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رمانکده منتشر   تیدر سا گانی شده است و به را یراستار ی و و  یرمان توسط امگا نوشته طراح نیا
  یکنندگان برخورد قانون  یبا کپ  نیرمان را ندارد و همچن نیحق فروش ا یفرد چیشده است و ه

 خواهد شد.

خطر        یمحتوادر  رای ز دیابتدا آن رمان را بخوان  دیآد« را دار  نیتامی: اگر قصد خواندن رمان »وتوجه
 . دیرمان را بخوان  یصورت به راحت  نیا ریوجود دارد در  غ لیاسپو

 

 

 :مقدمه

 .ماندی نم  دیوقت قلبم در آفسا چیکاش ه یا

 .یگرفت ی قرار نم امی زندگ  رحمانهی ب یهای کاش هرگز تو پشت پنالت یا

با قلبت مصدوم   یدر باز  وقتچ یکاش من ه یو ا زدی داور به ضرر ما سوت نم گاهچ یکاش ه یا
 .شدمی نم

 احساس...   ی!... دو کارت زرد در باز یوا

 مانیرا بزن من به قدرت عشق ا ی پنالت اطیبا احت کنمیم  قتیتشو مکتین یاخراج شدم... از رو  من
 دارم.

 

افتادند وسطش!   نندیبی م  کهویندارند.  ینقش چیشون ه یزندگ یهااز انتخاب یبعض یتو هاانسان
 هام یتصم یهم پاته. بعض  یپاته نخور  یکه بخور  یاهم وجود نداره. همون آش کشک خاله  یراه فرار 

 آش کشک خاله هستند.

  ایسوئد  ای یا یب  ای کانادا به دن خوادی نداره تو دلت م  ی. فرقندیای ب  ایکدوم کشور به دن یکه تو نیا مثل
 .رانیا
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کس انتخاب   چی. هستندین  رییکه قابل تغ اتهی زندگ  یتو یهای ژگ یو هی ین یبیم  یایبه خودت م یوقت
 کف تهران! نی رنشی خانواده فق یتو ا ی ادیب  ای خانواده خرپول به دن هی یتو کنهی نم

  نیاز ا یهمه چ  لومتری. به فاصله چند کستیکس ن چی دست ه نشییمشخص کردن باال و پا اصال
 شه!  یم  نییسر تهران تا اون سر تهران باال و پا

 یرو یابمب هسته هی ایآدم آروم و درسخون باشه  کیکه برادرت   یکنی همه مهم تر تو انتخاب نم از
 کنه! ی دوست هاش رو نگاه م ونیزی تلو یاز تو اشی نترنت یاعصاب که از ترس تموم شدن بسته ا

  میباشگاهش تصم  یپرداخت نی پولدار که با دوم هی! ده یو تازه به دوران رس س یپولدار خس  هی البته
تو وجود داداش جون من  دهی خودش آپارتمان بخره. پولدار تازه به دوران رس  یبرا یدب یگرفته تو

 .شدی م یمعن

دلت   یحداقل وقت ای دشید ونی زی تلو یتو شدی رو هم داشت، م ایمزا نیمعروف داشتن ا دوست
 ! ینی مصاحبه اش رو بب نیدتری تا جد یاسمش رو جست و جو کن  نترنتیا یتو شهی م براش تنگ

 سرم گذاشتم و داد زدم:  یرو رو هدفونم

 آنتنش رو بجوم؟  میاون س امیب   ای یکنی المصب رو خفه م ونیزیاون تلو -

داشتم رسمًا   گهیام نکرد. دبه صورت قرمز شده یجا کرد و اصالً توجهبهدستش جا  ریرو ز کوسن
 .شدمی م وونهید

 ! یخوب داداش جون... خودت خواست یل یها کوبوندم و گفتم: خمبل  یجلو یچوب زیم یرو رو تاپملپ 

برداشتم. خواست با دستش مانعم بشه که نتونست. هنوز   زیخ  ونیزی جام بلند شدم و به سمت تلو از
ها! چهار روزه منتظرم ادواردو رو   ینکرد  یقطعش کرد یبودم که گفت: ِال  هوردی ن رونیآنتن رو ب  شیف
 حاال گمشو برو کنار.  نمی بب

حرف   ی ر ی شه باهاش تصو ی! مگه ته تهش چه قدر م سی خس کهی ! مردتیگ یرو م نی هر بار هم  -
 ؟ یبزن 

 !نهیو گفت: ا دیکردم! با دستش هلم داد کنار و مثل نون تست از جا پر یکه داشتم گل لگد م انگار
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 هوا و نعره زد: پنالت!  ی رو انداخت رو کوسن

صفحه  یزدم تو یتموم شده با زانوم م نچمونیپنجاه ا  ونیزیتلو یهاکه قسط بودمی مطمئن م اگه
 . کردمی بزرگش و خودم رو راحت م

 حاال...   خرمی رو م یکه خواست یابرات اون دستبند نقره  -

 ذاشت و گفت: هش! هاش گلب یسبابه،اش رو رو انگشت

 داد.  یسبز رو نشون م لیمستط کیشدم که  رهیخ ونیزیبه صفحه تلو کالفه

 زنه؟ یاز اون بهتر پنالت م یالمصب ک میاون ت یاحمق بده به ادواردو! تو  -

. با قرار  دی کش  یخط و نشون م  میت یسرمرب  ینگاه کردم که داشت برا یمبل نشستم و به مهد یرو
 فهم.  زی! آدم چولیادواردو گفت: ا یپا  ریگرفتن توپ ز

 هیبود که به   یست کامل مشک هیاش ساده بود. چهره   یل یخ اشافه ینگاه کردم. ق زشیدوست عز به
شده بود.   قشیساکت شده بود و غرق رف یعاد ری به طرز غ یشده بودند. مهد مهی ضم دیپوست سف 

 .کردی م یبرادرم داشت رفع دلتنگ

 عر!   -

 خفه!   -

 بدبخت آدم فروش!   -

جا کرد و به توپ ضربه زد. توپ به سمت  را پشت توپ جابه  شی برداشت، پاها ز یبه عقب خ ادواردو
 مسلط!  پیچ هیباره سقوط کرد و تور دروازه رو لمس کرد.  کیباال رفت و اوج گرفت و 

 .  یزد ترز ی هم تم پیبه خدا. از خود مخترع چ  یستیداداش! ب ولی و گفت: ا دیترک یمهد

 . دیزده چرخ جانیه یمدفون شده بود و مهد گهیهزار نفر د ریکه ز ونیزیمرد داخل تلو نیب نگاهم

 اش کنم؟تموم شد باالخره؟! حاال خفه   -

 خواهر! بذار تجربه کسب کنم. یانداز ی من رو به خطر م یحرفه،ا  یزندگ یتو دار   -
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  مکتی ! ن یاصل بیبذارتت تو ترک یکن اون کمال  نیبا فراز تمر  قهیبرو ده دق یتو اگه مرد فوتبال   -
 هم شد هنر؟! ینینش

  یآخر باز  قهیده دق نیکن تا ا سهیماستت رو ک  نی. تو هم بشرمیگ یم دهی حرفت رو کامل نشن  -
 تموم شه!

  پمیکمه که مزاحم تا نقدریا ونیزی تلو یمطمئن شدم صدا یچشم نگاهش کردم و وقت یگوشه از
 رهی صاحب مرده خ  ونیزیهم رو به روم نشست و به تلو یسرم گذاشتم. مهد ی هدفون رو رو شهی نم

 شد.

  یرو یخانم صادق یبرا تونستمیتا م دادمیادامه م یجور   نیصفحه تمرکز کرده بودم و اگه هم یرو
 مخ ارسالش کنم و خودم رو خالص کنم. 

  یلب آهنگ رو زمزمه م ری شده بودم و ز  رهیشدند خ  یم  فیصفحه رد یکه به سرعت رو یحروف به
 .دادمیکردم و خودم رو تکون م

 حالت چشمات  »

 لحظه نیآخر تو

 نکرد یبه من حال یز یچ

 به تو بستم دل

 مثل تو  یشکیه

 نکرد  یمن و خال  پشت

 روز شايد  هیدونم  یم

 راحت...دلباخته گروه سون« یبگذر  ازم

 سرم برداشتم. متعجب نگاهش کردم.  یو هدفون رو از رو  دمیاز جا پر یبلند مهد یاخدا« ی» یصدا با
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. رد  کردی نگاه م ونیزیمشوش و نگران به تلو یاگذاشته بود و با چهره  اشیشون یپ یرو رو دستش
چپش رو گرفته   یافتاده بود و با دو دستش پا نیزم یشده بود که رو  یمرد رهی نگاهش رو گرفتم. خ

 . ادواردو! دیچی پی بود و به خودش م

  یمثل بخت برگشته ها رو یاجازه ورود داد مهد نیکنار زم یپزشک میکه داور سبز پوش به ت یوقت
 بگذرونه!  ری آوار شد و گفت: خدا بخ نیزم

که لباس   ش یها یمیسوق دادم. هم ت نیزم یرو یولو شده  یادواردو یرو ی مهد یرو از رو نگاهم
اش   یطراح نیبا ا  رهیگورخر داشتند دورش حلقه زده بودند. طراح لباسشون بره بم  نهویع  یخط خط

 المصب قشنگ بود!  یول

 ...ی... از اون ها بزنند...خوب م؟یان؟ اسپر  یها... چ  یسیپ  سیکم از اون پ هینشده  یز ی حاال چ -

که   یکنی د. بازخطا با حالت آهسته اوم یرد نشده بود که صحنه  میجلو یحرفم از دندون ها هنوز
خاک تو سر  -اش   یانداخت و با کفش ها نارنج نیزم ی بود خودش رو رو دهی پوش یو آب اهیلباس س

  نکه پاهاشو یکرد تکل رفت. وقت   یادواردو که داشت به دفاعشون نفوذ م  یبه پا -اش کنند قهیبدسل
رو   ختیماست ر نهو یمن درد گرفت. ادواردو تعادلش رو از دست داد و ع  یبه هم برخورد کرد پا

 .  نیزم

 ... دیآخ... خوب... شا -

 کرد.  یم  یگزارشگر داشت اعصابم رو خط خط  یصدا

. دهیم تزویآماده، جاش رو به ا  ای کرد و آندره آ الزان یاجبار  ضیرو وادار به تعو یسار  تزو،یخروج ا -
و با   شهیم  بی. داور دست به ج ادی به حساب م یفرصت عال  هیبراش   ینینش مکت ین  یبعد از سه باز 

 ...دهینشون م  یخاط کنی کارت قرمز رو به باز ری تاخ

تاپم رو بستم و با حرص هدفونم رو خاموش کردم. در اتاقم رو باز کردم و گفتم: نترس بادمجون   لپ
 .شهینم  شی زیبم آفت نداره چ 

 که بزنم تو دهنت برو تو اتاقت اعصاب ندارم.  نیقبل از ا -
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در   کسی بارف لهیشارژر لپ تاپ و م  نیگفت با هم  یم طونه ی خشن! ش  بینج وونیح هی شده بود باز
 نفر رو از وجودش راحت کنم.   ونیلیاتاقش دارش بزنم خودم و هشتاد م

 .یباهام رو ندار   یهم صحبت اقتیل -

پشه مزاحم   چیخودم رو آزار داد. حاال که مطمئن بودم ه یرو با حرص بستم که صداش گوش ها در
 شه.  یکه فوتبال ربط داره مزاحمم نم یو کال هرچ نندهی چه گزارشگر و چه ب یستیفوتبال 

مثل...  یمونده بود که مهد گهیکردن شدم، هنوز دو خط د پیتاپم رو باز کردم و مشغول تا لپ
 استغفراهلل اومد تو اتاقم.

 نه؟ ایالمصب رو تموم کنم  نیا  یذار یگفتم: م غیج  با

 تو امتحان کنم. لی میبدم، بذار با ا  امی تونم بهش پ ینم -

برش داشتم و  شیپا یرو گفت و اومد کنارم نشست. لپ تاپ رو برداشت، که با عجله از رو نیا
 کنم.  وشیگفتم: جهنم! بذار س

نکردم   یداشت که من هم نامرددوباره برش   یصبر  چی شدم. بدون ه لمیمیاش کردم و وارد ا رهی ذخ
 پاش برش داشتم و گفتم:  یو از رو

 دم.  یم لی میخودم ج -

 رو بگو. لشیمیشدم و ادامه دادم: ج لمیمی ج وارد

 دات کام.   لیمی ج نیهزار و نهصد و نود و هشت دات ده ادسا تزویادواردو ا -

 سم؟ یبنو یکردم و گفتم: خوب زر بزن چ پیرو تا  لشیمیتند ج  تند

 .سم ینو یبده خودم م  -

 برادر؟  یبلد  ییایتال ینگاهش کردم و گفتم: ا  یرچشمیز

 بلده.  یادواردو فارس یول ستمیبلد ن  ییایتالیمن ا -

 . ستیآدم ن هی کار شما جفت کالغ رفاقت شب کیتاپ رو بهش دادم و غر زدم:  لپ
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 داشته باش کالغ آدمانه رفتار کنه. کالغ! انتظار ن یگیم یخودت دار  -

 کنه!  یام م یکی با پارکت ها  ادیاالن م ینابودم کرد داداش، زود کارت رو انجام بده صادق  اتتیادب -

 ! یام کوبوند و گفت: لعنت یلپ تاپ اچ پ یبخت برگشته  دیکف دستش به صفحه کل با

 ! یازم گرفت یغلط کرد شهیم ینجور یا یدونست  یشانه ام هلش دادم و گفتم: لپ تاپه ها. خودت م با

شده   دهیچی کالف نخ تو هم پ هیمونده اش هم مثل  یشده بود و باق اهیلپ تاپ نصفش س ی صفحه
 بود.

 تخت.   یشهراورد رو خراب کرده خودش رو انداخت رو  یکه پنالت یکس مثل

 من شانس ندارم! -

 . ینر  ایننوشته از دن ری تاپ رو خاموش روشن کردم که درست شد، گفتم: بگ لپ

شهاب سنگ بخوره به دکل   هیکه  یینشست و لپ تاپم رو چنگ زد. تا جا شی سرجا ربرقی ت نهو یع
 بودم.  یمن راض رهیبم  قشیفراق رف یتو یقطع شه و مهد نترنتیمخابرات و ا

 شه؟یم  یرو برداشتم و گفتم: حاال ته تهش چ زم ی م یشد. سوهان رو  پی تند مشغول تا تند

 شه؟  یم  یچ یدرجه سرش رو تکون بده گفت: چ  میکه ن نیا بدون

 .دمیرو سوهان کش کمی کوچ انگشت

 ه؟ یچ تشیدوستت ته ته مصدوم نیهم -

 خورد.  نیاش چ یشیم یچشم ها یرو بلند کرد، گوشه   سرش

 باشه.  دهیدعا کن به تهش نرس  -

 دعا کنم حله؟! یک یباال انداختم و گفتم: حاال من  یرو فوت کردم. شانه ا انگشتم

حرکت داد. پنج ناخن و نصف ناخن   دیصفحه کل  یرو رو  شیجوابم رو نداد و تق تق انگشت ها گهید
افتاده از  یی. کارش که تموم شد با شونه هادیطول کش ی مهد یو ابراز نگران  یسالم احوالپرس  شممیش
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  یصورتم م یکردم چون چشم هام داشتند از رو پیمونده رو تند تند تا  یاتاقم رفت. چند خط باق
 مطالعه ام انداختم. ز یم یرو رو نکمیشدم. ع  یچشم و چال م یافتادند و ب

ورد. کالس مالس خونه امون به صورتم خ یاتاقم رو با هزار تق و توق باز کردم. باد سرد ی پنجره
بلندم بخوره و من در  ییطال ی رموهایبالکن پا بذارم و باد ز یو تو مینداشت که بالکن داشته باش

  یذره باد خنک مجبور نشه از عوارض هیتا همون  دمیتامل و تفکر فرو برم. همون جا کرکره ها رو کش
 رد شه.

 یم یمهد یالو الو ید بود انداختم، صداکه جونم به جونش بن دمیسف  یتخت آهن یرو رو خودم
 کرد به ادواردو زنگ بزنه.  یم یاومد که داشت با چنگ و دندون سع

 شد؟!  یم یرگ به رگ شه مگه چ شی پا ل یتاندون آش اصال

 نه؟!«  ایهست و اصال رگ داره که به رگ شه  یپا چ لیدونم تاندون آش ینم  قای»دق

 

حرفه   ستی فوتبال هیباشه، اصال به من چه! من رو چه به  وفتادهیبراش ن  یته دلم دعا کردم که اتفاق  از
دانشگاه   یتو  یبهتر و دسترس تر   یها سیک  یلی! بدتر از اون من رو چه به پسر مردم؟! خا؟یتالیا یا

منطق   نی هم  باداشتم و   یشدند. منطق خوب  یو شرکت بود. حاال انگار اون ها پسر مردم حساب نم
IT نبودند!  شیب  یقبل من سوتفاهم یخوندم. مهندس ها یم 

دانشجوها هم در حد  ی افهیخوندم باعث شده بود ق یدرس م یخرخون محور  یرشته  یکه تو نیا
حرکت کردن    ایکردن و با موشک به سمت ثر  یهمه راه رو ط نیکنه. اصال ا دایبقال سرکوچه افت پ 

 کرده بود. دیموهامون رو سف 

 تو چه خوب؟!« »به

 ! چه قدر افکارم خاک انداز بودند! دمیجوش  یها م گیها و ل گیهمه د یتو دیکه نبا حتما

ام ولم کنند بروند   یسرم گذاشتم تا افکار شاه وزوزک یشدم. بالشت رو رو یاز دست خودم کفر  خودم
 خدا بخوابم. یخودشون و بذارند من چند ساعت محض رضا  یکار و زندگ یپ
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قبل از    یبود فکر کنم ول  نیزم  یکه مثل ماست رو یکه اصال دوست نداشتم به دوست مهد  نیا با
 کنه.   ریدلم گفتم:  خدا بخ  یچشم هام بسته شند تو

  یعسل یرو بودند رو باز کردم. دستم رو دهیکه به هم چسب ییسلناگومز پلک ها ینکره  یصدا با
  نیپخش زم یعسل  یبرخورد نکرد و زرت قاب عکس رو  یشکل لی مستط یش  چیبه ه ی ول دمیکش

 شد.

«off the chine...off the chine »... 

 د کوفت آف د کوفت!« »آف

صفحه   یکردم. رو دایتخت پ  ریام رو ز یکردم که گوش  یذهنم سلنا رو از وسط اره م یداشتم تو گهید
 و خفه اش کردم.  دم یاش دست کش

  یبسته از جام بلند شدم و پاپوش ها یبرد که صاف نشستم. با چشم ها یدوباره خوابم م داشت
  لمیتعط شهی دوست هم ریکودک درون فعالم نبود به جون مادرم! تقص ری. تقصدم یام رو پوش یخرگوش

 بود.  دهیها رو خر ن یتولدم ا یبود که برا

آشپزخونه روشن بودند.  یجلو  یچوب  یدکور  یها یفقط نورمخف رون،یاز اتاقم رفتم بتلو خوران  تلو
در چهارزانو زدم و   یبسته است. همون جا جلو دمیرو باز کنم که د یبهداشت سی خواستم در سرو

 چشم هام رو بستم. 

کردم   یصفا م  یدار یعالم خواب و ب یاز جا بلندم کرد. داشتم تو ر یانسان خ هیحال سقوط بودم که  در
 زدم.  خیآب شد و  سیکه صورتم خ

با اون   یو مهد دمیجنب   رید یکنم ول ریجرم دستگ یصحنه   یچشم هام رو باز کردم تا مجرم رو تو تند
 کردم.  یبه انتقامش م  دینبود و گرنه حتما تهد طشیچهارخونه اش رفت تو اتاقش. شرا ی ژامهیب

 به کاکتوش پشت پنجره بتابه خوندم.   دیکه خورش نیم رو قبل از اگرفتم و نماز صبح وضو

 . دیچ یعمو پورنگ تو گوشم پ یبار صدا نیسجاده خواستم دراز بکشم که ا یجا رو همون

 قندون... لب خندون!«  »در
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کالس  گهی ساعت د کیگفت  یکه داشت م   یخدا بره، آالرم گوش  یآبروم جلو  نیتر از ا شیب نذاشتم
آب به دست و صورتم زدم تا خوابم   هیکمدم چپوندم و دوباره  یکردم. سجاده ام رو تو دارم رو ساکت

 بپره. 

 یبلند و شلوار سورمه ا یسبزآب یمانتو هیکاسه خون شده بودند.  هی شبید ی خواب  یهام از ب چشم
ام صفا بدم.   دهیند  شیبدبخت و آرا یکم به چشم ها هیخواستم  ینشستم و م نهیآ ی. جلودمیپوش

 یم فمیداشتم ح ینقص و معرکه ا  یب یچهره  یلیکم مرطوب کننده زدم و ضدآفتاب. نه که خ  هی
  یشده مداد مشک دمیکه د دمی. خط چشمم رو باز کردم و پشت چشمم کش نهیآفتاب مهتاب بب ومدا

 . گهی. خشک شده بود؟! شانس نداشتم ددهینتراش ی

جذابش آبروم رو   یتا با آالرم ها فمی ک یکردم و انداختم تو لنتیاام رو س یام رو برداشتم و گوش کوله
 دانشگاه نبره.  رپاتالیپ یاستادها یجلو

 !«رپاتالی پ گهیکشورش نم یو علم یفرهنگ یرها ی! آدم به سف دیکن دختره چشم سف ای»ح

 یمهد یبه پس کله   یکردند،  ضربه ا یصبحونه نشسته بودند و صحبت م  زی و بابا پشت م مامان
 .رانی ا یزومای واکش  ریخورد زدم و گفتم: صبح بخ  یم یکه داشت چا

 اش ارادت شد.  افهیو ق  پیو قشنگ به ت وانی ل یدماغش رفت تو با

 زوما! یسالم به خانم و آقا  نیمامان و بابا نشستم و گفتم: همچن نیماب

قدر بال سر   نی شورم ا یم  چارهی من ب یشور   یو غر زد: تو که لباس ها رو نم ختیر ییچا میبرا مامان
 . اریداداش بدبختت ن  نیا

 خراب شده؟!  ییفکر گفت: مگه لباسشو یب  بابا

 داره. ینگاه کرد و ادامه داد: محمد گفت چهار سال گارانت  ینقره ا ییبه لباسشو هانهی اندرسف عاقل

کار صبحم بوده...  یکنم تالف  یحوصله گفت: فرض م یهم ب یچپ چپ به بابا نگاه کرد و مهد مامان
 ممنونم مامان. 

 . رونی چشم وزغ از آشپزخونه رفت ب یرو گفت و در برابر سه جفت چشم اندازه   نیا
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 ! شن؟یشروع م  یگرفتم که مامان گفت: امتحان هات ک  یخودم لقمه م یبرا داشتم

 شد؟!  یم یک گهیبود؟! ده روز د  یک االن

 فکر کنم. گهیهفته د هی -

 .یخلوت نگرد یکه مثل ترم قبل در به در دنبال کتابخونه  میباال بکش  یبه طبقه  یدست هی یایب -

 فداتم که مامان جون. -

 . دمیاسپرتم رو پوش  ی . کفش هارونی و از آشپزخونه زدم ب دمیننه بابام رو بوس یها گونه

 

دوتا   یکی جا کردم و داشتم خوش حال و شاد خندون از هفت تا پله رو شونه هام جابه یام رو رو کوله
شد. درد   یک ی اطی کف ح یها کیی گاهم با موزا منینش ده یاول نرس یپله  یکه پام رو نیی رفتم پا یم

  کی. با ماژدیو پر از کف چرخ یسنگ یپله  ی. نگاهم رودیچی کل وجودم از سرم تا کمرم پ یتو یبد
 !«  ینره مانتوت رو عوض کن  ادتیپله نوشته شده بود: » یرو

  یسر مهد ی گاهم در رو باز کردم تا رو منی تر از نش نییپا یمنطقه  یو با دست رو  دمیاز جا پر یعصب
 کرد. جهنم!  دنیهوار شم که کوله ام شروع به لرز

کف  یمونده   ی و با آب باق ستادمیبه سمت در رفتم. وسط راه وا دهیخم  یرفته رو برگشته و با کمر  راه
 مانتوم رو پاک کردم.  یبزرگمون خاک رو  یآپ پاش لب باغچه 

رو باز کردم.   اطیح  ییو طال دیکمرم رو صاف کردم و لنگان لنگان راه مونده رو رفتم. در سف یسخت به
 و برگشته. دهیخر یفرار  ای تالیا سر رفته هیتو پژو پارسش نشسته بود انگار   یجور  هیبهار 

 یشده. کف دستم رو ییو طال دی سف روزیرفت که در زنگ زده مون تازه د ادمیفکر مسمومم   نیهم با
در موند. با حال زار دستم رو از در کندم و با انزجار بهش نگاه کردم. امروز از همون اولش قرار نبود  

 شدم.  نیش من روز بشه. دستم رو مشت کردم و سوار ما یبرا

 مژده بده! -

 مژده! ایام رو باز کردم و به سمتش گرفتم و گفتم: ب  ینگاهش کردم و دست رنگ متعجب
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 گم اصن!  یرفت و گفت: نم  یغره ا چشم

 .دمی رو باز کردم مقنعه ام رو هم دست کش پنجره

 .گمیمنم نم-

 !و؟ی زد و گفت: چ  استارت

 . گمینم-

 نگو.-

 باشه؟   یمیاگه راجب مستر کر یحت-

بوق   یترمز. ترمز کردنش همانا و صدا یزد رو ابونیاش وسط خ یو رانندگ ییراهنما میدانش عظ با
 پشت سرمون همانا!  یها نی سرسام آور ماش یها

 

 

 !  دنه؟یترمز کش یکله خربزه وسط جاده جا -

 گاز فشار داد. لب زد: خوب بگو!  یخودش اومد و پاش رو رو به

 گم!   ینم -

کنم  دایپ  یز ی چ یدستمال هیشد. در داشبورد رو باز کردم تا بلکه  رهی نگفت و به جلوش خ یز یچ گهید
 عکس مچاله شده خورد.  هیکه چشمم به 

  یم یپاش بود گفتم: تا ک  ریتوپ ز  کیکه  یپوش دی مرد سف  دنیرو برداشتم. با د دهیچروک  عکس
   ؟یکار رو بکن  نیبا خودت ا یخوا

 دونستم!  یبود گفت: کاش م دهیفرمون رو چسب یدست دو
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  یتونستم براش بکنم؟! حت یم  کاری . من چدیپر نییمحزون حرفش رو گفت که دلم باال و پا نقدریا
 کار مزخرفه! هیکه تا حاال آدم هم حسابت نکرده  یدونست عاشق کس  یهفت ساله هم م یبچه 

!  ؟یستیمن ن  ی وونهیگم تو چرا عاشق دوست دو ب رمی رو بگ یم یکر نیتونستم برم گردن حس یم
 ! گهیتونستم د ینم

. با شونه ها و لب و  میشد ادهیرو پارک کرد و پ  نیماش  نمونی ب نی سکوت تلخ و سنگ قهیچند دق بعد
از درگاه دانشکده عبور کرد. لنگان لنگان خودم رو پشت سرش رسوندم و دستم رو  زونیآو یلوچه 

 ننمونده بود بره تو حلق ستو یز یخورد و چ   یتاب دادم و کوبوندم پس کله اش که ده تا سکندر 
 وسط سالن. 

 ! یهم که شد یوحش -

  امیات رو که م یقکردم صاف راه برم، دو پله رفتم باال و گفتم: جمع کن بند و بساط عاش یم یسع
 کنم. یجا چالت م نیهم

رو باال رفتم. سالن خلوت بود و تک   یطوالن یدردآلود »!« پله ها منگاهیرو که زدم با همون نش حرفم
  اطی بود با احت دهیکش یتازه ط  یم ی رح  یکه آقا ییها کیی موزا یشد. از رو یم  دایدانشجو پ یو توک

 و خالص!بشم  منگاهیرد شدم تا مبادا کال بدون نش

 باشه.  ی تونست اقدام خوب یم منگاهیکردن نش مهیکردم ب  یکه فکر م حاال

تو  یکه بگه هو نی. بهار بدون ادمی خفاش گونه ام کش یبه مقنعه   یکه برم تو کالس دست نیاز ا قبل
 رفت تو کالس.  یهست یخر ک 

داد. بچه ها همه  یاجازه رو نم نیدرد کمرم ا یعنیدونستم  ینداشت رو نم   ایکه حق داشت  نیا
  یکردند و با دقت به حرف هاش گوش م  یمعرکه گرفته بود نگاه م بونی که پشت تر یداشتند به پسر 

 دادند.

شهر شما خدا حشره کش پاشونده وگرنه پاهام فلج  یهوا  یدونستم تو یگفتم، من که نم یها م -
 شما...   ری موندم خودم رو اس  یم رازیهمون ش یتو
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داشت   یدلت بسوزه ا یآب یطقش از جلوش رد شدم و کنار بهار نشستم. پسره که چشم هان وسط
 د؟ یری اجازه بگ  دیخوا یگفت: شما نم 

  یکه تا رو ییخرما یموها ی ول  هیزیچ یلحظه شک کردم نکنه استاد هیگفت که  یجد  نیهمچ
 کرد.  یفرضم رو رد م نیگوشش اومده بود کامل ا

 !رم؟ی از تو اجازه بگ  دیابروم رو باال انداختم و گفتم: البد با یتا هی

آن هم قلبم افتاد تو پاچه ام و هم مخم سوت   کیدر  یعن ی د،یکوب بونیتر یرو محکم رو دستش
 .دیکش

 

 داشت وسط ترم استاد عوض بشه؟ یبود، بعد هم چه معن  یاستاد بود که رسما استاد جلف اگه

وارد کالس شد. عالوه بر رنگ موهاش خودش   یو گندم  انسالیم ینم مردک یکه قالب ته  نیاز ا قبل
هم   یلیفر داشتند و وسط سرش پر مو تر بود و خ  یگندم بود به جون مادرم. موهاش کم هیهم شب

 داشت.  یاندام الغر 

 . دیبعد دانشگاه بذار یهاتون رو برا یسعادت و لودگ یآقا  دین یبش  دییبفرما -

چشمش گذاشت و گفت: چشم  یسعادته دستش رو رو لشیبودم فام دهیکه حاال فهم  ییموخرما
 ...  دیپدرجان شما اوقات خودتون رو مکدر احوال ما نکن 

  یبرا یگاهیجا هیجمعه و  یکالس هی میدیاشاره کرد و ادامه داد: د بونیبه بچه ها و بعد به تر اول
 . میاختالط و مختص کلوم... استفاده کرد

 .  دینیسرجاتون بش دییکم پشتش رو درهم کرد و گفت:  بفرما یبروهاا استاد

  یعنی...  یو روش نشست و گفت: گفتم که مکدر نش  دیرو کش یتک   یصندل  نی تر کی نزد سعادت
 .دینش

رو کم  یک ی نیاش خورده بود به پستم. هم یکیبودم  زاریشوخ و شنگ ب  یمن از آدم ها یهرچ
 داشتم. درست کنارم نشسته بود.
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 .  دمیگفت که نشن  یز یچ رلبیو ز دیپسرش کش یها یاز دست لودگ یق ینفس عم استاد

داشته   یخوب   امیا دوارمیو شروع به صحبت کرد: سعادت هستم، ام ستادیا  دیتخته سف  یبه رو رو
 خدمتتونم.در شونیهستم و تا حل شدن مشکل ا ای باورن  زیاستاد عز روی. من پ میباش

 آورد و درسش رو شروع کرد.  رونی ب  فشی قطور و درب و داغونش رو از ک کتاب

 کینوشتم و حواسم بود  یگفت رو م یکه استاد م یشده بودم و تند تند نکات  رهی دقت به تخته خ با
 کف کالس اومد.  یها کییبا موزا یبرخورد خودکار  یکلمه هم از دستم در نره. صدا

 خانوم...  یه -

 . دیکه به سمت صدا بچرخم و خودکارم رو متوقف کنم گفتم: حواسم رو پرت نکن نیا بدون

 برش دارم؟ شهیم کارهیشما ب  یخودکار آب نیا -

 . دیخودکار خودتون رو بردار  دیزدم: خم ش لب

 . دهیجوهر نم یعن ی سه،ینو یگفت: اون نم یمعطل یب

 هیشد شب   یم ری پ یوقت نیحق به جانبش نگاه کردم. ا  ی هافیگرفتم و به ق دی رو از تخته سف نگاهم
 بشند؟  یگندم  ییخرما یابروها و موها نیشد؟! چطور ممکن بود ا ی باباش م

 .  دیبردار -

 کالسور حرکت دادم. یبرگه  یکه عقب مونده بودم خودکارم رو رو  نیرو چرخوندم و کالفه از ا سرم

 رو جمع کنم. لمیگفت بهار از جاش بلند شد و به کمکم اومد تا وسا دیکه استاد خسته نباش  نیاز ا بعد

 ام رو بستم و ته کوله ام انداختم.  یکوچک و سنت یجامداد

   ؟یایباهام م نیخوام برم تمر یم -

 دلم. یرو ختندی ر یعالم م یهاغم یهمه  زدیحرف م یجور ن یا یوقت
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از درگاه محوطه رد   می. داشتمینفرات از کالس خارج شد  نی ون دادم. آخرمثبت تک یرو به نشانه  سرم
 متر دوان دوان به سمتمون اومد. یفرد با ابعاد پنجاه در صد و نود سانت کیکه  میشد یم

چشم هاش کنار زد و خودکار رو به سمتم گرفت   یلختش رو از رو ییخرما یموها م،یستادیا متعجب
 ! دییو گفت: بفرما

 کنم.  یو ازش گرفتم و گفتم: خواهش مر  خودکار

گفت:   می شد میشد یازش دور م  میکه داشت ین ی. حادی بهار رو گرفتم و وادارش کردم دنبالم ب ی کوله
 ممنون.  یل یبازم خ

 شدم.  نیگفتم و سوار ماش  یلب مزخرف ریز 

 کرده کرده. ریگ شت یگلوش پ یانگار  -

طول  یتا ک  نتیچاه فاضالبه! تمر ستیکنه گلو ن یم  ریو اونور گ   نوریراحت ا  نقدریکه ا ییاون گلو -
 کشه؟ یم

 شم!   هیخوام تخل   یفقط م -

 !؟یمستراب گرفت پی و گفتم: من به اون گفتم چاه فاضالب! تو چرا تر دمیخند

   م؟یدر موردش حرف بزن  یخوا یبرام اومد و استارت زد. خجالت زده گفت: نم  یغره ا چشم

 کنند. یاش رو دوا نم یدونستم حرف هام درد یرچند مبراش سوخت. ه  دلم

 و بچه ها رو ها رو دعوت کنه.  رهی بگ یمهمون  هی یقراره مهد -

 و گفت: واقعًا؟! کجا؟  دیبهش وصل کردم، از جا پر یوات  جدهی که شارژر ه انگار

ادواردو   یکه برا یدونم بعد از اون اتفاق  یهفته است. البته نم  نیآخر هم یول  ستیهنوز معلوم ن -
 نه!   ای رهیبگ  یخواد مهمون یافتاده هنوز هم م

 اد؟ یهم م نیبا ذوق گفت: به نظرت حس  بهار

 !ارنیب  فیتشر  یمیکر یبراش نازک کردم و جوابش رو دادم: بله احتماال آقا  یچشم پشت
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 شد شد.  رهی و به جلوش خ دیخند

 ؟یداشت یحاال تو بگو! چه خبر  -

 . گمی گفت: حاال بعدا بهت م  شرورانه

زد و بعد از   یینایبه خانم م یتوقف کرد. زنگ یسالن ورزش یدرب ورود  یرو به رو قهیاز چند دق بعد
که پارک شده بودند  ییمدل مدل باال یها نیرو کنار ماش   نشی باز شد. ماش  نگیدر پارک  قهیچند دق

 !  یش  هیسر و صدا تخل یپارک کرد. دکمه آسانسور رو فشار دادم و گفتم: فقط خواهشًا ب 

. بهار لباس هاش رو عوض کرد و  میو وارد سالن شد میداد لیتحو  یینایرا به خانم م  لمونیوسا
با خوبم،   . به همه شوندندیبرداشت. چند نفر از دست هاش اومدند و احوالمون رو پرس  یر یشمش

 . میدارم جواب داد ممنون، واقعا من هم دوستون یلیخ

 داشتن بود. ست یآثار برادر فوتبال از

ام گرفت و گفت: به   ین یب یو جلو  ریرا از غالف در آورد. شمش  رشیسالن و بهار شمش  یگوشه  میرفت
 کنه؟ یفکر م یچ  نهیمن رو بب نینظرت اگه حس 

 .  گمیبهت م یش هی ساعت تخل  مین یدیرو کنار زدم و گفتم: اگه قول م ر یشمش زیت  نوک

 ساعت حله!  میاش به گردنم برخورد کرد گفت: ن یز ی مقنعه ام فشرد ت یرو رو  ریشمش

ها دوست دارند قرار    ستیفوتبال  گفتیم یکه که مهد یکسان  هیبه سر تا پاش نگاه کردم اصال شب  
 بذارند نبود.

شون بود و البته  یون یلیم یحرف ها نبود، بحث شهرت و طرفدارها نیو ا  البیفوتبال و وال  بحث
قسط  نیکه اول نیداداش خودم بعد از ا نیشد. هم یفرما م  فیکه بعد از شهرت تشر یغرور 

 نذاشت با مسواکش به صورتم ماسک بزنم.  گهیقراردادش رو باشگاه داد د

اش   یزپرت   نیبود که تمام دار و و ندارش همون ماش  یت یآ  یساده رشته مهندس یدانشجو هی بهار
 یشد. فقط معجزه م یباز نشست م گهیبود. باباش معلم بازنشسته بود و مامانش چند سال د

  یبودم ول دهیرو تا حاال ند  نیهمون حس ای یم یکر یرو کنار هم بذاره. آقا نیتونست اسم بهار و حس
  یکاف کیبار که بهش گفتم اون رو دعوت کنه   کیحرف هاست.    نیپرواز تر از ابلند  گفتی م یهدم
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اگه   یکنه. حت یرو قبول نم شنهادهایپ  نیگفت: ا ندشیو بب  ادیهم ب  یشاپ تا بهار هم به طور اتفاق
  یارتباط نی و اگه محسن نباشه رسما با حس بشمیرق می دوستش بهش بگه من که تو ت نیتر یم یصم

 ندارم. 

سفر   ایرو ینبودم و تو  یاحرفه  ستیفوتبال کیهام خوشبخت بودم چون که دلباخته  یهمه بدبخت با
 گلو حس کردم از افکارم جدا شدم.  یکه تو  یکردم. با سوزش  ینم

 کامالً جواب خودم رو گرفتم. -

 شه!  یدرست م زیهمه چ -

  شیت بشه همون دو سال پدرس یز یکه گفتم رو باور نداشتم. اگه قرار بود چ  یخودم هم حرف  یحت 
 شد.  یدرست م  دیرو د یم ی بار بهار، کر نیکه اول

  ستیفوتبال  یم یکر نیو ذهنش رو از ا ادی ب گهید یمیکر کیتونستم دلم رو خوش کنم که  ینم  یحت
 داد.  ی و دو هم کفاف م  کی  گیاز ل یم یکر کیبود.  یم یداشت کر ادیکه ز  یز یدور کنه. فوتبال چ

 

اش حمله کنه که ناگهان  یفرض فیهوا چرخوند، گارد گرفت تا به حر یرو تو رش یزد و شمش  یچرخ
 . ستادیاز حرکت ا

 یها و خبرها  یرو بابت دلدار   زشیکنه و دوست عز یبا خودم گفتم االن که به سمتم حمله م 
به   یف یظر یبا صدا رشینکرد. شمش یکار  چیه یکنه ول ی م میتقس میارزشمندش از وسط به دو ن

متر   نیبه ما که چند یخودشون بودند و کس نیمبارزه و تمر  ریکف سالن برخورد کرد. همه درگ
 کرد.  ینگاه هم نم می داشت اصلهباهاشون ف

گرفتم. با لرزش شونه هاش   شینشست. از درون آت نیزم یصورتش گذاشت و رو یدستش رو رو دو
 من هم گره خورد.  یبود چون گلو  یکردن بوده. بغضش مسر  هیشدن گر هیمنظورش از تخل دمیفهم

رو سراغ   یز یمن که چ شه؟یتونه جمع م یوجود آدم م یتر از قطرات اشک تو نیسنگ یز یچه چ 
 نداشتم.
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گلوله  نینگفتم و اجازه دادم که ا یز یبرداشتم و رو به روش به روش نشستم. چ یبه سمتش قدم 
 از چشم هاش بباره. نیسنگ یها

 یآوردم و  دو دست یقلبش رو در م  ری شمش نیدم دستم بود صد در صد با  هم یمی ه جناب کراگ 
 به جونم افتاد. یو ترسناکم لرز   ثیکردم! از فکر خب  یبهار م میتقد

حرکت کرد. روزم    یاش رو کرد. از جاش بلند شد و به سمت خروج هیکه بهار گر قهیبعد از چند دق 
 شده بود.  لیتکم 

کرد و با شونه  یدرد م منگاهمیخورد و نش یتلوتلو م بمیج  یه سعادت داده بودم توکه ب یخودکار 
 بود! یام حرکت کردم. واقعا روز جذاب شهیافتاده به دنبال دوست عاشق پ ییها

تونست هم   یقدم زدن کوتاه مدت م کی کردم.  یاز بهار خداحافظ ابونی خودم سر خ یخواسته  به
 ام رو سر و سامون بده. ختهی که از بهار گرفته بودم و هم افکار بهم ر یبغض

شون   ین یاز کنار کمپ تمر دیبه خونه با دنیرس  یبود و برا کینزد یمهد ینیمون به کمپ تمر  خونه
  نییبودند سرم رو پا  ین یکمپ تمر یکه جلو ییتوجه به خبرنگارها و طرفدارها یشدم. ب یرد م

 انداختم و عبور کردم.

و فراز از کمپ خارج شده  ی. مهددمیو چرخ  ستادمیناخواسته سرجام ا دیچ یکه پ یهمهمه ا یصدا با
باشه از  یکمال  یشون که همون آقا یکردند که سرمرب  یم میبودند و داشتند به خبرنگار ها تفه 

  یدقت یب  هیبود که ذهنشون بهم بخوره و با  یکاف هی ذره حاش  کیمصاحبه دادن منعشون کرده. 
 زحماتشون بر باد فنا بره.  یرو از دست بدهند و همه  ین یصدرنش  انسش

 اعه النا...  -

با اخم نگاهم کرد.  یهوادارها و خبرنگارها گرد شدند. مهد یمن همزمان با چشم ها یها چشم
 ه؟ یهرت در انظار عمومچه طرز نگاه کردن به خوا نیمن... ا زیخوب داداش من... عز 

صورتم انداختم و د  یروزنامه ها کنند مقنعه ام رو رو تریکه داستان ازدواج من و فراز رو ت نیاز ا قبل
 . میبرو که رفت

 . لعنت به اون دهن گشادت کنند فراز! نیبود بخورم زم  کیخوردم و نزد یبار سکندر  چند



 ونریلژ یدل ها

22 
 

بزرگساالن    میت یود که دو سال اومده بود توو جوون رخش ب دیجد  یها کنیاز باز یک ی ییصحرا فراز
 . هیکوچک تر بود و دو سال از من و البته پسرهمسا یرخش. پنج سال از مهد

افتاده بودند دنبال من.  رندیفصل رو بگ انی نقل و انتقاالت پا  یکه بروند و پ نیا یبه جا خبرنگارها
 از دستشون در برم.  یدونستم چه جور  یاصال نم

  نهو یع  ییکهویشد. خدا!  دیناام دمیدر بسته ام دنی. با د دمیچیکوچه مون پ یسرعتم تو تینها با
کردم که چه قدر   یفکر م نیخونه انداختم و داشتم به ا یدر باز شد. با ذوق خودم رو تو  امبریپ وسفی

 بالشت نرم فرو رفتم.  هی یداره که با کله تو تیخدا بهم عنا

 

 . ادیمامان باعث شد تو کله ام زلزله ب یکه سرم رو بلند کنم صدا نیاز ا بلق

 حواست کجاست دختر سر به هوا؟  -

رو گفت... خبرنگار ها   زمیشد...فراز چ زی ! چ؟یزن یو گفتم: خوب مامان جون چرا داد م ستادمیا صاف
 کنن!  زی ! بعد من و فراز رو بهم چرنیو بگ زمی خواستن چ یم

برا ناهار دعوتم کرده. غذا درست   ییچپ نگاهم کرد، مانتوش رو صاف کرد و گفت: خانم صفا چپ
 رفت.   هی... مث آدم حرف بزن آبرومون تو در و همسارهیها ته نگ مهیکردم فقط حواست باشه ق

 جاق گاز کم کن خونه بودم. باال! با احترام ا  ییو بار معنا تیهمه اهم نیبودم از ا مرده

مطالعه   زیم  ری و خودکار رو از ز دمی رو پوش راهنمیافتاد. پ بمی ام از ج یرو در آوردم که خودکار آب  مانتوم
 ام برداشتم. 

نشستم و  دیسف  یفلز  یصندل یخودکار بود. رو یلوله  یتو دیکاغذ سف هیکردم،  زی هام رو ر چشم
 هیافتاد. محتاطانه بازش کردم.  د یسف یعه کوبوندمش. لوله مطال زیپشت خودکار رو باز کردم. به م

زنگ   مبود: »به ینوشته ا شینگلیشماره همراه نوشته شده بود و به ف هیبود که روش  کی کاغذ بار
 . ”معراج”«می ن یرو بب گهیهمد رونیب شمیبزن خوش حال م

شماره دادن هم   یکرده بودند! روش ها  شرفتیزد. مردم چه پ یام اون لحظه با وزغ مو نم  افهیق
 !یپسر صد و نود دیکش یشده بودند. خجالت نم  تیآپد
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 تختم انداختم.  ریکه ببندم ز نیهول شدم و خودکار رو بدون ا اطی در ح یصدا با

 بردار. یجاکفش  یبفرما داخل فرازخان... از تو -

از جانم فراز هم  زتریخواهر عز بود:  نیحرفش رو زد و ترجمه اش ا یبلند همه  یبا تن صدا یمهد
 . دییاتاق خود را ترک فرما یشئونات اسالم  تیهست با رعا

که به سمت   ین یسرم انداختم و مرتبش کردم. از اتاقم خارج شدم و ح یرو یو شال  دمیپوش  ییمانتو
 به فرود دهان گشاد! ژهیسالم و کیو البته  زی رفتم گفتم: سالم به داداش عز  یآشپزخونه م

  یبه ساق پا یبرداشت و با پاش ضربه ا زی به سمتش خ  ی. مهددیچی خونه پ یفراز تو  یخنده  یصدا
 فراز زد. 

 ! یداد یکار دستمون م یداشت -

 !دمشونیشدند خانم رهنما! تعجب کردم د لیکه من هم بشنوم گفت: ستاره سه  یجور  فراز

رو از   ین یاز جاش بلند شد و س یشدم. مهد منینش به دست وارد  ینیو س ختمیر یچا وانیل سه
 چه خبر؟! تزوینشستم و گفتم: از ا یمهد یمبل کنار  یدستم گرفت. رو

اش رو از   یگذاشت و گوش  یچوب  زیم  یرو رهی فراز بگ یکه جلو  نیرو بدون ا ین یو س  دیاز جا پر یمهد
 اش در آورد.  یساک ورزش یتو

 رفت؟!  ادمیطور ! چهیلعنت -

!  ستین  ای دن یتر از داداش تو توخانم؟ آدم فروش  لی سه  ینی ب یرو برداشت و گفت: م  ش یچا فراز
 فروخت! یی ایتالیا  یجوجه فوکول کیبه  یساله اش رو رو چه جور  نیچند قیرف نی بب

 زد و به آشپزخونه رفت.  یاش ضربه ا یگوش  یرو یمهد

مونده  نی ! همایتالیا رهیم شهیپا م یمهدپا باشه وگرنه  ینشده باشه وگرنه مهد شیزی خدا کنه چ -
 !  میریهم بگ ایتال یا طی بل هیبراش  نترنتشیعالوه بر شارژ ا

 همه توجهش رو به آشپزخونه داد. ینداره ول یت یبراش اهم کردی فراز وانمود م نکهیا با
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 گفتن؟! یدکتر ها چ  ؟یالو... الو... ادواردو؟! خوب -

اونجا؟ نه بابا   امی ب یخوا یوقت عملته؟! م  یابوالفضل! حاال ک ای ناگهان رنگ غم گرفت:  صداش
 !شهیدرست م زیکنم. همه چ ینم یا گهیکار د ینینش مکتی است من که جز ن فهی وظ  هیزحمت چ

 ی ندهیآ هی. خودمون رو به شهیدرست م زیکه همه چ میدونستم چرا همه مون اصرار داشت ینم
 ! میکرد یم دوارینامعلوم ام

بهتر از    یگرد یو گذروندن دوران نقاهت برم  یوتراپی زی پسر! چند جلسه ف دهیکه به آخر نرس ایدن -
! چرا یزنیبابا... باز هم م  یزنیبودم... م دهیند یز یتم  پیچ  نی! تو عمرم همچیگل کاشت  شبیقبل! د

 ه.!... خدانگهدارت باش؟یات رو از دست داد هیروح نقدریا

 افتاده از آشپزخونه خارج شد فراز مغموم گفت: رباط پاره کرده نه؟! یشونه ها با

  یچش شده ول دمیمبل انداخت گفت: درست نفهم هی یسرش رو تکون داد و خودش رو رو یمهد
 . دهیرو هم از دست م دیجد گیفصل اول ل میفصل دوم، ن می دونم که عالوه بر ن یم

  دیهم مثل ادواردو با یکیزنه  یتوپ م نیزم یو چهار ساعته تو ستیاستعدادش و نداره ب یکی -
  یاش رو به دسته ییچا وانیل یدارن؟ مهد  ینذاره! به نظرت  نگهش م نیزم ی شش ماه پاش رو تو

 ! هیادواردو  یکنن فسخ کنن! همه دار و ندارشون از صدقه سر  یمبل زد و گفت: غلط م یچوب

به وفق مرادمون  یاز وقت ها همه چ یگفت: بعض  نی تو دهنش گذاشت و در همون ح یفراز قند 
 . رهینم  شیپ

رخش خودتون براش سر و دست    میت نیهم  یتو ادیکه ساکت نباشم گفتم: خوب ب نیجهت ا صرفا
 شکنند! یم

  یآ رو ول م یخانم جان ادواردو شده سر  لی زد: سه یو پوزخند   دیرو نوش شیاز چا یاجرعه یمهد
هنوز  ی. من و مهدمیاخوش سابقه  کنانی باز  یپرداخت  یذاره. ماشاهلل تو ینم  نجایپاش رو ا یکنه ول

 خونه مستقل نداشته باشه.  هیبرتر   گیل ستی ! افت داره به خدا! فوتبالمیخونه ننه بابامون 

لرزش هم  یپا دیخربزه خورد  د،یدیخونه خر یدب  یتو دیرو باال انداختم و گفتم: غلط کرد  ابروم
 . دینیبش
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 هیباشه؟! نباس  ینجور یا دیبرداشت و گفت: واقعا با یشکالت تلخ  ،یشکالت خور  یاز تو یمهد
 م؟ یپشتوانه داشته باش

 پام انداختم.  یرو رو پام

  یتومن  ونیلیوام ان م هیها! من با دو سال مترجم شرکت بودن و  ی زن یزر م یدار  یلیداداشم خ -
  یاول مشکل مسکنت رو حل م یر یگ  یتومن م ونیلیخونه اجاره کنم  تو که ماشاهلل ان م هی تونمیم

 ! یخونه بخر   یدوب یتو یرفت یم  یشد یبعد پا م  یکرد

 .دیحماقتش رو نکوبونم تو سرش از شاخه پر  نیاز ا ترش ی که ب نیا یبرا

 مامان کجاست؟!   -

 ...  نایرفت خونه ا-

 ! یبردن مهمون فیانگشتم فراز رو نشون دادم و ادامه دادم: تشر با

گرم...  یهوا  نیا یبه آب بزنه تو یتن  هیدلش بخواد  د یشا ادیم نی آدم از تمر گهی غرغر کرد: نم  فراز
 ! یفرت فرت مهمون

 ه؟یتون ک یبعد یو گفتم: باز  دمیخند

 پوشان.   اهیداد و گفت: پس فردا با س هیمبل تک یحوصله به پشت  یب یمهد

 ! ؟ین ینش مکتیاز ن یخسته نشد -

 ! یولم کن ال -

 ! ن؟یرو گفت و از جاش بلند شد. اخم کردم و گفتم: چش شده ا نیا

 کرد.  ینگاه م اط یاز پشت پنجره به ح  بیدست به ج  یمهد
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 دروازه به رگبارش ببنده.   یتو انیبود آر کیاصال حواسش نبود چند بار نزد نیامروز سر تمر -

دروازه بان اول رخش بود و به داداش  یرخش بود که عاشق جناب رحمان  میدروازه بانان ت یمرب انیآر
هم که غالم حلقه به   یخورد. کمال  یاش حالم بهم م یدو چشم نیداد. از ا یمحل نم  ادیجان من ز

 داد. ینم  یبود و داداشم رو باز  انی گوش آر

 خوره!   یکه حالم ازش بهم م اری اسم اون رو ن -

  ی. دستش رو روستادیا یو رفت کنار مهد  دیاش کش یمشک  یها یبه چتر  یجوابم رو نداد دست  فراز
 ! شهیدرست م زی شونه اش گذاشت و گفت: همه چ

 شد!  یدرست نم  زیشد! همه چ ینم  درست

 شبه خوب شه. هیمصدوم ادواردو  یشد پا یبهار رو دوست داشته باشه. نم  ن،یشد حس ینم

خورشت رو خاموش کردم. ناخواسته ذهنم به سمت صحنه   ری رو برداشتم و به آشپزخونه رفتم. ز  ینیس
 شد.  دهیمصدوم شدن ادواردو کش ی

  پینتونم ترجمه و تا گهیبدم و د از انگشت هام رو از دست یک یلحظه  کیبود که من در  نیا مثل
  لیمستط ه یتوپ گرد و  هیاش شده  یزندگ یکه همه  ی گذروند! کس یرو م  یسخت یکنم. چه دوره 

 کرد.  یم  یروز بدون شوق زندگ نیچند دیسبز حاال با

 ! ؟یاصال به تو چه خانم رهنما؟! مگه شما مفتش مردم آ

به اتاق   ی. بعد از ناهار فراز و مهدمیغذا خورد نیسنگ یل یسکوت خ هیناهار موند و در  یبرا فراز
بود. حاال که    یهم باق مشونیرفتند تا استراحت کنند. کوفتشون شه! بعد هنوز دو قورت و ن یمهد

 رفتم شرکت.  یهلک هلک م دی خواستن خواب عصر بزنند من با یاون ها م

نه  دمینرفته بودم که د رونیاز خونه ب خودم رو آماده کردم. هنوز  یحوصلگ یو با ب دمیکش یا ازهیخم
 زدم.  یبه در اتاق مهد یبرم. تقه ا  یهمه راه رو با تاکس نیصرفه ا  ینم

 ...یمهد -

 تو.   ایب -
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 خوام برم شرکت... اعه کو فراز؟! یم یرو بد  نتیماش شهیرو هل دادم و گفتم: م در

 . ای... برهیگ ی داره دوش م -

رو گرفتم و گفتم: دستت    چشیهوا سو یبرداشت و به سمتم انداخت. رو یعسل یرو از رو  چشیسو
 ممنون داداش.

 احمق! یمهد ادی : آب نمد یچی اتاق پ یفراز تو یصدا

 !ادی گفتم: باش تا ب م،ی دیدو همزمان خند هر

 نشستم و به سمت شرکت روندم.  یمهد یرو باز کردم و پشت فرمون جک قسط اطی ح در

محوطه رو از  یکه فضا یرنگارنگ  یزدم. از کنار گل ها  ینگهبان یبرا یساعت تک بوق میاز ن بعد
 در آورده بودند عبور کردم.  یخشک

سورمه   نیشدم و به ماش  ادهیپ نمیپارک کردم. با تعجب از ماش یسورمه ا نیماش  هیرو کنار   نیماش 
 که تو عمرم مثلش   یا

ام رو جا به جا کردم و پشت   یدست فیبود! ک یز ی شدم. المصب عجب چ رهی بودم خ دهیرو ند 
رو عوض   نشیماش یک  یمازن یچشم هام چهارتا شد. آقا نیبا خوندن اسم ماش  ستادمیا نیماش

 کردم؟!

 یشونه  ی خودمون دستش رو یی چشم گرفتم. مو خرما یاز برند بوگات یمردونه ا یخنده  یصدا با
 و آروم سالم کردم.    ستادمیکردند. کنار ا یداداش باهم بگو و بخند م نهویعبود و داشتند  یمازن  یآقا

 نگاهش رو از سعادت گرفت.  یمازن  یآقا

 جمع کن خودت رو... سالم خانم رهنما.  -

 ! د؟یشناس یرو م  گهیو گفت: همد  دیچرخ یمن و مازن  نینگاهش ب سعادت

خوب  یاز مترجم ها شونیاز سعادت فاصله گرفت و با دستش به من اشاره کرد و گفت: ا یمازن  یآقا
 مسلط هستند. ایدن یشرکت ما هستن  که در حال حاظر به سه زبان زنده 
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 دکتر.  یآقا دیدار اریاخت -

 ! د؟یستیکرد و گفت: مگه شما دانشجو ن زیچشم هاش رو ر سعادت

 کنم. یم تی دو مکان فعال یمن هم تو دیهست  نجایا لیهمون طور که شما عالوه بر تحص -

 بودم من؟!  یک  تی و باشخص باادب

تو   یادگرفتی  یاصال چه جور  ی:  به کدوم زبون ها مسلطدیکه قرار بود دوباره استخدامم کنه پرس انگار
 سن کم؟! نیا

زشت بود   یدکتر مازن یجلو  یبه تو چه بکوبون تو صورتش تا آدم شه ول هیگفت  یم طونهیش
 !ییخدا

و    ی... پدرشون آموزشگاه دارند و آلمانهیاستعداد ذات هی نیمن جواب داد: ا یبه جا یمازن  یآقا
 دختر کو ندارد نشان از پدر! میبگ  دیکنند... با یم سیتدر ی سیو انگل  ییایتالیا

 

من بهش دست ندادم و با همون    یبهم دست داد ول  یاس ذوق مرگ شدگکلمه احس یواقع یمعن به
 . دیدار اریدکتر... اخت یام گفتم: ممنونم آقا یلحن قبل 

  یعنی. الدمیم ییو گفت: آها! من هم... درواقع من هم پسردا دیچرخ نمونیمتعجب سعادت ب  نگاه
 شما.   یهمون دکترمازن

 برسم.  یخدمت خانم صادق  دیندار یار گفتم: خوشبختم. جناب دکتر اگه با من ک  سرد

 .  دیکنم به کارتون برس یرو به عقب هل داد و گفت: خواهش م   نکشیع  یدکترمازن

خواستم بازم بابت خودکار ازتون تشکر کنم.  سالم به   یگفت: م ییسعادت با کمال پررو معراج
 د؟یدستتون رس

رو به روم بود. لب هام رو بهم فشردم    ییاشتباه من همون دادن خودکار به شخص موخرما نیتربزرگ 
 و کوتاه جوابش رو دادم: بله. با اجازه جناب دکتر. 
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آسانسور شدم.   یوارد اتاقک خال  ی رد شدم وقت کیرو گفتم و از کنارشون عبور کردم. از سالن کوچ نیا
 زدهم رو فشار دادم.پون یطبقه  یو دکمه  دمیکش ینفس آسوده ا

 کم شدن به معراج سعادت داده بود؟! رقابلیغ یچند تن رو خدا

چند اتاق بود.   نیاتاق مترجم  یطبقه  یشدم. تو ادهیتاسف تکون دادم و از آسانسور پ یرو از رو سرم
  نیرد شدم و وارد اتاق مترجم  یمنش یخال  ز یم یمترجم ها بود. از روبه رو یاش فقط برا یکیکه 

حضور   اتاق  یدر اطرافش بود و در حال حاضر فقط دو نفر تو وتریکامپ زیاتاق که پنج تا م هی شدم.
 .یو ستاره نعمت   یداشتند. خانم صادق

 . دیسالم... خسته نباش-

 .یبه دادم برس الناجون که مردم از گرسنگ یوا-

 کردم.  یدکتر صحبت م  یبا آقا نییشد... پا  رید دیو گفتم: ببخش  دمیخند

 . دیداشت ری گوشش برداشت و گفت: خانم رهنما تاخ یهدفونش رو از رو یصادق خانم

 راه مانعم شدند.   نیب  یبله به ستاره هم گفتم جناب مازن -

 کردم.  لی میها رو براتون ا لیفا  دیکارتون رو شروع کن -

امشب  یدق گذاشت و گفت: فعال خانم صا ی خانم صادق زی م یرو  یرو برداشت و فلش  فشی ک ستاره
 هم خدمت شما. خداحافظ النا جون.  نی... انمتونیب یم

 . نهیرو بب ن یستاره امشب سرپرست مترجم  دیکه چرا با نینشستم و متعجب شدم از ا زمی م پشت

 . زمی خداحافظ عز-

  یکه خانم صادق ییها لیفا یکه نگاهم رو  نیشدم. قبل از ا لمیم یرو روشن کردم و وارد ا ستممیس
  ک یروش کل  اریاخت یبود خورد. ب   دهیکه از ادواردو رس ی دیجد لیمیچشمم به ا وفتهیفرستاده بود ب

 کردم. 

 آرامش وجودم است.  ی هیما ادشیکه   یسالم خدمت دوست-
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  یهنوز دکتر جواب روشن  یام خوبه ول یات خوشحال شدم. احوال عموم ی. از احوالپرسزی عز یمهد
 یخودش رو م یاز هرکس  شتریهرکس ب یقول  یول  میها هست شیبهم نداده و منتظر جواب آزما

پام   ریتونم توپ رو ز یکه حاال حاال ها نم نهیمچ و ساق پام دارم نشون از ا یکه تو یشناسه. درد
 باشم. تهداش

 . زتیعز یتو و خانواده  یبرا  یسالمت یآرزو

 تزو« یا »ادواردو

چهره اش بود. تو   یرو یعکس هم از خودش آپلود کرده بود که پاش رو بسته بودند. لبخند تلخ  کی
داشت که   یلخت یمشک یبودمش. موها دهیشدم تا کنون بدون لباس فوتبال ند قیصورتش دق

 رنگ. یاو سورمه دهیکش یمتناسب با صورتش داشت و چشم ها ینیبودند. ب  شونیپر

تنش   یهم تو مارستانیروح ب  یلباس ب  یبشه. حت  یخوب  نگینست مدلتو یزد م  یتوپ هم نم اگه
 . یگرم چرب کیاز  غیبدنش در ینشسته بود و تو

 ! د؟یکن یم کاریچ دی دار قای خانم رهنما دق-

 

 

 ! یچی شتاب سرم رو بلند کردم و گفتم: ه با

 رو باز کردم.   یخانم صادق لی میا نیاومدم و اول رونی ادواردو ب لیم یسرعت نور از ا با

 رو الزم دارم.   نیا گه یساعت د میرو فشرد و گفت: تا ن  کشی بار  یلب ها یصادق خانم

قرارداد پنجاه دو صفر   نوشتی رو به روم نگاه کردم. پ یآلمان  یداد. به متن خوش قد و باال ماتومیاولت
 . سکیواردات هارد د

از پنج مترجم   یک یم »آثا«. من فقط مختلف به اس یشرکت واردات و صادرات بزرگ در عرصه ها هی
 کردم.   یو... رو ترجمه م انهیرا یحوزه  یشرکت بودم که نوشته ها
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  ریکه به بخش مربوطه ارسال شه اول از ز نیقبل از ا  یبود و هر متن   نیناظر مترجم یصادق خانم
 گذشت.  یم  یدست خانم صادق

  یبلبل حرف م  نهو یع  ایدن یبود و به پنج زبان زنده  نیکارمند بخش مترجم نیمسن تر  یصادق   اشرف
 بود! یز یچ هیخودش  یزد و به فنون ترجمه شون مسلط بود. اصال برا

ساعتم تموم   میکه ن  نیبهش انداختم و قبل از ا ینگاه یکه متن رو ترجمه کردم. سرسر  نیاز ا بعد
 کردم.  لشیمیا  یخانم صادق  یشه برا

 راتون فرستادم.قرارداد پنجاه دو صفر رو ب -

 برام اومد.  شنشیکی ف یجوابم رو داد: نوت یتلخ  با

خواستم به مامان بگم  یدونستم. من م ی! واقعا نمشن؟یکی فی بگه نوت  دیچرخ  یزبونش م یجور  چه
 قل گلمز رو بنداز گول.« یگفتم: »گور  یگل قرمز رو بنداز دور« م یاون »قور 

من کارم رو   یمونده بود ول یساعت تا غروب باق کیساعت بکوب ترجمه کردم و نوشتم. هنوز  پنج
رو برد وگرنه تا خود فردا برام متن   فشی افتخار داد تشر یتموم کرده بودم. خوب بود خانم صادق

 . دمیکش یا ازهیبه بدنم دادم و خم یکرد. کش و قوس یم فیرد

رو برداشتم و پشتش رو خوندم:    دی. کارت سفدیلغز وتری امپک سیک  یباال یکارت مجلس یرو نگاهم
 خانم رهنما.   نیاتاق مترجم

 و بازش کردم.  دمیکارت رو کش یگرد شده نخ صورت  یچشم ها با

 .ستندیجز تالش کارکنانشان ن   زیموفق چ یها شرکت

آثا در کنارمان   سیسال تاس  نیبه جناب/سرکارخانم رهنما. خشنودم که در دهم دیو خسته نباش  سالم
شما   میآثا مفتخر دیزحمات شما، زادروز آثا و خوشامد به عضو جد  داشتیگرام  یرو برا نیاز ا دیهست

 . میشبانه مان دعوت کن یرا به مهمان

 از شب  یتا پاس  کی و   ستی ساعت ب زمان

 صرف شام  به
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 آثا  ی: باغ تاالر اختصاصمکان

  فمیک  یزمان داشتم. کارت دعوت رو تو گهی. فقط دو ساعت ددیساعت لغز ینگام رو ناخوداگاه
اوج  یدوبار آثا رو تو یکیآثا عادت داشتم. فقط  ی رو ترک کردم. به خلوت   یانداختم و اتاق خال

 پرت آثا بود.  یوقت ها  یمن تو یبودم. ساعت کار  دهید تشیفعال

  یجاکفش  یرو رو فمی در چرخوندم. ک یرو تو دیخودم رو به خونه رسوندم. و کل یچه جور  مدینفهم
مو تموم شه  یرو یشامپو ی  قهیکه منتظر بودم دو دق ین یرفتم حموم و ح یانداختم. هول هولک

 مسواک زدم. 

رو خوندم و هنوز روس سجاده نشسته بودم که موهام رو بافتم و پشت سرم جمع کردم. به    نمازم
  سهیبود که پشتش پل  یبلند مشک  ی. مانتودمیام رو پوش  سهیپل  یمجلس یصورتم صفا دادم و مانتو

قواره بزرگ   ییشال طال هیکار شده بود.  ییو طال یپارچه ا  زیر یشونه هاش شکوفه ها یداشت و رو
ام رو   یمشک یشده  یپولک دوز   یدست فیسرم مرتب کردم. ک یداشت هم رو ی مشک یط هاکه خ

زدم و گفتم: ماشاهلل   زتوالتمیبه م یرو پا زدم. طبق عادت ضربه ا اهمیمخمل س  یبرداشتم و کفش ها
 بزنم به تخته... چشم نخورم. 

  یتق تق م یآشپزخونه صدا یام فرستادم و از اتاقم خارج شدم. از تو فتهیوجود خودش یبرا یا بوسه
 اومد.

 مامان. -

 !؟یشال کاله کرد  یر یو گفت: باز کجا م دیاپن سرک کش یاز باال یبراق یبا کارد آشپزخونه  مامان

 .یشدم از رفتن به مهمون  مونیلحظه پش هی

 مهیجونش! حاال من دانشگاه رفتم، ق  قیا رفب  یرو برده بود مهمون  فشی نه انگار مامان ظهر تشر انگار
 ها رو خاموش کردم، ظرف شستم و رفتم سرکار.

 اونجا. رمیگرفته دارم م  یتو تاالر آثا مهمون  یمازن  یآقا -

 .یخرد کردن کرفس شد و گفت: زود برگرد مشغول

 گفتم و پشت فرمون نشستم. یا دهیکش چشم
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 . دمیهنگ دلباخته رسجا به جا کردم تا به آ  یکی  یکی ها رو  آهنگ

دادم  یشدم. شونه هام رو تکون م  یم نگیدادم و داشتم وارد پارک  یآهنگ رو گوش م ستمیبار ب  یبرا
زدند. مملکت   یاطرافم هم بوق م یها نیفرمون ضرب گرفته بودم. چون صدا بلند بود ماش  یو رو
 .میبود یشاد

 کشتم  یداره م یحس لعنت  نیام ا »دلباخته

 عادتم... شهینم ییکه تنها یو من  یست ین نجایکه ا ییتو 

 ه یعاشق نیا

  هیوونگیهر روز تو د خواستنه

 ه«یروان نیکه ا گنیروز تموم شهر م هیآخر  دونمیم

به جلو پرتاب   یترمز گذاشتم و کم یپام رو رو  ینیبوق ممتد ماش یآهنگ بودم با صدا یها وسط
 شدم.

از احراز    یر ی جلوگ ی. براستادیکرد کنارم ا یم رونیرو و نگیپارک  یکه داشت ورود یسورمه ا نیماش
باز شدن پنجره لو   یچشم هام گذاشتم. دکمه  یداشبورد رو چنگ زدم و رو یرو  یآفتاب  نکیع تمیهو

 فشار دادم و خودم هم به پنجره کمک کردم تا باز بشه.

 جانم چته؟! -

به    نشیبود. از اون سر ماش ییکه باز موخرما نی! اامیحضرت خ ایپنجره رو باز کرد.  نی ماش ی راننده
 سمتم خم شد و گفت: صندوق عقبتون بازه. 

 

 

فرستاد رسما پرتم  یم  یکرد و به آموزش عال یم یبردار  لمیاسکل منشانه ام رو ف  ینفر رفتارها هی اگه
 !رونیکردند ب یم
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شدم و در   ادهیآرامش پ در کمال  نیهم  یپخش و پال بشه برا نیاز ا شتریب نیزم یموضعم رو نذاشتم
 .دیمن رو از پشت کش یقدم نرفته بودم که کس هیرو بستم. هنوز    نیماش

 آقا! دیگفتم: حد خودتون رو نگه دار یاحمق! عصب پسره

 شه.  ینه نم دمیخواستم برم که د  دوباره

 نبود.   ینثارش کنم ول یتا دو سه تا فحش پرمعن دمیرو از جلوم گرفتم و چرخ  نگام

  یپسته بازه. از رو  نهوی که دهانش ع دمیمتعجب د ییموخرما هیبود! از گوشه چشمم  دهیترس حتما
 قورتش داده بود.  نیکه نصفش نبود و در ماش  یی مانتو یموهاش نگام سرخورد رو

 خوب »رو« که داشتم.  یحداقل حفظش کرد ول   اینمونده بود که بشه جمعش کرد  یاصال موضع گهید

 که جمع و جور شدم رفتم و صندوق عقب رو بستم. نی د ارو باز کردم و بع در

رو   نمینگاه کنم ماش  یخندون پشت فرمون بوگات یکه به راننده  نیفرمون نشستم و بدون ا پشت
 . دیپر یبا هم قد و قواره خودش م   دیپارک کردم. آدم با  دیسف دیپرا هیکنار 

 با ماست«   بسی با کبوتر چ »کبوتر

 نبود.   ییبرام جا  اتیرشته ادب  یتو نیهم یام برم! برا ییسرا هیقاف قربون

 شدم.  ادهیو خوشحال و خرسند پ   دمیبه شالم کش یدست

داشت که   ی بدبخت بر نم ولنیو ن یدست از سر ا یاومد. دکتر مازن یم اطیاز اون سر ح  ولنیو یصدا
  یم ولنی و یصدا دیهاش بالاستثنا ما با یمهمون  نیآسانسور تا بزرگ تر  یداشت. از آهنگ تو ینم
 افکارم بودم که به عقب پرتاب شدم. ی. تومیدیشن

  یدست صادق ریداشتم ز یخوب بود اومد  ییمردم از تنها ی... وایجون، خوش اومد یسالم ال -
 شدم.  یم وونهید

 کم نفس بکش! هی ریآروم بگ یرو از خودم دور کردم و گفتم: وا ستاره
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تو   یرنگش حساب  یمادرزاد صورت   یکه کرده بود و گونه ها یح یمل  یکالباس شی تپلش با آرا ی چهره
 دلبروش کرده بود. 

 نکنه. ابونیگرگ ب بیسنگفرش قسم! خدا نص نی به هم دیجو  یداشت مخم رو م یدون ینم -

  یشربت  یبلور  یها وانیبودند و ل ستادهیشون ا ینسبتا آشنا انداختم که عده ا ت یبه جمع  ینگاه
 یم یباز  اردی لیکه داشتند ب ی نشسته بودند و به کسان   زهایشت مها هم پ یدستشون بود. بعض

بود و داشت خنده   ستادهیشده ا نی درخت بزرگ و تزئ  ریمجلس هم دکتر ز  یکردند زل زده بودند. باال
 داد. یبود م  سانسیفوق ل یداشت و دک و پزش باال یکه کراوات نقره ا یمرد  لیتحو  یزورک یها

  یپر از خوراک زی غرق م هیمالس چ هیکه با خودش فکر کنند کالس چ  نیعده مثل من هم بدون ا هی 
 شده بودند. 

 ! گهید نی بش  ای! ب ؟یال ییکجا -

بهش    یز یکه چ نیبود. بدون ا دهیکش رونی رو برام ب  یوآب دیبا روکش ساتن سف یا یصندل  ستاره
 خوب!   یلیبگم گفت: خ 

هم حساب نکردم و   ارکی. ستاره رو سمیرنگارنگ رفت زیو به سمت م میبرداشت ی و با هم ظرف دمیخند
و سه تا  یخامه ا ین یری کردم. دو تا ش مونادی و روشون رو پر از ل ختمیفالوده ر لویک میخودم ن  یاول برا
 موز! هیحسن ختام هم  یبرداشتم و برا   ییکاکائو

که کلماتش پرتاب   دمیپهلوم فرو رفت چرخ یتو یز ی . جسم ت ستاره نبود یاطرافم نگاه کردم ول  به
 وقت!   هی یصورتم: ما رو آدم حساب نکن یشدند تو

 باور کن پر کردن شکم واجب تره.  -

 مینتونست میرفته پارسال بس که خورده بود ادتینکن   ری چرت و پرت ها خودت رو س نیاحمق با ا -
 ! م؟یپلو بخور یباقال 

 نشستم. یصندل یچهارنفره گذاشتم و رو زیم یرو رو ظرفم

پرس فسنجون هم زده  هی! دهیهم کوب میفکر نکن، هم جوجه خورده بود یاقتصاد گهید نقدریا -
 بخورم.  یچ یکردم ه  ی. تا دو هفته رغبت نم میبود
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 گذاشت.  زیم یداشت رو رو یسنت یتکه ژله و بستن هینشست و ظرفش که فقط   کنارم

 کنه. ی! داره نگات مست؟ین یجور  هیکه ستاره گفت: دکتر  میآورد  یزا در ماز ع یدل یحساب  میداشت

 بهش نگاه کنم که گفت: تابلو نشو!  خواستم

 جا کردم؟!  یلیزشته نه؟! خ  یلیگفتم:خ  آروم

!... پارسال زن گرفت نه؟!... شیکم و ب  یمونده نگاه کرد و گفت: ه یباق یفالوده  یدو سه رشته  به
 . نجایا ادیم  ختی ر یدراز ب هیشو داره با  یوارد فاز تدافع یخوردت؟!... ال  یپس چرا داره م

 .میبرداشتم. هنوز چند متر باهامون فاصله داشتند که از جا بلند شد یشدم و دستمال کاغذ هول

 . دیآورد فیتشر  دیخانم ها... افتخار داد دیخوش اومد -

 . گمی م کی. بهتون تبردیش  یهرسال موفق تر از قبل ظاهر م  دیجناب دکتر... لطف دار سالم -

 از پهلوم گرفت.  یشگونیهام ن  یبابت چاپلوس ستاره

  کس یبود با اون کت و شلوار ف  یبکهام  دیویخودش د یکه ماشاهلل برا یسانس یمثبت فوق ل  مرد
 م.خوام باهاشون شخصا صحبت کن یتنش، رو به دکتر گفت: من م

ضرب   هیبرداشت و   یشد جام بلور   یکه رد م یخدمتکار   ین یداد. از س رونی نفسش رو صدا دار ب دکتر
حرف ها رو   نیآخه شربت آلبالو ا یول یز یچ هیبودند  ی. حاال اگه زهرمار دی رو سر کش  اتشیمحتو

 نداشت. 

 

 

  یاش مغز آدم رو از کار م یطوس یکه چشم ها یشدند. مرد ی هام لحظه به لحظه گردتر م چشم
 شد.  رهی انداخت بهم خ

 .ستمیدستش فشرد و گفت: من مطمئن ن  یجامش رو تو دکتر

 .یمطمئن باش  یتون  یم -
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 آوردم.  یاز حرف هاشون سر در نم  یچیزدند ه  یحرف م گهیزبان د هیکه داشتند به  انگار

 باد اشاره کرد. من و ستاره فاصله انداخت و به ناکجاآ نیبا دستش ب یچشم طوس مرد

 !د؟ید یافتخار م  -

 قدر با کالس جمعم نبسته بود. نیا یادا اصولت. تا حاال کس نیکه ما رو با ا یجنتلمن کشت  بابا

نشون بده. دکتر سرش رو تکون داد و بدون   یعکس العمل هیبه دکتر نگاه کردم و منتظر بودم  جیگ
 راه افتادم. یدنبال مرد چشم طوس یحرف  چیه

بود. کت و شلوارش همرنگ چشم هاش بودند و دور سرش موهاش کوتاه بودند و   دهیاتوکش یلیخ
اش از   ی جور باکالس کمر شکن. کراوات نقره ا هیفشن ها  نیموهاش رو به باال بودند نه از ا یباق

 زد.  یچشمک م یهزارمتر 

و  ستادیا ی دیدرخت ب ری شد ز یم دهیشن  یبه سخت ولونیو یو صدا میدور شد تیکه از جمع  خوب
 اشاره کرد. یسنگ یبه صندل 

 . دییبفرما -

  ی. دو دل حرفش رو عملدیدونستم چرخ یکه اسمش رو نم یبلند مرد یو قد و باال یصندل نی ب نگام
کراواتش رو شل کرد و تک   ی. کمن یذره ب ری کنه؟! بردمش ز یخواست ازم خواستگار  یکردم. نکنه م

پاش   ینشست و پاش رو رو یصندل  یکتش انداخت و صاف رو ریز یکتش رو باز کرد. دست یدکمه 
همه... همون دک و پز! در   نیگذاشت. فکم افتاده بود از ا یدسته صندل یو آرنجش رو رو اختاند

  یکمرش م  سکیود. آدم دنب یکرد، مرد زندگ یشد زندگ   ینم  نیممکن بود. با ا  یکلمه  نی دسترس تر
 گرفت. 

همه سروصدا چه طور سرسام   نیشد و گفت: از ا  رهی خودش صاف نشسته بودم که به رو به رو خ مثل
 ! رند؟یگی نم

 !گفتم؟ی م دیبا یچ االن

 عالقه دارند. دیاوم... خوب شا -
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 عالقه به سردرد؟!  -

 شده بود؟  نی قدر هوا سنگ نیبگم؟! چرا ا یگفت؟! چ یچ

 رو ندادم.   جوابش

 سر اصل مطلب...  رمیشما رو هم معذب کردم... م -

کم  هیشند من هنوز فقط  یاالن فالوده ها تموم م گهیمخ، زرت رو بزن د  یرو کهی مکث کرد. مردت باز
 خوردم! 

 . دییبفرما -

 بنده هستند... ی... پسرخاله یدکترمازن  -

 خوب خوش به حالت! اعه

 « Quagliarella»  ارالینکردم... لئوناردو کوال   یمن هنوز خودم رو معرف دیاوه ببخش -

 . دیلئو خطابم کن دی تون  ی... شما مهستم

 سه تا چرخ دنده مغزم از جا در اومدند.  دو

 !یبه جون مهد می راحت تر میرو خطاب کن گهیهمد لیداداش! همون با فام ییرو چه

 ... ای... ال... کواالال... راوایمن با کوالر -

هم اسم   ن یبود. لکنت گرفتم بابا ا شنیکی ف یدادم که لنگ نوت یم ری گ ی! به صادقلش؟یبود فام یچ
 بود آخه؟!

 براق و منتظرش زدم.  یبه چشم ها یزورک   لبخند

 انگار لئو بهتره.   -

 دارم...  ییایتال یا تی و از پدر مل یران یکردم من از مادر ا یکرد و گفت: بله... عرض م یخنده ا تک
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پسره  بمیبرو تو ج  ایبه من چه اصال؟ ب رم؟یکنم؟! برم برات از ثبت احوال شناسنامه بگ کاریچ خوب
 دورگه.

 من پونزده ساله در رنج و عذاب هستند... یعمه   یمتاسفانه خانواده  -

مه کراواتت رو بده به ع نیشلوارش هندونه قاچ کنه؟! هم یواجب که برادر زاده شون با خط اتو چه
 .انی ات تا از رنج و عذاب در ب

 . دیبد کیژنت  شیآزما دیشما با -

 !د؟یببخش -

 . دیمن دار یبه دخترعمه   یادیشما تشابه ز -

 شد. کهی ت کیمثل پازل هزار و   ذهنم

 بودم؟  ییای تالیا یمتر دماغ مشابه مهد یلیم  ستی گفت من با ب یاالن م نیا

 

 

 .فهممی منظورتون رو نم -

 دیناپد یآتش سوز  کیبعد از  شی من پونزده سال پ یآرامش جوابم رو داد و گفت: دخترعمه  با
 میاش رو از دست داده باشه... ما نتونستشوک حادثه حافظه  لی ممکنه به دل  گنیپزشکان م شه،یم

 دهیعمارت مشکوکه و احتمال م یرانیا یمهیخانواده به ند یو کاراگاه شخص   میکن دایجسدش رو پ 
 ...تیا الیمن! دال ی. دخترعمه دیباش الی. شما ممکنه دالدهیرو دزد الیدال شدهی بچه دار نم  ونچ

شما خانم   یبه زر زرهاش ادامه بده از جام بلند شدم و گفتم: من دخترعمه نیاز ا ترش یب نذاشتم
 مامان و بابامم.  یام رو از دست ندادم و بچه حافظه  وقت چ ی. من النام، النا رهنما! هستمین هال یدل

 . دیبرده باش ادیخانم رهنما... گفتم که ممکنه از   دیآروم باش -
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و   دمیکه کفش پاشنه بلند پوش یبار  ن یاول ینه؟! من حت یچ ادمهی یدونم چ  یمن خودم نم  یعنی -
  هیتر من کامال شبدرضمن  نیز او ا  میهی بهم شب  یلیو درضمن من و برادرم خ ادمهیلبم پاره شد رو 

 چون مامانم داداش نداره! ستمین یاعمه چیمامانمم و دختر ه

 .یاردیلی ثروت م هیو وارث   دیمن فقط احتمال دادم. ممکنه باش د؟ یشی چرا ناراحت م -

ناراحت نشم؟!   دیبعد انتظار دار هیکردم جعل  یسال باهاش زندگ ستیکه ب یتیهو دیگی م  دیشما دار -
 صحبت کنم و...  ییای تالیکه من بلدم ا نهیا ایتالیمن و ا یرابطه  نیترک ینزد

 رو بگم حتما!  تزوینبود ادواردو ا الزم

 .شهی ناخوداگاهه و پاک نم  رینشونه اس چون زبان تو ضم  هیخودش  نیخوب ا -

 کردم و جوابم رو کوبوندم تو صورتش.  یظیغل اخم

 گرفتم. ادی  شونیدر من آموزشگاه زبان دارند و من از ا. پ ستی نشونه ن ری نخ -

 گرفته.  ادی... از پدرش گهیراست م  -

 بود اسمش؟! مهراب؟! معراج!  ینگاه کردم. چ ییرو چرخوندم و به مو خرما سرم

 خوام؟ ی کواال به معراج نگاه کرد و گفت: عذر م  یآقا

برادر!   یبود به سمتمون اومد و گفت: اشتباه گرفت  نشیشلوار ج  بیکه دست هاش تو ج ین یح
 . ستین یکنی که شما فکر م  یاون اوشون شونیا

 !د؟یدار ی نسبت  شونیشما با ا -

 . ستادیکنارم ا یکم یلیخ یآورد و با فاصله  رونی ب  هاشب یهاش رو از جدست  معراج

 . دیدست محترمتون رو از سرشون بردار خوامی بله و ازتون م  -

  یکتش فرو کرد و کارت بیج یشده هردومون رو از نظر گذروند. دستش رو تو  زی ر ییهاچشم با کواال
 . دیری و باهام تماس بگ  دیهام فکر کنآورد و به سمتم گرفت و گفت: راجب حرف  رونیب

 نگفت و رفت.  یز یچ گهیها کارتش رو گرفتم. دشرفش نره تو حلق چمن  کهن یا یبرا
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 به کارت دستم نگاه کردم.  ساکت

 ! د؟یباش توجهیکه من بهتون دادم ب  یبه خودکار   دیفقط بلد -

 داشت!  ییعجب رو نیخدا ا یا

 .نهیهم  ستیجواب کار ناشا -

 ! ست؟ی. کار ناشام یباهم آشنا ش ترش یب خواستمی من فقط م -

 اشتباهه... هیخودش  د ینکرد یکار اشتباه  ییکنی که فکر م نیهم -

 سعادت.  یآقا  دیداشته باش یال رو به هوا پرتاب کردم و ادامه دادم: ساعات خوش کوا کارت

 یعمه یبچه  یجور چه یرخاک یز ی، من با ده قرن خاطره بود. آخه برادر من  دهی پر امی خور فالوده  ذوق
 یز یچ هیباشم؟!  ییایتالیا امیبعد ب دونمی ساده رو نم  یتزایمخلوط و پ ی تزایتوام؟! من فرق پ

 ها.خودش گفت   یبرا یجور ن یهم

  نیترقشنگ رازیکه ش یکشور  نیبودم، از هم ارید ن ی نگاه کردم. من از هم فالوده  یظرف خال  به
 ! ایسرد دن یخوراک نی ترخوشمزه  اشی راز یش شهرش بود و فالوده 

 سه طبقه حلقه زده کی که دور ک یتیحوصله به جمع  یستاره نبود. ب  ینشستم ول امی قبل یسرجا
 پوست موز! مهم نبود برام. ن یکه به هم کردینطق م یسر  هیشدم. دکتر داشت  رهی بودند خ

. اگه دمیرو شن  امی اعالن گوش یشروع به دست زدن کردند. صدا سانیپ سانیچ  تیجمع  ییکهوی
 محال بود صداش رو بشنوم.  شدندینطق دکتر ساکت نم  یادامه دنیشن یهمه برا

 داشت؟! کاریکه برام اومده بود نگاه کردم. ادواردو با من چ یلیم ی به آدرس ج متعجب

 رو باز کردم.    لشی میج

 کن.  میساعت پنج عصر روز پنجشنبه قرار رو تنظ یبرا انیم امربرنامه ی و مد لیبگو وک یصابر  یآقا »به

 ماسماسکه.«  هیفراتر از   یز ی! اون چ.ن: به تلفن جواب بدهپ

 



 ونریلژ یدل ها

42 
 

 

 یتر ش یب  ژنیاکس هی! سهمه؟یک  قاً یدق کردی ! مگه فکر مومدیکار برده بود اصال خوشم ن که به یلحن  از
 ! ؟یصفو  نیبود؟ شاه سلطان حس یخر ک   گرفت؟ی بهش تعلق م

 بود. ومدهیو صفا به من ن  ی کوبوندم و از  جام بلند شدم. خوب  یانگشتم رو محکم به اسم مهد 

 باعث شد تلفن رو از گوشم فاصله بدم.  یبلند مهد  یدو بوق نخورده بود که صدا هنوز

 ! ه؟یمگه اون ابوقراضه مال تو -

 ؟ یمهمون  ام یکز کنم ب ادهیپ  یخواستی م ؟یداداش جان سر آورد یهو -

 گرفتم.دستم  یکاج رو تو یسوزن یهابرگ 

خراب   ی سر مازن  یجا تاالر رو رواون  امیم شمی وگرنه خودم پا م یار ی رو م نی خواهرجان زود ماش -
 .کنمیم

گفته قدرنشناس   یادواردو چ گمی نم یخر  قدرنی! حاال که اشعوری کن ب د یرو تهد ای برو عمه ثر -
 احمق!

 گفته ادواردو؟  ی ها! چ دمیکه قول دادم رو خر یابرات اون ست نقره یهِ  -

  ینکنم قول داد جادی ا ووهی یباز  ن یدر ح  یصوت  یآلودگ کهن یا یداداش جاِن خان! اون رو برا ری نخ -
 االن دوران عوض شده. ورق برگشته!

 خداحافظ.  دمیپسش م  رمی جهنم م -

عکس   هیام مطالعه  زیم  یبذارش رو  برو یگی ! اگه راست مجنبهی رو رها کردم و گفتم: اعه ب هابرگ 
 برام بفرست.  ری ازش بگ

باز با   شیستاره بود که داشت با ن  دمیکه د یز ی چ نیاومدم. اول رونی درخت کاج ب ریکردم و از ز قطع
 . دادی و تند تند سرش رو تکون م  کردیمعراج سعادت صحبت م
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اعالن  یکه باز صدا  کندمی ست مخودم موز پو یهام رو تاب دادم و برگشتم سرجام. داشتم برا چشم
 اومد. امی گوش

  زیر نی نگ هیبا  پالک نقره  هیکه روش  دمیبالشتک قرمز د هیرو باز کردم و در کمال تعجب  تلگرامم
بود و داخلش    یفرورفتگ هیکه روش  ینقره بود و بند انگشت شهیکه فقط دو ر یاو گوشواره  هیا روزهیف

  یادواردو رو برا لیمیام بودند. بدون تعلل امطالعه   زی م یتر روپر شده بود. از همه مهم روزهی با ف
 فرستادم.  یمهد

 ست قشنگم بودم که سرم به جلو پرتاب شد.   یها ییبای ز غرق

 به خدا! خرشانس!  یخر  یل یخ -

سرت رو   بخواد یک یو   یداشته باش یدرست حساب  قی که دو تا رف نیرو مرتب کردم و گفتم: ا شالم
کنه   اتی کرده باشه ضربه مغز  تی هم ن شونی کیو  اتنه یبذاره رو س اشیباز   ریشمش  نیتمر یبرا

 ! ه؟یکجاش خرشانس

 دهنش گذاشت.  یموز رو تو یهااز حلقه یک یچنگالش  با

 ! ؟یکنی م یجور نیبنده خدا ا   نیچرا با ا -

 کدوم بنده خدا؟! -

 برداشت.   یاگهید یحلقه

 . معراج سعادت. گمی رو م یدراز دو متر  نیهم -

 وسط؟! یانداز ی برو باهاش باش چرا من رو م ی طرفدارش یل یخ -

 خره چشمش تو رو گرفته نه من توپ بسکتبال رو. -

جور که بود  خودش رو همون یهم که بود ول یشوخ  ی. شوخ اومدی خوشم م  یلیاخالقش خ  نیا از
مثل من خودش رو از   یکم از من پرتر بود ول هی کلشی قبول داشت. توپ بسکتبال نبود و فقط ه

.  گذروندی رو شاد و خرم م اشی و دو صباح زندگ  کردی تر محروم نمخوردن دو سه تکه موز اضافه
 اخالق ستاره رو داشته باشم.  نیپنجاه درصد ا یو فراز رو  بدم ول   یمهد ودمحاضر ب
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 داده به من. ری ها از صبح گ! عجب یخودت -

 ؟ یزنی خوب چرا پسش م -

 ستاره؟!...  یخوب  -

 . یشما بهتر  کهن یحرفم رو ادامه بدم و گفت: مث ا نذاشت

 رابطه داشته باشم.  کسچ یبا ه خوامی نم یدون ی خودت خوب م -

شما اووو   شهیشکل استفاده م نینوشتن از ا دهی کش یبه جا یسیُا...و »نکته: در داستان نو -
شد که  دای پ  بینج وونیح هی. حاال یهمه راه و! انگار چه قدر کشته مرده دار   نیبره ا ی.« ک دیبخون

  یفکر کن شهی نم لیافتضاحت خوشش اومده دل ختی گاز زده از ر ترب ینج وونیح هیمخش رو 
 ! یجدهی دو هزار و ه تی جذاب یهملک

 سرم رفت.  یزنی ستاره چه قدر فک م ی گذاشتم و گفتم: وا امی شونیپ یرو رو دستم

 !...قهیهم دلت بخواد عت یل یخ -

 .شهیم کیشو! سوژه داره نزد  یشد و ادامه داد: وارد حالت تدافع دهیبه پشت سرم کش نگاهش

 صدا داد.  زیام انداختم که تق م  گهی د یپا یصاف نشستم و پام رو رو ناخواسته

 است؟ ی مه زی... همه چدیالم خوش آمدس -

 لفظ قلم!  بابا

لطفا به   دمی رس  ری د یپرواز به مهمان ری تاخ لی... به دلدمی مجلس خدمتتون نرس یعذرخواهم از ابتدا -
 . دیجمعمون ملحق ش
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داشت؟!  یز یچ یت یداداش جان اختالل شخص نیزده بودند. ا رونی من و ستاره مثل وزغ ب یهاچشم
درست بشه   امی نی دوب دیآن دوتا شدند. تند تند پلک زدم تا شا کیهمه دک و پوز گرفت؟در  نیا یک
 نشد.  یول

 سعادت برادرم.  عادینکردم م ی معرف دیاوه... ببخش  -

 گذاشت.  گهید ییموخرما یشونه  یکنار داداششه دست رو ییموخرما گفت ی که م ییموخرما

 لب زدم.  دیترد با

 شما...  -

 سعادت.  عادیجناب هم برادرم م  نیسعادت و ا بله من معراج -

 رو شرح داد.  شتنیواحد ان حوزه  یهیلحظه نظر کیدر  ستاره

 ! دیهمسان یدوقلو -

سعادته تک  عادینداشت و معراج سعادت گفته بود اسمش م یفرق چیکه با مرد کنارش ه یمرد
 کرد و گفت: ظاهرًا. یاخنده

 گفتم: خوشبختم.  یازدم و رو به برادران افسانه   یکجک لبخند

 نگاه کرد.  ییسعادت سرش رو گردوند و به جا عادیم

 . دیندار یتفاوت چیه الیدال یشده یساز  هی شب   ری... شما با تصودی جسارت لئو رو ببخش -

 جوابش رو دادم. مؤدبانه

 شدم شما هم اگه... یکواال جسارت نکردند، من از کوره در رفتم و راستش عصب  یآقا -

 پا جست زد تو حرفم.  جفت

 .کردی مطرح م  یررسم ی غ دی. لئو نباهیچه حرف نیا کنمی خواهش م -

 . میپاره کرده بود کهی بس که تعارف ت شدمی م میتقس یمساو هیداشتم از وسط به هزار تک  خودم
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 یجور من چه دیگم ش دیبر دیروم نشد بگم پاش  یکیما نشستند و البته من  زیسر م یاافسانه  برادران
 در محضرتون شام بخورم؟ 

 نیبس که ا کردمی م  لیو من هم رسمًا داشتم کوفت م کردی م عادخانینثار م  ی خرک  یلبخندها ستاره
 . امی هم نبودم به جون عمه ثر فتهی. خوش کردی خان نگاهم ممعراج

تختم  یاضافه بار خودم رو رو لوی. با ده کشدمیراننده جا نم   یصندل یکه خورده بودم تو  بس
 انداختم.

 هیچشمم اومدند. تو  یبعد دکتر و اون کواال جلو عادیمعراج بعد م یافهیشدم، اول ق رهی سقف خ به
فحش   یطرفه کی یمکالمه هی تزوی با ادواردو ا کهن یبودم. سانسور از ا دهیروز چه قدر افراد باکالس د

 داشتم. یکشو فحش 

  یدرخت یکواال هیمخم و هم  یگندش بزنند رفته بودند رو یانبود اصالً! هم برادران افسانه  یخوب   روز
 فاصله دارم.  کیژنت شیآزما هیتومن ثروت فقط   اردیل یگفته بود با ِان م

 بهم وارد شده.   یمبگم که چه اتها کسچیبه ه خواستمی نم

هم  یهام رو روآسوده چشم الیتا لنگ ظهر بخوابم. با خ تونستمی دانشگاه نداشتم راحت م چون
 گذاشتم و بدون فکر کردن به هرگونه موجود مذکر و باکالس به خواب رفتم.

 *** 

 گوشم رو به در چسبوندم تا صداش رو واضح بشنوم.  ترش یب

 ... قربانت... خدا نگهدا... گهیساعت د هیپس قرارمون ... گمیبهش م یآره حله... اوک  -

 و گفتم: سالم. ستادمی»رت« رو نگفته بود که در رو باز کرد. صاف ا هنوز

 رو بلند کردم و تکون دادم. دستم

 نشد خداحافظ.  یز ی زد و گفت: نه چ  یپلک

 تلفنش رو قطع کرد و ادامه داد: حالت خوبه؟! یمهد
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 ! ه؟ی خبر گمی ها؟ آره... م -

 !کهیخواهر کوچ ستین  یو گفت: گوش واستادن کار خوب دیرو کش امی نیب

 آخ... -

 . ری رو هم از ما بگ لیخرطوم ف   نیرو ماساژ دادم و گفتم: هم دماغم

 . دیخر میبرو خودت رو آماده کن بر -

 ! ه؟یو گفتم: خبررو تکرار کردم   سوالم

 .میخت یها براش برنامه ر. با چندتا از بچه نهیچهارشنبه تولد حس -

 به من چه؟  قایو دق -

 . یخودت رو آماده کن یوقت دار  قهیخواهرجان. ده دق میالزم دار قهیسل -

 بع!  یا یدارم اون رو هم کوفتم کرد یلیروز تعط  هیمن  -

نثار کمدم کردم. نرم و آهسته خودم رو آماده کردم و از خونه زدم   یو ضربه ا  دمیاتاق رو بهم کوب در
 .رونیب

 کرد که در رو باز کنم.  یاپشت فرمون نشسته بود و اشاره  یمهد

برام زد که زبونم رو براش در آوردم.   یرو باز کردم تق بوق  اطیو در ح   دمیهم ساب یهام رو رو دندون
 ادب!  یلب زد: ب 

 رو بستم و سوار شدم.  اطی ح در

 م؟یری حاال کجا م  -

 .گهیم  یچ  یعل مینی بذار بب -

 ! ؟یکدوم عل  -

 درخشنده، هافبک راست رعد.-
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 بهار نوشتم. یدر آوردم. تند تند برا فمی رو از ک امیگفتم و گوش  ی»آهان«

 .« رندیهاش براش تولد بگ و دوست  یقراره مهد  هیمی کر نیسهفته تولد ح  نیا »آخر

 راه متوقف شد. درست نبود...  نیارسال رو بزنم که دستم ب خواستم

اصالً   دیشا ایبهتر بود و  گفتمیم  یحضور   دی. شاشدمی م اشی ر یباعث دلگ تر ش یفقط ب یجور نیا
 !گفتمی نم

کرده   ریگ یدو دل  ونیکه من م یرو لو داده بودم. بعد مدت نسبتا طوالن  اشییزها یچ هی روزید هرچند
اول رو فشار دادم.  یطبقه یپارک کرد. دکمه کی و تار  ین یرزمیز  نگیپارک یرو تو نیماش  یبودم مهد

 بود و انگار منتظر.  بشی ج یهاش توتمام مدت دست  یمهد

داشت نگاه کردم.   ییاساژ خلوت که دکور طالبه صورتم خورد به پ  ی. باد سردمی آسانسور خارج شد از
 یهاک یسرام یعکس خودت رو رو شدی . قشنگ م امیب یی جاها نیبه همچ تونستمی م یفقط با مهد
 .دیکف پاساژ د

  یز ی که قد و قامت ر یبه همراه خانم دهیو کش یطوس یبا چشم ها  یمشک یقد بلند و موها  یمرد
به   کردیم  یدلبر  یاش حساب یاهمراه با خط چشم نازک سورمه  اشرهی ت یآب یهاداشت و چشم 

 سمتمون اومدند.

 ومد؟ یدست داد و گفت: سالم... فراز ن یبا مهد مرده

 

 . ری دختره دادم، دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت: سالم. عصرتون بخ لیتحو یلبخند

 رو فشردم و جوابش رو دادم.  هاشانگشت

 . نیسالم همچن  -

 . ی... النا... النا... علیو گفت: عل   دیمن و دوستش چرخ نیهش ب نگا یمهد

 تا حاال؟!  یبهم زد و متعجب و آروم گفت: از ک یلبخند یعل
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 . عقلی خواهرمه ب  -

 و گفت: خوشبختم خانم رهنما.  دیدرخشنده نگاهش روم لغز یعل

 . نیهمچن  -

نداشت بابا...   یگله پسر ترگل ورگل خوشبخت بودم. خوشبخت  هی دنیبودم بس که از د دهیپوک یوا
 بود و بس!   یستیفقط رودروا

 همسربنده.  نازخانم،یهم پر شونیا -

 . میزد و گفت: البته هنوز نامزد  یحی لبخند مل نازیپر

  گهیهمد یگمشده یهامه یدو نفر بود. انگار که واقعا ن نیوجود ا یبهم اومدن تو یکلمه یواقع یمعن
که از وسط نصف شده  یز یچ هیانگار از اول هم کنارهم بودند. مثل  ستادندیایکنار هم م  یبودند. وقت

 هاش کنار هم قرار گرفته بودند.باشه و حاال تکه

 .یل ع یفوتبال  ،ی ورزشکار   کلیدر برابر قد بلند و ه  نازیپر زیو قامت ر قد

 

 

 از افکارم جدا شدم.  نازیپر یصدا با

 !د؟ یری شما دانشگاه م -

 .خونمی م یت  یآ جان یگفتم: هوم... هم می پسرها راه افتاد دنبال

 .امی من سال سوم تجرب  د؟یبه من کمک کن دیتونی م یعنیبراق و باشعف گفت: واقعا؟!  ییهاچشم با

، درخشنده یطور ممکن بود عل تر است. چهدو سال از من کوچک  یکینکرده بودم که حداقل  دقت
دختر کم سن و سال  هیجوانان با  یمل  میرعد تهران و هافبک راست ت نیصدرنش میهافبک راست ت 

 نامزد کنه؟!  نازیمثل پر

 . یبوده نه تجرب  یاض یام رباشه. فقط... من رشته   زمیخوب عز -
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 جاهاش.  یهم بعض کی زیو ف میکه مشترک یعموم یهادرس  ی خوبه براهم  نیهم -

 . ستین  یپس مشکل  -

با سرعت به سمتمون اومد   یورزش پیبا ت   یجوون ی. فروشندهمیشد  یبزرگ لوازم ورزش یمغازه  وارد
 درخشنده...  یآقا  دیو گفت: خوش اومد

 ... رهنما؟! ینگاه کردم و ادامه داد: آقا امچارهی فکر کرد و به داداش بدبخت ب یکم

  نازی جمعشون به درد  من و پر مید ی. در همان برخورد اول فهموفتادیداداشم از تک و تا ن خوشبختانه
 . خورهی نم

 .میکنار پاساژ نشست  ییطال یهای صندل یو رو میاومده رو برگشت راه

 بپرسم؟ یسوال شخص هی شهیگفتم: خوب... م دیحاکم بود با ترد نمونیب  یسکوت

 رنگش داد و گفت: اوهوم.  ینازک جگر  یهابه لب  ین یچ نازیپر

 ! آخه...؟یدرخشنده نامزد کرد یشد که با آقا یچ -

  گهیوقته همد یل ینتونستم خودم رو کنترل کنم. او...م راستش ما خ دیگرفت و گفت: ببخش اشخنده
 و...  میشناسی رو م

...  گهیبعد د میبود  یدوست خانوادگ یعنی... میزل زد و ادامه داد: عاشق شد  ینامشخص ینقطه  به
 .گهیشد د

 داره؟  یبودن چه حس ستیبه صداقت و خجالتش زدم و گفتم: پارتنر فوتبال  یلبخند

 . زی همه چ ریز  زدمی بود م  یجز عل یبده! اگه هرکس  یل یخ -

 گرد شده گفتم: چرا؟!   یهاچشم با

خارج از کشور به کنار و   یهاطرف. مسافرت  هی هاشونن ی، تمرطرف  هی گیل یهامسابقه  یسفرها -
خوشگل رو تو   یدخترها یهاکامنت  یوقت هانیا یشهرت دردسرسازش هم... اوه... بدتر از همه
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  یاعتماد دارم ول ی... من به علرنی عکس بگ خوانی م  انیو م میرون ی ب یوقت  ای نمیبیم  جشیپ
 کرد. اشیکار  شهی ... نمگهیحسادته د

  ممیازدواج کنم تصم ستی فوتبال هیقرار باشه با  یروز  هیمن رو به فکر انداخت که اگه  هاشحرف 
 !ه؟یچ

گاه و  یهابودم از رفتن  ی... من که خواهر مهدخواستی خوب نبود، تحمل م   گفتی راست م نازیپر
 که من نداشتم.  دیطلبی . صبر مشدی دلم براش تنگ م یو گاه شدمی م یکفر  گاهشی ب

 ارزه به خوشبخت بودن! یم یزد و گفت: ول   یچشمک

اندام رو  خوش  گرگیو خانم ا یدماغ عمل  کسیخانم ا یمدام قربون صدقه  کهنی! اد؟یارز یم واقعاً 
  د یو تمج  فیتعر مستیشوهر مثال فوتبال  یکه قرار بود برا یاالن از دست کسان  نی! از همی. واینی بب

 بدم آمد.  سندیبنو یرفوتبال ی و غ یفوتبال 

ام    یزندگ ی! اصالً و ابدًا! و از همه مهم تر من بهداد رو تو کردمی نم امی زندگ یتو  یغلط  نی همچ هرگز
 نبود. چه قدر دلم براش تنگ شده بود. ستیداشتم  و خوشبختانه بهداد فوتبال 

 !د؟ی نیچی توطئه م دیدار -

 توطئه معرکه!  هیگفت: آره...  یبا لبخند سر بلند کرد و رو به عل  نازیپر

نذار خانومت با خواهر من بچرخه که  حتیزد و گرفت: داداش از من به تو نص  یچشمک یمهد
 تو هم. رهیکالهتون م

 د؟یدی کرد و گفت: آره النا خانم؟! آموزش نادرست م ی آروم یخنده یعل

 دیبعد ولمون کرد دیخر دیآورد  دیکه ما رو برداشت دییشما دوتا  کردم و گفتم: آموزش نادرست اخم
 .تونی باز   قیرف  یپ دیرفت

 .  دندیشون بلند از غرغرم خندسه هر

  یبودند ول بیرق  میاز دو ت کهنی. با ا یعل یمیترعد بود و هم میاز ت  نی. حسمید یخر  یرنگی تولد آب تم
 هالک رفاقتشون بودم. 
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  نی با حس  ادیز ی. مهددیخر قشیرف یساعت گرون برا هیهم  ی، علجفت کفش فوتبال  هی یمهد 
گفت   شدی ، هم اتاق بودند نم جوانان باهم  یمل میت ی اردو یدوبار تو یکیچون  ینبود ول  یم یصم

 . ستندی ن قیرف

.  ستیکه مشهور شده ن یچند سال یبرا اشی ناز و نعمت بزرگ شده و پولدار   یتو یبود عل  مشخص
قابل   ارندی پولدارها رو در م یکه ادا ییهااز اون یپولدار بودند از دوازده متر  شهیکه از ر ییهادمآ

از   یعل  یول  کردی فرق نم ادیبا هم ز پشونیت کهنی. با ایو مهد  یعل نیهستند مثالً هم صیتشخ
 من از پدر و مادرخرپولم افتضاح! گفتی متر مهمون دوازده

 به فنا برند.  قمیرو تکون دادم تا افکار عهد عت سرم

 . میپناه آورد هامونن یتاول زده به ماش  یباپاها  میگرفت لیرو تحو کیک کهن یاز ا بعد

 تا خونه.  زنمی م  یچرت هیمن  -

و   یعل ایرو سامون بده خانم درخشنده تولد  یانتظار دار  ی زنی رو چرت م یچ یطلبکار گفت: چ  یمهد
 من؟!

 ! ؟یچ یعنی -

دست   یعل یخونه  یبه سر و رو میری بعدش هم م میکشی به سر و رومون م یدست میریاالن م -
 .  میبکش

 !خت؟یری ب ستیفوتبال  لیا  هیتو  یمن رو ببر  یخوای نمنه؟! واقعًا تو م  - 

 ! کوفتم نکن. لمیروز رو تعط هی نیداداش جان! هم ری ادامه دادم: بگذر از من حق عاجز

 !یکار ازت خواستم ال هی -

 خوب باشه.  یلیو گفتم: خ  دمیکش ینگاه کردم و کالفه پوف اشی گربه شرک  یافهیق به

زودتر   میباش  ترش یب  یدست صدا نداره هرچ هیزده گفت: پس به اون زمستون هم زنگ بزن...  ذوق
 .شهیمکارها تموم  

 بسه!  گهید می هست یحضور بهار ممانعت کردم: من و پر  از
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 .ادنیها زمهمون  -

رو درک کنه   اشی اجتماع  تیو موقع  یمیکر نیحس گاهیاگه بهار جا دیاز ذهنم گذشت که شا یفکر 
 احساس اشتباهش بکشه. نیو دست از ا  ادیبتونه باهاش کنار ب 

که صداش تو گوشم  دادمیدرد نخورش م م فحش سوم رو به عشق بهرو گرفتم داشت اششماره 
 .دیچ یپ

 هوم؟  -

 ! بگو ها!ادب؟ی ب هیهوم چ -

 ها؟! -

 . هیمی کر نی گفتم: امشب تولد حس مقدمهی ب

 کنم؟   کاری گفت: خوب من چ تفاوتی سکوت کرد، ظاهرًا ب هیثان چند

  رنیبراش جشن تولد بگ خوانیم گهی م ی!... خره مهدیزنگ زدم بهت بگم غصه بخور  یچ یه -
 .میتولد مبارک بخون میبر رمیامشب از مامانت قرضت بگ  هیالزم دارن گفت بهت بگم  یروکمکین

 .نگفت  یچ یه هیثان چند

 آماده باشم؟! یک -

 ر؟ دنبال بها  میریم ی سوق دادم و گفتم: ک یرو به سمت مهد  نگاهم

 خان! زیی پا یآماده باش  گهیساعت د هی -

 بهار از اون طرف خط اومد.  یصدا

 سالم رسوند.   یبگو احسان نعمت شعورتی به اون برادر ب -

 .رسونهی سالم م یاحسان نعمت گهیو گفتم: بهار م  دمیخند

 جهنم! -
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 به فرمون فشرد.   ترش یرو ب   هاشدست

 برو خانم جان خوشگل موشگل کن.  -

 ! نینشونش بدم خودش بگه آفر یاحسان نعمت  هی: لب زد یکه مهدکردم  قطع

پوشان پنج گل ناقابل نثار داداش سرخ میاز ت یبان بود احسان نعمتدروازه  یکه مهد یباز  ن یآخر یتو
بود. هرچند  یتلخ یبود. براش خاطره   نستادهیچهارچوب دروازه وا یبدبختم کرد. از اون روز هنوز تو

 .دندیدیهمه از چشم داداشم م یها گند کاشته بودند ولمدافع گفتی خودش م

فردا   ینباش یکه زود خودم رو آماده کنم آخرش هم گفت: جور  دیخط و نشون برام کش یمهد
 گل به دست پشت در خونه باشند. فردا رغبت نکنند بهم گل بزنند و دستهپس 

 .دمیجوابش فقط بلند خند در

بودم رو تن زدم. واال نه با مزون قرارداد داشتم نه  دهیشرکت پوش  یمهمون یکه تو ییهالباس  ونهم
سه چهارتا مانتو داشته  کهن ی. هممیبود یبود و نه اتاق لباس داشتم. ما که راض یمون هزارمتر خونه

 ! گهیبود د  بس یرفتن تن بزن  رون ی ب یبشه چروک نباشه و برا دایپ اشی کی  یتنبل   یکه از رو یباش 

نکرد و گفت:   یر ی ببرم. بابا هم سخت گ فیکجا تشر یبابا زنگ زدم و بهش گفتم که قراره با مهد به
 . رهیگی زود دورشون م های نشو بعض  یباهاشون قاط ادیمواظب خودت باش دخترم. ز

  ایبودم با فراز  دهیرو د یدمه ایبودم.  دهیکم استرس داشتم، تا حاال سه تا آدم معروف کنار هم ند هی
 یتجربه هی دمیدی رو با هم م یو فراز و عل یاگه مهد یعن ی دمی. که اون هم امروز دیرو با عل  یمهد
 .شدی م دیجد

 . کردمی نم  یبی احساس غر یلیخ  یجور اون اومدی نه. کاش م ای ادیفراز هم م دونستمی نم

! یاش زد و گفت: خاک به سرم مهداتاقم خارج شدم که همون لحظه مامان دستش رو به گونه  از
 همه پسر جوون؟!وسط اون  یببر  یخواهرت رو بردار  یخوای م یکشی خجالت نم

 هستن. بعدم ته تهش هامونی میت! همستنیکه ن یبد یهاگفت: مامان آدم  توجهی ب یمهد
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 . می. خودمون هواش رو دار. فراز هم که هستمینفر یس ستیب

 . یجا تو مهموناون  اشی نداره ببر  یمثل تو و فراز هم باشند باز معن  گهیده تا د -

غصه نخور مامان جون از اون و گفت:   دیمامان رو که از حرص سرخ شده بود بوس یگونه یمهد
دارم خواهرم رو کجا   دونمیتولدساده است. خودم م هی. ستین دیکنی که شما فکر م  ییهای مهمون

  زهچپ چپ نگاه کنه آخه؟!... حاال اجا  ییرهنما و فراز صحرا  یجرعت داره به خواهر مهد  ی. کبرمیم
 د؟یدیم

  ری اومدم ش ایکه من به دن یما بودند. مامان وقت  یما و خانواده یخانواده   یو فراز رابط اصل من
فقط  دادینم  تی اهم ادیز یمهد ی ول  میخواهر برادر شد  مهیسال و ن کینداشت و عاقبت من و فراز 

  شونمن هردو اومدی و خوشش نم  میکه ما باهم محرم  آوردی خودش م یبه نفعش بود به رو یوقت
 .نمیچشم بب  هیرو به 

 . ریدونم برو از بابات اجازه بگ یرو پس زد و گفت: من نم یمهد مامان

 .دنیبحثشون شدم و گفتم: مامان جونم من با بابا صحبت کردم اجازه م اردو

 خودم.  نینش مکتیبان ندروازه میو گفتم: جمع کن بر  دمیرو هول دادم و مامان رو بوس یمهد

 

 

 .رسمی م مصرفتی ب  قی: من که آخرش به خدمت تو و اون رف و گفت  دیلپم رو کش یمهد

 جان؟!... مرگ ادواردو ولم کن.داداش گمی ... مگه دروغ می: آدم ینال

 ! ه؟یشدند. مشکوک گفت: ادواردو ک زیمامان ت یهاگوش 

هامه... فعالً ما رفع  از دوست  یکی ام رو رها کرد و جواب مامان رو داد: داد و گونه تی رضا یمهد
 . میکنی زحمت م

 رو داشته باش.  یال ی پسر، هوا  زیزبون نر -
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 بهار روند.  یبه سمت خونه یو مهد میکرد یخداحافظمامان  از

 . دختره هول!نیتو ماش  دیشون رو باز کرد و پرجت در خونه  نهویکه ع میبراش زد  یبوق تک

 !د؟یپرسی ... احوال ما رو نم زخانمیی سالم پا -

 سالم رسوند؟ یبهتون گفت که احسان نعمت یداد و گفت: ال  هیتک اشی آسوده به صندل بهار

که به خودش    دمیبهار رو د نهیاخم کرد و جوابش رو نداد از بحثشون به خنده افتادم. از آ یمهد
هاش  داشت. گونه یقشنگ یهارمون  اشیعسل یهابود با چشم دهیکش یابود. خط چشم قهوه دهیرس

 بتونهمطمئن نبودم  یبود ول   بایاش ز. چهره کردی م لیرو تکم ششیآرا اشیبودند و رژ کالباس یصورت 
  کونیبلرزه با دو عشوه کالً کن ف  شیقلم آرا هیکه بخواد با  یرو بلرزونه. اون دل  یمیکر نیدل حس

 .شهیم

 ؟ یکنی سالم نم -

 به خودش اومد و گفت: سالم.  بهار

 رو کردم.  یحضور مهد یمالحظه  یدو سه تا متلک سوزنده بارش کنم ول  گفتی م  طونیش

ما  یبزرگ نگه داشت. درشون دو تا در خونه  دیدر سف  کی یرو به رو نیساعت ماش  کیاز حدود  بعد
 بود.

باز شد و گفت: سالم   یبا کاله باغبون  یاتوسط مرد آفتاب سوخته هیزد که در بعد از چند ثان  یبوق تک
 . دیپارک کن نگیپارک یرو تو  نتونیماش دیی... بفرماد یخوش اومد ...کمیعل

 ! ه؟یمیکر ن یحس یخونه  جان یسبز رو به روش نگاه کرد و گفت: ا اطیبه ح  بهار

 . یم یکر نی حس  یمیتهم یو گفت: خونه دیخند یمهد

رو    نیماش یو مهد میرو رد کرد چک یرونده و پ  یرزها بونهیبه همراه سا یو سنگفرش  کیکوچ جاده
 بع!   یسرتر بودند پارک کرد. ا ییموخرما نیکه به واهلل از اون ماش ین یکنار دوتا ماش
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داشت که    یدیسف یهاخونه سنگ  ی. نمارفتی که از پارو باال م ییهاهمه پول  نیبهم خورد از ا حالم
  یو انتهااز خونه خارج شد   یبا گرمکن ورزش یکه عل میشد ادهی باشند. پ یسنگ روم زدمی حدس م

 خودتونه. یخونه  دییبفرما  کنمی: خواهش مو گفت  ستادیا یارهیدامین یهاپله

 .میها باال رفت باز و من و بهار با خجالت از پله یبا رو یمهد

 النا خانم. د یباز گفت: قدم رنجه فرمود  یبا رو یدست دادند. عل یو عل یمهد

 . دیام نکن زدهدرخشنده خجالت  ی آقا کنمی خواهش م -

 ! د؟یکنیم  یبهار تاب داد و گفت: معرف یرو رو نگاهش

 رعد هستند.   میدرخشنده هافبک ت یآها بله دوستم بهار... بهار آقا -

 کرد و گفت: خوشبختم. یرو وارس  یعل یسرتاپا بهار

 . دیرو گرفت و کش اشقهیخواست بره داخل که  یدر رو برامون باز کرد. مهد یعل

 .یفرست آقا مهد  زیدیل -

 الناخانم... بهارخانم.  دییبفرما -

بود که به  یکوتاه  یراهرو میو با  بهار وارد خونه شد  دمیپاش یمهد یشده  عیضا یبه رو یلبخند
 .شدی سالن ختم م

بشم  یسه بعد یمکعب  یمجذوب دکورگچ دونستمی و دهنم خود به خود باز شد. نم میراهرو گذشت  از
 ! الس؟یگ یشکوفه یهایوار یکاغذ د ای

 یهااز جاش بلند شد و گفت: به به چه خانم دنمونی مبل نشسته بود که با د یرو یانسال یم خانم
 !ییبایز

مامان  نیاز ا میبرابر اصل مامانش بودند. از حق نگذر یکپ  یعل یهاشدم. چشم  قیصورتش دق یتو
 . ادیبه وجود ب یبدتر از عل  یاخوشگل محال بود بچه
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رو ببرند   هاز ی ها و ماز مبل  یکی  دیاومدند و گفتند که با یو مهد  یکوتاه معارفه، عل یاز جلسه  بعد
 . اطیح یتو

فقط حواستون  ذارمی ها رو تنها م به اتاقش رفت و گفت: شما جوون یمخالفت  چیهی درخشنده ب خانم
 . دیباشه خونه رو نترکون

چهل نفر توش جا   یکه راحت س  یبزرگ  قیآالچ یرو بردند تو زشیمبل سه نفره و م  هی یو مهد یعل
 در اومد. یکه صدا میشد  یو آب دیسف یهاشدند. من و بهار مشغول باد کردن بادکنک یم

 هم اومد. یپر  -

 هاش رو پا زد به استقبال نامزدش رفت. کفش یحالبا خوش  یعل

 .  لی: پسره زن ذلدیغر یمهد

رو بغل کرده بود  فشیبود و ک دهیرنگش پر یکه حساب  یناز یهمراه با پر یعل   یت کوتاهاز مد بعد
 اومدند.

 بگم چرا اومدم؟! نهی ! اگه مامانت من رو ببیبه خدا زشته عل  -

  یرا باز کرد. سرش را بلند کرد و گفت: برا اشی نشست و بند کفش ورزش  نازی پر یپا یجلو یعل
 و دوستش هم هستن؟! یخواهرمهد ین یبی غصه نخور! مگه نم  یالک یزهایچ  نیهمچ

 .کنمی : رومون حساس شدن، بهشون بگو خواهش مدینال  نازیپر

 بود که مامان و باباشون خبر نداشتند؟! ی. چه جور نامزددندیباال پر ابروهام 

 کرد و گفت: فقط خوش بگذرون!  تیت ما هدارو به سم نازیپر ،یعل

رو احساس کردم. از ته   ینبودم عشق عل نازیکه پر یعاشقونه نثارش نکرده بود من یکلمه کی کهن یا با
 کردم.  یخوشبخت  یدلم براشون آرزو

. میشد قی کردن آالچ نییو مشغول تز میها رو کنار زدو بادکنک  میکرد یپرسسالم و احوال  ناز یپر با
که با ما   می رو قانع کرد  نازیو با هزار زور و التماس پر میاستراحت کرد  یبعد از تموم شدن کارمون کم

 . ادیداخل خونه ب 
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 ون یزیتلو یدرخشنده رو به رو یآقا

 

هامون سرش رو بلند کرد.چشمش که  قدم  یدستش بود. با صدا یبود و تلفن همراهش تو نشسته
 دست و پاش رو گم کرد.  ناز یافتاد، پر نازیبه پر

 ها اومدن دهنشون خشکه...شربت آماده نشد چندتا از مهمون   نیمامان جان ا -

نگاه کرد و گفت: اعه ناز تو   کردی م یدرخشنده قالب ته   یآقا یهانگاه  ری که داشت رسمًا ز نازیپر به
 .یار یرو ب   ولنمیو یقرار بود بر  ؟یی جانیهنوز ا

 

 

 سکته کنه. چهمین هی ناز یرو زد و باعث شد رسمًا پر هاحرف ن یبدون توجه به باباش ا یعل 

وار گفت:  زمزمه  ناز یها باال رفت. پراز پله  حرفی کرد و از جاش بلند شد و ب  یادرخشنده سرفه  یآقا 
 ! یکنی رو نم  چارهیمن ب ی! اصالً مالحظه ی عل  یاط یاحتی ب  یلیخ

 ؟گفتم ی گفت: مگه چ نازیدر جواب پر  یشاک  یعل

 ! ارمیرو هم نم  ولنتی! وکنند؟ی صدا م یجور ن یرو ا  گهیهمد یناز؟! آره؟! کدوم دوست خانوادگ -

 به سمت آشپزخونه رفت و بلند گفت: گفتم که حرص نخور!  الیخی ب  یعل

 .  ذارمیم ابونیسر به ب یعل  یمن آخرش از دست کارها -

 کنارته! یکه دوستش دار  ی با حسرت گفت: خدا رو شکر کن که کس بهار

 بهار زدم.   یبادکرده یپس کله یاضربه 

 جمع کن خودت رو! حالم بهم خورد.  -

 ! زمی عز یخور ی حرص م   یاز کنارمون گذشت و لب زد: هنوز هم که دار  یبا پارچ شربت یعل
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بشه که   یکی  نینمونده بود با زم  یز یتعادلش رو از دست داد و چ یبهش زد که عل یاضربه نازیپر
 راهرو گرفت.   واریدستش رو به د

هام  . شاخک کردی رو پاک م  هاوهی آواخانم داشت م ای. خانم درخشنده میو به آشپزخونه رفت میدیخند
 .دهی نشون م نازیپر  دنیبا د  یالعملچه عکس  نمی فعال بودند تا بب

دستش گرفت و گفت: سالم  یدهیرس  بیآروم سالم کرد که آواخانم نگاهش رو از س نازیپر
 ! یاومد... خوش نازجانیپر

 . میو به آواخانم کمک کرد مینبود. نشست یخطر  یل یاوضاع خ انگار

 ! ؟یکنی م کاریخوب الناجون شما چ  -

 .کنمی مرو پاک   هاار ی گفتم: دارم خ  یخنگ  با

 .دی چ یبزرگ پ  یشون تو آشپزخونه خنده  یصدا

... مترجم  خونمی م یتیآ یمهندس رم،یو گفتم: ِا... خوب دانشگاه م دمیکش امی شونیبه پ یدست
 شرکت آثا هم هستم.

 ! ؟یفعال  یچه زبان  یبه به! تو -

 .یو آلمان  ییایتالیا ،ی سیانگل -

 نگاهم کرد و گفت: واقعًا؟! مبهوت

 تجربه ندارم.  ادیبله البته هنوز ز -

 ؟ یکنی م  کاری ماشاهلل... بهارجان شما چ -

 .میرشته هست هی یالنام، تو یدانشگاههم -

کم جدا شه.  هیهم امسال قراره کنکور بده البته اگه از فوتبالش  ی! علیفعال یهااحسنت!... چه دختر  -
  نی. با همرهی تو دانشگاه تو گوشش نم یرو چه به خرخون  ستیپسر فوتبال  گمی به باباش م یهرچ
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رو   شوننصف عمر  دیهمه مثل خودش با کنهی اخالقش به زور من رو فرستاد دانشگاه هنر. فکر م 
 کنند.  چارهی ب کسیکردن ا دایصرف پ

 رو احساس کردم.  نازیپر یهاخوردن ابرو  نیآواخانم چ دیاز تمج بعد

 ن هستن!کردن از م  بتیبه به باز که آواخانم مشغول غ -

 درخشنده با لبخند وارد آشپزخونه شد.  یآقا

 .گمی هزار بار بهت م یروز  ست،ی ن  بتی گفت: غ آواخانم

  دمیخودش جا کرد و گفت: من درسش رو خوندم و زحمتش رو کش یبرا یآب وانی درخشنده ل یآقا
 جان؟!ملکه یخور ی موندم چرا تو حرصش رو م

 کرده باشه با شتاب به سمت درگاه آشپزخونه رفت.  یکه کار اشتباه  انگار

 جان!برداشت و به سمتش پرتاب کرد و گفت: باز گفت ملکه  یبی س آواخانم

 ختهیدرخشنده درهم آم یآقا یخنده یآشپزخونه و صدا وارید یهاک یبا سرام بی برخورد س یصدا
 .رهیگی از کجا نشٔات م   یعل  طنتی اون رگ ش دم یفهمی شدند. حاال م 

 گفتم. یک دین یحاال بب کشنی پدر و پسر من رو م نیکالفه سرجاش نشست و گفت: ا واخانمآ

 گفت: خدا نکنه آواخانم.  بهار

 افتاده؟!  یدخترم اتفاق  ینگاه کرد و گفت: چرا ساکت نازیبه پر آواخانم

 .دیبفرست کینشده... مامانم سالم رسوندند گفتند براشون حتمًا ک  یز یخجول گفت: نه چ نازیپر

 باره است. و گفت: ثنا رو گور به گور کنند بازم شکم  دیخند  آواخانم

 یدر حدود سن چهل پنجاه سالگ یشاد یه یروح  نی. داشتن همچمیحرفش هر سه به خنده افتاد از
 نعمت بود.  هی
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قرمز   یهابزرگ با رگه  یو بهار دو ظرف بلور  نازی. پراطی ح یتو میتا ببر میرو برداشت وهیم یهاظرف 
رو داشتم. با شرارت از کنار بهار رد شدم و آروم گفتم: به پا   هایدستش یدستشون بود و من پ یتو

 . جانمق یرف یوفت یپس ن  یر یگی م یم یکر یآقا یجلو یوقت

 نثارم کرد و با سرعت از خونه خارج شد. یی»پررو« بهار

 یکه تو یکسان یو صدا اومدی به نظر م   کیوچک یل یباال خمدل یهان یبزرگ با وجود ماش اطیح
 شد؟!  ی: ِا چگفت  نازیراه متوقف شد که پر ونیرفت. بهار م  ینشسته بودند تا آسمون م قیآالچ

 . یچ یتند سرش رو تکون داد و گفت: ه تند

 شده.  یمی کر نیبراق حس یهاغرق چشم دونستمی من که م یول

 . میبر ایب  اریدر ن  یبه پاش زدم و گفتم: تابلوباز  یاپام ضربه با

 ها بخوابه.مهمون  یباعث شد همهمه  اطیدرشت کف ح یهاشن  یصدا

  دایرو پ  یچشم چرخوندم تا مهد شناختمی م میمستق ریکه هرکدومشون رو به طور غ ییپسرها وونیم
 کنم.

کنج   یدستش بود و لبخند یتو اشی داده بود و گوش هینشسته بود تک   یمیکر ن یکه حس  یکنار مبل به
 لبش.  

 ...یمهد -

 به خودش اومد و به سمتم قدم برداشت.  یبلند نبود ول  یل یصدام خ کهن یا با

 ستادهیوا فی از من. بهار بالتکل  یرو هم مهد های دستشی گرفت و پ نازی رو از دست پر  وهیظرف م یعل
هاش رنگ غم گرفته که چشم  یبهار  یتش اومد. رو به روو به سم دیازجا پر یم یکر نیبود که حس

 به من.  نشیو گفت: بد ستادیبودند ا

  زدمیاز پسرها که حدس م یکی. دادی نشون نم  یعکس العمل چیبود و ه ستادهیبهار ساکت ا یول
 رعد ب  میمهاجم ت 
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 داداش؟! یکنی نم یگفت: معرف  اشه

 ام گذاشت و گفت: خواهرم الناخانم. شونه  یدستش رو رو یمهد

  تونمیرو م شونیمن هم ا یول شهی اوقات سنگربانمون مکدر م  کهن یو گفت: با  ا دیبلند خند فراز
 صدا کنم.  یآبج 

 . دمیرو شن یمهد یمن دندون قرچه یجمع بلند شد ول یخنده  یصدا

 . نازخانمیزدم پرزد و گفت: نام  یشد و چشمک  ترک ینزد  نازیبه پر  یهم کم یعل

 . رکاهیآب ز یآقا نیحس هیهم زن تو گهیدختر د نیبا خنده گفت: نکنه ا یاگهید پسر

 .شناسمی رو نم  شونی من ا ریرو از بهار گرفت و گفت: نخ  وهیکرد و ظرف م یاخم نیحس

 ... یشما من رو بشناس  ستی زل زد و گفت: الزم ن نیحس یهاچشم یصاف تو بهار

 کرد و گفت: بهار هستم دوست النا.  بهی به اون پسر غر رو

خارج   ق یلرزون بهار رو گرفتم و با هم از آالچ یهاشدند. دست  وهیمشغول پخش کردن م پسرها
 دستم فلج شد. شیو گفت: آخ  رونی نفسش رو صدادار داد ب نازی. پرمیشد

 ! ؟یباز و فقط دالل  ه یسرکار ای ادی فردا م تزویحاال واقعًا ادواردو ا -

 به حرف فراز باعث شد ابروهام باال بپره. یمهد دییتا مهر

 

 [09:46 14.08.20, ]یگان یبا     
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 .شدیم های خبرگزار   تریحتمًا ت شدیعقد م یاگه قرارداد د«یآیم رانیبه ا  وونتوسی ی»ستاره
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  دیشد تشیمصدوم کهنیداده بود؟! با ا حی برتر ترج گی آ رو به ل یکه سر  کردی م فکر  یخودش چ با
دو سال بر   یحت  ایسال  کیاگه بعد از  یخواستارش بودند. حت هام یاز ت یلیمطمئن بودم خ یبود ول

 ! گهیبود د ب ینج وونیح  هی هیعالمه کشته مرده داشت. شب هیبازهم  گشتیم

 تو سالن.  برم   نازی و نذاشت دوشادوش پر  دیکه بهار دستم رو کش میخونه برگشت به

 !شدمی م  یکی با پارکت  وفتادمیچته بابا؟! اآلن م -

 م؟ یبر شهیو گفت: م دیلرز هاشلب

 شدم و جوابش رو دادم. نرم

 کجا؟!  -

 خونه! -

  هیاحساس  هی ری نبود اس کسچ یکردم. حقش نبود! حق ه  زیرو آنال  اشدهیرنگ پر یول  بایز یچهره 
 دنیسرد... راحت با د ایکه عشق گرمه  نهی! الزم نبود آدم ببزیتند و ت   یلیخ سوزوند، ی طرفه بشه. م

ست.  یپاک ن شهیهم ست،ین فیکه عشق مثل آب لط  دی فهم شدی که توش سوخته بودند م ییهاآدم
به جون  افتادی م  شیکه آت یبه کس یبود وا رممکنی... مهارش غیلذت بخش بود ول یگاه

 احساسات کاه مانندش!

 زشته بهار...  -

 رو کوفتت کردم.   یمهمون دیرو فشرد و سرش رو تکون داد و گفت: ببخش  هاشلب

. هامی جان؟! مردم عادت دارند گند بزنند به مهمون  قیرف  هیچه حرف نیبگم نه بابا ا خواستمیم
 بود. یالمللن یهم نداشت. ب  یمکان  تیمحدود

 . میکنیحاال بعدًا باهم حساب م  شهی نم یکه مهمون نی! ایبابا چه مهمون  -

 نبود. اشی جز لبخند زورک  یز یشدند و چ  لیهاش مالب  یکم

 ! ن؟یایشده؟ چرا نم یز یرو کنار زد و گفت: چ  یامخمل سورمه یپرده نازیپر
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 !م؟یبزن  قمونیبا رف  یدو کلوم حرف خصوص میتونی گفت: ما نم نازینگاه از صورتم گرفت و رو به پر بهار

 !دی ... ببخشیگفت: وا یجد  ای هینداد شوخ  صی که انگار تشخ نازیپر

 . میو دست دور گردنش انداخت م یمون بلند شد و به سمتش رفتخنده  یصدا

 کردم بابا.  یزد و گفت: شوخ  یچشمک  بهار

 آخه سهراب  یکنیکه م انیی چه دعا هانینبود. ا دایدلش پ یهاخوب بود که آدم مثل انار دونه  یلیخ
آب انار   نهوی، عکه خون دلش  نیا یخوبه آدم بتونه به صورتش ماسک بزنه. حداقل برا ی لیجون؟! خ

 به قامت مردم و اوقاتشون رو مکدر کنه. زهینر

هاشون  خونواده یست یرودروا ونی خدا بدجور مساعت شال و کاله کرد و رفت. بنده هیبعد از  نازیپر
 نکرد.  یهم با عل  یدرست و حساب  یخداحافظ  هی یمونده بود حت

دو کلمه رد و بدل   یکی فقط  یو گاه میها نشسته بودمبل یرو هدفی. بمیمن و بهار مونده بود فقط
ها و . صحبت میرد کرد  یول میداد تا به جمعشون ملحق ش  شنهادیچند بار اومد و پ ی . علمیکردیم

گرفته بودم!  اجازهاز مامان و بابا  قاً ی. مونده بودم چرا دقکردی فقط حال آدم رو بد م  هاشونی خون یکر 
 هدر رفت.   یام الک! اجازه فیح

 !د؟یشما دخترها چرا غمبرک زد یوا -

 ییطال یتنش بود و داشت موها  یاش تورو بلند کردم و با خنده به آواخانم نگاه کردم که حوله  سرم
 .کردی رنگش رو خشک م 

 . میاریسر در نم یز یچ هان یا یزر زرها نیواال آواجون ما که از ا  -

با   یهم! باربد هم هالک فوتباله و گاه. آواخانم رو به رومون نشست و گفت: من دمیحرف بهار خند به
جمعش   ونیزی. باور کن به زور از جلو تلوفهممی نم یز ی من چ یول کنندیبحث م   نندیشی م یعل
 .کنمیم

 .مونهی نم یازشون باق یز یچ رنی بگ ونیزدم و گفتم: فوتبال رو از آقا یلبخند
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  یندارم ول   یبه عل یو حوله رو دور سرش چرخوند و گفت: کار  دیچی حوله پ ی بلندش رو تو یموها
 . ستیباربدم خوب ن  یبرا

م« به مالک دمی! نفهمباربدم؟ ـَ که   یعل یبرا  یول دهی م  ن«ی»همچن  یمعن ای گردهیبر م تی که اون »ـ
 باشه.  تونستی فوتبال نم 

 !کردی م انیراحت احساسش رو نسبت به شوهرش ب  چه

 گرم باشه که حال همه رو خوب کنه.  قدرن یا تونستیسوزان م  شیهم اون آت یگاه

 ! ست؟یدرخشنده خوب ن یآقا یبرا -

 . دیبشه رو پرس رش ی که ذهنم مهلت نکرده بود درگ یسٔوال بهار

مراعات کنه   دیقلب داشته و با وندیباربد پ شی سال پ ستیلب زد: آره حدود ب  یبا لبخند تلخ آواخانم
 !شم؟یم  فشیمگه من حر یول

 !کنندی م دیاز من سف ییپدر و پسر چه مو نیا دین یبب دیستین

خونه رو   هانیبدم به ا امیبردارم ب شبندیرو گفت و از جاش بلند شد و گفت: من برم چندتا پ نیا
 . دیکن  ییرایاز خودتون پذ دیول نکنن... شما هم راحت باش  فیکث

تو فلش...  خالصه   ختمیر دیجد لم یمبل برداشت و به دستم داد و گفت: ف یرو از رو  ونیزیتلو کنترل
 . دیخوش باش 

 کردم. انیرو ب  امی احساس واقع رفتی ها باال مکه آواخانم از پله  یوقت

 !دیدار یخوب   هیروح یل یخ -

 . دیبا لبخند آواخانم فکرم پر کش  یزدم ول یلحظه فکر کردم نکنه حرف بد هیها متوقف شد پله  یرو

و چهارساعته    ستیکه ب یو از دست پدر و پسر  یبر ی لذت م یاز همه چ یکن یخودت زندگ  یاگه برا -
 .کنمیم ی خودم زندگ  یوقته برا ی لی! من خیخور ی رو مختن حرص نم

 نه. ای کنمی م یخودم زندگ  یدارم برا دونستمی ناخوداگاه شکل انحنا گرفتند. من که هنوز نم هاملب
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که کل خونه رو برداشته بود حول و   یاپسرونه  یهای باز بزن و بکوب و مسخره  یعالمه صدا هیاز  بعد
 رو بردند. فشونی تشر یگرام یهاست یبود که فوتبال  کی حوش ساعت 

 ل ینا

 

 [09:46 14.08.20, ]یگان یبا     

 یتو  میو رو کرد رفت ری که بهار خودش رو هزاربار ز ن یو بعد از ا میزباله رو برداشت یمشک یهاون
 . اطیح

و فراز جلو   نیحس ،یعل یهاو گل یمهد یهات ی ش نیکل یهمه  ری رو به روم تصو یصحنه دنید با
 چشمم اومدند.

 

 [09:46 14.08.20, ]یگان یبا     

24 

 

مشغول  یگلقرمز گل  یهابند شی شون با پولو شد. هرسه نیزم  یاز چشمم افتادند و ابهتشون رو کالً 
هم   نیو حس دیگل سف یگل زرد، مهد یبود، عل ی . فراز گل قرمز کردی بودند. منتها رنگ گلشون فرق م

 .دمیکه د اشژامهیو ب  یبودم جز مهد دهیند یمنگلگل  ستی. فوتبالیگل نارنج 

  زیاونا رو بر ای گفتم: فراز ب  کردی م یرو خال  وهیم یهارو قورت دادم و رو به فراز که داشت ظرف  امخنده
 .  لوناینا نیا یتو

 !یباز هم به تو خواهر  یو گفت: خدا عمرت بده ال  دیجاش پر از

 کم مونده بود صادرم کنه خونه فراز.  یفرزند بود و مهدخواهر و برادر داشت چون تک  یعقده  فراز

 . ریمن بگ یهم برا  یک یهم گذاشته بود نگاه کرد و گفت:  یکه رو ییهاوان یبه ل یمهد
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 .دیتونم!... تو زحمت افتادغذا رو کنار زد و گفت: شرمنده یهاظرف  نیحس

 . لونینا یوت  ختی ها رو رو چنگال  قاشق  یعل

 دور هم...  میداداش؟! خوش بود هیچه حرف نیا -

 شد.  ادیو پاشش ز ختیکم ر هیاطرافش نگاه کرد و عاجز گفت: حاال  به

 . دیچ یپ قیمون تو آالچخنده  یصدا

 . دیدیزحمت کش ترش یسه نره غول هم ب نی. از اکینه ک دی! نه شام خورددییبفرما -

 تر بود.کم پاششوخت یاشاره کرد که ر قیآالچ یگوشه به

 . خوامی دست بهار رو گرفت و ادامه داد: زحمت دادم... عذر م  یمشک  لونینا نیحس

 .می نکرد یکار  کنمی زمزمه کرد: خواهش م بهار

 گرفت و گفت: تولدتون مبارک!  نی دستش رو به سمت حس یجعبه  دیترد با

 .دی هاش گردصورت بهار و دست   نیب  نیرنگ حس  یبراق و طوس نگاه

 ساعت رو از دستش گرفت و گفت: ممنونم... یجعبه 

 .کردی بار نگاهش بهار رو له م ری داشت ز نیبه وجود اومده بود و حس  ین یسنگ جو

  یو گفتم: آقا دمیخند یبه مغزمون برسه مصنوع ژنیکم اکس هیهم سکوت بکشنه و هم  کهن یا یبرا
 . دیجا حساب کن هیمن و داداشم رو   ی... کادوستمی ن نیری من مثل دوستم خودش یمیکر

الناخانم حضور و   دیدار  ار یزد و گفت: اخت  ی، لبخند کوتاه و زورکرو به سمتم چرخوند   سرش
 حالم کرده.خوش  یکاف یبه اندازه تونی همراه

از تو بخوره چهار   یکی رش تا بو یبزن پس کله  نیهمچ  گفتی م طونهی! شمیداشت یای ستیرودروا چه
 . قیآالچ یلهی تا از مپنج
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غذا رو  یهاظرف  یخانم باوقار و زن زندگ هیو بهار هم  یسومال  یبای مشابه افراد ساکن کشور ز من
 . میو مشغول در آوردن دل از عزا شد میگرفت

 نیا یشهیو در اند کردمی ور ماون  ورن یرا ا دهیداشتم با قاشقم روغن مونده از کباب کوب گهید من
بهار تازه داشت به   یدختره شکم پروره ول  نیقدر انگه چه یکنم تا کس لیم کی ک یجور بودم که چه

 . دیرسی دوم کباب اولش م یمه ین

  رتتیتا بگبشه ده اتی متر یسانتست یکباب ب  کشهیساعت طول م کی کهنیا یکه بخواد برا یشوهر 
نگفتم و گذاشتم خودش با خودش خوش باشه.  یز ی. چکنهی هم ولت م سیعال اهیگدوغ هفت  هیبا 

 ! ییهای چه دلبر 

  دنیرو برداشتم با با د کیک از دو تکه  یکی و  دمیرو به سمت خودم کش  کیک ین ینامحسوس س  یلیخ
  کیک یو درشت رو زیر یهاشدن اون شکالت  گاناش و شکالت دورش آب دهانم راه افتاد. تصور تکه

 !بردی ابرها م یبعدش من رو رو نیری تلخ و ش یو مزه 

 توجهم رو جلب کرد.  نیحس یکه صدا دادمی ام صفا مهم آبرومندانه به معده   یو کم   یحساب داشتم

 نه؟ یبهار بود -

 و گفت: بله بهارخانم هستم. دیکف ظرفش کش یمونده  یبرنج باق یهادادن دونه یدست از باز  بهار

 کنم.  اتسه یکه خودم تو ک نیکن قبل ا سهیپاشو برو ماستت رو ک  یعنی نیا

 کرد و گفت: بله بهارخانم... یاتک سرفه  نیحس

کردند. فراز   زیر  نیحس  یهاشون رو روچشم یو مهد  یادامه نداد و ساکت شد. عل  گهیرو د حرفش
 لب زد: از دست رفت! 

 چرخوند.  اشقهی اش رو کنار شقرو تکون داد و انگشت سبابه  سرش

و   دندیکش گهیهمد یخوندن برا  یدست از کر  بیرق یهاق یکه رف شدمی م هوشیاز خواب ب داشتم
 .  میعازم خونه شد
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  میکرد یعذرخواه   یمهمون دنی آلودش بابت طول کشب و از مامان خوا میبهار رو رسوند کهنیا بعد
 مون.خونه  میرفت

توالتم اشاره کرد و بعد به تور پاره    زی م یگفت و به رو یز یچ یاز اطرافم نداشتم مهد یدرک  چیه رسماً 
سرم رو تکون دادم و  جی هام باز بودند. گو فقط چشم دمیشنی پنجره. صداش رو نم  یشده

  بحص یدعوا  یو پ ارمیرفت در ب   ادمیهام رو کفش  یتختم انداختم. حت  یتلوتلوخوران خودم رو رو
 .دم یمامان رو به تنم مال

  یمی کر نیحس یبلند شد. به ارواح عمه  امی اذون گوش یخواب پادشاه اول بودم که صدا  دنیراه د تو
 و نمازم رو خوندم.  هام رو از پام کندملعنت فرستادم و کفش 

و   دمی تخت دراز کش  یراحت رو الی نبودم. با خ ریگخواب سخت  یمن تو ی پر از پشه بود ول  اتاق
 هم انداختم.   یهام رو روکردم و آسوده چشم میساعت نه تنظ  یرو برا امی گوش

 !ستهیخربال  یسرم گذاشتم و داد زدم: لعنت به هرچ یسلنا گومز بالشت رو رو یصدا با

 و سرم کردم.  رونیب  دمیکشو کمدم کش یمقنعه از تو ه یبسته مانتوم رو عوض کردم و  یهاچشم با

نگاه  نهیبه آ کهن یبه صورتم زدم و بدون ا یمشت آب سرد شهی آب مام غرقمقنعه کهنیا به توجهی ب
  داریبمه ینبسته و  یهاو با چشم   دمیتوالت کش زیم یکرم پودر به صورتم زدم. دستم رو رو یکنم کم

 زدم. تعلل نکردم و  یخودم اسپر به  یکم

 

 [09:46 14.08.20, ]یگان یبا     

 . رونی رو برداشتم و از اتاق زدم ب امکوله

هام رو جلوم گرفتم و به سمت  آشپزخونه رو تجسم کردم و دست  ریرو باز نکردم و مس هامچشم
 آشپزخونه رفتم. 

 اپن رو اشتباه تصور کرده بودم. یدکور  یسخت. باز جا زیچ هیقدم رفتم و زرت خوردم به  چند

 و سوختم. ختیروم ر یداغ  زیبه جلو رفتم که چ یتر ش یگرد کردم و دوباره با سرعت ب  عقب
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 حد ممکن باز شدند.  نیهام تا آخرو چشم  دمیکش یبلند  غیج

 

 [09:46 14.08.20, ]یگان یبا     

25 

 

 

مانتوم رو گرفتم و   یو پارچه دمی کش یغ یقدم به عقب رفتم. ج هیاومد.  ینیشکستن ظرف چ یصدا
 وقت نشناسه!   ستِ یُسْمبال   یگفتم: لعنت به هرچ 

 شد؟! یِا...چ -

 !ی. شکست عشق یخوردم مهد یعشق  شکست

هام باز  و جد و آباد بعد از خودش کنم که چشم یرو باز کردم تا دو سه فحش نثار مهد امهچشم
 نشده چهارتا شدند. 

صحنه تئاتر بزرگ   هی یرفتم رو کردمی . احساس م دادمیتند پلک زدم و همزمان مانتوم رو تکون م  تند
  دیدچار نفخ شد اشی گار که تو روز خواست یبدتر از اون حس کس   یرو فراموش کردم... حت الوگمیو د

 شده.

 .دیکاوی تک حرکاتم رو م داشت تک  اشیاسورمه یهاچشم

  راهنیپ یرنگ رو یاقهوه یلکه  خی و مانتوم رو رها کردم. آب دهانم رو قورت دادم و م ستادمیا صاف
 شدم.    کردی م ییخودنما  یحساب یاسورمه یاپارچه  یهاکه با نوار  یدیسف

 و سر تا پام رو از نظر گذروندند.  دندیکردن صورتم کش یصورتش دست از وارس یاسورمه یهایگو

 کردم. یمصنوع یدهانم قرار دادم و سرفه  یرو مشت کردم و جلو دستم

 گچ بود. یداده بود و پاش تو هیقرمز بودند و به درگاه تک  هاشچشم
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 بپوشونه. پاش رو یبرآمدگ  تونستی نم یبود ول یاکتان سورمه   شلوارش

 !د؟یکنی قرار گرفت و گفت: سالم نم  نمونیماب یمهد

 !؟یکنی نم  ینشسته گرفتم و گفتم: معرف  به خون یهارو از چشم نگاهم

و مثالً برحسب   دادمی م  ییآشنا یاول کار  نیچپ. اگه هم یجناب عل یرو زده بودم به کوچه خودم
  یلکه  هیبا  تزویادواردو ا دنیچه خبره! فقط شوکه بودم از د کردی فکر م شدمی مرگ ماتفاق ذوق 

 . رکاکائویش یاقهوه

 !... ادواردو... خواهرم النا.گهید هیاول به ادواردو و بعد به من نگاه کرد و گفت: ادواردو یمهد

  داشیداشت پ یرو گم کرده بود و سع  یز یکردن صورتم شد انگار چ یدوباره مشغول وارس ادواردو
 . دمیام رو جلو کشو مقنعه  دیصورتم لغز یرها شده رو یموها یدستم رو کنه.

 رو جلو آورد و گفت: خوشبختم.  دستش

دستش که به سمتم دراز شده بود ثابت موند.   یکردم.  نگاهم رو  یخودش سر تا پاش رو بررس مثل
 ابروم رو انداختم باال و گفتم: خوشبختم. یتا هی

مترسک واستاده  نهوی: ع د یاز کنارش گذشتم و ناخوداگاه زبونم چرخ یبرخورد  چیبدون ه یسخت به
 سد معبر کرده!

داغ نبود. رهاش کردم و   گهینکردم و وارد آشپزخونه شدم. مانتوم د ی. توجه د یبه سمتم چرخ  سرش
من   یول خوردند ی گرم م  یرکاکائویآوردم همه سر صبح ش رونی ب  خچالی یرو از تو  رکاکائومیش وانیل

 سرد.  یرکاکائویش

 با رم فرق داره.   زهایچ ی لیخ  جانیگفتم که ا -

 کامالً مشخصه. -

 مشخصه؟!  گهیبود! زده من رو سوزونده بعد م  ییآدم پررو عجب

 ات!بخوره پس کله پتیداشت! ت فیچه سه نقطه تشر آی گل سر  یآقا
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روش   ی او نون برشته  ختمینون تست مربا ر هی یکم شد. رو رکاکائوی ش نینشدل یبا سرد عطشم
با طعم  گهید چیسه ساندو خوردمی رو م  چمیکه داشتم ساندو ین یح چیگذاشتم و گاز زدم. ساندو

 کردم و از آشپزخونه خارج شدم. زیفر  لونینا یو به و آلبالو درست کردم و تو جیهو

 شکسته شده رو کنار زدم و رد شدم.  وانیبزرگ ل یپام تکه  با

که مانتوم رو عوض کردم و پماد به شکم قرمز   نیهام رو باال انداختم و بعد انبودند. شونه منینش یتو
 یکرد. چپ چپ به پاها زیو   زیکنار گوشم و یا. پشهدادی افتضاح م یبو  هیام زدم. مانتوم شده

 درازش نگاه کردم. 

 . هیافتضاح چ یبو نیا دمیتازه فهم زتوالتیم  یکش روحشره  یاسپر  دنید با

 رو به در باز کمد کوبوندم که در بسته شد و تعادلم رو از دست دادم. سرم

 خدا! -

 امیقو ییا یخوش و حس بو یبو  نیوگرنه با ا ختیر رکاکائویروم ش  تزویآورده بودم ادواردو ا شانس
 دانشگاه. بردمی رو م  فمیتشر

 .رونیاز عمق فاجعه اومدم ب امی زنگ خوردن گوش  با

 با عجله از اتاقم خارج شدم. اومدی خندون بهار که به نظرم ترسناک م  یساعت و چهره  دنید با

 !قیرف  یمتعال یگاز فشار داد و گفت: صبح عال یبهار شدم و بهار پاش رو رو  نیماش سوار

 تند پلک زدم و گفتم: حالت خوبه؟! تند

 ! امی عال  -

 !؟یقات زد -

 مخدره.« اهینوع گ  هی »قات

 ! زونهی خونم م ن یحس -

 دستم رو به سمتش شکستم و گفتم: خاک تو سرت! مچ
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 حالم رو خوب کنه!  قدرن یا دنشیفقط د کردمی رو عوض کرد و گفت: فکر نم دنده

 ! ؟یبود نیقدر سرسنگواقعًا! پس چرا اون  ستیحالت خوب ن -

عمر درد و عذاب کنه؟! درد نخواستنم رو   هینه بکوبونه تو صورتم و  هی! ؟یشم که چبفهمه کشته مرده -
 دارم.  تی رضا حسی ب یطرفهک یدوست داشتِن  نی . من به همخوامی نم

 ! یلعنت لسوفیو گفتم: ف دمیحال شدم خندو مدارا کردنش خوش  اطشیاحت از

 رم؟ ی دهنت رو ُگل بگ ا یاآلن بزنم تو دهنت  -

اون جعبه   دهی. ورپریاش کنرو سقف اتاقت هر روز نظاره  سی رو با آب طال بنو  دمی! فحش جدچیه -
 ؟یکرده بود میرو کجات قا

 خانمانه. یسر  یهازد و گفت: در مکان  قهقهه

 ! ؟یالمرگ  -

... تو دستم  شدی م جادیابهامات منحرفانه ا کردمیرو تو هرجا م امی تو! جعبه به اون بزرگ  ی احمق -
 !یدیبود، تو ند

 گه؟یساعت بود د -

 نه... -

  راز،یش میکه رفته بود  دی... عدمیخر  یب یحافظ ج هیگل انداخته گفت:  یهازد و با گونه یز یر چشمک
 . هیکوبداره و نقره  روزهی جلدش سنگ ف ی. رو دمشیجا خراز اون
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 کاه. ریآب ز شعوری ب -

  کردمی هماهنگ م یم یکر نی خودم با ننه حس شهیم  فیخرک قدرنیا دونستمی . اگه مدیخند بلند
 رو بزاد.  نی زودتر حس

 کرد. ادیرو ز ویراد یصدا

 .« شودی م یر یگیپوشان و رعد پامشب سرخ یبرتر با مسابقه  گیل یهارقابت  ی»ادامه

 رو کم کردم و گفتم: بهـ...ار!  ویو راد  دمیکش ینیه

 کردم.  یرو کم کرد و گفت: چته بابا؟ قالب ته   سرعتش

 مونه.خونه   تزویادواردو ا -

 هم بلند شد.  یدرپی پ یبوق ها یترمز و صدا  یزد رو ابونیوسط خ  اشی شگیبزرگ هم ب یهمون ع با

 جانم؟!  -

داده. اون افسر کنار دست مثل   نامه یکه به تو گواه یدر اون آموزشگاه رمیجانم و کوفت. گل بگ یاِ  -
 رو ترمز؟! بزن کنار! ی نداده وسط جاده نزن اد یبرج زهرمارت بهت 

 سرش رو تکون داد و زد کنار.  جیگ

 خوب بگو! بگو! بگو!  -

  فیشدم تعر نش یسوار ماش  یا وقت کش رو خودم تحشره یکردن اسپر   یخال یرو از لحظه داستان
 کردم. 

 شده بود.  یاضیو و دهنش شکل صفر ر زدی نم پلک

 !؟یبندیم  یخال  -

 دارم که ببندم؟! ی... مگه من خالبندمی رو م های خال یسه یآره دارم در ک -

 !...مزهی ب -
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 ها! داد. پس نونت تو روغنه  صیتشخ  شهی داد و گفت: راست و دروغت رو نم  هیتک یصندل  یپشت به

 . استگهید یچ هی ستیروغن ن یکنی که مالحظه م  یزرد رنگ عیاون ما -

 چندش! ادبی رو مچاله کرد و گفت: ب  صورتش

جا  جابه رو    نتیماش نیکم ا هیجلو کوچه جا پارک کردنه؟!  ؟یو ببر  فتیتشر یخوا ی نم رهیهمش یه -
 . دیشی نم یروز یب  دیکن بتیور تر غ. دو متر اونمیکن ما رد ش 

 . کردیداده بود و طلبکار نگاهمون م هیتک  اشی آب  سانیبه ن  یپرابهت لیبا سب  یمرد

رو برانداز کردم تا سوژه دست معراج...   پمی که نامحسوس ت میرفتی دانشکده رو باال م  یهاپله میداشت
 خودش.  یبرا دیرقصی سعادت ندم. نزده م  یبود اسمش؟ همون پسر آقا ی... چعادیم

  یطبق معمول پسرسعادت داشت مزه پرون میو بدون جلب توجه ته کالس نشست میکالس شد وارد
 . دادی م لیو چرت و پرت تحو گفتیم  واریو از در و د کردیم

 کف کالس. یهاک ییموزا  یام افتاد روگذاشتم که کوله یصندل یدسته یو رور  کالسورم

  ای شدی رنگشون عوض م ایفقط  نشستمی م ییهای صندل  نیهمچ  یرو یی همون اول راهنما از
 .  شدیم شون کج و معوجدسته

 ! رسوند؟ی آموزش و پرورش نم ری رو به گوش وز  نیا یچرا کس کنهی خدا انسان رشد م به

ام قرار گرفت و با  کوله  یرو ی خاکستر   یلنگ کفش ورزش هیرو بردارم که  فم یخم شدم تا ک  کالفه
 دماغم چشم تو چشم شد.

 . دمیسرم رو بلند کردم و نگاهم رو باال کش یکم

 ؟یدار ی! چرا دست از سر من بر نم رهیرو برق بگ   اتییخرما یاون موها یاله

 انم رهنما. سالم خ -

به گره دادن    یهمه ببرم ول یسالمش رو بکوبونم تو صورتش و آبروش رو جلو  خواستیم دلم
 پاش رو روش سفت کرد.  ترش یکه ب  دمیام رو کشکردم و کوله تیابروهام کفا
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شده بود  ی که خاک امیمشک یو کوله  ستادیام رو برداشت. صاف ازانو جلوم نشست و کوله کی یرو
 رو تکون داد.

 .شهی روش کم م یک نمیپام انداختم بب ینشستم و پام رو رو سرجام

 . کردندی اسکار رو نگاه م یبرنده لمیها نه. انگار که داشتند فاز بچه  یول اومدی در م  واریاز د صدا

 . دییگذاشت و گفت: بفرما یصندل یدسته یرو محتاطانه رو  امکوله

 !دشیفرمود جای خودتون با دخالت ب   یول فرمودمی انداختم و گفتم: داشتم مرو باال  ابروهام 

 ها از جاشون بلند شدند. اومد و بچه واریبرخورد در و د یجوابم رو بده که صدا خواست

گفت. سرش رو چرخوند و   یز یلب چ ری کرد و ز یارو به خاطر آورده بودم. معراج دندون قرچه اسمش
 شد. ره یکه کنارم بود و بهار اشغالش کرده بود خ  یتنها صندل  ینگاهش رو

 بود. ستادهیمن ا یروبهنشستند و فقط معراج رو  همه

 استاد اومد. یتک سرفه  یصدا

که راحت دو متر باهام فاصله داشت   های از صندل یک ی یبه باباش نگاه کرد و رو رغبتی ب معراج
 نشست. 

 پسرش شرمنده شده. یگستاخانه  باً ی از رفتار تقر دیفهم شدی سرخ شده بود و راحت م استاد

زد و مدام به معراج  یبار سرفه کرد و کالس رو به دست گرفت. وسط کالس بهار سقلمه بهم م چند
 .کنهی نگام م  گفتی و م کردی اشاره م

 نیها و اکار   نیه بود بهم بلکه ناراحتم بودم. اکرد ریکه احتماالً دلش  گ نیحال نبودم از اتنها خوش  نه
بودن شرف داشت به درد  حسی و به قول بهار ب  کردندی متر  رو سخت  یاحوال فقط زندگ یحوال

و    میباش شتهباهم دا یرابطه ا چ یه میتون یدونست من و معراج نم یداشتن. خوب بود که بهار م 
 از کارهاش؟  دیکش  یکرد خجالت نم  یکار ها رو م نیا

تموم  تونستمی رو م یکالس بعد ی. چه جور دمیهام کشبه چشم یکه تموم شد خسته دست کالس
 . ختمیریگوله اشک م گوله دیو شک نداشتم با مینشستی م انهیپشت را دیبود و با یکنم؟ کالس عمل 
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  یصندل  یدسته  یشده بود. سرم رو رو یتو بوفه کالس رو ترک کرد. کالس خال کهن یبا گفتن ا بهار
روز   دمیکشی م  یخوابوقت کم هام کم بشه. هراز سوزش چشم دیهام رو بستم تا شاگذاشتم و چشم

 .نمیبش  انهیرا  یجلو تونستمیهم نم  قهیدق هیبعدش 

 الناخانم.  -

 زدم و گفتم: ارادتمند شما خانم رهنما هستم. یصندل یبه دسته یاسرم ضربه با

 د؟ یلحظه به من نگاه کن هی شهی م -

 بود گفتم: امرتون؟  یصندل یدسته یام هنوز روچونه  یرو بلند کردم ول سرم

 باهاتون صحبت کنم. خوامی م من -

 د؟یکنی م کاریچ دیبود گفتم: مگه اآلن دار امیاز خستگ یکه ناش  یآروم و از ته چاه یباصدا

 خارج از دانشگاه. -

من رو    دیسعادت دار یآقا دیو از جام بلند شدم و گفتم: متوجه هست رونیرو صدادار دادم ب  نفسم
 د؟یکنی م جادیو مزاحمت ا دیکنی م تیاذ

با    یراحت نی! من به ارهی قصدم خ دی... باور کنمیو اگه تفاهم داشت میآشنا ش  تر ش یب  خوامی فقط م -
 .کنمی نم یاعتبار پدرم باز 

در برابر  ای ومدیدلم ن دونمی شده بود. نم امره ینگاه کردم که ملتمس خ  اشی آب یهاچشم به
بهش بگم که ناراحت نشه.   یدونستم چه جور  یخلع سالح شدم. نم اشی درخواست مؤدبانه و منطق 

 تونستم. یمن نم

 اش رو ندارم و قصد ازدواج ندارم. یمن آمادگ  -

 . شدیحاکم شد. به ساعت نگاه کردم. کالسم داشت شروع م نمونیب  یسکوت

 مرخص شم از خدمتتون چون کالس دارم.  دیدی اگه اجازه م -

 ...یدار  اریاخت -
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 کرد و گفت: د.  یمکث

خنده.  ریشده بود. خودم رو کنترل کردم تا نزنم ز فیکردم حرفم رو بد رسوندم چون خر ک  یم  احساس
تو سالن   ی. همهمه اشدی جا برگزار م اون یعمل  یهاسوم که کالس یکردم و رفتم طبقهاز جلوش عبور 

 سنگ پا رو برداشته بود.  یک ی یبود که حد نداشت. انگار  دهیچ یپ

مشترکمون نشسته بود. دستش رو برام   یانه یافتاده وارد کالس بزرگ شدم. بهار پشت را یهاشونه  با
 زدم و به سمتش رفتم.  یامه یبلند کرد. لبخند نصف و ن

بهار رفتم  نیخودم رو سرپا نگه داشتم و با گرفتن ماش  یاوه یو آبم کیاز دانشگاه با خوردن ک بعد
  بعد از تموم شدن کارم منتظر آژانس بمونم. خواستمی گرفته بودم و نم   یشرکت. براش آژانس

  یقرمز شده بودند. به آب یهام از زور اشک و خستگدر آسانسور نگاه کردم. چشم یخودم تو ریتصو به
 از اندازه باشه.  ش یاگه از سوزش ب  یحت گهید گفتندیاشک م ادیکه از چشم ب

 ها رو انجام دادم. سه مشت آب خنک سرد ترجمه  با

 یجور ن یحداقل من ا ای دیرقص ی م یندر خودش ب  ی آسانسور برا ی. دکمهشدندی باز نم  هامچشم
شرکت    موقعنیا شهی. همکردی م تمیبلند اذ هیپا یها. وارد محوطه که شدم نور چراغ دمشیدیم

 .کردی کارمند بودم که شرکت رو ترک م نیخلوت بود و من معموالً آخر

نگاه کردم. تند   گرفتی م ری که مطمئن بودم کم کمش دو سه نفر رو ز یاچاره ی و شش ب ستیدو به
حرکت کردم تا بگم    یهام بهتر بشه. عاجز به سمت اتاقک نگهباندرد چشم دی تا شا زدمی تند پلک م

 زنگ بزنند به آژانس. 

رمز  جلوم ت  یقرمز  یکه خودرو کردمی م یرو ط   یتا اتاقک نگهبان یطوالن یداشتم فاصله تلوتلوخوران
 افتاده خانم رهنما؟  یو گفت: اتفاق  نیی رو داد پا شهیکرد. ش

  گفتندیراحت م اشی آب یهابلندش و چشم ییطرف واضح شه. موخرما ریبار پلک زدم تا تصو چند
 . هیک قاً یکه دق

 معراج سعادت؟  - 

 اومده؟  شیپ نتونی ماش یبرا یهستم خانم رهنما. مشکل  عادیم -
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 بهار انداختم و گفتم: نه...  نیبه ماش ینگاهمین

 نگام کرد.  منتظر

 . رنیآژانس برام بگ هی بگم  یمهر  یبه آقا رفتمی کنم داشتم م یرانندگ تونمی ام نمخسته -

 .روقتهی. درسونمتونی م  دیهست چرا آژانس؟! سوار ش نیماش -

  آوردمینگاه کردم. شانس م یمونده تا اتاقک نگهبان  یباق یزدم و به فاصله  نی آروم و سنگ  چندپلک
و خسته شدن ادامه   دنیبه نخواب نیاز ا ترش یب تونستمی . نم دیرسی م نیماش گهید ساعتمیهم ن
 بدم. 

 . دییرو باز کرد و گفت: بفرما  در

 گرم و نرم فاصله داشتم. یجا هی یقدم تا نشستن رو هی فقط

 . دینیاشاره کرد و دوباره گفت: بش  یصندل  به

کل وجودم رو   یاحساس آسودگ  هینشستم.   یصندل ی کردم و رو یکم رو ط یشدم و فاصله   بیترغ
که ادعا   یپسراستاد سعادت و برادر کس  نیماش  یراحت تو الیفرا گرفت. شک داشتم که بتونم با خ 

 بخوابم.  رهی قصدش خ کردیم

 ودم و رادارهام فعال.ب  داریب  یهم بود ول یرو هامچشم

 جان... الدیسالم م -

 . دیچ یپ  نیماش ی تو یدکتر مازن  یصدا

 افتاده؟ یسالم داداش اتفاق  -

 . رسونمشونی حالشون خوب نبود من دارم م  رمی زنگ زدم آدرس منزل خانم رهنما رو بگ -

 سرکار.  ادیحله داداش... بهش بگو فردا اگه بهتر نشد ن  -

 اسفردا جمعه  -
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 [09:47 14.08.20, ]یگان یبا     

 برام بفرست... شنی!... لوکت

 گه؟ ی... امر دیاوک -

 قربانت...  -

 هام همزمان با بدنم کامل رها شدند... راحت بخوابم. چشم الیباخ  تونستمی انگار م نه

 هم... رونیبود و ب  کیتار  نیماش  یو متعجب به اطرافم نگاه کردم. تو دمیترس از جا پر با

 بزرگ!  یلیخ  یانبار  هیبود...  یانبار  هیگذاشتم.  ن ییرو باز کردم و با ترس پام رو پا نی ماش در

 

 [09:47 14.08.20, ]یگان یبا     
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افتاده بودند. دو تا  که حداقل ده متر باهام فاصله داشت  یوار ید یرو ضیو عر  دهیکش یهیسا دو
 ی... صداگهید یو صدا هیدکتر مازن یشک نداشتم برا  اشونی کیبود که  دهیچ یهم پخنده در  یصدا

 سعادت.  عادیم

 حرکتم دست خودم نبود.  اریبه تنم افتاد، انگار که اخت  لرز

. به  گرفتمیسرم رو به باال م  دینگاه کردن به انتهاشون با یکه برا یتر شدند جور بزرگ و بزرگ  هیسا دو
 یبلند غیافتادم و ج  یقیعم یاکرد و درون چاله ریگ یز ی به عقب برداشتن که پام به چ یقدم یسخت
 که صدا نداشت.  یبلند غی ... جدمیکش

قرار   نی رنگ ماش یپوش خاک اسپرتم رو کف  یها. به پاهام نگاه کردم. کفشدمیاز جا پر دهیترس
 داشت. 
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 منم النا نترس!  -

. قلبم انگار تکون  کردمی قلبم رو احساس م عینگاه کردم. ضربان سر یگشاد به مهد یهاچشم با
هام به شماره افتاده بودند و ساکت  . نفس دیتپیم امنهی جناغ س  ری خورده  بود چون داشت درست ز

 شده بودم. رهی خ یبه مهد

 شده؟! یگفت: چ ییناآشنا یصدا

  دندیصورتم چرخ  یرو اشیاسورمه یهاچشم هیآورد. چند ثان نییپا نیماش یسرش رو از باال  ادواردو
 .ستاد یو سپس صاف وا

 . شی ممنون که رسوند -

 !گشت؟ی آخر حرفش به من برم ن«ی»ش اون

 !«نشونیسرم. »رسوند یکلمه اومد تو هی و ترسم  یسست انیم

به خودم زنگ    یمردی... م؟یش  ادهی پ یتونی باال اومد؟ م وزتندی بازوم رو گرفت و گفت: و یمهد
 ؟ یبزن 

  یآبج  هیوگرنه با  دادیم چیسه پ  ری گ یبود به همه چ نی مدلش هم یسرزنشش رو ندادم. مهد جواب
 .کردی گفتِن فراز چشم غره نثارمون نم 

 .ستادمیگذاشتم و ا نیزم یرو رو نمیسنگ یرو تکون دادم و پاها سرم

 .بهیدو غر هیالبته نه شب کردی سعادت صحبت م  عادیداشت با م ادواردو

 .رانیا یاومد دونستمی نم -

 .کردمی قراردادم رو فسخ نم  شدمی اگه مصدوم نم دیبود... شا یاتفاق  -

 .شهی قهرمان م ووهیامسال هم  -

 ! عادیم یگفت  بیچشم بسته غ -
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حرف   یخوب فارس قدرنیادواردو از کجا ا ای کنندی م یهم چاق سالمتبا  قدرنیبپرسم چرا ا کهن یا حال
 . شدیم دهیاز وجودم به سمت تخت خوابم کش یمی رو نداشتم و بخش عظ زدیم

 که حرف بزنم. ینه در حد یادب هم مجبور بودم خودم رو سرحال نشون بدم ول تی رعا یبرا صرفاً 

 !د؟یشناسی رو م گهیو گفت: شما همد دیادت چرخسع عادیادواردو و م نی ب  یمتعجب مهد نگاه

. میدار یبله، ما باهم نسبت خانوادگ  یکه ادواردو رو نشناسه؟! ول  هیو گفت: ک دیمردونه خند عادیم
 . هیادواردو ییِ دادرواقع پدر من، برادِر زن

 .شندیهم م هیک ی ک دم یهم من فهم قدرچه

 !یک یبا لبخند گفت: اوه! چه نسبت نزد یمهد

... من از کنمی سعادت. جبران م یو گفتم: ازتون ممنونم آقا دمیکش یرو از دست مهد  بازوم
 محضرتون... 

  ادیاگه تا مرز داد و فر یصاف و آروم که حت یصدا کیبود؟!  یجور سرد چه یسرد، صدا  یصدا کی
 هی ریتا حرف بزنه تصو کردیدهنش رو باز م  کهنیباز هم آروم بود. به محض ا  یول رفتیهم م

 . بستی بسترش در ذهنم نقش م ی همراه با برف تلنبار شده تو زدهخی یاچهیدر

 !شدیسرد بلند م یاز جا صداش

حرفم رو بزنم و   یصدا نذاشت ادامه نیجز ادواردو نبود و ادواردو با هم  کسچ یصدا ه نیا صاحب
 برگردم خونه.  دمیم حی سرپا بمونم و ترج تونمی گفت: نم 

به ادواردو نگاه کردند و هر دو   کردمی توجه کنند من داشتم قبلش نطق م کهنیبدون ا یو مهد عادیم
 سرشون رو تکون دادند.

رو باز کردم و رفتم  اطیدر ح یاگهیحرف د   چیو تشکرم رو کرده بودم پس بدون ه یکه خداحافظ  من
لنگان و عصا به دست به  ادواردو داشت لنگان یکنم ول  یحرصم رو سر در خال  یداخل. خواستم همه

 .اومدی طرف در م
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تا   دمیبکنم رو کردم و در رو بهم کوب خواستمی که م یکار   نیهم یبرا دمشیکه د وردمیخودم ن یرو به
 شم.  یخوب از حرص خال

 قطع شد.  نی برخورد عصا و زم یو چهارچوب، صدا ید در آهن برخور بیمه  یاز صدا بعد

کرده بود   زی بلند توان رو سرر یستاره بارون خودم رو به اتاقم رسوندم. انگار اون صدا ییهاچشم با
 امیاعتماداز کم یکه ناش یهام کم کرده بود.بابت خواب بدنم. همون خواب کوتاه از سوزش چشم یتو

 . دمیبود لبم رو گز  عادینسبت به م

  یهام رو روتا خود ظهر بخوابم چشم تونمی فردا جمعه است و م کهن یو با فکر ا دمیپوش  یراحت  لباس 
 نعمت خدا بود. نیترهم انداختم. جمعه بزرگ 

 بابت جمعه!  ی مرس ایخدا

 

 [09:47 14.08.20, ]یگان یبا     

29 

 

و شاد   سوختندیهام نمهفته چشم هیدم. بعد از هام رو باز کرچشم دیچی پهلوم پ یکه تو یدرد بد با
 و سرحال بودند. 

 !شعوری پهلوم گذاشتم و گفتم: ب  یدستم رو رو 

 آره؟! شعورمی که من ب -

 . یدست از سرم بردار سر صبح  نیبهار برام که واضح شد گفتم: مرگ حس  ریتصو

 سرم بذارم. یو باعث شد متکا رو رو دیکش  غیج

 بعد ظهره.   ی! ساعت سه ؟یخرس جنگل هیسر صبح چ -

 نشستم و گفتم: ساعت چنده؟!  صاف
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 .میبکش یدست هیورت دارم ببرمت طبقه باال رو  امیزنگ زد ب شی ساعت پ میساعت سه... مامانت ن -

  یک یها هنوز مامان هم خجسته دله نینکردند؟ ا دارمیغرغر از جام بلند شدم و گفتم: چرا برا نماز ب  با
 مونده.   گهیدو هفته د

 داره؟! ی تخت نشست و گفت: چه ربط   یرو مرتب کرد. رو امی روتخت بهار

 . میجا بخونهامون اونامتحان یبه صورتم زدم و جوابش رو دادم: قراره برا یآب

 ! گفتیم گهی د یچ هیمامانت که  -

 نشون شدم.موهام رو باز کردم و مشغول شونه زد کش

 گفته؟! یچ -

 ...یگفت برا -

 !گرهیقدر ادواردو ج...ع چه یساکت شد و گفت: ه هیثان چند

 . ستین ای تو دن رشی که نظ هیت یشخصیب  هی! گره؟یکجاش ج -

قراره ادواردو   یکنند... بال چرا نگفته بود اتقه یمتکا رو به سرم کوبوند و گفت: خاک تو سر بد سل بهار
 شما بمونه؟!  یخونه

 !؟یاز دستم رها شد و با تعجب لب زدم: چ  شونه

 طبقه باال.  یعنیادواردو باالتون باشه...  یمدت هیمامانت گفت قراره  -

 راه بندازم.  یجنگ جهان  هیبا توپ پر در اتاقم رو باز کردم تا برم  بستمی که کش موهام رو م ین یح

 داده بود. هیتک منینش یتو یشدم که به مبل   ییعصا یم که متوجهدرگاه در بود  یتو هنوز

 اش رفتم. گچ گرفته ینثار پا  یارو فشار دادم و چشم غره هامدندون

 شد؟!  یشده گفت: چ زیرفته رو برگشتم که بهار با چشم ر راه
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ز شده تو پآب  یآوردم و عاجز لب زدم: قراره تابستون هر روز ال رونی از کمدم ب ییو مانتو شال
 مون سرو بشه.خونه

 از قبل به هم فشار بدم.  ترش یهام رو ب و باعث شد دندون  دیبلند خند بهار

 روز جمعه!  ؟یبال رو سرم آوردند. اون هم ک نیو ا  دندیدوازده ساعت چشمم رو دور د فقط

 تهران رو پلمپ کرده؟! یهزارستاره یهتل ها یسرخر ما شه؟! مگه شهردار  ادیفلج شده که ب مگه

 یالبته تو همتای بودم و ب  کتاینداشت.   ری نبود. نظ ایدن یتر از من تورو به در کوبوندم. بدبخت  سرم
 . اهیطالع و بخت س

 کهنیبه آروم کردنم داشت. با ا  یاش چندماهه سعهمه  وفتادهین  یحاال اتفاق کهن یبا گفتن ا بهار
هم شام نخورده   شبیاشتها نداشتم... د یر هم گذشته بود ولصبحانه نخورده بودم و از زمان ناها 

 ها فقط حرص به خوردم داده بودند.انصاف  یبودم ب

  زی برام تجو اشی که بهار با مخ فندق یآب قند وانیل یمهد  یدر خونه و پشت بندش صدا یصدا با
 کرده بود رو پس زدم و از اتاق خارج شدم. 

خنده،   نیتر. سوزنده سوزوندی و داشت تا ناکجاآبادم رو م اومدی م منیاشون از نشهر خنده هر  یصدا
 مامان بود.  یخنده

لنگش   قی و رف فکری ب یمهد کهن یبه صورتم زدم و به جمعشون اضافه شدم. بدون ا  یمصنوع لبخند
 رو آدم حساب کنم رو به مامان کردم. 

نتونستم و گفتم: از   یو گلگونش ول  دیصورت سف یرو بکوبونم تو امی دق و دل یداشتم همه دوست
 م؟ یکجا دستمال بردار

 !یشگیهم  یجاهمون گه،ید نتی کاب یکشو یاول به پسرها و بعد به من نگاه کرد و گفت: تو مامان

 آلود »!« جمعشون رو ترک کردم. حرص  یهاو با قدم   دمیکش یق یعم  نفس

 بلند نگاه یهابه پله  یطبقه دوم. هرچ میرو برداشتم و با بهار رفت ازیمورد ن  لیو وسا ندهیشو مواد
 . شدی م تررمعقول یساکن شدن ادواردو تو اون خونه برام غ کردمیم
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 بود.  کیبود خونه کوچ  منیآشپزخونه و نش یکه درست رو یبه خونه انداختم. به خاطر انبار  ینگاه

سالن جمع جور که  هیو  کیکوچ یآشپزخونه هی، اتاق خودم بود یاتاق داشت که اندازه هی فقط
 فرش شده بود.  یمیقد یکفش با دو فرش دوازده متر 

غروب   دی . فقط بهار سرش درد گرفت بس که غرغر کردم. داشت خورشدینکش  یکردنش طول  زیتم
 که بهار رفت.  کردیم

 رو شستم و با حرص تکونشون دادم. هامدست

  کنی مون چتر انداخت. من نخوام با بازخونه اومد تو  یالک ی! پسره پررو الکهیزی خجالت هم خوب چ -
 نم؟ یرو بب  یک دینشست و برخاست داشته باشم با  ووهیاسبق 

 من رو...  دیشا -

 . دمیگشاد چرخ یهاچشم با

 داده بود و عصاش دستش بود.  هیبه درگاه آشپزخونه تک ادواردو

 ... شما... یعنیتو...  -

 گفت: اون پسر منم؟! باآرامش

 تا پاش رو از نظر گذروندم.   سر

 پ نه پ فرازه.«  »

 !؟یینبود بگم آره تو  یادبی ب

 بله شما.  -

 بهتر بود. یجور نیا

 ! ؟یچرا ناراحت -

 ! تزویا یآقا دیدال آخرش رو جا ننداز -
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 ؟یدار  یز یچ ن یهمچ ای یشدند. گفت: مشکل هج زی هاش رو چشم  دندیکوتاهش باال پر یابروها
 الفبا برات محترمه؟ 

  ابری ب  یآسمون مهتاب هیزل زدم . انگار داشتم به  اشیاسورمه یهاکردم و به چشم یاقرچه دندون
 .کردمی نگاه م

 همون طور که الفبا برام محترمه... -

اشتباه   یهام یکه تصم ییهارو از نظر گذروندم و گردنم رو کوتاه کج کردم و ادامه دادم: آدم  سرتاپاش
 برام فاقد احترامند.  رندیگیم

 !؟یاز بودن من ناراحت یکنی رسمًا اعالم م یدار  -

 سؤال قدرن یبا ا -

 

 [09:47 14.08.20, ]یگان یبا     

 شک کنم؟! تونییرای به گ دیبا

 . رونی رو به هم فشار داد. نفسش رو صدادار داد ب اشی گوشت یهالب

 ... ذارهیکه به الفبا احترام م ینسبت به کس امیی رایگ -

 . کنندیم ت ی خودشون رو رعا میوسط حرفش و گفتم: الفبا و کلمات حر  دمیپر

شربت خنک بود. طعم  وانیل هی دن یخوردن ابروهاش مثل هورت کش  وندیهاش و پش شدن گو  قرمز
 !خی یهاو با تکه   یینعنا

 شد. درگاه گذاشت و مانعم  یرد بشم که عصاش رو جلو خواستم

 یهاحرف   هیکه برپا ستمین ی... من آدمیرهنما بکن یآقا یتو تلفن برا یتونستی رو م یسخنران  نیا -
 انجام بدم رو بزنم.  خوامیکه م ی کار  دیدختر بچه ق هی

 بد به سنگ خورد ال...نا! رتی تٔاسف تکون داد و گفت: ت یرو از رو  سرش
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الم اسمم رو   یبدنم رو حس کردم. جور  یشدن موها  خیخاطر تلفظ افتضاح اسمم از زبونش س  به
 .شهیکه الم داره چندشم م یااسمم و هر کلمه  دنیتلفظ کرد که مطمئن بودم تا چند وقت از شن 

 تر بود.بچه؟! ته تهش پنج سال ازم بزرگ  دختر

... نه یکرد ی جماعت رو درک م یران یا فرهنگ یزن یم حرف  یکه روون فارس یصدم  کی  یکاشک -
  دسته سه می ت کنی باز خوادی ... حاال اون ممیکن رونیمون برو از خونه   یکس ستیآقا... تو خون ما ن 

 !  یتیس ینارس ی تزویادواردو ا ایباشه 

 .کشهی به طور واضح حس کردم که نفس نم  یبه عصا زدم و عبور کردم ول یاضربه 

 

 [09:47 14.08.20, ]یگان یبا     

30 

 

 

رو ول   یخانم منظومه شمس دیخورش کردمی . احساس م نییها رفتم پابلند و محکم از پله یهاقدم  با
 مانتوم رو باز کردم.  یباال یبدن من. شالم رو شل کردم و دو دکمه  یآورده تو  فیکرده تشر

باشه. قارچ و   دهیش به هم نچسبهارشته   یرو خوب دقت کن رشیتازه باشه... پن  تزاشیپ ری خم نیبب  -
 ...یر یتازه هم بگ یفلفل دلمه هم حتمًا ترد باشن... آها نعنا

 کنم.  ادداشتی امی ... اصالً بذار تو گوشینوشتی م یز یچ یکاغذ هی  یمادر من خوب رو -

 .گهیخاک تو مخ به درد نخورت مامان جان چندتا خرت و پرته د -

 ... حانِ ی اش ضربه زد و گفت: رصفحه  یآورد و رو رونیب  بشیرو از ج اشی گوش یمهد

 حرفش و گفت: نعنا!  دیپر مامان

 دقت شود خوب رشته شده باشد... رشی تازه... پن ی تزایپ  ریتازه... خم  یو گفت: نعنا  دیخند بلند
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هام رو به اسم دست زدن به هم زدم و گفتم: دستتون درد نکنه  و به نوک انگشت  شدمی خونه م وارد
 از شما انتظار نداشتم مامان. داداشم،

 شده؟  یز یخم کرده بود سرش رو بلند کرد و گفت: چ یمهد یگوش یکه گردنش رو رو  مامان

 ... فلفل قرمز؟! یمامان قارچ و چ  -

 ! یازد و گفت: فلفل دلمه  یمهد ینهیبه س یاضربه  مامان

 و لب زدم: با تو هم هستم. دمیرو قاپ یمهد یجلو رفتم و گوش   طلبکار

 .رونینگاهم کرد. نفسم رو صدادار دادم ب  نتظرم

 تو خونه! دیآورد بهیغر هی د؟ینظر من رو بپرس   دینبا -

 . ستیمنظورت ادواردو که ن  -

هتل بمونه؟!... پسر   یپاش چه جور   نیخدا با ا نگاه کردم که مامان گفت: بنده یچپ به مهد چپ
 .هیری سر به ز

 ! ره؟یکجاش سر به ز ایتالیآ ا یمشهور سر  ستیما رو باش! فوتبال مامان

 پسره...  نیبمونه بعد ا نجایشب ا هیفراز  دیذاری مامان شما نم  -

 به فراز داره؟! یوسط حرفم و گفت: چه ربط   دیاخم کرد و پر یمهد

 کالً گفتم! -

به ما نداره فقط   یخدا کار دخترم اون که طبقه باالست بنده نی!... ببدیساکت ش قهیدق هی: مامان
 دم دستش باشه و...  یمهد کهن یا یبرا

بره   تونستی نم  یبه قانع کردنم کنه و گفتم: مامان جان مهد یسع نیاز ا ترش یمامان ب نذاشتم
  کردهیخونه اجاره م هی رهی تر مپارو هم باال  یهتل؟! ماشاهلل پولش از پارو که چه عرض کنم از دسته

 !شدهی هم شرش کم م یمهد نیمدت ا هی

 . میدی به تو نم یول  هیمون خالخونه میکه بگ میتونستی نم گهیخواسته د یچ هیدخترم بنده خدا   یوا -
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خودمون قبل از ورود به انظار   یتو خونه  دیاتاقم. حاال با یسرم رو تکون دادم و رفتم تو یعصب
 . شنفتمی م اهللیو  گفتمی م اهللی یعموم

و از اتاقم  دمی. لباس پوش دیکشی م ری ام تام رو به مالجم کوبونده بودند که پس کلهروز جمعه یجور 
  یر یپن یکمه. لقمه ژنیتا اکس مون شده پنجحاال که خونواده چهار نفره  کردمیخارج شدم. احساس م 

 دهنم گذاشتم.  یاش رو توخودم آماده کردم و همه یبرا

از خونه خارج   یمتعجب مامان و مهد یهاکه نثار نگاه  یاغرهاسپرتم رو پا زدم و با چشم  یهاکفش 
 شدم.

نگاه از   ی. با تک بوق کردمی م یرو ط   ینامعلوم  ریفرو کرده بودم و مس هامبی ج  یرو تو هامدست
 رو گرفتم. ادهیپ یهاک ییموزا

 ! د؟یبریم فیکجا تشر   یخانم عصب -

 و گفتم: فراز حوصله ندارم خوب؟  دمیچرخ  ابونیمت خ پام به س  یپاشنه یرو

 حاال؟!   یزنی هاش رو برد باال و گفت: چرا مدست  میحالت تسل  به

 انداختم و لب زدم: گند زدن به تابستونم.  یمون نگاهسمت خونه به

 شده؟!  ینگاهم رو دنبال کرد و سرش رو تکون داد و گفت: چ ریمس

اعصابت    یک  نمیکن بب فیرمون نشست و ادامه داد: بپر باال تعررو باز کرد و صاف پشت ف  نی ماش در
 . ختهیرو بهم ر

 !؟یر ی خدا خواسته سوار شدم. حرکت کرد و گفت: کجا م از

 اردو؟  د یری پس چرا نم دیندار یمگه شما فردا باز  -

 و گفت: تو نگران ما نباش.  دیخند

 ست؟ ی ن بیتو ترک  یمهد -
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  لی امامزاده صالح دخ ای میرفتم شاه عبدالعظ  یم دیمن با دیتکون داد. شا  یمنف یرو به نشونه   سرش
 .  یاصل بیتا داداشم بره تو ترک بستمیم

 کنن؟ی نم تتیاذ نیتو زم ؟ ینیبی جلوت رو م های به درک! حقشه!... تو چه طور با اون چتر  -

 ... گهید نمی ب یم -

 زنم.  یم هانی هم از ا نیزم یداشبورد اشاره کرد و ادامه داد حرفش رو: تو یرو به

 ؟ ینگاه کردم و گفتم: مگه مجبور  یرنگ و مشک یآب یهاکش  به

 ؟چه قدر کشته مرده دارن هان یهم یدونی و گفت: م  دی کش هاشی به چتر  یهاش دستسر انگشت  با

 جناب پرنس!   مونیو گفتم: نکش دمیخند بلند

 اش. بودم که ادواردو اومد تر زد به همه  روزیتا د -

 .کنهی رو بدبخت م  متونی! شک نکن که ت ه یآسمون یبال هیاون  -

 ؟یرو خوند  یخبر ورزش  تریت -

 رو بخونم؟  یورزش یروزنامه  تریت  دینه... چرا با -

  یبود دیغوغا شد. با نمونیتمر نی آمد. سر آخر رانیکهکشان« به ا یاشهیش ینوشته بود »شاهزاده -
 . یدیدی و م
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رفته بود   یکمال ی. آقانی بودند تو محل تمر خته یر های خبرگزار  یرو چرخوند و گفت: از همه فرمون
شد تا   چاره ی ب میبود امروز. سرپرست ت  یجا هم معرکه برپا شده بود. به وضعساختمان باشگاه اون 

 . میاالمصاحبه خبرنگارها رو قانع کرد که ممنوع 

 !رسه؟ی به شما م ی!... اومده که اومده چ های بعض  رنیچه جوگ -

رخش   ی! برا کنهی خاطب جذب ماول که خبر خوب دستشون اومده و هرکدوم بهتر پوشش بده م -
هم چند  االنش  نی... همترکونهی اول م فصلمیتو ن یکه چه جور  نیبب  ستایهم که محشره... وا

که روش اسم  یطوفانه! طوفان! لباس رخش  یبعد گیدادن... ل یهوادار   فتی گ شنهادیشرکت پ
 .کنهیزده مفکر کردن بهش هم آدم رو شگفت  ینوشته شده باشه... حت   کی یرهشما  یادواردو

خبر   ؟رهیگی !... چند میز یچ هیبود  ییو رونالدو یجو نده! حاال اگه مس قدرن یگفتم: حاال ا کالفه
 ؟یندار 

. در ضمن  زدندی حرف م  هانیگل و ا ینهصد و پنجاه هزار دالر و آپشن ها کی  یو ادواردو رو یمهد -
پا بذاره تو  یروزگار ادواردو شروع شده... مطمئنم وقت گهیال رفته االن دو رونالدو سنشون با یمس
 داره.  وئرفال ونیل یم ستیاالن هم صد و ب نی... هرچند همشهیکه هست مشهورتر م ین یاز ا نیزم

آوردم و اسمش رو تو   رونیب  بمیرو از ج  امی . با عجله گوشدندیپر رونیبه طرز خودکار ب  هامچشم
 زدم.  نستاگرامیا

  نیهزارتا دنبال کننده. کالس کار ا  ستیو دو ونیلیفقط صدتا پست داشت و صد و هفده م شعوریب
 . رسوندی رو م  اشی تیسیاوج نارس  نی نداشت و ا یادنبال شونده چیجا بود که ه

 بود!  یآدم از خودراض ! عجب ؟ینفر رو دنبال کن  هیکه  خورهی عالم بر م یمثالً به کجا حاال

 ! ست؟یو نهصد و پنجاه هزار دالر؟ کم ن  کیاش همه -

. درسته مصدومه و ستیهم ن اشی صدم قرارداد اصل کی یاندازه ایتالیا یمثل ادواردو تو یکی  یبرا -
  ادین تونست ی . کارش هم مشکوکه... مهیتزویباز هم ادواردو ا  یعقد قرارد باهاش مشکل داره ول

 . هیتزو یباز هم ادواردو ا یرو مخمه! ول  یلیپسر خ  نیا دونمی ... نمرانیا

 لب زمزمه کردم: فعالً که عامل سلب آرامش منه. ریباال انداختم و ز یاشونه
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  یبستن هی یساعت رو به رو می بعد از ن  میحرف زد یو از هر در  میگشت زد هاابون یخ  یفراز تو با
 اضافه؟ مونادی نگه داشت و گفت: فالوده با ل یفروش 

زدم و گفتم: خوبه که  یبودند لبخند اشیچتر  یموها یهیسا ریکه ز اشیمشک یهاچشم به
 . یدونیم

 ماسک بده از داشبورد. هی زحمتی پس ب  -

دردسر   شناسنتی . باز م رمیمن خودم م نینگاه کردم و گفتم: بش  یفروش یکممون تا بستن یفاصله  به
 .شهیم

 . شناسنی نه بابا نم  -

  یرو رو نکش یها ماسک رو برداشتم و به دستش دادم. عاز ده  یکی اکراه در داشبورد رو باز کردم و  با
 جا کرد. بهصورتش جا 

 . شناستتی نم نتتی هم بب ییواال خانم صفا -

 . هاستینجور یما ا یتیامن ری تداب -

که پسر    رفتی م شی پ یاشت به طرز عادد زیشد. همه چ یفروش  یشد و وارد بستن ادهیپ  نیماش از
رنگ    رییفاصله تغ نیبهش گفت که از هم یز یشد. چ ک یکوتاه و مردد بهش نزد یهابا قدم  یجوون 
 سر فراز.  ختندیبودند ر  یفروشی بستن یآدم تو  یآن هرچ کیفراز رو حس کردم. در  یچهره 

 یصفحه یزده گرفتم و رو. نگاه نگرانم رو از مردم ذوقدیچ یپ  نیماش یتو اشی آالرم گوش  یصدا
 .دادی مامان فراز رو نشون م ،ییسوق دادم. عکس خانم صفا اشی گوش

رو برداشتم. تماس رو   یانداختم. دستم رو جلو بردم و گوش یفراز و بعد به گوش  تی به وضع ینگاه
 وصل کردم و گفت: جانم خاله؟ 

خودت رو برسون   ی... هرجا هست میبابات از حال رفته... بدبخت شدکه  ایب می فراز بدبخت شد یوا -
 . میخودمون  ابونیخ  مارستانیب

 و اصالً متوجه نشده بود که مخاطبش الناست نه فراز.   دیلرز ی صداش م خدابنده
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نفر   یس ستیب ونیشدم. فراز م  اده یندونستم و پ   زیرو جا دیبوق ممتد به خودم اومدم. ترد یصدا با
گفتن   ییصحرا  یآقا ییصحرا یآقا  ی. صداشدی کلمه داشت خفه م یواقع یکرده بود و به معن  ریگ

 بهم وارد کرد. یتلنگر   ییلرزون خانم صفا یکننده گم شده بود. صدااون همه خطاب  ونیمن م

با   ییصحرا یاون همه آقا ونیفراز انداختم و م یهایچتر  یکشته مرده یدخترها وونیرو م خودم
 گفتم: فرا...ز.  دهیو کش ینسبتًا بلند یصدا

 نبود.  ری در قرن اخ یهوادار  چیمشابه ه لحنم

 یتر من که با قد کوتاه  یرو دنینفس کش یملتمس فراز برا یهاچشم  یها از روو نگاه  دیخواب  همهمه
هواداران  لیتحو ی. لبخند ژکونددیبودم لغز ستادهیا اشی متر  یسانت  ستیب یازش در فاصله 

 . مارستانهی متعجب دادم و در گوش فراز گفتم: بابات ب

هاش گشاد شدند و اخم کرد. اعالم خبر. فراز چشم یکشفم نکرده بود، ساخته شده بودم برا  یکس
دنبالش رفتم. تا   شدی م دهیکه صورتمون تاب یو نور  های به گوش توجهی ها رو پس زد و من بهوادار

تنش بود دوان  یفروش ی بستن  دیپسر جوون که لباس سف هیده بود که مون گهیچند قدم د نیماش
 ! دییبفرما کنمی رو به سمتمون گرفت و گفت: خواهش م یدوان به سمتمون اومد. ظرف

  یمحال بود باور کنم که اون ابروها دمیدی خودم نم  یهااش رو برگشت اگه با چشمرفته یهاقدم  فراز
 بشند. درهم  ینجور یا تونندی م داش یناپ

 همچنان روشن بودند و من داشتم هان ی دورب
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 . کردمی م  شیر  شیهام رو رانگشت یهاو کناره  خوندمی فراز رو م  یاحرفه  یزندگ یفاتحه 

 . ختندیر نی زم یها روو فالوده های ظرف بستن ریزد ز  یحرف چیه یب  فراز

 داخلش پرتم کرد. ییجورا هیرو باز کرد و  نیرو گرفت و در ماش دستم
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  ییبه رسوا دیاآلن با دونهی که نم دونستمی که ذهنش درحال انفجاره. م دونستمی نشدم. م  ناراحت
 بود.  مارستانیب ی که تو یبه پدر  ایبعدش فکر کنه  قهیچند دق

شده   یو عصب زدی که فراز داشت هواداران رو پس م ییهااکثر عکس  یمن هم بد شده بود. تو یبرا
گفتند من اون  یاش. مخاله  ایاش عمه   ایکه من خواهرشم  نوشتندی نم  شکی بود من هم بودم و ب 
 ام خونده شده بود.شده. فاتحه یرخش قاط  میام که رفته با هافبک ت ییاشتهادوست دختر خوش 

 بهشت زهرا! دربست
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  نیگاز گذاشت. ماش  یدنده فشرد و پاش رو رو یبسته شد. دستش رو رو یبلند یبا صدا نی ماش در
 از جا کنده شد و به حرکت در اومد. 

خودم رو دوست داشتم کمربندم رو بستم  یل یکه من خ ییجاو از اون  کردی م یرانندگ  ییسرعت باال با
 بود.  دهیشده بود و با دو دستش سفت فرمون رو چسب رهی درهم به جلو خ یفراز با ابروها یول

  کردم یم اطیهم احت دنمینفس کش یصدا یبرا یحکم فرما شده بود. حت نیماش یتو  ینیسنگ سکوت
 خشم فراز به سر و صورت من نخوره.  یهاتا حداقل ترکش 

 مارستانه؟ یکدوم ب  -

 خودمون.  ابونیخ مارستان یزمزمه کرد. مثل خودش گفتم: ب  آروم

 فراز... گمی: مدم یمردد پرس قهیاز چند دق بعد

 ه؟یچ -

 ! اشه؟ی عذرخواه یمن هم رفته. به جا یمنه؟! انگار نه انگار آبرو ری ! مگه تقصهیچ کوفت
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 ؟ یبگ یخواستی م ی. چ هی!... مغزم اآلن قاطدیخوب ببخش یل یخ -

 ؟ یباش کیهتل المپ  قاعدتاً  دینبا -

 .کنمینم  یمدت باز  هیدارم  نگ یهمستر ی دگیکش -

 ؟ یگیچرا حاال م -

 !یدینپرس -

که کوفتمون شد.  میدو قاشق فالوده بخور میخواستی شدم. م رهیخ  رونی بهش رفتم و به ب یاغره چشم
و   رونیب زدم ی من از خونه نم ختیری بود. اگه اعصاب من رو به هم نم  تزویادواردو ا ر یاش تقصهمه

 .داشتمی گر رو مسوءاستفاده یهاروزنامه  تریاسترس ت دیاآلن هم نبا

  یاز رو یفراز شدم و سر  یرو باز کردم. وارد صفحه نستاگرام یآوردم و ا رونیب  بمیرو از ج  امی گوش
 پست فراز بهش ارادت کرده بودند.  نیآخر ریدند زتا تونسته بو وریتأسف تکون دادم. ملت غ

 رو بردارم؟ اتی فراز گوش  -

 کار؟ یچ یخوای م -

 هات رو ببندم. کامنت  -

 رو برداشتم و گفتم: قفله که!  اشی پام انداخت. گوش  یرو از جلوش برداشت و رو اشی گوش

ها رو  شدم و کامنت  نستاگرامشیصورتش گرفتم تا رمزش باز شد. وارد ا یرو جلو   یگوش هیچندثان
 ام سرزنش کردم.  از ذهنم خودم رو بابت رفتار عجوالنه  یاو گوشه دمیکش یبستم. آه

 ؟یر ی دو قدم رو خودت م نیرو پارک کرد و گفت: ممکنه طول بکشه. ا نی ماش مارستانیب یجلو

 شد.  مارستانیشد و وارد ب ادهی و ماسک پ نکیزدن ع شدم. بدون ادهیرو تکون دادم و پ  سرم

 اطمونیکنم. در ح  یرو ط  ریخط مس کی یهاک ییموزا ی از رو کردمی م یانداختم و سع نیی رو پا سرم
 .اومدیسالن م  یاز تو یمهد یهااد یداد و فر یبهش زدم و وارد شدم. صدا یاباز بود. تنه  مهین
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 هی کردمی تحمل م دیباال خاموش بودند. با یطبقه یهاشد. المپ  دهیناخواسته به باال کش نگاهم
 نباشد حال دوران غم مخور! کسانی : دائما یراز ی . به قول خواجه حافظ ششدی تموم م یجور 

آوردم و هلشون دادم کنار در. وارد خونه شدم و از عمد در رو محکم   رونی رو با پشت پا ب هامکفش 
 فرما شدم.  فی تا بفهمند تشر بستم

 ... یگفت: ال  یوجود ندارند وارد اتاقم بشم که مهد کهنی با فرض ا خواستمیم

 ؟ ین یآرامش روح و روان خواهرت رو بب ی. قصد ندار زمی تو سرم بر یخاک هی! بذار برم یال جان

 هوم؟  -

 لحظه.  هی ایب -

 طعنه گفتم: وسط فوتبال بد نباشه؟  با

 نداره. ی بی رعده ع  یباز  -

 جناب؟ ی کنارش نشستم و گفتم: امرتون عال ینفره  کیمبل  یرفتم و رو  نییپله رو پا تک

به حق تک تک    یدستش بود. کور ش اشی مقابلم نشسته بود و گوش یمبل سه نفره  یرو ادواردو
 فالوئرهات. 

 ؟ یبخر   لهیباال وس یطبقه یبرا یبر  یتونی فردا م -

 بخرم؟  یگفتم: چ  متعجب

 جا باشند. خودش اون  لیوسا خوادی ... ادواردو مهیاثاث -

 ! یآخ

  لیزل زدم و گفتم: مگه وسا کردندی م امی که داشتند وارس یاسورمه یهاکردم و صاف تو چشم اخم
 ما چشونه؟

  خوادی... م یال  ستین شونیز یشر و دعوا هستم گفت: چ دنیکه متوجه شد در حال طلب یمهد
 کنه.  یاحساس راحت
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 گربه داده!  لی شام تحو یزبونشون رو برا شونیا ینگاه کردم و گفتم: انگار  یبه مهد  یرچشمیز

 : درست حرف بزن!دیمبل کوبوند و غر یچوب یدسته یرو رو اشی گوش ادواردو

 .زنمی واهلل درست حرف م -

 انداخت.  تیبلند گزارشگر وسط بحثمون پاراز یصدا 

 درخشنده!  یرعد! عل میت یهافبک جلو تاخته یدروازه! گ...ل برا یتو... -

 !یعل یدار  ولیبه هوا پرتاب شد و داد زد: ا یمعمول کوسن دست مهد طبق

 اش؟ ی شناسی شده بود لب زد: م قیگل دق یصحنه   یرو ادواردو

 . قمهیها بابا رف  -

 . ستی جذاب ن کشیتاکت -

 !ی! گل به اون قشنگونیزیتلو یبزنم تو دهنش بچسبه صفحه یکی  کردیم  هیداشت توص طونیش
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 بود!  یز ی هم گل تم یل یخ -

 ؟ یستی بهم انداخت و گفت: فوتبال ینگاه

 و گفتم: نه. دمیهم کش یهام رو رو دندون

 ؟ یفوتبال؟ کارشناس داور  یمرب  -

 !یتیس ینارس هیآدم منصفم نه  هیمن  -
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 ه؟ یچ یت یسینارس ه؟یداد و گفت: منظورت چ هیمبل تک یو به دسته دیمبل باال کش یرو رو  خودش

  دینکن ریذهنتون رو درگ ستین یمهم  ز یزل زدم و جوابش رو دادم: چ ونیزیتلو یبه صفحه  تفاوتی ب
 ...یو خودخواه  ینیبخودبزرگ   ه،یتیاختالل شخص هی

 .هاهیما نیتو ا یز یچ هیرو تکون دادم و ادامه دادم:  دستم

 بود.   تمیاز موفق  یآلودش به سمتم حاکو نگاه اخم یمتجب مهد یچهره  یول دمیدی رو نم  اشافهیق

 ؟ یگ ی پوزخند صدادار ادواردو نگاهم رو روش لغزوندم و لب زدم: برا خودت جوک م  یصدا با

 به خودم زحمت بدم.   ستین یاز یاش فراهمه نکه سوژه یوقت -

 !یبر  ای شاد از دن -

 ؟ یکنی خودت بحث م از  تربا بزرگ  یکشی بس کن النا! خجالت نم -

  ی! مسخره نکن! بزرگ؟یگیتر؟ کو؟... آها خودتون رو مهر دوشون نگاه کردم و متعجب گفتم: بزرگ  به
 به عقله نه به سال.

 نگاه بهش بنداز.  هیکردم  رکتیدا ویدیو هیجوابم رو بده ادواردو گفت: برات  یکه مهد نیا قبل

 باشه بعدًا...  -

 !نیاآلن بب  -

 .اومدی به حساب نم  ی مار ی حس بود و بس! ب هیفقط  یکنجکاو

در ظاهر    یفعال بودند ول  یشد. رادارهام حساب  رهیاش خرو برداشت و به صفحه  اشی گوش یمهد
 . کردمیرعد و داور نگاه م یداشتم به جر و بحث سرمرب 

 ! ه؟یچ نیالنا ا -

 !ه؟یچ یکر شدم بابا آروم تر! چ -

 که ازتون پخش شده.  یلمیف نی! انیاز قبل گفت: هم  بلندتر 
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 پخش شد! عی واضح افتادم؟ چه قدر سر یل یزدم و گفتم: خ امی شونیبه پ یاضربه 

 . نمینشستم و ادامه دادم: بده بب  کنارش

دو نفر من   یکی  یواضح بود حت  یلی خ رمیاش ثبت شده بود و تصورو اجرا کرد. لحظه به لحظه  لمیف
 داده بودند. صیتشخ یمهد یرو تگ کرده بودند و عکسم رو از صفحه 

 بدبخت شدم نه؟! -

 .دینارنجک ترک  نهو یع  ی. مهدشیرو آت  ختمی ر  نیقابلمه بنز هی انگار

بان دوم رخش دوست  رو! نوشته خواهر دروازه   جانی! آبرومون رفته! بخون فقط ا؟یبدبخت شد -
 بدتر؟   نیاز ا ی. چ ییرادختر هافبک رخش فراز صح 

 .رهیم ادشونیفردا  وفتادهی هم ن یشاخ یل یاتفاق خ نی بزرگش نکن همچ قدرن یکر شد...م ا -

 ه؟یچ لمیف نیداستان ا یکن فیتعر یخوای : نمدیو غر دیرو از دستم قاپ اشی گوش

 . یفرت فرت سرم داد بزن شهی نم  لیدل گمیبهت نم ی چیه  یگیم  یهرچ یزد باال و بلند گفتم: ه  آمپرم

خونم ! درسته همیکرد  یقاط قدرنیواقعًا من دوست دختر فرازم که ا یجام بلند شدم و گفتم: انگار  از
 سرزنشم! قیزدم و ال یگند هیحرف نزن انگار رفتم   یبرادرمه. پس جور   یول  ستین

  وینقش راد ومدهین خوادیصورت ادواردو تکون دادم و گفتم: تو هم نم یجلو  دوارانهیرو تهد انگشتم
 صافت برترت تو چش و چالمون رفته.   یبه اندازه کاف ی کن  فایرو ا  یس یب  یب

 به من داره.  یمسئله چه ربط نیا قاً یدق دمیلنگش از جاش بلند شد و گفت: نفهم یپا باهمون

 کوب لهشون کنم.و با گوشت  ارمیو سرکشش رو از حدقه در ب یاسورمه یهاداشتم اون چشم دوست 

 . ستمیکم تو ن  ییرای گرفتم و گفتم: من مسئول درک و گ اشی ن یام رو مماس با باشاره  انگشت

 جونت خوش باش من هم با داداشم. قیادامه دادم: تو با رف  یبه مهد رو

 صدادار به اتاقم رفتم.  یهاو با قدم  دمی کوب  نیمتوجه شم پام رو به زم کهنیا بدون
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 توالتم نشستم.  ز ی م یصندل  یکردم و کالفه رو یحرصم رو سر در اتاقم خال  یهمه

 یوارد صفحه کهن ی. جرعت ادمی دست کش نشونیو موهام رو باز کردم و ماب دم یرو از سرم کش شالم
 نداشت.  یمعن گهید یخصوص  ی! زندگهای بودند بعض انصاف یخودم بشم رو نداشتم. چه ب

اسم مامان هم جا   دنیمانتوم درش آوردم. با د بیاومد با ترس و استرس از ج امیگوش  یرو یامک یپ
 خوردم و هم شرمنده شدم.

شام آماده کن.   دهیرو خر تزایمواد پ ی. مهدمارستانیب مشی حالش بد شده ما رسوند یی صحرا یآقا -
 ما. یخونه ادیفراز هم م

 .  نهیتو آ کوبوندمی رو م  امی گوش سوختی نم بمی به حال ج نداشتم اگه دلم شک

افتاده  یبه چه فالکت بهشتیارد ی. تو دمیتر از مانتو نبود رو پوش که کم  کیتون هی رو در آوردم و  ممانتو
 بودم!

مقنعه سرم کنم و   گفتی م طونهیشال رو سرم انداختم ش هی رو بافتم و پشت سرم جمع کردم و  موهام
 خودم رو راحت کنم. 

 خودشون فکر شامشون رو بردارند...  اصالً 

 ! یلی! خ یال  یبدبخت یل یخ -

از   یو خستگ ختمیخودم ر یبرا یام کردم و به آشپزخونه رفتم. چابرافروخته  یجمله رو نثار چهره نیا
 فالوده بود. یبستن  ریدلم گ یتن به در کردم ول 

 کردنشون شدم. زیها مشغول رها و قارچ عد از شستن دلمه برداشتم و ب  یز ی ت کارد
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 . کردمی م یحرصم رو سرشون خال  یها رو ادواردو نسبت داده بودم و همه و دلمه یرو به مهد هاقارچ 

  زیر  زیکالباس ر نهویع جان یو گردنت رو هم ارمیتو از حدقه در ب یاسورمه یهاه...هه! اون چشم -
 رو! حالم بهم خورد.  ختشیبدر یکنم... موها

 ها رو تکه تکه کردم. به تخته زدم و کالباس   یمحکم یضربه 

 !؟یکنی من ُقمُپز در م یکه برا یدار  یتو چ یی. خداذارهی حاال اون برا من کالس م -

 رو از وسط نصف کردم.  دلمه

 داره! ی فیآخ چه ک -

 حالت خوبه؟  یال -

 ! امی خاروندم و گفتم: عال ام رو  کارد گونه یبا لبه  دیخاریم امگونه

 خوب باش!  یجور ن یدلمه لغزوند و گفت: پس هم یهاتکه یرو رو اشدهی ترس یهاچشم یمهد

 زد.  میرو گفت و از آشپزخونه ج نیا

سروصدا وارد آشپزخونه   یب یکه مهد ختمی مجزا ر یهاظرف  یکالباس و دلمه و قارچ رو تو یهاتکه 
 ! یذرت برداره که داد زدم: مهد  هیرو باز کرد. خواست   خچالیشد و در 

 چته تو؟ یو گفت: سکته کردم ال ستادیا صاف

 ! ادیرو جلوم تکون دادم و گفتم: نخور کم م کارد

 . میزنیمحرف    زیآمحاال تو اون رو بذار کنار با هم مسالمت  -

 !رونی! گمشو ب؟یکنی م یآشپزخونه چه غلط یاصالً تو -

 به خدا اومدم آب بخورم.  -

 ! رونیرو ببر ب  فیزود آبت رو بخور و تشر -

 باال برد و گفت: چشم.  میرو به نشونه تسل  هاشدست
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 . ختیر هاک یسرام یآب از دستش افتاد و رو لیاست وانیتخته زدم که ل یرو رو کارد

 !؟ یمهد یکنی م  کاریچ -

 گذاشت و گفت: خدافظ.  زی م یآب رو رو یبطر 

 !دیکش یرو به چه گند  جانیا گایکه رفت سرم رو تکون دادم و لب زدم: ن  یوقت

 شدم.  تزایانداختم و مشغول پخت پ  هاک یسرام یبرداشتم و رو  یاپارچه 

 فر گذاشتم تا پخته بشند. یمطمئن شدم دو تا دوتا تو تزایتا پ که از آماده بودن هشت یوقت

 شده بود! یافتضاح یروز جمعه چه

فراز رو   یاز مامان و بابا نبود. شماره  یو به ساعت نگاه کردم. دوازده بود و هنوز خبر   دمیرو چ زیم
 گرفتم که جواب نداد.

 .  انیانگار قصد ندارن ب هان یا دیشام بخور نیای ب یمهد -

 . دییگرم جلوشون گذاشتم و گفتم: بفرما یتزا یو پ نشستند. د زیو ادواردو پشت م یمهد

 بودم من؟  یدرون دهانم گذاشتم. دختر هنرمند ک  ییتزاینشستم و تکه پ زی پشت م تمندیرضا

 ؟یدیگفتم: نپسند کنهی نگاه م تزایادواردو بر و بر داره به پ دمیرو که بلند کردم د  سرم

 . خورمی نم تزایپ -

 یتزای. مامان من به خاطر اون برامون پادیفرود ب  ششیته ر یداشت که رو یدیشد لیدستم م کف
 !خوردینم  تزایکرده بود بعد جناب پ  زی تجو  ییایتالیا

 . یخور ی م کردمی آورد و گفت: فکر م  نییرو پا   تزاشیپ یتکه مهدس

 . ادیبدم م یک یالکت ریکالً از پن  -

 بخورم.  تونمی نه نم  و گفت: دیکش یرو کم  تزایپ ی رو یهار یچنگال پن  با
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 .رونیب زدی خون فحش فوران م  یبه جا زدمی کاغذ اگه رگم رو م یلبه  با

 بشکن!  مروین هی یپاشو ال  -

  یام گفتم: چقفل شده  یهادندون یکردم و از ال یاخنده یبا حرف مهد دادمی تکون م یرو عصب  پام
 سم؟یعس  یگفت

 دادند.  حی هام س رو به ز ترجحبس شدن زبونم پشت دندون  یز رو س تلفظ کنم ول  خواستمی نم

 لب زد: تو چته؟! ادواردو

کوبوندم و از جام   زیم یرو رو یاشهیش وانی و ل دمیسر کش زیم یرو ینوشابه   وانیرو همراه با ل ادب
 !ییبلند شدم و داد زدم: مشکل من تو

 وارد چشمش بشه. میبود انگشتم مستق کینزد

 النا! -

 حرفم بشه. ینتونست مانع از ادامه یگر مهد شماتت  یصدا

رنگ کردم و گفتم: عادت ندارم صبح از خواب پاشم   یاشفاف و سورمه یهای گو خیرو م هامچشم
باشه. عادت ندارم   یقدر از خودراض نینفر ا هیتا. عادت ندارم مون شده پنجچهار نفره  یخانواده  نمی بب

 و دم نزنم.   نمیرو بب هانیا یهمه

کوبوندم و    زیم  یرو یقبل  وانی.  اون رو هم مثل لدمیرو هم برداشتم و سر کش یمهد ینوشابه وانیل
 . یاحترام بذار   ری بگ ادی یکن  یبا ما زندگ  یخوای گفتم: اگه م
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برات کمر خم و راست کنن احترام    ستی ن ایتال یا جانیزدم و گفتم: ا زیکف دستم چند ضربه به م با
  استفهیکه انگار وظ  یمثل آدم حرفت رو بزن نه جور  یخوای نم یکی الکت  ریاحترام بذار! پن ،یخوایم

 مسئله رو باز کنم؟  نیبرات ا ترش یب  ای ی. خرفهم شدمیبگ  دییبرات چشم و بفرما 

  یرو برداشتم و بطر   تزامینکرد. ظرف پ  رییاش تغهزارم هم حالت چهره ده کی  هزارم،ک یصدم،  کی
 بغل زدم و از آشپزخونه خارج شدم.  ری خانواده رو ز ینوشابه 

کردم و به سمت پنجره هجوم بردم و بازش   هیبود. بارم و تخلاتاق کم  یانگار هوا یاتاقم شدم ول وارد
 .دمیکش یقیکردم. کرکره رو کنار زدم و نفس عم 

 داشتم. یحالم رو جا آورد. روز مضخرف   دیوزیم  اطیح یتو یهادرخت  یالکه از البه  یمینس

  یرو در آوردم و با دو سه تا بادگلو احساس راحت تزامیکه ته پ نیبه تن کردم و بعد ا یراحت  لباس 
 تختم انداختم.  یکردم خودم رو رو

که صداش تو   شدمی م دیفراز رو گرفتم. داشتم از جواب دادنش ناام یرو برداشتم و شماره  امی گوش
 . دیچ یگوشم پ

 الو... -

 بلندگو بذارم. یرو رو یبود که مجبور شدم گوش ف یقدر ضعاون  صداش

 .ادیاز... صدات بد م الو فر -

 از قبل گفت: شرمنده النا! تربلند 

 . میترسونی م یشده؟! دار  یچ -

 اش به خاطر من... آبروت رفت... همه -

 .دمیبلند خند یمصنوع

 شده. ی! فکر کردم حاال چوونهید -

 تو صورت مامانت نگاه کنم. شهی روم نم -
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 شهی م یبشم چ ادهیاگه پ دونستمی من خودم م  رهیم ادشون ینداره فردا همه  یبی روت شه بابا. ع -
 خودت ناراحت نکن.  یپس الک 

 ممنونم...  -

 ؟ یمون ی ام گرفت و گفتم: چرا مواقعًا خنده   بارنیا

 . یستیناراحت ن  کهنی : اد یهم آروم خند اون

 !یخر  یل یخ -

 رفتم بخوابم. مونمی و ادامه دادم: من منتظرتون نم دمیکش یاازه یخم

 . یخوب بخواب -

 تو هم خدافظ.  -

 دادم. هیرو قطع کردم و به تاج تخت تک یگوش

رو هم تحت   امنده یآ تونستیم  عهیشا نی. اوفتهیب یفردا قراره چه اتفاق دونستمی بودم، نم  ناراحت
 ! کردم؟یم کار ی به درک! فردا رو چ   امندهیقرار بده. آ ریتٔاث

اش ! همهشعوری ب ادواردو بود. بالشتم رو با حرص به تشک زدم و بلند گفتم: پسره ر یتقص اشهمه
 اونه. آبروم رو برد. ریتقص

 .هیصورتم گرفتم و تصور کردم که ادواردو  یهام جلودست  یرو تو  بالشت

 . یکنیات بهم من نگاه موق زده یهابا اون گوش  یها؟! بر و بر دار  هیچ -

 هام گرفتم. ناخن  ون یبالشت رو م  روکش

  یجارو کردن داشته باشه بازم تو  آدم  تی هات قابلچشمات سگ هار داشته باشه و اون مژه یهرچ -
شوت   واری و بالشت رو به سمت د ستادمیتخت ا ی. روی ام ارادت کردروز هفته  نیکه به بهتر یهست

 اردک جمعت کنن.با ک واریبه د ی. بچسبنهیهم اقتتیکردم و ادامه دادم: ل
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  یتو ییتخت ولو شدم هنوز المپ رو خاموش نکرده بودم که صدا   یموهام رو باز کردم و رو کش
 اتاقم پخش شد. 

 !  تزو؟ی! ادواردو ام؟یمن مشکل تو -

کانال کولر که باز بود سرم رو   دنیو به اطرافم نگاه کردم. با د  دمیگردنم باال کش  ری پتوم رو تا ز دهیترس
 وبوندم. به تاج تخت ک

 که داره... یخانم روان نینوازند؟ ا ها مهمون  یرانیگفته ا ی ! کدوم احمقشهی احترام سرش نم -

عشق...  یتو... خدا  یاسم برا نیا فیسکوت کرد و دوباره شروع به نطق کردن کرد: النا! ح  هیثان چند
 ور ور کردن! خوردن مغز! مثل دارکوب تق تق تق! یمسخره! خدا

 گفت: زبونش مو داره.  ییایتالیا به

 !جانم؟

 بهش نگاه کردم. مو نداشت که!  نهیآ یآوردم و تو رونیزبونم رو ب   ناخوداگاه

 اگه تو رو سرجات نشونم.  ستمین تزویجورش رو هم بکش!... ا یبه بابات بگ   یتونی نم -
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 ! پسره پررو رو نگاه کن فقط!هاعجب 

منظور شما   تزویا یآقا دیبلند گفتم: ببخش  گهید رفتیمن هم م  یصدا یعنی اومدیاون که م یصدا
 ستم؟یمن که ن

 مرددش اومد: النا؟!  یسکوت حاکم شد. صدا هیچندثان
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 تنگش!  دیخانم هم بنداز -

 آرامش داشت. شهی شب هم انگار نم  -

 دارکوب بشنوم.  یتا خود صبح تق تق تق صدا دین هم کامالً با شما موافقم بام -

 بلندتر از قبل گفت: تق تق دارکوب متعلق به شخص النا رهنما ست.  ییصدا با

 شما!   یعنیگفتم: مرگ تو؟!  یمسخرگ به

 بخوابم.  خوامی کم تق تق کن م -

 که هست!  نهیهم -

 ! ؟یشی خفه نم -

 .شمی اوم...م بذار فکر کنم... نه خفه نم  -

باال مشترک  یمن و طبقه  ! کانال کولر اتاق یجوابم رو نداد. نگاه از کانال کولر گرفتم. چه مکافات  گهید
 .همتای ب یما نابغه بود! نابغه  یبود. معمار خونه 

 . دمیرو خاموش کردم و پشت به کانال کولر دراز کش المپ

نصفه  یدی د کهوی لطف بهم نکن باور کن جنبه ندارم  قدرنیا ی ول یدوستم دار   یل یخ دونمی م ایخدا -
 ها! سپاس!زاده صالح امام رمی م شمیپا م  یشب

 *** 

وسط   دیتو اآلن با  شعوری ... آخه بستیتو کالس ن  یشکیبکش! فرض کن ه ق ینفس عم یال نیبب  -
 !هیماتمت چ فهممی هم بستن نم شیرو به ر یملمی تو و هافبک ت کهنیا ی از خوش  یسالن قر بد

به   خوانیکه من و برادرم رو م  نیاز ا دیبه خون نشسته به بهار نگاه کردم و گفتم: چرا با یهاچشم با
 حال باشم؟!هم ببندن خوش  شیر

بهش دقت نکرده   هیزاو نی! تا حاال از اهای گیاش گذاشت و گفت: راست مچونه یرو رو دستش
 بودم.
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 ! خوب؟ یبگ یخوایمی ِفک کن چ  یکه َفک بزن  نیطفًا قبل اپس ل  -

 نکشش! قدرن یام پاره شد، اپاچه -

 براش رفتم و گفتم: راستش رو بهشون بگم؟...  یاغره چشم

 من؟  پرسمیدارم سؤال م یزدم و ادامه دادم: از ک  یپوزخند

 بمب همانا.  دنیرکت یدر کالس رو باز کرد. باز شدن در همانا و صدا  یبدون هماهنگ بهار

 سر و صورتم فرود اومدند.  یبه پرواز در اومدند و رو یرنگ یکاغذها

ها داشتند قرار داده بودم به جلوم نگاه کردم. بچه  امنهیس یقفسه یکه رو یگرد و دست یهاچشم با
 . زدندیشاد و شنگول دست م

 مبارک بادا! شاهللی بادا بادا مبارک بادا ا -

 بهشون ملحق شد و گفت: عروس چه قدر قشنگه؟ کارانت یخ  بهار

 مبارکش باد.  شاهللی: ادانشجوها

 مشنگه... یلیعروس خ  -

 مبارکش باد.  شاهللیا -

 داماد مثل فشنگه. -

 مبارکش باد.  شاهللیا -

زدم:    ادیفر دهیبهار زدم و کش  یبه پس کله یاگرفتم و اول ضربه  نیرو از دست نازن   یشاد بمب
 ...د!ی. شخف...ه..

گفت: ساکت! ساکت!  دادیاش رو ماساژ مپس کله  یبه عبارت ایکه داشت پشت سرش رو  ینیح  بهار
 قرمز!  تیوضع

 کتک بخوره؟!  خوادیم یک گهیشدم و گفتم: خوب د  رهی منتظر خ یساکت شدند به دانشجوها همه
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 خانم... ما! هیاجازه حاج  -

زانوم   یمن بود که تا رو یمانتو  نیهم ری گ اشینگاه کردم. کل زندگ  یچپ به صدرا ناظم چپ
 .اومدیم

 خفه!   یکیبه سمتش گرفتم و گفتم: محترمانه... تو  دواری رو به تهد  یشاد بمب

ما رو که دعوت   ه؟یکِ  یعقد و عروس خیتار یبگ یخوای گرفت و گفت: حاال نم واریرو از د اشه یتک سحر
 مگه نه؟  ؟یکنیم

 دعوتمون کنه نگفتم بهتون.  خوادی ها گفت: نمبهش نگاه کردم که رو به بچه  اخم با

 ها باال گرفت.  اعتراض بچه  یصدا

 و گفتم: خف...ه!   دمیکوب بونیدستم رو به تر یکه انگار نماد قدرت بود تو یشاد بمب

قرار داد داره با رخش بعد تو   اردیل یم اردیلی. شوهرت م ایتو دن  دمیند ترس یخفه! از تو خس  یگیم یه -
دو سه آدم  میبر یعروس  هیمرگ تو بذار  ؟یبه ما بد یخوای که م یهست ییلنگ دو سه پرس غذا

 دلمون وا شه! مین یمشهور بب

 فراز برادمه. ؟یکشک چ ؟یچ ی خوب؟! عروس  دهیفقط دهنت رو ببند سع -

باز نکرده بود که   ییلب به بازجو یشدند. هنوز کس  ره ی بدون استثنا بدون پلک زدن بهم خ هابچه 
 استاد وارد کالس شد. 

نگاه کرد و گفت: تولد   نی زم یرو یهای ناچار همه سرجاشون نشستند. استاد متعجب به کاغذ رنگ به
 بوده؟

 بوده.  یعروس یگفت: نه خانم جعفر  نی نازن

 زوج خوشبخت؟  نیهستند ا ی! ک یگذاشت و گفت: به سالمت زشی م یرو رو فشیک  یجعفر  خانم

صرفًا جهت اطالع النا رهنما و فراز    یدعوتمون کنند ول  خوانی چون نم  دینداره بدون دهیلب زد: فا سحر
 ! ییصحرا
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 نه انگار من گفتم داداشمه!  انگار

اش خودش رو نشون داد چون ساله  یجوون س یدانشجوها چرخوند خو   نینگاهش رو ب استاد
 د؟ یما رو دعوت کن  دیخوای نمزد و گفت: درسته خانم رهنما    یچشمک

 ناراحت شدم.  می دار یو جوون  یم یکه استاد صم نیاز ا امیزندگ یبار تو  نیاول یبرا

 . ستیدر کار ن  ی! عروس ه؟یچه حرف نیاستاد دادم و گفتم: نه استاد ا ل یتحو یمصنوع لبخند

 استاد!  گهی کالس گفت: دروغ م یاز گوشه  یناظم  صدرا

 بند.   یلحظه چند نفر رو بندازم رو هی با اجازه استاد من جام بلند شدم و گفتم:  از

 مبهوت سرش رو تکون داد. استاد

!  دیدرست نکن عهیزدم: شا ادی. فردی که استاد بدبخت از جا پر  دمیکوب یتک یصندل یرو به دسته دستم
 مرده؟!  یکشور دموکراس نی! تو است؟ی. نمیبخور یبستن  میباهم بر هیعیبرادر منه طب ییفراز صحرا

 فالوده ن یتر گفتم: بستن بلند  کردمی داشتم صحبت م ومیاوران یساز ی که در مورد درصد غن انگار
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 ! ری بلند گفت: تکب یناظم  صدرا
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. شما  ستی در کار ن یبه خطا رفت، عروس رتونیکنترل پروژکتور رو فشرد و گفت: انگار ت  یدکمه استاد
 . دینی بش دییهم بفرما 

 بگن دوست دخترشم؟  خوانی فراز برادر منه؟! باز نم  دنیتموم شد؟ همه فهم گهیاالن د -

 کالسورش رو باز کرد و گفت: قسمت ما نبود  حوصلهی ب  سحر

 !د یبس کن  گهیخوب د -

 گذشت.  ری خبه  جاشنیزد سرجام نشستم. ا زیکه استاد با خودکارش به م یایپدر ی ضربات پ با

 که النا از بازوم گرفت گفتم: چته تو؟! یشگون ین با

 ؟یدیسعادت رو د یرغضبانه یم یافه یق -

 ! ؟یک -

 ا نشسته.جمعراج سعادت اون -

به خون نشسته به صدرا   ییهاانداختم. معراج داشت با چشم یکه بهار اشاره کرد نگاه  ییجا به
 .کردی نگاه م  یناظم

 من چه!  به

 برا خودش نگاه کنه. -

  ییکه صدا یکالس بعد یبرا میکرد ی قوا م دیو تجد میزدی محوطه قدم م یتو میاز کالس داشت بعد
 توجهم رو جلب کرد. 

 .ذارهی دختره داره که باهاش قرار م نیا یها! چنداره  قهیسل -

نچسبش   یهاق ینشسته بود و رف مکت ین  یرو  ی. صدرا ناظمدمیپام به سمت صدا چرخ  یپاشنه یرو
 .اومدندی داشتند وگرنه دانشگاه به حساب نم یصدرا ناظم  هیها دانشگاه یدور و برش. همه

 ؟ یگیم یچ ی دار حواست هست  -
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  ییکه صحرا یداشت یتو چ کنمی لم داده بود در همون حالت گفت: فکر م مکت ین یکه رو یناظم
 .زنهی چشمش تو رو گرفته و داره باهات رل م

 ؟ یفهمی و گفتم: داداشمه! نم دمیهام غردندون یالبهال از

 .کنند ی دانشگاه پنجاه نفر داداش صدا م نیا یمن رو تو  ای هرهرهر ب -

 صداش رو نازک کرد و گفت: داداش صدرا!   هاشق یاز رف یکی

 برداشتم که بهار مانعم شد.  زیبه سمتشون خ یول  دونمینم  یبه چه هدف قاً یدق

 ! دهی کارها از تو بع نیالنا ا-

 .دمیرو از دست بهار کش دستم

هم  یت یام گذروند و گفت: آخه جذابمقنعه  یتا باالپام  رو از انگشت  اشیمشک  یهاچشم یناظم
 .یندار 

 .دندی»عرعرکنان« خند هاشق یرو گفت و رف نیا

 نباس جذاب باشه.  یک ی برا تو  -

به عقب پرتاب شد و    ی. سر ناظمد یکوب  یصورت ناظم  یتو   یمشت یجمله رو گفت و ناگهان نیا یپسر 
 مرغ سرکنده شدند.  نیع  قشیدوتا رف 

 دستش رو تکون داد و گفت: دستم شکست المصب!... معراج

 ! ؟یمن نگاه کرد و گفت: خوب به

 بود؟!  یمشت چ  نیکردم و گفتم: ا اخم

با حرف داد.   شهی رو نم های نداشت جواب بعض یانداخت و لب زد: آها... قابل یدستش نگاه به
 ... فهمندی از حرف م ترش ی مشت رو ب

 به پاش زد و معراج خم شد. یاضربه  یش تموم نشده بود کسحرف هنوز
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 شدی نم فشون یحر تنهک یبود و معراج  ترش یها بزن. تعدادشون ببزن اون  نیبه جون هم، ا افتادند
 بزنه دوتا بخوره. یکیبود که که  نیته مهارتش ا

 داشون کنه.خدا ج  یبره محض رضا کردی جرعت نم  یبه جون هم افتاده بودند که کس یجور  کی

 برداشتند.  یکار حراست دست از کتک  نیو هجوم مٔامور تی جمع یکباره یشدن  پراکنده  با

!  دیدوستانه گفت: خجالت بکش ی هاالبته در جمع  میکردی صداش م   یمٔامور که ما حاج نیترپرابهت 
 !د؟ یاشتباه گرفت ابونیخ دانشگاه رو با کوچه طی! محه؟یچه وضع نیا

دهنش غرق خون   ی طرف هم صدرا ناظم بود و کنار ابروش پاره شده بود. از اون  نی معراج خون صورت
 هم آخ نگفته بود. شونیک یو  اومدی خون م اشی نیاز ب  ی کیهم  یناظم یهابود. دوتا دوست 

که حقشه دو سه   زنهی م ییها! حرف شهی پسر احمق احترام سرش نم  نیا یمهراب یگفت: آقا معراج
 ارش شه.مشت نث

  ستیدو روز ن د،یکرد و گفت: شما از اسم پدرتون خجالت بکش ترظ یاخمش رو غل یمهراب  یآقا
 ! جانیا نیاومد

 بهش مربوطه!  یهمه چ کنهی پسر خوشگله فکر م نیدهانش رو تف کرد و گفت: اآب  یناظم

 . همه دفتر حراست! دیساکت ش  -

  نی! همه دعوا سر همد؟یاریدختره رو نم نیو گفت: ا دی بازوش رو از دست مأمور حراست کش یناظم
 است. تهیافر

!... خانم رهنما شما  یناظم یآقا دیقرمز شده گفت: حد خودتون رو نگه دار یهابا گوش  یمهراب  یآقا
 . دیاریب فیهم تشر

 .ارمی ب فیتشر خوامی ! اصالً نم ارم؟یب فی جانم؟! من چرا تشر -

 خانم رهنما!  -

 دنبالشون رفتم. امی شونیبه پ یاام رو به بهار دادم و با ضربه کوله  یحاج نیخشمگ یصدا با
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. من و معراج  نوشتی م  یز یکه داشت چ اومدی م یناظم یخودکار آقا یدفتر حراست فقط صدا یتو
  رونیبه ب الیخی بودم معراج ب   ی. من که در حالت آماده باش نظاممیبود ستادهیساکت ا یو ناظم
 . کردیم  زیرو تم  ختشیری ب یافه یبا دستمال داشت ق  یو ناظم کردی نگاه م

هچل    نیا ینگاه کردم. بدبخت به خاطر من تو شدی معراج شروع م یکه از کنار ابرو یخون رد به
 افتاده بود. 

 دم و به سمتش گرفتم.آور رونیب بم ی از ج یز یتم دستمال

 سعادت.  یآقا -

شد و دستمال   فیخرک  نیرو از پنجره گرفت و نگاهم کرد. با سرم به دستم اشاره کردم. همچ نگاهش
 .امی رسان یار یاز  شدمی م مونیرو از دستم گرفت که داشتم پش

 .کنهیدرهم نگاهمون م یهاداره با اخم  یحاج دمیرو که برگردوندم د  سرم

 االاهلل...ان الاله اشهد
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  جادیاگه دوباره اغتشاش ا د،ی هرسه امضا کنچند برگه رو به سمتمون گرفت و گفت:   یمهراب  یآقا
 .میکنی به سه روز اخراج بسنده نم دیکن

 من هم؟! -

 برگه رو امضا کردم.  ری بهم انداخت که با حرص ز  یترسناک نگاه

 .دیبر دیتونی م -
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معراج در اتاق رو باز کرد. صدرا خواست رد شه که دستش رو   م،یاز اتاق خارج ش  میخواستی م یوقت
 فرست!  زی دیجلوش گرفت و با اخم گفت: ل

 کردم و از درگاه عبور کردم.  یاخنده  تک

 .یمل میت  ستیهوممم... خوشم اومد هم پسر استاد دانشگاه هم فوتبال -

 شد. میرو زد و ج  حرفش

 .خارهی هنوز تنش م نیا -

 .دیکردی دخالت م دی نبا یول  دی... شرمنده اخراج شددیولش کن  -

 !دیحرفم رو نگرفت و گفت: تماس نگرفت یپ

 زنگ بزنم.  یمن عادت ندارم به هرکس -

 م؟ یداشته باش دارید هی شهی نم -

 ؟خوبه  یساعت ده سرکالس استاد جعفر  گهید یهفته -

 منظورم خارج از دانشگاه بود. -

 ... ری خ -

 ... شاِپ ی بار... کاف هیسالن حراست رفتم که جلوم رو گرفت و گفت:  یسمت خروج به

 رو مشخص کنه و گفتم: نه!  شاپی کاف نذاشتم

 ... د؟یباهام آشنا ش  ترش ی ب دیخوای نم یحت -

 ادامه داد: مگه چمه؟! عاجز

 !ستم یرابطه باشه... من ن  هیآماده شروع  دیشدم و گفتم: آدم با  رهیخ اشی آب یهاچشم به

 رو زدم سالن رو ترک کردم. به ساعت نگاه کردم. بهار رفته بود سرکالس.  حرفم
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  یظهر هم با تاکس دیگرفتم و آدرس خونه رو دادم. با  یشده بودم. تاکس  یهم که اخراج افتخار  من
 . ارمیرو ببهار بخت برگشته  نی شرکت تا ماش رفتمیم

 راحت به خودم برسم.  الیخبا  تونستمی حال بودم مخوش  یاجبار  یمرخص  نیهم از ا یکم

 حال و شاد و خندان وارد خونه شدم. شدم و خوش  ادهیپ  نیماش از

 !ه؟یچ  نی. متعجب گفتم: اکردی ها نصب مرو کنار پله  یز یداشت چ یخدمات  یمرد با لباس آب هی

 اف چهارده! یمایهواپ -

 چپ به ادواردو نگاه کردم.  چپ

 .دیدرم آورد یاز نگران دیخوب بود گفت -

 اومدند و با ادواردو دست دادند. نییها پامرد از پله  دو

 ن؟ یایکارتون م لیتکم یبرا یک -

... افتخار ماست  تزویا یگذاشت و گفت: فردا آقا بشی ج یرو تو ادداشتشیدفترچه   ونیاز آقا یکی
 .میانجام بد یشما کار  یبرا

 د؟ یری از ما عکس بگ شهیرو به سمت من گرفت و گفت: م اشی مرد گوش یکی اون

زل زد.  ن یبه دورب یو ادواردو با پوزخند مضحک  ستادندیرو گرفتم، کنار ادواردو ا اشی حرص گوش  با
  یدو سه تا عکس گرفتم و گوش .انداختمش ی م ختیو من از ر بودی اسنپ چت م  خواستیآخ دلم م

 رو به صاحبش برگردوندم.

 در کنده شد و افتاد. یهاشه یکه چند تکه گچ از ش یخونه شدم و در رو محکم بستم جور  وارد

 !شعورهای ب کنندی رو هم کوفت آدم م  التیتعط

. گرفتیگرم نفس آدم م یهوا نیا یراحت عوض کردم. تو کی تون هیرو با  امیابلند سورمه  یمانتو
در   یداخل جام انداختم. با صدا یتا گلبرگ محمددرست کردم و چند ریشربت خاکش هیخودم  یبرا

 و لب زدم: انگار نه انگار پاش لنگه!  دمی کالفه شالم رو جلو کش
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 نشستم و شربتم رو مزه کردم.  یصندل   یرو دم،یکش ی. هوفشدی م کیعصاش داشت نزد یصدا

 رفت. پسره پررو!  خچالیشد و به سمت  آشپزخونه وارد

آبش   وانیجا کرد و داشت ل   یآب وان یخودش ل ی. براکردمی اون احساس معذب بودن م یبه جا من
موند. من   یهمون حالت باق  یتو هیشربت من ثابت موند. چند ثان یکه نگاهش رو دیکشی رو سر م 
 . واال!یخودت بگ  دیبرات درست کنم با شمی که پا نم

  یاگهی آب د وانیخودم دادم. ادواردو ل  لیمشغول خوردن شربتم شدم و ده تا ماشاهلل تحو ساکت
  ندی. شتر در خواب بکردی به شربت من نگاه م  یول خوردی خودش جا کرد. اون رو هم داشت م  یبرا

 .کنمی تو شربت درست نم  یپنبه دانه! من برا

 حال اومد.  مگریرو تا ته خوردم و گفتم: آخ ج  شربتم

 .رون ی از کنار ادواردو گذاشتم و از آشپزخونه رفتم ب یگذاشتم و با شادمان نکیس  یرو تو وانیل

کردم که    دایکانال پ هی اون همه کانال  ونیجا کردم. مها رو جابه نشستم و کانال  ونی زیتلو یروروبه 
بهتر بود وگرنه من رو    یکشک یعاشقانه یهاالیسر دنیاش باشم از دفوتبال داشت. نه که کشته مرده

 چه به فوتبال!

تازه شروع شده   یکه ادواردو مصدوم شد. باز  ی. همون باز وونتوسهی یباز  دمیکه دقت کردم د خوب
 دنیشد و با د  منیتق کنان وارد نش. ادواردو تق خوند ی رو م  میدو ت بیبود گزارشگر داشت ترک 

  اشهها و اخماز اون پوزخند  ترشی ب  یل یاش نشست. انصافًا خچهره  یرو یلبخند ونیزیتلو یصفحه
 .اومدی به صورتش م

  یمبل  ی. ظالم که نبودم. اومد روکردی خوب زر زر م  یعوض کن حالش گرفته شه ول گفتی م طونهیش
 من. یمتر  مین یدر فاصله   یعن یبود نشست  ونی زیتلو  یکه درست جلو

 کردم.  کیزدمبل ن یخودم رو به دسته  ترش یب

 ؟ یکن ترشی صداش رو ب  شهیم -

 کردم.   ادیدستم چرخوندم و صدا رو ز یرو تو کنترل
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 داره؟! ت یواقعًا براتون جذاب  -

 .دهیرو کالً ند یباز  نیا گفتمیم دونستمی شده بود که اگه نم رهی خ ونیزیتلو یبه صفحه   نیهمچ

 !ستیتر از فوتبال نجذاب  یز یچ چیه -

 داره؟!  یتیچه جذاب -

که گفت: حس قدرت! تقابل...  دهیکتاب فلسفه از عشق و تعصب شرح م هیخودم گفتم اآلن  با
 ...یی... فرمانروادنی... جنگیبرتر 

 !یزدم و گفتم: چه اعتماد به نفس   پوزخند

 ! قتهیحق  انیب -

 

 [14:02 01.09.20, ]یگان یبا     

 اشاره کرد. بله جناب گل زده بود.  ونیزیتلو به

 فوتبال هست! یای دن ی... از شما بهتر هم توستیخوب ن  یخودخواه قدرنیا -

 . ستی ن تزویا هی کدومچ ی... هستین تزویادواردو ا کدومشونچیه -

 به نفس نبود به خدا! اعتماد به عرش بود. اعتماد

 بحث رو عوض کردم. سر

 شه؟ی گ نم تن هاتونی باز هم یدلتون برا -

 به تو چه دختر!  آخه

 ندارم که دلتنگ بشم. ینسبت به کس  یعاطف  یدلبستگ -

 ! کمرم شکست!آخ
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 [13:30 11.09.20, ]یگان یبا     
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 ! د؟ینیبی رو م یباز   دیپس چرا دار -

 . دمیاش رو شندندون قرچه  یصدا

 نه.   ایداشته رو دادم ارزشش رو  امی که براش شش ماه زندگ یاون گل  نمیبب  خوامی م -

رو رصد   اشافه یق  یچشم ریزل زد. ز ونیزیتلو یکامل به صفحه تی نگفتم و اون هم با جد یز یچ
 کردم. 

! کرد؟ی هاش رنگ عوض منبودند؟! چشم یبودند؟!مشک یاسورمه اش،یاسورمه یهااز چشم  سانسور
بودند.  یکم داشت. ابروهاش کمان شیبود فقط دوتا دندون ن  دیآشام بود! پوستش که سفنکنه خون 

که  ییهاآشام خون  هیآشام باشه چون اصالً شبدماغش چرا شکل مثلث بود؟! نه محال بود خون
 کجا.  نی! اون کجا و اشی گرگ و م نسونیرابرت پت   نیهم اشی ک ینبود.  شناسمیم

فردا با بر و روش اوقاتمون رو تلخ   اد فردا پس نداده که بخو افهیقدر بهش قخدا گرم! حداقل اون دم
 کنه.

بود منتها به    دهیپوش  یکه پاش بود باال رفت، شلوار ل یمهد یتو خونگ  یهایی دمپا یاز رو نگاهم
. شلوارش به خاطر  زدندی ذوق م  یپابند بود تو ترش یکه ب یزانوبند یهای ! چون که برآمدگیافتضاح

 ای ژامهیپ م به نا جمونی و را یهن یم  یمل یهااز شلوار  یکی  یگفتیزانوبندش گشاد بود. خوب داداش م
 !میرو بهت بد یحداقل شلوار کرد

گلدون رو بکوبونم تو فرق سرش! من  خواستیبود. آخ که دلم م ده یپوش یرنگ  یاسورمه شرتی ت
 .بردی از باد کولر لذت م  می ور مستق و اون به ط شدمی النا سوخته م دیبا
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 یهاها و مژهمثل مثلت و صورتش هم مختلف االضالع. اگه چشم اشی نی، ببود یل یمستط اشچونه
به درد مدل شدن  کردمی نبود. اآلن هم نبود! چه طور فکر م یپخ  چیه یل یبلندش نبودند خداوک

 ! گهیبه فنا هم نرفته بود د  نقدریهنوز ا نگی ! صنعت مدلخوره؟یم

 ؟یزور ی نکنه آنال -

 !؟یو گفتم: چ  دمیجا پر از

 تمرکز کنم. تونمی بکش! نم زمی دست از آنال -

 ما رو بابا!  یکشت

 اعتماد به نفستون رو قربون.  -

 ادامه ندم. ختشیر دنیجام بلند شدم و عزمم رو جزم کردم که به د  از

 . یبه تن کن   دیکه لباس سف یز حداقل تا رو  یایبهتره باهام کنار ب  -

  ای گفتی! کفن رو مد؟یبه اتاقم رو باال نرفته بودم. لباس سف یمنته ی. هنوز تک پله ستادمیحرکت ا از
 لباس عروس رو؟! 

 !ه؟یو گفتم: منظورتون چ دمیچرخ

 نداشتم. یمبل گذاشت و لب زد: منظور  یکرد و کنترل رو کنارش رو ترشی رو ب   ونیزیتلو یصدا

جا موافق اون یبرا هیمناسب متیداد: سه تومن ق دوم اشاره کرد و ادامه یهاش به طبقه چشم با
 ؟ یستین

 بودند تو خونه؟  بودند که رفته ی !... اون مردها ک؟یگی م یگفتم: چ وارزمزمه

اومده بودند، عوض کردن کاغذ  ونیدکوراس  یهاش رو جنبوند: برابود، لب  ون یزیتلو  خیم نگاهش
حتمًا    دیبا خوردی نم لمی! اون خونه به استاه؟ی چ یدونیمعمول... م ی زهایو... چ هایوار ید

 !؟ی ستی. موافق ندادمیم  ریی رو تغ ونشیدکوراس
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  ییهر بال ی! حق ندار یکه کرد یاجاره کرد ونیلی ! با سه م؟ی! کشک چ؟ یگفتم: موافق چ  بلند
 !یار یمون بسر خونه  یخوایم

 منه؟! یتون؟! منظورت خونه سرش رو به سمتم چرخوند و گفت: خونه هیچند ثان یبرا

 !یرهن کرد ونیلینگو که خونه رو با سه م -

 . دیچی سالن پ یتو اشی مصنوع یپوزخند و خنده یصدا

 . دمیرهن؟! من خونه رو خر -

پولدار نبود   یکردند. بابا مثل مهد یقاط  هاممیو س ستادندیلحظه سرجاشون ا  کیمغزم در  یهاداده
 ممکن!  ر ی . اصالً محال بود، غمی رو نفروش  زمونیعز یخونه ونیلیسه م یکه برا میقدر داشتاون  یول

 فقط؟! ونیلیسه م ی! براون؟یلیسه م -

 . دیو بلند خند یواقع  بارنیا

 تومن! اردیلیسه م -

 

 [13:31 11.09.20, ]یگان یبا     
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داشت چرت و پرت   ن یچهارتا؟! پس چرا ا شدی ! هنوز هم دو دوتا مم؟یکردیم یقرن چندم زندگ  در
 ! گفت؟ یم

 !ارد؟یلیسه م -

 آورده بود؟!  ری رو نداد. احمق! خر گ جوابم

 ! ؟یآورد ریگ  یچ یفکر کرد -
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 گرفت، سر تا پام رو نگاه کرد.  ونیزیاز تلو نگاه

 ظاهرًا انسان.  -

بود   یچه فالکت نی. اششیپ رفتمیم  دی. نه! بازدمیبه بابا زنگ م دیکجا بود؟ با امی... گوشامی گوش
 .کردمی خدا فکر م  یبنده ن یمزخرف ا یهابه زر زر   دی! چرا باا؟یخدا

 پر به سمت آموزشگاه زبان بابا پا تند کردم.  یبه اتاقم رفتم. آماده شدم و با توپ   تی عصبان با

 .... استغفراهلل!یمغموم ادواردو نگاه نکردم. دروغگو یافهیچشم راستم هم به ق یاز گوشه  یحت

کوچه   هیبود که ته   یمیها خودم رو به آموزشگاه بابا رسوندم. ساختمان قدکوچه پس کوچه ونیم از
 . شدی درش تخته م شی خوب بابا نبود ده سال پ سی بست قرار داشت. اگه سابقه و تدرن ب

پارک شده بود.  کی کوچ اطیدرخت توت ح  ری سمند بابا ز  نیرو هل دادم و رفتم داخل. ماش   یمشک در
 پچ پچ یروم بود و صداسالن با ده تا در مختلف رو به    هیباال رفتم و وارد آموزشگاه شدم.  چند پله

 . دیچیپی ها تو سالن ممعلم  سیتدر

بود  یاقهوه  یره یدا هیسرش،  یدر زدن وارد اتاق بابا شدم که پشت لپ تاپش نشسته بود. باال بدون
 شدی نم  اشی افتاده بود و کار  ختیاز ر گهی. دوفتهیباد کرده بود و هر لحظه ممکن بود ب واریو گچ د

 کرد.

  یز یچ یشتر  یگوسفند یگاو دیدادی زد و گفت: به به الناخانم! خبر م یسرش رو بلند کرد. لبخند بابا
 کنم.  یقربون 

 و گفتم: شتر؟!... دمیخند

 خودم رو گرفتم. یجلو یکن ول  یرو قربون میدییکه زا یاگوساله نیبگم ا خواستم

 ؟یبه ساعت نگاه کرد و گفت: مگه باباجان دانشگاه ندار   بابا

 . موندی امروز ناکام م یاخراج شدم که اصل ماجرا گفتمیم اگه

 ... شرکت کار دارم. رمی ... نمیچند روز  -
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 !یاز درست زد ینکرد یکار خوب  -

 تر دارم. کار واجب  هی دیکن حتمینص ومدمیبابا من که ن -

 شده.  یچ نمی بب میباهم حرف بزن نی تاپش رو بست و گفت: بشلپ  دیرو د امی که کالفگ  بابا

 ! ده؟یخونه رو خر گهیجام تکون نخوردم و گفتم: اون پسره راست م از

 ! ه؟یمنظورت ادواردو -

 آره همون.  -

 گفت: راسته.  تی گذشت و درنها هی مکث کرد، چند ثان بابا

 گفتم: آخه چرا؟ بالفاصله

 .نی زم یرو وفتهیب  کردی نگاه کردم که داشت التماس م یا قهوه  یسرش اشاره کرد. به لکه یبه باال  بابا

 . دادمی اندازم رو م... من پس نجایا ری تعم یخوب... برا -

 بلند گفت: النا!   بابا

خودش!... همون اول قبول نکردم   ی هم برا یو ادامه داد: پس انداز تو مال خودته و پول مهد ستادیا
  یاونجا چه قدر م یکنی داد عاقالنه ندونستم که رد کنم. تو فکر م  یبه اون خوب  شنهادیپ یوقت  یول

  موزشگاهآ دیکه به درد خر گرفتی چهارصد دستم رو م صدیته تهش س ارد؟ی لیم هیارزه؟ پونصد؟ 
 .  خوردی نم

ام و پام رو به  اعتراض کنم. صدام رو بندازم پس کله خواستمی وجودم م یبند اومد، با همه  زبونم
و بازخواست بابا شرم    ییاجازه رو بهم ندادند. از پررو نی سر بابا ا یرو دیسف یتارها  یم ولبکوب نیزم

 بابا...   دیکردم و گفتم: ببخش

 مون لطف هم کرده بود. به من نداشت، تازه به خانواده   ی. ادواردو که کار رونی اتاق زدم ب از

گرفتم تا   یمان یس واریادم. دست به دچند لحظه از دست د یفرو رفت و تعادلم رو برا یاچاله  یتو پام
 نخورم.  نیزم
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 احمق! یدختره  یر یگیبه بابات خرده م  یکنیغلط م ینیبی م یپات رو به سخت یتو که جلو -

مختلف  یهاانبوه ترجمه  یفقط غرق شدن تو دیگرفتم و آدرس شرکت رو دادم. شا یتاکس
 یشانس بودم که همهخوش  قدرن یماشاهلل ا یذهنم رو از ادواردو منحرف کنه ول  تونستیم

 بودند.    ییایتالیبرام کنار گذاشته بود ا یکه خانم صادق ییهامتن

 اش رو گرفتم. آخرش هم پاچه کردیمتعجب بهم نگاه م یاتمام مدت با چهره ستاره

 ؟یدیچته ستاره؟! آدم ند -

 ؟یبگذر   سینوش یاون پ ریاز خ شهیهمون انداخت. ستاره آروم لب زد: م ب ی نگاه بد یصادق خانم

با خودکارت پدرش رو در   یالک  نقدریقرارداد مهم بشه پس ا هیقراره آخرش  یول  سهینوش یپ اسمش
 ! ارین

. بعد از شرکت  دیرسی که چندجاش پاره شده بود نگاه کردم. اخالقم داشت به وضع قرمز م  یابرگه به
حرصم رو سر پدال گاز   یبدم. همه  لشیبهار شدم تا برم بهش تحو  نیسوار ماش هامی خستگ یبا همه

 . دمیچیاشون پکوچه  یتو یکردم و بعد مدت کوتاه  یخال

  نیشدم. به ماش ادهی بهار رو پارک کردم و پ ن یود. ماشپارک شده ب یجک  نیشون ماشخونه  یروروبه 
 نداشتند! ییهاپول  نیبهار که همچ یهال یانداختم. فام یجک نگاه یمشک

  گهید نیجا کرد. سرش رو به سمتم چرخوند. ا بهدستش جا  یرو تو فشیشد و ک ادهیاز جک پ راننده 
آب کنار    یجو یکه از رو یپل کوچک یاز رو ارمیدر ن یتابلو باز  نیاز ا ترش یب کهنیا یبود؟! برا یک
 عبور کردم.   شدی رد م ابونیخ

 النا؟!  -

 یهاچشم یرو از رو  نکشی. عدمیگرد شده به سمتش چرخ  ییهابهداد با چشم یصدا دنیشن  با
 .کردی بشاش بهم نگاه م ی ابرداشته بود و با چهره  اشی مشک یدهیکش

 

 [10:50 19.09.20, ]یگان یبا     
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41 

 

 لب زدم: واقعًا تموم شد؟! ناباور

 تر نشده؟! ... قدت بلند شهیداره تموم م  یو گفت: نه ول  دیخند

 !یتو الغر شد یکفشم اشاره کردم و گفتم: فکر نکنم... ول یپاشنه  به

 احوال رو هم داره...  نیا یمجرد یزندگ  -

 بغلش انداخت.  یو خودش رو تو  دیبهار حرفش رو بر غی ج یصدا

زنگ  هیوقت. مگه گناباد آنتن نداره  هی ی زنگ نزن هی! وفای ب مورچه هی یدلم برات شده بود اندازه -
که  نیا انی! کامل در جردونمی نم ی... فکر نکن ؟یرو تو چشم و چالم کن اتیی وفای ب  دی! حتمًا با؟یبزن 

  زنهیخواهرش زنگ م ت! به دوسهیزی داداش هم خوب چهستم! واال یزنگ زد یبه ال  شیدو هفته پ
 به خواهرش نه! یول

که ازشون  نیهاش رو بدون ا. بهراد بهم نگاه کرد و لب کردی م هیداشت تو بغل بهراد گر یهاها
 ! ؟یخارج بشه تکون داد: خوب ییصدا

، فراز و هاشمثبت بستم. ادواردو و دنگ و فنگ یهام رو به نشونه تکون دادم و چشم یسر 
که بهار   ییوفای ببرم. من از ب ادیهمه باعث شده بودند بهراد رو از   امی کار  یو فشردگ  هاشهیحاش 

 بودم.   تروفای هم ب کردی نثارش م

 یهاخدا بذار نفس بکشم! تک تک سلول یمحض رضا  یتر کرد و بلند گفت: آبج رو پررنگ  لبخندش
 .یدیبه کشتن م یمغزم رو دار 

 . یها و قرص و آمپول باشلکه باهمون سلو نهیتو ا ازش فاصله گرفت و گفت: نخواستم بابا! حق بهار

قدر دلم براش تنگ  اومده بود که چه ادمی شده بودم. تازه  رهی مدت با همون لبخند بهشون خ تمام
من   یوقت. از شدی که دانشگاه بود از دستم در رفته بود. المصب تموم نم  ییهاشده بود. حساب ماه 

 چنان هم دانشگاه! دانشگاه و هم رفتیبودم بهراد م   رستانیدب
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 برم دور دور.  یبا ال خوامی! موچی! مبارکه داداش. رد کن سوونش یزد و گفت: به به! ماش  یسوت بهار

 موقع شب!... ن یکرد و گفت: الزم نکرده ا یاخم

 محکم رفت داخل.  یهابهش داد و با قدم  یفحش  رلبی ز بهار

  رهیبهار دنده عقب م  ،یشیتر متو خانم  یچرا هر چ دونمی گفت: نم کردی که از کنارم عبور م  ین یح  رادبه
 ! شی به بچگ

  دیبا دونستم ی هاش رو هم فراموش کرده بودم. هنوز هم بعد از چندسال نمکردن  فیتعر یحت
 بودم.   ریگ بی ناراحت. عج ایحال بشم خوش 

 ! ؟یاینم -

بود. سرم رو تکون دادم و رفتم داخل. فقط چند قدم باهم دوشادوش شده   ستادهیدر به انتظارم ا دم
به دست و صورتم بزنم؟ بد   یآب هیتو من  یبر ی رو م نی رو به سمتم گرفت و گفت: ا  فشیکه ک میبود

 . ارمیهام رو هم برم بکتاب  دیو کردم باهوس آب خنک حوض 

 رو از دستش گرفتم. فیم و ک اش نگاه کرددست دراز شده  به

 واستا! -

 !؟یچ گهیاعه د -

 هم ببر.   نیام انداخت و گفت: اشونه   یو تند کتش رو در آورد و رو دیخند

 بود.  اهینوکر بابات س -

 گمون نکنم.  -

 دهیتعلل کرد و لب زد: نه فا هیرو تا زد و مشتش رو پر آب کرد.چند ثان نشیحوض نشست و آست لب
 نداره!

 حوض فرو برد.   یرو تو  سرش
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42 

 

مامان بهار به استقبالم   خانم،هیبراش نازک کردم و وارد خونه شدم. به محض ورودم سم  یچشم پشت
 اقش.ات یبهداد رو ازم گرفت و گفت بهار رفته تو  فیکت و ک  یاومد بعد از چاق سالمت 

 به در وارد اتاق بهار شدم.  یابا تقه رسونهی م یرد و بدل کردن سالم برسون و بزرگ بعد

با پشت   دنمی. با دختیری تختش نشسته بود و بالشتش رو بغل کرده بود و مثل ابر بهار اشک م یرو
 بهداد؟! یشده؟! برا یدر رو بستم و گفتم: چ  اطیهاش رو پس زد. بااحتدستش اشک

 تکون داد.  یمنف ید و سرش رو به نشونهکر هقهق

همه اشک  نیو اهاش ! نگاه اشک؟ ی دستم گرفتم و لب زدم: پس چ ینشستم و دستش رو تو کنارش
 اگه...  یکنه حت هیزار زار گر یهر اتفاق یبرا دی! آدم که نبا؟یکرده بود میرو کجا قا

شون رو مهاجم بدخلق و از خرطوم  دوم خونه  یاگه طبقه  یکردم و کالفه سرم رو تکون دادم: حت یمکث
 .  یبذار  جتیو تو پپات   یباشه و جرعت نداشته باش دهیخر وونتوس ی یافتاده لیف

 !شه یو گفت: از اون بدترم م  دیفقط لب برچ یهاش ترورم کنه ول داشتم با رگبار سؤال انتظار

 بدتر! ی لیکرد و ادامه داد: خ یاسکسکه 

 نه؟! ای یبگ یخوای م -

رو از دستش  ی تخت برداشت و با دست لرزون به سمتم گرفت. متعجب گوش  یرو از رو اشی گوش
 اش نگاه کردم. گرفتم و به صفحه 

اشک  یهانشسته بود تک تک قطره  یکه کنار دختر بلوند و چشم آب  یمیکر ن یحس  ریتصو دنید با
 کردند. دایپ  یر برام معنبها 

 هم... اشقهیبه سل  یحت -
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نفرت   یتأسف تکون دادم، با خشم و کم  یاز رو یاوج گرفت. سر  اشهیتموم نشده گر اشجمله
 تخت انداختم و بهار رو بغل کردم.  یرو رو یگوش

  یکیرو صرف   اتی جوون ی! دار وونهیکلمه دست و پا کردم از خودم جداش کردم و گفتم: د یکم
 یهول و وال یتو یخوای م یبهار! تا ک ای القمر شه! به خودت بشق نهیکه باهم بودنتون مثل ا یکنیم
ت  دوست پسر دس هیخودت  ینه؟! خوش باش! اصالً برو برا ای رهی زن بگ خوادیکه جناب م  یباش  نیا

 شونی کی حداقل به  یهمه خواستگار دار  نیدوست پسر دست و پا نکن. ا یعنیو پا کن... اعه 
 عاقالنه فکر کن! 

  ترش یکه هست ب ینیدستم افتاد و همزمان قلبم از ا  یو رو دیچشمش لغز یلجوج از گوشه یاشک
 ترک خورد.  

 . ستمین نی! من... من... حسکنمینم  انتیمن بهش خ  -

 !یبهش ندار  یتعهد چیاحمق؟!  تو ه یانتی! چه خانت؟یصدام رو بلند کردم: خ   یکردم و کم اخم

  اریکه مهد می! ترم اول بودادته؟ی  یگفت ون ی! خودت ا؟یباهاش ازدواج کنم چ یاگه بخوام روز  -
 ! ؟ی! حرف خودت رو فراموش کردرونی ب  دیداد باهم بر شنهادیاومد بهت پ یرافع

 شده بودم.   رهیو مبهوت بهش خ ساکت

 ! یکن یعمر باهاش زندگ  هیکه قراره   ینسبت به کس انت ی! خانتهیخ  یگفت -

وقت   چی ه دونستمیبود که من م یوقت یاون برا زمی قرمزش زدم و گفتم: عز یهابه چشم  یلبخند
 تو...  یازدواج کنم ول یبا رافع  ستی قرار ن

  یال  ادی! بدم مخوامی کنم! اصالً نم  یها زندگ کدوم از اون  چی با ه خوامی هم نم و داد زد: من دیجا پر از
  ی!  فکر کردیکنی به ادواردو فکر م یو چهار ساعته دار   ستی! بیمونی پاش نم  یول  یزنی رو م  یحرف 

 خوامی ! من نمیبرد ادی ازکالً بهداد رو  یهفتگ هیفکر و ذکرت شده ادواردو؟!  فهممی من خرم؟! نم
 ... جانیا ادی ب شدی وگرنه وسط طرحش پا نم یدوستش دار  کنهی اداشم فکر ممثل تو خائن باشم، د

 ! من بهش گفتم...دی ادامه داد: ببخش هیکرد و بعد چند ثان یمکث

 . تند رفتم. دیگذاشت و گفت: ببخش اشینشو یپ  یرو دست
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شده بودم   رهی. به تاج تخت بهار خ زدمی پلک هم نم  یدر به چهارچوب اتاق رو ترک کرد. حت دنیکوب  با
 یبرا یینبود! من و بهداد! جا یادهیچ یپ یرابطه  چیو مغزم قفل کرده بود. من، ادواردو، بهداد... ه

مانتوم رو باز کردم.   یالبا یرو انداخته بود وسطمون؟!من... من... دکمه ادواردو نبود. چرا بهار اون
افتاده بود. به سمت تراس رفتم و درش رو باز   انی م به جروجود  یخون آب جوش تو  یانگار که به جا

شده بود   سی . به لب حوض نگاه کردم که خدمیکش یق ی تر کردم و نفس عمشالم رو شل یکردم. گره 
! دست کردم؟ی اومد کامل فراموشش می بود؟! اگه نم امی زندگ   یاز بهداد نبود. بهداد کجا یخبر  یول
دست   یخودت عشق خارج یبرا ی از هند بر  یمونده بود مثل مسافر  نی! همزادیالنا! دست مر زادیمر

 ! یو پا کن 

 در از افکارم جدا شدم. یصدا با

 ... اجازه هست؟! اهللی -

 !گهیتو د ا یب یو گفتم: در رو که باز کرد دمیصورتم دست کش به

 ! گفتم؟ یقبلش م  دیبا یعنیو گفت: اعه   دیخند بهداد

 کردم و جوابش رو دادم: احتماالً آره. یاده خن تک

رو برگردوندم و  بودند. روم    سیهاش هنوز خهاش رو عوض کرده بود و مووارد اتاق شد، لباس کامل
 منیزندگ یبود که ادواردو و بهداد رو تو انصافی ب  یل یشدم. بهار خ  رهیخ  کشونیکوچ  اطیبه ح
 یکرده بود و داشت کفه  رمیمدت کوتاه کامل درگ هی یبرا  دیادواردو شا می. از حق نگذردیدی تراز مهم

 .شدی م  ترنیبود سنگ لشیتحص انیکه شش سال در انتظار پا  یترازوش از بهداد

 ! ؟یکنیفکر م یو گفت: به چ ستادیاومد کنارم ا بهداد

 ؟یدونی رو م  زیچ ! همه؟ یتو اآلن دکتر  گهید -

 . کردیه همون حوضچه نگاه مرو چرخوندم و بهش نگاه کردم. داشت ب  سرم

 ز یچ همه -
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 ! ؟یدار  یکس دانند... سؤال پزشکهمه  رو

 باشه.  یفکر کنم، آره پزشک -

 نگام کرد.   منتظر

 ... عشق وجود داره؟ یاز نظر پزشک  -

 بخنده.   کهنی رو ازش توقع داشتم جز ا یالعملعکس  هر

 .یاعه مسخره! اصالً نخواستم جواب بد -

 .نی تونیاش رو تموم کرد و گفت: پوزش!... آره اکس خنده  یاتک سرفه با

 !ه؟ یگفتم: دارو یجی گ با

 .  شهی ترشح م پوتاالموسیکه از ه  هینه، هورمون -

 بوده. یاضیام رحرف بزن! من رشته  پلمی د ریز -

 شه،یمترشح   یکنیمفکر   یبه کس  یوقت نی تونی تراس گرفت و گفت: اکس یدستش رو به نرده  دو
  یباعث وفادار  شه،یم ی. هورمون عشق باعث دلبستگیکنی رو  لمس م  یکه دوستش دار  یکس یوقت

 .شهیم

 !شه؟یداره م  ایترشح شده  می خوب؟! از کجا بفهم -

 .شمیه مو گفت: من متوج دی ها گرفت و به سمتم چرخرو از نرده  اشه یتک

 ! ؟یگفتم: چه جور  متعجب

 ... یکنینگاه م یکه دوستش دار  یکه به کس  یوقت -

 کرد.   مکث

 خوب؟! -
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هورمون آب  نیا ریتقص هانیا یهمه. شعف! لذت... یر یگی پاداش بزرگ م  هی یدار  یکنی حس م  -
 .رکاههیز

 

 [18:12 21.11.20, ]یگان یبا     

به خاطر صداقتش  یکس دیترسی .  نمکردی رو منتقل م گذشتی دلش م یکه تو یز یقشنگ چ چه
 اش کنه.مسخره 

 حالت خوبه النا؟!  -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: خوبم...   جیگ

 دادم: گرمم شده. و ادامه دمیکش امی به روسر  یدست

 نه؟ یتون  یجناب اکس ری لب زدم: نکنه تقص یکه شاک دیخند

 !  نیتوس ه؟یچ  نیتون -

 ها!   دمیشن نیمن مطمئنم تون -

 . نیمن هم مطمئنم که گفتم توس -

 ! الیخی ب -

پسره که اومده  نی... اهیسکوت حاکم شد که بهداد گفت: داستان ادواردو چ نمونی ب هیثان چند
 تون. خونه

 افتاده، چالغ و االغ و کالغ!  لیآدم رو مخ، از دماغ ف  هی... یچ یه -

 باهاش...   گفتی مبده؟... بهار  قدرن یا یعنی -

صاف تو    امیسه سال... م ریمن اگه بخوام بزنم ز  ؟ی شناخت یجور ن یگفتم: بهداد! من رو ا یشاک
 ...ستمین گمیو م کنمی چشات نگاه م
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اونقدر فاصله داره که خودت رو به زحمت   جانی... گناباد تا ایرو نداشت  تش یموقع دیگفتم شا -
 . یبنداز 

 کردم.  دیرو تجد اخمم

 ازت اصال انتظار نداشتم.  -

 . ستادی روم ارو برگردوندم و به سمت در اتاق رفتم که مانعم شد و روبه   روم

 میسه سال انتظارم هدر بره. گفت کهن ی! ترس ا؟یچه ترس یدونی . مدمیالنا؟! من ترس یفهمی م -
 ... درکم کن! دمی. ترس میازرو بس یزندگ  هیبا هم  میکه بتون  یتا روز  گهیمنتظر همد میمنتظر بمون

 هاش زل زدم.به چشم  ناباور

 ! ؟ یشد اعتمادی بهم ب کهن یازت متشکر باشم به خاطر ا یانتظار دار  -

 دـیموهاش دست کش ونیم

 از دستت بدم.  خوامی نم گمیم یفهمی و نمتو حرف من  -

که هزار   نیا ی! جایو دوخت ید یخودت بر یبرا ؟یاز دستم بد یخوای نم  هاتی بدخلق نی با هم -
من همون  ی. ادواردو برایو فقط باهام صحبت کن  یزنگ بزن   یتونستی م نجایا یایب  یبکوب لومتریک

 و بس!   نی و مصدوم شد. هم  دمید ونیزی تلو یتو شی که چند وقت پ  هیکس

 نداشت.  یرادیکه ا یگفتم... دروغ مصلحت دروغ

 

 [18:12 21.11.20, ]یگان یبا     

رفتم  قهیصبح پنج دق گند؟ی در موردت م یدارند چ  ینیبب  یسر زد نستایاصال به ا ؟یدیرو د  جتی پ -
 .  زدندی... همه داشتند در مورد شما حرف ممارستانیب

 باهات حرف بزنم. خوامی نم گهینگاه کردم و لب زدم: د اشی عصب یبه چهره  ناباور

 گفت: واستا!   شدمی که از اتاق خارج م  ینی زدم و ح پسش
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رو به    چشیبود. سو  ستادهیپشت در ا دهیرنگ پر یاو در اتاق رو محکم بستم. بهار با چهره  ستادمینا
 دستش دادم و گفتم: فعال من برم. 

 د؟ یدعوا کرد -

 فکر کنم... خدافظ.  -

آروم به سمت   یهاا قدم زنگ بزنم که منصرف شدم و ب   یشون خارج شدم و خواستم به مهدخانه  از
و  ذاشتمی پا م  ریتهران رو ز یرفتم. آرامش شب رو دوست داشتم. به خودم بود امشب همه خونه

  دکترخلوت گرفتم. با تعجب به صفحه نگاه کردم.  ابونی. با زنگ خوردن تلفنم چشم از خشدمی آروم م 
 داشت؟   کاری موقع با من چ نیا

 . دییبله بفرما  -

 استراحتون تماس گرفتم.  میتا یتو خوامیخانم درخشنده... عذر م   ریسالم وقتتون بخ  -

 اومده؟  شیها پترجمه  یتو ی... مشکل دیدار اریاخت -

 .  نهیلئو اصرار داره دوباره شما رو بب  یبود ول یعال شهی کار شما مثل هم  ری خ -

 لئو؟!...  -

 ....اومم... کواالال...  ایفکر کردم و ادامه دادم: بله... کواالر یکم

 اسمش شدم.  یادا کردن محترمانه الی خیب

 حجت رو تموم کردم.   شونی دکتر من که با ا یآقا -

 کارش مصره.  یتو  یلیخ د یننداز نی من رو زم یلطفا خانم رهنما... رو  -

جز   یز یبه چ خوامی باالست واقعٰا نم  امی ... فشار کار کهیترم نزد  انی ... امتحانات پاتونمی من اآلن نم -
 ها فکر کنم.اون

 لیفا هی...  دشینیبب  دیشما خودتون بخوا یصبر کنه منتظر بمونه تا وقت گمی نداره بهش م یرادیا -
 .  دینگاه بهش بنداز هیبراتون فرستادم 
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 چشم حتما.  -

 خدا نگهدار.  -

عبور کردم. محال بود    یفروش یکردم و پا تند کردم تا زودتر به خونه برسم. با حسرت از کنار بستن قطع
 و آرامش داشته باشم.    ییبتونم حاال حاالها برم جا

 یبه چراغ روشن خونه یاخودم رو به خونه رسوندم. چشم غره یبرخورد با کس  نیترکوچک  بدون
 ادواردو انداختم. 

 توئه! ری اش تقصهمه -

اندازم رو  وقتش بود که پس  دی بود. شا  جان یهم ایدن ی جا  نیکردم و به اتاقم پناه بردم. بهتر غرولند
اتاقم رو   ی. پنجره ختیری از سر و روم م  ی. خستگدمیکش یبرم. آه جان یخرج گرفتن خونه کنم و از ا
شدم. به   جمی پ اردتم و ورو برداش امی تخت انداختم. با استرس گوش یکامل باز کردم و خودم رو رو

رو نخوندم و همه رو پاک کردم به عبارت   هارکت یها و دااز کامنت  یکیبود.  دهیترک یواقع یمعن
«No postهام رو باز کردم و چشم  یمازن یآقا  لیمی. ااومدی از دستم بر نم  یاگهیشدم. کار د رهی « خ

 گشاد شدند. 

داده بود. نفسم   هیتک یسلطنت  یبودم. به صندل   هشی بود. نه من شب همیشب  یل یبود؟! خ  یخانم ک نیا
بود نگاه  ی عسل  یکه رو یبه اطرافم نگاه کردم. به عکس خانوادگ  جیو گ دمیبند اومده بود از جام پر

بودم تا به  ه یشب ترش یزن ب نیخانم... من... هزار بار به ا  نیرو کنار عکس قرار دادم. ا امی کردم. گوش
 . دم یخودم دست کش ی... به موهااشی مواج و مشک ی . حالت موهایمهد ا یبابا  ایمامان 

 النا...   -

 از دستم افتاد.   ی باز شدن در اتاق هول شدم و گوش با

اش رو خاموش کردم و رو برداشتم و صفحه  یدر چهارچوب در ظاهر شد. خم شدم و گوش مامان
 تعجبم رو پشت لبخندم پنهون کردم.  

 ن؟جانم ماما -

 ! دهی! رنگت پر؟ی شام بخور... خوب   ایب -



 ونریلژ یدل ها

137 
 

 .  امیبه دست و صورتم بزنم م یآب  هیخوبم. چشم من  -

 .میمنتظرت  -

  یاختالف چی ه وارید ینگاه کردم. رنگم با گچ رو نهیآ یخودم تو ری رو گفت و در رو بست. به تصو نیا
 همه از تنم رفته بودند.   ینداشت. با آب سرد دست و صورتم رو شستم. خواب و خستگ

 ادواردو بودند. یعوض کردم و به آشپزخونه رفتم. همه به اضافه لباس 

 شدم.   کیتون هم شرتون در سفره شما شدم... عالوه بر خونه یرهنما من شرمنده یآقا -

 پاره کرد.  کهی رو گفت و بابا تعارب ت نیا ادواردو

 . ییو النا یپسرم؟! تو هم برام مثل مهد  هیچه حرف نیا -

 مامان نشستم که ادواردو گفت: مثل النا؟!...  کنار

و مشغول  ختمیکنار برنجم ر یقورمه سبز  یو مامان و بابا لبخند زدند. کم دندیو ادواردو خند یمهد
 النا؟  یگفت: خوب یخوردن شدم که مهد

 ها آره خوبم...  -

 ها رو قورت دادم.  خودم جا کردم و به کمکش لقمه یبرا  یآب وانیل

 .  ری ممنون مامان شبتون بخ -

دوم  یطبقه  یهاپله ی. رواطیح  یدستم فشار دادم و رفتم تو یرو تو امیجام بلند شدم. گوش  از
  یمسخره باشه. رو یباز  هی  نیکاش ا کردمی نشستم و دوباره عکس رو باز کردم. از ته دلم آرزو م 

  المخال بود. گره شالم رو باز کردم و به خ هیهاش گردنش در امتداد گونه ی شدم. رو قیعکس دق 
 مطمئن شم که اون سرجاشه. خواستمی دست زدم. انگار م

 !ه؟یاون ک -

و شالم   دمی از دستم افتاد. از جا پر امی بار دوم شوک بهم وارد شد. گوش  یاردو براادو یصدا دنیشن  با
 شده بود. رهیبهم خ یتعارف چیرو مرتب کردم. ادواردو بدون ه
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 برداشتم.    نی زم یرو از رو امی زدم و گوش یزورک   لبخند

 حالت خوبه؟!  -

 ؟یخوای م  یچ نجایخوبم ا -

 ؟یخوای م یمن چ یخونه  یهاپله یتو رو -

 

 [18:12 21.11.20, ]یگان یبا     

خوار  گوشت  یهایی به من لطف داشت. فقط خبر اومدن آدم فضا ایرو کم داشتم.  چه قدر دن نیهم
 باشه.     ترب یمن بود عج یزندگ یکه تو  یاز اتفاقات  تونستیم

اآلن با   یذهنم داشتم ول یازش تو ی کیی موزا ریتصو هی تزویادواردو ا گفتندی به من م  شی روز پ ده
 سرم داره.  دنیبه بر یب یعج  لی م کردمی چرا احساس م دونمی روم بود و نمروبه یدفول اچ  تی فیک

 کنار؟!   یبر  یخوای نم -

 .  ینر  ا یو گفتم: برو نرفته از دن  دمیرو کنار کش خودم

 کرده بود.   رونی.  مرض داشت من رو ب ستادیباالبر ا ی کنارم عبور کرد و رو از

 . هتهیشب   یلیگفت: اون زنه خ رفتیکه داشت باال م  ین یح

 .دونمی درهم نگاهش کردم و لب زدم: خودم م یهااخم  با

 . میبابا نخواست میباشم. نخواست یهم کشور  نیمونده بود من با ا نیهم

نگاهش رو    ینیشدم. سنگ  رهیخ  طایکف ح یهاک یینگفت که روم رو ازش گرفتم و به موزا  یز یچ
 فرستادم و به خونه برگشتم. رونی. نفسم رو صدادار ب کردمی حس م

 . کردی سالن نشسته بود و داشت با تلفن صحبت م یتو یمهد
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. چش شده بود بیتو ترک  امی ن اهیصد سال س خوامی ! م؟یعنیکرد... ممکنه  شهیم کاری چ یییه -
  دیو نشنوم... جهنم آخه چهارتا؟! گند زد!... گمشو صدات یاحمق  یلیبود؟... خ  یاحوالش اوک  ؟یرحمان

 ...دیداداش... بد گند زد

 اتاقم. یهاش گوش ندادم و رفتم توبه حرف  گهید

  ینشه هدفونم رو رو یطوالن  نیاز ا ترش یامروز ب  کهنیا یآرامشه! برا یاتاقم بشم که سرا قربون
کم  کم  دیان جل« رو اجرا کردم. با یگروه ا دمی»بهت قول م یاکره  یمیآهنگ قد هیگوشم گذاشتم و 

 .ختمهم اندا یهام رو روچشم کردمی که داشتم زمزمه م ینی. حیاتو کار زبان کره  رفتمیم

« I will promis you»... 

به ساعت نگاه کردم ساعت دو بود و من همچنان   یوقت  یچند بار گوش دادم ول  دونمی آهنگ رو نم و
من و  کهنیا یداشتم برا لیدل کی . هزار و خوردندی بودم که داشتند مثل خوره مغزم رو م یغرق افکار 

نبود. از  یکنولوژ نبود. بحث ت  یعکس چیه امینداشتم... از نوزاد یمدرک  یول میواقعًا برادر هست  یمهد
 . مینداشت  نیدورب  گفتی ه... مامان ماز من ن  یبود ول  یمهد ینوزاد

وارد    یخوابی . از باومدی نم  ادمیگرفتم رو  ادی ییایتالیکه ا یگرفتم اصالً وقت ادیزود   یل یرو خ  ییایتالیا
کالس  چوندنیپ یهنوز داشتند در مورد نحوه  یاکالس رو خوندم. عده یهابچه یهاتلگرام شدم چت 

 برام اومد.    یامی. پکردندی فردا با هم بحث م

 صورتم نقش بست.  یرو حی مل یصفحه لبخند یاسم بهداد باال  دنید با

 

 [18:12 21.11.20, ]یگان یبا     

 رو باز کردم:   امشی پ

   ؟یدیهنوز نخواب -

 .   هیفضولش ک نمیبب خواستمی نوشتم:  م  تند

 اومد.   گهیام د ی پ هیپاکش کردم که   شدم و مونیجر و بحثمون پش یادآور ی با
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 . یر ی حرفت تو رو پس بگ هیکار زشت  یل یخ -

   ؟یناراحت -

 نوشت.   هیرو ندادم که بعد از چند ثان  جوابش

 .میبخور  رونی ب میدنبالت بر امیم  یدرست کن نیچظهر ته  یبرا خوامیم نیچالنا من ته  -

 .وفتادهی عادتش از سرش ن نیها!  هنوز اداره ییزدم: عجب رو لب

 دنبالت.   امیخودم م  یظهر با بهار برنگرد -

 زدم و نوشتم:    یپوزخند

 آخه؟  یپررو باش  نقدریباعث شده تو ا یچ -

 گذاشتم.  اممیمتفکر هم آخر پ  یاموج هی

 که اجازه دارم النا رهنما رو دوست داشته باشم؟  نیا -

 باشه. تونهی نم نینه ا -

 باشه.  نی فکر کنم هم ؟یو دوست دار چون که تو من -

 . کردمیحلقش م  یرو تو امیدم دستم بود گوش اگه

 من تو رو دوست ندارمممممم.  -

 ؟یدیامامو م یپس چرا جواب پ -

 !شعوری: بگفتم

 . سپارمی پس تو رو به خدا م یاآلن از دستم ناراحت  دونمیم -

 خانمم.  ری شب بخ -

 آشکار نوشتم:   یطنت ی کرد. با ش دایهام شدت پلب  یرو  لبخند
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 .اریکام  یآقا ری شب بخ -

 :  نوشت 

 نشونت بدم خانم رهنما!  یار یکام یآقا هی -

برم. وارد آشپزخونه شدم و مشغول آماده کردن  رونیاز اتاق ب کهن یا یشد برا یابهداد بهانه  نیچ ته
گذاشتم   خچالی یسس خوابوندم و تو یرو تو مرغ یهاکه تکه  نیشدم. بعد ا نیته چ یهیمواد اول

 شتافتم. ایرؤ   اریمبل سالن انداختم و به د یخودم رو رو

 .  دمیاز جا پر یبلند مهد یصدا با

 دانشگاه؟! یبر  یخوایظهر شد نم  یپاشو ال  -

 نشستم و گفتم: بله؟! صاف

 شد.   ریصبحانه بخور جمع کن برو دانشگاه د  ایسرم انداخت و گفت: پاشو ب  یرو  یشال

 . دمیرو مال  هامچشم

 مگه ساعت چنده؟  -

 هفت.   -

 !ی عوض  شعوری ! احمق بینکرد دارینماز ب  یو برازدم و گفتم: من  یمهد یبه ساق پا یاضربه 

 سرم رفت.  یال یوا -

گمشو  یادواردو برد  یمثقال آبرومون رو هم جلو هی نیو ادامه داد: هم چوندی رو دور سرم پ شالم
 به دست و صورتت بزن! یآب  هیبرو   یخرس قطب

دست و صورتم رو   یطوالن یازهیرفتم  و با دوازده تا خم  ییبسته به سمت دستشو یهاچشم با
 ادواردو طبق معمول.   ینشسته بودند به اضافه  زیشستم و به آشپزخونه رفتم. همه دور م

 یرو تو نیآوردم. داشتم مواد ته چ رونی رفتم. ظرف مرغ رو ب  خچالیسالم کردم و به سمت  آروم
 که مامان گفت: بهداد اومده؟ دمیچ یقالب فر م 
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 اومده. مامان اون سبد بنفشه کجاست؟! شبیگفتم: هومـ..م د خوابالود

 .  خچالیکنار  نهیی پا نتیکاب  یتو -

 فر.   یسبد گذاشتم و قالب رو هم تو یرو تو  ازی نمورد  لیبه حضار آشپزخونه وسا توجهی ب

 رون؟ ی ب دیری نشستم که بابا گفت: م زی م پشت

 شما...  یرو هم زدم و گفتم: با اجازه  میچا

باهم رفت و   یجور ن یهم هانیا  ستیخانم؟ خوب ن میکن  اشی رسم  ادیب خوادیم گهید یپسر ک  نیا -
 . کنندیآمد م

 .زنمی زنگ م هیسرش رو تکون داد و گفت: امروز به سم مامان

 گفت: النا و بهداد نشونن.  یکه مهد کردیداشت با تعجب به مامان و بابا نگاه م ادواردو

 ؟ یچ  یعنیبا تعجب گفت:  ادواردو

 بلند شد.  زیم  یتشکر کرد و از پا  بابا

 قراره ازدواج کنند. یعنیجواب ادواردو رو داد:  یمهد

 ه؟ یسرش رو تکون داد و گفت: النا اوک ادواردو

خواب  نی پسرم ا نیپکر اآلنش رو نب  یافهی شدند. به سرفه افتادم که مامان گفت: ق رهیسه بهم خ  هر
 خوردش.   شهیمن عسل هم نم هیمونده نمازش رو نخونده با 

 نماز؟! -

  زمشیبردند جهنم گفت هدهنم کردم و گفتم: فضول رو  یتو  یاز جام بلند شدم و نون تست یعصب
 تره.  

به مامان گفتم: مامان حواست به   زدم و رو   یشد. پوزخند رهیخنگوالنه بهم خ  افهی گرد و ق یهاچشم با
 باشه.   نیچته



 ونریلژ یدل ها

143 
 

 و از آشپزخونه خارج شدم.  دمشیبوس

 

 [18:12 21.11.20, ]یگان یبا     

اون   ریهام نگاه کردم...  رو از خودم گرفتم. تصوشدم. به چشم رهی واستادم و به خودم خ نهیآ یجلو
اون زن باعث   یموها الیکه خ دمی.  کالفه شونه رو برداشتم و به موهام کشبستی زن جلوم نقش م

 .وفتهیشد شونه از دستم ب

.  هنوز وقت  دیساعت لغز ی. نگاهم رودمیدست کش  نشونیموهام فرو کردم و ب یدستم رو تو دو
هام رو فشردم.  رو باز کردم.  لب   یچیق یآوردم. دهانه  رونی رو ب  یچی دراور ق نهیآ ی.  از کشوداشتم

 موهام رو لمس کرد.    اشی ز یت

 ! ستیاون مامان من ن -

 .  ختی ر نیزم  یاز موهام رو یاتره  یچیق یرو فشردم و همزمان با بسته شدن دهانه دستم

 برادر منه!   یکارم رو تکرار کردم و همراه با افتادن موهام گفتم:  مهد دوباره

 .   ستمیها ن!... من...  از اونامی رانیمن رهنماست...  من ا لیفام -

کوتاه  یمو نیکرده بودم.  همچ ر ییگوشم بودند زدم.  تغ  ریکه تا ز ییبخش به موها تی رضا  یلبخند
 یآوردم و تو رونی رو ب امی نی . لنز تزئکردی نم ییخودنما هگیاومد.  مواج بودنشون د یهم بهم م

اومد   یهم ناجور بهم م رهی ت یهام عادت کردند. رنگ آب چشمم گذاشتم. چند بار پلک زدم که چشم
 المصب! 

رفتم و با حالت دو   رونی از اتاقم ب امی دانشگاه آماده کردم و با تک زنگ خوردن گوش یخودم رو برا
ها نوشته پله یبرام رو یکه مهد یانوشته یو سرزنشم نکرد. از رو دیمن رو ند ی شدم. کس  اطی وارد ح

 اش زدم. به نوشته یبود عبور کردم.  لبخند گشاد

 که همخونش باشه رو دوست داشته باشه.   یداداش  نقدریکه آدم ا شهینم -
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ذهنم نقش بست.  افکارم رو کنار زدم و از خونه   یتو  ییمثال نقض پرقوت به اسم فراز صحرا کی
 بهار نبود.    نیاز ماش ینگاه کردم. خبر  یخارج شدم. باتعجب به تاکس

 خودت؟!    نیبرام دست تکون داد.  متعجب سوار شدم و گفتم:  سالم...  کو ماش  یتاکس  یاز تو بهار

 ! ادی! چه لنز بهت موسفیحضرت   ای... واو...  نی بنز -

 من جا باز کن...   یکم هم برا  هیاون طرف و گفتم:   دادم هولش

 و متفکر به صورتم نگاه کرد.   دیرو کنار کش  خودش

 . دونمی نم یک  یشده...  ول  ییبنده خدا هی هیچشات شب -

  هیآوردم و گفتم: درس استاد سعادت همون منابع استاد اخالق رونیب  فمیام رو از ک بهش جزوه  توجهی ب
 رده؟!  عوضشون نکگه؟ید

 راحت خر بزنشون.  الی هاست با خمنابع و عوض کنه همون ادیب  یآخر ترم  ینه بابا چ -

 که داخلش نوشته بود نگاه کردم و افکارم رو از اون زن منحرف کردم.  یحات ینگفتم و به توض  یز یچ

 در کالس معراج سعادت سد راهم شد.  یجلو  میرو با عجله به کالس رسوند خودمون

 کالس.  یچپ چپ نگاهمون کرد و رفت تو بهار

 کنار.  دیلطفا بر -

 چهارم... ادیبهتون م  یسوم چه رنگ آب  ریاول سالم دوم صبح بخ -

 سعادت من نامزد دارم. یآقا -

  روزیشد. سکوتش رو شکست و گفت: تا د رهی ساکت بهم خ هی. چند ثاندیدهنش ماس یتو حرف
 !یکه نداشت  روزیپر

 . د یقرار داد یبد طیشرا ی و توناراحتتون کنم و شما من  خواستمی نم -

 ! کنمی زد و گفت: باور نم   یپوزخند
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 معراج!  -

 گر اسم پسرش رو به زبون آورده بود. سعادت سرزنش  دکتر

 کردم و وارد کالس شدم.  یاستاد عذرخواه از

آدم  هیکه ممکن بود سر   ییداشت؟!  هر بال تیآدم چه قدر ظرف هیمگه  کردمی اورددوز م داشتم
 سر من اومده بود. ادیبدبخت ب 

دارم   کنهی احساس م دونستمی.  مکردی کنار بهار جا گرفتم. بهار به جلوش نگاه م یصندل یرو
 . ورود استاد به کالس فرصت دفاع رو ازم گرفت. چونمی پی داداشش رو م

سوزان از  یهاداغ کرده و چشم  یبهار گذاشت با ذهن  یکه در کمال سرد یطوالن یهااز کالس  بعد
  یمحلهام و کم. سوزش چشمرفتی دوشادوش باهام راه م یول زدی . حرف نم میدانشگاه خارج شد

 نکه او  دمیبهداد رو د  نیشم چون ماش وونهیکردم دوقت ن  ادیالبته ز کردیم اموونه یبهار داشت د
 دانشگاه پارک شده. ابونی طرف خ

 !  ؟یر یم یینثار بهار کردم و گفتم:  من با بهداد قرار دارم خودت تنها یکج  لبخند

...  دونمی بهار فقط سرش رو تکون داد و گفت:  م ی حرفم تعجب کردم ول   ییاز شدت پررو خودم
 .  صبح بهداد دکم کرده. شمینترس مزاحمتون نم 

 بهار!   -

 ! یخرم کن  خوادی برو نم  -

 !  ه؟یچه حرف نیاعه ا -

 .   ادیداداشم ب یبه حالت خم به ابرو یدرهم نگاهم کرد و گفت:  وا یاخم ها با

فکر کردم چه بد بود که  نیراه به ا  نیبهداد رفتم.  در ب  نیو به سمت ماش دمیاش رو بوس گونه
 رو به همه گفت.     ییزهایچ هی شدی نم

 از لبم رو برگردوندم. بهداد در جکش رو از داخل باز کرد.   دهیپرکش لبخند
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 سالم خانم!  -

 شدم و گفتم: سالم.   سوار

  ده؟یرنگت پر قدرنیالنا؟! چرا ا یشدم که گفت: خوب رهی روم خبهرو  به

 .  دمیرو پشت سرم گذاشت که خودم رو پس کش دستش

 ! ؟یکرد موهات رو کوتاه  -

بود که به جونم افتاده  یشیچه آت نی!  اشد؟ی چرا المصب تموم نم  کردیام مگلوم داشت خفه  بغض
 ! رون؟یبود. اصالّ چرا قبول کرده بودم با بهداد برم ب 

 که از حد معمول بلندتر شده بود گفت: نگام کن النا!  ییبا صدا بهداد

 ! شدم؟ی تر مروم شکننده  یفقط من بعد از زوم شدن توجه کس  ایبودند   یجور نیهم همه

 .  میدانشگاه نباش  یجلو  م؟یبر جانیاز ا شهیزدم: م  لب

 درهمش سر تکون داد.  یهاهمون اخم  با

  یز یچ هی دی! اون دکتر بود...  شاداد؟ی نشون م یالعمل! چه عکس گفتم؟یبهش م  دیبا یجور  چه
 . کردی کواال رو رد م اتیفرض یکه همه  یراه حل هی گفتیم

 !  ریبگ -

شکست.   یبد یبه سمتم گرفته بود. بغضم شکست با صدا یجیآب هو وانیافکارم جدا شدم. ل از
  یسرم بود آب جار  یکه رو ییها. از هر مجراحرف  نیبغضم بشکنه و ا صدای کالس هم نداشتم آخه ب

 کنه.  کاری چ دیبا  دونستی شده بود. بهداد هول شد بود و نم 

!.. من ؟یناراحت  شبیکردم؟!...به خاطر د یشده؟! من کار   یبابا... چ ی!... ا؟یالنا... خانومم... خوب  -
 ... خانومم. کنمی خواهش م  باهات حرف بزنم... النا یجور الل شم دوباره اون 

 تشینداشت. داشتم اذ ی ملتمسش نگاه کردم. اون که گناه یاشک به چهره  یپشت پرده از
 . کردمیم
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 یرو تو یهام رو پس زدم. ن رو ازش گرفتم و اشک  جیخشک شده بود. آب هو  یجور  همون دستش
که آروم شدم و   دیول کشط قهی جون به تنم آورد. چند دق اشی ن یری خوردم. ش  یدهنم کردم و قورت

خجالت زده به بهداد نگاه کردم که   ج یهورت هورت ته آب هو یمنتظرم موند. با صدا یبهداد با صبور 
هام داشتند به فنا  نگاه کردم لنز  نهیآ یخودم تو ریشد. به تصو ادهیرو از دستم گرفت و پ  وانیل
 خون شده بودند. یهام کاسهو چشم  رفتندیم

 ارم؟ ی ب رونشونیب یخوای ! م؟ی لنز گذاشت -

 آره لطفًا.   -

آورد.  رونی ها رو بو بهداد لنز   دمیبه عقب رفت. دراز کش یکم  یو صندل   دیرو کش یصندل  اهرم
 ها رو بست و به دستم داد. لنز  یهام سبک شدند. درجاچشم

 . یکن اشی قاط  یناخالص خوادی نم کنهیم وونهیآدم رو د یخودت به اندازه کاف یهاچشم -

 بهداد اوقات تو رو هم تلخ کردم.  دیو شرمنده گفتم: ببخش دمیخند

 نابش زد و گفت: حاال حالت بهتره؟!  یهاهمون لبخند  از

 خوبم.  -

 ؟یکرد یمن دست دراز  یچرا به اموال شخص یکن فی تعر یخوای خوب نم  -

 کردم؟!  کاریچ -

 موهات!...  -

 !؟یبه تو اجازه دادم کوتاهشون کن یادامه داد: من ک  طلبکار

 بهداد! -

... یزدیحرف زدن باهات تنگ شده تا صبح باهام حرف م یچه قدر دلم برا یجان بهداد! اگه بدون  -
بهت زنگ   شدیکار داشتم که نم قدرن یا یخون شدم ول  یالنا دیگناباد دچار افت شد  یچند بار تو

 بزنم. 



 ونریلژ یدل ها

148 
 

 داشتم. یمزخرف  یهامن هم هفته -

رو به سمتش  یکه دکتر برام آورده بود رو باز کردم. گوش  یآوردم و عکس رونیب  فمی رو از ک امی گوش
 گرفتم.

 رو ازم گرفت و به عکس نگاه کرد.  یگوش متعجب

 !؟یدیبهم نشون م یرو دار  اتی لیفام نی همچ هی ایخاله  ایخوب... چرا عکس عمه  -

 لب زدم: بهداد! عاجز

 بلند کرد و گفت: جانم؟!  رو  سرش

 مامانمه.   نی... گفته ایکی... نی... انیا -

 ... معلومه که... زمی زده عز  یزر الک -

 مکث کرد.  یطوالن

 !ست؟یجان مامانت ن خاله یبگ یخوای م -

 ممکنه؟! یز ی چ نیهمچ هی... بهداد دونمی من نم -

 جا شد.من و عکس جابه نی ب نگاهش

 ! ست؟یممکن ن  ی ز یچ نیچن کهنیبهت بگم؟! ا یچ یخوایم -

 ته دل گفتم: آره لطفًا بهم بگو.   از

که دختر سهند و   نیا یمن مهمه که تو به جا یرو کنار دنده گذاشت و گفت: به نظرت برا یگوش
 ! ؟یباش حانهیدختر خسرو و ر یفاطمه باش 

 حانه ی خانم ر نیکه ا نهیآخه مسئله ا -

 

 [18:12 21.11.20, ]یگان یبا     
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 ... ییای تالیخانم ا نیخانمم، ا نیعکس رو بهم داده گفته من وارث ا  نیکه ا ی... کس ستین

... بهش فکر نکن!  ستین یاصال کار سخت یان ا ید شی محبت نگاهم کرد و گفت: آروم باش! آزما با
 من کنارتم خوب؟!

 داشتم.  ازین  ینجور یا یدلگرم هیتا حاال به  شبیاز د انگار

 بهداد! یباشه... مرس  -

 !م؟یزد و گفت: خوب حاال کجا بر  استارت

 رو بردارم.  ل یخونه من وسا  میبر -

 ! یسنج یینایب میری م ری نخ -

 ! ؟یچشم پزشک -

 . ینسبت به دفعه قبل در آورد چاره یب یهاخون شده. احتماال پدر اون چشم یهات کاسه بله چشم -

 .میری خوب بعدًا م -

 .میهست کمی ! نزده؟یچه کار -

 توقف کرد.  ی سنج یینایب هی یجلو  قهیمخالفت برام نذاشت بعد از چند دق یجا

 

 [22:54 21.12.20, ]یگان یبا     

 که گفت: کاش امروز اصالً تموم نشه!  میشد ادهیپ  نیماش از

 تموم شه.  یحوال نیا یروزها ینه فقط امروز بلکه همه  خواستمی برخالف بهداد م من

چون آخر وقت بود خلوت بود. وارد اتاق شدم که بهداد هم  میو وقت گرفت میشد  یسنج  یینایب وارد
  یمخصوص گذاشتم دکتر به صندل گاهیجا یرو رو یگرام یکه چونه نیدنبالم وارد اتاق شد. بعد از ا

  میترف نهی چشمم گذاشت. بعد از معا یرو نیسنگ نکی ع هینشستم و دکتر  ی صندل  یاشاره کرد. رو
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. چندتا قاب انتخاب کردم و به چشمم زدم که بهداد پسند نکرد. کدوم نامزد نکیانتخاب قاب ع یبرا
 !کرد؟ی دخالت م نکی انتخاب قاب ع یتو

 اشاره کرد و گفت: اون چطوره؟!   یقاب به

 یباال یبود ول یا رهیها قرمز بود. حالتش دا یدور عدس  یداشت ول  ییطال میقاب نگاه کردم که فر به
 انحنا داشت.   نکیع

 خوبه.  -

 رو برامون آورد. بهداد قاب رو برداشت و بهش نگاه کرد.  نکی قاب ع یمنش

 سبکه. یول ستیمحکم ن یل یخ -

 ! ادی بهت م یل یهام گذاشت و گفت: خ چشم یرو رو  نکیع

که پس فردا   نیبا گفتن ا یزدم. منش تی رضا یواز ر ی انداختم و لبخند ینگاه نهیآ یخودم تو به
 به دستمون داد.  یآماده است برگه ا نکیع

گفت   یهرچ ی ول  دمیگفت. صداش رو نشن  یز یخانم به بهداد زنگ زد و چ هیکه سم میراه خونه بود تو
 !  خونهیکه قطع کرد گفتم: کبکت خروس م  نیکرد بعد از ا فیبهداد رو خر ک

 ما!  یخونه دیامشب دعوت -

 گفتم: واقعًا؟! حاال به چه مناسبت؟!   متعجب

  میعقد کن می بر نیای روز ب هی... میفی هنوز بالتکل  میو رسوم مزخرف... دو ساله نامزد یقول و قرار عقد -
 . میراحت ش

 بهداد شرکت! به شرکت خبر ندادم.  ی!... وایدار  یو گفتم: چه دل پر  دمیخند

هفته رو   هی بودی . به خودم مامی شرکت رو گرفتم و گفتم که نم یآوردم و شماره  رونی رو ب امی گوش
 تا افکارم رو سر و سامون بدم. گرفتمی م یکامل مرخص
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  یرو جا نیکم طول بکشه. سرش رو تکون داد و ماش  هی  دیداخل! شا ای شدم و گفتم: ب ادهیپ  نیماش از
 پارک کرد.  یمهد  نی ماش یشگیهم

 جا؟ اون هیکه چشمش به ساختمون افتاد گفت: اون باالبر چ  نی. به محض امیهم وارد خونه شد با

 !دهیباال رو از بابا خر ی... طبقه هیادواردو یحرص گفتم: برا با

 .  یو گفت: به سالمت دیخند یمصنوع

 داخل.  میبر ای ولش کن ب -

بهداد رو   اشی فاظ مهربونانه و احساسو با ال  یمحض ورودمون مامان به استقبالمون اومد و حساب به
 ! یاشراف ییایتالی! نه اون زن ایزده کرد. تو مامان منخجالت 

. بهداد سبد بزرگ رو برداشت و داشت از درگاه  میمعطل نشد ادیرو آماده کرده بود و ز زیهمه چ مامان
 که با ادواردو رو به رو شد.   شدی سالن رد م

به بهداد انداخت و سر تا پاش رو از نظر   اشی مغرورانه و از خودراض یهااز همون نگاه  ادواردو
 گذروند. 

 ! ؟یکنی نم یمعرف -

و گفتم: نامزدم بهداد... بهداد مستأجرمون... آ...  ستادمی چپ نگاهش کردم و صاف کنار بهداد ا چپ
 . تزویباال ادواردو ا ینه مالک طبقه 

که خونت حالله نثارم کرد. بهداد گفت: خوشبختم... لطفا برو کنار چون   نیا یهم معن  ینگاه ادواردو
 . نهیسبد سنگ نیا

که بهداد بروز نداده بود که ادواردو رو    نیاز ا کردمیم فیداشتم ک ی. آدیخودش رو کنار کش ادواردو
 . شناسهیم

 و گفتم: دمت گرم!   دمیخند زیو ر  دمیبهداد دو دنبال

 جان! نداشت عشق خانم یقابل  -
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47 

 صندوق رو بست گفتم:  عشق خانم جان؟!  در

اگه بگم عشق  یول شهیترشح نم  ن یتوس  یاکس شهیکوتاهه...  بگم النا زود تموم م یلیاسم خودت خ  -
 ترشح هورمون هست. النا عشق خانم جان! یبرا  یخانم جان وقت کاف

 ! وونهی. دیکنی م وونهیو دحرفات من   نیتو با ا -

 !... ؟ یدوم رو به من که نگفت یوونه ید نیبه صورتم زل زد و گفت: ا قیرو باز کرد، دق نی ماش در

 خودت گفتم.  صی به شخص شخ قاً یدق -

 عمر تنها بذارم.  هی یآوانتاژت برا  یهاکنار بکشم و تو رو با اون داداش کنمی دارم فکر م -

 صورتش تکون دادم.  یجلو  دواریرو تهد انگشتم

 تا بهت تمارض نکردم سوار شو! -

 و سوار شد.   دیخند بلند

 لب گفتم و کنارش نشستم.  ریز یاوونهید

 یتیاختالل هو هیکه دچار  یوقت  یرو داشته باشند که کنارشون بخندند حت یها کسآدم یهمه  کاش
 . ی. اون هم فقط چون کنارشیاز ته دل بخند  خوادیم  هیکه فقط دلت گر یشده باشند. وقت  دیشد

 ! ؟یآهنگ درخواست -

 ؟ یوارد رو دار  ن ی گرفتم و گفتم: اون آهنگ ش ابونی از خ نگاه

 است؟ یقضا نیکه در مورد بچه و ا یهمون -

 آره.  -
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  یسیانگل ی. شروع به خوندن به خواننده  دیچ یپ  نیماش  یوارد تو نیش یجا کرد و صداترک جابه  چند
 کردم: 

 افسانه بود کیعشق ما  اگر

 دادمـ  یکردم و شما را نجات م  یشارژ م من

 می کن یم یقران ی، قا یبادبان قیقا کی ، با  زمیعز

 کنم  یآنجا م  مییگو یکه م یا رهی جز به

 شدند یشما م   هیآنها شب  میداشت یاگر نوزادان و

 افتاد  یاتفاق م  نیشد اگر ا  یم بایز  یلیخ

 د یکه چقدر خاص هست دیدان ینم  یحت  شما

 همزمان باهام گفت:  بهداد

 .یگذار ینفس م یب مرا

 کردم که با خنده ادامه داد: نگاهش

 ی هست  یخوب زیمن همه چ یدر زندگ تو

 ! یگذار  ینفس م یب مرا

 شد؟!  یشد که گفتم: چ  ساکت

 هستم.  نیتوس یاکس ریتو بخون من درگ  -

 ی شود که تو مال من هست یهنوز باورم نم  -

 ی رفت  رونی من ب  یایفقط از رو تو

 ی گذار  ینفس م یمنو ب  با،یز  یلیخ
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 بود  یکتاب داستان کی اگر عشق ما  و

 کرد  میدر همان صفحه اول مالقات خواه ما

 فصل مربوط به  نیآخر

 ممنونم میکه ساخته ا یبخاطر زندگ  چقدر

 تو را داشتند یآنها چشمها  م،یاگر ما نوزاد داشت و

 دراز کرد و آهنگ رو قطع کرد.  دست

 فاز.  یرفته بودم تو یگفتم: اعه چرا قطعش کرد معترض

 گهیباشه ما همد یکتاب داستان هی دوست دارم. اگه عشق  یل یبخش آهنگ رو خ نیمن ا یدون یم -
و   میممنون ی که به خاطر زندگ  نهیفصل مربوط به ا نیکرد و آخر میاول مالقات خواه یصفحه   یرو تو

 ! م؟یدیصفحه اول داستان د یرو تو گهیتو رو دارند. ما همد یهابچه هامون چشم

 نگاهش کردم.  متعجب

 بهداد واستا!  -

 کنار و منتظر نگاهم کرد. زد

 .م یاشآخر کنار هم ب یصفحه  نهینه... مهم ا ای م یاول باش یصفحه  یکه تو  ستین نیمهم ا -
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 دلتنگتم.  شهیداشتم و خواهم داشت.  عاشقتم و هم شهیزد: دوستت دارم... هم لب

 شدم.  رهی هاش خچشم به

 من هم.  -

 .  ارینه النا بگو... به زبون ب -
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 دوستت دارم.   -

 شدند. ادیز یل یخ  ناتیتون  یخوب بسه اکس یل یکه گفتم: خ کردی نگاهم م ساکت

 ! یروز تکرار نشدن  هیروز خوب برام ساخت.  هیو استارت زد.  دیخند

 یبه سمت خونه رفتم تا خودم رو برا  عیکرد و رفت. سر امادهیمون پشده بود که دم در خونه  شب
 روشن نبود.  یا گهید یباال المپ جا یدر کمال تعجب جز المپ بالکن طبقه  ی آماده کنم ول  یمهمون

شد.  دهیکش یکنم که دستم توسط کس دایتا المپ رو پ دم یکش وارید یخونه شدم و دستم رو رو وارد
دو   نیافتاده بود. ما ب هیصورتش سا یرو یو به شخص مقابلم نگاه کردم ول  دمیکش یاخفه   غیج

 شده بودم.  امی دستش زندان

 ! ؟یهست  یو براقش نگاه کردم و گفتم: تو... ک  رهیت  یهابه چشم دهیترس

 آروم باش!  -

 احمق؟! یکنیم  یچه غلط یبلنط گفتم: دار  یصداش اخم کردم و با صدا دنیشن  با

که تا آخر عمر   کنمی م یکار  یدستش رد بشم که مانع شد و گفت: از جات تکون بخور  ریاز ز خواستم
 حسرت رو دلت باشه.  

 درهم به چشم هاش زل زدم و گفتم: چته؟!   یابروها با

 خونه اون پسره؟!  یر یم یدار  -

 .خوادیبه تو چه؟! دلم م -

برداشتم فرار کنم که دوباره دستم رو   زیشکمش و خ  یرو به سمتم خم کرد که با زانو زدم تو  سرش
 . کردمی تک تک سلول هام خشم رو احساس م یگرفت. تو

 ! دست از سرم بردار.  یولم کن عوض  -

 واستا و گوش بده.   -

 خوب... یلینگاه کردم و گفتم: خ  بود رشیدستم که اس به
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  یاش زدم ول نهیبه س یدهنم حبس شد. چشم هام گشاد شدند. با دست آزادم ضربه ا یتو حرف
بودند سرش رو ازم   امی زندگ  یلحظه ها نیکه برام بدتر ینتونستم از خودم دورش کنم. بعد از مدت 

 دور کرد. 

سر خوردم. کلمات رو از دست دادم.  وارید یهام سست شدم و روبا چشم زشی برخورد نگاه ت با
 اش روم افتاده بود.  هیبود.  به قامت بلندش نگاه کردم که سا ختهیافکارم به هم ر

دست گرفتم و از جام بلند   واری.  به ددمیاش کنار کش هی سا ری به گلوم فشار آورد.  خودم رو از ز بغض
قفل در   یصدا  دنیچرخوندم. با شن یرو دی.  در رو پشت سرم بستم و کلدمیشدم و به سمت اتاقم دو

 نفس حبس شده ام رو آزاد کردم. 
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هم برام سخت شده   دنینفس کش  یبه جونم افتادع بود حت انتیخ ی. خوره دمیهام دست کش لب به
 بود.

 صورت بهداد نگاه کنم؟!  یتونستم تو  یطور مچه 

  یباهام رفتار کنه اگه محتاطتر عمل م ینجور یبه ادواردو اجازه دادم ا من بود که با رفتارم ریتقص 
 نشده بود.  سی خ  انتی هام از اشک خ . اآلن گونهذاشتمیکردم و باهاش دهن به دهن نم

 !کرد؟ی اشتباه م دیخوددار باشه؟! من اشتباه کرده بودم... اون هم با تونستی اون نم چرا

کار رو اشتباه  نیا ییایتالیانتظار داشتم؟! پسر ا یبه افکارم زدم. چ یپوزخند  هامهیگر ونیم
 ! لعنت به من. دونست؟یم

بودم به   یسخت  یل یخ  تیاالن در موقع دونستمی م انتیاز بهداد رو خ  ریغ یمن که فکر کردن به پسر  
 سکسکه افتاده بودم. 

؟! سواالت داشتند مغزم رو سوراخ به خودش بده  یااجازه   نیکرده بودم که باعث شده بود همچ  کاریچ
 .کردندیمته داشتند داغونم م هی. مثل کردندیم
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دکش کن    شتیپسر اومده پ نی: اد یچی ادواردو تو اتاق پ ی. صدادمیکوبش در اتاق از جا پر یصدا با
 بره! 

 ام بردار!! دست از سر خانواده ؟یخوایاز جونم م  یزدم: چ داد

تو  دونمی ! من نم؟یفهم یچرا نم میو بهداد نامزدمن یاوردیکه ن  یار یسرم ب   یخواستی م ییچه بال 
حق  گهیبا بهداد ازدواج کنم! تو د خوامیمن نامزد بهداد هستم من م یداره ول یکشور تو چه معن

 . یمن رد بش ی لومتر یک کیاز  یندار 

در المصب رو باز کن در رو از جا    نیا ایب  گمی: بهت مدیلب غر  ریاز همون فاصله احساس کردم که ز 
 کند!

 .  امینم رونیاتاق ب  نیمن از ا ینر  رونیمون باز خونه یتا وقت   -

بوسه بود  هیبپره داخل!   واریپسر از رو د نکهیدرو باز کن قبل از ا نیبرو ا ایخوب رفتم تو هم ب یل یخ -
 یااجازه  نیمن همچ  یازدواج با اون بش الیخ ینداره. در ضمن بهتره ب یباز دلقک  نقدریاش اهمه

 . دمیبهت نم

من   یزندگ  یتو ی! حق ندار ؟ی هست ی! اصال مگه تو ک؟یمن کارهیبلند گفتم: مگه تو چ یبا صدا 
 ... هی! یو نمکدون شکست یکه نمک خورد یقدرنشناس  کیدخالت کن؟!  تو فقط  

 ! ی! نفهم یبوسه؟! تو خنگ هیادامه دادم:  یول  دمیکش  خجالت

باز هم  یکه پشت در بود ول نیبا ا یحت  کردی کرده بودم ولم نم دایکه نسبت به ادواردو پ یترس حس
 .دمیترسی ازش م

. شدی لحظه قطع نم فونیآ یرو بشنوم. صدا فونیآ یتونستم صدا ومدیازش ن  ییکه صدا هیچند ثان 
 سرش پرورش بده.   یتو یتر ث ی خب  یهاادواردو نقشه دم یترسی جرئت بازکردن در اتاقم رو نداشتم م

بهش اعتماد داشتند طبقه باال رو به ادواردو فروخته  ینداشت. مامان و بابا و مهد یتیاهم  براش
 . گردوندی مطمئنًا به بابا برش نم  میری اون رو پس بگ میتونستی و نم میبود
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زنگ    امی اتاق بود گوش  یتو امهیگر یکه فقط صدا قهی خونه قطع شد و بعد از چند دق ونفیآ یصدا
اش نگاه کردم.  آوردم و به صفحه  رونی ب  فمیرو از ک  امی کردم به خودم مسلط باشم گوش یخورد سع

 گذاشتم.  لنتیسا یرو رو   یبهار بود. بغضم رو فرو خوردم و گوش

با   دمیآب حالم رو بهتر کرد. به موهام سشوار کش یوم رفتم خنکاهام رو از تنم کندم و به حم لباس  
من   یبرا ایتالیبست ا یچشم هام نقش م  یجلو یی ایتالیزن ا  نیا ریهم برخورد با نوک انگشتانم تصو

 شده« شده بود.  نیکشور »نفر کی
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کردم و سشوار از افتاد.  یانازکم رو به خودم فشردم. عطسه راهنی. پ دیاحساس سرما، بدنم لرز با
از درون داشتم  یول دم یلرز یکه م ینیو سشوار رو خاموش کردم. در ح  دمیبه موهام کش یکالفه دست

و  نداختمتخت ا ی. خودم رو رودمیگرفتم.  پنجره اتاق رو کامل باز کردم و کرکره رو کش  یم  شیآت
 . دمیچ ینازک رو به خودم پ یپتو

  یم حیوقت از هم جدا بشند و ترج   چیهام دوست نداشتند هشده بود، انگار که پلک   نیسنگ سرم
 رو داشته باشند. گهیدست همد شهیدادند تا هم

  هیبا خنده به سمتم اومد.  شب  یمرد یول  داریب ایخوابم  دونستمی از اطرافم نداشتم،  نم یدرک چیه
کمر و   دنیکش  ری.  با ت رفتمیاومد و من با ترس به عقب م یادواردو بود.  اون با خنده به سمتم م

 . دمیهام از جا پرشونه

که صداش   دمیکش یآسودگ یاز رو یبود. ادواردو نبود.  نفس  کیبه اطرافم نگاه کردم،  اتاقم تار جیگ
 .  دیچی اتاق پ یتو

   ؟یکش ی م  غی!  چرا ج ؟یخوب  -

 ه کانال کولر نگاه کردم و داد زدم:  دست از سرم بردار! اخم ب با

 بخوابم! یو بذار  یساکت ش قهیدق هیدست از سرت برداشتم اگه  -

 ! ریبم  وفتیخودت ب ی برا  ریقبر بگ  هیبخواب برو تو بهشت زهرا بخواب برو  اطیبرو تو ح  -
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 زدند.  یم ادی وجودم داشتند نفرت از ادواردو رو فر یبندها

 ! یهست یاجنبه ی سر و صدا نکن! چه دختر ب  -

 دادم.  هی شونه هام انداختم و به تخت تک یرو رو پتو

 صدات رو بشنوم.  خوامی ! نم یینفهم به تمام معنا هیتو  -

 . دمیا پرکوبش در اتاق از ج یتخت گذاشتم که با صدا ینگفت. سرم رو رو یز یچ گهید

 !زمیالناجان... باز کن عز -

 بهداد لطفًا تو نه! نه

 ! یباز کن قشنگم همه رو نگران کرد دمیصدات رو شن  یدار یب دونمی م -

 فقط.  کنهی گفتم: بهداد من خوبم... سرم درد م ناچار

 . نمیخودم بب  یهادر رو باز کن تا با چشم یاگه خوب  -

  ی. دو دل دستم رو رودمیاز کمدم برداشتم و پوش یانداختم مانتو و شال  یهدف به اتاقم نگاه  یب
 ... النا... باز کن خانمم! زمیگذاشتم که گفت: عز دیکل

رو کنار زدم و در رو باز کردم و از درگاه در کنار رفتم. بهداد متعجب وارد اتاق شد و گفت: حالت   دیترد
 خوبه؟!

هاش گلوم  چشم یسوختم. نگاه کردن بهش، زل زدن تو  یگرفتم از درون داشتم م یم شیآت داشتم
 دو دستش رو چفت گلوم کرده بود. آب دهانم رو فرو دادم و  یک یرو بست. انگار 

 زدم: خوبم.  لب

 ! ؟یتخت نشستم و ادامه دادم: چرا اومد یلبه  یرو

 ! ؟یخوب یمطمئن  -

 ! گهیخوبم د گمیدارم م -
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51 

 

 آره؟!   یکه خوب  -

 ! اته؟ی خوب  نیگذاشت و ادامه داد: ا امی شونیپ  یرو دست

 و گفتم: دست از سرم بردار!   دمیرو کنار کش خودم

...  یجور ن یا یک ی... دیتون... دست از سرم بردارگفتم گفتم: همه یم ونیانگار داشتم هذ لب که ریز
  ی... زارت گند مستیاون ن ن،ی ... اگهیم یکی  یستیتو بچه ننه بابات ن گهیم  یک ی... یجور اون  یکی

 .خندهی زنه بهت... هرهر م

 .  ارمی رو ب فمیپنجره رو بست و گفت: صبر کن برم ک  بهداد

هم  یهام رو روبسته شدن در اتاق پلک  ی. با صدادمیتخت دراز کش   یسرم رو تکون دادم و رو جیگ
 از اطرافم متوجه نشدم. یز یانداختم و چ

بهداد   ریپلک زدم که تصو  نیهام رو باز کردم. چند بار سنگمچ دستم چشم یتو  یاحساس سوزش با
 واضح شد.  

 !؟یشد داری کرد و گفت: ب  زونشیآو  یجالباس  یرو به دستم وصل کرد و رو سرم

 نشستم و به دستم نگاه کردم و گفتم: خوابم برده بود؟! ساعت چنده؟  سرجام

 ... یدینخواب ادی... زمهی اش نگاه کرد و گفت: ده و ن یساعت مچ به

 سرم گذاشتم. یرفت که دست رو  جیچشمم عبور کردند سرم گ یقبل از جلو یساعت ریتصاو

 رژت خوش رنگه! -
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. از جاش بلند شد و گفت: شام  دمینمونده بود. لب گز یاز رژم باق  ینگاه کردم. اثر  نهیبه آ متعجب
 !؟ینخورد

 رو بغل کردم و گفتم: اشتها ندارم.  خودم

 ... تخت نشست و گفت: خوب یاش رو برگشت. کنارم رورفته راه

 خوب؟! -

 چت شده؟! عصر که حالت خوب بود.  ی کن  فیتعر یخواینم -

 نکن.  چمیکنم سؤال پ یبهداد خواهش م  -

 تون؟خونه  میبر شهیتموم م یک نیسرم نگاه کردم و گفتم: ا به

 ... زنگ زدم بهشون فعال دست نگهدارند.میبر  ستی الزم ن -

 لب زدم: چرا؟! یشاک

 شند.  الشیخ یاون پسره در رو باز کرد... گفت حالت بده من هم بهشون زنگ زدم بگم فعال ب -

 خسته شدم.    یفی بالتکل نیبهداد؟! به خدا از ا یتا ک  -

 .  امیکه ب یبعد ی... دفعهمیفکر کن  ترش ی الزم باشه ب دیشا -

 شدم. رهیبه بهداد خ  ناباور
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نگفتم و ففط با بهت بهش نگاه کردم.  بعد   یز یکنه...  چ هی ایسربار هستم  هی خواستم فکر کنه  ینم
 !م؟ی! دست نگه دارم؟ی! صبر کن م؟یبود باز هم فکر کن  ازیاز چند سال ن

 . رمی فردا من م ی... راست ذارمیاستراحت کن من هم تنهات م -
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ام گفتم:  در چهره  یر ییابروهام رو هم بشکنه. بدون تغ ونیخط م شکستن قلبم باعث شه  نذاشتم
 باشه. 

 ...یگردی برم یک  دمیهام جمع نشد و ازش نپرس چشم یقبل اشک تو یهادفعه مثل

  یاسر خورد. خم شد و تکه برگه  نی زم  یرو رورو تکون داد و از جاش بلند شد. نگاهش از رو به   سرش
 برداشت.  نی زم یرو از رو

 ته؟! نوش یچ -

 من هم گرد. یبهداد درهم شده بود و چشم ها یهااخم

 معراج سعادت... شماره داده...  -

 اش رو انداخته بودم.  که برگه یدی باور کن... د  ستین یز یشدم و گفتم: چ  هول

رو فشرد و گفت: بسمه! به خدا  اشقه یانداخت و با کف دو دستش شق نیزم ی برگه رو رو کیستریه
 بسمه!

رو برداشت و به سمتم  یز یتوالت چنگ زد و چ زیم  ی. روستادیا نهیرو ازم گردوند و رو به آ  روش
 که سرش باز شده بود نگاه کردم. یو متعجب به رژ  جیپرتاب کرد. گ

 ! ؟یکنی م کاریچ یدار  -

 کرد.   ی د بدترم محال خراب بهدا یبود ول  یخودم کاف  یداشتم، دغدغه ها بغض

 رنگ...  نیا ،یرژ لعنت نیا  -

 

 [22:55 21.12.20, ]یگان یبا     
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 بهداد چت شده؟! -
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... بگو هنوزم دوستم ینکرد انتیزانو زد و گفت: بگو خ  میروکنار تخت، روبه  د،ی به سمتم چرخ  ناگهان
 بزرگه! یلی سوتفاهم خ هیادواردو فقط  یلب ها ی... بگو که رنگ رژت رویدار 

ملتمسش   یهاخارج نداشت. چشم  نشونیاز ب ییصدا یرو جنبوندم تا جوابش رو بدم ول  هاملب
 بگم که دروغ نباشه!   تونستمیم ی! چگفتم؟ی م دیبا ی... چکردی داشت ذره ذره قلبم رو تکه تکه م

 نکنه. ترموونهیرو بستم تا نگاهش د هامچشم

 ..زدم: من دوستت دارم. لب

 هام رو از هم فاصله دادم...  بهداد نبود!. پلکومدیازش ن ییصدا

کار   نیشده بودند. چرا ادواردو باهام ا  یکرده بودند و جار  دایهام راهشون رو پ گونه  یاشک رو قطرات
  ییکردم و دنبال جا هیکس نباشه... اونقدر گر چیکه ه ییفرار کنم. برم جا خواستمیرو کرد؟! دلم م

 ن گشتم که سرمم تموم شد. رفت یبرا

بهم اعتماد    نیاز ا ترش ی کردم ب یسوزن رو فشردم. بهداد... فکر م  یرو از دستم خارج کردم و جا سرم
 داشتم! گند زده بودم.  ی... چه انتظار یدار 

 نیکنم تا بهش پناه ببرم و از ا دایرو پ یکس  دیرو آوردم تا شا امی گوش  نیمخاطب ستیهدف ل یب
 معرکه دور بشم.  

 دستم ثابت موند.   ناز ی اسم پر دنیرو رد کردم با د  یو اسام دمیصفحه کش یرو رو دستم

 یبه صفحه  یهام رو پس زدم و ضربه ارو کنار گذاشتم و اشک  دیترد تی در نها یبودم ول دودل
 زدم.  یگوش

 م: سالم...زدم و گفت  یلبخند ناز یپر یصدا دنیشن  با

 قدر صدات گرفته است؟!  نیالنا؟ چرا ا ییتو -

 شما؟  یخونه  امیتو؟! ب  شیپ امی تونم امشب ب ی... من میمن... من... پر  -

 چرا نشه. زمیآره عز -
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 شب بمونم؟!  امیب -

 قدمت سر چشم.  ایآره النا ب -

 پس آدرس...  -

 منتظرتم. ا یفرستم... زود ب یبرات م  یاوک -

  یتو یضرور  لی آوردم. لپ تاپم رو و به همراه وسا رونی تختم ب ریرو قطع کردم و کوله ام رو از ز  تلفن
 آژانس گرفتم. هیکوله گذاشتم و 

 مونم و مزاحمم نشند. یدوستم و شب رو م یخونه   رمیدادم و گفتم که م  یبه مهد  یکوتاه امیپ

پله ها نشسته بود و پاش دراز   ی که رو از خونه خارج شدم. نگاهم به ادواردو خورد فونی آ یصدا با
 به جونم افتاد و پا تند کردم.   یاز جاش بلند شد که ترس یبه سخت  دنمیبود. با د

 کنم. یواستا! خواهش م -

 !  ؟یگیم یکه بچرخم گفتم: چ نیبدون ا یول  ستادمیا سرجام

 بهت بگم! یز ی چ دیبا -

 شد.  کی که داشت بهم نزد دمیعصاش رو شن یصدا

 کشم.  یم  غی جلوتر وگرنه ج  این -

 .ستادیا

 خوب... فقط گوش کن!  یل یخ -

 . دمیگوش م -

 خودت بوده... یکه من کردم... برا یکار  -

رد شدم و در رو   اطی تند  از درگاه ح یهاش گوش بدم و با قدم هابه حرف  ستادم یبوق نا یصدا با
 .  دمیکوب
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تلفنم آدرس رو به  یشدم و از رو  نیسوار ماش دادیکه داشت خطابم قرار م  ییتوجه به صدا بدون
 راننده دادم.

 شد.   انینما یو اسم مهد  ریدستم به لرزه در اومد و تصو یتو تلفن

 رو خاموش کردم.   یدادم و گوش رد

  ی. نم هیگر ری ز میو زد انداختم نازیبغل پر یخودم رو تو یچه جور  دمیکرد که نفهم  یسرم درد م اونقدر
 .میهردومون درد داشت یکرد ول  یم هی دونستم چرا داشت گر

 شده؟!  ی رو گرفتم و گفتم: چ نازیپر یدست ها میآروم شد  یکه کم یوقت

 رفت...  یو گفت: عل  دی از گونه اش چک  یاشک
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