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تا گرمای اون،  ذارممیو  کنممیدستام رو دور لیوان حلقه 
 دوزمممیمثل تمام این پنج سال چشمم  .دستام رو ذوب کنه یخ

و  رویمیبمهی روخونمهدوم  یطبقهبه اتاق خالی و پر از خیال 
به خاطر بیمارم  کنممیسعی  .یادم بیاد کنممیو سعی م ینشمی

بفهممم کیمی  کنممیکه دلم کی و کجا به دام نگاهش افتاد؟ سعی 
میش نگاهم رو گرگ نگاهش درید و به مسملخ دوسمد داشمتن 

 کنمممیتم، سمعی بفهمم چقدر دوسمش داشم کنممیبرد؟ سعی 
 ؟ م داشدتیادم بیاد اونم دوس

بمه  گمردممیو خسته از این همه تالش بماز بر کنممیسعی 
 .لحظه حال و اکنون

مثل هر روز صبح این پنج سال، لیوان چای سمرد و دسمد 



 3یک نگاه

 

و از  پوشمممیرو میز وسط سالن، لبما   ذارممینخوردم رو 
، گممردممیو بمماز دنبممال گمشممدم  میممرم بیممرون، زنممممیخونممه 
 ی که خودم ازش خواستم گم بشه و چقدر حرف گوشاگمشده

رو نیمکد سرد  شینممیپارک و  رممی .بود، شاید هم طالب کن
بممه آسمممون ابممری آذر ممماه و  و دوزممممیو آهنممی چشممام رو 

به روزهایی که هنوز رنگ  گردممیبه اون روزها، بر گردممیبر
و سعی  گردممیبر .بودم، خاکستری نشده اهآبی دنیای دختران

 ...این بار آروم آروم و قدم به قدم به خاطرش بیارم کنممی

 
ی رویی تخد و افتماده رو هالبا به انبوه  یبا کالفگی نگاه

 .زمین کردم
 اَه، چی بپوشم؟ -

آوردم و با حرص ن رخد آویزی آویزون تو کمد رو درآخری
و ایمن اولمین بمار بمود کمه  هتولد گلیم .پرتش کردم رو صندلی

دختمر چشمم و گموش  .بمرم ایم به همچین مهممونیخواستمی
به این  تا اون روز ی نبودم؛ اما خبابسته و آفتاب مهتاب ندیده

حال خیلی خیلی وصف  هابچهم پام باز نشده بود، اجور مهمونی
 .ن و من مشتاق دیمدن بمودمکردمیها رو مهمونیاین  و هوای

 .ز کردم و از مامان خواستم تا بیاد کمکمدر اتاق رو با
 .تو رو خدا یه لحظه بیا !مامان خانم -

 :پیام در اتاقش رو باز کرد و گفد
باز چی شمده؟ نکنمه افتمادی بمه درد چمی بپوشمم؟ چمی  -

 ... بپوشم؟
 .تو رو خدا سر به سرم نذار، حوصله ندارم -
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نجاتمد یام تا از این سمردرگمی بچه بداخالق! بذار خودم  -
 بدم.

هلمم داد ققمب و  ی دسمد راسمتش آرومبا انگشمد اشماره
 .زد داریمممه سمممو  بلنمممد و کمممش .خمممودش اوممممد تمممو اتممماق

شمما  دونمنممیاین جا چه خبره غزل؟ نکنه جنگ شمده؟ ممن  -
بپوشمید بمره،  زیآخه؟ بابا یه چیم ا این شکلی هستیددخترا چر

 !چی بپوشید کنیدمیواسه یه ساقد مهمونی سه روز فکر 
رو از رو زممین و تخمد و دونمه دونمه لباسماو شروع کرد 

برداشد و نگاهشمون کمرد و دسمد آخمر رو کمرد  ...صندلی و
 .طرفم
ن آخه؟ یا آستین ندارن، یا دُم ندارن، یا تمورن و ااینا چی -

دختر خوب مثل آدم لبا  بخر که بتونی  ...اون ورشون معلومه
 .همه جا بپوشیشون

 .کنممیبیرون، خودم یه فکری خوام، برو اصال نمی -
 .به در خورد و در باز شد ایضربه

؟ صدای کل کلتمون تما سمر کوچمه هاگید شماباز چی می -
 !یادمی

 ؟کنیمیسالم سودی؟ این جا چی کار  -
 ناراحتی برم؟ ...وا غزل -
 .چی بپوشم دونمنمی... نه دیوونه، بیا تو -

 به صدا درآمد:پیام 
 .ایهیم -

و اش هویدا شمد مبرقی تو چش. رو چرخوندسودی سرش 
 :گفد



 8یک نگاه

 

سالم، خوبی؟ ببخش پیام جمان، مگمه ایمن وروره جمادو  -
 ذاره؟ شرمنده، چطوری؟می

 .شد از حرکاتش فهمیداین رو می ؛پیام هل شد
 سالم خانم، چطوری؟ قمه خوبه؟  -
 .ممنون، خوبیم -

 .منبه رو کرد 
 نگفتی چی شده؟ -

 :پیام پیشدستی کرد
خواد بره جشن تولد، از صبح قزا گرفته هیچی، خانوم می -

 .زنهو هی غر می
 !غزل تو که کلی لبا  داری -
دونی که و می زیادی بازنشون هگه هم؛ ولی پیام میآره -

 .همختلطمراسم حتما های مقیدی نیستن ی گلی آدمخونواده
یه کاری بکن، برو آماده شو بریم با هم یه لبا  مناسمب  -
 .هممم شممیش باشممه و هممم بمماب طبممب تعمممب پیممام بخممریم کممه

خیلمی جمدی پیمام  .رو کردم طرف پیام و منتظری اجازش شمدم
 :گفد
 .برمتونخودم می -

 :ش گفدای همیشگیسودی هم با ناز و قشوه
 مزاحم نباشیم؟ -
 .فرمایید بانونشما و مزاحمد؟  -

از دلباختگی پیمام  همهگرفتن، ی میادادن و قلوهچه دلی می
به دختر چشم آبی قمه زهره خبر داشتن؛ اما قمه برای این که 

ایمن ازدوا   ش چموب یی چمر یاهدل مامان رو خون بکنمه همم
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مگمه دختمر » :گفمدمامان هم افتاده بود سر لج و می .ذاشدمی
و پیام هم هر بار با پمیش اوممدن بحمثش بما دلخموری « قحطه؟

 .شکسته نشنها زد بیرون تا حرمدمی

بعد از فو  بابا پیام نوزده ساله یش شبه مرد شمد، ممردی 
که بایستی از دو خواهر نه و پانزده سالش مراقبد کنه و حامی 

 .و باتری و بسمتری کشمیدبش به سی سی یو مادری که کار قل
بممرادری کممه تمممام هممم و غمممش رو گذاشممد بممرای مراقبممد و 

ی ناشی احتیاطی یه رانندهایی که بر اثر بیپشتیبانی از خونواده
 .کس و یتیم شدنغیر منتظره بی

اون روز با سودی و پیام رفتیم و کل پاساژهای میردامماد 
پیمراهن کوتماه  یشرو زیر و رو کردیم تا بایخره پیام به خرید 

رضماید  ،ی و کد طالیی که انتخاب سمودی بموداییی مشکحلقه
  .داد

قممه  .نشون بودو وقد رفتن و جداشد خریدمون تموم شد
و بمود از هر ارتباطی بیمرون از محمیط خونمه منعشمون کمرده 

 خواسدمیدلم  .مامان هم تو خونه چهارچشمی مراقبشون بود
 .کمکشون کنم

 پیام؟ -
احسا  کمردم دلمش گرفتمه، احسما   .از آیینه نگاهم کرد

 .کردم دودوی چشاش از بغضه
 هوم؟ -
شما با هم برید بگردیمد،  ریحانه و یخونهگم منو ببر یم -

 .بعد بیا دنبالم
سرش رو برگردوند ققب و قدرشناسانه نگماهم کمرد و بمه 
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قاشق برادرم بودم و بمه نظمرم بعمد از بابما  .لبخند زد مصورت
بود، با گذشمد همر سمال بیشمتر  اون تنها مرد قابل اقتماد دنیا

اومد خونه، وقتی بود، وقتمی دلمم از شد، وقتی میشبیه بابا می
م تو نگماهی پمر از مهمرش، کردمیحضورش گرم می شد، سعی 

م پدری رو به دسد بیارم و به خاطر بیمار یرفتهمهر از دسد 
و لعنمد بفرسمتم بمه اونمی کمه  نگاه بابا هم به این گرممی بمود

  .بودنمون رو ازمون گرفد و فرار کرد هوا، هوایبی
ود و با ریحان کلی خندیدیم و قرار شد در کل روز خوبی ب

فردا من برم دنبالش تا با هم بریم تولد گلی کمه ای کماش همی  
رفتم که رفتنم رنگ و بوی دنیای آبمی کاش نمی !رفتموقد نمی

هما، رفمتم و بمرای سمالکماش نممی .م رو قوض کمرداهنودختر
 ...ای کاش .مکردمیخاطرا  اون رفتن رو با تلخی مزه مزه ن

 
رو تمنم کمردم، جموراب شملواری ی که خریده بمودم پیراهن

دار ضخیم مشکی رو هم پوشیدم، به جمای شمال یمه کماله لبمه
و پمالتوی میمدی  سمرم گذاشمتمپشمی مشکی بما گمالی رنگمی 
طالیمی رو هممراه بما  ایدکمه تشمشکی رو هم پوشیدم و کد 
سمویی  دویسمد و  .گمرفتمدستم چوب رختیش به همراه کیفم 

برداشتم و به این فکر  آرایششش آلبالویی رنگم رو از رو میز 
کفشای مخمل مشکی پاشنه  .کردم که چقدر هجده سالگی خوبه

 که مامان صدام زد: کردممیرو پام  ئیمطال
 غزل؟ -
 بله مامان؟ -
 .لج نکن، یه روز دیگه با ماشیند برو، بذار پیام برسوند  -
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به ریحمان  !مهمونی رو زهرم نکن تو رو خدامامان خانم  -
 .حواسم هسد به خدا .قول دادم با ماشین خودم برم دنبالش

 .مکث کرد و با یه نگاه مهربون نگاهم کرد و سر تکون داد
 .باشه، برو در پناه خدا -

همای قبل از ایمن کمه دلنگرانمی، زدمبیرون با قجله از خونه 
و ملودی نسور رو زدم ساآی دکمه .ش پشیمونش کنناهمادران

 :آرومی نواخته شد و بعد یه خانم خوش صدا گفد
 .پارکینگ -

همون طور سرخوش با اون کفشای پاشنه ده ساند و نوک 
اهمدایی ماممان و پیمام  ماشینرفتم طرف کنان میتیزم شیطند

 ...که
 سالم غزل خانم، کجا به سالمتی؟ -

ازش  .روییمونصدای منحو  بهداد بود، پسر واحد رو به 
و در ماشین رو باز کردم و نشستم  توجهی نکردم .مبودمتنفر 

دنمده  .که سرمای چرم صندلی نشسد تو جونم و لرزم گرفمد
زدم و بهداد ریش بزی رو تو بیرون ققبی گرفتم و از پارکینگ 
همراه  .رفتم ریحان یخونهطرف به و  بهد ماشینم جا گذاشتم

وقتمی  .گلمی یخونمهه رفتمیم تو برف و بموران دی مما ریحانه
پیچیدم تو خیابونشون احسا  کردم ماشین کوچولمو و نموی 

های مدل بایی خوابیده تو اون کوچه من در مقابل انبوه ماشین
 .یادچقدر اسقاطی به نظر می

 .ریحان بیا برگردیم -
دوستمون شده  که مبهو  کا  سفید رنگ منرو کرد طرف 

 .بودم
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برای چمی؟ اوممدیم خموش برگردیم؟ مگه زده به سر ؟  -
 باشیم.

زمان یه دسمتش رو گذاشمد پشمد کممرم و هلمم داد و هم
با سر برم تمو  و لیز بخورمنزدیش بود رو زمین یخ زده  .داخل
 .دیوار
 شدم.داشتم کله پا میچه خبرته آخه؟  !ای درد بگیری -
 بذار امشب رو مثل دو تا خانم رفتار کنیم. -

 پشد چشمی نازک کردم:
 من همیشه خانومم تو یه کم مراقا  کن. -

 ها را طی کرد.و پله
 .یه آقایی اومد و به طرف اتاقی راهنماییمون کرد

  .های جوان بفرمایید این جا برای تعویض لباستونخانم -
رفتیم تو اتماق . کردمنگاه  هدادم و به ریحانبای ابروهام رو 

موهممام تمما  بممهآوردم، دسممد کشممیدم  و پممالتو و کالهممم رو در
مرتبشون کنم و چتریم رو با کیلیپس ریز طالیی بردم بای و یه 

 .شال حریر مشکی ساده انداختم رو موهام
 پیام نذاشد این نیم وجب پارچه رو از سر  برداری؟ -

آیینمه  م، ازکمردمیهمون طمور کمه کمد لباسمم رو مرتمب 
  .نگاهش کردم

تمونم، ایمن هم بذاره ممن خمودم نممیپیام دونی میتو که  -
 .کنممیاحسا  امنید بیشتری  یطور

زیبا شده بود، یمه کمد و شملوار خموش دوخمد هم ریحان 
هممراه همم  .شیری پوشیده و موهای کوتاهش رو فر کرده بود

از اتاق خار  شدیم و به کمش همون آقا که انگار منتظر بود تما 
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مهمونی مرتبی بود،  .در رکاب ما باشه به سالن راهنمایی شدیم
تمو یمه کلممه  .های خاموش و دودبازی، بدون چراغبدون جلف

 .به معنای واقعی شیش بود؛ گفد شهمی
 .گلی اومد استقبالمون

 !سالم خوش اومدید -
 بخشید شما؟می -
 !؟نه ی،شمیدم نآباز شروع کردی؟ تو  کوفد، -
 .چقدر صداتون شبیه گلی دوسد ماسد ایوا شما -

 .ریحان زدن زیر خندهگلی و 
درد بگیری، این چیه پوشیدی؟ فکر  !ای انگاری خودشید که -

کردم همین این از بهشد رانمده شمدی و غیمر از بمرگ درختما 
همی وای ممن چمرا دامنمد ایمن  !پوششی نداشمتی کمه بپوشمی

 .سگ گرفتد کنهمیطوریه؟ هرکی ندونه فکر 
سر  ی یکی از پشد سرمون باقث شد با تر صدای قهقهه
دسد گذاشد جلوی دهنش و هممون طمور کمه  .برگردونم ققب

 :گفد ،دادسرش رو تکون می
خوام، فقط شنیدم؛ اما اون قدر بامزه کلما  ساده قذر می -

رو ادا کردیممد کممه نتونسممتم خممودم رو کنتممرل کممنم، بممازم منممو 
 .ببخشید

 .یه قدم اومد جلو و دستش رو به طرفم دراز کرد
 !ی گلی، خوش اومدیهمهیار هستم، پسر قم -

یه قدم آروم و کوتاه رفتم ققب و با لبخنمد دسمد گلمی رو 
 .گرفتم تو دستم

 .منم خوشبختم -
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بمه قممق نگماه  یآروم دستش رو جمب کرد و با لبخند نگاه
 .قسلیم کرد

 اسمتون؟ -
 .غزل -

 .باید تو را همیشه به دقت نگاه کرد -

 .یعنی نه سرسری، سر فرصت نگاه کرد

 بگو که حضرت خالق خودش تو را !خاتون

 وقتی که آفرید چه مدت نگاه کرد؟
ایمن رو  .ای زیبمایی دارممدونستم چشمخجالد کشیدم، می

گفد وقتی بما منمی ها بهم گفته بودن و پیام هم همیشه میخیلی
وقمد ممنم همی  .کنمممیقینش دودی بزن؛ وگرنه خمون بمه پما 

دونسمد و گلی اخالقمم رو ممی .مکردمیمستقیم به کسی نگاه ن
 .دستم رو کشید .فهمید که چقدر معذبم

ی بیاید بریم تو، مهیار رو بذاری تا خمود صمبح مشماقره -
 .یش نفره راه میندازه

  .بینممیتقمیر منه دختر دایی؟ حریفی ن -
 گفد:و کرد به من  یایستاد و نگاهگلی 

خموام امما ممی، ببخش غمزل؛ ...ی اله ای ا ...گهشیطونه می -
 .ی پرمدقای ما رو کم کنیرویی این پسرقمه

 .ها  و وا  نگاهش کردم
دونید غزل خانم، هنوز کسی پیدا نشده که تو مشاقره می -

  .بتونه با من برابری کنه
 .رو کردم طرف گلی
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 باشن؟ دلخوش به همینگلی جان بهتر نیسد بذارید  -
 .مستقیم نگاهم کرد

گممه دختردایممی، طفلممش ترسممیده و داره فممرار راسممد مممی -
  .ی خدا، گناه داره بندهکنهمی

نشستم رو مبل  با بدخلقیکردم و  اشفحشی حوالهزیر لب 
مطمئن بودم که بایخره حمالش . ی شالم بازی کردمبا گوشه و

دونسمتم قمراره اون شمب حمال دل خمودم ؛ اما نمیگیرممیرو 
 ...گرفته بشه

 دسممد سممردم یو دسممتش رو روریحممان نشسممد کنممارم 
 .گذاشد
 .غزل جان آروم باش، اون که چیزی نگفد -
 ی بگه؟ خواستمیدیگه چی  -
 .ه، تو هم تو مشاقره حالش رو بگیراین که ناراحتی ندار -

 :خندیدم و با بدجنسی گفتم
دارم براش، از یه جاهایی شعر در بیمارم کمه  .اون که بله -

 .ندونه از کجاش جوابشون رو بده
 .سوزهغزل جان از همین این دلم براش می -

ترنم رو بوسیدم و با خواهر  .هم اومدن هابچهی کم کم بقیه
دو قلوش تبسم دسد دادم، هی  وقد آب من و اون تو یه جوب 

 .همیشه با هم سر کال  کل مینداختیم .رفدنمی
 .مثلث مرگ رو ببین چه کردن !به به چه شود؟ -

 .گفمتن مثلمث ممرگریحان و گلی می تو دبیرستان به من و
گفتن و به واقمب همم هممین طمور البته به من بمب انرژی هم می

در حالی موزیش شادی گذاشتن، مهرزاد  .گفتیم و خندیدیم .بود
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 به من گفد:کشید وسط میرو  هابچهدسد که 
 .پاشو غزل -

 .به صور  سبزه و با نمکش لبخند زدم
 .شما برید فدا  شم -

 .کردگلی اخم 
 !اهشما برید یعنی چی؟ مثال تولدمه -
نکن، بیا بریم من  دونی، اصرارگلی تو که اخالقش رو می -
 .یام باها می

زیر لب از ریحان تشکر کردم و فنجون رو بردم نزدیش لبم 
یکی که تو جمعید  .کنهمیکه حس کردم یکی زیادی داره نگاهم 

 .مکردمیپیداش ن
دسد گذاشمتم رو شمالم و کممی کشمیدمش جلموتر و پمای 
راستم رو از رو پای چپم برداشتم و کنار هم جفتشون کردم و 

، کمردمیبه نوک تیز کفشم خیره شدم؛ اما اون خیرگمی کالفمم 
کم کم نگاهم از جلوی پام  .دونستم صاحبش کیهخیرگی که نمی

کفمش سر خورد و رفد و رفد و قد کشید تا رسید به یه جفد 
فلزی طالیمی کنارشمون داشمد و  مستطیلمخمل مشکی که یه 

از روی آروم و آهسته نگاهم رو کشیدم بمای  .همون جا ایستاد
کنار لبای نسبتا درشتش مکمث  کد و پیراهن سیاهش گذشتم و

 ،کردم و به لب تر کردنش خیره شمدم تما رسمیدم بمه چشماش
کسمتری چمه خا .نگاهم به نفس نفس افتاد و نفسمام بمه شمماره

، نتونستم از نگماهش دل کنهمیدیدم که داره نگاهم  .گیرینفس
 .سحر جادوی نگاهش شدم و اسیر اون دو گوی بالتکلیف .بکنم

پلکام رو بستم و یه نفس قمیق کشیدم و وقتی ایمن بمار بما 
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ی همر دو کمف قمرق کمرده .احتیاط بازشون کردم کسی نبمود
بممه واقعیممد اون رویممای  .می زانوهمما سممر دادرورو دسممتم 

 .خاکستری فکر کردم
 نگرانید؟ -
 بابدی؟ -

م و گفمت میکنمیخواهش  .گفد و نشسد کنارم ایبا اجازه
 .رفتم اون ورتر تا فاصله رو بیشتر کنم

 .مشاقره با من دیگه -
 و خندیدم. با چشایی نسبتا گشاد شده نگاهش کردم

 !خودتون رو خیلی دسد بای گرفتید حضر  آقا !جالبه -
یه دختر کوچولو باشی و این قدر اقتماد  !برای منم جالبه -

 به نفس؟ 
کمه کمل چراغما  .شمد قطب کمی بعد موزیش ؛بلند شد و رفد

 روشن شد میکروفن به دسد مهیار بود.
بین من  .ی کوچولو داریمبخشید، اما امشب یه مسابقهمی -

 ...و
 .رفم و با دسد چپ منو نشون دادرو کرد ط

 .این خانم -
هما سمو  زدن و جیم  ترهم سن و سایش خندیدن و بچمه

 .با یه لبخند از سر تمسخر اومد نشسد رو به روم .کشیدن
 با چی شروع کنیم؟ -
 .شما بگید -

 .لم دادم به پشتی مبل و پای چپم رو انداختم رو پای راستم
فنجون سرد چای سمبز رو  .دامنم رو تا سر زانوم کشیدم جلو
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 ام ادامه دادم:کنار دستم و با خونسردی تمگذاشتم رو قسلی 
 .پس انتخاب با شما .طلبید جنابشما حریف می -

بممه مممذاقش خمموش نیومممد، ابروهممای درهمممش کممه ایممن رو 
 .گفدمی

ایستادن پشد سر و  اکثرشونترها دو گروه شدن و جوون
دوستام ایستادن پشد سر  کنار مهیار و چند نفری هم همراه با

 .من و ما رو محاصره کردن
 :گلی گفد

 ی موضوقی موافقید؟با مشاقره -
 .هر دو سر تکون دادیم

 .ترن، بفرماییدما مقدموخان -
، همثل همیشه که حق تقدم ما به اسار  شما مردا در اومد -

 ها.وقدی این بار هم رو بقیه
 وقبرابری و حقممشاقره کنیم، یا دوسد دارید در مورد  -
 ها جنگ کنیم؟زن

فعممال مشمماقره کنممیم، بممرد و باخممد امشممب پایممان جنممگ  -
 .شهمینابرابری و حق ما 

ظاهرا مسابقه حیثیتی شد،  .ی ظریف؛ اما درشتی بودتیکه -
 نه؟

شمروع  ...تونید هر طور دوسد دارید بهش نگماه کنیمدمی -
 .کنید لطفاً

             کنیبهر توام کشند و تو آهی نمی -

 کنیای سنگدل نه آه، نگاهی نمی 
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  :گفتمبا آه 

 بترس از تیر آه من که چون شد گرم نالیدن -

 ی من دوست از دشمن نمی دانددل دیوانه  
ممن گفمتم و اون جمواب داد، کمم کمم  .اون گفد و من گفمتم

؛ اما هنوز کنارم ایستادنیی که پشد سرش بودن اومدن هابچه
تما  .کمردمسنگینی نگاه یکی رو احسا  میاون همه چشم  بین

 :این که آخرای مشاقره من گفتم

          باز به میدان ما، فوج بال بسته صف -

 پای فلک در میان، رسم امان بر طرف
هماش پنجمه .ی چشاش رو تنگ کمردیه لحظه ایستاد، گوشه

 .هم فشرد دررو 
 مهیار کم آوردی؟ -

 :غرید
 .خفه شو قلی -

موقب مشاقره شونه و کمرم رو، رو به جلو خم کرده بودم 
 .با کم آوردنش باز لم دادم ولی

        فریاد که در کنج لب آن خال سیه را  -

 دل دانه گمان کرد و ندانست که دام است
صماحب اون دنبال ی قمبانی مهیار گرفتم و نگاه از چهره

. هممون چشمم خاکسمتری مرمموز .خمودش بمود .صمدا گشمتم
نگمماهش کممه همممون طمور  ...خمودش بممود و مممن از خمود رفممتم

جا به جما  .مبل رو دور زد و اومد نشسد رو به روم ،مکردمی
ی کتش رو از زیرش کشید بیرون و پا انداخد رو پما شد و لبه
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 وقتمی از کنمارم .و پیپش رو برد نزدیش لبش و یه پُش قمیق زد
نرمی که بمدو چرا حس کردم اون بوی تلخ و  دونمنمی .گذشد

ورود به مشامم خورده بود، قطر نشسته رو تن این مرد چشم 
 خاکستری بوده؟

 جواب نداشد؟ -
قممبانی  .با نیشگونی که ریحان ازم گرفد به خودم اومدم

 .شد از خجالتش در بیامنگاهش کردم؛ اما حیف نمی
 .خوام، حواسم پر  شدقذر می -

 :نفهمه گفتمبعد آروم جوری که هی  کس غیر از خودم 
 .همه چی تو این دنیا جواب داره، همه چی -

 :گلی گفد
 قبول نیسد دایی، چند نفر به یش نفر؟ -

 .با محبد به گلی نگاه کرد
 .اندخانمی که من دیدم لشکری رو حریف این ...ماشاا -

 .من سمدرو کرد 
 .منتظریم خانم -

 :یکی از اون وسط گفد
 .  بده -

 .و همه خندیدن
 .شمدا فریاد داشد و آخرش با حرف   تموم میبید شم -

  .گممی با حرف  منم با همون موضوع 
ی لباش رو داد پایین و به قالمد موافمق سمر تکمون گوشه

خواسمتم بما اون بیمد  .گم، اسیر چشاش شدماغراق میبی .داد
های خواستم به دلم تفاو  .رو بگم امتجربهبیحرف دل لرزون 
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 .کنم و نشون بدممشهود رو یادآوری 

         تو قوی پنجه شكار افكن و من صید ضعیف -

 ترسم از ضعف به گوشت نرسد فریادم

نگماه  دربمرق تحسمین رو  اییه لحظمه، گمذرا، بمرای ثانیمه
دار سمریب ی دنبالمهبرقی کمه مثمل یمه سمتاره .خوشگلش دیدم

 .گذشد و خاموش شد

       گویدم گوییا امروز درس عشق میمعل -

 هابینیم طفالن را به مكتبدر فریاد می که
 :زدم و در جوابش گفتم بایابروی راستم رو 

         ای وای بر آن مرغ گرفتار که از وی  -

 اد شـــود غافل و در دام بمیردصی
نگاه من از  .ایستاد مقابلم و بلند شد ،پیپش رو گذاشد کنار

دسمتش رو افتماد زممین و پلمش مهربمونی چشمام  فشار هیجان
ه احترامش بلند شمدم، ب .برام دسد زد کرد.گرفد و بلندش می

 .دسد مهیار قمبانی رو کشید
سملیقه خیلی زیبا، خیلی مسلط و خیلی خوش .آفرین خانم -

 !گم، بهتون تبریش میدر انتخاب ابیاتد
تمو اون هممه  .همه برام دسد زدن، گلی پریمد و بغلمم کمرد

ی گلمی بمه چشمای دسد و جیم  و سمو  ممن از ورای شمونه
م که انگار گرگ خفته در اون نگاه قممد کردمیخاکستری نگاه 

دستم رو از دور گلی جمدا کمردم و  .دریدن میش دلم رو داشد
طمرف  به سمدنگاهم  "چته تو؟" :گذاشتم رو قلبم و بهش گفتم
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کردی با دل سمر بمه چه " :و گفتمچرخید مرد چشم خاکستری 
 :مهیار یه قدم اومد جلو و گفد "م؟اهراه دختران

 .های مشاقره رو خوب بلدیدحربه -
 چطور؟ -
ید کمه بما حمروف سمخد تمموم کردمیاز ابیاتی استفاده  -
 .نشدمی

؛ امما شممایی کمه ادقمای کنمممیبخشید که گسمتاخی می -
بمه چمالش همای موفقیمد باید بدونید یکی از راه دارید همشاقر

ی کور بکشیدش باید بلد باشید تو نقطه .کشیدن ذهن حریفتونه
 .و تنهاش بذارید، منم نقض قوانین نکردم آقا

 ...اما -
گن خانم، امما و اگمر نمداره و بایمد راسد می !مهیار جان -

 .تونی ازش ببریمیقبول کنی یکی هسد که ن
 بندهاتمام قید و چقدر صداش گیرا بود و من تو این گیرایی 

، رها نبایدهایی رو که تا دیروز برای خودم وضب کرده بودمو 
  کردم.

چه بالیی سر دلم اومد؛ اما هرچی بود من با غزل  دونمنمی
، بما داشتم؛ حتی با غزل قبمل از مشماقرهچند ساقد پیش فرق 

غزل قبل از دیدن اون دو چشم و لمس نگماهی خاکسمتری همم 
ودم کمه اگمه بمودم چطمور اصال من دیگه غمزل نبم .فرق داشتم

ی من ده باشم؟ آهنگ آروم و مورد قالقهشد به این روز افتامی
 .نواخته شد

 هایمر شب در رویاه

 .کنممیت، احساست بینممی
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 خیلی این آهنگ رو دوسد دارید؟ -
همون طور با چشای بسته و غرق در آهنگ و مسد از قطر 

 :تلخ تنش گفتم
 !بله، خیلی زیاد -
 بپرسم چرا؟تونم می -

چشام رو باز کردم و برگشتم طرفش، قاب ابروهام تو همم 
 .رفد و سرم رو یه کم کج کردم و پرسشگر نگاهش کردم

ی شادی که من از شمما دیمدم گموش دونید، با روحیهمی -
و  ها یه جورایی نماهمخونن نوع آهنگدادن و دوسد داشتن ای

 .غیرممکنه
 .تر نشستمو رسمیتر برگشتم به حالد اولم؛ اما راسد

 .ناممکن نیسد هی  چیزی تو این دنیای بزرگ -
شمیطنتتون  .فقط هجده سال داشته باشمید شهمیباورم ن -

 ...شبیه دختراهای دبیرستانیه؛ اما
 .مکث کرد

 اما چی؟ -
و پا انداخد رو پماش و تکیه داد به پشتی مبل  اونم مثل من

 :گفد
 ؟کنهمیدودش که اذیتتون ن -

از  م رونگاه ی صیقلی خوشگلی بوداقهوه ،تراشپیپ خوش
 :پیپش گرفتم و بدون خیره شدن به چشاش گفتم

 شمهمیباید یاد بگیریم با هممه چیمز کنمار بیمایم؛ وقتمی ن -
 .جنگید، اذید هم که بکنه من تحمل کردن رو خموب یماد گمرفتم

جای  و دستی کنارشسر تکون داد و پیپش رو گذاشد تو پیش
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 .کردپاهاش رو قوض 
اما نوع رفتارتون، خانومانمه بمودن حرکماتتون و از  ...اما -

انگار یکی داره  .همه مهم تر ادبیا  کالمتون شبیه سنتون نیسد
بما گلمی کمه  .کنمهمیزنمه و رفتمار از ورای سنتون حمرف ممی

کنم، انگار یه دختر خانم سمن و سمال دار رو تمو میمقایستون 
 .گذاشتنی دبیرستانی ی یه دختر بچهپوسته
شما خیلی از بایی سمنتون بمه سمن همسمنای ممن نگماه  -
بینید کمه اونما همم بمه قمد تر میچند پله که بیایید پایین کنید.می

 .کفاید بزرگن
دسد کرد تو جیمب  .باز سر تکون داد و پیپش رو برداشد

آورد، مقمداری در کتش و یه پاکد توتون از مارک کپتمان بلمش
و بعمد بما  دسد آروم فشمارش دادی پیپ و با ریخد تو کاسه

بما خمودم  .فندک طالیی رنگی، آتیش به توتون داخل کاسمه زد
 « .داریه واسه خمودشواو، فندک طالیی زیپو؟ قجب مایه» :گفتم

بوی تنباکوش منمو  .چند کام قمیق ازش گرفد و دوباره لم داد
ی چشممم کاسمه .دادهمیشمه ایمن بمو رو ممی .یاد پدر انمداخد

بابا همیشه شادی و مهرش رو کنار غم نبودنش با جوشید، یاد 
  .ریخدهم به دلم می

. ی خمودم دیمدمازش رو برگردوندم کمه مهیمار رو متوجمه
چشم به من و گوش به قلی داشد و یه پوزخند زشد رو لبش 

چیزی  اومدهمانطور که به طرفم می. خودم رو جمب کردم .بود
فد و انگار با تشمر هم به قلی گفد که قلی بازوی مهیار رو گر

مهیار هم با شمد  بمازوش رو جمدا کمرد و هممون  بهش توپید
  .لحظه به صرف شام دقوتمون کردن
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دونستم نسبد قلی با گلی چیه؛ اما پسمر خموب و هنوز نمی
چیزی که تو مهیار به نظرم نبود و  .اومدباشخمیتی به نظر می

  .دیدمد شایدم بود و من نمیشپیدا نمی
 بریم یه چیزی بخوریم، خشش نشدی رو مبل؟غزل بیا  -
 .حالم خوش نیسد .میل ندارم، برو بخور زود بریم -
 چرا؟ چیزی شده؟ -
 .نه، برو دیگه -

 .ریحان که رفد رو کرد طرفم
 ...کنهمیمن که گفتم اگه دودش اذیتتون  -

از یه طرف بوی آشنای پیپش، از یه طرف  .نذاشتم ادامه بده
لی و گاه قها لبخند گاه و بیاز تمام طرفحس غریب تو قلبم و 
 کرد.میم اهنوودی خشم نگاه مهیار داشد

 .تقمیر بوی آشناشه .نه، ربطی به دودش نداره -
بمه انتهمای نگماهش قمق  قمیق و من زیر .قمیق نگاهم کرد

 .جایی فرو رفتم که بعدها دلبستگی نام گرفد
 !بخوریخوای دونیم چی میغزل پاشو بیا ما که نمی -

یه ببخشید گفتم و بلند شمدم و رفمتم طمرف میمز مسمتطیل 
شکل بزرگی که انواع و اقسام غذاها و دسرها رو رویی خودش 

دو تکه جوجه کباب، به قد یه  .بشقاب رو برداشتم .جا داده بود
 .قاشق ساید ماکارانی

 غزل؟ -
ی بزرگ تکمه تکمه م و دلم برای اون برهکردمیبه میز نگاه 

 :سوخد دوباره گفدوسط میز میشده ی 
 .؟ نگرانمکنهمیدیدی مهیار چه طور نگاهد  -
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 واسه چی؟ -
ل باهماش مشماقره کنمه، غز ذاشتممیگفد کاش نگلی می -

ه و تا حای کسی نتونسته ازش ببره و ظماهرا دردش ایآدم کینه
 .اومده

 .برگشتم طرفش
، بزنمه کنممیایرادی نداره، یه کم لیدوکائین براش تجویز  -

 .شهمیدردش خوب 
 .تربیدبی !زلغ -

خندیدم و چرخیدم طرف میز و خواستم از پشد ظرف ژله 
 :ی لرزون گفتمبا دیدن ژله کهیه قاشق سس بردارم 

 .خوام سسُ بردارمنتر ، نلرز، با تو کاری ندارم، می -
 تونی دو دقیقه آروم باشی؟ای بمیری غزل، نمی -
 ای چرا خب؟ -

درسد رو دایی گلی خدای من،  .مقابلم اشاره دادبا ابرو به 
 خاصبه روم کنار قلی ایستاده بود با یه لبخند بزرگ و یه نگاه 

 :قلی قاشقش رو فرو کرد تو دل ژله و گفد
 .خوام بخورمداین بتر ؛ چون من می -

سر بشقابم رو گذاشتم رو میز و با لبای برچیده برگشتم و 
  .نشستم جام
 .بریدشیادتون رفد ب -

 .و همزمان بشقاب رو گرفد طرفم
بخشید، قممد ناراحمد می .من قلی هستم، پسر دایی گلی -

فقط خوشم اومد از  .کردن یا خدای نکرده توهین کردن نداشتم
 .حرفتون
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پسمر خموب و آروممی درسد حد  زده بودم لبخند زدم، 
ها که تکلیفد با نگاه و رفتارشون روشنه، آدم ، از اون دستهبود
 .اونایی که شفافن و غبار ندارن از

وقتم، از آشناییتون خوش .ایرادی نداره، منم مقمر بودم -
 .میل ندارم تم و ممنونم بابد غذا؛ اما واقعامنم غزل هس

 بفرمایید. .خواددو تیکه جوجه که اشتها نمی -
تشکر کردم و همین که سر چرخونمدم بماز تمو خاکسمتری 

گفمد دارم زدنماش بهمم ممی قجیمب بمود، زل .نگاهی گیر کردم
خونه؛ امما ممن کتمابی و تحلیل گرانه داره منو میشم میتجزیه 

پس صمفحاتش رو  .نبودم که به هر کسی اجازه بدم ورقم بزنه
یماد ممن بستم و به دنبال ریحان بلند شدم تا بهش بگم اگه نمی

 ...خودم برم
 .ریحان جمب کن بریم، بدو بدو -

 :گفدگلی 
 هنوز زوده!چی چی رو بریم؟  -
گیری ما کجاش زوده خانم خانما، شما تولدته و کادو می -

 خوابی بکشیم؟!باید بی
 .بزرگ، بمون دیگهگمشو مامان -
تون هدونی من تو خونشم؟ یعنی می بمونم یا گم بایخره -

 .شم، در قین حالی که نرفتم و هستم؛ اما گمم شدمبرم گمم می
 ...شم؛ اما پیدادونی گم میمی

خفه غزل، باز خُل شدی؟ داییی گلی پشد سرته و معلومه  -
 .کنهمیبه زور داره خودش رو کنترل 

 :گفتم ایآروم و با صدای خفه
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 یعنی شنید؟ -
 !طور که این سر  شده حتماوای این -

 .رو کردم طرف گلی
چیمزی وصمل کمرده؟  ،گلی ایمن بمه گوشماش سنسموری -
، اون زنمممیشنوایی یه انسان حمرف  آستانهدونی من زیر می

 .فهمنوقد ایشون می
 گی؟دایی جهان رو می -

هاش یمه جهمان ولی به نظمرم چشمم !پس اسمش جهان بود
 بود.
 . اهجراح کلی دایی -
 این چه ربطی داشد؟  نای -
یه دقیقه زبون به دهن بگیر تا بگمم، دایمی یوگما همم کمار  -
کموچکترین صمدا حساسمن و واکمنش کمه بمه دونی می .کنهمی

 .دننشون می
با خودم  ا جراح کلیهآهان این شد یه چیزی؛ وقتی گفتی  -

گمه همیس، بمذار ببیمنم گفتم یعنی وقتی مریضش اومد بهش می
 .سنجهره و میزان صداش رو میادرار  چطوری تو مثاند می

چشماش پمر  .ی بلندی از جما پریمدیمهر سه تامون با قهقهه
تونمه نخنده؛ اما واضح بود نمی کردمیاشش بودن و هی سعی 
 .خودش رو کنترل کنه

 !شما چقدر پر انرژی هستید -
 .شیطون رو یاد  رفد بگی دایی -
 ای گلی؟ من کجام شیطونه؟ -

 گفد:وسط بحث و  انداخدمهیار خودش رو 
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 .و صد البته حاضرجواب -
 :نگاهش کردم و گفتمبا تمسخر 

 .چیز یادتون رفد، استاد رو کم کنی یه -
باهماش کمل بنمدازم، دلمم  خواسدمیچرا؛ اما دلم  دونمنمی

بمه جنمگ زبمونش  خواسدمیجوابش رو بدم، دلم  خواسدمی
 .برم

 قلی اومد پیشم و گفد:
 خواید تو شادی دوستاتون شرکد کنید؟نمی -

هممون  کمردمآروم بلند شدم و سر انداختم پایین، احسا  
سنگینم از وزن  کردم، احسا  کنهمینگاه بالتکلیف داره نگاهم 
 :مودبانه گفتم ،نگاهی که افتاده رو تنم

 .نه -
 :سرش رو آورد بای و گفد

 چرا؟ -
 :سرم رو بیشتر پایین آوردم و گفتم

 دم.نگاه کردن به هنر رو بیشتر ترجیح می -
قم ولمی ی بمداخالهما ممن زیمادنظر خیلیبه  متوجه شدم، -

 .خودم قبولش ندارم
 ،به نظر من که بیشتر مودبید تا بمداخالق ؟شما بداخالقید -

  .پس بداخالق ندیدن
حمرف قممو  هکافی ،ممنونم از نظرتون ولی بداخالق دیدم -

قممو  ا ولی باز نظر من یه چیز دیگه ،شنبشه همه ساکد می
 .بیشتر جدیی تا بداخالق

کمه پسمر  کمالم بشمم بما ایمنم بیشتر باهاش همخواستمین
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ی بعضمی از اومد امما پیمام گفتمه بمود شمیوهخوبی به نظر می
پسممرها اینممه کممه اولممش بمما ادب و تواضممب خودشممون رو بممه 

دن و بعد که اقتمادش رو جلب کردن روی طرفشون نشون می
اما  کردمیشاید واسه همه صدق ن ،دنواقعیشون رو نشون می

 .گوش کنمی برادرم بهتر بود به توصیه
سرم رو آوردم بای و اون  ،مکردمیاحسا  سنگینی  زهنو

رو از روم بلنمد  نگاهشتند و سریب  .سنگینی رو غافلگیر کردم
تونستم منکر این حمس خموب ممورد دوسد داشتم و نمی .کرد

بهتر بود دیگه اون جا نباشم، بهتر بود  .توجه قرار گرفتن باشم
شم، اونم این قدر سریب و یمش برم، قبل از این که بیشتر اسیر ب

 و آماده رفتن شدم.رفتم تو اتاق  .ایدفعه
این کادوهما خموایم میمونمدی غزل هنوز زوده بری، می -

 .رو باز کنیم
فدای تمو بشمم دیمر وقتمه، خوشمحال شمدم و امیمدوارم  -

 !همیشه خوش باشی
مادر گلی بمه هممراه دایمیش خیلی سریب آماده شد. ریحانه 

م کمه مهیمار کمردمیداشتم از ممادرش تشمکر  .اومدن طرفمون
 .اومد همراه قلی

 برید؟دارید تشریف می -
 :مودبانه گفتم

 .تونهبله، با اجاز -
  گفد:که باز مهیار 

 ؟کنیدمیهاتون رو جمب نفدایی -
زمان با ابرو به قلمی اشماره کمرد و باقمث شمد بیچماره هم
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 .بندازه ش رو پایینسر
یمام لیسمد و شمما بشممارید، بعمد ممیمن این باید برم،  -

 .گیرممیآمارشون رو ازتون 
 :از یی دندوناش غرید حرصبا 
 !خیلی زبون درازی -

 :و گفددراز کرد طرفم  دستش رو
شمبتون ، شدیم خانم قممیدهاز هم صحبتیتون خوشحال  -
 .شیش

 با آرامش شب به خیری گفتم و از در خار  شدم.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

با صدایی که انگار منمو خطماب قمرار داده از گذشمته کنمده 
 .به حالشم میو پر  شم می

 .خانم؟ خانم؟ تو رو خدا یه آدامس بخرید -
ی نگاهم افتاد به دختمر بچمه زمانهمو چشام رو باز کردم 

ی جلموم کمه بما دو چشمم درشمد ی ژولیمدههفد، هشد ساله
  کرد.میمشکی و یه بینی سر  از سرما منتظر نگاهم 

دسد کردم تمو جیمب کاپشمن سمفیدم و کیمف پمول رو در 
رو بمرای  کیفمهای آوردم و بدون این که بدونم چرا، تمام پول

لمرز  بمرایچرا؛ اما دلمم  دونمنمی .خریدن آدامساش بهش دادم
ها بود ترحم و مهربونی از یادم رفته تنش سوخد، منی که مد 

و به جاش حجم وسیعی از تر  و دلهره قرار گرفته بود، فقمط 
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شو ازش بخمرم تما بمره خونمه و بشمینه کنمار اهم همخواستمی
بخاری و دستای سیاه و کثیف اما کوچیکش رو گرم کنه؛ البتمه 

ه باشه و آسمان خدا لحاف سر و زمین سرد ی داشتااگه خونه
  .تشکش نباشه

و لبخنمد ممن بمه وسمعد لبخنمد و شمادی  خندیمداش مچش
ها رو تمو گیره و آدامسرو ازم میپوی .شدتر کودکانش وسیب
دوئه طرف جایی که نگاهم تعقیبش و می کنهمیزمین و هوا ول 

همای بمه دم تا بتونم آداممسدستام رو از هم فاصله می .کنهمی
هوا رفته رو بگیرم کمه بما دیمدن اون ممرد و دختمر از حرکمد 

  .ایستممی
ی کمریح و خنمده .کنمممیطعم شور خون رو تو دهنم حس 

دلمم ممالش  .رفمدکمه از یمادم نممیی رو دخترزشد و التما  
دسمتش رو کمه  .مردارتمونم چشمم از اون کثافمد بمنمی .رهمی
یماد سمردی تیم   .افمتمممی بره بای یاد بوی تند قرق و الکلمی

رو شکمم و  ذارممیدستام رو  .موکد بری و برندگی و تیزیش
گند  ،اَه" .پیچه تو سرمو صدای نحس یه قوضی می زنممیقق 

دم و بماز قمق شکمم رو بیشتر فشار ممی ".زدی به جونم نفس
چممی رو؛ اممما کمماش اون خمماطرا  لعنتممی و  دونمنمممی؛ زنممممی

  .ریختن بیرونمی های هر شب و روزکابو 
 .زنمممیبماز قمق  .دونم قرمز شدنسوزن و میام میمچش

چرخم و با نفر ؛ امما سمد چپ می بای و به گیرممیسرم رو 
ی چشمم راسمتم اشمش از گوشمه .کنمممیپر از تمر  نگماهش 

چکه پایین و هنموز دسمتم بمرای گمرفتنش پمیش نرفتمه کمه می
امان اشکی کمه پمنج سمال بمود ی دوم و سوم و بارش بیقطره
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  .ی تنهاییم بودهالحظههمسفر تمام 
تونم دنمدونای نامرتمب و بینه، از اون فاصله هم میمنو می

گوشمی هممراهم خوام می .خورهزردش رو ببینم و دلم بهم می
شناسمه و دسمد دختمر رو که انگار اونمم منمو ممیرو بردارم 

رو پام تا بلند بشم؛  ذارممیدسد  .ذارهمیبه فرار گیره و پا می
تونستم ش بار رو مییمنی همیشه فراری کاش این  .تونمنمیاما 

 :نالممی !تعقیب گر باشم
 .خدایا نذار این بار هم قسر در بره -

؛ امما نیسمد، دومممیو دنبالش شم میگم و بلند یا قلی می
و کمتمر پیمدا  گمردممیکمل پمارک رو بمه دنبمالش  !نیسد شده

خوام پیداش کمنم و م میاهی کینی ترسم، با همهبا همه .کنممی
زجر این پنج سال نبودن دل و قرار و راحتی و آسمایش خیمالم 

خوام دستای لرزونم رو دور گردنش حلقمه می .رو ازش بگیرم
مثل وقتمی کمه چشمام از  و مثل اون روز، مثل تو اون اتاق کنم

و انگشمتای شد  فشار دستاش از حدقه بیمرون پریمده بمودن 
 کردمیخرد شدم دور م  سیاه دستش حلقه شده بود و تالش 

راهی بین اون پنجه برای نفس کشمیدن بماز کنمه، فشمار بمدم و 
حیاییش بپاشم و بگم دریدگی چشام رو به دریدگی رفتار و بی

تونی از قدالد خدا فرار کنی؛ اما نبود و من به واقعی بودن نمی
 کنممییا خیال که نه، به کابو  حضورش شش کردم؛ اما حس 

 کمهایناز پارک میمام بیمرون و بمدون خود خودی نامردش بود، 
هایی افتماده و با شونه ،متوجه باشم باز سر از اونجا در میارم

ی پمر از بمه اون کوچمه ذارمممیی لرزون و کم جون پما هاقدم
بما  .کنمممیش پما سسمد اهاقاقی و رازقی، مقابل در سفید خون
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اونمم دو تما  .دمی دسد راستم زنگ رو فشار میانگشد اشاره
تش زنگ پشد سر هم و کوتاه؛ اما مثل تمام این پنج سال همی  

 "کیه؟"کس نمی پرسه
 ".منم، زلزله"گممیمنم ن 
 "چند ریشتری؟"گهمیهی  کس ن 

باز کن تا بیام رو سر  خراب بشم تما "گممنم با خنده نمی
 ".معلوم بشه

ی ورودی بایسته و قبل از این هاپلهیاد بایی هی  کس نمی 
 اونم بخنده و بگمه "چطوری پسر آدم؟" که لب باز کنه من بگم

و بعد هر دو سمیب بخموریم و بمرای رانمده  "خوبم دختر حوا"
شدن خوشحالی کنیم، مگه نه این که بهشد جاییمه کمه بما یمار 

مسمد؟ ممن مسمد بمودم و  هالحظمهباشی و از شراب خموش 
 .کردممیبه خماری صبحش فکر نو ی بودنش باده سرخوش از

ی در و بمه یماد رو پهنمای سمینه ذارمممیکف هر دو دستم رو 
کنان بنمدم و نالمهو چشمام رو ممی ذارمممیپهنی سمینش سمر 

 :پرسممی
 من خود  پرسیدی که تقمیراز  ربس نیسد دیگه؟ یه با -

بایسد چی بوده؟ بگو، تو رو خدا بگو من چی کار کردم که نمی
 بکنم؟

چسبونم به سمردی در ی چپم رو میهپرسم و گونازش می
 .کنممیو سردی نبودنش رو حس 

نیسمتی؟ بماز همم  ؟ فقط بگمو چمرا؟ چراممگه من خواست -
، شروع نه، کنممینیستی و من یه روز دیگه بدون تو رو شروع 
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 .که خودم تموم بشم خواممیو  کنممیتموم 
ی چوب دارم و کنار بقیهاز رو زمین سنگ نوک تیزی برمی

سممنگ از یی دسممتم سممر  .کنممممیهمما یکممی دیگممه اضممافه خممط
ققب گمرد  .ی دم خونشنخوردهافته رو برف پا خوره و میمی
تما به در خونه و  گردممیگذرم و برو از اون کوچه می کنممی
 ،کنمهمینگاهم  .شمو ر  به ر  بهداد می رسم، در باز میشهمی

 .گیرممیچشم ازش 
 باز غرق خاطراتد شدی؟ -

اونی نیسد  ،یاد، گرچه نشون دادهاز صمیمیتش خوشم نمی
هماش رو م خموبیتونیم؛ اما خب، نمیکردمیکه من و پیام فکر 
خوبی که یمه شمبه  .دلم پر بود از خوب خودم هم بپذیرم؛ چون

خیالش بودم و فکر بد شد، خوبی که یه روز از روزهایی که بی
 ، آبستن حوادث بودنش رو ام مثل تمام روزهای دیگهکردمی

گنماه رو گذاشمد و بی دیگه منی هایندیدم، بخاطر بد بودن آدم
و من هنوز دلخوش به  ازش خواستم بره و اونم رفد  ...شد بد

حرف بیخوام می .که شاید برگرده خوب بودنش بودم و منتظر
وادارم  گیمره ورو میی آستینم رد بشم که گوشه بهداداز کنار

 .ایستمب کنهمی
دونمی سمختمه همر می !کنممیتمومش کن دیگه، خواهش  -

مجبمور باشمم بما غممد کنمار  روز داغون ببینمد و دم نمزنم و
 .از این کنار بودن خسته شدم غزل... بیام

هماش و آسمتینم رو از بمین پنجمه کنمممیبا خشم نگماهش 
 .کشممیبیرون 
یمماد ادای برادرهممای دسمد از سممرم بممردار، خوشمم نمممی -
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تممر رو در بیمماری، مممن خممودم بممرادر دارم و نیممازی بممه بممزرگ
 .های تو ندارمحماید

 اش رو شنیدم.های نجواگونهکه حرفذرم ازش بگ خواستم
م جمای پیمام باشمم، کماش یمه روز خواسمتمیهی  وقد ن -

ویالیمی  یخونمهدوم اون  یطبقمهدادی ممن سماکن اجمازه ممی
هما  رو پمر کمنم و دم تمام چموب خمطرو باشم، قول میبهرو

 .نذارم غم داشته باشی
فکر کنم بهداد منو برادرانه دوسد  خواستم لی بازشنیدم و

دلممم  .مکممردمیاحسمما  امنیممد بیشممتری  یایممن طممور داره،
 .هی  کس غیر از همه کَسی خودم .کسی منو بخواد خواسدمین

دلسوزی کنه و مامان هی غمر بزنمه و از برام  خواسدمیدلم ن
رویی بگه و برای از دسد بهی واحد رومحسنا  بهداد همسایه

لمب بگمزه و ازش  شکنه و برای نادیده گمرفتن سرزنشمدادنش 
بمه خواسمد دلمم احتمرام م و بایمد خواسمتمین .خواهی کنهقذر
 ذاشتم. می

 دم و بما صمدایرو زنگ و فشمارش ممی ذارممیدستم رو 
فهمم دستم تمو ایمن یام و میمامان به خودم میی "چه خبرته"

 .مد  رو زنگ بوده و من باز تو فکر اون کثافد
 تو کلیدا  رو نبردی؟باز  -

طرف اتاقم، طرف اتاقی که  رممیش و ذارممیجواب باز بی
بالکنش رو تا بای قین یمه قفمس میلمه زدن و ممن زنمدونیی اون 

لرزن و صور  دستام می .مترم 2در  5/1دلخوشی کوچولوی 
 .شمنکثیف و چشای ریز اما دریدش از جلوی چشام دور نممی

ی روی دونه دونمه گلموی شممارهدارم و گوشی تلفن رو برمی
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 .5558...دم. اون رو فشار می
 ،بوق دومبا  .کنممیم رو مشد اهخوره پنجبوق اول که می

بموق  .شمهمیصورتم از درد ناشی از اون همه حس بد مچالمه 
ی قطب کردنه و صدای شاد ممردی کمه سوم و دستی که آماده

 .برام خیلی قزیز بود
 جانم؟ -
 .سالم، منم غزل -
 .تویی دونممیسالم، غزل خانم خوبی؟ نگفته  -

لبخنمدم رو از پشمد اون  تونمهمی دونمممیو  زنممیلبخند 
ایسمتم و یمه نفمس قمیمق یه لحظه می .همه سیم و فاصله ببینه

ی زشمتش پشمد تما بماز چهمره کنممیکشم، چشام رو باز می
 نفمس قمیمق .تر نکنهپلکام مهمون نشه و منی بیچاره رو بیچاره

 :گمکشم و با قجله میمی
 .دیدمش -
 دیدیش؟ کی رو غزل جان؟ -

 .تمونم اسممش رو بیمارمبعد از اون همه تمرین و تقال نممی
خوره پایین و رو سرم و گوشی از دستم سر می ذارممیدسد 
دوئمه تمو اتماقم و ماممان ممیشن. سرازیر میامان هام بیاشش

 .دور کمر باریکش کنممیدستام رو حلقه  .کنهمیسودابه بغلم 
 .ترسمسودی می -

 :گمطرف مامان و با جی  می کنممیرو 
 .کنممیترسم، نذارید دوباره اذیتم کنه، خواهش مامان می -

 کنهمیشینه و منو از بغل سودی جدا مامان رو دو زانو می
؛ کنمخوب درکشون نمیزنه، حرفایی که و زیر گوشم حرف می
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دم و ممن اجمازه ممی بما دوز بمای رو دارن یه دیازپماماما حکم 
برگشمتی نداشمته  ایمن رفمتن، ،خواب منو ببره که شاید این بار

 !باشه

 
 غزل جان پاشو، پاشو و بگو چی شده؟ -

بیدار شم؛ اما انگار یکمی بما دو انگشمد شممد و  خواممی
پاشه یکی به صورتم آب می .دهسبابه هر دو پلکم رو فشار می

با تقال فقط بخماطر ایمن کمه  .بلندم کنه کنهمیو یکی دیگه سعی 
و آروم  کنمممینذارم بیشتر بزنه تو صورتم یی پلکام رو باز 

 :گمبا گلویی خشش و صدایی خشدار می
 .بیدارم -

رو  .گیمرنرنمگ غمم و شمادی رو بما همم ممی ی قلیامچش
 .طرف مامان کنهمی

ا بفرماییمد اسمتراحد خانم شایان من پیشش هستم، شمم -
 .کنید

برم بای و شالم رو، رو سرم ، دسد میکنهمیمنتظر نگاهم 
 .کنممیمرتب 
 خب؟ -

شینه تو چشام، دستام باز تر  می .منظورش چیه دونممی
 :گممیبا گریه و  کنممیرو تو هم قفل 

 .دیدمش قلی، خودش بود -
 مطمئنی؟ -
ممن  .حسمش کمنمتمونم دونی که هر جا باشه میآره، می -
 بندازی؟ تونی گیرشکار باید بکنیم؟ میترسم، حای چی می
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 .م کردمتفکر نگاه
 غزل؟ ...حرف بزنم هابچهباید برم اداره و با  -

بمه لبمای کوچیمش و  زنمممییمارم بمای و زل سمرم رو ممی
 .افتمهای مهیار و جهان میقرمزش و به یاد سر به سر گذاشتن

 !هوم -
گیر بیفته و مثل بقیه به سزای قملش برسه خوای اگه می -

 باید کمکمون کنی، باشه؟
 .کنممیترسون نگاهش 

دیگه ببینمش، مگر این که بایی دار باشه و تقال  خواممین -
 .کنه برای نفس کشیدن

مثمل اون روز ممن، مثمل وقتمی کمه " :گمممیو بعد تو دلمم 
تمما  دستاش رو جلوی دهنم گذاشته بود تا جی  نکشمم، تما ال

هما باز برگشد اون خماطره ".زنهننکنم، تا نخوام که بهم دسد 
 .پیچید تو سرم منحوسشم کردن، صدای اهنودیو

خیلی احمقه که این طور دسد  !آ  تو چقدر قشنگی دختر -"
 ".نخورده نگهد داشته

 از دریدگیشرو گوشام تا از حجم صدای پر  ذارممیدسد 
 .پیچه تو سرممیافته، بدتر و بلندتر کم بشه؛ اما هی  اتفاقی نمی

حالتم چطور بمود کمه قلمی دسمتش رو گذاشمد بمین  دونمنمی
زمان بما دسمد آزادش دسمتام رو گرفمد و بمین دندونام و هم

رو  هصدای اون لعنتی، فریاد یکمی بمه دکتمر همداید زنمگ بزنم
  .شنیدم

بدنم منقبض شد، چشام سیاهی رفتن و دنمدونام رو نرممی 
یکمی سمعی داشمد آروممم کنمه؛ امما  .آوردنممی چیزی فشمار
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م بین اون هممه ممرد دوبماره تنهما کردمیاحسا   .تونسدنمی
حیما نگماه بمه حیمای شدم، بین اون همه مرد مستی که دارن بی

اون جام و دارم با انگشد دسد  کنممیحس  .کننم میاهدختران
چرخمونم کمه یکمی ی نشسته تو دسد چپم رو ممیراسد حلقه

گیره تو دستش و اون یکمی شمالم رو از د و بازوم رو مییامی
یکی که تی  موکد بری رو گذاشته رو شماهرگم  .کشهسرم می

چند ممرد وحشمی و هراسمی کمه مونم و و من می کنهمیرهام 
به اون سال و مهممونی  گردممیبرتقریبا فلجم کرده بی اختیار 

 ...گلی یخونه

 
کمردن در سمالن هجموم محمض بماز ه هوای سردی بیرون، ب

 .زیر بغلم ذارممیدستام رو  .یاره طرفمونمی
 .نگاه چه برفی هم نشسته! وای ریحان خیلی سرده به خدا -
دیم بیاد بانس برگردیم؟ بعد به پیام آدر  خوای با آژمی -

 .ماشین رو برداره
 رو درهم گره زدم. ابروهام .برگشتم طرفش

بمرای خمود  آژانمس تمونی ترسی با ممن بیمای؟ ممیمی -
 بگیری، مگه من چیم از پیام کمتره که نتونم برگردم خونه؟

 .هیچی، فقط ققلد -
چطور فکمر کمرده بمودم همم تمرازی  .گفدمیراسد  ؛خندیدم

 پیامم؟
 ؟داریریحان کیفم رو یه لحظه نگه می -
 ؟...آوردیکفشما  رو در اگهکنی؟  چی کار خوایمیباز  -
 .و تو دونممیمن 
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 هاپلمههای مرمری ی نردهلبخند بدجنس زدم و نشستم لبهیه 
 .و یهو رفتم پایین

 :چطور خودش رو رسوند پایین و با تشر گفد دونمنمی
بزرگ بشی غمزل؟ اَه  خوایمی؟ کی کنیمیاین کارا چیه  -

 !آوردیش رو دردیگه شور
خموای هممایونش مییاد؟ خب باشه، از شور خوشد نمی -

دوسد  بذار فکر کنم، ماهور چی؟... ال دشتی یارو دربیارم یا مث
 اون رو در بیارم؟ خوایمیداری؟ 

 .رفدریحان ریسه می
 .یه کم جدی بمونهکسی ذاری بمیری غزل، نمی -

همامون انگمار یمه نیرویمی وادارم کمرد برگمردم تو خندیدن
یه لحظه برگشمتم و بمه  .رو نگاه کنم هاپلهسمد سالن و بایی 

پشد سرم نگاه کردم، برگشتم و انگار کسی رو اون جا بدرقمه 
کسی که وقتی میخ تمویر ماتش از پشمد  .ی خودم دیدمکننده

شیشه شدم نرفد؛ اما انگار دستش به قالمد خدانگهمدار رفمد 
برگشتم و آهسته و آروم بما  .بای و کنار پیشونیش قرار گرفد

تماب و قلبمی ملتهمب اون مهممونی لی بیهایی سنگین و دشونه
م یه کردمیدر حالی که احسا   .سرنوشد ساز رو ترک کردم

چیزی سر جاش نیسد، یه چیزی که تو هجده سال زنمدگی بمه 
 .بودنش قاد  کرده بودم و امروز با نبودش کالفه بودم

 غزل چیزی شده؟ -
 چطور؟ -

گذاشتنا  یه ها و سر به سر ، احسا  کردم خندهدونمنمی
ی بمه خواسمتمیمنظورم اینه که انگماری  .ا هجورایی دستپاچ
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 .زور غزل همیشه باشی
  .نگفتم . چیزیاین رو گلی هم فهمید 
  .از هم نداریم پنهونیغزل بهم بگو، ما که حرف  -
 !م شده به خدااهچ دونمنمیگیر نده ریحان، خودمم  -

ه تمویر اون دو یه لحظ .سکو  گذروندیم دری راه رو بقیه
احسمما   .شممدچشممم خاکسممتری از جلمموی چشممام محممو نمممی

م تو تیرگی اون خاکستری اسیر شدم و روشنی نگاهش کردمی
همیشمه بما  !برای خودم هم قجیب بمود .نجاتم بده تونهمیهم ن

قشق در یش نگاه مخالف بمودم و اصمال بماورش نداشمتم؛ امما 
اگمه  البتمهامروز فهمیدم قرار نیسد همه یش جور قاشق بشن، 

 .شد گذاشداسم اون دلدادگی من رو قشق می
مسیر برفی و طوینی گاندی تا سعاد  آبماد  .رسیدم خونه
ن دو تمام مسیر داشتم به جادوی او دونم.نمیرو چطور اومدم 

م که تو نگاه و کردمیبه این فکر  .مکردمیچشم خاکستری فکر 
م طرف دبردسد گشد؟ صورتم دنبال چی یا بهتره بگم کی می

و بهمداد رو  شمددستگیره تا در رو باز کنم که در پارکینگ باز 
هما انگمار سماقدز که با دماغی سمر  و صمورتی قرمم بینممی

و همم  کمردمبهمش سمالم هم  با سر .انتظار برگشتم رو کشیده
 .کردمپایین و پشد ماشین پیام پارکش  بردمماشین رو  .تشکر

 شد.پیاده شم که با دسد مانب  خواستم
 چیه؟ چیزی شده؟ -
 کجا رفته بودی؟ -

 .بای دادمابروی چپم رو 
 آقا کی باشن؟ -
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از کنممارش  شممدم وخیممالش ، بممیشممد، سممر  شممدقمممبانی 
 .گذشتم
تو فکر کن یه خسته از ایمن هممه فرض کن یه آدم نگران،  -
 .توجهیبی

 .انداختم هام رو بایشونه
 .یه آدم فضول کنممینه، خیال  -

العملمش رو تنهاش گذاشتم و بی اون کمه برگمردم و قکمس
 وارد آسانسور شدم. کلید انداختم:ببینم 
 من اومدم، کسی خونه نیسد؟ -

دلمم تمو  .اوممد مامان با چشای اشکی از اتاق پیمام بیمرون
 .ریخد ماهسین

چیزی شده؟ برای کسی اتفاقی افتاده؟ بگو جمون بمه لمب  -
 .شدم

؛ امما بمود ، کسی که انگار پیامشدیکی با قجله از کنارم رد 
 داشد.های افتاده و ژولیدگیش هی  شباهتی به برادرم نشونه
 پیام چیزی شده؟ -
  .طرفمگشد بر
 .ره غزلسودی داره از دستم می -

 .کنممیناباور و ترسیده نگاهش 
 چی می گی؟ درسد حرف بزن ببینم چی شده داداش؟ -
خموان امروز که زنگ زد گفد ممی .دندارن شوهرش می -

شوهرش بدن، مامان رو وادار کردم به قمه زنگ بزنمه و قممه 
 .هم تاییدش کرد

 بکنم، دلم برای برادرم کباب شمد، دونستم چی کار بایدنمی
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هام رو درآوردم و آرایمش لبا اومد. دستم برنمی اما کاری از
صورتم رو پاک کردم. پنبه رو که روی خال کنمار لمبم کشمیدم 

 یاد بیتی که خونده بود افتادم.

               فریاد که در کنج لب آن خال سیه را "

 ".دل دانه گمان کرد و ندانست که دام است

ش درمنظمور خاصمی  خونمدمیمطمئن بودم هر بیتمی کمه 
، یاد موهای افتادمهیکل ورزشکاری و قد بلندش یاد  .نهفته بود

آهنگ صمداش رو بمه  کردمسعی  .های درشتشدار و لبحالد
ی اتماقم بمه بیمرون نگماه بیرون و از پنجره . اومدمخاطر بیارم

کممردم رویممی و فکممر بممهرو یخونممهبممه  دوخممتم ، چشمممکممردم
داد سقایی خبر از اومدنشمون ممیهای جدیدی که خانم همسایه

آوردم نن باشن؟ گوشیم رو از تو کیفم درتوهایی میچطور آدم
ی کمه از یمه شمماره خموردپاسمخی و چشمم به پنج تما  بمی

 تونمهمیکمی کردم میفکر  ههمون طور ک .بود آشنا زده شدهنا
دوباره رو صفحه و همون شماره  لرزیدباشه گوشی تو دستم 

 افتاد.
 الو؟ -
  .سالم خانم برنده -

 !این صدا رو کجا شنیدم به یاد بیارم کردمسعی 
م ضمریب هوشمی بماییی کمردمییاد  نیومد؟ ممن فکمر  -

 .داشته باشی
بما ی منو از کجا پیدا کرده؟ این شماره .شدآه از نهادم بلند 

 :گفتمخونسرد و خیلی قادی این حال 
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 .خوادیگه مینگید که دلتون یه باخد د ...سالم مهیار خان -
 .باخد که نه؛ اما یه مسابقه دیگه چرا -

 .خندیدم
 باخد خیلی به دهنتون مزه داده.نکنه  -

 .شدانگار قمبانی 
  .کنممیحتما کوتاه زبوند رو ی بعدی تو مسابقه -

 :گفتمو  مزدداری پوزخند صدا
پس بمان تا صبح دولتد بدمد؛ البته اگه قرار باشه بعمدی  -

 .هم باشه
کمه بما بموق اول  گرفتمی سودی رو و شماره کردم و قطب
 .زیر گریه زدو  برداشد

 ...غزل -
تمونن بمه سودی جان گریه نکن، تو که بچه نیسمتی، نممی -

 .زور وادار  کنن
بعد از حمرف زدن  .ولی اون تو تمام مد  مکالمه گریه کرد

کمه بماز هممون شمماره رو  کمردمبا سمودی گوشمی رو قطمب 
پمیش  رفتمبدون این که جوابش رو بدم  ی گوشیم و منصفحه

ه برای بار هزارم شمارم. دوختمامان و منتظر پیام چشم به در 
 ...ندادو اون جواب  پیام رو گرفتم

 
، مامان دل نگران نبودساقد از دو گذشته و خبری از پیام 

به هر جا که به فکرش رسیده بمود زنمگ زد و ممن ترسمیده از 
الکرسمی هترسناک بابما، تممام ممد  آیم قدمه ومتکرار رفتنی بی

چسبوندم  مورفتم کنار پنجره و سر .مکردمیخوندم و فو  می
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 :به شیشه و گفتم
خوبه؛  دونممیپیام حالش خوبه؟ آره؟  !خدای خوبم !خدا -

 .چون به مهر  و مهربونید اقتقاد دارم
 دری تسبیح گلی و تربد رو انمداختم کمه کلیمد آخرین دونه

ی قفل چرخید و در باز شد و برادرم رو دیمدم و نفمسی آسموده
یکی  یحرفهی  مامان رفد طرفش و بی .شنیدم رو ممادر نگران

 .از شد  ضربه حس خواهرانم بیدار شد .خوابوند تو صورتش
خورده بودم، هینی کشمیدم و رفمتم سیلی دردم اومد، انگار من 

هی  وقد در مقابل طرفش و نذاشتم دوباره بزنه برادری رو که 
مامان سر بای نگرفد و به جاش ماممان از وجمود اون سمربلند 

برداشمتم و تما نممفه  یدویدم تو آشپزخونه، لیوان .بود و شاد
پرش کردم از چای و یه نبا  انداختم توش و تند تند همم زدم، 

رو  .دونستم داغونه و طعم دهنش تلمخدونستم سردشه، میمی
بمه حرفمای ماممان  در سمکو بود و  نشستهصندلی کنار تلفن 

از اتاق یمه  .رفتم کنارش و لیوان رو دادم دستش .دادگوش می
دیگمه . شاههمای پهمن؛ امما افتمادپتو آوردم و انداختم رو شونه

و همر دو  شرخوددار باشم، نشستم کنا یننتونستم، بیشتر از ا
حای که بود، حای  .های زدم زیر گریهو هایپاش رو بغل کردم 
تونسمتم تمو امنیمد حضمورش حمس نماامنی که اومده بود ممی
دسد گذاشد رو موهمام و خمم شمد و  .بریزم نبودش رو دور

 مثملوار درسمد سرش رو چسبوند به سرم و آروم و زمزممه
مشمغول  کمردمیآروممم  ترسیدم و باباوقتایی که می مثلبابا، 

 .آروم کردنم شد
 ، نفسی خانم، گریه؟غزلی، مهربون داداش -
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 .نرو یدیگه این طور ...خبر نرو،دیگه بی -
 :بریده بریده گفتم

 .ترسم مثل بابا بری و من تنها بشممی -
 .مامان تشر زد

 .زبوند رو گاز بگیر دختر -
تمر  نشسد کنارم و من بمی د،پیام منو از خودش جدا کر

رفتم تو بغلش و تمر  رفتمنش رو بما آغموش گمرم بمرادرانش 
درسمد قمین اون  .پیام تکون تکمونم داد .بغض کردم و باریدم

دسد به دسد باباهاشون اومده بودن جشمن  هابچهروزی که 
مثل اون روزی که از حسر  نبمود  .و من بدون بابا رفته بودم

بابا تب کردم و پیام تا خود صبح بغلم کمرد و تکمونم داد و بما 
و یش نفمس قطمر چشام رو بستم  .بودنش نبود بابا رو پر کرد

  .چشمام رو بستمتنش رو بلعیدم و 
صبح با نوازشی دلچسب چشام رو بماز کمردم و بما دیمدن 

 .سودی لبخند زدم
 !سودی -
سالم تنبل خانم، پاشمو، پاشمو، بزرگمی گفمتن، کموچیکی  -

 ه خمواهر شموهر بخوابمه و زن بمرادرشدگفتن، چه معنی ممی
 بیدارش کنه؟

موند، هی  وقد این قدر رک چشام چهار تا شدن، دهنم باز 
خندید و با دسد به چمدون  .بودبسته خودش رو با پیام جمب ن

 .کنار کمدم اشاره کرد
 ؟خوایمیمهمون ن -

ق باز شد و پیامی متفاو  گیج و منگ نگاهش کردم که در اتا
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اومد تو و یه ضرب از رو تخد بغلم کرد و چرخوندم  با دیشب
 .شدمتر تو هوا و خندید و من متعجب

بممذارم زمممین سممرم گممیج رفممد، وای حممالم داره بممه هممم  -
 یکی بگه چی شده؟ ،خورهمی

 .چی شده؟ هیچی نشده -
گذاشد زمین و رفد طرف سودی و با لبخند و  منی گیج رو
 :شیطند گفد

 .نه چش زدیم، نه چونه، قرو  اومد تو خونه -
 آره سودابه؟ آره؟ -
 .آره -
 آخه چطوری؟ -
کشم و اگه مجبورم کنن خودم رو می دیشب بهشون گفتم -
و بکنم، مهمونما دونن که این قدر دیوونه هستم که این کار رمی

 .ریزی راه انداختم که نگو و نپر که اومدن یه آبرو
 .غمگین شد

دونمی، دوسمد ممی .سعید رو هم از خونه انداختم بیرون -
 ی اونسعید بود و انگار قمرار بموده در قموض ازدوا  مما بمرا

 .نامه بفرسته تا بتونه بره سوئد قو د
شعور معتادی گفمد و بما نگماهش یمه دنیما پیام زیر لب بی

خوشمحال  .شاهقشق پاشید به صور  قرو  بی چش و چونم
مهم این بود کمه بمرادر  .مهم نبود که چطور به هم برسن .شدم

 مممن از خممدا هممی  شممباهتی بممه بممرادر دیشممبم نداشممدامممروزم 
  .ار بودمزسپاسگ

برداشتم که برم حموم؛ اما صدای تق و توقی کمه  حولم رو
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ی بمدون حفما  اومد منو کشموند طمرف پنجمرهاز تو کوچه می
دادن و روییمون انگار داشمتن افتخمار ممیبهی روهمسایه .اتاق

 .شدنفرما میتشریف صدابعد از اون همه مد  تعمیر و سر و 
همیشه دوسد داشتم اون جا رو ببینم؛ اما تنها چیزی که از تو 

ویالیمی و انبموهی از  یطبقمهدو  یخونمهاتاقم معلوم بمود یمه 
 ی قمدهای پیر و خستههای سرو و چنار و کا  و ناروندرخد

 .خمیده بود
 نسمتمدومیو باز همون شماره که این  دگوشیم زنگ خور

؛ اما خیلی زود یه پیام دادماب نجو .شدش داده یمال مهیاره نما
  .کردمدریافد 

 ".ببینمد خواممیی زبون دراز، سالم خانم برنده"
 .نوشتمدر جوابش 

 خممواممیی بممی ادب؛ ولممی مممن نسممالم آقممای بازنممده"
دوش رو  ...طرف حموم رفتمو  زدمی ارسال رو دکمه"د.ببینم
هممای بممه ضممربه سممپردمزیممرش و تممنم رو  رفممتمو  کممردمبمماز 

... قجموینم ی آب و به مهمونی دیشب و به دل بماختگیتازیانه
مقدمه دل به دل نگاه بالتکلیفی بدم که این قدر بی دشمیباورم ن

 کمردمچرا؛ اما احسما   دونمنمی .شدتو قسلی نگاهم پاشیده 
این رو کش اومدن نگاهش تو نگاهم  .اونم با نگاه من درگیر بود
  .گفدمیو دزدیدن نگاهش از نگاهم 

 .اوممدم بیمرونپیچیدم و  و حولم رو دورم بستمدوش رو 
های سودابه کل فضای ی پیام و دلبریهای مستانهصدای خنده

لمبم بمه لبخنمدی از خوشمی  .بمود ساکد خونمون رو پر کمرده
 همراه با ژاکد نرم و  اییه شلوار کتون سورمه .شدبرادرم باز 


