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تن و بدن   نیا فی. ح دیدوباره زنده شد. خاکش نکن  دیمعجزه شد. شا دیشا نش،یرو خدا نبر »تو
 دش؟« یبریکجا م  ارم؟ی رو طاقت ب شی دور یخاک؟ من چه جور   ریبره ز  ستین

 ؟یدیبر آن کش  یکه رنگ شاد یدیرا چگونه د مرگ

 ؟ یدیرا در هم تن  ی و زندگان یرا چگونه از چشمانم ربود خواب

 اورم؟ ی چگونه نبودنت را تاب ب امی آفتاب زندگ یا

.  میاکه با دستان خود نامه رفتنت را امضا کرده  رمیبپذ دی باور کند رفتنش را؟ چطور با توانمی م  چطور
ه به پدر و مادرم التماس  به رفتنت دادم؟ خودم بودم ک تی خودم بودم؟ خودم بود که رضا نیا ایآ

  دنیبدون شن دمرا بشنوم. گفته بو  زمیقلب عز یصدا خواهمی بدهند؟ گفتم باز هم م تی کردم تا رضا
 ادامه دهم. اتمیبه ح توانمی صدا نم نیا

 

 *فصل اول*

 

از دو   ی. مخصوصًا وقتیقلبت رو برام ضبط کن  یصدا دیندارم. با  یدادفر! من اصالً باهات شوخ  نی »بب
هم راحت    یگوش  نی. اصالً بدون اشنومی قلبت واضح و بلنده. خوب م ی. اون موقع صدایگردی برم
 محشره!« گهیکه د یسوار . بعد از دوچرخهشنومیم

 آنکه نگاهم کند، در اتاقش را باز کرد و داخل رفت.  بدون

 ؟«یشد وونهید  ؟یفسقل یگی م ی»چ

 د اتاق شدم. به دنبالش وار   بالفاصله

 ذارهی زنت نم گهیکه د یر یزن بگ  یداره؟ وقت یداشته باشم. چه اشکال  خوامیخب؟!... م هی!... چ»ا  
 قلبت رو بشنوم.«  یمن هر شب صدا
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 برداشتن حوله گفت:  یباز کردن در کمدش برا نیح

و به  یدی قلب شوهرجونت رو گوش م  یصدا یر ی. اون وقت میتو زودتر از من شوهر کرد دی»شا
 ؟« یندار   یاجیاحت گهیقلب من هم د یصدا

 گفتم: یو با دلخور  دمیدرآمد. لب برچ  شیهاچوب یکه صدا یتختش نشستم طور  یضرب رو با

 کن.«  رونی پنبه رو از گوشت ب نیخونه شوهر. ا رمی هم! من تا تو رو زن ندم، نم  ری »نخ

 . دینشاند، به طرفم چرخ  شیابروها انیکه م  یرهدوشش انداخت و با گ  یرا رو حوله

 ؟« یبه رخم بکش یخوای اون چند ساعت زودتر اومدنت رو م  »باز

 انگشتانشم فشردم.  انیرا م  یپزشک ی را به جهت مخالف او گرداندم و گوش  سرم

 !«یکه هست. حاال هر چ ینی»هم

و دوباره نگاهش کردم. قبل از آن که از اتاق   اوردمی طاقت ن دم،یاز طرف دادفر ند یالعملعکس  یوقت
 خارج شود با التماس گفتم: 

قلبت رو داشته باشم؟   یمگه صدا شهیم ینداره که! چ یآخه؟ خب کار  یکنی م  تیچرا اذ »دادفر
 شه؟«ی ازت کم م یز یچ

ا  را جلو داد و ب اشنه ی. سدیدر بود، از کمر به طرفم چرخ رهیدستگ یدستش رو کیطور که  همان
 شوخ گفت:  یلبخند

  یچ یخوای ضبط شده رو م ی  مصنوع یهستم، صدا نجایو حاضر ا یخودم ح   ی! وقتشهی! کم م»آره
که قبل    نهیآقا، شرط ازدواج ما ا میگی به طرفمون م میازدواج کن میکار؟ هر کدوممون هم خواست

 ؟«یطور  نیتا خوابش ببره. خوبه ا میبخون  ییُقلمون آهنگ الال یکی اون  یبرا دیخواب با

 . من هم به دنبالش پا تند کردم. دیدو رونیاش با عجله از اتاق بشدن جملهمحض تمام  به

تو   یپا به پا تونمی ! صبر کن نامرد! من که نمنمیبب  ستای دادفر! مگه دستم بهت نرسه! وا کشمتی»م
 بدوَام!«
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تا   کردیم کمی تحر یابا گفتن کلمه  یو گاه  دیچرخی م های خنده و حوله بر دوش دور مبل و صندل  با
شدم و   تریکار جر  نیشکلک در آورد. با ا میو برا ستادیپشت مبل ا یابه دنبال خود بکشاندم. لحظه

 برداشتم. مادر از آشپزخانه صدا بلند کرد:   زیمبل به طرفش خ یاز رو

 باال!« ادیم ییرو سرتون؟ االن دوباره خانم هما  دیاز خونه رو گذاشتخبرتونه ب »چه

کردم و سر به طرف آشپزخانه چرخاندم. دادفر از غفلتم استفاده کرد   یبلند مادر، مکث کوتاه یصدا با
از من فاصله گرفت. خود را داخل حمام پرت کرد و بالفاصله در را پشت سرش بست.   یو با گام بلند

  یمحکم   شت شدن حواسم باعث شد نتوانم به موقع خود را به او برسانم. به دنبالش رفتم و مپرت 
آمد و   رونی زده از آشپزخانه ب در، وحشت  شدنده یبلند کوب یحواله در بسته حمام کردم. مادر از صدا

 . دیداده به در حمام د هیناالن تک   یاافه یانداخت. من را با ق  یالن نگاه داخل س

 شده؟«  شیدادفر طور نا؟یشد د  یبود؟ چ ی»ک

 وار گفتم: از در گرفتم و پشت کرده به مامان به طرف اتاقم راه گرفتم. لبم را کج کردم و زمزمه  هیتک

 ...« ادیقدر بدم م  نیس! ا! تحفه ششی»ا

 حرفم آمد:   انیبود، م  دهیرا شن میصدا  یکه به خوب مادر

 .«دهی وقته خواب یل یکن! خ داریصد بار! برو اون بچه رو ب  نیا د،یزیاندازه عز هیبرام به  تون»همه

 را بلند کردم تا به گوش مامان برسد. میصدا

 .«ادی که صداش در نم نهیبیبخوابه؟ حتمًا باز هم داره کارتون م تونهیهمه سروصدا مگه م نیا »با

 آورد. رونی سر از آشپزخانه ب مادر

 گله نکن.« یی. پس از خانم هماادهیکه سر و صداتون ز یخودت هم قبول دار  »خوبه

 شانه به طرفش چرخاندم.  یاتاقم را باز کردم و سرم را از رو در

  دیپشت دره. کم مونده بگه نفس هم نکش قهیدم به دق ،یدرو ولش کن. رو بهش ب ییهما »خانم
 .«کنهی م تمیصداش اذ
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 به دست نگاهم کرد.  ریکفگ  مادر

 .«رهی ش سر م س، حوصله خونه یبنده خدا. تک و تنها تو  رزنینداره، پ یر یهم تقص »اون

 بلند جواب مامان را هم دادم.  یاتاق شدم و با صدا وارد

 بده؟«  ری ما گ به دیبا رهی سر م  ش»حوصله 

 در عالم خود بود. او را مخاطب قرار دادم:  الیخی که ب دی آسنا چرخ  یرو نگاهم

ت بود که ه نیا »پس  کارت داره.« یمامان چ  نی. پاشو بب یدیشنی نم یچ یهدفون رو گوش 

 

 *** 

 

خانم   نیا یجلو  دیتونیم گهی! ددی ریبگ  لی. حاال تحونهیهم یبرا دیاطالعات ند گمی بهتون م ی»وقت
 بخش؟«  نیا ادی که ن دیری رو بگ

 .کنمیدکتر التماستون م ی»»آقا

 . دمیدهانم کوب یکف دست محکم رو  با

 .زنمی کلمه هم حرف نم  کیخدا  »»به

 . رمیرا بگ اشی س یتا خ دمیچشمان قرمزم کش ری دستم را با خشونت ز پشت

 !«قهیدق هی. فقط امی برم تو، زود م قهیدق هی. دمی. قول مکنمی هم نم هیگر گهی! ددینی »بب

ام را از ظاهر درهم و آشفته  یا. لحظهکردمی نشست که عاجزانه به او التماس م  میدکتر جوان رو نگاه
 چشمان منتظرم به پرستار داد. ینظر گذراند و بعد نگاهش را از رو

 نشه.« شتری. بقهیدق کی »فقط

 را بلند شد:  لرزانم یکرد تا از بخش خارج شود که صدا پشت
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 بهتون بده.« دیخوای از خدا م یهر چ  ی. اله دیکرد یممنون. لطف بزرگ یلی»خ

 کنم. شیها دعابود که بخواهم مثل مادربزرگ   بیعج  شی برا  دیلب دکتر نشست. شا یرو یاخنده

 

 *** 

 

 اس!«! معرکهدمی خر یچ  نیبب ای ب نای»د

جک قرار گرفته بود.  یکوچه رو ی را نشانم داد که آن سو  یپشت دست پرده تور را کنار زد و موتور  با
 شدم. با التماس گفتم:  زانی آو نشیو به آست دمیپر نییاز ذوق باالوپا

 من هم سوار شم؟ تو رو خدا!«  شهی! م»دادفر

 دستانم آزاد کند. ریرا تکان داد تا لباسش از گ دستش

موتور کنترل کنم،  یرو یدرست و حساب  تونمی. هنوز خودم رو هم نمیرو کند  نمیآستکن بچه!  »ول
 تو رو کجا ببرم با خودم؟«

  کردم،یچسباندم. همان طور که با حسرت موتور را نگاه م شهیطزف پنجره رفتم و صورتم را به ش به
 :  دم یپرس

 ؟«یشد بخر   یراض  یچه جور  »بابا 

 کردن به موتور گفت: نگاه  نیو ح ستادیهم کنارم ا او

 .«میبا هم رفت  دنشیخر یخودم بود. بابا نداد که. فقط برا »پول

 : دم یکردم و طلبکارانه پرس زی به سمتش برگشتم. چشمانم را ر فوراً 

 ؟« یسوار ش یخوا ی م یچه جور  ؟یدار  نامهی اصالً گواه »تو
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. دیکش رونیدرون آن ب یهاکارت   انی موتور را از م نامهیپشتش درآورد و گواه  بیپولش را از ج  فیک
 نگه داشت و آن را مقابل صورتم گرفت.  یان یدو انگشت سبانه و م یال

 وقته گرفتم.«  یلیبزرگ. خ راحت شد مامان  التیخ نامه،یهم گواه نی! ا»بفرما

معترض   یبا لحن  کردم،ی و همان طور که به دقت نگاهش م دمیکش رونی انگشتانش ب انیرا از م  کارت
 : دم یپرس

 دم؟« یچرا من نفهم  ؟یگرفت نامهیگواه ی رفت  یبدجنس! ک ی»ا

 در هوا تکان داد و از من فاصله گرفت. یدست

 بدم؟« حی بهت توض دیبا کنمی م یمن هر کار  »مگه

را   شیها. دگمهکردمی دنبال م کیبهک یدنبالش رفتم و پشت سرش وارد اتاق شدم. حرکاتش را  به
از   یشرت ی تختش پرت کرد و به طرف کمد رفت. ت  یآورد. آن را رو رونی را از تنش ب  راهنیباز کرد و پ 

 گفتم:  یو آرام  نیغمگ یآورد تا بپوشد که با صدا رونی ب شیکشو

 ...«یگیبهم نم گهیکه د میشد بهیتا حاال غر یک »از

سرش نگه دارد. بعد از  یرو آوردن،ن ییرا  قبل از پا  شرتشیت قهی یاناراحتم باعث شد، لحظه  لحن
طاقت    دانستمی به من دوخت. م میتنش مرتب کرد و نگاهش را مستق یآن را رو   یمکث کوتاه

 . به طرفم آمد و محکم در آغوشم گرفت. یالحظه  یبرا  یرا ندارد، حت امی ر یغم چشمان و دلگ دنید

کار   یچ یخوای م یخوردن داره؟ پس شوهر کردهم غصه یتیاهمکم  نیبه ا زی من! آخه چ یواهر »خ
 .« یلحظه که ازم خبر ندار بهلحظه  گهید ؟یکن

 گفتم:  یعصب   ی. شانه باال انداختم و با حالتدمیکش  رونیرا به ضرب از آغوشش ب  خود

 وقت! خوب شد؟« چی. هکنمی من شوهر نم »اصالً 

و پشت کرد. برس را از   دیآخر را چنان محکم گفته بودم که دادفر را به خنده انداخت. لپم را کش جمله
 .دیپرپشتش کش شیبرداشت و به موها  زشیم یرو
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خانمم   یکنی فکر م ؟یکار کن یچ یخوای . اون وقت مرمیزن بگ خوامی! تو شوهر نکن! من م»باشه
 بخواد آمار شوهرش رو داشته باشه؟«  قهیدم به دخواهرشوهرش  ادیخوشش م 

 گفتم:  ظیو با غ دمیکلفتش کوب یجان به بازو کم یمشت

 .«رمیاگه نذاره از تو خبر بگ  کنمی رو م ساشیغلط کرده. تمام گ »خانمت

بدهد،  ی. قبل از آن که بتواند جواب دیاش کنم که مچم را در هوا چسبحواله یگر یمشت د خواستم
 دنیانداخت و بعد از کش زیم  یبلند شد. بدون رها کردن دستم، برس را رو لشیبازنگ مو یصدا

 تماس، آن را به گوشش چسباند.  یبرقرار  یتلفن سبز رنگ برا

 داداش! »»جونم

.... 

 ! اومدم!«»اومدم

... 

ج خانم خالص بشم، اومدم.« نیدست ا »از م   س 

 : دمیتوپ  ظیحرف تقال کردم تا خود را رها کنم و دوباره به جانش افتادم. با غ نیا دنیشن  با

 .«دمی سمجم؟ حاال نشونت م »من

 با خنده گفت:   یگوش دورن

 ... اومدم... فعالً!«ستین یز ینه!... چ »نه،

 گفتم:  یو شاک  دمیاش کوب به شانه  یمشت

 ؟«یبر ی من رو م  ی»آبرو

  الی. او هم اجازه داد تا با خ دمی کوبی م اشنهی نم به بازو و سجاکم یهابا مشت  زیکری طور  نیهم
دارد از   یکه مثالً نشان دهد سع کردی وراست م خود را چپ  یکنم و با خنده گاه ییگشاراحت عقده 
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خود   بهام کرد، دستانش را از دو طرف باز کرد و محکم من را خوب خسته یدستم خالص شود. وقت
 گفت:  یگرم و مهربان  یزد و با صدا میبه موها یافشرد. بوسه

 ادینفر تو رو َترَکم سوار کنم. االن ز نیاول دمی. قول مم یکن نیمنتظره. قراره با هم تمر نییپا انی»پو
ل ش دستم ب فتم،یکم راه ب هی. بذار فتهی برات ب یاتفاق  ترسمی م ستم،یوارد ن  بعد.«  اد،یق 

 . دمیلب برچ یو با دلخور  دهیشرا کنار ک خود

 .« نهیشی داره َترک ت م گهید یکیاالن  نی. همستمینفر ن نیاول گهی»د

 انگشت شست و کناره انگشت سبابه فشرد. نی را ب لپم

 بده!« ادیبهم  خوادیحسود! م ی  »فسقل

 را عقب بردم تا صورتم را از فشار انگشتانش رها کنم.  سرم

 اون بلده؟ موتور نداره که!« »مگه

 اتاقش وصل بود.  واری که به د ستادیا یکوچک نهیآ یروبرس را دست گرفت و روبه   دوباره

 .« میطرف و اون طرف رفت نیبا موتور پدرش ا یپدرش داره. بلده! گاه  ینداره ول »خودش

 به او پشت کردم تا از اتاق خارج شوم و در همان حال گفتم:  یناراحت با

 کارت کنم؟« یبرو! چ »باشه

چنگ زد و به دنبالم پا از اتاق   زیم یرا از رو   لشیو موبا چیی پرت کرد. با عجله سو زشیم یرا رو  برس
 گذاشت.  رونیب

رض انداختم. گفتم بار ق  ریو خودم رو ز دمیموتور رو خر نی! نصفش به خاطر تو اگهینشو د »لوس
 .«میشلوغ نباش یمتروها نیعالف ا گهی. دمیدانشگاه و برگرد میبا موتور بر شه،ی خانم خسته م

 ام گذاشت و من را به طرف خودش چرخاند.شانه   یآمد، دست رو ترکی را ندادم. نزد  جوابش

 ها!« کنمی تصادف م  رمیتوئه، م شیاون وقت همش فکرم پ  ،یام کن! با اخم بدرقهگهید »بخند
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 پهنش زدم.   نهیبه س  یمیشد و با کف دست ضربه مال شتریب میابروها انیم گره

 !«ری ! خدا نکنه! زبونت رو گاز بگ»ا  

 مادر متوقفش کرد.  ی به لپم زد و به طرف در آپارتمان رفت که صدا یعیکوتاه و سر بوسه

اسپند برات دود   هیحداقل  ستای. واهشی که نم  یجور   نیا ،یختیری م  یخون ه ی دیکن مادر! با »صبر
 .« کردمیکنم. داشتم زغاال رو آماده م

 عجله به طرف آشپزخانه رفتم.  با

 براش.«  برمیمن مامان! خودم م »بده

 مرغ برداشت و به طرف دادفر گرفت. دو دانه تخم یمرغرا باز کرد. از جا تخم   خچالیدر  مادر

  هیچرخاش و از روش رد شو! تا سر فرصت به بابات بگم  ری! بذار زری ها رو بگمرغتخم  نی! ا»مادر
 کنه.«  یقربون  ره،ی خروس بگ

 گفت:  شیهاپاکردن کفش  نیبه دست دراز شده مامان، در آپارتمان را باز کرد و ح  توجهی ب دادفر

رو هم   نهایمرغ گرفت. ا با مرغ و تخم  شهی اتفاق رو که نم  یخرافات رو. جلو نیجان امان کن ما »ول
 .« شترهیبخوره، ثوابش ب  ییبنده خدا هی نیکردن، بد حروم  یبه جا

 داد. یتکان  ی. کف دستش را باال آورد و به نشان خداحافظستادیا صاف

 رفتم. خداحافظ!« »من

 سد. را بلند کردم تا به گوشش بر میصدا

 اومدم!« ستای. واشهی ها داغ منداره! االن زغال یمشکل گهیصبر کن! اسپند که د »نه

 خنده جواب داد:  با

 منتظرم.««  نیی. پاای. باشه بشنومی نزن جغجغه م  غیج
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سرم انداختم.  یرو یآشپزخانه قرار داشت، سرسر  یتک صندل  یرو شهیگلدار مادرم را که هم چادر
منقل و اسپند را به   یکوچک حاو ی نیرا که در دستش نگه داشته بود، چنگ زده و س ییهامرغ تخم

 مامان بلند شد.  یدست گرفتم. با عجله به طرف در رفتم که صدا

 نکرده.« یخدا  یفتیها مپات، از پله  ری ز رهی! چادر میاون جور  »ندو

 به پا کردم و داد زدم:  ییدمپا

 !بم»»مواظ 

سر خورده و کم مانده بود از   ،ینینرفته بودم که منقل کوچک درون س  نییپا شتری هنوز دو سه پله ب اما
در با   یادامه دادم. جلو یشتر یب اطیها را با احتپله  یدستم رها شود. به ناچار سرعتم را کم کرده و باق

وضع  دنی با د  انیوبه طرفم جلب شود. پ انیدوست دادفر، مکث کردم که باعث شد توجه پو دنید
قرمزشدن   دن یانداخت. دادفر با د ری بالفاصله سر به ز فتد،ی که کم مانده بود از سرم ب یو چادر  دهیژول

به طرفم  .دیخانه د  بازمهی در ن انیمتعجب سر چرخاند تا علتش را بفهمد که من را م ان،یپو یهاگوش 
آرام و تکان سر به   یندادم. با صدا زهو اجا  دهیاما دستم را عقب کش ردیآمد تا ظرف اسفند را بگ
 موتورش اشاره کردم. 

 چرخش. ریها رو بذارم زمرغتخم   نیجلو تا ا نیا  اریموتورت رو ب  »»برو

 طرفم دراز کرد. گردن سر به طرف دوستش چرخاند. دوباره نگاه به من داد و دست به  یاز رو دادفر

 .«شهی م فیدر کث یجلو نجایا ذارم،ی که! بده خودم م خورتتی »نم

و مانع از گرفتن آنها شدم. دادفر هم منتظرم نماند و به طرف موتورش برگشت.    دمیرا عقب کش دستم
 به طرف موتور رفتم. سالم ان،یکردن به پواش را به طرفم چرخاند. بدون نگاه جکش را آزاد کرد و تنه

  کیگذاشتم. دوال شده و هر  نیزم  یمنقل را رو ینیرا مثل خودش آهسته جواب دادم. س اشی لب ریز
زغال  یاسپند رو  یکوچک را دست گرفته و قدر  ینیچرخ گذاشتم. بعد س کی  ری ها را زمرغاز تخم 

 دور دادفر گرداندم.  ی . دودش که بلند شد، ابتدا کم ختمیگداخته ر

 رو سرت بچرخونم.«  رسهی. دستم نمنییپا ریرو بگ  »سرت
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را دور سرش   ین یراحت چند دور س الی با خ یخم کرد. وقت امنه یس یبا لبخند سرش را جلو دادفر
 . دمیگرداندم؛ چند بار هم دور موتور چرخانده و عقب کش

 ها! آروم برو که هر دو تا با هم بترکن.« یها رد شمرغ تخم  یبرو به سالمت! فقط از رو »حاال

ام عمل کرد. بعد همان طور که سرش خم بود، طبق گفته ان،یپو یبه سو ینگاه میخنده و ن  مراهه
 گردنش را به طرفم چرخاند. 

 برم؟«  دیی فرمای شد خانم خانما؟ حاال اجازه م »خوب

 ها بود و با ذوق گفتم:مرغتوجهم به تخم  تمام

 !« یبر  یتونی م گهی! حاال د»آره

 راست کرد و با سر به داخل خانه اشاره زد.  قد

 بدم.«   یجلوت سوت خوامی برو تو. نم »باشه،

 . دمیدادفر را شن یشدن در صدااز بسته قبل

 س؟«شه یمثل هم ایکرده  ری ش تغبرنامه  شه؟یشروع م یفردا صبح کالست چه ساعت ی»راست

 جواب داد:  انیاز آنکه دهان باز کنم، پو قبل

 !مهیو ن »»ده

رفته و با   انیپو یبرا یابا دهان باز و چشمان گرد شده به دوستش نگاه کرد. من هم چشم غره دادفر
 .دمیدر را محکم پشت سرم به هم کوب یناراحت 

 

 *** 

 

 ؟« یکنیم ی طور  نیچرا ا شه؟یازت کم م یز ی. چکنهیم  گاتیفقط داره ن »بابا 
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 شدم.  ادهی از موتور پ اطیدادفر گرفته بودم با احت یطور که دو دست به پهلوها همان

 کاراش.«   نیبا ا ذارهی آدم نم یدر دانشگاه. آبرو برا  یکنه. اون هم درست جلو  گامیندارم ن »دوست

 پشت آن باز کرد تا موتورش را قفل کند.  لهیرا از م  ری جک گذاشت و زنج یرا رو موتور

 .«یدی م که بهش نم. جواب درست هیکار کنه؟ دلش رو برد یچ »خب

 حرکات دستان دادفر بود و جواب دادم: یرو نگاهم

کم از  روزیدست از سرم برداره. د خوادی بگم فعالً قصد ازدواج ندارم، اون پرروئه نم   دیبار با »چند
 دستش حرص خوردم؟«

 .ستادیکه تمام شد، کمر راست کرد و دست به پهلو مقابلم ا کارش

کالم گفت   کیگوشه. فقط  هیبود  ستادهیُبکم واجور ُصم    نیبهت نداشت! هم یخدا کار  »بنده
 .« هیکالست چه ساعت

 در هوا تکان دادم. یدورشدن از او دست نیدادفر پشت کرده و ح به

 ؟«یبود دهیخود کرد جواب داد! مگه از اون پرس ی»ب

 موتور برداشت و قدم تند کرد تا به من برسد.  یاش را از رو کوله

 .«یکنی پولش م هیسکه  دونهی بذاره. م  شیکارات جرئت نداره پا پ نی از دست هم چارهی»ب

 رو گرداندم. یبه او انداخته و با ناراحت یدلخور  نگاه

هم  یل خواهرمه، ازش طرفدار چشمت دنبا  یبه چه حق  یو بگ  یبش یرت یغ نکهیکه! عوض ا »واقعاً 
 .« یکنیم

 دوشش جابجا کرد.  یسر داد و کوله را رو یبلند خنده

ها مال حرف   نیا ره؟یکار از من اجازه بگ  نیبابت ا دیخب خاطرخواهت شده. مگه با  ؟یکه چ یعنی»
 شدی از بناگوششون رد م الشونیها سب و داداش  کردنیکه کاله شاپو سر م  ییبود. اون وقتا میعهد قد
 بندازه.« شونینگاه چپ به آبج   یکس ذاشتنی و نم
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 شیهابلند به حرف  یدرآورد و خودش با صدا لیکاله و سب یادا شیهاگفتن جمالتش با دست نیح
و دوستم را با فاصله اندک پشت   می مجبور به سکوتش کرد. سر چرخاند یسالم آرام ی. صدادیخندیم

 تکان داد. می برا ی. همراه تکان سر جواب سالمش را داد. بعد دستمیدیسرمان د

 دنبالت.«  امیتو کتابخونه منتظر بمون. م م،یبا هم برگرد یبرم. اگه خواست گهید »من

 و بعد از گفتن »باشه« اضافه کردم:  ستادمیا ای هل کنار

 دانشگاه.«  شاپی کاف رمی . مرهی ام سر مکتابخونه حوصله »تو

 دو قدم برداشت.  یکی عقبعقب 

 . زنمیخب، بهت زنگ م لهی»»خ

و آرام جوابم را داد؛  یرلب یز ایکه هل یکوتاه یبه دورشدن دادفر بود. بعد از سالم و احوالپرس ایهل نگاه
. در آخر با شوق  کردمیم فی تعر  شیامروز را برا یموتور و سوار  دیخر یوتاب ماجراداشتم با آب

 : دمیپرس کردم،ی عقب حرکت مو همان طور که عقب  ستادهیا شیروروبه 

 ؟«یحاال سوار موتور شد »تا

 گفت:  یج یبا گ  ایهل

 !...»»ها؟

 . ستادمیام فرستاده و از حرکت اکوله یبندها ریشست هر دو دستم را ز انگشت

 !زنم؟ی َفک م ساعته دارم  هی یدیهام رو فهمکلمه از حرف  کی »»اصالً 

 کرد. فیتکان داد و کلمات را به سرعت پشت هم رد یسر 

 کو؟«  شی نیری پس ش ی. راستدهیدادفر موتور خر ی! آره! گفت»آره

چشمم را بستم و سرم را از   کیگفت و لبخند بر لب منتظر پاسخ ماند.  یبلندتر  یآخر را با صدا جمله
 نگاهش کردم.  یکج کردم. گوشه لبم را به دندان گرفتم و کم یگردن کم  یرو

 ده؟« یکه دادفر موتور خر  یجمله رو گرفت هی نیمن، فقط هم  یهمه وارج  نیاز ا »تو
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را تندتر برداشتم تا وارد ساختمان شوم.   میهاپشت کرده و قدم  م،یهابه حرف  ای هل یتوجه ی از ب دلخور
 گفتم:  یورود یهارفتن از پلهباال   نی در هوا تکان دادم و ح یدست

 .«دمی. به من چه! مگه من خرریرو هم برو از خودش بگ   ینی ری»ش

 ام از پشت متوقفم کرد.با عجله خود را به من رساند و با گرفتن کوله ایهل

رو    فشی و ک    یشی بده؟ تو سوار موتورش م  ینیری واسه خودت؟ برم بهش بگم به من ش یگی م ی»چ
سر در   یز ی صوت چ کی زیرو، اون جلسه از کالس ف  نهای حاال ول کن ا رسه؟یبه من م شی چ ،یبر یم

 .« دمیکلمه هم نفهم کیمن که  ؟یآورد

آزاد شود. در   ایدستان هل ریآوردم تا از گ نیی ام را پامتوقف شده و کوله یادر کالس لحظه  یجلو
 گفتم:  ای به هل  یکالس را باز کرده و همراه نگاه کوتاه

 . گهید یو فکرت جا یخودت سر کالس یوقت  یفهمی نم یز یچ ه»»معلوم

استاد پشت سرش، منصرف شد و با   دنیزد و خواست جوابم را بدهد که با د میبه بازو یاضربه ایهل
 گفت و به سرعت پشت سرم وارد کالس شد. یشتابزده به استاد، »با اجازه«ا یگفتن »سالم«

 

 *** 

 

 با شوق تماس را برقرار کرده و آن را به گوشم چسباندم.  یگوش یشماره دادفر رو دنید با

 سر ساعت پنج...« یدادفر؟ مگه دستم بهت نرسه؟ قول داده بود یی»کجا

 !ناخانمید »»سالم

صورتم گرفتم تا مطمئن شوم   یجلورا   یدادفر، متعجب گوش  یبه جا یگر یشخص د یصدا دنیشن  با
 : دم یپرس دی. دوباره آن را به گوشم چسبانده و با تردامدهیشماره را درست د

 کنه؟«ی کار م  یبرادرم دست شما چ یگوش د؟یهست یک  »شما
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 !«انیهستم! پو ی »تهام

 : دمیبه لرزش افتاد و بالفاصله پرس  میصدا

 ..«.یکه گوش دی ندار یکجاست؟ مگه خودتون گوش »خودش

 گفت:  متیحرفم آمد و با مال انیم

 دارم، اما شماره شما رو نداشتم. مجبور شدم...« »چرا

 : دم یحرفش را بر یو بدخلق  یتند با

 د؟یبه من زنگ زد یچ ی. براد یشماره من رو داشته باش  ستین یاز یبه خودش. ن دیرو بد ی»گوش
 به شما بده؟«  یااجازه  ن یهمچ دیدادفر چرا با

 جوابم را داد: متیاما باز هم با مال د،یبه وضوح به گوشم رس شیگرفت که صدا یبلند  نفس

  یبرا  حاله،یکم ب  هی. خودش رمیازش اجازه گرفتم تا باهاتون تماس بگ یبهش. ول دمی رو م ی»گوش
 .«دیخواستم قبلش بهتون اطالع بدم که شوکه نش نیهم

در اثر شتابم موقع بلندشدن،   یکه صندل یبلند شدم؛ طور  یصندل یاز روحرف با عجله  نیا دنیشن  با
 یبرخورد کرده و صدا نوشت،یرا م فشینشسته و تکال   نی زم یآسنا که پشتم رو یعقب رفته و به پا
 آخش را درآورد.

 چش شده؟ چرا حال نداره؟«  »دادفر

 بلند بود که مامان هم شتابان وارد اتاق شد و نگاه هراسانش به دهانم دوخته شد. میصدا یقدر  به

 ؟« یزن یشده؟ چرا داد م ی»چ

که   یاز کنار کتاب و دفترش بلند شد. لبش را به هم فشرد و رو به مامان دستش را همراه مداد آسنا
 تکان داد. دانمی نم ینگه داشته بود، به معنا

خونه. فقط خواستم  ارمشی. خودم مهیجزئ یدگیضرب د هی. ستین  شیزی! چناخانمید دیباش   »آروم
 .« نیُهل نکن نشی دید هویاطالع بدم که 
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  یمکرر و ترس خورده مامان ادغام شده بود و به خوب یشده«ها ی»چ یدر صدا انیپو یصدا
 میروروبه   انیشد، انگار که پو کیبه هم نزد میهمه جمالتش را متوجه شوم. ابروها توانستمی نم
با نگاه به   یو خشک و جد  ردیمادرم تکان دادم تا آرام بگ یبرا ی. سر ندیبی و من را م ستادهیا

 نگران و منتظر مامان گفتم:  نچشما

 با خودش حرف بزنم. دیرو بد ی»»گوش

 . از من خداحافظ!«»باشه

او را    دانستمی که م یدر آوردم. با وجود شی برا یگفته و شکلک  یابش »خداحافظ« سردجو در
هم  یتکرار کردم. در جواب مادرم پلک رو میهارا با کج کردن لب شیهاوار حرف زمزمه نم،یبی نم

 فشرده و لب زدم: 

 . گمی م گم،ی»»م

 محض الوگفتن دادفر، اشک در چشمانم حلقه زد. به

 آخه؟« یشد یس؟ چچرا صدات گرفته ؟یبرم داداش من قربونت ی»اله

 . کردیکه کلمات را با مکث ادا م دیتوان به گوشم رسدادفر آرام و کم  یصدا

  امیکم... شلوغش کرده... االن م هی انی ... پوست،ین یز ی بپرس... بتونم جواب بدم... چ  یکی  یکی»
 خونه.«

 لرزشش را گرفتم تا دادفر متوجه نشود.  یدار شده بود و به زحمت جلوبغض  میصدا

 افتاده؟«  یراستش رو بگو چه اتفاق ه؟یطور  نیچرا صدات ا »پس

 داشت خود را سرحال نشان دهد. یمتوجه بغضم شده بود که سع ایگو امی همه خوددار  با

 بود،... خورد بهم!« ستادهیدرخته وسط راه... وا هی»

بغض و خنده  انی در کالمش شدم. م دهیخواب  یمتوجه شوخ یگفته بود که به سخت تیا جدب چنان
 : دم یپرس
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 ها پا درآوردن، من خبر ندارم؟« تا حاال درخت  یک »از

 تر جواب داد: بار سرزنده   نیگرم شد و الحنم دل ریتغ  دنیاز شن دادفر

 گرفته. ادی... یداداشت... موتورسوار  یوقت »»از

 : دم یمحکم پرس یشدم و با لحن یجد  دوباره

 رو بگو دادفر؟ بگو تا دق نکردم!« »راستش

 گفت:  قرارمی کردن دل  بآرام یپرمهر برا یلحن با

 !« گهید  ینیبی خونه... م امی!... مینکنه دق کن »خدا

بستم تا دوباره سر تکان داده و پلک  د،یریرا از من بگ یمادرم که دست دراز کرده بود تا گوش  یبرا
 بود.  نیاز ا ریگرچه اعتقادم غ ست؛ ین  یخاطر دهم مشکل نانیاطم

 .« کنمیکه من سکته م  یاالن بگو! تا برس »نه

 شد، اما همچنان کالم شوخش را حفظ کرده بود.  یبار لحنش شاک نیا

هم مچم در   یکم هیذره مو برداشته...  هی... ساعد دستم یگیم گهید زیچ هیخدا نکنه،... باز  گمی»م
... خواست مثالً آماده تون فتن،یپس م ننتیبب  یطور   نیا هوی گفت...  انیرفته که گچ گرفتن... پو

 کنه.«

 . دیرسیبه گوشم م  انیاعتراض پو یکردم. از آن طرف هم صدا انینثار پو  یلب فحش  ری هم ز باز

 ؟«ی ن یپشت موتور بش یونتی حالت م  نیدنبالت؟ با ا ادی بابا بگم ب »به

ببرمش   دیکرده،... با یبه درخت... که فرار نکنه... آب روغن قاط میکرد رشی رو... فعالً زنج »موتور
 .« یبگ  یز یبه بابا چ ست ی... الزم ن میریگیدربست م هی... رگاهیتعم

 باال رفت.  یکم میناخواسته صدا یشدت ناراحت از

 ؟«یسوارش بش یتونیخودت نم   یکار وقت یچ  خوامی رو م »موتور
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 دلم را آرام کرد:   یکم  د،یگرم دادفر که به گوشم رس یصدا

 ... انقدر حرص نخور! ستین ی ز ی برم... چ »»قربونت

به چپ و راست   شهیخود را به عادت هم  ند،یمن را بب تواندی از پشت تلفن نم  دانستمی م  نکهیا با
 .دمیتکان داده و لب برچ

 برات درست کنه.« یمقو زیچ هی گمیمامان م! به ای زود ب »باشه،

 *** 

 هی. دست دور گردنش حلقه کرده و با گردمیپله، به طرفش دوپاگرد راه  انیدادفر م دنیمحض د به
 گفتم: 

 ؟« یچرا آخه مراقب نبود ؟یسر خودت آورد ییبال »چه

 ام رها کند.بازوان گره شده انی کرد خود را از م یسع

 .« یکنی پا ممون رو کلهاز راه برسم. االن جفت  »بذار

 حرکت هر دو به خنده افتادند. نیسالمش بردم. با ا  یبازو ری و دست ز دهی خود را عقب کش یکم

 . بکش کنار، پام که چالق نشده.«یکمکم کن یخوای م  کلتی ه نیتو با ا ،ی»فسقل

کنارش باال آمدم. زودتر از آن دو وارد   حرفی را ب ماندهیداختم و دو سه پله باق ان  ری سر به ز زدهخجالت 
را   شیهابا مادر و خواهرم نشان ندادم. دادفر که کفش  انیپو یپرسبه احوال  یآپارتمان شده و توجه 

 به طرفش دراز شد.  انیدر آورد و داخل شد، دست پو

 ...«دارمی موتور رو برم رمی. میندار  یکار  گهیمن که د »با

 به طرف خودش کشاند.  یاش را با دست سالمش گرفت و او را کم دست دراز شده  مچ

 بره برش داره.« گمی . به بابا مشهی نم  ری. دنیبش قهیدق هیتو  ایب  »حاال

 . دیآورد و خود را عقب کش رونی ب یدستش را به آرام انیپو
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  برمشیکنن. من م  دای. ممکنه نتونن جاش رو پیندار اون بنده خدا رو به زحمت ب  خوادی نم »نه،
 گرفتنش.«  لیتحو یبرا  دیبابا زحمت بکش ایبعد خودت  رگاه،یتعم

ها گرفته نگه داشت. از چهره درهمش مشخص بود که اثر مسکن دست گچ  ریدست سالمش را ز دادفر
 دوستش را بدرقه کند. ییروبا خوش  خواستی حال م ن ی. با اشودی م انیکم درد نمارفته و کم  نیاز ب

 .« یدرد نکنه. به زحمت افتاد »دستت

 گذاشت.  شی بازو یدست رو انیپو

به داد هم   دیها باجور موقع   نی. استین  یخوش یروزها  یکه فقط برا یدوست  ه؟یچه حرف نی»ا
 .« میبرس

 مؤدبانه گفت:  یبه مادرم کرده و با لحن رو

 با اجازه مادرجان!  »»فعال

 . به خانواده سالم برسون.«ینی بب تی از جوون ریخ  یمنون پسرم! الهم  یلی»خ

 یآن انداخت. سر به پشت یها رفته و خود را روبا مادرم به طرف مبل  انیپو ی خداحافظ   نیح دادفر
 .ستادیدادفر را از اتاقش آورده و پشتش ا یداد و چشم بست. آسنا بالش گردن  هیتک

 رو برات بذارم. نیسرت رو بلند کن، ا »»داداش

گرفتم تا   شی بازو  ریرفتم و دست ز  کشی به خود بدهد، نزد یچشم باز کرد اما قبل از آنکه حرکت دادفر
 بلندش کنم.

 . بذار رو تختش بخوابه بهتره.«خوادی »نم

دست   یرو  یدر آپارتمان را بست و به طرفمان آمد. نگاهش با نگران انیبا پو ی بعد از خداحافظ مادر
 : د یگچ گرفته دادفر بود که پرس

بهش   ینگفت پشت تلفن چ یکه درست و حساب ناید د؟یمگه با هم نبود ؟یتصادف کرد  ی»چطور 
خونه. چرا به بابات خبر   یتا برس  دیجوشی م  روسرکهی. دلم مثل سختیری فقط اشک م ز یر هی. یگفت
 شت؟« یپ ادیب ینداد
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ام بود که چشمان قرمزم را از او پنهان  افتاده  رینگاهش به سر ز شد،ی همان طور که از جا بلند م دادفر
 . کردمیم

کردم و به    یاطیاحتی بود. ب ادیکوچه، سرعتم ز هیتو   دمیچیپیجان! داشتم ممامان ستین یز ی»چ
کرده بودم و داشتم  ادهی رو پ انی . پوروادهی . خوردم بهش، افتادم تو جو کنار پدمیموقع درخت رو ند

 به اون زنگ زدم.«  گهید تره،ک یبهم نزد انیپو دمیشد. د یطور   نیخونه که ا ومدمیم

 . مادر هم به سمت آشپزخانه رفت و صدا بلند کرد:  می به اتاقش رفت  همراهم

 بعد.«  یبخور   ارمی برات ب یز یچ هیاول  ستایها! وا ی»نخواب

آورد. خواستم به  رونیو پاره شده بود از تنش ب  فیکمکش کردم تا بلوزش را که کث یگفتن کالم  بدون
 را گرفت و مانعم شد.  میلباسش بروم که دادفر بازو یسمت کشو

 !نمتی »»بب

و من را   چاندی را دور گردنم پ شی قرمز شده بود به صورتش دوختم. دادفر بازو  یرا که حساب چشمانم
 گفت:  یبه صورتم زد و با مهربان  یاکرد. بوسه کیبه خود نزد

 بشه.  یخوشگلت اشک یبه خاطر من چشما خوادی نم »»دلم

رد  دست سالمش  ری را از ز گریدست دور گردن و دست د کینتوانستم خوددار باشم.   نیاز ا شیب
از بند آمدنشان نگذشته بود،  ی ادیکه زمان ز میهاسفتش چسباندم. اشک  نهیکرده و خود را به س
 دوباره راه گرفت. 

 طاقت ندارم...«  یدونی . مگه نمیچرا مواظب خودت نبود »دادفر

 صورتم گذاشت. یرو یگر ید بوسه

 .«کشهیطول م فتمی ه ب. تا راگهیخطرها رو هم داره د نیا ینشده که. موتورسوار  میزی! چششی»ه

 کاسه درون دستش گفت:  ات یزدن محتوهم نیوارد اتاق شد و ح  مادر

 .« یار ی جان! به دستش فشار ن! ماماننای»د
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دو دستم گرفته بودم و   انیسالمش را م یو کنار دادفر نشستم. بازو دمیحرف مامان عقب کش نیا با
 گفت:  ینشست و با ناراحت گرشیدادم. مادر طرف د هیسرم را به آن تک

همراهته، من  انیگفت پو نای. دیدادی خونه. کاش به بابات خبر م یایکه نصف عمر شدم تا ب  »من
 وقت ُهل نکنه.«  هینگفتم که  یز ی به بابات چ گهیهم د

 جواب مادر را داد: ام بود و افتاده ری دادفر به سر ز نگاه

خرده    هی. حالمی ب نیهم یمسکن برام زد، برا  هی. دکتر فتادهی ن ی. اتفاق مهم یکرد یکار  »خوب
 .«شمی بخوابم خوب م 

 از سوپ را به طرف دهان دادفر برد.  یقاشق

 .« خچالیسوپ رو بخور بعد بخواب. خوب شد آب قلم داشتم تو  نیا »اول

 سرش را عقب داد. دادفر

 .« ادیخوابم م  جم،یمامان، باشه بعد. االن گ کشهی نم لمی»م

 و خطاب به مامان گفتم:  اورمی دادفر ب یبرا یز ی شدم تا لباس تم بلند

 .«کنمی شد، خودم دوباره براش گرم م  داریبعدًا هر وقت ب  »مامان

تخت کنار دستش گذاشتم. به طرف در اتاق   یآورده و رو رونی از کشو ب یبلوز و شلوار راحت دستکی
 شدن سر به طرفش چرخاندم.رفتم و قبل از خارج 

 صدام کن.«  یداشت ی. کار ذارم ی باز م مهیرو ن  »در

 زد.  میبرا  یلبخند نگاهم کرد و چشمک با

 وچولو! خوبم.« ک »باشه

 افتادم و اخم کرده، قدم رفته را برگشتم. یز یچ ادیدفعه  کی

رو سرت در    شی. به موقع تالفیدوستت بارم کرد یجلو های چ رهی م ادمی ،ی شد  ضینکن مر  »فکر
 .« ارمیم
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 گذاشته بودم به دست گرفت.  شیکه برا یتخت بلند شد و لباس  یرو از

 ،یمظلوم شد دمیخورده. د ییمن سرت جا  ینکنه تو به جا فتادمی کم داشتم به شک م! اوه! کم»اوه
 تعجب کردم.« 

 .ستادمیدست به پهلو زده و مقابلش ا دو

  ادمی ،یکن ی چپ و راست متلک بارم م یو ه یخوب  دمینگفتم. االن د یچیهم، شوکه بودم ه ری »نخ
 اش آقا.« ب ی . منتظر تالفیبهم گفت ییزایافتاد چه چ

که زده بودم، در را محکم   یرفتم. بر خالف حرف  رونیبدهد و بالفاصله از اتاق ب   ینکردم تا جواب صبر
 .د یپشت سرم بستم. خنده دادفر به وضوح از پشت در به گوشم رس

 

 *** 

 

  ومدیخوابه دلم ن  دمیدو بار هم رفتم باال سرش، د یک ی. کنهینخورد که. ضعف م یچی بچه ه نی»ا
 کنم.«  دارشیب

 گرفته و ناراحت گفتم:  یصدا با

 .« دهیهمه خواب  نیبهش زدن که ا یچه آمپول ستی. معلوم نششیهم رفتم پ »من

بسته   یکه از دو طرف مدل خرگوش ییحرفم حرکت داد و باعث شد موها دییهم سرش را به تأ  آسنا
 د. بود، تکان بخورن

 بار رفتم اتاقش. خواب بود.« هیمامان! من هم  »آره

 رو به آسنا گفت:  پدر

 بخوره.«  ادیشده باشه. تا سفره پهنه ب  داریاالن ب دی. شانشیبرو بب  گهیبار د هیجون  »بابا 

 از او بلند شدم.  زودتر
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 .« رمی م »خودم

دادفر نگرانم کرد و خود   یهاناله یانداختم. صدا کیتار مهی به اتاق ن یباز کرده و نگاه یرا به آرام  در
عرق نشسته و چهره درهمش نشان از درد داشت. کنار   اشی شانیپ یرا کنار تختش رساندم. رو
  سشیخ ی شان یپ یآورده و رو رونی ب زشیم یرو یکاغذاز جعبه دستمال  یتختش زانو زدم. دستمال

 دم. کر شیصدا  یگوشش برده و به آرام کی. سر نزددمیکش

 ... دادفر... پاشو.« ؟یبلند ش یخوای ... دادفر نم»دادفر

باشد. اما   دهیرا شن میصدا دانستمی م دیوار کلمات را به زبان آورده بودم که بعآرام و زمزمه  یقدر  به
گوشش را قلقلک داد که باالخره  میهازدن او را بترسانم. ظاهرًا هرم نفس با بلند حرف  آمدی دلم نم
 یایگو شد،ی م شتریب  شکه هر لحظه گره  یکلفت یز هم فاصله داد. چشمان قرمز و ابروهاها را اپلک 

 : دم یپرس متیچرخاندم و با مال شانشیحال ناخوشش بود. نگاه در صورت  گرفته و پر 

 کنه؟«ی درد م »دستت

متوجه سؤالم  دیرسی . به نظر مدیچرخ ی سر تکان داد. چشمانش در حدقه به هر طرف م یجی گ با
 : دمیدوباره پرس یوواج نگاهم کرد. با نگران نداد و هاج ینشده، چون جواب

 کنه؟«ی درد م  تیی جا گمی! م»دادفر

  شک یصورتش گذاشتم. سر نزد ینامفهوم از دهانش خارج شد. کف دست رو  یجوابم فقط اصوات در
 نرم و مهربان گفتم:  ییبرده و با صدا

 دکتر قرص نداد بهت؟«   ارم؟یبرات ب یخور ی م یز ی! چ»دادفر

به    یتکان یشدند. به سخت  ترکیبه هم نزد  شیدرد دارد. ابروها دادی افتاد و نشان م نیچ اشی شانیپ
گذاشت و خود را به لب تشک کشاند. دوال شد و   نییرا از تخت پا  شی خود داد و صاف نشست. پاها

اش گذاشتم. سرم را خم  شانه   یو دست رو ستادمیگچ دستش گرفت. سرپا ا ری دست سالمش را ز
پراند تا آنها را از صورتش   یدست  ی. با کالفگختی صورتش ر یتو میکه موها نمیتا صورتش را بب کردم

به من   ی. دادفر نگاه کوتاهدمیاصله خود را عقب کش کنار بزند که دستش به صورتم برخورد کرد. بالف
 ماند. کارهمه یبزند که کالمش ن   یکرد و خواست حرف



 ساقه ترد تپش 

27 
 

 ...«خواستمی »نم

فشرد. کامالً مشخص بود درد  اشی شانیبست و انگشت شست و سبابه را به دو طرف پ چشم
 رفتارش ندارد.  یرو یاش کرده و کنترل کالفه

 دارم.«  ... حالت تهوعکنهی درد م »سرم

تخت افتاد. با   یرفت و دوباره رو  جیطور با چشمان بسته خواست از جا بلند شود اما سرش گ همان
حال    یآن را به پا یول کردم،ی صورتم حس م  یدست دادفر رو یکه از ضربه ناگهان یوجود درد

 : دمیپرس  یناخوشش گذاشته و در جوابش با نگران

 بهت مسکن نداد؟« »دکتر

 نداشت.   یبود و تمرکز کاف جیگ

 گفت!« یچ ستین ادمی!... دونمی ! نه،... نم»ها؟

 به صورتش انداختم.  یقیشد و با مکث نگاه دق  نیبابت حال دگرگونش غمگ امچهره 

 به سرت هم ضربه خورد؟«  نیزم یافتاد یدکتر. وقت میدوباره بر دی»با

 با دست گفت:  اشی شان ین پ فشرد نیتوجه به سؤالم، دوباره از جا بلند شد و ح بدون

 .« ارمیباال ب  خوامیم  کنمی آروم بشه. حس م یسردرد لعنت نیبهم بده ا یز یچ هی »فعالً 

 طرف در اتاق رفتم و در همان حال گفتم:  به

 .« ارمیکن االن برات م  »صبر

صورتم توجه    یآلود و قرمز اخم افهی. ق دیگذاشتم، نگاه پدر و مادرم به طرفم چرخ  رونیپا از اتاق ب  یوقت
 آنها را به خود جلب کرد. پدرم زودتر به حرف آمد: 

 شد باباجان؟ صورتت چرا قرمز شده؟«  ی»چ

 محل ضربه دادفر گذاشتم. یدست رو کف
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بلند شد، دستش  هوی صداش کردم.  کنه،ی تو خواب داره آه و ناله م دمی!... دستین یز ی... چن؟ی»ا
 خورد به صورتم.« 

آمده که  شی پ  شیبرا یتر مهم  یدفر، مشکوک شده و نگران بودم نکند مشکل دا  یعالئم ظاهر  دنید با
 آنها را هم دلواپس کنم. قتیبا گفتن حق  خواستمی نم  نیهم ینداده. برا صی دکتر آن را تشخ

 .«ستیخوب ن  ادیو حالت تهوع داره. حالش ز جهی دکتر. سرگ مشی! به نظرم بهتره ببر »بابا

 . دیکوب گریدست د یو دست رو  ستادیادر هم به دنبالش ابالفاصله از جا بلند شد. م پدر

 م؟«مرگم بده! چش شده بچه  »خدا

 شدم. کیدر اتاق فاصله گرفته و به مامان نزد از

سرم درد   گهی . مستیبد ن  مشیهم ببر گهیدکتر د هی شی پ اطیاحت  یمامان. فقط برا ستین یز ی»چ
 نداره.«  یچکاپ دوباره بشه ضرر  هی. کنهیم

 گفت:  خچالیبازکردن در  نی به طرف آشپزخانه رفت و ح مادر

 .«شهی قرص بهش بده آروم م هیمادر  »خب

  متیکه به طرفش رفته و با مال زدیآب بر شیبرداشت تا برا  یوانیآورده و ل  رونیقرص مسکن ب  یورق
 گفتم: 

 به سرش ضربه نخورده باشه.« میمطمئن بش دی. بام یبهش قرص بد شهیسرخود که نم  »مامان

 : دیو آماده شود. در همان حال پرس  دهیرفت تا لباس پوش   یبه طرف جالباس پدر

 نه؟«  ایخورده  یی نگفت سرش جا ؟یخودش سؤال کرد  »از

 .« ندشیبب گهیدکتر د هیبه نظرم بهتره   نیهم ی. براادی نم ادشی یازش ول دمی»پرس

 تن کردنش رو به مادر گفت:   نیبرداشت و ح زیرا از آو  راهنشیپ

 .« مشی کن لباسش رو عوض کنه. زودتر ببر »کمکش
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رفت که تا کرده کنار   اشی گذاشت و به طرف چادرش مشک نتیکاب یآب را رو وانیقرص و ل  مامان
 بود.  یجالباس

 .«ام یمن هم ب دیستی»وا

 شتم.مامان را گرفتم و او را از حرکت بازدا دست

 ؟« یایکجا ب  گهی. شما دمیریمامان! من و بابا م  »نه

 . ستادیدر آپارتمان ا یجلو راهنشیپ یهابستن دگمه نیح  پدر

مدرسه.  یشه برا  داریزود بخوابه که فردا بتونه به موقع ب دیآسنا بمون. با شیخانم! شما پ  خوادی »نم
 .« میهمه با هم بر ستیالزم ن گهید

 ناالن گفت:  یاافه یبا ق  مادر

 دلشوره داشته باشم.«  دی. همش باارمیکه طاقت نم یطور  نی»ا

 طرف اتاقم رفتم تا آماده شوم. به

اون  ی نداره. کاشک یراحت بشه مشکل المونیکه خ میندازی عکس از سرش م هی میری فقط م »مامان
 .«ششیبره پ زدمیموقع به حرفش گوش نکرده بودم و به بابا زنگ م

 ت در آپارتمان را باز کرد.کت به دس پدر

  ی دگیبهشون رس  یدرست و حساب  مارستان،یاومدن ب ییتنها  یدو تا جوون ناش  دهیدکتره هم د »حتماً 
 .«داشتنی شب نگهش م  هی الزم بود  دینکرده. شا

 مانتو گفتم:   دنیحال پوش در

  گنیباشه که مشکوک بشن، م  یا. اگه مسئلهدارنی شون نمکه نگه یز یهر چ یبرا یالک گهی»د
 بمونه.« 

 سرم انداختم و رو به پدر گفتم:  یرا رو شال

 .« رمی از اسنپ بگ نیماش هیتا من  نییپا دیبر واشیواش یشما و دادفر  »بابا 
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منتظر   نییپا  نیاطالع دادند که ماش یلباس کمکش کند. وقت دنیبه اتاق دادفر رفت تا در پوش مادر
  شیپا یدادفر را جلو  یهانگران و ناراحت کفش  یاکرد. با چهره یدر همراه ی است، دادفر را تا جلو

 گذاشت. کمر راست کرد و رو به من گفت: 

 شد؟«  یکرد بهم بگو چ شنهی! دکتر معاینذار  خبرمی »ب

 

 *** 

 

که نازت رو بکشن! پاشو خودت رو جمع کن مرد گنده. تو که از من هم  یدر آورد بمی ننه من غر »خوب
 !«یتر سالم

. چهره درهم  ندیکنارم لب تخت بنش انیخود را جمع کردم تا پو یزد. کم میبه پا یاکف دست ضربه  با
 گفتم: ی حالی و با ب دهیکش

. بدتر از همه  رونی برم ب ارهذی نم گاردم یو تو خونه موندن. اما باد یکار ی من هم خسته شدم از ب »واال
 .« دهی تاپم رو هم بهم نم و لپ  یگوش

 بر لب سر به طرفم چرخاند.  یلبخند بزرگ با

 بوده.« شونی. نگو از طرف اادیچرت و پرت جواب م دم،ی م امی بهت پ یهر چ دمی»د

 . دمیکوب  شی آرام به بازو یمشت

 ! درباره خواهرم درست حرف بزن!«ی»هو

در امان  یگرفت تا از ضربات بعد  شیو کف دو دست را به حالت دفاع جلو دی عقب کش یرا کم  خود
 بماند. 

 !« خورهی نگفتم که! چه بهش هم برم  یز یخب بابا! چ لهی»خ

 اخم کرده ادامه دادم: ینرمش و انعطاف چیه بدون
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 .« نوری نورعل شهیم  گهیو هم بشنوه که در  نهایس، اهم به خونت تشنه یطور  نی»هم

 گفت:  ی آرام یکه با صدا زدیبا خودش حرف م  انگار

 .« امی کار کنم تا به چشمش ب یچ  دیبا دونمینم گهی»د

همه  نیبه ا  دیبا یچه جواب دانستمی نم قتاً یبزنم، چون من هم حق دنیدادم خود را به نشن حیترج 
 گفت:  یبلندتر  یبعد نگاه به صورتم داد و با صدا یابه خواهرم بدهد. لحظه  انیعالقه پو

 کالس و باشگاه؟« یایب یخوای نم یجدی جد »حاال

 را از بالش پشتم گرفته و صاف نشستم. امه یتک

  یاستعالج  یبه دکتر گفت برام مرخص  مارستان،ی ب می. همون شب که رفتامیم گهیکه از هفته د »کالس
 یهم به درمونگاه محل کارم داد. ول یکیدانشگاه و  لی تحو یک یها رو برد ش هم برگه. خودسهیبنو

 فاصله بندازم.« یاباشگاه رو مجبورم دو هفته

 : د یرا باال داد و با لبخند پرس شی ابرو

 ؟« یبر یانقدر ازش حساب م »واقعاً 

 را دست گرفتم.  یگذاشته و استکان چا نیی را از تخت پا میپاها

  خورم،ی سرما م  ای  رمیگیسردرد ساده م هیناراحتش کنم.  خوامی . نم ستی حساب بردن ن  »بحث
 . دوست ندارم به خاطر من غصه بخوره.« کشهیاز من عذاب م شتریاون ب  نمیبیم

 وار گفت: هم در زمزمه  باز

 به حالت که انقدر دوست داره.«  »خوش

 . دیدر هم کشکرد و ابرو  کینزد شیهارا به لب  شیچا وانیل انیپو

 معلوم نبود.« یز ی. چیخوب بود م،یرفت  مارستانی موقع که با هم ب »اون

 خورده و همراه تکان سر گفتم:   میاز چا یقلپ
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 هی دیبودم. فکر کردم شا ومنگج ی! اون لحظه به نظرم داغ بودم، مشخص نشد. اومدم خونه گ»آره
چطور تصادف کردم.   ومدینم ادمی  یذره بخوابم بهتر بشم. اما بعدش سردرد و حالت تهوع گرفتم. حت 

. بعد  برامو هزار کوفت و زهرمار نوشت  یآرآو ام  اسکنی تی عکس و س یو کل مارستانی ب میدوباره رفت
دو هفته   یک یبه سرت خورده و بهتره   فیضربه خف هیخونه. فقط   یبر   یتونیم  ست،ین  تی چی گفت ه

  نیکرد که سوار دوچرخه و موتور نشو و ورزش سنگ فیبرا خودش رد  زهایچ یسر  هی. یاستراحت کن
فعالً   گفتبره؟ که دکتر  تونهی دانشگاه م دیپرس یهاش. فور هم ُبل گرفت از حرف  ناینکن و... د

که موج و اشعه دارن، بهتره   یل یز وساا یرو انجام بده. حت تی شخص یاستراحت مطلق. فقط کارها
 برطرف بشه.« یتا احتمال هر خطر   یکن یدور  یچند روز 

 خنده گفت:  با

ت م یبرو بلد زهایچ  نیکه خودت ا »تو  هی یرو برا شی همه عکس و آزما نیا گهید ؟ یزنیچرا چ 
 .« یانجام بد گنی ضربه سر ساده که با هم نم

 گذاشت. امی شانی پ یدستش رو پشت

 ؟« یگیم ونی! نکنه هنوز حالت خوب نشده و هذنمی »بب

 برداشتم.  یقند ز، ی م یدستش را کنار زدم. دوال شده و از قندان رو یعصب یحالت با

جور باشه، نکنه اون جور باشه. دکتر هم از  نینکنه ا  گفتی م یمگه ول کن بود. ه نایبابا! د »نه
 .«کشونی به خ  میندارن پس بذار ببند یحرف   فرصت استفاده کرد، گفت حاال که خودشون

 گذاشت.  ینیرا خورد و استکان را درون س  شیآخر چا جرعه

 .« گهید ی. غصه ندار یدار  شتیمتخصص دلسوز پ هی »خوبه

 را همراه قند فرو دادم.   میاز چا یکم

 هیها بزرگ مامان  نی. عکنهی م مکالفه  ییوقتا هی. شمیهمه مراقبتش خسته م نیاز دست ا ی»گاه
 بهش بگم.«  یز یچ ادی. اما دلم هم نمزنهی غر م زیر

 به صورت دادفر نگاه کرد.  متفکر
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 .« خوندی م یتو پرستار  یبه جا دیاون با نکهیا »مثل

 گذاشتم. زی م یرو ی نیرا درون س میچا یخال  استکان

که اون انتخاب  ییها. من از رشته میرشته بخون هیهر دوتامون  ای انتخاب رشته بهش گفتم ب »موقع
مردم رو   ختهیر رونیخون و دل و روده ب  دنیمن تحمل د گفتی. اون هم مومدی خوشم نم کردیم

  و دیخواب   نیدو شب تو اتاقم رو زم نیا ی. ولادیهم بدم م مارستانیب یهای دار یندارم. از شب ب
حالت خوبه؟   گفتی و م کردی م  دارمیب قهیخواب راحت داشته باشم. دم به د هینذاشت من هم 

دم   نکهیبخواب المروت، بذار من هم کپه مرگم رو بذارم! تا ا ری بود سرش داد بزنم، د  بگ کیآخرش نزد
 بزنم.« یچرت هیصبح خسته شد و خوابش برد؛ من هم تونستم 

 اتاق اشاره کرد و با لبخند گفت:  رونی سر به ب با

 ؟« یخوایم ی چ گهیباال سرت بود، د یخوب نیبه ا  »پرستار

 تخت گذاشتم. یرا رو میپرانده و دوباره پاها شیبرا یدست

 خودت. نخواستم.«  »مال

 گفت:   یآرام یبا صدا نهیبلند و از ته س یآه همراه

 .«شهی نم  ی. اون راضخوامیکه م »من

 . را خم کردم میتشک گذاشته و زانوها یبه بالشم پشتش دادم. کف پا رو هیتک

 نیهمه دوقلوها ا یعنینگرانم.  شنده یآ یبرا یهمه وابستگ نیکارش کنم؟ با ا یچ دونمی »نم
  مونمیکه پش رهیگی جبهه م نی بکشم. همچ   شیگرفتن پجلوش حرف زن  ترسمی م یحت ان؟یطور 
 گفتم.«  یز یچرا اصالً چ  کنهیم

شده بود، سر به   لیداد و همان طور که به عقب متما هیتشک تخت تک یدو دست را از عقب رو کف
 طرفم چرخاند.  

ازت دور بمونه.  یگاه یعادتش بد دی. بادیبمون گهیور دل همد دیتونی تا ابد که نم ؟یکه چ »باالخره
 برو مسافرت.«  ییها تنها وقت  یمثالً گاه
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 ام گذاشتم.تا شده  یزانوها یام را رو گچ گرفته دست

بهش باج دادم تا   یبهش بگم گرفتم. بعدش مجبور شدم کل نکهیموتور رو بدون ا هنامی گواه نی»هم
  دنیبا خر خواستمی گفتم م یش رو گذروندم. هر چ دوره خبری چرا بهش نگفتم و ب  ارمیاز دلش در ب 

 بار نرفت.«  ری کنم، ز زتیسورپرا ییهویموتور 

 گفت:  تی صاف نشست و با جد  دوباره

 .«گهیکه لوس بار اومده د  یکارها رو کرد نی»هم

 گفتم:  مت ی را نگاه کردم. با مال  انیمتفکر پو یالحظه 

که بخواد شوهر کنه. با خودم   یاز اون روز  ترسمی م ی. ولنمیرو بب شی ناراحت ادی کار کنم؟ دلم نم ی»چ
 به اندازه من دوستش داشته باشه و نازش رو بکشه؟« شهی م دایپ یکس گمیم

همه مراعات   نیا لیرا بسنجم و هم دل انیعالقه پو زانی دو نشان بزنم. هم م  ر یت  کیبا  ستمخوایم
 دادن طفره رفت و حرف را عوض کرد.از جواب  انیکرده باشم. اما پو هیکردنم را توج

چشمت  دهی بهت نخ م ینکنه اون دختره که ه ؟یکنیهمه عزوجز م نیکه ا یسر دار  ر یز ی کس »حاال
 رو گرفته؟« 

از من   ریغ  کردمی گرفتم. فکر نم  انیبرداشته و به طرف پو وهیاز ظرف م یبیرا صاف کردم. س میپاها
 کردم خونسرد برخورد کنم.  یهم متوجه رفتارش شده باشد. سع یگر یکس د

روم  . دختر آشهی رنگ نگاش عوض م نهیبی از من خوشش اومده. تا من رو م  دمی... آره!... فهما؟ی»هل
 یز یچ ترسمی . مهیمی که باهاش صم هیبزنم. تنها دوست ی ش حرفدرباره  کنمی اما جرئت نم هیو مظلوم

 به هم بخوره.«  شون یبگم، رابطه دوست

 شد.  بیگرفتن سبرداشت و مشغول پوست  زی م یو چاقو را از رو یدستش یپ

! چطور خواهرت تا حاال  بهی عج  یول ؟یدیتو صورتش که رنگ نگاش هم فهم یشد قیدق »انقدر
 تابلوئه!« ی لیمتوجه نشده؟ رفتار دوستش که خ

 برداشته و دهانم گذاشتم. وهیانگور از ظرف م  یاباال انداختم. دانه یاشانه 
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رفتارها   نیانقدر که ما به ا دیشا  ایبه اون راه.  زنهی هم متوجه شده و خودش رو م دی! شادونمی »نم
 .« تس یتو نخش ن ناید م،یتوجه دار

 پوست گرفته را سر کارد زده و به طرفم گرفت. بیس یاتکه 

 با دوستش نداشت.« یمشکل  دیبکش. شا شی بار حرفش رو پ  هیبردار.   یقدم هیتو  »حاال

 بیبرداشتم. دستم را همراه س  انی پو یپا یرو یدستش یاز پ  یگر یرا دهانم گذاشته و تکه د بیس
 تکان دادم. 

 .«دمی رو ندارم. با کدوم پول؟ دارم قسط موتورم رو م طشیکه شرا »فعالً 

 گفت:  یو قورت داد. بعد از مکث کوتاه  دهیدرون دهانش را جو بیس

 موتور.«  هی ینه خونه، نه حت ،یبگم؟ نه کار   ی. پس من چیدار  یشغل هیتو اقالً  »باز

 در هوا تکان دادم. یدست

ار پاره وقت تو درمونگاه شد شغل؟ من دنبال کار  دنبال اون موتوره؟ برو ورش دار. بعد هم ک »چشمت
 خوره؟« ی زدن به چه دردم مم هستم. آمپول فروکردن و سرممرتبط با رشته 

 .دیکش  رونیاز دورن جعبه ب یدستمال کاغذ یگذاشت و برگ ز ی م یرا رو یدستش یپ

. من  یزن ی ت مزخم  هیبه  یر یگی که م یکنم. اقالً همون چندرغاز  دایهم که من نتونستم پ نی»هم
 بابام دراز باشه.«  یدستم جلو  دیهمش با

 : د یتخت بلند شد و رو به من پرس یرو از

 فکر کنم آماده شده باشه.« ؟یر ی موتور رو بگ یر ی نم  ی»راست

 تخت بلند شدم.  یهم از رو من

 درستش کردن؟« یزود نیا »به

 طرف در اتاق رفت.  به
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از اون  شتری. تو به نظرم ب هیفسقل  رگاهیتعم هینبود. جا هم ندارن نگهش دارن،  شی زیبابا! چ »آره
 .«یدید بیآس

 دنبالش قدم برداشته و پشت سرش قرار گرفتم. به

  نیکاله کاسکت بخرم. ا هیقبلش  دیبا یخرجم زده باال. ول   یلیماه خ نی. ارهی بره بگ گمی بابا م »به
 دوباره بذارن سوارش بشم.« دونمی م دیبع  یجور 

 دست به من اشاره کرد. با

 پس...« ؟یخر ی خودت م   یبرا »فقط

 نشد ادامه دهد.  شی بود اما رو  نایمنظورش به د دمیگذاشت. فهم  تماممه یرا ن اشجمله

هم  مارستانیش رو ندارم که دو تا بخرم. بابت ب . فعالً بودجهرمی بگ خوامی م نای به خاطر د شتری! ب»نه
 خرج رو دست بابا گذاشتم.«  یکل

 در گذاشت.  رهیدستگ یرو دست

 واقعًا الزمه. حق دارن دلواپس باشن.«  یمن یکاله ا ی»ول

 تکان دادم. دییبه تأ یسر 

 موتور تموم بشه.«  یها. قسط خرمی م »حتماً 

 را باز کرد و سر به طرفم چرخاند.  در

 .« دیخر شهی تر مارزون  یجور  نی. افروش یدست دوم داشته باشه برا یکس دی بپرسم، شا یخوای»م

 اش گذاشتم.شانه  یرو دست

 الزم رو داشته باشه.« یمنیبخرم که ا  یدرست و حساب زیچ ه ی دیبپرس. اما با »آره

 .«کنمی کردم خبرت م دایهست. اگه خوبش رو پ »حواسم
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 *** 

 

دو هفته بگذره بعد ورزش رو شروع   دیکار کنم؟ مگه دکتر نگفت حداقل با یاز دست تو من چ »دادفر
 باشگاه رفتن.«  ی. االن زوده برایکن

 پرت کرد.  یابه طرف اتاقش رفت و ساکش را گوشه  می توجه به غرغرها بدون

بدنم رو آماده نگه دارم.  دینکردم. با یغلط  چیو هنوز ه شهی. مسابقات در پناید یکرد م»خسته
همه  نیتوخونه با ا شمی سوار شم. باشگاه هم نرم که خل م یذار ی و نم  یموتور رو که گرفت چییسو
 .« خورهی گوشه افتاده داره خاک م ه یتو. اون همه پولش رو دادم  یهاردادنیگ

چارچوب در اتاقش  انیکه از زور خشم برافروخته شده بود، م یبه پهلو و طلبکار با صورت  دست
 .ستادمیا

. باشگاه هم سفارش دکتره نه یار یسر خودت ب ییو بال  یکه سوارش بش نهیبخوره بهتر از ا »خاک
 من!«

 به صورتم نگاه دوخت. م یدوشش انداخت و مستق یرا رو اشحوله

ه دکتر  حفظ بشه. ب مونیبدن  یکه آمادگ میکنی م  نی. تمرمییدویدمبل بزنم. فقط م رمی که نم  »باشگاه
 که گفته نه! خطرناکه!«  رمیم  یساز بدن یهاباشگاه   نیاون هم فکر کرده از ا ره،ی باشگاه م یگفت

 تکان دادم. شی برا یرا پشت گوش زده و دست میموها

داشته   خوردنن یکه احتمال زم یالهیاون هم گفت سوار هر وس  ،یسوار دوچرخه  یر ی ! گفتم مری »نخ
 .« یبش  دیباشه، نبا

 گذاشت.  رونیدست من را کنار زد و پا از اتاق ب  با

  نیرو غدغن کرد. ا یاون هم همه چ ؛یدکتر گفت یکه خودت دلت خواسته برا  یاونجور  ی! رفت»بفرما
. فعالً هم دمی انجام م حیتفر یرو برا یسوار تو مسابقات دو شرکت کنم. دوچرخه  خوامی دوره فقط م

 .«ومدهی ن  شیپبرام    یکه حالم خوبه و مشکل ین یبیم
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 را فشرد و با خنده گفت:  امی ن یدو انگشت ب با

 .« ادیرو بذار کنار که اصالً بهت نم  یبزرگژست مامان نیهم ا »تو

و   حالیهفته گذشته که آن طور ب یط دنشیپس زده و به فکر فرو رفتم. د  تی را با عصبان  دستش
حرف و آرام شده بود و فقط با خواندن کتاب وقت  و کم  دهیدراز کش یاحوصله تمام روز گوشه

نبود. به اجبار خودش را با   یخبر  اشی شگیهم یهاطنت یدلم را به در آورده بود. از ش  گذراند،یم
  ،یو سرزندگ یبا آن همه شوروشوق جوان  یپسر  ی. براکردی افتاده سرگرم م پاش ی پ یو کارها کتاب

  چیماندن بدون ههفته در خانه کیبه او که  دادمیکننده بود. حق مطورحتم کسل به  یبرنامگ ی ب نیا
به رحم    دلمقبل شد.  یاز لحظات  ترم یلحنم مال نیهم ی کرده باشد. برا اشیبدخلق و عصب   ،یتیفعال

 نگاهش کردم.    یچشم ریآمد و با ناز خودم را به چپ و راست تکان داده و ز

  دیبا ی. ولدمی موتور رو بهت م  چییسو  ،یآروم برون یحالت کردم. اگه قول بدبه   یفکر  هی دیشا »حاال
 .« یبخر  یمنیکاله ا هیفرصت  نیتو اول

 تکان داد. میو انگشت اشاره جلو  دیبه طرفم چرخ  تی عصبان با

 منت تو رو نکشم.« گهیدرست کنم که د دکی چییسو هیخودم برم  یکنی م ی»کار 

 گفتم:  غیج  با

 !«نی. حاال بب کنمیدونه متمام موهات رو دونه  ،یکار رو کرد نی! بفهمم ا»دادفر

  شیاز موها یشدن، پشت به من با نوک انگشت شست و سبابه کمدر حمام را باز کرد و قبل از داخل  
 را باال آورد. 

راحت   التیخ  زنمی همه رو از ته م یسرباز  رمی م  ؟ینیرو سرم بب   یتونیدو تا خال مو رو هم نم نی»ا
 بشه.«

 کردم تا به سمت آشپزخانه بروم.  پشت

 فعالً درست تموم نشده.« ؟یکو تا سرباز  »حاال

 آورد. رونیدر ب یرا از تن خارج کرد و سرش را از ال بلوزش
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 .«گذرونمی ش رو م هیبق  امیبعد م یسرباز  رمی ادامه بدم. م وستهیدرسم رو ناپ  هیگرفتم بق  می»تصم

در حمام را   دنم،یقبل از رس یباال رفت. با شتاب به طرفش برگشتم ول  میدرشت شد و ابروها چشمانم
 بست.  میبه رو

 !«یازش تو عجله دار  نیهمه فرار ؟یخبره سرباز  »چه

 را بلند کرد تا به گوشم برسد.  شی را باز کرد و صدا دوش

از   یکار  هی دنیها از دستم نپر. گفتم زودتر دست بجنبونم تا دختر دنی نرم بهم زن نم یسرباز  »اگه
 ببرم.«  شیپ

 گفتم:  ظیو با غ دهی با تمام قدرت به در حمام کوب  یمحکم مشت

 شه؟«ی نم یطور  نی. ایاومد رونی ب  یباشه وقت »جوابت

 . دیرسیناواضح به گوشم م  شی دوش رفته و صدا ریز

 ؟«یدار  ی گرفتن من مشکلمگه تو با زن  شه؟ی نم »چرا

  یاخوردنش متفکر به نقطه   نیو ح ختمیخودم ر یآب برا یوانیرا نداده و به آشپزخانه رفتم. ل  جوابش
دل برادرم را برده که من متوجه نشدم. چرا تا   یچه کس کردم ی شده بودم. با خود فکر م رهینامعلوم خ 
  رونی ب مافکار آسنا من را  یعجله دارد؟ صدا یزندگ  لی تشک یبه من نگفته؟ چرا برا یز ی به حال چ

 آورد. 

 .«ادی درست در نم کنمی م یهر کار  شه؟ی حل م  یچه جور  یگی رو م  نیا نای»د

 . دمیفهم ینم  یز یاما از موضوع آن چ دیچرخی کلمات م   یرا از او گرفته و نگاه کردم. چشمانم رو دفتر

 انقدر سخته؟« اد؟یصبر کنم دادفر ب   یحل کن یتونی شد؟ نم  ی»چ

 .«کنمی !... نه!... االن حلش م»ها

اتاق   یآمدن دادفر از حمام، او را راه رونی رو کرده و قبل از ب  شیکردم حواسم را جمع مسئله پ یسع
مقابلم  دهیدادفر لباس پوش یبعد وقت  یزبانش را بکشم. لحظات ری راحت بتوانم ز الیخود کنم تا با خ 
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و نگاه  رفت. دو دست به پهلو گ دیو متفکر د آشپزخانه یفلز  یصندل یو من را نشسته رو ستادیا
 : دی دوخته به صورتم پرس 

 رم؟« ی جون بگ یزنی معجون برام م  هی»

 : دمیگرفته، پرس ییبه سوالش با صدا توجهی دار نگاهش کردم. ب نم  یرا باال آورده و با چشمان سرم

 ؟« یر ی و بعدش زن بگ یسرباز  یبر  یخوای م یراستی راست »تو

خودش دست به کار   د،یاز من ند ی حرکت  یتکان داد. وقت  دییبه تا یبر لب داشت و سر  یمرموز  لبخند
از جا بلند شده و  تی آورد. با عصبان رونیمخلفات را ب  هی و موز و بق  ریرفت و ش  خچالیشد. به طرف 

ت  عضال ناما دست کم زورم، توان فشرد رمی بگ شی از بازو یشگونیکردم ن  یبه طرفش حمله بردم. سع
 . دمیکوب  شیسفتش را نداشت. به ناچار کف دستم را به بازو

 .«مونهیمثل پوست کرگدن م ؟یهم گوشته تو دار  نی! ا»َاه

را با تکان آرنج باال آورد و   شیبازو انداخت،ی کن متکه کرده و درون مخلوططور که موز را تکه همان
 به آن کرد.   ینگاه

  انیکه نم یالک یطور  نیتورکردن دخترها الزمه. هم یکلفتن. برا یدخترها عاشق بر و بازو »همه
 طرفم.«

 را کج کرده و صورتم را برگرداندم.  لبم

  ذارمی . من که نمخورنینم  یکه فقط دنبال َبرو بازو باشن به درد زندگ  یی! دخترهاشششی»ا
 داداشم بشن.«زن  ییکسا نیهمچ

کن اضافه کرد.  داخل مخلوط اتیرا که کنار دستش گذاشته بود، به محتو یادمو هیو شکر و بق   ریش
 : د یاش را فشرد. سر به طرفم چرخاند و با لبخند پرسدرش گذاشت و دگمه یدست رو

 ؟« یرو پسند کردم چ هان یاز هم  یکی »اگه

 و حق به جانب گفتم:  نهیداده و دست به س هیتک  نتیرا به کاب میپهلو

 بپسندم.« دیهم با »من
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 .دیاز آن چش یو کم  ختیآماده را درونش ر  عیچکان برداشت. مااز آب  یلبوان

 ما با هم جور نباشه.« قهیسل دی»شا

 تکان دادم.  شیجلو د یاشاره به تهد انگشت

 !« یجورش کن دی»با

 کرد.  زی را تم شیلب باال نییرا فرو داد و با لب پا  ظی غل عیاز ما گرید یکم

 شه؟«ی م  یچ »نکنم

 .ستادمیا اشنه یبه س نهیگرفتم و س نتی از کاب هیتک

تو   ارمیو ب رم ی رو دوست داشتم، دستش رو بگ  یهر ک ؟یدی تو نظر نم اد،یخوشم ب  یکیمن از  »االن
 خونه...«

 : دی حرفم پر انی و م دیکوب  نتی کاب یرا رو وانیل

 !«یکنی غلط م »تو

 به چشمم آمد اما حرفم را ادامه دادم: اشک

 ...«یتو هم تحمل ندار  یدی»د

 کرد و محکم من را به خود فشرد.  بغلم

 .«یکرد سی کنم، اما دهنم رو سرو یباهات شوخ خواستمی م »فقط

ندارد و   یمن را در آغوش هر کس  دنیتحمل د دانستمی است. م  مانیبود از کرده خود پش معلوم
 . رمی طور در برابر ازدواج او جبهه بگ  نی. پس من هم حق داشتم که اخواهدی م میرا برا ن یبهتر

دلت رو بشکنه.   شهیش ی. طاقت ندارم کسینرم و نازک ،یکوچولو. تو دختر  یبا من فرق دار  »تو
 .« ارهیکه بخواد اشکت رو درب یاون شکنمی گردنش رو م

 گذاشته و دست دور کمرش حلقه کردم.  اشنه یبه س سر
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 ازت سوءاستفاده کنه.«  ایسرت رو کاله بذاره  یمن هم طاقت ندارم کس »خب

 ؟« یهدفونت رو بد شهی! م»داداش

. دادفر با خنده دست به طرفش دراز کرده و او  کردی برداشتم. آسنا متعجب نگاهمان م اشنه یاز س سر
 یبه موها  یارا دور گردن هر دو نفرمان حلقه کرده، بوسه   را هم به آغوش خود دعوت کرد. دستانش

 : د یپرس متیهر کداممان زد و با مال 

 شده؟«  ینه هدفون، بعد هم پس مال خودت چ یر یهندزف گنی م نیبه ا »اوالً 

 درون دستش را نشان داد. یر ی و هندزف دیخود را عقب کش  یکم آسنا

 .« یمش ندار ! االن که الزگهیمال من خراب شد. بده د نی »بب

 گذاشت.  ییظرفشو نکیو آن را درون س دیرا هم سرکش وانیل ماندهی باق

 کن.«  شی قاط ریکم ش هی نهی ریش  ادی . اگه زدیرو شما بخور شه ی. بقخرمی برات م  یکی دارم.  »الزمش

 کردم:   شیرفت. معترض صدا رونی آشپزخانه ب از

 مگه نگفتم...« ؟یرو هم برداشت ت یگوش »دادفر

 و قاطعانه گفت:   دیحرفم پر انیو کف دست مقابل صورتم گرفت. م  د یچرخ بالفاصله

.  خونمیم  یدارم پرستار  ی. ناسالمتیکنی م فیتکل نیکه برام تع  ستمی! بچه کوچولو ننایکن د »بس
 بد؟«  یبرام خوبه چ یچ  فهممیخودم م گهید

 نیگذاشت. دادفر را چه شده بود که ا یخود باق  یو به اتاق خودش رفت و من را مبهوت در جا  گفت
حال و روز   نیدر کار بود که او را به ا یعشق یبه راست ای. آکردی مزاج رفتار م  یدمطور تلخ و دم 
 .  دیاز اتاق به گوشم رس شانیانداخته؟ صدا

 و بابا کجان؟«  »مامان

 را داد:  جوابش  متی با مال آسنا
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شام نگهمون دارن. مامان گفت شما   دیبابا که از مکه اومده. گفتن شا یاز دوستا یکی دنید »رفتن
 .«دی منتظر ما بمون خوادینم  د،یشامتون رو بخور

 .«میبخور فیکث چیساندو  رونی ب میما هم بر دی! خب پس بپوش»ا  

 و دست زدن آسنا آمد. دنی پر نییباال و پا یصدا

 !« یداداش ی! مرسچیجون! ساندو »آخ

 هم بگو آماده شه.«  نایبرو به د ؟ی! حاال شدم دادشطونیش ی»ا

 

 *** 

 

 ؟«یسفارش بد گهید زیچ هی یخوای م ست؟یمزه نخوش   نا؟یشده د ی»چ

 جواب دادم:  یکنده و به آرام تزایاز پ یاتکه 

 . دستت درد نکنه.«خورمی خوبه، م »نه

و برخورد سردم شده بود، اما مشخص بود  یمتوجه ناراحت میآمد رونیکه از خانه ب  یالحظه  از
کرده  ر ی آمد، رفتارش تغ دنشیبه د  انیکه پو یآورد. از روز  انیبه م یآسنا حرف  یجلو خواهدی نم

و  هاآشفته کرده بود. مدام با حرف  نیچن نیردوبدل شده که دادفر را ا شاننی ب ییهابود. چه حرف 
در   یسع  یشده و به نحو مانی و بعد هم خودش از کارش پش شدی م امیباعث ناراحت  شی کارها
آن طور در خود فرو رفته و ساکت، از   دنمیکه د دمیفهم ی م یکردن اوضاع داشت. به خوب درست 

و   قبدخل یضاد افکار او را به فرد ت  نیشده و ا  ریبا خود درگ یدائم  یدر جنگ ییتحملش خارج بود. گو 
 بلند شد.  یصندل  یکرده بود. از رو لیتبد  یعصب

 .« دیتون شد بخورخونه هر موقع گشنه میبری رو م  شهی . بق ستیتون نگرسنه نکه یخب! مثل ا لهی»خ
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کرده و از   یک ی هر دو نفرمان را  یتزا یمانده پ ماندهی . باقمینشان ده یالعملنماند تا ما عکس منتظر
 یبردنش به او بدهد. جعبه را به دست آسنا داد و خودش برا یبرا یا گارسن خواست جعبه 

 صندوق رفت.  یکردن پاحساب 

 

 *** 

 

خود نداشتم.   تیوضع  ریبه تغ یل یرا حس کردم، اما تما ینگاه  ینیو سنگ  دمیشن  ییپا یصدا
آمده بودم،  نجایبگذاردم. حاال که تا ا رونی ب مارستانیز بپا ا ش،یصدا دنی بدون شن توانستمی نم

  ینشسته بودم. گوش یصندل یبه من کرد که چمباتمه زده رو   ی. دکتر نگاهگشتمی برنم  یدست خال 
 . فشردمی دستان با تمام قوا م انیرا م  یشکپز

 ؟« ینشست  نجایانقدر ا ینشد »خسته

و نگاه دکتر    خوردی مژگانم تاب م  یرا باال گرفته و چشمان قرمزم را به او دوختم. نم اشک هنوز رو سرم
 ندادم.  یمانده و جواب رهیکه خ  کردمی م  ریس یگر ید یایرا معطوف خود کرد. در دن

 اون تو.« یبر  قهیبهت اجازه بدم، دم به دق تونمی نم »من

  رونیاز گوشه چشمش ب ی زدن قطره اشک، بدون پلک طور که نگاهش به من دوخته شده بود  همان
 مشتم گرفته بودم باال آورده و نشانش دادم.  انیرا که محکم م یپزشک  یافتاد. گوش

 ندارم.«  شیقلبش رو گوش بدم. کار  یصدا خوامی م »فقط

قاومت  قرار داده و نتوانست در برابرم م ریام را ادا کرد بودم که او را تحت تأثمظلومانه جمله چنان
توجه و   ازمندیکه از مادر جدا افتاده و ن مانستیم  یپناهی ام به کودکان بحالت چهره دیکند. شا
درخواستشم  هک دیامن هستند که نرمش نشان داد. چه در نگاه ملتمس و چشمان اشکبارم د یآغوش
 رفت؟ یرا پذ

ممکنه آلوده باشه.   بت،ی رو هم بذار تو ج تی . اون گوشقهیدق کی فقط  یول م، یخب پاشو بر  یلی»خ
 .« دمیبهت م گهید یگوش هیمن 
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افتاده از چشمانم را پاک کردم و   رونیاز جا بلند شدم. با پشت دست قطره اشک ب  حرفی و ب بالفاصله
آماده به خدمت،   یو مثل سرباز   دمیچروکم کش یچپاندم. کف دست به مانتو بمی را درون ج یگوش

 و منتظر اجازه دکتر ماندم.  ستادهیا یوروددر   یجلو  حرکتی ب

 

 *** 

 

 ماه تو گچ بمونه؟« هی دی مگه دکتر نگفت با ؟یجان! االن زود نبود گچ دستت رو باز کرد »بابا 

 و اضافه کردم:  افتهی ی هم به دنبال حرف پدر جرئت من

 .«خورمی چقدر دارم از دستش حرص م  دمشید  یاز وقت  یدونی م »بابا 

 اال آورد و نشانشان داد.دستش را ب دادفر

داشت.   یجزئ  یدررفتگ هی. دستم فقط مو برداشته بود و ست ین منزلی که وح گنی دکترها م یچ »هر
  یهم با آتل ببندم، مشکل یو گاه ارمی خودمون نشون دادم. گفت اگه بهش فشار ن مارستانیبه دکتر ب 

 .« ادینم  شیپ

 تمسخر گفتم:  با

 ،یدار یبا دستت فرمون رو نگه م  ؟یشی باشگاه سوار دوچرخه نم یر ی . میچقدر هم که مراقب »آره،
 اد؟« یبهش فشار نم 

 . ستادیا میشد و رو در رو کیمن نزد به

. کنمی م نیمسابقات دو تمر  یدفعه تو رو همراه خودم ببرم تا باورت بشه فعالً دارم برا نیا یخوای»م
 رو انجام بدم.«   یدفتر  یکار افتاده بودم. تو درمونگاه مجبور بودم کارهاگچه مزاحم بود. از همه  نیا

 اخم و تشر دادفر جا نزدم و مثل خودش جوابش را دادم:  از

 ه؟«یاشکالش چ ،یبد  »انجام
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 گفت:  یتکان داد و با بدخلق  یکرده به من دست  پشت

چقدر آدم   ین یبی خودت رو نم  یچرا بداخالق شدم. کارها یگی . بعد میکرد موونهی! دنای! بسه دی»وا
 کنه؟«ی رو کالفه م

به اتاقش رفت و در را محکم پشت سرش    تیکرده بودم. با عصبان  زی کاسه صبر دادفر را سرر دوباره
  یاام انداخت و بوسهکاناپه نشاند. دست دور شانه یبست. پدر دستم را گرفت و من را کنار خود رو 

 نشاند.  میموها یرو

 که تو خونه حبسش کرد؟« شهی . نمیبش  اشیپا پ   دینبا ادی نشو از دستش. جوونه، ز »دلخور

 گفتم:   یرا از آغوش پدر جدا کرده و با ناراحت خودم

هر بار چشمم به  ی. اگه بدونفتهی براش ب یدوباره اتفاق  خوادی . دلم نمگمیبه خاطر خودش م »بابا 
  کاری تو خونه ب یمدت طوالن تونهیکه نم دونمی خودم م شدم؟ی م یچه حال  فتادی ش مدست گچ گرفته

  الشمظلوم و ساکت شده، انقدر دلم به ح یاون جور  دمیدیم یبمونه. همون هفته اول هم وقت
مون همه فتهیبراش ب  یاتفاق  هی دونهیباشه. مگه نم شیمراقب سالمت گمی . فقط مسوختیم

 یفور  گمی م یز یچ هیتا بهش  های چرا تازگ فهممی خودخواه باشه. نم انقدر  دی. نبامیشی ناراحت م
 ره؟«یگی جبهه م

 گفت:  یرا در دست گرفت و با مهربان دستم

که فعالً  هیامسئله ری فکرش درگ ایکرده  دایپ  یبا دوستاش مشکل دیدختر قشنگم. شا ریدل نگ »به
 یبه ما بگه. گاه ای نکرده به تو  دایرو پ   شیهنور آمادگ دیبذاره. شا انیما رو در جر دونهی صالح نم

خودش   م،ی. بذار آروم بشه، اگه الزم دونست ما هم خبردار باش دهی عکس م جهی نت رشدن،ی گیپ یادیز
 .«گهیم

 کرده بود به زبان آورم.   ری که ذهنم را درگ یپدر باعث شد سوال حرف

 عاشق شده؟«   دیکنی هم فکر م »شما

 تاد.به خنده اف پدر
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تو  یهاردادنیفرار از دست گ  یوگرنه برا   ،یسر به سرش نذار  ادیبهتره ز یهم شده باشه. ول دی»شا
 .«شهی م ریاجق وجق اس یدخترا نیهم که شده تو دام ا

 .دمیکش  رونیرا کج کردم و دستم را از دست پدر ب  لبم

بخوان  نکهیبشن، چه برسه به ا کیبهش نزد ییکسا نیهمچ خوادی ! نگو بابا. اصالً دلم نمی»وا
 .«رسهی م یکشس یو گ سی تحمل کنم و کارمون به گ تونمی روز هم نم هی عروسمون هم بشن. 

 به کتفم زد.  یبا خنده ضربه آرام  پدر

به اندازه تو  مینده. ما که پدر و مادرش ری گ چارهی ب نیانقدر به ا ،یشناس یتو که خودت رو م »پس
مناسب   تی . اما به جاش، در موقعمیزنی وقتش حرفمون رو هم م . بهمیخوری حرص و جوش نم 

. یبخور  دینبا فتادهی و اتفاق ن ستی رو که هنوز معلوم ن یز یخودش که اثرگذار باشه. در ضمن غصه چ
 خوردن.« یی داره از دست دخترم چا یاچه مزه م ینی. بب اریبابات ب  یبرا یی چا هیحاال پاشو برو 

.  گرفتی آرام نم  یراحت نیحال دادفر به ا دنیبا د قرارمی بود، اما دل ب  یپدر منطق یهاحرف  گرچه
و   یراحت  یهر چه در توان دارم برا خواستیمشکل او را نداشتم. دلم م نی ترکوچک  دنیتحمل د

 . دادی من و آسنا انجام م  یبرا شهیکه دادفر هم یهمان کار  قاً یاو انجام دهم. دق شیآسا

 

 *** 

 

 . موتور مال خودته؟« دینیخانم کوچولو رو بب  نیها! ابچه  ی»ه

 نشسته بود، در ادامه حرف دوستش با خنده اضافه کرد:  یگر یموتور دوم و ترک نفر د یکه رو یپسر 

 ؟« یباهامون مسابقه بد یایم »کوچولو

 شان نشدم. اما قصد کوتاه آمدن نداشتند.را چرخانده و وانمود کردم متوجه  سرم

 دن؟«یم نامهی! به کوچولوها هم گواهها»بچه 
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  ی به طرفشان انداختم. پسرها وقت یآلودشان بلند شد. ناخواسته نگاه غضبخنده یآن صدا متعاقب
دو موتور    یچهار پسر که دو به دو رومتوقف کردند.  کمیموتورشان را نزد دند،یتوجه من را به خود د

چه   ابانی خ یشلوغ  نیوقت روز و در ا نینشسته بودند، وحشت به دلم انداخت اما با خود فکر کردم ا
بود و کالهش را    بیو غر  بیعج یهای از آنها که دستانش پر از خالکوب  یک یاز آنها ساخته است.  یکار 

 :  د یسرش گذاشته بود، پرس یبرعکس رو

 ؟«یسوار موتور شد یدار  نامهیشگله گواهخو  »خانم

 : دمیاخم توپ  با

 ؟« یتو چه؟ مگه مفتش »به

 از آنها که فرمان موتور را در دست داشت، با تمسخر گفت:  گرید یک یزد و  یپوزخند پسر

 ...« نیا ادینکن جوجو! بهت نم ی! اوه! چه خشن! بداخالق»اوه

 زد و حرفش را قطع کرد.  ییپشت نشسته بود، چند بار باعجله به شانه جلو آنکه

 ! صاحبش اومد.«دییبدو ها»بچه 

.  دیآیسمت م  نیکه با دو به ا دمیو دادفر را د دیبانک چرخ یحرف نگاهم به سمت ورود نیا با
. اما قبل  دیا دورا از پشت آن باز کرده و دنبال پسره رشی زنج یبدون معطل  د،ی که به موتور رس نیهم

و با   ترا حرکت داده و از آنجا دور شدند. با خشم به طرفم برگش  شانیدادفر، موتورها دنیاز رس
 : د یآلود توپبرافروخته و غضب یاچهره 

 دن؟«یادامه م شتریو ب ادیخوششون م  نهایا یدونی نم ؟یشیباهاشون دهن به دهن م یچ ی»برا

 و جواب دادم:  دهیدزد ن یکرده، نگاه از دادفر خشمگ بغض

 .«امیاون تو زود م رمیم قهیدق هی یگفت  ؟یکرد رید »چقدر

 دمید  یو تعادل نداشت. وقت   دیلرزی بند کرد. دستانش از خشم م یقبل یجا  یرا دوباره رو  ریزنج 
 : دمی پرس دهد،ی نم یجواب

 شون؟«یدیاز کجا د »تو
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 اخم نگاهم کرد.  با

 .« ستادنیکنارت وا دمید شهیش  پشت »از

 د؟«ی که انقدر طول کش یهم داشت گهیمگه کار د ؟یکرد ریچرا د ی»نگفت

کردن به من آورد. بدون نگاه  رونیشلوارش ب  یجلو بی از ج یانی را با دو انگشت سبابه و م چییسو
 جواب داد:

وسط کار خاموش شد.  ستمشونیس هویبه حساب.  زمی قسط موتور رو بر خواستمی م »فقط
 ول کنم.« کارهمه ین تونستمی نم

 فرو کرد.  شیرا در جا چییموتور نشست و سو یرو

 .«می رو بذار سرت بر »کاله

 گرفته و پشتش نشستم. شی به پهلو دست

 که فقط من کاله داشته باشم.« شهی. نمیدیخودت نخر یکاله برا هی »آخر

آن را   یهمراه بود. موتور را روشن کرد و به آرام  فروکش نکرده و کالمش با خشم تشیعصبان هنوز
 کشاند.  ابانیسمت خ 

  دیموتور و خر ری گرفتم، همش خرج تعم یماه که هر چ نی. ارمی. بذار حقوق بگ خرمی م خرم،ی»م
کنه.  دایتر برام پ ارزون  متیبود که تونست با ق انیهم به لطف پو نیدونه کاله شد. تازه هم هی نیهم

 نکردم.« هیداده، باهاش تصف  مارستانی ب یرو که بابا برا ییهاهنوز خرج 

گرفت. دهانم را به گوش دادفر   شی دانشگاه را در پ ریبه موتور داده و مس  یتمام شدن حرفش شتاب با
 بهتر به گوشش برسد.  ابانیخ  یاهویغرش موتور و ه انیدر م شی کردم تا صدا کینزد

 .« رهیگی که ازت پول نم »بابا 

سوت    یشد. صدا دایمزاحم پ یاز آنکه بتواند جوابم را بدهد، دوباره سر و کله همان پسرها قبل
. با دو موتور  دندیخندی هم در آورده و م یگر ید زی تمسخرآم یزدنشان بلند شد و به دنبالش صداها

دورش   راکرده بودند. از انقباض عضالت شکم دادفر که دستم  جیداده و دادفر را گ راژی دو طرف ما و
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  کینزد یالحظه  یاز موتورها برا یکی شدم.  تشیمتوجه خشم و عصبان یحلقه کرده بودم، به خوب
 زد:   ادیشده و فر

 !«میش یحساب کن ما هم مشتر  »ارزون

 کرد تا به آنها برسد.  ترشیسر داده و با شتاب دور شد. دادفر هم سرعتش را ب  ی دنبالش خنده بلند به

 خودشون.« یبرا گنیم یچرت و پرت  هی! ولشون کن تو رو خدا. »دادفر

آمدن نداشتند. دوباره کنار ما قرار  کرده بودند که قصد کوتاه  دایپ حی تفر یبرا یاسوژه ییپسرها گو اما
 گفت:   گرشانید ی کیگرفته و 

 .« میرو خواهون تونیی دوتا گولو،ی»ژ

. سر به کردمی انگشتانم حس م  ریحرف خون دادفر به جوش آمد. کامالً لرزش عضالت دادفر را ز  نیا با
 داده و با التماس گفتم:  هیاش تکشانه 

 نداشته باش! معلومه حالشون خوب...« شونی! کار کنمی ! خواهش م»دادفر

دستانم از دور شکم دادفر جدا شده و  یبرسانم. چرا که با تکان سخت انیام را نتوانستم به پاجمله  اما
بعد   یها و لحظاتو بعد آدم  دمیدی ام. آسمان را مقابل صورتم ماحساس کردم در هوا معلق مانده

افتادم.  نیزم  هآن سر خورده با صورت ب یفرود آمده و تا به خود بجنبم از رو ین یکاپوت ماش یرو
چشمانم  ی را محو و مات جلو ییو پاها  عیکرد. حرکات تند و سر دایپ  انیصورتم جر  ریز  یگرم عیما
 دفعه...  کی رفته تارتر شده و . چشمانم رفته دمیدیم

 . دادیبودم و دادفر با سرعت هلم م دوچرخه نشسته یرو

 !« ترسمی ! تند نرو! م»دادفر

 .« میاز دستشون فرار کن دی. بارسنیتند نرم دزدا بهمون م »اگه

 .«میمسابقه بد یجور  نیهم  ا یکنم. ب یباز   سیدوست ندارم دزد و پل »من

 ؟« یجا زد یزود  نیترسو! به ا ی»ا
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 .دمی شنی م یگنگ ی. صداهادیچ یدر سرم پ  یدرد

 »مرده؟«

 زنده باشه.«  ستیمعلوم ن یک ی. اون خورهی که تکون م نیا »نه،

 .« رسهیاالن امداد م  دیبهشون. صبر کن  دینزد »دست

 د؟«یاورژانس زنگ زد »به

 تو راهه.«  »آره،

 بتونن به موقع برسن.«  کیتراف  نیبا ا »اگه

 : دی چی در بلندگو پ ییصدا

 !«دیامداد باز کن یروهاین ی! راه رو برادیش  »متفرق

و متلک   دن یخندی م نایبه ا یه دمی. دومدمیاون جوونا شد جناب سروان. من پشتشون م ری»تقص
 .« ییجلو نی هم هول شدن، زدن به ماش نهای. اگفتندیم

برو،   واشی گمیبهش م  یشد. هر چ  یدستم زخم ن،ی . افتادم زمرهی دادفر چقدر تند م نی ! بب»مامان
 .«دهی گوش نم

 مادر!  نمی »»بب

 دستم را در دست گرفت و نگاه کرد.  مادر

 کم پوستش رفته.« هینشده که.  یز ی»چ

 .«سوزهی م  یلی»خ

 .«شهیبرات چسب بزنم. خوب م  ای»ب

 ! مامان!«»مامان

 !« دیداره. اتاق عمل رو آماده کن دی! فشارش افت شددیکن »عجله
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 د؟« یدیرو فهم  شونی پرستار! گروه خون »خانم

 .«دنیهنوز نرس   م،یشون تماس گرفتدکتر. با خانواده یآقا »نه

 .«میاتاق عمل رو آماده کنن. وقت ندار  دی. بگمیشون بمونمعطل  شهی»نم

 .دیدی نم چیو ه دیچرخ یبود. به هر طرف م کیبود. همه جا تار سردش

 .«ترسمی !... مامان!... من کجام؟ م»مامان

پرنور   یی هابودند. چراغ  دهیبه هم چسب میهامژه ییرا از هم فاصله دهد. گو میهاکردم پلک  یسع
درون  ینفر پلکم را باال داد و نور   کی. دست شدیسرم روشن بود و مانع از بازکردن چشمانم م یباال

ک نفر با  یکلمات را نداشتم.  صی اما توان تشخ دمیشنی را ناواضح م  ییچشمم تابانده شد. صداها
 یزنبور رو  شی مثل ن ی. سوزشگفتندی با نرمش بله و چشم م گرانیو د دادیمحکم دستور م  یصدا

 فرو رفتم. یک یو تار  یخبر ی دوباره در ب یدستم حس کردم و بعد از لحظات

بزنم   یکرخت شده بود. خواستم غلت ادیز  دنیبودم؟ بدنم از خواب دهیمدت گذشته بود؟ چقدر خواب  چه
بود و توان تکان دادنش را   نید. سرم هم سنگکرده بو ری گ ییمانعم بود. دستم به جا یز یاما چ

را   طیحم  صی بود و تشخ کیتار مهی از هم فاصله دادم. اتاق ن یها را کمپلک   ادینداشتم. با زحمت ز
آورم. اما   رونی از خود ب ییداشتم صدا یاز هم فاصله گرفت و سع یخشکم کم  یها. لب کردی سخت م

 ینزدکم شد. دست رو یاز آن خارج شود. کس ییحرکت کرد، بدون آنکه آوا میهاظاهرًا فقط لب 
 دادم. صی مامان را تشخ یدستم گذاشت. صدا

 مامانم؟«  یشد داری»ب

بدنم سر شده بود اما باز   ادیز دنیاز خواب  نکهی. خسته بودم. با ادیپشت دستم چک یرو  یاشک قطره
دادم اما  یتکان  میبه پاها  زم؟ی از جا برخ توانستمی . چه شده بود که نمکردمیم  ی هم احساس خستگ
 اما مادر مانعم شد. اورمیکردم دستم را باال ب  ی. سعکردمی حرکتشان را حس نم 

 ! سرم بهش وصله.« زمینده عز »تکون

ه باز هم  نگذشت ک یآمد. لحظات  رون ی آخم ب یو صدا دیچ ی در گردنم پ یسر بچرخانم اما درد خواستم
 و من هم به دنبالش.  د یدوی فرو رفتم. دادفر م یخبر ی و ب  یک ی در تار
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 .« امیصبر کن من هم ب »دادفر

 ؟«یتنبل! باز هم جا موند »بدو

 .«ترسمی نذار! م »تنهام

 اد؟« ی دکتر چرا به هوش نم ی»آقا

. میکرد قیبخش تزر کمتر درد رو حس کنه، براش آرام  نکهیا یوقته. فقط برا یل یهوش اومده. خ »به
 .« ستین هوشی ب ده،یدرواقع خواب 

 که...«  یکیصداش تنگ شده. اون  یبرا »دلم

را تکان دادم، اما باز   میهامانع ادامه حرفش شد. با خودم فکر کردم منظور مامان چه بوده. لب هیگر
و به زحمت تالش کردم   دمیام، کشوسته شدهلب پ یاز آن خارج نشد. زبان خشکم را رو  ییهم آوا
 بر زبان آورم.  یکالم

 !«»مامان

 کنه؟«ی کجات درد م ؟یخوای م یز ی! چزمی مامان! جانم عز »جان

 !«»آب

 .دیخشکم کش یهالب  یکرد و رو  سیرا خ یدستمال

 نه؟«  ای یآب بخور  یکن برم از دکترت بپرسم، اجازه دار  »صبر

 بهش بده. اشکال نداره.« یکم با ن هی. دمیپرس »من

را   وانیدست ل کیسرم گذاشت و آن را باال آورد. مادر با   ر ی. پدر دست زرمیباال بگ توانستمی را نم سرم
 آمد، گفتم:  رونیب  یکه از خشک  میکرد. گلو کینزد  میهارا به لب  ین گرینگه داشت و با دست د

 بخورم؟« ... تکون تونمی ... چم شده؟... چرا... نم»من

 گفت:  یبزند. پدر دستم را گرفت و با مهربان یدوباره اشکش روان شد و نتوانست حرف  مادر
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 .« ستی ن ادتیدخترم.  یکرد »تصادف

  یدر ذهنم شکل گرفت. صدا یگنگ و محو یها. صحنه اورمیبه ذهنم فشار آوردم تا به خاطر ب یکم
 دادفر، پرواز و معلق ماندنم در هوا. یخنده پسرها، صورت عصبان 

 ...«»دادفر؟

هقش بلندتر شد. پدر به طرف مامان رفت و او را به سمت خارج اتاق  لب به هم فشرد و مادر هق پدر
. دستم را در ستادیرفتنش در را پشت سرش بست و دوباره کنار تختم ا رونی کرد. بعد از ب تیهدا

 دست گرفت. 

 .«سگهیاتاق د هی. تو انهمارستی ب نیهم تو هم »اون

 .« نمشی... ببخوامی»م

 گفت:  متیو با مال دیکش امی شان یبه پ یدست

 .«ششیپ  برمتی خودم م ،یکم بهتر بش هی. بذار یاز جات تکون بخور  یتونی که فعالً نم »تو

 تا کلمات را ادا کنم. دیچرخ یدر دهانم م یبه سخت  زبانم

 اد؟«ی... بدیاون... بگ »به

 چشمانش اشک حلقه زد. در

 .«تونهی ! اون هم نمزمی»عز

 از حالش بمانم. ملتمس گفتم:  خبری ب توانستمی نم

 .« رمی ... ملچریو »با

 تکان داد. دییبه تأ یسر 

 .«ششی پ میری دکترت اجازه بده، باشه. با هم م »اگه
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حرکت بدهم. سرم را  توانستمی حرف را زده. نم نیآرام کردن دلم ا یمشخص بود تنها برا اما
. دستم هم به  کردمی را حس نم  می. حرکت پاهاکردیدرد را در تمام بدنم منتشر م یتکان  نیترکوچک
 دهید بیدادفر هم به اندازه من آس یعنیبند شده که قادر به تکانش نبودم.  ییبه جا آمدی نظر م
 بود؟

 هم...« شی... ما... پ»چرا

 هم بذارن.«  شی که شما رو پ تونستنی و تو زنان. نم  هیکه دخترم! اون تو بخش مردان بستر شهی »نم

رفت.   رونیب  یکرده و بدون حرف   قیداخلش تزر یسرمم، سرنگ ضیداخل آمد و بعد از تعو یپرستار 
حسابش از دستم خارج شده بود که چند بار   گریشده و به خواب رفتم. د نیسنگ میهادوباره پلک 

پدرم رد و بدل شد. مادر که اغلب  ای من و مادر  نی ب  یسؤاالت تکرار  نیشده و هر بار هم  داریب
 : گفت ی . پدر هم هر بار مدادی نم یبود و جواب درست هیگر وابشج

 .« یکم بهتر بش هی. بذار برمتی»م

ه که دور گردنم بسته شد یگردنبند طب دمیرا به دست آورده و فهم  امی ار یهوش  یهفته کم  کیاز  بعد
. فقط از  دی کش میو با خودکارش کف پا ستادیتخت ا نیی دکتر پا ی. آقادهدیاجازه حرکت به من نم 

 : دم یپرس ی. با نگران کندی حرکات دستش متوجه شدم که چه م یرو

 فلج شدم؟«  کنم؟ی حس نم یچ یمن ه »چرا

 تخت برداشت و گفت:  نییرا از پا  چارت

و به  ی. به کمرت و گردنت ضربه خورده. االن ورم دار یشی. به مرور بهتر مست ین  یمهم زیچ »نه،
. یگردی برم یعاد  تیکم به وضعبگذره و ورم بخوابه، کم   یمدت دیفشار آورده. با یعصب یهارگ 

 .«شدی م نیسرت بود، وگرنه اوضاعت بدتر از ا یمن یکاله ا یشانس آورد

من قرار گرفته بود. پس به طور حتم  ینداشت و جلو یمنیدادفر افتادم که کاله ا ادیحرف  نیا با
 بود. دهی د بیاز من آس شتریب

 ... دادفر حالش خوبه؟« »دادفر

 نگاهم کرد.  یسؤال



 ساقه ترد تپش 

56 
 

 د؟« یداداشته؟ همون که روز تصادف با هم سوار موتور بود »دادفر

آمد و مشغول  رونیهم گذاشتم. ته خودکارش را فشرد تا نوکش ب  یجواب مثبت، پلک رو یجا به
 چارت شد.  ینوشتن رو

 ه؟« یتی. بهت نگفتن در چه وضعهیاگهیندارم. دکترش کس د »خبر

خارج شد. چارت را به دست پرستار همراهش داد. بدون توجه به   میهااز لب  یباال دادم و نه آرام   ابرو
. کاش  کردی م تمیاذ شتریب یخبر ی ب  نیرفت. ا رونی و از اتاق ب به پرستار داد یسؤال من دستورات

از هر    شیب  نینداشتم و ا یحرکت   نیتراز او بدهد. توان کوچک یکه خبر درست شدی م دایپ یکس
نفر داخل شود که جواب سؤاالتم  ک ی منتظر بودم  شد،یآزار دهنده بود. هر بار که در اتاق باز م  یز یچ

توان حرکت   میرا از من گرفته بود. دستم در گچ بود و پاها  شتریبند اجازه تحرک برا بدهد. گردن 
هم نداشت. اشک از   همن نشسته و کال یبه حال دادفر که جلو یطور بودم وا نینداشت. من که ا

توان سر چرخاندن نداشتم  یپاک کرد. حت آرام قطرات راه گرفته را با دستمال یچشمم راه گرفت. دست 
مادرم   دادی بود، نشان م دهیچ یکه در اتاق پ  یعطر  ی دهم. اما بو صیها را تشختا صاحب دست 

 : دم یاز پرستاران باشد. پرس یکی د ی. فکر کردم شاستین

 شم؟«ی بند راحت مگردن  نیاز شر ا ی»ک

اشک بود. چشمانم با وجود نم اشک  سیلپم نشاند. صورت او هم خ  یرو یاجلو آمد و بوسه  سرش
که از  یدرشت یهااشک دنیدهم. با د صیرا تشخ ایهل  انیاما توانستم صورت گر د،یدی تار م

 اشک من هم خشک نشده، دوباره راه گرفت.  افتاد،یم رونیب  وقفهی چشمش ب

 ... قربونت برم؟« یشد  یبرات... چ  رمی »بم

نفر   کیدهد. باالخره  یاو را دلدار  خواستی م یکیو با مکث ادا شد.  دهیهق، برهق  انیم  کلماتش
 : دمیجواب دادن، پرس  یآمده استفاده کرده و به جا شی آمد. از فرصت پ دنمیبه د دیجد

 حالش چطوره؟« ؟یدی!... تو دادفر رو ندا؟ی»هل

 صورتش روان شد.   یرو  یشتر یدرشت اشک با سرعت ب ذرات
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  متی بریم ،یبهتر شد گنی خبر ندارم. مامان و بابام هم که همش م گنیم پرسم،ی هر کس م  »از
 .« ششیپ

 . دیدزدی که از نگاهم م یهم سکوت جوابم بود و چشمان اشک  باز

 بهم بگو.« ای چطوره؟ ب نی . ببری بگ یخبر  هیبرو  »تو

 جواب داد.  یهقش به سختهق  انیم  گرید بار

  یسر رفتم بخش مردان، ول هی  نیهم ی. برایخواب بود دنت،یقربونت برم. اول که اومدم د »رفتم
 .« ننشیبب  توننی م کیراهم ندادن. گفتن فقط اقوام درجه 

 نگاه کردم. اشهیتعجب به صورت سرخ از گر با

 مگه کجاست؟«  »چرا؟

 .« برنتیحتمًا م یتر شدتحمل کن، به گهیکم د هیشده، اصالً راهم ندادن.  یکه بستر  یبخش »اون

 بازشدن در آمد.  یصدا

  رونیزود همه رو ب ست،ین ی. آخه ساعت مالقات طوالن گشتمی دخترم. داشتم دنبالت م یی نجای»ا
 .« یبمون  ناید شیکم پ هی. گفتم تا وقت هست کننیم

 سرش مرتب کرد. یرا رو  شالش

 .«شمیمزاحم نم  ادیهم ز »من

 گذاشت و با سر به من اشاره کرد.  ایشانه هل یدست رو مادر

هست، از خودت   یخوراک  خچال یبمون. تو  ششی هنوز وقت مالقات تموم نشده. پ زم،یعز »نه
 من برم نماز بخونم و برگردم.« یهست  نجایکن. تا ا ییرایپذ

 کرد تا از اتاق خارج شود.  پشت

 !«»مامان
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 مامان!«  »جان

 !«»دادفر

 یبه آهستگ یداشت وقت  یلرز مختصر   شیگرفت. صدا یقیبود، نفس عم   رهیدستگ یرو دستش
 جوابم را داد.

 .«شهیخوب م  شاءاهلل»ان

ندارد. چه شده بود  مانیخودش هم به آنچه گفته ا دادی رفت. لحنش نشان م  رونی و از اتاق ب  گفت
و تمام   گذشتی م  یروزها به کند شدم؟ی از حال برادرم با خبر م دیچرا نبا کردند؟ی که از من پنهان م 

بدنم از  کردمی جدا شوم. حس م   یتخت لعنت نیآن بود که هر چه زودتر بتوانم از ا  ریفکرم درگ
تنگ شده بود. دوست داشتم دستانم را  دنیو دو یسوار دوچرخه یخشک شده. دلم برا ادی ز دنیخواب
ها از دستم رفته به بدنم بدهم. حساب روز و شب  یطرف باز کرده و کششاز دو  توانمی که م ییتا جا
ن تختم. دوست یا ریهم به شمارشش نداشتم. دوست نداشتم بدانم چند روز است که اس یلیبود. م

  دیکه هر روز با ی. چطور طاقت آورده بودم؟ من خبرمی از جانم ب زتری نداشتم بدانم چه مدت از برادر عز
از دادفر را    یخبر ی همه مدت ب نی چطور ا دادم،ی و به تپش قلبش گوش م رفتمی در آغوشش فرو م 

  یآمده و برا نییتخت پا نیبود، از ا نیام او تنها خواسته دادی عذابم م دنشیتاب آورده بودم. ند
بود و اجازه نداشت؟ او هم   دنمید  تابی بود؟ او هم ب یهم که شده کنارش باشم. در چه حال  یالحظه 
 تختش بود و توان حرکت نداشت؟  ریاس

 شده.« رمونیتو دختر؟ پاشو د یخوابی ! چقدر منایپاشو! د نای! دنای»د

 نمت؟« یبی چرا من نم ؟ یی! دادفر؟ کجا»دادفر

 ؟« یکن  دامیپ ی! اگه تونستای! پاشو ب ای»ب

 ؟« ییدادفر؟ کجا ه؟یباز باشکمیچه وقت قا »االن

 !« نجایا  ای پاشو! ب ناید! »پاشو

 تو؟«   یی! کجاکهی ! همه جا تارنمتیبی نم »من

 وقته منتظرتم!«  یلیتنبل! خ  »پاشو
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در حال سقوط از  کردمی شدم. احساس م داریاز خواب ب یناگهان یبود که با تکان  کی هنوز تار هوا
فراموش کردم کجا هستم.   یلحظات یبلند شدم. برا ارادهی ب یهستم و با وحشت و حرکت  یپرتگاه
  وش. به کل فرامکردی م میداشت که صدا ازی. حتمًا به کمکم نکردی م می. دادفر صدادمیدی خواب م

وقوس را کش  میدست و پا دارشدن،یکه به محض ب شهی هستم. به عادت هم  یتیکردم در چه وضع 
را حس کردم. با تکان   میا! حرکت انگشتان پشدی من! باورم نم  یبه خود دادم. خدا  یحرکت دادم،یم
باال   یداده و سرم را کم یکه بود گردنم را تکان  یآوردم کجا هستم. با هر جان کندن ادیتازه به  میپا

. دوباره آنها را تکان دادم. بله! درست  نمیرا بب میآوردم تا بتوانم با چشمان خودم حرکت انگشتان پا
شان داده بودم. سرم را به چپ و صورت گرفت، اما حرکت   یسخت. گرچه همراه با درد و بهدمیدیم

  دارشیب آمدی . دلم نم دمیتخت تاشو کنارم د یرو دهیجهت دادم. مادرم را خواب  ری تغ یراست کم 
همه  نیا دیاش کرده بود. چطور باو مراقبت از من خسته   مارستانیماندن در ب یطوالن  یکنم. روزها

 یکه به دست آورده بودم هم مسئله کم یابابت توان دوباره   ی. اما خوشحالکردمی طفش را جبران مل
کنم که در باز شد و   داریبگذرم. هنوز در تب و تاب آن بودم که چطور مادر را ب رشینبود که بتوانم از خ 

 مهربان نگاهم کرد و گفت:  یداخل آمد. با لبخند یپرستار 

 ...« دینبا یدونی خانم خوشگله؟ نم یسرت رو بلند کرد  »چرا

 ادامه دهد.  نگذاشتم

 تکون بخورم.  تونمی م »»من

 به قطرات سرم کرد.  یو نگاه ستادیا کمینزد

 ؟«یقرار بود تکون نخور  »مگه

 شد. با اشک و لبخند نگاهش کردم. داریمان مادر هم بمکالمه یصدا از

 تکون بخورم.  تونمی من م »»مامان،

 را تکان داده و گفتم:  میبود. ناباور نگاهم کرد. انگشتان پا دهیهنوز خواب کامل از سرش نپر ایگو

 ! من خوب شدم.«نی »بب
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لبش بود و اشک به چشمش.   یرا در دست گرفت و فشرد. لبخند رو میآمد و انگشتان پا کینزد
 گفت:  ییرو ار با خوش . پرستدادی زدن به او نماجازه حرف  شی. بغض نشسته در گلودیصورتم را بوس

 به دکتر خبر بدم.  رمی»»م

 لرزان گفت:  ییدست دورم حلقه کرد. با صدا اطیخم شد و با احت میرو مامان

 شکر!«  ی. اله زمی برم عز »قربونت

 گوشش گفتم:  کنار

 داره.«  اجی. فکر کنم به کمکم احتکردی! دادفر صدام م »مامان

 . با کف دست صورتش را پاک کرد و با عشق به چشمانم نگاه دوخت. ستادیصاف ا مادر

 . یبه اون هم کمک کن  یتا بتون یخوب بش دیخودت با »»اول

 التماس گفتم:  با

 . دلم براش تنگ شده.« ششیبرم پ خوامی»م

 .« برمتی کنه، اگه اجازه داد، خودم م تنهیمعا ادی. بذار دکتر بمیری. با هم مزمیعز یر ی»م

بعد دکتر   ی . ساعت دیهمه منتظرش بودم، فرا رس نیکه ا ی اما باالخره زمان گذشت،ی م  یبه کند لحظات
را باز کنند. بعد هم  یبند طب داد که گردن تی در جهات مختلف، رضا میدادن پاآمد و بعد از حرکت 

و با کمک   اطی احت اش انجام داد و باالخره اجازه داد که ببه دنبال  یگر ید اریو سواالت بس قیدق نهیمعا
سالمت  یدادفر بروم. هم برا  دنیبه د توانستمی کوتاه م  یقیدقا ی. فقط برانمیبنش  لچریو یرو  اری به

 نهی . قلبم در سدادندی را نم  شتریماندن ببود، اجازه   یکه دادفر در آن بستر  یخودم و هم بخش 
رسانده و آسنا را هم همراه  مارستانی. پدر با تلفن  مادر خود را به بشناختمیو سر از پا نم   دیکوبیم

.  میآرام و قرار نداشتم. همه با هم سوار آسانسور شده تا نزد دادفر برو  یخود آورده بود. از خوشحال
.  ندیفر به کامم بنشداد دنید یکه خوش گذاشتی نم هیحال زار بق دنی. اما درفتی لبخند از لبم کنار نم

 وییسیدر آ کی. نزددادیرا هل م لچرمیو و ستادهیپشتم ا اری ه. بشدی انگار راه کش آمده و تمام نم 
 متوقف شده و رو به پدر گفت:  میدیکه رس
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 .«مونمی جا منتظر م  نی. همدیفرصت دار قهیپنج دق »فقط

و   یبخش عاد یرا به داخل هل داد. انتظار داشتم دادفر را هم مثل من تو  لچریو و ستادیپشتم ا پدر
و  دهید  بیآس شی از من دست و پا شتریب  یفقط کم کردمی . گمان منمی مثل خودم بب یتخت  یرو

بود   رگرفت. قرا  یشتر ی... بخش ممنوعه... ناخودآگاه ضربان قلبم شدت ب نجایتوان حرکت ندارد. اما ا 
. سرم را چرخانده و  میمتوقف شد یاشه یش یوار یبعد مقابل د یجه شوم؟ لحظات موا یابا چه صحنه

و لوله و  میس انیبود که م یشخص  یرو روبه مامان و بابا و آسنا نگاه کردم. نگاهشان به روبه 
لبم بود   یرو دمانده. هنوز لبخن رونیاز ملحفه ب  انشیبود و دست و شانه عر ریمتعدد اس  یهادستگاه

به بابا نگاه   ست؟یاند؟ او کشخص زل زده نیچرا به ا اند؟ستاده یا نجایچرا ا  کردمی و با خود فکر م
 کردم. 

 دادفر؟«  شی پ میری چرا نم  »بابا،

اشکش روان شد و دست  یهق مادرم بلند شد. آسنا هم به آرامهق یحرف صدا نیبا ا کبارهی به
گذاشت   ی دست یزانو زد. دستش را رو لچرمی. پدر کنار وبلند نشود  شیدهانش گرفت تا صدا یجلو
تخت   یرو دهیسرخ نگاهم کرد و با اشاره سر به شخص خواب یقرار داشت. با چشمان میزانو یکه رو
 گفت: 

 دادفر. براش دعا کن دخترم.«  ش یپ  »آوردمت

چطور   تخت در گردش بود. یرو  دهیچشمان پدر و شخص خواب نیباز و ناباور نگاهم ب  یدهان با
ستبرش کجا بود؟   نهی و س یعضالن یبه دادفر نداشت. پس آن بازو  یشباهت چیممکن بود؟ او که ه

به  یشباهت چیه شد،ی م دایبه زحمت در آن پ  یسالم یکه جا یآن سر و صورت ورم کرده و زخم 
 دادفر من نداشت: 

 !« ستیکه دادفر ن نیدادفر! ا شیپ  مینکن! بر تیاذ »بابا 

شد. آسنا    یاز آن خوددار باشد و اشکش جار  شی . نتوانست بستادیفشرد و سر پا ا شتریرا ب دستم
 : دم یبار رو به مادر پرس نیپدر چسباند. ا نهیهقش باال گرفت و خود را به سهم هق

 نبود!« یجور  نی! مگه نه؟ دادفر من که استیدادفر ن نیا گه؟ید  نیگیدروغ م »مامان
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ام گذاشت و  شانه   یمن را در آغوش گرفت. سر رو شدیم  دتریشدکه هر لحظه  یاه یهمراه گر مامان
 : د ینال

 !« یدخترم! براش دعا کن! دعا کن برگرده به زندگ »خودشه

تخت بود. آن سر  یرو دهیمجسمه خشک شده بودم. نگاهم از پشت شانه مامان به مرد خواب مثل
نداشت. چطور   شناختم،یکه م یبه دادفر   یشباهت چی بود، ه یسر معمول  کی ورم کرده که بزرگتر از 

  یاتا کلمه  دی چرخ ی خودش است؟ دهانم خشک و گس شده بود. زبانم در دهانم نم کردمی باور م  دیبا
. نه! امکان نداشت! به بابا نگاه  نمی بب   به زبان آورم. باالخره مامان خود را جدا کرد و اجازه داد او را بهتر

 دادم:  یام را تکانشده  نیکردم. زبان سنگ

 شده؟« یطور  نیا »چرا

 دار به حرف آمد: خش   ییبا صدا پدر

. اگه کاله ابونیسرش با شدت خورده به جدول کنار خ  ن،یپرت شده زم یسرش ضربه خورده. وقت »به
 سرش بود...«  یمنیا

! چقدر گفته بودم؟ چند بار؟ التماسش کرده بودم! کاش  یلعنت  یمنیا! کاله یمنی! کاله اکاله
را در    یروز   نیچن خواستمی. نمرفتمی بار نم  ری سر خودم بگذارم. کاش ز یکاله را رو  رفتمیپذی نم

چرا   رد؟چرا قبول نک رفت؟یبودم. چرا نپذ  ریها اسو لوله میس انی او م ی. کاش من جانمیسرنوشتم بب
را به   دنشید آوردمی باشم؟ مگر طاقتش را داشتم؟ مگر تاب م یاصحنه  ننیاجازه داد من شاهد چ 

از جانش بود؟ چرا   شیکاله ب کیارزش   ایمن نبود! آ دهی که شکل او نبود؟ شکل دادفر ورز یشکل  نیا
ر گفتم و گوش  است؟ چند با زیعز میجانش چقدر برا دانستی کرد؟ مگر نم یبدبخت نی ما را گرفتار چن

چه  اشجه ی. نت ردیندهم و بگذارم به حال خودش باشد تا آرام بگ ری قدر به او گ نینکرد؟ بابا گفت ا
. از من کردی ! اما من را صدا مدانمی نم یز ی ! از حالش چدانمی آرام گرفته، نم  د یشد؟ آرام گرفت؟ شا

 انی شده م ری اس ت؟ین وضعیدر ا نم؟یطور بب نیاو را ا خواستی بروم. م دنشیخواست به د
زنده ماندنش   فیاو وظا یکه به جا ییهابود؟ دستگاه یبه کارکرد آنها متک  اتشیکه ح ییهادستگاه

. رو گرداندم. چشم خواستمی . من دادفر خودم را منمیطور بب  نیاو را ا خواستمینم  کردند؟ی را کنترل م
نداد؟ چرا من را   تیام اهمبه خواسته  چرانکرد؟ بودم. چرا به حرفم گوش  یبستم. از دستش عصبان

 آزمون سخت قرار داد؟ سر باال آورده و به بابا نگاه کردم. نیدر ا
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 اتاقم؟« دی من رو ببر شهیم »بابا 

داد و پشت   ینگاهم کرد. بعد به خود تکان  حرفی مبهوت و ب  یامتوقف شد. لحظه  اشهیدفعه گر کی
منتظر پشت در  اریماندند. بابا من را به دست به  ی. مامان و آسنا همان جا باقستادیا لچرمیو
 سپرد و رو به من گفت:  وییسیآ

 .« شتیپ میایم گهید قهیدق »چند

را صدا کرد و با    یگر ید اری من را به اتاقم برد. به پوشی نگاهش نکردم. مرد آب ینداده و حت یجواب
تخت افتاده و  یکه رو یدادفر  دنیبا د کبارهیاشکم به تختم خواباندند.   یکمک هم من را رو

  میرو یبه جا مانده بود. دوست داشتم االن جلو تی خشک شده بود. فقط عصبان  شناختمش،ی نم
  ی. با زحمت سعدمیکوبی کلفتش م یپهن و بازوها  نهیکم جانم به س یهابود و با مشت  ستادهیا
و   دهیکوب  شیبا کف دست به بازو ،یاز ناکام  دیو در آخر ناام رمیبگ  شیاز بازو یشگونین  کردمیم
: »مگه تا حاال  گفت ی و م دیکشی: »َاه! دستت مثل پوست کرگدن سفته.« او هم لپم را مگفتمیم

من را در آغوش   ادیز یو خسته از تقال افتادمیو باز به جانش م ؟«یگرفت شگونیکرگدن رو ن
به جان   توانمی چطور م  اورم؟یبا من؟ چطور طاقت ب  ی فر! چه کرد. دادفر! داددیبوسی و م گرفتیم

به اتاقم   یقی مشک بکوبم؟ مامان و بابا و آسنا بعد از دقا اتنه یو به س فتمی محبوس شده در آن اتاق ب
و نگاهم کردند. بابا بعد از   ستادندیا یابار. در سکوت هر کدام گوشه سرخ و غم یآمدند، با چشمان
 به حرف آمد:  یگرفته و آرام یداچند لحظه با ص

  دی. فقط باکننی مرخصت م یدکترت صحبت کردم. گفت حاال که حس به پاهات برگشته، به زود »با
 .« یبرگرد یعاد تی تا به وضع یانجام بد یوتراپ یزیف یمدت هی

بودم. از دست خودم. از دست دادفر. از دست   یندادم. عصبان  یرو بود و جواب روبه  واریبه د نگاهم
 مارستانی روزگار. به خواست خودم روز بعد مرخص شدم. دکتر گفته بود اگر در خانه هم مثل ب

  مرا نداشتم. هنوز منتظر بود زیچ چیکس و ه  چیندارد. حوصله ه صمیبا ترخ ی استراحت کنم، مشکل
  یک ی ایوارد اتاق شود. بعد از رفتن به خانه، هل یشگیهم  طنتی در باز شود و دادفر با سر و صدا و ش

. از دیای ن گریگفتم د خت،یریاشک م  زیرکیبود  شمی که پ یآمد، اما چون تمام مدت  دنمیدوبار به د
و   آمدندیم  وزهااز من نگران دادفر باشد. ر  شتریب یکس نمی دستم ناراحت شد، اما تحمل نداشتم بب

  یکار  چی. حوصله هزدمی حرف نم ی. با کس گذراندمی در اتاقم وقت م زهیو من بدون انگ رفتندیم
 نداشتم.
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 ؟«یشد  راهمه ین قیبود رسم رفاقت؟ رف  نیا ؟ینامرد! تنهام گذاشت ی»ا

 .« امیدادفر؟ صبر کن من هم ب یر ی م »کجا

زد. رکاب زد و از من دور شد. به   می به رو یاش شد. لبخندرا پشتش انداخت و سوار دوچرخه  اشکوله
 زدم:  ادی و پشت سرش فر دمیدنبالش دو

 ؟« یبر ی چرا من رو با خودت نم ؟یر ی! کجا م ستای»وا

 چرخاند و با لبخند نگاهم کرد. سر

 .« یر یبگ ادی یسوار دوچرخه دیبا یایدنبالم ب یخوای. اگه مامیمن نم یگفت »خودت

 زدم:  ادیفر دم،یدوی طور که م همان

 .« رمیبگ  ادی. تو کمکم کن رمیگی م ادی »باشه

و به   دمیکردم. به هر طرف چرخ   شیپنهان شد. صدا دمیفرو رفت و از د ظیغل یمه  انیناگهان م اما
هراسان از خواب  زده وشده بود. وحشت  دیمه ناپد  انیزده بود. م  بشیدنبالش چشم گرداندم. غ

 ه. دهانم خشک شدشدی م نییبا شدت باال و پا  امنهی. س  دمیکشی نفس م وقفهی برخاستم. تند و ب 
اتاق به   یکی تار انی . مردیگذاشتم تا آرام بگ  امنه یس یگذاشته و دست رو نییرا از تخت پا میبود. پاها

عادت کرد، متوجه آسنا شدم که   یکی که چشمانم به تار  یدهم. کم صیاطرافم را تشخ شدی م یسخت
مچاله شده بود.  ددر خو یکنار رفته و مانند نوزاد شیبود. پتو دهیتختش خواب  یرو  بازمه یبا دهان ن

دست باز کرده و   کیکوچک کنار تختم برداشتم. درش را با  زی م یآب را از رو یدست دراز کرده و بطر 
  ؟یکنیصدام م ی: »دادفر، چرا هدمیبرود. در دل نال نی از ب  میگلو یخشک تا  ختمیبه حلقم ر یاجرعه 

 س؟«ازم ساخته یاز جونم؟ چه کار  یخوای م یچ

وقت طاقت قهرم را   چی!« هی! تو که ترسو نبود ای: »دنبالم بگفتیدر گوشم زنگ زد که م شیصدا
اگر من مقصر بودم. حاال هم باز او   یحت شد،ی قدم م  شی پ یآشت  یقبل از من برا شهینداشت. هم

 یرو ی. اشکم به آرامرفتمی م دنشیبه د دیرا نداشت. با امی بود که زودتر به سراغم آمده. طاقت دور 
خشک شده بود، حاال سر باز کرده و   مارستانیدر ب  دنشی که بعد از آن روز د یصورتم راه گرفت. اشک 

 دم.رفته بو دنشی. من که به دکردی م ییگشاعقده
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قلبش را   یصدا   دی. باکردمی لمسش م دی. بادمشیدیم  کیاز نزد دیقبول نبود! با دارینه! آن د یول
رفتم. مامان و   رونی از اتاق ب یو به آرام  نیاست. پاورچ نی. هم ردی. تا آرام بگرم یگوش کنم تا آرام بگ 

گذاشته و در را آرام   فرممکن پا به اتاق داد یصدا نیبودند. با کمتر  دهیاز هال خواب یابابا در گوشه 
را با دقت نگاه کردم. نبود. در کمدش   زشیم یرا روشن کرده و رو لمی پشت سرم چفت کردم. نور موبا

  زیم یدر کشو شهیافتاد. آن را هم ادمیدفعه  کیگشتم.  کیبه   کیلباسش را  یرا باز کردم. کشوها
  رونشی محبوبم. ب  ی. گوشده بازش کردم. خودش بو. به طرفش رفته و آهست گذاشتی م  رشی تحر

و    دیاش چرخپاشنه ینداشتم. در اتاق رو میهااشک یرو  یکنترل  گر یچسباندم. د امنهی آورده و به س
 داخل گذاشت.  یبابا قدم 

 ؟« یکنی کار م  یچ  نجایوقت شب ا نی»ا

 گفتم:  هیرا باال آورده و نشانش دادم. همراه گر یپزشک ی گوش

راحت بشه که هنوز  المی خ دیقلبش رو گوش بدم. با یصدا  دی. بامارستانیب یبر ی ! فردا من رو م »بابا
 .«زنهی س و قلبش م زنده

 چسباند. اشنهی لب تخت دادفر نشست و سرم را به س  کنارم

زودتر برگرده  دیشا دنشیم حتمًا دلتنگته. برو دبابا. دادفر ه  زیعز برمتیباباجان! م  برمتی»م
 .«شمونیپ
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 *فصل دوم*

 

 خانم!«   نایبهتره د »حالتون

 باال آورده و کوتاه نگاهش کردم.  یرا کم  سرم

 !«»ممنون

رو   یکس دیستین  لیاما گفتن ما تون،دنید امی. دوست داشتم بشهیاحوالتون بودم هم یایپدر جو »از
 .« دینی بب
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 دادفر بود و آرام جواب دادم:  یرو نگاهم

 .«ستمی ن لیهم ما »حاال

 زد. نگاهش را به دافر داد و حرف خودش را دنبال کرد:  دنیخودش را به نشن  ای دینشن دانمی نم

در   یلیخ  دنش،یکه دستش شکسته بود و اومدم د ینگران حال شما بود. اون سر  شهی»»هم
 .«زدی موردتون حرف م 

درباره من با او  دیشد. چرا دادفر با کیبه هم نزد میسر چرخانده و نگاهش کردم. ابروها ناباور
از نظر و عقده من درباره   یکار وادار کرده بود که با وجود آگاه نیاو را به ا یصحبت کند؟ چه دلنگران

اش  برادرانه یهای ان که نگر دانستی محرم خود م حد او را  نیدوستش، باز هم با او درد دل کرده؟ تا ا
 بگذارد؟ انیرا با او در م

 گفت؟« ی م ی»چ

 که توانسته بود نگاهم را متوجه خود کند، خرسند بود. نیاز ا دیلبش نشست. شا یرو  یلبخند

 .«توننده یآ یبه خودش بود. نگران زندگ  تونیهمه وابستگ نیا »نگران

 ندادم.  یانداختم و جواب  نییرا پا سرم

 هر چه زودتر خوب بشه.« دوارمی»ام

 لحظه دکتر  دادفر وارد بخش شد. به طرفش رفته و با التماس گفتم:  همان

 .« ششیچند لحظه برم پ دیدکتر تو رو خدا اجازه بد ی»آقا

  تی رضا یبدعنق بود و هر بار به سخت   اری داشت. بس یبلند  یشانیبود که پ یسال  انی مرد م دکترش
 .نمی بب کیکه دادفر را از نزد دادیم

  یمساعد تیکه. اصالً خودتون هم وضع ستین یبخش عاد  د؟یاصرار کن د یشما هر روز با »خانم
 نجا؟« یا دی ای. چرا هر روز م دیندار



 ساقه ترد تپش 

68 
 

از چشمم  یا. قطرهشدیانگشتانم فشرده م انیدادم که م یانداخته و نگاهم را به گوش ری به ز سر
 گفتم:  یناالن ی افتاد و با صدا رونیب

 .« برهی قلبش رو گوش بدم، وگرنه خوابم نم یهر روز صدا دی»با

 رو به او گفت:  ینگاه کرد. با اشاره به گچ دستم با بدخلق انیو به پو دیکش یاکالفه پف

به استراحت و    ازیخودش ن   نجا؟یا ادیحالش هر روز ب نیبا ا دیدی چرا اجازه م  د؟یهمسرشون  »شما
 مراقبت داره.«

 بدهد. سربلند کرده و زودتر از او به حرف آمدم:  ی چه جواب دانستی به لکنت افتاد و نم انیپو

 خودم اومدم.«   اریدوست برادرم هستن. من به اخت شونی»ا

لفظ همسر سرخوش شده بود. رو به دکتر   دنیاز شن ایانداختم که گو انیبه پو یاخم نگاه کوتاه با
 مه دادم: ادا

 .« رمیاجازه بگ  یندارم از کس  از ی برادرم ن دنید ی»برا

 اشاره کرد. ییسرش به جا با

 تا صداتون کنم.«  دیمنتظر بمون یول  د،یگان بپوش  دیخب. بر اری»بس

 جواب دادم:   یخوشحال با

 .«دیکنی دکتر. لطف م  یممنون آقا یلی»خ

ارزش داشت. بعد از   ییایدن میهر چند کوتاه کنارش باشم، برا یلحظات  یبرا دادندی که اجازه م  نیهم
در خانه آرام و قرار داشته باشم. انگار   توانستمینم  گریرفتم، د دنشیآن روز که همراه بابا به د

هر چند ناتوان از حرف و حرکت. اما بود،   مارستان،ی تخت ب یکرده بودم. هر چند رو دایام را پگمشده
  زی. دادفرم بود! جانم بود! همدمم بود! چه چدیتپیشت. قلبش در کالبدش مخودش بود. روح دا

را طاقت آورده بودم؟ حاال کنارش   اشی چرا باورش نکرده بودم؟ چطور دور   رمش؟یباعث شد نپذ
  قیتزر میبه دست و پا یانرژ  دم،ی شنی قلبش را م یهر چند کوتاه صدا یقیدقا  یکه برا نی بودم و هم



 ساقه ترد تپش 

69 
 

 رفتمی م دنشیبود. غروب به غروب به د میهاشب  ییکوبش قلبش، آرام جانم بود. الال ی. صداشدیم
 آن را در خود محو نکند.  یزندگ  یاهویبماند و ه یدر گوشم باق شیتا صدا

  کیمن  یراحت  یکوتاه داخل بروم. پرستار بخش برا یق یدقا یدادفر اجازه داد برا نهیبعد از معا دکتر
من را   یداد. آنقدر آمده و رفته بودم که همه پرسنل بخش به خوب کنار تختش قرار   یصندل

و تا   آمدمیجوره کوتاه نم  چیبودند که ه دهیرا در مقابل برادرم د امی . سماجت و سرسختشناختندیم
  رونی را ب ی. منتظر ماندم تا دور شود و بالفاصله گوشدمیکشی از آنجا دست نم ماندم،ی کنارش نم یدم

دست   کیکارها با   نیقلبش گذاشتم. انجام ا یرا رو گرشیسرش را داخل گوشم و سر د کیآورده و 
راحت و مدت   الیکه دستم آزاد شده و با خ  یوقت یبرا کردم ی م یو لحظه شمار  بردی م  یشتر یزمان ب
 بتوانم کنارش باشم. یتر ی طوالن

  شی. صدادمیخاطر کش  یاز سر آسودگ یق ینفس عم د، یچی تپش قلبش در گوشم پ یکه صدا نیهم
  یگرم یهااش دوختم و با اشک شده بود. نگاه به صورت پف کرده میآن روزها  ینوا نیترآهنگخوش 
و  ی. قوزدی با من حرف م  ییبخشش گوش سپردم. گو روح  یق یصورتم راه گرفت، به موس یکه رو

داشت و عالقه به بازگشت. منظم و   یبه زندگ  لیاو هم م یی. گودیکوبی م اشنه یس طبلپرتوان بر 
. از پشت  ییبود و به دنبال رها  زاریاسارت ب  نی. او هم از اشدی کالم مو با من هم  دیتپی م یپرانرژ 

 پرده اشک نگاهش کرده و گفتم: 

 کردم.«  داتیپ مارستانی رو تخت ب یول گشتمی خونه دنبالت م »تو

 نشان نداد.  یالعملماندم اما عکس  منتظر

 هامونی بچگ  یدکتر باز  ادی دم،ی قلبت و صداش رو گوش م یرو ذارمی رو م  یگوش نیوقت ا »هر
 .«فتمیم

 نشد.  یخبر  یهم منتظر نگاهش کردم ول  باز

بده  ادی ی. پاشو بهم دوچرخه سوار میکن یخونه تا دوباره مثل اون روزا دکتر باز   ای پاشو! پاشو ب »دادفر
 بدون تو.« کنمی نرو، من دق م  ییجا یی. تنهاامی تا بتونم من هم همراهت ب

گذاشت و بلندم   میبازو ری آمد، دست ز یشوم، پرستار   رابیاز آنکه بخوام از بودن در کنار او س زودتر
. خواهمی را نم اشی که همراه نستدای کند. اما مگر نم  امی به انتظارم مانده بود تا همراه انیکرد. پو
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ضربان   ی صدا تا زدمی کس حرف نم  چیدادفر با ه دنی. بعد از دخواستمی کس را نم چیه یهمراه
کنارم قدم  حرف ی سبد مخصوصش انداختم. ب یقلبش از گوشم خارج نشود. گان را در آورده و تو

  یم. خوب بود که سکوت کرده و کالمبرو رونیتا اول من ب دیرا باز کرد و کنار کش   یبرداشت. در خروج
با فاصله    م،یخارج شد که مارستانی در سکوت کنارش ماندم. از ب مارستانی. تا در بآوردی به زبان نم

 را نشان داد. یجهت   گریدست پشتم گذاشت و با دست د

 .«رم ی دربست بگ نیطرف، ماش نیاز ا دیی»بفرما

  یپشتش مردانگکم  لیو سب شیبود. ر یینگاهش کردم. جوان خوش بر و رو یابلند کرده و لحظه سر
. از  ختیانگی را در من برنم   یحس  چیه دنشیداشت. اما د یاش داده و ظاهر مقبول به چهره یاژهیو

 لبش دوباره گفت:  یکرد که با لبخند کش آمده رو یگر ید ری نگاهم تعب

 .« دیاستراحت کن د ین خونه تا بتو دی! بهتره زودتر برگرددیی»بفرما

 گفتم:  یبه چهره نشانده و خشک و جد اخم

مالقاتش   ی رو برا یاگه یساعت د  د؟یشما حضور نداشته باش  ام،یداداشم م دنی که به د یزمان شهی»م
 هستم، تنها باشم.«  ششیپ یوقت  خوامی . مدیانتخاب کن

 نداشت. ابرو باال داد و متعجب گفت:   روحی لحن سرد و ب  نی حرف را با ا نیا انتظار

 .«دی. تنها بودومدمیمن که همراهتون داخل ن ی»ول

 را به گچ دستم دوختم. نگاهم

تنها باهاش خلوت کنم  خوامیمنتظرم تا اجازه بدن برم تو. م شهیکه کنار ش هیتمام اون مدت  »منظورم
 بزنه.«رو به هم  یخلوت خواهر برادر  نیا یکس  خوامی و حرف بزنم. نم 

. اما  ردیآورده و مخم را به کار بگ  ری من را تنها گ توانستی بود که م  یتنها فرصت  دیلکنت افتاد. شا به
دادفر  یاز سالمت ریغ یگر یکس د چ یو ه زی چ چیدر آن لحظات به ه توانستمیو نم  خواستمی جدًا نم

 جواب داد: یمجلب نظر من، به آرا یماندن تالشش برا جهینتی و سرخورده از ب  وسیفکر کنم. مأ

 . دوست ندارم باعث...« دیجور شما راحت  »هر
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 قدم فاصله گرفتم. چند

 .«دیی . شما بفرما گردمی و برم رمیگی م  نیکم قدم بزنم. بعدش خودم ماش هی خوامی! م»ممنون

بدهد. پشت  یبه هم دوخته شد که نتوانست جواب شیهالب  یی. گوستادیا  شیو واج سر جا هاج
  یدر جهت  خواستمی فقط نم  روم،ی به کدام سمت م دانستمی کرده به او قدم برداشتم. خودم هم نم

 ماکنم. ا دای کمک به دادفر پ یبرا  یاوست. قدم زدم و فکر کردم. فکر کردم تا راه ر یحرکت کنم که مس
دارد؟ فقط منتظر گذشت   ازین یز یبه چه چ دانستندی هم نم دکترها یاز من ساخته بود وقت یچه کار 

برگردد. مدام  یبه زندگ دیورم مغزش بخوابد و فشار کمتر شود تا شا دیبا گفتندی زمان بودند. م
تابستان بود  شده بود که تحملش را نداشتم. چه خوب که  یحصار تنگ می. خانه برادیدعا کن گفتندیم

پا به آن دانشگاه  دیوگرنه تحمل درس و دانشگاه را هم نداشتم. بدون او چطور با ل،یو دانشگاه تعط
 ادامه دهم؟ یو به زندگ نمی را بب اشی خال یچطور جا  گذاشتم؟یم

 

 *** 

 

 ؟« ینیشی م نجایهمه وقت ا نی که هر روز ا هیجا بستر  نیهمسرت ا »دخترم

 .دیبار ی از آن م یره مهربانش نشاندم که خستگرا به چه  فروغمی ب نگاه

 برادرمه!« »نه

 حالت داد.  ریکمرنگ تغ یبه لبخند  لبش

 داره.« یخواهر دلسوز   نیبه حال برادرت که همچ  »خوش

 و کوتاه نگاهم کرد.  دیبلند کش یآه

 ه؟«یبستر  ویی سیشما هم تو س ضی هستم. مر نجایپسرم ا یهم برا »من

 .«ویسویتو آ »نه،
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 داشت.  یحزن آشکار  شی. صدازدی داد و انگار که با خودش حرف م  یگر یرا سمت د نگاهش

ذره نفس    هی میایپامون درمونگاه و داروخانه. تا م هیو   مارستانهیپامون ب هیشفاش بده. ما که  »خدا
قراره  یتا ک دونمی . نم مارستانیب  مشیماریو ب  میشال و کاله کن دیبا شه،یم شی زی چ هیدوباره  م،یبکش

 کنه.« دایوضع ادامه پ نیا

 میمامان را برا انی اش، صورت دلواپس و گرحرف زدن نداشتم اما چهره نگران و درمانده  حوصله
 به حال و روزش باشم.  توجهی ب دادیکرده و اجازه نم  یتداع

 ه؟« یشون چ »مشکل

 گفت:  یلرزان  یو با صدا دیکش یگر ید آه

. سرت رو درد  یشد. ماجراش مفصله. معلومه تو هم حوصله ندار  یمار یب نیا  ریقلبش درگ یبچگ  »از
 االن...« ی. ول ارمینم

دنباله    هیگر انیبردم. م  ادیغم خود را از  یالحظه یسوزناک که برا یاهیافتاد. گر هیدفعه به گر کی
 حرفش را گرفت: 

سالم از در   ستیکشش نداره. معلوم ن گهیقلبش د گنیرو دستمون. م ختنی رو ر یبار آب پاک نی»ا
 .«میکن  دایپ  وندیپ یقلب برا هیزودتر  دیبره. با  رونیب  مارستانیب نیا

  یداشتم تا کم یکلمات  دنیبه شن  ازیخودم ن یبدهم، وقت اشیدلدار  توانمی چطور م دانستمی نم
 . میدرد او بگو نیتسک یبرا توانستمیشود. چه م تی تقو امهیروح 

  رهی بم  یکی  میدعا کن میتونی . گذاشتنش تو نوبت... اما نممیمونده که مراجعه نکرده باشن ییجا گهی»د
هم که رو به موته   یاون شخص زه،ی بزنن. همون طور که بچه من برام عز وندیتا قلبش رو به بچه من پ

 .«« رهیبکنم که خدا قهرش نگ ییچه دعا  دیبا دونمی . نمزهیش عزخانواده یبرا

همه جراحت، دادفر را به ما   نیو با ا  دادیرخ م یااو هم کم از درد خانواده من نبود. مگر معجزه  درد
. در جواب زن سکوت کرده و سرم را  میکردیو از ته دل دعا م مینبود دیکدام ناام چی. اما هگرداندی برم
وارد  دادندی اجازه نم دم،یرسیم  مارستانیبه ب  یشگیکه زودتر از موعد هم ییانداختم. روزها نییپا

تا ساعت مالقات شروع شود.   ماندمی انتظار درون راهرو منتظر م یهای صندل ی رو دیبخش شوم و با
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او هم مانند من   دمیبار بود که سر حرف را باز کرده و فهم  نیاول  ی. برادمیدیبود که او را م  یچند روز 
راهشان  گفتی برادرم. م یپسرش و من برا دنید یاو برا  نشست،ی آنجا م  زش ی عز  داریبه انتظار د

دنبال   دیرسی برسانند. به نظر م مارستانی شده خود را به ب  نیدور است و مجبورند زودتر از زمان تع
  ییبزرگم و جا یمن خود آبستن غم  دانستی خود را سبک کند. نم  یتا کم گشتی م ییگوش شنوا

بلند  می را هم به زور تحمل کرده بودم. از جا همکالمه کوتا نینداشتم. هم دی جد یبار  دنیکش یبرا
بعد جز سالم و خداحافظ   یزدن کردم. خوب بود که حالم را درک کرد و روزهاشده و شروع به قدم 

 .اوردین  انی به م یگر یحرف د

 

 *** 

 

 اتاقم.« دیار یب  فی! لطفا چند لحظه تشریسرابند ی»آقا

. چه شده بود؟ چرا دکتر   میزمان به بابا نگاه کردنگاه من و آسنا در هم گره خورد. بعد هم ناخودآگاه
  توانستیو در حضور ما نم  نجایآمده بود که ا شیمعالج دادفر از بابا خواست به اتاقش برود؟ چه پ

. همه با هم به افتاد راهتعلل به دنبالشان   ی. بابا با مکث به دنبال دکتر رفت. مامان هم با کمدیبگو
به بعد کمتر به   نی. چون قرار بود گچ دستم را باز کرده و خوشحال بودم که از امیدادفر آمده بود دنید

در کنار دادفر بمانم.   تری تر و طوالنراحت  توانستمیخواهند داد. از آن به بعد م ری حال نامساعدم گ
.« همان  رمی بگ ادی یسوار دوچرخه  تونمی م هگید »حاال: میدستم را نشان دادفر داده و بگو خواستمیم

حاال متعجب    یتا من را هم با خود همراه کند. ول رمی بگ ادیطور که در خواب از من خواسته بود، 
  امدهیدادفر به وجود ن تیدر وضع یر ی مدت تغ نیآمده که بابا را صدا کردند. در ا شیچه پ میبود

  یچطور است؟ در جواب فقط گفته بودند: »همون طوره، فرق شحال میبود. هر بار سؤال کرده بود
به قوت قلب داشتم  ازینکرده.« پس چرا بابا را صدا کردند؟ آسنا دستم را گرفت و فشار داد. من هم ن

.  ردیبگاز من قدرت و توان  خواستی که م ستیتر از او نخواهر بزرگش چندان شجاع  دانستی و نم
 برگشتند... یو کشدار شد. اما وقت یدر نظرم طوالن  گشتنشان. بر گذشتی م یبه کند قیدقا

مامان را گرفته بود  یبازو  ریچه بود؟... بابا ز یبرا شانیحال زار و پر نی... ادم؟ی دیمن!... چه م یخدا
همان گونه بود که به دادفر انداختم. او  ی. سر چرخانده و نگاهداشتی و مامان به زحمت قدم برم
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برگشتند؟  شانیبودند که آن طور زار و پر دهینکرده بود. پس چه شن یبودم. فرق دهیروزها د نیا
توان  گرید  ییزانو زد. پدر هم گو  نیزم یسر خورد و رو  واریداده به د هیتک رمقی و ب حالی مامان ب

صورت    یبه دادفر کرد و دو دست رو  یکرد. نگاه ش یاو را نداشت که به حال خود رها دنیکش
در سالن ساکت   اشمردانه  هیگر یبه لرزه افتاد و صدا شیهاشانه  واریداده به د هیگذاشت. تک 

 یاش گذاشتم. بالفاصله دست از روشانه  یو دست رو ستادهیا شیرو. روبهدیچی پ مارستانیب
به لرز   میسرم گذاشت. صدا یرو یابوسه  هیگر انیسرم را در آغوش گرفت. م صورتش برداشت و 

 افتاد.

روزها بلند    نی. همدهیدادفر که هنوز اونجاست. سر جاش خواب  د؟یکنیم هیشده؟ چرا گر  یچ »بابا 
 مگه نه؟«  شه،یم

دوباره و چند باره.   د،یکوب شیهق مامان بلندتر شد و با کف دست محکم به پاهق  یحرف من صدا با
اش رو  گرفته یتا مانعش شود. بابا با پشت دست صورتش را پاک کرد و با صدا دیآسنا به طرفش دو

 به آسنا گفت: 

 .«میسر و صدا کن نجایا ست ی. درست ن رونی مادرت رو ببر ب »باباجون،

  حیرج آشکار شود. ت قتیبپرسد. خواهر کوچکم وحشت داشت حق  یسؤال دی چرخ ی زبانش نم آسنا
رفتنشان، نگاه به  رونی. با ب اندازدیراه ب  یو زار  ونیش مانیپاآنکه هم یبماند به جا یخبر ی در ب دادیم

 باز کرد:  هم. نگاه اشکبارش را به چشمانم دوخت. به زحمت لب از دیایدهان بابا دوختم تا به حرف ب 

 .«میکن  یبا داداشت خداحافظ دی»با

مشکل داشت؟ ذهنم در آن  امیی . شنوادیراه خشک انیما کالمم ما میبگو یز یرا باز کردم چ  دهانم
برده   ادیجمله؟ مفهوم کلمات را از   نیا دادی م یرا از دست داده بود. چه معن می لحظه توان درک مفاه

 : دم یچه؟ به زحمت نال  ی برا  یبودم. خداحافظ

 ؟« یچ یعنی»

 بود، اشاره کردم.  دهیکه دادفر خواب ییدست به پشت سر و جا با

 !«نجاستیکه ا »دادفر
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 بر روح و روانم وارد شد.  یبمانم و ضربه اصل  یج یدر گ نیاز ا شینداد ب  مهلت

 شده.« ی . مرگ مغز ستیبه برگشتنش ن یدیام گهید گن یها رو ازش جدا کنن. مدستگاه خوانی»م

در زمان و مکان. سر  خود خشک شدم. معلق ماندم  یهقش باال گرفت. گفت و من بر جاو هق  گفت
هوا در  ی. دستم معطل مانده رو شدند ی به زبانم، محو م امدهی که ن یها و کلماتواژه  انیدر گم شدم م
 زدنپلکی ب و چشمانم   بازمهیکه برادرم را نشانه گرفته بودم بر جا معلق ماند. دهانم ن  یهمان جهت 

در  یا. زلزله ختمی . خرد شدم و فرو ردیروح از بدنم پر کش  ییکردم. گو یمقابل بود. قالب ته  واریمات د
به دست آزاد شده از گچم نگاه   یامروز که با شاد  نیجانم نشست. به لرزه افتاده و آوار شدم. چرا هم

  میرا با برادرم سه یبهبود نیا یخوش  خواستمیچرا حاال که م م؟یبگو  شیها داشتم براکرده و حرف 
او هم  یهمه توانم را به کار گرفته و به جا  خواستمیقدر زود؟ تازه م نیچرا اانصاف بود؟  نیشوم؟ ا

ثبت نام کرده و   یسوار داشتم باشگاه دوچرخه  میکنم. تصم قیجمع کنم و به او تزر یتالش کنم. انرژ 
 را تکان دادم:  امشده نی اش عمل کنم. با لکنت، زبان سنگ به خواسته

 م؟«یکار کن  یچ دی... باشه؟یم  ی... حاال چ»بابا

 به دادفر بود. انشیو نگاه گر  دیکوبی پشتش م  واریسر به د بابا

 برگشت.«  دی ... شام؟ی... باز هم منتظر بمونشهینم  یعنی»

 به حرف آمد:  شانیبابا و دادفر به گردش افتاد. درمانده و پر ن ی ب رانمی مات و ح نگاه

کرد.   یکار  شهینم گهیکه اعالم بشه، د یاز دکترش. گفت مرگ مغز  دمیرو پرس نهای! همه ازمیعز »نه
شون نظرشون  کردن. همه شنهی داده بودن و چند تا از دکترها معا لیتشک  یپزشک  ونیسیکم  روزید
 .«ستیبه بهبودش ن  ید یبود و گفتن ام  یکی

 گذاشتم.  شد،ی م نیی باال و پا هیکه از شدت گر  یانهیس  یشدم. کف هر دو دست رو  کیبابا نزد به

 .« گهید مارستانیب  هی مشی... ببرستنیکه خدا ن  نهایا »بابا 

 را با شدت به دو طرف تکان داد.  سرش

  گهید مارستانیب هینبودن. از  مارستان یب نیشون مال اکردن همه  شنهیکه معا ییدلم! دکترا زی»عز
 ...«گفتنی ... میهم اومده بودن... اومدن برا
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دادفر بود و توان  یزده رو. چشمانش وحشت دیچرخی زبانش نم یکه رو  دیبگو خواستیم چه
 کردم.  شیدکتر را نداشت. با التماس صدا یهاحرف   ییبازگو

 بابا؟ بگو!«  ی»چ

 .«می... اعضاش رو اهداء کنمیاگه بخوا  میتونی... ممی تونی ... گفتن م»گفتن

اما توان حرکت   دمیشنی را م اشهیبلند گر یرفت. صدا رونیو به سرعت از بخش ب  اوردیطاقت ن  گرید
دلش به حالم  یکه پرستار  دادیرا نشان م   یام چه حالو چشمان گشاد شده   بازمهینداشتم. دهان ن

. سر  زمیبر نمبه دها یاآب به دستم داد و وادارم کرد جرعه  یوانی نشاند. ل  یصندل  یسوخت و من را رو
 باال آورده و نگاهش کردم.

 .« میاعضاش رو اهداء کن گنیم»

 .کردی نگاهم م حرفی ب

 م؟« یبد شهیکه هد ییکادو »مگه

 نرم و آرامش در گوشم نشست.  ی. صدادیخندی و لبم م دیباریخنده افتادم. چشمانم م به

کارتون   نیبا ا دیتونی. االن مفتهی وگرنه قلبش هم از کار م  دیریبگ میفرصت هست، بهتره تصم »تا
  ی. دوست دار دیدوباره به چند تا آدم رو به موت بد ی زندگ دیتونی . مدیجون چند نفر رو نجات بد

 دوباره برگردن مثل برادر شما...«  ی به زندگ  توننی که با کمک شما م ییهااون

که  یدست ریز  تیرا نداشتم. از جا بلند شده و با عصبان   دنشی. توان شن دمیرا نشن  شیهاحرف  هیبق
را هم  انیگر یرفتم. مامان و بابا  رونیب ژهیو یهاآب را نگه داشته بود، زده و از در مراقبت  وانیل

با شدت باز و   میهاهیتازه داشتم. ر یبه هوا ازی. ندمیدو  مارستانیب اطی پشت سر گذاشته و به طرف ح
به دنبالم آمده و دستم را  شانمیحال پر دنی. آسنا با ددیبلعی م  اری بسته شده و هوا را با ولع بس

ام شانه یآن نشاند. سر رو یدرون محوطه برد و رو یهای از صندل  یکیگرفت. من را به سمت  
خورده و از جا    یباعث شد تکان سخت یزن  ونیش یبعد صدا ی. لحظات ختیاشک ر صدای گذاشت و ب 

بود که   ی. همان زنآمدی م یو زار   هیگر یبود که صدا یبلند شوم. آسنا هم مثل من نگاهش به سمت 
و    دیکوبیم اشنه یو با تمام توانش بر سر و س  محابایصحبت شده بود. ب در سالن انتظار با من هم
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دفعه  کیشوند.   اشی داشتند، مانع خودزن  یاش کرده و سع. چند نفر دورهدیطلبی خدا را به کمک م 
 جمله آن روزش افتادم:  ادیبه 

پرستار در   یبزنن...« متعاقبش صدا وندی تا قلبش رو به بچه من پ رهی بم یک ی میدعا کن  میتونی »نم
 سرم چرخ خورد: 

 دوباره برگردن...«  ی به زندگ  توننی که با کمک شما م ییها»اون

 

 *** 

 

دو نفر   یکی و  انی و پو ایآمده بودند. هل هاه یو همسا لی از فام یبود. چند نفر  یی سرامان ماتمخانه  در
خود فرو    یایدر دن  کردند؟یهستند و چه م یچه کسان دانستمی . نمدندیچرخی م انیهم آن م گرید

اش را در  و ناله مامان بلند بود. مشتان گره شده ونیش یبه اطرافم نداشتم. صدا یرفته بودم و توجه 
 . دیکوبی م شی به پا  یو گاه نهیبه س ی هوا تکان داده و گاه

م گوشت  بدوزن... مگه بچه   یکیرو به   شکه یکنن و هر ت  کهی ت کهی م رو ت جگر گوشه ادی دلم م »چطور
م سالم بمونه... بچه  خوامی... من متونمی ... نمخوامی ها قسمتش کنم... نمآدم  نیکه ب هیقربون 
 بدم...« خوامی که نم  راتیخ

را از سر گرفته و بر   یو زار  ادیکه دوباره فر گذشتی نم یطوالن  قیاما دقا کردند،ی زحمت ساکتش م به
دور از    یادستانش پنهان کرده و گوشه  انی. بابا سر را م دادیرا ادامه م ونالهونیش  زناننه یسر و س

ها و افکار مختلف،  حس  انیچه بود؟ سرگردان بودم م دانمی جمع در خود کز کرده بود. حال من اما نم 
  یو گاه دادمی و به او حق م گذاشتمی مادرم م یخود را جا یاحساسات دوگانه و متضاد. گاه نیب

  یدوستو انسان یرخواهیحس خ  ان ی. مکردی م یو زار  ونیپسرش ش یبرا مارستانیکه در ب  یزن  یجا
را مالک تن و جانش  امافتاده بودم. خودخواهانه خود و خانواده ریعشق به برادرم گ انیو م
داده و حال وقت آن   هیبه ما هد تی تن را به امانت و عار نیبرده بودم که خدا ا ادی. از پنداشتمیم
و قلب سالمش را.   خواستمی. برادرم را مخواستمی و نم خواستمی . مردی که امانتش را پس بگ دهیرس

  کردم؟یم  دیپرتوانش را. چه با ی و بازو خواستمی ستبرش را. برادرم را م نهیو س خواستمی برادرم را م
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وگرنه قلبش هم   دیجواب بده دیبا  ندهی دو روز آ یک ی. گفتند ظرف مینداشت یادیمهلت ز گفتم؟یچه م
فکر کردم.   شتریشد ب  یخانه خال  ی. با خود فکر کردم. فکر کردم و فکر کردم. وقتستادیاز کار خواهد ا

کردن و تکه   یکنم. کدام بهتر بود؟ کدام راه درست بود. قربان بهتر توانستم فکر دندیهمه خواب  یوقت
  ی. او را براخواستمی کدام را نم  چیسپردنش به دست خاک؟ ه  ای. ازمندین یهاآدم  نیکردن برادرم ب 

کوتاه  یزندگ مانهی ... خواست من با خواست خدا هماهنگ نبود... پشدی نم ی... ولخواستمی خودم م
 در هر صورت از من دور شود.  بودبرادرم پرشده و قرار 

اما آتش   زمی تا از آتش بگر کردمی . همه جا آتش بود. فرار مشانیآشفته و پر یبرد، اما خواب  خوابم
شده و پرت شدم. در هوا   یخال میپا ری. ناگهان زشدیلحظه به لحظه بر سرعت و شدتش افزوده م

 دهیچ یپ  ت ها و پرندگان در باغ خلوبلبل  یدرآوردم. صدا یدفعه سر از باغ  کیکه  زدمی دست و پا م 
که لبخند به لب   دمیو بلند باال را د  دپوشیسف  یها فضا را پر کرده بود. از دور مردخوش گل  یبود. بو

 محو و ماتم کرد.  شی رایکه آمد چشمان  نافذ و گ ترکی بود. نزد باروی . چهار شانه و زآمدیبه سمتم م

 !... دادفر!...« »دادفر

 .«یدیدی خواب م ی. داشتیشو خواهر  »بلند

 نی. خواهر کوچکم توان ازدی صورتم بود. چشمان سرخ آسنا مقابل نگاهم دو دو م یجلو  یآب وانیل
. شدمی سرپا م  دیباشد. با انمانیرا نداشت. حقش نبود که جورکش خانواده وامانده و گر یهمه بردبار 

. دادفر! آخ دادفر! کردمی پر م شانیدادفر را برا یخال  یجا دی. باشدمی امان مقوت و توان بابا و م دیبا
  یهمه غم؟ خودت رفت نیبار ا ری از ز میچگونه کمر راست کن  بت؟یمص نیبا ا می با ما؟ چه کن یچه کرد

را به خاک    نشیقلب نازن  گذاشتمی . نم کردمی م یکار   دیاما با ؟یرها کرد یسرگردان  نیو ما را در ا
 شدن نبود. دهیخاک شدن نبود. حقش پوس  ری. حقش اسدیکوبی بسپارند. قلبش هنوز پرتوان م

دادفر ندارم. او که   یو فداکار  یکه کم از مردانگ دادمیمقاومت کرده و نشان م د یبلند شدم. با میجا از
 دی. نباکردمی جبران م دیمن باخت. با  اتیحفظ ح یمن کرد و جانش را برا یخود را سپر بال

  ظشحف دیخاک شود. با ریز یهاها و مورچهخوراک کرم   مصرف،ی و ب هودهیبدنش ب  گذاشتمیم
چشم انتظار    ییهاخانواده دبخشیو ام ضیمر یاعده  بخشات ی ح توانست یبدنش م ی. وقت کردمیم

کار حتمًا روحش آرام   نیشود. با ا دهیپوس  جهتیخاک رفته و ب  ریز گذاشتمی م  دیباشد، چرا با
. پس بدون شک  کردی نم غیدر ازمندانی به ن یکمک  چیمردم بود و از ه رخواهیخ  شهی. او همگرفتیم

. حاال منظورش را رمیبگ ادی یسوار . از من خواست دوچرخه شدیکار م نیبه ا یاو هم راض
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او ستون خانواده را   یبه جا دی. بارم ی بگ ادیرا   یراه و رسم زندگ دیبود که با نی. خواستش ادمیفهمیم
 دوباره سر پا کنم.

گرفته و صبحانه را آماده کردم. از آسنا خواستم کمک کند و خودم به سراغ مامان و بابا رفتم.  دوش
و   یخوابی . بابا از بدیکشیرا در آغوش فشرده و بو م شیهامامان در اتاق دادفر پناه گرفته، لباس 

را گرفته و   مامانخوابش برده بود. دست  یاها گوشهو حاال به زور مسکن  سر درد گرفته ادیز هیگر
  یسر حال شود. بعد سراغ بابا رفتم و به آرام یتا کم ردیبلندش کردم. وادارش کردم او هم دوش بگ

 گفتم: متیبخورد. با مال ی ز ی کردم تا چ دارشیب

 . منتظرمونن.« مارستانیب  میبر  دیبا »بابا،

 دیرس ی و به نظر م  ستیبه حال خود ن دادی نشان م جشینگاهم کرد. نگاه گ مات یالحظه   بابا
برابر   ن یچند دشیسف یمدت کوتاه تعداد موها نیهم  یفراموش کرده بود چه بر سرمان آمده. ط 

  رشده بود. مامان که از حمام آمد، آسنا سفره را پهن کرده بود. به زور ه   ریباره پ  کیشده؛ پدرم به 
ها را به کردن سفره و شستن ظرف جمع  فهی . دوباره آسنا وظ میبا چند لقمه فرو داد  یتلخ یکدام چا

به   یآرام یبه آن دو انداخته و با صدا  یعهده گرفت تا من بتوانم با مامان و بابا صحبت کنم. نگاه
 م: حرف آمد

 دادفر گذاشتم.«  یشما گذاشتم. بعد خودم رو جا   یفکر کردم. خودم رو جا یل یخ »من

 راه گرفت. چشمان سرخ بابا با دقت به دهانم دوخته شده بود.  شیهااشک  صدای ب مامان

کار   یدوست داشت ما االن براش چ کرد؟ی کار م  یما بود، چ یخودم گفتم اگه االن دادفر جا »با
 م؟« یکن

بدن  یگفتن، سخت بود به زبان آوردن. سخت بودن قبوالندن به آنان که از اعضابود  سخت
همراهم بود،  شهیروزها هم  نیرا که ا یپزشک یشان بگذرند. نگاهم را به مامان دوختم. گوشجگرگوشه

 باال آورده و نشانش دادم.

مدت   نیگوش بدم. اقلبش رو  یاجازه بده صدا  کردمیدادفر رو مجبور م شهیکه هم یدونی م »مامان
 قلبش رو گوش دادم.« یبود، صدا دهیهم که رو تخت خواب 

 پربغض و لرزان شد:  میراه گرفت و صدا  اشکم
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اما هنوز هم تپش داره. مثل  شد،ی م ادیکم و ز یمثل قبل بود. گاه یقلبش همون جور  ی»صدا
 .« زنهی. منظم و به اندازه مکنهی م تاکک یساعت ت 

 گذاشتم. شیزانو یرفته و دست رو   ترکیباال گرفت. نزد  هقمهق

باشه  گهینفر د هی نهیاگه شده تو س یقلبش رو بشنوم، حت یباز هم صدا خوادی! من دلم م»مامان
قلبش   خوادی خاک و بپوسه. دلم نم ری بره ز نشی قلب نازن خوادیضربان داشته باشه. دلم نم یول

 ...«دیرو خدا نذارخاک بشه. تو   ر یز یهاوون یخوراک ح 

. آسنا هم به جمعمان  دیآغوشش کش انیو من را م دیچی ام پادامه دهم. بابا دست دور شانه نتوانستم
 تکه گفت: تکه اشهیگر انیاضافه شد و خود را به مامان چسباند. م 

ضربان   تونهی هنوز م  یوقت فته،ی... قلبش از کار ب دیبذار  دیخوایمامان... چرا م گهیراست م  نای»د
  میتونی... اما م ستیما ن  شیحاال هم پ   نیکنه... خودش هم یباز هم زندگ تونهی داشته باشه... م

 ...«می قلبش رو سالم نگه دار

. کم از جان کندن نبود  میبرو مارستانیکردم به ب  شانی راض  اریزحمت و با عجز و التماس بس  به
  یاتنها پسرشان. بابا سکوت کرده و مثل مجسمه  یاهداء اعضا یبرا نامهت یآن رضا یامضا شانیبرا
شد.  یراض  ی. مامان اما به سختدادی انجام م می گفتی و هر چه م کردیفقط حرکت م ارادهی ب
به  یدیام گر یسخت بود که د شی تکه کنند. باورش برابرادرم را تکه  نی بدن نازن  ردیبپذ توانستی نم

 شود. دایپ  یراه  دیداشت شا دیداشت. هنوز منتظر معجزه بود. هنوز ام توانی بازگشتش نم 

که با دستان خودمان نامه رفتنش را   رفتمیپذی م دیباور کنم رفتنش را؟ چطور با توانستمی م  چطور
به رفتنش دادم؟ خودم بودم که به پدر و    تیخودم بودم؟ خودم بودم که رضا نیا ای. آمیامضا کرد

بشنوم.   ار  نمیزتری قلب عز یصدا خواهمی بدهند؟ گفته بودم باز هم م تی م تا رضامادرم التماس کرد 
کرده و جان دادم تا به آنها   هیادامه دهم. گر اتمیبه ح توانمی صدا نم نیا دنیگفته بودم بدون شن

دل  دیروشن شود. بگذار زانشانیچشم چند خانواده به برگشت عز  دیبقبوالنم دادفر ما که رفت، بگذار
  یاز ما راض د یشاد شود. روح دادفر هم خرسند خواهد شد. مطمئن باش یفداکار  نیبا ا یادردمند عده

  دیناام مار یب یاعده  بخشات یدر خاک بپوسد و ح  هودهیب  زشیجان عز میخواهد بود که اجازه نداد
در  امدهی ره خشک که به زور از حنج  ییلرزان به طرفشان گرفتم، با صدا ینامه را با دست ی. وقتمیشد
 : دمیپرس  آمد،یم
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 د؟« یزنیم وند یپ یرو به ک   »قلبش

 محزون گفت:  یبه دو طرف تکان داد و با لحن  یسر 

 .«می رو فاش کن   رندهیاسرار فرد گ میاجازه ندار »ما

اصرار کرده تا بفهمم قرار است قلب برادر   نیاز ا شینمانده بود که ب یدر جانم باق ییروی آن لحظه ن در
  یشود. تمام توانم را برا یچه کس  بخشات ی بتپد. قرار است ح یچه کس نهیبه بعد در س نیاز ا زمیعز
  یبود برا  یجان کندن رنمانده بود. به ه یدر تنم باق  ی رمق  گریپدر و مادرم به کار گرفته و د تی رضا
. بعد از آن چه شد و چگونه میکرد یبار از او خداحافظ  نیآخر ینزد دادفر رفته و برا دار ید نیآخر

تلخ و جانکاه را   ی. دوست ندارم آن روزهادانمی نم دم،یکشی گذشت که هنوز زنده بودم و نفس م
و به   میکنترل اوضاع ندار یبرا یانکه تو دندیدی نگذاشتند. م مانی تنها یامرور کنم. دوستانش لحظه

 آبرومندانه او را به خاک سپردند.  هاه یکمک اقوام و همسا

را   فمیو کث یخاک  یدوش گرفته و مانتو د،یبه خانه رس  م یپا یمراسم خاکسپار   انیکه بعد از پا نیهم
آورده و به صورتم   رونی شدم. آن را ب بمی در ج یپزشک یعوض کردم که متوجه گوش یگر ید یبا مانتو

 ی. چشم روتمنبود. به اتاقش رف یدادفرم را استشمام کنم. اما خبر  یبو دیتا شا  دمیچسباندم. بو کش
حضورش   خواستمی . مدمیگرداندم. در کمدش را باز کردم. لوازمش را دست گرفته و بو کش لشیوسا

نبود تا کمکم   چی. اما هابمیدوباره ب یرا بشنوم تا توان   شیبو خواستمی . مرمی را حس کنم تا قوت بگ
 شان خود را آزار ندهد. با بو کردن   نیاز ا شیجمع کرده بودند تا مامان ب را شیهاکند. لباس 

را در آن   اشی کودک یهای ادگار یآورده و بازش کردم.  رون ی درون کمدش افتاد. ب یابه جعبه  نگاهم
دستان برادرم را   یدست گرفته و نگاهشان کردم. لمسشان کردم تا جا کیبه  کینگه داشته بود. 

 یها یباز  یبو داد،ی را م مانیهای بچگ  ی. بودمی مسح کرده باشم. جعبه را باال آورده و بو کش
رها کردم. طاقت ماندن در خانه را نداشتم. عادت کرده بودم که هر    زشیم یمان. آنها را رو کودکانه 

از   اجازهیو ب  ارادهی ب می. پاهارمیقلبش آرام بگ  یصدا دنیشده و به شوق شن ان مارستیب  یغروب راه
و سردرگم بودم و   جیزدم. گ رونیشود، از خانه ب بتمیمتوجه غ یو بدون آنکه کس خبری من راه گرفت. ب

  فرمانی ب م یدر آوردم. پاها مارستانیچطور شد که سر از ب دمیبروم. نفهم  خواهمی کجا م دانستمی نم
  یکرده بود. داخل رفته و در سالن انتظار رو یط  ریاخ  یروزها نیبود که ا مودهیرا پ  یمن همان راه

داخل  دیبا یا. به چه بهانه دادندی نم مننداشتم و اجازه ورود به  یبستر  مار یب  گرینشستم. د  یصندل
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  دمیفهم یاز کجا م  کردم؟ی م دایپ  مارستانی در آن ب یبستر  مارانیب انی . چطور قلب برادرم را مرفتمیم
 تپد؟ یم  یچه کس نهیس انیم

ام نشست. سرم را باال گرفته و نگاهش کردم. در  شانه یرو یخود بودم که دست یحال و هوا در
در چشمان   دیزود فهم  یلینبود. خ یقبل خبر  ی. از غم و درد روزهادیدرخشیم  یچشمانش برق شاد

. آرام کنارم نشست و دستانم را در  کردمی زده نگاهش منمانده و ماتم  یباق  یفروغ زندگ گریمن د
 به حرف آمد:  متیدست گرفت. با مال

 برادرت...« »حال

 حرف نگاهم را خواند.  یراه گرفت. بدون گفتن کالم اشکم

 دلت...«  یبرا رمی »بم

 چسباند و اجازه داد در آغوشش هق بزنم. اشنهیرا به س سرم

 مادرت...«  دهیدغدل دا یبرا رمی »بم

 : دم ینال امانمی ب هیگر انیهقم باال گرفت. مکه هق میبرا خواندی م هیمرث ییگو

 .« میرو خاک کرد نشیامروز تن نازن ن ی. هممیکرد »خاکش

 به خود فشرد. شتریرا ب من

 گلم.« یطور  نیبا خودت ا »نکن

 : دم ینال اشنه یس انیم

  مهیماه و ن هی. شنومی صداش رو نم گهیبو بکشم. د تونمی عطر تنش رو نم  گهی . دنمشیبینم گهی»د
 .« دمیصداش رو نشن 

 .دینوازش به سرم کش دست

 بشم.«  قرارتیقربون اون دل ب  ی»اله

 .دیباریم امانی ب میهافاصله گرفتم. اشک یکم
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 برام پر کنه؟«  تونهی رو م شی خال  یجا یک  ارم؟یطاقت ب  یکار کنم؟ چه جور  یچ »حاال

 صورتم گذاشت.   یدست رو کف

 نجا؟«یا ی. چرا دوباره اومدیطور  نیفدات بشم، نکن با خودت ا ی»اله

. در  ردی قرار بگ شانمیدل پر یمحبتش بودم تا کم  ازمندی . نرمی آرام بگ دیتا شا کردی نوازشم م مدام
 یتا بتوانم تسال  بودمیدر کنار آنان مقاوم م دیکنم. با هیگر ریدل س توانستم،ی حضور مادرم نم 

توانستم خودم ی دردم بود، م  نیاش تسکمادرانه  یزن که حس قو  نیکنار ا نجا،یخاطرشان باشم؛ اما ا
 ییآورد. آن را به طرفم گرفت. با صدا  رونیب  بشی از ج  یو دستمال دیخود را کنار کش یباشم. کم 

 : دمیدار و گرفته پرس خش 

 شما...«  »پسر

 به لبش آمد.   لبخند

 زدن.«  وندیشد و بهش پ دایقلب براش پ هی»

نه؟   ایلبم از مغزم دستور گرفت  دانمی را نشانش دهم اما نم امی لبخند زده و خوشحال  خواستمیم
آرامش دل  یبرا یمن در تالش بودند تا راه ارادهی حرکات بدنم نداشتم. ب  یرو یکنترل  گرید

 کنند.  دایپ امدهیدداغ

 براتون...«  حالم»خوش 

دهانش مکث کرده و   یبه ذهنم زده شد. چشمانم رو یاام باز ماند و جرقه ادامه جمله یدهانم برا اما
 منتظر ماند.  حرکتی ب میهالب

  تونستمیم  ی. کاشکننیبب  ر یخ ی باشه. اله  یرحمت اله   نیقر زشونیروح عز یبده. اله  رشونی خ »خدا
تا   نی بهم نشونشون بد دمیپرس ی. هر چهیرو ببوسم. نگفتن به من ککنم و دستشون  داشونیپ

  رپس هیزدن. فقط گفتن مال  وندیبراش پ   روزید نی. هممی بهتون بگ میتونی ازشون تشکر کنم، گفتن نم
 هیتا حاال  روزی. من که از ددهیدوباره به پسرتون م یرویو ن  هیجوون و ورزشکار بوده. قلبش سالم و قو

پسرم رو بردن اتاق عمل شروع   یتا خدا به دلشون صبر بده. از وقت  کنمینشستم و دعاشون م زیر
 کنه.«  هیهد شکه خدا به روحش آرام خونمی شون ماز دست رفته  زی عز یختم قرآن هم برا هیکردم 



 ساقه ترد تپش 

84 
 

 نیهم . بهدیتپی پسر او م  نهیقلب برادر من در س یعنی سر باال گرفته و ناباور نگاهش کردم.  ناگهان
  زمیعز نیقبل نازن کردمی باور م دیبودمش؟ با  افتهی یراحت نیبه هم گشتم؟یبود و دنبالش م یک ینزد
 : دم یلرزان پرس ییبا صدا ام؟افتهیرا 

 نم؟«یپسرتون رو بب  تونمی»م

به  یسر  رتی بند آمد. با ح امهیدفعه گر کیچه شده که  دیهم از برق نگاهم متعجب شد. نفهم او
 تکان داد. دییتأ

.  مشینی بب میتونی م شهیداخل. فقط از پشت ش میبر  دنیاجازه نم ی. ولشهی ! البته که مزمی عز »آره
 .« میباش زی تم دیبا نهیبگم. منظورشون ا چرخهی ... زبونم نم طی... محطیتو مح دیبا گنیم

 محزون جواب دادم: یکش آمد اما با صدا یبه قصد لبخند زدن کم  دیشا لبم

 !زولهی»»ا

حرف بزنن آدم    یجور  هی. خو کننی رو استفاده م  یچرا همش کلمات خارج دونمی ! آره! من نم»آها
استراحت   دیبا گنیبهت نگن. م  یز ی که چ می. صبر کن با هم برششیپ  ینذارن شما بر  دیبفهمه. شا

 تپش قلبش باال بره.«  دی. نباستیبراش خوب ن  جانی . هرهیتا استرس نگ  د یاین  دنشید ادیکنه. ز

را به   جانشیو قصد داشت ه  ردی آرام بگ توانستی . انگار نم زدی حرف م  زیرکی ادی ز یاز خوش  مادرش
و   شانمیاز فکر پر دیفهمیچه م رش،ی و ذهن درگ نایاز حال درون د دانستیکند. چه م هیتخل  یشکل 

اند؟ زده وندیاو پ  ربه واقع قلب دادفرم را به پس  اینبود تا زودتر بفهمم آ امنهیقلب ناموزونم. دل در س
چه   دم؟یفهمی م  دیچگونه با د؟یتپی زن م  نیپسر ا نهیبودم، در س شیصدا دنی شن قراری که ب یقلب  ایآ

. دستم را گرفته و به دنبال خود میسواالتم باشد؟ با هم داخل رفت یجوابگو  توانستی م یکس
  یرو یداد. لبخند بزرگ شانو با انگشت او را ن ستادیا م، یدیاتاقش رس شهیپشت ش یقت. ودیکشیم

الغر اندام اما بلند قد بود. چشمانش   ی. نگاهش کردم. جوانرفتی لبش بود و قربان صدقه پسرش م 
. اما  کردیم  ییصورتش خودنما یرو  یاچند روزه  شی. رشدی م  نییباال و پا یبه آرام اشنه یبسته و س

  دیاش در گوشم نشست. شاآهسته یرا نتوانسته بود، کامل پوشش دهد. صدا اشده یچهره رنگ پر
 شانی و خوابش را پر دهیزدن به گوش جوانش رسحرف  یهم صدا شهیاز پشت ش کردی گمان م

 خواهد کرد. 
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شه  ب یعاد تشیساعت تو اتاق عمل بود. بعد هم چهار پنج ساعت نگهش داشتن تا وضع  شی ش »پنج
انگار خدا عمر   کشه،ی س و نفس مهنوز زنده  دمیو فهم رونیاومد ب  ی. وقت نجای و اون وقت آوردنش ا

پسرم رو   هدوباره بهم داد. نگام به صورتش افتاد، فقط دستم رو باال بردم و خدا رو شکر کردم که دوبار 
شون رو به پسر من  شه بهم برگردوند. بعد هم دعا به جون خونواده او بنده خدا کردم که قلب جگرگو

 دادن. تا آخر عمرم دعاگوشون هستم.« هیهد

 داخل.  دیاستراحت کنه، باز اومد دیرهنورد، مگه نگفتم پسرتون با »»خانم

 حرف را زده بود، گفت:   نیکه ا یخوش به پرستار   یپشتم گذاشت و با لبخند و رو دست

  نیا دیبرادرش. گفتم شا یبرا کردی م یقرار ی . بنهیلحظه پسرم رو بب  هیدختر رو آوردم  نی! ازمی»عز
 .« رهیکم دلش آروم بگ هی یطور 

 . دیباال جه  شی گشاد شد و ابروها چشمانش

 که قلبش رو...«  دیدی... از کجا فهمدیدونی شما م »مگه

  ین و لحنلرزا یزده سر چرخانده و نگاهش کردم که گردنم به صدا در آمد. با چشمان شتاب  چنان
 ملتمس گفتم: 

 ...«شه؟نهیقلب برادر منه؟... االن قلب برادر من تو س یعنی»

را   یخروج   یداد. به طرفم آمد و با بدخلق یشان یبه پ ی نی شد و چ کیبه هم نزد شی ابروها بالفاصله
 نشان داد: 

 !«رونیب  د ییداخل؟ بفرما دیاومد ی چ یشما برا »اصالً 

 گذاشتم. شی بازو یو دست رو ستادهیا اشنه یبه س نهیس

 نه؟« کنم،ی . اشتباه نم دیرو خدا راستش رو بهم بگ »تو

 گفت:  تی و با عصبان   دیرا پس کش دستش

 .«دیندار یض یمر نجایا گهی. شما که دارهی . دکتر بفهمه پدرمون رو درمدی باش نجایا دینبا »خانم
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 : دمیبه نگاهش دوختم و با عجز پرس  نگاه

 نه؟« ایره . آدیکلمه بگ هی »فقط

چرخاندم. قلبم ضربان   ده،یحرف نگاهم کرد. اشکم راه گرفت. سر به سمت مرد خواب  یکرد. ب نگاهم
 گفت:  متیانداخت و با مال ری. سر به زکردی م یقرار یو ب  دیکوبیم امنه یگرفت. پرتوان در س یتندتر 

 .«رونیب دی بر کنمی داره. خواهش م تی ما مسئول ی»برا

انداخت.   دهیپربه من رنگ  ینگاه یهم گذاشت و با مهربان یپلک رو یهم نگاهش کردم. به آرام باز
و لبم خندان بود.  انی! قلب برادرم را! چشمانم گرافتمیام را که گمشده  خواندمی از نگاهش م

کم از  هم. نگاه تر او دمیبه طرف مادرش چرخ م؟یشکر بگو ایکنم؟ بنالم  هیگر ایبخندم  دانستمی نم
. صورتم را  دیو سرم را بوس  دیشالم کش  ی. دست رودیام را بوسحس و حال من نبود. بغلم کرد و شانه 

 گفت:  اری بس یقاب گرفت و با مهربان 

 همه لطف و محبتتون رو جبران کنم؟«  نیا تونمی م یجور  »چه

 داده و گفتم:  یام را تکانشده نیبودن به زبان آوردن درخواستم، اما زبان سنگ سخت

 قلبش رو گوش بدم.« یصدا  دیاجازه بد »فقط

 : دمیآوردم. ملتمس نال  رونیرا ب یبرده و گوش بمیدر ج  دست

 !« نی. فقط همخوامی نم  گهید یچی»ه

 دستم انداخت و با لبخند گفت:   انیم  یبه گوش ینگاه

کم بهتر بشه. االن   هی. غصه نخور. بذار ستین یز یکه چ نی! تو جون بخواه گلم! ازمی م عزچش یرو »به
 .« دیمالقاتش کن  دیتونی . گفتن هر وقت آوردنش بخش مششیپ  میبر ذارنی نم

که حامل قلب برادرم بود؛   یمرد  دزدنیو د مارستانیآن روز به بعد کار هر روزم شده بود رفتن به ب از
. مجبور  ترمک یبه او نزد مارستانیآنجا در ب کردمی . اما حس مشهیهر چند از دور و هر چند از پشت ش 

. دادندی من نم هبروم که مادرش هم حضور داشته باشد وگرنه اجازه ورود ب دنش یبه د یبودم زمان 
  نهایکدام ا  چیگفت. اما ه تیت دادفر تسلفو یتشکر کرد و برا اری . بسدمیدو بار هم پدرش را د یکی
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قلب دادفر را   میدل دردمندم باشد. هنوز نتوانسته بودم به مامان و بابا بگو یتسال توانستی نم
 روز... کیمشکوک نشوند. اما  تا کردمی جور م یااز خانه بهانه  رفتنرونی ب ی. هر بار براامافتهی

 د؟« یای م مارستانی ب  نیهر روز تا ا »پس

لحظه احساس کردم دادفر   کیقلبم گذاشتم.  ی. دست رودمیو به عقب چرخ  دهیکش ین یه دهیترس
دادفر انداخت؟   ادیمن را به  شیمچم را گرفته. چرا صدا یانجام کار خالف نیو ح ستادهیپشتم ا

 .دمی . دلخور ابرو در هم کشدیچرخی م میقد و باال ینگاهش کردم. اخم کرده بود و نگاهش رو

 د؟« یکردی م مبی»تعق

 دستش من را نشانه گرفت.  با

  یبعد مراسم خاکسپار  زد،یاندازه دم از عشق برادرش م نیکه تا ا یجالب بود که چرا خواهر   »برام
مراسم  یهاوجود داشته که از مهمون یجذاب  زی. چه چرونی ب رهی و از خونه م زنهی م بشیغ هوی

  زشیعزبرادر  یبرا یرفته که براش از عزادار  یتر بود و اونها رو ول کرده؟ دنبال چبرادرش مهم 
 ارزشمندتر بوده؟«

 نیاز ا  شیحساسش کنم تا ب  خواستمی اما نم ختیری اعصابم را به هم م  شیهاو طعنه هاحرف 
 باشد.  رمیگیپ

داشته باشه کجا   یبه شما ربط کنمی نم  پس به سالمت. در ضمن فکر ام،ی کجا م دیدیحال فهم »خب
 کنم؟«ی کار م یو چ رمیم

 کرد.  خکوبمیبر جا م شیکه صدا رمیپشت کرده و هر چه زودتر از او فاصله بگ خواستم

 برادرتون حتمًا مهم بود.«  یبرا ی»ول

گرفتم تا به خود   یق یکه خلع سالحم کند. نفس عم دیچه بگو دانستی خط قرمزم بود. خوب م  برادرم
 ندهم. لشیتحو ی مسلط شوم. تا حرف نامربوط

 بدم.«  حیشما توض یکارهام رو برا  لی دل نمیبی نم  ی»لزوم
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  یکس خواستی شدم. دلم نم مارستانیاجازه دخالت نداده، بالفاصله پشت کرده و وارد ب  نیاز ا شیب
حد   نیوجه انتظارش را نداشتم تا ا  چی. به هشومیم  مارستانیب  یهر روز راه یبداند به چه هدف

و  دادمی خوش به او نشان نم یرو  چیه نکهیکند. متعجب بودم با ا بمیکنجکاو شده که بخواهد تعق
  یدادم فعالً تا زمان  حی داشت که بتواند دلم را به دست آورد. ترج دیهنوز ام ایچرا باز هم دنبالم بود. آ

در آن لحظات که به عشق دادفر تا   خواستمی ه آنجا هستم فکر کردن به او را پس ذهنم بسپارم. نمک
چشم ببندم و از حس   مخود کند. دوست داشت  ریذهنم را درگ  یگر یفکر د چیه شدمی م دهیآنجا کش 

صورتش را    یایزده بودم که تمام خطوط و زوا دید شهیحضور او پر شوم. آنقدر آن پسر را از پشت ش 
من را کنار مادرش   یرا اصالح کرده بودند. وقت ششیرفتم، ر دنشیاز بر شده بودم. دفعه دوم که به د

کرد با حرکات اشاره و لب   یاش مشخص بود که تعجب کرده. مادرش سعاز چشمان گشاد شده دید
کرد،   رونمانی پرستار دوباره سراغمان آمد و ب یهستم اما موفق نشد. وقت یزدن به او بفهماند چه کس

 . نگاه ملتمسم را به چشمانش دوختم.میانتظار نشست یهای صندل  یدستش را گرفته و کنار هم رو

  یراش خوب نباشه. من از وقتب  دی. شادیبهش نگ  یز ی حال پسرتون خوب نشده چ  یتا وقت »لطفاً 
و اطالعات جمع   کنمی سرچ م  نترنتیزدن، مدام دارم تو ا وندیقلب برادرم رو به پسرتون پ  دمیفهم
  تدوس دی بشه. شا زدهجان یه دی که نبا دونمی بد. م یبراش خوبه و چ  ییتا بفهمم چه کارها کنمیم

رو   شیآمادگ دی. بذاردینگ ی چیبوده. لطفًا فعالً بهش ه  یمال ک  دشینداشته باشه بفهمه قلب جد
 کنه بعد.«  دایپ

 جواب داد:  متفکر

  ،یایم دنشیکه هر روز به د یهست یتو ک  دیاگه پرس ی حق با تو باشه. ول دیبگم، شا  یچ دونمی »نم
 بگم؟« یچ

. قلب پسر  دیفت. دروغ هم نگدیباهام آشنا شد   نجایو ا مارستانهیتو ب ضمیمن هم مر دیبگ  دیتونی»م
گرچه حاال به پسر شما تعلق داره و حق ندارم حس   شه،ی من هم حساب م  ضیمر ییجورا هیشما 
 بهش داشته باشم.«  تی مالک

 .دیکش یصورتم نشست و نفس بلند ینگرانش رو نگاه

  ؟یپدر و مادرت چ ی. ولرمیکوچولو رو ازت بگ یو دلخوش  دیام نیهم خوامی . نم یتو بگ یچ »هر
 ؟«ی بهشون بگ یخوای نم
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 تکان دادم. یشدت سر به نف به

  یراض ی. به سختومدهیکنار ن  هی قض نیرو نداره. هنوز با ا  شی. آمادگ رهیبپذ تونهی نه! مادرم نم »االن
پسر شما رو داشته باشه.  دنیبدن دادفر. فکر نکنم در حال حاضر تحمل د  یاعضا  یاهدا یشد برا

 .«کنهیمن فکر نم مامانم مثل 

 اش نشست. و غم به چهره  دیکش یبلند آه

 خودم تجسم کردم اگه...« شی . بارها پفهممی به دلش صبر بده. حالش رو م  »خدا

 افتاد و در همان حال ادامه داد: هیگر به

شروع شد، بارها جونم   شیضیکه مر   ی. داغ اوالد سخته. از همون بچگارهین یمادر  چیه یبرا »خدا
  دیبا یچه خاک میبراش بکن یبه موقع کار  میو نتون ستهیقلبش وا هویاگه  شه؟یم  یکه چ  دیبه لبم رس
 گردهی برم  وبارهد  رون؟یب  ادیدوباره م میبا خودمون گفت  مارستان، یب  دیهر بار پامون رس زم؟ی تو سرم بر

چه   فتهیبراش ب   ینکرده اتفاق یخدااگه  گفتمی با خودم م شهیسخته. هم  یلیخونه؟ تحملش خ 
 به مادرت.«   دمی. حق مارمیطاقت ب  تونمی م یجور 

دو   یکیقلبش را بشنوم. گفتند  ی بودم که به بخش منتقل شده و بتوانم صدا  یمنتظر روز  صبرانهی ب
کند. هر لحظه احتمال پس  دای پ یدار یپا تی بماند تا وضع ژهیو یهادر بخش مراقبت  دیبا یاهفته
  نیپسر و قلب نازن  نیمتوجه ا یخطر  نیترکوچک خواستمی وجود داشت و نم  ییشدن قلب اهدازده

. تمام  دادمی انجام م  اتشانیو ادامه ح  یدار یپا یبرا آمدی از دستم برم یهر کار  دیبرادرم باشد. با
مراقبت از   یردن اطالعات الزم براآومشغول مطالعه و به دست  گذراندم،یکه در خانه وقت م یمدت
  یادآور ی . اما با کنمرا دنبال  یرشته داده و پرستار  ریتغ  دیبه فکرم رس یبودم. حت  یوندیپ مارانیب

بدم  مارستانیرشته سر باز زده بودم، منصرف شدم. از کار در ب  نیدر ا لیکه بابتش از تحص یلیدال
را نداشتم. اما   یمجروح و زخم یهابدن دنیو د  یدار یمن آدمش نبودم. توان شب ب آمد،یم

. درست مثل آن که قرار است امتحان  کردمی م یبردار دادفر را با دقت مطالعه کرده و نت  یهاکتاب
. آسنا متعجب بود چرا خود را غرق  کردمی لب تکرار کرده و مرور م ریدهم، بارها مطالب مهم را ز

بار که به دنبالم آمده و من را داخل اتاق دادفر سخت مشغول  کیام. دادفر کرده  یهاه کتاب مطالع
 گفتم:  ش. در جواب دیرا پرس لشیبود، دل دهید ی و نکته بردار   یر یادگی
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بلد باشه. فکر کردم به  هیاول یهاکم کمک  هی دیبا ی. باالخره هر کسخورهی. به درد مدهیمف  »کتاباش
 .«هیها رو بخونم کاف کتاب نیهم نم،ی برم کالس آموزش بب نکهیا یجا

  یها را دست گرفت و مشغول تماشااز کتاب  یکیمشخص بود که قانع نشده.  اشره ی نگاه خ از
 شد.  شیهاعکس 

 .«اومدی بدت م یاز پرستار  شهیکه هم »تو

 .میگوی را نم قتیمبادا از نگاهم بفهمد حق ند،ی چشمانم را بب خواستمی بود و نم نییپا  سرم

 .« خونمی هاش رو مقسمت  ی. فقط بعضادی هم بدم م »حاال

باز انداخت و   مهیبه در ن  یتخت نشست. نگاه کوتاه  یرو  کمیانداخت و نزد زیم  یرا رو کتاب
 آورد.  نییرا پا شیصدا

. هر وقت هم تنها  کنهیم هی و گر شهی م رهی نقطه خ هیتو خودش. همش به  رهی م یل یخ »مامان
نگرانشم. بابا هم تو   یل ی. خکنهیم یر ی و گردگ زی بار تم ن یاتاق و همه جا رو چند نیتو ا ادیم شه،یم

. هدانشگا ی ر یمدرسه، تو هم م رمیم گهیداشت. من که چند وقت د یبشه ازش توقع  ستین  یتیوضع
 .«کنهی م تشیدادفر اذ ی خال  یخونه تنها باشه و جا نیصبح تا شب تو ا  دیمامان با

طور نگران و دلواپس مامان بود. البته  نیمدت کوتاه چقدر بزرگ شده بود که ا  نیدر هم زمیعز خواهر
  هیاز بق شیبود که حاال هم ب  یعی. طب دیچرخی بود و دور و بر او م  یاز من مامان شتریب شهیاو هم

  کردمیم  یسع یکه به سخت  ریدرگ یباشد. چند لحظه با فکر  تشیمتوجه حالش بوده و نگران وضع
 .گفتمیدر جوابش م  دیاو متمرکز کنم، نگاهش کردم. چه با یهاحرف  یرو

 براش کرد؟«  شهی کار م  یچ دونمی »نم

 شدی . نمکردمی م  دایپ یراه دیدادم. با هیتک یصندل  یرها کرده و به پشت میهانوشته یرا رو خودکار
نگاه  یشتر یباشم. به آسنا با دقت ب توجهی ب  انمیکرده و به اطراف میهابه خواسته دنیسخود را غرق ر
 کرده و گفتم: 

 .«میدر اتاق رو قفل کن  یخوای»م

 در هوا تکان داد.  یدست بالفاصله
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با مامان حرف زد تا از   ی. کل نجایاومده بود ا ایهل ،ینبود روزی. دشهی بدتر ناراحت م ی! اون طور »نه
 میکن  یفکر   هیزودتر  دی. باگهیم یداره چ د،یشنی مامان انگار اصالً نم  ی. ول ارهیحال و هوا درش ب  نیا

 بدتر نشده.«  نیتا از ا

 دوال شدم. میرو  شیپ یهاکتاب  یخودکارم را دست گرفته و رو  دوباره

 الزم باشه آرامبخش مصرف کنه.« دیدکتر. شا  مشیکه ببر زنمی بابا حرف م »با

 . کردی داشت و دلسوزانه از من طلب کمک م یخواهش شیصدا

 انقدر بره تو خودش.«  میبذار  دی. نبامیبهش توجه کن  شتریخودمون هم ب دیبا ی»ول

 به طرفش چرخانده و با نگاه به صورت نگرانش گفتم:  سر

 سرگرمش کرد...«  یجور  هی شدیم »اگه

 . دیحرفم پر انیو مادامه دهم  نگذاشت

 س؟« تو خونه شهی هم  یوقت یجور  »چه

 دادم. هیتک یصندل  یصاف نشسته به پشت  دوباره

 .«رسهی به ذهنم نم یز یفکر کنم. االن چ دی. بادونمی »نم

من را به فکر فرو   شیهارفت. حرف  رونیکمک به مامان از اتاق ب  یبرا ینکردن راه حل دایاز پ دیناام
 هاهیچشمش جرقه زد. گر یجلو یی هاصحنه آمد؟یمان مبه خانه ای من نبودم هل یوقت دیبرد. چرا با

. حاال هم آمدن  ادفرحال د یر یگی و پ مارستانی اش به باز اندازه شیوآمد ب. رفت ایهل یهای قرار ی و ب
 ای... آشدی من! باورم نم ی... خدانیهم یبرادادفر هم...   یعنی... ای مامان. نکند هل دنیبه خانه ما و د
با   نیهم ی. برازدی اواخر مدام حرف از ازدواج م نیا نی هم یبه او داشت؟... پس برا یلیدادفر هم م

گرمم  یهاازدواج او تنها بمانم. اشک  ازبعد  خواستی درباره من صحبت کرده بود، چون نم انیپو
  یزندگ   لیو در همه حال به فکرم بود. دوست داشت تشک شهیهم نمیصورتم راه گرفت. برادر نازن  یرو

خود رفته و من را تنها    یزودتر از من سراغ زندگ خواستی بود. نم  شیبدهد اما نگران خواهر دوقلو
 شوم.   یزندگ  لی ازدواج و تشک اغبعالقه خود گذاشت تا من هم ر  یبگذارد. پا رو
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به   شتریهر چه ب  شد؟یم ترن ی برادرم سنگ یهمه فداکار  نیرا هر لحظه وجدانم از ا!... چایخدا
همه محبتش   نیا یجوابگو توانستمی . چگونه مشدیم شتر یب میهابار شانه  کردمی فکر م  شیهای خوب

به  بود دهی نگاه کردم. وقتش رس وار ید یکوتاه شده؟ به ساعت رو ایدستش از دن یباشم؟ چه کنم وقت
 توانستمی بود. نم ختهیکند، اعصابم به هم ر بمی تعق انینکند باز هم پو نکهیبروم. از فکر به ا مارستانیب

در ذهنم زده شد.  یا. جرقهدادندی مالقات انتخاب کنم چون راهم نم یرا برا  یگر یساعت د
فاصله  . بالردارداو باعث شود از مزاحمتش دست ب  یهمراه  دی. شارمیکمک بگ ایاز هل توانستمیم

و   اوردی. خوشبختانه بهانه نمیبرو  ییتا با هم جا دیایمان باش را گرفته و از او خواستم به خانه شماره 
که زنگ   نینبود. زودتر آماده شدم و هم یهمراه نیبه ا لیمی او هم ب دیرسی قبول کرد. به نظر م

بود: »کجا    دهیش که پرسسوال  جوابدر  میکه از خانه فاصله گرفت یرفتم. کم  نییخانه را زد، پا
 گفتم:   م؟«،یرویم

 فته؟« یسره دنبالم راه م هینداره  یکار و زندگ فهممی کار کنم؟ نم یچ انیپو نی از دست ا دونمی »نم

  خواستی م دیشد. شا لیتبد  یک یشده و به خط بار ده یلبش کش حالی نگاهم کرد و سرد و ب کوتاه
 لبخند بزند اما انگار در توانش نبود.

 که مپرس  امده یکش یعشق »درد

 که مپرس  امده یچش یهجر  زهر

 در جهان و آخر کار  امگشته

 که مپرس امده یبرگز یدلبر 

 خاک درش  یچنان در هوا آن

 که مپرس  امده یآب د رودیم

 به گوش خود از دهانش دوش  من

 که مپرس  امده یشن  یسخنان

 یکه مگو یگز یمن لب چه م یسو
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 که مپرس  امده یگز یلعل لب

 ش یخو  ییتو در کلبه گدا یب

 که مپرس«  امدهیکش ییهارنج 

 نیبه من... نه ا انیبود که پو دهیاو هم فهم  یعنیو ناباور چشم به دهانش دوخته بودم.  وواجهاج
  ایبودم؟! آ خبر ی حد دلبسته او شده و من از همه جا ب نی. تا اشدی من! باورم نم  ینبود... خدا لشیدل

 :میبا هم گفته بودند؟ تنها توانستم بگو  یبا هم حرف زده بودند؟ از عشق و عاشق

 هم...«  »دادفر

اشک   شی همه برا نیبودم چرا ا رانیبه دو طرف تکان داد و اشکش راه گرفت. ح  یحرف سر  بدون
. پس واقعًا  ختمیری از حد وابسته و دلبسته دادفر بودم به اندازه او اشک نم  ش یکه ب  یمن  زد؟یریم

 : دمیو سردرگم پرس جی عاشقش شده بود؟ گ

 دم؟« یتا حاال؟ چرا من نفهم یک »از

 آلود جواب داد: گرفته و بغض  یصدا با

به خودم   ی شد؟ اما وقت دایعالقه پ نیچطور و از کجا ا دمیشروع شد؟ اصالً نفهم  یاز ک دونمی »نم
  یتونینم  ،یدرد مبتال نشد نی . تو چون به ارمیحس رو بگ نیا یجلو تونستمینم گهیاومدم که د

روز   هی یقبول کن یخواستی . چون نمی. به قول سهراب هنوز دچار نشدیها رو بفهمجور آدم  نیحال ا
خودش. به   یه سر خونه و زندگ که بر رسهی م یروز  هی شدی بره. باورت نم  شتیممکنه برادرت از پ

تو  انی. پودیدزدیمن شده و چشم ازم م یهاکه متوجه نگاه دمیفهمی. میفکر نکرده بود ندهیآ
درباره من باهاش حرف زده بود. برام   دنش،یدستش شکست و اومد د یمراسم دادفر بهم گفت وقت

العمل  . از عکسرفتهی نم  یدختر  چیسراغ ه ینش ریداداشت دلگ یاز دور  نکهیکرد به خاطر ا فیتعر
 بشه.«  تی دلت رو بشکنه. دوست نداشت باعث ناراحت خواستی . نمدهیترسی خواهرش م 

 باال رفته و چشمان درشت شده نگاهش کردم.  یابروها با

 اون هم به تو...« یعنی»

 به دو طرف تکان داد و شانه باال انداخت.  یسر 
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اواخر توجهش بهم جلب شده بود.  نیگفت اون هم ا انی. اما پو. از دلش خبر نداشتمدونمی »نم
داشته، نکنه اگه  دیقدم جلو بذاره اما ترد خواستهیدلش م زدی کالفه بود و حدس م  یلی خ گفتیم

  تس، اما دسطرفه کیم که عشق و عالقه دونستمی. خودم هم میر یبزنه تو مقابلش جبهه بگ یحرف 
باشم و ازش دست بکشم. دلم به حرف عقلم گوش  تفاوتی نسبت بهش ب  تونستمی خودم نبود. نم

حرف زدنش   ی. صداشدمی و ماتش م  دیچرخی ناخودآگاه نگام به طرفش م دمشیدی. تا مدادی نم
  یرو  یکنترل تونستمی نم زد،یم رونیو بازوش ب  نهیو س د یپوشی لباس جذب م ی . وقتلزوندی قلبم رو م 

 سرکشم داشته باشم.« گاهن

سوزناک و جگرسوز که حالم را خراب کرد. چرا حاال به حرف آمده   یاهیبلند شد، گر اشهیگر یصدا
زده و قضاوت شود. با   یحرف  دیترسی او هم م دی. شاآمدی برنم شانیاز دستم برا یبود؟ حاال که کار 

کاش   یبودم؟ ا هدوستم آورد نی ترک یو نزدبا برادرم چه کرده بودم؟ چه به روز او   ،یعالقه افراط نیا
.  کردمیم  یچ گفتی ... اما خودم هم مطمئن نبودم اگر آن زمان مزدی م یکاش حرف ی... اگفتیم
برادرم بود؟ من  قیمهربان ال یای بهتر از هل ی. اما چه کسمیگوی را م  نیا ستی ن نمانیحاال که ب دیشا

خودم  توانستمی چطور م  اال. من چه کرده بودم؟ حشدمی قدم م  شیپ  شیبود. خودم برا میکه از خدا
با   ییارویبه آن سمت بروم. توان رو دیکشی نم  میمنصرف شدم. پاها مارستانیرا ببخشم؟ از رفتن به ب 

برادرم کرده   نی گزیرا جا ماریاو را نداشتم. گرچه او برادرم نبود، اما بدون اراده و ناخواسته آن پسر ب
و منتظر سرپا شدنش بودم.   دهی بود که آنجا خواب برادرم یی. گودمیدی برادرم م گاهیدر جابودم. او را 

 قدم برداشتم. گرید یرا عوض کرده و به جهت   رمی . مسدمیکشی خجالت م  شیرو دنیاز د

 : د یمتعجب پرس ایهل

 ؟« یمن باعث شد منصرف بش یهاحرف  ؟یرفتی م  »کجا

 جواب دادم:  حواسی ب

 ست؟« ین یز ی! نه، نه! چ»ها

برداشتن نداشتم. و توان قدم دیلرز ی م می. پاهامینشست رواده یکنار پ  یمکتین ی تکان داده و رو یسر 
گفته   اینبود. به هل یقبل خبر  یق ی دقا نانینه. از اطم ایقصد داشتم کجا بروم   م یدودل بودم به او بگو

  ریحاال خودم در منجالب عذاب وجدان گ یخالص شوم ول  انی کند تا از مزاحمت پو امی بودم همراه
 را کنار گذاشته و به حرف آمدم:    دیام راه گرفت. تردگونه یرو یافتاده بودم. اشکم به آرام
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که دارم بهش   یهست ینفر  نینگفتم... تو اول  یبگم؟... به کس یمن... چه جور  هیمدت هی »راستش
 خودمون بمونه.«  نیب کنمی . خواهش مگمیم

به او  توانمی که از قطرات اشک تار شده بود، چشم به صورتش دوختم تا مطمئن شوم م ینگاه با
 شوکه شده. میهااعتماد کنم. معلوم بود از حرف 

 ...«یدی. تا حاال نفهمگمینم  یز یچ  یبه کس ؟ی! چرا انقدر نگران »باشه

 سر تکان دادم. دییتأ به

وآمدم که به رفت  نیمثل ا ان یبهت گفتم،... پو یآخه... تلفن ی هت اعتماد دارم. ول!... بدونمی»م
اون رو برامون پر کنه. مامان و بابام   یخال  یجا دیبا کنهی فکر م  ستیمشکوک شده و حاال که دادفر ن

 ...«رهوقت از دهنش در ب  هی ترسمی . به آسنا هم جرئت نکردم بگم. مدوننی نم یز یهنوز چ

 : د یحرفم را بر رت ی چشمش را گرفت و با ح ری ز یس یدستمال دورن دستش خ با

 !یکنی نگرانم م ی دار  نا؟یشده د ی»»چ

 شمرده گفتم:چشمانش بود و شمرده یرو نگاهم

 زدن.« وندیپ  یقلب دادفر رو به ک دمیفهم »من

و   هیصورتم و در حال تجز  یکه نگاهش رو یاه بود. بعد از لحظ امره ی باز ماند و در سکوت خ دهانش
 به آنچه گفته بودم، جواب داد:   تیاهمی بود، به خود آمد و ب  شیهاده یشن  لیتحل

 زدن؟«  وندیپ یمگه مهمه به ک ؟یکه چ »خب

 را نداشتم.   یجواب نی وجه انتظار چن چینگاهش کردم. به ه ناباور

قراره گذاشته   یک نهی بدونم جاش خوبه، تو س خواستمی من مهمه. م یکه مهمه. الاقل برا »معلومه
 دوباره بده؟« یزندگ خوادی م یبشه؟ به ک

 .فشردی م انشانیرا م یرا به انگشتانش داد که دستمال نگاهش
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  یتیشده و چه وضع یاون قلب مال ک میکه بدون خورهیباشه. به چه درد م یهر ک کنه؟ی م یفرق »چه
 داره؟«

  شیپ قهیچند دق  نیبه زبان آورده که هم ییحرف را او نیا شدی . باورم نم دمی به طرفش چرخ کامل
 .زدی دم از عشق دادفر م

 ...« ستی حاال برات مهم ن  ،یهمه بهش عالقه داشت نی! تو که افهممتی »نم

 گفت:  یتند یحرفم آمد و با اخم و کم انیم

خودش تپش داشت، نه االن که  اتیح  یخودش بود. برا  نهیکه تو س خواستمیم  یقلبش رو وقت  »من
نفر   هی. مالکش ستیمال دادفر ن گهیچون اون قلب د  ستی. االن برام مهم نزنهیم گهید یک ی یبرا
ارزشمند بود که به  ینداره! اون قلب زمان یت یباشه، برام اهم خوادی م ی شده. حاال صاحبش هر ک گهید

از من  یچه درد کنه؟ی به من م  یدش ضربان داشت. االن دونستنش چه کمکخو  یخاطر ادامه زندگ
 ...«خواستمی من خودش رو م کنه؟یدوا م

افزوده شد. نتوانست ادامه دهد.   اشه یو بلندتر شده و به شدت گر ترن یرفته خشمگرفته  شیصدا
  دیتپی که هنوز م یقلب  یصورتش مات مانده بود. هر دو دوباره اشکمان راه گرفت، من برا ینگاهم رو

مانده و در خاک فرو رفته بود.  قلبی محبوبش که ب  نه یس یبودم؛ او برا شی صدا دنیشن  تابی و ب
جا   یچه کس نهیدر س کردمیفراموش م کردم؟ی آن قلب را رها م دیبا ایآ م؟یتر بودکداممان محق 

  گریکه تا چند صباح د یکه جسم برادرم را در بر گرفته. خاک بردمی پناه م  یش کرده؟ به آن خاکخو
.  رمیخواستم بپذی ! نمتوانستمی کار من نبود، نم  نیخواهد بود. نه! ا نشیبدن نازن یشاهد فروپاش 

کنم. هرگز  شیمن پربها بود و حاضر نبودم رها یمانده برا یکه از وجودش باق یهمان جزء کوچک 
بود، رها   نمیزتری عز ادآوریو ضربانش  دیتپی داشت و پرتوان م ات ی را که هنوز ح  یقلب توانستمی نم

مثل او فکر کنم. بگذار  توانستمی شده بود. من نم دشیبسپارم که خانه جد یکرده و دل به خاک سرد
  تیکفا میداشته باشند، برابه من ن  یکه کار  نیاو در عالم خود باشد، من را با عالم او چه کار؟ هم

 : دم ینرم پرس یبا لحن  میتر شده بودآرام  یبعد که هر دو کم ی. لحظات کردیم

 خواهش ازت داشته باشم؟«  هی تونمی»م

 هم گذاشت تا جواب مثبت داده باشد.  یبلند کرده و نگاهم کرد. پلک رو سر
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موضوع خبردار بشه.   نیاز ا ی کسفعالً  خوامی . نمرمیروزها کجا م نینفهمه من ا انیکن تا پو »کمکم
  یکه بتونم ازش توقع ستین ینداره. آسنا هم تو سن یرو نداره. بابا حال خوب   شیمامان هنوز آمادگ

 داشته باشم.«

 را پاک کرد و توجهش به سمتم جلب شد.  اشکش

 برات بکنم؟«  تونمی کار م  ی»چ

 .ختمیر میرا گرفته و خواهش را در صدا دستش

درباره   دنیپرس . مثالً به بهونه سوالیتونی که م یرو پرت کن. به هر شکل ان یفقط حواس پو »تو
ساعت   نی . فقط حول و حوش هم رسهی که به فکرت م ی! هر طور دونمی گرفتن جزوه. نم ایها درس 

  فتهیکه پا نشه راه ب یبکش شی پ  یحرف هیبهش و  یکه زنگ بزن  نیفکرش رو منحرف کن. اصالً هم
 .«هیبرام کاف  بالمدن

رو و آورد و نگاهش را به روبه رونیدستانم ب انی نگاهش به چشمانم بود. دستش را از م مردد
 داد.  یعبور  یهان ی رهگذران و ماش

 کرد.« شهی کار م یچ نمی . حاال ببمینه؟ آخه االن که تابستونه و کالس ندار ای تونمیم دونمی »نم

 مکث کرده و دوباره نگاه به صورتم داد. یالحظه 

 .«ستیخوب ن  ادی. حالش زیانجام بد یکار  یخوای مامانت نم ی»برا

 دوشم انداختم. یرا رو  فمیجا بلند شده و ک  از

  یبخشآرام هیالزم باشه  دی. شابرهی م نیره خودش رو از بدا یطور  نیدکتر. ا مش یببر  دیکنم با »فکر
 .«کنهی رو نگاه م   وارشیو در و د نهیشی . شب تا صبح تو اتاق دادفر ممیبهش بد  یآور خواب  ای

 .میگرفت  شیقدم راه برگشت را در پهم به دنبال من بلند شده و هم ایهل

 .«فتهی ن ادشیکه  دیرو بردار  لشی. وسادیکن  یاتاقش رو خال  »خب

 .میپا ریز ن یبود و نگاهم به زم فمی بند ک یدستم رو کی
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به چهار نفر   میداد میناراحت شد. گفت یکل  دیفهم ی. همون لباساش رو هم برداشتن، وقتذارهی »نم
قبول کنه  خوادی . نمکردی م یقرار ی و ب رفتی بشه؟ اما به خرجش نم  یبمونه که چ نجایآدم مستمند. ا

 دادفر به اون خونه برگرده.« ستینقرار  گهیکه د

 آرام به حرف آمد. یاو بعد از لحظه دیکش یآه

از   یادگار ی هیباز حداقل مادرت  گمیخودم م شیمن هم نبودنش سخته، چه برسه به مادرت. پ  ی»برا
که جز   یمن چ  یرو که کنارش بوده تجسم کنه. ول  ییخودش روزها  شیاون داره که نگاهش کنه و پ

خاطره مشترک هم باهاش نداشتم که دلم رو خوش کنه. عشق  هی یندارم. حت  یچی سنگ قبرش ه
 که فقط حسرتش برام موند.«  یسرانجام ی ب

 گفتم:   یآشکار  یبه طرفش چرخانده و با ناراحت  سر

 واقعًا متأسفم!« »من

 لبش نشست.  یرو  یتلخ  لبخند

 من بود که نتونستم افسار بهش ببندم.« یاغیدل   نیا ؟یدار  یر یتو چه تقص  ؟یچرا متأسف »تو

 بود. نشیافتاده و چهره غمگ ری سر ز یرو نگاهم

 .« کردمی م یکار  هی  دمیفهمی زودتر م  »اگه

 ...«ی. تو انقدر بهش وابسته بوددونمی م دی»بع

 کنه؟«ی کار م  یدر خونه ما چ ه؟یک »اون

در   یکه جلو ین یمامان را گرفته و به طرف ماش  یبازو ری ز انیچرخاند که اشاره کردم. پو یبه جهت سر
 . قدم تند کرده و خود را به آنها رساندم. آمدیپشت سرشان م انی. آسنا گربردی پارک بود م

 د؟«ی ری شده؟ کجا م ی»چ

 به ما دو نفر انداخت و آرام گفت:  ینگاه انیپو

 درمونگاه.«  برمشیرت رفته باال. مماد »فشار
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 مامان را در دست گرفتم.  گرید یبرده و بازو   شیپ دست

 . ممنون از زحمتتون.«رمیباهاش م  »خودم

 نگاه کرده و گفتم: ایهل به

 م؟« یتنها نباشه تا ما برگرد یآسنا بمون ش ی پ شهی! ماجانی»هل

بدون توجه به  انی. پومیشد ری عقب جاگ یصندل  یتکان داد و من و مامان رو  دییبه تأ یسر  ایهل
 بستن کمربندش با همان لحن آرام گفت:  نیحرفم در جلو را باز کرده و نشست. ح 

 هم همراهتون باشم ضرر نداره.« »من

 : دم ی. متعجب پرسکردی را به راننده داد که دادفر در آن کار م  یدرمانگاه آدرس

 هم هست.«  کتریدرمونگاه نزد د؟یری ماونجا  »چرا

 مقابل بود، جواب داد: ریآنکه سر به طرفم بچرخاند همان طور که نگاهش به مس بدون

  ی. جامیاز دکترهاش هماهنگ کردم که معطل نش  یکی دادفر اونجا مشغول به کار شدم. با  یجا »به
چه  فهممی . واقعًا نمادیه نظر نمحالشون خوب ب ادی. مامانتون زمیمنتظر نوبت بمون دیبا میبر گهید
 د؟«یذاری وجود داره که هر روز تنهاشون م تیموقع نیبه خانواده تو ا ی دگ یمهمتر از رس یکار 

تا    اوردی دوست داشت سر از کارم در ب شتریمن ب دیکرده بود. از د انیلب ب ریز  یآخر را با خشم  جمله
ام افتاده بود، شانه یکه رو یبه چشمان بسته مامان و سر   یام باشد. نگاه کوتاهنگران خانواده نکهیا

 جواب دادم:  د،یدی که گرچه او آن را نم یانداخته و با اخم 

 م هستم.«از شما دلسوز خونواده  شتریب  دیباش »مطمئن

 بدون نگاه کردن به من گفت:   زیتمسخرآم  یپوزخند و لحن همراه

 .«دمید نیاز ا ریغ گذره،یده دوازده روز که از رفتن دادفر م  نیا تو ی»ول

نبود   یگاهیرا نداشت. در جا یکار  نیکند. حق چن  فیتکل نیمن تع یکه بخواهد برا دادمی نم  اجازه
 سؤال ببرد.  ری ز شی ام به خانواده و دادفر را با قضاوت نابجاعشق و عالقه زانیکه بخواهد م
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. در ضمن قبالً هم گفتم میمسائل صحبت کن نیباشه درباه ا یمناسب  تیاالن موقع کنمی نم  »فکر
 شما...« ستین یاز یم به خودمون مربوطه و نمشکالت من و خونواده

 گفت:  یعصب  یچرخاند و با لحن سر

 .« نجاستیهمه هوش و حواسم ا یربوطه وقتمن هم م »به

 یتر آرام  یگفت که متوجه نشدم. با صدا یز ی لب چ ریکرده و ز یاچشم باز کرد. ناله  یالحظه  مامان
 گفتم:  د، یچرخی ما م  یرو به او که سرش را به عقب گردانده و نگاهش رو

ها حرف  نیا  یو نه جا دیرو انتخاب کرد یمناسب  تیوقت بهتر. نه موقع هی یبرا دیبحث رو بذار نی»ا
 .« نجاستیا

 گفت:  زدی کالمش موج م انیکه م ینشست و مجدد نگاهش را به جلو داد. با خشم  صاف

 .« ارمیب ر ی شما رو گ دیکنم و وقت مناسب از د داتونیاگه موفق بشم پ »البته

در   یهر حرفم جواب یرابوده و ب  یبه شدت عصب   دیرسیدادم جوابش را ندهم. چون به نظر م  حیترج 
اندازه   نینبود. تا هم  یکار درست  هاهیها و گالحرف  نیا دنیکشش یداشت. در حضور مامان پ  نیآست

ان یشده باشد. پو مانیهاتا چه حد متوجه حرف  حالی و ب اریهوشمهیهم مشخص نبود، مامان  ن
.  میکمک کرد تا داخل درمانگاه برومامان را گرفت و  یرا حساب کرده و در عقب را باز کرد. بازو  هیکرا

را پرداخت    تیزی رفتم تا خودم و  رشی مامان را گرفتم اما زودتر از او به سمت پذ گریمن هم طرف د
  شیبود پ ده یپرس هک ینشاند، پشت سرم آمد و در جواب منش ی صندل  یکنم. بعد از آنکه مامان را رو

همراه با  یاز جا بلند شد و سالم  دنشیبا د ینام دکتر را آورد. منش م،یبرو میخواهی کدام دکتر م 
 داد:  حی اما اخم کرده توض انی لبخند به او کرد. پو

 . میدار یاورژانس ضی دکتر هماهنگ کردم و گفتم مر »»با

 داخل. دییبعد شما بفرما  رون،ی ب ادیب ضشونیمر دیاجازه بد »»بله

  یگفتم به تازگ یداد و وقت صی استرس تشخ  لیشار باال به دلمشکل مامان را ف نه،یبعد از معا دکتر
 کرد و گفت:  هیبرادرم فوت کرده، در جواب تنها به آرامش توص
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. اگر  دیداشته باشن. اما مرتب فشارشون رو کنترل کن ازیکه به دارو ن  ستین یمشکلشون در حد »فعالً 
کنن. در   زی تا آرامبخش براشون تجو  دیدکتر روانپزشک ببر شی پ دیدار بود، باباال رفتن فشارش ادامه

هم   شونه یغذت یحال رو نی. اما در ع یباشه تا جسم  یروح   شتریب شونیناراحت ادیواقع به نظر م 
 چرب کمتر مصرف کنن.«  یو نمک و غذاها دیکنترل داشته باش 

. در راه به  میدربست گرفته و مامان را به خانه برگرداند نیدرمانگاه دوباره ماش  از آمدنرون ی از ب بعد
 : دمیافتاد و پرس  ادمی

 مامان حالش بد شده؟« دیدیاز کجا فهم  یول تونی بابت همراه »ممنون

  یبه راحت توانستی را که در وجودش بود، نم   یداشت در آرامش صحبت کند اما خشم یظاهر سع به
 پنهان کند. 

بهشون تا اگه  زنمی در خونه و سر م  امیم  ای رمیگی باهاشون تماس م  یاحوالپرس یاوقات برا یاه»گ
 هیرو برداشت و داشت گر یدارن براشون انجام بدم. امروز که زنگ زدم خواهرتون گوش  یدیخر
صورتشون   یاز قرمز  دمیرس یکار کنه. وقت یچ دونستی که مامانم حالش بد شده و نم کردیم

 ینکرده مشکل حاد یکنه که خدا شوننه یدم فشارشون رفته باال. فکر کردم بهتره دکتر معایفهم
 با دکتر درمانگاه تماس گرفتم و قرار گذاشتم.« نیهم  ینداشته باشن. برا

قاطع و   نیهم ی. برامییای از پس اموراتمان برب میتوانی بدون کمک او هم م فهماندمی به او م دیبا
 جواب دادم: محکم 

هم   یدیکنم. هر خر  یدگ یخونه رس یبه کارها تونمیاما خودم م دیدیهم ممنونم که زحمت کش »باز
 .«دیشما خودتون رو به دردسر بنداز  ستین  ازی. ندهی الزم باشه بابا انجام م

و   دانستی م اینداشتم  مانیبه حضور و دخالتش در زندگ یاعالقه چیه دیفهم ی واقعًا نم دانمی نم
خشک و   یکند. لحنش بر خالف صدا لی خودش را تحم خواستی نداشت و به زور م  شیبرا یتیاهم

  یقیدقا تی راحت بود و از آن عصبان  الشیخشن من آرام بود. انگار حاال که من در کنارش بودم خ
 نبود.  یخبر  شیپ

 کرده باشم.«  یهر حال دوست داشتم در نبود دادفر کار  »به
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مامان را   یبازو ریشدن ز ادهیرا حساب کرده و بعد از پ هیدوباره زودتر از من کرا دم یسبه خانه ر یوقت
بابت ماندن و معطل شدنش تشکر کرده و رو به  ای. از هل مشیگرفت و کمک کرد تا طبقه باال ببر

 گفتم:  انیپو

 که تنها نباشه.«  دیخواهش کنم تا خونه همراهش باش تونمی. مشهی م کیداره تار »هوا

 فورًا گفت:  ایهل

 .«ادی نم شی پ یمشکل  که،یمون نزد. خونه ستین  یاز ی»ن

 تکان داد و آرام گفت:  یبود، سر  شیهاطور که نگاهش به کفش  همان

 .« میریندارم، با هم م ی»مشکل

تختم بخوابد. به آسنا گفتم   یمان رو شدن در خانه، کمک کردم مابا آنها و بسته  یاز خداحافظ بعد
 ییشام غذا یلباسم به آشپزخانه رفتم تا برا ضیبماند و مراقبش باشد. خودم بعد از تعو ششیپ

 دنید ر یخ زا توانستمی . نه مکردمی م دایمعضل پ نیا یبرا   یراه دی. باشدی طور نم نی. انمیتدارک بب
غافل   گری د یبه مامان کرده و از کارها یدگ یتمام حواسم را صرف رس  شدیآن جوانک بگذرم و نه م

 نیا یبرا   یدرباره مامان صحبت کرده و به کمک هم راه حل یگرفتم شب با بابا جد میشوم. تصم
 .میکن دایمسئله پ

 

 *** 

 

نداشتم.  تمیوضع  ریبه تغ یل ینگاهش را حس کردم اما تما ینیو سنگ  دمیشن  ییپا یصدا
آمده بودم و با   نجایبگذارم. حاال که تا ا رونی ب مارستانیپا از ب ش،یصدا دنی بدون شن متوانستی نم

  یصندل  ی. روگشتمی برنم  یکنم، دست خال دایوجود نبودن مادرش توانسته بودم به داخل بخش راه پ
 .فشردمی دستانم با تمام قوا م انیرا م  یپزشک  یزده و گوش چمباتمه

 ؟« ینشست  نجایانقدر ا ینشد »خسته
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مژگانم بود که نگاه به صورت    یرا باال گرفته و چشمان قرمزم را به او دوختم. نم اشک هنوز رو سرم
مانده و   رهی چه گفته. خ  دمیو نفهم کردمی م ریس یگر ید ی ایجوان و شاداب دکتر بخش دوختم. در دن 

 دوباره به حرف آمد:  د،یاز من نشن ییصدا یندادم. وقت یجواب

 .« دنشید یبهت اجازه بدم، بر  تونمی نم »من

افتاد.  رونی از گوشه چشمم ب یزدن قطره اشک طور که نگاهم را به او دوخته بودم، بدون پلک  همان
 مشتم گرفته بودم، باال آورده و نشانش دادم.  انی را که محکم م  یپزشک  یگوش

 ندارم.«  شیقلبش رو گوش بدم. کار  یصدا خوامی م »فقط

تر از  نرم  یموضع داده و کم ری ام دلش را به رحم آورد که تغچهره  ایمظلومانه بود  میصدا دانمی نم
ام مقاومت کند که در کمال  نتوانست در برابر درخواست عاجزانه دیقبل شد. به نظرم رس یلحظات 

 صداقت گفته بودم. 

ممکنه آلوده باشه.   بت،یرو هم بذار تو ج   تی. اون گوشقهی دق کیفقط  ی! ولمیخب! پاشو بر  یلی»خ
 .« دمیبهت م گهید یگوش هیمن 

افتاده از چشمانم را پاک کرده و   رونیاز جا بلند شدم. با پشت دست قطره اشک ب  حرفی و ب بالفاصله
خود دستانم را پاک کرده   الیبه خ دیتا شا دمیچپاندم. کف دست به مانتو کش بمی را درون ج یگوش

ماندم.   ترو منتظر اجازه دک ستادهیا یدر ورود یجلو حرکتی ب آماده به خدمت،  یباشم. مثل سرباز 
قلبش   یکوتاه کنارش قرار گرفته و به صدا ی لحظات یداد اگر چه برا تیکه باالخره رضا شدی باورم نم 

تپش قلب   یوارد آن اتاق شده و صدا خواستمیبار بعد از رفتن دادفر بود که م نیگوش دهم. اول
نداده بودند.  تی رضابشنوم. هر بار آمده و هر چقدر التماس کرده بودم  یدیجد  نهیدادفر را در س

  کباریدست لباس  کیبرود. از پرستار بخش خواست   دنشیبه د یکس  دیخطر دارد و نبا گفتندیم
 مصرف به من بدهد و رو به من گفت: 

 یلحظه بر  هی دمینتقل بشه، بهت اجازه منسبتًا بهتر شده و قراره به بخش م تشیوضع »چون
تماس   نیبا کمتر  یو به راحت ادیم  نییبدنشون پا ی منیا ستمیس یوندیپ ی مارای. وگرنه بدنشید

 یو براش بهتره نفهمه اومد دهیبشن. در ضمن االن خواب یممکنه دچار مشکالت جد یاآلوده
پس مراقب باش   بره،ی و تپش قلبش رو باال م ستی براش خوب ن یجان یه  نیتروچک باالسرش. ک

 .« ینکن دارشیب
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 گفتم:  یتکان داده و با نگاه قدردان  دییبه تأ یسر 

و   رمیروح م هیاومده. مثل  دنشید یمتوجه بشه کس ذارم ی نم دیراحت باشه. مطمئن باش  التونی»خ
 .«هیقلبش رو گوش بدم، برام کاف  یکوچولو صدا هیکه   نی. همگردمی برم

تا من زودتر به  دهیکه حاضر نبود کنار کش گشتی صورتم بود. دنبال چه م یرو رهی خ شنگاه
دستش را جلو   انیشده که لباس م   یمن طوالن  ینگاهش رو دیام برسم. ظاهرًا پرستار هم فهمخواسته

 آورد و گفت: 

 دکتر!«  یآقا دیی»بفرما

 خورده و به خود آمد. رو به پرستار گفت:   یجوان تکان دکتر

 اجازه دارن برن داخل.«  قهیدق هیآماده بشن و فقط  شونی»ا

 را نشان داد و گفت:  یجهت   پرستار

 بپوش.«   ذارمیها رو که برات ملباس  نی. بعد اریدوش بگ »برو

کردم. دوال شده و لباس درون   میهاآوردن لباس  رونیکه نشانم داد، رفته و شروع به ب  یاتاقک  داخل
 گذاشت.  داخل اتاقک  یسکو یدستش را رو

 .«ششی مادرش هم نرفته پ یتو. تا حاال حت  یکه بهت اجازه داد بر  بهی »عج

 افتادم. یمطلب ادی ناگهان

 نبود؟« نجایچرا امروز مادرش ا ی»راست

 به عقب برداشت.  یقدم

که مادرش   ارنی ب لهیمقدار وس هیچون دکتر گفت قراره به بخش منتقل بشه، رفتن  یبودن ول »اومده
 بمونه.« ششیپ یتر ی ن بتونه مدت طوال
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را  میگذاشته بود موها میکه برا ی مصرف کباری آمدم. با حوله  رونیگرفته و ب  یع یمختصر و سر دوش
رنگ    یکه همراه لباسها بود پنهان کردم. لباس آب یکاله ان یدارم را منم یخشک کردم. با زحمت موها

 به طرفم دراز کرد و گفت:  یپزشک یگوش کیرفتم. پرستار  رونی را تن کرده و ب

 نشه.«  داریبرو تو که ب   »آروم

. انگار دادفر دوباره پا  اورمیبال در ب  خواستمی م  یرا از دستش گرفتم. از خوشحال  یگفته و گوش  یچشم
بودم. دست و دلم   زدهجان یبا او تازه کنم. به همان اندازه ه یدار ید خواستمیگذاشته و م ایدن نیبه ا
راه بدهند چه برسد   خشمن را داخل ب شدی باورم نم  ی. حتداشتمی محکم قدم برم  دیاما با دیلرزیم

  نمشی دادند بب تی رضا اریو خواهش و التماس بس  یبه آنکه بتوانم به اتاقش بروم. حاال که با سخت
  تیقلبش نها یصدا  دنیتا از شن شدمی به خود مسلط م  دی. باکردمی را خراب م  تی موقع نیا دینبا

 نی. اکردمی خرابش م  دیهمه منتظرش بودم به دست آمده و نبا نیکه ا یااستفاده را ببرم. لحظه 
  یقیدقا  یبه ثمر نشست هر چند برا امی داد. سماجت و پافشار  جهی همه آمدن و رفتنم باالخره نت

  ییفرصت طال نیاز ا دیدردمندم دل دکترش را به رحم آورد که اجازه مالقات داد. با افهی ق دیکوتاه. شا
 . کردمیبه نحو احسن استفاده م

. سر  دادی نشست که ضربان قلبش را نشان م یدستگاه یکه داخل اتاقش گذاشتم نگاهم رو پا
صورتش را پوشانده بود.   یاچند روزه  شیبودمش ر دهیکه د  یچرخانده و نگاهش کردم. مثل روز اول

گرفته بود.  هیو قلب برادرم را هد دهیراز کشتخت د یالغر اما بلند قامت با چشمان بسته رو  یجوان
فرو رفته و چهره   یهااز من و دادفر بزرگتر بود اما گونه یمادرش حدود دو سه سال یهاطبق گفته 

بودمش  دهیکه د ینداشت. البته نسبت به روز اول یجوان   ینشان از طراوت و شاداب اشدهیپررنگ 
گرفته  یاارهجان دوب   گذشتیم دی قلب جد افتیبهتر شده بود. احتماالً بعد از دو هفته که از در  یلیخ
نفس   یصدا  دمیترسی م یشدم. حت کیبه او نزد صدای شده. آرام و ب قیبه وجودش تزر  ییروی و ن
  یو خوابش را مختل کند. قبل از جلو رفتن سر گوش دهی ضربان قلبم به گوشش رس یصدا ای دنمیکش

  ییلباسش در جا یرا از رو یگوش  گریشده و سر د کینزد اریبس  اطیکردم. با احت یرا در گوشم جا ساز 
گذاشتم که قلب برادرم را در خود نگه داشته بود. چشم بستم و به آهنگ خوشش گوش سپردم. غرق  

 یهای و باز  یشاد ادیفر  یبودن با دادفر. در خلسه حضور او فرو رفتم. صدا یایشدم در رو
که از ترس   ییدر شبها نمیبرادر نازن   یدر گوشم نشست. نجواها یک یآن لوله پالست انیمان از مکودکانه 

تا دوباره به خواب روم، در سرم   خواندیم ییالال می و برا بردم ی شده و به آغوشش پناه م داریب
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آورد. چه زود  رونیو کوتاه ب  نیر ی ش یاینشست من را از آن رو میبازو یکه رو یشد. دست ندازان یطن
فهماند که وقت رفتن است. به    وتخت اشاره کرد  یرو  دهی. با سر به پسر خوابدیرس انی فرصتم به پا
 عقب قدم برداشته و از او دور شدم.ناچار عقب 

 

 *** 

 

نکنه. چشم بهم  یقرار ی تا مامان انقدر ب گهیمحل د  هی می. برمیخونه بر نیبه نظرم بهتره از ا  »بابا 
روز تو خونه  شتریخودمون و مامان ب یدنبال کارها میریمون متابستون تموم شده و هر کدوم  میبزن

 مراقبش باشه.« یک یکرده و الزمه  دای . حاال هم که مشکل فشارخون پمونهی تنها م 

بابا آماده کردم تا بتوانم راحت با   یگذاشته و صبحانه را برا یاهآشپزخانه کوچکمان سفره دونفر  یتو
 او صحبت کنم. 

 دخترم؟«  میبر میتونی م  »کجا

 گذاشته و گفتم:  شیرا جلو یچا استکان

 دادفر نندازه.« ادی که مامان رو  ییجا. هر جا »هر

 خودش درست کند.  یبرا   رینان و پن یابرد تا لقمه   شیست پ. دختمی ر شی شکر در چا یکم

تا   دی محل جد هی می. برزننی بهش سر م  ی. گاهشناسنی مامانت رو م  هاه یباز همسا  نجایا »آخه
 .«کشهیبخواد آشنا بشه، طول م

 . زمی بر یخودم هم چا یدستش گذاشته و بلند شدم تا برا  یمربا را هم جلو ظرف

باعث   شتری . تازه، بودن  اونها بدنشید انیکه نم قهی. دم به دقستنین ششیاما مدام که پ »درسته،
محل  هی  می. اما اگه برپرسنیو ازش سؤال م ندازنیم  ادشی ی. هشهیخاطرات دادفر م یادآور ی

کنه.  ش کنکاش تا بخواد درباره  شناسهی دادفر رو نم ی. کسادیبا نبودنش کنار ب تونهی تر مراحت  دیجد
 .« خورهی. کمتر غصه مفتهی م ادشیکمتر به  یجور  نیا
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  ینعلبک ی . استکان را رودیگذاشته بودم باال کش شیکه جلو ییاز چا یبه فکر فرو رفته بود. هورت  بابا
 درهم گفت:  یاگذاشت و با چهره 

شده. خوب    یم یقد نجایا م؟یبخر گهیخونه د هی میتونیخونه کجا م  نیبا پول ا یکنی رو نم  نیا »فکر
آپارتمان   هیمتراژ  نی با هم میکه دوباره بتون ستین یاکه بابتش ب دن به اندازه  ی. پول رهی فروش نم

 .«میبخر گهید

 با مربا درست کرده و به دستش دادم. یالقمه

 میست یتر باشه. بعد هم مجبور نارزون متشی که ق ییجا هی میری . مترن ییپا یها محله میری م »خب
 .« هیاتاق هم داشته باشه کاف هی. میاندازه بخر نیبه هم یآپارتمان 

 فکرکردن گفت:   یارا گوشه لپش گذاشت و بعد از لحظه  لقمه

 .«شهی شما سخت م یو آمد برا  »رفت

 گفتم:  بشی ترغ یبرا یمیمال یگذاشتم. با صدا شیپا یشده و دست رو کی به او نزد شتریب  یکم

. بهتر از  میبش  داریکم زودتر از خواب ب هی دی. فوقش بامی ایاز عهده خودمون برب   میتونی ! ما م»باباجون
 .«میبهتر شدنش انجام بد یبرا ادی از دستمون برن یکار  چ یو ه میکه شاهد حال خراب مامان باش  نهیا

 را که کنار دستش گذاشته بودم به دهان گذاشت.  یابه دو طرف تکان داد و لقمه آماده یسر 

 نیندارم رو پول ا  یکرد. من پول یکار  شهی م  نمیکم پرس و جو کنم، بب هیباباجون! بذار  دونمی »نم
 .«میکن  دایپ میتونی م  متی ق نیبا ا  ییجا نمی بب دیخونه بذارم. با

 گفتم:  نان یده و با اطم درست کر یاخودم لقمه  یبرا

که نگران  میندار ی. رفت و آمد آن چنانمیندار یهم باشه ما مشکل ترک یکوچ یجا هیاگه  ی»حت
. ارزهی به زحمتش م  دی. باور کندیکنار بذار  دینقل و انتقال با یبرا  یمبلغ هی. فقط میاری جا کم م  میباش

 تره.«مهم  یز یمامان از هر چ  یسالمت

 دردمند گفت:  یو با نگاه  دیرا سر کش  شیجرعه چا  نیآخر
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و   امی در توانم باشه از عهده مخارجش برب  دیبا یول ستمیباباجون! من هم که مخالف ن دونمی»م
 شرمنده شماها نشم.« 

 به صورت مهربانش زدم.  یاو بوسه دهیرا جلو کش خود

 تا شما...«  کردمی م دایکار پ ییا ج هی تونستمی. اگه مد یحرف رو نزن نیشرمنده باشه. ا »دشمنتون

 لبم گذاشت و گفت:  یاشاره رو انگشت

ندارم. خدا بهم توان بده که رو    غیمنه و تا جون دارم در فهی وظ  هانهیهز نینشنوم! ا گهی! دسی»ه
 .« شتونیباشم پ دیسف

 . دمیچی پ شی داده و دست دور بازو هیاش تکبه شانه سر

 . فعالً مشکل مامانه.«دیدیبابا جونم. رو سف دی»هست

 و از جا بلند شد.   دیبه سرم کش یدست

 .«میکن  دایپ  یمناسب  یجا میبتون دوارمی. امسپارمی چند نفر م »به

 به اطراف خانه چرخاند. یاز خروج از آشپزخانه سر  قبل

 کجاست مادرت؟ دوباره رفته اتاق دادفر؟« »حاال

 مامان بزنم.  به یهم بلند شدم تا سر  من

 .«شهی. روز به روز داره بدتر م شمی نم فشی ! حر»آره

 *** 

 روشن. باالخره آوردنش تو بخش.« »چشمتون

 . زدی برق م یچشمانش از خوش واقعاً 

 .«یقلبش رو هم گوش کرد یصدا   یرفت دمیآوردنش. شن شی. آره دو روز پ زمیروشن عز »دلت

 لبم نشست.  یرو ین یری آن لحظه لبخند ش یادآور ی از
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التماس کردم که اجازه بدن فقط از پشت   ی. کلدادنی. اولش که راهم نم اوردمیطاقت ن گهی! د»بله
 نیبه ا  دوننی شون من رو شناختن و مهمه گهیندارم. پرستارها د شینگاش کنم. گفتم کار شهیش

شدن برم    یداد و راض دهیعق  ریکترش تغ شد د  یچ دمی. بعدش خودم هم نفهم امیکوتاه نم  یراحت
 .«دنشید

من را   خواستی فقط م  اینواز بودم گوش  یآن صدا دنیحس کرد که تا چه حد محتاج شن دانمی نم
 نگاهم کرد. یکند. با مهربان می خودش سه  یدر خوش 

 ؟«یقلبش رو گوش بد یصدا یهم دوست دار  »باز

 لبم نشست.  یرو یبزرگ   لبخند

 و پرسش؟ من که از خدامه.« یک ی»ن

 گفت:  یاانه یگذاشت و با لحن نرم و دلجو میزانو  یرو دست

تو اتاق.   ی ایب کنمی . اون موقع صدات م برهی کم صبر کن، داروهاش رو که بخوره خوابش م  هی »پس
 .« دنشید یبر  دنی وگرنه اجازه نم یر یقبلش دوش بگ دیبا یول

 م. سرم را تکان داد جانی و ه  یحالخوش  با

 ندارم.«  ی. مشکل دمیالزم باشه انجام م  یهر کار  »باشه

 داد. هیتک یصندل  ینشسته و به پشت  صاف

 چطوره؟ بهتر شده؟« »مامانت

 تکان دادم. یتأسف سر  با

. تمام  می خونه رو عوض کن  می. به فکر افتادشهی روز هم داره بدتر مروزبه  چ،یه شهی . بهتر که نم»نه
 .« میشی نم فشی جوره حر چیه گهی. دکنهی مدت خودش رو تو اتاق دادفر حبس م

 صورتم نشست.   یو نگاه گرمش رو  دیکمر به طرفم چرخ از
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آدم   یتنها راه حل باشه. گاه نیا دیشا دیآرومش کن یاگهیجور د دیتونی نم  ی. وقتهیخوب   »فکر
 یاچاره مید یپسرم حاد شد د یمار یب یبگذره. ما هم وقت  زانشی عز شیآسا یبرا ییزایچ هیمجبوره از 

 .«مینقل مکان کن  نکهیجز ا میندار

 گفتم: یآرام و نگران یانداخته و با صدا نیی پا سر

 .« خرنی نم  یخوب  متیو به ق هیمیممکنه پولمون نرسه. آپارتمانمون قد گهیبابا م  ی»ول

 . دستانم گذاشت که در هم گره کرده بودم یرا رو دستش

منطقه  هی  دیبر دیرهام شروع شد دکترها به ما گفتن با  یمار ی ب ی. وقتمیهم مشکل شما رو داشت »ما
 میو رفت میفروخت میو نداشت  میداشت ی. ما هم هر چدیشهر دور باش یخوش آب و هوا و از آلودگ

راحته که رهام کمتر   المونیاز مرکز، اما در عوض خ می کم دور شد هی. میدیخونه خر هیشهر  هیحاش 
بشه.  دایپ ی مناسب یجا دیشما هم شا یبپرسه برا گمیبه باباش م یخوای. اگه مشهی دچار مشکل م 

 آشنا داره.«  یبنگاه

 شدم. لیبه سمتش متما شتریب  یخورده و از خوشحال  یتکان  زدهذوق 

امروز صبح با بابا حرف زدم. همه  نی. همیرو روا کرد! چه زود حاجتم ای! خداشه؟ی م یعنی! »واقعاً 
 نگرانشم.«  یلیمامان. خ  تی فکر و ذکرم شده وضع

 دستم زد و با لبخند گفت:  یضربه آرام رو چند

 ؟«یومدیپسرم ن  دنیهر روز به د گهیاول د یمثل روزها نهیهم یبرا »پس

نهفته در کالمم  یاما غم  جانیحاصل شود با ه  یفرج   دیتکان داده و خرسند از آنکه شا دییبه تأ سر
 گفتم: 

. مجبور بودم خونه  ادیتنها بذارم. خواهرم هم از عهده همه کارها برنم تونستمی ! مامان رو نم»بله
  ای کنهیه مدادفر رو نگا یهاعکس  ایگوشه زل زده و  هی. تمام مدت  کنهی نم یکار  چیبمونم. مامانم ه

رو   شه یروح نهیبی م یطور  نیشسته. آسنا هم که مامان رو ا  ی. کالً دست از زندگرهی ور م لشیبا وسا
 باخته.« 

 بلند شد و گفت:   شیجا از
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 براتون بسپره.«  گمی. بهش مادیم گهیساعت د هی. پدرش تا شهی شاءاهلل درست منخور! ان »غصه

 از او سر پا شدم.  تی هم به تبع من

 .« دیکنیممنون، لطف م  یلی»خ

 گذاشت.  میبازو یرو دست

 آماده باش.«  ری اگه خوابش برده صدات کنم. تو هم برو دوش بگ نمیبب   »برم

بار   نیپا به اتاقش گذاشتم. ا اطی کرده و با احت یرا ط   یهمان مراحل قبل  گریبار د  یحالخوش  با
آرام جانم بود.  یینواز قلبش گوخوش و روح  یمانم. صداکنارش ب  یتر یزمان طوالن  توانستمیم

  یخشبروح  یکه انرژ   نیریخوش و ش  یادیممکن نبود، اعت میبخش براآرام  نیبودم که ترک ا  یمعتاد
.  چدی در گوشم بپ شیهاخنده یاش را تجسم کنم. تا صدا. چشم بستم تا چهره کردی م قیبه جانم تزر
. چشم  دیچیدر گوشم پ  یقیموس یدفعه صدا کیاز حضورم در اتاق نگذشته بود که  یادیهنوز مدت ز

شدنش   داریاست. با سرعت از اتاق خارج شدم تا مبادا باعث ب  لمیموبا یصدا دمیباز کردم و فهم
به خانه  خواستی حالت سکوت بگذارم. آسنا بود و م یرا رو شی شود. چطور فراموش کرده بودم صدا

 هابه یسرزنشش کرده بودم که چرا به غر یدوباره حالش بد شده بود. بابت دفعه قبل کل  برگردم. مامان
 افتاد بالفاصله خودم را خبر کند.  یرو انداخته و گفته بودم هر اتفاق

بردار تا نصفه   وانیل هی. تو هم رسونمی و فورًا خودم رو م رمیگی اسنپ م هی. امیبرم. االن م »قربونت
بده مامان    یخوب هم زد یو وقت  زی هم شکر توش بر کی قاشق کوچ  هیرو آب.   شهیو بق   زیبر مویلآب

 کن.«  وردستش د یها رو هم از جلو. عکس امیزود م زم،یعز ستین یز یبخوره. نگران نباش. چ 

 : دینال  هیگر انیم

 .«کنهی و ولش نم  دهی. سفت چسبذارهی نم »آخه

 میهابا عجله لباس  زدمی ام نگه داشته بودم و با آسنا حرف مکتف و شانه  نیرا ب یطور که گوش  همان
  نییها را پاکردم. به سرعت پله  یو اشاره خداحافظ  مای را عوض کرده و از خانم رهنورد مادر رهام با ا

لحظه دوباره   کی. اما دمکرده و به راهم ادامه دا یبرخورد کرد. عذرخواه یکه تنم به تن مرد رفتمیم
همان پسر    هیزد و از کنارم گذشت. چقدر به نظرم شب میبه رو  یبرگشته و نگاهش کردم. او هم لبخند

. آن لحظه فرصت  دانمی از بستگانش بود، نم دیترش. شاتخت بود، فقط نسخه مسن  یرو دهیخواب
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تماس گرفته و حال مامان را   بارچند  ری کنکاش نداشتم. با عجله خود را به خانه رساندم. در طول مس
بهتر شده بود. اما حاال معضل  دنمیمؤثر واقع شد و قبل از رس  وی. خدا را شکر شربت آبلمدمیپرس
کردن خانه   دایپ یده رهنورد براکه از خانوا گفتمی به بابا م دیچطور با دانستمی داشتم و نم یدیجد

. تنها  کردمی م شانی به هم معرف د یچطور با کردندیم دای مناسب پ  تی با قم  ییام. اگر جاکمک گرفته 
به  دنیموضوع اطالع نداشت. به محض رس نیاز ا یگر یبود و کس د ایراه چاره کمک گرفتن از هل

دارم.   ازین اشی فکر که به هم دیایمان به ندارد به خان یخانه با او تماس گرفته و گفتم اگر مشکل
باز کرد. در حال  شی. آسنا در را به رودیاز راه رس ایلمشغول آماده کردن مواد کتلت بودم که ه

 کردم. شی آورده و صدا رونیبا آسنا بود که سر از آشپزخانه ب  یاحوالپرس 

 .«شم یپ ای ب اری. مانتوت رو در ب نجامیمن ا ای»هل

 : دیو با سر چرخاندن به سالن پرس  ستادیدر آشپزخانه ا کینزد

 کجاست؟«   »مامانت

 کردنش کف دستم گفتم: پهن   نیکتلت برداشته و ح  عیاز ما یکم

 .« رونی ب ادیاز اونجا ب  ستیحاضر ن گهیسره تو اتاق دادفره. د هیباشه.  دیبا  »کجا

 .« شتیپ امی کنم، بعد م یباهاش احوالپرس   »برم

وارد آشپزخانه شد چشمانش سرخ   یها را سرخ کرده بودم. وقتاز کتلت  یم یشد و ن یطوالن  برگشتنش
 به صورتش زد.  یرفت و آب  نکیبود. به طرف س نی و صورتش غمگ

 آب بردارم؟«  خچالیهست از  »اجازه

 و نگاهش کردم.  دهیطرفش چرخ  به

 .«خوادی اجازه نم »بردار،

 داده و گفت:  هیپشتش تک  نتیچکان قرار داد. به کابآب  یآب آن را شسته و رو  یوانیاز خوردن ل بعد

 ؟«ی بگ یخواستی م ی»چ
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چشم و ابرو به آسنا که همان لحظه وارد آشپزخانه شده بود اشاره کردم تا سکوت کند. آسنا رو به  با
 : د یمن پرس

 ؟«یخوای نم  »کمک

 باال انداختم.  یسر 

 .«د یبشقاب هم ببر با مامان با هم بخور هیبذار.  وهیم ا یهل یبرا یدستش یپ هیفقط تو  »نه،

 و چاقو گفت:  یدستشی آوردن پ رونیب  نیح

 .« خورهی نم  یز یکه چ »مامان

 دادم: میتحکم به صدا یکم

 .« میکه به حال خودش بذار شهی الش دهن مامان هم بذار. نمبخور، البه   »خودت

را همراه خود به اتاق برد. دستم را شسته و با   یک یآماده کرد و  وهیدو ظرف م  زدی طور که غر م  همان
 دادم: حی توض  ایها شدم. پشت به هلو رو کردن کتلت  ریمشغول ز ر یکفگ

 رهام...« دنید یبرا مارستانیرفته بودم ب   »امروز

 را قطع کرد:  حرفم

 !« »رهام؟

 . دمیبه دست به طرفش چرخ  ر یکفگ

 ه.« پسره که قلب دادفر رو گرفت »همون

 باال انداخت.  ییابرو زیآماستفهام 

 !«»آها

 دقت نگاهش کرده و ادامه دادم: با
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کنن.   دایتو محل خودشون برامون پ یابتونن خونه  دیآشنا داره و شا یگفت همسرش بنگاه  »مادرش
 .«ده یو بهم خبر م کنهیگفت باهاش صحبت م

 اد؟« ی از من برم ی! حاال چه کار »خب

  هیپشتم تک نتیمثل او به کاب   نهیسرخ شده گذاشته و دست به س یهاکتلت  سید یرا رو ر یکفگ
 دادم.

 یبگم چطور  شناسم؟یخانواده رو از کجا م نیبگم ا دونمی بشه، نم دایخونه مناسب پ  هی »اگه
 باهاشون آشنا شدم؟« 

 دارم و جواب داد: یتیزود متوجه شد چه ن  یلیخ

 کردم.«   یماست و من بهت معرف  یاز آشناها یبگ د یهم به فکرت رس »تو

  کردمیاحساس م یچرا گاه دمی فهمی نم گفتم؟ی در جوابش م دیماندم. چه با اشره یلحظه خ  چند
دفعه  کی دانست؟ یمن را مقصر رفتن دادفر م ایدارد. آ زدنش یلحن کالمش خصمانه شده و قصد ن

 هق زدنش گفت:  انی اشکش راه گرفت و م

 ؟« یر یازم بگ  یخوای رو هم م  نیاومدن به خونه شما بود. ا میدلخوش »تنها

 یینوازمان من هم با او همچسبانده و هم امنه یسمتش رفته و در آغوشم گرفتمش. سرش را به س به
بودم به   ده یحاال فهم  یوقت گفتم،یم اشی و چه در جواب دلتنگ کردمی او را آرام م دیکردم. چگونه با

و  فتادها ری حس متضاد گ نی چند انیم آمد؟ی م نجایطره با عشق نافرجامش به اخا دیشوق تجد
دل مادرم؟ به فکر پدر و خواهرم   ا ی. به دنبال خواسته دل خودم باشم رمی طرف کدام را بگ دانستمی نم

... نه! قطعًا ای باشم  انی پو منطقی ب یهابه فکر سماجت  ا؟ی هل سرانجامی ب یبه فکر دلدادگ   ایباشم 
 دهیکه خودم از رفتار نسنج  یزمان گرفتم،ی م میتصم یاحساس دیبودند و نبا تی خانواده خودم در اولو

  رونیخود را از آغوشم ب م،یبگو ممیمند بودم. قبل از آنکه بخواهم به حرف آمده و از تصمگله گرانید
 گفت:  اشهی و با ته مانده گر دیکش

شد. حداقل  یاز دستبنداش... هر چ  یک یمثالً  ایعکس...  هی ؟یبهم بد از دادفر یادگار ی هی شهی»م
 داشته باشم که دلم رو بهش خوش کنم.« یز یچ هیبعد از رفتنتون 
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 را پاک کرد و گفت:  شیهاتکان دادم. خوشحال از پاسخم فورًا اشک  دییبه تأ  یحرف سر  بدون

  هییداره و محل کارش جا  نیماش رگاهیه تعمآشنا بود و واسطه شده. آخ نهایبا ا مییپدرت بگو دا »به
  یبگ  یتونی ممکنه باشن. م  یاو هر منطقه ی. از همه قشر انیسراغش م یعبور  یهان یکه اغلب ماش

 کرده.«  ینفر رو بهت معرف  هی

اجاق غافل   یرو یباعث شد از غذا  ایهل یتاب ی ها به خودم آمدم. بجلز و ولز کتلت  یدفعه با صدا کی
شدن کارم در آشپزخانه، از آسنا خواستم ساالد را آماده شده و کم مانده بود جزغاله شوند. بعد از تمام

دادفر را  یهااز عکس  یکی متا بتوان میکشاند رونی مامان را از اتاق دادفر ب ا،یکند و خودم با کمک هل
  شیپ  یتا مشکل کندی هماهنگ م اشیی دا گفت با ایهل ی بردارم. وقت  ایهل یبرا  یادگار ی کیبه همراه 

روزانه و   یدادفر را که کارها یهااز دفترچه  یک یموضوع راحت شد. عکس و  نیاز ا المیخ  د،یاین
دار بدون  نم  یو چشمان ی. با شرمندگادمبه همراه مچ بندش به او د نوشتیرا در آن م شیهابرنامه

 گفت:  رد، یآنکه نگاه از آنها بگ

مامانت بمونم که تنها   شی پ امیمن م مارستانیب یر یکه م ییهاساعت  د،یهست  نجایا یتا وقت  شهی»م
 .« یمالقات و نگران مامانت نباش یبر  یتونی راحت م الی تو هم با خ یطور  نینباشه؟ ا

  دیشا ایاش حرف بزند درباره  توانستی تر مراحت من برمال کرده بود،  شیحاال که راز دلش را پ ییگو
بودم،   اشی دلدادگ  یرایپذ یاحساساتش نشان نداده و به راحت انیدر برابر ب یالعملعکس  نکهیاز ا
 یگر یشد برداشت د ی. سکوتم که طوالنکردی آسوده درخواستش را مطرح م یالیبا خ توانست یم

 گفت:  یکرده و با دستپاچگ

 چطور شد بهت گفتم...« دونمی ندارم. راستش اصالً نم  یمن اصرار  دیشی ناراحت م »اگه

کردم مانع فرو   یزد اما سع شتریدستانم گرفتم. اشک به چشمم ن انیطرفش رفته و دستش را م به
 شوم.   ختنشیر

م  خود یچرا انقدر خودخواهانه دادفر رو فقط برا خورمیوجه ناراحت نشدم. فقط افسوس م  چیه »به
 بتونم گذشته رو جبران کنم.« خوادی. دلم مخواستمیم

 .« ستیما ن ونیم یدادفر  گهید یجبران کرد وقت شهی م یجور  »چه

 گفتم: می نرم و مال ینگاهش کردم و با لحن  یمهربان با
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 کنه.« دای به قلبت راه پ گهید یک ی. اجازه بده یاون بسوز  یبه پا دی. نبای. تو که هستستین »دادفر

 . دیکش رونیرا با ضرب از دستم ب دستش

 .« یک ینشد اون  یک ی  نیمگه دل آدم کاروانسراس که ا ه؟یآسون  نیبه هم یکنی م  »فکر

 گفتم: متیتند بود و فکر کردم از دستم دلخور شده با مال یکم لحنش

 نداشتم.« یبد »منظور

  شیهاحالت  نیو ا کردی م  یاو را عصب شدی تکان داد. انگار هر آنچه به دادفر مربوط م یجوابم سر  در
که چرا مانع بال و پر گرفتن احساسات برادرم شده   کردی دچار عذاب وجدان م شی از پ شتریمن را ب

 آورد: رونیمن را از فکر ب   نشیغمگ یبودم. صدا

 چی. هر چند که هتونمی بشم. اما ازم نخواه فراموشش کنم، چون نم ای ! قصد ندارم تارک دندونمی»م
اون  نکهیگفته مثل ا انیپو یکنم، اما از وقت  یابافیخودم رو یکه باعث بشه برا  دمیازش ند یحرکت

 .« رونی ب  امینتونستم از فکرش ب گهیاواخر توجهش بهت جلب شده، بدتر شدم و د 

 .« گفتی بهت نم  ی»کاشک

 گرفت.  یشتر یشدت ب  اشهیگر دوباره

  الی خ نیبه چشمش اومده بودم برام ارزش داره. با هم  دیشا کنمی که احساس م  ن ی! اتفاقًا هم»نه
 .«میدیرسیبه هم م دی خوشم که اگه بود شا

 ذهنش را عوض کنم.  ریکردم مس  یسع

 ومد؟« ین شیپ تونن ی ب یشد؟ حرف   یاون روز چ ی»راست

 جواب داد: یار کنترل کرد و بعد از لحظه  اشه یگر یحرف کم نیا با

  یکرد دایکه بهش عالقه پ دمیمن زودتر از دادفر فهم گفتی . ممیخرده درباره دادفر حرف زد هی! »چرا
کم هم درباره   هی. تازه بعد از گفتن  من به خودش اومد. بعدش شدی و بهش گفتم اما اون باورش نم

انتخاب  یبرا ارشیمع دونمی نم  گفتی ! مادیچرا از من خوشش نم  فهممی تو صحبت کرد و گفت نم
 بدم.«  قیتا خودم رو باهاش تطب هیکه بخواد بهش دل ببنده چ یفرد
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 گفتم:  یشده و با تند یعصب یکم

بهش دل ببندم. خواستن  دیبه زور خودم رو قانع کنم چون اون خواهان منه پس با  دیچرا با »من
 .«شهی نم  یکه زورک  یکس

 گذاشت و در همان حال گفت:  فشی را که به او داده بودم درون ک ییهای ادگار ی

جا باز   یتو دل کس شهی جاست که به زور نم نیرو بهش گفتم. گفتم اشتباهتون هم نیهم هم »من
آوردن دلش . اگه قرار باشه به خاطر به دست رهیبپذ دیکه هست یجور  نیشما رو هم  دین باکرد. او

 ادفر. گفتم من ددیخودتون تجسم کن  یرو برا یخوش و روشن  ندهیآ دیتونی نم د،یبد ری خودتون رو تغ
  من بیدر مقابل من نکرده بود که باعث ترغ یوگرنه کار خاص  دم،یرو به خاطر رفتار و منشش پسند

به  نیپس از ا د،یرو به خودتون جلب کن  نایتوجه د دی به سمتش بشه. شما هم اگه تا حاال نتونست
 نخواهد بود.« زیآمت یبعد هم تالشتون چندان موفق

 : دم یپرس مشتاقانه

 گفت؟ قبول کرد حرفات رو؟««  یاون چ خب

 باال انداخت.  یاشانه 

گفتم از  ی هام متعجبش کرده بود. موقع خداحافظنگفت. حرف  یچ یساکت شد و ه گهید »بعدش
هاتون  درباره حرف  دینگاه نکرده بودم. با هیبه قض یطور  نیگفت نه! تا حاال ا  د؟یدستم ناراحت شد

دختر   نی شد و گفت خوش به حال دادفر که همچ قی ذره تو صورتم دق هیفکر کنم. لحظه آخر هم 
 عاشقش بوده.« یم یفهم

 : دم یپرس زند،ی نم  یحرف دمید یاال رفت و وقتب  میابروها

 بهش؟«  یجواب داد  ی! تو چ»خب؟

 بود و جواب داد:  نییپا سرش

ها رو  شدم چرا اصالً اون حرف  مونیو نگاش کنم. بعدش پش رمی خجالت نتونستم سرم رو باال بگ »از
هام از حرف  یاگهیبهش گفتم؟ نکنه برداشت د یچ کردم ی با خودم مرور م ی بهش زدم. تا شب ه

 داشته باشه؟«
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 به دو طرف تکان دادم: یسر 

  یل ی. اتفاقًا خیگفتی درباره من و دادفر م یفکر بد کنه؟ تو داشت دی. چرا باینزد ی! تو که حرف بد»نه
عًا تو باعث بشه دست از سرم برداره. واق یهاحرف  دی . ازت ممنونم. شایهم خوب جوابش رو داد

چون آدم  م، به زور خودم رو قانع  کن خوادی بهش ندارم. دلم نم  یحس چیاما من ه ست،ین  یپسر بد
  خوادی. دلم مادیکم به وجود مبگم، خب بعد از ازدواج عشق هم کم های میقد نیمثل ا ستین یبد

فرد قبل  اون  دنیبشه. دوست دارم تپش قلبم با د دایمشترک اون حس در من پ یقبل از شروع زندگ
و بله بگم  نمی عقد بش  سفرهسر  دیبا اکراه و ترد خوامی . نمرهی دار شکل بگارتباط ادامه هی شدنی از قطع
اون  دنیهستم که د یامنتظر اون لحظه یدونی . ممیکن دایبه هم عالقه پ ندهیدر آ دیشا نکهیا دیبه ام

 مند شدم.« بهش عالقه یو چه جور  یآدم ناخواسته دست و دلم رو بلرزونه. اصالً نفهمم ک

بود. آرام   یاش جار گونه  یدوباره رو صدای ب شیهابا حسرت چشم به دهانم دوخته بود و اشک  ایهل
 سوزدار فقط گفت:  یو با لحن

 ازش دست بردارم.«  تونمی دچارش شدم که حاال نم یک  دمیمثل من. اصالً نفهم »درست

 *** 

سالن   یهای صندل یرفتم، پدرش هم حضور داشت. رو مارستان یرهام به ب  دنید یکه برا یبعد دفعه
  الیماندن در کنار مامان باعث شد تا با خ یبرا  ایهل شنهادیانتظار نشسته بود تا با من صحبت کند. پ

و کنارش   ردهک  ینباشم. سالم و احوالپرس دارمیشدن د ی رفته و نگران طوالن مارستانیبه ب یتر راحت 
 نشستم.

 .« دیتون رو عوض کن خونه  دیدار میمادرتون تصم یروح   تی گفت به خاطر وضع »همسرم

 گفتم:  یتکان داده و به آرام یسر 

سره  هی میتونی نم .کنهی . تمام مدت خودش رو تو اتاق برادرم حبس م دیبه فکرم نرس یاگهی. راه د»بله
 .«ادیکنار ب  طیزودتر بتونه با شرا  دیکم جو خونه عوض بشه شا هی می. خواست میمراقبش باش 

 کرد.  دییتکان سر حرفم را تأ  با
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چه  دتونیبدونم حدودًا توان خر خواستمی . فقط مکنمی. من با دوستم صحبت م دیکنی م  یخوب  »کار
 بگردم؟«  یمتیدنبال خونه با چه ق زانه؟یم

 تکان دادم. دانمی نم یرا از مچ به معنا دستم

  دایپ ییجا   دی. بامیروش بذار می. پول اضافه هم ندارارزهی آپارتمانمون چقدر م دونمی نم قیدق »من
 .«کنهی نم ی باشه. هر جا امکانش بود فرق  مونیآپارتمان فعل متیکه هم ق میکن

 کند.  متیگفتم تا خودش برآورد ق شی محل را برا قین و آدرس دق کامل آپارتما مشخصات

رو   متیبا هم در ارتباطن و خودش حدود ق  های. باالخره بنگاهکنمی با دوستم صحبت م »باشه،
 کنه.«  دایآپارتمانتون پ یهم برا یتونست مشتر  دی. شاارهیدرم

 را به طرفم گرفت و گفت:  یکارت 

 یاسر به بنگاه بزنه تا اگه با بودجه شما خونه هیرو بده پدرت و بگو هر زمان فرصت داشت،  نی»ا
 هماهنگ کنه.« دنش ید یشد، برا دایپ

 و با تعلل گفتم:   شرمزه

. بهشون نگفتم. امیپسر شما م دنیکه من به د دوننی م نمم... هنوز خونواده من... خونواده  »آخه
  یشما رو بهشون معرف دیبا یچه جور  دونمی رو داشته باشن. نم  شدن یتحمل شن کنمی چون فکر نم

 کنم؟«

 به فکر فرو رفت.  یالحظه 

 ان؟« یخونه و معامله ب  دنید  یبرا یچه جور  ؟یکار کن یچ یخوای م »پس

 تعلل جواب دادم:  با

 شده.«  یشد، بگم از طرف اونها معرف  دایپ ییدوستم هماهنگ کردم که اگر جا »با

 زد.  میبه رو مانهی مگرم و ص یلبخند

 ؟« ینیبب   یایشد اول خودت ب  دایپ  ییاگه جا یخوای. میکرد دایخودت راه حلش رو هم پ »پس
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 به دو طرف تکان دادم. یسر 

 .« هیبرسه کاف دشیکه پولمون به خر نی باشه. هم  یینداره چه جور جا یما فرق ی»برا

 آورد.  رونی ب بشیرا از ج  اشی تکان داد و گوش دییبه تأ یسر 

شماره تلفن به من بده که بتونم بهت خبر   هی. فقط کنمی دخترم. نگران نباش. خودم حلش م »باشه
 بدم.« 

 کرد.  رهی ذخ اشی گوش ی را گفتم و رو امشماره 

 خونه؟« دنید یبرا یای ب یتونی م ؟یندار   یمشکل  ؟ی . خودت چرم یگی تماس م »باهات

کار   کردمی نگاه کردن به صورتش را نداشتم. احساس م یبود و رو   نییمدت صحبت با او سرم پا تمام
 جواب دادم:  یام. به آرامرو انداخته  یکه پنهان از پدر و مادرم به کس دهمی انجام م  یخالف

 .«کنمی م ی»سع

 هیبه صرف هد ایام. آکرده به آنها اعتماد  یراحت نیبه ا نکهی. نگران بودم بابت ادمیترسی به واقع م اما
  یوجود نخواهد داشت. آن روز وقت یمطمئن باشم از طرف آنها خطر  توانستمی گرفتن قلب برادرم م

. خودم  دیچی پ مدر گوش یسازدهن  یچرا صدا دمینفهم دم،یقلبش را شن  یپا به اتاقش گذاشته و صدا
  یمام رضا)ع( نشسته و سازدهنصحن حرم مطهر ا یهااز حوض  یکیکه کنار هم لب  دمیو دادفر را د

  یشروع به جستجو کرده و سازدهن یمیقد یهاخرت و پرت  انی به خانه، م دنی. به محض رس میزدیم
از  یادگار یبه عنوان   اباب م،یبه مشهد رفته بود یبار که خانوادگ  نیکردم. اول دایرا پ  مانیهای بچگ
  ی. در دوران دبستان مدتدیاما با دو رنگ مختلف خر یسازدهن  کیهر کداممان  یبرا ارتمانی ز نیاول

 م،ی. اما بزرگتر که  شدمینواختی م یو در گروه سرود مدرسه گاه میبود یر ی ادگی دنبال آموزش و 
لبم  یآن دوران ساز را رو  ادی. دوباره به میبه سراغش نرفته بود گریکنارش گذاشته و بعد از آن د

  دانستمی قلبش در گوشم زنگ زده بود. نم یع گوش دادن به صدارا نواختم که موق یگذاشته و آهنگ
بود که چرا   بیخودم هم عج یرهام. برا ای دهمی قلب دادفر گوش م یبه صدا میبه بعد بگو نیاز ا
 بعد رهام را مالک آن قلب بدانم؟  هب نیاز ا ایبه قول هل  دیبا ایبه سرم زد؟ آ یفکر  نیچن
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 برم.«   ییتنها ترسمی کار کنم؟ م یشده چ دایپ ییجا هی! اگه زنگ زدن و گفتن ای»هل

 پشت خط سکوت شد و بعد به حرف آمد:  یالحظه 

 اد؟« یبگم همراهت ب  مییبه دا یخوای»م

 مبل نشستم.  یبه دست رو یگوش

 شه؟«ی نم  »زحمتشون

مهربونه، قبول  یل یخ میی. داستی ن ی. مشکلگهید ادی حرفت درست از آب درب ی جور  هی دیبا »باالخره
 .«کنهیم

خواهد کرد. هنوز نتوانسته بودم  امی را راحت کرد که هر زمان الزم شد خودش هم همراه المی خ ایهل
  دنیکه به د یام. مواقعخانه سپرده  داکردنیپ یرهنورد برا یبه آقا نکهیبزنم درباره ا یبه پدرم حرف 

و اگر   رودیمها خانه  دنیکه اول خودش به د گفتیم میاگر پدرش حضور داشت برا رفتمی رهام م
اما چاره   کردند ی شرمنده م شانیهاشود به ما اطالع خواهد داد. من را با محبت  دایپ  یمناسب یجا
رهنور تماس گرفته و گفت   یو آقا  دیشتم فرا رساش را داکه دلهره  یهم نداشتم. باالخره روز  یگر ید

 یبرا یهماهنگ کرد و سه نفر  اشیی تماس گرفته و او هم با دا ایشده. به ناچار با هل دایپ یاخانه 
 .   میخانه رفت دنید

به سر   یداره دست ازی و ن هیمیخرده قد هی. کننی م یهاش اونجا زندگکه با بچه  هیخانم هیمال  »خونه
  یمناسب ی جا شهی مبلغ سخت م نی. با ادیکن دایپ دونمی م  دیبع نیبشه. بهتر از ا  دهیو گوشش کش

 هیواقع  در و طبقه دوم چون  کردنی م  یزندگ نییس که تا به حال طبقه پاخونه دو طبقه هی. دیخر
  یگرفتن وقت میکردن و تصم  دایپ  ازی االن به پولش ن ی. ولشدی ازش استفاده نم ادیز سطبقه مین
کنن. مادرشون سرطان گرفته و پسر و دخترش از عهده   یفروش رفت برن طبقه باال زندگ  نییپا

دارن و  مطبقه از خونه رو بفروشن. عجله ه هیمخارجش ناچارشدن  نیتأم ی. برا انیمخارجش برنم 
با پول شما   متش یق دمید. من هم ان یبشه حاضرن باهاش کنار ب دایدست به نقد پ  یگفتن اگه مشتر 

 گفتم اول از همه به شما بگم.« ادیجور در م 
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 چرخاندم. یو مرد بنگاه   ایهل  ییرهنورد و دا یآقا  نینگاه ب  ینگران  با

 خونه خودمون هنوز فروش نرفته.«  »آخه

 گفت:  نان یبا اطم   یبنگاه مرد

 .«شهی م دایبراش پ یمشتر  عیروزنامه سر  دیبد یآگه  هی. ستین یهم مشکل »اون

 بود، رو به من گفت:  یرهنور و مرد بنگاه  یآقا یهاکه تا آن لحظه شنونده حرف  ایهل ییدا

دارم   می. تصمدمشیخودم خر دیشا   نم،یبی تون رو مخونه  امی. مگردمی پسرم دنبال خونه م یبرا »من
 گرون نباشه.« ادیآپارتمان بودم که ز هیو دنبال  رمی براش زن بگ

 گفت:  یبلند شد و با خوشحال رهنورد از جا   یآقا

 .«مین یخونه رو بب  میبر د،ی. حاال اگه موافقشهی جفت و جور م یانگار خدا بخواد داره همه چ »خب

. خانه می آمد رونی ب ی رهنورد و شاگرد بنگاه یبه همراه آقا م،یکه در آن قرار گذاشته بود یبنگاه از
  دیشا ای تشیتنها مز باً یدور افتاده محله بود که تقر یهااز کوچه پس کوچه  یکی و دو طبقه در  یمیقد

 دی . اما بعتداش یاساس ی و بازساز  ری به تعم  ازیخوبش بود. ن  یآب و هوا اشی ژگ یو نی بزرگتر
 یاکه در منطقه نیهم ی. ولمیانجام ده یکار  نیچن میبماند که بخواه یباق مانیبرا یپول دانستمیم

  گرشید  یارزش داشت. خوب م، یشدیخانه مهم یدی بود و با افراد جد مانی قبل یزندگدور از محل 
.  رمیبگ ده یرا ناد التشمشک کردی م بیمن را ترغ شتری با خانواده رهنورد بود که ب شدنیامحلههم
فقط دخترش حضور داشت و گفت به محض بستن قرارداد به طبقه باال   م،یخانه رفت دنیبه د یوقت

  کیتنها با  یاخانه بود که باغچه کوچک و خشک شده   یجلو  یکوچک اطینقل مکان خواهند کرد. ح
 از آن قرار داشت.  یادرخت انار گوشه
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 *فصل سوم*

 

 ؟«« یهست یتو ک ؟یایم دنمیکه هر بار به د  ییتو پس

اما آن  رفتم،ی م  دنشیرا خورده و خوابش ببرد و بعد به د شی کردم تا رهام داروها یمصبر  شهیهم
چنان وحشت کرده به عقب   ش یصدا دنیروز بر خالف انتظارم فقط چشمانش را بسته بود. با شن 

 که خودش هم متعجب شد.  دمیپر

هر   یچ یبرا   ؟یهست یداشته باشم. تو ک تی کار تمیوضع نیبا ا تونمی ندارم! اصالً نم   تی! کار»نترس
 «« یقلبم رو گوش بد یصدا  ییایبار م 

پته افتاده بودم. پس هر دفعه متوجه آمدنم شده بود؟  باز نگاهش کردم. به تته  یو با دهان وواجهاج
بود   رمنتظرهی غ یچشمان بازش به قدر  دنیو د  یآمدن ناگهانداشت اما به حرف  یخوش آهنگ یصدا
 اش انداخت. از گور برخاسته به گوشم خورده. در نگاهم چه بود که به خنده یا مرده  یصدا ییکه گو

 ؟« یزنده شدم که انقدر شوکه شد هوی ُمردم و حاال  یفکر کرد »نکنه

 نشست.  امی شانیناخواسته به پ یحرف نگاهم را خواند؟ اخم  چطور

 شده.«  نهیپآدم وصله  هی! آدمم، فقط یدیبابا! جن که ند   »نترس
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ام  بر چهره  یجا داده بودند و ناخواسته غم اشنه یقلب دادفرم انداخت که در س ادیمن را به  حرفش
  هیگر لیام گرفت. خودم هم دل هی نفر قسمت شد. گر نی چند نیبدنش ب یکه اعضا ینشست. دادفر 

 . دمیفهم یرا درست نم  هنگاممی ب

که  یهست یچه جور پرستار  ؟ یهم هست ینگفتم که! چقدر نازک نارنج  یز ی شد؟! چ  یبابا! چ ی»ا
 ره؟«ی گی م تهیانقدر زود گر

  تشیوضع یادآور یپرستار جا بزنم. بالفاصله با  یخودم را جا توانستمیبود. م ی! فکر خوب پرستار
تم  . باز هم از حاالکردمی ناراحتش م دیکردم به خود مسلط شوم. نبا یاشکم را پاک کردم و سع

به  هو ن هنگامی ب هی. نه به آن گرستادهیمقابلش ا یاوانهیخود فکر کرد د شی پ  دیمتعجب شد. شا
. خودش بهانه الزم را  میدر جوابش بگو یحرف توانستمی . زبانم بند آمده و نم رمنتظرهیسکوت غ  نیا

رفته و ضربان قلبش را گوش   دنشیبودنش هم بتوانم به د داریبه بعد در زمان ب  نیدستم داد تا از ا
 به حرف آمدم:  یدهم. چه بهتر که من را پرستار بداند. به سخت 

 .«دادمی داشتم گوش م »فقط

 کرد و خونسرد گفت:  اشنهیبه س  یبا چشم و ابرو به قلبش اشاره کردم. خودش هم نگاه همزمان

 گوش بده.«  ایب  »باشه،

در  توانستمی چطور م کردیچشمانش باز بود و نگاهم م ی. وقتدیلرزی م میپا  داشتم. دست و دیترد
اش دل به نگاه کنجکاو و موشکافانه  ریز توانستمی خلسه ضربان قلبش فرو رفته و چشم ببندم؟ مگر م

 به عقب برداشته و گفتم:  یآن صدا سپرده و دادفر را تجسم کنم. قدم

 .«امیم  گهیدفعه د هی»

  یبا مادرش برخورد کردم. نگاه رفتنرون ی . هنگام بختمیاز آنجا گر  باً ی بزند و تقر  یگر ید تا حرف نماندم
ام برسم. پسرش را  ام به خواستهموفق نشده  دیفهم رانمی ح  افهیبه چشمان باز پسرش انداخت و از ق

 مخاطب قرار داد: 

 ؟«یرهام؟ مگه داروهات رو نخورد  یدی»نخواب

 .دمی را شن  شیرفته بودم اما صدا رونیاتاقش ب  از
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 کارم رو شروع کنم؟« دنیاجازه م یبودم. پس ک  کاری اما خوابم نبرد. خسته شدم انقدر ب »خوردم

  یعیکوتاه و سر یرفتم. خداحافظ  رونی را بشنوم. لباس عوض کرده و ب شانیهاحرف  هیتا بق  نماندم
بار بود   نی با او را نداشتم. اول یصحبتنتظار هم انجام داده و به خانه برگشتم. حالم دگرگون شده بود. ا

.  دمیفهم یداشت. خودم هم حال خودم را نم  یبخشآرامش یو به نظرم صدا  دمیشنی را م  شیصدا
آن قلب بود که متعلق به  یصدا  دنیمهم بود، شن میآنچه برا  ن،یاز ا شیتمام راه در فکر بودم. تا پ

شک داشتم که باز هم سراغش  شیصدا  دنیچشمان بازش، با شن دنی. اما حاال با ددانستمیدادفر م
 او. ای دانمینه. باز هم آن قلب را متعلق به دادفر م  ایخواهم رفت 

 

 *** 

 

 یبرا ایهل یی . همان روز که همراه دامیکن یکشصورت گرفت و قرار شد بعد از چهلم دادفر اثاث معامله
که  ین تا خانه ما آمد و گفت خودش به نحوموقع برگشت همراهما م،یخانه رفته بود دنید

شب    فتو گ  دیحرف خواهد زد. خانه ما را هم پسند می بود دهیکه د یانباشد درباره خانه  زیبرانگشک 
مجدد خواهند آمد. زودتر از آنچه   دنید یبا همسر و پسرش برا گر یکه پدرمان به خانه آمد بار د

مراسم چهلم  یو معامله صورت گرفت. بعد از برگزار  چرخ افتاده  یهمه کارها رو کردمی فکرش را م 
دوستانش به   زکه متوجه ماجرا شد به کمک چند نفر ا  انی. پومیکرد لیکردن وسادادفر شروع به جمع 

به وضع خانه سر و سامان دادند تا  یرنگ، کم یچند قوط دیرفته و با خر دیهمراه پدرم، به خانه جد
نظافت   یبرا ای من و هل ده،یرس انیهم که اطالع دادند کارشان به پاسکونت آماده شود. روز آخر  یبرا

سکونت به خود گرفته بود.  یبرا یو خانه شکل مقبول  دهیزحمت کش   یلی. الحق که خمیبه آنجا رفت
.  میجا کردرا جابه  لیروز همه وسا کی نگذاشته و به کمکشان در عرض  مانیهم تنها یکشاثاث  یبرا

و کمتر   دیپلکی مثل سابق دور و بر من نم گریبود که د انیبرخورد متفاوت پو انی م نینکته جالب در ا
.  میرا به من و آسنا اختصاص داد ناتاق داشت که آ کی. خانه دادی من را طرف صحبتش قرار م

م آنها را آنها نوشته شده بود به اتاقمان آورده و من ه یکه اسم من و آسنا رو ییهاجعبه  انیپو
 نی زم یجعبه را که رو نی. آخر دادمی قرار م شانی درونش را سر جا لیباز کرده و وسا  یکیی کی

 گذاشت، کمر راست کرد و گفت: 



 ساقه ترد تپش 

126 
 

 به اسم شما نمونده.« یاجعبه  گهیشد. د »تموم

بود و نگاهم   نییزانو زده بودم، بلند شده و نگاهش کردم. سرش پا شیکه جلو ییمقابل کشو از
 گفتم: ی. با قدردانکردی نم

  نیاز عهده ا میتونستی و نم گذشتی . بدون کمک شما واقعًا سخت م دیدیزحمت کش یل یخ »ممنون،
 .«میای همه کار برب

 جواب داد:  یو جد خشک

 شاد.«  با دادفر بوده. روحش یکردم به خاطر دوست یکار  »هر

  ریگی پ گریبوده که بعد از آن روز د  رگذاریتأث یبه راست ایهل یهاحرف  ایخوردم. گو کهی جوابش  از
ناخواسته زبان  ادشینشان نداد. آوردن نام دادفر خلع سالحم کرده و   یدرخواستش نشده و سماجت

 لرزان گفتم:  ییگرفته و با صدا یدستم را به باز  انی. لباس م کردی را در دهانم قفل م

 متأسفم که...« »من

  یاچه مسئله ی. برامیبگو خواستمیچه م دانستمی ام را تمام کنم. اصالً خودم هم نمجمله نگذاشت
 .زدمی افتاده حرف م  نییزده و با سر پامتأسف بودم که آن طور خجالت 

کنه که  یباشه، بهم حال   ریکه برام باورپذ یتونست به شکل  ای بود. هل جای با شما بود. اصرار من ب »حق
چون  د،ینذار  میو به حساب بدجنس زنمی حرف رو م نی. متأسفم که ارفتمیراهم رو داشتم اشتباه م

بود   نیحکمتش ا من یوجود داشته. برا  یدر رفتنش حکمت دیبود. اما شا  زیعز  یل یواقعًا دادفر برام خ
  شتریب ایبا هل  نکهیرو انتخاب کرده بودم. مهمتر ا یدرستهام باز بشه و متوجه بشم روش ناکه چشم

بتونه قدر   شتریکرد. فکر کنم اون ب ییگدا یمحبت و عشق رو به زور از کس  دینبا   دمیآشنا شدم و فهم
 شدن رو بدونه.«خواسته نیا

که   زندیباال آورده و با چشمان درشت شده و ناباور نگاهش کردم. احساس کردم در لفافه طعنه م سر
کند؟   رونی توانست مهرم را از فکرش ب یزود نیکرده بودم که به ا رتیام. حزده اشنه یدست رد به س

  یچه جواب مدانستی . دهانم باز مانده و نم دیچه زود دل بر زد،ی که آن همه دم از خواستن م ییاو
 و گفت:  ستادیبدم. همان لحظه آسنا در آستانه در اتاق ا
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 درست کنه.«  ییچا خوادیم شه؟ی اجاق روشن نم کنمی م یهر کار  گهی کارت داره. م ایهل  ایب  ی»آج

 و گفت:  دیبه طرفش چرخ  انیبزنم، پو  یاز آنکه حرف قبل

 . هنوز وصلش نکردم.« امیم »االن

در  دانمیگذاشت. نم  میبازو یآمد و دست رو کمیماندم. آسنا هل شده نزد می خشک شده بر جا من
 : د یکه با اضطراب پرس دیصورتم چه د

 ؟«یشد  یبهت زد؟ طور  یشده؟ حرف   ی! چی»آج

  نمانیردوبدل شده ب یهامتوجه حرف  یکس دادمیاجازه م دیتکان دست آسنا به خودم آمدم. نبا با
کردن به او به کارم ادامه ها رفته و بدون نگاهرفتار کنم. به طرف چمدان لباس  ی کردم عاد یشود. سع

 دادم.

رفتم تو فکر. به بابا زنگ بزن بگو خونه  م،یزدی دادفر حرف م یخال  ی. درباره جازمیعز ستین یز ی»چ
 .«ارهیمامان رو با خودش ب  تونهیم گهیآماده شده. د باً یتقر

از   یز یآوبه عنوان دست  شدیم  یاهر مسئله  هیتوج یبود که آن روزها برا  یز یآوت دادفر تنها دس ادی
 آن استفاده کرد. 

هم روشن   خچالیکار داره.  ی ل یبمونه. هنوز آشپزخونه خ ییخانم هما شی بذار امشب پ  »خب
 .« مینکرد

 جا بلند شده و نگاهش کردم.  از

 به برق؟« یمگه نزد »چرا؟

 به باال تکان داد. یسر 

کم  هی دی خرده بمونه. چون گازش تکون خورده، با هی  میجا شده، بذاربهگفت تازه جا  انی. آقاپو»نه
 .«میصبر کن 

 ها گذاشتم. را که دستم بود تا کرده و داخل کشو لباس   یلباس
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 .« میوقتشه روشنش کن گهیچند ساعته گذشته، د »االن

 ه چمدان گفتم:طرف در اتاق رفته و با اشاره ب به

  یدوست دار  یمونده، مال خودته. هر جور  یها هم که باقجعبه   نی. انیها رو بچلباس  هیبق »تو
 آشپزخونه رو مرتب کنم.«  لیوسا رمی جاشون بده. من م 

و   زدی . آرام حرف مدیبه گوشم رس انیپو یهازمزمه یبه در آشپزخانه متوقف شدم. صدا دهینرس اما
تالش   ایاما واضح بود که در جهت جلب توجه هل دادم، ی نم  صی همه کلماتش را تشخ یبه راحت

به زبان آورد به وضوح در گوشم نشست: »دادفر   یبلندتر  یاش را که با صداجمله   نی. آخرکردیم
فرصت   دینبا ؟یکن  یمرده زندگ هیعمرت، در حسرت  هیبق  یخوایاما من که هستم. چرا م ستین

آشپزخانه سر خرده و زانو به   واریداده به د هی.« همان جا تکیر یره رو از خودت بگدوبا کردنی عاشق 
از   تکرد. چه راحت توانس  دایپ اشی دلدادگ یبرا ینیگزیسرعت جا  نیبغل در خود مچاله شدم. به هم

  یک ی یگونه هستند که به آسان  نیهمه مردها هم ایدست بشورد. آ زد،ی همه دم م نیکه ا یاعالقه
در دلم نبود و   یاحس و عالقه  چی . خوب بود که هدهندی به دل خود راه م ینفر قبل   یرا به جا گرید
 طور وا داده بودم.  نیا

را   نی و از من گذشت. مگر هم  دی. چه بهتر که دست کشگرفتمی غم بغل م یزانو  دی! نبادی! نبانه
ناراحت   دیبرود. پس نبا ای اهم نکرده بودم که به سراغ هلفر یطی مگر خودم شرا خواستم؟ی نم
هم بهتر بود که غم رفتن دادفر را از   ای هل یدلخواهش برسد. برا جیبا او بتواند به نتا دی. شاشدمیم
داده و از جا بلند شدم.   هیتک  نیباز کند. دست به زم یدی فرد جد یقلبش را به رو چهی برده و در ادی

پشت گاز خم شده و با   انیکردم تا متوجه حضورم شوند. پو یاتک سرفه  ر،یبرداشته و سر به ز یقدم
رفتم تا  نکیس طرفها بود. به ظروف از کارتن  آوردنرون ی هم در حال ب ای. هلرفتی شلنگش ور م

 : دمینم، پرسآورده بود، بشورم. بدون آنکه سر بچرخا رونیرا که ب  ییهاظرف 

 چند ساعت از حرکت دادنش گذشته.« م؟یرو روشن کن  خچالی شهیم گهی! االن دیتهام  ی»آقا

 مشخص بود. شیام متعجب شده. از لحن صدارا گفته   لشینام فام نکهیحس کردم از ا دهیند

 .« دیبذار لهیذره داخلش خنک بشه، بعد توش وس هی دیبه برق. اما اجازه بد »زدم

 چرخاندم. ای به طرف هل سر
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 .«دمیرو خودم انجام م هیکم استراحت کن. بق هی. برو زمی عز یشد »خسته

 گفت:  نیغمگ یآرام و لحن یصدا با

 اد؟« ی. مامانت نم میتمومش کن  دی . باستمیخسته ن »نه،

 و با دستمال خشک کردم.  دهیرا آب کش دستم

  یبرا میندار یچی کنه. ه دیکم خر هی. رفته ارهیبره مامان رو همراه خودش ب  زنم،ی به بابا زنگ م »االن
 .«میشام درست کن 

 آمد. رونیاز پشت گاز ب  انیپو

  رسونمیخانم رو م   ایتا اونجا بره. من هل  دیهمه راه نفرست نیا گهیس، دپدرتون خسته دیخوای»م
 .« ارمیشون، از اون طرف هم مادرتون رو همراه خودم مخونه

 مخالفت کردم. بالفاصله

مون رو تو  شده  زی کم از لوازم فر هی. دیو برگرد  دیدوباره بر شهی شما هم سخت م یممنون. برا »نه،
 .« ارهی اونها رو هم بابا با خودش ب دی. بامیگذاشته بود ییهماخانم   خچالی

 برداشته و به طرف در آشپزخانه رفت.  یبلند قدم

 .«میرفع زحمت کن  گهیپس ما د »خب،

 به اطراف چرخاند و گفت:  یسر 

 .« ادیبرنم یاز ما کار  گهیمونده که فکر کنم د یباق هایکار نظرم فقط خرده  »به

 و گفتم:  گذاشته شیبازو  یبدهد که دست رو یخواست جواب  ایهل

 .« یبرگرد  رید شنی. مامان و بابا هم نگران م شهی . داره شب میخسته شد  زم،ی عز  »برو

 نگاهش کردم. یبه لب آورده و با مهربان  ی. لبخنددمیرا بوس صورتش

 .«ی. ممنونم که تنهام نذاشتیدیزحمت کش   یلی»خ
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بودم که  دهیرس  جهینت نیدل بکند. حاال به ا خواستی جمع شده و نم شیبای چشمان ز انیم اشک
 انیدست بکشد. رو به پو سرانجامشی بوده تا بتواند از عشق ب  دیهم مف ایهل  یبرا  ییجاجابه  نیا

 و نگاهم را به دستانم دوختم. دهیچرخ

جبران  تونی شاءاهلل بتونم تو عروس . اندیکمک حالمون بود دیلطف کرد یلیشما هم ممنونم. خ  »از
 .«کنم

نگاه  ایتا چه حد از حرفم مسرور شده. سر بلند کرده و به هل دادی نشان م شینشسته در صدا   یخوش
نشسته بود. دست پشتش گذاشته و با    ریسر به ز یا ی هل یرا دنبال کردم که رو دشیکرد. جهت د

 کردم.  تشیبه طرف خروج هدا  یمیفشار مال

 .«یگرفت ادی. آدرس خونه رو هم که نجایا ای ب  ی. باز هم هر موقع دوست داشتزمی عز  »برو

هم گذاشتم و فشار   ی. پلک روزدی در چشمانش موج م دیسر بلند کرده و نگاهم کرد. ترد باالخره
 گریو محکم بغلم کرد. بار د  دیچ یکنم. دست دورم پ  بشی به پشتش دادم تا به رفتن ترغ یگر ید

کردن آشپزخانه  مرتب  نیرفتنشان، ح  رونی و ب  یکردم. بعد از خداحافظ اشیراه  و دهیصورتش را بوس
مخاطبش من بودم و چه  یبودم. چه وقت دهیشن انیبود که از زبان پو  ییهاحرف  ری تمام ذهنم درگ

و ارتباط   ی ک یکه اصرار به نزد یبود چرا زمان بیخودم هم عج ی. برازدی حرف م  ایهل یکه برا یزمان
  دم،یرس قصودمهل داده و به م ای آگاهانه او را به سمت هل یبودم؛ اما وقت زانیداشت از او گر شتریب

دو نشان زدن نبود، که  ریت  کیمگر هدفم با  خواستم؟یرا نم   نیاز واکنش او متعجب شدم. مگر هم
  یاذرد؟ پس چه مسئلهاز من بگ انیکنم پو ینجات دهم و هم کار  سرانجامشی را از عشق ب  ایهم هل

اش از خواسته یزود نیانتظار نداشتم به ا دی. شادمیفهمی باشم؟ حال خود را نم  رتی باعث شده در ح
 کردی اصرار م شتریاگر ب   کردم؟یکند. خب بعدش چه م یو توقع داشتم باز هم پافشار  دهیدست کش
و  یر ی گیکنم؟ مگر من نبودم که از پ دایبه سمتش پ یو کشش لیممکن بود م ایآ کردم؟ی قبول م

  یبرا یسردرگم  نیاز حدش کالفه شده و دوست داشتم از دستش خالص شوم؟ پس ا شی سماجت ب
بودم که بابا به خانه برگشت.   دهینرس یاجهی بودم و هنوز به نت ری چه بود؟ همان طور با افکارم درگ

 : د یدر اطراف خانه چرخاند و پرس یسر 

 ؟« یشام نگهشون نداشت یبرارفتن؟ چرا   »دوستات

 را از دستش گرفتم.  دهایطرفش رفته و خر به
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مامان رو   دیبر دیخوای نگران شدم. نم د،یکرد ری. چقدر درفتنی م دیوقت بود باباجون، با ری»د
 د؟« یاریب

 در کند.  یخستگ  یمبل نشست تا کم نیترک ینزد یرو

 ی. آقارمی بگ ادیرو  گهید یهاو مغازه  ییکم با محل آشنا بشم. نونوا هی خواستمی االن. م رمی»م
 دخترم.«  یزودتر برگردم. تو هم خسته شد دی. روم نشد بگم بادادیرهنورد داشت محله رو نشونم م

 *** 

 یادیام، زمان زگوش داده  اشنهی قلب دادفرم را در س یرفته و صدا دنشیکه به د یبار  نی آخر از
 ،یکشمراسم دادفر و بعد هم برنامه اثاث  یبود. اما برگزار   شیصدا دنیشن تابی ب . دلمگذردیم

بودم،   هبار که با چشمان بازش مواجه شد نیبعد از آخر  یبروم. از طرف  ادتشینگذاشت تا به ع  یمهلت
تمام حواس و نگاهش متوجه من است، چشم  یوقت توانستمی داشتم. چطور م زی از مالقاتش پره

 دارهاید نیا یبرا یاچه بهانه   کرد؟ی م یخود چه فکر  شی تجسم کنم؟ پ المیفر را در خبسته و داد
به   دیفهم یم  دینواز هستم؟ نباآن ضربان روح  دنیمند شنعالقه لیبه چه دل میبگو اورم؟ی ب توانستمیم

اما  م،یبار سر مزار دادفر رفته بود  نیگذشته چند یروزها ی. ط رومی م دنشیام به دعشق برادر مرده
در کنار سنگ قبرش   کردم،یبه دادفر را که در کنار آن پسر احساس م ی کیچرا حس نزد دمیفهمی نم

احساس الفت   شتری. با آن قلب به جا مانده از او بشدی نم امی دلگرم هینداشتم. آن سنگ سرد ما
 بود.  دنی خاک در حال پوس ریکه ز یداشتم تا با جسم

حضور ندارد. همان تکه گوشت کوچک  ای دن نیدر ا گریباور نداشتم که دادفرم به کل رفته و د انگار
کرده بود تا حضورش را هر چه  جادیدر من ا یبی . جاذبه عجکردی به او وصل م   شتریتپنده، من را ب

به چه   دیقلبش؛ اما با یصدا  دنیبودم، البته در واقع شن   دنشید قراری تر احساس کنم. بملموس 
  یتیمرخص شده؟ در چه وضع ایاست   مارستانیهنوز در ب  دانستمی . اصالً نمرفتمی سراغش م یعنوان

من را از    یزنگ گوش یرا پس نرانده؟ صدا یوندیاست؟ بهتر شده؟ هنوز قلبش تپش دارد؟ عضو پ
کرده و الو  قرارتماس را بر دیناشناس بود. با ترد یگوش یفتاده روآورد. شماره ا رونی ب  شانمیافکار پر
 گفتم: 

 زم؟« یعز یدخترم. خوب  »سالم
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آرام جواب سالمش را دادم،  ام؟ده یشن ییصدا را قبالً جا نیناآشنا بود. شک داشتم ا میبرا  یکم صدا
 شد خودش به حرف آمد:  یاما مکثم که طوالن

 مادر رهام هستم.« زم؟ی عز  ی»نشناخت

پشت خط است که در فکرش بودم، به طرف اتاقم پا تند کرده و با   یاز آنکه همان کس حالخوش 
 شوق گفتم: 

 رهنورد خوب هستن؟«  یپسرتون خوبه؟ آقا د؟ی. خوب هستاوردمیبجا ن  د،ی! سالم. ببخش»ا  

از همه مشتاق  شی کردم؛ اما ب فیها را پشت هم ردسؤال وقفهی اتاق را پشت سرم بسته و تند و ب  در
 حال پسرش بودم. دنیفهم

رهنورد گفتم   ینشده، نگرانت شدم. به آقا یوقته ازت خبر  یلی خ دمی. دمی. همه خوبزمی عز »ممنون
  ی. هر چدیداشت یکشو بعد هم اثاث یمراسم چهلم برادرت بود ر یگفتن درگ د؟یازشون ندار یخبر 

که داده   یاشماره یمجبور شدم از رو گهیبمونم. د  خبریاز حالت ب  ارهیدلم طاقت نم دمیدمنتظر شدم، 
 .« رمیباهات بگ یتماس هیبه همسرم  یبود

 احوال پسرش باشم.  یایجو م یمستق دمیکشی نکردم و خجالت م  افتیدر خواستمی که م یجواب

  یمن بود احوالتون رو بپرسم ول فهی وظ  دی. ببخش شنومی حالم صداتون رو م. خوش دیکرد »خوب
 فرصت نشد.« گهیمدت د نیمشغول بودم ا یلیخ

 جواب داد:  یمهربان با

مامان چطورن؟ بهتر   ؟ی. خودت خوبرهیتماس بگ  ینداره ک  ی! فرق هیچه حرف نیببخشه، ا »خدا
 شدن؟«

 گرفته و جواب دادم. یپا انداختم. نفس بلند یتخت نشسته و پا رو یرو

  رونیکم ب  هی ینینشو گوشه ی از اون جلد افسردگ دی خونه جد میاومد یکر. از وقتخدا رو ش »بله،
 بوده.« رگذاریتأث میدیکه خونه رو ازش خر یاه یمراوده با همسا شتریاومده. البته ب
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برگردن. زنگ زدم هم حالت    یزندگ یشاءاهلل که هر چه زودتر بتونن به روال عادخدا رو شکر. ان  »خب
. من که  نمتی باز هم بب شمیشده، خوشحال م کیهامون به هم نزدرو بپرسم و هم بگم حاال که خونه

 برم.«  ییجا تونم ی به خاطر رهام نم

 : دم یپرس  یمعطل  بدون

 ...«ای  مارستاننی»ب

 داشته باشد.   یگر یهول بودنم، برداشت د نیام را ادامه دهم. نگران بودم مبادا از استم جملهنتوان اما

دو روز   یک ی دنش،ید یکه اومد ی . همون روز شهیم یادو هفته باً ی خونه. تقر  مشیآورد زم،یعز »نه
خلق و خوش   یل ی. خرمی ازت بگ ی مراقبتش بودم، نشد سراغ  ریمدت درگ نیبعد مرخص شد. من هم ا

 باهاش داشته باشم.« یچه رفتار  دونمی واقعًا نم  یعوض شده. گاه

است. من هم از  شتریبه صحبت ب لی برخورد کرد و معلوم بود ما مانهیانتظارم ساده و صم  برخالف
 خدا خواسته گفتم: 

  امیوقت پسرتون ناراحت نشن ب هی... دونمی اما نم ام،ی ب خواستی دلم م یل یمن هم خ »راستش
 تون.« خونه

 گفت:  اریبس  اقیحال پسرش کالفه شده، چون با اشت  یاز دگرگون دادینشان م یبه خوب   لحنش

 .«یندار  یکس  یبرا  یناراحت بشه؟ شما که مزاحمت  یچ یبرا زم؟ی عز »چرا

 زده جواب دادم:و خجالت  مردد

 وقت...« هی. نگرانم دنشونید امی م یچ یبفهمن که برا خوامی نم »آخه

 داد: ح ی و توض دیرا بر حرفم

. دروغ هم میبا هم دوست شد مارستانیتو ب  میگی. ممیرو بهش بگ  تیکه واقع میست ین »مجبور
  ی. ولکنمی مجبورت نم ا،یب یو دوست دار  خوادی . اگه دلت میایمن م دنید  ی. شما هم برامینگفت

 نباش.« زهایچ نینگران ا

 رده بود، لبخند به لبم آمد و گفتم: پسرش آماده ک یبرا  یآنکه خودش جواب مناسب از
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 تون رو ندارم.« من آدرس خونه یول  »باشه،

جور که   نیبفرستم. سر راسته. ا امکی برات پ ستمی. من بلد نسی کاغذ دم دستت هست بنو »اگه
 به هم.« میک ی نزد گفتی همسرم م

 : دمیبردارم و در همان حال پرس   یکاغذ و خودکار  ز ی م یشدم تا از رو دوال

 که مزاحم نباشم؟«  امیب تونمی م ی»ک

 .« میبر میتونی نم  یی. ما که فعالً جاستی ن یمشکل  چی. های ب یوقت دوست داشت  »هر

 گه؟« یتونه دافتاده، شماره خونه  میگوش  یشماره رو نی. ا امیم یک دمی ممنون. بهتون اطالع م یلی»خ

 . پس منتظرتم.«زمی عز »بله

کرده و  ادداشتی رهام بروم، آدرس را  دنیشده بود تا به د دایپ یاز آنکه باالخره راه خرسند
  یاهیگرفتم در اسرع وقت هد می لحظه را هم تلف کنم. تصم کی خواستی کردم. دلم نم یخداحافظ 

فکر کرده و   یمناسبش باشد؟ کم توانستیم یاهیبروم. اما چه هد دنشیکرده و به د هیته شیبرا
  ی. از طرفدانستمی نم شیهاقهیو سل قیدرباره عال چی مختلف را از سر گذراندم. من که ه یهانهیزگ

دفعه  کیداشته باشد.  یبوده و در بهبودش نقش تشیبخرم که مناسب وضع  ی اهیدوست داشتم هد
  یرا عمل رمهر چه زودتر فک دیرفتم. با رونیبلند شده و از اتاق ب  می. با ذوق از جادیبه خاطرم رس  یفکر 

هر  خواستمی و م  شناختمی سر از پا نم  ی. از خوشگذاشتمی م یدیجد دارید یبرا  یکرده و بعد هم قرار 
نبود.  یکه در نظر گرفته بودم چندان کار آسان یاهیهد  هیبروم، اما ته دشی چه زودتر به دنبال خر

 یچه کس یبود آن را برا دهی. در جواب مامان هم که پرسرمیکمک بگ ایمجبور شدم طبق معمول از هل
ام و حاال مرخص شده و به دوست شده هاض یاز مر ی کیبا خانواده  مارستانیگفتم در ب  خواهم،یم
به خودش  زود توانست  یلیبه فکر فرو رفت اما خوشبختانه خ  یا. مامان لحظهرومی م ادتش یع

که از  المیرا انجام دادم. خ دیوجو کرده و با کمک او خر پرس  اشیی از برادر و دا ایمسلط شود. هل
 راحت شد، تماس گرفته و قرار گذاشتم. هیبابت هد

 یوذوق داشتم براشوق  شتریآن را در دست گرفته و راه افتادم. خودم ب یزمان مقرر با خوشحال در
باز شد. خانه  میشان بودم. زنگ را فشرده و در به رودر خانه  یبعد جلو قهیدادنش. کمتر از ده دقنشان

و   تربزرگ  میکه ساکنش شده بود یاداشت. نسبت به خانه  ییبا صفا اطی بود و ح ییبایز
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و   بای ز یکرده و خانه را به شکل  یدگی . مشخص بود کامالً به آن رسدادیتر نشان مساخت خوش 
باغچه بودم که در ساختمان باز شده و مادر رهام   اهیگل و گ یدر آورده بودند. در حال تماشا یامروز 
 و لبخند گفت:  یی. با خوشروستادیدر ا یجلو

 .« زمی. بفرما تو عزیاومد »خوش

. دست پشتم گذاشت و من  میکرد یو باغچه کنده و به طرفش پا تند کردم. با هم روبوس  اطیاز ح دل
 کرد. تیداخل هدارا به 

 . خانواده خوب هستن؟«نمتیبی دوباره م  حالم»خوش 

 ممنون.«  »بله،

در سالن گرداندم تا بفهمم رهام در   یمبل گذاشته و نامحسوس نگاه  نیرا کنار اول امهیو هد فیک
 متعدد خانه ممکن است ساکن باشد.  یهااز اتاق  کیکدام

 ؟«یکرد دای. خونه رو راحت پزمیعز نی»بش

 سر راست بود.«  »بله،

آشپزخانه باشد. از فرصت استفاده کرده و   زدمی رفت که حدس م یمبل نشستم و او به طرف در  یرو
  صیتشخ توانستمی . نمبازمهیو همه ن شدی م دهیدر د نیاز نظر گذراندم. چند  یشتر یخانه را با دقت ب

. برداشتم دزدنیبرگشت و به ناچار دست از د یشربت  ی نی . با سدهم کدام اتاق متعلق به رهام است
بود که همراهش    ینیدرون س یگر ید وانیبرداشته و تشکر کردم. ل یوان یرا به طرفم گرفت. ل  ینیس

چه  اورمی. قبل از آنکه بتوانم سر دربد یبه گوشم رس یاآرام مردانه یشد. احساس کردم صدا  یوارد اتاق
 گفت:  یآرام یصدا اآورده و ب  کم یآمد و با لبخند کنارم نشست. سر نزد رونی است، مادرش ب یکس

 کار کنه.«  ی چ دونهی س و نم. خودش هم از دست خودش کالفهشهی بدخلق م  یلیها خوقت  ی»بعض

 گفتم:  یآرام یتا استرسم را کنترل کنم و با لبخند و صدا ختمیر میاز شربت به گلو یاجرعه 

 ش کرده.«بودن، خسته  مارستانی همه مدت گرفتار تخت و ب نی. استیداره. دست خودش ن »حق

 به باال تکان داد. یسر 



 ساقه ترد تپش 

136 
 

 نیبوده. اما ا یبستر   مارستانیشده و ب ضیکه مر ستیباشه. دفعه اولش ن  نیا لشی! فکر نکنم دل»نه
رش  . از ترسمون من و پدپرهیها هم خواب راحت نداره و مدام از خواب مشده. شب گهیجور د هیبار 
 .« میوقت حالش بد شد، به موقع خبردار بش هیکه  میخوابی تو اتاقش م  ینوبت

  یخاطر بود تا آن همه نگران  نانیاطم ازمندین شتر یاو ب دیرسی کردم به او آرامش دهم. به نظر م یسع
 انتقال ندهد. ضشیرا به مر

 .« ستیدست خودش ن  یداشته. تا حدود ینی. به هر حال عمل سنگهیعیها طب حالت  نیا »همه

 ادامه داد: یچهره نگرانش به آرام برخالف

کار کنم تا آروم   یچ کنه،یم یقرار ی طور ب نیا یوقت دونمی خب نم   ی. دکترش گفته، ولدونمی م »آره
 بشه؟«

 بودم رفته و سرپوشش را برداشتم.  دهیکه خر یاه یطرف هد به

 مشغولش کنه.« یکم  دی. شادمیپسرتون خر  یناقابله. برا دی»ببخش 

 آمد، نگاه مشتاقش را مجذوب خود کرد. رونی سرپوش ب ریکه از ز یقفس

 !«یدی! چرا زحمت کش زمی! ممنون عزی»وا

 قدردادن نگاهم کرد. یلبخند با

 .« یبهتره خودت براش ببر  ی»ول

 شد و آرام زمزمه کرد:  کمینزد

 ؟« یقلبش رو گوش بد یصدا یخوای »نم

 طلبدی او بود تا پسرش. احساس کردم با نگاهش از من کمک م یدلگرم هیما  شتریحضور من ب ایگو
او را با مادرم   دی. شاکردمیهم اشتباه م  دیشا دانم،ی کنم. نم  دایآرامش پسرش پ یبرا  یتا راه
با  و  هانداخت ر ینگاه منتظر و ملتمس او بود. سر به ز هیو رنگ نگاهش در نظرم شب کردمی م سهیمقا

 خجالت گفتم: 
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 .«ست ی. لباس و حوله همراهم نرمی دوش بگ دیاما با  خوادیکه م »دلم

 از جا بلند شد. بالفاصله

کنم تا اگه  هیبار مصرف ته هی یهالباس  نیدارم. مجبور شدم برم چند دست از ا زیهمه چ »خودم
 نیا دنید  یوقت ی دو روز اول چند تا از دوستاش اومدن، ول ی کیاستفاده کنه.  دنش،یاومد د یکس
از همکاراش هم که کار   یکیحالش رو بپرسن.  یدادن فقط تلفن  حی مالقاتش کنن، ترج دیبا یطور 

باهاش   شهی اتاقش که رو به بالکن باز م شهیرفت پشت ش  مارستانیداشت باهاش، مثل ب واجب
 صحبت کرد.« 

ماندن . کامالً مشخص بود که خانه دادی م  حیرا توض  اتییتمام جز زیرزبه ی به لبم آمد که ر  لبخند
 اش کرده.خسته  یطوالن

 ششون؟«یبرم پ  شنی ناراحت نم رم؟ ی دوش بگ تونمی»م

 .« دنشی د ادیب  یکس شهیش سر رفته. خوشحال مگلم. اون هم حوصله »نه

درون هال،  یوار ی. از کمد ددیصحبت بودشما دنبال هم ایاش سر رفته دلم گفتم واقعًا او حوصله در
 را نشانم داد. یآورده و در  رونیب  یمصرف کباریلباس و حوله 

 ها رو بهت بدم.«طرف. کارت تموم شد، صدام کن لباس  نیاز ا »بفرما

 داخل حمام گذاشتم.  پا

 ممنون.«  یلی»خ

 یو مختصر   عیکن قرار دادم. دوش سردرون رخت  زی آو یرا رو میهابسته و لباس را پشت سرم   در
بروم. از   دنشیبوده و عجله داشتم زودتر به د صبروقراری گرفتم. قبل از آمدن هم حمام کرده بودم. ب

  نزمان ممک  نیبا دقت اما در کمتر  نیهم یمتوجهش شود. برا یبی آس نیکمتر خواستمی نم یطرف
 را باال بردم:  میصدا  یکرده و کم  بازمهی خود را شستم. در را ن

 !«د یرهنورد! ببخش »خانم

 بود که بالفاصله پشت در حاضر شد.  ستادهیمنتظرم ا ایگو
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 صدام کن.«   یتو هر جور راحت ی. ولزی عز سدهیفر »اسمم

وردن نام  کنم. آ شیصدا یخوب که خودش نامش را گفت و مجبور نبودم از آن به بعد رسم  چه
همسرش را   لیندانستن اسمش، ناچار بودم نام فام  لی سخت بود، خصوصًا که به دل میبرا لشانیفام

 استفاده کنم.

 رون؟« یب  امیب  یجور   نیهم تونمیم  ست؟یتون نخونه  ی. کسجونده یفر »ممنون

 دست دراز شده سالن را نشان داد. با

 . راحت باش.« ستین  یاز من و رهام کس  ری . غزمی عز »آره

خود   ی. لباسهادمیچیپ میموها یرنگ، حوله را رو  یآب یهالباس  دنیرا خشک کرده و بعد از پوش خود
بلند و لختم را جلو آورده و با حوله مشغول  ینشسته بودم، گذاشته و موها  شیکه رو یمبل یرا رو

 شدم.  شان یکردن انتهاخشک 

 هزار ماشاءاهلل خوشرنگن.«. چقدر قدر هم یدار  یپر  یچه موها »ماشاءاهلل

مبل زد که چشمم  یدسته چوب  یبا مفصل انگشتانش رو ییهازمان ضربه اش همگفتن جمله  نیح
 : دم یکرده و پرس ینکرده باشد. تشکر 

 د؟« ییتو خونه تنها شهیپسرتون هم »با

  ریگدل یشده بود، چون با لحن   اشی اشاره کرده بودم که باعث خستگ یبه همان مطلب  قاً یدق ییگو
 داد:  حیتوض

 نیهم ی. برا کنهی و همونجا ازدواج کرده و کار م کنهیم  یزندگ گهیشهر د هیپسر بزرگم که تو   »آره،
. پسر  دنشیبار اومد د هیبود، فقط  مارستانیمدت هم که رهام ب  نی. اادیب تونهی م  التیفقط تعط 

 .«یهم تازه درسش تموم شده و رفته سرباز  میدوم

 سرم گذاشتم. یرا پشت سرم جمع کرده و کاله  ست لباس را رو میموها

 د؟«ی از خونه جد دیهست یچطوره؟ راض  »مامانت
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  شهیروح   یلی مامان خ م،یساکن شد یرو به راهه. خونه هم خوبه. از وقت ی. خدا رو شکر همه چ»بله
 داشتن.«  ریشدن حال مامان تأثتو خوب  یلیخ مونهیبهتر شده. دختر و پسر همسا

 کار کردن که مامانت بهتر شده.« یمگه چ »چطور؟

خواهر و برادر تنها موندن.  نی نه؟ مادرشون ظاهرًا سرطان داره و ا ای دیهست انیدر جر دونمی »نم
انگار   دهیماجراشون رو فهم یرفته. مامان از وقت ایبچه بودن از دن  یوقت شیسال پ یل یپدرشون هم خ

 .«کنهی م  یدگیهواشون رو داره و بهشون رس  یلیغم خودش براش کمرنگ شده. خ

 .« رهی کمتر تو خودش فرو م ینطور یا »خب

رو   رستانی سن آسناست. پسرش هم تازه دبهم باً یدر اومده. دخترش تقر یی. آسنا هم از تنها»بله
 موم کرده.«ت

  ییدوست و آشنا ای  لیفام یعن ی. انیاز عهده کارهاشون بر م  یسن کم چه جور  نی! با اهای »طفل
 ندارن که کمکشون کنه؟«

 .«رسهی بهشون م  یلی مامان خ نیهم ی. برااد یسراغشون ب  یکس دمیمدت که ند نیا »تو

براشون   یسر بهشون بزنه. اگه الزمه کار  هیرهنورد هم بگم  یباشه به آقا ادمیبده. پس   رشی خ »خدا
 انجام بده.«

بالفاصله به طرف اتاقش رفت.   خانمده یشد. فر مانیهامامان گفتن رهام مانع از ادامه صحبت  یصدا
اما   دیرسیرهام به گوشم م  یغرغرها یمن هم از جا بلند شده و منتظر بودم که وارد اتاق شوم. صدا

رفتم.  فمیک  رفگذاشته و به ط  زیم یدار را رومند است. حوله نمگله یابابت چه مسئله  دمیفهمی نم
آورد و   رونیسر از اتاق ب  خانمدهیآورده و در مشتم گرفتم. فر رونی را که همراهم آورده بودم ب یز یچ

 کرد.  میصدا

 .«زمی ! بفرما عزناجانی»د

. اما  ستیچ اشی ناراحت  لیدل دانستمی م. نم روشددرهمش روبه یهابه اتاق که گذاشتم با اخم پا
  یداشت. عرق رو شانشیتا به خود مسلط شود، نشان از حال پر دیکشیکه م یق یعم یهانفس 

. مادرش بالفاصله دادی را ماساژ م اشنه یقفسه س ی نشسته بود و با کف دستش رو اشی شانیپ
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مشتم  انیرا که م یزبانش گذاشت. معطل نکرده و ساز  ری آورده و ز رونیلفافش ب  ازرا  یقرص 
در آن کردم. مهارت   دنیلبم گذاشتم. چشم بسته و شروع به دم یآورده و رو رونیب  فشردم،یم

. اما تمام تالش خود را به  گذشتی که آن را نواخته بودم، م یبار  نیها از آخرنداشتم و سال  یچندان
 به دنبال داشته باشد. شیرامش را برا آ  یبنوازم که کم یتا آهنگ مکار برد

  یرا کنار خود حس کردم. انگار با هم لب حوض در صحن حرم امام رضا)ع( نشسته و سازدهن دادفر
 یکه رو  یی. روزهامیرفتیآموزش م  یچشمم گذشت که با هم برا شیاز پ ییها. زمان میزدیم

  یچه مدت گذشت، اما وقت دمی. نفهم میزدی نشسته و هر کدام ساز به دهان رکاب م مانیهادوچرخه 
بودم که آن را  رهی به دستانش خ جیبه طرفم گرفته بود. گ یچرا دستمال دانستمی کردم، نم بازچشم 
 . رمیداد تا از دستش بگ یتکان 

 .«دیدار اجیاز من به آرامش احت  شتریشما ب »انگار

حرکاتم نداشتم. لب تختش   یرو یاهر لحظه سقوط کنم. اراده دمیترسی و م  دیلرزی م میو پا دست
شد که خودم  سی راه گرفت و صورتم خ میهااشک ینشسته و دستمال را از دستش گرفتم. ک

قلبش گذاشت.   یرا رو  شیرا به طرفم گرفت و انتها  یپزشک یگوش  حرفی ب ی. بعد از لحظات دمینفهم
را به طرفم گرفته بود.   یگوش گریاش ثابت ماند که سر د نگاه منتظر و دست دراز شده یروچشمانم 

برده و   ش یآن صدا هستم؟ دست پ دنیشن  ازمندین دانست ی مادرش به او چه گفته بود؟ از کجا م
  ین روگوشم گذاشتم. قلبش آرام و منظم تپش داشت. نگاهم همچنا یرا رو   یگوش گریطرف د

نبود.   یخبر   شیپ  یقیاز عرق و اخم دقا گریبرگشته بود. د یبه حالت عاد شیصورتش بود. رنگ و رو
را نشان  یحس  چیکه ه کردمینگاه م یابه مجسمه  یی من بود. گو یزدن نگاهش روبدون پلک 

  از آن شی ب  مشینگاه مستق ریز تواستمی . نم یخیبود، سرد و   یحالت چی. صورتش بدون هدادی نم
ضربان   کی  یانداختم. در آن لحظه تنها صدا ری گوشم برداشته و سر به ز یرو از را  یادامه دهم. گوش

 میقلب دادفر برا یصدا دنیدر گوشم نشست. احساس شن یفرد عاد کیمتعلق به  ،یقلب معمول
 نشد.  یتداع

 نداشتم؟«  یخوب بود؟ مشکل  »صداش

 یاسررشته یو پزشک  ی. من که از پرستار دادمیم دیبا  یبلند کرده و نگاهش کردم. چه جواب سر
 بلند شدم. مینداشتم. از جا
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نه. بهتره از   ایتو اتاقتون  دیدر حال حاضر صالح هست بذار دونمی آوردم. اما نم هیهد هی »براتون
 .« دیپزشکتون بپرس

 عشق؟!«  »مرغ

 سر تکان دادم. جیگ

 !«»بله؟

 باال آمده و نگاه از من نگرفت.  ستادنمیهمراه ا رشس

 د؟« یدیپس چرا خر ستینه؟ اگه مناسب حالم ن  ای خورهی به دردم م دیدونی شما نم »مگه

  روحی و ب حس ی حد ب  نیتا ا شی قصد امتحانم را داشت؟ چرا صدا ایفکر کرده بود پرستارم  یراست به
را از او  یامسئله نیچن توانستمی بروم، به طور حتم نم  دنشیداشتم باز هم به د میبود؟ اگر تصم 

.  شدمی قلبش محروم م یصدا دنیاگر از شن ی باره بهتر بود، حت  نیپنهان کنم. صداقت در ا
 ناخواسته باعث آزارش شوم.  ای  دهینسنج خواستمی نم

 ندارم.«  تونی مار یدرباره ب  ی. اطالع چندانستمین  »پرستار

 ...« مارستانیب »تو

 . دمیرا بر حرفش

 ندادم.«  یو من هم جواب دینگفتم پرستارم. شما گفت  »من

 اتاقش گذاشت.  زیم  یرو یدستش یهمراه پ وهیم یلحظه مادرش وارد شد و ظرف  همان

 موند.«  کارهمهی بخور. شربتت هم ن ی ز یچ هی ای ! بناجانی»د

باز هم به دنبال حس حضور دادفرم  ایبودم؟ آ نجایچه ا یچه کنم؟ برا دانستمی بودم و نم  سرگردان
  دنیباز هم شن ایآ افتم؟یی در کنار او آرامش م ایآمده بودم؟ آ ماریب  کیاز  ادتی ع یبرا ای گشتمیم

که در   یزمان زه. به اندادانستمی خودم هم نم کرد؟یم  یتداع میآن قلب حضور دادفرم را برا یصدا
 نانی با اطم  توانستمی نم گرید رفتم،ی آن صدا فرو م  دنیبود و با آرامش در خلسه شن مارستانیب
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بروم   رونی به عقب برداشته و خواستم از اتاق ب یآن صدا هستم. قدم دنیاعتراف کنم که محتاج شن
 : د یکه مادرش پرس

 ؟«یر یم یزود نیبه ا زم؟یعز »کجا

 بردم و مردد جواب دادم. سردرگم شده بود. دست به سمت سرم  نگاهم

 .«شمی استراحت کنن. مزاحمشون نم خوانی م »پسرتون

 اخم جواب داد:  یو کم  یبا تند  بالفاصله

 استراحت کردم که خسته شدم.«  »انقدر

و مردد بودم چه کنم. قبل از آنکه دهان باز کرده و   ستادهی رفت و من هم چنان ا رونیاز اتاق ب  مادرش
پشت پنجره اتاق   یاهیچهارپا یبودم رو  دهیرا که خر یآمد و قفس  وانیا یرو خانم  دهیبزنم، فر یحرف 

  یکوتاه نگاه به دو مرغ عشق  یا. لحظهامدهیو اشاره نشان داد که من آن را خر مایرهام گذاشت. با ا
 . با تعلل نگاه گرفته و به سر به طرفم چرخاند. دندیچرخی داد که هراسان به هر طرف م 

 استفاده کنم.« لیتاپ و موبااز لپ  دنی بهم اجازه نم د؟یکمکم کن دیتونی م »شما

 یاز من؟ چه کار  خواستیام کرد. منظورش چه بود؟ چه مشوکه  شی از پ شی ب اشمقدمهیب سوال
 آمد؟ی کمک به او از من بر م یبرا

 کار کنم؟«  ی»چ

  نییرا از تخت پا   شی. پاهافتد ی ندادنش باعث شده دلهره به جانم ب یکاف  حی که توض دیمفه ایگو
 . دیجلو کش  یگذاشت و خود را کم 

 برات نداره.«  یو مزاحمت خوادی . البته اگه دلت میا یش برب از عهده  یتونی. م ستین یسخت  »کار

 داد:  حی . با مکث توضخواهدی منتظر بودم بفهمم چه م همچنان

مدت   نیا ی. ولسمینویبراشون م  یشعر  ای یهم متن یمجله هستم و گاه هی راستار یو »من
که حالم خوب بشه و  یکنن تا موقع نمیگزیرو جا یکس  خواستنی نم  یکارهاشون لنگ مونده. از طرف

رو خط بکشم و   یک یالکتر لیدور وسا یمدت  هی دیبعد از عمل دکتر گفت با یبتونم برگردم سر کار. ول 
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 یسر  هیمراقب باشم و  دیبا شه،ی که مطمئن بشن، قلبم پس زده نم ینرم. حداقل تا وقت اغشونسر
 کنم.«  تی نکات رو رعا

 کالفه کننده بود.  اشیبرخالف من که در همه کار عجول بودم، صبر و خونسرد زد؟ی حرف م هینس چرا

 اد؟«یاز من برم یکمک »چه

کاغذها رو   نینفر ا هی دیکاغذ انجام دادم. اما مدام با یگرفتن و رو نتیمدت کارها رو برام پر نی»ا
  یکه عجله داشتن، پدرم براشون فکس کرده که اون هم پردردسر بوده. گاه  یمواقع  ای. ارهی ببره و ب

واضح براشون   هالخربار فکس رو تکرار کنه، تا با نیچند  شدی و پدرم مجبور م افتادی کلمات خوانا نم
خونه ما و مطالب رو برام   دیای چند ساعت ب یروز  د،یاگه فرصتش رو دار خوامیارسال بشه. حاال من م 

 د؟«یبلد پی . اصالً تاکهیتون به ما نزد خونه   گفتی مامان م  د،یکن  پیتا

 گردن کج کردم.  یرا رو سرم

 نداره.« یکار  گهیکه د پی تا »آره،

 ها پشت به من گفت: عشق مرغ  یتماشا نی بلند شد و به طرف پنجره رفت. ح  شیجا از

 د؟«یندار یکنم. مشکل یر یتا غلطگ  دیرو بفرستن و شما برام بخون هالیفا گمی پس حله. م »خوب

. درباره من چه فکر کرده بود  زدی حرف م  نانیطور با اطم  نیکه ا دانستی جوابم را م  شیشاپیپ انگار
طور راحت   ن یکرده بود که ا فیتعر شیمادرش از من چه برا دوخت؟ی و م دی بری مخودش  یکه برا

فرو   اشی شلوار ورزش بیو هر دو دست در ج دیشد به طرفم چرخ یسکوتم که طوالن کرد؟ی برخورد م
تا    شرتشی ت  پیبه تن داشت و ز  یبرد. تا آن لحظه به لباسش توجه نکرده بودم. ست لباس ورزش

باند کوچک   ی. نگاهم روشدیم دهیاز قسمت باز لباسش د اشنه یس یاز باند رو یباز بود. کم  مهین
  دزنیزده بابت دلباسش را باال داد. خجالت  پیز  یثابت مانده بود. رد نگاهم را گرفت و کم درنگیسف

 انداخته و انگشتانم را در هم گره زدم. ریسر به ز م،ینابجا

 د؟«یموافق د؟یگی م ی»چ

 سر باال داده و آرام جواب دادم:  یکم

 نه!« ای کننی موافقت م دونمی با پدر و مادرم صحبت کنم. نم  دی»با
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. پس باز  نجایا دیو حاال هم اومد مارستانیب دیومدیمن م دنیبه بهانه د ونی خط در م هیکه  »شما
 .«ادی ب ش یپ  ی. فکر نکنم مشکلدیایب  دیتونیهم م

. پس از روز اول متوجه حضورم شده بود؟ مادرش بابت  کردی سالحم مشکنش خلع دندان یهاجواب
همه  نیبود. ا اوردهیخودش ن  یلحظه سکوت کرده و به رو نیها چه به او گفته بود که تا امالقات  نیا
دم  بو مجبورکه   فی. حکردی چه بود؟ چرا مثل طلبکارها رفتار م لشیو حق به جانب بودن دل  ییپروای ب

 مراعات حالش را بکنم. هنوز در فکر بودم که دوباره به حرف آمد. 

کمکم کنه؟ من نتونستم  دیکن یرو معرف  یکس ،ییآشنا ،ی دوست دیتونیخانواده موافق نبودن، م »اگه
از کارها رو انجام داد. اما حتمًا   یبود و بعض  شمیپ یکنم. داداشم چند روز  دایمدت پ  نیرو ا یکس

 حساب کنم.« شونیرو همراه تونمی نم ادیته که هر دوتاشون شهرستانن و زمادرم بهتون گف

بدخلق شده گرچه   گفتی است. مادرش حق داشت که م زیآمه یکنا شیهاحرف   کردمی احساس م چرا
و ناآرام   ی داشته اما کامالً مشخص بود که رفتارش عصب یقبالً چه طور بوده و چه اخالق دانستمی نم

  بهاش من را شده کیبه هم نزد یابروها دنید یالحظه یاست. سر بلند کرده و نگاهش کردم. برا
 دیبرادرم کرده بود. با ترد هیرا شب  بتشی ه نه،یگر و دست به سدادفر انداخت. آن ژست مؤاخذه  ادی

 جواب دادم: 

 ی. سعشناسمی رو نم  یکس  نجایمون دور شده از هم. اداشتم، اما حاال خونه یوستد هی یمحله قبل  »تو
 .«دمی خونه انجام م  برمی اگه نشد، م ای ام یفعالً خودم ب کنمیم

 چانه به من اشاره کرد. با

 د؟«یبلد  شی رایشما و »مگه

 . کردمی را گم م میپاودستپاچه شده و دست   شیهامقابل سؤال در

و    رمیگیم  نتی پر برمیم ایانجام داد؟ من براتون بخونم...  شهی نم  ی... تلفنندونمی ... خب... نم»نه،
 .«کنمی م  پیدوباره تا د،یاصالح کرد نکهیبعد از ا

 را در هوا تکان داد.  گریاز دستانش را به پهلو گرفت و دست د یکی
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. البته فکر کنم باز هم فتهیکارم راه م د،یایدو ساعت هم ب  یاز تلفن استفاده کنم. روز  تونمی نم »فعالً 
 .«م یریبگ  نتیرو پر ییهاقسمت  هی میناچار باش 

 به عقب برداشته و گفتم:  یآنکه زودتر از آن مهلکه خالص شوم، قدم یبرا

 وقت دارم؟« ی. تا ک دمیمن بهتون خبر م »باشه،

 زده، نگاهش به عقب رفتنم بود. گره  یهر دوست را به پهلو گرفته و با همان ابروها حاال

  ختهیکار سرم ر  یخوب بود. کل د،یموندی م نجایو ا دیاالن هم وقت داشت  نیچه زودتر بهتر. هم  »هر
 بدم.«  لی تحو دیکه با

 را نداشتم به صورتش نگاه بدوزم.   شیرو

کارها رو   یسر  هیو   امیفردا حتمًا ب  کنمی م ی. سعگردمی برمبهش گفتم زود  شه،ی نگران م »مامانم
 انجام بدم.« 

 داخل شد. جیآب هو وانی گرد کرده و از اتاق خارج شوم که مادرش با دو لعقب خواستم

 گرفتم.« وهیهر دوتون آبم ی. برای! چرا امروز انقدر عجله دار یکه در حال رفتن »باز

 زدم.   شیبه رو مهینصفه ن یلبخند

 . با اجازه!«دنتونید امیزودتر برم. باز هم م  دیتون درد نکنه. با. دست نونم»مم

  شی را رو میهارفتم که لباس  یمن را از رفتن منصرف کند. به طرف مبل شترشانیاصرار ب خواستمی نم
 : دمیگذاشته بودم و با دست گرفتنشان پرس

 هام رو عوض کنم؟« لباس  تونمی م  »کجا

 را نشان داد. یاشاره دست اتاق  با

 .« میکم با هم حرف بزن هی. نشد یر یم یزود دار  یل یخ  یول  »اونجا،

 .«گهیفرصت د هیشاءاهلل . انارهیبس »وقت
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اتاق   د یرسی که نشان داده بود پا تند کردم. به نظر م یبزند و به طرف اتاق   یگر یتا حرف د نماندم
 رفتم.  رونی شان باز خانه یمختصر  یآماده شده و بعد از خداحافظ  عیسر مهمان باشد.

به درخواستش بدهم. من که از روز اول با هدف    یچه جواب دانستمی راه برگشت در فکر بودم و نم در
به بعد چه  نیکرده بود. از ا ریتغ  دارهایشدم و حاال جهت د  کیخانواده نزد  نیبه ا یگر ید تی و ن
 کی زدن  یپارک کوچک م؟یداشته باشم؟ به پدر و مادرم چه بگو  توانمیم  میکارها یبرا  یهی توج
گذر عابران بود و فکرم هزار جا   ینشستم. نگاهم رو یصندل نیترک ینزد  یو رو دمیشان دخانه 
 دادم؟یادامه م میدارهایباز هم به د دیکارم درست بود؟ با ای. آدیچرخ یم

قلب برادرم باشم.   یمسئله توجه نکرده بودم که تا کجا قرار بود وابسته صدا  نیروز اول به ااز  اصالً 
ادامه دهم؛ که بعد از خوب شدنش   توانمی م یروند را تا به ک  نیروزها فکر نکرده بودم که ا نیدرباره ا

سر   دی چه کنم؟ با ام،ده ش ریو درگ  دهیمرحله رس نیبروم؟ حاال چه؟ حاال که به ا   دنشیباز هم به د
بلند شده و  میکرده. از جا فیپسرش تعر یبرا یی زهایدرباره من چه چ  دمیپرسی فرصت از مادرش م 

تابستان و زمان شروع  ان یکه تا پا دمیرس  جهینت  نیدر راه خانه باز هم فکر کردم. در آخر به ا
کمکش بروم. به مادرم هم  یراب یگرفتم به طور موقت گاه  میدانشگاه، فرصت دارم و تصم یهاکالس 

باال مشغول بوده و  هی. در حال حاضر مامان با همسارومی دوستم م یبهبود حال روح  یبرا گفتمیم
  شیهر روز عصر پ شیو سپهر. ستا شیآمد، ستا ادمیآسنا و دوستش... اسمش چه بود؟... آها 

.  دیاین شی پ  یکنم تا مشکل تخابرهام ان دنید یبرا توانستمی مامان بود و من هم، همان زمان را م
خواهرش را همراه خود  یمادرش رفته و گاه دنیبود که معموالً برادرش سپهر به د  یچون ساعات

 . بردی نم

درونش گذاشتم تا هر بار بعد   یلباس به همراه حوله متوسط یبرداشته و تعداد یبعد ساک کوچک  روز
مصرف استفاده کنم. صبح روز بعد به  کباری یهاشان، مجبور نباشم از لباس از دوش گرفتن در خانه 

چند  ی روز  ،دادم حیمطلع کردم. به مامان و بابا هم توض ممی زنگ زده و آنها را از تصم خانمدهیفر
  یکی الکتر لیعمل کرده و اجازه ندارد از وساکه تازه قلبش را  رومیبا دوستم م  یهمکار  یساعت برا

  یکار پنهان   نیبازگو کنم. اگرچه بابت ا شانیرا برا  قتیتمام حق توانستمی استفاده کند. صد البته که نم
 نیشوم، ا یخواستم باعث آزار کس ی بوده و نم ریخ تمی ن نکهیا دیاما شا شدم،ی دچار عذاب وجدان م

که روز قبل به   یزودتر از ساعت یباشد. کم  ریپذه و بخششداشت یپوشبخش ناگفته امکان چشم
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آنجا صرف شد، موقع برگشت به   یشتر یاگر زمان ب خواستمی . مدمیشان رفته بودم، پشت در رس خانه 
 کرد.  لاز من استقبا ییرو با خوش  جانده یشب نخورم. در باز شد و فر

 .« یبه زحمت افتاد  زم،یعز یاومد »خوش

 .«ادی ازم برب یکار  شمیحال م. خوش دیی»نفرما

 باز کرد تا داخل شوم. با دست مبل را نشان داد و همراه لبخند گفت:  شتریرا ب در

 .« شتیپ  امیاالن م ن،ی»بش

 به طرفش رفتم.  یقدم

ندارن   یمشکل  دارن؟یتا زودتر بتونم کارم رو شروع کنم. پسرتون ب   رمیاول دوش بگ  دیاجازه بد »اگه
 برم اتاقشون؟«

درگاه اتاقش نگاهم  انی م بیمادرش، رهام جوابم را داد که از اتاق خارج شده و دست به ج یجا به
 . کردیم

 وقته منتظرم.«  یل یهم ندارم. خ یمشکل دارم،ی»ب

زودتر از آن ساعت    یو حت میآیم  یمن که گفته بودم چه ساعت کرد؟ی برخورد م ی خیانقدر سرد و  چرا
رو هستم. اگر ربات روبه   کیبا  کردمی حس م  یچه بود؟ گاه یهمه انتظارش برا نیآمده بودم، پس ا

قلبش   ایندارد  نهیدر س یحتمًا قلب  گفتمی با خود م تپد،ی م اشنه یمطمئن نبودم که قلب برادرم در س
از   ییبو ییاو گو  کرد،ی برخورد م مانهیبه سنگ شده. برخالف مادرش که آن همه خونگرم و صم  لیتبد

نه؟  ای  رومی راهم را درست م   ایآ شدم،ی مردد م شی مهر و عاطفه نبرده بود که هر بار با برخوردها
قدم  یوار یبه طرف کمد د شد، دمیو متوجه ترد  دید گریهمد یرا رو مانیهر دو رهی مادرش که نگاه خ
 برداشت و گفت: 

 .«دمی جونم. االن بهت لباس م  ای»ب

 طرفش رفته و ساکم را نشان دادم. به
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قراره   یشتر یکه بپوشم؛ چون فکر کردم مدت ب  ستین یاآوردم، البته اگه مسئله  زیخودم لباس تم  »با
 ها راحت نبودم.« بمونم، با او لباس  نجایا

 جواب داد:   یپشتم گذاشت و با مهربان دست

 راحت باش.«   ر،یوش بگ! برو دیگلم، چه اشکال »نه

 طرف پسرش سر چرخاند.  به

 .«شهیمعذب م  یکنی نگاش م  یطور  نیراحت باشن. ا ناجانی! مامان، برو اتاقت تا دجان»رهام 

که   یآب بودم، به کار  ریکه ز یمفهوم نبود. تمام مدت  م یبرا شیهالب غرغر کرد اما حرف  ریز  دمیشن
جا برگردم.  نیاز هم توانمی ام و متم هنوز شروع نکرده قصد انجامش را داشتم فکر کردم. با خود گف 

  جهینت نیبه ا کردم،ی م یاما در خانه که کالهم را قاض شدم؟ی م دیدچار ترد دنشیچرا هر بار با د
  یبخش دانستمی جا بزنم. من که م  دیبوده و نبا  ابشیاز مع شیکردن بکمک  نیا یایکه مزا  دمیرسیم

کار حمام   افتادم؟ی مربوط باشد، پس چرا به شک م  اشیمار یممکن است به ب  شیهای از بدخلق 
شوم.   دیناام  دینبا نم،یاز او بب  یرا هم گرفته بودم. هر چقدر سرد امی قطع میکردنم که تمام شد تصم

 خاطر رهام.   تیداشتن روح برادرم بود نه رضانگه  یهدف من راض

نگذاشتم برادرم تجربه کند. به برادرم بدهکار بودم، بابت  که  یمن به خودم بدهکار بودم، بابت عشق  
را به او   نمید   دیاحساساتش شده بودم. با یروش یکه به او داشته و مانع از پ یاز حد  شیب  یوابستگ
کرده   یهم بدرفتار  درگذشته از دست رفته را جبران کنم. کوتاه نخواهم آمد. هر چق دی. باکردمیادا م

او را به حال خود   توانمی برگردانم. بعد از آن م یعاد تیمقاومت کرده و او را به وضع  دیطعنه بزند، با
هد شکل سابق را به خود نخوا  گریخود برگردم. هر چند که بدون دادفر د یقبل  یگذاشته و به زندگ

  نانیبار با اطم نیگرفته و ا یقی عم . نفس دمیکن لباس پوشگرفت. تنم را خشک کرده و درون رخت 
 آمدنم، دست به سمتم دراز کرد و گفت:  رونی به محض ب خانمدهیگذاشتم. فر  رونی قدم ب

توش لباس   روزیکه د یرو بده بندازم رو طناب خشک بشه. ساکت هم بذار تو همون اتاق  ت»حوله
 .«یدعوض کر

وپال شده،  پخش  یادیز یکاغذها  زشی م یرا که گفت انجام دادم و به طرف اتاق رهام رفتم. رو یکار 
کرده  زانیافتاد که قفس مرغ عشق را از سقفش آو وانی. نگاهم به اشدیم  دهیتاپ دبه همراه لپ 
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  روزی. برخالف دگرفتی درست مقابل چشمانت قرار م یستادیای پشت پنجره م   یکه وقت یبودند، طور 
 خو گرفته بودند. دیجد طی با مح   ییو گو دندیچرخی شادمانه در قفس م

 .«میکارمون رو شروع کن  میتونی تموم شد، م دزدنتونید »اگه

 تاپ را روشن کردم. نشسته و لپ  زیپشت م  ،یدل از خدا صبر طلب کرده و بدون گفتن حرف  در

  شیرایتا و دیکن  یدستکتاپ کپ  یرو که فرستادن رو ییهال ی. فادیرو چک کن  هامل یمیااز همه  »اول
 .« میرو شروع کن

 را شروع کرد.  حاتشی را که خواسته بود، انجام دادم و در همان حال توض یکار 

چند تا برگه نکات   یرو  نیهم یانجام بدم. برا یصور  شی رایو تونمی نم  ست،یروم ن یمتن جلو »چون
  شیرایها رو که باالش با قرمز نوشتم وخونه، اون برگه  ی بر   یمربوط به اون بخش رو نوشتم. خواست

و ممکنه    برهی وقت م   یبدم، کل ح ی با خودت ببر و مطالعه کن. االن بخوام همه رو برات توض یصور 
زمان هم دیکن  یاز فردا سع م،یدی رو انجام م  ییمحتوا شیرایشون تو خاطرت نمونه. فعالً وهمه
 .«دیرو هم انجام بد  یصور   شیرایو

 گفتم:  یبه چهره نشانده و با ناراحت  یاخم

هم با  گهید  یبود که هر کس یراحت نیکنم؟ اگه به ا شی رایو یچطور  رمیبگ ادی روزه  هی دیدار »انتظار
 و کار شما رو تو اون مجله انجام بده.« رهیبگ ادی  تونستی من م یچند تا برگه جا نیخوندن ا

نوشته بود، باال آورده و مقابلش تکان   امیر ی ادگی یرا که برا ییهابا گفتن جمله آخرم، برگه  زمانهم
 دادم.

 پرتمسخر گفت:  یجلو داد و با نگاه  نهیس ب،ی به ج دست

  یخودم بتونم کارهام رو کامل انجام بدم، کس  ی. تا وقتشهی نم  راستاریو یروزه کس هیکه  »معلومه
 .«کنهی م یها رو بررس نوشته نیهم ا گهید

 تاپش اشاره کرد و ادامه داد:چانه به لپ  با

 .«کنمیکار م یدارم چ دونمی . خودم مدیکردن، زودتر شروع کنبحث  یجا »به
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و   ینداشتند. حاال اگر با نرم شتریب   حیتوض  یحد از خودمتشکر بوده و حوصله کم  نیتا ا های بعض چرا
 شد؟ی از او کم م  یز یچ زد،ی مالطفت حرفش را م 

کم دستت راه   هیتا  میاول از کدوم شروع کن نمیفرستادن؟ اسماشون رو بخون، بب لیتا فا »چند
 .« فتهیب

اشم داشته ب وبیصبر ا  دیبا یاز دهانم خارج نشود. به راست یتا حرف نامربوط دمیرا به دندان گز لبم
شروع انتخاب کرد. تمام   یرا برا یک ی. عنوان هر بخش را خواندنم و میایبشر برب  نیتا از پس زبان ا

وارد   وهیم  یظرف باجمله را که خواندم مادرش  نیبود. اول میرو در اتاقش مقابل رومدت در حال قدم 
 شد.

 .« دیبعد کارتون رو شروع کن  د،یها جون داشته باش بچه دیبخور یز یچ هی»

 صورتش باشد، گفت:  یجزء جدانشدن کردمی کم احساس مکه کم یو با اخم  دیبه مادرش چرخ  رو

 بهتون گفتم موقع کار...«  »مامان،

 اش را تمام کند. نگذاشت جمله مادرش

 وقت حالت بد نشه.« هیبخور   ،یداد شیآزما »امروز

 دادم، به االن چه؟«  شیآزما »صبح

 ازت.«  رنیگیمدام خون م یوقت  یبش تی تقو دیهر حال با »به

 : د یرفتنش به سمتم چرخ رونیرا در حال خروج از اتاق گفت. به محض ب  اشجمله

 درباره.«  دیسیبه جاش بنو دی. فقط اون کلمه در مورد رو پاک کن دیرو بخون ش»ادامه

که  یکمتا اصالح کنم.  کردی خواندن، نکات اشتباه را گوشزد م  نیو ح دیچرخ یها منوشته  یرو نگاهم
  دمیگرفته. سر بلند کرده و د یلرز مختصر  شیو صدا کشدی نفس م یگذشت، احساس کردم به سخت

 . بالفاصله از جا بلند شده و به طرفش رفتم.دهیگذاشته و رنگش پر اشنهی س یدست رو

 ست؟«یخوب ن  »حالتون
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مادرش را   خواستمی هل شدم و م  یالحظه  کردم؟یم د یرا که نداد، به وحشت افتادم. چه با جوابم
  ادیدادفر و سرچ در گوگل  یهامدت از کتاب نیا یافتادم که ط یمطالب ادیدفعه به  کیصدا کنم اما 

بد  تختش بخوا یرا گرفته و او را به طرف تختش بردم. کمکش کردم برعکس رو نش یگرفته بودم. آست
و قدم  ستادنی. به طور حتم اردی تاج تخت گذاشتم تا باالتر از سطح قلبش قرار بگ یرا رو  شیو پاها
رفته و مادرش را    رونی حال انداخته بود. خواستم از اتاق ب نیدر طول و عرض اتاق او را به ا ادیزدن ز

 گفت:  یلرزان  یصدا کنم که گوشه لباسم را گرفت و مانع شد. با صدا

 .«شمیب مخو »االن

  گرشیو دست د دیکشی گرداندم. تند و پشت هم نفس م اشده یپرنگاه در صورت رنگ  ینگران  با
 قلبش بود. یهمچنان رو

 .« دیبه قرص داشته باش ازی ن دی»شا

 گرفته جواب داد: ییبا صدا شیهازدننفس  انیم

 عذابش بدم.« نیاز ا شتریب  دیشده. نبا  تیمدت اذ نیا یبه حد کاف  »نه،

افتاد که  یپزشک  یچشمم به گوش  کرد؟ی م یو بدخلق  شدی هم بلد بود. عاطفه سرش م یمهربان پس
دست دراز کرده و آن را برداشتم. نگاهش که به آن افتاد،  اردادهی کنار بالشش قرار گرفته بود. ب

. مقلبش گوش ده یقلبش برداشت و با بستن پلکش نشان داد، اجازه دارم به صدا یدستش را از رو
چشم بسته و گوش به   شهیقلبش گذاشتم. به عادت هم یرا رو یکنارش نشسته و گوش یبه آرام
. ناخودآگاه ضربان قلب من هم شدت گرفت و  دیتپیضربانش سپردم. اول تند و نامنظم م  یصدا

  دایپ  یمنظم تمیرفته ضربانش آرام گرفته و راسترس به جانم افتاد که نکند حالش بدتر شود؛ اما رفته
 مادرش چشم باز کردم.   ینگذشته بود که با صدا یادیکرد. لحظات ز

 شده؟ رهام! حالت بد شد؟«  ی»چ

 شکمش بود.  یرو  گرشیگذاشته بود و دست د اشیشان یپ  یرا رو  ساعدش

 سرپا موندم...«  ادیمامان. ز ستین یز ی»چ
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.  ندیبلند شدم تا مادرش کنارش بنش  میشد. از جا کیدستش بود و به تختش نزد یاوه یآبم وانیل
 : دیحرفش را بر

 برات؟«  ستیخوب ن  یطوالن ستادنیجان؟ مگه دکتر نگفت امامان  یستی مراقب خودت ن »چرا

 دست مادرش نشست.  وانیرا چرخاند و نگاهش به ل  سرش

هم در  یروزها دو تا دندون خرگوش  نیکنم هم  . فکرخورهیبه هم م جیهوحالم از آب گهی! د»مامان
 .«یبندی م کمی به خ جیهوآب   یکه ه ستین فی . واال چشمم ضعارمیب

 کنارش نشست و معترض گفت:  خانمدهیفر

هم که صبح دادم بهت. آب   رموزی دوست ندارم. ش  یگی که م بیکار کنم مادر؟ آب س یچ »خوب
 .« یر یگیم یرادیا هیاز هر کدوم  اد؟یبدم خوشت ب  ی. آب چارهی هندونه هم نفخ م

 : دم یرا از دست مادرش گرفته و پرس وانیل

 د؟«یترش تازه دار موی»ل

 متعجب نگاهم کرد. مادرش

 دارم.«  »آره،

 : دم یطرف در اتاق رفتم و در همان حال پرس به

 خوششون اومد.« دیبدم. شا یرات یتغ ه یرو  وهی آبم نیخونه و ادارم برم آشپز »اجازه

 از جا بلند شد.  یحالبا ذوق و خوش   مادرش

 انجام بده.« یدوست دار   ی. هر کار زمی عز »البته

 : دیکه از پسرش پرس دمیرفتم اما شن رونیاتاق ب  از

 برات؟«  ارمی ب »قرص
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را بلد   لشانیوسا  ی. جادمیدور خودم چرخ یچون وارد آشپزخانه شده بودم. کم دمیرا نشن  جوابش
  خچالیبعد داخل شده و به طرف  یالحظه  خانمدهیبه همه جا سرک بکشم. فر شدی نم  مینبودم و رو

 رفت. 

 ؟«یالزم دار   یچ  موترشیاز ل  ری»غ

 .« ستین  ینبود، مشکل شون همخوبه. همه  دیموز، عسل، هر کدوم رو داشته باش ن،یدارچ ب،ی»س

 .«میشون رو دارتازه استفاده کنه. همه ییمدام از مواد غذا دی. سفارش دکترشه که بازمی عز »دارم

 د؟«یتازه هم دار »بادوم

 .«ارهیاالن بگم پدرش بخره و ب  نیاگه الزمه هم ی. ولزیعز »نه

  یو قاط دیکن  ابیآس یگاه  د،یتازه هم داشته باش  یمقدار از مغزها هی ی. ول ستین  یضرور  »نه،
 حتمًا تازه باشه.« د،یریخوبه. فقط بوداده نگ  تیتقو  یبرا  د،یزیبر شوه یآبم

 اد؟« یخوشش ب  یکنی . فکر م گمیبه پدرش م  زم،یعز »باشه

 گهید یروزها  ومدی. امتحان کنه، اگه خوشش نکنمی امروز با دو طعم مختلف درست م »حاال
 .«میکنی رو امتحان م گهید یهاطعم

را   هاب یبود. س  نتی کاب یرو یر یگوه یآوردم. آبم رونی شان را برا پوست گرفته و هسته هابیس
 : دمی و پرس ختمیدرونش ر

 د؟«یهم دار کن»مخلوط

 .«نتهی. همون باال سرت تو کاب زمی عز »آره

تازه به آن اضافه کردم.    موترشیآب ل یمخلوط کرده و کم  جیاز آب هو یمی که آماده شد با ن بیس آب
  یعسل و مقدار کم یرا درون مخلوط کن به همراه موز و قاشق بیو س جیآب هو ماندهیباق  گرید مین

 . مگذاشتم تا به اتاقش ببر ین یرا درون س وانیو با هم مخلوط کردم. هر دو ل  ختهیر نیدارچ

 .« ختمیتون رو به هم رآشپزخونه د،ی»ببخش 
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  یو بخوره، هر چقدر دوست دار   ادیندارم که. خدا کنه خوشش ب  ی. کار کنمیم  زشیسرت، تم  ی»فدا
مشکلش هم   نیبد غذا بود. ا شهی هم  ی. از بچگرهیذره جون بگ هی. من از خدامه زیرو به هم بر  نجایا

 م.«ه الغر شده بچ  یل یبشه. خ شهیاز هم اشتهاتری باعث شده ب 

 : د یبروم که پرس رونیزده و خواستم از آشپزخانه ب  شیبه رو یلبخند

 ؟«یز یری خودت نم  ی»برا

 گردن سر به طرفش چرخاندم.  یرو از

 رو دندون بزنم تا آبش رو بخورم.«   وهیدوست دارم م شتریممنون، ب »نه

مشغول بود.  شیبه چشم با کاغذها نکیداده و ع هی به اتاق رفتم. به تاج تختش تک  ینیس همراه
 را نشان داده و گفتم: هاوانیرا کنار دستش لب تخت گذاشتم. ل  ینیس

با دو طعم   ،یدوست دار  یچه مدل دونستمی . نمنیریش   یکی کم ترشه و اون   هیطعمش  یکی نی»ا
 مختلف درست کردم.« 

مزه را دست گرفت  ترش  وانیگذاشت که کنارش قرار داده بود. ل ییکاغذها یرا برداشت و رو  نکشیع
 به طرفم انداخت.   یو نگاه قدردان

 ؟« یخور ی نم »خودت

نشستم.  زی پشت م یصندل یبرداشتم. دندان زدم و رو  وهیاز ظرف م یبیو س دمیچرخ  زیطرف م  به
 گاز زده را باال آورده و نشانش دادم.  بیس

 تره، مخلوط دوست ندارم.« خوشمزه  ش»ساده

. از برق چشمانش مشخص بود که دیکش شیهالب ی و زبان رو  دیرا نوش وانی دورن ل عیاز ما یکم
ذره آن بود و ذره   وانشیحرکاتش زوم شده بود. نگاه او به ل ی. ناخواسته نگاهم رودهیطعمش را پسند

از  گاهن توانستمی . نمدیمالیرا به هم م شیهاو هر بار لب  ختیری رنگ را به دهانش مخوش  عیما
 کرده و با اشاره سرش گفت:  ریبه دست خشکم زده بود. ناگهان نگاهم را غافلگ  بی . سرمی حرکاتش بگ

 وقت تلف شد.«  ی کل یروز اول  نیهم م،یکار رو شروع کن دی هم زودتر بخور »شما
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  توانستی سرش بخورد، حداقل نم ی. تشکر توختیریهر بار با کالمش زهر به جان آدم م دیبا حتماً 
به لبانش    یرا هرزگاه وانشیل  گریبغل زده بود و با دست د ری دست ز کینکند.  یطور بدخلق نیا

کردم.    هگاز بزنم. چاقو برداشته و آن را تک پروای را ب بم ی نگاهش س ری . معذب بودم زکردی م کینزد
برسانم. چشمانم  انی را به پا بیدتر خوردن سکردم هر چه زو ی نگاهم را کنترل کردم تا هرز نرود و سع

صورت داده   یدیبدون آنکه کار مف  گذشت،ی ساعت از آمدنم م کی. دیچرخ  وارید یبه طرف ساعت رو
 باشم. متوجه سر چرخاندنم شد و گفت: 

 .«ار ی و فردا همراه خودت ب ری بگ نت یببر پر یخوای م شه،ی م رتید »اگه

 را برداشته و گفتم:   بیتکه س  نیآخر

 هستم.« نجایبمونم. به مادرم گفتم دو ساعت ا تونمی م گهیساعت د هی»

  یدوم برد. همان جرعه اول را که خورد با لذت هوم وانیاول را تمام کرده و دست به سمت ل وانیل
 و گفت:  دیکش

 توش؟«  یختیر  یچقدر خوشمزه شده. چ یکی نی! ا»هوممم

 به لبم آمد.   لبخند

 .«ومدی طعم خوشش م نیاز ا شهیهم هم م»داداش

 حرف را به زبان آوردم.  نیچرا ا  دمیبود و خودم هم نفهم وانشیبه ل نگاهم

 رحمتشون کنه.« »خدا

برادرم فوت شده؟   دانستی حال از حرفش متعجب شدم. او م  نیبه چشمم نشست، اما در ع اشک
گرفته؟ نگاهم را باال آورده و چشم  هیهدقلب دادفرم را  دانستی م یحت  یعنیمادرش به او گفته بود؟ 
 تر از قبل گفت: نرم  یآرام و لحن یبرگرداند و با صدا ین یرا به س وانشیبه صورتش دوختم. ل

. به من گفتن ورزشکار  دهیزود خودش رو لو م یلیرو پنهون کنه. خ  یز یچ  ارهی طاقت نم »مامانم
 بوده.«
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ام راه گونه  یرو ی. اما همان حرف باعث شد، اشکم به آرام یخبر   ایبود  یجمله آخرش سوال  دمینفهم
 لبم نشست.  یرو  ی. لبخند محزونردیبگ

 .« خوردی معجون م دیبا  ومدیاز باشگاه م یداشت، وقت  »عادت

 : د یباال رفت و کنجکاو پرس شی ابروها

 .« رفتی م  یبدنساز  »باشگاه

 ن دادم.به دو طرف تکا یدستمال اشک راه گرفته را پاک کرده و سر  با

 یآخر داشت خودش رو برا ی. چند تا مدال هم گرفته بود. روزهایدانیو دو م یدوچرخه سوار  »نه،
 .«کردیآماده م یسوار دوچرخه  یمسابقات قهرمان 

 بود.  وانشیل یرا تا به انتها با لذت خورد. نگاهم همچنان رو وانشیبه سکوت گذشت و او ل یکم

 تر بود. دستورش رو به مامان بده برام درست کنه.«مزهخوش  ی»دوم

 گذاشته بود و گفت:  تییسکو یو ب  یکه درونش چا ین یداخل آمد، همراه س خانم ده یلحظه فر همان

هم کنم به دست من   ی. هر کار زمی کنم و از هر کدوم چقدر بر یقاط  یرو با چ یچ دونمی که نم »من
 .«شهی مزه نمخوش 

 شده و گفتم:   زیخم یودش ناحترام ور به

 درست کردنش.« ستیسخت ن شه؟ی مزه نمخوش  دیدونی کجا م  »از

 را مقابلم گذاشت و جواب داد:  ینیس

 کنمی ش رو هم با هزار زحمت درست مکنم. همون ساده  یرو با هم قاط  زهایچ نیمن سختمه ا »واال
 .«شمی م مونیکردنش پشاز درست  خورن،یم ل یمی ب  نمیبی م یو وقت

 داد و رو به مادرش گفت:  نییرا پا  وانشی از ل  یگر یجرعه د رهام

  یکنواخت ی ن یآدم از ا د،یکنی درست م ی. همش معمولد ی. طعم بهش بددیخوشمزه درست کن »خب،
 .« شهی دلزده م
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 در هوا تکان داد. یدست

 رات درسته کنه.«به زنت بگو ب  ر،یاز من گذشته. زن بگ گهیکارها د نی»ا

 : د یباال رفته پرس یلبخند و ابروها با

 بکشم؟«  یگشنگ دیاون موقع با »تا

 حرفشان رفتم.  انیدارد کشدار شده، م یادی بحثشان ز دمید

 .«کنمی مزاحمتون بشم. هر وقت هستم براتون درست م یمدت هیکه قراره تا  »فعالً 

 مادر.« شهی م »زحمتت

 .«کردمی خودم درست م  شهیدادفر هم هم ی. خودم دوست دارم. براستین ی»زحمت 

 زده گفت: غم یبا نگاه و لحن خانمدهیفر

 رحمتش کنه.«  »خدا

 ما دو نفر چرخاند.  ن یدهانش گذاشت. نگاه ب یافتاد چه گفته و دست رو ادشی کبارهی

 ! خدا مرگم بده! اصالً حواسم نبود.« یوا ی»ا

 به خنده افتاد و گفت:  رهام

 هم خبر دارن.«  شونی. ایکن یکار پنهون   ستیالزم ن گهی. دیرو لو داد یشما که همه چ جان،»مامان

را نگه داشته بود، به من اشاره کرد. مادرش نگاه به صورتم   وانشیکه ل یگفتن جمله آخر با دست موقع
 گفت:  یداد و با شرمندگ 

.  یبر  دنشیکنم تا اجازه بده به د یپسرم رو راض یچه جور  مدونستی من رو ببخشه. آخه نم »خدا
بهتر از  یچ یه دمی. ددیبه نظرم نرس   یچیفکر کردم ه یهر چ دادم؟یجوابش رو م   دیبا یچ

 .«ستین یودرستی راست

 رهام هم به سمتم بود. نگاه
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 بهت نگم.« یز یخواهش و تمنا و التماس که چ  یبعدش هم کل »آره،

 گفت:   یطرف در اتاق رفت و با ناراحت به

قلبت رو گوش بده   یصدا دیگفتم شا کنه،ی م یقرار ی انقدر ب یطفل نیا دمیکار کنم مادر؟ د یچ »خب
 .«رهی ذره آروم بگ هی

 لبخند و طعنه رو به مادرش گفت:  با

 .«  یچیه  گهیهم که د »پسرت

 .« ییتو یاصل کار  ؟یچ یه »چرا

کرده و از    یآن کپ  یرا رو هال یبه دستم داد تا فا یممور فلش  کینرفت.  شی از پ یادیروز کار ز آن
 یاآماده کرده بود، درون پوشه میو مطالعه برا یر یادگی یکه برا یی. کاغذهارمی بگ نتیپر شانیرو

نبود و برخورد   یقبل خبر  یساعات یاز آن اخم و بدخلق یگذاشت و به طرفم گرفت. موقع خداحافظ 
رفتارش به شدت متعجبم    ریتغ  نیحرف شده بود. اد نشان داد. درواقع مظلوم و کماز خو یتر میمال

 دادم:  حیکرده بود. پوشه را گرفته و توض

که موقع برگشتن به شب نخورم. به مادرتون هم گفتم  نجایا امیب  روزیکردم زودتر از د یامروز سع  »من
 ...«یچه ساعت

 حرفم آمد:  انیم

 .« ستیاز طرف شما ن  »مشکل

  یکنار بزند و دستش را همانجا رو اشی شانیپ یتا آن را از رو  دیکش بلندشمهین  یموها انیم پنجه
 سرش نگه داشت.

که منتظر اومدنتون بودم،   نیآروم بشم. هم یچه جور  دونمی م و نمکالفه یها بدجور وقت  ی»گاه
 بود.« ختهیاعصابم رو به هم ر

 دهیکش یکوتاه بابت رفتار تندش داشته باشد. آه بلند ی عذرخواه کیحداقل   دیهم زبانش نچرخ  باز
  ضی. او مریصبور باش  دیبا کردمی رفتم. مدام با خودم تکرار م  رونی شان باز خانه  یو بعد از خداحافظ 
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 انهبه خ یرا درک کن و فقط به فکر کمک باش. وقت تشی. وضعستیاست و رفتارش دست خودش ن 
بودند. به طرف آشپزخانه رفته و  ونیزیتلو ید و با آسنا مشغول تماشاآنجا بو شیهنوز ستا دمیرس

 : دمیشده دهانم گذاشته و پرسسرخ  ین یزمبیس یاز کوکو یا. تکهدمید یمامان را مشغول آشپز 

 شون؟«نرفته خونه شیموقع ستا نیتا ا  »چطور

هم سرخ شود و در همان حال که پشتش  گرشیرا برگرداند تا طرف د تابهیدرون ماه یکوکو مامان
 به من بود، گفت: 

هم ازش ندارم سراغش رو   یاکجاست؟ نگرانش شدم! شماره  دونمی کرده. نم  رید ومده،یهنوز ن  »سپهر 
 .« رمیبگ

 باال رفت.  یمامان کم ینگران نیاز ا میابرو

 د؟« یچرا نگران »شما

  یآمد کدام پدر و مادر؟ پدر  ادمینگرانش باشند که  دیپدر و مادرش با م،یلحظه به زبانم آمد بگو کی
 افتاده؟ مارستانیتخت ب  یکه رو یو مادر  دهیخاک خواب  ریکه ز

  رنیمادرش م دنید یبرا ی گاه الشونیفام گه،یم شی. ستاسوزهی م های طفل  نیا یبرا »دلم
کاراشون رو انجام بدن. پدربزرگ و مادربزرگشون هم فکر   ییمجبورن خودشون دوتا یول  مارستانیب

  یشهرستان زندگ  نکهیکس و کارشون هم مثل ا  هی. بقستیازشون ساخته ن یو کار  رنیکنم پ
 .« کننیم

 سرم برداشتم. یرا از رو شالم

 کس رو ندارن؟«  چی شهر ه نیتو ا یعنی»

 از حرارتش کم کرد. یانده و کمرا چرخ چشیسرش را کج کرده و با نگاه به شعله گاز پ مامان

  یخودشونن. کار  یزندگ  ریهستن، اما اقوام دورن و اونها هم درگ ییچندتا هی شی مادر یهال یفام »از
ازتون  می تا بتون  دیکن یما زندگ   شیشهرستان پ دیایپدربزرگم گفته ب گفت،ی. سپهر م ادی ازشون برنم
 اما نه خودش نه مادرش قبول نکردن.«  م،یمراقب کن
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 ساعد دستم انداختم.  یرا هم در آورده و هر دو را رو میمانتو

نسبت به شهرستان داره. بعد هم تو خونه خودشون  یشتر یامکانات بهتر و ب  نجایمعلومه. ا »خب
 انشگاه؟«بره د خوادی سپهر نم ی بره مدرسه. راست دیبا  شیترن. تازه تابستون تموم بشه، ستاراحت 

 گوشه آشپزخانه نشست.  یفلز   یتک صندل  یرا درون بشقاب کنار اجاق گذاشت و رو ری کفگ مامان

دنبال کار بگردم،   دیبا گفتی م روزیدرس بخونه؟ د تونهی که دارن م یاوضاع ن یبنده خدا با ا گهی»د
 رو بگذرونن.« شونی زندگ  ی. نگران بود بعدش چطور شهی چون پول خونه هم باالخره تموم م

 شی شد. ستا مانیهاگفتن سپهر مانع ادامه صحبت  شیستا یدر و متعاقب آن صدا یصدا
آماده را  یبلند شد. بشقاب کوکو  ع یبرود که مامان سر رونی ب  خواستی گفت و م یبلند یخداحافظ 

 رفت.  رونیبرداشت و از آشپزخانه ب

 رو ببر تا داغه با داداشت بخور.«  نیا جانش ی»ستا

 به طرف مامان هل داد. یدر را باز کرده و با دستش بشقاب را کم شیستا

 خودمون.« یبرا میکنی درست م یز یچ هی. با سپهر ستیالزم ن  »ممنون،

 با اصرار بشقاب را درون دستش گذاشت.  مامان

س،  داداشت االن خسته دونمی. میکه نخورده بر  شهی نم ده،یچی . بوش پستی دار نمادر! قابل  ری»بگ
 .« دیبا ما شام بخور دیجا بمون  نیهم گفتمی نه موگر

کرده و به   ی است، اما با خجالت تشکر  یراض  اری سخاوت مادر بس نیچشمانش مشخص بود که از ا از
 : دم یکه مامان در را پشت سرش بست، پرس نیطبقه باال رفت. هم  یهاطرف پله

 د؟« یبه بعد ناهار و شامشون رو شما درست کن  نیاز ا دیخوای»م

 و به طرف آشپزخانه رفت.  دی کش  ینیآه غمگ مامان

. گناه دارن. شهی ازمون کم نم  یز یدستشون، چ  میلقمه غذا بد هیحاال  ه؟یچه حرف نیجان! امامان »نه
که بلد کدومشون هم  چیکردن. هغذا درست ستهی گشنه و تشنه، حاال وا اد یاون پسر هم از راه م

 .« ستنین
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ام. من هم کردن مامان  به آنها واکنش نشان دادهچرا ناخواسته در برابر محبت   دمیفهمی هم نم خودم
. بهتر بود  گرفتمی م رادیکردن به رهام بودم، پس چرا از کار مامان ادر حال کمک گرید یکه به نوع

مشغول شده و کمتر   اکه با فکر به آنه  نیبا آنها سرگرم شود. هم  یبه کارش نداشته و بگذارم کم  یکار 
رهام   یهانوشتهارزش داشت. تا آخر شب با خواندن دست گرفت،ی غم بغل م یدادفر زانو ادیبه 

. روز بعد سر راه  کردی تر مرا راحت  شیهامسئله خواندن نوشته  نیداشت و ا یسرگرم بودم. خط خوش 
 : دیسشان رفتم. بعد از آنکه دوش گرفتم، مادرش پرگرفته و به خانه  نتیپر

 وهیبه پدرش گفتم از مغازه چند مدل م  ؟یرهام آماده کن  یبرا وهیآبم هیاول  شهی زحمتت نم زمی»عز
 .« دهی. چند جور هم مغز تازه خرارهیب

 د؟« یهم دار ری»ش

 .« رهیگی دلش درد م خورهیهر وقت م یعنیرهام دوست نداره.   یول »بله،

 .« ادین  شیبراش پ  یکه مشکل زمیری . حاال امروز کم مدیری بدون الکتوز براش بگ ری ش دی»با

 . ختمیکن رو عسل درون مخلوط  ر یکرده و موز و انبه را پوست گرفتم. همه را همراه ش ابی را آس گردو

 مخلوط کنم.« شوه یفردا تو آبم یبخوره، برا سی خ دیبذار  یمقدار تخم شربت هی»

 الن بشورم؟« ا نیهم یخوای»م

  وه،یبه مخلوط آبم می. بعد اضافه کنندازهی بمونه لعاب م  وچهارساعتست یب هی. ستین  یضرور  »نه
 ادیز  ری. حاال امروز ش شهی م قیکم رق هیاضافه کنم  ریش  خوامیبهتره. چون م کنهی م ظشیغل
 .« زمیری نم

. ممکنه به قلبش  ستینشه، براش خوب ن  بوستیکه دچار  دیبهش بد ییزایچ  گفتی دکترش م »آخه
 .« ادی فشار ب

 مؤثره.«  دیهم داشته باش لیخوبه. اگه نارگ  بوستیاز  یر یجلوگ یبرا یشربت »تخم

 رفت و در آن را باز کرد. خچالی طرف  به

 ارم؟«ی رو دارم، ب  »پودرش
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 .« دهیمف  یل یخ میکن ی تازه باشه بهتره. مخصوصًا آبش رو قاط »نه،

 .«ارهیپدرش با خودش ب  گمی م »باشه،

 به دفع مزاج.« کنهی کمک م ه،یکاف می خت یموز هم ر نی»هم

تر بشه. که خوشمزه  یکن یرو با هم قاط های داره و چ یت یچه خاص یاوه یهر م ی دونیخوب که م »چه
کم غذا  یل یعملش کردن خ ی خوشش اومده که تا آخر خورد. از وقت شوهی معلوم بود از آبم روزید
 شده.«  اشتهای و ب  خورهیم

 دادفر درست کردم که...« یبرا »انقدر

 مقدمهی . ب دیچی ام پآمد و دست دور شانه کمینشاند. نزد میدادفر ناخواسته بغض به گلو یادآور ی
 : د یپرس

 ؟« یش رو گوش بدقلب  یگذاشت صدا روزی»د

 تکان دادم.   دییبه تأ یسر  حرفی ب

باال سرش، تعجب   یاومد دیکه فهم ینتونستم رازدارت باشم و به پسرم گفتم. آخه دفعه اول »ببخش
خواستم جواب   یهر چ ؟یدیقلبش رو گوش م  یبا اون حالت صدا یچ یو برا  یهست یکرد که ک
  دینبا ای. خورهی وجوش م بدتر حرص   یجور   نیکرد. دست آخر باباش گفت ا چمیپسؤال  یندم، ه
  رم،یتو رو بگ یجلو ومدی. هم دلم نممیرو بهش بگ  قتی حق  دیبا ایداخل اتاقش  یایتو ب میاجازه بد

. با هزار  رمی خرده بگ تونستمی هم به پسرم نم ؛یکه در حقمون کرده بود یمخصوصًا با اون لطف بزرگ
 وقت ناراحت بشه.«  هیکردم که مبادا  فیبراش تعر دنیچی کبر ی مکافات و صغر 

 : دمیو پرس دهیعقب کش  یکم

 دنش؟« یدوست نداشت برم د یعنی»

 به دو طرف تکان داد.  یسر 

  یحرف  چینگام کرد و ه یطور  نیکردم، هم فیبراش تعر ی نگفت. وقت یز ی! به من که چدونمی ! نم»نه
  یالک تونمی بهت نگه. فقط گفت من نم  یز یچ یکردم که هر وقت اومد شی باالخره راض   ینزد. ول
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رو در  دنیخواب  یادا ای بردی واقعًا خوابش م گهیبعدش د دونمی نم  یخودم رو به خواب بزنم. ول
 .« آوردیم

 .«ومدمیقلبش م یدادن صداگوش  یبرا دونسته،یبه من گفت م   روزی»د

  یجور  نی به حال االنش نکن ا گاه یرحمه. ندل یل یپسرم خ زده؟ی ! پس خودش رو به خواب می»آخ
و باعث شده حالش   سگانه یب دی قلب جد نیکه بدنش با ا نهیبه خاطر ا گهیبداخالق شده. دکترش م

 برگرده.«  ی تا بهش عادت کنه و به وضع عاد کشهیطول م یعوض بشه. مدت

سالم   ری بخورم. سر به ز یبود، باعث شد تکان  ستادهیآشپزخانه ا  یلومامان گفتن رهام که ج یصدا
 گره خورده گفت:  یتکان داد و با ابروها ی. در جوابم سر ختمیر وانیآماده را درون ل عیکرده و ما

 .«گذرهی به دردودل م نجایا دیایکه م یاز وقت ی کنم هر روز نصف »فکر

 خانم گفتم:  دهیدادم جوابش را نداده و رو به فر حیترج 

 من برم...«  د،یرو ببر نیا دیشما زحمت بکش شهی»م

 : دیوارد آشپزخانه شد و حرفم را بر رهام

 .«خورمی جا م  نی. هم ستین  یاز ی»ن

 و رو به مادرش گفت:  دیاز آن را سرکش یدستم برداشت. کم  انیم  ینیرا از س وانیشد و ل کینزد

کار   ی. کلم یبه کارمون برس میتا بتون د،یکن لیرو تعط وگفت و گپ  ییرایپذ گهی لطفًا امروز د »مامان،
 .«ختهی سرم ر

 به طرفش برداشت.  یقدم  مادرش

  یکیخب موقتًا  دونه؟ی رو نم تتی وضع  ستی. مگه رئستی! حرص و جوش برات خوب ن جان»مامان
 رو به جات بذارن.« گهید

 تکان داد.  وانیرا همراه ل دستش
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گوشه  هی. تحمل ندارم صبح تا شب  زهیریبه هم م شتری بمونم. اعصابم ب  کاریب  خوامی خودم نم  »من
  حتیقدر نص نیو ا دیای ذره باهام راه ب هی کنمی نداشته باشم. خواهش م یابرنامه  چیو ه نمیبش
 بکنم.«  دیکار با یگفت و چ یدکتر چ دونمی . خودم خوب مدینکن

 گذاشت.   شیبازو یشده و دست رو  کیپسرش نزد به

 .«یتو بگ ینشو! هر چ یقربونت برم! عصبان  »باشه

شدم که به کمرش   یبود، متوجه دستگاه کوچک وانیل  اتی محتو دنیپشت کرده و در حال سرکش یوقت
دستگاه  یاز رو امره ی نگاه خ  د،یگذاشت و به طرفم چرخ نکی را که درون س  یخال  وانیوصل شده بود. ل

 کنده شد. به صورتش نگاه کرده و با اشاره به دستگاه گفتم:

 .«گهیروز د هی یبرا  میبذار ست،ی حالتون خوب ن  »اگه

 خروج از آشپزخانه قدم برداشت.  یتکان داد و برا یبه نف  یسر 

 ندارم.« یکنترل ضربان قلبم گذاشتن. مشکل یدستگاه رو فقط برا نی»ا

 : دمی دنبالش رفته و پرس به

 د؟« یاستراحت کن ستین  ازین»

 در هوا تکان داد و به طرف اتاقش رفت.  یبه من دست پشت

  2ساعت هولتروهشتگفتن چهل  شدم،ی م  1یتم ینفس داشتم و دچار آر یتنگ یمدت گاه نی! ا»نه
 داشته باشم.«  یعاد تی فعال دی کنن. با یرو بررس لشیهمراهم باشه تا دل 

گرفته بودم برداشته و پا به اتاقش گذاشتم. آن را به طرفش دراز کرده و   نتیرا که پر  ییهابرگه پوشه
 گفتم: 

ش خاطرم  همه ستمیها رو هم خوندم، اما مطمئن ن هم داخل پوشه گذاشتم. اون برگه یممور »فلش 
 مونده باشه.« 

 ها بود و جواب داد: به برگه  نگاهش
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 .«گمیبهت م جلوم هست، خودم همه نکات رو نتشیحاال که پر  ستین »مهم

  یجلو ی. گاهامدین  شیپ  یکه آنجا بودم مشکل یرفت و تا ساعت  شیپ  یروز اوضاع نسبتًا به خوب آن
داشت از   دنیکه قصد درازکش ی . تعجب کردم زمان نشستی لب تختش م یرو کرده و گاه قدم  میرو

 شاخنداشت، دو تا اش که تا آن لحظه سابقه رفتار مؤدبانه نیکرد. کم مانده بود از ا  یمن عذرخواه
بوده که  رمنتظرهیغ میکه تا چه حد حرفش برا دیفهم رانمیح  افهیخودش از ق ایسرم سبز شود. گو  یرو

 گفت:  تی درون دستش داده و با جد یزود نگاهش را به کاغذها

  ری. تأثفاصلهم یجدا نوشته بشه و با ن دی. به بادیآها! کلمه بهمراه رو درست کن م؟یکجا بود »خب،
 گذاشت.«  دیس یداشت بنو  ی. آخرش هم به جاقی عم  ریتأث دیس یو بنو دی رو هم عوض کن  ییباال

 گفتم:  معترض

 .«ستمی. به اندازه شما فرز ن مونمی جا م د،یگیتندتند م یل ی! خدیکن  »صبر

دم، نکند دوباره حالش بد شده. لحظه فکر کر کیکار نوشتنم تمام شد، سکوتش نگرانم کرد و  یوقت
سرش   ریدستش را از ساعد ز  کی  دمیتاپ کج کرده و نگاهش کردم. دسرم را با شتاب از پشت لپ 

نگه داشته بود که  یصورتش طور  یداده. کاغذها را جلو نییپا یکم ینیب یرا رو  نکشیگذاشته و ع
که کنار چشمش افتاده بود، حس   ینینگاهش کردم از چ  ی. وقت نمیبب توانستمی چشمانش را م فقط

همه نگرانش شده و مجبور بودم تحت   نیکه ا بردیلذت م دیکش آمده. شا  یکردم لبش به لبخند
 به چهره نشانده و گفتم:  یامرش باشم. اخم 

 د؟«یگی رو نم شه ی»بق

 بدهد، گفت:  تشیدر وضع یر یآنکه تغ بدون

 .« میاستراحت کن قهیقده د یخوای م ،یخسته شد »اگه

 جواب دادم:  یتاپ برگرداندم و خشک و رسمرا پشت لپ  سرم

 .« دیبخور ارم یبراتون ب  یز ی چ هیبرم  د، ی. اما اگه شما خسته شدستمیخسته ن »من

 نگاهش کردم، کاغذها را مقابل صورتش نگه داشته و گفت:   گریبار د یو وقت  دمینشن  یهم جواب  باز
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  صیقابل تشخ یهم به جا نشیی. خط پایتوجه ی ب  دیسیعدم توجه بنو یبه جا  یبعد  »پاراگراف
 مشخص.«  دیسیبنو

 : دمیرا که گفت انجام داده و پرس یکار 

 " رو هم درست کنم؟ کدومش رو حذف کنم.«ای"و »

 : دیمتعجبش به گوشم رس یصدا

 .«یگرفت  ادی هات رو خوب ! معلومه درس کالی »بار

خط عوض   دیخوایم ستگاهی"اگر در فالن ا گنی تو مترو م شهیبرام جالب بود. آخه هم  یکی نی»ا
 مونده.« ادمی  نیهم ی" گفتن اشتباهه. براای"و  دونستمی "، نم دیبرو ریبه سمت فالن مس  ایو  دیکن

 د؟« یریم »دانشگاه

 گذاشته بود. شیپا یرا برداشته و کاغذها را رو  نکشینگاهش کردم. ع  گرید بار

 .«»بله

 چند؟«  »ترم

 چهار رو تموم کردم.« »ترم

 ؟«یارشته »چه

به   میهستم، فقط به فکر کار باش نجایکه ا یهمه اصرار داشت زمان نینداشتم حاال که ا دوست
 : دم یپرس تی نگاه دوخته و با جد شیهابه چشم میمستق نیهم یجواب دهم. برا  یسؤاالت خصوص

 م؟«یدی انجام م می که دار یداره تو کار  یر یتأث میلی تحص »رشته

 به دو طرف تکان داد و لب به هم فشرد. یسر 

 .« ی! صرفًا کنجکاو»نه

 داده و مثل خودش گفتم:  تورینگاه به مان دوباره
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 کردن.«وقت تلف  یزودتر کارم رو تموم کنم به جا  دمی م  حی»ترج 

از پشت   ی دهم که اخم کرد. سرم را اندک لی انتظار نداشت حرف خودش را به خودش تحو ایگو
حرفم باعث    نیالعملش بشوم. هم نظر داشتم تا متوجه عکس  ریآورده و حرکاتش را ز رونیتاپ ب لپ 

 .اوردین انیبه م یگر یکه آنجا بودم کالم د یشد تا زمان

رهنورد را کنسل کنم،   یدوست داشتم رفتنم به خانه آقا ی ل ینداشتم. خ یبعد حال چندان مساعد  روز
. مامان از  کردی را دوا نم یبودنم در خانه درد گرینگران شوند و از طرف د دمیترس ی طرف م کیاما از 
. آسنا  ختیری اشک م  زی کریبودم، قاب عکس دادفر را در آغوش گرفته و  دهیکه به خانه رس یالحظه 
در با مامان صحبت کرد   یجلو یاقهیسپهر آمد چند دق یوقت  گفتی چه شده؛ فقط م دانستیهم نم

نداد و فقط  یحال افتاده. هر چه از او سؤال کردم جواب درست نیبه ا  شیو بعد از رفتن ستا
 : گفتیم

 . دلم هواش رو کرده.«م شدمبچه  »دلتنگ

 .دادیو دلمرده نشان م نیغمگ اشافه یشدم باز هم ق داری بعد از خواب که ب   روز

 سر خاکش؟«  میبمونم تا با هم بر  شتیامروز نرم خونه دوستم و پ یخوای»م

 لرزان و پربغض گفت:  ییبه باال تکان داد و اشک فرو افتاده از چشمش را پاک کرد. با صدا یسر 

 گناه داره.« مونه،یتنها م شیستا مادر. »نه

کار   یچ  نجایا میایما ب  نکهی. مگه قبل از امیست ی. ما که مسئولش نمارستانیب رهی با برادرش م  »خب
 کردن؟« یم

 اشکش راه گرفت و در همان حال جواب داد: دوباره

 .« رمی م رد کنم؟ صبح جمعه با بابات مرو از در خونه  میت یطفل  ادیدلم نم »نه،

خودم گفتم فقط پدرش را از دست داده و  شی. پمیتیچرا مامان گفت طفل  دمیلحظه نفهم آن
  شیزدم، اما تمام مدت فکرم پ رونی است. با هزار دلشوره از خانه ب اتیح د یمادرش که هنوز در ق

سر سپهر بوده که   ریحالش شده. حتم داشتم ز یرگونهمه دگ نیباعث ا یمامان بود که چه اتفاق 
  نکهینسبت به او داشتم. با ا ی. ناخواسته حس بدختهی طور به هم ر نیمامان زده و او را ا به یحرف 
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  شیبا آن ر دنشیاما د م،یبا هم نداشت یچندان دارید میکه در آن خانه ساکن شده بود یمدت یط
  خودبا   ی. گاه دادی به من نم یگلو بسته، حس خوب ریرا تا ز شیهاکه دگمه  یراهنی و پ اهیپشت سکم

به او دارم.   یحس   نیچن کند،ی م یتداع میرا برا انیپو دنش،یچون نوع لباس پوش دیشا کردمی فکر م 
  یرهنورد، جواب سالم و احوالپرس  یبعد از واردشدن به خانه آقا دمیبود که نفهم   ریآنقدر فکرم درگ 

کردن افتاده وارد اتاق رهام شده و بدون نگاه نیی را چگونه دادم. دوش که گرفتم، با سر پا  نمخادهیفر
که   یگرفته است. اما تا زمان یکم شی و احساس کردم صدا دهیتخت دراز کش  یبه او سالم کردم. رو

تاپ را روشن کرده و سر به طرفش  که لپ  نینگرفتم. هم میپا  رینگاه از فرش ز نم،ی بنش زی پشت م
گردنش بسته   یشدم که رو یتازه نگاهم به او افتاد و متوجه باند م؛یچرخاندم تا بپرسم امروز چه کن

که پشت سرم بود،   یعقب رفته و با ضرب به در  یزده از جا برخاستم که صندلبودند. چنان وحشت 
 یها از صدا. پرنده دیپنجره لرز شهیبلند ضربه، ش  یداو از ص شدی باز م وانی برخورد کرد. در رو به ا

خانم هم با شتاب وارد اتاق شد و با نگاه  دهیوجوش افتادند. فرو در قفسشان به جنب   دهیبلندش ترس
 : د یبه رهام پرس

 شد؟!« ی»چ

  نیالبته که در وهله اول نگران پسرش بود و اول از همه نگاهش معطوف او شد. نگاه سرگردانم ب صد
 : دمیو رهام در گردش بود و رو به رهام با لکنت پرس  خانمدهیرف

 ... افتاده؟« ی... شده؟... چه اتفاقی»چ

 قلبش گذاشت و گفت:   یدست رو خانمدهیفر

 داشته!« شیدختر! امروز رهام آزما می»ترسوند

سر به   رفتنرون یبرداشت تا از اتاق خارج شود، احساس کردم از رفتارم دلخور شده. قبل از ب  یقدم
 : د یطرفم چرخاند و پرس

 رو خودم درست کنم؟«   وهی»آبم

 نگاه از رهام گرفته و با مکث گفتم:  یسخت به

 ام؟« یسختتونه، ب »اگه
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 خروج گفت:  نی نه تکان داد و پشت کرد. ح  یبه معنا یدست

 .« ارمیم وانیل هیتو هم  یتا رهام. برا یدار  اجیاحت وهیبه آبم شتری. انگار تو ب دهی! رنگت پرزیعز »نه

 : دمیوار پرسنگاه به رهام داده و زمزمه  دوباره

 شده؟«  ی»چ

 داد:  حیآرام توض یلینگاهم شد که خ  یمتوجه نگران ایگو

 نمونه برداشتن.« داشتم.  3یوپس ی»ب

 : دم یباال رفت و متعجب پرس میابروها

 گردن؟!« »از

 .«»بله

 کردن؟« هوشتونی ب  د؟یشد تی»اذ

  شیرو کمرنگ بود که در آن صورت الغر و ته  حالیب  یکردم لبخند به لبش آمد، اما به قدر  حس
 .شدیداده م صی تشخ یصورتش به سخت ینشسته رو

 کم استراحت خوب شدم.« هیمهم نبود. با  یخرده تپش قلبم باال رفت، ول  هی. یموضع  یحسی ب »فقط

همه هل  نیتحمل وزنم را نداشتند. چرا ا گریافتادم. انگار زانوانم د یصندل ی رو حسی دفعه ب کی
سالمت قلب برادرم دستپاچه شده بودم  ینگران حال او؟ برا ای نگران قلب برادرم بودم   ایکرده بودم؟ آ

 .دیبه گوشم رس  مشینرم و مال یاو؟ دوباره صدا یسالمت ای

 ؟« یقلبم رو گوش کن یصدا یخوای»م

حس کرد دلواپس قلب برادرم هستم که من  دیام و شاتا چه حد نگران شده دی او هم فهم  نکهیا مثل
بلند شده و به   خواستی دلم م یلیتا از سالمتش مطمئن شوم. خ  کردی ضربانش م  دنیرا دعوت به شن

  وانیل دوندادم. مادرش با  یگرفته و جواب رینداشت. سر به ز ستادنیتوان ا می طرفش بروم، اما پاها
 و موز داخل آمد.  ریش
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 خوش طعم شده باشه.«  دوارمی. امختمیشده هم ر ابی کم مغز آس هی »توش

دست دراز کردم تا آن را از دوم را به طرفم تعارف کرد.  وانیرا به پسرش داد، ل  یوانیاز آنکه ل بعد
باال رفت و چشمانم   میابروها وانیل یو بزرگ  اتشیمحتو ادی حجم ز دنیبردارم که با د ی نیدرون س

 گشاد شد.

 بخورم.«  تونمی همه رو نم  نیا »من

که جون   نهیهم یچرا انقدر بدغذا شدن. برا یامروز  یهاجوون  فهممی . نم ستین ادیدختر. ز »بخور
 .«دیندار

گذاشت و پشت کرد. هنوز از   زیم  یرا خودش رو وانیاعتراض به زبان آوردم. ل یبرا ینداد حرف  مهلت
 برگشت و رو به رهام گفت:  یافتاد. قدم یز یچ ادینرفته بود که  رونی اتاق ب

رو هم   می. گوشامیازش بپرسم، زود م  یاحوال هیخانم، حال ندار بود. خونه اعظم   رمی تک پا م هی »من
 زنگ بزن.« یداشت یکار  ،برمیم

 بار رو به من گفت:  نیمادرش تکان داد. ا یبرا دییبه تأ  یسر  رهام

 د؟« یکه با من ندار ی. کار ذارمیتنهاتون م  زمیعز »ببخش

 زدم.  شی به رو یزور لبخند به

 .«کنمی . خواهش مدییبفرما »نه،

 یمغزها لیبودنش به دل نی و سنگ  ادیز  ینیری دو جرعه خوردم. اما ش یکیرا دست گرفته و  وانیل
را  هال یکه داخلش مخلوط کرده بود، دلم را زد. نتوانستم تا انتها بخورم. آن را کنار گذاشته و فا یادیز

 : دم یکردن به رهام پرسباز کردم. بدون نگاه 

 »بخونم؟« 

اشاره   وانیآورده و نگاهش کنم. با سر به ل رونی تاپ برا که نداد، مجبور شدم سر از پشت لپ  جوابم
 کرد.

 معجونت رو بخور.« »اول
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به دو طرف   یافتاد. سر  امی نیبه ب  ینیچ  ظ،یپر و غل وانیکردن به لرا کج کرده و ناخواسته با نگاه لبم
 تکان دادم. 

 .«زنهی دلم رو م نه،یری ش یل ی. ختونمی »نم

 حاال هم که با...« ،یهم سرحال نبود یاومد ی. وقتتس ی . فکر کنم حالت خوب ندهیو روت پر »رنگ

هم  دیگردنم حالت بد شده. شا  یباند رو دنیبا د دی بگو خواستی نم  دیرا ادامه نداد. شا حرفش
غرورش اجازه نداد آن را به  نیهم ینگران قلب دادفرم بودم تا حال او. برا شتریحس کرده بود که ب

  م. چشمانخواندیرا از آن م  زیباهوش بود و با نگاه به چشمانم همه چ یادی. زاوردیزبان ب 
ام را بفهمد؛ چون برخالف  ناگفته یهارا پنهان کرده و او خوب بلد بود حرف  یحرف   توانستی نم

  شیب خواستمی نبود. نم یخبر  هیاول یاز آن نرم شیقبل اخم به چهره نشانده و در لحن صدا یلحظات 
 خود را لو دهم و مختصر گفتم:  نیاز ا

 !«»خوبم

 سرد گفت:  یبا لحن  نیهم یادامه دهم، برا خواهمی شد که نم متوجه

که مال  یل یمیکن و بعد به همون آدرس ا پشی. توش شعر نوشتم. تا زی برگه گذاشتم رو م هی»
 س بفرست.« مجله

نکرده باشم. دستم کند بود  پیرا اشتباه تا یابا دقت خواندم تا کلمه  شی بار از رو کیرا نوشته و  شعر
  یکارم است. وقت یو مشغول تماشا ستادهیاز چه موقع کنارم ا دمیو چنان غرق نوشتن بودم که نفهم 

 : گفت گذاشت و  یاکلمه  یانگشت اشاره رو ند،یبه خود دادم تا بهتر صفحه را بب یتکان 

 با قافه.«  ستین نیبا غ  »قالب

معجون  وان ی. با اشاره به لستادیا میروبزنم، کلمه را اصالح کردم. حرکت کرد و روبه  یآنکه حرف  بدون
 گفت: 

 ؟« یخور ی »نم

 تکان دادم. یبه نف  یسر 
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 م؟« یکن لی تعط یخوای . میست یامروز سرحال ن ادینظر م  »به

 یبه دو طرف تکان دادم اما نتوانستم جلو ی. سر رمی بغضم را بگ یبه هم فشردم تا جلو لب
بودند تا    ی. انگار منتظر تلنگر کردند ی م ین یکه پشت پلکم سنگ رمی را بگ  یقطرات اشک آمدنرونیب

 ابخورد که تازه چشمش به صورتم افتاد. دوباره آن ر یارا برداشته بود جرعه  وانمیشوند. ل  زی سرر
افتادم.  هیباره به گر  کیلق ماند. ماتش برده بود که چرا مع وانیآورد و دستش در هوا همراه ل نییپا

کرد   یخود چه فکر  شیپ دانمی هقم بلند نشود. نمتا هق دادمیهم فشار م یرا رو  میهابه شدت لب 
تختش   بکوچک کنار تختش برداشت و ل  یپاتخت یرا از رو یپزشک   یکه به طرف تختش رفت. گوش

 نشست. با سر اشاره کرد.

 .« یر یآروم بگ دی وش بده شاگ ای! ب ای»ب

  یقرار یو ب  هی. گرخواهمیچه م دانستمی بودم. خودم هم نم دیکرده بود دلتنگ آن قلبم؟ شا فکر
که  یدردافتاد دل ادمیشده بود. به  امی آشفتگ یبرا یاگردنش، بهانه یباند رو دنیمامان و بعد هم د

  دمیکشیشده. خجالت م امی شانی و پر یدگ یپررنگ  گرید لی بود، دل رمیبانگیام از صبح گرماهانه  یبرا
  گریاست. بار د نیدلنش یهمان صدا دنینابسامانم شن   تیتنها مسکن  وضع  دانستمی م یو از طرف 

 تر از قبل گفت: را تکان داد و محکم  یگوش

 .« رشی»بگ

سرش   ریدست را ز کیو چشم بست تا راحت باشم. کف  دیتختش دراز کش  یتعلل سر پا شدم. رو  با
سست به   ییهاگذاشته بود. با قدم  ی پا تخت یرا رو ی شکمش. گوش یرا رو  گریگذاشت و دست د
را درون گوشم فرو کرده و کنار تختش زانو زدم. حاال که چشم بسته بود، راحت   یطرفش رفتم. گوش

بهتر شده    تشیوضعبودم،  دهی که د یاول یاش را از نظر بگذرانم. نسبت به روزهاچهره  توانستمیم
. رنگ کبود دیرسی تر به نظر مدر آمده و سرحال   یروح ی و ب  یرنگی از آن ب شیبود. رنگ و رو

صورتش بودم.    یاجزا لیو تحل هیچرا در حال تجز  کردم؟ی برطرف شده و... چه کار داشتم م شیهالب
را   نی. مگر همکردمی خودم را آرام م دیگذاشته و چشم بستم. با اشنهیس  یرا رو ی گوش گرید رس
 پس معطل چه بودم؟  آمدم؟ی نم  نجایصدا به ا  نیهم دنیشن ی مگر برا خواستم؟ی نم

چرا مردد بودم؟ هر چه تالش   گذاشت،ی م  ارمی را در اخت اشنه یس  یو به راحت دهیکه خودش فهم  حاال
قلبش، آرام جانم  یصدا دنیاما همان لحظات کوتاه شن اورم؛یب  ادیکردم، نتوانستم چهره دادفر را به 
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  رهی و خ دیگزی چشم باز کردم، نگاهم در نگاهش گره خورد. انگشت به دندان م  یبعد وقت یقیشد. دقا
. برخالف او  گذراندی ام را از نظر مچهره اوردی ببه زبان  یبدون آنکه کالم  حس،یصورتم بود. خشک و ب 

گر گرفته.  میهادفعه حرارتم باال رفت و احساس کردم گونه  ک یداشت،  یخنث   یکه صورتش حالت
شد و   دهیکش یقصد لبخند هب دیشا  ی. لبش قدر مشیاز شرم نگاه مستق ایاز حال خرابم بود  دانمی نم

اندازه  نیتا ا نکهیاز ا دیشا  ای بردی لذت م  شانمیحال پر دنیافتاد. انگار از د نیکنار چشمش چ
 گذاشتم،یم  یپاتخت  یرا که رو یبخش بود. گوش مسرت   شیباشد، برا رگذاریحالم تأث  یرو توانست یم
 گفت:  یبه آرام  دمیشن

 داشتم.«  یخواهر  نیهمچ  هیمن هم  »کاش

دادم خود را به   حی نه. ترج ای امده ین نبودم درست شنلحظه سر چرخانده و نگاهش کردم. مطمئ کی
  زی بلند شد و به طرف م شیاز جا یبرگشتم. به آرام ز ی گرفته و پشت م یقیبزنم. نفس عم  دنینشن

شد. با هر جرعه لبش را به هم   دنشیذره مشغول نوشرا دست گرفت و ذره  وانیآمد. دوباره ل 
بودن کولر،  صورتم بود. قلبم به تپش افتاده بود. با وجود روشن  یو نگاهش همچنان رو دیمالیم

و به من زل زده بود؟ در صورتم دنبال چه  ستادهیطور مقابلم ا نی. چرا اکردمی احساس گرما م
 اوبه خود بدهم. با عجله از جا برخاستم، اما  یبازشدن در، باعث شد شتابزده تکان یصدا گشت؟یم
نشده بودم، پس چرا هراسان بودم. با لکنت   یینداد. من که مرتکب خطا ریموضعش را تغ یمتر یلیم

 گفتم: 

 ... من برم.« دیندار یاگهی... کار د»اگه

 گفت:  یاز هر حس یعار  یاش، با لحندر حالت چهره  یر ی تغ نیترکوچک  بدون

 .« یبر   یتونی»م

 گرفتم و بدون آنکه نگاهش کنم، گفتم:  ینفس

...« می. قراره برامی ب تونمی فردا نم »من  سر خاک 

  ندشیبکشم. قطعًا خوشا شیحرف دادفر را پ  میاو مستق یجلو خواستمی ادامه دهم. نم نتوانستم
  کی. فقط یاو هست ونیرا مد  اتتیو ح  تپدی م اتنهی کنم، قلب برادرم در س یادآور ینبود که مدام 

 کلمه در جوابم گفت: 
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 .« »باشه

و همچنان با   خوردی تکان نم  شیبدهم. از جا یشتر یب حی نداشتم توض ازیبود که در مقابلش ن خوب
 وانیکه هر بار لبش را به لب ل دیبوسی لب معشوقش را م  یی. گوکردیم  یباز معجونش عشق

  نیاز ا شی آن فضا را ب توانستمی. نم ادفرستی م شیرا به گلو  عیمکث کرده و با آرامش ما گذاشت،یم
احتمال  شتر ی. بآوردمی در آمده بود که سر در نم انیدرونم به قل یتحمل کنم. احساسات متضاد

حالم شده باشد. به گفتن »خداحافظ« اکتفا   یباعث دگرگون میهاهورمون ی ختگیربه هم دادمیم
بدون   خانم دهیبا فر  یرا عوض کرده و بعد از خداحافظ میهالباس  عیآمدم. سر رونی کرده و از اتاق ب

فقط گفتم »کار دارم.« و از   ؟«یر ی »چرا انقدر زود م گفتی زدم. در جواب مادرش که م رونی ب  یمعطل
 شان خارج شدم. خانه 

تنگ رها شده بودم.  یاز درون قفس یی. گودمیکش یاز سر آسودگ  یبستم، نفس را که پشت سرم در
شده و افسار از دست داده  خودی قلبم گذاشتم. من را چه شده بود؟ چرا آن طور از خود ب  یدست رو

  بهکمک  یدهم. من فقط برا یکردم به خودم دلدار  یبودم. در طول راه مدام با خود حرف زده و سع 
بگذارم تنها جزء    دیتلف شود. نبا هودهی ب دیدم تنها مراقبت از قلب برادرم است. نبا. قصرومی او م
وارد  رانی و ح جیسالم نگه دارم. گ دیزنده و تپنده او را با ادگاری نی از برادرم فنا شود. آخر ماندهی باق

چند  یباال سر و صدا بقهنبود. مامان نسبت به صبح حالش بهتر شده بود. از ط شی خانه شدم. ستا
 کردن لباسم رو به آسنا، با حرکت سر و چشم به طبقه باال اشاره کردم. عوض  نی. حآمدی نفر م 

 دارن؟«  »مهمون

 از شهرستان اومدن.« هاشونل یفام نکهیمثل ا »آره،

 : دمی پرس یتر آرام  یصدا با

 کرد؟« هیان چطور بود؟ باز هم گرنبودم، مام  »من

 به باال تکان داد. یسر 

 خودش رو مشغول کرد. حلوا درست کرد فردا با خودش ببره سر خاک.«   یتو که رفت »نه،

ببرم. به طرف اتاق رفته و  شی از پ  یکار  شدی مانع از آن م یحال ی راحت شد. ضعف و ب یکم  المیخ
لحظه عزا بود   کیآشفته و درهم.  یخوابم برد اما خواب استراحت کنم.  یتا کم دم یتختم دراز کش یرو
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لحظه سرگردان به هر طرف   هی. می بود و لبخند به لب داشت  یعروس گریلحظه د  کی م؛یو سر خاک بود
بود؟   یآرام  و آسوده در آغوش... آغوش چه کس گرید یالحظه گشتم،ی م یو دنبال کس دمیچرخ یم

 یدر آغوش چه کس دانستمیو نه م گشتمی م یدنبال چه کس اورمی. نه توانستم به خاطر بدمینفهم
.  دیبه گوشم رس اناذ ی. صداختیر ی م میشدم. عرق از سر و رو  داریزنان از خواب بام؟ نفس آرام گرفته 

  بود. تن سست و کرختم را دهیچی زدن در خانه پحرف  یصبح؟ صدا  ایبودم که اذان مغرب است  جیگ
. به آشپزخانه  زدی حرف م   یدر با کس یگذاشتم. مامان جلو رونی از رختخواب جدا کرده و قدم از اتاق ب

و با نان مشغول خوردن   تهکوچک حلوا را برداش یهایدستش ی از پ یکیآب خوردم.  ی وانیرفته و ل
ن با  رمق به جانم برگشت. طعم خوش حلوا و عطر مطبوعش به دل و جانم نشست. ماما  یشدم. کم

  یصندل یگذاشت و رو  نکیرا که در دست داشت، درون س  یدرهم وارد آشپزخانه شد. بشقاب یاچهره 
 ش کردم: یشده بود. آرام صدا رهیخ یاگوشه آشپزخانه نشست. متفکر به گوشه یفلز 

 شده؟«  ی»مامان! چ

اش گونه یرو یاش گذاشتم. سر باال گرفت و قطره اشک شانه  ی. جلو رفته و دست رودینشن ییگو
 : دم یافتاد. نگران پرس

 گنی بهت م یچ شه؟ی حالت خراب م  یزنی حرف م هایی باال  نیشده مامان؟ چرا هر وقت با ا ی»چ
 ...«میاریکه آرامش به دست ب نجایا میمثالً اومد ؟یز یری به هم م ینطور یکه ا

 .« ستیاونها ن ری»تقص

ادا   یهر جمله را بلندتر از قبل لمی کرده و برخالف م  شتری حال مامان لحظه به لحظه خشمم را ب  دنید
 . کردمیم

 ...«گنی بهتون م  یز یچ هیهر بار  ه؟یک ری تقص »پس

 . دیلرزانش حرفم را بر یصدا

 ناخوشه.« »مادرش

 ادامه دادم:  یباال برده و باز هم عصب  ابرو

 ...«میکه ما اومد ینداره. از روز  یکه تازگ نیا ؟یکه چ »خب
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 اش کالمم را خشکاند. زدهمحزون و غم یصدا

 خوب بشه.«  ستین »معلوم

 در هوا تکان دادم. یدست

 ...«گهیمعلومه د »سرطان،

 لحظه ترس برم داشت و چشم درشت کردم. کی

 براش افتاده؟«   ی»اتفاق

 .کردی کلمات را ادا م یناالن بود و به آرام شیصدا

 .« ننشی بب انیبار ب  نی آخر یرو خبر کرده که برا هاشونل ی کردن. سپهر، فام دی ازش قطع ام »دکترها

تا    شناسد،یو نم  دهیرا که تا به حال ند یزن  دیچرا با دمیفهم ی زد. نم  هیگر ریبلند ز یدفعه با صدا کی
  نیو هم دانستمی م شیسپهر و ستا یهارا حرف  لشیگذاشته باشد؟ تنها دل ری تأث شی حد رو نیا

 خودش.  یرا ب  خواندی روضه م ییباشم. مامان گو نیچرکنسبت به آنها دل  لمیبرخالف م  شدی باعث م

 چیدارن و ه لیهمه فام نیبشن. ا میتیو  پناهی ب  یجور   نی. گناه دارن اسوزهیهاش م بچه  یبرا »دلم
 .«رسهی به دادشون نم یک

 باشم. اشیباعث دلدار  یکردم کم یسع

مشکلش    دنی. ددیخبر ندار شونیزندگ   وپوکک ی. شما که از همه جادیاز دستشون برنم  یکار  دی»شا
 آخر راحت باشه.« یروزها نیخودشون گفتن، بذارن ا شی سرطانه و راه عالج نداره حتمًا پ

 هم بکشن؟«  یمادر ی ب  دین، حاال بادارن؟ پدر که نداشت  یچه گناه هاش»بچه 

 دیکرده و مانع غصه خوردنش شوم؟ چه با رونی فکر آنها را از سرش ب توانمی چطور م دانستمی نم
 یهاهیگر  یبرا یدی. بهانه جدنمی وضع بب نیهم حق داشت و هم طاقت نداشتم او را به ا گفتم؟یم

  میشد رکرد که دوباره فشارش باال رفته و مجبو یقرار ی ب یکرده بود. تا آخر شب به قدر  دایمجدد پ
در   یفشار عصب یکرد و گفت تا وقت  زیقرص تجو شیبار برا  نی. دکتر امیهمراه پدر او را به درمانگاه ببر
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نکرده  یبهتر است قرص مصرف کند وگرنه خدا اندازد،یحال م نیوجود دارد و او را به ا  یزندگ طیمح
 .شودی اش مباعث سکته 

 

 *** 

 

و حدود دو ماه و هجده   گذردیم کنم،ی رهنورد رفت و آمد م یکه به خانه آقا ی ماه از زمان  کی حدود
. خانواده برادرش از تپدیم  یگر ید نهیس انیو قلبش در م  ستی ما ن نیکه دادفر ب  یروز از زمان 

  تیوضع  مآنجا بودند. رها شیهافقط خانمش و بچه دم، یشهرستان آمده بودند. البته برادرش را ند
 ی. گاهردی دوش بگ رود،ی م دنشیهر کس به د ستی ن ازین گریکرده و دکترش گفته د دایپ  یبهتر 

تازه استفاده کند.   یتا از هوا کنندی کوتاه پنجره اتاقش را باز م یزمان یاوقات که هوا خوب باشد، برا
  یرورا باز کرده و روبه تاقشا وانیپا داخل اتاقش گذاشتم، متوجه ورودم نشد. در  رو به ا یبار آخر وقت
شعر    شانی. احساس کردم براکردی لب چه زمزمه م ریز دانمی بود. نم ستادهیها اعشققفس مرغ 

با   دوان وارد اتاق شد.اش دوانبودم که برادرزاده ستادهیا شیبه تماشا صدای ب  ی. لحظات خواندیم
باال   شیآورد و متوجه من شد. ابروها  رونی که در آن فرو رفته بود، ب یاعمو گفتنش رهام را از خلسه

 : دیپرس یا گرفته  یرفت و با صدا

 ؟«یوقته اومد  یلی»خ

آنکه ناراحتش نکرده   یبرا ام؟ستاده یا تی است که به تماشا یبله، لحظات  میبگو گفتم؟ی م دیبا چه
 شلوارش شد و گفت:  زانیاش آوتکان دادم. برادرزاده یبه نف  یسر  حرفی باشم، ناچار ب

 .« رمیاز شما اجازه بگ  د یکنم. به مامان گفتم، گفت با یباهاشون باز   نییپا ارشونی! ب»عمو

 نگاه به من و همراه لبخند گفت:  با

 .« یکن یباهاشون باز  شهی . نمانهیهد نهایاجازه بدم، آخه ا تونمی هم نم »من

  نیری . با لحن شمیاش به خود آمدمعترض برادرزاده  ینگاهمان در هم گره خورد که با صدا  یالحظه 
 اش گفت: کودکانه 
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 نگاشون کنم.« خوامی ندارم. فقط م شونی! عمو! کار»ا  

 برات، برو باالش نگاشون کن.«  ارهی ب  یصندل ه یبه مامانت بگو   »برو

 گفتم:  یرفته و با مهربان کشینزد

 ؟« یبغلت کنم، نگاشون کن یخوای»م

. سر باال گرفت  کردی م  فیکسب تکل شی در گردش بود. انگار از عمو شیمن و عمو نینگاهش ب  مردد
 دراز کرد.  شیو هر دو دستش را رو به عمو

 بغلم کن عمو؟«  »خودت

 رهام جوابش را دادم: یجا به

 من بغلت کنم؟« یدی . اجازه مرهیگی درد م شنه یس »عمو

 عقب گذاشت و با تکان سر گفت:  یقدم

 !«»نه

 بروم و در همان حال گفتم:  رونیآنها فاصله گرفتم تا از اتاق ب  از

 .« یفتی روش م  یچرخونه بر  یصندل  نی. اارمیب  یصندل هی. پس بذار برات  »باشه

 که رهام گفت: کرده بودم  پشت

 خودش بره به مامانش بگه.«  »بذار

 رو به مامانش بگه؟« ی»چ

 داداشش سرم را به طرفش چرخاند. با لبخند پسرش را نشان داده و گفتم:زن یصدا

 . خواستم بغلش کنم، اجازه نداد.«نهیبب کیها رو از نزدپرنده خوادی»م

گردن  یها برد و از روبه طرفش رفت و پسرش را در آغوش گرفت. او را به سمت قفس پرنده  مادرش
 سر به طرفم چرخاند.
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 کس نرن.« چیدادم، بدون اجازه من و باباش بغل ه ادیبهشون  »آخه

 لبخند جواب دادم:  با

 .« دیکنی م یخوبه! کار درست   یلی»خ

. به ناچار زودتر از  میببر شی از پ یادیوز کار زآن ر م یها نتوانستبچه طنتی وجود سروصدا و ش  با
 یبروم، مرد رونی که در را باز کردم تا از خانه ب نیکرده و عزم رفتن کردم. هم لیقبل کار را تعط  یروزها
 زنگ گذاشته بود تا آن را فشار دهد.  یکه دست رو دمیرا د

به رهام   یادی. شباهت زامدهی کجا داو را  اورمیبه خاطر ب  توانستمی آشنا بود اما نم میبرا اشافهیق
بودم. شباهتش به  دهیبار او را د کیهم  مارستانیافتاد. در ب ادمیدفعه  کی داشت، اما نسخه... 

را با دقت از نظر    میپالبش بود و سر تا  یرو یآشنا به نظر برسد. لبخند بزرگ  میرهام باعث شده بود برا
 کرد.  یبر لب محترمانه خودش را معرف  یجلو گذاشت و همراه لبخند ی. قدمگذراندیم

 درست گفتم؟«  د،یباش یخانم سرابند دیهستم، برادر رهام. شما هم با »فرهام

 انداخته و با خجالت زمزمه کردم:  ری به ز سر

 !«»بله

در دل   یبود. رهام گفته بود حرف  نی گفته بود؟ صددرصد هم یز ی مادرش چ شناخت؟ی کجا من را م از
  یچه معن کردی که اندامم را رصد م  یتا بناگوش باز شده و نگاه شی. اما آن نماندی مادرش نم

. با  مبرداشتم تا هر چه زودتر از آنجا دور شو یو بلند عیسر یهاگفته و قدم  یداشت؟ »با اجازه.«ا
 توانستمی را به آن خانه بگذارم. نم میپا گریبار د ستمی خودم زمزمه کردم در حضور آنها حاضر ن

نگاهم  یمعنادارشان را تحمل کنم. موقع ورودم هم احساس کردم زنداداشش جور خاص یهانگاه
تشر زد   رگمؤاخذه ینای. دکردندیطور برخورد م نیخودشان کرده بودند که ا شی پ  ی. چه فکر کندیم

  یز یکاک در مقابلش قد علم کرد »چ ش ینای.« دیشد   یبهت نگفتن که حاال انقدر عصبان یز ی»چ
 از صد تا حرف بدتره.«  زشونیت یهانگفتن، اما نگاه 

که مهمان   یدادم. تا هر زمان  انی را پا یجدال درون  نیقاطعم را گرفته و ا  میتصم دم،یخانه که رس به
ما مهمانشان بودم، ا یو به نوع  یخودم هم اضاف نکهیداشته باشند، به آن خانه نخواهم رفت. با ا

و  گرفتهخانم تماس  دهی راحت نبود. روز بعد هم با فر میبرا شانیهالی کارکردن در حضور فام
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  لی رفتن به آنجا را تعط م،ینداشت شیبرا یقرار  چیکه البته ه یفرض  یبه بهانه مسافرت  خواستمیم
 کارم را راحت کرد. خانمدهی بزنم، فر ی از آنکه حرف  شیکنم. خوشبختانه پ 

  نی. گفت ادیانجام بد یادی کار ز دینتونست  روزی د گفتی بهت زنگ بزنم. رهام م خواستمی م  »اتفاقاً 
. داداشش هم هست و  کنهی کمکش م میهست یعروسم گفت تا وقت ماجونی. شیشی م  تیاذ یطور 

و   میعالً مزاحمت نش. ازم خواست بهت خبر بدم فدهی براش انجام م ادیش برب از عهده  ییهر کارها
 .«یاستراحت کن  یروز  چند

 تماسم بتراشم.  یبرا یگر یشدم حرفم را عوض کرده و بهانه د مجبور

نرفت، خواستم  شیاز پ یادی کار ز روزیزنگ زدم. آخه د نیهم ی. من هم براکنمی خواهش م »نه
 .«شمی مزاحمتون نم د،ینه؟ پس سالم برسون  ای  امیهست ب  ازیبپرسم ن 

 . تو هم به خانواده سالم برسون.«زمی عز ی»مراحم 

تا شروع دانشگاه  یادیرا قطع کرده و متفکر آن را به لبم فشار دادم. زمان ز یگوش  یاز خداحافظ بعد
ها، با وجود برنامه فشرده کالس   نکهی. هم اکردمی نمانده و بهتر بود کالً رفتن به آنجا را حذف م یباق
 یبرا یا بهانه   گرید لشبا بهترشدن حا گریرهام بروم. از طرف د دنیبه د هر روز توانستمی نم گرید

را انجام داده و   شی خودش کارها توانست ی به بعد م نیاز ا  ادیوآمدم وجود نداشت. به احتمال زرفت 
 به حضورم نخواهد داشت.   یاز ین گرید

 

 *** 

 

خود را با   دیاما با گذرندیبه شدت کسالت بار م می ام روزهاشان را زدهرفتن به خانه  دیق یوقت از
که  ی. خصوصًا حضور در دانشگاهکندی م تمیاذ یدادفر بدجور  یخال  یوفق دهم. جا دیجد  تیوضع

 های السکهنوز هم یوقت اش،ی خال  یجا دنیفکر نبودنش و د ی. حتمیکردیوآمد مهر روز با هم رفت 
در طول دو سه ماه گذشته  کردمی آور بود. احساس معذاب  میوستانش حضور داشتند براو د

 یکنم. نگران یخودم عزادار   یو سبک شوم، برا هیکه تخل یاراحت و به اندازه  الیام با خ نتوانسته
در برابر آسنا و در آخر هم   هیاز گر یو خوددار  یبابا، صبور  شانینابسامان مامان و حال پر  تیوضع
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قلب دادفر و بعد هم کمک به رهام باعث شد،   وندیپ یر ی گیتر پو از همه مهم  یکشو اثاث   ییجاجابه 
کنم.  هیگر ر ی دل س کیسر قبرش رفته و  ییبه تنها خواستی . دلم مابمی خلوت با خودم ن یبرا یفرصت 
روشن   یا نده یمنتظر آ انخودت. بابا و مام یبرا یکنم حاال چه وقت رفتن بود. آرزوها داشت هیگال
 گریداشتم. د بودنی وقت سفر کردنت نبود. حاال احساس خأل و ته  یجوان نیبودند. به ا  تیبرا
در چه  دانستمی نشده بود. نم یو از طرف آنها هم خبر   رمی از خانواده رهنورد بگ یسراغ خواستمی نم
که حالش بهتر شده بود، زنگ   . حاالکردمی نم دایگرفتن پتماس  یهم برا یاهستند و بهانه  یحال
 گفتم؟ی و چه م زدمیم

 ؟«یشنوی نم  کنم،ی دارم صدات م یکجاست؟ ه  »حواست

 گفتم:  یجی و با گ دهیطرف مامان چرخ به

 !«»بله

 تا حاالست رفته باال.«  ی. کمیشام بخور ادیآسنا رو صدا کن، ب  »برو

 در هم گره خورد و بدخلق گفتم:  میابروها

 ست؟«یکار؟ مگه داداشش خونه ن یرفته چ »باال

 طرف آشپزخانه قدم برداشت و گفت:  به

 پسر رو گرفت و بند کرد.«  نیبده، دست ا  رشیرهنورد مشغول شده. خدا خ یتو مغازه آقا  هیمدت »نه،

 بلند شده و با پوزخند گفتم:  میجا از

داشته باشه و به دردش بخوره،   ندهی انجام بده، آ یکار   هی دیشد کار؟ باهم  یفروش وه یتو م  »کارکردن
 و اون.« نیا یبرا   ییو پادو ینه کارگر 

 کردن به من گفت: و بدون نگاه  ختی ر یآماده را درون بشقاب کوچک  یاز غذا یکم

داره  دهیبشه؟ فا یبمونه تو خونه که چ  ست؟ین  یکار یهم خوبه، بهتر از ب نی. همیچ ی به از ه ی»کاچ
 براش؟« 

 را برداشته و سرم کردم تا به دنبال آسنا بروم. شالم
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 .«یافن و حرفه  هی یر یادگیبمونه تو خونه؟ بره دنبال درس، بره دنبال  »چرا

 . دیچ  نتیکاب  یآورده و رو رونیشام را ب لیوسا  یکیی کی

که اون هم از کجا   رهیبگ ادیپول خرج کنه  دیهم بابخونم. حرفه   کشهی مغزم نم گهی که م »درس
استخدام  ییجا شهی ندن. بدون سفارش دوست و آشنا مگه م ای بهش کار بدن آ ای. بعد هم آارهیب

 شد؟«

 لب گفتم:  ریطرف در رفته و ز به

 .«دیزنی رو م  نهایشما چرا انقدر جوش ا فهممی »نم

دو بچه ساکن طبقه باال  نیا  یرو  یلیمامان خ  ی. تازگمیبلند حرفم را بگو ی نداشتم با صدا جرأت
که مادرشان به رحمت خدا رفت، مامان انگار صاحب دو فرزند   یحساس شده بود. در واقع از روز 

  رگرم. هم خوشحال بودم که با آنها سسوزاندیدل م شانی شده که مدام نگران حالشان بود و برا دیجد
بودم که با   اشی جسم   تیکند؛ هم نگران وضع یقرار ینبودن دادفر ب  یکمتر برا شودی شده و باعث م 

 و استرس حالش بد نشود.  الیهمه فکروخ نیا

باز شده و سپهر داخل آمد.  اطیگذاشته و خواستم به سمت طبقه باال بروم، در ح رونیکه پا ب  نیهم
بود. منتظر ماندم تا برسد و از او بخواهم آسنا را صدا کند.   یو سبز  وهیم لونینا نیدرون دستش چند

 را به طرفم گرفت.   هالون یبدون بلندکردن سرش، سالم کرد و نا

 مال شماست. مامانتون سفارش داده بودن.« نهای»ا

آنها را کنار در گذاشت و از مقابلم رد شد. »با اجازه!« گفت و   د،ید هالونیرا که در گرفتن نا  تعللم
 خواست به طبقه باال برود که گفتم: 

 .«میشام بخور  میخوای . منیی پا ادیب  دیآسنا بگ »به

را برداشته و    هالونی ها باال رفت. نابه طرفم دست به نرده گرفت و از پله ینگاهم یتکان داد و با ن یسر 
 داخل رفتم. صدا بلند کرده و با غرولند گفتم: 

 تونه؟« ی کنه؟ مگه بابا خودش نم دیرامون خرب  یگی پسره م نیبه ا  یچ یبرا »مامان
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 را که آماده کرده بود، به طرفم گرفت. یاهیبه اعتراضم، بشقاب الو اعتنای ب مامان

 س.«رو ببر بهشون بده بخورن. از راه اومده خسته نیسپهر اومد. ا نکهی! مثل اجان»مامان

از دهانم خارج   ی خودم را کنترل کردم تا حرف نامربوط یو به سخت  دمییزور خشم دندان به هم سا از
 نشود.

 مگه ما...« »مامان

 نرم و دلسوزانه گفت:  ینداد ادامه دهم. با لحن اجازه

 مادر! گناه دارن!«  »ببر

 را کنار در آشپزخانه گذاشتم.  دهایخر

 .«ستنیخودشون وا  یرو پا  رنیبگ  ادی دیبا  ؟یکنی! قربونت برم! چرا بد عادتشون م جان»مامان

 را به زور در دستم چپاند و از من فاصله گرفت.  بشقاب

 .«رنی گی م ادیاونها هم  د،یستاد یخودتون وا یوقت شما دو تا رو پا »هر

 گفت:  داشت،ی را برم  دی خر یهالونیجلو گذاشته و رو به مامان که نا ی به دست قدم بشقاب

 و بابا رو زنده و سالمت نگه داره.« . خدا شمامیست یمجبورن، ما که مجبور ن »اونها

 دلسوزانه گفت:  یگرفته و لحن یاراست کرده و با چهره  کمر

 شهی. همشهی ازمون کم نم یز یچ م یلقمه غذا بهشون بد ه ی. رهیگی نگو مادر! خدا قهرش م یطور  نی»ا
 شهیخاله، م گهی م شمیپ  ادیم یکه داره، گاه  یسن کم  نیبا ا شی ستا یبهشون. طفل دمیکه غذا نم

  یجا بذارلحظه  هی. دور از جون شما دو تا، خودت رو کننی درست م یفالن غذا رو چطور  دیبد ادمی
خودشون و    یزندگ یرفتن پ هاشل ی که مراسم هفتم مادرش تموم شد هر کدوم از فام نیاونها. همچ

رو   تونیزندگ دیخوای م یبه بعد چطور  نینگفت خرتون به چند؟ از ا  یکیولشون کردن به امان خدا. 
 د؟« یبگذرون

 .زدی حرف م  دهایبه دستان مامان بود که در حال سروسامان دادن به خر نگاهم
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بهشون   رفتن،ی . بعد هم چرا نگفتن. خودم شاهد بودم داشتن ممییاز اونها  یما مسئول نگهدار  »مگه
  خواستنیکنن. م   ی. خودشون قبول نکردن همراهشون برن تو در و دهات زندگمیبا ما بر دیای گفتن ب

 خودشون راحت باشن.«  یآقا باال سر نداشته باشن و برا

 مادرانه گفت:  یو با لحن د یبه طرفم چرخ مامان

و بزرگش  رهیگی وپر خودش مبال  ری شده. خواهرش هم ز یخودش مرد یکه ماشاءاهلل برا  »سپهر 
 یزندگ سوزونن، یکه براشون دل نم ییدست کسا ریو ز کیشهر کوچ  هیکه تو  . معلومهکنهیم

همراه پدربزرگشون  خوانی حق دارن که نم  یگفتی نم شی چند وقت پ نی. خودت همشهیسختشون م
 برن؟« 

 ی. برازدی پسر خودش حرف م یمامان درباره سپهر، چشمانم گرد شد. انگار درباره مردانگ فیتعر از
حد در دل مامان  نیمدت کوتاه تا ا نیشد. در هم امیمامان حسود  یهمه جانبدار  نیبه ا یالحظه 

. کردی م ادهدرباره سپهر هم استف  برد،ی دادفر به کار م یکه برا یجا باز کرده بود که مشابه الفاظ 
 جواب دادم:  نیهم یشود، برا  امی مامان متوجه دلخور  خواستمی نم

رو   یکس  نجای. اما حاال اکردنیدرمانش رو دنبال م یمانشون بود و داشتن کارهاموقع هنوز ما »اون
 سر کار، مواظب خواهرش باشن.« رهی که سپهر م  ییهاهست وقت   یکی ندارن. اقالً اونجا 

 جا داد.   نشییپا یرا درون کشو  یسبز  لونیرا باز کرد و نا خچالی در

هم  یخودشونن، گاه یوار شن. سر خونه و زندگ س خوانی هم مثل آسنا، رو کول من که نم  شی»ستا
داشته باشه و   اجیبه کمک احت مونیگ یتو همسا یکس ادی. خدا رو خوش م کنمی بهشون م یگاهین هی

  م؟«یباش توجهی بهشون ب

را که در دستم چپانده بود به  یآسنا مانع از آن شد جوابش را بدهم. از خدا خواسته بشقاب  ورود
 سمت او دراز کرده و گفتم: 

 .«هایی رو ببر بده باال نیگفت ا »مامان

از آن را به دهانش گذاشت و   یناخنک زد. کم اتشیرا گرفت و با انگشت اشاره به محتو بشقاب
 گفت:  خورد،ی همان طور که م
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 بودن.«غذا درست کرده »خودشون

 آمد. رونیرا دست گرفته و از آشپزخانه ب  هیسفره نان و ظرف الو مامان

 به اونها.«  میش رو بدخرده  هیدرست کردم که  ادتری ز ینداره، ببر. من مخصوص یب یمادر! ع  »باشه

 طرف آشپزخانه قدم برداشته و رو به مامان گفتم:  به

 .« ارمیرو خودم م شه یبق  دینی»بش

خرد کردنش دست گرفتم. به همراه  یهم برا ییبرداشته و چاقو خچالیاز  یفرنگدانه گوجه چند
  یابرد و دانه شی آمده و کنار سفره نشستم. مامان دست پ رونیها از آشپزخانه ب بشقاب و قاشق 

 افتاده مامان نگاه کرده و گفتم: نییگوجه برداشت که خرد کند. به سر پا 

 اد؟« یبابا ب دیمونی نم  »منتظر

 تکان داد و گفت:  یبه نف  ی. سر زدیخرد شده را درونش بر یهادستش گذاشت تا گوجه  ری ز یبشقاب 

 .«کنهی م یکار همش اضافه ی . تازگمیمنتظرش نمون اد،یم  ررتیخرده د هیامشب  »گفت

 و متعجب گفتم:  دهیخودم غذا کش یبرا یکم

 .« ستیشون باز نوقت شب که اداره نیا »تا

. چند بار هم ازش  رهی . خبر ندارم کجا مکنهی کار م  یو چ رهی کجا م گهی مادر. به من که نم دونمی »نم
 .«کنمی م یکار فقط گفت اضافه دم،یپرس

 

 *** 

 

 خبر؟«  »چه

 چه خبر؟«  یچ »از
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 شون.«خونه  یرفتیکه م »همون

 کرده و لب به هم فشردم. نگاهش

 ندارم.«  یخبر   »رهام؟

 »چطور؟« 

 چرخاندم.  یگر یباال انداخته و سرم را به جهت د شانه

 نشد.«  یونها هم خبر شون. از اکردم، نرفتم خونه فیبعد از اون روز که برات تعر گهی»د

 داد. سر کج کرده و نگاهم کرد. هیتک شیرا به زانو شیهادوال شده و آرنج  یکم

 ؟« یر یخبر نگ یشده باشه؟ چطور طاقت آورد  شیزی چ »نکنه

 گفتم: یکرده و با تند اخم

 ؟« یزنی . چرا نفوس بد مریرو گاز بگ »زبونت

 گرفته و نگاهم را به مقابلم دادم. ینفس

 .« هیخوش خبر ،یبر خی ب گنی»م

 پا انداخت. ی نشست و پا رو صاف

 .« میستین  لیکنه، ما که بخ  »خدا

 و بدون آنکه نگاهش کنم، گفتم:  متفکر

 .«یبه اون قلب ندار   یحس چیتونم باور کنم که ه ی»نم

 و با حسرت گفت:   دیکش ینیغمگ آه

 ست؟« یصاحبش ن یداره وقت یگوشت چه ارزش کهیت هی»
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به سکوت گذشت و بعد   یو من حس او را. لحظات  کردینداشتم. او حس من را درک نم   شیبرا  یجواب
 : دم یپرس

 سر قبر دادفر؟«  میروز با هم بر  هی یادی»م

 گفت:  رتی متفاوت و پرح یباال رفت و با لحن  شی ابروها

 عجب!« »چه

 نگاهش کردم. یبه طرفش چرخانده و سؤال سر

 چه عجب؟«  ی»چ

 سر قبرش.«  یعجب هوست شد بر  »چه

طرف و آن   نیدادم که در محوطه دانشگاه به ا یان یداده و نگاهم را به دانشجو  هیتک یصندل  یپشت به
 .رفتندی طرف م 

 نباش.«  انصافی »ب

 گفت:  پرتمسخر

 .«یگوشت تپنده خوش بود  کهی ت هیکه با اون  »تو

 بزند. شتریباعث شد اشک به چشمم ن حرفش

 ازت انتظار نداشتم.«  ...ی... بیلی»خ

 ادی دادفر را از  کردی سوزناک بود. او هم فکر م میبرا یلیاجازه نداد جوابش را بدهم. حرفش خ  بغض
  نیچن نیروا بود که ا کردم،ی که تنها به عشق دادفر آن پسر بدعنق و نچسب را تحمل م یام؟ منبرده 
ها بروم که مچ دستم را خواستم به طرف کالس ام را برداشته و کوله  تی ام قضاوت کند؟ با عصباندرباره

 در هم رفت و ناالن گفت:  اشافهیگرفت و مانع شد. ق 

 . اعصابم خرده...« خوامی معذرت م د،ی»ببخش 
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بودم و نبودنش   کیبه دافر نزد شتریکه از همه ب یاون هم به من ؟یبزن شیبهم ن دیخرده با »اعصابت
 کنه؟«یاز همه داره داغونم م شتریب

 به لپم زد و فورًا گفت:  یا بوسه

 نداشتم.« یکردم، منظور  »غلط

 ادامه داد: دیانداخت و با ترد ری به ز سر

 تهیه کنید لینک زیر  ه میتوانید مستقیما از  ح صف   544ن رو با  نسخه کامل این رما 

https://zarinp.al/322419 
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