت دهیاون ند ییپررو

م شد دختره..اونم خوب بلد بود چطور عاشقم کنه.بلد بود تمام فکر و ذکر

خوشبختم!.چند  یلیبده.فکر کردم خ بمیلبخند و ناز و ادا فر هیچطور با 

تهران تا از دست  میبر: گوشم خوند یرفته بود که دختره تو میوقت از زندگ

 . میزنش و پسراش راحت ش یهاش و سرکوفت ها ییخان و زورگو نیا

 لش رو ندارم.پو: هم گفتم من

 خان بردار!. یاز پوال: کرد و گفت خرم

 یقبول نکردم.من عمراً خودم رو تو یبود ول نیدو هفته تماماً حرفش ا تا

 دمیترس یم یاون دختر رو دوست داشتم ول نکهیانداختم...با ا یدام م نیا

من  یدام...ول یبده و بندازه تو بیباشدش و بخواد من رو فر دهیخان خر

 کندم یهر چقدر جون م یم با پول خودم پاشم برم تهران.ولداد حیترج

؟ شد رفت تهران یقرون دو هزار من م هینداشت که نداشت...مگه با  دهیفا

 شیرفتم پ، خان رفته بودن شکار یروز که پسرا هیکردم.. ی.پس فکر بهتر

 خود خان...
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که خان  یزیبودم.چ هشیشب تینها یمرد قد بلند بود که من ب هی خان

 شتریش متنفر بود..خان از شباهتش به من متنفر بود....هر روز هم من باز

 شدم. یدوم از اون م ینسخه  هیکه  یشدم!.جور یم هیبهش شب

 خوام که برم تهران. یپول م، خان: گفتم بهش

 ؟ یواسه چ: دستش و گفت یخوشه انگور رو گرفت تو هی خان

 خوام برم.اونجا راحت ترم. یم-

 !جاه طلب: و گفت دیخند

، یپول بهم ند: گه حرف آخرمو زدم ینم یچیه دمید ینگفتم.وقت یزیچ

 دم. یلو م اتویگندکار ی همه

 یکمرم درد م یقلچماق ها رو یکتک ها یهفته جا کیتا  ینطوریا و

ام بده از شب تا صبح به زخم هام  یدلدار نکهیا یکرد..و اون دختر هم بجا

 یحرکت م یئن وارانه ا..آخه چالق شده بودم و به طرز پنگودیخند یم

 یمقدار پول داد و من و دختر راه کیکردم. انقدر من اصرار کردم که خان 

.سه میمون رو شروع کرد یو زندگ میگرفت ینقل یخانه  کی.میشد تهران

دستِ خان رو رو ، خان یها بیاز رق یکیگذشت که  یاز رفتنم م یماه

رو شدن.من هم شاد و  شیها یها و راندخوار یکرد.خان و تمام کثافت کار

دن که در خونه  یخوش و خرم بودم که خان و پسراش دارن تاوان پس م

خان برام دوخته بود و  بیکه رق یهم زدن و گرفتنم.با پاپوش روخودم   ی
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 یبابا، بیماجرا شدم.اون رق یخان و پسراش من هم قاط یالک یشهادت ها

 ود متنفر شدم.ام ب یالبرز بود!.از البرز که قهرمان هشت نه سالگ

، انتیخ، بیفر، رنگیمن از اول پر بود از ن یزندگ؛ بود یچ هیاما اصل قض و

 نایام ا یزندگ ی هیچرا پا دمیوقت نفهم چیزدن از پشت!ه خنجر، ینامرد

 وقت! چیبودن...ه

.مثال اگه اون نبود قرار بود ده سال دنیسال با کمک البرز برام زندان بر کی

که بخاطر کشتن گلسا  میپسراش به جز ند و دیزندان بمونم.خان هم تبع

البرز در  یپونزده سال حبس شدن.هدف بابا ایمحکوم به ده  هیاعدام شد بق

شد  یم ادرهاموالشون مص ، بود.در واقع بخاطر کار خان یا گهید زیواقع چ

 یهمه ، بود یدادگستر کی هیپا لیوک هیالبرز که  یبابا یبا هربه ها یول

وز و کلک مال خودش کرد.من هم به البرز گفتم که اون مال رو با هزار د

کنم.از اون همه مال مگه  یدستشون رو رو م، اگه سهم من رو جدا نکنن

 یم خونه هیو  نیزم هیباغ و  هی..سهمم که ؟ ؟ شد یچقدرش مال من م

 شد بهم دادن...

زنم  دمیکه برگشتم و د یکدوم دلمو نسوزوند.جز وقت چیه نایا اما

؟ بود یاسمش چ یکن یدوستش داشتم نبود!.فکر مکه  ی...کسستین

 هیبا  دمیفهم نکهیهفته دنبالش گشتم تا ا هینبودش.تا  یبود!.ال یاسمش ال

رفتم در  یبچه هم داشت..وقت هیمرد ازدواج کرده.. دهنم باز مونده بود!.

 برو...: صورتم و گفت یزد تو یکی شوهرش، نخونشو
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شناسنامه هم نداشتم  ی..من حتزن منه ینداشتم که ال یمدرک چیهم ه من

رو باختم!برگ برنده  یهمه چ نجایدائم بود!. ا غهیص هیدر واقع ، و عقد ما

 بود و من رو دور زده بود... یدست ال

 هیدو ساله گر یبچه  هینشستم و مثل  نیزم یرو، خورده شکست

 20همش ؟ بودم دهیکردم.مگه همش چند سالم بود که انقدر عذاب کش

عمرم رو  ی همه، یهر کس و ناکس یپهلو، ال زندان بودمسالم بود!سه س

 گرانیمظلوم بودم و حقم رو د شهیهم، خور و بله قربان گو بودم یتوسر

رو باخته بودم!عشق و  یاومد!من همه چ یبر نم ستماز د یخورده بودن.کار

 !مویزندگ یهمه ، زنمو، عالقمو

 نکیع هیپا کردم.دست و  یکار هیرو فروختم و با پولش  نیو خونه و زم باغ

 ی..خودم رو تودمیرو شفاف د ایدن ، از ده سال شتریب دیو بعد از شا دمیخر

ولم  یفکر ال؟ شد یمگه م یکه شروع کرده بودم غرق کردم ول یکیکار کوچ

روستا  زمن بخاطر اون ا؟ کم گذاشته بودم براش یکرد.آخه مگه من چ ینم

شد  یفتم چشم!پس چگ یگفت م یم یپا شدم اومدم تهران..!من که هر چ

کردم.دست به  یضرر هم م یکه گاه یرونق نگرفت.جور ادیز، کارم؟ هوی

مجبور بود که کمکم  شتریب یعنیدامن البرز  شدم که اونم کمکم داد!.

 دمیرو آب.فقط نفهم زمیتونم پته اشون رو بر یدونست که م یکنه.چون م

صحنه پاک  تونستن من رو از یاشاره م هیبا ؟ آب نکردن ریسرمو ز چرا

 دلشون سوخته بود برام! دیکنن..!شا
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نه  نکهی!.دلم از ادیچرخ یم یمشغله ا چیه یساده و ب نجوریام هم یزندگ

 هیگرفت.باز مصمم شدم برم  یرو نگه دارم م ینه تونستم ال دمیبه گلسا رس

 یتنگ شده بود!.هر چ طونیاون دختر ش ی.دلم برانمیرو بب یال گهیبار د

 کرد! یهر چقدر هم که انکار م؛ بود باشه اون زن من

که من صاحب شده بودم  یدر خونه اشون.خونه اشون در مقابل خونه ا رفتم

منتظرش ؟ فروخت ینبود!.واقعا مونده بودم من رو به چ یچیه

از خونه  دهیچیقنداق پ یبعد از ظهر بود که همراه اون بچه  ی.حوالستادمیوا

کم الغر  هیشگل تر هم شده بود!.زد.خوشگل بود و خو رونیاشون ب ینقل ی

که  یلبخند هی؛ داشت که قبلنا نداشتش یزیچ هی یاون وقتا بود ول ازتر 

بود  یلبخند نیکه انگار ناب تر یدادم.لبخند صیبودنش رو تشخ یمن واقع

لحظه بغض گلومو  هی، نداشتمش نکهی!.از ادمید یکه بعد از ازدواجم با ال

.چشم هاش دیکش نیه هی دنمیجلو.با د و رفتم ارمیگرفت.نتونستم طاقت ب

 یرنگ یقهوه ا نیچشم هاش خالص تر یرفت.قهوه ا ینم رونیاز ذهنم ب

اما انگار اون لحظه ، گلسا رو نداشت ییِبایبودم!.درسته ز دهیبود که د

 بود! یال ایدختر دن نیباتریز

 ؟ یراهمو گرفت چرا؟ هیچ: کرد و گفت یاخم

 هی ایتنگ شده بود.از تمام دار دنحق به جانبش  شهیهم یصدا یبرا دلم

 سخت بود!! یلیکه اون رو هم از دست دادم!.برام خ دیدختر به من رس

 سالم!-
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 برو کنار سام.: ابروش رو داد باال و گفت یتا هی

 !یشوهرت بودم ال من؟ یولم کرد چرا؟ یکار رو باهام کرد نیچرا ا-

کنار  یبر .بهتره زودتردهیمج، شوهر من: شد و گفت رهیچشم هام خ یتو

 کنم! یم غیج غیسام وگرنه ج

.دستش رو ول کردم و دیکش غیبره که مچش رو گرفتم که ج خواست

عذابم  چرا؟ یکار رو باهام کرد نی.چرا ایبهم بگو ال: التماس وارانه گفتم

مگه همه ؟ نگفتم چشم یگفت یمگه هر کار؟ دوستت نداشتم مگه؟ یداد

 نبود نیا، تالشم ی

 ...یال؟ ؟ یتو خوشحال باش که

؛ بود دیصورتم خوابونده شد!.مج یمشت تو هیتموم نشده بود که  حرفم

به خودم و خانواده  کیفحش رک فیرد هینامرد من!.افتاد به جونم و  بیرق

 چیکه ه یمرد؟ ؟ ادب از من بهتر بود یب یِ مردِ وحش نیا یِام بست.آخه چ

، یا یجیگ نیبودم و ا جیکدوم از کتکهاش رو نتونستم جواب بدم.رفتم.گ

 یجمله از ذهنم رد م هیذاشت روزم رو بگذرونم. همش  ینم ینامفهوم نیا

 ؟ شد ی!.چ؟ کرده بودم کاریمگه من چ: شد

 ینامفهوم نی.گذاشتم ایال ینرفتم سمت خونه  گهیوقت گذشت.د چند

خواست دهن به دهنِ اون مرد بزارم و  یذهنم بمونه.دلم نم یهمونجور تو

 !خودم درست کنم یبرا دیشرِ جد هی
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رو  یی.حرفادمیرو د یال، یکمال ناباور در، رونیروز که از خونه ام زدم ب هی

که  یزیتونستم چ یکدومشون رو باور کنم!.نم چیتونستم ه یبهم زد که نم

 ینیمنه!.بهم گفت ا یبچه ، رو باور کنم!بهم گفت اون دختر بچه گهیداره م

 هیچه مال کدونه ب ینم دیتوئه!گفت که مج یبچه ، تو دستمه ینیب یکه م

 توئه سام! یبچه  نیدونم که ا یمن م یول

 نیا دنیشدن هزار تا با فهم، ام بود یکلِ زندگ یابهام تو هی اگه

بود که مال  یحق، تونستم ازش فرار کنم یکه نم یزیتنها چ ی!.ولقتیحق

 نباریبخورن.ا گرانیتونستم اجازه بدم باز هم حقمو د ینم گهیمن بود!.د

جا  گهید نباریگرفتم.ا یشدم و حقمو پس م یار مدست به ک دیخودم با

خواستم. به  یرو نم یخودِ ال گهیدادم.من د یجلوه نم فیو ضع دمز ینم

 یتو یول دمشیبار د هیاون بچه که ؛ کردم جز اون بچه یفکر نم زیچ چیه

 یاش معلوم نبود!دلم اون بچه رو م افهیاز ق یچیشده بود و ه دهیچیقنداق پ

نه از راه  ی.ولرمیبگ، حقم رو، شدم که برم بچه ام رو خواست...پس مصمم

 یال ی!.آخه هر چقدر به دست و پافشیاز راه کث، راه نادرستش از، معمول

بچمه و از  نیچرا اصال بهم گفت که ا دمیفهم یافتادم بچه رو بهم نداد.نم

 نیمهم ا، برام مهم نبود نیذاره بچم رو ببرم.اون موقع ها ا یاون طرف نم

ذاشت  ینم ماحرف زدم ا یچه ام رو بردارم و فرار کنم!..باز با البود که ب

 هی.دمیگرفتم بچه رو بدزدم.و دزد می...پس تصمنمیرنگِ بچه رو هم بب یحت

 هیبه  یو ال دیکالسکه بود و حواس مج یتو بچه، رونیشب که رفته بودن ب

 یز.مالبر یپرت شده بود بچه رو برداشتم و رفتم خونه  یکوچه بازار شینما
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چسبن و  یخرمو م انیم یو ال دیحتما مج، خودم یدونستم اگه برم خونه 

کردم و  فیالبرز.داستان رو براش تعر ی.پس رفتم خونه رنیگ یبچه رو م

بچه بچه  نینگه.بهش گفتم که ا یزیکرد من رو درک کنه و چ یاونم سع

 یشده بود و با تعجب نگاهم م داریمنه.قنداقه رو باز کردم.بچه ب ی

 ی.همه هیال هیگفت که چقدر شب یرنگش م یقهوه ا یکرد.چشم ها

 یتفاوتِ ال یب یو گاه طونیش یگاه یاز چهره  یکپ هیصورتش 

هر تکون  یبغلم خودش رو جا داده بود و من برا یبود.خوشگل و ملوس تو

 رفتم! یقربون صدقه اش م، خوردنش

 تیرو اذ یال دینکنه مج: دلم گفت یاز گوشه  یلعنت یصدا هیلحظه  اون

؟ شهیم یچ؟ ؟ من بوده یبچه ، اگه بفهمه که بچه؟ نکنه بزنتش؟ کنه

 یبه من ربط ادیهم سرش ب ییهر بال: شدم.باز با خودم گفتم یال نگرانِ 

؟ اون مردک داد لیتحو یدودست، منو ینداره.اون چرا من رو ول کرد و بچه 

 ؟ 

.از ومدنین رونیاز خونه ب چکدومیدر خونشون.هر چقدر منتظر موندم ه رفتم

 گرفتشون! شبید سیکه گفت پل دمیهاشون پرس هیاز همسا یکی

؟ بوده یکردن تا بتونم بفهمم جرمشون چ نمیباال پائ ی.کلیرفتم آگاه عیسر

 عی.سردمیرو د یگشم خودِ ال یمامور م هیداشتم در به در دنبال  یوقت؟ 

 ؟ یشده ال یچ: رفتم سمتش و گفتم

حرف بزنم.اون  یلحظه با ال هیبزاره  کنارم زد که التماسش کردم تا سرباز

بهم نگاه کرد.چشم هاش پرآب شده بود و هر لحظه پر و  یهم قبول کرد.ال
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 یهاش خبر یشد.از اون چشم غره ها و خنده ها و مغرور باز یم یخال

 با، مبود.صداش زد ستادهیجلوم دست بند زده شده وا تینبود. با اون معصوم

 ؟ یال: داشتمکه بهش  یتمام محبت و عالقه ا

 ازیتا پ ری!.از سزویسکوت برداشته شد.دهن باز کرد و گفت.گفت.همه چ مهر

 هیمن تو رو دوست نداشتم.: من گفت یخوردن ها یرو.از تمام باز هیقض

اما خان  میخواست یرو م گهیخاطر همد یلیپسر رو دوست داشتم که خ

که حرف  گفت پسره فالنه بهمانه!.مامان منم ی.ممیذاشت به هم برس ینم

خان  نکهی.تا امینشد که به هم برس میزد یزد.به هر در یخان نم حرفِرو 

 همون، دینقشه با مج هی عیبا تو ازدواج کنم.من هم سر دیبه من گفت با

با تو ازدواج کنم و بعد خرت کنم تا  نکهی.ادمیکش ، پسره که عاشقش بودم

تو هم  واز تو جدا  و من میدیکش ینقشه م هیتهران.از اونجا به بعد هم  میبر

شناسنامه  یو حت یکس رو ندار چیدونستم ه یکار خودت..م یپ یرفت یم

بر  یمبن یحکم چیشد چون تو ه یهم برات نگرفتن.پس کار ما راحت تر م

تو از شر خان و  یخواستم به واسطه  ی.فقط میشوهر من بودن نداشت

.من داشتم تهران میتا بر یهاش خالص شم!.باالخره قبول کرد ییزورگو

کار  نیافتاد.تو رو گرفتن و ا ایاتفاق دن نیکه بهتر، گشتم یبهونه م هی نبالد

 به، هیچه به چ یتو بفهم نکهیراحت کرد.قبل از ا یلیرو خ دیمن و مج

رسما ازدواج کردم.چند وقت بعدش هم که  دیمن با مج ، محض رفتنت

 یه سر و کله اولِ دخترمون بود ک یهفته  قایاومد و دق ایدخترمون به دن

ما شاخ و  یو برا یکه تو برگرد میفکر نکرده بود نجاشیشد.به ا دایتو پ



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 104

تا ابد  ای، نایگرفتن و ا یبا شاه م یرو بخاطر همکار ی.آخه هر کیشونه بکش

بر  گهیتو د میشدن.ما هم فکر کرد یم ستیسر به ن ایکردن  یحبسشون م

 .یگرد ینم

دستاش رو هنوز هم  یرفت.سرددست بند زده اش دستم رو گ یدست ها با

.التماست دهیمن و مج ی.بچه ستیتو ن یبچه ، اون دختر: کنم یحس م

که  یبخاطر خبط دی.من و مجیکه ازش مراقبت کن وفتمیبه پات م، کنم یم

 یتو خودت هوا، کشنمون یحتما م میمدت موادفروش شد هیو  میکرد

، یمن رو ببخش خوام یدونم قلبت پاکه..ازت نم ی.مسامدخترمو داشته باش 

 !یخوام بچه ام رو نگه دار یازت م فقط

کرده باشن و من تا  یباز، اهیحد س نیمونده بودم.توقع نداشتم که تا ا مات

دوستش  گهیکه د یبه دختر نویخورده باشم!فقط تونستم هم بیحد فر نیا

 ؟ چطور دلت اومد: نداشتم بگم

وقت نشد  چیه گهیو بردنش.د دنیجوابم رو بده که دستش رو کش خواست

بده و از  یچطور تونست من رو باز دمیوقت نفهم چیجوابمو بده.ه یکه ال

با اون مردکِ  یواقعا زندگ؟ اون بدتر چطور تونست انقدر نامرد باشه

 دونم! ینم؟ دیموادفروش صرف

 یخواستمت.دلم م ینم گهیدوست نداشتم.د گهید، برگشتم خونه یوقت

ز پنجره پرت کنم ا، معصومت یبا وجود چشمها، خواست تو رو

شدم.از تو  ی.از خودم متنفر موفتادمیم یال ادیکردم  ی...نگاهت که مرونیب

 !.نطوریهم هم
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 یو ال دیمج یبودم بچه  دهی!حاال که فهمیناز نبود یاون بچه  گهید

 خواستمت! ینداشتم و نم دوست، یهست

 هویسست شدم. هوی، خواستم برم داخل یم یپرورشگاه..وقت بردمت

 دیشا، هوی؟ کرده یبچه چه گناه نیگفتم مگه ا هویاز دستت بدم.نخواستم 

، یخودم باش ی!.انگار که بچه یکردم حقِ من حس، مایسیباورت نشه ال

 ینم، کس رو نداشتم چیخواستم نگهت دارم.ه یاز دستت بدم.م نخواستم

که  ینیتر از ا تنها، یدونستم تو که بر یخواستم تو رو هم از دست بدم!.م

از  گهیاه معصومت کار خودش رو کرد و نگهت داشتم و د.نگشمیم، هستم

خودم  یشناسنامه برا هی، حرکت نیاول یرد نشدم. تو یپرورشگاه چیکنار ه

راحت  یلیخواستم هر وقت منصرف شدم خ یتو نگرفتم.م یگرفتم.برا

 مردد بودم!. یلیخ لیاوا ونببرمت پرورشگاه.چون ا

و اونم گفت که  دمیشهال رو دخدمتکار و پرستار خوب گشتم که  هی دنبال

اشتباه محضه ، دوست ندارم یگ یشده... اگه م یبعد از رفتن من و خان چ

دلم به  نکهیدرسته اون اوال اصال دوست نداشتم و فقط محض ا، .منمایسیال

 ستکم کم مثل دختر نداشته ام دو ینبردمت پرورشگاه ول، رحم اومده بود

؟ ؟ چند سالم بود یکن یکنم!فکر م کاریچ دیدونستم با یداشتم.من فقط نم

آدم  هی یکن یو سه سالم بود!.فکر م ستیب یبا اون سن و شناسنامه حوال

همسن من که  یکی یکن یفکر م؟ کنه کاریچ دیدونست با یمثل من م

، نه از همسر دو روئش، نه از مادرش، نه از پدرش، وقت رنگ محبت رو چیه

 گفتمیبا خودم م یگاه؟ بچه رو بزرگ کنه هیتونست  یبود چطور م دهیند
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و آخرش  دیلرز یهر بار دست و دلم م یبردمت پرورشگاه ول یبهتر بود م

 !!یچیکه ه یچیه

کردن بلد نبودم وگرنه دوست  یپدر، بزرگت کرد.من محبت بلد نبودم شهال

 یدرسته و چ یدونستم چ یشدم. نم یتر م جیو گ جیداشتم!.هر بار گ

عمرم رو  یآخه من خودم همه ؟ کنم تتیترب دیدونستم چطور با یغلط!!نم

 یگرفتم!.من حت یم ادی زیچ هی یکوچه ول بودم و از هر کس و ناکس یتو

شهناز رو خوردم و شدم  رِیبده.ش رمیمادر هم نداشتم که ش ای هیدا هی

 وقت باهام خوب نبود! چیکه ه ی..شهنازنیا

دل.من سنگ یِزن عوض هیخوب و پاک آوردم نه  ی هیدا هی، تو یمن برا یول

 یفکر و ذهنم شد یکه آوردمت همه  یها بودم.وقت نیتو دنبال بهتر یبرا

مشکل  هی ی.ولیا گهیمثل هر پدر د؛ تو بود یخوش یتو!.تمام تالشم برا

 وبودم که مشکالتت رو حل کنم  نیدنبال ا شهیبود.من هم نیب نیا یاساس

صحبت  ساعتها، خواد ینوازش م یبچه گاه نینبود که بهم بگه سام ا یکس

که خودم داشتم  یهر کمبود شهیخواد!.من هم یبچه توجه م نیا، خواد یم

 چیه وگرنه، مایسیال هیچ یدونستم محبت واقع یرو برات برطرف کردم.نم

بابا  قیکردم که من رو ال ینم یوقت کار چیکردم.ه ینم یوقت کمکار

 یتو یا یخوش چیمن ه مایسیال یام ول یمن آدم بد، .آرهیبودن ندون

ام  یوقت از زندگ چیوقت از ته دلم خوشحال نبودم..ه چینداشتم.ه میگزند

وقت  چیکه خواستم نداشتم!.تو هم ه ینبودم چون هر وقت هر چ یراض

که هر  یدختر مهربون نبود هیوقت  چیخواستم.ه یکه م ینبود یبرام اون
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، .من بخاطر تویبگ دیاستقبالم و خسته نباش یایبرگشتم ب ارموقت از سرک

 یدادم حساب کتاب ها رو تو حینرفتم شرکت و ترج، ر محافظت از توبخاط

 هوات رو داشته باشم. شتریکنارت باشم و ب شتریخونه انجام بدم تا ب

، خودمه ریکردم.تقص یمن کوتاه یول یداشت اجیاحت یمحبت زبون به، قبول

بوده بخاطر  ینکردم و هر چ یوقت از عمدکار چیبدون که ه یدونم...ول یم

 ومدهیکه هنوز با حضورت کنار ن یتر بود کیکه کوچ یتنم بوده.وقتندونس

که شرکتم ورشکست شد و سرم شلوغ شد و  یبزرگ تر شد یبودم و وقت

دونم  یکه...چه م ومدیکم سختم م هی، یقرار گرفت یسن نوجوون یتو یوقت

 یبود که من رو هم سرد م یلیاز دال یکیسرد خودت هم  رفتار، مایسیال

 کرد.!

 یزندگ یحفره ها یپر کردم ول یمن تا حدود، تو رو یزندگ یها حفره

داستان تو ، عاقبت گرگ زاده گرگ شود گنیموند!.م یخال شهیخودم هم

بود که اسمت شد  نیهم یمامانت.برا نیع یبود!.آخرش هم شد

با  یتفاوت چیات بود که ه افهیبخاطر ق مایاسم مادرت بود و س ی.المایسیال

 !.داشتمادرت ن یچهره 

خواستم مثل باباها باشم...حاال هم انتظار ندارم با  یبابات نبودم ول من

دونم که  یچون م یمتحول ش هویحرف هام نظرت عوض شه و  دنیشن

وقت  چیسام ه، بشه یمن پشتتم.هر چ، بشه یبدون هر چ ی.ولیشینم

 کنه! یبره و به حال خودش رهاش نم یقاف نم یرو سر قله  ماشیسیال
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سرسام آورِ  میبگو یتوانم به راحت ینم گرید، کنم.سام یپاک مرا  میها اشک

 گری.دستیپدر بودن ن قیاو ال میبگو یتوانم به راحت ینم گری!دیاحمقِ موذ

: حق با شهال بوده است نکهیاز او متنفرم.مثل ا میبگو یتوانم به راحت ینم

 است! رانیمرد و نیاست...ا دهینچش یدر زندگ یخوش چیمرد ه نیا

، اش یخاکستر یسرخ بودند.چشم ها شی.چشم هادیه صورتم کشب یدست

چشم  نیا؛ است که خاکستر شده اند نیهم یاند.برا دهیهرگز محبت ند

، باشد.او را سوزانده اند رانیمردِ و نیهم متعلق به ا دیبا یخاکستر یها

 نابودش کرده اند!، زجرکشش کرده اند

ازم : گفت یخو با لبخند تل دیچشمش چک یقطره اشک از گوشه  کی

دونستم چطور  یفقط نم، .من واقعا دوست داشتم و دارممایسیمتنفر نباش ال

 بهت بفهمونم!

تو چه آدم  یاگه بگ یحق دار: را از دست داد یهم قطره اشک گرشید چشم

 ...یو دروغ گفت ینکرد یباز، همه مدت رو  نیکه ا یهست ییدروغگو

و متوقف کردن  دیلرز یمن هم آماده به خدمت شدند.چانه ام م یها چشم

 هیتوانستم گر ینم، اش یآن از عهده ام خارج بود.با خواندن داستان زندگ

آرام  یکم میاَه اشکها؟ ؟ حقش نبود یخوش یذره ا یعنی، مرد نینکنم.ا

 .دیریبگ

بود  نیهمه تالشم ا یهم باهات ندارم.ول یصنم چی.هستمیمن بابات ن، آره-

 تونستم...ن یکنم ول یکه بتونم نقش بابات رو باز
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 یکه از او حرف م یمواد فروش یِوحش دیمج؟ کجا دیتو کجا و آن مج آه

 ی!.تو تنها کسیکه پدرم بوده ا یتو هست نینبود!.ا یپدرم بود ول یزد

 ...آه سام!یو به فکرم بوده ا یکرده ا یمن زندگ یکه برا یهست

 یکه بابا صدام نم یحق دار: دیلرز شیجا به جا شد.صدا شیگلو بکیس

 !ی.حق دارمایسیال یکن

تو را عذاب ، کرده ام رانیندارم.من تو را و یحق چی.من هیتو حق دار نه

 یچرا تو انقدر مهربان، کردم یاحترام یبه تو ب، من تو را مسخره کردم، دادم

امروز خوب نشده ؟ امروز یانقدر خوب شده ا چرا؟ یآور ینم میکه به رو

 !ینیبب یخواستکه ن یتو بود نیخوب بوده است و ا شهیهم ، است

 نیاست و ا ی..چرا نگفتم که پدر خوب؟ نگفتم یزیشد و رفت.چرا چ بلند

خورم  یاش ناراحتم و افسوس م یزندگ یچرا نگفتم که برا؟ ؟ منم که بدم

 است! دهیکه کش یآن همه رنج یبرا

کداممان رسم  چیمن مقصر بوده ام نه سام!.ما ه نه؛ دمیرا فهم نیا امشب

 یوگرنه خبرمرگمان آدم ها میکرد یو ندانسته باز میدانست یرا نم یباز

 !میهست یخوب

*** 

 ؟ شیدیدزد ایخودته  نیماش-

باال  یایفکر کن مال خودمه.نم: اش را باال داد و گفت یدود نکیع اوشیک

 ؟ یدیل
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 برام در رو باز نکرده. یجنتلمن چیه: را باال دادم و گفتم میابرو یتا کی

 .بپر باال.ماجونینزار س کالس: خنده و گفت ریپق زد ز اوشیک

 .یرفتار کرد ینطوریخودت از اول ا: قرمز را باز کردم و گفتم جیاسپورت در

 ؟ یزد یزی.چایشاد یلیخ: که گفتم دیخند

اش گذاشت و  ینیب یرا رو نکشیرا روشن کرد و دوباره ع نیماش یبخار

 زده باشم که شاد باشم. یزیچ دیحتما با: گفت

روشنش  یقهوه ا یبود!.موها چون، ستین میتوانستم بگو یبود.نم خوشگل

 ییبایکرد تا به ز یو مخصوصا دماغش آدم را مجبور م یمشک یو چشم ها

سن بلوغ  راتیبود چون از تاث یاش اعتراف کند.در واقع نوجوان خوشگل

آن روز با  یعنیکرد. یبرخورد م ژیهم با پرست یلیدرامان مانده بود..خ

 ؟ شلوار کتان و کت اسپرت کجا نیا اکجا و امروز ب فرمیونی یسهالبا

چگونه  تشیشخص نمیخواستم بب یدستم را به سمت ضبطش بردم.م خودم

با تعجب  انیاستاد شجر  یبلند و آه و ناله وارانه  یصدا دنی!..با شن؟ است

 ؟ ؟ دادند یگوش م انیخرچران ها شجر یعنیبه خرچران نگاه کردم.

 بزن. نویا ای.بدهیبابام گوش م: و گفت دیخند اوشیک

را باش که ندانسته خرچران را  من؛ دمیفلش به سمتم گرفت.خند کی و

 ؟ یرو دودر کرد یدَد نیپس ماش: قضاوت کردم!.گفتم
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بودم  دهیشن ایچون جوابم را نداد.خب از فار؛ به غرورش برخورد نکهیا مثل

 یاوریب شانیپدر را به رو نیدودر کردن ماش نکهیجوان از ا یکه پسرها

 شود! یدار م حهیحضرت ها غرورشان جر ی.آخر اعلدیآ یخوششان نم

 ؟ ید یگوش م یک: کنترل را در دست گرفت و گفت موتیر اوشیک

 !تویل: کردم و گفتم یفکر

 ؟ یجد: با تعجب گفت اوشیک

 ؟ یآره.تو چ: دمیپرس

 (Eminem)نِمیاِم-

 یلی.فکر کرده خ؟ نه؛ پز داد یاالن به طور مشخص یعنیرا کج کردم. دهانم

مزه  یخواست بکوبم در دهانش و برا یدلم م داًی..شد؟ ستکالس ا یها

!.چون میرا پاس بدار یزبان فارس: میحداد عادل بشوم و بگو یغالمعل یپران

، زیرخت آو یو پهن کنم رو میرا بشو اوشیفوران کنم و ک کهویممکن بود 

متعجب  تویل یصدا دنیآهنگ را به خودش واگذار کردم که با شن انتخاب

 نمیخواستم واکنشت رو بب: را باال داد و گفت شیکه ابرونگاهش کردم 

 !تویجاست بهـــــــزاد ل ؟ چنده لویک یوگرنه خواننده خارج

 خوشم اومد ازت!: و گفتم دمیحرف بلند خند نیا دنیشن با

 یاحساس م نیدچار ا یجیهمه به طور تدر: و گفت دیرا کش یدست ترمز

 شن.
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خر و  کی یبرا تویجا کنده شد و ل با سرعت از نیزدم و ماش یکوتاه لبخند

 خرچران که فَنَش بودند خواند. کی

 یشده سرگرم نیا

 میبرگرد میخوا ینم

 میهم سردرد واسه

 یتو من سردم ن یب

 روز  هی یگیدونم م یم

 ما با همه زود  میموند

 !تویلِ لِ ل-

 .اوشیخودت رو کنترل کن ک: نگاه کردم و گفتم رونیب به

راننده  یکرد.معلوم بود که مادرزاد یم یرانندگ یبا ظرافت خاص  اوشیک

بسته شده به دور مچش خوشم  دیسف-یشده است!.از ساعت مشک دهیآفر

خورد را  یچند وقته در ذهنم وول م نیکه ا یاسپرت بود.سوال؛ آمد یم

 ؟ اوشیچند سالته ک: دمیپرس

 ؟ یهجده.تو چ: را جا به جا کرد و گفت دنده

 ؟ یشونزده.سال چندم-

ماهر و  یلیکه من خ یعنیزد و با سرعت دنده معکوس زد. یرکشدا بوق

 سال سومم.: دارم!.جوابم را داد فیشاخ تشر
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: شدمیاستثنا قائل م کی دیبا، کنجکاو نبودم اما در مورد خرچران اصوال

 ؟ رشته ات

 .یتجرب-

خنده.اول با تعجب نگاهم کرد و بعد به رو به رو نگاه کرد و  ریزدم ز پق

 ؟ دار بود کجاش خنده؟ خب: گفت

 ؟ نه؛ یپزشک ش یخوا یحتما م: دهانم را گرفتم و گفتم یجلو

 ؟ ادیبهم نم: و گفت چاندیرا پ فرمان

دکتــــــــر  نیفرمائ یم یشکست نفس: نثارش کردم یچشمک

منصوب  ینیجانش ایآ ؟ کنه تیریخواد گله اتون رو مد یم ی!فقط کاوشیک

 ؟ نیکرد

 نیا یتون یبودم.تو ممن!فراموش کرده  یآه خدا: جوابم را داد یجد

 ؟ یرو قبول کن نیسنگ یبس تیمسئول

با ، مدل فکر کیبا  می.خب دو تا نوجوان بودمیدیمان خند ییبعد دو تا و

؛ !.فکرش را بکنیاختالف در شور و شاداب یو بدون ذره ا قهیمدل سل کی

کاله  کیام  دهیپوش یلباس بلند محل کی کهیمن خرچران بشوم!در حال

آواز  میخرها یدرخت برا ریفلوت ز کیسرم و با  یبگذارم رو یریحص

 بخورم! ریلقمه نون و پن کی، استراحت یبرا وبخوانم 

 ؟ توپ یجا هی میبر-
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 ؟ مثال میکجا بر: دمیسمتش و پرس برگشتم

 یلیخ، شروع بشه یکه باز 4تا ساعت : به ساعتش کرد و گفت ینگاه

 ؟ نظرت؛ نگیدست بول هی میمونده.پس اول بر

 سیدست تن هی میبر، گهینه د: بدون فکر گفتم یتا کوتاهنسب یاز مکث بعد

 .میبزن

 ؟ پارک... میپس بر-

دارد دور گردنم  یشد.حس کردم دست خیمو به تنم س، اسم پارک دنیشن با

، شاهرگم یچاقو رو کیبا گذاشتن  گریدست د کیشود و  یم دهیچیپ

 خواستم یهوا م یکم، هوا یشد.کم یبندد.نفسم داشت قطع م یدهانم را م

 شهیچرخاندم و ش یبرق یدکمه  ینفسم بند برود.دستم را رو نکهیقبل از ا

 : انداخت تیپاراز اوشیکه ک دمین کشیرا پائ

هنوز ترجمه نشده.االن حرفت  شهیش دنیکش نیتو دهات ما پائ نیببخش-

 ؟ هیچ

و  دمیکش قیعم یکرد.نفس یکه ترس مرا درک نم او؛ دیفهم یکه نم او

و مدل حرف  پینگاه و ت نیه سمتش برگشتم. او ب دمیرا باال کش شهیش

اش  یدر زندگ یدرد چیخرچران شهر قصه ها ه نیداد ا یزدن نشان م

 میکجا بر؟ تو هپروت ی...رفتیه یه: تکان داد و گفت میجلو یندارد.دست

 ؟ مایس

 .نگیهمون بول: زدم لب
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فرمان ضرب گرفت و  یرا دوباره به راه انداخت.رو نیتکان داد و ماش یسر

 : کرد ادیپخش را تا انتها ز یاصد

کهکشونهــــــــــا....برس به دادِ  یآسمونهــــــــــــا...خـــــدا یخدا

 دلِ....عـــــــاشقِ ما جوونــــــــــــــــا

 ؟ اوشیک یدار نامهیگواه-

واسه روندن  یروندن خر که آره دارم ول یبرا: نگاهم کند گفت نکهیا بدون

 مال سوسوالس! نامهیگواه؛ یزم ننوچ ندارم.ال یفکستن نیا

 اوشیاز خودت سوسول تر وجود ندارد ملخک!.هر چه ک دینبود بگو یکس و

 نیکردم در ا یداشتم.احساس غرور م نیدر آست شیجواب برا کیگفت  یم

 !یباره.و چه احساسِ لوسِ مزخرف

 یم یکه دارم رانندگ ریعکس ازم بگ هی: اش را به دستم داد و گفت یگوش

 کنم...

 یدر کنار من زندگ ییرا چپ!.عجب بوالغ ها میرا کج کرد و چشم ها دهانم

 نیپ: اش را گرفتم و گفتم یکردند. گوش یمصرف م ژنیکردند و اکس یم

 داره.

-856500 

 ؟ اوشیکنکورته دکتر ک یشده  ینیب شیپ یرتبه : را  پراندم کهیت

 ماهانمه. یبی.پول تو جرینخ: دماغم و گفت یرو زد
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 هشتصد، تیخاص یخرچرانِ ب نیا یشد.برا یراتر از آن باز نمدهانم ف یعنی

 نیشد.ا یهم نم نیچهارم هم کیمن  ی انهیماه آنوقت؟ انهیتومن پول ماه

 نیآورد!.المصب ا یپول در م شتریدر خانه که ب دیاگر بنش وانهیخرچرانِ د

 چونبلند فکر کرده بودم  نکهیمفت خور! مثل ا؟ چه آخر یهمه پول برا

 ..؟ چته تو: را فرا گرفت.با اخم گفتم نیماش یبسته  یفضا اوشیقهقهه ک

را پاک  شیو از خنده اشک ها دیخند یم کهیرا پارک کرد و در حال نیماش

 یم یزن ی! گفتم االن سکته مهوی یخورد یعجب حرص: کرد گفت یم

 رو دستما. یمون

نترس : زد و گفت میو به بازو دیخند شتریب دیرا که د تمیو جد اخم

، جوکار یآزمونامه.گروه آموزش یِ.شماره کاربرستیام ن یبی.پول تو جمزیعز

 بار موثر واقع شدن. هی نیا

اش  یمن هم ناخواسته همراه دیخند ی.آنطور که او مدیخودش باز خند و

خرچران محبوب در  نیرا در برابر ا شمین اریتوانستم اخت یکردم.اصال نم

اش که دستم  یشدم.گوش هادیشد و من هم بالطبع پ ادهی.پرمیدست بگ

ازت شاخِ  رمی.نشد عکس هم بگایب: مانده بود را به سمتش گرفتم و گفتم

 .نستایا

را   یکند من را به سمت خودش کشاند و گوش یبفهمم چه م نکهیاز ا قبل

من لود شوم و دهانم را ببندم و ژست  نکهیگرفت و قبل از ا یبه حالت سلف

وضع ممکن در  نیتر عیو من به فجعکس گرفته شد ، معترضم را جمع کنم

دماغ  دیفهم یزوم کرد و خودش را چک کرد.وقت اوشیعکس ظاهر شدم.ک
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، خوب افتاده اند و مارک ساعتش مشخص است شیو چشم ها نو ده

 !یتو چقدر خوش عکس: زد و به منظور خر کردن من گفت یلبخند

 یوچه لب و ل نیبا ا میخواست بکوبم در فرق سرش و بگو یدلم م داًیشد

به  ییبسته و دماغ بزرگ شده و ابروها یکیباز  یکی یچشم ها، کج و معوج

 خرچرانِ.......!؟ ؟ خوش عکس است میهم گره خورده کجا

 یپس حتما تو بدعکس، اگه من خوش عکسم: را به کمرم زدم و گفتم دستم

 ؟ کجاش خوب افتاده؟ ها.

تو دوست .یمن که خوش عکس هستم اونم ذات: اش را باال داد و گفت شانه

 .ستیبهت بگن بدعکس مشکل من ن یدار

 اوشیبود ک یدو سر شده بودم!.کاف یزد.مانند اژدها یم رونیدماغم دود ب از

کنم  یحرف بزند تا تکه تکه اش کنم!نتوانستم ظاهرساز گرید یکلمه  کی

واسه من : گفتم وستهیبه هم پ یام را بروز دادم.با ابروها یو احساسات واقع

 زنم تو دهنتا. یکه م اوشیشاخ نشو ک

 من؟ مایس یکن یچته چرا رم م: را باال داد و گفت شیابرو یتا کی اوشیک

 .ستایلباسم قرمز ن

 ...اوشیک یه: دمیرفتم و غر جلوتر

: کرد و با جذبه گفت یظیاخم غل اوشیکه ک اورمیدر ب یقلدر باز خواستم

من چپ بخواد با  یواسه هر ک؛ اگه االن بخواد شر باشه دودلم یفکر نکن

 باشه لودرم!....
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و محکم جلو آمدنش گفتم  یرغضبیلبم کش آمدند.با آن اخمِ م یها گوشه

 رمیغافلگ تویقطعه از آهنگِ ل کیکند اما با خواندن  یاالن تکه پاره ام م

 ی.چقدر ممیدیمان خند ییبود.دو تا ینیب شیپ رقابلیخرچران غ نیکرد.ا

 ما امروز! میدیخند

کر کنار هم جمع شده و توپ را به سمت ده مشت جنس مذ کی، نگیبول

توانستم در آن  یکه م یکردند....تنها برداشت یپرتاب م ریش شهیعدد ش

کت اسپرتش را در  عیسر اوشیبود.ک نیداشته باشم هم نگیلحظه از بول

رفت.آرنجش را به ، بود رشیپذ هیقرمز رنگ که شب زیم کیآورد و به سمت 

 ؟ دادا یکوش...اریسام: داد و گفت هیتک زیم

خودش در ابعاد  یهم قد و هم قواره  بایپسر تقر کی اریداشتم سام  انتظار

 کی دنیبسته شده اند اما با د یکه دم اسب ییوارانه باشد با موها لیمسط

 یکلیپسر ه کی؛ پنج متر دهانم باز ماند یحوال یمخروط به مساحت قاعده 

بود!  چکاز حد کو ادیز، کلیه نیکه انگار نسبت به ا ینسبتا چاق با سر

مانند  کلشیسام و ه یقدش به اندازه  یبلندا، اوشیسر ک یسرش اندازه 

هم  اوشینگاه کردم.ک یخره چاق!.سرم را بلند کردم و به هرکولِ واقع یولد

 سالم دادا.: سرش را بلند کرد و با لبخند گفت

را سفت  زیکه م فتدیخواست ب اوشیزد که ک اوشیک یبه شانه  یدست دادا

خنده و  ری.!پق زدم زیمورچه را با پا به جلو شوت کن کیانگار که  ؛ گرفت

که  ییو به دادا نگاه کرد و دادا هم با صدا اوردیخودش ن یهم به رو اوشیک

 !سیازت ن ی.خبرایسالم ک: نداشت گفت والیه یکم از دوبلور کارخانه 
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 ی خنده اوشیتر باش دادا!.ک میمال یاست خب!.کم دهیگرخ ایک بدبخت

 امتحان داشتم.: کرد و گفت یمصلحت

 دوست دخترم. مایس؛ کنم یم یمعرف: به سمتم برگشت و گفت اوشیک

!..مخروط به من نگاه کرد و آن سر میو دوست پسردار هم شد مینمرد

 .نیسالم.خوش اومد: کوچکش را تکان داد

 بیدر ج شتریرا ب میدست ها شیتکان دادم و جوابش را ندادم.به جا یسر

بروبچز : داد و گفت اریکتش را به دست سام اوشیچرمم فرو بردم.ک یپالتو

 ؟ ستشونین

 نیچند وقته..آرت نیا ستشیهم ن یو مهرداد رفتن باشگاه و کسر دیحم-

 هم تازه رفت خونه.

 ؟ گهید یخب!.بلد: به سمتم آمد و گفت اوشیک

 !یفقط تو بلد، نه: زدم و گفتم یپوزخند

بزن  پس، یبلد نباش دیفتم شاباشه پس.گ: گفت یفتگیهم باخودش اوشیک

 !میبر

بار  کی یرا بلد نبودم و حت یباز نیآمدم وگرنه من اصال ا یواقع من قپ در

البته ؛ بودم دهیبمب بود را ند هیرنگ را که شب یمشک نیتوپ سنگ نیهم ا

از پسرها دست  یبا عده ا اوشی.کمیریرا فاکتور بگ یاگر کارتون تام و جر

هر ، دادم اوشیلقب خرچران را به ک نکهیس از اداد و حال و احوال کرد.پ

 اوشیک یکردم جز گله  یم حس، دمید یرا که م یپسر نوجوان
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دختر هم  کیمکان که  نیهستند.سرم را به چپ و راست تکان دادم تا در ا

 اوشیعام و خاص نشوم.به ک یباز نشود و مضحکه  شمین، وجود ندارد

کابوس  اهیهمان مرد س، باشدکردم اگر از من دور  یشدم.احساس م کینزد

خودم هم وحشت داشتم.در  ی هیاز سا گریآورد.د یهجوم م باز میشبها

ترس داشتم. من از هر کس که مذکر  میهم جنس ها ریمن از غ؛ واقع

 یم، شناختمشان یو سام و البرز که م اوشیفاکتور ک، شد یمحسوب م

شده بودم به  لیترس داشتم.من تبد، آشنا نبود می.از هر کس که برادمیترس

 ضعف ها... دیاسترس ها و شا واز ترس ها  یمجموعه ا

من هنوز همون : دمیکش ادیاندرونم را خفه کردم و بلند در دلم فر یصدا

 .مامیسیال

خرچرون ها عجب آپشن : ها را برداشت که گفتم نگیاز آن بول یکی اوشیک

 .میدونست یداشتن و ما نم ییها

مونده تا من رو  فعال؟ یپس چ: د و گفترا باال دا شیابرو یتا کی اوشیک

 !ماخانــــمیس یبشناس

توانم را بفهمم.اما متاسفانه  یکه م یزیحداقل چ، کردم با نگاه کردن یسع

 اوشیقاصر بودم.ک، آن قلق دنیقلق داشت که من از فهم نگیپرتاب بول

صفحه رها کرد.توپ به آن  یو بعد با تمام توان رو دیدستش را عقب کش

 !10: آمد نیپائ یمانند برخورد کرد و صفحه ا یاجسام گالب



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 121

جلو آمد  اوشی!.کندازدیآنها را ب یتوانسته بود همه  اوشیکه ک یعنی نیا و

 خانم! مایس نیبفرمائ: و رو به من گفت

کردم و در انتها به  یگفتم.قبل تر ها صلوات نذر م ییرفتم و به نام خدا جلو

خدا  یصلوات را بفرستد.!و وقت گفتم تا نذرم را ادا کند و هزار یشهال م

بندگان مقرب خود حذف نموده و از  ستیمرا از ل، کنم یمن تقلب م دیفهم

را  رکزمکردم تم یتکان دادم و سع یمن امتناع کرد.سر یدعاها رشیپذ

، متمرکز کنم.اما تا دستم را در سه سوراخ آن فرو بردم نگیپرتاب بول یرو

 یدانستم چکار م ی.نمستیساخته ناز من  نگیبول نیبلند کردن ا دمیفهم

 یبپراند....فکر یا کهیت اوشینشوم.!دوست نداشتم ک عیتوانم بکنم تا ضا

: و گفتم شتهبرگ اوشیگذاشتم و به سمت ک نیزم یرا رو نگیکردم و بول

 ؟ کجاست ی.دستشوئایک یوا

است به سمت چپ راه رو اشاره  یاورژانس یلیکه فکر کرد اوضاع خ اوشیک

 ونجاست.ا: کرد و گفت

به ، کوتاه اما تند یخارج کردم و با قدم ها نگیرا از بول میانگشت ها عیسر

-دیسف یبهداشت سیسرو کیشدم. یسمت چپ حرکت کردم.وارد دستشوئ

است ابتدا عق زدم و سپس به  مردانه، یدستشوئ نیا نکهی.با تصور ایمشک

فهمه  یم اوشیخنگ االن ک: به راه افتادم که گفتم یسمت در خروج

 !رکارس شیذاشتگ

، از آن در ها یکی دنیام برگشتم.در کمال تعجب با د یقبل گاهیبه جا پس

به سمت ، برگشتم یام گرفته است.وقت یحس کردم دستشوئ، که باز بود
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زده و شاخ شده اند  رونیشال ب ریرا که از ز میو خواستم موها دمیچرخ نهیآ

 میهاتم و خواستم موسرم برداش یشالم را از رو، منظور نیرا مرتب کنم.به ا

جوان  یکم، مرد نسبتاً همسن سام کیباز شد و  یگریرا باز کنم که در د

کش  یکه دستم رو یخشکمان زد.من در حال مانیدر را باز کرد و دو تا، تر

 دایببخش یکه با کمربند باز و دست ها یقرار داشت و او هم در حال میمو

 مردکورت خودم و آن کرد.دوست داشتم در ص ی! به من نگاه مسیخ یول

زدم.دعا  رونیب یو از آن دستشوئ دمیسرم کش یشالم را رو عی.سراورمیباال ب

که  دمیرا فراموش کرده باشد!و اما د نگیبول ی هیقض اوشیکردم که ک

مانند که اسمشان را  یرا به سمت اجسام گالب نگیهمچنان سرسختانه بول

 یکه نم یرو به پسر کرد.به سمتش رفتم که یدانستم پرتاب م یهم نم

 بخره. یورزشکار هیبق یبرا دیبا؛ باخت یهر ک: شناختم گفت

.ارزون ستیهمه که مثل تو باباشون خرپول ن: و گفت دیناشناس خند پسر

 تر داداش!

 فقط! یورزشکار: گفت یمصر و جد اوشیک

 .یهم بخر مایس یبرا دیتازه با: گفت دنمیبا د اوشیرفتم که ک جلوتر

 ی افهیبنده خدا هم مانند من عجب ق نیشت.آه ابه سمت من برگ پسر

 ینمکِ سردِ خسته کننده  یب ی افهیق کیدارد!.مانند من  یساده ا

برابر اصلم در بازار  (fake)کیخاص نبود.ف، عنوان چیام به ه افهی.قیتکرار

 یعاشق چهره : گفت ینزار سام م ی افهیق نیبود!.آن وقت با ا ختهیر
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 ی!.چه پدر و مادر بدیبودم!..آه مامان!.آه بابا مجمانند مامانت  یو ب طونیش

 داشته ام! یتیخاص

پسرک است.دستش را به سمتم دراز کرده  دمیشانه ام.د یزد رو یکس

 دماوند خوشوقتم.: است.گفت

از نوع بدونِ آتش فشانش را ، نمونه از کوه کیاتفاقاً ما هم  میبگو خواستم

 موقوف! یکه منصرف شدم.مزه پران میدار

 ندارم. یاحساس چیه دنتیاز د ی.ولمامیسیال: را گرفتم و گفت شدست

قبله  یمطمئن میخنده.خواستم بگو ریبه حالت رکوع خم شد و زد ز اوشیک

گفت و رو  اوشیبه ک یآتش فشان خاموش زهرمار، ور است که دماوند نیا

 خوشوقته! میلیندارم.فام یاحساس چیه دنتیمنم از د: به من با غرور گفت

را برداشته و در فرق سر خودم بکوبانم تا دو شقه  نگیتم بولداش دوست

نشده  عی.تا حاال انقدر ضا؟ بود که دادم! یا یچه سوت گرید نیشوم!.آخر ا

احساس حقارت نکرده ام!.پسرانِ ، پسر کی یبودم و تا کنون انقدر جلو

 مزخرف!

حاال حرص نخور : کرد و گفت امیاز حالت رکوع خارج شده و ق اوشیک

 .انقدر

 یچه وقت حرص م دیفهم یچگونه م اوشیخواست بدانم ک یدلم م داًیشد

 نیدانستم ا یبود و نم سیپوکر ف ، ام افهیق شهیخورم.آخر هم ینم ایخورم 
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هم  نیا؟ را چگونه به دست آورده است ییتوانا نیخرچران شهر قصه ها ا

 خرچران ها. یها یژگیاز و گرید یکی

کند و بعد رو به خود  یدماوند مسخره م یمرا جلو نگونهیکردم که ا یاخم

خودت رو  یلیکالس اوله که با اسم و فام یمگه معارفه : دماوند گفتم

 را درآوردم(دماوند خوشوقت! شی)ادا؟ یکن یم یمعرف

.چقدر خوش دیرا برگرداند و تا جان در بدن داشت خند شیرو اوشیک

 میدیکه نفهم ما هم: کرد و گفت یدماوند اخم شیبشر!.به جا نیخنده بود ا

 !یکرد یشدنت رو ماستمال عیچطور ضا

، نزاع رخ خواهد گرفت کی، بجنبد ریدانست اگر د یکه م اوشیک

همه امون به  یکن یخب دَما آرام باش گلم االن فوران م: گفت گرانهیانجیم

 .میر یفنا م

: به من کرد و گفت ینگاه اوشی.کدیچرخ اوشیو به سمت ک دیخند دماوند

 ؟ مایس یدعوا دار

تا ببندد در  اوشیگوش ک خیرا برداشت.دوست داشتم بزنم ب نگیبعد بول و

سمت و  کیدر  اوشیشود.ک یم عیبازد و ضا یدهانش را.ان شاء اهلل که م

را محکم گرفتند.همزمان  نگیبول شانی.هر دو تاگریسمت د کیدماوند در 

و به سمت جلو پرتاب کردند.صد رحمت به  دندیرا عقب کش شانیدستها

 ژشی!.پرست؟ گذاشتم یدلم م یرا کجا شیدماوند و افاده ها نیا؛ اوشیک
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الغر و ؛ داشتند یکسانی پیبرق ت رچراغیو دماوند و ت اوشیمرا کشته است.ک

 دراز!

کامال  یپیت اوشیک؛ نبود گرید کی هیشب، اصال بایتقر دنشانیلباس پوش یول

را  رشانویپل نیهم آست شانی. هر دوتایاسی-یو دماوند خاکستر یمشک-یآب

دستشان را هم زده  یموها؛ نمیبودند.صبر کن بب دهیتا وسط ساعد باال کش

کوتاه  یهامو دنیکنار زدم و با د یرا کم میپالتو نیناخودآگاه آست ؟ ؟ بودند

 شهیهستند.!البته من هم زتریاز من تم؛ را باش نهایخنده ام گرفت.ا، بور

آمده  شیپ یلپ یهحتما اشتبا نباریباشم و ا زیکردم مرتب و تم یم یسع

 است.!

شان ناز و افاده داشتند خروار خروار!.البته صد رحمت به خرچران  ییتا دو

 دمیبگذارم که د نیذره ب ریشان را ز ییخودمان!.باز هم خواستم دو تا

تکان  اوشیصورت ک یجلو یو عمود یرا به صورت افق شیدماوند دستها

 یانتظارت رو م یارورزشک یبپر که بستن، خان ــایخب ک : داد و گفت

 کشه.

 ایجهنم و ضرر.ب: اما حرص نهفته در چشمانش گفت یالیخ یبا ب اوشیک

 .نمیبب

 ؟ یتو هم ورزشکار: من را هم گرفت و گفت یبازو

زدند سرم را تکان دادم.حتما  یاز چه حرف م قایدانستم دق ینم نکهیا با

ر آن شرط آن دعوا داشتند و از آن مهم تر س یاست که انقدر رو یخوب زیچ
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رفت تا  اوشی.کمیو نشست میچهار نفره را انتخاب کرد زیم کیبستند.

از  یورزشکار یبستن، سفارش بدهد و من هم منو را برداشتم.طبق تصوراتم

 داشته باشد! یالبته نه آنقدر گران که ارزش شرط بند، همه گران تر بود

 ؟ یدوست اوشیبا ک-

تا حاال از : گفتم یالیخ یبا بحرصش دهم  نکهیا یدماوند نگاه کردم.برا به

 ؟ یدیدماوند باال کش

دو  یکی، آره: را داد جوابم، دیکه پرس یتوجه به سوال یب، تصورم برخالف

 ؟ یبار.تو چ

 دیشا یول، که نه یاز دماوند واقع: گذاشتم و گفتم زیم یرا رو میدستها

 بتونم از سر و کول تو باال برم.

 مزه. ی.بدمیهر هر خند: رنگش را کج کرد و گفت یصورت کِیبار یها لب

 بامزه. ینگفتم که بخند: را باال دادم و گفتم میابرو

نگاهش را گرفت.به نظر  یرا تنگ کرد و در انتها با چشم غره ا شیها چشم

آخر پسر شده است.واال!.مگر پسر هم  یبوده است که در لحظه  یکه دختر

 !.؟ کند یرود و پلک نازک م یچشم غره م

 یریهم م یتیخانم.عجب کالس تقو یبه به...ال: گرداندمرا به عقب بر ییصدا

 تو.
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مرا  رآبیمانده بود او برود ز نمیهم؟ کرد یچه م نجایالبرز ا؛ من یخدا آه

همزاد تو است که نگفتم.بلند  نیا ینیب یم میبزند!.خواستم به دماوند بگو

 .کیعل: گفتم یالیخ یشدم.به سمتش رفتم و با ب

 ؟ کنن یبرگزار م نگیبول ین رو تواتو یتیکالس تقو: و گفت دیخند

زاره  یخوره م یکه سام آب هم م نمیب یم: ام را باال انداختم و گفتم شانه

 ؟ یکف دست تو!مفتش

ادبت  یبرا یوقت چیسام ه: و گفت دیاش کش یمشک یموها یال یدست

 صرف نکرده واقعا.

 باد نبره. ریتو کاله خودت رو بگ: کوتاه کردم و گفتم یا خنده

و  من، گهینه د: اش فرو برد و گفت یمشک نیج بیرا در ج شیها دست

 ینم نایازدواج و بچه داشتن و ا ی.من خودمو قاطمیدار یفرق اساس هیسام 

 یعامل مهم برا هی یعنی، خانواده وجود، استیتجارت و س یباز یکنم.تو

 باخت! یدون یوابسته بودن و خودت که بهتر م یعنی نیو ا دیتهد

 یاالن م، خب: گردن از سام بلند تر بود.گفتم کیم.قد بلندش نگاه کرد به

 ؟ کنم قتیتشو یخوا

در هم فرو  میکه اخم ها دیکش یدو انگشتش گرفت و کم نیرا ب دماغم

 .یباهوش یلینه خانم کوچولو.فقط خواستم بگم فکر نکن خ: رفتند

 ییبابا هیباباش رو بزاره سرکار.اونم  ستیآدم خوب ن: زد و گفت یچشمک و

 ان. سهیآدما قد یکنه همه  یــــام که فکر ممثل ســـــ
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به نفعت هم ، .برعکسیدیاخالق سام ضرر ند نیتو که از ا: زدم یپوزخند

 ؟ ستین نطوریا؛ بوده

 یاز اعتماد سام سوء استفاده م یلفافه به البرز فهماندم مسلما دار در

را از برق  نیشودا یدردسرساز م یمرد روز نیدانم که ا ی.من میکن

در چشمانش ، صفت است طانیمنفورِ ش کیاو  نکهیفهمم.ا ینگاهش م

 نوشته شده است!

و دماوند  اوشیترک کردم.ک یرا تاب دادم و البرز را بدون خداحافظ میموها

کردند. البرز رفت و من هم نشستم.رو به  یمتعجب به من و البرز نگاه م

 ؟ هیچ: متعجبشان گفتم یها افهیق

نمونه  هیهم  نیا: نبال کرد و در انتها گفتبا نگاهش رفتن البرز را د اوشیک

 ؟ لنگ درازه یاز اون وحش

 نه.: و گفتم دمیکش یسام آه ادی با

 ؟ بابات بود: متعجبش را جمع کرد و گفت ی افهیق دماوند

اگه باباش بود که تو تا ، آخه احمق جون: زد و گفت شیبازو یتو اوشیک

 .یبود وستهیاالن به جدت پ

 یبه دماوند م یا کهیشک ت یگفت ب یرا نم نی.اگر ااوشیتشکر از ک با

 ؟ نیبود ا یک : انداختم.دماوند به من نگاه کرد و گفت

 ؟ یبدون یدار یچه اصرار-
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اما  اوشیشده است چون لب فرو بست.ک چیپاپ یادیکه ز دیانگار فهم دماوند

 ؟ بود یک یحاال وجدان: دیپرس

ا بود و از مخلوط ه یترش هیشب شتریکه ب، را یورزشکار یبستن الیخ یب

و  دمیبه سمت خودم کش، در آن وجود داشت را زادیمرغ تا جون آدم ریش

 بابام. کیشر: گفتم

انقدر  کهویدانستم چرا  یزد.نم یبا نگاه به دنبال البرز گشت.پوزخند دماوند

از ته  یو کس؟ با البرز داشته باشد یممکن است صنم یعنی؟ متحول شد

 دارند! یا یقو لیمردم چه قوه تخ: دیکش ادیقلبم فر

 دیبا یبستن نیشدم.مسلما با خوردن ا یورزشکار یخوردن بستن مشغول

وجود  یاستثنائات شهیکردم اما...هم یم تیفعال یورزشکار کل کیمانند 

 یخوردن شد اما دماوند با فکر یهم مانند من مشغول بستن اوشیداشت!ک

 !؟ کهویشد  یکرد.چ یاش را نگاه م یآب شدن بستن ریدرگ

 !یگفت یخو از اول م یخورد ینم؟ یایکه من پولشو دادم افه محاال -

*** 

 یکم، البرز دنی.دماوند هم همراهمان آمد.بعد از دمیزد رونیب نگیبول از

توانم اعتراف  یمهم نبود.م اوشیمن و ک یاساساً برا نیگرفته شده بود که ا

جم با آن ح یعمرم بود.تازه آن بستن یبستن نیبهتر یورزشکار یکنم بستن

بر سهم  عالوه، زیرا تمام کردم.دماوند که اصال نخورد و خرچران عز ادشیز



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 130

به سمت دماوند  اوشیدماوند را هم نوش جان کرد.ک یبستن، خودش

 ؟ یایبا ما م: و گفت دیچرخ

 خوام برم خونه. ینه.م: اش را به تن زد و گفت یکاپشن مشک دماوند

 میبر ایب؟ یرخونخ یبر یخوا یباز م: جمع شده گفت یبا چهره ا اوشیک

 بابا.

عقل : را داد اوشیکاپشنش فرو برد و جوابِ ک بیدستش را در ج دماوند

 !میدار ستیترم ز انیکل شنبه امتحان م

من بود که تا  یعمه  نیچه قدر هم که تو برات مهمه.ا: حضور کردم اعالم

 ؟ بود نگیبول یحاال تو

 به تو چه نخود!: کرد یبه سمت من برگشت و اخم دماوند

 یبشر چقدر ب نیآن چنان دهانم را بست که خودم هم ماندم.ا ینعی

با  نگونهیداد ا یدانستم!.چطور به خودش اجازه م یبود و من نم تیشخص

 ادب!صد رحمت به خرچران خودمان! یپسرک ب؟ من رفتار کند

نداشتم که  یزیچ یعنی؛ نگفتم یزیو چ دمیرا در هم کش میها اخم

دماوند.خوش  میبر ایب: داد و گفت خنده اش را قورت اوشی.کمیبگو

 بشن نفر اول. هیبار هم بزار بق هیبخون. نی.فردا بشگذرهیم

در  اوشیکرد.متعجب نگاهشان کردم که ک یبلند یباالخره خنده  دماوند

 شرفتیپ یدو نفر آخر آزمون ها شهیمن و دما هم: برآمد حیصدد توض

 .میامثالش نیو ا یلیتحص
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 آخر هم که نه...حاال دو نفر : گفت عیسر دما

 مونده به آخر! یکیدو نفر : با خنده گفت اوشیک

آزمون  یاول همه  یکند من رتبه  یرفت.حاال فکر م یچشم غره ا دماوند

داند که من از خودشان  یکشد. نم یخجالت م مانیها هستم.!بچه 

که فقط  نیهست ییآها شما همونها: حرص دادن دماوند گفتم یهستم.برا

 .نیکن یآزمون ها شرکت م یتو یآمار یجامعه  بخاطر باال بردن

آن قرمز شد و اخم  کیآمد.صورتش به  یخونش در نم یزد یم کارد

هر چه  اوشیبود.ک اوشیمقابل ک یباره نقطه  نیدر هم فرو رفت.در ا شیها

جوشش  یدما، دما نیخورد.اما ا یو اصال حرص نم دیخند یم، شد یم

 یزد.نم یآمپرش باال م، ابرو چشمت یباال یگفت یبود و تا م کی یرو

 باشد. الیخ یب یخورد.بهتر بود آدم کم یحرص م ردانستم چرا انقد

که باهاش دوست  هیفرهنگ ک یب یدختره  نیا ایک: گفت عیسر دماوند

خل و چالشون رو انتخاب  یر یترگل ورگل م یدخترا نیب شهیهم؟ یشد

 .یکن یم

 چیکه ه اوشید.رو به کبرخور میقبا پیریتحمل نکردم.به ت گرید نباریا

من : کردم و گفتم یاخم، کرد ینزده بود و مانند ماست نگاهمان م یحرف

 رو تحمل کنم.خداحافظ. یشعور یب نیتونم همچ ینم

.دما مایلوس نشو س: را گرفت و گفت میبازو اوشیبروم که ک خواستم

 نداشت. یمنظور، شهیم یعصبان ییهوی، هینجوریهم
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 نیگذاشت دلم از او چرک ینم نکهیآمد.ا یمخوشم  اوشیمرام و معرفت ک از

و  میخوب بود.با اصرارش قبول کردم و باالخره من و دماوند کوتاه آمد، شود

مهم نبود اما صرفا  می.برامیبه راه افتاد جیمان به سمت اسپورت ییهر سه تا

و  دمو در جلو را باز کر دمیسرعت بخش میقدم ها به، یجهت تالف

 نکهیعقب نشست.خب اشکال ندارد.مثل ا الیخ یکه دماوند ب دمینشستم.د

هم آخر همه نشست.به  اوشی.کندیفرق ندارد کجا بنش شیبرا زکمانیعز

 دستش نگاه کردم.

 یقوط یتک نفره  یاز آن دلسترها؛ بود دهیخر یعدد دلستر استوانه ا سه

: هم به دست دماوند.گفتم یکیاز آنها را داد به دست من و  یکیشکل.

 ؟ چرا گهید نی.امیخورد یناالن بست نیهم

است.ظهر پنجشنبه  گهید یچ هیدلستر : در دلستر را باز کرد و گفت اوشیک

 چسبه. یم

، یکه خورد یورزشکار یبا اون دو تا بستن: درش را باز کرد و گفت دماوند

 اضافه بر سازمانه. گهید نیا

.من هم درش را باز کردم و دیگفت و دلسترش را سر کش یالیخ یب اوشیک

 یدقت کرد مایس یراست: را روشن کرد و گفت نیماش اوشیول شدم.کمشغ

 ؟ ینکرد یاصال باز

 بشیفر، نهایرفت و امثال ا ادمیوقت نشد و  یگیآره راست م یترفند وا به

 ؟ یباز دودرش کرد: دادم.دماوند گفت
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را  کیدرولیفرمان گذاشت و با مچش فرمانِ ه یدستش را رو اوشیک

 .من هم آوردمش.بابام رفته بود مسجد: چرخاند

 ؟ یواسه چ؟ مسجد: و ناخواسته گفتم متعجب

 برقصه. یعمه اش بندر یعروس: مزه پراند دماوند

روز و سه  سه، ادیب اینذر کرده بود اگه پسر مسلم سالم به دن: گفت اوشیک

مسلم سالم  یچقدر دعا کردم بچه   یدون ینم یمسجد بمونه.وا یشب تو

 ا.خوب شد یلیباشه.حاال هم که سالمه..خ

 ؟ گردهیبر م یک-

 فرداشب.: تند تر حرکت کرد و گفت اوشیک

 .یدار فیتشر یپس پسرحاج: گفتم شخندین با

 بعـــــــله!: دیخند

دوست پسر تمام ، که هست نستای.شاخ ایمدرن یِپس عجب پسرحاج 

 یموها، هم که هست تویطرفدار ل ، من  هم که بوده یدخترانِ مدرسه 

بسته هم که  قهیلباس ، هم ندارد شیو ته ر شیر، دستش را هم که زده

دستبند  یرو، مختلط هم که هست یسوپرگروه ها نیادم، پوشد ینم

، لیو روزه هم که تعط نماز، یستاره کِ دوچرمش هم نوشته شده است اِف 

 !یا یپس عجب پسرحاج، است رونیجنس مونث ب کیهم که با  االن

 ؟ نه ای میناهار بخور میبر-
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 ؟ یچ: میو دماوند همزمان گفت من

پرت  رونیدلسترش را به ب یقوط اوشی.کمیکرد یاخم گریبعد به هم د و

 ؟ باشه بابا.چتونه: کرد و گفت

 یکت اسپرت دماوند را هم رو، پنهان کرده بودم یکاله بوق ریرا ز میموها

گونه ام  یبودم و ردِ دو انگشت قرمز رو دهیرنگم پوش یمشک نیج

نقشه ها و ، به من داده بودچطور دماوند کتش را  نکهیکرد.ا یم ییخودنما

 کی اوشیباعثش شده بود.البته هوا سرد نبود.ک اوشیک یها یزبان باز

را هم با  ورشیپل ، بود چاندهیگردنش پ  یبزرگ قرمز رنگ را رو ی هپارچ

ساز  شهیدماوند که هم نیکوتاه قرمز عوض کرده بود.ا نیشرت آست یت کی

شانه اش انداخته  یورنگ را ر یبزرگ آب یپارچه  کی، زد یمخالف م

 ییسه تا یهم برا پوریسرش بود و سه ش یرو یکاله بوق کی اوشیبود.ک

 یوسط بحث پول که م نیبه پولِ دماوند.من هم که ا البته، بود دهیمان خر

 زدم به آن راه. یشد خودم را م

 کی نکهی.امینیاستقالل را بب-سیپرسپول یتا باز یورزشگاه آزاد میبود آمده

حل  اوشیک یپسرانه و رشوه  پیت کیر راه داده بودند با دختر را چطو

 را هر کس خودش داد. طیشد.البته پول بل

 ؟ یبند یشرط م یدما سر چ: گفت اوشیک

به  شام، میباخت اگه، شهیبرنده م ممیچون مطمئنم ت: با غرور گفت دماوند

 ؟ یحساب من!تو چ
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هم کالس  فردا، می.پس اگه باختمیبر یما که م: هم با افتخار گفت اوشیک

 .نیفوق العاده دار

 یم میآ یبود که فردا هم م نیا اوشی.منظور کمیدیمان خند ییسه تا و

امروز : نیباز بگ نیدادن خانواده مجبور بیو شما جهت فر رونیبرمتان ب

 بود که من امروز زدم. یمانند کلک نی.و امیکالس فوق العاده دار

 .یشرط ببند یزیچ هیسر  دی...تو هم بامایتو س یه: گفت دماوند

 ؟ .خوبهرمیگ یم تزایپ براتون، شهیاگه برابر شد که نم: کردم و گفتم یفکر

و  یشهرباز میر ی.شام رو که گفتم.اگه برابر شد مگهینه د: دماوند گفت 

 .یخریهم برامون م چیساندو

باشه.من که : گفتم نیهم یبرا اورمیدماوند کم ب یخواستم جلو ینم

 .شهینم یمطمئنم مساو

آدم نشسته  پیتا ک پی.سمت راست ورزشگاه.کمیمستقر شد مانیاسر ج و

سوزن انداختن هم نبود.تا حاال انقدر ذوق زده نشده بودم.از  یبود و جا

خوشحال  یلیخ، یآمده بودم ورزشگاه آزاد نکهیو ا تیهمه جمع نیوجود ا

 .!تینها یب، زده بودم جانیباز باز بود.ه ارمیبدون اخت شمیبودم.ن

 تو رو خدا... تیجمع نیگاه ان: گفت اوشیک

چند نفرشون مثل ما سه نفر  یآره...ول: حرفش گفت دیهم در تائ دماوند

 ؟ امتحان دارن شنبه
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 اَه ضد حال!: میبا حرص گفت اوشیمن و ک و

 ؟ یدار یتو امتحان چ: و رو به من گفت دیخند دماوند

باال  یشانه ا نیهم یدارم!.برا یکه چه امتحان امدین ادمیکردم اما  یفکر

 .ین ادمی: انداختم و گفتم

قرمز سمت راست و  یها میشروع شد.ت یبه سمت جلو نگاه کرد.باز دماوند

 یتافته  مانند، میما که همه قرمز رنگ بود انیسمت چپ...دماوند در م یآب

 یم پوریوقفه ش یب ای.من و دما و کدیشن یصدا را نم، جدا بافته بود.صدا

.مهم بودکر شده بودند اما مهم ن میش ها.گودمیخند یو من قاه قاه م میزد

 یسخت طیبود.انقدر تنه به من خورد که له شدم. جا نبود و در شرا جانیه

 تیفیرا با ک یاما باز میله بشو می.حاضر بودمیقرار گرفته بود گریکدیکنار 

 یمیت چیکردم و طرفدار ه ی.من اصوال فوتبال نگاه نممینیبب یفول اچ د

 شده بودم. یسیپرسپول، ماوندنبودم.فقط از لجِ د

 یسوراخ سوراخش م؟ کنه یم کارشیچ سیپرسپول: دیکش ادیفر اوشیک

 کنه...

 .ایزر مفت نزن ک: گفت دماوند

 یرو انمیاطراف یِنظرات کارشناس یشناختم.صدا یها را که نم کنیباز

سمت  یاه لعنت، پاس بده به راست: دادند یهمه دستور م؛ اعصابم بود

...توپ به دست قرمز افتاد.پاس داد به ؟ ؟ نیحواسش کجاست ا یچپ!ه

توپ به سمت راست و  ینطوری.همیگریسمت چپ و بعد پاس به فرد د
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 یادیز یها تیافتاد و موقع یهم نم یخاص اتفاق چیشد و ه یچپ شوت م

 پوریش ی!.دماوند دهانه ؟ مینیرا بب یپاسکار نیا میآمده بود یعنیحرام شد.

 دیت کرد که حس کردم کر شده ام.بلند خندرا در گوشم فرو کرد و بلند فو

 لیکرده و تحو نیگلچ، ناب بلد بودم یو من هر آن چه که از فحش ها

 .....دیکش ی!.گوشم سوت مرشعو یدماوند دادم.ب

هنوز صفر صفر بود.تمام ائمه را قسم داده بودم تا  ینود بود.باز ی قهیدق

 یداشتم قسم م که نطوریشدم.هم یصفر صفر نشود وگرنه بدبخت م یباز

 اوشیتک به تک گل زدند.ک کیقرمز جلو رفتند و با  یها کنیباز، دادم

کر شده ام و او هم  یجد یجد گریکه حس کردم د دیکش یادیچنان فر

 اوشینگاه کرد.ک یبه باز سیها غوغا کردند...دماوند پوکر ف یسیرسپولالل!.پ

 !ـــــــــــــادیدماغ سوخته م یبو: و بلند گفت دیخند

 یصفر صفر نمانده بود و مساو یباز نکهیکردم.از ا یهم بالطبع شاد من

شد به  ینگذشته بود که پنالت یا هیثان اوشیمن و ک ینشد....هنوز از شاد

کرده ام را در هم فرو بردم.با استرس به  خی  یها.دست ها ینفع استقالل

 یم رونیکردم قلبم دارد از دهنم ب ینگاه کردم.حس م یسبز باز نیزم

و  اوشیداشته باشم..ک جانیانقدر ه یباز کی یکردم برا یزند.هرگز فکر نم

 یگل نم: میداد دیو زمزمه وار به خودمان ام مینگاه کرد گرید کیمن به 

 زنه..

: گفت یآن سمت دماوند بلند بلند م و

ـُـــــــــلِ...گـــــــُــــــــلِ!  گـــ
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 یانیپا یها هین.ثادیپشت توپ قرار گرفت.داور سوت کش کنیباز

 یتماشاچ ی هیو شور بق یدما... شاد یدواری...اماوشی...استرس من و کیباز

گرد  یشده بود...چشم ها لیحساس به سکوت تبد یلحظه  نیها که در ا

 ـــــــادیختم شدند به فر یکوبش قلبم....همگ یمن...صدا یشده 

 گــــــــــــُـــــــــــــل!: ها یهوادارانِ آب

با ، و تمام هوادارانِ قرمز اوشیو من شرط را باختم!.ک یباز یانیپا سوت

، سمت بود نیپوشِ ا یبودند و دماوند که تنها آب رهیبه صحنه خ یناراحت

 یکرد...انقدر شاد یم ادیو فر غیاش را پاره کرده بود و بلند ج یصوت یتارها

ت کتکش سماج اکرد که کفر هوادارانِ قرمز در آمد و به جانش افتادند و ب

تا دما را نجات دهد اما  دیدعوا پر انیسوپرمن م یمانند نوه  اوشیزدند.ک

 دمیدست و پا مانده بود.انقدر خند ریببرد چون دما ز شیاز پ ینتوانست کار

شرط را باخته بودم هم  نکهی.غمِ انیکه وقت بود از همان باال پرت شوم پائ

آنقدر  اوشیو ک دیکش ادیفر قدرکردم.دما ان یم هیرفت!.از خنده گر ادمی

 ایباالخره ولش کردند.اصال برد ، خورد زیچ، غلط کرد دیگفت ولش کن

 یم یعده ا؛ سر دما افتاده بودند یباخت فراموش شده بود و همه رو

 یها چهیخواستند کتکش بزنند.ماه یم یخواستند نجاتش دهند و عده ا

 کرد. یدرد م، دلم از بس خم و راست شده بودم

خسته شدند و دست از کتک زدن  اما، امدیان که به رحم ندلش باالخره

و کبود دما و  نیخون ی افهیشد.با خنده به ق یم هیبرداشتند.ورزشگاه تخل

اش نگاه کردم.پرچم استقالل را که به دور شانه اش  ختهیبه هم ر یموها
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 پارهبنفشش را -یخاکستر وریاز پل یتکه پاره کرده بودند و قسمت، بسته بود

 یکه از خنده اشک م ندیصورتم گذاشتم تا دما نب یودند.دستم را روکرده ب

نخند زشت  یعنی؛ دیگز یبه من نگاه کرد و لبش را م اوشی.کزمیر

پرچم  یاست.بچه کتک خورده است ناراحت است!.دما با همان تکه ها

از ورزشگاه  ییکرد.بلند شد و سه تا یاستقالل خون صورتش را پاک م

 .میزد رونیخوش ب ی خاطره نیا اب یآزاد

شده  یمساو یکه انگار نه انگار باز اوشیک مینشست نیکه در ماش نیهم

 .یشهرباز میخب بر: است گفت

.دماوند چقدر زخم و اینگاه کن ک: سوء استفاده کردم و گفتم تیموقع از

 ؟ یشهرباز میشده.اصال درسته بر یلیز

 یکم ادیو فرکه بخاطر داد  ییاز درد جمع شده بود اما با صدا صورتش

 ندارم. یمن مشکل: گرفته بود گفت

و  حیگفت که صح یم، مرا حرص دهد نکهیمرد اما جهت ا یداشت م یعنی

جلو  لیعزرائ: گفت یسالم است.حاال اگر به حساب خودش بود که م

 .رمیم یچشمامه.من دارم م

 یم یآنها را طبق وعده ام به شهرباز دیتوانستم جا بزنم.من با ینم گرید

پس قبول کردم تا ، کردم یهم مهمانشان م چیساندو کی ینفر بردم و

شش سالم بود ، رفتم یکه شهرباز یبار نیبدقول است!.آخر مایسیال ندینگو

بچه  نیگوشه و خودشان ع کیآن هم با البرز و سام.من را گذاشته بودند 
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اقسام را  نیو چرخ و فلک و از ا یبرق نیو ماش ییدو سه ساله ترن هوا یها

مانده  یعنی؟ مایسیخوش گذشت ال: کردند.بعدش هم به من گفتند یم یباز

آبنبات  کیبه بدن زدند و  یران کی یبدهم!.آخرش هم نفر یبودم چه جواب

 .دندیمن خر یهم برا یچوب

 نی.و ادیکرد و ماهرانه پشت رل رقص ادیآهنگ را تا آخر ز یصدا اوشیک

 !یپسر حاج دیاست آپشن جد

در خودش جمع شده  خیکمپرس  کید و محتاج دماوند هم ولو شده بو و

 یکه به دختران اوشیام زنگ خورد.رو به ک یبشر.گوش نیبود.مزخرف بود ا

 کمش کن. ایک: زد گفتم یبودند چشمک م یگرید یکه در خودرو

بار دوم.باالخره بار سوم برگشت سمتم و با  نیو همچن دیاول که نشن بار

 ؟ ها: گفت یتینارضا

: گفتم اوشیرا در ذهنم گفتم و رو به ک نی!.اما اتیترب یو زهر هالهل ب ها

 پخش رو کم کن. یصدا

 ؟ یخب خودت کمش کن.چالق: حرص گفت با

ام...در واقع  یاز بس که مغز فندق؟ گفت.چرا خودم کمش نکردم یم راست

رفته بود که خودم هم چالق  ادمیبود  اوشیدماوند و ک یاز بس حواسم پ

، نازک کردم و از قصد یکم کنم.گوشه چشمرا  شیتوانم صدا یو م ستمین

نگاه کردم.سام  یچشمک زن گوش یخاموشش کردم.به صفحه 

 ؟ بله: آرام کردم و گفتم را میبود.برداشتم.صدا



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 141

 ؟ هنوز ی.سر کالسمایسیسالم ال-

 ؟ شده یزیآره.چ: اطرافم نگاه کردم و گفتم یو فضا اوشیدماوند و ک به

 ادیبگم ب یم شد بگو تا به ولدتمو رینه فقط خواستم بگم اگه کالست د-

 ؟ سراغت!خب

 باشه..-

 یوا: گفتم عیکه سر دیکش یادیزد و دماوند از درد فر یبوق کشدار اوشیک

 فعال خدافظ. ادیمعلمم داره م

 یبخند ک یخنده.حاال ک ریشان نگاه کردم که پق زدند ز ییاخم به دو تا با

را  می!.با اخم رومزه یب یدر آمده بود. لوس ها شانیدوتا ینخند.روده 

 یم ینطوریها!.ا تیترب یب؛ شان کردم یینثار دوتا یلب آشغال ریگرفتم و ز

 !؟ خواستند سام بفهمد من کالس نرفته ام

من خاموشش کردم بالفاصله  یپخش دائم الروشنش که وقت اوشیک

 .مایاز خودت بگو س: خاموش کرد و رو به من گفت، روشنش کرده بود را

چه : جبهه گرفتم عیام بگو از پازل بند افتادم.سرآهنگ از خودت بر ادی

 ؟ داره یلیدل

 زادیآدم مثل، میبه تو بگ زیچ هیشد ما : و گفت دیکش یپوف اوشیک

 ؟ .یجوابمونو بد
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 یچ یخب برا: شده ام.آرامتر گفتم ریسگ پاچه گ راًیدانم اخ یخودم م بله

 ؟ ام یمن ک یبدون یخوا یم

.پس بگو میدوست هم هست گهید .با همرونایب میبا هم اومد ینا سالمت-

 .گهید

بار هم که شده هر طور دوست دارم رفتار  کی.پس بگذار ؟ دارد یاشکال چه

، یدیرو هم که د بابام، یسپهر مایسیال: گدار به آب بزنم.گفتم یکنم و ب

.مامان ندارم.شونزده سالمه کهیشرکت داره که با البرز شر هیسامه. اسمش

 یپسر چیحاال با ه تا؟ یچ گهیهستم..دهم  ی.تهرانرستانمیاول دب یول

 بوده. ایدوست نبودم و تنها دوستم فار

 !یاز بس سگ اخالق: اعالم حضور کرد دما

نه : و ادامه دادم اوردمیخودم ن یمورد با او موافق بودم.اما به رو نیا در

افراد  یبابام البرز.کال همه  کی..فقط همون شریدارم نه خاله ا ییعمو

 رسن. یفر هم نمام به سه ن یزندگ

 ؟ یخواست یواسه بابات م یجد یورده رو جد اروی: دیپرس اوشیک

رفته بود که  ادمیهم وجود دارد! ی!.اصال فراموش کرده بودم که وردورد، آه

 یگریبالشتش قرار دارد.سرم را به سمت د ریورد جهت کشتن سام ز کی

 کردم.تو از خودت بگو. ینه شوخ: چرخاندم و گفتم

 یطاهر اوشی.کاوشمیک: پشت فرمون گرفت و گفت یژستجو گرفتش. باز

 گهیام.د یام.اصالتاً کرج یدانشگاه شیملقب به خرچران!هجده سالمه و پ
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خوشگلم.تا حاال با هر جنس  نیدون یکه خودتون م افهیو ق پیدر مورد ت

که از پشت  یتا دختر ریبگ هیدوست شدم.از دختر همسا دمیکه د یمونث

بهش شماره ، زنن تا زن و مرد رو جدا کنن یمسجد که م یپرده ها

ها  یارتیکاروان ز نیمحله از ا یاست تو یدادم.!بابام هم که حاج مصطف

!.مامانمم که از ؟ فروشه یم یدونم چ ینم قیداره و چند تا حجره که دق

 .دتشیاون حاج خانوماست که فکر کنم بابامم بدون چادر ند

 یاومد ایبدن ییهاگ زا قیرتو هم تو چادر از ط: و گفت دیپق خند دما

 حتماً.

دانم چرا اما صورتم داغ  ی.نمدمیاما من انگار خجالت کش دندیخند ایو ک دما

 کرد و نتوانستم بخندم!

 هیخواهر که رفته حوزه علم هیداداش دارم به اسم مسلم و  هی، گهیخب د-

 یاز همون حجره ها کار م یکی یخونه و مسلم هم تو یم یقم طلبگ ی

عمو شدم.عمو و خاله  داً یدارم.جد فیناخلف پدر تشر ینم که بچه کنه و م

جونم برات بگه که  گهی...دییقایآفر یهم دارم در حدِ فلک زده ها

 بشناسدت. ماینوبت توئه دما.بگو تا س حاال!نیهم

از  یزنن دَما و بعض یدماوندم.صدام م: در همان حالت درازکش گفت دماوند

مامان دارم  هی.لیگراد. بابا هم که تعط یگن سانت یکالس هم م یبچه ها

 یمیدخترونه ش یمدرسه ها ی.معلمه و توزترهیبرام عز ایدن یکه از همه 

 نمکه ماما یدخترونه ا یمدرسه  یمدت با تک تک دخترها هیده. یدرس م

کرد دوست بودم اما سرم خورد به سنگ و متحول  یم سیتوش تدر
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مقامِ بزرگ مرتبه رو به  نیآد.ا ینم انیو ا یهم خوشم از دخترباز گهیشدم.د

 اوشی.پس فحشِ عمه به کاوشمیک ییواگذار کردم.پسر دا ایشخصه به ک

 یکه دوم هیخشک مذهب هی اوشیک یبابا نی!.مامان منم علیدادن تعط

 ی.کوه نورد سرسختمیکالس هی یو تو اوشمیکه همسن ک ودممنداره.خ

 .ادیم ادمی گهید نایهم، هستم

 ؟ هیهر کدومتون چ یآرزو یوجدان-

من مطمئنم زنده  یبابام مرده ول گهیمامانم که م: دماوند گفت یاول

 کنم! داشیپ نهیآرزوم ا نیاست.بزرگتر

گم  یکنه بابا یفکر م نهیب یم یکه هر مرد نهیواسه هم: گفت اوشیک

 گشته اشه..

بود!.دماوند معترض  لیدل نیبه ا، البرز دنیبا خودش پس از د یریدرگ پس

 .اید کببن: گفت

که برم کانادا و از  نهیمن هم که به شخصه آرزوم ا: و گفت دیخند اوشیک

 ؟ مایس یخانواده خالص شم.تو چ نیشر ا

 شما دخترا که آرزوتون فقط شوهره.: جواب خودش را داد خودش

 یواقعا  لوث شده شما پسرا نم کهیت نیا: کردم و گفتم یا یکج دهن

 ؟ نیدست از سرش بردار نیخوا

 حرص نخور هلو.، اال آرزوتو بگوح: گفت ایک
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 یکه برم دب نهیا: ام که محفوظ خواهد ماند تا ابد.گفتم یاصل یآرزو

 .تویکنسرت ل

 !زمیبرمت عز یخودم م: و گفت دیخند ایک

که به دما  یقول لیآره ارواح عمه ات.اما به دل میخواست بگو یدلم م داًیشد

 یچرت م دیفهم اوشیزدم که خود ک یلبخند شیداده بودم نگفتم.به جا

کرد.چرا  ادیرا تا آخر ز شی....پخش را روشن کرد و طبق معمول صدادیگو

 ؟ نندبچه را ادب ک نیا یگذرد تا کم ینم یحوال نیاز ا یگشت ارشاد چیه

 .نیپائ نیبپر: را پارک کرد و گفت نیماش

 پیافتاد هنوز هم ت ادمی.نیپائ دمیپر ایرا باز کردم و طبق دستور ک در

رم.خواستم برگردم و عوضش کنم که حالش را نداشتم و با همان پسرانه دا

: .مانند چوپان ها بلند گفتدمیدماوند را شن یکت دماوند به راه افتادم.صدا

 ؟ یر یو م نیپائ یکجا سرت رو مثل گاو انداخت یهـــــو

دما با  یه: گفت اوشیخواستم برگردم و فحش کشش کنم که ک؛ شعور یب

 خر من درست صحبت کن!

 یبودم که م ی!.آنقدر حرصاوشیجفتشان باال زدند.لعنت به تو ک میبروهاا

بکوبم تا دو شقه  شانیتوانستم چرخ و فلک را بردارم و در مالج دو تا

 ؟ ایخر تو شده ک یگاو من ک: شوند.دما خنده اش را قورت داد و گفت

 ایب: گفت یحتما م، .اگر بودشیخال ایفار یرا به کمرم زدم.جا میها دست

دماوند را تصور ، خودم نیتسک یمونده بود دماوند بشه گاوچرون!. برا نیهم
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کند و  یم زیبا لباس کهنه و زشتش دارد پهن گاو را تم کهیکردم در حال

 یخرها، همه اخم و تخم!.و از آن طرف نیآن هم با ا؛ دوشد یم ریش

 اوشیکنند و ک یسو به آن سو فرار م نیاوش رَم کرده اند و از ایک

احمق خرها که : دیکش ادیدر دلم فر ییکند.و صدا یدنبالشان م نادکشایفر

به حساب  اوشیک یآن وقت من جز خرها ، گرید زیچ کیکنند.و  یرم نم

 ؟ دماوند. یگاوها ایآمدم  یم

چون من : با خنده گفت اوشیکردم چون ک انیفکرم را ب نیبلند ا نکهیا مثل

 خر من! یشیم، کردم داتیزودتر پ

 یسوت نیبکوبم با ا ایک جیبه اسپورت یرا به طور متوالخواست سرم  یم دلم

که دادم!.از خدا خواستم مرگ را در آن لحظه به من اهداء کند.هر  یمزخرف

 ینشد چون قهقهه ها اورمیخودم ن یکردم محکم باشم و به رو یچقدر سع

 افتی انی.دما خنده اش پادمیکوب نیرا به زم میبود.پا یقطع نشدن ایدما و ک

 کت من رو بده بهم هوا سرده.: و گفت

کوتاه  نیآست نکهیحرص جلو رفتم و کتش را در آوردم و بدون توجه به ا با

 خودم را به تن زدم. یپالتو، تنم است

به  یاش عوض کرد و همگ یقبل وریشرت قرمز رنگش را با پل یهم ت اوشیک

 شلوغ بود.ساعت حدود شش بود و ی. شهربازمیبه راه افتاد یسمت شهرباز

و  دیکش رونیسوزن انداختن هم نبود.دماوند کت چرمش را از تنش ب یجا

 .دهیم یگند یاَه چه بو: گفت
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؟ من ندارد یاعصاب خط خط یجز حرکت رو یگریبشر کار د نیا یعنی

چرا زر : اش کردم! به سمتش برگشتم و گفتم یمن عرق دیخواست بگو ی.م

 پوشمش! یکلمه بگو هوا گرمه نم هی؟ یزن یمفت م

شده است با اخم و طبق معمول  عیضا دیا نسبتا گرم بود.دما که دهو و

هم که خرها قربانش  اوشیرا برگرداند. ک شیدخترانه رو یچشم غره ها

!.و دیکش یم ههیش یزد و گاه یهندل م یو به عبارت دیخند یفقط م، شوند

را زهرمار  بایروز ز نیکردم حرص نخورم و ا یمن هم که فقط تالش م

 یاضافه به نام دماوند را همراه خودمان نم کی!کاش .کنمخودم ن

 ؟ چرخ و فلک میاول بر، خب: دست از خنده برداشت و گفت اوشی.کمیآورد

 .ییترن هوا میشلوغه.اول بر یلینه صف چرخ و فلک خ: گفتم عیسر من

 سالتو. میبه نظر من بر: هم که طبق معمول نظر مخالف داد دما

 یمن برم دستشوئ: گفت یور اورژانسبه ط اوشیکه ک میبگو یزیچ خواستم

 و برگردم.

 ؟ یدیهنوز سوار نشده ترس: و با پوزخند گفتم متعجب

به راه افتاد.دما هم به  یبهداشت یها سیحواس به سمت سرو یاما ب اوشیک

 ینشست.من هم نشستم.دما ب یکیدر آن نزد یصندل یکرد و رو یمن نگاه

 ؟ یرفته دستشوئ یباور کرد: مقدمه گفت

 آره.-
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دنبال دختره راه  ی.واقعا متوجه نشدیهست یا یعجب مغزفندق: دیندخ

 ؟ افتاد

 ؟ کدوم دختره: سمتش برگشتم و گفتم به

هم به طور  اوشیکرد و ک یکه به سمت چپ حرکت م یدختر به

 اون.: اشاره کرد و گفت، به دنبالش ینامحسوس

 یها ییقایآفر هیشب؛ زد یذوق م یاش تو رهیبود که پوست ت یبلند دختر

چقدر  اوشیک: داشت.اَه.گفتم ییقایهم بافت آفر شیبود.اتفاقاً موها لیصا

 است. قهیبدسل

نظر رو  نیمن هم در مورد انتخاب تو هم: و گفت دیبلند خند دماوند

 است. قهیواقعا بدسل اوشیداشتم!ک

را بردارم و دور تا دور دهانم  یچسب پنج سانت کیخواست  یم دلم

دماوند  نیمشکل از ا، بته مشکل از من نبودندهم.ال یسوت گریبچسبانم تا د

هزار  یکرد.فشارم رو یجهت آتو گرفتن استفاده م یبود که از هر فرصت

ازت متنفرم : دلم گفتم یفراموش شدند و با حرص تو میقانون ها گریبود.د

 گراد! ینتسا

 یفیظر ینکته  یکردم که متوجه  یداشتم چپ چپ نگاهش م نطوریهم

 ؟ نطورهیند لباست چرا ادماو: گفتم عیشدم.!سر

 یبود انتها دهیهم متعجب به لباسش نگاه کرد.احمق چطور نفهم دماوند

را از  ورشیپل یدماوند با ناباور ؟ ضایاش هم ا قهیلباسش پاره شده است و 
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 یباور نم نکهیمثل ا؛ آن را کنکاش کرد یتر قیخودش دور کرد و با نگاه دق

 اجهده که با چشم غره اش موخن ریزده است.پق زدم ز یکرد که چه گند

مهم نبود  میبرا نکهیکرد. با ا یبه لباسش و اطرافش نگاه م یجیشدم.با گ

 کاپشنت رو بپوش.: شود اما گفتم یچه م

حال به هم  کِیبار یبه من.لب ها یبه کاپشنش کرد و بعد نگاه ینگاه

 پوشم. ینم: زنش را کج کرد و گفت

 درک!. به: را باال دادم و گفتم میابرو یتا کی

زشت  ی افهیق نیعاشق ا یکس یعنیتر به چهره اش نگاه کردم. قیبعد دق و

، پرپشت یابروها، کیبار یلبها ، یدماغ استخوان نیا؟ شد یو نچسبش م

هم که  شیداشت.موها یکوتاه یکه مژه ها یقهوه ا یِ معمول یچشم ها

.حاال ؟ کجا نهیبوز نیکجا و ا اوشیبود. و اما ک اوشیک یموها یفتوکپ

الهه ها  هیشب تیخاص یب نینبود اما نسبت به ا یشاخ نیهمچهم  اوشیک

 یها ربرنجیش ادیبود و من را  دیشد!.تازه پوستش هم مانند ماست سف یم

 یموها؛ افتادم دشیساعد سف ادیباز  یانداخت.وا یشهال م یدائماً وارفته 

 دستش را زده بود بچه سوسول!.اَه!

حالت انزجار به خودم  عیزد.سر یکن مبا لبخند به سمتمان آمد.بش اوشیک

 ؟ یانقدر خوشحال ییقایبخاطر شماره دادن به اون آفر: گرفتم و گفتم

حاال نه که : البته با پوزخند؛ ظاهر شد سیرنویطبق معمول در نقش ز دما

 .هیبرف دیخودش سف
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نه مثل ماست : اما در جواب به دماوند گفتم اوشیکردم و رو به ک یاخم

 .خوبه، یباش

..رنگ پوست فقط ؟ نیپر یبهم م یباشه بابا شما چرا ه: گفت اوشیک

 برنزه!، خودم

سوخته.جهت  اهیگن س یگن برنزه م ینم نیبه ا: و گفت دیپق خند دما

 اصالع!

 ؟ حسود ینیبب یتون یسوخته با برنزه رو نم اهیفرق س یکور: گفت اوشیک

برنزه رو شماها از  نیا؟ یحسادت به چ ییخدا: زد و گفت شخندین دما

 .اهیس ای دهیسف ایوگرنه آدم  نیدتون درآوردخو

 ینیرو وا کن تا بب چشمات، ربرنجیش نیبب: سمتش برگشتم و گفتم به

، میخاطرخواه دار یسوخته بودن کل اهیس نی!.دوماً ما با هم؟ یحسادت به چ

 واقعا؟ یرو گرفت کجا، یهست یبرف دیسف یکه به قول خودت نوه  ییتو

 یادعا، روح یحد نچسب و ب نیدر ا، ثل توم یا افهیبا ق یبودم آدم دهیند

 بکنه! یخوشگل

دهانِ دماوند  یدستش را رو اوشیبدهد که ک یدماوند خواست جواب

 آتش بس!: گذاشت و گفت

من بخاطر  دیپرس مایس آها، میدیرس نجایشد که به ا یچ: بعد گفت و

داستان از  ی ادامه، میزن یشماره دادن انقدر خوشحالم....خب فلش بک م

 سوالتو بپرس. گهیبار د هی...نجایا
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نه بابا بخاطر اون که : ادامه داد الیخ ینثارش کردم که ب ییبابا برو

 خوشحال نبودم.

حاال نه : دهانش برداشت و رو به من گفت یرا از رو اوشیدست ک دماوند

 !یخفته ا یبایکه خودت ز

فکر : آورم یحرفش را زد..من که از جواب دادن کم نم یعقده ا نیا آخر

رو از بر باشه.)رو به  یپرنسس یها تیشخص یهمه ، پسر هیکردم  ینم

 ؟ یبزن ونیلباس عروسکت رو پاپ یگره  یدماوند(بلد

که هر لحظه  یتفاوت به دماوند یولو شد.خودم هم ب نیکف زم اوشیک

رب گوجه را با ماست  یکم نکهیمثل ا؛ شد نگاه کردم یقرمز و قرمز تر م

روز من و دماوند و  هی؟ هیچ یدون یم: گفت اوشی!.کیمخلوط کرده باش

.معصومه میدید یکارتون م میداشت می( نشسته بوداوشیمعصومه)خواهر ک

 کونیبابام اومد و کُن ف  هویرو از دوستش گرفته بود. ندرالیس ید یس

 یخارج یها لمیف نیذاشت از ا ینم بابام، میکرد.من و دماوند بچه که بود

 یخواهرم که همه  چارهی...بنهیب یو مر نهایا میرج طونیگفت ش ی.ممینیبب

 میرج طونیکه ش ییمن و دماوند از اونجا ی.ولدیند ندرالیس هیرو  شیبچگ

.بعد از اون هم نسبت به میدید یمکیرو قا ندرالیس ی هیبق میرفت، میبود

 مینشون داد یواکنش خوب، بود یبارب یوخالصه هر چ یدبرفیو سف ندرالیس

نگاه  مینت نشست میگ یو تو میدیربود خ یپرنسس ید یس یو هر چ

 .میکرد
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ام  یبچگ ی.من همه رونیآمده ام ب ییها یرا نگاه کن با چه عقده ا من

، کردند یم فیو فقط بچه ها که تعر دمیها را ند نیکدام از ا چیه

رفت و  اوشیبه ک یوحشتناک ی.دماوند چشم غره دمیداستانشان را فهم

 ؟ یمجبورت کرده بود بگ یکس: گفت یرلبیز

 .میدید یپرنسس لمیتا ف چهار، میقتل که نکرد: گفت الیخ یب اوشیک

 واسه؟ یگفت یخب م: کند گفتم دایبحث مسخره خاتمه پ نیا نکهیا یبرا

 ؟ یخوشحال بود یچ

.خرش ستمهیز ریدخترِ دب: ذوق زده به سمت من برگشت و گفت اوشیک

هوش همه  نیخدا من با ا یکنه. وا یکنم تا بره نمره ام رو دستکار یم

 ؟ نشدم یسرشارم چطور دانشمند هسته ا

 ؟ هیعتیدختر شر یدیاز کجا فهم؟ واقعا: متعجب گفت دماوند

بود و بعد  یعتیکه کنار شر دمشید، داخل میاومد یچون وقت: گفت اوشیک

 صیرو تشخ یعتیبا شر ادشیها.تازه تشابه ز یراه افتاد سمت دستشوئ

 .ان ییقایآفر یزاده ها لیاص نیتاشون ع دو؟ ینداد

کف کرده بود.آن وقت من دو ساعت در آن  ینیزبیهمه ت نیاز ا دهانم

شدم و حضورِ البرز  یاز چپ به راست و از راست به چپ جا به جا م نگیبول

 ییو شناسا دهیاو را د عیحرکت سر کیبا  اوشی.!.آن وقت کدمیرا نفهم

 کرده بود...

 .ایک یهست یزیعجب آدم ه: دیخند دماوند
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 ی!.چشات درآد تو مجبورزیه ای زیحاال ت: درآورد و گفتزبانش را  اوشیک

و  نیشم.بش یم ستیزحمت ب یمن بدون ذره ا یول یدرس بخون ینیبش

 !نیبب

 یحاال از کجا معلوم دختره برگه ات رو دستکار: با تمسخر گفت دماوند

 ؟ کنه

.مطمئنم یشناس یتو دخترا رو نم: کرد و گفت نیرا باال پائ شیابرو اوشیک

 ؟ ؟ و عاشقم نشه نهیمن رو بب یکی شهیکنه.اصال مگه م یم یدستکار

تو!.من ، هم نه چکسیه: به خودش گرفت و گفت یسیپوکرف ی افهیدماوندق

 !ایشیم عیخوره.ضا یکه چشمم آب نم

 یخوا یکه م ییتو نیبه کار من نداشته باش.بب یتو کار: گفت اوشیک

 من! ای یرس یم جهیبه نت یدرس بخون

 !.؟ نه ای یتو درس خون دمیه من نفهمباالخر: گفتم یگنگ با

 نیمامانش قول داده اگه ا: گفت اوشیدماوند جوابم را دهد ک نکهیاز ا قبل

 .رهیبشه براش موتور بگ مینوزده  و ن یترم باال

 .اوشیخودم هم زبون داشتم ک: معترض گفت دماوند

درس خواندن حرام  یموتور انقدر ارزش دارد که آدم وقتش را برا کی یعنی

.دماوند هم بدون میبه راه افتاد ییو به سمت ترن هوا می..بلند شد؟ ندک

خواست به  ینم یعنیرا به تن زد. کاپشنش، اوردیخودش ب یبه رو نکهیا

هه!.جوجو!چقدر خوب ؟ من بوده است شنهادیپ نیکه ا اوردیخودش ب یرو
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 ینوجوان که از خودم دو سال بزرگ تر بود را جوجو صدا م کیکه  دبو

 کنم!.

 طیالبته به پول من!بل؛ گرفت ییترن هوا طیسه تا بل، بدون مکث اوشیک

 اوشیک یادهایو فر غیبه ج یی.تمام ترن هوامیو سوار شد میدیخر

آمد  یها هم خوشم نم یلوس باز نیگذشت.من که حالش را نداشتم و از ا

شده  رهیبه رو به رو خ ، رغضبیمجسمه و م کیو دماوند هم که مانند 

 نیکرد که من حس کردم ا هیآنقدر خودش را تخل ییتنهابه  اوشیبود.ک

اش  یاو بلد بود که چگونه از زندگ؛ نبود وانهیشده است.و اما او د وانهیبشر د

داشتم و دماوند هم  ایدن یتفاوت به همه  یب یدیلذت ببرد.و من هم که د

 !می!.چقدر تفاهم داشتیو عصب یمنف یدیمسلماً د

 اوشیهم که دماوند سوار نشد و من و ک یبرق نی.ماشمیزد رونیآنجا ب از

)!(داشت  یرعمدیبدون استثنا به تمام دختران برخورد غ اوشی.کمیسوار شد

ام  یحواس یب نیبار از ا کیهم  اوشیو ک دمیچرخ یو من هم دور خودم م

 بمتر به جلو پرتاب شدم و سب کیاستفاده کرد و از پشت به من زد که 

 دماوند شدم. یخنده 

 ییوا: کرد گفت یدستمال عرقش را پاک م کیبا  کهیدر حال نددماو

 .شمیم ریسوختم!دارم کم کم تبخ

 ؟ یش یگاز م یدار یعنی: من

 شم. یم عینه دارم ما: گفت دماوند
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خو : گفت ، تامسون یج یاز او بر اساسِ ج یریتفس ؛ اوشیک یج یج

 .ریذوب نه تبخ شهیم، یش لیتبد عیاز جامد به ما یاحمق وقت

تو ، بود دهینرس یکشف نیهم به چن لیرابرت بو: هنش را کج کردد دماوند

 .ایک ینابغه ا هی

 یلیخ، ندونه نویا یهر ک ییخدا: برآمدم اوشیمن هم در صدد دفاع از ک و

 ؟ ریتبخ شهیم عیجامد به ما یدونست یتو واقعا نم یعنیاسکوله.

؟ گشاد شده نگاهم کردند.چه شده است یبا چشم ها اوشیدماوند و ک اول

؟ خنده داشت شی.خب کجادندیم کم لبخند زده و بعد همزمان بلند خندک

 نویا یهر ک ییخدا: نگاهشان کردم که دماوند گفت یعصب یا افهیبا ق؟ ؟ 

 شهیم عیکه جامد به ما یدونست یتو واقعا نم یعنیاسکوله. یلیندونه خ

 ؟ ذوب

 ؟ گفتم یپس من چ: زدم یپوزخند

 .ریتبخ یگفت: با خنده گفت اوشیک

 نگفتم.-

 .یگفت: گفت دماوند

نگفتم و به سمت سالتو  یزی!.چ؟ دیهست یگفته باشم.چرا انقدر عقده ا خب

کنار هم نشسته  گریپسر د کیو  اوشی.من و دماوند و کمیبه راه افتاد

کردم اما  ی!.هزار بار قالب تهیواقع یبود به معنا یعذاب اله، .سالتومیبود

و آن  اوشیکنم.ک یکته مکه دارم س اورمیخودم ن یداشتم که به رو یسع
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گرفت. و اما دماوند هم هر لحظه  شانیکه صدا دندیکش غیپسر که آنقدر ج

و آن  اوشیترسش را نشان ندهد همراه ک نکهیا یبرا، کرد یرنگ عوض م

 ینم غیوسط فقط من بودم که ج نیکرد.و ا ادیو فر غیپسر شروع به ج

از اون : بلند گفت شاوی..ک؟ ؟ دانستم فازم چه بود واقعا ینم یعنی.دمیکش

 !ــــــــــــــــدیآ یکفتر م باال

 !دیآ یدانه دختـــــــــــر م کی: بلندتر گفت دماوند

 .نیهنگ کرد نیدیاز بس ترس: هم اعالم حضور کردم من

 یداشتم باال م گری.دمیدیکش غیچهارنفره ج یحرکت ناگهان کی یط نباریا و

 ادهیکه از سالتو پ نیبود.هم میآوردم!.هر چه خورده و نخورده بودم در گلو

که با  یکردند و من هم طبق عهدنامه ا یو دما اعالم گرسنگ اوشیک میشد

و ترکمان  انگلست یکه هزار برابر از عهدنامه ، دو گوسفند بسته بودم نیا

، هنگ کرده بودم نکهیگرفتم. مثل ا چیساندو شانیبرا، تر بود نیننگ یچا

 ؟ بافتم یچرت و پرت ها چه بود به هم م نیا

حالشان بهم ، به اسم سالتو یاله یچطور با آن شکنجه  دمیفهم ینم واقعا

من ؟ بخورند چیساندو یتوانند دو لپ ینخورد و اکنون مثل گدا گرسنه ها م

 کی، بود یشعور یکه آدم ب ییاز آنجا، گرفتم.دماوند یآب معدن کیهم 

 نکهیبا اشود. شتریخرج حساب ب نکهیهم سفارش داد جهت ا گرید چیساندو

که شباهت  اوشیبخورد! و اما ک نیاز ا شتریتواند ب ینم گریبود د معلوم

سرخ کرده  ینیزم بیبا س گرید چیساندو کیداشت  یبا جاروبرق یبیقر
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مثل ؟ داشت یاراک بود.!خب چه ربط شگاهیپاال، سفارش داد.شکم که نبود

 هنگ کرده ام! یجد یجد نکهیا

 میبر: مانند فشنگ بلند شد و گفت شاویک، را تمام نکرده چیساندو هنوز

 چرخ و فلک.

 یحرکت م می.داشتمیو به سمت چرخ و فلک به راه افتاد دمیکش یپوف

 ؟ ید یشماره م: جوجه فکول به من گفت کیکه  میکرد

فرصت دهد پسرک حرفش را تمام  نکهیشد و قبل از ا یرتیغ عیسر اوشیک

خواهر و مادر خودت   ی شماره؟ یمگه خودت خواهرمادر ندار: کند گفت

 .ریرو بگ

 یدختره رو م نیشماره ا، اونا رو که دارم یشماره : باز گفت شیبا ن پسرک

 خوام.

 .ریرو هم بگ نیا یخب باشه شماره : کرد و گفت یفکر اوشیک

 من! ی افهیق

 دماوند! ی خنده

 !اوشینفس کش الزمِ ک ژست

 جوجه فکول! تعجب

 کرده. دایپ یات اتصال یچیپ میس فکر کنم: و گفت ایک یشانه  یزد رو دما

 ؟ چطور-
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 ؟ ی.اوکشیزد یو م یکن یتو غلط م یگفت یم دی.بایاشتباه گفت: دیخند

؟ یخب که چ: کرد و بعد گفت یداده است اخم یسوت دیکه فهم اوشیک

را باال زد و به جان جوجه فکول افتاد.در  نشینشده! و بعد آست ریهم د هنوز

خودش را  اوشیرفت اما ک یو داشت مشده بود  الیخیواقع جوجه فکول ب

جوجه هم به او  یشد.دوست ها یکول او انداخت و مشغول کتک کار یرو

هم افتاده و مشغول  یرو یدما هم باال زد و دسته جمع رتیو رگ غ وستهیپ

به سمت چرخ  دیآ یاز دستم برنم یکار دمیشدند.من هم که د یکتک کار

ت تر شده بود.به سمت باجه رفتم و و فلک به راه افتادم.صفش به نسبت خلو

 خواستم. یم طیبل هی: گفتم

: دهنم باز ماند.متعجب گفتم ایفار دنیسرش را بلند کرد و من با د دخترک

 ؟ ایفار یکن یم کاریچ نجایا؟ تو

 کنم. یکار م؟ کنم یم یچ: دیخند ایفار

.من سمت راست و او میسوار چرخ و فلک شد ییدو تا ایفار شنهادیپ به

 ؟ نجایا یشده اومد یچ: دمیسپر، سمت چپ

شدن مگه شاخ و  طیبل ی.فروشنده یپول یب: ولو شد و گفت الیخ یب ایفار

 ؟ یکن ینگاه م نیدم داره که همچ

 .نمیبب نجایبود تو رو ا رمنتظرهینه نه.فقط برام غ-

 ؟ یبا سام اومد: دیپرس ایفار

 نه.-
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 ؟ ییتنها: زده گفت رونیاز حدقه ب یبا چشم ها ایفار

 یرنگ اهیبزرگ س یکه توده  دمینگاه کردم و د نیباال به پائ یآن باال از

دعوا هنوز تمام نشده  یعنی نیچرخ و فلک وجود دارد و ا یکنار باجه 

 نه.: را دادم ایاست.جواب فار

 ؟ ادی!جونت در م؟ یکلمه بگو با ک هیخب : کالفه گفت ایفار

 خرچرون.: گفتم کوتاه

: دیکش ادیفر بایتر شد.بعد تقر نگرفت.بعد دهانش هر لحظه باز و باز اول

 ؟ یچـــــــــــ

: همان لحظه چرخ و فلک متوقف شد.به سمتش برگشتم و گفتم قایدق و

 ؟ چته بابا

 ؟ یباهاش دوست شــــــــــــد-

 خب آره. یحاال دوستِ دوست که نه ول-

؟ ؟ همه آدم چرا خرچرون نیا نیب یول یزرنگ شد: و گفت دیخند ایفار

 ؟ هن ایبابات مرد  یراست

بازگشت.به  ایبه دن، مقرب کردگار بود یاز آنجا که بنده  یول ردیبم خواست

 نه.: شر و ور گفتم نیا یجا

دروغه.اَه چرخ و فلک چرا متوقف  نایورد و ا نیدونستم ا یاز اول هم م-

 ؟ ؟ شده
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بدون ؛ من ساخته اند یلوک خوش شانس را از رو تیمطمئنم که شخص من

 یالدوله است.چرخ و فلک دچار نقص فن شانس، مایسیال یشک اسمم به جا

 میچرخ و فلک نشسته بود یباال قهیچهل و هشت دق ایشده بود و من و فار

که  میکه چرا تخمه ندار میخورد یهم حرص م یو گاه میکرد یم فیو تعر

مثل ما  ایکردند  یم ادیو فر غیج ایها  نیکاب ی هیبق یطرف از؟ میبشکن

تمام  شانیکه خرچران و گاوچران دعوا دمیساکت نشسته بودند.از آن باال د

نگران شوند  یگردند.اول گذاشتم کم یشده است و دارند به دنبال من م

 چرخ و فلکم. یتو: دادم امیپ اوشیبعد به ک یول

ساعت  میکه بعد از ن یبود که با کمک آتش فشان میساعت هشت و ن یحوال

و دما رفتم  ایسمت ک کردم و به یخداحافظ ای.از فارمیآمد نیپائ، آمده بود

همه  نیا یما رو باش بخاطر ک: پراند کهیشده بودند.دما ت یلیکه زخم و ز

 .میکتک خورد

داشتن اون باال  شونیبعله و ا: گفت یبار با ناراحت نیاول یهم برا اوشیک

 ؟ ؟ کردن.خوش گذشت یم فیک

احساس  یکم، ناراحت شده بود اوشی.چون کمیبگو یزینتوانستم چ واقعا

دو  نیا کهیرفتم چرخ و فلک در حال یم ییتنها دیردم.خب من نباخجالت ک

 نیاز ب عیحس خجالت سر نیخوردند!.البته ا یداشتند کتک م، گوسفند

دادم.واال مگر من  نیخودم را تسک؟ خب به من چه: رفت و من با گفتن

 ؟ ؟ دیدعوا کن دیبروگفته بودم 
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و ناراحت  یلیم و زو دما که زخ ایو من از ک میسمت خانه به راه افتاد به

کاپشن دما هم پاره شد و من با خود  نباریا یکردم.راست یبودند خداحافظ

 نهایا ی!ولدیایسر شلوارش ن ییرسد بال یبه خانه م یکاش تا وقت: گفتم

 چقدر به من خوش گذشت. امروز، یچیه

 خوب بود که سام هنوز از شرکت برنگشته بود!؛ وارد خانه شدم یدر پشت از

*** 

دلها  یکه تخم گناه رو تو طانیش نیزهرآگ یرهایاز ت یریت؛ نامحرمنگاه -

، پسرخاله، ییپسردا، ... پسرعمونینگاه نامحرما کن یکاره.حاال ه یم

جز بابا و  یهر جنس مذکر کال، یدوست خانوادگ پسر، هیهمسا، پسرعمه

خانم ما از  نکهی.حاال اشهیو عموهاتون نامحرم محسوب م ییداداش و دا

 همش بهونه است. نایو ا میرگ شدبا هم بز یبچگ

 .گهید نیخودتونو خفه کن نیبگ یبارک هی: خواه بلند شد و گفت یریام

 .اهایح یب: نسبتا گرفته اش گفت یکرد و با آن صدا یاخم ینیحس

 یگفت ب یم، دیشن یکالم بر خالف کالم قرآن م کیکالمش بود.تا  کهیت

 ینم باورم؟ ضایهم ا و دماوند اوشیک؟ البرز هم نامحرم است یعنی.اهایح

نزده  یپدر حرف کیشر یشود که البرز نامحرم باشد.البته خدا که درباره 

 که اشاره نکرد. ینیحس؟ زده است، است

بابا و دوست بابا و  کیشر: مجدداً تکرار کرد ینیبود که حس یاله یوح انگار

 همشون نامحرمن. نایهمکار بابا و ا
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که بعد از شانزده سال  ستیه نمسخر یالبرز هم نامحرم است.ول یعنی خب

 !.حجاب؟ رمیحجاب بگ شیجلو

 ؟ یچ یعنیخب حجاب از نظر شما : را بلند کردم و گفتم دستم

همراهشان را  یگوش، از دانش آموزان یبلند شد و بالطبع گروه ینیحس

صورت الزم به حجاب  یگرد: .جوابم را دادندینب ینیجمع کردند تا حس

لباس هم تا مچ  نیو گردنتون.آست نیشونبپو دینداره اما موهاتون رو با

 نیجوراب بپوش میدار تیبشه و روا دهیپوش دیمچ پاها هم با ، دست

شلوار و مانتوتون انقدر  نکهیپاره پوره اتون هم گناهه.ا یشلوارها نیبهتره.ا

 مردم..ال اله اال اهلل. یتنگ و کوتاهه که پسرها

از  چکدامیکه ه یبخندم.من.دوست داشتم بلند دیادامه نداد و لبش را گز و

که فقط شلوار لوله  یمن، آمد یتر از ساعدم نم نیپائ میمانتوها نیآست

کوتاه تر از حد معمول بود و شالم هم که  میو مانتوها دمیپوش یم یتفنگ

البرز  یجلو؟ توانستم متحول شوم یچگونه م، خدا عقب بود ی شهیهم

برهه  کین ندهم اصال!.کلمه بگو خودم را به او نشا کیخب ؟ بپوشم ورابج

 نیهم، بد حجاب شدم.و بعد از آن هم، لج با سام لیام را به دل یاز زندگ

 عادت شد و نتوانستم آن را ترک کنم.

به مدرسه آمده بودم.امتحان هندسه هم داشتم  شتریهفته ب کیبعد از  امروز

شب  نکهیدانستم چرا با ا یننوشتم.نم شتریپنج نمره ب میتوانم بگو یکه م

، که وارد شدم نی...هم؟ ؟ درس خوانده بودم اما افاقه نکرد یبلش کمق

ام را خواهد  قهی، مدرسه ریمد، یکردم کاظم یبرخالف تصورم که فکر م
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از قبل عذرم  ، .! پس سامدیزد و احوالم را پرس یفقط به من لبخند، گرفت

ه چند وقته حضور نداشت نیرا موجه کرده بود...بچه ها هم که انگار نه انگار ا

مهم هم  خب؟ ؟ یچند وقت نبود نیچرا ا مایسینفر هم نگفت ال کیام!

 نتظارا چیه، کنم یم یکه من دارم و مدام انزواطلب یاخالق نیبا ا؛ نبود

 هم نداشتم. یگرید

 نیا دیبا، به سمت کالس زبان رفتم.بعله میشدم و مستق یولد نیماش سوار

بته نه که خرخوان کردم.ال یچند وقت استراحت را به زور و ضرب جبران م

که سام حضور دارد  ییاز جا، .رک تر بگمکارمیچند وقته ب نیا، شده باشم

 جز یعمرم به کس یهمه  من، میتوانم دروغ بگو یام.به خودم که نم یفرار

در ذهنم  یگریاز هر وقت د شتریچند وقته ب نیسام فکر نکرده ام اما ا

توانم  ینم، بر شده ام اش را از یشده ام.حاال که زندگ جیدهد.گ یجوالن م

ام او است که مرا بزرگ کرده و من  دهیو نفرت بورزم.حاال فهم میبگو یزیچ

از خانه  مراتواند  یبا او ندارم.هر وقت هم که دلش بخواهد م یصنم چیه

شوم.فکرش را که  یخانمان م یمن ب، کند.او است که اگر اراده کند رونیب

کس را  چیام و ه چارهیمن ب قبول، فشارد.خب یرا م میبغض گلو، کنم یم

 نیکند اما من نوجوانم و در ا یاز قدرتم کم نم یزیچ، قتیحق نیندارم.ا

 ستیپدرم ن امام س دهیرس جهینت نیبه ا نکهیشوم.از ا یسست م یکم، باره

از سر لطف بوده است و من ، هم به من داشته است یمحبت مچهیو اگر ن

 یعنیمن مجبورم ببخشم.، هرا ببخشم.بل شیها یمجبورم که تمام کم کار

 یپرورشگاه کیمن االن ، اگر سام نبود؟ توانم بکنم یهم م یگریکار د
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 چیپدر و مادرم.من ه یمن ب یشود.آر یم خیبودم.با تصورش مو به تنم س

طالق است هم بدبخت  یکه بچه  ایاز فار یکس را جز سام ندارم.من حت

دانم  ینم قاینده ام.من دقما تیهو یترم.او حداقل پدر و مادر دارد اما من ب

پدرم  یعنی ؟ بوده ام ی!.قبال چه کس؟ چه هستم، نباشم یسپهر مایسیاگر ال

 من، ندارم یستیخودم که رودربا با؟ ستیچ دیمج یِلیاما فام، است دیمج

موادفروشِ  کیدوست دارد  یپدرم باشد.چه کس دیخواهد مج یاصال دلم نم

سهام دار  کیپدرش از  تیدوست دارد هو یچه کس؟ ؟ پدرش باشد یاعدام

من اگر بخواهم پدر بودن سام را ؟ کند رییتغ یشرکت به موادفروش اعدام

 باخت! یعنیکنم  بیتکذ

 یب دیکارتون خواب بشوم.با دیخط بکشم.با کی دیبا زیدورِ همه چ یعنی

مجلل سام  یهم وجود داردکه بخواهد خانه  یاحمق یعنیکس و کار باشم.

هست که بخواهد با اصل و  یکس یعنی؟ ؟ دهد حیترج یرا به کارتون خواب

 یهست که بخواهد ب یکس؟ دهد حیترج یکس و کار ینسب بودن را به ب

هست که بخواهد  یکس؟ دهد حیبودن را به پدر داشتن ترج درپدر و ما

توانم بروم.چون اگر  یمن نم؟ بفروشد یو آوارگ یخودش را به سخت یراحت

چه کار  دیبا، گاه من نباشد هیتک سام اگر؟ قایبه کجا بروم دق دیبا، بروم

، محکم بودن و قدرتم یادعا یمن با همه ، با خودم که رک هستم؟ کنم

، شوم.اگر پس از تجاوز یم فیضع، به اسم پدر یگاه هیبدون حضور تک

توانم از  ینم گرید، قبول کنم دیبا؟ کردم یمثل سام کنارم نبود چه م یکس
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 میاز آن خانه بروم و بگو دیبا، سام متنفر باشم.چون اگر بخواهم متنفر باشم

 !.ستمین یسپهر مایسیمن ال

 ستمیاعتراف کرده ام از او متنفر ن گریحاال که د؛ خوب بوده و هست سام

پدر  میاست با کم و کاست اما مهربان بوده است.او برا درست؛ میبگذار بگو

کرده است اما به  یپدر میبرا یهر چند با نقص!هر چند با کمکار، بوده است

 ؟ ؟ ماند یمن م یبرا یچه کس، کرده است.اگر او نبود یحال پدرهر 

.حداقل ستمین خوشحال، ستمیدختر سام ن نکهیدانم چرا اما اصال از ا ینم

شد اما حاال نه.حاال که  ینظرم عوض م، هم داشتم یاگر پدر و مادر خوب

دانستم  یقبل تر ها هم م یلیمن از خ ، هستم یدختر دو فردِ نامردِ اعدام

 نیچن درمپ نکهیموضوع کنار آمده بودم اما...ا نیو با ا ستیم پدرم نکه سا

کنم!قبل تر ها  تیکفا، بودن یسپهر مایسیباشد نه!بهتر است به ال یشخص

پدرم ، صد برابر از او بهتر یکی حتما، ستیکردم اگر سام پدرم ن یفکر م

 بوده است...اما حاال....!

 ؟ دختر یش ادهیپ یخوا ینم-

اضافه  یگریدرد د میدردها به، دینکن میصدا نطوریلطفا ا.ستمیدختر ن من

 شود! یم

*** 

دست لباس  کیآمدم. نینداشتم.از پله ها پائ یمن نقش؛ فرمان  دادند میپاها

از  یکیخاله اش که در  یرفته بود خانه ، رنگارنگ.شهال خانه نبود یِراحت
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اگر بود کردم  یدانستم چرا اما حس م ینم؛ شهرستان ها بود.بهتر که نبود

را به رخ بکشم.چه  رمییخواهم تغ یتوانستم آنطور که م یراحت نبودم و نم

 ؟ برنگردد گریشد شهال د یم

بلند به سمت در به راه  یرا پشت گوشم فرستادم و با قدم ها میموها

تا  دمیکش قیعم یبارم بود! نفس نیخب اول؛ استرس داشتم یافتادم.کم

 باشد! یعاد تیبرا زیهمه چ بگذار، مایسینشود.ال رهیاسترس بر حرکاتم چ

در  یشده بود.دست یگل یکتش کم یباز شد.سام خسته وارد شد.گوشه  در

 ی نهیبه س نهیو خواست برگردد که س دیباران شده اش کش سِیخ یموها

دروغ نگفته ام.متعجب نگاهش را ، دو عدد شاخ درآورد میمن شد.اگر بگو

صورتم  یسرم و رو یو تلِ روکوتاه شده ام  انهیبازِ ناش یموها  یرو

 پالتوت؟ اطیتو ح یبر یخوا یم: چرخاند.آب دهانش را قورت داد و گفت

 رو بپوش حتما.

اش  یخاکستر یچشم ها یبلندش نگاه کردم و بعد رو یمشک یابروها به

مسلما ؟ توانست باور کند که به استقبالش آمده ام ینم یعنیمکث کردم.

 بار بود! نیاول نیا، رینه.در شانزده سال اخ

 .رونیخوام برم ب ینه نم: از او فاصله گرفتم و بعد گفتم یکم

 ؟ نجایا یپس چرا اومد: نگاهم کرد و بعد گفت متعجب
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 رهیکه فقط به چشمانش خ یتوان ی.نماوریب لیدل کیزود باش. مایسیال خب

؟ سگ اخالق نباشم گریخواهم د یم میبگو؟ می...خب زود بگو.چه بگویشو

 .یخسته نباش: کردم و گفتم یث.مک؟ ؟ آخر می.چه بگو

کف  شیآنقدر گشاد شدند که حس کردم االن مردمک ها شیها چشم

 رمنتظرانهیغ یکند.کم یاالن دوباره سکته م مایسیافتاد.خب ال یدستم م

انقدر : گفتم یجهت اصالح ساز عینباش.مثل مجسمه خشک شده بود.سر

 ؟ تعجب داره

تا حاال : زد و گفت یااز آن حالت در آمدند.لبخند خسته  شیها چشم

 بارت بود. نیاول نی.اینگفته بود

 ؟ یخوا یم یزیچ: بد بوده ام پس!.دستم را دراز کردم که گفت چقدر

رفتار نکرده  نیمرد چن نیکس با ا چیهـــــ، کس چیمن.تا حاال ه یخدا آه

دوباره دپرس شوم  نکهیاست. قبل از ا دهیداند!.چقدر محبت ند یاست.نم

 .رو بده فتیک: گفتم

را  فشیپلک بزند.ک یتواند حت ینم رتیاز ح گریحس کردم د نباریا

همانطور متعجب به دستم داد و من هم به سمت اتاق کارش به راه 

 حتماً خوابم.: گفت یکه زمزمه وار م دمیرا شن  شیافتادم.صدا

..تعجب ؟ انقدر تعجب دارد فیگفتن و گرفتن ک یخسته نباش کی یعنی

 یمایسیسخت است که ال شیمرد برا نیب دارد!.امرد تعج نیا یبرا، ندارد
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را باور  یواقع یمایسیتواند ال یهم نم مایسیخود ال یرا باور کند.حت دیجد

 !؟ شود از تو متنفر بود ینم گریداند چرا د یهم نم مایسیکند. خود ال

نشسته بود.جلو رفتم که از  نهیرا عوض کرده بود و کنار شوم شیها لباس

 ؟ یخورد یزیچ: گفتآمد و  رونیفکر ب

 ساعت هشت شبه.؟ چرا: تکان دادم که گفت ینف یرا به نشانه  سرم

 درست نکرده بود. یزیشهال چ: نگاه کردم و گفتم شیچشم ها به

 یچ: را برداشت و همانطور گفت یعسل زیم یرو اریو تلفن س دیکش یپوف

 ؟ سفارش بدم یخور یم

 هینه.خودمون  رونیب ینه غذا: و گفتم دمیتلفن را از دستش کش یگوش

 .میکن یدرست م یزیچ

 یباال رفته  یتا کیشده نگاهم کرد بعد با  کیبار یاول با چشم ها سام

 ؟ مایسیحالت خوبه ال: ابرو و بعد گفت

از درون  ی!.من مثل قبل هستم.کس؟ ی.تو چرا انقدر شکاک شده اخوبم

 .یستیاصال هم مثل قبل ن: عقلم گفت

 !؟ !مروئهی.ته تهش نمیخور یم مینک یدرست م یزیچ هی میبر ایخوبم.ب-

سوخته با سس خردل و سس قرمز تند اما با لبخند!.هر چند لبخند  مروین

؛ دی. خوشمزه نبود اما به دلم چسبیصور یکم، بود و مال من یسام واقع

که سام نگذاشت  می.!ظرف ها را هم من خواستم بشویورزشکار یبستن مثل
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را به  نکشیمبل نشست و ع یو خودش آنها را شست.امشب فقط سام!رو

چشم زد و مشغول حساب و کتاب شد. کنارش نشستم که به سمتم 

چشم هات : شد.گفتم رهیخ یزعسلیم یرو یبرگشت و بعد دوباره به کاغذها

 ؟ یرو عمل کرد

 کردم. کیزیل: رفت گفت یحسابش ور م نیکه با ماش همانطور

 ؟ یزد نکیپس االن چرا ع-

.جواب من را هم 160000000: و نوشت دیکاغذ کش یرا رو یآب خودکار

 مطالعه. یبرا: داد

!.دستش را جلو قیکاغذ رها کرد و  به من نگاه کرد.عم یرا به رو خودکار

مرا باور کند و  رییاو هم در تالش بود که تغ دیگونه ام نشاند.شا یآورد و رو

و  دیگونه ام کش یرا با محبت بدهد.با انگشت شصتش رو رمییتغ نیجواب ا

 ؟ ه خبر گل باباچ: گفت

طول  یسام.کم یعنیو بابا  مایسیال یعنیبابا...گل بابا...گل بابا...گل  گل

 یرارادیخودم ترجمه کنم.لبخند کوتاه و غ یتا بتوانم گل بابا را برا دیکش

 .یرو پرداخت نکرد هیرفتم کالس زبان.گفتن شهر: لبم نشست و گفتم یرو

 فیتا بهمون تخف یاپ شت یدرس بخون ینیترم بش هی یخوا ینم: دیخند

 ؟ بدن

 ؟ تاپ شم تونمیمن م یواقعا فکر کرد: و گفتم دمیخند یجد یجد نباریا

 تاپه.شک نکن. شهیهم، دختر من: کوتاه شد اما پاک نشد لبخندش
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؟ است یچه منظور یدانستم برا یداشت را نم«دختر من» یرو یدیتاک چه

 ی!.سام کجا؟ اما من دخترش هستم ستیپدرم ن نکهیبا ا دیخواهد بگو یم

من دچار ، دخترت باشم.چون بدون تو دیمن با، هم یاگر نخواه نباریا، یکار

.چون انگار ستمیاز تو متنفر ن گرید نباریشوم.چون ا یمشکل بزرگ م کی

 میسوزد که نتوانست یخودم و تو م ی.چون دلم برایستیبد ن گرید

 .!می.بگذار خوشبخت ادامه دهمیخوشبخت باش

، یقشنگ کوتاهشون کرد یلیخ: مقدمه گفت یو ب دیکش میدر موها یدست

 ؟ یمن رو هم کوتاه کن یموها یخوا یم

 بلندتره. یلیراست موهام از چپشون خ سمت؟ یانداز یدستم م-

 خوشگله. نهیمهم ا-

کرد که  دیگفتم.لبخندش را تجد یکه آخ دیاز آن ها را آرام کش یا دسته

 یقربون دست و پاگفت  یم مامانش، رفتیباال م واریسوسکه از د: گفتم

 .تیبلور

 ؟ یمن رو هم کوتاه کن یو موها یلطف کن شهیحاال نم: و گفت دیخند بلند

 باشم. یمثل اون لحظه عصبان دیبا: گفتم یحوصلگ یپاک شد و با ب لبخندم

.چون اگه مایسیال یبهتره فراموش کن: گفت یرا گرفت و با مهربان دستم

 .ینیب یم بیفقط خودت آس یمدام بهش فکر کن
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آن  گریرا جا به جا کرد.د میگلو بکیهجوم آورد و س میدوباره به گلو بغض

نگاهم کرد و  یاما خودم دلم گرفت.سام با ناراحت امدین میمرد کابوس شبها

 لحظه به من نگاه کن. هی، دلم زی...عزمایسیال: گفت

 ادشیدانستم اما دست خودم نبود.باز  یکردم.خودم هم م یلج م داشتم

کردم.آه  یکردم تا سبک شوم وگرنه سکته م یم هیگر یکم دیافتادم و با

!سام دیبه دادم نرس یکس، میزجرها، میها التماس، میها غیج، میادهایفر

.بغضم محکم امدین ی.چشمم به در خشک شد اما کسامدین چکسی...هامدین

کرد و  یرا پاک م میوقفه اشک ها یروان شدند.سام ب میو اشک ها دیترک

، مایسیال؟ هویشد  یچ، .تو که حالت خوب بودمایسینکن ال هیگر: گفت یم

بهش  دیبحث تموم شده است.نبا هیگوش بده.به من نگاه کن...اون  زمیعز

...با من مـایسی....المیحرف بزن گهید زیچ هیاصال در مورد  ایب؟ .خبیفکر کن

 !بزنحرف 

زد و  رونیآن ب یهم فشردم که اشک باز از ال یرا محکم تر رو میها چشم

 فیو انقدر ضع یکنیرفتار م نگونهیچرا ا مایسیونه ام سر گرفت.آه الگ یرو

 !.؟ یده یجلوه م

که  هیاتفاق هی نی...امایسیمحکم باش ال: و گفت دیدست کش میدر موها سام

 ..یفراموشش کن دیافتاده  با

؟ چطور یبگ شهیم؟ باشم یقو: دمیکالمش پر انیحرص و اندوه م با

که  نی.امهیشونیپ یهره که تا ابد روم هی نیا یفراموش کنم وقت یچطور

به  یباهاش کنار اومد.ک یکه بشه به راحت ستین یموضوع ستمیمن دختر ن
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به  یک؟ ؟ اجبار بوده. هی نینداشتم و ا ینقش چیکه من ه کنهیفکر م نیا

.من ب*ک*ا*ر*ت*م یستیدختر ن گهیکه تو د زمیعز رمیبم خا گهیمن م

 ندارم. من....  ندهیا یتو یتیموفق گهیمن....من د، سام یرو از دست دادم.وا

 بمیحد از تخر نیکه من تا ا کردیحتماً فکر نم؛ متعجب به من نگاه کرد سام

 دهیدختر آفتاب مهتاب ند کیکرد من  یباخبر باشم.بدون شک فکر م

کرد  یهستم!فکرش را نم غمبریکرده من دختر پ فکر؛ گریام.سام است د

  مانند من! یبشود دختر تشیحاصل ترب

 رییگذاشت و رنگ صورتش تغ، قلبش یامد.اما دستش را رو رونیبهت ب از

 یبردم و دستم را رو ورشیگونه ام زدودم.به جلو  یرا از رو میکرد.اشک ها

 !؟ هویسام..سام..چت شد : دستش گذاشتم و هراسان گفتم

 یچ: گفتم ادوارانهینگاه کرد.نتوانستم آرام باشم و فر میبه چشم ها سام

 ؟ ؟ یشد

در صورتم  نشیبه حرکت درامدند.سرم را جلو بردم که نفس سنگ شیاه لب

: رفت گفت یصدا شدن م یکه رو به ب ییفوت شد.با صدا

 ...مفیق...قرصام....ک..ک

به سمت اتاق کارش به راه افتادم.اصال  عی.بلندشدم و سر؟ چه شده بود آه

 ؟ ؟ ؟ فکر کنم که چرا انقدر نگران شده ام نیحواستم به ا ینم

مجبور بود قرص والسارتان مصرف ، ناقص یتر شد.پس از آن سکته  آرام

در معرض قند و ؛ بود یباال نرود.عجب موجود ناقص یلیکند تا فشارش خ
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چقدر  مایسیکه بود و حاال هم که فشار خون گرفته بود.آه ال ابتید

.بخاطر تو بود که سکته زد و االن هم مجبور است قرص یقدرنشناس هست

 یزود م یخودش بود!.اگر کم دنیرس ریتاوان د، ن سکتهفشار بخورد!...آ

 افتادم نه خودش!!! یحال و روز م نیمن به ا نه، دیرس

 گریبمانم.د ششیتوانستم پ یسام را تنها گذاشتم.من نم ریگفتن شب بخ با

که از کبود  یزدم.من ی.داشتم گند مکردمیم بیام را تخر یداشتم خودواقع

؟ او را بکشم خواستمیچطور م، ده بودمسام انقدر هول کر یشدن چهره 

 بودچه  نیا، !..نه؟ کبود شدن سام نگران شدم یوارانه برا فی!چرا انقدر ضع

 یکه او مرد خوب کنمیفکر نم نیبه ا گرینه د؟ چرا؟ چرا؟ !چرا سام؟ گرید

 گری.دمایسی....بس است الشومیاست چون هر چقدر او خوب بشود من بد م

 سام ممنوع!خط بزرگ  بکش... کیدور سام را 

*** 

 تو رو نه.لوس! یانتظار داشتم ول ربرنجیش یاز اون پسره -

... ربرنجی...دعوا...بخاطر...شیدوست دار: شدیقطع و وصل م صدا

 ؟ ..لوس..هستیبخور

جا به جا شدم و با  اطیح یگوشم گذاشتم و در محدوده  یرا رو دستم

 .خورمینم ربرنجیمن ش: کنترل شده گفتم یصدا

 ...سهیربط..ساعت..وا ی..بجربرنیچه...ش-



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 174

اَه : خره به راه افتادم یولد نیزدم و به سمت ماش رونیخانه ب از؟ ؟ ؟ هان

 ؟ یگیم یچ اوشیک

از اون  گمیمن م: دادم ادامه، یبعد سوار شدم و ضمن سالم نکردن به ولد و

با  گهید، برام نداره یتو نه.حاال هم من فرق یشعور توقع داشتم ول ینچسب ب

 .میباشهم در ارتباط ن

.دوما یخودت شعوریاوال نچسب ب: باره معجزه  وارانه درست شد کیبه  صدا

که  ییتو نیکات کن.ا بهتر؟ یهست یک ی.سوما فکر کردیربرنجیخودت ش

 و گرنه... یباش اوشیبا ک یزنیله له م

همه من به  نیا؟ ؟ دماوند است یعنی.پس...ستین اوشیک نیا نکهیا مثل

 ؟ بود خودش پشت خط، دماوند فحش دادم

 ؟ کنهیضرر م یک نمیلوس ننر.به جهنم کات کن بب یدختره -

رو جواب  اوشیک یاوال به تو چه که گوش : دمیپر شیغرا یسخنران وسط

خان بود که  اوشیک زدیکه واسه بودن با من له له م یکس دوما؟ یدیم

 شماره داد و دنبال من راه افتاد....

ه هه..شما دخترا شماره ه: آمد یگذاشت حرف بزنم و مدام جفت پا م ینم

که دنبال  نییشما نیا؟ نیمجبورتون کرده زنگ بزن یکس یول نیریگیرو م

 !نییپسرا
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هر وقت گفتن : اعصاب بود یبشر چقدر لوس و رو نیام گرفته بود.ا خنده

که بهت ربط  یتو کار حتیاز من به تو نص؛ خودت رو بنداز وسط، جسد

 دما. لسوفینداره دخالت نکن ف

او قطع کردم.خوب است اول  یرا رو یکه گوش زدیحرف م نطوریهم داشت

نگاه  نیکوچک ماش ی نهیخودشان تک زنگ زده بودند!.به خودم در آ

به اسم ابرو  یکردم.با آپشن نییشده ام را باال پا زیبلند تم یکردم.ابروها

 رونیب یخوب شده بودم.از حالت پاچه بز یلیخ، به نظر خودم ، برداشتن

صورتم  یکردم که از جذبه  یشده بودند.اخم ید و کمانآمده بودند و بلن

ناظم  کیدرست مثل ؛ آمدم یاخم مقتدر به نظر م نیخوشم آمد.چقدر با ا

 !!.ریسخت گ

دانم چرا اما  یام بلند شد.نم یگوش امکیپ یصدا، چکاپ صورتم نیا انیم

دست دماوند  یداده که گوش امکیرفت.حتما پ اوشیذهنم سمت ک عایسر

 امکیپ دنیباشم.قفلش را باز کردم و با د هیقض الیخیتر است ببوده و به

 ذوقم خورد!! یتو؛ خورده گرفتم یحالت شکست عشق کی یغیتبل

کلمه هم نخوانده بودم.از  کیداشتم. یمیشدم.فردا امتحان ش رهیخ رونیب به

و رو  ریخودم و سام تمام اتاقش را ز یاز گذشته  یصبح به دنبال اثر

 یبه دانستن گذشته ام و گذشته اش نداشتم.فقط م یاعالقه  چیکردم.ه

 نش!.هر چقدر هم به خوب بود؟ نه ای دیگو یخواستم بدانم هنوز هم دروغ م

 نسبت به او!؛ باز هم شکاکم اورمیب مانیا
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کمرنگ  میهدفم برا گری!.چرا د؟ کنم یبه کشتنش فکر نم گریچرا د یراست

؟ د!پس چه شده استش یکمرنگ نم مایسیال یبرا یهدف چیه؟ شده است

 گرید نکهیکرده است!.ا رییتغ مایسیال نکهیاست مثل ا شیهدف که سر جا

 یم نکهیا؟ رییتغ یعنی، ساقط کنم یسام را بکشم و از هست خواهمینم

 ؟ ؟ ؟ است  رییکنم تغ شیو پدر صدا باشدخواهم پدرم 

با  یسالگ زدهیکه از س ییتو یاست.برا رییتغ یتو همه  یبرا نیا، مایسیال آه

 یلیخ، یاز سام متنفر بوده ا شهیو هم یکرده ا یحسرت پدر داشتن زندگ

!تو هرگز یشو یرو به آن رو م نیاز ا یاست!.قبول کن تو دار یبزرگ رییتغ

 .یاو را پدر خودت بدان یتوان ینم

که خودم  یقتیحق دنیشن یهم فشردم.حوصله  یرا محکم رو میها چشم

 . اشتمند، یطیشرا چیتحت ه، هم قبولش داشتم را

 ... رمهیدارم د سیشو سرو ادهیپ-

 !یتو از سام هم منفورتر  هست یولد آه

*** 

شرکت  هیسام ما االن فقط : دمیالبرز را شن یصدا، که در را باز کردم نیهم

تحت  میشرکت بش هی هی.نظرت چمیهست نکیلنز و ع یواردات کننده 

 ؟ ؟ آلمان سانسیل
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مبل نشسته بود و رو  یبرز که روالبرز!.ال یعنی ندیگو یباف که م الیخ، هه

 یکه ظاهر یحرفش را خورد و با لبخند دیتا من را د، من بود یبه رو

 جان! یبه ال: حس کردم گفت قایبودنش را عم

کند و  یفقط انتقاد م ندیب یتا چشم سام را دور م وانهیجان.....مردک د یال

جان!  یلشوم ا یم، سام باشد یوقت یول کندینثار من م یاحمق و مغزفندق

در  گاریبه س یطبق معمول جوابش را ندادم که پک محکم تر، از عمد

ترکد.سام سرش را چرخاند و با  یدارد از حرص م دمیدستش زد و من فهم

 .یجان.خسته نباش مایسیسالم ال: زد و گفت نیریش یمن لبخند دنید

دستم را دور گردن سام ، البرز و خود سام  یرفتم و در کمال ناباور جلو

سام را محکم  یگونه ، قند عسل بابا، گل بابا کیقه کردم و مانند حل

نفرت و  یمن و به دور از ذره ا یحرکت مهربانه  نیشد اول نیکه ا دمیبوس

داشت جلوش البرز  یکه سع ییبابا لیتحو قیعم یبا سام.لبخند یگستاخ

 گلم... یبابا یشما هم خسته نباش: و گفتم دادم، دیایبه نظر ن تعجبم

..باالخره گفتم بابا....آن هم بخاطر چزاندن البرز!وگرنه از ته دلم نگفتم ..بابا

بابا...البرز که سرش را در پوشه ها و انبوه زونکن ها فرو برد تا حرص و 

شال  ریاز ز یموها یتو یبهتر است.دست می.سام هم که نگونمیتعجبش را نب

تو ماکروفر سرش را  بزار مگرفت رونیو با گفتن غذا از ب دیامده ام کش رونیب

 سکته اش را هم نزند. نیبرگرداند تا دوم

 کی.باالخره بعد از چند وقت دمیپرافتخار هجده پله را باال کش یلبخند با

، حرص دادن البرز نبود یحرکتم صرفاً برا نیزدم..ا یروزیلبخند بخاطر پ
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 تواند راحت در مورد افکار و احساسات یخواستم به او بفهمانم که  نم یم

 !یاز سام متنفر دونمیم: دیبگو، من نظر دهد و مثل آن وقت

گذارم  ی!من نمیو قضاوتش کن یرا بشناس مایسیالبرز مانده است تا ال آه

 .میایبه نظر ب ینیب شیقابل پ

چون  کردمیسام بود وگرنه از صحنه پاکش م دیکه مورد اعتماد شد فیح

 یرا نم نیو سام ادر دورزدن سام دارد  یاضافه است که سع کیدانم  یم

دوست دارد ، است  دهید یمهر یو ب یو نامرد انتیفهمد!.سام از بس که خ

 مثل البرز گرم کند! یدلش به داشتن برادرمانند

تا البرز خود  زمیر یسام م یتمام مهر و محبتم را به پا، من اگر الزم باشد و

 به خود حذف شود!

که البرز هم  نمکیحس م بیعج ؛ که قابل اعتماد سام است  فیح فقط

را  مایسیکه سام ال فیح دیگو یبه من دارد.مدام با خودش م یحس نیچن

 دوست دارد وگرنه..... 

 !.معلوم است که دارد!؟ مرا دوست دارد سام

سام و البرز  یبار به جمع دو نفره  نیاول یو برا دمیپوش یمرتب لباس

 دیگردن با تا مچ دست و قوزک پا و موها و: افتادم ینیحس ادی. وستمیپ

شرتم و شلوار تا  یکوتاه ت نیگردنم و آست یرو یباشد. به موها دهیپوش

 !ینیحس الیخ یب: نگاه کردم و گفتم میمچ پا یباال
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: بود گفت یعسل یمبل که سام همانطور که سرش در کاغذ رو یرو نشستم

  ؟ یخوریشام نم

 نه.: گفتم کوتاه

 یالیخ یسام و ب یکالفگ به انبوه پوشه ها و زونکن ها نگاه کردم و به و

البرز در ، که دور شد نیالبرز!سام بلند شدو به سمت اتاقش به راه افتاد.هم

 !یخوشگل یچه ابروها : رفت گفت یاش ور م یکه با گوش یحال

 صیرا تشخ میبود که برداشته شدن ابرو ها زیحد ت نیالبرز تا ا نکهیا در

 به؛ یدیتو فهم ماا، دیتعجب نکردم.سام نفهم ادینبود پس ز یشک، داد

 زبل خان. میگویم نیات آفر یزیو ت یزیه

 ؟ یدیتازه فهم: گفتم

 آخه! شونیتازه برداشت: سمتم برگشت و با لبخند گفت به

بحث را عوض کنم  نکهیا ینشده بودم!.برا عیحاال انقدر قانع و بالطبع ضا تا

 ؟ سام چرا انقدر کالفه بود؟ شده یچ: گفتم

 ؟ گلت یبابا ایسام : زد و گفت یشخندین

است.  دهیرا فهم هیبودن قض یمزه.قشنگ به من فهماند که صور یب لوس

 دیفهم یهم م ایآدم دن نیمتعجب سام احمق تر ی افهیبا آن ق گریبله د

 است! زیت یادیبشر ز نیا ستیسام هم ن ریدارد!!. البته تقص یرفتار من تازگ

 چرا. ستی.معلوم هم نستیاز پوال ن ونیلیصد م-
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 .؟ یخودت برش نداشت یمطمئن: گفتم ناخودآگاه

 بچه! ستین یزیواسه من چ ونیلیصد م: زد یپوزخند

 !؟ جان شدم بچه یال از، ستیحاال که سام ن: گفتم کوتاه

نشستم و با  یزناهارخوریم یصندل یبه سمت آشپزخانه به راه افتادم.رو و

حرفاس که با  نیزرنگ تر از ا، اگه برشون هم داشته باشه یحت: خودم گفتم

من خودشو ببازه..البرز زرنگه و امکان نداره دستش رو برام رو  یدست هی

 از یدخبری. اصال شادونهینم یزیکنه.انقدر زرنگ هست که سام هنوز چ

بهم  اوشیکه ک هیا یجانیه-یسیپل یها لمیاثرات ف ناینباشه و ا انتیخ

 داده!

آن از  الیر کیعمرا اجازه دهم انگشت کوچک البرز به  من؛ زیچ کی فقط

 ارث بخورد!

 ؟ یمجرد یتو مطمئن-

 ؟  یدون ینه شک دارم.تو م: گفت شخندینگاهم کرد و بعد با ن متعجب

 ؟ یبهت گفته چقدر لوس یکس: کج گفتم یلبخند با

به من  یدوران ی.نگاهافتیآمد و نشست و بحثمان خود به خود خاتمه  سام

 ؟ شده یزیچ: و البرز کرد و بعد گفت

دادن را به گردن من  حیگونه زحمت توض نیو ا باال انداخت یشانه ا البرز

 .میزدیبعد امتحانات ترم اول حرف م التیدر مورد تعط مینه.داشت: انداخت
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 ؟ اش جهینت؟ خب: برق زدند و گفت شیچشمها

 ادیب تونهیمتاسفانه البرز گفت نم: گفتم دیبگو یزیالبرز چ نکهیاز ا قبل

 .ستین کاریمسافرت.ب

 یزد و اما سام با ناراحت شخندین کردیتکه تکه م همانطور که پرتقال را البرز

 شد. فیح: گفت

 ییصدا؟ دیآ یمردک دو رو خوشت م نیو از ا یسام تو چرا انقدر ساده ا آه

 سیه؟ دیآ یخوشش م انتکاریدور رو و خ یسام چگونه از دختر؛ گفت

 وجدان!ساکت باش.

 !؟ !دیبله بفرمائ: اش را برداشت و گفت یسام به صدا درآمد و گوش تلفن

همون دوستم بود که باهاش : استفاده کردم و گفتم ییطال تیموقع نیا از

 ..یتیرفتم کالس تقو

 ؟ نگیبول: مکث گفت یذره ا بدون

آدم  نیگفت ا یم دتید یوقت: زدم و گفتم یبشر!.لبخند نیفرز بود ا چقدر

 آشنائه! یلیخ

 ؟ خب: تفاوت شانه اش را باال انداخت و گفت یب

 یدست کیشود با نگاه به چشمانش و  یچرا نم؟ است انقدر نفوذناپذیر چرا

تمام احساسات و افکارش در نگاهش ؛ !برعکس سام؟  دیفهم یزیزدن چ

نگاه  هیثان کی با؛ میدانست یو بمش را م ریمثل من و البرز که ز یبود.کس
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 ی.بازمیاوریتمام فکرش را در ب یته تو میتوانست یکردن در چشمانش م

 یباز یبود.همه  ریمثل حرکت شاه در برابر وز درست، در برابر سام رزالب

محدود بود به  اراتشینشدن شاه بود اما اخت ایو مات شدن  شیوابسته به ک

 نیرا در دست داشت!.ا یباز یبود که همه  ریوز نیچپ و راست رفتن و ا

 بود که شاه را تماما در دست داشت! ریوز

 ور باهوش!منف؛ مثال یب ریوز کیشاه بود و البرز  کیسام  و

بود  یرا به سمت سام که با اخم در حال صحبت کردن با گوش سرم

 .گردهیوقته دنبال باباش م یلیخ : چرخاندم و گفتم

 ؟ دختر ینیب یم لمیف یلیخ: کرد رمی.تحقدیخند

 یرو برا یسیو پل یجانیه یداستانها نیا: که گفت میبگو یزیچ خواستم

 یلیخ یهنوز واسه قلدر باز؛ هم بهت بگم یزیچ هیگلت بگو نه من!. یبابا

 جــــان! یال یکیکوچ

 یدست کیشد.، که تلفنش را قطع کرده بود یبعد مشغول صحبت با سام و

مثل دماوند ؛ ....به قد بلندش نگاه کردمیقبول دارم.ول؛ بود عیضا یلیام خ

 یبرفک دیمثل دماوند.پوستش هم سف؛ بود یهم قهوه ا شیبلند بود. موها

دماوند  هیشکلش شب یو دماغ عقاب شیشم هامثل دماوند.اما چ؛ بود

از بس دراز بود.اخالقا هم که ؛ کرد یقوز م یمانند دماوند کم ستنبود.در

بودند.اما دماوند زودجوش بود اما البرز  یسگ اخالق و وحش شانیدوتا
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، داد!نه یبروز نم، وجه چیو احساساتش را به ه ینیب شیپ رقابلیغ

 دختر! یدار یخالق!عجب ذهن یتوهم زده ا مایسینه!ال

 !2011 یرفت.و اما رفتنش مصادف شد با سونام البرز

صورتش سرخ شد و ، نگاهم کرد.در آن واحد زیبه سمت من برگشت و ت سام

شده اش  دیکل یدندان ها یهم فشرد و از ال یرا رو شیبا حرص دندان ها

 ؟ یتو ابروهات رو برداشت : دیغر

 ره.آ: به رگ متورم گردنش کردم و گفتم ینگاه

 ؟ یکش یتو خجالت نم؟ آره: دیکش ادیبار بلند سرم فر نیاول یبرا

 ؟ اونوقت یچ یبرا؟ خجالت: را باال دادم و گفتم میابروها

از سام  یترس چیکردم نترسم و عقب نکشم.البته من ه یآمد که سع جلو

به  گهید تو؟ دارهیدختر شونزده ساله ابرو برم هی؟ چند سالته: دینداشتم.غر

هر ، و سرخود یدی.اصال به حرف من گوش نممایسیال یدیاوج خودت رس

 .یکنیم خوادیدلت م یغلط

زن شانزده ساله را دختر شانزده  کیهرگز  آه؟ یسرخود ییگویم نی!به اهه

 او، کندیبه سرش م جان، کندیاش م یروان، دهدیم آزارش؛ دیساله صدا نکن

 ینامرد یبه بزرگ؛ زن شانزده ساله بزرگ است کی.دیرا کوچک تصور نکن

 نامردان اطرافش! 

از  سنیموزه بنو یتو رو بردارن ببرن بزارن تو دیبا: زدم و گفتم یپوزخند

 جا مونده. انوسیدق یدوره  ی..سوزنت توهیقاجار یدوره  یایبقا
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 یخواهد رو یدست م نیباال رفت.امکان نداشت بخواهم باور کنم ا دستش

 یلدان روگ ی.اما دست در کنار صورتم مشت شد و روندیصورت من بنش

قرمزش را به چشمان خونسرد قهوه -یافتاد و آن را شکاند!.نگاه خاکستر زیم

به قول شماهـــــا ، مامانت رو ول کردم به امون خدا: ام دوخت و گفت یا

بردارن  دیکه با یانتی.خانتی!.خ؟ شد آخرش یچ یدونیم، شدم ندیما اپن

 یچه عواقب یندیاپن ما نیتا بفهم سنیشماها بنو یها خیکتاب تار یتو

 گهیمن د یول، کالس یب، ندیکلوزما، قهیعت ، احمق، من دِمُده، !.باشه؟ داره

 به تو رو دادم! یادیز

 نکن! سهیمن رو با مامانم مقا: گفتم کیستریه غیج با

: خانه را ترکاند یها شهیش شیصدا؛ کرد که ذاتا الل بوده و هست فراموش

 !یو تا مجرم اعدام.دختر دیدختر اون تو؟ مایسینکنم ال سهیچرا مقا ؟ چرا

کرده بودند از حرص بودند نه از  سیرا خ میکه چشم ها ییها اشک

 !ستممممممینه!من دختر اونا ن: خودم نداشتم یرو یکنترل چی.هیناراحت

؟ یاالن دختر من؟ دختر من یشد، ستیحاال که به نفعت ن: زد یپوزخند

و  یادستیا یمن نم ی.تو روینبود نیکه االن ا ی... اگه دختر من بودهه

 ! ستیدختر ن گهیکه د ینبود ی.دختریداشتیابروهات رو برنم

 تکه؟ یرو یچرا نم؟  یده یجوابش را نم چرا؟ یا ستادهی.چرا امایسیال برو

نامرد است که   کیمرد  نی....استیمرد سام ن نیغرورت را بردار و برو.ا یها

سام ، مرد نیآورد...ا یم تیشدن احساس و جسمت را به رو دهیدر
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د یند یدستِ نامرد ریجامعه است که تو را اس یاز نامردها یکی نی.ا!ستین

تنها ؛ خودشان را بکشند دیبلکه مانند همه تو را قضاوت کرد.امثال من با

 شوند.  یاست که خالص م یراه

*** 

 کتاب، پول، لیموبا، یهندزفر، شامل چند دست لباس، کوچک فیک کی

را داشتم  ندرالیحس س؛ تمبه اتاقم انداخ یسرتاسر یو زبان...نگاه یفارس

 یو مجبور بود اتاق مجللش را برا یروانیرشیخواست برود اتاق ز یم یوقت

 رونیشانه ام انداختم و از اتاق ب یجا بگذارد.کوله ام را رو گریدو دختر د

 .زدم

گفتند اتوبوسشان چپ کرده و همه  یکه م ییبود سراغ شهال رفته؛ نبودش

است مردنت حداقل  خوب، یردم نخوردوقت به د چیمرده اند.هه!شهال ه

 رونیاش ب یو از عمارت لعنت دمیرا پوش میداشت.اسپرت ها یا دهیفا میبرا

 توانم محکم ادامه دهم. یاو هم م بدون، ییزدم.من به تنها

فراموشم  میشعارها یشد.همه  یبادم خال دمیکه به سر کوچه رس نیهم

 فمیام را از ک یگوش، شتمرا ندا یگریکس د ایکه جز فار ییشدند. از آن جا

بوق ؛ بوق سوم؛ بوق دوم؛ و شماره اش را گرفتم.بوق اول دمیکش رونیب

 چهارم و..... 
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دارد.تجربه ثابت کرده است  یبر نم یششم.....نه لعنت؛ پنجم؛ چهارم؛ سوم بار

دارد که بر  بیدارد.انگار علم غ یدارم او بر نم یکار ایمن هر وقت با فار

 دارد. ینم

؛ ها فکر کن... به اصالتت رممکنیبه غ، بسته شد تیدرها به رووقت تمام  هر

 که من عضو گله اش بودم. یخرچران!خرچران

 ؟ ورا نیخانم.چه خبر از ا مایبه به س: دوم بوق

کنم و بعد شک  ینیاول مقدمه چ دیبروم سر اصل مطلب.با دیخب.نبا خب

 ؟ ی.خوبایسالم ک: را وارد کنم یاصل

 ؟ ی.تو خوبخوبم شهیخوب که هستم.من هم-

نه : !.گفتم؟ نه ای یباز هم خوب هست، خبر دنیبعد از شن نمیبگذار بب خب

 .قتشیحق

 ؟ شده یچ-

 با سام دعوام شده.: !.گفتم؟ بودن نکنم. یکه احساس باراضاف میبگو چطور

 ؟ هیخر ک گهیسام د؟ هان-

او عضو کدام گله  یعنی؟ هم وجود دارد یگریجز تو خرچران د مگر؛ همان

ام بود.لبم  یزندگ یتهایخرچران تمام شخص اوشیک نکهی!مثل ا؟ خواهد بود

 بابام.: و گفتم دمیرا گز
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 اروی: کردنش را از پشت تلفن حس کردم.با تته پته گفت کپ

 ؟ ..لنگ..درازهیوحش

به  نیحق توه یاز دستش شکارم و دوستش ندارم وگرنه کس یآورد شانس

 آره همون.: را ندارد.گفتم انشیو اطراف مایسیال

 ؟ یخب که چ-

: کند ی!.خب بگو آخرش قبول نم؟ یکن یچرا انقدر فس فس م مایسیال اه

 !.زنگ زدم که...؟ دونم برم کجا ی.نمرونیراستش من از خونه زدم ب

 !.؟ هستم یبه نوجوانان فرار یاالن من مسئول آدرس ده-

نداشتم.خواستم  یمزه پران یاصال حوصله ؛ مزه یرا کج کردم.لوس ب دهنم

 !؟ ستیتو دست و بالت ن یزیچ یدوست یلیامف؟ خب: قطع کنم که گفت

هم  دوست، لیتعط رهیدکتر ارنست در جز یکه در حد خانواده  لیفام

تونه  ینم یکس یاز بس سگ اخالق: دیچیدر گوشم پ یگاوچران یکه...صدا

باهات دوست شه...صداها را خفه کردم و با  نکهیتحملت کنه چه برسه به ا

 ارم.نه ند: شده گفتم ریاز حرص ز ییصدا

 ؟ یخب چرا به من زنگ زد: با خنده گفت اوشیک

 هیتونم برگردم خونه. یمن نم نیبب: را کنار گذاشتم و گفتم خجالت

 ؟ خونه اتون امیمن چند روز ب شهیخواهش ازت داشتم.م

 شتافت. یباق اری.فکر کنم همان پشت تلفن سکته زد و به دامدین شیصدا
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*** 

 .کنهینفله ام م؟ گم حاال به مامانمب یاوممم...خب چ: را خاراند و گفت سرش

 .یبامرام یلیخ: بشر چقدر مرام و معرفت داشت.چقدر خوب بود.گفتم نیا آه

 .یمعلوم ن یچیفعال که ه: دیرا بلند کرد و خند سرش

مرام و  نهیمهم ا: زدم و گفتم، چند کوچک و کوتاه هر، یته دلم لبخند از

 .یمعرفت دار

؟ کرده ام یکار درست یعنی؛ شت سرشسمت خانه به راه افتاد و من هم پ به

هم  یگریراه د البته؛ یراه را انتخاب کرد نیتو بهتر، !.شک نکن

 یکرده است. از طرف ریمانند خر در گل گ اوشینداشتم...قشنگ معلوم بود ک

 یمرا قبول م یعنیخانواده اش!. یکرده بود و از طرف ریمن گ یستیدر رودربا

 !؟ کردند

 یپر از خانه ها یکوچه ا کیبود. کیبتا بارنس یکوچه  کیدر  شانیخانه 

به سمت  اوشینبود.ک یحوال نیآپارتمان هم ا کی یحت ؛ یمیقد ای یسنت

 شانیخانه ، خانه از سمت چپ به راه افتاد. در واقع از آن سمت نیآخر

 یخانه  کیشد. یخانه محسوب م نیگرفت و اول یجنب کوچه قرار م

اش جذبم  یمشک-یریشعنوان رنگ  چیشده که به ه یکار یکاش

طبقه هم باال بود. آب دهانم را قورت  کیدو طبقه بود و  شانینکرد.خانه 

!. در ؟ کرده اند خی میدانستم چرا انقدر استرس دارم و دست ها یدادم.نم

خانه ها نگاه  ی هیاز اندازه بود.به بق شیب جانیبلکه ه، واقع استرس نبود
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آمد.اَه مگر جا قحط است  یظر ماز همه مدرن تر به ن اوشیک یکردم.خانه 

و  یمیقد شانیکوچه  یلیخ؟ دیا دهیخانه خر کیبار یکوچه  نیکه در ا

در را هل داد  اوشیانداخت.ک یم 70دهه  یها لمیف ادیبود.آدم را  یسنت

!.پشت سر ؟ کنند یرا مثل ما هشتاد قفل نم شانیکه باز شد.در خانه 

نسبتاً بزرگ بود که کفِ آن  اطیح کی.دندیباال پر میابروهاوارد شدم. اوشیک

خانه شان بود.سمت  یگوشه  ریدرخت بزرگ انج کیشده بود. کییموزا

، که باعث تعجبم شده بود یزیقرار داشت.اما چ جیچپ خانه همان اسپورت

دو عدد اجاق گاز تک شعله قرار  یبزرگ بود که رو یدو عدد قابلمه 

قابلمه ها غذا  نیاهار با ان یاست که برا ادیز دادشانانقدر تع یعنیداشت.

درآکوالها  یمانده  ینسل باق اوشیک یپس خانواده  ؟ کنند یدرست م

بند و  نیو ا یسنت یخانه  نیبه ا اصال، پشیو ت اوشیهستند!.حس کردم ک

خانه  کینزد یاز محله ها یکیرا در  اوشیخورد.انتظار داشتم ک یبساط نم

ز در داخل برد که من هم سرش را ا اوشی.کنجاهایا نه نمیخودمان بب ی

 یبه دکور خانه نکردم.فقط چند تپه  یدقت چیکار را کردم.ه نیبالطبع ا

قرار دارند.البته تپه  گرید کیاز  یمشخص یکه با فاصله  دمیرنگ د یمشک

برگشتم و  اوشیقوز کرده!.به سمت ک یشده  چیچادرپ یخانم ها، که نه

 ؟ وگائهیکالس : گفتم

: و گفت دیآرام خند، متعجبم ی افهیق دنیبا دبه من نگاه کرد و  اوشیک

 !یکه حال کن دهینشونت م ییوگای هیو  ادیشون هم م یاالن مرب، بعله



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 190

با  دهیپوش یخانم سر تا پا مشک کیتمام نشده بود که  اوشیحرف ک هنوز

 نیو صورت نسبتا سرخ به سمتمان آمد.فکر کنم هم یرغضبیم یاخم ها

عقب  میر آمد که ما مجبور شدجلوت یاست.خانم عصبان وگای یمرب

از چه  هیدانستم قض یو من هم که نم دیچسب واریکه به د اوشی.کمیبرو

 اوشیدر خانه را بست و بعد به ما نگاه کرد و رو به ک انم!.خ؟ قرار است

 ؟ یتو مگه امروز کالس نداشت: دیتوپ

 امتحان داشتم.دادمش و اومدم.: گفت اوشیاش!.ک یتیاز نوع تقو حتماً

مردم  یدخترها و زن ها یایم یکش یخجالت نم: دیغر یشتریب حرص با

 ؟ یزن یم دیرو د

خانم ها  نیا یِچ داشت، یروان اوشیک نیآخر ا؛ داشتم بلند بخندم دوست

 یای!.ک؟ حجاب بودند یبود و ب رونیب شانیموها یلینه که خ؟ زد یم دیرا د

نده ام را بود!.متاسفانه نتوانستم خ دهیبدبخت که فقط چند قله و تپه را د

نگاه  دنیمن مصادف شد با چرخ دنی.و خنددمیکنترل کنم و خند

: کرد و در انتها گفت میبه سر تا پا یمن!.نگاه یرو وگای یمرب نیگخشم

 ؟ شما؟ بله

ثبت نام کنم  وگایآمده ام کالس  میگو ی...آها ممیخود خدا!.حاال چه بگو ای

 یم نجایشب ا کیقل و حدا دیآ یبه سراغم م رید میو بعدش هم مثال  بابا

کنم که  انیاست. دهان باز کردم تا فکر هوشمندانه ام را ب نیمانم!.آره هم

 خواهر دوست برادرم هستن. شونیا: گفت عیسر اوشیک
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مسلم اصال : گفت اوشیبه من کرد و بعد رو به ک یمتعجب نگاه وگای یمرب

 نداشت که خواهر داشته باشه. یدوست

خواهر  شونیگفتم...راستش مامان ا نه نه...برعکس: تند گفت اوشیک

کس رو هم  چیدوستمه.دوستم پدرومادرش تازه به رحمت خدا رفتن و ه

 ما باشه. شیمدت خواهرش پ هیندارن.من قول دادم 

به سمت من برگشت و موشکافانه نگاهم  عیمادرش بود.مادر سر پس

نگاهش کردم که  قیزد.دق یاز پشت سرش داشت بال بال م اوشیکرد.ک

 نیاست ا یباز قهار میکند. عجب پانتوم یکردن اشاره م هیدارد به گر مدید

با غم وصف  اوشیرو به مادر ک عی.سردمی!.آها منظورش را فهماوشیک

 چی.شرمنده مزاحم شدم.من...و داداشم هیسالم خانم طاهر: گفتم یریناپذ

 و من مجبور شدم مزاحم شما بشم... میکس رو ندار

 ی...خب اشک چرا نمای...اشک بایپوشاندم.اشک ببعد با دست صورتم را  و

و با  میایب رونیباعث شد از فکر اشک و آه و ناله ب اوشی!.حرف مادر ک؟ ییآ

 ینقش باز ستیالزم ن: گفت یشخندیبه او نگاه کنم.مادرش با ن یبدبخت

 .نیگ یدروغ م دمی.فهمنیکن

 میورش کردو با نگاهمان مجب میبه مادرش نگاه کرد یباناباور اوشیو ک من

 یگ یدروغ م یرفته من بزرگت کردم!.وقت ادتی نکهیمثل ا: دهد حیتوض

 پره بچه! یپلک چپت م
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داشته  دیبا یکردم و چه حس یچه م دیدانستم در آن لحظه با ینم واقعا

 یزیو مات کرده بود.عجب زن ت شیحرکت ما را ک کیباشم!.مادرش در 

 نیا انیبود!.حاال م وانهیو د خل یلیخان خ اوشیک، نبود یزیبود!.البته زن ت

 ؟ بپرد دیخرچران با نیهمه آدم پلک ا

که بابا و مامانش تازه مردن با  یخواهر: به من کرد و گفت یبعد نگاه و

 ؟ رونیب ادیم دیکوتاه سف یمانتو

راه کار  نیبا ا یریبم اوشی!.آه کمیمن!.اصال فراموش کرده بود یخدا

 یتوجه یب نیتم سرم را بخاطر ا!..دوست داش؟ یچه کار کرد نیدادنت!.بب

 بکوبم! واریبه د میکه راه انداخته بود یبازار عیضا نیبزرگ و ا

 اوشیبه من کرد و بعد به ک یبا حرص چشم بست که مادرش نگاه اوشیک

 رو معلوم کنه. فتیتکل ادیتا بابات ب اطیح یتو نینیبش: و گفت

 یتم بود!.راکتور هسته امادر فوالد زره بود!.بمب ا، رفت داخل.مادر نبود که و

کرد  هیخودش را تخل یزد و بعد که کم واریبه د یبا حرص لگد اوشیبود!.ک

 مامان برن بعد. یتا مهمونا نیتو ماش مینیبش میبر ایب: گفت

!.فکر ؟ چرا باز بود نیدر ماش یشدم.راست نیمن هم به دنبالش سوار ماش و

چند  دی!.باستندیاخبر نب یتیامن ستمیبه اسم قفل و س یاز آپشن نهایکنم ا

 کند!.اَه سام! یرا هم قفل م یجلسه مشاوره با سام داشته باشند که در انبار

 ؟ ایک شهیحاال چه م: گفتم
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 میسیوا دیدونم..فعال با یچه م: فرمان گذاشت و گفت یدستش را رو ایک

بابا منو ، خدا ای!.؟ شهیچه م نمیبب ادیمامان برن بعدش بابا ب یمهمونها

 .حتماً کشهیم

 ؟ شهیتموم م یکالسشون ک-

مامان  وونهید؟ وگائهیکالس  یباور کرد یجد یجد: با خنده گفت اوشیک

 هم مهمونهاش بودن. نهایروضه گرفته ا

وگرنه  اوردمی.خوب شد من هم راه کارم را به زبان ندیبعد بلند خند و

 گرید اوشیکرد.چقدر خوب بود که ک یم رونمانیب یمادرش با اردنگ

 یاو را ناراحت نم زیچ چیحق با خودش بود.ه؛ و خوشحال بودناراحت نبود 

 خوشحال است! شهیکند و او هم

پر از آش رشته بود.ما  یینبود.بلکه قابلمه ها نهایا اوشیناهار ک، قابلمه ها آن

.خانم ها ندیما را نب یتا کس میکه جا داشت پنهان کرد ییسرمان را تا جا

و به  ختیآش در کاسه ر شانیه براآمدند و مادر فوالد زر رونیب یکی یکی

آش رشته کرده بود.بعد که آنها رفتند مادر  یدستشان داد.من هم دلم هوا

آمد و در سمت من  نیکرد و بعد به سمت ماش اطیبه ح یسر تا سر ینگاه

 میمانتو اوشیشوت شدم و اگر ک رونیرا باز کرد که چون حواسم نبود به ب

شده  نیسوار ماش دیاز کجا فهم، اااشدم.وا یم نیگرفت پخش زم یرا نم

: با اخم گفت ادرشبا کارآگاه گجت دارد!.م یکی!.بدون شک نسبت نزد؟ میا

 .نیپائ نیایب
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و همانطور حدود  میشد ادهی!.پاوشیک نیدارد ا یعجب مادر بداخالق یوا

 کی!.زیعز یطاهر یآمد.حاج مصطف اوشیتا پدر ک میپا ماند سر، یساعت مین

 اوشیک هیساده.چقدر شب یو لباس مشک دیسف یها شیبا موها و ر رمردیپ

 سالم بابا.: گفت اوشیانداختم. ک ری.سرم را به زشیمخصوصاً چشم ها، بود

 سالم.: سرش را تکان داد و گفت یحاج

آمد  رونیب اوشیکردم که با تعجب جواب گرفتم.مادر ک یهم آرام سالم من

 !یسالم حاج: و گفت

خانم  نیا: و بعد به من اشاره کرد و گفت جواب مادر فوالد زره را داد یحاج

 ؟ هستن یک

اکبر خان  ی.از علیدونم حاج ینم: کرد و گفت یظیفوالد زره اخم غل مادر

 .نیبپرس

 ی.بابا من عل؟ ستیک گریاکبر د ی...عل؟ ؟ اکبر خان یعل؟ خدا...چه گفت ای

 یوقت می....شاخ هامیخره بود اوشیک نیشناسم. فقط من و ا یاکبر نم

 راستش بابا... : اکبر گفت یعل یبه جا اوشیه کدرآمدند ک

.نه امکان ندارد.آخر احمق اسم کدام پسر ؟ اکبر بود یعل اوشیک یعنی

 .نه نه حتما اشتباه شده!!...؟ دارد ی!...خب چه ربط؟ است اوشیک یا یحاج

پاتون  هیدست و  کی: شد اوشیمانع از حرف زدن ک گریبوالغ د کی یصدا

 هم باال.
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دماوند  نیگشاد شدند...ا میدماوند چشم ها دنیدم که با درا بلند کر سرم

 راهنیپ یپسر که دکمه  نیا یعنیدماوند را دارد. ی افهیق فقط؛ ستین

، بود دهیپوش یشلوار پارچه ا ، بسته بود شیبلندش را تا خود گلو نیآست

خودمان  یداشت همان دما شیته ر یساده شانه شده بودند و کم شیموها

!!...او هم متعجب ؟ دستش را زده بود یشن بودند و موهاف شیکه موها ودب

و مادر فوالد زره.آب دهانش را قورت  یاز حضور حاج، من دنیبود.نه از د

 ؟ نی.خوبیی. سالم زن دایحاج ییسالم دا: داد و گفت

انتظار داشتم که  داًی.شدنطوریهم هم یفوالد زره جوابش را داد و حاج مادر

 یاگر م یعنیاصغرم!. یمن هم عل: دیو بگو شاویمن و ک انیدماوند بپرد م

را باز کن تا  رهنتیپ یکردم.آخر دماوند تو دکمه  یگفت هم تعجب نم

 شیبه او. چشم ها یبه من کرد و من هم نگاه ی!.دماوند نگاهیخفه نشده ا

چشمش  یگشاد شدند که حس کردم االن  مردمکش از کاسه  یدر حد

 عیشناسم اما سرش را سر یرا م نین ام دیزند.انتظار داشتم بگو یم رونیب

 !.؟ یچشم پاک یلیمثال تو خ یالک یعنیانداخت. ریبه ز

 ...یگفت یم یخب...داشت: و گفت اوشیبرگشت سمت ک یحاج

سر  یداند چه چاخان یدانستم نم یکردم.م یاش را حس م یکالفگ قشنگ

که  دیچیدر خانه پ ییهمه بدتر بود!.صدا از، ی!...و اما شوک بعد؟ هم کند

 سالم عمه.: زودتر از همه گفت اوشیخودم را خواندم..ک یمن فاتحه 

 معلم، یخواستم باور کنم که خانم طاهر یوجه من الوجوه نم چیه به

 نیا یعنیمادر دماوند است!.، مدرسه یها و معاون پرورش یسال سوم یمیش
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خواستم که در کتم برود.چون اگر او من  ینم یعنیرفت. یدر کَتَم نم یکی

حلقه  ریخودم را در حضور مادر فوالد زره از درخت انج دیبا، شناخت یمرا 

را تنگ  شیمن.اول چشم ها یرو دیچرخ یکردم...نگاه خانم طاهر یم زیآو

 ؟ یسپهر: لب زد دیکرد و بعد با شک و ترد

 ب...بله..-

 ؟ یکن یم کاریچ نجایتو ا: گفت متعجب

دهانم را قورت دادم  من بود!.آب یرو ینگاها بجز دماوند حزب الله ی همه

 ؟ یتونم باهاتون حرف بزنم خانم طاهر یم: و با عجز گفتم

*** 

 مادر، یخانم طاهر یمن بودند.برا حینشسته بودند و منتظر توض همه

کرده بودم و از او خواسته بودم کمکم  فیرا تعر هیتمام قض، دماوند دورو

مکم کند.فکر کردم قبول کند که ک یبمانم.هرگز فکر نم نجایا یکند تا مدت

 از، قول داد کمکم کند نکهی.اما ضمن اهیاست مانند بق یکیکردم او هم  یم

من هم قول گرفت که زودتر مشکلم را با پدرم حل کنم.باز هم خدا را شکر 

 من را درک کرد. یکی نیکه ا

و مدام  رمیسرم صاف کردم.بلد نبودم چادر را درست بگ یرا رو چادرم

: و گفت دیام را مادر فوالد زره فهم یزد.کالفگ یم رونیآن ب ریاز ز میموها

 .یبه زور چادر بزن ستیالزم ن
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 یچادر م رونی.من بینه خانم طاهر: گفتم عی!.سر؟ از دماوند کم ترم من

 زنم.

 که چادر سرت نبود. یاومد یوقت-

، نجاتم ی فرشته، اوشیکه ک میبگو یزیبکنم...خواستم چ یچه غلط حاال

 ریکردن چادرشون گ یم یکوچه داشتن باز یچادر داشتن.بچه ها: گفت

 کرد به سنگها و پاره شد.

 اسم من...نرجسه. قتشیحق: .ادامه دادمکیال

 بود. یسپهر مایسیتو مدرسه که اسمت ال: دماوند مادر

 میپا یجلو یانداز ی!.چرا سنگ میمادر دماوند یده ینشون م یدار ایب

 کنن. یصدام م نجوریخونه ا یآخه تو : یخانم طاهر

تنگ شده اش را حس  یانداخته بودم اما چشم ها ریکه سرم را به ز نم

 شناسن. یمعلم من هستن.من رو م یخانم طاهر: کردم

 یم نیجان)مادر فوالد زره(من خودم تضم بهیبله من گفتم ط: دماوند مادر

 باشن. نجایمدت ا هی..نرجس جان یال دیکنم.لطفا اجازه بد

 ؟ مامان دماوند()هیبگم سم یواال چ: فوالد زره مادر

اشکال ، جان هیسم یکن یم نیچون تو تضم: یحاج؛ وقت یاز اندک پس

کنه  یما بمون.ان شاهلل که خدا مشکلت رو حل م شیمدت پ هینداره 

 شام. نیدخترم.حاال هم بفرمائ
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 یگوش مادر فوالد زره و حاج یتو یدونم چ یکه نم یخانم طاهر یمرس

 !.یمرس ایکه قبول کردن.خدا یخوند

کردم  ی.من هم سعمیسفره را پهن کرد اوشیمک معصومه خواهر کک با

، ینباشم و به عبارت مایسیال یمدت یام را بروز ندهم و برا یاخالق واقع

مادر فوالد زره اجازه نداد کمکشان ظرف ، باشم.پس از شام نرجس

رفتار  ، کرده بود نیجــــــان تضم هیسم ای ی.حاال که خانم طاهرمیبشو

و  بایبود اما ز یاست سنت درست، نهایا اوشیک یاشت..خانه د منبا  یبهتر

 نی!.به سمت هال راه افتادم.من هم با ایبود به عبارت کیبود. ش نیدلنش

تر بودم.معصومه کنارم نشست و  نیسنگ دمیپوش یداشتم.نم یچادر داستان

 هب، برداشته ام ی. ابروهامیبا هم کنار آمد اما، میداشت یاختالف سن نکهیبا ا

زده ام به  رونیشال و چادر ب ریاز ز یزد.موها یت لب مودار او پوزخند مپش

 نیحجاب ا لیزد.آخر دل یم شخندین، بسته اش یلبنان یروسر ریز یموها

گذاشتم.طبق گفته  یدلم م یجان را کجا بهیو ط هیسم ، چیکه ه یکی

 دو نفر وجود ندارد!. نیا یبرا ینامحرم چیه، ینیحس یها

که نماز  یحاج یکردم و نگاهم رو دید یم ونیزیتلو که اوشیبه ک ینگاه

مدت که سه  کیخواند و دماوند هم پشت سرش اقامه بسته بود کردم. یم

اما با  ستیکردم دماوند آنقدر ها هم مزخرف ن حس، میکرد یچت م ینفر

 از قبل از او متنفر شدم! شتریب، اش یدوروئ نیا

هم برود طبقه  اوشی.و کهم که قرار شد من در اتاق معصومه بخوابم شب

مثال معذب نباشم.وارد اتاق  یتا من الک، بود یخانم طاهر یکه خانه ، باال
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دست لباس  کیرا با  میلباس ها عی.من سردمیکش یکه شدم نفس راحت

شلوارک و  کیمن  ی.البته لباس راحتضاًیعوض کردم و معصومه هم ا یراحت

بلند...  نینازک آست رهنیشلوار و پ کیاو  یشرت بود و لباس راحت یت

 عیخسته بود سر یلیو معصومه چون خ میپهن کرد نیزم یتشک را رو

تشک پهن ، بود یمتواضع یلیخوابش گرفت.تخت داشت اما چون دختر خ

صبح از قم آمده بود.اما من  نکهی.مثل امیبخواب نیزم یرو ییکرد تا دوتا

 یه نمک یبود.سمت خرچران یاکبر طاهر یسمت عل ذهنمخوابم نگرفت.

است و دروغ  اوشیبه من گفته بود ک نکهیاکبر.ا یعل ایاست  اوشیدانستم ک

 نیا، کرده بود زترشیعز میکه از قبل برا یزیگفته بود اصال ناراحتم نکرد.چ

 می...براستمیگفته بود من مثل شماها ن ایر یبود که دورو نبود.صاف و ب

را  یو هر حالتاست که ا نیمهم ا، کند کدام حالت درست است ینم یفرق

اعصابم  یاست.دماوند رو ستادهیمحکم ا مشیسر تصم، انتخاب کرده است

داد.دورو!.از او متنفرم!.از دماوند  یعذابم م غمبریشده بود پسر پ نکهیبود. ا

منافق ؛ گفته بود ینیرا خانم حس نیمتنفرم. ا، دورو است نیکه مثل منافق

 ها دورو هستند!.

کال از سام و پنجاه  سیم ستی.دودمیکش نرویب فمیک یام را از تو یگوش

گذره  یخوش م: را باز کردم اوشیک امیکه نخوانده حذف کردم.پ امیپ

 ؟ نرجس خاتون

 اکبر. یبله حاج عل: دادم نگونهیرا ا جوابش
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تونم اسممو  ینم فی.حاوشیاکبر.صدام کن ک یلطفا نگو عل: دیرس امشیپ

 یبازرس ادیاره معمه د ریکردم..فعال شب بخ یعوض کنم وگرنه عوض م

 !؟ نه ای میخواب نهیبب

 امیکال از البرز هم داشتم.نتم را وصل کردم که پ سی.پنجاه تا مدمیخند

جهت چت  اوشیکه به اصرار ک یسرم آوار شدند.تلگرام یتلگرام هم رو یها

 امی.نگاه نکردم چند پدیسام چرخ یو یپ یکردن نصب کرده بودم.دستم رو

زدم و همه را پاک  شخندیفرستاده بود.ن یصوت امیپ یفرستاده است.کل

 یزدم تا بفهم رونی.من از آن خانه بیباش دی.بایکه هست یکردم.نگران هست

را  مایسی!.هه!هنوز مانده تا الیشو یم یشب در خانه نباشم چه حال کیاگر 

 !یبشناس

*** 

خواندم تا االن  ی.از هفت صبح داشتم بکوب درس مدیترک یداشت م مغزم

به مدرسه بروم.  صبح مادر  دیبا گریساعت د میده است و نکه ساعت 

 ؟ نه یامروز امتحان دار: اومد و گفت هیهمون سم ایدماوند 

دانست محال بود  یو بم مدرسه را م ریکه دروغ گفتن به او که ز ییآنجا از

گفتم بله و او هم گفت که امروز مراقب جلسه است و خودش مرا به مدرسه 

 یروم در اتاق ول م یگفتم م یمن!.باز با خوشحال یخدا یخواهد برد.آ

 هک نی!. اما هم؟ نه ایخوانم  یکه درس م دیچرخم از کجا خواهند فهم

خودم را هم بکشم  دمیفهم، معصومه هم آمد تا در اتاق درس بخواند

 ...ایآخ خدا؛ صبحانه زیکنم!.سر م یمجبورم خرخوان
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با شکر  یم مشغول چابود دهیکه چادرم را سفت و سخت چسب یدر حال من

لذت ، با عسل بخورم یمن که مدام مجبور بودم چا یخوردن بودم. برا

خورد.و اما  یاش بود و صبحانه م قهیداشت.دماوند هم که سرش در  یخاص

به من لگد زد  ، زیم ریز از، شی...آنقدر با پاختیر یکه مدام کرم م اوشیک

به هم  ایکردم و  یند مچادر بل ینداشت.و من هم مدام سرم را از ال حدکه 

بر  می.فقط خواستمیهم نداشت یهدف چی.همیدیخند یم ای میزد یچشمک م

آنقدر  میبگو میخواست ی...ممیرفتار کن؛ که در خانه وضع بود یخالف قانون

 یم زیر زیر ی. هر از گاهمیگذار یقانون م یکه پا رو میشجاع هست

آشپزخانه نشسته بود و تا دماوند هم بسوزد.مادر فوالد زره کف  میدیدخن

در  یچهارنفره  یناهارخور زیم یپاک کردن بود و ما هم رو یمشغول سبز

 ینگاه م اوشیبه من و ک ی.مادر فوالد زره هر از گاهمیآشپزخانه نشسته بود

 کهصبحانه  نیهم یو دماوند ساعت هشت امتحان داشتند برا اوشیکرد.ک

که  نیهم دمی... اما دییشوخوردند رفتند.من هم رفتم تا مثال بروم دست

و  دیکش شیدر موها یرا باال زد و دست فرمشیونی نیآست، زد رونیدماوند ب

دست  نکهیهمانطور به راهش ادامه داد....قبل از ا اوشیباال زدشان.و اما ک

 بود.. اطیشان در ح یوارد خانه شدم.خوب بود که دستشوئ، آتو دهم یکس

خواندم.معصومه به من  یآن را م بود که یبار نیرا ورق زدم.دوم کتاب

 ؟ نرجس یخون یچقدر درس م: کرد و گفت ینگاه

 معصومه جان. اهیروت س گهیم گیبه د گید-
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 یکنم و هر از چند گاه یرو کامل م قمیآخه من دارم تحق: دیخند

 کنم. یاستراحت م

 ؟ یداد یآهنگ گوش م: در گوشش کردم و گفتم یبه هندزفر ینگاه

 تویاز ل: کان داد.به سمتش هجوم بردم و گفتممثبت ت یبه نشانه  یسر

 ؟ یدار

 !نه؟ تویل: نگاهم کرد و گفت متعجب

حاج  نیا نمیتا بب دمیکش رونیرا از گوشش ب یهندزفر یها میاز س یکی

را  یهندزفر عیسر، یمداح دنیدهد که با شن یخانم چه گوش م

 ؟ شد یچ: برگرداندم.متعجب گفت

 .یچی.هیچیه: گفتم

 ؟ ید یگوش نم: ت و گفترا به سمتم گرف مشیس

 هیعلم یکه در حوزه  یکس یانتظار داشت مایسیرا رد کردم.آخر ال تعارفش

؛ .فکرش را بکنیهست ی.عجب آدم؟ گوش دهد تویخواند ل یدرس م

!.اَه درست را بخوان تویلِ لِ ل : دیگوش بدهد و با چشمک بگو تویمعصومه ل

 .مایسیال

شدم.البته چه  دنیساعت ده و ربع مشغول لباس پوش باالخره

مدرسه ام را جا گذاشته بودم و مجبور بودم لباس  ی!!.لباس هایدنیپوش

کوتاه و شال نازک!.من  یو مانتو یبپوشم.اما امان از شلوار لوله تفنگ رونیب

 نگونهیتواند ا یخاتون مگر م نرجس، اوشی.به قول ک؟ بکنم حاال یچه غلط
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معصومه : خند گفتم.پس دست به دامان معصومه شدم.با لب؟ رونیبرود ب

دست لباس  هی شهیخواستم رو جا گذاشتم.م یکه م ییمن لباس ها، جان

 ؟ یبهم بد

 یدمپا و مقنعه  یکتان مشک شلوار، یبلند مشک ی.مانتورفتیپذ یمهربان با

احمق ها شده بودم اما متاسفانه  هیشب ی. با مقنعه کراواتیتوس یکراوات

از بس که خوب ؛ مدل بودند نینداشت و همه از ا یگرید یمعصومه مقنعه 

تحمل  را میبلند مانتو نیتوانم آست یپوشاندند.اَه من نم یآدم را م یموها

، تا اواسط ساعد را نمیآست دنیباال کش یکردم عالقه ام را برا یکنم.سع

 .یچه خوشگل شد: زد و گفت ی.معصومه لبخندرمیبگ دهیناد

چقدر خوشگل کامال مشخص است ؛ کردم یقد ی نهیبه خودم در آ ینگاه

شده ام  لیعزرائ هیدر حد هلو بپر در گلو!.شب؛ شده ام!.اصال ماه شده ام

: کردم که معصومه گفت هیخودم تخل یرا رو یاسپر افهیق الیخ ی.بایخدا

 ؟ ؟ گناهه، ادیعطر تو خوشت ب یمرد از بو هیاگه  یدون یم زمیعز

 ایم!.خداکرد بخر شنهادیات پ یرا برادر گرام نیا، معصومه خانم یکار یکجا

: زدم و گفتم ی!.لبخند مسخره ا؟ واقعا گناه است؟ را چکار کنم یکی نیا

 پره. یم عیتا دم در هم بو نداره.سر نیا

 رونیخانم از خانه ب هیتکان داد و من همراه سم دیتائ یبه نشانه  یسر

 یچرخاند و م یرا در دستش م جیاسپورت چیاالن سوئ هیزدم.فکر کردم سم

 .مایسیبپر باال ال: دیگو
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 زنگ بزنم به آزانس بانوان. هیصبر کن : گفت، بر خالف تصورم اما

 فکر نکنم و اصال حرص نخورم. زیچ چیکردم به ه یسع

 ؟ هیسم یشاه پسرت عروس گرفت یسروصدا برا یب-

زن شاه ؟ دماوند زن؟ هیعروس سم؟ .منمیسمت صاحب صدا برگشت به

 .حهیسالم مل: و گفت دیخند هی. سم؟ جــان؟ پسرش

زن در ابعاد دو در سه متر بود که  کینبود.بلکه  حیزن مل کی حهیمل

 ششیف کی یهم دورگه بود و به عبارت شیخشن بود. صدا داً یصورتش شد

مشغول صحبت کردن  هیو سم حهیزنانه بود!.مل ششیف کیمردانه و 

بود که آمده بود اما  یکردم.آژانس مدت یخشک و خال یشدند.من هم سالم

خبر  شیاز ده سال پ حهیمل یعنیمذاکرات بودند.مشغول  حهیو مل هیسم

 دهیرا ند گریکدیوقت است  یلیخ نکهی!.مثل اشیپ هیگرفت تا دو ثان

از  ای!.انگار فارنیهشتگ سست کن: بود و گفت نجایا ایاند!.کاش فار

وراج  ی حهیاز مل هیکرد که بسست چون سم یوح هیدوردستها بر سم

 .میشد نیکرد و سوار ماش یخداحافظ

که از  نیاما هم، شوم یپانزده م یبود که فکر کردم باال یامتحان نیولا

من  ی نافه، ریکه نخ دمیزدم و بچه ها جواب ها را گفتند فهم رونیجلسه ب

 اطیح یشوم!.تو یم دیترم تجد نیاند.فکر کنم ا دهیده بر ریز یرا با نمره 

چرا  یستابودم. ر هیهمه رفته بودند و من منتظر سم باینشسته بودم.تقر

که  یطیشرا نیکرده است من در ا یحتماً فکر نم؟ مدرسه دنبالم امدیسام ن
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 اوشیو به ک دمیکش رونیب فمیام را از ک یمدرسه بروم.گوش، شده ام یفرار

 ؟ خرچران ییکجا: دادم امیپ

 یرا به گوش یکال.هندزفر سیتا م ستیکال ها نگاه کردم.باز هم ب سیم به

، شیکردم.چند وقت پ یداشتم را پل تویز لکه ا یوصل کردم و تنها آهنگ

 یبودم و افتادم به جان آهنگها.آهنگ سرده نگاه پخش م کاریب ینطوریهم

خودم مگر وجود  یکردم که سردتر از چشم ها یفکر م نیشد و من به ا

خودخواه بوده ام و فقط به خودم فکر کرده  شهیمن هم، .درست است؟ اردد

با  شهیدرست است که هم، ام دهید همه را از خودم کمتر شهیام و هم

انسان بودم.با تمام  کیمن ، حال نیبا ا، تفاوت همه را نگاه کردم یب ینگاه

 نکهیانسان بودم.ا کیهم  باز، یواه یها یها و مغرورباز یخودخواه

باعث شد از اعتماد به نفس و ، هستم یدو مجرم اعدام یدختر واقع دمیفهم

کردم خودم را قانع کنم که من باز  یم یام کم کند.اما سع یغرور نوجوان

با پوزخند  نگاه  میپا ریز نیبه زم دیهستم و باز هم با مایسیهم همان ال

 حبتاز نبود م، ها یمهر یاز ب؛ سرد شده است میکنم!.نگاه من از نداشته ها

سام هم : گفت ییکه متعلق به آنها باشم!.و صدا یاز نبود مادر و پدر، ها

از ، ها یمهر یاز ب، از اجبارها، روزگار یاز تلخ؛ سرد است شیچشم ها

 کیاز نبود ، که دوستش داشته باشند یاز نبود مادر و پدر ، ها انتیخ

من و سام.اما با  انیمرهم بعد از حدود چهل سال عمر!. و چقدر تفاهم بود م

من  یدردها یشوم و او هم برا یمرهم نم شیدردها یمن برا، حال نیا

 به سوختن و ساختن تا ابد! میشود.من و سام محکوم یمرهم نم
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 سکانس بعد، کام حبس سه

 تند و من نظاره گر رهیکه م یزندگ

 یدونم ول یخوام دعا کنم نم یم

 لیدل یخوام ازت پس بگو که ب یم یچ که

 نیزم نیا یرو ندادم پا آسمونت

 میکس یب یرو پس بزار به پا میسرکش

 رمیبد درگ رمیمن م 

 !نمیجنگل با آدما سرسنگ نیا یتو

به سمت قتلگاه  ییکردم و دوتا هیبه سم یشانه ام را تکان داد.نگاه یدست

 .میمن به راه افتاد

 مظلوم نما یآدما نیام از ا خسته

 تموم نشد ارزون برام نه یزندگ نیا

 هرز موند برام یعلف ها فقط

 جا علفم تو دلم  فقط ترس موند االن به

تپش کردم تا جواب .اسمیتکان داد و سوار شد یتاکس کی یبرا یدست

الحمدهلل.دوباره : تکان داد و گفت یآره آسون بود.سر: سوالش را بدهم

 کردم. یآهنگ را پل
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 نقاب آدماس یبرا یما دواس دلگرم نگاه

 ماجراس که تهش عشقه  یجا هی

 روش زشته آره روش زشته! یحل درسته ول راه

ام  یزندگ ناال، دیدزد یشدند و سام من را نم ینم ریدستگ دیو مج یال اگر

آمدم اما  یمجرم به حساب م کی!. درست است که ؟ در چه وضع بود

 کیکردم.کاش من  یمطمئنا کمبود محبت از جانب پدر و مادرم را حس نم

مادر فوالد زره  یمادر به شکاک کی، یحاج یِریبه سخت گ یحت، پدر

 میمهم نبود!.هر چقدر بگو میاش برا هیبق گریداشتمشان.د اشداشتم.فقط ک

 میتی یتنها کیاما باز هم ، کنم یهستم و از خودم مراقبت م ین قوم

 توانم سام را پدرم محسوب کنم! یشوم.من اگر بخواهم هم نم یمحسوب م

 فصل نیبرام جالبه ا زیپائ

 ؟ هس یچ قیکس بگو ال یعاشق ب هی من

 پس! یچیق یزارم ال یدوزن م یحرف م برام

 اً رسم یش رهیدا دیبا رنیهمه گوشه گ نجایا

 ؟ کارش به کارم یزندگ هیچ

 خواهش که دارم! یمنت که نه ول خدا

 باشه جاده و راهش به کامم کاش

 نفر  بکنه خب با عشق نگام! هیبه  ازین
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زدم  یقدم م یچادر ی هیکنار سم، بلند ی.با آن مانتومیشد ادهیپ یتاکس از

؟ نمبما نهایا اوشیک یتوانم در خانه  یم یتا ک یعنی. میتا به کوچه برس

که  ستیروز هم ن کی!.فعال ؟ زنند یباره حرف نم نیدر ا بهیو ط هیچرا سم

آمده  هاست ک قهیو چهار ساعت و چهل دق ستیب، ری.نخشانیآمده ام خانه 

 ام و نرجس شده ام!

 ساختم از صفر و باختم از خودم. من

 رو من راست تر از تو نه! یکس دمیند

 خوان وقت خب باز تلف کنن یفقط م نهایا

 خوردم من تا کار بلد شدم. نیزم یلیخ

خودم.تو  یرم باال خونه  یمن م: گفت هیو سم میگذشت کیبار یکوچه  از

 ؟ یایهم م

 باشم بهتر است. نی!.نه من تحمل پسرت را ندارم.پائ؟ میبگو چه

 ؟ ییخط نکشم دورم نگو بچه کجا نه

 از جنس آسمونم نمیبچه زم من

 !ییبودن چقدر سخته خدا یاشتباه نجایا

دماوند  گمیم یاگه معذب؟ خوبه نیباال بعد ناهار برگرد پائ ایب یخوا یم-

 ؟ باال یای.منیبمونه پائ

 مثبت تکان دادم. یرا به نشانه  سرم
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 گاریسوختن از س نیب یجدا ش سخته

 !ادیتو چقدر از روز بدم م بعد

 بشم نهایا هیتا شب ادیزدم ز زور

 .نامیکه خوب تر از ا یدون یم قتاًیحق اما

را باز  اوشیک امیو خاموشش کردم.پ دمیکش رونیب یرا از گوش یهندزفر

 ؟ یایپس چرا نم؟ امتحانت تموم نشد: کردم

و خواستم کامالً از سرم  دمیمقنعه را از سرم کش من، میکه باال رفت نیهم

 .یمامان مردم از گرسنگ یوا: گفت ییکنم که صدا شیجدا

من نگاه کرد.دماوند هم  دماوند متعجب ماندم.مادرش نگران به دنید با

 نیهم یمانند خودشان واکنش دهم.برا دیکرد.خب با یشوک زده نگاهم م

 !یـــــــــــــیوا: دمیکش غیبلند ج

.مادر دماوند با دی.دماوند هم نگاهش را دزددمیسرم کش یبعد مقنعه را رو و

.ببخش گلم.دماوند اصال نهیفکر کردم دماوند پائ زمیببخش عز: گفت یناراحت

 گاه نکردها.ن

نظر حالل است.دماوند آنطرف داشت از خنده  کیجان. هیندارد سم اشکال

بهتر  نیفکر کنم من برم پائ: شد و من هم مثال شرمزده گفتم یمنفجر م

 باشه.

 ؟ نرجس جان یناراحت شد: جان شانه ام را گرفت و گفت هیسم
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 یکنم.با ناراحت یکجا بود دارم از دست پسر مزخرفت فرار م یناراحت

صورت پسرتون  یتو شهیروم نم گهینه خاله. بهتره من برم.د: گفتم یظاهر

 نگاه کنم.خداحافظ.

که  یپرواز کردم.تنها شانس نیمثال از شدت شرم ذوب شدم و به طبقه پائ و

 یلغات ذهنم جا رهیبه اسم خجالت در دا یبود که کلمه ا نیداشتم ا

از کنم و وارد خانه در خانه را ب الیخ یتوانستم ب ینداشت وگرنه نم

جلوتر  یناخودآگاه دستم به مقنعه ام رفت و کم، که وارد شدم نیشوم.هم

را باال  شیابرو یتا کیآمد و  رونی. مادر فوالد زره از آشپزخانه بدمشیشک

 ؟ در باز بود: داد و گفت

سال  40ام.سام پس از  دهیکنم با جذبه تر او در کل عمرم ند یم اعتراف

 یزن کار نیمجبور کند اما ا یبار من را به کار کی ینتوانست حت یزندگ

 کیزن  نیموضع دهم!.ا رییبه نرجس خاتون تغ مایسیکرده بود که من از ال

 نیبا هم یعنینوشتند. یم نیاسمش را در کتاب زنان آهن دیبود! با رزنیش

؟ تو یاومد نیپائ یخالته سرت رو انداخت یخونه »جمله به من فهماند کی

زدم  یبده....لبخند هل یجواب، مایسیفکر کن ال؛ کرد یقفل م شیذهنم جلو«

 .نی.شرمنده تو رو خدا ببخشنیدیدر زدم فکر کنم صداش رو نشن: و گفتم

دروغ  دمیفهم دیگو یکردم االن م ینگاهم کرد.هر لحظه حس م مشکوک

پلک چپت بپرد!.آب  یستین اوشیکه ک تو؛ مایسی!.نه خر نشو الییگو یم

: تکان داد و گفت یماندم که سر یو منتظر حکم قاض دهانم را قورت دادم

 ناهار. ایب
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مار دارد دور  کیلحظه حس کردم  کی.دمیکش قیعم یکه رفت نفس نیهم

: و گفت دیخند اوشیک دمیبه عقب برگشتم که د عی.سرچدیپ یکمرم م

 !یاُخت کمیالسالم عل

 یممامانت  یگ یمزه.نم یزهرمار ب: را کنار زدم و آرام گفتم شیها دست

 ؟ شد یم یچ دید

کرد.آخه داشت پسر  یم رونیب یخاتون رو با اردنگ نرجس، یچیه: دیخند

 کرد. یرو از راه به در م رشیسر به ز

از راه  ی.تو مادرزاداوشیزر مفت نزن ک: را کج کردم و با تمسخر گفتم دهانم

 !یبه در شده ا

 ؟ یدار تویاز ل آهنگ، یراست: که گفتم دیمعمول باز خند طبق

 دم! یگوش م عیمط ثمیمن فقط حاج م، نه حاج خانم: و گفتشد  یجد

 رهی.حوصله ام سر مایلوس نشو ک: ام گرفته بود اما با اخم گفتم خنده

 مجبورم آهنگ گوش کنم!

 یخوا یدارم.م عیمط ثمیمن فقط از م: تفاوت شانه اش را باال انداخت یب

 هم نخواه! یخوا ینم، بخواه

 یزیشکستن چ یر زدم که صدادم د یبه جاکفش یرفت.از حرص لگد و

 یهم جا ینگاه کردم. آخر سر جاکفش نی!.به زم؟ خود خدا ایبلند شد.

: آمد و گفت رونیاز آشپزخانه ب عی!.مادر فوالد زره سر؟ گلدان گذاشتن است

 ؟ شد یچ
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: وجب روغن.گفتم کی!.بفرما آش با ؟ اوشیک یکن یرا مسخره م من

 ست.گلدون افتاد شک یپسرتون پاش خورد به جاکفش

 ؟ خودش کو: فوالد زره با اخم گفت مادر

 اتاقشون فکر کنم! یدونم.رفتن تو یمن نم-

 یاکبر از بچگ یعل نیا: تکان داد و با حرص گفت یفوالد زره سر مادر

 بود! یدست و پاچلفت

 یرادار بودند.ب، من که گوش نبودند یرا آرام گفت اما گوش ها نیا البته

را عوض  میه راه افتادم و لباس هاشدم و به سمت اتاق معصومه ب الیخ

خانواده و  نیدست لباس هم نداشتم که به ا کی، خدا یکردم.محض رضا

 هرفتم.آشپزخان رونیسرم انداختم و از اتاق ب یبخورد!.چادر را رو دشیاعقا

 -یسام مشک یرنگ آشپزخانه ؛ کرد یسام فرق م یبا آشپزخانه  شانی

کرم رنگ بود.وارد شدم و -یا قهوه، نهایا یبود و رنگ آشپزخانه  دیسف

 ؟ مادر فوالد زره نیخوا یکمک نم: گفتم

 یماست مال دیدانستم چطور با یزدم.نم یعجب گند دمیخودم فهم بعد

برگشت و باز  اوشیبود که مادر ک یام وقت یکنم و گندم را جمع کنم.بدبخت

 ؟ یچــ: گفت شیابرو یباال رفته  یتا کیبا 

 نیوگرنه ا یتا گندت را جمع کن یداروقت  هیفقط سه ثان مایسیال خب

: کردن برآمدم یکند!.در صدد ماسمال یمادرفوالد زرهبدبختت م



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 213

.درست مثل نیهست یو محکم یبود که شما چه مادر قو نی...منظورم ایعنی

 کوه محکم! هی

 جهینت نیو چهار ساعت به ا ستیب یتو: چشمش را تنگ کرد و گفت کی

 ؟ یدیرس

!.لبخند آخرم را مایسیاخان کردن بس است الچ دیحرف خواست بگو نیا با

 .دمیچشمهاتون نگاه کردم فهم ینه تا تو: هم زدم

 یدروغ هم نگفتم.از همان اولش هم گفتم مادر فوالد زره!.چادر را رو ایب

 کاریچ: خانم گفتم بهیط یعنیسرم محکم کردم و رو به مادر فوالد زره.. 

 ؟ خانم بهیکنم ط

 تو زحمت نکش نرجس جان.: و گفت دیفوالد زره برنج کش مادر

نه تو رو : گفتم اورمیخوووووب را در ب یدخترها نیا یادا نکهیا ضمن

 کنم. یخدا...احساس اضافه بودن م

 خداست! بیمهمون حب: کرد و گفت یفوالد زره اخم مادر

!.سفره را همراه ؟ عدو خداست یپس چه کس، خدا هستم بیمن حب اگر

 کی یبودم وقت دهیوقت ند چیدر آمد.ه از یکه حاج میپهن کرد اوشیمادرک

 ی!.پس ب؟ دارد یهمسر چگونه واکنش کی، شود یشوهر وارد خانه م

 اطیرا در ح نیماش یخانم تا حاج بهی.طیشدم به در ورود رهیخجالت خ

آشپزخانه  یرفت.گوشه  یکرد و به سمت در ورود ولغذا را ، پارک کرد

را باز کرد  در، دیچک یم یکه از آن خستگ یا افهیبا ق یپنهان شدم.حاج
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 یتواند لبخند درست و حساب یبشر کال نم نیا، خانم لبخند کوتاه بهیکه ط

 .یسالم.خدا قوت حاج: زد و گفت، بزند!

سالم خانم.شما هم خسته : هم سرش را بلند کرد و لبخند زد و گفت یحاج

 .ینباش

د انداخت و به سمت اتاق به راه افتا یچوپ لباس یکتش را رو یبعد حاج و

 نیو غبطه به ا یسفره شد.با ناراحت دنیو مادر فوالد زره دوباره مشغول چ

 نیاما هم؛ نبود نهایاز ماچ و بوسه و بغل و ا یصحنه نگاه کردم.خب خبر

 نیکس ا چیسوزاندند.ه یبودند که من را م یقیو حق قیعم یلبخندها

 یکاش قدرشان را م اوشیبود!.آه ک امدهیبه استقبال من و سام ن نیچن

 یاست.فرق ابیکم اریبس، لبخند پدرومادر نیا یدانست ی.کاش میدانست

که پدر و مادرش از هم جدا  ایهم من که پدرومادر ندارم و هم فار؛ کند ینم

 اوشیک یمان مفهومِ زندگ ییشده اند و چه دماوند که فقط مادر دارد!سه تا

 نیا اوشیکاما ، مان پر از حفره بود یمان زندگ یی. سه تامیدیفهم یرا نم

 یخانواده اش با هم مشکل یکه اعضا دمید یحفره ها را نداشت.واضح م

سرت بود که من  یباال یآمد ایبه دن یوقت یتو مادر دار اوشیک نیندارند.بب

در حسرت  ندحساس است اما دماو تتیترب یکه رو یتو پدر داشت، نداشتم

دارد! درست که ن، خواهد یخانواده اش را م تیحما ایفار، پدر داشتن است

 نکهیا اوشی.آه کیحداقل آنها را دار اما، یاست با خانواده ات تفاهم ندار

، یو نسب دار اصل، یاست که خانواده دار نیبه خاطر ا یدائماً خوشحال

 یرا از گوشه  مرا بدان!.اشک تیقدر داشته ها؛ !.خوش به حالتیدار تیحما
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مجرمِ معتادِ  یِمن دختر دو فرد اعدام: پلکم پاک کردم و زمزمه کردم

 !ستمیموادفروش ن

مشغول کمک دادن به من و ، اش یخستگ یهم آمد و با همه  معصومه

کار  ریهم تا سفره کامالً پهن شد آمد. چقدر قشنگ از ز اوشیمادرش شد.ک

 نیکنند و ا یخانواده مردها کار نم نیدر ا دمیفهم شبیدر رفته بود.البته د

قاشق برنج و قرمه  کیکه  نی.همدوش خانم ها است یرو نیسنگ تیمسئول

عمرم دست پخت مزخرف  ی!.همه ؟ چه یعنیغذا  دمیفهم، خوردم یبزس

چقدر خوشمزه : بلند گفتم نکهیشهال را تحمل کرده بودم.دست خودم نبود ا

 اس.

مادر فوالد زره بدون ، تکان داد یسر یحاج؛ اول با تعجب نگاهم کردند همه

ه غذا خوردن ادامه داد و اما طبق تفاوت ب یمعصومه که ب، لبخند تشکر کرد

چقدر  یدید، را تا بناگوش باز کرده بود.آه ششیمزه ن یب اوشِ یمعمول ک

 بار یو باقال اری..حاال خر ب؟ .حاال خوب شد؟ مایسیال یشد عیقشنگ ضا

 !یعجب دختر سبک: دیگو یبا خودش م بهیکن.االن ط

 میبرا نکهیا !.با؟ فرستاده است امکیپ یچه کس یعنی.دیلرز بمیدر ج یگوش

را  چادرم، میایب رونیشدنم ب عیضا الیاز فکر و خ نکهیا یمهم نبود اما برا

 یایاز مزا یکیاست  نیا؛ دمیکش رونیب بمیرا از ج یو گوش دمیجلو کش

؟ بچه یبرگشت یاز قحط: را باز کردم امکی!.پ؟ دیآور ینم مانیچرا ا، چادر

 مامانم سکته زدا.
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 رونیشدنم ب عیضا الیفکر و خهم خوب از  چقدر؛ دمیبا حرص لب گز

 یبرگشته حــــاج عل یعمتون از قحط: آمدم.جوابش را دادم

، کنم!.البته قبل از ارسال یمن ازتون تشکر م نیاکبـــــــر!.شما جنبه ندار

 درست نبود نمک بخورم و نمکدان بشکنم. ؛ را حذف کردم امیدوم پ یتکه 

*** 

دوست داشتم در ذهنم او را .نیاصغر و مادرش آمده بودند طبقه پائ یعل

چرا  یجغل مذهب نیاز حرصم کم شود!. اصال ا یاصغر صدا بزنم تا کم یعل

اسم  ندیگو ی.مگر نم؟ اکبر یفشن اسمش عل الغوزیاسمش دماوند بود و آن 

سرش  ریخ، .االن دماوند؟ گذارد یم ریانسان تاث ی ندهیو آ تیدر شخص

؟ شجاع و بزرگ است یلیخ اوشیک ای.؟ کوه دماوند استوار است ثلم

بچه  اسم، نهایو ا تیشما بر اساس شخص یهمه که مثل دَد: گفت یی.صدا

پرانده اند!.حاال مثال  یزیچ کی ینجوریها هم یرا انتخاب نکرده اند!.بعض

اسمش فانوس  یاگر کس ای؟ ناز است یلیخ، اسمش الناز باشد یاگر کس

، است هیاسمش حان یکس یمثال وقت ای ؟ است یدست  غچرا هیشب، است

با کاغذ کادو و  دیاست با هیاسمش هد یاگر کس ای؟ مهربان به شوهر است

 ...؟ شده باشد چیپ کادو، ونیپاپ

جان مشغول حرف بودند و معصومه هم مدام با خجالت سرش  هیو سم بهیط

 یم یزیکرد و چ یسرش را بلند م یچسباند و گاه یاش م نهیرا به س

 یحاج یباشم!.نگاهم رو دهیکش خجالت نگونهیندارم ا ادیوقت  چیگفت.ه

اصغر  یو عل اوشیداد و ک یبه اخبار گوش م ییکه بنده خدا از تنها دیچرخ
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کردند.من هم که انگار وجود  یو پرتقال کوفت م بیس یدو لپ اشتندهم د

 یم، بلند شد و به سمت من آمد.نه اوشیدفعه ک کینداشتم!. یخارج

اش را  یگوش شخندی. با ن؟ اوردیدر ن یباز عی.ضا؟ ؟ خواهد چه کار کند

 !وی دین یآ، ویالو  یآ یبیحب: اپن گذاشت و زمزمه وار گفت یرو

(Habibi I love you...I need you!) 

شدم و فحش کشش  یوار به اپن نشسته بودم وگرنه بلند م هیمثال تک فیح

خواست برود در  ی.وقت؟ مزه شده بود! یانقدر ب داًیجد اوشیکردم.چرا ک یم

 بدجور خاطرخواهتم نرجس خاتون!: گفت دیپوک ینده ماز خ کهیحال

کف فرش ولو بودند.همه  اوشیاصغر و ک یعل، بعد یا قهیرفت و دق و

زدم و  یاپن افتاد.لبخند یرو یسرشان گرم بود.بلند شدم که نگاهم به گوش

چادر را از  عیوارد اتاق معصومه شدم.سر یدیبا ببخش یضمن برداشتن گوش

؟ دکمه دارها بود نیچرا از ا یگوش ینشستم.راست گوشه کیو  دمیسرم کش

صفحه بک گراند  دنی!.آهنگ ها را بردار.قفلش را باز کردم که با دالیخ ی.ب

 یچکار م یبک گراند گوش ی)ره(روینیجفتشان باال زدند.امام خم میابروها

و  دمیاز خودم خجالت کش ، در عکس ینیاخم امام خم دنی.با د؟ کرد

بعد به عکس العمل خودم خنده ام  ی.ولدمیلو کشناخودآگاه شالم را ج

اخم  ی.شرمنده ولیامام ای کمیالسالم عل: گفتم ینیو رو به امام خم تگرف

 اش سرک بکشم. یگوش یمجبورم تو باز، نیهم کن

وارد منو شدم و در مشغول جستجو در پوشه ها شدم.بلوتوث  الیخ یب پس

؛ یراحت نیدم.البته نه به اخودم ارسال کر یرا برا لهایرا روشن کردم و فا
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ها کار کنم و دوماً سرعت بلوتوث داغون  ینوع گوش نیبلد نبودم با ا کی

امام  یاپوشه که پر بود از تمام عکس ه کیشدم. یوارد گالر الیخ یبود!.ب

اما ، شناختم!.اول خواستم بلند بخندم یو رهبر و هر چه شهدا که م ینیخم

فرد  کی قیاعتقادات و عال نهایرد.ازشت است و خجالت دا یلیخ دمیبعد د

خودش  یبه آنها را نداشتم.به هر حال هر فرد برا نیبودند و من حق توه

 ریرا ز تیشان نیا، دنیخند یداشت و درست نبود که من با الک یتیشان

از  نهایبود که ا نیضمناً بخاطر ا، کردم یمسخره م نکهیسوال ببرم.البته ا

اشخاص مهم جامعه  نیبه ا ینیقصد توه چیبود وگرنه من ه دیبع اوشیک

 یمذهب یاصغر در انواع لباسها یعل یپر بود از عکس ها یبعد لینداشتم!.فا

ها  امکیپ جعبهوارد ؟ اکبر یعل ایاصغر است  یعل یگوش نی.ایو آخوند

 .!یاوقات شرع یامکهایپ ای رانسلیا یامکهایپر بود از پ ایشدم.

 اوشیر است.اما در دست کاصغ یعل یگوش نیکه ا دمیحرص فهم با

اپن  یرو یباز عیرا بدون ضا یشده بودم!گوش عی!!چقدر ضایبود!.لعنت

ارسال  شیچند عکس مورددار برا، خودم یبرگرداندم.البته از طرف گوش

اش حجم  یبک گراندش قرار دادم.چون گوش یصفحه  یکردم و رو

 یعکس ها یرا حذف کردم تا فضا برا امشهدا و ام یعکس ها، نداشت

 یروم باال.نم یگفت نم اوشیباز شود.شب هر چه اصرار کردند ک یمنکرات

 رفت باال. ی!.آخرش با اخم حاج؟ توانستم بفهمم چه مرگش است

داشتم.خسته بلند شدم و فراموش  یاحساس دستشوئ داًیبود و شد شب

زدم.آه  رونیب یهمانطور نیهم یبرا ستیخودمان ن یخانه  نجایکردم ا
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آمد که با شلوارک  ادمی عیهستند!.سر اطیکه در ح ییها یلعنت به دستشوئ

چه  ندی!.اگر مادر فوالد زره مرا بب؟ بکنم یآمدم. حاال چه غلط رونیو تاپ ب

سر راه قرار  یکنم کس یخواهش م ایشوم!.خدا ی!.حتما کشته م؟ شود یم

خدا!!.بهتر است تا صبح در  ای!!...؟ ندیمرا بب یمن!.اگر حاج یخدا ی.واردینگ

خواهند  یو مادر فوالد زره م یبمانم...نه نه!.صبح حاج یدستشوئ نیمه

 ؛ بزنم یشدست به اقدام خودک یدر همان دستشوئ نکهی!.قبل از ارندیوضو بگ

 یم قول؛ ستادمیزدم.پشت در خانه ا رونیاز آن ب ، آن هم حتماً با شلنگ

 دیبا، ده تومان نذر دهم.خب، و سالم برسم به اتاق معصومه حیدهم اگر صح

به سمت اتاق  عی! سرسه، دو، کیبدوم.در خانه را آرام باز کردم. عیسر

رد ، زره دو مادر فوال یاتاق حاج یجلو، غول یو از مرحله  دمیمعصومه دو

بدون ، امشب: گفت ییشدم و خواستم در اتاق معصومه را باز کنم که صدا

از خودشان را به ما  یگرینرجس خاتون ها رخ د یشک شب ظهور است.وقت

نشده  لیتا جامعه به فساد مطلق تبد دیایب دیامام زمان با، دهند یان منش

رو از  تپسر ینیبب ییاز نرجس!.آخ مامان کجا یگریاست ورژن د نیاست.ا

 نیتضم یا تهیچه افر یرو یدید یم ی!..عمه کاش بود؟ راه به در کردن

 نیمن با ا ایکنه..خدا یکنه که نگاهت نم یم ی.همون دما کار خوبیکرد

 جهنم رو به اسم خودم زدم! یهمه ، گاهن

ناقص را رد  یسکته  کیشاهد است که سنگ کوب کردم و بدون شک  خدا

فوت کردم.به سمت  رونیام حبس شده بود را به ب نهیکه در س یکردم.نفس

 یمزه م یلیخ راً یاست.اخ زیبچه چقدر ه، برگشتم.برق نگاهش را اوشیک
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 ی ژهیو اری، غمبریپسر پ، جهنم مالک، خوشمزه: کردم و گفتم یپراند!.اخم

 خرچران شهر قصه ها....، اکبر خـــــان یعل حاج، انامام زم

 یچ یبگ شهیم، یکه با من دمیفهم؛ شدم.با نگاهش گفت رهیصورتش خ به

 ؟ یتو مگه قرار نبود باال باش: کردم دی!..اخمم را تشد؟ یبگ یخوا یم

، .نه جانم؟ الرم با یمن م یفکر کرد: دیصورتش را پر کرد اما نخند خنده

 .دمیخواب نیاومدم پائ یواشکیهم  شبیده.د یانتن نم یفا یباال وا

 ؟ کوش پس؟ نیدار یفا یوا: با تعجب گفتم حشیتوجه به توض یجا به

 کهیبابام تا ت یرو بزارم جلو یفا یمودم وا یانتظار دار ییخدا: کرد یاخم

 ؟ ام کنه کهیت

 .ایرمز...رمزش رو بده ک-

حاج  من؟ ایاالن شدم ک گهینه د: کرد نیرا باال پائ شیبا خنده ابرو اوشیک

 به نامحرم معذوره! یفا یهم از دادن رمز وا یاکبرم.حاج یعل

 یفا یمحتاج وا یمزه شده است...به جهنم!فکر کرد یچقدر ب میگو یم من

کردم که سرش جلو آمد و  یطور داشتم با اخم نگاهش م نی.هم؟ هستم

گونه ام  یآرامش رو یبوسه ، کنم دایواکنش پ یبرا یفرصت نکهیقبل از ا

ما چاکر نرجس خاتون هم : نگاهم کرد و گفت ینشست.با لبخند گشاد

 تا هشته.شب خوش! کی هم.رمزش میهست

گونه ام گذاشتم.او  یچشمم رفت.دستم را رو یو تند و فرز از جلو عیسر و

ام است.اصال مگر س دهیاست که بعد از سام گونه ام را بوس یکس نیحتماً اول
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دخترانه شدم و  یها یباف ایرو نیا الیخ ی!.ب؟ است دهیگونه ام را بوس

 یتو خجالت نم: جان با اعمال شاقه آمد لیخواستم وارد اتاق بشوم که عزرائ

 ؟ یگرد یخونه م یسر و وضع تو نیبا ا یکش

 ری.تقصندیمادرت مرا بب یکرد یکار آخرش؛ اوشیخدا.لعنت به تو ک ای

خل تر از خودم کل کل  کیدر اتاق دارم با  یساعت جلو مین، خودم است

 یخانم را چه م بهیط یبرزخ ی افهیق نیکنم!!.به عقب برگشتم.ا یم

 یو قلدر یبزرگ یکه ادعا یهر کس یکردم..آب دهانم را قورت دادم.جلو

 مایسیشدم!.نه ال یم موش، دمیرس یمادر فوالد زره که م نیبه ا، کردم یم

 یفوالد زره است!.سع یمادر عصبان کی فقط، ستیباش.او غول که ن یقو

 یلحظه فکر کردم خونه  هی دیببخش: باشم شهیکردم مانند هم

 خودمونه.شرمنده.

نکرده  یدو روز عذرخواه نیا یبه اندازه ، در تمام عمرم، وقت چیه

درونم را کشته بودم و نرجس شده بودم!.مادرش با همان  یمایسیبودم.ال

اکبر  یهم خوابه.اگه عل یدش و حاجاکبر نبو یخدا رو شکر عل: اخم گفت

 ؟ آخه دختر یکرد یم کاریچ دتید یم

 نکهیاکبر خان!.قبل از ا یشما رفت عل یپا شیپ نیهم؛ یخال تانیجا یوا

 بهیط ری... اصال حواسم نبود.شبتون بخنیباز هم ببخش: دهم گفتم یباز سوت

 خانم.

تم و با خودم ام گذاش نهیس یخودم را در اتاق انداختم.دستم را رو عیسر و

تشک  یآخرش.خواستم رو دهیکار دست من م جانیهمه ه نیبابا ا: گفتم
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افتاد.خاک دو عالم در سرت  نهیبخوابم که نگاهم به خودم در آ

 یتاب شل و ولم رو، پسرانه ام در صورتم پخش شده بودند ینرجس!.موها

به خودم در  میزانو یسر خورده بود و شلوارک باال، سمت چپ زشانه ام ا

 یکل کل م اوشیک یشکل دو ساعت جلو نیزد.من با ا یچشمک م نهیآ

، نبود زیزدند.او ه یبرق م شیخدا که چشم ها ی!.حق دارد بنده ؟ کردم

چرا انقدر ؟ است دنیچه وضع لباس خواب نیبودم!.آخر ا عیضا یلیمن خ

 مایسیدفعه ال کیشدم و بعد  رهیخ نهیدر آ دمکم به خو هی.؟ تنگ است

 جهنم!: اال انداختم و گفتمب یشدم.شانه ا

 نترنتیبه ا، کردم و بعد با زدن رمز دایرا پ یفا یتشک ولو شدم.وا یرو و

داشتم که  جیپ کیو ورود به آن بود. نستاینصب ا، کار نیوصل شدم.اول

دانستم چرا  یرا.نم یفالووم کرده بود نه من کس یبود و نه کس تیویپرا

 دی!.پست جد؟ دهد یمنفر رکوست ن کیخدا هم که شده  یمحض رضا

دختر  نیاصغر است و اما....ا یکنارش که عل تیقضم نینگاه کن.ا ار اوشیک

زشتِ  نی..ا؟ ؟ من بودم، اش یباز و بسته و ژست معتاد یچشم ها نیبا ا

 یب ی! تو تا امشب مرا سکته ندهاوشی.لعنت خدا به تو ک؟ مسخره من بودم

وارد تلگرام شدم که  عی.سردمیام کوب یشانیرا به پ ی.گوشیشو ینم الیخ

 شیاست.هر چه از دهنم درآمد پشت هم قطار کردم و برا نیآنال دمید

: خورد و جوابش تا ما تحتم را سوزاند نیربع س کینوشتم و فرستادم.بعد از 

 !سیپوکرف یو بعد چند اموج؟ بوسه انقدر دعوا مرافه داره هی یعنی
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هم نبود.با  المیخ نیع که آن بوسه را به کل فراموش کرده بودم و اصال من

کرد که جوابش باعث شد  پیتا شیرا برا تمیعصبان لیدل، یشتریحرص ب

 ی)اموجایستین یجنبه ا یدونستم دختر ب یم ییخدا: شوم سیپوکرف

 کنم نگران نباش. یرو هم درست م نستایخنده(اشکال نداره پست ا

کردم که  کیهمان پست کل یشدم و رو نستایدوباره وارد ا الیخ ی....بیعنی

به قدرت فتوشاپ  یعنیشدم. جشیاصغر را تگ کرده است.وارد پ یعل دمید

!.پس چرا انقدر ؟ دماوند خودمان است نیعکسِ هم، عکسها نیآوردم.ا مانیا

 تیمقض نیهم دختر بودند...ا شیفالوورها ی!.ماشاهلل همه ؟ خوب شده بود

.آن هم مچیقسمت باعث شد از خنده به خودم بپ کیچقدر فالوو دارد!!..

 : بود که نوشته بود لشیپروفا

(Pr.Damavand) 

 اعتماد به عرش را هم رد کرده بود! گرید یکی نی.ااوشیرحمت به ک صد

*** 

.معصومه.من.در اوشیک؛ .از سمت راستاوشیمن.معصومه.ک؛ سمت چپ از

خانم  بهی.طمیرفت یبه سمت مسجد جامع م میو داشت مینشسته بود نیماش

، را هم نخوانده بودم یکه نماز معمول یبودند.منهم جلو نشسته  یو حاج

 نیهم هم اوشیکردم ک یخواستم بروم جمعه اش را بخوانم!.حس م یم

کردم سام االن دارد  یفکر م نیشده بودم و به ا رهیخ رونیحس را دارد.به ب

حتما ؟ شده است الیخ یب ایگردد  ی.باز دارد دنبال من م؟ کند یچکار م
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از او  نکهیبا ا، شکند.کاش سام یدمش گردو م دارد با یآن البرز عوض

 یکه دختر واقع دمیفهم یوقت نم چیگرفت و من ه یزن م کی، متنفرم

 ...میخانواده بود کی، نهایا اوشیمثل ک مو ما ه ستمیشان ن

بر من نازل  میال یعذاب، دفعه کیافکار غوطه ور بودم که  نیهم در

 ؛ دیچیپ نیبلند در ماش ییشد.صدا

 )...(شبیبا هم دتا دوقلو  دو

 رفتم توشون مثل بنالدن عیسر منم

 ادینگاهم کرد و بعد بلند فر یاول با ناباور اوشی.کدمید یرا م ایک فقط

 الصالح! یعل یالصالح!.ح یعل یح: دیکش

 جنبه شدم یب یلیگم به خودم که خ یم نویا

 یچسبه دو نفر یبازم م، چرخه دورم یم ایدن

 سرم اگه شده دعوا سرم! فدا

 العمل! ــــــــریالعمل...ا)بلندتر(خ ریخ یعل یح: نعره زد وشایک

دانستم چرا  یشدم...اما نم رهیام خ یآمدم و به صفحه گوش رونیشوک ب از

اَه ؟ نکرده بودم پس چه شده بود کیکل یآهنگ یشود...من که رو یخفه نم

 ساکت شو! یلعنت

 باالمه تویکه ل گهیباز هم م، سواد هم که باشه یب

 رو باهامه دیند بره هنوز عاسف اگه
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به  نیماش شهیو از ش دیرا از دستم کش یدفعه جهش زد و گوش کی اوشیک

، خواند یاذان نم گرید اوشی.کمیپرتاب کرد.همه استپ کرده بود رونیب

 یلب دعا م ریکرد و مادر فوالد زره داشت ز یم یرانندگ الیخ یب یحاج

شده بود و من هم  رهیه رو خخواند و فقط معصومه بود که شوک زده به رو ب

دهانت را ببند نرجس تا پشه در  دیبگو دینبو یبهتر است.کس میاصال نگو که

چرا ؟ کند ینم ادهیمرا پ یآن نرود.آب دهانم را قورت دادم.پس چرا حاج

 ؟ شد یچ: آرام گفتم؟ کند یو داد نم غیمادر فوالد زره سرم ج

 ییصدا کیهم بدتر بود. جوابم را دهد اما او از من اوشیداشتم ک انتظار

تو گوششه  یرفته بزنه و مامان هم هندزفر ادشیبابا سمعکش رو : گفت

 خونه. یعاشورا م ارتیداره ز

.بنده دیکش ینفس راحت اوشیو ک دمیکش ی.پوف؟ معصومه بود یصدا نیا

بود و البته که  دهیبازار را فهم عیمرد.معصومه فقط ضا یخدا داشت م

به ، شد و هر چقدر هم چشم غره برود یممحسوب ن یمعصومه عدد خاص

که هر چقدر  یاپل یگوش؛ دمیکش قیعم ینبود.آه اوشیمن و ک یجا چیه

جان سالم به در برده بود با  یشکست و از دست دزد ینم دافتا یم نیبه زم

 یمایسیکردم از ال یپرتاب شد.هر چقدر سع رونیبه ب اوشیحرکت ک کی

بدون  دیفقط من با یعنی.توانستمن، الیخ یب: میو بگو رمیدرونم کمک بگ

خواست  شیاز بابا اوشی.ک؟ شود ریختم به خ زیشدم تا همه چ یم یگوش

: کار را کرد.معصومه با حرص گفت نیهم هم یاجاش کند و ح ادهیتا پ

 .نیلطفا سمعکتون رو بزن، باباجان
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را تمام  شیعاشورا ارتیهم سمعکش را زد و مادر فوالد زره هم ز یحاج و

 متنفرم! تویکرد.از ل

*** 

 یخواستند بروند خانه  یخانم م هیخانم و سم بهیرفته بود حجره.ط یحاج

شد از سر جلسه  یم یشان که روضه داشتند.من هم که سه ساعت هیهمسا

حتما ، مچم نوشته بودم یکه رو ییها یامتحان آمده بودم.به لطف تقلب ی

وشتم.نه که ن ینم یگریدست د یوقت از رو چیگرفتم.ه یم یخوب ینمره 

 یامتحان ب کی یداد برا ینه!.غرورم اجازه نم، الناس معتقد باشم قبه ح

بمانم و  داریدادم تا سه نصفه شب ب حیشوم.پس ترج یگرید محتاج، یمعن

 .سمیتقلب بنو

شنوم  یمن نم نکهیا یو به هوا دیکش یخانم را کنار هیسم، خانم بهیط

.اگه دماوند و ؟ خونه میارذ یدختره رو تنها م نیدرسته ا هیسم: آرام گفت

 ؟ یچ نیاکبر اومدن پائ یعل

 ناهار هم پختم براشون.، .من به دماوند گفتم باال بمونننیپائ انینه نم-

 ...نیپائ انین-

، نه نگران نباش.تازه معصومه هم هستش.دماوند هم فردا امتحان داره-

 کنه نترس. ینم یاکبر هم که بدون اون کار یخوند.عل یداشت درس م

 خوره. یکه چشمم آب نم من-
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.زود بر ستیشد..تازه همش دو ساعت هم ن رید میبر اینگران نباش.فعال ب-

 .میگرد یم

 یدانستم نگران بچه ها یزدند و رفتند.نم یبه من لبخند هیو سم بهیط

نماز ، پاک دامنشان.معصومه ی.بدون شک بچه ها؟ من! ایپاکدامنشان بودند 

دست  کیو  دمیکش یم نفس راحتظهرش را که خواند رفت حمام.من ه

.چادر را در اتاق گذاشتم و شال دمیپوش یکوتاه و شلوار نسبتاً راحت یمانتو

 یگفتم.دعا دعا م شیو آخ دمیکش میموها یتو یسرم کندم.دست یاز رو ار

بافتم که در  یم ایخودم رو یداشتم برا نطوری.همدیایکردم فعال معصومه ن

 یهستند خواستم سفره را به جا هیو سم هبیط نکهیخانه باز شد.با فکر ا

اصغر دهانم باز ماند.  یو عل اوشیک دنیسرم بکشم که با د یچادر رو

به  عیبود.سر نیکه داشتم ا ی!.تنها واکنش؟ چرا انقدر باز است ششانین

برو  ایب: و گفت دمیشرت را کش یت یهجوم بردم و گوشه  اوشیسمت ک

 خونده اس.فاتحه امون  ادیاالن معصومه م رونیب

نگران نباش.فعال فعال ها جاش : برداشت و گفت، شرتش یت یرا از رو دستم

 خوبه.

 ؟ نیکارش کرد یچ-

 .شهیدر حموم خراب شده باز نم فقط، یچیه: اصغر یعل

 یبود!.عل اطیبود که حمامشان هم در ح نیا نهایا اوشیک یخانه  یخوب

 نیشرت آست یود.تدماوند ب؛ اصغر نبود یعل گرید ییاصغر را نگاه کردم.خدا
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که دماوند است.نگاه  یعنی، فشن شده اش یو موها یکوتاه و شلوار ورزش

تو  شهینرجس خاتون روش نم گهیکه د: و گفت دیخند دیام را که د رهیخ

 یزل زد نیکه همچ نهیمن نگاه کنـــه...مامان من کجاست تو رو بب ورتص

 ؟ به من

اش گرفتم.رو به  دهیو نادکردم  یگرداند.اخم یخودم را به خودم بر م حرف

 ؟ نیپائ نیاومد یواسه چ: گفتم اوشیک

 .مینینرجس خاتون رو بب دیآپشن جد: گفت طنتیبا ش اوشیک

 اکبر که جونت درآدها.. ینکن انقدر بهت بگم عل یکار ایک: اخم گفتم با

 کنن. یصدام م نطوریتو خونه ا یخودت گفت: همان دماوند ای تیپاراز

 !؟ به تو چه نخود: تماخم نگاهش کردم و گف با

 نیبهتر نی.انیول کن یوجدان: گفت گرانهیانجیطبق معمول م اوشیک

 .میخوش بگذرون نیایفرصته.ب

اشاره کرد و  میکه دماوند به موها یا یچه خوش گذران میبگو خواستم

 ؟ یکه موهات رو کوتاه کرد هیچه مدل نیا: گفت

 .یلهستان: نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

دم در خانه!.انجمن  ی!.سلماناوشی!.دماوند!.کمیها!.لهستان!. مومن

من آن  نکهی.امیمانده بود یلهستان یمدل مو نیدر کف ا ی!.همگشگرانیآرا
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دستم رو شود  نکهیداند!.قبل از ا یخدا م، آوردم میلحظه لهستان را از کجا

 ؟ نیکن کاریچ نیخوا یمثال م؟ خب: با اخم گفتم

 باف! ریعمو زنج: با پوزخند دماوند

 ؟ چطوره؛ میبرقص، زارم یآهنگ دبش م هی: وشایک

 ؟ یهست یپسر حاج یتو مطمئن: من

 .هیمطمئنه که پسر حاج نمیا، ینرجس خاتون یاونقدر که تو مطمئن: دماوند

و خفه  یریاون زبون درازت رو بگ یجلو قهیده دق یتون یتو م نیبب: من

 ؟ یریخون بگ

 !.بسه بابا.یکش سیو گ سیگ نیایبابا...حاال ب یا: اوشیک

تو لنگ بندازن.چقدر به  یجلو دیبا ونسکویو  سفیونی یسازمان مل: دماوند

 .ید یم تیاهم یصلح مل

 ؟ شهیمحسوب م یاالن جز خوشگذرون نیا: من

 !یباحاله.دُم باز یلیبلدما.خ یباز هی: گفت جانیکرد و با ه یفکر اوشیک

بلند  دی!.دماوند تا تعجبم را د؟ یگشاد شدند.دُم باز میها چشم

 .هیباحال یباز یلیخ، نی.به اسمش نر؟ چتونه بابا: گفت اوشی.کدیخند

 ؟ هیخب حاال چطور-

فرو  مانیبلند معصومه را از پشت در شلوارها یها یروسر؛ بعد قهیدق چند

 یمادر فوالد زره که نم یها ی.از روسرمیدُم داشت نگونهیو ا میکرده بود
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نداشت.قرار بود کوتاه تر از معصومه وجود  یواریو د میاستفاده کن میتوانست

 یلیبرنده بود.خ، دم داشت، که در آخر ی.هر کسمیرا بکش گرید کی یدم ها

از پشت دمت  یتا کس یکرد یتوجه م دیبود.تمام مدت با یا یاسترس یباز

 یکرد و باز یرا نکشد.آب دهانم را قورت دادم و دماوند هم دمش را جاساز

 یو تکان نم میدبو ستادهیشروع شد.هر کداممان سه گوشه با فاصله ا

 یزیچ یتحرک دی!.باشهیکه نم نجوریبابا ا: با اخم گفت اوشی.کمیخورد

 .نیداشته باش

رقابت  یبعد خودش به سمت دماوند هجوم برد و من هم وارد صحنه  و

به جان من  ییچشمک زدند و دوتا گریکدیشدم.آنها دبه درآوردند.به 

.با خنده اوشیست کرفتم دماوند بود و سمت را یافتادند.سمت چپ که م

 !!ارمیکنار تا برم معصومه رو ب نیبر؟ ستین یانصاف یذره ب هیاالن : گفتم

کنه.تو  یرو تحمل م یمعصومه فعال داره عذاب اله: و گفت دیخند اوشیک

 خودت رو بپا.

 اوشیکه ک دمیدو یگریکشان به سمت د غیبه سمتم حمله کرد و ج دماوند

 عیاما من هم سر دیسر دمم را کشظاهر شد و دماوند هم از پشت  میجلو

سقوط  نیزم یزد و رو میپا ریبرگشتم و دمش را خواستم بکشم که ز

بر سر خودش  یسرم به حالت مسخره ا یباال اوشیمن!. ک یخدا یکردم.آ

 خانم چپ کردن. هیخاک به سرم حاج: فتو گ دیکوب

 یوسراما ر دی.البته کشدیبه خودش بجنبد دماوند دمش را کش نکهیاز ا قبل

.درد کمرم دیکرد و دم دماوند را کش یطانیش یخنده  اوشیشد.ک یجدا نم
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 کیاز چه قرار است. هیمتعجب نگاهشان کردم تا بفهمم قض، فراموشم شد

 .اوشیک ینامرد یلیخ: دفعه دماوند بلند گفت

 .گهیدست د هی ایب ینامرد نه باهوش!.زرنگ: و گفت دیخند اوشیک

 .مشکل داره.هیمنکرات یینه.خدا: گفتم دیبگو یزیدماوند چ نکهیاز ا قبل

 یمشکل شرع، چون دست من خورد به کمر تو: با پوزخند گفت دماوند

 ؟ داره

 .ستمی.من راحت نستین یخوب ینه خب..کال باز-

روت  یمثبت ریخانواده ام عجب تاث یکن یحال م: و گفت دیخند اوشیک

 ؟ داشتن

 ؟ دمت جدا نشد یچطور: عوض کردم نگونهیرا ا بحث

.بعد دم رو به کش شلوارم دمیشلوارم رو برعکس پوش: نشست و گفت مکنار

 ؟ نیبستم تا جدا نشه.راه حل رو حال کرد

 مسخره.-

دو فرش که کنار هم قرار  نیتر بود.اسمش زو بود.مرز ب مسخره، یبعد یباز

 کی یو دستها ستادیا یفرش م کی یبود.هر نفر رو یمرز باز، گرفته بودند

 یشد.باز یبرنده م دیکش یرا م یگریکه د یر کسگرفتند و ه یرا م گرید

: کرد و گفت نیرا باال پائ شیبود.دماوند ابروها اوشیدماوند و ک انیاول م

 !یهست یفیچه موجود ضع نهیبب مایخوام س یفقط م
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 .تیفارنها یبپا برعکس نشه صد درجه : دیبلند خند اوشیک

وند فرش و دما ییفرش باال یرو اوشیرا گرفتند.ک گریهمد یدستها

، ما بود یفرش شده. اگر در خانه  یخانه  یایاز مزا یکیهم  نی.اینیپائ

 یرا م گریهمد ییرا انجام داد!.دوتا یباز نیشد ا یپارکت ها که نم یرو

دانستم اما  یرا نم دیخند یم یبه چ؛ که از خنده مرده بود اوشی.کدندیکش

 داشت. اوشیدر شکست ک یسع، نیآهن یبا اراده  ماوندد

بکش : شدن دستش سرخ شده بود گفت دهیاز شدت کش کهیدر حال ونددما

 خان. اوشیکنار ک

 دما خان. یباخت: هم به زور گفت اوشیک

فرش  یرو اوشیکه ک دیرا با تمام قوا کش اوشیزد و ک یپوزخند دماوند

پرت شد اما قبل از افتادن تعادلش را حفظ کرد. دماوند ژست برندگان 

 ژست، ینصب شده به جاکفش ی نهیآ یرو کج را گرفت و رو به یکشت

 قدرت! یخدا: گرفت و گفت

 ین کیاول شده است.خب  کیدر المپ، کرد یدانست فکر م یکس نم هر

هم که  اوشینکرده بود.ک یکار شاق یلیبود.خ دهیتر از خودش را کش یونیقل

 نوبت توئه. مایبپر س: بلند شد و گفت، انگار نه انگار

 و دماغشو بسوزون.بر: کمرم زد و ادامه داد یرو

آمد.انگار  اطیاز ح ییصدا، که خواستم به سمت دماوند بروم نی...همحتماً

 ؟ مصعومه است: گفتم اوشی.رو به کدیکوب یم یزیمحکم به چ یکس
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 کم در بزنه براش خوبه. هیولش کن.بزار : و گفت دیخند الیخ یب

به دشمن  اجیاحت گرید، برادر نیداشت معصومه!.با ا یبرادر عجب

. نگاهم کرد و ینیو دماوند باز هم فرش پائ ییت.من فرش باالنداش

خواستم  یاز خودم نداشتم اما نم یانتظار چی.اخم کردم.خب من هدیخند

 میرا گرفت گریکدیو دست  دمیکش قیعم ی. نفساورمیجوجه کم ب نیا یجلو

 مبارک. وندتانیپ: گفت یلودگبا  اوشیکه ک

هنوز : زد و گفت یدماوند پوزخندکه خفه شود. میبا نگاهمان خواست صرفا

 نشده ها... ریهم د

شروع شد.دماوند جهت  یرا ندادم و دستش را محکم گرفتم و باز جوابش

کند.اما  یم کیشُل دستم را گرفته بود انگار دارد سالم عل، کند عمیضا نکهیا

 ینداشت.داشت کفرم را باال م یا دهیزدم اما فا یزورم را م یمن همه 

آن طرف نفله شده بود.من را  اوشیاما ک دیخند ینمآورد.خودش که 

سرم را به سمت دستش گرفتم و با  عیحرکت سر کی.در ؟ یکن یم سخرهم

دستش را گاز گرفتم.دماوند از درد ، که از او داشتم یتمام حرص و نفرت

 کیکردم.در  یداد ولش نم یکبود شده بود.هر چقدر دستش را تکان م

 یموها، ستش را بلند کرد و با تمام قواد یکیآن ، حرکت ناجوانمردانه

 یجدا م شهیداشت از ر می.موهادمیکش یبلند غی.جدیشرا ک میکوتا

 !یخب دستمو ول کن..آ: شد.دماوند با حرص گفت

 یاشکم درآمده بود اما دستش را ول نم یکردند و از طرف یدرد م میموها

هم متقابال در دستش فرو بردم که او  شتریرا از درد ب میکرد و دندان ها
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 ینم گری!دیروان دیکش یگوسفند را م ی.انگار موهادیرا محکمتر کش میموها

 اوشیک یریزده بودم که کر شده بودم. بم غیتوانستم تحمل کنم.انقدر ج

 ی.طبق معمول از خنده ولو بود.دماوند دستش را رو؟ یکن یم یچه غلط

دست دادم و به طرف خودش که تعادلم را از  دیگذاشت و محکم کش میبازو

 .دمیکش غیدانم از درد بلند ج یافتادم.فقط م نیزم یرو

*** 

 ؟ یکرد یم کاریاومد چ یسرت م یی.اگه بالیدختر تو چقدر سر به هوائ-

ات بوده  یپسر روان ریبکشم تقص ادیفر هیداشتم بلند در صورت سم دوست

 یاش  نگاه م یبه گوش الیخ یاست.با حرص به دماوند نگاه کردم که ب

دست گچ گرفته ام را در فرق سرش بکوبم.از  نیرد.دوست داشتم همک

او بود که دستم شکسته بود.آخ چقدر  یشعور باز یب یصدقه سر

 یباال دهیو دماوند با رنگ پر دمیکش یم غیاز درد ج یقت.ویترساندمشان ول

گرفت.معصومه  یمادرش را م یهل کنان شماره  اوشیبود و ک ستادهیسرم ا

گچ ، در حمام ماند که ماند.آخ، مادرش و عمه اش برگشتند یهم تا وقت

 گرفتن چقدر درد داشت.دست راستم گچ گرفته شده بود.

خانه اضافه ام.حس کردم مادر فوالد زره  نیلحظه حس کردم در ا کی

.حس کردم ندازدیب رونیو از خانه اش ب ردیدوست دارد دست سالمم را بگ

، دانم چرا یکرده بودم.نم تشانیاذ یحس را دارد.امروز کل نیهم هم یحاج

بکشد و  میباشد.دست در موها نجایلحظه دوست داشتم سام ا نیاما در ا

بود تا حس  نجایکنم.دوست داشتم ا یتوجه یصدقه ام برود و من ب نقربا
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، کردم که اضافه ام.کاش بود یاحساس نم، کردم سربارم.آخر کنار سام ینم

، شهیرد.کاش بود تا مثل همک یآرامم م یکم، اش یتا با محبت درون

کردم  یبودن کنم.کاش بود تا حس م یبه حضورش احساس قو ناخودآگاه

 شیکه از حرف ها ییها نهیدارم.با تمام ک، منت بدون، یئمگاه دا هیتک کی

 یجمع نبودم.... کاش سام به جا نیا انیکاش بود!.کاش در م، به دل داشتم

، دماوند یبرد.کاش به جا یم مارستانیمن را به ب هیمادر فوالد زره و سم

 یاو پول گچ گرفتن را حساب م یحاج ی.کاش به جادیپر یرنگ او م

زد که چقدر سر به  یخانم او به من غر م هیسم یکرد.کاش به جا

 .معذبم!ستمیراحت ن نجایخودمان بودم...من ا ی.کاش خانه میهوا

ا پارک ر نیماش یکه حاج نیرا باز کرد.هم اطیو در ح دیپر نیپائ اوشیک

 ریشوم تحمل نکردم و بلند زدم ز ادهیپ نیکمکم کرد تا از ماش هیکرد و سم

در خشک  یکه دستش رو اوشی.همه با تعجب به من نگاه کردند.کهیگر

به دست وسط  چیسوئ یشده بود و دماوند هم دهانش باز مانده بود.حاج

 هیسم کرد و ینگاهم م یاط مانده بود و مادر فوالد زره با اخم کمرنگیح

 ؟ نرجس جان یدرد دار: را گرفت و گفت میبازو

، لوس شده بودم، کردم.پر شده بودم هینشستم و بلند گر اطیح کف، همانجا

که  شیخواست.محبتها یجوابِ سام را م یو ب ایر یو ب یدلم محبتِ دائم

 ینازم را م یخواست کس یآمدند.دلم م یوقت به چشمم نم چیه

 هوا سرده دختر. نیزم یرو نینش : خانم جلو آمد و گفت بهی.طدیکش
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نگاهم کرد...معصومه هم  یبا ناراحت اوشیانداخت و ک نیسرش را پائ دماوند

 ؟ شده یچ: گفت یزد و با نگران رونیاز خانه ب

در آغوشم ، با مهر هیکردم.سم یم هیدادم.فقط بلند بلند گر یجواب نم من

بغلم  وشایخواست مادر ک یخواستم..دلم م یگرفت.نه آغوش او را نم

به  یکند.دوست داشتم او با مهر دست به سرم بکشد و دوست داشتم حاج

 .یستیتو سربار و مزاحم ن: دیبگو، نگاهم کردن یبا ناراحت یجا

خواند که کنارم نشست و بغلم  میخواسته ام را از چشم ها، خانم بهیط انگار

آروم باش : دانستم گفت یم دیکه از او بع یگرفت و با لحن مهربان

 خوبه فقط دستت شکسته. حاال؟ یر.مگه بچه شددخت

داد.کاش مادرم بود.با دست سالمم چادرش را  یم یمهر مادر ی.بودمشیبوئ

.حس کردم همه ناراحت دیبه چنگ زدم و او هم با محبت به سرم دست کش

: ام را حس کردند.با هق هق گفتم یمادر یشده اند.حس کردم همه ب

 من..مزاحم..شمام.

 .تو هم مثل معصومه.ستین نطورینه ا: گفت و دیرا بوس سرم

 اوشیاشکش را پاک کرد.ک، چادرش یبلند شد و با گوشه  یبا ناراحت هیسم

پدرانه نگاهم کرد و وارد خانه  یکالفه همراه دماوند رفتند طبقه باال.حاج

 یدانستم چرا نم یکردم اما نگاه سام را نه!.نم یشد.نگاه او را پدرانه حس م

کردند و  بلندم بهیکرد...معصومه و ط یام را پدرانه تلقس یشود محبت ها
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که معصومه پهن کرده بود ولو  یتشک یرو یحوصلگ یو ب یمن با خستگ

 برسد به خواب رفتم... بیبه دست گچ گرفته ام آس نکهیشدم و بدون ا

*** 

ام را  یگوش اوشیگذاشته بودم.ک یخانه پا نیبود که به ا یده روز حدود

و آن  یگوش نگتونیکه عوض کردن ر میدیرگردانده بود.فهمو سالم ب حیصح

ام را از کجا  یدانستم گوش یدماوند بوده است.فقط نم ریبازار تقص عیضا

 یمن یلعنت نیا یرمز رو کیها  جی!. من هم که مانند گ؟ کرده بود دایپ

به پا  یو چه قشقرق دهیگذاشتم.دماوند گفت که مادرش آن عکس ها را د

حساب  یب کی-کیآن بال را سر من آورده بود.پس  یتالف یراکرده است و ب

را  نمیمخاطب یشده بود و فقط شماره ها ستیام کامال ر ی.گوشمیشد

خودم فرستاده  یدماوند برا یکه از گوش ییداشتم.وقت نشد آن آهنگها

بوده اند.آخر دماوند  یدهم.البته حتما آن ها هم پر از مداح گوش، مبود

 مدرک جرم بود. یکیکه آن داشت  یگرید یگوش

لحظه حس  کی.دمیکرد و من هم او را بخش یاز من معذرت خواه دماوند

 یکار م نیاز دورو بودن متنفرم دست از ا میبه او بگو یکردم وقت

 نیمن عادت کردم به ا نیبب: کشد.گفتم اما جواب مطلوب را نگرفتم

اب پس به همه جو ستیالزم ن ینطوریشم. ا یموفق م ینطوری.اهیرو

کنن.من حوصله ندارم هر روز مثل  یحساب م مهمه رو ینجوریبدم.ا

مسخره اس اما حاضرم  یلیدوروئم خ نکهیا، با مامانم بحث کنم.آره اوشیک
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 یاعتماد مامانم رو داشته باشم. به او گفتم م یخفت رو تحمل کنم ول نیا

 هیرو نیدهد اما او گفت که با ا حیحرف بزند و توض یتواند با مادرش منطق

حرف را  نیدانم چرا به او ا یهم ندارد.اصال نم یمشکل چیدهد و ه یادامه م

 زدم.

.فکر کنم در مینیهم را نب اوشیکرد تا من و ک یم یهر کار، خانم بهیط

 اوشیهست.البته من و ک نمانیب یزیپسرش خوانده بود که چ یچشم ها

.اصال هم میزد یچشمک م گریکدیو به  میختیر یمدام کرم م؛ باز از سر لج

 یمادر فوالد زره او را پ، آمد یم اوشیبفهمد.تا ک یمهم نبود که کس مانیبرا

 نشود. یفرستاد تا دور و ور من آفتاب یم اهینخود س

 یخوشم م یلیخ یشد.از حاج مصطف یمثل پدرش م اوشیک کاش

، آمد. مثال ماهواره نداشتند یداشت اما از او خوشم م ییها یریآمد.سخت گ

از اول وقت  رینماز غ، هم ممنوع دنید رانیا یدوبله  یخارج یاه لمیف

حق نداشت با من حرف بزند و نگاهم کند و خالصه  اوشیک، خواندن ممنوع

 ....نهایا

 دایرا پ نترنتیا مودم، یکردند.حاج یبزرگ یدعوا یو حاج اوشیروز ک آن

ده شان دوست بو هیبا دختر همسا یمدت اوشیبود که ک دهیکرده بود و فهم

بودم.بلند و با  دهیند یرا در آن حد عصب یوقت حاج چیه، است.تا آن موقع

تو مگه ؟ تو رو بزرگ کردم ینطوریمن ا: دیکش ادیفر اوشیسر ک تیعصبان

 چرا؟ یچرا کافر شد پس؟ یشد ینطوریچرا ا پس، یسفره نبود نیسر هم
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...با دختر مردم هم دوست یپوش یآدم لباس نم مثل، یخون ینماز نم

 ؟ یشد

هم با حرص  اوشیشدم.ک نیکه من آفال دیکوب نیودم را محکم به زمم و

خفه کنم  قهیدوست ندارم نماز بخونم و مثل شما خودمو تا  یوقت: گفت

با اون دختره هم دو تا اس ام اس دادم.قتل که ؟ کافرم یعنی، لباس یتو

نبود.من خودم عقل و شعور  یدختر راست نینکردم...اون خودش هم همچ

 کنم. یم یبخوام زندگ جورهر ؛ دارم

و مادر  دیکش غیآمد و معصومه ج نیپائ اوشیصورت ک یرو یحاج دست

من  یاندازه  یکنم کس یبه سرش نگاه کرد. و فکر نم یفوالد زره با ناراحت

 یمنه که وقت برا ریتقص: دیغر یخوردنش ناراحت شده باشد...حاج یلیاز س

بچه  فعال، شهیمدرست  شهیگفتم بزرگ م یم یصرف نکردم.ه تتیترب

 ینم یمن باز یکه با آبرو یداشت اگه؟ یتو عقل و شعور دار خهاست...آ

 پسرت رو جمع کن! یحاج: گشت به من بگه یدختره بر نم ی...بابایکرد

کرد  یکه فوران م یطرفش سرخ شده بود و خشم کیکه  یبا صورت اوشیک

ون دخترش ننیبب انیها رو حذف نکردم. اگه مردن ب امیمن که پ: گفت

اون به من!.من که  ایمن به اون نخ دادم  ننیزده.بب یچطور با من حرف م

 اون خودش خواست.، رو مجبور نکردم باهام باشه یکس

که  یتو اگه پسر من بود: که سرخ سرخ بود گفت ییبا چشم ها یحاج

باشه که تو  نجوری! البته اگه ایگرفت یتو نم، .اون نخ دادهیداد یجوابشو نم
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.هنوز مونده رو بشه چه نمیرو بب تمینده تا من حاصل ترب.هنوز مویگ یم

 کافر. مونِ یا ی! بیکرد ییغلطها

: از حرص مرتعش شد شیرا آتش زدند.صدا اوشیانگار ک، را که گفت نیا

لَکُم : گفت یبه کافرها چ امبریپ همون؟ شهینم تونیغمبریخدا پ یمگه ادعا

 یمن کافر هم واسه  نیشما واسه خودتون و د نی!..دنیالد یَوَل نُکُمید

 خودم.

صلوات  یحاج: برد که مادر فوالد زره گفت ورشی اوشیبه سمت ک یحاج

 بفرس.

 گهیم یچ ینیب یم: با حرص به مادر فوالد زره نگاه کرد و گفت یحاج

من کافر واسه  نید گهیصاف صاف زل زده تو چشم من م ایح ی.ب؟ خانم

 خودم...

؟ نیخونه اتون نگه داشت یکافر رو تو هیاصال شما چطور : گفت اوشیک

 تو صورتش! نیتف کن، .آرهرونیب دشیبنداز

باشه..من کافر رو از خودم : و مات کرد شیرا ک اوشیحرف ک کیبا  یحاج

 یرو ببر نیماش نیا یحق ندار گهی.دارمشیسر عقل م، کنم یدور نم

هات رو  یکار ی.بچیهم که ه نهایو ا یبیتو ج پول، لهیتعط یگوش، رونیب

، ی!.امسال کنکور دارلیحجره.دانشگاه هم تعط یست من توور د یایهم م

حوزه. حرف اضافه  یر یراست م هی ینشد، یچیکه ه یقبول شد یپزشک

 !؟ یکن یچه غلط یخوا یم نمیخوام بب یهم ممنوع.فقط م



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 241

 مینشست.برا نیزم یناباور رو اوشیرفت...مادر فوالد زره هم به دنبالش.ک و

. جلو رفتم و نشستم کنارش و با کند یم یمهم نبود معصومه چه فکر

 ..ایک: گفتم یدلسوز

 دنیکه اشکش را پاک کرد.با د دمیو د دیکش شیدر موها یدست اوشیک

کم بگذره  هیاشکال نداره.: ناخودآگاه ناراحت شدم. گفتم، اش یناراحت

رو بهت  زیمدت که بگذره همه چ هی.یهست یفهمه تو پسر خوب یم یحاج

 گردونه. یبرم

 ؟ یدانشگاه چ: گفتزد و  یتلخند

حتما قبول : او گفتم نیتسک یرا خودم هم مشکل داشتم...اما برا یکی نیا

 یمطمئن باش پزشک زیبر یدرست و حساب یبرنامه  هی.از االن یش یم

 .یشیقبول م

ته تهش ، خودم رو هم بکشم من؟ یکن یبچه خر م: زد و گفت یپوزخند

 ...ـایخوام طلبه شم..خدا ی.من نمامیمسخره درم یرشته  هی

سرت.تهش  یفدا، ی.قبول هم نشدیشیقبول م ینباش.حتما پزشک دینا ام-

 .کنهیقبول م بابات، یزن یحرف م یبا حاج

نگاهش کردم و بعد بلند  یبا دلسوز ی.کممینداشتم که بگو یزیچ گرید و

و سر نماز است.صد رحمت به او که نماز اول  ستیمعصومه ن دمیشدم که د

را سرعقل آورد.با اجبار  یکس شودیکه نم یرنطویشد...ا یوقتش قضا نم

 یخوب م ییدو تا اوشی!.من و کنید یحت؛ جذب شد یزیشد به چ ینم
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 دیحاال با نیاست و از هم یاله یقبول شود معجزه  یپزشک نکهیا میدانست

را که به من  یدانستم سام یدانست.آه من قدر نم یخودش را طلبه م

 نیداده بود.ا یآزاد اوشیبه ک هم یحاج: گفت ییداده بود..صدا یآزاد

 مانند خودت!؛ نحو از آن استفاده کرد نیبود که به بدتر اوشیک

 اوشیک ریتقص دی.شامیرا نداشت یآزاد یما جنبه ؛ بود یحق با حاج و

را  تشیپدرش و موقع یمراعات آبرو دیبا دیبود.شورش را در آورده بود و شا

دادم و  یم چارهیب وشایحق را به ک یکرد.و من در آن لحظه همه  یم

 بوده است. یحق با حاج دمیبعدها فهم

 یرا بلند نم شیاز پدرش ناراحت بود اما صدا نکهیبا ا اوشیک؛ یزیچ کی اما

 تا، تیعصبان نیکرد و در ع یگذر نم یمشخص یاز محدوده  شیکرد.صدا

و  یکرد.اما امان از من!.کال با سام با گستاخ یاحترام پدرش را حفظ م یحد

 ...ایزدم!!...آه خدا یبلند حرف م یصدا

 یم یهم خوش یدورو بود و از طرف نکهیکرد.ا یم یدماوند کار خوب دیشا

حق را به دورو ، تمام یعدالت یبود! آه با ب هیکرد و هم محبوب و معتمد بق

 یشود منطق یبا پدرومادرها نم یگاه؛ گفت یراست م دیدادم!.شا یبودن م

 حرف زد!

 یدلم م گریخسته شده بودم.د گریراحت بودم.اما د انهیا اوشیک یخانه  در

خواستم  یمهم نبود که سام چه گفته بود.م میبرا گریخواست برگردم.د

من و  نکهیهم دارم.ا دوستش، ستمیکه از او متنفر ن چیکه ه میبرگردم و بگو

بود که قابل انکار  یمحض قتیحق، میرا نداشت یکس گریکدیسام جز 
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 اجیمن که به او احت مخصوصا؛ میماند ینار هم مک دی!.من و سام بابودن

بدون سام  من، اورمیمحکم را درب یانسان ها یتوانم ادا یداشتم.من که نم

را به خودم ثابت کردم که بدون او  نیتوانستم.بعد از حدود ده روز ا ینم

خواستم به خودم  یکه در ابتدا م یزیعکس چ قاًیدق؛ توانم ادامه دهم ینم

 بمانم.. نجایتوانستم ا ی.تا ابد که نمثابت کنم...آه!

برادر ، و قرار بود مسلم دیایمعصومه خواستگار ب یبود فردا شب برا قرار

 یتوانستم بمانم.حس م ینم گری...من دندیایخانواده اش ب همراه، اوشیک

خرج کرده بود دوست ندارد در  میکه برا یمحبت یخانم با همه  بهیکردم ط

 یاحساس اضافه بودن م گریشم و خودم هم دحضور داشته با یخواستگار

را به دور  نهیک نکهیبدون سام انقدر تنها بودم بغض کردم. از ا نکهیکردم.از ا

را به من  نهایانداخته و دوستش داشتم بغض کردم.نرجس بودن ا

شود.من  یعوض نم زیچ چیه، و غرور یفهماند...فهماند که با تظاهر به سرد

 کینوجوان شانزده ساله بودم که به حضور  کی، کشتم یخودم را هم که م

توانستم سام  ینم نکهیا؛ بود یگرید زیداشتم...اما مشکل چ اجیگاه احت هیتک

را از جنس  شیتوانستم محبت ها ینم ، را پدرم بدانم.دست خودم نبود

 یگاه مهربان بود که من را دوست داشت.نه نم هیتک کیپدرانه بدانم.انگار 

توانستم انکار  یبه من فشار آورده بود.نم یدانمش.دلتنگتوانستم پدر خودم ب

 یتنگ شده بود... از بس به او وابسته بودم و خودم نم شیدلم برا، کنم

خواستم به  یاو را دوست داشتم.نم، دانستم.من چه خواسته چه ناخواسته

 شیو دلم برا دمیاش را شن یداستان زندگ نکهیاما پس از ا ، میخودم بگو



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 244

 دوستش، استبزرگ کرده  یچشم داشت چیمن را بدون ه مدیسوخت و فهم

دوست داشتن جوانه زد.هر چقدر ، تنفر یو به جا دندیها پر کش نهیداشتم.ک

شد.چون من دوستش  یکنم از او متنفرم نم نیکردم به خودم تلق یم یسع

نبودم  یلیتخ یداستان ها یها تیداشتم.مانند شخص اجیداشتم و به او احت

ادامه دهم.من  اهممتنفر شوم و بدون او به ر یاز کس، ه کنمکه هر وقت اراد

 توانستم! یبدون سام نم

 دیچک می.اشک از چشم هادیاش لغز یو یپ یرا روشن کردم.دستم رو نتم

 ایسام...ب: مرتعش شد و با بغض گفتم می. صدادیلغز یصوت امیپ یو دستم رو

 منو ببر.

م را در بالش خفه کردم و .هق هقدیچک یگونه ام م یبعد اشک بود که رو و

 یحس م نکهیهم مشخص بود.ا لشیکردم... دل هیهر چقدر دلم خواست گر

 ، سام را دوست داشتم نکهیا، ندارم و اضافه ام ییخانواده جا نیکردم در ا

را دور  نهیآخرش ک نکهیخواستم نشدم...ا یکه م ییمایسیآن ال نکهیا

از سام  نکهیاز ا؟ نفرت یتا کنبود...اما  یقیحق یمایسیدر فطرت ال انداختم

 ؟ ؟ ؟ شد یم دمیعا یزیچه چ، متنفر باشم

 هق هق هق!... هق

 اشک اشک اشک!... اشک

 بغض بغض بغض!... بغض

 !...یدلتنگ یدلتنگ یدلتنگ یدلتنگ
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 !...یخستگ یخستگ یخستگ یخستگ

 .دیدر دستم لرز یگوش

*** 

و  یحاج، خانم هیسم، خانم بهیط، .منمیبود ستادهیدر خانه ا دم

قرار  یبه زور او را فرستاده بود.ب یحاج یعنی؛ رفته بود حجره اوشیدماوند.ک

بودم.البته دست خودم  دهیخودم را پوش یبودم.منتظر سام بودم.لباس ها

بودند که  دهیهم فهم یخانم و حاج بهیبودم.ط دهیشالم را جلو کش، نبود

وز اول خانم که از ر بهی.البته طستمین یگفته ام و اصال مذهب دروغمن 

کرده بودند.انگار  خی می.دست هاچاندمیرا در هم پ میبود...دست ها دهیفهم

 یزد.همگ یهم حرف نم ی.کسنمیخواهم بب یبار است سام را م نیاول

 !میمنتظر سام بود

افتاد سام  ادمیاما  نمیپرادو تا کمر خم شدم تا خود سام را بب کی دنید با

 یجلو نیالبرز بود.ماش نیماش دیفس یپرادو نیا، من یپرادو ندارد.آه خدا

 نیحس کردم بهتر دنشیشد.با د ادهیمتوقف شد.سام از آن طرف پ مانیپا

 بدوننگاه کردم و  سشیخ یرو به من داده اند.به چشم ها ایدن یکادو

طاقت در آغوش خود  یخودم را در آغوشش انداختم و او هم من را ب دیترد

از آرامش در دلم  یله نشود.موجکه دست گچ گرفته ام  یالبته جور؛ فشرد

.من ستمیکس و کار ن یمن ب نینیبب: میخواست بلند بگو ینشست.دلم م

 هم خانواده دارم!
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 ی.من را از آغوشش جدا نمدیبوس یرا م میصورتم و موها یدر پ یپ سام

فرار  شهیروم و باز مثل هم یاز دستش م، کند میکرد اگر رها یحس م؛ کرد

شد.چقدر  یسام خشک نم یشد و اشک ها یکنم.هق هق من آرام نم یم

کس و کارت را  یسخت بود.فکر کن بعد از ده روز همه  مینبودنش برا

گرفت و با بغض  شیصورتم را در دست ها سام؟ یدار یحساسا چه، ینیبب

 ؟ مایسیال یرفت یچ یواسه : گفت

نبود تا وادارش کند  ییشهال گرید؛ شده بودند یانگار خاکستر شیموها

 یبا رفتنش او را عذاب داده بود.چشم ها مایسیکند و ال یمشکرا  شیموها

بودند.پس معلوم بود چقدر  یانگار که مشک؛ بودند رهیت رهیاش ت یخاکستر

ناراحت است.با همان جمله به من فهماند چقدر اشتباه کرده ام..با هق هق 

 .دیببخش: گفتم

که  یالد زره امادر فو، خانم بهیباز هم خودم را در آغوشش پنهان کردم..ط و

مهم نبود غم صورتش را در برگرفته بود.معصومه اشک  شیبرا زیچ چیه

خانم و دماوند  هیهم ناراحت بود.اما سم یکرد و حاج یرا پاک م شیها

 ی همتعجب و کالف یبه چشم ها رهیخانم خ هینبودند.سم ایدن نیانگار در ا

 هیکرد.سم یا نگاه مشده البرز ر کیبار ییالبرز بود و دماوند هم با چشم ها

 نباری...نتوانست تحمل کند و وارد خانه شد و ایزیخانم هراس داشت از چ

 .دماوند نگاهش را گرفت و به من داد.دیدماوند چرخ ینگاه البرز رو

 .همه جا رو دنبالت گشتم!مایسینصف جون شدم ال-
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تشکر کردم و  یمیصم اوشیک یمان که تمام شد از خانواده  یباز یهند

 ممنونم. یلیاکبر بگو ازش خ یبه عل: گوش معصومه گفتمدم 

 یبپرسد و در پرادو را باز کردم و نشستم.از آن کوچه  یامان ندادم تا سوال و

 یِسنگ یآخر به خانه  یو من نگاهم تا لحظه  میزد رونیب کیتنگ و بار

 محبوبم بود!خداحافظ نرجس.

*** 

نگاه  نهی.به خودم در آدست کیو با  یسخت به؛ دمیکش یرا اتو م میموها

 ی!. دسته یسپهر یمایسیال؛ بودم مایسینبود و من ال ینرجس گریکردم.د

نگاه کردم.چقدر آرام  میاتو گذاشتم و به چشم ها یرا ال میاز موها یگرید

بود و نه اضافه بودن!.در باز شد و  یاز احساس دلتنگ ینه خبر گریبودم.د

را  کسیدو فنجان کافه م، او همو  میزد یلبخند گریکدیسام وارد شد.به 

به  نهینشست.از آ یصندل یمن گذاشت و خودش هم رو یریتحر زیم یرو

 ؟ یدنبالم گشت یلیخ: او نگاه کردم و گفتم

ذهنم به ، دراومد.از اون بدتر پدرم؟ یلیخ: شد و گفت رهیخ نهیهم به آ او

روزنامه  ی.عکست رو تویر یدونستم کجاها م یداد.نم یقد نم ییجا چیه

به  ابونیخ نیهم گفتم و خودم هم که کل ده روز از ا سیپ کردن.به پلچا

 جا. چی.نبودت!هنیتو زم یانگار آب شده بود یگشتم...ول یم ابونیاون خ
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 نکهیا یگرفته اش زدم.برا یبه چهره  ینگاهم کرد.لبخند یبا خستگ و

 یرا ال میاز موها یگرید یزد.دوباره دسته  یمتقابالً لبخند، ناراحتم نکند

 ؟ یچه حس داشت: اتو گذاشتم و گفتم یدو صفحه 

هزار  دیرو ازم گرفته بودن.شا میزندگ یحسِ مردن.انگار همه : زد یتلخند

کدومشون رو  چیه یاس ام اس فرستادم ول، ام دادم یپ، بار بهت زنگ زدم

انقدر ، شده انتیبهم خ دمیولم کرد و فهم یال یوقت ی.حتیداد یجواب نم

 یکرده..به هر در ریخال گ یرو داشتم که تو یدمآ هیناراحت نشدم.حس 

ندارم که  ی.جز تو کسیمن یزندگ یتو همه  مایسیزدم بن بست بود.ال یم

توئه.من  یکنم.تماماً عشق و محبتم برا میبخوام مهر و عالقه ام رو بهش تقد

، کنم بدون تو یدوستت دارم و حس م تینها ی.بستمین یپدر معمول هی

 یوقت برنگرد چیکه ممکنه ه نیبا فکر ا یدون یم.ممون یحتماً زنده نم

بار مردم و زنده  هزار، ییده روز کذا نیا یتو  من؟ یچقدر من رو عذاب داد

وقت به اون ده  چیرو بدم اما ه میزندگ یبد بود. حاضرم همه  یلیشدم...خ

 روز برنگردم.

 میبگو یزیشدم..خواستم چ میرا خاموش کردم و مشغول شانه زدن موها اتو

 ؟ مایسیال یچرا رفت: که گفت

بر  یلیچون بهم خ: کردم.جوابش را دادم یبه او نگاه م نهی.فقط از آبرنگشتم

اضافه ام برات.ازت  هی. احساس کردم یخورده بود.غرورم رو شکونده بود

رو که من متحمل شدم تو هم  یخواستم برم تا درد یمتنفر شدم!.م

 .یمتحمل ش
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 یچه حس: ود.هنوز هم ناراحت بودب رهیهنوز ت شیچشم ها یخاکستر

 ؟ یداشت

اونها رو  یخانواده  تیمیشدم.صم یروز به روز بدتر م یول یچیکه ه لیاوا-

 یتو همه  دمیشدم.اونجا بود که فهم یناراحت م شتریب دمید یکه م

.درسته نقش همه رو یبرادرم، یخواهرم، یمادرم، یپدرم؛ یمن یخانواده 

نتونستم تحمل کنم  گهیدارم.کم کم درو جز تو ن یمن کس یول ینکرد یباز

 ام دادم.. یپ هتو ب

 ؟ بودن یاونها ک: اش جمع کرد نهیس یرا رو شیها دست

 بودن. رهامیاز دب یکی یخانواده : دمیکش یآه

 ؟ اونها شیپ یشد که رفت یچ-

 رو نداشتم. یا گهیکس د: زدم ییمعنا یب لبخند

 ؟ نه یجا موند یلیاز مدرسه ات خ-

 امتحانام رو دادم. یهمه نه.: پاک شد لبخندم

 ؟ یمدرسه رفت: گفت متعجب

عنوان  چیمن.من به ه یآه خدا: مثبت تکان دادم که گفت یبه نشانه  یسر

 یسر هیکاش ، !.من که همه جا رو گشتمی..وایکردم تو مدرسه بر یفکر نم

 ؟ شده یکرد(دستت چ یزدم.اووف!)مکث یهم به اونجا م



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 250

خوردم : لبخند بزنم گفتم نکهیز ااکبر و اصغر فکر کردم و قبل ا یعل به

 مختصره. یلیاش خ ی.شکستگنیزم

تو من رو : گذاشتم و بلند شدم که حرفش متوقفم کرد زیم یرا رو شانه

 ؟ مایسیال یدوست دار

رک  شهی.مانند همدیکرد.پلکم پر ینگاهم م قینگاهش کردم.عم نهیقاب آ از

هم  یمثبت رو یرا به نشانه  میپرده حرفم را زدم. چشم ها یو راست و ب

حد  نیوقت تا ا چیه شیگذاشتم.به سمتش برگشتم.حس کردم چشم ها

باز  میهم فشرد و آغوشش را برا یرا رو سشیخ یروشن نبوده اند.چشم ها

دادم.چقدر  یتعلل به سمتش رفتم و خودم را در آغوشش جا بدونکرد.

 خوب بود که بود!

زدم.اشتباه کردم.تو  یاون حرفا رو بهت م دی.من نبامایسیمنو ببخش ال-

خونه است و تو مالک همه  نیا یو من دوست دارم.تا ابد جات تو یدختر من

 ینحو پس دادم.م نی.من اون حرفا رو زدم و تاوانش رو هم به بدتریزیچ

کنم تو هم فراموش کن...ببخش  یخوام فراموش کنم و ازت خواهش م

 .رمدخت

هم کافه  کنار، ایو دروغ و ر یزبدون دعوا و مرافه و ظاهرسا، بار نیاول یبرا

 ...میخورد یقیحق ییلبخندها یبا چاشن کسیم

*** 
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 ؟ سام-

 ؟ جانم: سمتم برگشت و گفت به

 ؟ میبخور یبستن میبر: را محکم گرفتم و گفتم دستش

 ؟ هوا نیا یتو؟ دختر یشد وونهید؟ میبخور یبستن: و گفت دیخند مهربان

 ؟ گهید هیاباش چطورپس ب، اس وونهیدختر د هی یوقت: زدم و گفتم یلبخند

 دارما. یادب و گستاخ یعجب دختر ب: و گفت دیزده ام را کش خیدماغ  نوک

 .نهیریادبش ش یدختر ب: زدم و گفتم یچشمک

کرده ام  خی ی.خودم هم خنده ام گرفت.دست هادینکرد و بلند خند تحمل

 هیتونم به خوردن  یم: گرِ گرمش گرفت و گفت تیحما یرا در دست ها

 .یکور خوند یدر مورد بستن یکنم ول نسکافه دعوتت

را معترض دور هم گره کردم  میشدم که او هم متوقف شد.دست ها متوقف

 مونه. یم ادمیباشه..: و گفتم

ات با  یمهربون نکهی.مثل اراًیاخ یچقدر لوس شد مایسیال: آمد و گفت جلو

 داره ها. میمستق یلوس بودنت رابطه 

شد و تو خوشحال و خوشبخت او پدرت با یبه خوب یشد مرد یم مگر

؟ پدرم انقدر خوب است یشد من دختر گل بابا نشوم وقت ی.مگر م؟ ینباش

 یبه دوره ها یفکر کنم دار: .همانطور صامت نگاهش کردم که متفکر گفت
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بداخالق که  یمایسیال یبش یخوا ی..دوباره میگرد یات بر م یبداخالق

 ؟ نداره ستباباش رو دو

کوتاه ، بخرد یکردم بستن یدم.من تا او را قانع نمهم همانطور نگاهش کر باز

باشه : کرد.جلو آمد و با پوف گفت یآمدم.همانطور مانده بود و نگاهم م ینم

 خرم برات. یم

 سام. یمرس: زدم و گفتم یلبخند عاًیسر

راه  یفروش یبستن کیلبخندم لبخند زد و کنار هم به دنبال  از

حس ، آرامش حس، تیم از حس امن.دستم را گرفته بود و من پر بودمیافتاد

کردند  یبه من نگاه م ابانیخ نیدر ا ایافراد دن نیزتریاگر ه ی.حتیخوشبخت

، پدر نی.چون پدرم همراهم بود و ادمیترس یوجه از نگاهشان نم چیبه ه

 نداشتم. یگریهمه کس من بود.جز او کس د، پدر نیمن بود.ا یبالسپر 

سه  نیزانو و شلوار راسته.آست یتا رو یمانتو کینگاه کردم. میلباسها به

 یلیالبته نه خ؛ شال ریهم ز میپالتو پوشانده شده بود و موها ریربعم ز

بهتر بودم.دست ، بود رونیب میمحجبه اما به هر حال از قبالً که مدام موها

داده  عادتپوشش  نیخواه ناخواه من را به ا اوشیک یخانواده ؛ خودم نبود

ام  یبا پوشش قبل نکهیاما از ا، باشد بیباورش عج دیکه شا یبودند.جور

اش عجب  خانواده، اوشیکردم.به قول ک یم یاحساس معذب، بروم رونیب

 !یطاهر زیعز یمن داشتند..خانواده  یرو یمثبت ریتاث
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هم  یفروش یبستن هیخدا با ما مظلوماست..نگاه کن : کالفه گفت سام

 .ستین

تو هم قبالً صبورتر .میکن یم دایکم صبر کن االن پ هی: دمیرا کش دستش

 .ایبود

 سام. یوا: و گفتم دمیمحکم دست سام را کش یدستبند فروش کی دنید با

ام که دستش در دستم مانده و  دهیکردم آنقدر دستش را محکم کش حس

دختر  هیکنم  یحس م مایسیال یوا: و گفت دیخودش جا مانده است. خند

 دارم. گهید

، نقره، برنز، یرنگ، لیاست، بدل، چرم؛ دستبندها نگاه کردم.انواع دستبندها به

دستبند  کی دنیتمامشان چرخاندم و باالخره با د یرو قی.نگاهم را دقطال

 ؟ اون چطوره: چرم مصمم شدم که آن را بخرم.به سام گفتم

نه خوشم ؟ ؟  no love: کردم نگاه کرد و گفت یکه اشاره م یسمت به

 .مایسیال ومدین

 خوبه که! یوااا..نوشته عشق ممنوع.خعل-

 .ادیخوشم نم زایچ نیاز ا: کرد و گفت یاخم یجد سام

 ؟ یچ یکی نیا: اشاره کرد و گفت یدیسف فیدستبند ظر به

خواست.همراه  یدستبند چرم م دلم؛ امدیاز ظرافت دستبند خوشم ن من

به ما خوش  یفروشنده ا چی.مغازه نسبتاً شلوغ بود و همیسام وارد مغازه شد
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ناخودآگاه لبخند  جاتیو گردنبند و بدلآن همه دستبند  دنیآمد نگفت.با د

 یم یصحنه لبخند نیا دنیبا د یبدون استثنا هر جنس مونث؛ زدم یکوتاه

را  نشانیباتریگرفتم تا ز میچشم ها نیذره ب ریاجسام را ز یزد.همه 

کدامشان را  چیکرد که ه یاشاره م ییزهایبه چ یانتخاب کنم.سام هم گاه

به  یبیعج ریخواست و سام هم گ یم قبول نداشتم.من دلم دستبند چرم

آن همه جنس به  انیطور که نگاهم م نیتمام اجناس نقره داده بود.هم

..آه یاِف دو ستاره کِ؛ متوقف شدم یمچ بند چرم دنیافتاده بود با د راندو

 یبود که من از آن خوشم م اوشیک یمچ بند چرم هیشب قایدق؛ من یخدا

 ؟ هیورد اون مچ بنده چسام نظرت در م: آمد. رو به سام گفتم

باال  یابرو یتا کیکه اشاره کرده بودم نگاه کرد و بعد با  یریبه مس سام

 ؟ یچ یعنی یاف ک: جسته گفت

آن را  یاصل یتوانستم که برگردم معن یبدهم.نم یبودم چه جواب مانده

.مهم یدار کاریبا اونش چ: پرت کردم نگونهیحواسش را ا نیهم ی...برامیبگو

 ؟ هن؛ خوشگله نهیا

، جان مایسیال: تر به آن نگاه کرد.بعد به خودم نگاه کرد و گفت قیدق سام

 یاش تو دستت.ممکنه معن یبنداز یدون یرو نم یزیچ یمعن یوقت شهینم

 نداشته باشه. یدرست

بو  یندیاز اپن ما یشد.ذره ا یمخ تر م یهم رو ینیاز حس یسام گاه یعنی

که بر  یهر پدر و مادر، نظر نوجوانهابود. البته در  یذات ندِیکلوزما؛ نبرده بود

 یشدند.اخم یمحسوب م ندیکلوز ما، دادند یخالف خواسته شان نظر م
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باز : گفت یو با کالفگ دیکش یرا در هم گره زدم.سام پوف میکردم و دست ها

 ؟ به حرفت گوش بدم یمجبورم کن یخوا یم

لب  ریکردم.باالخره کم آورد و ز یجوابش را ندادم.همانطور نگاهش م باز

 ظالم زورگو!: دیغر

 خانم... دیببخش: رفت و گفت نیتریبعد به سمت و و

گذاشت سرش را بلند کرد که  یم شیکه داشت دستبند ها را سرجا خانم

شده اش نگاه  بایز شیاما با آرا یمعمول یلحظه مکث کرد.به چهره  کی

 ؟ جانم: و گفت ختیرژخورده اش را به لبخند آم یسام لب ها دنیکردم.با د

.اصال چرا ؟ جانم دیخانم به سام بگو نیداشت که ا یلیکردم.چه دل یاخم

احمقانه  دیشا؟ کرد یم یمن دلبر زیسام عز ی..چرا برا؟ ناز داشت شیصدا

خواست به آن زن بفهمانم که  یاما در آن لحظه من دلم م، آمد یبه نظر م

 یماس یبرا میصحبت کند.دوست داشتم به او بگو نگونهیحق ندارد با سام ا

توجه به لحن و لبخند آن خانم  ی.سام بزیعشوه نر ، که به من تعلق دارد

 ؟ هیچ شیمعن؛ نوشته هست هیاون دستبند  یرو نیببخش: گفت

اگر ؟ آن را بفهمد یرو یخواست معن یگشاد شدند..نه نه!.سام م میها چشم

خواستم  عیشوم.سر خیتوب دیتا دو روز با گهیآن را بفهمد که د یمعن

 ؟ کدوم: پهن گفت یم که خانم با لبخندبده یواکنش
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شدم سام به آن اشاره  الیخ یب میزبانم بچرخد و بگو نکهیقبل از ا و

برداشت و به سمت ما برگشت و آن  شهیش یکرد.خانم خم شد و آن را از رو

 ؟ نیا: گذاشت و گفت شخوانیپ یرا رو

: انعطاف گفت یسام بدون ذره ا، و نازدار آن خانم دهیخالف لحن کش بر

 ؟ هیاش چ ی.معننیهم

لب  یرو، رفت یکه رو به قهقهه زدن م یبه آن نگاه کرد و لبخند خانم

نشست.سرش را بلند کرد و به من نگاه کرد.من هم نگاهش  شیها

که رو به سام برگشت و با  دیفهم میاز چشم ها یزیدانم چه چ یکردم.نم

 روسه. یتو ینماد خوشبخت نیا: حفظ همان لبخند گفت

!.من!.سام!.خانم عشوه اوشی!.کیسها!. اف دو ستاره ک!.رویخوشبخت

.سام میچاخان شاخ دار مانده بود نیدر کف ا یکلمه!.همگ یاصل ی!.معنزیر

 ؟ مایسیال شیخوا یم: تکان داد و رو به من گفت یسر

دانم چطور  یخواست با نگاهم از خانم تشکر کنم اما نکردم.نم یم دلم

که به  ییآن لبخندها، کار خوبش نیبفهمد.خب با ا دیکه سام نبا دیفهم

 یکیهم  اوشیتر به آن نگاه کردم.ک قیگرفتم.دوباره دق دهیزد را ناد یسام م

 اوشیک هیکه شب یبخر یزیچ یخواه یم مایسیدارد.آخ ال نیمانند هم

اُه!سرم را به چپ و راست تکان ؟ بودن یگرید هی.شب؟ ؟ ی.الگوبردار؟ باشد

 خوامش. ینه نم: دادم و گفتم
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 نیبکوبد.متعجب به ا واریداشت سام سرش را بدون تعلل به د یاج یعنی

 کیکرد.خب نوجوان بودم و  یمن نگاه م یو عدم تعادل روان یباز وانهید

 یلحظه بعد آن را نم کی قاًیخواستم و دق یرا م زیچ کیلحظه 

 میهم دار یقشنگ تر یکارها: و گفت دیما پر یحرفها انیخواستم.خانم م

 .زمیعز

اصال اسمت : برق زدند یکم میاش چشم ها ینگفتم.با حرف بعد زیچ چیه

 .شهیآماده م قهیاز ده دق کمتر، میاسمت رو بزن بگو؟ هیچ

 ؟ جدا-

 .مایسیال: مثبت تکان داد.قبل از من سام گفت یسرش را به نشانه  خانم

 ؟ اسمه؟ مایسیال: برق تعجب گرفتند یکم شیچشم ها خانم

ام است که سام با  یمرد کنار نیخالقانه از هم یاختراع میبگو خواستم

 .اسیاسم دن نیباتریبله.ز: لبخند گفت

دخترتون : آمد گفت یمکالمه خوشش م نیکه انگار از ا زیعشوه ر خانم

 ؟ هستن

 بله.: کرد و بعد رو به خانم گفت یبه من نگاه سام

بزنم به تخته شما چقدر : دیکوب شهیش یزد و به رو یفروشنده لبخند خانم

 .نیجوون هست
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روشن شده در چشم  یاکتفا کرد اما من چلچراغ ها یتنها به لبخند مسا

 یکیکه  دیبگو یزیخانم خواست چ؟ ذوق کرده است وانهی.ددمیرا د شیها

 .اریها رو ب لیفرزانه اون دستبند است: از فروشنده ها گفت گرید

به سمت آن  دیرا از حرص به هم فشرد و با گفتن ببخش شیلبها فرزانه

کرد  ی!.به سام که به دستبندها و مچ بندها نگاه مشیآخفروشنده رفت.

 ؟ شد یچ: گفتم

؟ اون اسمت رو بزنن یخوبه رو: اشاره کرد و گفت یچرم مشک کی به

 ها. شهیخوشگل م

هم  یلیخ؛ سام فکر کردم ی قهیبه سل، آن یاسمم رو یتصور حکاک با

گفتم عاشق شهال شده  یآن وقت ها که م ریبخ ادشینبود.آه  قهیبدسل

گفتم که سام  یبشود.و من مدام م زمیعز یقرار بود شهال زن بابا؛ تاس

مرحوم  یشهال ادی...اصال چه شد که ریبخ ادشیاست.آه  قهیچقدر بدسل

 یبا شکر م یپس از مرگت من مدام چا ینیکه بب ییکجا الآه شه؟ افتادم

فرزانه برگشت و  هیخورم و چقدر هم خوشحالم از نبودنت.کم تر از ده ثان

اسمم را بزنند.و چقدر هم  یچرم مشک یسام قرار شد که رو ی قهیسلطبق 

رفت..من و  یاست.مغزم رو به انفجار م قهیفرزانه گفت که سام خوش سل

بگو  یخوا یم یا گهید زیچ: .سام گفتمینشست یصندل یروسام کنار هم 

 ؟ یخوایدخترم.گردنبند م

 از؟ هیه گردنبندچ نیا: در گردنم اشاره کردم و گفتم زانیگردنبند آو به

 .اوردمیگردنم بوده و منم درش ن یتو ادمهی یوقت
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گردنت بود.تنها  یتو دمتیدزد یدونم.وقت ینم: زد و گفت یتلخند سام

هم  دیشا، دونم یداشتم. نتونستم پرتش بدم.نم یبود که از ال یا یادگاری

 نداشت که دورش ننداختم. یخاص لیدل

 ی.از گردنبند نشسته رو؟ ادفروش بوددو معتادِ مو ی ماندهیگردنبند باق نیا

چرم  یبایتمام شد و من به دستبند نسبتاً ز قهیگردنم متنفر شدم.ده دق

.سام نی. البته به التمایسیآن نوشته شده بود ال یرو ییباینگاه کردم.با خط ز

اون  ای شگلهخو نیحاال ا: دستبند را در دست گرفت و گفت یبا خوشحال

 ؟ ینماد خوشبخت

که سام  یجور البته؛ میدیو خند مینگاه کرد گریکدیه همزمان به و فرزان من

که سام دستم را  میزد رونیو از آن مغازه ب میرا پرداخت کرد متشینفهمد.ق

 بنداز دستت. نویا: و گفت دیکش

 بخاطر من.: گفت شیصدا یاعتراض کنم که با لطافت دائم خواستم

تکان دادم و  ی.سر؟ نه گفت فیمهربان و لط یصدا نیشد به ا یم مگر

: دیرا محکم کردم.سام خند شیو گره ها چاندمیدستبند چرم را دور دستم پ

 چه خوشگله.

 آره.-

 ؟ گهیخونه د میبر: گفت سام

 برام. یدینخر یهنوز بستن: کردم و گفتم یاخم عیسر

 رفته. ادتیبابا..فکر کردم  یا: دیخند سام
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 یبستن می.بررهینم ادمی زیچ چیوقت ه چیمن ه: افتخار و پوزخند گفتم با

 .میبخور

 دستم، میشد ی.از کنار سطل آشغال که رد ممیگفت و به راه افتاد یا باشه

 دیترد  یگردنبند گذاشتم و محکم فشردم که پاره شد.بدون ذره ا یرا رو

 تمیکه به هو یاز آن گذشته ا یوقت اثر چیآن را در سطل انداختم.من ه

 گذارم. ینم یباق، مربوط بشود

در حال نسکافه و هات چاکلت خوردن و من و سام در  همه؛ یفروش یبستن

 یشکالت یکه بستن ینشست و در حال یصندل یخوردن.سام رو یحال بستن

ام را تمام نکرده  یاسکوپ از بستن کیبود.هنوز  رهیخ رونیبه ب، خورد یرا م

.تا خواستم آن را جواب بدهم قطع شد.در دیلرز بمیدر ج یبودم که گوش

سرم سبز شده  یدماوند بوده است..دو عدد شاخ رو مدیتعجب د مالک

 بمیرا در ج یگوش الیخ یشد دماوند به من زنگ زده باشد.ب یبود.باورم نم

زدم  شیدوبار صدا یکیگذاشتم و سام نگاه کردم که در افق غرق شده بود.

 یبیزدم به سمتم برگشت و با لحن عج شیاما جواب نداد.بار سوم که صدا

 ؟ مایسیزنم ال یون مجو یلیمن خ: تگف

جوان  نکهیفکر ا دیفرزانه غرق شده بود.و شا الیآقا در فکر و خ؛ بگو پس

 ؟ زنم یجوون نم: است.چپ چپ نگاهش کردم که متعجب گفت

تا حاال سنت برات مهم شده  یاز ک: ام قالب کردم نهیس یرا رو میها دست

 ؟ سام
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 ینم جدخواستم بدو یعدده.فقط م هیسن که : را جمع و جور کرد خودش

؟ داره که بخواد دروغ بگه یلیخانمه دروغ گفت.البته چه دل ایزنم  یجوون م

.! 

 ینیتا بب یستیفرزانه ن، را به سام گفته است نیبوده که ا یکس نیاول حتماً

، جا کیخانم ها  یعشوه ها نی.باالخره ایچگونه سام را در افق غرق نموده ا

 یدندان ها کهیر حالخورد و د یقاشق بستن کیموثر واقع شدند.سام 

دانستم منتظر  ی.ممیخورد به هم نگاه کرد یمان از سرما به هم م ییدوتا

 دروغ گفته.: گفتم نیهم یجواب است برا

که به دست آورده بود از دست رفت.اما  یکردم تمام اعتماد به نفس حس

 یآن لحظه م یعنیدانم چرا.. ینم؛ خواستم حس کند جوان است ینم

 چپ...  یعل یخواستم خودم را بزنم به کوچه  یدانستم چرا اما م

خواست خرمون کنه ازش  یم اون؟ یکن ینگاهم م ینجوریچرا ا: گفتم

 تو نظر بده. یدر مورد جوون یوگرنه مرض نداشت که الک میریدستبند بگ

و نه  یس؛ ستیکه ن یشدما.شوخ ریپ نکهیاوووف...مثل ا: و گفت دیکش یآه

 سالمه.

*** 

سرخم را بستم  ی!..چشم ها؟ میعذاب ال ایاست  یوردگسرماخ نیا، ایخدا آه

از  یگریزد.اشک د رونیآن ب یاز ال یو دوباره باز کردم که اشک درشت

 هیهمه ال نیا ریکردم ز یسوختند.حس م یم می.چشم هادیچشم چپم چک
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خروس شده بود.بدتر از  هیهم شب میشوم.صدا یپتو دارم خفه م میضخ ی

، ام یفارس ریدب یزده بودند.جا خید که از سرما بودن میها و پاها تهمه دس

!.از ضیپارادوکس بودم.ضد و نق ی هیکامل آرا یآن لحظه معنا در؛ یخال

 یدر آالسکا. حس م، تر از گردن نیبردم و از پائ یباالتنه در جهنم به سر م

 هرهسوزد.بدتر از همه چ یاند که آنقدر م ختهیسرب داغ ر میکردم در گلو

در  شیرفت.مدام هم صدا یکنار نم میچشم ها یاز جلو بود که ینیحس ی

عقوبت  یبداند که خداوند به سخت، کند یهر کس با خدا دشمن»گوشم بود

هفته باشد تا مدرسه  یام در روزها یماریشانس هم نداشتم که ب«کند یم

 یو من آن بستن میاز چهارشنبه بعدازظهر که از بازار برگشت قاینروم.دق

سرش  یتهران را رو یب کرده بودم تا االن. سام همه ت، را خوردم یلعنت

شان را بفرستد.آخر نه که  یگذاشته بود.پدرِ البرز را درآورد تا دکتر خانوادگ

 یگریکس د یشان برا یپزشک شخص، کالس بودند یها یلیخ نهایالبرز ا

سرم  یباال، او یاما دکتر خانوادگ رمیکرد.من حاضر بودم بم یکار نم

 یبودند.از اتاق سام خوشم نم دهیرق کرده ام به سرم چسبع ینباشد.موها

خراب  لیشدند..و به دل یم ریبه سمتم سراز یمنف یاز حس ها یموج؛ آمد

به  ینی.در باز شد و سام سمیایمجبور بودم به اتاق سام ب، بودن شوفاژ اتاقم

 دست وارد شد.

دختر من چند بار بهت گفتم  یوا: شروع شد شیغرغرها امدهین هنوز

 .یتکون بخور یتون ینگاه کن.نم ایحاال ب؟ نخور یبستن
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را پر کرده بود.البته از شهال قابل  شیتنه جا کیسام ، که رفته بود شهال

کرد و نازم  یرا فراموش م شیغرغرها، کرد یتحمل تر بود.چون تا نگاهم م

 زیخ میکه ن نیشوم.. هم زیخ می.کنارم نشست و کمکم کرد تا ندیکش یرا م

دارم از گرما  نکهیکردم ا ینگاهش کردم.حس م نهیوارد شد.از ک شدم البرز

 یمحسوب م نامحرم، ینیحس یاوست.چون طبق گفته ها ریسوزم تقص یم

 یعذاب نینکرده بودم به چن تیمن حجاب را رعا نکهیبخاطر ا دیشد و شا

گذاشته  ریتاث میرو اوشیک یگرفتار شده بودم.!!.البته هر چقدر هم خانواده 

اول به  لیل.داورمیدر ب یتوانستم در مقابل البرز محجبه باز ینم، بودند

او و ، را باز کرده بودم میچشم ها یمان بود.از وقت یمیصم یخاطر رابطه 

محجبه شدن ، بعد از شانزده سال نکهیدوم هم ا لیبودم.و دل دهیسام را د

اش چه  دهیپس فا، بود دهی.او که تماماً من را د؟ داشت یا دهیمن چه فا

 ؟ ودب

جمع کرد و پشت گوشم ، شانه ام افتاده را یرو یبلند شد و موها سام

 برو حموم. یتون یاگه م: فرستاد و در همان حال گفت

 .شهیبدتر م شهیسردش م رونیب ادیحموم م رهینه م: گفت البرز

دانستم  یساکت!.من که م گریتو د یتنگ کردم به معن شیرا برا میها چشم

و او  رمیاالن بم نیوگرنه او دوست دارد من هم تظاهر است یهمه برا نهایا

 ایخب...ب : مرتب کرد و گفت یرا کم میصاحب ارث سام شود.سام  جا

 سوپتو بخور.
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 ادی، سوپ دنیآمد.با د یرنگ نگاه کردم.از سوپ خوشم نم ینارنج عیما به

معصومه درست کرده بود و من هم از  یافتادم که مادر فوالد زره برا یسوپ

 یوارد م یطاهر یشد و خانواده  یچقدر دوست داشتم در باز مآن خوردم.

 رمآمد و دست به س یجلو م، شدند.مادر فوالد زره با صورت بدون لبخند

کرد و معصومه هم  یاز دور لبخند پدرانه اش را نثارم م ی.حاجدیکش یم

 یبه من چشمک م زیعز اوشیکرد و ک یسرم قرآن را ده دور ختم م یباال

 .یقوقو بکن نرجس خاتون یحاال واسه مون قوقول: گفت یزد و م

دختر.باز  ییچقدر تو سر به هوا: گفت یم یآمد و با نگران یجان م هیسم

 ریرا به ز سرش، یاصغر هم با خجالت ظاهر یو عل ؟ یکار دست خودت داد

مثال چشم پاک بود! کاش  یچون الک؛ کرد یانداخت و نگاهم نم یم

 یبرا؛ تنگ شده بود یمیو صم زیعز یآن خانواده  یبودند...دلم برا

 طنتیش یبرا، میگفت یم اوشیکه من و ک ییها دروغ یبرا، تظاهرها

من  نکهیا یبرا، ها یسوت یبرا، مادر فوالد زره یچشم غره ها یبرا، مانیها

را از  متشیانداختم و مادرفوالد زره ق اوشیگلدان را شکستم اما گردن ک

، که شکست یر سرعت و مودمپ یفا یوا یبرا، اش کم کرد یبیپول تو ج

به  یپنهان اوشیو من و ک میدعوت شد هیسم ی نهکه همه به خا یشب یبرا

 یلمس یگوش اوشیو ک میرا پاره کرد ستشیز یو جزوه  میاتاق دماوند رفت

اش  یگوش دیدماوند فهم یکرد و آن را با خودش برد.وقت دایاش را پ یپنهان

کرده است...من در آن  دایرا پ آن هیفکر کرد سم، از ترس سکته کرد ستین



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 265

تنها من بودم و سام  و  نجایچقدر خوشحال بودم اما ا یمیصم یخانواده 

 و نه خوشحال! میبود یمیکه نه صم یالبرز! خانواده ا

 ؟ تو هپروت یرفت: البرز من را به خودم آورد یصدا

 ؟ سام کجا رفت: اطرافم نگاه کردم و گفتم به

 .ارهیقرص هات رو ب رفت؟ یگ یگلت رو م یبابا: زد یپوزخند

کرد.انقدر  یاش کالفه ام م رهینگفت.اما نگاه خ یزینگفتم و او هم چ یزیچ

قرار گرفته  کسیا یاشعه  ریکردم ز یکه حس م، کرد ینگاهم م زیت

از سام هم  یاست.چهار سال زیه میام.سنش از آن گذشته بود که به او بگو

 یلیخ؛ بود ینطوریکال هممناسبش نبود.نگاهش  زیبزرگ تر بود و لقب ه

 یخواندند بدم م یکه فکر انسان را م یزیت یز!.و من اصوال از نگاه هایت

تفاوت باشم و موفق هم شدم.سام  یب زشیکردم نسبت به نگاه ت یآمد.سع

قرصت  یسوپ بخور نکهیقبل از ا: قرص به دست.نشست و گفت؛ وارد شد

 رو بخور.

آمد که بد  یدم.به ظاهرش نمرا خوردم و به سوپ خوش رنگ نگاه کر قرص

را احساس نکردم.چون سرما  یمزه ا چیاز آن خوردم و ه یمزه باشد.قاشق

را  یسوپ کوفت نیخوردن ا نیکردم.و ا یاحساس نم ییبو، خورده بودم

 مایسیفکر کنم ال: و گفت دی.سام به سمت البرز چرخمیکرد برا یراحت تر م

 پختت خوشش اومده. دستاز 
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: کردم و گفتم کیرا به هم نزد میالت منزجر شدم.ابروهاح کیدچار  عاًیسر

 ؟ یپخت نویتو ا

 گلت پختم. ینه همراه بابا: زد ییمعنا یب لبخند

 نکهیا ی.برااوردیب میگل را به رو یبابا نیخواهد ا یم یدانستم تا ک ینم

 .ادیخوابم م: شان گفتم ییسوپ را تا نصفه خوردم و رو به دوتا، نشود عیضا

 ؟ کنه یم رونتیچطور از اتاقت ب یکن یم فیک: ام گفترو به س البرز

 .هیمن دختر ساالر یخونه : دیخند سام

 .شهیزن ساالر هم م: چشمک زد البرز

 .شهینم: کردم و در جواب البرز با خشم گفتم یاخم عاًیسر

تو که تا ابد ؟ چرا: البرز ادامه داد یول دیلب سام ماس یکردم لبخند رو حس

 !یمون یملکه نم

 میبهتره من و تو بر: کرد یانیوابش را دهم که سام پادرمج خواستم

 خواد بخوابه. یم مایسیالبرز.ال

به دست خارج  ینیو همراه البرز س دیام را بوس یشانیپ قیاما عم کوتاه

اگه سام : فکر کردم نیتخت ولو شدم و به ا یرفتند رو نکهیشد.به محض ا

االن  ؟ شهیچ یبرا یعنی.کنهینه...ازدواج نم نه؟ شمیم یازدواج کنه من چ

 یقصه ، من یذارم قصه  ی..نه من نم؟ شهیم نیزن ا یچهل سالشه..اصال ک
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 نایپروند..آره سام اهل ازدواج و ا یچ هی یبشه...البرز هم الک ندرالیس

 ...ستین وونهی...نه د؟ هی.نکنه عاشق کسستین

 یک، من بود ریراحت کردم.اصال سام که مدام درگ نگونهیخودم را ا الیخ

دلم  ریتبم به نسبت فروکش کرد و من هم س ؟ شود یقت کرد عاشق کسو

 .دمیخواب

*** 

زنگ زد و آن ها را هم  یطاهر یاصرار کردم که سام به خانواده  آنقدر

سام در جهت  یبعد با حرف ها یول، کردند یدعوت کرد.اول که قبول نم

و دو  ستیب یلیتشکر است قبول کردند.تعط کیدعوت فقط  نیا نکهیا

چهار روز.البرز هم ؛ شمال میبرو میگرفته بود میو تصم دیبهمن به داد ما رس

خانم و دماوند  هیقابل حذف بود.سم ریبشر غ نیا یعنیدائم بود!  عضوکه 

 یواقعا رابطه ا یعنی؟ خواهد داشت یالبرز چه واکنش یعنیهم دعوت بودند..

ام را از  ی.گوشکرد. یم ریسوال ها مغزم را درگ نیا؟ بود هیالبرز و سم نیب

 یبوق برداشت و صدا نیرا گرفتم.اول ایفار یبرداشتم و شماره  زیم یرو

 جون! یسالم ال: دیچیشادش در گوشم پ

 ؟ ایفار یدار بیتو علم غ: کردم و با حرص گفتم یاخم

 ؟ چطور: دیپرس متعجب
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باهات کار  یمن وقت: زده بودم.گفتم رونیافتادم که از خانه ب یآن روز ادی

خبر خوش بهت بدم سر  هیخوام  یم نکهیبه محض ا یدار یدارم برنم

 !یآشغال یلی.خیدار یبوق بر م نیاول

 ی.لعنتدهیخط نم یاوقات گوش ی.گاهرهیتقد بخدا؟ یجد: دیغش خند غش

 کوره. ینقطه  یشهرباز نیا

 ؟ یفروش یم طیهنوز بل-

 ؟ فروشا چشونه طیوااا...بهم برخوردها.مگه بل-

 .شهیردن نزن که باورم نمحرف از برخو یکیتو : دمیخند

 ؟ یمن رو هدر داد یو وقت گران بها یدیزنگ یخب بابا..نگفته واسه چ-

 یکنم پاش یشمال..دعوتت م میبر میخوا یم: تختم نشستم و گفتم یرو

 .یایب

زاره منم  یات م قهیعت یاون بابا یواقعا فکر کرد ی.ولیدعوت کرد یمرس-

 ؟ امیب

 ن درست صحبت کن.م ی...در مورد بابایه یه: شدم یجد

که کارد  روزیتا د؟ همه راهو نیا رهیم یاوووووو...ک: دمیبلندش را شن یصدا

 ؟ و مجنون یلیل نیحاال شد نیبود ریو پن

 ؟ نه ای یایتا چشت درآد.حاال م: گفتم یهم جد باز

 ؟ یکن یدونه که من رو دعوت م یگفتم که.سام م-
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اصرار  یادیل زکه اه یدون یهم نداره.خودت م یمشکل یدونه ول ینم-

 .ای.پس بستمیکردن ن

 ؟ یمن که از خدامه.حاال کِ-

 ؟ ییسراغت.کجا میایفردا من و سام م-

 .ستیز طیسازمان حفاظت از مح یرو به رو: دیخند

 ؟ به عنوان جانور در حال انقراض یکن یخودت رو معرف هینظرت چ: دمیخند

 نیمسئول که یشدنه جور ادیمن در حال ز ید نه دِ!اتفاقا برعکس گونه -

 .رنیرو بگ شرفتیپ نیا یجلو یدونن چطور ینم

 .شهیم شتری.هر روز داره آمار احمق ها بایگیآها...راست م-

طالق  ینه.منظورم بچه ها: دادم صیگرفته اش را تشخ یصدا

 بود!.خداحافظ.

نه  یمامان نه، چارهیب یایبراش گرفت.قلبم هم ناراحت شد!.فار دلم

خواستند از دست پدر و  یکه م یکاش کسانتنهـــــــا.. ی!تنهاییبابا

زدند...  یحرف م ایبار با فار کیتنها ، فرار کنند و مستقل بشوند شانیمادرها

 !یبود!.درست خودِ خودِ پوچ یبودن حس بد یحام یب

 ؟ ان یخانواده اش راض مایسیال: شدم.سام گفت سوار

 ؟ یارد؛ یندار یآره.تو که مشکل: را هم نزن.گفتم حرفش؟ ایفار؟ خانواده

 ندارم. ینه مشکل: نگاهم کرد و گفت سام
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البرز با  شدیحاال نم: زدم یآمد.اخم کردم و غر یکه از دور م دمیرا د البرز

 ؟ ادیبا ما ب دیبا حتماً؟ ادیخودش ب نیماش

اصال دوست ؟ چه طرز صحبت کردن در مورد البرزه نیا: دیلبش را گز سام

 نداشتم.

 .ادیکه از البرز خوشم متونم تظاهر کنم  یهستم.نم یمن آدم رک-

 ینجوریآخرش!چرا ا یکش ی.تو منو ممایسیال یوا یوا: با حرص گفت سام

 ؟ دختر یکن یم

البته جلو نشست و من هم به ؛ را برگرداندم که البرز هم سوار شد صورتم

سام به  ییخدا: . البرز رو به سام گفتنمیخاطر او مجبور شدم عقب بنش

 ؟ رو داره یطاهر یواده خودمون و خان یجا الینظرت اون و

!..تو ؟ خودمــان ییگو یکه م یجز من و سام شد یتو ک دینبود بگو یکس

پدرم  یاطالع!.اما نگفتم تا به عشق ابد جهت، یاضافه هست کیخودت هم 

: گفت یرا روشن کرد و با درماندگ نینشود.سام ماش نیتوه، که البرز بود

 .میکن یم شیکار هیدونم.حاال  یخودمم نم

قد بلندش رو به  دنی.با داستدیب ابانیتک زنگ زدم و قرار شد سر خ ایفار به

 صبر کن سام.: سام گفتم

خواست محکم  یدلم م یلیشدم.خ ادهیمتوقف شد.پ ایفار یکنار پا سام

در آغوش گرفتن  یبرا ییجا، نانوشته ام یاما در قانون ها، کردم یبغلش م

بدون صبر به سمتم آمد و ، اشتقانون را ند نیکه ا اینبود.اما فار زیعز یایفار
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 بلند..خوش به حالش که دیرس ی.قدم تا شانه اش مدیمحکم در آغوشم کش

لهم  ایبسه فار: کالفه شدم گریبود!.آنقدر من را به خودش فشار داد که د

 .یکرد

 یعاطفه ب یب اقتیل یب یجنبه  یب: کرد و با غر غر گفت میحرص رها با

 شعور!

 !اقتهیل یب یقشنگ معلومه ک: و گفتم بدون لبخند نگاهش کردم باز

 رینخ؟ من بخاطر تو اومدم یفکر کرد: داد و گفت لمیتحو ییبابا برو

اومدم.!بعله  پتیخوشگلِ خوشت یجووونم!.من فقط و فقط به خاطر بابا

 .ومدمیخانم.وگرنه نم یال اسینجوریا

!.سام ؟ خواهد جمع کند یچگونه م، را که زده است یگند نیدانستم ا ینم

تفاوت به  یکرد.من هم ب یبود و متعجب به من نگاه م ستادهیسرش ا پشت

گفت  یگفت و با اصرار م یوقفه از وجنات سام م یکردم که ب ینگاه م ایفار

تا فردا  ایاگر بخواهد ساکت بماند فار دیاست.سام که د امدهیکه بخاطر من ن

 سالم.: کرد و گفت یزند اهم اهم یصبح حرف م

گشاد  شیجفت چشم ها، سام دنیبه عقب برگشت.با د هل و شتابان ایفار

: گفت عیسام سر دنیکرد.چون با د یهم م یقاط، کرد یهل م یشدند.وقت

 سالم بابا سام.

سالم دخترم.اسمت : ام گرفته بود.سام خنده اش را قورت داد و گفت خنده

 ؟ بود درسته ایفار
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: گفت یامبه آر، گند زده بود یواقع یکه اولِ معاشرت را به معنا ایفار

منم مجبور شدم ، کرد یاصرار م یه یمزاحم شدما.ال دیبله..ببخش

 بود که اومدم. یال ی.همش بخاطر گل روامیب

را  تیسام تمام چرت و پرت ها، خل یایفار میداشتم بلند بگو دوست

زد و  یو خجالت بشود.سام لبخند طیاست اما نگفتم.بگذار خودش خ دهیشن

که  یگفت یجد ی!.راستیخاطر من اومدب یگفت یاون اول که م یول: گفت

 ؟ پمیخوشگل و خوشت

!..سام هم قشنگ ؟ در سرش بکند دیبا یچه خاک قاًیدانست دق ینم ایفار

رفت و بعد رو به سام در  یاساس یکرده بود.ابتدا به من چشم غره ا عشیضا

 کردم. یم یمن شوخ: برآمد یصدد ماست مال

 یمونث اطراف م یجنس ها به یریعجب گ داً یهم که ول کن نبود.جد سام

 ؟ کدومشو: داد

 ؟ کدومشو یچ: دیمتعجب پرس ایفار

 ای پمیخوشگل و خوشت نکهیا؟ یکرد یگم کدومشو شوخ یم: دیخند سام

 ؟ یبه خاطر من اومد نکهیا

بار من در حکم  نیانداخت که ا نیکالفه و خجالت زده سرش را پائ ایفار

که  گفت؟ یداد یریسام چه گ یوا: دمیدوست ناب به دادش رس کی

 !یهم نگران نباش.هنوز هم دلبر پتیو ت افهیکرده.در مورد ق یشوخ
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چرا سام ؟ چرا گفتم دلبر است؟ چه شد..چرا آن حرف را زدم دمینفهم گرید

و  نیچرا صورتش پر از چ؟ باز هم سرزنده بود، و نه سال سن یبا وجود س

؟ چرا کچل نشده بود؟ نشده بودند دیسف شیچرا موها؟ چروک نشده بود

از  ییصدا؟ توانست دلبر باشد یچرا هنوز هم م؟ ؟ بود فتادهین پیا از تچر

... پس چرا ستیشصت ساله که ن رمردیو نه سالشه!پ یس: دیکش ادیفردرونم 

 یزشت و ب، چرا آن همه درد؟ با آن همه درد باز هم جذاب مانده بود

احساس  یمن کم، نداشتم یستی.با خودم که رودربا؟ نکرده بود ختشیر

خواست سام جز من به کس  یکردم.دلم نم یحسادت م دیترس و شا

 نیوجه ا چیتوانستم به ه یبود اما نم محض یخودخواه؛ فکر کند یگرید

 یکنم چون معتقد بودم سام حق من است.من غیرا از خودم در یخودخواه

خدا به من داده  دیاست که شا یا هیسام هد، که نه پدر دارم و نه مادر

و  ییاحساس تنها نکهیکمک به من است و ا یراکه صرفاً ب یا هیاست.هد

 کی یخواست سام حت یدلم نم اصال، الح نیبا ا ینکنم.ول یسرپناه یب

از آن  ی.وازدیاو عشوه بر یبرا یدختر ایفکر کند  یگریبه دختر د هیثان

 کشم.! یآن شخص را به آتش م یعاشق سام شود! من زندگ یکه کس یروز

که  یگفت یبه من م دیتو نبا یعوض: کردم تافیدر ایفار یاز سو یا سقلمه

 ؟ بابات پشت سرمه

ناخودآگاه ، پدر استفاده کرده بود یاز کلمه ، لفظ سام یبه جا نکهیا از

باال  یتفاوت شانه ا یو ب الیخ یلبم نشست.ب یرو یلبخند کوتاه و محو
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 یجز اخالقا نمیا گهید؟ شعورم یب هی یمگه خودت نگفت: انداختم و گفتم

 .مهیشعور یب

 یب یمگه خودت نگفت: را باال انداخت شیرا درآورد و شانه ها میادا ایفار

و سرباال جوابم رو  یانداز یشونه هات رو باال م یوقت یال ی...وا؟ ؟ شعورم

 !یاریرو درم کفرم، ید یم

 .کنهی.فعالً عخشت داره صدات مالیخ یب: شانه اش زدم به

 ؟ عخشم-

 ؟ ینگه داشتجان دوستت رو چرا سرپا  مایسیال: گفت سام

با  ای.فارمیشد نیسوار ماش ییکردم و دوتا ایبه فار یچپک یهم نگاه من

 سالم.: گفت عیسام سر دنید

 یمعلم هل م دنیافتادم که با د ییها یکالس اول ادیقشنگ  یعنی

 !گیتو د یوفتین میبپا از هل حل: میبگو ایکردند.جا داشت به فار

: ه من از آن متنفر بودم گفتک یبرگشت و با لبخند ایالبرز به سمت فار 

 ؟ یجان هست یال یسالم.شما از دوستها

 ایبله.فار: خودش را به دست آورد تیتکان داد و باالخره موقع یسر ایفار

 هستم.

 .شهیم ریکه داره د میخب...بر: هم نشست و گفت سام
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دلم : به سمت من برگشت و گفت ایبعد مشغول صحبت با البرز شد.فار و

 !یالبرات تنگ شده بود 

: نداشت یا دهیفا، که دوستش داشتم یا رهیزنج ی وانهید نیدر برابر ا انکار

 منم.

 یرو!.حاال جد ریحق یبنده  نیبه!منور فرمود: را باال داد شیابرو یتا کی

 ؟ تو هم دلت تنگ شده بود یجد

شروع شد.از کار در  ایمن و فار یها ی.وراجدیکه خودش هم خند دمیخند

به  دیجد یپدرش همراه خانواده  نکهیاز ا ، ودنفروش ب طیو بل یشهرباز

تنها شده است و اگر  یتنها گرید نکهیاز ا، مهاجرت کرده بودند ایاسترال

 یبود من بی!.و عجزیاز همه چ، که به دادش برسد ستین یهم کس ردیبم

 یخسته نم ایفار یها یوقت از پرحرف چیه، متنفر بودم یکه از وراج

 یناراحت یبرا، کردم و با عمق وجود یک مرا نسبتاً در ایشدم.چون فار

 شدم. یناراحت م شیها

 ؟ یال-

 ؟ بله-

 ؟ یال-

 ؟ عاشقونه اس بگم جانم لمیف-

 !توپ!یعال؛ دارم معرکس.پر از صحنه لمیف هیخر!. یدون ینم یوا: دیخند
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 یو سام!.البته سام دوران ایخورد و نگاه فار وندیمن و البرز به هم پ نگاه

 یخنگ تا سوت یایفار نیدوخت...ا یبه جاده م اینگاهش را از من و فار

، داد ینم یوقت سوت چیکه ه ییایدانستم فار ی.نمردیگ یندهد که آرام نم

 .؟ دی!.آخر مجبور بود بلند بگو؟ امروز چه مرگش شده بود

رو  هیلیتخ-یعلم لمیآها...اون ف: گفتم ایبرآمدم.رو به فار حیصدد توض در

 یجد یجد؛ اش معرکه بود یلیتخ ی.صحنه هادمیرو د زرشیت؟ یگیم

 کردم. یداشتم باورش م

که البرز از خنده سرش را در  دمیو د دیراحت کش یکه سام نفس دمید

: مطلب را گرفت گفت عیبود و سر زهوشیهم که ت ایاش فرو کرد.فار یگوش

 یریکه در مورد کهکشان راه ش ییخوب بود.مخصوصاً اون قسمتها یلیخ

 بود.

اون  یاالن دار: کرم داشت گفت یز بدو تولد مادرزادکه ا ییآنجا از، البرز

 ؟ جان ایرو فار لمیف

 نه ندارم.: آرامش گفت با، ستیقصد البرز چ دیهم که فهم ایفار

 یخودت گفت: البرز شد هیماجرا کرد و شب یبار سام خودش را قاط نیا

 .یگفت مایسی.به الیدار

 ود کنم.بود خودم بعداً برم دانل نینه منظورش ا: دادم حیتوض من

 یاسمش رو م: دوئل خوشش آمده بود گفت نینمک که انگار از ا یب البرز

 ؟ یگ
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 فضول ها!: دهانش را کج کرد و گفت ایفار

اسم  نیاز گفتن ا ایکردم هدف فار یدرک نم یام گرفته بود و از طرف خنده

اما آنها به ، فضول دیخواست به سام و البرز بگو یچه بود!.معلوم بود که م

سام متعجب ؟ که سرکار هستند دندیفهم یکردند و نم یک نماسم ش نیا

 ؟ داره یریبه کهکشان راه ش یاسم چه ربط نیا؟ فضول ها: گفت

 .قایدق: دیجهت تاک البرز

داستان چند تا نوجوون : اما طبق معمول زرنگ تر از آن حرف ها بود ایفار

..اسم گروهشون هم فضول ها ننیرو بب ایخواستن دن یکنجکاو بود که م

 ؟ یود.اوکب

بعد چند : گفت میکه بشنو یجور البته، یلب ریقانع شده بود اما البرز ز سام

 !.چه جالب!؟ یریتا نوجوون رفتن کهکشان راه ش

-یعلم لمیژانر ف، گفتم که: دهان همه مان را بست ایدندان شکن فار جواب

 بود! یلیتخ

، ولببوسم.اما طبق معم، کردن البرز عیرا بخاطر ضا ایداشتم لپ فار دوست

نشده بود.اما  فیتحر میبرا ایبه فار یادیمحبت ز یحالش را نداشتم و از طرف

، رفتار یاو از من هم تنهاتر بود و من با سرد؛ کردم یکاش به او محبت م

تر از قبل  امآر ایطالق را.فار یبچه  یایهم دل خودم را تنها کردم هم فار

 .مشینیاونجا حتماً بب میبا خودم آوردمش.رفت: گفت

 ؟ دست البرز و سام میباز آتو بد که-
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 یالبرز مزخرفه ول نیا یگفت یم: به صورتش داد و آرام تر گفت ینیچ ایفار

 حد! نیدونستم در ا ینم گهید

 نظر لطفتونه!: کرد خکوبمانیالبرز م یصدا

 ؟ یچ: دیپرس سام

  .دنی...خودشون فهمیچیه: گفت البرز

با چهل و خورده  دیکش یرادار بود!.مردک خجالت نم، که گوش نبود گوش

 رهیخ رونیگفت و من هم به ب یشیا ایفار ؟ ؟ ستادیا یفال گوش م، سن یا

ام وصل  یو من هدفونم را به گوش دیکش رونیاش را ب یهندزفر ایشدم.فار

مشغول اهنگ  ییاش را به هدفونم وصل کرد و دوتا یکردم.او هم هندزفر

 ؟ شد یم توی.آهنگ هم مگر جز لمیگوش دادن شد

 بد! یخوابا نیاز اام  خسته

 نـــــــــــمیب یاز تو م که

 زنیر یم اشکام

 !واریبه د رهیخ

*** 

که سام  یکینی.از اقوام دور البرز و از کلیبهرام یخانواده ؛ شوک نیاول

 با آن قرارداد بسته بود. داًیجد
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چشم  دکتر، یبهرام نیمع، فرنگ یکرده  لیتحص، پولدار، خانواده پدر

نخبه ، خانه دار!.پسر خانواده، توران جان، پوش کیش، پزشک!.مادر خانواده

، جان ی!. و اما بالیبهرام سامان، یهسته ا کیزیمخ ف، عقل کل، مملکت ی

!. حاضر بودم ستیاپتومتر، یبهرام نیریش ، یتیپ ینتیریس، زابتیملکه ال

را عمل کرده  شانیقسم بخورم همه شان کور بوده و مانند سام چشم ها

هم شاخ ترش کرده  یلیداشتند که خ نکیع ، بودند.البته سامان جان

آنها به  نکهی! اندازدینخبه لنگ ب نیا یجلو دیایتا ب یخال اوشیک یبود.جا

و سام هم سرش شلوغ بود  دمیدعوت شده بودند را نفهم الیبه و لیچه دل

اما بعد  نیمهمون دار یهم که اول غر زد که چرا نگفت ای. فاررسمکه از او بپ

 تشونیاذ میزیکرم بر دهیو گفت جون م دیخند نیریسامان و ش دنیبا د

 کردند. یبرخورد م یمیصم یلی.با البرز و سام خمیکن

 ؟ درسته، یباش ماجانیسیال دیشما با: زد و گفت یجان لبخند توران

 یبهرام نی.سام هم مرا با معیخشک و خال، رفتم و با او دست دادم جلو

که لبخند  نیریشدست دادم. یآشنا کرد و به او سالم کردم و معمول

 .زمیسالم عز: نگاهم کرد و گفت یهم داشت با مهربان ینیریش

دانم چرا!.با او هم دست دادم.به  ی.نمامدیدر نگاه اول از او خوشم ن اصال

داشته باشم.من  یچه واکنش قایدانستم دق ینم دمیمملکت که رس ینخبه 

و آرام سالم  میهم سر تکان داد ی.براضاًیدستم را دراز نکردم که او هم ا

 هین که یبود نگفته، یسپهر یآقا: نگاه کرد و گفت ایبه فار نی.معمیکرد

 .نیهم دار گهیدختر د
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 یمثل دخترم هست ول، جان ایالبته فار: زد ینگاه کرد و لبخند ایبه فار سام

 .ماستیسیدوست ال

 یروانه  ایهم به همه شان سالم کرد.من هم با عرض پوزش همراه فار ایفار

که حاضرم قسم  میآمد یم الیاوقات به و ی.ما گاهمیتاق ها شداز ا یکی

تخت  یرو ایفار، که در را بستم نیالبرز حضور داشته بود!.هم شهیبخورم هم

 ...مردم!ششششیآخ: ولو شد و گفت

 ؟ روحته که انقدر شادانه نیآهــــــا....االن ا-

گاه ن ینطوری!.چرا ایعجب پسر لوس: شد و گفت زیخ میتخت ن یرو ایفار

 رو!. قهیآوردنش عت خیانگار از مر؟ کرد یم

کرد و سرش را  کیرا بار شیانگشت نوک دماغش را باال داد و چشم ها با

 دنتونی.از دیسپهر یسالم آقا: گفت یو مغرور یتودماغ یباال گرفت.با صدا

 خرسندم.

...بابا پسر تی...بابا برد پنیشتیبابا خرسند...بابا ان: ژستش خارج شد و گفت از

 ...تسیگ لیب

 .ی.مدام در حال مزه پرونایفار یعشق من: دمیو شالم را از سرم کش دمیخند

دختره چه خوشگل  یول: کردم که گفت یرا باز م میمانتو یها دکمه

 داد! یبابات م لیهم تحو یبودا..چه لبخند

 یریکبیآن ا ینشود.کجا تمیحساس یمتوجه  ایکردم اخم نکنم تا فار یسع

: را گشاد کرد شیچشم ها ایرا به زبان آوردم که فار ..حرفم؟ ؟ خوشگل بود
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 یها لب، یبود!.موهاش هم فر درشت کارامل یواا...چشم هاش که عسل

 دماغِ ، خوب

 بود! یعمل: گفتم عیسر

 عینشده بود که ضا یقلم ادیز ی.ولیهر چ: تفاوت شانه باال انداخت یب

 ؟ یخواست یم یچ گهید، باشه.بلند هم بود

 وشگل نبود!خ یلیخ: سماجت گفتم با

 ؟ شهیم تیحسود؟ یخور ی!.حاال تو چته حرص مستیکه ن نگیوااا...مدل-

 نینه که هوومه.واسه ا: ام گرفت خنده؟ یریکبیبه آن ا؟ و حسادت من

 خورم. یحرص م

فک  زیر کی ایکامال عوض کردم و فار، خجالت یرا بدون ذره ا میها لباس

 ؟ یکوتاه نقدریا یستین ناراحت؟ یال: زد یم

!...من اصال کوتاه نبودم.هنوز سن بلوغم تمام نشده بود.من بلند ی!وای!وایوا

 .شمیبلند م: تصور کنم.گفتم نطوریشدم...در واقع دوست داشتم ا یم

، یدانشگاه شیتا آخر پ یتون ی..مثال مستایهم بد ن ینطوریا یول: دیخند

 .ینیاول بش فیرد

 ؟ ام مگه یکالس اول: را کج کردم دهانم

قشنگشان.من  جیاسپورت با، دندیاز راه رس یرطاه یخانواده ؛ دوم شک

نشسته بودند  منیهنوز در نش یبهرام یآمدم.خانواده  نیپله ها را پائ عیسر
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سام که مشغول صحبت  دنیو البرز و سام مشغول صحبت با آنها بودند.با د

 یاست برا عیضا دمیسام که د میکردم و خواستم بگو یبود اخم نیریبا ش

 : گفتم نیهم

 اومدن. یطاهر ینواده خا بابا

را فشرد و  موتیآمد.ر یکرد و همراه من به سمت ورود یمعذرت خواه سام

 اطیدر ح، شد یپارک م نشانیدلنش اطیدر ح شهیکه هم یجیاسپورت

 یهم به من لبخند م جیاسپورت یکردم حت یسام پارک شد.حس م یالیو

که  نی.همداشتم یادیز جانی..ه؟ چند وقته نیا یکجا بود: دیگو یزند و م

: شد ناخودآگاه بلند گفتم ادهیپ نیاز ماش یشد و حاج پارککامال  نیماش

 .نیسالم خوش اومد

 .یدوستشون دار یلیخ نکهیمثل ا: لب گفت ریز سام

 سالم دخترم.: به من زد و گفت یلبخند یحاج

نتوانستم خودم را کنترل کنم و به ، آمد نیکه مادرفوالدزره پائ نیهم

 سالم نرجس جان.: د و گفتز ی.لبخنددمیسمتش دو

زدم و خودم را در آغوشش رها کردم که او هم با  ینرجس لبخند ادی با

و  میدست داد یذره شده بود.به گرم کی شی.دلم برارفتیمرا پذ یمهربان

 یگفت آقا  یم ی.حاجمیمزاحم ش میخواست ینم: که گفت میکرد یروبوس

 کنن. یاصرار م یسپهر
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جبران  یجور هی دیبا، گهیآره د: بود تینها یآن ها ب یبرا لبخندم

 .میکرد یزحماتتون رو م

 ؟ دختر هیزحمت چ-

با سام شد.من هم نگاهم سمت معصومه  یبعد مشغول سالم و احوال پرس و

 معصومه خانم!: گفتم یو با شاد دیچرخ

: صاف کرد و بعد نرم در آغوشم گرفت و گفت یزد و چادرش را کم یلبخند

 جون! یــ.....نه نه!.الدلم برات تنگ شده بود نرجـ

کرد که  یجان بود.گرم با من سالم کرد و ابراز شرمندگ هیسم، یبعد نفر

و مادرفوالد زره که  هیانکار کردم.سم عاًیمزاحم شده است و من هم سر

دماوند ناخودآگاه  دنیکه با د دمیچرخ یبه سمت نفر بعد، رفتند داخل

سال دوست امسال آشنا به به!پار: زد و گفت یپوزخند زدم.او هم پوزخند

 .ماخانمیس

 سالم جناب دماوند!.: تالشم را کردم که به پرش نزنم تمام

 ؟ نیخوب: به او دست بدهم که به معصومه اشاره کرد و گفت خواستم

 کی، ینبود.شلوار کتان مشک یحزب الله یلیخ پشیام گرفت...ت خنده

 یگریص دآدم ها من به دنبال شخ نیا انی!. اما منیو هم یمشک شرتییسو

 ؟ ؟ کجا بود زیگشتم!پس خرچران عز یم

 ؟ ومدهیاکبر ن یعل: به معصومه گفتم رو
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 .ومدهینه داداشم ن: جوابم را داد معصومه

کرده  یسرم خال یرو خیتشت آب  کیلحظه حس کردم  کی یعنی

 میکه در صدا یا یناراحت با، ستیمهم ن میاند!.نتوانستم تظاهر کنم که برا

 ؟ آخه یواسه چ: مشخص بود گفتم

 ؟ دهی...دلت براش تنگولیآخ: دماوند

 ینثارش کردم و بعد منتظر به معصومه نگاه کردم.معصومه سر ییبابا برو

 .ادیخواد ب یموند دم حجره. آقام گفت نم: تکان داد

از  یشوک دوم نیخواست او هم حضور داشت...ا یناراحت شدم.دلم م یلیخ

 !گذشت یخوش م  شتریب ، همه بدتر بود!.با حضور او

 

*** 

در حد ، سبک است کیکوبد.مات یاتاقم م ی شهیبه ش، دارد یرا بر م کمیمات

 یم نیسنگ آهن سنگ کی کیاما قدرت خشم او از مات، چند گرم

سام گم  نیسنگ ینفس ها انیم شیشکند و صدا یاتاق م ی شهیسازد.ش

که دوست دارد مرا مانند زال به  یآنقدر عصبان؛ است یشود.سام عصبان یم

و آخِر  شودیم مانیپش، مانند سام پهلوان، داند یاما م تداف بفرسق یقله 

 ...زدیر یرا بهم م نیبازگرداندنم آسمان و زم یبرا

 است. یعصبان، فراتر از تصورم؛ شنوم یرا م شیمنقبض شدن رگ ها یصدا
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 یطوفان شیسرخ شده اش را در نگاهم دوخته است..چشم ها یها چشم

!.اما دانمیم، بکشد ادی.دوست دارد فردیسا یهم م یرا رو شیاند.دندان ها

 کشد! ینم ادیفر

 ...میا دهیبر دیام!و شا دهیرا بر شیصدا، اللش کرده ام؛ است الل

 لرزد از خشم! یم

و خبر از  نندینش یبر صورتم م یلیمانند س، داغ و محکمش یها نفس

بندد و  یچشم م، دهد. با آن همه حرص و خشمش یآتشفشان درونش م

 یم، شیزانو یساعد اهرم شده رو یکند.سرش را رو یتخت سقوط م یرو

 شوند.. یم نیاستوارش باال و پائ یگذارد.شانه ها

 آورد... یرا در م یاشک هر کس، شده اش بیتخر ژست

 است! ــــــــــرانیمرد و نیا

مدت  هی، ...آرهمایسیال یشد وونهیتو د: دیگو یکند و با خشم م ینم تحمل

 نایا یطاهر یخانواده ؟ تو گوشت خوندن یاون خراب شده چ یرفت ینبود

 ؟ دادن ادتیرو 

دهد.کالفه دست در  یندارم بزنم.خودش جواب خودش را م یحرف چیه

همه سال داشتم  نیخاک بر سر من... من ا: دیگو یکشد و م یم شیموها

 یوا؟ صرف نکردم تتیترب یبرا یوقت چیمن خر ه؟ کردم یم یچه غلط

 ادتی.یشیخوب م یشد داریب یبخواب .آره حالت بدهیشد وونهیخدا.تو د

 !یگفت یچ رهیم
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 .رهینم ادمی: نداشتم یدلم ترس یوقت از زدن حرف ها چیترسم.من ه ینم

را  اوشیکه ک یاز حاج یسرخ سرخ شده اند.حت شیشود.چشم ها یم بلند

را در دست گرفت و تکانم داد و  میتر بود. بازوها یکرد عصبان یبازخواست م

؟ ام یمن ک یدون ی.چشمات رو باز کن.ممایسیشو ال داریب: گرانه گفت خیتوب

 ســــــــام!پدرت!

نه سام.من : میگو یکشم و با حرص م یم رونیرا از دستانش ب میبازوها

نه من دختر تو!.من  ی. نه تو پدر منیش داریب دی.تو بایتو خواب ستمیخواب ن

 .میکه شونزده سال کنار هم بود میا بهیو تو دو تا آدم غر

 ی.با غم مگریکند و خودش را بکشد.خسته شده است د هیدارد گر تدوس

من ؛ خوب بود یچ همه؟ هویشد  ی. پس چمایسیال یتو که خوب بود: دیگو

 ؟ مایسیشد ال یتو خوشحال.چ، خوشحال

خوام  ینشده.من م یچیه: میگو یدر چشمانش م رهیروم و خ یم جلو

 کنم که بهتر هم بشه. یکار

 یکن یکردم مسخره م یفکر م: کرد یزمه متوجه به من با خودش زم یب

 .یکن یمنو مسخره م ی..تو دارمایسیال

خوره  یم یمن به آدم ی افهیبه نظرت ق: دیایگفتم بلکه به خودش ب بلند

 ام. یمن کامال جد سام؟ ارهیدر ب یکه بخواد مسخره باز

 یچ یعنی؟ یچ یعنی: بودم گفت دهیکه تا کنون از او د یبا اوج خشم سام

خوام باهات  یم یو بگ یتو صورت من نگاه کن شهیروت م چطور؟ مایسیال
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 چیه یشد وونهیبگم د نکهیجز ا من؟ هیچه حرف نیازدواج کنم...آخه ا

 ندارم. یریتفس

بشه به  یخوام عمل یکه م ینشدم.من دارم حرف وونهیمن د: دمیکش غیج

 .ارمیزبون م

رو حرف هات  نیکنم ا یم ی!.سعنی.فقط همیتو دختر من: دیغر سام

حرف ها رو بهم  نیا، وقت چیفراموش کنم.پس تو هم دهنت رو ببند و ه

 کنم. ینم ینینگو!.وگرنه تضم

.به هر ؟ دیفهم یمبل سر خوردم.من دوستش داشتم چرا نم یرفت.رو و

و  میستیگفتم ما به هم محرم ن یشد. م یزدم تا قبول کند اما نم یم یدر

 یکردم م ی.قبول نممیتر هم محرم به، یگفت ما از هر محرم یم، شود ینم

لباس محجبه : گفت یکردم م ی..باز قبول نمادیحرفها به تو نم نیا: گفت

حرف : گفت یکردم که م یزنم..قبول نم یهم دست بهت نم منبپوش 

 ؟ ؟ هیحسابت چ

 یم ادیفر، کرد یفوران م، گرفت یاوج م، گفتم یحسابم را که م حرف

استم او را تماماً تصاحب خو ینبود.... من م میمستق یصراط چی...به هدیکش

توانستم  ینم یتر متعلق به خودم باشد.وقت یقیخواستم حق یم، کنم

 یا یچه معن نهایکنم و دوستش هم داشتم ا یرا پدرانه تلق شیمحبت ها

دختر هم نبودم و ازدواج با سام تماماً به نفعم بود و باب  گرید من.؟ داد یم

 نیخواهد و ا یمرا نم یکس گریکردم د یحس م، دختر نبودم یدلم.وقت

دوست داشتن سام هم شده  نیب نیحس مثل خوره به جانم افتاده بود... ا



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 288

و سه سال  ستیمهم نبود که ب میخواستم.برا یبود قوز باال قوز.من او را م

 یدردها یخودم نابود بودم و او پا یدردها ی..من پامیدار یسن ختالفا

 میتوانست یخودمان هم م و فقط میکرده بود یرا زخم گریکدیخودش.ما 

ما محدود بود به خودمان دو نفر.پس چرا او  یای.دنمیمرهم باش گریکدی یبرا

گفت من  یاو م، شوم مانیمن بعدها پش دیترس ی..او م؟ ؟ دیکش یعقب م

 یفهمم بعدها که عاقل تر شوم م یگفت االن داغم و نم یم، شوم یم بودنا

 نیرفت.ا یم یطرفه به قاض کیبه بخت خودم زده ام...او  یفهمم چه لگد

 یلیخ؛ شدم.من دوستش داشتم یهم نم مانیخودم بود!. پس پش شنهادیپ

 ؟ !.او هم مرا دوست داشت پس....ادیز

*** 

شد به زبان آوردم که با  یم نیکه در ذهنم باال پائ ییزهایچ ی همه

 یعشق یاز جونم ول شتریآره من تو رو دوست دارم ب: جواب گرفتم یکالفگ

 مایسیخدا..ال یشوهر...ا هیعشق خالص پدر به فرزنده.عشق  هیدارم که بهت 

برات کردم آخه به چه  یسال پدر شونزده، یتو شونزده سال دختر من بود

با هم  یاصال مگه االن چه مشکل؟ باهات ازدواج کنم امیب یگ یم یعقل

 ؟ هست یچه مشکل میکه پدر و دختر االن؟ میدار

همونطور که  نمینم تو رو پدر خودم ببتو یمن نم یسام.ول ستین یمشکل-

 .ینکرد یوقت پدر چیه ، خودت بوده ری.تقصدمیشونزده سال ند

 ؟ مایسینکردم ال یمن برات پدر: دیرگ گردنش متورم شد و غر عیسر
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 یم نیاش باال پائ نهیزد و س ی.نفس نفس مدمیعقب کش یکم ادشیفر از

من  نهی.مهم اتسینه مهم ن ای یکرد یپدر: شد.جا خوردم اما جا نزدم

خودت هم  یدختر محبتت رو درک کنم.اصال مطمئن هینتونستم مثل 

 ؟ یپدرانه محبت کرد

 یشد..عسل یم وانهی.داشت ددمیکش غیسمتم هجوم آورد که ناخودآگاه ج به

 هی یگ یم یدار؟ مایسیال یزن یبه من تهمت م یتو دار: را شکاند و گفت

و هر  ییاون ده روز کذامن..حاضرم برگردم به  یخدا؟ ه*و*س*ب*ا*ز*م

 .مایسیال یحرفت رو نشنوم..داغونم کرد نیا یروزش رو عذاب بکشم ول

سام..من  نیبب: گذاشتم که با شدت پسم زد شیبازو یسالمم را رو دست

گم  یم یمنظورم اون نبود...اَه خسته شدم سام هر چ یعنیخواستم.. ینم

 ..یاریبهونه م

 و بهونه گرفتن داره... ادریبه ا ازیحرف تو احمقانه است و ن-

 شتیپ گهید، یاگه قبول نکن: هربه زدم نیبرود که دست به آخر خواست

 رم. یخونه م نیرم..از ا یمونم.م ینم

 .یر یجا نم چیتو ه: اخم برگشت و گفت با

 .رمیم یاگه قبول نکن یتر زیقسم به جون خودت که از همه برام عز-

*** 

چند روزه فقط در حد سالم و  نی.امیگچ دستم را باز کن میبود آمده

 نیکه از هم متنفرند.در ع می.حکم دو نفر را داشتمیزد یخداحافظ حرف م
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 دهیحد خسته و کالفه ند نیوقت تا ا چی.سام را همیسرد بود، دوست داشتن

 نیا، مایسی.آه الردیاست که بم نیا شیآرزو نیکردم بزرگ تر یبودم.حس م

 رانیو یها خودش را ساخته بود را دارآواره  یرو یرا که به سخت رانیو مرد

؟ یبا مادرت دار ی.پس چه  فرقیکن یاو را نابود م یدار گری.بار دیکن یم

وجدانم را خفه کردم و به  ی.صدادیکن یم یمرد را روان نیا تانیدو تا هر

 .دیحساب کن دیشما بر: پرستار نگاه کردم.رو به سام گفت یمرد اخمو

 یچه احساس، من یان دادم.آه خدارفت دستم را تک رونیکه ب سام

زدم و به اطراف نگاه  رونی.از اتاق بیباش افتهی ییداشت..انگار از بند رها

آن را نگاه  نیبه راه افتادم و با دقت اسم الت نیکردم.سام نبود.به سمت ماش

بود.دوره  بیعج یا دوره، ی.نوجواندیایدادم تا ب هیتک نیسراتو.به ماش؛ کردم

 یدینظر جد یزیکند و نسبت به هر چ یرا گم م شتیکه انسان شخص یا

است که به او لقب نوجوان را داده  وانهید کی، دهد.نوجوان یارائه م

از  یدان یخودت هم نم یاست.وقت یوانگید یبرا یمقدمه ا، اند.نوجوان

درست و چه  زیچه چ یدان یو خودت هم نم یخواه یات چه م یزندگ

 یعالم سوال و جواب م کی نایم جیگ جیکه گ یعنی، است غلط یزیچ

کردم درست  یکه در آن لحظات حس م ی!.مثل من!.درست مثل منیمان

کردم عاشقانه  یآن هم به طور کامل.حس م؛ تصاحب سام بود ایکار دن نیتر

 یقیداشته باشد. او پدر حق یحکم واقع کی میبرا، او دیدوستش دارم و با

من متعلق به او هستم  کهنیهمسرم باشد تا در ا خواستم یمن نبود و من م
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 یسام!.اما من برا یحت؛ کرد یمن را درک نم ینباشد.کس یشک و شبهه ا

 نبود! یدیشک و ترد چیه یداشتم!.پس جا لیدل یکاف یبه اندازه  ممیتصم

دود.متعجب  یکند و هراسان م یکه نگران به اطراف نگاه م دمیرا د سام

ما بار دوم برگشت و به من ا دیکردم.بار اول نشن شیجلو رفتم و بلند صدا

بفهمم چه  نکهیرا حس کردم.قبل از ا شینگاه کرد.گشاد شدن چشم ها

.متعجب مانده بودم دیجلو آمد و محکم من را به آغوش کش، شده است

 کهیو در حال دیعقب کش ی!.من را کم؟ تواند باشد یآغوش چه م نیا لیدل

 ؟ یخوب: شد گفت یم نیاش باال پائ نهیهنوز هم س

 .یستیفکر کنم تو خوب ن یمن خوبم.ول: کان دادم و گفتمت یسر

 ؟ تو آخه یکجا رفت: را دو طرف گونه ام گذاشت و گفت شیها دست

 .ستادمیکنارش وا، درش قفله دمی.دنمیبش نیماش یاومدم تو: گفتم متعجب

 .یفکر کردم باز هم فرار کرد: و گفت دیکش قیعم ینفس

 کیچقدر نگران بود.سام شد. ی.چقدر نگرانم مدیمن را در آغوش کش و

به مدت شانزده سال ؛ بود که مدام نگران از دست دادن من بود یمرد

 دایپ یاگه برم چه حال ینیب یم: و زمزمه کردم دمیکش قیعم یتمام!..نفس

 ؟ یکن یم

: زد و گفت یبود.تلخند دهیحرفم را شن نکهیرا از خودش دور کرد.مثل ا من

نبودنت خودمو به آب و  هیثان هی یمنِ بدبخت انقدر نگرانتم و برا نکهیا

 ؟ خوبه یلیکشم خ یم شیآت
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نشستم.و به  تیبعد مهلت حرف زدن به من نداد و نشست.من هم به تبع و

 یحرف، نزده است ی.به خودم قول داده بودم تا حرفمیسمت خانه به راه افتاد

را  میشوم که بازو ادهیدر خانه پارک شد خواستم پ نیکه ماش نینزنم.هم

حرکت  کی یبزند که من ط یبه سمتم برگشت و خواست حرفگرفت.

نهادم.در شوک  شیلبها یرا رو میو لب ها دمیخودم را جلو کش یناگهان

 عیکردم.به خودش آمد و سر یرا حس م نیا؛ شد یبود...داغ و داغ تر م

واقع من را به عقب هل داد. صورتش قرمز شده بود.با خشم  در؛ دیعقب کش

 رونیب نیرا مشت کرد تا در دهانم نکوبد.از ماش شینگاهم کرد و دست ها

احساس ، حد نیوقت در تمام عمرم تا ا چیعق زد.ه میچشم ها یزد و جلو

کنار  میچشم ها یزد از جلو یکه عق م یسام یحقارت نکرده بودم.چهره 

 ادهیپ نیتا هق هق نکنم.از ماش دمیدهانم کوب یرفت.دستم را رو ینم

 بیکردم تخر یدم کمرم شکسته است.حس مکر ی.حس مدمیلنگ یشدم.م

 است! رانیزن و نیگفتم ا ید میبار با نیشده ام...ا

 یکوچک سنگ یصندل یحرکت کنم و رو نیاز ا شتریب نتوانستم

کرد.سام جلو آمد...او عق زده بود.او از شدت تنفر از  ینم میافتادم.اشک رها

 ین ابا.دستش را روبدو؛ کرد یم هیزانو زد.گر میپا یمن عق زده بود...جلو

 یفهم ی...داغونم نکن دختر.چرا نممایسیال: گذاشت و با بغض گفت میزانوها

 تونم... یتونم..نم ی..بخدا که نم؟ آخه

کردم و او هم  یم هی.من گرمیآورد یممتد بود.کم نم ی هیفقط گر جوابم

: دیشد که از حجم غم نهفته در آن دلم سوخت.نال رهیخ می.به چشم هاضاًیا
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.شونزده سال نابود شدم مایسیه سال خون دل خوردم تا بزرگت کنم الشونزد

 یسالمم نبود.بخداوند ستیهمش ب؛ نداشتم یتا تو رو بزرگ کنم.من سن

خدا که جون کندم تا پدرت باشم و تو رو به عنوان دخترم بزرگ کنم.من 

 یکنم برات ول یم یبگ ی.هر کاریکه فکرشو کن یاز اون شتریدوست دارم ب

تونم  یکه نم یکن یدرک نم چرا؟ یکن یچرا درکم نم، نه.سختمه یکی نیا

منِ داغون رو  مایسی.چرا ال؟ رو زن خودم بدونم! یکه دخترم بود ییتو

 ...ایخدا یتونم...ا ی..من نم؟ یکن یتر م اغوند

 من...دو..دوست دارم.: دیلرز یشد.از هق هق م یصاف نم میصدا

 یگرفت و فشرد.دلم برا را هم می.دست هادیاز چشمش چک یدرشت اشک

 هیمثل  یبخدا منم دوست دارم.ول: لرزانش کباب بود یصدا نیا

دم خودمو وقفت کنم.همه  ی.قول مایکنم کوتاه ب یخواهش م مایسیپدر!.ال

که به عنوان  ییتو شهیپات فقط بس کن.اصال م ریندازم ز یرو م میزندگ ی

 نی.ا؟ سمت باشهمنه به عنوان همسر هم ا یشناسنامه  یتوفرزند اسمت 

 تونم! یفکر احمقانه رو از خودت دور کن...من..نم

دوست  نیا یخواند.دوستش داشتم و رو میرا از چشم ها نینه بود.ا جوابش

دانست  یخواند.خودش هم م میرا از چشم ها یداشتن مُصِر بودم.جواب منف

شود.شکسته  یدرست م نهایو ا یکه شناسنامه بهانه است و با پول و پارت

به  یرگیاش که از شدت ت یخاکستر ینشست و با چشم ها نیزم یور

بار هم حق نداشتم  هیاجبار بوده. شهیمن هم یزندگ: زد گفت یم یاهیس

کنم.  یبار اونجور که خواستم نتونستم زندگ هی.رمیبگ میخودم تصم یبرا
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 ی!نابودم مید یبار هم از زنده بودنم خوشحال نبودم...تو منو عذاب م کی

 .یکن

وقت از زنده بودنم  چی.من هم همیمون داغون ییمن و تو دوتا: باز کردم بل

هم  یبیطب چیکردم و تو هم منو.ه یخوشحال نبودم.من خودم تو رو زخم

تونه آرومت کنه و  ینم ی.قبول کن که جز من کسستیبهتر از خودِ درد ن

 تونه من رو آروم کنه.. ینم یجز تو هم کس

نکن سام!.نابودم  هیها آمدند.آه گر یکه بعد را پاک نکرده بود شیها اشک

هم منو آروم  ینجوریتو هم: و باز دستم را گرفت دی.به سمتم چرخیکن یم

 .یکن یم

من رو  ینطوری.تو ایکن یتو من رو آروم نم یول: را محکم پس زدم اشکم

 یتونم تو رو پدر خودم بدونم و از طرف یبفهم.نم نویسام.ا یکن یآروم نم

.من یکه بفهم یستیمن ن یسختمه.تو جا یکن یت که مبهم محب یوقت

 هیدر قبالت ندارم و فقط و فقط  یحکم چیکنم ه یکشم.حس م یعذاب م

 ام. یلیتحم یاضافه 

.علت عذاب من سام بود و علت میدر عذاب بود باز؛ میچقدر مضحک بود و

 یمان از جا یی.انگار دو تامیبود چارهیو ب بیعذاب سام من!.ما چقدر عج

بر آنها  یکه خوشبخت یا ارهی.از سیگرید ی ارهیس از؛ میآمده بود یگرید

به  یگذاشت خوشبخت یاحساس من بود که نم، دل من نیحرام شده بود. ا

سر  زیشد باز همه چ یدل من عاشقش نم نی.اگر ااوردیب یمن و سام رو

بود.باز من از سام متنفر بودم و او مرا دوست داشت.باز تفاهم  شیجا
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 ریتقص نباریخودش را.اما ا یخودم را داشتم و او زندگ یو من زندگ مینداشت

 ؟ آمد یم شیپ یچه اتفاق رفتیپذ یسام بود.او اگر م

 یبچه که بودم بزرگترها بهم اجبار م: راند رونیمن را از فکر ب شیصدا

وقت رنگ  چیآدم بدبختم!.ه هی..من یوجب مین هیکردن و بزرگ که شدم 

 ..آه!؟ کنم کاریترکه.چ ی.قلبم داره مدمیدرو به چشم ن یخوش زندگ

 ..دست بردار.مایسیکنم ال یالتماست م: افتاد میپا به

 و خسته اش بود. سیخ یشدن در چشمها رهیفقط خ واکنشم

*** 

 ؟ بله-

 یسالم به عجق خودم...خوب: چدیاش در گوشم پ یشاد و پر انرژ یصدا

 ؟ جونـــــم هیحاج

 ؟ ایک ییتو: گفتم متعجب

از منِ عاشقِ دل  یریخبر نگ هیمعرفت  یب یونده.آپ ن پ!.دما-

 وقت! هی یخسته.زنگ نزن

 ؟ یزنگ زد یاالن با چ: و گفتم دمیآب را سر کش کالفه

 .یبا تلفن عموم-

من زنگ بزنم به تلفن  یبعد عقل کل انتظار داشت: زدم و گفتم یپوزخند

 ؟ اونجاست اوشیک دیبگم ببخش یعموم
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 یاست.چته انقدر ب نهیام در قرنط یرفته بود گوش ادمیآخ آخ : دیخند

 ؟ یحوصله ا

 ؟ یخون یبابا.درس م یچیه: .گفتمآه

 ؟ یکارنامه ات رو گرفت ی.راستمیایبهم نم؟ درس؟ مـــــن: دیخند بلند

 .شیوقت پ یلیاوووه.خ-

 ؟ ده یانگشتهات کفاف نم ای یصفرهاشو برام بشمار شهیم-

و  یسینگلو زبان ا یجز فارس: و گفتم اطیح یسکو ینشستم رو خسته

 شدم. نهایو ا ازدهیرو ده و  هیبق، یمطالعات اجتماع

 ؟ یرو صفر گرفت نایا: گفت متعجب

شما بودم و مجبور بودم درس  یرو چون خونه  نای.ارینخ: زدم یتلخند

 پونزده شدم.مطالعات رو که هفده شدم! یبخونم باال

 کنن. یمعجزه م؟ دارم یعجب خانواده ا یکن یحال م: دیخند

 ؟ یتو چ: باغچه نگاه کردم و گفتم یشک شده خ یگل ها به

به  زدهیرو س هیشدم بق ستیب هییقایدختر آفر ارویکه به لطف  ستیجز ز-

 و ده به باال شدم. نیپائ

 ؟ به باال شد میو ن نوزده؟ یاون دماونده چ: کوتاه؛ دمیخند
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درس خفه  یخودش رو کشت و تو یشد.کل عیاتفاقا ضا: گفت یطونیش با

و چهل و هشت صدم. همش دو صدم تا موتور فاصله  کرد آخرش شد نوزده

 .قربون عمه ام برم!دیبراش نخر یداشت ها.انقدر التماس عمه رو کرد ول

سام  ادیدفعه با  کیاز آرامش از دست رفته ام بازگشت. یخنک شد..کم دلم

 یترم بود.رفت انیم مال؟ یبود که داد کیزی...اون امتحان فاوشیک: گفتم

 دعاخونه. شیپ

 ..آها.آها-

 ؟ شد یچ؟ خب-

و  مارستانیبه ب دیحالش بد شد کار کش رهی.دبگهید یچیه: کرد یمکث

 بودا. ی.المصب عجب وردنایا

 ؟ کار کرد یجد: زده گفتم جانیه

 ؟ تو بابات نمرد یآره.راست: را حس کردم تعجبش

نکرد.به  ینه.ورده کار: را نگاه کن.کالفه گفتم اوشیمن.حرف زدن ک یخدا

 ؟ ...یکه گفته بود کردم ول یرمن هر کا؟ نظرت چرا

*** 

در صورتش  تیمن با قاطع نکهیاز سام نبود.پس از ا یروز بود که خبر دو

 از دست دادن من!...  ایازدواج  ایکه  دمیغر
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با  یلی..خدیایسرش ب ییبال دمیترس یدانم کجا اما نبود.م یاو هم رفت.نم و

 خودم کلنجار رفتم تا به البرز زنگ نزنم.

سرد و  یتا آن مردک خبر دار شود.در هوا دمید ینم یلینزدم.دلزنگ هم  و

 خیبرف را نگاه کردم.داشتم از سرما  زشیاواخر بهمن نشسته بودم و ر یبرف

زدن را با بند بند  خیحس  نیمهم نبود.دوست داشتم ا میزدم اما برا یم

 بزنم که گوجودم حس کنم.باالخره با غرورم کنار آمدم و خواستم به او زن

ناشناس بودن  دنی.متعجب به صفحه آن نگاه کردم و با ددیام لرز یگوش

 ؟ بله: تماس را برقرار کردم و گفتم، آن

 تهایا ای کمیالسالم عل: دیچیدر گوشم پ اوشیدائماً شاد و شنگول ک یصدا

 ؟ حالکِ فی.کیاالخت

 یحوصلگ یام را کنار زدم و با ب یبرف یو موها دمیام کش یشانیبه پ یدست

 لطفا. اریدر ن ی.مسخره بازایوصله ندارم کح: گفتم

با دماوند و معصومه  میخوا ی.زنگ زدم بگم میتو که دائماً حوصله ندار-

 ؟ یایم؛ یبرف باز میبر رونیب میبزن

 ؟ معصومه: گفتم متعجب

برف  ادیمعتقده ن زایچ یسر هیچون به  شهینم لیوااا...خواهر منم آدمه.دل-

 .یباز

: زدم و گفتم یمان برخورده بود...پوزخند یرتیغ به برادر نکهیبه.مثل ا به

 .امینگفتم.نه حوصله ندارم نم یزیمن که چ
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 گذره. یخوش م ای.بلند شو بمایس یچقدر لوس-

تکان دادم و با  ی!..سر؟ رفتم یپس چرا نم، .من که تنها بودمدمیکش یپوف

 ؟ امیکجا ب: مکث گفتم

 سراغت. امیدختر خوب.خودم م نیآفر: دیخند

 ؟ با خرت حتماً: مپراند کهیت

 .امیم گهیربع د هی.گهید گهید-

نگاه  نهیبدنم غلبه کردم.به خودم در آ یقطع کرد.بلند شدم و بر کرخت و

 نی.با چشمم موچمایسیدرآمده بودند و باز شده بودم همان ال میکردم.ابروها

را شانه  می.موهایکمان یبا ابروها مایسیبعد شدم ال یرا نشانه رفتم و چند

و  برداشتمرا  دی.کلدمیسرد پوش یهوا نیدست لباس مناسب ا کیزدم و 

 یوقت دیته کش میها یام را برداشتم..زنگ زدم که سام برنداشت.نگران یگوش

کردم و بعد در را  ریتاخ یکم، حفظ کالسم یبلند شد.برا نیبوق ماش یصدا

را باز کردم و  نیدهانم گذاشتم و در ماش یباز کردم.شال گردنم را رو

 البته در جلو را.؛ منشست

که در خرابه : دماوند دائماً معترض بلند شد ینشسته بودم که صدا هنوز

اتومات باز  هیمن و معصومه در خرابه واسه بق یفقط واسه  نکهیها..مثل ا

 .شهیم

 سالم.: باز گفت شیتکان داد.به من نگاه کرد و با ن یو سر دیخند اوشیک
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کردم.حس  کیمه هم سالم علکردم و به عقب برگشتم و با معصو سالم

تر از قبل است.به دماوند هم نگاه کردم و سالم ندادم.او هم  یمیکردم صم

 یاریرو ن نیمگه قرار نبود ماش: متقابال سالم نکرد.به جلو برگشتم و گفتم

 ؟ رونیب

 داره. ییراه حل ها شهیهم اوشیاستاد ک: دیخند

 ؟ اوشیک: دیمتعجب پرس معصومه

 .میکن یصداش م نطوریما ا: آمدبر حیدر صدد توض دماوند

 ؟ بود استاد یراه حلتون چ؟ خب-

ها را به سمت صورت من متمرکز کرد و  چهیرا روشن کرد و در نیماش

کرد  یم یکردم و صبح بابا هر چ یرو خال نیماش نیسر صبح بنز: گفت

 یو بعد با چاپلوس نایشد.من هم گفتم خرابه و فالن و ا یروشن نم نیماش

رو بوکسل  نیتا ماش ادیکنم و گفتم که مسلم م یش مخودم درست: گفتم

رو جا  جیاسپورت هی تونهیچطور م دینبود به بابا بگه آخه پرا ی.حاال کسمیکن

 هیمسلم رو مجبور کردم  گهید یچیبه جا کنه و دنبال خودش بکشونه.ه

 بگه. یدروغ مصلحت

هوش و ذکاوت نگاه  سیتند نیو معصومه و دماوند متعجب به ا من

 نیحال کرد: را باال داد و با غرور گفت شیابرو یتا کی اوشی.کمیدکر

 ؟ ییخدا
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اکبر  یمن به مامان گفتم که دارم با عل یول: زد و گفت یشخندین معصومه

 .یرم برف باز یم

ترمز زد که من به جلو پرتاب شدم و دماوند از خنده  یمحکم رو اوشیک

...خاک عالم تو ینگفت ونیمعصومه بگو که ا یوا: ناباور گفت اوشیتلف شد.ک

 !دمیسرت کنن.من سه ساعت نقشه کش

 گهید یخوب زدم تو برجکت ها..تا تو باش: زد و گفت یچشمک معصومه

، تکبر؛ اخالق جهنم است زیسه چ : ندیفرما یاکرم م امبری.پیمغرور نش

 ؟ یخوا یم؛ یباش یجهنم یخوا ی...تو هم که نمیو بدخالق یخودپسند

 نهج البالغه!: ا تمسخر گفتدهنش را کج کرد و ب اوشیک

 .امبرینه پ هیامام عل یثهاینهج البالغه حد، خنگ احمق: با تاسف دماوند

خفه و بعد رو به معصومه  یکیتو  یبه او کرد به معنا یچپک ینگاه اوشیک

 .یهشتگ تو چقدر با نمک: گفت

 !ییمایفقط خودت س: بعد به سمت من برگشت و گفت و

 .یدینپوش یآخوند قهی: گفتمتوجه به حرفش رو به دماوند  یب

 دونه. یمعصومه م: او جواب داد یبه جا اوشیک

 ؟ همه از دورو بودنت خبر دارن!: زدم شخندین

 گهیم گیبه د گید: دیهم فشرد و غر یرا رو شیاز حرص دندانها دماوند

 نرجس خاتون! مییشما ی.ما دست پرورده اهیروت س
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 اوشیپس به سمت کدندان شکن بود. یادینداشتم بدهم.جوابش ز یجواب

 !ییایفقط خودت ک: برگشتم و مانند خودش گفتم

افتادم که  یآن شب نکبت ادیلحظه به  کیو دماوند عق زد. دیخند معصومه

هم فشردم تا به آن  یرا محکم رو میزد.چشم ها یعق م میسام در رو به رو

 یحواسم را پرت کرد.صدا یبه خوب اوشیعذاب آور فکر نکنم...ک یصحنه 

 : کردند یم یا بلند کرده بود و خودش و دماوند هم با آن همخوانپخش ر

 روووووووووز روشنه مثل

 من دووووووست دارمت که

 آرومه باهام روزهات

 نفرم هیمن  آرامشت

 باد ایبارونه  تگرگ

 نفرم هیمن  شتیپ ستین مهم

 قشنگ یلحظه  هی یساز یم یک با

 نفرم! هی من

 ؟ هدفمند ینقشه  هی یساز یم یک با

 روزا سرد بشه به درک  ینفرم حت هی من

 نفرم! هیمن  پشتت
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 : کرد و با چشمک ادامه داد یبه من نگاه اوشیک

 !یهست یچه حس یدون ینم خودت

 یهسته ا یانرژ ستین مثلت

 ییمثل ما یکیمثال ساده از  هی

 کنار رهیباهاشه نم شهیهم یکی که

 فکر فرداشه، که ذهنش بازه یکی

 ادامه دادهسخت باهام  یروزها تو

 هاش حسابه حرف

 یتو هر دست ادیب سخت

 یرو من بست یبست یهر شرط شیش جفت

 !ی!معافشیبرد

سرشان را از  ایروشن بودند.دماوند و ک شیزد و جفت راهنماها یم بوق

کردند.نتوانستم تلخ باشم و  یم یبردند و بلند بلند همراه یم رونیپنجره ب

کردند.معصومه هم مثل  یبودن مشاد  یکه برا یتالش یهمه  به؛ دمیخند

همه  یزد.من هم چشم رو یوقفه دست م یخوشش آمده بود چون ب نکهیا

بردم و  رونیب نیبا سام بستم و سرم را از ماش میها یها و سخت یتلخ ی

 : دمیکش غیج اوشیهمراه دماوند و ک

 روووووووز روشنه مثل
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 من دووووووست دارمت که

 تاک( کی)روز از ت

ام قرمز شده بود  ینی.نوک بدمیها را باال کش شهیو ش میدیخندچهار نفر  هر

به شلوار  یکرد.نگاه ادیرا ز یبخار اوشیکردم. ک یاحساس سرما م داً یو شد

به دستش  شهیکه هم یو کت اسپرتش کردم.به مچ بند چرم نیج

توانست برود  یفرد چگونه م نی...ابوکشیر یفشنش...کفش ها یبود..موها

همونطور که دماوند : از درونم بلند شد ییشود!.صدا ینم، ردندا امکان؟ زهحو

درونم بود.ما انسانها استاد  یتونه!..و حق با صدا یهم م اوشیک، تونست

 .میبود ییدورو

 کی یدر حد بچه ها؛ و معصومه را انگار از مهد کودک آورده بودند دماوند

با  یسالش بود اما جور ستیکردند. معصومه ب یم یشش سال برف باز یال

 یکرد که انگار از من کوچک تر است.فکر نم یدرست م یدماوند آدم برف

 ارکرد!.اما انگ یبرف باز، مسائل نیو حجاب و ا نیکردم بشود در چارچوب د

 شد!.. یم

 ؟ یتو فکر هیچ-

 یر یتو چرا نم: برگشتم که کنار من نشسته بود.گفتم اوشیسمت ک به

 ؟ یبرف باز

کنم  یتونم هم برف باز ین بهتره.آخه نمزد دیواسه د وشیو نجایا: دیخند

 اف تور کنم. یهم ج
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 میزدم.دستکش نداشتم و دست ها یاستدالل قانع کننده اش لبخند نیا به

 یجالب یانسانها اوشیکنم. معصومه و ک یتوانستم برف باز یزدند.نم یم خی

خودشان  یمن و دماوند بودند و به رو یشان شاهد دورو باز ییدو تا؛ بودند

 نهمتشنج شد.فکر سام و عق زدنش و بها عیآوردند.اعصابم سر ینمهم 

باره  کیهمه به ، ام ییتنها ، ام یدوروباز، ام یچارگیب، و نبودش شیها

 رفت. یهجوم آوردند و مغزم رو به تالش

 کوتاهه. یلیکن..نه نه!خ نگاهش؟ مایاون دختره چطوره س: اوشیک

 یا کنند.هنوز او را کامل وارسافکار مغزم را ره نیدختره نگاه کردم بلکه ا به

نموره  هی...هیصورت لباس؟ یکنار درخت چ یکیاون : نکرده بودم که گفت

 .مایس نیچقدر خوشگله.اوووف هم یچاقه ول

ها  تیشخص نگونهیکرد.چرا ا یانتخاب م نیآمده بود لباس بخرد همچ انگار

 در گوشم؛ من بود یآن مرد که کابوس شبها یصدا؟ برند یسوال م ریرا ز

چقدر  اوشی...سرم به دوران افتاده بود...کیها...اوووف...عال یخوشگل: دیچیپ

انگار  اوشیمن بود.ک یمرد کابوس شبها هیآن مرد شده بود..چقدر شب هیشب

 خود او بود...

اون خودش صاحاب داره..اون که  نه؟ یاون که پشت سر معصومه است چ-

.بلند و خوبه ها.. یلی.. خ؟ یکنه چ یدماوند داره نگاهش م

 .نی.فتبارک اهلل احسن الخالقیمانکن.عالـــــ
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بد بوده و  دیشا؟ بد شده بود یمردها هیچقدر بد شده است.چرا انقدر شب او

 .نمیمن نخواستم بب

 .مایس یا گهید زیچ هیتو خودت  یول: من هم نگاه کرد و گفت به

 ادیحالت تهوع گرفتم.بلند شدم و با اخم فر فشینگاه کث نیکردم.از ا داغ

 رو به من ننداز. فتینگاه کث: دمیکش

به سمت ما  عیکرد.معصومه و دماوند هم سر یمتعجب نگاهم م اوشیک

که دودمان  یفیکردم و او را با مرد کث ینگاه م اوشیبه ک نیآمدند.خشمگ

 یتا بفهمد شوخ دمیکردم.بلند تر داد کش یم سهیمن را به باد داده بود مقا

مثل  یآدم هیهمه مدت با  نیا من؟ اوشیک یهست یک گهیتو د : کنم ینم

 ؟ زیه یِعوض هی؟ دوست بودم وت

به سمتم  انهیداغ کرد و بلند شد و وحش عیسر یکه به او گفتم عوض نیهم

.دستش را بلند کرد تا در گوشم بخواباند که دیکش غیآمد که معصومه ج

تا  یبشر یبن چیبزن.ه یجرات دار: دمیدستش را به زور در هوا گرفتم.غر

 من بلند نکرده. یاال دست روح

خواست بزنتم که  یجد یجد نباریو ا دیکش رونیرا از دستم ب دستش

 .اوشیولش کن ک: دماوند مانع شد

 یدهنش تا خفه شه.م یبزار بزنم تو: دیکش ادیدر صورت دماوند فر اوشیک

 ؟ دما ینیب یم؟ گه یم یبه من چ ینیب

 گم. یرو بهت م قتیدارم حق؟ گم یم یچ-
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کرد با  یم ید که دماوند محکم تر او را گرفت.معصومه مدام سعتر آم جلو

رو  قتیآره حق: او را منصرف کند اما او فوران کرده بود شیپالتو دنیکش

نفر  هی.یما رفت یاز خونه  شهیماه هم نم هی.هنوز دیچشم سف یبگو دختره 

من که  فی.حیکس و کار بود یحد ب نیا در، ششیپ یهم نبود که بر

دختره چه  نیمامانم رو تحمل کنم که ا یها کهیاضر شدم تح، تو خاطرب

!.تو ارزشش رو فیمن که هوات رو داشتم.ح فی..ح؟ به تو داره یدخل

 .اقتیل یب ینداشت

سام هم ؟ را به من گفته بود نیخار شد در چشمم.سام هم هم اقتیل یب

 غی.جستمی..نستمین اقتیل یب مایسی!.نه من الاقتمیل یگفته بود من ب

.همون بابات خوب کرد که از خونه پرتت کرد اوشیببند دهنتو ک: مدیکش

.بهت یو پدر و مادر رو ندار یاو زندگ اقتی. تو لییتو اقتیل ی.برونیب

که فقط بلده با دخترا  یزیه هی.تو یهست؟ یا یگم عوض یکه م دبرخور

 !.اوشیک یهوسباز هی.تو نیدوست شه و هم

من اشتباه کردم...فکر کردم آدم : دمشد...ادامه  دا یسرخ و سرخ تر م داشت

 هیفقط و فقط  تو، ی. تو خرچران نبودیستیکه ن نمیب یم یول یهست یخوب

 و بس. نی.همیچشم چرون

*** 
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پرتابش کردم  رونی.دلم خنک نشد.از پنجره به بدمیکوب واریام را به د یگوش

آنها به  یو دماوند نابود کند.الک اوشیتا هزار تکه شود و خاطراتم را با ک

که  یزیعز اوشیشدم و ک وانهیدانستم.آن لحظه د یبودم.خودم هم م دهیپر

خودم راندم.من  ازکس را نداشتم من را به خانه شان برده بود را  چیه یوقت

ها و غرور و  یبا بداخالق؛ رانم یچقدر  بد بودم.من همه را از خودم م

 یفقط دلم نم؛ با او به هم زده بودم ناراحت نبودم نکهیام.از ا یلجباز

خواستم به  یکه سام را دوست داشتم م یبشود.من از وقت نگونهیخواست ا

بودم  دهی. فقط فهمنبودمکار را نکردم.حاال هم ناراحت  نیهم بزنم منتها ا

خطاب  یاو را عوض، و در جمع دمیکش یم ادیآنگونه فر دیحقش نبود.من نبا

داشت...آه  یمم را نگه مکه او انقدر با من خوب بود و احترا یکردم وقت یم

 ناراحت نباش.! مایسیال

نه مگر ؟ برنگردد گرید نکند؟ گریاو کجا رفته است د؟ گردد یچرا بر نم سام

تنگ شده بود. سکوت خانه وادارم کرد بغض کنم  شی!...دلم برا؟ بچه است

!..من قرار گریبس است د یباز فی.ضعزندیبر میاما اجازه ندادم تا اشک ها

...عقلم دباشم که سام را دوست دار ییمایسیقط قرار بود النبود عوض شوم.ف

 مایسیال گریکه سام را دوست داشته باشد د ییمایسیال: به صدا درآمد

از سام متنفر است و او را آزار ، که مانند مادرش یکس یعنی مایسی.الستین

 یسرسام آور احمق موذ گریمتنفر از سام!.چرا سام د یعنی مایسیدهد.ال یم

 ؟ آسمان من یشده بود به ستاره  لیرا تبدچ؟ نبود

 .مایسیال-
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 شیاست.چشم ها نیریرا بلند کردم.او برگشته بود.....لبخندش چقدر ش سرم

چرا به ؟ زند یچرا عق نم؟ زند یچرا من را پس نم؟ روشن بودند یچرا کم

تنگ شده  یلیخ شیدلم برا؛ .بلند شدم؟ بود بایانقدر ز چرا؟ دیآ یسمتم م

 که تماماً یکس یکه سهمم بود تنگ شده بود.دلم برا یدمر یبود. دلم برا

فقط من را  ایکه در تمام دن یکس یمهر و محبت بود تنگ شده بود.دلم برا

ها بود  یها و سخت یکه مرد تلخ یکس یدوست دارد تنگ شده بود.دلم برا

 اقتشیکه ل یزیشخص عز یزد تنگ شده بود..دلم برا یاما به من لبخند م

در  نشد.چو یاو تنگ م ید تنگ شده بود.دلم فقط و فقط براها بو نیبهتر

 یها یو مهربان اوشیفقط او را داشتم و بس.چون با خروج ک ایتمام دن

من و  یاش بودم.آر فتهیکه ش یماند و من یفقط و فقط سام م، برادرانه اش

.من عاشق او و او هم میرا داشت گری...فقط همدمیسام فقط مال هم بود

و  بودند دهیپر کش رانگرهای...چرا ومیو او چقدر خوشبخت بود.من منطوریه

هم  رانگریبودم نه او!.ما و رانینه من و گری!.د؟ فقط مانده بود من و سام

 .می.فقط دو خوشبخت بودمینبود

که در آن  یگرم و دائماً بم یو صدا دیآغوشش پناه بردم.سرم را بوس به

د روز نبودم.رفتم تا فکر چن نیا : لحظه صاف و آرام بخش شده بود گفت

 یایدن یرو ندارم.تو همه  یمن جز تو کس یکنم..هر چند برام سخته ول

تو خوشحال  یخودم و خواسته هام خط بکشم ول یو من حاضرم رو یمن

 .یباش

 کس! چیسام!ه ستیکس مثل تو خوب ن چیه: تر او را گرفتم و گفتم محکم
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*** 

 

زند و با افتخار  یشده قدم م انریو یحوال؛ کند یم رانیو یوقت رانگریو کی

هستم...با غرور و  رانگریو کیمنِ قدرتمند او را نابود کردم!من : زند یلب م

کرد.از  یمن فرق م یکند...اما قصه  یشده نگاه م رانیبه و ییخودستا

دم من یکنم فهم یگذشته را مرور م یلحظه که نشسته ام و همه  نیهم

 ستادهیا یرانیآثار و یکه امروز روهستم  یرانگریفرق داشتم.من همان و

کردم.اما  رانشیاست که و یکس میپا ریهستم که ز یرانگریاست.من همان و

 یم هی.گرزمیر یدارم اشک م، کنم ینگاه نم میپا ریمن با لبخند به ز

و ذلت  تبا خف، زنم ینم  یرانیو نیخورم.با افتخار دم از ا یکنم.حسرت م

 میکردم.سرتا پا فیعاشق را تعر یشده ا رانیو و رانگریتلخِ و یقصه  نیا

 .یمانیحسرت است و پش

خاکم  نجایو هم رمیمحکم! تا بم؛ فشارد یرا م میبه نامِ ندامت گلو یحس

 کنند...

قبر  نیا یباران رو یمانند قطره ها میام.اشک ها ستادهیا یسنگ یقبر یباال

ن نوشته آ یکه رو یا یروند.حکاک یفرو م یچکند و در اثر حکاک یم اهیس

 .یشده است سام سپهر
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 یکه هرگز مزه  یکس، بدبخت کی، چارهیب کی سندیگفتم بنو یم کاش

راست بروم  کی نجایشده! اصال کاش از هم رانیو کی، دیرا نچش یخوشبخت

قاتل روح و ؛ قاتل هستم کیمن  میکنم.بگو یو خودم را معرف یکالنتر

 نسانها...ا یاست اعدام شوم به جرم کشتن خوشبخت نیجسم! حقم ا

 !میداشتم و....داشت یتلخ یقصه  عجب

 در؛ ختیباره به هم ر کیبه  زینشد.همه چ میآنطور که خواست زیچ همه

 !یعرض سه روز!.سه روز لعنت

رنگ به قتل  یآب سیمات کیدختر در  کیطول سه روز خبر آمد که  در

نوع قتل که  کیشدن جسم و روح!. دهیهمراه با در یقتل؛ است دهیرس

که  ییو تنها چارهیمرد..دختر ب ایمن هم شد اما من نمردم و فار بینص

نداشتن پدر  یبا عقده ، و از همان اول دیپدر و مادر را نفهم تیمفهوم حما

گفتند که  یراست م دیطالق بود و شا یکه بچه  یبزرگ شد.دختر رو ماد

 ندارند... یروشن یلیخ ی ندهیطالق آ یبچه ها

را  نیش را کرد تا دکتر بشود و نشد...خودش اکه تمام تالش ینوجوان پسر

کج  یگریو طبق حرف پدرش راهش را به سمت د دیو کنار کش دیفهم

که  یشد و او محکوم بود به حبس ابد در چارچوب مالیپا شیکرد.آرزو

که  یآخرش شد نوجوان، هر که بود، پدرش وضع کرده بود.هر چه بود

 زور پدرش شد.... حرفِ یانسان که برده  کیمرد و شد  شیایرو
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: آورم یم ادیرا به  یلعنت یبندم و آن مکالمه  یرا م میها چشم

 شیپ یترم بود.رفت انیم مال؟ یبود که داد کیزی...اون امتحان فاوشیک

 دعاخونه.

 آها..آها.-

 ؟ شد یچ؟ خب-

و  مارستانیبه ب دیحالش بد شد کار کش رهی.دبگهید یچیه: کرد یمکث

 بودا. ی.المصب عجب وردنایا

 ؟ کار کرد یجد: زده گفتم جانیه

 ؟ تو بابات نمرد یآره.راست: را حس کردم تعجبش

نکرد.به  ینه.ورده کار: را نگاه کن.کالفه گفتم اوشیمن.حرف زدن ک یخدا

 ؟ ...یکه گفته بود کردم ول یمن هر کار؟ نظرت چرا

 هی دی.بایبرنگشت یکرد برگرد ول یصدات م یآها...همون روز دعاخونه ه-

 ؟ درسته یورده کار کنه.تو که اون دعا رو نخوند تا یدعا بخون

 ؟ کدوم دعا: گفتم متعجب

منتظر  اوشیو به اتاق سام هجوم بردم.ک دمیاز هجده پله باال کش عیسر و

بالشتش را کنار زدم و ورد را برداشتم و بازش  عیپشت تلفن مانده بود.سر

 ستمید ننوشته که بل ییزایچ هیکاغذه و  هیفقط  اوشینه ک: کردم و گفتم

 بخونم.
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 ؟ ستیپس دعائه توش ن-

 ؟ شینه.تو بلد-

 ؟ .بگم براتیبل: دیخند

حواس بودم که فراموش کردم اگر دعا  یگفت و من تکرار کردم...چقدر ب و

کردم تا آن را حفظ  یشود.من فقط داشتم زمزمه م یم یرا بخوانم ورد عمل

 ؟ داشتم یجایچه احت یبه آن ورد لعنت گریمن د؟ کنم.اصال چرا آن را گفتم

 یبودم اما نم یو عصبان ی...درست است که آن روز از دست سام حرص

را خواندم و قشنگ سه روز  یلعنت یشود...من آن دعا یخواستم که ورد عمل

باز نشدند.تنها کمتر از پنج  میبه رو گریسام د یخاکستر یبعد چشم ها

مان  یندگاز ز ی.تنها پنج ساعت دو نفرمیساعت من و سام با هم خوب بود

 یگ.آه لعنت به من که زندمیو تنها پنج ساعت خوشبخت بود میبود یراض

 انگار خودم را کشتم...، ات را گرفتم سام.تو را که کشتم

بوسم.دوستت دارم سام..بخدا که  یرا م اهشیو قبر س نمینش یهق هق م با

!.چرا ؟ دانم چرا نشد یاما نم میرا داشته باش یخوب یخواستم زندگ یم

وقت رنگ  چیچرا ه تو، چی..من ه؟ خوب بر من و تو حرام شده بود یزندگ

 !!...؟ یدیرا به چشم ند یخوشبخت

باطل بود.هنوز  الیشوم خ یعمارتش م یکه بعد از سام من ملکه  نیا فکر

اش تمام نشده بود...هنوز کفنش خشک  یخاکسپار یمراسم تک نفره 

 نیآن ساکن هستند.گفتم ادر  یگریافراد د دمینشده بود...رفتم خانه اما د
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خانه فروخته شده است و  نیخانه مال من است اما با سند نشانم دادند که ا

شغال بدذات دارد سام را  نیدانستم ا یالبرز!.من که از اول م دیآه از ذات پل

از سام ، قرار دادن شرکت سانسیهمان تحت ل یدهد..به بهانه  یم بیفر

رفت تا با آن شرکت قرار داد ببندد.اما وکالت تام گرفت و مثال به آلمان 

، شیالیو و نشیماش، شرکتش، خانه اش، سام یبرنگشت.پولها گریرفت و د

هم  یهزارتومان کی یفرار کرد...حت نیاش را فروخت و به برل یزندگ تمام

 !یچیمن نماند.ه یبرا

فرو  هیغوغا در چشم من و سم نیبه پا کرد و گرد ا ییغوغا، که رفت او

بود دماوند پسرش است او را هم با خودش  دهیکه فهم یلعنت رفت...البرز

!...اما به هر حال او را ؟ او را به زور برد ایدانم خود دماوند با او رفت  یبرد.نم

، ام یواقع راپورت چ در؛ دمیو دماوند را نفهم البرز، هیسم انیم یبرد.رابطه 

، وشوقتنتوانست بفهمد.اگر دماوند پسر البرز بود پس محمد خ، معصومه

 یاز دماوند خوشوقت به دماوند حاتم، ..و دماوند؟ که بود، دماوند یپدر تقلب

دورو  یها تیشخص؛ .از همان اول هم معلوم بود پدر و پسرندافتی رییتغ

 یتمام دست رنج ها حاصلمن تنها البرز و پسرش دماوند بودند..آه!  یزندگ

 یدست رنج هابودند که متعلق به من بود و حاصل تمام  ییسام که پولها

.آه میشد یقربان هیبرد.من و سم نیکه دماوند بود را با خودش به برل هیسم

 !چارهیب ی هیسم
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 کینه سام به ، .نه من به ساممیدینرس میکدام به آنچه که خواست چیه ما

نه ، سوار بر اسب یو شاهزاده  یدماغ قلم کیبه  ایفار نه، یخوشبخت هیثان

 ند به موتور هوندا.دماو نه، یو آزاد یبه پزشک اوشیک

زن که نه عشق  کی، زن که شانزده سالش تمام شده است کیمنم!. نیا

اشتباه  ی! عشقم را از دست دادم به پازیچ چیه؛ ندارد زیچ چیدارد نه پول.ه

 یلحظه هم احساس خوشبخت کیکه  تیبرا رمیخودم!..آه سام بم

 شهیبودند که به تو زور گفتند و تو هم گرانید نیا شهی.همینکرد

احترام  ینسبت به تو ب شهیو من هم یکه با من خوب بود یی.آه تویرفتیپذ

کرد.من خودم تو را  رونینعمت از کفم ب، بودم...من قدرت را ندانستم و کفر

 نیا ریو از ز ی.کاش بلند شیبود چارهیقاتلم...آه چقدر تو ب کیکشتم....من 

گور تنگ و سرد  نیتو در ا یحاضرم به جا من؛ ییایب رونیسرد ب یخاکها

به  گریبار د کی ی...بلند شو و برایاما تو برگرد رمی...من حاضرم بمبمبخوا

 یلی..من خ؟ کرد یصدا م مایسیمرا ال ی...آخر جز تو چه کسمایسیمن بگو ال

بال بال  تیدارد برا یکه دوستش دار یتنها شده ام سام..بلند شو که کس

 ؟ ؟ نستمسام را ندا نیزند... آخ خدا چرا قدر ا یم

است...از بدو تولد  دهیچیات در همه جا پ یرانیو یآوازه ، سام یدان یم

و در خور شانت  یقبر درست و حساب کیحاال که  نیتا هم یشد رانیو

گورستان به خواب رفته  نیا یجا نیوجود ندارد.درست در بدتر

 ی.خودت گفتیو چهار شنبه بود که رفت یآمد ای!.چهارشنبه بود که به دنیا
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ندارد و من هم درست از  یچهارشنبه شروع شود عاقبت خوب از یر کاراگ

 من.... یچهارشنبه بود که محکوم شدم به نداشتن تو!.آه خدا

من است....دوست  ریتقص همش؟ یتو چرا انقدر بدبخت ؟ یرانیچرا انقدر و تو

.تا یرانیاست تا همه بفهمند تو و رانیمرد و نیا میدارم بلند شوم و بلند بگو

تا بفهمند تنها مرد  می.بگذار بلند بگویه بفهمند که تو از عقده و اجبار پُرهم

 ینم رانیمرد را و کیدختر  کی!.بفهمند از دست دادن ییتو ایدن رانیو

مرد  کی، ...تا بفهمند تو واقعاستیات مانند قصه ها ن یرانیکند!.تا بفهمند و

پدر  کی، یزن عوض کیتا بفهمند  یفرق دار هی.تا بفهمند تو با بقیرانیو

 البرز، یعوض دیمج، یعوض یال، یعوض شهناز، یعوض یزن بابا کی، یعوض

 یزندگ یمشت عوض کی؛ یعوض یمایسیال، ات یعوض یبرادرها، یعوض

حق با تو  یمن بد کردم و همه : کردند... حق با شهال بود رانیرا و زیعز یتو

 است!.

 فرمیونیا خرچران ب کیهنوز هم ؛ شود یبخاطر مرگ تو متوقف نم یزندگ

 یگم شده اش م یبه دست به دنبال دو تا از خرها یک یو ساعت س یآب

کوچکش به خواب رفته است و  سیدختر تنها در مات کیگردد..هنوز هم 

را  یگرید یپول ها یمرد عوض کیفرمان در معده اش فرو رفته...هنوز هم 

و آن د یبرا ربرنجیش کی!..هنوز هم یخوش یرود پ یکشد و م یباال م

 یخورد و سرخ م یتوانست او را به موتور برساند حسرت م یکه م یصدم

 کیاست به سمت  ایدن الیخ یب کهیدختر در حال کیشود...هنوز هم 
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انبوه خاک  ریو تنها ز رانیمرد و کیرود...هنوز هم  یدعاخوانِ معروف م

 هنوز ادامه دارد!. یزندگ نیاست...ا هسرد چشم فرو بست

 رانیزن و کی من، ستمین رانگریزن و کیکنم.من  یمرا پاک  میها اشک

کنم  یکنم..حس م یشد... به قبر نگاه م رانیکه و یرانگریشده هستم.و

 ی...حس مزندیر یکنند و اشک م یاش به من نگاه م یخاکستر یچشم ها

راحت  نجایکنم ا یبسته است.حس م خی، خاک سرد نیا ریکنم ز

را بو  میموها دیایو ب دارد بلند شود ستکنم دو ی..حس مستین

 یبکشم..حس م رونشیخاک ب ریکنم دوست دارد او را از ز یبکشد...حس م

کنم  یخواست زنده بماند..حس م یباز هم دلش م، ها یکنم با تمام بدبخت

کنم دوست  یبکش...حس م رونیب نجایمن رو از ا مایسیال دیگو یکه م

 ندارد مرده باشد!...

؛ اهیقبر س کیگردم به  یچرخانم و باز بر م یمرا سر تا سر گورستان  نگاهم

 !دیبگر شیبرا یکم؛ است رانیمرد و نینوشتند ا یقبرش م یرو کاش

 !انیپا

هزار  یو پنجم د ستیب-بعدازظهر ی قهیسه و چهل و هفت دق ساعت

 و نود و پنج صدیس

 .سناتور

 ؟ دیستیگر رانیسامِ و یبرا ایآ؛ است رانیمرد و نیا انیپا

 روم ینم نیبرلدوم=من به  جلد
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