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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 نهفته است!   یها راز یها و سخت  بتیگاه در نهان تمام مص 

 راز رو نهان کرده، سر شار از علم و حکمته!   نیکه ا یاون کس یول م،یخبر یکه ما از وجودش ب یراز

  یکه از راز نهان شده در دل سخت میتوکل کن ییبه همون خدا  یچه خوبه که در اعماق سخت پس
 بهتره!   ز یبره که برامون از همه چ یم یما رو به همون سمت م،یخودمون بفهم  نکهیآگاهه و بدون ا

 هم به سمت عشق!  یبره و گاه  ی به سمت نور م  یگاه

 

 به توکل نام او بسم اهلل...  پس

 

 

 فسم بند اومد! شدم و ن خکوبینشسته بود، سر جام م شهیکه پشت ش یکس دنید از

 

http://www.romankade.com/
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براش    یجواب  یول د،یچی پ یسرم م یبود که تو یمن اومده بود، سوال دنی چرا حسام به د نکهیا
 رسوندم.    شهیکه بود خودم رو به ش یبه هر زحمت   دنشیفهم ینداشتم و برا

 

  یشد و من با خجالت رو رهیشده بود، بهم خ شهیقرار گرفتن من پشت ش یحسام که تازه متوجه  
خورد، سرم رو باال گرفتم و به   شهیکه به ش یبا تقه ا  یانداختم، ول  نیینشستم و سرم رو پا   یصندل

 رو بردارم، نگاه کردم.   یخواست گوش  ی گوشش بود و از من م یرو یحسام که گوش 

 

رده، گفت:  لبش آو یدونستم به زور رو یکه م یاگوشم گذاشتم و حسام با خنده یرو رو یگوش
   ؟یسالم!... خوب

 

 جواب دادم: سالم!... خوبم ممنون.    شیتعجب از لحن خودمون با

 

 چرا من به مالقاتت اومدم؟! یبپرس یخوا ی لبش پر رنگ تر شد و گفت: نم یرو  لبخند

 

 خبر خوب دارم.   هینگاهش کردم که خودش ادامه داد: برات  یسوال

 

 ، به هوش اومده! حرفش شدم که گفت: جواد یادامه منتظر

 

 !  ن؟یگ یم یرو جد نی_واقعا! ا
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 ! یجد هی_ جد

 

  یشد و گفت: قو رهیخ  ونمیگر یکه حسام به چشما ختی گونه ام ر یچشمم حلقه زد و رو یتو اشک
 .  رونی ب یای م نجایاز ا یباش! تو به زود

 

 ! ؟ی_ شما از کجا انقدر مطمئن

 

قول من حساب کن، من وکالت تو رو به عهده  ی.... رویباش نجایدم که نذارم ا ی_ من بهت قول م
 .  یبمون نجا یزارم ا  یگرفتم و نم

 

 ده؟! یم  تیجواد رضا نیکن  ی_ شما فکر م 

 

 _ مجبوره که بده! 

 

 مجبوره؟!   یچ ی_ برا

 

 ! یکن  یم تی ثیح ی_ چون اگه نده، تو به خاطر اتفاق اونشب اعاده 

 

 ندارم تا حرفم رو ثابت کنم!  یدرک من که م ی_ ول
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نداره که ثابت کنه باهات دوست بوده و تازه اگر هم دوست بوده باشه، حق اون آبرو   ی_ او هم مدرک
 رو نداشت!  یزیر

 

 هیحرف فقط  نیکشه، ا یخجالت نگاهش کردم که ادامه داد: نگران نباش! کار به اون جاها نم با
 شه.  یم  یزود با پول راض  یلی وگرنه جواد خ ده،یتهد

 

 کنم.  یلطفتون رو جبران م نیممنون! ا یل ی_ خ

 

خواست به   یزد وقت مالقات تمومه و ازمون م ینگهبان که داد م یزد و من با صدا  ینیغمگ  لبخند
 دم.  زنا همراه ش هیرفتن به سلولم با بق یکردم و برا یخداحافظ  یهول هولک  م،یسلول هامون برگرد

 

 

لحظه  ،یواریچهار د نینجات از ا یبودم و برا الیفکر و خ  یاومده بود، تو دنمیصبح که حسام به د از
 کردم.   یم  یشمار

 

 قهیسلول ها خاموش شد و دق یکه برق همه دینکش  یو طول  دمیتختم دراز کش یشب بود که رو  آخر
 بعد، سکوت همه جا رو فرا گرفت.  یا

 

 گوشم تموم شد.  یو رو دیاز چشمم چک یاشک لجوج یکردم و نا خواسته قطره  میپتو قا ری رو ز سرم

 گذشته خواب رو از چشمم گرفته بود. یفکر روزا یکردم بخوابم، ول  یسع
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 شده، فکر کردم و به عقب برگشتم:  دهیکه چرا کارم به زندون کش نیبه گذشته و ا ناخواسته

 

که اتاق ها توش قرار داشت   یکوچک یراهرو  یخارج شدم و پا تواز اتاقم  ییقصد رفتن به دسشو به
 یخانم از تو رهی من یصدا دنیبا شن یشد، گذاشتم، ول  یم یمنته  نییپا یو با ده پله به هال طبقه 

گوش   شو به حرفا  ستادمیسرجام وا م«یمزاحمتون بش  ری امر خ یبرا ن،یهال که گفت »اگه اجازه بد
 دادم. 

 

 زنم.   یمورد حرف م نیآقا در ا یمن شب با عل  ن،یدار ار یکه جواب داد: اخت دمیمامان رو شن یصدا

 

کوچک  یبزنه، سکوت راهرو  رونی ام رو بشکافه و ب نهیخواست س  یکه م ییقلبم که محکم گو یصدا
فکر کردم که من   نیقلبم گذاشتم و به ا یکاستن سر و صداش، دستم رو رو یرو شکسته بود و من برا

 نداره!  یا گهیخانم هم جز حسام پسر مجرد د رهیرادمهر هستم و من یتنها دختر عل 

  یاز من کوچکتر بود و پسر بزرگش هم چهار سال  شیکیخانم فقط سه تا پسر داشت که  رهی من درواقع
 موند حسام!   یشد که ازدواج کرده بود، پس فقط م  یم

 

کرد، به خودم اومدم و به سمت اتاقم پا تند کردم تا   یم  ین خداحافظخانم که از ماما رهی من یصدا با
 .  نهیموقع خارج شدنش از خونه، من رو نب 

 

 ! دارمیگرفتم تا مطمئن بشم که ب یشگونیتخت انداختم و از صورتم و یرو رو خودم

 

 حسام فکر کردم!   به
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  یوکالت م نکه یودن و به خاطر اقائل ب یمحل بود و همه براش احترام خاص یاو پسر نمونه  نکهیا به
 زدن.  یصداش م  لیخوند، همه آقا وک

 خودش رو راه بندازه.   یبود و قرار بود دفتر بزنه و کار و کاسب  شییاونسال هم سال آخر دانشجو 

 

 هیازدواج انتخاب کرده و  یمن رو برا نکهیخوشحال بودم از ا  یعاشق و کشته مرده اش نبودم، ول من
 شدم.  یداشتم ذوق مرگ م ییجورا

 

و خودم توش    دمیدوباره از اتاقم خارج شدم و به سمت توالت دو اط،ی بسته شدن در ح یصدا با
 انداختم. 

خودم و  یکامل از چهره تینگاه کردم و با رضا  سیسرو ینه یآ یتموم شدن کارم، به خودم تو با
  یمچ دستم بود، محکم باال یکه تو یکوتاهم رو با کش یموها م،ینینار ب ک یترکوندن جوش کوچولو 

 خارج شدم.   سی سرم بستم و از سرو

 

رفتم،   یبود، به من که به سمتش م وهیها و ظرف مهال و مشغول جمع کردن بشقاب یکه تو مامان
 لبش نشست.   یرو یق ینگاه کرد و لبخند عم

 

  یم ی: به چ دم یبود رو خوردم و رو به مامان پرس میاز ذوق و خوشحال  یکه ناش یاخنده  یسخت به
 !  ن؟یخند

 

 افتادم.  یزیچ هی ادی  ،یچی لبخندش رو جمع کرد و گفت: ه مامان
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 ! ن؟ یزد یحرف م   ی: با کدم یبرداشتم و پرس زیم  یرو از رو  وهیکمک کردن بهش، ظرف م یبرا

 

 خانم!    رهی_ من

 

  کاریچ  نجای: او ادم یدوباره پرس م،یرفت  یکه به سمت آشپزخونه م یمامان همراه شدم و در حال  با
 داشت؟ 

 

 ما کم کنه!  پرسه رو از سر یسوال م یلیکه خ  یاومده بود شر دختر ،یچ ی_ ه

 

  ادیکه ز یگفتم: منظورتون از کس  خودم رو متعجب نشون دادم و ه،یدونستم منظورش چ  یم  نکهیا با
 پرسه منم؟... مگه او لولو خورخوره است؟!  یسوال م

 

 .  ادیخوشکل خوشش م  یپسر داره که از دخترا هی ی_ نه! ول

 

 ....  ؟یچ یعنی_ وا! 

 

 کرد.   ی پسرش خواستگار یو تو رو برا نجایخانم اومد ا  رهیمن نکهیا یعنی_ 

 

شد و با خنده،   رهی به صورت من که خودم رو متعجب و مات و مبهوت نشون داده بودم، خ مامان
 خواد شرت رو کم کنه؟!   یم یچجور یدیگفت : حاال فهم 
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و رسوا  می مامان و برمال نشدن حس درون ی رهیفرار از نگاه خ یگذاشتم و برا  زی م یرو رو  وهیم ظرف
 . دمینشدنم، به سمت اتاقم دو

 

 گهید یهفته یبرا یخانم به خونمون اومده بود، گذشت و قرار خواستگار رهی که من یروز روز از دو
 هفت روز بعد گذاشته شد.  یعنیاش، 

اتاقم موندم و حاال که نه مامان خونه   یرو تو شترشیرو به رو نشدن با بابا، ب یدو روز، برا نیا یتو 
 عوض کنم.   ییرفتم تا حال و هوا  اطیبود و نه بابا، به ح

 

  مهیدر ن دنیبا د  یول  نم،یلبه اش بش یرفتم و خواستم رو  واریکنار د اهیپر از گل و گ یسمت باغچه  به
در رو باز گذاشته، حواسش نبوده و  یحتما کس  نکهینشستن شدم و به گمان ا  الیخ  یب  ن،یزم  ریباز ز

 رفتم.   نیی بستنش به اون سمت قدم برداشتم و از پله ها پا یبرا

 

دادم داخله، خارج   یکه احتمال م  یتا گربه ا ستادمیشد و من کنار وا دهیشن نی زم ر یاز داخل ز ییصدا
 ! گفتم. شدهیهم، پ یبشه و چند بار

 

المپ روشن شدم و با ترس پا   یدر رو گرفتم و تازه متوجه  ی رهیخارج نشد، دستگ یاگربه دمید یوقت
 سرد گذاشتم.  نیزم  ریز یتو

 

 زدن نداشتم!  حرف یینفسم بند اومده بود و توانا دمید یکه م یزیچ از
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 ... جا... نیو با تته پته، گفت: تو... تو ا ستادیپاش وا یمن جاخورده بود، رو دنیکه از د وسفی

 

چشم بردارم، بهش   ن،یزم  ریز یاز اجاق کوچک و روشن گوشه  نکهیو بدون ا قدم برداشتم یسخت به
 ....ی... تو...از کوسفی شدم و گفتم:  کینزد

 

_ ...... 

 

 ! ؟یکن  یم  کاری با خودت چ ی! تو داروسفی_

 

 ! هیحی ! باور کن تفراسمنی_ 

 

 !  ؟یکش یمواد م حیتفر  یتو برا یعنی ه؟یحی که تفر هی_منظورت چ

 

 _ خب!... 

 

 نرو!    رونی جواد درازه ب نی_ چند بار بهت گفتم با ا

 

 !  هیحی_ گفتم که تفر
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سالم   حی مگه تفر ؟یزهر مار نیبود، حاال شده ا ونیقل حتی! تا حاال تفره؟یحیچه جور تفر  گهید نی_ا
 وجود نداره؟!  

 

 رو ندارم.    یکیتو  ینده که اصال حوصله   ری! گاسمنی_ 

 

 ! وسفی _ واقعا برات متأسفم 

 

 !  ؟یگ یبه مامان و بابا نم  یزی خودش رو بهم رسوند و گفت : تو که چ وسفیسمت در رفتم که  به

 

 گم!  ی_ معلومه که م

 

 بار بوده باشه!  نی آخر نیدم ا یاز در خارج بشم که مچ دستم رو گرفت و گفت : قول م خواستم

 

 !  ؟یمون  ی_ از کجا بدونم سر قولت م

 

 سمتش نرم...   گهیخورم که د ی_ قسم م

 

 دم.   ینگاهش کردم که ادامه داد: قول م مشکوکانه
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با جواد   گهیبار د هیاگه  یگم، ول یدفعه رو نم نیدادم و گفتم: باشه! ا رونیرو از سر حرص ب  نفسم
 دم که نگم.  یقول نم نمت،ی بب

 

برادر   ن،ی اسیباال اومدم و با  یک ی رو دوتا  نیزم  ریز یانداخت و من پله ها  ن ییسرش رو پا  وسفی
 اومد، روبه رو شدم.   یم نیزم ری به سمت ز یچهارده ساله ام که با کنجکاو

 

 : اون تو چه خبره؟!  د یپرس ره،یبگ  نی رزمی نگاهش رو از در ز نکهیبدون ا ن،یاسی

 

 رو ارضا کن!    تی_ اول سالم کن، بعد فضول

 

 سالم.  میری خب حاال! گ یل ی_ خ

 

 سالم.   کی_ عل

 

 ! اون تو چه خبره؟!  ؟ی_نگفت

 

 !  ی_ خبر سالمت

 

اومد و گفت : االن  نیزم  ریدم، به سمت ز یبهش نم یمن جواب درست و حساب دیکه د نیاسی
 فهمم چه خبره!  یخودم م
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من داشتم دنبال دفترچه  ،ی!... الزم نکرده به خودت زحمت بدیفضول  یلی سمتش رفتم و گفتم: خ به
 گشتم.  یم میم یخاطرات قد

 

 نگاه کرد و گفت: پس کو دفترت؟!  میدست خال به

 

 دونم مامان کجا گذاشتش.   ینکردم، نم  داشی_ پ

 

  نیزم  ریبه در ز یاز سر ناراحت  ینگاه نکهیجلوتر از من به سمت خونه رفت و من هم بعد ا نیاسی
 انداختم، به دنبالش وارد خونه شدم.  

 

کار   یکی مکان یروزا درس و دانشگاه رو رها و تو نیاز من بزرگتر بود. او ا یبرادرم و سه سال وسفی)
 ی هیخورد و مدام او رو با بق یبابت حرص م  نینرفته بود و مامان از ا یکرد. به خدمت سرباز یم

 زد.  یسرش م  یکرد و تو یم سهیپسرا از جمله حسام مقا

رو   ینا شکر یجه یرو بدونه و نت  تی کار کنه تا قدر عاف  دیگفته بود که خودش با ه،یتنب یهم برا بابا
 ! نهی بب

 

 کرد. ینم  یبود، کوتاه ونیدر م  هیتنب یپا یوقت  یگفت، ول  یوقت بهمون زور نم  چیه  بابا

  یبی ج یماه بابا  بهش پول تو کی رو شکست، تا  هیهمسا یشه یش یالگده س ی تو وسفی یمثال وقت 
 یله یوس ای  یخوراک چیبهش نده، خودش هم ه یزیچ هیسر کوچه هم سپرد که نس ینداد و به بقال 

 .(دیبراش نخر یا گهید
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بر خالف گفته اش، من   یبه سمت مواد نره گذشت، ول  گهیقول داده بود د وسفیکه  یروز از روز سه
زدم که  یرفت و حدس صد در صد نی زم ریکه باز هم به ز دمشیکه مامان خونه نبود، د یدو روز

 کرده.  دایپ خی و به قول معروف، کارش ب  ستین  یح یکارش تفر

 

 وسفی نکهیا یهوا عموم رفتن و من به یبه خونه  ن یاسیروز بعد نماز مغرب، مامان و بابا و  اون
ترم   انیپا یامتحانا  یخونه موندم تا از فرجه ام استفاده و خودم رو برا یتو ستم،یخونه است و تنها ن

 آماده کنم. 

 

 کردم!  یرو درست نم یزیآبرو ر  نیرفته بودم و ا هیکاش با بابا و بق  یول

 

 ساعت بعد رفتنشون بود که به خونه برگشت. میخونه نبود و ن  وسفیرفتن مامان و بابا،  موقع

که از ظهر مونده بود و  یآشپزخونه بودم و همانطور که مراقب بودم تا برنج یموقع من تو اون
به سمت   اط،ی در ح یصدا دنیخوندم که با شن یکردم، نسوزه، درس هم م یشام گرمش م یبرا  من

 شدم.  دهیپنجره کش

 

 دهیکه د  یکرد، از پنجره فاصله گرفتم و جور یها نگاه مکه مشکوکانه به در و پنجره وسفی دنید با
 نظر گرفتم. ری رو ز وسفینشم، 

 

اشاره کرد و   اطیح  رونی ب ینشدن راحت شده، به کس  دهیاز بابت د الشیکه معلوم بود خ  وسفی
 رفتن.  نیزم  ری به سمت ز وسفیشد و به همراه  اطیبعد جواد وارد ح یالحظه 
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وسط آشپزخونه   یصندل یدستم فرو و خودم رو رو یدستام رو مشت و ناخن هام رو تو تی عصبان با
 رها کردم.  

رو    اطیباز شدن در ح یصدا نکهیدستام گرفته بودم، نشستم تا ا یرو همان طور که سرم رو تو یمدت
خارج شد و در رو    اطیحاز  وسفیکه  دمیو دوباره با عجله خودم رو به پنجره رسوندم و د  دمیشن

 پشت سرش بست. 

 

قابلمه رو خاموش کردم و با برداشتن   ری آشپزخونه رژه رفتم و در آخر هم ز یتو تی رو با عصبان یمدت
که به لب  یکه در سالن باز و جواد با لبخند زشت دمید یدر کمال ناباور یکتابم به هال رفتم، ول 

 داشت، وارد خونه شد. 

 

چه   نجای: تو ادم یبلند برداشتم و رو بهش توپ یوارد خونه شده بود، قدما  سمت جواد که حاال به
 !  ؟یکن ی م یغلط

 

 .  نمیشلوارش جا داد و گفت: اومدم تو رو بب  بی ج یرو تو دستاش

 

 .  رونی ! گم شو برو بخودی_ ب

 

 _ َو اگه نرم؟!  

 

 مونه!  ینم رونیکه تا ابد ب  وسفی_ 
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 ! اهیفرستادمش دنبال نخود س ییجورا هی.... ادی _ او از حاال حاال ها نم

 

 شه؟   یم یزنگ بزنم، چ سیاگه االن به پل یدون  یم ؟یخوا یم  یچ وسفی_ از جون 

 

   ؟یزن   ی_خب! چرا زنگ نم

 

بهش، جواد خودش رو بهم رسوند و نذاشت دستم  دنیقبل رس یشتاب به سمت تلفن رفتم، ول با
   بهش برسه.

 

   ؟یخوا یاز جونم م یشدم و گفتم : چ  رهیتنفر بهش خ  با

 

 ! ؟ی_ چرا بهم جواب رد داد

 

 ! ست؟یمعلوم ن یعنیانداختم و گفتم: هه!  یسر تا پاش نگاه چندش به

 

 ! لهیبه خصوص آق وک ،یهم باش یا گهیزارم با کس د ینم  ،ی_ اگه قرار باشه با من نباش 

 

 !  ه؟ی_ منظورت چ
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 !  یمحاله من بزارم باهاش ازدواج کن یول  ده،یچی همه جا پ ت،یخواستگار ادیحسام قراره ب نکهی_ خبر ا

 

 ! یبکن  یتون ینم  یغلط  چی_ تو ه

 

کوبوند و گفت :   واریصورت الغرش نشست و با گرفتن دستام، من رو محکم به د یتو  یزشت یخنده
 کنم.   یم  یکه چه غلط ین یب  یحاال م

 

 .  یبکن  یغلط یکه بخوا  یستین یتو در حد  ،ی: ولم کن عوضدم یام غردندون نیب از

 

 کتفم احساس کردم.  یرو تو  یخوردم و درد بد ن یطرف هولم داد که محکم به زم هی به

 

  ستادمیو سر پا وا دمیکش رونی دستم رو از دستش ب عیسر  یل یمن خ یرو گرفت تا بلندم کنه، ول دستم
 شد.  راهنشیپ یهاکه عقب عقب رفت و در همون حال مشغول باز کردن دکمه 

 

 یهنوز به پله یول  دم،یسالن دو یگوشه یهاام رو ازش گرفتم و به سمت پله  دهیانزجار، نگاه ترس با
 .ستادیحرکت من رو دور زد و مقابلم وا هیبودم که موهام رو از پشت گرفت و با  دهینرس یاول

 

گرم و چندش آورش به صورتم، حالم رو بد کرده بود   یبغلش بودم و برخورد نفسا یامال توحاال من ک 
 کردم که پوست سرم االنه که از شدت درد کنده بشه!  یو احساس م
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کردم از خودم  یام سع گهیدست د هیموهام بود، چنگ زدم و با  یدستم به دستش که تو هی با
 دورش کنم.

 موهام رو رها کرد و ازم فاصله گرفت.  یناگهان   یلیو خ  شد شتری فشار دست او ب یول

 

 کردم که نگاهش رو به سمت در دوخت و با تته پته گفت : من... من... یتعجب به او نگاه م  با

 

که  یمثل ببر وسفی  یول دم،یکش الی خ یاز سر آسودگ  ی نفس  وسف،ی دنیسمت در برگشتم و با د به
تونست و   یمشت و لگد گرفت و تا م  ری از قفس آزاد شده باشه، به سمت جواد حمله کرد و او رو ز

 خورد، کتکش زد.  یجواد م

نزد و فقط با   ینم وسفیبه   یضربه ا نیتونست، کوچکتر یم  نکهیبود که جواد با ا نیا جالب
 کرد.  یدفاع م وسفی یدستاش از خودش در مقابل ضربه ها

 

و به   ستادی پاش وا یحرکت رو هی جواد با   پله نشست و یبه نفس نفس افتاده بود، روکه  وسفی
از همون وسط   د،یرس  اطیبه ح نکهیبه محض ا یسمت در خونه فرار کرد و از خونه خارج شد، ول

... او بود که گفت امشب نجایا امیخواهرت بود که از من خواست امشب ب  نی! ا وسفیداد زد:  اطیح
 ...  امیتونم ب  یو من م  ستیتون نخونه  یکس

 

 گوشام داغ شده و نفسم به شماره افتاده بود!  دم یشن یکه م یزیچ از

 نیا اسمنیاومد، با تعجب به من نگاه کرد و گفت:  یخونش در نم  یزد یرو که اگه کارد م وسفی
 گه؟!  یم یچ
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 گه...   یدروغ... دروغ م  م:ترس دو قدم به عقب رفتم و گفت با

 

  دمش،ید یبزرگ هال م یپنجره  یشه یبا شتاب خودش رو به در رسوند و رو به جواد که از ش وسفی
 .  زمی ر یبه خدا خونت رو م  ،یخفه شو عوض   گفت :

 

  د،یبه کوچه رس یرو باز کرد و وقت   اطی در ح عیسر یلیجواد خ یبه سمت جواد حمله ور شد، ول  وسفی
 گم از خودش بپرس...  یدروغ م یگ یه مگفت : اگ

 

و خودت   یخوا  یکه من رو م  یگ یچرا بهش نم اسمنیمخاطبش رو من قرار داد و داد زد:  جواد
  ی... چرا بهش نمست؟ین یتون کسامشب خونه  یکه خودت گفت یگ  ی... چرا نمنمت؟یبب   امیب  یگفت

 ... اهی رو بفرستم دنبال نخود س وسفیو  امیکه چجور ب یخودت گفت یگ

 

زانوهام نشستم و  یجمع شده بودن، گرفتم و کنار پنجره، رو اطیدر ح  یکه جلو  یرو از چند نفر نگاهم
 دستام خفه کردم.  یهقم رو توهق یو صدا ختمیرفته ام اشک ر یبه خاطر آبرو

 

و از  میخوا  یرو م گهیهم دمن و خواهرت  وسفیداد زد:  وسفیجواد دست بردار نبود و رو به  یول 
اومدم که خودش خواست من رو   نجایبه ا نیا یامشب هم برا م،یوقته که با هم در ارتباط  یلیخ
 ... یدیبغل من د یتو که خودت او رو تو نه،ی بب

 

 . دمید وسفیمشت و لگد  ریاز حرف جواد نگذشته بود که خودم رو ز یاهیثان
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  یداشتم بهش بفهمونم که جواد دروغ گفته، ول یزد و من با قسم خوردن، سع ی به بدنم لگد م وسفی
و اگه اکبر آقا که از اول  دیشن  یجواد رو م یکر شده بود و او فقط عربده ها وسفیانگار اونشب گوش 

 کرد.  یم یکرد، مرگم رو حتم  یشاهد ماجرا بود، او رو از من دور نم 

 

باور رو به وجود آورد که من باهاش   نیده هاش، در همه ادروغ و عرب یجواد با قسم ها اونشب
 ارتباط داشتم و دوست بودم.  

 

 

اتاقم به خواب زده بودم، فقط   یکه خودم رو تو  ی و در حال دمیکه برگشتن ند  یو بابا رو موقع مامان
 .  دنیخند  یگفتن و م  یخبر از همه جا م  یکه ب دمیصداشون رو شن

 

 مامان خودش به سراغم اومد.  نکهیوقت از اتاقم خارج نشدم تا ا ری تا د فرداش

 

 !  ؟یداریب  اسمنی: دیو مامان محتاطانه پرس دمیسرم کش یورود مامان به اتاق، پتو رو رو با

 

به بدنم دادم  یکش و قوس  ،یو کامال ساختگ یبا خود دار یول د،یمامان بغضم ترک یصدا دنیشن  با
 !؟ینگفت یزیچ  نایخانم و ا رهیوقت تو که به من هی: دیپرس یکه مامان با نگران

 

 نمی زنم، پاشو بب یدارم با تو حرف م  اسمنیحرف خشکم زد و مامان دوباره گفت:  نیا دنیشن  با
 خانم زنگ زد و قرار امشب رو کنسل کرد.    رهیکه من یکرد کاریچ
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  دیکش ینی ه دنمیمامان با د یظ ظاهر، سر جام و رو به مامان نشستم، ولرو پاک کردم و با حف اشکم
 دهنش گرفت.   یو دستش رو جلو

 

 شد؟!  یتعجب گفتم: چ  با

 

 شده؟!  یچشمت کبوده؟! چ ریبه حرف اومد و گفت: چرا ز مامان

 

 نگاه کردم.  نهیآ یو به خودم تو دمیپر نییحرف مامان از تخت پا نیا با

 

 داشت.  یلبم پارگ یچشم راستم کبود شده بود و گوشه  ریز

آخ گفتم و مچ دستم  د،یچ یکتفم پ یکه تو یبا احساس درد بد  یخواستم به چشمم دست بکشم، ول 
 .  دمیرو چسب 

 

 شده؟!   یچ یبگ یخوا  ی کنم! نم ی! من دارم سکته ماسمنیبه سمتم اومد و گفت:  مامان

 

 دعوام شد.  وسفی_با 

 

 !  ؟ی!... سر چ؟یچ یسر تو آورده؟!... آخه برا وسفیبال رو  نیا یگ ب یخوا ی_ م
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  یزدم که مامان از اتاق خارج شد و لحظه ا هیگر ریبود نشستم و ز شیآرا زیکه کنار م یا یصندل یرو
گفت  »آب دستته بزار   وسفه،یزدم  یکه حدس م  یکه به کس دمیبعد صداش رو از اتاق خودش شن

 خونه!«   ایو ب نیزم

 

 .  دیطول نکش یادی زنگ زده بود تا اومدنش مدت ز وسفیکه مامان به  یلحظه ا از

 

که سرش غر   دمیمامان رو از داخل هال شن یاز اتاقم خارج بشم، صدا نکهیبدون ا وسف،یاومدن  با
 ! ه؟ینجوریا اسمنیزد: چرا سر و وضع 

 

   ؟یپرس یاز خودش نمجواب داد: چرا   وسفی

 

 خوام از تو بپرسم.    ی: ممامان

 

با پسر   دیکه نبا رهی بگ ادی که گفت: زدمش تا  دمیرو شن  وسفی یخودم جمع شدم و صدا  یترس تو با
 بغلش بره!  یمردم دوست بشه و تو 

 

  یزیرفت و من از ترس چ نییپا یکه از اتاقشون خارج شد و به سمت طبقه دمی بابا رو شن  یپا یصدا
 که قرار بود بابا بشنوه، چشمام رو محکم بستم. 

 

 !  دیشن  وسفینداشت رو از زبان  ت یآنچه که واقع یخونه بود و همه  شانس بد من، بابا اونروز از
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 !  ؟یگ یم در مورد خواهرت  یدار یچ  یفهم یداد زد: تو م وسفیسر  مامان

 

   ه؟یچ انی: جردی پرس  ده،یکه حاال مطمئن بودم بهشون رس   بابا

 

مثل موش و گربه به جون هم  شبید اسمنیو  وسفی! ستین یزی کرد و گفت: چ  یدست شیپ مامان
 رو کتک زده.  اسمنی وسف،یافتادن و 

 

 گه؟!  یم ی! مادرت چ وسفی: بابا 

 

 ... با... جواد... دوسته و... اسمنیکه... که  دمیفهم شبیگه!... من د ی_ درست م 

 

 ... ستین یدختر ن یهمچ  اسمنیو گفت:  دیحرفش پر یتو  بابا

 

خونه تنها    یکه تو یکه همه دارن از دختر و پسر ی نیب ی م ،یبر اطی: هه! اگه االن تا دم در ح  وسفی
 بودن حرف...  

 

 رو محکم تر بستم.    سمیخ یو چشما  دمیکش ینی ه دم،یکه شن یا یل یس یصدا با

 

... دمیبغل نامحرم د یبخورم که خواهرم رو تو یلیس د یداد زد: آره بزن!... مِن خاک بر سر با وسفی
 و گفت و با خواهرم دوست بوده و...  دیکوچه عربده کش یکه دوستم تو رمی برم بم دیمن با
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  وسفیرسوندم و رو به بابا که مات و مبهوت  نییپا یو با دو خودم رو به طبقه   اوردمیطاقت ن گهید
و من رو   نجایرو آورد ا یخودش اون عوض شبیکرد، گفتم: دروغه... به خدا دروغه.... د یرو نگاه م

 باهاش تنها گذاشت...  

 

 داره! قت ینگاهم کرد و با بهت گفت: پس حق  بابا

 

گفتم : به خدا....  یشد، نگاه کردم و به سخت  یم دیلحظه رنگش سفبه بابا که لحظه به  رتیح  با
 .... من با او...  نجایاو رو آورد ا وسفی... ویمن.... من... به خدا دروغ گفته... 

 

من   یدون یبگو... تو که م یزیچ هی شدم و گفتم: مامان تو  رهی کرد، خ یم هیالتماس به مامان که گر با
 ... اد یچقدر از جواد بدم م

 

  یشد و من برا  یپام خال ریز هوینگاهش رو از من گرفت و من خواستم به سمتش برم که  مامان
مچ پام احساس کردم و با   یرو تو   یو درد بد چوندمیپ  نیزم ینشم، پام رو رو نیپخش زم نکهیا

 بغلم رو گرفت.   ریو ز دیمامان خودش به سمتم دو  دم،یکه کش یغیج

 

خواستم که  یم وسفیاز بابا و مامان و  ه،یهمراه با گر یول  دم،یچی پ یخودم ماز درد پا به  نکهیا با
 حرفم رو باور کنن.  

 

من از تماس دستش به هوا رفت و او   غیج  یچم شده، ول نهیمچ پام رو به دست گرفت تا بب  وسفی
 . دیزود دستش رو پس کش
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 به بابا نگاه کرد و گفت : نشکسته باشه؟!   یبا نگران مامان

 

 قلم پاش خورد بشه! دیکه *"بره با یرو به مامان گفت: چه بهتر! دختر وسفی

 

  یخونه باز کرد نیسر و پا رو به ا  یاون ب یتو بود که پا ری: خفه شو! همش تقص دم یتوپ  وسفیبه  رو
 خورد بشه که... دیتو با ی... قلم پایرو به بار آورد یزی و اون آبرو ر

 

 حرفم رو خوردم و متعجب به او نگاه کردم. یدهنم، باق ینشستن پشت دست مامان تو با

 

خانم هم زنگ بزن و بگو   رهیدر ضمن! به من مارستان،یب مش ی رو به مامان گفت: آمادش کن تا ببر  بابا
 .انیامشب ن

 

از   م،یزنگ بزن ستیالزم ن  گهیزانوش نشسته بود، از جاش بلند شد و گفت: د یکه کنار من و رو  مامان
 زنه!  ینم یخواستگار چیخونه رو ه نی حاال به بعد، زنگ در ا

 ! م؟یبزار رونیپامون رو از خونه ب ییموندم حاال با چه رو من

 

 رفت و من رو به آوردن لباس من، پله ها رو باال یحرف اشکش رو پاک کرد و برا نیبا گفتن ا مامان
 بابا با التماس گفتم : بابا به خدا... 
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 رگ گردنش باال اومده بود سرم داد زد: به من نگو بابا... تی که از عصبان  بابا

 

 بابا...  ی_ول

 

 ندارم...   اسمنیبه اسم  ی_ اصال من از امروز به بعد دختر

 

  میبدبخت نیا یهمه یکه عامل اصل  وسفیهقم بلند شد و با نفرت به  هق یحرف بابا، صدا نیا با
 بود، نگاه کردم. 

 

 

*** 

 باهام نزد! یحرف  نیدو هفته، بابا کوچکتر نیا یگذشت و تو ییهفته از اون روز و شب کذا دو

 

  نیفرحرفم با خودم و اون هم ن ن ی شتریگچ بود و ب یتو ،یخوردگ  چیهفته بود که پام به خاطر پ دو
 کردن جواد بود!  

 

که ناخواسته ازش  ییبابا و آبرو یخودم و از دست دادن حسام بسوزه، برا یدلم برا  نکهیاز ا شتریب
 سوخت. یبرده بودم، م 
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 یمامان، زجر م یها هیو کنا  شیاز ن  ینداشتم، ول  یال یکه خورده بودم خ  ییاز درد پا و کتکا من
 یم هیو فقط گر  ختمیر یخودم م یبگم، غمم رو تو  یبتونم دردم رو به کس نکهیو بدون ا دمیکش

 کردم. 

 

برم و   مارستانی رفتم تا با بابا به ب رونی از خونه ب یبار بعد از اون شب لعنت نیدوم یدو هفته برا بعد
 گچ پام رو باز کنم. 

 

بود و  اوردهین اطی رو به ح نی ببره، ماش مارستانی قرار بود من رو به ب  نکهیبابا به خاطر ا اونروز
 پارک کنه.  اطیمجبورشده بود اون رو با فاصله از در ح

 

 رو   نیاس یخارج شد و   اطیزودتر از من ح  بابا

کرد،   یرفتم، نگاه م یبود و من رو که لنگان لنگان به سمت در م  ستادهیبالکن وا یمامان که رو به
 ! ؟یبر اسمنی با  یخوا ی که نم یمامان تو مطمئن  گفت :

 

 بگردم! ابونیخ یننگ تو یهیما ن یمونده که با ا نمی: همد یرو بهش توپ مامان

 

 گذاشتم. رونیب اطینذاشتم بغضم بشکنه و پام رو از ح یشدم، ول  ریحرف مامان دلگ از

 

 یاشک، زر یرفت، بغض کردم و از پشت پرده  یم نشی بابا که جلوتر از من به سمت ماش دنید با
 من، ازم رو گرفتن و مشغول پچ پچ شدن. دنیکه با د دمیخانم و خانم مودت رو د
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رسوندم و کنار   نیمردم، لنگان لنگان خودم رو به ماش  ی رهی نگاه خ انیکه بود و در م یا یهر سخت به
 نشسته بود، نشستم. نی ماش یبابا که تو

 

اومد و نگاهش به  یکه از روبه رو م دمیحسام رو د م،یحرکت کرد  یروشن کرد و وقترو   نی ماش بابا
 من بود.

 

 . دیدستم چک یاشک رو یانداختم و قطره نییمن سرم رو پا ینگاهش هزارتا حرف بود، ول یتو

 

 

 .میدینبود و ما زود رس ادیتا خونه ز مارستانی ب ی فاصله

تا دکتر گچ پام رو باز کرد و من که حاال از شر گچ   دیطول کش مارستانیب یکارمون تو  دوساعت
 نشسته بودم. ن یماش  یو مزاحم راحت شده بودم، به انتظار اومدن بابا، تو نیسنگ

 

بابا، موتورش رو   نیکه با فاصله از ماش دمیرو د یکه نگاهم به روبه روم بود، مرد موتور سوار همانطور
 شد.   گاریس دنیبشه، مشغول کش ادهی رش پاز موتو نکه یپارک کرد و بدون ا

 

 .نمی اش رو ببموتورش، چهره ینه یکردم از داخل آ یجواد بود و من سع  هیشب یل یاز پشت، خ مرده

 

 یهمهمه   یچشمام رو گرفت و ناخودآگاه صدا یموتور، خون جلو ینهیآ یجواد تو یچهره  دنید با
 یتو ،یبود، نگاه حسام و کنسل شدن قرار خواستگار  دهیکه جواد کش ییو عربده ها هیهمسا یزنا

 . دیذهنم صف کش
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 رو لمس کردم.  چیبشم، پشت فرمون نشستم و سوئ ادهیپ   نیاز ماش نکهیا بدون

 

مامان و قهر   یهاه یو کنا شیباز هم ن یشدم، ول  مونی خواستم بکنم، پش یکه م یلحظه از کار کی
 ذهنم نقش بست!  یو حسام، تو  نیاس یبابا و نگاه سرشار از ترحم   یجان فرسا

 

گاز   یجواد که حاال موتورش رو روشن کرده بود، از جلوم کنار بره، پام رو رو نکهیزدم و قبل ا  استارت
برخورد موتور   یکه صدا دیطول نکش یا هیکردم و ثان یگاز خال  یگذاشتم و تمام تنفر و عقده ام رو رو

 !  دیچی فضا پ یتو ن،یبا ماش 

 

کردم   یشدن داشته باشم، به تن غرق در خون جواد، نگاه م ادهی پ ییتوانا نکهیبودم و بدون ا  دهیترس
 که مردم دورش جمع شدن.  دینکش یو طول

 

 خونه.  یتو  نی برو بش ی ستیبلد ن ی خانوم؟!... رانندگ یکرد کاری رو باز کرد و گفت : چ نیدر ماش  یمرد

 

 خانوم...  یگفت: جوون مردم رو کشت  گهید یکی

 

  نیلرزانم از ماش یگن، با پاها یم  یچ هیبشنوم بق نکهی و بدون ا دیحرف مرده، سرم سوت کش نیا با
 نگاه کردم.   مارستانیشدم و ناخواسته به در ب ادهیپ
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ت، نفسم بند اومد که تکون خوردن نداش  ییکرد و توانا یبابا که با تعجب به من نگاه م دنید با
جون جواد رو    یگرفته شد و من دوباره تونستم صداها رو بشنوم و تن ب یناگهان شونه ام توسط کس

 .نمی شد، بب یبرده م مارستانیکه با برانکارد به سمت ب

 

پدر و   تی برده شدم و با رفتن جواد به کما و شکا یدستبند زده به آگاه یکه با دستا دینکش یطول
 زندان شدم.  یمادرش هم راه

 

 مالقاتم با حسام بود.  نیاول نیو ا  ومدهیبه سراغم ن یزندون بودم، کس  یکه تو یماه کی نیا یتو

 

ماهه رهام نکرد بود، کاسته شده  کی نیکه ا یکه حسام بهم داده بود، از عذاب وجدان یخبر خوب  با
 زندون، راحت بخوابم.  یشب تونستم تو نیاول یبرابود و 

 

  یفکر م ییجورا هیبه من عالقه داره و   احساس کردم که هنوز هم نجوریا ش،ی نگاه حسام و دلسوز از
 کنه. یم یکردم بعد خارج شدنم از زندون، ازم خواستگار

شه و بابا هم من رو   یدرست م  یحسام، همه چ یهمه اتفاق تلخ، با خواستگار  نیبودم بعد ا مطمئن
 بخشه! یم

 

 . ارنیدر ب  میکنجکاو بودن تا سر از راز خوشحال امیزندون هم خوشحال بودم و هم سلول یتو اونروز

 

  یکس حق نداشت برا چیه  ییجورا هیو  هیدونست که جرم هر کس چ یم  یزندون هر کس یتو
 داشته باشه. یخودش راز
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  رونیرو ب   زی کردم، همه چ یم  هیکه به سلولم برده شدم و گر یزبون من هم همون روز اول   ریز از
دونستن   یدردسر انداختم و حاال هم، همه م یکار احمقانه خودم رو تو هیبه خاطر  دنیو فهم  دنیکش

 من، به خاطر به هوش اومدن جواده!  یکه خوشحال

 

 به کشته شدنش، اون هم به دست خودم نبودم!  یراض  یاز جواد متنفر بودم، ول من

موندم و بالفاصله بعد مرگ جواد،   یافتاد، من منتظر طناب دار نم یجواد م یبرا یاگه اتفاق  درواقع
 زدم.   یسکته رو م

 

 ماه، خواب آروم به چشمم اومد. ک یبار بعد   نیاول یبار خدا رو شکر کردم و برا  نیهزارم یبرا اونشب

 

 

 روز بعد:  چند

 

ساکم،  یانگشتام به دور دسته یرنگ کف دستم گرفتم و با محکم کردن حلقه  یُمهر آب رو از نگاهم
دادم به دنبالم اومده باشن، اطرافم رو با دقت از نظر   یکه احتمال م وسفی کردن بابا و  دایپ یبرا

 گذروندم. 

 

  ی شهیخلوت رو به روم گرفتم و خم شدم تا از ش ابونیپام، نگاهم رو از خ یجلو  ینی ترمز کردن ماش با
سمت شاگرد، بهم نگاه کرد و   یشهی که از ش دمیکه در کمال تعجب حسام رو د نم یراننده رو بب  ن،یماش

 خونه؟!  یبر یخوا  یگفت : سالم!... نم
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رخوندم و اطرافم رو از نظر گذروندم،  چشم چ وسف،ی ایبابا   دنید دیبه ام گهیراست کردم و بار د  کمر
 !وسفیبود و نه از  ینه از بابا خبر یول

 

که بخوام بهش سالم کنم رو   ییرو یحسام رو باز کردم و کنارش نشستم، ول نیناچار در ماش  به
 شدم.  رهی ساکم خ یانداختم و به دستام رو نیی نداشتم که سرم رو پا

 

که از راه افتادنمون گذشت، گفت:   یرو روشن کرد و مدت  نیماش  یحرف   چیهم بدون ه حسام
 !؟یدونن که تو آزاد شد یات نمخانواده 

 

 آزاد شدم؟! ی: پس من چجوردمینگاهش کردم و پرس متعجب

 

رو   یاد یدادن، مبلغ ز تیرضا یکه جواد برا نی: مگه شما نگفتدم ینگفت و من دوباره پرس  یزیچ
 خواسته؟! 

 

 دونن.   ینم یزی چ ،یامروز آزاد شد نکهیا خبر ندارن! گفتم از ا_ نگفتم که از کل ماجر

 

که برادرم   نیدر حق من کرد یازتون تشکر کنم، شما کار یدونم به چه زبون  ی_من... من واقعا نم 
 نکرد...  

 ! ن؟یبپرسم چرا بهم کمک کرد تونمی م نکهی... افقط

 

 دونستم که بهت کمک کنم.   یخودم م یفه ی_چون وظ 
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 ! ؟یا فهی_چه وظ 

 

و من به  یهست یگفت: تو دختر جسور یا یپارک کرد و بعد مکث طوالن  ابونیرو کنار خ  نیماش
 یبود، االن ممکن بود ما به جا فتادهی جسارتت خاطر خواهت شدم و اگه اون اتفاق ن  نیخاطر هم

 . میراه ماه عسل باش   یتو نجا،یا

 

 ل انداخت!  حرفش لپام گ از

 باشه!  یاومد که انقدر رک و احساسات  ینم یحسام خشک و جد  به

 

 رو عوض کرد.   یخب! اتفاق اون شب همه چ یادامه داد: ول یباز هم بعد مکث   حسام

 

 ! ؟یجواد رو باور کرد ی_شما حرفا

 

 خب... مادرم...   ی_معلومه که نه!... ول

 

 ست رو خوندم!  مادرش مخالف ازدواج ما  نکهیته ماجرا و ا تا

بوده که بهت داشتم،  یاحسام ادامه داد: من اگه کمکت کردم به خاطر عالقه   یبغض داشتم، ول  من
  یلیبه بعد خ  نیاز ا یمجبورم!... تو هم مجبور یازش دل بکنم، ول یتونم به راحت یکه نم یاعالقه

که   یکن یزندگ یو جور  یدلخور نش زیچ چیاز ه یخوام که قول بد یازت م  یول  ،یرو تحمل کن  زایچ
 .  یخوا ی خودت م
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رو روشن   نی چشم دوختم و او هم در سکوت ماش  رونیکنارم به ب یشهیاز ش نهی اشکم رو نب  نکهیا یبرا
 . میدر خونه بود یبعد جلو  یکرد و به سمت خونه روند و ساعت 

 

 م،... خداحافظ. کن یلطفتون رو فراموش نم نی وقت ا  چیو گفتم: ه دمیبه طرف حسام چرخ 

 

خوام   یگم و م یبار هم بهت م نی صدم  یزد و گفت : مراقب خودت باش، َو برا  ینیروم لبخند غمگ به
 .... خداحافظ!یباش یکه قو

 

زنگ   یزنگ گذاشتم، حسام ازم دور شد و من دستم رو رو یدستم رو رو یشدم و وقت ادهیپ  نیماش از
 فشار دادم.

 

خودم احساس    یها رو روهمسايه  ی رهیمدت، نگاه خ  نیا یتا در باز بشه و من تو دیطول کش یمدت
 انداختم و در رو بستم. اطیح  یکردم و با باز شدن در، خودم رو تو

 

که  یا یانداخت و با نگران رونیدر سالن که با شدت باز شد، نگاه کردم که مامان خودش رو از در ب به
 !؟یآزاد شد یجان!... تو ک اسمنیتونست پنهونش کنه، رو به من گفت:  ینم

 

بغلم   یهولک  مامان هول یبغلش انداختم، ول یطرفش رفتم و با بغض سالم کردم و خودم رو تو به
  یآروم بشم که من رو از خودش جدا کرد و گفت: ما فکر نم یبغلش کم  یحداقل تو کرد و نذاشت

 ! یکه تو امروز... امروز آزاد بش میکرد
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 ! ؟یانقدر از آزاد شدنم ناراحت یعن یو گفتم:   دمیرو عقب کش خودم

 

 ! معلومه که نه!؟یزن   یکه م هی_ چه حرف

 

 ! نیکه چقدر منتظرم بودطعنه گفتم: آره خب! از استقبال گرمتون معلومه  با

 

نگاهم رو از مامان گرفتم و به سمت خونه رفتم که مامان خودش رو بهم رسوند و با لحن   یدلخور با
 گم... یم  یچ  نی! گوش کن بباسمنیگفت:  ینگران

 

 . یرو خونه نباش یادامه داد: بهتره که...بهتره چند وقت یطرفش برگشتم و او با لحن آروم تر به

 

 _ منظورتون چيه؟! کجا برم؟!

 

و   یایدونستم تو امروز م  ینم  یزدم که تو رو ببخشه... ول ی... من هنوز داشتم با پدرت حرف منی_بب 
 خب!....

 

 یردم که کسنک یشدم گفتم: من کار  یسالن رو با دستم هول دادم و همانطور که وارد خونه م در
 بخواد من رو ببخشه!
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رو  نی! اس یکرد صداش آروم باشه، گفت: ه یم یکه سع یبه دنبالم وارد خونه شد و در حال  مامان
 نگو...

 

 که انگار من گناه کار عالمم؟! نیزن ی حرف م یجور هیرو نگم مامان؟! چرا  ی_ چ

 

نداشتم، بابا به چه  یارتباط  چی درازه، ه که من با جواد غمبریبه پ ر،ی ادامه دادم: به پ یبلند یصدا با
 بگم که من... یزبون 

 

حرفم رو خوردم و به بابا که   یباق  «یکش یعربده م  ده،یباال گفت »چرا نرس یبابا که از طبقه یصدا با
 شدم.  رهی اومد، خ یم  نییاز پله ها پا

 

 لب سالم کردم.   ریانداختم و ز نیی سرم رو پا ن،ییپا یبابا به طبقه دنیرس  با

 

ننگ رو به  یهیما نیگفته که ا ی: ک د یکرد، غر یرو به مامان که با ترس و دلهره ما رو نگاه م  بابا
 !؟یمن راه بد یخونه

 

  نجای! اه؟یشد که مامان به سمتش رفت و گفت: منظورت چ ری حرف بابا دلم شکست و اشکم سراز از
 رفت؟   ی م  دیخونه شه، کجا با

 

خواد  یکه م یدونم! هر جهنم دره ا ی... من نمستیبه بعد ن  نیسرش داد زد: از ا یلندب یبا صدا  بابا
 بره!
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هست که منتظرم   یخونه کس نیا یکردم تو  یم الیبابا دوختم و گفتم: خ یرو به چشما سمیخ نگاه
که آدماش به   هیی! خونه جاستیمن ن یخونه   نجای! انیگ  یکردم، شما درست م یاشتباه م یباشه، ول 

 که...  نمیب یرو نم  یکس  نجایا یرو داشته باشن، ول گهیهم د یهم اعتماد و هوا

 

  نیاسیباال رفتم و  یصدام، نذاشت حرفم رو ادامه بدم و با گرفتن نگاهم از بابا، به طبقه   یتو بغض
 ده.  یما گوش م یو به حرفا ستادهیدر اتاقش وا یکه جلو دمیرو د

 

  یکردم تو  یشدم که فکر م یلیوسا  ید اتاقم شدم و با عجله مشغول جمع آورتوجه بهش، وار بدون
 خوره.  یبودنم از خونه، به دردم م دور یروزا

 

کوله   یدست لباس تو هیو مشغول چپوندن  ختمی تخت ر یساک بودن رو رو یکه تو ییلباسها
 وارد اتاق شد و گفت: من منتظرت بودم! نی اسیشدم که  میشتیپ

 

تو رو خدا نرو! به خدا من  یکوله ثابت موند و با تعجب به او نگاه کردم، که گفت: آبج یتو دستم
 . یایمنتظر بودم که ب

 

 اومد که چقدر دلم براش تنگ شده!  ادمیبغض کردم و تازه   شیدلسوز از

دراور بود، رفتم و در جعبه  یکه رو یابه سمت جعبه برداشتن پس اندازم  یلبخند زدم و برا هیگر وسط
 . ستی از پوالم ن  یهزار هی یکه حت  دمید یدر کمال ناباور یرو باز کردم، ول 
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 !؟یجعبه دست زد نی: تو به ادم یبرگشتم و پرس  نیاسی طرف  به

 

 که به اتاقت اومد! دمیرو د  وسفی ی_من نه!... ول

 

 هست؟  ی_ حاال کدوم گور

 

 . دمشیدونم، دو روزه که ند ی_ نم

 

که به  دمیناواضح مامان رو شن یاز اتاق، صدا نیاسیدر جعبه رو بستم و با خارج شدن   یدیناام با
 داره بابا رو آروم کنه!  یسع  دیرس  ینظر م

 

 ! ستادیدر وا یدوباره وارد اتاق شد و جلو نیاسیسمت تخت رفتم و کوله ام رو به دست گرفتم که  به

 

 پول رو به سمتم گرفت.   یاو دستش رو دراز کرد و مقدار دم،یبهش رس  یسمت در رفتم و وقت  به

 

که   یدستش گرفت و در حال یبه دستش و سپس به چهره اش نگاه کردم که دستم رو تو  دیترد با
  یتونم منصرفت کنم، ول یدونم نم ی.. مچپوند، گفت: من الزمش ندارم..  یدستم م یپول رو تو

 مراقب خودت باش.  
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»تو هم مراقب خودت باش«    کوله ام گذاشتم و با گفتن  بیج  یرو از دستش گرفتم و اون رو تو پول
 رفتم.  نییپا یبه طبقه 

 

رفتم،   یمن که آماده و کوله به دست به سمت در م دنیبود، با د  ستادهیپله ها وا یکه روبه رو مامان
 ! ؟یر یکجا م  اسمنیبرداشت و گفت:   زیبه سمتم خ

 

 باشه حرفم رو باور کنه!   یک یکه  ییرم جا ی_م

 

 و به بابات بگو غلط کردم تا تو رو ببخشه و...   ای! بنییپا  ایب  طونی _ از خر ش

 

قعا  وا نکهیا یعنیمن رو ببخشه! اگه بگم غلط کردم  یخوام کس  یکه نکردم، نم  ی_ من به خاطر کار
 اون غلط رو کردم.  

 

 کنم؟!   کاری ! آخه من از دست شما چیدنده ا هی_ تو هم مثل بابات 

 

بمونه قدر  ابونیخ  یخواد، بره! دو روز که تو یکه م یسر مامان داد زد: ولش کن تا هر قبرستون  بابا
 دونه!   یرو م تی عاف

 

مامان هم  یبه سمت در رفتم و حرفامامان،  یها هیبه بابا نگاه کنم و بدون توجه به گر نکهیا بدون
نکرد و   یخواستم، اثر  یرو م ییبودم و تنها ریمن که از همه دلگ یداشت من رو برگردونه، رو یکه سع

 و دورتر شدم.   رزدم و از آدماش دو رونی شونه ام، از اون خونه ب یبا انداختن بند کوله ام به رو
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 شد.   یبه ترس و اضطرابم افزوده م  کاسته و تمیشدم از عصبان یهر چه که از خونه دور تر م یول

احمقانه،   میتصم هیبا  نکهیاز خونه نبودم، چه برسه به ا رونیوقت ب  ریشب هم تا د  کی یحت من
 بر نگردم.   گهیبزنم و د  رونیقصد داشتم کال از خونه ب

 

کردم و    یداشتم، به پشت سرم نگاه م یکه بر م  یرفتم و هر دو قدم یرو راه م  ادهیپ یهدف تو یب
 هیکه شب  یینها یبه ماش  نکهیا ایو من رو با خودش به خونه برگردونه،  ادیمنتظر بودم که بابا به دنبالم ب 

 . اد یب سراغمبشه و به  ادهیدوختم و انتظار داشتم بابا ازشون پ یبابا بودن، چشم م  نیماش

خواستم با لج کردن و رفتن، به همه  یلجباز، م یمثل بچه ها  و من ومدیبه دنبالم ن  یاونروز کس یول
 بفهمونم که با جواد ارتباط نداشتم و سر حرفم هستم. 

 

 یغروب بود، به معنا کیکرده و از خونه کامال فاصله گرفته بودم و حاال که نزد یرو ط  یادیز راه
و   ستادمی رو وا  ادهیاذان، وسط پ یصدا دنیشدم که با شن   یم کیزدن  ،یسر پناه یترس از ب یق یحق
 . نمی که ازش اذان پخش شده بود رو بب یکردم مسجد یسع

 

  یبزرگ و پت و پهن قرار داشت، روزنه  یکوچه هی یاونطرف تر و تو ابونیخ هی که  یمسجد دنید با
 شتم. بلند بردا یبه سمتش قدما یدلم روشن شد و با خوشحال  یتو یدیام

 

وارد مسجد   ،یبهداشت   سیسرو یمسجد چندان شلوغ نبود و من بعد گرفتن وضو تو اطی ح داخل
 . ستادمیبه نماز وا  د،یرس  یکه تعدادشون به پنجاه نفر نم  ییهاشدم و کنار خانم 

 



 آتش سرد 

41 
 

و   یمجبور بودم تا تموم شدن سخنران  ینشستن نداشتم، ول یبرا یینا گهیخسته بودم و د یحساب 
 و استراحت کنم.   دایگوشه رو پ هیخوندن دعا صبر کنم و اونوقت اگه شد 

 

مشغول خوندن دعا   ه،یشم، موقع رفتن بق  یبهم شک نکنه که چرا از مسجد خارج نم  یکس  نکهیا یبرا
بودم، از فرط    دهیکه خر یگوشه نشستم و بعد خوردن بيسکوئيت هیشدم و با خلوت شدن مسجد، 

   همونجا و همونطور که نشسته بودم، خوابم برد. اد،یاز راه رفتن ز یناش یخستگ

 

 

 یکه افتاده بود رو تو ییو به دور و برم نگاه کردم و اتفاقا دمیاذان، با ترس از خواب پر یصدا با
 ذهنم مرور کردم. 

  یبرا اط یکوله ام رو برداشتم و با احت  عیسر یل یخ دم،یمسجد خواب  یچرا گوشه  نکهیا یآور ادی با
 رفتم.  یبهداشت   سیشدم و به سرو  اطیمتوجه ام نشه، وارد ح یکس نکهیا

 

  الی وارد مسجد نشد، با خ  یزن چیه  دمید ینظر گرفتم و وقت ری رو ز  اطیدر ح  ،یبهداشت  سی در سرو از
 قت خوندم.  بار نماز صبحم رو اول و نیاول یراحت وضو گرفتم و وارد مسجد شدم و برا

  یشده  یکاش نی زم یکه رو ییخش خش جارو یو صبح با صدا  دمیخواب ینماز صبح، باز هم کم بعد
 شدم.   داریشد، ب یم  دهیکش اطیح

 

  یسرش به راحت یزد و از کاله سبز رو  یرو جارو م اطی که ح  یشخص نکهیرو منتظر موندم تا ا یمدت
 در کنار رفت. یگوشه گذاشت و از جلو هیدسته بلندش رو  یجارو ده،یشد حدس زد س یم
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آقاجون از مسجد   یرسوندم و به قصد رفتن به خونه   اطیخودم رو به در ح  عیسر یلیرفتنش خ  با
 نشستم.   یتاکس نی اول یزدم و تو رونیب

 

به   دمید یقتاز شانس بد من اونروز آقا جون خونه نبود و من که تا ظهر منتظر موندم تا برگرده، و یول
خودم   یکار برا هیفکر که بهتره  نیخونه اش فاصله گرفتم و با ا اطیح   کیخونه بر نگشت، از در کوچ

 و گشتن به دنبال کار شدم.   ابونی خ یدست و پا کنم، مشغول پرسه زدن تو

 

ه شاگرد ساد کیغروب که دوباره به مسجد برگردم، به دنبال کار، به هر کجا که نوشته بود به  تا
 ساعته! کیکار   کی یاز حت  غی در یو... سر زدم، ول میازمندین

 کنم.  دایبراش پ  یهم نداشتم که بخوام بهش افتخار کنم و کار مناسب یدرست و حساب  مدرک

دانشگاه شهرستان، بابا نذاشته بود به دانشگاه برم و فقط دو   یسال رو که به خاطر قبول شدن تو کی
زندان به  یامتحان تو ینشستن سر جلسه  یرو هم به جا  یترم آخر نیخونده بودم که ا  یترم پرستار

 رو خونده بودم!   یترم پرستار کیگفت همون  شدی سر بردم و م

 

موندن  ،یدیز هم خونه نبود و من با نا ام با   یآقا جون سر زدم، ول یاون روز باز هم به خونه  یفردا
 دادم.  حی رو به رفتن به خونه ترج ابونیخ یتو

 

 

هفته، موقع اذان  کی نیا یزدنم از خونه گذشت و من تو رونیاحمقانه ام و ب  یهفته از لجباز کی
 زدم.    رونی از مسجد ب نهیمن رو بب یکس نکه یو صبح هم بدون ا  مغرب به مسجد رفتم

 

 گوش دادم.  ینید ی عمرم، دعا خوندم و به اجبار سخنران یتمام سال ها یکه به اندازه یهفته ا کی
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 هی یبرا یکار چیه یول  دم،یبه دنبال کار سرک کش دیرس  یهفته به هر کجا که عقلم م کی نیا یتو
 زده بود، وجود نداشت.   رونی ب  ییدختر که بدون کارت شناسا

نداشتم که  یمن چون گوش  یبود، ول   یشرکت خدمات هی یکنم، کار تو دایکه تونستم پ  یکار تنها
 بهم زنگ بزنن، اون رو هم از دست دادم و باز هم خسته و کوفته به مسجد برگشتم.  ازیبخوان موقع ن

 

کرد، توجهم رو جلب کرد و با   یپچ پچ م  شیکه با بغل دست یخانم یبعد نماز مغرب، صدا اونشب
رسه، محترم    یبه نظر م یاگفت : دختر خوب و ساده  شونیکیش دادم که دقت به مکالمه شون گو

 خوادش...    یپسرش م یکنه، فکر کنم برا قیخواد در موردش تحق  یخانم گفت که م

 

رو خدا رسونده   نیا ه،یمذهب یخانواده هیخانم جواب داد: از نماز سر وقتش معلومه که از   یکی اون
 من!  یخواهر زاده  یبرا

 

زدم که اون شخص منم که دارن   یحدس م  ییجورا هی  ی زنن، ول یحرف م  یدونستم در مورد ک  ینم
 کشن.   یبرام نقشه م

اونا فکر کنم و بعد نماز هم   یاز برمال شدن رازم، باعث شد که در تمام طول نماز عشاء، به حرفا ترس
س من درست بود و  حد  یزدن من نباشم، ول  یکه در موردش حرف م یاز ته دل دعا کردم که شخص

کنارم نشست و من رو   یبود که خانم تپل یسخنران  یزدن، چون وسطا یاونا در مورد من حرف م
 دادم.  لشیتونستم دروغ تحو یکه م  ییکرد و من هم تا جا چمیپ سوال

 

نشدن توسط  چیسوال پ یفردا شبش برا یول  دم،یمسجد خواب یهین یقسمت حس یرو هم تو اونشب
و.... تموم و بشه بعد وارد مسجد   یه دنبال عروس بودن، صبر کردم تا نماز و سخنران که ب ییخانم ها

 بشم.
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پولم رو   یکه خورده بودم بيسکوئيت و آب بود و اونشب هم ته مونده  یزیچ ن یشتریچند روزه ب نیا
 رو تکوندم.   بمیته ج  ییجورا هیدو بسته بيسکوئيت کردم و  دیصرف خر

 

  یو وقت دمی ها ساعت رو پرساز مغازه یک ی یاز فروشنده  نکهیزدم تا ا یپرسه م  ابونی خ یهدف تو یب
 شد گذشته، به سمت مسجد پا تند کردم.   یتموم م  یکه هر شب سخنران یساعت از زمان مین  دمیفهم

 

خودم رو به در رسوندم و در   دیام یوجود باز هم با ذره ا  نیبا ا یول  دم،یمسجد رو د یدور در بسته از
 که در مسجد به روم بسته شده و قفله.   دمید یمال ناباورک

 

 یهمه  یبه رو  شهیخدا، هم ی»در خونه  گفت یم شهی حرف مامان افتادم که هم ادیخودآگاه به  نا
 بنده هاش بازه«  

 

که اونشب به روم بسته  یاو از در خونه  دمیدست کش دیچک  نییکه از چشمم پا یاشک یقطره  به
 شده بود، فاصله گرفتم. 

 

 

  ابونای کم کم چراغ مغازه ها خاموش و دراشون بسته شد و خ نکهی رو پرسه زدم تا ا  ادهیپ یرو تو یمدت
 هم خلوت شد.  
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راحت   یلی کردم که خ  ینگاه م ییاز دوازده شب گذشته بود و من با ترس و تعجب به دخترا ساعت
 نشستن.   یکردن و توش م یزد رو باز م   یقابلشون ترمز مکه م ین یماش  یدر جلو

 

افته وحشت کردم   یب  یک یآغوش   یتو دنیممکنه من هم مثل اونا، کارم به هر شب خواب نکهیفکر ا از
 و نا خواسته به سمت خونه پا تند کردم.  

 . دمیرس  یباز هم به خونه نم  دم،یدو یمن انقدر از خونه دور شده بودم که اگه تا صبح هم م یول

و با شتاب به سمت   دمیدوم، به قدمام سرعت بخش  یفکر که اگه الزم باشه تا خود خونه م نیا با
 خونه قدم برداشتم. 

 

دفعه   کیبرام نمونده بود که   ییذاشتم و نا یرو پشت سر م ابونای ساعت بود که با سرعت خ مین
 جلوم ترمز کرد و راننده اش ازم خواست باهاش برم.   ین یماش

 

 رو ندادم و در عوض به سرعت قدمام اضافه کردم.  دمشید یکه نم یاراننده  جواب

  

  نیکه ماش  دینکش  یطول یو رفت، ول دیکنم، راهش رو کش  یبهش نم  ییاعتنا دیهم که د راننده
 کار او رو تکرار کرد و   یاگهید

  نشونیماش ی خواستن ناز نکنم  تو  یازم م یمدل باال نشسته بودن، با لودگ نیماش  یکه تو یپسر دو
  .نمیبش

 

  شونیکیاونا دست بردار نبودن که  یکردم، ول  لیتبد دنیبودم و راه رفتنم رو به دو دهیترس یحساب  
 شد و به طرفم اومد.  ادهیپ   نیشاگرد نشسته بود از ماش یصندل  یکه رو
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او خودش رو به من رسوند و بازوم رو محکم گرفت و گفت:   یول  دم،یدو یسرعت و توانم م نیآخر با
 امشب رو با ما بد بگذرون...   هیخوشکله؟!  یکن  یچرا ناز م 

 

 . ستمیمن خواهر*" تو ن ،یو گفتم: گم شو عوض دمیکش رونیرو از دستش ب  بازوم

 

 .  ..یابونی*"خیشد و گفت: خفه شو عوض  یحرفم عصب  نیا با

 

   ؟ یکن یم  کاریچ گه،ید  ارشینشسته بود، رو بهش گفت: زود باش ب   نیماش  یکه تو یپسر

 

ناز   یلیخانم خ  نیجواب داد: ا  ره،ی من بگ ی دهینگاه چندشش رو از صورت ترس نکهیبدون ا پسره
 .  ادینم ی راحت  نیداره... به هم

 

 .  نیماش  یبه سمت پسره خم شد و گفت: خب به زور بندازش تو رانندهه

 

 . ستادمیمنتظر داداشم وا نجایمن کس و کار دارم و ا ا،یعوض  نی: گم شدم یبهشون غر رو

 

  غیکشوند که ج نیپسره که حرفم رو باور نکرده بود، دوباره بازوم رو گرفت و من رو به سمت ماش یول
  یبکشم و همونطور که خودم رو عقب م  رونی صار دستاش بکردم خودم رو از ح یو سع دمیکش
...  یکن یکه تو فکر م ستمین  ییکردم: تو رو خدا ولم کن... به خدا من از اونا یبهش التماس م دمیکش

 کنم ولم کن...  یخواهش م



 آتش سرد 

47 
 

 

  نیرو باز کرد و خواست من رو به داخل ماش نیمن، در ماش  یپسره بدون توجه به التماس ها یول
 ه.  بکشون

 

دونم از   یکه نم یدفعه دختر هیدونستم و به غلط کردن افتاده بودم که  یکار خودم رو تموم م گهید
 ...  یبر ی خواهرم رو کجا م ،یشده بود، دست پسره رو گرفت و داد زد: ولش کن عوض  داشیکجا پ 

 

  ایاو رو به نا کجا آباد نگاه کرد و داد زد: داداش ب یول م،یکرد یو پسره با تعجب به دختره نگاه م من
 ... نجاستیا یآبج  نجا،یا

 

نشست و   نیماش  یتو عیسر  یلیبود، بازوم رو رها کرد و خ  دهیحرف دختره ترس نیکه از ا پسره
 ازمون دور شد.  نیماش

 

 !  ؟یداد، به سمتم اومد و گفت: خوب  یلب بهشون فحش م ریکه ز  یدر حال دختره

 

  ،ین یبش نجایجدول نشستم که دوباره گفت: پاشو... اگه ا یلبه  یرو یحال  یندادم و با ب یجواب
 برنت.   یو م  انیگشت م یمامورا

 

 کردم؟!  کاری تعجب نگاهش کردم و گفتم: مگه چ با

 

 تا تو رو با خودشون ببرن.   هیکاف ،یهست ی که دختر فرار نی_هم



 آتش سرد 

48 
 

 

 من فرار نکردم!  ی_ ول

 

 !  ؟یکن  یم کاریچ  نجایوقت شب ا  نی_ پس ا

 

 انداخته؟!  رونی گفتم بابام من رو از خونه ب یگفتم؟! م ی م دیبا  یچ یبگم، ول ی زیباز کردم تا چ  دهن

 

 گهید ی! ولاین  ،یاین یخوا یدم، ازم دور شد و در همون حال گفت: م ینم یمن جواب  دیکه د دختره
 که نجاتت بدم.  ستمیمن ن

 

کنارش   دم،یبهش رس یراه افتادم و وقت  میاز جام برخاستم و به دنبال ناج عیسر یل یحرفش خ نیا با
 !  ؟ی: تو هم فرار کرددمیقرار گرفتم و پرس

 

 ! ؟یهست ی_پس دختر فرار

 

 متعجب شدم که ادامه داد: نچ! من فرار نکردم.   شی رکیز از

 

  رونی: چند وقته از خونه بدیاو پرس م،یفاصله گرفت ابونی که از خ یموندم و بعد گذشت مدت  ساکت
 ! ؟یزد
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 شه.   یم یاهفته کی_

 

 ! ؟یبود ابونیخ  یهفته رو تو کی  نی: ادیپرس  متعجب

 

 مسجد موندم.   یشبا رو تو ی_روزا رو آره، ول 

 

 !  ؟یزد رونی شد که امشب ب ی_چ

 

 _ درش بسته بود.  

 

 بندن؟!   ی_مگه در مسجد رو هم م

 

خونه و   یروزا معتاد ب  نیهم ببندن، ا دیو خودش جواب خودش رو داد و گفت: البته با نگفتم یزیچ
 شده.   ادی پول ز یب

 

   م؟یر یم می_ کجا دار

 

 .  یمن بمون شی رو پ یچند وقت  یتون  یم ی_ اگه بخوا
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 رو باز کرد و ازم خواست وارد بشم.   یساعت بعد، دختره در آپارتمان مینگفتم و ن  یزیچ

  

در رو بست، جلوتر   نکهیاپارتمان گذاشتم و دختره بعد از ا ک ی خلوت و تار یالب یپا تو   یشک و دودل با
 ! ؟یستی تا صبح اونجا با یخوا  یاز من از پله ها باال رفت و گفت: تو که نم 

 

 . میشد یپنجاه متر  کیواحد کوچ  هیوارد  و دو تا پله، یس  بایتقر مودنیدنبالش راه افتادم و بعد پ به

 

پهن شده وسط هال بود نگاه  یپتو هیکه تنها فرشش  یو با تعجب به خونه ا  ستادمیدر وا یجلو
 کردم. 

  هیبالش و  هیکنه و فقط  یم یتوش زندگ  یامکانات رو هم نداشت که بشه گفت کس  نیکمتر خونه
 که خونه رو فرش کرده بود، گذاشته شده بود.  ییپتو  یتا شده، رو یپتو

 

بودم، گفت: صاحب   ستادهیدر وا  یکه حاال مانتو و شالش رو در آورده بود، رو به من هنوز جلو دختره
بمونم،    نجایرو ا یکرد اجاره، به در خونه ام قفل زده و من مجبورم چند وقت   ری خونه ام، به خاطر د

 از دوستامه.  یکی مال  نجایا

 

 ه؟ ی: اسمت چدیگذاشتم که پرس ن یزم یرو رو املهکو

 

 .  اسمنی_

 

 .  ممی_منم مر
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 کجاست؟  ییدسشو یشه بگ ی _ خوشوقتم... فقط م

 

 .هییدسشو ،یکنار در ورود کهی_همون در بار

 

خارج شدم،   ییاز دسشو یشدم و وقت ییبدون فرش گذاشتم و وارد دسشو نی زم یام رو رو کوله
 بود.  دهیپهن شده، خواب یهمون پتو  یکه رو دمیرو د میمر

 

 زود خوابم برد.   یلیفکر کنم و خ  یزی مهلت نداد به چ  یو خستگ  دمیسر و صدا کنارش دراز کش یب

 

 سر ظهر بود.  گهیشد و گفت و د  یشدم و البته بهش صبح نم داریب می و ن ازدهیساعت  صبح

 

 میتوش رو خوندم که مر ادداشتی بودمش رو برداشتم و  دهیکه همون اول باز شدن چشمم د یکاغذ
 شه.  یم دایخوردن پ  یبرا ییزایچ هیآشپزخونه  ینوشته بود: سالم، تو

 

 دنیبه آشپزخونه رفتم و با د یبهداشت   سیسرو یجام برخاستم و بعد شستن دست و صورتم تو از
  یکه تنها خوراک  یریدرست کردم و با نون و پن  ییخودم چا  یو براگاز، گل از گلم شکفت  یرو یکتر
 اپن بودن، خوردم.  یرو یها

 

 



 آتش سرد 

52 
 

تمام   وان،یل  هیو  یو قور یکتر هیو تنها   یبود و نه ظرف و ظروف خچالیکوچولو، نه  یآشپزخونه  یتو
 داد. یم  لیآشپزخونه رو تشک لیوسا

دوش   هی اتاق بود رسوندم و بعد مدتها،  یکه تو یزود صبحونه خوردم و خودم رو به حموم  یلیخ
 گرفتم.  یحساب 

 

 کیمرداد ماه و وسط تابستون،  ی االن تو یحموم بودم، ول  ونی روز در م هیفصل تابستون،  یتو من
 ه بودم. نرفت یزندون هم که کال حموم درست و حساب  یهفته بود که به حموم نرفته بودم و تو

 

و شامپو وجود داشت و من از   ونیحموم انواع و اقسام لوس  یبود که بر عکس لوازم خونه، تو  بیعج
 حموم به سر بردم.  یرو تو یساعت میهر کدومش که خواستم استفاده کردم و ن 

 

 هیبا   میمر نکهیتا ا دمیچرخ  یخونه م یتو کاری شد که از حموم در اومده بودم و ب یم یساعت سه
 داد. انیدستش که توش دوتا ظرف غذا بود، به خونه برگشت و به خلوت طاقت فرسام پا یتو لونینا

 

  یرو لونی پتو نشسته بودم، رو بهش سالم کردم که جوابم رو داد و بعد گذاشتن نا یکه رو همونطور
 پتو به آشپزخونه رفت و دستاش رو شست و برگشت. 

 

ظرف رو به طرفم گرفته بود،   هیکه  یدر آورد و در حال لونیاغذا رو از ن یبه روم نشست و ظرفا رو
 بخور.  فتادهیگفت: تا سرد نشده و از دهن ن

 

 . یدیرو از دستش گرفتم و گفتم : ممنون، زحمت کش  ظرف
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 _خواهش!  

 

مشغول خوردنش شد و من هم با  یدهنش گذاشت و دو لپ یبار مصرف، غذاش رو تو هیقاشق  با
او با سؤالش من رو از فکر در   نکه یکه گرفته بود رو خوردم تاا یاز برنج و کباب   یجورواجور، کم یفکرا

 آورد و سکوت رو شکست. 

 

 یبه بعد م نیگم از ا ی: مد یسؤالش نشدم، دوباره پرس یمتوجه  دید ینگاهش کردم و او وقت رهیخ
 ؟ یکن  کاریچ یخوا

 

 بوده...  دهیفا یب  یکار نرفته باشم، ول ینبوده که برا ییهفته جا هی نیا یدونم! تو ی_ نم

 

 کار برات جور کنم. هیتونم   یم ی_ اگه بخوا

 

 !؟ی_واقعا! چه کار

 

 _حاال ناهارت رو بخور تا بگم.

 

کرده بود رو   ری که بد جور ذهنم رو درگ یحرفش خودش دوباره مشغول خوردن شد و من سوال نیا با
 : دم یپرس
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 ! ؟ینک  یم ی_ تنها زندگ

 

 _ آره. 

 

 _ مادر و پدرت کجان؟!

 

 _عمرشون رو دادن به شما. 

 

  نه،یاش بشچهره  یرو یا یناراحت نیکوچکتر نکهیو بدون ا الیخ  یاو ب  یحرفش شوکه شدم، ول از
  یلیگفت: مثل جغد نگاهم نکن، اونا خ  دیمن رو د ی رهی نگاه خ یخورد و وقت ی همچنان با ولع غذا م
 .  ادینم ادمیازشون  یزی ساله که مردن، من چ

 

 _ خدا رحمتشون کنه. 

 

 .  امرزهی_ خدا رفتگان تو رو هم ب

 

با دهن   میظرف انداختم و درش رو بستم که مر  یبخورم قاشق رو تو یزیتونستم چ ینم گهیکه د من
 ! ؟ی: چرا فرار کرد دیپر، پرس
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 خانواده ام!  یاعتماد یحرف مردم و ب _ به خاطر

 

 ! یااحمقانه لی_ چه دل

 

ممکنه،   یجا  نیانتخاب و خونه امن تر نیرک بودنش متعجب شدم که او ادامه داد: فرار، بدتر از
 .  یکه فرار رو انتخاب کرد یاشتباه کرد

 

  ابونیخ یتو یزندگ ،یباش  یدختر  بد ادی ناراحتم انداخت و گفت: بهت نم ی  افهیبه ق ین یب  زیر نگاه
  یبودم، االن معلوم نبود چه وضع دهیتر رس رید شبی!... اگه دهیمثل تو کار سخت یدختر یبرا

 . یداشت

 

 هیول کن قض میمر یافتادم، ول فته،ی که ممکنه بود ب یو اتفاق وحشتناک شبید ادیحرفش به  نیا با
  یبودت کمکت نم  دهید گهید ی ک یمن  یبه جا شبیگفت: اگه د دیفکر د یمن رو تو  ینبود و وقت 

من هم بهت کمک کردم و   ینیب  یکنه، اگه م یاعتماد نم یابون یدختر خ هیکس به  چیکرد، چون ه
 شدنش وجود نداره.   دهینگران بودن از دزد یبرا یزیخونه چ نیا یبود که تو نی ا یبرا نجا، یا وردمتآ

 

 ! ؟یرک  یلیبهت گفته خ  ی_ تا حاال کس

 

مونم و از اون   یم نجایرو ا یباز کنم، من فقط چند روز تی خوام چشمت رو به واقع  ی_ من فقط م
 برم.   یتونم بهت قول بدم که تو رو هم با خودم م  ینم یرم، ول یخودم م یبعد به خونه 
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 ! ه؟یچه جور کار یکه گفت  ی_ کار

 

ده و تازه اگر هم بده، تو  یکس و کار، کار نم   یدختر ب هیکس به  چیرو بهت بگم که ه  نیاول بزار ا _
 .  یدار ازیموندن ن یجا برا  هیبه    اول از کار

 

  یمن کار یسکوت کرد و من منتظر به لبهاش چشم دوختم که بالخره به حرف اومد و گفت: ول  او
 !  یخونه بمون نیهم  یتو یتون یدن و هم م یبهت م  ی برات سراغ دارم که هم پول خوب

 

 ! ؟ی_ چه کار

 

داره، اگه تو  ادیها زخونه  نیاو از ا م،یاش نشستخونه یدوستمه که االن تو نی داداش هم ی_ کار برا
 خواب.  یو هم جا یهم حقوق دار ،یهم براش کار کن 

 

 ! ؟یاجاره خونه بد یکه نخوا یکن ی_ پس چرا تو براش نم 

 

خب   یکنم، ول  یجواب داد: من هم براش کار م   یحرفم شوکه شد و بعد مکث  نیکردم از ا احساس
 دارم.   ازیخونه، حقوقم رو تمام و کمال بده، چون به پولش ن  یبهش گفتم  به جا

 

 انجام بدم؟   دیکه من با هیچه کار نیا یبگ  یخوا ی_ خب حاال نم 
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 .  ینی ب ی و خودت م میر  ی_ فردا با هم م

 

که گفته بود، از  یانجام کار یو برا میفرداش به همراه مر نکهیتا ا دم،یمورد نپرس نیدر ا یزیچ گهید
 .  میخونه خارج شد

 

  یبا گوش میو مر میشد ادهیشهر پ  یباال یادر خونه  یجلو ن،یبعد عوض کردن چند تا ماش  اونروز
 .  میدر یرو گرفت و به مخاطبش گفت: سالم، ما جلو یاکه داشت، شماره  یاساده

 

جلومون   یی مدل باال نینگذشت که ماش یجمله، تماس رو قطع کرد و مدت  هی  نیبعد گفتن هم  میمر
جون، چرا   یگفت: سالم مر میرو به مر ییشد و با خوش رو ادهیازش پ  یپوش  کیو خانم ش ستادیوا

 خونه که من منتظرت نذارم.   یای م ینگفت

 

 .  دمیکه رس ستیوقت ن  یلی! من خستیمهم ن زم،یجواب داد: سالم عز میمر

 

 ! ؟یکن  ینم  ی! دوستت رو معرف یگفت: مر میبه من نگاه کرد و رو به مر خانمه

 

و از فردا اون برات   اسمنهیصورتش نشسته بود، گفت: اسمش   یدونم چرا رو  یکه نم  یبا اخم میمر
 کنه.   یکار م

 

که ازمون خواسته  ایدر جواب تعارف رو میکرد، دست دادم و مر یمعرف ایرو  خانمه که خودش رو با
 ... گهیوقت د هی  یباشه برا  دیو بازد دید  م،یگفت: ما عجله دار  م،یبود به خونه اش بر
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که  میمر یرو برداشت و من با اشاره  یپاکت  ن،یعقب ماش یصندل   ینگفت و از رو یزیچ گهید ایرو
مارکه   شیلوازم آرا  نیگفت: ا میرو به مر ایگرفتم و رو ایپاکت بزرگ رو از دست رو  رمش،ی گفته بود بگ

 کنم.   یبرگردوندنشون قبول نم یرو برا یبهانه ا چیه ده،ی و تازه از خارج برام رس

 

 . میشد  دور ایاز رو  دست من رو گرفت و ا،ینازک کرد و با گفتن خداحافظ رو به رو  یپشت چشم میمر

 

 طونهیش  ،یمر یگه مر یبه من م  یچندش ه  یزد: دختره  ینگاه کردم که غر م  میتعجب به مر با
 سرش.    یبزنم تو  یکیگه  یم

 

 .  ییو گفتم: خب تو هم بهش بگو رو  دمیغر زدنش خند به

 

 گم.   یحتما م نمشی دفعه که بب نی! ادیو گفت: چرا به فکر خودم نرس ستادیوا هوی میمر

 

 ! م؟یببر دیرو کجا با نایپاکت اشاره کردم و گفتم: حاال ا به

 

 میببر دی! باگهیسالمندان!... خب معلومه د یخونه م یبر یدست بلند کرد و گفت: م یتاکس یبرا
 . شگاهیآرا

 

 بره؟!  ی_ اونوقت چرا خودش نم
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که تو رو باهاش آشنا کردم تا   نهیسر داره و هزار سودا، من هم هزار تا کار دارم، واسه هم هی_ خودش 
 . یکار من رو انجام بد

 

من رو   یجواب دادم به سواال یکه معلوم بود گرما کالفه اش کرده و حوصله  میاز مر یزیچ گهید
 .  مینشست یتاکس  یو تو دمینداره، نپرس

 

  چیدادن بسته و خوردن ساندو ل ی و بعد تحو میرفت یلوکس و بزرگ یزنانه  شگاهیبه آرا میبا مر اونروز
 . میبه خونه برگشت ،یچ یساندو یتو

 

و   میگرفت یرو م   ییهمون خونه، بسته ها در یجلو  ایروند ادامه داشت و ما هر روز از رو نیروز ا  چهار
 .میکرد  یها و چند تا مغازه پخش م شگاهیآرا یتو

 

  ادیدادم، چون هم کار ز یچون و چرا انجام م  یگفت رو ب یم  میکه مر یبودم و هر چ  یم راضکار از
 شب داشتم.  مهین عقلیال یگذروندن شب و در امان بودن از مردا یجا برا هی نکهینبود و هم ا یسخت

 

  لیپارک منتظر تحو یهم بود، تو نیکه سنگ یاگرفتن بسته لیاز ظهر روز پنجم بود و ما بعد تحو بعد
 .میاش نشسته بود  رندهیگ

 مینبود و مر یخبر رندهی گ لیاز تحو یشد، ول  ی م کیگذشته بود و هوا کم کم داشت تار یادیز مدت
 داد. یتکون م نیزم  یپاش رو رو یعصب

 



 آتش سرد 

60 
 

 

گفتم:  میو با فاصله از ما نشسته بودن نگاه کردم و رو به مر  مکتین یکه رو  یدوتا خانم چادر ا به
 نظر گرفتن، ها!   ریما رو ز یل ی! خستن؟یاون دوتا خانم ن نیبب  میرم

 

بهت گفتم    یگفت: وقت یآروم یو با صدا دیرد نگاهم رو دنبال کرد و ناگهان رنگ از صورتش پر میمر
 به سمت شرق پارک بدو! یبدو، پاشو و تا توان دار

 

 ! ؟یچ ی_ برا

 

  دیمنتظر مرگت باش! پس با یُحکمت اعدامه! اگه بسته رو هم بنداز یفت یب  ریقدر بدون اگه گ نی_هم
 ! یبا بسته ها از دستشون در بر یبتون

 

آب دهنم رو قورت دادم و به خانم ها نگاه کردم که از جاشون بلند شدن و هر کدوم به  یسر در گم با
 رفتن.   یطرف

 

 بدو....  اسمن،ی از جاش بلند شد و گفت:  هوی میمر

 

 که ازم دور شد.   دینرس هیکرد و به ثان دنیحرف خودش شروع به دو نیا با

 

پا به فرار گذاشتم و به  د،یدو یکه به سمتم م یخانم چادر  دنیترس و لرز از جام برخاستم و با د با
 . دمیفرار کرده بود، دو میکه مر یخالف جهت 
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داشت بازنده بودم،  دنیبه دو ازیکه ن ییها یباز یو تو  آوردمی نفس کم م دنیدو یتو شهیهم من
 که خودم از شتابم در تعجب بودم.  دمیدو  یاونروز آنچنان م یول

 

زدم   رونی بود، ب  کی شب رو شکست بده و تار یکی انبوهش نتونسته بود تار یکه با چراغ ها   یپارک از
و دستور    اومد یخانمه ول کن نبود و همچنان به دنبالم م یادامه دادم، ول دنیبه دو ابونی خ یو تو

 داد. یم ستیا

 

پارک شده   ینایبرم و فقط از کنار ماش  دیدونستم به کدوم طرف با ینفس نفس افتاده بودم و نم به
 یشد و من خودم رو در مقابل مرد  دهیکش یدستم توسط کس هویکه  دمیدو  یم ابون،یکنار خ ی
 . دمید یکلیه

 

مرده همانطور که مچ  یول دم،یند اعدام دداشت، نگاه کردم و خودم در ب شیصورت مرده که ته ر به
کرد و من رو هم مجبور کرد که به  دنیپارک شروع به دو کیدستم رو گرفته بود، به سمت قسمت تار

 دنبالش بدوم.  

 

  رونیکردم دستم رو از دستش ب  یزدم، سع  یو نفس و نفس م دمیدو یکه با به پاش م همونطور
 خوام کمکت کنم.  یاو محکم تر مچ دستم رو گرفت و گفت: من م یبکشم، ول 

 

 راحت شد و باهاش همراه شدم.   المی خ  یحرفش کم نیا با
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تونستم خودم رو بهش برسونم،    ینفس کم آورده بودم و نم گهیو د میبود دهی رو دو یادیز یفاصله 
بدوم و خودم   عتریست که سرخوا  یو از من هم م دیدو  یکرد و همچنان م یاو دستم رو رها نم  یول

 رو بهش برسونم.  

 

 یبود که چ دهیدونم از کجا فهم   یاو که نم یتونم ادامه بدم، ول ینم گهیسرش غر بزنم که د خواستم
 ادی تا نفست ب مینیش  یجا م هیاالن  ار،یخسته ام نگاه کرد و گفت: طاقت ب یخوام بگم، به چهره  یم

 سر جاش.  

 

  ن ییرفت و من رو هم به دنبال خودش پا  نییکه جلومون بودن پا یکی تار یهانگفتم که از پله  یزیچ
کشوند و   واریکنار د یمن رو به پشت شمشادها  هوی م،ی دیرس  کیتار یپله ها ن ییبه پا  یو وقت دیکش

 . نمی ازش بش  یکم یمجبورم کرد رو به روش و با فاصله 

 

 نداشتم.  دنیدو یبرا  یینا گهیوخت و دس ی م یزدم و گلوم حساب ینفس م نفس

 

  یدستش رو رو هویتونم ادامه بدم که  ینم گهیزانوش نشسته بود، بگم د هی یرو به او که رو  خواستم
 دستاش خم شد.   یسرم گذاشت و مجبورم کرد خم بشم و خودش هم رو

 

و با تمام وجودم ترس رو لمس کردم و    دمیشن  یمأمورا و به دنبالش تپش قلبم رو م دنیدو یصدا
 کار خودم رو تموم دونستم. 
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دور و دورتر شد و  د،یدو یکه م  یکس یپا یدادم که صدا یاطرافم گوش م یترس به صداها با
سرم رو باال   سرم برداشت و من  یدستش رو از رو ینشد، مرد ناج دهیشن ییصدا یبعد وقت یالحظه 

 گره خورد.  راش،یگرفتم و نگاهم با نگاه گ

 

 !  ؟یبدو یتون  یبسته رو از دستم گرفت و گفت: م  ره،ی نگاهش رو از صورتم بگ نکهیا بدون

 

 گردن، پاشو...   ی! مأمورا االن بر میبتون  دینه! تکون دادم که گفت: با یرو به دو طرف به نشانه سرم

 

 ... تونم ادامه بدم.ینم گهیتونم.. د ی_ن... نم

 

 تمومه! گهید یبرس  ابونیاشاره کرد و گفت: اگه به خ  ابونیخ به

 

  یشد، فرصت نداد حرف یم کیو بهمون نزد دیدو یکه م یکس یپا یبگم که با صدا یزیچ خواستم
 بزنم که بازوم رو گرفت و من رو با خودش بلند کرد و مجبورم کرد باز هم باهاش بدوم. 

 

به   یاو فشار  یسست شد، ول دنیدو یو پاهام برا  دمیرو از پشت سر شن یگفتن مأمور ستیا یصدا
 رسه، تو فقط بدو!   یدستش بود، داد و گفت: نترس بهمون نم  یبازوم که تو

 

 و   ختمی پاهام ر یتوانم رو تو یته مونده  
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از کجا   هویدونم  یکه نم  ینی و ماش  میدیکنار پارک رس ابونی به خ نکهیتا ا دمیسرعت بخش دنمیدو به
نشست و من رو هم به  نیعقب ماش یصندل  یرو عیسر یلیشد، جلومون ترمز زد و مرده خ  داشیپ

 رو بست.   نیداخل کشوند و در ماش 

 

  ی م ینفس نفس زدن رو به راننده که با سرعت رانندگ انیو او در م میدو به نفس نفس افتاده بود هر
 .ید یبه موقع رس  یلیکرد، گفت: دمت گرم!.... خ

 

جون تر از اون بودم که بخوام    یب  یشونه ام افتاده بود، ول  یاومد و شالم از سرم رو یباال نم نفسم
 گذاشتم.  یپشت  یدادم و سرم رو رو هیتک  یصندل  یحال به پشت یسرم کنمش که ب 

 

 !؟یبه روم لبخند زد و گفت: خوب  ،یناج  مرد

 

 حرف زدن نداشتم که به چشماش نگاه و به زدن لبخند اکتفا کردم. یبرا یجون گهید

 

نگاهش  نکهیحالش رو نداشتم و هم ا نکهیهم ا یو چرا کمکم کرده، ول هیخواست بپرسم ک یم دلم
  یکردم که از قبل م یاحساس م ییجورا  هیذاشت به بد جنس بودنش شک کنم و  یبود که نم  یجور

 شناسمش.  

 

  یراننده که اصال حرف م،یشد ادهیما ازش پ یمتوقف شد و وقت یدر آپارتمان  یجلو  نیبعد، ماش یساعت
 گازش رو گرفت و رفت.   ،یحرف  چینزده بود، باز هم بدون ه
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او که معلوم بود   یشدم، ول رهیشد خ  ینم دهیخوب د ی ک ی تار یاش که توترس و وحشت به چهره  با
 رسونم.   ینم یبی گفت: نترس! من بهت آس یذهنم رو خونده با لحن آروم

 

 ! ده؟یترس یجلوه بدم، گفتم: حاال ک  یخودم رو قو نکهیا یآروم شد و برا یلحن آرومش، دلم کم از

 

در آپارتمان رو باز کرد  ،یحرف  چیبدون ه یشد، ول دهیهم د یک یتا  یاش، توچشم یشدن حلقه  بزرگ
 .  میچهارم رفت یو واردش شد که به دنبالش وارد آپارتمان شدم و با آسانسور به طبقه

 

  یو بهش نگاه کنم وحشت داشتم و فقط نوک کفشش که ب رمیسرم رو باال بگ  نکهیآسانسور از ا یتو
 کردم.   ینبودرو نگاه م یشباهت به کفش کوهنورد

 

فکر کردم   نیپر شده بود، گذاشتم، تازه به ا یکه با امکانات کم  یصد متر یخونه  یهم که پا تو یوقت
 اومدم.   نجایکردم که باهاش تا ا یکه چه کار احمقانه ا

 

کوچک و    یراهرو یانداخت و رو به من که تو زیم یرو رو دیبود، کل ستادهیوا  که حاال وسط هال او
 تو!   ای! ب؟یستادی بودم، گفت: پس چرا وا ستادهیدر وا یجلو

 

 برم.  دی_ من... من... با

 

 تعجب نگاهم کرد و گفت: کجا؟!   با
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 _ خونه! 

 

 ندارم!  ی_ گفتم که، باهات کار

 

 برم خونه!  دیمن با ی_ ول

 

 من احمقم؟!  یکن یمبل رها کرد و گفت: چرا فکر م یرو رو  خودش

 

 !  ه؟ی_ منظورت چ

 

 خانوم!  اسمنیتو خبر دارم....  زی_ من از همه چ

 

داشتم،  یکه به طرفش قدم بر م  ی تلفظش کرده بود، متعجب شدم و در حال ظی اسمم که غل دنیشن از
 ! ؟ی!... چرا منو نجات داد؟ی هست ی: تو ک دم یپرس

 

 رو در کن تا برات بگم.   تیخستگ  ایمفصله، ب  اشهی_قض

 

ابروش رو باال   یتا هیمردونه اش نگاه کردم که  یمبل و روبه روش نشستم و متعجب به چهره  یرو
 خوبه!  ی لی ها! سرعتت خ میانداخت و گفت: خودمون
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 ! یدیدو ین ممثل م ،یبود دهیمن ترس ی_ تو هم اگه به اندازه

 

بعد  یگوشه و سمت چپ قرار داشت رفت و لحظه ا هیکه  یجاش بلند شد و به سمت آشپزخونه ا از
 دستش برگشت.   یآب تو وانیل هیبا 

 

 . ادی رو به سمتم گرفت و گفت: بخور تا حالت جا ب وانیل

 

 دمید یمزه مزه اش کردم و وقت  یشه، کم  یمتوجه ام نم نکهیا الیرو از دستش گرفتم و به خ وانیل
 .  دمینداره، اون رو سر کش  یعاد ریغ یمزه

 

گذاشته  زیم یکه رو یبسته ا یاز تو  یزی وسط نشست و مشغول در آوردن چ زی و کنار م نی زم یرو
خوره،    یکنه بعد م  یتو که اول آب رو مزه م یبه با هوش یبود، شد و در همون حال گفت: دختر

 مواد شده باشه!  یده و ساقچطور ممکنه گول خور 

 

  رونیرو از داخل بسته ب یاجعبه  الیخ  یاو ب یو به سرفه افتادم، ول دیگلوم پر یحرفش آب تو از
 و مشغول باز کردنش شد.   دیکش

 

 ! ه؟یگذاشتم و گفتم: منظورت چ  زی م یرو رو وانیل

 

که باال   یو در حال   دیکش رونیرو ب   یرنگ  دیگرد سف یبزرگ حاو  لونینا هیباز شده،  یداخل جعبه از
 ! نهینگهش داشته بود، گفت: منظورم ا
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  یقدرت حرف زدن نداشتم که بسته رو رو یهوا بود، نگاه کردم، ول  یکه تو یاو مبهوت به بسته مات
 ! شهیکی تازه  نیگذاشت و با اشاره به داخل جعبه، گفت: ا  زیم

 

 بزرگ گرد بود، رو نگاه کردم.   یهاز بستهکه پر ا یجعبه ا یو تو دمیپر نییمبل پا از

 

 گفته بود حکمم اعدامه!  میشدم که چرا مر  یمتوجه م تازه

 !  ادیافتادم، کمتر از اعدام، ممکن نبود سرم ب یم ریهمه جنس اگه گ نیا با

 

ها رو به جعبه زد، بسته  یم رونی بر خالف من که رنگ به رو نداشتم و قلبم از دهنم داشت ب پسره
 روغنه!  ینونمون تو گهیبرگردوند و گفت: د

 

 .  میخبر بد سی... به پل دی... بادیکه بود به حرف اومدم و گفتم: با یهر جون کندن  به

 

 !  ؟یگفت ینگاهم کرد و گفت: چ متعجب

 

 . میلو بد سیو دار و دسته اش رو به پل   میمر دی_ با

 

 !  ؟یرو به من دوخت و گفت: به چه جرم نشیب  زیر نگاه
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 ! پخش مواد! گهی_ معلومه د

 

 ! ؟یزد ی خودت رو به خنگ  ای ی_تو واقعا خنگ

 

شاخش   یحکم اعدامت رو  یفتادی م ری نگاهش کردم که گفت: اونا ازت سوءاستفاده کردن، اگه گ جیگ
 بود. 

 

 یهم م  میو مر ایرو یدادم، من مأمورا رو تا خونه  یمن همه شون رو لو م یجانب گفتم: ول به  حق
 بردم.  

 

 !  ؟ی_واقعا! مگه تو خونه شون رو بلد

 

 . دمیاش ددر خونه  یرو هم جلو ای کردم و رو  یزندگ م ی_ خب آره! من با مر

 

 بهتر دارم!   یمن نقشه ینگاهم کرد و گفت: ول  نانهیب  زی هم ر باز

 

 ! ؟یا_چه نقشه

 

 .  می_ مواد رو بهشون برگردون
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 _ محاله که من بزارم!  

 

 انی دختر جون! بزار روشنت کنم جر نیمبل نشست و گفت: بب یرو ستم،یباغ ن   یمن کال تو دید یوقت
 از چه قراره... 

 

 هیتوش بود چقدر اسباب و اثاث میکه مر یاخونه  یشه بگ ینگاهش کردم و او ادامه داد: م  کنجکاو
 داشت؟  

 

 ...  یچی ه بای _ تقر

 

 رو زد؟    ایرو یجنس، زنگ در خونه لیموقع تحو می_چند بار مر

 

 در!   یجلو آوردی زد و او خودش بسته رو م  یبهش زنگ م م یداره؟! مر ی_چه ربط 

 

بشه تا اگه   هیزود تخل ،یافتاد ریاگه تو گ نکهیا ینداشت برا لهیتو رو توش برد، وس میکه مر یا_خونه 
بگم که اونجا اصال خونه اش  دی هم با اینکنن!... در مورد رو دایپ یمدرک ،یداد سی آدرسش رو به پل

   ن،یرفت  یشما م یشده و وقت ی زده و وارد ساختمون م یها رو م هیاز همسا یک ینبوده، او زنگ در 
وقت زنگ در خونه اش رو   چیه  میهم مر نیهم ینشه، برااونجا خو یو تو فکر کرد رونی اومده ب یم

 نزد.  
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:  دم یکه زده رو هضم کنم، پرس ییتونستم حرفا نکهیو بعد ا دیسرم سوت کش دم یشن یکه م یزیچ از
 !  ؟یدون یرو م زای چ نیتو از کجا ا

 

فرصت با تو برام به دست   نینظر دارم و منتظر فرصتم... که خب ا ریرو ز میوقته که مر یلی _من از خ
 اومد. 

 

 !  ؟یچ ی_ فرصت برا

 

 _ فرصت پولدار شدن!  

 

 !  ؟یخودت مواد رو بفروش یخوا   یم ؟ی_ چه جور

 

 رسن.   یگوله حسابم رو م هیخودشون با  سا،ی کار رو بکنم که قبل از پل نی_ اگه ا

 

 !؟یشناس ی_من رو از کجا م

 

 .  دمید یهمراه شد میکه با مر ینظر داشتمتون و تو رو هم از همون وقت ری_گفتم که ز

 

 بکن.   نایبا ا یرم، تو هم هر کار دوست دار یبرخاستم و گفتم: به هر حال من که فردا م نیزم  یرو از
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 !... کجا؟! ؟ی_ بر

 

 خوام به خونه برگردم.   ی_ خونه! م

 

  داتیپ ی! هر جا که بر؟یکن یزارن راحت زندگ یکه ازشون دستته م یهمه جنس نیبا ا یر کرد_ فک 
 .  رنی گ یجونت رو م رن،ی کنن و اگه نتونن جنسا رو ازت بگ یم

 

 گردونم!   ی_ خب! جنسشون رو بهشون بر م 

 

   ؟یببر ابونیبسته رو تا سر خ نیا ی_ واقعا؟! جرأتش رو دار

 

 ! رنی بگ انیدم، خودشون ب  ی_ بهشون آدرس م

 

 کجان؟  یدون ی_ مگه م

 

 _ نه! 

 

   ؟ید یبهشون آدرس م ی_ پس چجور
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 کنم؟  کاریچ  دی! حاال باای!... خدا یپرس یچقدر سوا م یمبل انداختم و گفتم: وا یرو رو خودم

 

 .  یگرد یو تو هم با دست پر به خونه بر م   میش یهر دو پولدار م ،یکه من بگم رو بکن ی_اگه هر کار

 

 خوام.    یرو نم ادی که با بدبخت کردن مردم به دست ب ی_ من پول

 

 برو.  یهر جا که خواست  خب! تو نخواه، تو من رو وارد گروهشون کن و بعدش هم  یل ی_ خ

 

 !  ؟ی_چطور

 

مقدار کوچولو از   هیگردن، من و تو  یجنس از اونا دست ماست و اونا دنبال جنساشون م ی_کل
 اش با من... !   هیبق گهی سراغمون و د انیو اونوقت خودشون م میفروش یجنساشون رو م 

 

 !  ستمیمن دنبال درد سر ن ی_ ول

 

 ! ؟یضرر بزن  یجنساشون، بهشون کل   دنیزارن تو با دزد یاونا م ی_فکر کرد

 

 .  دمیمن ازشون جنس ندزد ی: ولدمیغر تیشدم و با عصبان   یعصب
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چه جنسا رو داشته  ارن،ی ب رتیکنن!... اونا االن همه جا دنبالتن و اگه گ یفکر نم  ینجوریاونا ا ی_ ول
 کنن!  یکارت رو تموم م ،یو چه نداشته باش  یباش 

 

 یرم، تو  یشد و گفت: من دارم مدستام گرفتم که از جاش بلند  یزانوم خم شدم و سرم رو تو یرو
 .  میکن یاز فردا کارمون رو شروع م  یهست... خوب فکرات رو بکن و اگه قبول کرد یخوراک   خچالی

 

 . دمیباز و بسته شدن در رو شن یبعد صدا یارو بستم و لحظه چشمام

 

  یو بعد کل دمیمبل دراز کش یبخورم و رو یزینتونستم چ ادیز یحالم بد بود که با وجود گرسنگ  انقدر
 .  دمیبود، خواب بیو غر بیکه رفتار و حرکاتش عج  یپسر یفکر کردن به حرفا

 

اومد کجام و چه  ادمی نکهیشدم و بعد ا داریزنگ در ب یدونم ساعت چند بود که با صدا  ینم  فرداش،
 باز کردم.    یپسر ناج یافتاده، به سمت در رفتم و در رو برا  یاتفاق

 

  یم یباهاش احساس راحت ییجورا  هیو بر عکس  دمی ترس یکه از تنها بودن باهاش نم بود  بیعج
 کردم.  

 

محض باز کردن در، ازش فاصله گرفتم که وارد خونه شد و بعد بستن در گفت: تا حاال خواب  به
 ! ؟یبود
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  یبهداشت  سی زدم سرو  یراهرو بود و حدس م یکه تو یجواب دادن به سؤالش، به سمت در یجا به
 شدم.  سی باشه، رفتم و وارد سرو

 

و به  دمیآشپزخونه شن یتلق تلوقش رو از تو یو صدا مشیهال ند یخارج شدم، تو  سیاز سرو یوقت
 اون سمت رفتم.  

 

اپن  ی که جلو یبلند هیپا یصندل   یگاز گذاشته بود، از گاز فاصله گرفت و رو یرو رو یکه کتر او
 یبودم،  کالفه دستش رو تو ستادهیطرف اپن وا نیمن که ا ندیگذاشته شده بود، نشست و با د

 کنم.  یدم م ییو چا شهی جوش م  یاالن کتر ن،یبش ای کوتاهش فرو کرد و گفت: ب یموها

 

 رهی نگاهش رو ازم بگ نکهیبلند نشستم و او بدون ا هیپا  یصندل  یطرف اپن و رو نینگفتم و ا یزیچ
 شد؟!   یچ  جهی : خب! نتد یپرس

 

 ! ؟یچ یجهی گفتم: نت زنه،ی حرف م یدرمورد چ دونستمی م  نکهیا با

 

 ! یکن  یکه باهام همکار یبابا!... مجبور یچ ی_ ه

 

 !ستمیمجبور ن چمی_ه

 

 مید یرو انجام م یبعد خوردن صبحونه، کار بسته بند  از جاش بلند شد و گفت:  ییدم کردن چا یبرا
 . میکن  یو از فردا هم کار فروش رو شروع م 
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 من هنوز نگفتم که موافقم.  یجز قبول کردن ندارم گفتم : ول  یدونستم راه یم  نکهیا با

 

 

به سمتم برگشت و داد زد: پس پاشو اون جنسا رو ور دار و از    هویبود،  ختهیر  ییچا یقور یکه تو او
 . رونی برو ب نجایا

 

و گفتم: حاال چرا جوش    نداختمیخودم رو از تک و تا ن یول  دم،یو ُتن صداش ترس  ینگاه عصب  از
 قبوله! گهی! باشه د؟یاریم

 

آب جوش   ختنیاش جذبه داده بودن رو باز کنه، مشغول رکه بد جور به چهره ییاخما نکهیا بدون
 غلط بکنم که باهاش مخالفت کنم!  گهیفکر کردم که د نیشد و من به ا یقور یتو

 

رو شست   ف یکث یگاهش خوردم و بعد صبحانه هم خودش ليوانها یگاه و ب ینگاه ها  ری رو ز صبحانه
 .میوسط سالن رفت  زیمواد، به سمت م یبسته بند  یو با هم برا

 

بسته از  هیماسک بهم داد و ازم خواست بزنمش،  هی نکهیو او بعد ا مینشست ز یو پشت م نی زم یرو
 و بعد زدن ماسک، درش رو باز کرد.   دیکش رونی مواد رو ب
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 لونینا یمواد رو تو  یمقدار ،یکوچک  یکی کردم که با قاشق پالست یدقت به حرکات دستش نگاه م با
گرفت و سپس در   یوزنشون رو اندازه م یکوچک یتال یجید  یو با ترازو ختیر یم  کیکوچ  یلیخ یها

 دوخت.   یدستگاه به هم م هیها رو با  کیپالست

 

  زم،یبسته ها مواد بر یبسته رو که آماده کرد، قاشق رو به دستم داد و ازم خواست مثل او توتا  چند
 کنم.   یرو نم  نکاریانداختم و گفتم: من ا زیم  یمن قاشق رو رو یول

 

آدم،  یقاشق رو برداشتم و مثل بچه  عیشدم و سر مونیبهم نگاه کرد که از گفته ام پش   یبا چنان اخم 
  یکیکوچک پالست یبسته ها یتو ه،یدونستم اسمش چ یرنگ که نم  دیسف پودر ختنیمشغول ر

 شدم.

 

  ریمن احساس کردم که لبش ز یهم گره خورده بودن، ول  یکه ابروهاش به خاطر اخم، تو نیا با
 خنده.  یماسک خندونه و داره به من م

 

من   یگذاشت و همونطور که مشغول وزن کردن بسته ها بود، برا هیگرد رو کنار بق کیکوچ ی بسته
تا با پخششون اونا  میکن  لیتبد  کیکوچ یهابسته از مواد رو به بسته  هیداد که قراره  یم حیهم توض

بهشون،   نشونبرگرد یتا در ازا می ذار  یم یبسته ها رو به حال خودشون باق  ی  هیکنن و بق دایما رو پ 
 .میری ازشون پول بگ

 

 هست؟!  یاسمشون چ  نایگرد رو به دستش دادم و گفتم: حاال ا کیکوچ یبسته

 

 . نیهم هروئ  یک یو  شهی_کراک و دوتا بسته اش هم ش
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  یم یزنه و از هم متالش  یکنه، بدنش کرم م دایپ ادیبهش اعت یگن اگه کس یاز هموناست که م  نای_ا
 شه؟!

 

 _ آره از هموناست! 

 

 !؟یافتادم چ ریرو با خودم حمل کنم، اگه گ نایترسم که بخوام ا ی_ من م

 

 . شیدم به تو تا بفروش  یم یک ی یک یکنم و  یرو حمل م نا ی_ نگران نباش! من همه جا باهاتم، خودم ا

 

 شکالت هم نفروختم که بلد باشم، چه برسه به مواد!  هیمن تا حاال  ی_ ول

 

 . ی ری گ یدست طرف و پول رو م یتو یزار یو منامحسوس جنس ر  ی لینداره که! خ  ی_ کار

 

 کنم؟!  کاریچ  ؟یشد چ دایوقت صاحب جنسا پ  هی_ اگه 

 

 .ی اریمن م  شی_او رو پ 

 

 .  میکرد یکوچک مواد رو بسته بند یحدود پنجاه بسته  ییو دوتا دمینپرس یزیچ گهید
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و با اخم    تیبسته رو به دستش دادم و مشغول کش و قوس دادن به بدنم شدم که با جد  نیآخر
 .  اریور دار ب وهیدوتا آبم خچالی  یادا و اطوارا، پاشو از تو نیا  یگفت: به جا

 

صورتم برداشتم و به سمت آشپزخونه    یبکنم که ماسک رو از رو یصداش نذاشت مخالفت   یتو تیجد
 رفتم. 

 

و ازش پر   وانیدوتا ل نکهیبرداشتم و بعد ا وهیپاکت آبم  هیآشپزخونه  یکوچک گوشه خچالی یتو از
 کردم، به هال برگشتم.  

 

بود  ختهیر  لونینا هیدونستم، بسته ها رو داخل  یکه هنوز اسمش رو نم  یقد بلند و چهار شونه ا پسر
 مبل گذاشته و چشماش رو بسته بود.  ینشسته بود، سرش رو رو نی زم یو همانطور که رو

 

  یزدم و نگاهم رو یم دیمردونه اش رو د یسرانه، چهره  رهیبودم و خ  ستادهیوا شیدو قدم یتو
 رو بده به من! وهیزدنت تموم شد، اون آبم دیثابت موند که گفت: اگه د شیقلوه ا یهالب

 

م، رو به روش نشستم و با گرفتن  وانمود کنم محو صورتش نشد نکهیا یرو ازش گرفتم و برا نگاهم
 .یاهل خالف باش  ادی ات نم افهیمقابلش، گفتم: به ق وهیآبم وانیل

 

کنم،   یکه راحت خالف م  نهیرو از دستم گرفت و گفت: واسه هم وانیسر جاش نشست و ل  درست
 بهم شک کنه! یکس  نکهیبدون ا
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از جاش بلند شد و بعد   هو یکه  دمیام رو سر کش وهیآبم  وانیرو باال انداختم و ل ابروهام 
 به سمت در رفت.  نمت«ی ب ی»فردا دوباره م  گفت  نکهیا

 

و چون اسمش رو   دمینشسته بودم، به سمتش چرخ  نی زم یدر رو باز کنه، همانطور که رو نکهیا قبل
 .... یکه زود بره و نتونم حرفم رو بزنم، صداش زدم: هِ  دم یدونستم و ترس ینم

 

 طرفم برگشت و گفت: اسمم محمده! به

 

 تونم از حموم استفاده کنم؟! یگفتم: من م یخجالت و با لحن آروم با

 

 متعلق به توئه.  ،یینجایکه تو ا یلوازمش تا وقت یخونه و همه  نی_ا

 

 _ممنون.

 

 کنم، فعال خداحافظ.  هیبگو تا برات ته  ی الزم داشت یزی_اگه چ

 

 _ خداحافظ.

 



 آتش سرد 

81 
 

دونستم   یکه حاال م  یبا رفتن پسر نیهم یعرق کرده بودم، برا  یبودم و حساب دهیدو یکل شبید
 اسمش محمده، به سمت حموم رفتم.  

 

 یام رو تواومد که کوله ادمی  یحموم بندازمش، ول ی رو در آوردم و مچاله اش کردم که تو مانتوم
 تنم عوضش کنم.  فی ندارم که با لباس بوگندو و کث  یجا گذاشتم و حاال لباس میمر ینهخو

 

ته سالن شدم   یراهرو یمتعلق به خودمه! وارد اتاق تو یحرف محمد که گفته بود همه چ یادآوری با
 رو باز کردم.  شی واریو در کمد د

 

در  دانهیکرد و من نا ام   یکمد بود که بهم دهن کج یبزرگ مردانه تو   یو شلوار راحت راهنیپ  هی تنها
محمد برگرده لباسم   یفکر که تا وقت نیهنوز از کمد فاصله نگرفته بودم که با ا یکمد رو بستم، ول

 حموم رفتم.   هتونم بپوشمش! دوباره در کمد رو باز کردم و لباس رو برداشتم و ب یشه و م  یخشک م

 

 وجود داشت.  فیشامپو و شامپو بدن و ل هیحموم فقط  نیا یتو م،یمر یعکس حموم خونه  بر

 کف حموم و با شامپو شستمشون. ،یو با بدبخت  میحموم نبود که بتونم لباسم رو بشو یهم تو یتشت

 

لباس   نکه یا یو برا دمیحموم بود، خودم رو خشک کردم و لباس محمد رو پوش یکه تو یاحوله  با
 بار تا زدم.  نیشلوار رو چند یو پاچه ها راهنیپ  نیاندازه ام بشه، آست

 

مبل   یهم بدون چادر خوندم و رو یخوردم و نماز مرویناهار ن  یتراس، برا یپهن کردن لباسم تو بعد
 .  دمیدراز کش



 آتش سرد 

82 
 

 

  یکار ایکه آ  نیشدم و با فکر به ا رهی خ  زیم یرو یهامبل بود، به بسته یدسته   یکه سرم رو همانطور
 کم چشمام بسته شد و خوابم برد.  ه، کمن ایکنم درسته  یکه م

 

باز کردن در، به سمتش رفتم   یبرا  دم،یبدونم چه مدت خواب نکهیشدم و بدون ا  داریزنگ در ب  یصدا با
 محمد از سوراخ در، در رو باز کردم.  دنیو بعد د

 

 !  ؟یمن که هنوز خوابالو بودم، نگاه کرد و گفت: راحت یکه تازه وارد خونه شده بود، به سر تا پا  محمد

 

که موقع نماز سرم کردم   یاو همون تکه پارچه  دمیاومد که لباس او رو پوش ادمیحرفش تازه  نیا با
 .  ستیسرم ن  یهم رو

گشاد به نظر   یتنم مثل مانتو یزانوم بود و تو یتا رو شی بود که بلند نیتنم ا یتو  راهنی پ  یخوب یول
 .  دیرس یم

 

تمام رو به او که نگاهش رو از   یی سرم انداختم و با پر رو یشونه ام افتاده بود، رو یرو که رو پارچه
خونه متعلق   نیا زیهمه چ یرفت، گفتم: خودت گفت یمن گرفته بود و پشت به من به سمت مبل م 

 به منه! 

 

  یجمع کردن لباسم به سمت تراس رفتم، ول  یمبل نشست و من برا یبهم بده، رو  یبجوا نکهیا بدون
 میپخش بر یکه گفت: آماده شو تا برا ستادمیهنوز دو قدم نرفته بودم که با حرفش سر جام وا

 . رونیب
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   م؟یتعجب به سمتش برگشتم و گفتم: مگه قرار نبود فردا بر با

 

 _ برنامه عوض شد! 

 

 ! ؟یخت یبرنامه رو ر نیا یگشتم و گفتم: اونوقت شما با ک رفته رو بر  راه

 

 _ با خودم! 

 

 پخش برو.   ی_ پس خودت هم برا

 

 . ید یکه من بگم رو انجام م  ی گفت: تو هر کار یبلند یو صدا  تی عصبان با

 

رو انجام بدم؟!   یگ یکه تو م یهر کار دیگفته که من با یجواب دادم: ک  تی خودش با عصبان مثل
 دم.   یکار رو انجام نم نیشد، من اصال ا ینجوریحاال که ا

 

 .  یکن یداد زد: تو غلط م  سرم

 

هر کار   ،یداد میفرار سی چون از دست پل نکهیا ایترسم  ی _حرف دهنت رو بفهم! فکر نکن از صدات م
 دم!  یرو انجام م یکه بگ
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گم رو انجام بده! نذار اون  یکه م  یراه نرو و هر کار اعصاب من یو گفت: انقدر رو  ستادیبه روم وا رو
 خودم رو نشونت بدم.   یرو

 

ترس برم   ییجورا  هیخونه تنهام و   هی یو تو بهی پسر غر ه یکرد که من با  یآور اد یحرفش، بهم  نیا با
دادم و به سمت تراس کنار راهرو که اتاقا   رونی ب یبگم، نفسم رو حرص  یزیچ نکهیداشت که بدون ا

 پا تند کردم.  توش بودن،

 

  یکه بغضم خال یو بعد مدت زهیچشمم اجازه دادم بر یو به اشک حلقه زده تو  ستادمیتراس وا یتو
 شد، اشکم رو پاک کردم و با برداشتن لباسم، وارد خونه شدم و به سمت اتاق رفتم.  

 

لباس   نکهی که توش بود، قفل کردم و لباسم رو عوض کردم و بعد ا یدیاتاق شدم و درش رو با کل وارد
  ینفره گذاشتم، از اتاق خارج شدم و رو بهش با ناراحت کیتخت  یاون رو رو  محمد رو تا زدم و

 گفتم: من آماده ام.  

 

نم،  خواستم باهات اونجور برخورد ک  ینم م،یکم عصب هیدرهمم نگاه کرد و گفت: من امروز   ی افهیق به
 .  یزن یحرفم حرف م  یرو  یلیخب قبول کن که خ یول

 

 چاه، بدون چون و چرا برم؟! یتو فتمیبرم ب   یاگه بهم گفت یعنی_ 

 

 بهتره!   میگم اگه کارمون رو زودتر شروع کن یچاه، من فقط م یبندازمت تو ستی _ مطمئن باش قرار ن
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و اون رو به طرفم  دیکش رونیرو ب  یکوچک زنانه ا ف یک ،یمشک  لونینگفتم که از داخل نا یزیچ
 گرفت.  

 

رو از دستش گرفتم و جلوتر از او به سمت در رفتم که از  فیبه سمتش رفتم و ک  یحرف چیه بدون
 .  میجاش بلند شد و به طرفم اومد و با هم از خونه خارج شد

 

پارک کرد و با   ابونیرو کنار خ نی و او ماش میدیبه پارک مورد نظر رس نکهیتا ا د یطول کش یساعت مین
 .  میهم وارد پارک بزرگ و نسبتا شلوغ شد

 

نشسته بود، به اون   مکتین یکه رو یمرد الغر اندام دنیبا د نکهیتا ا میپارک قدم زد یرو تو یمدت
  یم کاریمن چ  نیمحمد رو به من گفت: خوب نگاه کن بب  م،یشد  کیبهش نزد  یو وقت میسمت رفت 

 . ریبگ  ادیکنم و خوب 

 

  یگفت: چ یکه محمد رو به بهش و با لحن آروم میکنار مرد الغر اندام نشست  یینگفتم و دوتا یزیچ
 !؟ی زن یم

 

 جناب...  یچی انداخت و گفت: به خدا ه یمحمد نگاه یافه یبه ق مرده

 

  کیکوچ یبسته هینگام کرد و با نگه داشتن  تی خنده که محمد با جد ر یحرف مرده، من زدم ز نیا با
 .امشهیکار ش یگرد مقابل مرده، رو بهش گفت: من تو
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 .دمیند نجایو او رو به محمد گفت: شما رو تاحاال ا  دمید یکی تار یمرده رو تو یچشما برق

 

 ! ؟یزن  یم یچ  ی... خب! نگفتین یب یم ادی به بعد ز نی_ از ا

 

 ... یول م،یا یهم راض شهی_ما به خورده ش

 

 دستش چپوند و گفت: امروز رو مهمون ما باش. یبسته رو تو محمد

 

 ! ؟یخوا  یازم م ی: در ازاش چ د یشد، پرس یداشت ذوق مرگ م  یکه از خوشحال  مرده

 

هر پنج  یکن و در ازا ی! فقط ما رو به دوستات معرفیچ یلم داد و گفت: ه  مکتین  یرو محمد
 .  ریبگ گانی روز جنست را هی ،یکرد یکه معرف  یاردیخر

 

 کنن.  یصدا م  یمشک یعل  از جاش بلند شد و گفت: بر و بچ منو مرده

 

 !  ادیدرست سر جاش نشست و گفت: َزت ز محمد

 

 ! ؟ی باش نکارهیا ادیگفتم بهت نم یدیرفتن مرده، رو به محمد گفتم: د با
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 ! یکن  یم کاری و چ ی چند مرده حالج نمی ! بزار ببادی _ خب حاال به تو که م

 

 خوره؟! یرو گرد کردم و گفتم: من کجام به خالفکارا م  چشمام

 

 مثل من و تو!  نی کی دم؟ اونا هم  ای_ مگه خالفکارا شاخ دارن 

 

ون و به سمتمون که با فاصله ازم یدادم که به دختر هیتک   یصندل یو به پشت رون ی ب یرو حرص  نفسم
 نه! ای یگرفت  ادیکه بهت دادم رو درست  یدرس  نمی اومد، اشاره کرد و گفت: خب! بب یم

 

 به اون خانمه... یخوا ی_تو که ازم نم 

 

 ! یکن یم کاریچ نمی _ چرا اتفاقا!... فقط بب

 

 تونم!  یمن نم ی_ ول

 

وگرنه   ،یکن یکار رو م نیشدن دختره، از جاش بلند شد و گفت: ا کیرو نداد و در عوض با نزد جوابم
 جنس هست...  فتیک ی!... تویدیاز چشم خودت د یدید یهر چ

 

پاش رو   هیبود، کنارم نشست و  دهیحرف، ازم دور شد و دختره که حاال بهم رس نیبا گفتن ا محمد
 تکون داد.  یاش انداخت و اون رو عصب  گهید یپا یرو
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بودم و   فیضع گرانیارتباط با د یبرقرار یتو شهیبپرسم، من هم یزی ش چکه از دمیکش یم  خجالت
 سر صحبت باهاش رو باز کنم.  یدونستم چجور یشدم و حاال نم  یدوست م یبا کس ری د یلیخ

 خجالت بکشه اونه نه من!   دیکه با یمعتاده و اون هیزدم که او  بیبه خودم نه  یول

 

 !  ؟یزن ی م  ی: چدم یشدم و مثل محمد، ازش پرس کی فکر بهش نزد نیا با

 

 !  ؟یبا تعجب نگام کرد و گفت: چ دختره

 

 ! ؟ یزن  یم یگم چ ی_ م

 

 ه؟ ی_منظورت چ

 

 ! فکر کنم اشتباه گرفتم.  دی_ببخش

 

 گفت: خجالت بکش...   تی با عصبان دختره

 

  یرو در آورد و مشغول شماره گرفتن شد و من که حساب  ش یداختم که گوشان نیی خجالت سرم رو پا  با
 ؟ یکن ی م  کاریدست و پام رو گم کرده بودم، گفتم: چ 
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 خرن.    یجا ازت م ک یجنست رو  یو همه انیزنگ بزنم، خودشون م سی_االن که به پل

 

و گفت: کجا؟! فکر  حرفش از جام بلند شدم و خواستم فلنگ رو ببندم که مچ دستم رو گرفت  نیا با
 !  ؟یبر  یراحت نی زارم به هم یم یکرد

 

که با عجله آدرس   دمیصداش رو شن  یو ازش دور شدم، ول  دمیکش رونی رو محکم از دستش ب دستم
 داد.   یم سیپارک و مشخصات من رو به پل 

 

زد و روبه روم ظاهر شد و من   رونیب  یک یتار یمحمد از تو هویکردم که  لیتبد دنیرفتنم رو به دو راه
 .  دمیکش غی از ترس ج

 

  یوحشت زده ام نگاه کرد و با صدا ی افهیکرد تا نخنده، به ق  یکه به زور خودش رو کنترل م محمد
 خنده.  ری بلند زد ز

 

ازم خواست به   د،یبهم خند یکل نکهیبودم او آروم بود و بعد ا یو عصبان  دهیخالف من که واقعا ترس بر
 برم.  دنبالش 

 

آروم شدم و به دنبال محمد که از    ست،ی ن یخبر چیاز مأمور و دختره ه دمید یعقب برگشتم و وقت  به
 روانه شدم و خودم رو بهش رسوندم.    رفتی ها باال مپله
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که به  ینداد  صیتو تشخ  یعنی رو بهم گفت:   دیرس یبه نظر م  یو جد دیخند ینم گهیکه حاال د او
 خوره که معتاد باشه؟!    یدختره نم یچهره 

 

  یمعتاده و ک یبدم که ک  صینکردم تا راحت بتونم تشخ  یمعتادا زندگ یکه من تو یببخش گهی_ د
 سالمه! 

 

 سراغت.   انیفرستم ب یرو م   دارایو من خودم خر ین یش  یجا م  هی_ از حاال به بعد تو 

 

 !  ؟یرو فرستاد ی_ من از کجا بفهمم که تو ک

 

 . ید یکه گفت »من رو محمد فرستاده« جنس م   ی_ به هر ک

 

 ! رم؟ی ازشون بگ دی_ بابت هر بسته چند تومن با

 

 تو فقط جنس رو بده.   رم،ی گ ی_ من خودم پول رو ازشون م

 

 زنگ زد...   سیدختره به پل نیا نکهی_ فقط ا

 

 _ زنگ نزده!  
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 ! ؟ ی! اگه زده باشه چ؟ی_تو از کجا انقدر مطمئن 

 

 بود!   ی_ خودش ساق

 

 در آورد؟!   یباز ی _واقعا؟! پس چرا کول

 

 داشته باشه!  یشتریب  داریکنه تا خر رونی پارک ب نی ما رو از ا نکهی_ واسه ا

 

 که...  رمیحالش رو بگ  یجور هیگه برگردم و  یم طونهی _ش

 

شد، خودم  که کار تموم   یوقت  ن،یبش  مکتیاون ن یرو    ! برویحرص بخور ی ل یخواد خ ی_ حاال نم 
 سراغت.   امیم

 

  نیکه اشاره کرده بود رفتم و روش نشستم و محمد هم ب یمکتیبه سمت ن یگونه مخالفت چیه بدون
 شد.   دیبعد ناپد یادرختا رفت و لحظه 

 

 کنارم نشست و گفت: من رو محمد فرستاده!   یاز نشستنم نگذشته بود که دختر یزیچ

 

دستش  یباشه، نگاه کردم و جنس رو تو نکارهیاومد ا یجوره بهش نم چیتعجب به دختره که ه با
 گذاشتم. 
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  نکهیتا ا میدوازد نفر جنس فروخت  کیو به نزد میروال به کارمون ادامه داد نیساعت ده شب به هم تا
 ! هیامشب کاف یشد و گفت برا داشیمحمد پ

 

 . میزد  رونیو از پارک ب  میو باهم همراه شد ستادمیو کنارش وا دمیکش  یاز سر راحت ینفس

 

دونستم  یکه نم  ییو به سمت جا میرنگش نشسته بود دیسف  دیپرا نیماش  یبود که تو یربع  کی
 .  میرفت  یکجاست م

 

  میر ی: مگه نمدمیرفتن به خونه رو نداره، رو بهش پرس ال ی و او خ میخونه گذشت ری از مس دمید یوقت
 خونه؟! 

 

 ! ؟ی_ تو گرسنه نشد

 

 نخوردم؟!   یچیاالن چند ساعته که ه یدون ی_ چه جورم! م

 

 ! میخور یم یدرست حساب  یغذا هیخوب و با سود امشبمون  یجا هی میر ی_ خب! االن م

 

 ره؟!  یم نییپول از گلوت پا  نیتو واقعا ا یعنی_ 
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جنس دستمون مونده و ما هم به نحو احسن ازشون استفاده  یکل  م،یکه نکرد ی_ چرا نره؟! دزد
 .  میکه با پولش خوش گذروند میگ  یبهش م میکرد دایهم که صاحبش رو پ یوقت م،یکرد

 

 مردم خوش باشم.  یتونم با پول بدبخت ی_ صاحبش بره به جهنم! من نم

 

 نگفت.   یزیچ گهیلبش نشست و د یگوشه  یمحو لبخند

 

  زیم یرنگارنگ رو یو من با اخم به غذاها مینشسته بود یبزرگ زی رستوران و پشت م یبعد تو یساعت
 !  ؟یخور  یدهنش رو قورت داد و گفت : پس چرا نم یتو یکردم که لقمه ینگاه م

 

 کنم!  یحرص نگاهش کردم که گفت: بخور! شام امشب رو با پول حالل حساب م با

 

 ! ؟ی_مگه تو پول حالل هم دار

 

هم   یکی خالف و  یک یدوتا شغل داشته باشه،  دیدور رو زمونه آدم با نیا یکه دارم! تو  یپس چ _
 !  ارهیندن که پول از کجا م ریگ  یره و ه  یسر کار م ننی بب گرانید نکهیواسه ا

 

 ! گهیبخور د ؟یهست  یگرفت و گفت: پس معطل چ دهیناد ایو  دیند ایپوزخند زدم که  رش ی تعب به
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  ،یماه زندان بودن و دو هفته آوارگ هیرو به دست گرفتم و به جون بشقاب برنج افتادم و بعد  قاشق
  یکه محمد به با ولع غذا خوردن من، م اوردمیخودم ن یخوردم و به رو  یدرست و حساب یغذا هی

 خنده. 

 

وقت به  در برگشت و از اون به بعد هر  یمن رو به خونه رسوند، خودش از جلو ی محمد وقت اونشب
  یبه خونه نم گهیو د نییخواست برم پا یزد و ازم م یرو م  فونیدر آ یاومد از همون جلو یدنبالم م

 اومد. 

 

 . میمنوال گذشت و ما به مواد فروختنمون ادامه داد نیهم به هم گهیروز د  چهار

فرستاد جنس   یکه محمد م ییها یدرخت نشسته بودم و به مشتر ی هیسا  ری روز که ز هی نکهیا تا
 که من نشسته بودم نشست.   یمکت ین یبگه، رو یزی چ نکهیبدون ا  یدادم، پسر جوون  یم

 

حضورش   دمینگفت و من هم که د یزی او چ یرو منتظر موندم که بگه از طرف محمد اومده، ول یمدت
 مانع کسب و کارمون شده از جام برخاستم تا از اونجا برم و جام رو عوض کنم. 

گفت پخمه   یم  میشدم که گفت: مر خکوبیبا حرفش سر جام م  رمی از پسره فاصله بگ نکهیقبل ا یول
 ! یزرنگ تر از خودش یلیکه نه! خ نمیب  یم یول  ست،یبارت ن یزیو چ یا

 

 ! ن؟یدنشستم و گفتم: با من بو سرجام

 

 به زکاوتت!  نی! آفرید یکش  یخوب ی_ نقشه
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 !ه؟ی_ منظورتون چ

 

شد هم  نیبار سنگ  یوقت ،یجا کن بهت بدن که جابه   یشتریتا جنس ب یزد  ی_ خودت رو به نفهم
  یو برا یکرد  یکی شد و بعدش هم که با اون پسره دست به  دایمأمورا پ یو سر و کله یشانس آورد

 !یبه هم زد یخودت کار و کاسب 

 

کنم   دایخاطره که شما رو پ نیکنم فقط به ا یرو م  نکاریمن اگه ا ست،ی ن یگ یکه م  ینجوریا چمی_ ه
 و جنساتون رو بهتون برگردونم. 

 

 !  رم؟یبگ  لیتحو امیکجا ب  ،یکرد دای_ خب! حاال که پ 

 

 .  ستی با من ن  گهی_ اونش د

 

 !  ه؟ی_ پس با ک

 

نظر داشت، با چشم اشاره کردم و    ریبود و ما رو ز ستادهیدرخت وا ری فاصله از ما زمحمد که با  به
 گفتم: با او! 

 

 پس هوس کلک و فرار به سرت نزنه!    ارم،ی م رتیگ یکه هر جا بر ی دون ی_ م
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 نگفتم که از جاش بلند شد و به سمت محمد رفت.  یزیچ

از هم جدا شدن و محمد به سمت   قهیزد و بعد چند دق ینظر داشتمش که با محمد حرف م ری دور ز از
 من اومد. 

 

تونست با وجود اخمش پنهون   یمحمد از همون فاصله هم معلوم بود و لبخندش رو نم  یچشما برق
 کنه! 

 

 .  میانتظار تموم شد و ما پولدار شد گهیو گفت : د دیکه محمد بهم رس ستادمیپام وا یرو

 

 نه من!  یش  ی_ تو پولدار م 

 

 !  ؟یپولدار بش یخوا یکه نم  ی_تو مطمئن 

 

 باندشون؟!  یتو یبر یخوا یم  یچجور یشه بگ ی_مطمئِن مطمئن! فقط م

 

 رو بکنن!  یبه دست آوردن جنسشون حاضرن هر معامله ا ی_ اونا برا

 

 برم...   دیبا کار من تموم شد... من گهی_ خب د

 

 !  ؟یر ی_ کجا م 
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 _ خونه! 

 

 _ خب! پس مراقب خودت باش.  

 

 ، تو هم مراقب خودت باش... خداحافظ! _ چشم

 

پارک   یرو نداد و در عوض با لبخند نگاهم کرد که ازش فاصله گرفتم و سبک بال تو میخداحافظ جواب
 قدم زدم.  

 

 رم.   یعموم م یرم و اگه نبود، به خونه یآقاجون م یخودم فکر کردم که دوباره به خونه  با

 بار در رو به روم باز کنه!  نیکردم که آقا جون خونه باشه و ا یباز هم دعا م  یول

داده بود و  یبود، همون روز من رو با بابا آشت یکه به در خونه اش رفتم، م یاگه همون روز درواقع
 خودمون بودم.  یخونه  یتو ابون،ی خ یمن به جااالن 

 

 یتهران نبودن، وگرنه همون اول به خونه میمادر لی کدوم از فام چیاهل شهرستان بود و ه مامان
 موندم.   یخواستم اونجا م یرفتم و تا هر وقت که م یخاله صنم م

 .  مینداشت یچندان  لی تهران فام یآقاجون بودن و ما تو یهاو عموم تنها بچه   بابا
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 یبهتر از تو داد،ی پز پسرش رو م شهیغرغرو که هم  یفکر کردم که کنار اومدن با زن عمو نیا به
 موندن و مواد فروختنه!   ابونیخ

 

با   یمشک  نیماش هیآقاجون برم که ناگهان  یو به خونه  رمی بگ نیتا ماش   ستادمیوا ابونیخ  کنار
شد و من رو   ادهیپ  نیاز ماش یامرد گنده  ام،یبه خودم ب نکهیجلوم ترمز زد و قبل ا یدود یهاشهیش

 عقب انداخت و در رو بست.    یصندل  یو رو نی ماش یبودم، تو دهیترس  یکه حساب 

 

در قفل بود و   یرو گرفتم، ول رهیبه سمت در حمله کردم و دستگ  عیافتاده بودم، سر یصندل یکه رو من
 نداشت.  یاجه یباز کردنش هم نت یمن برا یادهای تقال ها و فر

 

! تو رو خدا  ن؟یبر یکه جلو نشسته بودن داد زدم: منو کجا م  یرو به دو مرد ن، یحرکت کردن ماش  با
 .  ستمین نیخوا  یکه شما م یمن اون ن ی... باور کنکنمی من برم... خواهش م نیبزار

 

خواهش و التماسشون کردم که   یبه مقصد، کل   دنیساعت رو تا رس مینکردن و من ن  یاونا توجه یول 
 گفتن.   ینم  یچیمثل مجسمه نشسته بودن و ه دن،یشن  یبزارن برم و  اونا که انگار اصال صدام رو نم 

 

وارد   نیماش  دمید یباز شد و من وقت موتیبا ر اطی که در ح میبود یاط یدر ح یساعت بعد ما جلو  مین
 فت و با بغض ازشون خواهش کردم بزارن من برم.  گر امه یشد، گر اطیح

 

  نیماش  یکه من رو تو یهمون مرد اط،یوسط ح نینکردن و با توقف ماش  ی اونا باز هم توجه یول
 .  دیکش رونی ب نیشد و من رو از ماش  ادهی پ عیانداخته بود، سر
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خود برداشتم و با مرده که بازوم رو محکم   یب  یو دست از تقالها دمیکار خودم رو تموم شده د گهید
 کردم االنه که استخوانش رو خورد کنه، همراه شدم.  ینگه داشته بود و من احساس م 

 

به سالن    یبزرگ برد و وقت یهمونجور که بازوم رو داشت، من رو با خودش به داخل خونه  مرده
 دستم رو رها کرد. میدیرس

 

بودمش،   دهی پارک د یتو شی ساعت پ کین نشسته بود و من مبل وسط سال ی که رو یپسر دنید از
  نجایتا هم ن ی ماش ینشسته تو یشوکه شدم و با تعجب نگاهش کردم که مرده رو بهش گفت: از وقت

 کردم. یور زد و مخمون رو خورد، اگه دستور شما نبود، همون اول کارش رو تموم م  زیر هی

 

رو  گهیدوباره هم د یکرد یفکر م چیو به من گفت: هکرد که مرده رفت و ر یابا دست اشاره  پسره
 ! م؟ینی بب

 

 ! نشیری بگ یاز ک  دیو با هی! من که گفتم جنساتون دست کنجا؟یا ی_ چرا من رو آورد

 

 ! ؟یبر ،یکه ازمون دار یهمه اطالعات نیزارم با ا  یمن م یتو فکر کرد ی_ اون که بله! ول

 

 دارم.   یدونم و نه کار به کار کس یم  یزی_ من نه از شما چ 

 

 و من هم باور کردم.  ی_ آره جون خودت! تو گفت
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 دونم.  یاز شما نم یچ ی _ باور کن من ه

 

 ! ؟یکه راحت گولم بزن  ممیمن هم مر  ی_ فکر کرد

 

 من استفاده کرد.    یرو گول نزدم، او بود که از سادگ  می_ من مر

 

دستش، به سمتمون اومد و رو به پسره گفت: آقا   یتلفن تو یبا گوش  یجوابم رو بده، مرد نکهیا قبل
 با شما کار دارن.  

 

و به ساناز    نی باهاش نداشته باش یرو از دستش گرفت و با اشاره به من گفت: فعال کار  یگوش پسره
 . نشیبسپار

 

  یسالن رفت و مرده هم از همون فاصله و با صدا یگوشه یهاحرف، به سمت پله   نیبا گفتن ا او
 نکره اش ساناز رو صدا زد.

 

شونه اش انداخته بود، به سمتمون  یبلندش رو بافته و رو یقد بلند که موها یبعد دختر یا لحظه
 ؟ یکش  یکه عربده م یدار کاری رو به مرده گفت: باز چ  تیاومد و با جد

 

 مشخص بشه. فشی جا بهش بده تا تکل هیبا اشاره به من گفت:  مرده
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 هست؟! ی: ک د یانداخت و پرسبه من  ینگاه ساناز

 

 که گفتم رو بکن.   یکار ست،ی از کنارش گذشت و گفت: به تو مربوط ن مرده

 

که سمت چپمون قرار   ییزد و با رفتنش، ساناز به سمت راهرو رونی رو گفت و از خونه ب نیا مرده
 داشت رفت و از من هم خواست به دنبالش برم.  

 

  یتونه کمک  یکاره است و نم چی ه بای که او تقر دمیبدل شد، فهم  مرده و ساناز رد و نیکه ب  ییحرفا از
 ندادم.   حیرو براش توض یزی بهم بکنه، پس سکوت کردم و چ

 

ها گفت: بچه  دمش،ید یکه داخل اتاق بود و نم یوسط راهرو رو باز کرد و رو به کس  یدر اتاق ساناز
 .  نیمهمون دار

 

 اتاق؟!   نیا یتو شیاومد و تو چپوند یکیشد که گفت: َاه، باز هم   دهیشن  یدختر یصدا

 

 ره.   ی! زود مهیگفت: موقت تی رو بهش با جد  ساناز

 

 .  این  رونیصدات نزدن ب  یکه ساناز گفت: برو تو و تا وقت  ستادمیدر اتاق وا یتر رفتم و جلو جلو
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اتاق وجود داشت،   یکه تو یدوتا تخت از یک ی یدوتا دختر شدم که رو یاتاق شدم و تازه متوجه وارد
 کردن.   یبه من نگاه م رهی نشسته بودن و خ

 

 ! نیاونجا نش یگفت: هو شونیکیبود نشستم که   واریکه کنار د یتخت ینگاهشون، رو  الیخ  یب

 

 ندان؟!  ادی  یبه جمالت! به تو مهمون نواز یاخم نگاهش کردم و گفتم: هو با

 

  دمیتخت عقب کش ینگفت و من خودم رو رو یزیچ د،یرس  یکه کم سن و سال هم به نظر م دختره
و دو، سه ساله باشه،    ستیخورد ب  یدختر که بهش م  یکیدادم که اون  هیپشت سرم تک واریو به د

  ه؟یتخت و کنارم نشست و گفت: اسمت چ  یرو

 

 .  اسمنی_ 

 

 !  ؟یمون یم جانیا ی گفت که موقت ی_ منم روژانم، ساناز راست م

 

 _ آره! 

 

 ! ؟یدی ! ازشون جنس دزد؟یکرد کاری_ چرا؟ مگه چ

 

 _ نچ! 
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 !  ؟ی_ پس چ

 

 به کارشون ندارم و فردا آزادم که به خونه برم.   ی_ من کار

 

اومده  ی! کالهی کرد، گفت: هه! چه خوش خ یم یبازش باز یدختر کم سن و سال که با موها همون
 !  ؟یباش شیو رفته که تو دوم  نجایا

 

 !  ه؟ی_ منظورت چ

 

 کار کنه.  نایواسه ا دیبا ای رهی بم دیبا ای  نجایا ادیب  ی_ هر ک

 

 _ مگه شهر هرته؟! 

 

 بد تر از شهر هرت!   یزی_ چ

 

 مونم.  ینم  نجایمن ا ی_ ول

 

 و بزارن!  یاریالبته اگه شانس ب  ،یکه بمون  ی_ تو مجبور
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و تاب خورده اش برداشت و گفت:   چیپ  یکردن با موها  یکردم که دست از باز  یتعجب نگاهش م  با
ات برده  اگه هم بزارن جنازه ،یبر نجایزارن تو از ا ینم گهیاونا د ،یدیرو د نیو مت  یاومد نجایتو تا ا

 . شترهی ب  یاحتمال دوم ه،ی! که با حرف ساناز که گفت موندنت موقتشهیم

 

 ! ؟یتو باز شروع کرد یترس به روژان نگاه کردم که رو به دختره گفت: هست  با

 

 گم؟   یگرفت و گفت: مگه دروغ م یحق به جانب یافه یق یهست

 

جور که او   نیشد راحت از چشمام خوند، نگاه کرد و گفت: ا یبه من که ترس و وحشت رو م روژان
دن، پس نگران   یهم تو رو از دست نم  یراحت  نیبه هم  یول  ،یزارن بر یاونا نم ست،یگه هم ن یم

 نباش.  

 

 مضخرفش لعنت کردم.  یفکر کردم و محمد رو به خاطر نقشه ی هست یرو بستم و به حرفا چشمام

 

اتاق موندم و شب رو با کابوس کشته شدنم به دست مرد   یتو نم،یرو بب  نیفرداش که دوباره مت تا
 ، گذروندم. انداخته بود نیماش یکه من رو تو یاگنده

 

که بهم صبحانه داد و من  دمینبود و من فقط ساناز رو د یو روژان خبر یشدم از هست داریکه ب صبح
بود و به من و  ستادهیسالن وا یگوشه تو هیکرد و حاال هم که  ییراهنما ییدر دسشو یرو تا جلو

 کرد. ینگاه م نیمت
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مبل چرم وسط سالن بلند شد و به سمت من که با فاصله  یاز رو دیرس یکه کالفه به نظر م نیمت
رو   یخطرناک یزد، گفت: تو باز یتوش موج م تی که عصبان یبودم، اومد و با لحن  ستادهیازش وا

 کنم!  یمن تمومش م یول  ،یشروع کرد

 

 !ی گ یم یفهمم تو چ  یتعجب بهش نگاه کردم و گفتم: من اصال نم  با

 

 اون پسره؟!  ای؟ تو _ لو دادن ما کار کدومتون بود

 

 ! یگ  یم یحرف بزن که بفهمم چ یجور  هیشما رو لو بدم؟! تو رو خدا   دی_ من چرا با

 

جنس،   لی تا موقع تحو نیدیو نقشه کش نی_ تو و اون پسر احمق، از قبل فکر همه جا رو کرده بود
  نیگروه جا باز کن  ین توخودتو یدادن ما از اونجا، برا  یتا با نجات و فرار نیرو به اونجا بکشون  سیپل

فهمونم که اون  یکنم و بهشون م  ی ! من مشتتون رو باز منیکور خوند ی! ... ولرهیمن رو بگ  یو او جا
 .  ستی بارش ن یچ یپسره ه

 

  تیکه واقع  یزی که به چ یمن رو وادار کن یخوا یتو رو گرفته و م یکه او جا یناراحت   نی_ پس تو از ا
خبر   یزی هم داشته باشه، من از چ تی واقع یگ یکه تو م یزیبگم اگه چ دیبا  ینداره اعتراف کنم! ول

 ندارم.  

 

  ا ی یکه خبر دار مین یب  ی: حاال مدیدندوناش غر نی و از ب دی ام باال کش قهیاومد و من رو با گرفتن  جلوتر
 نه! 
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شدم،   نی ام، من رو به عقب هول داد که تعادلم رو از دست دادم و پخش زم  قهیبا رها کردن  همراه
بهش بگم که  یزیو خواستم چ ستادمیپام وا یرو  د،یچیپ یدستم م یکه تو یبدون توجه به درد  یول

که گفت »اونجا چه خبره« ساکت موندم و به طرف صدا که از پشت سر   ییآشنا یصدا دنیبا شن 
 .  دمیبودم، چرخ  دهینش

 

اومد، خوشحال شدم و رو بهش گفتم:   یو به سمتمون م داشتی محمد که با غرور قدم بر م دنید با
 خبر ندارم.   یزیتو رو خدا، تو بهشون بگو که من از چ

 

 ! ؟یخبر ندار ی: تو از چ د یابروش رو باال انداخت و پرس یتا هیبود،  دهیکه حاال بهمون رس  او

 

 . میاریخودمون جا و مقام به دست ب یتا برا میلو داد  سیو به پل آقا معتقده که ما خودمون ر نی_ ا

 

  یلیخ نیکرد، گفت: بابا ا یکه با خشم و نفرت نگاهش م نیسر داد و رو به مت یبلند ی خنده  محمد
 بکنه.   یکار نیحرفاست که بخواد همچ نیخنگ تر از ا

 

شدم که محمد رو به پسره ادامه داد:  ری از حرفش دلگ  یدور نبود، ول قتیاز حق ادیحرفش ز  نکهیا با
 نداره.  تی که واق نهیرو بب یی زایشه آدم چ  یبهتره سرت به کار خودت باشه، حسادت باعث م

 

 ! هیواقع یکه چ شهی چشماش نگاه کرد و گفت: بالخره معلوم م یبا خشم تو نیمت
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ازمون فاصله گرفت و به همراه ساناز از   تی با عصبان نیداد که مت لشیتحو یدر جواب پوزخند محمد
 خونه خارج شد.  

 

 داشته باشن!   یکردم با تو کار یو گفت: فکر نم  ستادیبا رفتنشون، محمد روبه روم وا 

 

  نی زار یبه کارتون ندارم، چرا نم یمن که کار نجا؟ی: چرا من رو آوردن ادم یاخم نگاهش کردم و پرس با
 برم؟  

 

!... یما رو لو ند ،یگذاشت رونی ب   پات رو نجایاز کجا معلوم که از ا ،یازمون اطالعات دار یلی _ تو خ
 ! یزنگ بزن  سی به پل یگل کرد و خواست تتیحس انسان ،یدیمواد رو د ینرفته که وقت ادمی

 

رو    که مشخصاتش یهست یکس نینزارم، چون اگه بزارم، تو اول رونی _ پس مراقب باش که پام رو ب
 دم! یم  سیبه پل

 

 نیتو ا  یکنم، ول یتو خبر دارم، فراموشش م  یو من هم که از خنگ یمن گفت شیپ   حرف رو نی_ ا
 شناسنت.   یمن نم ینگو! چون اونا که به اندازه  یا گهیکس د چیه شی حرف رو پ

 

شدم که لحنش رو بدجنسانه کرد و گفت: چرا   رهیو به چشماش خ  ختمینگاهم ر ینفرتم رو تو تمام
که دست   ییپسره به خاطر جنسا نیگم،... ا ی! باور کن راست م؟یکن  ینگام م یوحش یهامثل گربه 

مراقب   یلیشده و جاش رو من گرفتم، او االن به خون من و تو تشنه است، پس خ  هیما داشته تنب
 اعصابش نرو.   یرو  ادی باش و ز خودت
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 تو ندارم!  حتینصبه   یازی_ ن

 

 منه، پس...  یاز صدقه سر یکن  یم یبلبل زبون  یو دار یااالن هم زنده ین یب ی_ اگه م

 

 فکر کن.   گاهتیجا ی_ من خودم بلدم از خودم مراقبت کنم، تو برو به ارتقا

 

  دم که تو رو هم با خودم باال بکشم. یقول م ی باش یکنم! تو هم اگه دختر خوب  یکه فکر م  ی_ پس چ

 

 لجنه!  یسقوط تو  ست،ین دنی اسمش باال کش  نی_ ا

 

 اسمش رو بزار.   یکه خواست ی_ حاال تو هر چ

 

داشت با   یهوا قدم بر م یرو  ییجورا هیو   دیرس یو خوشحال به نظر م یکه اون روز حساب محمد
که تاوان   کنمی م یروز کار هیفکر کردم که  نی حرف از خونه خارج شد و من به ا نیگفتن ا

 او.   ایکنم که من خنگ ترم  یم  یسوءاستفاده از من رو پس بده و بهش حال 

 

اعتمادشون به   شتریکنم ب  یازشون اطالعات جمع کنم و سع تونمی با خودم قرار گذاشتم که تا م اونروز
 داشته باشم و به موقع اش حسابشون رو برسم.  یشتریعمل ب یخودم رو جلب کنم تا آزاد
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 یهست دن،یمن رو سالم و سرحال د یبه خونه برگشتن و وقت یظهر بود که روژان و هست از بعد
 ! ؟یگفت: تو که قرار بود بر

 

 باال انداختم و گفتم: حاال که نرفتم.  یشونه ا الیخ  یب

 

و گفت: خوشحالم که  ستادیبودم، وا   داده هینشسته و به تخت تک نیزم  یکنار من که رو روژان
 !هیبود که من گفتم مرگت حتم  ینقدر عصبا نی! متیسالم

 

 _ چرا؟!

 

به خاطرشون سرزنش شد و   یگم شده بود و کل  یاو مسؤول جنسا نکهیجواب داد: واسه ا یهست
 اعتبارش رو از دست داد.

 

 ! دهیزدم و گفتم: حاال کجاش رو د  یپوزخند

 

حال در اتاق باز   نی اتاق رفت که در هم یگوشه  یواری گذاشتن لباسش به سمت کمد د یبرا روژان
 چارچوبش قرار گرفت.  یتو میشد و مر

 

 ! نمتی بب  یزود نیکردم به ا یخانم! فکر نم اسمنیمتعجب شدم و او رو به من گفت: به!  دنشید از

 



 آتش سرد 

110 
 

 گهیمن مطمئن بودم که زود هم د  یبه خودم بدم، در جوابش گفتم: ول یتکون  ن یکوچکتر نکهیا بدون
 .مین یب  یرو م

 

دون نشون بدم  یدونن پس بزار خودم رو همه چ یم رک ی)با خودم گفتم حاال که اونا من رو زبل و ز
 !(  نجامی تا فکر کنن از خودشونم و به خواست خودم ا

 

  ش،یریبگ  یایب  یتون یمنه، م ش ی رو به من گفت: کوله ات پ میقرار گرفتن ساناز پشت در باز، مر با
 ام.   یاتاق بغل نیهم یمن تو

 

  نیگفت: مت  یحرف، از چارچوب در خارج شد و ساناز جاش رو پر کرد و رو به هست نیبا گفتن ا میمر
 با تو کار داره!  

 

بندازه، از اتاق خارج شد و ساناز رو به من با   یروسر  شیدم اسب یموها یرو   نکهیبدون ا یهست
 ! ید یرو انجام م  یگفت: از حاال به بعد تو کار هست تیجد

 

 ! کنه؟ی م کاریچ  یهست  یبگ یخوا ی: احتماال نم دم یپرس یجد  یل یخودش خ مثل

 

 نظافت، بشور و بساب.  ،یری_ گرد گ

 

 شد!   یخال بادم
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فکر   یبرم و آزاد باشم، ول رونی کنه و منم قراره ب  یکار م نجایاز ا رونی ب یخودم گفتم حتما هست با
 کردم.   یو من بشورم رو نم  زنی بخورن و بر هیبق نکهیا

 

 کنم.   یکار رو نم  ن یمن ا یرو از ساناز گرفتم و گفتم: ول  نگاهم

 

 ! ستیبخور و بخواب ن یجا  نجایا  _

 

 ! ن؟ینگه دار نجای_ من گفتم منو ا

 

 بگو.   نیرو به مت نای_ ا

 

 رو از من گرفت و رفت.   ضشیحرف رو گفت و نگاه پر غ  نیا ساناز

 

 دونه.  یخودش رو همه کاره م اد،ی چندش! اصال ازش خوشم نم یرفتنش روژان گفت: دختره  با

 

 . نی کن یکار م رونی ب یکردم تو و هست ی_ فکر م

 

 . نجایو هم ا  رونی_ هم ب
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 ! ی فتی ب  ریگ  یترس ی_ نم

 

 . نمی ب ی_ چرا! هر شب کابوسش رو م 

 

 ! ؟یکار رو انجام بد نیکه ا یخوا ی_ خودت م 

 

 که آدم خودش بخواد؟! مجبورم...   هیهم کار نی_ آخه ا

 

 ! ؟ی_ مجبور

 

 حاال راه بازگشت ندارم، درست مثل تو!  یداشتم، ول  ازیبه پولش ن  لی_ اون اوا

 

 خب...  ، یرونی_ تو که هر روز ب 

 

 شد؟!   یعاقبتشون چ  یدون  یدو نفر خواستن فرار کنن، م_ تا حاال 

 

  ییرو هم بال  یکیچشمام کشتن و اون  یرو جلو شونیکیسکوت نگاهش کردم که ادامه داد:  در
 ره.  یکنن هم نم  رونشی سرش آوردن که اگه ب

 .  میدست از پا خطا کن میانقدر برامون بپا گذاشتن که نتون رونی ب میر یهم که م ما
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به دو نکن و حرفش رو    یکی شد و گفت: تو هم انقدر با ساناز   کیمتعجب شد که بهم نزد نگاهم
کن،   رونی شه، فکر فرار رو هم از سرت ب  یبرات بد تموم م نه،یبش ن یسر مت ری گوش کن، اگه ساناز ز

 !  ستی چون ممکن ن

 

تخت انداخت و من  در سکوت به حرفاش فکر کردم و   یحرف رو گفت و خودش رو رو نیا روژان
 تختش نشست.   یوارد اتاق شد و رو  یبا خوشحال ینگذشت که هست یزیچ

 

گرفتم و به روژان نگاه کردم که او  د،یگنج یپوست خودش نم  یتو یکه از خوش  یرو از هست نگاهم
 یباال انداخت و رو به هست یاطالع  یاظهار ب  یبه نشانه یهم با تعجب به من نگاه کرد و شونه ا

 !  ؟یهمه خوشحال نیکه ا یدیشن یچ ی بگ یخوا ی: نم د یپرس

 

 بعدا بهت گفتم.    دیشا اد،یو گفت: فعال خوابم م دیتخت دراز کش یرو یهست

 

  میکه بدون میکنجکاو بود یبهمون نگفت و ما هم که حساب  شیاز راز خوشحال یزی چ یهست اونروز
 .  میدیازش نپرس یزیچ گهید ه،یرازش چ 

 

 شام رو به کمک روژان بشورم.   یمن مجبور شدم ظرفا ن،یبعد از شام و بنا به دستور مت اونشب

به اسم  یانسال یروژان گفته بود که خانم م  یبودم، ول دهی کرد رو هنوز ند یم یکه برامون آشپز یکس
 پزه!  یطلعت خانم برامون شام و ناهار م

 رفتم و کوله ام رو ازش گرفتم.   میاز شستن ظرفا هم به اتاق مر بعد
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که من  میو تا ساعت ده و ن دیوقت خواب  ریتا د یهست ی رفت، ول  رونی اون روز روژان از خونه ب یفردا
   نشده بود. داریرفتن به حموم از اتاق خارج شدم، هنوز ب  یبرا

 

بالخره  نکهیتا ا  ستادمیدوش وا ریرو ز یادی راهرو قرار داشت، شدم و مدت ز یکه تو یحموم  وارد
 دادم و از حموم خارج شدم.   تی رضا

 

 ینه یآ یکه جلو دم یرو د یدر حموم بود رو باز کردم و هست یکم و رو به رو یاتاق رو که با فاصله  در
 کنه.  یو خودش رو بر انداز م ستادهیوا  شیآرا ز یم یرو

 

گرفتم، رو بهش   یکه مال روژان بود، نشستم و همانطور که با حوله آب موهام رو م  یتخت یلبه  یرو
 ! ی خوشحال  یلیگفتم: خ 

 

 رسم.   یدارم به آرزوهام م گهیبه سمتم برگشت و گفت: د یهست

 

 ! ه؟یآرزوت چ  یبگ یخوا  یتعجب نگاهش کردم و گفتم: نم با

 

 ! ؟ی نگ یکه به کس ید یه بهت بگم، قول م_ اگ

 

 دم.   ی_ قول م
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 !  ی_ قراره برم دب 

 

 !  ؟ی_ دب

 

 !  ی_ آره، دب

 

موهام ثابت مونده بود، دستم رو به حرکت در آوردم که  یحوله و رو یکه از تعجب دستم تو من
 !  یو ک یچجور یپرس یکنارم نشست و گفت: نم  یهست

 

منو بفرسته اون ور   گهیقول داده که تا چند روزه د نینگاهش کردم که خودش ادامه داد: مت یسوال
 آب. 

 

   ؟یکن  کاریاونور چ یبر یخوا ی_ م

 

و ازم دعوت کردن  دنیعکسم رو براشون فرستاده، اونا هم من رو پسند نیخوام مدل بشم! مت ی_ م
 که برم.  

 

 نگو!  یزیمورد به روژان چ نینگفتم که از کنارم بلند شد و گفت: لطفا در ا یزیچ

 



 آتش سرد 

116 
 

 _ چرا؟  

 

بهم گفت   نی کار رو نکرده، مت نیا ن ی مت یخواسته تا او رو بفرسته اون ور، ول نی _ آخه او چند بار از مت 
 خوره.  یبه هم م ی و همه چ ادیکنه که ب یم لهیبهش نگم، وگرنه او هم پ یزیچ

 

  نهیبرانداز کردن خودش به آ  یبرا یآوردم و در سکوت به او که با سرخوش  یدر نم یهست یاز حرفا سر
 کردم.   یشد نگاه م  یم کیدور و نزد

 

  زیو با ر دی کش یصورتش زوم کرده بود و مدام دست به پوست صورتش م یرو   یلیاونروز خ  یهست
 کرد.   یچهره اش رو بر انداز م ینیب

 

رو به بهم گفت:   یکه هست دم یتخت دراز کش یتخت انداختم و رو یلبه یومرطوب رو ر  یحوله
 بزنم که پر پشت و بلند بشن.   یهام کم پشت شده، به نظرت چکنم مژه یاحساس م 

 

 .  ملی_ ر

 

 .  دمیپرس  ی_ من جد

 

  یکنن که خودت هم خودت رو نم یم شتیانقدر آرا یمدل شد یگفتم، تو وقت ی_ خب! منم جد
 !  یشناس
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  دیرس یکه به نظر م یو در حال دی تخت دراز کش ینگفت و مثل من، دمر رو یزیچ گهیحرفم، د نیا اب
 شد.   رهیکنه، به سقف خ یفکر م  اهاشیبه رو

 

 

مشغول شستن   ییباز هم روژان بعد از ظهر به خونه اومد و شبش و بعد خوردن شام، دوتا اونروز
 .میظرف ها شد

 

 یاونشب و شب ها یول م،یشد  یشام حاضر م  زیدوتا مرد گنده، سر م یخوردن شام، همه حت موقع
 ! دمشیباهامون شام بخوره و بهتره بگم که اصال ند نیکه مت دمیند گهیبعدش، د

 

  یبه ساناز م   دیخواست از خونه خارج بشه، با یبه رومون بسته بود و هر کس که م شهیخونه هم در
 خارج شدن نداشتم.  یگفت تا او در رو براش باز کنه، البته به جز من که اجازه 

 

 ؟ یبر یبه دب یخوا ی: چرا م دمی که ازش پرس دستش به جون ظرفا افتاده بود یبا اسکاج تو روژان

 

 ! ؟یگفت یبشقاب ثابت موند و گفت: چ  یکه از حرفم متعجب شده بود، دستش رو روژان

 

 ! ؟یکن کاری اونجا چ یبر یخوا یببره؟! م یتو رو به دب ی خواست  نی_ چرا از مت

 

 خوام برم؟!   یگفته که من م ی_ ک
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 که گفته!  ی_ حاال هر ک

 

 گفته. ی_ بگو ک

 

 گفت.  یهست  _

 

 شد و گفت: نکنه بخوان من رو هم ببرن!  رهیروبه روش خ   واریترس به د با

 

 _ کجا؟! 

 

 ...گهید ی_ دب

 

 !؟یبر  یخواست ی_ مگه نم

 

 !یدیشن  یچ نمی! درست بگو بب اسمنی!... تو رو خدا ؟یبگم چ  ی! برم دب یا وونهی_ د

 

 قبول نکرده. نیمت یتو رو بفرسته اونور آب، ول یخواست  نیگفت تو از مت یبابا! هست یچ ی_ ه
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 رو گفت؟!   نیا ی_ واقعا هست

 

 که من بهت گفتم؟!   یشه بهش نگ  یم ی_ آره خب! ول 

 

 بهت گفت؟  یچ گهی_ د

 

 فقط در مورد خودش گفت.   گهی_ د

 

 گفت؟!   ی... چ؟ی_ چ

 

 تو؟!  ی_ چته؟ چرا انقدر هول شد

 

 بره!    یخواد به دب ینگو که گفته م اسمنی_ 

 

 خب تو از کجا...   ی_ چرا! ول

 

 شد رفت!   چارهیوسط آشپزخونه انداخت و گفت: ب   یصندل  یخودش رو رو روژان

 

 !  ه؟ی_ منظورت چ
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جواب من رو بده از جاش بلند شد و با عجله   نکهیبدون ا  د،یرس  یبه نظر م دهی ترس یکه حساب  روژان
  یو به دنبال او که به سمت اتاق م  دمیبشقاب رو آب کش  نیو من هم آخر  از آشپزخونه خارج شد

 و به دنبالش وارد اتاق شدم.   دمیدو بای رفت، تقر

 

 ی: هستدیکرد، پرس  یکه با تعجب ما رو نگاه م یاتاق رو پشت سرم بستم که روژان رو به هست در
 بهت گفت که گل از گلت شکفت؟!    یچ نیمت  روزیبگو د

 

 ! هیخصوص  ز ی چ هیبا تعجب به من نگاه کرد و سپس رو به روژان گفت:  یهست

 

  یکه گفته تو رو با خودش به دب ستین  نیا یخصوص زیرو بهش گفت: احتماال اون چ  تی با جد روژان
 بره؟   یم

 

 نگو؟  یزیچ ینگاه سرزنش گرش رو به من دوخت و گفت: بهت نگفتم به کس یهست

 

 نگفتم.  یزی_ باور کن من چ 

 

 جواب من رو بده...  ی رو گرفت و گفت: هست  یدست هست روژان

 

! آره گفت که  ید یم ری و گفت: َاه چقدر گ دیکش رونیدستش رو از دست روژان ب تیبا عصبان  یهست
 بره.   یمن رو با خودش م
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  ،یو پول پارو کن   یو گفت: حتما بهت گفت که قراره اونجا مدل باش ستادیوا نهیدست به س روژان
 آره؟! 

 

 ! ؟یبر یخوا ینم نیتخت نشست و گفت: مگه خودت واسه هم یرو یهست

 

 ! اون تو رو ُاسُکل کرده. چارهیب  یشد و گفت: ا  کیبهش نزد روژان

 

 خودت؟!  یتو برا یگ یم  ی: چیهست

 

مدل شدن!  ینه برا یبره، ول یم  ی احمق! او تو رو به دب یدختره  یکنارش نشست و گفت: ا روژان
 بره!    یعرب م یبا مردا  یهم خواب یبلکه برا

 

شه   یم تی : تو به من حسوددیرو به روژان غر دم،یرنگ از صورتش رو به وضوح د دنیکه پر یهست
 .  یگ  یرو م ات یچرند نیا یو دار برهی و نم تو ر یدی! تو دی گ یرو م  زایچ نیکه ا

 

من اصال ازش   ؟ینگ یزیبهت گفت به ما چ نیکه چرا مت یگفت: تو فکر نکرد یرو به هست روژان
و از   یو با خوشحال   ینگ یزیدروغ رو گفته تا تو به من چ نینخواستم من رو بفرسته اون ور آب، او ا

 .  یخداخواسته باهاش همراه بش
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زاره که   ینم نی! متیگ یرو راست نم نا یبا ترس و وحشت به روژان نگاه کرد و گفت: تو ا یهست
 من... 

 

 ! دهیبراش د  یچه خواب نیکه مت دیتازه فهم ینگفت و هست یزیچ روژان

 

کردم و   ی چند لحظه قبلش رو غم و اندوه گرفته بود نگاه م یخوشحال  یکه جا  یبه هست یدلسوز با
 کردم.  یفکر م نیمت فیبراش بکنم، در سکوت به کار کث  ی بتونم کار نکهیبدون ا

 

که ساناز بهم داده بود رو کف اتاق پهن کردم و بالش   ییاز دو پتو یکی  یاومد، ول یخوابم نم   نکهیا با
 . دمیجام دراز کش یرو روش گذاشتم و تو 

 

در مورد   د،ی رس  یبه نظر م یهم عصبان  یکرد و از روژان که حساب یم هیگر یساعت بود که هست مین
 . دیپرس یم  ادیم شیپ  یحاال چ  نکهیو ا یدب

 هم موفق نبود.  ادیاضطرابش کم کنه که ز بده و از یبهش دلدار یکرد کم یم یهم سع روژان

 

 یکار رو بکنن و من رو به مردا ن یفکر کردم که اگه بخوان با من هم هم نیرو بستم و به ا  چشمام
 اومد که بخوام بکنم؟! یاز دستم بر م  یبکنم! اصل کار دیبا  کاریچاق و پولدار عرب بفروشن چ

از خدا خواستم که خودش مراقبم باشه و نزاره   شد و از ته دل خیتنم س یفکر کردن بهش موها از
 . فتهی برام ب یاتفاق بد
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به   یتا صبح چند بار یخوابم برد، ول   یچجور دمیمختلف فکر کردم که نفهم یزا یو چ  یبه هست انقدر
زود خوابم برد و روژان رو    یلیخ ی ول  دم،یاز خواب پر د،ی کش  یخواب م یتو یکه هست  ییغایخاطر ج

 هیرو آروم کنه و بهش بفهمونه که فقط   یکرد هست یم یکه سع دمیخواب آلودم د  یاز پشت پلکا
 . دهیخواب بد د

 

کردم تا   زیو چشمام رو باز و گوشام رو ت  دیکامال خواب از سرم پر ،یو داد کس غی ج یهم با صدا صبح
 سر و صدا به راه انداخته!  هیبفهمم ک

 

  یِ عوض هیگفت: تو   یزد و م یداد م هیسالن با گر یبدم که از تو صیرو تونستم تشخ یهست یاصد
 ... یرذل پست فطرت  هی... تو یف یکث

 

 جام برخاستم و بعد سر کردن شالم از اتاق خارج شدم و به سالن رفتم.  از

 

بود و سرش   ستادهیوا  انداخته بود، نییمبل نشسته و سرش رو پا یکه رو نی مت یرو به رو یهست
 قصد فروختنش رو داره.  دهیگفت که فهم  یو بهش م دیکش یداد م

 

  چمیبه تو گفته، ه  یرو ک اتیچرند نیدونم ا یگفت: من نم یسرش رو باال گرفت و رو به هست نیمت
 .  ستین ی گ یکه تو م  ینجوریا

 

نگم، ها؟!  یزیمورد چ نیکس در ا چیه به ی! چرا ازم خواسته؟یدوباره داد زد: پس چجور یهست
...  یخوام که من رو ببر  یکنن که چه خبره...اصال من نم  یم یاگه بگم اونا بهم حال  یدونست یچون م

 .  امیکجا نم چیمن باهات ه
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 ! ؟یایو گفت: مگه به دل خودته که ن ستادیوا یپاش و مقابل هست یرو نیمت

 

... خدا کنه یری بم  ی... الهادیازت بدم م  ،یپست  یلیمشت زد و گفت: خ  نیمت ینه یبه س یهست
 !ین یمن بب یروز جا هیخواهر خودت رو هم 

 

رسوند   نیدوباره خودش رو به مت   یهست یشد و به عقب هولش داد، ول یعصب نی حرفش مت نیا با
 فیبود رو پشت سر هم رد قشیال نیکه مت یو داد، هر صفت  غیو با مشت به جونش افتاد و با ج

 کرد. 

 

  یهست یجدا کرد، ول  نیرو از مت ی هست عیسر یلیبودم اسمش بهمنه، خ دهیکه حاال فهم یاگنده مرد
 خواست که رهاش کنه.    یو داد ازش م غ ی نبود و با ج ای کوتاه ب

 

! ؟یازند یتخته م  لنگیاحمق! واسه من ش یگفت: دختره  یلباسش رو مرتب کرد و رو به هست نیمت
 . یکرد یرو هم م  نجاهاشیفکر ا دیبا رونی ب یاز خونه زد یوقت

 

 .  نمیرو بب  ختشیخوام ر  ینم گهیگمش کن که د نجایرو به بهمن ادامه داد: از ا نیمت

 

هاش، او رو به سمت در   هیفشار داد و بدون توجه به گر یهست فینح  یدستش رو دور بازو بهمن
 نداشت.  دهی نرفتن هم فا یبرا یهست یکشوند و تقالها
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نکن،   یبهمن رو صدا زد و رو بهش گفت: باهاش بد رفتار نیمت دن،یبه در رس یبهمن و هست  یوقت
 معامله ضرر بکنم.   یخواد به خاطر خط و خش روش، تو  یدلم نم

 

و داد   غیج یصدا گهیبعد د یبرد و لحظه ا رونی برو با خودش از خونه  یبا گفتن چشم، هست  بهمن
 .  دمیرو نشن  یهست

 

 رسم خارج شد.  دینگاه کردم که از پله ها باال رفت و از د نیچندش به مت با

 

  ییصدا دنیبا شن  یبه سمت اتاق رفتم و خواستم واردش بشم، ول ن،یتموم شدن معرکه و رفتن مت با
 اتاقشه، به اون سمت رفتم.   یتو میمر نکهیا الیشدم و به خرفتن به اتاق    الیخ  یب  م،یاز اتاق مر

 

روبه روم منصرف شدم و   یصحنه دنیاتاق باز بود و من خواستم به در باز اتاق ضربه بزنم که با د در
 مات و مبهوت به رو به روم نگاه کردم.  

 

من شوکه شد و رو بهم   دنیگشت، با د یبه دنبال رگ م  ا یزد و گو یکه به ساق دستش ضربه م  ایرو
 تو!  یایو م  نییپا یاندازی است که سرت رو م  لهیطو نجای: مگه ادیغر

 

تخت گرفتم و چند قدم به عقب برداشتم و به سمت اتاق  یزده ام رو از سرنگ رو  رتی ح نگاه
 خودمون پا تند کردم.  
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براش آه و ناله  یافتاده، کل یچه اتفاق  یتهس یبرا دیفهم یروژان زود تر به خونه برگشت و وقت اونروز
 کرد و دل سوزوند.  

 

هم   یفکرمون رو رو ایب  ،یهمه آه و ناله کن نیخواد ا یکنار روژان نشستم و گفتم: حاال نم  یکالفگ با
 نه!   ای میبکن  یبراش کار می تونی م مین یو بب  میزیبر

 

خدا رو   ی کل  دیبرن هم با یکه خودمون رو نم نی! ما هماد؟یاز دست من و تو بر م ی_ آخه چه کار
 .  میشکر کن

 

 از خونه فرار کرده؟!  ی_ راسته که هست

 

 پا افتاده فرار کرده.  شی موضوع پ هیخنگ به خاطر  ی_ آره! دختره 

 

گه که قرار بوده به زور بدنش به پسر   ینگاهش کردم که ادامه داد: خودش م یو سوال  کنجکاو
باباهه در موردش    یوقت یرو دوست داشته و به مامانش هم گفته، ول گهید یک ی ی هست یعموش، ول

ازدواجش با پسر عموش   یرو شتری و ب ستین یا یپسره آدم درست و حساب  نهیب  یکنه، م یم  قیتحق
ازدواج نره، شبانه از   نیبار ا ری ز نکهیا یکنه و برا یم  یهم بچگ یکنه که خوب هست یم یارپا فش

 .  رونی زنه ب یخونه م

 

 چند سالشه؟!  ی_ مگه هست
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 _ نوزده! 

 

 دادن تموم شده!  یکه دخترا رو زود شوهر م یاکردم دوره یکم سن و ساله که! فکر م یل ی_ خ

 

خواسته زودتر شوهرش بده تا   ره،ی سخت گ یبوده و باباش هم که از آدما یدختر شر یل یخ ی_ هست
 . ارهی به بار ن  یزیشورش کم بشه و آبرو ر از شر و

 

فردا شب    یبعد ساناز با دو دست لباس وارد اتاق شد و گفت که برا یو ساعت دمینپرس یزیچ گهید
و   میلباس ها رو بپوش نیبه عنوان خدمت کار، ا دیبرگزار بشه و ما با یخونه مهمون نیا یقراره تو

 . میباش   کدستی

 

تخت گذاشت و   یکه خودش لباس رو رو مینکرد یکدوم اقدام چیاناز، هگرفتن لباس از دست س یبرا
تدارکات جشن   یآماده ساز یبرا د یبا یبره و همگ   رونیکار به ب  یفردا برا ستی گفت که روژان الزم ن

 .  میکمک کن

 

 خوش متنفرم!    یالک یآدما نیزد و گفت: از ا یرفتن ساناز، روژان پوزخند با

 

 یتونم به هست  یم یحرف رو گفت و از اتاق خارج شد و من با خودم فکر کردم که چجور نیا روژان
 کمک کنم؟! 

 داشت:  جهینت هیفکر کردن هام  یهمه  یول
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کجاست و   یدونستم االن هست یمن نم نکهیتونم کمکش کنم، چون اول از همه ا یجوره نم  چیه
اومد، چون  ی بر نم یباز هم از دست من کار باشه! اگر هم نبود یراه دب یدادم االن تو یاحتمال م

  تدونستم کجاس یرو که نم یهست نکهیبزارم، چه برسه ا رونی تونستم پام رو از خونه ب ینم  یمن حت
 موند که براش دعا کنم و از خدا بخوام کمکش کنه!  یبدم!... پس فقط م یفرار

 

 

هال و کنار آشپزخونه گذاشته  یکه گوشه یبزرگ   زیو روژان، پشت م ای و رو میاونروز به همراه مر یفردا
 .میدیچ  یم زی م یرو یظرفا ی ها رو تو ینی ریو ش میشده بود، نشسته بود

 

رو انجام داده بودن و   یری رو هم گرفته بودن که کار گردگ گهیبر ما سه نفر، دو نفر کارگر خانم د عالوه
خونه   یجا  یجا  یمرد تو یکه کارگرا ییزایم  یرو رو میبود  دهیچ  ینیری و ش وهی که ما م ییظرفا  حاال

 ذاشتن. یگذاشته بودن، م

 

فکر کردم که   نینگاه کردم و به ا د،یرس  یبه نظر م دهیچشماش کبود شده بود و رنگ پر ریکه ز ایرو به
 داد، فرق داره! ینشسته بود و به ما بسته م  متیگرون ق نیماش  یکه تو یپوش کیچقدر با خانم ش 

 

ظرف انداخت و گفت: تو آدم   ی دستش رو تو یتو یوهیاز نگاه من کالفه شده بود، م ایکه گو ایرو
 !؟یدیند

 

دادم و گفتم: خب!  رونیکالفه بو روژان با تعجب به من نگاه کردن که نفسم و   میحرفش، مر نیا با
 !نم؟یکنم که تو رو نب کاریچ  ،یتو رو به روم نشست
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 رو ببرن؟!  یقراره هست یک  یدون  ی: تو نم دیپرس میخودش بود رو به مر یایدن یکه تو روژان

 

 جواب داد: من از کجا بدونم؟! میمر

 

نشسته بود از جاش بلند شد و در مقابل نگاه متعجب من، به سمت اتاقا   شیشونیپ یکه عرق رو ایرو
 !هو؟یچش شد  نی: ادم یپرس  میرفت و من رو به مر

 

 !قشهیبابا! وقت تزر  یچ ی_ ه

 

بدبخت   یدست  یرفته بود، نگاه کردم و گفتم: آخه چرا خودشون رو دست  ایکه رو ییافسوس به جا با
  یامتحان م  نن،ی ب یرو که م یزیو عاقبتش خبر ندارن که هر چ دونم! مگه از آخر یکنن؟! من نم  یم

 کنن!

 

 رو به من گفت: انقدر زود در موردش قضاوت نکن!  روژان

 

دونه که چقدر  یشناسه و نم  یکس بهتر از من خواهرم رو نم چینگاهش کردم که ادامه داد: ه یسوال
 !دهیو چقدر به خاطرش زجر کش ادی از مواد بدش م

 

 خواهر روژانه، متعجب شدم و با تعجب گفتم: خب! پس... ایبودم رو دهیهم ف نکهیا از
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 بود!  ایره، رو یکنن هم نم  رونشیسرش آوردن که اگه ب ییکه گفتم فرار کرد و بال ی_ اون کس

 

بردار    یکردن باهاشون اصال شوخ ی مواجه ام و باز یرحم   یپست و ب  یکه با چه آدما دم یفهم یم تازه
 .  ستین

 

 روز افتاد!   نیمن بود که او به ا ریاش تقصشد و گفت: همه   سی روژان خ یچشما

 

 _ چرا تو؟!  

 

: تو  دمیپرس میجوابم رو بده از جاش بلند شد و به آشپزخونه رفت و من رو به مر  نکهیبدون ا روژان
 از چه قراره؟   انی جر  یدون یم

 

از روژان بزرگتره و   یچند سال  ایروظرف گذاشت و گفت:  یداخل جعبه رو تو ین یری ش نی آخر میمر
ره و   یم ا یرو یروز روژان از مدرسه به خونه  هیبوده،  یرستان یدختر دب هیکنه، روژان  یازدواج م یوقت
شه، شوهر   یهم که روژان وارد خونه م یکنه، وقت یکه خونه نبوده شوهرش در رو براش باز م  ایرو
*" هم یدنی اون مرده که نوش یخواد از خونه خارج بشه، ول یو م  نهیب یرو درحال مصرف مواد م  ایرو

سرش   یرو تو  یجاکفش  یدفاع از خودش، گلدون رو یکنه و روژان برا یخورده بوده، بهش حمله م
و  خوره  یم  وارید یو از شانس بد روژان، سر مرده به لبه  نیزم  یرو فتهیکنه و مرده هم م یخورد م
 .  رهیم یدرجا م 

  ای شه و رو  یزندون م یخونه و روژان راه یتو زنیر یها م هیاز سر و صداشون همسا نکهیا خالصه
بده و چون پول  هیشوهرش د یشه به خانواده یخواهرش رو آزاد کنه، مجبور م نکهیا یهم برا

 .  ارهیگروه در م نینداشته، سر از ا
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کنه و االن چند ساله که  یشه او رو وارد باندشون م یآزاد م یوقت  یده، ول یروژان رو م ی هید نیمت
خواست فرار کنه،    ایبارم که رو هیتونن از باند خارج بشن،   ینم  نیبه مت شونیو به خاطر بده  نجانیا

 هوس فرار به سرشون نزنه!  گهیکردن که د قیگرفتنش و بهش مواد تزر

 

 

 یها شهیجعبه پر از ش  هیگرفتم و به او که  میاهم رو از مرزد، نگ  یبهمن که ساناز رو صدا م یصدا با
 که جعبه رو کجا بزاره، نگاه کردم.    دی پرس  ی دستش بود و از ساناز م یرنگا رنگ تو

 

اشاره کرد و بهمن هم بالفاصله به  م،یکه ما پشتش نشسته بود یزیبا دستش به سمت م  ساناز
 گذاشت.  زیم یسمتمون اومد و جعبه رو رو

 

رو جمع   زیم  نیگفت: پاش  میشد و رو به من و مر کیتعجب به جعبه نگاه کردم که ساناز بهمون نزد با
 .نی آماده ش  نیو بر نیکن

 

که  میزباله شد  لونینا یتو  یخال  یاز جامون برخاستم و مشغول چپوندن جعبه ها یحرف چیه بدون
 کجا رفتن؟! یافسانه ا یدوقلوها ن یساناز دوباره گفت: ا

 

 خفته!  یبای ز نجام،یاز آشپزخونه خارج شد و رو بهش گفت: من ا روژان

 

رو به خنده انداخت و ساناز با اخم ازمون  میگفت و من و مر یاخفته رو با حالت بامزه  یبایز روژان
 دستور دادن به کارگرا، به سمتشون رفت.  یفاصله گرفت و برا
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 .میدیکه ساناز داده بود رو پوش  یو لباس مین رفتبه اتاقمو  میهمراه روژان و مر به

 

تنم نشسته بود و کمر   یقشنگ تو یل یرنگ، خ یانگاه کردم که کت و دامن سرمه نهیآ یخودم تو به
 .دیکش یرو به رخ م کمی بار

 موهاش بود.  دنیو مشغول اتو کش دهیهم لباسش رو پوش روژان

 

 باشم.  ینجوریتونم ا یمن نم  ینگاه کردم و گفتم: ول دمی و سف  دهیکش یتخت نشستم و به پاها یرو

 

 !؟یموهاش برداشت و با تعجب گفت: چه جور دنیدست از شونه کش روژان

 

 که پاهام برهنه باشه. ینجوری_ ا

 

 تو نگاه نکنه!  یبه ساق پا  یانقدر اپن هستن که کس انیم یکه به مهمون یی_ دخترا

 

 و ساپورت باشم.   یکنم که بدون روسر یتونم خودم رو راض  یجوره نم چیتونم! ه یمن نم ی_ ول

 

  رونیرو ب   یمی کمد، ساپورت رنگ پا و ضخ یتو یلونیانداخت و از داخل نا ز ی م یبرس رو رو روژان
 خوره بپوشش!   یاگه به دردت م  نیو به طرف من انداختش و گفت: بب دیکش
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  یبرا ی هست  یو گفت: تو هم مانکن دیکش یکه روژان سوت دمیهوا گرفتم و پوش یرو تو ساپورت
   ؟یسر کن  یرو سر یخوا یکه م یخودت ها! حاال تو مطمئن

 

   ؟یکن شی آرا یخوا  یرو برداشتم و خواستم بپوشم که گفت: نم میجوابش رو بدم، روسر نکهیا بدون

 

 کنم؟  شیآرا دی_ نه! چرا با

 

چه  نمی و بب  یکن  شینشوند و گفت: من از صبحه که منتظرم تو آرا یصندل یرورو گرفت من رو   دستم
 .  یش  یم یشکل 

 

 شه، ها!  ی م  تیزیچ هی_ تو هم 

 

 .  یکن  یم کاری چ نمیشه!... خب! دست به کار شو بب  یم می زی چ هی_ آره اصال من 

 

 دلم خواست به خودم برسم.   هوینگاه کردم و  زیم یپخش و پال شده رو شی لوازم آرا به

 بوده؟!  یکرم مرطوب کننده زده بودم، ک  یکه حت  یبار  نیاومد آخر ینم ادمی

 . دیخط چشم نازک کش هیکردم و روژان هم برام  یکم  شیآرا نیهم یبرا

 

شد و گفت: خوش به حالت!...   رهیبرخاستم که روژان به چشمام خ   یصندل یتموم شدن کارم از رو  با
 .  هیچشمات رنگ
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  دنیو خوشکل شده بودن، نگاه کردم و مشغول پوش  یکه با خط چشم خمار شی مشک یچشما به
 شدم.   میروسر

سرم رد کردم   یو مثل تل از رو چوندمیگوشه اش رو پ  هیرو پشت گردنم گره زدم و    میروسر یهاگوشه
 و با سوزن محکمش کردم که باز نشه.  

 

و از اتاق   می نگاه کرد نهیآ یبه خودمون تو گهیزد، من و روژان، بار د  یساناز که ما رو صدا م یصدا با
 . میو به سالن برگشت میخارج شد

 

 ن. از اتاق خارج و بهمون ملحق شد  نکهیتا ا دیطول کش یبودن و مدت ومدهیهنوز ن  ای و رو میمر

تل   هیبودن و دوتاشون مثل روژان موهاشون رو باز گذاشته و با  دهیبه خودشون رس یهم حساب اونا
 کرده بودن.  نیتزئ  یپارچه ا

 

رو انجام بده و از من هم خواست که موقع ورود مهمونا   یگفت که چه کار یبه هر کس  ساناز
 نم. ک زونیآو  یچوب لباس یو با دقت رو رمیرو ازشون بگ لشونیوسا

 

 وارد خونه شدن.   یگریپس از د یک یکم شب شد و مهمونا  کم

رفتم و مانتو و شال دخترا و کت   یباز به سمتش م یورود هر مهمون، طبق سفارش ساناز، با رو  با
 بردم. یگرفتم و به اتاق م یکه دوست داشتن بدون کت باشن رو م ییمردا

 

 فضا رو پر کرده بود. یقیموس  یشد و سر و صدا  یکم کم شلوغ م  سالن
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که سرش آورده بودن، افتادم و  یی و بال ای رو ادینگاه کردم و ناگهان  اطیدر خونه، به در باز ح یجلو از
بهمن رو   ی چرخوندم که به طور اتفاق اطیح یگهیناجور، نگاهم رو به سمت د یاز فکرا زیپره  یبرا
 ت.  رف  یکه به سمت چپ خونه م دمید

 

 رفت.   ن ییکنار خونه پا یکه از پله ها دمشید دن،یخونه خارج شدم و با سرک کش از

 

که محمد  د یطول نکش یزیوارد خونه شدم و چ عیکردنم  نشه، سر یفضول یمتوجه  یکس  نکهیا یبرا
 و بهمن با هم وارد خونه شدن. 

 

وارد بشه، و االن  اطیاز در ح  دمشیبوده، چون من ند نیزم  ریاون ز یزدم که محمد هم تو حدس
 هم که با بهمن به خونه اومده بود. 

 

وانمود کردم که انگار اصال وجود    یقرار گرفتن محمد رو به روم، نگاه اخموم رو ازش گرفتم و جور با
 ندادن؟!  ادی: به تو سالم کردن دیبهمن رو بهم غر  ینداره، ول

 

خشک و  یل یجواب دندون شکن بهش بدم که نگاهم به محمد افتاد که خ ه یرو باال گرفتم تا  سرم
 . دی رس  یبه نظر م   یکرد و عصب ینگاهم م یجد

 

و با   دمیهم نپرس یزی چ یانقدر ناراحته و به خاطرش رگ گردنش باال اومده، ول یدونستم از چ  ینم
 انداختم.  نییگفتن سالم، سرم رو پا 
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وارد خونه شد و من بعد  یبعد پسر یا قهیدادم و دق  رونی نا به خونه، نفسم رو با حرص بورود او با
 کتش رو گرفتم، بهش خوش آمد گفتم و او وارد خونه شد.   نکهیا

 

  نی زم یکرده بودم، رو زونشیکه من بد آو یکت  یکردم، ول زونیآو  یدستم رو به چوب لباس یتو کت
 خارج شد.   بشیاز ج  یزیافتاد و چ

 

 کردم.   زونی کت برگردوندم و کت رو مرتب آو بیرو به ج چیشدم و سوئ خم

 

از   نیهم ی شد، برا یهم وارد خونه نم  یمهمون گهیهواسش بهم نبود و د یدر بودم و کس یجلو من
ازشون  دی باند، با یو محمد و کله گنده ها  نیانداختن مت ری گ یفکر که برا نیخونه خارج شدم و با ا 

 که بهمن رفته بود، آروم قدم برداشتم.   ینی زم ری طالعات داشته باشم، به سمت زا

 

تا   ستادمیگوش وا یاه یرفتم و ثان  نییباز و برقش روشن بود و من چند تا پله رو پا  مهین  ن،یزم  ریز در
 و بعد به داخلش سرک بکشم.   ستیداخل ن یمطمئن بشم کس

شکسته، به   یشهیش یمحتاطانه قدم برداشتم و از از گوشه  یل یشه، خ ینم دهیشن  ییصدا دمید یوقت
 داخلش نگاه کردم.  

 

  یو وقت دمیکش ینیدستا و پاهاش بسته بود، ه یکه مثل هست یاگهیو دختر د یهست دنید با
 در رو باز کردم.   ستیمتوجه ام ن یمطمئن شدم کس

 



 آتش سرد 

137 
 

دهنش رو باز کردم و او با   یرومن شروع به وول خوردن کرد که جلو رفتم و چسب   دنیبا د یهست
 گفت: تو رو خدا کمکم کن، نذار من رو ببرن.  هیگر

 

  نیرزمیکرد، نگاه کردم و با عجله از ز  یم هیکه مثل ابر بهار گر یگرفتم و به دختر یرو از هست نگاهم
 . دمی به سمت خونه دو  یکی تار  یخارج شدم و تو

 

 و وارد سالن شدم.   دمیکش ینبوده، نفس راحتهواسش به من  یکس دمیو د  دمیبه خونه رس یوقت

 

سالن   یتو ،یدن ینوش السیپر از گ ین یکه با س ایو رو می و به مر ستادمیسالن شلوغ وا یگوشه تو هی
 کردن، نگاه کردم.   یتعارف م  یدن یو نوش دنیچرخ  یم

 

 نبود.   یخبر چیه  نیاز محمد و بهمن و مت یرو دور تا دور سالن چرخوندم، ول  نگاهم

 

  نیا تیبود و واقع خودی فکر کردن ب یکمک کنم، ول یتونم به هست  یم یفکر کردم که چجور نیا به
 اومد.   یاز دست من بر نم  یکار چیبود که ه

 

شد گفت رو از   یدختره که اصال بهش مانتو نم  یبه سمتشون رفتم و مانتو  یورود دختر و پسر با
افتاده بود، ثابت موند   نی زم یکه رو یکت یکردم که نگاهم رو زونیآو  یدستش گرفتم و به چوب لباس

 ذهنم جرقه زد.  یتو ینجات هست یبرا یو فکر

 شدم و نگاهم رو از کت گرفتم و به سالن برگشتم.   مونیزود پش یول
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 .  دیرقص  یکرد و با ناز م یم یدوست پسرش دلبر یکه نقاب زده بود، نگاه کردم که برا  یدختر به

 . دنی خند  یهم مثل او نقاب زده بودن و سر خوشانه م گهیدختر د چندتا

 

 گهی د یکه به تن داشتن، کس یافتضاح یهمه دختر و با لباسا نیگفت، با ا یدرست م  روژان
 بابت خدا رو شکر کردم.    نیار نبود و من از اخدمت ک  یهواسش به ساق خوش تراش پا

 

 !  ؟یشد رهی خ نجوری ا یو گفت: به چ ستادیافکار خودم بودم که روژان کنارم وا یتو

 

 نقاب دارن!  ن،ی_ اون دخترا رو بب

 

 ! ی نقاب بزن یتون یم ی_ خب تو هم اگه بخوا 

 

 ! ؟ی_ مگه تو نقاب دار

 

 هم مال من.   یکیبود و   یمال هست شی کی _ آره، دوتا هست، 

 

شدم و ناخوداگاه از جام    رهیصورت دختره خ  یقلبم فشرده شد و به نقاب رو ،یاسم هست دنیشن  با
 برخاستم و گفتم: نقابا کجان؟  

 

 .  یآب لونیکمد، داخل نا ی_ تو
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ه سالن اتاق رفتم و نقابا رو از داخل کمد برداشتم و دوباره ب   مقابل نگاه متعجب روژان، به سمت در
 برگشتم. 

 

 ! ؟یگفت: پس چرا نزد دیدستم د ینقابا رو تو  یوقت روژان

 

 اومد، کار من رو انجام بده.  یمتوجه نبودنم بشه و اگه کس یساعت نذار کس می_ لطفا تا ن

 

  ؟ی کن  کاری چ یخوا ی_م

 

 .  یفهم یکه گفتم رو بکن، اگه موفق شدم خودت م ی_ تو کار

 

  زونی که لباس ها رو آو ییبهش ندادم و به سمت راهرو یمن مجال  یخواست مخالفت کنه، ول  روژان
 کرده بودم رفتم.  

 

 رو برداشتم.   چیکت کردم و سوئ بیج  یدستم رو تو اطیانداختم و با احت  یدور و برم نگاه به

 رفتم.   نیزم   ریبرداشتم و به سمت ز  یچوب لباس یمانتو و شال هم از رو دوتا
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وارد شدم و رو به    ست،ی داخل ن یمطمئن شدم کس  یو وقت ستادمیگوش وا نیزم  ری در ز یهم جلو باز
  عیسر  یلیبلده که دختره سرش رو تکون داد و من خ  یکدومشون رانندگ دمیو دختره پرس یهست

 رفتم و مشغول باز کردن دستاش و پاهاش شدم.    یطرف هست دستاش رو باز کردم و به

 

کرد، گفتم: برو خونه و از مامان   یم هیآروم به او که گر یکردم با صدا  یکه دستاش رو باز م  همانطور
خوان تو رو به پسر عموت بدن، به پسر   یهنوز م یدیو اگه د یکن که فرار کرد یو بابات عذر خواه

رو به   خودتونو   نیرو رها کن  نیماش  نی دور شد نجایخوب از ا ی... وقت،یعموت بگو که دوستش ندار
هم   هیو از بق نیوجه از خونه خارج نش  چیو به ه  نیتره برسون  کیکدومتون که نزد هی یخونه
 .  نیرفتار کنن که انگار شما به خونه نرفت یجور ن،یبخوا

 

 صورتشون گذاشتن.   یو نقاب رو رو دنیباز شدن دست و پاشون مانتوها رو بهشون دادم که پوش با

 

و بعد به   نی رو بزن  موتیر ن، یرفتار کن یعاد  نیرفت رونیکه ب نجایرو به دختره دادم و گفتم: از ا چیسوئ
 تا بهتون شک نکنن.   نیو موقع حرکت کردن هم آروم بر  نیبر نیسمت ماش 

 

 .  ایگفت: تو هم باهامون ب یرفتم که هستسمت در   به

 

فکر فرار به سرتون   گهیو د  نیکنم سالم به خونه برس یانداختم و گفتم: دعا م یتنم نگاه  یلباس تو به
 نزنه.  

 

 . دمی باال رفتم و به سمت خونه دو نی زم ریز یهاحرف از پله  نیگفتن ا با
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  یکه از رو یبه هست دم،ید یرو عاد   طیشرا یبه خونه، اطراف رو از نظر گذروندم و وقت دنیرس  با
 و منتظر اشاره بود، اشاره کردم و وارد خونه شدم.  دیکش  یها سرک مپله

 

روژان که از   یبا صدا یکردم خودم رو آروم کنم، ول یسع  قینفس عم دنیرو بستم و با کش چشمام
 و با وحشت به او نگاه کردم.  دمیترس زد، یصدام م  کینزد یفاصله 

 

   ؟ینگاه کرد و گفت: کجا رفت م یخال یبه دستا روژان

 

خارج    اطیمرد نگهبان گذشتن و از ح  یو دختره از جلو یکه هست دمیسمت در نگاه کردم و د به
 شدن. 

 

گم، تو  یرو برات م  یروژان رو گرفتم و او رو به داخل کشوندم و گفتم: به موقع اش همه چ دست
 کن.   زونی آو یجالباس یو رو اریدوتا مانتو ب  فعال

 

   ؟یچ  ی! براارم؟ی _ مانتو ب

 

 که گفتم رو انجام بده.  ی_تو رو خدا انقدر سوال نپرس و کار

 

و   ای کمک به رو یبود، به سمت اتاق رفت و من وارد سالن شدم و برا اوردهیکه سر از حرفام در ن روژان
 شام به سمتش رفتم.   زیم دنیچ
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بار برگشتم و به ساعت نگاه کردم و با خودم فکر کردم که امشب  کی قهیساعت، هر پنج دق کی تا
 کشه تا بگذره!   یساعت طول م کیچقدر 

 

باال  یو ساناز شام رو براشون به طبقه میو مر ومدنی ن نییخوردن شام هم پا موقع   نیو مت محمد
 بردن.  

 

خلوت تر شده بود که  یساعت گذشته بود و مهمونا شام خورده بودن و سالن نسبت به قبل کم  چند
برو   ایب  اسمنی بودم گفت:  فی کث یبه طرف من اومد و رو به من که مشغول جمع کردن ظرفا  ایرو
 گه؟!  یم  یپسره چ  نیا نی بب

 

 گه؟  یم ی_ مگه چ

 

 .  ستیکتش ن  بیج  یتو چشیگه سوئ یدونم، م ی_ چه م

 

 !  ست؟ی و گفتم: خب! به من چه که ن نداختمیخودم رو از تک و تا ن  یشروع به تپش کرد، ول قلبم

 

 داده.  لیگه کتش رو به تو تحو ی_ م

 

 زاره؟!  یم  بشی ج یرو تو چشیسوئ  ،یشلوغ نی ا ی_ آخه آدم عاقل تو
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داد، با سرعت از پله ها باال رفت و من حدس زدم که بالخره متوجه  یم یدر نگهبان یکه جلو یمرد
 و دختره شدن.  یهست بت یغ

 

  یخودم رو رو نک،یس یدستم رو  یتو یترس خودم رو به آشپزخونه رسوندم و بعد از گذاشتن ظرفا با
 رها کردم.    یصندل

 

با عجله از    ییو بهمن برگشت و سه تا نیباال نگذشت که به همراه مت یاز رفتن مرده به طبقه  یزیچ
 رفت.   اطیاومد و به ح نیی ها پابعد محمد هم از پله یخونه خارج شدن و لحظه ا

 

کار تو که   اسمنیگفت:  دیمن رو د  ی دهیرنگ پر  یخودش رو به آشپزخونه رسوند و وقت روژان
 نبوده؟! 

 

 ؟ ی_ چ... چ

 

 ! کار تو که نبوده؟! یدادن هست ی_فرار

 

 ! ؟یکرد کاری!... تو چینشست و گفت: وا یصندل  یشدم که رو رهیبهش خ  فقط

 

کردم، به   ی بهمن وارد آشپزخونه شد و من رو که با ترس نگاهش م  هویدستام گرفتم که  یرو تو سرم
 گفت: کار خودشه!  دی رس  یبه نظر م یعصبان  یکه حساب نیاز خونه برد و رو به مت رونیب
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 کار منه؟!  یخبر نشون دادم و گفتم: چ ی رو از همه جا ب خودم

 

  شون؟ی: خودت رو به اون راه نزن و بگو کجا فرستادد یرو بهم غر نیمت

 

 گ...    یچرند م یو زده به سرت، دار یخورد ادیز نکهی_ تو مثل ا

 

لبم احساس   یخون رو گوشه  یس یحرفم رو خوردم و خ یصورتم نشست، باق  یکه تو یا یل یس با
 کردم.  

 

  شون؟ی: بنال کجا فرستاددیدندوناش غر نیدوباره از ب  نیمت

 

 ! یگ یم  یفهمم چ ی_من نم

 

 بد!  یلی...خ،ینی ب یکنم، وگرنه بد م  داشونیگم! برو و دعا کن که پ یم یچ یفهم  یخوب م  یل ی_ خ

 

 یکه م یبود اون دختر  نیرو بهش گفت: ا نیمت دیبهمون رس  یخارج شد و وقت نیزم  ری از ز محمد
 حنا.   یدختر خنگ دست هممون رو گذاشته تو نیکه هم نیخنگه! بفرما... بب  یگفت

 

خودت رو گردن من ننداز! اصال از کجا معلوم که    یعرضگ  ینگاهش رو به من دوخت و گفت: ب  محمد
 ! نه؟یکار ا
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 نصبه.    نیدورب ،یدر ورود یبوده که خبر نداشته جلو  نیزد و گفت: فقط ا یپوزخند نیمت

 

 نیکه ا  میدیو د میرو چک کرد  نیچشمام گشاد شد و بهمن گفت: ما دورب یحرفش حلقه  نیا با
 ا مانتو از خونه خارج شد. برداشت و با دوت  چیکت سوئ  بیخانم از ج 

 

 کجا رفتن؟!  یبگ  یخوا یجلو اومد و با پوزخند گفت: هنوز هم نم نیمت

 

 گفتن ندارم.   یبرا یزی_ من چ

 

پس حتما پول   ،یشد و با نگاه کردن به چشمام گفت: تو که خوش بر رو تر از اونا هست  کینزد بهم
 دن!  یبابتت م   یخوب

 

سه   ،یکی  نیکن و فردا با ا دایشدم که رو به بهمن گفت: اون دوتا رو پ رهی ترس بهش خ با
 اون ور.  بفرستشون ییتا

 

 : محاله دستت بهشون برسه! دم یغر نیخارج شد و من رو به مت  اطیبا گفتن چشم از ح  بهمن

 

  متتیتا از ق ارمیسرت ب ییخوام بال یکه نم  فیشد و گفت: ح کیبه سمتم برگشت و بهم نزد نیمت
 کم نشه وگر نه... 
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 ... یعوض رتتی تف انداختم و گفتم: تف به غ  جلوش

 

بهم زد که تعادلم رو از دست دادم  یا  یلیسرخ شده بود به سمتم حمله کرد و س   تی که از عصبان نیمت
  دنیول کن نبود و خواست دوباره بهم حمله کنه که محمد مانع رس نیمت یافتادم، ول  نیزم  یو رو

 ودش دستش رو دراز کرد و خواست کمکم کنه که بلند بشم.خ دستش بهم شد و

  

 رو به من نزن...  فتی دستش رو پس زدم و گفتم: دست کث تی عصبان با

 

  نجایا می محاله بزار یکه کرد یکار نیو هم احمق! حاال با ا ی: تو هم خنگدیرو بهم توپ   تی عصبان با
 . میکن یم دایپ  یزودتر از اونچه فکر کن  یلیاونور، اونا رو هم خ متیفرست ی زود م  یلیو خ   یبمون

 

به جنازه   یحت   ی: به خدا محاله که بزارم دست کسدمیبودم رو بهش غر ستادهیپام وا  یکه حاال رو من
 ام برسه! 

 

او رو نصرت صدا زده بود، بازوم رو   نیلب محمد نشست و مرد نگهبان که مت یگوشه  یپوزخند
انداخت، در رو از پشت قفل کرد و   نی زم ری ز یمن رو تو یبرد و وقت  نی زم ری رو به سمت زگرفت و من 

 رفت.  

 

گن   یم یبفهمم چ قاینبودن که دق کیانقدر نزد یول دم،ی شن  یرو م نیبحث کردن محمد و مت یصدا
 باش.   دیجد یجا هینشدن، به فکر   دایکه محمد گفت: اگه تا فردا پ دمیقدر شن نیو هم
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 باشه!  دهیاالن به خونه رس یگوشه نشستم و از ته دل دعا کردم که هست هی

بغل مامانش    یذهنم نقش بست که خودش رو تو یتو ر ی تصو نیبه خونه، ا یتصور برگشت هست با
 کنه.   یم هیگر  ریدل س هیو  ندازهیم

و احساس   یامانت بندازبغل م یخودت رو تو دنیکش یو سخت  یداره بعد مدتها دور یکه چه لذت آخ
 !  ییایدن یجا  نیامن تر یتو یکن

آروم بشم از خودش   نکهیآغوش مامان انداختم و او قبل ا یخودم رو تو یماه دور کی من بعد  یول
 مونده بود که از برگشتم خوشحال نبود.    ادمی دورم کرد و خوب 

 فکر کردم که اگه برگردم باز هم ممکنه سرد برخورد کنه؟!  نیا به

 او هم دلش برام تنگ شده؟!  یعنی

 جواد دروغ بوده؟   یکه حرفا دهی او فهم یعنی! یچ  بابا

 برگردم ممکنه به خونه راهم بده؟  اگه

 اون خونه منتظر من هست؟!  یتو یکس اصال

 

لبم نشست و با   یگوشه یادم و نا خودآگاه لبخندکه گفته بود منتظرم بوده، افت نیاس یحرف  ادی به
 خودم گفتم: 

 کنم زنده بمونم و به خونه برگردم!   یم یهم که شده سع نیاسی به خاطر  پس

 

 

کم کم نکهیکه افتاده بود، فکر کردم تا ا ییبودم و به خونه و اتفاقا رهیگوشه خ هیوقت به  رید تا
 داده و زانوهام رو بغل کرده بودم، خوابم برد.  هیتک  واریچشمم گرم شد و همانطور که به د
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شد و ازم خواست تا به  نیزم  ریوارد ز  در که با شدت باز شد، چشمم رو باز کردم که نصرت یصدا با
 رفتن آماده بشم. یخونه برم و لباسم رو عوض کنم و برا

 

 خارج شدم و وارد خونه شدم.    نیزم ری از جام برخاستم و جلوتر از او از ز یهيچ حرف بدون

 

و خلوت نگاه کردم   زی تم یو با تعجب به دورتادور خونه   ستادمیدر وا یورودم به خونه، همون جلو با
آورده   یمهمون  یکه برا یکوچک یزایاز م  یانداخته شده بود و خبر دیسف یمبل ها پارچه  یکه رو

 بودن هم نبود. 

 خورد.   یهاش تکون نمبود و عقربه  ستادهیعدد سه وا یساعت نگاه کردم که رو به

 

 نیگفت: پس چرا ماتت زده؟! زود باش آماده شو، ا  تی با جد ستادم،یدر وا یجلو دیکه د  نصرت
 و بده به من.  لونینا نیا  یلباس رو هم بنداز تو

 

 رفتم.  م،یکه من و روژان توش بود یتاقرو از دستش گرفتم و به ا لونینا

وسطش   یطبقه  یمن تو یو تنها کوله پشت هیکه کمد خال  دمیکمد رو باز کردم و در کمال تعجب د در
 گذاشته شده. 

 

 کرد.  یلباسا بهم دهن کج  یکاغذ تا نشده، رو هیرو باز کردم که  پشیام رو برداشتم و ز  کوله

 

 جان!   اسمنیهم بد خط بود رو خوندم که نوشته بود: سالم  یکه حساب یادداشتیرو برداشتم و  برگه
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رها کرده و   ابونیخ  یرو تو نیماش یکه هست دمیقدر فهم  نیکنن و من هم دای رو پ یهست نتونستن
شون آدم گذاشته و اونا در خونه  یهمون اول جلو نیزده، او به خونه نرفته، چون مت  بشیغ

  حتمنارا  یل یگرفته باشه، جامون رو لو ندن، خ سیتا اگه اونا رو پل میبر نجایاز ا میمجبور ش،مادنیند
رو   یهست یو همونجور که نذاشت یسالم باش  یکنم هر جا که هست یو دعا م نمتی تونم بب یکه نم

 .  یبکن یکار یخودت هم بتون یببرن، برا

 بوسمت.... دوست کوتاه مدت تو روژان.   یم

 

  لونینا یکت و دامن رو تو نکهیکوله ام گذاشتم و لباسم رو عوض کردم و بعد ا بیج  یرو تو کاغذ
 رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.   لون یچپوندم، کوله و نا

 

 ! ؟یر لفتش دادرو از دستم گرفت و گفت: چقد  لونیسالن رفتم که نصرت به طرفم اومد و کوله و نا به

 

  ی! کجا می: هود یداخل راهرو رفتم که رو بهم توپ یبهداشت  سیبدم به سمت سرو  یجواب نکهیا بدون
 ! ؟یر

 

 . ییرم دسشو یسمتش برگشتم و گفتم: اگه اشکال نداشته باشه، م به

 

 .  رونی ب  ای_ باشه برو و زود ب

 

و حوله    عیشدم که از صابون و ما کارم تموم شد، تازه متوجه یشدم و وقت  ی بهداشت سی سرو وارد
 ! هیدستمال هم خال یو جا ستین یخبر
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 بود.   یلبم خون  یشده و گوشه اهیس یچشمم کم  ری نگاه کردم که ز نهیآ یخودم تو به

موند و   یخط چشمم به حالت خودش باق یچشم و لبم رو شستم، ول ریو ز ختمیصورتم آب ر به
 پس نداد.   یا یاهیس  نیکوچکتر

 شه!  یخراب نم  یراحت  نیو خط چشمش اصل و ضد آبه و به ا ملیگفته بود که ر روژان

  امیب ای رونی ب  یاینصرت در اومد و از همون فاصله داد زد: م یکه صدا ختمی به صورتم آب ر  دوباره
 کنم.   رونتیب

 

خارج شدم که نصرت به طرفم اومد و با گرفتن   سی پاک کردن خط چشم گذشتم و از سرو ری خ از
 عقب انداخت.   یصندل یرو باز کرد من رو رو نیدر ماش  نکهیبرد و بعد ا  رونیبازوم، من رو از خونه ب 

 

  اطی رو روشن کرد و از ح ن یجلو، بهمن هم پشت فرمون نشست و ماش  یصندل  ینشستن نصرت رو با
منتظر بود تا شخص پشت خط جواب   ایکه گو یرو گرفت و بعد مکث یانصرت شماره  که میخارج شد

 . میبده، گفت: سالم آقا! ما تازه افتاد

 

_ ..... 

 

 راحت! مراقبم.  التونی_خ

 

_.... 
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 ال خداحافظ!  فع م،یشب نشده مرز باش کنمی م ی_ سع

 

 شد و استرس تمام وجودم رو گرفت.    یته دلم خال هو ی اسم مرز،  دنیشن از

جواب بود و من   یسوال ب هیکنم   کاری که چ نیا یبکنم، ول یکار دینشده با ریفکر کردم که تا د نیا به
زودتر   د یو با ستیفرار ن یبرا یدیام گهید م،یدونستم که اگه از تهران خارج بش یرو م  نیفقط ا

 دست به کار بشم. 

 

 ذهنم زده شد و رو به نصرت گفتم: من گرسنه ام.  یتو یجرقه ا د،یشد یاحساس گرسنگ با

 

بتمرگ و صدات در   ری ! حاال هم بگستیاز غذا ن یخبر مینرس یبه سمتم برگشت و گفت: تا وقت  نصرت
 .  ادین

 

 ! شهی لم بد محا  ینجوریو ا ارهیدلم ضعف م ارم،یتونم طاقت ب  یمن نم ی_ ول

 

پارک کرد رو به نصرت گفت:   ابونیرو کنار خ  نی ماش نکهیداد و بعد ا رونی ب ینفسش رو عصب   بهمن
 تا بخوره و دهنش رو ببنده.   ری براش بگ  یزی چ هیبرو 

 

 در رو بست، بهمن در رو قفل کرد.  نکهیشد و بعد ا ادهی پ نیاز ماش  نصرت
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چشمام رو بستم و از ته دل دعا   ق،ینفس عم دنینشستم و همراه با کش نهیدست به س  یدینا ام با
 یهزارتا صلوات نذر کرد و تو یرو قفل کنه، حت  نیبره در ماش  ادشیبشه و بهمن  یفرج  هیکردم که 

 کردم.   یةالکرسیدلم شروع به خوندن آ 

 

باز کرد و من چشمم نصرت   یخورد، چشمام رو باز کردم که بهمن در رو برا  شهیکه به ش یاضربه با
نه،   ایزنه  ی رو م  یقفل مرکز نمینظر گرفتم که بب رینامحسوس او رو ز یل یموند و خ یدستش باق  یرو
 یلوج  یخوراک  لونینشسته بود، به سمتم برگشت و با گرفتن نا یصندل ینصرت که حاال رو  یول

 زدنم شد.  دیچشمم مانع د

 

فرمون گذاشته شده بودن، نگاه  ی بهمن که رو یه دستارو از دستش گرفتم و دوباره ب  لونی حرص نا با
 کردم که نزده باشه.   ی نه و دعا م ایرو زده   یکه بالخره قفل مرکز دمیکردم و نفهم

 

 نظر گرفتم.  ر ی رو ز ابونی کنارم، خ ی شهیباز کردن بيسکوئيت شدم و از ش  مشغول

 

رفت که با ته مونده   یم شیبه پ ابونی اتوبان و از کنار خ یشلوغ یتو یادیز با ی با سرعت تقر  نیماش
 گذاشتم.  رهیدستگ یاهلل گفتم و دستم رو روبسم دم،یام ی

به شدت باز شد و من که کنار   نی ماش  ادی در به خاطر سرعت ز هویکه  دمیرو کش رهیآروم دستگ  یلیخ
خوردم و پخش   ابونیکنار خ پرت شدم و به جدول رونی رو گرفته بودم، به ب  رهیدر نشسته و دستگ

 شدم.   نیزم

 

 جلوتر از من متوقف شد.  یکم  نیبعد ماش یا هیشد و ثان  دهیآسفالت شن  یها رو کیالست غی ج یصدا
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شد و به    ادهیپ  نیکه از ماش دمی نصرت رو د یوقت  یکردم، ول  یرو احساس نم یگرم بود و درد بدنم
 مچ پام احساس کردم.   یرو تو یدرد بد ن،ی زم یسمتم اومد، از جام برخاستم و با گذاشتن پام رو

 

  یتونه دنبالم کنه و من رو به زور با خودش ببره، برا  ینم  یاون شلوغ یدونستم که نصرت، تو یم
رو   ادی به پ کردم و خودم رو دن یشروع به دو  د،یچیپ  یپام م یکه تو یدیبا وجود درد شد  نیهم

 بکشن.   نی ماش یبشن و من رو تو  کیبهم نزد نیرسوندم تا نتونن با ماش

 

که   یبود که خودم رو با هر جون کندن دهیبه نفس نفس افتاده بودم و درد پام هم امانم رو بر گهید
 چمن نشستم.  یرو کشوندم و رو ادهی سبز کنار پ یبود به داخل فضا

 

ساق دستم احساس کردم، منصرف   یکه تو یبا سوزش   یرو باال بردم تا شالم رو مرتب کنم، ول دستم
 شدم.    رهیخ  دیچک یکه از دستم م یشدم و به خون

 .  هیچ یروش برا یدستم به کجا خورده و خراش گنده  دمیبودم که نفهم دهیترس  انقدر

 قدم بردارم.   کی یمحال بود که بتونم حت گهیو د دیچ یپ ی تمام بدنم م یتو درد

  

سرخ شده از  یافه یاش به روم، سرم رو باال گرفتم و به ق  هیسرم و افتادن سا یباال یقرار گرفتن کس  با
 نصرت، نگاه کردم.    تیعصبان 

 

وگرنه   ارم،یسرت ن ییکه گفتن بال فی: ح د یدندوناش غر نیکه از ب  دمیوحشت خودم رو عقب کش با
گوله حرومت   هیهنوز که  میاحمق!... پاشو بر یشکستم، دختره  یقلم جفت پاهات رو م نجایهم

 نکردم. 
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 تونم راه برم... پام ... آخ... پام...  ی... نم ی_ ن... نم

 

گه  یم  طونهی شد، نگاه کرد و گفت: ش یم دهیکه به خاطر باال رفتن پاچه ام د میزخم  یمچ پا به
 بکشش و همه رو راحت کن.   نجایهم

 

رو گرفت و   یاشماره   تیکه با عصبان  ختمی ر یطاقت شده بودم و گوله گوله اشک م یاز درد ب گهید
  شیمشکل پ  هیمکث گفت: آقا   یرو گرفت و بعد اندک  یا گهید یده، شماره   یجواب نم  دید یوقت

  ه؟یکنم پاش شکسته! دستور چ یپرت کرد و فکر م  نیاحمق خودش رو از ماش یدختره  نیاومده... ا

 

....... _ 

 

 ده.  یجواب نم  یرو چند بار گرفتم، ول  نی_نه آقا! مت

 

 ....…. _ 

 

 اتوبان....   ی_ باشه چشم، ما تو

 

گفت: کاش   دم،یچ یپ  یآدرس رو به شخص پشت خط داد، رو به من که از درد به خودم م نکهیا بعد
 و هم ما رو.  یکرد  یخورد و هم خودت رو راحت م  یدستت، سرت به جدول م یبه جا
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 کنم... تو رو جون مادرت بزار برم.  یگفتم: تو رو خدا بزار من برم، خواهش م هیالتماس وسط گر با

 

  نجاشیننه ام رو قسم نده، تو تا هم یجون نداشته  یچمن نشست و گفت: الک  یفاصله ازم و رو با
 نکن.   یعصبان نیاز ا شتری پس دهنت رو ببند و من رو ب  ،یرد سر درست کردبرام د  یهم کل

 

وضع  دنیگذشت، با د یکه از کنارمون م یدونم چه مدت گذشت که مرد ینگفتم و نم  یزیچ گهید
 اومده؟   شیپ  یو گفت: خانم مشکل  ستادیمن، کنارمون وا

 

که جوابش رو داد: نه آقا!  دمیشن محمد رو  یمن برگردم و ازش بخوام کمکم کنه، صدا نکهیا قبل
 شما بفرما!    ست،ین  یمشکل

 

  ینفر  کیخواستم،  یکامال خلوت بود و اگه از مرده کمک م ییکنار اتوبان و جا میکه ما بود ییجا
هم  نی هم یشد،برا یو اوضاع خرابتر م  دیرس  یو نصرت چاق و چله نم یکل یزورش به محمد ه
 نگفتم.  یزیسکوت کردم و چ

 

و له و لورده   دهیخراش   یشدم که جلوم زانو زد و پا  رهیو به محمد خ ختمینگاهم ر ینفرتم رو تو تمام
 دستش گرفت.   یشده ام رو تو

 

  نیکه محمد رو به نصرت گفت: با ا هیگر ری بلند زدم ز یبه هوا رفت و با صدا غمیتماس دستش، ج از
 !نشیببر  نیتون  یپا که نم
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 که نرفته؟!   ادتونی م،یقرار دار م،یمرز باش  دیما امشب با  یجواب داد: ول   نصرت

 

تا   ن،یدفعه با پول معامله رو انجام بد نیکنن، ا یقبول نم ینجوریرو ا نیرو بهش گفت: اونا، ا محمد
 شه.  یم  یچ مین یبعد بب یدفعه

 

 کنه.   یدکتر قبول نم  یو گفت: ول ستادیپاش وا یرو  نصرت

 

اونجا پول هم آماده  نیکنم، تا شما برس یم  شیو کامال مطمئن گفت: من راض یبا خونسرد محمد
 شه.  یم

 

 .  نیشما بگ ینکرد و گفت: چشم هر چ  یمخالفت گهید نصرت

 

پاش   یو محمد هم رو دیدو ابونی کرد و به سمت خ یحرف، از محمد خداحافظ  نیبا گفتن ا  نصرت
 دکتر.  شی ببرمت پ دیو گفت: پاشو، با ستادیوا

 

 کنم...  ی _ تو رو خدا بزار من برم خونه... خواهش م 

 

دکتر با    یپاشو، هنوز که منصرف نشدم و به جا ؟یزارم بر  یم ،یاگه به من بگ یکن ی_ چرا فکر م
 ! ینصرت نفرستادمت بر
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 ... یپست یل ی_ خ

 

 دونم.  ی_ م

 

از جام برخاستم و جلو تر از او، لنگان لنگان به  یگونه ام رو با انگشتام پاک کردم و به سخت یرو اشک
 که درش رو باز کرده بود، نشستم.  ینیماش  یروبه روم رفتم و تو ابونیسمت خ 

رو به من     دور برگردون رو دور زد و نیرو روشن کرد و اول  نیهم پشت فرمون نشست و ماش محمد
رو جواب نداد، وگرنه    شیگوش ن یکه مت یرو به دندون گرفته بودم، گفت: شانس آورد که از درد لبم

 افتاده بود.  نی زم  یاالن جنازه ات رو

 

 به جنازه ام برسه.  یزارم دستشون حت یزدم و گفتم: گفته بودم که نم  یدرد پوزخند انیم در

 

مخاطبش جواب داد، گفت:   یرو گرفت و وقت یشماره ا  شیلبش نشست و با گوش  یگوشه  یپوزخند
 اونجا، پول رو بهش بده.   ادیسالم دکتر! نصرت داره م

 

  ....…… _ 

 

 کنم.   ی_ شما نگران نباش، من خودم جبران خسارت م

 

 .......  _ 
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 دم.   یم حیشب براتون توض  ست،ی معلوم ن  یزی_ فعال چ

 

 

گفت:   تیزنه و با عصبان  یکه انگار با خودش حرف م یتماس رو قطع کرد و جور  یخداحافظ بدون
 زرنگه!  یلی کارا بگه که خ نیخواد با ا  یاحمق م یپسره 

 

هم که به سرعت   یکرد و وقت یم  یو سرعت رانندگ   تیکه با عصبان ه،یانقدر عصبان یاز چ  دمیفهم ینم
 شد.    برار نیبه هوا رفت و درد پام چند  نیسرعتش رو کم نکرد که ماش د،یرس  ریگ

 

   ؟ین یب  یرو نم  ریکه سرعت گ یخدا!... مگه کور ی : وادم یدرد نال یرو از

 

  نیچندتا ماش  نیفرمون محکم کرد و از ب  یدستش رو رو یانگشتا یتوجه به غر زدن من، حلقه  بدون
 ساختمون نگه داشت.   هی یو بالخره جلو دیکش ییال

 

شد و در سمت   ادهیپ نی نداشت، نگاه کردم که از ماش  مارستانی به ب  یشباهت  چیکه ه یساختمون  به
بود و انتظار داشتم من رو به   دهی من که درد امانم رو بر  یبشم، ول  ادهیمن رو باز کرد و ازم خواست پ

 نجا؟ یا یاونوقت تو من رو آورد رم،یم یبيمارستان ببره، سرش غر زدم: من دارم از درد م

 

 ساختمون پزشکانه.  نیکه ا  یو بفهم یابلو ها رو بخون ت  یتون  یم ،ی_ اگه سواد داشته باش
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 یمطب خلوت و رو یبعد تو یو لحظه ا ستادمیسالمم وا  یپا یحرص نگاهم رو ازش گرفتم و رو با
 تخت نشسته بودم.

 

از پا و   دیبا  نیا نجا؟یا شیبود، گفت: چرا آورد ستادهیرو به محمد که وسط اتاق وا  انسالی م دکتر
 !یجراح  غی ت ری داشت، بره ز یدستش عکس گرفته بشه و اگه شکستگ

 

ساعت   میتا ن  نیبعدشم! ا مارستان،یتونم ببرمش ب  ینم ،یدون یجواب داد: خودت که بهتر م محمد
 شکسته باشه. ستیپس ممکن ن ده،یدو یمثل اسب م  شیپ

 

دستش به اتاق اومد و   یتشت تو هیبعد با  ینگفت و از اتاق خارج شد و لحظه ا یزیچ گهید دکتر
  غیپام نشست، پام رو به دست گرفت که از درد ج ن ییپا نکهیپام گذاشت و بعد ا نیی تشت رو پا

 و پام رو از دستش در آوردم.  دمیکش

 

کنم، از محمد خواست که پا و دستام رو نگه   یشم باهاش همکار  یجوره حاضر نم چیه دیکه د دکتر
دستش بهم برسه، سرش داد   نکهیقبل ا یشد، ول  کی نگه داشتنم، بهم نزد  یداره و محمد هم برا

 : به من دست نزن...دمیکش

 

خالص شدن از حصار   یدستام رو گرفت که خودم رو برا تی با تعجب نگاهم کرد و با عصبان محمد
گم بهم دست نزن؟ ... ولم کن...  یگفتم: مگه به تو نم  هیدستش، به دوطرف تکون دادم و وسط گر

 پست...  
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اش پام رو محکم   گهیحرفم رو خوردم که با دست د  ی وارد کرد، باق  میکه به دست زخم یفشار با
 دکتر هم شروع به ماساژ دادن پام با آب ولرم کرد.   گرفت و 

 

محمد رها کنم،   یکردم خودم رو از دستا یم یزدم و سع یداد، من داد م یکه دکتر م یهر ماساژ با
تونستم بخورم و فقط  ینم ی تکون  نیبود که کوچکتر دهیاو انقدر محکم دست و پام رو چسب  یول
 .  دمیکش یم ادیفر

 

  هیدکتر پام رو به   شد و ناگهان  شتریپام ب  یمحمد رو  یبه محمد کرد که فشار دستا یاشاره ا دکتر
 . دمیکش غی تمام تنم پخش شد و من از ته دل ج یو درد تو  چوندی طرف پ

 

شده، دستام رو    یتموم شدن کار دکتر و فاصله گرفتنش از من، محمد که معلوم بود از دستم عاص با
 گوشم کر شد!  ،یکش یم  غیگفت: َاه! چقدر ج تی رها کرد و رو بهم با عصبان

 

 رمق نگاهش کردم.  یبهش بدم و فقط ب   یبودم که بخوام جواب  یحال تر از اون یب 

 

زدن پانسمان کرد و من در تمام مدت کارش، لبم رو   هیپام رو آتل بست و دستم رو هم بعد بخ  دکتر
 و محمد با خشم نگاهم کرد.  ختمیبه دندون گرفتم و اشک ر

 

و کالفه نفسش   دیموهاش کش یتو   یمحمد دست که کارش تموم شده بود، از اتاق خارج شد و دکتر
 داد. رونیرو ب 
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شده   ییای م یجنگ ش یکه تو مونیهمسا ،یاحمد یآقا  ادیداد، ناخودآگاه به  رونینفسش رو ب  یوقت
کرد، افتادم و رو به محمد که وسط اتاق، منتظر دکتر   ینفسش خش دار بود و سرفه م  شهیبود و هم

به   ینامحرم و اجنب  گذشتن تا دست یجوونا از جونشون م  یزمان  هیبود، با پوزخند گفتم:  ستادهیوا
 فروشن تا به پول برسن! یحاال جوونا، ناموسشون رو م  یناموسشون نرسه، ول 

 

 !یبد  یو فداکار ثار یبه طرفم برگشت و گفت: الزم نکرده تو به من درس ا  تی عصبان با

 

 اون زبونت رو کوتاه کن.  ،یزنده بمون یخوا یشد و گفت: اگه م  کینزد بهم

 

دارو ها رو براش   نیرو به دست محمد داد و گفت: ا ینگفتم که دکتر وارد اتاق شد و نسخه ا  یزیچ
اش   نهیتا معا  ارشیهفته دوباره ب  هیو طبق دستور، هر روز پانسمان دستش رو عوض کن و بعد  ریبگ

بخوره و سر وقت هم پانسمانش عوض    کیوتیب یسر وقت آنت دیپس با قه،یکنم، زخم دستش عم 
 . شهب

 

بسته تراول ازش   هیبا  حتش،ی داد، با تموم شدن نص یدکتر گوش م  یکه با دقت به حرفا محمد
 رفتن، باهاش همراه بشم.   یتشکر کرد و از من خواست که پاشم و برا

 

حال شده   یب  یزدن، حساب غی همه درد و ج  نینخورده بودم و حاال هم با ا ی زیبود که چ شبید از
 راه رفتن نداشتم.   یبودم و نا

حال بلند شدن نداشتم که دکتر   یکردم، ول  یرو احساس نم  یکه دکتر بهم زده بود، درد یمسکن با
نخوره و بد از   نی وقت زم هیحاله! کمکش کن که   یب یل یبهم انداخت و رو به محمد گفت: خ  ینگاه

 .  رهیکم جون بگ هیهم بده تا  میمثل حل یو پر انرژ یمقو یغذا  هیبدتر نشه، بهش 
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دست سالمم رو گرفت   یکمک کردن بهم، بازو یام انداخت و برا دهیرنگ پر یبه چهره   ینگاه محمد
 حرکت از جام بلندم کرد.   هیو با 

 

باهاش همراه و با کمکش از مطب خارج   یحرف  چیحال بودم که بدون ه یب  ضعف داشتم و انقدر
 نشستم.  نیماش یشدم و تو

 

قرار   ابونیکه اونطرف خ یرو قفل کرد و به داروخونه ا نی در ماش  ن،یماش یمحض نشستن من تو به
دستش از داروخونه خارج شد و به سمت   یو عصا، تو لونینا هیربع بعد با  کی داشت، رفت و 

  ن یعقب گذاشت، پشت فرمون نشست و ماش  یصندل ی عصا و داروها رو رو نکهیاومد و بعدا نیماش
 رو روشن کرد.  

 

متوقف شد هم چشمام رو باز   ن یدوباره ماش یوقت یچشمام رو بستم و حت  ن، یحرکت کردن ماش  با
 و او کجا رفت و بعد چند لحظه برگشت.   م ییکجا نمینکردم که بب 

 

متوقف شد و باز هم من با کمک   نیدوباره ماش  ک،یساعت بعد و بعد از پشت سر گذاشتن تراف مین
 بود.   یقبل یبرده شدم که کوچکتر از خونه یمحمد به خونه ا

 

  یبهداشت  سیدادم سرو یدر که احتمال م هیبا دوتا اتاق و   کیکوچ یراهرو هیسالن خونه،  داخل
 ینفره   کیتخت  یاز اتاق ها رو باز کرد و من با کمکش، رو یکی باشه، قرار داشت که محمد در 

 اتاق نشستم.  یگوشه

 



 آتش سرد 

163 
 

بار    کیظرف  هیبعد با  ینگاه کردم که از اتاق خارج شد و لحظه ا د،یرس  یمحمد که کالفه به نظر م به
گذاشت، با   زی م یدستش رو رو یتو لیوسا کهنیدارو، وارد اتاق شد و بعد ا لون یمصرف و عصا و نا

 . یریبخور تا جون بگ نیکم از ا هیبار مصرف، گفت:   کیاشاره به ظرف 

 

 بخورم؟!   یزی هم برام مونده که بخوام چ یام، نگاه کردم و گفتم: دستدست راست پانسمان شده به

 

 کرد گفت: نه! خدا رو شکر زبونت هنوز سالمه!  یکه در ظرف رو باز م ی شد و در حال یجد نگاهش

 

 دستت بخور.   یکیفرو کرد و ادامه داد: با اون  میحل  یو قاشق رو تو دیرو جلوتر کش  ظرف

 

افتادم که او   یمیگرسنه بودم، به جون حل  یحرف، از اتاق خارج شد و من که حساب   نیبا گفتن ا او
 مقدارش رو خوردم.    هیبا دست چپم  یبود و من به سخت دهیموقع اومدن به خونه خر

 که خوابم برد.   دینکش یو طول دم یتخت دراز کش یشدم رو ریهم که س یوقت

 

کنار تخت   یچشمم به کوله پشت ه یشده بودم و  داریربع بود که ب  کیو حاال  دهیرو خواب یادیز مدت
 تنم.  یتو  فیو کث یخون یچشمم به مانتو هیبود و 

 

با نگاه کردن به پانسمان دستم،  یول  ستادم،یپام وا یبرداشتن لباس و رفتن به حموم رو یبرا
 تخت نشستم.   یمنصرف شدم و دوباره رو
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  یدست لباس برداشتم و اونا رو رو هیبالخره  نکهیصورت با خودم کلنجار رفتم تا ا  نیرو به هم یمدت
 زدمی که حدس م یکی تاق خارج شدم و در باردست پانسمان شده ام انداختم و با برداشتن عصا، از ا

 باشه رو باز کردم.   سیسرو

 

در گذاشتم و وارد   یگل از گلم شکفت و عصا رو جلو ،ییروشو  یتو ،یومین یدوتا در آلوم دنید با
 حموم شدم.  

 

بود که من رو از حموم رفتن، به   یزیدوش گرفتم و سوزش زخم رو تحمل کردم، چ یبه چه زحمت  نکهیا
 ردن انداخته و اشکم رو در آورده بود.  غلط ک

 

و من به قول مامان، خودم رو گربه شو کردم    دیچک یزخم دستم سر باز کرده بود و ازش خون م  دوباره
 از حموم خارج شدم.   میبه دور دست زخم فیکث  یمانتو چوندنی و با پ  دمیو لباس پوش 

 

آب  یهاتونستم که بخوام بکنم و قطره  یگرفتن آب موهام نکردم، چون نم ی برا ی تالش  نیکوچکتر
 شده بود.   سی و شالم هم خ دیچک ی صورتم م  یازشون رو

 

مبل نشسته  یاومدن من از حموم، رو رونی به انتظار ب ایلنگان به سالن رفتم که محمد که گو لنگان
سر و وضع   نیبا ا یونم کدوم آدم عاقل د ی! من نمیبود، به سمتم اومد و گفت: آخه تو چقدر احمق

 ! یهست شیکه تو دوم رهی گ یدوش م

 

  یو خون  فی تونستم کث یکنم خب! نم کاریو گفتم: چ  دمیهم کش یدستم، اخمام رو تو یسوزش تو از
 بمونم. 
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تا از   یمون  یم  ینجوریبرمت دکتر، انقدر هم  یدستم نگاه کرد و گفت: فکر نکن اگه عفونت کنه م به
 و برات پانسمانش کنم.   امیعفونت قطع بشه... حاال هم برو تا ب

 

دستش  یو پنبه تو هیو  نیکه محمد با بتاد دیطول نکش یزی به اتاق برگشتم و چ یحرف چیه بدون
 تخت نشست.   یوارد اتاق شد و با فاصله ازم، رو

 

دستم گذاشت، دستم رو  ری اون رو ز نکهیابهم نگاه کنه، مانتو رو از دور دستم باز کرد و بعد  نکهیا بدن
  یدستم احساس کردم و سع یتو  یدیکه سوزش شد خت ی ها ر هیبخ یرو نی گرفت چند قطره بتاد

دستش رو محکم تر کرد و من نتونستم  یاو حلقه  یبکشم، ول  رونی کردم دستم رو از دستش ب
 به دستم بدم.  یتکون  نیچکترکو

 

تونم دستم رو پس بکشم، به طور کامل مشغول شست و   یه نم راحت شده بود ک الشیکه حاال خ  او
زخم شد و رو به من که چشمام رو محکم بسته و لبم رو به دندون گرفته بودم، گفت: بزار بسوزه   یشو
 .  یخوب فکر کن یقبل هر کار ،یری بگ ادیتا 

 

رو کنار گذاشت، چشمام رو   نیبتاد  یبهش بدم و وقت یبود که نتونستم جواب  ادی دستم انقدر ز سوزش
 نگاه کردم.   د،ی چی پ یباز کردم و به حرکت دستاش که با دقت به دور دستم باند م 

 

که آورده بود رو به دست گرفت و گفت: اصال به فکر فرار    یو لوازم فیکث یتموم شدن کارش، مانتو با
خلوت تر و   ،یقبل  یخونه بر عکس   نجا ی! ایو سالم به خونه برس   یفرار کن ینباش، چون محاله بتون 

 ندارم.   یشوخ  یو من با کس  شترهیمحافظت ازش ب یرفت و آمدش هم کمتره، ول
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 یوقت یبودن رو کنار زدم و گفتم: مگه تو قول نداد ختهی ر  میشونیپ یو لجوجم که رو  سیخ یموها
 من برم؟!    یبزار  ،یوارد گروه شد

 

 _ چرا! قول دادم. 

 

 _ پس چرا...  

 

 .  یکن  یم یو باهام همکار یکن یقبول م ینجوریدونستم فقط ا ی_ من قول دادم، چون م

 

 ... هی_ واقعا که! تو 

 

اون   ،یزنده بمون یخوا یاگه م  : د یجمله ام رو خوردم و او رو بهم غر  ینگاهم کرد که باق تی عصبان با
برنامه هام رو خراب   ینگم و بزارم به راحت ی چی ه ،یبگ یکه هر چ  ستمین نیزبونت رو نگه دار، من مت

  یچ یه ین یب  یاگه تا حاال هم م  ،ین یب  یوگرنه بد م ،ینکن  میمراقب باش که عصبان یل یپس خ ،یکن
 کم بشه.  نیمت یخواستم با کارات رو یکه م نهی بهت نگفتم به خاطر ا

 

از خونه   یگفت: حق ندار از اتاق خارج بشه نکهیقبل ا یحرف، به سمت در رفت، ول  نیبا گفتن ا او
 رسم.   یخودم حسابت رو م نمت،ی بب اطیح  یاگه تو ،یخارج بش

 

 تخت رها کردم.  یدادم و خودم رو رو رونی خارج شدنش از اتاق، با حرص نفسم رو  ب با



 آتش سرد 

167 
 

 

 اتاق خوردم.  یگرفته بودن رو هم تو رونیکه از ب یشام  ی فرداش از اتاق خارج نشدم و حت تا

رفتم   ییبه دسشو نکهیشدم و بعد ا داریاز خواب ب ریوقت خوابم نبرده بود و صبح هم د  ریتا د  شبش
شستن ظرف و ظروف   یبزرگ که صدا یو دست و صورتم رو شستم، کنجکاوانه به سمت آشپزخونه 

 شد، رفتم.  یم دهیازش شن 

 

باز   یا رومن، به سمتم برگشت و ب دنیبود، با د یکه مشغول شستن تشت کوچک یانسال یم خانم
 .  ری گفت: سالم خانوم! صبحتون بخ

 

  ییتا براتون چا  نینیبش  نییو گفت: بفرما  دیرو عقب کش ی تعجب جواب سالمش رو دادم که صندل با
 .  زمیبر

 

 قابلمه شد.   ری و مشغول روشن کردن ز خت ی ر یینشستم و او برام چا یصندل یرو

 

 !  ؟یکن  یکار م نجایوقته که ا  یلی: شما از خ دمیرو مزه مزه کردم و رو بهش پرس  مییچا

 

و نظافت   یری گرد گ یماهه که هر هفته برا کیسمتم برگشت و جواب داد: نه خانوم! من االن  به
 باشم.    نجای و تا شب ا امیآقا ازم خواستن که صبح زود ب  روزید یول  نجا،یا امیم

 

کم رنگ به  هیتا  نیرو بخور نیباال انداختم که ظرف کله پاچه رو جلوم گذاشت و گفت: ا ییابرو
 .  ادیروتون ب 
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 مقدار بده بخورم.   هی اگه آب داره  اد،ی_ من از گوشتش خوشم نم

 

 خانوم...   ی_ ول

 

 . ستمیخونه ن  نی_انقدر به من نگو خانوم! من خانوم ا

 

 صداتون کنم.   ی_ پس چ

 

 .  یبند یکه من رو جمع م  ستمی و چند نفر هم ن  اسمنهیاسم من  !...اسمنی_ 

 

 .  ی_ باشه! هر جور شما راحت

 

کن از گوشتش هم  یجان! سع اسمن یاز آبگوشت کله پاچه رو جلوم گذاشت و گفت:  یا کاسه
 . یریتا جون بگ  یبخور

 

  ه؟یآبگوشت چرخوندمش رو به خانمه گفتم: اسم شما چ یرو برداشتم و تو ینون بربر کهیت هی

 

 .  یطلعت صدام کن یتون یشما م ی_ ماه طلعت، ول
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 نه؟!   ایآقا، خونه است  یدون  ی_ طلعت خانم!... شما نم

 

 رفت.    رونی و از خونه ب رهی شما کله پاچه بگ ینفر سپرد که برا هیصبح زود به  شونی_ ا

 

 ته ظرف آبگوشت رو در آوردم.   و در سکوت دمینپرس یزیچ گهید

 

  یاون خونه بودم و به جز من و محمد و طلعت خانم که شبا به خونه اش م یهفته بود که من تو هی
اومدن و بعد خوردن غذا هم از خونه خارج   یرفت، چهار مرد هم موقع خوردن ناهار و شام به خونه م

 شدن.  یم

 

رفتم و پانسمان دستم رو هم اونروز طلعت خانم باز    یپام رو باز کرده بودم و بدون عصا راه م آتل
 به پانسمان نداشت و پانسمانش نکرده بود.   ازین گهید کرده بود و

 

 بزنم.   دیو سف اهیذاشت دست به س یهفته، طلعت خانم مثل مادر مراقبم بود و نم  کی نیا یتو

 یکس گهی مدت که او بود د نیا ی شده، ول  یم هیته رونی گفت تا قبل اومدن او، غذا از ب یم خودش
 کرد.  یداد و او شام و ناهار درست م ی غذا سفارش نم

 

ذاشت و من با دقت به   یم ینشستم و او برام کالس آموزش آشپز یوقتا کنار طلعت خانم م شتریب
گرفته  ادی  یزیچ هیتلف نشده باشه و  هودهیمرم بمدت، ع نیا یکردم تا حداقل تو یحرکاتش نگاه م

 باشم. 
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  یکه ازم م یکردم و کار یطلعت خانم نگاه م ینشسته بودم و به آشپز زی باز هم پشت م اونروز
 ببرم.  ییمهمونش چا یدادم که محمد وارد آشپزخونه شد و از من خواست برا  ی خواست رو انجام م

 

رو به دست گرفتم که طلعت خانم بازوم   ییچا ینیو س ختمیر ییزود، دوتا چا یل یو خ یسر کنجکاو از
 !ده؟یدندونشون سف ونیرو گرفت و با خنده گفت: آقا

 

رفته  ادیکه قندون رو  نهیگذاشت و گفت: منظورم ا ینی س یتعجب نگاهش کردم که قندون رو تو با
 . یبزار

 

 رج شدم. زدم و از آشپزخونه خا یخودم لبخند یهواس پرت  به

 

  گارد،یمبل چرم وسط هال نشسته بود و دو مرد گنده هم به عنوان باد یکه رو ی انسالیسمت مرد م  به
که   یرو برداشت و در حال شییرو تعارف کردم که مرده چا   ییبودن رفتم و چا  ستادهیسرش وا یباال

  نیکه حال مت هیهمون دختر نیبود، رو به محمد که روبه روش نشسته بود، گفت: ا رهی به صورتم خ
 رو گرفته و بهمون خسارت زده؟! 

 

 جوابش رو داد: آره خودشه.   محمد

 

 دختر!...  یرو برداشت به سمت آشپزخونه رفتم که مرده صدام زد: هو  شییمحمد چا  یوقت
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به نظر    یاش، نگاه کردم که گفت: دختر جسور غهیت ش یسمتش برگشتم و با نفرت به صورت ش به
 که دوست داره بپره و صورتم رو چنگ بندازه.   یکن ینگاهم م یکنم مثل گربه ا یاحساس م ،یایم

 

 _احساس نکن! مطمئن باش! 

 

! مراقب یدار یگفت: زبون تند تی بهم انداخت که مرده با عصبان ینگاه تند و اخطار دهنده ا محمد
 اد نده! باش سرت رو به ب

 

  یزیعبوس محمد مانعم شد و چ یهم و چهره  یتو یبهش بدم که اخما یجواب دندون شکن  خواستم
 نگفتم. 

 

  دمیو شن  ستادمیحرفاشون، گوش وا دنیشن ینگفت که به آشپزخونه رفتم و برا یزیچ گهیهم د مرده
 یکه کرده و گسترش باندشون م یکرد و براش از سود  یرو دکتر خطاب م انسالیکه محمد، مرد م

 گفت.  

 

  یرفتن آماده و کار یپنج تا دختر رو برا نده،یماه آ کیخواد تا  یرو هم بهش گفت که م نیا محمد
 خودشون برن.   لیکنه که دخترا با م 

 

چرا  ؟یکن  یم کاری دختر دردسر ساز، چ نی: با ادی زدن از محمد پرس یکه دکتر صداش م یمرد
 !  ؟یکن ی خالصش نم
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 از همون پنج دختره که قراره بره اون ور آب!  یک یدر جوابش گفت: اون هم  محمد

 

خودم   یتونستم، حتما خودم با دستا یو اگه م ادیحرفش احساس کردم که چقدر ازش بدم م نیا با
 کشتمش.   یم

 

که محمد بهش داده بود، رفت و   یا سامسونت پر از دالرزدن، ب  یکه دکتر صداش م یکس اونشب
وارد   یشد، ول اطیکه وارد ح  دمشیاتاقم د یدو شب بعد از پشت پنجره  نکهیتا ا دمشیند گهیمن د

 خونه نشد. 

 

 رسم خارج شد.   دیکه به سمت چپ خونه رفت و از د دمی نظر گرفتمش و د ریدقت از پشت پنجره ز با

 

 

و سرد بر خورد   یجد  دم،ید یمدت، هرجا که محمد رو م  نیا یگذشت و من تو یهم م یها از پ روز
 .  نمشیخواستم بب یکردم و نم یازش فرار م  ییجورا هیکردم و  یم

 

که طلعت خانم  یپونصد تومن یبا سکه   یکاریآشپزخونه نشسته بودم و از سر ب  یروز تو هی نکهیا تا
 کردم.   یم یصدقه کنار گذاشته بود، باز یبرا

هم که از  یکرد و وقت  یو سر و صدا به پا م  دیچرخی م زی م یکه سکه رو انداختمی م زی م یرو رو سکه
 از نو.   یداشتم و روز از نو و روز یدوباره برش م  ستاد،یا یحرکت م
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د وارد آشپزخونه شد و بدون  به هال رفته بود که محم یری گرد گ یخانم برنج رو دم کرده و برا طلعت
 خودش شد.   یبرا  ییچا ختنی مشغول ر یحرف  چیه

 

کار   نیازم خواست ا تی شدم که با عصبان رهیانداختم و بهش خ  زیم  یبار سکه رو رو  نیچندهم یبرا
 رو نکنم.  

 

رهاش کردم که به سمتم برگشت و خواست   ز یم یسکه رو برداشتم و محکم تر از قبل رو یلجباز با
 من زود دستم رو روش گذاشتم و ورش داشتم.  یسکه رو برداره، ول

 

کم به طلعت خانم   هیبه خودت بده و   یتکون هیکارا،  نیا یروم نشست و با طعنه گفت: به جا روبه
 کمک کن.  

 

 کنم.  ی نم یکار چیشما ه یهم برا رمی _ من اگه بم

 

انداختم  زی م یشد و من دوباره سکه رو رو  شییمشغول خوردن چا ره،ی نگاهش رو ازم بگ نکهیا بدون
تا هم   ی کن ینم  یبرداشت و گفت: چرا باهام همکار  ز یم یسکه رو از رو هویو بهش نگاه کردم که 

 .  یبه خونه تون بر  یتون یو م یآزاد هم هست ینجوریاونور؟! تازه ا متیو هم نفرست  یپولدار بش

 

که هم جنس خودم رو بفرستم اونور و با پولشون خوش باشم!  رتمی غ ی! مگه من مثل تو ب ؟ی_ همکار
 به جنازه ام برسه!   ی بعدشم، من قبال هم بهت گفتم که محاله دست عرب جماعت، حت
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 !  هیزرنگ ست،ین یرت یغ یاسمش ب  نی_ ا

 

 گران،ی... بدبخت کردن دزهیچ هی هیباطن قض   یبزار، ولاسمش رو  یخوا یم ی! تو هر چ ؟ی_هه! زرنگ
 پولدار شدن خودم...  یبرا

 

زنن و ما هم ازشون  یم  رونیخودشون از خونه ب یاونا با پا م،یدزد ی_ ما دخترا رو از خونه شون نم
 .  میکن یاستفاده م

 

 !  ؟یگ یم یمعتاد رو چ  ی_ جوونا

 

 سمت مواد! انی ! خودشون کور شن و نم؟یکن ی_ مگه ما مجبورشون م 

 

 خنده.   یقاه قاه بهت م ،ی! اگه به بچه بگیخنده دار _واقعاکه! چه استدالل

 

 کرد.  یزندگ  دیخنده چون هنوز بزرگ نشده که بفهمه با گرگا مثل گرگ با ی_ م

 

 ! ی _ گرگ رو خوب اومد

 

 ...،ی،پولداریفکر کن! آزاد شنهادمیپ  ی_ از جام برخاستم و به سمت در آشپزخونه رفتم که گفت: رو

 



 آتش سرد 

175 
 

بدبخت شده است، من    یو زنا دهیداغ د یمادرا نیپوال، آه و نفر نیخودت! پشت ا  ی_ همش ارزون
 کنم.  یزندگ نیآه و نفر یخوام تو ینم

 

 و...   ی! رفتن به دب؟یدوست دار ی_ پس چ

 

 داره!   رتی که غ یآروم با مرد یزندگ هیگفتم:  یبا لحن آروم یبه سمتش برگشتم، ول  تی عصبان با

 

 ! یافتن یمحال و دست ن یول ه،یقشنگ ی_آرزو

 

 من!  یای رو ایتو،  ی هودهیپوچ و ب  یکنه! زندگ  یم دایتحقق پ یچ دید می_ خواه

 

 انداخت و من از آشپزخونه خارج شدم.   زیم یلبش سکه رو رو یگوشه  یدفعه او با پوزخند  نیا

 

 

 گرفتم.  ینظر م  ریرو ز اطی و ح ستادمیا یکار هر شبم بود که کنار پنجره م گهید

  یاتفاق هیداد که قراره  یم دیرو نو نیبر عکس هر شب آروم نبود و رفت و آمدا، ا  اطیاونشب ح یول
 رخ بده. 
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به همراه بهمن و نصرت، دو مرد   دمشون،ید یار م مرد به اسم هومن و اکبر، که موقع شام و ناه دو
 گهیکه دکتر اونشب رفته بود، بردن و د ییرو که چشماشون رو بسته بودن، به سمت جا گهید

 .  نمشونی نتونستم بب

 

و به   ستادمی و دوباره پشت پنجره وا دمیرو شن اطی در ح  یصدا نکهیاز رفتن اونا گذشت تا ا یربع  کی
 رفته بودن، رفتن.  هیکه بق ییشدن و به سمت جا اطیمحمد و دکتر که وارد ح

 

رو نداره، تمام جرأتم رو    اطیوارد شدن به ح الی خ یکس گهید دمید یگذشت و وقت یساعت میهم ن باز
 جمع کردم و از خونه خارج شدم.  

خوام به   یفکر که اگه م نیبا ا یشدم و خواستم به خونه برگردم، ول مونیپش یلحظه از کارگاه باز کی
  نیداشته باشم، از کنار خونه پاورچ  سیدادن به پل یبرا  یبکنم و اطالعات کاف  ی کار دیعربستان نرم با

 .  خبرهاون پشت چه  نمیتا بب دمیرسوندم و سرک کش وارید یخودم رو به انتها نیپاورچ 

 

  یوجود داره که اطرافش رو درختا گهید یخونه هیخونه،   نیکه با فاصله از ا دمیکمال تعجب د در
 از برگه.  ده یبود، پوش زیخونه که تم نیا یبر عکس جلو  نشیبلند گرفته و زم 

 

قدم  هی یشن و ه   یم یمخف  یدرختا، مثل کارآگاه ها که ه  نیپر از برگ گذاشتم و از ب نیزم  یرو پا
 رگ خونه رسوندم.  بز یرن، به جلو رفتم و خودم رو به پشت پنجره   یبه جلو م

حرف از   یو صدا  ستین یخونه کس یکه بر خالف انتظارم تو دمید دم،یکه به پشت پنجره رس یوقت
 . ادیم یا گهید یجا
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توجهم  نه،یزم   ریزدم مال ز یکه حدس م یکوچک و روشن  یسمت صدا، خونه رو دور زدم که پنجره به
 رو جلب کرد و کنارش نشستم. 

 

! هنوز ن؟یسر من کاله بزار نیخوا  یگفت: شما احمقا م  ی که م دمیسخت شن یلیدکتر رو خ یصدا
 که بتونه من رو دور بزنه!  دهییمادر نزا

 

و   یو دو مرد زخم   دمیبه داخل سرک کش شه،یمحتاطانه، از پشت ش یلیخ ق، ینفس عم دنیکش با
 رفتن.   یسرشون رژه م یدکتر زانو زده بودن و بهمن و اکبر هم باال یکه جلو دمیکتک خورده رو د

 

 شد.  یم دهیگذاشته شده بود که روش چند تا پاکت مواد د زیم هیطرف تر و با فاصله از دکتر هم  اون

 

 کنن.   یالتماس م شد حدس زد که دارن به دکتر یم ،یها نامفهوم بود و از حرکات دو مرد زخم  صدا

دستش بود رو به   یکه تو یگفت که محمد هم تفنگ یزی و رو به محمد چ ستادیپاش وا یرو دکتر
 از دو مرد نشونه گرفت.   یکی سمت 

 

رفت و از نگاهم  یا گهیکردم که به سمت د یزده، به دست محمد نگاه م رونی از حدقه ب یچشما با
شد و خون  کی که محمد رفته بود، به سر مرده شل ی بعد، از همون طرف  یا هیثان یپنهون شد، ول

 افتاد.  نیزم یهوا پخش شد و مرده رو یسرش تو

 

 ینکشم و نگاهم رو از اونا گرفتم و کنار پنچره نشستم و لحظه ا غیدهنم گذاشتم که ج یرو جلو دستم
 شد.  دهیشن یا گهید کی شل یبعد صدا
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  ییدفعه صدا کیکه  دیدستام چک  یاشک رو یادهنم گذاشتم و قطره یدستم رو هم رو جلو یکی اون
   ؟یکن  یم یچه غلط  نجایگفت: تو ا

 

 دستش نگاه کردم.   یترس برگشتم و به محمد و تفنگ تو با

 

از جام برخاستم و به  عیبودم، سر دهیترس  یمن که حساب  یآروم به سمتم قدم برداشت، ول  محمد
 کردم.   دنیدرختا، شروع به دو ن یرسه و ب یدونستم به کجا م  یکه نم یسمت

 

 افتادم.   نیزم یکرد و رو  ریگ یزیپام به چ هویکه  دمید یرو نم  یزیمحض بود و چ  یکی روم تار روبه

 

 میقدم کیبه برگشتم و با وحشت به محمد که حاال  عیسر  یل یافتاده بودم، خ ن یزم  یکه رو همونطور
 بود نگاه کردم.   دهیرس

 

  ر یبلند زدم ز یو با صدا دمیخودم رو عقب کش نیزم یشد که رو یم کیآروم آروم بهم نزد محمد
 باهات ندارم.  ی! آروم باش، کارسی که مقابلم نشست و گفت: ه هیگر

 

 ... یو گفتم: تو... تو... آدم کشت دمیمن خودم رو عقب کش یول

 

 کشم.  یو گفت: ساکت باش، وگرنه تو رو هم م دیام باال کش قهیاز  دم،یلرز  یم دیرو که مثل ب من
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  یخوا یشدم که گفت: اگه م رهیگلوم خفه کردم و با وحشت به چشماش خ  یهق هقم رو تو  یصدا
 . یدیند یزیرو فراموش کن و فکر کن که اصال چ  یدیکه د یهرچ  ،یزنده بمون 

 

پاشو و برو   ،ینبود نجایاصال ا نکهیسرم رو تکون دادم و او ادامه داد: خوبه! حاال هم مثل ا هیگر وسط
 خونه. 

 

چند قدم به عقب برداشتم، به سمت   نکهیو بعد ا ستادمیلرزانم وا یپاها یام رو رها کرد و من رو قهی
 کردم.   میاتاق قا یبه خونه، خودم رو تو دنیو با رس  دمیخونه دو

 

تمومه و   یهمه چ گهیکردم که د یفکر م نیاز ترس نتونستم تا صبح بخوابم و همه اش به ا اونشب
 تونم از دست محمد در برم.   یمن عمرا نم 

  یکنم و من با ساده لوح یکه من فکر م  هیزی از اون چ خطرناک تر یل یباند خ نیکه ا دمیفهم اونشب
 دست کمش گرفته بودم. 

 

که به در خورد،   یتقه ا یکه با صدا دمیدونم چند ساعت خواب  یصبح بود که خوابم برد و نم  یکاینزد
 تخت نشستم.   یو با وحشت سر جام و رو  دمیزود از خواب پر

 

  یایب یخوا   ی! نمیگفت : فکر کردم هنوز خواب  دید داریمن رو ب یخانم وارد اتاق شد و وقت طلعت
   ؟یصبحونه بخور
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 خوام.   یخوام... من صبحونه نم  ی_ نه... نم

 

 ... ینخورد یچیه شبی االن ساعت چنده؟ تو از د یدون  ی_ چرا؟! م

 

 خوام!  ی_ گفتم که! صبحونه نم 

 

 _چرا؟!.. 

 

 _ من امروز روزه ام. 

 

 کنم.   یآماده م یافطار حساب  هیبخواب، من برات  ری ! پس بگیگفت  ی_ خب! زودتر م

 

 . یکن  ی_ ممنون، لطف م 

 

 .  ختمیو به حال خودم اشک ر دمیرفتن طلعت خانم، دوباره سرجام دراز کش با

 

اتاق  یاش رو تو  هیاز اتاق خارج شدم و بق  ییرفتن به دسشو یشب فقط دوبار و اون هم برا تا
خونم،   ینماز م  دید یبعد از اذان مغرب، طلعت خانم بعد در زدن به اتاق اومد و وقت نکهیموندم، تا ا

 منتظر موند تا نمازم تموم بشه. 
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 ! ؟یداشت یکرد، برگشتم و گفتم: با من کار ینمازم تموم شد، به طرف او که با لبخند نگاهم م یوقت

 

 و افطار کن.  ای ب ی، نمازت رو که خوند_قبول باشه! برات افطار آماده کردم

 

 نگفتم که از اتاق خارج شد و در رو بست.   یزیچ

کردم و تنها   ینم  یاصال احساس گرسنگ ینخورده بودم، ول یزی بود که من از شب قبل چ  بیعج
 لرزوند.   یافتادم تمام بدنم رو م یَمرده م ادیبه   یاسترس بود که وقت

 

 نکهیتخت نشستم که در اتاق زده شد و من به گمان ا  یکوله ام گذاشتم و رو  بیج  ینماز رو تو مهر
 تونم بخورم...    ینم یزیبهش نگاه کنم، گفتم: من االن چ نکهیطلعت خانمه، بدون ا

 

 محمد آب دهنم رو قورت دادم و ساکت شدم.   دنیرو باال گرفتم و با د سرم

 

منم باور کنم که   ی! تو که انتظار ندار؟یخور ی نم یزیگفت: چرا چ تیدر اتاق رو بست و با جد محمد
   ؟یروزه بود

 

 .  رمیس یعنیخوام...  ی_نه... من... نم

 

 رو فراموش کن؟  یدیکه د ی_ مگه نگفتم هر چ
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 _ فراموش ...کردم.  

 

 !؟یلرز یم  ی_ پس چرا دار

 

 _ نه!... 

 

 !  ؟یلرز یگم که م یمن دروغ م  یعنی_ 

 

 ... سردمه!زهی_ نه!... چ

 

 ! ؟یترس   یشد و گفت: از من م  کینزد بهم

 

 افتادم و گفتم: تو آدم ُکشت...  هیبه گر یاراد ریغ کامال

 

 ! مگه نگفتم فراموشش کن؟! سسیگذاشت و گفت: ه شین یب یاشاره اش رو رو انگشت

 

 _چ... چرا.  

 

 شام بخور.   ای_ خب، پس فراموشش کن و ب
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به   ییرو پاک کردم و به همراهش از اتاق خارج شدم و دوتا  آدم حرف گوش کن، اشکم هی مثل
 . میآشپزخونه رفت 

 

که به حرفش گوش دادم و   نمیو اشاره کرد روش بش دیعقب کش  یبه آشپزخونه، برام صندل  دنیرس  با
 نشستم.  یصندل یرو

 شد.   رهی بهم خ شی هم رو به روم نشست و با نگاه جد خودش

 

انداختم و به ظرف   نیی فرار از نگاه محمد، سرم رو پا یو من برا  رو جلوم گذاشت  ییخانم چا طلعت
 ! ؟یخور یگفت: پس چرا نم  شی شدم که محمد با همون لحن جد رهیخ  زی م یخرما رو

 

شروع به خوردن کردم و به زور چند لقمه از   ،یداشت تا سوال  یحالت دستور شتریحرفش که ب  نیا با
 قورت دادم.  ییکتلت رو با چا

 

کرد و سکوت خونه رو فقط   یم  فیمن با نماز و روزه ام تعر نکهیاز ا زیر کیخانم هم که  طلعت
 زد!  یپوزخند م شیاو از من، شکسته بود و محمد هم به ساده لوح یفهایتعر

 

دل شوره و حالت   هویمحمد، افتاد و  ی رهینگاهم به نگاه خکه  دمیرو سر کش مییچا یمونده  ته
 تهوع تمام وجودم رو در بر گرفت.  
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و   دمیدو یی دهنم گرفتم و به سمت دسشو یاو و طلعت خانم، دستم رو جلو  ی رهی مقابل نگاه خ در
 که خورده بودم رو باال آوردم.    یهر چ ییدسشو یتو

 

 ستادهیدر وا یخارج شدم که طلعت خانم که جلو سیو از سرو  دمیمشت آب پاش نیصورتم چند به
 !  ؟ییهویبود، رو بهم گفت: چت شد 

 

خودم جمع شدم که محمد بهمون   یدر نشستم و تو یحال جلو  یب  دم،یلرز یم  دیکه مثل ب  یحال  در
 رفتم.   ییدوباره عق زدم و به دسشو دنش،ی شد و من با د کینزد

 

بغلم رو گرفت و من رو با خودش به اتاق   ری د نبود و طلعت خانم زخارج شدم محم ییاز دسشو یوقت
 تخت دراز بکشم و بعدش هم پتو رو روم انداخت و از اتاق خارج شد.  یبرد و کمکم کرد رو

 

رفتم،   یفرداش هم تکرار شد و من که تازه صبحانه خورده بودم و داشتم به سمت اتاق م انیجر نیا
کرد، حالم بد شد و دوباره به  ینگاه م ونیزیط هال لم داده بود و تلومبل وس یمحمد که رو دنیبا د

بود، رو بهم   ستادهیراهرو وا یخارج شدم، محمد که تو سی که از سرو یو وقت دمیدو ییسمت دسشو
 معلومه چته تو؟  چیگفت: ه

 

که طلعت خانم به سمتمون اومد و رو به محمد   ختیگونه ام ر یاشک رو یشدم و قطره رهی خ  بهش
 گم آقا!  یم  کیگفت: تبر

 

 !  ؟یگ یم کی رو تبر یبا تعجب رو بهش گفت: چ  محمد
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 ! هیعالئم باردار  نایخانم با خنده گفت: ا طلعت

 

  نیتو ا یعن یخنده و رو به طلعت خانم گفت:   ریکه محمد زد ز میو محمد با تعجب نگاهش کرد من
 ! م؟یکه ما با هم زن و شوهر  یکردهمه مدت فکر 

 

 ! ن؟یستی دفعه طلعت خانم با تعجب گفت: مگه ن نیا

 

 جواب طلعت خانم رو داد.   یکه محمد چ  دمیرفتم و نشن ییعق زدم و به دسشو دوباره

خارج شدم، محمد نبود و طلعت خانم گفت که آماده بشم تا محمد من رو   ییهم که از دسشو یوقت
 حال خرابم معلوم بشه.  نی لت ابه دکتر ببره تا ع

 

کرد و از   ز یداد و چند تا قرص آرام بخش برام تجو صی حالم رو استرس تشخ  نیدکتر علت ا اونروز
 .دمی خواب  یم شتریاون به بعد من با مصرف قرصا آروم تر شده بودم و ب

 

که محمد به دکتر  گفته بود، دخترا رو   یماه کی گذشت و آخر  یم روزیاز د عتری و هر روزش سر  روزها
 .  دیرس یاز راه م  گهیکنه، دو روز د یرفتن آماده م یبرا

 

 شلوغه.   یلیکه سرش خ  دیرس  یو به نظر م دمید یمحمد رو کمتر م اونروزا

  یم یزیقرار و معامله برنامه ر  هی  یروز هم از ظهر بود که دکتر به اونجا اومده بود و با محمد برا اون
 ن. کرد
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  یط یشرا چی هم موقع خارج شدنشون از خونه، محمد به سراغم اومد و ازم خواست که تحت ه شبش
 . رم ی از اتاق خارج نشم و از پنجره هم فاصله بگ

 

شده   اطیکه وارد ح ییبه مردا اطی ح یاز پنجره یو با کنجکاو دم یحرفش رو نفهم  یلحظه معن اون
 کردم.   یرفتن، نگاه م یمخوف م  یبودن و به سمت همون خونه

 

  نیزم یخلوت شده بود و من کنار تخت و رو  اطی از رفتن مردا گذشته و ح یشب بود و ساعت یآخرا
 .  دمیمتر به هوا پر هی یانداز ری ت ینشسته بودم که ناگهان از صدا

 

خودم جمع شده بودم، فقط به   یکه تو  یجلو برم و در حال  دمیترس یترس به پنجره نگاه کردم، ول  با
 دادم.   یگوش م یانداز ریت یصدا

 

از   یکنم، ول یم  دایبعد نجات پ یباند خالفکار لو رفته و لحظه ا نکهیطرف خوشحال بودم از ا هی از
 .  دمیلرز یسرما مونده، به خودم م یه توک یاز ترس، در حد سکته بودم و مثل گنجشک  گهیطرف د

 

و نجاتم   انشیصبرانه منتظر پا  یبود و من ب دهیکردم به طول انجام یاز آنچه فکر م شتریب  یانداز ریت
 چارچوب در، نگاه کردم.   یو به دکتر تو  ستادمیپام وا یرو  عیسر یلیدر، خ  یبودم که با باز شدن ناگهان 

 

من  ،یو به دنبالش بهمن وارد اتاق شدن و دکتر رو به من داد زد: کار تو بوده که لومون داد دکتر
 کشم...  یخودم تو رو م
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که پشت سرم گذاشته  یتخت  یقدم به عقب برداشتم که رو هیبودم،  دهیاو رو د یرحم  یکه ب من
 .  یدیشده بود، افتادم و دکتر رو بهم ادامه داد: اونشب تو ما رو د

 

اومد، به  یکه بهمن به طرفم م یکرد و در حال یکردم که به بهمن اشاره ا یوحشت به او نگاه م با
...  یریو بم یکنم که ذره ذره آب بش  یم یکار یکشم، ول یشد و ادامه داد: تو رو نم  رهی چشمام خ
 در انتظارته!  ی جی مرگ تدر

 

  یو گفتم: به خدا من کار دمیشتخت عقب ک  یدست بهمن نگاه کردم و خودم رو رو یسرنگ تو به
 . دمی ند یزینکردم... من چ

 

که اون دوتا دختر رو   یدونن؟ مگه تو نبود یم قیرو انقدر دق  یگفته؟! چرا اونا همه چ ی _ پس ک
  ؟یداد یفرار

 

 بکنم!  یتونستم که بخوام کار ینکردم... من اصال نم  ی_ من... من کار

 

 و مچ دستم رو محکم گرفت.   به بهمن اشاره کرد که بهمن به سمتم اومد  دوباره

 

او   یکردم از خودم دورش کنم، ول یام سع یدر پ  یپ یدست آزادم به دستش ضربه زدم و با لگدا  با
 تخت نگه داشت.   یپاهام رو در حصار پاهاش نگه داشت و دستام رو محکم گرفت و دو طرفم رو
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وول خوردن بود که دکتر به   یتمام تقالهام اندک  یجهینت  یکردم که خودم رو آزاد کنم، ول یم تقال
  یم ه،ییهویبد تر از مرگ   یل یخ ،یج ی تخت، گفت: مرگ تدر نییسمتم اومد و با برداشتن سرنگ از پا

 که؟!  یدون

 

  ا ینوشت رودستم احساس کردم و با تصور سر  یبعد سوزش سوزن رو تو یرو بستم و لحظه ا چشمام
 .  دیگوشم چک یاشک رو یخودم، قطره یبرا

 

 .  نمیچارچوب در، بب  یکه کارش تموم شده بود، از تخت فاصله گرفت و من تونستم محمد رو تو دکتر

 

رو پوشش   رونی من گرفت و رو به بهمن گفت: تو ب یباال زده  نینگاه مات و مبهوتش رو از آست محمد
 بده، من مراقب دکتر هستم. 

 

حرفش، بهمن دستام رو رها کرد و از اتاق خارج شد و محمد به سمت دکتر اومد و رو بهش   نیا با
 !؟یعوض یکرد کاریداد زد: چ

 

کردم که ذره ذره آب   یدختر ما رو لو داد و من هم کار ن یبا تعجب به محمد نگاه کرد و گفت: ا دکتر
 ! رهی بشه و بم

 

 شهیدکتر رو گرفت و او رو محکم به پنجره زد که ش  یقه یکردم که  یبه محمد نگاه م رخوشانهس
 محمد افتاد.  یدستا یبعد دکتر رو یلحظه ا  شکست و
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 یشد، خنده یحالم بد م  دی با نکهیگلوله روش بود، نگاه کردم و با ا نیپشت دکتر که رد چند به
 رونیکه محمد دستم رو گرفت و من رو با خودش از اتاق ب  مستادیسر دادم و وسط اتاق وا یمستانه ا

 برد.  

 

  یگذشتم و حت یو چند تا زخم   جنازه ها  نیدست محمد از ب  یدست تو ،یترس و با سرخوش بدون
  ینرده افتاده و نرده تو یبه قلبش خوده بود و از شانس بدش، رو  ریکه ت دمیبه جسد بهمن هم خند 
 شکمش فرو رفته بود.  

 

  ری متر ز نیخونه، چند هیبه  یو ک میاز مهلکه فرار کرد یچجور دمیشاد و خجسته بودم که نفهم انقدر
 .  میرسيد نیزم

 

گفت: دکتر و دار و دسته اش  میمبل رها کردم و محمد رو به مر  یابرا بودم، خودم رو رو یکه رو من
 ! ؟یبنداز ری رو گ  نیمت یکارشون تموم شد، تو تونست

 

 شه!   یم یچ مین یبب میصبر کن  دیهم تمومه، حاال با نی _کار مت

 

گفت: اونا دنبال دکتر بودن، ما هم دکتر رو بهشون   میخارج شد و رو به مر  یسالخورده از اتاق  یمرد
 . میاز نو گروه رو بساز دی حاال با م،یداد لیتحو

 

 ! ه؟یگفت: خب! قدم اول چ میمر
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 و خودشون رو نشون بدن.  انیب رون یاز سوراخ موش ب  م یمهلت بد دارایبه خر نکهیجواب داد: ا محمد

 

  همون مبل خوابم برد. یگن که چشمام رو بستم و رو ی م یچ  دمینفهم گهید

  

شدم و از درد به   داریکردم، ب یتنم احساس م یتک تک استخونا و تمام سلول ها یکه تو یدرد بد با
 . دمیچی خودم پ

 

  نیزم یاومدم و رو نییبود، نگاه کردم و از تخت پا دهی تخت دونفره خواب  یکه کنارم و رو  میمر به
دستام گرفتم و از ته دل زجه  یاز درد طاقت فرسام کم نشد که سرم رو تو یخودم جمع شدم، ول یتو

 به راه انداختم. دادیزدم و داد و ب

 

 وقت داروشه! نیا ایتخت نشست و داد زد: محمد! ب  یشده بود، رو   داریمن ب یکه از سر و صدا میمر

 

بدنم  یتک تک رگا یکردم تو یشد و احساس م  یرفت و بدنم مور مور م یتمام تنم عرق سرد م  از
 کردم.   یبازوم فرو م ی زدم و ناخون هام رو تو یخوره که به بازوهام چنگ م  یزالو وول م

 

جون،   یبهمن ب  ریافتادم و تصو شب ید یصحنه ها ادیتازه به    دنش،یوارد اتاق شد و من با د محمد
 چشمم جون گرفت.   یجلو
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  یتو شتریمن ب یدستش گرفت، ول یپام زانو زد و دستم رو تو نییام به محمد بود که پا دهیترس نگاه
محکم تر از قبل گرفت و بعد  کردم که دوباره دستم رو  میبغلم قا یخودم جمع شدم و دستام رو تو
 کرد.  یساق دستم، خال یدستش رو تو یبستن گارو به بازوم، سرنگ تو

 

نه درد داشتم و  گهیبعد د یبهم دست داد و لحظه ا یدرون سرنگ، احساس سر خوش  عیما قیتزر با
خودم   ییجورا  هیبود و  ندیبرام خوب و خوشا یاومد، همه چ یم  ادمی یزیچ شبید ینه از صحنه ها

 . دمید یحباب م  یرو تو

 

بندن(   یدست م یکردن رگ به باال دایپ یکه برا ینازک لنگ یکه کارش تموم شده بود، گارو )ش  محمد
 من بود.  ری رو از دور بازوم باز و دستم رو رها کرد و گفت: ببخش، همش تقص 

 

 ؟یکرد کار ی گه تو چشده بودم، گفتم: م رهی که به چشماش خ ی در حال  لبخند زدم و هیبا گر همراه

 

که داشتم، به خواب  یب یپاش گذاشتم و با احساس آرامش عج  یزد و من سرم رو رو  ینیغمگ  لبخند
 رفتم.

 

 نبود.  یخبر میاز مر یتخت بودم، ول  یشدم باز هم رو داریب یوقت

 

مطمئن   نکهیا یکابوس بوده باشه و برا هی شبید یتخت نشستم و از ته دل آرزو کردم که اتفاقا یرو
 مانتوم رو باال زدم و به دستم نگاه کردم.   نیآست عینداشتن، سر تیبشم که واقع

کابوس   یبرا  دمیام یکرد و همه   یدهن کج میالیساق دستم، به خوش خ  یرد دوتا سوزن، رو  یول
 بودن رو به باد داد. 
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 . ختمی رو مشت کردم از ته دل به حال زار خودم اشک ر دستم

خوش    ،یاون سرنگ لعنت یقطره قطره یبرا دیتموم شده بود و من تا آخر عمرم با یهمه چ گهید
 !  ایکردم، درست مثل رو یم یخدمت

 

سبک شدم و سپس از اتاق خارج    یکردم و کم  هیدستم، گر یرو با زل زدن به رد دوتا سوزن رو یمدت
 .شدم

 

 نبود.    یخبر چیکرد و از محمد و مرد سالخورده هم ه  ینگاه م لمیمبل لم داده بود و ف یرو میمر 

 

 همه بد و سنگ دل باشه! نیدختر بتونه ا نیشد ا ینم  باورم

بهش نگفتم و فقط با نفرت نگاهش کردم که   یزیچ یاو مسبب اون وضع و اوضاعم بود، ول  نکهیا با
 !؟ یکن ی نگام م یچرا اونجور ه؟یدرست سر جاش نشست و گفت: چ

 

 کنم!  یدارم تماشا م  دم،ی ند والیدادم و گفتم: ه رونیب  یرو عصب  نفسم

 

 _ حرف دهنت رو بفهم!

 

 شه مثال؟!  یم ی_ اگه نفهمم چ
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 نگفت.  یزیداد و چ رونی ب یرو عصب   نفسش

چندتا خوردم با احساس   نتی کاب  یاز بيسکوئيت رو  نکهیسمت آشپزخونه رفتم و بعد اهم به  من
خراب شده   نیبدنم رو فرا گرفته، دوباره به هال برگشتم و گفتم: حموم ا یعرق همه  یبو نکهیا

 کجاست؟  

 

 .یدید یاتاق م یدر حموم رو تو یکرد ی_ اگه چشمات رو باز م 

 

 بده بپوشم تا لباسم خشک بشه.   یزیچ ییمانتو هی_من لباس ندارم، 

 

تونم لباست رو   یم یاگه بخوا یلباس تنم رو دارم، ول  نیو فقط هم  ختمی_ منم مثل تو از مهلکه گر
 شه.  یاونم خشک م رونیب  یایتو ب  یتا وقت  ن،یماش یبندازم تو

 

 در حموم در آوردم و وارد حموم شدم.  ینگفتم و به ناچار لباسم رو جلو یزیچ گهید

 

صدام زد و گفت که لباسم   میمر  نکهیدوش نشستم تا ا  ریو ز هیچهارپا یرو یخود یرو ب  یادیز مدت
 خشک شده.  

 

در  یبرداشتن لباسم از جلو الی خ  یاز داخل هال، ب یمردانه ا یصدا دنیآب رو بستم و با شن ریش
 لباسم رو بده!  نیا ایب  میدر صدا و زدم و گفتم: مر یاتاقه، از ال یرو که احساس کردم تو  میشدم و مر
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کوچولو در رو باز کردم و لباسم رو از دستش گرفتم و مشغول  هیبعد در حموم زده شد که  یا لحظه
 شدم.   دنشیپوش

 

کوتاهم با حوله بودم از حموم خارج شدم و با تعجب به  یکه مشغول گرفتن آب موها همانطور
 ه بود، نگاه کردم. تخت نشست یلبه  یدر حموم و رو یمحمد که رو به رو

 

 ! ؟یبود، با خارج شدن من از حموم، سرش رو باال گرفت و رو بهم گفت: خوب  ن یی که سرش پا محمد

 

 خوب باشم؟!   دی_با

 

 کردم دکتر فکر کنه که لو رفتنش کار تو بوده باشه!   ی_ متاسفم! فکر نم

 

که بد موقع به سراغم اومده  ینشستم و با بغض نیزم ی سر خوردم و رو واریرو رها کردم و از د حوله
 ... ؟یرو کرد  نکاری به کارتون نداشتم، چرا باهام ا یبود، گفتم: من که کار

 

 . فتهی اتفاق ب نیخواستم ا  ی_ من نم

 

 .  کردیو احساس سرما و لرز رو به بدنم منتقل م ختیر   یشونه و صورتم م یرو  سمیخ یاز موها آب

زانو هاش   یع شدم که محمد از جاش بلند شد و مقابلم روخودم جم  یو تو ختیگونه ام ر یرو اشکم
 : سردته؟!  دیپرس ینشست و با نگران
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 دونستم.  یاتفاقا م یبودم و او رو مقصر همه  یعصب ازش

پست فطرته... خودم  یتو  ریتقص ی ... همه چینشو عوض ک یچهره اش نگاه کردم و گفتم: بهم نزد به
 کشمت...   یم

 

حرکاتم داشته  یرو یکنترل  نکهیکرد که بدون ا  یم یمن رو عصب شتریب نیکرد و ا یفقط نگاهم م او
 اش مشت زدم.   نهیباشم، به جونش افتادم و به س

  نیکوچکتر نکهیکردم و او بدون ا  یو داد م  غیبا مشت به جونش افتاده بودم و همراه با زدنش ج  من
مهار ضربه  یبرا یحرکت نیکمتر یلم نشسته بود و حتبه خودش بده و بدون مخالفت، مقاب یتکون 

 کرد.   یمن، نم یها

 

به طرف من اومد تا من رو از محمد   میو مرد سالخورده به اتاق اومدن و مر می من، مر یسر و صدا از
 داد زد: بهش دست نزن.   میمحمد دستش رو باال برد و رو به مر یجدا کنه، ول

 

و محمد رو به او و مرده   ستادیگرفتن من دستش رو دراز کرده بود، درست سر جاش وا یکه برا میمر
 ... رونیب  نیگفت: بر

 

  نیزم یمثل سنگ محمد ضربه بزنم که دستام رو  ینهیبرام نمونده بود که بخوام به س یجون گهید
 . ستمی گاهم کردم و از ته دل به حال خودم گر هیتک

 دادن نفسش از اتاق خارج شد.   رونی دن ندارم، از جاش بلند شد و با بآروم ش الیخ دیهم که د محمد
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داد و  یرو برام انجام م  قیهفته، هر روز محمد کار تزر  کی نیا یهفته گذشت و تو کی اون روز  از
  یدستم به دنبال رگ م یکیاون  یسوزن بود و حاال هم محمد، رو یساق دستم، ُنه تا جا یحاال رو

 سرنگ بود، خاتمه بده.  یتو یکه تنها درمانش، ماده  یگشت تا به درد

که از  یدرد  یبود برا  یفقط مسکن قیتزر نیحباب ها نبودم، بلکه ا  نیهوا و ب یتو قیبعد تزر گهید
و دادم خونه رو از جا بر    غیشد، ج یم یدستم خال یتو رتریلحظه د هیکرد و اگه  یخودم م  یخود ب

 داشت.   یم

 

  یبدنم کرم م گهی: تا چند وقت ددمیبست، پرس یرو به محمد که گارو رو به دستم م دیشک و ترد با
 زنه؟! 

 

 کشه!  یلبش نشست و گفت: نترس، کار به اونجاها نم یرو  یلبخند

 

 ! رم؟یم  یم یعنی_

 

که   یت نکب  یزندگ نیلبش پررنگ تر شد که با بغض گفتم: البته مردن از ا یهم از حرفم، لبخند رو باز
 من دارم، هزار مرتبه بهتره! 

 

  یدستم خال یسرنگ رو تو عیدستم فرو کرد که با گفتن اوف! چشمام رو بستم و او ما یرو تو سوزن
 بود!  شی آخر گهید نیکرد و گفت: ا
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  یدم... من... نم یانجام م ی! من... من هر کار که بگه؟ یترس نگاهش کردم و گفتم: منظورت چ با
 کنم...  یدرد رو تحمل کنم... خواهش م نیتونم ا

 

 .فتهی برات ب ی اتفاق ستیو گفت: آروم باش! قرار ن  دیکش  نییلباسم رو پا نیآست

 

واستادم و به   نهیآ یتخت نشسته بود، برخاستم و جلو یلبه  یآروم شدم و از مقابل او که رو یکم
 دراور نگاه کردم.   یرو ینه یآ یخودم تو

 

 زد.   یم  یچشمام هم به کبود ر یالغرتر شده بودم ز یهفته کل  کیعرض  در

  یکس نکهیا یبرا یآروم  یو با صدا ستادیچشمم رو لمس کردم که محمد کنارم وا ری نوک انگشتام ز با
 جور بمونه!   نی زارم اوضاع هم یتموم بشه، نم یبه خوب یدم همه چ یصداش رو نشنوه، گفت: قول م 

 

 !  ؟یشدم و گفتم: مثل قول قبل ره یبهش خ  نهیآ یتو از

 

 هستم.  می_ من هنوز هم سر قول قبل

 

 شه!  یتموم م  یبهش متعجب شد که دوباره کنار گوشم گفت: امشب همه چ نگاهم

 

 شه.   یدختر معتاد شروع م هی یشه... تازه داره قصه  یمن تموم نم یشه! برا  ی_ نم
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قول من حساب   یشد گفت: رو  یاز اتاق خارج م که  یلبخند زد و در حال  نهیآ ی تو سمیخ یچشما به
 کن. 

 

  یتونم رو یم یفکر کردم که چجور نیدر اتاق که ازش خارج شده بود، ثابت موند و به ا یرو نگاهم
 کنه!   یکشه و خالف م یحساب کنم که راحت آدم م یقول کس

بود که مثل خوره به جونم افتاده   یهم فکر ارمیتونم طاقت ب  یاگه مواد بهم نرسه، چطور م نکهیا فکر
 کرد.   ی بود و رهام نم

خوردم، چه    یدرد سر مسکن م نی کوچکتر یبرا شهینبودم که بتونم درد رو تحمل کنم و هم یآدم من
 ره!  یرگهام راه م یو احساس کنم زالو تو رهی تنم درد بگ ی تمام استخون و تک تک سلولها نکهیبرسه ا

 

 

مانع خروجم شد که به محمد که تنها   میمر یصدا ی قدم برداشتم، ول قصد خارج شدن از اتاق به
 ! ؟یکشون یرو همه جا به دنبال خودت م  نیدونم، تو چرا ا یهال بود، گفت: من نم  یمخاطبش تو

 

 . ومدهیهم به تو ن ایفضول نی! ااسمنهیاسم داره و اسمش هم  نیکه گفت: ا دمیمحمد رو شن  یصدا

 

 ده. یخانوم آخرش سر ما رو به باد م  اسمنی نی: من مطمئنم امیمر

 

 ره.   یسرت به باد نم  ی: تو اگه کمتر حرف بزنمحمد
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کار   شیفرست یتونه بزاره و بره، چرا نم  ینم گهی: نگه داشتن او کنارمون احمقانه است، حاال که دمیمر
 .  ارهیکنه و پول جنسشس رو خودش در ب 

 

 تو هم نگران جنس او نباش.   م،یکن ینم  یخورده فروش  گهی: ما دمحمد

 

 گروه مخالفم.  ی: به هر حال من با بودنش تومیمر

 

که گفت: نظر تو برام   دمیمحمد رو شن  یصدا نشستم،یتخت م  یکه رو یدر برگشتم و در حال یجلو از
 . ستیمهم ن

 

 تخت انداختم.   یقند آب شد و خودم رو دمر رو لویک لویدلم از جواب محمد ک یتو

 

 

و شش تا طبقه رو با آسانسور باال   میو محمد از خونه خارج شد مینه شب بود که به همراه مر ساعت
 . می پارک شده بود، نشست  کیتار نگیپارک یکه تو ین یماش یو تو میرفت

 

 دهیکه از مدتها بود، ند یداده بودم و به شهر هیتک  یعقب نشسته و سرم رو به پشت  یصندل یرو
 کردم.  یبودمش، نگاه م

 داد.  یرو م   زییتموم شدن تابستون و شروع پا  دی و نو دیچک  یم شهیش  یبارون رو یهاقطره 
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گرفتم و با   د،یرو ازش د یزیشد چ ینم گهیکرده بود و د سشیکه بارون خ یا شهیرو از ش  نگاهم
که   ینگاه کردم که محمد نگاهش رو ازم گرفت و در سکوت نهیخودم به آ  یرو ینگاه ینیاحساس سنگ 

 ادامه داد.  شی به رانندگ مش،ی بشکن میخواست  ینم  چکدومیه ایگو

 

 

 . میبش  ادهیپارک کرد و ازمون خواست که پ ی کوچه باغ یرو تو نیبعد محمد ماش  یساعت

 

که درش رو نگهبان   یوارد باغ م،یشده از آب بارون گذاشتم و به همراه محمد و مر  سیخ  نیزم  یرو پا
 برامون باز کرده بود، شدم. 

 هیداد که  ینشون م  نطوریکه ظاهرش ا میشد یو وارد خونه ا میسنگ فرش شده گذشت نیزم  یرو از
 است. یو صد متر خونه باغ ساده 

 

سمت چپ هال،  یبودمش، از اتاق دهیمطبش د یه توک یکه همون دکتر میبود ستادهیهال وا وسط
 گهیوقته که د یل یکرد، گفت: سالم محمد! از خ یخارج شد و رو به محمد که با تعجب نگاهش م

 . دمتیند

 

 ! ؟ییتو یباور کنم که دکتر واقع یخوا  یم یعن یباهاش دست داد و گفت:  محمد

 

که   میو گفت: حاال فقط ما سه نفر ستادیبودمش، کنار دکتر وا دهیسالخورده که چند روز بود ند مرد
رو   سشونیرئ کیاونا فقط همون  م،یدست داشت  ریو هر کدوم که ز میشناس ی رو م گهیدکتر و هم د

 دونن.  یشناسن و او رو رأس باند م  یم
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ا انقدر  : چردیدست داشت او رو به سمت اتاق برد و ازش پرس  یهمانطور که دست محمد رو تو دکتر
 !؟ینی من رو بب یاصرار داشت 

 

 شناسمش متنفرم!   یکه نم ی کس یجواب داد: چون از کار کردن برا محمد

 

 ؟ یر ی ! تو کجا میصدام زد و گفت: هو  میدنبالشون به سمت اتاق رفتم که مر به

 

بود، نگاه کردم که دکتر رو به من گفت: اشکال نداره،  ستادهیوا میالتماس به محمد که از حرف مر با
 . ای تو هم باهامون ب

 

 و وارد اتاق شدم.  دمیخند م،یشدن مر عیدلم به ضا یتو

طرف هول داد و با کنار   کیبود، کمد رو به  ستادهیوا یبزرگ  یکه داخل اتاق و کنار کمد چوب یمرد
 شد. انی نما وارید یرفتن تو  یم نییکه به سمت پا  ییرفتن کمد، پله ها

 

  رهی بزرگ و مجلل روبه روم خ شگاهیرفتم و با تعجب به آزما  نییدنبال دکتر و محمد از پله ها پا به
 شدم.

 

بود، گفت: چطوره؟ از   ستادهیبود، رو به محمد که کنار من وا دهیرس شگاهیکه حاال به وسط آزما دکتر
 اد؟ یآشپزخونه ام خوشت م 
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  لیکه روش پر از وسا یزی حرف، به انتظار جواب محمد، ساکت موند و به سمت م  نیبا گفتن ا دکتر
دکتره هم خله،   نیگفتم: ا یآروم یبده با صدا  یمحمد جواب نکهیبود، رفت و من قبل ا یشگاهیآزما
 آشپزخونه است؟!  هیکجاش به شب  نجایها! ا

 

که تا حاال   هی آشپزخونه ا نی! بهترهی واقعا عال نجایلب محمد نشست و رو به دکتر گفت: ا یرو  یلبخند
 . دمید

 

 تعجب به محمد نگاه کردم و گفتم: خدا شفاتون بده!   با

 

 شگاهیکرد و رو به محمد که حاال وسط آزما شیآزما  یداخل لوله  یزیچ  ختنیشروع به ر دکتر
 ! ؟یپسند یم نی بب  زه،ی م یبود، گفت: جنس امشب رو ستادهیوا

 

شد و  شونی رنگ بود، رفت و مشغول بررس  دیگرد سف یکه روش پر از بسته ها   یزیبه سمت م محمد
 چند نمونه رو هم با نوک زبون مزه مزه کرد و گفت: فرمولش عوض شده؟!  یحت

 

 باشه.   ای قبل هیخوام شب  یدادم، نم رییرو تغ  شییزایچ هیب داد: آره، جوا دکتر

 

  ریتو تا حاال گ  یبه زرنگ یکه آدم ستین بی شلوارش فرو کرد و گفت: عج بیج  یدستش رو تو محمد
 !  فتادهین
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خوام   ینگاه کرد و گفت: دور و برم شلوغ شده، م  شی آزما یداخل لوله  اتیبا دقت به محتو دکتر
 .  یخلوتش کن

 

 رابط!  کیو تنها  ی مون یزود تو م   یلیجوابش رو داد: خ محمد

 

 و مرد سالخورده رو تموم کنه!  میخواد کار مر یکه دکتر از محمد م دمیفهم نجوریحرفاشون ا از

  نیآخر  نیشه و ا یتموم م  یحرف محمد افتادم که گفته بود، امشب همه چ ادیلحظه به  کی در
 سرنگه! 

 شدم! یم  ستین  دیبودم که دور و بر دکتر رو شلوغ کرده بودم و با یاز موارد  یک یمنم  پس

 بودم که چکاره است، پس محال بود بزارن زنده بمونم.  دهیو فهم دهیدکتر رو د من

  

سر و کله شون  دیاو بدون توجه به من رو به دکتر گفت: تا االن با یترس به محمد نگاه کردم، ول  با
 شده باشه!  دایپ

 

 .  یخوام تو دکتر شون باش   یدونن و من م  یجوابش رو داد:  اونا االن تو رو دکتر م دکتر

 

 !  نمتیب یبرسم... بعد معامله م  ضامی: پس من برم و به مرمحمد

 

بودم،  ستادهیوا شگاهیحرف به سمت پله ها رفت و رو به من که هنوز وسط آزما نیفتن ابا گ  محمد
  ؟یا یب یخوا  یگفت: تو نم
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 .  میاز پله ها باال رفت یحرف چیسمتش رفتم و بدون ه به

 

کمد به طور کامل سر جاش قرار گرفت، در اتاق رو باز کرد و من جلو تر از   یو وقت میستادیاتاق وا یتو
 اتاق خارج شدم.  او از 

 

و مرد سالخورده نشسته بودن که با خارج   میزن به همراه مر کیوسط هال، دو مرد و  یمبال یرو
 شدن ما از اتاق از جاشون بلند شدن و رو به من و محمد سالم کردن. 

 

همون  نم،یمبل تک نفره نشست و من هم چون جا نبود که بش یجواب سالمشون رو داد و رو محمد
 . ستادمیرش واس یباال

 

رم    یم عیکنم، پس سر یمعطل نم  ادیگفت: من موقع معامله ز تیرو به دوتا مرد و زنه با جد محمد
 گم که...   یسر اصل مطلب و م 

 

داخل باغ رو پر کرد و همه با تعجب به   یفضا یانداز ریت یحرف محمد تموم نشده بود که صدا هنوز
 هم نگاه کردن. 

 

 کرده باشن؟!  دایرو پ  نجایبا ترس رو به محمد گفت: چطور ممکنه ا میمر

 

 داد و با حرص به من نگاه کرد.  رونی نفسش رو ب  تیبا عصبان  میزد که مر یپوزخند محمد
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خونه رو محاصره    سیکه پل دینکش یطرف فرار کرد و طول  هیهر کس از ترسش به  هیثان  کیعرض  در
 کرد. 

 

خوردم رو گرفت و من رو با   یکردم و از جام تکون نم ینگاه م  هیدست من که با تعجب به بق محمد
تموم   یهمه چ گهیو گفتم: د دمیکش  رونی من دستم رو از دستش ب یخودش به داخل اتاق کشوند، ول

 ...  یکارم رو تموم کن   یتون ینم گهیشد... د

 

  یحرفا کارت تموم م نیزود تر از ا یل یخ  ،یستیطرف هول داد و گفت: اگه همونجا با کیرو به  کمد
 شه. 

 

  ا،یسنگر گرفتم که تفنگش رو به سمتم گرفت و سرم داد زد: باهام ب  وار یتوجه به حرفش، کنار د بدون
 کنم.   یوگرنه خودم کارت رو تموم م

 

 . میرفت  نییترس باهاش همراه شدم و پله ها رو پا یروناچار و از   به

 

  یو رو کرد و وقت ری رو به دنبالش ز شگاهینبود و محمد چند بار صداش زد و آزما شگاهیآزما یتو دکتر
 داشته باشه!  یدر مخف هی دیبا نجاینکرد، گفت: ا داشیپ

 

و با احساس   دمیست کشچروک شده د یواریکه مواد روش بود رفتم و به کاغذ د یزی سمت م به
 هست.   یزیچ هی نجا یدستم، رو به محمد گفتم: ا ری ز یوجود در
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در به  هی پاره و  یواریزد که کاغذ د یواریکاغذ د یلگد محکم رو هیبا عجله به سمتم اومد و  محمد
 باز شد.   کیسمت باغ تار

 

  یکه محمد گوش دمیرو د نیتر از اون، ا بی !« نگاه کردم و عجی»َاه لعنت   تعجب به محمد که گفت با
دکتر از پشت ساختمون فرار   نور،یرو بفرست ا روهاتی گوشش گذاشت و گفت: سرگرد! ن یرو تو یا

 کرده! 

 

 سراغت.   امیبمون، خودم م نجایمن نگاه کرد و گفت: تو هم  یبهت زده یافه یبه ق محمد

 

که  یزیتونستم چ یشده بودم و نم  جیگ یخارج شد و من که حساب  یحرف از در مخف   نیبا گفتن ا او
  دمیپله ها، ترس ریاز ز یسرفه ا یصدا   دنیبا شن یگوشه نشستم، ول هی یرو باور کنم، با سردرگم دمید

 یصدا دم،یکه شن ییو خوب گوش دادم تا مطمئن بشم که صدا ستادمیسر جام وا عیسر یل یو خ
 سرفه بوده! 

 

  د،یرس  یکه به نظر م یکس دنیخس خس نفس کش یپله ها، صدا  ریکردم! از ز یاشتباه نم  من
 شد.  یم دهیآسم داره، شن یماریب

 

  نکهیا الیبه خ  ست،ین یشده و خال  دهیکش واریپله د ریز   دمید یها رفتم و وقتبه سمت پله  محتاطانه
از پشت سر   ییصدا هویقدم برداشتم که  یها پشت کردم و به سمت در مخف باز هم توهم زدم، به پله

 شد و من با ترس به سمت صدا برگشتم.  دهیشن
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  غی کرد، ج  یسرفه م زی ر کیاومد و  رونیها، بپله  ریز یواریهم رنگ کاغذ د یدکتر که از در دنید با
 .  دمیدو یبه سمت در مخف دمیکش

 

 .  نجاستی ... دکتر انجاستیدکتر ا نجا،یا ای در داد زدم: محمد ب یهمون جلو از

 

 یاز پشت، رو یدست هویو دوباره محمد رو صدا زدم که   ستادمیو بارون خورده وا سی خ  یبرگا یرو
 کشوند.   شگاهیدهنم قرار گرفت و من رو به داخل آزما

 

 ی: خفه شو دختره د یدندوناش غر نی ز بکه هنوز هم نفسش آزاد نشده بود، کنار گوشم و ا دکتر
 احمق! 

 

ندازنت   یم  رنتیخودم از حصار دستاش، تقال کردم که دوباره گفت: اگه بگ  دنیکش رونی ب یبرا
تا آخر عمرت جنست رو خودم   م،ی بر نجایاز ا ی اگه کمک کن  یبدبخت، ول یریم  یزندون، تو اون تو م 

 سازم.   یبرات م

 

من کار رو خراب   یول فتم،یباهاش ب یباعث شد که دست از تالش بردارم و به فکر همکار حرفش
شد و تفنگش رو به طرف دکتر نشونه گرفت و   شگاهیمحمد بود که وارد آزما   نیکرده بودم و حاال ا

 کارت تمومه دکتر! پس بزار اون دختر بره.   گهیگفت: تو د

 

اس کردم و نگاه وحشت زده ام رو به محمد دوختم که ام احس قهیشق  یتقنگ رو رو یلوله یسرد
 !  یستین نکارهیزدم که تو ا  یحدس م دی دکتر رو بهش گفت: با
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رو به سمت ما نشونه گرفتن و من فکر کردم اگه  که به دنبال محمد اومده بودن، تفنگشون ییمأمورا
 .  میش یکنن، من و دکتر مثل آبکش سوراخ سوراخ م  ک یهمشون بخوان شل

 

بگو همه  فته،یب  یبراش اتفاق یخوا یام فشار داد و گفت: اگه نم قهیشق یتفنگش رو رو کترد 
 تفنگشون رو بندازن.  

 

 شه!   یتر م نیرو به دکتر گفت: با کشتن او، فقط جرمت سنگ محمد

 

دختر   نی کردن، به فکر جون ا حت ینص یاز سر من گذشته، پس به جا گهیسرش داد زد: آب د دکتر
 باش.  

 

  یخوا یو گفت: اگه م دیضامن تفنگش رو کش تی نکرد که دکتر با عصبان یاقدام چیمحمد ه یول
 رفتنم باز کن...   یسالم بمونه، راه رو برا

 

و مغزم رو منفجر   رهی عجوالنه بگ  میتصم تی عصبان یو ممکنه از رو هیدکتر واقعا عصبان دیکه د محمد
  نیزم  یکرد که همه تفنگشون رو رو یانداخت و به مأمورا هم اشاره ا نیزم  یگش رو روکنه، تفن

 قدم به عقب رفتن.   هیانداختن و 

 

 رو به محمد داد زد: خودت هم بنداز.   دکتر
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گوله حرومش   هی نمیبب   یحرکت نی رو تکرار کرد و دکتر رو بهش گفت: اگه کوچکتر هیهم کار بق محمد
 ! رونی ب نی کنم، حاال همه بر یم

 

در گارد گرفتن، دکتر من رو به حرکت وادار کرد و ما   یکه عقب عقب رفتن و جلو  هیخارج شدن بق با
 . میگذاشت  کیباغ تار یهم پا تو

 

 یدهنم فشار داد و صدا یدستش رو رو شتریشد که دکتر ب  دهیشن  یشدن ضامن تفنگ دهیکش یصدا
 ناله ام رو در آورد.

 

کس تا من نگفتم   چیداد زد: ه سی پل یروهایبود، رو به ن  ستادهیوا  روهاین ی هی که جلو تر از بق محمد
 نکنه!  ینم یاقدام چیه

 

  کیبرد و به سمت در کوچ یطرف و اون طرف م نینخوره، به ا ریاز پشت ت  نکه یا یمن رو برا دکتر،
فرار   یبرا   خودیرفت که محمد رو بهش گفت: ب  یم ش یبه پ  ازمون نداشت یادیز یباغ که فاصله 

 تالش نکن، تو...  

 

 در باشه.  یجلو دیبا نمیسرش داد زد: من که از در خارج شدم، ماش دکتر

 

 .  ستی ن  ینی ماش چیکشه، چون اونجا ه  یکم طول م هی نیگفت: ا محمد

 

 باشه...   دیگفت: من خارج شدم با تی با عصبان دکتر
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بدون هر جا   ی شه، ول یباال گرفت و گفت: باشه آماده م  یآروم کردن دکتر کم ی دستاش رو برا محمد
 ... یاز دستمون در بر یتون یباز هم نم ،یکه بر

 

  یجلو ین یبود، من رو هول داد و بالفاصله بعد از خارج شدن ما از باغ، ماش دهیکه حاال به در س دکتر
 در و درست مقابلمون، متوقف شد. 

 

بابت خوشحال  نیشه و من از ا  یانجام م  تی فرار با موفق گهیفکر کردم که د ن یبه ا نی ماش دنید اب
 . میرفت نیبا دکتر همراه شدم و به سمت ماش  یمخالفت چیبودم و بدون ه

 

نشست و خواست من رو هم با    یصندل  یمحتاطانه رو یل یرو باز کرد و خ  نیدر عقب ماش  دکتر
  کیشل یدفعه صدا کیام نبود که   قهیشق یرو گهیتفنگش، د یخودش به داخل بکشونه و حاال لوله 

 دهن من برداشته شد.  ی و دست دکتر از رو دیچ یپ  نیماش یگلوله، تو

 

  یروو   نیدر ماش یشوکه شده بودم، با بهت همون جلو یافتادن تفنگ از دست دکتر، من که حساب  با
و خواست کمکم کنه   دیکه به تن داشت، به سمتم دو یسبز و بلند  یبا مانتو ینشستم که خانم  نیزم

 که بلند بشم. 

 

که  ره ی شدم که دستم رو بگ  نیبغلم، مانع ا یکردن دستام تو میدست خانمه نگاه کردم و با قا به
 . میبر نجایاز ا دیخوام کمکت کنم، پاشو، با  یگفت: من م متیخانمه با مال

 

 من برم...  نینکردم، تو رو خدا بزار یمن کار ی: ول دم یترس نال با
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خودم باهاش   نور،یا ایخوام باهاشون برم، رو به خانمه گفت: شما ب  یو نم  دمیمن ترس  دیکه د محمد
 زنم.  یحرف م

 

 !؟یبر نجایاز ا یخوا یشست و گفت: تو نم زانوش ن یازم فاصله گرفت که محمد مقابلم و رو  خانمه

 

خوام برم زندان... تو رو خدا بزار من    یعاجزانه گفتم: من نم ه،یچشماش نگاه کردم و همراه با گر به
 کنم باهام کار نداشته باش....  یبرم... خواهش م یبزار  که یبرم... مگه قول نداد

 

 زندان... یرب  ستی شد و گفت: تو قرار ن رهیاشکم خ سی خ یچشما به

 

خوام   ی... من نم ارمیتونم طاقت ب  یمن نم یدون یسرنگه... تو که م نیآخر  نیا ی_ تو خودت گفت 
 . امیب

 

خوب تموم بشه، پس بهم   یو گفت: من بهت قول دادم همه چ دیموهاش کش یتو یدست کالفه
 یر  یم یکن  یچرا فکر م ،ی نکرد یبهت برسه...اصال تو که کار یب یزارم آس یاعتماد کن، من نم 

 زندون؟  

 

که  میو جنازه ها منتقل شدن و ما منتظر ایشد و گفت: جناب سرگرد! زخم  کی به محمد نزد یمأمور
 . میبکش رونی ب نی جسد دکتر رو از ماش 

 



 آتش سرد 

212 
 

 و لبخند به لب گفت: پاشو!...   متیدستش رو به طرفم دراز کرد و با مال محمد

 

دستش گذاشتم و از جام بلند شدم که خانمه به سمتم اومد و من با   یدستم رو تو ،یشک و دودل با
 ! ادی ترس، دست محمد رو محکم تر گرفتم و محمد رو به خانمه گفت: او با من م

 

نگاه   دنشیکش یم رونیعقب ب یصندل یجون دکتر که از رو یو من به تن ب  ستادیکنار وا خانمه
 کردم.  

رو به   نی بوده که ماش یکننده، راننده ا کیبه پشت سر دکتر خورده بود و من حدس زدم شل  گلوله
 در باغ آورده.   یجلو

 

که اونجا   ین یکوچه باغ برد و در عقب ماش  یو من رو با خودش به سمت انتها  دیدستم رو کش محمد
نشستم، خودش هم جلو نشست و به راننده   نیماش ی من تو نکهیپارک بود رو برام باز کرد و بعد ا

 دستور داد که حرکت کنه. 

 

 !  رهیگ یو نه شدت م ادیبارون نه بند م نیفکر کردم که چرا ا نیو من به ا میکوچه باغ گذشت  چیپ از

 نه؟!   ایبه محمد اعتماد کنم   دیدونستم با یاو هم مثل من مردد بود، مثل من که نم  انگار

 

که محمد بازش کرده بود،   نیمتوقف شد و من از در باز ماش یدر خونه ا یجلو ن یساعت بعد ماش مین
 خونه شدم.  اطی شدم و باهاش وارد ح ادهیپ
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و گفت:   ستاد یمحمد روبه روم وا م،یدینداشت رس اطی تا در ح یادیز یبه در خونه که فاصله  یوقت
 بمون.   نجایجات َامنه! امشب رو ا  نجایا

 

حرف، زنگ کنار در رو زد و بعدش هم ازم فاصله گرفت   نی سکوت فقط نگاهش کردم که با گفتن ا در
 رفت.  اطیو به سمت در ح 

  

که در خونه رو برام باز کرده بود،    یگرفتم و به خانم  اطیح  یباز شدن در خونه، نگاهم رو از در بسته  با
 ابم رو داد و ازم خواست وارد خونه بشم. سالم کردم که جو

 

هالش گذاشته شده بود، گذاشتم که خانمه به سمت   یگوشه هیکار   زیکه دوتا م  یبزرگ یخونه  یتو پا
 . یاستراحت کن نجایامشب رو ا یتون ی! مزمی رفت و درش رو باز کرد و گفت: عز یاتاق

 

اشاره کرد و گفت: اون در  ،یکنار در ورود یرفتم که خانمه دوباره به سمت در کیسمت اتاق تار به
 !  هیبهداشت  سیسرو

 

 یرو نشونم داد و با صدا گهیکنار چند تخت د  یا یوارد اتاق شدم که تخت خال  یحرف چیه بدون
اون تخت   یرو  یتون ینکنه، گفت: م داریاتاق رو ب یتو ده،یچند دختر خواب نکهیا یبرا  یآروم

 .  ری... فعال شب بخ یبخواب

 

شال و   نکهیرفت و من هم وارد اتاق شدم و بعد ا یا گه یحرف، به سمت اتاق د  نیبا گفتن ا خانمه
 یجورواجور و اتفاقا یزایچ  یو بعد فکر کردن به کل   دمیتخت دراز کش یمانتوم رو در آوردم، رو 

 .  دمیگذشته، خواب
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 ،یهست دنیچشم باز کردم و با د د،یخند  یوسط اتاق بود و م ایکه گو یدختر یخنده  یصدا با
 سر جام نشستم و صداش زدم.   عیسر یلیخ

 

و خودش رو   دیبود، به سمتم برگشت و ناگهان به طرفم دو دهیکه اسمش رو از زبون من شن  یهست
 بغلم انداخت.   یتو

 

 ! ؟یکن  یم  کاریچ  نجایرو دور شونه اش حلقه کردم و گفتم: تو ا دستام

 

بود، به سمتم اومد و رو بهم سالم کرد که جوابش رو با تکون   یکه موقع فرار با هست یدختر همون
متعجبم چشم دوخته بود، گفت: اونشب که به لطف شما   یافه یکه به ق ی دادن سرم دادم و او در حال

هنوز به   یم، ول یما رفت یخونه  یک یو با آژانس تا نزد میرها کرد  ابونیخ هی یتو رو  نیماش م،یفرار کرد
 آوردن.  نجایکه چند مأمور خانم، ما رو گرفتن و به ا  میبود دهیدر خونه نرس

 

 ! نیاومده بود، نگاه کردم و گفتم: خوشحالم که سالم  رونیکه حاال از بغلم ب یهست به

 

  آوردیاونشب ما رو نم  نایدستش گرفت و گفت: خدا بهمون رحم کرد، اگه ا یدستم رو تو یهست
 ،یدر حقمون کرد یبزرگ   یلیازت تشکر کنم، تو لطف خ ی دونم چجور یکارمون تموم بود... نم نجا،یا

 تونم جبرانش کنم.   یجوره نم  چیکه ه یلطف 

 

معلومه که  ،یشد  فیالغر و ضع یلیتو خ یشد و گفت: ول  رهیروش لبخند زدم که به چشمام خ  به
 بهت سخت گذشته!   یلیخ
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 !  ؟ینیخانواده ات رو بب  ی_ نه! من خوبم... تو تونست

 

 ازدواج کرده.  شییاومد و گفت که پسر عموم با دختر دا  دنمی_آره! مامانم چند بار به د

 

و   نیش غمگدونستم نگاه کردم و احساس کردم که نگاه  یکه هنوز اسمش رو نم  یدختر یچهره  به
 غصه دار شده. 

 

  نیبه سه ماه با مت کیآزاده است، نزد   رو به من گفت: اسمش یاز اتاق خارج شد و هست دختره
کشونه به اون خونه و از   یاو رو م  یخانوادگ   یمهمون یزنه و به هوا یگولش م  نیدوست بوده که مت

 .  یاش هم که خودت خبر دار هیبق

 

 احساس کردم ناراحته!   _

 

حالش   اد یز نکهیکنه و االن هم مثل ا یگشته، تصادف م یعد گم شدنش مامانش که دنبالش م_ ب
 دونه!   یاتفاق م نیو آزاده خودش رو مقصر ا ستیخوب ن

 

 فکر کردم که ممکنه مامان هم به دنبال من، گشته باشه؟!   نیبه حالش سوخت و به ا دلم

 افتاده باشه؟!  ی او هم اتفاق  یبرا نکنه

چشماشون نگاه کنم؟  یتونم تو یافتاده باشه اون هم به خاطر من، چطور م  یبابا اتفاق  ایاو  یبرا اگه
 تونم خودم رو ببخشم؟!   یاصال م
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از فکر مامان و   میصبحانه بخور میگفت بر ی زد و م یکه از داخل هال صدامون م  یخانم  یصدا با
  سیسرو  یدست و صورتم رو تو نکهیاز اتاق خارج شدم و بعد ا یآزاده در اومدم و به همراه هست

 و آزاده و دو خانم که مسئول اونجا بودن، نشستم و صبحانه خوردم.   یشستم، کنار هست  یبهداشت

 

تخت نشسته بودم و به انتظار   یاتاق و رو ید که توموقع خوردن صبحانه، دو ساعت گذشته بو  از
 داشتم.   یاومدن محمد، چشم از ساعت بر نم

 

  یشد که محکم انگشتام رو تو  یدستم مور مور م ینشسته بود و انگشتا میشون یپ یرو یسرد عرق
 هام، کف دستم احساس کردم.  از فشار ناخن یناش  یدستم فشار دادم و سوزش

 

و با   ستادیکرد، روبه روم وا ینبودن خانم مسؤول بحث م ایکه با آزاده در مورد مجرد بودن  یهست
 ! تو حالت خوبه؟! اسمنیگفت:  ینگران

 

 تخت چنگ زدم و گفتم: خوبم!   یلبه  به

 

 ...  یفکر نکنم خوب باش یبه صورت عرق کرده ام نگاه کرد و گفت: ول یهست

 

 که اصال حالم خوب نبود، سرش داد زدم: گفتم خوبم!  من
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 ...ا یکه حرفم رو باور نکرده بود، دوباره گفت: تو که مثل رو یهست یول

 

ا تعجب نگاهمون نگاهش کردم که از جلوم کنار رفت و من تونستم آزاده رو که ب تی اخم و عصبان  با
 .  نمیکرد رو بب یم

 

کنارم نشست و   یکرد که هست یطاقت م یهم گذشت و کم کم درد داشت من رو ب  گهیساعت د مین
دادن ما که  یانداخت و گفت: به خاطر فرار یاز سر دلسوز یطاقت شده بودم، نگاه یبه من که ب

 ! اوردن؟یبال رو سرت ن نیا

 

 ! ستی ن یکن  یکه تو فکر م  یزی گفتم چسرش داد زدم: بهت  تی با عصبان 

 

 چه خبره؟  نجایکه مسؤول اونجا بود، به اتاق اومد و رو به من گفت: ا یداد من خانم  از

 

 ... ادی ب نی و بگ نی شه به محمد زنگ بزن یبهش با التماس گفتم: م رو

 

  ه؟ یک گهی: محمد ددینگاهم کرد و پرس یسوال

 

   ست؟ی! اسمش مگه محمد نگهی_ همون جناب سرگرد د
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او هم اگه بخواد،  م،یریباهاش تماس بگ میتون یبگم ما نم  دیبا ه،یان ی_ اگه منظورت جناب سرگرد ک
 . ادی خودش م

 

  ؟یچ ادیداد زدم: اگه ن سرش

 

از رفتنش   یزیچ یبهم انداخت و از اتاق خارج شد، ول  ی نگاه چندش  ه،یبود دردم چ دهیکه فهم خانمه
 در منتظرته.   یجناب سرگرد جلو  رون،ینگذشت که برگشت و گفت: پاشو برو ب 

 

کردم و خودم رو به در   یسرسر یخداحافظ  هیو آزاده،  یسرم انداختم و با هست   یعجله شالم رو رو با
 رسوندم و در رو باز کردم.   یورود

 

شد    یداشت باورم م گهیگفتم: د ت یشدم و با عصبان  کی بود، نزد ستادهیپله ها وا نیی محمد که پا به
 .  یایکه نم

 

  یاومدم، ول یزودتر م  دیدونم با یشده بود، نگاه کرد و گفت: ببخش! م دیام که از درد سفچهره  به
 شلوغ بود.   یلیسرم خ 

 

 ! ؟یر  یم یحرف به سمت در رفت که به دنبالش رفتم و گفتم: پس چرا دار  نیگفتن ا با

 

 ! ؟یخوب بش یخوا ی_مگه نم
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 .  اینگفتم که ادامه داد: خب! پس باهام ب  یزیچ

 

رو برام باز کرد و بعد    نیو او در ماش میخارج شد اطی باهاش همراه شدم و از ح یحرف چیه بدون
 نشستم، در رو بست و خودش پشت فرمون نشست و ماشين رو روشن کرد.    نیماش  یمن تو نکهیا

 

بود   دهیدرد استخون، امانم رو بر  گهیو د میر یدونستم به کجا م  یو نم میراه بود یربع بود که تو کی
 کرده بود.  سیو اشک هم گونه ام رو خ  دمیچ یپ  یکه از درد به خودم م

 

با   د،یزانو هام خم شدم و محمد که حال خرابم رو د  یورو به کف دستم فشار دادم و ر هامناخن 
 چراغ قرمز رو هم رد کرد.   یو حت  دیکش  ییها ال نی ماش نیکرد و از ب یسرعت رانندگ

 

 ؟ یبر ی منو کجا م م؟یرس  ی: پس چرا نمدم یدستام گرفتم و نال یرو تو سرم

 

 . میرس یم گهی_ االن د

 

   م؟یر ی_ کجا... کجا م 

 

 برمت!   ینم یبد  ی_ نگران نباش! جا
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 گهیشد! د ینم  ینجوریا یاومد ی: اگه زودتر م دم یبازو هام فرو کردم و از سر درد نال یرو تو هامناخن 
 بکن.   یکار هیکنه... تو رو خدا  ی... تمام تنم درد مارمیتونم طاقت ب ینم

 

 هیصورتم گذاشتم و به صورتم چنگ زدم که با  یفشار دادم و دستام رو رو یصندل  یرو به پشت خودم
 ! گهید میرس یاالن م ار،یطاقت ب  ؟یکن  یم کاری دستش دستام رو گرفت و گفت: چ

 

و به سرعتش اضافه کرد و   شتری بکشم که فشار دستش رو ب رونیکردم دستام رو از دستش ب یسع
انقدر   مارستان،یبه ب  دنیلبم رو به دندون گرفتم و تا رس من از شدت درد، چشمام رو محکم بستم و

 دهنم احساس کردم.   یلبم رو گاز گرفتم که طعم خون رو تو

 

  یسوم رو زد که با نگران یطبقه یو محمد دکمه  میستادیآسانسور وا یتو مارستان،ی ورودمون به ب با
بودن، رو بهش گفتم: چرا من   ستادهیآسانسور وا یکه تو یشدم و بدون توجه به سه نفر رهی بهش خ
   نجا؟یا یرو آورد

 

   ؟یخوب بش یخوا ی_ مگه نم

 

 .  ارمیتونم طاقت ب  ینم رم،ی م یم  نجای_ من ا

 

 !  یبتون دی_  با

 

 خوام...   یمن نم ی_ ول
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 .  میزن یهم حرف مموضوع با  نی رو ازم گرفت و گفت: بعدا راجع به ا نگاهش

 

سوم و باز شدن در آسانسور، به سمت   یبه طبقه  دن ینگفتم و با رس یزیچ  گهیحرفش، د نیا با
  ماریب  ،یانیو محمد رو بهش گفت: من محمد ک  مینشسته بود، رفت یپرستار تی که پشت گ یپرستار

 هستم.   یلیدکتر جل

 

 زنم.   یمن االن دکتر رو صدا م  ن،یراهرو بر یاتاق سمت چپ تو نیرو بهش گفت: به سوم  پرستاره

 

 لطفا!   عتری_ فقط سر

 

هر چه چشم  یگوشش گذاشت و من جلوتر از محمد، به سمت اتاق رفتم، ول یرو رو  یگوش پرستار
رفتم که محمد صدام زد   یم شی راهرو به پ  یو فقط تو  هیچرخوندم، نتونستم بفهمم کدوم اتاق سوم

 برگرد...  ؟یر یکجا م و گفت: 

 

 بود.  ستادهیدرش وا یشدم که او جلو  یسمتش برگشتم و وارد اتاق به

  

اتاق گرفتم و به سمت محمد که حاال وارد اتاق شده بود، برگشتم و  یتو  یرو از دوتا تخت خال نگاهم
 رک کنم؟  ت  نجایا دیمن با یبگ  یخوا یکه از شدت درد دو رگه شده بود، گفتم: تو که نم  ییبا صدا

 

 ! ؟یخوا ی! میتا آخر عمرت معتاد باش یخوا  ی_ تو که نم
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 ! ؟یاونوقت تو به فکر ترک دادن من رم،یم یخدا!... من دارم... از درد... م ی : وادم یدرد نال یرو از

 

 لبه اش نشستم.  یبه سمت تخت رفتم و رو  تی نگفت و من با عصبان یزیچ

 

شد و   ک یزانوم خم کرده بودم که بهم نزد یزدم و خودم رو رو یشدت درد و به بازوهام چنگ م از
 ! یدرد بکش  ادی ز  ستیگفت: تو قرار ن 

 

باز هم   ،ی دیکش یذره اش رو تو م هیکشم  یکه من م  یرو باال گرفتم و سرش داد زدم: اگه درد سرم
  نم؟یبب دیرو با  ی! اصال من اگه نخوام ترک کنم، ک؟یزد یحرف رو م نیا

 

تا هر   ینکن! بفرما... تو آزاد ،یترک کن یخوا  یخب! نم  یل یگفت: خ تیجلوم کنار رفت و با عصبان  از
 .  یبر  یجا که خواست

 

رو برام    ییجا ای رو هم دارم که برم؟... شما لعنت ییجا گهیرو چنگ زدم و سرش داد زدم: د مالفه
 برم؟... خدا لعنتتون کنه...  ییکه بتونم جا نیکرد ی...کارن؟یگذاشت

 

 ...  رمی م یخدا... دارم م ی.... واادیدکتر چرا نم نیته دل زجه زدم و گفتم: پس ا از

 

 ... رمیم ی بکن... دارم م یکار هی دستام گرفتم و گفتم: تو رو خدا  یرو تو سرم
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« سرم رو باال گرفتم و به دکتر  .میدی که گفت» سالم! آقا محمد! چه عجب ما شما رو د یکس  یصدا با
 نگاه کردم.   دیروپوش سف  یتو انسال،یم

 

که  هیهمون شونیداد، باهاش دست داد و رو بهش گفت: ا یکه جواب سالمش رو م  یدر حال محمد
 راجع بهش، باهات حرف زدم.  

 

 خوش رو بهم گفت: سالم دخترم! حالت خوبه؟!   یبه سمتم اومد و با رو دکتر

 

 خوبم؟!  یآدما هیگفتم: االن من شب تی عصبان با

 

 ! ی_ ُاه! چه عصب

 

ساق دستم به دنبال  یکه رو  یدستش گرفت و در حال یرو محکم به دندون گرفتم که دستم رو تو لبم
 انجام شده؟  قیچند روز تزر یگشت، رو به محمد گفت: گفت یرگ م

 

 اش نه!  هیبق یدوزش باال بوده که معتادش کرده، ول یلیخ  ی_نه روز! اول 

 

 . یبخواب   یریزنم که راحت بگ  یم یزیچ هیدرهمم نگاه کرد و گفت: االن بهت  یبه چهره  دکتر
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  ؟یدختر! چرا با لبت سر جنگ دار یکرد کاری رو از حصار دندونم آزاد کردم که دکتر رو بهم گفت: چ لبم

 

رو مقابلم   یدستمال  م،یلب خون دنیشد و با د کیبهمون نزد نه،ی و بببتونه من ر نکهیا یبرا محمد
 . دمشیلبم کش یگرفت که دستمال رو با دست آزادم گرفتم و محکم رو

 

دستم فشار  یخون رو تو  یدستم احساس کردم، دستمال آغشته به اندک یکه تو یاحساس سوزش با
تخت   یکرد و بعدش هم بهم کمک کرد تا رو یدستم خال یداخل سرنگ رو تو  یدادم که دکتر محتوا

 دراز بکشم. 

 

رنگ، محمد پتو رو روم انداخت و مشغول در آوردن کفشام شد و من    دیسرم به بالش سف دنیرس  با
 . دمی نفهم یزیچ گهیبودم، چشمام بسته شد و د ره یهمانطور که به او خ 

 

 

هر چه دستم رو  یسرم بزارم، ول  یکردم دستم رو رو یاز کردم و سع احساس سر درد، چشمام رو ب با
 دمید یبه دستم نگاه کردم و وقت یکه با کالفگ ارمیدستم رو باال ب یتونستم اندک یدادم نم  یتکون م
 . دمیکنار تخت بسته شده، چشمام رو بستم و دوباره خواب یبه نرده 

 

و دادم،   غیبودم و با ج  داریبود که ب قهیحدود پنج دقاالن  یول دم،یدونم چه مدت بود که خواب ینم
 سرم کشونده بودم.   یپرستارها رو به باال
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کردن با ماساژ دادنم،  یم یاونا سع یخواستم دستام رو باز کنن، ول  یو ازشون م  دمیکش یم  غیج
کردن و   یدستم خال  یشن آرومم کنن، سرنگ رو تو یموفق نم دن،ید یآرومم کنن و در آخر هم وقت

 بود.   میخاطره از زندگ  نیکه اون روزا، بهتر یباز هم من بودم و خواب 

 

خواب به سر برده  یسه روز رو تو ن یا یمدت، تو نیشتری گذشت و من ب یشدنم م یروز از بستر سه
 برم چه خبره.   دور رو دمیفهم یبود و نم جیبودم، سرم گ داری هم که ب یبودم و وقت 

 

سرد   بایدوش تقر ری ساعت ز میاتاق بود، رفتم و ن یکه تو یروز سوم بود که با کمک پرستار به حموم 
 جا اومد و از حموم خارج شدم.   یحالم کم نکهینشستم تا ا

 

انداخته  نیی کنار تخت نشسته و سرش رو پا  یصندل یکه رو  دمیخارج شدنم از حموم، محمد رو د با
 بود. 

 

لبش گفت: سالم!   یگوشه  یتخت نشستم که سرش رو باال گرفت و با لبخند ی توجه بهش، رو بدون
 !  ؟یخوب

 

 _سالم! بهترم.  

 

 _ خدا رو شکر!  
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از اتاق خارج شد و من به مچ دستام که به خاطر بسته بودنشون به تخت، قرمز و کبود شده   پرستار
 بود رو به دست گرفتم و ماساژش دادم.  شتریب شی بودن، نگاه کردم و مچ دست راستم که کبود

 

 ! نهیشده و نگاهش غمگ رهی که او هم به دستام خ دمیمحمد نگاه کردم و د به

 

 دستام رو نبندن؟!  یشه ازشون بخوا  یشدم و رو بهش با التماس گفتم: م  هریناراحتش خ یچشما به

 

 خودت بهتره!   یبرا  نیا ی_ ول

 

از احساس   ینجوریپاهام مرتب کردم تا ا یرو ازش گرفتم و پتو رو رو نمینگفتم و نگاه غمگ یزیچ
 که به جونم افتاده بود، کم کرده باشم.  ییسرما

 ره.   یتنم راه م یکردم زالو تو ی و احساس م شد  یهم بدنم مور مور م هنوز

 

درد بود که به سراغم اومده بود و من در مقابل نگاه   نیو باز هم ا میرو هر دو در سکوت نشست یمدت
 دادم.   یزدم و خودم رو به جلو و عقب تکون م یمحمد، باز هم به بازوهام چنگ م

 

بعد با   یا  قهیاز اتاق خارج شد و دق ینگران شه، با یلحظه به لحظه حالم داره بدتر م دیکه د محمد
و خواست دوباره دستم رو به تخت ببنده که  ستی ن میزی پرستار گفت که چ  یپرستار برگشت، ول

 .  نیدستاش رو ببند ستیگفت: الزم ن  تی محمد رو بهش با جد

 

 و ممکنه به خودش صدمه بزنه!  شهی او حالش داره بد م یدستم رو رها کرد و گفت: ول  پرستاره
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 جواب داد: من مراقبشم.  محمد

 

 گذاشته شده رو بخورم.   زی م یکه رو ییو ازم خواست غذا ستادی به ناچار کنار وا  پرستار

 

غذا زدم که ظرف به هوا رفت و    ینیس  ریحرکاتم داشته باشم، با دستم به ز یرو   یکنترل نکهیا بدون
پخش   نی زم  یرو اتشیو محتو  دیچی فضا پ یتو یبد ی کف اتاق، صدا بعد، از برخوردش به یا هیثان

 شد. 

 

  یک یبه سمتم اومد و با اون  د،یطاقت د  یمن رو ب یاز سر و صدا به اتاق اومد و وقت یا گهید پرستار
 .  رنیکردن دستام رو بگ یپرستار سع 

 

انگشتام  ی محافظ گذاشته شده بود، گذاشتم و تمام توانم رو تو یدست محمد که رو یرو رو دستم
ناخون هام رو   ری شدن پوست دستش، ز دهیدستش فرو کردم و خراش یو ناخن هام رو تو ختمیر

 احساس کردم.  

 

زدم و   یمن به دستاش چنگ م  یزدم، آروم کنه، ول  ی داشت من رو که از درد، داد م یسع محمد
 کردم.   یم ی اش خال  چارهیب یدستا یدردم رو رو یهمه

 

مهارم از آرام بخش استفاده کنن و به کمک   یشم، باز هم مجبور شدن برا یآروم نم دنیکه د پرستارا
 محمد دستام رو به محافظ کنار تخت بستن.  
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و برهنه ام، سرما رو به تن دردمندم   سیخ یموها یکه سرد  یبالش گذاشتم و درحال  یرو رو سرم
رو بستم و تنها ِقل خوردن   سمی خ  یشدم و چشما رهیناراحت محمد، خ  یبه چشماکرد،  یمنتقل م

 گوشم رو احساس کردم.   یاشک و تموم شدنش، رو یقطره 

 

پاک شده بودم و قرار   گهیطاقت فرساش گذشته بود و من به قول دکتر د یهفته از اون روز و دردا دو
 مرخص بشم.   گهیبود تا چند روز د

 

دکتر   ینشسته بود و به حرفا یصندل  یزد و اونروز هم کنار تخت و رو یبهم سر م شیکم و ب  محمد
داد و با تموم شدن حرف دکتر، ازش تشکر کرد و با    یگفت من کامال خوب شدم، گوش م یکه م

 تموم شده.   یشه گفت که همه چ یخارج شدنش از  اتاق، رو به من گفت: خب! حاال م

 

 سوال ازت بپرسم؟  هیتونم  یگفت: م  که دوباره دمیکش آه

 

شده بود، ادامه داد: بعد مرخص شدن، کجا   تمینگاهش کردم و او که از سکوتم، متوجه رضا منتظر
  ؟یبر یخوا یم

 

  ؟یخوا یم ،یباش   ابونیخ  یباز هم تو یخوا  یندادم که دوباره گفت: تو که نم  یجواب

 

_ ........ 
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 نه برگرد! عمل کن و به خو یکه زد ی_ به حرف 

 

 ... یدی خونه رو د از یتعجب نگاهش کردم که ادامه داد: تو عاقبت دور با

 

 ! ستیمنتظر من ن یاون خونه کس یو گفتم: تو دمیحرفش پر وسط

 

 کنم! یفکر نم نطوریمن ا ی_ ول

 

 ! ؟یدون  یدر مورد من م  یتو چ  ه؟ی_ منظورت چ

 

 ! ی_ همه چ

 

در   دمت،یزده نگاهش کردم که ادامه داد: من همون اول که د رونی درشت و از حدقه ب یچشما با
 دونم.  یرو در موردت م یکردم و همه چ قیموردت تحق

 

 زندان رفتنم رو هم....  لی_ دل

 

 بوده!  یصحنه ساز یداد که همه چ حیخانواده ات هم توض یمن که برا ی_ جواد نه تنها برا
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 دنبالم نگشت؟   ی! چرا کساد؟ینم دنمیبه د ی ختم و گفتم: پس چرا کس اندا نیی رو پا سرم

 

و رو کردن، من بهشون   ری رو به دنبالت ز مارستانایها و ب ی_ همون اول که خانواده ات تموم آگاه
 گفتم که جات آمنه و نگرانت نباشن.  

 

 ! میدیامن رو هم فهم ی_ هه! معن

 

 . یامن هست یجا هی  یکنن تو هنوز هم تو ی ر مو اونا فک   یینجای_ من بهشون نگفتم تو ا

 

 یدستم که هنوز هم به خاطر بسته بودنش به تخت کبود بود، نگاه کردم و گفتم: پس همه چ به
اومد؟! اصال چرا دکتر   یچ  ایرو تونم بپرسم سر روژان و یبودم!... فقط م  چهی بود و من از اول باز نقشه

   ن؟یرو با هم نگرفت نی و مت یاصل

 

بود که  دهیرو فهم  نیهم ا ی لو رفته بود و دکتر واقع سیپل یدستشون برا ه،یو بق ی_ دکتر تقلب 
  میوانمود کرد یجور هیمن متوجه قصدش شدم و  یبرداره، ول انیاز م میمر قی خواست اونا رو از طر

بمونم و دورش رو خلوت کنم،   اصال از من اطالعات نداره و دکتر هم خواست که من کنارش سیکه پل
  یگرده، ول  یبه دنبال او نم  یکس گهیرو گرفته و د یکنه دکتر واقع یفکر م  سیپل ینجوریکرد ا یفکر م 

و تا دو سال   ستین  ادیمدت حبسش ز یاو االن زندانه، ول نکهیهم ا نیکور خونده بود.... در مورد روژ
 هم که متاسفانه کشته شد.  ا یشه، رو یآزاد م گهید

 

 چرا؟!  ی_ واقعا! ول

 



 آتش سرد 

231 
 

 فکر کرد لو رفتنشون کار او بوده!   نی_ مت

 

نبودم و خدا  نجایکرد، من االن ا یعمل م  نیهم مثل مت  یلحظه از ذهنم گذشت که اگه دکتر تقلب  هی
 شده بود.   یراض  میجی رو شکر کردم که دکتر به مرگ تدر

 

 کم صبر نبود.   نیرو به زبون آوردم و گفتم: پس خدا رو شکر که دکتر مثل مت فکرم 

 

 زد و گفت: خدا رو شکر!    لبخند

 

تا انقدر حرص نخورم   یهست ینفوذ  یگفت یشد همون اول م  یرو اخمو کردم و گفتم: حاال نم نگاهم
 و خودم رو به درد سر نندازم؟! 

 

 !  یرو خراب کن  یو همه چ یاری در ب یباز عی گفتم، ممکن بود ضا ی و گفت: اگه م دیخند

 

 !  ینکرد یاقدام  چیخواستن من رو بفرستن اون ور آب، ه یوقت  نیهم ی_ پس برا

 

 ذاشتم تو رو بفرستن!   ی_ من نم

 

 امن بودم!  یجا هی یکه االن واقعا تو نیی ننداخته بودم پا نی!... اگه من خودم رو از ماش ؟ی_ چطور
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 !  یو کار من رو راحت کرد یخب تو زودتر نقشت رو عمل یاونجاش هم نقشه داشتم، ول ی_ من برا

 

بودم  دهی فهم  نکهیدلم از ا یتو ی نکردم، ول  یبوده، کنجکاو  ینقشه اش چ نکهیسر در آوردن از ا یبرا
 کردم.  یخوشحال یحساب  ده،یکش  ینجاتم نقشه م یبه فکرم بوده و برا

 

 هیمن که  یبرا نیبود و ا ومدهین دنمیو االن سه روز بود که به د  دمیدمحمد رو ن گهیاون روز د از
 به بودنش کنارم عادت کرده بودم، سخت و طاقت فرسا بود.   ییجورا

 

 کردم.   یم یبازم که بلند تر شده بودن، باز  یتخت نشسته بودم و با موها  یرو اونروز

 

که در اتاق باز شد و من با تعجب به خانم   سرم جمع کردم و خواستم اونا رو ببندم یرو باال موهام
 چارچوب در نگاه کردم.  یتو یچادر

 

که او هم به سمتم اومد و هم  دمیدستم رو رها کردم و به طرف مامان دو ی جمع شده تو یموها
 .میرو وسط اتاق بغل کرد گهید

 

با بغض گفتم: کاش اونروز هم  ختمیر  یبغلش اشک م یمحکم بغلم کرده بود و من که تو مامان
 ! یبغلم کرده بود ینجوریهم

 

 دلم!... ببخش دخترم!  زیگفت: ببخش عز هیو با گر دیبه سرم دست کش مامان
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  دمیرو د  نیاسی اومدم و تازه  رونی و  آروم شدم، از بغلش ب ختمی بغل مامان اشک ر  یخوب تو یوقت
  یبه ما نگاه م یاشک  یبود و با چشما ادهستیچارچوب در وا یدستش، تو یدسته گل تو هیکه با 
 کرد.

 

که چقدر   دمی بغلش گرفت، تازه فهم  یمن رو تو یمتوجهش شدم، به سمتم اومد و وقت دیکه د نیاسی
 بزرگ و هم قد من شده. 

 

 !  ومده؟ی: بابا ندمیاومدم و رو به مامان پرس رونی ب نی اسیبغل  از

 

 .  یینجایتو ا مینگاهم کرد و گفت: بهش نگفت مامان

 

بودن، باال بردم که مامان به سمتم اومد و  ختهی که دورم ر  یمزاحم  یبستن موها یدستم رو برا دوباره
 گفت: چقدر بلند شدن! بزار برات ببافمشون.  

 

رو کنار    یصندل یبوده که با خوشحال  یکه مامان موهام رو بافته بود ک یبار  نیاومد آخر ینم ادمی
تخت   یتخت گذاشت، رو یلبه یچادرش رو رو  نکهیتخت گذاشتم و روش نشستم و مامان هم بعد ا

 نشست و مشغول شونه زدن موهام شد. 

 

رو برام باز کرد و چنگال رو داخلش گذاشت و    یگذاشته بود، در کمپوت زیم  یکه گل رو رو نیاسی
  دیو با  یالغر شد یل یرو بخور... تو خ نی! ایاسیمن گرفته بود، گفت:  یکه اون رو جلو  یدرحال 
 !  یبخور یمقو یغذاها یحساب 
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 نگاهم کرد.  نیو غمگ دیدستم دست کش یکبود یگرفتن کمپوت دراز کردم که رو  یرو برا دستم

 

   ؟یدیکبود ند اسیزدم و گفتم: تا حاال  ی ن یروش لبخند غمگ به

 

 ! باستیچشمش هم ز ری مچ دست و ز یها یبا وجود کبود یمن حت یاسی زد و گفت:   ینیغمگ  لبخند

 

 ! کش موت رو بده به من! اسمنی که موهام رو بافته بود، دستش رو کنارم نگه داشت و گفت:  مامان

 

 بهتون گفت؟  یمو رو به دستش دادم و گفتم: محمد در مورد من چ کش

 

 با تعجب گفت: محمد؟!  نیاسی

 

 !  نجام؟ی_ مگه او بهتون نگفت که من ا

 

 بگم چرا، خودش گفت.   دی_ اگه منظورت آقا محمده! با

 

 بهتون گفت؟  یو گفتم: خب حاال! آقا محمد چ دمیشده بود، خند  یرتی که غ نیاسی به
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دوست   یک ی با   یکه از خونه رفت ی لیباز شد و گفت: گفت که تو همون اوا نیاس ی یابروها نیاخم ب 
 کرده و تو رو معتاد کرده.   قیدختره بهت مواد تزر ،یکه خواب بود یو وقت یشد

 

دونه که   یدونه! او نم یمورد نم نی در ا یزی جان! بابات چ اسمنیباال انداختم که مامان گفت:  ییابرو
کنه   یم یپسره محمد، هوات رو داره و داره سع  نیکه هم می! ما به دروغ بهش گفتیینجایتو االن ا

 !  یصبرانه منتظره که تو برگرد  یاو االن ب ،یکنه تا به خونه برگرد یکه تو رو راض

 

برخاستم که مامان رو بهم گفت: امروز هوا   یصندل ینگفتم و با تموم شدن کار مامان، از رو  یزیچ
 !  م؟یکم قدم بزن هی رونی ب میبر  یخوا یخوبه، م   یلیخ

 

 اتاق موندم.   نیا یبس که تو دی_ چرا که نه! دلم پوس

 

سرم مرتب کردم و   یو شالم رو رو دمیکه تنم بود، مانتو پوش  یبلند و گشاد راهنی پ یرو  عیسر یلیخ
و  میبود مارستانیب یمحوطه یبعد من و مامان تو  یا قهیو دق میبه همراه مامان از اتاق خارج شد

 . میزد  یکنار هم قدم م

 

بوده و حاال   یقبل هوا بارون  قهیداد که تا چند دق یشون مپام، ن ری ز سی خ نیزم   یبود، ول یآفتاب هوا
 کرده بود.   ذیبعد از بارون، هوا رو دلچسب و لذ یآفتاب یهوا نیا

 

 یزد، گفتم: فردا یقدم م یو رو به مامان که کنارم به آروم دمیکش قیبار پشت سر هم نفس عم چند
 خونه نبود.  یکس  یآقاجون رفتم، ول یزدم، به خونه  رون ی که از خونه ب یروز
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 _ اونروز، سه روز بود که به مشهد رفته بودن. 

 

 دنبالم و من رو به خونه برگردونه!  ادیب تونیکی _ منتظر موندم تا 

 

و تا شب نشده  یاز خونه بمون  رونیکه شب رو ب  یستین   یگفت تو دختر ی_ بابات تا دم در اومد، ول
زد    رونیبه دنبالت از خونه ب ،یکه برنگشت دیساعت نه شب شد و د یوقت  ی...ولیگرد یبه خونه بر م

 و تا صبح برنگشت!  

 

و من گفتم: من تازه از زندون در اومده بودم و انتظار داشتم شما از   مینشست یصندل یرو  ییدوتا
 ینگاهتون م یانتظار تو ی... اگه ذره انیخواستم که باورم کن ی... من فقط منیذوق زده بش دنمید
 محال بود...   دمید

 

  کیکوچ وسفیتو و  یو گفت: وقت   دینذاشت حرفم رو ادامه بدم که مامان من رو در آغوش کش بغض
  یدعوات کردم، ول شی ام رو شکست و من که فکر کردم تو شکست هیزی گلدون جه وسفی ن،یبود

بود، بهم گفت که شکستن گلدون کار تو نبوده و ازم  ده یرو د یخانوم جون که اونجا بود و همه چ
از ته دل ازت   ،یدیفهم یتو نم نکه یمعذرت بخوام... اون روز من تو رو بغل کردم و با ا ازتخواست 

 ... مامان خطا کارت رو ببخش! زمی خوام عز یمعذرت خواستم... االن هم ازت معذرت م

 

 رو نگو تو رو خدا... نیمامان نگاه کردم و گفتم: مامان! ا سی خ یچشما هب

 

اوقات هم  یکنن، گاه یعذر خواه دیکنن و با یاشتباه م ستنیبچه ها ن  نیا شهی_ چرا نگم! هم
 کنن.   یاز بچه هاشون معذرت خواه دیکنن و با   یمادر و پدرا اشتباه م  که ادی م شیپ
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 بهت سخت گذشت؟!    یلیمدت خ  نی : اد یکه پرس مدیکش رونی رو از بغلش ب خودم

 

فکر   نیچشمم گذشت و به ا یکه افتاده بود، از جلو ییحرف مامان، ناخودآگاه تمام اتفاق ها  نیا با
 واقعا سخت بوده؟!   ایکردم که آ

  یل یروزا خ نیوسط بود که نذاشت بگم سخت بوده و اون وجود محمد بود که ا  نیا یزیچ هی یول
 کرده بود!  ریفکرم رو درگ 

همه  نیواقعا به ا ه،یدونم حسش نسبت بهم چ یکه نم  یعشق محمد ایخودم فکر کردم که آ با
 ! د؟یارز یم یسخت

 واقعا من عاشق محمد شدم؟!  ایکدوم عشق؟! آ یول

 تپش قلبم باال رفت!   شونیادآوری محمد فکر کردم و از  یرفتارها و محبتا به

 

نگفت و من باز    یزیچ گهید ست،یبرم و اصال حواسم بهش ن   یبه سر م اهامیرو یتو دیکه د مامان
 !  اد؟ینم دنمیبه د گهیفکر کردم که چرا محمد د نیبه ا

 گهیممکن بود که به خاطر عذاب وجدان کمکم کرده باشه تا ترک کنم و حاال که خوب شدم، د یعنی
 !  نمش؟ی نتونم بب گهیو من د ادیقرار نباشه به سراغم ب

 دلم گرفت و ناخوداگاه بغض کردم.  نم،یمحمد رو نب گهید نکهیفکر ا از

 

  میشه، بهتره بر ی: هوا داره سرد ممامان از جاش بلند شد و گفت نکهیتا ا میرو همونجا نشست یمدت
 تو! 
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سوم  یو با آسانسور به طبقه  میشد  مارستانیو با هم وارد ب  ستادمیپام وا ی رو  ،یحرف چیه بدون
 . میرفت

 

و به سمت اتاق قدم   میگذاشت مارستانیب  لیطو یراهرو  یسوم، پا تو یآسانسور به طبقه  دنیرس  با
و دکتر که   نی اسیو به  ستادمیکه من از حرکت وا میبود دهیهنوز به وسط راهرو نرس  یول  م،یبرداشت

 شدم.   رهیاومد خ  یرو دور گردنش انداخته بود و به سمتمون م  یپزشک  یگوش

 

 ! ؟یستادیشدم، دستم رو گرفت و گفت: پس چرا وا خکوبیمن سر جام م دید یوقت مامان

 

 اومد.  یدستش به سمتم م ینبود! بلکه بهمن بود که با سرنگ تو  نیاسیاو  ینگاه کردم، ول  نیاسی به

 

 . یری م یم ی جی ... تو با مرگ تدریج ی قدم به عقب برداشتم که دکتر رو بهم گفت: مرگ تدر هی

 

خوام معتاد باشم... به من  ینم گهیخوام درد بکشم... من د ینم گهیو گفتم: نه! من د دمیکش  غیج
 ...  نینش کینزد

 

 ! ؟یگ  یم  یدار ی! تو چزم؟یشده عز   یدستم رو فشار داد و گفت: چ مامان

 

خوام   یخوان بهم مواد تزريق کنن... من نم یگفتم: مامان! اونا... اونا م هیدکتر اشاره کردم و با گر به
 درد بکشم...  
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  دم،یکش غی شکم بهمن، وحشت کردم و ج  ینرده، تو ند یشدن و من از د کی و بهمن بهم نزد دکتر
فرار از دستش،  یشکمش به سمتم اومد و من برا یتو یو نرده   یبهمن با همون وضع خون یول

 و به عقب رفتم.  دمیکش غی دوباره ج

 

 

مواد، دستم  قیتزر یکردم برا یمن که فکر م  یتا پرستار به سمتم اومدن و دستام رو گرفتن، ول چند
کردم خودم رو از دستشون خالص کنم و همراه با تقال کردن، داد زدم:   یو سع دم یکش غی فتن، جرو گر

خواد   یم  بهمننجات بده....  نا یمن رو از دست ا ای... بییخوام.... محمد کجا ی... من نم نیولم کن
 من رو بکشه... 

 

خواد   ی.... منجاستیسمت هول دادم و داد زدم: محمد، دکتر نمرده!.... او ا هیدستم پرستار رو به  با
 کنه.... تو رو خدا کمکم کن....  قیباز هم بهم تزر

 

بر   یزدم، ول  یو محمد رو صدا م دمیکش یم غی ج رم،ی نگاهم رو از بهمن و دکتر بگ نکهیبدون ا من
  یدستم خال یشد و سرنگ رو تو  کیهم نزدمن و با وجود مامان کنارم، دکتر ب  یخالف تمام تقالها

 کرد. 

 

 ...  یج یو گفت :مرگ تدر دیخند یبلند  یشدم که با صدا  رهیدکتر خ  یچهره  به

 

شد، اسم محمد رو صدا زدم و چشمام رو   یم دهیکه به زور شن  ییبرام نمونده بود و با صدا یینا گهید
 بستم. 

 



 آتش سرد 

240 
 

بار با   نیا یشدم، ول  یم داریآرامبخش ب یاز دارو یبار بود که با سردرد ناش ن ی چندم نیدونم ا ینم
محمده،   دمیکه فهم  یدکتر، چشمام رو باز نکردم و به حرفاش گوش دادم که رو به کس یصدا دنیشن
خوب   یسماو از نظر ج ره،ی تحت مراقبت قرار بگ دیدختر با نیگفت: محمد جان! بهت که گفتم، ا یم

 یزی ذاشت به چ ی! تا حاال مواد نم ستیاصالً خوب ن شی نه! اوضاع روح یاز نظر روح یو سالمه، ول 
 شه!  یم  تیو اذ  ارهیم ادیرو به   زی حاال او همه چ یکرده بود، ول  الشی خ یب  ییجورا هیفکر کنه و 

 

 دونم که اگه به خونه بره، براش بهتره. ی_ من م

 

به خانواده اش بگو حتما   یکنم، ول  یپا داره.... باشه! من فردا مرخصش م ه یمرغ تو  نکهی_ مثل ا
 روان پزشک ببرنش و ازش مشورت بخوان. هی شیپ

 

 _ چشم حتما!

 

 ادمهیتونه بهش کمک کنه! خوب  یم  یلیلحنش رو بدجنس کرد و گفت: بودن تو کنارش هم خ  دکتر
 ! یخواست کمکش کن  یزد و م یکه چجور اسمت رو صدا م

 

 و من از خجالت لبم رو گاز گرفتم.  دیبه حرف خودش خند دکتر

 

کردم که با   ری بسته شدن در اتاق، چشمم رو باز کردم و نگاه محمد که روم زوم کرده بود رو غافلگ با
 ! ؟یو گفت: سالم! بهتر دینگاهش رو از چشمام دزد یدستپاچگ
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بزنم و از سوزشش، اخمام رو   یشده بود که نتونستم حرف گلوم انقدر خشک یبگم، ول  یزیچ خواستم
 خوام...  یگفتم: آب م یخش دار یو با صدا دمیهم کش یتو

 

 یمقدار آب تو هیآب برداشت و  یبطر هیاتاق،  یگوشه کی کوچ خچالیاز داخل  یحرف چیه بدون
که جلوم گرفته بود،   یوان یگرفتن ل یو به سمتم اومد  که سرجام نشستم و دستم رو برا ختیر وانیل

  تآوردم که از شد ادیرو به  یپشت دستش ثابت موند و روز یدگ یخراش  ینگاهم رو  یدراز کردم، ول
 خواستم کمکم کنه!  یزدم و م  یدرد، به دستاش چنگ م

 

  ریز دی با شهیکرده که هم یچه گناه  چارهی ون لب بخودآگاه لبم رو به دندون گرفتم که گفت: ا نا
 دندون باشه؟!  

 

مقدار آب  هی از دستش،  وانیدستش گرفتم و بعد گرفتن ل یرو  یدگی حرفش، نگاهم رو از خراش نیا با
 خوردم. 

 

 نگاه کردم و گفتم: مامانم کجاست؟   کیو تار اهیبه آسمون س پنجره  از

 ک 

 رفتن خونه.  شی _ دو ساعت پ

 

نشست و من گفتم: دکتر بهت گفت که امروز توهم  یصندل یشدم که رو  رهیخ وانی ام دور لانگشت به
 زدم؟  
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 !  نیهم ،یکم ناراحت  هی_ تو فقط 

 

خواست بهم   یشکمش م یکه با نرده تو دمیرو شکل بهمن د  نیاسیشدم و گفتم: من  رهی خ  بهش
 کنه!   قیمواد تزر

 

 ! چطوره؟! یو نه تو بهش فکر کن  می! نه حرف بزنم؟یدر موردش حرف نزن یخوا ی_ م

 

 ؟یر یو به خونه م  یش  یفردا مرخص م یدون ینگفتم که ادامه داد: م یزیچ

 

 محمد!  دنیبا ند  هیفکر کردم که رفتن به خونه، مساو نیشد و به ا نیغمگ نگاهم

 

 خونه؟!   یبر یخوا یکه م یمتعجب نگاهم کرد و گفت: ناراحت شد محمد

 

 ناراحت بشم؟   دی_ ها! نه، چرا با

 

 .  یفکر کردم ناراحت شد یچ ی_ه

 

و  یدید بی کوچولو آس هی یزدم و او دوباره گفت: راستش دکتر گفت که تو از نظر روح   ینیغمگ  لبخند
 . یمتخصص بر هی شیبهتره پ 
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 هم شدم. ی_ هه! تا االن معتاد بودم و حاال روان 

 

 شی پ  میدنبالت و با هم بر امیخودت اسم نزار!... پس فردا هم آماده باش تا ب   یخود رو  ی_ب
 متخصص.

 

 رم.   یخودم م  ،یزحمت بکش  ستی_ الزم ن

 

 گردم.  یکه زدم، بر نم  ی_ من از حرف

 

 شدم.   رهی دستم خ یتو وانیبه ل  نمش،ینب  گهید ستیقرار ن نکهینکردم و خوشحال از ا یمخالفت گهید

 

موند و فرداش هم   شمیمحمد تا بعد خوردن شام که مجبورم کرد غذام رو تا آخرش بخورم، پ  اونشب
 اومدن.  مارستانی بردنم به خونه، به ب یبرا  نیاسیمامان و 

 

انجام   یکه برا نیاسیبود که  لمیو مامان مشغول جمع کردن وسا میاتاق بود یو مامان تو من
 یانجام و همه صیترخ  یگن کارا ی! مبهی رفته بود، به اتاق برگشت و گفت: عج  صیترخ  یکارها

 ها پرداخت شده!  نهیهز

 

 باال انداختم و گفتم: حتما کار محمد بوده!  یشونه ا الیخ  یب
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 با تعجب نگاهم کردن که من با تعلل گفتم: البته فکر کنم!   نیاسیو  مامان

 

  یبودم و به در خونه نگاه م ستادهیخونه وا  اطیح یبعد تو ینگفتن و ساعت  یزیچ گهیحرفم، د نیا با
 تعارفت کنم؟!  دیخودت هم با یرفتن به خونه  ی کردم که مامان به جلو هولم داد و گفت: برا

 

 در رو برام باز کرد و من جلوتر از او مامان، وارد خونه شدم.  نیاسی رفتم که رو به روم باال یپله ها از

 

 یو من به سمتش قدما ستادی پاش وا یرو مبل وسط هال نشسته بود که با ورود من، یرو  بابا
 برداشتم و خودم رو بهش رسوندم و سالم کردم که جواب داد: نیسنگ

 

 . یخودت خوش اومد یدل بابا! به خونه  زی _ سالم عز

 

و   ادیو  زنی بغلش انداختم و به اشکام اجازه دادم بر یکردم و خودم رو تو دایحرف بابا، جرأت پ نیا با
 ببرن.    نیرو از ب یدور  یروزا یهمه یخاطره 

 

که کرده بود،   یکه به اتاقم اومد و ازم بابت کار دمید و او رو شب که به خونه اومد، دخونه نبو وسفی
 کرد.  یعذر خواه

 

 داد و   ینبودن مصرف موادش م  یحی و تفر ادی خبر از کار ز وسف،یالغر  یچهره 

 بابت غصه دار کرده بود.    نیرو از ا من
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 خودم نگاه کردم.   یه نشستم و به چهر نهیآ یاز اتاق، جلو وسفیخارج شدن  با

 داد.  یبودم م   دهیکه کش یچشمم خبر از درد و رنج ری ز یالغر و کبود صورت

تخت   یبه خودم برسم، خودم رو دمر رو یکم  دیفکر که فردا با نیو با ا دمیصورتم دست کش به
و بعد و چند  دمیانداخت رو روم کش یتختم م یرو زییپا  یکه مامان تو یا یانداختم و لهاف گل گل 

 تخت و لهافم تنگ شده! یماه، حس کردم که چقدر دلم برا

 

رو به اتاقم   ن یاس یگاهم،  یگاه و ب  یغایج یبهمن و دکتر گذروندم و صدا یشب رو با کابوس ها یول
 بود.   دهیخودش جمع شده و خواب یکه تو دمیپام د نیی شدم، او رو پا دار یکشوند و صبح که ب

 

  نییاز تخت پا  نییپا یبه حالش سوخت و لهاف رو روش انداختم و به قصد رفتن به طبقه دلم
 .  دمیپر

 

برو    ر،ی! صبحت بخزمی آشپزخونه بود، سالم کردم که جوابم رو داد و گفت: سالم عز یمامان که تو به
 صبحونه بخور.   ایدست و صورتت رو بشور و ب 

 

 نی! ااسمنیآشپزخونه صدام زد و گفت:  یخارج شدم، مامان از تو یرفتم و وقت یبهداشت   سیسرو به
 در منتظرته.   یپسره، محمد جلو

 

به خاطر خواب بودن  نکهیدست لباس مناسب برداشتم و بعد ا هیبه اتاقم رفتم و  عیحرفش سر نیا با
  دمیهم به خودم رس یو کم لباسم رو عوض کردم، به اتاقم برگشتم  نیاسیاتاق  ی اتاقم، تو یتو نیاسی

 کردم.  ی کم یل یخ  شیو آرا
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رفتم که مامان از آشپزخونه خارج شد   نییپا یانداختم و دوباره به طبقه  کمیکوچ فیک یرو تو میگوش
 .  یرو بردار ت ینره گوش  ادتی! اسمن ی و گردو رو به دستم داد و گفت:  ری از نون و پن یبزرگ یو لقمه 

 

 _ برداشتم مامان جان! 

 

تو! آروم تر   یبلند گفت: چقدر هول  یکه مامان با صدا  دمیگاز گنده به لقمه زدم و به طرف در دو هی
 . واریبه در و د  یخور یم

 

 دهنم، بم شده بود، گفتم: مراقبم، شما نگران نباش...   یتو یکه به خاطر لقمه ییصدا با

 

 فتم: من رفتم، خداحافظ.  بلند گ یرو قورت دادم و با صدا لقمه

 

 گفت! یچ میکه مامان، در جواب خداحافظ  دمی نشن گهیخونه خارج شدم و در رو بستم و د از

 

که   ینیو بعد مرتب کردن شالم، در رو باز کردم و به سمت ماش   دمیکش قینفس عم اطیدر ح  یجلو
 محمد پشت فرمونش نشسته بود، رفتم. 

 

نگاهش کنم، سالم کردم که   نکهیجلو و کنارش نشستم و بدون ا   یصندل  یرو باز کردم و رو نی ماش در
 رو روشن کرد.    نیجوابم رو داد و ماش
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شکستن   الیافکار خودش بود و خ یاو تو یبزنه، ول  یو من منتظر بودم تا او حرف میدو ساکت بود هر
 . می نزد یکدوم حرف چیبه مقصد هم ه دنیسکوت رو نداشت و تا رس

 

که   ییکه گذشته بود و توهم و کابوسا ییاتفاقا یهمه انسال، یخانم دکتر م یمطب و برا  یتو اونروز
  دیکرد و تاک زی نوع آرامبخش و قرص اعصاب رو تجو نی و او هم برام چند میکرد فیرو تعر دمید یم

 کرد که همه اش رو سر وقت بخورم.  

 

  دیخر یبودم و محمد هم برا نشسته  نیماش یو من تو میربع بود که از مطب خارج شده بود کی
 دارو به داروخونه رفته بود. 

 

از   یجور هیکه  دمیکش یمن براش مهمم و او به فکرمه خوشحال بودم و نقشه م دمید یم نکهیا از
 ! هیزبونش بکشم که حسش نسبت بهم چ ریز

 

دارو رو که جلوم گرفته بود از دستش  کینشستن محمد پشت فرمون، از فکر در اومدم و پالست با
  یرو از پارک خارج م   نیرو روشن کرد و در همون حال که ماش  نیگرفتم و ازش تشکر کردم که ماش

  یلیرنگه که خ  یقرص آب هیفقط   ،یبرگه نوشته که کدوم قرص رو چه وقت بخور یکرد، گفت: تو
 . یازش بخور یک ی  یشب دیداشت و گفت حتما با دیتاکروش  

 

خوابت   یمن تو  دنیاز شر د گهی د ،یقرص رو بخور نینگاه کرد و با لبخند ادامه داد: گفت اگه ا بهم
 ! یش  یراحت م
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 خوَر...   ی_ پس اصال نم

 

 یتو هست یگفتم: وقت هیقض یماست مال  یحرفم رو خوردم و برا  یمتعجب و خندونش، باق نگاه با
 ! یداریب یچه تو ،یخواب باش  یتونه بهم صدمه بزنه، حاال چه تو ینم یراحته که کس  المیخ

 

 نجات!  یبه فرشته میشد لی تبد ی_ خوبه! از عامل بدبخت 

 

 _ چرا؟  

 

   ؟یبهم انداخت و گفت: چرا چ  ینگاه متعجب

 

 نجات من؟! یفرشته ی_چرا شد

 

 ! یکن یم  تیهر جا که من باشم، احساس امن  یگ  ی_ خب! تو خودت م

 

همراهم  م،یروح طیشرا یبهبود یو حاال برا یترک کردن کمکم کرد یتو نکهیلحاظ نه! ا نی_ از ا
 ! یشد

 

 ،یتونستم بزارم بر یدونم، درسته که نم یه مکه برات افتاد ی_ خب!.... من خودم رو مقصر اتفاق
مراقبت   دی من اونجور که با یو با رفتنت جونت در خطر بود، ول یشده بود یوارد باز گهیچون تو د



 آتش سرد 

249 
 

  کخودم دونستم که بهت کم ی  فهی و من وظ  یبش ینجوریمن باعث شد تو ا ینبودم... سهل انگار
 کنم! 

 

فکر کردم که من چه احمقانه فکر    نیم رو قورت دادم و به اشدم و بغض رهیخ رونیکنارم به ب  شهیش از
 کردم که دوستم داره!. 

  یحس هیکرده بودم که ممکنه  یباف   ایخودم رو یکرد و من برا یبه خاطر عذاب وجدان کمکم م او
 نسبت بهم داشته باشه! 

 

 کن.   ادداشتیصداش که به خودم اومدم که گفت: لطفا شماره ات رو برام  با

 

 رو مقابلم گرفت و گفت: ممکنه الزم بشه که بهت زنگ بزنم!   شیتعجب نگاهش کردم که گوش با

 

رو از دستش گرفتم و مشغول نوشتن   شی دلم روشن شد و بدون مخالفت گوش یتو دیام یا روزنه
 شماره ام شدم.  

 

در خونه متوقف شد که به طرفش برگشتم و تعارفش کردم که به خونه  یجلو ن یساعت بعد ماش مین
 زودتر به ستاد بره.   دیاو گفت کار داره با یول  اد،یب

 

 ادم. بهت زحمت د یلیمدت خ  نیدارو رو به دست گرفتم و گفتم: ببخش! ا کیو پالست فیک

 

 . یکردم به خاطر خودم بوده، پس اصال تو بهم زحمت نداد یروم لبخند زد و گفت: من هر کار به
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 _ به هر حال ممنون َو خداحافظ!  

 

 . دمیکه گفت رو شن یخداحافظ آروم یرو باز کردم و صدا نی ماش در

 

باال برد و    یبرگشتم و دوباره نگاهش کردم که با لبخند دستش رو به عالمت خداحافظ  اطیدر ح  یجلو
 ازم دور شد. 

 

در، شروع به صدا زدن مامان کردم که  یرفتنش، وارد خونه شدم و طبق معمول از همون جلو با
 آشپزخونه ام.   یجان! من تو اسمنیمامان از داخل آشپزخونه صدام زد و گفت: 

 

وسط آشپزخونه نشسته بود و  زی خونه پا تند کردم و از پشت اپن به مامان که پشت مطرف آشپز به
 کند، سالم کردم که جواب سالمم رو داد و گفت: پس پسره کو!   یپوست م  ین یزم بیس

 

 _رفت!  

 

 تو؟   ادیب  ی_ رفت؟! مگه تعارفش نکرد

 

 .  ومدین ی_ چرا، ول 
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 بزن و بگو برگرده.   !... بهش زنگدمیغذا پختم و تدارک د ی_ من کل

 

 بعدشم من شماره اش رو ندارم.    اد،یتونه ب  ی_ گفت کار داره و نم 

 

 خواستم ناهار دعوتش کنم و بابت زحمتاش ازش تشکر کنم!   ی_ چه بد! من م

 

 ! گهیوقت د هی یتشکر بمونه برا شاهللی_ حاال که رفت، ا 

 

  ه؟ یجد یل یگفت؟ مشکلت خ ی_ حاال دکتر چ

 

 مقدار دارو داد و گفت سر وقت بخورم.  هی_ نه 

 

  یکارت عروس دنیکه با د دمیپام چرخ یباال، رو یرفتن به طبقه ینگفت و من برا یزیچ گهید مامان
...حاال  یعروس یلک زده برا م،دلمیدعوت  یو با ذوق گفتم: آخ جون! عروس  ستادمی اپن، سر جام وا یرو
 هست؟!  یکارت مال ک نیا

 

اسم حسام و مهراوه، رو به مامان با   دنیبده، کارت دعوت رو باز کردم و با د یمامان جواب  نکهیا قبل
 تعجب گفتم: حسام ازدواج کرده؟! 

 

 شه! یم یماه هیرو بهم دوخت و گفت:    نشینگاه غمگ مامان
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   ه؟ینظر ی_ مهراوه همون دختر آقا

 

چسبه که انگار   یبه حسام م نی همچ نهیب  یمن رو م ی وقت ده،یشوهر ند یاافاده ی_ آره!... دختره 
 خوام درسته حسام رو بخورم.   یم

 

   رن؟یبگ  یخوان عروس یو گفتم: حاال چرا انقدر زود م دمیحرص خوردن مامان خند به

 

 واهلل!   دونمی_ چه م

 

قابلمه شد و در   یناراحت و درهم از جاش بلند شد و مشغول هم زدن خورشت تو یابا چهره  مامان
اون کارت نوشته  یکرد، االن اسم تو تو ینم یزیآبرور دهیند رهی حال گفت: اگه اون جواد خهمون 

 شده بود. 

 

به حسام ندارم و   یعالقه ا چیه نم یبی کنم م ی ته دل لبخند زدم و گفتم: مامان جان! االن که فکر م از
 . ستمیکه ازدواج کرده ناراحت ن نیاصال از ا

 

از اتاقش خارج شد و رو بهم گفت: سالم!   نیاسیها باال رفتم که نگفت و من از پله یزیچ گهید مامان
  ؟یکجا رفته بود

 

 .  یراحت بخواب  یکه تو امشب بتون  یی_ سالم! رفتم جا
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راحت    نا،یکنم زودتر و بدون ا یدارو رو باال گرفتم و او گفت: دعا م لونینگاهم کرد که نا  یسوال
 .  یبخواب

 

 بخند زدم و به اتاقم رفتم و در اتاق رو بستم. ل  شیدلسوز به

 

 تخت انداختم و در کمد لباسام رو باز کردم.  یدستم رو رو  یتو  کیو پالست فیک

کدوم   چیه ی و خوب نگاهشون کردم، ول دمیکش رونیکمد رو ب  یتو یپنج تا لباس مجلس ،یکی  یکی
کدوم   چیمن، ه  یدستام بود و لباس ها یهنوز رو یچون رد کبود دم،یحسام ند یرو مناسب عروس

 تونستن دستام رو پوشش بدن.  ینم

 

لباس باشم، در کمد رو بستم و بعد عوض کردن لباسم، دوباره به  دیبه فکر خر دیفکر که با نیا با
 خوام پارچه بخرم.  یبازار؟! م میشه بر یرفتم و رو به مامان گفتم: مامان م  نییپا یطبقه

 

 ؟ یچ یگذاشت و گفت: پارچه برا زیم یو رور  ییچا ینیس مامان

 

 حسام لباس بدوزم.   یعروس یخوام برا یمبل و روبه روش نشستم و جواب دادم: م یرو

 

 ؟ یخر ینمونده! چرا لباس آماده نم یکه وقت  ی_ تا عروس
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 خوام. یدار م نیو من لباس آست نهی_ آخه لباس آماده بدون آست

 

 . میخر یپارچه م میر  یقبول کرد، م ی اطی اگه خ نمی_ بزار بب 

 

 قه؟یهنوز هم با جواد رف وسفیرو برداشتم و گفتم: مامان!  مییچا  یخوشحال با

 

رو به سمت مواد بکشه باهاش   وسفیکنه و  یزیخواست آبرور  یم یمرده، فقط وقت لی _ اون جواد ذل
 دوست بود. 

 

 ! ن؟یخبر دار وسفی _ شما از کار 

 

  یکنم، ول  یم  یرو خال  میزنم و دق دل یشد و جواب داد: حاال من که سرش غر م  یمامان اشک  یچشما
  یخبر نداره... آخرش هم م  یچی کنه از ه یخوره و وانمود م یدل م یات همش تو چارهی ب  یاون بابا

 و کاراش! وسفی نیدل بخوره که سکته کنه از دست ا یترسم انقدر تو

 

 ن؟یترک باهاش حرف نزد ی_ خدا نکنه!... برا

 

 نبوده که براش دعا نکرده باشم.  ینبوده که سرش ورد نخونده و نماز ی_ شب 

 

 گه؟ یم  ی_ بابا چ
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  شیبه کارش ندارم، خودش بره کار کنه و خرج ع ی هم کار رهیگه اگه بم ی داره که بگه؟ م ی_ چ
 رو بدونه.  تی نوشش کنه تا قدر عاف

 

 ! ست؟یکنه بهتر ن  قشیتشو ه،ینبت ی_ به نظرتون اگه بابا به جا

 

 کنه که مواد.... قشی تشو ه؟ی_ منظورت چ

 

 بخره! نی دونم مثال براش ماش  یکنه که اگه ترک کرد، چه م قشی_ نه! تشو

 

 گهیمن که د ،یحرف بزن وسفیکن با  یزنم، تو هم سع  ی! حاال من با بابات حرف مهیهم حرف نی_ ا
 شد.   دیرم هم سفس  اهیس یبس غصه اش رو خوردم دوتا مو

 

 .  ینره که دعامون کن ادتونیشه... شما فقط  یدرست م ی_ انشاهلل همه چ

 

  یبزنه که از جاش بلند شد و به استقبال بابا رفت و وقت یگفتن بابا نذاشت مامان حرف  ااهللی یصدا
 !؟یکرد  دیهمه خر نیچرا ا گهید م،یداشت یرو بهش گفت: ما که همه چ د،یدست پر بابا رو د

 

... بچه رنگ  رهیبخوره تا جون بگ  اسمنیبه  یرو گرفتم که بد نایکه جواب داد: ا دمیبابا رو شن  یصدا
 به رو نداره.  
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که از جام برخاستم و رو به بابا    زهی از چشمم بر ینذاشتم اشک یتوجه بابا بغض گلوم رو گرفت، ول از
 آشپزخونه، به سمتشون رفتم.  یتو لیکمک به مامان و گذاشتن وسا یسالم کردم و برا

 

 

هفته  هیآشنا صحبت کرده و او قبول کرده که برام لباس بدوزه و  اطی خ هیمامان گفت که با  فرداش
 بده.  لمیتحو یا

تا زود تر   میداد اطی و بالفاصله پارچه رو به خ دمیو من پارچه خر میروز هم با مامان به بازار رفت همون
 کارش رو شروع کنه.  

 شلوغ نبود.   ادیها ز یاطی بود و اون موقع از سال، سر خ  زییفصل پا یحسام تو  یرو شکر عروس خدا

 

  هیخوب بشه، براش  وسفیحرف زده و بابا گفته اگه  وسفیبازار، مامان گفت که با بابا در مورد  یتو
 یخواد رو بفروشه و درآمدش برا  یکه دلش م یتا هر چ رهیگ یشهر که بخواد م یمغازه هر کجا

 همه جوره هواش رو داره!  نکهیخودش باشه و خالصه ا

 

مدت   نیا یکه تو ییهاام یکردم و پ یم یباز میتختم نشسته بودم و با گوش ی از ظهر بود که رو بعد
 به در اتاق زد و وارد اتاق شد.   وسفیخوندم که  ینخونده مونده بودم رو م

 

تخت نشست و رو بهم گفت:   ی نگاه کردم که رو وسفیتخت گذاشتم و به   یرو کنارم و رو میگوش
 حالت چطوره؟  

 



 آتش سرد 

257 
 

 !  ؟ی... خوب ؟ی_ خوبم!... تو چ

 

 . میکه هر دو خوب   هیباشه! اگه با دارو و دود  خوب بودن، اسمش خوب یچ  ی_ تا خوب

 

   ؟یمدت کجا بود نیا یبگ  یخوا ی: نم دیزدم که پرس  یتلخ  لبخند

 

 _ مامان بهت نگفته؟ 

 

 نداره!   نانیاطم  زنهی که م یی_ مامان خودش هم به حرفا

 

 نبودم.  یخوب  ادی ز ی_ جا

 

   ؟ی! درسته که با اون پسره، جناب سرگرد بودداستیکه نگفته هم از وجناتت پ  نی_ ا

 

 تنها نبودم.   ی_ آره، ول 

 

بابا از کارت   یدون  یشده بودن، نگاه کردم و گفتم: م  اهیس یک یمکان  یدستاش که به خاطر کار تو به
 خبر داره؟! 
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 دونه.   یدونم که م یم  یگه، ول ینم  یزی_ چ

 

   ش؟ی کنار بزار یخوا  ی_ نم

 

 ...  یدر کمپ هم رفتم، ول یگرفتم ترک کنم و تا جلو  می_ تا حاال دوبار تصم 

 

 به مامان گفته؟   یبابا چ یدونی _ م

 

و اون رو   رهی گ یم یمغازه هر کجا که بخوا هیبرات  ،ینگاهم کرد که گفتم: گفته اگه خوب بش یسوال
 کنه.  یکه دلت بخواد هم پر م یبا هر چ 

 

 گفته؟!  یزی چ  نی_ واقعا بابا همچ

 

 _ آره به جون خودت.  

 

 _ به جون عمه ات. 

 

  یذره ذره آب م ینجوریا یول ،یکش یهفته درد م هیفوقش  ،ی ترک اقدام کن یجان! اگه برا  وسفی_ 
 . ید یو عالوه بر خودت، مامان و بابا رو غصه م یش
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 که ترک کردن چقدر سخته!  یدونی _ تو چه م

 

 نه من!  ییدونه، تو یکه نم  ی_ اون کس

 

 ! ؟یتا حاال چند بار ترک کرد  حالت تمسخر کردن من، گفت: به

 

 بار.   هی_ 

 

 !  ؟یگفت یو گفت: چمتعجب شد   نگاهش

 

 بار ترک کردم.  هی_ گفتم 

 

 !  ست؟ی_ منظورت از ترک، مواد که ن

 

 _ چرا اتفاقا!  

 

   ؟یکن  ی! من رو مسخره ماسمنی_ 
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من رو بهش معتاد کرد و   قش،یبار تزر هیکه فقط  هی زیرد چ  ایکبود نیرو باال زدم و گفتم: ا نمیآست
  نیُجسه ام تونستم بدتر نیکه به تخت بسته شدم... اگه من با ا هییمچم هم رد طناب یرو یکبود

 !  یتون یرو ترک کنم، تو هم م زیچ

 

 چه به سرت اومده؟  ؟ی! تو کجا بود اسمنی_ 

 

 نبودم.    یخوب ادی ز ی_ گفتم که، جا

 

مگه  ،یتر یتخت بلند شد و خواست به سمت در بره که دستش رو گرفتم و گفتم: تو از من قو  یرو از
 ه! ن

 

 زد که دستش رو رها کردم و او از اتاق خارج شد.  یروم لبخند تلخ  به

 

 

 یم ادهی پ نیاز ماش  وسفی یو وقت  میبرد ادی رو به کمپ ترک اعت  وسفیروز بعد، به همراه بابا،  سه
 ترم!  ی! من از تو قواسمنی عقب نشسته بودم، برگشت و گفت :  یصندل  یشد، به سمت من که رو

 

و بسته شدن در کمپ، رو به بابا گفتم:    اطیبه ح وسفیبا تعجب نگاهش کرد و من با رفتن   بابا
 . ادیم رون ی ب  نجایسالم از ا وسفیکه   نیمطمئن باش
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کرد و   ادهیخونه پ  کیربع، من رو نزد  کیرو روشن کرد و بعد   نیزد و ماش یدر جوابم لبخند بابا
 خودش به مغازه رفت.  

 

شد که  نیحسام مانع ا یصدا  یدر چرخوندم، ول یرو تو د یو کل  ستادمیوا اطیدر ح یرفتن بابا، جلو با
 در رها کردم و به سمت حسام که صدام زده بود، برگشتم.  یرو تو  دیدر رو باز کنم و همونطور کل

 

شد که رو بهش سالم کردم و او جواب داد: سالم! خوشحالم   کی که ازم فاصله داشت، بهم نزد حسام
 ! حالت خوبه؟یکه برگشت

 

 گم.  یم کی _ خوبم ممنون... تبر

 

ممنون... خوشحال  یل یحال لبخند زد و گفت: خ  نیبا ا یرسه، ول   یکردم که ناراحت به نظر م احساس
 .  یایشم اگه به جشنمون ب یم

 

 .  امی_ حتما م 

 

 و گفت: پس... فعال خداحافظ!   دیرو ازم دزد نگاهش

 

 _ خداحافظ! 
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به سمت خونه شون رفت، نگاه کردم و با رفتنش، بدون توجه به  نیسنگ یها حسام که با قدم  به
 شدم.   اط یرو باز کردم و وارد ح  اطیفضول، در ح یها هیهمسا ی رهی نگاه خ

 

 رفتم.    یاطیپرو لباسم به خ یاون روز، چهار روز گذشت و روز چهارم بود که من برا از

 یباز بود که برا یقه یبا دامن کلوش بلند و   یلباس مشک هیبودم،  دوخت داده یکه من برا  یلباس
اش کار   نهیقسمت س  یرو پوری دوخته بود و از همون گ نیآست پورینشدن دستام، براش با گ  دهید

 کرده بود. 

 

زدم و قدم  رونیب  یاطیشد، از خ یبرطرف م  دیپرو لباس که چند تا نقص کوچولو داشت و با بعد
 نم نم بارون قدم زدم.   ری گرفتم و ز شی رو در پزنان، راه خونه 

 

که از پشت سر، اسمم رو   یدختر  یخودم بودم که با صدا یحال و هوا یو تو ده یخونه رس یک ینزد به
به من   یاومد و وقت یبلند به سمتم م یکه با قدمها دمی صدا زد، به سمت صدا برگشتم و مهراوه رو د

هم که  حاال... یبود ی: تا حاال معلوم نبود کدوم گورستون و با ک د یرو بهم توپ  تی با عصبان د،یرس
  ؟یرو شروع کرد تی دوباره دوست پسر باز یبرگشت

 

 تو؟!   یگ یم  یمعلوم هست چ چی گفتم: ه تی عصبان با

 

بشه؟  یکه چ یبرگشت ،یزد  یبا حسام حرف م روزیکه د دنیها د هینزن! همسا تی _ خودت رو به خر
 و....   ین یسر حسام بش ریکه ز

 

 _ حرف دهنت رو بفهم!
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 ...  یرو خراب کن میزارم زندگ   ی_ من نم

 

 تو ندارم.   یبه زندگ یشد نگاه کردم و گفتم: من کار یم کیحسام که بهمون نزد  به

 

مشت به دهن  هیخواست که   یدلم م یشدم و حساب  یم یخوب نبود دوباره داشتم عصب حالم
کردم و ازش فاصله  نیرو نفر طونیدلم ش  یتو یمهراوه بزنم و دهنش رو پر از دندون و خون کنم، ول

 !نمتیدوست ندارم دور و بر حسام بب  گهیگرفتم که مهراوه خودش رو بهم رسوند و گفت: د

 

 خبره؟  چه نجایو رو به مهراوه گفت: ا دیبه سمتش برگشتم که حسام به موقع رس  تی عصبان با

 

 ...  نجایکنم که ا یدختره حال نیجوابش رو داد: اومدم به ا مهراوه

 

 . نی ماش  یتو  نیگفت: بسه! برو بش تی نذاشت حرفش رو تموم کنه و رو بهش با عصبان حسام

 

پارک بود،    ابونیحسام که کنار خ  نیو چندشش رو از من گرفت و به سمت ماش  ینگاه حرص مهراوه
بهش گفتن    یدونم چ یخوام، نم  ی بلند برداشت و با رفتنش، حسام رو به من گفت: معذرت م یقدما
 شده.  یعصب ینجوریکه ا

 

 ! ستی_ مهم ن
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 _ مهراوه انتخاب مادرمه! 

 

 بهت داده.  یا قهیدوستت داشته که مادر خوش سل یل ی_ پس خدا خ

 

   _ نظر لطفته! تو رو خدا ببخش، من حتما به خاطر رفتارش...

 

  نیپس با محبت بهش بفهمون که ب اده،یز یرفتارش به خاطر عالقه  نیرو باال بردم و گفتم: ا دستم
 و نبوده.    ستین یزی من و تو چ

 

 به ازدواج کنم.  یسخت تونستم خودم رو راض  یلیمن خ  ی_ نبوده؟!... ول

 

 .  ستیم خوب نمن حال یخوشبخت شدن رو داره...ببخش ول  اقتیدوستت داره و ل  یل ی_ مهراوه خ

 

 برسونمت درمانگاه؟!   یخوا  یچرا؟ م  :د یپرس یبا نگران  حسام

 

 برم خونه... فعال خداحافظ!   دی_ نه! با
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رسوندم، پس بدون توجه به نگاه نگران  ی رنگ م یقرص آب  یخودم رو بسته  دیبد بود و با حالم
چم شده، به  دیپرس یبلند خودم رو به خونه رسوندم و بدون توجه به مامان که م یحسام، با قدما

 پر کردم و به اتاقم رفتم.  ر یرو از آب ش وان یآشپزخونه رفتم و ل

 

  دمیتخت دراز کش یآب خوردمش و دمر رو وانیل هیدراور درآوردم و با  یرو یدونه قرص از بسته   هی
 حالت خوبه؟! اسمنیشد و گفت:  کیبه دنبالم وارد اتاق شده بود، بهم نزد  یکه مامان که با نگران 

 

 بسته ام رو باز کنم، جواب دادم: نگران نباش! خوبم.  یچشما نکهیا بدون

 

مقدار کم هم که شده،  هیو   رمیبگ دهیمهراوه رو نشن  یکردم حرفا یاز اتاق خارج شد و من سع مامان
 بخوابم.  

 

 

 .  دیحسام رس  یهم گذشت و بالخره شب عروس  یاز پ روزها

 یبودمشون، نشسته بودم و با هم م دهیوقت بود ند یل یو نرگس که از خ  رای من کنار الم اونشب
 .  میدیخند  یو م میگفت

 

که خونه اش دور   رای از بعد ازدواج الم یبودن، ول میو هم مدرسه ا یمیقد یاز دوستا  رایو الم  نرگس
و همون تعداد کم هم  دمشونید  یکم م یلیخ گهیشهرستان، د یشده بود و دانشگاه قبول نرگس تو

 مراسما بود.   یتو
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  یخودشون نم یمدت کجا بودم و اصال به رو نیا دنی بودن که ازم نپرس ییکسا  نیاونشب اول  اونا
  یصدا یکردم و هر از گاه یدم احساس مخو یرو رو هیبق  نی نگاه سنگ یافتاده، ول یآوردن که اتفاق 

 .  دمیشن یزدن رو م   یپچ پچشون که در موردم حرف م

 

حسام هم گندش  نیبا حرص به حسام و مهراوه که در حال رقص بودن، نگاه کرد و گفت: َاه، ا نرگس
 کمرم رو خفه کردم کمرم درد گرفت.   یبس که قر تو گه،یبهش بگه بره د یک یرو در آورده... 

 

 یم دهیدختره شوهر ند نیمگه ا ی خواد بره، ول یکه م چارهیگفت: اون ب  رایکه الم دمیحرفش خند به
 حلق حسام.   یزاره؟... نگاهش کن تو رو خدا، االنه که بره تو 

 

!... او ؟ی! تو چرا به حسام جواب رد داداسمنی ینگاه متعجبش رو به من دوخت و گفت: راست رایالم
 ! هیکه پسر خوب و خوش تپ

 

 تعجب از حرفش گفتم: من جواب رد دادم؟!  با

 

کرده و تو بهش   یدونن که حسام از تو خواستگار یاو نرگس جواب داد: برو بابا! همه م یجا به
 . یجواب رد داد

 

 گفته؟!  یزی چ نیهمچ ی_ ک

 

 . دهیو او هم گفت که از خود حسام شن  دمی _ من که از داداشم شن
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 ! ره؟یگ یا گهیکس د شیکرد و گفت: دلت پ نانهی ب ز ینگاهش رو ر رایالم

 

 .  یاریحرف در ب  یخوا ی_ ِا... برو تو هم م

 

 تره؟!  پی خوش ت یعن یتر از قبل گفت: او از حسام بهتره؟   یجد  یلیخ  رایالم  یول

 

 رو ندارم.   شی آمادگ ییجورا هی_ گم شو! من فقط دوست ندارم زود ازدواج کنم، 

 

 .  ارهیرو هم با خودش م  شی آمادگ ادیخواد که! شوهر که ب  ینم  ی_ آمادگ

 

 . ارمیتونم طاقت ب  ینم گهیکه من د نیو گفت: حسام رفت، پاش دیوسط بحثمون پر نرگس

 

  یتکون نم   رایالم  دمید یدر آوردن مانتوم شدم و وقتحرف نرگس از جام برخاستم و مشغول  نیا با
   ؟یایخوره، رو بهش گفتم: تو نم

 

 .  نیمن هم قر بد ی_ نه شما به جا

 

 ! پاشو...  گهیرو بهش گفت: ِا... مسخره نشو د نرگس
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 مون باشم.   ی ن  یآقامون سفارش کرده که مراقب ن یول ام،ی خواد ب ی_ من دلم م

 

 میو خواست میو داد به راه انداخت غیاز سر ذوق ج  هویو  میو نرگس با تعجب به هم نگاه کرد من
 !  نیرو ترسوند مین  یباز؟! ن نیشد  ی! چتونه وحشیکه دستاش رو جلو آورد و گفت: هو میبغلش کن 

 

 ! تی ن  یبه بازوش زد و گفت: بر بابا! تو هم با ن یبه شوخ  یمشت نرگس

 

 نگاه کردم و گفتم: مامان شدنت مبارک!  رایالم به

 

رقص   ستیرقص به پ یو من رو با خودش برا دیزد که نرگس دستم رو کش ی در جوابم لبخند رایالم
 ! ؟یرقص هماهنگ آماده ا یبرد و رو بهم گفت: برا 

 

 کردم.  دنیلبم نشست و هماهنگ با نرگس شروع به رقص یرو  لبخند

 یو از اول تا آخر جشن م  میو جشنا بود ای رقص همه مهمون هیاپ  یاز بچگ رای و نرگس و الم من
 . میدیرقص

 تمیزد و با ر یمعلم م زی م یاز بچه ها رو یکی رو  میکه استاد نداشت ییهامدرسه، ساعت  یتو ادمهی
 .  میدیرقص یخوند و من و نرگس هم هماهنگ م یآهنگ م

 هیگرفتن  اد ی یو برا  دمیرقص یمهسا م ی دهینخراش یبا صدا یانقدر شاد سرحال بودم که حت اونروزا
حاال هنوز شروع نکرده، خسته شده و به نفس نفس   یکردم، ول  ی م نیبار تمر  نیچند د،یحرکت جد

 افتاده بودم. 
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خارج   ستیو از پتونم ادامه بدم  ینم گهیگفتم که د د،ی رقص  یداد و م یقر م ی به نرگس که حساب رو
  دمیرو عقب کش  ینشسته بود، صندل  زیم نی تر کی که پشت نزد یپوش  کیخانم ش یشدم و با اجازه 

 و کنارش نشستم.  

 

کرده بود، گرم گرفته بودم و  یمعرف بای با خانمه که خودش رو ز یاز نشستنم گذشته بود و حساب یمدت
دادم که نرگس هم با   یکرد و من هم به حرفاش گوش م یم  فیاو برام از خودش و تنها پسرش تعر

  ییخانم، سه تا بایبود، بهمون ملحق شد و به همراه ز دهیطول کش یتموم شدن رقصش که حساب 
 . م یخوش گذروند  یو حساب میدیو خند میگفت

 

بودم که سر و   ستادهیگوشه منتظر مامان وا هیو  دهیبود و من لباس پوش هدیرفتن به خونه رس  موقع
کم حالم    هیمن فشارم باز باال رفته و  زمی شد و رو بهم گفت: عز دایپوش پ  کی همون خانم ش یکله

   ؟یکن یهمراه نییو من رو تا پا   یلطف کن شهی بده، م

 

 تا به مامان بگم با شمام و برگردم.   نیلحظه صبر کن  هی_ حتمًا! فقط 

 

  یمنتظرش م رونی بود، گفتم ب  یبه مامان که گرم حرف زدن با خانم  نکهیفاصله گرفتم و بعد ا ازش
  ییرایو از هتل پذ میرفت  نییپا ییرایسالن پذ یخانم برگشتم و با هم از پله ها  بای مونم، به سمت ز

 . میخارج شد

 

  کیقد بلند و ش یپسر م،یگذاشت رونی تاالر ب اطی پامون به رو از ح خانم، بایمن و ز  نکهیمحض ا به
 اسمنیخوب نبود که   ادیخانم رو بهش گفت: آرش جان! من حالم ز بایپوش، به سمتمون اومد و ز
 آورد.   نجایجان کمکم کرد و من رو تا ا
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 . یمادرم رو داشت یممنون که هوا یلیرو به من با لبخند گفت: خ  پسره

 

 . مینکردم که فقط با هم از سالن خارج شد یکنم! کار ی_خواهش م

 

 .  ی_ به هر حال ممنون، لطف کرد

 

نگاه کردم که آرش رو به  یا گهیاش فرار کرده باشم، به سمت د رهیاز نگاه خ  نکهیا ینگفتم و برا یزیچ
خانم، دست  بای ز یپارکه و ازش خواست که باهاش بره، ول  ی کینزد نیهم نی مادرش گفت که ماش

   ؟یمنتظر مامانت بمون  نجا،یا یخوا یتو م  زمیمن رو محکم گرفت و رو بهم گفت: عز

 

 . گهید ادی_مامان االن م

 

 . ادیتا مامانت ب میمون  یم نجای_ پس ما هم 

 

نگفتم و    یزیخودم احساس کردم و چ یآرش رو رو ی  رهیجوابش رو بدم که باز هم نگاه خ  خواستم
 ؟ یکن یم  کاریچ  نجای! تو ااسمنی گفت:  تی به سراغم اومد و رو بهم با جد نی اسیکه  دینکش یطول

 

! گهیخانم، گفتم: خب د  بایخالص شدن از نگاه آرش، رو به ز یو برا نیاسیجواب دادن به  یجا به
 خوشحال شدم.  یلیخ دنتونی... از دنیبر نیتون  یداداشم اومد، شما م
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ما  یخوا یم ن؟یدار نی رها کردن دستم رو نداشت، گفت: شما ماش  ال یخ  ایخانم که گو  بایز
 خونه؟!  متونیبرسون 

 

 !نییهست، شما بفرما نیممنون، ماش یلی_ نه! خ

 

همراه شدم و   نیاسی با  عیازش، سر یخانم دستم رو رها کرد و من بعد خداحافظ بای حرفم، ز نیا با
  یاونا ک  دیپرس یشده بود و ازم م  ی رتیکه باز غ نیاسیو در جواب  میبابا رفت نی ماش  به سمت  ییدوتا

 شناسمشون. یبودن، فقط گفتم که نم 

 

 

  یپخش م م یکه از گوش یاتاقم نشسته بودم و با آهنگ یگذشته بود و من تو  یروز از شب عروس  چند
 شد، همصدا شده بودم و 

تونست پنهونش کنه رو   یکه نم یا یخوندم که مامان وارد اتاق شد و با خوشحال   یبلند م یصدا با
 زنگ زد؟   یک یدون  یم اسمنی بهم گفت: 

 

کنارش نشسته  یعروس  یکه اونشب تو ینگاهش کردم که خودش جواب داد: همون خانم  یسوال
 . یبود

 

 داشت؟!  کاری خانم؟! خب! چ بای_ ز
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 . تیخواستگار انی پسرش ب یتا برا می _ گفت بهش اجازه بد

 

 .دنیبار د هیاونا که من رو فقط  یول  ؟یخواستگار انی ... ب؟ی_ چ

 

 بار کار خودش رو کرده!  هی_ همون 

 

 _ چطور؟! 

 

  ق،یتحق یازت خوشش اومده و بعد کل  ده،یخانم گفت که پسرش همون شب که تو رو د بای_ ز
 . انیکه ب  رهیکرده و از مادرش خواسته که زنگ بزنه و اجازه بگ  دایخونه رو پ یشماره 

 

  ؟ یگفت ی_ حاال شما چ

 

شب رو   هیداد، و اگه بابات اجازه  ره ی زنم و قرار شد که فردا دوباره تماس بگ ی_ گفتم با بابات حرف م
 .  میکن نیی تع  یخواستگار یبرا

 

 پاش بند نبود نگاه کردم.   یرو یمامان که از خوشحال  به

 یبه خواستگار یکس گهیکرد محاله د یبود که فکر م   دهیو اون شن نیمامان انقدر حرف از ا چارهیب
 تنها بمونم.   دیو من تا آخر عمرم با ادیمن ب
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بود که  میچشمم به گوش قهی من برخالف او خوشحال نبودم و دم به دق یحق هم داشت، ول البته
باهام   یتماس چیوقت ه چینه که بر عکس انتظارم، محمد ه ای زنه  یبالخره محمد بهم زنگ م نمی بب

 آخر هفته گذاشت.   یرو برا ینگرفت و مامان قرار خاستگار

ه شده، تن به خواسته اش بدم و اگه او و بابا، آرش رو  خودم قول دادم که به خاطر مامان هم ک به
 کنم.   رونیکردن، بهش جواب بدم و توهم عشق محمد رو از سرم ب  دشییو تا دنیپسند

 

آرش و   یو حاال من کنار مامان و رو به رو د یکردم رس یاز اونچه که فکر م عتریسر یل یهفته خ آخر
 دادم.  یکرد، گوش م  یم فیرش و کار و بارش تعرمادرش که از آ یمادرش نشسته بودم و به حرفا

 

دل داره  یخوندم که تو یواقعا جذاب شده بود و از نگاه بابا هم م یکت و شلوار مشک یتو  آرش
 کنه.  یم نشیتحس

 

  کشونیشرکت کوچ ییفوت شده و حاال آرش به تنها شی سال پ  یلیگفت که پدر آرش خ  یم  مادرش
 موفقه.  ریمد هیخونده و حاال  یبازرگان تیدانشگاه هم مدر  یکنه و تو یرو اداره م

 

داره، اخالق خوب و سازنده   تیکه براش الو  یزیچ نیمادر آرش، گفت که اول ی فهای در جواب تعر بابا
من،   یو برا ادی بر ب  یقدر براش مهمه که آرش بتونه از پس مخارج زندگ نیهم، هم یاست و وضع مال

 کنه.  آروم رو فراهم یزندگ هی

 

 یو تجربه   یدگی به فهم  ییخانم که معلوم بود حرف بابا به دلش نشسته، رو به بابا گفت: از آقا  بایز
  ینده... حاال هم اگه شما مخالفت  تی داشت که به مال و ثروت اهم دیانتظار رو هم با نی شما، هم

  دیشا باشن،هم تنها مقدار با  هیجون   اسمنی که آرش و  نیخوام قبول کن یازتون م ن،ی نداشته باش
 ما بگن!  یتونن جلو یدارن که نم یاونا هم حرف 
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 نداره.  ی تعجب به بابا نگاه کردم که بابا رو به من گفت: از نظر من اشکال با

 

! بابات اجازه داه که شما با هم حرف  زم؟ی عز یخانم رو به من گفت: چرا نشست  بای بابا، ز یبا اجازه  
 ! نی بزن

 

لب  یرو  نی و لبخند تحس ستهیپاش با یباعث شد، آرش هم رو نیتعلل از جام برخاستم که ا با
 .  نهیمامان بش

 

 یدر نظر گرفته شده بود، رفتم و جلو نییپا یطبقه  یمهمونا تو یکه برا یتر از آرش به سمت اتاق  جلو
 اومد، جلو تر از من وارد اتاق بشه.  یتا آرش که به دنبالم م ستادمیدر وا

 

تخت   یورودش به اتاق، من هم وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم و به او نگاه کردم که رو  با
که تو  ینجوری! ا؟ین یش  ینمبودم گفت: پس چرا  ستادهیرو به من که هنوز وا  ،یینشست و با پر رو

 !یممکنه خسته بش یستادیوا

 

  یمکث، گفت: من در خدمت شمام، هر چ ینشستم و او بعد کم یصندل یرو  ش،ییتعجب از پررو با
 بزار.  ،یکه خواست یبپرس و هر شرط یکه خواست

 

 مادرتون... ا ی انیب نی: شما خودتون خواستدمیحرفش سر صحبت رو باز کرد و من پرس نیا با
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  نیدر اصل، ا یکه خب او هم تا ته ماجرا رو خوند، ول   دمیپرس  ییزایچ هی_ من در مورد تو از مادرم 
 . میباش نجایمن بودم که خواستم امشب ا

 

 !نیدی کم من رو د یلیبار، اون هم خ هیشما   ی_ ول

 

 ؟ینگاه اعتقاد دار هی ی_ تو به عشق تو

 

 _ راستش تا حاال بهش فکر نکردم. 

 

  یکیبگم   دیبا یش  یکردم و اگه ناراحت نم قیدر موردت تحق  دمتیمن دارم... اون شب که د ی_ ول
 ! دمتید یبفهم  نکهیدوبار هم بدون ا

 

 ! ن؟یکرد بیشما من رو تعق  یعنی_ 

 

 خواستم تو رو بهتر بشناسم.  ی_ آره، چون م

 

 بهتون بدم. یتونم جواب ی_ راستش من االن نم 

 

 کنم.  یصبر م  ،ی_ من تا هر وقت که تو بخوا
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در ارتباط    می رو بشناس گهیکه هم د یمدت با هم فقط در حد هیخوام  ی_ اگه اشکال نداشته باشه، م
 !  میباش

 

 . رمی گ یخوبه... پس شماره ات رو بده، من خودم باهات تماس م یل یخ نی_ا

 

 بود... یو اگه جوابم منف  نمی بب  نمونیها رو ب از تفاوت  یل یمدت، خ نیا یممکنه من تو  نکهی_ َو ا

 

شم،حاال لطفا شماره رو    یمزاحمت نم گهیبود، من د  ینکرده منف ییو گفت: اگه خدا دیحرفم پر وسط
 کنم. رهی بگو تا ذخ

 

 .مین یب یرو م گهیاش کرد و گفت: پس بعدا هم د رهی ذخ  شیگوش  یام رو براش خوندم و او تو شماره

 

حرف، از جاش بلند شد و جلو تر از من از اتاق خارج شد و من هم به  نینگفتم و او با گفتن ا یزیچ
 .می شد  ییرایوارد پذ ییدنبالش راه افتادم و دوتا

 

ما به چه  ننیبودن ببکه منتظر  هی کنار مامان نشستم و آرش که رو به روم نشسته بود، رو به بق دوباره
مدت با هم در حد حرف زدن، رفت و   هی یرادمهر اجازه بدن، ما برا یگفت: اگه آقا م،یدیرس یتوافق

 . رهیبگ میتصم  رخانم هم راحت ت  اسمن یو    میرو بشناس گهیتا بهتر اخالق هم د میآمد داشته باش

 

ش عزم رفتن کردن و همراه با بدرقه  بعد، آرش و مادر  قهیحرف آرش، موافقت کرد و ده دق  نیبا ا  بابا
 ما، از خونه خارج شدن. ی



 آتش سرد 

277 
 

 

  یفهایکرد و بابا هم در سکوت به تعر یم فیخوشحال بود و مدام از آرش تعر  یلی مامان خ اونشب
دفعه به من نگاه کرد و گفت:   ک یمامان از آرش تموم شد، بابا  فیتعر یداد و وقت یمامان گوش م

 ! ه؟ یدخترم! تو نظرت چ

 

زود  دیو جواب دادم: به نظر من نبا ستادمیبودم، درست سر جام وا  زیکه مشغول جمع کردن م من
 ندارم.   یمن مخالفت ن،یکن  دشییاگه شما تا  یول م،یازشون ندار یشناخت  چیگرفت، آخه ما ه میتصم

 

به   نکهیبه سمت آشپزخونه رفتم و بعد ا وه،یبرداشتن ظرف م  لب بابا نشست و من با یرو  یلبخند
عوض    یدست لباس راحت هیجمع کردن خونه کمک کردم، به اتاقم رفتم و لباسم رو با   یمامان، تو

تخت انداختم و  یداد برام اس ام اس اومده، خودم رو رو یکه نشون م میکردم و با برداشتن گوش
 ناس شدم که نوشته بود: ناش یاز شماره  ام یمشغول خوند پ

 

دنبالت و ناهار رو با هم  امینشده، دلم برات تنگ شده، اگه اشکال نداشته باشه، فردا ب یچ یه هنوز
 .  میباش

 

براش بفرستم،   یجواب  نکهیرو آرش فرستاده و بدون ا  امیپ  نیا دمیاسمش رو ننوشته بود، فهم نکهیا با
  یفکر کردم که اگه آرش واقعا همون نیانداختم و همراه با بستن چشمام به ا یعسل  یرو رو یگوش

 کنم؟!  رونی تونم دوستش داشته باشم و فکر محمد رو از سرم ب یگه، م یباشه که م

ازم نگرفته بود و با زبون   یسراغ چ یمدت ه نیا یکردم، چون تو  یمحمد رو فراموش م دیمن با یول
بهم کمک کرده نه به خاطر   ،یخاطر عذاب وجدان و حس نوع دوست هم گفته بود که به یزبون یب

 عشق و عالقه! 
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سرم   ر یز یبالش گل گل  یاز چشمم رو یاشک  یگرفت و ناخواسته قطره  تیواقع نیا یآور ادیاز  دلم
 .  دیچک

 

 

 نکهیبرم و من هم بعد ا رونیناهار به ب  یدوباره آرش بهم زنگ زد و ازم خواست که باهاش برا فرداش
 . ادی دادم که به دنبالم ب امی مورد صحبت کردم، بهش پ نیبا مامان در ا

توجه   نیمنتظرم بود و ا اطی در ح ی جلو متشیگرون ق نی زدم، آرش با ماش رونی از خونه ب  یوقت اونروز
 کردن.  یبهمون نگاه م یلب کرده بود و اونا با کنجکاو رو ج هاهیهمسا

 

  نیماش یبه اجبار در جلو یباز کردم، ول هیهمسا کاریب یزنا  یرو برا  بتیدونستم که باز هم باب غ یم
 رو باز کردم و کنار آرش نشستم. 

 

واب سالم آرش  رد و بدل شده بود، سالم من و ج   نمونیکه ب یو تنها حرف میمقدار از راه رو رفته بود هی
 ؟ی ساکت بمون  نجوریهم یخوا  یبود که بالخره آرش سکوت رو شکست و رو بهم گفت: تو م

 

دوست   ن،یای در ن یتا جلو نی بعد که به دنبالم اومد یشدم و گفتم: لطفا دفعه رهی رو به روم خ به
 ندارم پشت سرم حرف باشه!. 

 

 !  ی_ چشم! هر جور که تو راحت

 

 _ ممنون.  
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از خدمت   ی ک ی م،یشد ادهی پ نیما از ماش یرستوران نگه داشت و وقت  هی ینگفتم که جلو یزیچ گهید
 . میببره و ما هم وارد رستوران شد نگیرو به پارک  نینشست تا ماش  نیماش  یرستوران، تو یکارها

 

و او بنا به  میدنج رستوران نشسته بود یگوشه هی یبزرگ و تو زیم هی بعد پشت  قهیدق چند
خورم، مشغول سفارش    یو هر چه که سفارش بده رو م ستمیمن که گفته بودم بد غذا ن یخواسته

 دادن غذا بود. 

 

قالب کرد و گفت: خب! از   زیم یهم و رو  یتموم شدن سفارشش و رفتن گارسن، دستاش رو تو با
 خودت برام بگو! 

 

 بگم.   دیبا یدونم چ ی_ من واقعا نم 

 

 _ پس بزار من اول از خودم بگم.  

 

خنده که نگاه من متعجب شد و او خنده اش رو کنترل کرد و   ری زد ز هویشدم که  رهی بهش خ منتظر
 که منتظرن مامانشون براشون قصه بگه.  یشد رهی بهم خ یی گفت: مثل بچه ها

 

 !  ادیخنده بهت م  که برام گنگ بود، گفت: یو حالت تیلبم نشست که با جد یحرفش خنده رو  نیا با
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از   فیو با وقار نشستم که آرش شروع به تعر نیقول مامان لب و لوچه ام رو جمع کردم و سنگ به
دارم و در حال   یبازرگان  تی مدر سانسیو دو ساله،  فوق ل یس یدیخودش کرد و گفت: من آرش نو

چهار سالم بوده فوت شد و تنها کس من مادرمه و   یکنم، پدرم وقت ی م تیحاضر شرکت خودم رو مدر
 ندارم.  ییآشنا ای لیفام چیه گهید

 

 

فکر کرد و گفت: آها! اهل دوست دختر   یاو کم  یهمه رو قبال مادرت گفته، ول نایبگم که ا خواستم
کشور و اون   نیا یباشگاه رفتن و گردش تو  شتریب حمی و تفر ستمین زای جور چ  نیو ا یو مهمون  یباز

 .  ادیهم خوشم م یو بادمجون دوست دارم و مثل تو از رنگ آب  گویغذاها رو به جز م یکشوره، همه 

 

 رو دوست دارم؟!    یکه من زنگ آب ی دون  ی_ شما از کجا م

 

 بود و االن هم شالت!   یلباست آب  شبی_ د

 

غذا رو مقابلمون گذاشت و من که تازه داشت   شی گارسن پ لبخند زدم که  شیو نکته سنج ین یب  زیر به
 شد، دوباره ساکت موندم و با رفتن گارسن، آرش رو بهم گفت: خب! نوبت توئه!  یباز م  خمی

 

 یرشته یاز خودم کردم و گفتم: من در حال حاضر ترم دوم دانشجو فیخودش، شروع به تعر مثل
 ام و.... یپرستار

 

  یرو م  یمورد همه چ  نیناگهان ساکت شدم که خودش گفت: من در ا بگم و یندونستم چ گهید
 . ادی بدت م یو از چ یدوست دار یچ نکهیو عادت هات برام بگو، ا اتتی دونم، از خلق
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بدم   ییغذا چیفکر کردم و گفتم: من عاشق مسافرتم و از دروغ متنفرم، همونجور که گفتم از ه یکم
 . ستمیهم ن زایجور چ  نیو ا یو به قول شما اهل مهمون  ادینم

 

معتقد   ینیبه مسائل د میزندگ  کی هم برام مهمه که شر نیفکر کردم و ادامه دادم: آها! ا یکم دوباره
 باشه! 

 

و   بندی داد نگاه کردم که گفت: من اگه پا یم به او که با دقت به حرفام گوش متموم شدن حرف با
 افتادم.   یبودم و هرگز به فکر ازدواج نم یمهمون  یتو  شهیمعتقد نبودم، هم

 

 نبود که شما...   نی_ منظورم ا

 

  یزندگ یمن فقط خواستم بگم که تو ،یبد  حی توض ستیرو باال برد و با لبخند گفت: الزم ن دستش
 اعتقادات وجود داره.   یسر هیمن هم 

 

 .میمشغول خوردن ساالدمون شد یینگفتم و دوتا یزیچ گهید

 

زد و ازم   یگاه بهم زنگ م یو آرش گاه و ب میدید یرو م گهیهم د شتریاون روز به بعد، من و آرش ب از
 دم.  یانجام م یکه کجام و چه کار  دیپرس یم

کردم،   یکه م  یکار  نیشدم، اول  یم داریب  یزد و صبح هم وقت یوقت باهام حرف م  ری هم تا د شبا
 از طرف آرش بود.  ر یصبح بخ  امیخوندن پ
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بهش   د یبا گهیبودم که د دهیرس  جهی نت نیگذشت و من به ا یمن و آرش م ییهفته از آشنا سه
 جواب بدم. 

  یخوشحال و راض  ادیرفت و آمدها، ز  نیکه از ا دمیفهم  یمن م  یگفتن، ول ینم  یزی و بابا چ مامان
 دادم!  یبابت، بهشون حق م  نیو من از ا ستنین

مردم    یاز حد آرش، به حرفا شیبودن و حاال با رفت و آمد ب ندهیبه خاطر من، کم حرف نش اونا
 اضافه هم شده بود.

 

رو تحمل کنه و   میونه دورت یگفت نم  یاو م یول  م،ینی رو بب گهیخواستم که کمتر هم د  یاز آرش م من
 . میهر روز رو با هم بود بایتقر

 

  دیپرس یزد و ازم م یزنگ م قهیبود که او دم به دق نیکرد، ا یم تمیکه در مورد آرش، اذ یا گهید زیچ
 نیخواست و من هم ا ی م حیزد و ازم توض یدادم، سرم غر م  یجواب م ریرو د میگوش یوقت ای کجام 

  یم کاری دادم که کجا بودم و چ یم حی ذاشتم و کامال براش توض یو عالقه اش م رتیغ  یرو به پا
 کردم.  

 

و صحت حرفاش رو   قیشد به خونه برگشته بود، در مورد آرش تحق  یم یهفته ا کیهم که  وسفی
 خودش رو از ازدواج من با آرش، اعالم کرده بود.  تی کرده بود و رضا دییتا

 

 یبرا یلیدل گهیبودم، د دهیکه از آرش د یغیدر یب  یو محبتها سفویمامان و بابا و  تیرضا با
رو فکر کردم و با خودم   یبودم، مدت دهیتخت دراز کش یخواب رو  یو شب که برا دمید یمخالفت نم

 دم.  یگفتم که فردا جواب مثبت رو به آرش م
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  یعسل ی رو میکردم که گوش  یانتخابم فکر م ینادرست ای یخودم بودم و به درست  الیفکر و خ  یتو
بدم کجا   حیبرش داشتم تا دوباره مجبور نباشم براش توض  عیآرشه، سر نکهیزنگ خورد و من به گمان ا

 ونستمد  یافتاده بود اسم نداشت و من که نم یگوش یکه رو یاشماره  یکردم، ول یم کاری بودم و چ
 با تعلل جواب دادم :  هیک

 

 _ الو...

 

 م! همراه خانم رادمهر؟!  _ سال

 

حبس   نهیس  یشخص پشت خط، ناگهان تپش قلبم شدت گرفت و نفسم تو یآشنا  یصدا  دنیشن از
 بدم که محمد دوباره گفت:  یشد و نتونستم جواب

 

 !؟ی خودت  اسمنی_ الو... 

 

 رو بستم و گفتم: سالم! آره خودمم.  چشمام

 

 ؟ یگفت: حالت چطوره؟ خوب  یو بعد مکث دمیدادن نفسش رو شن رونی ب یصدا

 

 ؟ ی_ خوبم ممنون! شما خوب
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 کردم؟! دارتی!... ب؟ی_ منم خوبم!... خواب بود

 

 ن؟یافتاده که به من زنگ زد یبودم، اتفاق داری_ نه! ب

 

 نمت؟ یکه بخوام بب  فتهی ب  یاتفاق دی_ حتما با

 

 همه مدت... نی_ آخه! بعد ا

 

 !م؟ین یرو بب گهیهم د شهی _ م

 

   ام؟ی ب دیکجا با نکهی_ حتما! فقط ا

 

 دنبالت.  امی _ من خودم م

 

 . امی _ نه نه! شما آدرس رو بگو خودم م

 

 . ری کنم... شب بخ ی م امکی_ باشه! آدرس رو برات پ
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گونه ام   یقلبم، به اشکام اجازه دادم رو یرو یاز من تماس رو قطع کرد و من با گذاشتن گوش زودتر
 . زنیبر

خواستم او رو از ذهن و قلبم   یمحمد تنگ شده و با لجباز یبود که چقدر دلم برا افتاده ادمی تازه
 کنم.  رونیب

 . نمیب  ینم گهیکردم فقط به آرش فکر کنم و به خودم قبولوندم که محمد رو د یسع من

و من رو تا نصفه شب با   دیفراموش شدنش، خط کش یتالش برا یاونشب محمد با تماسش، رو یول
 نگه داشت.   داریخودش، ب ادی

 

برم و من ساعت نه از خونه، به قصد رفتن به    رونی خدا رو شکر آرش ازم نخواست باهاش ب فرداش
محمد و    یساعت بعد روبه رو م یزدم و ن رونی که محمد آدرسش رو برام فرستاده بود، ب یشاپ یکاف
 ودم. شاپ، نشسته ب یدنج کاف یگوشه هی یتو

 

رد و بدل شده بود، همون  نمونیکه ب  یو تنها حرف م یبود که هر دو ساکت نشسته بود قهیدق پنج
 سالم من و جواب او بود. 

 

زد که کالفه سرم رو   یشرمانه، به من زل زده بود و پلک نم   یبودم و او ب  رهینسکافه ام خ وانیبه ل من
رو  گهیهم د یچرا خواست یبگ ی خوا یبه چشماش نگاه کنم، گفتم: شما نم  نکهیباال گرفتم و بدون ا

   م؟ینی بب

 

 شدم شما؟!   یابروش رو باال انداخت و گفت: از ک  یتا هی

 

 ! ن؟ی گ  یم یفهمم چ ی_نم
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 و انقدر نگاهت سرد نبود.  یکرد ی_ قبال تو خطابم م

 

 گذشته! یاماه و خورده هی_ از قبال 

 

 نگاهت تنگ شده؟!   یمدت دلم برا  نیا یتو ی کن یفکر نم  ؟یدزد ی_ چرا نگاهت رو ازم م 

 

کردم دل تو هم برام   یزده، نگاهش کردم که به روم لبخند زد و گفت: فکر م  رونی از حدقه ب یچشما با
 تنگ شده باشه! 

 

 دلم برات تنگ بشه؟!  دیا_ چرا ب

 

 ! ی_ چون تو هم منو دوست دار

 

 ! یگ یم ی حرف بزن که منم بفهمم چ یجور هیشه... تو رو خدا  یم تی زیچ  هی نکهی_ شما مثل ا

 

 گم بهت عالقه دارم! یواضح تر که دارم م نی_ از ا

 

  مارستانیکه از ب یداد و گفت: روز هیتک شیصندل  یبه پشت  یبهت فقط نگاهش کردم که کامال جد با
مادرم   نکهیقبل ا  یکنه، ول یمن با مادرم حرف زدم و ازش خواستم تو رو برام خواستگار ،یمرخص شد
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برم و   وباومد و من مجبور شدم به جن شیپ  یاتی و ح دی جد  تیمامور هیبه خونه تون زنگ بزنه، برام 
بود که به تو زنگ زدم و   نیکه کردم ا یکار نیبرگشتم هم اول  یهم جنوب بودم، وقت شبید نیتا هم

 .  یایب نجایازت خواستم تا به ا

 

 هم به خاطر عذاب وجدانه نه؟!   نیزدم و گفتم: هه! البد ا  یپوزخند

 

که از سر عالقه و   یبه خاطر عالقه است، درست مثل روز نیباز هم لبخند زد و گفت: نه! ا یخونسرد با
 متخصص بردم.   شیتو رو پ  دنت،یبه خاطر د

 

   ؟یمدت بهم زنگ نزد نیرو قورت دادم و گفتم: چرا ا بغضم

 

 نداشتم.   یستاد گذاشته بودم و گوش یتو و خونتون توش بود رو تو یکه شماره   یا ی_ گوش

 

 !یزد یبهم زنگ م  دیو گفتم: حاال هم نبا  ختیگونه ام ر یرو  یاشک ی قطره

 

کنم! انقدر تجربه دارم که از نگاه آدما، حسشون رو   یکه باور نم ی! نگو بهم عالقه نداره؟ی_ منظورت چ
 بخونم. 

 

آوردم و جواب آرش   رونی ب د،یلرز  یم فمیک یاومده بودم، مدام تو یرو که از وقت میگوش  تی عصبان با
 .  رمی گ یتونم حرف بزنم، بعدا خودم باهات تماس م ینم رو دادم و گفتم: من االن
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   ؟ییمگه کجا ؟یجواب بد یتون  یسرم داد زد: چرا نم  تیآرش با عصبان  یول

 

 دم.   یم  حی_ بعدا برات توض 

 

انداختم که  فمی ک یمزاحمم نباشه، اون رو خاموش کردم و تو گهید نکهیا یرو قطع کردم و برا  تماس
 ! تو که ازدواج...اسمنی : د یمحمد رو بهم پرس

 

 ...  یبه زود ی_ نه! ازدواج نکردم، ول 

 

   ؟یچ ی_به زود

 

بهتر بشناسمش، باهاش رفت و   نکهیا یمدته که برا هی مدت برام خواستگار اومد و من  نیا ی_ تو
 آمد دارم و حاال هم قراره که... قراره بهش جواب بدم. 

 

  ؟یگفت: دوستش دار نانهیب   زیمشت کرد و با نگاه ر زیم یرو رو دستش

 

دونم... تو رو خدا  یدستام گرفتم و گفتم: نم  یکردم که سرم رو تو یگرفته بود احساس باختن م حالم
 رو نه...  یدوست داشته باشم و چ دیرو با  یدونم چ ینم گهی انقدر سوال نپرس... د
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  ینجوریاگه ا  یول رون،یرم ب   یم تی از زندگ شهیهم یبرا ، یبهش عالقه دار ی_ به خدا اگه بدونم ذره ا
 کنم.  یم یبه دست آوردنت هر کار ینباشه برا

 

 ! ؟ی! دوستش داراسمنیو گفت:  دیجلو کش  زیم یرو رو  خودش

 

 ...  یشدم و گفتم: نه! ول رهی خ  بهش

 

 ! ؟یچ  ی_ ول

 

 ! هیبهش بگم که جوابم منف یتونم بهش جواب ندم، من االن چند وقته که... آخه چجور ی_ نم

 

 .  نی ش یهم نم یبرا  یزوج مناسب یدیمدت فهم  نیا یراحت بگو که تو یل ی_ خ

 

 ... ی_ ول

 

  ینم  یگ یخب پس چرا م ؟ یباهاش ازدواج کن یخوا  یم  یول  ؟یچ ی: ولدیبهم توپ   تی عصبان با
 . گهیبرو و باهاش باش د ش،یخوا
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  هیتک شیصندل  یو به پشت دیخودش رو عقب کش تی گفتم که با عصبان ینم یزیساکت بودم و چ  من
کاسته شد، از جاش بلند شد و گفت: ببخش که مزاحمت   تشیاز عصبان  یکم نکهیداد و بعد ا

 شدم...خداحافظ! 

 

  یلیاو خ  یبگم، ول   یزیباز کردم که چوجودم رو در بر گرفت و دهن  یترس از دست دادنش، همه هوی
 .  دمیکوب زیم  یدست مشت شده ام رو رو تیازم دور شد و من با عصبان  عیسر

 

رسوندم و    یهرچه زودتر خودم رو به خونه م دیشد و من با یداشت شروع م  یعصب یحمله   دوباره
 زدم.   رونی شاپ ب  یبلند از کاف یاز جام برخاستم و با قدما نیهم یبرا

 

 اتاقم خودم رو حبس کردم.  یرو روشن نکردم و تو میخونه هم گوش یتو

احمق!  یکردم: پسره  ی با خودم تکرار م  یبودم و عصب ر یازش دلگ یحساب  کردم که یمحمد فکر م به
غلط   یناز بکش یست یذاشت، اصال تو که بلد ن یانگار من منتظر او نشسته بودم که انقدر سرم منت م 

 ... یکه عاشق شد یکرد

 

قبلم بود، تا   یحرفم، تکرار جمله  یزدم و همه  یاتاق بودم و با خودم حرف م یتا عصر تو اونروز
 . ستادهیدر، منتظر من وا یمامان به در اتاق زد و گفت که آرش جلو  نکهیا

 

  ادی... هزار بار بهش گفتم نیعوض یپسره    بلند گفتم: ی کردم با صدا یکه شالم رو مرتب م همونطو
 ! همه شون احمقن...  در یجلو
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کرد که با عجله از جلوش گذشتم و از  یبود، با تعجب به من نگاه م  ستادهیدر اتاق وا یکه جلو مامان
 خونه خارج شدم.  

 

 در نشسته بود که در جلو رو باز کردم و کنارش نشستم.  یو جلو نی ماش یتو  آرش

 

نگفتم و در   یزینکنم، چ شی عصب شتریب  نکهیا یو برا هیعصبان یچهره اش معلوم بود که حساب  از
رو   نیرو نداره و توجه عابر نیروشن کردن ماش  الیخ دمید یوقت  یانداختم، ول نییسکوت سرم رو پا

  م؟یجا بر نیشه از ا یبهش نگاه کنم گفتم: م نکه یجلب کرده، بدون ا

 

 شه...  یسرم داد زد: نه! نم  تشیهمون عصبان با

 

 خاموشه؟   تیادامه داد: چرا گوش ی آروم تر یبا صدا یول  ت،یو او با عصبان  دمیترس  شیعصب  یصدا از

 

 ! ینجوری گفتم: هم یخسته شده بودم و با خونسرد  شیتکرا یسواال از

 

  ؟ ی_امروز کجا رفته بود

 

 نرفتم.  یخاص  ی_ جا

 

 ..  _ به من دروغ نگو.
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  ایبودم؟!   یبدم که کجا و با ک  حی تو توض  یرم برا یهر کجا که م دیسمتش برگشتم و گفتم: چرا با به
 خاموشش کردم؟!   ایجواب دادم،  ری رو د  میچرا گوش نکهیا

 

 .  یاری درم ب یاز نگران دیو با یکن یمن رو نگران م نکهیا ی_ برا

 

 مورده!  ی! شک بستین یاسمش نگران نیا ی_ ول

 

 مورده؟!  یشاپ رفتن، هم شک ب  ی کاف  بهیمرد غر هی_ با 

 

 !  ؟یکن یم ب یحرفش جا خوردم و گفتم: تو من رو تعق  از

 

 نه؟!  ایگرده،  یم یبا ک  میزندگ کیبدونم شر دی_ با

 

 و نه قراره بشم!  تمیزندگ  کیمن نه شر ی_ ول

 

 بود!  یا گهید زی نظرت چ ،یبود دهیکه اون پسره رو ند روزی_ تا د

 

 بارم از نظرم باهات حرف زده باشم.   هی  یحت  ادینم  ادمی_ من 
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 گفت.   یرو م  ینگاه و رفتارت همه چ  ، ی_ الزم نبود حرف بزن 

 

 به او نداره.  یمن ربط می_ تصم

 

 _ ازم نخواه باور کنم.  

 

  یپرس  یازم م قهیو دم به دق یکن  یم بیاالنمون بنداز!... تو همه جا من رو تعق  تی نگاه به وضع هی_ 
تونم   یآزاد بودم، م شهیکه هم یمن  یبرم... واقعا فکر کرد یزار یجاها هم نم یکجام و به بعض 

 کنم؟    یزندگ ینجوریا

 

 من شکاکم؟   یگ یتو م  یعنی_ 

 

  یبرا یکه ما  ذوج مناسب دمیرس جه ی نت نیبزار... من به ا یخوا  یکه م یدونم! اسمش رو هر چ ی_ نم
 .  میش یهم نم

 

 .  یمن رو کنار بزار یراحت نیو به هم یکن  یزارم تو با احساسم باز  یمن نم ی_ ول

 

نه!... پس من   ای میهم مناسب هست یاصال برا مینیتا بب  میمدت با هم باش هی_ از اولش هم قرار بود  
 نکردم.   یباز یبا احساس کس 
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 !... خداحافظ! میستیهم مناسب ن یگفتم: ما برارو باز کردم و  نی ماش در

 

بعد  یا هیسرعت حرکت کرد و ثان  نیدر چرخوندم، او با آخر یرو تو  دیکل یشدم و وقت ادهیپ  نیماش از
 از او نبود.   ینشونه ا  نیترکوچک

 

تا   یبهش جواب بد  ستیجان! بهتر ن  اسمنیمحض ورودم به خونه، مامان به سمتم اومد و گفت:  به
 رفت و آمدا...  نیا

 

 !  ستیدر کار ن یرفت و آمد گهی_ د

 

   ه؟ی_منظورت چ

 

 االن بهش جواب رد دادم.  نی_ من هم

 

 آخه چرا؟!   ی_ ول

 

 . میخور یبه درد هم نم  دمی_ چون فهم

 

 دونن که تو...   یحاال همه م ؟یچرا باهاش بود گهید ،یجواب ند  یخواست ی_ اگه م
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کنم که باهاش بودم و   ی_ من باهاش بودم تا بهتر بشناسمش و حاال هم خدا رو شکر م 
 کنن.   یم  دایگفتن پ یبرا یزیچ هی شهیشناختمش!... شما هم نگران حرف مردم نباش، اونا هم 

 

 کنم...   کاری_ آخه من از دست تو چ

 

من دوسال  یگفتم: شما دوست دار د،یرس  یناراحت به نظر م یرو به مامان که حساب  متیمال با
 خوام؟   یو بگم طالق م  امیبغلم ب یبا بچه تو گهید

 

رو روشن کردم که   مینگفتم و به سمت اتاقم رفتم و گوش یزیچ گهیسکوت کرد و من هم د مامان
 پاسخ از آرش داشتم.    یتماس ب نیچند

 

تخت، چشمام رو بستم،  یرو دن یو با دراز کش دمیکش یگوش یصفحه  یدستم رو رو تی عصبان با
نگاه   میگوش یگفت الو! چشمام رو باز کردم و با تعجب به صفحه  یگوش یکه تو یمرد یبا صدا یول

خودم خواسته  نکهیمحمد گذاشتم و بدون ا یشماره  یکردم و تازه متوجه شدم که دستم رو رو
 اش رو گرفتم.  مارهباشم،ش

 

من زود تماس رو قطع کردم و خودم رو به   یگفت، ول  یزد و الو م  یپشت خط اسمم رو صدا م محمد
 بودنم سرزنش کردم.  یخاطر دست و پا چلفت 

 

 که محمد خودش زنگ زد که جواب ندادم و منتظر موندم خودش قطع کنه.  دیطول نکش  یزیچ
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اصال زنگ   گهیهم که تماس قطع شد، دوباره سر خودم غر زدم که چرا جواب ندادم و حاال اگه د یوقت
 به سرم کنم.  ینزنه، چه خاک

 

کرد و من با ذوق مشغول خوندش    ییخودنما یگوش  یصفحه  یرو  امشیکه پ  دینکش یطول  یول
 یم یرو جواب بده، اگه جواب نداد تی اگه حالت خوبه گوش ،یشدم که نوشته بود: من رو نگران کرد

 زنم.  یو به خونه زنگ م  یستیدونم که خوب ن

 

 بار جوابش رو دادم:  نیرو تا آخر نخونده بودم که دوباره زنگ زد و ا امشیپ هنوز

 

 _ الو... 

 

   ؟ی_ سالم! خوب 

 

 ! ستمینه! خوب ن ی_ راستش رو بخوا

 

 شده؟  یزی: چرا؟ چ دینگران شد و پرس لحنش

 

 نفر امروز حالم رو گرفت!   هی_ 
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 کرد؟!  کاریکردم خندون شده گفت: مگه چ یکه احساس م  یلحن با

 

 گرفت و تنهام گذاشت.   یشد... احساسم رو به باز  داشیماه پ هی_ بعد 

 

 تا حسابش رو برسم. هینفر ک هی_ بگو اون 

 

 ؟ یحساب خودت رو برس  یتون  یتو م  یعنی_ 

 

 !یچه کار بد  یکردم؟ وا یبزرگ یخطا  نی_ واقعا من همچ 

 

غرور   هیبهتر از  ییای ح  یب نیا یشدم، ول  ای ح  یفکر کردم که چقدر ب نیرو به دندون گرفتم و به ا لبم
 کنم.  جا بود که بخوام قهر کنم و محمد مغرور رو از خودم دور یب

 

 خندون نبود صدام زد:  گهیکه د  یگم با لحن ینم یزیمن چ دیکه د محمد

 

 ؟ ی ! کجا رفتاسمنی_

 

 ! نجامیهم یچ ی_ ه
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 کنارت باشم؟  شهیهم یبرا یبرا  ید ی_ بهم اجازه م

 

جوابم رو   یخوا  ی نم اسمنیگفت:  دیسکوتم رو د یخجالت لبم رو به دندون گرفتم که خودش وقت با
 ؟یبد

 

  تیداره، خود واقع یکه چه آرامش یترسم... وا ینم یچ یاز ه  التیرو بستم و گفتم: با خ چشمام
 کنارم!  

 

بودن  یا ی رو یتخت انداختم و باز تو یتماس رو قطع کردم و خودم رو رو عیحرف، سر   نیگفتن ا با
 کنار محمد، غرق شدم.  

 

چند  نیاده بود و گفته بود که اد امی زد و فقط بهم پ ی محمد بهم زنگ نم یروز گذشته بود، ول  چند
خواد که زودتر قرار   یزنه و م  یفرصت، با مادرش حرف م  نیدر اول  یشلوغه، ول یل یسرش خ یروز

 رو بزارن. یخواستگار

 

وجود داره، تا   نمونیب  یو دوست نداره حاال که احساس  بندهی دونستم که محمد به اعتقاداتش پا یم
 بهم زنگ بزنه!   م، یبه هم نامحرم یوقت

 

انداخت،   یدلم چه خبره، بهم متلک م  یبدونه تو نکهیبدون ا وسفیپام بند نبودم و  یروزا رو اون
 که از حال خوبم خوشحاله.  دیشد فهم  یرو م نیمتلکاش ا یهمه  نیاز ب یول
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خودش  رفت و آمد و به قول  یبعد کل  وسفیبا هم جور شده بودن و حاال  یلی و بابا خ وسفی اونروزا
 . دیرس یبه نظر م  یکرد و از کارش هم راض یخودش کار م یفروش  لیموبا یمغازه  یتو ،یکاغذ باز

 

 یخودش عاقله و م اسمنیبه بابا گفته بود که به آرش جواب رد دادم و بابا هم گفته بود که  مامان
 درسته! یدونه چ

 

  یول  ره،یرو از من بگ   یخوشحال ن یتونه ا ینم  ایدن یتو  زیچ چیکردم ه یخوشحال بودم و فکر م  من
 رو خراب کنه!  یو همه چ  یاشتباه احمقانه، گند بزنه به همه چ هیکردم که  یفکرش رو هم نم

رو خراب کردم و خودم با دست خودم    یآرش، همه چ شی اعتماد و اشتباه نا به جا و رفتن پ هیبا  من
 رو از خودم گرفتم.   یخوشحال نیا

 

 رانیخواد از ا  یاشتباه احمقانه رو کردم، آرش بهم زنگ زد و گفت که م نیا ،ی که با ساده لوح  یروز
 . نهی بب  یبار من رو  نیآخر یبره و دوست داره برا

 

  نیآخر یشدم برا یداد و زنگ زد که راض امی او انقدر پ  یبهونه آوردم و از رفتن سر باز زدم، ول  اولش
 هاش، خالص کنم.  امیو خودم رو از شر پ  نمشیبار بب 

 

دادم   حیبراش توض  نکهیگردم و بعد ا یو زود بر م رونی رم ب یغروب بود که به مامان گفتم م کینزد
 شاپ نشسته بودم.  یکاف یآرش و تو  یبعد روبه رو  یزدم و ساعت رونیرم، از خونه ب یبه کجا م 
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با من باشه،   ستی موندن نداره و حاال که قرار ن یبرا یدیام چیه گهیکرد که د یبرام درد و دل م  آرش
  نیریش یدادم و قهوه  یبه حرفاش گوش م ینباشه و من هم با کالفگ رانیا یده اصال تو  یم  حیترج 

 خوردم.    یشده ام رو م

 

انداخت   یگذاشتم که آرش که حرفاش تموم شده بود، به ساعتش نگاه زیم یقهوه رو رو  یخال  وانیل
 تونم تو رو هم برسونم.  یم یشده، اگه بخوا کیبرم، االن هوا تار  دیاب گهیو گفت: من د

 

 شم.  ی نباشه، ممنون م  یکرد، گذاشتم و گفتم: اگه زحمت  یدرد م یسرم که حساب  یرو رو دستم

 

 !  ی_ نه چه زحمت

 

 یشاپ خارج شدم و تو   یبود، همراه و از کاف  ستادهیپاش وا یبا او که رو  ،یحرف چیه بدون
آرش پشت فرمون نشست رو بهش گفتم:   یپارک شده بود، نشستم و وقت ابونیکه کنار خ  نشیماش
 !  ادیوقت روز خوابم م نیکه من ا بهی عج

 

  میدیرس یچشمان رو ببند و راحت بخواب، وقت  ،یلبش نشست و گفت: حتما خسته ا یرو  یلبخند
 کنم.  یم دارتیب

 

خوابم برد و هنوز غرق در خواب بودم   یک  دمیراحت چشمام رو بستم و نفهم یل یبودم که خ جیگ انقدر
آخه تو   گه،ی!.... پاشو د؟یش  داریب یخوا یجان!... خانومم! نم اسمنی که آرش صدام زد و گفت: 

 ...  یخواب یچقدر م
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خانوم...    اسمنی... ؟یپا ش یخوا ینم  زمیپهلو به اون پهلو شدم که دوباره گفت: عز  نیاز ا یجی گ با
 صبح شده ها...  گه،یخانوم خوابالو!... پاشو د

 

رو به آرش   ستم،یاتاق خودم ن  یتو   یول  دم،یتخت خواب  یرو دمید یتعجب سر جام نشستم و وقت با
 ؟ یتو من رو کجا آوردکجاست؟...  نجایبود، گفتم: ا ستادهیکه پشت پنجره وا

 

 !یشد  داریطرفم برگشت و با لبخند گفت: چه عجب! بالخره ب به

 

   نجا؟یا یگم من کجام؟ چرا من رو آورد  یو گفتم: بهت م  دمیپر نیی تخت پا از

 

خواب   یکوچولو، دارو هیاز  شتریب  یلیکوچولو که نه! خ هی ات قهوه  ی! توزمی شد و گفت: عز  کینزد بهم
 خودمون...  یو من هم آوردمت خونه  یدیخواب  قیشده بود و تو هم عم ختهیآور ر

 

 ... یجا کرد  یب  یلی _ تو خ

 

  یبهت نم  یچ یانگشت شست و اشاره اش و گرفت و گفت: ه  نیو محکم چونه ام رو ب   تی عصبان با
 گم پر رو نشو!  

 

   خوام برم خونه. یدستش رو پس زدم و گفتم: من م تی عصبان با
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 خودت...  یهم خونه است ديگه! خونه نجای_ ا

 

 ... یگ ی م یچ یفهم  یو نم  یشد وونهی_ تو د

 

   ؟یری بگ یمن رو به باز یزارم به راحت  یمن م یام.... تو فکر کرد وونهی_ آره من د

 

بلند برداشتم و   یدادم و به سمت در اتاق قدما رونی ب یبهش بدم، نفسم رو عصب   یجواب نکهیا بدون
بزارم، صداش متوقفم کرد که گفت: جناب سرگرد   رونیپام رو از اتاق  ب نکهیقبل ا یرو باز کردم، ولدر 

 او فرستادم.   یبرا یعکسا رو اشتباه  نی... آخه من ایبود نجایا شبیدونه تو د یم

 

 ! ؟یگفت  یبهت به سمتش برگشتم و گفتم: چ با

 

 ...  نیخودت بب  ریندارم، بگ  حیتوض یرو به سمتم گرفت و گفت: حوصله  شیگوش

 

 رو از دستش گرفتم.   یبلند، خودم رو بهش رسوندم و گوش  یقدما با

 

 بوده باشه!   یآدم پست  نیشد آرش همچ ینم  باورم

 محمد فرستاده بود.  یتخت عکس گرفته و اونا رو برا یشاپ و رو یکاف یاز من و خودش تو  او
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سرم گذاشته بود، گرفتم و سرش داد  ری و دستش رو ز دهیکه کنار من دراز کش ی رو از عکس اهمنگ
  نجایمن رو ا یتون  یکارا م نیبا ا ی... فکر کرد ؟یعوض ی بهت اجازه داد به من دست بزن  ی: ک دمیکش

  ؟ینگه دار

 

 ! مونی... البته بعد عروسیمون  یم  نجایدارم، خودت ا یخونسرد جواب داد: من نگهت نم  یلیخ

 

 پنبه دانه!  ندی_هه! شتر در خواب ب 

 

 ... نمیب  یم یداریب  یبگم تو دی_ اگه منظورت از شتر منم که با

 

 !  یثابت کن  یتون یرو نم  یچ چیه نایتخت انداختم و گفتم: تو با ا یرو رو  شیگوش

 

 دارم.   میگوش یگالر یکه تو هییبهتر از اونا  یلیعکسا خ  نیو گفت: ا ستادیوا مقابلم

 

اون رو   نکهیرو برداشت و بدون ا  یحمله کردم که زودتر از من گوش  شی حرفش، به سمت گوش نیا با
  یب*ر*ه*ن*ه ام کنار خودش، نشونم داد و رو به من که اگه کارد م یتنه می از ن یعکس  اره،ی جلو ب

  ابو بابات و اون جن وسفی یعکس رو برا  نیا یاومد، گفت: تو که دوست ندار یخونم در نم  یزد
 سرگرد بفرستم؟! 

 

 ...  یپست یل ی_ خ
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 کل شهر فرستادم.    یهم برا دیشا ،یدی_ مممممم خدا رو چه د

 

 !... یگفتم: خفه شو عوض طرفش حمله ور شدم و به

 

دستم بهش بخوره، محکم به عقب هولم داد که کف اتاق افتادم و   نکهیو قبل ا دم یکه بهش رس  نیهم
رو   یعروس  خیو تار هیخونتون تا مقدار مهر  امیهفته با مادرم م نیگفت: آخر هم  تیاو با عصبان 
زنم و عکسات رو همه جا پخش   ی تو رو م  دیق نم،یازت بب یمخالفت نی... اگه کوچکترمیمشخص کن

خودت، هر چند    تیکنم و با رضا یعکسا رو حذف م  یبعد عروس ،یباش  یاگه دختر خوب ی کنم، ول یم
 .  میریگ یم  میتا عکس که خواست

 

خودم رو از کف اتاق جمع کنم، به حال   نکهیحرف، از اتاق خارج شد و من بدون ا  نیبا گفتن ا او
 . ختمی زار زدم و اشک ر میخودم و ساده لوح

 

! مامانت و  زمیگفت: عز ختم،یر یگذشت که دوباره به اتاق برگشت و رو به من که هنوز اشک م  یمدت
 تا برسنومت خونه!  یصبحونه بخور نییپا  یایشن، بهتره ب  ینگرانت م نایا

 

نگاهم  یرنجو ی: اد یدندوناش غر نیزانوش نشست و از ب  ینفرت بهش نگاه کردم که مقابلم و رو با
 .  ینیب  یتو بد م ینجوریزنم و ا یعشق و عالقه رو م دیبشم ق ی نکن، چون اگه عصبان 

 

حرکت از جام برخاستم و از اتاق    هیهم فشار دادم و با   یبه رو تی خشم و عصبان  یرو از رو  دندونام
  دنیبا د یشن، رفتم، ول  ی م یمنته نییپا یدونستم به طبقه  یکه م ییخارج شدم و به سمت پله ها

 . مخونه شد  یو محو تماشا ستادمیپله ها وا یبه قصر نبود، همون باال  هیشب یکه ب یخونه ا
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شد و کنار گوشم    کیاز پشت بهم نزد د،یخونه د یمن رو محو تماشا یاز اتاق خارج شد و وقت آرش
  ؟یگفت: خونمون چطوره؟ دوستش دار

 

جلوم    یانسالیرفتم که خانم م نیی رنگ، پا ییو طال چ یمارپ یهاجوابش رو بدم از پله  نکهیا بدون
طرف   نیاز ا  د یی... صبحونه آماده است... لطفا بفرماری ظاهر شد و گفت: سالم خانوم! صبحتون بخ 

 .  میبر

 

  یاومد، برگشتم و با حرص گفتم: من صبحونه نم  یم نییسمت آرش که لبخند به لب، پله ها رو پا  به
 خوام... من رو ببر خونه. 

 

 خونه.   میر ی! االن مزمی و گفت: چشم عز ستادیکنارم وا آرش

 

گذاشتم که اطراف   یاط یح یرفتم و پا تو هیکه مطمئن بودم در ورود یتر از او، به سمت در بزرگ  جلو
پر کرده بود و با خارج شدنم از خونه، عطرشون  اسی یرو گال  اطیراه سنگفرش شده اش تا در ح 

 مشامم رو پر کرد.  

 

  یو صندل  ز ی بلند و تنومند دو طرفش و م یبود و درختا ی و دوست داشتن کیرمانت یل یخ  اطیح یفضا
که کرده بود،   یمن انقدر دلم از آرش و کار یکرده بودن، ول زیمجنون هم فضا رو دل انگ دیب  ریز یها

قرمز رنگش که  نیبلند، خودم رو به ماش یبا قدما اط،یخونه و ح  یوجه به قشنگپر بود که بدون ت
 در رو محکم به هم زدم.  ن،یماش  یپارک بود، رسوندم و بعد نشستنم تو اط،یسنگفرش وسط ح  یرو
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داد، از  یشد و آرش هم ذات خودش رو نشون نم  ینم  دایمحمد پ یبودم اگه سر و کله  مطمئن
فرق داشت و من انقدر ناراحت بودم و   هیحاال قض یشدم، ول یو خونه، ذوق مرگ م  اطیح نیا دنید

 از خونه خارج شد و پشت فرمون نشست.   یآرش ک  دمیخوردم که نفهم  یحرص م 

 

  یدر نگه داشت و وقت  یرو جلو نی بار هم آرش ماش نیو ا مینزد یکدوم حرف چی به خونه، ه  دنیرس تا
از خونه   ا یرو خاموش کنم  میوجه حق ندارم گوش چیبشم، گفت که به ه  ادهیهم که من خواستم پ

 برم.  رونیب

 

در  یرو تو   دیشدم و در رو محکم به هم زدم و بدون توجه بهش، کل ادهیپ  نی از ماش تی عصبان با
 شدم.   اطی چرخوندم و وارد ح

 

و سرم غر زد:   دیوارد خونه شدم، مامان به سمتم دو نکهی دو خودم رو به خونه رسوندم و به محض ا با
 تا حاال؟!   شبید ی کجا بود ،یدختر تو که ما رو نصفه جون کرد

 

مامان نگاه کردم و به دروغ گفتم: رفته بودم امام زاده که حالم بد شد و   یچشما یبار تو  نیاول یبرا
 دم. شب رو همونجا مون

 

  م؟یش  یما نگرانت م  یگ ینم  ؟یبر  یرو با خودت نم  تیدوباره غر زد: آخه چرا اون گوش مامان

 

 ... ستیمامان! االن حالم خوب ن  دی_ ببخش
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  امیرو چک کردم و پ میکه کردم گوش یکار نیبگه که به اتاقم رفتم و اول یزینزاشتم مامان چ گهید
 محمد رو خوندم که نوشته بود:  

 

کردم!   یاشتباه فکر م یمنم، ول رهیگ  یم یاحساس آدما رو به باز یکه گفت یکردم اون کس  یم  فکر
 کنم.   یم یزمان با احساس دو نفر باز کی که در  ستمیمن ن نیا

 

بار    یبرا یاو جواب نداد و وقت  یشماره اش رو گرفتم و بهش زنگ زدم، ول  ام،یبعد خوندن پ   بالفاصله
 جواب بده، تماس رو قطع کرد.  نکهیدوم شماره اش رو گرفتم، بدون ا

 

محمد رو از دست دادم،  شهیهم ی که آرش فرستاده، کار خودش رو کرده و من برا یعکس   دمیفهم
تونستم بکنم رو انجام دادم و به حال خودم  یکه م یگوشه نشستم و تنها کار هی یدیپس با نا ام

 . ستمیگر

 

خوشحال شد و بهم    یخوام با آرش ازدواج کنم که مامان هم حساب ید به مامان گفتم که مروز بع دو
 گفت.   کی تبر

 نوروز گذاشتن.  امیا یرو برا ی هفته هم آرش و مادرش به خونمون اومدن و قرار عقد و عروس آخر

 

 

 چیه هک ییکرد که گو یبهم محبت م یهمه جوره هوام رو داشت و باهام مهربون بود، جور آرش
کجا بدون او برم و دم   چیذاشت ه یرفتارش که نم  نیبود و اگه ا  ندیبرام خوشا نیو ا فتادهی ن  یاتفاق
 شد.   یبرام م یکردم، همسر مناسب  یزد، رو سانسور م   یبهم زنگ م  قهیبه دق
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 . دمید  یخودم م  یرو رو هیبود و نگاه پر از حسادت بق  دهیچی ازدواج من با آرش، همه جا پ خبر

  یتوپش م  یپاش، خبر از وضع مال ریقرمز رنگ ز یفرار  نی بود و ماش پی واقعا جذاب و خوش ت  آرش
 به خصوص زن عموم، بهم حسادت کنن و پشت سرم حرف بزنن. هیبود که بق یعاد نیداد و ا

 

به قصر  هی شب یکه ب یخونه ا یتو  یاز تصور زندگ ییجورا  هیمثل قبل ناراحت نبودم و  گهیهم د من
سر ذوق   یهم حساب  متشیگرون ق یاز حد آرش و کادوها شیب  یابرا بودم و از محبت ها ی، رونبود

 اومدم.   یم

 

خودم با    لیبود که من به م نیتلخ وجود داشت و اون هم ا قتیحق هی زایچ نیا یپشت همه یول
به محمد فکر   گهید زا،یچ نیخواستم با فکر کردن به ا  یخودم م  الی کردم و به خ یآرش ازدواج نم

دوستش داشتم و او هم اعتراف کرده بود که دوستم  یبود، فکر نکردن به کس   ینکنم و چه کار سخت
 از دستش داده بودم.  م یبا خنگ باز یداره، ول

 

 

، آرش  کشمکش تونستم امتحان هام رو بدم و هر روز که امتحان داشتم  یماه، بعد کل ید یتو
و به خونه بر   میدیچرخ یشهر م   یبا هم تو یبرد و بعد امتحان هم کل یخودش من رو به دانشگاه م

 . میگشتیم

 

  یلیاز حد منتظر نگه نداشته باشم، خ شیآرش رو ب  نکهیا یامتحان رو دادم و برا نی هم آخر اونروز
 زدم. رونی زود از دانشگاه ب
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نشستم که  نیماش  یها تک بود، به سمتش رفتم و تو  نیماش یهیبق یآرش که تو نی ماش دنید با
 عشقم.  یآرش رو بهم گفت: خسته نباش 

 

 بود.  شیآخر گهید نیعقب انداختم و گفتم: آخيش! راحت شدم... ا یصندل  یهام رو رو جزوه

 

 ! میر یخودمون م یامتحان، به خونه نیرو روشن کرد و گفت: پس به افتخار آخر  نیماش

 

کرد و گفت: نگران نباش!... من انقدرا هم بد جنس   طون ی ترس نگاهش کردم که نگاهش رو ش با
 ! ستمین

 

  ؟یلم دادم و گفتم: مگه تو اصال بد جنس بودن رو هم بلد یصندل  یراحت رو الیخ  با

 

 . میخونه اش بود یبعد ما تو یگاز فشار داد و ساعت ینگفت و پاش رو رو یزیچ

 

شدم و با دو خودم رو به  ادهیپ  نیپارک کرد  که زودتر از او ماش  اطی رو وسط ح  نیهم آرش ماش باز
 روبه روم نگاه کردم.   یو به خونه  ستادم یوا یدر ورود یخونه رسوندم و با ورودم به خونه، همون جلو 

 

چپ قرار  هم سمت  یبزرگ یشد و آشپزخونه  یبا سه پله از هال جدا م ،یون یبزرگ و اع ییرایپذ
 دست مبل چرم پر شده بود.   نیهال هم با چند یو تو داشت
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رو به    یقشنگ و دلچسب یهم نما  زونی آو یشد و لوسترا  یشانزده پله از هال جدا م  بایها با تقر اتاق
 خونه داده بودن. 

 

وم  از کد  نی! بب زمیشد و گفت: عز کیو به دور و برم نگاه کردم که آرش بهم نزد ستادمیهال وا وسط
بگو تا برات   یرو هم هر جور که دوست دار دمانیو چ میتا عوضش کن  ادیاز لوازم خوشت نم  کی

 . نمی بچ

 

 خودم استفاده کنم.  لیام کامله و دوست دارم از وسا هیمن جهز ی_ول

 

 .  رونی ندازم ب یم یرو که نخواست یو گفت: گفتم که! هر چ ییرای سمت پذ به

 

رو به آرش گفتم: به  که،ی گرفته و تار ییرایپذ یفضا نکهیشدم و با احساس ا  ییرای دنبالش وارد پذ به
  ست؟،یگرفته و خفه ن  نجایا ینظرت حال و هوا

 

حرکت پرده رو رو کنار زد   هیسمت راست رو گرفته بود، رفت و با  واریکه کل د ی بزرگ  یسمت پرده  به
 رونینفسم رو ب  ،یدور شدن از حس خفگ  یو روشن کرد و من برافضا ر شه،یشده از ش  دهیکه نور تاب

وار و پرده یرنگ د ینشست، گفت: اگه تو بخوا یمبل م یکه رو یدادم و به او نگاه کردم که در حال 
 . میکن  یها رو هم عوض م 

 

 ی بلند م یکه با صدا یخارج شدم و در حال  ییرایمورد بدم، از پذ نی در ا ینظر نکهیا بدون
 وارد آشپزخونه شدم.    نم«ی»دوست دارم آشپزخونه رو هم بب  گفتم
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رو   د،یمن رو د یفنجون بود که وقت یقهوه تو ختنیآشپزخونه مشغول ر یتو  انسال،یخانم م همون
 .  ارمی ! من االن قهوه تون رو براتون م دییبهم سالم کرد و گفت: شما بفرما

 

 ! ز ی بر  ییمن چا یبرا ستین  یرو ازش گرفتم و گفتم: اگه زحمت نگاهم

 

 آشپزخونه شدم.   یشد و من مشغول بررس  یکتر ری با گفتن چشم! مشغول روشن کردن ز خانمه

 

  ارمین هیز ی پر شده بود و من فکر کردم که اگه اصال جه ل یوسا ن یتر دیکامال مجهز و با جد آشپزخونه
 ترم! نیسنگ

 

  نیرم، ا یشدم و گفتم: من دارم م   کیرفت نزد یقهوه به سمت در آشپزخونه م وانیلخانمه که با  به
 برم.    یمن م ن،یرو هم بد

 

کنه که با   یرو رها نم   ینیکه او س دمیدر کمال تعجب د یدراز کردم، ول ینیگرفتن س یرو برا دستم
رو نخور... جونت رو بردار و فرار   نجا یآروم رو بهم گفت: گول ظاهر ا یل یتعجب بهش نگاه کردم و او خ

 کن! 

 

زد، از بهت    یآرش که صدام م  یدستم گذاشت و من با صدا یرو تو ین یحرف، س  نیبا گفتن ا خانمه
 شدم.   یی رایدر اومدم و از آشپزخونه خارج و وارد پذ
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 خانمه خدمت کاره؟  نی: ادم یگذاشتم و رو به آرش پرس زی م یقهوه رو رو فنجون

 

 است.   مهی_ آره، اسمش حک 

 

 کنه؟  یکار م  نجایا ی_ از ک

 

 وقته... چطور؟   یل ی_ از خ

 

 .  دمیپرس ینجوریهم ،یچ ی_ ه

 

 ! ؟یاوردیخودت ن ینگاه کرد و گفت: پس چرا برا ینی س یتنها فنجون تو به

 

 بخورم.    ییخوام چا  یخوام، م  ی _ قهوه نم

 

گذاشت و چشماش رو بست   یپشت  یمبل لم داده بود، سرش رو رو ینگفت و همانطور که رو یزیچ
بزرگ و شسته شده با آب بارون،   اطیبزرگ روبه روم به ح  یشهیو من هم به سمت پنجره رفتم و از ش 

 شد که گفته بود جونم رو بردارم و فرار کنم!  یسرم اکو م  یهم تو مهی شدم و حرف حک   رهیخ

 

و دوباره به   دمیپام چرخ  یو منظورش رو بپرسم، رو نمیرو بب مهیدوباره حک  دیفکر که با نیا با
 آشپزخونه رفتم.  
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شدم و گفتم: منظورت از   کینشسته و مشغول درست کردن ساالد بود، نزد زی که پشت م مهیحک  به
 بود؟  یچ یکه زد یحرف 

 

 نداشتم.  ی_ من... منظور

 

 د! بو  ی_ تو رو خدا بگو منظورت چ

 

 تونم حرف بزنم.   ی_ االن نم

 

 !  ؟یتون  یم ی _ پس ک

 

 بستن قرارداد به مشهد بره.   ی_ پس فردا قراره آقا، برا

 

 .  نجایا امی_ پس من پس فردا م 

 

من   د،یی... شما بفرمانجایا نیگفت: خانوم چرا اومد یبلند تر یلحنش رو عوض کرد و با صدا مهیحک 
 . ارمی م ییاالن براتون چا
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بفهمه که من   دیآقا نبا ن،ی رفتار کن یشد و گفت : لطفا عاد کیرها کردم که بهم نزد یرو صندل  خودم
 با شما حرف زدم.  

 

لبم نشونده بودم، از آشپزخونه خارج شدم   یکه به زور رو  یرو از دستش گرفتم و با لبخند یچا وانیل
 و به سمت آرش رفتم.  

 

 یبرا گه،یچهار روز د یبرا میو  قرار گذاشت میخودمون خورد یخونه  یناهار رو به قول آرش تو زاونرو 
 .  میسر بزن ییکارت دعوت به چند جا دی و خر یرزو تاالر عروس 

 

کرد که انگار  یرفتار م یبودم و آرش جور دهیمدت اصال مادرش رو ند نیا ی بود که من تو  بیعج
 اصال مادر نداره! 

 

 

کردم   یفکر م  نیدلم نبود و به ا یبرم، دل تو  مهی حک دنی که دوباره به اون خونه و به د گهیدو روز د تا
 قراره بشنوم!   یممکنه در مورد آرش بگه و من چ یکه چ

 

بدون او از خونه    ست،ی کرد اگه بدونم تهران ن ی بهم نگفته بود که قراره به مشهد بره، چون فکر م  آرش
 رم که اتفاقا درست هم فکر کرده بود!  یم رونیب

 

 آرش رسوندم.  یشدم و خودم رو به خونه  داریصبح، زود تر از هر روز ب اونروز
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رو که  مهی دم رو به خونه رسوندم و دست حکزود باز شد و من با دو خو یلیدر رو زدم که در خ  زنگ
 بود، گرفتم و او رو با خودم به سمت مبل کشوندم.  ستادهیدر وا یجلو

 

چرا   ؟یدون  یم یمکث گفتم: تو رو خدا بگو چ یا هیو من بدون ثان میمبل دونفره نشست یرو  ییدوتا
  ؟یبهم اون حرف رو زد

 

 ! ستی ن  یخاص  زیدست گرفت و گفت: آروم باش! چ  یدستام رو تو مهیحک 

 

 قراره بشنوم؟...   یدونم چ  یو نم یاون حرف رو بهم گفت یآروم باشم وقت ی_ چجور

 

حرف درست    نیگفتن ا دیشا  ن،یمهربون نب  ینجوریشد و گفت: آقا رو ا رهیبه روبه روش خ  مهیحک 
 پوست بره است.   یگرگ تو هیاو  ینباشه، ول

 

کنم، اون   یآقا کار م یخونه و برا نیا یساله که تو یلیش کردم که ادامه داد: من از ختعجب نگاه با
کرد و او رو دوست   یبه خانمش محبت م یاز اونچه که فکر کن  شتریسرحال بود و ب یلیآقا خ  لیاوا

 داشت.  

 

 : خانمش؟! دم یو با تعجب پرس دیسوت کش دمیشن یکه م یزی از چ سرم

 

هم دختره رو دوست داشت و    یازدواج کرد و حساب  ن یبه اسم نازن یآقا با دختر ش یچند سال پ  _
  یکرد، براش فراهم بود، سفر یکه دختره اراده م یزیبزنه و هر چ دیو سف  اهیذاشت دست به س ینم
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کرد   تان یقدر نشناس، بهش خ یدختره   یباشه، ول  دهینبود که نخر  یزینبود که او رو نبرده باشه و چ
و طالقش رو   دیاش رو بخش هی زود مهر یل یخ  د،یهم که آقا فهم یو با دوست آقا دوست شد و وقت

 گرفت.  

 ... رهی دخترا انتقام بگ یو قسم خورد که از همه  ختیاون به بعد آقا به هم ر از

با   سال بعد کی نکهیگذاشتم، تا ا شی ناراحت یحرفش رو به پا نیآقا حالش بد بود و من ا اونروزا
  یمهربون بود و جور یلیخ یخونه آورد....هد نیرو هم به ا یازدواج کرد و هد یبه اسم هد یدختر

 وجود نداره.    ایدن یکردم عاشق تر از او تو ی کرد که من فکر م یبه آقا محبت م 

 شد.  وونهیکرد و آزار داد که دختره د تی رو اذ  چارهینبود و انقدر دختر ب یاون آدم قبل گهیآقا د یول

کنن و   ی زندگ یبدبخت  یتو دیکارن و همه شون با  انتیزنا خ یگفت که همه یمدام بهش م آقا
 . رنی بم

 یکه تو یکه تو متوجه نشد بهی تلفن ها رو هم جمع کرد!.... عج یرو ازش گرفت و همه یهد یگوش
 خونه اصال تلفن وجود نداره!  نیا

 

ذاشت   یکرده بود و نه م یخونه زندون  یرو تو یده بودم که خودش ادامه داد: آقا، هدسکوت کر من
به خارج   یبه دورغ گفته بود که با هد ششون،یذاشت او بره پ یو نه م انی ب دنشیخانواده اش به د

 .  ستنیرفتن و خونه ن

  نییگفت پرنده است و دوبار خودش رو از پله ها پا یکرده بود که دختره م  کاریچ یدونم با هد ینم
 انداخت و بچه اش رو سقط کرد.  

کدوم از دارو هاش رو بخوره و   چی حق نداشت ه یهد  یبرد، ول یروان پزشک م  شیرو پ  یهد آقا،
پله ها  نییجونش رو پا  یروز که از خونه برگشتم تن ب هی نکهیشد تا ا یروز به روز حالش بدتر م

 .  دیخند یسرش نشسته بود و قاه قاه م یاونروز آقا باال.... دمید

که آقا از   ییو با مدرک ها د ینفهم یزیچ سی پل یکار خودش بوده، ول  یکشتن هد  دمیفهم من
 اعالم کردن.   یبهشون داده بود، مرگش رو خود کش  یروانپزشک
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کرده بود که اگه دهن باز کنم با دختر خودم هم  دیبزنم، چون آقا تهد یحرف   یتونستم به کس ینم
 کنه...  یکار رو م  نیهم

 

 یکه قراره داستان هد نمیو بب ارمیتونم طاقت ب  ینم گهید یافتاد و با بغض گفت: ول هیبه گر مهیحک 
 .  یانتقامش باش  ستیل ینفر تو نی گفت قراره تو دوم یکه آقا م  دمیدوباره تکرار بشه، من خودم شن 

 

دستام گرفتم و گفتم: از کجا   یبودم رو نداشت که سرم رو تو  دهیهضم آنچه که شن ییتوانا ذهنم
   ؟یگ یبدونم راست م

 

اگه باور   ی.... ولستیکه نرمال ن  یآقا بفهم  یعاد ری کردم از رفتار غ یو گفت: فکر م  ستادیپاش وا یرو
 .  ای با من ب یکن  ینم

 

در  م،یدیباال رس یبه طبقه  یپله ها باال رفت و من هم به دنبالش روانه شدم و وقتجلوتر از من از  او
 رو باز کرد و ازم خواست واردش بشم.  یاتاق

 

  مهیشدم که حک  رهی خ گه،یدختر د هیاز خودم کنار عکس  ی تر از او وارد اتاق شدم و به عکس بزرگ  جلو
 است.   یعکس هد ن یرو بهم و با اشاره به عکس دختره، گفت : ا

 

 

  ینم  انتی خ ده،یند ری خ  نیادامه داد: اگه اون نازن مهیعکس نگاه کردم که حک  یتو یبای دختر ز به
با حرفاش   شه یشاد و سر زنده بود و هم یل یشدنش خ یقبل روان  یدختر االن زنده بود... هد نیکرد، ا

 که حال آقا خوب نبود و...  فیح یخندوند، ول   یمن رو م
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 ماجرا خبر داره؟  نی_ مادر آرش از ا

 

 نجاست؟ ی_ مگه به تو گفته مادرش ا

 

 !دمشی_ آره... من د

 

 !ستی ن رانیمادرش االن ده ساله که اصال ا ی_ ول

 

 او با مادرش اومد خونمون! ی! ولست؟ین رانی_ ا

 

 کنه. ی پول داده تا نقش مادرش رو باز یکیبه  ی_ حتما مثل داستان هد

 

 به سرم کنم؟  یخدا! حاال چه خاک ینشستم و گفتم: وا نی زم یرو

 

بهت گفتم، اگه  یزیتو رو خدا نگو من چ یمقابلم نشست و گفت: بهش جواب رد بده، ول مهیحک 
 و خودت رو نجات بده. شی خوا یزاره...تو فقط بگو نم  یبدونه من دهن باز کردم، زنده ام نم 

 

 تونم خودم رو نجات بدم.  ینم گهیتونم... د یدادم و گفتم: نم  هیتک واریرو به د سرم
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  ی روان یدماکه مثل آ نمی ب یخونه ام، م نیا یمن که تو  ست،یده ن یکه نشو م یزی _ اقا اصال اون چ
براش   ینام  اسمنی از  ییوقتا هیخواد او رو ببخشه و  یم  یاز هد ییوقتا هیزنه و  یبا خودش حرف م

 تنها نباشه!  گهیبفرسته تا د ششیگه که قراره اون رو پ یم

 

 یبه آرش نگم، از خونه   یزیکرد چ  یکه التماس م  مهیو بدون توجه به حک  ستادمیلرزانم وا یپاها یرو
 زدم و با آژانس خودم رو خونه رسوندم. رونی آرش ب

 

به اتاقم رفتم و  ده،یگفت چمه و چرا رنگم پر یکه م  نیاس یبه خونه هم بدون توجه به  دنمیرس  با
 یبود، شماره  دهیکه آرش برام خر یدیجد یکنم، با شماره   یم کاریبفهمم چ  نکهیبدون فوت وقت و ا

چرا   پسزنم، گفت: الو...  ینم یمن حرف دید یرفتم که بعد دوتا بوق جواب داد و وقتمحمد رو گ 
   ؟یزن  یحرف نم 

 

 که بود، گفتم: سالم!  یرو قورت دادم و با هر جون کندن  بغضم

 

 که معلوم بود من رو نشناخته، گفت: سالم!... شما؟!  یلحن با

 

 !اسمنمینشستم و گفتم: من... من...  نی زم  یتخت و رو نییپا

 

 _.... 
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 _ محمد! لطفا... لطفا... 

 

 حرفت رو بزن.  عترینذاشت حرف بزنم که محمد گفت: من سرم شلوغه خانم! لطفا سر یلعنت  بغض

 

رو    دیسف واریو با بهت به د دمیکش  نییرو از گوشم پا  یسرم اکو شد که گوش یخانم گفتنش تو  لحن
 به روم زل زدم. 

 

نقطه  هیداده بودم و در سکوت، فقط به  هیکه به تخت تک ی در حالکردم و  ینم  هیبود که گر  بیعج
 شده بودم.   رهیخ

 

تونه کمکم کنه، همون محمد بود که  یکردم م یکه فکر م  یکنم و تنها راه حل  کاری چ دیدونستم با ینم
 باهام نداره.  یکار گهیگفت که د یزبون یو با زبون ب ختیدستم ر ی رو رو یاو هم آب پاک

 

کنم و نه داد و  یم هیدر سکوت به سر بردم و با خودم فکر کردم که چقدر سخت شدم که نه گر اونروز
 ندازم.   یبه راه م دادیب

کرد که   یم  یگفت و ابراز خوشحال یها م  هیاز حرف همسا قهیخبر، دم به دق یهم از همه جا ب  مامان
 . دیپاش  یقراره آرش دامادش بشه و با حرفاش، نمک به زخمم م

 

بعد در زدن وارد اتاق شد و   وسفی بودم که  رهی نقطه خ هی اتاق کز کرده و به  یگوشه هیباز هم  فرداش
  یزیچ  اسمنیزانوش نشست و گفت:  هی یکنارم و رو د،یاون حال و اوضاع د یمن رو تو یوقت

   ؟یست نش نجایشده؟! چرا ا
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 !  ینجوری_ هم

 

گردنبند ثابت   یرو مقابلم نگه داشت که نگاه من رو یخوام بگم چمه، گردنبند  ینم  دیکه فهم وسفی
دوستش  ن ی بب ،یکه در حقم کرد  هیپاداش لطف  دم،یرو از سود مغازه ام برات خر  نیموند و او گفت: ا

 !؟یدار

 

که دوباره گفت:   دمیآرش شده بود، نگاه کردم و با ترس خودم رو عقب کش ه یکه حاال شب وسفی به
   ش؟یری بگ یخوا  ی! نماسمنی

 

گردنبند خر   هیبا  یاز جام برخاستم و سرش داد زدم: به من دست نزن... چرا فکر کرد ییهوی  یلیخ
 شم؟   یم

 

 حالت خوبه!   ؟ی گ یم ی! چاسمنی و با تعجب گفت:  ستادیپاش وا یرو وسفی

 

 ... خواد من رو بکشه  یم  نیا نجا،یا ای: مامان تو رو خدا بدمیکش  غیج

 

 باهات ندارم.   یآرش شده بود، دستام رو گرفت و گفت: آروم باش، من کار هیمن شب  یکه برا وسفی
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  دم، یزدم، به سمت در دو یو همونطور که مامان رو صدا م  دمیکش رونی من دستام رو از دستش ب یول
و رو بهش با ترس گفتم: بهمن!... تو رو خدا با من   ستادمیدر، از حرکت وا یجلو  نیاسی دنیبا د یول

 نداشته باش.   یکار

 

 دنیکش غینشستم و شروع به ج  ن یزم یشد که من رو کیشکمش، بهم نزد یتو یبا نرده   بهمن
 کردم.  

 

و   هیو من با گر ستادیاچارچوب در و یتو یباال اومده بود، با نگران یمن، به طبقه  یکه از صدا مامان
کنه.... تو رو خدا  قیخواد بهم مواد تزر یالتماس رو بهش گفتم: مامان تو رو خدا نجاتم بده... اون م

 نزار منو بکشن.  

 

! قرصاش رو  نیاس یمن، داد زد:  یال ی بغلش گرفت و رو به بهمن خ  یبه سمتم اومد و من رو تو مامان
 ... زود باش!  اریب

 

 یاز جلو نیاسیداشت با حرفاش آرومم کنه، که  یو مامان سع دمیلرز یبغل مامان بودم و م یتو
 دراور گفت: مامان داروهاش تموم شده.  

 

نشو   کیو گفتم: به من نزد دمیکش غی ج  دنشیبگه که من با د یزی جلو تر اومد و خواست چ وسفی
 خواد من رو بکشه...  یبرن... او م  نجای... مامان! تو رو خدا کمکم کن... بهشون بگو از اوونهید
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  یگفت از اتاق خارج بشن که اونا هم به حرفش گوش دادن و من وقت نیاسی و  وسفیرو به  مامان
از اتاق خارج شدن، سرم رو   دم،ید یکه من اونا رو به شکل آرش و بهمن م  نیاسیو  وسفی دمید

 . ختمیاشک ر ریدل س هیکردم و  میبغل مامان قا یتو

 

که دوباره به سراغم اومده بودن، شب   ییهاجا ختم نشد و من باز هم با کابوس  نیماجرا به هم نیا
  یم رهی نقطه خ  هیبودم در سکوت فقط به  داریهم که ب یخواب نذاشتم و وقت هیمامان و بق یبرا

 شدم.  

 

 .  ادیباعث شده بود او به خونه مون ب نیدادم و ا یآرش رو نم یتماس ها جواب

 

  دمیکش یم  یفرض یخطا ن،یزم  یاتاقم نشسته بودم و با انگشتم رو یگوشه تو هیمن باز هم  اونروز
بهش نگاه کنم، گفتم: من حالم خوبه! نگران  نکهیمامانه، بدون ا نکهیا الیکه در زده شد و من به خ

 نباش.  

 

   ؟ید یاگه حالت خوبه، چرا جواب تماس هام رو نم _ واقعا! پس

 

که او وارد اتاق شد و در رو پشت سرش   ستادمیپام وا یآرش، با ترس رو یعصب  یصدا دنیشن  با
 بست.  

 

 هیتک  واریخواد بهم صدمه بزنه، همونطور که به د یم نکهیشد و من با تصور ا یم کیبهم نزد  آرش
 روش رو لمس کردم.   ی سفال یس داشتم، به سمت دراور رفتم و جا بر

 



 آتش سرد 

324 
 

رو    تیشد و گفت: چرا گوش  رهیو با باال انداختن دوتا ابروهاش، به چشمام خ دی رس میقدم هیبه   آرش
  ؟یجواب نداد

 

کتش باال رفت و من که احساس   یشلوارش جا داد که لبه   بیج یندادم و او دستش رو تو یجواب
 نداشته باش.   یسرش داد زدم: با من کار  اره،یرو از پشتش در ب یخواد تفنگ  یکردم م

 

رو برداشتم و به طرفش    یدر آورد و تفنگش رو به سمتم نشونه گرفت که جا برس بشی رو از ج دستش
  یشدنش، تو زی ر یبه کف اتاق خورد و صدا  یداد و جا برس یجا خال  عیسر یل یاو خ یپرت کردم، ول

 .  دیچی فضا پ

 

 ! ؟یشد وونهینگاهم کرد و گفت: د با تعجب  آرش

 

باهات   شهی دم هم ینداشته باش، قول م  یرو مقابلش نگه داشتم و گفتم: تو رو خدا باهام کار دستم
 باشم! 

 

چه   نجایبه اتاق اومده بود، به سمتم اومد و گفت: ا ،یداد من و شکستن جابرس  یکه از صدا مامان
 خبره؟! 

 

گفتم:   ه یتونه بهم صدمه بزنه، با گر  یراحت شد که آرش نم  المیخ  یو وقت دم یسمت مامان دو به
خواد من رو    یتفنگ داره، م نیاومده من رو بکشه.... تو رو خدا نزار منو با خودش ببره... ا نیمامان ا

 بکشه... 
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و  ستادیو او سر جاش وا  دمیکش  غیبگه که من ج یزی شد و خواست چ کیبا تعجب بهم نزد   آرش
 ... رونیفت: برو ب مامان رو بهش گ

 

خواد من رو   یکه رو به مامان گفتم: مامان کمکم کن، او م  دیمن، قاه قاه بهم خند الی خ یتو  آرش،
 بکشه و بهم بخنده... 

 

بهت صدمه  یزارم کس   یمن نم زم،یبغلش گرفت و گفت: آروم باش عز یمحکم من رو تو  مامان
 بزنه... آروم باش گلم.  

 

لبش نشست و از اتاق خارج   یگوشه   یواقعا اوضاعم خرابه، پوزخند دید یآرش نگاه کردم که وقت به
 شد. 

 

 

  یدکتر، تو  صیروانپزشک بردن و همون روز، من بنا به تشخ  شیمن رو پ  وسفیمامان و  فرداش
 آرامبخش شد.  یشدم و تنها مرهمم هم قرصا یبستر  یبخش روانپزشک

 

 . مارستانیپاش ب  هیپاش خونه باشه و  هیبودم و مامان مجبور بود  یشد که بستر یم یهفته ا کی

گفت    یموند. پرستار م ینم ادم ی یزیکابوس چ  اتی از محتو یول  دم،ید یهم شبا کابوس م  هنوز
 خوام.   یکنم، محمده و از او کمک م یتکرار م  دن،یکه موقع خواب د یاسم  نیشتریب

خواستم با    ینگفته بودم، چون نم یزیدکتر، چ   یکس حت چیو اوضاع آرش به ه مهیحک یحرفا از
 بشه و آبروم رو ببره!   وونه یاقدام اونا، آرش د
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سوال جورواجور،   یکل  دنیاومد و بعد پرس تمیزیو یتنها بودم که خانم دکتر برا  مارستانیب  یتو اونروز
   ه؟ی: محمد کد یازم پرس یا مانهیبا لحن صم 

 

شد و گفت: پرستارت   رهیتخت نشسته بودم، با تعجب بهش نگاه کردم که به چشمام خ  یکه رو من
... لطفا بهم بگو محمد  یخوا یو ازش کمک م  یزن  ینفر به اسم محمد رو صدا م  هی شهیگه هم یم
  ه؟یک

 

  _ .... 

 

 خوام کمکت کنم....  یکنه!... با من راحت باش! من م یبهت نم   یسکوت کمک نی! ازمی _ عز

 

که ندونسته  یرو به دستام دوختم و گفتم: محمد سرگرد مبارزه با قاچاقه... او من رو از باند نگاهم
 رو ترک کنم... من... من... دوستش داشتم... ادی واردش شده بودم، نجات داد و کمکم کرد اعت

 

   ؟یدار ای... ؟ی:دوستش داشتد یکه دکتر دوباره پرس ختیگونه ام ر یرو  یاشک یقطره 

 

 دارم.   یداشته باشم... ول دینبا _
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 _ او االن کجاست؟  

 

 دونم.  ی_ نم

 

   ؟یازش دار یشماره ا  ای_ تو آدرس 

 

   کار؟ی چ نیخوا ی: م دم یپرس یوحشت زده شد و با نگران نگاهم

 

 گم.   یبهش نم یخاص  زیخوام باهاش حرف بزنم...نگران نباش! چ ی_ م

 

 _ شماره اش رو حفظم. 

 

 کرد.   ادداشتیو هم او شماره رو  به روم لبخند زد و ازم خواست شماره رو بهش بگم دکتر

بهم  یهم هست که بخوا یا گهید زی هم که کارش تموم شد و خواست بره، رو بهم گفت: چ یوقت
   ؟یبگ

 

خوام اگه   یندازه... م یم مکه توش ترک کرد یاتاق ادیاتاق برام سخته، من رو به   نیا ی_ موندن تو
 .  رونی اشکال نداشته باشه، برم ب
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گم بهت اجازه بده   یخواد... من به پرستار م   یتازه رو م یکه دلت هوا هیعال  یلیخ نی_ چه خوب! ا
 .  یفقط لباس گرم بپوش که سرما نخور ،یبر

 

 _ چشم! 

 

 برسم... فعال خداحافظ!   ضامیمر هی من برم به بق  گهیبال... خب د ی_ چشمت ب 

 

 _ خداحافظ... 

 

 شدم.  رهی خ  اط،یح یتک درخت گوشه   ریز  مکتیو به ن  ستادمیرفتن دکتر، پشت پنجره وا با

 

رو از پشت پنجره،   یکه داروم رو بهم داده بود، صندل  یسرد نبود، به پرستار یل یروز بعد که هوا خ دو
و از ساختمون   دمیرم، پالتو پوش  ینم یدور یرو راحت کردم که جا الشی خ  ینشون دادم و وقت

 زدم.    رونیب  مارستانیب

 

 رفتم و روش نشستم.   یشروع به قدم زدن کردم و آهسته به سمت صندل مارستان،یب ی محوطه یتو

رو راحت کرده بودم که حالم بهتر از قبله و از پس   الشیمامان خواسته بودم کمتر بهم سر بزنه و خ از
 .  امیمخودم بر  یکارها
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درخت   ری ز مکتین  یشد گفت فقط من بودم که رو یمثل هر روز خلوت بود و م مارستانیب یمحوطه
 نشسته بودم. مارستان،یو پشت به ساختمون ب 

 

او   یول  اد،یب دنمیبودم و مامان گفته بود که چند بار خواسته به د دهیمدت ند نیا یرو تو  آرش
 او، حالم رو بدتر کنه!   دنیمانعش شده و بهش گفته که ممکنه د

 

بهش فکر نکنم، سرم رو به دو طرف   گهید نکهیا یآرش شده بود و من برا ریهم ناخواسته فکرم درگ باز
 تکون دادم و چشمام رو بستم. 

 

و باز  چشمام ر یرو احساس کردم، ول  یصندل   یرو یکه چشمام بسته بود، نشستن کس همونطور
بسته به  یدونم با چشما  یکه کنارم نشسته بود، گفت: نم یکه کس نکهیگذشت تا ا ینکردم و لحظه ا

 قشنگ جا خوش کرده باشه.   یزایفکرت، چ  یتو دوارمیام  یول  ،یکن  یفکر م یچ

 

  انیپا یصدا متعلق به محمد باشه و با خودم گفتم حتما باز هم توهم زدم و برا   نیشد ا ینم  باورم
 نیمن توهم نزده بودم و ا یباز و به سمت صدا نگاه کردم، ول  عیتوهم، چشمام رو سر نیبه ا دادن

 نشسته بود.  یصندل  یرو محمد بود که با فاصله از من و

 

سکوت گفت: دکترت   هیشدم و او بعد چند ثان رهی دلخور و متعجبم رو ازش گرفتم و به روبه روم خ نگاه
 ...  یزن یخواب اسم من رو صدا م  یبهم گفت که تو، تو

 

 شما رو به زحمت انداختم.   شونمیپر ی_ شرمنده، با خوابا
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   ه؟یعلتش چ یبگ یخوا  ی_ نم

 

که   یرو بفهمه... از کس قتیکمک بخوام که نخواست حق  یاز کس دیدونم چرا با یدونم!... نم ینم  _
 داشتم تنهام گذاشت...   ازیبهش ن  یوقت

 

 هم وجود داره؟  دمیاز اونچه که د ریغ یزی... مگه چ؟یقتی_ چه حق

 

که راحت   ستم ین یکه دختر یدیو فهم  یانقدر منو شناخت  م،یکه با هم بود یمدت یکردم تو ی_ فکر م
 بزارم!   یکس  اری خودم رو در اخت

 

 شدم.   ینم  تی شناختمت، انقدر اذ ی_ اگه نم

 

 رو بشنوم!  قتیتا حق  نجامینگفتم که دوباره خودش گفت: من ا یزیچ

 

 ! رهی د دنیشن یبرا گهی_ د

 

   ه؟ی_ منظورت چ

 

که بگم؟...  ینخواست یدیشن یم  دیکه با یاشک گونه ام رو نوازش داد و گفتم: چرا وقت یها_ قطره
 ! ... ؟یبهم بد ی از وقتت رو نخواست هی ثان هیکه بهت زنگ زدم،  شی چرا چند وقت پ
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... من فقط ازت  یخواستم بگم که کمکم کن یادامه دادم: من فقط م هیطرفش برگشتم و با گر به
نسبت بهم داشته  یحس هیکردم هنوز هم ته قلبت ممکنه   یخواستم، چون احساس م  یکمک م

 ... یباش 

 

 تونم بهت بکنم؟  یم  ی_ آخه من چه کمک 

 

جواب دادم:  تی ، دستام رو با حرص مشت کردم و با جدکردم یم هیاصال من نبودم که گر نکهیا مثل
 ! یچشمم بکش  یآرش رو مثل دکتر و دار و دسته اش جلو  یتون یم

 

   ؟ی نیب  یتعجب نگاهم کرد و گفت: تو من رو شکل قاتال م با

 

 ! ؟یستی_ مگه ن

 

_ ..... 

 

... حتما تفنگ  گهید یس یمگه نه؟! تو پل ،یبهم بد یتون یتفنگ که م هی! حداقل شی کش ی_ اگه نم
 ! یدار

 

 _ تفنگ بهت بدم؟  
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 ... رهی بم دینفر رو کشته و با هی_ آرش 

 

چرا با   ه؟یچ  قتیکنم بگو حق  ی... خواهش میگ یم یچ نمی تو رو خدا درست حرف بزن بب اسمنی_ 
   رون؟یب  یاون پسره آرش رفت 

 

خواهش و التماس ازم خواست که   یزنگ زد و با کل  شدم و گفتم: آرش بهم رهی به روبه روم خ  دوباره
دست از سرم   نکهیا یبره... من هم برا رانیخواد از ا یگفت م یم  م،ینیرو بب  گهی بار هم د نیآخر یبرا

 ختهی آور ر بخوا یقهوه ام دارو یبود و تو دهیآرش نقشه کش یشاپ رفتم، ول  یبرداره به اون کاف 
ازم عکس گرفته بود.... بهم گفت اگه باهاش نباشم   ی بودم و اون عوض هوشیبود، اون شب من ب 

رو بگم، با خودم فکر کردم تو   یفرسته.... اون روز بهت زنگ زدم تا همه چ  یهمه م یعکسم رو برا
 .... یول  ،یزد یکتکش م  ر ی دل س هیو  یریگ یآرش رو ازش م یو اگه بهت بگم، گوش یپشتم

 

جز بودن با آرش ندارم،   یکردم که چاره ا یسکوت کردم و دوباره ادامه دادم: خودم رو راض یا لحظه
که به خاطر   هیآدم روان هیاو  ست،یکردم ن یکه فکر م  ی آرش اون آدم  دمیفهم شیچند وقت پ  یول

منه که   تکرده و بعد او رو کشته.... حاال هم نوب وونهیزن اولش، زن دومش رو اول د انتی انتقام خ
 زن اولش، کشته بشم.  انتی به خاطر خ

 

دوباره بهت زنگ   دم،یرو در موردش فهم نایا یبود، نگاه کردم و گفتم: وقت  رهیاو که به روبه روش خ به
تو باز   یولکنه، پس به تو زنگ زدم،   یرو خرابتر م یبگم همه چ وسفیکردم اگه به  یزدم، چون فکر م

 ... یبشنو یهم نخواست

 

 ! من...من.... اسمنی_ 
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 یکردم برا  یفکر م ،یکن ی برام م ی دوستت دارم، هر کار  یاگه بدون یافتادم و گفتم: گفته بود هیگر به
 ترسم!   ینم یچ یاز ه گهید ،ی... گفته بودم اگه باش یکنارم  شهیهم

 

  هیاصال گر نکهیداد و من باز هم مثل اچشماش گذاشت و فشار  یرو دو طرف صورتش و رو دستاش
 . یخوابم هم نباش  یتو گهیدم که د  یاز امروز، بهت قول م یکردم، گفتم: ول ینم

 

   ؟یقلبت چ ی_ تو

 

 _ ..... 

 

 من هست!  یبرا ییشد و گفت: پس هنوز هم ته قلبت جا رهیچشمام خ  به

 

 کنم! یبالخره فراموش م یکنم، ول  یبندم و سخت فراموش م ی_ مشکل منه که زود دل م

 

 !یفراموش کن   یمحاله بتون گهیگذاشت و گفت: د یصندل  یپشت یرو رو آرنجش

 

  

کردم و بدون توجه بهش، به    میپالتوم قا بیج یجام برخاستم و با احساس سرما، دستام رو تو از
 قدم برداشتم.  مارستانیسمت ب 
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رو هم برام آورد و   یخبر خوش  ،یع یگل رز طب  اومد و عالوه بر دسته دنمیروز بعد باز هم محمد به د دو
حذف عکسا از حافظه اش، اون رو به دوستش  یو برا دهیدزد ییجورا هیآرش رو  یگفت که گوش 

 داده تا رمزش رو باز کنه. 

 

 ! ؟یهم بلد یگفتم: پس دزدلبم نشست و  یرو یرو برداشته، لبخند یمحمد گفت که گوش یوقت

 

چشمام گفت: من به خاطر تو   یشدن تو  رهی شد و با خ ک یبودم، نزد ستادهیمن که پشت پنجره وا به
 کنم.   یم  یهر کار

 

  الیخ یو هر کس تو  ییشلوارش جا داد و دوتا بیج یرو ازش گرفتم که دستاش رو تو  نمیغمگ نگاه
 . میشد ره یخ  رونی خودش، به ب

 

 

که صدام زد و ازم   یپرستار یزدم که با صدا   یتختم چرت م یظهر بود و من رو کینزد فرداش
بدونم من رو به   نکهیزدم و بدون ا  یم جیکه گ یاومدم و در حال  نییخواست باهاش برم، از تخت پا

 و باهاش همراه شدم.  دمیبره، لباس پوش  ی کجا م

 

که داخل محوطه بود رو برام   ین یه، در عقب ماشو پرستار میخارج شد مارستانیهمراه پرستار از ب  به
 .  نمیبش  نیماش یباز کرد و ازم خواست تو
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پرستار با   یول  دم،یپرستار رو ند  نیکه من تا حاال اصال ا دمیترس به پرستاره نگاه کردم و تازه فهم با
 !  یر ینم  یبد ی! جازمی هول داد و گفت: نگران نباش عز نیلبخند من رو به داخل ماش

 

 نگاه کردم.   نهیآ یبرام آشنا بودن، تو  بیراننده که عج ینشستم و به چشما نی ماش یتعلل تو با

 

با ترس رو به راننده گفتم: آقا   م،یشدخارج   مارستانیب اطیاز در ح یرو روشن کرد و وقت  نی ماش راننده
   ؟یبر  یمن رو کجا م

 

 یخونه می ر  ی! مزمی و او گفت: سالم عز دمیکش ینیآرش، ه دنیبه سمتم برگشت و من با د انندهر
 ! گهیخودمون د

 

 .  امی کجا نم چی... من با تو ه یرو نگه دار عوض   نی: ماشدم یزدم، رو بهش غر  یم جیهنوز گ نکهیا با

 

! اون پسره بهت گفت که حق  زم؟ی بود گفت: چرا عز دهی که به شدت آزار دهنده و کش یبا لحن  آرش
   ؟یایبا من ب  یندار

 

 ... وونهی_خفه شو د

 

 سرم داد زد: با من درست حرف بزن.  تی عصبان با
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  شه؟ی م یاگه درست حرف نزنم چ  خودش جواب دادم: مثل

 

 ... یکن  یرو تجربه م ی_ مرگ سخت تر

 

 کرد.  دنیها شروع به خند  وونهیم و او مثل دحرفش، با ترس آب دهنم رو قورت داد نیبا ا 

 

از پشت لباسم رو   تیشم، با عصبان   ینم ادهی پ نیمن از ماش دیو د میدیهم که به خونه رس یوقت
 انداختم. نیزم یگرفت و من رو با خودش به داخل خونه کشوند و وسط هال رو

 

زانوش نشست   یبگم که کنارم رو یزیبودم به سمتش برگشتم و خواستم چ نی که پخش زم همونطور
که  دهیرس  یی: حاال کارت به جادی دندوناش غر نی و از ب  دیمقدار باال کش هیام، من رو  قهیو با گرفتن 

 ! یضکشمت عو ی!... خودم میدزد یمن رو م یو گوش یزار  یقرار م مارستانی ب یبا اون پسره، تو

 

  نکهی نشوندم و بدون ا یصندل  یو رو  دیام باال کش قهی ام رو رها کنه، من رو از  هقی نکهیا بدون
  یصندل یهاکه از قبل آماده کرده بود، دستام رو به دسته یمن، مانع کارش بشه، با طناب  یتقالها

 بست.  

 

ساکت موندم   نیافته، بنابرا یشه و مرگم زودتر اتفاق م ی م  یعصب شتریبزنم، ب   یدونستم اگه حرف  یم
مشت  هی!... همه تون نیگفت: شما زنا همه تون مثل هم تیشدم که با حرص و عصبان  رهی و به او خ
 کشم.  یخودم م یو با دستا نجایو ا  ارمیتون رو م یک ی یک ی... خودم ن،یکار انتی آشغال خ
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 گهیو گفت: بهت گفته بودم د ستاد یروبه رو وا هویزد،   یرفت و حرف م یکه تا حاال جلوم رژه م او
 ... نگفته بودم؟! ،یخوام با اون پسره ارتباط داشته باش  ینم

 

 ندادم که داد زد: نگفته بودم؟! ی _ جواب

 

 ترس جواب دادم: چ... چرا. با

 

 کرد؟   یم ی و اتاق تو، چه غلط  مارستانیب  ی_پس او تو

 

 ... فقط... یچ ی... هی_ ه

 

 ؟ ی.... ها!... فقط چی_ فقط چ

 

من حالت رو بد   دنیچون د دنت،ید امین  نیگ یگفت: به من م یآرومتر یندادم و او با صدا یجواب
 اونجاست!  قه،یکنه!... اونوقت اون پسره دم به دق یم

 

 خودم....   یکشتم، با دستا نجای رو هم هم یحرف، به سمت پله ها رفت و گفت: هد  نیگفتن ا با

 

 ! ؟یچجور یبدون  یخوا یطرفم برگشت و ادامه داد: م به
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سر داد و گفت: موهاش رو گرفتم و از پله ها باال بردمش...  یا خنده د،یوحشت زده ام رو که د نگاه
 خواست رهاش کنم، منم رهاش کردم....   یو م  دیکش یم  غیاو ج

 ! نییدم، از پله ها قل خورد و اومد پارهاش کر یخودش خواست!... وقت آخه

 

شد!.... مجبور   یکم زخم  هیسخت جون، نُمرد و فقط  یخنده گفت: دختره   انیقهقهه زد و م دوباره
 یباال بردمش!.... با چشما یباال   نباریا یو از پله ها باال ببرمش، ول  رمیشدم دوباره موهاش رو بگ

  ولشکرد به بچه اش رحم کنم، التماس کرد  یکرد که نکشمش، التماس م  یبهم التماس م  یاشک
 کنم!.... خب! منم ولش کردم! 

 

بار هم خودش مرد و بچه اش....    نیگفت: ولش کردم و ا تی دستاش رو مشت کرد و با عصبان آرش
 من بود!... یاصال از کجا معلوم اون بچه، بچه 

 

 

نشست و گفت: دلم براش سوخت! ...  یآخر یپله  یبود، روبرام ثابت شده  شی وونگیکه حاال د آرش
بشم و بکشمش، به چشمام زل زد و گفت که  یعصب  نکهیگفت دوستم داره، قبل ا یم یوونک یآخه ح

رو دوست   یا گهیاز من کس د ری او حق نداشت غ یهم منو دوست داره و هم بچه مون رو!... ول 
 داشته باشه!.. حق نداشت! 

 

جرأت حرف زدن داشته باشم، فقط اشک   نکهیخودم تصور کردم و بدون ا یرا رو ب یهد سرنوشت
 .ختمیر
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اش تموم شد، رو به من  هیهم که گر یکرد و وقت یم  هیپله نشسته بود و مثل بچه ها گر یرو  آرش
بوده  وونهیکه من او رو کشتم! گفتن چون د دینفهم  یبود، کس  یزن من و کامال روان  یگفت: هد

 ! یستیزن من ن یول ،یهست وونهیکنه! د یات فرق م  هیتو قض یه ها انداخته!... ولخودش رو از پل

 

به   یهنوز راه یبه من شک نکنه! ول یکنم که کس دایرو پ  یراه هی دیجاش بلند شد و گفت: پس با از
 ! یتا امشب زنده بمون یو تو فرصت دار دهیذهنم نرس

 

 زنگ خورد و او جوابش رو داد.  شیحال گوش  نیکه در هم  ختیگونه ام ر یرو یشتریب  یاشکا

 

و از قضا درست هم حدس زدم،   نهیخواد او رو بب یشرکت م  یتو یحرف زدنش حدس زدم کس از
: پسره  دی دندوناش غر نیچون با قطع شدن تماس، به سمتم حمله کرد و با چنگ زدن به موهام از ب 

 زرنگ ترم!  یل یکور خونده، چون من از او خ یاومده سراغ من، ول ،یستیتو ن دهیاحمق! تا فهم  ی

 

 بلند برداشت.  یقدما  ،یحرف، موهام رو رها کرد و به سمت در ورود  نیبا گفتن ا او

 

زدم، به حال خودم اشک   یم ج یکه هنوز هم گ  یبلند و در حال یو با صدا هیگر ریرفتنش، زدم ز با
 . ختمیر

 

رو  یدفعه هد هیفرا گرفته بود که  یکردم و خونه رو سکوت بد ینم هیگر گهی گذشت و من د یمدت
 رفت.  یخونه راه م یتو یزخم   که با سر دمید
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آرش،   یقهقهه   یو به بعد صدا  غشیج  یصدا دنیبا شن یچشمام رو بستم، ول  نمش،ینب نکهیا یبرا
 چشم باز کردم و با ترس به سمت پله ها نگاه کردم.  عیسر

 

 یکه م  دیچ یپ  یخونه م یبودمش، تو دهیبودم و نه د دهیکه اصال نه صداش رو شن  یهد یصدا
 !وونهیمن دوستت دارم د  ،یا وونهیگفت: آرش تو د

 

 کنم! هیگر یکه حت دمیترس یکردم و م یترس و وحشت به اطرافم نگاه م با

 رفتم. ش ی و من از ترس تا مرز سکته پ دیچ یپ یخونه م یتو ،یهد یهیآرش و گر یخنده  یصدا

 

شده و از ته دل آرزو   دیل گچ سفمطمئن بودم که رنگم مث یول  نم،ینبود که خودم رو توش بب یا نهیآ
 بده.  انیو توهمات پا الیخ  نیکردم که آرش زودتر برگرده و به ا

 

 هیحد ممکن باز کردم که   نیاومد، چشمام رو تا آخر یم  نییروبه روم پا یکه از پله ها یهد دنید با
 .دیبه سمت من دو  ش،یو سر خون  دیبا صورت سف یدفعه آرش از پشت بهش حمله کرد و هد

 

 از حال رفتم. دیبهم رس یهد یو وقت دمیکش غی توانم ج نیآخر با

 

دادم و چشمام رو   رونی ام رو بصورت و بدنم، نفس حبس شده یشدن سطل آب رو  یاحساس خال با
 باز کردم.  
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گذاشت و گفت: چقدر خوابت   زیم یدستش رو رو  یبود، پارچ تو ستادهیکه رو به روم وا آرش
 صدات زدم!  ی! کلهنیسنگ

 

با المپ روشن شده بود، نگاه کردم و گفتم:   ، یهوشی که حاال بر عکس قبل ب یترس به او و خونه ا  با
 ش؟ یبود!... کشت نجای... کجاست؟... او االن ایُه... هد

 

 !  یعوض شی گفتم: کشت هینگاهم کرد و من با گر متعجب

 

 رو کشتم. یبه قهقهه افتاد و گفت: آره... کشتمش... من... من... هد  آرش

 

...  ینشو عوض کیشد و من با تمام توانم داد زدم: به من نزد کیخنده اش تموم شد، بهم نزد یوقت
 ... نجاستی... او هنوز اشی تو نکشت

 

 !  یتر هم شد وونهی د ،یبود وونهیخنده گفت: د انیزد و م  قهقهه

 

بهم نداشته باشه که  یخواستم کار دادیبه دو طرف تکون دادم و با داد و ب  یصندل   یرو رو خودم
  یخونه م ن یصورت از ا نیدر ا یبهت ندارم، ول  یو گفت: باشه! امشب کار ستادیدرست سر جاش وا

 گردم.   یرم و صبح دوباره بر م 

 

 شدم و گفتم: نه... نه! تو رو خدا نرو!   رهی وحشت بهش خ با
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 که امشب کارت رو تموم کنم؟!  یس موافق_ پ

 

 _ تو رو خدا بزار من برم... 

 

 .  گردمیرم و صبح دوباره برم یخودم م   یول ،یتونم بزارم بر ی_ تو رو که نم

 

 تنها نذار...  نجایکنم نرو! من رو ا یسمت در رفت که داد زدم: خواهش م به

 

 !  ینی بهتر کابوس بب  ک،یتار یگذاشت و گفت: فکر کنم با خونه  دیکل یرو رو دستش

 

 کنم آرش...  یتکون دادم و گفتم: خواهش م یصندل یخودم رو رو  دوباره

 

حال برق کل خونه قطع شد و من از   نیبرداشت و به سمتم اومد که در هم د یکل یرو از رو دستش
 .  دمیکش غی ترس ج

 

 یکه! من برق رو خاموش نکردم... پس حتما هد یدی گفت: د دمش،ید ینم  یکی تار یکه تو آرش
 خاموش کرده! 

 

. « از  نیش  یهم م یبرا  یخوب یدوستا  یگفت »با هد نکهیو او بعد ا هیگر ریحرفش من زدم ز نیا با
 زد.   رونی خونه ب
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در خونه باز شد و من از ترس نفسم رو   هوی کردم که  یم  هیبلند گر یرو بسته بودم و با صدا چشمام
 اومدن، گوش دادم.  یکه به سمتم م  ییقدم ها یحبس کردم و به صدا نهیس یتو

 

آروم محمد   یقدمها قطع شد و به جاش صدا یصدا هویچشمام رو باز کنم وحشت داشتم که   نکهیا از
 ! تو حالت خوبه؟! اسمنیکه گفت:  دمیرو شن 

 

نورش   نکهیا یصورتم گرفت و من مجبور شدم برا یرو رو یباز کردم که محمد نور چراغ قوه ا چشم
 طرف برگردونم.  هیچشمم رو نزنه، صورتم رو به 

 

گذاشت و مشغول باز کردن دستام شد و من در سکوت فقط نگاهش کردم   نی زم  یچراغ قوه رو رو 
 .  میبر نجایاز ا دیشو، باو گفت: پا  ستادیپاش وا یکه با تموم شدن کارش، رو

 

 کشه...   یمنو م نه،ی ترس و وحشت گفتم: اگه... اگه آرش من رو با تو بب با

 

 تونه بکنه!   ینم یشده، کار ری خم شد و با نگاه کردن به صورتم گفت: آرش دستگ یکم

 

   م؟یبر یاو رو نم  ؟یچ یدور و برم نگاه کردم و گفتم: هد به

 

  ؟ی: هدد یبا تعجب پرس محمد
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 کشه!  یوگرنه آرش او رو م  م،یببر  دی_ آره! او رو هم با

 

  ه؟یک ی_ هد

 

 !  رهیم یم  یزیاز خون ر مشیو اگه نبر هیزن آرشه، سرش زخم  _

 

 !  ستین  یکه کس  نجایا ی_ ول

 

بود، نگاه کردم و با اشاره بهش گفتم: اونجاست   ستادهیپله ها وا یو باال یک یتار یکه تو یهد به
 کنه!  یکه داره نگامون م  شینیب یم یگرد! اگه بر گهید

 

 .  ستین یزیاونجا که چ یکه من اشاره کرده بودم، نگاه کرد و گفت: ول  ییبه جا محمد

 

 ! شی نیب  یکه نم  کهیگفتم: حتما تار رم،یبگ ینگاهم رو از هد نکهیا بدون

 

 رفت.   یبهمون پشت کرد و به سمت اتاق  یگرفت که هد ینور چراغ قوه رو به سمت هد محمد

 

زارم آرش بهت صدمه بزنه، لطفا   ی خوام نجاتت بدم، نم  یجام برخاستم و رو بهش گفتم: نرو! من م از
 !  ایبا من ب 
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... دارم ؟ یر  ی! کجا ماسمنیها پا تند کردم که ناگهان محمد دستم رو گرفت و گفت: سمت پله  به
 .  ستین یگم اونجا کس  یبهت م

 

بکشم، داد زدم: هست! تو   رونی داشتم دستم رو از دستش ب یسع  نکهیافتادم و همراه با ا هیگر هب
   ؟یکمکش کن یخوا  یکشه... چرا نم یآرش او رو م می... اگه ما برشی نی بب  یخوا ینم

 

 شه؟   یوصل م یبرق ک  ن یداد زد: پس ا رونیجواب من رو بده، رو به ب نکهیا یبه جا محمد

 

  الیخ یتو ی! هداسمنیخونه روشن شد و او رو به من گفت:  یاز حرفش نگذشت که فضا یزیچ
 . میبر ای نداره، پس لطفا ب  تیتوئه! او واقع

 

با محمد همراه شدم و با هم از خونه   دم،یرو ند یهد یباال نگاه کردم و وقت یبه سمت طبقه گهید بار
 . میخارج شد

 

آرش نشسته بود و با غرور به نا کجا آباد نگاه   شیکی یکه تو  بود سیپل  نیدو تا ماش اط،ی ح رونیب
 کرد.   یم

 

نشستم و او هم بعد بستن در سمت من،   نیماش یخودش رو برام باز کرد که تو  نیمحمد در ماش 
 رو روشن کرد.  ن یپشت فرمون نشست و ماش
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   ؟نجامیمن ا یدیآرش، گرفتم و گفتم: از کجا فهم  یونی اع یرو از خونه نگاهم

 

به شرکتش رفتم و از   نیهم یسر اونه، برا ری نبودنت ز  دمیفهم ،یکه از آرش کرد ییفای_ با تعر
 .  میدیرس  نجایو به ا میکرد بشیحرکاتش مطمئن شدم که کار خودشه، بعدش هم که تعق

 

که با   نی ! نازن ه؟یک  ریتقص یفکر کردم که مرگ هد نیشدم و به ا رهی خ رونیکنارم به ب  یشهیش از
 آرش؟  ای کرده بود،  یآرش رو روان  انتش،یخ

که باهاش   یاون پسر یعنیخواست؟!  یم یچ گهیمگه د ن؟یدل نازن ریزده بود ز یچرا خوش آخه
 از آرش داشت؟!   شتریب  یدوست شده بود، چ 

 معرکه بود!... واقعا چرا؟!  گهیتوپش هم که د  ی! وضع مالافهی بود و هم خوش ق  پیهم خوش ت  آرش

بعد ازدواج از همسرش دل زده بشه و  یممکنه کس یعن ینفر انقدر سخته؟  ه ی یموندن به پا یعنی
 او رو نخواد؟   گهید

 

 

به حرف اومد و گفت:   د،یاز حدم رو د شیکردم و محمد که سکوت ب یدر سکوت به آرش فکر م  من
   ؟یکن یفکر م یبه چ

 

 یمرد، بخواد همه ایزن  هیم دوختم و گفتم: به نظر تو خسته کننده است که رو به روبه رو نگاهم
 نفر بمونه؟  هی یعمرش رو به پا

 

 ممکنه!  ر ی باشه که غ ونیعشق و عالقه در م ی_ اگه پا
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 ره؟   ینم  نی عالقه به مرور از ب نیا یعنی_ 

 

 شه!   یهم م شتریتازه ب چ،ی ره که ه  ینم  نی_ از ب

 

 شن؟!   یکه با عشق ازدواج کردن، از هم جدا م ییاز اونا  یل ی_ پس چرا خ

 

مدت از ازدواج که  هیگن  یکه م  دمیرو نشناخته باشن... من شن  گهی_ ممکنه قبل ازدواج خوب هم د
کنن، اونجاست   یبا عقلشون به هم نگاه م نیشه و تازه طرف  یمقدار کم رنگ تر م هیگذره، عالقه  یم

  نهیب اگه ب یشه، ول   یعاشقش م شتریب نه،یهمسرش بب  یخوب رو تو   یاخالق اتی خصوصکه اگه طرف 
 شه!   یکرده، ازش دلسرد م یکه او فکر م  ستین یاون کس

 

 _ پس ممکنه که از هم دلسرد بشن!  

 

  یشن، ول   ی وجود نداشته باشه از هم دلسرد م  نایو ا ی_ گفتم که! اگه اخالق خوب و از خودگذشتگ 
 کنه!   یشه و بهش محبت م یاز قبل عاشقش م شتر یخوبه، ب یل یخانمش خ نهیبب اگه مثال مرد 

 

 کرده!  یمحبت م  نیخوب بوده و به نازن   یلیکه آرش خ  دمیمن شن ی_ ول

 

 ! ه؟یک گهید نی_ نازن 
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 کرده!   انتی _زن اول آرش که بهش خ

 

جور آدما رو نتونستم خوب  نی توأم با خنده گفت: شرمنده! من هنوز ا یروم لبخند زد و با صدا به
 بشناسم! 

 

  ه؟ی: نظر تو چ د یپرس یلبم اومد که با لحن آروم یرو  لبخند

 

   ن؟ی _ در مورد نازن

 

 _ در مورد خودمون! 

 

ر  تا آخ  می تون یم م،ینگاهش کردم که ادامه داد: به نظرت اگه ما با هم ازدواج کن یو سوال متعجب
 ! م؟یو از هم دلسرد نش میعمر کنار هم بمون

 

دم، گفت: ممکنه تو االن به خاطر   ینم  یمن جواب دید  یانداختم و او وقت نیی خجالت سرم رو پا  با
 ترس تموم شد...  نیبعدا که ا یول   ،یباهام باش یدم، بخوا یکه من بهت م یت یترس و احساس امن

 

 !  ستین نطوری_ا
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 ه؟یدرشت و متعجب، نگاه خندونش رو به چشمام دوخت و گفت: پس چطور یچشما با

 

من  لبش ادامه داد:  یزده بودم، گاز گرفتم که با لبخند رو  ییهویکه  ی رو از خجالت حرف لبم
 !  ست؟ی ن نطوریا یمنتظرم...چ

 

 ! ستیمدت ن هی یافتاده جواب دادم: برا نییسر پا با

 

 ابوس؟!! ترس و ک ست؟ی مدت ن هی یبرا ی_ چ

 

 _ نه!

 

   ؟ی_ پس چ

 

که بهش عالقه  یندادم و او دوباره گفت: لطفا واضح حرف بزن، من حق دارم بدونم دختر یجواب
 به خاطر عالقه؟!  ا یخواد  یدارم، من رو به خاطر فرار از ترس م 

 ! نهیب  یکه کابوس م ینه! فقط تا زمان  ایبخواد  شهی هم یمن رو برا قراره

 

 الی او خ یحس شده بودن، ول  یو انگشتام از خجالت ب  دیکوب  یام م نهیس یمحکم به قفسه  قلبم
 ... ایکنم؟! عشق   یسقف زندگ هی ری با تو ز  یچه حساب  یکوتاه اومدن نداشت که ادامه داد: من رو
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………  _ 

 

 ! ؟یجواب بد  یخوا  ی_ نم

 

من تو   یکن  یو گفتم: چرا فکر م دمیپشت سر همش، به سمتش چرخ یاز سوال یو حرص   تی عصبان با
 خوام؟   یرو به خاطر کابوسام م 

 

 ! ؟یخوا یم  ی_ پس به خاطر چ

 

که من االن تو رو   یدیسر داد و گفت: فهم یدادم که قهقهه ا هیتک یصندل  یحرص به پشت با
 ! ؟یکردم و تو بهم جواب داد یخواستگار

 

 گرفتم و با حرص گفتم: من کجا بهت جواب دادم؟!  یلصند یام رو از پشت  هیتک

 

 ه؟یجوابت منف  یعنی_ 

 

 !  ی_ من گفتم بهت جواب ندادم، نه مثبت! نه منف

 

 !  یحرف دلت رو بگ یشه، نتون  یوقتا باعث م  یبعض ی خوبه، ول  یل یخ ا ی_ ح
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کن زودتر خوب  یادامه داد: سع ی دادم و چشمام رو بستم که بعد مکث هیتک  یصندل  یبه پشت  دوباره
 سقف و تا آخر عمر کنارت بمونم.   هی  ریصبرانه منتظرم با تو برم ز یچون من ب ،یو به خونه برگرد  یبش

 

 مارستانیب یمحوطه  یتو نیچشمام رو باز کردم که ماش  یشدم و وقت   ایحرفش غرق در رو نیا با
 متوقف شد. 

 

 ! اسمنی گذاشتم که صدام زد:  رهیدستگ یباز کردن در، رو یرو برا مدست

 

  یک یداشبورد برداشت و اون رو به سمتم گرفت و گفت:   یرو از رو یطرفش برگشتم که قرآن کوچک  به
  یل یذاره و همه جا مراقبته! من خ یوقت تنهات نم  چی که ه یک یکنارته،  شهی باالتر و بهتر از من هم

  اسباش و هر وقت احس ادشیبه  شهیاز من دوستت داره، پس هم  شتریب یلی او خ یخوامت، ول یم
 به خودش پناه ببر!   ،یترس کرد

 

 از من هوات رو داره!   شتریبه خدا توکل کن، او ب شهیشدم که گفت: هم رهی چشماش خ به

 

 ! یآورد  ادمیرو به  زایچ نی رو از دستش گرفتم و گفتم: ممنون که ا قرآن

 

نگاهش،  یشدم و با بدرقه   ادهیپ ن یلبش نشست که با گفتن خداحافظ، از ماش  یرو یهم لبخند باز
 رفتم.  مارستانیبه سمت ب 
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ه اش  کمک خواستن از خودش، از بند یآورده بود که از خدا غافل شدم و به جا ادمیچه خوب  محمد
 کمک خواستم. 

 حرف محمد از ته دل از خدا خواستم خودش مراقبم باشه و کمکم کنه!  نیا با

 

  یام روز به روز بهتر م  هیبودم که روح  نیخلوت خودم قرآن خوندم و شاهد ا  یاون روز به بعد تو از
 شه! 

بهشون   گهیشدم و د یروزا با خوندن قرآن آروم م  یول دم،ید یو آرش رو م یشبا کابوس هد گرچه
 کردم.   یفکر نم

 کنارم بود.  هیاصال تنهام نذاشت و تا زمان مرخص شدنم، هر ثان گهیاز اون اتفاق، مامان د بعد

  هی یمحمد حت یهر روز بهم سر زدن، ول وسف،یو  نیاسی بودم، بابا و  مارستانی پنج روز که ب نیا یتو
 . ومدین دنمیبار هم به د

 

 و من رو سر ذوق آورده بود.   دیچرخ یسرم م یزده بود، مدام تو  نیماش  یمحمد که تو یحرفا

 یکامال شاد و شنگولم، برگه دید ی خوشحال بود و دکتر هم وقت امهیروح   رییتغ نیهم از ا مامان
 رو امضا کرد.   صمیترخ 

 

به   دنیو من به محض رس میخونه برگشتروز دور بودن از خونه، به همراه بابا به  نیبعد چند  بالخره
 .  دمیحموم موندم و خوب خودم رو ساب  یرو تو  یساعت میخونه، به حموم رفتم و ن

 

  یشکل رو  یکه توجهم رو جلب کرد، گردنبند قلب یزیچ  ن یحموم که خارج شدم به اتاقم رفتم و اول از
 داده بود.  هیبهم هد وسفیکه  یدراور بود، همون گردنبند
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 ف،یظر ی لیشدم که روش خ  قی بلند گردنبند رو به دست گرفتم و با باال بردن دستم، بهش دق   ریزنج 
 اسمم نوشته شده بود. 

 

با لبخند   د،یگردنم د یگردنبند رو تو یرو به گردنم انداختم که مامان وارد اتاق شد و وقت   گردنبند
 ! مبارکه! ادی گفت: چقدر بهت م

 

  یخانم بهم زنگ زد و گفت م  هیامروز صبح  نشست و گفت: یصندل یلبخند زدم که رو مامان یرو به
 ! نهیخواد تو رو بب 

 

حرفش ساکت موندم که ادامه داد: من بهش گفتم   یبه مامان نگاه کردم و به انتظار ادامه  متعجب
 .  نجایا ادیو او هم گفت اگه اشکال نداشته باشه، ب  میایامروز به خونه م

 

 ! ه؟یک  یدی! نپرسن؟ی گفت  ی_ خب! شما چ 

 

 !  نهیخواد تو رو بب یم ی چ یو برا هیگه ک یم م ینی رو بب گهیهم د یگفت وقت یول  دم،ی_ پرس

 

 !  ادیقراره ب ی_ حاال ک 

 

 .  ادی_ بهش گفتم بعد از ظهر ب
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زد، از اتاق خارج   یصداش م نییبابا که از پا  یاو با صدا یکنم، ول چیدوباره مامان رو سوال پ خواستم
خواد من رو    یو چرا م هیفکر کردم که ک نیبه ا اد،یشد و من تا بعد از ظهر که خانمه به خونمون ب

 ! نهی بب

 

که زنگ در زده  میه بودخونه، به انتظار اومدن خانمه نشست یاز ظهر بود و من و مامان تنها تو بعد
که خانمه که همون  میستادیدر وا یجلو ،یبه استقبال خانم چادر ییمامان در رو باز کرد و دوتا  شد و

وارد   اسمش،شن یفکر کردم چقدر چهره اش آشناست و احساس کردم سالهاست که م دنش،یاول با د
 کرد.  یو گرم، با من و مامان احوالپرس یمی صم  یل یخونه شد و خ

 

وارد   ییچا ختنیر یرفتن و من هم برا ییرایهم مامان و خانمه به سمت پذ یاحوالپرس بعد
 شدم.    ییرایباز و لب خندون، وارد پذ یو با رو ختمی خوش رنگ ر  ییآشپزخونه شدم و سه تا چا

 

 وه،یو تعارف م  وهیم یگذاشتن بشقاب برارو تعارف کردم و بعد  ییخانمه، چا  نیمقابل نگاه سنگ در
مبل رو به روش و کنار مامان نشستم که خانمه بهم نگاه کرد و با لبخند گفت: اسم من الهه است،   یرو
 خب قسمت نشد.   یول  نمت،یخواست زود تر بب  یدلم م  یلیخ

 

شما چرا  ی : ول دم یکرده بود، پرس   یبه مامان نگاه کردم و رو به خانمه که خودش رو الهه معرف یسوال
 ! ن؟ی ن یمن رو بب نیخواست

 

مدت خوب نبوده، حاال   هیحالت  دمیگم، شن یهمون لبخند مهربونش جواب داد: به وقتش م با
   ؟یبهتر
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 بهترم!  یل ی_ شکر خدا خ

 

    _ الحمدهلل!

 

 ! دمیجا د هیکنم، قبال شما رو  یدونم چرا فکر م یشدم و گفتم: نم قیاش دق افهیق به

 

 منه!  هیشب  یل یگن که پسر کوچکم، خ ی_ همه بهم م

 

 شم.   ی! متوجه منظورتون نم دینگاهش کردم که مامان رو بهش گفت: ببخش متعجب

 

 ! نیدی_ شما پسر من، محمد رو د

 

  شییخونسرد، مشغول خوردن چا یل یشد و الهه خانم هم خ یحرفش، چشمام اندازه نعلبک نیا با
 شد. 

 

بهش محسوب    یاحترام یب نیا یو خجالت نکشم، ول نمشی نب گهیجا برم تا دخواست از اون  یم دلم
 و با وقار باشم تا محمد رو از دست ندم.    نیسنگ دیشد و من فکر کردم با یم
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وقت   یل یمحمد خ ن،یرو خورده بود، رو به مامان گفت: راستش رو بخوا شیی خانم که حاال چا الهه
و من   میایب   ریامر خ  یکه برا رمیبا من در مورد دختر شما حرف زد و ازم خواست ازتون اجازه بگ ش،یپ

  نظرش هویشد که محمد  یدونم چ ینم یول  نم،یجان رو بب اسمنی و  امیخواستم ب یهمون موقع م
رو  رفتارش    نیا لیدل یدوباره ازم خواست باهاتون حرف بزنم، وقت  شیچند روز پ  نکهیعوض شد، تا ا

 مقدار کسالت داره و منتظره تا حالش خوب بشه.   هیجان   اسمنیگفت  دم،یپرس

 

لبم نشست و او ادامه داد: حاال که   یرو  یجون  یداد که لبخند ب رییخانم، نگاهش رو به من تغ الهه
  ریامر خ یما برا ن،یکه محمد باز هم درست انتخاب کرده و اگه اجازه بد نمی ب یم  نمش،یب یم

 .  میمزاحمتون بش

 

! فقط اگه اشکال نداشته باشه من با پدرش  نیدار اریشوک بود، جواب داد: اخت یکه هنوز تو مامان
 صحبت کنم و خبرش رو بهتون بدم.  

 

 زنم.   ی_ پس، من فردا بهتون زنگ م

 

 ! نی داشت فیحرف از جاش بلند شد که مامان رو بهش گفت: حاال تشر ن یا خانم، با گفتن الهه

 

 در منتظرمه!  یشم، همسرم هم جلو یمزاحمتون نم گهیخانم، جوابش رو داد: د الهه

 

 .  میدر بدرقه اش کرد یو به همراه مامان تا جلو ستادمیبدرقه اش کنار مامان وا یبرا
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کنار تخت برداشتم  یعسل  یرو از رو میو گوش دمیتاقم دوو به سمت ا دمیکش ی رفتنش نفس راحت با
 !  نجا؟یا ادی مامانت قراره ب یدادم: سالم، چرا نگفت  امیو به محمد پ 

 

باهاش   یکه هست نجوریخواستم تو هم یم نکهیا یجوابم رو داد: سالم، برا نکهی تا ا دیطول کش یمدت
 بدون تعارف.   ،یبرخورد کن 

 

 .  ادیداد: نگران نباش، مادرم حتما از تو خوشش م امیبراش ننوشتم که خودش دوباره پ یزیچ گهید

 

 گفته من نگرانم؟!  یو براش نوشتم: ک دیابروهام باال پر امش،یخوندن پ  با

 

محمد  دنی و د ای رو یشدم و باز با غرق شدن تو  الشیخ ینداد، ب یجواب دمید  یگذشت و وقت یمدت
 .  دمیز کشتخت دمر درا یکنارم، رو

 

  یبابا، به الهه خانم اجازه داد تا برا یمامان با بابا در مورد محمد حرف زد و فرداش با اجازه  اونشب
 . انیآخر هفته به خونمون ب 

 

  یکارش و رفتن ب  یخلوت دو نفره مون، از سخت  یمحمد تو ،یره که شب خواستگار  ینم ادمی
 یهمه ی بودن کنارش رو از دست بدم، گفتم که پا هیثان  کی بازگشتش گفت و من که حاضر نبودم 

 . ستمیا یبا او م   یزندگ یها  یو دلواپس ینگران

 کردم که بخواد نباشه!  یو فکر نم   دمیفهم ی بازگشت، نم   یرفتن ب منظورش رو از اونشب

 گذره نبودنش!  یرسه زمان رفتنش و چقدر سخت م یدونستم که چقدر زود م  ینم  یول
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خونمون پهن   ییرایپذ یکه تو یعقد یمن و محمد، سر سفره  ،یشب خواستگارهفته بعد از  کی
به هم محرم   شهیهم یکه دورمون جمع شده بودن، برا یادیز  تیو در حضور جمع  میبود، نشست

 . میشد

 

دست سرد و لرزانم کرد   یرو تو یمحمد حلقه ا غه،یکه بعد تموم شدن ص یبود لحظه ا نیری ش چقدر
 ! میزندگ یهمه ،یخوش اومد  میم رو رها کنه، کنارم گوشم گفت: به زندگدست نکهیو بدون ا

 

 یخوا  یپر از شوقش دوختم که به روم لبخند زد و گفت: نم یشرمزده و خجلم رو به چشما نگاه
  ؟یرو به دستم کن یغالم یحلقه

 

انگشتش  یرو تو  بدم و در سکوت حلقه  یجواب  دمیبه رومون، خجالت کش تیجمع  ینگاه زوم شده از
 جا دادم.  

 

 

  یجشن نامزد یمامان برا لیمحمد و فام لی فام شتریشلوغ شده بود، چون ب   یخونه حساب  اونشب
 اومده و سر و صدا به راه انداخته بودن. 

 

ه  داشت ک یینداشتم، محمد تا دلت بخواد عمو و عمه و خاله و دا یادیچندان ز  لیمن که فام  برخالف
 نوه هم داشتن.  نیشون، چند شتریهر کدم از اونا کمتر از چهارتا بچه نداشتن و ب 
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که بزرگتر از   یو مهد دیبود و محمد به جز دوتا برادر به اسم حم  تی خود محمد هم پرجمع یخانواده 
تونستم  یبودن و من اصال نم   هیاندازه به هم شب یخودش بودن، دوتا خواهر دوقلو داشت که ب 

 بدم که کدوم فاطمه است و کدوم فائزه!    صیتشخ

 اندازه مهربون و با وقار بودن!  یهمسن و سال خودم که ب ییخواهرا

 

 

سرم   ی رو از رو دمیحضور داشتن، محمد چادر سف  غه،یکه موقع خوندن ص   ییخارج شدن مردا با
  ری اش بازه و ز قهیکه  یبرام سخته که بخوام با لباس مجلس ا که چقدر دمیبرداشت و من تازه فهم 

 جلوش باشم و باهاش برقصم.  ه،یبق ی رهی نگاه خ

 

که دورمون حلقه زده بودن، با   ییو دخترا میعقد فاصله گرفت یدست محمد از سفره  یتو دست
برقصه....   دی: سرگرد باکردن یصدا تکرار م کیو  میخواستن که من و محمد با هم برقص یخوندن م
 برقصه!  دیسرگرد با

 

تونست پنهون کنه، بهم  یشد و لبخندش رو نم یم  دهید شیشون یپ یکه عرق خجالت رو محمد
 . ستمیشد و گفت: لطفا نجاتم بده... من رقص بلد ن  کینزد

 

آهنگ، شروع به   تمیدستم گرفتم و با ر یهوا، دستاش رو تو یلبم اومد و ب  یحرفش لبخند رو  نیا با
 کردم.   دنیرقص

 

شدن و با خوندن »دوماد عروس رو ببوس   یهم راض نیمن، به ا لیفام  یایح  یب یدخترا یول
 خواستن من رو.....!    ی....،« از محمد مااالی
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زدم که خاله   یکرد و من هم بدجنسانه لبخند م  یزده من رو نگاه م  رونیاز حدقه ب یبا چشما محمد
 خلوتشونه« من رو خجالت زده و محمد رو خالص کرد.    یکار برا نیو با گفتن» ا  دیاش به دادش رس

 

اتاق خلوتم و   یسختش، تنها موندن با محمد، تو زیتموم شد و تنها چ  اش،یقشنگ یبا همه  اونشب
 شلوغ و پر رفت و آمد بود.  یخونه

  نکهیاز ا شتریوندن و من بما م یشب رو خونه شترشونی مامان که از شهرستان اومده بودن، ب لیفام
 . دمیکش یخونه خجالت م   یاز محمد خجالت بکشم، از حضور اونا تو

 

 یکرد به رو یم  یسع یمعذبه، ول یبهتر از من نداشت و معلوم بود حساب ی محمد هم حال  چارهیب
    هم موفق نبود. ادیگرچه که ز اره،یخودش ن 

 

 

بودم و به بره چاق و   ستادهیخونشون وا اطیح  یدستش، تو یاون روز کنار محمد و دست تو یفردا
 یپا یبود و قرار بود جلو  ریقصاب چاق و چله تر از بره، اس یکردم که وسط پاها ینگاه م یچله ا

 بشه!   یعروس و داماد، قربان 

 

بستن چشمام، به سمت محمد    گنده به گردن بره، نگاهم رو ازش گرفتم و با ی شدن چاقو کی نزد با
گفت: تموم شد!  یمحمد با لحن مهربون  نکهیرو با چشم بسته منتظر موندم تا ا یبرگشتم و مدت

 چشمات رو باز کن!  
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نگاه گرم محمد، ثابت موند   یبرگردم، چشمام رو باز کردم که نگاهم تو یا گهیبه سمت د  نکهیا بدون
 نشه!   یمراقب باش لباست خون م،ی بش خون رد یاز رو دی و او با لبخند، گفت: با

 

که مادرش موقع بله برون برام آورده بود و محمد گفته بود که رسم دارن  یدیحرفش، چادر سف نیا با
  انیدستم جمع کردم و به همراه محمد و در م یتو شتریبه خونشون بره، رو ب  دیعروس با چادر سف

 . میرد شد چاره،ی خون بره ب یاز رو ت،ی دست و صوت جمع

 

  میشونیبود که پ  یکس نیبزرگ)بابا بزرگ محمد( اول   یانیدر، حاج آقا ک  یجلو یبه پله ها  دنمونیرس  با
 . دیالهه خانم بود که محکم بغلم کرد و صورتم رو بوس نیو بهم خوشامد گفت و سپس ا دیرو بوس 

 

دونه که هر لحظه نشستن  یمبل دو نفره و کنار محمد نشسته بودم و خدا م یبعد، من رو یا لحظه
من متفاوت بود، برام چه سخت و   یایبا دن  اشونیکردن و دن یکه با هم خوش و بش م  یجمع یتو

 گذشت.   یطاقت فرسا م

 

  که رو بهم گفت:  دیرس انیمبل، به پا یدسته یسخت با نشستن فائزه کنارم و رو قیدقا نیا یول
   ؟یلباست رو عوض کن یخوا  ینم  ،یبمون   نجای! تو قراره تا شب ااسمنی

 

 یگوشه   یدستم رو گرفت و من مجبور شدم باهاش از پله ها عیسر یلینگاهش کردم که خ یسوال
 سالن، باال برم.  

 

اتاق   نیسمت چپ، گفت: ا یدستم رو رها کرد و با باز کردن در اتاق  م،یدیباال رس یبه طبقه  یوقت
 محمده، بفرما تو! 
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  ری لبخند نگاهش کردم و جلو تر از او وارد اتاق شدم که او هم به دنبالم وارد اتاق شد و گفت: تو ز با
  ؟یدار یپالتوت لباس راحت

 

 سرم نکنمش؟   گهی نم دتو یدست و پامه، م یتو یل یچادره خ  نیا نکهیدارم، فقط ا _

 

 ! ی_ هر جور که راحت 

 

  رتی کرد، گفتم: خدا خ یعجله مشغول در آوردن پالتوم شدم و رو به او که با لب خندون بهم نگاه م با
 پختم.  یداشتم م گهیبده، د

 

داشت، نگاه کرد و   یپف  نیپام بود و آست یتنم که دامن کلوشش تا رو یرنگ تو   یلباس گلبه به
 ! لباست چقدر قشنگه!یاسیگفت: 

 

 _ چشمات قشنگه، قابل شما رو نداره! 

 

 خرم.   یم یک یمنم مثلش  ی! ولستین  یکی زمونی که سا فی_ ح

 

افتادن  یدراور برگشتم تا شالم رو مرتب کنم، ول یرو ینه یلبخند زدم و به سمت آ شی تعارف یب به
 چارچوب در بود، برگردم.   یبشم و به سمت او که تو الش یخ  یباعث شد ب نه،یآ یمحمد تو ریتصو
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:  دم یاز اتاق خارج شد و من با رفتنش رو به محمد پرس ی حرف چیورود محمد به اتاق، فائزه بدون ه با
 بود؟   یک یکدوم  نیا

 

فائزه بود،  نیبه طرفم اومد و گفت: ا ره،ی نگاهش رو ازم بگ نکهیرو پشت سرش بست و بدون ا در
 . کترهیاز فاطمه کوچ قهی ر دقچها

 

چونه ام گذاشت و مجبورم کرد سرم   ری انداختم که دستش رو ز نیی قرار گرفتنش مقابلم، سرم رو پا با
 و به چشماش نگاه کنم.   رمی رو باال بگ

 

اومد انقدر   یکه او به حرف اومد و گفت: بهت نم  میکرد یدو در سکوت فقط به هم نگاه م هر
 !  یباش یخجالت

 

 ! نهیسنگ  یل ی_ قبول کن جو خ

 

رفتم و مشغول مرتب کردن شالم شدم و در همون حال گفتم:    نهینگفت که دوباره به سمت آ یزیچ
 ! گهید یزای چ یوسطش و تارت و کل  زونیبکس آو سهیک هیباشه، با  کیکردم اتاقت تار  یفکر م 

 

   ؟یکرد یفکر م   یچ گهیگفت: خب! د  یشد و با لحن خندون  رهی بهم خ نهیآ یتو از
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 نیتخت رو هم ا نیا نکه،یا گهیاتاق گذاشته شده بود، نشستم و گفتم: د یتختش که گوشه یرو
 کردم.  یهمه نرم تصور نم 

 

  ؟یتو من رو انقدر خشن تصور کرد یعن یلبش نگاهم کرد و گفت:  یهمون لبخند گوشه  با

 

 مقدار...  هیمقدار... چطور بگم...  هیکردم نظاميا  ی_ نه! آخه فکر م 

 

 همون خشن خوبه!  ،یبد حی خواد توض  یخنده افتاد و گفت: باشه نم  به

 

 یفقط برا نجایو اونور خشن هستم، ا  نوریستاد و ا یتو ینشست و گفت: به اندازه کاف  کنارم
 استراحته! 

 

کردم و دوباره سر جاش برگردوندمش و گفتم: بهتر   رونی دستم رو تا نصفه از انگشتم ب یتو یحلقه
 !  ه؟یبق شی پ  نییپا میبر  ستین

 

   ؟یهم معذب یبا من تنها باش نکهی_ از ا

 

اتاق  یما تو  ه،یکنم قشنگ نباشه که با وجود بق یفقط فکر م ست،ین  نجوریکه ا یدون  ی_ خودت م 
 .  میباش
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که من هم به طبعش از جام برخاستم و با   ستادیپاش وا ینگفت و رو یزیچ گهیحرف من د نیا با
 .  میملحق شد نیی پا ی طبقه  یتو ه،یهم از اتاق خارج و به بق

 

 نیداد و فقط ا تی میو صم  ی من، جاش رو به راحت   یایهم گذشت و کم کم شرم و ح  یاز پ روزها
داد، و البته   یخوش بهم نشون نم یبود و رو نی( بود که باهام سرسنگی)همسر مهد گانهیوسط 

بدم و قبل صدا زدن هر کدومشون  صیتونستم فائزه و فاطمه رو از هم تشخ یمن هنوز نم  نکهیا
 ! هیکی کدوم  نیکه ا  دمیپرس یاز محمد م حسوسنام  یلیخ

 

دوم سال واحد بردارم و از بهمن ماه،  مهی ن یرفت و آمد، بالخره موفق شدم برا  یروزا بعد کل اون
 دانشگاه رو شرکت کنم.  یکالس ها

 

 دنمید یاو مجبور بود برا ایکه  یفی بال تکل  نیتا از ا میریبگ یگفته بود دوست داره زودتر عروس  محمد
 .  میایمن رو به خونشون ببره، در ب ای و  ادیبه خونمون ب 

 

شد و سر به    یمیصم  وسفیزود با  یل یشه، خ یاخت م یبا کس ری کردم د یفکر م  نکهیبرخالف ا او
اومد، مامان خودش   یشد که به خونمون نم یدو روز م یکه وقت دمید یذاشت و م یم  نیاسی  سر

 کرد.   یزد و دعوتش م  یبهش زنگ م

 

  نیما بود و هم یاونجا باشه، خونه نکهیاز ا شتریرفت و ب  یمحمد کمتر به خونشون م گهید اونروزها
بهش بگه » چه عجب که   یالهه خانم به شوخ م،یرفت  یبه خونشون م یشد که وقت یهم باعث م 

 !«.  یبه ما هم سر بزن یوقت کرد
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گرم گرفته بود و کمتر به  وسفیهم محمد به خونمون اومده بود و از سر شب با  یاونشب بارون  یتو
 یآخر شب که تو ش،یتوجه  یب نی ا یتالف یخوردم و برا  یدلم حرص م  یکرد و من تو یمن توجه م

 خودم باهاش قهر بودم.   الی خ یتو  ییجورا ه یذاشتم و  یاصال محلش نم  م،یاتاق تنها بود

 

نشسته  شیآرا زی پشت م  یصندل  یکالفه شده بود، مقابل من که رو میتوجه یکه از رفتارم و ب  محمد
 چته؟!  یبگ یخوا یو گفت: نم ستادیبودم، وا

 

 ! ستی ن  میزیباال انداختم و گفتم: من که چ یا شونه

 

   ه؟یچ تی نیسر سنگ نیا لی _ پس دل

 

  نم؟یگفته من سر سنگ ی_ ک

 

 _ رفتارت!  

 

 !  ستین نطورینازک کردم و گفتم: اصال هم ا یچشم پشت

 

 رو خاموش کن.  خوام بخوابم، لطفا برق  یتخت نشست و گفت: من خسته ام و م  یرو

 

 باشم.   داریخوام ب  یمن هنوز م ی_ ول
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 بشه؟!  یکه چ  یباش داریشد و گفت: ب  طونی ش نگاهش

 

تخت   یلبه یاون رو رو نکهیرو در آورد و بعد ا  راهنشیشرمانه پ  یاو ب یول دم،ی فکرش خجالت کش از
 چته؟  یبگ یخوا یو گفت: هنوز هم نم دیتخت دراز کش یانداخت، رو

 

 _ گفتم که.... 

 

 نه با رفتار!   ،یرو با حرف بهم بگ  تیو ناراحت  یکن دلخور ی_ سع

 

 _ پس چرا تو رفتارت عوض شده؟  

 

 شده؟!  ی_ مگه چجور

 

 خونه هستم؟!  نیا یبود که من هم تو  ادتی_ اصال امشب 

 

 لبخند بهم نگاه کرد و گفت: پس بگو خانم چرا بد اخالق شده!  با

 

از جام    یبزنه، با دلخور یهر حرف  نکهیقبل ا یول ستاد،ید و دوباره رو به روم وااوم نیی تخت پا از
 قدم به عقب بره و با تعجب نگام کنه!  هیبرخاستم و محکم به عقب هولش دادم که باعث شد 
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رو بهش گفتم: فکر کردم خوابت   دم،ی تخت دراز کش  یرو نکهیمقابل نگاه متعجبش، گذشتم و بعد ا از
   اد؟یم

 

سرش، روم   ریو با گذاشتن دستش ز  دیتخت دراز کش یبرق رو خاموش کنه، کنارم و رو نکهیا ونبد
 !  ادیخوابت نم  یتوأم با خنده گفت: منم فکر کردم تو گفت  یشد و با لحن زی خ مین

 

صورتم رو کنار زد و   یشده، رو ختهی ر یجواب دادن سکوت کردم که با دست آزادش، موها یجا به
 !  یکن یم  کاری کنم چ  یبهت توجه نم ین یخواست بدونم، اگه بب  یگفت: دلم م

 

رو    میتوجه یب  نیا یو گفت: وقت دیرو بوس میشونیبرخورد نفسهاش به صورتم گر گرفته بودم که پ از
 شدم. مونیاز کرده ام پش ،یجواب داد  یتوجه یبا ب 

 

 . یازم دور یول ،ی کنارم نمیتونم بب  یگفتم: نمشدم و  رهی خ شی ش ینگاه داغ و آت به

 

 بازوش، ثابت موند.  یرو  کیلک کوچ یو باز نگاه من رو  دیموهاش کش یتو یدست

 

 !ه؟یرد چ  نیلک گذاشتم و گفتم: ا یرو رو انگشتم

 

 !ی_ ماه گرفتگ
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همه مدت بهش نگاه   نیذهنت بود که ا یسوال تو نیکرد و گفت: هم  کیرو به صورتم نزد صورتش
 ! ؟یکرد یم

 

 کنم!   داتیتونم پ ی! اگه گمت کردم زود م هیخوب  یلبم اومد و گفتم: نشونه  یرو  لبخند

 

 ! ؟ی و گفت: مگه قراره گمم کن  دیدراز کش کنارم

 

شست، نگاه کردم و بعد چند   یاش رو م  شهیبارن ش یهاجواب دادن، به پنجره که قطره  یجا به
 بند اومدن نداره!  الیبارون خ نیا نکهیگفتم: مثل ا قه،یدق

 

تو که  یسرم گذاشت و گفت: جا ری خوابش گرفته، دستش رو ز یکه از لحنش معلوم بود حساب  او
 ! یدار کاریبه بارون چ  گهیبغل من امنه، د یتو

 

اش  دهیداغ و کش یبود و تنها نفسا دهیاو خواب  یول دم،یرو از پنجره گرفتم و به سمتش چرخ نگاهم
 داد.  یبود که صورتم رو نوازش م

 

 دمینصفه شب بود که خواب بد د یخوابم برد، ول  نکهیبودم تا ا  رهیدونم چه مدت به صورتش خ  ینم
شد،   یکه با زدن رعد و برق روشن م  یو با وحشت به سقف اتاق دمیرعد و برق از خواب پر یو با صدا

 کردم.   ینگاه م
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ناهنجار رعد و برق هم  یکرد و صدا یم یقرار یام ب نهیس یبودم، تو دهیکه د  یباز وحشت خوا قلبم
 وحشتم رو دو برابر کرده بود. 

 

 ترسم!   یخورد که آروم صداش صدم: محمد، پاشو من م یخواب تکون یتو محمد،

 

  یگفتآلود گفت: مگه نخواب یو با صدا  دیخوابه، من رو محکم تر در آغوش کش  جیکه معلوم بود گ او
 االن هم من کنارتم پس نترس.  ؟یترس   ینم ی چیمن کنارتم از ه  یتا وقت

 

چشم باز کردم   یبغلش جا دادم و چشمام رو بستم و دوباره وقت  یتو شتریحرفش خودم رو ب نیا با
 که هوا کامال روشن شده بود. 

 

روبه روم که ساعت هشت رو   واری د یساعت رو دنیسر جام نشستم و با د خیاتاق روشن، س  دنید با
 رمونیداد، محمد رو که هنوز هم غرق در خواب بود، تکون دادم و گفتم: محمد! پاشو، د ینشون م

 شده. 

 

شدن نداره،  دار یب الی خ دمید یبه خودش نداد که دوباره صداش زدم و وقت یتکون  نیاو کوچکتر اما
دست و   نکه یموندم، از اتاق خارج شدم و بعد ابودن او، خواب  زی سحر خ دیبه ام نکهیغر غر کنان از ا

غرق در   زمحمد که هنو  دنیشستم، دوباره به اتاق برگشتم و با د یبهداشت  سی سرو یصورتم رو تو
   ؟یپا ش  یخوا یصداش زدم: محمد، نم   دم،یکنار تخت رس یخواب بود، به سمتش رفتم و وقت

 

 چشماش رو باز کنه، جواب داد: نه!  نکهیا بدون
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 ستاد؟   یبر یخوا یکه نه! مگه نم هیعجب دستام رو به کمرم زدم و گفتم: منظورت چ ت با

 

حرکت رو   نی و من که توقع ا دیبده، دستم رو گرفت و من رو به سمت خودش کش  یجواب نکهیا بدون
 تخت ولو بود، افتادم.  یاو که تو یازش نداشتم، رو

 

معلومه چته؟ بهت   چیو من با حرص گفتم: ه دمیبغلش کش یازش جدا بشم که محکم تو خواستم
کنم، حذف   بتی جلسه رو هم غ ن ینداره و اگه ا  یشوخ  یاستاده با کس نیشده! ا رمیگم پاشو د یم
 شم.  یم

 

 ! لهی_ امروز تعط 

 

 ! له؟یشدم و گفتم: تعط رهی بسته اش خ یتعجب به چشما با

 

   _ آره خانوم زرنگ!

 

 شدم!   ینم  داریدونستم، ب  ی! اگه مفیاش گذاشتم و گفتم: چه ح  نهیس  یرو رو سرم

 

 موهام فرو کرد و همراه با نوازش سرم گفت: خب االن بخواب.  یرو تو انگشتاش

 

 ! ادیخوابم نم  گهیگفتم: حاال د یساختگ یناراحت با
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   ست؟ی_ چرا؟ مگه جات گرم و نرم ن 

 

  یتخت و کنارش انداختم، گفتم: من نم یخودم رو رو نکهیمثل سنگش زدم و بعد ا یبه بازو یمشت
 بره!   یخوابم نم  لیتعط  یکه صبح زود کالس دارم، روزا ییدارم که بر عکس روزا یدونم چه مرض

 

 _ مرض عادته! 

 

 ! اد؟ ی_ تو االن خوابت م

 

خواست به مکتب بره، خواب   یهم م لی تعط یکه روزا ی! اون خانم گهیو گفت: نه د دیطرفم چرخ  به
 رو از سرم پروند.  

 

 !  م؟یصبحونه بخور  میبر یموافق اد،ی_ حاال که خوابت نم

 

 _ چه جورم!  

 

که لبش خندون و نگاهش  دمی گردنش کش یاراده، انگشت اشاره ام رو رو یو ب  دمیطرفش چرخ  به
  .می صبحونمون رو بخور می نکن و بزار بر یطونیبدجنس شد و گفت: ش
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 نکهیتخت نشست و بعد ا یو رو  دیگردنش ثابت موند که گونه ام رو بوس یخجالت، انگشتم رو  از
 از اتاق خارج شد.   د،یرو پوش  راهنشیپ

 

موهام رو شونه   نکهیتخت مرتب کردم و بعد ا یاومدم و مالفه و پتو رو رو نیی رفتنش، از تخت پا با
 رفتم.   نییپا یسرم بستم، از اتاق خارج شدم و به طبقه  یزدم و اونا رو محکم باال 

 

  یوقت م  ریکه مجبور نبود صبح زود صبحونه آماده کنه و تا د لی تعط یروزها ی هیمثل بق  مامان،
 . خواستم بعد آماده شدن صبحونه، صداش بزنم  یبود و من م  دهیاون روز هم خواب د،یخواب

 

صبحانه از    لی کردم و مشغول در آوردن وسا ادی سماور رو ز یآشپزخونه شدم و اول از همه شعله وارد
 شدم.   زیم دنیو چ  خچالی

 

  اد،یبه آشپزخونه م هیکردم محمد زود تر از بق  یکه بر خالف انتظارم که فکر م دیطول نکش  یزیچ
  ؟یشده که تو امروز زرنگ شد  یفت: چبا تعجب گ د،یمن رو د یوارد آشپزخونه شد و وقت  مامان

 

  یصندل  یگفتم که جوابم رو داد و رو ریجواب دادن به سؤالش، رو بهش سالم و صبح بخ  یجا به
  ؟یا کارهی ! امروز چ اسمنیگفت:  ره،ی نگاهش رو ازم بگ  نکهیبدون ا   نشست و

 

 : چطور؟  دمی بودم، پرس ختنی ر ییکه مشغول چا همانطور

 

 .  مین یمحمد رو بب یخونه  میبر ن،ی ندار ی_ گفتم اگه کار
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شما چرا    یول  کارم،ی رو به روش نشستم، گفتم: من که ب نکهیگذاشتم و بعد ا ز یم یرو رو  یچا ینیس
 ! ن؟ینی خونه رو بب  نیخوا یم

 

  میبر دیروزا با  نینه؟! هم ای هیبدونم خونه ات چه جور  دیبا  رم،ی بگ هیخوام برات جهز ی_ من که م
 .  رمیچند متر پارچه بگ نمیبب  م،یپنجره ها رو متر کن دیپرده، با یبرا میپارچه بخر

 

پنجره گنده رو به   هیمامان،  یتراس خونه، با ذوق گفتم : وا یا شهیبزرگ و در ش یپنجره  یآور ادی با
 قشنگ کرده!  یلیتراس داره که خونه رو خ

 

 واب سالم محمد که تازه وارد آشپزخونه شده بود، رو داد.  و ج دیبه ذوق کردنم خند مامان

 

ذاشتم، رو بهش گفتم: محمد!   ی رو جلوش م یچا وانیکه ل ی کنار من نشست و من در حال محمد
 .  مینیخونه ات رو بب  میامروز بر ،یگه اگه کار ندار یمامان م

 

 شمام.   اری! من امروز کال در اختبا لبخند نگاهم کرد و گفت: اوالً خونه ات نه و خونه مون! دوما 

 

  نیشم، هم یمزاحمتون نم  ادیکه معلوم بود از جوابش خوشش اومده رو بهش گفت: من ز  مامان
 .هیکاف م،ی و پنجره ها رو اندازه بزن نمیقدر که خونه رو بب

 

 من در خدمتتونم.   نیو تا هر وقت که بخوا نی محمد جوابش رو داد: شما مراحم 
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 وسفیبعد خوردن صبحونه، به همراه مامان و  نکهیلب مامان نشست و خالصه ا یرو تی رضا  لبخند
و هنوز هم  دهیگفته بود، محمد خودش خر یمحمد شب خواستگار یکه بابا یو محمد، به خونه ا

 . میده، رفت ی بابت وامش، قسط م

 . میش پناه برده بودبه  س،ی که موقع فرار از دست پل یخونه ا همون

 

 

 زدن اتاقا و... شد.   دیوردمون به خونه، مامان اول از همه آشپزخونه رو نگاه کرد و سپس مشغول د با

 

گرفتم و  د، یکش یآشپزخونه بودم، نگاهم رو از مامان که با ذوق به همه جا سرک م یکه هنوز تو من
 ستادهیحال، محمد که اونطرف اپن وا  نیکه در هم دمیدست کش یزیگاز رو م  یا شهیش یبه صفحه

  یآشپز یتو بلد اسمنینه!  ای یبلد  یرفت بپرسم که تو آشپز  ادمیمن  یبود، رو بهم گفت: راست 
 !  ؟یکن

 

روز مامان   هیاگه  نیبود، در جواب محمد، گفت: دلت خوشه، ها! ا دهیکه به همه جا سرک کش وسفی
 ! رهی نم یکه از گرسنگ میبراش غذا بپز دینباشه هم، ما با

 

 سرم رفته!  یبراش نازک کردم که محمد گفت: پس عجب کاله گشاد  یچشم پشت

 

 بلدم درست کنم!   مروین هی باال انداختم و گفتم : نگران نباش،  یا شونه
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  ست،یگه! اون رو هم بلد ن یم یمبل وسط هال انداخت و گفت: الک  یخودش رو رو وسفی
 اش سوخته و جزغاله.  دهیزرده اش خامه و سف شهیکنه، هم یکه درست م ییمروهاین

 

پسرشون  یرو برا یخواستن دختر یکه م مایاتاق بود، وارد هال شد و گفت: قد یکه تو مامان
بلده، اونوقت پا    یآشپز دنید ینظر داشتن و اگه م  ریرو ز  شی و آشپز یمدت خونه دار هیتا  رن،یبگ
 ذاشتن.    یم شیپ

 

 ! میگرفت  یم  شیرو در پ  ایمیرو به مامان گفت: پس کاش روش قد محمد

 

و در همين حال   دیخند یبه محمد نگاه کردم که به حرص خوردن من م یگشاد و حرص یچشما با
  یچند وقته حساب  نیا ره،یبگ ادی  یآشپز نکهیا یرو به محمد، گفت: نگران نباش داداش! برا وسفی

 به تو برسه، اوستا شده!  یوقت گهیوردمون داده، دسوخته به خ یغذا

 

تن به کار   اسمن ی! ستین یگ یکه م نجوریا چمی گفت: ه وسف،یکه به خنده افتاده بود، رو به  مامان
 کنه!   یده، وگرنه خوب بلده آشپز ینم

 

 گفتم: ِا مامان!  ف،یتعر ا یبه مامان که معلوم نبود، مسخره ام کرده  رو

 

 گم؟!   ی: مگه دروغ م مامان
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نگاه کردم و گفتم: پس   د،یخند  یکرد و به حرص خوردنم م  یبا حرص به محمد که نگاهم م  دوباره
 کاله سرت رفته، آره؟! 

 

 !  ممیخنده افتاد و با باال بردن دستاش، گفت: من تسل به

 

 یسوسک گنده، تو هی دنیاز کردم که با درو ب نکیس  ری ز نتیرو ازش گرفتم و در کاب میحرص نگاه
 شدم.  خکوبیو سر جام م دمیکش غی ج  نت،یکاب

 

که   دیرو پرس  دنمیکش غی بود، وارد آشپزخونه شد و علت ج ستادهیکه هموز هم اونطرف اپن وا محمد
 خونه سوسک داره!  نیبا دست به سوسک اشاره کردم و گفتم: سوسک،... ا

 

  یبود چم شده، گفت: خانم از سوسک م دهی، در جواب مامان که پرسکه به خنده افتاده بود محمد
 کردم.  یم  قیدر موردش تحق شتریب  دیکه واقعا با نمیب  یترسه! حاال م

 

  نت،یاومدن سوسکه از کاب رونی شده بودم، خواستم جوابش رو بدم که با ب  یحرص  یکه حساب  من
 پاش گذاشتم.  یقدم به عقب، به محمد خوردم و پام رو رو هیو با برداشتن  دمیکش غی دوباره ج

 

کردم به سوسکه نگاه نکنم که محمد، از پشت سر و کنار گوشم، با   یم یرو بسته بودم و سع چشمام
سوسکه اگه از االن شروع به خوردن تو   نیکه به خاطر خنده، دو رگه شده بود، گفت: باور کن ا یلحن

 پات رو بخوره!  کی سوم از نوک انگشت کوچ کیتونه  یهفته فقط م  هیکنه، تا 
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شدم، گفتم:اصال!   یکه از آشپزخونه خارج م یو در حال م یدیپاش کوب یحرص پام رو باال بردم و رو با
 !امیکه سوسک داره نم یمن به خونه ا

 

نشستم که  نهیمبل انداختم و دست به س یهال رفتم و خودم رو روهم به حالت قهر، به  بعدش
 !یدیشکرت که سوسک رو آفر ایبا خنده گفت: خدا وسفی

 

متر کردن   یبغلش گرفتش و بنا به دستور مامان، برا یمبل رو به طرفش انداختم که تو  یرو کوسن
 پنجره ها از جاش بلند شد.

 

  یبزرگ روبه تراس شدن و مامان هم بهشون دستور م یمشغول متر کردن پنجره  وسف،یو  محمد
 داد تا کمتر به من بخندن و درست اندازه بزنن.

 

رو به مامان داد و بهش گفت که از   د،یدسته کل یتو  دیاز دو کل  یک یتموم شدن کارشون، محمد  با
 گهید نکهیتا هم جا براشون باشه و هم ا ارهیب  نجایرو به ا دیخر هیجهز یبرا لهی وس  یاون به بعد هرچ

 قبول کرد. واستهکنن، که مامان هم از خدا خ نیی الزم نباشه دو بار لوازم رو بار بزنن و باال و پا 

 

  یل یروز تعط یبه خونه برگشت و من و محمد هم به خونه شون رفتيم تا تو وسف یمامان با  اونروز،
 ر زده باشم. هفته بهشون س کیو من بعد  میکنارشون باش

 

 داد.  یحرصم م  شتریو ب  دیخند  یبهم م زی ر زی بودم و او ر نیهم هنوز با محمد سر سنگ نیماش یتو
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دونستم کدوم  یاز دوقلوها به استقبالمون اومد و من که نم یک یبه خونه هم از شانس من،  دنیرس  با
او که اونروز بنا رو به سر به سر گذاشتن من، گذاشته بود، با   یول  دم،یاز محمد اسمش رو پرس هیکی

 نگفت.   یزیباال انداخت و چ یخنده شونه ا

 

و من بعد    ستادیدوقلو هم کنار خواهرش وا یکیکه اون  میبود ستادهیدر وا یجلو  یراهرو یتو هنوز
شه   ین، گفتم: حاال نمکردم و رو بهشو یکردم، حرصم رو سر دوتاشون خال یبا او هم احوالپرس نکهیا

 !  ن؟یشما دوتا مثل هم لباس نپوش

 

تونه از هم  یهنوز نم  اسمنی ، با تعجب نگاهم کردن که محمد با خنده گفت: و فاطمه  فائزه
 بده!  صتونیتشخ

 

رو به     خال کنار لبش گذاشت و ی خنده و فاطمه انگشتش رو رو ریحرف محمد، اونا هم زدن ز نیا با
 فائزه نداره!   یمن کنار لبم خال دارم، ول ن،یمن گفت: بب

 

رو زود تر   نیبده، خب ا  رتیتعجب به خال کنار لبش و سپس به فائزه نگاه کردم و گفتم: خدا خ با
 !  یگفت یم

 

که ما   یهست یکس  نیتو اول میکرد  یو فکر م  یجواب داد: آخه تا حاال اسممون رو اشتباه نگفت  فائزه
 ده!   یم صی رو از هم تشخ

 

  یوقت نید یمدت، من نقش معرف رو داشتم! شما د نیا یخندونش، گفت: تو  یبا همون صدا محمد
 صداتون بزنه؟!   اسمنی ستم،یمن ن



 آتش سرد 

380 
 

 

 با هم جواب دادن: نه!   ییدوتا

 

ما   نیبزار   و نیاز چه قراره، از سر راه کنار بر هیقض نیدیرو بهشون گفت: خب! حاال که فهم  محمد
 تو!   میایب

 

راه رو گرفتن، کنار رفتن و من و محمد، وارد   یحرفش، اونا که تازه متوجه شده بودن، جلو نیا با
 .  میسالن شد

 

  یبهشون سر م  ریبه د ریگله کرد که چرا د یآغوشش گرفت و کل یورودمون، الهه خانم من رو تو با
نشده، اونا رو فراموش کرده و به من  یچ یبه جون محمد هم غر زد که هنوز ه  یزنم و به شوخ

 .  دهیچسب

 

  یلحن ممکن، باهام احوالپرس  نیبود، دست دادم و او با سرد تر دهیهم که مثل ما تازه رس  گانهی با
 .  میکرد یوسباهام دست داد و با هم روب ی( با مهربون د ی)همسر حمالیل یکرد، ول 

 

برداشت   نجوریشد، ا یم یجد د،ی رس  یمهربون بود و فقط به من که م هیکه با بق  گانهیطرز برخورد  از
رو از نگاه سرزنش بارش، به   نیو ا  نهینبودنم، باهام سر سنگ یکردم که به خاطر طرز پوششم و چادر

 شد خوند!  یم  یراحت

رنگا   یهر چند بلند، ول یمن بودم که با مانتوها نیمحمد همه محجبه بودن و تنها ا لیفام یتو آخه
هم به خاطر وجود برادر   یانیک  یآقا یخونه  یتو یحت  گانهیو  الیشدم. ل ی م دهیرنگ، توشون د

 . دنیپوش یم ی شوهرشون، چادر رنگ 
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جا ختم نشد و کارمون به بگو مگو هم  نیبه من، به هم گانهیخوش نشون ندادن  یرو نیا یول
 .  دیرس

 

  نیساالد رو تزئ  قهیسل تی و من با نها میناهار ساالد و دسر درست کرد یبا هم برا الیمن و ل  نروزاو
 کردم.  

عکس ازش گرفت تا به اسم  ن یفاطمه چند نکهیقشنگ شده بود و عالوه بر ا یساالد حساب  ظرف
 کردن.   فیازش تعر هیثبتش کنه، موقع خوردن ناهار هم بق نستاشیا جیپ  یخودش تو

هم آشپزخونه رو مرتب و گاز رو   الی خوردن ناهار هم فائزه و فاطمه، مشغول شستن ظرفا شدن و ل بعد
و   وهیبه هال رفتم و مشغول تعارف م دم،یظرف چ یها رو تو وهیم نکهیکرد و من هم بعد ا یم  زیتم
 شدم.   ییرایپذ

 

تعارف کردم که دستم رو پس زد و بعد   وهیکه تازه پسر بچه، دوماهه اش رو خوابونده بود، م گانهی به
 خورم« به آشپزخونه رفت.    یبا اخم گفت »ممنون نم نکهیا

 

نکردم و بعد تموم شدن کارم، دوباره به  یسرد و خشن بود، تعجب  شهیطرز برخوردش که هم از
  چیه رو بهم گفت:  تی با عصبان گانه ی د،یپام به آشپزخونه رس  نکهیبه محض ا ی آشپزخونه برگشتم، ول

 . یچرخ  یم یمهد یسر و وضع و اون همه ناز، جلو نیبا ا ادی خوشم نم

 

گفتم:   ال،یکردم و در مقابل نگاه متعجب فاطمه و فائزه و ل  یخوددار یحرفش گر گرفتم، ول نیا با
 شم.   یمنظورت نم  یمتوجه 
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 ! نمتی شوهرم بب یادا و اطوارا و بدون حجاب، جلو نیا   ! دوست ندارم بایش  یخوب هم م یل ی_ خ

 

که هستم! شما هم  مینی جواب دادم: من هم یساختگ یبا خونسرد  یول  د،یبه اوج رس تمیعصبان گهید
 !  این نجایبه ا  نجام،یکه من ا ی برات سخته، به شوهرت بگو و وقت  یلیاگه خ

 

که کنار   یآشپزخونه خارج شد و رو به مهد از تی با عصبان گانهیحرف از دهن من خارج شد،  نیکه ا تا
 مونم!  ینم  نجایهم ا قهیدق هی گهیمحمد، نشسته بود، گفت: من د

 

و   دیچ یپتو پ یغرق در خوابش رو تو یحرف، بچه  نیکرديم که با گفتن ا یبا تعجب به او نگاه م همه
 کنه!   رونتی و ب ادیتا خودش ب ی! منتظر؟یگفت: پس چرا نشست  یدوباره رو به مهد

 

هم نشون  ال یفائزه و فاطمه و ل یزده  رونی از حدقه ب یکردم و چشما  یبه او نگاه م رتیبهت و ح  با
 تونن باور کنن.   ینم دن،ید یرو که م یزیداد که چ یم

 

 کنه؟!  رونشیب  یشده؟ ک  ی: چد یپرس  گانهیخانم، رو به  الهه

 

  نجایبه ا  نجاستیکه او ا یگن، وقت یبهم م ومدهیکه ن ییبچه رو بغل گرفت و گفت: همونا گانهی
 ! میاین

 

  ستادمیدر آشپزخونه وا یجلو یدهنش، از آشپزخونه خارج شدم، ول  یخورد کردن دندوناش تو یبرا
 ...  اسمن؟ی! ؟یو به محمد نگاه کردم که رو بهش با تعجب گفت: ک 
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 خانم!  اسمنیدر جوابش گفت: بله!  گانهی

 

هم   یدستش گرفت و با رو یبود، نگاه کردم که دستم رو تو ستادهیفاطمه که حاال کنارم وا به
 گذاشتن پلکاش، ازم خواست آروم باشم.  

 

 زنه!   ینم  یحرف   نیهمچ اسمنیگفت: محاله!  گانهیرو به  محمد

 

 رو بهش گفت: دروغ گو نبودم که اون رو هم خدا رو شکر شدم!  گانهی

 

! زن اسمنیشد و رو بهم گفت:  ک یحرف، به سمت در رفت که محمد به من نزد  نیبا گفتن ا گانهی
 گه؟!  یم یداداش چ

 

 نداشتم!  یجواب دادم: من، منظور ، یبهت بودم، با لحن متعجب و آروم  یو هم تو یکه هم عصب من

 

 گه!  ی_ پس زن داداش درست م

 

 _ من فقط گفتم که...  

 



 آتش سرد 

384 
 

رسه، ساکت موندم که محمد رو بهم گفت: برو ازش عذر   یگفتن به ذهنم نم  ی برا  یحرف دمید یوقت
 کن!   یخواه

 

 محمد دستش رو باال برد و مانع مخالفتش شد.   یمخالفت، اسم محمد رو صدا زد، ول یبرا یمهد

 

! برو از  اسمنیگفت:  ،یبا لحن آروم یول ت،ی زده، نگاهش کردم که با عصبان رونی از حدقه ب یچشما با
 کن.   یزن دادش عذر خواه

 

جمع    نکهیا یکرد، دوختم و برا ینگاهم م ،ی و نگران یرو به الهه خانم که با دلسوز نگاهم
  یرفتم و وقت  گانهیبه سمت  ه،یبق  ی رهی نگاه خ انیبه خاطر من به هم نخوره و در م  شونیخانوادگ

 نداشتم.  یم، منظورخوا  یکه بود، گفتم: معذرت م یبا هر جون کندن  دم،یبهش رس

 

 .... ی ن  اسمنی  ریداداش! تقص یبا غرور سرش رو باال گرفت که فائزه رو به محمد گفت: ول گانهی

 

مورد  نیدر ا یکس گهی: ددیتوپ تی هنوز جمله اش رو کامل نکره بود که محمد رو بهش با جد یول
 زنه!   ینم یحرف 

 

زد، چه برسه به حاال که هم  ینم  یحرف یهم کس شی حرف شوخ  یانقدر جذبه داشت که رو محمد
 ! یبود و هم جد  یعصب
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احساس   دایمن که شد یزد، به هال برگشت، ول یچشماش برق م  یکه مثل فاتحان جنگ گانهی
حال  برف در   زیر یتازه داشتم، بدون توجه به دونه ها یبه هوا ازیکردم و ن یم یحقارت و خفگ

  اطیدر، رو به ح یجلو کیبالکن کوچ یگوشه هی  زدم و  رونیتنم، از خونه ب  یو لباس نازک تو  دنیبار
 . ستادمیوا

 

گونه ام  یاشک رو یهاسوختم و قطره  یمن داغ بودم و از درون م  یسرد بود، ول  یهوا حساب  نکهیا با
 دوست نداشتم.    شونیرو به خاطر گرم

 

  یباز و بسته شدن در و به دنبالش صدا یصدا  نکهیتا ا  ستادم،یل واهمون حا  یرو تو یکوتاه  مدت
 تو!   میبر ای سرده، ب یلیکه گفت: هوا خ  دمیمحمد رو شن

 

 گم؟!  یم یچ یشنو   یو گفت: نم ستادی به خودم ندادم که کنارم وا یتکون  نیکوچکتر

 

بهش    یربط یحرف ب   نکهیا یترم هم کرده بود و برا یلحنش، عصب نیبودم و او با ا یعصبان  یحساب 
 رو فشار دادم.  لهیسرد و قطور محافظ گذاشتم و با تمام توانم م ی لهی م ینزنم، دستام رو رو

 

چرا   یبگ ی خوا  یهوا پخش شد و گفت: نم یداد که بخار نفسش تو رونیکالفه نفسش رو ب محمد
 ! ؟یاون حرف رو بهش گفت 

 

 گهیگفتم: د ،یبغلم گرفتم و با زدن پوزخند صدا دار یکه حاال سردم شده بود، دستام رو تو من
 داره!  دهیدونستنش چه فا
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دستش رو دور شونه ام حلقه کرد، گفت: آخه تو چرا  نکهیقدم فاصله اش باهام رو پر کرد و بعد ا مین
 !  اد؟ین  نجایکه به ا یبهش بگ  دیبا

 

شوهرش   ی گه جلو یبهم م نکهیا  یضد زنگ خورده، چنگ زدم و با حرص گفتم: برا ی لهیبه م  دوباره
حجاب و با ادا و اطوار من   یگفت دوست نداره ب نکهیا  یکنم، برا یو از راه بدرش م   امیناز و عشوه م

 ! نهیشوهرش بب  یرو جلو

 

 بهت زد؟  یحرف  نیبا تعجب گفت: او همچ محمد

 

چادر سرش    یگفته که هر ک  یفرو کردم و گفتم: ک لهیم یهام رو تو توجه به سوال محمد، پنجه  بدون
 است؟!  سهیسرش کرد قد یبند و باره و هر ک   یحجاب و ب ینکنه ب 

 

بند و   یمتعجبش، ادامه دادم: تو تا حاال از من ب یشدن به چشما رهی و با خ دمیسمت محمد چرخ به
 لباس ناجور بپوشم؟!   ا یباشه؟  رونیمن ب یتار مو هیجمع  یتو یدی! تا حاال د؟یدید یبار

 

 آروم کردن من زده، جواب داد: خب معلومه که نه!  یکه معلوم بود برا یلبخند با

 

 کنم؟!  یازش عذر خواه ی_ پس چرا ازم خواست 

 

 دونستم....  ی_ من نم
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م و وسط  زدم، دست خودم نبود که دوباره به محمد پشت کرد  یکه م ییبودم و حرکات و حرفا  یعصب
 یاز دهنش در اومده بهم گفته، اون وقت جنبه  ی! هر چدهیاحمق شوهر ند یحرفش، گفتم: دختره  

که  دمدا یجوابش رو م یجور هیجواب رو هم نداره! ... اگه به خاطر نگاه نگران مامانت نبود،  دنیشن
 کنم! یازش عذر خواه نکهیحسرت حرف زدن باهام به دلش بمونه، چه برسه ا

 

  یکنه و االنه که از لحاظ روح یداره لحظه به لحظه حالم رو بدتر م تی عصبان نیبود ا دهیکه د محمد
  ییاونا یمن رو محکم در آغوش گرفت و گفت: آروم باش خانومم! خودم حساب همه زم،یبه هم بر

 رسم! ی کردن رو م تتیکه اذ

 

 حساب خودت رو؟!   ی_حت

 

 ببخش عشقم! من زود قضاوت کردم.   سرم نشوند و ادامه داد: یرو یا بوسه

 

گذاشتم و گفتم: از   اشنهیس یو سرم رو رو  ختیگونه ام ر یداغ اشک، رو یحرفش، قطره ها نیا با
  یکردم تو کس یوقت فکر نم چی تو... ه یجور رفتار کنه، ول  نیرفت که ا یانتظار نم نیاز ا شیاو ب
 کنه!  یم رمی تحق هیبق  یکه جلو یباش 

 

شده، مچ دستم رو گرفت   یبفهمم چ نکهیمن رو از خودش دور کرد و قبل ا عیسر  یلی حرفم، خ نیا با
 هیو متعجب بق  رهیدر مقابل نگاه خ  م،یوارد خونه شد یو وقت  دیو من رو با خودش به داخل خونه کش

ازش   هخوام که زود و اشتباه، قضاوتش کردم و ندونست یمعذرت م  اسمنیو رو بهشون، گفت: من از 
بگم که من به   دینبود، َو با اسمنی خواست   یمعذرت م دیکه با یکنه، چون اون یخواستم عذر خواه

دم هر کس هر   یادامه داد( اجازه نم گانهیکنم و)رو به   ی و طرز پوشش و رفتارش، افتخار م اسمنی
 خواست بهش بگه!  یچ
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 زد و گفت: دو قطره اشک چه زود کار خودش رو کرد!   یپوزخند گانهی

 

 ! بسه تمومش کن!  گانهیگفت:  تی رو بهش با جد یمهد

 

گن به   یکه اول بهم م  ینی ب یجوابش رو داد: مگه من شروع کردم که تمومش کنم؟! مگه نم گانهی
 کنم.   یخوان از خانم، عذر خواه یو حاال هم ازم م  امین  نجایا

 

 ،یجون! اگه به من هم اون حرفا رو زده بود گانهین لحظه نظاره گر بود، رو بهش گفت: که تا او فائزه
 !  یایب  نجایبه ا  دینبود که تو نبا نی ا شیهم اصال معن اسمنی دادم و حرف  یجوابت رو م  اسمنیمثل 

 

 خوره!  یهمه بهش بر م  نی دونستم اگه به خانم بگم چادر بپوشه، ا یرو به فائزه گفت: نم گانهی

 

تونم   ینم گهیرو که د نیکرد گرد شد و فاطمه، جوابش رو داد: ا یکه به من نگاه م الیل یچشما
 . یبند و بار خطابش کرد  یو ب یباهاش حرف زد یکه چجور میدیو د میبشنوم، خوبه همه اونجا بود

 

 !  نیگفت: بسه! تمومش کن تیه که الهه خانم رو بهش با جدبگ یزی خواست چ گانه،ی

 

 مورد بحث نکرد.  نی در ا یکس گهیحرف الهه خانم، سکوت خونه رو فرا گرفت و د نیا با
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بهم   شتری ب یجمع خانوادگ  یدر عوض محمد تو یبا من سرد تر شد، ول گانهیاون روز به بعد، رفتار  از
 کرد و هوام رو داشت.   یتوجه م

 

 داد.  نیری خاطره خوب و ش هیها، موقع اذان مغرب جاش رو به  یاوقات تلخ نیا یهمه  یول

سالن نشته  یاز محمد، به اتاقش نرفته و تنها تو یکه به خاطر دلخور یا یغروب روز برف  یخاطره 
 . میبه مسجد رفت یخواست به مسجد بره، باهاش همراه شدم و دو نفر یان ی ک یآقا یبودم و وقت 

کردن   یم میمعرف  هیشناختن، به بق ی که من رو م ییمسجد، اونا یتو نکهیبود ا ینی ریش یلحظه  چه
حاج آقا  ی کهینامزد پسر کوچ  نیگفتن »ا یکه به هم م دمیشن  یم نکهیکردم از ا یم فیو من ک

 !« هیکه نظام یهمون  ه،یانیک

 

مِن بدون چادر   ه،یتوجه به نگاه متعجب بق  یبا افتخار و ب  یلیخ  یان یک یمسجد هم، آقا اطیح یتو
که همسر محمد و عروس   دمیکرد و من باز به خودم بال  یو متشخص معرف  انسال یرو به چند مرد م

 ام.   یانیک یخانواده 

 

خوندنش که کنار   یو صدا دیموقع برگشت به خونه برام خر یانیک یکه آقا یا یهم طعم باقال  هنوز
  یو هر وقت بساط باقال  ادمهی و مثل فروشنده ها، شروع به خوندن کرد، رو  ستادیفروش وا یباقال 

 خاطراتم.   یشم تو   یشم و غرق م  یم  رهیرو بهش خ  یمدت نم،یب  یرو م یفروش 

 کرد.   یمون گلوم ملبم، بغض رو مه یآوردن خنده رو ی که به جا یها خاطره 

 

به خونه،   دن یچراغ برق، تا رس ریروشن شده با نور ت  یکوچه پس کوچه ها یو تو یاون شب برف یتو
 یو حوصله، به همه ییو او با خوش رو دمیسوال ازش پرس  یحرف زدم و کل  یانی ک یبا آقا یکل

 سواالم جواب داد. 
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 هیبق م،یوارد خونه شد یو وقت می دیخند یو م  میکرد یورود به خونه هم با هم خوش و بش م  موقع
 نیا یکردن که الهه خانم رو بهمون، گفت: معلوم هست شما تو ینگاهمون م یبا تعجب و کنجکاو

   ن؟یسرما کجا رفت 

 

 مسجد.  میبا خنده، جوابش رو داد: من و عروسم رفته بود یان یک یآقا

 

  ن؟ی دونم، بعد مسجد کجا رفت یم دوباره گفت: مسجد رو که مخان الهه

 

 رازه!  هی گهید نی و او در جواب خانمش گفت: ا میبه هم نگاه کرد  یانی ک یو آقا من

 

وسط هال نشسته  یمبال یبه سمتشون که رو هیبق یحرف، بدون توجه به کنجکاو   نیبا گفتن ا او
کردم به محمد که با   یپالتوم رو در آوردم، بهشون ملحق شدم و سع نکهیبودن، رفت و من هم بعد ا

 کرد، توجه نکنم.   ینگاهم م یکنجکاو

 

 یرقص دانه ها یمحمد، به تماشا کیاتاق تار یپشت پنجره نه،یشب بود و من دست به س  آخر
و گفت: تو هنوزم ازم   ستادیپشت سرم وا ید با کالفگبودم که محم ستادهیبرف، وا  دیدرشت و سف 

 ! ؟یدلخور

 

 یاونشب دلم م یمدت هم نبودم، ول  یو اهل قهر طوالن رمیبه دل بگ نهیک ی نبودم که از کس یآدم
کنم و نازم   ی خواست باهاش آشت ی کردم که ازم م یم فی ک ییجورا هیمحمد ناز کنم و  یخواست برا

 .  دیکش  یرو م
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دم، دستاش رو به دورم حلقه کرد و کنار گوشم گفت: هر چه قدر   یبهش نم  یمن جواب  دیکه د محمد
 ! دارم یمن خر یکه ناز کن 

 

 _ من ناز نکردم!  

 

 شناسم!  ی_ من تو رو بهتر از خودت م

 

 _ ....... 

 

 ! بگو. یست یکه ن یری! لطفا سکوت نکن! باهام حرف بزن و اگه هنوز هم ازم دلگاسمنی_ 

 

و گفتم: به   دمیکش شهیش یعوض کردن بحث و دور شدن از آنچه گذشته بود، انگشتم رو رو یبرا
  م؟یکن  یبرف باز میکه بتون ادینظرت تا صبح انقدر برف م

 

 .ادی کنم که ب  یکه کنار گوشم گفت: دعا م  دمید شهیش  یرو تو لبخندش

 

  یکه من رو یقلب  یو اسمم رو تو  دیلبم جا خوش کرد که از پشت سر گونه ام رو بوس یرو  یلبخند
 بودم، نوشت.  دهیکش شهیبخار ش
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  اطیننشسته بود، من و محمد، به همراه فاطمه و فائزه، به ح نی زم یرو یادی برف ز نکهیبا ا فرداش
 .میزد یهم گوله برف یبه سر و کله  میو تا تونست میرفت

 

فائزه و فاطمه خورد و محمد خودش رو سپر من کرد تا گوله   یبه سر کله   یگوله برف نیشتریب  نکهیا با
 یتخت باشم و داروها یشدم و مجبور شدم، سه روز تو  ضیمن سخت مر یبهم نخوره، ول  یبرف

 مامان رو بخورم.   نیر ی جورواجور و تلخ و ش

 

داشت و اون هم  نیریش  زیچ  هی ش،یتب و لرز و استخون درد و سخت یبا همه یض یمر نیا یول
 بهم بود. غشیدر یاز حد و ب شی ب یجود محمد کنارم و محبتهاو

  

  یباعث م  نیداد و ا یذاشت خودم سوپ بخورم و مثل بچه ها کم کم بهم غذا م  ینم  یحت محمد
 سر به سرش بزاره.   ن،یاس یمسخره اش کنه و  وسفیشد، 

 

  یهم بهم محبت م هیبق  یجلو یبود و حت  الیخ  یاو ب ی ول  دم،یکش  یاز حرکات محمد خجالت م من
 کرد.   یو ازم پرستار دیداشتم رو تا صبح نخواب دیکه من تب شد ی کرد و دو شب

 

 

 نوروز اومد.  دیچشم به هم زدن، ع هی یخوش از هم سبقت گرفته بودن و تو یهم روزها باز

 عمرم بود!.  دیع نیقشنگ تر  د،یع اونسال
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  یم  حیتفر م،یکن دیخر نکهیاز ا شتر یو ب  میزار بودبا یهر روز بعد از ظهر با محمد تو د،یماه قبل ع هی
 . میگذروند یو خوش م میکرد

 

قبل، من  یو اونسال بر عکس سال ها میرفت ی انیک  یآقا یرو هم به خونه   لیسال تحو ی لحظه
 گرفتم.  ی انیک یقرآن رو از دست آقا یال یتا نخورده  یدیع

 

 یبرا لشونیاز فام یکی یبه خونه ه،یکه محمد ستاد نبود، با مادرش و بق یهم، هر روز دیع امیا یتو
 . میرفت ی م یدنید دیع

هم  یبودم، اسم دخترش و محمد رو دهیعمه اش که شن یچه که من دوست نداشتم به خونه  گر
 چیباهاشون رفتم و محمد با رفتارش بهم ثابت کرد که ه یبوده و قرار بوده با هم ازدواج کنن، برم، ول 

 به دختر عمه اش نداره.   یعالقه ا

 

من به شهرستان   یطبق رسم هر ساله مون، به همراه خانواده  د،یع یرو هم اون وسطا  یروز چند
 از هر سال به من خوش گذشت.   شتریبار محمد هم همراهمون بود و ب نیتفاوت که ا نیبا ا م،یرفت

 

دو ماه  یبرا  یبا بابا صحبت کرد و قرار عروس مونیدر مورد عروس  یان یک یاز همون روزا آقا یکی یتو
 شعبان گذاشته شد. ی مهی ن  دیو شب ع دیبعد ع

  

بازار بودم و هر   یتو هیزی جه  دیخر  یوقتم رو با مامان، برا شتریخوشحال بودم و ب  یحساب اونروزا
 کردم.  یانتخاب م ادیرو با وسواس ز یزیچ

هم  یکس  چیو ه لهی پر از وس یمحمد پر شده بود از کارتن ها  یکه خونه میبود  دهیخر  لهیوس انقدر
  یبابا یدادن سنگ تموم بزاره، مخالفت کنه، حت  هیجهز  یخواست تو یحق نداشت با مامان که م
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  یبود، مامان ازش م دهیکرد و به آخر هفته نرس یکه هر هفته کارت پول مامان رو شارژ م چارهیب
 !  زهیخواست دوباره به حسابش پول بر

 

 پر شده بود.   ی وقتم حساب  گهیبودم و د  یهمه جا همراه مامان م دیهم که با من

  یتو ایکه تا آخر وقت  زدم و بعد از ظهر هم یم رونیرفتن به دانشگاه از خونه ب یزود که برا صبح
  هوشیاز شدت خواب ب دیرس یکتاب بود و شب هم که تا سرم به بالش م یسرم تو  ای بازار بودم و 

 شدم.   یم

 

 گهیماه د  هیگم تا  یبه محمد م ی رفت وقت یم ادمیمختلف گرم بود که  یانقدر سرم به کارا اونروزها
 دیرسه، به ام یم  انیبه پا ایخستگ نیا مون،یشه و با رفتن به سر خونه و زندگ   یتموم م یهمه چ

 خداش رو هم بگم! 

 

من شده بود و من کبوتر نامه برش شده   یهم عاشق همکالس وسفیاوضاع و احوال،  نیهم یتو
 بودم! 

 

انشگاه د یرو تو  وسفی یمغازه  غ ی شد که من تبل یاز اونجا شروع م وسفی یعشق و عاشق  داستان
بود، ازم خواست تا او رو به مغازه ببرم و ضمانتش رو    یقسط  یگوش  دیکه به دنبال خر لدایکردم و 
 بده.  وسفیپولش رو ماهانه به  یبرداره و باق یگوش هیبکنم تا 

 

دل نه صد دل عاشقش   هی وسفیو وقارش، باعث شد که  لدای دنیخر یگوش نیهم نکهیا خالصه
 رو بهش ببخشه!  ی پول گوش  یبشه و باق
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  امیشماره بده و من مجبور بودم پ یزود به کس یل یرام بشه و خ  زایچ نینبود که با ا یدختر لدای یول
 باشم.  وسفیرسان 

 

و  ستانیباند بزرگ به س هی یریدستگ یبرا دیروزا، محمد بهم گفت که با   نیاز هم یکی یتو
سر کالس هم حواسم به درس نبود   یرو نداشتم، حت شی لحظه دور هیه و من که طاقت بلوچستان بر

گفت: جناب سرگرد به روش    یم  هیبه بق ی ذاشت و به شوخ ی( سر به سرم ممیکه ترمه)همکالس 
 . دهیاسلحه کش

 

تا از اونجا به   ادیکه محمد قرار بود بره، از صبح بهم گفته بود که خودش به دنبالم به دانشگاه م یروز
 . م یو شب رو هم همونجا بمون میخونه شون بر

 

 یبه کالس، بدون توجه به نگاه مشکوک پسرا دنیحوصله بودم که به محض رس   یانقدر ب اونروز
آخر گذاشته   فیرد یکردن دخترا، تو تیاذ ینشستم که اونا برا یترک برداشته ا یصندل   یکالس، رو

 بودن. 

 

پام   یرفتن استاد رو یبرا یوقت  یول  فتاد،ی ن یس نشسته بودم، اتفاق خاص که سر کال یدوساعت یتو
  یکه بهم نگاه م دمیبچه ها رو شن  یخنده   کیشل یجر خوردن مانتوم و به بعد صدا یصدا ستادم،یوا

 .  دنیخند  یکردن و م

 

و   کرده ریگ  یترک صندل یتو نشیینازکم که قسمت پا یمانتو دنیوحشت به عقب برگشتم و با د با
 نشستم.  یصندل یپاره شده بود، با خجالت و حرص چشمام رو بستم و دوباره رو
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خارج شدن استاد از کالس که معلوم بود به زور خنده اش رو کنترل کرده، ترمه که از خنده سرخ  با
پسرا که از خنده در حال انفجار بودن   د،یاوضاع خراب مانتوم رو د یشد و وقت  کیشده بود، بهم نزد

  ،یاریخودت م  ادانشگاه ب رونیب  یمانتو برا هی شهی! تو همدهیگفت: سپ دهیکرد و رو به سپ رونیرو ب 
 تا بپوشه!  اسمنیلطفا اون رو بده به 

 

رو از   یقرمز یمانتو یمخالفت   چیبدون ه فته،ی کم مونده بود مقنعه اش از سرش ب گهیکه د دهیسپ
هوا گرفتش و رو به من گفت: زود   یو اون رو به سمت ترمه انداخت که ترمه تو  دیکش رونی ب فشیک

 رو بپوش. نیا  ومده،یباش تا استاد ن

 

  نیگفتم: ا  دم،یکوتاه و کلوشش رو د نیاز حد و آست شی ب یکوتاه  یرو از دستش گرفتم و وقت انتوم
 ترم.  نی رو که اگه نپوشم سنگ

 

 !یمجبورت نکرده که بپوش  یخودت، کس  لیآدامس باد شده اش رو ترکوند و گفت: م  دهیسپ

 

 مانتو نداره؟ یکس گهی: دد یدخترا پرس یهی نشستم که ترمه رو به بق یصندل  یرو کالفه

 

دونه مانتو  هی نیفقط هم دیتنشون رو داشتن و ترمه که د یتو یاز شانس بد من همه فقط مانتو 
 ! گهیرو بپوش د  نی! همه؟یهست، رو به من گفت: چاره چ

 

 کنه؟   یفکر م  یخودش چ شی پ نه،یلباس بب  نیدنبالم، اگه من رو با ا ادی _ محمد قراره ب
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 ! ادی بگو ن_ خب بهش زنگ بزن و 

 

 وضع برم خونه؟!  نیبا ا یهم من چجور ادیاگه ن  ی_ ول

 

 تونم تا خونه برسونمت.   یدستش چرخوند و گفت: من م  یرو تو نشیسوئچ ماش تایب

 

 یتنگ و کوتاه بود و ساق دستا  یکه حساب یقرمز یمانتوم رو با مانتو عیسر  یل یحرفش، خ نیا با
 یگذاشته بود، عوض کردم و در مقابل نگاه کنجکاو و فضول دخترا شیقشنگ به نما یلیرو خ   دمیسف

به محمد زنگ زدم   م،یگ یبه هم م یمن و محمد چ  ننی خواستن بب یکالس که همه ساکت بودن و م
بهش گفتم که به  ست،یرفتن به خونه شون مناسب ن یلباسم مال دانشگاهه و برا نکهیا یو به بهانه 

 ! ادیو او به خونه مون به دنبالم ب رم  یخونه م

 

استاد و پسرا نباشم و بعد تموم شدم   دیدخترا نشستم تا در معرض د نیرو ب  ی ساعت کالس بعد دو
 تای ب نی ماش یو تو میزد رون ی از دانشکده ب تا،یو ترمه و ب لدایبه همراه   عیسر یل یکالس هم خ

 . مینشست

 

من خودم    یو حت دنیخند یبهم م ییکرد و سه تا یجور مسخره ام م هی یهم هر کس نیماش یتو
 .   دمیخند یکردم و به خودم م یم شونیآنچه گذشته بود، همراه یآور ادیهم با 

 

رو   اطی در ح دیقبول نکردن، کل ی و وقت انی به خونه، به بچه ها تعارف کردم که به خونه ب دنیرس  با
 انداختم.  اطیح  یرو باز کردم و خودم رو تو اطی در ح ن، یاششدن از م ادهیآماده کردم و به محض پ

 



 آتش سرد 

398 
 

کنم و سر به   تی لحظه به سرم زد که مامان رو اذ هیو   دمیکش ینفس راحت  اط،ی بسته شدن در ح با
بشه و مقنعه ام رو   دهیساق پام د  یدیرو تا زدم تا سف نمیشلوار ج یپاچه ها نی هم یسرش بذارم، برا

 . ختمیصورتم ر  یبه رو  یور هیو موهام رو  دمیعقب کش

 

  رونی ب فمی و اون رو از ک ستادمیپله ها وا یجلو م،یآفتاب  نکیع یادآوریبا  یپله ها رفتم، ول یکی نزد تا
در رو باال رفتم و در خونه رو   یجلو یام گذاشتم و سپس پله ها ختهیر رونیب  یموها یو رو دمیکش
بود و با   ستادهیدر وا یکه همون جلو دمیخونه بزارم، محمد رو د یپام رو تو نکهیقبل ا یکردم، ول  باز

 کرد.   یخودم درست کرده بودم، نگاه م یکه برا ی پی دهن باز به من و ت

 

به سرتا پام انداخت و با   یبزنم، او با اخم نگاه یبه خودم بدم و حرف   یمن بخوام تکون نکهیا قبل
 ! میدیلباس دانشگاه رو هم فهم  یطعنه گفت: هه! معن

 

او من رو کنار زد و با گفتن » لباس دانشگاهت  یدادن باز کردم، ول  حی حرف زدن و توض  یرو برا دهنم
 زد.   رونی ب اطی از ح تیاز کنارم گذشت و با عصبان ا«ی رو عوض کن و ب

 

! ه؟یچه سر و وضع نیه بود، با تعجب به سرتا پام نگاه کرد و گفت: امن شد یکه تازه متوجه  مامان
 محمد کجا رفت؟ 

 

 هیلباسم رو با   عیسر یل یبه اتاقم رفتم و خ  ت،ی جواب مامان رو بدم، با بغض و عصبان نکهیا بدون
 برگشتم.   نییپا یعوض کردم و به طبقه  یبلند و شال مشک یمانتو
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منتظرمه و   ن یماش  یگفتم که محمد تو دم،یبهش رس یبود که وقت ادهستیپله ها وا نییهنوز پا  مامان
نگفت و من از خونه   یزیدم که مامان هم چ ی م حیبرگشتم، علت لباس ناجورم رو براش توض یوقت

 زدم.   رونیب

 

  ایاخمش رو از هم باز بکنه  نکهیو کنار محمد نشسته بودم و او بدون ا نیماش  یبعد تو یا لحظه
 روند.   یبزنه، به سمت خونشون م یحرف 

 

کرد و پاره شد، من  ریگ  یکالس مانتوم به صندل یمشت کردم و گفتم: امروز تو فمی ک یرو رو دستم
 هم مجبور شدم اون لباس رو بپوشم. 

 

  رونی ب یمجبور شد کرد بلند نباشه، گفت: البد موهات رو هم یم یکه سع ییبا صدا  یول  ت،ی عصبان با
 !  یشلوارت رو هم باال بزن یو پاچه   یزیبر

 

خودم درست   یو وضع رو برا پی اون ت  اطیح  یسر به سر مامان بزارم، تو نکهیا ی_ نه! من فقط برا
 کردم.  

 

 من... یدون  ینگفت و من ادامه دادم: تو که م یزیچ

 

 دونم! یسرم داد زد: نم تی عصبان با
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دونم!  یدر مورد تو نم  یچیفهمم که ه یو وحشت زده، نگاهش کردم که ادامه داد: تازه م متعجب
 ! چطور روت شد... ؟یاصال تو چجور به خونه اومد

 

 گم، دوستم من رو تا خونه رسوند. یرو بهت م  قتیمن دارم حق  ی_ ول

 

  یگفت: اگه چادر داشت ره،ی نگاهش رو از روبه روش بگ  نکهیو بدون ا دیفرمون کوب یرو  تی عصبان با
 شد!  ینم  ینجوریا

 

 شد(   ینم  ینجوریا یذهنم اکو شد)اگه چادر داشت یمتعجبم رو ازش گرفتم و بارها صداش تو  نگاه

 

بابا بزرگ و   دنیبا د م،یدیهم که به خونه رس یبه خونه، نه او حرف زد و نه من و وقت دنیتا رس گهید
)دختر عمه اش( گرم   نایبا م شه،یبرد و به جاش بر عکس هم ادیمن رو از  یخترش، به کلعمه اش و د

 . دیپرس یازش سوال م زای چ نجوریگرفت و از اوضاع درسش و ا

 

 یبرا یگذروندم و با چه زحمت یرو م ییسخت و طاقت فرسا یدونه که چه لحظه ها یم خدا
 آوردم.  یلبم م ینشکستن بغض و حفظ ظاهرم، لبخند رو

 

سرم   یبود و هم محمد باهاش گرم گرفته بود، نگاه کردم و باز حرف محمد تو یکه هم چادر نایم به
 شد!   ینم  ینجوریکه گفته بود اگه چادر داشتم ا دیچ یپ
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  ،ییچا یهاوان یلشدن   یکه با خال دمییجو  یمحمد نشسته بودم و با حرص پوست لبم رو م کنار
الهه خانم   شیبه آشپزخونه و پ فتم،ی ن هیبه گر نکهیا یو برا  دمیچ ینیس یرو تو هاوانیل  عیسر یلیخ

 و فاطمه رفتم. 

 

و گفت:   ستاد یکه الهه خانم کنارم وا زمی بر ییگذاشتم و خواستم چا نتیکاب یدستم رو رو  یتو ینیس
 و ساالد رو آماده کن.  نیتو بش زم،ی ر یم  ییمن چا زمیعز

 

کلم   ینشستم و تمام حرصم رو رو ز ی گذاشتم و از خدا خواسته پشت م ینیس یدستم رو تو  یتو وانیل
 گنده مشغول خورد کردنشون شدم. یچاقو هیکردم و با  ی خال  چاره،یب یها

 

  یبه کس هال، چاقو رو ثابت نگه داشتم و به حرفش گوش دادم که رو  یمحمد از تو یصدا دنیبا شن  
 . ارمیگفت: شما زحمت نکش، من خودم م 

 

  یچشمم رو گرفت و با تمام توانم چاقو رو رو یخون جلو ست«ین  یکه گفت »نه زحمت نایم یصدا با
که برام   یسوزش الی خ یب  یدستم احساس کردم، ول  یرو تو  یتخته، فشار دادم و سوزش یکلم رو کهیت

فاطمه، رو بهم گفت:   هویمشغول خورد کلم ها شدم که  یشتریلذت بخش بود، شدم و با شدت ب
 چرا کلما قرمزن؟!  اسمنی

 

که کنار انگشت اشاره ام   دمیکه خورد کرده بودم، نگاه کردم و تازه د یاز کلم  یتعجب به مقدار کم  با
 و خونش کلم ها رو قرمز کرده.  دمیرو بر

 

 رم نشست و گفت: تو حالت خوبه؟! کنا  فاطمه
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  کیاز زخم دستم که کوچ یول ستادم،یوا  نکیشستن دستم، پشت س یانداختم و برا زی م یرو رو چاقو
 بند اومدن هم نداشت.   الی و خونش خ  دیچک یخون م  یبود، حساب  قیو عم

 

هال  یشده، مامانش رو صدا زد و رو به الهه خانم که تو  یخون   یحساب نکیس یتو دیکه د فاطمه
 !  م؟یکن کاری چ اد،یو خونش بند نم  دهیدستش رو بر اسمنیبود، گفت: مامان، 

 

  دیطول نکش یزی بودنم رو به همه ثابت کرد و چ یدلم فاطمه رو لعنت کردم که دست و پا چلفت یتو
 شده؟  ی: چدینم رو بهم پرس که الهه خانم و محمد به آشپزخونه اومدن و الهه خا

 

  هی ست،ی ن  یزیهم بره و گفتم: چ یسوزش زخم، اخمام تو  گرفتم که باعث شد از ری ش  ریرو ز دستم
 ! کهی زخم کوچ

 

زخم گذاشت و با گرفتن   یو انگشت شصتش رو رو  ستادیکنارم وا ،یجد یافه یبا همون ق  محمد
سوزوند، گفت:   یقلبم رو م  نش،یبودن دروغ  که نرم یو با لحن نمیبش  یصندل یدستم، مجبورم کرد رو 

 آخه؟!  یستی! چرا مراقب ن زمیعز

 

معنا رو داره   نیسؤالش هم ا نی شدم و ا نای م شیکه من مانع موندن او پ دیلحظه به ذهنم رس  کی
   «یشد  نایمانع خوش و بشم با م ،یدست و پا چلفت یکه »تو
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خون زخم بند اومده،  دید یو محمد هم وقت نزنم، لبم رو محکم گاز گرفتم یربط یحرف ب   نکهیا یبرا
از   اد،یتکونش ندم تا دوباره ازش خون ن  ادیگفت ز نکهیرو به انگشتم زد و بعد ا یچسب زخم 
 زد.   رونیآشپزخونه ب 

 

  یه جاکرده بود و حاال فائزه داشت ب زی رو تم زیو م ختهیرو ر یخون  یمدت، الهه خانم کلما نیا یتو
ساالد رو من انجام دادم و بعدش هم   نیباز هم کار تزئ  یکرد، ول  یم زی از کلم رو ر گهید ی کهیت هیمن 

 . مید یناهار رو چ زیو فاطمه، م نایبه کمک او و م 

 

  نایدست به دست هم داده بود تا من رو دق بدن که موقع خوردن ناهار هم م  یاون روز همه چ انگار
 من و محمد نشست!   یرو به رو

 

به خوردن داشته باشم، قاشق و چنگال رو به دست   یل یم نکهیبشقاب غذام نگاه کردم و بدون ا به
کنار بشقابم،  بشقابم شدم که با نگه داشته شدن ظرف مرغ یکردن با برنج تو  یگرفتم و مشغول باز

  ندستش بود و منتظر بود م یدست از به هم زدن برنجم برداشتم و رو به محمد که ظرف خورش تو
 خورم!   ی ازش بردارم، گفتم: نم 

 

 !  یمرغ ترش دوست داشت شهی! تو که همزم؟ی خانم که حواسش بهم بود، با تعجب گفت: چرا عز الهه

 

خورم که محمد   یرو باز نکرد و خواستم دوباره بگم نم مرغ ها هم اشتهام  یافهینگاه کردن به ق یحت
 گرفت.   نایبشقابم گذاشت و ظرف رو به طرف م یگوشت رو کهی ت هیخودش 
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که محمد رو بهش گفت: ظرفش داغه،  رهیدستش رو دراز کرد و خواست ظرف رو از دستش بگ نایم
 سوزه!   یدستت م

 

 و محمد، ظرف رو کنار بشقابش گذاشت.   دیدستش رو پس کش نایحرفش م  نیا با

 

به هر   یبخورم و حاال هم بغض بهش اضافه شده بود، ول  یزی ذاشت چ ینم  یل یم یاون لحظه ب  تا
  یزیگفت چرا چ یمقدار برنج رو با آب قورت دادم و در جواب الهه خانم که م هیکه بود،  یا یسخت

 هیخودمون  یخونه   یگرسنه بودم و تو یلی، خاز دانشگاه برگشتم یخورم، به دروغ گفتم که وقت ینم
 خوردم.   یزیچ

 

موقع شستن ظرفا، الهه خانم به خاطر زخم  یول م،یرو جمع کرد  زی کمک کردم و م هیناهار به بق  بعد
 یو بابا بزرگ و شوهر عمه و عمه   یانی ک یدستم، نذاشت به آشپزخونه برم و من مجبور شدم به آقا

 هال نشسته و گرم صحبت بودن، ملحق بشم.  یمحمد که تو

 

براش   یجواب یزده، ول  بشیغ هوی محمد، کجا  یعنینشستم و با خودم فکر کردم که  یان یک یآقا کنار
دستش به هال  یتو یفائزه با بشقابا نکهیرو در همون حال  نشستم تا ا یادی نکردم و مدت ز دایپ

  یگفت: شما چرا زحمت م یکه رو به کس دمیمحمد رو از پشت سرم شن یبعد صدا یاومد و لحظه ا
 . ارمشیبه من م نی! بدن؟یکش

 

که جواب تعارفش رو داد، سوهان شد و   نایم یصدا ینباشه، ول  نایته دل دعا کردم که مخاطبش م از
 شد.  دهیام کش دهید ب یروح آس یرو
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بود، گذشتم و هنوز   ستادهیپله ها وا نیی رفتن به اتاق، از کنار محمد که پا یو برا  اوردمیطاقت ن گهید
که  یشد، بغض  یزد و ازم دور م ی حرف م نایمحمد که با م یبودم که صدا دهی نرس یهفتم یبه پله 

 بر خفه کردنش داشتم، رو شکست.  یهمه مدت سع نیا

 

 

 شدم.  یذره خال  هیکردم و  هیرو گر  یربع هیتخت نشستم و  یلبه یورودم به اتاق، رو با

  

نشسته بودم، خودم   یلبه  یاومدن به اتاق رو نداره، همونجور که رو الیمحمد خ دمیهم که د یوقت
نفره که دو طرفش باز بود،   کی از دو طرف تخت  تخت انداختم و دستام و پاهام رو یرو دمر رو

 کردم.   زونیآو

 

  نایمحمد و م ری فکرم درگ نکهیا ی دونم چه مدت گذشته بود که من چشمام رو بسته بودم و برا ینم
 کردم.    یسر و ته فکر م  یچرت و ب یزاینباشه، به چ

 

محمد رو از    یبعد صدا یا به خودم ندادم و لحظه  یتکون یول  دم،یباز و بسته شدن در رو شن یصدا
اتاق و   ی تو یایب  دیخونه مهمون هست، نبا یتو یوقت  یدون یکه گفت: هنوز نم دمیکنار تخت شن

 ! ؟ی بخواب

 

همه  یتخت نشستم، گفتم: شما به جا یرو نکهیلبم نشست و بعد ا یناخواسته رو  ،یحرص  یلبخند
  فتهیهم حواست جمعه که مهمون به زحمت ن  یل یاست؟! تازه خ هیبه بق یازیچه ن گهید ،یحضور دار

 نکرده، نسوزه!  ییو دستش خدا
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داد و گفت: هه! پس   رونیب  یسوزم، نفسش رو عصب یهمه م  نیچمه و از کجا ا دیکه فهم  محمد
 حس حسادت خانم، گل کرده! 

 

  یکه م یم: اسمش رو هر چ رفتم، گفت یدراور م یرو ینهی که به سمت آ ی و در حال ستادمیپام وا یرو
 بزار!  یخوا

 

بهش نگاه   نکهیسرم، بدون ا یشال رو  دنینگاه کردم و با د نهیآ ینگفت و من به خودم تو یزیچ
 !یدون  یرو در موردش م زیو هم تو همه چ هیاو هم چادر یکنم، گفتم: ول 

 

 !ه؟یگفت: منظورت چ   یجی که با گ دمید نهیآ  یمتعجبش رو تو نگاه

 

و هم تو  هیهم چادر  نایلبم بود، جواب دادم: م یدونم چرا رو یکه نم یو با لبخند دمیطرفش چرخ  به
 ! پس...یستیبه زحمتش ن یراض  نکهیو هم ا  یدون یرو در موردش م زیهمه چ

 

 !؟یگفت یشد و گفت: چ کیبهم نزد  تی عصبان با

 

 برات باشه! یتونست همسر مناسب  یم  نای: م دمیرو بهش توپ  تی عصبان با

 

  یکه تمام توانش رو برا یحرف رو گفتم و خواستم ازش دور بشم که مچ دستم رو گرفت و در حال  نیا
حرف رو    نیباشه که ا  ی: بار آخرد یدندوناش غر نیخورد کردن استخون دستم به کار گرفته بود، از ب

 ! یزد
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 یحال، تو  نیبا ا  یطاقت شده بودم، ول یب ،دیچ یپ یدستم م یکه تو یاز شدت درد نکهیا با
 گم؟!  یشدم و گفتم: مگه دروغ م   رهیچشماش خ 

 

در همم نگاه کرد و گفت: فقط خفه  یبه دستم وارد کرد که آخم در اومد و او به چهره یشتریب فشار
 شو!... 

 

ط کاش قبل  دستش که دور مچم حلقه شده بود، گذاشتم و گفتم: فق یدست آزادم رو رو تی عصبان با
  شیدید یو م  یکرد یبهش فکر م ،یحجاب رو عاشق خودت کن  یو ب   یدختر معتاد و روان هی نکهیا

 نشده...  ریگرچه که حاال هم د

 

 

کردم انقدر   یوقت فکر نم چی: هد یافتادم و رو بهم توپ نیزم یبه عقب هولم داد که رو  تی عصبان با
 ! یاحمق باش

 

زانوش نشست و با زل   یافتاده بودم، رو نیزم یدر حال انفجار بودم که مقابل من که رو تی عصبان از
گوشت فرو کن و   یرو خوب تو نیمن مثل فاطمه و فائزه است، ا یبرا نایزدن به چشمام، گفت: م

 نکن.  الی خودت فکر و خ یبرا یالک

 

باهاش مهربون   شهیعکس هم  کارم، بر یتالف  یکه برا یدون  یرو م  نی!... خودت هم خوب استی_ ن
 ! یاز همه بهش توجه کرد شتریو ب یشد

 



 آتش سرد 

408 
 

من بهت گفتم که مجبور    و ناراحتم گفتم: یشد و من دوباره با لحن عصب   رهیهم بهم خ یتو یاخما با
 تو...  یدادم، ول حیرو برات توض  یرو بپوشم و همه چ یلعنت  یشدم اون مانتو

 

  یل یحرفم رو رها کردم و خ نیهم یبرا  زم،ی االنه که باز به هم بر دمید یکرد و م یمغزم کار نم  گهید
 دایپ یکه برا  یتخت بود، رفتم و در حال یکه رو فمیدر مقابل نگاه متعجبش، به سمت ک و یناگهان

کردم، با حرص ادامه دادم: من بهت گفتم که مانتوم پاره    یو رو م ری رو ز  اتشی کردن آرامبخش محتو
!.... هه! یبند و بار خطابم کرد یو ب یبشنو یتو نخواست ی ن مانتو رو بپوشم، ولشده و مجبور شدم او 

و    یکن یکه با وجود من، به اون دختره، توجه م  یاحمق؟!... آره خب! احمق فرضم کرد یگ یبهم م
فائزه    ایاو به فاطمه  یبه جا ابا خواهرت نداره!... واقعا نداره؟!... اگه نداره چر  یبرات فرق یگ یم
  هیو  یکن  یبه من و پوششم افتخار م  یگ  یروز م هی... گهی!... خواهر که خواهر باشه د؟یوجه نکردت

 اگه چادر داشتم بهتر بود...  یگ یروز هم بهم م

 

 یشهیش دمیهم که د یبودن و وقت یو با لحن تند تی عصبان یزدم همه از رو  یکه م ییحرفا
  نیب دنشیو با ند ختمیتخت ر یرو رو فیک  اتیکنم، محتو ینم  دایقرص آرامبخش رو پ یمحتوا

 ...  ستین ،یدستام گرفتم و گفتم: َاه لعنت یلوازم، سرم رو تو

 

که به   رهیشد و خواست بازوم رو بگ   کیکه تا اون موقع فقط به حرفام گوش داده بود، بهم نزد محمد
بند و   یوقت به من ب چیه گهید : به من دست نزن!...دمیتوپ  تی طرفش برگشتم و رو بهش با عصبان

 ننگ دست نزن...   ی هیبار و ما

 

 زد.   رونیدادن نفسش از اتاق ب رونی و با ب  دیموهاش کش یبود، تو دهیرو که هنوز به من نرس دستش
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 یرو یولو شده  لیوسا  نیب کی قرآن کوچ  دنیتخت نگاه کردم و با د یرفتنش دوباره به لوازم رو با
باد کولر،   یو به خاطر سرد دمیبغلم گرفتم و کنار لوازم پخش شده، به پهلو دراز کش  یتخت، اون رو تو

 خودم جمع شدم.   یتو

 

آروم بشم و   یکرد که باعث شد کم  یمثل آرامبخش آرومم م دیچک یکه از چشمم م یاشک یها قطره 
 کم کم خوابم ببره.  

 

داد که محمد  یکه روم افتاده بود، نشون م  ینازک ید و پتواتاق نبو یتو یشدم هم کس داریکه ب یوقت
 بهم سر زده و اون رو روم انداخته! 

 

کردن پا   یآشت  یاونشب او  برا د،یکش  یکردم و محمد نازم رو م یبر عکس دفعات قبل که قهر م 
  رهی من رو در آغوش بگ نکهیبود، بدون ا دهیکنارم دراز کش  دن،یخواب یبرا ینذاشت و فقط وقت شیپ
  ،ینوش یو صدام رو م یداریدونم که ب یشد و گفت: م  ره ی ازم بخواد به سمتش برگردم، به سقف خ ای

  یتوجه  ی نداشتم و ندارم، اگه به تو هم ب نایبه م یعالقه ا چیپس خوب گوش کن و بفهم که من ه
  یکه درسته بهت نم یو بدون یبش  هیخواستم تنب  یبودم و م یبود که ازت عصبان   نیکردم به خاطر ا

از توجه   تو!... همونجور که یدم که بپوش ی رو هم بهت اجازه نم  یهر جور لباس یگم چادر بپوش، ول 
  یو نم ادی تو خونم به جوش م یرو هیمن هم از نگاه بق ،یشد یرتیناراحت و غ نایمن، نسبت به م

مردا به تو،  یه یتوجه بق یبود، ول یچشم داشت چیبدون ه نایتونم تحمل کنم، گرچه توجه من به م
احمقانه   االتی و خ رخواد با فک  یدادم و دلم نم حی ترج نای ... من تو رو به مستی بدون قصد و غرض ن

اون خانم تو   یرو هم بدون که من دوست دارم خانمم چادر بپوشه، ول  نی... ایکن  تی خودت رو اذ
 هم دوستت دارم.   یکه هست  ینجورینم و همک  ی!... گرچه که مجبورت نمناینه م یهست
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حرفا و به تاپ    نیاو بال فاصله بعد گفتن ا یمحمد کار خودش رو کرد و من سر ذوق اومدم، ول  یحرفا
و به حرفاش ادامه  ردمی بغلش بگ یگفت و من رو که منتظر بودم، تو ریو توپ درآوردن قلبم، شب بخ 

 .  دیبدون توجه بهم خواب تنها گذاشت و الیفکر و خ  ایدن هیبده، با 

 

به طرفش بچرخم و در   ایصبح خوابم نبرد و مدام با خودم در حال جنگ بودم که آ  یکایتا نزد اونشب
به  نکهیخوش نشون ندم که در آخر هم قبل ا یهنوزم دلخور باشم و رو نکهیا ای  رمشی آغوش بگ

 .  دمیکه پشتم بهش بود خواب  یبرسم، خوابم برد و تا صبح در حال یجواب درست

 

که به هم   یمن رو به خونه رسوند و تنها حرف  م،یبه هم بزن  یکدوم حرف چیه نکهیهم بدون ا فرداش
 شدن من بود.  ادهیهم گفتن خداحافظ، موقع پ میزد

 

قهر چقدر برام گرون تموم شد   نیکه ا دمیها دور شدن ازش، تازه فهم با رفتن محمد و فرسنگ  اونروز
 رو تحمل کردم.    یو چه زجر

 

اون رو به   ،یچادر یپارچه دیرفتم و بعد خر  یروز از رفتنش که گذشت، با مامان به پارچه فروش هی
هم گفت که تا فرداش برام   اطیبده و خ لیدادم و خواستم که اون رو زودتر بدوزه و بهم تحو یاط یخ

 کنه!   یآماده اش  م

 

  یخواستم فقط به خاطر محمد، سخت یگفت و من م  ینم  یزیچ یاز کارم تعجب کرده بود، ول  امانم
 هام رو به جون بخرم!  یچادر سر کردن و مسخره شدنم توسط همکالس

  لیتحو  یو چقدر ذوق و عجله داشتم برا نهیچادر بب یمحمد برگشت من رو تو یخواستم وقت یم
 . یاطی گرفتن چادر از خ
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چادرم   ی چادر سرم کنم، برا ستمیبلد ن دید یوقت اطیرفتم و خ   یاطی گرفتن چادر به خ یبرا فرداش
 دستم نگه دارم.  یسرم کنمش و جلوش رو تو یداد که چجور  ادیکش دوخت و بهم 

 

 نهیآ یتو  ریلحظه باورم نشد که تصو هینگاه کردم و  یاط یاتاق کوچک خ  یقد ینه یآ یخودم تو به
 ! ادی بهت م یلی شد و گفت: مبارکه! خ  کیاز پشت سر بهم نزد اطی ه خخودم باشم ک

 

  یاط یپول دوخت رو بهش دادم و از خ ارم،یچادر رو از سرم در ب نکهیروش لبخند زدم و بدون ا به
 زدم.   رونیب

 

  یچادر سر کردن خودش کار سخت  نکه یبرام سخت بود که بخوام با چادر باشم، عالوه بر ا  یلیخ  اولش
باره که چادر    نیاول یدونن برا یکردم که همه م یو احساس م دمیکش  یهم خجالت م نیبود، از عابر

 .  دمیپوش

 نگم!  گهیدانشگاه هم که د یتو ایها و دانشجو هینگاه همسا از

)ع( باز    نیامام حس یشدن و آب رو به رو  مونیو شمر پش دیزیکه انگار کردن  ینگاهم م یجور هی
 کردن. 

 

 پروندن.   کهی هم که تا دلتون بخواد مسخره ام کردن و بهم ت وسفیو  نیاسی

  یداد و باعث م یم یمامان و بابا بود که بهم انرژ نی نگاه خوشحال و پر از تحس انیم  نیدر ا یول
 رو به جون بخرم.    دهیاز جمله سپ  هامیو هم کالس وسفیو   نیاسی یها کهی شد، ت
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 شده بودم.  یدختر چادر هیهفته از رفتن محمد گذشته بود و من چهار روز بود که  کی

  

رفتم و  یحوصله تر از هر زمان، به دانشگاه م  یهفته محمد بهم زنگ نزده بود و من ب کی نیا یتو
 تم. گش یزودتر برگشتنش به خونه برم دیبه ام

 

وقت کالس داشتم و ساعت سه بود که به  ری چهارشنبه ها تا د یچهارشنبه بود و من مثل همه اونروز
 خونه برگشتم.

 

طرف درآوردم و   هیکفشام رو هر کدوم  عیسر یلیخ شه،یدر خونه، طبق روال هم یبه جلو دنیرس  با
  یم یکه من دارم از گرسنگ ییکجا بلند، مامان رو صدا زدم و گفتم: مامان یبعد باز کردن در، با صدا

 ... رمیم

 

هنوز   یرو داشته باشم، به سمت آشپزخونه قدم برداشتم، ول فمی حال در آوردن چادر و ک نکهیا بدون
 ! یبر نداشته بودم که محمد با لب خندون جلوم ظاهر شد و گفت: سالم! خسته نباش   شتریدو قدم ب

 

کردم و با گرفتن نگاه دلخورم ازش،   یخوددار یبزنه، ول   رونی بود شاخام ب کینزد  ،یتعجب و خوش  از
 با سرعت پله ها رو باال رفتم.

 

  یفته زنگ نزدنش رو کم نمه هی یاز دلخور یزیچ نیا یبود که از اومدنش خوشحال بودم، ول  درست
 دادم که ازش فرار کنم. ی کرد و به خودم حق م 
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تخت انداختم، مشغول باز کردن   یاون رو رو نکهیاتاق شدم و چادرم رو از سرم در آوردم و بعد ا وارد
چارچوب در قرار گرفت و من با   یلبش، تو یمانتوم شدم که محمد با همون لبخند رو یدکمه ها

  یدر رو پشت سرش بست، گفت: م  نکهیکه وارد اتاق شد و بعد ا ستادمیوا پشت بهش دنش،ید
همه راه رو فقط به خاطر تو اومدم و بهم   نیا یدون ی... م؟یزار  یو محلم نم دم یتازه از راه رس  یندو

 ؟ی کن  یبرات تنگه و برام ناز م  یلی دلم خ ،یدون  ی... م؟یکن  یپشت م

 

همه راه رو اومده تا ناز تو رو   ن یقدم جلو تر اومد و ادامه داد: ناز کن عشق محمد! اصال محمد ا هی
 بکشه!

 

  یبغلش انداختم و با گذاشتن سرم رو  یو خودم رو تو دمیکه به سمتش دو اوردمیطاقت ن گهید
 ! یو گفتم: دلم برات تنگ شده بود لعنت ختم یاش، اشک ر نهیس

 

 یبه قشنگ ،یهمه دلتنگ نیموهام نشوند و گفت: تحمل ا یرو یرو دورم حلقه کرد و بوسه ا دستاش
 ! دیارز یلحظه م نیا

 

 میشونی پ یرو رو  شیشونیشدم که پ  رهیصورتم بود، خ  یرو باال گرفتم و به صورت او که مواز سرم
 گذاشت و گفت: دلم برات تنگ شده عشقم!  

 

ور کنم که مانعم شد و من با همون لحن دلخورم، گفتم: واقعا؟! خواستم خودم رو ازش د یدلخور با
  ؟یمدت بهم زنگ نزد نیا یتو یپس چرا

 

 ازت جدا نشم.  یبا ناراحت گهیکرده باشم، که د هیخودم رو تنب نکهیا ی_ برا
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 _ فقط خودت رو؟! 

 

 ! یایو ب  یبغلم، انقدر با خودت کلنجار نر یتو یایخواد ب  یدلت م  یوقت ی ری بگ ادی_ و تو رو که 

 

 ! ه؟یگرد شده از تعجب نگاهش کردم و گفتم: منظورت چ  یچشما با

 

 غرور و عقلت نذاشت!   یول  ،یکن  یبغلم و آشت یتو یای خواست ب ی_ اونشب دلت م 

 

انقدر  خجالت لبم رو گاز گرفتم که با انگشت شصتش، لبم رو از حصار دندونام خارج کرد و گفت:  با
 نکن!  یشیو من رو آت  ریرو گاز نگ چارهی لب ب نیا

 

اش گذاشتم و به عقب هولش دادم و ازش فاصله گرفتم که به خنده افتاد و  نهی س یتا دستم رو رو دو
اش، مشغول در  رهی در همون حال به سمت تخت رفت و روش نشست و من هم در مقابل نگاه خ

 نازکم شدم.  تاپ یرو راهنیپ دنیآوردن مانتوم و پوش 

 

 !  ؟یرو نگاه کن گهید یجا هیشه  یشرمش نگاه کردم و گفتم: نم  یو ب  رهی خ یچشما به

 

خوام تو رو    یکه بخوام برگردم، فقط م یگفت: من از االن تا وقت ره،ی نگاهش رو ازم بگ نکهیا بدون
 نگاه کنم. 
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 نگاه کن.   ینگاه نکن، بعدش هر چقدر خواست هیثان هی_ خب حاال 

 

  یلیچادر خ  ی دونست یتخت، نگاه کرد و گفت: م یلبش، به چادر افتاده شده رو یرو یهمون خنده  با
 !  اد؟یبهت م

 

 دونستم.  یو گفتم: نه! نم دمیرو باال کش میشلوار راحت  عیسر یل یبهم نگاه کنه و خ نکهیا قبل

 

طبق اعتقاد خودش   دی! آدم بااسمنیبه من که کامل لباس عوض کرده بودم، نگاه کرد و گفت:   دوباره
 خوام تو به خاطر من...   یعمل کنه، من نم 

 

 ! ستی_ به خاطر تو ن 

 

که بهش   یحاال به خاطر اعتقاد  یول   دم،ینگاهم کرد و من ادامه دادم: اولش به خاطر تو پوش متعجب
 پوشم.   یدارم م

 

 !  ست؟ی ن  ریبرات سخت و دست و پا گ  گهید یعنی_ 

 

 باهاش کنار اومدم...   ینباشه! ول نکهی_ نه ا
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رو   کمی روده بزرگه روده کوچ گهیکه د میناهار بخور میبر یسمتش رفتم و گفتم: حاال اگه موافق به
 خورد.  

 

دن ناهار به  خور یبرا م،یزد  یکه با هم حرف م یدر حال ییتر از من از اتاق خارج شد و دوتا جلو
 . میآشپزخونه رفت 

 

!  اسمنیخوردن ناهار، جلوتر از محمد به اتاق رفتم که محمد هم به دنبالم وارد اتاق شد و گفت:  بعد
 اونجا!  میلطفا آماده شو تا بر دم،یرو ند نایمن هنوز مامان و ا

 

 ! ششونیپ میر یخب! فردا م ؟یدار یتعجب به سمتش برگشتم و گفتم: چه عجله ا با

 

 صبح زود برگردم.   دیوقت ندارم و با ادی _ در اتاق رو بست و گفت: من ز

 

 همه زود؟!  نیآخه چرا ا ،ی_ ول

 

بزرگتر و خطرناک تره و هر لحظه از وقت برامون مهمه،  میکرد یکه فکر م یزی بانده از اون چ نی_ ا
و صد البته انقدر دلتنگت شده   دمید شونیخواب پر هی یتو رو تو یول ام،یخواستم ب یراستش من نم 

 بودم که شبانه به جاده زدم. 

 

 ! ؟یگرد یبر م   یک ،ی_ اگه بر
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 !  ستی_ معلوم ن

 

  یشدم و او هم تا وقت دنشیو مشغول پوش دمیکش رونینازک از کمد ب  یمانتو هیو کالفه،   یناراحت با
چشماش رو   ش،یشون یپ یو با گذاشتن ساق دستش رو دیتخت دراز کش یکه من آماده بشم، رو 

 بست.  

 

بود و   دهیاو کامال خواب یتخت نشستم، ول یکه آماده شده بودم، چادرم رو برداشتم و کنارش رو من
 نشستم.   متوجه نشد که من کنارش

 

کردم که بعد چند  یکنم و در سکوت فقط نگاهش م دارشیب ومدیانقدر خسته بود که دلم ن اشچهره 
   ؟یکردم، گفت: آماده شد یشد و رو به من که با لبخند نگاهش م داریخودش ب  قهیدق

 

 . میبعد بر  ،یکم استراحت کن هیچطوره  ،یایخسته م یل ی_ به نظر خ

 

 کنم.   یامشب استراحت م  م،ینشست و گفت: نه! بهتره بر  کنارم

 

 . میاونا بود یخونه  یساعت بعد تو مینکردم و باهاش همراه شدم و ن یمخالفت گهید

 هیمثل بق دن،یمن رو با چادر د یبا زن و بچه، اونجا جمع بودن و وقت  ی و مهد  دیحم اونشب
فاطمه و فائزه بودن که بهم گفتن چادر   نینگفت و فقط ا  یزیچ یکس  ینگاهشون متعجب شد، ول

 .  ادیبهم م
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و  میما برگشت یمن صبحش کالس داشتم، باز هم به خونه نکهیبعد خوردن شام، به خاطر ا اونشب،
عطر تنش    یکه هنوز هم بعد مدت ها از نبود محمد، بو میدیخواب  یتخت  یاتاق من و رو یشب رو تو

 داد.   یرو م

 

بازوش بود، زودتر از    یکه سرم رو  یو من هم در حال  دیزود خواب  یلیخ  یمحمد از فرط خستگ اونشب
 سوزه!  ینم  یول ستاده،یوا یگنده ا شی که وسط آت دمیخواب محمد رو د یخوابم برد و تو  شهیهم

آتش به    یو از بس که راه رفته بودم و گرما دمیرس یشدم، بهش نم  یم کی هر چه بهش نزد من
  یول  د،یچک ی صورتم م  یرو میشونی سوخت و عرق از پ یرده بود، تشنه شده بودم و گلوم م صورتم خو

 کرد.   یخارج شدن از آتش بکنه، بهم با لبخند نگاه م یبرا یتالش نکهیمحمد بدون ا

 یسرد شده بود، بزرگتر شد و من با صدا بی که عج یشی آت هوی یو صداش زدم، ول  دمیسمتش دو به
 زدم.   ادیاسم محمد رو فر  یبلند

 

 ! یدی_ جان دل محمد! پاشو خانومم، خواب بد د

 

 هیآب رو از دستش گرفتم و  وانیمحمد از کنارم، با وحشت چشمام رو باز کردم و ل  یصدا دنیشن  با
 .  دمینفس سر کش

 

   ؟یکه به روم لبخند زد و گفت: خوبآب، به محمد نگاه کردم  وانیشدن ل  یخال با

 

   ؟یشه نر ی_ م
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 زنه، تو رو خدا نرو!   یدلم شور م  دم،ید یبد  یلینگاهم کرد که ادامه دادم: خواب خ یسوال

 

به رفتنم   یل یو گفت: نگران نباش، چون خ  دیبغلش کش  یکه کنارم نشسته بود، من رو تو همونطور
 ! یدیخواب بد د ،ی کن یفکر م 

 

مربوط به خوابم رو فرداش   یزی و چ نمیبب   یشونه اش گذاشتم و گفتم: محاله من خواب  یرو رو سرم
 ! محمد من نگرانم، تو رو خدا نرو! نمینب

 

 افته!  ینم  یاتفاق شاهللیصورتم کنار زد و گفت: نگران باش خانومم! ا  یرو از رو موهام

 

 تونم...  ی! محمد من بدون تو نم ؟ی_ اگه افتاد چ

 

هم   دیتو شه یدم بدون اجازه  یقول م  ی! حتفتهیبرام ن   یاتفاق  چیتو ه یدم بدون اجازه  یقول م  _
 نشم، خوبه؟  

 

   ؟ینماز بخون یخوا یسرم نشوند و گفت: نم  یرو یکه بوسه ا ختیگونه ام ر یرو  یاشک یقطره 

 

مشغول خوندن   ییبعد دوتا قهی ز اتاق خارج شد و چند دق وضو گرفتن ا یبدم، برا  یجواب نکهیا قبل
 عمرم رو خوندم.    ینماز تو نیو من قشنگ تر مینماز شد
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دادن به تخت پشت سرم، به محمد که  هیهم طبق معمول من زودتر نمازم رو سالم دادم و با تک باز
خوند، نگاه کردم که با سالم دادن نمازش، به طرفم برگشت و من تمام التماسم    یقشنگ نماز م یلیخ

 و گفتم: محمد!   ختمیصدام ر  یرو تو

 

 _ جانم!  

 

 کرد و گفتم: تو رو خدا نرو!   س ی گونه ام رو خ اشک

 

 گردم!  ی_ زود بر م

 

 یدستا یتونگفتم که رو به روم نشست و دستام رو  یزیچ گهیپا داره، د  هیمرغش  دمید یوقت
 افته!  ینم  یاتفاق چیه گهیتو پشت سرم باشه، د یمردونه اش گرفت و گفت: اگه دعا

 

 .  یکنم سالم و زود برگرد ی_ دعا م

 

 هم لبخند مهمون لباش شد و مشغول جمع کردن سجاده اش شد.  باز

 

شه،   یدلم برات م یلیبغلش انداختم و گفتم: خ  یخواست از اتاق خارج بشه، خودم رو تو  یم یوقت
 کنم زود به زود بهم زنگ بزن!   یخواهش م
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 _ چشم حتما! 

 

مشغول بستنش شدم و گفتم: تو رو خدا  راهنش،یپ  ی  قهیباز  یدکمه  دنیرو باال گرفتن و با د سرم
 مراقب خودت باش!  یلیخ

 

 سرم نشوند و با گفتن »چشم عشقم« ازم جدا و از اتاق خارج شد.    یرو یهم بوسه ا باز

 

 

  اطیدر ح یمحمد تا جلو یبدرقه  یشده بودن، برا  دار ینماز صبح ب یهمراه مامان و بابا که برا به
دست من رد  یقرآن کوچک و سبز رنگ تو ریاول از ز اط،ی و محمد موقع خارج شدن از در ح میرفت

 شد. 

 

  نیماش ی خواست تو  یم یرفتم که وقت نی ارد کوچه شدم و باهاش تا دم در ماشهمراه محمد و به
 افته!  ینم یاتفاق چیشد و گفت: نگران نباش عشقم، ه رهی اشکم خ سی خ یبه چشما ه،یبش

 

 _ مراقب خودت باش.  

 

 _ چشم! تو هم مراقب خودت باش!  

 

خوام   یم  یبود چ دهیاو که فهم یول  و دهن باز کردم تا بگم نره، ختمینگاهم ر یالتماسم رو تو تمام
 نشست و گفت: خداحافظ!   نیماش یبگم، تو
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 که از ته چاه در اومده بود، گفتم: خداحافظ.   یی فاصله گرفتم و با صدا نیناچار از در ماش به

 

آب رو به دنبالش   یحرکت کرد، مامان، کاسه یرو روشن کرد و وقت  نیرو بست و ماش نی ماش در
 . ختیر

 

و   ابونیخ  یتو نی ماش دنیچ یو با پ ستادمیکوچه بگذره، وسط کوچه وا چیاز پ نشیکه ماش یوقت تا
شدم و   اطیام رو کنترل کنم، وارد ح هیتونم گر ینم دمید  یشدنش، به مامان نگاه کردم و وقت  دیناپد

 .  دمیبه سمت خونه دو

 

 

بار بهم زنگ زده بود و گفته بود که حالش   نیچند دو روز نیا یروز از رفتن محمد گذشته بود و تو دو
 مورد بوده. یمن ب ی کامال خوبه و نگران

 

شدم و نماز صبحم رو خوندم و بعد نماز،   داریزنگ تماسش ب  یدو روز، با صدا  نیشنبه هم مثل ا  روز
کنن و اگه بهش زنگ زدم و جواب نداد،  اتیوز قراره عملحرف زدم و گفت که امر  یباز هم باهاش تلفن 

 نگرانش نشم. 

 

دانشگاه  یزد و از صبح تو ینگران بودم و دلم شور م  یمن اون روز بر خالف گفته اش حساب یول
 بود و جوابم رو نداده بود. دهیفا  یب  یآورده بودم بهش زنگ زده بودم، ول  ریکه گ یفرصت نیکوچکتر
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اتاق بود   ی که تو میزود دو لقمه ناهار خوردم و خودم رو به گوش یلیهم که به خونه برگشتم خ یوقت
جواب دادن نداره، خودم رو به   الیخ  دمید یبار شماره اش رو گرفتم و وقت نی چندم یرسوندم و برا

 رد. تخت انداختم و کم کم چشمام گرم شد و خوابم ب یشکم رو

 

که   یشیسوزه، آت ینم یول شهیآت یمحمد تو  که دمیباز هم د دم،یرو د  شیهم کابوس سه شب پ باز
 و بهش نرسيدم....  دمیخواب به سمتش دو  یسوزوند... باز هم تو  یسرد بود و محمد رو نم 

 

تم، دس یتو یخشکم برسونم، با گوش  یآب به گلو یقطره ا نکهیوحشت چشمام رو باز کردم و قبل ا با
 خاموش بود.    شیجواب ندادن، گوش یبار به جا نیمحمد رو گرفتم و ا یشماره 

 

هم شده بود و من  رتریدلشوره، دلگ نیبود و حاال با ا ر ی برام دلگ شهیفصل بهار، هم یعصر، تو یهوا
و از اتاق   ستادمیپام وا یرو عی سر یلیقبلم، خ یو فکر نکردن به خواب لحظه ا ییفرار از تنها یبرا

 خارج شدم. 

 

 یپله یمامان، رو  ی هیگر یبا صدا یگرفتم، ول شیراه پله ها رو در پ ن،ییپا یرفتن به طبقه  یبرا
 گهید نیخدا، ا یگفت: ا یم هیمامان گوش دادم که با گر  یو با ترس و دلهره به حرفا  ستادمیوا یاول

 ره...  یم نی شه و از ب یحرف خورد م  نی... بچم با امیبگ اسمنیبه   یبود؟!... حاال چجور یبتیچه مص

 

  دمیبابا رو شن  یرفتم و صدا نییکه بود چند تا پله پا  یا  یقلبم گذاشتم و به هر سخت یرو رو دستم
 خبر درسته؟! نیکه ا یتو مطمئن وسفیکه گفت: 
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وغ بود!  به روحم خدشه زد که جواب داد: کاش اشتباه شده بود، کاش در  وسفیبغض آلود  یصدا
 بود و گفت که از صحتش مطمئنه.   یکه خبر رو داد سرهنگ جالل یکس  یول

 

 اتفاق افتاده؟!  نیا  یگفت: آخه ک ونیگر یبا همون صدا مامان

 

... گفتن صورت راننده کامل م،یده، ده و ن  یساعتا  جواب داد: امروز وسفیبغض آلود  یهم صدا باز
 سوخته و قابل.... 

 

 زنن.   یو اونا مطمئنا در مورد محمد حرف م ستیآشوب ن  یشوبم، الک دل آ  نیبودم ا دهیفهم

 

 هیبزنم و نه گر غیتونستم ج  ینه م یو بغض در حال خفه کردنم بود، ول  دمیکش ینفس م یسخت به
 کنم. هیگر

 

خورد   وسف،ی یو با صدا دمیام چنگ زدم و ناخن هام رو به گردن کش قهیبه  دن،ینفس کش یبرا
 .  ارنی گفت: فردا... فردا... جنازه رو م هیکه با گر دمیشدن استخون کمرم رو به وضوح شن

 

  یدرد مند رو یزخم خورده و تن یو من با روح   دیچیخونه پ یمامان تو ی هیگر  یحرفش، صدا نیا با
حرکت  من از  دنیرفتن به اتاقش، به سمت پله ها اومده بود، با د یکه برا وسفیپله نشستم که 

 ...  یو گفت: تو... تو... از ک ستادیوا
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 یصدا نکهیا یجوابش رو بدم، از جام برخاستم و برا نکه یشدم و بدون ا رهیخ  شی اشک یچشما به
 ام رو آزار نده، به اتاقم رفتم.  دهیاعصاب خراب و روح درد کش شتریمامان، ب ی هیگر

 

 رو گذروندم!   یدونه که چه شب بد یم خدا

 کردن نداشتم!  هیگر الیساکت شدن نداشت و من هم خ الی خ مامان

  نکهیا ایفکر کردم که خدا کنه خواب باشم،  نیاتاق نشستم و به ا یگوشه هی شب رو تا صبح،  کی
تلخ و  تی واقع هیداشت،   تیواقع  یهمه چ یدروغ بوده، ول هی یفردا بهم خبر بدم که همه چ

 دردناک! 

 نبود!  گهی محمد د نکهیا تیواق

 خروارها خاک بود.   ری ز یبود، ول  یعنی

 

 الهه خانم بود!  یزجه زدنا  ت،یواقع

 بود!   یانی ک یدردناک آقا یها هیگر ت،یواقع

 

 کردم؟!  ینم هیچرا من مثل اونا گر پس

 شدم؟! یو مانع خاک کردن جگر گوشه ام، نم دمیکش  ینم  غیمثل فاطمه و فائزه، ج چرا

خاک   یعشقم تو  دنیکردم و مرحله به مرحله، خواب یرنگ نگاه م دیرحمانه به کفن سف   یمن ب چرا
 کردم؟!  یسرد رو تماشا م

 خوابوندنش، محمد من نبود؟!   یخاک م  ریکه ز یاون مگه

 کردن، محمد من نبود؟!   یخطابش م ،یانیک  دیکه شه یاون مگه
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 !  نمش؟ی بار بب نیآخر یاون محمد من نبود که چون صورتش کامال سوخته بود، نذاشته بودن برا همگ

 

 ! ختم؟ی ر یچرا ساکت بودم و اشک نم  پس

 کردم؟!  یخاک نکردنش، نم   یبرا یچرا تالش پس

 کردم؟!  ینم هیپس چرا مثل اونا گر ال،ی و ل گانهیتر بود تا  کی که به من نزد محمد

 

گفت: تو رو خدا   یم هیکرد، با التماس و گر یکه قبر رو با خاک پر م یفائزه نگاه کردم که رو به کس به
  ن،یزی! تو رو خدا خاک نر شهی عروس گهیماه د هیدست نگه دار، محمد من هنوز جوونه، محمد من 
 ! فهی خاک شدن ح ی... اون برانیکنم خاکش نکن  یتنش سوخته است ممکنه عفونت کنه! خواهش م

 

 رفت.   یجگر گوشه اش م یزد و قربون صدقه   ی الهه خانم هم زجه م

 

  یمحمد من خاک م یچرا من باور نداشتم که دارن رو یکرد، ول  یداشت خفه ام م یلعنت  بغض
 ! زن؟یر

 !  ست؟ین گهیشد که محمد د یباورم نم چرا

 کردم؟!  ینم هینبودنش گر یبرا چرا

 تا راحت بشم؟!   دیترک  یبغضم نم چرا

 

  یبرا  یشد و من که روح  یم  دهیروحم کش یو زجه زدنا، مثل سوهان به رو دنیکش غی ج یصدا
 دور و برش فاصله گرفتم.  یو از قبر و آدما ستادمیپام وا یشدن نداشتم، رو دهیخراش 
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خودش   سف ویو داغ دار، کنار رفتن که  دهیکه اطرافمون رو گرفته بودن به احترام زن درد کش یمردم
   ؟یخوب   اسمنیو گفت:  دیکش  رونی ب  تیجمع  انیبغلم، من رو از م   ریرو بهم رسوند و با گرفتن ز

 

 خوام برم خونه!   ینگاه کردم و گفتم: م سشیخ یچشما به

 

 ...  ی_ ول

 

 کنم من رو ببر خونه!   ی_ خواهش م

 

کنارمون   نیاسیبعد،  یکرد و لحظه ا یاشاره ا یچشم چرخوند و رو به کس  تی جمع انیم وسفی
 شده؟!   یو گفت: چ  ستادیوا

 

 ! نجایا ادی رو بهش گفت: برو مامان رو صدا بزن و بگو ب وسفی

 

 بعد با مامان برگشت.   قهیرفت و چند دق  تی جمع انیبه م  یبدون معطل نیاسی

 

ساعت بعد،   مید و ننکر یخوام به خونه برم و مامان هم مخالفت   یرو به مامان گفت که من م وسفی
 .  میخونه بود یتو  وسف،یمن و مامان و 
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 جان، حالت خوبه مادر؟!  اسمنیبه خونه، به سمت اتاقم رفتم که مامان صدام زد و گفت:   دنیرس  با

 

 انتظار داشت که بگم خوبم و چرا من گفتم که خوبم؟!  چرا

 حال اون ساعت من خوب بود؟!   واقعا

 کنم!  هیتونستم گر ینم  یکه بغض داشتم، ول  یحال

 بود که همه کسش رو از دست داده؟!  یخوب م  یحال کس  دیبا چرا

 بود که مردش رو تا اعماق گور، با چشم بدرقه کرد؟!   یخوب م یحال زن   دیبا چرا

مردش رو   یعذا اهیدامادش، لباس س یعروس برا دی لباس سف دنیپوش یکه به جا  یدختر حال
 بود؟!   یخوب م  دیبود، چرا با دهیپوش

 

 

  هیتخت، اون رو بر داشتم و باز  یرو میگوش دنینگاه نگران مامان، وارد اتاقم شدم و با د انیم در
 شدم.   رهی خ میگوش یصفحه   یاتاق نشستم و به اسم محمد و عکسش رو یگوشه

 

  نهیدست به س رم،یخوام ازش عکس بگ   یبهش گفتم م یکه وقت  دمیمد رو درو بستم و مح  چشمام
 و با لبخند نگاهم کرد.  ستادیوا

بلند گفت:   یدر اتاق باز شد و مامان با صدا هویلب محمد، من هم لبخند زدم که  یلبخند، رو دنید با
 از دست رفت.   اسمنیکه   ای ب وسفیابالفضل!  ای

 

همه خوابم  نیدونم چرا ا یزدم، فقط نم یرم؟! من که لبخند م   یگفتن من دارم از دست م یم چرا
 .  دمیگرفته بود، که چشمام رو بستم و خواب
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کجام،   دمیاز مامان که کنار تختم نشسته بود، پرس  یاتاق خودم نبودم و وقت یشدم، تو  داریب که یوقت
 . مارستانم یب  یهوش و تو یگفت که دو روزه ب

 

 خونه!   میبر د یجام نشستم و گفتم: با  یتو عیسر یلیخ مارستان،یاسم ب دنیشن  با

 

 شده؟   یزیچ زم؟ینگاهم کرد و گفت: چرا عز یبا دلسوز مامان

 

 . ادیمن م دنیکه برگشت اول از همه به د یره اونجا! خودش گفت وقت ی_ محمد اگه برگرده، م

 

 خونه.   میر یو گفت: آروم باش دخترم، االن م ختیگونه اش ر یمامان رو یاشکا

 

رو به مامان گفت:   د،یمن رو به هوش د یوارد اتاق شد و وقت وسفیتموم شدن حرف مامان،  با
 کنه.  هیبتونه گر  دیگه، با یدکترش م

 

دوباره رو بهش گفت: امروز روز سوم  وسفیاشکش رو پاک کرد و  شیروسر  یبا گوشه  مامان
 اونجا.   میمحمده، آمادش کن تا ببر

 

 برم خونه، ممکنه محمد بهم زنگ زده باشه!  دیمن با م،یگفتم: کجا بر وسفیبه  رو
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 میما قراره بر اد،ی به خونه نم یاشکش، گفت: محمد برگشته، ول سیخ ینگاهم کرد و با چشما وسفی
 ! ششیپ

 

لحظه  هی گهید ارن،یسرم رو از دستم در ب نیگفتم: واقعا؟! مامان، لطفا بگو ا  خوشحال شد و نگاهم
 خوام ازش دور باشم.  یهم نم

 

 !  ن؟یکن یم هیگر نیکردن، نگاه کردم و گفتم: پس چرا دار یم هیکه گر وسفیمامان و  به

 

 محمد.   شیپ  میر ی! االن مزمیعز ستین  یزیاشکش رو پاک کرد و گفت: چ مامان

 

  نکهیبعد با پرستار به اتاق برگشت و من بعد ا یا قهیحرف از اتاق خارج شد و دق نیبا گفتن ا مامان
 همراه شدم.   وسف،ی محمد، با مامان و  دنید یو برا دمیپرستار سرم رو از دستم جدا کرد، لباس پوش

 

کنارم،   یشهیتعجب از ش نشسته بودم، با نیعقب ماش   یصندل  یبعد، من که کنار مامان و رو یساعت
 میگفتم: پس چرا اومد وسفیرو به   م،یبهشت زهرا هست یتو  دمیکه فهم ینگاه کردم و وقت رونیبه ب

 !  نجا؟یا

 

 ! نجاستیمحمد ا نکهیا ی_ برا
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 ادهی پ نیکرد، از ماش یکه مضطربم م سشیخ یتعجب به مامان نگاه کردم و بدون توجه به چشما با
   نجا؟یچرا ا یبود، گفتم: ول  ستادهیکه حاال رو به روم وا وسفیشدم و رو به 

 

کرد، به   ی م هیکه مثل ابر بهار گر یدستاش گرفت و در حال یشد و بازوهام رو تو  کیبهم نزد وسفی
!.... اون ستین گهیگم، محمد د یم یچ  نی! خوب گوش کن بباسمنی چشمام نگاه کرد و گفت: 

  نجایبه ا  دیبا ش،ی نی بب یو تو هر وقت که خواست نجاستیا شهیهم یاال به بعد برامرده!... او از ح
 !  یایب

 

 تو؟! چ.... چرا...  یگ یم ی... چ یبهت گفتم: چ با

 

  شیدره و آت یمحمد پرت شده تو نیماش ات،یعمل یو تو  شیرو رها کرد و گفت: چهار روز پ بازوهام
 گرفته...

 

 سوخته... شی آت یتونست بگه: محمد تو یبغض داشت و به سخت وسفی

 

اومد که خودم با چشم خودم،  یم ادم یبودم،  دهیرو د شی آت  یاومد که خواب محمد تو یم  ادمی حاال
 کردم؟! ینم ه یچرا براش گر یخروارها خاک خوابوندن، ول ر ی که محمدم رو ز دمید

 

 دلم براش تنگ شده! شش،یشده بود، گفتم: من رو ببر پ  سیکه صورتش از اشک خ وسفیبه  رو

 

 .میراه افتاد وسفیبه دنبال   ییجلوتر از من راه افتاد و مامان هم دستم رو گرفت و دوتا وسفی
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 یصدا  تیپوش، اطراف قبر رو گرفته بودن و از وسط جمع  اهیس  تیجمع  ش،ی هم مثل دو روز پ باز
 .د یرس یزجه به گوش م 

 

کنار قبر زانو زدم و به الهه خانم   م،ید یشده از گل رس دهیبه قبر پوش  یو وقت میعبور کرد ت یجمع  انیم از
با   د،یخودش د ینگاهم رو رو  ینگاه کردم که الهه خانم هم وقت خت،یر یکه با سوز و گداز اشک م

خونه بدون  ین یبب هک ییچه به روز محمدم آوردن؟!.. کجا ینیکه بب  ییکجا اسمنمیاله رو بهم گفت: ن
 اسمنمیخوابوندن؟!...  ریز نیا شهی هم یمحمدم رو برا ین یکه بب یی! کجاست؟ی خونه ن گهیمحمدم د

که  نیپوشوندن...محمد! پاشو و بب  دیکفن سف  ،یلباس دوماد یبه محمدم به جا  ینیکه بب  ییکجا
 به تن کرده...   یلباس مشک د،یچادر سف یبه جا اسمنی

 

حال   وسفی یبغض کردم و وقت دم،ینکش  غیج  ینه! بغض کردم، ول هیگر یهم بغض کردم، ول  باز
که روش نوشته   ییرو به روم نشست و با زدن دستش به تابلو ه،یبدون توجه به بق د،یخرابم رو د

که   نیاسم محمد رو نوشتن!... بب نجاینگاه کن، ا اسمنیسرم داد زد:  ،ی انیمحمد ک دی، شه شده بود
تو رو خدا   اسمنی!... اسمنی  ستین  گهی!... محمد حاال دیکن  هیگر  دیتو با اسمنی  ست،ین گهید محمد

 کشه!  یسکوت تو رو م  نی... ااسمن، یسکوت نکن  یبکش، تو رو خدا به سر و صورتم بزن، ول   غیج

 

کرد، گرفتم و با خوندن   یو من رو نگاه م ختیر یرو از الهه خانم که حاال در سکوت اشک م نگاهم
رحمانه، دوباره   یچه ب وسفیکه   دمیکش غیرنگ، از ته دل ج  اهیس کیکوچ ی تابلو یاسم محمد رو

 شده...   یانیک دیاال شه ... محمد ح ست،یمحمد ن گهی کن،... د هیبکش، گر غ ی ! جاسمنی گفت: آره 

 

شدم، داد زدم: نه!.... محمد   یکوچولو خال هی یخاک گذاشتم و از ته دل زجه زدم و وقت یرو رو دستام
شدنت هم از من اجازه    دیشه یکه برا ی... مگه قول ندایبر ی... تو حق نداریبخواب   یتون یتو نم

 !... ؟یشد  دیگن شه  ی! من که هنوز بهت اجازه ندادم، پس چرا بهم م؟یریبگ
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همه بفهمن که بد  یخوا ی! م؟ی پس چرا تنهام گذاشت  ،یکنارم باش شهیهم ی! مگه قول ندادمحمد
   !؟یقول

 

ادامه دادم: آقا جون! محمد که بد قول نبود!... پس  ختیر  یکه در سکوت اشک م یان یک  یبه آقا رو
! من که گفته بودم  ؟یکرد؟... محمد!... من که التماست کردم نرو، آخه چرا رفت  یبد قول دفعه نیچرا ا

 ! ؟یپس چرا رفت  ستم،یمن هم ن  یتو نباش

 

  ارم،ی تونم طاقت ب یخاک فرو کردم و از ته دل زار زدم و گفتم: خدااا، من من نم  یهام رو تو پنجه
 ا؟!... چرا خدا؟! برام نمونده که بتونه درد بکشه، آخه چر  یروح گهید

 

از پشت بازوم رو گرفت   یکردن که کس یم هیبه حال من گر هیقبر خم شدم و زجه زدم و حاال بق یرو
  یکه بازوم رو گرفته بود، گفت: باهاش کار یرو به سمت کس  وسفی یرو تموم کنم، ول هیو خواست گر

 کنه!  هینداشته باش! بزار گر

 

 یآقا ی دهیکمر خم  دنیاز حال رفتن الهه خانم، د دنیبود و چقدر سخت بود د  یتلخ یلحظه ها چه
زجه  دنید ،یو مهد دیحم یصدا  یب یها هیگر دنی بابا، د  سیخ شهیهم یچشما دنید ،ی انیک

 فاطمه و فائزه!   یزدنا

 محمد و نبودنش!   دنی از همه سخت تر، ند و

  یبا دلم کرده بود که نم یخودش کار یل که گفته بود شغلش خطرناکه و ممکنه نباشه، و یمحمد
 تونستم به نداشتنش فکر کنم. 
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کنارش   ختم،یرو داشت، نشستم و اشک ر  کیقبر سرد و تار هی ا،یشب کنار محمدم که حاال از دار دن  تا
 که هنوز هم باورش ندارم!  یباور ست،ین گهیموندم و باورم شد که د

 

که محمد باشه« و به خونه   هیمن جائ  ی»خونه   من گفتم  یخواست من رو به خونه ببره، ول  یم مامان
 نرفتم. 

 

 بگم از درد و اندوه نبود محمد؟   یچ

 شه گفت!   یهم مگه م یزندگ ینبودن نفس، برا از

 خواب آروم بودن هم مگه گفتن داره!   یآرامبخش و تنها تو ی آروم شدن با قرصا از

 

 رفت زنده بودم.  یآمد و م  یم  ینفس نکهیمحمد نبود و من هم فقط به خاطر ابود که  دوسال

 کردن!  یزنده بودن و زندگ یبرا یدیام چیبدون ه ،یگونه دلخوش چیه بدون

 

 من شده بود خواب و خواب و خواب!   ی! زندگ؟یکردن یزندگ چه

 

خوند و من    یم ییان برام الالذاشتم و مام یمامان م یزانو یبرد، سرم رو رو یهم که خوابم نم  یوقت
 .  دمیخواب  یباز م   س،یخ  یبا چشما

 

نه،   ایدونم روز هفت محمد بود   یبود، نم   یرفتم ک یانیک یآقا یکه به خونه ی بار نیآخر ادی نم ادمی
 هم بعد روز هفتم، رفتم.   گهیبار د کی
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 یکه خونه یمن و محمد سر نزدم و به خاطر دل گرفته ا یهر چه که بود به اتاق عاشقانه ها یول
بزرگ هم، که دو ماه   یانیک یموقع فوت آقا  یبهم دست داد، زود از خونه خارج شدم و حت ر،یدلگ

 نکرد که به اون خونه برم.  میاریبود، پام  شیپ

 

که همه کنار قبر   ی ره، شب ینم ادمی دیکش  یم دکیرو  مونی شب عروس خیکه تار   یوقت شب چیه
گفتم که گرچه قرار   کیکه فقط خودم به خودم تبر  یشب  م،یو شمع روشن کرد میمحمد جمع شد

 باهاشه!   شهیهم  یقلبم برا یتا ابد کنار محمد باشم، ول   ستین

 

رو   اره،یبره و اونا رو به خونه ب نکهیطاقت ا یمحمد بود و کس یخونه یمن، هنوز هم تو ی هیزی جه
 نداشت.  

فقط من بودم که با گذشت زمان،   نیرو به دست زمان سپرده بودن و ا یهمه، همه چ نکهیا مثل
 شدم.    یدلتنگ تر م

 همه دروغ بوده باشه!  نی! اارهیم یخاک سرد  یکردم، جمله  یوقت فکر نم چیه

 

ه و حاال دو ماه بود ک میرفت لدای یبه خواستگار وسفی یهفته که از سال دوم محمد گذشت، برا  کی 
 ما بود.   یبه خونه شون بره، خونه  نکهیاز ا شتریزن داداشم شده بود و ب لدای

 

خون رو   دنی درس خوندن و طاقت د یحوصله  گهیدانشگاه رو زده بودم، چون د دیهم که کال ق من
 هدف سر کردم.   یدوسال رو ب نینداشتم و ا

کنم و زجر بکشم و تا   ادیچهل محمد بابا و مامان من رو به شهرستان بردن تا کمتر از محمد  بعد
شدم که  ری با بازگشتمون به خونه، باز هم من همون دختر گوشه گ یهم موفق شدن، ول یحدود

و   ختمیر ی شب عقدمون، فقط اشک م لمیمحمد و ف یخودم بودم و با زل زدن به عکسا  یتو شهیهم
 شدم.   یآرامبخش آروم م  رصبا ق
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  یفرق کرده بود و من با وجودش تو یعروس خونمون شده بود، اوضاع کم لدایکه  یاز دو ماه یول
 یدو روز تو اره،یحال و هوا در ب   نیمن رو از ا نکهیا یخودم بودم و او هم برا   یکمتر تو گهیخونه، د

برد   یم نور او  نیو ا دیسه شنبه من رو به زور به خر یهفته اش رو به من اختصاص داده بود و روزا 
  یخوابالو رو مجبور م وسفیجمعه هم  یو روزا میآورد یدر م وسفی یکه آخرش هم سر از مغازه 
و   ادینداشت و مجبور بود پا به پامون ب یگونه مخالفت  چیهم حق ه وسفیکرد تا ما رو به کوه ببره و 

 کوه رو هم حمل کنه!   یتا باال لمونیعالوه بر اون، وسا

 

محبت کنه و باهاش   لدایمادر شوهر به  هیاز  شتر یب  یلیموضوع هم باعث شده بود تا مامان خ نیهم
  یخونه شون م  شنبه و چهار شنبه رو به یفقط روزا د،ید  یمحبتا رو م نیهم که ا لدایراحت باشه و  

 اومد.  یما م  یبه خونه  وسفیبعد دانشگاهش به همراه  گهید یرفت و روزا

 

 یبه بهانه   وسفیجمعه بر عکس هر هفته،  نیا یول م،یبه کوه رفته بود  لدایهم جمعه بود و با  اونروز
 هیفقط تا وسط کوه که  میتونست لدایو من و  ومدیباهامون ن اد،یمغازه اش جنس ب  یقراره برا نکهیا

 .  میسرگردنه اش، داشت، باال بر یها متی مغازه با ق

 

و   ییچا دیخر یبرا لدای م،ی دیبه مغازه رس یو وقت مینبرده بود لیبا خودمون کوله و وسا اونروز
نشستم و به دور   تی دور تر از مغازه و جمع یتخته سنگ یبه سمت مغازه رفت و من هم رو یخوراک 

 شدم.   رهی دست ها خ

 

افتادم که  یشب  ادیکردم، به  یرو به روم نگاه م یکوه به منظره  یگرفته بود و همانطور که از باال دلم
 . میبا محمد به بام تهران رفت
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بغلش فرو   یتو  شتریب نکهیا یرو دوست داشتم و برا ش یکه با وجود محمد کنارم، سرد یسرد شب
 کرد.   یدستاش به دورم رو محکم تر از قبل م یلرزوندم و او حلقه  یخودم رو از سرما م  شتریبرم، ب

 

چشماش، گفتم:   یشدن تو رهی و با خ  دمیبه سمتش چرخ  یبغلش بودم، کم یکه از پشت تو همانطور
 محمد! 

 

 _ جانم!  

 

 ! ؟ی _تو چقدر دوستم دار

 

 دونم!  ی_ نم

 

 !  ؟یدون ی که نم  هی_ منظورت چ

 

 ! ستین  اسیاندازه اش قابل محاسبه و مق  ی خوامت، ول یم  یلیکه خ ونمدی _ م

 

 !  اسمنیلبم نشست که به صورتم که از سرما سرخ شده بود، نگاه کرد و گفت:  یرو  لبخند

 

 _جانم!   
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 !  ؟ی_ تو االن خوشبخت

 

که دوست دارم داد  ادیو گفتم: انقدر ز  ستادمیرو از حصار دستاش آزاد کردم و رو به روش وا خودم
 شهر بفهمونم که چقدر خوشبختم!  یبزنم و به همه 

 

و داد زدم: من کنار محمد    ستادمیپام وا ریخندون شد که پشت به او رو به شهر ز نگاهش
 محمد رو دوست دارم...  یل یاز خ شتر یب  یلیترسم... من خ ینم یچی خوشبختم... من کنار محمد از ه

 

 ! ؟یکه چقدر دوستم دار یبه همه بگ یخوا  یسمتش برگشتم و گفتم: تو نم به

 

رو    تیخوشبخت  دیرو نداشته باشه! نبا  مونیخوشبخت دنیباشه که چشم د  یکی همه،  نی_ ممکنه از ب
 !  یهمه جار بزن یبرا

 

و به تمام شهر   ایب ،یکه کنار تو خوشبختم...تو هم اگه دوستم دارخوام همه بدونن  یمن م  ی_ ول
 رو بگو!   نیا

 

که به حالت قهر و با اخم نگاهم رو ازش گرفتم و او با همون لبخندش، رو به شهر   دیحرفم خند به
 خانم اخمو رو دوست دارم....  نیو با اشاره به من داد زد: من ا ستادیوا

 

 



 آتش سرد 

439 
 

شد که چشمام رو بستم و  سی که خاطره شده بود، مژه هام از اشک خ ینیری ش یلحظه  یادآوری از
 .  زنی بر نییگونه ام قل بخورن و از چونه ام پا  یاشک رو  یاجازه دادم، قطره ها

 

زد، چشمام رو باز کردم    یبود، با خودش غر م  دهیکه خر ییزایچ یباال متیکه به خاطر ق لدای یصدا با
  یداشت، گفت: هر ک  یرو جلوم نگه م ییبار مصرف چا هی  وانیکه کنارم نشست و در همون حال که ل

 سر گردنه رو گذاشته دمش گرم!  متیباال، اسم ق متیق یرو

 

 .  یتو گوش نداد م،یبردار لهی رو از دستش گرفتم و گفتم: من که بهت گفتم وس وانیل 

 

 ! میایجا هم ب  نی تا هم میبا کوله که محال بود بتون گهید م،یآورد نجایبه زور تا ا_ ما خودمون رو 

 

 لدایکه  میشد یی شدن به دور دست ها، مشغول خوردن چا رهی با خ  یینگفتم و دوتا یزیچ گهید
 ! ؟یکرد هیبه حرف اومد و گفت: باز هم گر ره،ی نگاهش رو از رو به روش بگ نکهیبدون ا

 

 !  اد؟یهم از دستم بر م یا گهیکار د ه،یاز گر ری_ مگه غ

 

! االن دو سال و اسمنی یکنم که دروغ گفتم، ول یزارم و کامال درکت م یتو م ی_ اگه بگم خودم رو جا 
و عالوه بر خودت، خانواده ات رو   یکن یم یهدف فقط زندگ یب  نجوریکه گذشته و تو هم هیخورده ا

 ! ید یهم عذاب م

 

 کنم؟!  کاریچ یگ  یدستم نگاه کردم و گفتم: م یتو یحلقه  به
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! اسمنی!... ؟یشده، نگاه کرد دیدست سف هیبابات که بر خالف سنش   یروزا به موها  نی_ اصال تو ا
  یم نیشه و از ب  یحداقل به فکر مادرت باش که داره با تو ذره ذره آب م ،یستیاگه به فکر خودت ن 

 ! ؟یدیصورتش رو د ی از حد رو ش یب  یو چروکا نیره!... اصال تو چ

 

 کنم!   تیخوام اونا رو اذ  ی_ من نم

 

تا سرت گرم بشه و  یکن  ینم  دایکار هرچند کم درآمد پ هیخودت  ی!... چرا برایکن یم  یدار ی_ ول
 ! ؟ یکن  ادیمحمد  کمتر از

 

 محمد رو فراموش کنم؟!   یخوا  ی_ ازم م

 

 !  یشد فراموشش کن ی_ کاش م 

 

 رو فراموش کنم که هنوز نبودنش رو باور نکردم.   یکردم و گفتم: چطور ممکنه کس  بغض

 

به حرف اومد و   لدایدوباره  نکهی تا ا میرو هر دو سکوت کرد  ینگفت و مدت یزیچ گهیحرفم د نیا با
 !  ؟یکن  یزندگ  ینجوریا یخوا یم یتا ک  یشه بگ  یگفت: م

 

 دونم!  ی_ نم
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 !  یحال و احوال نجات بد  نیکن خودت، خودت رو از ا ی_لطفا به حرفام فکر کن و سع

 

دانشگاه قرار گذاشتم که  یانداخت و گفت: با بچه ها ی دستش نگاه  ینگفتم که به ساعت تو یزیچ
 ! یهر لحظه با ما باش  دیهپروت و با یتو یبر یحق ندار امروز اصال م،یو خوش بگذرون  رونی ب میبر

 

زدم و گفتم: چشم،  یبه گشت و گزارمون گند بزنم، لبخند  ستیرو راحت کنم قرار ن  الشیخ  نکهیا یبرا
 !یکه تو بگ  یهر چ

 

  میخوشمزه است، پاشو بر  یلیسرگردنه، خ یمغازه  نیا ی و گفت: آشها دیپر نیی تخته سنگ پا یرو از
 !  نییپا  میو بعدش هم بر میآشه رو بخور

 

 یخاک چادرم رو تکوندم، باهاش همراه شدم و به سمت مغازه  نکهیو بعد ا ستادمیپام وا یرو
 . میدل کوه رفت یکوچک تو

 

خودم هم بودن، به   یهمکالس  یزمان هیکه  لدای یها ی با همکالس  میاومد نیی از کوه پا یوقت اونروز
رفت   ادمیروز  کی یکه برا دنی و اونا انقدر سر به سر هم گذاشتن و گفتن و خند میرفت  یپارک جنگل

 به خاطرش غصه بخورم.   دیدلم دارم و با یتو یغم بزرگ

 

اومد که من چقدر به خانواده ام ظلم  ادمیفکر کردم و تازه  لدای یخلوت خودم به حرفا یتو اونشب
 شن!  یم  تیاونا چقدر به خاطر من اذکنم و  یم
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و   نیاسی نبود که  یا ینبود که مامان بهم سر نزده باشه و مسخره باز  یدوسال نصفه شب نیا یتو
هام اونا رو هم ناراحت   هیو گر  میریمن با گوشه گ یباشن، ول اوردهیخندوندن من در ن یبرا وسفی

 رو به کامشون تلخ کرده بودم.   یداشتم و زندگ

  یکنم تا کمتر تو دایخودم پ  یبرا  یسرگرم  هی دیچقدر درسته و من با لدای یکه حرفا دم یفهم یم تازه
 رو هم غصه بدم.  هیخونه باشم و غصه بخورم و با غصه خوردنم، مامان و بق 

 

 

کرد به    دیخر  یسر زد و کل فشوسیبه  لدای نکهیو بعد ا میرفت رونیبه ب لدایروز بعد باز هم با   چند
 .  میخونه برگشت

به خونه، بدون عوض کردن لباس به آشپزخونه   دنیکه به محض رس میانقدر راه رفته بود اونروز
 یما تو  دنیمامان وارد آشپزخونه شد و با د هویکه  م یگاز افتاد یرو یو به جون قابلمه ها  میرفت

 !  نیخور  یقابلمه غذا م یقابلمه گفت: به به! چشمم روشن! شما هر روز تو

 

 تنبل!   یگفت: دخترا یدوباره به شوخ دیلب من رو د یخنده و مامان که لبخند رو  ریز میزد لدایو  من

 

 یو دوباره سرمون تا نصفه تو می داشت تا دعوا شد یحالت شوخ  شتریمامان که ب یدعوا الیخ  یب
 . میو به جون برنج و خورش توش افتاد میقابلمه کرد

 

بدون توجه به  م،یقابلمه رو نشو نکهیا یغذام رو خورده بودم، با دهن پر و برا لدایکه زودتر از  من
 .  دمیاپن برداشتم و به سمت اتاقم دو یرو از رو فمی ک لدا،یاعتراض 
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قاب عکس   یماچ گنده، رو هی نکهیورودم به اتاق، اول از همه رو به عکس محمد واستادم و بعد ا با
 !  رینشوندم، رو بهش گفتم: سالم عشقم! وقت بخ 

 

شدم، به  یمانتوم م یکه مشغول باز کردن دکمه ها ی فاصله گرفتم و در حال   زیم یقاب عکس رو از
 ! ای ح یب  ،یرو نگاه کن گهید یجا  هی یخوا ینوز هم نمخندون محمد، نگاه کردم و گفتم: تو ه یلبا

 

کردم و رو به قاب عکس محمد، ادامه دادم: دلم برات تنگ شده! دل تو  زونی کمد آو یرو تو مانتوم
 هم برام تنگ شده، مگه نه؟! 

 

 و نذاشت بغض خفه ام کنه!  دیاشک بود که به دادم رس نیبغل گرفتم و باز هم ا یعکس رو تو قاب

 

 یبه شونه ها هیخواد،... دلم تک یرو م    و گفتم: محمد! دلم آغوش امنت  ستادمیپنجره وا شتپ
 خواد!.. دلم برات تنگ شده!   یمحکمت رو م

 

دونستم که اگه نخورم باز هم با بد   یخوردم. م یآرام بخش م  دیباز هم دلم گرفته بود و با اونروز
گذاشتم و با برداشتن قرص   زیم  یقاب رو رو نیهم یپس برا رم، یگ  یرو م هیحال مامان و بق   م،یحال

 زدم.   رونیاز اتاق ب 

 

  یلیکرد که من هم خ یم فیرو تعر یزی چ لدای یهال نشسته بودن و مامان و برا یتو لدا،یو  مامان
آب، به هال برگشتم و کنار مامان نشستم و  وانیل هیزود به آشپزخونه رفتم و بعد خوردن قرص با  

   ؟یکن یم فیرو براش تعر   یچگفتم: 
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 .  میگفت یشده، م ادی چقدر طالق ز نکهینبود، از ا یخاص  زینگاه کرد و گفت: چ  میاشک  یبه چشما مامان

 

 شده!   ادی_ آره واقعا! ز

 

 که حسام زنش رو طالق داده!  ی! تو خبر داراسمنی_ 

 

 حسام خودمون؟!  ن یگفتم: هم  دم،یشن یکه م یزی تعجب از چ با

 

 _ آره ديگه! 

 

 آخه چرا؟!   ،ی_ ول

 

 تو بشنو و باور نکن.   یکه حسام به همه گفته با هم تفاهم نداشتن، ول دمیدونم، من شن ی_ نم

 

 که به لب داشت، گفت: حاال تو چرا ماتت برده؟!  یبهم نگاه کرد و با لبخند مهربون لدای

 

 راوه از هم جدا بشن! کردم که حسام و مه  ی_ آخه اصال فکر نم
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حرف از طالق   یزن و شوهر یدیسن، به اسم سن طالق وجود داره، تو هم اگه د هیاالن  گهی_ د
 نزدن، تعجب کن! 

 

! ممکن بود که با هم م؟یداشت یفکر کردم که اگه محمد زنده بود ما االن چه وضع نیخودآگاه به ا نا
 !  م؟یو از هم سرد بش  میدعوا کن یجد  یلیخ

 یاز قبل عاشق هم م شتریحرف محمد افتادم که گفته بود اگه زن و شوهر خوش اخالق باشن، ب ادی
 شدم.  یعاشق محمد م  شتریشن! درست مثل من که لحظه به لحظه ب 

مامان گذاشتم و  یزانو یمحمد افتاده بودم و بغض مهمون گلوم شده بود که سرم رو رو ادیبه  بازهم
 ! ؟یبخون  ییشه برام الال  یگفتم: مامان م

 

تا   ختمی گفتنش، اشک ر ییو شروع به خوندن کرد و من با هر بار الال دیدست به سرم کش مامان
 خوابم برد.   نکهیا

 

به کالس   لدای یسرگم شدنم و با معرف یگذشت و من برا یم یگریپس از د  یکی سخت،  یروزها
 کردم.   یو شاخ و برگ دادن بهشون سر م  یرنگ یرفتم و روزم رو با درست کردن گال یم یهنر یها

  یکه حسام به خاطر من مهراوه رو طالق داده هم به گوش م نیاز ا یحاک ییزمزمه ها انیم نیا در
سر حسام نشستم و او رو مجبور به طالق   ریگفتن، من ز یها م  یبود که بعض نیو بدتر از همه ا دیرس

 .  کردم

 

من به   یگفت، ول  یدر موردش م ییزایچ هیبود و  دهیکش  شیحرف حسام رو پ  یهم چند بار مامان
 محمدم بودم.   شیهپروت و پ  یهمه اش تو ه،یمامان و بق  یگوش دادن به حرفا یجا
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دارم و   یگفت که من حق زندگ  ی م نیراه از ا  یمخم بود، چون راه و ب یرو یل یخ لدای وسط  نیا یول
داد،  یبهم م   یزندگ یبرا دیام یکل نکهیکنم و خالصه ا ی با فکر او زندگ دینبا ستیحاال که محمد ن 

 به عشقم و محمد!  انتیمن خ یبودن و برا د یاو ام یکه برا یدیام

 

 

گشتم و به  یروز که داشتم از کالس برم هی نکهیتا ا دمیفهم یرو نم  لدایمامان و  یحرفا نیا یمعن
 زد.   یکه من رو صدا م  دمیحسام رو شن  یزدم، صدا یرو قدم م ادهی پ یتو ییتنها

 

شده   ادهیپارک بود پ ابونیکه کنار خ  نشیکه از ماش دمیبا تعجب به سمت صدا برگشتم و حسام رو د 
 بود. و من رو صدا زده  ستاده یوا نی در باز ماش  یهمون جلو یبود، ول

 

 ! ؟یداشت یسمتش رفتم و گفتم: سالم! با من کار به

 

 رسونمت.   یمن تا خونه م ن،یماش یتو  نی _ اگه ممکنه بش

 

 شم.  یممنون، مزاحم شما نم  یل ی_ خ

 

 ! باهات حرف دارم، لطفا سوار شو!یستیگفت: مزاحم ن  یلبخند مهربون با

 

 ... ی_ ول
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 شه! یهم متوجه نم یکس  رم،ی گ  یوقتت رو نم ادی_ ز

 

پشت فرمون  نکهینشستم و حسام هم بعد ا نیماش یرو باز کردم و تو نی تعلل در عقب ماش با
 رو روشن و به سمت خونه حرکت کرد.   نیماش یحرف چینشست، بدون ه

 

  یاحساس م نه،یآ یخودم رو از تو یحسام به رو ی ره ینگاه خ  یزانوم بود، ول  یبه دستام رو نگاهم
 کردم. 

 

نگاه  نهیآ  یپارک کرد و من با تعجب به او تو ابونیرو کنار خ نیکه ماش میاز راه رو رفته بود یمقدار
 فقط به حرفام گوش بده!  ،یبش ی عصب  نکهیو گفت: لطفا بدون ا دیاو نگاهش رو ازم دزد یکردم، ول 

 

 _ من...

 

 رو باال برد و گفت: گفتم فقط گوش بده،... لطفا!  دستش

 

کرد، بدون   شنهادیازدواج پ یکه مامان مهراوه رو برا  یچار ساکت نشستم و او ادامه داد: روزنا به
اون روزا هر کجا   ادمهی ،یبرگرد ست یو قرار ن  یچون و چرا قبول کردم، چون باورم شده بود که تو رفت

و    رونیوقتم ب شتریگفت ب شهیکنم و م دایتو رو پ  یاتفاق دیچرخوندم تا شا یچشم م  رفتم، یکه م
ازدواجم با مهراوه، باورم شد که  لیاز تو نبود... من همون اوا یخبر یگذشت، ول  یم ابونیخ یتو
مهراوه وفق  یکردم خودم رو با رفتارها یو سع اوردمیخودم ن  یبه رو یول م،ی ست یهم مناسب ن یبرا
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که  میدیرس   جهینت نیبه ا هک ییتا جا میبدم....اما هر چه که زمان گذشت ما از هم دور و دور تر شد
 به شما نداره.  یربط  چیه ییجدا نیمردم، ا یو بر خالف گفته میبا هم ادامه بد میتون ینم گهید

 

 

  بایتقر یسکوت کردم تا حرفش رو بزنه و او بعد مکث یبگه، ول یخواد چ  یزدم که حسام م  یم حدس
 و... دیمادرم حرف تو رو وسط کش نکهیکردم، تا ا یگفت: من اصال به ازدواج مجدد فکر نم ،یطوالن

 

حرفاش گوش دادم که گفت: من در   یبه اشک نشه، قورت دادم و به ادامه لیتبد نکهیا یرو برا بغضم
  یول  رو ندارم،  یکش یکه تو م ی که طاقت رنج و اندوه نیمورد مرگ محمد آقا، واقعا متاسفم و با ا

که   مخوا یازت م  یزنم، ول  یرحم حرف م  یگذره، ببخش که ب یکنم که چقدر برات سخت م  یدرک م
 . یکن یکه زندگ یبرگرده و تو مجبور  ستیاو قرار ن یباور کن

 

حسام ول   یول  خت،یگونه ام ر یکرد و سپس رو  ریمژه هام گ یاشک تو ی رو بستم و قطره چشمام
کنه دور کنم،   یکه ناراحت م  یخوام که کنارت باشم و تو رو از هر چ یکن نبود و باز هم ادامه داد: م

  یکیمال  ت دونم که قلب  یازدواجم فکر کن....م شنهادیپ  یلطفا رو ،ینذارم غصه بخور گهیخوام د یم
 ...  یاست، ول گهید

 

 ! هیرو باز کردم و گفتم: کاف  چشمام

 

! خدا تو رو  اسمنیدوباره شروع به حرف زدن کرد و گفت:  هیپس از چند ثان  ی د، ولساکت ش حسام
 !  یکن  یزندگ دیزنده نگه داشته و تو با 
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 کن.   رونیفکر مسخره رو از سرت ب  نیکنم! لطفا ا یم یاالنش هم دارم زندگ نی_ من هم

 

 از دستت بدم.   گهیخوام د  ی_ نم

 

کنم که هنوز مرگش رو   رونیرو از قلبم ب  یکس یخوا یمن م  ! تو از؟یگ یم یدار یچ  یفهم ی_ تو م
 باور نکردم؟!  

 

شد و رو به من که  ادهیپ نی شدم و در رو به هم زدم که حسام هم از ماش ادهیپ  نی از ماش تی عصبان با
 داد زد: تو رو خدا صبر کن! حداقل بزار برسونمت خونه!  دم،یدو یرو م  ادهیپ  یتو بایتقر

 

 خراب خودم رو به خونه رسوندم.   یو حال ادهیپ یتوجه به او، ازش فرار کردم و با پا  یمن ب  یول

 

که  دیرس  یبود و به نظر م ستادهیدر خونه شون وا یکه جلو  دمیحسام رو د  اط،ی ورودم به ح موقع
 نه!  ایگردم  یخونه بر م من سالم به نهی منتظر بوده بب

 

قبل، با محمد   یدفعه بر خالف روزها نیا یخودم رو به اتاقم رسوندم، ول  عی ورودم به خونه، سر با
 خوابوندم.  زی م یحرف نزدم و بلکه بر عکس هر روز، قاب عکس رو رو

 

قاب عکس نگاه کنم و   یخندون محمد، تو یشد به چشما یروم نم  ینکرده بودم، ول  یکار بد نکهیا با
 . دمی کش یازش خجالت م 
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طلبکار از محمد که   ای ناراحت، خجالت زده بودم  ایبودم  یبود، عصب   یدونم حال اونروزم چه حال ینم
و قرص آرامبخش و خواب آروم شدم و به   هیهر چه که بود باز هم به کمک گر ی تنهام گذاشته بود، ول

 ادم. سختم ادامه د یزندگ

 

  ینم یکنم، ول  یرو تحمل م یبود که چقدر جون سخت شدم و چه درد بزرگ  بیخودم هم عج یبرا
 گرچه که حال و روزم کمتر از شکستن نبود.    زم،یر  یشکنم و فرو نم

 

 گذشت.   دنیشن  حتیهفته ها همه اش به نص نیا یتو یهم هفته ها گذشت، ول  باز

بهتر بگم، به فکر   ایباشم!  دیجد ی زندگ هیش کنم و به فکر وقتشه محمد رو فرامو  گهید نکهیا حتینص
 با حسام باشم.    یزندگ

 

به ازدواج کنه و  یداشت من رو راض یمادر حسام با مامان حرف زده بود و مامان سع ش،یهفته پ دو
 کرد.   یو من رو با حرفاش کالفه م  دیکش  یحرف حسام رو وسط م قهیدم به دق

وقت   چی و بگم که ه  زمی دستش بر یرو رو یحسام برم و آب پاک دنیگرفتم به د میمن تصم  یول
 شم.   یکس نم چیبه ازدواج نه تنها با او، بلکه با ه یراض

 

 زنگ در خونه   ه،یو کنجکاو بق رهیو بدون توجه به نگاه خ  ستادمیحسام وا یخونه  اطیدر ح  یجلو
 اومد.   اطیاستقبال ازم به ح یبراشون رو زدم که حسام خودش در رو برام باز کرد و 

 

شدم و گفتم:   کیبود، نزد ستادهیپله ها وا یشدم و در رو پشت سرم بستم و به او که جلو اطی ح وارد
چشممه!...   یکه هنوز مرگش رو باور نکردم و هر لحظه جلو هیبهت گفته بودم که قلبم متعلق به کس

شده، وارد  زیرلب گهیمرد د هیکه از عشق به  یقلب خوام با یکه نم نهیجواب رد من به تو، به خاطر ا
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قلبم  یباشه، ول گهیمرد د هیدست  یتونم تحمل کنم که دستم تو یبشم، من نم گهید یک ی  یزندگ
فکر   گهید  یکی آغوشت به آغوش  یکه زنت تو یتحمل کن یتون یتو م ؟ی!... تو چگهید یکی  شیپ
 کنه؟   یم ی گقاب عکس و خاطراتش زند  هیبا تو، با  یزندگ یکه زنت به جا ین یبب یتون  یکنه؟ م یم

 

 کنم!  ی و گفت: صبر م  دیبه ته ريشش کش  یکالفه دست حسام

 

 !  ؟یکن  ی_ صبر م

 

 !  ینکن  یخاطرات زندگ  یتو گهیرو درست کنه و تو د یکنم تا زمان همه چ ی_ آره! صبر م 

 

 شه؟!  یمحال هم ممکن م  زینکردن با خاطرات محمد؟! مگه چ  یگفت؟! زندگ یم یخدا، او چ یوا

 

 کنه!  یبغض گفتم: گذشت زمان، فقط من رو دل تنگ تر م با

 

 بره!... ادتی! بزار کمک کنم تا گذشته رو ینش تیاذ گهیجا که د هی_ بزار کمکت کنم، بزار تو رو ببرم 

 

دو سال  یکه تو یدی... د؟ینگاه کرد نهی آ ی به خودت تو! تا حاالاسمنیشد و ادامه داد:   کینزد بهم
 کردن حق توئه!  ی... زندگ یشکسته بش نیاز ا شتری خوام تو ب  ی!... من نم؟یچقدر شکسته شد
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  یخوام، من.... بدون... محمد... حت  یحق رو نم نیخوام، من ا یعقب قدم برداشتم و گفتم: نم  به
 خوام... چه برسه به حقش!    یرو نم  یزندگ

 

دم،... فرصت   یبهت فرصت م  یلحظه به حرفم گوش کن، من تا هر زمان که تو بخوا  هی_ تو رو خدا 
 بره...  ادتیدم تا گذشته ها رو  یم

 

من محمده و من محاله محمد رو فراموش کنم! تو هم  یره! گذشته   یسرش داد زدم: نم  تی عصبان با
 ازم نخواه که بهت جواب بدم و دست از سرم بردار.   ،یبهم کمک کن یخوا یاگه م

 

 ازم نخواه فراموشت کنم.   یکنم، ول ی م یکه بگ ی_ هر کار

 

 خوام!  یرو ازت م  زیچ هی  نیمن فقط هم ی_ ول

 

رو باز کردم و به  اطی در ح عی سر یلیبگه که خ یا گهید ز یاجازه ندادم چ گهیحرف، د  نیگفتن ا با
 .  دمیسمت خونه دو

 

 

فرق داشت و من باز هم خواب دو  گهیاونشب با شب د یمامان خوابم برد، ول   ییباز هم با الال  بشش
  یسرده و محمد رو نم شیآت  یول شه،یآت  یکه محمد تو دمیباز هم خواب د دم،یرو د  شیسال پ

 سوزونه.  
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همه رو از خواب   غم،یج یبا صدا  یو نصفه شب دمیبا وحشت از خواب پر شی هم مثل دوسال پ  باز
 رو به اتاق خودم کشوندم.   نیاسی ی کردم و همه حت داریب

 

و خودم رو وسط اتاق بهش رسوندم و   دمیپر نییاومد، از تخت پا  یبابا که به سمت من م دنید با
 گفتم: بابا به خدا محمد زنده است.  

 

که وسط   دمی خواب د  دم،یادامه دادم: بابا من خوابش رو د هیبا تعجب نگاهم کردن و من با گر همه
 سوزه، بابا من مطمئنم که محمد...  ینم یول شه،یآت

 

 . یدیو گفت: آروم باش دخترم، تو فقط خواب د دی من رو در آغوش کش ش یاشک  یبا چشما  بابا

 

او هم گفته بودم  بودم، به  دهیخواب رو د نی_ نه! اون فقط خواب نبود، من قبل رفتن محمد هم هم
چه  ش،ی او به حرفم گوش نداد،... بابا نسوختن محمد وسط آت یکنه، ول یم  دایپ  قتیکه خوابم حق

 بکن...  یکار هیداره؟... بابا تو رو خدا  ییمعنا

 

شده بهمون    یاگه خبر نهی گم که فردا به ستاد بره و بب یم وسفی! تو آروم باش، من به زمی_ باشه عز
 بگن، خوبه؟!  

 

 اول به ستاد برم!  یدم که فردا قبل همه چ   ینگاه کردم که رو بهم گفت: قول م  وسفی به
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کرد دوباره توهم  یکه فکر م  چارهی تخت نشستم و باز هم مامان ب یناچار از بغل بابا در اومدم و رو به
 زدم، کنارم موند تا خوابم برد.  

 

 بودم.   دهیشن شیبود که دو سال پ یزیخبر همون چ  یولبه ستاد رفت،   وسفی فرداش

 

همه  غمیج  یو باز هم با صدا دمیرو د شی شبش من باز هم همون خواب شب قبل و دوسال پ یول
 شدم، گفتم که محمد زنده است.   وونهیکردن د یرو به اتاقم کشوندم و باز هم به اونا که فکر م 

 

  ییبه تنها وسفینذاشتم  گهیاون روز د یفردا یفرسته، ول یرو به ستاد م وسفیهم بابا گفت که  باز
 به ستاد بره و خودم هم باهاش همراه شدم.  

 

امکان داره که شخص سوخته که صورتش مشخص   ایکه آ دیپرس  یاز سرهنگ جالل  وسفیستاد،  یتو
 نیجواب داد ا  تیکرد و با قاطع  دیرو نا ام دمیام یهمه  ینبود، محمد نبوده باشه و سرهنگ جالل 

 گرفت.   شی دره پرت شد و آت یمحمد تو ن ی ممکنه، چون همه شاهد بودن که ماش ریغ

 

تاد، قدم برداشت که به دنبالش  س  لیطو یراهرو یحرف رو گفت و به سمت انتها نیا یجالل  سرهنگ
 .  نیراه افتادم و گفتم: لطفا صبر کن 

 

شدم و گفتم: لطفا آدرسش رو بهم   کینگاهم کرد که بهش نزد ی به طرفم برگشت و سوال سرهنگ
 ! نیبد
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 رو؟!  یبا تعجب گفت: آدرس چ  سرهنگ

 

 که محمد...   یی_ آدرس جا

 

 ! ؟یخوا  یم یچ ینذاشت جمله ام رو کامل کنم و او گفت: برا بغض

 

 باورم بشه که...   دیتا شا نمیبب  کیخوام از نزد ی_ م

 

 مونده باشه!  یباق نیاز جسد ماش   یزیفکر نکنم چ ی_ ول

 

 .  نیکنم آدرس رو بهم بد ی_ خواهش م

 

 ! ای _ باشه! به دنبالم ب

 

  زی و با وردمون به اتاق، او پشت م میشد  یوارد اتاق  ییراه افتادم و دوتا یدنبال سرهنگ جالل  به
 کارش نشست و مشغول نوشتن آدرس شد.  

 

برد   تیتخته وا یازش رو یا گهیکارش گرفتم و به عکس د زیم  یرو از قاب عکس محمد رو نگاهم
 شدم.    رهیخ
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ه شده بود که به خاطر فاصله ام  نوشت   یو باالش هم متن دهیخط قرمز کش هیتخته،  یعکسش رو دور
 تونستم بخونمش.   یازش نم 

 

  نیرو به سمتم گرفت و گفت: ا یبه خودم اومدم و به او نگاه کردم که برگه ا یسرهنگ جالل  یصدا با
 !  یبهت کمک کنه که فراموش کن دوارمیام  هم آدرس،

 

 ممکنه!  ری _ فراموش؟! غ

 

محمد پرت شده باشه   ن،ی: ممکنه که موقع سقوط ماشدمینگاهم کرد و من پرس  یبا دلسوز سرهنگ
 ! رون؟یب

 

  یتو یاز محمد، کس ریو غ میکرد  دایپ  نیماش یجنازه سوخته تو هیما  یامکان وجود داره، ول نی_ ا
 نبود.   نیماش

 

سرهنگ،  یزه برد نگاه کردم و بدون اجا  تیتخته وا یو بغض، دوباره به عکس محمد رو   یدیناام با
 !اتیب ن ی... رام یاصل یباالش رو خوندم که نوشته بود: مهره یناخودآگاه به سمتش رفتم و نوشته

 

 از سرهنگ تشکر کردم و از اتاق خارج شدم.   گهیگرفتن نگاهم از نوشته، بار د با
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  کیخوام از نزد یخواست و من هم گفتم که فقط م  حیازم در مورد آدرس، توض  وسفی ن،یماش یتو
 رفتن به خاش آماده بشه!  یکردم که برا شی و راض نمی رو بب  یلعنت یاون دره

 

  وسفیو در آخر هم با حرف  دیطول کش  یساعت کیاجازه بده برم،  نکهیا یکردن مامان هم برا یراض
 شد و با بابا هم در مورد رفتنمون حرف زد.  یراض فته، یبرام ب  یزاره اتفاق ی که گفت مراقبمه و نم

 

بودم، بعد خوندن نماز صبح آماده شدم و به همراه  دهیکه شبش کش  یا یخواب   یو بعد ب فرداش
 . میو بلوچستان( شد ستانیدر استان س یمرز یشهر خاش )شهر یراه وسفی

ساعت سه به دنبال هتل   شهر ناآشنا تا یو تو میدیبعد از ظهر بود که به خاش رس  کی بای تقر ساعت
به  ،یتخت اتاق هتل انداختم و از فرط خستگ یبود که من خودم رو رو میو ساعت سه و ن میگشت

 سرم به بالش، خوابم برد.   دنیمحض رس 

 

 داد.  ینه شب رو نشون م م،یبود و ساعت گوش کی شدم، هوا کامال تار داریب یوقت

 

که من روش نشسته بودم، قرار داشت،   یبود که با فاصله از تخت  دهیخواب  یتخت  یکه رو وسفی به
 . ستادمیشهر، پشت پنجره وا یانداختم و به تماشا ینگاه

 

آلود  خواب ی به بدنش داد و با صدا  یکش و قوس وسفی  نکهیتا ا ستادمیهمون حال وا یرو تو یمدت
 ! مهیت نه و ن نگاه کردم و گفتم: ساع  میکه دوباره به ساعت گوش دیساعت رو پرس

 

 ! ؟ینکرد دارم ی! چرا ب؟یشد  داریوقته ب  یلیتخت نشست و گفت: خ  یرو
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 شدم.  داری_ من هم تازه ب

 

 . میشام بخور رونیب میزنم، تو هم آماده شو تا بر یبه دست و صورتم م یآب  هی_ تا من 

 

و آماده   سیاز سرو وسفیمانتو و چادرم شدم و با خارج شد  دنیمشغول پوش یحرف چیه بدون
 .  میو شام خورد میرفت  یو جمع و جور کیو به رستوران کوچ میاز هتل خارج شد ییشدنش، دوتا

 

 . می و سپس به هتل برگشت میشهر گذروند یرو به گشت و گذار تو یخوردن شام هم مدت بعد

 

تا خاش فاصله داشت و ما قرار بود فردا به اونجا   یلومتریداده بود، پنج  ک یکه سرهنگ جالل یآدرس
 . میبر

 

کردم و بعد خوردن صبحونه به    داریرفتن ب  یشدم و او رو هم برا داریب وسفیزودتر از    یلیخ  فرداش
 . میجاده زد

 

تا   د،یطول کش لومتریصد ک یمن به اندازه  یبرا مودنشی که سرهنگ گفته بود، پ یلومتریپنج ک نیا
گذاشتم که   ین یزم یکنار جاده پارک کرد و من پا رو یقسمت خاک یرو تو نیماش وسفیبالخره  نکهیا

 محمدم رو ازم گرفته بود! 
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 یو به ته دره  ستادمیکنار پرتگاه وا اره،یکه قصد داشت چادرم رو از سرم در ب یتوجه به باد بدون
 شدم.   رهیخ  قیعم

 خورد.  یبه چشم م یرد انفجار و سوختگ یبه سخت شد و ینم دهید نیاز ماش  یاثر نییپا اون

 

که من  یو رو به دره ا  زنی چشمام بودن، اجازه دادم بر یدو ساله مهمون ناخونده  نیاشکام که ا به
حاال   ؟یچرا محمدم رو ازم گرفت   ؟ی: آخه چرا لعنتدم یعمر چشم انتظار نگه داشته بود، نال کی یرو برا

ذره ذره از   یو من رو دار یازم گرفت کبارهیمحمد رو به   یلعنت یکنم؟ تو یزندگ یمن بدون او چجور
 . اد یکوه و دره است بدم م  یاز هر چ  شهی!... از حاال تا همیبر  یم نیب

 

 ! محاله.... قهیعم  یلیدره خ  نیو گفت: ا ستادیکنارم وا وسفی

 

 دونم!  ی_ م

 

 هیبود که  یاومدن فقط بهانه ا نی شده،... اشدم و با بغض گفتم: دلم براش تنگ  رهی دور دستها خ به
 کم بشه!  میکم از دلتنگ

 

تونم   یم  یدونم تا ک یگذره! نم یسخت م  یلیشد و ادامه دادم: خ   سیهم گونه ام از اشک خ باز
همه سخت   نیمنم که ا نیا یعنی گم  یکنم و م ینگاه م نهی آ یوقتا به خودم تو یتحمل کنم!.. بعض

 خسته ام.  یلی!... خوسفیکنم؟!.... خسته ام   یمنم که تونستم بدون محمد زندگ نیجون شدم؟! ا

 

 شهیهم ی...تو قول داده بودیمن رو تنها بزار یهق هق افتادم و داد زدم: محمد! تو حق نداشت به
  ی دونست یم آوردم... تو مک گهی... به خدا که دارمیتونم طاقت ب  ینم گهیتونم.... د ی... نم یکنارم بمون 
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  ی! تو م؟یشتکشم و تنهام گذا یم یچه زجر یدونست ی! تو م؟یو رفت  ادیبه سرم م  یبا نبودت چ 
به روزش    یچ یدون  یم ؟ی... مادر جون چ ؟یشکنه و رفت یبا نبودنت کمر آقا جون م یدونست

  یبا تو تو گهیره، د یچشمش کنار نم  یاشک از گوشه  گهیبه سرش اومده... د یاومده؟! بزار بگم چ
 ....یستی ره که تو ن  یم ادشیزنه و  یحرف م الشیخ

 یکه تو  یفی و نخواه که باور کنم جسم نح یکنم که نباش  ی... من باور نم یبرات تنگ شده لعنت دلم
  ی! ... باور نم ؟یشنو  یکنم..... صدام رو م ی! من مرگت رو باور نم یشده بود، تو بود  دهیچی کفن پ
 کنم...

 

 مشتم رو پر از خاک کردم و زجه زدم.   ن،یزانو زدم و با چنگ زدن به زم نی زم یرو

 

  یتونه کم یزجه زدنه که م نیدونست که فقط ا  یکرد، چون م یآروم کردنم نم  یبرا یتالش وسفی
محال بود آرامش داشته  گهیمن د ی دهیکدوم آرامش؟! تن خسته و روح درد کش یآرومم کنه!، ول

 ه! باش

نبود که بدون حرف زدن باهاش خوابم   یدوسال شب  نیا  یخواست و تو یهر لحظه محمد رو م قلبم
 ! ادینبود که بدون خوردن قرص، خواب به چشمم ب یببره، شب 

 بودم!  دهیبود که خواب یمن همون چند ساعت آرامش

 

آروم تر شدم، دستش رو به سمتم دراز کرد   یکم دیکه د  یو وقت  ختی ر یهم پا به پام اشک م وسفی
  یو نتونه براش کار نهیکه ذره ذره آب شدن خواهرش رو بب نهیسخت تر از ا یبرادر چ هی یو گفت: برا

 ! وسفیدل  زی... پاشو عز، یبکنه!... پاشو خواهر

 

  نیاشم ی دستش گذاشتم و از جام برخاستم که چادرم رو برام تکوند و کمکم کرد تو یرو تو دستم
 .  نمیبش
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چشمام رو   ،یصندل   یدادن سرم به پشت هیمنحوس انداختم و با تک یبه دره  یبار نگاه نیآخر یبرا
 بستم. 

 

که استراحت   یو کم  میو قرار شد که بعد خوردن ناهار، به هتل بر میدیشده بود که به شهر رس ظهر
 .  میبه سمت تهران حرکت کن م،یکرد

 

  زیم هیخلوت و پشت  یگوشه ه یمن  نکهیو بعد ا میرفت  کیهم به همون رستوران سر راه و کوچ باز
 سفارش دادن غذا و شستن دستاش ازم دور شد.  یبرا وسفینشستم، 

 

مرد بودن، نگاه کردم و با باز   شتر یرستوران که ب یتو  یگرفتم و به آدما میخاک یرو از دستا نگاهم
شباهت به خالفکارا نبودن، نگاهم رو به اونا دوختم که   یدن چند مرد که بو  وارد ش یشدن در ورود

که وارد رستوران شد، ناخودآگاه سر   یمرد دنیدر بودن، کنار رفتن و من از د یکه جلو ییمردا هوی
 و گفتم: محمد!  ستادمیجام وا

 

اون مرد محمد   یردم، ولچند بار چشمام رو باز و بسته ک  ن،ی هم یکردم که باز هم توهم زدم و برا فکر
زد و با سر و   یاطرافش حرف م ی بود و با خنده با مردا دهیپوش  راهنی جذبش پ شرتیت یبود که رو

 سرشون گذاشته بودن.  یصداشون، رستوران رو رو

 

  یرم، اخم ینگاه کردن بهش از رو نم  یمن تو دید یمن ثابت موند و وقت یلحظه نگاه محمد رو  هی
 کرد و نگاهش رو ازم گرفت.  
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تونستم اسمش رو صدا بزنم و نه به سمتش برم و او هم   یشده بودم و نه م  خکوبیسرجام م من
 زد.   رونینشسته بودن دست داد، از رستوران ب  یصندل  یکه حاال رو ییبا مردا نکهیبعد ا

 

وندم و به دنبال او که حاال  خارج شدنش از رستوران، از بهت در اومدم و با دو خودم رو به در رس با
 ازم دور شده بود، راه افتادم.  یلیخ

 

و به نفس    دمیرس  یبهش نم   دم،یدو یداشتم م بایتقر  گهیرفت و من که د یراه م  عیسر یل یخ او
ازش   یکه خبر دمید دم،یمن به کوچه رس یکوچه شد و وقت هیدفعه وارد  هینفس افتاده بودم که 

 .  ستین

 

فکر که باز    نیسوخت که آب دهنم رو قورت دادم و با ا  یم یرو اومده بودم و گلوم حساب  یادیز راه
ام گذاشته  قهیشق یرو یزیچ هویو خواستم راه اومده رو بگردم که  دمیپام چرخ یهم توهم زدم، رو

 ! ؟یهست یگفت: تو ک  یشد و کس

 

 صدا متعلق به محمد باشه!   نیشد که ا ینم  باورم

محمد   دن یسرم گذاشته بود، نگاه کردم و با د یکه تفنگ رو رو یشخص ی، به چهرهترس و دلهره با
 شد.   یباز و اشک  ینعلبک  یچشمام به اندازه م،یقدم هی یتو

 

شد و گفت:   رهی متعجبم خ یکه داشت، به چشما  یاو با همون اخم  یقدرت تکلم نداشتم، ول من
 !  ؟یکن ی م  بیچرا من رو تعق ؟ ی هست یتو ک  دمیپرس

 

 !... یکه بود، گفتم: محمد!.... تو... تو... محمد  یباز کردم و با هر جون کندن دهن
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 گوله حرومت کنم؟!  هی ای ،یکرد بیو چرا تعق یهست یگ ی: مدیبهم توپ   تی عصبان با

 

 سر من تفنگ گرفته باشه!   یشد که محمد باشه و رو یمگه م ایخدا

 بود؟!   یچجور کابوس  گهید نیا

 

تنگ شده بود،  اشون،یدن ینگاه کردن بهشون و گم شدن تو یکه دو سال بود که دلم برا ییچشما به
 ! اسمنینگاه کردم و گفتم: منم!... 

 

کار امروزت   گهیبار د هیبدون اگه   یول ،یپاچ کرد ریشده که گ  یدونم چ یدختر جون، من نم نی_ بب 
 تکرار بشه، خونت حالله! 

 

  یگذاشت و بهم پشت کرد که بره، ول  راهنشیپ  ری پشت کمرش و زحرف، تفنگش رو   نیبا گفتن ا او
 بر نداشته بود که به حرف اومدم و گفتم: تو رو خدا صبر کن...   شتریهنوز دو قدم ب 

 

 ! ؟یست یشدم و گفتم: تو... تو محمد ن  کی تعجب به سمتم برگشت که بهش نزد با

 

 ! ستمیداد و گفت: نه ن رون ینفسش رو ب  کالفه

 

 شه؟!...  ی_ مگه م
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 شه؟!  یمگه م ی_ چ

 

 هم باشن!  هیهمه شب نیدو نفر ا نکهی... انکهی_ ا

 

 ! هیک  هیشب  ی_ تو حالت خوبه؟ ک 

 

و عکس   دم یکش رونی مانتوم ب بیرو از ج  میگوش عی سر یلی گونه ام رو پاک کردم و خ یرو  یاشکا
 ! ؟یست ین نیتو ا یبگ یاخو  یم یعن یصفحه اش بود رو نشونش دادم و گفتم:   یمحمد که رو

 

 ! هیشباهت ظاهر هیفقط  نیبا تعجب به عکس نگاه کرد و گفت: ا 

 

  ه؟ی! صدات هم شباهت ظاهر؟ی به من پشت کرد و خواست بره که با بغض گفتم: صدات چ   دوباره

 

نگاه  نیشدم و گفتم: من ا  رهیبگه که به چشماش خ یزی به طرفم برگشت و خواست چ  تی عصبان با
نگاه آروم گرفتم، محاله که اشتباه کنم... تو  نیا ی آور ادیشناسم!...دو ساله که با  یرو خوب م 

 ... یمحمد

 

 _ خدا شفات بده خواهر! 
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 کنم نرو...  ی! خواهش میبگو که محمد من  ؟یهست  یافتادم و گفتم: تو رو خدا بگو ک هیگر به

 

 کله ات فرو کن!  یرو تو نی! استمی: من محمد تو ن دیدندوناش غر نیاز ب  تی همون عصبان با

 

شاهد  گهیکه بار د نمیازم دور شد و من چشمام رو بستم تا نب  عی سر یلیحرف خ   نیبا گفتن ا او
 رفتنش هستم.  

 

 

رو دادم و گفتم که حالم خوبه و به    وسفی یدر پ  یپ یدونم چه مدت گذشت که جواب تماس ها ینم
 گردم.  یرستوران بر م

 

  یبودم رو باور نم دهیکه د یزیخودم هم چ  یبودم رو نداشت و حت دهیهضم آنچه که د ییتوانا مغزم
 بده.   میداشت دلدار یکرد توهم زدم و سع  یکه فکر م  چارهیب وسفیکردم، چه برسه به 

 

 تا بهت ثابت کنم.   ایب  یکن  یکنه، رو بهش گفتم: اگه باور نم یحرفم رو باور نم وسفی دمیکه د یوقت

 

که همون همراه  یزی از جام برخاستم و به سمت م وسفی یحرف، در مقابل نگاه کالفه   نیگفتن ا با
 گردم به دنبالم اومد.   یبر نم  دید  یصدام زد و وقت  وسفیمحمد دورش نشسته بودن، رفتم که  یها

 

شم، من   یکه مزاحم م د یکردن، گفتم: ببخش یرو به اونا که با تعجب نگاهم م  دم،یبه مردا رس  یوقت
 خوام ازتون بپرسم.    یسوال م هیفقط  رم،ی گ  یوقتتون رو نم ادیز
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گذاشت و به طرفم برگشت و با    یصندل  یپشت یآرنجش رو رو یبود، با قلدر ه یکه گنده تر از بق  یکی
 ! رهی همش میکلفتش گفت: در خدمت یصدا

 

 !  ن؟یشناس  یآقا رو م  نیعکس محمد رو نشونشون دادم و گفتم: شما ا میگوش با

 

   ؟یگفت: خب که چ تی گرفت و با عصبان یگوش یمرده نگاهش رو از صفحه  همون

 

 نه؟!   ای نیشناس   یم نی_ لطفا بگ 

 

 !  میشناس ی_ آره م

 

 بود مگه نه؟!  نجایساعت قبل ا میتا ن شونی_ ا

 

 بود.   نجای_ آره ا

 

 نشدم!   یاالتی که من خ یدیکرد گفتم: حاال د یکه با تعجب نگاه م وسفیبه  رو

 

 همون آدمه؟!  نیا ن،ینگاه کن  قیرو از دستم گرفت و رو به مردا گفت: تو رو خدا دق یگوش وسفی
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 رو بهش گفت: گفتم که همونه! حاال منظور؟!   مرده

 

 االن دو ساله که مرده!  یهرم بوده، ول عکس نامزد خوا نیجوابش رو داد: صاحب ا وسفی

 

  هیشب  یل یجالبه، اونا خ  یمرده درشت شد و با تعجب به من نگاه کرد و گفت: متاسفم! ول یچشما
 همن. 

 

 نگاهش هم نگاه محمد بود...   یمحمد بود، حت  یصداش هم صدا ینگاه کردم و گفتم: ول  وسفی به

 

  !؟یرو به من گفت: مگه تو باهاش حرف زد مرده

 

مگه  نشیشناس یمحمد بود! شما م نی_ آره من باهاش حرف زدم، به خدا صداش و همه حرکاتش ع
 ! ن؟یازش، بهم بد یزیچ  یآدرس نیتون ینه؟! م

 

 دستم رو گرفت و من رو از اونا دور کرد.   وسفیشد، که  نانهی ب زیمرده بهم اخمو و ر  نگاه

 

  میخاش بمون یهم تو گهیروز د هیشد  یراض نکهیخواهش و التماس کردم تا ا  وسفیبه  یروز کل  اون
 و من باورم بشه که اون شخص محمد نبوده. 
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با مامان صحبت    یرفته بود و من تلفن رونیشام به ب   دیشهر و خر یدور زدن تو یبرا  وسفی شبش
کردم و با قطع کردن تماس   یاز مامان خداحافظ وسفه،ی  نکهیدر زد و من به گمان ا یکردم که کس  یم

 باز کردن در، به سمتش رفتم.   یبرا

 

رستوران باهاش حرف زده و   یکه تو یمرد دنیبگم که با د یزیچ وسفیرو باز کردم و خواستم به  در
 بودم، دهنم باز موند و سر جام خشکم زد!  دهیدر مورد محمد ازش پرس

 

 یدر و تو یاو پاش رو ال یدر رو بستم، ول عی سر یلیو خ  دمیش ترس بود که از  یمرده جور ی افهیق
هول  هیبود که با  دهیفا یبستنش هم ب یچارچوب گذاشت و مانع بسته شدنش شد و تالش من برا

  مثلبود، من رو  ستادهیکه پشت سرش وا یمرد ام،یبه خودم ب نکهیمحکم در رو کامل باز کرد و قبل ا
  یزدم، از در  یکه با ساق پا و زانوم بهش م ییو لگدا  غامیکولش انداخت و بدون توجه ج یرو یگون

 انداخت.   ینیعقب ماش  یصندل یبرد و من رو رو  رونمی ب ،یاصل  یمخالف در ورود

 

کرد،   یم یکه رانندگ  یبا ترس و وحشت به مرد نداشتم که ی خوش یربوده شدنم، خاطره نیاز ا من
 !  ؟یبر  یت زبون گفتم: َم... من رو کجا... منگاه کردم و با لکن 

 

  ییبودمش و حاال کنار راننده نشسته بود، به سمتم برگشت و گفت: جا دهیرستوران د یکه تو یمرد
 به اسم محمد وجود داشته!   یبره کس ادتیکه 

 

   ه؟یتعجب و ترس نگاهش کردم و گفتم: من... منظورتون چ با

 

   ؟یش  یخودت متوجه م م،یدیرس  ی_ وقت
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ترسم چند    م،یاز شهر خارج شد نکهیا دنیدوختم و با د  رونیکنارم به ب  ی شهی مضطربم رو از ش نگاه
 برابر شد.  

 

بار،   نیچندم یونم براد یکردم و نم  یالکرس  ةیشالم رو محکم چنگ زدم و شروع به خوندم آ یگوشه
شهر   رونی و بزرگ ب یمیقد یخونه  هی اطی ح یتو نی دوباره از اول شروع به خوندش کردم که ماش

 اتاق بزرگ و بدون فرش بودم.  هی یبعد من تو  یمتوقف شد و ساعت

 

  ادمیکنه تا محمد از  یخواد کار یو چرا مرده گفته بود که م ارنیخوان به سرم ب   یم  یدونستم چ ینم
  ییسر و صدا چیهمراهم بود و باعث شده بود تا بدون ه بیعج یهر چه که بود، دلشوره ا یبره، ول 

 اومد، گوش بدم.   یم رونیکه از ب ییصدا  نیو به کوچکتر نمیگوشه بش هی

 

ه، با  برگشت یسوخت که معلوم نبود وقت  یم وسفیدلم به حال خودم بسوزه، به حال  نکهیاز ا شتریب
 کرده!  دا یپ ینبود من چه حال 

 

دونم   یشد و خوابم برد و نم نیصبح بود که پلکم سنگ   یکای و نزد  فتادین  یاتفاق خاص چیه اونشب
کنه« چشمام رو باز کردم و با   یم کار یچ  نجایا نی»ا  که با تعجب گفت ییچه وقت روز بود که با صدا

 محمد بود، رو بهش اسمش رو صدا زدم و گفتم: محمد!   هیشب  بی که عج یکس دنید

 

شد و گفت: چند بار بگم  کیکه پشت در بود، بست و بهم نزد یمرد یدر رو به رو تیاو با عصبان  یول
 ! ستمیکه من محمد ن
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 ! ؟یهست ی _ پس ک

 

 ! نهی_ اسم من رام

 

 اومد.(  ینم  ادمی کجاش رو  یبودم، ول دهیاسم رو قبال شن نی! انی)رام

 

  ی! ول؟یستی تو محمد من ن یعنیکرده بود، نگاه کردم و گفتم:   یمعرف نیاو که حاال خودش رو رام به
 همه شباهت! مگه...  نیا

 

 ! ستمیو شمرده شمرده گفت: من...محمد...ن  دیبهم توپ رو

 

چرا   نجا؟ی ا نیکنم؟! چرا من رو آورد  یم کاریچ  نجایو گفتم: من ا  ختیگونه ام ر یاشک رو یا قطره
 بره؟   ادمیمحمد رو   دیگن با یم

 

 چراش رو به منم بگو!   ،یدی_ اگه فهم

 

که پشت خط   ی او جوابش رو داد و به کس  دستش زنگ خورد و یتو یبزنم که گوش  یحرف خواستم
 ! ن؟یکرد کاریشد؟! چ ی بود گفت: چ

 

...... _ 
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که   نینر ریمگه من نگفتم از اون مس که پشت خط بود، تشر زد: خفه شو مسلم! یبه کس  تی عصبان با
 ! ه؟یخطر

 

 ...... _ 

 

 . نی گاه برگردون یمحموله رو به مخف نیفتادین  ری_ خفه شو و هنوز که گ

 

 ...... _ 

 

سالم به دستم برسه،  دیمحموله با  ی!... ول ستیبه جهنم، مهم ن نیهم افتاد سی پل  ری_ خودتون اگه گ
 است!  دهی وگرنه سر همه تون بر

 

: تو... تو د یو از دهنم پر ستادمی پام وا یتماس رو قطع کرد و من نا خودآگاه رو تی همون عصبان با
 ! یخالفکار

 

  نی!... من رامستم؟یکه من محمد تو ن  یدیشد و گفت: آره من خالفکارم!... حاال فهم   کینزد بهم
 خالفکارم.  
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در برسه رو بهش داد زدم: آره! تو محمد من   ی رهیدستش به دستگ نکهیسمت در رفت و قبل ا به
بود!...  ینبود، ناج  ینبود، مامور مبارزه با قاچاق بود!... محمد من جان   ی!.. محمد من قاچاقچیستین

 ....  یمحمد بودن رو ندار اقتیتو ل

 

 ! یزن  یفک م  یدار یلیخ گهیبه طرفم برگشت و سرم داد زد: د   تی عصبان با

 

 رهیدستگ یدستش رو رو  یوقت ینگفتم، ول  یزی و چ دمیزده بود، ترس  ده،یکش که سرم من درد یداد از
 داشت.    یماه گرفتگ هیبازوش   یگفتم: محمد من رو ی گذاشت، با لحن آروم 

 

 یبه سمتم برگرده و بعد لحظه ا نکه یبدون ا  یدر ثابت موند، ول ی رهیدستگ یحرفم دستش رو  نیا با
 مکث، در رو باز کرد و از اتاق خارج شد.  

 

 .ستمیزانو زدم و به حال زار خودم گر  نیزم یرفتنش رو با

حاال بدون قرص هم دووم   یبودم، ول یعاد بایآدم تقر هیبا وجود قرص آرامبخش     دوسال رو نیا من
بود،   یوجود کسکردم و اون هم فقط به خاطر  یم هینقطه گر هیشدن به   رهیخ  یآورده بودم و به جا

 که نه! خود محمد بود!   هیکه شب

 

که  یسی خ  یخراب و موها یبا حال  نیشب بود که رام  لیاتاق موندم و هنوز اوا یشب رو تنها تو تا
کردم،    یداد، به اتاق اومد و رو به من که با تعجب به او نگاه م یم ششیپ یا هیخبر از حموم ثان 

 گفت: از محمد برام بگو! 

 

   ؟یگفت ی... چینشسته بودم، گفتم: چ واری بغلم بودن، و کنار د یکه زانوهام تو  همانطور
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 _ گفتم از محمد بگو! 

 

 گم؟!  یم  یچ یشنو ی! نم؟ یکرده بودم که سرم داد زد: مگه کر سکوت

 

 .... چرا...  _ چِ 

 

 !  ؟ی_ پس چرا معطل

 

خاطراتم و گفتم: محمد سرگرد مبارزه با مواد مخدره، ما   ی شدم و غرق شدم تو ره ی روبه روم خ وارید به
خواد   یگفت م یباند مواد بشه، م هی! او از من استفاده کرد تا وارد میآشنا شد اتیعمل هی یبا هم تو

گفتم،   یخوره و درست هم م  یاش به خالفکارا نم فهای گفتم ق یمن بهش م یباند بشه، ول  سی رئ
که سر من آورده   ییبال یتموم شد، ول یباند همه چ یسرکرده  یریچون خالفکار نبود،.... با دستگ

کنارم بود و چند ماه بعد ما با هم   شهینداشت و محمد کمکم کرد تا خوب بشم، او هم یبودن تموم
  هی یبرا یشده بود حت هاگ یمن حت یکنارم بمونه، ول  شهیگفته بود که ممکنه نتونه هم م،ینامزد شد
 خواستمش! درست مثل االن!   یلحظه، م

 

  یبرا ش،ی و با قورت دادن بغضم گفتم: دوسال و پنج ماه پ  ختمی ر یپلک بزنم، اشک م نکهیا بدون
 ...  یاومد، ول نجایبه ا  تیمامور

 

 دره افتاده و....  یتو نشیچند روز بعد....... گفتن که ماش  یرو بستم و با بغض ادامه دادم: ول چشمام
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از جاش برخواست و رو بهم گفت:   هویذاشت حرف بزنم و حاال به هق هق افتاده بودم که  ینم  بغض
 !... سیه

 

 بودم!  نجایبفهمه من ا دی نبا ینگاهش کردم و ادامه داد: کس متعجب

 

 خاطراتم با محمد!  یزود از اتاق خارج شد و من باز غرق شدم تو  یلیحرف، خ  نیگفتن ابا  او

  یزیو به چ  رهی کردم که با خودش درگ یاحساس م  یچرا ازم خواست براش از محمد بگم، ول دمینفهم
 !  ارهی سر در ب یزیخواد از چ  یم  ییجورا هی نکهیا ایکنه  یفکر م 

 

رو   یمرد یگوشه کز کرده و نشسته بودم که صدا هیگذشته بود و من  نیاز رفتن رام یسه ساعت دو،
 کنه!  یرو دعوا م یداره کس دیرس یکه به نظر م  دمیشن

 

که من رو   یدر اتاق رو باز کرد و رو به همون مرد  تی با عصبان انسالیم یمرد هویبه در بود که  چشمم
دختره رو   نی ا دینبا گهیرو بهتون بگم؟ من گفتم اصال د یهمه چ دیبا یآورده بود، غر زد: تا ک نجایبه ا

 ور دلش!...  شیگذاشت یو آورد   یاحمق! ورش داشت یاونوقت تو نه،ی بب

 

کشتنش دردسر بشه  میدیبود، جواب داد: آخه ترس ستادهیکه مثل گناهکارا با گردن کج وا مرده
 .... نیهم یبرامون، برا
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  ادشیرو به   زیکه همه چ نجا یا شیآورد نی هم یحرفش رو قطع کرد و سرش داد: برا انسالیم مرد
 !ارهیب

 

 !دهیرو ند  نیجوابش رو داد: او اصال ا د،یرس  یکه خطاکار به نظر م یمرد

 

 نکن...فقط زود تر شرش رو کم کن!  هی: خفه شو و کار احمقانه ات رو توج دیرو بهش توپ انسالیم مرد

 

و با   ستادمیپام وا یبودم، رو دهیکه شن  یزیحرف، به سمت در رفت که با ترس از چ   نیبا گفتن ا او
 کردم؟   کاریچ یلکنت زبون گفتم: َم... مگه من... چ

 

محمده!  یدی رستوران د یکه تو یرو بهم گفت: اگه بهت بگم کس  نشیب  زیطرفم برگشت و با نگاه ر به
 ! ؟ی کن  یم دایپ  یچه حال

 

تونستم حرفش رو هضم کنم، با خنده  یو نگاهم متعجب شد و وقت دیهوش از سرم پر یلحظه ا یبرا
 بدتر بود، گفتم: من... منظورت چيه؟ محمد... محمد... هیکه از گر یعصب ی

 

 محمد، واقعا محمده!  یگفت ی که بهش م یگفت: منظورم واضحه، کس یجد  یلیتر اومد و خ  جلو

 

 چطور ممکنه؟!   نی.... انیا ی: ول دم یعقب رفتم و با بهت پرس عقب
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 ! میهوش محمد عوض کرد یسوخته رو با جسم داغون و ب یجنازه   هی_ فقط بدون که ما 

 

  یعنی... عی! ؟یگ  یم یخونسردش نگاه کردم و گفتم: تو... تو چ یپلک بزنم به چشما نکهیا بدون
 شناسه؟!  یاو که... او که من رو نم  یمدت... ول نیا یمحمد تو

 

 هم بشناسه! چون حافظه اش رو از دست داده!  دی_ نبا

 

 : لعنت به تو... لعنت به تو...دم یزانو زدم و نال نیزم  یتحمل وزنم رو نداشتن که رو ییتوانا پاهام

 

با ما   یدون یامان نداد که حرفم رو ادامه بدم که به سمت در رفت و من سرش داد زدم: تو م  هیگر
بهت   ی... آخه چرا؟!... چرا؟!... مگه من چه ظلم؟یلعنت یبه روزم آورد یچ ی دون یم ؟یکرد کاریچ

 کرده بودم؟!... 

 

 رو ازم گرفت...   نمیاو کرد!... او رام یول  ،ینکرد یسرم داد زد: تو کار تی سمتم برگشت و با عصبان به

 

زانوش نشست و ادامه داد: سرگرد   هی یروشدم که مقابلم و  رهی اشکم بهش خ سیخ  یچشما با
خودم   یخواستم سرگرد رو با دستا یتنم رو، ازم گرفت، من م یبود که پسرم رو، پاره   یکس ی انیک

پسرم جا    یازش بکنم... منصرف شدم و او رو جا یبهتر یتونم استفاده  یم دم ید یوقت یبکشم، ول 
 زدم...
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خوام   یو ادامه داد: او حافظه اش رو از دست داده بود و من تونستم اونجور که م ستادیپاش وا یرو
 کنم!...  تشیترب 

 

سرگرد مبارزه با قاچاق مواد، خودش مواد جابه جا   هی نکهیجذاب تر از ا یسر داد و گفت: چ  یا قهقهه
 کنه! 

 

 ...  یکشمت عوض ی! خودم م یسمتش حمله کردم و گفتم: لعنت  به

 

از رو نرفتم و گفتم:   یشدم، ول  نی طرف هولم داد که پخش زم هیبود که به  دهی بهش نرس دستم هنوز
 گرده...   یبالخره که حافظه اش برم

 

که ممکنه   یمحکوم به مرگ نیا یتو هم برا   خوام! یچرا؟!.... چون من نم یدون یگرده!... م ی_ بر نم
 ! یاریب  ادشیرو به  یزیچ

 

 نگاهش کردم که با دو قدم بزرگ از اتاق خارج شد و من رو با حال خرابم تنها گذاشت.   یجی گ با

 

  یدونستم زجه زدنم به خاطر زجر یباور کنم! نم دیرو با یدونستم چ یکرد و نم یمغزم کار نم  گهید
 زنده بودن محمد!  یاشک شوقه برا ای دمیمدت کش نیا یبوده که تو

 

که مطمئن بود پسرشه،   یموقع خاک کردن کس ه،یاز شدت گر یان یک یاآق یشونه ها دنیلرز ی لحظه
 ذاشت از شدت هق هقم کاسته بشه!  یرفت و نم  یچشمم رژه م یجلو
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و ذره ذره آب شدن فاطمه  یو مهد  دیحم یصدا  یب یها هیالهه خانم و از حال رفتنش، گر یزدنا زجه
 بره!  چشمم کنار  یکه از جلو ینبود که لحظه ا یزیو فائزه، چ

 

 داشتم؟!  یمحمده واقعا محمده، چه حال هی که شب یبودم، کس دهی شن  نکهیدونم از ا ینم

 وقت نتونستم احساس اون لحظه ام رو درک کنم!  چیو ه ستین  فیمن قابل توص یاون لحظه  حال

 

 ! دمیکه در نبودنش کش یبودم از زنده بودنش و ناراحت از زجر خوشحال

 !  ارهینم ادینه تنها من رو که خودش رو هم به  نکهیو ناراحت از ا دمشیدوباره د نکهیاز ا خوشحال

 اصال محمد نبود!   گهیدرستکار نبود! د گهیمال من نبود، د گهید یمحمد من بود، ول نکهیاز ا ناراحت

جود  رسم و عنوان رو با تمام و  نیخودش هم ا  نکهیخالفکار بود و از همه بدتر ا ن ی حاال فقط رام محمد
 !  ارهی ب ادشیرو به  یزیمن هم نتونسته بود، چ دنید  یقبول کرده بود و حت

 

  نیکه به خاطرش ا یاون دمیفهم  یتازه م دن،یکش یسوخت که بعد دوسال سخت یخودم م یبرا دلم
  نیبا ا دیشناسه و من با یمن رو نم  یزنده است، ول دم،یرو د گرانیشدن د تی شدم و اذ تیهمه اذ
آغوش امنش رو   یخواست، کنارم بود، ول یکه هر لحظه دلم وجودش رو م  یمردم که کس  یدرد م
 ! منداشت

 ببرم!    نیکه امانم رو برده بود رو از ب یا یدلتنگ نیتونستم ا ینم  یبود، ول   کنارم

 

 !  دیرس یشب به گوش م  یو تا نصفه ها  چدیپ  یاتاق م یبود که تو  ییهق هق من تنها صدا یصدا
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از فرش   یسرد و خال نیزم یخوندش تنگ شده بود که همونجور که رو ییمامان و الال یزانو یبرا دلم
 خوندم:  ییخودم الال یخودم جمع شدم و برا یافتاده بودم، تو

 

 ! سهیخس  ایبخواب دن الال

 ! سهینو یخوب م  یکمتر کس برات 

 غرق خنده است!   شهیلبهاش هم  یکی

 ! سهیخ  سی خواب هم چشماش خ  یتو یحت  یکی

 

 

آورده بود،    نجایکه من رو به ا یهوا بود که همون مرد مجهول النام شی گرگ و م یصبح و تو کینزد
به بازوم چنگ زد و   ام،ی به خودم ب نکهیبه اتاق اومد و با دو قدم بلند خودش رو به من سوند و قبل ا

 برد.   رونی من رو با خودش از اتاق ب

 

نرفتن به کار بستم و  یرو برا ژمیانر یمرده، قصد جونم رو داره که ته مونده  نیبودم که ا مطمئن
 ....  ینرفتن، سرش داد زدم: ولم کن عوض یهمراه با تقال برا

 

و باهام   یباش  یدهنم گذاشت و از کنار گوشم گفت: اگه دختر خوب یزود دستش رو رو یل یخ مرده
 در انتظارته....  یعواقب بدتر ،یتخته بزن  لنگیاگه ش  یکشمت، ول یفقط م  ،یایب
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به    یبرد، ول  رونی من، من رو از خونه ب یخفه   یها غیرو گفت و بدون توجه به تقالها و ج نیا مرده
  ادهیبالکن پ نییپا  ین یو محمد از ماش انسالیمرد م م،یدیسدر خونه ر یبه بالکن جلو نکهیمحض ا

 چه خبره؟!   نجای: اد یپرس انسالیشدن و محمد رو به مرد م

 

دختر رو   ن یجوابش رو داد: تو قبال ا  انسالیشد که مرد م شترینجات ب  یمحمد، تقال هام برا دنید با
  یخواست مخف   یم ییشناسه و با مظلوم نما یکرد که تو رو م  یعکس از تو، وانمود م  هی! او با یدید

 هم دسته...  سیکه خانم با پل  می کنه، که خب! ما متوجه شد دایگاهمون رو پ 

 

دونه   یاحمق! نم یکه من رو نگه داشته بود کرد و ادامه داد: دختره  یرو به مرد  یاخم انسالیم مرد
 هم وجود نداره!   هیدو نفر انقدر شب میفهم ی زود م یل یکه ما خ

 

که اشتباه   ن یگفت: شما مطمئن  انسالی هم گره خورد و رو به مرد م یمحمد به خاطر اخم تو یها ابرو
 !  ن؟ینکرد

 

 بهت داده باشم!  یتا حاال آمار اشتباه ادینم ادمیرو بهش گفت:  انسالیم مرد

 

من   یبازو د،یبهمون رس یتبالکن رو باال اومد و وق یجلو یپله ها تی حرفش، محمد با عصبان نیا با
گفت: من   تشیبکشه و رو به مرده با همون عصبان رونی رو گرفت و خواست من رو از چنگ مرده ب

 رسم!  یخودم حسابش رو م 

 

دهنم فشار داد و رو به محمد گفت: شما زحمت نکش، من خودم   یمحکم تر دستش رو رو مرده،
 . دمی رو م   بشی ترت
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کردن   یکشمش تا بفهمه باز یاحمق من رو دست انداخته!... پس خودم م نی سرش داد زد: ا محمد
 داره.   یچه عواقب اتی ب نی با رام

 

که  ی: مگه کرد یرده توپرو به م  انسالیکرد که مرد م یبر دست مرده، بغض هم داشت خفه ام م عالوه
 خواد حسابش رو برسه!   یگه خودش م یآقا م یشنو ینم

 

مرده من رو رها کرد و محمد که بازوم رو محکم گرفته بود، بدون توجه به   انسال،یتشر مرد م نیا با
شده بود، انداخت و خودش پشت    ادهیکه ازش پ ین یعقب ماش یصندل  یمن، من رو رو یالتماس ها

 فرمون نشست.  

 

کردم، خودم رو به   یم هیدرست نشستم و همانطور که گر یصندل یرو  ن،یمحض حرکت کردن ماش به
کنم به حرفم   یو رو بهش با التماس گفتم: محمد! خواهش م دمیجلو، کش  یدو تا صندل یوسط پشت

... تو رو خدا به حرفم گوش کن... محمد! من ی!... تو محمدیستین  اتیب  نی گوش بده... تو رام
 !... اسمنمی

 

 .  ادی! بتمرگ سر جات و صدات هم در نیزن  یچقدر فک م  به طرفم برگشت و سرم داد: َاه  تی عصبان با

 

  یاونا خواستن که تو فکر کن اد،ی ب ادتیکن  یبازوش چنگ زدم و گفتم: محمد تو رو خدا سع به
 ... یمرده، خودت او رو کشت نیرام ،یست ین نی!.. به خدا تو رام ینیرام

 



 آتش سرد 

482 
 

و با شدت باال برد که باعث شد بازوش رو رها کنم و دوباره سرم داد زد: چرا   ت ی رو با عصبان دستش
 ! ؟یش  یخفه نم 

 

  ؟ی به حرفم گوش کن یخوا ی: آخه چرا نمدم ینشستم و همراه با هق هق نال  یصندل  یرو یدینام  با
  نیرام یو اونا تو رو به جا  ی...محمد تو حافظت رو از دست داد؟یرو بفهم قت ی حق یخوا  یچرا نم

رو   یزیخوان من رو بُکشن تا چ ی ... اونا م ادی ب ادتی یزی زارن تو چ  یخوان و نم  یجا زدن... اونا نم
 ...  ارمی تو ن ادیبه 

 

  

جاده متوقف  یقسمت خاک یبود رو تو  یرو شی که با سرعت در حال پ ین یماش تشیهمون عصبان با
  یبه هوا رفت و به سمتم برگشت و با همون اخما یادیکرد که به خاطر سرعت باالش گرد و خاک ز

زوده که   یل ی!... هنوز خیکور خوند ؟یمن رو خر کن  یتون  یحرفات م نیبا ا یدر همش گفت: فکر کرد
 زنه! رو گول ب نیبتونه رام  یسک

 

 ...  ؟یدر صد هم من درست گفتم چ هیلحظه به حرفم گوش بده، اگه  هی_ تو رو خدا 

 

 خودم خفه ات کنم؟!  ای  یش  یتفنگش رو به سمتم نشونه گرفت و گفت: خفه م تی عصبان با

 

پس من رو   ،یش  یاشکم رو بستم و سرش داد زدم: اگه با ساکت شدن من راحت م سیخ یچشما
  شتریبعد مرگم به مادرت فکر کن که هنوز مرگت رو باور نکرده و ب یبکش و خودت رو راحت کن، ول

  یلبخند م  ادیو با وجود غم ز زهیر   یدلش م یزنه...به آقا جون که غمش رو تو  یوقتا باهات حرف م
... رمیبهتر که بم  نیبا رفتن تو مردم و اگه قرار باشه تو رو نداشته باشم، هم شی و سال پزنه.... من د

 . یهست یفکر کن که واقعا ک  نیبار هم که شده به ا  هی یتو رو خدا برا یول
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 شد.  ادهیپ  نیرو باز کرد و از ماش نی که در ماش دمیداد رو شن رونشینفسش که کالفه ب یصدا

 

کوتاه اومدن نداشت، در عقب   الی او که خ یگذاشته، ول ر ی ردم که حرفام روش تاثفکر ک  یلحظه ا یبرا
تند کنار   بیو مجبورم کرد باهاش از ش  دیکش رونیب   نیرو باز کرد و با گرفتن بازوم، من رو از ماش

 برم.   نییجاده پا

 

و   ارمی داشتم بازوم رو از دستش در ب  یو من که سع  دیکش  یدره م نییمن رو به پا تیبا عصبان  او
 خواستم که به حرفم گوش بده.  یازش م هی تونستم راه برم، با التماس و گر  یپام نم یرو

 

و   یمیقد  یکوچک و بزرگ خاک و درختا یکم عمق و پت و پهن که تپه ها یبه ته دره  دنیرس  با
  نی! خوب گوش کن بباسمنیگفت:  و ستادیپرش کرده بودن، بدون رها کردن بازوم، مقابلم وا دهیخم
 گم!  یبهت م یچ

 

 : محمد... تو....دم یشدم و نال رهی تعجب بهش خ با

 

دستش بود، تکونم داد و گفت: ببخش! مجبور شدم  یافتادم که همونجور که بازوم تو هیگر به
 نشه!... یباز  عیباهات رفتار کنم تا ضا  یاونجور

 

 ... تو... ی_ محمد تو... تو واقعا خودت
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  یو از تو  رینظر داره، دستم رو بگ  ری نفر ما رو ز هی! ستی کردن ن هی! االن وقت گراسمنی_ گوش کن 
 رو بردار!  یلباسم کاغذ نیآست

 

 یخوا  یگم رو بکن، وانمود کن که م یکه م ینگاهش کردم که گفت: تو رو خدا هر کار یجی گ با
 . نمیفکر کن من رام ،یبکش رونیب خودت رو از چنگم 

 

  یبه دستش که بازوم رو گرفته بود، چنگ زدم و از قسمت باز جا ختم،یر یهمون حال که اشک م در
به عقب هولم داد که   هویکردم که  مشیمشتم قا یرو برداشتم و تو یکاغذ تا شده ا نشیآست یدکمه

نگاه  د،تفنگش رو به سمتم نشونه گرفته بوافتادم و با بهت به او که  نیزم  یخاک، رو ی کنار تپه 
 کردم. 

 

باهات   ی ! من محمدم و کاراسمنیرنگم رو به وضوح احساس کردم که رو بهم گفت: نترس  دنیپر
 ندارم...  

 

 گم گوش کن!   یکه م ییگفت: پا نشو و با دقت به حرفا عیسر یلیاز جام بلند بشم که خ خواستم

 

  یتا تپه  زیخ  نهیمن بهت پشت کردم، س  نکهیدهنم رو قورت دادم و او ادامه داد: به محض ا آب
 ،ید یدرختا به رفتن ادامه م نیدره و ب نی هم یو تو یش  یو از اونجا به بعد بلند م  یر  یم یچهارم 

و خودت رو به  یپوش  یاست، هر دو رو م هیچادر و پوش هیافتاده که توش  یگون  هیسر راهت 
 .  ید یم یو برگه رو به سرهنگ جالل  یر یم ی به کالنتر  یتاکس نیو با اول یرسون یم   رشه

 

 ! ستین  نجای... سرهنگ که ای_ ول
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  یو بگن برا رنیتماس بگ  یازشون بخواه با قرارگاه مرز ست، یاونجا ن یاومده!... ول شبی_ هست! د
و برگه رو فقط به خودش    شینیبب  یخوا ی! به سرهنگ بگو که میدار غامیپ ات، ی ب  نیسرهنگ از رام

 ! یر  ینم رونیب یو به هيچ وجه تا اومدن او، از کالنتر ید یم

 

ما به هم و تموم شدن  دنیرس  م،یندار یادی! ما وقت زاسمنیو ادامه داد:  دی تفنگش رو کش ضامن
 داره!   یتو بستگ یرکیماجرا، به تالش و ز نیا

 

  ک،یبلند شل یکرد و من از ترس و صدا کیکنارم شل  یخاک  یبه تپه  هویشدم که  هری چشماش خ به
تو رو  یو کس  نهینب  یاو بهم پشت کرد و گفت: مراقب باش صورتت رو کس یول  دم،یکش  غیج

 نشناسه. 

 

 _ محمد...  

 

 جمله ام رو کامل کنم و گفت: مراقب خودت باش.   نذاشت

 

او بهم پشت کرد و ازم دور شد و من چشمام رو بستم   یصداش بزنم و بگم که تنهام نذاره، ول  خواستم
 که به محض به دست آوردنش، از دستش دادم.  نمیتا نب 
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 یسنگا یو رو  زیخ  نهیو به حالت س یهمانطور که گفته بود، به سخت درسم،یخارج شدن محمد از د با
کج و معوج و سالخورده   یبه درختا یرسوندم و وقت ی خاک چهارم یو درشت، خودم رو تا تپه  زیر

 کردم.  دنیدره، شروع به دو بیش  یو تو ستادمیپام وا یرو  دم،یرس

 

 .  ادیسرمه و داره به دنبالم م پشت  یکردم کس یداشتم، احساس م  یکه بر م  ی هر قدم با

 

  هیکنار   یگون  سهیک هیبه نفس نفس افتادم که بالخره به  گهید یول دم،یدونم چه مقدار دو  ینم
به خودم استراحت بدم، چادر رو از   نکهیکنارش زانو زدم و بدون ا یو از فرط خستگ دمیدرخت رس

دن یو شروع به دو ستادمیپام وا یچادر رو سرم کردم و رو ه،یو بعد بستن پوش   دمیکش رونی ب سهیک
  کیبه شهر نزد گهیکه د دمیو فهم دمیرو د یدره و کنار جاده، ساختمون  یباال نکهیدرختا کردم تا ا نیب

 شدم.  

 

تند، خودم رو به   بیسمت ساختمون راهم رو کج کردم و نفس نفس زنان به خاطر باال اومدن ش  به
که با سرعت از   یینهایماش  یو برا ستادمیآب و فاضالب وا یساختمون اداره   یجاده رسوندم و جلو

 !  وم؟خان یر یپام ترمز زد و رو بهم گفت: کجا م  یجلو ین یشدن، دست بلند کردم که ماش یجلوم رد م 

 

 ... یبرم کالنتر دیآب دهنم رو قورت دادم و گفتم: من با اد،ینفسم سر جاش ب  نکهیا یبرا

 

 رسونمت.    یم ن،یرو بهم گفت: بش  راننده

 

 بدم!   هیندارم که بهت کرا  ی_ آقا! من پول
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 زد و گفت: اشکال نداره خواهر!  یروم لبخند به

 

و در  مینشستم و به سمت مرکز شهر حرکت کرد نیماش یحرفش در عقب رو باز کردم و تو نیا با
 ! یکالنتر یبر یخوا یچرا م ی بهم انداخت و گفت: خواهر! نگفت ینگاه نهیهمون حال راننده از آ

 

و  لمیوسا یرو دزد زده، همه  فمیذهنم مرور کردم و گفتم: ک  یرو تو دیکه به ذهنم رس یدروغ نیاول
 بود!   فمیک یتو میشه گفت تموم زندگ یم

 

   ؟ی_ کجا؟! چجور

 

 لطفا؟!  نی تر بر عیسر  نیتون  ی! مستیم خوب ن_ آقا من اصال حال

 

 کرد.  ادهیپ یکالنتر یبعد من رو جلو قهینزد و پنج دق یحرف گهیحرفم، مرد راننده د نیا با

 

بلند خودم رو به ساختمونش رسوندم و رو به   یشدم و با قدما یکالنتر اطی در سبز رنگ، وارد ح  از
 . نمی رو بب  نجایا سیرئ  دیکه سر راهم سبز شده بود، گفتم: من با یسرباز

 

  یم یاگه بخوا یول نم،یتونم بب یرو که منم نم  نجا یا سی به ظاهرم انداخت و گفت: رئ  ینگاه سربازه
 !  ین یرو بب هیاتاق رو به رو نیهم یکه تو یسروان قادر یتون
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وارد   د،ییبفرما یصدا دنیبه در و شن  یرفتم و بعد زدن تقه ا مییبه سمت اتاق رو به رو  یمعطل  بدون
  دهیکارش نشسته بود، سالم کردم و در جوابش که پرس  زی که پشت م یاتاق شدم و رو به سروان قادر

با   نیو بگ  نیریتماس بگ  یخوام با قرارگاه مرز یتونه بهم بکنه؟! گفتم: ازتون م یم یبود، چه کمک 
 ! نی کار دار یسرهنگ جالل 

 

 !  ؟یکار دار یبهم انداخت و با تعجب گفت: شما با سرهنگ جالل ی نگاه ،یقادر سروان

 

 رو بهشون بگم.  یمطلب مهم  دیصورتم کنار زدم و گفتم: آره، با یرو از رو هیپوش

 

انداخت   یبرداشته بود، نگاه   زشی م یکه از رو یپس به عکس شد و س قیبه چهره ام دق ،یقادر سروان
 ! درسته؟! یرادمهر هست اسمنیو گفت: شما 

 

 !  ن؟یشناس  ی_ شما من رو از کجا م

 

گردن و برادرتون هم که گزارش گم شدن  یما دارن به دنبال شما م یروهاین یکه همه روزهی_ از د
 بود!   نجایا شی ساعت پ کی شما رو داده بود، تا 

 

 حرف بزنم!  یتا با سرهنگ جالل   نیخورده مفصله، تو رو خدا کمکم کن هیگم شدن من  ی_ قصه 

 

  ؟یمدت کجا بود نیا یتو یبگ یخوا  یداد و گفت: نم هیتک   شیصندل  یخونسرد به پشت   یلیخ
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 رو به سرهنگ بدم!   ی خبر ات،یب  نیاز رام دی گم؟! من با یم یمن چ نیفهم ی_ آقا شما م

 

   ؟یخبر بد اتیب نی گفت: تو، از رام یزیآم هیتعجب و لحن کنا با

 

 خوام ازش بهشون خبر بدم.   یم  ن،ی_ آره، بهشون بگ

 

 ! یمون ی م نجایهم هم ادیاو م یتا وقت   ،یینجایتا به داداشت زنگ بزنم و بگم ا نی بش ری _ خانم! بگ

 

  یگ یحرف بزنم، اونوقت شما م  یبا سرهنگ جالل دیگم با  یرو بهش گفتم: من دارم م   تی عصبان با
 و من رو ببره؟  ادیتا دادشم ب  نمیبش

 

زنه، گفت: داداشش گفته    یداره با خودش حرف م دیرس  یکه به نظر م یخم شد و جور  زشیم یرو
 است...  وونهینگفته بود که کال د یبود ضعف اعصاب داره، ول

 

سرش غر زدم: اصال آره! من  یبلند یو با صدا  دمیمن شن یآروم زده بود، ول یل یحرفش رو خ  نکهیا با
  یازت کم م یزی چ یریتماس بگ هیاگه   ،یعاقل  یلیام و هم ضعف اعصاب دارم، شما که خ وونهیهم د

 بهم بخند!   یشدنت هر چه قدر تونست عیبه خودت بده، بعد ضا   یتکون  هیشه؟!... شما 

 

حرفم بهش بر خورده باشه و با همون لبخند   نکهیبدون ا د،ید یکه انگار من رو به شکل دلقک م  او
ن جواب داد یمکث برا یگوشش گذاشت و بعد گرفتن شماره و اندک یتلفن رو رو یلبش، گوش  یرو

 خاش!   ی هستم از کالنتر یشخص پشت خط، گفت: سالم، من سروان قادر
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 ........ _ 

 

 خبر دارن!    یسرهنگ جالل یبرا ات،یب  نیگن که از رام یهستن و م  نجایا یخانم هی_ نه! 

 

 ........ _ 

 

 رادمهر!   اسمنی_ خانم رادمهر... 

 

 ...... _ 

 

 ....  یلحظه گوش هی_ بله حتما، 

 

 ! ه؟یخبرت چ  یرو به من حرفش رو ادامه داد: گفت یقادر سروان

 

 تونم بگم.   ینم  ینجوریرو بهشون بدم، ا یغامیو پ نمی سرهنگ رو بب دی_ بگو با

 

رو بهشون   یغام یو پ نهیسرهنگ رو بب دیگه با یدوباره به شخص پشت خط گفت: م  یقادر سروان
 بده! 
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 ...... _ 

 

 گن....  ینم  یزیبه من چ شونی_ سالم سرهنگ! ا

 

....... _ 

 

 .... یلحظه گوش هی_ چشم، 

 

 

 خواد با خودت حرف بزنه!  یتلفن رو به سمت من گرفت و گفت: سرهنگ م یگوش

 

همسر   اسمنم،یرو از دستش گرفتم و به سرهنگ که پشت خط بود، گفتم: سالم، من   یعجله گوش با
 ! ن؟ی محمد، من رو شناخت

 

 _ سالم دخترم! حالت خوبه؟! 

 

 وبم، ممنون!  _ خ
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 ! ؟یخبر دار ات یب  نیگن تو از رام ی_ دخترم! درسته که م 

 

 نه!.... محمد... من از محمد براتون خبر دارم!    اتی ب نیکردم و گفتم: رام  بغض

 

 ! ؟ی کم واضح تر بگ هیشه  ی_ م

 

 در واقع محمده! محمد زنده است...   اتیب  نی_ رام

 

 _ دخترم تو حالت خوبه؟! 

 

 محمد رو بهتون بدم...  غامیو پ نمی شما رو بب دیمن با نجا،یا نی ایم... تو رو خدا ب_ به خدا خوب

 

 اونجام!   گهیربع د هیکه معلوم بود حرفم رو باور نکرده، گفت: باشه، من تا  سرهنگ

 

 

از پارچ آب   ،یتلفن گذاشتم و در مقابل نگاه متعجب سروان قادر یرو رو یقطع شدن تماس، گوش با
 .  دمیو اون رو سر کش ختمیآب ر وانیل هیگذاشته شده بود،  یکه وسط چند تا صندل یکوچک  ز یم یرو

 

تماس   وسفی با  یانداختم که سروان قادر یصندل  یخوردن آب، تازه نفسم آزاد شد و خودم رو رو با
 بهش خبر داد.  شدن من رو دایگرفت و پ
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  شتریهم ب  دیشا قهیدق  ستیبرسه، ب نجایکشه تا به ا یگفته بود طول م یکه سرهنگ جالل یربع  کی
احترام   یبه سرهنگ ادا یبا هم وارد اتاق شدن و سروان قادر وسف،یسرهنگ و  نکهیتا ا دیطول کش

 کرد. 

 

شده بودن، گفتم:   سیاراده خ  یکه ب  ییو رو بهش با چشما  ستادمیپام وا یسرهنگ رو دنید با
 همون محمده... اتی ب نیسرهنگ محمد زنده است، او کشته نشده، رام 

 

 ! تمومش کن! اسمنیگفت: بسه  تی بلند برداشت و رو بهم با عصبان یبه سمتم قدما وسفی

 

اون روز از اون مردا   ادتهی گم... یبه خدا راست م  وسفی و گفتم:  ختمینگاهم ر یالتماسم رو تو تمام
 !دم؟یدر مورد محمد پرس

 

دو نفر از همون مردا من رو با خودشون  ینگاهم کرد و من ادامه دادم: شبش که تو نبود جیگ وسفی
چرا؟!... چون من به دنبال محمد بودم و ممکن بود او رو   یدون یبردن و قصد کشتنم رو داشتن... م

 . ارمیب  ادشیرو به   زیکنم و همه چ دایپ

 

 ! ؟یاریب  ادشیرو به   زیکه همه چ هیشد و گفت: منظورت چ کیبهم نزد  یجالل  سرهنگ

 

 دنید  یو وقت دنیکش رونی سوخته بوده، محمد نبوده،... اونا محمد رو ب ن یماش یکه تو ی_ کس
 جاش زدن.  نیرام یحافظه اش رو از دست داده، به جا
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با سر انگشتاش اشک چشمش رو پاک کرد و    یکرد و سرهنگ جالل یبا بهت به من نگاه م وسفی
 ! ؟یو آزاد شد یدیتو چطور فهم ی!... ولستین  لیدل یشباهت ب  نیدونستم ا یگفت: م

 

رو بهم گفت و به محمد گفت که   قتیکرد، حق یمعرف نی رام یکه خودش رو بابا ی_ همون کس
 اومده... ادشیرو  یونست که محمد همه چد ینم  یخودش من رو بکشه، ول

 

رو داد و گفت به خودتون  نیدستم رو به سمت سرهنگ گرفتم و گفتم: محمد ا  یمچاله شده تو کاغذ
 بدمش. 

 

دست  نیکاغذ رو از دستم گرفت و به محض باز کردنش با تعجب گفت: درسته!... ا ،یجالل  سرهنگ
 خط و امضا مال محمده...

 

برگه،  یتو یلبم نشست و سرهنگ بعد خوندن چند خط نوشته  یرو یلبخند  ختن،یحال اشک ر در
تا شما   نیا ی پس با من ب ن،یبه اون مسافر خونه بر نیتون یشما هم نم  م،یندار یادی گفت: ما وقت ز

 امن ببرم! یجا هیرو به 

 

کرد و از اتاق خارج شد و من هم به  ی تشکر و خداحافظ  یحرف، از سروان قادر  نیبا گفتن ا سرهنگ
  یشده بود، نگاه عیکه بد جور ضا یاز در اتاق خارج بشم، به سروان قادر نکهیقبل ا یدنبالش رفتم، ول 

 انداختم و از اتاق خارج شدم.  ،یشد عیضا  یل یمعنا که خ نیبه ا
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 یشروع به حرف زدن تو یعقب ماشين، سرهنگ جالل  یصندل  یرو وسفیمحض نشستن من و  به
گاهشون  یبزرگ و مخف  یمحموله  هیکه محمد اطالعات  دمیفهم  نجوریکرد و از حرفاشون ا سمشیب

ندارن، چون سرهنگ به همه دستور  یادیمحموله، وقت چندان ز فیتوق یرو بهشون داده و اونا برا
 داد. یم آماده باش 

 

داشته باشه!  یکار اتیب  نیبه رام د ینبا یکرد که کس  دیتاک مش،یس یب یبار دوم تو یسرهنگ برا یوقت
 یلحظه ا اد،ی به سر محمد ب ییليات بالعم نیا ینکنه تو نکهیدلشوره تمام وجودم رو گرفت و فکر ا

 کرد. یرهام نم 

 

  یبا حرفاش نم وسفیکه سرهنگ ما رو به اونجا برده بود، هم نگران بودم و  یخونه ا یتو یحت
 رو کمتر کنه!   مینگران نیتونست ا

 

هر چه زود تر تموم بشه   اتیعمل  نیکردم که ا یرفتم و دعا م یرژه م یهفتاد متر یخونه  یتو مدام
 !فتهی محمد ن  یبرا یو اتفاق 

 

کالفه اش کرده   یکه حساب  وسفیشب شده بود که رو به  گهید یدونم چه مدت گذشته بود، ول ینم
 کشه؟! یچقدر طول م اتیعمل هینشد؟ مگه  یخبر چیبودم، گفتم: پس چرا ه

 

 کردم که بدونم!  اتیعملگفت: آخه من از کجا بدونم؟ مگه من تا حاال  یبا کالفگ وسفی

 

نشستم و زانوهام رو بغل کردم   وار یخراب، کنار د ی و با حال دمینپرس  یزیچ گهید وسف،یحرف  نیا با
 نشست و گفت: انقدر نگران نباش... واریهم کنارم و پشت به د وسفیکه 
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تونم   ینم گهیمن د فتهی براش ب ی!... اگه اتفاقوسفی ترسم  یحرفش بغض کردم و گفتم: م  نیا با
طاقت ندارم که از دستش بدم... اگه بر نگرده....اگه خدا بخواد دوباره او رو از   گهی.... دارمیطاقت ب 
 !... ؟یچ رهیمن بگ

 

 شد!   ینم  دای_ اگه قرار بود برنگرده اصال پ

 

 !  ادیدادم که محمد حتما م یزانوم گذاشتم و در سکوت به خودم دلدار  یرو رو سرم

 

و   یدر زد و ما با نگران یکس نکه یتا ا میهمون حال نشست یتو وسفیمن و  دونم چه مدت ینم
 . میشد ره یبه هم خ  یخوشحال

 

و   ستادمیپام وا یرو  یباز کردن در از جاش بلند شد و به سمت در رفت و من هم با نگران یبرا وسفی
 شد، نگاه کردم.   ینم  دهید نجایکه از ا یبه سمت در

 

  یو کس وسفیاز  یخبر  یگذشته بود، ول یادی بودم، زمان ز  دهیباز شدن در رو شن یکه صدا یزمان  از
  یچه خبر شده رو نداشتم و فقط با نگران  نمیقدم بردارم و بب نکهیکه در زده بود، نبود و من هم قدرت ا

 کردم.    یدر نگاه م یجلو یو اضطراب به طرف راهرو

 

قدم از قدم برداره، از همون  نکهیمحمد وارد خونه شد و بدون ا نکهیگذشت تا ا  یم یها به کند لحظه
 شد.   رهیفاصله به من خ 
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 .می رو نداشت یگریکدوم قدرت قدم برداشتن به سمت د چیو ه میکرد  یدو به هم نگاه م هر

 

:  دمیبه چادرم چنگ زدم و از ته دل و با بغض نال  ن،یزم ی رو ازش گرفتم و همراه با زانو زدن رو نگاهم
 گهید نی!... اه؟یچه باز گهید نیا  ایبگم دردم رو؟!... خدا دیبا یباشم؟!... به ک ی شاک  دیبا  یاز ک ایخدا

 ! ه؟یچه خواب

 

زانوهاش نشست و من سرم رو باال   یام فضا رو پر کرده بود که محمد رو به روم و رو هیهق گر هق
رو باور کنم   یگفتم: چ هینگاه کردم و با گر  سشیخ یاشکم به چشما سی خ  یگرفتم و با چشما
!... ست؟ین الیخ گهید نی!... مطمئن باشم که ا؟یبودنت رو؟!... اصال تو هست  ایمحمد؟! نبودنت 

 !... ؟یش  ینم دیدوساله بهت دست بزنم نا پد نیباشم که اگه مثل ا طمئنم

 

 رو گرفت و گفت: مطمئن باش خانومم!  بازوهام

 

و کنار گوشم گفت: باور کن که من  دیبغلش کش  یتر شد که من رو تو دیام شد هیهق گر هق
 .  ستین  یالی خ گهی!... مطمئن باش که آغوش محمد دزمیهستم!... من کنارتم عز 

 

از دستش دادم و حاال در   شهیهم یکردم برا  یکه فکر م یبه کس دنیرس یبود، لحظه  یلحظه ا چه
 ! دمید یآغوشش م یخودم رو تو یکمال ناباور

 دونستم! یبهش رو محال م دنیکه سخت محتاجش بودم و رس یآغوش

گرم و مردونه اش،   یکه محمد بعد مدتها محکم من رو در آغوش گرفته بود و با صدا یا لحظه
 داد.  یم میدلدار
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کرد که  یمحروم شدم، کنار گوشم زمزمه م شهیهم یبرا دنشیکردم از شن یه فکر مک ییصدا با
 ببخشمش!

 

شده بود بر دل زخم خورده ام و  یام، مرحم هیهق هق گر انی لحن خانومم گفتنش! در م دنیشن
 قلبم رو! یشکسته  یها  کهی داد ت یم وندیپ

احساس کردم که   دنش،یمدتها با شن شده بود و من بعد   ختهیقرار قلبش آم یب  یکه با صدا ییصدا
 رو دوست دارم.   یچقدر زندگ

 

موقع   یرها کردن من رو نداشت و اگه به در زدن ب الیاومدن از آغوشش و او هم خ  رونیب  الیخ من
 . م یموند ینبود، تا ابد در همون حال م وسفی

 

رو بغل کردن   گهیبه خونه، او و محمد، دوباره هم د وسفیباز کرد و با ورود  وسفی یدر رو برا محمد
 !  ختی ر  یاشک م د،یخند یکه م  یدر حال وسفیو 

 

  نیبه خونه، محمد تک تکشون رو بغل کرد و ا وسفیبه دنبال  گهیو چند نفر د ی ورود سرهنگ جالل با
 همه شون رو درخشان کرده بود.   یاشک شوق بود که چشما

 

... یکرد ی گم دخترم! تو امروز کار بزرگ یم کی به سمت من اومد و رو بهم گفت: تبر یجالل  سرهنگ
کنم که  یکه هست خدا رو شکر م یهر چ  یشه گذاشت، ول  یم یاتفاق رو چ  نیدونم اسم ا ینم

 محمد رو دوباره بهمون برگردوند!  

 

 لبخند زدم و از ته دل خدا رو شکر کردم.   هیگر انیم در
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به سمت محمد برگشت و گفت: من خبر زنده بودنت رو به تهران دادم و گفتم  یجالل  سرهنگ
 بازگشت تو آماده کنن!   یخانواده ات رو برا

 

 شامل حال ما شده!  شهیممنون، لطف شما هم یلی اومد و گفت: خ یبه سمت سرهنگ جالل محمد

 

شامل   یل یساله خ کی نیو با خنده گفت: لطف تو هم ا یمحمد زد و به شوخ  ی به شونه سرهنگ
 ! اتی ب  نیحال ما شده! رام

 

ادا کرد و جمع رو به خنده انداخت و محمد با خنده گفت: خجالتم   ظیرو غل اتیب  نیلفظ رام سرهنگ
 تو رو خدا!  نیند

 

که  هیاتیب نی همون رام نیشه ا یم گفت: باورم ن هیداشت رو به بق یکه لباس نظام  ییاز مردا یکی
 کنم!  یزجر کشش م رمشیگفتم اگه بگ یکرده بود و من م  شه یش یخون ما رو تو

 

از مردا گفت: محمد! پس برو خدا رو شکر کن که قبل   گهید یک یخنده و  ریزدن ز هیحرفش، بق نیا با
 !  یفتادیبه دست جناب سرگرد ن  قتیبر مال نشدن حق 

 

  یها! به عقل جن هم نم میخودمون  یگفت: ول هیکه جناب سرگرد خطابش کرده بودن رو به بق  یهمون
 ! یشت بست رو هم از پ طونی بگذره!... محمد تو دست ش یراه  نی همچ هیهمه جنس از  نیکه ا دیرس

 



 آتش سرد 

500 
 

فردا اول  یو برا  میکن یتا محموله رو بررس  میبر دی! ما باگهیگفت: خب د هیرو به بق یجالل  سرهنگ
 تهران!   میوقت، گزارشش رو بفرست

 

 کنه!   یهمه جنس رو سر شمار نیکه ا هیگفت: حاال ک یسرگرده باز هم با لحن شوخ  همون

 

  لویک  ستیدو اک،یتر لوی ک یتن و س کیکلش فقط  ،یکن  یسرشمار ستیرو بهش گفت: الزم ن محمد
دوتا سالح کالش و چند تا گلوله   به همراه زاست،یچ هی و صد گرم هم بق شهیپنجاه گرم ش  ش،یحش

 ناقابل!  

 

دندوناش رو   نیقدم به جلو اومد و از ب  هی یکردن که سرگرد به شوخ  یبا تعجب به محمد نگاه م همه
  نیحقته که با هم  یعنیهم هست بگو!  یا گهید زینکش و اگه چ : تو رو خدا خجالتد یبه محمد غر

 دستام خفه ات کنم!. 

 

  هیقطعا  ،یشد  ینم سیو سرهنگ رو به محمد گفت: تو اگه پل دنیبه حرص خوردنش خند هیبق
 ! یشد  یم یخالفکار حرفه ا

 

 ! مید یما فقط درس پس م ن،یدار ار یانداخت و گفت: اخت   نیی سرش رو پا محمد

 

 گفت: حرف حساب، جواب نداره. هیبق یخنده   یصدا انیسرهنگ باال رفت و در م  یابروها
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از خونه خارج   هیکرد و جلو تر از بق یخداحافظ وسفیحرف، با محمد و  نیبا گفتن ا یجالل  سرهنگ
باهاش، به   یخداحافظ و دوباره بغل کردن محمد و  وسفیبا   یمردا هم بعد خداحافظ ی هیشد و بق 

 دنبال سرهنگ رفتن.  

 

رو بهمون گفت: مامان زنگ زد و    وسفیمحمد به سمت من اومد و  گه،ید یرفتن سرهنگ و مردا با
به خونه رفته و خبرا رو بهشون داده و االن همه منتظر ما هستن،  یمأمور شی پ  قهیگفت که چند دق

 .  میران باشتا صبح زود ته میفتیبه نظر من بهتره االن راه ب

 

  یتون  یو م  یست یخسته ن  ی! تو مطمئنهیمقدار خطر هیشب   یتو یرانندگ  یجوابش رو داد: ول محمد
 ! نمیمن حساب نکن که بخوام پشت فرمون بش یخسته ام، اصال رو یل ی! چون من خ؟یتا تهران برون 

 

 

افته« به سمت در رفت و محمد رو به من   ینم  یاتفاق  شاالیو ا ستمی»من خسته ن  با گفتن وسفی
 !؟یاستراحت کن  یخوا ی! نم؟ی ستیگفت: تو خسته ن

 

 _ محمد! مادرت چشم به راهه...

 

 .میلبش نشست، دستم رو گرفت و با هم از خونه خارج شد یکه رو یلبخند با

 

به سمت تهران حرکت کرد و من  وسفی  ن،یعقب ماش یصندل یمحض نشستن من و محمد رو به
 .دمیکش الیخ  یاز سر آسودگ ینفس
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  یایخسته و خواب آلود بودم، به کبود بی عج نکهیاز راه افتادنمون گذشته بود و من با ا یساعت دو
شده بودم و با   رهی شدن، خ یم دهید راهنشی پ نیساق دست محمد که به خاطر باال بودن آست یرو

 ذاشتم که  یهم نم یکردن، چشم رو قیبه او هم مواد تزر نکهیفکر ا

 !؟یبخواب  یخوا ی و گفت: نم  دیبغلش کش یمن رو تو محمد

 

  یکه متوجه منظورم شد و گفت: به منم آمپول زدن، ول  دمیساق دستش، دست کش یرو یکبود به
 ... ادین ادمیرو   یزی زدن تا چ یمثل مال تو نبود، آمپول م

 

 کوچولو بخواب. هی ری حاال بگ ست، یش! شوهرت معتاد نرو شوخ کرد و ادامه داد: نگران نبا  لحنش

 

 ترسم!  ی_ م

 

 ! ؟ی_ از چ

 

 خواب بوده! هیهمه اش  نایکه ا نمیشدم، بب  داریب یبخوابم و وقت  نکهی_ از ا

 

 و راحت بخواب. قتهیهمه اش حق  نایکنارتم، قبول کن که ا شهی! من از حاال تا هم زمی _ نترس عز
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  ن،یماش ینهیآ یتو وسف،یخوشحال   یشونه اش گذاشتم و با نگاه کردن به چشما  یرو رو سرم
 زود خوابم برد!  یلیدست محمده، خ یدستم تو نکهیخاطر از ا  نانیچشمام رو بستم و با اطم

 

نگاه   رونی رو مات و مبهوت به ب  یزد، چشمام رو باز کردم و چند لحظه ا یمحمد که صدام م یصدا با
 !میهست یان یک یآقا یدر خونه  یاومد ما جلو ادمی نکهیکردم تا ا

 

 !میدیکرد، نگاه کردم و گفتم: چقدر زود رس یتعجب به محمد که با لب خندون نگاهم م  با

 

  ،یدیخواب  یلیشده بودن، کنار زد و گفت: شما خ  ختهی چشمم ر یهمون لبخندش موهام رو که رو با
 خانوم! 

 

رو مرتب   میجلو، روسر ی نهیآ ی! تومیش  ینم  ادهیزد و گفت که چرا پ شهیکه به ش وسفی یصدا با
شدم   ادهیپ  نیبه دنبال محمد از ماش  م،یروسر  یکردم و بعد انداختن کش چادرم و مرتب کردنش رو

 به بدن کوفته ام دادم.  یو کش و قوس 

 

بهش گفتم: به خونه  از اضطرابش کم کرده باشم رو  نکهیا  یمضطرب محمد نگاه کردم و برا یچهره  به
 !  یخوش اومد

 

دستم گرفتم و با باز شدن در   یکنم، دستش رو تو  مشیتونستم قا یجوره نم چیکه ه یلبخند با
حد ممکن باز شد و از    نیدر خونه، چشمام تا آخر یجلو  تی جمع دنیکه با د می شد اطیوارد ح  اط،یح

 .  ستادمیحرکت وا
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بلند از کنارم گذشت و الهه خانم رو که وسط  یکه زودتر از من به خودش اومده بود، با قدما محمد
نه تنها الهه خانم بود که با  نی بغلش گرفت و حاال ا ی بود، تو ستادهیوا یاشک یبا چشما تی جمع
 کهو به محمد  ختنیر  یحلقه زده به دورشون هم اشک شوق م  تیکرد که جمع  یم هیبلند گر یصدا

 کردن.   ینگاه م اد،ی ب رونیصد نداشت از بغل مادرش ب ق

 

 !  دمیعمرم رو د  یصحنه   نیبار قشنگتر نی دوم یبرا اونشب

 جدا شدن ازش رو نداشت!   الی که محمد محکم مادرش رو در آغوش گرفته بود و خ یا صحنه

 یها بوسه انی حاال بچه شده بود و در م دمش،ید یم یمرد واقع هیبه چشم  شهیکه هم یمحمد
 .  ختیر  یمادرش، مثل بچه ها اشک م

 

با دست  یان یک  یرو در آغوش گرفتن و آقا گهیمحمد و پدرش هم د نکهیبود ا یقشگ یصحنه  چه
 داد.  یلرزونش پشت محمد رو نوازش م 

 

دست پدر و   ه،یکه محمد با گر  دمید یکردم و م یروبه روم نگاه م ی به صحنه  سمیخ  یچشما با
فاطمه و فائزه رو بغل کرد و پا به پا   ،یو مهد دیو بعد در اومدن از بغل حم  دیبوس ی مادرش رو م
 .  ختی شون اشک ر

 

  یبه بازو یخوشش فضا رو پر کرده بود و محمد بعد در اومدن از بغل بابا، به شوخ   یاسفند و بو دود
 خودت!    یبرا  یشد یزد و گفت: ماشاهلل مرد نیاسی

 

 زد و محمد او رو هم بغل کرد و با دستش به پشتش زد.   یبا خجالت لبخند نیاسی
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شدم و رو بهش سال کردم که دستش رو دور شونه ام  ک یکرد، نزد یکه به من نگاه م یان یک یآقا به
 دخترم!  یحلقه کرد و گفت: خوب 

 

 _ خوبم آقاجون.  

 

 !  ی! تو دوباره محمد رو بهمون برگردوندزمی و گفت: ممنون عز  دیرو بوس میشونیپ

 

  یشونه ام برداشت و لحظه ا یدستش رو از رو یانیک یمامان که از پشت سر صدام زد، آقا  یصدا با
 بغل مامان بودم.  یبعد من تو

 

بعد محمد به همراه مادرش و   یکردم و دقيقه ا یبودن، احوالپرس اطیح یکه تو  یادیز تی جمع  با
با فاطمه که دستم رو گرفته بود و من رو با خودش به سمت آشپزخونه   د و من هموارد خونه ش هیبق
 .  میاز مهمونا شد ییرایو فائزه ، مشغول پذ الیاو ل   همراه شدم و با د،یکش یم

 

او که کنار   دم، یبه الهه خانم رس یشدم و وقت  ییو مشغول تعارف چا ییرایدستم وارد پذ یتو ین یس با
باشه، رو بهم گفت:   دهیمبل دونفره نشسته بود، بهم نگاه کرد و انگار که تازه من رو د یمحمد و رو

 مادر؟!  یجان! خوب اسمنی

 

 ! زمی عز نیبش  نجایا ای مهربونش نگاه کردم که کنارش برام جا باز کرد و گفت: ب  یچشما به
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کرد و گفت: تازه  گذاشتم و کنارش نشستم که دستش رو دورم حلقه  زیم یدستم رو رو  یتو ینیس
 که چقدر دلم برات تنگ شده بود!  نمیبیم

 

 توام. ونیلحظه رو مد نیشد و گفت: من ا سی روش لبخند زدم که نگاهش خ به

 

 و خواست خدا بوده!  یکردم شانس ی_ من هر کار

 

  نییاشک از چشمم پا ینگاه محمد گره خورد و قطر ها یاش گذاشتم و نگاهم تو نهیس  یرو رو سرم
 .  دیچک

 

به محمد در مورد   یکس  یاومد، ول یبه چشم م یبزرگ، حساب   یانی ک یآقا یخال یجمعمون، جا یتو
 نگفته بود.   یزیفوتش چ

 

 

کرد، گرفت و رو   یم یدوساله اش رو از بغل محمد که باهاش باز یپسر بچه  گانهیرفتن مهمونا،  با
 خواد استراحت کنه!  یعمو خسته است و م زم،ی عز ای گفت: ب یبه پسرش با لحن بچه گانه ا

 

  سیو از پ ایو گفت: عمو ُسما از اون دن ستادیمحمد وا یرو به رو  د،یحم یدختر هفت ساله  نبیز
 ! ؟یخدا اومد

 

 خدا؟   شیته من رفتم پبهت گف یخنده و محمد رو بهش گفت: ک  ریزدن ز هیحرفش بق نیا با



 آتش سرد 

507 
 

 

 جواب داد: مامانم گفت!   نبیز

 

خدا من نبودم، فقط با من اشتباه گرفته شده  شیکه رفته بود پ یاو رو بغل کرد و گفت: اون  محمد
 بود. 

 

  انی اش نما ختهی ر ونیدر م یکی  یو دندونا دیفهمه، خند ینم  یزیچ دید یفکر کرد و وقت یکم  نبیز
 که دندونات رو هم موش خورده!  نمی ب  یشدن که محمد با خنده رو بهش گفت: م

 

بچه  یدون، حق به جانب نشست و گفت: دندونام رو موس نخورده، وقت یهمه چ یمثل آدما نبیز
 ! ارنی در م دیو دندون جد زهیر  یَسن دندوناسون م یم یها کالس اول 

 

 هی یکه اندازه  نمی ب ی و گفت: م  دیت ادا کنه خندتونست درس  یرو نم نیکه ش نبیبه لحن ز محمد
 ! یبلد   زیخانم دکتر هم چ

 

  یدستم به آشپزخونه رفتم، ول ی تو ینیگذاشتن س یگوش ندادم و برا نبیبه بحث محمد و ز گهید
 نبود و من با ترس رو به مامان گفتم: پس محمد کجاست؟   یبرگشتم از محمد خبر یوقت

 

 کم استراحت کنه!  هیبا تعجب به من نگاه کردن که مامان رو بهم گفت: محمد رفت تا  همه
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  یباهام مهربون شده بود، تو بی که عج  گانهیو به فائزه و   دمیکش یحرف مامان، نفس راحت  نیا با
 ردم. کمک ک  ینی ریو ش وهیم یجمع کردن ظرفا

 

 

شوک   نیرو با ا هیالهه خانم و بق نکه یا یبرا لی فام هیو مامان و بق میبود دهیصبح زود به تهران رس ما
 بودن.   نجایا شبیبزرگ تنها نگذاشته باشن، از د

 

  ن،یاسیمامان و بابا و  یبه خونه رفت تا استراحت کنه، ول لدایخسته بود، به همراه   یلیکه خ وسفی
 بودن و قرار بود بعد ناهار به خونه برن.   نجایهنوز ا

 

مامان و   ینشسته بودم و به حرفا  نیاسی مبل و کنار  یحوصله رو   یگذشته بود و من ب یادیز مدت
تا هر چه زودتر   دنیکش یمن و محمد نقشه م یدادم که برا یگوش م   ی انیک یالهه خانم و بابا و آقا

 ! میبر مونیو به سر خونه زندگ میری بگ یعروس 

 

   ؟یرو رد نکرد هیوقت جهز هیرو به بابا گفت: شما که  یان یک یآقا

 

بار   نیدست و اون دست کردنم، ا نیو گفت: نه شکر خدا، ا دیتعجب بهشون نگاه کرد که بابا خند با
 ! دیبه دادم رس

 

 ! ه؟یچ هیبا تعجب گفت: قض  یان یک یخانم رو به بابا و آقا الهه
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سال  هیمحمد رو به مدت  یخونه   میداشت میتصم   آقا یرو بهش جوابش رو داد: من و عل  یان یک یآقا
کنه و قرار شد    یرو بد تر م اسمنیحال  هیجهز دنیآقا هم گفت که د یو عل میعروس و داماد بد هیبه 

 شه!  یبده که وارد اون خونه م یبه عروس   همه اش رو

 

وقت بهشون سر نزده بودم، دلم   چیمحمد بودن و ه یخونه   یکه دو سال بود تو  یلوازم یآور ادی با
حال خوب خودم رو خراب نکنم از جام برخاستم تا به آشپزخونه برم که الهه خانم   نکهیا یگرفت و برا

 . میناهار بخور  نیایجان! برو محمد رو صدا بزن و ب  اسمنی رو بهم گفت: 

 

حاضر    یکه از در نبود محمد، حت  یپله ها رو باال رفتم و در اتاق یحالحرف الهه خانم، با خوش نیا با
 نشده بودم بهش سر بزنم، رو باز کردم و وارد اتاق شدم.  

 

  یلباسا یشده بود، حت  دهیمثل قبل چ یتر بود و همه چ زی که محمد بود هم تم ییاز روزا ی حت اتاق
  زی مرتب و تر و تم یلیبمونن هم خ نجایاومدم، گذاشته بودم هم یم  نجایکه به ا یمواقع یمن که برا

 کمد محمد جا خوش کرده بودن.   یتو

 

که با    ستادمیبود، گرفتم و پشت پنجره وا دهیتخت خواب یراحت رو  یلیرو از محمد که خ نگاهم
و    یانیک یاومد که به همراه آقا  ادمیرو  یزدم و روز یلبخند تلخ اط،یح ی دهی خشک  یباقچه  دنید

 یذاشتن و صدا یو محمد سر به سرم م یان یک یو آقا میکاشت یباقچه گل م یتو دیع یمحمد، برا
 رو پر کرده بود.   اطی ح یمون فضا خنده

 یچاله م یکرد و محمد گال رو تو یدرست م نیزم ی رو تو  یکوچک یچاله ها لچهیبا ب یان یک یآقا
 کرد.  یداشتم و او چاله ها رو با خاک پر م  یذاشت و من گال رو نگه م

 

 . میگرفت یو عکس سلف  میکه کنار باغچه نشست یبود، روز  یروز قشنگ چه
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 از گل و سبزه نبود.  یبود و خبر دهی حاال باغچه خشک یول

و    دمیت کشبودم و محمد توش اسمم رو نوشته بود، دس دهیکه من عکس قلب کش یا شهیش یرو به
 اشک رو مهمون گونه هام کردم.   یکه گذشته بودن، قطره ها یقشنگ یروزا ادیبه 

 

تخت نشستم و به چهره  یلبه  یکردن محمد، رو  داریب یگرفتم و برا دهیخشک  یرو از باغچه  نگاهم
 شدم.  رهی غرق در خوابش خ ی

 

 بودم!  آرامش  نی چهره بودم! چقدر دلتنگ ا نیدلتنگ ا چقدر

 

به خودش داد و من خواستم دستم رو بردارم،    یکه تکون  دمیته ريشش کش یاراده دستم رو رو  بدون
 او دستم رو گرفت و مانع دور شدنش از صورتش شد.   یول

 

 صداش زدم: محمد!   یمیلحن مال با

 

 _ جان دل محمد!  

 

 ! ؟یبش   داریب یخوا  ی_ نم

 

بود که   یخواب  نی بهتر نیلبش نشست و بدون باز کردن چشماش، گفت: بعد مدتها، ا یرو  یندلبخ
 شدنه!   داریب نی قشنگ تر نیکردم و ا
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و    دیصورتش بود رو بوس یدستش و رو یدستم که تو م،یاشک یچشما دنیرو باز کرد و با د  چشماش
 کردنشون نا آرومم نکن.   یبا بارونشم، لطفا  یچشما آروم م نی! من با نگاه کردن به ااسمنیگفت: 

 

 اشک شوقه! نیو گفتم: ا  دمیخند هیگر انیم در

 

شوق کردن، بخند که   یبه بعد برا  نیبه من نشست و گفت: از ا دهیجاش و کامال مقابل و چسب  سر
 محتاج خندتم! یلیخ

 

  یو همراه با نوازش دادن گونه اش، از ته دل لبخند زدم و گفتم: باورم نم دمیرو به صورتش کش دستم
...  یستین المیخ یتو گهیشه که د  ی... باورم نمینشد  دیدفعه بهت دست زدم و تو ناپد نیشه که ا

 خوشحالم...   یل یخوشحالم محمد... خ 

 

  یلی: من هم خرو کنار گوشم گذاشت و با انگشت شصتش گونه ام رو نوازش داد و گفت دستش
 خوشحالم! 

 

  کاریچ یدل تنگ  نیبا ا یدونم اگه االن نبود یتنگ شده بود... نم یلی_ دلم برات تنگ شده بود!... خ
لرزه به   شونیآور ادیسخت گذشت محمد!... انقدر سخت که  یلی نبودنت خ  یکردم... روزا یم دیبا

 ندازه...   یتنم م

 

 با من ممکنه سخت باشه و ممکنه که من نباشم.   ی! من گفته بودم که زندگاسمنی_ 
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مطمئن بودم   یکه سخت گذشت، ول  نیبا ا  نشدم و مونیموقع نبودنت هم از انتخابم پش  ی_ من حت
 کنم.  یتو رو انتخاب م ایکه اگه باز هم به عقب برگردم از تمام دن 

 

 !  یکن  داریتا من رو ب یرفت چرا اومد  ادتینشوند و گفت: فکر کنم  م یشونیپ یرو یا بوسه

 

پام   یرو  هویبريم که  نییناهار پا  یکنم و برا داریاومد که همه منتظرن تا من محمد رو ب  ادمی تازه
 .  میناهار بخور میپاشو بر م،یاوردیگرسنه رو در ن  یآدما یو گفتم: هنوز که صدا ستادمیوا

 

 .  میرفت  نییو از پله ها پا میاز اتاق خارج شد ییم رو گرفت و دوتادست  یحرف چیه بدون

 

 

رو بهش قرض بده و او   نشیخواست تا ماش یان یک یغروب بود که محمد از آقا  یکایاز ظهر و نزد بعد
 متعلق به خودشه!   نیرو بهش داد و گفت و که ماش  چیهم سوئ

 

  نیکه ماش می دیبه بهشت زهرا رس نکه ینزدم تا ا یحرف یبره، ول یدونستم محمد من رو به کجا م  ینم
شدم و جلو تر از او به سمت   ادهی پ نی اومده، از ماش نجایدونستم چرا به ا یرو پارک کرد و من که م 

 دو سال مرحم دردام شده بود.  ن یا یرفتم که تو یقبر

 

روش نوشته  یان یکه اسم محمد ک یبه قبر نکهیاومد تا ا یلم مبه دنبا یحرف   چیهم بدون ه محمد
 روش شد.   یزانوش نشست و با دقت مشغول خودن نوشته ها یو او کنار قبر رو میدیشده بود، رس
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 !  ه؟یک دهیتو خواب نیکه ا ینشستم و گفتم: پس کس  کنارش

 

 !  اتهیب  نی_ رام

 

 رحمه؟!  یهمه ب نیباباش ا  یعنی_ واقعا؟! 

 

که آدم سر قبر خودش   هیب یپسرش برگزار شد.... حس عج  یمراسم آبرومند برا  هیحد اقل   ینجوری_ ا
 ! نهیبش

 

 ! ؟یدیرو فهم  یهمه چ ی_ تو چجور

 

 رو بشنوم!  یپشت پنجره و همه چ  امی_ اونشب خدا خواست که من ب

 

 خوام برم سر خاک آقا بزرگ!   یو گفت: م ستادیپاش وا یرو

 

 که آقا بزرگ....   یدیعجب بهش نگاه کردم و گفتم: تو از کجا فهمت با

 

 زنه!   یذوق م یتو یلیخ  شی خال ی_ جا
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 بزرگ، خاک شده بود، رفتم.  یان یک یکه آقا ییو باز هم جلو تر از او، به سمت جا ستادمیپام وا یرو

 

آروم شد، براش فاتحه خوند و   یو وقت  ختیو محمد در سکوت اشک ر میرو سر خاک نشست یمدت
 من، کنار آقا بزرگ گذشت.   یشه گفت که تمام بچگ   یخاطره دارم، م   یلیگفت: من از آقا بزرگ خ

 

خودش   یخونه   نکهیاز ا شتریبود آقا جون ب یو گفتم: تا وقت   دمیقبر کش یرو ی نوشته  یرو رو دستم
 با رفتنش آقا جون واقعا تنها شد!   یباشه، اونجا بود، ول

 

و   میاز بهشت زهرا خارج شد ییدوتا  نگفت و من هم براش فاتحه خوندم و بعدش هم یزیچ محمد
 . مینشست  نیماش یتو

 

  نیماش  نکهیره تا ا یکرد و من هم قصد نداشتم که بپرسم کجا م  یم  یهم محمد در سکوت رانندگ باز
 شد.  ادهیپ  نیمن از ماش خودمون توش بود، پارک کرد و زودتر از یکه خونه  یآپارتمان  یرو جلو

 

 

که خونه رو پر کرده بودن و روشون رو خاک   ییدلم گرفت و با بغض به کارتن ها هویورود به خونه،  با
 گرفته بود، نگاه کردم.  

 

 باشن!   نجا یهنوز ا نایکردم ا یو گفت: فکر نم  دیکارتن خاک گرفته کش یانگشتش رو به رو محمد
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 رو نداشت.    ادیب  نجایبه ا نکهیکس طاقت ا چی تراس رفتم و گفتم: ه یا شهیسمت در ش به

 

و گفت:   ستادیشلوارش، کنارم وا بیج  یزد و با جا دادن دستاش تو یانبوه کارتن ها چرخ نیب
 باشه؟!  ادیز  ی لیساده، خ یزندگ هیشروع   یبرا لیوسا نیا  یکن  ی! فکر نماسمنی

 

خونه جا   ن یزم  ری ز یمامان تو نایهم یزه نصفشه! اندازه که تا  نیلبم نشست و گفتم: ا یرو  یلبخند
 بماند!  گهیکه د  نایو مبل و لوازم چوب و ا خچالیداده و حاال 

 

  یرفتم که اصال فکر نم  ییمدت به جاها نیا یگفت: تو ره،ی نگاهش رو از روبه روش بگ نکهیا بدون
  یادیز یرو نداشتن، دخترا  یزندگ یامکانات برا نیکه کمتر یکردم وجود داشته باشه، مناطق محروم

 مونده بودن... هیجهز نیچهارم ا کی ی هیته یکه تو

 

 یادیز یدرشت نگاهش کردم و گفتم: تو اونجا دخترا یاسم دختر از زبون محمد، با چشما  دنیشن  با
 !  ؟یدید یرو م

 

 و متعجب نگاهم کرد و گفت: خب! آره...  جیگ

 

 بوده!  تی زندگ یتو یدوختم و گفتم: پس حتما کس  رونی و رو ب نمیغمگ نگاه

 

   ه؟ی_ منظورت چ
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 ...  یشده باش گهید یک ی که عاشق  هیع یطب نی پس ا ،ینبوده که نامزد دار ادتی_ تو اصال 

 

 ! ؟ینشد  یمدت عاشق کس نیا یشدم و ادامه دادم: تو رهی چشماش خ به

 

  یم یکرد، جواب داد: راستش چهار ماه ینگاه م  رونیکه دوباره به ب  یخندون شد و در حال  نگاهش
 کردم.   یشده بود و بهش فکر م  میدختر وارد زندگ هیشد که 

 

 گلوم جا خوش کرد و گفتم: خوشکل بود؟!  یبغض تو ناخودآگاه

 

 از تو نباشه!... آره خوشکله! _ قشنگ تر 

 

 مگه نه؟!  ،ی کن یگفتم: هنوز هم بهش فکر م  یو به سخت ادیکردم که نفسم داره بند م احساس

 

تو  گهید ی هم کردم، ول  یازش خواستگار یکنم! من حت یبا وجود تو کمتر بهش فکر م  گهی_ حاال د
 و...  یاومد

 

 بخند!   ی خنده و حاال نخند ک  ری بلند زد ز یمحمد با صدا هوی که  ختیگونه ام ر یرو  یاشک ی قطره

 

!... من اسمنی شده بود، گفت:   دهیبر دهیکه به خاطر خنده، بر  یینگاهش کردم که با صدا متعجب
 !  ؟یکن  یم هیاز حسادت گر یفقط سر... سر به سرت گذاشتم... تو... تو دار
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!... خوبه که اونجا بودم و  ؟یکنم که دروغ گفتباور  یخوا یم  یعنیگفتم:  یبلند یو صدا  تی عصبان با
  دیبع چی و ه یخالفکار بود  اتی ب  نی... به هر حال تو رامدمیو رفتار کردنت رو د دنیطرز لباس پوش 

 و چند تا...   یداشته باش یسرگرم یکه چند تا معشوقه برا  ستین

 

بود،   نیو گفت: درسته که اسمم رام ستادیلبش بود، مقابلم وا یلبخند رو یول د، یخند یکه حاال نم  او
 یدختر چی به ه ینگاه نیکوچکتر یتونم قسم بخورم که حت یوجودم بود و م  یذات محمد تو یول

 ای یدار تمتو هنوز هم همون اندازه دوس نمیبود که بب  ن یا یهم که االن گفتم، فقط برا ینینکردم و ا
 نه!...

 

  یول ،یرستوران بهم زل زده بود یباشه که تو ادتی دی شد و گفت: تو که خوب با طونی ش نگاهش
 چشم چرون؟  یدختره  ادتهیمن بهت اخم کردم... 

 

رفتم، گفتم: به هر حال اگه  یکه به سمت آشپزخونه م یدادم و در حال رونیرو از سر حرص ب  نفسم
  ری و از جونت س یو اگه جرأتش رو دار یریاز مامان اجازه بگ  دیبا یدیمن نقشه کش ی هیزی جه یبرا

 مورد، باهاش حرف بزن!  نیکلمه در ا هی ،یشد

 

 دنبالم به سمت آشپزخونه اومد و گفت: چطور مگه؟!  به

 

تو  یبرا  زایچ نیدونستم ا یبه هم بخوره، من که م ی و همه چ ادیب  شیاتفاقا پ نیا نکهی_ قبل ا
او انقدر سرم غر زد و دعوام کرد که از گفته  یتو رو به مامان دادم، ول شنهادیپ ،ست یخانواده ات مهم ن 

گفت: تو اصال به   یزد و م  یسرم غر م د،ید یرو م شدم... مامان تا چند روز هر وقت من  مونیام پش



 آتش سرد 

518 
 

دونه  هیهمه َدبدبه و کبکبه اش  نیگن رادمهر با ا یگن؟! نم یم  یمردم فردا چ  ،یست یما ن یفکر آبرو
 داد؟!....  هیزی جه مهیدخترش و نصفه و ن

 

 

هم گذاشته شده بودن، برداشتم و مشغول گرفتن  یکه رو یدوتا جعبه ا یرو از رو یروزنامه ا  کهیت
خط قرمز مامانن    لیوسا نیا دمیاپن شدم و ادامه دادم: اونجا بود که فهم  یاز رو کهیت  هیگرد و خاک 

 م کنه!  رو ازشون ک یزی تونه چ ینم  یو کس

 

بود، ادامه  ستادهیرو به هم زدم تا گرد و خاکش تکونده بشه و رو به محمد که حاال مقابلم وا دستام
ببخشه و  ازمندیعروس ن  هیلوازم رو به  یخواست همه   یدادم: راستش تا قبل اومدن تو، بابام م

بده،  امادعروس و د هیبه  یمبلغ ن یخونه رو هر سال بدون گرفتن کوچکتر نیخواسته ا  یبابات هم م
 عوض شد!  یبا اومدن تو همه چ یول

 

 شدم.   ر یبابا! پس من مانع عمل خ  ی_ ا

 

 ما!  یو خونه   هیکنن، نه جهز  ی_ نگران نباش، چون اونا قراره نقشه شون رو با پول خودشون عمل

 

موفق  ادی ز یول  نم،یاپن بش یکنار اپن گذاشتم و خواستم رو یجعبه  یحرف، پام رو رو  نیگفتن ا با
اپن نشوند و خودش به دستاش   یحرکت من رو رو ه یبغلم رو گرفت و با  ری محمد ز هوینبودم که 

 مههمه حساسه که ه نیبابا! پس اگه مامانت ا یداد و گفت: ا هیاپن و دو طرف من تک  یلبه  یرو
 شه!   یمن نقش بر آب م ینقشه ها ی
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 ! ه؟یتو چ ی_ مگه نقشه 

 

 ! میرینگ  یعروس  ،یباش  یخوام که اگه تو راض ی_ م

 

 ! م؟ ینامزد بمون شهیهم ی عنی! ه؟ی_ منظورت چ

 

  ریکار خ  هیرو صرف   میبکن یعروس   یبرا میخوا یکه م یا  نهیکه هز نهی_ نه! خانوم باهوش! منظورم ا
 ! میکن

 

 !  ؟یری_ چه کار خ 

 

 .... یکه از دختراش گفتم و تو حسادت کرد یمحروم  ی همون منطقه  ی_ تو

 

 و با حرص گفتم: من اصال حسادت نکردم!   دمیحرفش پر وسط

 

خوام   یمونده، م یتموم باق  مهیدرمانگاه در حال ساخت بود که ن هیو گفت: به هر حال! اونجا  دیخند
 پول، ساخت اون درمانگاه تموم بشه!  نیکه با ا

 

 ! هیکاف یکه تو کنارم باش  نیمن، هم  ی! برا_ محمد
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 ! فقط مامانت و... یخوب ی ل یدونستم که خ ی_م

 

 !  نمیبب یکت و شلوار دوماد یمن دوست دارم تو رو تو یکردن مامان با من! ول ی_ راض

 

قراره  ارت،یبعد برگشتن از ز نی هم یبرا نم،یلباس عروس بب ی_ خب! من هم دوست دارم تو رو تو
 ! میریو عکس بگ میبر هیوس و دومادا به آتلمثل عر 

 

 هست!  یزیچ هیاپن نشست و گفت: فقط  یرو  کنارم

 

 ! ؟ی_ چ

 

 !می بخر  لومتریخوب و صفر ک  نیماش هیبا اون پول،  میتون  یندارم و ما م  نیمن ماش  نکهی_ ا

 

 !ارتیشه رفت ز  ینباشه هم م لومتریکه صفر ک  نییمدل پا  نیماش  هی_ با 

 

بغلش، صورتم رو نوازش داد و گفت: از دل  یمن تو دنیرو دور شونه ام حلقه کرد و با کش  دستش
 رفت!  یهم م یحرف  نیهمچ هیمهربون تو انتظار 

 

پرت شدم، تا مدت   نیاز ماش  یشد و گفت: وقت رهیاش گذاشتم که به رو به روش خ  نهیس  یرو رو سرم
با   یکرد، دختر یم قیتشو یکه من رو به برگشتن به زندگ یزیکما بودم و تنها چ یسه ماه تو
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  ایرو یکه تو یبالخره دختر یشناختمش!... ول  ینم یول   د،یتپ یبود که قلبم براش م ونیگر یچشما
 برگردوند!  یشد و من رو به زندگ  روزی پ دمش،ید یم

  قیکرده بود، با تزر یکه خودش رو پدرم معرف اتیرفته بود و ب ادمیاز  یبه هوش اومدنم همه چ بعد
وجود باز   ن یبا ا یول  اد،یب  ادمیرو   یزیذاشت چ   یگفت فقط به خاطر اون زنده ام، نم یکه م یآمپول

 ... نمی نبود که خوابش رو نب یچشمم بود و شب  یجلو سشیخ  یهم دختر و چشما

!... اونروز خواستم نیو نگاه غمگ  سیخ یبا همون چشما دم،یرستوران د یاون دختر رو تو نکهیا تا
دوباره   نکهیزدم... تا ا رونیو از رستوران ب  دمیعمرم ترس یبار تو  نیاول یبرا ی بشم، ول  کیبهت نزد

  وکنه، حرفاش ر  یدست من خال ینبود سرنگ رو تو ادش ی اتیکه ب  یو درست همون شب دمتید
 ... دمیشن

 

شده بودم که هر لحظه به فکر   ر ی س یاون مدت، انقدر از زندگ یو ادامه داد: تو دیبه سرم کش  دست
  نیبه ا یخودم راض نکهیو بدون ا  دمیکش ینقشه ها رو م نیتر رکانهینابود کردن خودم بودم... من ز

  سینگاه خ  یولبه سرم زد،  یبار فکر خود کش نیدادم.... چند یکار رو انجام م  نیتر فیکار باشم، کث 
 کنم...  ینذاشت که نقشه ام رو عمل  امیرو  یدختر مهربون تو

 اونجا؟!  یچرا اومده بود یتو هنوز نگفت  یول

 

 

گم که خدا خواسته ما رو امتحان   یکنم، به خودم م  یو جواب دادم: االن که بهش فکر م  دمیکش آه
که   یست که من دوباره خوابهر چه که هست او خوا  یهم مجازات!... ول  دیدونم!.. شا  ینم ایکنه، 

که گفته   یو فکر اومدن به اونجا به سرم بزنه!... همون خواب نمی بودم رو دوباره بب دهیشب رفتنت د
  ،یسوخت ی گرفت و نم ینم  شیلباست آت  یحت  یول ،یبود  ستادهیسرد وا شی بودم که تو وسط آت

 گفت تو رو ازم نگرفته! یکه بهم م  یسرد شیآت
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خاک گرفته، نگاه کردم و محمد هم با نگاه کردن به رو   یو به خونه  دمیکش رونی رو از بغلش ب خودم
!... به االنش نگاه نکن که گرد اسمنیمحمد و  یعاشقانه ها یقراره بشه خونه  نجایبه روش، گفت: ا

 ! دهیچی توش پ یقورمه سبز یبچه هامون و بو یصدا  ،یو غبار گرفته، تا چشم به هم بزن

 

 

 !؟ یگرفت ادی  ی! تو آشپزی لبم نشست و او رو به من ادامه داد: راست یطرز فکرش لبخند رو  زا

 

  ینگام م یدرشت نگاهش کردم که حق به جانب گفت: چرا اونجور یو چشما دهیباال پر یابرو ها با
 ! یبچه ها غذا بپز یبابا یبرا یخوا  ینم یعنی! ؟یکن

 

 تعجب گفتم: بچه ها؟! با

 

 و فاطمه زهرا و...  نیاس یحمد _ آره ديگه! م

 

 حرص نگاهش کردم و گفتم: تو رو خدا خجالت نکش و ادامه بده!... تازه اسم هم انتخاب کرده!  با

 

 !یرو هم گذاشتم تا تو اسمشون رو انتخاب کن گهی د یدوتاشون اسم انتخاب کردم، دوتا ی_ برا

 

 ...ییپررو یل یگفتم: واقعا که خ دیخند یو رو به او که م ختمیصدام ر یحرصم رو تو  تمام
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و   دیچ یپ  یاز فرش م  یخال یخونه  یخنده اش تو یبلند قهقهه زد و صدا یاو همچنان با صدا یول
 بچه پررو و خوش خنده، شکر کردم.  نیبرگردوندن ا یمن از ته دل خدا رو برا 

 

 . انیپا

 

 .( دیکن یاریقشنگتون  یما رو با گذاشتن نظرها ن،ی) لطفا اگه از خوندن رمان لذت برد
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