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رای  ی صفحه و  طراحی

 
 رمان های عاشقانه    :ا

 
درس سایت :  

 
 www.romankade.comا

 
 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

 ♡♡رازهاست   یداننده  که  خدای  ی  نام  به♡♡

    

   

 زمانهزماِن بی    رمان:  نام

 
 ، طنزعاشقانه  ژانر:

 
 راحانا(حنانه.س)  قلم:  به
 

 غالمی علی  عاشقانه  های  رمان  انجمن  کاربر

 

 

 خالصه:   

و در اون   ادیش به تهران ماهسال با برادر خوند  نیبعد از چند  یلیبنابه دل   که  و خم  چیدختره با گذشته پر پ  هیزمانه  
شنا م  یجا با کس

 
   شهی ا

 
 . ..وصل شدهبه اون شخص    شاهندیکه تمام گذشته و حال و ا

 

 : مقدمه

http://www.romankade.com/


 زمانه یزماِن ب

3 
 

 ا یدن  یاهویه  نیا  در

دم ها  انیم
 
 خوب و بد   یا

 دارم،  ازین  یدلخوش  کی  به

 ...یزندگ  یبهانه برا  کی

 ی  یتنها  یگذراندن زمان ها  یبهانه برا  کی

 ست ین  یزمانه، زمانه خوب  گرچه

 سخت شده   میزمانه برا  نیدر ا  یعاشق

 اما

 از هفت خان من بگذر و عاشقم کن  تو

 تمام زمانه ام باش،   تو

 تمام زمانم را با تو بگذرانم :(   تا

 

 

دامس م  دادمیتند تند تکون م  رو   پام
 
 .دمیجویو با همون سرعت ا

 کرده بود.  یو متالش ر  موندن اعصابم  منتظر

 ت؟ای دادم: تموم نشد جلسه کوفت  امیپ  اسیبار هزارم به ال  یجا شدم و برابهجام، جا   سر

 بعد جواب داد: صبر زمانه، صبر!   یکم

ور به اون ور    نیو از ا  کردیکش کار مشرکت نگاه کردم که بسان خران زحمت   یکنار گذاشتم و به منش  و ر   ی گوش
 . دیدوی م

 داشته باشه؟  و ر   ی منش   هی  نیهم  دیچرا با یبزرگ  نیشرکت به ا  واقعا  
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 سرم انداختم.   یشونه هام برداشتم و رو   ی از رو   ور   شالم

 که اومده بودم، به گوهر خوردن افتادم.  نیاز جلسه گذشته بود و از ا  قهیدق  ستیب  هنوز 

 شرکت نگاه کردم.   واریبه در و د  ناچارا  

 بود.  ی هنر   یاز تابلو ها  پر

دم   ی  یاون تابلوها  از
 
 !کردیم  بیو به فحش دادن ترغر   که ا

 قدر پول حروم کردن.چهچرت و پرت    یتابوها  نیبابت ا  ستین  معلوم

 .دردیب  یها  مرفه

 شده بود.   دهی چند تا مثلث کش  دنیبه هم چسب  با،  تابلوهااز    یکی

 بودن.  دهیکش  یخط منحن  هیفقط    شوندیگه  یکی  وسط

  یساله از تهران، قطعا  تو برنامه نقاش  ش ینوشتن سارا ش  یم  رشی پوست بود که اگه ز  اهیزن س  هی  مرخ یهم ن  گهید  یکی
 . شدیازش استفاده م  ایشبکه پو  ینقاش

 شرکت نگاه کردم.  یدر ورود  به

ن هزار بار  ستمیو بلد نر تهران    یها  ابونیکه کوچه خ  فیح
 
 فته بودم.بیرون ر   وگرنه تا ال

 شرکت رو از جا کند.   واریشدن در به د  دهیکوب   یکه صدا  ی موقع در با ضرب باز شد، جور   همون

 باز کرده بود، نگاه کردم.  رو   که در  ی متر   می گرد شده به پسر بچه ن  یچشم ها  با

 !جان یا  هیخونه ا  وونهید  عجب

 ! یکنی کار م  بینج  وونیتو که باز مثل اون ح  ی باز وارد شد و گ فت: سالر  شین  با

قا مهرزاد!   دادیرو بال م  نکشیکه ع  یزد و در حال  یلبخند پر حرص  ی سالر 
 
 گ فت: سالم ا

 ! یامان  مویزد و گ فت: سالم ل   یاز پرونده از کنارش رد شد لبخند  یکه با کوه  یبه مرد  پسر

قا مهرزاد!  دیخند  مرد
 
 و گ فت: سالم ا
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 گ فت: پرونده ها رو کجا بذارم؟  ی رو به سالر   و

قاتا بعد از    س یتو اتاق جناب رئ  نشیجواب داد: لطفا  ببر  ی سالر 
 
 .یامان  یجلسه امضاء کنن، ا

 برداشت و گ فت: بابام کجاست؟  زیم  یاز رو   یشکالت  ،دییپا  یو مر   من   یرچشمیهمون طور که ز  پسر

 _ پدرتون جلسه دارن. 

 رفت.  ی با حوصله خورد و به سمت سالر   و ر   شکالتش

 !ه؟یگاگول ک  نیپچ کنان گ فت: ا  پچ

 ! شنومی گرد شده گ فتم: دارم م  یچشم ها  با

 زد که گونه اش چال افتد.  یلبخند خجول   پسر

 دارم.  یبیحس عج  هی  نمش،یبیباره م  نیکه اول  نیا  با

 ... دمشیقبال  هم د  انگار

 به نظرم اومده.   گهید  یکی  هیشب  ای  دمش،یاصال  ند  ایکه    شممیمتوجه    تیو به همه دارم و در نهاحس   نیچه من ا  گر

 ! جمیگ  یلیکل خ  در

 .  جا نیا  ایزدم و گ فتم: ب  یکه روابطم با بچه ها چندان خوب نبود، لبخند  نیا  با

 هم بهم داد.    یتعارف کنارم نشست و شکالت  یب

 . ختمیبه هم ر  واش ری  ی لخت خرما  یموها  ام،گهیگرفتم و با دست د  ور   شکالت

 !  ی دار   یقشنگ  ی! چه چشم های _ چه پسر خوشگل

 !  هیخوبه خودت هم چشم هات رنگ  ؟ی ار یدر م  ی باز   دهیگ فت: چرا ند  فم،یذوق به تعر  یب

 .  دمیرو از داخل جو  لبم

 بچه ها متنفر بودم!  دقیقا  از این ویژگی  بود و من هم    ی پررو و زبون باز   پسر

ورد و ب و ر   دستش 
 
 !  ه؟یفشار داد: دماغت عمل  رو   امینیبال ا
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 دادم.  تکون  و جمع کرده و سر  ر   هام  لب

 پروتزه!  هم    بار به لب هام اشاره کرد و گ فت: لب هات  نیا

ره!    با
 
 حرص گ فتم: ا

 !  یکیقدر ف_ نچ! چه

 شدم.    مونیکه روم زوم بود پش  ی نثارش کنم، اما با نگاه سالر   یا  یرو بلند کردم که پس گردن  دستم

 .  ادیبه چشم خودش خوشگل ب  دی! هر کس بازمیزدم و گ فتم: عز  یانه ااحمق  لبخند

 !  ی! اما در کل افسرده نشو، خوشگل یزد  ی_ چه حرف چرت

 !  پیخوش ت  یزدم و گ فتم: مرس   یا  بانهینج   لبخند

ن که لباس مدرسه تنمه. با  ینگاه
 
به بابام رفته،    پمی. تمینیخودم بب  ی با لباس ها  دیبه لباس هاش کرد و گ فت: ال

 .  گهیمامان جونم م

قا  یفضول  با
 
ذ  یگ فتم: بابات، ا

 
  نه؟یا

 بهت رو نمیده! گ فت: بابام    لکسیر

 بچه؟    یچ  یعنیهام گرد شد و گ فتم:    چشم

ورد و چهار زانو رو ر   هاش  ک فش
 
 نشست.    یصندل  یو در ا

 ...  نیبب  ور  ش یمنش  اد،یهم خوشش نم  یعمل   یها. از دختر هیجد  یلیلبخند گ فت: بابام خ  با

 .  می نگاه کرد  ی دو به سالر   هر

 بود.   یساله و ساده ا  یس  با  یتقر  زن 

را   کی
 
 .  شدینم  دهیهم در صورتش د  شیقلم ا

   واریو دتخودم    ریتصو  به
 
 نگاه کردم.   یا  نهی ا

 پوستم رو پنهان کنم.   ش یکم و ب  یها  یدگینوع کرم زده بودم که خراش  هزار
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را   و
 
 !  ی  یاروپا  پیمد و ت  یو لباس ها  گهید  شیالبته صد قلم ا

دامس جو  یب
 
 به زن دوم شدن ندارم.   یادامه دادم و گ فتم: در هر صورت من عالقه ا  دنمیتفاوت به ا

 !  رهیگی اش گ فت: بابام هم تورو نملحن کودکانه  با

س  لی! مغز کروکدکنمی! من هم با بابات ازدواج نمزمیکودکانه تر گ فتم: عز  یهم با لحن   من
 
 نخوردم که.   ی  یایا

 عالمه از تو خوشگل تر بود.    هی_ برو بابا! مامان من  

روم گ فتم: بود؟   لبخندم
 
 محو شد و ا

 درهم شد.   یکم  اشچهره

 .رتتیکه بابام بگ  شهینم   لیدل  نیبه حالت اول برگشت و گ فت: ا  عیسر  اما

 تو بشه؟   یخواست زِن بابا  یها بچه. ک  یداد  ریو گ فتم: گ  دمیکش  یپوف

 باز شد.    تیریمد  یجواب بده در اتاق کوفت  کهن یاز ا  قبل

 . دمید  و ر  اسیاون چندتا زن و مرد ال  نیچرخوندم و از ب  وسرم 

 !  ایشد؟ گ فتم که ن  یزمرغیبلند شدم که به سمتم اومد و گ فت: باز اعصابت چ  عیسر

 _ حال درست شد؟  

ره؛ قرارداد بست  با
 
 ... ی. راستمیذوق گ فت: ا

 اش به مهرزاد جلب شد. موقع توجه   همون

قا کوچولو. مثل ا  با
 
 سر من غر بزنه! رفته    ادش یکه    یو پر کردو وقتش  یبا زمانه ما جور شد  کهن یلبخند گ فت: سالم ا

 . ینیبینم  کیرو کوچ  هیبق  گهید  یاستفاده کن  نکیکرد و گ فت: سالم! شما اگه از ع  یاخم  مهرزاد

 و  خواهرم  تونمیو گ فت: حق با شماست قربان! حال من م  د یکه از برخورد مهرزاد جا خورده بود، خند  اسیال

 رم؟یازت قرض بگ

ره بابا، مفت چنگت!   ینگاه  مهرزاد
 
 به من کرد و گ فت: ا
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 .ی برام تکون داد و گ فت: خوش گذشت، با  ودستش 

 و دنبال کردم.رفتنش  ری لبخند مس  با

 و بغلش کرد. ش رو پاها  دیدو  یبلند قد  ی سمت مرد کت شلوار   به

قا مهرزاد؟ خسته نباش  یمهرزاد زانو زد و گ فت: خوب  یجلو  هم  مرد
 
 .  یا

 .  ی  یگ فت: خوبم بابا  یبا لحن لوس  مهرزاد

 بود.   نیپدرش ا  پس

   !یچه مرد جذاب  من  یخدا

   ؟ی  ی_ زمانه؟ هو باتوام! کجا

 گ فتم: هان؟  گنگ

 گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنم.    ام رو چونه

ذ  حینگاه کردم که گ فت: مس  اسیچشم از پدر مهرزاد گرفتم و به ال  بالخره
 
و شش ساله، مهندس عمران!    ستی. بنیا

   ؟یدیخوبه، پسند

 .  دادیمهرزاد گوش م  اتی بهش نگاه کردم که داشت با حوصله به چرند  دوباره

 !  ؟یشدیعاشقش نم  یجذابه! تو نگاهش کن، اگه دختر بود  ی  ی_ خدا

 تو! انگار نه انگار من برادر بزرگ ترتم!    یهست   ی  یایح  یو گ فت: عجب ب  دیناباورانه خند  اسیال

 مهرزاد هم مثل خودشه!    ی! چشم هازمیعز  یگ فتم: وا  یلبخند مسخ شده ا  با

!    خواستمیمتاهله؟ م  یدونی_ پس م  بزنم تو ذوقت مثال 

 و حس کرد. ر   نگاهم  ینیموقع انگار سنگ  همون

ورد 
 
   بهم خیره شد.خوشگلش    یهاو با چشم   نگاهش را بال ا

 به نشونه سالم تکون دادم.    یو سرم رو با هدف مخ زن  زدم   یجذاب  لبخند
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 متر تکون داد.    یلیکرد و سرش رو چند م  یمحو  خمون هم اا

 اوپس!

 بدخلق!    چه

 نمیره!   شیتلخ  ی و بشور عسل هم دستت   ونیکام  هیانگشتت بهش بخوره، با    هیو گرفتم و گ فتم: کاف  اسیال  دست

دمادیبه هم نم  تونی چ یبگم شما ه  دیبا  یپرسیو مو گ فت: اگه نظر من   دیخند
 
و    یاز خود راض  یها  . تو نه حوصله ا

 خط بکش.    ونه حوصله بچه. پس دورش  ی مغرور رو دار 

 من از تو نظر نخواستم.    زمی_ عز

 تعجب گ فت: زمانه؟!    با

 رفتم.    نشیشرکت خارج شدم و به سمت ماش  از

 نه؟!    گه،ید  یکنی م  یو گ فت: شوخ  دیدو  دنبالم

!    با  همون لبخند گ فتم: ابدا 

 باز کردم.   و ر   ن یدر ماش  و

 ! قه؟یبهت زده گ فت: تو دو دق  اسیال

 ؟ی حرف تو دهن من بذار   یخوای تو چرا م  ببینم  _ نگ فتم عاشق شدم که! گ فتم جذابه.

بخرم،    یچادر گل گل  هیزنونه اشاره کرد(    کیرو )با دست به بوتبهرو   نیبرم از ا  دیمن تو رو نشناسم با  برو زمانه!  _
ن هزار تا فکر شوم تو سرته.    ی ها سبز   هیبا همسا  نمیسرم کنم و بش

 
 پاک کنم. تو ال

 و بستم.  ر   و در  نشستم

 هم نشست.    اسیال

  اس؟یال  ی نگاه اعتقاد دار   کیبه عشق در  نفس عمیقی کشیدم و گ فتم:  

 _ نه!  
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 اعتقاد ندارم! پس بحث مختومه ست!    هم  لبخند گ فتم: من  با

!    خواست  حرف بزنه که دستم و بال بردم و گ فتم: لطفا 

خه...  
 
 _ ا

 _ درد! گ فتم خفه شو!  

 زمانه!    ی  یپررو  یلی_ خ

 !  خوندمیام باهاش منکره  یکردم و خودم هم با صدا  ادیضبط و ز  یتوجه بهش، صدا  یب

 .  میدیرس  بالخره

 و محکم بستم.  ر   شدم و در  ادهیپ  نی ماش  از

 و قفل کرد. ر   شد و در  ادهیعادت کرده بود، پ  ماوحشیانه رفتار    نیهم که به ا  اسیال

 نه.    ایقفل شدن    نهیبب  کردیدر هارو باز م   یکی  یکی  بعد

 تو.   میبر  ای. ببرهی تورو نم  نی ماش  ی! کسوونهیگ فتم: بسه د  کالفه

خر
 
 در رو هم چک کرد و بالخره اومد.   نیا

وردم و رو   یخستگ  با
 
 مبل انداختم.    یلباس هام و در ا

  داد؟ی ناهار م  دینبا  ستونیخوراک حناق؟ اون مهندس خس  ای  می_ حال ناهار دردپلو بخور 

ن سفارش  
 
 .  شمونیپ  ادیزنگ زدم به ترانه گ فتم ناهار ب  میدم._ ال

 دادم.    رونیو با حرص بر   نفسم

 من بود!  تیروا  ،میشه   ش سبزاهدر لون  ادیاز پونه بدش م  مار

 تحملش کنم.    ی چهار   ستیب  د یو حال با  اومدی از ترانه بدم م  شهی هم

  نیاما سمت ا  دادمی م  تیکما رفته رضا  یدختر چالغ کور فلج ناشنوا  هیبودم، به ازدواج با    اسیال  یاگه جا  من
 .  رفتمی نم   فتهیخودش



 زمانه یزماِن ب

11 
 

 بودن.  دهیخداروشکر هنوز به مرحله ازدواج نرس  البته

  اد؟یبگم ن  یخوایکرد و گ فت: م  یاخم  اسیال

ره!    یب
 
 تعارف گ فتم: ا

 !  ینبود  ی جور نی_ زمانه! تو که ا

 کنم؟   کاری ازش! چ  ادیباز کردم و گ فتم: خوشم نم  ور   موهام

 اون چقدر دوستت داره؟   یدونینشست و گ فت: م   روبروم

 _ خودش گ فت؟  

ره!    یرو   وی گوش
 
 گوشش گذاشت و گ فت: ا

 و نداره!  من   دنیچشم د  هم  _ غلط کرده با تو و ننه باباش و هفتاد نسل بعدش. اون

 بهم بگه.   ی ز ینتونست چ  اسیموقع طرف جواب داد و ال  همون

 ..  با تمام مخلفات و.  دهیپرس کوب  هی_ الو؟ سالم جناب. سفارش  

 ؟ ی خور ی م  یبه من گ فت: چ  رو 

 و سالد فصل.  ی  یمو یو نوشابه ل  ین یزم  بیبا س  یپپرون  تزای_ دو پرس پ

 سفارش داد.  یاهیگ  یمیرژ   یترانه خانم هم غذا  یرو بازگو کرد و برا  سفارشاتم

 نچسب واسه غذا خوردن هم هزارتا ناز و افاده داشت.   دختره

  ده؛یطالقش م  دهیماه نرس  هی  رهیبگ  ونیا  اسیال  دونمی که م  من

 تو حلقش!    کنهیم  ی که نون و سبز   بس

 .  شمیبده و نگه چاق م  تیاگه به نون خوردن رضا  البته

 اطوار هاش واقعا  رو مخم بود.    ادا

 است.   هی طرف قض  هیهم    سازن ی عروس و خواهر شوهر با هم نم  تی از ازل   کهن یا  البته
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 در به صدا در اومد.  زنگ

 ظرف برداشتم.   ی از تو  یکاناپه و پفک  یرو   دمیتفاوت دراز کش  یب

 زنگ...   یصدا  دوباره

 و باز کن!ر   داد زد: زمانه، در  اسیبندش ال  پشت

 ادامه دادم.  دنمیو به زور تو دهنم جا کردم و به کارتون در بار دو تا پفک    نیا

 ؟یشنوی_ زمانه؟ م

 _ نه! 

 ست! اومد و گ فت: رفتارت بچه گانه   رونیاخم از اتاقش ب  با

 نگاه کردم.   ونیزیبرو بابا تکون دادم و دوباره به صفحه تلو  یو به معنار   دستم

 ام!   یقسمت باب اسفنج  نیا  عاشق 

قا
 
مد نداشت.   یا

 
 خرچنگ مثل من در حال پشه پروندن بود و دوزار درا

 نداشت.   ی مشتر   درواقع

ه نداشت    کیبماله و همبرگرهاش رو بکنه تو پاچش، اما پاتر  رهیو ش  کیوسط خواست سر پاتر   نیا
 
هم باز مثل من ا

 کنه.  بیکه با ناله ترک

 _ سالم عشقم! 

 با ذوق گ فت: سالم ترانه خانم! چه خبر؟  اسیال

 . خواهرت کو؟زم یعز  یمرس  _

 .دیدیبودم و منو نم  دهیکاناپه دراز کش  یرو 

 تو.   ای. بکنهی نگاه م  یبا تاسف گ فت: داره باب اسفنج  اسیال

 ن؟ی ریگینم   لیتق تق کنان به سمتم اومد و گ فت: سالم عرض شد زمانه خانم! تحو  ترانه
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 سالم.   کیگ فتم: عل  کردمیخاموش م  ون یزیکه تلو  ی بلند شدم و در حال  ناچار

 دراز کرد و گ فت: روز به روز خوشگل تر!   ودستش 

ن غذارو مجانیا  نیایبهم زد و گ فت: ب  ی لبخند معنادار   اسیحرفش ال  نیا  با
 
 .ارن ی . ال

 خوار" بود.   اهیاز فحش ها اعم از "چاپلوس گ  یاش کردم که شامل انواعحواله  یبد  نگاه

 بفهمه! و  ر   منظور نگاهم   دوارمیام

 ! ادی. صداتون در ناسیاستراحت کنم ال  خوامی که کامل خوردم، بلند شدم و بدون تشکر گ فتم: م  و ر   غذام 

! مثال  مهمون  زمیگ فت: عز  خورد،یمن به ترانه و لحن حرف زدنم باهاش حرص م  یمحل ی از ب  یکه حساب  اسیال
 ... میدار

 مگه؟  خوادیم  زبانیمهمون چند تا م  هی.  ی_ خودت که هست

 . ری تو هوا تکون دادم و گ فتم: فعال  شب بخ  و ر   دستم 

 . دمیکش  ازهیباز کردم و خم  شدیکه م  ی  یو تا جار   حرف، دهنم   نیدنبال ا  به

 .گرفتیدرد م  مون،یپر و پ  یها  ازهیخم  نیصورتم از ا  یوقت ها کل سلول ها  یبعض

 خوابم برد.   عیسر  یلیو خ  دمیتخت دراز کش  یرو 

 شدم.   دارینگذشته بود که با کابوس از خواب ب  نی ریخواب ش  نیاز ا  یادیز  مدت

 رو درک کنم.  تیتا موقع  دیطول کش  یکم

 و عرق صورتم رو با دستمال پاک کردم.  دمیکش  یراحت  نفس

 کابوس ها راحت شده بودم.   نیوقت بود از شر ا  یلیخ

 دوباره...  حال

و  یو از رو ر و پاهام    دمیدراز کش  باز
 
 م.کرد  زونیتخت ا

 ! خت یهمه درد و رنج خواهم گر  نیخواهم ساخت! از ا  یقیوار گ فتم: قا  زمزمه
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 گاه بدنم کردم و بلند شدم.   هیرو تک  دستم

وردن به بدنم، از اتاقم ب  در
 
 رفتم.   رونیحال کش ا

 اس؟ی_ ال

 زمانه؟ کل خونه هشتاد متره.   یزنی_ چرا داد م

 . ستیهشتاد ن  ،گ فتم: نه بابابا شک  تو تهران انداختم و    مونیو موقت  یبه خونه نقل  ینگاه

 و بگو._ کارت

 . ترانه رفت؟نیدار  فیتشر  پروژه قهررفته بود تو    ادمی.  دیزدم و گ فتم: ببخش  یکج   لبخند

 گ فت: بله؛ رفت.   نی طور سرسنگ  همون

 ؟یسینوی م  هیها چ  نینشستم و گ فتم: ا  کنارش

 بار جوابم رو نداد.   نیا

قاداداش. س
 
 کن و جواب نده!   نی _ باشه ا

شپزخونه شدم.   از
 
 جام بلند شدم و وارد ا

 . شهینم  دایپ  خچالی  نیتو ا  یچی _ اه! ه

که من   ی انتظار ندار   م؟یسرخ کرده بخور  اریخ  م؟یکن  کاریو چانداختم و گ فتم: حال شام   دهی پالس  یها  اریبه خ  ینگاه
 . اسیمعجزه کنم ال

 ؟یبار غذا درست کن  هیشده تو    ،میکنیم  یکه با هم زندگ  یبدون چرخوندن سرش، گ فت: از وقت  اسیال

ره اون شب که با هم قهر بود  یکم
 
 واسه خودم املت درست کردم!   میفکر کردم و گ فتم: ا

 هنوز ساعت هشته.   .کنمی به حال شام م  ی فکر   هی. خودم  زیو به هم نربار! پس لطفا  تمرکزم  هی_ بله. فقط اون  

 دم؟ینخواب  یلیخ  کنمی به ساعت انداختم و گ فتم: نه بابا! پس چرا من احساس م  ینگاه

 .یداده به تو که چند وقت جاش باش  وشییکارت شناسا  ی. فکر کنم خرس قطبیدیکله خواب  هی_ از ساعت چهار  
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 !یبزن  هیبهم کنا  قهینگاهش کردم و گ فتم: خداروشکر من مادر شوهر ندارم؛ اما تورو دارم که هر دق  پوکر

 سحر ناله سر کن   مرغ 

 مرا تازه تر کن  داغ

 .رهیگی م  امه یبهت گر  زنهیزنگ م  یعوض کن؛ هر ک  ولتی! صد بار گ فتم زنگ موبااسی_ اه ال

 توجه به من جواب داد: الو؟  یب

ب پر کردم و خواستم به اتاقم برگردم که با حرف بعدش سر جام موندم.  ینوایخودم ل  یبرا
 
 ا

 _ سالم مهندس. بله ممنون.

روم گ فتم: ک  روبروش
 
 لب بزن!   ار،یصدا درن  ه؟یک  گمیباتوام! م  اسیال  ه؟ینشستم و ا

قا  یکه از دستم عاص  اسیال
 
ذ  یشده بود گ فت: بله ا

 
.   طی! اگه شرانیا  جور بود، حتما 

 ؟میگه  یو گ فتم: خودشه! حال چ  دمیو با ذوق به هم کوبهام   دست

 _ ممنون، خدانگهدار. 

و  یلب ها  با
 
 ؟یشده گ فتم: چرا قطع کرد  زونیا

 ؟یچ  یعنیکارها    نیزمانه! ا  یگذاشت و گ فت: وا  زیرو م  وی گوش

 گ فت؟  ی_ چ

خر هفته جشن گرفته و  
 
 طور. ما هم همین   شرکت دعوتن.  یها  چندتا از مهندس_ گ فت واسه ا

 نمیریم. کور کرد: اما ما    ش یو با حرف بعدر   ذوقم

 به کمرم زدم و گ فتم: اون وقت چرا؟  رو   هام   دست

 ! زده به سرت. یشد  وونهیواضحه؛ چون تو د  لشی_ دل

شپزخونه رفت.  بلند
 
 شد و به سمت ا

 و اون ترانه خانمت.   ی  یتو  وونهید  ؟یشد  وونهید  یچ  یعنیگ فتم:    یدنبالش رفتم و شاک  منم
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  یلیخ  اقتتیکه زنش مرده و بچه داره. تو ل  یبدمت دست مرد  خوادی من دلم نممیگم.  _ رک و پوست کنده بهت 
 بالتره.

 . نمشیباز بب  خوامیشدم و ماون بچه  زدم و گ فتم: من فقط جذب    یپوزخند

 ی کرد  ی از ترانه خواستگار   ی. مگه تو وقتکنمیمکنه قبول    ی حرص ادامه دادم: اگه باباش هم ازم خواستگار   یاز رو   و
 ؟یدیاز من نظر پرس 

 ازدواج!  نیبه ا  شمینم  راضیمن، خواهر خوشگلم. من    زمیو گ فت: زمانه جان! عزایستاد    روبروم

 کرده؟  ی ! حال مگه اون از من خواستگار خدااحنق شدی به  کردم و گ فتم:  یخنده ا  تک

 !یکن  ی بره و تو ازش خواستگار   شیپ  ی جور ن یهم   ترسمی _ م

 ام... 

 نبود!  یبد  دهیهم ا  نیاالبته  

 نشستم.   یصندل  یو رو   دمیخند

 مشغول شام درست کردن شد. هم    اسیال

 ؟ی پز ی م  یبرداشتم و گ فتم: چ  وخچالیتو   یها  اریاز خ  یکیناچار    به

 به صورتم انداخت و گ فت: پاستا.   ینگاه  مین

بج  یعنی  ،ی داداش   کنمی اشاره و شصتم و به هم چسبوندم و گ فتم: بهت افتخار م  انگشت
 
واسه    یکدپسر شد  گهی! دیا

 خودت! 

مجبورم    گهید  ؟یبکش  یو از گرسنگکه جفتمون   نمیتو بش  دی. به امکشهی کرد و گ فت: زهرمار! خجالت هم نم  یاخم
 کنم.  ی فکر   هیخودم  

 بال بردم و گ فتم: باشه باشه! هر وقت تموم شد صدام کن.   می و به نشونه تسلهام   دست

 تخت نشستم.  یسمت اتاق رفتم و رو   به

 رو باز کردم.  نستایکردم و ا  دایجست و جو پ  یبعد از کم  ور   میگوش
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 زدم و گ فتم: چقدر کشته مرده!   یسوت  ام،یپ  لیس  دنید  با

 از همه جواب سالم سحر و دادم.   اول

 تهران؟  نیکرد و گ فت: اومد  نیس  عیرس

 .دمشیزدم و با صدا جو  اریبه خ  ی گاز 

ره دو سه روزه.  پیتا  همزمان
 
 کردم: ا

 مرام؟  یب  یخبر ازم نگرفت  هی_ پس چرا  

 نوشتم: باور کن به کل فراموشت کرده بودم!  صادقانه

 کنم بهش برخورد!  فکر

فال  یجواب نداد و کم  گهید  چون
 
 شد.   نیبعد ا

 و خوردم.و صداقتم   یچوب سادگ  شهیروزگار! هم  یرو به نشونه تاسف تکون دادم و گ فتم: ه  سرم

 گرفتم.  بالی   ور   یو گوش  دمیباز دراز کش  طاق

 حالت دادم.  رییزود دستم خسته شد و تغ  یلیخ

 . دمیشونه راستم خواب  یبار رو   نیا

 و دادم.جواب چرت و پرت هاشون  ونیدر م  کی

 رم؟یو بگوقتتون  تونمیداد: م  امیپ  یکیکه    پروندمی و پشه م  رفتی کم کم داشت حوصلم سر م  گهید

 کالس!   ی_ واو! چه ها

 شدم.   مونیجواب بدم اما پش  عی سر  خواستم

 دوزار کالس بذارم براش!  بذار

 و نگاه کردم. و عکساش  جشیتو پ  رفتم

 زدم.   یبه چوب عسل  یزحمت خم شدم و تقه ا  به
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 ! هیا  کهیچه ت  ی _ هزارهللا اکبر! خدا واسه مامانش نگهش داره. به چشم دوست پسر 

 ست؟  کهیت  ی_ ک

داشتم،    ی کار شخص   دیخانمه نفهم! شا  هیجا اتاق    نیتو؟ ا  ایبلند کردم و گ فتم: چند بار بگم بدون در زدن ن   وسرم 
 ... دیصال  شاا

 ؟یکرد  دایپ  وح یاست؟ شماره مس  کهیت  ی به چشم دوست پسر   یزمانه! ک  چونی_ نپ

 چنده!   لویک  حیپسره نگاه کردم و گ فتم: مس  یبه عکس ها  دوباره

. برادر بزرگ تر و ا  ی کم بود، شدن دو تا! با منم که تعارف ندار   یکینشست و گ فت: خداروشکر!    کنارم همه    نایاصال 
 پشم! 

تو راحت    یجلو  دیکم شعور داشته باش، شا  هیحرف بزنم.    ارو یبا    خوامیم  رونیبرو ب  ه؟ی ا  غهی_ برادر بزرگ چه ص
 نباشم. 

ماده ست. اگه    رونیب  ایبرو جلو بوق بزن! ب  یگ فت  نیقزو  یبه سنگ پادونی... تو یه موجودی هستی که  می _  
 
غذا ا

 ... یاینم

 خب بابا اومدم.  لهی_ خ

 نگاه کردم و از اتاق خارج شدم.  مای حسرت به گوش  با

 و ستون فقرات و  دیبا حرص به کمرم کوب  اسیرفتم و ال  یخفگ   ی که چند بار تا پا  ی رو تند تند خوردم، طور   غذا

 کرد.   یکیرو با هم    شکمم

 م برگشتم.به اتاق  با حالت دو  که تموم شد،  غذام

فال  یلعنت
 
 بود.  نی ا

 دادم: چرا که نه! تا دلت بخواد وقت اضافه دارم.  جواب

رش هستم.   همون
 
 موقع جواب داد: ا

 
 
رش. اسمتون رو ا

 
قا ا

 
 چشممه!   یهست، جلو  تونیدی_ بله خوشبختم ا
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بشناسمتون؟ تو   شتریتا ب  نی کم از خودتون صحبت کن  هی  میشهجواب داد: حق با شماست!    یاز مکث کوتاه  بعد
 غرق شدم.   یروزمرگ

 چند بار خوندم.  ور   امشیپ  متن

 و مودبانه حرف بزنه!   یادب  قدرنیا  تونهی طور ملعنتی چه زدم و گ فتم:    امی شونیبه پ  یا  ضربه

 کردن شدم.   پیگذاشتم و تند تند مشغول تا  بوردیرو ک  ودستم 

 شب باهاش حرف زدم.  کیساعت    تا

 واقع فقط چرت گ فتم!   در

 کردم!   فیامروز رو براش تعر  نی تا هم  لینمک دوران تحص  یکرده بودم و از همه خاطرات ب  دایگوش مفت پ  هی

 داده بود، به اسفناج خوردن افتاد.  امیکه بهم پ  نیاز ا  چارهیب

 دستم در بره.   ری تونست از ز  یبالخره با هزار بدبخت  کی  ساعت

 تازه سر شبم بود.  کیو ساعت    دمیخوابی م  ریوقت ها د  شتریمن ب  اما

 به ذهنم اومد.   ی ز یدفعه چ  هیکه    کردمی م  پورتیو همه رو ر  کردمیچرند ترانه رو نگاه م  یپست ها  داشتم

 رو سرچ کردم.  حیاومدم و اسم مس  رونیترانه ب  جیاز پ  عیسر

 بود؟  یچ  شیلیفام

ر
 
 داشت اولش...   ا

ر  هی
 
هان، ا

 
وردم و گ فتم: ا

 
 ! نی کم به مخم فشار ا

 نبود.  حیاسم وجود داشت که مطابق مشخصات مس  نیبا ا  یها  جیپ

مهندس موفق باشه، بزنم به تخته بر و    هیطرف    شهی و گ فتم: از عصر حجر جاش گذاشتن. مگه م  دمیکش  یا  ازهیخم
 نکنه؟  تی فعال  یاجتماع  یرو هم داشته باشه، بعد تو شبکه ها

 کردم بخوابم.  یرو کنار گذاشتم و سع  یگوش
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 رو داشتم.   شیرو پ  یسخت   روز

 کنم...   یراض  یرفتن به اون مهمون  یرو برا  اسیکه شده ال  یبود به هر نحو  قرار

لرم گوش  یصدا  با
 
 م. شد  داریب  میا

 و قطع کردم و بعد به ساعت نگاه کردم. رو مخش  یاز همه صدا  اول

 صبح؟!  هشت

 . دمیرو سرجاش گذاشتم و باز خواب  یگوش  تفاوتیب

 نگذشته بود که دوباره صداش بلند شد.   ی ز یچ

 سرجام نشستم.   کالفه

 و ربع.  هشت

خه
 
 شه؟یم   داریب  یدار بزن  کویساعت هشت گاو رو با نانچ  ا

 کرده.  ی دست کار   ور   میگوش  یکیکنم    فکر

دم ب  چه
 
 . یوجدان  یا

 .دی به ذهنم رس ی ز یچ  ناگهان

لزا  یتاسف ضربه ا  با
 
 !یخر کن  واسیکنم زمانه! قرار بود ال  تی مریبه سرم زدم و گ فتم: خاک تو مخ ا

ب    رو جام بلند شدم و صورتم    از
 
لودگ  خ ی  ِخ ی با ا

 
 کنم.   داینجات پ  یشستم تا از اون خواب ا

 اره؟یم  یشدن نشاط و شاداب  داریصبح زود ب  میگه  یک

 نشستم.   یصندل یو رو   دمیکش  یا  ازهیخم

 از اطرافم نداشتم.   یو منگ بودم و درک درست  جیگ  هنوز 

 . ستیخونه ن  اسیکه ال  دونستمیم  اما

 رفتم.   نتیبلند شدم و به سمت کاب  ،ی ناهارخور   زیچرت کوتاه رو م  هیو جزم کردم و بعد از  ر   عزمم  بالخره
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شپز   ک تاب
 
 رو برداشتم و دوباره نشستم.  ی ا

 .کردمیو به عکس غذاها نگاه م  زدمیم  ورق 

 بود.  زیهوس انگ  یل یهاشون خ  افهیق

شپز  نیمن که شکوفاتر  یبرا  اما
 
 سخت بودن.  یادیبوده، ز  تزایپ  ریاملت با پن  میتجربه ا

 درست کنم.   یگرفتم ماکارون  میتصم

 .شدی نم  دهید  یسخت  زیچ  حاتشیتوض  تو

 شدم و شروع کردم...   بلند

 و انجام داده بودم.ر   همه کار هام   با  یزنگ در که بلند شد، تقر  یصدا

 و نداشتم که اون هم چندان مهم نبود.ر  به خودم  دنیوقت رس  فقط

 خر بشه.   زهایجور چ  نیکه با ا  ستیشوهرم ن  اسیال

 .هیمن کار کردم و غذا پختم کاف  نهیکه بب  نی هم

 درو باز کردم.  ام، بلند شدم وشرت گشاد گلبهی باهمون شلوار زانو زده و تی

 زدم و گ فتم: سالم داداش گلم!   یپهن  لبخند

 تعجب گ فت: سالم!   با

 در کنار رفتم و گ فتم: بفرما تو!  یجلو  از

جا   ودمیاما ظاهرا  کل  ؛یکن  یاسه در باز کردن طو وهمه راه   نیو ا  یفتیبه زحمت ب  خواستمیشد و گ فت: نم  وارد
 ...فمیکه گذاشته بودمش تو ک  ادمهیگذاشتم. هر چند  

 به طعنه و لحن شکاکش نکردم.   یتوجه

 برداشتم که برداشتم!   ور   دشیکل  خب

 که!  دمشینکش  بال
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 سرجاش.  ذارمیم  دوباره

 تر بشه!  یخواستم خودم در رو باز کنم که فضا معنو  فقط

شپزخونه رفتم و گ فتم: لباسات   به
 
 و عوض کن تا من هم غذارو بکشم. سمت ا

 ! زیرو م  فتهیمونده بود چشم هاش ب   کم

شپزخونه شدم.   امخنده 
 
 رو کنترل کردم و وارد ا

 و نشستم.   دمیچ  قهیبا سل  شدیکه م  ی  یو تا جار   زیم

 نشست.   زیشست و سرمهاش رو  دست   اسیال

 ؟یپخت  ی_ بعد سال ها چ

 هم خوب شده.   یلی! اتفاقا  خیذوق جواب دادم: ماکارون  با

 _ کو پس؟

 ! گهی_ تو قابلمه د

 م؟یرو نگاه کن  گهیقراره فقط هم د  ا ی  س؟ی تو د ی ز یبر  ی _ قصد ندار 

خه؟ به من رحم نم  فیظرف ک ث  ی_ چرا الک
 
ب رحم کن.   یکنی کنم ا

 
 به مصرف ا

ن من چ  می بکش  یاز گرسنگ  یخوای گ فت: م  کالفه
 
 کنم؟ بهم بگو که بدونم.  کاری زمانه؟ ال

دمزمیو بده از تو قابلمه برات بر_ قله فتح کن، خب بشقابت
 
و فالن و   سیبه د  میدار  ی از یچه ن گهید  می. دو نفر ا

 !ره؟یو تجمالت و غ  التیبهمان و تشک

 و انجام بده.حرفم پرید: باشه! خواهشا  بدون حرف کارتحوصله بین  بی

 اشتم. گذ  زیم  ی هر دومون رو پر کردم و رو   بشقابهمراه با نگاه بدی به الیاس،  

 .میکردینگاه م  یدو به ظرف ماکارون  هر

 ! رفتمی من داشتم قربون صدقه خودم م  یول  دونم،ی نم  واسیال



 زمانه یزماِن ب

23 
 

 _ جلل الخالق! 

 هان؟  بلند کردم و گ فتم:  و ر   سرم 

 خدا!  یعجز گ فت: ا  با

 خوشمزه تر هم هست.   اشکال نداره،  شده که  ریکم خم  هیتا حال؟    یدیند  ی! ماکارونه؟ی گ فتم: چ  دلخور 

 زمانه!   گ تهیبه کنار. مسئله ته د  ی_ ماکارون

 چشه؟!   گمی_ وا! ته د

خه نون؟
 
 _ ا

 ... م ینداشت  ینیزم  بی. در ضمن س اندازن یم  ینون  گ یته د  ایبه موهام دادم و گ فتم: بله! نصف دن  یتاب

خه    سرش
 
 !!گ؟یواسه ته د  اندازهی نون باگت م  یکمن...    گاگولخواهر  رو بلند کرد و با همون بهت گ فت: ا

 ! می کنم نون لواش هم نداشت  کاری _ خب چ

 و گ فت: زمانه..!   دیبه صورتش کش  یدست

 ! خورمیکردم. م  یشوخ  سایگ فت: کجا؟ وا  عی بلند شدم که سر  ضیغ  با

 _ صبر کن... 

 رو برداشتم و عکس ها رو جلوش گرفتم.  میگوش

دم ناشکر اسیگلبول قرمز توئه. خجالت بکش ال  هیهم وزن    ن،یبچه رو بب  نی. انیها رو بب  نی_ ا
 
 ! کنهینم  ی . ا

 کردم.   نی شما توه  یغذا_ چشم. من غلط کردم که به  

فر
 
 از خدا تشکر کن برادر من.   ی خور ی که م  ی. هر قاشقنی_ ا

هسته چیزهای  ی رو زیر لب زمزمه کرد.یه
 
 کم به افق خیره شد و ا

 فکر کنم طفلک رو دیوونه کرده بودم!

 . میشام رو در سکوت خورد  ادامه
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 حرف زدن نداشتم.   یبرا  یتو فکر بودم، فرصت   چون

 .بیاد  یمهمون  به  اسیکه زدم ال  یگند  نینکنم با ا  فکر

 نشدم.  دیحال نا ام  نیا  با

شپزخونه، ک  ظرف
 
 رفتم.   رونیگذاشتم و ب  ینیس  یو قهوه رو تو   یشکالت  کیها رو شستم و بعد از مرتب کردن ا

 مورد استعداد داشتم.   هی  نیتو ا  خداروشکر

 بود، اما قهوه رو خودم درست کردم!   ی حاضر   کیک  البته

 بالخره طاقتش تموم شد و گ فت: چرا؟  اسیال

 . دمیام رو نوشاز قهوه  ینشستم و قلپ   کنارش

 چرا؟  ی_ چ

 ؟یخوایم  یچ  ؟ی_ چرا تو امروز کدبانو شد

 زمانه!   یکور خوند  ح،یمس  یمهمون  میریو م  شمیکارها خر م  نیبا ا  یخواستم حرف بزنم گ فت: اگه فکر کرد  تا

 ... کنمی اخم و حرص گ فتم: اما من از ساعت هشت دارم کار م  با

 !ی_ خب اشتباه کرد

 کردم از در لوس شدن وارد بشم.  یسع

 من فدات بشم.   ی! داداش خوشگلم. داداش جذاب و مهربونم! الهی _ داداش

 همون اخم گ فت: خدانکنه!   با

 .نم یجا من مهرزاد رو بباون  می بر  قبوله. فقط  یبگ  ی! خواهش. هر چگهید  می_ بر

 ح؟یمس  ای_ مهرزاد،  

 داره؟  دنید  حیکردم و گ فتم: خب معلومه که مهرزاد. مس  یخنده ا  تک
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.  ی  ی! چه موهایجانم! چه داداش جذاب  یکه خودم هم حالم به هم خورد گ فتم: ا  یرو نداد که با لحن فوق لوس  جوابم
 ! ی  یعجب پا  ، ی. چه دمی  یچه چشم ها

 و گ فت: مسخره!   دیخند  بالخره

 کره خره!   هی شب  افتیهم با خنده گ فتم: ق  من

 !دم؟یتو دهنت ها! باز به روت خند  زنمی _ زمانه م

 خودش نبود، کال  جذبه نداشت!   ریتقص  طفلک

تش بس کردم تا غرورش جر  نیا  با
 
 دار نشه!   حهیحال اعالم ا

 !؟میدیبگم انجام    ی هر کار   ی بود، گ فت: گ فت  یا  رهیزنج  یقاتل ها  هیکه شب   یو با لحن  پرید  وسط افکارم  هوی

ب
 
 ! فقط... ی دهنم رو قورت دادم و گ فتم: هرکار   ا

 اما و اگر نداره.  گهیو محکم گ فت: د  سفت

 _ من گ فتم فقط. نگ فتم اما و اگر.

 استراحت کنم.   خوامی. حال هم برو تو اتاقت میتکون داد و گ فت: در هر صورت ادامه نده. چون قبول کرد  سر

 گ فتم: خب تو برو تو اتاقت.   متعجب

 زمانه!   ری_ عصر بخ

 حرص بلند شدم و به اتاقم رفتم.   با

 جنبه بود.  یب  شهی هم  اسیال

 ! ...رهیگیقدر ازم باج مچه  یمهمون  نیبابت ا  دونهیم  خدا

*** 

 عقب رفتم و به خودم نگاه کردم.  دوباره

 ! نه
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 .اومدی بنفش به لباسم نم  رژ 

 قرمز رو انتخاب کردم.  غیپاک کردم و به جاش رنگ ج  ورژم

 ساعت نق...  نی_ زمانه ا

 حرفش و رو خورد.   ادامه

 و گ فتم: خوبه؟  دمیسمتش چرخ  به

 افتادم؟  وونهید  نیا  ریکردم که گ  یخدا! چه گناه   یزد و گ فت: ا  شیشونیبه پ  یا  ضربه

 تعجب گ فتم: وا چرا؟!  با

را   نیلباس، ا  نیتر شد و گ فت: زمانه! ا  کینزد
 
عروس ها کرده.   هیتو رو شب  بیو غر  بیعج  یمدل مو  نیا  ش،ی همه ا

 ! ه؟یمگه مراسم خواستگار

 هم بشه!   دیزدم و گ فتم: شا  یطون یش  لبخند

 و ساده بذار.ر داره زمانه. موهات    یهم حد  ی  یت: درد! پرروکرد و گ ف  یاخم

و  یلب ها  با
 
   یجلو  زونیا

 
 و باز کردم.ر   نشستم و موهام  نهیا

 ! دمیزحمت کش  دنشیچیواسه پ  قدرچه 

 و شونه کردم.برداشتم و موهام  ور  برس

 شونه و کمرم رو هم پوشوند.  یاز لخت  یقسمت 

 گ فتم: خوب شد؟!   ینگاه کردم و شاک   اسیال  به

را   با
 
 . ادهیهم ز  شتیهمون اخم گ فت: ا

 نده.  ری ! گاسی_ اه ال

را   اشیجد  نگاه
 
 چشمم رو کمرنگ کنم.   شیباعث شد ا

ن؟ راض  با
 
 ن؟یهست   یغضب گ فتم: خوبه ال
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 نشده.   ریتا د  فتیتکون داد و گ فت: بهتر شد. راه ب  ی سر 

 خفه کنم!  واسیبود که دوست داشتم ال  ی  یاز اون شب ها  امشب

 و دنبالش راه افتادم.   دمیپوش  رو   و شالم   مانتو

 بود.  بی خودم هم عج  یبرا  نیداشتم و ا  استرس

 . اومدیسراغم نم   ادیبودم و حس استرس و اضطراب ز  یالیخیو ب  لکسیدختر ر  اصول  

 مهرزاد فکر کردم و ته دلم قنج رفت!  به

 ساخته بود!  گهیزمانه د  هیرفتن به اون شرکت، از من    انگار

 توقف کرد.  دیسف  یبا نما  ی  یالیخونه و  هی  یجلو  اسیال

 شده بودم.   رهیبا نگهبان حرف زد، به خونه خ  اسیکه ال  یمدت  تمام

 داشتم.   یبیعج  حس

گاه
 
 نجره نگاه کردم.پ  نیسرم و بلند کردم و به بالتر  ناخودا

ن پشت پنجره بود، ناپد  ی  هیموقع پرده تکون خورد و سا  همون
 
 شد!  دیکه تا ال

 نکردم.  یانداختم و نسبت به اطرافم کنجکاو  نییسرم رو پا  ام،یاحساس درون  برخالف

 تو سرته؟  یچ  ، یشد  ری و گرفت و گ فت: چه سر به زر   دستم  اسیال

 ! گهی. بسه ددنیدر حال نقشه کش  قهیمن ستون پنجمم و هر دق  یکنی حوصله گ فتم: تو هم که فکر م  یب

 ؟ی خواهر   یشی خب؛ چرا ناراحت م  لهیزد و گ فت: خ  مینیبه ب  یضربه ا  انهیدلجو

 . ستادمیا  اطیح  وسط

 .ستادیاز من ا  تیهم به تبع  اسیال

 ست؟یکس ن  چیخلوت انداختم و گ فتم: چرا ه   اطیبه ح  ینگاه

 .ستین  ادیها زدعوتن. تعداد مهمون   گهید  ی_ فقط سه تا از مهندس ها
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 بهتره.   ی طور ن یتکون دادم و گ فتم: باشه. ا  ی سر 

 انداختم.   اطیبه ح  ینگاه

 بود...   ختهیر  نیزم  یکه رو   ی  یخشک و مرده، برگ ها  باغچه

 روح.   یب  قدرچه 

 پارک شده بود.  اطیگوشه ح  نیتا ماش  چهار

 بودن.   دهیپارچه کش  شونیکی یرو   فقط

 مهندستونه؟  نی_ کدوم ماش

 ؟یگنگ نگاهم کرد و گ فت: چ  اسیال

 کدومش مال مهندستونه؟میگم    ها اشاره کردم و گ فتم:  نیماش  به

هان. فقط  
 
 . حهیمال مس  شابقیه .  هی میمال مهندس ابراه  شونیکی_ ا

 ده؟یپارچه کش  شونیکی  ی _ پس چرا فقط رو 

ن وقت ا  نیزمانه. همه جا دورب  میبر  ایو گ فت: ب  دیکش  و ر   دستم
 
 حرفاست؟  نیداره؛ ال

 .امی. خودم میو کند خب دستم   لهی_ خ

 بود.  ستادهیبودم، دم در ا  دهید  هالمیف  ی که فقط تو  ی با لباس مخصوص خدمتکار   یزن

 ذوق رو بهش گ فتم: سالم خانم!   با

مد  بدون
 
 .دیبد  به من . لباس هاتون رو دیبلند کردن سرش، ربات وار گ فت: سالم. خوش ا

طرف    زنه؛یک تک م  ی گ فتم: فکر کنم خدمتکارها رو با کمربند فلز   اسیگوش ال  ریو شالم رو به دستش دادم و ز  مانتو
 نگاهمون هم نکرد.

 شنوه؟یم  یکنی ت شو زمانه! فکر نمو گ فت: ساک  دیو کشر   بازوم  اسیال
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بود، هم    ب یعج  اطشی. هم حبهیغر  بیعج  یادیمهندستون ز  ن یبال انداختم و گ فتم: خب بشنوه برادر من. ا  شونه
مد بگه؟  ومدیخدمتکارش. اصال  چرا خودش ن

 
 خوش ا

 سمتمون.  ادی! داره مسی_ ه

 و چرخوندم.ر   پشت گوشم زدم و سرم  و ر   موهام 

 بودم، به سمتمون اومد.  دهی که تو شرکت ازش د  یبا همون صالبت و اخم  حیمس

 . می وقته منتظرتون  یلیخ  د،یدست داد و گ فت: خوش اومد  اسیال  با

 بود و...   کی. ترافخوامی گ فت: معذرت م  یبا لبخند مردونه ا  اسیال

 وقته نگهبان ورودتون رو به من گزارش کرد.   یلیبود که خ  نیو گ فت: منظورم ا  دیوسط حرفش پر  حیمس

 به من انداخت.   ی نگاه معنادار   و

 و گ فتم: سالم!   دمی ترس  ی  یجورا   هینگاهش    از

 و داد.ر   هم مثل اون روز با تکون دادن سرش جوابم  باز

 ضدحال خوردم!   یحساب

خه
 
دم چرا ا  نیا  ا

 
 ه؟یجور ن یا

 .د ییبفرما  د؟یسادی_ چرا وا

 ! ی شمر یرو م  ارو ی  یها  نیماش  یسادیداره، وا  نیدورب  جان یا  گمیبهت م  یپچ پچ کرد: هر چ  تیبا عصبان  اسیال

 نشده.  ی ز ی_ باشه باشه. حال که چ

 نگ فت.  ی ز یبهم کرد و چ  یبد  نگاه

 ام رو کنترل کنم!خونه نتونستم نگاه ذوق زده  دنید  با

 بندازم.  نییو پار   ث شد دوباره سرمبهم زد و باع  یسقلمه ا   اسیکه ال  کردمی نگاه م  عی فج  یلیکنم خ  فکر

قا  خانم
 
 ما از جاشون بلند شدن.   دنیبودن، با د  ی  یرایکه تو پذ  ی  یو ا
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 تمنا هم همسرش بود.  ،حیدوست مس  یمی مهندس ابراه  دم،یکه از حرف هاشون فهم  طور اون

 نگاه کردم.  حیسر مس  یبال  ینشستم و به تابلو  اسیال  کنار

 شرکت نبود!   ی هنر   یخالف انتظارم مثل تابلوها  بر

گاه  هی
 
 داشتم.   یدیشد  یحس کارا

 خونه و شرک تش متفاوته هم باعث شد بهش شک کنم!  یکه تابلوها  نیا  یحت

 ازم گرفت.   چشم  عیفکر نگاهش کردم که سر  یب

 باز شد.  خمیلبم نشست و انگار    یرو   یحرک تش لبخند  نیا  با

 ستش؟یجا شدم و گ فتم: مهرزاد جان نتو جام جابه  یکم

 نگاهم کرد.   شای خیبا اون نگاه    هیچند ثان  حیمس

ن جواب  یب  ی طور 
 
 !کنهیم  عمیو ضانمیده    حس نگاهم کرد که گ فتم ال

 .ادیشعور به خرج داد و کوتاه گ فت: م  اما

 ن؟ی تکون دادم و رو به تمنا که کنارم نشسته بود گ فتم: شما هم مهندس هست  ی سر 

ورد و گ فت: جانم؟!  شیاز تو گوش  و ر   سرش
 
 در ا

 ن؟ی رو دوباره تکرار کردم: شما هم مهندس  سوالم

 . ستمیزبان دارم، اما شاغل ن  یمترجم   سانسیتکون داد و گ فت: نه! من فوق ل  یبه نشونه منف  و ر   سرش

 . ستیبا کار کردنم موافق ن  ادیهم ز  نیاشاره کرد و گ فت: شاه  یم یراهمهندس اب  به

هان! بحث غ
 
 ...نایو ا  رتی_ ا

 بودم.   دهیاز رو صورتش کنار زد و گ فت: شما رو تا حال ند  ور  موهاش

خه ما تازه از اصفهان اومد
 
 . نشونهیب  ی همکار   نی اول  نی. امی_ ا

 .با دست به مرد ها اشاره کردم  و
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 اش برگشت. لبخندی زد و دوباره به دنیای گوشی

 پوف! 

 از این هم خیری بهم نرسید!

 .ستادینفر پشتم ا  هیکردم    احساس

 . رو به سمت تمنا گرفت  یایکه گوش  دمید  وحیمس  و   چرخوندم  و ر   سرم 

 . زنهی. بار هزارمه که زنگ می تو اتاق جا گذاشت  وت ی گوش_  

 از جمع خارج شد.  یکوتاه  دیرو گرفت و با ببخش  یبهش نگاه کنه گوش  کهن یبدون ا  یتشکر، حت  بدون

 هم توجهم رو جلب کرد.  گهید  زیچ  هی  ح،یتمنا با مس  بیبر رفتار عج  عالوه

 .حی مچ دست مس  یتتو رو   هی

 بود؛   یالدیم  خیتار  هی

ور   ستیب
 
 دوهزار و دوازده...   لیا

 . کیو نود و    صدیهزار و س  بهشتیارد   کی  معادل

 حساب و ک تاب هام غرق شدم.   تو

 باشه.   تونستیتولد خودش که نم  خیتار

 . ستین  قدرن یسنش اقطعا   هم    مهرزاد

 بود؟  یچ  خ یاون تار  پس

 اتفاق مهم تو اون روز براش افتاده.  هی  دیشا

 ؟یچه اتفاق  اما

 رو کنار گذاشتم.   یفضول

 !هیچند ثان  یفقط برا  البته
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 شدم؛  ق ی دق  حیتمنا اومد دوباره رو رفتارش با مس  یوقت  چون

 . دم ینرس  ی  یبه جا  و باز هم

 ! هوف 

دم هاش مرموزن!  نیا  قدرچه 
 
 خونه و ا

قا! مهندس رحمان  ح یبه سمت مس  مش،یبود دهیکه دم در د  ی خدمتکار 
 
 اومدن.   یاومد و گ فت: ا

ن م  حیمس
 
 . امیسر تکون داد و گ فت: ال

 . دمیم  ح یدرموردش توض  شتریبار در فصل... برگشتم ب  کیگ فت: حدودا     اسیرو به ال  و

 . دییخرخون سر تکون داد و گ فت: البته! بفرما  یهم مثل شاگردها  اسیال

 رفت.   یحرف هم بلند شد و به سمت در خروج  یب  حیمس

 رو به راهه؟  یو به سمتم خم کرد و گ فت: همه چسرش  اسیال  ح،یرفتن مس  با

 گند بزنم؟ نترس چ...  ی _ منتظر 

 شد.  نیکرد و پخش زم  ریتمنا خواست برگرده سر جاش که پاش به پام گ  موقعهمون 

و چندتاشون    نیرو زم  ختنیر  یچا  یشکست و همه فنجون ها  زی بلند بشه که م  زیدادن به م  هیخواست با تک  یطرف  از
 هم شکستن! 

 شده، قسمت از دست تمنا رو هم سوزوند.  ختهیر  یچا

 .کردمیدهن باز به فالکت روبروم نگاه م  با

 هم نداشتم!   دنیکش  غیشوکه شدم که توان ج  انقدر

 و پس زد. به سمتش رفت و خواست کمکش کنه که به شدت دستش   نی همون شاه  ای  یم یابراه  مهندس

 بود!   ریبلکه با همه درگ  ،حینه تنها با مس  انگار

 فنجون گذاشت.   یها  کهیت  ی و رو بلند شد و پاش  یحالت عصب  با
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 شدم و با ترس گ فتم: پات...   بلند

 من رو هم با همون شدت پس زد.  دست

 . نیاریو بمن  لیخانم؛ لطفا  وسا  هیفنجون ها رد شد و داد زد: صف  یها  کهیت  یرو   از

 ! امی خراب شده؛ گ فتم نم  نیتو ا  امیو گ فت: بهت گ فتم نم  دیچرخ  نی سمت شاه  به

 ! خوامی زد و گ فت: عذر م  یرو به ما لبخند خجالت زده ا  نی شاه

 و برد.   دیو کشدستش  و

 . شدی م  دهیگنگ بود، اما شن  یلی خ  صداشون

روم باش عز
 
ن م  زمی_ باشه تمنا... ا

 
 . میریال

رو از دست    میزندگ  دیام  نیترمن بزرگ   یدونیم  ؟یدیچرا عذابم م!  ن یشاه  خورهی خونه به هم م  نی_ من حالم از ا
 حه؟ی مس  ریاش تقصهمه   یدونیدادم؟ م

ن برم
 
 .میگردی_ من اشتباه کردم عشقم... ال

 ال...  ه یبگو اگه قض  حی_ به مس

 کامل قطع شد.   صداشون

 رو بستن.   دمیدیکه نم  ی در   احتمال  

 به فکر فرو رفتم.  دیشد

 قدر به خونش تشنه است؟  نیکار کرده بود که تمنا ا  یچ  حیمس

 ... میزندگ  دیام  نیبزرگ تر  گ فت

 قاتله؟!   حیمس  نکنه

 رو با تاسف تکون دادم.   سرم

 . رسهی احمقانه از کجا به ذهنم م  یفکر ها  نیا  دونمی نم
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 و چرخوندم و نگاهش کردم.ر   سرم  اس،ینگاه ال  ینیحس سنگ  با

 خودش بود.   ریپشتم که چشم ندارم! تقص  ه؟ی گ فتم: چ  ینگاه شماتت بارش، شاک  دنید  با

ورد  شد؟یم  یکار توئه چ  دیفهمی اگه م  یدونی _ زمانه! م
 
 تو حال خودش نبود...  یشانس ا

 رو به تو بدم؟  اشهید  دیکه نبود. نکنه با  یعمد  گه،یبرو بابا تکون دادم و گ فتم: ول کن د  یبه معنا  و ر   دستم 

 پند و اندرزهاش محروم شدم!   ی ر یهم بسته شد و از بهره گ  اسیو مهمون هاش دهن ال  حیمدن مساو  با

 . خوادی نم  تیو وص  حتیقدر و نص  نیناخواسته ا  ی  ی رپایز  هی  دیفهم  یم  کاش

گاه ا  دنیکه با د  کردمیکه اومده بودن نگاه م یبه دو مرد و زن  تفاوتیب
 
 . ستادمیمهرزاد پشت سرشون ناخودا

 ! زدیحرف م  باهاش  یبود و با تخس  ستادهیساله ا  یو خرده ا  ستیب  با  یدختر تقر  کنار

   ندیبب  وانهیچو د  وانهیدادن نفسش گ فت: د  رونیرد نگاهم رو دنبال کرد و با ب  اسیال
 
 ! دیخوشش ا

 .رهیبه برادرش م  هم  چپ نگاهش کردم و گ فتم: حالل زاده  چپ

 دوباره به مهرزاد نگاه کردم.   و

 و گرفتم.ر   خودم  یجلو  یبرم سمتش اما به سخت  خواستی م  دلم

 !رهیام رو بگپاچه   حیمس  دمیترسی م

 شروع شد.   یبه سمتمون اومدن و سالم و احوال پرس  دیجد  یها  مهمون

 نگاهمون کرد.   یشکسته سوال   یو فنجون ها  زیم  دنیبا د  حیمس

دم  نگاهش
 
 ! انداختی م  ی  یجنا  یها  لمیبازپرس ف  اد ی  رو   ا

 قرمز چشم هاشون...  یها  رگیاون مو  با

 .بردمی حساب م  یچشم رنگ  یمردها  تیاز عصبان  یکه حساب  من

شام ها م  هی نظرم شب  به
 
 ! شدنیخون ا

 بود!  اشی چشم مشک  نی هم  اسیجذبه بودن ال  یب  لیاز دل  یکی  اصال  
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 رو درک نکردم...   تشیعصبان  یول

 شده؟  یچ  مگه

 حرف ها رو نداره.  نیتا فنجون که ا  چهار

 تر و طماع تر!   سیپولدار تر خس  یهر چ  گنیم  راست

بیخراب کار و ز  یبار من مثل شاگردها   نیا
 
ب دهانم رو قورت دادم و   را

 
م: تمنا خانم پاش یه نفس گزارش دادزن، ا

 کرد و...  ریگ

 : کجا رفت؟دیحرفم پر  نینگاهش عوض شد و ب   رنگ

 که رفته بودن اشاره کردم.  یانگشت به سمت   با

 بلند به اون سمت رفت.   یبا قدم ها  حیمس

 شد.   یبال انداخت و مشغول حرف زدن با مهندس رحمان  ینگاه کردم که شونه ا  اسیتعجب به ال  با

 کردن.  زیچشم به هم زدن همه جا رو تم  هیها تو    خدمتکار

 چرخوندم و به مهرزاد نگاه کردم.   وسرم 

 ... زدیبود و داشت با دختر حرف م  ستادهیجا اهمون   هنوز 

 بود.   ادیز  با  یتقر  یتا ورود  ی  یرایچون فاصله پذ  د؛یدیما رو نم  اون

 و با کندن لک ناخنم مشغول کردم.ر   جا شدم و خودمبه جام جا  سر

 . دمیند  گهیرو د  نیو شاه  تمنا

 رفته بودن...!  گهیدر د  هیاز    احتمال  

 تنها برگشت و به سمت دختر و مهرزاد رفت.   حیبعد مس  یکم

 گرانه گ فت.  خ یرو توب  ی ز یاخم به صحبت هاشون گوش داد و رو به مهرزاد چ   با

 دن.و مهرزاد به سمت ما اوم  حیکردن چون دختر رفت و مس  یهم انگار خداحافظ  بعدش



 زمانه یزماِن ب

36 
 

 کرده!  کاریباز چ  ستیمارموز معلوم ن  پسره

 _ سالم! 

 و دادم؛ بلند کردم و با لبخند جوابش  وسرم 

 گم شد!   هیبق  نیصدام ب  اما

قا مهرزاد! 
 
 _ به به سالم ا

 ها!   یچان رو از پشت بست  یمرد جوون! دست جک  ی_ چه بزرگ شد

 پهلوونه! ! مهرزاد خان هزار برابر رستم دستان  ه؟یک  گهیچان د  ی_ جک

 ! گهید ادیم  ایپسر به دن  نیا  ی پدر   نی از همچ  ماشاءهللا،  _

 ! دادمیهاشون گوش م  ی متوجه بشم، با چهره تو هم به چاپلوس  کهنیا  بدون

وردنیو مر بچه هاشون  ی دبستانمون  افتادم که معلم ها  یزمان  ادی
 
سرکالس و همه بچه ها به به و چه چه کنان دورش   ا

 . شدنی جمع م

 هم انگار حس مشابه من رو داشت که اصال  بهشون توجه نکرد.  مهرزاد

 ! ؟یعمل   ی  یجا  نیلبخند زد و گ فت: عه! تو هم ا  هویمن    دنیچرخوند و با د   نمونیرو ب  سرش

 که از ذوق رو لبم نشسته بود، کامال  محو شد.  یلبخند

 به باباش رفته بود!بدجوری  نکبت    پسره

 زدم و دستم رو شل و وارفته براش تکون دادم.  یا  یمصنوع  لبخند

 !دادمی تو دلم داشتم فحشش م  اما

هسته م  اسیبه ال  رو 
 
 : درد! نخند ها!دمیتوپ  د،یخندی که ا

سفالتت کرده    گهید  یکیصافت کرده،    گهید  یکیبوده،    گهی د  یکیاش رو خورد و گ فت: غلتک مال  زور خنده  به
 
هم ا

 !؟یدیبه من م  ورشیگ
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 !اسیرفتم و گ فتم: ببند ال  یغره ا  چشم

 .زدی حرف م  حیبا مس  داشتکه    دوباره به مهرزاد نگاه کردم  و

 ! گن یم  یچ  نمیکردم ببرو تیز    هام  گوش

 زمانه؟!  شیمن برم پ  شهی_ بابا م

 ! ه؟یو گ فت: زمانه ک   دیپسرش کش  یبه موها  یدست  حیمس

وردم؛یاوهوک
 
 ! من شجره نامه طرف رو در ا

 ! دونهی هنوز اسم من رو هم نم  نیا

 ...!ادیبهش م  یل یپدر بودن خ  ی  یخدا  یول

 با انگشت به من اشاره کرد.   مهرزاد

 و چرخوند و نگاهم کرد. حس سرش   یهم ب  حیمس

 شدم.   رهیخ  اشی خی  یشم هاچ  به

 احساس بشه؟!  یقدر ب  نیباعث شده ا  ی ز یچه چ  یعنی

 از همسرش؟!   ی  یجدا

 پازل بذارم؟  نیا  یتمنا رو کجا  حرف

 کار کرده؟  یباهاش چ  حیمس

 .دیترکی همه فکر و معما داشت م  نیاز ا  سرم

هسته
 
 لب زد: برو!  ا

 تمنا نشست.  ی به سمتم پرواز کرد و جا  با  یتقر  مهرزاد

 .دمیخوابت رو د  شبی! دنمت یبب  گهید  کردمی گ فت: فکر نم  یلبخند بزرگ  با

 ؟یدید  ی! چه خواب؟ی: جددمیپرس  کنجکاو
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 ! یترسی _ بگم م

 ... ترسمیرو تکان دادم و گ فتم: تو بگو! نم  سرم

پاتون    ریتاب پاره شد و ز  هوی. اما  نیکنیم  ی تاب باز   نیدشت بزرگ دار  هیو تو    یدست مامانم رو گرفت  دمی_ خواب د
 شد...   یخال

 کردم؛  دایپ  یبد  حس

 و گ فتم: خب؟ اوردمیخودم ن  یبه رو   اما

سمان، تو هم سقوط کرد
 
 .ی_ بعدش مامانم رفت تو ا

ب
 
 دهانم رو قورت دادم و گ فتم: مامانت کجاست؟  ا

.  کنهی م  هیعکسش و گر   یرو به رو   نهیش یرفته سفر... اما مرده! هر شب بابام م  گنیشد و گ فت: م  نی هاش غمگ  چشم
 ...!کردینم  هیکه مرده؛ وگرنه بابا انقدر گر  دونمی من م

گاه
 
 نگاه کردم.  حیبه مس  ناخودا

شفته   نیمرگ همسرش ا  پس
 
 کرده بود. اش  قدر ا

 کنه.   هیمرد مغرور مقابلم گر  شدینم  باورم

 دوست داره...   رو   زنش  یلیبود خ  معلوم

 هی. من نه مامان دارم، نه بابا. اما  ی دار   ی  یبابا  نی و گ فتم: خوش به حالت که همچ  دمیمهرزاد کش  یبه موها  یدست
 مگه نه؟!   ،ی بابات رو دوست دار   یل یدوستش دارم! تو هم حتما  خ  ایداداش دارم که اندازه تموم دن

 مردن؟  ی جور تو چه  ی ! خو معلومه که دوستش دارم. مامان و بابا؟ی _ عقل ندار 

گاه
 
 کردم.   یاخم محو  ناخودا

 .کننی دارن نگاهمون م  شهیکه هم   نهیرفتن؛ مهم ا  ی جور که چه   ستیمکث کردم و گ فتم: مهم ن  یکم

دم ها وقت
 
 شن؟ی فرشته م  رن،یمی م  ی_ ا

 ... ی ز یچ  نیهمچ  هیفکر کردم و گ فتم:    یکم
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 ؟!یا یب  جااین   شتریب  شهی_ م

 ام؟یب  شتریگ فتم: ب  متعجب

 ! ی. تو شکل مامانم یباش  شمیپ  شتریکرد و گ فت: دوست دارم ب  نییرو بال پا  سرش

 دادم.   رونیب  یبه سخت  ور   نفسم

 مادرشم؟  هی که من شب  یچ  یعنی

 ؟یایتو هم ب  شهی. مگردیمبه خونه برمی شرکت بابام؛ هر وقت کارش تموم شد با هم    رمیبعد از مدرسه م_ من هر روز  

 . شهیم  یپدرت عصبان  زم؛یعز  شهی_ نم

 . یباش  شمیجمع کرد و گ فت: اما من دوست دارم تو پ  یبه شکل بامزه ا  رو   هاش   لب

 بهم داد. یحرفش حس خوب  نیا

 از وجودم شده بود!   یجزئ  مهرزاد  انگار

. همه  ادی! اما مطمئنم پدرت خوشش نمیتو باشم گوگول  شیپ  خوادی زدم و گ فتم: من هم دلم م   شای نیبه ب  یا  ضربه
 پدرها رو بچه هاشون حساسن، مخصوصا  گل پسرشون.

 ...! دمیهم کش  ی  ینقشه ها  هی_ اما من راجع بهش فکر کردم.  

 !؟یخنده گ فتم: خب... چه نقشه ا  با

 پاش انداخت.   یاش زد و پاش و رو چونه  ریرو ز  دستش

 تالشم رو کردم که به ژستش نخندم.   تمام

 اون...   یجا  ا یو اخراج کنه؛ بعد تو ببابا پرستارم  کنمیم  ی کار   هیبه غبغب انداخت و گ فت: من    یباد

 بودم ادامه بده؛  منتظرلحنش طوری بود که  

 همچنان سکوت کرده بود.  اما

 حرفم تموم شد!   ؟یکنینگاه م  یرو تکون داد و گ فت: به چ  سرش
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 ! نی هم

 قدر قشنگ بود. بچه ها چه  یایدن

 ساده... 

روم... 
 
 ا

 خوب... 

 زیبا... 

دم
 
 موندن!ها تا ابد بچه میکاش ا

هسته
 
 که مهرزادجان!   شهیو گ فتم: نم   دمیخند  ا

دوست ندارم    گهیفکر کرد که د  ی طور ن یمامان جونم هم ا  فهمم؟یام و نممن بچه   یکنی کرد و گ فت: چرا فکر م  اخم
 اش بمونم! خونه

خه...   خنده
 
 ام رو خوردم و گ فتم: ا

 با من!   اشهی_ تو قبول کن؛ بق

 ! زدمی ساله حرف م  ستیپسر ب  هیداشتم با    انگارو من  

دم رو ب  زدی مطمئن حرف م  ی طور 
 
 . انداختیه شک مکه ا

 . ادیکارها بر ب  نیبالخره هفت ساله بود و امکان نداشت بتونه از پس ا  اما

 . کنمیناچار گ فتم: باشه... من قبول م  به

 با من!   اشهیزد و گ فت: پس بق  ین یریش  لبخند

*** 

 تخمه رو هم خوردم، اما هنوز مزه دهنم تلِخ تلخ بود.  نی و پنجاهم  صد

 افتادم.  اسیشرط ال  ادیاما    هیچه تخمه ا  نیغر بزنم ا  خواستم



 زمانه یزماِن ب

41 
 

 . کشهی م  رونیرفتن رو از دماغم ب  یمهمون  یخوش  دونستمی اول هم م  از

 شام دعوت کردم.   یترانه رو برا  شبیبودم، به حرفش گوش دادم و د  یکه بچه خوش قول  ی  یاون جا  از

 !یا  گهیشخص زنده د  چ یبدون ه  رون،یهم ب  اون

 بگم کم گ فتم.   یاون شب هر چ  از

 ! رمیگیگالب به روتون اسهال م  کنمیبهش فکر م  یهم وقت  هنوز 

 قناعت نکرد.   نیخان به ا  اسیال  البته

 خودش شام پخت و ترانه رو دعوت کرد؛   امشب

 رو هم به اسم من زد!   شام

 .میکردی نگاه م  لمی ف  میداشت  یمی خانواده صم  هیهم مثل    حال

 عذاب وجدان داشتم.   کردمیخوب رفتار م  که با ترانه  نیا  از

 کردم!  انتیدرونم خ  یبه وحش  کردمیم  احساس

 ؟یدیجون پاپ کورن و م   ی_ زم

 و بدون نگاه کردن پاپ کورن رو به سمتش گرفتم.  دمیکش  یپوف

 بود بزنم تو دهنش.   حقش

 عق!  !؟جون  یزم

 .زدی چشمک م  زیم  یرو   مای گوش

 تولد ترانه شده بود.  لمیکردم که غرق ف  اسیبه ال  ینگاه

 براش داشت.   یتیچه جذاب  دونمی نم

هسته
 
 هست؟  ست،یگ فتم: تلفن جواب دادن که ممنوع ن  ا

 تو هوا تکون داد و گ فت: راحت باش!   یچرخوندن سرش، دست  بدون
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 رو برداشتم و وارد اتاقم شدم.   یگوش

 ناشناس بود.  شماره

 . دنیاون دسته افراد نبودم که شماره ناشناس رو جواب نم  از

 ! شتخودش رو دا  یشماره ناشناس که جا  گهیبده، د  امیبهم پ  رانسلیا  کنمیشم که دعا م  یم  کاریقدر ب  نیا  یگاه

 !د؟ینازک تر شده بود گ فتم: بفرمائ  امیکه از حالت عاد  ی  یصدا  با

 پچ پچ وار گ فت: زمانه! زنگ بزن به بابام!  ف،یضع  یلیخ  ی  یصدا

 مهرزاد؟!  ی  یذوق گ فتم: تو  با

 زمانه!   یجی! خب معلومه که مهرزادم؛ تو چه گیتقلب کرد  ستیقبول ن  همان تن صدا گ فت:  با

 ؟یبگم فسقل  یو گ فتم: زنگ بزنم چ  دمیخند

 ده واسه استخدام پرستار! دا  ی فور   هیگ فتم؟ حال بابام اطالع  یدیشد! د  یاوک  زی زده گ فت: همه چ  جانیه

 زده گ فتم: بگو جون زمانه!   بهت

ن بابام م  با لحن تندی گ فت:
 
 ها!  ی. زنگ بزنادیال

 شرکت. باشه؟!   رمیفردا م  نمش؛یبب  دی_ با

 که من هم باشم.   ای. فقط ساعت دوازده بکنمیم  شیکار  هیمکث کرد و گ فت: باشه. تا فردا    یکم

 ! زدلمیعز  ریخ_ چشم! شبت به 

 ! ر یخبه _ شب  

 بودم.   ستادهیاما همچنان همون جا ا  گذشت،ی تماسمون م  انیاز پا  یا  قهیدق  چند

 بود؟!  ی_ ک

گاه ج دنیو با د  برگشتم
 
 و بغلش کردم.  دمیکش  یغیترانه، ناخودا

 بود از تعجب سک ته کنه!   کینزد
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 زمانه؟!  یکنی کار م  ی_ چ

 ! اسهیاخالقت مثل ال  نیتو! ا  یایدر زدن م  یکه ب  ی شعور یب  یل یازش جدا شدم و گ فتم: خ  بالخره

 بود؟!  یطفره نرو! ک  عی! حال هم انقدر ضاامیگ فت ب  اسیرو کج کرد و گ فت: اتفاقا  ال  سرش

 . دیبه ذهنم رس ی اما ناگهان فکر   کنه،یبهش بپرم که چرا تو کارم دخالت م  خواستم

 . یو هلش دادم رو صندل  دمیرو کش  دستش

 ! چته؟! ی_ ا  

بچه. امکان نداره    ی کار پاره وقته، پرستار   هیاز فردا برم سرکار.    خوامی ترانه... من م  نینشستم و گ فتم: بب  روبروش
 اون بچه همکارشه.   یشه چون بابا  یراض  اسیال

 ! کنهیقبول نم  یگیکنم جونم؟ خودت م  کاری بال انداخت و گ فت: خب من چ  شونه

 ! کنهیبول مق  یزدم و گ فتم: تو بگ  یا  یطانیش  لبخند

 قبول کنه؟  دیو گ فت: وا! چرا با دیناز خند  با

 ! دختره مشکل دار! شیا

 عقده محبت داره.   انگار

ب
 
 تو رو دوست داره.   یل یدهانم رو قورت دادم و گ فتم: چون خ  ا

 حله!   زی همه چ  گ فتیکه م  دمیچشم هاش د  یتو  یذوق مرگ شدن خاص  هی

*** 

 صحنه قبال  هم اتفاق افتاده.   نیا  کردمیم  احساس

دامس جو  سرعت
 
 بود.   کسانی  دنمیپا تکون دادن و ا

 کردم؛ینگاه م  یمعن  یب  یبه تابلوها  یاز گاه   هر

 .رفتی ور و اون ور م  نیکه مثل مورچه ا  ی هم به سالر   یگاه
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 نگاه کردم.  امی به ساعت مچ   کالفه

 مونده بود.  گهید  قهیدق  ستیب  هنوز 

 رفتم.   ی شدم و به سمت پنجره سرتاسر   بلند

دم ه  نینگاه کردن از ا  یحت
 
 !دادی م  جانی بال هم به ا

   ی رو بلند کردم و تو  سرم
 
 به خودم نگاه کردم.  نهیا

 و شالم رو مرتب کردم.   دمیبه موهام کش  یدست

 ! کندیام رو مخونه بود قطعا  کله  اسیبودم و اگه ال  دهیبه خودم رس  یا  گهیاز هر وقت د  شتریب  امروز

 وارد اتاقم شد.  یعصب  یترانه درخواستم رو بهش گ فت با حالت  یوقت  شبید

وری 
 
 . نشوندلبم    یرو   یلبخند  شبید  یادا

 من رو دوست داشت!   یلیخ  اسیال

 . انداختمیبه ترانه رو م  دینبا  اصال  

شکسته  زمانه دل  هیبه حالت اگه    یاما وا  ذارم،یخودت م  یحرف زدم، قانع شد و گ فت: انتخاب رو پا  اسیبا ال  یوقت
 ! ی ز یمن عز  یباهام حرف بزنه... تو به اندازه هزار تا ترانه برا  ی! لزم نبود از ترانه بخوایبد  لمیتحو

 تر شد.   ق یعم  لبخندم

 انقدر دوستش داشته باشم!   تونستمی م هم نماما اگه برادر داشت  ست،ین  امیکه برادر واقع  نیا  با

 شرکت باز شد؛  در

 مثل اون دفعه نه!  اما

 مهرزاد تو اون حال قلبم مچاله شد.   دنیرو چرخوندم و با د   سرم

 !زم؟یحالت بده عز  ؟ی شد  یشکل  نیمهرزادجان؟ چرا ا  یخودم رو بهش رسوندم و گ فتم: خوب  عیسر

 گذاشتم.   اشیشونیپ  یرو   رو   دستم  و
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 زمانه؟!  یکنیکار م  یو گ فت: اه چ  دیرو عقب کش  خودش

! اگه تو  یرفت: مثال  قراره پرستار من بش  نیهم از ب  ی دلخور   نی دلخور شدم اما با حرف بعدش ا  یحرک تش کم  نیا  از
 ! کنهی که بابام قبول نم  یبش  ضیهم مر

 یرو   یبعد نشست  ،یزد  پیت  یو خرج کردداداشت   یهاهام کش اومد که باز به غرغر کردنش ادامه داد: پوللب 
 بلند شو!   ن؟یزم

 با بابات؟  یکار کرد  یو گ فتم: چ  ختمیبه هم ر  ور  موهاش

رزو  شمیم  ریبا وجدانم درگ   یلیعذاب وجدان دارم؛ اما هر وقت خ  دا  یکرد و گ فت: شد  یاخم
 
  کنمی م  تیموفق  یبرات ا

 ! شهیدرست م

رزو  دمیخند
 
 ! ؟یکنیم  تیموفق  ی و گ فتم: که ا

 اش چال افتاد.گونه  وزد    یلبخند

رت  ی_ اگه بدون
 
وردم! اولش که مجبور شدم خودم رو گم کنم!   ی  یها  ی باز   ستیچه ا

 
 درا

 ! ؟یزده گ فتم: چ  بهت

 ؟یزنی! چرا نعره مزهیگوش هاش ت  ی ! سالر سی_ ه

 وروجک؟!   یکار کرد  یچ  نمی_ ادامه بده بب

کم که    هیپشت دکه.    دمیدو  عی بخره، خودم هم سر  یتاره گ فتم برام بستنزد و با ژست قهرمانانه گ فت: به پرس  یلبخند
درس خونه رو دادم. پرستار و بابام دعواشون شد و بابام به خاطر ب  سیپل  شیگذشت رفتم پ

 
 اخراجش کرد!  یدقت  یا

 دهان باز گ فتم: خب؟!  با

 رو فشار داد و دهنم رو بست.  امچونه

پرستار مورداعتماد    هیتا    کشهی هفته طول م  هی  کنه،یو اخراج مپرستارهام  یوقت  شهی! بابام همتی _ خب به جمال عمل
ب باز   یکیکه زودتر    نیا  یکنه. من برا  دایپ

 
نشستم! بعدش هم   اطیعالمه تو ح  هیکردم و   ی رو استخدام کنه تو مدرسه ا

 ! دمیلرز یاومدم خونه مثل سگ م   یخوردم؛ وقت  یچهارتا بستن

 بهت گ فتم: مهرزاد!   با
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 حالت خودم گ فت: زمانه!   با

 وونه؟ید یکار کرد  ی_ تو چ

 . ارهیکار رو کردم که بابام تو رو ب  نیبال انداخت و گ فت: ا  شونه

 ؟ی و دوست دار قدر من   نیا  یعنیذوق گ فتم:    با

دم رو جو بگ  بلند
 
 تو اتاق بابام.   ای! برهیسگ نگ  رهیشد و گ فت: ا

 ت هنوز جلسه داره. رفتم و گ فتم: پدر   دنبالش

 و گ فت: اسکولت کرده!   دیخند

هسته گ فت: بابام ه  ستادیا
 
 !یعمرا  بتون  ؟یو بزنمخش یخوایبعد تو م  شه؛یخانم تنها نم  هیوقت با    چیو ا

 و بزنه؟خواست مخ بابات  ی_ عجبا! ک

منن! نود    یعاشق بابا   ایدارن،    شونیرو تو زندگ   یکی  ای! خانم ها دو دسته ان...  یعمل   نیزد و گ فت: بب  یقشنگ  لبخند
 من هم به خاطر طناب دادن به بابام اخراج شدن.   یدرصد پرستارها

 من جزو دسته اول باشم. هوم؟!   دیخنده گ فتم: شا  با

 ره؟یشهاب سنگ خورده تو مالجش که تو رو بگ  یکرد و گ فت: نه! مگه کس  ینچ

 ! ادیچون من هم ازت خوشم م  اد،یکه بابام ازت خوشش ب  کنمی پچ پچ وار گ فت: اما من کمکت م  دوباره

مدم و گ فتم: جد  رونیموضعم ب  از
 
 !؟یا

 رو بسپار به من.   زیزد و گ فت: همه چ  یچشمک

 ثابت کرده بود، با عرضه و قابل اعتماده.  یمرحله قبل که به خوب  در

 دست بشم! بهتر بود باهاش هم  دیشا

 به در زد.   یا  تقه

 احساس کنم.  تونستمی از پشت در هم م  یرو حت  حیمس  تیجد
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 _ بله؟! 

 . ی  یبابا  میی_ ما

 تو گل پسر!  ای_ ب

 لبم نشست.   یرو   یلبخند

 ! ه؟یپدر جذاب  نگ فتم

 وارد شه.   یاش با مهرزاد ضربه اهمه مشکل و غرور، باعث نشده بود به رابطه   نیا

 رسوند.   حیرو باز کرد و با دو خودش رو به مس  در

 . ستادمیهم وارد شدم و دم در ا  من

 به سمت مهرزاد اومد و بغلش کرد.   زیپشت م  از

   با
 
 چک کردم.  نهیاسترس خودم رو تو ا

 کج بود.   یکم   شالم

 . دمیکشام  ی خفاش  یبه مانتو  یردم و دستوسواس صافش ک  با

 بودم...   دهیتابلو به خودم رس  یل یخ  امروز

 ؛ یعروس  رفتمیکه م  ی  یمثل وقت ها  قا  یدق

 لباس شب کم داشتم فقط!   هی

 قهقهه مهرزاد، باعث شد سرم رو به طرفشون بچرخونم.   یصدا

 قلقلکش داده بود.   حیکه مس  نیا  مثل

 سوق دادم که با نگاه خاصش مواجه شدم.   حیرو به سمت مس   نگاهم

 !کردی نگاهم م  یوقت  کردمیقدر ذوق م  چه

 ...کردمی حس خوب دست و پام رو هم گم م  نیالبته در کنار ا  و
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 زدم و گ فتم: سالم!   یدستپاچه ا  لبخند

 .د ییرو به نشونه سالم تکون داد و گ فت: بفرما  سرش

 نشستم.   زشیمبل به م  نیتر  ک ینزد  یرو 

 خواهر مهند...   شما  سمت تلفن رفت و گ فت:  به

 گ فتم: بله!   عیحرفش رو ادامه بده و سر  نذاستم

 که بین حرفش پریدم، چندان خرسند نشد گویا!از این 

گاه گ فتم: ببخش  و با اخم  رهیخ
 
 ! د ینگاهم که کرد که ناخودا

 ! اسیتو سر ال  ختمیتو دلم چند فرغون خاک ر  و

 .فتگر ی م ادی  حیاز مس  د یرو با  جذبه

دم رو واجب التعو  هی  با
 
 لمصب!  کردی تنبون م  ضینگاهش هم ا

 . ع یتو اتاق من؛ لطفا  سر  نیاریدو تا قهوه ب  ی _ خانم سالر 

 رو گذاشت و به سمت مبل کنار کمد رفت.   تلفن

 گرفت.  امخنده 

 ! میشده بود  خایو زل   وسفی  هی شب

 کرد؛ ی مبل رو انتخاب م  نیو اون دورتر  نشستم یاون م  کینزد  من

 کنم!   ی نبود من ازش خواستگار   دیبع  اسیقول ال  به

 گذاشت.   حیکار مس  زیم  یو رو اشمدرسه   فیک  مهرزاد

 هم اومد و کنار من نشست.   بعد

 گرم بشم! دل  یحرک تش باعث شد حساب  نیا

 .رهیبگ  ی بلند شد تا قهوه ها رو از سالر   حیتقه به در خورد و مس  چند
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هسته گ فت: زمانه؟  مهرزاد
 
 ا

 خودش پچ زدم: جونم؟!   مثل

 بابامه!  ؟ینیبیو مگ فت: اون  حیاشاره به مس  با

 طور؟! چه دونمی تعجب گ فتم: خب م  با

خه  
 
و  مخش  یخوایمثال  م  ،یروبرو شد  ی ز یچ  ی ناسور یدا  ای  یع یموجود ماوراطب  هیانگار با    یاسترس گرفت  ی جور   هی_ ا
 .یبزن

گاه
 
 دوباره ساکت شدم...!   ح،یمس  مینگاه مستق  دنی که با د   دمیخند  ناخودا

 ن؟یکار رو داشت  نیرو جلوم گذاشت و گ فت: سابقه ا  قهوه

 : کدوم کار؟دمیپرس  گنگ

 جا؟  نیا  نیاومد  ی حوصله گ فت: شما واسه چه کار   یب

 . م یبا هم دوست باش  میتونی م  ست،یبچه ن  گهیمهرزاد که د . خب نه! اما  هی _ هان! منظورتون پرستار

 ! ؟ی خانم رو تنها بذار   نیمن و ا  قهیچند دق  شهیبار به مهرزاد نگاه کرد و گ فت: پسرم م  نیا  حیمس

 به خودم جرئت دادم و گ فتم: زمانه هستم!   یکم

هسته گ فت:  ینگاه  مهرزاد
 
 ! شینپرون  خانِم زمانه هستم!  به من کرد و ا

 نه؛  ای  دیشن  حیمس  دونمی نم

 صداش کرد: مهرزاد!  یجد  اما

 بخرم؟!   اهینخود س  لویکرد و گ فت: باشه! من رفتم؛ فقط چند ک  یپوف  مهرزاد

 ...؟دمیمهرزاد داد و گ فت: نفهم  لیو اخموش رو تحو  یجد   یاز اون نگاه ها  یکی

 رفتم... !  ترسم ی نگاهم نکن م  ی خب اون طور   لهیو تو هوا تکون داد و گ فت: خدستش   مهرزاد

 بالخره رفت.  و
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 شد؛   شتریبا رفتنش استرس من ب  انگار

 رفتار کنم.   یباشم و در برابرش عاد  شهی کردم مثل هم  یبرخالف اون حس، سع  اما

 خانِم...   دینی_ بب

 گ فتم: زمانه!   ی  یبا پررو  دوباره

 . دمیهم نترس   اشرهیگاه خدفعه از ن  نیا

 .کردی گستاخم داشت اعالم حضور م  تی شخص  انگار

 د؟یجمله من رو قطع نکن  شهی_ م

 از صدا کردن اسم من؟  نیدار  ی_ شما چه ترس 

 بترسم، زمانه خانم؟!   دیبال داد و گ فت: چرا با   ابرو 

 زدم.   یا  روزمندانهیپ  لبخند

 ...! کنمی رو رام م  یابونیغول ب  نیام، به مرور ا  من زمانه   اگه

 . شنومیم  د،یرو برداشتم و گ فتم: ادامه بد  امقهوه

 ه؟ی _ هدفتون چ

 ! د؟یبال دادم و گ فتم: ببخش  ابرو 

 ؟برای استخدام اومدین  یواسه چ  د،یندار  ازیکار ن  نیو گ فت: شما که به ا دیخودش رو جلو کش  یکم

 دو طبقه بخرم!   دیپرا  هیو جمع کنم  پول هام خوامیم  ؟ی کار دار   یو گ فتم: شما به اون چ  دمیخند

 مزه بود!  یب  دونمی خب، م  لهیرو بستم و گ فتم: خ  شمینگاهم کرد که ن  یطور جد  همون

 برداشت.   یرفت و برگه ا  زشیسمت م  به

  نی. اگه استخدام شددیسیو هم بنوو شماره خودتون  دیفرم رو پر کن  نیگ فت: ا  ذاشتی که برگه رو، روبروم م  یحال  در
 .رمیگیباهاتون تماس م
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 رو کج کردم و با عشوه گ فتم: حتما  شماره خودم؟  سرم

 نه.  ایمال خودتونه    ستیکه در دسترس باشه، مهم ن  یشماره ا  هیگ فت:    کالفه

قامس  لبخندم
 
 ! حیپررنگ تر شد و گ فتم: چشم، ا

 . ستادینگاهم کرد و بعد بلند شد و پشت به من، رو به پنجره ا  هر یخ  هیثان  چند

 رو دوست داشتم.  لشیاستا

 ! افهیو خوش ق   پیبود، خوش ت  ی  یاروپا  یمانکن ها  هی شب

شنا نشدم!   نیکه زودتر از ا  فیح
 
 که ازدواج کنه، باهاش ا

وردم و طور ام  ی گوش
 
 چند تا عکس ازش گرفتم.  کردم،یکه انگار داشتم باهاش کار م  ی رو در ا

 برگردوندم.  بمیرو به ج  یگوش  یهم کامال  عاد  بعد

 چک کرد، متوجه نشه؛  رو   هان یبعدا  که دورب  دوارمیام

بروم م  وگرنه
 
 ! رهیا

 رو پر کردم و از جام بلند شدم.   فرم

قامس
 
 ن؟یزنیبهم زنگ م  ی. فقط تا کرمیم  گهی! من دحی_ خب ا

 برنگشت؛

 ! ی گرفته گ فت: شما استخدام  ی  یبا صدا  دیکشیم  گاریطور که پشتش به من بود و س  همون

 گوش هام اعتماد نداشتم!   به

 ؟ی: چدم یلرزون پرس  ی  یصدا  با

 هم برنگشت.   باز
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ه با شماست.  کردنش تا مدرس  یخونه من، صبحونه مهرزاد و همراه   دیای! فردا راس ساعت هفت می _ گ فتم استخدام
هم که من اومدم شما    ی. وقتنیکنیو تو درس ها کمکش م  نی خور یدنبالش. ناهار م ی ر یبعدش هم با راننده م

 . یمرخص

 هم باورم نشده بود...   هنوز 

 ن؟ی زده سرم رو تکون دادم و گ فتم: چرا قبول کرد  بهت

 باز هم برنگشت!   و

 جواب سوالم، گ فت: خدانگهدار!   یجا  به

 مشغول از اتاق خارج شدم.   یذهن  با

 هو؟یچش شد    خب

 که دو به شک بود؛   نیا

 قبول کرد؟  چرا

 شد؟  یبه سمتم اومد و گ فت: چ  عیسر  مهرزاد

 زدم و دستم رو به نشونه بزن قدش بال گرفتم.   یلبخند

 . دیذوق داد زد و دستش رو به دستم کوب  با

قامهرزاد! بب  شهیو گ فتم: از فردا کارمون شروع م  دمیخند
 
 ! یکنی چه م  نمیا

 ؟یگیو گ فت: پروژه مخ زدن رو م  دیهم خند  اون

روم
 
 برم... تا فردا خوش بگذره.  گهینشو! من د  طونی به گردنش زدم و گ فتم: ش  یضربه ا  ا

 !ی عمل   نمت،یبیرو تکون داد و گ فت: فردا م  دستش

 از احساسات خوب رو داشتم.   یبیترک

 ...دیحس جد  هی
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 ... دیتجربه جد  هی

 ...دیروز جد  هی

 ...!دیکار جد  هی  و

 اومدم.   رونی ب  حیلبخند از شرکت مس  با

 به خاطر معطل شدن غر نزدم.   شه،ی شدم و برخالف هم  یتاکس  سوار

هنگ "امشب شب مهتابه، حب  رلبیها، ز  نی توجه به راننده و سرنش  یب  یحت
 
 ! خوندمی خوام" رو م  یرو م  بمیا

 پرت کردم.   زیم  یرو   رو   دمیدر خونه رو باز کردم و کل  شهی تر از هم  خوشحال

 گ فتم: سالم!   ی انرژ   پر

 نگرفتم.  یجواب  اما

 .دیترانه ابروهام بال پر  دنیرفتم و با د  ی  یرایسمت پذ  به

 نشون بده؛  دنی د  ونیزیداشت خودش رو در حال تلو  یسع  اسیهول بودن و ال  یدو حساب  هر

 بود و سردرگم بود!  ستادهیهم ا  ترانه

 خنده گ فتم: سالم کردم ها!   با

 ! ؟یدو هم زمان گ فتن: سالم، خوب  هر

 . دمیبار، گونه ترانه رو بوس  نیاول  یو برا  دمیبار بلند خند  نیا

 خاصه!   زیکه، امروز همه چ  گ فتم

 نشستم.   اسیبرداشتم و کنار ال  یدستمال کاغذ  یعسل  یرو   از

 ! ؟یداداش  یو گ فتم: خوب  دمیاش رو بوساش پاک کردم، بعد گونهگونه   یترانه رو از رو   غیج  رژ 

ست  دنیداشت با خوردن لب هاش و کش  یکه سع  دمیدی گوشه چشم ترانه رو م  از
 
 رژ رو پاک کنه!   زشیبل  نی ا

 !اوردیخودش ن  یاصال  به رو   اسیال  اما
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 روباه؟  ای  ی ر یشد؟ ش  یلبخند گ فت: چ  با

   غیزده ج  جانیه
 
ناکوندا )مار بوا

 
ب  یزدم و گ فتم: ا

 
 جفتتون رو خفه کنم!   یاز شدت خوشحال  تونمی ! ماسی( ام الیا

 خنده گ فت: قبول کرد؟  با

ره!   تند
 
 سرم رو تکون دادم و گ فتم: ا

 . ذوق داره؟گهید  یکهنه شور بچه بش ی بر   یخوای عوض کرد و گ فت: م  رو   ونیزیتلو  ی کانال ها  تفاوتیب

 ! ی شعور یب  یل یاش زدم و گ فتم: خبه شونه   یمشت

 واسه ناهار؟  یدرست کرد  یگ فتم: حال چ  شدم،ی که بلند م  یحال  در

شپزتون من  ترانه
 
 م! با ناز گ فت: سرا

ره؟!  اسیترس به ال  با
 
 نگاه کردم و گ فتم: ا

ره!   اسیال
 
 سر تکون داد و گ فت: ا

 ؟یاهیو گ  یمیرژ   یبه ترانه نگاه کردم و با چندش گ فتم: غذا  دوباره

 .م ی بخور   ی  یایدر  یغذا  هیشدن کار تو،    یو گ فت: نه! امروز قراره به مناسبت اوک دیو به هم کوبهاش   دست

 شه؟ی کار من درست م  یدونستیشده گ فتم: برو ترانه! تو از کجا م  زیر  یچشم ها  با

 دارم!  مانیتو ا  تیبه موفق  شهیمن هم   زمیزد و گ فت: عز  ی  یدندون نما  لبخند

 ! کتیخ  ارواح

 ! گهیرو خر کرده د  چارهیب  اسیال  ی جور ن یباز همزبون   دختره

 و هشت سال سن هنوز مجردم.   ستیکه چرا با ب   امیمن شاک  بعد

 بهم دست داد.   یلحظه حس بد  هی

 ! ...دمینفهم  امیاز جوون  یچیو هشت سالم شده بود و ه  ستیب  واقعا  

 نشستم.   ی ناهارخور   زیم  پشت
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 اس؟یگ فتم: ال  ختم،یریم  ینون خامه ا یو رو پ ر که سس کچا  یحال  در

 نکرد اما جواب داد: جانم؟  نگاهم

 ! ش؟یو ش  ستیچند سالشه؟ ب  حیمس   ی_ گ فت

 .یبش  الشیخیو ب  ی تر ازش بزرگ   یگ فتم که فکر کن  ی کرد و گ فت: اون جور   ینچ

غشته به سس زدم و با دهان پر گ فتم: اگه قرار بود ب  یبه نون خامه ا  ی گاز 
 
  نیبچه داره ا  دمیفهم  یشم، وقت  الشیخیا

  چند سالشه؟حال  کردم؛یکار رو م

 ! دونمی کرد و گ فت: نم  یاخم

 دونست؛ یواقع م  در

 که بگه!   خواستینم  اما

 شدم.   الیخیب

 ! دم یپرسیفردا از مهرزاد م  فوقش

 . کردیترانه نگاه کردم که داشت غذاها رو چک م  به

هسته
 
ب همبرگر م  ریز  یگ فتم: خود باب اسفنج  ا

 
 ... وونهید  نی! بعد اخورهی ا

 ! زم؟یعز  یگ فت  ی ز ی_ چ

ن با  هیبلند کردم و گ فتم:    و ر   سرم 
 
 بترسم؟!   د یتقلب برسون؛ ال

 ! شعور ی تر شد و گ فت: ب  ظیغل  اخمش

 دوباره برگشت.  و

 برگرد.  قهیدق  هیگرفت و گ فتم: باشه حال قهر نکن.    امخنده 

 نشون نداد.  یعکس العمل  چیه

 _ هو ترانه؟! 
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 کار دارم؟!  ینیبی گرفت و گ فت: نم  افهیبار ق  نیا

 ها!   یشیم  ینگاهم کن تا بترسم، عقده ا  قهیدق  هی_  

 !رونیب  ادیب  نیبگو ا  اسیزد: ال  غیج

 گرفتیکه تو رو نم  کردیاگه عقلش کار م  اسیگ فتم: ال  کرد،ی م  خمی که توب  اسیبه ال  تفاوتیب
 
رو    تایدی ! حال چرا ا

 ؟یعوض کرد

   یت  یج  ؟یگذاشت  یدقت کردم و گ فتم: چ  می به گوش  شتریب  یکم
 
   نی! وا ا؟یا

 
 مگه بازیه...  ؟یدیهم شد ا

   یج  یو گ فت: ت  دیسالد رو محکم جلوم کوب  ظرف
 
 !یا

 حال؟  یچ  یعنیگ فتم:    ختمیریخودم سالد م  یکه برا  یحال  در

 ناهار.   ایب  یاس ی_ ال

قاش! مخفف کردم که کس  و
 
 و نفهمه.اسمم   یخطاب به من ادامه داد: ترانه جوِن ا

 قدر رو من حساسه؟! چه   اسیکه ال یدونی با عشوه گ فت: م  و

رو    یکه از خودت گرفت  یمستهجن   یعکس ها  نیحساسه، خب ا  اسیو گ فتم: اگه ال  رمیام رو بگخنده   یجلو  نتونستم
 پاک کن!

قاش!و با قیافه کج و ماوج  
 
وردم: ترانه جوِن ا

 
 اداش رو درا

ورد. به حالت قهر روش  دوباره
 
 و ازم گرفت و غذا رو ا

 _ ببینش الیاس! 

 و خراب کنه؛حال من   تونستی هم نم  یامروز سونام  اما

 نبود!  ی ز یکه چ  اسیکردن ترانه و تشر زدن ال  قهر

 وارد اتاقم شدم.   م،یرو که خورد  ناهار

ن واسه انتخاب لباس درگ  از
 
 شده بودم.  ریال
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   یو جلو  دمیپوشیو مر   لباس هام  یکی  یکی
 
 گرفتم؛ یژست م  نهیا

 . نشستیکدومش به دلم نم  چیه  اما

 . دمیتخت دراز کش یگوشه و رو   هیهمه لباس ها رو پرت کردم    کالفه

 ها غرق شدم!   امیپ  لیس  یرو که روشن کردم، دوباره تو  نتم

 رو نداشتم؛  یحرف زدن با کس  حوصله

رش که حالم رو پرس  فقط
 
 پنگ...  نگیهم پ  دیشا  بال؛یهم وال   دیبود گ فتم: توپ بسک تبالم، شا  دهیدر جواب ا

  هی  یعنی  یزنیحرف م  ادیز  یکه جواب داد: تو وقت  کردمیم  ف یطور پشت سر هم اسم انواع توپ ها رو رد  نی هم
 بگو چته؟ ی اول کار   نیهست! هم   تیزیچ

 !زنمی حرف م  ادیز  شهیاما من که هم  ؟ی کردم: جد  پیتند تا  تند

ن    نیجواب داد: ا  عیاما سر  د،یرو د  اممیپ  رید  یکم
 
 شده، نه؟ ی ز یچ  هیهم هست؛ اما ال

 دارم!   جانی_ اوهوم. ه 

 ؟یچ   جانی_ ه

ور ی  با
 
 لبم نشست.   یرو   ینی ریفردا لبخند ش  ی ادا

 ! ی ز یچ  هی  جانی همون لبخند نوشتم: ه  با

هان! پس خصوص
 
 ! ه ی_ ا

 فرستاد.  یعذرخواه  یموجیا  و

بادم رو بر  رمیگرم بگ  یکی با    هیوجود نداره! کاف  یا  ینقطه خصوص  چیمن ه  ی_ نه بابا. تو زندگ
 
رو   زمیتا تمام جد و ا

ن حوصله تعررهیدا
 
 از قد رعناته!  شتریب  انشیکردن ندارم، طول جر  فی! اما جون تو ال

 کن.  فی_ پس بعدا  تعر

وردم و گ فتم: باشه. اگه د  یکش
 
به هم    مایبدن  ستمی شدم س  داریمن برم بخوابم، امروز زود ب  ی ندار   ی کار   گهیبه بدنم ا

 . ختهیر
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 _ نه، برو. مواظب خودت باش. 

روم سقوط نکنه،    مایمثال  هواپ  ای  رتم،یو گ فتم: مواظبم. حواسم هست که بختک نگ  دمیگردنم بال کش  ریرو تا ز  پتو
 ...ای

 ! ریعصر به خ  ومده،یبهت ن  یزمانه! خوب  ری_ برو بم

سا  قهیبه خواب برم تا دو دق  یخال  یکردم با ذهن  یرو کنار گذاشتم و سع  یخنده گوش  با
 
 داشته باشم.   شیا

 کنترل افکارم رو که نداشتم؛   اما

 کرد.   دارمیب  ت یکه در نها  یپراسترس  یهم شد خواب ها  اشجه ینت

 وز رو با چشم دوختن به ساعت گذروندم. ر   اون

 شدم و شروع به حاضر شدن کردم.  داریشش صبح ب  ساعت

 نه؛  ای  نمیبیرو م  حیمس  دونستمی نم

 . دمیبه خودم رس  تونستمیتا م  اما

 رسوندم.   حیاز خونه خارج شدم و خودم رو به خونه مس  شهی تر از هم  ی پرانرژ 

 زنگ رو فشار دادم.  کردم،یرو به خاطر فراموش کردن رسوندنم فحش بارون م  اسیال  یوی که پ   یحال  در

 ! ه؟یبود بلند شد: ک  یاز هر احساس  ی همون خدمتکار که عار   یصدا

 رو تکون دادم و با لبخند گ فتم: سالم!   دستم

 خانم.  دییوار گ فت: بفرما  ربات

 پشت سرم بستم.   شدم و در رو   وارد

 تحملشون کنم خدا؟طور  ! چه بسنی_ اه! همه  

گاه
 
 نگاه کردم.  اطیگوشه ح  یها  نیبه ماش  ناخودا

 بود.   اطیح  یبودن، تو  دهیکه روش پارچه کش  ن یبار فقط همون ماش  نیا
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 زمانه خانم!   دینگاه به خونه، صدام رو کلفت کردم و گ فتم: عمارت مردگان! خوش اومد  با

 اد بود!و داد مهرز   غیج  یصدا  دمیکه شن  ی  یصدا  نیکه شدم، اول  وارد

شپزخونه شدم.   یرو دنبال کردم و با قدم ها  صداش
 
 بلند وارد ا

قامهرزاد! خواهش م
 
... دینکن  تیاذ  کنمی _ ا  ! پدرتون گ فتن حتما 

مو زرد   ادی. ازت بدم میو مجبور کنمن   یتونیتو نم  خواد،ی تخس حرفش رو قطع کرد: اما من دلم نم  یبا لحن  مهرزاد
نابله!   هی شب   اتافه یچشم قلنبه! ق

 
 عروسک ا

 شده؟  یخنده گ فتم: چ  با

 نگاهم کرد و گ فت: شما؟  دختر

 و گ فت: زمانه!  دیبه سمتم دو  عیسر  مهرزاد

 پسر؟  ی طور چه لبخند بغلش کردم و گ فتم:    با

 نجات بده!   یروان  نیو از دست امن  ی روش کراش دار   یجون هر ک  _ خوبم! 

 ن؟ی هست  دیپرستار جد_ شما  

 سرم رو بلند کردم و گ فتم: بله.   د،یکه پرس  یسوال   دنیشن  با

قا  یتاب
 
ذ  یبه موهاش داد و گ فت: ا

 
 بدم.   ادیاز من خواستن که امروز با شما همراه شم تا روال کار رو بهتون    نیا

 ؟یدادی ! حال چرا بچه رو شکنجه میرو بال دادم و گ فتم: اوک  ابروهام

 ! کننی م  ی بخورن، اما لجباز   ری ش  وانیل  ک یصبح ها    دیبا  شونیت: اکرد و گ ف  یاخم

نداره! شما    یگلم! اشکال   یستیکردن بچه ها رو بلد ن  یکه روش راض  نیمهرزاد بلند شدم و گ فتم: مثل ا  یپا  یجلو  از
 برو و به من بسپرش!

 منتظرتونم.   ن یشک نگاهم کرد و گ فت: باشه، پس من تو ماش  با

 تکون دادم.  یبا   یبا  یرو به معنا  دستم
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 ؟یو گ فتم: صبحونه خورد  دمی که از خونه خارج شد، به سمت مهرزاد چرخ  نی هم

 داده.   ریگ  ریبه ش ارو ی  نیخوردم! اما ا  یرو بگ  یدرهم شد و گ فت: هر پخ  اشچهره

 ! خوره؟یحالت به هم م   ریم: از ش و جمع کردم و گ فتر   هام   لب

 عق!  ده،یگاو م  ی! بویلیجواب دادن گ فت: خ  یجا  به

 کردم.   یخال  ی  یظرفشو  نکیس  یرا برداشتم و تو  ریش  وانیتمام ل  یخونسرد  با

 دوست ندارم!   ری! من هم شکنمیبه مهرزاد که شوکه شده بود زدم و گ فتم: درکت م  یچشمک

ورد.   ی  یوهویخنده    با
 
 گ فت و دستش رو بال ا

 _ عاشقتم! بزن قدش! 

 م؟یو گ فتم: بر  دمیرو محکم به دستش کوب  دستم

 دارم.  شیروز سخت رو در پ  هیاز من راه افتاد و گ فت: امروز    جلوتر

 روز سخت؟ چرا؟  هیگ فتم:    بستم،یکه در رو م  یحال  در

 . فهممی نم  یاضیاز ر ی ز یهم دارم. زمانه من واقعا  چ  یاض ی_ امال دارم، ر

 !چوندیپ  شهیمورد رو نم  هی  نی ا  م،یکنیکار م  گهی_ نگران نباش. از امشب با هم د

 در رو برامون باز کرد و من بعد از مهرزاد سوار شدم.   راننده

 رو نگاه کردم.   نیماش  یذوق همه جا  با

 بود!  یونیع  یخونه ها  هی شب  شتریب

نابل، طوط  ای  دختر
 
از قبل در مدرسه    دی. شما باشه یوار گ فت: راس ساعت دوازده مدرسه تموم م  یبه قول مهرزاد ا

مدتون با راننده ست و بهتون نیباش
 
ور ی. هرچند رفت و ا

 
قامهرزاد درس کار مکننیم  ی ادا

 
 و...  دیکنی. بعد از اون با ا

 کشان بهش نگاه کردم.  ازهیخم

 ! دمی که فکر کنه دارم گوش م  دادم یتکون م  میهم سرم رو به نشونه تفه  یاز گاه   هر
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 ن؟ی_ متوجه شد

 درصد!   هیو پچ زد: فکر کن    رخندهیزد ز  یپق  مهرزاد

 رو خوردم و گ فتم: البته!   امخنده 

 . دی! موفق باشهیرو برگردوند و گ فت: عال  روش

 د؟یکجا کار کن  دیخوای ! شما می _ مرس

 ها!   یبا خنده گ فت: شرکت فراخوان زامب   مهرزاد

شد، وگرنه خودم    بمینص  یخوب  تیکم به خودم استراحت بدم؛ موقع  هی  خوامی و گ فت: م  دیاخم به طرفمون چرخ  با
 استعفا بدم.  خواستمی هم م

 پس من عذاب وجدان نداشته باشم؟  ؟یام زدم و گ فتم: جدچونه   ریرو ز  دستم

!رو از رو صورتش کنار زد    موهاش  و گ فت: ابدا 

خه شرکت قبل   هیلبخند تک  با
 
با حقوق   گشتیخانم م  هیدنبال    کردم،یکه من توش کار م  یا  یدادم و گ فتم: خوبه! ا

 !کردمیم  یشما رو بهشون معرف  نیبه استراحت نداشت  ازی. اگه نجان یسه برابر ا

 بود؟  ی ! حال چه کار ؟یهاش نگاهم کرد و گ فت: جدتو چشم  یبدبخت ایدن  هی  با

 ! از شما که گذشت! الیخی گ فتم: ب  تفاوتیب

 نداد.  یو برگردوند و جوابحرص روش  با

 .میدیخند  زیو ر  میو مهرزاد به هم نگاه کرد  من

 کردن دختره بود؛   ادهیاولمون واسه پ  توقف

 . هم مدرسه مهرزاد  مونیبعد  گاهتوقف

 کردم.  شیراه  یهند  یخداحافظ   هیرو چک کردم و بعد از    هاش  هینمونه ک تاب ها و تغذ  یمادرها  مثل

 شدم.   نیسوار ماش  دوباره
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 به راننده دقت کرده بودم!   تازه

 لبخند گ فتم: عه سالم عمو!   با

 سالم!   کیبدون نگاه کردن گ فت: عل  راننده

 جمع شد.   لبخندم

 ! زدیک تک م  ی اش رو هم با کمربند فلز ه رانند  کهن یا  مثل

 همسرش هم در اثر ضرب و شتم ُمرده بود!   احتمال  

 وحشتناک.   چه

 . من رو نُکشه  خداکنه

قا  نی_ لطفا  بر
 
ذ  یخونه ا

 
 . نیا

 خودمون!   حینداد که گ فتم: همون مس  یجواب

   یبار از تو  نیا
 
 ! دمی نگاهم کرد و گ فت: همون بار شن  نهیا

 پخش کردم.  یصندل  یو رو ر   تو کاسه چرخوندم و خودم  رو   هام   چشم

 بود.  ین یعجب ماش  ی  یخدا

ن
 
فتاب  نک یع  هی  دادیحال م  ال

 
 برگ هم بذارم گوشه لبم؛  گاریس  هیبزنم و   یا

 .رهیعکس بگ  نیبخوام از من و ماش  ارو ی  نیاز ا  بعد

 ! کنهیکه قبول نم  دونمیم  اما

 نکنم.  کی بهتره خودم رو کوچ  پس

 برگ هم نداشتم؛  گاریس  البته

فتاب  نکیع  دمیرو گشتم فهم  فمیکه ک  یکم
 
 هم ندارم!   یا

 احمقانه بشم.   یها  ی فانتز   نیا  الیخیب  دیبا  گهیکنم د  فکر
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 . می دیبا صدا خش دارش گ فت: رس  راننده

 !یبا  یرو باز کردم و گ فتم: خوش گذشت! فعال  با  در

 رو نگاه کرد.و به روبه  دیلحظه برگشت و با تعجب نگاهم کرد، اما دوباره چرخ  هی

 خونه افسرده بودن!   نیتو ا  همه

 نداره؛  بیع

 !کنمی م   درستشون

   ک ی  تا
 
 زونه!داداشمون تا صبح بل  نی که هم  رمیجعفر بگ  یپارت  یچنان باهاشون گودبا  ندهیماه ا

 خودم افسرده نشم.   دوارمیمشدیدا  ا  البته

 افتاد.  حیمس  نی به ماش  نگاهم

 ! نهیو گ فتم: ا  دمیزده بال پر  ذوق

 زده راننده، خودم رو جمع و جور کردم.  رتینگاه ح  دنید  با

   بعد
 
روم  یالکرس  تیاز خوندن ا

 
 وارد خونه شدم.   یو هفت قل و فوت کردنش به خودم، در رو باز کردم و به ا

 کنم و وارد بشم.   دایخونه باعث شد جرئت پ  سکوت

شپزخونه که خال  ی  یرایپذ
 
 بود.  یو ا

 از پشت باعث شد از جا بپرم: خانم پارسا!  حیمس  یرو هم بگردم که صدا  گهید  یجاها  خواستم

 . دمیکش  ینفس راحت  دنش یو با د  دمی چرخ  عیسر

 _ صد رحمت به جن! 

 ؟یابروهاش نشست و گ فت: چ  نیب  یمحو  اخم

 ن؟ی! من رو صدا کردی چیزدم و گ فتم: ه   ی  یدندون نما  لبخند

 ! ن؟یبرگشت  یهمون اخم گ فت: واسه چ  با
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 زد...گ فتم: چرا برگشتم؟ خب شما صدام    گنگ

ست، لزمتون  که مهرزاد مدرسه   ی! پنج ساعتجا؟ن یا  نیکه چرا برگشت  نهیو گ فت: منظورم ا  دیحرفم پر  نیب  حوصلهیب
 که ساعت دوازده شما رو هم برسونه.   دیندارم. با راننده هماهنگ کن

روم گ فتم: باشه!   امچهره
 
 در هم شد و ا

اتاق    نیاریدو تا قهوه ب  شهیاما اگه م  ستیشما ن  فیجزو وظا  دونمی به اتاقش کرد و گ فت: من مهمون دارم. م  ینگاه
 من. ممنون. 

 رفت.  و

 اش نگاه کردم. لبخند به ژست مردونه   با

 بود.  ومدهیاندازه خوشم ن  نی به ا  یمرد  چیحال از ه  تا

 مرد جذاب بود.  هی واقعا  نمونه کامل    حیمس

رش مقافکر کرد  یکم
 
 کردم.   اشسه یم و با ا

رش قد  تره، اما  مسیح خیلی جذاب رو تکون دادم و گ فتم:    سرم
 
که تو عکس معلوم نبود!    شبلند تر باشه. البته قد دیبا  ا

 بهتره.  حیدر کل مس

شپزخونه رفتم و دو تا فنجون قهوه ر  به
 
 . ختمیسمت ا

 . ستادمیکه واردش شده بود، ا  یدر اتاق  پشت

 ببرم تو ها؛  خواستمیجون ترانه م  به

دم ترغ  زدنی انقدر بلند حرف م  یول
 
 به گوش وایسادن.   شدیم  بیکه ا

 !حی مس  چونیو نپ_ انقدر من 

 غلطا.   چه

 بود؟  یک  گهید  نیا

 مامان! من جوابم رو بهتون گ فتم.  هیچ  چوندنی_ پ
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 زدم.   یبشکن

 مادرش بود!  پس

خر عمر مجرد موند؟  شهیمگه م  ؟یوضع ادامه بد  نیبه ا  یخوایم  ی_ تا ک
 
 تا ا

ازدواج   کنم،ی نگاه هم نم  یمونث  چی گ فتم من بعد از الناز به ه م؟یزنی موضوع حرف م  نی_ بار چندمه که راجع به ا
 . چیه  گهیکه د

 وفادار!   چه

به الناز    دا  یپنهون باشه، از شما هم پنهون نباشه که ته دلم شد  شهی از خودم هم که نم  ست،یخدا که پنهون ن  از
 حسادت کردم! 

 خودم مشکل دارم!   یجنس هابا هم   اد،یناگ فته نمونه من برعکس اک ثر دخترها که از جنس مذکر بدشون م  البته

 ! کنمی م  ازینذر و ن  یقیدختره به هرطر ی نابود  یتا مدت ها برا  کننیام ازدواج ممورد عالقه  یها  شهیهنرپ  یوقت  یحت

 .تونهی ! اون بدون مادر نمحی_ حداقل به مهرزاد رحم کن مس

 ... کمهی  دشی_ فعال  که من هستم، پرستارش هم هست. البته پرستار جد

 به در چسبوندم.   شتر یگوشم رو ب  زدهجان یه

 گه؛ یم  یدرمورد من چ  نمیبب  خواستی م  دلم

 نامرد همون موقع در رو با ضرب باز کرد و...!  اما

 از دستم ول شد.   ینیافتادم و س  نیزم  یشدت رو   با

 که تونستم انجام بدم، بستن چشم هام بود.  ی کار   تنها

 شکستن فنجون ها بلند شد.   یصدا

 دم؛یشنیرو هم م  حیمس  یعصب  ینفس ها  یبه لش صدا  ل

 جرئت نداشتم سرم رو بلند کنم.   اما
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روم چشم هام  قه،یگذشت چند دقاز    بعد
 
 باز کردم.   رو   ا

 ... یمن! عجب افتضاح   یخدا

 . د یکنارم نشست و گ فت: بلند ش  حیمس

 . سوختی راستم م  دست

 کرده بود.  یفنجون شکسته دستم رو زخم یاز ترکش ها  یکی  احتمال  

ورد و پچ پچ وار گ فت: ا  سرش
 
  نیخونه دورب  نیحرک تتون واقعا  تاسف باره خانم پارسا! وجب به وجب ا  نیرو جلو ا

 . دیهست. حال بلند ش  زیداره و من حواسم به همه چ

روم
 
 از جام بلند شدم.   ا

 از دست خودم زار بزنم.   خواستی م  دلم

 ...!جیسرم بود و مِن گ  یبال  قا  یدق  نیدورب

 . نیبد  رییپس خودتون رو تغ  د،یمهرزاد من باش  یشما قراره الگو.  نمیازتون نب  ی ز یچ  نی همچ  گهید  دوارمی_ ام

 رو مخم راه رفت!   یلیخ  گهیبه شرمزده بودن ادامه بدم، اما د  خواستی م  دلم

 درست!   اد،یخوشم م  ازش

 و با انواع و اقسام حرف هاش بکوبتم.  ارهیدر ب  ی باز   یبه خاطر دو تا فنجون انقدر وحش  شهی نم  لیدل  یول

  هیزیچ  نی! به نظر شما انی بودم، هم سادهیکردم! من فقط گوش وا  ی انگار دزد  یزنی حرف م  ی جور   هیاخم گ فتم:    با
 که بابتش انقدر حرف بشنوم؟

 اومدن.  رونیدختر جوون از اتاق ب  هیداد و هوار من، مادرش و   یصدا  با

 شده؟!   یگرد شده به من نگاه کرد و گ فت: چ  یبا چشم ها  زن 

 خانم پارسا!  یبه خون نشسته داد زد: شما اخراج   یتوجه به مادرش، با چشم هااما به  حیمس

 حرفش رسما  وا رفتم.  نیا  با
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 اخراجم؟

 !؟یچ  یعنی

 هنوز سه ساعت نگذشته بود اخراجم کرد؟!  ،ی اول کار   روز

ماده
 
کم   هی  حی. مسزمیدور شونه هام حلقه کرد و گ فت: نگران نباش عز  وکردن بودم که دختر دست هاش  هیگر  ا

 . ستین  نیا  مشیشد؛ مطمئن باش تصم  یعصب

 مظلوم کردم؛  شدی که م  ی  یرو تا جا  امچهره

ره؟!  حیهمون حالت به مس  با
 
 نگاه کردم و گ فتم: ا

 و برگردوند و وارد اتاقش شد.ر   با غضب روش   حیمس  اما

 گ فتم: نه! واقعا  اخراجم کرد!  ی حالت زار   با

 کاناپه نشوندم. یبار مادرش دستم رو گرفت و رو   نیا

 ؟ی_ تو پرستار مهرزاد

 گ فتم: بودم!   یبغض ساختگ  با

 .کنمی م  شیام راضزد و گ فت: نگران نباش گلم! من با استفاده از فن مادرانه   یمهربون   لبخند

 وقت چرا؟اون  ؟یتعجب گ فتم: جد  با

 داشته باشه؟!   لیدل  دیبال انداخت و گ فت: با  شونه

بگم پول برادر من از پارو    دیکه با  دیبهم ترحم کن  دیخوایم  ای.  ستیکردم و گ فتم: معلومه! از دو حالت خارج ن  یاخم
من رو واسه    نیکه بخوا  نهی. و حالت دو اامیخاطر خود مهرزاد مکار ندارم، فقط به  نیبه حقوق ا  ی از یو ن  رهیبال م

 !ن یکن  ی پسرتون خواستگار 

 . کنمیم  یقاط  ی باشه، بدجور   نیا  لتونیو از رو صورتم کنار زدم و گ فتم: که اگه دلر  ناز موهام  با

ره، واسه پسرم م  منتظر
 
 ! خوامت یبودم بگه ا

 اومده. . فقط ازت خوشم  ستین  کدومچیگرفت که گ فت: نگران نباش دخترم ه  یرو جد  امیتوخال دیانگار تهد  اما
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 . دمیکش  یپوف

خر هم واسه نزد  در
 
 ! شدمی دست به دامن خود مهرزاد م  دیبا  حیشدن به مس  کیا

 ؟یشناختیم  وح ینگاهم کرد و گ فت: تو همسر مس  رهیخ  دختر

 تعجب نگاهش کردم.   با

 _ منظورت همسر سابقشه؟

 تکون داد و گ فت: الناز.   و ر   سرش

 طور؟چه .  شناختمشی کردم و گ فتم: نم  ینچ

 . دمیپرس   ی طور   نی ! همیچ ی_ ه

 شده نگاهش کردم و سرم رو چرخوندم.   زیر  یچشم ها  با

 دو تا فکر کنم.   نینداشتم به مشکوک بودن ا  حوصله

 بود که اخراج شده بودم...!   نیا  مهم

 لشکر شکست خورده از جام بلند شدم که هردو همزمان گ فتن: کجا؟!   نیع

 شه؟  یبمونم که چ  جان ی. اگهیرو برداشتم و گ فتم: برم خونه د  فمیک

 عذرخ...   حی_ اگه از مس

  من اخراج شدم؛ خودم هم باید همه چیزش رو به گردن بگیرم نه شما.  !دیرو بال بردم و گ فتم: حرفش رو هم نزن  دستم
 خدانگهدار. 

 کرد!  ریخونه که خارج شدم، بغض تو گلوم گ  از

 تو گلوم بود. غده بزرگ    هی  انگار

 رفتم.  ادهیرو پ  ری مس  تمام

 انداختم.   زیم  یرو رو   دیکل  حوصلهیرو باز کردم و ب  در
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روم
 
 حس گ فتم: سالم.   یو ب  ا

 _ به! سالم به که... 

 شده؟  یلبخندش محو شد و گ فت: زمانه! چ  د،یکه صورتم رو د  نی هم  اسیال

 اخراجم کرد!  حیگ فتم: مس  هیحرفش بغضم سر باز کرد و مثل بچه ها با گر  نیا  با

غوشش پرت کردم.  یخودم رو تو   و
 
 ا

 زمانه؟!   یزد  یهاش رو دور کمرم حلقه کرد و گ فت: باز چه گند  دست

 شدت گرفت.   امه یگر

روم باش.  یمون یلحن پش  با
 
 گ فت: باشه، غلط کردم! ا

ب بها    ریم  ریکه حالم بهتر شد، اون ز  یکم
 
 . دمیپاک کردم و عقب کش  راهنشیرو با پ  می نیا

 کرد؛   سشیخ  راهن یبه پ  یچندش نگاه  با

 !اوردیبه روم ن  اما

 مبل نشوندم و گ فت: خب؟  یرو 

 ؟یبشنو  یخوایرو م  ی. چگهی_ اخراج شدم د

 اخراجت کرد؟  ی_ الک

کردم. خب    ی و بعدش هم زبون دراز   سادمیرو تکون دادم و با بغض گ فتم: نه! پشت اتاق مهمونش گوش وا  سرم
 ... دادی خودش بود، اگه ادامه نم  ریتقص

برو برام ماپسیلون    هی_ دستت درد نکنه زمانه خانم،  
 
 حداقل.   یذاشت یا

 انداختم.   نییسرم رو پا  شرمنده

 داد.  رونیرو محکم ب  نفسش

 تو دلم روشن شد؛   یدیام  یکه زد انگار کورسو  یکه با حرف  رفتمیبا انگشت هام ور م   کالفه
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 که ببخشتت.   زنمیحرف م  حی_ اشکال نداره. من با مس 

 ذوق گ فتم: بگو جون زمانه؟!  با

 _ به جون خودم! 

 _ گ فتم جون زمانه! 

 دم کن.   یچا  هیبهش زنگ بزنم. تو هم    رمیجون تو رو قسم بخورم؟ م  ضمیشد و گ فت: مر  بلند

 کجاست؟  یاز جام بلند شدم و گ فتم: باشه. چا  عیسر

 سوم.   نتیگ فت: تو کاب  شدیکه وارد اتاق م  یحال  در

 بود که بلد بودم.  ی  یزهایدم کردن جزو محدود چ  یچا

 داد.  تیساعت حرف زدن و خون به جگر کردن من پشت در، بالخره به خاتمه تماس رضا  میبعد از ن  حیمس

 اهم...! 

 ! کنمی" اصالح ماسیرو با فاعل "ال  امجمله در نهایت شرمساری،  

 به سمتش رفتم.   عیسر

 شد؟  ی_ چ

 . دیفهم  شدی رو نم  زیچ  چینگاهش که ه  از

 من کو؟  ینشست و گ فت: چا  یصندل  یبه حال من، رو   توجهیب

 .گهیرو جلوش گذاشتم و گ فتم: بنال د  فنجون

 گرفته.   میتصم  تی نداره و تو عصبان  ی_ قبول کرد! گ فت مشکل خاص

 بغلش پرت کردم.  ی زدم و خودم رو تو  یغیذوق ج  با

   نعره
 
 سوختم!   یزد: ا

 شد؟  یتعجب عقب رفتم و گ فتم: چ  با
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 دستمه؟  یچا  ینیبی _ احمق نم

 برم؟  تونمیو گ فتم: اشکال نداره. فردا م  دمیخند

ره. گ فت پسرش تا  
 
 . رهیهفته مدرسه نم  هی_ ا

 کور شد.   ذوقم

 و دلهره گ فتم: چرا مگه چش شده؟  ینگران  با

مپول زدن و حال   یبه بدبخت  گ فتی. ممارستانیشونه بال انداخت و گ فت: تب کرده بردنش ب  تفاوتیب  اسیال
 
براش ا

 استراحت کنه.   دیبهتره. اما باز هم با

 ؟ی_ مطمئن

ره! حس مادر بودن گرفت
 
 زمانه؟!  ی_ ا

 .ریخبابا. شب به   هی_ مادر بودن چ

شوب  دیگ فت و نفهم  ریخبه   شب
 
 تو وجودم راه انداخت.   یچه ا

 ...دمیکابوس د  زیر  کیخود صبح   تا

 مادرها شده بود!   هی حالتم شب  گ فت؛ی راست م  اسیال

 پدر و پسر دل بستم؟!   نیبه ا  یچندتا برخورد ساده، تا چه حد  نی من با هم  دونستی چه م  یکس

روم  اون
 
لرم گوش   کهن یداشتم که بدون ا  یقدر خواب ناا

 
 بودم.   دهیرو قطع کرده و دوباره خواب  یمتوجه بشم، ا

 رسم. ب د،یکه با  یاز وقت  رتریساعت د  میباعث شد ن  نی هم

 در رو برام باز کرد.  خدمتکار

 ! یجون  هیباز گ فتم: به! سالم صف شین  با

 تو؟!  ی طور به بازوش زدم و گ فتم: چه   یمشت

 بدون درنظر گرفتن عکس العمل و نوع نگاهش، وارد خونه شدم.   و
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 لبخندم پررنگ تر شد.  حیمس  دنید  با

 مثل همیشه، با یه نگاه ساده بهش هم دلم زیر و رو شد... 

 جدیدا  درک خودم هم برای خودم مشکل شده بود.

 بدون هیچ تالشی برای پنهان کردن لبخندم، بهش خیره موندم.

 خورد؛ینشسته بود و قهوه م  یژست قشنگ  با

 .خوندیکه دستش بود رو هم م  یک تاب  زمانهم 

 د. کر میبود که جذاب ترش کرده  اش  مطالعه   نکیع  باتر،یز  شهیهم   از

 ! حی_ سالم مس

قا" بچسبونم به اسمش!   کی  ،یاقه یدق  مینگاهم کرد که مجبور شدم بعد از فاصله ن ی رو بلند کرد و طور   سرش
 
 "ا

 . نی داشت  ریساعت تاخ  می_ ن

 . قهیو پنج دق  ی_ بله؛ درواقع س

 باشه؟  ادتریز  نی . چرا اصرار دارقهیو نه دق  ستیب  قا  یرو بلند کرد و گ فت: دق  سرش

 . بودمیم  جانیزودتر ا  قهیپنج دق  دی_ خب چون حداقل با

 .زهیم  ینگاهش رو به ک تابش دوخت و گ فت: صبحونه مهرزاد رو   دوباره

 د؟یا_ شما امروز خونه 

 . گردمیبلند کردن سرش گ فت: نه، اما زودتر برم  بدون

 برداشتم و به سمت اتاق مهرزاد رفتم.   زیم  یصبحانه رو از رو   ینیس

 تکه از قلبم کنده شد!   هیخواب، انگار    ی اش توچهره گرفته و مچاله   دنید  با

 هوف! 

 داشتند؟  یسیپدر و پسر چه مغناط  واقعا  این
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 پاهام گذاشتم.   یرو   وین یتخت نشستم و س  گوشه

 اش رو لمس کردم.و گونه  یشونیرو جلو بردم و پ  دستم

 تب داشت.   یکم

روم  به
 
قا مهرزاد؟  یا

 
 صداش زدم: ا

 نشون نداد.  یعکس العمل  چیه

 کم بلندتر گ فتم: مهرزاد؟!  هیبار    نیا

 د؛ یهاش لرز   پلک

 نشون نداد.  یباز هم واکنش  اما

 هم بلند تر صداش زدم: مهرزاد جان؟!  باز

 باز کرد.   یقرمز و خمارش رو کم  یها  چشم

 شد.   زیخ  مین  یزد و کم  یمن لبخند  دنید  با

 اش گ فت: سالم زمانه! گرفته  یصدا  با

 ؟ی! خوبزمیماهت عز  ی" اسمم رو صدا کرد گ فتم: سالم به رو ی "عمل  یکه به جا   نیزده از ا  ذوق

 ! دهیکس به بابام زن نم  چیه  گهید  افهیق  نیبا ا  ؟ینیبی شده! م  جادیتو صورت ماهم ا  یماه گرفتگ  دهی_ پد

 به بابات داره؟  یخنده گ فتم: چه ربط   با

بده که انقدرها    ی دوار یحرف ها بهم ام  نی ا  ی! به جایشیزن بابام م  یطی تو در هر شرا  دونمیکرد و گ فت: باشه م  یاخم
 هم نابود نشدم! 

 هم خوشگله!   یلی و گ فتم: مهرزاد من خ  دمیرو بوس  اشگونه

 زدم و گ فتم: مثل باباش!   یچشمک

 خنده نگاهم کرد.  با
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 . شدیمن کم کم لبخندم محو م  و

 .کردمیبزرگ تو دلم احساس م  یته  هی

 .دادی عذابم م  شهیرو دارم، اما نداشتن خانواده هم  اسیال   درسته

 تالش کنم!   نشونکرد  داینداشتم که واسه پها  اون   تیاز هو  یاطالع  چیبود که ه  نیاز همه ا  بدتر

 ... می طور از هم جدا شدچه   دونستمی نم  یحت

 رو رها کردن و نخواستنم؟  من

 که گمم کردن؟  نیا  ای

 هم مجبور شدن که ولم کنن...   دیشا

 وجود داشت.   یادیز  یها  احتمال

خر سردرد م  کردمیموضوع فکر م  نیانقدر به ا  شهی هم
 
 . گرفتمیکه درا

ه
 
 اومدم.  رونیو از باتالق افکارم ب  دمیکش  یا

 مرد کوچک.   یکن  تیخودت رو تقو  یحساب  دیو مربا گرفتم و گ فتم: با  کره  لقمه

 دستم رو به سمت دهنش دراز کردم.  و

فر
 
 کن! ا

 
 پسر خوب!   نی_ ا

ن کره بخورم که بالقمه و صورتم چرخوند و گ فت: تو واقعا  سه چهار تا تخته  نیرو ب  نگاهش
 
 دیات کمه ها زمانه! من ال

 !یام شرکت کنجنازه   عیی تو مراسم تش

 .حواسم نبودراست میگی،    !وونهیگذاشتم و گ فتم: خدانکنه د  ین یرو گوشه س  لقمه

بخورم. تو برو   تونمی رو از دستم گرفت و گ فت: خودم م  ینیکه س  رمیرو برداشتم و خواستم لقمه بگ  ریاز پن  یاتکه
 و بده.جواب تلفنت 

 تعجب گ فتم: تلفنم؟  با
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ره. از ج  سرش
 
 هم هست.   لنتیسا  ن،یافتاده رو زم  بتیرو تکون داد و گ فت: ا

 پام رو برداشتم.   عیام، سرپاشنه   ریز  ی بگردم که با حس جسم  امی شدم تا دنبال گوش  بلند

 ... خب

 متاسفانه خودش بود!

و  یلب ها  با
 
 برش داشتم.   نیزم یاز رو   زونیا

س  گلسش
 
 بود.  دهید  خیلی کمی  بی ا

 دادم و بدون نگاه کردن تماس رو وصل کردم.  رونیرو با حرص ب  نفسم

 د؟یی_ بفرما

خودش و بچه   یجلو  یاضینمره، به معلم ر  میسر ن  رستانیکه موقع دب  یستین  ی_ اوه چه لفط قمر! تو همون زمانه ا
 ها فحش ماد...

 خراب نشم!   لشیتو تخ  نیاز ا  شتریاز اتاق خارج شدم تا مهرزاد ادامه حرف هاش رو نشنوه و ب  عیسر

دم حرف بزنم؟ دوست    نیباهات ع  ی ندار   اقتی! چه مرگ ته للتیلل شه اون زبون دسته ب  یرو بستم و گ فتم: ا  در
 
ا

 ؟ی فحش بخور   ی دار 

ن مطمئن شدم خودت  دیخند  مستانه
 
ره؟  ادتیتهران و من رو   ی! که اومدیو گ فت: ال

 
 رفته ا

 !ی_ مگه نگ فتم؟ تو هم خوب جواب صداقتم رو داد 

دم بوق؟ ال  یزدیزنگ م  دیانداختم نبا  ادتی_ بعدش که من  
 
 زمانه!   ی ! تو شتر ی تو شتر   گ فتی راست م  اسیا

 . یکنیکه تکرارش م  یزد، تو هم دوبل غلط کرد  ی زر   نی غلط کرد همچ  اسی_ شتر باباته! ال

 .دیخند  دوباره

 مصرف کرده باشه.   ی ز یدادم که طبق معمول چ  احتمال

دم ن  خودم
 
 ! ستنیبه کنار، دوست هام هم ا
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رزو  یدونینامزد کرده؟ م  اسیال   دمیشن  ی_ راست
 
نه... نازا    ای !  رهیدختره بم  دوارمیام  نکردم!  یخوشبخت  یاصال  براش ا

 !رهیبعد بم  ره،یبشه. بعدش سرطان پوست و مو بگ

 حرفش به گذشته پرت شدم.   نیا  با

 کوتاه با هم بودن؛   یل یمدت خ  هی  اسیو ال  سحر

 شون رو تموم کرد. زود رابطه   یلیو خ  ادینتونست باهاش کنار ب  اسیال  اما

 بودم.   یراض  شتریبا ترانه داشت ب  اسیکه ال  یبود، از رابطه ا  امی میاز ترانه متنفر بودم و سحر دوست قد  کهنیا  با

دم  سحر
 
 کرد.   ینبود که بشه باهاش زندگ  یاصال  ا

 زمان؟! گوِشت با منه؟!   ی_ هو

ره!   دمیکش  یپوف
 
 و گ فتم: ا

روم  و
 
 داشته باشم!   دیبا  لیتو گوش ف   یشاهنامه ها  دنیتر گ فتم: واسه شنا

 نامزد کرده بودم.  شیچند وقت پ  نی_ من هم هم 

 و کوتاه گ فتم: خب؟  حوصلهیب

 ازش جدا شدم.   می خور یبه درد هم نم  دمی! دگهید  یچیجواب داد: ه  حسیب

 بود؟  ی طور : مگه چه دمی کنجکاو شدم، پرس  یکم

دامسش رو بد م  بیغر  بی _ اصال  عج
 
 .دیجویبود زمانه! ا

 . لیکه نشد دل  نیگرد شده گ فتم: وا! ا  یهاچشم  با

 .دی دوی _ وسط حرف جمع م

 ؟یچرا جدا شد  ،یکردیزد م_ خب بهش گوش

!  کردی و بلند مصداش   ی. ه یشد  نیبدب  گ فتیم  ی. بد بود بعد هیخودیاون هم حرف بد ب زد،ی _ با دهن پر حرف م
 . کنیهم در سطح المپ هاش  . دروغکردی بعد هولم م  انداختیدعوا راه م
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 کامل بوده پس!  جی_ اوه! پک

مد م
 
ره! تا بحث درا

 
 .دیچاپیم  النفع   یذ  شدی همه جا م  شدی _ ا

دم لشخور 
 
چه    گهی د  جیپک  نیباشه! حال ا  دهینزد؟ البته فکر نکنم به زور تو رس  ی ز یاز تو که چ  نمی! ببی _ چه ا

 داشته؟  ی  یخصلت ها

 .دیخوابیم  رفتی بود ادب نداشت، مهمون نشسته بود م  شعور ی داد و گ فت: ب  رونیرو ب  نفسش

دم ها   یبده؛ زندگ  یلیخ  نیو گ فتم: ا  دمیکش  ینیه
 
 !رممکنه یاصال  غ  شعور یب  یبا ا

  که همه نقل  هم  صحبت هاش  ستین  یچیخله. از خودش ه  رد  عقل کله؛ کردی فکر م  دادینظر م   ی_ راجع به همه چ
 قوله. 

دم نابودتر پ
 
 ؟ی نکرد  دای_ ا

 ها رو! ُا ُا!   بهیغر  یبو  دهیم  ست؛ین  میقد  یدستا  گهیاون دستات د  گهیگ فت: م  تمیرو بلند کرد و با ر  صداش

 ما رو!  بیفر  خورهی نم  بد شناخته،   وم ی خود واقع  گهید  گهیم  یه

 !؟یچهارساعته اسکلم کرد  یکردم و گ فتم: عوض   یاخم

 تتلو گذاشتم برات!   گانیو گ فت: بده مگه؟ کنسرت را   دیخند  بلند

 ! دمی تو گوش م  اتیو گ فتم: گم شو سحر! من خر رو بگو که به چرند  دمیکش  یغیج

 _ زم... 

 حرفش قطع کردم.  نیب

 ! یروان  دختره

 نشستم.   یصندل یاتاق رو باز کردم و رو   در

 زمانه؟  یبا تعجب نگاهم کرد و گ فت: خوب  مهرزاد

ره!   یعصب
 
 گ فتم: ا
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 ساکت شد.  قهیچند دق  یبرا

 ها!   یستیبعد دوباره گ فت: خوب ن  یکم

روم تر   یرو بلند کردم و سع  سرم
 
 جواب بدم.   ی کردم با لحن ا

 ! زمیگرفتم و گ فتم: خوبم عز  ینفس

 سوال ازت بپرسم؛ هم حواست پرت شه هم هوشت رو بسنجم.   هی_ بذار  

 رو تکون دادم و گ فتم: بپرس.  سرم

 جا شد و گ فت: فکر کن الن ساعت هشت شبه. جاش جابه  تو

 _ خب؟! 

 ؟یدیچند ساعت خواب  زنهیموقع که ساعت زنگ مرو ُنه صبح. تا اون  ی ذار ی_ ساعت رو م

 ساعت؟!  زدهیور... سساعت هم اون  هی_ ام... هشت تا هشت دوازده ساعت،  

رامه، زمانه.   انوسیرو تکون داد و گ فت: نچ! هوشت در حد جلبک قرمز اعماق اق  سرش
 
 ا

 شه؟یم  یهام رو جمع کردم و گ فتم: خب جوابش چ  لب

 ساعت!   هی_  

 ؟یطور حساب کرد_ وا! اون وقت چه

 !زنهیساعت بعد زنگ م  هیتو منظورت ُنه صبحه.    دونهی عت که نملبخند بانمکش گ فت: خب سا  با

 ! ی نیشت یخنده بلند شدم و گ فتم: چه پسر ان  با

 باشه؟  م،یکنیم   ی برگشتم با هم باز   یرو برداشتم و گ فتم: وقت  ینیس

 ؟ی از دوستم گرفتم تازه. فوتبال که دوست دار   ی باز   هیجاش بلند شد و گ فت: اتفاقا    از

گ فتم: معلومه که دوست دارم.    دادم،یرو نم  دنشیهم اجازه د  اسیو به ال  خوردی حالم از فوتبال به هم م  کهنیا  با
 ! امیپس خودت رو گرم کن تا ب 
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... 

 نگاه کردم. ی بهت به صفحه باز   با

 _ زمانه؟! 

 طور بهت زده سرم رو تکون دادم.  همون

 نکن خب دفعه اولت بود.  هیاش رو بخوره گ فت: گرداشت خنده   یکه سع  یدر حال  هرزادم

کنم گ فتم:    دایانبوه دکمه ها پ  نیمجدد رو ب  ی باز   کردمیم  یکه سع  یبرو بابا تکون دادم و درحال  یرو به معنا  دستم
 . دمیدفعه نشونت م  نیخاکم! ا  دنیمال  ینیمن خوراک به ب  ه؟یچ  هیگر

ن س  نی ! همشهیمن نم  فیبابام هم تو فوتبال حر_ هه!  
 
 ! یو سه تا گل بهت زدما. رکورد گل خوردن رو شکست   یال

 حرف زدن، عمل کن بچه جون.   یرو زدم و گ فتم: به جا  ی خوندنش دکمه استارت باز   ی توجه به کر   یب

 شده بودم که زمان از دستم در رفت.   ی غرق باز   قدراون

 شکستش دادم!   یبار به صورت کامال  اتفاق  کیمتعدد،   یبعد از باخت ها  بالخره

خنهیزدم و گ فتم: ا  یغیذوق ج  با
 
ن حالت گرفته شد؟ اشکال نداره که! برو مشق هات رو بنو  ی! ا

 
 ! سیال

 . یبار ُبرد  هیها! خوبه فقط    یشد  ریام زد و گ فت: جوگبه شونه   یمشت

ورد،ی من رو در م  یکه ادا  یدر حال  و
 
 بلند شد.  ا

 بازنده؟  ی ر یهم بلند شدم و گ فتم: کجا م  من

 . ی  یدستشو  یچپ نگاهم کرد و گ فت: اگه اجازه بد  چپ

هان
 
 کاناپه نشستم.   یگ فتم و رو   بروی  ی  ا

وردم.   بمیج  یرو از تو  میگوش
 
 درا

رش
 
 داده بود.   امیبهم پ  ا

 متن رو خوندم؛  یبار چشم  چند
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 لب تکرار کردم: "من   ریرو ز  امشیپ  بعد

 ساده هستم   یا  مسئله

 شوم   یم  حل

غوشت!"   ی روز 
 
 در ا

 بال دادم و گ فتم: نه بابا!  ابرو 

 .شیبود، اما اشتباه فرستاد  یجوابش نوشتم: جمله باحال  در

جا و کله شق! اون  وونهیدختر د هینگذشته بود که جواب داد: مقصدم دل زمانه بود.    اممیاز فرستادن پ  ی ز یچ
 کجاست؟! 

باباته!   وونهیکله شق و د  یول  گمیکه م  دیزمانه شد! ببخش   گهید یجا  هیکرد، مقصدت    یقاط  یچ_ متاسفانه پست 
 ؟ینصف شب  یخل شد

 ! زمی_ نصف شب؟ هنوز ظهر نشده عز

 عزیزم... 

ه
 
 . میزنیو نوشتم: بعدا  حرف م  دمیکش  یا

 برگردوندم.  بمیج  یرو تو  یگوش

رش؟!  حیمس  شدی م  یچ
 
 رو داشتم با اخالق ا

 پک کامل!   هی  شدیموقع م  اون

 . ادبهیو احمق و ب  شعور یتلخ و ب  یلیخ  حیکه مس  فیح

 شدم! هم    یو هشت سال عاشق چه کس  ستیب  بعد

 دوست داشتن هست...!   ق ی در کل ل  اما

 ساعت.   میاز ن  شتریب  دیمنتظر مهرزاد موندم، شا  یلیخ
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 کشه؟یقدر طول مرفتن چه   ی  یدستشو  هی  مگه

ب دست نخورده مهرزاد رو از تو  وانیاز جام بلند شدم و ل  غرغرکنان
 
 برداشتم.   ینیس  یا

ب خوردم و از اتاق خارج شدم.   یقلپ 
 
 ا

 کنم.   یخال   نیزم  یرو   و ر   وانیل  یلحظه دست و پام رو گم کردم و باعث شد محتوا   هی

 . دمیکش  ینفس راحت  س،یخ  ِن یبه زم  رهیخ

خر ل  خداروشکر
 
 رو گرفتم؛   وانیلحظه ا

ت  چ،یاخراج که ه  حیمس  وگرنه
 
 !زدی م  شمیا

خر سال بشکن بشکن در راه دار  دونستمی رو شکستم م  یامسال که تنگ ماه  دیع
 
 ! م یتا ا

 به گاج رفت؛   زی تمنا گرفتم و کل م  یکه ناخواسته برا  ی  یرپایاز ز  اون

 همه فنجون ها رو شکستم.   ح،یپشت اتاق مس  سادنیبعد هم موقع گوش وا  دفعه

ب روشنا  الیخیب
 
 خونه نبود.  حیمس  تر که. خداروشکر هییگ فتم: اشکال نداره بابا ا

شپزخونه بذارم.   ی رو تو  وانیشده بود، راهرو رو دور زدم تا اول ل  سیکه خ  نیتوجه به زم  یب
 
 ا

 رفتم.   ی  یگذاشتم، دوباره به سمت دستشو  زیم  یرو که رو   وانیل

 جا مهرزاد رو صدا زدم.همون   از

 _ مهرزاد؟

 زدم.   ی  یبه در دستشو  یا  تقه

 مهرزاد؟!   الو؟  _

 نداد.  یجواب

 . شدمی کم داشتم نگران م  کم

 ؟یگ فتم: مهرزادجان خوب  دوباره
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 ... _ 

 . باشه؟کنمی_ من در رو باز م

 ... _ 

 ؟یشنویو ممن   ی_ مهرزاد؟ صدا

 . دمینشن  یباز هم جواب  اما

 لعنتی! 

 خبری متنفر بودم.از استرس کشیدن و بی 

 گذاشتم.   رهیدستگ  ی و رو لرزون و سردم   دست

 _ من اومدم تو. 

 فشار دادم و در رو باز کردم.  یرو کم  دستم

 _ مه... 

 خوردم.   یرارادیحرفم رو به صورت غ  ادامه

 مطلق!   یاهیشدت وحشت با برگ هام خزان به پا کردم و بعد س   از

... 

 اتاق من.  ی_ تبلتت رو هم بذار تو

 _ اما بابا...

 اشتباه بود. خیلی  کارت    یدونی _ بحث نکن مهرزاد. خودت هم م

 چشم.  دونم؛ی سرخورده و با بغض جواب داد: بله م  مهرزاد

خرت بود که...؟  یجد  حیمس  و
 
 گ فت: دفعه ا

 . خوامی_ بله! عذرم
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روم
 
 چشمم رو باز کردم.   یل  ا

 متوجهم شد.   عا  یسر  مهرزاد

 زمانه؟!  یدو به سمتم اومد و گ فت: خوب  با

ره خوبم. کِ   زیخ  مین
 
 خوابم برد؟  یشدم و گ فتم: ا

 کرد.  حیبه مس  ینگاه  مهرزاد

گاه
 
 نگاه کردم.   حی من هم به مس  ناخودا

 گ فتم: سالم!   دمیمالیام رو مکه گردن خشک شده   یحال  در

 سرش رو تکون داد و گ فت: سالم.   ی حس  چیه  یب  شهیهم   مثل

 _ زمانه؟! 

 نگاهم رو به سمت مهرزاد سوق دادم.   دوباره

 رو بهت بگم.   ی ز یچ  هی  دی_ من با

 . شنومی گ فتم: م  کنجکاو

 ! واقعا  متاسفم.یو تو غش کردترسوندمت    شیانداخت و گ فت: من چند ساعت پ  نییسرش رو پا  نی شرمگ

 اومد.  ادمی  زیحرفش همه چ  نیا  با

 کاناپه...  یغرق خون مهرزاد رو   چهره

 کاناپه داشت؟!  شون ی  ی چرا دستشو  یراست

 مسخره!   چه

؟!  ی از یفضا چه ن  اون  به کاناپه داره واقعا 

 هوف خیلی سوال برانگیز شد. 

 یه کاناپه، توی دستشوی  ی چه کاربردی داره؟
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 خوام بدونم ایده کاناپه توی دستشوی  ی رو کی برای اولین بار ارائه داد. میفقط  

 شاید همونی که تابلوهای نابود شرکت رو انتخاب کرده بود...

دم متفاوت باشه! 
 
 به هرحال ممکن نیست سلیقه انتخاب تابلوی خونه و شرکت یه ا

 ذهنم در حال پردازش بود؛

 ؟یبخشیبا بغض گ فت: زمانه؟ من رو نمای کرد که  ه برداشت دیگ  سکوتماما گوی  ی مهرزاد از  

 براقش نگاه کردم.   یرو بلند کردم و به چشم ها  سرم

 ... ایم: بلب زد  یجد  طور همون 

 دوباره سر چرخوند و به پدرش نگاه کرد.   مهرزاد

رو   اشی معذرت خواه  یتونیکردم؛ م  هشیتنب  کارنیگ فت: من بابت ا  کردی رو روشن م  گارشیکه س  یدر حال  حیمس
 .یقبول نکن

 خواست؟یرو ازم م  ی ز یچ  نی همچ  طور چه 

لود و پش  یدر مقابل چشم ها  تونمی م  مگه
 
 مهرزاد مقاومت کنم؟!   مونیاشک ا

 دل بود. احساس و سنگ  یب  حیکه مس  واقعا  

 .ستادیکنارم ا  نیبا همون چهره سرخورده و غمگ  مهرزاد

 . بخشمتیم  یاگه بد  خوام؛ی ازت م  ی ز یچ  هیرو گرفتم و گ فتم:    دستش

! هر چسرش  تند  که باشه!  یو تکون داد و گ فت: حتما 

 و بترسونم! امروز بدش بهم من هم داداشم !  ؟، کلکبود  یزدم و گ فتم: اون خون ها چ  یبزرگ  لبخند

 لحظه با تعجب نگاهم کرد؛  چند

 .ی دی که بخش  یزمانه! مرس  یرسو گ فت: م  دیام رو بوس با ذوق گونه  بعد

 . دمیاش رو بوسزدم و متقابال  گونه  یمهربون   لبخند
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 . ارمیخون رو برات ب  ی بطر   رمی_ من م

 و از اتاق خارج شد.  دیدو  م،ینشون بد  یواکنش  حیمس  ایمن    کهن یاز ا  قبل

 نگاه کردم.  حیلبخند سر چرخوندم و به مس  با

 .برد  نیاز ب  رو   صورتش بود، لبخندم  یکه رو   یاخماما  

 شده؟!   ی ز ی_ چ

 . کنمیم  دایجوابش رو پ  یبزرگ تو سرمه؛ قطعا  به زود  یچرا  هیرو فوت کرد و گ فت:    گارشیس  دود

 ؟ی  یگ فتم: چه چرا  گنگ

 اومد.   جلوتر

 جلوتر!   یلیخ

 کنار گوش من خاموش کرد.  قا  یدق  ی  یتاج تخت، جا  یرو   وگارشیو س  سادیوا  امی متر   یفاصله چند سانت  تو

 شدم.   رهیبه دست هاش خ  زیچمن فارغ از همه   اما

 گنگ...  یاون تتو  به

 دستش بود.   شهی که هم  یبه ساعت چرم  و

ور   بعد
 
 شدم.   رهیخ  اشرنگی   یبایز  یم و به چشم هادنگاهم رو بال ا

 شدم! کردم، بیشتر گم می هاش نگاه میهر چی بیشتر به چشم 

 بود...رنگ خاصی  

 خیلی خاص و غیرقابل تشخیص. 

 اصال  همین که چشم های مسیح بودن، برای خاص بودنشون کافی بود!

 بودم حرفش رو بزنه.  منتظر

 . گ فتینم  ی ز یسکوت کرده بود و چ  اما
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 !؟یدیگ فتم: حرفت رو ادامه نم  ی صورتش فوت کردم و با طناز   یرو تو  نفسم

 . نمتونیبی. فردا مدینگاهش، برگشت و گ فت: شما مرخص  یتو  یحس  چیه  بدون

 از اتاق خارج شد.  و

 رو عاشق خودم کنم!  نیا  خوامی هم از امروز! خاک تو سر من که مثال  م  نیکردم و گ فتم: ا  یپوف

 رفتم.   رونی از خونه ب  ی مختصر   یشدم و بعد از خداحافظ  حاضر

 کنم.  یرو   ادهیپ  خواستی م  دلم

 .رمیم  ادهیه که در رو برام باز کرده بود تکون دادم و گ فتم: زحمت نکش عمو. پرانند  یرو برا  دستم

 و رفت.   نییحرف سرش رو انداخت پا   ی گاو، ب  بالنسبت

 رفتم.  رونیشونم مرتب کردم و از خونه ب  ی رو   و ر   فمیک

 من سازگار نبود؛  یجوره با گروه خون  چیشاعرانه ه  یکارها  نیا  البته

 گرفتم!   یراه خسته شدم و تاکس  وسط

 روز استثنا بود.  اون

 .رفته بود  خونه خودشونبه  ترانه بالخره    چون

 پهن کرده بود نگاه کردم.  نیزم  یکه رو   ی  ینشستم و به برگه ها  اسیال  کنار

 . ی_ خسته نباش

 نگاهم کرد و دوباره نگاهش رو به برگه ها دوخت.  هیچند ثان  یبرا

 طور بود؟. امروز چه زم یعز  ی_ مرس

 بال انداختم و گ فتم: بد نبود.   شونه

 ؟یکرد   تیرو اذ  حی_ باز مس

 زحمت ندادم.   شونیو خوردم به اخودم هم غذام   ی  ی! خودم رفتم دستشوی  یحرص گ فتم: نه بابا  با
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ره وال  الیخیب
 
 لته. نگار دو سا، اگ فت: ا

 واقعا  بهم برخورد!  گهید

 توپ پر بلند شدم.   با

 پاره بشه.  یهاش زدم که باعث شد گوشه کاغذش کم  لهیبه وس   یلگد  کنه،یبهم نم   یتوجه  دمید  یوقت

 زمانه؟  یکنی م  کاریخشم سرش رو بلند کرد و گ فت: چ  با

 .گهید  خورمی م  ی  یجا  هیبالخره به    ستمیکه ن  ویام دبل  یبال انداختم و گ فتم: دوسالمه. ب  شونه

 نگ فت و من هم وارد اتاقم شدم.  ی ز یچ  گهید

 رو هم نداشتم.   حیحرف زدن با مس  حوصله

 من!   یخدا

 گرفتم؟ی اشتباه م   حیاسم همه رو با مس  دا  یجد  چرا

ن ال  تا
 
 بود؛   اسیال

رش هم به ا  حال
 
 اضافه شد!   ستیل  نیا

 . دمیتخت دراز کش  یرو تکون دادم و رو   سرم

 از دست رفته بودم!   گهید

 کردم از نبود ترانه استفاده کنم.   یشب سع  اون

 . دمیچ  قهیرو با سل  زیسفارش دادم و م  غذا

 بود.  یشب خوب  کرد،ی م   ریکال  تو هپروت س  اسیکه ال  نیا  با

 شدم.   داریب  شهیزودتر از هم   هم  صبح

 .دم یرو هم پوش  امی طوس  یعوض کردم و مانتو  میذغال  نیگشادم رو با ج  شلوار

را   بعد
 
 سرم انداختم.  یرو رو    موهام رو محکم بستم و شالم  ظم،ینسبتا  غل  شیاز ا
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 رفتم.  رونیکشان از اتاق ب  ازهیخم

 زودتر از من رفته بود.  اسیال

 اخموش منتظرم بود.  افهیهم با ق  حیمس  راننده

 نشستم. رو باز کردم و    در

 .دمیسالم کردم و در رو به هم کوب  دنمیکش  ازهیبا خم  زمانهم 

   یتو  از
 
 چپ چپ نگاهم کرد و جواب سالمم رو به زور داد.  نهیا

وردم.   یندادم و کش  یتی اهم
 
 به بدنم ا

روم م
 
 شدم ها.   داریبار من زود ب  هیعمو؟!    ی ر ی_ چرا انقدر ا

   یهم از تو  باز
 
 نداد.  یبار جواب  نینگاهم کرد، اما ا  نهیا

 ! شیامثل منشی دک ترها...  !  کنهیو چس نمانقدر خودش  حیرفتم و گ فتم: خود مس  یغره ا  چشم

 شده بود.  یانقدر طولن  ریچرا مس  دونمی نم

هنگ  هیو گ فتم: حال    دمیجلو کش  ی دو صندل  نیرو از ب  خودم
 
 . میبذار حال کن  ی ز یچ  یا

هنگ ندارم.   یلحن سرد  با
 
 جواب داد: ا

 پس؟  ی دار   یبابا! چ  یو گ فتم: ا  دمیکش  یپوف

 نگاهم کرد و جواب نداد!  دوباره

 !؟یدیو جواب نم  یکنی م  نی س  گمیم  یبار از کوره در رفتم و گ فتم: چرا هر چ  نیا

 رو کنار زد و به سمتم برگشت.   نیماش

 .کردمیبا حرص داشتم نگاهش م  هنوز 

 پام.   یجلو  فتهیزد که باعث شد چشم هام قل بخوره و ب  ی  یدندون نما  لبخند

 .یبودم بخند  دهی! تا حال ندیدیمن هم کش اومد و گ فتم: عه بالخره خند  یها  لب
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ورد و گ فت: م  سرش
 
 ؟یدی نشونت بدم که تا حال ند  ی  یزهایچ  هی  یخوای رو جلوتر ا

 جور کارهام!   نیمن عاشق ا  !هی و گ فتم: عال  دمیزده دست هام رو به هم کوب  جانیه

 !؟یزد و گ فت: جد  یشخندین

 کم مغزم کار افتاد!  هیچشم هاش بود،    یکه تو  یحالت صورتش مخصوصا  خباثت  دنید  با

 منتظره!   حی. مسمیو بر_ ام... به نظرم ادامه راه 

 نگ فت و به جاش راه افتاد.   ی ز یچ  گهید  بارن یا

شنا  ریمس  دنید  با
 
 شد.  شتریترسم ب  رفت،یکه م  ی  یناا

 ... ی ر یبگم کجا م  خواستم

 ! د یرسیکم احمقانه به نظر م  هی  اما

 داداش؟  ی  یدادم: کجا  امیپ  اسیجلوه کنم به ال  یعاد   کردمی م  یکه سع  یرو برداشتم و در حال  امی گوش

 نداد.  یگذشت، اما جواب  قهیدق  پنج

ورده بود و موقع کار گوش  ی باز   زهیهم پاستور   باز
 
 رو کنار گذاشته بود.  اشیدر ا

 دادم: مهرزادجان؟  امیبار به مهرزاد پ  نیکه بلد بودم نثارش کردم و ا   یفحش   هر

 اون هم جواب نداد.  اما

 .کردمیم  ازیو نذر و ن  یو با استرس چشم دوخته بودم به گوش  کالفه

 جواب داد.  قهیاز گذشت ده دق  بعد

 ام کنه! حد خوشحال و ذوق زده  نیتا ا  تونستی ام هم نم کردن خانواده  دایاون لحظه، پ  تو

 ست خانم پارسا!  قهیدق  یچشم هام نقش بست: ساعت هفت و س  یجلو  حیچهره سرد مس  ام،یخوندن متن پ  با

 بود.  حیافتاد تبلت مهرزاد به خاطر ترسوندن من دست مس   ادمی  تازه

 به جاده کردم.  ینگاه
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 . میر خارج شده بودشه  از

ورده    به لرزه  رو   دست و پاهام  ترس زیاد،
 
 . کردمیبود و حرکت قطرات عرق رو پشت گردن و کمرم حس مدر ا

قامس  داریب  شهی دادم: به خدا من امروز زودتر از هم  جواب
 
جا که اون  برهیتون داره من رو مراننده  نی! اما احیشدم ا

 انداخت.   یعرب ط

 . دینرس  یگذشت اما جواب  قهیدق  چند

 انداخت!"   یبه بخش" عرب ط  دمیهامون رو خوندم و رس  امیبار از اول پ  کی

 ! د یکش  یکه عرب ط  ی  یجا   د،یزدم و باز نوشتم: ببخش  امی شونیبه پ  یا  ضربه

 نداد؛  یجواب

 راننده بلند شد.   یزنگ گوش  اما

 بهش زنگ زده بود.   حیمس  اد،یاحتمال ز  به

 شدم.   دواریام  یکم

 انداختم و منتظر شدم تا جواب بده.  یک یاون    ی رو   رو   راستم   یپا

 استرس جواب داد.  یرا برداشت و بدون ذره ا  یگوش  تفاوتیب  کامال  

 .یاعتماد کن  حیبه مس  هیو با خودم گ فتم: نگران نباش! کاف  دمیچ یهام رو به هم پ  دست

 _ بله ننه؟

 زده سرم رو بلند کردم.   رتیح

 ! ننه؟

 گ فت ننه؟!  واقعا  

ره هم  گهیداره، بهش م  یشوخ  حیدادم: حتما  با مس  ی خودم رو دلدار   دوباره
 
بهش زنگ   حی. مطمئن باش مسنهی ننه! ا

 !دهیزده و نجاتت م
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 صبر کن.  قهیدق  هی_ باشه.  

ورد و رو به من گ فت: خانم پارسا؟!   نییرو پا  یگوش
 
 ا

 کردم. سرم رو بلند کردم و با مردمک لرزون چشم هام نگاهش    عیسر

 . سیبنو  وگم یکه من م  ی  ی ها  نیکن، ا  یلطف  هی_  

ب
 
 دهنم رو قورت دادم و با حرکت سر گ فتم باشه.   ا

وردم و منتظر شدم.   رونیب  فمیو دفترچه کوچکم رو از ک  خودکار
 
 ا

 . خدافظ.ره ینم  ادمیباشه    ن؟یگوجه. هم  لویک  هیاضافه.    حونیخوردن با ر  ی سبز   لویشونه تخم مرغ. سه ک  هی_  

خرش رو نوشتم.  یحواس پرت  با
 
 تا جمله ا

خر رو تا جا  یشونیبه پ  یضربه ا  کالفه
 
 کردم.  یخط خط  شدی که م  ی  یزدم و چند جمله ا

 هم برگه رو به دستش دادم.   بعد

   یتو  از
 
 زد که باعث شد دوباره سنکوپ کنم!   ینگاهم کرد و لبخند  نهیا

 شد؛  رهیخ  بهم  هیثان  چند

 نگاهش به من!   کینگاهش به جاده بود و   کیواقع    در

 سرش رو برگردوند و بدون نگاه کردن بهم، گ فت: ممنون.   بعد

 نتونستم خودم رو کنترل کنم.   گهید  ستاد،یبزرگ و ترسناک که ا  ی  یالیخونه و  هی  یجلو

 . دمیشنیقلبم رو کامال  واضح م  یبود و صدا  دهیپر  رنگم

 ... خدا  هیچه سرنوشت  نیا

 کس نبود که به دادم برسه؟  چیه  واقعا  

 شد تا در رو باز کنه.  ادهیدر پارک کرد و پ  یرو جلو  نیماش

روم  از
 
 باز کردم.   یفرصت استفاده کردم و در رو به ا
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 و پشتش بهم بود.   ستادهیاز من ا  ی فاصله چند متر   با

روم به سمت مخالف حرکت کردم.   نیماش  در
 
 رو نصفه رها کردم و ا

 _ خانم پارسا!

 فکر نکردم.  ی ز یصداش، به چ  دنیشن  با

 کردم تند کردن قدم هام بود.  ی کار   تنها

 بشم؛   نیبود با کله پخش زم  کیکه چند بار نزد  دمیدوی م  ی طور 

 .فتادمیپشتم بود که ن  یکی   یاحتمال  دعا  اما

 . رمیکجا م  دونستمی نم

 از اون جا فرار کنم.   خواستمیم  فقط

بودم، سرم    دهیجوون خونده و شن  یکه تو روزنامه ها و اخبار درمورد به فنا رفتن دخترها  ی  یزهایچ  خواستمی نم  اصال  
 !ادیب

 نکردم.   ی کار   چیو ه  سادمیوا  یسالد  جی هو  نیخودم شرمنده نشم که ع  شیسرم اومد، حداقل پ  ی  یبال  نی اگه همچ  ای

 نه.  ایدنبالم اومده    نمیلحظه برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم تا بب  هی

 کرد!  دایبود کم کم سرعت قدم هام کاهش پ  ستادهیا  حیراننده که کنار مس  دن یبا د  اما

 . سادمیسرجام وا  تیدر نها  و

 به نگاه پرتاسفشون نداشتم!   یخوب  حس

 بود؟!   لمی زاده ذهنم متخ  زیهمه چ  یعنی

 ! کنمی نم  فکر  طور ن یکه ا  من

 .. .دیرسی و خطرناک به نظر م  فی ک ث  ی بدجور   حیمس  راننده

 نه؟!
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 محکمش به سمتم راه افتاد.  شهیهم  یبا قدم ها  حیمس

 جام تکون نخوردم و صبر کردم تا بهم برسه.   از

 .دیو اومد تا رو به روم رس  اومد

 رو به روم!  درست

 داشتن.   یکم  یل یکه نوک ک فش هامون فاصله خ  ی طور 

 !؟یچرا فرار کرد  شد،ی _ چ

وردم تا به چشم ها  نگاهم
 
 . دمیسردش رس  ی رو از ک فش هامون بالتر ا

 بار موقع حرف زدن باهام از فعل مفرد استفاده کرده!   نی دقت نکردم که واسه اول  نیاون لحظه اصال  به ا  تو

 کنم.   یحرصم رو خال  خواستمیم  فقط

 . شدمیتو؟ داشتم زهره ترک م  شیپمیایم    یبگ  شدی گ فتم: نم  یبلند  با  یتقر  یاخم و صدا  با

ورد و رو   حرفیب
 
 ام گذاشت. گونه  ی دستش رو بال ا

 هام گرد شد و با تعجب بهش نگاه کردم.  چشم

 باشه!   حیمرد مقابلم مس  شدینم  باورم

 نرم شده؟  یعنی

 از من خوشش اومده؟!  نکنه

ورد و گ فت: گونه هات    نییگونه و گردنم پا  یرو نوازش وار از رو   دستش
 
 زده.  خیا

 . دیبازو و ساعدم گذشت و به مچ دستم رس  یرو   از

 انگشت هام فرو کرد و گ فت: و دست هات داغه!   نیهاش رو ب  انگشت

ره! وقت  سرم
 
 ! شهیو بدنم داغ م  زنهیم  خیصورتم    ترسمی م  یرو تکون دادم و گ فتم: ا

 نگ فت. ی ز ینگاهم کرد و چ  رهیطور خ  همون
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 . دمیترسی از نگاهش م  یگاه

 خودش هم!   از

 النازه!   هی هم شب  اتیژگیو  نیداد و گ فت: ا  رونیرو ب  نفسش

 نفسم قطع شد.  هیچند ثان  یکردم برا  حس

 النازم؟!   هی شب  من

 همسر سابقش و مادر مهرزاد بود نه؟!  الناز،

 با الناز دارم؟  ینسبت  دیکه روز اخراج کردنم همراه مادرش اومده بود، ازم پرس  یافتاد زن  ادمی

 اش باهام خوب بود.رابطه   نی مادرش دونست و به خاطر هممهرزاد هم من رو مثل    یحت

 باهام نرم نشده...   حیمس  یعنی  نیا

 ! هستم اش  عشق ُمرده   هیمن شب  فقط

 . زمیو اشک نر  امیتالشم رو کردم که ناراحت به نظر ن  تمام

 راه افتادم.   حرفیب  پس

 هم دنبالم اومد و گ فت: صبر کن!   حیمس

  یالناز خانمه. اصال  هم ناراحت نشدم که بخوا  هی شب  امیژگیو  نی ! ادمیبه سمتش برگشتم و گ فتم: باشه فهم  کالفه
 ! باورکن.ی کن  یو عذرخواه  ی بد  حیبابتش توض

 رو بگم!  یبکن  دیکه با  ی  یکارها  خواستمی _ م

 روز من نبود!   امروز

 ! شدم؟یم  عیو ضا  کردمی عمل م  فکریانقدر ب  چرا

 رو تکون دادم و گ فتم: بگو.  سرم
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مهرزاد و   شیجا تا پ   نیا  میاومد  نی. واسه هم رهیخانمش هم درگ  م،یدار  ی کار   هی. من و برادرم  شترهی_ امروز زحمتت ب
 . یدخترعموش باش

 . ستین  یرو تکون دادم و گ فتم: مشکل  سرم

خب سرش به کار   یول  د،یستین  خدمتکار خونه ست و تنها  هی. حداقل تا نه شب.  کشهی طول م  ادی_ فقط کارمون ز
 نباش. فقط حواست به بچه ها باشه.   هاز یچ  نیخودشه. پس تو به فکر شام و ا

 . حال برم؟دم یحوصله گ فتم: فهم  یب

راه افتادم که در وهله    یبگم، به سمت خونه ا  ی ز یکه چ  نیباز و بسته کرد و من بدون ا  دییهاش رو به نشونه تا  چشم
 اول به نظرم ترسناک اومده بود؛ 

 ! دمیدیتوش نم  ینقطه ترسناک  چیه  کردم،یحال که بهش دقت م  اما

 رفته بود.  من و مسیح  بود که موقع حرف زدن  نقطه ترسناک ماجرا، راننده  انگار

 ...رفتن ترسم شد  نیباعث از ب  حیهم خود مس  دیشا  ای

 باز بود.  مهیخونه ن  در

روم  به
 
 هلش دادم و وارد شدم.   یا

هنگ خ  یصدا  دنیشن  با
 
 .دیابروهام بال پر  اومد،ی که م  یبلند  یلی ا

 تند و بلند وارد شدم.  یرو بستم و با قدم ها  در

 . دمیپارک شده بود رس  لیطو  اطیکه ته ح  ینیرو که دنبال کردم، به ماش  صدا

 .دیکوبی م  شهیبود و مدام به ش  سادهیوا  نی کنار ماش  مهرزاد

هنگ شاد شمال  نی اما صداش ب  زد،ی حرف م  یبلند  یهم با صدا  یگاه
 
گم شده بود و انگار فقط   شد،یکه پخش م  یا

 .دادیلب هاش رو تکون م

 نگاه کردم.   دیپریم  نییبال پا  نیماش  یکه تو  یا  زهیم  زهیو به دختربچه ر  ستادمیمهرزاد ا  کنار

 رفت؛یبرف پاکن ور م  با راهنما و  یگاه  زد،ی بوق م  یگاه
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هنگ رو ب  یهم صدا  یگاه
 
 .کردی م  شتریا

 بود؟!  یهمه سر و صدا اون فسقل  نیعامل ا  یعنی

 باشه!   دهیسنش به چهار سال رس  دونمیم  دیبع

  کنهیبازش نم  کنمیم  ی گ فت: درها رو قفل کرده. هرکار   یبلند  یتر اومد و با صدا  کیکه متوجهم شده بود، نزد  مهرزاد
 زمانه! 

گاه خم شدم و گونه  دلم
 
 ! دمیاش رو محکم بوسبراش ضعف رفت؛ ناخودا

 . کنمی_ قربون مرد کوچکم برم! نگران نباش من درستش م

ستبوسه  یجا  ی شعور یب  تینها  در
 
 ؟یکنی م  کاریچ  ،یعنیپاک کرد و گ فت:    نشیام رو با ا

 .گهید  رونیب  ارمشی_ م

 کرد و در رو قفل کرد.  یباز هم جرزن  ادبیب  نیباز کن که من هم برم تو! ا! فقط در رو  رونیب  شیاریب  خوادی _ نم

 کنن!   اهیدو تا وروجک تو جبهه مقابل منن و قراره روزگارم رو س  نیا  دمیجا بود که فهمهمون  قا  یدق  و

 در رو باز کن جرزن!   گمیپروشات! در رو باز کن! م  یو گ فت: ه  دیکوب  شهیبه ش  دوباره

فتاب  نکیهمون پروشات، ع  ای  دختر
 
 رو برداشت و بالخره افتخار داد نگاهمون کنه.   اشیا

 !؟ی مهر   هیک  نیزد و گ فت: ا  نییرو پا  شهیمن ذوق زده ش  دنید  با

 دستش رو داخل برد و در رو باز کرد.   عیسر  مهرزاد

 عمته!   ی همون حال با حرص گ فت: مهر   در

 اومد و گ فت: سالم خاله! من پروشاتم!   رونیب  نیاز ماش   پروشات

 دستش رو به سمتم دراز کرد.  یابا حالت بامزه  و

 . میدار  ی  یروز پرماجرا  داستیکه پ  طور ن ی! ای خنده دست کوچکش رو فشردم و گ فتم: خوشبختم فسقل  با

هنگ رو قطع کرده و هردوشون رو به سمت ورود  نیبند اپشت  و
 
 خونه هل دادم.   یحرف، ا
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 .زدنی حرف م  زیاز من راه افتادن و ر  جلوتر

هسته پچ زد: نگ فت  پروشات
 
 ه؟یک  نیا  یا

روم جواب داد: پرستارمه که بابام گ فت.  مهرزاد
 
 هم مثل خودش ا

نجل   هی! شبی دار   ی گ فت: خوش به حالت چه پرستار   ی لحن حسرت بار   با
 
 ! ناستیا

نجل  مهرزاد
 
 چشم هاش سبزه.   یجول   نایدستش رو تو هوا تکون داد و گ فت: نه بابا! ا

 لنز گذشته بود!  سنتیفیمال   لمی. تو فری_ نه خ

 خودش هم سبزه.   یچشم ها  ی_ باشه! ول 

 هم سبزه.   نیا  ی_ خب چشم ها

 .ه یعسل  شتریب  یعنی.  ه یسبز عسل  نیا  ی_ نه! چشم ها

 اونه!   هیکال  شب   ی_ ول

نجل  یرکیز  ریز  مهرزاد
 
 . هی خوشگل تره. تازه زمانه عمل  یلیخ  ناینگاهم کرد و گ فت: ا

 معتاده؟!   یعنی!  نی _ ه

 به در!   زدهیاومدم س  یو باش با ک! منه؟ی_ نه بابا معتاد چ

 تو.  دیرو باز کردم و با خنده کنترل شده گ فتم: بر  در

نج...  کش موهاش رو باز کرد و گ فت: من گشنمه    پروشات
 
 زمانه جون!ا

 ن؟یرو پشت سرم بستم و گ فتم: صبحونه نخورد  در

 . خورهی وقت صبحونه نم  چیکاناپه نشست و گ فت: پروشات ه  یرو   مهرزاد

 . زمیانداختم و گ فتم: هنوز ساعت ُنه نشده عز  امی به ساعت مچ  ینگاه

ماده م_ خاله اکرم گ فت ناهار ساعت  
 
 م؟یکن  کاریموقع چ. تا اونشهیدوازده ا

 ! می بکش  یو گ فت: نقاش  دیبال پر  عیسر  پروشات
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وردم و گ فتم: خ  مای و روسر   مانتو
 
ماده کن  لتونیخب. پس وسا  لهیرو در ا

 
 . میکه شروع کن  نیرو ا

ب  مهرزاد
 
 . کشمیرنگ مگ فت: من با ا

 زودتر برسه به اتاق!  ی! هر کیو شمع  یهم گ فت: من هم با مداد رنگ  پروشات

 .دنیهردو به سمت اتاق دو  و

روم دنبالشون رفتم.   کردم،یرو چک م  نستامیکه ا  یهم در حال   من
 
روم ا

 
 ا

 .اومدی و دادشون م  غیج  یصدا

 شده بودن!   ریکنم باز درگ  فکر

 . دمی شنیوارد اتاق نشده بودم اما صداشون رو م  هنوز 

 . یکنیم  ی_ من اول شدم. تو باز هم جرزن

 دم؟یو کشمن هم موهاش   ی دعوا کرد  حانهیاون دفعه با ر  ادتهی.  زنمی وقت جر نم  چی. من هری_ نه خ

 نگ فتم!   یبه کس  میحل  گ یتو د  یعمو رو انداخت  یموقع که گوشداره! من هم اون   ی_ خب چه ربط 

 خب من حواسم نبود!   _

ماده کن  تونینقاش  لیبچه ها! مگه قرار نشد وسا  دیرو باز کردم و گ فتم: ساکت ش  در
 
 د؟یرو ا

 .دنیچ  زیم  یرو   ولشون ی ساکت شدن و وسا  دوباره

 جا؛ن یاومدم ا  یطوس  ی با مانتو  دونمی م  من

 ...! گردمیبرم  دینه، با ک فن سف  دیسف  یدو تا با مو  نیاز دست ا  اما

 . شدمی از جام بلند م  نم،یهاشون رو بب  یتا نقاش  کردنی که صدام م  یبودم و هر از گاه  دهیتخت پروشات دراز کش  یرو 

 بلند نبود؛   یلیخ  قدم

 که رو تخت جا بشم کامال  تا شده بودم!  نیباز هم واسه ا  اما

 . دمیمهرزاد، مثل فنر از جام پر  غیج  یصدا  با
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 شد؟!   ی_ باز چ

 ! کنهی عمو بدبختمون مچشم به پروشات اشاره کرد و گ فت: زن   با

وردم و به صورتش رسوندم.   سیشلوار خ  دنید  با
 
 پروشات نگاهم رو بال ا

 گرانه گ فتم: پروشات!   شماتت

 شد!  سیهم... خ  امی کم... صندل  هیمظلوم نماش بهم زل زد و گ فت:    یچشم ها  با

 بچه؟!   ی  یببرمت دستشو  یدستش رو گرفتم و گ فتم: چرا نگ فت  هیحالت گر  با

 به اطراف کردم و گ فتم: کمدت کجاست؟  ینگاه

 گوشه اتاق اشاره کرد.   به

 .رونیگ فتم: مهرزادجان برو ب  کردمیم  نییکه لباس هاش رو بال پا   یحال  در

 _ چرا؟! 

 تخت انداختم و بهشون اشاره کردم. یو رو که براش انتخاب کرده بودم  ی  یلباس ها  کالفه

هان  مهرزاد
 
 رفت.  رونیگ فت و از اتاق ب  یا

وردم و گ فتم: عز  یها  لباس
 
 . یگ فتی زودتر به من م  دی! بازمیپروشات رو درا

 زمانه جون!  دهی که خبر نم  ی  یجواب داد: خب دستشو  یهاش رو جمع کرد و با لحن لوس   لب

 نشونه تاسف تکون دادم و گ فتم: برو تو...  رو به  سرم

 ! تونمی نم   ی  یگ فت: تنها  عیسر

 برسه!   جان یکارم به ا  شدینم  باورم

 بچه رو بشورم!  نیا  دیحال با  خوردی خودم حالم به هم م  ی  یکه از دستشو  من

دم چه کارها که نم  واقعا  
 
 ! کنهیکه عشق با ا

 . میاومد  رونیب  ی  یدستشو  از
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 . دمیو لباس هاش رو پوش  دمیکش  یقیعم  نفس

 هم گ فتم: برو مهرزاد رو صدا کن.  بعد

 .دی دو  رونیگ فت و ب  یچشم

 شدم.   رهیخ  یبه صندل   کالفه

 شده بود.  سیبزرگ خ  رهیدا کیروشن بود و به اندازه    یلیخ  یصورت  رنگش

گاه از سر ذوق ج  رش،یز  یدکمه ها  دنی باهاش ور رفتم و با د   یکم
 
 زدم!   یغیناخودا

وردم و تو  عیسر
 
 حموم انداختمش.   یروکش رو درا

 . گرفتمیم  ی خبر   هیاز بچه ها    ،یاز قبل از شستن روکش صندل  دیبا

 و ترسناک بود!  بیعج  اومدی ازشون نم  ی  یکه صدا  نیا

 _ پروشات؟ مهرزاد؟ کج...

 رسما  نفسم رفت!   دنشونید  با

 کاناپه پرت کردم...!  یو رو و خودم  سمینتونستم وا  گهی سست شدم که د  قدراون

 طاقتم رو طاق کرده بودن!  ی اول کار   نی هم

 ن؟یگ فتم: شما قصد جون من رو کرد   هیحالت گر  با

 از دستم ول شد و افتاد.  هوی  ارم؛ یپروشات نوتال ب  یزمانه. رفتم برا  دیگ فت: ببخش   یبا لحن شرمنده ا  مهرزاد

من رو گول زد،   طونینگاهم کرد و گ فت: نه نه! کار مهرزاد نبود. ش  اشی مظلوم لعنت   یهم با اون چشم ها  پروشات
 کن که با مبل ها ست بشه!   یگ فت رنگ فرشتون رو قهوه ا

 خرده جمعش کنم.   هی  دیاریقاشق ب  دی! حداقل برایلعنت  نیکرد  ریو پسرم گذاشتم و گ فتم: دو ساعته من   یرو   ودستم 

 . رسهیدو با هم گ فتن: قدم نم   هر

 و از جام بلند شدم.   دمیکش  یپوف
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 گ فتم: سالم!   کرد،ی نشسته بود و سالد درست م  زیکه پشت م  یزن فربه ا  دنید  با

 .دمیتو گوشش د   وی نداد و من تازه هندزفر   جواب

 به نفعم بود.  دیفهمی نم  های کار خراب   نیاز ا  ی ز یچ  اگه

 برسه.   حیاخبار به گوش مس  نی دوست نداشتم ا  اصال  

 .ومدمیعرضه و احمقم که از پس دو تا بچه بر ن  یب  کنهیبا خودش فکر م  حتما  

 . شدمیروش رد مبهاز رو   دیبرداشتن قاشق با  یبرا

 لحظه سرش رو بلند کرد.   هی  یبرا

، پرستار مهرزاد. فکر  امگ فت! من هم زمانه   حیکه مس  دیاکرم خانم باش  دیزدم و گ فتم: سالم! شما با  یدستپاچه ا  لبخند
 و بشناسین. کنم من 

 زد و دوباره سرش رو تکون داد!   یام هم کامل نشده بود که لبخندچهارم جمله   کیهنوز    اما

 ! نبود  ی  یلباسشو  نیپشت سرش و ماش  واریهوا، د  یسه چهارم ادامه حرفم، مولکول ها  مخاطب

 سری به نونه تاسف تکون دادم. 

 ما رو با کی هم تنها گذاشته بود.مسیح  

 گزید... بستن هم ککش نمیاگه خونه رو به رگبار می

 رفتم.  رونیرو برداشتم و ب  قاشق 

روم و ساکت رو دو تا کاناپه جداگانه نشسته بودن.  هر
 
 دو ا

 رو شروع کردم...  امی بهشون رفتم و حمال  یغره ا  چشم

... 

 ناهار.  ای_ زمانه؟ ب

ست  امیشونیپ  عرق 
 
 .دیپاک کردم و گ فتم: بخور   ن یرو با ا
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 ؟یایو گ فت: تو نم   ستادیا  کنارم

ب رو بستم و گ فتم: ا   ریش
 
فتاب نرفته پهنش کنم؛ بعد برم روکش صندل  ونیا

 
ب بکشم و تا ا

 
 رو بشورم.  اشیا

 لحظه نگاهم کرد و بعد گ فت: باشه!   چند

 رو تکون دادم و گ فتم: تو برو.   سرم

 از کنارم رد شد و رفت.   حرفیب

سمون انداختم.   ینگاه
 
 به ا

فتاب
 
 داغ و سوزان بود...  یلیخ  ا

 مانند بود.  چهیقال  با  یبزرگ نبود. تقر  یلیهم خ  فرش

 شه؟یتا شب خشک م  یعنی

ب کش  فرش
 
 اش کردم.و لوله  دمیرو ا

 گ فتم و خم شدم تا برش دارم.  یاعلی

 بود؛  نی سنگ  دا  یظاهر کوچکش، شد  برخالف

 هم شده بود.   سیحال که خ  مخصوصا  

 طرفش بلند شد.   کی  د،یکه که دست هام به فرش رس  نی هم

 رو بلند کردم و به اون دوتا وروجک نگاه کردم.   سرم

 تو بلند کردنش نداشت!   ینقش  با  یوسط فرش رو گرفته بود و تقر  پروشات

 بلند کرده بود. فرش رو    یمهرزاد به سخت   اما

 شما؟!   نیکنیم  کاری _ چ

 راه افتاد که باعث شد من هم قدم بردارم.  مهرزاد

 خودمون بود.   ریچون تقص  میکنی کمکت م  می_ دار
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 خودم باشه.  یوزنش رو   شهیکه م  ی  یکردم تا جا  یسع

 دادن!  ی کارشون بهم انرژ   نینداشت، اما انگار با ا  ی ر یتاث  یلیخ  وجودشون

 . رفتی خوشحال و ذوق زده شدم و لبخند از لبم نم  دا  یشد  کهی طور 

 رو بهشون ندادم.ادامه دادن    اجازه

 اومدن از پله ها براشون خطرناک بود.   بال

 پهن کردم.  رو   هن کنان بال رفتم و فرش  هن

 تق و توق مهره هام بلند شد.   یکه صاف کردم، صدا رو   کمرم 

 م؟ی ناهار بخور   می_ خب. حال بر

 د؟یگ فتم: مگه نخورد  متعجب  مهرزاد نگاه کردم و  به

 . میش بود، نصفه خورد. اما من نخوردم! خواستم با هم بخور اگشنه   _ پروشات

 من هم فقط چند قاشق خوردم!  خب  به موهاش داد و گ فت:  یتاب  پروشات

 پروشات رو بغل کردم و دست مهرزاد رو محکم گرفتم.   ،یهمون لبخند پاک نشدن   با

 غذا!  یبه سو  شی_ پس پ

 !وهویزدم:    غیج  و

 ! وهویزدن:    غیدستشون رو به نشانه شعار دادن بال بردن و مثل من ج  هردو

 رو هم شستم و پهنش کردم.   یاز ناهار، روکش صندل  بعد

 . شدیواقعا  کمرم صاف نم  گهید

 هاتون کامل شد بچه ها؟  یو گ فتم: نقاش  دمیکاناپه دراز کش  یرو 

ن کاملشون م  پروشات
 
 ؟یایتو هم م  ؛م یکنیجواب داد: نه! اما ال

 . میاریرو ب  لمونیجا باشه؛ ما وسا  نی من گ فت: نه بذار زمانه هم  یبه جا  مهرزاد
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 زدم و چشم هام رو باز و بسته کردم.  یلبخند

 برام نمونده بود!  یکرده بودم و جونو هشت سال عمرم کار    ست یبه اندازه تمام ب  امروز

 شستم!   ی  یفرش رو به تنها  هیقاشق هم نُشسته بودم، امروز    یحت  هیکه    یمن

... 

ره پ
 
ن صداش م  شی_ زمانه؟ ا

 
. پس   ی  ی... عه پروشات دستشوکنمیپروشاته. ال داشت؛ زمانه بردش! باشه حتما 

 جونم!  ی  یخداحافظ بابا

 گرفت!  شم ی_ مهرزاد! من واقعا  ج

 . یستیزمانه خوابه؟ خودت برو، بچه که ن  ینیبی ! مگه نمسی_ ه

 حرف پروشات، با ترس چشم هام رو باز کردم.   دنیشن  با

لرژی داشتم. 
 
 انگار نسبت به دستشوی  ی رفتنش ا

 بود؟!  خوابم برده  یمن کِ   اصال  

 دارم!   ی  یمن دستشوزمان جون،    شد.  داری_ عه زمانه ب

 . می گرفته بود، گ فتم: باشه، بر  دا  یکه شد  ی  یشدم و با صدا  بلند

 : بابات زنگ زد؟!دمی گذشت، از مهرزاد پرس  ی  یکه تو دستشو  ی ر یو نفس گ  ی رقت بار   قیاز دقا  بعد

ره! خواست بب  اشینقاش
 
 نه.  ای  یهست  شمونیتو پ  نهیرو جلوم گرفت و گ فت: ا

 دم؟یوقته خواب  یلی_ خ

 !ی نذاشتم پروشات سروصدا کنه که بخواب  ؛یخسته ا  دمی. دستین  یلی_ نه خ

 رو از دستش گرفتم.  یزدم و کاغذ نقاش  یلبخند

 بود!  دهیرو کش  من

 ! حیهم تو لباس عروس و در کنار مس  اون
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 بچگانه بود؛  اشینقاش

 ... تی پر از احساس و واقع  اما

 شدم.   رهیرو بلند کردم و به چشم هاش خ  سرم

مثل    ،یکرد   یاگه با بابام عروس  ید یتا حالش خوب شه! زمانه؟ تو قول م  یکن  ی_ من دوست دارم با بابام عروس
 ؟یبد نش  ندرلیس  ی نامادر 

 نگ فتم.   ی ز یردم و چدار کرده بود رو با پشت دست پاک کو نمکه چشم هام   یاشک

چه    گمی. بهت مستیهم بداخالق ن  یلیمن خ  ی! باور کن باباکنمی من کمکت م  هام رو دنبال کرد و گ فت:رد اشک
 تا تو رو هم مثل من دوست داشته باشه.   ، یدوست داره بکن  ی  یکارا 

 دانگ قلب پدرش به نام النازه!   شی ش  دونستیاش بود و نمکودکانه  یایغرق دن  مهرزاد

 الناز رو فراموش کنه.  تونهی هرگز نم  دم،یکه من د  یح یمس

 بود.  یو واقع  ابیکم  یکه به الناز داشت، واقع  یعشق

 رفتار صبحش افتادم.  ادی

 بار لمسم کرده بود!  نیاول  یبرا

 ؟یلیبه چه دل  اما

 النازم؟  هیشب  چون

 ... ادیخاطر سمتم ن  نیمحروم بشم، اما به ا  دنشیاز د  شهیهم  یبرا  حاضرم

فقط دعا کن مهرزاد!    کنه؟یبرو بگرد قبول م  یبچه ها رو ب یخدا دعا  یدونی اش گذاشتم و گ فتم: مگونه  یرو رو    دستم 
 !دیبشه که با  ی جور اون   زیدعا کن همه چ

 ت. ! تو هم به بابام زنگ بزن، کاِرت داشکنمیرو تکون داد و گ فت: من دعا م  سرش

ن م  ی سر 
 
 اش رو بگو.. شماره زنمیتکون دادم و گ فتم: ال

 ...ش یدو! سه هشت دو پنج ش  کیصفر نه    ؟ی _ مگه ندار 
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روم  هیکردم و گ فتم:    یقاط
 
 تر. کم ا

 دکمه سبز رنگ تماس رو فشار دادم.  ق یعم  نفسشماره رو تکرار کرد و من هم بعد از چندتا    دوباره

 روم بود! روبه  حیکه انگار مس  زدیتند م  ی داشتم و قلبم طور   استرس

 _ الو؟! 

 واقعا  دست و پام رو گم کردم!  گهیصداش د  دنیشن  با

 گ فتم: سالم!   یرو با زبون تر کردم و به سخت  لبم

 ! سالم! ؟ی  ی_ زمانه تو

 زمانه... 

 درست شنیدم؟

 زمانه!   گ فتمسیح  

 صدا کرد!  کیبار من رو به اسم کوچ  نیاول  یبرا

 ... شدینم  باورم

 بود.  نیریتلخ و ش  یبارها  نی سرشار از اول  امروز

 واقعا  حالم رو خوب کرد!  یکی  نیا  اما

 ! ؟یزدم و گ فتم: خودمم. خوب  یلبخند

 ؟ی_ ممنون. چرا با تلفن خونه زنگ نزد

 ... ی نداره. مهرزاد گ فت کارم دار   ی_ فرق

ره! م  یمکث کوتاهو بعد از    دیکش  ینفس
 
 نه؟!  ای  کننی م  تتی. بچه ها اذیدر چه حال   نمیبب  خواستمی گ فت: ا

غوش گرفت!  گهید  نی ریحس ش  هیهم    باز
 
 از توجهش قلبم رو در ا

 .دیخوبه شما به کارتون برس  زیهمه چ  جان ی. اکننی نم  تی_ نه اذ
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 .دارن   یکردن بهم خبر بده. از من حرف شنو  تی_ اگه اذ

روم
 
 و گ فتم: حق هم دارن!   دمیخند  ا

 نگ فت.  ی ز یچ  هیثان  چند

 بود که فکر کردم قطع کرده.  ق یانقدر عم  سکوتش

 شک گ فتم: الو...؟  با

.  شتری_ حواست بهشون باشه. ممکنه کارمون ب  طول بکشه. فعال 

 کردم.  یمون، خداحافظ گرفتم و دلخور از اتمام مکالمه   ینفس

 تو خودم بودم...  قهیدق  چند

 از جام بلند شدم.   عیبا حس نبودن بچه ها، سر  اما

 ن؟ی_ مهرزاد؟ پروشات؟ باز کجا رفت

 زمانه.   م،یداد زد: تو اتاق پروشات  مهرزاد

 سمت اتاق پا تند کردم و در رو باز کردم.  به

 و گل رس، سرگرم شده بودن.  ی رباز یو با خم  نیزم  یسر و صدا نشسته بودن رو   یب

 و نشستم.   دمیکش  یراحت  نفس

 د؟یکنی درست م  ی_ چ

 تبلت درست کنم!   هی  خوامی گ فت: من م  پروشات

فر  یلبخند
 
 ! زمیعز  نیزدم و گ فتم: ا

 منتظر به مهرزاد نگاه کردم.   و

 درست کنم!   ی واسه تبلت پروشات، هندزفر   خوامی بلند کردن سرش جواب داد: من هم م   بدون

فر  با
 
 به تو!  نیخنده گ فتم: ا
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 واقعا  نوبر بودن.  ی امروز   یها  بچه

 بودم...  هان ی همسن ا  من

 فکرم کامل نشد...!  اما

 نداشتم!  امیاز کودک  یاخاطره   چیخوشبختانه، ه  ای  متاسفانه

ه
 
 . دمیجا دراز کشو همون   دمیکش  یا

 _ زمانه؟

 جواب دادم: جونم؟!  رمینگاهم رو از سقف بگ  کهنیا  بدون

 اد؟یم  ی_ بابام کِ 

 پارک؟  میبر  دیخوای انداختم و گ فتم: هنوز ساعت پنجه. م   امی به ساعت مچ  ینگاه

 کردم!   یچه غلط  دمیو من تازه فهم  دنیکودکانه بال پر  جانیبا ذوق و ه  هردو

 نتونستم دلشون رو بشکنم.  حالنیا  با

 . میتا بر  دیلباس هاتون رو بپوش  ع یسر  با لحنی گرفته گ فتم:

روم تر نال  و
 
 و خاک کردم! ، خودم خودمderdim olsun  یدوئیو  کی موز   نی: عدمیا

ماده دم در ا  یکم
 
 بودن.  ستادهیبعد هر دو حاضر و ا

 رفتم.   رونیرو برداشتم و ب  فمیهم بعد از خبر دادن به اکرم خانم، ک  من

 . شهیم  کیبچه ها؛ هوا تار   میمونی نم  شتریساعت ب  میهردوشون رو گرفتم و گ فتم: ن  دست

و  یبا لب ها  مهرزاد
 
 ! م؟یساعت بمون  هی  شهی گ فت: نم  زونیا

ب که از سر گذشت  رونیرو محکم ب  نفسم
 
 ... ، چه یک ساعت چه نیم ساعتدادم و گ فتم: ا

 _ پس باشه؟

 _ باشه! 
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 دراز کردم.  یتاکس  یرو برا  دستم

 رومون توقف کرد.به ندرت کم شد و بعد روبه  سرعتش

خر خودم سوار شدم.   مهرزاد
 
 و پروشات رو سوار کردم و در ا

رش چت مشده بود و من داشتم    یط  ریاز مس   یمین
 
 که پروشات صدام زد: زمانه؟!  کردمی با ا

 بلند کردن سرم جواب دادم: هوم؟!   بدون

 سوال؟  هی!  بالی _ هومت ب

 ! زم؟یبار با لبخند نگاهش کردم و گ فتم: جونم عز  نیا

 گاز زده؟!  یو کاپل  بی _ س

سوال    هیکه مهرزاد جواب داد: فکر کنم حوا گازش زده! حال من    دونمی رو تکون دادم و خواستم بگم نم  سرم
 بپرسم؟! 

سمان  یکه بالها  یتمرکز کردم و در حال  یسخت   به
 
رش تعر  یامروزم رو برا  یا

 
 جواب مهرزاد رو دادم: بپرس!  کردم،یم   فیا

ب شدم و تو  گنی_ چرا م
 
 فرو رفتم؟  نیزم  یا

ب تشکهفتاد  واب دادم: چون  فکر و تامل، ج  قهیکردم و بعد از چند دق  نگاهش
 
 شده!   لیو پنج درصد بدن از ا

؟!  یچشم ها  با  گرد شده گ فت: واقعا 

ره!   نانیاطم  با
 
 سر تکون دادم و گ فتم: ا

 قدر؟چه  یعنیو پنج درصد    هفتاد:  دیپرس  پروشات

 یاگه بدن رو به چهار قسمت مساو  یعنیدادم:    حیچند لحظه نگاهم رو از صفحه چت گرفتم و با حوصله توض  یبرا
به!   ،یکن  میتقس

 
 سه قسمتش ا

به! ماهشکم و پاها و دست ی تعجب گ فت: پس تو  با
 
 کنه؟یم  یبدنمون زندگ  یهم تو  یهامون ا

ره!   حواسینتونستم تمرکز کنم و ب  گهیبار د  نیا
 
 گ فتم: ا



 زمانه یزماِن ب

110 
 

 مگه چی کار کرده؟  !لتره؟ی: زمانه؟ چرا تلگرام فدیو پرس  نهیجا شد تا بهتر صورتم رو ببجابه   یکم  مهرزاد

دم چاقهم پشت   پروشات
 
 ها کوسه هم هست؟! بندش گ فت: تو بدن ا

دم ها رو رو   شهی: چرا مدیباز مهرزاد پرس  و
 
دم  یکاغذها رو رو   شهینم  یول  د؛یکاغذ کش  یا

 
 !م؟یها بکشا

ب ن هیون؟! تو اون  _ زمانه ج
 
 کنن؟ی م  یسنجاب و گربه هم زندگ  ست،یقسمت که ا

 رو اختراع کرد؟  یاضیر  ی_ ک

ب ن
 
 کنه؟ی م  یپرنده هم زندگ  ست،ی_ پس تو سرمون که ا

 ._ چرا.. 

 ! ساکت! دیکه شناخته نش  دیبترک  ی جور   یمتزلزل داد زدم: اله  یاعصاب  با

 دو ساکت شدن و به صورتم زل زدن.  هر

 ن؟یدی. فهممیگردیموگرنه بر   زنه،یکس حرف نم  چیه  میبرس  ی! تا وقته؟ییچه سوال  نی_ پوف! ا

 گ فتن: چشم!   زمانهم 

 واقعا  جذبه داشتم؛  انگار

خر مس  چون
 
 . ومدین  ی  یکدومشون صدا  چیاز ه  ریتا ا

 شدم.  ادهیرو حساب کردم و پ  یتاکس  هیکرا

 شدن.   ادهیپ  بیو پروشات هم به ترت   مهرزاد

وردمتون پارک، پش  کهنیاز ا  کنمی _ بچه ها! خواهش م
 
 . دینکن  مونمیا

 _ باشه! 

 تکون داد.   دییمهرزاد نگاه کردم که اون هم سرش رو به نشونه تا  به

   رلبیکه ز  یانداختم و در حال  ابونیبه هر دو طرف خ  ینگاه
 
دستشون رو    ندم،خوی م  مهیرو نصفه و ن  یالکرس   هیا

 .میرد شد  ابونیمحکم گرفتم و هر سه از خ 
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 کرد.  شتریمن رو ب  ینگران  نینسبتا  شلوغ بود و هم پارک

  د،یبلند نر  ی . سمت سرسره هادیهم جدا نش  گهید. از هم نمتونی که بب  دیکن  ی باز   ی و گ فتم: طور   ستادمیسرسره ا  کنار
 ... ی. با کسدیخور ی م  نیو زم   خورهیم  چیوقت پاتون پ  هی  د،ی. اصال  ندودیکوچولوها سر بخور   نیاز هم 

که    مکتیرو ن  نیتو هم بش  م؛یکنیم  ی باز   جان ی زمانه! هم  یکه ولمون نکرد  تلریارتش ه  نیکالفه گ فت: ب  مهرزاد
 . یخسته نش 

 سرسره بال رفتن.  ینردبون  یدست پروشات رو گرفت و از پله ها  و

 نشستم.   مکتین  نیتر کینزد   یاسترس دست هام رو به هم گره زدم و رو   با

 ! فرستادیو بوس م   دادیپروشات برام دست تکون م  رفتن،یکه از پله ها بال م  هردفعه

 ! میقبول کن  یازدواج کردم، پروشات رو هم به فرزند  ح یگرفتم اگه با مس  میتصم

 ازدواج با مسیح... 

 باوری!چه رویای شیرین و دور از  

 .میدادن که بر  تیکردن، رضا   ی بعد از چند ساعت باز   بالخره

 شده بود؛  کیتار  هوا

 . انیبعد از شام م  هیو بق   حیبه اکرم خانم زنگ زدم، گ فت مس  یوقت  اما

 . میبخور   رونیدادن که شام رو ب  ریگ  ابون،یکنار خ  یجگرک  دنیمهرزاد و پروشات با د  موقعهمون 

 به اکرم خانم گ فتم شام بخوره و منتظر ما نمونه.   ومدم،یتنه به زورشون ن  هیهم که    من

بود نشوندم و گ فتم:    یکه مخصوص همون جگرک  ابونیکنار خ  یک یپالست  یها  یصندل یو پروشات رو رو   مهرزاد
 بچه ها.   دینیبش  جان ی هم

 زمانه!  جان یا  میکه اومد  یبا ذوق گ فت: مرس  مهرزاد

 ! کنمی _ خواهش م

 بود.  یاما نگاهم به اون دو تا فسقل  رم،یسمت دکه رفتم تا سفارش هامون رو بگ  به
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از اومدن به    شن، یحال ممجلل خوش  یکه از رفتن به رستوران ها  یمعمول  یدارها برعکس بچه هابچه پول  نیا  انگار
 !بردنی لذت م  یکالسی ساده و ب  یجاها  نیهمچ

 ! زدنیکنان با هم حرف مو خنده  کردیهم با ذوق اطراف رو نگاه م  پروشات

 هواخواه داشت!   جان یو درجه سه ا  یربهداشتیغ  یهم غذاها  قدرچه 

 ساعت تو صف منتظر موندم تا نوبتم شد؛  مین  با  یتقر

 نگرفتم.هم نگاهم رو ازشون    هیثان کینبود، اما    ادیز  یلیام با پروشات و مهرزاد خفاصله  کهنیبا ا  و

 خانم!  دیی_ بفرما

 شه؟یقدر مرو به سمت مرد چرخوندم و گ فتم: ممنونم! چه   سرم

 .دیکردیجا حساب ماون  دیدست به اشاره کرد و گ فت: با  با

 رو برام کنار بذار.   نیکه اشاره کرده بود نگاه کردم و گ فتم: باشه. پس لطفا  ا  ی  یجا  به

 گ فت و من به سمت صندوقشون رفتم!   یچشم

 ! شتریب  اشی زشت تر، باز   یهر چ  مونی م  گنیم  راست

 رستوران پنج ستاره ست!   هیدر حد    ،یابونیخلب   یجگرک  نیکه هم   دمیفهم ک یناخنک کوچ  هیبا    یول

 بزنم؛ دیرو بلند کردم تا دوباره مهرزاد و پروشات رو د  سرم

 خم شده بود.  نیزم یپشت به من، رو   مهرزاد

 ... اما

 از پروشات نبود!  ی اثر 

 از دستم رها شد.   ینیوحشت زده شدم که س  قدراون

روم باش.  ی چ یلب زمزمه کردم: ه  ریز
 
 نشده زمانه! ا

 . دمیدو  زیبه سمت م  رومیانگار خودم هم حرف خودم رو باور نداشتم که با تمام ن
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 ؟!زمانه  یپام بلند شد و گ فت: اومد  یصدا  دنیبا شن  مهرزاد

 لکنت گ فتم: پرو... شات! کجا... رفته؟ کج... ا...؟  با

 زمانه جون!  جامن ی_ من ا

 . دمیصداش به عقب چرخ  دنیشن  با

 ! میکنی جمعشون م  میافتاد، دار  نی زم  یهاش رو برام تکون داد و گ فت: گردنبندم پاره شد و مهره  یدست  زی م  ریز  از

ره؟!   د،یو سک ته بدامروز من   نیخوای! شما دو تا منمیبال بب  ایرو با حرص تکون دادم و گ فتم: ب  نفسم
 
 ا

 گ فت: خدانکنه!   عیسر  مهرزاد

 ! میخوای گ فت: نه، نم  اشدهیهم با لحن لوس و کش  پروشات

 .رمیبرم دوباره بگ  دی. صبر کنختیر  نیزم  یاش رو از دستم ول شد و همه   ینیو گ فتم: به لطف شما س   دمیکش  یپوف

وردم ها!  فی! من ک؟ی و گ فت: پول دار   ستادیکنارم ا  مهرزاد
 
 پولم رو ا

 باشه؟  ام؛یحواست به پرو باشه تا من ب  !و گ فتم: بله، دارم مرد کوچولو  دمیلبخند صورتش رو بوس  با

 هم لبخند زد و گ فت: چشم!   اون

 صف خلوت تر بود.  بارن یا

 . ارهیدادم و قرار شد خودش غذاها رو برامون بسفارشم رو    قهیکمتر از ده دق  ظرف

 مهرزاد و پروشات نشستم و گ فتم: گرسنتونه؟  کنار

 گ فت: نه!   مهرزاد

 ارن؟یغذا رو م  یگشنمه! پس کِ   یلیجواب داد: من خ  یپروشات با لحن وا رفته ا  اما

ن م  موهاش
 
 ! زمیعز  ارن یرو ناز کردم و گ فتم: ال

 انداختم.   امی به ساعت مچ  ینگاه  و

 ُنه شده بود.   ساعت



 زمانه یزماِن ب

114 
 

ن خشک شده؟!   یعنی
 
 فرش تا ال

 نه؟  ای  دهیرس  حیمس

 ! پوف

 ! کنمی م یبگذره، ترانه رو قربون  یو خوش   یامروز به خوب  اگه

 ساعت حول ده شده بود.  م،یو برگشت  میشام خورد  تا

 و مهرزاد داخل رفتن؛   پروشات

 فرش رو چک کنم.  تیرفتم تا وضع  وونیمن به سمت ا  اما

فتاب
 
 سوزان کار خودش رو کرده بود!   ا

 ! یمرس  ایو گ فتم: خدا  دمیزده بال پر  ذوق

 رفتم.   نییاز پله ها پا  اطیبلندش کردم و با احت  یسخت   به

 نداشت.  یادیچون خشک شده بود، وزن ز  بارن یا

 رفتم.  نییرو هم وصل کردم و پا  یاز پهن کردن فرش، روصندل  بعد

 تنم بود که زنگ در بلند شد...  رونیلباس ب  هنوز 

 و خودم در رو باز کردم.  دمیدو  اطیاکرم خانم در رو باز کنه، به سمت ح  کهن یاز ا  قبل

 در، برگشت.   یصدا  دنیبود که با شن  ستادهیپشت به من ا  حیمس

 زدم و گ فتم: سالم!  یلبخند

روم جواب داد: سالم!   یاجزا  تمام
 
 صورتم رو از نظر گذروند و ا

 دار بود.گرفته و خش  صداش

 چرا؟  اما

 نبود...   ی طور نیکه ا  صبح
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 ه؟یجور ن یمحو شد و گ فتم: چرا صدات ا  لبخندم

 تو؟!  امیب  یدیو گ فت: اجازه م  دیبه موهاش کش  یدست

 ؟ی  یحواسم نبود. چرا تنها  د،یکنار رفتم و گ فتم: ببخش  عیسر

 از کنارم رد شد و رفت.   حرفیب

 بلند راه افتادم تا بهش برسم.   یهم در رو بستم و با قدم ها  من

 _ بچه ها کجان؟

 ان. قدم شدم و گ فتم: تو خونههم   باهاش

 که نکردن؟  تتی_ اذ

 چرا صدات...   ی تکون دادم و گ فتم: نه! نگ فت  یرو به نشونه نف  سرم

 گ فت: سرما خوردم! انقدر مهمه؟!   حوصلهیو ب  دیحرفم پر  نیب

 _ معلومه که مهمه! 

روم
 
 و نگاهم کرد.   ستادیا  ا

 نگاهش کردم.  رهیو خ  یطور جدو همون   ستادمیهم ا  من

 ؟یچ  یعنی  نیگ فت: و ا  اشی شگ یاخم محو هم  با

 هاش نگاه کردم. به چشم   میرو بالتر گرفتم و مستق  سرم

 دم؛ یاحساساتم نترس  انیوقت از ب  چیه

ن
 
 نداشتم.   ی  یهم ابا  ال

 داشتم!   مانیبه خودم و حسم ا  چون

 خوام بشم. خیال چیزی که میهیچ جوره قرار نبود بی  برگردم...  ممیبود از تصم  محال

 رو دوست داشتم!   حیمس  من
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 من...   یعنیگ فتم:    یلحن مطمئن   با پس  

 بابا؟!   ی_ عه اومد

 .دمیکش  یپرحرص  نفس

ن
 
 چه وقت اومدن مهرزاد بود؟!   ال

 این هم از شانس من! 

 پاش زانو زد و بغلش کرد.   یجلو  شهیمثل هم   حیمس

 عمرمن؟!   ی_ خوب

 حسادت نگاهشون کردم!  با

 مهرزاد رو دوست داشت...   یلیخ

 قدر الناز رو دوست داشته؟چه  یعنی

 برابر مهرزاد؟  دو

غوشش پرت کرد.   یزنان به سمتش اومد و خودش رو تو  غیهم ج  پروشات
 
 ا

 ! ی  ی_ سالم عمو

 ؟که بزرگ نمیشی  ی خور ی! مگه غذا نمیبندانگشت   هیو گ فت: سالم فسقل! تو که هنوز    دیاش رو بوسگونه   حیمس

غوشش رو به روم باز کنه و باهام مهربون باش  حیباشم تا مس  کیبچه کوچ  هیاون لحظه واقعا  دلم خواست    تو
 
 ه! ا

خه
 
 قلبش رو زد؟!   گهید  یکیو    دمیرس  ریکه د  هیگناه من چ  ا

 رو عاشق خودم کنم؟!  حیمس  تونمی وقت نم  چیه  یعنی

گین قلبم رو از ریشه می 
 
 سوزوندن...! این تفکرات زهرا

 همه خوردم! غذا خوردم! از زمانه جون بپرس چه  ی! کلر یخنازکش گ فت: نه  یبا صدا  پروشات

 همه غذا خورده؟!از لحن لوس پروشات، گ فت: زمانه جون، پروشات چه   دیو با تقل  دیبه سمتم چرخ  حیمس
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 از احساسات مختلف نگاهش کردم.  یبیگرفتم و با ترک  واریرو از د  امه یتک

 داشت!   یو برام تازگ  دمیدیرو م  حیمس یرو   نیبار بود که ا  نیاول

 فرق داشته!   شهیلحنش با هم  دیخودش هم فهم  انگار

 کرد و بلند شد.  یسرفه ا  تک

 تو!   میبر  گه،ی_ خب د

 رو به طرفین تکون دادم.  ام رو به سختی کنترل کرده و سرمخنده 

 ها غرق شده بود! مثل این که خیلی توی دنیای بچه

وری لحنش، دوباره خنده 
 
 گرفت!ام  با یادا

 ها وارد خونه شد. از اون   یهم با فاصله کم   حیو پروشات مسابقه دو گذاشتن و مس  مهرزاد

خر هم من وارد خونه شدم و در رو بستم...   در
 
 ا

قا! خوش اومد  لشیو وسا  فی ک  یخانم هول هولک  اکرم
 
من رفع زحمت کنم،    دی! ببخشدیرو برداشت و گ فت: سالم ا

 شده.   رمید

 . خدانگهدار. کنمی جواب داد: سالم اکرم خانم! خواهش م  ی  یرو با خوش  حیمس

وردم و در حال  شالم
 
 !؟یگ فتم: شام خورد  کردمی که دکمه هام رو باز م  یرو از سرم در ا

ن براتون م  یخانم چنگ  اکرم
 
 ... ریبه صورتش زد و گ فت: خاک به سرم! ال

 .زم یریمن براش م  ؛و گ فتم: شما برو   دمیحرفش پر  نیب

شپزخونه شدم.  دمیشون رو ندچهره  گهید
 
 چون کامال  وارد ا

 بده دخترم. پس خداحافظتون.   رتیکه گ فت: خدا خ  دمیشن  اما

 انداختم و به سمت گاز رفتم.   یصندل  یرو رو   مانتوم

 !یبا   یقابلمه رو برداشتم و از همون جا داد زدم: با  در
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 شد؛   کیاشتهام تحر  ی قرمه سبز  یبو  با

   وانیل  هیاگه    یذا خورده بودم که حتقدر غاون   یول
 
 . شدمی م  یمتالش   شکی هم ب  خوردمی م  با

ب و خالصه هر چ  وان،یسالد، دوغ، ل  ،یبرنج، خورش، قاشق و چنگال، ترش  ظرف
 
که داشتن و    یماست، پارچ ا

 . دمیچ  زیم  ینداشتن رو رو 

شپزخونه زن داداشش رو غارت کردم!در واقع به
 
 خاطر زدن مخ مسیح، ا

شپزخونه شد.   حیکه مس  رفتمیور م  نشونیزایبا د  داشتم
 
 وارد ا

قا  دییزده گ فتم: بفرما  جانیلبخند عقب رفتم و ه  با
 
ذ  ی ا

 
 !نیا

 شد.   مونیانگار پش  دنمیبزنه که با د یرو بلند کرد تا حرف  سرش

که تنم بود   ی رد نگاهش رو دنبال کردم و به تاپ ناجور   ر،ییتغ  نیشد و من به دنبال علت ا  رهیمات و ت  نگاهش
 ! دم یرس

قا  نیا  پس
 
 احساس هم داره!   یسنگ  یا

 !کردمیم  جادیا  دنمیتو لباس پوش  یتحولت  ه یاز روز اول    شهی منقلب م  ی طور ن یا  دونستمی م  اگه

 پلک زدم.زدم و با ناز    ی  یدندون نما  لبخند

 ! ؟ین یشیم: نمصندلی رو براش بیرون کشیدم و با عشوه لب زد

 به خودش اومد!   تازه

 ابروهاش نشست.   نیماب  یظ یغل  اخم

از    د؟یستیخانم پارسا! مگه شما سرکارتون ن   هی چه لباس  نیاش که حال خشن تر هم شده بود گ فت: اگرفته  یصدا  با
 ! کنن؟ی کار م  یلباس  نیبا همچ  رانیا  تا حال توی   یکِ 

 کور شد.   یمحو و ذوقم حساب  لبخندم

 بشم!   لیرو بهم عوض نکرد، بلکه باعث شد دوباره به "خانم پارسا" تبد  حیتحول لباس نه تنها حس مس  نیا

ورده بود و من...  شیپ  قهیچند دق  نی هم  کهنیا  با
 
 اسمم رو به زبون ا
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 دوباره گند زدم!

شپزخونه شدن و د  موقعهمون 
 
 نتونست دعوام کنه!   گهیمهرزاد و پروشات وارد ا

 گذاشتم.   زی و سر م  ختمیاون دو تا هم غذا ر  یبرا

 .دادی م  ری خان به پوشش و حجابم هم گ  حیو مس  کردمیم  فایداشتم نقش کلفت خانه زادشون رو ا  رسما  

 مرد نبود که عاشقش بشم؟!   نی دونم واقعا  گاوتر از ا  ینم

 . ی ز یچ  یخمسه ا  رضایعل  ا یبشم،    یعاشق اکبر عبد  دادمیم  ح یهم تحت سلطه عقل بود، ترج  عشق   اگه

 . دمیچنگ زدم و با حرص پوش  شی صندل  یرو از پشت  مانتوم

 . دمشیابروهام جلو کش  ی سرم انداختم و تا رو   یرو هم رو   شالم

شپزخونه ب  خواستم
 
 برم که مهرزاد گ فت: زمانه؟  رونیاز ا

رامش ظاهر   دمیکش  ق ینفس عم  چندتا
 
 به سمتش برگشتم.  ی و با ا

 ! زم؟ی_ جونم عز

 ! ؟ی خور یرو کج کرد و گ فت: تو نم  سرش

 . د ینیبدون بلند کردن سرش گ فت: شما هم بش  حینه بگم که مس  خواستم

 ! بندهیکه دوباره من رو جمع م  شدینم  باورم

ب
 
 برم.   دیبا  گهیممنون! من د   یلی دهنم رو قورت دادم و گ فتم: خ  ا

 که واسه خودم درست کرده بودم نگاه کرد!  ی بار سرش رو بلند کرد و با تاسف به ظاهر   نیا

 . میصحبت کن  دی. بادینی _ گ فتم بش

 شلش کردم که خفه نشم.  یبعد هم کم  نم؛یپام رو بب  یتا جلو  دمیعقب کش  یاز همه شالم رو کم  اول

 و نشستم.   دمیرو عقب کش  حیمس  یرو کنار مهرزاد و روبه  یصندل

 طور بود؟!به من رو به مهرزاد و پروشات گ فت: امروز چه   توجهیب  حیمس
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 ! یزمان جواب دادن: عالهم   هردو

 ن؟ینکرد   تیبا لبخند سر تکون داد و گ فت: خوبه! پرستارتون رو که اذ  حیمس

 زمان گ فتن: نه! هم  دوباره

 که سرم اومده بود شک کردم!   ی  یو محکم گ فتن نه که خودم هم به بالها  نانیبا اطم  ی طور 

 ها رو بردارم!  میفقط کم مونده بود تحر  امروز

 نکردن!   تمیاذ  گ فتنی م  نانیجون کنده بودم و حال با اطم  یخونه تکون  هیحد    در

 .ی مدرسه. با معلمت صحبت کردم، امتحان امال دار   ی بر   دیفردا با _ مهرزاد! پس 

 به سرعت سرش رو بلند کرد و گ فت: اما من هنوز خوب نشدم!   مهرزاد

 ! درضمن... ی بمال  رهینکن سر پدرت رو ش  یمهرزادجان! سع  یکرد و گ فت: خوب شد  یسرفه ا  حیمس

 ! یبه من نگ فت  ی ز یچ  اتی قبل  یگ فت: درمورد نمره امال  ی لحن شماتت بار   با

 انداخت و مشغول خوردن شد!   نییرو نگاه کرد و بعد سرش رو پا   واریدر و د  یکم  مهرزاد

قامهرزاد!   یابا قاشقش ضربه  حیمس
 
 به بشقاب زد و گ فت: با شما بودم ا

 !دیگ فته سر غذا حرف نزن  نیبدون بلند کردن سرش جواب داد: مالصدرالدهم    مهرزاد

 ! دمیخند  زینتونستم خودم رو کنترل کنم و ر  من

 تکرار نشه!   گهیچنان با غضب نگاهش کرد و گ فت: دهم   حیمس  اما

 تر انداخت و گ فت: چشم!   نییرو پا  سرش

 بهم انداخت.  ینگاه بد  حیبود که مس  دایصورتم پ  یاثرات خنده تو  هنوز 

 برد!اش هم حساب نمی بردم، هیچ کس حتی پسربچه شش، هفت ساله انقدر که از اخم مسیح حساب می 

 نشون دادم.   ختنی ام رو خوردم و خودم رو مشغول سالد رخنده   عیسر

 زمان در حال گذر بود؛ 
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 قصد حرف زدن نداشت.  حیانگار مساما  

 رو بلند کردم و نگاهش کردم.  سرم

 و جذاب بود!   بایز  زشیهمه چ  قدره چ

 اومد؟!طور به نظر می یعنی فقط به نظر من که دوستش دارم این 

 و مشغول اون شد.  دیچند لحظه دست از غذاخوردن کش  اش،یگوش  امیپ  یصدا  با

گاه گوش  بایقدر زدست گرفتنش، اون   یگره خورده و ژست نشستن و گوش  یاون ابروها  با
 
رو   امی شده بود که ناخودا

وردم تا مثل اون
 
 !رمیازش عکس بگ  یواشکیدفعه  درا

وری اون روز لبخندی روی لبم نشست. 
 
 با یادا

 درسته که عکس قبلی کمی تار شده بود؛ 

 گذروندم! ام رو با نگاه کردن بهش میاما تا همین امروز هم هر ثانیه 

 . نهیرو نب  امی که مهرزاد صفحه گوش  دمی چسب  امیبه صندل   شدیکه م  ی  یجا  تا

   یتا نشون بدم دارم از گوش  رفتمی که با موهام ور م  یبه سمت راست کج کردم و در حال  یرو کم  ی گوش
 
  نهیبه عنوان ا

 ازش عکس گرفتم.  کنم،ی استفاده م

 ...! کردمینم  ی کار   نیچوقت هم  چیکاش ه  یا  اما

 ! شدمی از خاموش بودن فلش مطمئن م   ،ی حداقل قبل از عکس بردار   ای

 نگاهم کنه.   رهیسرش رو بلند و خ  حیفلش باعث شد مس  نور 

شپزخونه تار  ی رو بال  امی گوش  عیسر
 
  نیا  نیمهرزادجان بب  نه،یبی چشم هام خوب نم  کهیظرفم گرفتم و گ فتم: بس که ا

 موئه تو سالدم؟!

و  مهرزاد
 
 سسه!   شِن یسرش رو خم کرد و گ فت: نه، ا

ها مرس  یعیضا  لبخند
 
 ! زمیعز  یزدم و گ فتم: ا

 گذاشتم.   بمیج  یتو  عیرو سر  امیگوش  و
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 نگاه کردم.  حیبه مس  یرکیرز یبعد ز  هیثان  چند

 زد و سرش رو تکون داد.  یلبخند

 لبخندش انگار بند دلم پاره شد!   دنید  با

 بودم لبخند بزنه؟!  دهیحال د  تا

 نکنم...   فکر

 و باز هم یه اولیِن دیگه که بند دلم رو پاره کرد!

 .امیب  رونیکردم از اون حال و هوا ب  یسع

 ! دمی... گوش ممیصحبت کن  نی رو بهش گ فتم: گ فت  یا  یلحن جد  با

رامش غذا م  طور همون 
 
صحبت    اسیخوردن و بعد از قورت دادن غذاش گ فت: من با ال  نیموقع مکث ب  خورد،یکه با ا

 !دیکنار من باش  گردنیتا فردا که برادرم و همسرش برم  دیلیاگه خودتون ماکردم.  

 چی گ فت؟

 تا فردا کنارش بمونم؟

 خب برای من چی از این بهتر؟

 کردم!برو برگرد قبول میبی

 اما... 

 منظورش دقیقا  چی بود؟

ن به پوششم گیر داد و گ فت سر کار هستم... 
 
 اون که همین ال

 رستار پسرش بودم...یعنی من فقط، پ

 انگیز! چه غم 

 شد روزی از این پست خارج بشم و جور دیگه ای بهم نگاه کنه.کاش می
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 میرم و زنده میشم...! تا اون روز برسه، هزار بار می 

وردم  دهیبر  دهیبرسوالم رو  
 
 : تا... فردا... کنار شما... باشم؟! به زبون ا

 !دیبمون  جان یکه ا  نهیبار سرش رو بلند کرد و گ فت: منظورم ا  نیا

هان
 
 فکر کردم.   یگ فتم و کم  یا

 خب همین که باهاش زیر یک سقف باشم هم کافی بود.

 و این که ازم خواسته بود بمونم... 

 کنه!  ش یدو تا زلزله رو واپا  نیا  تونستی نم  ی  یهم به تنها  حیمس  خود

 بگذرونم؟  جان یرو هم ا  گهیشب د  هی  دیبا  یعنی

 ! مونمی گ فتم: باشه... م  شکیرو بلند کردم و ب  سرم

 ها رو شستم. بعد از شام، میز رو جمع کردم و تمام ظرف

 قرار بود مهرزاد پیش مسیح باشه و پروشات پیش من.

 طبق راهنمای  ی مسیح، تشک، بالش و پتوی  ی برای خودم برداشتم تا توی اتاق پروشات بخوابم. 

 و کنار تخت پروشات پهن کردم.   نیزم  ی و رو ر   تشک

 داد زدم: پرو؟! بدو بخواب!   بلند

 !اد؟یرنگش وارد اتاق شد و گ فت: مامانم نم  یو صورت  یبا لباس خواب خرس  پروشات

 نشستم و گ فتم: امشب نه.   سرجام

   یرو روبه
 
 ؟یکنی رو شونه م  و گ فت: موهام   ستادیا اشی  ی سرتاپا  نهیا

 گ فتم و از جام بلند شدم.  یرو به موت بودم، باشه ا  یاز خستگ  کهنیا  با

 . دمیرو باحوصله شونه کردم و دوباره سرجام دراز کش  موهاش

 .دیتختش خواب   ی هم بعد از مسواک زدن، رو   پروشات
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 داشتم!   یخوب  حس

 بخش بود. بود، برام لذت   دهیاز من خواب  وارید  هیبا فاصله    حیمس  کهن یا

 شدم.  کینزد  واریبه د  شتریو ب  دمیخز  سرجام

غرق   ای نگذشته بود که تو عالم خواب و رو   دنمیاز دراز کش  قهیبودم، اما هنوز چند دق  دهیخواب  یظهر کم  کهنیا  با
 شدم...! 

... 

 . دمیگ فتم و چرخ  یام هومشونه  یرو   یحس دست  با

 بشو نبود!  الیخی صاحب اون دست ب  اما

 ام گذاشت و تکونم داد.شونه   یدستش رو رو   دوباره

 ه؟یباز گ فتم: چ   مهین  یشدم و با چشم ها  یعصب  بارن یا

 ! ؟ی  یدستشو  ی من رو ببر   شهیگ فت: م  یبا نگاه مظلوم  پروشات

 !ایخدا

خه؟  یچه روز نحس  نیا
 
 بود ا

اتوبوس   یموقع که از دست راننده فرار کردم، خودم رو جلوهمون   اد،یقراره انقدر بال سرم ب  دونستمی صبح م  اگه
 . انداختمی م

 دادم و از جام بلند شدم.   هیتک  نیبه زم  کالفه

 ... می لنگان به سمت در اتاق راه افتادم و گ فتم: بر  لنگ

 ... جاستن ی هم  ی  یزمانه جون؟ دستشو  ی ر یرو گرفت و گ فت: کجا م  دستم

خر  نیا  اما
 
 !کردی م  دارمیرفتن ب  ی  ینبود که پروشات واسه دستشو  ی بار   نیا

  ی  یبلند شدم و به دستشو  ی و من هم با حالت زار   کردیم  دارمیبار ب  کی  قهیپنجاه دق  ایساعت    میهر ن  با  یتقر
 !بردمشی م
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ب م  دیکه نبا  زدمی هم غر م   هردفعه
 
 . خوردیقبل از خواب ماست و ا

 ها دیده بودم!یلم درست مثل مادربزرگ های غرغروی  ی که توی ف

 . کردی شدم، تمام تنم درد م  داریکه از خواب ب  صبح

 خودم حق دادم.  به

 واقعا  جون کنده بودم!   روزید

 . کردمیم  فیتعر  اسیال  یرو برا  هامی  ی کدبانو   دیبا  حتما  

 !کردی سنکوپ م  شکیب

 پروشات مواجه شدم.   یاز جام بلند شدم و با تخت خال  یسخت   به

 وصل شده بود نگاه کردم.   وارید  ی کمد و به رو   ی که بال  یای رو بلند کردم و به ساعت صورت  سرم

 ظهر!  دو

ن ب  طور چه 
 
 نکردن؟!  دارمیتا ال

 بلند شد: خانم پارسا؟!  حیمس  یبه در خورد و پشت بندش صدا   یموقع تقه ا  همون

 و خودم رو به خواب زدم!  دمیسرجام دراز کش  عیسر

 زدنش اومد.  یصدا  دوباره

 _ خانم پارسا! ساعت پنج شده! 

دم دروغ  قبر
 
 گو!پدر ا

 خودم ساعت رو نگاه کردما!  خوبه

 : زمانه خانم!دیمحکم تر به در کوب  بارن یا

 !ولیا

 جوابش رو ندم "عشقم" صدام کنه!   گهیبار د  هیکنم    فکر
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 داخل!  ایب  شمی وگرنه مجبور م  دی! بلند شمیی و گ فت: منتظر شما دیمحکم به در کوب  دوباره

 داخل!   ایذوق پچ زدم: توروخدا مجبور شو! ب  با

 . دمیرو شن  رهیاومدن دستگ   نییپا  یگذشت و بعد صدا  قهیدق  چند

 تر شده بود.  کینزد  صداش

 دار... گرفته و خش  شبید  مثل

روم و مال  نسبتا  
 
 گ فت: زمانه خانم...   میا

 هم فشار ندم تا پلکم نلرزه...   یهام رو رو کردم چشم   یسع

 ...زدی قلبم تند م  جانیشدت استرس و ه  از

 هم صداش رو بشنوه!   حیمس  دادمیقلبم بلند بود که احتمال م   یتپش ها  یصدا  قدراون

رامش رو حفظ کنم.
 
 سعی کردم ا

 اما سخت بود. 

 زمانه!   گهیداد زد: ِد بلند شو د  یکالفه و عصب  د،ینشن  یجواب  یصدام زد و وقت  صورتن یهم به هم  گهیبار د  کی

گاه بود!  دنمیجا پر  از
 
 ناخودا

 اصال  انتظار داد زدنش رو نداشتم!   ه،ی اول  میاون لحن مال  با

 .دینگاهش من نبودم، اما بلند شدنم رو د  ریمس  کهنیا  با

 !یخودت رو به خواب بزن  یچنان قصد داشتصدات زدم... اما هم   یلیخ  تر انداخت و گ فت:  نییرو پا  سرش

 شدم و سرم رو چرخوندم؛  بلند

 . خت یام رشونه   یکه موهام رو   ی طور 

 _ خواب بودم! 

 هم نگاهم نکرد!   باز



 زمانه یزماِن ب

127 
 

 ... ایب  عی! سریسمت در رفت و گ فت: نبود  به

حال انقدر هم بهش زل نزن، گردنت   ؟ینیبی عظمت خلقت رو م  ه؛یبیعج  دهیپا چه پد  نیخنده و تمسخر گ فتم: ا  با
 ! رهیگیدرد م

قا؟  ینگاهم کن  یترسی زدم و گ فتم: نکنه م  یرو نداد که بشکن  جوابم
 
 حاج ا

 در نشست، اما بازش نکرد.  رهیدستگ  یرو   دستش

   یتو
 
 کمد به خودم نگاه کردم.  نهیا

 بود.   شهی مثل هم  امافه یشده بودم، اما ق  داریتازه از خواب ب  کهنیا  با

 برگشتم.   حیراحت شد و به سمت مس  المیخ

 .نییپا ایو گ فت: زودتر ب  دیکش  یقیعم  نفس

 م...   حیمس   نیاش گذاشتم و گ فتم: ببشونه   یرو رو   دستم

 .چوندیدستم رو گرفت و محکم پ  یحرکت ناگهان  هی  تو

 کرده بود!  رمیهم غافلگ  باز

 شدت درد مچم اشک تو چشم هام جمع شد.   از

خرش با این وحشی بازی 
 
 داد. ام میهاش  سک ته ا

 طوری بوده؟خیلی دوست داشتم بدونم رفتارش با الناز هم این 

 خب البته که نه... 

 الناز عشقش بود...

 اش بود...سوگلی 

 همسرش بود...

 حتی مادر پسرش هم بود! 



 زمانه یزماِن ب

128 
 

 واقعا  خوش به حالش!

 شد و من توی افکار پوچم غرق شده بودم. نان بیشتر می چفشار دستش هم 

 ؟یکنیم  کاری : چدمیضعف نال  با

 رو ندارم زمانه! دور من رو خط بکش!  های باز   نی_ من حوصله ا

 بغض گ فتم: چرا؟!  با

ورد و گ فت: چون من پر از النازم!   نییپا  یرو کم  سرش
 
 تر ا

 وجود نداره!  گهیرو تکون دادم و گ فتم: اما الناز د  سرم

 !ومدیحرفم به مذاقش خوش ن  نیا  انگار

 ! اریگ فت: اسم الناز رو به زبونت ن  یدستم رو محکم تر فشار داد و با لحن بد  مچ

 اشک هام نداشتم!   زشیر  یرو   یکنترل  گهید

 ور! شو اونمشت زدم و گ فتم: گم   اشنه یبه س  هیگر  با

 نگذشته بود که مچم رو ول کرد و عقب رفت.  ی ز یچ

روم کنه.  یو سع  دیکشیم  ق یعم  ینفس ها  مدام
 
 داشت خودش رو ا

 و به سمت در رفتم.   دمیبه اون، لباس هام رو با عجله پوش  توجهیمن ب  اما

 رفتم.  رونیو از اتاق ب  دمیهام رو پوش  ک فش

 خودمون نبود که الیاس اجگجازه نده با ک فش توی خونه راه بریم!جا خونه  این 

 _ زمانه؟ صبر کن! 

 نکردم تا حرفش رو بشنوم.   صبر

 هم بهش زدم!   یتنه محکم   ضه،ینبودن عر  یخال  جهت

ست  اشک
 
 مانتوم پاک کردم.   نیهام رو با ا



 زمانه یزماِن ب

129 
 

را   خداروشکر
 
 نکرده بودم؛  شیهنوز ا

ن با  وگرنه
 
 . فتمر یم  رونیبا چهره جوکر ب  د یال

 هنوز تو بهت چند دقیقه پیش مونده بودم.

 مسیح... 

 رسما  من رو پس زد!

 فقط به دلیل عشق عمیقش به الناز. 

 قدر من رو دوست داشته باشه! کاش یک نفر هم بود که این 

 کار کرده که مسیح انقدر عابد و زاهدش شده؟یعنی الناز چی 

 خالی باشه. دونم چرا انتظار داشتم مثل دیشب خونه  نمی 

 اما برادر مسیح و همسرش، برگشته بودند.

 شناختمشون؛ من که نمی 

 اما احتمال  خودشون بودن دیگه.

 کاناپه کنار هم نشسته بودن.   ی رو   جوونیزوج  

 رو بهشون گ فتم: سالم!   یلبخند تصنع  با

 اش اومده بود.به خونه   حیکه همراه با مادر مسیه  همون  دختر،با کمی دقت فهمیدم  

 کردن.   یازم تشکر و عذرخواه  روزیبابت د  یمیگرم و صم  یلیدو به احترامم بلند شدن و خ  هر

 من عجله دارم.   دیجوابشون رو دادم و گ فتم: ببخش  ی سرسر 

ژانس زنگ م  اشی به سمت گوش  عیسر  حیبرادر مس  ماکان،
 
ن به ا

 
 . زنمیرفت و گ فت: ال

 .ستین  ی از یکردم: ممنونم! اما ن  مخالفت

ورد و گ فت: کس  نییرو پا  یگوش
 
 ! رسونتتونیم  حیمس  د؛یاگه نه تعارف نکن  اد؟یدنبالتون م  یا
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 نگاه کردم.   حیرو چرخوندم و به مس  سرم

 .وقت پایین اومده حتی نفهمیدم چه 

 . رفتیور م  اشی داده بود و با گوش  هیتک  واریبه بحث ما، به د  تفاوتیب

 تنه کوچولو زدم، باعث شد دوباره سگ بشه!   هیجوابش رو ندادم و بهش    کهنیا  انگار

گ فت: خودم    یانگاه کرده بود، دوباره نگاهش رو به من داد و با لحن شرمنده   حیهم که مثل من به مس  ماکان
 ! رسونمتونی م

 ! ست یسگ زرد برادر شغال ن   پس

 .بردیو شعور برادرش رو به ارث م  کم از اخالق  هیماکان بود،    هیشب  با  ی ظاهرش که تقر  ی جا  کاش

 . خدانگهدار! رمی! خودم مست یزدم و گ فتم: تعارف ن  یلبخند

 رسوندنم نکرد.  یبرا  یتالش   حیباز هم مس  رم،یگ فتم خودم م  کهنیا  با

 اش هم هماهنگ نکرد که من رو برسونه! با راننده   یحت

 رو هم نداد.  امی خداحافظ  جواب

 دم؛ یساعت بعد به خونه رس  می شدم و کمتر از ن  یسوار تاکس  ناچارا  

 در رو باز نکرد.   یزنگ زدم کس  یهر چ  اما

 پام زدم و گ فتم: من اگه شانس داشتم که اسمم زمانه نبود؛ بهشته بود!  یبه سنگ جلو   یلگد  کالفه

 ! یستیحرفم گ فته بود: خداروشکر کن جهنمه ن  نیافتادم که در جواب ا  اسیحرف ال  ادی

ه الیاس! 
 
 ا

 نیاز داشتم یه دل سیر باهاش حرف بزنم.

روم کنه...حرف زدن با الیاس، تنها چیزی بود که می
 
 تونست حال خرابم رو ا

 کنم.  دایرو پ  دمیرو گشتم تا کل  فمیک
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 فقط یه روز از الیاس دور بودم و دلم براش تنگ شده بود!

 کردم. دایرو پ  دیکه داشتم، بالخره کل  ی  یانبوه خرت و پرت ها  نیب

 رو باز کردم و وارد شدم.  در

 در نبود. یترانه که جلو  یها  ک فش

 خودش هم نباشه!  دوارمیام

 . نیستهم خونه    اسیال  چ،یترانه که ه  دمیوارد خونه شدم فهم  یوقت  اما

 کاناپه انداختم.  یو خودم رو رو   دمیکش  یپوف

 رفته بود؛   حیبه شرکت مس  حتما  

 ! لهیامروز که تعط  اما

 . گردهیرفته، تا قبل از ناهار هم برم  رونیداشته و ب  ی کردم خودم رو قانع کنم که کار   یسع

 زنگ زدم و غذا سفارش دادم.  یشگ یتصور به رستوران هم  نیا  با

 !ومدیشام هم ن  یناهار، بلکه برا  ی نه تنها برا  اسیال  اما

 . شدمیمدتش نگران م  یکم داشتم از نبود طولن  کم

 قاشق غذا بخورم.   هینتونستم    یقدر مضطرب بودم که حت  اون

 نه ناهار و نه شام!   ،صبحانه  نه

 . ستمیپاهام با  یرو   تونستمی نم  گهید

شپزخونه نشستم.   نیزم  یتر اومدم و رو   نییداده بودم، پا  هی تک  واریکه به د  طور همون 
 
 سرد ا

 زدم!   هیگر  ریکم بغضم شکست و ز  کم

 ته بودم؛ رو پشت سر گذاش  یادیز  مشکالت

 تر بودن.بزرگ  اس،یکه از چندساعت نبودن ال  یمشکالت
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 !کیفرق کوچ  هیبا    اما

 ...کردیکنارم بود و کمکم م  اسیموقع ها ال  اون

 در کار نبود!  یاسیحال ال  و

 بار بهش زنگ زدم.  چند

 خاموش بود...  اشی گوش  اما

 نشه، ازش خبر گرفتم.  اسیکه متوجه نبود ال ی ترانه زنگ زدم و طور   به

 نداشت.   ی اون هم خبر   اما

 هاش هم زنگ زدم؛ چندتا از دوست   به

 ! دمینرس   یا  جهیباز هم به نت  اما

 اجازه گرفته بود.  اسیموندنم از ال  یبرا  حیمس  شبیافتاد د  ادمیکه    شدمی م  دیداشتم ناام  گهید

 خونه بوده؟  شبید  اسیال  یعنی

 . گشتمی م  حیمخاطب هام دنبال اسم مس  نیب

 کردم...  داشیبالخره پ  و

 تماس فشار دادم.  نهیگز  یو انگشتم رو رو  دمیکش  ق یتا نفس عم  چند

 هم سردتر بود جواب داد: بله؟  شهیکه از هم  یلحن  با

 رو با زبون تر کردم و گ فتم: سالم!   امده یخشک  یها  لب

 نداد!  یجواب  اما

خه د  ؟ی خبر دار   اسیاز ال   نمیبب  خواستمیادامه دادم: م  دوباره
 
 ... شبیا

 رفته.  ادشی  کهنیشرکت اما مثل ا  ادی. امروز هم قرار بود بدمشیند  گهید  شبیو گ فت: از د  دیحرفم پر  نیب

 بغض گ فتم: باشه! ممنون.  با
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 ! د ینچرخ  یکردم زبونم به خداحافظ  ی هرکار   اما

 کس رو نداشتم!   چیه  اسیجز البه   من

 بود...  حیتنها پناهم مس  حال

 شده؟  ی ز یسکوت، بالخره لب باز کرد و گ فت: چ  قهیاز چند دق  بعد

هسته
 
 گ فتم: نه!   ا

 !؟ی جواب داد: پس چرا بغض دار   ی تر   میبار با لحن مال  نیا

 رم؛ یزبونم رو بگ  یهم نتونستم جلو  طیاون شرا  تو

 کنه؟ی لنازه که ناراحتت ما  هینکنه بغضم هم شب   هیگ فتم: چ  یلحن بد  با

 ه؟یچ  یدونی گ فت: اصال  م  یمکث نسبتا  طولن  هیاز    بعد

 ! ه؟یرو به دندون گرفتم و گ فتم: چ  ناخنم

 بکن!   ،یکنی م  ی_ به درک! هرغلط 

 شد.  لیباصدا تبد  هیگر  هیتر و کم کم به  بزرگ و بزرگ  بغضم

ن
 
 بوق ممتد رو بشنوم؛   یمنتظر بودم صدا  هرا

 تماس خاتمه بده.   نی انگار قصد نداشت به ا  اما

 گرفت.هام هرلحظه اوج میصدای گریه 

 حالم بد بود.

 خیلی بد! 

 .شده یچ  نمیکن بب  فیعر زدن تعر  ینکن زمانه! به جا  هی گ فت: گر  کالفهمسیح  

 ... موشه! ... هم... خااشی ! گوش ستی... ناسیگ فتم: ال  دهیبر  دهیبر

 نگران نباش.  ؛تموم شده  اشی دخترخوب! حتما  شارژ گوش  ستیکه بچه ن  اسیال  لحنش کمی مالیم تر شد:
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روم نکرد!   نیا
 
 حرف هاش اصال  سوزش دلم رو ا

 هام رو پاک کردم؛   اشک

 شد.   سیدوباره صورتم خ  هیچندثان  یط  اما

 ! ح؟یاسمش رو صدا زدم: مس  هیهمون حالت گر  با

 باز هم جوابم رو با سکوت داد.  و

 دنبالت.   امیدوباره صداش بزنم که گ فت: حاضر شو ب  خواستمی م

 از جام بلند شدم و گ فتم: کجا؟  ی زناهارخور یبه لبه م  هیتک  با

 .یکه تنها باش  شهی. نمومدیفردا ناصال  تا فردا پس  دی. شامیاطراف رو بگرد  نیا  می... بردونمیم_ چه 

 ش مهم بود؟تنها موندن من برا

 شاید باز هم چون شبیه النازم! 

 ی همکار و دوستش هستم. که خواهر خونده خاطر این شاید هم به 

 شاید چون پرستار مهرزادشم... 

 و شاید...

 نه! 

 شد! این احتمال ابدا  حقیقی نمی

ن حاضر م  ینفس
 
 . شمیگرفتم و گ فتم: باشه! ال

 تماس رو قطع کرد.  حرفیب

 رو کنار گذاشتم و لباس هام رو عوض کردم.  یهم گوش  من

 رفتم.   نییبعد تک زنگ زد و من هم با عجله در رو قفل کرده و پا  قهیدق  ستیب

 در پارک شده بود.   یجلو  قا  یدق  نشیماش
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 با قدم های کوتاه به سمتش رفتم.

 بینمش، حسابی استرس داشتم... انگار بار اولیه که می 

 دن بهش نشستم. رو باز کردم و بدون نگاه کر   در

 نگاه نکردنم دلیل خاصی نداشت. 

 کشیدم. شاید ازش خجالت می 

 و چه مسخره! 

هسته
 
 گ فتم: سالم!   ا

 خاموشه؟  اشی بار جوابم رو داد: سالم. هنوز گوش  نیا

ن زنگ م   رونیب  بمیرو از ج  امی گوش
 
وردم و گ فتم: ال

 
 . زنمیا

 خاموش شد!   امینشست، گوش   اسیاسم ال   یکه دستم رو   نی هم  اما

 این چند روز خونه ماکان بودنم، باعث شده بود باتری موبایلم خالی بشه. 

 رفت شارژش کنم.  ادمیو گ فتم:    دمیکش  یپوف

 زنگ بزن.  نیرو به سمتم گرفت و گ فت: با ا  اشی گوش

 رو از دستش گرفتم.   یگ فتم و گوش  یممنون

رومی فشار دادم که صفحه گ
 
 وشی روشن شد. دکمه روشن کنار گوشی رو به ا

 مو و پالت رنگش بود. و قلم  یعکس مهرزاد با صورت رنگ  اشنهیزم  پس

 با لبخند انگشتم رو روی صورت مهرزاد کشیدم. 

 دلم برای اون هم تنگ شده بود!

 نگاه کردم.  مسیح  رخ  میرو چرخوندم و به ن  سرم

 اد.تکون د  هیاون هم نگاهم کرد و سرش رو به نشونه چ  ام،رهینگاه خ  دنید  با
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 . خوادی_ کد م

 دوازده.   ست،ی گ فت: ب  یگرفتن گوش  یرو به سمتش گرفتم تا پسورد رو بزنه اما به جا   یگوش

 دوازده؟  ست،یب

 همون دوهزار و دوازده...   یعنی

شنا بود.  یلیعدد خ  نیا
 
 برام ا

 مچ دستش تتو کرده بود.  یکه رو   هی خیکه فکر کردم متوجه شدم تار  یکم

 فرمون بود نگاه کردم. یرو چرخوندم و به دستش که رو   سرم

ور   ستیب
 
 دوهزار و دوازده!   لیا

 ای لعنت به این تاریخ که همه جا هست... 

 ! نهیمتوجه نگاهم شد که گ فت: همگویا  

 ه؟ی خیبار به صورتش نگاه کردم و گ فتم: چه تار  نیا

 کرد و گ فت: مرگ الناز!   یمحو  اخم

 ! هینحس  خیچه تار  نیا  دونستمیم  دیشا

 از زبون خودش بشنوم تا باور کنم!   خواستی دلم م  اما

ور به نظر میقدر عذابچه 
 
 رسید؛ ا

غوش گرفته بود!
 
 این که همه زندگی مسیح رو الناز در ا

 وقت قرار نبود فراموشش کنه؟واقعا  هیچ

 کنم... فکر نمی 

 ؟یرفت زنگ بزن  ادتی_  

 رو تکون دادم و گ فتم: نه!   سرم
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 کرد.  رییتغ  نهیپس زم  رو وارد کردم و باز شدنش، عکس  کد

 شد.   سیو چشم هام خ  اوردمیطاقت ن  گهیبار د  نیا

روم رو   زیاشک از گوشه چشمم ل  قطره
 
 افتاد.  ی دختر چشم عسل  یلب ها  یخورد و ا

 !دادیالناز رو م  یبو  ح،یمس  یگوشه زندگ  گوشه

 ؟یزنیکنسول گذاشتم که نگاهم کرد و گ فت: زنگ نم  یرو رو   یگوش

 نگاهش کردم.  رهیو خ  دمیجام چرخ  سر

 خب، نزن.   لهیبال انداخت و گ فت: خ  شونه

 !؟یدی_ چرا عذابم م

 بال رفته گ فت: من؟!   یابروها  با

 افتاد.  نیکه ک ف ماش  دمیکوب اشی به گوش   یمشت  یعصب

 نه؟  یکنیعمدا  م  ؟یچ  یعنی کارها    نیحرص گ فتم: ا  با

 الناز برام زنده است.   یبفهم  خوامینگاهم کرد و گ فت: فقط م  تفاوتیب

 _ اما اون ُمرده!

 صورتش گرفتم.   یفرمون برداشتم و جلو  یرو از رو   دستش

 ُمرده!  یتتو کرد  جان یکه ا  یخیتار  نی گ فتم: تو هم  یبلند  یصدا  با

 ! حیزدم: الناز ُمرده، مس  غیج  بارن یا

ورد تا تورو با  دستش
 
 دهنم بکوبه؛  یل ا

خر    اما
 
 شد و به جاش داد زد: بتمرگ سرجات زمانه!   مونی پشلحظه ا

 نشدم؛   مونی من برخالف اون پش

وردم و با تمام قوا تو  مشتم
 
 !دمیصورتش کوب  یرو بال ا
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 . دیکش ق یکوتاه چشم هاش رو بست و نفس عم  هیثان  چند

روم   یکم
 
 تر شد گ فت: تو چه مرگت شده؟! که ا

هن؟! ب  ایجنست از سنگه    نمیبب  خوامی _ م
 
 ! قلبیاحساس ب  یا

 زدم!   هیگر  ریصورتم گذاشتم و با تمام وجود ز  یحرف دست هام رو رو   نیپشت بند ا  و

 مقابله با مشکالت رو نداشتم!   یبرا  یتوان  گهید

 بشم. ها گریه کنم تا خالی  خواست ساعت دلم می 

 خالی از این همه درد... 

 ام... از نبود خانواده

 از غیب شدن ناگهانی الیاس...

 همه دویدن و نرسیدن... از این 

 محلی های این مرد سنگی... از بی

 و از دوست داشتنش! 

 .ستادیاز حرکت ا  نیماش

 باز و بسته شدن در اومد.   یبعد هم صدا  یکم

 کجا رفته...  نمیرو بلند کردم تا بب  سرم

 رفته بود.  نییپارک کرده و پا  میکه توش بود  یجاده خلوت  کنار

روم تر شده بودم...   یکمحال  
 
 ا

ه
 
 بود پاک کردم.  بمیج  یکه تو  یو اشک هام رو با دستمال  دمیکش  یا

 کار کردم! فهمیدم چی تازه می

 باز هم توی عصبانیت تصمیم گرفتم... 
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 که بهش سیلی زده بودم رو ببینه. نگاهم دوباره از پشت پنجره بیرون دوید تا مردی  

 رسید! یک ثانیه نبودنش جلوی چشمم هم وحشتناک به نظر می 

 راستی... 

 من زدمش، نه؟!

 خب اون هم عصبی شد... 

 اما روی من دست بلند نکرد!

 ام رو جبران کنه.برای بار هزارم نفس عمیقی کشیدم تا تنگی نفِس بعد از گریه 

 افکارم متنفر بودم... از غوطه ور شدن میون  

 افتادم.  نیزم  یکه پاهام سست شد و رو   امیب  نییرو باز کردم و خواستم پا  در

 ؟یکنیم  کاریبه سمتم اومد و گ فت: چ  عی سر  حیمس

 نشستم.   یخاک  نیزم  یو رو   نیداده به بدنه ماش  هیجا، تکرو پس زدم و همون  دستش

 . و کنارم نشست  دیکش  یقیهم نفس عم  اون

ر 
 
 نخوردم... واسه همون ضعف کردم.   ی ز یصبح چاز    ومی گ فتم:با صدای ا

 نه.   ایهست    ی ز یچ  نیتو ماش  نمیجاش بلند شد و گ فت: صبر کن بب  از

 برگشت.  کیبعد با دو سه تا ک  قهیدق  چند

 نبود.  یادیز  زیبار چ  نی! اما اکنهیپر م  هاشیداشبورد رو از خوراک  شهیکنارم نشست و گ فت: مهرزاد هم  دوباره

 . هیکاف  نی رو از دستش گرفتم و گ فتم: ممنون. هم   کیک  بسته

خه واقعا   رسمی وقت ها از دستت به مرز جنون م  یکه زدمت! بعض  دیگ فتم: ببخش  خوردمیرو م  کیکه ک  طور همون 
 
. ا

 !یاحساس  یدل و بسنگ 

 دل! بهم نگ فته سنگ  ی! تا حال کس؟یجدبا صدای زیباش نجوا کرد: 
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 دوباره تکرارش کنم!  یخوای بهش انداختم و گ فتم: اگه م  ینگاه  مین

بار بهم گ فته    هی  لی! الناز هم اون اوایشناسیخاطره که من رو نم  نیحرفت به ا  نیجا شد و گ فت: اتو جاش جابه  یکم
 بود...

 مقابلم باشه.   رخشم ینشستم که ن  ی و طور   دمیچرخ

 !یدرو هم ذله کرده بو  امرز یگ فتم: پس اون خداب  کنجکاو

گاه بهش سبه روبه   رهیخ  طور همون 
 
زدم و گ فتم    یلیرو، سرش رو تکون داد و گ فت: دعوامون شد؛ من هم ناخودا

شنا کرد! ا  یلعنت بر پدر و مادر کس
 
 ! باعث شد خیلی ناراحت شهحرفم    نی که من رو با تو ا

گاه؟! خب حق داشته ناراحت بشه...   بهت
 
 زده گ فتم: ناخودا

 ؛نداد  یجواب

 خاطراتش غرق شده بود.   یتو  انگار

 خاطراتش با الناز!

 گ فتم که... 

 انداخت! هر چیزی اون رو به یاد النازش می

شغال خوراک  یتو  یسنگ
 
هم  گ فتم: پس انقدرها    کردم،یکه به سمت کوه مقابلم پرتش م  یهام گذاشتم و در حال  ی ا

ن هم فقط عذاب وجدان دار ی دوستش نداشت
 
 ...ی . ال

 کرد!  اموونهیبودم! اما اون شب با کارهاش د  اشوونهیکرد و گ فت: من د  یظ یغل  اخم

 ! کنمیم  اشی استور حتما   ! فردا  ... نی سنگ  یحرف ها  نیفکر کردم و گ فتم: از ا  یکم

شکل بود. صداشون،    هی  قا  یخواهر داشت... دوقلو نبودن اما چشم هاشون دق  هیبه حرفم، گ فت: الناز    توجهیب
 موهاشون، ظاهر و اندامشون کامال  مثل هم بود.

 ؟ی_ عاشق خواهرش شد

روم نگاهم کرد  نیا
 
 .بار ا
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گاه سرم رو سوالی تکون دادم.
 
 نگاهش طوری بود که ناخودا

روم، گ فت:
 
 ! ؟ی چرا انقدر به چرت گ فتن عالقه دار   با همون نگاه و لحن ا

بود   ی... چیرو   یقشنگ زوم کرد  یگیکه تو م  ی طور   نیگ فتم؟! خب ا  یچپ نگاهش کردم و گ فتم: چه چرت  چپ
 اسمش؟! 

 _ دلناز! 

 بهم القا کرد!   یحس بد  هیاسم    نیا  انگار

 بود...   بیعج

 سر تا پام رو فرا گرفت.   یواقعا  حس بد  اما

 بوده.  ی باز   هیفقط    امیدوستم نداشته و اومدنش به زندگ  دمیدروغ بزرگ... فهم  هی_ الناز بهم دروغ گ فته بود!  

 !؟یا  ی _ چه باز 

 ابروهاش پررنگ تر شد.  نیماب  اخم

  یت یبرام اهم  زهایچ  نیباهام ازدواج کرده. ا  یا  گهید  لیاولش به دل  دمی_ گ فته بود دوستم داره... اما بعد فهم
 ناراحتم کرد.   دمیرو شن  انیرو بهم نگ فت و از دلناز جر  قتیاومد حق  ایمهرزاد هم به دن  یوقت  کهن ینداشت. اما ا

باعث شه ازش متنفر    تونستی نم  زی چ  چیه  دم؛یپرستیو گ فت: فقط ناراحت شدم! من الناز رو م  دیکش  یقیعم  نفس
 شم. 

 زل زد؛  یبه نقطه نامعلوم  حرفیب  قهیدق  چند

 !ش؟یدیتر شدم و گ فتم: بخش  ک یبهش نزد  یحرف هاش رو ادامه بده، کم  خواستمی که م  من

 _ نه! 

 تعجب گ فتم: نه؟!   با

. مهرزاد رو هم با خودم بردم و براش پرستار  نمشیبب  خوامی نم  گهیهم بدون نگاه کردن بهم ادامه داد: بهش گ فتم د  باز
 نذاشت قبولش کنم!  امی اما غرور لعنت  تونه؛ی اد نمکرد و گ فت بدون من و مهرز   یگرفتم. چندبار اومد، عذرخواه
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 کم نفس هاش تند شد و صورتش از خشم، سرخ!   کم

ور   ستی_ ب
 
رزوهام رو کشتم    لیا

 
دوهزار و دوازده! سالگرد ازدواجمون بود و الناز کنارم نبود! اون شب تک تک ا

 الناز بود... من خودم الناز رو کشتم!   نشونیزمانه! بزرگ تر

 .رو تکون دادمبهت سرم    با

 شد! انگار داشت خطرناک می 

سمون افتاد. 
 
 نگاهم به ماه کامل توی ا

 نکنه... 

 خدای من! 

ن کم کم داره وحشی میشه؟نکنه مسیح یه گرگینه 
 
 ست و ال

 روم بذارم!کم مونده بود از دست خودم جیغ بکشم و سر به همون کوه روبه

 فقط همین مونده بود! 

 رسید... کنار، مسیح واقعا  خطرناک به نظر می افکار پوچ و مزخرفم به  

هسته  
 
 ! ؟یچ  یعنیگ فتم:  ا

 براقش نگاهم کرد.  یرو چرخوند و با چشم ها  سرش

 چشم هاشه، برق اشکه!   یکه تو  یبرق  شدینم  باورم

لودش من هم گر  دنید  با
 
 گرفت.  امه ی نگاه اشک ا

 ریخت! نباید جلوی من اشک می

 هام میشه... مونه و کابوس شبمم می ها جلوی چشاین صحنه قطعا  تا سال

 قدر دوستش دارم! فهمید چهکاش مسیح می

 ای که الناز رو دوست داشت... شاید به همون اندازه 
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 و چه تلخ بود ماجرای ما!

  الیخ  حال خرابیجا بود و من احمق تو  به خونمون رفتم. دلناز اون   یبا هزار بدبخت  هوشیار نبودم...وار گ فت:    زمزمه
 و...   دیو کادو سر رس  کیبشه، الناز با ک  ی ز یچ  کهن یکردم النازه! قبل از ا

 رو برگردوند.   صورتش

 شدت گرفت...   اشه یکنم گر  فکر

رومش کنم.سعی نمی 
 
 کردم ا

 چون حال خودم بدتر بود! 

 ریختم! اشک می  با هر قطره اشک اون، من دو قطره

روم تر شد، ادامه داد: الناز که ما رو با هم د  یکم
 
 شد؟یبعدش چ  یدونی رفت! م  د،یکه ا

 جواب دادم: نه!   اومدی که از ته چاه در م  ی  یرو تکون دادم و با صدا  سرم

هن پارهکه    ینیکه واسه تولدش گرفته بودم، ته دره رفت! همون ماش  ینیزد و گ فت: با ماش  یشخندین
 
هنوز    هاشا

 ! اطمه یگوشه ح

 حس کردم نفسم بال نمیاد.

 اومد؛از الناز خوشم نمی 

 شاید حتی ازش بیزار بودم.

دم رو به درد می
 
ورد.اما این سرنوشت تلخ، دل ا

 
 ا

خرس  نیرو بال گرفت و گ فت: بعد اون شب، از الناز ا  دستش
 
که   یمرگ  خی کادوش بود، برام موند و تار  نیاعت که ا

 بمونه الناز رو من کشتم!   ادمی  شهیتتوش کردم تا هم

 و زبونم قفل شده بود.  بزنم  تونستمی نم  یحرف  چیه

 بالخره همه تکه های پازل کنار هم چیده شده بودن. 

 من گذشته مسیح رو فهمیده بودم... 
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رومم نکرد.  اما این
 
 موضوع ا

 چرا؟!

 دونم... خودم هم نمی 

 برای اولین بار بود که کمی از جبهه مسیح بیرون اومده بودم.

 مقصر بود.  ی  یجورا   هی  چون

 جفتشون شد...  یکرده بود و باعث تباه  یناخواسته خودخواه   حیمس

 شون... تباهی زندگی

 و عشقون.

 . و مهرزاد طفلک که عاشق مادرش بود

 ی برای زدن نداشتم. واقعا  حرف

 چنان قصد داشت سکوت رو کش بده. مسیح هم هم 

 . شتریهم ب  دیساعت گذشته بود؛ شا  مین

 . میکلمه هم حرف نزد  هی  کدوممونچیه  اما

روم تر شده بود.  حیمس  حال
 
 ا

 من هم. 

 . دمیخودم رو جلوتر کش  یکم

 !م؟ی اش گذاشتم و گ فتم: برشونه  یدستم رو رو   دبع

ورد و به صورتم زل زد.   سرش
 
 رو بال ا

 ! ی ذار یخونه من نم  یپات رو تو  گهیشد، د  دایکه پ  اسی_ ال

 شوکه شدم که توان حرف زدن نداشتم...   اشبا این جمله یهوی  ی  قدراون
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 رو بپرسم.   لشیبار دهنم رو باز کردم تا دل  چند

 هربار نتونستم!   اما

 اش نذارم، بدترین مجازات دنیا بود!که پا توی خونهاین 

 چین تنبیهی رو برام در نظر گرفته بود؟کار کرده بودم که هم اما مگه من چی 

 رو بگیره، نه؟  قصد داشت جونم 

 کرد...انصافی میداشت بی 

 فقط چون عاشقشم؟

که سر من و    ی  یکنم و بالها  داتیاستانبول، قسم خوردم که پ  یرفت  یداد و گ فت: وقت  رونیرو محکم ب  نفسش
ورد

 
که    یک یپالست  یها  یباوجود جراح  دمت،یو د  یبه شرک تم اومد  اسی! اون روز که با الارمیرو سرت ب  یخواهرت ا

 نه زمانه!  ،ی شناختمت! تو دلناز   یداشت

 و زیر و رو کرد؛دلم  هاشحرف 

 جا روی زمین خم شدم. ام گذاشتم و همون رو روی معده  دستم 

 زدم؛فقط عق می

 ام نبود که خالی بشه... چون هیچی توی معده 

 ! دلناز

 کرده بودم... دایرو پ  تمیبالخره هو  پس

 نداشتم.   یحس خوب  چیبرخالف تصورم، ه  اما

 واقعا  من خواهر النازم؟  یعنی

 ! ح؟یو خواهرزن مسمهرزاد    خاله

 و همسرماکان درست گ فته بودن؛  حیو مس  مهرزاد
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 خواهرشم.   چون  النازم!  هیواقعا  شب  من

 برام سخت بود...  درکش

 سخت!   یلیخ

 بزنم.  یرو با بهت تکون دادم، اما باز هم نتونستم حرف  سرم

 بهم وارد شده بود.   یبزرگ  یها  شوک

دم بد قصه خودت بود  یو بعد بفهم  ینفر رو بشنو  ک ی  یقصه زندگ  کهن یا
 
وره!  ،یا

 
 واقعا  عذاب ا

ه
 
 از جاش بلند شد.توجه به حال بد من،  بیو    دیکش  یا

رامش روح الناز مشدم. به   مونی_ حال پش
 
هم بهم    اسی! ال یعوض شد  دمیمدت فهم  نی. چون تو ابخشمتی خاطر ا

 ... یات رو از دست دادگ فته که حافظه 

 دادم و از جام بلند شدم.   هیتک  ن ی هم دستم رو به ماش  من

ن
 
 وقت سکوت کردن نبود...  ال

 ... کردمیم  اشی راض  زدم،یحرف م  دیبا

 ! تو و... مهرزاد! نمتون؟ینب  گهی... دیعنیگ فتم:    فیضع  ی  یو با صدا  یباز کردم و به سخت  لب

تا بتونه   یایسمتش ن  گهیکن د  ی. مهرزاد بهت وابسته شده؛ سعوقتچ یگ فت: نه! ه  رحمانهید و برو تکون دا  سرش
 فراموشت کنه. 

 شد.   نیبدون توجه به من، سوار ماش  و

 ! چرخهی داره دورم م  ا یکردم دن  حس

 ...یکه سوار چرخ و فلک شده باش  یمثل وقت  درست

 چرخ و فلک زندگی!

 یه روز یکی میاد...
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 هم میره! و یه روز  

 شاید بهتر بود رفتنم از پیش مسیح رو بپذیرم...

 دادم تا تعادلم رو حفظ کنم.  هی تک  نیماش  به

 بدون مهرزاد هم برام سخت بود؛  یتصور زندگ  یحت

 خودش رو داره.  جایکه    حیمس

 !کردمی رو هضم م  قتیکم کم داشتم حق  انگار

 بلند شد. هقم  ام فرود اومدن و به مرور هق  گونه  یهام رو   اشک

 رو خفه کنم.   امه یگر  یکردم صدا  یگذاشتم و سع  امینیدهن و ب  یرو محکم رو   دستم

 بود!  سخت

 خودش!   گهید  مهیاز وجود من مهرزاده و ن  یمیکه ن  دیفهمیم  حیمس  کاش

 وجود نداشت...   یزمانه ا  گهید

 و مهرزاد بودن...!  حیمن، مس  سرتاسر

*** 

 کرد؛ ی بود و مثال  بر اعمال کارگران نظارت م  ستاده یا  حوصلهیو ب  کالفه

ن  اما
 
 جا بود.تنها، کالبدش ا

قا؟ کار ما تموم شد... 
 
 _ ا

 . دیگرفت و گ فت: خسته نباش  ینفس

 تون.با اجازه  میکنی رفع زحمت م  گهیممنون. د  یلی_ خ

 کرد.  شانی را پرداخت و تا دم در همراه   دستمزدشان

 خانه را از نظر گذراند.   دیداده و ظاهر جد  هیبه در تک  سپس
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 حق با زمانه بود!   دیشا

 . رفتیپذی بعد از حدود پنج سال، مرگ النازش را م  دیبا

 بسپارد.   یکه در قلبش بنا کرده بود را به دست فراموش  یاو و احساس پاک  توانستی هرگز نم  اما

 شود.  نشیگزیجا  توانستی نم  ی بشر   یبن  چیدر قلبش رسوخ کرده بود که ه  ی طور   الناز

 خانه بود.  لی وسا  رییتغ  نیکند، هم  جادیکه توانست ا  یتحول  تنها

ن شب شوم را به    حداقل
 
وردینم  ادیبا نگاه کردن به گوشه گوشه خانه، خاطرات ا

 
 ...ا

 مهرزاد را بلند کرد و به سمت اتاقش رفت.  یکادو

 به در زد و گ فت: اجازه هست؟!   یا  تقه

 ! خونه خودتونه.دییجواب داد: بفرما  یبا تخس  مهرزاد

 و کنار در گذاشت.  نیزم  یرا باز کرده و کادو را رو   در

 ! ی خواستیکه م  ی ز یهم از چ  نی_ ا

ن  یچ یکه ه  یاضیک تاب بلند کرد و دوباره نگاهش را به اعداد و ارقام ر  یچندلحظه سرش را از رو   مهرزاد
 
ها  از ا

 دوخت.   دانست،ی نم

ن درسم مهم تره!  یلیجواب پدرش را داد: خ  نی هم سرسنگ  باز
 
 ممنون! اما ال

 کند.  ی ر یشدنش جلوگ  یا از عصبت   دیکش  یقینفس عم  حیمس

 ه؟یچ  ینیبب  یخوای _ نم

 ممنون!  ..بهت نشون دادم. گ فتم که.   شیکه هفته پ  نهی هم بدون بلند کردن سرش جواب داد: همون ماش  باز

 در را بست و به سمت اتاقش رفت.  یحرص

 خط و نشان بکشد!   شیهم برا  یوجب  مین  نیمانده بود که ا  نی هم

 برخاست.  اشیزنگ گوش  یموقع صدااتاق کارش نشست که همان   یصندل  یرو 
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 را برداشت و منتظر ماند تا اول او صحبت کند.  یگوش   ن،ینام شاه  دنید  با

 ! ح؟یمس،  _ الو

 صاف نشست و گ فت: خودمم!   شیتمنا، سرجا  یصدا  دنیشن  با

 _ سالم! 

 . نمودی تمنا به او زنگ زده بود، شگ فت زده و متعجب م  کهن یا  از

 داشت...   یخوب  یل یتمنا رابطه خ  با

 شد.  لیاز جانب تمنا تبد  اهیس  ی، به نفرتمانند  رابطه خوب و خواهر و برادرانه  نیمرگ الناز ابعد از    اما

 . دانستی او را مقصر مرگ الناز م  تمنا

 ماس گرفته؟! با او ت  نی چه شده بود که با تلفن شاه  حال

 افتاده؟!  نی واسه شاه  یجواب سالمش، گ فت: اتفاق  یجا  به

شماره خودم رو جواب    دیباهات صحبت کنم... گ فتم شا  یموضوع  هیو گ فت: نه! خواستم درمورد    دیکش  یقیعم  نفس
 .یند

 . یندارم دختر خوب. تو کمر به قتل من بست  یزد و گ فت: من که با تو مشکل  یمحو  لبخند

 ! حیجواب داد: من خواهر تو رو نکشتم، مس  یلحن تند  با

ور، گ فت: الناز    نیخسته از تکرار ا  حیمس
 
. اگه تو حال فتهیبود! من که نخواستم اون اتفاق براش ب  زنمبحث عذاب ا

 دادم؟یمون راه م نهدلناز رو به خو  یکنیخودم بودم، فکر م

 ! ؟یابغض گ فت: پس چرا دوباره راهش دادب  تمنا

 چشمانش را بست و دوباره بازشان کرد.   هیچندثان

 به او خبر داده بود؟  یچه کس  باز

ورد
 
 خواهرم؟!  ادگاریبالسر    ی_ پس راسته! دلناز رو ا
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 !چاره یمظلوم بود الناز ب  چه

 را برهم زد...  اشیزندگ  ح،یداشتن مس  دیبه ام  خواهرش

 چند روز او را فراموش کرد...   یط  ،و زِن برادرش بود  یم یکه دوست صم  پوپک

 نبود!   بینصیهم در خاموش کردن چراغ عمرش ب  حیمس

  نیداشت، هم   ادیکرد و تا به امروز هم او را به    اشی مادرانه همراه   یحت   یخواهرانه و گاه  شهیکه هم  یتنها کس  ایگو
 تمنا بود.

 اخراجش کردم!  شیبه تو گ فته؟ چند ماه پ  ی_ ک

 ؟یکه چرا از اول استخدامش کرد  نهی. بحث ادونمی گ فت: م  ح،یسوالش جواب نداد و حول بخش دوم حرف مس  به

شک کردم که خودش   ،ی  یبایو عمل ز  یهمه جراح. با اونیدیاش رو از دست داده... صورتش رو هم که د_ حافظه 
 باشه. 

 قبول کرد زمانه پرستار مهرزادش شود و با درخواست کارش موافقت کرد.   به یاد روزی افتاد که

ن هم طی یک تصمیم چند ثانیه
 
 ای!ا

ن روز، برای لحظه 
 
 ای زمانه را الناز پنداشته بود! ا

ن دختر را همسان الناز دید.
 
 اما فقط لحظه ای، چشمان ا

ن قدر الناز را دوست داشت، که راضی نمی 
 
 ن بداند! شد کسی را با او یکساا

سوده شده بود، نفس  یکم  الشیکه خ  تمنا
 
ندونستم خودشه.    یگرفت و گ فت: من هم اون شب شک کردم... ول  یا

 ! ؟یدونستیپس تو هم نم

هسته
 
 جواب داد: نه!   ا

مده بود برا  ایکه در دلناز    ی ر ییاز تغ  خواستیم  دلش
 
 ...دیبگو  ش یهمان زمانه به وجود ا

 شد.   مانیدرجا پش  اما

 دوباره اعتماد تمنا را بسوزاند.   د یکرد که نبا  فکر
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ورد!  گاهیدر جا  ی ر ییچه که باشد، شاهدخت قلبش الناز بود و قرار نبود تغ  هر
 
 او به وجود ا

 ... داشتی باز هم او را مانند روز اول دوست م  گذشت،ی هم که م  هزارسال

 عادت کرده بود؛   یفقط کم  ،یکه به وجود زمانه کم  نیا  با

 .دادیمترجیح  نبودنش را    اما

 کند!  انتیاش خقلبش بلرزد و به عشق ُمرده  یلحظه ا  دیترسیم  دیشا

 ... گرید  دیهزاران هزار شا  و

 نزد.  ی گر یدخاص  حرف    تمنا

 کرد.   یو بعد خداحافظ  دیاز حال مهرزاد پرس  یکم

 . دیبا الناز دراز کش اشی میتخت مشترک و قد  یرو   یهم با خستگ  حیمس

ن اتاق را تغ  کی  یتالش کرد، نتوانست حت  هرچه
 
 دهد.   رییسوزن از ا

تخت وصل شده بود،   یرو شان که روبههرشب، عطر مخصوص الناز را در هوا پخش کرد و به عکس دونفره  مثل
 ماند.  رهیخ

 !خوردی زمانه هم به چشم م  ریتصو  رفت،یخاطرات الناز که در ذهنش رژه م  انیم

 نداشت او را دلناز بخواند...   دوست

 داشت زمانه و دلناز فرسخ ها تفاوت داشتند.   نیقی

 ساخته بود.   گرید  یو از دست دادن حافظه، از دلناز انسان   یفراموش  نیا

ن انسان جد  حیمس
 
 ! داشت ی دوست م  شتریرا ب  دیا

 ... طور ن ی هم هم  مهرزاد

ور بود...!   یموضوع کم  نینداشتند و ا  ی از حال او خبر   کی  چیه  اما
 
 عذاب ا

*** 
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   یرو روبه
 
 و رژم رو پررنگ تر کردم.  ستادمیا  نهیا

 نگاهم کرد.  رهیو خ  ستادیسرم ا  پشت

ن م  ه؟یزدم و گ فتم: چ  یطون یش  لبخند
 
تو گوشم و   یبعد که پاکش نکردم بزن  ؛یبد  ماتومیدر مورد رژم اولت  یخوای ال

  شتریروش! اون رو ب   نی! اما به نظر من از اول برو سراغ سوم؟یکردم، به روش خودت پاکش کن  ی اگه باز لجباز 
 ! پسندمی م

   یصبح که رفتم جلو  روزیافتاد د  ادمیزد و گ فت: نه!    یمحو  لبخند
 
  ه ی مواجه شدم! فکر کنم    ی رژ   نیچهم   هی با رد    نه،یا

دم د
 
   وونهیا

 
   لمیف  یحنه هااشتباه گرفته و ص  نیفیت  نسیفا رو یرو با ه  نهیا

 
 رقم زده بود!  چارهیب  نهیافتر رو با ا

 . دمیرو پشت گوشم زدم و به سمتش چرخ  موهام

 شد.   رهیهاش رو دور کمرم حلقه کرد و با عشق به صورتم خ  دست

   ی! اون رد بوسه رو ی  ی من تو  یرو یزدم و زمزمه وار گ فتم: ه  یلبخند
 
 سرم!   ریبود خ  ی دلبر   وهیش  هیهم    نهیا

 ؟یخوای م یفکر نکردم کار تو باشه! حال به جاش چ  ؟ی_ جد

 پررنگ تر شد.   لبخندم

 زدم: تو رو!  پچ

خدا   یگربه محض رضا  دونستمی مای! خوشم اومد! گرچه  سلیقهقدر هم خوشلمصب چه هم لبخند و گ فت:    اون
 . ستیروده راست تو شکمت ن  هیاون هم تو که  ،  رهیگیموش نم

بادمعده ناقابل به فضا پرت   هینبود که با    چیدر پ  چی! اگه روده پزم یعز  ستیکس روده راست تو شکمش ن  چی_ ه
 ! میشدی م

 هاش دور کمرم محکم تر شد... دست   حلقه

رومم مچرت گ فتن   نی کنارم باش! ا  شهیو گ فت: هم   دیلبم رو بوس  گوشه
 
! اما امان از نبودت... امان از  کنهی هات هم ا

 زمانه!  یاون زماِن ب

روم زمزمه کردم: هم   من
 
 ! حیهستم، مس  شهیهم مثل خودش ا

 کرد.  ریموهام گ  یلام لبه حلقه   نیگذاشتم و خواستم موهام رو از تو صورتم کنار بزنم که نگ  اشنه یس  یرو رو   سرم
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 ه؟یچه حلقه ا  نیو گ فتم: اه! ا  دمشیکش  کالفه

نرو گرفت و گ فت: صبر کن... موهات رو    دستم  تا بازش کنم...   نک 

 گردنش پخش کردم.  یداغم رو رو   یشدم و نفس ها  رهیاون فاصله کم، به چشم هاش خ  از

 رو باز کنم...  نیزمانه! صبر کن ا  زیعقب تر رفت و گ فت: کرم نر  یکم

و  ی رو از انگشتم خارج کردم؛ طور   حلقه
 
 شد.  زونیکه از موهام ا

 ! ست یجلو بردم و گ فتم: اصال  مهم ن  رو   سرم

 نکرد...   یهم مقاومت  حیمس

ورد و دستش رو پشت سرم گذاشت.   نییخمارش رو پا  نگاه
 
 تر ا

 بستم؛ اما به سرعت چشم هام رو باز کردم...  چشم

 اتاق خودم بودم! ی تفاوت که حال تو  نیا  با

 خواب بوده...!   هیفقط    زیرو درک کنم و بفهمم همه چ  طیتا شرا  دیطول کش  قهیدق  چند

ه
 
 نگاه کردم.  امی و به صفحه گوش  دمیکش  یا

رش!   باز
 
 هم ا

 نصفه بمونه...   نمیریش  یایباعث شده بود رو   یلعنت

 جواب بده.   یشد  داریدنبالت. ب  امیم  گهیدوساعت د  یکی  زم،یفرستاد: عز  امیشد، پ  دیاز جواب دادنم ناام  یوقت

 رفتم.  رونیاز جام بلند شدم و ب  یکرخت  با

 !گر؟یج  ی طور زد و گ فت: چه   یلبخند  دنمیبا د  ترانه

 ! ریخزدم و گ فتم: صبح به  یامه یهم لبخند نصفه و ن  من

رش دار   حیمس  هی!  و افشیگ فت: اوه ق  ی انرژ   با
 
هنگ دره؟ی غمت چ  گهید  ی ا

 
رو بخونن حالت سرجاش    ای! بگو برات ا

 !ادیب
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 پام زل زدم.   ریز  نیمتوقف شدم و به زم  سرجام

 ! ست؟یدرکار ن  یح یمس  گهید  دونستی تمنا نم  مگه

 کاسه خونم نگاهش کردم.   یبلند کردم و با چشم ها  سر

ورد...  ادیرو به    زینگاهم، انگار تازه همه چ  دنید  با
 
 ا

 رفت.  ادمی  اسی... به جون الدیلبش رفت و گ فت: ببخش   یاز رو   لبخند

ن کجاست؟!   دمیکش  یقینفس عم  کالفه
 
 و گ فتم: ال

 ... مسیح_  

 ! گمیرو م  اسی: الدمیحرص توپ  با

هان... تو اتاقشه. ول 
 
 نکن!  دارشیتازه خوابش برده؛ ب  ی_ ا

 رفتم.   ی  یگ فتم و به سمت دستشو  یا  باشه

 شروع شد...  گهید  ی روز کسل کننده و تکرار   هیهم    باز

 .میروزها همه عوض شده بود  نیا

 اون زمانه پرحرف سابق نبودم.  گهید  من

 رو نداشتم.   زیچ  چیتر شده بودم و حوصله ه  ریمرور گوشه گ  به

 با حرف هاش من رو برنجونه.  کردی نم  یمهربون شده بود و سع  ترانه

 از اون حالت ُمرده خارج شه.   یکم  مونیباعث شده بود زندگ  وجودش

 از من بدتر بود.  اسیال  حال

 کلمه هم حرف نزنه!   هی  یممکن بود چند روز پشت سر هم حت  ،ید یپرسینم  ی ز یازش چ  اگه

 شروع شد که برگشت.  ی حال بعد از اون روز   نیا

 و حال بد به خونه اومد.  یهفته، با سر و صورت خون  کیاز    بعد
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 بودمش.  دهیوضع د  نیهم با ا  گهیبار د  هی

 ...میکه اصفهان بود  یوقت

 کار چندتا از طلبکاراشه.   گ فت

 باور نکردم!   نانیرو گ فت، اما من مثل دفعه قبل با اطم  نیبار هم هم  نیا

 رو بهم نگ فته.  ی ز یبودم درمورد اصل ماجرا چ  مطمئن

 بهش نگ فتم.   ی ز یچ  حیام با مسمن هم درمورد مشاجره  هرچند

 کردم.  دایرو پ  تمیه که هوبدون  خواستمی نم  یحت

دم  دمیفهم  یوقت
 
 بودم، از خودم متنفر شدم!   یتو گذشته چه ا

 . ادیهم ازم بدش ب  اسیال  خواستی نم  دلم

 ... حیکه مس   طور همون 

 . شدی م  سیبا اومدن اسمش هم چشم هام خ  یحت

 ! دمشونیماهه که ند  هفت

 وجودم دور بودم و رسما  به زنده بودنم شک داشتم...   یاز پاره ها  یطولن   یلیمدت خ  هی  واسه

 درست کردن ناهار به ترانه کمک کردم.  یبرا

 لغر شده بود؛  یچند وقت حساب  نیا  طفلک

ورده بود.  یو هم کارها  اس،یبه ال  یدگ یرس  هم
 
 خونه از پا درش ا

 گرفته بودم!  ادیازش    ی  یزهایچ  هی  با  یهم تقر  من

رش ب  نیاز ا  بعد
 
 برم.  رونیکه همه کارها رو انجام دادم، حاضر شدم تا با ا

 .رهی رو برام بگ  حیمس  یجا  تونهی نباشه م  ی مون مجاز اگه رابطه   کردمیفکر م  لیاوا

رش خ  طیشرا
 
 بود.  حیبهتر از مس  یلیا
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 ... شدمی تو ازدواج با اون خوشبخت تر م  قطعا  

رش
 
 نه!   حیدوستم داشت؛ اما مس  ا

رش
 
 . دیپرستیالناز رو م  حینشده بود؛ اما مس یعاشق زنتا به امروز    ا

رش
 
 داشت!   حی بچه نداشت؛ اما مس  ا

 ... درضمن

 بلندتر بود!  حیکه حدس زده بودم قدش از مس  طور همون 

 رو نداشت.   حیمس  تیخب، جذاب  اما

رش رو از مس  کی  یحت  حالنیا  با
 
 دوست داشته باشم...   شتریب  حیلحظه هم نتونستم ا

رش رو دوست دارم.  یبلکه لحظه ا  سه،یمقا  نیتنها تو ا   نه
 
 احساس نکردم ا

س  کارمنیا  با
 
 موضوع مجنونم کرده بود!  نیو ا  زدمی م  بی داشتم به اون هم ا

... 

 کدوممون قصد حرف زدن نداشت.   چیو ه  میرستوران نشسته بود  زیم  پشت

رش به من!  کردمی نگاه م  زیسرم  یبه گل ها  من
 
 و ا

 زمانه جان؟  یبگ  ی ز یچ  یخوایداد و گ فت: نم  رونیرو محکم ب  نفسش

روم   سرم
 
 گ فتم: نه!   یرو بلند کردم و به ا

 قدم از قدم بردارم.  تونمی و نم  یست یخوب ن  نمیبی م  یوقت  خورهی حالم از خودم به هم م:  گ فت  کالفه

ه
 
 . شم یخاطر برادرمه. اون خوب بشه من هم خوب مو گ فتم: حال بد من، به   دمیکش  یا

 نصف ماجرا بود.   اسیال  یبرا  ینگران  اما

 هم کمتر از نصف...   دیشا

 سفارش بدم؟ ی خور ی م  ی! چ دوارمی_ ام
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 .یخوای خودت م  یرو گشتم و گ فتم: هر چ  فمیک  یکم  ام،یزنگ گوش  یصدا  با

 ناشناس بود.  شماره

 باشه، ذوق زده از جام بلند شدم.   حیمس  دیشا  کهنیفکر به ا  با

رش
 
 مگه؟  هیحرک تم تعجب کرد و گ فت: ک  نیا  دنیبا د   ا

 ! فکر کنم حالش بهتر شده که بهم زنگ زده. اسهیرو جمع کردم و گ فتم: ام... ال   عمیضا  لبخند

 . ایشک نگاهم کرد و گ فت: باشه... پس زود ب  با

 رستوران رفتم.   اطیرو تکون دادم و به سمت ح  سرم

 راه تماس رو وصل کردم.   نیب

 _ جانم؟!

 _ سالم زمانه جان! 

 زنونه، تمام ذوقم کور شد.   یصدا  دنیشن  با

 : خانم اشتباه گ... دمیحرص نال  با

 افتاد که من رو به اسمم صدا کرده.  ادمیهمون لحظه    اما

 زم؟یعز  یستی_ مگه شما زمانه ن

 تم. شما؟_ بله، هس

 _ پوپکم. 

وردم...  یکم
 
 به ذهنم فشار ا

 .اوردمین  اد یرو به    یاسم   نیچهم   اما

 _ شرمنده... کدوم پوپک؟!

 !حیلحن مهربونش جواب داد: زن داداِش مس  با
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 بست.  خیبند دلم پاره شد و تنم    ح،یاسم مس  دنیشن  با

 هست؟  ادتیهمسر ماکان... مامان پروشات!    زم؟یعز  ی_ باز هم نشناخت 

قاماکان خوب هستن؟ مهرزادجان چ   ن؟یلرزون جواب دادم: بله، شناختم. خوب  ی  یصدا  با
 
 ؟یپروشات و ا

 رو هم بپرسم.   حی حال مس  خواستی م  دلم

 زبونم رو گرفتم!  یبه موقع جلو  اما

 ام! کردن... من واقعا  شرمنده  تتیقدر اذکرده اون روز چه  ف یهمه خوبن. پروشات برامون تعر  زمی_ ممنونم عز

 . از طرف من ببوسش. گهیست دبچگانه  یها  طنتی . شکنمی _ خواهش م

خر هفته،  
 
! راستش... زنگ زدم واسه ا فردا دعوتت کنم. تولد پروشاته و گ فته اگه تو رو دعوت   نی هم  یعنی_ حتما 

 ! ستن یخدا رو بنده ن  گهیدست شده و د! مهرزاد هم باهاش هم شهی شن حاضر نمنکنم تو ج

 . دیغش غش خند  و

 ... توی زدم و گ فتم: من هم دلم براشون تنگ شده... اما متاسفم! نم  یلبخند

 ؟یدعوتم رو رد کن  یخوای. ماریزمانه! توروخدا اما و اگر ن  ی_ وا

 بگم.   یچ  دونستمی نم

 هم هست.  حیجا باشه، پس قطعا  مسمهرزاد اون   اگه

 به کنار؛  هان یا  همه

 تا بتونه فراموشم کنه...   امیبهم گ فته بود سمت مهرزاد ن  حیمس

 بشم و قبول کردم!  روزیمن تو اون لحظه، نتونستم تو جدال با احساسم پ  اما

 حالم بهتر شه...   یتا کم  دمیدیرو م  حیمس  دیبا

 باشم...   ششونیول کرد دوباره پشد و قب  مونی هم پش  دیشا

 ...! دوارمیام  البته
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 ام گذاشتم و لبخندی از ته دل زدم. رو روی سینهگوشی 

 تونست حالم رو خوب کنه! حتی یه خبر کوچک از مسیح هم می 

 کاش یه روز از عمق احساسم خبردار بشه. 

 قدر عاشقشم... کاش بفهمه چه 

 کاش دوستم داشته باشه! 

 کردم.امکان داشت بهش برسم، باید تالشم رو میحتی اگه یه درصد  

رش اشتباه ترین گزینه بود.
 
 اون وسط، عالف کردن ا

خر عمر تنها باشم. 
 
 فوقش اگه به مسیح هم نرسم، ترجیح میدم تا ا

 دوست نداشتم توی رابطه جدیدم یه زن خائن باشم و هرلحظه به مسیح فکر کنم. 

 دم!کر باید همین امروز، همه چیز رو عوض می

رش بیچاره رو هم بیشتر از این گرفتار کنم... قبل از این 
 
 که ا

 گوشی رو توی جیبم برگردوندم و وارد رستوران شدم. 

 رفت. سرش پایین بود و با غذاش ور می

گاه بغض کردم.
 
 با دیدنش ناخودا

 دوستم داشت! 

 چرخیدم. مسیح میاش دور  افتم که همه کرد، یاد خودم میام می با دیدن کارهای  ی که واسه 

 قرار بود مسیح هم من رو از خودش برونه؟

خر قصه من و مسیح هم جدای  ی بود؟! 
 
 یعنی ا

 سرش رو بلند کرد و لبخند محوی زد.

 _ اومدی عزیزم؟
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 حرفی نزدم تا بغضم سر باز نکنه. 

 روی صندلی نشستم و به ظرف غذام نگاه کردم.

 خوای شروع کنی؟_ نمی 

 تونستم... نمی 

 تو اون شرایط خیلی برام سخت بود.  غذا خوردن

رش نگاه کردم.
 
 قاشق و چنگال رو روی میز رها کردم و به ا

 با حس نگاهم، سرش رو بلند کرد و بهم خیره شد.

 انگار منتظر بود حرفم رو بزنم! 

 شاید توی این مدت بهش ثابت شده بود که من موندنی نیستم. 

رش؟
 
 _ ا

هسته گ فت: جانم؟
 
 ا

 _ من... 

 برای دشوار بود. شکستن دلش  

 تونستم با یه کلمه، تموم باورهاش رو درمورد خودم به هم بریزم. نمی 

 اش تقصیر خودم بود که امیدوارش کردم...همه 

 ام بود که اون هم به دردم گرفتار شد! اشتباه از خود لعنتی 

 یه درد لعالج... 

 داشتنی! یه درد شیرین و دوست 

 و یه زنجیره طولنی؛

 فیلم های ترکی! درست مثل  
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رش عاشق من، من عاشق مسیح و مسیح عاشق الناز ُمرده! 
 
 ا

 خوای ظرف بگیرم تا..._ تو، چی گلم؟ اشتها نداری؟ می

 تونم ادامه بدم! بین حرفش پریدم و گ فتم: من نمی 

 هاش به هم دوخته شد. و انگار لب

 کردم.حالش رو درک می

 تونستم با بغض نگاهش کنم... کوبید و من فقط میکه مسیح عشقش به الناز رو توی سرم می   های  یمثل اون وقت

 وقت حسی به اسم عشق تو دنیا وجود نداشت! کاش هیچ

 یا حداقل، کاش مسیح عاشق الناز نبود! 

 _ چی رو ادامه ندی؟

 به سختی نفسی کشیدم و اولین قطره اشکم جاری شد.

 _ با تو بودن رو! 

 اهم کرد و سر تکون داد.ناباور نگ

 _ مگه کی بهت زنگ زد که تصمیمت عوض شد؟

 خوام بهت بگم... هام رو بستم و گ فتم: ربطی به اون تماس نداره. من خیلی وقته که میبا درد چشم

ن جدی هستی؟
 
 _ زمانه؟ ال

 دار کرد.و قطره دوم اشک صورتم رو نم

 ام! _ جدی

 _ واسه نخواستن من؟

 هام شدت گرفت. بار، ریزش اشکنجوابی ندادم و ای

روم گرفت و گ فت: حتما  برای این کارت، دلیل داری. مگه نه؟
 
 دستم رو ا
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 کرد خیره شدم. هام رو باز کردم و به دستش که نوازم می چشم 

 حس بدی داشتم. 

 این لمس، باعث شده بود حالت تهوع بهم دست بده. 

 بینی وجود مسیح چه تاثیری روی من گذاشت؟می 

 شدم! اون، حتی از خودم هم متنفر می   بدون

 ! ست _ دلیلم... دوست داشتن یکی دیگه

رش رو میها رو میدونه با چه مشقتی این حرف خدا می
 
 دیدم... زدم و شکستن ا

 ای کرد...اما اون نه گالیه

 نه اشکی ریخت... 

ورد... 
 
 نه گرفتگی دلش رو به روم ا

 نه عصبی و کالفه شد.

هسته از جاش  
 
 بلند شد؛فقط ا

 هنوز یه قدم برنداشته بود که تعادلش به هم ریخت و روی زمین افتاد. 

 سریع بلند شدم و به سمتش رفتم.

رش! 
 
 _ ا

 توجه به نگاه خیره مردم رستوران از جاش بلند شد. که بهش برسم، به زمین تکیه داد و بیقبل از این 

 بردار، برسونمت خونه...   ورو به من لبخندی زد و گ فت: من خوبم، نگران نباش! کیفت

 با تردید نگاهش کردم. 

 خوب نبود! 

 کردم... حالش رو به خوبی درک می
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 اومد؟اما چه کاری از دستم بر می

 کیفم رو برداشتم و دنبالش به راه افتادم. 

 ام کرده بودن.افکار بد مثل گرگ های گرسنه دوره 

 سر تیتر همه اون افکار، "مسیح" بود... 

 مسیح... 

 مسیح... 

 مسیح... 

 مسیح... 

 مسیح... 

 مسیح... 

 لعنت به تو مسیح! 

*** 

 ! شدنینم  رهیانقدر با تنفر بهم خ  دونستن،یرو م  نیاگه ا  هیو بق  دیلرز ی شدت استرس دست و پاهام م  از

 شون هم تمنا بود!همه   سردسته

 .دیبریجا سرم رو مهمون   تونست،ی که مطمئن بودم اگه م   کردی نگاهم م  ی طور 

خونه به هم    نیگ فته بود: من حالم از ا  نی به شاه  ح،یدر مورد مس  دارمونید  نیافتادم که تو اول  یاون جمله ا  ادی
 ریاش تقصهمه   یدونی رو از دست دادم؟ م  میزندگ  دیام  نیترمن بزرگ   یدونیم  ؟یدی! چرا عذابم من یشاه  خورهی م

 حه؟یمس

 ... دمیفهمیم  یاون جمله رو به خوب  یمعن  حال

 ! حیواقع مسبب مرگ الناز من بودم، نه مس  در
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 اون شب مست بود...  حیمس

 اما نبودم!   من

 کردم...   انتیکامل به خواهرم خ  ی ار یدر هوش  من

دم  نیچکه هم   شهینم  باورم
 
 بودم!   یا

 که انقدر با تنفر نگاهم کنه...  دادمیبه تمنا حق م  حال

 ... طور ن ی هم هم  حیمادر مس  به

 و پوپک بودن! ماکان  گرفتن، مهرزاد، پروشات،    لمیکه تحو  ی  یواقع تنها کسا  در

 الناز بوده.   یمی پوپک هم دوست صم  دونستمی م

 چرا رفتارش با من انقدر مطلوب و خوبه؟!  پس

 که اومده بودم، مهرزاد از کنارم جم نخورده بود.  یلحظه ا  از

 ... اومدی م  یو گاه  رفتی م  یگاه  پروشات

 مهرزاد نه!   اما

 گذشت؛ ی از اومدنم م  یساعت  هی

 بودم!   دهیهنوز شهزاده سوار بر اسبم رو ند  اما

 ...نمشیو نب  ادیکه ن  دمیترسی م

 ! ادیسرت م  یبترس  یاز هرچ  گنیقدر درسته که مچه  و

وردن...   کیک
 
 رو ا

 ! ومدین  حیمس  اما

 ها رو باز کردن.   کادو

 ... ومدین  حیهم مس  باز
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 و سرو کردن؛  دنیرو بر  کیک

 ! ومدین

 ...دنیو رقص  زدن

 ...! ومدین

 رو سرو کردن...  شام

 ...! ومدیکه ن  ومدین  حیباز هم مس  و

 . ادیداشتم که به خاطر بردن مهرزاد هم که شده م  دیام  حالنیا  با

زاد شد  پوپک
 
 ! ؟یکه حال سرش خلوت تر شده بود، کنارم نشست و گ فت: بالخره از بند مهرزاد ا

 زدم و گ فتم: با عموش رفت.  یلبخند

 باهات حرف بزنم.  خواستمی.. م_ خودم به ماکان گ فتم سرگرمش کنه.

 ...دمی_ جانم؟ گوش م

 . دمی از شربتم نوش  یجرعه ا  و

 بذارمش.  زیم  یدلم رو زد و باعث شد دوباره رو   اشی ن یریش

 دوست داشتم!   شتریتلخ رو ب  یروز ها طعم ها  ن یا

 ؟یخوایرو م  حی... باز هم مسی دلناز   یدیکه فهم  نی_ با وجود ا

 سوال جا خوردم.   نیا  از

 فکر جواب دادم: معلومه!   قهیبعد از چند دق  اما

 با خواهر النازش ازدواج کنه؟!  شهیحاضر م  حی_ به نظرت مس

 النازش؟

گاه
 
 حرف گرفت.   نیدلم از ا  ناخودا
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 بهش نداشتم!   یحس خواهرانه ا  چیخواهر النازم، اما ه  گ فتنیم  کهنیا  با

 !کردمیچنان وجودم رو پر کرده بود که فقط و فقط به الناز حسادت م  حیبه مس  عشق 

 پر تنفر هستم.   ینگاه ها  نیا  ق یل  دیشا

 ...ارهیه خواهرش حسادت کنه و بخواد شوهر اون رو به دست بکه ب  یکس

دم  همچین  شدی خودم هم باورم نم  یحت
 
 بشم!   یا

 کردم!   دایقفل رو پ  نیا  دیزد و گ فت: ناراحت نباش! من کل  یحالتم، لبخند  دنید  با

 ؟ی کردم و گ فتم: چ  سیخشکم رو با زبون خ  یها  لب

 ! ی اون  هی! فقط شبی ستیزد و گ فت: تو دلناز ن  یلبخند

 شدم.   رهیبه لب هاش خ  ری متح

 ! ستم؟یمن دلناز ن  گ فت

 ممکنه؟  طور چه 

وردم: چه   سوالم
 
 ؟یزنیحرف رو م  نیطور ارو به زبون ا

ورد و شمرده شمرده گ فت: چون دلناز واقع  سرش
 
. حال به کردیم  یبرگشته! تا امروز تو استانبول زندگ  یرو جلوتر ا

 ! یست یکه تو... دلناز ن  دهی نشون م  نیاومده! ا  رانیا

 کنم!   کاریچ  دیبا  دونستمی حال شدم که نمزده و خوش  رتیقدر ح  اون

 ست؟یاز من متنفر ن  گهید  حیمس  یعنی

 و مهرزاد دور باشم؟  حی از مس  ستمیمجبور ن  گهید

 م؟یبا هم باش  میتونی م  یحت

 مهرزاد...   یاون نقاش  مثل

 ذوق از جام بلند شدم.  با



 زمانه یزماِن ب

167 
 

 زمانه؟! تازه بابام اومده.  ی ر یو گ فت: کجا م  دیبه سمتم دو  عیسر  مهرزاد

 نگاه کردم.  یرو بلند کردم و به در ورود  سرم

 تپش قلبم اوج گرفت.   ح،یمس  دنید  با

 بالخره اومد!  پس

 . اومدم که بمونم! زمیعز   رمیتم: نمو گ ف  دمیمهرزاد کش  یموها  یرو رو   دستم

خ  دیزده بال پر  ذوق
 
 ها!  ی ... نر ی جون! پس من برم باز و گ فت: ا

 . رم یدادم که نم  نانیزدم و با باز و بسته کردن چشم هام بهش اطم  یلبخند

 که رفت، پوپک هم از جاش بلند شد.  مهرزاد

 . نمیرو بب  حینتونستم مس  گهید  ستاد،یکه ا  مقابلم

 ؟یحال شدزد و گ فت: خوش  یلبخند

 قدر از خودم بدم اومد!چند وقت چه نیا  یدونی خنده نگاهش کردم و گ فتم: معلومه! نم   با

ه
 
 و گ فت: از دست دادن حافظه واقعا  وحشتناکه!   دیکش  یا

 زدم و جواب ندادم.   یلبخند

 ... من برم به مهمون ها برسم. گهی_ خب د

 . زمیزرو براش تکون دادم و گ فتم: باشه ع  دستم

 کرد.   دایرفت و نگاه من دوباره راهش رو پ  پوپک

گاه من رو به سمتش م  پاهام
 
 ! دن یکشی ناخودا

 ماکان متوجهم شد؛  اول

 .حیهم خود مس  بعد

 و با لبخند گ فتم: سالم!   ستادمیا  کنارشون
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هسته گ فت: سالم.   سرش
 
 رو تکون داد و ا

 تو هم حواست باشه.   کنم؛یم  یچرخوند و گ فت: پس من اون مسئله رو اوک  نمونینگاهش رو ب  ماکان

 تکون داد و گ فت: هست.   ی سر   حیمس

.ن یزد و گ فت: شما راحت باش  یلبخند  ماکان  . فعال 

 چشم به هم زدن تنهامون گذاشت.   هیو اون هم تو    می کدوم جوابش رو نداد  چیه

 بود.  یخوب   یحرف زدن، جا  یبرا

 خونه بود.   گهید  ی و خلوت تر از قسمت ها  اومدی اطراف نم  نیا  یکس

 ؟ی روز. باز هم سرماخورد_ صدات گرفته... مثل اون

 رو تکون داد.   سرش

 ارم؟یبرات دمنوش ب   یخوای _ م

 تکون داد.   یبار سرش رو به نشونه نف  نیبا چندش جمع شد و ا  صورتش

رو   یرو تکون بده؛ اما زبون چند گرم  یبود سر به اون گندگ  حاضر  دم،یپرسی هم ازش م  گهیاگه هزار تا سوال د  قطعا  
 نه! 

 سکوت برقرار بود...  نمونیب  هیثان  چند

 .. .ایسکوت رو شکست: خوبه گ فتم اطراف مهرزاد ن  حیمکث نه کوتاه و نه بلند، مس  هیبعد از   بالخره

 هام در هم شد و گ فتم: چرا؟!   اخم

 .میرو فراموش کن  زیهمه چ  شهینم  لیدل   دمت،یهم اخم کرد و گ فت: اگه من بخش  اون

 نگاهش کردم.  رهیو خ  دمیکش  یقیعم  نفس

 حال وقتش بود که عقده این چند وقت رو سرش خالی کنم! 

 اون مجرم بود... 
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 قاتل من توی این چندماه...

 شد! گو میباید جواب

زماتمیمن قاتل زندگ   یداد  صیم، تشخرنگ چش  هیرو حساب    با صدای لرزونی گ فتم:
 
نه    ،ینه سند   ،یشی... نه ا

 !یمدرک

 ! شناسمت؟یکردم دلناز! به نظرت نم   یها کنار تو زندگ _ من سال 

 اخمم کورتر شد.   گره

 _ به من نگو دلناز! 

برگشته! اگه به من    یچرا؟! چون دلناز اصل   یدونی . مستم یبگه که گ فتم: من دلناز ن  ی ز یزد و خواست چ  یپوزخند
 از پوپک بپرس، خودش بهم گ فت.  ی ندار   نانیاطم

 گ فت: امکان نداره!   ناباور   رو تکون داد و  سرش

 بار نوبت من بود که پوزخند بزنم!   نیا

 ...  یحدس مسخره هفت ماه من رو از مهرزاد دور کرد  هیخاطر  _ داره. به 

 ات! خود لعنتیهاش گ فتم: و از  خیره به چشم 

  یکنیهات رو م  قینداره. تا تو تحق  یاشکالکه نگاهش بالی  ی سرم بیاره، تند تند کلمات رو پشت هم چیدم:  قبل از این 
! در خونه  یفرستیات رو مصبح روز دوشنبه، راننده   ی. ولگذرهی هم م  التیتعط  نیا  مون. فعال 

 رو بردارم.  لمیا وسابراش تکون دادم و به سمت اتاق رفتم ت  یلبخند دست   با

 ... یچ  ا یشوکه شده بود    دونمی نم

خر که رفتم منتظر موندم تا به سمتم ب  تا
 
 بگه.  ی ز یو چ  ادیلحظه ا

 نگ فت!   اما

 .کردنیم  ی و پروشات هنوز داشتن باز   مهرزاد

 از خونه خارج شدم.   رن،یکه متوجه نشن و جلوم رو نگ  ی طور   لم،یاز برداشتن وسا  بعد
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 مهرزاد قول داده بودم که نرم...   به

 رفتم!   اما

 قرار بود باز برگردم.   خب

 ... گهیروز د  سه

 دوشنبه!   روز

 ! رم یم  حیدوباره دارم به خونه مس  شدینم  باورم

 دود شد و به هوا رفت.  امی تمام خوشحال   دم،یرو د  اسیوارد خونه شدم و ال  کهن ی هم

 گرفته کنارش نشستم.   یاچهره  با

 زل زده...  ون یزیچندساعته به صفحه خاموش تلو  ستین  معلوم

 دار شد. اش گذاشتم و کم کم چشم هام نم شونه  یرو رو   سرم

 باعث شد نگاهم کنه.   راهنش،یاز پ  یقسمت  یسیخ

غوش گرفتم و گ فتم: دار   بازوش
 
ت  ی رو در ا

 
دردت به جونم؟! مگه    یباعث شده انقدر گرفته بش  ی! چاسیال  یزنی م  شمیا

 م؟ی... مگه قرار نشد از غم و غصه هامون به هم بگمیرو دار  گهیدقط هممن و تو ف  ینگ فت

 نداد.  یباز هم جواب  اما

 شدت گرفت.   امه یگر

 ؟یگینم  ی ز یاش برداشتم و گ فتم: چرا چشونه  یرو از رو   سرم

 نگاهم کرد و سرش رو تکون داد.   مغموم

 بگم؟  یوار جواب داد: چ  زمزمه

 ! کنمی که داره نابودت کنه بگو. من کمکت م  ی ز ی_ از چ

 ... _ 
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و دست   یبگو! چرا با سر و صورت خون  کنمیافتاد؟ خواهش م  ی  یچه اتفاق ها  ،ی! اون چند روز که نبوداسی_ ال
   ؟یشکسته برگشت

روم جواب داد: خاصهم همون   باز
 
 کارمه...   تیطور ا

 طلبک...   ی_ اما تو گ فت

 بخواب زمانه، انقدر حرف نزن.  ریبگاز جاش بلند شد و گ فت:    کالفه

 رفت...   اسیال

 موندم!  رهیخ  اشی خال یمن ساعت ها به جا  اما

 ... گهید  یمعما  هیهم    باز

 کارمه؟!   تیخاص  گ فت

 ؟ی چه کار   یعنی

 ! نی مهندس بود، فقط هم  اسیال

 نداشت...   یاگهیشغل د  وقتچ یه

 کار هاش دعوا کرده؟با هم  یعنی

مد م  ی بار   نی اون شب... اول  و
 
 شک کردم.   مونیو زندگ  اسی ال   یونیلیبود که به درا

روم کنم که همه ا  یسع
 
 توهم منه.   هان یکردم خودم رو ا

 باشه...   طور ن ی بودم که هم  دواریاز ته قلب ام  و

 که خواستم دراز بکشم، در باز شد و تمنا داخل اومد.  ن یتختم نشستم و هم  یرو 

 _ زمان؟!

 سرجام نشستم و گ فتم: جانم؟  دوباره

 فلشت؟  لپ تاپ و  تو  یزنیچندتا عکس دارم، م  هی.  بالیلبخند کنارم نشست و گ فت: جونت ب  با
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. تو گوش  زیم  یتاپ و فلشم رو از رو   لپ  ته؟یبرداشتم و گ فتم: حتما 

ره.
 
 .هستن   راکمِ   پوشه  تو  _ ا

 گذاشت.   زیم  ی و کابلش رو رو   یگوش  و

 اول از همه فایل ها رو وارد لپ تاپم کردم؛ 

شدم و گ فتم: صبر کن بزنم    مونیفلش پش  یتو  یها  لمیحجم ف  دنیکنم، با د  شونمنتقل   به فلشم  خواستمهمین که  
 . یکیتو اون  

 . رو تکون داد و گ فت: باشه  سرش

 تر بود.  یفلشم، به نسبت خال  یکی  نیا

داشته    جان یحذف شد، ا  امی بودم که اگه از تو گوش  ختهیپارسالم رو توش ر  یو عکس ها  هالم یتا از ف  یکی دوتا   فقط
 باشمشون. 

 خراب شده.   اسیال  نتریپر  ؟ی ر یگیم  نتشونی! فردا سر راهت برام پرزمی_ قربون دستت عز

 _ باشه، چشم! 

 گ فتن، رفت.   ریختشکر کرد و بعد از شب به   باز

 شم...   داریکردم بخوابم تا فردا زودتر ب  یهم لمپ رو خاموش کردم و سع  من

 .دادمی ام رو انجام معقب مونده  یدو، سه روز کارها   نیا  دیبا

 زدم.   اسیبه ال  ی شدم، اول سر   داریکه ب  صبح

روم
 
 بود.  دهیخواب  ا

 پوچ شده بود.  حیبا مس  اشی کار به شرکت بره و هم  تونستی نم  گهیکه داشت د  یحال  نیا  با

 باهاش کار کنه.  خوادی نم  گهید  یعنی   نیخسارت قراردادشون رو هم پرداخت کرد و ا  یحت

 کرده بود...  دایپ  یمشکل  حیهم با مس  دیشا
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 باشه!   طور ن یخدانکنه ا  که

*** 

مدن زمانه را م  ستادهیقهوه به دست، پشت پنجره ا  فنجان
 
 .د یکشی بود و انتظار ا

مد و صبح به  نییروز، از پله ها پا  چندن یسردتر از ا  مهرزاد
 
 گ فت.   ریخا

 پسر عنق!   ریخگ فت: صبحت به   یمیرا چرخاند و با لحن مال  سرش

 . فقط باهات قهرم!ستمیجواب داد: من عنق ن  نشست،ی صبحانه م  زی که پشت م  یپررنگ تر شد و در حال  اخمش

 وقت چرا؟بال رفته گ فت: اون   یبا ابروها  حیمس

ورد و با همان اخم کودکانه گ فت: چون زمانه رو اذ  سرش
 
که بهم قول داده   نیبا ا  ی! مجبورش کردیکرد  تیرا بال ا
 بود، بره...

 صحبت نکرده بود.  طور نیتاکنون با او ا  مهرزاد

 بود!   زیپسرش هم عز  یدختر برا  نیخاطر ا  ایگو

 قهر بماند.  حیبا مس  یایمدت طولن  نیکه در چن  ی قدر به

 که زمانه نوبر بود!  الحق 

 ! ؟یدیادامه م  اتی برگردوندمش، باز هم به لجباز   ی_ اگه بفهم

 . ستینگر  حیبراق و ستاره بارانش به مس  یرا بلند کرد و با چشم ها  سرش

 ! ؟یگ یم  ی_ راستک

 لبخندی به پسرکش زد؛

 شد.  زیت  شیدر، گوش ها  یصدا  دنیشن  باچیزی بگوید که  خواست  

 مهرزاد را نداد و دوباره به سمت پنجره رفت.   جواب

ب دادن به گل ها  هیصف
 
 باز کرد.  شیباغچه بود، در را برا  یکه مشغول ا
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 داده بود؛   هیبه در تک  ایگو

 شد.ملک نجاتش    ش،ین بازو با چنگ زد  هیو صف  فتدیب  نیزم  ی با باز شدن در کم مانده بود با صورت رو   چون

رامی لبخند
 
 زد و سرش را تکان داد.  مسیح به ا

 !کردی م  هی و ساده بودنش، او را به الناز شب  های باز   وانهید

 صاف و ساده بودنش مهرزاد را جذب کرده بود...  نی هم  دیشا

 را هم!   خودش

 کرد.  دایپ  یفکر، احساس بد  نیا  از

ورد و به تتو  نییرا پا  نگاهش
 
 . ستیمچش نگر  یا

ور   ستیب
 
 دوهزار و دوازده!   لیا

 نبود!  انصاف

 برود؟!   ی گر ی را جوان مرگ کرده بود و حال به سراغ دختر د  الناز

 ! د یگنجیدر مرامش نم   ی ز یچچنین  

 هنوز الناز ملکه قلبش بود، اما زمانه را هم...  کهنیا  با

زاردهنده را از خود دور کند  نیرا تکان داد تا ا  سرش
 
 ... افکار ا

 ...؟شدی م  مگر

 قلب و دو معشوق؟!   کی

 امکان نداشت!   ی ز یچ  همچین

 ست؛یزیو با خاطرات الناز م  کردیم  رونیزمانه را از قلبش ب  د یبا  ای

 و زمانه را...   سپاردی م  اشیشده زندگاموشالناز را به به بخش فر   ای  و

 تر شد!   یفکر عصب  نیا  از
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 اش فشرد...پنجه   انیحرص فنجان را م  با

ن
 
 را سوزاند!   حیمس یپا  شیشد و محتوا  لیبه هزارتکه تبد  فیمحکم، که فنجان نچندان ظر  قدرا

 ؟بابا  شدی ! چنی و مبهوت گ فت: ه  دهیترس  یبا لحن  مهرزاد

 از پدرش نگرفت...  یجواب

 را خبر کند.   هیتا صف  دیدو  نیبنابرا

 به اطراف، سرش را بلند کرد و باز به زمانه نگاه کرد.   توجهیاما ب  حیمس

 افتاد.   اطیو در حال صحبت بودند که نگاهش به گوشه ح  دیرا بوس  مهرزاد

 الناز برداشته بود.  نیماش  یامروز پارچه را از رو   صبح

هن را هدف گرفته بود.  رهینگاه خ  حال
 
ن چند پاره ا

 
 زمانه، ا

 الناز نگاه کرد.  نیهم سرچرخاند و به ماش  خودش

 در خاطرش حک شده بود.  د،یخر  شیرا برا  نی ماش  نی که ا  ی به لحظه روز   لحظه

 ! دیو او را را بوس  دیبا ذوق بال پر  الناز

  نیو بزرگ شه؛ حتما  ا  اد یب  ایداشت: قربونت برم مرد مهربون! بذار پسرمون به دن  ادیرا هم به    شیبایو ز  میمال  یصدا
 ! کنمیم  فیباباش رو براش تعر یها  ی باز   کیرمانت

 شد.  سیخ  شیالناز، چشم ها  ادیهم با    باز

 ! ندیکرد و اجازه نداد الناز بزرگ شدن پسرشان را بب  ینامرد  حیمس

 دش! اتفاقات، خودش بود و خو  نیتمام ا  یبان

 را با پشت دست پاک کرد.   شیاشک ها  ه،یوارد شدن صف  با

قا؟  شدهی _ چ
 
 ا

 نگ فت.  چیاشاره کرد و ه  نیدست به زم  با
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شنا بود، در    حی هم که با اخالق مس  هیصف
 
 فنجان را جمع کرد و رفت.  یچشم به هم زدن تکه ها  کیا

 نگاهش زمانه را هدف گرفت.   ریبلند کرد و باز ت  سر

 النازش شود!   نیگزیجا  تواندی باشد، نم   یدختر هرقدر هم که دوست داشتن  نیا

 داشت...   نانی موضوع اطم  نیا  از

 گذاشت و فشرد.   اشقهیشق  یسردرد گرفته باشد، دستش را رو   ا یکرد و گو  یاخم  نیماش  دنیبا د  زمانه،

 تا وارد خانه شود.  دیمهرزاد را به جلو هل داد و خودش هم چرخ  با  یتقر  بعد

ن ها وارد شوند، به سمت اتاقش رفت و کت و شلوار   کهن یاز ا  قبل
 
 به تن کرد.  گرید  ی ا

 کرده بود.   جادیا  یشلوارش، لکه بزرگ  یشده رو   ختهیقهوه ر  رایز

مد.  رونیبلند از اتاق ب  یقدم ها  با
 
 ا

 لبش ظاهر کرد.  یهرچند محو رو   یمهرزاد و زمانه لبخند  ه،یخنده صف  یصدا

 بودند!  بیخانه با خنده غر  ن یا  یبود که اعضا  هاسال 

 بود...  دهیباطراوت بخش  یرنگ ها  اشی خاکستر   یمو به زندگزمانه مانند قلم  حال

 برخاست و مودبانه سالم کرد. ش یاز جا  ح،یمس  دنید  با

 اشاره کرد.  اشی با دست به صندل   حیمس

 . ینیبنش  یتوانی و م  ستی ن  ستادنیبه ا  ی از ین  یعنی

 دوباره نشست.   حرفی هم ب  زمانه

 نشستن انتخاب کرد.  یزمانه را برا  یرو روبه   یصندل

 به صورتش نگاه کند؛  ی تا گه گدار   ندیمقابل زمانه بنشرد  دا  دوستدانست که  می 

 . دانستی را م  نیا

 را نه...!   دوست داشتنش  لیدل  اما



 زمانه یزماِن ب

177 
 

 صبحانه سه نفره...   کی

 زمانه و مهرزاد.   ح،یمس

 شان. هرسه   یبود؛ برا  یخوب  لحظات

گ فت: قرار بود راننده رو دنبالم    ح،یو گردو را به دست مهرزاد داد و بدون نگاه کردن به مس  ریلقمه کوچک پن  زمانه
 . یبفرست

 اما نگاهش کرد.   حیمس

 .رهیو خ  ینگاه طولن  کی

 گرفت و گ فت: امروز مرخصش کردم.  ینفس  سپس

 اد؟ی_ پس، از فردا مثل قبال  م

 هم از او چشم گرفت.   حیبار مس  نیا

 .کردندی صحبت م  گر،یدکی بدون نگاه کردن به    حال

وردتت، د  ری_ نه! چون اون روز د
 
 .ادینم  گهیا

 واضح حرفش را بزند.   توانستی مهرزاد نم  یجلو

 بود.  دهیزمانه منظورش را فهم  اما

 . ستیگرد شده به او نگر  یرا بلند کرد و با چشم ها  رشس

 انگ زده؛  چارهیخود به راننده ب  یزمانه اعتراف کرده بود که متوهم است و ب  خود

 .دادی م  تیهم اهم  زهایچ  نیبه کوچک تر  حیمس  ایگو  اما

ن مرد را تنها بگذارد و اتفاق  خواستی نم  دلش
 
 .فتدیب  شیبرا  یزمانه و ا

 بود!  یکاف  شیوجدان مرگ الناز تا ابد برا  عذاب

 ؟ی کار رو کرد  نی_ چرا ا
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 ؟ی و بر   یایباهاش ب  یهم بدون بلند کردن سرش جواب داد: دوست داشت  باز

 معذب شده به مهرزاد نگاه کرد.   زمانه

 . خوردیاش را منه، صبحانهپدرش و زما  یبه حرف ها  توجهی ب  ظاهرا  

 اد؟یبه جاش م  ینگاه کرد و گ فت: خب... ک  حیبه مس  دوباره

 بلند شد.   شیحرف از جا  یب  حیمس

 بلند کرده و با تعجب نگاهش کرد.  سر

 جواب نداد؟!  چرا

 ! ح؟ی_ مس

ورده بود را رو   رونیب  فشیکه از ک  یچ یجواب، سوئ  یو به جا  دیسمتش چرخ  به
 
 گذاشت.   زیم  یا

 . ستیبه راننده ن  ی از ین  گهی کن. د  یخودت رانندگ_  

 تو؟ امکان نداره!  نیو گ فت: با ماش  ستادیهمان تعجب مقابلش ا  با

 ؟ی ندار   نامهی _ مگه گواه

 را هم فراموش کرده...   نیا  دیباز کرد تا بگو   لب

 شد.   مانیپش  اما

هسته جواب داد: نم  مغموم
 
 !دونمی و ا

 اش شد! کلمه ساده، متوجه حرف نگ فته   نی از هم  حیمس  اما

هسته گ فت: مهارت هات سرجاشه زمانه. فقط حافظه   مانند
 
 . یات رو از دست دادخودش ا

 . دانستی را م  نیهم ا  خودش

 بود.  گری د  زیبابت چ  اشینگران  اما

 ! ترسمینگاه کرد و گ فت: م  حی مس  یبه چشم ها  میمستق



 زمانه یزماِن ب

179 
 

 . دیمنظورش را نفهم  حیمس

 ترسد؟ی م

خر
 
 از چه؟!   ا

 کردن؟  یرانندگ  از

 . رسونمتونی من سر راهم م   دیخب... حاضر ش  لهیو در عوض گ فت: خ  اوردیرا به زبان ن  شیها  سوال

مدن زمانه نبود.   ی از ین  گریمهرزاد را به مدرسه ببرد، د  ح،یقرار بود مس  اگر
 
 به ا

 !اوردندیخورشان ن  یموضوع را به رو   نیکدام ا  چیه  اما

 چک کرد.  اشیمهرزاد را براساس برنامه هفتگ  یها  ک تاب

 . ی_ دفتر امالت رو نذاشت

 رفته بود.  ادمی!  یو گ فت: خوب شد گ فت  دیبه سمت اتاق دو  عیسر  مهرزاد

 زد و گ فت: زود باش؛ بابات منتظره.   یلبخند

 بعد با دفتر امال برگشت.   یداد و کم  لشیتحو  یهمان جا چشم   از

ترانه را    یگذاشته تا فراموش نکند عکس ها  یعسل  زیم  یافتاد که فلشش را رو   ادشیکه از خانه خارج شد،    یالحظه 
 . ردیبگ  نتیپر

 شد و در خانه را بست.   الشیخیب  ح،یبا تک بوق مس  اما

ن عکس ها رو نم  نی نت. ترانه که هم  یکاف  رمیخودش گ فت: موقع برگشتن م  با
 
 .خوادی ال

قاکوچولو!  دییمهرزاد باز کرد و گ فت: بفرما  یرا برا  در
 
 ا

 اش کاشت.گونه  یناغافل رو   یاز ته دل نگاهش کرد و بوسه ا  یبا لبخند  مهرزاد

 شد.   نیسوار ماش  سپس

 ماند!  شیمبهوت سرجا  هیحرکت را نداشت، چند ثان  نیکه انتظار ا  زمانه
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ن صحنه، لبخند محو  دنیهم با د  حیمس
 
 زد.   یا

مده بود و حت  بار  نیاول  یبرا  پسرش
 
 او را دوست داشت!   یبا پرستار کنار ا

 .ردیانس بگ  شیبعد از مرگ الناز، مهرزاد امکان ندارد با پرستارها  کردی م  فکر

مده بود تا همه ناممکن ها را ممکن کند!   اما
 
 انگار زمانه ا

 واکنش نشان داد: کجا؟!  عیسر  حیکه مس  ندیزد و خواست کنار مهرزاد بنش  یلبخند

 . ندیرا بب  حیخم کرد تا مس  یرا کم  سرش

 ام؟یمن ن  یعنیگ فت:    یلحن مظلوم  با

 جلو اشاره کرد.  یحرف به صندل   یب  حیمس

 زمانه مبهوت ماند!  و

 ... شدینم  باورش

ذ  ایگو
 
 در سک ته دادنش داشتند!   یسع  ن،یامروز پدر و پسر ا

 بار به مهرزاد نگاه کرد.   نیا

م  طنتیش  لبخند
 
رام گ فت: قرار بود من کمکت کنم؛ اما انگار خودت استاد  یزد و با صوت  ی ز یا

 
 ! یا

 گرفت.  اشخنده 

 بود.  دهیمهرزاد را فهم  منظور 

ن
 
 .کندیاصرار داشت که به زمانه در شناختن و عاشق کردن پدرش کمک م  لیاوا  ا

 پدرش دل باخته!   کردیگوشه چشم ساده، فکر م  کیبا    حال

 داشت؛   ی شتر یزمانه تجربه ب  اما

 ! یادب گذاشت، نه عشق و عاشق   ی تعارف را پا  نیا  پس

 بار جلو نشست.   نیرا بسته و ا  در
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 بروند.  اسیجا نشست تا با هم به دنبال ال  نیافتاد که هم  یشب  ادی

 بود...   یشبچه 

 خوب بود و هم بد!   هم

گاه
 
 که فرمان را قاب گرفته بودند، نگاه کرد.   حیمس  یبه دست ها  ناخودا

ن تتو سرجا  هم
 
 الناز!   ی ادگار یبود؛ هم ساعت    شیا

 صفحه ساعت شد.   یرو   شانیکه دقت کرد، متوجه اسم ها  یکم

 بودند.   دهیچیبا هم ادغام شده و در هم پ  ی  یبایو الناز، به طرز ز  حیمس  یها  نام

 لبش نشست.   یرو   یمحو  لبخند

 ! دیدیرا م  ق یکم داشت حقا  کم

 ... دیدیرا نم  زیچ  چیکور شده بود و ه شیتاکنون چشم ها  لیگو

 ! گرفتیم  دهیهم ناد  دیشا

 باشد؛ حیکنار مس  تواندی که م  دانستیم  یحال به خوب  اما

 او را هم به اندازه الناز دوست بدارد!  ح،یکند که مس  ی کار   توانستیوقت نم  چیه  اما

 !رفتی جلوتر نم  یو کارمند  سیبودن، از رابطه رئ  حیکنار مس  نیا

رزوها  ماندیم  دیبا
 
 .دیدیرا به چشم م  شیو مرگ تک تک ا

 بود اما...   یتلخ  قتیحق

 ! شدندینم  یکیو زمانه هرگز    حیمس

 و روز خوبشان را خراب نکند.   زدیخودش را کنترل کرد تا اشک نر  یسخت   به

 . رمیدرب مدرسه پارک کرد و گ فت: من باهاش م  مقابل

 ماند.  شیسرجا  حیحرف مس  نیشود، با ا  ادهیپ  نیبود تا از ماش  دهیکه چرخ  زمانه
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 و به سمت مدرسه راه افتادند.  ادهیپ  نی و مهرزاد از ماش  حیمس

 ماند.  رهیخ  حیلبخند به ژست پدرانه مس  با

 او بودن را داشت.   یو حسرت جا  کردی به الناز حسادت م  دا  یشد

 ؛ردیکند و بعد بم  یزندگ  حیالناز کنار مس  یبود به جا  یراض

 او را دوست بدارد!   حیکوتاه، مس  یمدت  یفقط برا  اما

 حرف راه افتاد.  یو ب  بعد برگشت   قهیاز ده دق  کمتر

 که گذشت، رو به زمانه گ فت: کجا ببرمت؟  یکم

 را چرخاند و نگاهش کرد.  سرش

 من را به قلبت ببر!   دیبگو  شدیم  کاش

گاه
 
ه  ناخودا

 
 جا مونده.  امی ز یچ  هیو گ فت: ببرم خونه خودت.    دیکش  یا

 ؟یمونیجا مچند ساعت همون   نیتکان داد و گ فت: باشه. ا  سر

ره!طور که به رو به رو زل زده بود، گ ف  همان
 
 ت: ا

 خونه.  ارمشیدنبال مهرزاد و م  رمیجلسه دارم. قبل از دوازده م  هی_ امروز فقط  

 ... ست ین  یاجیبه بودن من احت  گهی_ پس د

 ! یبه صورتش انداخت و گ فت: بهتره که باش  ینگاه  مین

 نداد.   ینگاه کرد، اما جواب  مرخشیهم به ن  زمانه

 بهتر باشد...  حیمس  یهم بودنش برا  دیشا

 خبر نداشت...!   ی گر یکه از عمق قلب د  یکس

 به سمت شرکت راه افتاد.  یتیرا که رساند، با نارضا   زمانه

 .ماندی م  ششیامروز جلسه نداشت حتما  پ  اگر
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 که در جلسه شرکت کند.  خواستیشراک تشان را به هم نزده بود، از او م  اسیاگر ال  ای

 مقابلش بن بست بودند...  یکه همه راه ها  فیح

 وارد شرکت شد.  اشی شگ یصالبت و تکبر هم  با

 و سالم کردند.  ستادندیبه احترامش ا  یو امان  ی سالر 

 ومدن؟یرا تکان داد و گ فت: سالم! هنوز ن  سرش

 مونده.   گهید  قهی! ده دقریبه ساعتش کرد و گ فت: خ  ینگاه  ی سالر 

ماده کن.  زیتو اتاقم... شما هم همه چ  رمیخب؛ من م  لهیگذاشت و گ فت: خ  زیم  یرا رو   فشیک
 
 رو ا

 گذاشت.   ی تاپ سالر لپ  یخارج کرده و رو   فشیکوچک ک  بیرا از ج  فلش

ماده پل  لمیف  نیفلش رو بزن و اول  نیا  ان،یکه همه ب  نی_ قبل از ا
 
وقت جلسه    خوامی کردن کن! نم  یپوشه اول رو ا

 هدر بره. 

قا  ی سالر 
 
ذ  یفلش را برداشت و گ فت: چشم ا

 
 . الساعه! نیا

ن هم_  
 
 ! اریبرام ب  قهوه  هی  ال

 به سمت اتاقش رفت.   حیدوباره چشم گ فت و مس  ی سالر 

قا  ی_ راست
 
ذ  یا

 
 ... نیا

 و گ فت: بله؟  ستادیا  کالفه

 را به سمتش گرفت.   یبلند خودش را به او رساند و برگه کوچک یبا قدم ها  ی سالر 

شون رو شماره   نیومدین  یهم منتظر موندن اما وقت  یلی! خی کار   ری قرار غ  هیاومدن؛ البته    دنتونیواسه د  یخانم  هی_  
 کنم.  متونیدادن تا من تقد

 شماره را از دستش گرفت و باز به سمت اتاقش راه افتاد.  حرفیب

 . دیرسی م  جهیکمتر به نت  کرد،ی چه فکر م  هر
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مده؟  دنشید  یبرا  یچه کس  یعنی
 
 ا

ن
 
 ! ی رکار یغ  دارید  کیهم    ا

 کنجکاو شده بود.  یحساب

 .اورد یاش را بقهوه  ی دفترش گذاشت و منتظر ماند تا سالر   انیشماره را م  کاغذ

ورد.  شهی هم  یگذشته بود که منش  قهیدق  چند
 
 وقت شناسش، قهوه را ا

 کرد و فنجان قهوه را به دست گرفت.   ی تشکر   رلبیز

 کنترل کند؛  یل یحسش را خ  نتوانست

ن شخص ک  دا  یشد
 
 ! ستیکنجکاو بود که بداند ا

 دفتر برداشت.   یبرگه ها  انیگذاشت و شماره را از م  زشیم  یرا رو   قهوه

 .دیچرخیارقام م  انیم  نگاهش

شنا به نظرش نم  چیبه ه  اما
 
مدیوجه ا

 
 . ا

 را برداشت و شماره را گرفت.   اشیگوشبالخره  

 ... دو بوق نخورده بود که جواب داد  هنوز 

 قصد حرف زدن نداشت. همچنان اما  

 کرد و گ فت: الو؟  یکه از سکوتش کالفه شده بود، تک سرفه ا  حیمس

 ! ح ی_ سالم، مس

 به شماره افتاد و دستانش مشت شد!   شیکه پشت خط بود، نفس ها   یشخص  یصدا  دنیشن  با

*** 

 شد.   ادهیرا باز کرده و پ  نیماش  در

 باز کرد.   دشی و در خانه را با کل  هی حرصش را با بستن در تخل  تمام
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ن
 
 بود که حد نداشت!   یقدر عصب  ا

 نشده بود.  نی اندازه خشمگ  نیدر تمام عمرش به ا  دیشا

 افتاد.  اطیوارد خانه شود که نگاهش به گوشه ح  خواست

 خم کرده بود.  نینشسته بود و سرش را به سمت زم  نیزم  یالناز، رو   نیاز ماش   یبا فاصله کم  زمانه

 را فراموش کرد.   تشیچند لحظه عصبان  یبرا

 به سمتش رفت و مقابلش نشست.   عیسر

 _ زمانه! 

مدن مس  او
 
 ؟یاومد  یرد و متعجب گ فت: سالم! کنشده بود، سرش را بلند ک  حیکه متوجه ا

رام گرفت.   یزمانه، کم  یلحن معمول   دنیشن  از
 
 ا

 باز هم نگرانش بود.   اما

 شده؟  ی ز یچ  ؟یجا نشست  نیعقب تر رفت و بدون جواب دادن به سوالش، گ فت: چرا ا  یکم

 گرفت.   نییدوباره سرش را به سمت پا  زمانه

! اگه شاخک نداشتن، جلو و کردمی مورچه ها دقت م  نیاشاره کرد و گ فت: داشتم به ا  نی انگشت به سمت زم  با
 شد...   یداده نم   صیعقبشون تشخ

 نگاهش کرد.  رهیخ  هیچند ثان  حیمس

 شد! میخنگ و کنجکاو    یدرست مثل دختربچه ها  یگاه  زمانه،

مد، خشمش برگشت.   یکه از نگران  نی هم
 
 درا

 . میحرف بزن دیتو؛ با  می_ بلند شو بر

 درنگ بلند شد و به سمت خانه رفت.   یب  و

 لباسش را تکاند.  یبلند شد و خاک رو   زین  زمانه
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 راه افتاد و وارد خانه شد.  حیبه دنبال مس  سپس

 م؟یحرف بزن  ی_ درمورد چ

که عکس هات    یکه از شدت خشم گرفته و بم شده بود، گ فت: فلش  ی  یو با صدا  دیکالفه دور خودش چرخ  حیمس
 !یمن گذاشته بود  ف یتوش بود رو کنار ک

هان کشدار   زمانه
 
 .گردمی ها! چهار ساعته دارم دنبالش م  یگیگ فت و افزود: راست م  ی ا

 .ستادیمقابلش ا قا  یقدم برداشت و دق  چند

 با تعجب نگاهش کرد.  زمانه

شفته ند  تا
 
 بود.   دهیبه حال او را انقدر ا

 .زدی م  یدیبه سف  شیکاسه خون بودند و رنگ لب ها  شیها  چشم

 بدنش لرزش داشت!   یحت

 فتد؟یحال ب  نیبه ا  حیباعث شده که مس  ی ز یچه چ  اما

 اش فشرد.پنجه   انیرا جلو برد و چانه زمانه را م  دستش

 بود.  ادیدستش ز  فشار

 شده؟  یچ  یبگ  یخوایکرد و گ فت: نم  یاز شدت فشار، اخم   زمانه

  یجلسه و جلو  یات، توخاطر کار احمقانه و بچگانهبشه؟ به  یخواست ی م  ی: چدیاش غرقفل شده  یدندان ها  انیم  از
 شد!   یپل  اتیرقص عرب  لمیتا از همکارهام، ف  ستیب

 گ فت.  ینیبهت زده ه  زمانه

 ... لم رقص... من؟! ی_ ف

برو  یکه چ  یکنیکارها رو م  نی زد: چرا؟ ا  ادیخشم فر  با
 
همه سابقه، سوژه خنده    نی! بعد ایمن رو برد  یبشه زمانه؟ ا

هات رو تو تا دندون  جانیکردنش اخراج کردم، جلسه رو کنسل کردم... فقط اومدم ا  یرو بابت پل  امی همه شدم! منش 
 حلقت خرد کنم! 
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زاد کرد.  حیاز حصار دست مس  یرا به سخت   اشچانه
 
 ا

 ؟یکه برش داشت  یگذاشتم. تو کور بود  زیم  یمنه؟ خب من فلشم رو رو   ریمگه تقص  ؟یگیم  ی_ چ

ره! کور شده بودم... 
 
 _ با وجود تو ا

 حرفش، زمانه را بهت زده کرد.  نیا

 که چه گ فته!   دیهم تازه فهم  خودش

مد و لبخند  یها  لب
 
 نما زد.دندان  یزمانه کم کم کش ا

تش خشم مس  نیا
 
 شد.   حیلبخند، باعث شعله ورتر شدن ا

 زمانه؟!  یخندیم  ؟یخندیزد: م  ادیحرص فر  با

 ؟یزنیرا خورد و گ فت: خب بابا! چرا داد م  لبخندش

 موقع در خانه با ضرب باز شد.   همان

 مدل در باز کردن، تنها مختص به مهرزاد بود.  نیا

ن قدر عجله ا  حیمس
 
مد که حت  یا

 
 فراموش کرد به دنبال مهرزاد برود.   یبه خانه ا

ژانس بگ  شیمدرسه خواست تا برا  ریاز مد  نیبنابرا
 
 .ردیا

 و گ فت: سالم!   دیذوق به سمتشان دو  با

 با لبخند جوابش را داد.  زمانه

ن لحظه به ه  حیمس  اما
 
 .دادی نم   تیاهم  زیچ  چیدر حال انفجار بود و در ا

 ؟یدیکارها بردار! شن   نی_ دست از ا

ن م  در
 
ن دو دفتر نقاش  یمهرزاد ب  ان،یا

 
ورد و گ فت: بابا! نقاش  رونیرا ب  اشی توجه به کشمکش ا

 
 ... نیرو بب   امیا

 با حرص جواب داد: کدوم کارها؟  زمانه

 ا...  یجا  یتونیاش را بال گرفت و گ فت: هزار سال هم که بگذره، نماشاره   انگشت
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 ...ی دوباره گ فت: بابا؟ نقاش  مهرزاد

 زد: گم شو تو اتاقت مهرزاد!  ادیفر  یعصب  حیمس

 . ستیبا بغض به صورت برافروخته پدرش نگر  هیچند ثان  مهرزاد

 به حال نشده بود سرش داد بزند!   تا

 از راه درست او را متوجه اشتباهش کند.  کردی م  یسع  کرد،یم  یکار بد  یوقت  یحت

 !زدیو شماتت گرانه نامش را صدا م  کردیاخم م  تا  ینها

مدیدلش نم  اما
 
 کند!   یالنازش تلخ  ادگاریبا    ا

 برده بود.   یپ   حیتازه به عمق خشم مس  ایهم گو  زمانه

ن ب  در
 
 به مهرزاد نگاه کرد.  نیا

 براقش باعث شد قلب زمانه مچاله شود!   چشمانش

هسته
 
 گ فت: چشم!   ا

 .دیرا همان جا رها کرده و به سمت اتاقش دو  ینقاش  دفتر

گاه بغض کرده بود!  زمانه
 
 ناخودا

 به سمتش برداشت و گ فت: مهرزاد جان...   یقدم

 کرد.   ی ر یرا گرفت و از رفتنش جلوگ  ش یبازو   حیمس  اما

 شان را کم کرد. و فاصله  دیزمانه را به سمت خودش کش  دست

 ؟یفهمیم  ون یخر بشم. ا  زهایچ  نیکه با ا  ستمی _ من پسر هجده ساله ن

 خدا عمدا  نذاش...را تکان داد و گ فت: به  سرش

 ! خفه شو! سی: هدیحرفش پر  انیبا داد م  حیمس

گاه
 
 زل زد.  حیو با نگاه مظلومش، به صورت مس  دیحرفش را بر  ناخودا
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 . ابدیکاهش ب  تشیچه کند تا عصبان  دانستی نم

خر  هی.  یزنی گند م  یبه همه چ  ی دار   ،یخونه اومد  نیکه به ا  ی_ از لحظه ا
 
زمانه... من تا    گمیبار بهت م  نی بار واسه ا

 پس انقدر خودت رو خار نکن..  کنمینم  نشیگزیکس رو جا  چیو ه  مونمیابد عاشق الناز م

 شکست و نگاهش مغموم شد.   دلش

 لرزان جواب داد: من... من دوستت دارم!   ی  یصدا  با

قصه من و الناز    ینیبی باشه! نم  دنیته همه دوست داشتن ها رس  ستیسرد گ فت: قرار ن  یرا تکان داد و با لحن  سرش
 د؟یبه کجا رس

 شدند.  ی جار   شیشکست و اشک ها  بغضش

خر هم همان شد که می 
 
 ترسید... ا

خر داستان خودش و مسیح هم به جدای  ی ختم شد! 
 
 ا

رش را به این نقطه رساند...طور که رابطه همان 
 
 اش با ا

 خلع سالح شد!   ش،ی اشک ها  دنیبا د  حیمس

 رفت.   نیدود شد و از ب  تشیتمام عصبان  ایگو

 برم؟  اتی... از زندگیگی_ پس م

مدیدلش نم  حیمس  اما
 
 ! دیرا بگو  نیا  ا

 کرده بود...  یماه بدون زمانه زندگ   هفت

 ندارد.  یفیتعر  اشیکه بدون او زندگ  دانستی م

 ! شودی که اگر برود، دلتنگش م  دانستی م

 صورت معصوم الناز در نگاهش نقش بست.   ن،یب  نیا  اما

ورد.   ادیاش را به  جنازه سوخته   سپس
 
 ا
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 ... توانستی نم

 .کندی نم  نشیگزیرا جا  یو کس  ماندیاشقش مالناز قول داده بود تا ابد ع  به

 شد.   دواریام  حیاز سکوت مس   زمانه

 شدند!  ی را پاک کرد؛ اما دوباره جار   شیها  اشک

 . می سوز یتو م  ی لجباز   یپا  میمن، خودت، مهرزاد. همه دار  ؟یهمه رو عذاب بد  یخوایم  ی! تا کحی_ مس

 . نهیمن هم  یقطع  می . تصمستین  ی درهم شد و گ فت: لجباز   شیها  اخم

 ؟یذره هم عاشق من نشد  هی  یو حت  ی هنوز الناز رو دوست دار   ،یبگ  یخوای م  یعنی_  

 ! شه یجوره نم  چی زمانه. ه  تونمی . نممونمیالناز م   یمرگم پا  را تکان داد و گ فت: تا لحظه   سرش

 شدت گرفت.   اشه یگر

 .زدیرسما  داشت او را پس م  حیمس

 . ستیصورتش گذاشت و از ته دل گر  یرا رو   دستانش

ورده بود.   حیدل مس  شیاشک ها  با
 
 را به درد ا

 کاناپه انداخت.   یعقب عقب رفت و خودش را رو   زمانه

گاه به سمتش کش  حیمس
 
 . شدی م  دهیهم ناخودا

 کرد.  نیدل خودش را نفر  در

زردیزمانه را م  دینبا
 
 .ا

 هم داشت؟  ی گر یمگر چاره د  اما

شنا م  دیشا
 
 ! بستیوار به او دل م  وانهید  شد،ی اگر قبل از الناز با زمانه ا

 .دیایالناز هم به چشمش ن  گریکه د  ی طور 

 بود...  رید   گریحال د  اما
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 شد.   مانیاش بگذارد، اما در جا پششانه  ی را جلو برد تا رو   دستش

ه
 
 و عقب رفت.  دیکش  یا

 . دیرا پوش  شی بلند شد و لباس ها  شیکه گذشت، از جا  قهیدق  چند

رام، زمانه را ز  حیمس
 
 نظر گرفته بود.  ریبا همان نگاه ا

 که نرود!   خواستی از او م  توانست،ی م  اگر

 داشت...   یبد  حس

مدن  نیکه بعد از ا  انگار
 
 ! ستیدر کنار ن  یرفتن، ا

 داد!  اشی روزه فرار   کی  حیماه نبود و حال که برگشت، مس   هفت

 بزند و بعد برود.  یبود تا حرف  منتظر

 هم نکرد!   یخداحافظ  یزمانه حت  اما

 گرفته شد.   یحساب  حالش

 دهد.  صیراه خوب و بد را از هم تشخ  توانستینم  اش،یبار در زندگ  نیاول  یبرا

 مانده بود؛  نهیدو گز  نیا  انیم

 زمانه؟!  ای...  الناز

مد.   یغرق افکارش بود که صدا  هنوز 
 
 بسته شدن در ا

 سرعت سرش را بلند کرد.  به

 زمانه برگشته بود؟  یعنی

 در هم شد.   شیاخم ها  ،لبخند  یکه وارد خانه شده بود، به جا  یکس دنیکه لبخند بزند، اما با د  رفتی م  شیها  لب

 ؟یکنی م  کاریچ  جانیشد و گ فت: تو ا  بلند

 ! حیزد و گ فت: دلم برات تنگ شده بود، مس  یزده لبخند  ذوق
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 پررنگ تر شد.  اخمش

 بشر، درست بشو نبود!  نیا

 ؟یداخل اومد  ی طور _ چه 

رو    ونیگ فت: دکوراس  کردیکه با نگاهش همه جا را رصد م  یدر خانه زد و در حال  یجواب دهد، چرخ  کهنیا  یجا  به
 !یهم که عوض کرد

 ...کردی م  هیچند روز گر  شکستیفنجونش که م  هیدوست داشت ها!    یلیاش رو خخونه  لیافزود: الناز وسا  هیبا کنا  و

 و رو شد.  ریز  حیحرفش، دل مس  نیا  با

 با او بود!   حق 

 بود.  دهیرا خر  اشه یزیبا هزار ذوق و شوق جه  الناز

 خانه را دوست داشت...  نیا

 را دوست داشت...  لشیوسا

 و فرزندشان را هم دوست داشت...   حیمس

 بود را دوست داشت!   حیکه مربوط به مس  ی ز یالناز هرچ  ال  اص

 کرد.  دایپ  یبد  حس

 کرده بود، نه؟  ی  یوفای هم ب  باز

 خودش فکر کرد الناز اشتباه کرده که عاشق او شده!   با

 احساس پاک الناز را نداشت...   اقتیلاو  

 مثل دلناز بود!  ی، کسحقش

 داشتن الناز بود، نه زمانه!   ق یل  نه
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مد و با لبخند  یقدم  دلناز،
 
! دختر هم که خونه  زمیعز  یکرد  شرفتیگ فت: پ  کردی به خواهرش م  هی که او را شب  یجلو ا

 ... ی ار یخواهرم م

 زبانش قفل شد!  ایگو

 .دیبگو  ی ز یچ  چیه  نتوانست

 باشد؛  دهینبود که دلناز زمانه را د  نیاز ا  اشینگران

 باشد هراس داشت!   دهیزمانه او را هنگام ورود به خانه د  کهن یاز ا  بلکه

 ِدت؟یگ فت: د  یعصب

ره!   یتک خنده ا  دلناز
 
 کرد و گ فت: ا

 طاقتش طاق شده بود!  گرید

 ا؟ی. مگه صبح بهت نگ فتم سمت من نیاومد  جانیا  یزد و گ فت: تو غلط کرد  یادیفر

 . نمودیخونسرد م  شهیاما مثل هم   دلناز

 بود!  شی هم سرجا  شیبایز  لبخند

... مثل  یمن گوش کنم؟ راست   ،یتو بگ  یصورتش کنار زد و گ فت: مگه قراره هرچ  یبلندش را از رو   یموها  ی طناز   با
نبود!   کیقدر ف  نیخب... الناز ا  ی. ول یکرد  دایمن پ  چارهیخواهر ب  هی دختر شب  هی  ی! گشتیا  قهیسلخوش   شهی هم
 ...؟اومدی بدت م  یعمل  یاز دخترها  ادمهی

 به شماره افتاد. شیها  نفس

 حق نداشت مدافع النازش شود!  دلناز

 را نداشت...   حیکردن مس  خ یبود، اجازه توب  م ی که در کشتن الناز سه  او

 فوران کرد.  گریبار د  نیا

ن قدر بلند و تند بودند که انگار م  داشت،یکه به سمت دلناز برم  ی  یها  قدم
 
 .دیدویا

 گردن دلناز گذاشت و با تمام قوا فشرد.   یدستش را رو   درنگیب
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 دلناز! نگ فتم؟  ای_ گ فتم ن

  وونهی! دیتکان داد و خس خس کنان گ فت: گ فت  دییرا نداشت، سرش را به نشانه تا  حیحرکت مس  نیکه انتظار ا  دلناز
 ولم کن! 

 را فشرد.  ش یمحکم تر گلو  حیمس  اما

 ! ذارمی ات نمزنده  گهیبار د  نی! ایاومد  ی_ پس غلط کرد

 .زدندیم  ادیموجود را فر  نی بند وجودش تنفر به ا  بند

ن لحظه، جسد سوخته الناز را به    در
 
ورده بود و هم  ادیا

 
 باعث شد خشمش دوچندان شود...!   نیا

 نبود!  دواریبه زنده ماندنش ام  گرید  دلناز

 داشت! ن  دهیکرد فا  یچنگ زد، هر چه لگد زد و جفتک پران  حیچه به دست مس  هر

  حیمهرزاد، باعث شد فشار دست مس   غ یج  ینبود که صدا  شتریاش تا مرگ چند قدم بسست شده بود و فاصله   بدنش
 کم و کمتر شود... 

 . ختیدستش گر  ریشمرده و از ز  متی فرصت را غن  دلناز

 .دیکشیم  ق یعم  یو نفس ها  کردی خم شده، بلند سرفه م   شیزانوها  یرو 

 ...کردی که دوباره به او داده بود، شکر م  ی خاطر عمر خدا را به   رلب،ی قرمز شده بود و ز  صورتش

 درنگ نکرد؛   گرید  حیمس

 بلند خودش را به اتاق مهرزاد رساند و در را باز کرد.  یقدم ها  با

 . دیچی پیافتاده بود و از درد به خودش م  نیزم  یرو   مهرزاد

 شده؟ی زده کنارش نشست و گ فت: مهرزاد؟! چ  وحشت

 پراشک به پدرش نگاه کرد و هق هقش اوج گرفت!  یبا چشم ها  مهرزاد

 را جلو برد و گ فت: جواب بده مه...   دستش
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 زد.   ادیکه دستش را گرفت تا بلندش کند، مهرزاد دوباره فر  نی هم

 مهرزادجان؟!  شد؟یو گ فت: چ  دیترس دستش را عقب کش  با

 : دس... تم! فک...ر کنم... شک... سته! دینال  اشه یگر  انیم

 و کالفه شد.   یعصب  حیمس

 شد؟ی باشد گ فت: چرا قربونت برم؟! دستت چ  می مال  کردی م  یکه سع   یزد و با لحن  شیبه موها  یچنگ

ز... مانه...    نمی... رو... نگاه کنم... ببرون ی... که... بی... صندل یجواب داد: رف... تم رو   دهیبر  دهیهق کنان و بر  هق 
 ... رم... موند!ی ... خورد... افتادم؛ دستم ز زی ... نه! پام... لایرفته  

 مهرزاد انداخت تا بلندش کند.  ریو دستش را ز  دیکش  یقیعم  نفس

ن م
 
 ! ی شیخوب م  مارستان،یب  میری_ اشکال نداره پسرم. ال

 فشرد.  حیمس   نهیشدت گرفت و صورتش را به س  اشه یگر

 د؛یترسی رفتن م  مارستانیب  از

 !دی ترسی م  شتریب  ترسد،یم  دی به پدرش بگو  کهنیاز ا  اما

 سرش داد زد؛  حیبار بود که مس  نیاول  یبرا  امروز

 او را دوست ندارد!  گریسن کمش باعث شده بود حس کند که پدرش د  حالنیا  با

 جا نشسته است. که همان   دیکه رفتند، دلناز را د  نییپا

 ! ی  یجانید و گ فت: تو که باز ادرهم ش  شیها  اخم

 مهرزاد نگاهش نگران شد.  دنیبزند که با د  یبلند شد و خواست حرف  دلناز

 _ چش شده؟

 برداشت.   زیم  یرا از رو   چینداد و درعوض، سوئ  یجواب  حیمس

ن لحظه، سالمت   در
 
 مهم تر بود؛   شیبرا  ی ز یمهرزاد از هرچ  یا
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 از بودن دلناز هم مهم تر...   یحت

*** 

 برانداز کردم.  شهیش  یو خودم رو تو  ستادمیدر ا  یرو روبه

 کرده بودم که چشم هام قرمز و متورم شده بود.  هیگر  ریمس  یتو  قدراون

 رو با دستمال پاک کردم؛   سمیخ  صورت

 ... ن یهم  فقط

 باز معلوم بود زار زدم!   کردم،یهم که م  ی هرکار 

 خودم رو خسته نکردم.  پس

ه
 
 باز کردم.   دیو در رو با کل  دمیکش  یا

 ترانه مقابل در بود.  یها  ک فش

 قبل، از بودنش ناراحت نشدم؛   مثل

 خوشحال هم شدم!   بلکه

وردن ک فش هام وارد شدم.   نیا
 
 در رو هم باز کردم و بعد از در ا

 ر بود.چندوقت، ساکت و سوت و کو   نیمثل ا  خونه

 دادم.   رونیرو با حرص ب  نفسم

 ارم؛یدرب  یرو از اون حالت ُمردگ  حیخونه مس  خواستمی م  رسرمیخ

 وضع خونواده خودم بدتر شده بود...   حال

گاه ا  یکه گوشه خونه تو  یکس  دنیوارد اتاقم بشم، اما با د   خواستم
 
 . ستادمیخودش مچاله شده بود، ناخودا

هسته
 
 و با تعجب گ فتم: ترانه؟  ا

 .دمیرو د  سشیزانوهاش بلند کرد و صورت خ  یرو از رو   سرش
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 .دمیجا رها کردم و به سمتش دورو همون   فمیک

 زم؟یعز  شدهی _ چ

 شدت گرفت و دست هاش رو باز کرد.  اشهیگر  دنمید  با

غوش گرفتمش.  نشستم
 
 و در ا

 گرفت!   امه ی که من هم گر  کردیهق هق م  ی طور 

 ...اسیال   شده؟یتم: چبغض گ ف  با

لودش نگاهم کرد.شونه  یرو از رو   سرش
 
 ام برداشت و با نگاه اشک ا

 ! سهینوی نامه م  تی_ داره وص

 ؟یچ  یعنیتکون دادم و گ فتم:    نیرو به طرف  سرم

 و بکشه؟زمانه! نکنه خودش  دونمی جواب داد: نم  هیگر  با

 بست.  خیحرفش تمام تنم    نیا  با

ب
 
 !؟یگ فتم: خو... د... کش...    یدهنم رو قورت دادم و به سخت  ا

دم 
 
ره! ا

 
 خودشون، خودشون رو بکشن!  کهن یها که از زمان مرگشون خبر ندارن؛ مگه ا_ ا

دم   یل ی_ نه نه! خ
 
 ... شه ینم  لیکه دل  نیترانه؛ ا  سنینوی نامه م  تیها وصاز ا

 .دمیدو  اسیخودم هم حرفم رو باور نداشتم که بلند شدم و به سمت اتاق ال  اما

 باشه؛  دهیتخت دراز کش  یچند وقت، رو   نیرو باز کردم و انتظار داشتم مثل ا  در

   یجلو  دنشیبا د  یول
 
 جا خوردم.   یلیخ نهیا

 . بستیبود و داشت کراواتش رو م  دهیپوش  یرنگ  یو شلوار خوش دوخت مشک  کت

 در، به سمت من برگشت.   یاصد  دنیشن  با

 پوش تر شده بود! مرتب و خوش  شهی درست کرده بود و از هم  ی  ی بایرو به شکل ز  موهاش
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 مثل دامادها...   درست

 گ فت: سالم عروسکم!  کرد،یم  یخودش خال  یکه همه عطر رو رو   یعطرش رو برداشت و درحال  شهیش

 تنگ شده بود!  اسیلحن ال  نیا  یبرا  دلم

 .دادیجوابم رو م  حسیو ب  نی سرسنگ  ای  زد،یباهام حرف نم  ایوقت بود که    یلیخ

 بغض جواب دادم: سالم!  با

 گذاشت و به سمتم اومد.   زیم  ی رو رو   عطرش

 شد!  ی که بغلم کرد، اشک هام جار   نی هم

 ؟یبکن  یخوای م  یگ فتم: چه غلط  وارزمزمه 

 نشم!   زهامی تا باعث مرگ عز  دادم،یانجام م  د یبا  شیوقت پ  یلیکه خ  ی به خودش فشرد و گ فت: کار   شتریرو ب  من

 ؟ینگ  ی ز یچ  یخوای م یتا ک  اس؟یال  یچ  یعنی_  

 هاش رو از دور کمرم باز کرد و عقب رفت.  دست

ه
 
 زمانه...  ن، ی و گ فت: بش  دیکش  یا

*** 

 نگاهش هم به مهرزاد.  کینگاهش به جاده بود،    کی

 !کردیرا فراموش م  شیتمام دردها  دیدیحال مکه او را خوش  نی هم

 خوش گذشت...   یلی! خی  ی زد و گ فت: ممنون بابا  اشی به بستن  یس یل

 نگ فت.  ی ز یزد و چ  یلبخند

ن را گچ کرده بودند.   نیا
 
 افتادن باعث شده بود دستش بشکند و ا

 شیبرا  یرا کرد که شب خوب  شایاو ببرد، تمام سع  ادیرا از    یشکستگ   نیظهرش و ا  یبدخلق  کهن یا  یهم برا  حیمس
 بسازد.
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خر هم در رستوران شهرباز   نمایو س  ی باغ وحش، شهرباز   به
 
 شام خورده بودند.  ،ی رفته و در ا

 لحظات، دلناز هم کنارشان بود!  نیدر تمام ا  اما

 او را دوست داشت...  مهرزاد

ورد،ینم  ادیکم سن و سال بود و حال او را به    یلی مهرزاد خ  شانیقبل  یها  داریدر د  کهنیا  با
 
با هم جور    یاما حساب  ا

 شده بودند.

 کرده بود!  ادیمهرزاد در تمام لحظات امشب از زمانه    لحانیا  با

 ..ساده شام خورده بودند.  یجگرک  کی او و پروشات را به پارک برده بود و با هم در    کهن یا

ن روز را ب  ایگو
 
 دوست داشته!   شتریا

 مهرزاد با دلناز خوب بود، اما او را به اندازه زمانه دوست نداشت.   رابطه

 را به فکر فرو برد.  حیرابطه نسبتا  خوب، مس  نیا

 دلناز را...   تواندیم  ست،یکه زمانه ن  حال

 نرفت!  شیپ  نیاز ا  شیدر تصورش هم ب  یحت

 را گرفته بود...   مشیتصم

 ! گرداندیکه شده زمانه را برم   هرطور 

 وست داشت؛را د  الناز

ن که در مغز بگنجد.   شتریب
 
 از ا

 وجود نداشت...!   ی حال که الناز   اما

 ! گریاست د  نیهم   قتیحق  یژگیعذاب، اما و  هیتلخ بود و ما   تصورش

 زمانه باز شود!   یجا برا یتا کم  کرد،یقلبش منتقل م  یگانیالناز را به با  دیبا

 خوب بود، هم مهرزاد.   حیوجود زمانه هم حال مس  با
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 تا او را برگرداند...  رفتیم  دیفردا با  نی هم

 زد تا هوا به صورتش بخورد.  نییپا  یرا کم  شهیش

ن
 
 ! شدی م  وانهیفکر کرده بود که داشت د  قدرا

 در خودش جمع شد و گ فت: سرد شد بابا!  مهرزاد

ن هم م  ،ی پسرم. تا حال عرق کرد  میابه صورت مهرزاد انداخت و گ فت: تو کوچه  ینگاه
 
 .ی خور یم  سرما  نییپا  میریال

روم بازش کن   یوقت  مونه؛یزدن بهتره! مثل باز کردن در کمد م  خیزدن از به مرور    خیبار    هی_ خب  
 
روم ا

 
صدا    شتریب  یا

 !انهیپا  یب  یسرد  هیسرد بهتر از    انیپا  هینه! در واقع    یدفعه بازش کن  هیاما اگه    ده،یم

 .دیاش را کش و گونه  دیمهرزاد خند  یهای به سخنران  دلناز

 _ گوله نمک من! 

 بسنده کرد؛   یبه لبخند  حیمس  اما

 را بال زد.  شهی ش  سپس

  ستادهیشد که پشت به او ا  ی باز کند، متوجه دختر   موتیکه خواست در را با ر  نیرا مقابل در پارک کرد و هم  نیماش
 بود.

 د؛یدیقسمت کوچه نشسته بود و او را واضح نم  نیتر  کیتار  در

 داد که زمانه است.   صیاز همان فاصله هم تشخ  اما

 بودند.  دهیو مهرزاد او را ند  دلناز

 تو برو!  گه؛یباز کرد و شتاب زده گ فت: خب د  موتیرا با ر  درپس  

 نگاهش کرد.  بایبا همان لبخند ز  دلناز

 ! انداختیالناز م  ادیرا به    حیمس  دا  یلبخند شد  نیا

 دوست داشت.   شتریچهره النازش را ب  حیتر از خواهرش بود، اما مس  بایدلناز ز  گرچه
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 برو؟  یگی! باز مانصافیب  یگ فت: ا  نشیدلنش  یصدا  با

 قرار نگرفت.   ریاما تحت تاث  حیمس

ن لحظه، فقط م  در
 
ن  خواستی ا

 
دم را از ا

 
 جا دور کند تا با زمانه باشد. همه عالم و ا

ن  ستین  معلوم
 
 جا نشسته و حتما  سردش شده است... چند ساعت ا

 شد؟  تیدلناز. حال  ذارمی ات نمزنده  نمتیبار اطرافم بب  نیکه مهرزاد نشنود گ فت: ا  ی طور 

 و گ فت: اما...  محو شد  لبخندش

 .نییبرو پا  عی: سردیحرفش پر  انیم

 . میمفصل حرف بزن  د یاما بعدا  با  رم؛یرا باز کرد و گ فت: م  در

 .رفتیپذ  ناچارا  

 . شدی اول از شرش خالص م  دیتنها شدن با زمانه، با   یبرا

 کرد.  یو مهرزاد را تا اتاقش همراه   اطیرا وارد ح  نی که رفت، ماش  دلناز

 زد: بابا؟  شیگ فت که مهرزاد صدا  ی ر یخشب به   ی سرسر 

 برگشت و جواب داد: جانم؟  کالفه

 اد؟ینم  گهی_ زمانه د

 .زمیعز  ادیسرش را تکان داد و گ فت: م  نانیاطم  با

 ؟ی_ پس کِ 

 داد.  رونیرا محکم ب  نفسش

 سوال نداشت.   نیا  یبرا  یهم جواب  خودش

 ! ادیزود، م  ای  ری_ بخواب مهرزادجان. زمانه د

 ؟ی_ خاله دلناز چ
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 باشه؟  شتیاون پ  ی درهم شد و گ فت: دوست دار   شیها  اخم

ره؛ شب  شانه
 
 مامان بود!   هیبال انداخت و گ فت: خب ا

 .ستادیجلو رفت و مقابل تخت مهرزاد ا  یقدم

 .ادیزمانه نم  گهیباشه، د  جان ی_ اگه اون ا

 بمونه!   شمونیکن که پ  یاما زمانه رو راض  اد،یسرش را تکان داد و گ فت: باشه! خاله دلناز ن  عیسر  دمهرزا 

 . ریخخب... شب به   لهیزد و گ فت: خ  یلبخند

 ! ریخلبخند گ فت: شب به   با

 رفت.   نییپا  یکیرا بست و پله ها را دو تا    در

 فرصت صحبت کردن نداشته باشند.   گریزمانه رفته باشد و د  دیترسی م

 . دیهراسیم  دا  یشد  گردد،یبرنم  گریزمانه د  گ فتی که م  یاحساس   از

 زمانه حالش گرفته شد.   یخال  یجا دنیرا که باز کرد، با د  در

 زد.   واریبه د  یمشت  یعصب

 بود!   دهیرس  ریهم د  باز

 کرد؛ یمچ دستش حس م  یقطرات خون را رو   حرکت

 نداد.  تی اهم  اما

 نشست.   نیزم  یسر خورد و رو   جاهمان 

وردنش هم ما  در
 
ن لحظه نه تنها از صحبت کردن با زمانه، بلکه از به دست ا

 
 شده بود.  وسیا

 ... اما

 است!   دیام  یبس  یدیاند که در ناامگ فته   بایز  چه

 انگار جان دوباره گرفت...  ستاد،یا  شی رو زمانه که روبه  دنید  با
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 شد. گرفت و بلند    واریرا به د  دستش

 گ فت: سالم!   یلبخند محو  با

 اما جواب نداد.  زمانه

 .کردینگاهش م  رهی را کج کرده بود و خ  سرش

 را ترساند!   حیمس  بش،ینگاه عج  نیا

 اش بگذارد. شانه  ی را جلو برد تا رو   دستش

 عز...   ی_ خوب

 خطابش کند.  زمیکه عز  دیزبانش نچرخ  اما

ن کم  الناز  یلفظ را تنها برا  نیا
 
 دشوار بود.  شی برا  یبه کار برده بود و حال، استفاده دوباره از ا

 عقب رفت و نگذاشت که او را لمس کند.   زین  زمانه

 را درک کند.  ضشیضد و نق  یرفتارها  نیا  توانستی نم  حیمس

 حال افتاده؟  نیدلناز به ا  دنیخاطر دبه  یعنی

 ست؛ ین   تفاوتی ب  حیاو هم به مس  یعنیباشد که    طور ن یا  اگر

 خود زمانه به دوستش داشتنش اعتراف کرده بود...  گرچه

مد.  یلباس ها   دنیرفتارش را بپرسد که با د  لیدل   خواست
 
 تن زمانه، زبانش بند ا

 . ستی را با دقت نگر  شیسرتاپا

 ...شیها  یک تون  یبلندش، شلوار و حت  یمانتو  شالش،

 زمانه نگاه کرد.  یزده سرش را بلند کرد و به چشم ها  بهت

 اشک از گوشه چشمش سر خورد.  یازمان قطرهزد و سرش را تکان داد که هم   یلبخند  زمانه

وردم! _ حافظه 
 
 ام رو به دست ا
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 را از خودش دور کند.  یکرد همه افکار منف  یسع

 بوده!  یتشابه لباس، قطعا  تصادف  نیا

 حالم ک... را گرفت و گ فت: خوش  دستش  ،یتصنع  یلبخند  با

ن جمله را کامل کند.  اش،زدهخی  یلمس دست ها  با
 
 نتوانست ا

ورد و رو   درنگیب
 
 زمانه انداخت.   یهاشانه  یک تش را درا

 تو...  میبر  ایزمانه! ب  ی زد  خیقدر  _ چه 

 تکان نخورد.  شیکند، اما زمانه از جا  تشیکمرش گذاشت تا هدا  یرا رو   دستش

 دستش را برداشت و گ فت: زمانه!   کالفه

 پرت کرد.  نی زم  یبرداشت و رو   شیشانه ها  یرا از رو   حیمس  کت

 الناز؟  یبگ  ستیزد و گ فت: بهتر ن  یلبخند  ش،یاشک ها  انیم  در

 را لل کرد!  حیحرفش، رسما  مس  نیا  با

 صورت زمانه چرخاند.  یاجزا  یاش را رو بهت زده  یها  چشم

 ! شدینم  باورش

 مدت الناز کنارش بوده...  نیتصور کند که در تمام ا  توانستی نم  یحت

 اشاره کرد.  شیهاو به لباس  دیدوباره خند  زمانه

 نه؟  ادته،یرو    هان یابا لحنی مخلوط از گریه و خنده، گ فت:  

 نگرفت.   حیاز مس  یجواب

 خشک شده بود و توان تکان خوردن هم نداشت!   ایگو

خرت کرد  یو راهمن   هان ی_ با هم
 
اومد    ادمی  زیحال که همه چ  ح؛ی. همون شب مردم مسهاستم ی! من زنده نیسفر ا

 هم دوباره مردم! 
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 حرف بزند؛  حیساکت شد تا مس  قهیدق  چند

 نشد.  بشیجز سکوت نص  ی ز یباز هم چ  اما

خاطر مهرزاد بوده،  فقط به  نم،ینحست رو بب  افهیق  گهیبار د  هیشدم    یداد و گ فت: اگه راض  رونیرا محکم ب  نفسش
 پسرم! 

ورد!  حیبر سر مس  ی  یچند جمله، چه بال  نیبا ا  دیو نفهم  گ فت
 
 ا

 نحسم؟!   افهیگ فت: ق  ی لحن دلخور   با

ن که روبهقا  یگ فت: دق  یرحمیرا تکان داد و با ب  سرش
 
! اما خب، واسه  خورهی ه هم محالم داره ب  سادم،یروت وا! ال

 .امیبردن مهرزاد مجبورم باهات کنار ب

 .امدی نفسش بال ن  گریبار د  نیا

 ترکش کند؟  خواستی م

ن
 
 شده بود؟!  حی مس  یایکه تمام دن  ی. با مهرزاد.. ی  یهم نه به تنها  ا

 توانست؟ی م  طور چه 

 رحم بود، نه زمانه!  یب  قدرن یالناز ا  نه

 ...زمیعز  یدی. اما تو که کل داستان رو فهمکنمی درکت م  ؛یهست  یرا گرفت و گ فت: عصب  شیبازوها

 ! حیرا محکم پس زد و گ فت: به من دست نزن، مس  شیها  دست

نه    زنم،یو من نه دست بهت م  یبال برد و گ فت: باشه، باشه! بعد پنج سال اومد   میرا به نشانه تسل  شیهادست 
 رو خراب نکن!   زی همه چ  کنمی خب؟ خواهش م  میحرف بزن! فقط بذار  کنمی بغلت م

 ! خوامی گ فت: پسرم رو م  ح،یبه لحن ملتمس مس  توجهیب

 هم دلش شکست...   باز

 ؟یخوای_ مهرزاد پسر هردومونه الناز! اون رو بدون من م

 ! یتو الناز رو کشت  ستم؛یو گ فت: خفه شو! من الناز ن  دیکوب  اشنه یبه س   یمشت
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روم باش عز  یو مهربان  می هم با لحن مال  باز
 
 ... یتو بگ  ی! هر چزدلمیگ فت: ا

. تو برمشی خودم مبا  ! بعد  یکن  یکه باهاش خداحافظ  دمیهفته بهت وقت م  هیاش را بال گرفت و گ فت:  اشاره   انگشت
 . یمهرزاد رو داشته باش  ی ندار   اقتیل

ن خفته بود، گ فت: م  یکه کوه  یبا لحن  حیمس
 
 نامرد؟  ی ر یهردوتون رو ازم بگ  یخوای از غم در ا

 ؟یرو نکرد  کارن یبا بغض جواب داد: مگه خودت ا  زین  زمانه

 _ من اون شب ه... 

ن باخوامی اضافه نم  حی! توض حیرا بال گرفت و گ فت: حرف نزن مس  دستش
 
بدون سرخر با    از خدات باشه!  دی. تو که ال

امشب    ی راست  ه؟ی دلناز گربه صفت از بزرگ کردن بچه خواهرش راض  های منه. ام...مسبب بدبختیاونی باش که  
 خوش گذشت؟

ه  کالفه
 
ن.  !ست ین  ی ز یچ  چیمن و دلناز ه  نی ! به جون جفتمون بزمیو گ فت: عز  دیکش  یا

 
 نه اون شب و نه ال

 رفت.   نیبه سمت ماش   ح،ی مس  یبه حرف ها  توجهیب

 ! حیمس  گهیهفته د  کیهمان فاصله گ فت: فقط    از

 شدت گرفت.   اشه یشد و گر  اسیال   نیماش   سوار

 .اس یجدا شود، هم از ال  حی هم از مس  شدینم  باورش

 داشتن مهرزاد بود.  دشیام  تنها

 را تار کرد.   دشید  شینرفته بود که اشک ها  یادیز  ریمس  هنوز 

 زد.  هیگر  ریجا پارک کرد و زرا همان   نیماش

 هنوز در اتاقش نشسته است...   ایگو  د،یشنی را م  اسیال  یصدا

  ی  ی. شب هم جاخونه  یگردیشدن هوا برم  کیها! قبل تار  یبکن یتونی م  یبخوا  یهرغلط   ستم،یمن ن  ی_ فکر نکن"  
 "   ...یمونی نم

 کند؟  یزندگ  اسیبدون ال  شودی م  مگر
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 بود.   اسیسال تمام کس و کارش فقط و فقط ال  پنج

 کند؟  یبدون او زندگ  د یبا  حال

سان تر بود؛   حیاز مس  ی دور   دیشا
 
 ا

 و بدون او هم حالش خوب است.   کشدی که نفس م  دانستی م  لاقل

 چه؟  اسیال  اما

 شنبه سر قبرش گل پرپر کند؟شنبه به پنجپنج  دیبا

 ! ستین  منصفانه

 . یرا با هم از دست ده   زانتیدو تن از عز  یدوره زمان  کیکه در    شودی نم

 از دوازده شب گذشته بود؛  ساعت

 .فتدیشد راه ب  یساعت زار زدن، راض   کیبعد از   بالخره

 .رساندیهرچه زودتر خودش را به اصفهان م  دیبا

 ندارد.  حیبا مس  یاکند که فاصله  یزندگ  یدر خانه ا  توانستی نم

ن صورت م  در
 
 . دهدیکه اراده سستش، کار دستش م  دانستی ا

 لبش نشست.   یرو   یلبخند  د،ی شان رسکه به خانه   نی هم

 سرپناه را هم از او خواهند گرفت.   نیروزها ا  نی که هم  دانستیاما م  ست،یزودش مهم ن  ای  رید

ن را خر  اسیال  یبا پول کارها  بالخره
 
 بودند.  دهیا

 چمدان انداخت.   یرا تو  شیسمت اتاق رفت و لباس ها  به

 مدت را در هتل بگذراند.   نیا  خواستی م

نپس از    اما
 
 چه؟  ا

 بماند.   ی  یهرجا  شدی وجود مهرزاد، نم  با
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 رفت.  حی به سمت مادر مس  ذهنش

 داشت.  ادیحد و مرزش را به    یب  یها  یمهربان

ن  یکه مدت  خواستی از او م  اگر
 
 . شدی ها را تحمل کند، خوب ما

 اما ممکن بود بپذیرد؟

 که شده، قبولشان کند.  خاطر کنار مهرزاد بودن همشاید به

 داشت. اش بود و او را دوست می بالخره مهرزاد نوی بزرگ و سوگلی 

ن هم  
 
ن زندگ  یبود شب و روز کار کند تا خانه ا  حاضربعد از ا

 
 کنند.  یهرچند کوچک بخرد و با مهرزاد در ا

 با مهرزاد...  فقط

 !حیبدون مس  یعنی

 را از سر گرفت.   ختنیتصور دوباره اشک ر  نیا  با

ن خاطره داشتند را با خود برد  ی ز یو هرچ  وارید  یشان رو و دونفره  یتک  یعکس ها  اس،یال  یها  لباس
 
 . که با ا

مدی نم  دلش
 
 جا رها کند. را همان   اسیال  لیوسا  ا

 رفت.  رونیو از خانه ب  دیکش   یچمدان را به سخت   دو

ن مقدار پول  هتل
 
 .ردیشهر بگ  اق ساده در مسافرخانهات  کیکه داشت توانست    یکه نه، اما با ا

 . دیتخت دراز کش یرا گوشه اتاق رها کرد و رو   شیها  چمدان

ن همه گر  یخستگ
 
 .فتدیهم ب  ی رو   شیکردن، باعث شده بود تنش سست شود و چشم ها   ه ی راه و ا

 شد.   داریاز خواب ب  ادیفر  ینگذشته بود که با صدا  ی ر ید

 بلند شد و به سمت پنجره رفت.   عیسر

 گوشه تجمع کرده بودند.  کی  یادیز  تیجمع

 . ندیشان را ببتجمع   یخم شد تا بان  یکم
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سفالت دراز کش  یرو   یخون  یبا صورت و لباس ها   یمرد
 
 بود.  دهیا

 شده بودند؛  ریدرگ  یعی پس از تصادفشان، به طرز فج  نیراننده دو ماش  ایگو

خر هم    در
 
ن   یکیا

 
 را کشته بود.   ی گر یها توسط قفل فرمان داز ا

 صحنه حالش بد شد و عقب رفت.  نیا  دنید  با

مدی که کنار جسد مرد بود، همچنان م  یزن  یضجه ها  یصدا  اما
 
 .ا

 .دی رسیبه اتاق زمانه که در طبقه دوم بود، م  ابانیخ  یبود که تک تک صداها  ی مسافرخانه طور   یها  وارید

 کند.  دایبه سمت چمدانش رفت تا هدفونش را پ  کالفه

هنگ را پل  نیاول
 
 . دیدراز کش  ن،یزم  ی جا رو کرد و همان   یا

ن صحنه،    دنید
 
ور یا

 
هنگ فوق غمگ  دیایب  اسیبر سر ال  یکه قرار بود به زود  ی  یبالها  ی ادا

 
ن ا

 
باعث شد اشک    ن،یو ا

 کنند.  سیصورتش را خ ی گر یپس از د  یکی  شیها

ن    تمام
 
 و زل زدن به سقف گذراند.  ی  یا تنها هفته را ب  کیا

 . شدی به روز افسرده تر و شکسته تر م  روز

 . گشت یدر به در به دنبالش م  حیمس  گر،ید  یسو  از

 . دیرسی م  جهیکمتر به نت کرد،یو جو م  کاوش و جست   شتریهرچه ب  اما

 بردن مهرزاد به تهران بازگردد.  ینداشت برا  میتصم  زمانه

 .اوردیچهره از مادرش را به خاطر ب  نیمهرزاد تا ابد ا  خواستیمناسب نبود و نم  اشیروح  حال

 هفته گذشت.   نیچند

 . گردمی هروقت حالم خوب شد، برم  گ فتیخودش م  با

 ! شد یتر مداغان  گذشتی هرچه که م  اما

 نگذاشته بود.  یاز او باق  ی ز یو مهرزاد چ  حیمس  اس،یال  نبودن
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ن   هر
 
 و درنبودشان، نابود شده بود!  دانستیاز خودش م  یها را جزئسه ا

 از دستش در رفته بود...   گذشتی که م  ی  یحساب ماه ها  گرید

خر  یادیز  یلیخ  زمان
 
 گذشت؛ یبود م  دهیرا د  حیبار که مس  نی از ا

 قصد برگشتن نداشت. همچنان    اما

 . خواهدی چه م  دانستی هم نم  خودش

 نداشت...   شیدر رفتارها  یفکر و تامل  چیه

 . شدیم  مانیپش  یاو لحظه   گرفتی م  میتصم  یالحظه 

 با او تماس گرفته بود.   اسیال  ،یشدت طولننامعلوم اما به  یبعد از مدت  اکنون

 .دیکشی را به رخش م  قتیتماس حق  نیا  انگار

 ...دیایزندان بود و از زمانه خواست که به مالقاتش ب  اسیال

 .رفتی و چرا پذ  چونیب  زین  زمانه

 از زمان مالقات گذشته بود؛  یمیهر دو مقابل هم نشسته بودند و ن  حال

 نزده بودند.  یحرف  چیهنوز ه   اما

ن روز   کردیکه کرده بود فکر م  ی  یداشت به کارها  اسیال
 
 گ فته بود...  شیرا برا  زی همه چ  اسیکه ال  ی و زمانه، به ا

*** 

 ؟یبکن  یخوای م  یوار گ فتم: چه غلط   زمزمه

 نشم!   زهامی تا باعث مرگ عز  دادم،یانجام م  د یبا  شیوقت پ  یلیکه خ  ی به خودش فشرد و گ فت: کار   شتریرو ب  من

 ؟ینگ  ی ز یچ  یخوای م یتا ک  اس؟یال  یچ  یعنی_  

 هاش رو از دور کمرم باز کرد و عقب رفت.  دست

ه
 
 زمانه...  ن، ی و گ فت: بش  دیکش  یا
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 تخت نشستم و گ فتم: نشستم! حال بگو.  یرو   عیسر

 بگم که...  دیبا  ی ز یبهت بگم؛ قبل از هر چ  دیحرف ها دارم که با  یلیهم مقابلم نشست و گ فت: خ  اون

 سکوت کرد.  د،یکه رس  جانیا  به

 سخت بود.  یل یهاش خگ فتن حرف   انگار

 نزدم تا خودش شروع کنه؛  یحرف  گهیهم د  من

 بهش استرس بدم.  نی از ا  شتریب  خواستمی نم

 ؟یدیزمانه! شن  ،ی گ ینم  یچی حرفم ه  نی_ ب

 سرم رو تکون دادم و گ فتم: باشه!   تند

 گرفت شروع کنه.   میکه گذشت، بالخره تصم  یکم

شنا شدم. م  شیشش سال پ  ایو گ فت: پنج   دیخشکش کش  یلب ها  ی رو رو   زبونش
 
  یلیمثل خ  ی خواستی بود که با تو ا

وردنتون پ  ی! وقتیرقانونی. اون هم غیاز کشور خارج بش  گهید  یاز دخترها
 
  یت یاهم  چی من، زنده موندنت برام ه  شیا

 عرب بفروشمتون...   یها  خیجا به شو اون  ی دب  مینداشت! قرار شد بر

 روشن کرد.  ی گار یبلند شد و س  کالفه

 دهن باز نگاهش کردم.   با

 ؟یچ  یعنی

 هضم کنم...   تونستمی وجه نم  چیه  به

 انسانه؟  یقاچاقچ  اس،یال  یعنی

  هیراه دچار    نیاما ب  ؛ی. فرار کردیافتاد  یکه تو چه منجالب  یدیفهم   هیو ادامه داد: تو زودتر از بق  ستادیبه من ا  پشت
 تصادف، از دست دادن حافظه و صورت خوشگلت شد! . ثمره اون  یتصادف شد

 شده...   دهیاز صورتم سوخته و خراش  یکه تصادف کردم و قسمت  دونستمی هم م  خودم

 بوده!  اسیمسببش ال   دونستمینم  اما
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 : چرا... خواستم... فرار کنم؟دم یپرس  ینزنم، لب باز کردم و به سخت  یگ فته بود حرف  کهنیا  با

 یرو تو  یرمنطق یغ  میتصم  نی! گرچه ای دور بش  حیاز مس  یخواستی بود، گ فت: م  ستادهیکه پشت به من ا  طور همون 
  خواستی برگردی پیش اون.؛ می یشد  مونیپشکاِرت  از    عا  یخاطر مهرزاد، سرو به  یگرفت  تیعصبان

 واقعا  نفسم رفت!   گهیبار د  نیا

 شناختم؟یرو م  حیمن قبل از اون تصادف، مس  مگه

! من با شناسنامه  ی . تو الناز یرو بدون  زی همه چ  خوامینه... اما حال م  ای   یشک کرد  دونمی سمتم برگشت و گ فت: نم  به
 چرا؟  یدونی ساختم. م  دیجد  تی هو  هیزمانه خودم، برات  

 نداشتم.   یحرک ت  چیروح از بدنم رفته بود و توان ه  انگار

  یخواهر معصوم من  هیاگون نگاهش کردم که خودش ادامه داد: تو شباز احساسات گون  یو با موج  رهیخ  طور همون 
 خودش رو کشت.   ام،کارهیمن چ  دیفهم  یزمانه! اون وقت

 شدن.  ی حرف بغضش شکست و اشک هاش جار   نیا  با

 کنه!   هیگر  اسیبودم ال  دهیبه حال ند  تا

  ق یرو گرفته بود، اشک هاش رو پاک کرد و گ فت: چند نفر رو فرستادم تا درموردت تحق  گارشیکه س  یهمون دست  با
ن تو  یفرستادم ته دره. اون  نت یاز همون دخترها رو با ماش  یکیهام شروع شد.    ی کنن؛ بعد هم صحنه ساز 

 
قبر   یکه ال

رو هم    یقانون  یپزشک  یدم. حت. به همه جا فکر کر ُمردمن،    یها  ی که به لطف باز   ستگه یدختر د  هی  دهیالناز خواب
. سه سال همه  یهمه کارهام رو کنار بذارم تا فقط با تو باشم! انگار باورم شده بود که زمانه ا  خواستی ! دلم مدمیخر

  ..شه. یکه نم  فیبه عقب برگشت زمانه! اما ح  شدی رو کنار گذاشتم اما نتونستم و باز برگشتم. کاش م  هامی ک ثافت کار 
پسر داره، برگردوندمت تا کنار   هیمن    یزمانه کوچولو  دمیفهم  ی . وقتی نخواست تو هم به خاطر من عذاب بکشلم  د

.  یرو از نو شروع کن  زیو همه چ  ی ر یبگ  میبهت نگ فتم تا خودت تصم  ی ز ی! اما چیو مثل من تنها نش  یات باشخانواده
 مو بنده!   هیچون زنده بودنم به  کنم.    زدواجمن نه تونستم با سحر باشم، نه تونستم با ترانه ا

ه
 
چند روز که نبودم، خواستم فکر کنم. اون قدر فکر کردم و   نیدوباره گ فت: ا  ،یمکث طولن  هیو بعد از    دیکش  یا

کوه و خودم رو پرت کردم اما متاسفانه سگ جون بودنم باعث شد زنده   هیشدم. رفتم رو قله    وونهیفکر کردم که د
رو گرفتم.    ممی تصم  گهیرو دست قانون بسپرم... د  زیهمه چ  خوامی و بکشم؛ مخودم  خوامی نم  گهیبار د  نیبمونم! ا

 ... کنهی نبودنم عادت مزود به    ای  ریعاشقته! ترانه هم د  ایکه به اندازه تمام دن  ی رو دار   حیاز بابت تو راحته. مس  المیخ



 زمانه یزماِن ب

213 
 

 هرلحظه ممکنه که نفسم ببره!   کردمیو حس م  دمیکشینفس م  یسخت   به

 باور، باعث شده بود خون دماغ بشم.  رقابلیحجم از اطالعات غ  نیا  دنیفهم

 فشردم.  امی نی ب  یبرداشتم و رو   یدستمال

 ! شدینم  باورم

 گ فت رو باور نداشتم...  اسیکه ال  ی  یزهایکدوم از چ  چیه

 بودم، اما باز هم نگرانش بودم.   دهیفهم  اسیدرمورد ال  زهایچ  یلیخ  کهنیا  با

 ؟یکن  کاری چ  یخوایواکنش بدم، گ فتم: نبودنت؟ مگه م  اشی به سخنران  کهنیا  یجابه

من چند نفر رو کشتم و بدبخت کردم،    یدونی لکه پاک کنم! م  نیرو از وجود ا  ایدن  خوامی زد و گ فت: م  یلبخند
با   یکنم... حت  یخودم رو معرف  خوامیکم سن و سال، چه با قاچاق مواد مخدر! م  یزمانه؟ چه با قاچاق دخترها

 ! کننی اعدامم م  دونمیم  کهن یا

*** 

 _ زمانه؟

ن روز ب  اسیال  یصدا  با
 
مد.  رونیاز فکر ا

 
 ا

 را بلند کرد و گ فت: جونم؟  سرش

ه  اسیال
 
خر عمرم چ  دیکش  یا

 
 نمونده!   ی ز یو بدون نگاه کردن به صورتش، گ فت: به ا

 کرد.  ریزمانه گ  یدر گلو یحرف، بغض بزرگ  نیا  با

 کند...   هیگر   خواستینم  حالنیا  با

 کردنش متنفر است!   هیاز گر  اسیال  دانستی م

ن
 
 که انقدر شکسته و نابود شده...  طیشرا  نیهم در ا  ا

کنم و ازت بخوام که من    ی  یپررو  تونمیم  ؟یکردم ازم متنفر شد  ی  ی من چه کارها  یدیبدونم، حال که فهم  خوامی _ م
 ؟یرو ببخش
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ات رو  برادرانه   یها  یوقت محبت ها و مهربون  چی! هاسیتوام ال  وونهیمن د  :زل زد و گ فت  های الیاسبه چشم   میمستق
تار   هی  یفدا  ،یات کردهم که تو گذشته   ی ازت متنفر بشم. هرکار   ستی! قرار نیمونی و تا ابد برادر من م  رهینم  ادمی

 ... بخشمتی موت! م

 ! ستیو گر اوردیطاقت ن  گرید  اسیال

 ... زدیو به هم نر  ندیرا نب  شیصورتش گذاشت تا زمانه اشک ها یبزرگش را رو   یها  دست

 نداشت!   یا  دهیکارش فا  نیا  اما

 شده بودند.   ی زمانه زودتر از او جار   یها  اشک

 ! تو رو جون زمانه...زدلمینکن عز  هیرا گرفت و با بغض گ فت: گر  شیها  دست

 . ستینگراو    را بلند کرد و به چهره  سرش

 خواند!جالب بود که هنوز هم خودش را زمانه می

 ؟ی! فراموش کردیستی_ تو که زمانه ن

دم د  هیام! تو از من  اما مطمئن سرش را تکان داد و گ فت: من زمانه  زمانه
 
واسه    کنم؛ی که بهش افتخار م  یساخت  گهیا

 عاشقتم.   گمیکه م  نهی هم

عادت کردم به زمانه جان گ فتن هات، به    ام؟یطور با رفتنت کنار بچه   دونمیو گ فت: فقط نم  دیرا بوس  شیها  دست
! عادت  یکن  رمیغافلگ  دیروش جد  هیو هربار به    میمسافرت بر  گهیدتولدم با هم  یبرا. عادت کردم که  یکنارم باش  کهن یا

فقط سنت بال رفته، اما عقلت    یو بهم بگ  یرو اصالح کن  امبچگانه  یها  میتصم  ،یبگ  ریخکردم شب ها بهم شب به 
 دوساله مونده!   یاندازه بچه ها

هات    ی! من به خوبیخونه رو انجام بد یو ادامه داد: عادت کردم که بخورم و بخوابم و تو هم کارها  دیخند  هیگر  انیم
 ...ی ذار یکه تنهام م  ینامرد  یلیخ  !اسیعادت کردم ال

 هم کم از او نبود.  اسیال  حال

هات چه  شکا  یدونی نکن؛ خودت م  هیمن گر  یبرا  وقتچ یکن زمانه! ه  یزمانه را پاک کرد و گ فت: زندگ  یها  اشک
 . ارهیسرم م  ی  یبال
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خه؟  یتو نباش   شهی؟ مگه ماحمق   نکنم  هیگر  ی جور بزرگ تر شد و گ فت: چه   بغضش
 
 و من حالم خوب باشه ا

 ...ی کنی! فراموش مزمیبا لبخند گ فت: خاک سرده عز  اسیال

 ! رهیگی سرما جون من رو هم م  نیتکان داد و گ فت: نه! ا  نیرا به طرف  سرش

خر : خفه  دیغر  یعصب
 
چه    ،یاگه تو نباش  ی فکر کرد  چیزمانه؟ ه  یدیفهم  ،یزد  یحرف  نیچبارت بود که هم  نیشو! ا

 اد؟یو مهرزاد م  حیسر مس   ی  یبال

 ؟ی ار یسر من م  ی  یبا رفتنت چه بال  ی فکر کرد  ؟ی_ تو چ

 .خورم یو مکه کردم  ی  یهاو گ فت: من حقمه! چوب غلط  دیکوب  زیم  یرا رو   مشتش

 اهمیتی نداشت. حقش بود یا نبود،  

 ارزید!تنها این مهم بود که زندگی بدون او، مفت نمی

 و بحث کردن نداشت.   هیگر  یبرا  ی  ینا  گرید

 ! دمیادامه نم  حی گ فت: با مس  کوتاه  سرش انداخت و  یرا رو   چادرش

از بابت تو راحت باشه    المیدوستت نداره. بذار خ  حیکس به اندازه مس  چیکار رو نکن زمانه! ه  نیکالفه گ فت: ا  اسیال
 !رمیو بعد بم

 افتاد.  هیبغضش سرباز کرد و به گر  دوباره

 ! ی ... قدر... از مرگ... نگو... لعنتنی_ ا

 نکن.  هی. تو گرزمیعز   گمینم  گهیشد و گ فت: چشم! د  می تسل  اش،یباران یچشم ها  دنیبا د  اسیال

 زمانه را پاک کرد.  یدوباره اشک ها  و

ن م  نیهات رو کنار بذار. هم   ی _ لجباز 
 
خر  نیباشه؟ ا  ششون،یپ  ی ر یال

 
 .خوامی که ازت م  هیز ی چ  نیا

خر
 
 ز؟یچ  نیا

 است!   یرفتت  اسیهم باورش نشده بود که ال  هنوز 
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 بخواهد؟  ی ز یتا از زمانه چ  ستین  گرید  یعنی

 و بخندند؟  ندیتا با هم بگو  ستیکنارش ن  گرید

 موضوع هم کشنده بود...  نیکردن به ا  فکر

خر  یخوای _ م
 
 ؟یام رو قبول نکنخواسته   نیا

 .دینه بگو  اسیبه ال  توانستی هم نم  یعاد  طیشرا  در

 !اوردیحرفش نه ب  یامکان نداشت رو   گریداشت و قرار بود از دستش بدهد، د  گرید  یحال و هوا  زی که همه چ  حال

 . دمی_ باشه... قول م

 ناگ فته بودند.  یمالقات تمام شد اما هردو پر از حرف ها  وقت

خر  نیا
 
 .دیدی را م  اسیبود که زمانه ال  ی بار   نیا

خر  ی تکان داد و برا  اسیال  یرا برا  دستش
 
 ! یزد: دوستت دارم داداش  ادیبار فر  نیا

 زد و گ فت: مواظب خودت باش، نفس من!  یهم لبخند تلخ  اسیال

 را نداشتند!   کدام توان خداحافظ گ فتن  چیه  اما

 قصه...!   نیداشت ا  یتلخ انیچه پا  و

 نتوانست وزنش را تحمل کند.  گریکوچه که شد، د  وارد

 نشست.   نیزم  یسر خورد و رو   جاهمان 

ورد.  رونیپالتواش ب  بیج  یرا از تو  یگوش
 
 ا

ن
 
 پاسخ دهد.  حیمس  یرا خاموش کرده بود تا وسوسه نشود به تماس ها  ا

 .گرفتیبا او تماس م دیقول داده بود، با  اسیکه به ال  حال

 خانه را گرفت و منتظر ماند.   شماره

 : الو؟دیچیمهرزاد در گوشش پ  یبعد صدا  یچند
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 ! زدلم یگرفته بودنش را پنهان کند، گ فت: سالم عز  کردی م  یکه سع  ی  یو با صدا  دیکش  ینفس

 زمانه؟  ی  یو گ فت: تو  دیزمانه، ذوق زده بال پر  یصدا  دنیبا شن  مهرزاد

ره! خوب  یلبخند
 
 گلم؟  یزد و گ فت: ا

 ؟ی طور _ من خوبم! تو چه 

 _ من هم خوبم گل پسر. بابا کجاست؟

ورد!   ی  یسکوت چه بال  نیسکوت کرد و ندانست که با ا  مهرزاد
 
 بر سر زمانه ا

 ست؟یجا ناون  حی ان؟ مسگذاشت و گ فت: مهرزادج  گرش یگوش د  یرا رو   یلرزان گوش  یدست  با

 _ چرا... هست! 

 : حالش خوبه؟دیبار پرس  نیراحت شد و ا  الشیخ  یکم

ره. اما پ
 
 . دهیچندتا از موهاش سف  دمیشده! خودم امروز د  ری_ ا

 چادرش افتاد.   یخورد تا رو   زیخورد و ل  زیاشک از گوشه چشم زمانه ل  قطره

 بچگانه، او را هم عذاب داده بود!  یکارها  نیا  با

 نداشت...   ی ر یکه تقص  حیمس  خب

شدن از او،   دیو ناام  در چند شب بعد از رفتن زمانه  حیبزرگش با مس  یبود که بعد از دعوا  ی دلناز   ی سر   ری ز  زیچ  همه
 به استانبول بازگشته بود. 

منه و   شیاش پاما همه   ست،یخوب نمون رو شکسته! خاله تمنا هم حالش  خونه  لیبا بغض گ فت: همه وسا  مهرزاد
 حواسش بهم هست. 

 ! تمنا

 تنگ شده بود...  شیمهربان و باوفا   قیرف  یدلش برا  قدرچه 

 تر شد. مهرزاد بزرگ و بزرگ  یدر گلو  بغض
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 . اوردیب  شیبرا  یدیپرستار جد  حیو مس  دیایکه زمانه ن  دیترسی م

 !یقصه ها نجاتمون بد  یو مثل قهرمان ها  یا یتا ب  میباز کرد و گ فت: منتظر توئ  لب

 قصه ها؟  قهرمان

 نجات دادن خودش را هم ندارد!  ی  یرفته و توانا  نیقدر از بزمانه چه   دانستی نم  مهرزاد

 مامان؟!  یایلحن ممکن گ فت: م  نیتر  یکه باز با سکوت زمانه مواجه شد، لب باز کرد و با احساس  مهرزاد

 زمانه را فرا گرفت.   یسرتاپا  نیری ش  یحس

 دوباره به او عطا شده بود!  یقدرت  ایگو

 تر از جانش، بعد از سال ها او را "مامان" صدا زده بود!  زیعز  فرزند

 ن؟یتر از ا  نیریش  ی ز یچچه 

 تا تمام مشکالت را شکست دهد.   ستادیایم  دیبا

 را از دست داده بود؛  اسیال

 و مهرزاد را که داشت!   حیمس

 بلند شد.  شیاز جا  یگرفت و به سخت  واریرا به د  دستش

 !دیبا  ستاد،یایم  دیبا

 ...! امیگ فت: م  دادیتکان م  یتاکس  یکه دستش را برا  یبرداشت و در حال  یقدم

 

 

 ♡انیپا♡

 راحانا... ...
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بان  
 
 نه   و  نود   و  صدسی   و  هزارتاریخ شروع: هفت ا

 و نود و نه   صدی بهمن هزار و س  سومتاریخ اتمام:  

 

 

 

 

 

  

 مراجعه کنین .  سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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