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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 

 
 www.romankade.comآدرس سایت :  

 
 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

    

  

  

 

 باشد  یرمان م نیسنج ا اریدر دسترس شما ع لیفا  ن یباشد و ا یم یرمان فروش ن یا

 

  

 

 میبسم اهلل الرحمن الرح        

         

وهم   ی کم میو دل خون از آن فرار کرد  انیکه با چشم گر ی بعد از پنج سال برگشتن به کشور        
فرق   یآزارمان نداده باشد نه، ول ادشی پنج سال  ن یدر ا کهن یداشت، وهم زنده شدن خاطرات... نه ا

  یلیخ ادآوری شیجا  یجا  دهند،یخاطرات م  یهم بو شی که هوا ییجا   یبرگرد  کرد؟ینم گر،ید کرد یم
 وهم دارد.  دانستمیهاست... ماتفاق

را چک کردم،  امیرا پشت گوشم مهار کردم و ساعت گوش  میفرستادم، موها رونینفسم را با آه ب       
هتل  ضیجابجا شدم و سر چرخاندم و به ساختمان بلند و عر یدر صندل یاراده کم ید. بشب بو ازدهی

آن همه پنجره دنبال اتاق مامان و بابا گشتن مسخره بود. صاف نشستم، با  انیپشت سرم نگاه کردم، م
که هفت پادشاه در آن نبود و   یخواب بود، خواب شکیکه به خورد مامان داده بودم ب  ییها آن قرص

http://www.romankade.com/
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او در   دهمیبه خوردش م  یخودیها را بفقط حسرت بود و دل تنگ... خودش بارها گفته بود که قرص
 که ظاهرا گذشته بودند و باطنا... آه! ییروزهاست، روزها  ی لیخ اریخواب هم هش

ه بودند باز داشت سرباز که کهنه شد ییها . زخمدیآیمطمئن بودم تا روزها خواب به چشمم نم        
 .کردمیرا حس م شی ها و شروع درد  کرد یم

 استفادهیب  امیگوش  یوقت بود گوشه یلیرا باز کردم. خ نستاگرامیا یرا زدم و صفحه یرمز گوش        
 .  چیه گریها که د داشتم! کامنت رکتیتلنبار شده در دا امیمانده بود. چقدر پ

 یها امیو پ گرفتمیم ویام الخسته یها که از خودم و صداسال ن یا یاز روزها  یلی مثل خ        
 ازیحس ن  ن یا یبه القا  یادیصاف کردم، االن ز یانهیس شدیبر زنده بودنم م دییمهر تا  نمیمخاطب

 را شروع کردم. ویداشتم و ضبط ال

         

  میر ینم گهیکه د ییواسه سفرا        

 میریبگ شهیکه قسمت نم ییعکسا         

 ست ی که تاوان شک ن  ینیقیواسه هر         

 ستیکه مشترک ن  ییواسه خاطره ها         

         

  یرو خواستی. دلم نمکرد یام مخشک نشده بود بغضم داشت خفه میلبم را با زبان تر کردم، گلو        
 اثر کند...   میصدا

 ... الیآروم باش ط       

 ترم کرد.جمله آرام کی ن یهم       

         

 باز بسوزم  یخوایم        

 شم خیکوه  یخوایم        

 و ببخشمکمک کن کمک کن خودم        
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 رفت  یزندگ  ن یکه از ا ی واسه باور        

 رفت  یخداحافظ یکه ب یواسه عشق        

 سر و تهش یغِم ب ن یو ا یمون یپش       

 موقعش دهیکه نرس ییواسه حرفا         

   رمیکه تو قهرت اس ییواسه روزا        

 رمیگ یقرض م دنتیتو رو قد بوس       

 هاست از تو دورمسال ن یتمومش کن ا       

 و به غرورمرفتن  ن یبدهکارم ا        

 باز بسوزم  یخوایم        

 شم خیکوه  یخوای م        

 و ببخشمکمک کن کمک کن خودم        

         

بودم اما حاصلش فقط همان لبخند  دهیاندکم را د ن یمخاطب ن ی و تحس یها و ابراز دلتنگکامنت       
 د،یآیدر م امنهیام، هنوز صدا از سزنده  دمیخب فهم   یانبار بغض بود و بس! ول کی انیکم جان م

 ام. هنوز خفه نشده

که قرار نبود  یور از آتش حسرت بودم... خاطراتترانه، شعله ن یتک کلمات اتک انین مگر چه م       
گوش دهد و   میها تا به حرف گشتیبرنم گریکه د ینداشت، کس یکه سود یا یمانیساخته شود، پش

مثل   زیچ چیشدنش هم ه ی... بعد از قاضیول ادیز یل ی مهم بود، خ میبعد قضاوتم کند! قضاوتش برا
 !گشتیبرنم گریهم که رفته بود د ی... کسشدیجمع نم گریبود د ختهیکه ر ی. آبشدیسابق نم

  ن ییدادم و با پا  انیرا پا  ویضبط ال یبا دستم به قلبم زدم و با لبخند یاضربه شه یبه عادت هم       
 . دمیآه کش یآوردن گوش 

رها کردم و   زیم یجا روورده و سرد شده همانام را هم دست نخ بلند شدم. قهوه یصندل  یاز رو       
 به اتاقم رفتم. 
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از پنج سال به  میخسته بود یبودم. حق داشتم، همگ قراریشده و ب بهیغر میهاخواب با چشم         
 خاطرات...   دنیدوش کش

  یام هم روداشت. فنجان قهوه ییبایز یپنجم هتل محوطه نما  ی. از طبقهستادمیپشت پنجره ا       
 نبود. زیم

ستاره، چقدر آرام بود انگار در عالم   یبا تعداد کم دستکیسرم را بلند کردم، آسمان صاف و        
 بود. خوش به حالش.  ی عاریب

بهت را گرفت و   یاضطراب جا  دهی نکش یبه آن  یمتعجب شدم! ول یبا به صدا در آمدن زنگ گوش        
 دست گرفتم. را یگوش  عیسر

 الو؟ -       

و آشنا با من چه کار داشت! به  بیبا نام غر یوقت شب مرد  ن یهتل بود. ا رشیاز قسمت پذ       
 و اصرار داشت که کارش واجب است. رد یکرده بود تا تماس بگ یرا راض رشیاصرار مسئول پذ

بود. کاش مامان آرام باشد و مثل   تماس را قطع و از اتاق خارج شدم. در اتاق مامان و بابا بسته       
 نباشد. رانیپا گذاشتن به خاک ا یمن آشفته

 یرفتم، ترک رشیآسانسور از مرتب بودن موها و صورتم مطمئن شدم و سمت پذ یانهیآ واریدر د       
 گفتم. ریشب بخ  یسیبلد نبودم و به زبان انگل

 با من رو داشتند کجا هستن؟  داریکه درخواست د ییخانوم. آقا   ریشب بخ -       

 با لبخند سر تکان داد.       

 ... ریشب شما هم بخ -       

 به نام خوانده شدم.  یمردانه و به زبان فارس ییهنوز حرفش تمام نشده بود که با صدا       

 ال؟ یخانوم ط-        

 داشت!  شیبرگشتم و نگاهش کردم. چقدر ر       

 خودم هستم... و شما؟-        

 لبخند زد.        
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کامال اصالح شده و مرتب   شیخاصش بود، ابروها  پینداشت و انگار ت  یمذهب یجنبه شش یر       
 ! آمدیبه چشمم آشنا م یادینه، ز ی... نه کمیبود! با مزه بود و کم

 آورد. شیدستش را پ       

 . وانیهستم. رهام ک  وانیک-       

شلوغ بود و تمرکز   یلیامشب افکارم خ ینبودم ول یاسمش هم آشنا بود. دختر خنگ وان؟یرهام ک        
 تالش کنم. شتریشناختنش ب ینداشتم تا برا

و سرد دستش را فشردم. او هم در حد احترام و ادب دستم را  ی سرسر امیباطن لی برخالف م       
 فشرد و رها کرد.  

 رم؟یوقتتون رو بگ ی ق یدقا  تونمی م-       

 ! خواستیاحضارم کرده بود و حاال اجازه م ن یینصف شب تا پا        

 اش شد که معذب شد. از نگاهم انگار متوجه درخواست مسخره       

ساعت از شب داشتم و تا صبح صبر نکردم  ن یتو ا دارتونیکارم زشت بود که اصرار به د دونمی م-       
 .رمیگ یو نم وقتتون ادیلطفا! ز دیننداز ن یو زمروم یول

 و راحت! یادب خودمان  ن یاز نوع درخواست کردنش خوشم آمد، در ع        

هم  یبه هر حال من که خواب نبودم. کم آمدم،یکوتاه م یداشت کم  یوطن بود! چه اشکالهم        
 و چه کارم دارد! ستیودم بدانم ک کنجکاو شده ب

 قدم شدم.از ساختمان کنارش هم رونیب یاش به محوطهتکان دادم و با اشاره ی سر       

 د؟یو نشناخت من -       

 بشناسم؟ دی. با ریخ-        

 د؟ یشناسیرو چطور م انیاعالعل-       

 اعال ته...         

 .ستیمرد ک  ن یا آمدیم  ادمی ! داشت نمیوباره بببا شتاب سر کج کردم تا صورتش را د       
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 ؟!خواننده ی اعال-       

 لبخند به لبش آمد.         

 ! نیشناخت  وشونیبله. خداروشکر ا -       

نشان داده بودم را با متانت جبران کنم و   انینام اعالعل دنیکه از شن یاارادهیکردم رفتار ب  یسع       
 صادقانه جواب دادم.

 ! وشونیکه نشناسه ا هیک-       

 باالخره شناختمش!         

بلندش نبود... خودش بود. انگشت اشاره ام را  شیکردم. اگر ر زیبا دقت کل صورتش را آنال        
 گرفتم. اشنهیسمت س

 . ن یاعال هست  یآقا  یکارها  جریو شما من-       

 .دیکش ینفس راحت   یبا حالت بانمک       

 ! کردمیفکر م یکم داشتم به خودکشکم -       

 بود و حق داشت توقع کند که چرا نشناختمش!  انیهمه جا کنار اعالعل       

 بود وگرنه ارادت دارم خدمتتون.  ریذهنم درگ دیبخشی م-       

 با احترام سر خم کرد.       

 .دییبانو. بفرما  ن یبزرگوار-       

 که تعارفم کرد نشستم. یایصندل یرو       

 . دییدر خدمتم بفرما -       

 ساختمان هتل کرد.  یدرشت رو یبه نوشته یااشاره       

 و به شما رسوند.تابلو من  ن یا-       

 داد. حیو توض دندیخودکار باال پر میابروها        
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 . ن یگرفت  شیساعت پ  کیکه  یویال  -       

 آهان.       

هم   ی. امشب شانسدیدیظاهرا ند یول ذارمیم امیپ نستاتونیا جیپ یبراتون تو  شهیم یدو ماه-       
و  فوت وقت خودم یگرفتم و ب کیرو به فال ن  ن یو هم شما و ا ی کار یمن تو استانبول هستم برا

 رسوندم بهتون. 

 ! چه کارم داشت؟ شدی لب مداشت جا        

 ه؟یبابت چ کیفال ن  ن یا-       

 دوباره لبخند زد.       

 ! رهینظینه ب ریبابت عرض ادب و گرفتن امضا ازتون. بانو صداتون کم نظ-       

 یها برنامه ریمد وانیدقت کردم! نکند سر کارم گذاشته! خودش بود؛ رهام ک  ترش یدر صورتش ب       
 .انیاعالعل

 با من؟  دیکنی م یشوخ-       

 شد و سر تکان داد. ظیلبخندش غل        

 کردم. یشوخ ورمیکه گفتم اومدم امضا بگ یشوخم! البته فقط قسمت  کمهیمن   دیببخش-       

 شد.  یجد یمصلحت  یاکه با سرفه کردمیهاج و واج نگاهش م       

 !کنمیهم م یو، نصفه شب مزاحم استراحتتون شدم شوخمن   دیببخش-       

 نزدم و ادامه داد. یحرف       

با   یخوان به هم ازیاعال ن  یچند ترک از آهنگ ها  یباهاتون بودم. برا دارید ریگیپ ی کارهم  یبرا-       
  یه روکه چقدر حساس دشیشناس یم نداده تیرضا  ییصدا چیکه اعال به ه میخانوم دار هی یصدا

 کارش! 

 . کردمیرا دنبال م شیها! فقط آهنگشناختمیرا نم اشیاخالق  اتیخصوص        

 ران؟ یکار داده شده تو ا ن یخانوم! مگه مجوز ا هی یخوان هم -       
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 اعالس.  یبند صدا ریچند مصرع از ترانه و ز یشما تو ینداره صدا یمشکل-       

را هم  اشی زیبرنامه ر جریمن ن یقبول کردم که ا یو دوخت و تنم کرد! من ک  دیخودش بر ی چه برا       
 کرد.

 . ستمین  رانیمن ساکن کاناداام! ا یممنون از اعتماد و لطفتون ول یلیخ-        

 حس کردم حالش گرفته شد!        

   د؟ییفرما یم  یجد-        

 بله.  -       

دل  یکارها را هم نداشتم! من فقط برا ن یا ی. حوصلهدهم حیتوض شیبرا ترشیب دمیالزم ند        
 شیها پکند؛ گرچه سال ریاو را هم درگ میها یمردگکه نگذاشتم دل یحیتنها تفر خواندم،یخودم م

 خواندن و ساززدن بود...  نیهم میآرزو ن یتربزرگ

 نبود.  ی خبر اشهیاز آن شوق اول گر ید       

کانادا و االن   دیرفته بود حیتفر یو برا دیساکن رانیفکر کردم ا د؟یست ین  رانیا یاالن راه یعنی-       
 .دیگرد یبرم دیدار

 ها را زده بود؟ حدس ن یا یچه حساب یرو       

  گردمیماه بعد دوباره برم  کیو  رانمیا یو االن بابت فوت اقوام راه ستمین  رانیساکن ا ریخ-        
 کانادا.

 غم آخرتون باشه.-       

 متشکرم. -       

دهد و با جواب  ی همکار شنهادیدو دوست نبود که! آمده بود پ یبلند شدم. مهمان  ز یاز پشت م       
 .شدیختم م دیمن جلسه با  یمنف

 . دیاعال هم سالم گرم من رو برسون  ی. به آقا شنهادتونیشرمنده و ممنون از پ-       

 سمتم گرفت.  یبلند شد و به زور لبخند زد و کارت       

 .دیران یکه ا یتو مدت دیبهمون سر بزن  شمیشما خوشش اومده. خوشحال م یاعال هم از صدا -       
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 ادب کارت را گرفتم. ی و از رو جهتیسر تکان دادم و ب       

       ***** 

 بود.  دهیفا یب گرید دنیخوابو   می رفت یبه فرودگاه م دیبا   گر یساعت د کی       

بال   دیبا  دیشا  شنهادشیلبم نشست. از پ یرو وانیبا رهام ک  دارمید ی ادآوریاز  یلبخند        
  ن یهمه حس بد! البته ا ن یا انیحس خوب بهم دست داده بود آن هم م کیفقط  یول آوردمیدرم
 ... یول داشتم ی همکار شنهادیپ  یقیگروه موس کیهم از طرف  شیها پنبود و سال شنهادمیپ ن یاول

شد. سه صبح   انی صفحه نما  یرو  دیآمدم، عکس و اسم جاو رونیزنگ خورد و از فکر ب امی گوش        
 پا شیخوابش نبرده بود. از دست دادن مادر امر پ ی تنگ از زور دل شکی... دلم گرفت، بداریبود و ب
 ریگ نفسو اگر نباشد... تصورش هم وحشتناک و  دهدیم یزندگ  ی. مادر است، بوستین  یاافتاده
 است.

 د؟یجاو-        

 بگو نابود!  دینگو جاو-       

 خدانکنه چرا؟-        

 س کمرم تشک تخت رو لمس نکرده.هفته هیاز کت و کول افتادم. -       

 . پرواز نبود.میش  ی. کارا همه رو دوش تو بود. نشد زودتر راهرمیبم-       

 فدا سرت. الدن خوبه؟ -       

 . دمی آه کش       

 آره آرومه ظاهرا.-       

  دهیبر دی نگ یهم ه یتونسته. الک یعنیک هنوز ظاهرش آرومه معلومه  ن یخوبه هم نمیهم-       
 خوب باشه.  تونهیتو ظاهرم نم گهیک ببره د یآدم

 !یشد لسوف یف-       

 هوم تو فکرشم. -       

 ؟یتو فکر چ-       
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 فرار مغزها شم!-       

را کنار   یو شب هفت مادرش هم لودگ  شبمهیساعت سه ن  گریبود د وانهیام گرفت. دخنده        
 . گذاشتینم

 د؟یجاو یخودت خوب-        

 توپ! -       

 ... شیتر پنهان بود آن هم درست وسط گلوتوپ بزرگ کیکه گفت  یتوپ ن یپشت ا       

 را کرد. شی. دلم هوادمینخند       

 مهمونا رفتن؟ -       

  ی از کباب و جوج و مرغ و چنجه خبر گهیهفت د یگفتم از فردا رونیب میبه زور پرتشون کرد -       
 کردن. یتو اوج چلوبره هاشونو خوردن و خدافظ  دیخودشون شعورشون کش گهیفقط املت. د ستین 

 بود و محکم بود.  ختهیبود که در ظاهر فرونر یشکرش باق یبه قول خودش باز جا        

 غم آخرت باشه، جاش بهشت باشه.  د،ینبودم کنارت جاو -       

 یهفت شکم شوخ ده؟ییچند تا شکم زا یدون یمادراس. م یپا  ریهست شک نکن بهشت ز-       
 به بنده خدا! دادهیماشاال پدرجون زمانم نم  ستا ین 

 زدم. شیگرانه صداام را گرفتم و ماخذهخنده  یبه زور جلو       

 !دیجاو-        

 کوتاه کرد.  یاخنده الیخی ب       

 سخت...  یلیتو بودن سخته. خ یجا  د؟یاخه جاو یبخند تیموقع ن یتو ا یتون ی چطور م-       

و حال و روز مامانت بسش   ی . پنج سال دق زدن برا دورگهیبخندم. راحت شد د دیاالن با اتفاقا -       
 . دهی! راحت شد. هفت شبه آروم خوابهیجا افتادن مگه الک یدو سال تو دیبود. کم عذاب نکش

 سوختند. میها چشم        

 !زمیعز-        
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 و تشر زد.  فتدیاز تک و تا ب خواهدیمعلوم بود نم        

 .دمید و وتی! الیبود تنت کرده بود یبپوشا اون چ یلباس درست حساب  یجوجو اومد  یهو-       

بود  دایکوتاهم پکوتاه و شلوار فاق زیبول ن یپوست شکمم که ب کهیبار کی یو نگاهم رو دمیخند        
 شد.  دهیکش

 !وونهید-       

 پا رو رگ گردن من نذار. ا یدرست ب رانیا یا یم ی ! دارایشد ییزهرمار! خوب برا خودت اروپا -       

 !دیگوی دارد چرت و پرت م دانستمیم        

 !دیجاو-        

! فقط مونده بود یبخون  ی ریبگ  ویمن کفنش خشک نشده روت شد ال یو زهرمار. ننه دیجاو-        
 ! یو برقص یبشکن بزن 

 .ستینفهمم حالش خوب ن  زد ی . داشت زور مدی اشکم چک       

 .دیدلم برات تنگ شده جاو-       

 قد پنج سال بوس و بغل طلب دارم ازت.   گهید یا یفردا م-       

 ... یابرو بخواب خسته-       

 که تماس گرفته قصد قطع کردن کنه.  یکس یصبر کن کنهینزاکت ادب حکم م یب-       

 .دمیخند جانی ب       

 .ریبرو. شبت بخ  ادبمیباشه من ب-       

 شب تو هم عشقم. -       

 باعث شد دوباره باال ببرمش. دیجاو جانیصدا زدن ب یآوردم ول ن ییرا از کنار گوشم پا  یگوش        

 ال؟ یط-       

 جان؟-        
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 زر زدم...  -       

 .دمیو نال ختندیفرو ر میا هتخت نشستم و اشک ی دلم آتش گرفت و رو ش یاز بغص صدا       

 !دیجاو-        

 ... هیخال  یلیبود... جاش خ ا یدن  هیتو خونه برام  ضشی و مر فیکاش نمرده بود همون تن نح-       

 ... زمیعز-        

 ... یبود جا ن یکاش امشب ا-       

 یداشتم کنارم باش ازیپنج سال ن  ن یخوبه نبودنم کنارت، فقط امشب  حس شده. من تموم ا-        
 ... ی تنگو دل  یجون دادن گذشت. تو دور یلحظه ن یع شهیبه ثان  هی. سخت گذشت. ثان دیجاو

 . دیلرز میگرفت و صدا امه یگر       

 در آمد و بغضش را به کل نابود کرد. ییاز سر دلجو       

 و ندارم.نکن طاقتش هیخب غلط کردم خوب شد رفت راحت شد. گر یلیخ-        

 شدت گرفت. امه یگر       

 . وونهید-       

 خب؟  م،یبرا هم بزن  میحرف دار یکل رانیا یا ی. مشمیم  وونهینکن د هیگر الیم طبه خدا خسته -       

 را گرفتم. میها اشک میهابا نوک انگشت       

 تو خونه نمون. رونیباشه. تو هم پاشو برو ب-       

استراحت کنم. فردا  کمهیراجع به من! برو بچه بذار  یفکر کرد یساعت سه صبح کجا برم! چ-       
بودم  مفت خور راحت شده لیتازه از شر فک و فام گهید  دیسرم با ورودتون. درد سر دیزیریهزارتا کار م
 سرم! ندازن یو مبه مادرت خودشون تیا تسلفردا باز بر

 . دمیخند        

 ب خدا.  یا وونهید-       

 !  گمینم یچیه یباباته ه  وونهید-       
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       ***** 

 . ستادیا  نهیآ ی انداخت و جلو شیموها  یرا رو اشی تور  یشال مشک       

 مامان؟-       

 . دینگاهم کرد و بعد سمتم چرخ نهیاز داخل آ       

 جانم؟-        

 لب زدم:         

 ؟یخوب-        

 پلک زد.        

 خوبم نگران نباش.-        

 ؟یناراحت رانیا میگرد یبرم میدار کهن یاز ا-       

 سمت در راه افتاد.       

 منتظرمونه.  ن ییبابات پا  زم،یعز  میبر-       

 .دمیچمدانم را گرفتم و دنبالم کش یبلند شدم و دسته       

  یادی. ززمیعز ستمیش ناراحت باشه؟ ن آدم از برگشتن به زادگاه و وطنش و کنار خانواده شهی م-       
 صادقانه بهت بگم کنار اومدم. تونمی . من خوبم. الاقل مالیط ینگرانم

 را لمس کردم.  شیبازو       

 .  دیای قو یلیشما خ-       

 لبخند زد.        

داشتم   ازی... من ن کرد یاز گذشته م یادی یکالم  یکاش گاه کرد،یکاش درددل م زد،یکاش حرف م       
 انیبا حرف زدن، با گفتن، با در م کردمینگوها در دلم تلنبار بود. حس م یل یدرددل کنم، خ یکیبا 

 رفتن... م؛ی کرد  تخابفعل را ان  کی ام فقط من و خانواده ی. ولرفتیم شیبهتر پ زها یچ یلیگذاشتن، خ
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جسارت گفتن  دیقدر که با وقت آن چ یبود ه میدردها  یگوش شنوا شهیگرچه من با بابا هم که هم       
 نکردم. دایپ

 رفتنمان نباشد. یکاش برگشتنمان به تلخ        

 . دستم گرفت چمدان را از یآمد و دسته شیپ  دنمانیبابا با د       

 بابا. ریصبحت بخ -       

 صبح شما هم.-       

 مامان حلقه کرد.  یدستش را دور شانه       

 الدن؟ -       

 مامان نگاهش کرد و لب زد.         

 براش. میرفت و راحت شد شکر کن دیآرومم خسرو. عمر دست خداست به قول جاو-       

 کرد شاد جلوه کند. یداد و سع یاکس ت یراننده لیها را تحو چمدان       

 د؟یا ، آمادهوطن  ی به سو شیپ-       

انگار مامان  یکرده بود ول ی خوب کردن حال مامان هر کار یلبخندم تلخ بود، پنج سال بود برا        
 ا یدن  یمسئله ن ی ترنحلیما ال یبود. انگار مشکل زندگ  امدهی ام، کنار ن کنارآمده گفتیقدرها هم که مآن

 بود. 

 یبه گونه یامامان را گرفتم و با بوسه یها کردم دل هر دو را بدست آورم. شانه یسع       
 کردم و با نشاط رو به بابا گفتم: تشی هدا ن یتراشش داخل ماش خوش

 آماده!  یآماده-       

       ***** 

         

         

 بود.  دهیتنها آمده بود، دسته گل هم خر       
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  یو بزرگش ضعف رفت. تمام توجه و نگاهش رو ییایدل در ی سوختند و دلم برا میها چشم         
مامان  یاش را برااز همان فاصله آغوش برادرانه میپا در سالن انتظار فرودگاه گذاشت  یمامان بود و وقت 

مامان  یدر گلو میاشده رانیکه گفت وارد خاک ا ما یمهماندار هواپ که از بعد از اعالم یباز کرد. بغض
سرخ شده سر   یها با چشم  دی و جاو ختندیفرو ر میها . اشکشکست دینشسته بود در آغوش جاو

 . دیبار بوس ن ی مامان را چند

 الدن.    یخوش برگشت -        

سمتش  دیکه جاو یگله دستهرا گرفت و ب شیها که بابا دستش داد اشک یمامان با دستمال        
 لرزان لبخند زد. یها گرفته بود با لب

 !تیموقع ن ینبود تو ا ن یبه ا ی ازین -       

 .ی. خوشحالم که برگشت طلبهیهر مناسبت مراسم خاص خودش رو م -       

 به گرفتن دسته گل داد. تیباالخره مامان با آه رضا        

کردند و در آخر نوبت مِن کوچکتر شد،  یو احوالپرس دندیو بابا مردانه هم را در آغوش کش دیجاو        
 .د یرا گرفت و در آغوشش کش میلبخند و چشمکش همزمان بود، بازو

 ! یجوجو چه مظلومم شده الک  نمیبب نجا یا ا یب-       

  دنمانیپنج سال دو بار به د ن یا در کهن ی. با ادیرا دور کمرش حلقه کردم و سرم را بوس میها دست        
باشد با   امییدا کهن یاز ا ترشیب کرد،یدلتنگ او بودم، حسابش با همه فرق م هیاز بق ترشیآمده بود ب
 شش سال دوست و برادرم بود.  یاختالف سن

. دستش را دور  دیباریم شیاز سر و رو یالغر شده بود و خستگ ی. کمدمیصورت زبرش را بوس        
 داد. حیمامان توض یو برا  میراه افتاد یام حلقه کرد و سمت خروجهشان

نداشت   یوجهه خوب جا ن یا انی م افتن یراه م دونستمینگفتم چون م یساعت فرود رو به کس-       
 راه بندازن جلو ملت.  ی زار هیگر جا ن یا

 آهسته لب زد:         

 . یخوب کرد -        

 کرد.  دییبابا تا        
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تو   یحجم از کار و خستگ  ن ی. با امیاومدیم میگرفت یم ی. تاکسمیبه زحمت تو هم نبود یراض-       
 .یزحمت افتاد

 دلخور سر کج کرد. دیجاو        

 ! هیزحمت چ مهفهیبفرما با چوب بزن خسروجان! وظ-       

 را سمتم گرفت. چشییسو       

 م.خواهر شیپشت پ نمیکن من بش یرانندگ -       

خم  ییرا لمس کرد و دا دیجاو ی از دستش گرفتم و پشت فرمان نشستم. مامان با لبخند شانه       
 و پشت نشستند و بابا کنارم نشست. دیبار دهم سر مامان را بوس یشد و برا

افتادند. از   هیگرفت و هر دو به گر نهیسر مامان را به س دمید نهیرا راه انداختم و از آ ن یماش         
شان  از دست رفته زیعز یبرا دانستندی بودند و نم دهیروان شد. داغ د میها و اشک دمیلب گز دنشانید
  ی گرید یبه رو یدانستم کسیزنده شده بود و البته م مانیهمگ یبرا شکیکه ب یخاطرات ا یکنند  هیگر

 نخواهد آورد. 

شد و   لیسمت عقب ما  یهر دو آرام شوند. بابا در صندل میکوت اجازه داددر س یطوالن  یقیدقا        
 نرم اسم مامان را صدا زد.

 الدن جان؟ خانومم-       

 مامان درآمد. یخفه  یصدا        

 خوبم خسرو. -        

دم  یقینفس عم دیرا پاک کرد و جاو شیها و اشک دیکش رونیب دیجاوییخودش را از آغوش دا        
 پلکش را پاک کرد. ریکرد و نم ز

 : دیتر شده بود و پرسآرام یمامان هم کم        

 اومدن؟ اریو جهان ریجهانگ-        

 .تنهان اوردنیو ن هاشونو بچه . اما زن رانیا دنیرس روزیآره د-       

 البد.  ارن ی. نشده بگهیراه دوره د-       



 غم تماشا ندارد

18 
 

از حال   ا یدن   یگوشه هیهر کدوممون  گهینوشته شده د ی جورن یهم ا . برا ماها ستین  یاهوم گله -       
 و...  میباش  خبریهم ب

 آمد و ادامه دهد:  ن ییپا  شیتن صدا       

 ... میبرس ریهم د یگاه -       

 مامان سر تکان داد.        

 مامان... چارهی حق با توئه. ب -       

 کوتاه. یافتاد ول هیدوباره به گر       

 نشده...  داریصبح ب دهیالله گفت شب خواب-       

بردمش سر   لچریهام. با وسرخاک مرده میحلوا بپز بر س یروز قبلش به فتانه گفته بوده پنج د-       
 . م یخاک و برگشت 

 : سرخاک همه؟دیمامان لرزان پرس        

 ... آره همه... -       

 《همه》 ن ی حلوا حدسش سخت نبود که ا سیها و پنج دمرده یحساب سرانگشت کیهمه... با        
حق داشت...   دی. دلم از دست مادرجون گرفت، خدا رحمتش کند، شا شدیهم همه را شامل نم یلیخ
 ... دانمینم

 سیحساب و کتاب تعداد د شانی ها مثل من داشتند با انگشت دیهمه ساکت شده بودند و شا        
 .کردندیرا م مانیهاحلوا و مرده 

 . د یآه کش دیجاو        

 هات.بچه یبپز ببر برا سمید هیخونه به فتانه گفت  میاومد-       

 فرصت...  ن یدر اول رفتمی ... خودم مدادندیم  راتیخ شیبرا یول رفتندیسرخاکش نم       

...  دمیکه دو بدم و... صبح رفتم قرصاش دیو بخونه و بعدم خواببعدشم گفت کمکش کنم نمازش-       
 ها نداره...به قرص ی ازین  گهید



 غم تماشا ندارد

19 
 

دلش آتش   یکه دلم برا کرد یم هیگر بانهیقدر مظلوم و غرمامان در آمد. آن یهیگر یآهسته یصدا        
 گرفت.

 یخانه  دارهیبعد در توسط سلمان )سرا یقیبوق گذاشتم و دقا  یدستم را رو  د،یبه دستور جاو       
صورتش  یدستش را رو دنمانیاو برعکس من با د یلبخند زدم ول دنشی مادرجون( باز شد. از د

 .  دندیلرز شیها گذاشت و شانه

. برو اعصاب ندارم باز از نو شروع کنه به سبرهیجون سلمان االن هفت روزه رو و ییبرو تو دا-       
 !یخون هیمرث

خواهرزاده و برادرزاده  یشوهرخواهر و کل کیدو برادر و حق داشت خسته باشد،  د،یجاو چارهیب       
. خاله  میبود دهیرس رید یمادرش تک و تنها مانده بود و همگ یها کفن و دفن و مراسم  یداشت و برا

بودند که   امدهین  ا یمراسم از اسپان  یهم برا شیهم که نه شوهر داشت و احتماال پسرها  چارهیب یالله
 .برد یجان از تن م یلیمراسم عزا خ  ی برگزار کردمی آش و الش بود. درکش م حدن یتا ا  ییدا

 بزرگ و سرسبز مادرجون حرکت دادم.   اطیرا داخل ح  ن یماش  شیبرا یبا تک بوق       

بود تنگ شده بود.  امانمانیب  یها و خنده  ن یریپر از خاطرات ش  میخانه که برا ن یا ی دلم برا       
دار و درخت و دور استخرش گذشت،  انیو م اطیح  ن یدر بدوبدو کردن در هم مانیخوش کودک یروزها 

  یاز بو ودخانه پر ب ن یقدر اچه مان،ینوجوان  یو سرزندگ  ها طنتی. ش ادبادیچه خوش هم گذشت... 
و چمن   ی بهار  یها باران یو نوروز، بو لدای یها و شب  ادیاع یبگو و بخند ها، بو یها، بوخاطره ن ی بهتر
 یها، حتدرخت  یرو ینوبرانه یهاوهیتازه سبز شده و م یها برگ یبو ،یشده با آب آسمان سیخ یها 
 زیکری یها جاروزدن خاطرسلمان و همسرش الما به  یغرغرها  یهم قشنگ بود با همه زشییپا  یبو

 . ن یزم یخشک شده از رو یها برگ

و  تاری گ  ی ذغال کرده و کباب و صدا یها چوب یبو یآدم برف یبرف بو ینش؛ بوزمستا  ی وا        
به نام با    ش،یها رفتن صدقهاز ته دل مادرجون، قربان یها قهقهه ی... صدایدسته جمع یها یآوازخوان 

 .دادیعشق م ی خانه بو ن ی... اشیها وند جانان صدازدنپس

 .ختندیفرو ر میها ... اشکیآخ امان از دلتنگ       

خان هندوستان چه  سلمان میسرش بگذارم و بگوسلمان هم تنگ شده بود که سربه یدلم برا        
هم   یبشمارد و گاه میرا برا شیهالمیف یو دانه دانه اسام یخان واقعسلمان یخبر و او ضعف کند برا 

را به سلمان  عتراضشو اشاره ا ما یصدا بزند و او با تمام گنگ بودنش با ا ا یشواریبسته را آزبان یآلما 
 نشان دهد.
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 ییکتفش را دا کیساختمان خانه مانده بود و  یرو اشی. نگاه اشکدندیلرزیمامان م یپاها        
 طورن یو ا زد یلب ضجه م ریو قدم از قدم بردارد. ز فتدیدر آغوش بابا بود تا ن  گرشید یو بازو دهیچسب

بودم، بعدش به تب  دهیمامان را قبال د ی مدل عزادار ن یمن ا کرد،یکردنش دلم را کباب م ی خفه عزادار
و از درون داغان   زد یدر خودش بر گذاشتمیم دینبا  کرد یم یخودش را خال دی. با شدیختم م انیو هذ
 شود.

آمدند. خاله الله   رونیب اریجهان ییو دا ریجهانگییباز شد و خاله الله و پشت سرش دا یدر ورود        
 . دیکش غیج با یحال و روز مامان تقر دنیبالفاصله با د

 ادیب ستیبرات مادر ن  رهیالله بم ؟ی الدن خوش اومد  یخوش اومد  ؟یالله فدات شه الدن اومد-       
 دخترجانان.  یبهت بگه خوش برگشت 

 بغض مامان پرصدا شکست.       

خدا را شکر کردم  هیگر انیمامان هم بلند شد و من م یها ضجه ی در آغوش هم فرو رفتند و صدا       
 سوگ مادر سر داد.  یبرا یخوان   هیخاله مرث ی که مامان هم پا به پا 

سر ندهم   هیو نتوانستم زنانه گر دیلرزی آن دو م ی عزادار  دنیاز شن پوشاهیچهار مرد س یها شانه       
 سر دادم.  هیمادربزرگم گر یبه عزا دیو در آغوش جاو

و  ا یها از لندن و اسپان که پسرها و نوه ییعطرها  یبو وست،یها پمادرجون هم به خاطره ی بو       
عطر  ن یا داشت دیتاک  یو ه کرد یها استفاده ماز آن ادشانیو او به  آوردندیبه سوغات م شیبرا هیترک

  ا یاز اسپان  ریگمان پسر جهانیادکلن را پ ن یا دهد،یخودش را م یاز لندن آورده بو اریرا سلنا دختر جهان
 ... دهدیرا م مانیپ یبو یول دیآیآورده به سن و سالم نم

و   شرفتی پ یدوره به بعد که همه برا کیاز  داد،یم یعطر زندگ  یخاطراتمان بو یزمان  کیتا        
 ی ادگاری یها ادکلن  یخانه بو نیکم او برهان قصد هجرت کردند کم  لیهزار دل دانمی و چه م ژیپرست 

 ... یزندگ  یگرفت جا 

  دهیرا هم نخواب شبیجا گرفته بود، خسته بودم د گرشیالله هم سمت دکنار مامان نشستم، خاله        
 روز سخت مامان را تنها بگذارم.   ن یدر ا خواستمینم یحت داشتم ولبه استرا ازیو به شدت ن 

اتاق مادرجون   دنیپرصدا و مفصل از مامان که با د یهیگر کیجو آرام شده بود، البته بعد از         
 حاصل شد.

 اش تشکر کرد.  را انجام داد و مامان با نوازش شانه ییرایپذ انیآلما گر       
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 گفت: یرد کردن تعارف چا  ن یح  خاله الله        

 میبعد از ناهار که ببر  یرو آماده کن حلوا هم اگر تموم شده بپز برا ها وهیآلما خرماها و م-       
 سرخاک مادر.

 چشم و به آشپزخانه رفت. یعنیآلما با بغض سر تکان داد که        

به مبل رو به   هیتک ن یخرما برداشت و ح  یارا با دانه شیخم شد و چا  زیسمت م اریجهان ییدا       
 کرد.  دیجاو

 ... میالزمه بگو انجام بد ی هر کار د،یپرواز دارم جاو گهیمن سه روز د-       

 اری جهانییرا دست گرفت و بدون جواب دادن به دا اشیواضح بود، گوش  یلی خ د یپوزخند جاو       
 شروع به مکالمه کرد.

 سالم...  یزد یا-       

 ممنون...          

 ... ستی ن  ینگران  ینه جا        

 ...  ؟یامروز وقت دار        

 ...  نجا یا یا یآره، ب       

 هوم...        

 االن، نشد شب!...          

 ... یعل ا یدمت گرم.  ا یباشه ب       

 در هم شده بود. شیها اخم اریجهان ییدا       

 ؟ی دار کارشیرو چ یزد یا-       

 درشت در دهانش انداخت. یخرما  کیخونسرد  دیجاو        

  ی ریهم توف یلی خ شیروز پس و پ یس دیظاهرا عجله دار یزنگ بزنم ول خواستمیبعد چهلم م-       
 نداره با هم! 
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 !؟هیو نزن بچه! صاف بگو منظورت چتو لفافه حرفت -       

 شر زد.و به هر دو ت دیخاله الله پوف کش        

 ! دیبس کن-       

 تر شد. درهم شیها که اوالد بزرگ مادرجون بود اخم  اریجهان ییدا یکوتاه آمد ول دیجاو        

علف بچه حرف بشنوم!؟ با   هیسخته که از  قدرن یمطلب ا ن یبرگردم، درک ا دیکارام گره خورده با -       
 شه؟ یدوا م یخونه درد  ن یموندن من تو ا

سالن که آن سمت  یو سرش را سمت انتها   دیداغش را هورت کش ینفس فنجان چا  کی دیجاو        
 کج کرد و داد زد. شدیبه آشپزخانه ختم م وارشید

 !شه ی من گردو نذار زبونم زخم م یآلما مگه نگفتم وسط خرماها -       

 . کرد  اریجهان ییبالفاصله نرم و خونسرد رو به دا       

نزدم که   ی. االنم حرفیبفرست  یتونست یخاکش کردم خودم. فاتحه رو از اونجا هم م ا یگفتم که ن -       
  ا ی ریمادر رو زودتر باز کنه و بخونه. د ینامهت یوص ادیب یزد یزنگ زدم ا یریم ی دار  ی! گفت یجبهه گرفت 

 .گهیحق و حقوقتون رو بدم د دیزود با 

  ی رو ی ریتاث چیو ضوابط هم ه طی کار بود، شراخدا طلب   یشهیهم اریجهان ییدارم دا ادیتا به        
 اش نداشت.مالحظه

 سرت بشه بچه.  ی تر تر کوچکخونه ندارم، بزرگ ن ی گوشه از ا هیبه بردن  ی ازیمن ن -       

 . دمیشنیطوفان درونش را م یمن زوزه یظاهرا خونسرد بود ول دیجاو        

. پونزده درصد سهام  ارهیاموال رو هم م ستیل ادیم یزد یندارم. االن ا ی دارامانت یحوصله -       
 کرد.  م یرو که خود بابا قبل مرگش تقس یخونه، مابق ن یس و اکارخونه

 .ن یزم ی کجا سر بذار یباشه برات، شب بدون -       

 از کوره در رفت. دیجاو        

اوالد رفت   یعمرم پا  یدل مادرجون بود که ته عمرش نگه همه یونه براخ ن یا ی موندن من تو-       
من   یبزرگم کرد  یدییو زاو اوالد قبل تشکر رفت. موندم که هر شب برم بهش بگم دستت درد نکنه من 
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رو   تهنترس من هستم که نفست رفت بشورمت و کفن و دفنت کنم، که اون سر جناز  دونم،یقدر م
درصد   یبردارمت بذارمت تو قبر... س  ییتنها  تونمیم ی. قد چنارم کرد رن یست بگاجازه ندم نامحرما د

شب  یکارتون خوابم مگه نگران  ؟ی دیصدقه م دمیخونه رو خر ن یاون کارخونه سهام منه، اراده کنم کل ا
 کجا سر رو بالش بذارم؟

 ! شدیکبود م ادی نشسته بودم تا آرامش کنم، داشت از حرص ز دیکاش کنار جاو       

 را گرفت. انهیکرد و م ینوچ ریگ جهان ییدا       

به جون هم!   دیفت یب یهفت مادر و موقع اومدن آبج یفردا دیحاال حتما با  د،یخب بس کن یلیخ-        
  لیهاب ن یع گهید دی! بس کندیکن ون میپش رانیو الدنم از برگشتن به ا دیرو تو گور بلرزون  رزن یتن اون پ

 به جون هم! دیافتاد  لیو قاب

 کرد.  دیهر دو آتش بس کردند و بابا رو به جاو       

 نداره. یصورت خوش  دجان،یجاو ادین   یزد یزنگ بزن ا-       

 مبل ولو کرد. یدوباره در جلد آرام خود فرو رفت و تنش را رو دیجاو        

 .ستین  یاز خودمونه مشکل یزد یا اد،ی نه خسرو بذار ب-       

 .دیا ین  شیبابا کوتاه آمد تا با کش آمدن ماجرا دوباره تشنج پ       

نقش کرده  یفا یمادرجون در مقام سه پسر ا یها براتنه سال کی دادم،یم دیمن حق را به جاو         
 .کرد ی دل تنگ مادرجون دخترانه خرج م یدر جلد مامان هم برا یکه گاه ر یپنج سال اخ ن یبود، ا

 باال رفت.  یبه طبقه یمنته یها سمت پله  یانگار لم دادن آرامش نکرد، بلند شد و با عذرخواه       

 . دیآه کش ریجهانگ ییدا       

 فشار روش بوده.  یلیچند روز خ ن یا ریازش به دل نگ اریجهان-        

 کرد. دییله تا خاله ال        

فکر و ذکرش خوب و   یکنه بچه، همه ی فرصت نکرد عزادار یتنه همه کارارو کرد حت  هی-       
خونه فتانه رو مرخص    اومدیوابسته بود، شبا که م یلیآبرومندانه برگزار شدن مراسم بود... به مادر خ 

 کنم. ی من کار دادیاجازه نم یمادر رو انجام بده، حت  یکه خودش کارها کرد یم
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 پراخم نق زد:  اریجهان ییدا       

رو نگه نداره! به نظرتون من اگه گرفتار نبودم بدم  ی ترتر بزرگاحترام کوچک شهینم لیدل ها ن یا-       
هم  لیخودم درشت بشنوم! راح   تر ازبمونم کنارتون و مجبور نباشم از کوچک ترش یچند روز ب اومدیم

 هراس داره. مانیاِسودا پا به ماهه نتونست تنهاش بذاره از ز شدینم یول ادیدوست داشت ب

 لب باز کرد. ییاز دا ییدلجو یمامان برا        

رو به برادر  دیجاو یها یو دلتنگ  ها ی. خستگی ترهم... بزرگ لیراح  طیقابل درکه. شرا طتیشرا-       
 دنت ببخش. بزرگ بو

 ... گریتر بود دشکست، کوچک دیها به سر جاوکاسه کوزه یچه جالب همه        

  بازمهین  دیباال شدم، در اتاق جاو یطبقه یاستراحت راه ی گفتم و به بهانه یابلند شدم و با اجازه       
. نخواستم مزاحم کرد یبا مخاطب پشت خطش بحث م یتخت نشسته بود و داشت تلفن یبود، رو
  اماشارهبا انگشت  شد،یمحسوب م ستادنیگوش اهم فال رفتمینم شیاگر پ یاش شوم ولمکالمه
 آهسته به در زدم که سرش را باال آورد و با دست اشاره کرد داخل شوم. یاضربه

 .. .میزن یاالن اصال اعصاب ندارم قطع کن بعدا حرف م-       

و   فی! من اصال وقت سرخاروندن داشتم که بتونم رد یاول ه یسر خونه ی ریچرا م  ا یمیپوف ک         
 قبر... استغفراهلل...  یقطعه

 ...ا ی میندارم ک  ی بچه باز یبالکش کن خالص. من حوصله و؟تمیموقع یکن ی اصال درک م        

 . د یچنگ زد و پوف کش شیو محکم به موها تخت انداخت  یرا رو اشیتماس را قطع کرد و گوش        

 زد،یبه هم بر ن یاز ا شیبا سوالم راجع به فرد پشت خطش ب خواستمینم یکنجکاو شده بودم ول       
 ! ستیک  اخانمیمیک  ن یا کرد یم فیتعر میبه وقتش احتماال خودش برا

محکم بودنش  ن ی! از اشی نما کنارش نشستم. سرش را بلند کرد و لبخند زد، آن هم از نوع دندان       
چهره دهد.    رییتغ یخوش  ن یحال به بهتر ن یاز بدتر توانستیپلک بر هم زدن م کیبا  آمد،یخوشم م

 . دیرا گرفت و در آغوشش کش میبازو

 ! یجوجو. چه بزرگم شد نمیبب جا ن یا ا یب-       
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 نگاهش کردم.  یچپ خنده انیبلند و م اشنهیس  ی سرم را از رو        

 بزرگ شدم!؟ میدیو ندکه هم یسال کی ن یتو هم -       

 فرمش را باال انداخت. خوش  یابروها        

 !یچه چاق شد نهینه از اون لحاظ! منظورم ا-       

 .دمیکوب شیآمدم و با مشت به بازو رونیضعفم گذاشت، از آغوشش ب نقطه ی دست رو       

 !دیجاو-        

 .دیارزیاز ته دلش م یخنده  یصدا دنیلوسش به شن یشوخ دمش؛یو بخش  دیخند        

 د؟یجاو-        

 حالت لم داد. ن ی ترهم انداخت و در راحت یرا رو شیبه تاج تخت پاها هیتک       

 هوم. -       

 نذار خب؟ اریجهانییدهن به دهن دا-       

 من غلط بکنم دهنمو به دهن...-       

 . دمیکوب شیران پا  ی با مشت رو       

 !ییدا-       

 . دیضربه کش یجا   یخندان دستش را رو        

 رفته!  یگفتنت برم، آخ آخ زور بازوت به ک  ییقربون اون دا-       

 و ادامه داد:  دیکش شیدست از ماساژ پا        

 یمادر نفسا  زنمیماهه دارم مدام بهش زنگ م کیکنه و بره!  فیاومده رفع تکل ادیزورم م-       
 اومده زود بره.  ریبه راهته، انگار نه انگار. د چشم ا یب دنشید یومدیآخرشه سه ساله ن 

 .دمیدیم دیجاو یها زدنحرص یمادرجون را البال یخال یسوخت، جا  میها چشم        

 .ختیرا به هم ر میموها         
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 نگام نکن!  ی جورن یا تدهیبا اون چشما ورقلنب-       

 یهم بخندد ول شیهاچشم یبخندد، حت  شیها لب  نمش،ی حال داغان بب ن یدوست نداشتم با ا       
 دلش گرفته باشد. 

 . یزده شه که ناراحت ش یدوست ندارم حرف دیجاو-        

 .دیکش اشنهیبا محبت سرم را در س       

 نترس پوست تمساح به تنمه. -       

 را لمس کردم. اشیلباس مشک یو خط دکمه  دمی سرم را عقب کش       

 . شمیم تیاذ ست،ی پوست من که از تمساح ن -       

 دستم را در مشتش گرفت.       

 !شما ی خب، جوجو نشو گربه م یلیخ-        

 را در بغلم جمع کردم. میبه تاج تخت پاها هیکنارش تک       

 ؟یو بفروش مادرجون یخونه  یخوایم ی جد  یحاال جد-       

 ؟ ی داریخر  هیچ-       

 زدم.  شیبه پهلو یاسقلمه        

 باش.  یجد-        

 بفروشم. خوامی آره م-       

 .شدیخانه تنگ م ن یا ی جا  ی جا  یدلم برا شکیب دم،ی آه کش       

       * 

         

  نمیزتریمادرجون به سر خاک عز  یخواندن براراه کج کنم و بعد از فاتحه خواستی چقدر دلم م       
و   آمده رونیاز آرامگاهش ب کردمی... حس م آوردمیطاقت م دیبا  شد،یبا وجود همراهانم نم یبروم ول
بد بود، بغض   مکنار قبرش نشسته و توقع سر زدن دارد، حال یهیسا درخت خوش  یبه راهم جلو چشم 
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شدم و   دیجاو ن یسوار ماش   کهن یاز ا گرفتیدلم داشت آتش م کرد،یام مداشت خفه میچنگ گلو
 کردم. دیرا ناام ی منتظر یها چشم 

 ... گذرهیکه لب زد: م دیفهمیحالم را م  دیجاو        

 در را بست و خودش پشت فرمان نشست.       

زدن  ادیکه انگار دلت فر ی جور کی گذشت،یداشت م یاجور خفه کی یول  گذشتیبله م       
 است...  دهانت بسته یو گله کردن ول دنیکش غیج خواهد،یم

 اشکان، حق او نبود...  ا ی رفتمیاو م یجا  دیمن با         

 .میکجا رفت  فهمهیخونه م میبرس رید ستیدوباره، االن حال الدن خوب ن  میا یبعدا م -       

 را با نوک انگشتانم گرفتم و شروع به خواندن فاتحه کردم.   میها سر تکان دادم و اشک       

 . دیجاو رسهیفاتحه به مرده م گن یم-       

 خاله راه انداخت. ن یرا پشت سر ماش  ن یدستم را در مشتش گرفت و ماش        

 ناموسا!  یشد فی! ح یشدیم  د یمرجع تقل ،یمذهب  ینیحجم از اطالعات د  ن یبا ا دیتو با  -       

محکم نبودم که   دیگاهش. من مثل جاوآرام فیرد  ریبغضم سر باز کرد و سر چرخاندم سمت مس       
از دستش دادم جان از تنم پر   شهیهم یکه برا ی روز ی ادآوریکنم. من با  ی خوددار یلدبه وقت تنگ

 .کرد یم  ریرا درگ میهاو دردش تا استخوان دیکشیم

  هیتا ابد مونده؟ کاف ی. ک میا ی. من و تو هم رفتنهاشی نکن برا باز تیو اذخودت  گه،ید استیدن -       
چرخه هم ادامه داره دونه دونه  ن ی. برا همه جا نداره. ارهیم  یکی ادیم یکی ه،یکیکوچ یجا  ا ی دن  یباور کن

 ا ی. کنار بیکرد  تیو اذخودت  فقط یپرپر بزن  ی جورن یبرا هر رفته ا یاگه بخوا کنه،یم ن یگزیحذف و جا 
 باهاش.

 :میدار بگوفقط توانستم خش       

 دلم تنگه... -       

 شدت گرفت. امه یو گر        

 داد. هیسرش را به سرم تک یرانندگ ن یو ح  دیام انداخت و در آغوشش کشدور شانهدست        
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دور دور   برمتیمادر رو بخونه بعدش م ینامهتیاومده تو خونه منتظرمونه. بذار وص یزد یا-       
 تا هستن. ابیها رو درها فکر نکن، زندهحال و هوات عوض شه. به رفته

         

       * 

 . دیکش رونیب فشیاز ک  یاپوشه  یزد یا       

 دادن بهم گفتن بعد...  ش یماه پ کیپاکت رو   ن یرو، ا یخدا رحمت کنه خانوم سرمد-        

 کرد و ادامه داد: مرگشون...  یمکث        

آه از گفتن   کی دنیبا کش یزد یا یو آقا  ختیخاله و مامان فرو ر یها زده در چشم  اشک حلقه        
 حرفش صرف نظر کرد.  یادامه

 گرفت.  دینشسته بودم. پاکت را سمت جاو یزد یکنار تک مبل ا یمبل دو نفره یرو دیکنار جاو       

 جان.  دیشما بازش کن جاو-       

نشان از  اشنهیس یرفتن قفسه ن ییمحکم بود، پاکت را گرفت و باال و پا  یآرام نبود، ول دیجاو        
گذاشتم. آرام دهان باز کرد و نفسش را   شیبازو یدستم را رو یتسل یاش داشت. برابغض فرو خورده 

 فرستاد. رونیب

 داداش اجازه هست؟-       

پاکت را پاره کرد  ی کنار یلبه دیآلود سر تکان داد و جاواخم یمغموم و گرفته و کم اریجهان ییدا       
 . دیکش رونیاز داخلش ب یو کاغذ

به تن، گرفته و پر  یمشک یخانواده نگاه کردم، همگ یبود، به تک تک اعضا  یدردناک  یچه لحظه       
 دنیپنهان کرده بودند. از د ی گر ید را از شانیاشک یهاچشم شانیپا  ریفرش ز یره یاز بغض و آه خ

خط  به دست یابوسه دیشدم و جاو ریو من هم سر به ز دیام لرزچانه مانیغمبار دورهم یصحنه
 مادرجون زد و آرام زمزمه کرد:

         

 چو هست د یبدان  نهییقدر آ-       
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 وقت که افتاد و شکست...نه در آن        

         

 گرفت. ه یتلخ لبخند زد و برگه را چرخاند و سمت بق دی و جاو  میسر بلند کرد  ه بارکیبه  یهمگ       

 مادره...  تیوص-       

 را شرحه شرحه کرد.  مانیشکستن بغض مامان و خاله دل همگ       

 خود داشت...  یرفتن مادرجون که جا        

 خودم هم روان شد.  یها بلند شدم و کنار مامان نشستم، اشک دیاز کنار جاو       

 مامان... -       

را از دستش گرفتم و به خورد مامان  یکیآمد.  شیشربت گالب و بهارنارنج پ  وانیآلما با دو ل       
 به خورد خاله داد. هیرا خودش با گر یکیدادم و آن 

امر باعث  ن یندش شروع به خواندن فاتحه کرد. همبگفت و پشت یاخدارحمت کنه یزد یا یآقا        
و سکوت جمع را فرا  خوردندیخواندن فاتحه تکان م یها برامامان و خاله شد. لب  یهیبند آمدن گر

 گرفت.  

و به   آمدیم رانیکم به ا یلیو خ کرد یم یزندگ  رانیهفده سال بود که خارج از ا اریجهان ییدا       
  شیهمراه همسر و پسرها  یخاله الله هم هفت سال  یهم... حت  ریگ جهان ییدا زد،یمادرجون سر م

 تنها شد و نزد مادرجون برگشت...  شیآقا و ازدواج پسرها بعد از مرگ حجت یرفته بود ول

  یلیوگرنه خ  دیکشیم دکیمادر جون از داشتن پنج فرزند فقط نامشان را در شناسنامه و قلبش         
و  زد یدم نم ی... ولشهیدلتنگ بود، هم یلیخ چارهیبود، ب دهیحضورشان را نچش یطعم عشق و گرما 

 ...شیپر از حرف... آه از دل تنگ و تنها  یول یمی شعر قد تیب ن یحاال ا

واقعا با رفتنش راحت شد،  《و راحت شد رفت》  کردم؛ی را درک م دیتازه داشتم حرف جاو       
و شش سال سن  ستیب یبودم ول  ... مادر نشده آورد یآدم را از پا در م زانیزاز ع ی و دور یتنگدل

 ...ستیاز هر دلتنگ یاوالد جدا یبرا یدهم دلتنگ صیتشخ  توانستمیداشتم و م

 رو به جمع کرد. یزد یا       
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منتها  خواد،ی جمع رو م یهم انجام شده و فقط امضا  شی شده، مراحل قانون  ستیتمام اموال ل-       
که به  ازهیخونه ن  ن یو ا ن یفروش سهام و زم ی. برااری آقا جهان یبه سالمت  دی جان گفتن عازم دیجاو
 فروش باشه.  ر یگیکه پ دیوکالت بد نهیکه براتون ام یهر شخص  ا ی رانهیکه ا دیجاو

 را مخاطب قرار داد. ها ییرا از مبل گرفت و دا اشهیتک  یزد یا ضیبالفاصله بعد از عرا دیجاو        

 ... خرمیخونه رو م ن یتون از اسهم مت،یق یبعد از کارشناس دینداشته باش  یاگه مشکل-       

از ظهرشان   شیبه بحث پ دیجاو میدرهم شد، احتماال فکر کرده بود تصم اریجهانییدا یها اخم        
 ادامه داد:   دیربط دارد و جاو

  یزود ن یبه ا خوادی دارم نه دلم م ییفعال نه اعصاب جابجا م،یاخونه ن یساکن ا من و الله -       
 نداره. تیمادر بکشم، جلو دوست و دشمن هم خوب یدست از خونه

 سر تکان داد. اریجهان ییدا       

 و...  میا یما هم م یمادره گاه ادگاریالله هم بمونه  جا ن ی مون اتو ب ست،یبه فروشش ن  ی ازین -       

 نگاهش کرد. انهیو دلجو  دیکش شی به مو یدست  دیگرفته و مغموم لب بست و ادامه نداد و جاو       

. شما هم هر خونه ن یتو ا ستمیراحت ن ی جورن یمن ا یول ،یبرداشت بد کن خوامیداداش نم-       
 قدمتون سر چشم من.  رانیا دیوقت اومد

         

کرد و  یالزم خداحافظ حاتیبعد از گرفتن امضا و توض یزد یرا قانع کرد و ا یهمگ  حشیحرف صر       
 رفت.

و فضا تلخ شده و    دیچرخیدست به دست م مانیهمگ ن یمادرجون ب سینوشعر کوتاه دست       
 رفتم.  رونیب اط،یآزاد ح  یاز هوا یگرفتن دم ی. بلند شدم و براکردمیم یاحساس خفگ

دار در  هیپا  دیزرد و سف یها چراغ عیسر شدیسلمان عادت داشت به دستور مادرجون شب که م       
 شن کند. دور استخر را رو ینیزم رنگیآب یها و نورافکن ها و اطراف باغچه  یداالن ورود

 اطیح  ن یقدم زدن در ا یگذاشتم، دلم برا اطیکف ح  ی و زمرد  د یمرمر سف یهاسنگ  یپا رو        
  گرید زیچ کی جا ن یا یول تری تر و امروزتر بود مدرنخودمان بزرگ یخانه اطیباصفا تنگ شده بود، ح 

 بود. 
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خنک  یرا پر از هوا میها هیآرام ر ی ها رفتم و با نفس شیکنار استخر پ رنگدیسف یتا  تاب فلز       
تاب لبخند   ن یا یرو میهاتمام نشستن  ی ادآوریو از  دمیتاب کش یبدنه یرو یکردم. دست  ماهبهشتیارد 

انگار   خوردمیو تاب م نشستمیکه م شیرو یچرا ول دانمیآرامش دهنده بود! نم یبیجور عج کیزدم. 
... نشستم و به آب زالل داخل  گرفتمیارام م رد،یخوابم بگ شیهاو با تکان ننو باشم یرو یچون نوزاد

داشت، سر بلند کردم و به ماه درون آسمان  یفیاستخر چشم دوختم، عکس ماه کامل درونش لرزش خف
 ...  ریدلگ یلیبود خ ری شدم. امشب دلگ رهیخ

و   وانی رهام ک  یچرا حواسم پ دانمیرا به حرکت انداختم و نم میننو ن یزم ی رو میبا فشار پا        
 دوستش داشتم.  یلیبود که خ  《شبمماه》اعال با نام  یبه خاطر ترانه دیشد، شا  دهیکش شیها حرف

را  انیاعالعل جیپ ترهدف یدرآوردم و ب بمیرا از ج امیگوش  لیدلیزدم و ب اشی ادآوریاز  یلبخند        
بود،   رگذارینواز و تاثگوش شیکردم. صدا یپل امیگوش  یقی موس  ی شبم را هم از گالرهنگ ماهباز کردم و آ

از  یکی یگنگ در ذهنم بود و رو  یلیاش هم... خ! چهرهرایپخته و گ  یادیمردانه و ز یادیبم و ز یادیز
اش و از نوع مردانه پیتخوش  یادیرا لمس کردم و کل صفحه را اشغال کرد... خوب بود، ز شیها عکس

 خوب!  یادیز

 یدهندهنشان یادیز ،یادیوند زدادن از تمام صفاتش با پس یوگرافیام گرفت، باز افکارم خنده       
 طرفدار پروپاقرص بودنم بود! 

رو به   یگندم با یتقر اه،یو نه س دیوز، پوستش... اوم نه سفبه مد ر  یکوتاه و مردانه ول شیموها         
بر خالف   شیها سوخته... ژست اکثر عکس  یاهم قهوه دیشا  یبراق و درشت مشک یها سبزه، چشم 

 شیو جذاب از خود به نما  ی امروز یپیابروانشان ت ن ی ها که با گره انداختن باز خواننده یلیخ
 و محو بود...  رهیخ یابه نقطه تا یعکسش نها ن یتری اعال لبخند به لب داشت و جد گذاشتند،یم

 یکنجکاو ن یو متعجب از ا دمیدست کش انیاعالعل یموشکافانه زیآهنگ از آنال رییبا تغ       
  میاز صدا یچه کس نمیبب خواستمی . خب مدمیخند صدایو ب ارادهیعکس را بستم و ب امییهوکی

 ومفکرش را بکن من بش کردم؛یرا درک م  انیرهام ک  ی همکار شنهادی! تازه داشتم عمق پخوشش آمده
 معرکه است محشر!  شینام کشور! صدااز خوانندگان محبوب و خوش  یکیخوان اعال،  کار و همهم

 گذاشتم.  بمیرا داخل ج یآهنگ را قطع و گوش        

 رفتم،یروز به محل کارش م کیشخصا  شنهادشیتشکر از پ یگرفتن و البته برا ی سلف یبرا دیشا        
خوب بود... من عاشق   شدمی حال و هوا هم خارج م ن ی. از انمشیبب کی از نزد  آمدیبدم هم نم

  دیند توانستمیکه نم یدار و ذات شهیر یاها... عالقه بودم، عاشق خواندن، عاشق ترانه یقیموس
مختلف آغاز و شبم هم با خاموش کردنشان ختم   یها زم با گوش دادن به آهنگ. شروع رورمشیبگ
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ها غرق کرده  به عمد خودم را در ترانه دی... شا یرو ادهیپ ،یام، رانندگروزانه یموقع انجام کارها  شد،یم
 !  دانمیبودم... نم

 اتاقم قدم برداشتم.  یفکر کور شد و بلند شدم و راه نیبا ا شم یپ یقهیذوق و لبخند چند دق        

و   ستمی و درددلش با مامان باعث شد با  ن یف ن یف یصدا شدمیاتاق خاله که رد م ی از جلو       
 ناخواسته بشنوم.

هم رک برام  یکی گفتیتو لفافه م یک یحاال  دم،یشن کهیچند روز از دوست و آشنا فقط ت ن یتو ا-       
 جلو روم...   ذاشتیم کندیپوست م

 . دی آه کش       

از مادرم  زتر یبگن مادرش رو از دست داده، مگه عز ومد،ین  تیبرا تسل شونیکیسه تا پسر دارم -       
کجاست پس الدن   ریکجاست پس جهانگ اریپس جهان دنیپرسیازم م لیطرفم مدام فام هی!؟ از میدار

 هاشون کوشن؟  کجاست پس بچه

 خاله زد. یزانو ی مامان دست رو        

 .ارن یدر م رادیا هیاز توش برات  یبهش فکر نکن، مردم هر کار کن-       

  اریجهان  دنیاالن موندم به دردش که چهلم پرس گهی. بچه راست مدهیالدن دردم درد جاو یه-       
 هیو بزنه. داداشاش یعزا شیاز تن خواهراش دراره و ر اهیکار داشت صبر نکرد س میکجاست چجور بگ

هزارتا   مکه من زن و بچه دار دیچسب دویجاو یقهیباز  ؟یچند روزو بمون  شهیکلمه بهش گفتم نم
 .شی زندگ  یاگه زن و بچه داشت تا االن رفته بود پ دمیبرگردم سرکارم. جاو دیدارم با ی گرفتار

 . دیمامان هم آه کش        

 ادیبه چه کار مادر م گهینبودن االن که د بودنی م دی وقت که با اون شون،یزندگ  یبذار برن پ-       
 . ستین  اریصحبتم فقط با جهان یرو گما،یبودنشون. خودم رو هم م

که رفت خواستم  اریجهان ینزد بچه ول یو. حرفحرفش دیشن دیورم جاوچه بدونم... از اون -       
شده بود گفت  ریدلگ یلیخ اریکباب شد...  از قضاوت جهان گرمیزد ج ییحرفا   هیآرومش کنم برگشت 

! خاک بر سرم ونیم ن یا گهیم یزنم و مادرم مادر رو انتخاب نکردم جهان چ  ن یمگه زن نداشتم مگه ب
 قیخونه بوده. انگار پدر شقا  ن یسر ا قیاصال خبر نداشتم اختالفش با شقا روزید نیکنن الدن من تا هم

دکترا جوابش کردن، با جشن گرفتن   ضهیمادرم مر گهیم دمیروشن کن و جاو وقیشقا  فیتکل گهیم
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خونه که  ن ی تو ا ادیب دیبا  قیمادر رو به حال خودش بذاره و شقا  تونهیبعد ازدواج نم ینداره ول یمشکل
گفتم   معرفتهیو ب منطقیقدر بان دمید گهیم دمینه که نه! جاو گهیم دارهینه برم ذارهینه م قمیشقا 

 کالمه... کیحرفم 

 اختالف افتاده بود و خبر نداشتم. قیو شقا   دیجاو ن یسرم آوار شد، ب یرو ا یانگار دن        

 جوجو؟   میبر-       

شانه تا آن   ن ی ا یقدش قد چنار بود پهنا  دیشدم، جاو اشره یو مات خ دمیچرخ  شیبه صدا       
دلش... آخ دلش... به خدا به قدر دل گنجشک کوچک و   یبود ول یمرد معمول کیاش دوبرابر شانه

 خرد و شکسته شده بود... قینازک بود. مطمئنم از رفتار شقا 

 ... دیجاو-        

 در صورتم خم شد.  دهی ترس       

 ؟ یزن یم جیچرا گ   ال؟یشده ط یچ-       

نکنم و ارامشش را   یکنجکاو دهی به چپ و راست تکان دادم تا آرام شوم و نسنجسرم را آهسته        
 به هم نزنم.

 د؟یجاو یگفت  یچ-       

 چرا؟ دهیو بگو چطوره؟ رنگت پرولش کن حالت-       

گوش او هم هوس فال انا ی تا اح  دمیزدم و دستش را گرفتم و سمت اتاقم کش یبه زحمت لبخند        
 نکند!  ستادنیا

 بفهمن!  نا ی مامان  دمیترس یبودم صدام زد  سادهیبابا فال گوش وا یچیه-       

ولم   آورد یحرفم را باور نکرده. تا سر از احوالم در نم  یعنی ن یو ا  دیدندان کش ری لبش را با اخم ز        
 .میو مجبور شدم بگو کرد ینم

 بهم؟ یچرا نگفت -       

 باز شد.  شیها اخم         

 و؟ی چ-       
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 بود...   قیعاشق شقا  دیآخه جاو دم،یلب گز        

 ... قیشقا -       

 میها گرد شدن چشم یبود به موقع محکم و خوددار ول ن یهم دیبا صدا و بلند... جاو د،یخند        
 عاشق...  دیدست خودم نبود، آخه جاو

 به هم زد.اش را قطع و افکارم را خنده        

 ! یسکته کرد  ی جورن یمن و اون دختره ا یبه خاطر به هم خوردن نامزد -       

 سمت کمدم رفت و درش را باز کرد.        

 !؟ی وقت بود دنبال بهونه بودم به هم بزنم... مانتو ندار یلی به درک! بهتر که نشد خ-       

 جلو رفتم.        

 د؟یجاو-        

 گذاشت.  اشینی ب یدستش را رو       

 قبر توش پر از مور و ماره! ن یو ندارم، انبش قبرش ینگو تموم شد رفت حوصله یچیه سیه-       

 کمد نگاه کرد. یدوباره به رگال خال       

 ؟ی مانتو ندار-       

 سر تکان دادم.       

 . ستن ین  یچرا دارم منتها مشک-       

 . دیخندان لپم را کش یول ستیعصب دمیفهمیم        

 آره؟  یدیپوش یور فقط باال ناف ماون -       

 نداشتم.  ی مسخره باز یحوصله       

 د؟یجاو هیک  ا یمیک-       

 .  دیدوباره با صدا خند       
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 نه!  یاورد یطاقت ن -       

 . دمیکوب اشیآهن یبا مشت به شانه       

 شدم برات؟ بهیغر قدر ن ی! چرا ادیجاو شمیم ناراحت مدار-       

 برات فعال. ازهین  یمانتو مشکل د؟یخر میدوست دخترمه. بر-       

 نیپشت اداستان بزرگ کی... شک نداشتم توانستینم یعنیحرف بزند  خواستی نم       
 ! ستیدوست 

 سر تکان دادم. رونیبا فوت کردن نفسم به ب       

 . ی االن اعصابشو ندار میخب. بعدا حرف بزن  یلیخ-        

 نگاهم کرد. یمدل پر محبت  کیلبخند زد و         

 .یرفت  تکهیکوچ ییبه دا گهید یا زادهحالل یبچه-       

       ***** 

  ادهیبرداشتم و پ امی رکنا  یکرده بودم را از صندل هیته انی اعالعل یکه برا یلیگل کوچک و شکدسته        
خبر  ویهماهنگ کرده بودم و از آمدنم به استود وانیرا قفل کردم. با رهام ک  ن یدر ماش  موتیشدم و با ر

 داشت.

 .دیچیرهام در گوشم پ یبعد صدا هیزنگ را فشردم و چند ثان        

 .دییخانوم، بفرما  الیبه به ط-       

نشاندم و با باز شدن در داخل رفتم. گفته بود اعال   میها لب  یرو  یبود و لبخند ی ریتصو فونیآ       
ضبط آهنگش از  دنید میبروم. برا ن یرزمیاست و به ز کورد یدر اتاق ر دشیمشغول ضبط آهنگ جد

  یادیز یها نگآه یقیکالس موس ی ها با بچه یبارم نبود و زمان  ن ینبود، گرچه اول  جانیاز ه یخال کینزد 
 نه... ا ی ریبخ  ادشی میبگو دانستمینم م،یده بودضبط کر

 ویگرفتم، در استود شیان روزها فکر نکنم و پله ها را در پ یها یو ناخوش  ها یکردم به خوش  یسع       
هم اضطراب از   یو کم جانیعرق کرده بود و ه میها باز بود، هلش دادم و داخل رفتم. کف دست مهین 
 گذاشته بود. ریضربان قلبم تاث یبخش رومطمئنا جذاب و لذت  دارید ن یا
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 شدن رهام در چهارچوبش لبخندم پررنگ شد. انیرنگ و نما  یفندوق یبا باز شدن در چرم        

 سالم. -       

 .ن یسالم بانو. خوش آمد-       

 کننده ادامه داد: وسوسه یبه داخل اتاق اشاره کرد و با لحن       

 .شهی ضبط م یکه اعال داره آماده دییبفرما -       

 داخل رفتم. نهیرا بروز ندهم و با طمان  اقمیکردم اشت  یسع       

نشسته بود سر  کورد یبه اتاق ر یمنته  یاشهیش  واریکه هدفن به گوش پشت د یپسر جوان  ی برا       
 کنار زد و سالم داد. یهدفن را کم یها یاز گوش  یک یتکان دادم. با لبخند 

 سالم. -       

 مینداشت برا دید قیکه به اتاق عا  ییدر جا  یصندل کیدوباره هدفن به گوش تمرکز کرد و رهام        
 قرار داد. میهاگوش  یرا خودش رو یگذاشت و هدفن

به گوش خودش وصل   ی گریو چشمک زد و خودش کنار آن پسر قرار گرفت و هدفن د دمیخند        
 کرد.  

 بود.  ی محشر یدرست حدس زده بودم تجربه د،یچیدر گوشم پ  انیاعالعل یصدا        

 شروع... -       

رهام و آن پسر با نشان دادن شست دستشان موافقتشان را نشان دادند و آهنگ در گوشم        
 ...تارشیو پرنقش گ  ن یسنگ تمی قشنگ بود مخصوصا ر پخش شد،

 آهنگ آمد.  یرو ش یها ترانه گریمثل د رایبم و گ  شیصدا        

         

 یگفته بودم عاشقت هستم ول       

 ی زن یتو فقط آتش به جانم م       

 ادگار یمانده از تو  یبغض تلخ        
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 ی زن یکارد را بر استخوانم م       

         

 باال رفت.  《استخوانم》 یبا کلمه انیاعالعل یضربان قلبم با اوج گرفتن صدا ،یوا        

         

 یول یخنده ام بغض انیدر م       

 دهد   یخنده ات قلب مرا جان م        

 وفا یتو بودن عمر من را ب یب       

 دهد یم انیشک نکن حتما که پا        

         

 ! محشر بود... کردمیم یاهنگ را بازخوان  ن یفرصت ا ن یشک در اول یب       

         

 ی زندگ  یکردم به جا  یمردگ        

 جز غم، دگر معنا نشد یزندگ        

 نشد یهر چه کردم، هر چه کردم ه       

 به قلبت وا نشد...  یچه کنم؟ راه       

         

 قطع کرد از حس و حال آهنگ جدا شدم. و ترانه را دیکه کش یابا نفس کالفه       

 خراب شد...  ر،یقطع کن ام-       

 اعتراض اعال بود! یصدا        

 هدفن را از گوشم برداشتم.       

 گفت:   ریباال انداخت و رو به ام یارهام شانه       
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 خوب بود که!-        

بلند   یصندل یمن هم از رو کورد یبلند شد و همان لحظه با باز شدن در اتاق ر ز یاز پشت م ری ام       
 شدم.

 کرد.  ریخم شد و هدفون را به گوشش زد و رو به ام  زیم ی اعال رو       

 بزن پخش. -       

او حواسش به من نبود چون مشخص بود تمام فکر و   یلبم نشست ول یلبخند رو دنشیاز د       
 اش اشغال کرده. ترانه ذهنش را آهنگ و

 . ستادیو صاف ا دی پوف کش هوکیمتمرکز و هماهنگ با آهنگش سر تکان داد و         

 .خونهیبا گام صدام نم ادیتو کورس آهنگ خوشم نم سیب تمیاز ر -       

 ابرو باال انداخت.  ری ام       

 مش؟ یبر ی. امتحانشهیچطور م ن یخب گام صداتو ببر باال بب-        

 کرد. یو سر باال انداخت و نوچ  دیدندان کش ریلبش را ز یاعال گوشه       

 .ستینه جور ن -       

 بروم گفتم: شیجلب توجهش پ ی به بدنم دهم و برا یتکان کهن یبدون ا       

اومده   شی پ یخال یتر بعد اون فضا  ن ییپا  دیاریرو ب تمی پرده ر هیگام صداتون خوبه به نظرم  -       
 .ی جورن یبشه ا نتونیفکر کنم دلنش د،یاوج بد کی الکتر تاریرو با گ 

  ی. حس کردم با اظهار نظرم در برابر خوانندهکرد یو نگاهم م دهیبا شروع صحبتم سمتم چرخ       
 ام، گرچه رو هوا نظر نداده بودم و کارم را بلد بودم! جسارت کرده انیمثل اعالعل یکارکشته و بنام

 سبد گل را سمتش گرفتم.       

 رو گفتم. میفقط نظر شخص دیو ببخشجسارتم-        

 کرد.  ی زیخارج شد و با لبخند اخم ر  هیتعجب اول دیو شا  ی رگینگاهش از خ       

 ال؟ یطخانوم  -       
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 .با لبخند پلک زدم       

 . الیبله ط-       

 ها را از دستم گرفت.گل        

 .ن یخوش اومد یلی. خالیخانوم ط داریمشتاق د-       

 ها اشاره کرد.به گل        

 . دیدیچرا زحمت کش  -       

 اعال انداخت و حرفش را کامل کرد. یرهام دست دور شانه       

 کف کرد! مونیقیکه مهندس موس تونی مخصوصا با نظر شخص دیشما خودتون گل گهی راست م-       

 و با خنده به رهام نگاه کرد لبخند زدم و گفت:   دیکش ستمیکه دست از کار با س ر یبه ام       

 .میو برضبط کنمی م میدارم تنظ-       

 کرد. ریاعال به خارج از اتاق اشاره و رو به ام       

 . یفردا. خسته نباش  یباشه برا-       

 خروجمان نشان داد. یسمتم نگاه کرد و با دست راه را برا       

 .کنمیخواهش م  دییبفرما -       

 را باز کرد و منتظر ماند داخل شوم و خودش پشت سرم آمد.  ییدر اتاق روبرو       

 گرم؟  ا یخنک  یدن ینوش -       

 و عرض ارادت بود.  داریمزاحمت فقط د  غرض از دیزحمت نکش-       

 .کنمیخواهش م دیینفرما -       

 برد. رونیسرش را از در ب       

 .وهیمو آب ینیریرهام ش -       

 ها اشاره کرد.داخل آمد و به مبل       
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 . دییبفرما -       

 نشست. مینشستم و روبرو  یمشک  یمبل چرم یرو       

پر از درددل  یهفته کیمعروف، بعد از  یخواننده کی دوستانه با  داریبود د یچه حس خوب       
 .آمدیبه حساب م یالعاده روز خوبعزازده امروز فوق  یاز خاله و مامان در آن خانه دنیشن

 و کارشناسانه بود. یعال شنهادتونیپ-       

 .دمیو کوتاه خند صدای ب       

 نبود. جایخوشحالم ب-        

 د؟ یکنیکار م یقی. موسدیدار اریاخت -       

 دل خودم نه به عنوان شغل. ی... منتها براشیبله کم و ب-       

 یداد. ژستش عال هیمبل تک یها دسته  یانداخت و دو دستش را رو گرشید یپا  ی را رو شیپا        
قائل  یجنتلمن احترام خاصمودب و  یمردها  یبود و من برا ژباالیپرست  یها پیاز آن ت انیبود، اعالعل
بود  زبانزد و شعور و ادبش  خواندیم یثیو حرف و حد هیها بود به دور از حاش سال کهن یبودم. هم

 .ختی انگیناخواه بر محس احترام انسان را خواه

 از هنرتون اغراق نکردم.  فیاگه بگم ح -       

 غرب رو دوست ندارم. یقیموس طیمح و کنمیم یزندگ  ران یهاست خارج از اممنون. من سال-       

 سر تکان داد. میتفه یبه نشانه       

 . که نشد...میبود ی به همکار لیما  ادیز یلیخودم متاسف. خ میت یمتوجهم و البته برا-       

 متاسفانه. -       

 سر تکان داد.       

 بله متاسفانه. -       

         

      ** 



 غم تماشا ندارد

41 
 

         

قبرش را  یرو یخشک شده  یخرما  دیدیام مشده کوریمان  یها که ناخون یبیتوجه به آس  یب       
کس و کار   فهیطا  کی. دیچکیقبرش م اهیسنگ س یرو ارادهیب میهااشک اشیکسیو از ب دمیخراش یم

 بود؟ خودش؟ اشکان؟ من؟  ی... مقصر ک آمدندیکدام به سراغش نم چیداشت و ه

 :  دمیشده بود، با درد چشم بستم و نال یکیانگار با سنگ  یلعنت  شدیکنده نم       

 ... شهیکنده نم د،یجاو  شهیکنده نم-       

 . دیام حلقه کرد و سرم را بوسدستش را دور شانه       

 .ییآروم باش دا-       

 شد.  لیهق تبدبه هق میصدایب یهیباالخره بغضم شکست و گر       

 ... تونمینم-       

خم شدم و   اهیسنگ س یخودم را از حصار بازوانش در آوردم و رو کرد،یآرامم نم دیآغوش جاو       
 مانیی. جدادانستی اسمش چسباندم و زار زدم. چقدر دلتنگش بودم را فقط خدا م یرا رو امیشان یپ

ماندم و  من و  او شد منفور قصه م،یاز هم جدا شد ا یدن  یخداحافظ  ن یسخت، با بدتر یلیسخت بود خ
 یکس یوقت نتوانستم برا  چیاش که با خود به گور برد و من هنگفته یها از حرف  ن ی بار سنگکوله کی

 کنم، خودش گفت نگو گفت با من دفنشان کن... شانیبازگو

بار دلم را سبک کرد و سر بلند کردم. قلبم درد   یکم میهاضجه یاشکم خشک نشد ول یچشمه       
از زور فشار غم   آورد،یداشت کم م رد،ینگ یجا  امیمشت   کیقدر دردم بزرگ بود که در قلب آن کرد،یم

 ...شدیم  یبزرگم داشت متالش 

 ؟ییدا-       

 خشک شده افتاده بود و باالخره کنده شد. یبه جان خرما   چشییبا سر سو       

 ؟ ییجان دا-        

 دار بود.بغض  شیصدا        

 که گل شد را پس زد.  ییها کرد و با کف دستش خاک  یسنگ خال یگالب را رو یشه یش        
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 سر خاکش؟  یاومدی تو چرا نم-       

 را باز کرد.  یبعد یشه یو در ش         

 دوبار اومدم. یکی-       

 . دیلبخند زدن لرز انیم میها لب         

 نه؟ یپس تو هم مثل من ازش متنفر نشد-       

 سرش را بلند کرد.        

 ؟ی اریو نمچرا اسمش -       

 . دمیلب گز        

 و... ستین  کهن ی... اد یجاو شهی و ندارم. حالم بد مدلش -       

 چند ضربه به سنگ زد و شروع به خواندن فاتحه کرد. چشییبا سو       

 .کرد یام آرامم مبه گناه کرده و نکرده تیفاتحه خواندن آرامم کند گرفتن حالل کهن یاز ا شتری ب       

 منو ببخش... -       

ن و بلند شد و همزما   دیکم آورد، پوف کش د یافتادم و جاو هیتر از قبل به گرو دردناک  صدای ب       
 را گرفت و با خودش بلندم کرد.  میهاشانه

 .م یبر یو کشت خودت گهیبسه د-       

  دهیسنگ انداختم و با کش یاهیاشک نگاه آخر را به اسمش در دل س میضخ   یاز پشت پرده       
 گرفتم.  شیراه آمده را پ دیشدنم توسط جاو

چرا رفت،  کهن یفکر نکن... به ا ی چی. به ههبریم ن یفقط تو رو از ب گردهیبهش فکر نکن. بر نم-       
 بخند شاد باش... الیکن ط یبوده... زندگ  ی روز هیفکر نکن که  نمیجور رفت، اصال به اچه

 ی. گاهشهی فکرم خرابش م ی وقتا بدجور هیمنتها  دیبوده جاو ن ی ها همسال ن یتو ا  م یتموم سع-       
 !دیجاو  شهیکنم من هم مردم باورت م یحس م  یرارادیغ یلیخ

 .  دمی آه کش       



 غم تماشا ندارد

43 
 

 مدام جلو چشمامه. رانیا میشد برگرد  ن یبر ا میچند وقته که تصم ن یا -       

 و روش ببند. بگو به درک که رفت... چشمات -       

 قلبم را چنگ زد.  یمشت وحش  کی       

 . دینگو جاو-       

 بکن. وتیبه درک و زندگ . منم مردم بگو یبگ دیبا -       

 فرستاد و بحث را عوض کرد.  رونیب  قینفسش را عم       

  ؟یامروز قبل ظهر کجا بود -       

 گفتم: حوصلهی ب       

 ش مفصله.قضه-       

 . شنومی م-       

 سر مزار مادرجون بود.   میگرفته بود شی که در پ ی ریمس        

 ش؟یشناسیاعال... م جریاز طرف من-       

 ه؟ یفکر نکنم. ک -       

 ...انیس. اعالعا خواننده-        

 .دیباال پر شیابرو یو تا  ستادیا       

 خب؟ -        

 از تعجبش لبخند زدم. ارادهی ب       

 ش؟یشناخت -       

 ! مونهی مسا اعال که فکر کردم پسر ه یگفت  ی جور هینشناسه.  هیآره ک -       

  میها اشک یسیخ یماندهیو باق دمیدست کش شیو رو کرد ی ام گرفت، پوست صورتم گزگز مخنده        
 را پاک کردم. 
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رو داد منم گفتم  انیهاشون با اعالعلدو سه تا از ترانه یتو یخوان هم شنهادیبهم پ وامیال یاز رو -       
 .  شهیو نم ستمین  رانیا

 من هم نشستم.  ییو حرفم را خوردم و با نشستن دا  میدیسر مزار مادرجون رس       

 خب؟ -        

 پلک زدم تا صبر کند. شیو برا خواندمیداشتم فاتحه م       

 گرفتم. یباهاشم سلف  دمشید ک یاز نزد  وشیامروز رفتم استود یچیه-       

 ! ا ی هست   یبرا خودت خر-       

 . دینگاهش کردم که خند یچپ       

 ها دنبالتن. خوشم اومد ستاره ولی. اگمیم  یجد-        

 لبخند زدم.         

 داشتن.  ی اروم و دلبر طیمح-       

 پس دلتم برد؟!-       

 . دمیخند        

 !دیجاو-        

 د.کر یخاک قبر مادرجون خال یرو  یترمه یپارچه یگالب را رو یشه یش        

 بلند شد.        

 . شهیم ک یپاشو داره تار-       

 . خدا رحمتش کند... دمیبه ترمه کش یدست        

 شدم. دیهمراه جاو       

محبت و عالقه جور اشتباه  ینکن از رو یهات پر ستاره شده. سعچشم  دیجد طیتو مح یرفت -       
 .  یرو بکش گرونید
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 .دانستمیرا هم نم  ن یا  یکرد؟ من حت  یرا چه کس یاشتباه!؟ اشتباه اصل       

تحمل  دنیخاک سرده، ند  ینه ول ه یفراموش شدن  زیداغ عز گمینم ست،ین  یپنج سال زمان کم -       
 سرد شو.  کنهیو سرد م... گذر زمان... هوم گذر زمان آدمارهیعادت م اره،یم

  ی... فقط گاهخونمیآواز م کنم،یم  د یخر رسم،یبه خودم م ،خندمیم گمی م .دی من خوبم جاو-       
 حق دارم. ندارم؟  شهیدلم تنگ م

 حق داشتم. ی عنی ن یحرفم سر تکان داد و ا دییبه تا        

 ؟ یکنیاعال رو قبول م شنهادیکانادا پ یاگه برنگرد -       

 کردنم را دارد. تیقصد اذ دمی تلفظ کرد که فهم یطور خاص کیاعال را        

 قهرقهرو ام! یلیکه نرفته من خ ادتیخان  دیجاو-        

 هلم داد. ن یداخل ماش  یساختگ ی باز کرد و با تشر میرا برا نشیو در ماش   دیخند        

 .کنهیم دیو تهدوجب جوجو داره من  هیبابا  نمیب ن یبش-       

 ام گرفت و پشت فرمان نشست.خنده        

 کارخونه.  ادیب  خوادیبا الدن حرف بزنم. بابات دلش به موندنه م خوامی م-       

 مون.سر بره خونه  هی می مدت که برگشت  ن یحاضر نشده تو ا یمامان حت کنه؟ی قبول م-       

 .ن یهم مزن یمن فقط باهاش حرف م رهیبگ میبراش تصم تونهینم یکس-       

که زد از حرکت منصرف شد،   یو دو بوق ن یماش  یسمند زرد رنگ جلو  دنیچیبا پ یاستارت زد ول       
دست   دیجاو یشد و دستپاچه و هول برا ادهیاز سمند پ پوشاهیس ی رد نگاهش را دنبال کردم، دختر

 درهم شده بود. شیهااش را نگاه کنم. اخم نگذاشت درست چهره دیجاو یتکان داد. پوف عصب

 د؟ یجاو  هیک-       

رفتم. دختر   ن ییپا  دیو نگران از خشم جاو ارادهیرفت. ب ن ییرا باز کرد و پا  ن یبا ضرب در ماش        
 را مرخص کرد. یرا حساب کرد و تاکس یتاکس یهیکرا

دختر را   یهاقصد درآوردن چشم شیها و با اخم ستادهی ا شنی درب باز ماش  انیکه م دیکنار جاو       
 .ستادمیداشت ا
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 د؟یشده جاو  یزیچ-       

آمده بود   شیکه پ یجواب دادن به سوال من به دختر خونسرد   یسمتم کرد و به جا  ینگاهم ین        
 تشر زد. 

 ا؟ یمیک  یکنیم یچه غلط جا ن یا-       

 بود!  ی امروز یادیو ز با یدختر ز ن یا ا یمیپس ک        

 درهم شد. ا یمیک  یها اخم        

 ادب نشو! یِا عشقم ب-       

 زهرمار و عشقم. -       

 دلبرانه غر زد:  دیجاو ینهیبه س نه یشالش را پشت گوشش زد و س ا یمیک        

 طلبکار باشما نه تو!  دیمن با -       

توپ  طورن یا شیبرا دیو چرا جاو ستیک  ا یمیک  دمیفهمینم د،یبه صورتش کش یکالفه دست  دیجاو        
 .دیآی و تشر م

 ا؟یم یک  یکنی بس م-       

 سر باال انداخت.  یساخت  یبا اخم یدادم ول صیرا تشخ  ا یمیپشت لب ک  یخنده        

 .ی ریبگ یسر مزار مادر باهام سلف دی. با کنمینوچ بس نم-       

 سد راهش شد.  عیسر ایمیکه ک  ندیکنارش زد و خواست پشت فرمان بنش یعصب  دیجاو        

 دفعه نوبت منه!  ن یگفتم چشم ا یهر وقت تو گفت -       

 ؟ یدیِا پولشم م-       

 .دمیکش ن یاراده ه ی. بد یکوب دیجاو ینهیباروت شد و محکم تخت س کبارهیبه  ا یمیک        

 : دیغر       

 بود؟ یا قرارمون چو به رخم نکشپولت -       
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 انداخت:  کهیت یطور عصبهمان ا یمیگفت و ک   《الاهلل اله اهلل  》پلک بست و  دیجاو        

 تقبل اهلل!  -       

  دایگرفتن پ یسلف یبرا گهید ی! جا ا یمیک  گما یبهت م ی زی چ هیمگه مادر مرحوم من... استغفراهلل -       
  ؟ینکرد 

است را در حدقه چرخاند و   شیها چشم  یاقهوه  یرو ی که معلوم بود لنز اشیآب یها چشم  ا یمیک        
 .دینال

 خب!؟   یچرا بهم نگفت -       

به تو هم خبر بدم مادرم  فتهیب ادمی بودم که  یاول. من اصال تو حال ینرو سر خونه ا یمیپوف ک -       
 بزرگ شو!  ی! خرس شدشهیتو ش  یو کرد هفته س خونم هیگفتنته  تی فوت شده! عوض تسل

 .دیبغ کرده نگاه دزد  ا یمیک        

  قیشقا  پیهمون کل ریم بعد زکردم تو صفحه ییرونما  ودم یدنس جد پیمن روز فوت مادر کل-       
 گذاشت برام.  تیتسل امیپ

 شد.  رهیخ دیبه صورت کبود شده از خشم جاو میمستق        

 ! جومیرو م ش خرخره  رمیم ارمیب ریو گ آدرسش -       

 . دیبه صورتش کش یکالفه دست  دیجاو        

 واضح بگو. هی ت چاالن نقشه -       

 . ن یباهاش خفه کنم. هم قویدارم تا شقا  ازیباهات سرخاک مادر ن  یعکس سلف هیبه -       

 :دمیپرس ارادهیشده بودم و ب ج یگ        

 د؟یجاو هیچ انیجر-        

 اشاره کرد.  دیبه جاو زیآم طنتیش  یبا لبخند ا یمینگاهشان سمتم برگشت. ک        

 عکس باهام بندازه. ه ی دهیافتخار نم-       

 کرد.  دیبود و رو به جاو یادختر بامزه       
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 عشقم!  دیجاو-        

 را بست.  ن یانگار کوتاه آمد که در ماش        

 . ریبگ جا ن یهم-       

 و اطرافش را از نظر گذراند.  دیدور چرخ کی ا یمیک        

 پا داره. هیخرت  دونم یبهتره م یچینداره از ه بیاوم ع-       

 ام گرفت منظورش مرغ بود!خنده        

 جا داد.  دیدر آغوش جاو با یکرد و خودش را تقر میرا تنظ اشیگوش  ی جلو ن یدورب       

 و بنداز دورم.دستت -       

 کرد. یادندان قروچه دیجاو        

 دور گردنت برا خفه کردنت؟ -       

 زد و دستور داد. دیبه شکم جاو یاسقلمه  ییبا پررو       

 ها رو بردار.ناراحت پیحداقل از خشمت کم کن تر-       

 عکسش را گرفت و نق زد.         

 تکون نخور. دیجاو سا یبد شد وا-       

 را از آغوشش به جلو پرتاب کرد. ا یمیک  دیجاو        

 اعصاب ندارم. ا یمیک  ا یمدت دور و برم ن  هیتا -       

 پشت فرمان نشست و رو به من کرد.        

 ! یسادیچرا وا-       

 دست تکان داد. شیبود برا یکه انگار تنها هدفش گرفتن همان عکس سلف ا یمیک        

 عشقم!  یفعال با -       

 را داشتم کرد. دیجاو ن ی من که قصد سوار شدن به ماش و رو به         
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هم حداقل ده کله   قی. از شقا خوشوقتم ا یمی. منم دوست دخترشم ک دیجاو یشناختمتا جوجو-       
 .سرترم

 با خنده جواب دادم:       

 جون.  ا یمیخوشوقتم ک -        

 گاز فشرد. یرا رو شیسوار شدم و پا  دیبا تشر جاو       

 ! وانهید یدختره-       

 بچه سال بود انگار! -       

 سرش.  ریسالشه خ کیو  ستیب-       

 قبرها راه افتاده بود.  انیپشت نگاهش کردم، م یشه یو ش   یدو صندل انیبرگشتم و از م       

 . شیرسوندینداشت کاش م ن یماش -       

 و نداشتم.اعصابش-       

 خورد شده! ی. مشخص بود اعصابش حساب دمیلب گز        

 !؟ هیچ انیجر یکن فی تعر یخواینم-       

 پخش برد.  ستمی دست سمت س       

 بعدا... -       

 رادر ذهنم کنار هم گذاشتم، چقدر با هم متفاوت بودند!  ا یمیو ک  دیجاو        

 ! کرد یتر م  بیعج میرا برا شانیموضوع دوست  ن یو هم        

 سمتش کج نشستم. ی را قطع کردم و جد ستمیخش سپ       

که به زور وادارت کنم مسائل  ستمی ن  منطقیانقدرم ب یی دا ستینگو، زور که ن  یبگ یخواینم-       
 .ادیخوشم نم چونیو نپمن  یه یول یبرام بگ تویزندگ  یخصوص

 گذرا نگاهم کرد و نفسش را فوت کرد.       
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 دو ماه نه؟  ن یتو ا یچک نکرد  وقیشقا  جیپ-       

 بارمه. چطور؟ هیگذاشتن چند ماه  ویدر حد همون ال ستمین  ی اهل مجاز یلیکه خ یدون ی نه. م-       

 اشاره کرد. امیبه گوش        

 چک کن. هی-       

نفر در مغزم زمزمه  کیهم نداشتم و  یحس خوب یکرده ول یواست درخ ن یچرا چن دانستمی نم       
 روبرو خواهم شد. دیبا مسبب حال خراب جاو کرد یم

 شد!  یسرم خال یرو خیپارچ آب  کی انگار  شیها عکس دنیرا باز کردم و از د  قیشقا  یصفحه        

بود که  بهیغر یعاشقانه و سرمست در آغوش مرد   یلیخ ش یها پ یو کل وها یها و الدر تمام عکس       
 بودمش.   دهیتا به حال ند

 را از دست داد.  یجان نگه داشتن گوش  میهابدنم افت کرد و انگشت  یدما        

 اد؟ یدرب شهیسه چهار سانت از ر کشهیچند وقت طول م با یسر آدم تقر  ی مو-       

شدم. خونسرد   اشرهی گرفتم و خ قی شقا  یپرخنده یها نگاهم را از عکس دیجاو ربطیبا سوال ب       
 .  آورد یرا در م شیبود؟ نه نبود! ادا

 ... دیجاو-        

 یفردا قا یرو اعالم کرد دق نگیشاخ مدل ن ی با ا شیش گذاشت و نامزد که تو صفحه یعکس ن یاول-       
بود که  یاز عکسا برا وقت یکیو چند تا عکس که  پیکل  هیبه هم زد. فرداش  ومونیبود که نامزد یشب

 سر سه سانت رشد کنه؟  یروزه مو هی شهیزده بود. م شهیموهاش سه سانت ر

چه کار  قی. شقا دیکشیسخت شده بود و داشت درد م دیقلبم مچاله شد، حالم بد شد، فک جاو       
 کرده بود؟!

من بود.   تی تو محرم یو. وقت نکرده بود موهاش  ی ریگ  شهیسه ماه قبل بود... هنوز ر یعکس برا-        
 زن من بود...  یوقت  ؟یفهمیم

 کرده بود؟ انتی. خختیدلم ر       

 ؟ییدا-       
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 و خونسرد نگاهم کرد. میمستق        

 ؟ ییجان دا-        

  میترم شدی را م انتیکه دردش را مرهم باشد. اصال مگر زخم خ گفتمی نداشتم بزنم. چه م یحرف       
 کرد!

فرمان ضرب  یرا کم کرد و در فکر و چشم به جاده رو شیدستش را سمت پخش برد و صدا       
 گرفت.

و   ی مجاز یایدن  ن یسر هم ییاست دا ادمیرا به چه فروخته بود!  دیچه کار کرده بود! جاو قیشقا        
از سر صبحش تا ته شبش را در   قیبحث داشت، شقا  قیبا شقا  شهیدرست از آن هم یطرز استفاده

 بش  حیظهر و استراحت عصر و تفر یانتقاد داشت که غذا ییو دا گذاشتیم  شیاش به نما صفحه
و   دیباز هم با لباس جد قیو شقا  ی گذاریم شیبه مردم دارد که آن را ثبت و به نما  یتو چه ربط  یزندگ 

 ی کامل استور سی رنویاش با زصفحهو در  گرفتیعکس م  گرشیبه روز و هزار قر و فر د یرنگ مو
ادامه داشت تا   ها کار ن یپا بند نبود و ا یاز ذوق رو نشیفالور به مخاطب  کیاضافه شدن  یو برا کرد یم

 ! ی فرد شناخته شده و به اصطالح شاخ مجاز  کیشد به  لیکه تبد ییجا 

را  ا ی دن  ن یدرست از ا  یاستفاده می بود که بگو ن یبهترش ا فیتعر ا ینبود  ی مجاز یا یاهل دن  ییدا       
ختم  نشانیب  مینما بود که در آخر به شکافته شدن حرنخ ی ادیتفاوت ز ن یا قیبلد بود و البد از نظر شقا 

 شد... 

 . دیا یبه سر و صورتم بخورد و نفسم باال ب یتا بلکه باد دمیکش ن ییرا پا  شهیش        

 برا من ناراحت نباش.-       

 با بغض برگشتم. لبخند زد.       

 که کنارش حروم کردم. یسال کی  فیحذف شد برام خوشحال باش. ح  میآشغال از زندگ  هی-       

 د؟یجاو هیک  ا یمیک-       

 حرص زد:        

 دوممه.  تیخر-        

 نه؟ ی دوسش ندار-       
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 . د یبا صدا خند       

 هست که من دوسش داشته باشم؟!  یاصال دوست داشتن ا یمی! ک وانهید-       

 . دیدوباره خند       

 !شا یگرفت  یجد-        

 ه؟ یتون با هم چپس... پس رابطه-       

 درهم شد.  شیها اش را جمع کرد و اخم خنده        

 .کنمیپاکش م یکه به زود تیخر هی-       

 ! درست بگو. دیجاو یچ یعنی-       

 .قیو احمق مثل شقا  ارزشیآدم ب هیدنسره.  ا یمیک-       

 دوست دخترته!؟ یمگه نگفت -       

 . دیخند        

 بهش گفت دوست دختر!  شهیپس م ستیظاهرا دختره. دشمنمم ن  تشیجنس-        

 .گرفتیلجم م یبحث جد انیم دیجاو یها یکه چقدر از شوخ یوا        

 !دیجاو-        

 چراغ قرمز ترمز کرد و سمتم برگشت.  کیپشت تراف       

سرش   ریمهرداد خ ق،یبا شقا  میباهاش آشنا شدم. دو سه روز بعد از به هم خوردن نامزد  یاتفاق-       
هم همراه زن مهرداد اومده بود. تنها بود منم  ا یمیو خوب کنه. ک دوستانه که حالم یمهمون  هی یبردتم تو

 .رمیبگ یلفباهات س دمیبهم گفت افتخار م میف زد کم حر هی شمیتنها بودم اومد نشست پ

 . دیخند        

چالش راه بندازم با عکسمون. برام مهم نبود   هی خوامی. گفت م بچه پررو بود کال هنوزم هست-       
 امیپ قیشقا  کهن یبود؟ ا یچ شیجالب یدون یو گذاشت. م جشیتو پ ذارهیم دونستمی. نممیریگفتم بگ

رفتنش برام   فهمونمبهش ب  کهن یکک از کجا به جونم افتاد که برا ا  ن یا دونمیش. نمگذاشت برا کیتبر
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تشکر کن و نگو اشتباه فکر کرده بذار فکر کنه  قیشو و از شقا  الیخیو بگفتم چالش ا یمیمهم نبوده به ک 
م داغ بود قبول کردم کله تینداشت راحت قبول کرد و گفت خرج داره. خر یرودرباس  ا یمی. ک میبا هم

 ش.بذاره تو صفحه وکسامونکنارم باشه و ع یدستمزد چند ماه یکردم و قرار شد به ازا

 پوزخند زد.        

. االنم ا یو انداختم وسط همون دن خودم یدست  یازم گرفت دست  ومیزندگ  ی مجاز یا یکه دن  یمن-       
 . ستیول کن ن  ا یمیک  امیمنم کوتاه ب قیبا شقا ی افتاده تو لجباز ا یمیک

 دیجاو ا ی کردمیاعتماد نداشتم حس م میها! به گوشکرد یها نماشتباه ن یاز ا ییدا شدیباورم نم       
 ! نمی بیمن کابوس م ا ی دیگو یم انیهذ

 لیمیشام هم ب زیبود و سر م روقتیشد، د امیباز و بسته شدن در اتاقش باعث نگران  یصدا        
 مان هم اکثرا به مبل لم داده و خسته چشم بسته بود. شبانه یدر دور هم یرا خورده بود، حت  شیغذا

 هم آمد.   ی بسته شدن در ورود ی . صدادمیها سرک کشپله  یزدم و از باال رون یاز اتاق ب       

او نه   یدوست داشتم، حاضر بودم خودم آزرده شوم ول شتریرا از خودم ب دیبه اتاقم برگشتم. جاو       
شدن از  ادهیپ ی. لحظهزندیکوه کمرش را خم کرده و دم هم نم  ینیبه سنگ یدرد  دمیدیو حاال م

  《نکنهدرز  ییکن جا  والیخ ن ی کردم رشد موهاش خوب بوده، تو هم هم الیخ من 》گفت  نشیماش 

 استخر نشست. یتراس روبرو ی فلز یها یصندل  ی. رودمیپشت پنجره پرده را پس کش       

نکرده  ی ریگ شهیرنگ هنوز ر یرا برا  شیکه موها یناموسش بود، همان زمان  ق یشقا  یزمان  کی       
 ناموسش برود.   یآبرو خواستیبود! مرد بود و نم

 .کرد یدرد م دیجاو یگفته و نگفته یها بغض حرف ینی از زور سنگ میگلو       

 را نداشتم.  فرستادیبه هوا م گاریمحکمش از س یها که از پک یظیدود غل  دنیدل د       

 بود... نجا یا  تارمی به تاج تخت نشستم. کاش گ  هیو تک دمیپنجره کش یپرده را رو       

را با  شیها یعادت داشت ناراحت  دی. جاورفتمیمان مآوردنش به خانه یفرصت برا ن یدر اول دیبا         
  تارمیکنم... اگر االن گ  انیرا ب میها درددل تارمیبگذارد و من هم عادت داشتم از زبان گ  انیدرم گارشیس

 ...خواندمی و بلند م دمیکشیم شیبود انگشتانم را محکم رو
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 متماندم در آغوش غ        

 فقط  یدر دل تو جا ماند        

         

پرش دم دی نبا  یکه موقع ناراحت  دانستمیو نم شناختمیرا نم  دی. اگر اخالق جاوختیاشکم فرو ر       
 . رفتمیم ن یی باشم پا 

خجالتش  خواستمیمبارک! م دتیعشق جد  سمیبگذارم؛ بنو کیتبر امیپ قیشقا  ی دلم خواست برا       
 اصال آدم بود؟ ارزشش را داشت؟! نه نبود. نه نداشت... ش؟یمهم بود برا دهم... اما...

نه  خواستیرا م دنشیحذفش کردم. دلم نه د امی مجاز یصفحه ن یمخاطب ست یبا انزجار از ل       
  کیدر  یمن نداشت، حت  یهم در زندگ  ییخودش، پس جا  یرفته بود، با پا  دیجاو یبودنش را. از زندگ 

 همراهم. یگوش  یگوشه

 ... کرد یصحبت م نشیبود، داشت با مخاطب ویاعال در حال ضبط ال       

 کنم به...  میو زنده اجرا کنم براتون و تقدآهنگ هی خوامیامشب به درخواست رهام م-       

 مهربانش بود کنج لبم نشست. یکه بازتاب چهره ی و پر جانیلبخند ب        

  ینبودم ول بازیگوش  دیبود، شا  ها یلیهمدم خ ییب داشت، موقع تنها حسن خو کی یگوش         
حواس  ی گاه شد،ی سنگ صبور هم م یمونس شده. گاه ن یتنها بهتر یها انسان یکه برا دمیفهمیم

 یا یو در دن  انداختیات مدلت را هم شاد و به خنده  یگاه یحت  کرد،ی پرت م شیآدم را از دردها
 خوب بود.   یخوب بود؟ فکر کنم گاه ن یغرقت... ا ی گرید

 یجمعکه از ذهنم گذشته و لب زده بودم لبخند کنج لبم نشست. بدون حواس یاترانه دنیبا شن       
 ترانه از اعالست...  ن یا  کهن یاز ا

 اشیرهام هم کنارش بود و همراه خواند،ی و م دادیبا آرامش و پر از احساس سر تکان م       
 .کرد یم

         

 من  یاز قلبم برا ماندیم   چیبعد از تو ه       

 من یِ خدا ستین  میها  هیگر فیبغضم حر       
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 من...  یشروع ماجرا یعن یها  هیگر ن یا       

 بود. شماری ب ها امیتعداد پ       

 کردم: پیمن هم تا  ارادهیب        

نبود... چه خوب که  تارمیگ  فیح   یترانه بود، صدام بود ول ن یذهنم پر از ا شیپ یقهیدق چند 》       
 《ترهن یشما دلنش  یبا صدا دنشی... که شنزیعز یاعال شیخوند

 اعال همچنان پخش بود...   یگذاشتم و صدا یپاتخت  ی را رو یگوش        

         

 تو را نمیبی عاشق شدم عاشق چرا از دور م        

 یدرد دور ن یاز ا یوا        

         

 ... کرد یدود م گاریهم همچنان س دیپنجره رفتم. جاو یپا          

         

 آخر  یعشق خرابم کرده ا ی ا       

 کنم باور یتو را تا ک        

 مگر دلم گرفته  ینیبی نم       

         

 اطیخلوت کردنش به دست آوردن آرامش بود وگرنه به دو به ح  یجهیاقتم طاق شده بود، نت ط       
بعد محکم در آغوشم  کردمیله و خاموش م میپا  ریو ز دمیکشیرا از دستش م  گارشیاول س رفتم،یم
بگو به  ترف  یهر کس ،یداد ادمیکه خودت امروز   یبگو به درک که رفت... درس  گفتمیو م گرفتمشیم

 را ادامه بده. یدرک و زندگ 

 لعنت...  ق،یلعنت به تو شقا         
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 را برداشتم.  امیتختم برگشتم و گوش  ی گرفتم و رو دیچشم از جاو امیگوش  امیپ یبا صدا       

 . دندیخودکار باال پر میاز سمت اعال بود و با تعجب ابروها  امیپ       

 سخته؟  یلیخ یاننده چخو هی یبرا یدون یم  -       

 ام گرفت.چرا خنده دانمیسوال چه بود!؟ دوباره خواندمش... نم ن یا دنی منظورش از پرس        

 کردم: پیتا        

 ؟ یچ-       

 خودشه.  ینوازتر و بهتر از صدابخونه و اعتراف کنه گوش گهید یکیش رو ترانه کهن یا-       

 کردم: پیتا ارادهی ب       

 اتفاق براتون افتاده؟  ن یمگه ا-       

 .وهاتیاز ال یکیتو  دم،یتو شن یم رو با صداترانه ن یمن قبال ا  -       

 کیبه لبخند کش آمد. در همان  امشیاز مفهوم پ میها لب         

         

 دار و متواضع است. مردم اریبودم بس دهیکالمش شده بودم فهمکه هم  یساعت         

 کردم: پیتا        

 . سالم. دیکنیو اغراق م  دیلطف دار یلیشما خ کنمیفکر نم ی جورن یمن ا  -       

 ن؟یدونستم جواب بدم. خوب فهیو وظ دمید گهید یها امیپ ن یرو ب امتونی. پزیعز یالیسالم ط-       

 دیاست شا  هیقافهم یکنار اسمم به جبران  زیو حس کردم آن عز زیعز یگفته بودم اعال منظوری ب       
 ...  منظوریهم ب دیشا  د،یهم به تقل

 .دهیتواضع شما رو نشون م تینها ن ی ا ن یممنون لطف کرد -       

بگم، شرمنده. آدرستون  تینبودم که تسل زتونیفوت مادربزرگ عز انیخانوم. در جر ن یدار اریاخت -       
 خدمت خانواده برسم. تیعرض تسل  یبرا دییرو لطف بفرما 
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و   شدیزشت م دادمیبود؟! در جواب دادن مردد شدم. اگر آدرس نم یجد ا ی کرد ی داشت تعارف م       
 باعث زحمت!  دادمیاگر م

 کردم. پیبه ناچار تا        

 ارزشمنده برام، ممنون.  یلیخ دی که گفت  ن یهم میست یبه زحمت ن  یراض-       

 کردم و اضافه کردم: امیپ یمهیآدرس را ضم       

 و باعث افتخاره. شمیخوشحال م دارتونیالبته از د-       

 د؟یدار فی. فرداشب منزل تشرسفهیوظ کنمیخواهش م-        

 میبرا یکم مقدمهیآمدن ب ن یشده بودم. ا زدهجانیچرا ه دانمی! نمدیا یب خواستی م یجد ی جد        
 بود. ندیخوشا  یول بیعج

با  یاشتباهش در دوست  د،یگذشته و صبح شده بود، فکر دل جاو الیتمام شب به هزار فکر و خ       
 ران،یماندن در ا ا یرفتن دوباره  یبرا مشیبا او نداشت، به مامان و تصم یت ی سنخ  چیکه ه ییا یمیک

 مان!  به خانه اش ییهوکی... به اعال و آمدن زندیگفته بود با مامان حرف م دیجاو

 آمدم. ن ییکسل از تخت پا        

 ا در کالهر میو موها  دهیرا جبران و سرحالم کرد. لباس پوش  امیخوابیولرم ب دوش آب کی       
 یاز آمدن اعال برا هیصرف صبحانه و البته با خبر ساختن بابا و مامان و بق ی جا دادم و برا یاحوله

 رفتم. ن ییها را پا پله  تیعرض تسل

رفتم. سخت مشغول   شیشدم و پ  الیخیمامان و بابا در سالن نشسته بودند، صرف صبحانه را ب        
لبم نقش   یرو  نشانیب تیمیمحبت و صم دنیاز د ینشدند. لبخندو گو بودند که متوجه حضورم  گفت

به  تگر و پر از عشق نسبمالحظه شهیآرام و خوددار و بابا هم هم شهیبود هم ن ی بست، مامان هم
 مامان. 

 چه گفته بود سر تکان داد.  دانمیمامان در جواب حرف بابا که نم         

مادر عمل کنم.   تیبه وص خوامیم خواد،ی . من خودم دلم موندن مستینه خسرو به خاطر تو ن -       
 که فکرت مشغولشه...  یاگهید لیدل چیدارم نه ه دیجاو یبه حرفا  ی باور کن نه کار
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  چیه خواست،یشد، من هم دلم ماندن م یحرف مامان تمام وجودم مملوع از خوش  دنیاز شن       
تر بودم. انگار آرام جا ن یرا در آن متحمل بودم نداشتم، ا یکه پنج سال دلتنگ  ییبه جا  ی اطرتعلق خ

حالش  راتشو در دل خاط جا ن یکه مامان برخالف تصورمان ا دمیفهمیمن م م،ی آرام بود جا ن یا یهمگ
 بهتر است. 

 پنج سال هم که از کار و هدفت دورت کردم شرمنده...  ن ی... بابت ا-       

 مامان نشست. یها لب  یبابا رو یها انگشت        

خوب  خودتم  ستیتر از آرامش تو نبوده و ن من مهم  یبرا ا ی دن  ن یتو ا یچ  چی... هشیه-       
 نکن.  یالک یپس فکرا یدون یم

 . دمیبردم و با سرخوش هر دو را بوس نشانیرفتم و سرم را از پشت مبل ب ش یپ       

 .دمیو شنمنظور حرفاتون ی. طبق معمول بریصبحتون بخ -       

 و بابا خندان چشمک زد. دی صورتم کش یمامان کف دستش را رو        

 نداره! بیع گهید  منطورهی ب-       

 ش! همه ادیم شیپ ییهوی ستمیگوش وانمِا بابا! به خدا فال-       

 : د یکشدار پرس       

 ش! همه -       

 گفت: یالک یمامان با اخم        

 و!نکن دخترم تیخسرو اذ-        

 .دمیاش را بوسسفت و محکم گونه       

 من قربون مامانم. -       

 خدانکنه.-        

 نشستم.  شانیو روبرو دمی سرم را عقب کش       
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. کامل شد  امیحال خوشش خوشحال دنیشد. از د ریها سرازاوازخوان از پله  دی همان موقع جاو       
 :  دی پرس کیسالم و عل یب

 د؟یصبحونه زد -       

 مامان سر تکان داد.        

 . زمیآره عز-       

 رو به من کرد.        

 کارخونه.  ا ی باهام ب ی کار یجوجو اگه امروزم طبق هر روزت ب-        

 گفتم:  اشیبه شوخ توجهی ب       

 به کارهام برسم.  دیکم با  هیدارم امروز مهمون -        

 . د یابرو در هم کش زیمامان ر        

 مهمون؟! -       

 لبخند زدم. اشیکنجکاو ی برا       

 ی همکار شنهادی. راجع به پدیرفت ببخش ادمیاومدم که بهتون اطالع بدم حرف تو حرف اومد  -       
 تیعرض تسل  یتش خودشون امشب براکه باهاتون صحبت کردم... راس انیاعالعل جریاز سمت من

 مجبور شدم ادرس بدم.  رمیکه اجازه بگ دینبود شمی. آدرس خواستن و چون پجا ن ی ا انیب خوانیم

خاص خودش را داشت؛  یها ی ری گ در هم شده بود، بابا سخت یکم شیهابه بابا نگاه کردم، اخم        
 ...دانستندیرا همه م لشیمن. دل یان هم فقط برا

 گفتن به مادرته؟  تیتسل نجا یعلت اومدنش به ا یکنی فکر م-       

 شانه باال انداختم.       

 گفت. جورن یخودش ا-        

 ؟ یباور کرد -       

 دادم: حیتوض عیبابا سر ی ها ینیاز بدب چارهیب یاعال یتبرعه  ی برا       
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خواستن    دمیخدمتشون رس یخوان هم  یون براتشکر از دعوتش یبله بابا. احتماال چون من برا-       
 جبران کنن. 

 ؟یکرد ی قبل از رفتنت مشورت م دی با  یکنی فکر نم-       

 آمد.  شیسر جنباند و پ میبود نگاه کردم، با ارامش برا ستادهیطور اکه همان  دیمستاصل به جاو        

 خسرو.   ریسخت نگ-       

 کنارم نشست.       

 کم نکرد. تشیاز جد یرا باز کرد ول شی بابا گره ابروها        

  ی. صدای ریگ س نه سختاز سر تجربه زنمیکه م یجان. حرف دیجاو ستیگرفتن ن  بحث سخت-       
به ثمر   یهاش گفته براکه خودش بارها تو مصاحبه یارو جلب کرده، خواننده انینظر اعالعل الیط

نشه از خوب بودنش نشرش   یو تا دل خودش راض ذارهیم هیش از جون ما ترک ترانه هیرسوندن 
.  کنهیم ی ش انتخاب کرده هر کارترانه یکه برا یکس ی بدست آوردن صدا یآدم برا ن ی. خب ادهیمن 

 کنه؟ ینم

 کرده بود!  ی ر یگیهم پ اعال را یهابابا تا مصاحبه       

 خونسرد و به عادت لم داد.  دیجاو        

نه و   گهیم الی و ط ادیم رهیبخون باهام! فوقش چهار دفعه م ا ی ب ذارهینم شقهیکه رو شق ریتهفت-       
 نه؟ یاز ا ری. غگهیتمام د

درست فکر   گذاشتیبه جانم انداخت نم شانیهاکه حرف  ینه!؟ استرس  گفتمیم دیمن چرا با         
 کنم.

 کردم آرام جلوه کنم.  یبابا موشکافانه نگاهم کرد و سع       

 ال؟ یط نهی نظر تو هم هم-       

  هر سه چرخاندم. ن ینگاهم را ب       

از دستم که آدرس  دی.  شما ناراحت ن یهم تیبرا تسل ادیبگم. گفت... گفت م یخب چ دونمینم-       
 ادم؟ د



 غم تماشا ندارد

61 
 

         

 بلند شد.  شیاز جا        

 خداست.  بی نه باباجون. ناراحت چرا! مهمون حب-       

 ادامه داد: د یرو به جاو       

 .امیت رو بخور تا آماده شم. منم مبرو صبحونه-       

 .ها باال رفتو از پله         

 مامان هم بلند شد.         

 شب.   یرو مرتب کنن برا اطیخونه و ح  کمیبرم به آلما و سلمان بگم -       

 یها یحرفیطور ب ن یرفت. ا ی دخالت و نظر چیه ینه طرف بابا و ب ستادی! نه طرف من ان یهم       
 .کرد یم تمیمامان گاها به شدت اذ

 کردم. د یرو به جاو       

 نظر تو هم نظر باباس؟  -       

 و بلند شد.  د یدستم را کش       

 نظر بفرسته سر زبونم. فتهیمغزم راه ب میصبحونه بزن   میبر-       

  ی بود هم کار ینبود. هم سرگرم لیمیاعال ب میبا ت ی همکار یحاال که بنا به ماندنمان شد دلم برا       
مت  سِ  دیاگر جاو ی. من آدم کارخانه رفتن نبودم حت آمدمیدر م ی کاریبود که دوست داشتم هم از ب

 ! کرد یهم به من واگزار م استیر

 .دیاش را جولقمه         

 اوم مغزم نظر داد.-       

 خدا را شکر کردم که حالش رو به راه است.  امیام گرفت، با تمام فکرمشغولخنده        
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ه  تو ب یچون صدا چسبهیبا اعال بخونه، اعال به دلش نم ادیب الفروهرمیتو ل یبه نظرم اگه جا -       
  داشیو پ  یو بپوش همون یبخوا  یرو دوست داشته باش  یلباس هی مونهیلباس م ن ی. عدهیدلش چسب

 س. باز چشمت رد اون لباسه  ارن یبرات لباس ب گهیصد دست د ،ینکن

 ها ن یبود! ا مشیبا آن رزومه و ابهت مگر لنگ حضور من در ت انیبود. اعالعل عی مثال زدنش ضا        
 !گرفته بودند امیجد یادیز

 قبول کنم؟ وشنهادشیو اگه من بخوام پ-       

 چشمک زد.        

 .رمیگ یت رو ممن اجازه-       

 لبخند زدم.  یراض یو با دل ارادهی ب       

 و نکردم هنوز...البته فکرام-       

 ام گرفت.نگاهم کرد که خنده یچپ       

       ***** 

به تن  یخانه مشک ن یو به احترام عزادار بودن اهل ا یرسم یپیرهام هم همراهش بود، هر دو ت       
داده بود و   رییتغ ریاعال و رهام مس یسمت کار و حرفه یگفتن و احوالپرس تیها از تسلداشتند. صحبت

به   ازیاش که ن سه ترانه الکرد که اع دیتاک  ی رهام دوبار گفت، یهم نم راهیببابا پر  کردمیداشتم فکر م
 همخوان خانوم دارد را به کل کنار گذاشته و قصد خواندنشان را ندارد.  

 اش کشانده بود رفت.نامحسوس به رهام که بحث را به کار و حرفه یاغرهاعال چشم        

من. سه ترکه که  یکارها  ی ز یربرنامه یبرا یرهام جان وقت و مکان رو اشتباه انتخاب کرد -       
 ! گهید  میترانه دار نشیگزیجا 

بابا  یاملم روباشم تسلط ک کشیحد نزد ن یخواستم تا ا  کهن یعلت ا دیکنار اعال نشسته بودم، شا        
. راستش میا یچشم و ابرو ب  شیکند برا مانیبود که اگر خواست در لفافه اعال را از انتخاب من پش

بود که از   یزمان  قا یو االن دق گفتینظرش را م یستیرودربایبود، ب ن ی اخالق بابا هم ن یبدتر
 باه انتخاب کرده است!آماده دارد که به اعال بفهماند طرفش را به اشت  یحرف خواندم یم شیهاچشم 
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بحث  یچه موضوع دانمیسر نم ا یمیبا ک  یداشت تلفن شیپ یقه یبود. چند دق دیکاش الاقل جاو       
 شده بود!  یطوالن  یادیاش ز انگار مکالمه یول اد ین  ن ییپا  شیدر اتاقش را بستم صدا کرد،یم

 حرف اعال سر تکان داد. دییرهام در تا        

کار   کنهیسخت م یلیخ هاتتیحساس یگاه یمهمه ول یل یکار برات خ تیفیمن قبول دارم که ک   -       
 رو. 

 . دیمسخره و بداهه از زبانم پر یسوال عیبابا خواست لب باز کند که سر       

 د؟یکنیم دییفرق داره. شما تا  یلیخ هیها با بقچهره یا یدن  گن ی م-       

 نشست تا طرف جوابش باشم.  بیار یزد و کم  یلبخند        

  یعاد یهااز آدم ترشیب دیو با  م یمردم شناس ن یب شیمنکرش بود. کم و ب  شهیبه هر حال نم-       
 حواسمون به رفتارمون باشه. 

کشش نداد، درواقع تنها   شتریکه داد را از بر بودم و خودش هم انگار متوجه شد که ب یحیتوض        
 بابا بود. سر تکان دادم. امدنیاعال به حرف ن  دنیهدفم از به حرف کش

 سخته.-       

 و نگاهم را سمتش برگرداندم. ختیبابا قلبم فرو ر یبا صدا       

بشه کابوس.  دیشا  ی ببر یبعدش که به عمقش پ یلجذاب باشه و  دیچهره شدن اولش شا  -       
هزاران نفر رو به جان   ن یو توه یجواب هزاران نفر رو بد دیاون وقته که با یچراغ قرمزو رد کن هی هیکاف
 .ی بخر

 تکان داد. دییرهام سر تا        

مشهور   یچهره هیرفتار از  ن یتریعاد هی. چراغ قرمز که خوبه کافینیجناب مع طورهن یهم قا یدق-       
  یلیمنتظر خ دیبده، بعدش با  یسوت هیتپق بزنه و  هیحرفش  یسر بزنه، مثال حواسش نباشه و تو

 آخر.  یو ال یتا فحاش ریتمسخر بگ پیبرخوردا باشه، از جوک و کل

 و چشم به دهانش دوختم.  ختیپا انداخت و باز قلب من فرو ر یبابا پا رو       

 ن یهرگز ا ادیب شیپ تشیکه اگر موقع یکیشهرت. من  یپا گذاشتن به واد خوادیدل و جرات م  -       
و  تهیحفظ آرامشم برام اولو  یبرا میچون مهر و موم موندن رفتارها و طرز زندگ  کنمیرو نم سکیر
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و به دور   رامشو در آ یعموم یم به گردش برم جاها همراه خانواده دغدغهیها بدوست دارم آخر هفته
که شهرت  هی مورد  ن ی تریجزئ ن یم لذت ببرم. تازه اهام کنار خانوادهاز لحظه ها ن ی از ترس از چشم دورب

 و خالص! بخشمی. در کل عطاش رو به لقاش مپسندمیرو نم

منظورش را به اعال   یکه چه عرض کنم رک و چکش میرمستقیتمام تالشم به باد رفت! بابا غ       
 فهماند! 

 زد.  یارهام تک خنده       

 کرد اگر...  تشیریمد شهی م-       

 غیج ارادهیناخواسته و ب یخاموش   ن یفرو رفت و با شوک ا یکیخانه در تار کبارهی حرفش به  انیم        
 را گرفت. میبازو یو همان دم دست  دمیکش یکوتاه

 نترس برقا رفت...  -       

 . دیتکان دادم و دستش را پس کش  دییبه تا  ی اعال بود، سر یصدا        

 :زد یمامان آلما را صدا م        

 تو سالن.  اریها رو بو شمع ها ی آلما؟ آلما چراغ شارژ-       

 ومد؟ ین  ی زیچ هیافتادن  ی بابا: صدا       

 از آن سمت آمد.  یاناله یصدا        

 ... یآ-       

 بود؟  دیجاو        

. آلماا! زن یها چرا لپله  د؟یکش غی بود ج یاشده  لیمن بودم فکر کنم! کدوم ذل زه یخسرو اون چ-        
 !  ادیکرده در نم ریکجام گ  دونمیدراره نم  رمیو از زدست من  ادیب یکی خورد... آخ...  چیپام پ

کردن   دایپ یکم شد. بلند شد و در پ یک یاز حجم تار  یاعال کم یبا روشن شدن پروژکتور گوش        
 اش را دور خانه چرخاند.  یگوش  دیجاو

ذهنم را کند کرده بود که جهت قرار گرفتن   یکیتار ا ی زدمی م جیاز حرکت اعال بود که گ  دانمی نم       
 کنم.  دایپ  توانستمیها را نمپله
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ها افتاده بود پله ن ییکه پا  دیو تازه متوجه جاو دمیمن هم دنبالشان دو یبا حرکت جمع به سمت         
 شدم.

 شد.  ن یها آمد و نور سالن تامهمان موقع سلمان با چراغ       

 نشست. دیبود کنار جاو دهیها رساعال که فرزتر از همه به پله       

 داداش؟ یخوب-        

 کج کرد.  یصورت اعال سرش را سمت مخالف گوش  دنید یبرا دیجاو        

 کن کور شدم!   ی اون ور تویناموسا گوش -       

 . دیاعال خند       

 . دیببخش-       

گرفتمش و خودش   داشتمیبرنم دیکه چشم از جاو یدر حال ارادهی را سمتم گرفت و ب اشی گوش        
 . دیرا چسب دیجاو یها شانه

 . رونیو بکش بدستت کنمی بلندت م-       

 رهام جلو آمد.        

 بذار کمک اعال کنم. سا یتر وابرو عقب  الیط-       

 را بلند کردند که دادش به هوا رفت. دیحرفش را گوش کردم و راه باز کردم و رهام و اعال جاو       

 ... یآ-       

بود و محکم   دهیچسب گرشیدستش را با دست د کینشستم.  شیپا  یجلو  دهینگران و ترس       
 پلک بسته بود. 

 ! دیکش غیج  یاگه بفهمم ک -       

 . دمیلب گز        

 .نمیو بب دستت ؟یشد ی. چدمیبرقا رفت ترس هوی. د یمن بودم جاو-       

 پلک باز کرد.       
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 بر پدرت... -       

 . دیبه بابا نگاه کرد و خند کبارهیبه        

 ! نجاسیاوه اوه باباتم که ا-       

 مچ دستش را گرفتم.        

 ! هی االن وقت شوخ-       

 . دیدستش را عقب کش       

 باز! شهی دهنم وا م سادهیوا نجا یآخ دست نزن بابات ا-       

 اعال باالتر از مچش را گرفت.       

 ده؟یند بیاز بدنت آس یاگهید یاحتماال شکسته. جا -       

 ! کرد یزبانش همچنان به مزاح کار م یبود ول دهیمعلوم بود درد دارد رنگش هم پر        

پاهام سالمن اگه  یچک کنم! ول دیبهت بگم سالمه با  تونمیهمه رو که االن صددرصد نم یهمه -       
 ! یپرسیم  مارستانیبرا رفتن به ب

 اش زد. حار کرد و بابا خندان به شانهاش را ماعال خنده        

 . مارستانیب متیو بپوشم ببرظاهرا همه جات سالمه. برم کتم-       

 . دندیخاله الله و مامان هم احوالش را پرس        

 دجان؟یجاو یخوب-        

 پس حواست کجاست بچه!  -       

 نق زد:  دیجاو        

  غیکه ج  دیشده بپرس لیذل ن یها و از ابه پله زنهیشست و شو م یبرا یچ دیاز اون آلما بپرس -       
 .کشهیم

 که آلما با زبان مخصوص خوردش جمع را متوجه خود کرد. میدرآ یخواستم از در عذرخواه        
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 ا کرد. رو به باب عیو سر شدیزبانش را متوجه م مانهیخاله الله بهتر از بق        

شما اومدن حتما. من  دنیو خانومش اومدن. شما با الدن برو استقبال برا د رامبدییخسرو دا-        
 .رمیم دیهمراه جاو

 : د یپرس دیبابا به ناچار رو به جاو       

 ؟ ی بر یتون ی م-       

 بلند شد.  دیاعال از کنار جاو       

 .دییشما بفرما  کنمیم شونیمن همراه-       

 اعال را فشرد.  یبابا معذب و شرمزده دست دراز شده       

 !دیبد شد که شما مهمان ما هست  یلیخ-        

 .کنمیخواهش م دییبفرما  ادهیز  دارید ی. فرصت برادیفکرها رو نکن ن یا-       

 رو به اعال کردم.        

 و بردارم. مانتوم دیصبر کن امیمنم م-       

 رو به خاله ادامه دادم:       

 . من هستم.ستیبه اومدنتون ن  ی ازیخاله ن -        

 ضیتعو یبا هم نشدم و برا  هیو تعارف تکه پاره کردن مامان و بق دیجاو یپران مزه دنیمنتظر شن        
 ها را باال رفتم.لباس پله

ه بود. دکتر در اتاق را بست و به اجبار چشم از  از استخوان شستش مو برداشت دیدست جاو       
 که از درد رنگ به صورت نداشت برداشتم.  دیجاو

 نبود.  یحاد  یخداروشکر شکستگ دی اعال: نگران نباش        

 لبخند زدم. دییسمتش برگشتم و به تا        

 آره خداروشکر. -       

 کنار اتاق آتل اشاره کرد.  یها مکت یبه ن        
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 .دییساعته روپا  ه ی. فکر کنم طول بکشه کارشون د ینیبش-       

 تشکر کردم و نشستم، خودش هم کنارم نشست.       

 تونه؟ییدا دیجاو  -       

 . ییدوستمه تا دا شتریبله. البته ب -       

هم خندان و مهربان به   یبود که در حالت عاد ی طور ش یها ها و ابرولبخند زد گرچه حالت لب         
خاص  کیمیانگار که م بردمیلذت م اشیکالمو خواه ناخواه از هم آمدی. خوشم م دیرسیظر من 

 .کرد یمثبت به شخص مخاطبش منتقل م ی صورتش انرژ

 هم شوخن فکر کنم. یلیخ-        

 .دمیو آرام خند صدای ب       

 ...  یلیخ-        

 لبخندم را جمع کردم و شرمسار ادامه دادم:        

 و االن تو...  دینبود. شما مهمان ما بود یامشب شب خوب  دیببخش یاوم راست -       

 به فضا اشاره کردم.       

 ...مارستانیب-       

 . دیحرفم را بر       

 افتاد.  تییدا یکه برا یبود. البته به جز اتفاق  یهم شب خوب یلیخ-        

 ! ییعادت ندارم بهش بگم دا ادی. زدیجاو-        

 کرد. حیحرفش را تصح       

 . دیجاو-        

 گرفتم و لبخند زدم. ی از لبخندش دوباره انرژ       

 اشت کردن.برد  یاگهیپدرت علت اومدنم رو به خونتون جور د کنمیچرا حس م دونمینم-       
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 . دمیلب گز        

تون شدم. راستش بابا شرمنده یبه شما بدهکارم. امشب حساب یعذرخواه هیمن -       
نکردن و قدردان زحمت و   یبرداشت  ن یچن دیباور کن یخاص خودش رو داره ول یها ی ریگ سخت

 مهمون دوستن.  ادیز یلیمحبتتون هستن. بابا خ

 بود!  شیهالب  یمهیهم لبخند ضم دنشی. موقع اخم و لب گزد یلب گز        

رهام بود که بحث رو کشوند به حرفه و اون سه   ریتقص دمی. شایکن یئه نگفتم که عذرخواه-       
 شده.  ویآرش  یترانه

 تر بود!همان حدس اولت درست زیعز ینه اعال میبگو دمیخجالت کش        

 دوستانه بود.  یگفت و گو هی. گهید ارهیحرف حرف م-       

 و چشمک زد.  دیخند        

 خط و نشون.   یالبته با چاشن-       

 ام گرفت.خنده        

موافقتش  ا یو علت مخالفت  زنهیحرفش رو م شهی. بابا همستین  دیکنیکه فکر م ی نجورینه ا-       
 . کنهینم لیوقت نظرش رو تحم چیه ذاره،یخودم م یرو به عهده  ی ریگ میو در آخر تصم گهیرو م

 . دی کش قیعم ینفس       

 . یست ین  رانیکه ا  فیپس صد ح -       

قبول  یبرا ممیتر تصمباعث شد راحت تشیمیصم ن یمفرد شده بود و هم رشیافعال و ضما        
 را بازگو کنم.   ی همکار شنهادیپ

 کم لبخند زدم.تازه کردم و با باز کردن پل یبه عادت پلک بستم و نفس       

 کانادا. میرینم-       

 بود. یدن یشخص مقابلم د یچهره آمد،یخوشم م میها کردن زیسوپرا هیحاش یو ب ییکهوی ن یاز ا       

 زد.  یااولش تعجب کرد و بعد تک خنده       
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 !؟یچ یعنی-       

 بابا حجته.   یما حرف مامان برا یتو خونه  ران،یگرفته بمونه ا میمامان تصم یعنی-       

 مامان!  ن یآفر-       

 هم بلد بود! طنتیش        

 و تو...  -       

 سر تکان دادم.       

 تون رو.دوست دارم حرفه-       

 نگذاشت حرفش را بزند. یگوش  می زنگ مال یصدا        

 منه.  یگوش -       

لباس رفتم،  ضیتعو یبرا یپله ها به دستم سپرده بود و وقت  ن یی را پا  اشیافتاد گوش  ادمیتازه        
 گذاشتم تا به او برش گردانم. فمیداخل ک 

 .تونیبله بله دست منه گوش  -       

 را دستش دادم. اشیو گوش  دمی را کش فمیک  پیز       

 الو رهام؟ -       

       ... 

 جانم؟        

       ... 

 .شهک یتو برو کارمون طول م       

       ... 

 .یعلا یباشه        

 امشب. دیتو زحمت افتاد یحساب دیرفت یکاش شما هم م -       
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 .میزن یگپ م میدار مینشست  یخوب ن یزحمت! شب به ا-       

 ! دیایکه ب رفتیلبخند مهمان صورتم بود. اصال نم زد یلبم کش آمد. کال اعال که حرف م        

 و؟ ادیما خوشت م یاز حرفه ؛ یگفتیم یداشت -       

 البته...  کنمیبا افتخار قبول م وشنهادتونیپ-       

 پدرت؟  -       

 و تذکرهاش. هاشحتینص یپا  نمیبش دیهوم. با  -       

 . یحساب کن  یتون ی رو منم م-       

 کند! حتمینص ا یبا بابا حرف بزند  دیا یکه ب       

آمد، قلبم مچاله شد و   رونیبا دست وبال گردنش ب دی بلند شدم. جاو هارادیدر اتاق باز شد و ب       
 آتل دستش را لمس کردم.

 ؟یخوب-        

 . دیبا دست سالمش لپم را کش       

 !گهیدست پختته د-       

 بغ کرده لب زدم:        

 . دیببخش-       

 . دیخند        

 دفعه آخرت باشه.  دمتی! بخشگهیبامرامم د-       

 آمد.  شیو اعال پ دمیجهت نگاهش چرخ  ریگیاش به پشت سرم نگاه کرد و پبا اتمام جمله        

 برد. شیرا کنار گذاشت و دست سالمش را پ یبار لودگ  ن یا دیجاو        

 باعث زحمتتون شدم امشب شرمنده.  -       

 دست هم را فشردند.       
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 ن؟ ید. بهتربو فهیوظ دیینفرما -       

 . دیبه آتلش کش یدست        

شد کله پا شدم  یپام خال ری و بلند برداشتم زمغزبادوم هولم کرد قدمم  ن یا  غ ی! جیهوم عال-       
 .رمیدستم موند ز

 نق زدم:        

 ! دیجاو-        

 لبخند زد.  ی جد        

 ! امی. خودم دست و پا چلفت زمیعز کنمی م یشوخ-       

 ام گرفت هم دلم رفت.جوابش هم خنده  از       

 میگرد یبه خانه برم یتعارف کرد خودمان با تاکس دیجاو مارستان، یب ینهیهز حسابهیبعد از تسو       
 یو اعال بحث را به حرفه دیجاو  ن ی. در ماش رساندیگفت ما را م  تیاعال ناراحت شد و با قاطع یول

 کالمشان شدم. بود و من هم هم  یکشاندند، بحث جذاب یقیموس

 تعارف کرد. دیدر خانه ترمز کرد و جاو ی جلو        

 .  می زحمتت داد یلیدمت گرم داداش خ-       

 .د یتکرار نکن شمی! ناراحت میچه زحمت -       

 به در خانه اشاره کرد. دیو جاو میشد ادهیپ       

 .میت باش در خدم یچا  هیبفرما -       

 . روقتهیهم د یا. هم شما خستهتروقت مناسب هیشااهلل ان -       

 .میخانه رفت  اطیتا اعال حرکت کند و داخل ح  میستادیا م،یکرد  یبا هم دست دادند و خداحافظ       

 خانه اشاره کرد و گفت: یک یبالفاصله بعد از بستن در به تار  دیجاو        

 و ببر چقدر نگرانت بودن! برو حالش دیجاو  -       

 ام گرفت.خنده        
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 .دنیراحت کردم که رفتن خواب والشونیخدنیو پرسصد دفعه زنگ زدن حالت-       

 یرا کنار زدم که هنگام عبور به سر و صورتم نخورند و با حس بو دیبلند درخت ب یها شاخه        
 . دمیکش قیعم ینفس اشیسرسبز

 د؟یجاو-        

 دارمت. -       

 .دندیباال پر میابروها        

 بگم؟ خوامیم یچ یدون یمگه م-       

 زد.  یا پوزخند مغرورانه       

 جوجو.  خونمیو ممن تا ته حرفات یرو که بگ دیجاو  میندونه! تو ج دیدرصد فکر کن جاو هیهه! -       

 ه؟ یخب حاال ته حرفام چ-        

 نترس. ستین  یبابات آدم سخت-       

 چشم دوختم.  میها و به قدم دمیکش صالی از سر است  یآه       

اون ساالش  یها  ی ریگ راحت ادی. شم یم یحس بد  کنهی م ی ریگ سخت ی جورن یهر بار که ا-       
 . افتمیم

 ام گرد کرد. دستش را دور شانه       

 !  وانهیروانپزشک د شیپ  برمتیم یفکرا کن ن یاز ا گهیبار د هی-       

 . گمیم  یجد-        

 کنم. باالخره پدره درکش کن. حتت یکه نخوام نص یانقدر عاقل هست  -       

ام خانواده یکدام از اعضا  چی... دوست نداشتم هگرید زد یکه دلم شورش را م کردمی درکش م       
 کنند. ریبه گذشته سِ  یالحظه

  امیکه به گوش  یامکیپ ی. با صدادمیتختم خز ینازک رو یپتو ریکردم و ز ضیرا تعو  میها لباس        
 آمد روشنش کردم.
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 از سمت اعال بود و با تعجب و کنجکاو بازش کردم.  امکیپ       

 بود. تییهویو نشات گرفته از ترس  یاراد ری... کامال غخوامی بابت رفتارم معذرت م -       

چه دختر ترسو و   کندی. حاال با خودش فکر مدمیگرم شدند و لب گز میها احساس کردم گونه       
 هستم!  ییغویجغیج

دردسر ساز شده بود! خودم هم متوجه شدم که از  یامشبم حساب یاراد ریو غ  مالحظهی ب غیج        
 در کار نبود. ی بد تیناخواسته پناهم شد و ن  غمیج دنیشن

... تو فکر دیخجالتم ند ستین  یبه عذرخواه ی ازیکامال متوجه شدم ن  کنمیتم: خواهش منوش        
 فضا شوکه شدم.   ییهوی یکی بودم از تار

 آمد.  ریبا تاخ امشیپ       

 . زیعز یالیط ریشبت بخ -       

 را کنار گذاشتم. یکردم و گوش پیرا تا  ریبا لبخند شب بخ        

       ***** 

 ست لباسم جا دادم.  یرا با دقت در توربان مشک میموها         

بر مخالفتش با   یمبن  یبر خالف تصورم حرف خواهدیاعال را م شنهادیبه بابا که گفتم دلم قبول پ        
 شام دعوت کنم.   ینزد فقط گفت اعال را برا ممیتصم

 دانستمیرد و بدل شود. راستش موضع بابا را م نشانا یم  ییها قرار است چه صحبت دانستمی نم       
و گفتن افکار و نظراتش بله  حرفیاما مطمئن بودم ب  دانستمینه را نم ا ی دیا یقرار است کوتاه ب کهن یو ا

  رینخواهد داد! اعال باهوش بود همان شب هم راحت متوجه افکار بابا شده بود و امشب... خدا به خ
 بگذراند.

باز هم مثل   ا یمیرا هم خاموش کرده بودم که ک  اشیگوش  کردمیبا خودم همراه م دیرا با  دیجاو        
 نکند.  پناهمیآن شب ب

 داخل آشپزخانه رفتم و نق زدنم دست خودم نبود.       

 ! یچرا تو مطبخ نپخت  دهیچیغذا تو خونه پ یآلما بو-       



 غم تماشا ندارد

75 
 

 اش را درآورد و شروع به نوشتن کرد.  و دستپاچه خودکار و دفترچه عیسر       

 به کل خونه.  زنمی م ی ! االن اسپرهی شما قو یتو مطبخ پختم خانوم. شامه-       

 ال؟ یط-       

 رفتم.  رونیغذا شدم و ب یبو الیخیمامان ب یبا صدا       

 جانم مامان؟ -        

جمعتون  شه یخواننده هم معذب م ی. آقا ستیت ن من و خاله به حضور ی ازیجان ن   الیط-       
 .زیپرو ییدا یتا خونه میریباشه بهتره. با خاله الله م یتعداد و خودمون کم

 مامان. انیعل یآقا -       

 لبخند زد.        

 . انیعل یبله آقا -       

 اش رفتند. گونه دنینکردم و بعد از بوس یمخالفت         

ام کرده  آشفته یبابا حساب یها ود اعال ناخودآگاه ذهنم سمت برق رفت. نرود؟!  استرس حرفبا ور        
 بود.

 رد شدن آهسته زمزمه کرد.  ن یسبد گل را دستم داد و ح         

 . شهیم یاوک  ینگران نباش همه چ -       

 چه زود از احوالم سر درآورده بود...         

 لن گذاشتم. کنار سا  یعسل  یسبد را رو       

 گفته بود.  میرمستقی. گفتم که بابا مخالف است. خود بابا هم غگریخودم گفته بودم د        

 ییرایپذ ینشستم و آلما را برا دیکنار جاو دیپریم یکه هر دم به جهت  المیفرار از فکر و خ ی برا       
 صدا زدم.

 با اعال داشتم؟   یخوان چرا اصرار به هم        

 . زد ی حرف م مانی کارکار و هم یبابا از چگونگ  یداشت در کمال ادب برا       
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 گرفته بودم؟  م یزود تصم یعنی       

  یام در وادهم فکر پا گذاشتن دوباره المیدر خ یکه پنج سال محتاطانه حت  یطور شد منچه        
منکر   وجه چیبه ه خواست؟یدوباره م یدلم شروع بیکرده بودم حاال عج رونیسرم برا از  یقیموس
  ی. ولدمینکش  یقیروز هم دست از موس کیام نبودم، من به جز آن شش ماه منحوس و غمبار عالقه

 با اعال... ی همکار

 ... دانمینم        

چه برسد به عقل! گر چه   داندیرا خودش هم نم لشیرا دارد که دل ی زیچ یدل آدم تمنا  یگاه        
 با دلم چرا...   ینرفته بودم ول شیرا با عقلم پ امیگام از زندگ  چیزمان و ه چیمن ه

سکون پنج  ن ی فاصله گرفتن از ا یکم خواست،یتالش م  یبود. دلم کم میبار هم دلم راهنما ن یا       
مردم  انیبود الاقل م یفیدر خود... اعال انسان شر دنینپوس  یکردن، کم یجوان  ینشاط، کم یساله، کم

 . کردمیگرفتن مردد م میتصم یدل یخودم را برا دیاعتبار داشت، نبا 

از به قول  می... البته بگذررفتی م شینبود، او با عقلش پ یموافق دلم بود پس مشکل دیجاو        
 بود. قیشقا  انتیکه آن هم از سوز خ  رش یاخ تیخودش خر

 ؟ییکجا -       

 برگرداندم. دیو صورتم را سمت جاو دمیاز فکر پر       

 جان؟-        

 :  دیآهسته پرس       

 ؟ یکنیفکر م یاخمات تو هم به چ-       

 شان باز شود. را باال دادم تا گره میاخم کرده بودم!؟ ابروها        

 .. خوبم. -        

 :دمیتر پرسدر حال صحبت انداختم و آهسته یبه بابا و اعال یداشتم. نگاه  دشییبه تا  ازین        

 ؟ یکنی م دییتا  وم یتو تصم-       

 بلندم زد. یبه گوشواره ی تلنگر       
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 ؟ ید یترس-       

 صادقانه سر تکان دادم.        

 هوم. -       

 زایچ یل ی مواظب خو  یبابات فکر کن یرو حرفا  کهن یتحول بزرگ خوبه برات. به شرط ا ن یا -       
 .یباش

 شده بود که متوجه نشده بودم. ریقدر فکرم درگزده بود؟ آن ییها مگه بابا چه حرف        

 کنم. مانیکردم در آرامش و با دقت حواسم را جمع علت دورهم یسمت بابا برگشتم و سع       

         

ت احترام  منم گفتم به خواسته خوادیرو م انیعلیآقا  شنهادیگفت دلم قبول پ الیط شب ید-       
 ا یتو دار دن  گمی م الیبهتره. جلو خود ط میو نزدم بهش. گفتم در حضور شما صحبت کنهام. حرفذارمیم
کناره گرفت  دیبا  هرتتار موشه. من اون شب گفتم از ش  هی یفدا میو زندگ  ییبچه دارم که تمام دارا هی

 که...  کنمیمنع م قشیو عال  ماتیرو از تصم الینبود که ط ن یمنظورم ا یحرفم هم هستم ول یرو

 سمتم نگاه کرد.       

 از استرس!  ی دیو جوکل ناخونات روزی... از د-       

 لبخند زدم و دوباره رو به اعال ادامه داد:         

نوازنده هم  از خوندن یجدا متونیت یتو ادیب الیط یهاتون متوجه شدم که وقت حرف  یاز البال-       
 تری ش کنار شما تها اسم و چهرهها و آلبومکنسرت یکم تو. کم شهیم پتونیاک  یو کال عضو خانواده شهیم
سالم کنه اونم به چشم   تونیلومتریو هر کس تو شعاع چندک دیهست  یمطرح  تیشما شخص شه،یم
بهتره   ا یقول  هیامشب خواستم با جفتتون حرف بزنم فقط  کهن یا لیکارانتون! دلچه برسه به هم ادیم

  الی. مادر طنیبشه هم یحواش  ریدرگ خوادی. دلم نمالیو درخواست از شما و از خود ط حتینص هیبگم 
 .خوادیم رو نمشدن خانواده تیداره و خودم هم دلم اذ ی حساس اریبس یهیروح 

تجربه... با   یاز تکرار تجربه، از تلخ  دیترسیتجربه م از د،یترسیدرست حدس زده بودم بابا م       
 . گذرد یها مدر دلش چه دمیفهمیم ی ول کرد یم ی کلمات باز

 لب باز کردم. ارادهی ب       
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 . رمیگ ینم یمیتصم چیشما ه  یقلب تیباباجون من بدون رضا -       

 پدرانه لبخند زد.       

 الجانی دارم ط مانیکاره. بهت ا ن یکه دلت به ا دونمیمن به لبخند توئه و م یقلب تیرضا -       
شهرت  یا ینکنه دن  رتیدلگ هامیبهت اعتماد دارم. نگران  شتریهام باز چشم  یدون ی خودت خوب م

 .تجربهو تو کم  هی سخت  یا یدن 

 لب زدم.         

 متوجهم. -       

 اعال نگاه آرامش را از صورتم گرفت و رو به بابا کرد.        

س. دوست دارم من تجربه یبرا هاتونی. تمام نگران امحرفه ن یا یاز دوازده ساله که تو شیمن ب-       
رو بلدم. اگه  یکار دارم همون قدر هم راه دور بودن از حواش  یانقدر که تجربه د یحرفم رو سند بدون 

همون قدر که  دیباش مطمئن  کنمی دعوت م ممیبا ت ی همکار یرو امشب در حضور شما برا الخانومیط
که قبل از  دیهم هست. دوست دارم باور کن شونیخودم هست حواسم به ا یو آبرو یحواسم به زندگ 

 .ته یبرام اولو دمیکه امشب بهتون م یحرف و قول میمنافع حرفه و کار

  نانیاز آرامش و اطم یباز شد من هم لبخند زدم. قول اعال موج تیرضا  بابا که به لبخند یها لب         
باز کرده بود    میتحول بزرگ... و اعال راه را برا کی خواستی م رییشد و افکار گزنده را کنار زدم. من دلم تغ
 .دشییو لبخند بابا که شد مهر تا  زدکه به بابا  ییها بر حرف هیتا قدم بردارم. آن هم دوشادوشش با تک

قائل بود،  قمیخودم و عال یکه برا یاحترام  ش،یهای. مهربان زیچچقدر ممنون بابا بودم، بابت همه       
که  ییهابودم. حرف شیها حد نگران حرف ن ی که تا ا  دمی ... خجالت کششیهایبه خاطر نگران  یحت 

از   من و خانواده یخشنود یرفته بود بابا تمام عمرش برا ادمیهمه از جنس خاص پدرانه بود و من 
 کیاز او  رشیاخ یها ی ریگ چند روز فقط به خاطر سخت ن یا یگذاشته است... ول هیجان و تن و دل ما 

 بودم.  دهیمانع در ذهنم ساخته و به قول خودش ناخون جو

 و شادتر شد.  تری میبعد از موافقت بابا جمع و جو صم       

 ساختمان اعال رو به بابا کرد. یدر ورود  یموقع بدرقه جلو         

 ترم. راحت  ی جورن ی. من ادییبفرما  شمی شرمنده م دیزحمت نکش کنمیخواهش م ینیجناب مع-        

 .برد  شیبابا با احترام دست پ       
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 . کنمیم یخداحافظ جا ن یشما هم یپس به خاطر راحت  -       

به   یبرنداشته، آلما گوش  یبدرقه قدم یبرا د یدند و بابا داخل رفت و من و جاودست هم را فشر        
 را متوجه خود کرد. دیدست به زبان خودش جاو

 ریبلند شد. تقص د یپشت خط بود که پوف جاو ا یمیداد. احتماال ک  دیرا نشان جاو ادداشتشی       
 را روشن کرد. اشیخودش بود گوش 

 را کنار گوشش گرفت. یگوش        

 ...زنمی زنگ م-       

 زد.  دیجاو یبه شانه عیاعال سر       

 . هیکار واجب دیجواب بده شا  دجانیقطع نکن جاو-       

 کردم. ییرو به دا       

 .کنمیرو بدرقه م  انیعل یمن آقا -       

 دست تکان داد. شیخواست مقاومت کند که اعال برا دیجاو        

 . یعل ا ی-       

  شیپا نکرد و هم یتعارف چیبه من ه یرا گرفت ول دیجاو یروش یدو قدم عقب گرد کرد و راه پ       
 شدم.

 .ی دار یمیالعاده فهبود. پدر فوق  یخوب یلیبابت امشب ممنون شب خ-       

 .به بابا افتخار کردم       

 بود.   یخوب یلیممنون. بله شب خ-       

 و؟ی استد یا یفردا م-       

 . دیپوستم دو ریو ذوق ز جانیه       

 ام؟یب-       

 . دیکوتاه خند       
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 م یرو شروع کن ن یزودتر تمر دیعقب افتاده کارا و با  یکه کل ا یحتما ب ی ندار یخاص یاگه برنامه-       

 سر تکان دادم.       

 ام؟یساعت چند ب-       

 ؟یشیم داریساعت چند ب-       

 معموال.   زمیسحرخ-       

  امیب  تونمیم جاست؟ن یتر از اباال ابونیخ هیم خونه یدونست یم ؟ی دار لهی. وسا یهشت ب-       
 دنبالت. 

 .آمدیحد مزاحمت از من بر نم ن یتا ا       

 . امیخاله م ن یفردا رو با ماش  یول ارمشیبرم ب دی. با خودمونه  یخونه نمیماش -       

 : د یساختمان کرد و پرس یبه پشت سرش و نما  ینگاه       

 ست؟ یتون ن خونه جا ن یمگه ا-       

 ... یخونه-        

را عقب   دمجنونیبلند ب یها . شاخهدمی خورده عقب کش کهیصورتم آورد که   ی دستش را جلو       
 دم.که تازه متوجه هدفش شدم و لبخند ز دیکش

 ممنون.  -       

 و ادامه دادم. میرد شد       

 یهنوز خونه  میکه برگشت  ی. از وقت دهیجاو یخونه گهیمادربزرگمه که فوت شدن و االن د یخونه-        
 منزل خودمون. دیا یب کردم یوگرنه حتما دعوتتون م میخودمون نرفت 

 سر تکان داد.         

 که انجام شد. دارهیمهم د کنهینم یفرق-       

 و در را باز کرد. د یقفل در را کش یو زبانه میستادیا       

 . نمتیبی فردا م-       
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 .کردمیاالن فردا بود و کارم را شروع م خواستی چقدر دلم م       

  رونی ب ینگاهش سمت موها  می. روبروستادمیچهارچوب ا انیداخل کوچه رفت و من هم م       
 شد.  دهیاز توربانم کش ختهیر

 با اجازه؟-       

  یرو یآورد. برگ کوچک  شیاجازه گرفته دستش را سمت سرم پ ی چه کار یبفهمم برا میا یتا ب       
 برداشت و سمتم گرفت.  دیافتاده بود از همان درخت ب میموها 

 ... یلی. خیخوشحالم که قبول کرد -        

 ا از دستش گرفتم.و برگ ر دمیخند صدای کوتاه و ب       

 . تونیهمراه یمن هم خوشحالم بابت انتخاب من برا -       

 از او اضافه کردم: دیبه تقل       

 ... یلیخ-        

را عقب گرد کرد، نگاه از صورتم   میدر که در آن پنهان بود  ی جلو ی متر کیداالن  ی گرید حرفی ب       
 سر تکان داد و حرکت کرد.  میبرا یرفت. نشست و با تک بوق نشیگرفت و سمت ماش 

دستم نگاه   یرفتم و در را بستم. به برگ کوچک تو اطیدور شود و داخل ح  یلیکه خ ستادمینا        
بود   یود. فکر کنم همکار خوببا آرامش ب شیقدر تمام حرکات و کارها کردم و لبخند پهن صورتم شد. چه 

 و کار با او سخت نبود.

در آن برگ کوچک  یچرا! حس خوب دانمی. نمامدیدلم ن  یول ندازمیب ن یزم یخواستم برگ را رو        
 از اعال نهفته بود. ییاهدا

م و  دادم و کنجکاو باغچه را دور زد  رییجهت حرکتم را تغ نگیدر سمت پارک کیبا باز شدن اتومات        
 میدست تکان دادم و مقابل پا  شی برا  نشیپشت فرمان ماش  دیجاو دنی.  با ددمیسرک کش نگیبه پارک

 داد. ن ییرا پا  شهیو ش  ستادیا

 جانم؟-        

 افتاده؟  یاتفاق-       
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 .گردمینه نگران نباش زود برم-       

رفتنش   کردمیچرا حس م دانمی. نمدمیرا مک نمیریلب ز یگاز داد و رفت. به عادتم هنگام نگران        
 مرتبط است!  ا یمیبه ک 

گرفتم و داخل رفتم. بابا   شدیکه پشت سرش داشت بسته م ی رفته بود و به ناچار چشم از در       
خواب و استراحت به اتاقش   یبرا دیایتا مامان ن  دانستمی و م کرد یاخبار گوش م ونیزیمقابل تلو

 . رودینم

. موقر  دمیاش را محکم بوستشکر جانانه بدهکارش بودم. از پشت مبل خم شدم و گونه کی       
 لبخند زد.

 شدم. اشرهیو خ ختمیر میهامبل را دور زدم و کنارش نشستم. تمام محبتم را در چشم         

 . تونمیکه باعث نگران  دیببخش ا ی بابا  یبگم مرس دونمینم-       

با لبخند انکار  خواستیم اشرهیت  یها لب  یروشنش پر از درد بود ول یها . چشم ام را فشرد شانه       
 کند.

 . یکنیکه درک م دونمیمنه. فقط نگرانم. م یتو آرزو یو خوشحال ت یموفق-       

 لب زدم.   دییبه تا        

 .  دونمی م-       

 لب تر کردم.        

به  یو استرس یوقت از طرف من ناراحت چیبرم که ه شیرفتار کنم و پ ی طور دمیقول م یول-       
 خانواده وارد نشه.

 .دیرا بوس امقهی ام گرد کرد و کنار شقدستش را دور شانه       

 مبارک باشه.-       

 .دمیدرآمدن احساساتم کش انیآرام از سر به قل ینفس       

 هشت. . ساعتکنمی و شروع ماز فردا کارم-       

 .  یموفق باش -       
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 بابا؟ -        

 منتظر نگاهم کرد.        

 ... میدرددل کن شدیوقت نتوانسته بودم... کاش م چینتوانستم سر صحبت را باز کنم؛ ه       

 دوستت دارم بابا.-       

بخواند شب ها را حرف  یلیاز نگاهم خ کهن یبرق زد. بلند شدم و قبل از ا شیها حس کردم چشم        
 گفتم و به اتاقم رفتم.  ریبخ 

که  یبروم؛ به جبران تمام پنج سال دنشیبه د شدیرا کرده بود، کاش م شیدلم هوا ی بدجور         
 نبودم تا بروم... 

. داخل  ختیپشت کمرم ر میرا هم باز کردم و موها  می توربان را از سرم برداشتم. سنجاق موها        
حالم بد   شکیرفتم، ب یم شیپ  ییهو کی یحس دلتنگ ن یدر ا دینبا  کردم،یفکر م دیتراس رفتم. نبا

رفتنش...  طور... نبودنش... رفتنش... چه اشیخال یفکر کردنم به جا  انیم میها مثل تمام حال شدیم
 چرا رفتنش...

 .کردمیکارم را شروع م ی پر از انرژ دیکردن و افسرده شدن نبود. من با  هیپلک بستم... نه، وقت گر       

خوب و سرزنده،   یها کنار آدم شدیکش آمد... م میهاپلک باز کردم، برگ هنوز در مشتم بود، لب        
 ها فاصله گرفت؟ از عذاب چه؟... کرد و از غم  یشاد زندگ

      *** 

         

به ساعت بزرگ دور مچ دستم نگاه کردم، راس ساعت هشت بود. لبخند زدم و پا به داخل         
 گذاشتم.  ویاستود

 با ورودم رهام به استقبالم آمد.        

 . میت د یاستقبال از عضو جد دیا ی... بیسام م؟یاعل؟ا مر ر؟یاومده! ام یک  دینیبه بببه -       

سن و سال  دختر هم  کیو  گریپسر د کیو  ریباز و ام یوجد آمدم. در اتاق از ذوقش من هم به       
 کردند.  یشروع به دست زدن کردند و ابراز خوشحال دنمیآمدند و با د رونیخودم ب
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 . یخوش اومد -        

 . یصفا آورد -       

 . یخوش اومد ممون یبه جمع ت-       

 به احترام سر تکان دادم  ن یو سام ریام یدست دادم و برا میرفتم و تشکر کنان به مر ش یپ       

 با اعال در آنجا مالقات کرده بودم رفت. ی سررهام سمت همان اتاق که ان       

 .اریب یچا  ینیس هیدمت گرم  ن یسام-       

 را از دستم گرفت و ادامه داد: ینیریش  یجعبه         

 جا صبحونه!  میبزن  ها ینیریش  ن یبا ا-       

 به در زد.  یاتقه        

 اعال آمد.  یصدا        

 . دییبفرما -       

تاپش بود و با ورودمان سر بلند  در حال کار با لپ زشیپشت م  یدر را باز کرد. اعال با اخم و جد       
 کرد.

 آهسته سالم دادم.       

 تاپ درش را بست.به لپ ی گریباز شد و بدون نگاه د شیگره ابروها         

 !  میتا سالم خانوم! چه آن-       

 سمتمان آمد. زیو از پشت م        

 مبل انداخت.  یرهام خودش را رو       

 !یدینشن میزن ی ساعته کف و صوت م هی-       

 . دیخند        

 و متوجه نشدم... منتها مناسبتش دمیکار هر روزتونه شن-       
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 اشاره کرد. یبه مبل       

 . یبه جمعمون خوش اومد-       

 ها جا گرفتند. مبل  یرو یتشکر کردم و نشستم. همگ       

 اعال رو به جمع کرد.       

 هست.  یکه معرف حضور همگ الیط-       

 دست باال برد. ری ام       

 .دارمونهید ن یبله دوم-       

 زدم. شیبه رو یلبخند        

 . خوشوقتم.رمیمن ام-       

 .طورن ی ممنون منم هم-       

 کرد.  یخودش را معرف  ینیریش  یباز کردن در جعبه  ن یح  میمر        

گروهم هم   یسرا. هم ترانهیو متوجه شدرهام صدامون زد فکر کنم اسمم  گهید  ممیمنم که مر-       
 . نمتیبیحتما م یهستم، باش ها یتو دورهم یامروز کار داشتم اومدم ول ام،ینم  جا ن ی ا ادی. زستی تاریگ

 .الامی. من هم طزمیخوشوقتم عز-        

 به اعال کردم. ینگاه       

 . دنیرو کش میزحمت معرف انیعل یآقا -       

 اعال اخم کرد.        

 ال؟ی. هوم طمیاخانواده هیمه . هگهیخانوم و آقا نم یبه کس یکس  نجا یاعالام. ا-       

 ام گرفت. . خندهتو هم راحت باش یعنی شوندیو پ پسوندیب یالیط ن یا        

 چشم اعال. -       

 به دست داخل آمد.  ینیس ن یسام       
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 باهاشون.  یشیپنج نفره هم دارم بعدا آشنا م میت هی. الی ط نمیمنم سام-       

 رهام اضافه کرد.       

 ساخته. ن یو سامشمحشر اعال رو همه یاهنگا  هی قیمهندس موس-       

 . دیاز دهانم پر       

 اهنگاتون حرف ندارن.-       

 کرد.  یمیبه دست تعظ ینیس       

 !  دیداد هیکار آخرم رو اصالح  دمیواهلل شن دیدار اریاخت -       

 . دمیلب گز        

 جسارت کردم.-        

 را برداشت. شیاعال چا        

 من! لی. به جا و باب میخوب کرد -        

 . د یخند ن یسام       

 .کنمیم یتالف یو معذب نکن به زوداصال خودت  میدیهمه به هم نظر م جا ن یا-       

 گذاشت و بلند شد.  زیم یخورده رو مهیرا ن  شیچا  می. مردندیجمع خند        

 د؟یندار ی ها من برم. کاربچه-       

 هم بلند شد.   ن یسام       

 امروز؟ یا یها منتظرمن. اعال نممنم برم بچه -       

 .امیچرا عصر م-       

 کارو.  بندمیخوبه تا عصر م -        

 و رهام هم بلند شدند.  ری ام       

 دومش مخاطبم قرار داد.  ین یریبرداشتن ش  ن یح  ری ام       
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 شدم برم سر کارم. میتنظ می. االن تنظافتهیممنون. من قند خونم زود به زود م ینیریبابت ش -       

 نوش جان. -       

 بود و حالم در کنارشان خوب شد.  یجمعشان پر از شور و سرزندگ         

 برداشت. زش یم یتاپ اعال را از رورهام لپ       

کردم  کسی . من یگزیدارم برا جا  گهی. چند تا سکانس دکنمی. درستش مومدهیخوشت ن   دمیفهم-       
 . ن یبب ارمیم

 تموم شه؟  ا یآخر رو عوض کن. مگه قرار نشد آخرش لب در کهیاون ت-       

 .کنمیحله درستش م -       

 رفتند اعال بلند شد.  رونیکه ب یهمگ       

 ؟ ی. موافقن یسر تمر میخب بر-        

 بله. -       

 نشست. میبرداشت و روبرو زیم  یاز رو یبرگه ا       

 رو بخون. دمیکه دورش خط کش کهیت ن یا-       

 برگه را از دستش گرفتم.       

 بدم بهش؟ تمیر-       

 . یکن حفظ ش  ینه روخوان  -       

 کردم:  اشیلب تر کردم و روخوان         

 مگه ی شک دار رهیجونم واسه تو در م-        

 مگه   ی ذاریتو م رمیمن برم گ         

 ی حسه دل باختگ ن یدو طرفه ست ا       

 ؟یحفظ شد  ن یآفر-       
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 به سه مصرع انداختم و سر بلند کردم.  یاجمال ینگاه       

 مگه ی شک دار رهیجونم واسه تو در م  -       

 مگه   ی ارذیتو م رمیمن برم گ         

 ی حسه دل باختگ ن یدو طرفه ست ا       

 با لبخند ابرو باال انداخت.       

 .ن یآفر-       

 گذاشتم. زیم ی برگه را رو       

 ؟ی اخوندنم دقت کن. آماده تمیو ر ها ریتو به تحر خونمی من م-       

 اضطراب گرفته بودم.  یسر تکان دادم ول دییبه تا        

بودم  دهید شیها پیدر کل داد یتکان م با یو ز تمیرا با ر شیها شروع به خواندن کرد. دست        
 . آمدیخوشم م

 بدهم.  شی هابه لب شیها کردم حواسم را از دست یسع کردم،ی تمرکز م شی صدا یرو  دیبا        

 ت:ذهنم را معطوفش کنم گف میا یو تا ب  دمیجنب ر ید       

 خب حاال تو بخون.-        

 و از دست خودم حرصم گرفت.  دمیلب گز        

 ابرو باال انداخت.        

 ه؟ یچ-       

 ؟یخون یم گهیبار د هی-       

 شد.  ی جد        

 ؟یا. آمادهخونمیهوم؟ ده بار هم الزم باشه م-       
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سر به هوا   د ینگو ی اول کار ن یکه هم کردمی حواسم را جمع م دیبار با ن یدم و بازدم کردم. ا ینفس       
 . واقعا هم نبودم مطمئنا از استرسم بود که حواسم پرت شد.و خنگ است 

 بله. -       

 دوباره خواند.       

 بخونم باز؟  ا یخوبه؟ -        

 نه فکر کنم متوجه شدم.  -       

 پس بخون. -       

 فمیضع دی. کار من خواندن بود. ابهت صدا و شهرت اعال نبا شدمی معذب م دیلب تر کردم. نبا         
 .کرد یم

 جونم واسه... -        

 ... دوباره بخون.رهی... جونم، واسه تو در من ی. ببالینه ط-       

 صاف کردم. نهیس صدایب یارا خوردم و با سرفه میچا  یته مانده        

 مگه...  ی شک دار رهیجونم واسه تو درم-        

. . صدات لرز داره و ته حلقتهرونیبده ب تنهینگاه کن صدا رو از ته س الیهوم بهتر شد. ط-       
 ؟ ی استرس دار

 کم. -       

 لبخند زد.        

 نداشته باش. بخون.-       

 شته باش. ت شده! گند نزن. درست بخون. استرس ندا چه الیپلک بستم. ط       

 طور خواندم:پلک باز نکردم و همان       

 مگه...  ی شک دار رهیجونم واسه تو درم-        

 دوباره... -       
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 کن... یسع الیط یوا        

 جونم... -        

 .تنهیبکش از ته س قیسه بار نفس عم -       

 پلک باز کردم.       

 خراب کردم؟-        

 اخم کرد.        

 ؟یجا زد -        

 سر تکان دادم.       

 نه.  -       

 نفس بکش...  -       

 را بلند کرد. شیصدا        

 .اریرهام؟ رهام؟ آب گرم ب-       

 بدهم. رونیب امنهیکردم نفسم را از ته س یسع       

 سر و دست تکان داد. میبرا طنتیداخل آمد و با ش  ینیرهام با س       

 خداقوت. -        

 مثل خودش لب زدم:        

 .ی مرس-       

 آهسته نجوا کرد.       

 نکن.  یست یرودربا  یبکش غیاز دستش ج یخواست -        

 زد: شیاعال با شماتت صدا       

 رهام!-       
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 خندان رو به اعال کرد.        

 نگفتم که!  یزیچ-       

 رفت.  رونیب       

 از اب گرم رو بخور. کمی-       

 حرفش را گوش کردم.       

 حاال بخون.-       

کرد و  ییگرفت و خواندم و راهنما  رادیخواندم و خواند و تکرار کردم و ا ی بار یس ستیفکر کنم ب       
 خواندم و خواندم و... 

 . دوباره بخون.یعال ن یآفر-       

 مگه... ی شک دار هریجونم واسه تو درم  -       

 لبخند زد.        

 .رهیم درمشک ندارم جونت واسه گهید بارن یا-       

 زد. یا. تک خندهدندیبا هم باال پر م یهر دو ابرو       

 و پر از احساس!  یعال  -       

کالمش  تیام. البته بماند که جدبود که حس کار را درست و خوب ادا کرده  ن یاهان! منظورش ا       
 ام گرفت. اول به اشتباهم انداخت. خنده  یدر وحله

 .کنمیساعته دارم تالش م هیمصرع  هیسر  شهی بلدم. باورم نم کردمیسخت بود. فکر م-       

 شهی. تا حاال هممیسازیم میکن که ما دار فکر ن ی. به اوقتچ ی. جا نزن هیبااستعداد یلیتو خ -       
  یخوندن راحته. ساختن سخته... ول  یکپ ی. ولیهم خوند یعال شمیها. منکر نماز خواننده یخوند یکپ

 .یرسیبه حرفم م ی لذت بخش. به زود

       **** 
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خوب   یودم؛ برا . ممنونش ببردمیم شیخاله را برا ن یماش دیکردم، با  یخداحافظ  هیاز اعال و بق       
بود،   دهیبرنامه چ کی شیخاطرات، هر روز برا الیکردن حال مامان و غرق نشدنش در منجالب فکر و خ

  دیو با  خورد یم نادامامان به درد همان کا یها لباس گفتیامروز هم قرار بود به مزون لباس بروند، م
 کند.   هیمد روز ته  ی مانتو و روسر ن یچند

بودند که  امدهین  دیبابا و جاو یرا با تشکر به خاله برگرداندم. ناهار آماده بود ول نشیماش  چییسو       
. ساعت چهار با اعال و گروه  اورمی را ب نمیسروش کند. وقت داشتم که به خانه بروم و ماش  زیم یآلما رو

 آهنگ قرار داشتم.  کیسر ضبط موز ن یسام

 یاو مجبور شوم با آوردن اسم خانه یرویبپرسد کجا م مد ی ... ترسدمیاز مامان اجازه نگرفتم، ترس       
متوجه  نمی حالش را دگرگون کنم. گرچه با آوردن ماش  خواستیکه انگار دلش فراموش کردنش را م

 .افتادی گذرش به خاطرات م رترید دیفهمیم  رتریبود، د یاهم لحظه یالحظه یول شدیم

 شدم.  ادهیپ یاز تاکس       

امان کمرم خم شد. من فراموش شده و نشده  یغصه ها  ریخانه ز دنیدست خودم نبود که با د       
نبود،   یشهر بنا بود شدن  ن ی خانه در ا ن ی... تا ایخودیکه آن روز را فراموش کنم، زور ب زدمیداشتم زور م

کرد. با   ریرا با هم درگ هانمو حلق و د ی معده و مر  یدیدر کار نبود، به خدا نبود... تهوع شد یایفراموش 
 ... میرا هم با خود نبرد  مان یها لباس یخانه حت  ن یآمده بودم! ما از ا نم ی دنبال ماش  ی چه فکر

پر نقش و نگار  یپر از اشکم به در مشک یها کمرم را وادار کردم صاف شود و از پشت چشم        
 شدم.  رهیامان خخانه

و رفت   دیبه هم کوب ی در را طور ن ی که اشکان ا ی .. کابوس روز.دیدیداشت کابوس م میها چشم        
 خانه را لرزاند... یها کل ستون اشانهیچفت شدن وحش یکه صدا

 کرده بودند!  اششه یش        

 میها چشم  یترسناک جلو لمیف کیام مثل  به سر و کله ختنشیو فرو ر شیها شهیخورد شدن ش         
 شدن در...  دهیزنده شد، زنده تر از کوب

خود   نکهیبندم گذاشتم، هنوز درد داشت، نه ا مچ  یدستم را رو اریاخت ی و ب دیکش  ریمچ دستم ت        
 .  دیکشیم ریت فمیبند ظرمچ ریزخم درد کند، نه.. درد خاطراتم بود... خاطراتم داشت ز

 کرده بود. شهیحتما رحمان در را ش        
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 رفتم...  ش یپ       

کج و   میهاکه قدم گذاشتمیالخ پا مسنگ  یانگار رو یناهموار نبود، آسفالت صاف بود ول میپا  ریز       
 معوج شده بود. 

 ی دارهیسرا تییرحمان هنوز ساکن سو کهن یحدس ا واریدر و د ی زیاز برق تم ی نداشتم ول دیکل       
 خانه است مشکل نبود.  ن یا

و بغض   دمیکش قیعم یحالم را خراب کند. نفس واریمشت سنگ و در و د کی  گذاشتمی م دینبا        
آداب  یآرام، از من مباد شهیبود، از من هم دی. از من بعدمیرا فحش دادم و محکم در را کوب امیلعنت 

 شود. چیه نم یها کوبش انیاشکان م دنیدر کوب یقدر محکم در بزنم که صداآن خواستیدلم م یول

 ... یمگه؟ نزن شکوند یسر آورد  ه؟یک  ه؟یک-       

 .دمی رحمان بود. از در زدن دست کش یصدا        

 .زدمیحرف م دیام نکرده بود با تا بغض خفه       

 من... منم رحمان. -       

 .ختندیفرو ر وقفهیب شی ها اشک دنمیدر چهارچوب با د چارهیمرد ب  ریدر باز شد و پ       

 دخترم... -       

 . د یفقط لبم لرز یکردم لبخند بزنم ول ی جلو رفتم و سع        

 سالم.  -       

مزخرف را از خودم دور کنم. با سرعت   یها کردم محکم باشم و حس یراه افتادم و سع اطیدر ح        
 شد. میپا هم

 ...  هاتونیفقط کار شماست شوخ  دن یکوبمدل در  ن یا زدمیحدس م دیبا -       

 بد را از سرم پراند...  یکه هزار خاطره ی قدر جدآن یجد یلی بود خ ینبود... جد یشوخ       

 د؟ یبمون  دیدخترم. اومد ی . خوش اومدریبخ  ادشی... -       

 خونه با باباس.  نیبرگشتنمون به ا میتصم دونهیمن خبر ندارم رحمان. بابا م-       
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 الدن خانوم؟ ا یبا خسروخان  -       

 شده با مامان بود نه بابا... خراب ن ی سکونتمان در ا میتصم گفتی نگاهش کردم... راست م ج یگ        

 دستم را به هوا پرتاب کردم.  حوصلهی ب       

 رو ببرم. سر جاشه؟  نمی! اومدم ماش کنهیم یچه فرق-       

 . نگهی. تو پارکالخانومیبله ط-       

 افتاد.  ش یپ       

 .دیی. بفرما کنمیدر رو باز م-       

 پشت فرمان نشستم.  نگیو با باز شدن در پارک دم یکش رونیب فمیرا از داخل ک  چمییسو       

 ن؟ ی دم کنم خانوم؟ عجله دار یبراتون چا -       

 . کردمیرد و غصه فرار ممدفن د ن یاز ا دیهم عجله داشتم. با  یلی عجله داشتم، خ        

  نموی. تو برو دنبال کارات در رو هم چهارطاق کن که ماش گهیوقت د هیعجله دارم رحمان. باشه -        
 ببرم.

رفتار   ،ی از سر وفادار اشیدلتنگ یها شده بود، در برابر اشک ر یبا گفتن چشم رفت. او هم پ       
 ود.نداشتم. دست خودم نبودم حالم دگرگون ب یدرست 

 را چرخاندم. استارت نخورد. دوباره چرخاندم.  چییسو       

 .شدیچه بد صدا شده بود. روشن نم یلعنت         

بعد از پنج سال روشن شدنش   ،یآمد جا ن ی چطور تا ا الیط یفرمان گذاشتم، وا یرا رو امیشان ی پ       
 فکر نکرده بودم. شینجا ی. به ادیطلبیمعجزه م

 خانوم.-        

 .دمیکش ن ییرا پا  شهیسرم را بلند کردم و ش        

 جانم؟-        

 سر خم کرد.  یاطور دلسوزانه کی       



 غم تماشا ندارد

95 
 

 شده؟ ی زی ساعته در رو باز گذاشتم... چ هیدخترم -       

 سر تکان دادم.       

 . برمشینم شهیدر رو ببند روشن نم-       

 را جواب دادم. یرفت و گوش  ینگاه از صورتش گرفتم و با مکث کوتاه  امیصدا درآمدن گوش  با به       

 جانم مامان؟ -        

 ؟ یی. کجا زمیسالم عز-       

 شدم.  رهیخ میرو  شیپ اطیبه ح        

 اطالع ندادم. د یاومد ببخش شی پ ی . کاررونم یب-       

 ؟یایناهار نم یفقط برا زمیراحت باش عز-       

 گرسنه نبودم، حالم هم مساعد نشستن در جمع خانواده نبود.       

 . امیجان. کارم تموم شه منوش دینه مامان شما بخور-       

 باشه مواظب خودت باش.-       

 چشم. -       

نه من و رحمان  شدیبود، نه معجزه م دهیفا یرفتم. ماندنم ب ن ییپا  ن یرا چنگ زدم و از ماش  فم یک        
 .میآورد یسر در م ن یماش  ریو تعم یکیاز مکان 

صفحه از   یو روشن شدن اسم اعال رو  یگوش  یخوردن دوبارهبا زنگ یول دمی را کش فمیک  پیز       
 . ستادمیحرکت ا

را داخل نبردم.  میپاها  یاش نشستم ول یرا نبسته بودم و دوباره کج در صندل ن یهنوز در ماش        
 صاف شود.  میکردم تا صدا یاسرفه

 سالم. -       

 سالم خانوم. کی... سالم. علدیی. نه الو نه بله نه بفرما یدیو مچه جالب جواب تلفنت-       
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دارد. مثل   رهیصندوق آرامش ذخ کی شیشد و از ذهنم گذشت در صدا میها لبخند نقش لب         
 که خواننده نشده بود! خودی نه مثل نوازش... ب ا ی ییالال

 ؟یخوب-        

 ن؟ یممنون. شما خوب-       

 جواب داد: ی پرانرژ        

  چیپ کمی ش؟یکن دایپ یتون یم نمیگفتم زنگ بزنم بب یول الی. آدرس رو برات ارسال کردم طیعال-        
 .چهیدر پ

قدر هم سخت باشه  چههر  امیم یبا تاکس یکجاست ول دونمیچک نکردم نم ومیهنوز گوش -       
 . کنهیم دایراننده پ

 دنبالت؟ امیب -       

 ممنون.  امینه اصال! خودم م-       

 فرمان گذاشتم و ادامه دادم: یدست آزادم را رو         

بعد از پنج سال  هیعیهر کار کردم روشن نشد. فکر کنم طب یراه بندازم ول ونمی... اومدم ماش -       
 سکون.

 ؟یا. االن خونهخوادیهم م یاساس سیسرو هیخوابونده و  ی حتماال باترا-       

 خودمونم...  یآره خونه -       

 ام گرفت.خنده        

 بلکه معجزه شه. نمیبستم به فرمون ماش  لیدخ-       

 موج خنده برداشت. شیصدا        

دنبالت.  امیآدرس بده م یاستراحت کن یخوای. اگه نمیکیبره مکان  دیچرا دختر خوب، با  لیدخ -       
 ها. و بچه ن یسام شیپ رمیدارم  م

 .شمی. مزاحم نمامیخودم م یاستراحت که نه ول-       
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 .هیکی رمونیمس ،یست یمزاحم ن -       

 خودم. امیم دیی. شما بفرما ی جورن یآخه سختمه ا-       

 .ستین اصرار  یجا   گهیخب، اگه با من سختته که د یلیخ-        

 و هول گفتم:  دمیلب گز        

 نبود.  ن ی! منظورم اهیچه حرف ن یا -       

 پس منتظر آدرسم. فعال. -       

 بیخانه از عجا  ن ی ام در ادوباره دنیام گرفت. خندتماس را قطع کرد. از خلع سالح شدنم خنده       
 بود! 

 . و ارسال کردم امیپ یمهیضم 《ممنون》 کیو   پیآدرس را تا        

 کند.  نمی به حال ماش  ی فکر کی گفتمیم  د یبه جاو دیبا        

نشسته بود. کاله کپ  نشیدر داخل ماش  یو به کوچه رفتم، جلو یبا تماسش از رحمان خداحافظ       
 شناختمش.   یاز صورتش را پوشانده بود ول یمیبزرگش ن  ی دود نکیسرش بود و ع یرو یمشک

 . دیت ببخشباعث زحم-       

 به کنارش اشاره کرد و تشر زد:  یساختگ یرا برداشت و با اخم نکشیع        

 باز گفت!-       

 را دور زدم و کنارش نشستم. ن یبا لبخند ماش        

 .رهیت ی بودند، دود ی . همه دوددیرا باال کش اششه یش        

سرخ شده بود، تا به خودم بجنبم و  امهیشد، حتما به خاطر گر قیدق میهاچشم   یلحظه رو کی        
 را حرکت داد. نشیقاب کرد و ماش  شیها چشم  یرا رو نکشینگاه بدزدم ع

 ی دعوت مهمون مناسب نبود، پنج سال یتعارف نکردم داخل. اوضاع خونه برا دیببخش-       
 مونده و پر از گرد و خاک شده. استفادهیب

 جرات نکردم به داخل خانه بروم...   یمن حت         
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 .ادهیفرصت ز-       

 فرصت...         

 فرصت...         

 فرصت...        

 دردمندش شد...  ی ذهنم پر از صدا        

 ... خواستی فرصت م       

 فرصت...         

 فرصت...        

 لب باز کردم شی فرار از صدا ی برا       

 ؟یحرف بزن  شهی م-       

  انیب صالیاست  یاز رو دیو شا  ارادهیکه ب یانگاهم کرد، خودم هم از خواسته دهیباال پر  یبا ابروها        
 انکار نبود. یبود که زده بودم و جا  یحرف یکرده بودم متعجب شدم ول

 گذاشت.  شیپا  ی و رو  دیکش ن یی پا  اشینیب ی را از رو نکشیع        

 ال؟یط یخوب-        

نگاهش فراتر از  یهمکار بود... ول کیبودنم در کنارش معذب شدم، اعال فقط  ن یاز ا       
 کی دیو شا  یمیبودن و نبودن بود، راحت بود، صم ا یمن در حرف زدن و نزدن  یها ی کارمالحظه

 .میهاست دوست انگار سال زد یو حرف م کرد ینگاه م ینه حتما دوست بود، طور دیدوست. شا 

 ال؟ یط-       

 پلک زدم.       

 تا ذهنم آزاد بشه.  دیفقط خواستم حرف بزن   د یخوبم. ببخش-        

 باعث آزارته؟ یزیچ-       

 دادم.  مانیرو شینسبتا خلوت پ ابانینگاهم را به روبرو و خ       
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 اون خونه... -       

با  یه در حد دو جمله، حت شد یحت  خواستیشدن م ز یها پر بودم که دلم لبرقدر از نگفتهان        
سوم شخص بود نه مفرد و   رمیضم کرد یرفتار م یمیکه صم ییکه هنوز در حرف زدن با او ییاعال

 ..راحت.

 دعوتت نداشته باشم به اونجا.  یبرا یو فرصت  میساکنش نش  وقتچیه دیشا -       

 من آدم ادامه دادن نبودم. یسکوت کرد ول       

 چرا؟ -       

 و دلم باز هم جواب دادن خواست، هر چند کوتاه و در لفافه...  دی پرس       

 س...وحشتناک کشنده یلیها خآدم یبعض یخال یجا -        

 من اصال درددل کردن بلد نبودم. دوباره سکوت کردم.         

 .فهممی م-       

 مشابه؟  یاز تجربه ا یبود  شیاز شعور باال فهمش د؟یفهمیم        

 من هم منعکس شد.  یها لب  ینگاهش کردم. لبخند زد و انگار لبخندش رو       

 حرف بزنم؟ یخب گفت -        

 ام گرفت.خنده        

 .کنهیو پر مبخشه و ناخودآگاه ذهن آدملحن صداتون آرامش-       

 باال رفت. شیابرو یتا        

 ! دونستمی! نمیفیچه تعر-       

 .دمیو کمرنگ خند صدای ب       

 .  ادیخنده به صورتت م-        

 چشمک زد.        
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 سپاس گفت. نشد که لبخندم را جمع کنم.   فی را با تعر فمیتعر       

 ؟ یزن یسنتور م-       

 د؟یدون یاز کجا م-       

 از سنتور زدنت نشونم داد.  یاقهیدق هی لمیف هیرهام  شیچند وقت پ-       

 ام به اشتراک گذاشته بودم.آمد. خودم در صفحه ادمی       

 . تارمیعاشق گ   یآره ول-       

 سازها عاشق کدومشونم؟ یمن تو یاگه گفت -       

 نداد و شانه تکان دادم. جه ینت  یرا در ذهنم مرور کردم ول شیهافکر کردم، مصاحبه یکم       

 ؟ یچ-       

 . ینِ  -       

 بند...هفت ین  ،یبودم، ن  ین  یپر از زندگ  یمن هم عاشق صدا        

 ؟ یزن ی م-       

 ! شیاهوم. از نوع فوق حرفه-       

 کرده بود.  میو جالب بود که به کل از آن خانه جدا  دیخند        

خونه نبوده پس ناهار  یکس ی ! گفت ؟یتو ناهار خورد  نمیبب سا ی... وایجا  هی برمتی روز م هی-       
 . ینخورد 

 .  ستمیگرسنه ن -       

 .دادمیش رو مکه داشتم وعده ییجا االن ببرمت اون ن یانگار قسمته هم -       

 نه آقااعال... ی وا-       

 کرد.  د یتاک        

 اعال! -       
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 .ستمیمن واقعا گرسنه ن -       

 ام. نهمن گرس یول-       

 سالح شدنم توسط اعال... دوباره خلع       

 ها منتظرمونن. و بچه  ن یسام-       

  ینیری. ش میر ی. بعد از ناهار مستیالزم ن  یلیحضورم خ دنیها کار خودشون رو انجام ماون -       
 با تو بود ناهارش از من. چطوره؟  مونیهمکار

 ود... !؟ خوب بود، بهتر از خوب بگفتمیچه م       

 خوبه.-        

 برگرداند. اشینیب ی را رو نکشیع        

 دختر خوب. ن یآفر-       

بلندش را  یسرش محکم کرد و لبه  ی. کالهش را رومیشد ادهیرستوران پارک کرد و پ ی جلو        
 اش کرده بود.با آن کاله کپ بامزه اشیو شلوار مشک یمداداسپرت نوک  زی. بولدیکش ترن ییپا 

 به در رستوران کرد. یااشاره ی پرانرژ        

 گرفتم. ادیزدن رو  یرستوران ن  ن یا یمن تو-       

 تو رستوران!؟-       

 برات بگم.  ا یهوم. ب-       

سه ظهر بود و رستوران خلوت.   کیبا دست راه باز کرد و در کنارش قدم برداشتم. ساعت نزد        
  یبه چشمم نخورد و فقط ملود یقیو آالت موس یاز نوازندگ  یا. نشانهدینگاهم دور تا دور فضا چرخ

 . ی مدرن و امروز  زیدر فضا در حال پخش بود. همه چ یمیمال

 دنبالش.  عیو من هم مط رفتیسالن م یسمت انتها        

 صدا زد:  ی باز مهیپشت در ن        

 خان؟ ق یتوف-       
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 اومدم باباجان! -       

اعال گل از گلش شکفت و مردانه  دنیآمد و با د رونیحدود پنجاه تا شصت ساله از اتاق ب یمرد         
 . دندیهم را در آغوش کش

 مرد خوش آواز! ییدایپکم -       

 تار بودم. شرمنده.گرف-       

 نگاه مرد سمتم برگشت، بالبخند و مهربان...        

 ؟یشینکنه شما گرفتار -       

 . دیمتوجه منظورش شدم و سر باال انداختم و همزمان با واکنش من اعال با صدا خند        

 هنرمند و بااستعداد. دمهیرحمته! همکار جد الیط-       

 همکار. یالیط یبه خوش اومد به -       

 ممنون. -       

 کرده اونم اون باال. یمیدست کر هی یدلم هوا خانق یتوف-       

 .دادیاش نگاه کردم. داشت سقف را نشان مبه جهت اشاره       

 : دیدست اعال داد و رو به من پرس ی دی کرد و کل بشیدست در ج خانق یتوف       

 ؟ یمیهمکار هنرمند شما هم کر-       

 بود! یی چه غذا گرید یمیبه اعال نگاه کردم! کر        

 کرد. خانق یرو به توف یاخندهاعال با تک       

 کنه.  ی که با اشتهاش باز اریب یمی ش نبود به زور آوردمش. کرگرسنه  الیط-       

 اومدم.  دیبر-       

 .میاشاره کرد و راه افتاد ی داخل اتاق که برگشت اعال به در       

 ه؟ییچه غذا  یمیکر-        
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نام  سگهید زیچ هیطعمش  گن ی. میمیرو گذاشتن کر قیتوف یها یها اسم کباب سلطان بچه-       
 .شهینام خانوادگ  یمی. کرطلبهیرو م قیتوف یاختصاص

 ام گرفت.خنده        

 نام هم کار رهام بوده؟  رییالبد تغ-       

 . د یبا صدا خند       

 .شی! خوب شناخت قا یدق-       

 شدند.  انیها نماباز کرد و پله  دیقفل در را با کل       

 . ینیاز بهشت رو بب کهیت هیباال که قراره  میبر-       

  میرو شیپ یمنظره دنیپاگرد که رد شدم از د چیپله گذاشتم و باال رفتم. از پ  ی کنجکاو قدم رو       
 دهانم باز شد.

 !جا ن یشنگه اچه ق-       

 .ستین  چکیکه اسمش بهشت پ یالک-       

  بانشهیو سا  ها هیمحصور شده بود. دو تخت بزرگ مفروش که پا  ها چکیپ انیبزرگ که م ییفضا        
 رنگارنگ... یها دانآب و گل  یبود. فواره چکیپ یها از شاخ و برگ و گل  دهیهم پوش 

 قشنگه.  یلیخ-        

 بود.  بخشیهم مطبوع و انرژ  شیهوا       

 به وجدم آورد.  یچند پرنده بلند شد که حساب یپا که به بهشت گذاشتم صدا       

 ه؟ یچ یصدا-       

 بلبل. -       

 و آواز خواندن بودند. ی ها آزادانه در فضا در حال بازاش نگاه کردم. بلبلبه جهت انگشت اشاره       

 رو! ا نیا ی وا-       

 ساختمان نبود. کیاز   یواحد هیشب یداشت ول یاشهیبه سقف نگاه کردم، سرپوش ش        
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 پشت بوم رستورانه؟  جا ن یا-       

تر و موقرتر آرام یاش گرفته. کمخنده رمیکردن و تحسر تکان داد. حس کردم از ذوق  دییبه تا        
 شست.اش نشستم. آمد و کنارم ن ها رفتم و لبهسمت تخت

 ؟ یگرفت  ادی زدن  ین  جا ن یا-       

 تخت. ن یهم ی آره رو-       

 خان؟ ق یاز توف-       

 . یهوش با  یلیخ-        

 اشاره کردم. طیبه مح       

 .گه یدست هنرمند پنهونه د هی  شکیفضا ب ن ی ا یکه! پشت سازنده خوادیهوش نم-       

 یو به پشت  دیکش شیبه موها  ی دست  تخت گذاشت یرو  نکشیکالهش را برداشت و همراه ع       
 داد. هیتک

 .ن یراحت بش اریو دربکفشات -       

 خاطرات بابا گفتم:  ادیحرفش را گوش کردم و به        

 . گهیها از خاطراتش با مسافرا موقت  یلیپدر منم قبل از ازدواجش رستوران داشته. خ-       

 بود و ادامه دادم: امرهیخ  دنیمشتاق شن        

  یمسافر بودن و برا شه،یجا هم با مامانم آشنا مهمون یجاده چالوس اکبرجوجه داشته. تو  یتو-       
تهران و موندگار   ادیم ی خواستگار ی تاده بوده. بعدش هم براصرف غذا گذرشون به رستوران بابا اف 

جا و همون خرهیم کیسهام کوچ هیمادرم   یخانوادگ  یکارخونه یو تو فروشهیو م. رستورانششهیم
 . شهیمشغول م

 زنه؟ یبه سرش نم ی دارهوس رستوران وقتچ یه-       

 یوگرنه عالقه دادهیادامه م تیبوده که به طبع ی داررستوران شونینه فکر نکنم. شغل خانوادگ -       
 پشتش نبوده.  یخاص

 تمومه. گهیماجرا بشه د یعشق هم که قاط-        
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 . دمیخند        

 .  دونمینم دیشا  -       

 .دونمی من م-       

 : دمی نشدم و پرس طنتش یمتوجه ش         

 و.کنار خوندن ی ... بذاری. نخونیلیبه هر دل دونمینم  ؟یروز از خوندن دست بکش هیممکنه   -       

 اشاره کرد. ن ییبه پا        

 ؟ینشناخت وق یتوف-       

 شانه باال انداختم.       

 ه؟ یآدم معروف-       

 لبخند زد و شروع به خواندن کرد...         

 وز و شب در هوايت بي قرارم ر -       

 سر ز پايت برندارم روز و شب        

کردم  یخوان اش را همبود و ادامه  ی میآهنگ قد کیبودم، حفظش بودم.  دهیترانه را شن ن یمن ا        
 اوج داد.  شیو اعال خوشش آمد و به صدا

 روز و شب را همچو خود مجنون کنم-       

 روز و شب را کي گذارم روز و شب        

 ش روحتما خواننده شیخون یخوب م قدرن ی ا ی. وقت ن یآفر-       

         

 . یشناسی هم م       

 م؟ ینع-       

 سر تکان داد. دییبه تا        



 غم تماشا ندارد

106 
 

 .  مهینع قیتوف -       

 ابرو باال انداختم. زدهرت یح        

 !؟یگیم  یجد-        

 مردم؟ نیگمنام شد ب ی جورن ی و گذاشت کنار و اکنم چرا خوندن فیبرات تعر یخوای هوم. م-       

 .خونهیهاست نم تعجبم چرا سال رهینظآره حتما. اتفاقا صداش کم -       

  یآهنگشه. بعدشم که برا ن یدرواقع آخر یعنی م،یو خونده نعآهنگ ن یا شیسال پ یحدود س -       
 دهیدختر رو از دست اشرار نجات م  هی اتیعمل هی یزاهدان. اونجا تو فتهیم شیان اجبارگذروندن دور

طول  تمومکه تو  شهیم ن یبه اون دختر. ا بازهیو مبرخورد دلش  هینگاه و  هی یو همون وقت تو
و   خورهیم  تیمامور هی باز  کهن ی تا ا دارهیشون برنم و کوچه دست از اون دختر و خونه گهیخدمتش د

کوچه   نهیبیو م  اری یخونه رهیم گردهیبرم یلب مرز وقت  رن یاز زاهدان م مشونیحدود دو هفته همراه ت
داره،  دنیشن میخود نع زبونقصه از  ن یش رو شوهر دادن... او دختر مورد عالقه دنیکش سهیرو ر
تو مراسم که برا عشقش   رهی... خالصه مشیحس و حالش تو اون لحظه و حال و احوال عاشق فیتوص

. پدر دختره دشمن داشته و شهی م  ی ریکنه. همون شب وسط مراسم درگ یبخونه و باهاش خداحافظ
 وارشیهم اون وسطا دست  میعتو مراسم و ن  زن یریبودن دوباره م دهیو دزد بار دخترشون هی همونا که 

کنار و  ذارهی م بوسهیرو م یخوانندگ و  کنن یتهران و با هم ازدواج م ارتشیو م دهیم شیو فرار رهیگ یم
رو با اون دختر شروع   شیزندگ  شناختنشیکه م ییآدما  یدور از همه  دیجد یبا اسم و شناسنامه

 . کنهیم

 دختر اونم شب عروسش!  دنی! دزد ی پر از اضطراب یچه زندگ -       

 . دیخند        

کشته  ی داماد اجبار  شهیاز اون شب و متوجه م ارهیکه خبر ب رهیم یمدت بعد پنهون  هی. قا یدق-       
 ازشون خبر نداره. یهم از اون شهر رفتن و کس چکیپ یشده و خانواده

 چک؟یپ-       

برده بود که با تموم   ی رو جور میکه دل نع ی. همون دختر بلوچمهی. اسم همسر نعچکیهوم. پ-       
 و داشته باشه.که به خوندن داشت گذاشتش کنار تا عشقش ر  یاعالقه

 .هی هند لمیف هیشب-       
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 به اطرافم اشاره کردم.       

 ... چک یهمه پ ن یا-       

من  یقاطع بگ شهینم وقتچیرو بهت گفتم که بگم ه قیتوف یزندگ  ی... قصهچکیبه عشق پ-       
  یاجبار برا هیبا  ترن ی ریش  ن یگزیجا  هی. کنهیم دایپ ن ی گزیجا  ی. گاهدارمیبرنم قمیهرگز دست از عال

 داشتنش...

 درسته. -       

 آمد.  مانیسفارش یغذاها  یبزرگ حاو ینیبا س خانقیجواب دادن لب باز کرد که توف ی برا       

 خودم کباب کردم براتون. یسفارش یشد ول  رید کمی-       

 را از دستش گرفت. ینیاعال بلند شد و س        

 .میزحمتت داد-       

 د؟یالزم ندار ی زیمهمون رحمته. چ-       

 ! تاجازهیکردم ب ی کار هی من  خانق یتوف-       

 با لبخند پلک بست و باز کرد. قیتوف       

 .دونمیم یکن یتو اشتباه نم-       

 کش آمد.  شی ها اعال برق زد و لب  یرهیت یها چشم        

 ت از طالست. گفتم حنجره الیبه ط-       

 اش زد. با آرامش به شانه قیتوف       

 ... ی. خوب کرد یکه گفت  شیحتما محرمت دونست -       

 من و اعال را به هم گره بزند!  خواستیمرد چرا مدام م ن یا       

 شمون؟یپ یمون ینم-       

 دارم. ودکشیبا خودت ببر  مد یدر رو قفل کن کل یببرم دکتر نوبت داره. رفتن  وچکم یپ دیبا -       
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 دست تکان داد و رفت.  میبرا       

 را برداشتم. یغذاها سازنِ  سید انینگاه کردم. از م ینیبه س       

 ؟ یزن ی م-       

 گرفتنش به غذاها اشاره کرد. ن یآورد و ح  شیدستش را پ       

 اول غذا. -       

 بودم.خورده  یفنجان چا  کیو  ین یریش  کینکردم از صبح فقط  یمخالفت         

 طعم بود. و خوش  ذیواقعا لذ  شیغذا        

 ؟ یبلد-       

 نگاه کردم. یبه ن        

 نه متاسفانه.-       

 . دمیم ادتیسر فرصت -       

 .کرد یم رمیگ داشت نمک اشیحجم از مهربان  ن یا       

 لبش قرار داد.   یمان را قطع کند سر ساز را گوشهخوردهگره یها نگاه یاتصال یرشته کهن یبدون ا       

 یدل و گوش سپردم به آوا شیپا  یجلو ییبه جا  رهی پلک زدم و خ دیدم یکه در ن  یبا نفس       
 . کردمینگاه آرامش را حس م ینی. سنگدمیفهمیبود م امره ی... خرشینظیب

 پر از احساس...  زد،یقشنگ م       

 بود. لبخند زدم و بلند شدم.  میهاچشم  ی. هنوز نگاهش رودمی اهم را باال کشنگ       

 ،ینِ  ن یدلنش ینوا ن یبود و با ا با یاز لطف نبود.  ز یخال  شکیقدم زدن در آن بهشت کوچک ب        
به گذشته  ییهر ساز و نوا دنیکه با شن  ی ماریبود. ب ماریکه ذهن من ب فیح  ی شده بود. ول ترییا یرو

 . کرد یسفر م
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اش از رفتنم به همه دانستمیتنگ بودم. مدل گرید یاز روزها  شینبود... امروز ب یامروز روز خوب       
ها مشق صبر کرده و خوب بلد بودم چطور دل و ذهنم را متقاعد به وگرنه من سال گرفتیخانه نشات م

 آن خانه را بفروشد...  گفتمیبه بابا م دیها گذشته کنم و آرام شوم. با گذشته

 ال؟ یط-       

 زدن برداشته بود؟ یدست از ن   یو درست پشت سرم بود. ک   دمیچرخ       

 .رمشیاش نشسته بود و اشاره کرد بگانگشت اشاره ی رو یبلبل       

 بلبل  دست اعال زیام را مماس انگشت اعال گرفتم و با تکان ردستم را باال آوردم و انگشت اشاره       
 انگشت من گذاشت.  یرا رو شیپا 

 . دیزد و پر یاچهسرش را لمس کردم. چه  گرمیبا انگشت د       

 .رونیب ا یاز اون خونه ب-       

 ام...کرده ریدر آن خانه گ  دیشدم. از کجا فهم  شیها چشم یاهیدوباره غرق س ج یگ        

 از غمم بداند شده بود سنگ صبور...  ی زیچ کهن یبدون ا       

 .بیکردم نه تکذ دیینه تا        

 .یزد  ین  یعال یلیخ-        

 به تشکر سر خم کرد.       

 م؟ یبر-       

را برداشتم و از آن بهشت کوچک و   فمیسر تکان دادم و سمت تخت رفتم و پشت سرم آمد. ک        
 . میرستوران خارج شد

 .میپارک بود راه افتاد  ن یآنجا که ماش  ابانیخ گریسمت د       

 . ممنون از دعوت... تریعال چکیبود، بهشت پ یناهار عال-       

  دمیکش غیج ارادهیشد، ب دهیام کشو شانه دیحرف در دهانم ماس فمیک  ییهوکیشدن   دهیبا کش        
 را با خود بردند! فمیشد که ک  رهیخ ن یدو سرنش ی و با هراس به موتور
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 دنبالش. م یبر ن یبش الیط-       

با  فمیپس گرفتن ک  یزدم. اعال که برا هی تک ن یماش  یبه بدنه دهی قلبم درون دهانم آمده بود و ترس       
 خارج شده بود. دمانیاز د ی کنارم آمد. موتور مانیحالم پش دنیبا د رفتیعجله سمت در راننده م 

 را برداشت و در صورتم خم شد. نکشیع        

 حالت خوبه؟ -       

 تکان دادم. دییسر تا  شینتوانستم حرف بزنم و به جا        

 ... انهینگاه کن اعال عل ن یواو رژ  -       

باز  موتی دخترها قفل در را با ر  دنیرس و قبل از ستادیدو دختر رهگذر صاف ا  زدهذوق  یبا صدا       
 کرد.

 .امیاالن م ن یتو ماش  ن یبش-       

که پلک   گرفتندیم یبرخورد کرد. داشتند سلف شیبا طرفدارها  ییاطاعت کردم. با خوشرو حرفی ب       
بود. ام درد گرفته . شانهدیکوبیزدم. قلبم هنوز داشت پرتپش و ترسان م هیتک یبستم و سرم را به پشت 

 لب زمزمه کردم. در باز شد و اعال کنارم و پشت رل قرار گرفت. ریز یایوحش

 ؟ ی بهتر-       

 غلبه کنم امدهیکردم بر شوک و حال ترس یسع       

 بود شوکه شدم.  ییهویقدر آره فقط ان-       

 بود؟ فتیتو ک  یچ-       

 را از ذهن گذراندم. فمیمحتوات داخل ک         

 . میپولم و گوش  فیعطرم و ک  شهینبود. ش  یمهم  زیچ-       

 .میاعالم سرقت کن ی کالنتر میبر-       

 ها را نداشتم.برنامه جورن یاصال کشش ا       

 ...  مونهیم اشیفقط دردسر برو ب شهیکه نم دای. پستیمهم ن -       
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 اه آمد.انگار حرفم را قبول داشت که کوت       

 سر ضبط؟ برسونمت خونه؟  یا ین  یخوای م-       

 . امیخوبم. م-        

      *** 

         

         

 خانه ترمز کرد.  ی شده بود که جلو کیهوا تار       

 داخل؟  یایزحمتت دادم. نم یلی ممنون امروز خ-       

 برو استراحت کن. سالم برسون. یحساب  یتو هم خسته شد گه،یروز د هیباشه -       

دست تکان دادم و داخل   شیتا داخل بروم و بعد برود. برا ستادیرفتم. ا ن ییلبخند زدم و پا         
خوش    یهم حساب ن یسام می... کنار ت ن یریش  یتلخ و گاه یداشتم، گاه ییرفتم. روز پر ماجرا اطیح 

 گذشته بود. 

. نگاهم را اول به آسمان  دمیو به عقب چرخ ستادمیا دهیپشت سرم ترس یایافتادن ش  یبا صدا       
برق   یمشک ءیش  کیدرخت  یتنه ریرا از نظر گذراندم. ز ن یکردن منبع صدا زم دا یپ یدادم و بعد برا

خم و راست شدن و   یبرا میبستم و زانوها خی بارهکیبه  فمیک  دنیرفتم و با د شیپ اطی . با احت زد یم
پس داده  دیجاو یخانه اطیشده و حاال در ح  دهیدزد  قی رستوران توف ی جلو فمیحرکت خشک شدند. ک 

که آن  دمیلرزیم دیمن داشتم مثل ب یزده به اطرافم نگاه کردم. امن و امان بود ولشده بود. وحشت 
 را داشته... دی جاو یدزد آدرس خانه

 خانوم؟ -        

 سکته نکنم.  اتمیحدس یروشینجاتم شد که با پ یسلمان فرشته یصدا        

 شده خانوم؟ یزیچ-       

 اشاره کردم. فمیبه ک        

 ؟ی اریم  وفم یسلمان ک -       
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 . فتمیشک داشتم خودم قدم از قدم بردارم و پس ن        

 را دستم داد. فمیکنار باغچه نشستم و سلمان ک        

 خانوم؟ الیط یخوب-        

 نه... ا یزدم  ی لمان حرفس یدر جواب نگران  دمینفهم       

 .  دمیرا کش پشیاز باز کردن درش هم وحشت داشت. آب دهانم را فرو خوردم و ز        

 دار...کوچک ضامن  یچاقو کیپولم و...  ف یبود... ک  امیعطرم بود... گوش  یشه یش        

پرت کردم.   ن یزم یرا رو فمیک  ارادهیو ب  دمیپس کش فمیدوچندان دستم را از داخل ک  یبا ترس       
 من نبود...  یچاقو برا

         

. با دو  ستیکسمسخره کار چه ی باز ن یا دمیفهمیم دیبا  دم،یموتور از جا پر  ی صدا دنیبا شن       
شد. به صورت   ادهیپ ی که از ترک موتور دمیرا د ا یمیسمت در رفتم و بازش کردم و در کمال تعجب ک 

 موتورسوار نگاه کردم.  

 !  کردمیم سهیمقا  دیبا  یمرد را با چه کس ن یا دانمیبودم و نم دهیمن اصال موتورسوار سارق را ند        

 گازش را گرفت و رفت.   ا یمیبود و با گرفتن چند اسکناس از ک  ی دارسن  با یمرد تقر        

 : دیپرس مقدمهیجلو آمد و ب  ا یمیک        

 اطتون؟ یتو ح  فتادین  یزیچ-       

 گرفتم.  شدینگاهم را از چراغ قرمز رنگ پشت موتور که دورتر و دورتر م       

 ؟یخوب  ال؟یط-       

 نبود. یساکت و خلوتمان کردم. کس شهیهم یبه سراسر کوچه ینگاه       

 کردم آرام باشم. ینگاهش کردم و سع میبازو یبا قرار گرفتن دستش رو       

 ال؟ یط-       

 .از ترس خشک شده بود و آب دهانم را فرو خوردم میگلو       
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 ؟یقرار دار دیخوبم. با جاو ستین  یزیچ-       

 گذاشته اومدم از دلش درارم... اهیس ستیم رو تو لشماره یبحث الک هیقرار که نه. سر  -       

 انداخت. ینگاه  اطیبه در ح        

شما باشه دور  یخونه ها. شک کردم که خونه ن یاز ا یکی  یکرد تو پرت  ی زیچ هی موتورسوار  هی -       
 از کنارمون که رد شد از پالکش عکس گرفتم.  دمیبودم درست ند

زدم تا   هیتک هیدرخت کنار در همسا یسست شدند و به تنه مینام موتورسوار پاها دنیبا شن       
 به احوالم مسلط شوم. یو کم فتمین 

 آن چاقو...          

 ؟یفرست یرو برام م ی که گرفت  یعکس-        

 تون؟انداختن تو خونه یافتاده؟ چ  ی آره حتما. اتفاق-       

 سر تکان دادم.  ب یبه تکذ       

 س.حتما خونه  دیداخل جاو می. برستین  ینه مشکل-       

 ام را از درخت گرفتم. هیتک       

ش چند تا عکس  و کشتم ببرتم تو خونه ! خودمینرفت  تییذره به دا هی. الجونیتو ط یچه باادب-       
 قبول نکرد که نکرد! میریبگ

را   ی دور ن یا یلیبنا به دل دیشدم! حتما جاو مانیپش امدهیلبخند زدم و از تعارف نسنج شیبه رو       
 صالح دانسته بود و من با دعوتم خرابش کردم.

 مجبور به تعارف شدم و داخل آمد. در را بستم و سلمان سمتمان آمد.         

 ... هویشده؟ نگران شدم چرا  یزی. چششونیکارم داشتن رفتم پ دیآقاجاو دیخانوم ببخش-        

 :دمیحرفش پر نا یرا از دستش گرفتم و م فمیکند. ک  ینگذاشتم پرچانگ       

 رحمان شما برو مهمون دارم. ستین  یزیچ-       

 . دیبود سالم کرد و جواب شن اطیح  یکه محو فضا  ا یمیبه ک        
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 زدم. ا یمیدستم را پشت کمر ک        

 .زمیعز  میبر-       

 !دیاتاق جاو میمستق-       

اعتماد داشت  دیبه جاو یادیز  ا ید شجاع بو یادی ز ا یو سر نترسش تعجب کردم.  ییپروای از ب       
 ... عادت به قضاوت نداشتم.ا ی

 گامم شد.هم         

 ذهن و جسمم هنوز کامال آرام نشده بود.        

 بمیتعق ا یرا داشت؟  دیجاو یآشنا بود که آدرس خانه یعن ی ست؟یآن موتورسوار ک  دانستمینم        
 دمیدیم کردمیکار مسخره چه بود... هرچه فکر م ن ی از ا تشیبود!؟ اصال ن  دهیرس جا ن یکرده و به ا

 .م یدشمن نداشته و ندار

 . خورد یزا به هم مو دلهره  جوابیب یها حالم داشت از حجوم سوال        

داشتند،  ی فکر یمشغله یها به قدر کافشوند، آن انیبابا و مامان متوجه جر  گذاشتمی م دینبا        
اتفاق  ن یترس ا خواستمی به ماندن گرفته بودند و نم میدرضمن تازه تصم  ساختمیقوز باال قوز م دینبا 
 کند.  مانشانیپش

نه!  ا یبماند  ا یمیک  رد یبگ میخودش تصم دیباال ببرمش تا جاو یبه طبقه  سروصدایدادم ب حیترج       
 داشت. یرا در پ دیجاو خیتوب ا ی ی ریبودم. مطمئنا دلگ یدعوت دوستانه عصب  ن یاز دست خودم بابت ا

 د؟ یکنیم یبا هم زندگ  ی باصفاس. همگ یلیتون خخونه  اطیح -       

 دختر شاداب!  ن یقدر کنجکاو بود اچه        

 فعال بله. -       

 . هیلعنت  یلی صداتم خ-       

  ی و طناز طنتیت و حرکاتش پر از ش داش  ییبا یو ز زنقشیام گرفت. صورت رخنده انشیبه لحن ب       
 بود.

 . زمیعز  یمرس-       
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 !ادهایم ورن یباالس؟ صداش از ا دیجاو-        

 .امدیاز  سالن م دیصحبت کردن جاو  ی هم داشت. صدا ی زیت یها چه گوش        

 به پله ها اشاره کردم.       

 . ادیب زنمیباال من صداش م میبر ؟ینیرو بب دیاتاق جاو ی بر یخواستی مگه نم-       

در  ادبهیکم ب هی. کنهیم معیضا  هویجمع  یبهتره. االن از دستم ناراحته جلو  ی جورن یا یاوک -       
 که!؟  یان یجر

 چشمک زد.        

اش را بالک کرده آورده که شماره دیسر جاو ییام را پنهان کنم. معلوم نبود چه بالنتوانستم خنده       
 بود.

 اشاره کردم. دیها به اتاق جاوپله ی باال       

 .کنمیصداش م رمی. شما بفرما من مدهیاتاق جاو جا ن یا-       

مشغول صحبت بود. سالم و   ریگ جهان ییشدم. با بابا و دا ریها سرازسر تکان داد و از پله       
 یبود آن هم بدون هماهنگ  دیباال در اتاق جاو ا یمیک  نم، یبه گفت و گو بنش شدیکردم، نم یاحوالپرس

 !دیجاو

 کردم. د یرو به جاو       

 دارم باهات.  کیکار کوچ هیباال  یا یم ییدا-       

 .میباال رفت  دیهمراه جاو ریجهانگ  ییاز بابا و دا یبلند شد و با عذرخواه       

   ال؟یاومده ط شیپ یمشکل-       

 تو اتاقت.  ا یببهت  گمینه حاال م-       

  ینبود. جلو  یمناسب تیاالن موقع یبا او حرف بزنم ول  وانهید قاپفیدوست داشتم راجع به ک         
 .دمیاتاقش لب گز

 عادت تعارف کردم و اونم راحت قبول کرد. ی از رو دی. ببخشی مهمون دار دیجاو-        
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 درهم شد.  شیها اخم        

 مهمون! تو اتاق من!؟ -       

 و شرمنده لب زدم:  دمیلبم را داخل دهانم کش        

 ... ا یمیک-       

  یجلو ا یمیدنبالش داخل رفتم. ک  دهیصورتش سرخ شد و در اتاق را با ضرب باز کرد. ترس یبه آن        
 بود.  یمشغول وارس دیجاو یها کمد لباس

 ا یمیک  یالیخیبه ب ا ینگران باشم  دی نده بودم بابت خشم جاوبود! ما  یعجب دختر تخس و راحت         
 بخندم. 

  رونیب شی هالباس انیرا از م دیجاو یمشکدیراه سفراه  شرتیت دیبه ورود و خشم جاو توجهی ب       
 . دیکش

 باهات کار دارم. یبپوش کل ون یا دیجاو-        

کردم و  یعذرخواه خنده انیم دیجاو  یچشم غره ام بلند شد. با خنده  یصدا اری اخت ی از حرفش ب       
 تخت پرتاب کرد. یرا از دستش گرفت و رو  شرت یرفت و با شدت ت ا یمیسمت ک 

 .چه..  جا ن یا-       

 نشست. دیجاو ینهیبا ضرب تخت س ا یمیکف دست ک        

 !؟ی بالکم کرد  یخودته واسه چ ری! تقصا ینکرد  یکرد یاحترامی ب-       

 را چنگ زد. شیتخت نشست و موها  یپوف کشان رو دیجاو        

 نق زد. دیزد و رو به جاو میبرا یچشمک  الیخینگاه کردم که ب ا یمیبه ک  یبا نگران        

  ی ریکبیبرم. زورمه که به خاطر اون ا دیشده با  رمیندارم د تیخارجم کن کار اهیس ستیاز ل -       
 . یبالکم کرد 

 طلبکار سر تکان داد. ا یمینشست و ک  ا یمیصورت ک  یرو  زیت دینگاه جاو       

 و بخور! من  ا ی! به؟یچ-       
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  ن ییپا  شانیکنترل خشمش است. در را بستم که صدا یبرا  دمیو فهم دیکش یقی نفس عم دیجاو        
 هستم.   نشانی ب ینرود و اصال حواسم نبود نفر اضافه

 نرم و آهسته گفت:       

 تمومش کن. ا یمیک-       

 تخت جا داد.  یرو  دیکش آمد و خودش را کنار جاو ا یمیو گرد ک  یصورت یها لب         

 !یدیشعور م رییصدوهشتاد درجه تغ هویقدر دوست دارم ان -       

 اش انداخت.به خنده  دیجاو ینگاه چپ       

 کو؟ تیبگذره بعد کرگدن شو. گوش  فمیاز تعر هیثان  هی سا یوا-       

دستش  یامالحظه چیهی. بدیرس  دیشلوار تن جاو بینگاهش را در اتاق چرخاند و در آخر به ج       
 برد و نق زد.  دیجاو ب یرا سمت ج

 چه تنگه شلوارت. -       

 را خارج کند. اشیگوش  ا یمیتا ک  دی را سمت جلو کش شیخونسرد پا دیجاو        

 بود.  ن یریش  یکمد لمیف کی یتماشا  هیشب شانیهاکلکل دنیدادم. د هیکنسول تک زی مبه        

 کرد و سمتش گرفت. ی کاررا دست اشیگوش  یکم       

 بالک کردم. قویو آزاد کردم به جاش شقا خودم یشماره ا یب-       

 االن مشکلت حل شد؟!-       

 ابرو باال انداخت.  طنتیبا ش  ا یمیک        

 .نهیبب قیشقا  میبر ویال هیرو تنت کن  شرتهینوچ. اون ت-       

 بره. میسر و صدا تموم کن  یمسخره رو ب ی باز ن ی کن ا دایپ یراه هی. ا یم یتمومش کن ک -       

تره دخ ن ی تا حال ا یس یبه پام وا دی. مرام گذاشتم برات که کمکت کردم االن تو با دیجا نزنا جاو-        
. مونمینم  شتیر خیکه بد نشه برا جفتمون. نترس ب میبعدش خودم بلدم چجور کات کن ارمیرو جا ب

 .ستمین  زون یآو قیمن مثل شقا 
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نبود. چند تا عکس بود و   قی! قرارمون کل کل با شقا ی کنیم  برداشتیتو چ گمیم یهوف! من چ-       
کردم بهت گفتم  تیخر هی. ا یمیرو ندارم ک  ها ی بازبچه ن یا یمن حوصله یدیکشش م ی تمام. دار

 ن یع کهن ی مهم نبوده نه ا ی زینکن که بفهمه رفتنش برام پش بیرو از عکسمون تکذ قیبرداشت شقا
که اونم  یانداخت  کهیبهش ت یکرد  جا یب یلی به جون هم. اصال تو خ دیفت یاحمق و خاله زنک ب یدخترا

 ندارما.  وهاتونی من اعصاب مسخره باز  ا یمیم کنه. ک خودشه بار قیال یزنگ بزنه هر چ

به تو اون   قی انداختن شقا  کهیمن تو جواب ت شعوری. د آخه بخورهیبهت برم ی شعور ندار  گمیم-       
عکس جا بدم   ن یا یرو کجا  دیجاو اعتقادات》عکسمون نوشته  ریفاسد ز یو بهش زدم. دخترهحرف

 که... منم بهش گفتم...  یفهمیبود! نم یمنظورش چ یدون یم《دونمینم

 . تمومش کن.  یو برام نقل کنشاهکارت خوامی. نما یمیبسه ک -       

شاخ ولش کنه به حرفم برسه که تموم اعتبارش  که اون بچه کنمیم ی عشقم، من کار  دیجاو ن یبب-       
به پسره پا داده که فالوراش رو  یشناختن  وقی. تو هنوز شقا یتو بگ یس، بعدش هرچبه اون پسر مدله 

 کا. کی ریز گردهیکه با کات کردنش باز برم کنمیبکشه باال بهش ثابت م

 شیهامات مانده بودم! حرف  ا یمیک  یها نشست. خودم هم از حرف شیرو دینگاه متاسف جاو       
هدف بزرگ که به خاطرش تا اتاق  کیتا  خورد یم ی به مسخره باز دیو به قول جاو یبه شوخ شتریب

 داشت...  دیآمده و اصرار به قانع کردن جاو دیجاو

 مشت عالف!   هیشدن و نشدن توسط  دهیمهمه د یلیمثال خ  -       

 . دیکش یعصب  یپوف ا یمیک        

 باز!  یکنیم  ن یتوه ی دار-       

 که شما دو تا رو دنبال کنه عالفه!  یآره کس-       

کار  یبه کارا من نداشته باش خودم بلدم چ ی . تو کارمیفهمی اصال من و تو حرف همو نم پوف -       
 . امیبگم بهش... مونده به دلم کوتاه هم نم  کیو تبرکنم پسر مدله ولش کنه و سوختنش

 پر از شماتت و تاسف حرفش را قطع کرد. یبا لحن دیجاو        

 !  سگهیکردن همد عیکل و ضا ور و کل و فال کیتون الواقعا تموم هم و غم -       
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 بده. حیبرام توض فهممتینم یگیکه م دمی اهداف واالت رو نفهم یکجا  قا یاالن دق       

تن   راهن یانداخت  و شروع به باز کردن پ دیجاو یپا  یرا رو  شرت یآمد، ت ییچشم و ابرو ا یمیک        
 کرد و پر حرص جواب داد:  دیجاو

هات از اهداف من اضافه کن؛ من سر همون به دانسته نو ی ! اهیفالور چ یدون یبرو بابا تو چه م -       
ش کارخونه ریم از مدو گذاشتم رو صفحهعکسمون  یکه به خاطر شکستن دستت دادم خورد  یاوهیمآب

 گرفتم.   ونیلیسه م

 همزمان شد. دیجاو دا ی با فر میها گرد شدن چشم        

 !؟یکرد  یچه غلط-       

 و با خنده پشتم سنگر گرفت.  دیاز جا پر ا یمیک        

 . یکرد  غیتبل وهیمبا عکس من آب یتو غلط کرد -       

 .گهیکه اجازه نگرفتم د یش یهاپو م دونستمی م-       

 زانیآو دیحرکت از گردن جاو کیبا  ا یمیو ک  د یکش رونیرا از پشتم ب ا یمیجهش ک  کیبا  دیجاو        
 .د یبوس ی اش را سرسر شد و گونه

 . شهیتکرار نم دیغلط کردم ببخش-       

اش را تا خنده فشرد یهم م یرا رو شیها با شدت لب  ا یم یو ک  دیبار ی خون م دیجاو یها از چشم        
 محار کند.

که سروصداها   کردمیم هیخانواده را توج دیدم. با ز رونیبلند شد از اتاق ب ادیکه با فر دیجاو  یصدا        
 .  ا یمیاز پس ک  دیجاو ا ی دیبرآ دیاز پس جاو ا یمیک  ا یندارد و باال نروند تا باالخره  یخاص لیدل

نخواهد  الیخیرا متقاعد به ادامه نکند ب دیتا جاو ا یمیمطمئن بودم که ک  یرو چه حساب دانمی نم       
 از حدش...   شیحساب جسارت ب یرو دیشد. شا 

و حدس   آمدندیباال م مهیها را سراسپله دشانیخر یها پر از پاکت یها الله با دستمامان و خاله        
 شان کرده. آشفته دیداد جاو یزدم صدا

 انداخت.  ینگاه دیاتاق جاو یمامان به در بسته        
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 ه؟ یچرا عصبان  ه؟یبا ک  دیجاو-        

 ها را از دستش گرفتم. کمک پاکت ی برا       

 .نمی بب وهاتوند یخر میبر دیا یبا دوستشه ب ستین   یچیسالم مامانم مبارک باشه. ه-       

 زنان سمت اتاق مامان و بابا راه رافتاد.خاله نفس        

 .یمردم از خستگ ا یآره بابا ب-       

 آمدینم دادشان یداد و ب یصدا ،میخاله لبخند زدم و داخل اتاق مامان رفت  ییکهو ی یالیخی به ب       
 بماند و در را بستم. جورن یشک داشتم هم یول

 را از سرش باز کرد. اشی مبل رها کرد و روسر یخاله خودش را رو        

مزونش حرف نداره  د، یببرم برا خر دیروز هم تو رو با  هی. میدیخر ها یچ ن یخاله فدات شم بب ا یب-       
 جون. الهام

آوردن مانتو و شالش شد. کنار خاله نشستم. مامان با لبخند نگاه از خاله گرفت و مشغول در        
 کن حمام رفت.داخل رخت  ضیتعو یو برا  دی کش رونیرا از کمد ب شیهامامان لباس

رنگارنگ را از داخل پاکت   یها و لباس ا هیدانه مانتوها و روسرخاله دانه یها فیو تعر اقیبا اشت         
 .  دمیکش رونیب

. ارهیالدن نبود سفارش دادم براش ب زیسا  فیرو هم داشت ح  شیارنگ نقره هیگلبه ن یاز ا -       
 ها. بهونه ن یو از ا ستیو موجود ن  شهیتکرار نم گهیپولشم حساب کردم فردا نگه د

 شدم. اشرهیقدردان خ       

 !  دمیو شاد ند یرنگ یچند وقته مامانو با لباسا  دیدون یخوشگلن. دستتون درد نکنه خاله م یلیخ-        

 داد. شیهابه چشم  یبا حرص تاب       

خاله  زد یبار م دیدی تو مزون م یاو سرمه یمشک یهر چ ذاشتم یو به انتخاب خودش ممامانت-       
 تخاب کردم.ش رو خودم براش ان جون. دونه دونه

 از کنارش برداشت. یپاکت        

 ... ریجهانگ ییتو گرفتم از طرف دا یبرا ن یرو هم بب نا یا ا یب-       
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 برق اشک گرفت و ادامه داد:  شیها و چشم  دی آه کش       

 . ارهیبخرم که روز چهلم مادر از عزا درمون ب یلباس رنگ ی... گفت برا همگ -       

 صورتم گرفت. ی را جلو ریحر  یتون یز ز یشوم       

 .نمیتن بزن تو تنت بب زمیعز ا یرنگ چشماته. ب -       

 . دمیاش را بوسلباس را گرفتم و گونه        

 مامان. یخاله. مخصوصا برا یکه هست  یمرس-       

رو من به مامانت   ی. مرسدیکارا خودتون  یپ دی! شما که جوون میدار ویمن و مادرت جز هم ک   -       
 درندشت. یخونه ن ی دق نکنم تو ا ییبگم که برگشته تا از تنها  دیبا 

 پس فرستاد. شی ها نم اشکش را با تاب دادن چشم  عیبا ورود مامان سر        

 .ادیم چه بهش زهیشوم ن یالدن بب ا یب-       

 گرفتم.  امنه یس یلباس را باال آوردم و جلو        

 چطورم؟-       

 با محبت نگاهم کرد.        

 خوشگل.  شهیمثل هم  -       

 در هم و برهم اشاره کرد.  یها د ینشست و به خر مانیروبرو       

ت فکر کرد من لخت از کانادا اومدم قد دوسال برام لباس بردار. خاله  ی و دوست دارهر کدوم-       
 برداشت. 

 خاله تشر زد.         

 . میبر الیروزم برا ط ه ی. قرار شده یپوش یش رو مدونه دونه -       

 اطاعت زد و شروع به تا زدنشان کرد. یبه نشانه یآرام پلک       

 روز اول شروع کارت چطور بود؟-       
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آن موتور و   ریبود و نبود و دوباره ذهنم پر از تصو ی. روز خوبآورد ینگرانم بود فقط به زبان نم        
 یلبخند اشیاحرفه میاعال و ت ادیو به  کردمیمامان را نگران م دینبا  یشد ول  اشی ادگاری یچاقو

 نقش صورتم کردم. قیعم

 خوشحالم که کنارشونم.و من  انیاخوب و حرفه یلی خ میت هی. یعال-        

 خوبه.-        

 بلند شدم.  دیزدن جاو یبا صدا       

 ال؟ یط ال؟یط-       

 رفتم.  رونیاز خاله و مامان ب یبا عذرخواه       

 .آمدیم امیزنگ گوش  ی در دستش بود و صدا فم یک        

 و.کشت خودش  تیگوش  ا یب-       

ناچار  یکنم را نداشتم ول  فیدست داخل آن ک  گریبار د کهن ی از درون به جانم افتاد. دل ا ی لرز        
 گرفتمش.

 ممنون. -       

 صدا خاموش شد.        

 ن ییپا  ینزد. به طبقه یحرف یشد ول   امرهیدرونم برده باشد موشکافانه خ شیبه تشو یانگار پ       
 اشاره کرد.

 .امیرو برسونم ب ا یمیک-       

 .دیام را بوسگونه طنتیپا بلند شد و با ش  یپنجه ی تر از من بود و روکوتاه ا یمیقد ک        

 طلبت.  یکی-       

 ام گرفت.اشاره کرد و متوجه منظورش شدم و خنده دیبا چشمک به اتاق جاو       

تکان داد   یدست رفتیها مو سمت پله کرد یم هیکرا یتاکس ا یمیک  یکه داشت برا د یجاو یبا صدا       
 و رفت. 
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 . اوردمیم  رونیاز داخلش ب دیو لوازمم را که با  یرا در مشتم فشردم. آخرش چه! گوش  ف یبند ک        

 کردم.  ن ینشستم و با دم و بازدم نفسم آرامش را به دلم تلق  کاناپه یبه اتاقم رفتم. رو        

برداشتن چاقو   یانتقال دادم و دستم را برا ز یم یبه رو فیک  یا از تور امیپول و گوش  فیعطر و ک         
هرچه  یرا مشت کردم ول میها داشتم، چند بار انگشت یبردم. از لمسش حس بد فیداخل ک  گریبار د

 را کنارم رها کردم. فینکردم که چاقو را بردارم و ک  دایکردم دل و جراتش را پ 

مامان بود و به رسم   ییرا چک کردم. تماس از طرف دختردا میها را برداشتم و شماره امی گوش        
 کردم... یماندن تماسش عذرخواه پاسخیتماس گرفتم و بابت ب امیآشوب تمام دل انیادب م

 که به در زد همزمان شد. یاو تقه دیجاو  یصدا        

 ال؟ یط-       

 به داخل اتاقم دعوتش کردم. زیم  یجمع کردن لوازمم از رو ن یح        

 ... دایتو ب ا یب-       

 بلند شدم.  شیتعارفاتم به پا  یادامه یهمان ب اول را که گفتم داخل آمد و به جا        

 ؟یرو برسون  ا یمیک  یمگه نرفت -       

 مبل نشست و دوباره نشستم. یرو  میروبرو       

 م براش.گرفت  یتاکس-       

 باهاش؟  یکن کاریچ یخوای م-       

 . دیصورتش کش ی رو یدست        

 ندارم. شی کنه کنه کار  خوادیم یهر غلط  یچیه-       

 آرام کردنش گفتم: یشده بود و برا اعصابیب یحساب       

 . شن یخودشون خسته م-        

 به جلو خم شد.        

 ؟یادهیپر اونا رو ول کن. خودت چرا رنگ -       
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 .دمیکش میها به گونه یناخودآگاه صاف نشستم و دست        

 واقعا؟!-       

قرار داد. خودش   زشیت یها را هدف چشم  میها چشم  ح،یتکان داد و منتظر توض دییبه تا  ی سر       
کردنش را  تیدلم اذ گریاالن د  یقصدم گفتن بود ول ا یمیداشت، تا قبل از آمدن ک  ی گرفتار یکل
 الاقل امشب وقتش نبود. خواست؛ینم

 رفته بودم خونه... -       

 . دیشد و آه کش هیتوج ش یحال بدم برا لیو انگار دل دیرا داخل دهانش کش شیها لب         

 بابا...  یا-       

 . دیکش رونی را ب گارشیشلوارش کرد و فندک و س بیبلند شد و دست در ج       

 . دینکش جاو-       

 لبش قرار داد و فندک زد. یرا گوشه گارینداد و س تی به خواهشم اهم       

 نکنه.  تتیتراس بوش اذ ا یب-       

را روشن  گارشیکوتاه دور تراس نشست و س یحفاظ سنگ ی بلند شدم و پشت سرش رفتم. رو       
 کرد.

 ؟یحرف بزن  ی دوست دار-       

کند،   حتم ینص خواستیسخت نبود؛ م دیسوال را پرس ن ی چرا ا کهن یدانستن مقصودش از ا       
 کند، آرامم کند... همیتوج

 نداشتم. دنی. نه امشب اصال جان درد کش چاندمیرا در هم پ میهاانگشت         

 تکان دادم. یسر به نف       

 نه. -       

 خب پس بهش فکرم نکن. -        

 زد. گارشیبه س یپک محکم       
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 ؟یکشی چرا م-       

 به آسمان چشم دوخت.  هدفی ب       

 !تیواسه جذاب  ،ی جورن یهم-       

 سوزانش نگاه کردم.  یو به سرخ دمیکش رونشیب شیها لب ن یدست بردم و از ب        

  د،یکشین و اشکان م بودم، به دور از چشم بابا و ماما   دهیدست او هم د آمد،یبدم م گاریاز س       
بود و آرام نشد، اگر آرام  ن یاش تلقبود، همه ن ی. تلقکندیآرامش م گفتیفقط م گفت،یدردش را نم

 خروارها خاک نخفته بود!  ریکه االن ز شدیم

 لهش کردم. شودیو خراب م فی کث امیروفرش  ییکف دمپا  کهن یبه ا توجهیانداختم و ب میپا  ریز       

 از... یکه موقع ناراحت ییحرفا  ن یاز ا تری . قودیجاو ستیت ن متنفرم. برازنده گاریاز س-       

 اشاره کردم.  ن یزم یرو یله شده گاریو ناراحت به س ریبا تحق       

 !یکمک بخوا ن یا -       

 .چاندیغمدار و بحث را پ یلبخند زد ول        

الدن دل برگشتن به اون خونه رو نداره، بهش گفتم  دونهیوشه، مخونه رو بفر خوادی بابات م -       
الدن و الله هم تنها نباشن   جا،ن ی مون جا هست اهمه ی من و الله. دور هم. برا شیپ جا ن یا دیبمون 

 .ستیکه راحت ن  دونمیبهتره. قبول کرد چون الدن براش مهمه وگرنه م

 . دستت درد نکنه. یخوب کرد -        

 به آتل دستش اشاره کرد.        

 تون؟خونه یرفته بود ی... واسه چکنهیخوبه درد نم-        

شدم  مونمیپش چیکه رفت و آمدم راحت بشه. روشن نشد ه ارمیب ونمی. رفتم ماش ی جورن یهم-       
 شه.  تیاذ دنشیباشم. دوست ندارم مامان با د ن ی به فکر ماش  دیبا 

 فعال برش دار.   ساستفادهیب نگیمن تو پارک ن ی. ماش هیهوم. فکر خوب-       

 دوست داشت. یلیرا خ یکینه، آن  ش یپا ریز ن یماش         



 غم تماشا ندارد

126 
 

 از سخاوتش لبخند به لب چشمک زدم.       

 بود که!  یعروسک شخص-        

 .ی. تو و من نداره، تو که جون منهیهنوزم شخص-       

 ت بروم و محکم بغلش کنم. دلم خواس       

 برگشتت کنارم.  یتو کشومه، بردار کادو چشییسو-       

 بود به خدا.   ایدن  ییدا ن یبهتر       

 . دیو محکم بغلش کردم و سرم را بوس دمیاش را بوسکنارش نشستم و گونه       

 .کنمی و عوضش مخودم ن یماش  ،ی . دوستش دارخوامینم-       

 نداشت. اقتیبهش بدم که ل قیتولد شقا  خواستمیدوسش ندارم. م -       

 کردن نداشت. یکه حال شوخ ییها شب ن یهم قا یدق دم،یفهمیکوه غم بود، م دیجاو        

 جو دلش چشمک زدم. رییتغ ی برا       

 !؟ ستی ن  کینزد  ا یمی تولد ک  یمطمئن-       

 . دمیگفتم و خند یفرو کرد. آخ میهلونگاهم کرد و انگشتش را در پ یچپ       

  دمیاش کشگونه  یکردنش دستم را رو تیاذ یبرا یصورتش نمانده بود ول یرو ا یمیک  یرد بوسه       
 و چشمکم را تکرار کردم. کنمیدارم رد رژش را پاک م یعنی

 . ها ه یدختر خوب-       

 و بالفاصله کف دستش را نگاه کرد.  دی صورتش کش یانگار حساس شد که خودش هم دست رو       

 پاک شد؟-       

 خنده زدم. ریز ینتوانستم خوددار باشم و پق       

 . اعال چطوره؟ کار باهاش خوبه؟شمیم یعصب اریو جلوم ن زهرمار! اسمش-       

 .آورد ی اسمش هم لبخند به لبم م دنیشن       
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 خوبه. مهربون و آقا.  یلیآره خ-       

 شد.  بشیذهنم پر از موتورسوار و کار عج        

 .دمیترسیکه امروز افتاد از ادامه دادن با اعال م یبا اتفاق ف،یفقط ح        

      *** 

         

 ال؟ یط ال؟یط-       

 آمدم.  رونیصورتم تکان خورد از فکر ب  یبا دست اعال که جلو       

 ؟یگفت  ی ز یبله؟ چ-       

 شد.  امرهیمعموال حالت لبخند را داشت با اخم و نگران خ شیهاکه لب   شهیبرعکس هم       

 ؟یشد  حاتمیاصال متوجه توض ست،ین  شده؟ حواست بهم یزیچ-       

 شیبرا  کهن یبودم، از ا دهیامه دادن ترسنه متوجه نشده بودم؛ اصال مگه مهم بود؟ من از اد       
که  ی ام... من جا زده بودم، از ترس آن موتورسوارخانواده یاعال و اعتبارش، برا یدردسر درست کنم، برا

 فرستاده بود... میبرا  ادگاریبه  ییمان را داشت و چاقوآدرس خانه

 امروز؟  یزن ی م جیبابا. چرا گ  ی ا ال؟یط-       

به آشوب   اتشیتر دلم را با حدسدردش شود و کم  ریدندانم فشار دادم بلکه ذهنم درگ ریلبم را ز        
 بکشد. 

 بلند شد و کنارم نشست. میاز روبرو       

 نمت؟یبب-       

 نگاه کردم.   شیها به چشم        

 ؟ی روزیهنوز تو فکر د-       

 !  د؟یاز کجا فهم       

 بلند کنار اتاقش برداشتم و دوباره کنارش نشستم.  هیپا  ز یم یرا از رو فم یبلند شدم و ک        
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 .دنیازم دزد  روزیکه د هیفیهمون ک  ن یا-       

از   دنمیپا پس کش یکردنش برا هیبه خاطر توج دی! شا گفتم؟یاعال م یچرا داشتم برا دانمی نم       
 .ی همکار

 . دیرا در هم کش شیابروها        

 خب؟ -        

 .آمدینفسم انگار کوتاه و منقطع باال م       

 بمونیتعق دونمی. نماطیانداخت تو ح  وفمیموتورسوار ک  ه ی یکرد  مادهیکه دم در خونه پ شب ید-       
 کال شناس بودم براش. ا یکرده بود که آدرس داشت 

 کرد. دنیو دستم خودکار شروع به لرز دمی کش رونیب یرا باز کردم و چاقو را با حال بد فمیک  پیز       

 گذاشته بود.  فمیتو ک  نمیا-       

 چاقو را از دستم گرفت و نگاهش کرد.        

شما  یبرا خوادی دلم نم یول  هیمنظور و هدفش چ ایکار رو کرده  ن یا یک  دونمیاعال من نم-       
 دردسر درست شه. 

در احوالم شده بود. من  دیتشنج شد ن یده بودم و حاصلش امانده و فکر کر داری را ب شبیتمام د       
 داشت؟ اگر، اگر، اگر...  یاگر قصد و غرض آمد؟یبودم. اگر دوباره م دهیترس شتریهم ب شبیامروز از د

 د؟یدار یدشمن خانوادگ-       

 سر تکان دادم.       

 .کسچیرو فکر کردم بهش. نه. ه شب یتموم د-       

 داره باهات.  یقصد شوخ یکس دیشا -       

 مسخره.  یشوخ ن یا نمینداشتم که بخوان سر به سرم بذارن. ا ی میوقت دوست صم  چیمن ه-       

 ؟ یزن ینم یزیچ یحدس-       

 ندانستن تکان دادم.  یلرزانم را به نشانه ی ها دست قراری ب       



 غم تماشا ندارد

129 
 

 .یچینه، ه-       

 شد. با مکث دستم را گرفت و آرام فشار داد. دهیکش میها انگشت ینگاهش رو       

 خوب. آروم باش.  یلیخ-        

  پناهیانگار ب میاز ماجرا بگو دیکه نتوانستم به جاو شبیدلم قرص شد، د  یاز کم ترش ینه ب ،یکم       
 ترم کرد. آرام تشیبودم و حاال اعال و حما  یو بدون پشت و حام

 اعتبارت...  یدار باشه و براهاش ادامهمزاحمت ترسمی م-       

 ام شد.  رهیکرد و معترض خ شیبه دستم رها  ی با فشار       

افتادن  و از ترس به خطر فتادهیکه هنوز ن  یکه به خاطر اتفاق ن یو؟ امن  یشناخت  ی جورن یا-       
 بذارمشون کنار!  ا یکنم؟  یرو خال ممیت یها منافع خودم پشت بچه

 . نباشم بهتره.ن یهم ترسمیفقط م ستین  ن یمنظورم ا-       

 بابا باز گفت! ی ا -       

 سرش را سمت در چرخاند و بلند رهام را صدا زد.        

 رهام؟ رهام؟ -       

 آمد.  شیخندان پ شهیدر باز شد و رهام هم       

 ... یجانم؟ چرا داد م -        

 .دیحرفش پر  انیم یاعال جد       

کارش دارم. بگو قابل اعتماد و زرنگ باشه.  ادیو بفرسته بهاشاز بچه یکیبگو  یزنگ بزن عل-       
 .هیعال یلیکه خ ادیخودش ب

 نامشان نگران شد.  دن یبودند که رهام از شن یچه کسان  شیهاو بچه یعل دانمی نم       

 اومده؟  شیپ یشده؟ مشکل یچ-       

 پرتاب کرد.   زیم ی چاقو را رو       
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شون  خونه اطیزد شب از ح  فشویک  ی موتور هیظهر  روزیباشه. د  الیمدت مراقب ط هی. دونمینم-       
 کرده. دایپ

 رهام گرد شدند. یها چشم        

 بوده؟  یک-       

برداشت و   میپا  یرا از رو فیحالم دگرگون شده بود. ک  روز،ید یاعال نگاهم کرد. از مرور دوباره       
 داخلش را نگاه کرد. 

 توش نذاشته بود؟  یاگه ید زیچ-       

مون گرفتتش هم دوست  خونه ی جلو ن یپالک موتورسوار رو دارم. هم دورب یشماره ینه ول-       
 پرت کرده تو خونه و ازش عکس گرفته. فمویک  یدم در خونه بهش مشکوک شده وقت  دیجاو

 خوبه. بفرستش برا رهام. -        

 رو به رهام کرد.       

 .اری و دربته و توش-       

 باشه.-       

 رو به من کرد.        

 .میبفرست به گوش  الیط-       

 رهام ارسال کردم.  یرا برا ا یمیاز ک  یعکس ارسال عیسر       

! از  هیخرک  یحتما شوخ دینگران نباش  زنمیهم زنگ م ی. به علارمیو درمآمارش رمی اومد االن م-       
 بوده!  یمخف ن یکه دورب ی مجاز  یتو فضا  ادیدرم لمش یبعدش ف دا،یشده جد ادی ز ها یشوخ ن یا

 دستم داد. یآب وانیل  رهام رفت و اعال        

 ه؟یت چنظر خانواده-       

 حلقه کردم. وانیرا دور ل میها دست        
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هم   دیحساسن. جاو یلی. نخواستم نگرانشون کنم آخه بابا و مامان خیراستش... نگفتم به کس-       
 ...ون یا خوامینم شهی. تشنج مکنهیم ییبفهمه از کل شهر بازجو هیشکاکه کاف یلیخ

رو    یهاش کساز بچه ا ی ادیخودش م ا ی. هی محافظ شخص یخب نگران نباش. عل یلیخ-        
 دونگ هست بهت.  شینباش اون حواسش ش  ی زیمدت مراقبته تو نگران چ هی فرسته،یم

 اش مخلوط شد و تشر زد: اخم و خنده        

که  یحواسم به تو هست هم به قول با هم. من هم می کار دار  ی! کلا ینشنوم جا بزن  گهیبعدم د-       
 مردونه به بابات دادم. 

       ***** 

 شیبرگردم مثل پنج سال پ رانیبه ا  یوقت  کردمیشلوغ بود، فکر م یحساب دیروزها سر جاو ن یا       
کارخانه و  ت یری. مدشدیمثل قبل نبود و نم زیچ چیه یکه مدام کنارم بود حاال هم همان روند است ول 

کمرنگش کرده بود، البته نه  میبرا  یحساب گرید تیبه امور کارگران و صادرات و صد مسئول یدگ یرس
سر به  شدیو از خوب بودن حالم مطمئن نم نشستیکنارم نم یساعت  کینباشد نه، هر شب اگر   کهن یا

تا دلم گرفت در دوست که  کی به داشتن  ازیبود، ن  ترشیمن ب یازها ین  یول گذاشت،یبالش نم
 یبه کس از ی . ن شومیمن  شیموجب عقب افتادن کارها  می ها ییدسترسم باشد، بدانم با احضارش به تنها

و   نمینداشته باشد تا با فراغ بال کنارش بنش یو دل و سرمشغول ی گرفتار کیداشتم که خودش هزار و 
 سنگ صبورم باشد.  یگاه

 آه...         

دوست    د ی. من فقط با او و جاولیداشتم و نه در محله و فام یدارم نه در مدرسه دوست  ادیتا        
هم  یقیعم یدوست  یکه در غفلت گذشت، ما حت  ییبودم. حسرت، حسرت، حسرت... حسرت روزها 

او   م،یدیفهمیاصال هم را نم ییجورها  کیبا هم فاصله نداشت.  قدن یا مانیا یدن میاگر داشت  م،ینداشت 
  تار،یگ   یبه رنگ تارها  ییا یو من در دن  کرد یم یمطلق زندگ  یاهیرنگارنگ و به مرور در س ییا یدر دن 

 ... تاریو گ  تاریو گ  تاریفقط گ 

که  ی... گاهام یخوش کنارش بگذارم، تنها دوستم، تنها دل توانستمیکه نم یایلعنت   تاریگ  و هنوز هم         
 چیحالت ممکن ه  ن یکه در افسرده تر کردمیکشف م رفتمی فرو م قمیدر بحر خودم، آرزوها و عال قیعم
 ن یهم  یحت   ستین  یواستنو خ با یز میبرا زیچ چیه کند،یشادم نم زیچ چیه  خواد،یرا دلم نم زیچ
حالت   ن ی ترحسیکرده باشند و در ب قیدر مغزم تزر ن ی دوکائیل یسرنگ بزرگ گاو کی... انگار که تاریگ

 ممکن به سر ببرم.



 غم تماشا ندارد

132 
 

 دیو به اتاقم پناه بردم. با  یبودنش مطلع بودم از جمع عذرخواه یکه فقط خودم از الک یبا لبخند        
تا  یمن هنوز رسما عضو گروهش نشده بودم ول کردم،یو بابت الطافش تشکر م دادمیم امیبه اعال پ

ارزشمند  اریبس میبرا همه ها ن یو ا کرد ینم غیآرامشم در یبرا  یکمک چیرا داشت و از ه میحد هوا ن یا
 بود. 

من   یها و لطفت ممنون ولاومد، بابت کمک مهیبه سا   هیتا خونه سا آقا ی. علریسالم، شبت بخ -       
 . ستمی ن  آقا یعل ا ی به زحمت دادن شما  یواقعا راض

 امکیپ شب بود. با تک زنگ هشدار مهین  قا یدق را چک کردم. یرا ارسال کردم و ساعت گوش  امیپ       
 بازش کردم.  عیسر

که دختر   ی داریهم فکر نکن. ب یچی . مگه نگفتم زود بخواب به هریسالم خانوم. شب تو هم بخ -       
 حرف گوش نکن! 

  یکه نثارم کرده بود لبخند زدم و صورت آرام و مهربانش جلو یبه آن دختر حرف گوش نکن        
 آمد.  اشیبعد امیجان گرفت و پ میهاچشم 

 دیبا  ینگرانت کنم ول خوامی.  نمشمیکه دلخور م یحرف رو نزن ن یا گهی! دالیط یچه زحمت -       
فکر نکن و معذب   یتره. اصال به حضور علراحت  المیخ ی جورن ی نه! ا ا یرو داره  تت یقصد اذ یک  میبفهم

 نشو. باشه؟ 

از آرامش را به  ییا ی دن  شیها تی با حما مهربان که  یول ده یتازه از راه رس یحام کیبود،  یحام       
 . کرد یم هیجان آدم هد

 .یچشم. بازم مرس -       

 یا یب ی برم شمال که صبح اونجا باشم. اگه دوست دار دیبا  دئویضبط و یبرا  گهیدو ساعت د-       
 دنبالت؟  امیب

مورد خبر نداشتم. فکر  کی ن یبابا در ا یاز را یقرار بود با خاله الله به مزون محبوبش بروم، در ثان        
 وقت شب! نوشتم: ن ینگذارد با اعال به خارج از شهر بروم ان هم ا دیکردم شا 

 .شهیدارم، نرم دلخور م دیم قرار خرممنون از دعوتت. صبح با خاله -       

 ! کنمیچه برسه به کار کردن! درک م  زنن یهم طاق نم دیرو با خود خر دیداره، خانوما خراشکال ن -       

 ام گرفت.گذاشته بود خنده امشیپ یچشمک که انتها  یموجیاز آن ا       
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 ! ها یکنی م تیاذ-       

  خوش  ا یم، بخونه انیها مفرداشب بچه یکردم برو خوش بگذره بهت ول یغلط بکنم! شوخ-       
 .هامون یدورهم گذرهیم

 . شمیدور از جون. چشم حتما مزاحم م-       

 . نمتیبیخانوم. فردا م یمراحم-       

 .  یداشته باش  یسفر خوب-       

       ***** 

         

آسانسور از مرتب بودنم مطمئن شده بودم و زنگ   ینهیواحد آپارتمان را چک کردم، در ا  یشماره       
گرفته  هیهد شیبرا یکوچک یو به رسم ادب تابلو  آمدمیاش مبارم بود که به خانه ن یاول را فشردم.

 بودم. 

 رو مقابلم ظاهر شد. خوش شهیدر توسط خود اعال باز شد و مثل هم       

 سالم. -       

 کنار رفت و به داخل اشاره و دعوتم کرد.        

 . یسالم خانوم. خوش اومد-       

 تابلو را سمتش گرفتم. یحاو هیدر را پشت سرم بست و پاکت مخصوص هد       

 ناقابله.-       

 قدردان لبخند زد.        

 .ارزشمنده-       

 .شدندینم دهی . ددمیو کشبه راهر یو سرک  آمدیها مبگو و بخند بچه یصدا        

 . دمیرس ریهمه اومدن و د کهن یمثل ا-       

 و نشونت بدم.اتاق یکنیم ضی. اگه مانتوت رو تعو ومدنیو خانومش هنوز ن  ر یتازه اومدن، ام-       
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 . شمیممنون م-       

 در موازاتش قدم برداشتم.  اشییبا راهنما        

 رو به راهه؟  یهمه چ-       

 بله خوبه. -       

 افتادم و پشت سرم آمد.  شیو با تشکر پ ستادیکوتاه ا یچهار پله ی جلو        

 سفر خوب بود؟ -       

 خوب بود. یبود ول ی کار-       

 رنگ را باز کرد. دیدر سف       

 ها. راحت باش.بچه  شیپ رمیم-       

 رنگ بود رفتم.   یاسیو  دیکه تمام لوازمش سف یبا پلک زدن تشکر کردم و داخل اتاق نسبتا بزرگ       

 رنگ. د یاسپرت و اکثرا سف ونیو مرتب بود، با دکوراس زیاش تمخانه        

کردم. خط   م یخط کمرم تنظ یرگالنم را رو زیشوم یِ کمر کش ،یقد ینهیمانتوام را درآوردم و مقابل آ        
به سر   یادیهم در موازات هم بودند، خاله اعتقاد داشت من وسواس دارم و ز امی شلوار بگ مشک یاتو

گوشم محار کردم و با  پشتاز شالم را  ختهیر رونیب ی. موها گفتینم راهیو وضعم حساسم. البته پر ب
رفتم. رد صداها را گرفتم و بعد از گذشتن از   ن ییپا  آمده را یو چهار پله رونیاز اتاق ب امیبرداشتن گوش 

بلند شدند. با  ییآمدگوبه و خوش با سالم و به یهمگ دنمیشد و با د انی سالن کوچک جمعشان نما 
  یحاضر در جمع را هست  گریکردم و اعال دختر د یو رهام که آشنا شده بودم، احوالپرس ن یو سام میمر

 کرد. یمعرف ن یهمسر سام

به ساعت دور مچش   میگذاشت و کنارم نشست. تشکر کردم و مر یعسل یاعال ماگ قهوه را رو       
 اشاره کرد.

 نکردن؟  رید لیو راح  ریها امبچه-       

 اش را برداشت.رهام ماگ قهوه       

 .رهیو بگدختر کوچولوش یول یحتما نتونسته اجازه-       
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 .دیچیاف در خانه پبدهد زنگ اف   یجواب کهن یقبل از ا یسمتش رفت ول  یاغرهاعال خندان چشم        

 بلند شد.   میمر        

 درو.  کنمیزاده هم هستن. من باز مچه حالل-       

 . کرد  ام اشارهرهام رو به من به قهوه       

. اصال یکن ی ت م. تو هم کم کم عادمینجاایدعوت ا یاخر هر ماه ب گهی. ما دالینکن ط یبگیغر-       
 خودش! انهیاعال درجر میندار ی هم به هماهنگ ی ازین 

 کرد. زیآم طنتیش   یاخنده یهست        

 تلپن سر اعال! یاگه فکر کن یون یفقط مد-       

 زد. یاتک خنده  ن یسام       

 . میدرار ییکه اعال رو از تنها  میا ی. مقا یدق-       

 را گرفت.  ن یحرف سام یرهام ادامه       

زن گرفتن   ن یو سام ریبعدها که ام م،یدور هم باش  یمجرد  میاومدیم ما یقد گهیهوم راست م-       
کرد و   ریی تغ تمونیو تنهاست ن  ستین  ریاعال زن بگ مید یمدت بعد د هی. یشد خانوادگ  مونیهمدوره

 نپوکه.  ییاز تنها میا یکه م هیاالن مدت

 . دیرو به اعال خند       

و  کیبرا تبر میا یدوره م هی ی ریها! بعد ها هم ادامه داره! مثال زن بگتمومه ی ریزن بگ یفکر نکن-       
  ن یادامه داره ا جورن یبرات. خالصه هم هیو زنت زن خوب یراحت شه سر و سامون گرفت  المونیخ کهن یا

 .کنهیم رییبرنامه منتها علت ها تغ

 سهیاز خنده ر گریکه د یهست کرد،یام گرفته بود. خود اعال هم با خنده داشت نگاهش مخنده        
 . رفتیم

 خندان گفت: ن ی را برداشت و همان ح  یگوش  ن یسام       

 !دهی م لیدل رییتغ گهیبه شکل د یفقط از شکل شهیاعال کنسل نم یتو خونه مونیخالصه دورهم-        

 ال کرد. رو به اع       
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 . ارهی ب پسیرو بگو بگم تخمه و چ ی سوپر ن یا یداره. شماره ی بارسا باز ما یینجا یتا صبح ا-       

 کرد.  دیرهام تاک        

 باشه.  یفلفل  پسشمینره. چ ادتی ری ماست موس-       

 را داد. ها یبرداشت و سفارش خوراک  ز یم یرا از رو مشیسیاعال تلفن ب       

 سالن اشاره کرد.  ی رهام به ورود       

 ومدن؟ یچرا ن -       

 بعد بلند صدا زد:        

 م؟ یمر-       

 بلند شد.   میمر  یصدا        

 . میاومد-       

 : دی پکر بود و اعال پرس یحساب ری. اممیبه احترامشان بلند شد میو مر   ریبا ورود ام       

 کو؟  لیراح -       

 زد. یعصب  یاندهختک ری ام       

 .ارمشیداره! باباش نذاشت ب دن یپرس نمیا -       

 ادبش است زد.  یکه متوجه شدم از رو یزورک  ینگاهش سمتم گره خورد و لبخند       

 .کنمیخواهش م  دییبفرما -       

 خودش هم کنار رهام نشست.         

 ها درخواست قهوه کرد.به ماگ  با اشاره میو رو به مر میدوباره نشست  یهمگ       

 .ستیکه ن  یدیجد زیخوب حاال حرص نخور چ یلیاعال: خ       

 کج نشست.  ریسر تکان داد و رو به ام دییرهام به تا        

 به روز و شب ربط نداره! هاتییکن که توانا  هیتوج ی جور هیو پدرزنت ریخوب ام-        
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 زد.خنده   ریز یپق ن یسام       

 روزا هم نذاره با هم باشن.  گهیبفهمه د ترسمی واهلل م-       

 به جفتشان نگاه کرد. ضیبا غ ری ام       

 !دیببند-       

  ی. جا دیخند یبود که م یعاد یهست یانگار برا یمعذب شدم ول ن یرهام و سام یها ی از شوخ       
 !یخال دیجاو

 اعال تشر زد:        

 ها. بسه بچه-       

 ادامه داد: ریرو به ام       

 دو ماهم روش.  ،ینگه داشت و احترام یدو سال مراعات کرد -       

 داد و با تشکر گرفت و جواب اعال را داد: ریرا دست ام ماگ قهوه میمر        

و  فتهیب یاتفاق  ترسمی. مهیبستر مارستان ی. عمه خانومش بستمیناراحت ن  ادینذاشت ب کهن یاز ا-       
عزا نگه  ن یم هم در اومده. اخانواده ی سال عقب بندازن. خسته شدم به خدا، صدا هیباز مراسممون رو 

 !ومونیدوران نامزد  کنهیداشتنا داره سه سال م

 باال رفت.  شیو اشفته صدا  دیبلندش کش شی به ر یرهام دست        

 ش تو سرته! نقشه کشتن عمه یاورد یخاله خانوم زنت درن  ی و از عزا! تو هنوز من خودی ب-       

 ام را گرفتم. خنده  یبه زور جلو        

 نگاهش کرد. یچپ ری ام       

 رهام!  ا یحوصله دار-       

 تشر زد:  یهست        

بساط جوجه و کباب  نمیبب دیشه. پاش  مونیکه از اومدن پش الیجلو ط دیخب حاال به هم نپر-        
 رونه؟یغذا از ب ا ی میکن فیرد  دیبا 
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 دست گرفت.  گریرا بار د یاعال گوش        

 رستورانه. یبچه ها شرمنده امشب غذا-       

 پسرها به مزاح اعتراض کردند.       

 !میاومدینم جا ن یکه ا میخواست یم  یغذا رستوران -       

 ناموسا!  هیرچه طرز مهمون دا ن یا-       

 . یبه مهمون. خجالت بکش مرد حساب یکن ینم  یحرمت یب جورن یا یریزن بگ-       

 نگاهم کرد.  یو اعال چپ دمیرهام با صدا خند یبه حرف جد       

 دشمن!  میتو ت یرفت -       

 رهام چشمک زد.        

 !؟ یکرده بود شیارکشیخودت   م یِا تو ت-       

 رهام سر تاسف تکان داد. یکرد و با لبخند برا اعال فقط نگاهم       

و آخر هم   می چه بگو دانستمیو واقعا نم دمیخندیباال گرفت و من فقط م یحساب  شانیها ی شوخ       
 قدر کم حرفم!معترض شد که چه میمر

 جون؟    میبگم مر یچ-       

 ! ی حق دار شهیو مات م شیادم ک  نا یواهلل جلو ا یچیه-       

 بلند شد و رو به اعال کرد.        

 .ارمیب وتارتیگ  رمیاعال م-       

گذاشت و رفت  میپا  ی حرف رو یاعال باز گشت و ب تاریرفت و با گ  میاعال موافقت کرد و مر       
 نشست. شیسرجا 

 ...تاریمن هم که عاشق گ         

 کردم. مشیدر آغوشم تنظ       
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 .دیببخش دیجسارته در حضور اسات-        

 خنده زد. ریز یرهام پق       

 ! وا بده بابا! الیط یباادب یلیخ-        

 ام گرفت.خنده        

 بزنم؟  یخب چ-        

 جواب داد: عیسر یهست        

 اعال بزن که اعال بخونه.  یاز اهنگا -       

 اعال را در ذهنم مرور کردم و با انتخابم لبخند زدم.  یها چشمم را بستم و ترانه کی       

 .حله -       

چقدر   و هماهنگ شروع به بشکن زدن کردند.  کیتمیر یلیها خو بچه  دمیتار کش یدستم را رو       
 ن یجو بودم انبود. آن زمان که در آموزشگاه اشکان هنر میحال و هوا تنگ بود و حال ن یا یدلم برا
و   یقی و لذت از موس ا یرو یها بال یرا تجربه کرده بودم، آن روزها پر از شوق بودم و رو ها یدورهم

فقط  یکاش کم یغم در دلم راه نداشت اما ا یاو ذره  دمیخندیو م گفتمی. مزدمیقدم م اشی ریفراگ 
اخواسته در حق او روا داشتم. که ندانسته و ن  یانت یشدن خ متوجه  یچشم و گوشم بازتر بود برا یکم

ام بود. من او  برادر نداشته یجا  م یاکه بر یاشکان  رم؟یاز اشکان فاصله بگ دیکه با  دانستمیمن از کجا م
 ... دیدرست مثل جاو دانستمیرا محرم م

 خاطرات آزاردهنده را از سرم راندم  ادیاعال  یبا صدا       

         

 تا نفسم بود  خواستمتی و م خواهمی م-       

 از حسرت و عشق تو َبَسم بود سوختمیم        
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را از برق   ن ی ا امدیبه شوق م امیحواسم را جمع حال کردم. اعال از همراه  امیرلبیز یخوان با هم        
  فرزندش نگاه دیانگار پدر به قد رش  کرد ینگاهم م یطور مشتاق کی دم،یفهمیم اشرهیت یها چشم 

 عاشق به معشوق دلبرش...   یحت  ا یمادر به نوزاد در آغوشش  ا ی کندیم

اوج دهم و من هم با کمال   میام گرفت و اعال اشاره کرد به صدااز معنا کردن نگاه براق اعال خنده        
 اطاعت کردم.  لیم

         

 داریب یشعله ن یعشق تو َبَسم بود که ا-        

 نِد قفسم بودبل ی ها گر شبروشن        

         

 آمد و بگذشت  یدم زندهیآن بخت گر       

 نفس در نفسم بود  وستهیغم بود که پ       

         

من  یکه صدا اورد یم ن ییرا دارد پا  شیچون حس کردم اعال گام صدا دمیاز خواندن دست کش       
 تر شود. شفاف

 بلند شد.  شیچشمک زد و رو به جمع دوباره صدا طنتیکه با ش  د یفهم       

         

 عمر  ک ی! که هاتیدست من و آغوش تو؟! ه-       

 با تو نشستن هوسم بود یتنها نفس       

         

 آخر کردند.  اتیشروع به خواندن اب یها همگبچه        

         

 هست کسمچیتو، گر ه  ادیباهلل که بجز -       
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 بود کسمچ یحاشا که به جز عشق تو گر ه       

         

 تو رفتم یلب بسته و پر سوخته، از کو        

         

اعال   یول ی خوان ها دست از همبچه ا یزدن بردارم  تاریزنگ تلفن باعث نشد من دست از گ  یصدا        
 را برداشت. یو گوش   د یاز خواندن دست کش

 الو بوآجان؟-       

 گفت: اشی رو به جمع به پشت خط یاو اعال با تک خنده میساکت شد یبا الو گفتنش همگ       

 ؟ یلحظه گوش  هیبوآجان دورت بگردم -       

 گذاشت و رو به جمع مصرع اخر را خواند:  یگوش  یدهانه یدستش را رو       

         

 رفتم، بخدا، گر هوسم بود َبَسم بود...  -       

 ر چرخاند. سمتم س       

 جواب بابام رو بدم. بااجازه؟  دیبا  دیببخش-       

 سر تکان دادم.       

 راحت باش.-       

 رهام با حظ به رفتنش نگاه کرد.       

 احترام نگه داره. دیبا  دهیکنسرتشم باباش زنگ بزنه رد نم یتو اجرا الدیوسط برج م یعنی-       

حس  دمیفهم ی اعال م اتیاز خصوص ترشیکه رفت نگاه کردم. هر چه ب ی ریمن هم به مس ارادهی ب       
 !شدیم ترشیو ب ترشیاحترامم ب

 مخاطبم قرار داد: یهست        
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 س. العادهصدات فوق الیط-       

 به محبتش زدم. یلبخند        

 . ی ممنون لطف دار -       

 کرد. دییرا تا  یاش به هم حرف هسترهام با چسباندن انگشت شست و اشاره       

 .یگرفت  ویهوم، مخصوصا اون ترانه که تو استانبول ال-       

 کرد. یافقط لبخند زدم که تک خنده       

 . یازت حساب بردم حساب یبداخالق بود  یلیاون شب خ ییخدا-        

 نشود. ن یاز ا ترقیعم امتا خنده دمیلب گز        

 نبود اون شب. زونیحالم م کمیشرمنده -       

 ها مشخص بود.-       

 کرد.  میتاپش رو به مرروشن کردن لپ ن یو ح  میدیپررو! با هم خند بچه        

 الزممه. اریب ری و بگزحمت از اعال فلش یپاشو ب م یمر-       

 از جا بلند شد.  ری ام       

 .ا یب میحرف دارم... مر  میبا مر  ریخودت برو بگ-        

 سر تکان داد و به رهام گفت: شیبرا میسالن اشاره کرد و مر رونیبه ب       

هم  یعموم دراومده هعموم و زن   یبدبخت صدا گهیراست م لیراح  یبابا  ن یبا ا میبساط دار -       
  ا ی ارهیم ادیچشه؟ االن خود اعال م ریام نمیرزنت... هوف ولش برم ببکه پد زنن یبدبخت غر م ن یسر ا

 ... ا ی ریخودت برو بگ ی عجله دار

 سمتم سر چرخاند.        

 ؟یکشیو مزحمتش الیط-       

 گذاشتم. ن یزم یرو ستادهیرا کنار کاناپه به صورت ا تاریبلند شدم و گ        
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 . ستین  یآره حتما، زحمت-       

از   یگرفتم. قسمت  شیکه اعال رفته بود را پ ی ریرا داخل شال پشت گوشم فرستادم و مس میموها         
قرار   با یز یها ها و گلبا درختچه دیسف یها گلدان شانیبود که رو یکوتاه و بلند یهاهیسالن پر از چهارپا

 !انداختیم خانهبکه آدم را به شک مجرد بودن صاح  بود ز یمرتب و تم  زیچقدر همهداشت. آن

آهسته به در  یا. تقهآمدیم یاتاق  یاز پشت در بسته  یجنوب یصحبت کردنش با لهجه  یصدا        
 زدم.

 جانم؟-        

 لبم را با زبان تر کردم.        

 . الامیط-       

 . الیتو ط ا یب-       

کاناپه دعوتم کرد. داشت با   یدست به داخل و نشستن رو یدر را باز کردم، با اشاره       
 نزدم تا تماس را قطع کرد. ی. حرفکرد یم یخداحافظ اشیخطپشت

 ت شدم.مزاحم مکالمه  دیببخش-       

 تکرار نکن. پدرم بود.  گهید ،یمراحم شهیهم-       

 زنده باشن. -       

 ؟ یستادیچرا ا  ن یمتشکرم. بش-       

 الزمشه.  رمیرهام فرستادتم فلش رو بگ-       

 را باال برد. شیسمت در رفت و صدا       

 رهام فلش تو باکس بغل دستته بردار.-       

شده در پشت پرده   یو در مخف دیرنگ را کنار کش دیسف یاتاق بزرگش رفت و پرده یسمت انتها        
 را باز کرد.

تراسشه وگرنه   ن یهم دینفس کش یکم شهیکه تو آپارتمان م یینها جا . تمیبخور ییهوا هی ا یب-       
 قفسه.  ن یع
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دعوتش را قبول و همراهش به تراس ده پانزده   لیو بدون مخالفت و صدالبته با کمال م ارادهی ب       
 .میو پر از گل و گلدانش رفت  ی متر

 .ی عالقه دار اهیمعلومه به گل و گ -       

 ! شهیخفه م اهیو گ بدون گل   ا یدن -       

 بود...  یدن یاعال د دیاز د  ا یزدم. دن  اشی به حرف جد یلبخند        

 .خواستیشناختنش را م ترش یدلم ب       

 کنم؟ یفضول کمه ی-       

 اخم کرد.        

 ِا. بپرس.-       

  ی بندر یبابا درسته؟ فکر کنم اصالتا از شهرها یعنی. بوآ یبا پدرت حرف زد  یجنوب  یبا لهجه-       
 نه؟   یجنوب باش 

 . دیرا باال داد و خند شیجفت ابرو        

 نه؟  یشناختینم ی و قبل دعوت به همکار! کال من الیط یهست  یک  گهیتو د-       

 .دمیبا خنده لب گز       

محبوبم  یاز ده خواننده یکیفاقا  ات  کردمیهات رو دنبال مترانه یعنی. شناختمیباور کن م-       
 ... یبود

 حرفم را قطع کرد.       

 بودم؟ -       

 ام گرفت.نگاه و کالمش شوم و خنده طنتینگاهش کردم تا متوجه ش جیگ  یالحظه        

 .ی. االن تو راسشون یهست -       

 و نگاه نافذش را نگرفت. دی نفس کش قیعم        
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اومدم دانشگاه تهران و موندگار   لیتحص یبرا شیسال پ زدهیجنوبم. س یبندر بوشهر. بچه -       
 شدم. 

 : دیام پرسخنده دنیکه از د دمیبوجود آمد خند میکه برا یاز سوال       

 ازم، بپرس.  یدون ینم یچیبه جز اسمم ه دونمی چرا! م یشیم دیسرخ و سف ه؟یچ-       

 ام را! علت خنده  دیهماز کجا ف       

 کال.  ستمین  رهیو غ ها یت یو دنبال کردن سلبر ی مجاز یا یاهل دن  یلیخ  دیببخش-       

 نرفته.  ادمیکن تا  ی کار هی... آ فقط هیهم عال یلیخ-        

 .دیسر تکان دادم تا کارش را بگو       

 ت بردار.رو از صفحه یخون یو م یزنیکه سنتور م  پیاون دو تا کل-       

 دیگویکدام دوتا را م دانستمیداشتم و م امی مجاز یکوتاه در صفحه یویدیپنج و  ا یکال چهار        
 . دمیعلت درخواست حذفشان را نفهم یول

 چرا؟ بدن؟ -       

 غرهنشست و چشم  می. خودش هم روبرونمیو اشاره کرد بنش  دیجلو کش میرا برا یفلز یصندل        
 رفت و تشر زد. 

 ورم کرد برات! رتمیرگ غ ستی سرت ن  ی روسر-       

سرش را به عقب پرتاب کرد و   کبارهیگرد شد که مطمئن بودم دوبرابر شده. به  ی طور میها چشم        
  میها از ته دلش لبخند نقش لب  یهاخنده دنیاز د ارادهیو ب  ستیقصدش شوخ دمی. فهمدیبلند خند

 لب باز کرد: د یشد. خوب که خند

 شد! قدرن ی! چشمات االیط یبامزه شد یلیخ-        

 درشت بود. یلیخ شیها گرد شده! آخر چشم  حدن یتا ا یعنیخودش را گشاد کرد که  یها چشم        

 اعتراض کردم.       

 ! کنهیآدم هنگ م  یکنی ادا م یجد یلیرو خ هاتی شوخ -       
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 کرد. یاخندهتک        

  هیجلو حاش  دیبا  شهیشدم پاکشون کن بعدا دردسر م یرتیغ ی کجا بود دختر خوب. جد یشوخ-       
 سپر کنم برات! نهیسازها س

 .دمیکش ن یتازه متوجه علت درخواستش شدم و ه       

 حواسم نبود. -       

 گفتم.  ی ریشگیپ یخب حاال نترس. برا یلیخ-        

 بود.  《خب یلیخ》طرف مقابلش  ا یرام کردن جو ا  یتکه کالمش برا       

 مد نظر اعال را حذف کردم.  یدئویرا روشن کردم و هر دو و امی گوش        

 .حذف کردم-       

تالش  ی. پدرم بوشهره هر چیبابا درست متوجه شد یعنیو بگم. بوآ خوبه. حاال جواب سوالت-        
 سخته.    جی. دل کندن از خلومدیتهران ن  ادیکردم که ب

 ؟ یتو کند -       

 هرجا بخواد. کشونهیآدم رو با خودش م طیگاها آدم مجبوره. شرا-       

در کلمه به کلمه اش موج   یکه دوست داشتن و دلتنگ گفتیبا محبت از پدرش م ی طورک ی       
 ... طی شرا ن ی ن، امان از ااما  یدلتنگم کرد ول ادشیگفت ناخودآگاه  طیحرف از شرا ی. وقت زد یم

از دستش بر  ی کار یول رهیکه رو به خفه شدن م شهیانقدر دلتنگ م یآدم گاه   فهممیدرسته. م-       
 . خوادیم جورن یا طیچون شرا  ادینم

 جک کرد و سمتم خم شد. شیزانو یو اعال ارنجش را رو دمی اه کش       

 کنم؟ یفضول هیحاال من  -       

 . دمیلب گز        

 .دیی! بفرما هیچه حرف ن یا-       

 م؟یفهمی م ی چجور-        
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 دلم جواب دادن خواست.  یجا خوردم ول شیپروایاز سوال ب       

 خوا...  یهم دلم برا چون من -       

ها بود نه اسمش را به را شکافت و زهرش ته حلقم پخش شد. سال میگلو ی زهر ریبغض مثل ت       
جرئت صداکردنش را داشتم. بدون نام، بدون نسبت، فقط و فقط    المیدر خ ی بان برده بودم نه حت ز

 ... دادمیو جان م کردمیو مرور م کردمی و مرور م کردمیخودش را مرور م

 پلک بستم.       

 ؟یخوب  ال؟یط-       

 نگاهش کردم.       

 .یش ی م تینگو اذ-       

  یلیخ خواست،ی . من دلم حرف زدن ممیبگو خواستمیم یول مردمیتم مداش  شدم؟یم تیاذ       
 .گرفتیافتاده و داشت جانم را م امنهیس یها داشتم که مثل بختک رونگفته

 خواهرم... دلم... -        

 تا بغضم را ببلعم  دمی کش ق ینفس عم       

 ... ی...  ولادی... زشهی براش تنگ م -       

 نبود. ی زیم نمانیتر شد. بو سمتم خم   دیتر کشرا جلو اشی صندل        

   ال؟یط-       

کنار اعال دلم حرف زدن    یبودم ول زاری! از ضعف بی. لعنت دیلرز میها لب یلبخند زدم ول        
 ... خواستیم

 ناراحتت کردم.  دیخوبم اعال. ببخش-        

 ادامه بده. -       

. حس کردم قصدش ارام کردنم است و  میهاحرف  دنیشن یکردم مسمم بود برانگاهش  ج یگ        
 دارم.  ادیکه حرف تلنبار شده در دل ز دهیفهم
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 .  می ... دوقلو بودشیفوت شد... پنج سال پ-       

 فرستاد. رونیو ناراحت نفسش را ب ن ینشست و سنگ شیصاف در جا         

 خدارحمتش کنه. متاسفم.-        

  طورن یا یبود که کس ی بار ن ینتوانستم تشکر کنم، حالم بد شده بود، به خدا دست خودم نبود، اول       
  چی... هکرد ینم ادشی یکس یکه مرده. مرده بود ول آورد یم میبه رو 《کنه خدارحمتش》با گفتن  قیعم

 .. کس. چیه ،یبابا، حت  یمامان، حت  یحت  ،یکس حت 

 کیکنم، بغض کنم، درد بکشم، اخر او فقط  هیعمل کنم، گر فیضع دیاعال نبا  یجلو دانستمیم        
سال خفه شدن و نشد به خدا نشد، من بغض داشتم؛ بغض پنج یبود. ول بهیمرد غر کیهمکار بود! او 

پنج  من ش،  طور پربغض رفتنوزن رفتنش، ان ینیدم نزدن، من درد داشتم؛ درد پنج سال تحمل سنگ
 اشیمبادا از زور درد نبودنش جان بدهم. خداحافظ اورمیاسمش را به زبان ب دم یترسیسال بود که م

قلم بود آخر، او بد  زنده بودنم. او خواهر هم یخنجر شد به قلبم به جگرم به تمام لحظه لحظه
 کرد آخر، او به روح و روانم رحم نکرد آخر، او...  یخداحافظ

 پاکش کردم.  عیو سر ختیپلکم فرو ر ن یاشک درشت از ب       

 الجان؟ یط-       

و کالمش پر از   کرد یگوش م می ها به غصه م،یها به غم م،یها داشت به درددل  یکیآخ آخ خدا!        
 بود. یتسل

که پر از کنترل بود  یصورتم گذاشتم و با هق آرام یبغضم بشکند رو کهن یدستم را قبل از ا       
تا راحت   کرد یپشتش را بهم م ا ینبود   جا ن یاعال معذب بودم. کاش ا یروان شدند. من جلو میها اشک

 زار بزنم.

 چقدر دلتنگ بودم خدا... ط... طال..        

  دهیناد  یخارج شد، من اسمش را بردم، بعد از پنج سال تالش برا میگلو هق دومم بلند تر از       
 گرفتنش همراه با ذره ذره اب شدنم...

 و... من  نیجان؟ بب  الیط-       

و  ستادیمتوجه شدم که کالفه بلند شد و پشت به من ا  یصورتم برنداشتم ول  یدستم را از رو       
 .که سر به آسمان بلند کرد  دمید یالحظه
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آرام شده بودم، من  یکم دم،ی کش قیگرفتم و نفس عم میصورتم را با نوک انگشت ها  یسیخ        
ها را داشتم ترس  یلیکنم و حاال با حضور پررنگ اعال خ یطال عزادار یبرا دمیترسیم یها بود حت سال

 ...کردمیبندش را تجربه مو آرامش پشت زدمیکنار م

 کردنش را نداشت. ادیحق   یکس یاکه به قرار نانوشته ی ام، خواهربه او گفتم خواهر داشته       

 اسمش هم تنگ شده بود. یاسمش را در دلم مرور کردم، دلم برا یامشب حت        

 گرفتم.  یخدارحمت  شیبه اعال گفتم فوت شده و برا       

 کردم...  ی عزادار شیدر اخر هم بغضم شکست و برا       

 . دیرا به روانم بخش یممنوعه احساس سبک  ی ها گذرکردن  ن یا       

روشن غرق در   یها شلوارش به چراغ یها ب یدر ج شی هااعال هنوز هم پشت به من، دست         
 بود.  رهیشب خ یک یتار

 اشیان همیدر شب م امیتلخ  یقدر که ممنون حضورش بودم شرمندههمان دم،یبلند شدم. لب گز        
 هم بودم.

 هم انداختم.  ریسرم را ز چیو سرش را سمتم چرخاند، نگاهش نکردم ه ستادمیبا فاصله کنارش ا       

 ... ستین  یداغ طال سرد شدن -       

 شدم. رهیسر بلند کردم و من هم به شهر خ       

نکرده... ببخش اعال امشب بعد از    ادشی یبود رفتنش که... پنج ساله کس ن ی ... انقدر سهمگ-       
 ا یبگم ممنونم ازت  دونمینفر رو دارم که با شکستن سکوتم کنارش آروم شم... نم هیها حس کردم سال

 شرمنده! 

 زد:  میصدا یکوه محکم و حام کیبه حفاظ تراس، مردانه و مثل  هیپشت به شهر تک       

 و؟ من  ن یبب-       

 یها در هم گره خورده بود و چشم شی. ابروها میسر چرخاندم و چشم در چشم شد ارادهی ب       
 بود.  یجد اشرهیت

 باهاشون روبرو شو.  فتیدر ن  تیراهه، فرار نکن. با واقع ن یفرار بدتر-       
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 .دیدی خبر نداشت، فقط ظاهر امر را م زیچ چیاعال از ه توانستم؛ی... نمتیواقع        

 را با فرو خوردن آب دهانم قورت دادم. آمدیکه دوباره داشت باال م یلبخند زدم و بغض        

 و خراب کردم.شبت -       

را از حفاظ گرفت و سمتم   اشهینرم و آرام تک رد یبگ می ها قفل نگاهش را از چشم کهن یبدون ا       
 گرفتن نگاهم را نداشتم. ییمن هم توانا ستادم،یا شیقدم برداشت، روبرو

 !خوره؟یم یدوست به چه درد  هیپس -       

 دوست خوب.   کینرم و آرام، اعال دوست بود  یلیتکان خورد خ زیقلبم ر       

 . یمرس-       

 ؟ ی بهتر-       

 . یلیخ-        

کوتاه و  یبه موها یشد. دست  ن ییاز دم و بازدم نامحسوس نفسش باال و پا  اشنهیس یقفسه       
 و به در اشاره کرد.  دیاش کشمردانه

 . ارن یها؟ االن غذا رو مبچه شیپ میفعال  بر یول میبا هم بزن  م یحرف دار ی کل-       

 به نشان توافق سر تکان دادم.        

ها متوجه بچه دیرفتم. شا  رونیبه صورتم زدم و ب یاتاقش آب یبهداشت  سیدر سرو شنهادشی به پ       
 کنند که معذب شوم. یباشعورتر از آن بودند که سوال یسرخم شدند ول یها چشم 

         

      *** 

 زده و منتظر بود سوار شوم. ن یرا باز کردم، اعال دستش را به سقف ماش  دیجاو ییاهدا ن یدر ماش        

 تشکر کردم. گریبار د کی قبل از نشستن        

 بود. ی. شب خوبممنون یبابت همه چ-       

 لبخند زد:         
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 .یخوب بخواب-        

تا  دمیکش ن ییا را پ شهیدر جوابش با لبخند پلک زدم و پشت فرمان نشستم. خم شد و ش        
 حرفش را بزند.

 سالن. ا یصبح ساعت هشت ب-       

 چشم. -       

 عقب رفت تا حرکت کنم. یو قدم ستادیصاف ا        

 مواظب خودت باش.-       

 لب زدم:         

 تو هم. -       

ور بزرگ و  شدم. با موت یمتوجه عل کینه چندان دور و نزد  یازدم و در فاصله  رونیب نگیاز پارک       
آن حس   کیبه سر مراقبم بود. دست بردم و پخش را روشن کردم و چشم به جاده دوختم،   یمن یکاله ا

  عیو سر دهیترسبردم و  ادیرا از  یبه چشمم خورد، رانندگ  ی زیقسمت کنار راننده چ ن یکردم کف ماش 
بود. کاغذ ترس  ن یو تا خورده کف ماش  دیسف یبرگه کیبودم  دهیسرم را سمتش چرخاندم. درست د

انداختم،  ابانیبه خ ی سرسر ینبرده بودم. نگاه ادیرا از  شیمن هنوز ان موتورسوار و چاقو ینداشت ول
  المیخ ابانیخ یاز خلوت یوقت  وکردم   ینگاه ها لیخم شدم و برگه را برداشتم و دوباره به تردد اتومب

 فرمان نگاهش داشتم و خواندم...  یبرگه را باز کردم و رو یراحت شد تا 

 امیروزا م نی باش هم می. مواظب امانت ینیبیکس از ارتباطمون حرف نزن وگرنه بد م چ یبه ه -       
 دنبالش. 

 چه بود؟ همان چاقو... اشیتمام وجودم را به رعشه انداخت، امانت  کبارهیوحشت به         

ناخودآگاه فرمان   یلیدستم در رفت، با بوق ممتد اتومب ریشدند و فرمان از ز جانیب میهاانگشت         
و کشدارتر باعث شد   شتریب یها و برگه از دستم افتاد. نگاهم سمتش رفت که بوق دمیرا محکم چسب

. قلبم داشت در دفرمان افتا  یو سرم رو دمیترمز کوب یبکشم و محکم رو  ابانیرا سمت کنار خ ن یماش 
 . دیکوبیدهانم م

 خواست؟یاو که بود؟ از جانم چه م ا یخدا        
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هم   یرو میها پلک یعل دنی. با ددمیکش غ یخورد هراسان سر بلند کردم و ج شهیکه به ش یابا تقه        
 .دیا ی ب ن ییرا زدم تا پا  شهیاهرم ش  یدکمه ن یزدم و همان ح هیتک یصندل یافتاد و به پشت 

 حالتون خوبه؟-        

 جدا کنم سمتش گردن کج کردم. یسرم را از پشت  کهن یبدون ا       

 خوبم. -        

 از دستتون در رفت؟ ن ی شد؟ چرا کنترل ماش  یچ-       

 ... نمیبیگفته بود بد م زدم،یم یحرف دیپلک باز کردم، نبا       

ام به کار گرفتم و سر تکان جمع و جور کردن تن لخت شده یرا برا میلبم را تر کردم و تمام قوا        
 دادم.

         

 فرمون از دستم در رفت.  هوی دونمینم-       

 ؟ید ی کش غیچرا ج-       

 لب زدم:   صدای ب       

 . دونمینم-       

 را کنار گوشش قرار داد.  اشیانگار باور نکرد و همزمان با چک کردن اطرافمان گوش       

 م.و ببر خونهموتورم فرستمیکه برات م یبه ادرس ا یب ییحی-       

 تمدد اعصاب چشم بستم. یدوباره برا       

 . رسونمتیور م اون د ینیبش-       

 بود. و پراخم  یمتعجب نگاهش کردم. جد        

 . ستین  ی ازیآقا. ن  یخوبم عل-        

 شماست. تیمراقبت از شما و امن مفهی. من وظینیاون سمت خانوم مع د ینیبش-       
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شدم و قبل از  ادهی برد و پارک و قفل کرد. به ناچار پ ی منتظر مخالفتم نشد و موتورش را کنار        
  ن یباز کرد. تشکر کنان نشستم، ماش  میجلو را برا یلهلش دادم. در صند یصندل  ریز ندیبرگه را بب کهن یا

 زد. استارتو   دی را عقب کش یرا دور زد و پشت فرمان نشست. درشت و قدبلند بود و صندل

 لطفا!  دیهست بگ ی دیاگه تهد-       

 ...  میزدم، نتوانستم بگو هیتک یسرم را به پشت        

 نه. -       

در   یانداخته بود! درد بد نمیمجتمع آمده و کاغذ را داخل ماش  نگیطور تا پارکچه یآن دزد عوض       
 .  کردمیداشتم سکته م د، یچیپ امنهیس یقفسه

 شده بود! شیدایاز کجا پ گرید یمردک روان  ن یکمکم کن... ا ا یخدا  یوا        

   ؟ینیخانوم مع-        

قدر در نگاهش کردم. آن دهیکنده شدم و ترس یصندل یاز پشت  هوکی یعل  ی صدا دنیبا شن       
 ان مردک موتورسوار را مرور کرده بودم که به کل مکان و زمان از دستم خارج شده بود. ،یآشوب دل

 .دیرا کاو میها موشکافانه چشم        

 . م یدیرس-       

 !میدیگذاشتم و به اطرافم نگاه کردم. چه زود رس امنهیس  یآرام دست رو        

 را باز کردم. امیمنیکمربند ا       

 ممنون تو زحمت انداختمتون. -       

 . سفه یوظ-       

 سپرد. ینام ییحیبه  ابانیکمربندش را باز کرد. اوه! اصال حواسم نبود که موتورش را در خ        

 خونه؟ دیری م ی حاال چجور-       

 !کلی مرد درشت ه ن ینرمش در کارش نبود ا       

 .  هینقل لهیوس ادهیکه ز یزیچ-       
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 براتون؟  رمیبگ یتاکس-       

  ییاگه سه صبح، چهار صبح، خدا ینداره حت یفه شب، ساعتش فرقممنون. شب و نص ر،یخ-        
من  یبدون هماهنگ  دیبر رونیاز خونه ب دیهم مجبور بود رهیو غ مارستانیو ب ینکرده برا مورد اورژانس 

دم   مین  و. فردا هم راس ساعت هفت رسونمی و مخودم عیسر ستمیدور ن  جا ن یاز ا یلینباشه لطفا. خ
 سالن؟  دیریدرم، زودتر که نم

 . رمینه ساعت هشت م-       

 شد.  ادهیگفت و پ ریشب بخ        

محافظه   ن ی را چه به ا هیحاش یهضم کنم، من آرام و ب توانستمیرا در کنارم نم گاریباد کیحضور        
قول بداخم   ن یو وجود ادر گر تشی که احساس امن وانهید کی غیت ریبود و حاال شده بودم فرد ز ها ی کار

 بود!

در   یجلو  یبابا در محوطه دمیبردم. از دور د اطیرا داخل ح  ن یپشت فرمان نشستم و ماش         
کنار مامان در  دیساعت با  ن یرا چک کردم؛ دوازده بود و ا امیساعت مچ رود،یساختمان راه م یورود

و ترسم   ها یپسکردم تمام دلوا یشدنم را تماشا کرد. سع  کیو نزد  ستادیرفتم. ا شی. پبودیاتاقشان م
 را پس محبتم به بابا پنهان کنم. 

 !؟دیداریسالم بابا. چرا ب-       

 ! یکرد  رید-       

 بابا نبود. یها و ترس ها یحواسم به نگران        

 .دیگرفت یشرمنده، کاش تماس م-       

 طول بکشه.   روقتیتانه تا ددوس یمهمون  ادیم شینبود، پ ی ازین -       

را به  اشیتماس نگرفته بود تا نگران کهن یبابا را از بر بودم؛ ا اتی من تمام اخالق یبابا نگفت ول       
 نکنم تابلو بود. ریتفس یاعتمادیب

 یاعال. حت  یاومدم؛ محافظ شخص یراحت. االنم با عل التون یمن مواظب خودم هستم بابا. خ-       
 مراقب خودم باشم.  تونمیم نبود من بازم مه یاگه عل

 ام زد.  پدرانه به پشت شانه       
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 . برو استراحت کن.زمیدارم عز مانیبهت ا-       

 جلوتر از من داخل خانه رفت.         

مراقب خودم باشم   توانمی. به بابا گفتم مدمیپتو خز ریتخت ز یکردم و رو ضیرا تعو  میها لباس        
ها نبود  محافظ گریمثل د یام شک داشتم. علو مرموز واقعا به گفته بیعج یدها یتهد ن یبا وجود ا یول

و   امدیسرم م شتپ رفتمیاز خانه م رونیکه ب یو چهار ساعته کنارم باشد، فقط مواقع ستیکه ب
خودش رفت و من به  یکارها  استراحت و انجام  یبرا یوقت   یرا دور از چشم عل ادداشتی مطمئنا آن 

 یبه راحت  محافظمیکه ب یمواقع توانستیانداخته بود پس ان مرد م ن یآپارتمان اعال رفتم داخل ماش 
 به هدفش برسد...  

! سرم داشت از هجوم دادند؟یم ییچه معنا  ها ی بازو مسخره دها یتهد ن یهدفش چه بود؟! ا        
 .  شدیو گنگ منفجر م جوابیهمه سوال ب  ن یا

را مرهم   میهاها و دلهرهتا ترس خواستی را م دیبه در خورد و پلک بستم، دلم آغوش جاو یاتقه        
! امدیگره خورد و باال ن  مینفس در گلو ؟یچ یعنی دنی! بد دنمیلب باز کنم و بد بب دمیترسیم یشود ول

چرا من؟ چرا... چرا... چرا... آخ چقدر چرا در سرم   بود؟... دهیکش یاچه نقشه می ان کثافت در سرش برا
 بود. جوابیب

 ال؟ یط-       

 سرم ظاهر شد!   یباال یک  دیجاو        

 ؟یخواب-        

 بخوابم!   توانمی مگه م ییآخ دا       

 مهر کرد. شیها را با لب امیشان ی پ       

 .ییخوشگل دا ریشبت بخ -       

آن  یخوب ول  یلی. امشب خوب بود، خختندیهمزمان با بسته شدن در فرو ر می رفت و اشک ها        
 ... تیگند زد به تمام آرامشم. آخ اعال! دردسر نشوم برا یکاغذ لعنت 

       ***** 
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تمام شب گذشته را در اضطراب به سر  امد،یچشم باز کردم. هنوز خوابم م امیزنگ گوش  یبا صدا       
 برده بودم. 

را از  شانمیپر یشخص پشت خط قصد قطع کردن تماس را نداشت. همان طور درازکش موها        
اعال بود و   ی برداشتم. شماره یتخت  کنارز یم یرا از رو یو گوش  ختمیان رسمت شانه کیدورم جمع و 

 نه.   کیساعت نزد 

چه دختر لوس و   گفتیبا خودش م نا یکه قصد ادامه ندارم؛ مطم گفتمیم  حاال چطور به او       
 دو بار جا زد...  مانی در عرض چند روز همکار ستیت یمسئولیب

 متنفر بودم و تماس را وصل کردم. یتوجهی از ب       

 آلود جواب دادم: نبود و خواب میحواسم به صاف کردن صدا       

 جانم؟-        

 کث به حرف آمد.با م       

 ؟ یخواب موند-        

 صاف کردم. نهیس  صدای و ب دمیخودم را در تخت باال کش        

 .  دیاره ببخش-       

 نگرانت شدم.-       

 .کرد یحالم را خوب م اشیکش آمد، نگران  میها لب         

 .ا یعصر ب یول استراحت کن  کنمیقطع م-       

 اعال؟ -       

 جانم؟-        

 بخش بود.  قرص آرام شیپلک بستم، محبت خالص مواج در صدا       

 ام؟ ین  شهی م-       

 شبه؟ یمربوط به د ال؟یشده ط یزیچ-       
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 زده بود؟!  یحرف یعل ا ی گفتیطال را م ی ادآوری  دم؟ینفهم قیمنظورش را دق شب؟ید       

دلم کنار اعال  یحت  خواست،یادامه دهم آخر دلم ادامه دادن م خواهمینم می بگو توانستمی نم       
دوست خوب   کی خواستمیکرده بودم، نم هیاعال اعتماد و تک یمن به دوست  خواست،یبودن را هم م

 را از دست بدهم.  شدمیآرام م یکه در کنارش به طور شگفت 

 م؟یبعدا حرف بزن -       

 ... الیط-       

 .دمیو لب گز ختیدلم ر       

 خوبه؟  میحرف بزن  رونیب میدنبالت بر امیخب استراحت کن، غروب م  یلیخ  -       

 آخه تو زحمت... -       

 حرفم آمد.  انیشماتتگر م       

 ! ساعت هفت آماده باش. الیط-       

 باشه ممنون.-       

 مواظب خودت باش.-       

 .کرد ینم یخداحافظ        

 آمدم. ن یی تختم پا   یاعال روز را شروع کردن! از رو یچه خوب بود هر صبح با صدا       

 بود.  دیآمد و دوباره برش داشتم. جاو ام یبه گوش  یامیپ       

 آماده شو. ،یادنبالت. الدن گفت خونه امیقبرستون خودم دارم م ی بر ییتنها  یپا نش-       

 کردم: پی شنبه است. تا حواسم بود که امروز پنج       

 باشه منتظرم. -       

 طال...   یبرا یبود ول هاوه یخرما و م دنیحلوا و چ یهیمادرجون مشغول ته ی الما برا       

ام مامان متوجه شده بود به قصد کجا شال و کاله کرده دانمینم رفت،ینم  ن ییپا  میصبحانه از گلو        
و پر از غم شده   ن ییرو به پا  شی هاو حالت چشم  زد یم  یدیواضح به سف طورن یا  شیها لب که رنگ 
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و   خشدشب شکستنش بب کیسال عاشقانه دوست داشتن طال را به  کیو  ستیب شدیبود. کاش م
و با تشکر از آلما بابت   دمیرا نداشتم.  صورتش را بوس دنشیو داغون د قراریب جورن ی آرام شود. دل ا

 در منتظرم بود و کنارش نشستم.  یجلو  دی. جاودیایدردم ن  ن یاز ا شیو ب نمیرفتم تا نب رونیصبحانه ب

 سالمت کو جوجو؟-       

 شده بودم. حواسی چه ب       

 مامان بود. شیفکرم پ دیسالم ببخش-       

 شده مگه؟  یچ -       

 سرخاک طال.  میریفکر کنم متوجه شد م-       

 طال؟! -       

قصد حرکت نداشت، نگاهش کردم. از به زبان اوردن نام طال متعجب شده بود. بغضم گرفت و         
 .دمینگاه دزد

 . دیحرکت کن جاو-       

 را راه انداخت. ن یو ماش  دی آه کش       

 آرومت کنم...  یوقت نذاشت  چیبعد از مرگ طال ه-       

 .شهینم یبرا دردم تسل یحرف و استدالل  چیه ونستمدی چون م-       

و برداره و از  ... بعدشم که به سر بابات زد الدناومدیاز دستم برنم ی من حواسم به حالت بود کار-       
 ...ییبود دا شت یپ شهیخاطرات طال فرار کنه. دلم هم

 تا آرامم کند شدیم ییناخودآگاه دا شیها و محبت ها تیموقع حما         

پشت بندش  کرد ی اگه طال تب م ی از بچگ ادمهیقلت. آخه با مرگ هم  یجور کنار اومد... که چه  -       
... روحت به روح طال گره کور  یدیکشیم ازهیپشت بندش تو خم دیخوابیاگه طال م ،یکرد یتو تب م
 داشت. 
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رفت به خدا جانم رفت.   ی. طال جانم بود، وقت ختندیر  ن ییپلک بستم و قطرات درشت اشک پا        
 ستیاغراق ن  کرد،یسلول به سلول وجودم تمام احساساتش را حس م یول مینبود   همسان یدوقلوها 
 .شدیو دلم آشوب م بردمیبه غمش م یاز راه دور پ میاگر بگو

 سنگ قبر انداخت رو قبرش؟... اشکان؟  یک  -       

 . دیپرسوز دوباره آه کش       

 کرد اومد برا خاک کردن ناموسش...   ی. بازم مردونگدمشیوقت ند چیطال ه ی سپاربعد از خاک -       

 کاش واقعا مرد بود...        

  یاهرزادهاستانبول من موندم و قبر لخت خو دی بعد از شب هفت طال هم که شما رفت  -       
درست کردم  مانیخودم س یداده بود. خودم با دستا  ی مرگم که گند زده بود و همه رو فرارجوون 

نذاشت قبرش  رتم یبودم خبر مرگم غ شییشد، دا یبود و هر چ یسنگشو گذاشتم رو خاکش. هر چ
 . نهلخت بمو

 طال خواهرم...   یکسی از ب یوا        

 . دیبه آغوش کش یرانندگ  ن ید و ح ام گرد کردستش را دور شانه       

 دغ نکن. صدایب ی جورن ی. اییکن دا هیگر-       

 کرد. شیام دل خودم را رهق زدن درمانده یصدا        

         

بود و مشت مشت قرص به  یتنها شدم، مامان که اوضاعش بحران  یلیبعد از رفتنمون خ-       
ده بود مامان که دور از جونش از دست نره. منم مجبور دکترا، بابا هم تموم فکرش ش  دادنیخوردش م

حل  تاریو تو گ و رو پا نگه دارم که بار اضافه رو دوششون نباشم تو غربت. مجبور شدم خودمبودم خودم
 یکس یول  دی. حالم بد بود جاویرو مهروموم کنم بذارم ته مغزم و نخوام بازش کنم ه  زایچ یلی کنم و خ

  اوردنیتموم تالشم فراموش کردن بود، به رو ن  کهن یاز ا  شدم،یم ی. من از تو داشتم متالش دیفهمینم
 داغون بودم.   یلکا یها کردن بود، من از زور زدن یزندگ  آریشدن و ب رتیغ یبود، ب

 کرد. میبه سرم زد و رها  یابوسه        



 غم تماشا ندارد

160 
 

  رونیب  ی زیگوش شنواام برات تا بر یول ستین  یینگفته همه رو از برم، از بر نباشم اسمم دا -       
 نگه دارم. زنده دی. طال مرده تو رو با یشی تو دلت رو. بعدش آروم م یتلنبار شده یحرفا 

  ونیم شه، ینگو آره که باورم نم ؟ی. تو مگه فراموش کرد دیدرد داشت جاو یل یآخه رفتنش خ-       
 .ویهنوز همه چ ادتهی یحرفات گفت

 و پس داد... داره، تاوانش ی تاوان یهر اشتباه  ؟ید یو آزار منبود؟ چرا خودت مقصر بود، -       

 .نمیعادت کرده بودم به وقت درد چشم ببندم بلکه نب        

 ؟یو به زبونت آورد اسمش یشد با دلت کنار اومد یچ-       

 بود.  نمیترمحرم دیجاو خواست،ینم  ی کاردلم پنهان       

... دلم گفت  ینبود ول ی نگم، اجبار شدی... مشدی... که جوابش به طال ختم مدیپرس یاعال... سوال-       
 گفتم. یبگم. سبک شدم وقت 

 دمش گرم با سوالش.-       

 بغضم جان داد. انیجان نگرفته م  یول دی لبم به لبخند لرز        

 . ششیپ ی داد بر تیرد که راحت رضاشبه درآو هیو و بمش  ری. خسرو زهیپسر خوب -       

      *** 

         

آمدنش بود و من   کیرا چک کردم، نزد  ی واریزدم و ساعت د میها کننده را به دستکرم مرطوب       
راحت شدن  یقدرها مهم نبودم که براآن شیبرا دادمیم  حیدادن مساعد نبود، ترج حیتوض یحالم برا

مثل   گرید دانستمی و بپرسد و بخواهد جا نزنم... م دیا یسرصبحم بخواهد ب یاز احوال آشفته الشیخ
سوالش حول نرفتنم به سالن است و واکنشش شماتت است که چرا جازده و   ن یقبل، اول ی سر

  بپرسد به  یخدا هر سوال  یسوال نکند. وا یدر رانندگ  شبمیو از افتضاح د اورمی! تازه شانس ب امدهیترس
 ختم خواهد شد. یلعنت یآن نامه

لوازم  ریشده ز یمخف ینگاهم را به صورت کالفه ن یبرداشتم و اخر ز یم یرا از رو فمیبه اجبار ک        
 رفتم. رونیهر چند مختصر انداختم و از اتاق ب شیآرا

 زدم. رونیقرارم با اعال را به مامان اطالع دادم و از خانه ب       
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 ن ی . واقعا با اشیها اش هم قاب چشمشب نکیسرش بود و ع یدوباره همان کاله کپ لبه دار رو       
 ی، برامان نشسته بود. کج و رو به در خانهشناختمشیمن از لبخندش م یول شدیاستتار شناخته نم

 رفتم.  شیگفتم و پ یااهللآرامشم بسم

 ی ریبودم او که تقص حوصلهینکنم؛ من ب  یاحترامیب یرو باشم و با بدقلقکردم خوش  یسع       
 نداشت، اعال تماما لطف بود.

 را باز کردم. ن یدر ماش        

 سالم. -       

 زد. امیدستش را پشت صندل       

 ماهت. ی به رو-       

 : دمیپرس هدفیکنارش نشستم و ب       

 ؟ یا یاز سالن م-       

 نرفتم.  خونه گهیتو سالن، د دیهوم، کارم طول کش-       

 .دمیشرمنده لب گز       

 تو زحمت. یافتاد-       

 با غرغر استارت زد.         

 م؟یباز گفت باز گفت! بر-       

را به  شی صدا یروشن کرد ول ی را راه انداخت و آهنگ ن ی ش ام گرفت و سر تکان دادم. ما خنده        
 حداقل رساند.

 ؟ یخب خانوم، خوب  -       

 ؟ی. شما خوبیخوبم، مرس-        

 شود. ابانیتا داخل خ چاندیفرمان را پ       

 بود و بد بود!؟  با یز یالیکنار ط شهی م-       
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 د. لبخند به لبم آم فشیاز تعر یبود ول یلحنش عاد        

و با اشاره به   کرد ی چتر صورتش بود نگاهم را مدام متوجه خود م با یبلند کالهش که تقر یلبه        
 .دمیکه ذهنم را مشغول کرده بود را پرس یو کالهش سوال نکیع

 شون؟یکنیاکثرا استفاده م ستیسختت ن -       

 ! کنهیم مبندش بابات خفهو پشت شهی م الیبردارم که احتماال واو-       

 را برداشت و چشمک زد.  نکشیبا خنده نگاهش کردم، ع       

 خوبه؟-        

 شانه باال انداختم.       

 .گهید انیدود ن ی ماش  یها شه یش -       

 سر تکان داد.       

 .هیحرف نمیا-       

بودم از بودنش و داشت  یدار بود حاال که آمده بود راضبهتر بود، خنده شیپ یقیحالم از دقا        
 حضور گرم و خندانش.  کرد یحالم را خوب م

 م؟یریحاال کجا م -       

 طرفه باال رفت. کیگذرا نگاهم کرد و لبش        

 خوب.   یجا  هی-       

 خوب لبخند زدم.   یکشدار جا  یدر ادا طنتشیاز ش        

 باال داد. یکالهش را کم یبهل        

 ؟ یکنیم ن یتمر-       

  یرا کم ستمیس یصدا الیخینداشتم. جواب که ندادم ب شیرو ی روزها تمرکز ن یکه ا ی تنها کار       
 بلند کرد.

 م؟یبخون -       
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 آهنگ نسبتا شاد شروع به بشکن زدن کرد. تمیبه توافق پلک زدم و با ر       

 . یزمزمه کردم تا همراه شتریالبته ب کرد،یبخش بود و حالم را خوب مبا اعال لذت  یخوان هم        

 نگاهم کرد و با چشمک ادامه داد. هیچند ثان         

         

 دل بکنم ازت ی چجور ی بر شمیاز پ یخوایم  یوقت  یگینم》       

 《تو تو قلبِم فقط...  یباهام جا  ی ه بد بشاگ  یحت        

         

 اش به صبح بود که نرفتم. اشاره دم،یاش نگاه دزد نهفته در ترانه  یاز حرف دوپهلو        

 خواند...  ییادامه نداد و در سکوت ما خواننده خودش به تنها یالعملعکس  چیه یب        

 زدم.  شیصدا مانیرو شیپ یها ن یماش  دنیترانه و د انیبا پا        

 اعال؟ -       

 آورد. ن ییرا پا  ستمیس یصدا        

 جانم؟-        

 پشتش اشاره کردم. کیبه چراغ قرمز و تراف       

 بذار.  ونکتیع یخوای م-       

 سر باال انداخت.        

 سوژه شدن با تو ترس نداره که. گهینه د-       

 :دیاز دهانم پر هوای خندان و ب دمیرا که د شینمانو دندا طنتی پر از ش  یخنده        

 . وونهید-       

 کش آمد.  شی ها لب الیخی ب       

 را زد.  مانیها کمربند یترمز کرد و دکمه  یساختمان  یجلو        
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تو  یهیبا روح  نمی. ببرمیگ یم ی انرژ یحساب جا ن ی ا امیس، من هر وقت بهمون جا خوبه نجا یا-       
 ! کنهیچه م

 شدم و کنجکاو به ساختمان نگاه کردم؛ رستوران بود.  ادهیپ       

 . کنارم آمد       

 م؟ یبر-       

 .میقدم شدهم        

 ؟یبلد وشی. بازنگهیرستوران باشگاه بول ن یا ن یزم ریز -       

  خورهیم ،ی ندازیتوپه م هیفکر نکنم سخت باشه.  یتا حاال انجام ندادم ول یعنی ستمیبلد که ن  -       
 ! گه ید شن یو واژگون م ها ن یبه پ

 . دندیخندیدرشتش داشتند م یها چشم        

 : هوم؟ دمیپرس ی دیتاک        

 من هم خودکار کش آمدند.  یها کرد و لب  دنیسر باال انداخت و با صدا شروع به خند       

 ! یداد حشیجذاب توض یلیخ-        

 زنگ گذاشت.   یو دستش را رو  ریبار سر به ز ن یکرد، ا دنیدوباره شروع به خند       

 باز کن احسان.-       

 . دییبفرما -       

 .تمام شده بود شیها خنده گرید م،یرفت  ن یی ها پا در باز شد، از پله       

 ! یی اومدم زورآزما  نگیاستاد بول هی پس امشب با -       

 و حق به جانب گفتم: ادمیو کوتاه ن  کرد یم ینگاهش کردم؛ داشت شوخ یچپ       

 .گهید طلبهیم ن یقلق و شگرد داره چند دفعه تمر کمی!؟ حاال نهیاز ا ریمگه غ  -       

 زد. یاخندهتک        
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 . یگ یکه تو م نهیهم  قا یدق زمینه عز-       

 . رو به پسر کرد        

 برا خانوم. دست راستن.  اریاحسان کفش ب -       

 .دیی. خانوم بفرما ارمیداخل االن م  دییچشم. بفرما -       

 : دمی از احسان تشکر کردم و رو به اعال پرس       

 ؟ یچه کفش-       

 ست،ین  زیبرعکسه و اصال ل  شیکی کف  زهیصاف و ل شیک ی. کف نگیکفش مخصوص ورزش بول-       
پرتاب توپ الزمه   ن ی برا تعادل گرفتن ح  اره،یکه مناسبت ب یگفتم دست راست هست  ن یبه خاطر هم

 ها. کفش ن یا دنیپوش 

 !ی ژیچه ورزش با پرست -       

 چشمک معروفش را زد.       

 ! گهید شن ی و واژگون م ها ن یبه پ خورهیم یکن یتوپه پرتاب م هینه بابا -       

 .دمی کوب شیبه بازو جانیب یام گرفت و مشت شدم هم خنده ی از دست انداختنم هم کفر       

 ؟ یدونست یم ،یبدجنس یلیخ-        

  امارادهیو ب  ییهوکی تیمیبه صم توجهینشستم و ب یچرم مشک یکاناپه یبا آمدن احسان رو       
طور را پا زدم. اعال هم همان یورزش  یها پاشنه بلندم را در آوردم و کفش یها و لبخند اعال کفش

 .دیرا پوش  یورزش  یها کفش ستادهیا

 باشد. یورزش جذاب و مفرح  دیسالن به وجد آمدم. فکر کردم با  دنیبا د       

 خواسته بود. طورن یاز نفر بود، احتماال اعال ا یسالن خال       

 .ستادمی اش کنارش او با اشاره ستادیپرتاب توپ ا ریس، مlane ی روبرو       

 ... ی سر باز م یخب بر یلیخ-        

 داد. حیتوض میخم شد و سر بلند کرد و چشم در چشمم برا شیزانو کی یرو       
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 .شیریبگ دیبا  ی جورن ی ا ن یتوپ رو بب یرو یسه تا حفره ن یا-       

 ها نگاه کردم و سر تکان دادم.در حفره شیها به قرار گرفتن انگشت       

 متوجه شدم. ،یاوک -       

 گفت: ریمس یانتها  یها ن یپ یرا صاف کرد و با تمرکز رو  شیزانو       

 . یپرتاب توپت باشه و با قدرت پرتاب رو انجام بد ریوسط، مس ها ن یکن پ  یدقت کن. سع-       

 ن یاول ختن یدنبال کردم و با فرو ر یرا چشم رشیمس جانیو ه یتوپ را که رها کرد با کنجکاو       
 ن ی. رو به صورت خندان اعال هختندیفرو ر یدر چشم بر هم زدن  ها ن یپ یسر ذوق آمدم و همه ن یپ

 . دمیکش

 بود! یعال-        

 .ادیقلقش دستت م یکن ن ینداره دو سه بار تمر ی کار-       

 شد. مینگاهش کردم که تسل یچپ       

 ! یکنیچرا بد برداشت م گمیم  یجد-        

 بعد رفت. ن یسمت ل       

 نوبت توئه، پرتاب کن. جا ن یا ا یخب ب-        

نگاه کردم و   ها ن یتوپ تا پ ریدرونم نفسم را فوت کردم و به مس جانیتمرکز و کنترل ه ی برا       
 توپ گذاشتم. یدستم را رو

 !نهیاوه چه سنگ-       

 ! گهیقدر باشه د  دیبا  ها ن ی پ ختن یر ی برا -       

کردم مثل خودش توپ را پرتاب کنم و بالفاصله بدون   یکه به کار برد خوشم آمد. سع یاز اصطالح        
  ن یپ کی یکج کرد و بدون انداختن حت راه ها ن یبه توپ چشم دوختم، سمت کنار پ ستمیصاف با کهن یا

 از کنارشان گذشت. 

 . ستادمیپنچر شده و دمغ ا       
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 عوض شد.  رشیمس-       

 . دیخند        

 شروع خوب بود. یبرا-       

 آمد. کمانیاحسان با دو ماگ قهوه نزد        

 خوب بوده. یعنیتوپ تعادلتون رو به هم نزد  ینیسنگ کهن یاول هم یدفعه یبرا گهی راست م-       

 نگاهشان کردم.       

 !  یدههیاز روح  یمرس-       

 کردم: ی رو به اعال شوخ       

 نداره ها!   ی البته کار-       

 و...  ن یتوپ و چند تا پ هیبله بله -       

ماگ خوشم امد و دو دستم را دورش   یبدنه یو ماگ را سمتم گرفت. گرفتمش، از داغ  دیخند        
 گرد کردم.

و در حال  میبلند کنار سالن راه افتاد زیاعال در موازات هم سمت م ییاحسان که رفت با راهنما        
 : دیاش پرسقهوه دنینوش 

 اد؟یخوشت م یتو از چه ورزش -       

 م.زد  هیتک زی به م       

 . یزن طناب شتری . بی و دوچرخه سوار یزن طناب-       

 ؟یا. حرفهن یآفر-       

را هم کنار  یزن و سر تکان دادم. بعد از مرگ طال طناب شدیذهنم داشت سمت گذشته پرتاب م        
 .میبود یزنگذاشتم، من و طال پارتنر هم در طناب

 ال؟ یط-       

 سر بلند کردم. ج یگ        
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 جان؟-        

 دنی. از ددیکش شیمرتب کردن موها   یسرش برا یرو یکالهش را از سرش برداشت و دست        
 یو نگاهم را به قهوه دمیبود، چشم دزد  امره یخ  ی زیکردم حواسم را جمع کنم. با اخم ر یسع اشیکالفگ

در   ی زیآمد و حس کردم چ شیپ یحواسش جمع حاالتم بود. قدم یادیدر حال سرد شدنم دادم. اعال ز
 یرنگپرحرفش که حاال با لبخند کم یها را دوباره به چشم امدهیاراده نگاه دزد  یگره خورد و ب امنهیس

 شده بود دوختم.  ریدرگ

 بده. ادمی-       

ساعات  ن یمثل هم قا یقدر پرت کردن حواسم داشت، د یکالمش سع  ینگاهش هنوز کالفه بود ول       
 ...حتی نص یکرد، نه بازخواست و نه حت یزد، نه سوال  یکه نه حرف

 رنگ نگاهش... ا یکرد  جمی. عطرش گ دیچیپ امینیب یعطر تلخ و خاصش تو        

 . دیاش کشلبه  یرو یسرم گذاشت و دست  یآورد و رو  شیکالهش را پ       

 . دمی م ادتیزدن  یمنم ن -       

 بود.  ن یلبخند بر لبم نشست. رنگ نگاه و لحن کالمش گرم و دلنش اشی از گروکش       

 س. عادالنه-        

. بودنش را دوست  کرد ی خود م  ریدرگ گرشتیحما  یها و توجه ها یاعال داشت دلم را با مهربان        
 داشتم، مثل کوه بودنش را... 

 دور ذهنم را سمت خود کشاند.  یاام را مزه کردم و خاطرهقهوه        

 .  شهیبه تلخ  قهوه یت! خوشمزگتو قهوه ی زیریطال چقدر شکر م-》       

 شیداص دیو صد بار با  رفتیکه در هپروت م  ر یمدت اخ ن یحواسش با من نبود، مثل تمام ا       
 مرگش است و قلبم فشرده شد.  کی  دانستمی. مدیا یتا به خود ب زدمیم

 طال؟ حواست کجاست؟ -       

 را سمتم تاب داد.  اشیو مشک دهیکش یها چشم        

 ؟یگفت  ی زیجان؟ چ-        
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 فروغ قبل را نداشت. شی بایز یها چشم        

 خوشگلم؟  یخوب-        

 اش را پس زد.بلند شد و فنجان قهوه       

 《.دهی شد، قهوه تلخش مزه م ن یریچقدر ش -       

پاشنه  یها صندل یبود که مدل و رنگ لباسش چه بود، رنگ رژ لبش، حت   ادمی قا یدق یحت        
و از   داشتی خط برم کیرا کوتاه و در  شیهاقدم ها نگی... طرز راه رفتنش که مانند مدلاشیسانت سه
 ها باال رفت...پله

 ال؟ یط-       

 اعال، طال از خاطرم محو شد. یبا صدا       

 جان؟-        

بود که حس کردم او هم طال را در  دهیکوب میهادرشتش را به چشم  یها یاقهوه یقیعم طورک ی       
 .دهیذهنم د

 م؟ یادامه بد-       

 سر باال انداختم. ن یبه ل رهیخ        

 .  گهیشب د هی-        

 نکرد. ی باز یاصرار به ادامه ا یگرفتم. اعتراض  زیرا از م امهیگذاشتم و تک  ز یم یماگ را رو        

ام گرفت و کاله را کالهش را از سرم برداشم و سمتش گرفتم. سر خم کرد و از درخواستش خنده       
 و کوتاه. لحظه کی یسرش گذاشتم. بلد بود حواسم را پرت کند هرچند شده برا یرو

 رونیام را سروسامان دهم. از باشگاه بذهن هزارتکه ی شد که کم یفرصت  اشسابقهیسکوت ب        
 .مینشست  نشیو در ماش  میزد 

 ق؟یرستوران توف میبر-       

 تکان دادم. یسر به نف       
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 .گهیشب د هیباشه  یمرس-       

 بخون. یزیچ هیپس -       

  ن یبهتر میبگو شدی. کاش مستیاز درخواستش چ تش یمتوجه بودم ن  اشیرامش تصنعاز ا       
 ...ییا یدوست دن 

 بخونم؟ یچ-       

 دل تنگت...  خواهدی هرچه م-       

با اعال دارم، ان هم پناه بردنمان   یوجه مشترک انکار نشدن  کیبودم  دهیمدت کوتاه فهم ن یدر ا       
بودم حال خودش  دهیند کرد،ی... هر چند اعال حال بد من را با خواندن خوب میاز حال بد به خوانندگ

 داشت؟ یا درد و غصه یعنیحال خودش بد باشد؟  امدیم شیپ یعنیبد باشد. 

 نخونم؟ شهی م-       

 . شهی م-       

و ذهن من باز هم  کرد یم یرا راه انداخت. در سکوت  رانندگ  ن ی. قبول کرد نخوانم و ماش ن یهم       
 خاطرات طال...   ادیاز  زیپر از آن دزد نامرد شده بود و در کنارش لبر

 سوالم شکستم. دنیپرس ی سکوت را برا       

 اعال...  گمی م-       

 جانم؟-        

 .اریع وچهارستیب یخالص بود مثل طال شیها لبم کوتاه کش آمد. جانم         

 کنه؟ یو خوب محالت یحالت بده چ یوقت -       

 داره. یبستگ-       

 پرسشگر نگاهش کردم.       

 و خوب کرد. حالم دنتیحالم گرفته شد و د یومدیحالم بد باشه. مثال امروز که ن  یاز چ کهن یبه ا-       
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نوش جانم  شیها یها و شوخحرف کهن یذرا و خندان سر چرخاند. انگاه کردم و گ  رخشم یبه ن        
 دست خودم نبود. شدیم

 ازم! یدینپرس یچیه یول میقرار بود حرف بزن -       

 صورتم مکث کرد.  یرو ترق یو عم تریطوالن  بارن یا       

 و خوب کنم.حالت ی جور هیفقط اومدم که -       

 . ی که کرد -       

 باال رفت.  طرفهکیلبش         

 شدم.  دواریخوبه. به خودم ام-        

 را داده بود.  شبیهم گزارش د یعل شکیام، بصبح چرا نرفته دهیمعلوم بود فهم        

 .  امیفردا... م-       

 !؟یاین  یتون یمگه م-       

 و ادامه داد:  دیخند        

 .یو نکنقصد بد کردن حالم گهیکه د بندمیهات مقرارداد محکم و سخت با  هیفردا -       

 گل کرد.  طنتمیش        

 نگ؟یبول می ببر قهیدم به دق یکه تو هم برا خوب کردن حالت مجبور نش-       

 . دیکوتاه خند یصدا ولبا        

 بعدش نباشم.  یداروو مجبور به نوش نمتیکه مدام جلو روم بب بندمیقرارداد رو م قا یدق-       

 یبو هیشب ییاعال بودار بود. بو یها نگاه و حرف  یتب کنم ول یبچه و خام نبودم که به نگاه       
 و تازه امروز اعال بودنش را کشف کرده بودم. کرد یکه استفاده م ی عطر

       ***** 
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 بستم و خواندم: دست اعال پلک یبار با اشاره ن یدهم ی برا       

 تو بشه  ریاس خوادیعشقم شاه دلم م  -       

 تختشهی و که پا نبند آغوشت       

 سختشه  یآدم انقدر که تو خوب       

 شد.  یعال ن یآفر-       

 کیتکرار   یقدر روآن یبود و گاه ریگ اعال به شدت سخت دم،یکش یچشم باز کردم و نفس راحت        
 .آورد یکه اشکم را درم کرد یم ی کلمه پافشار

 زد. یاخندهام تکوارفته یبه چهره        

 ؟یخسته شد-        

 خودم را جمع و جور کردم و همراهش بلند شدم.        

 .ادینه ز-       

 استراحت کن.-       

  یدر پرفت.  رونیرا از جانم در کرد از اتاق ب امیکه خستگ یروز ضبط آهنگش بود و با لبخند        
ام. الزمش داشتم ممکن بود از خانه تماس  گذاشته جا  ن یرا داخل ماش  فمیمتوجه شدم ک امیگوش 

ها را هدست اشتندد ر یرفتم، اعال و ام رونیآوردنش بلند شدم و از اتاق ب یو نگران شوند. برا رندیبگ
 . کردندیتست م کورد یداخل اتاق ر

را باال آوردم و همزمان نگاهم   چییبه کوچه گذاشتم، سو  یها باال رفتم. در را باز کردم و قدماز پله       
شدنش مثل   دهیشدم و فکر دزد  اشیخال  یکوتاه مبهوت جا  یانشست. لحظه نم یماش  یخال  یجا  یرو

تک  یبا صدا قدم برداشتم و نگاهم را سمت راست کوچه چرخاندم. دهیبرق از ذهنم گذشت و ترس
بند دلم پاره شد و فلج شدم. پشت   کبارهیو برگشتم و حس کردم  دمیکش یاخفه غیزده جوحشت یبوق

 بود.   دایپ اشیو وحش یآب یها که از صورتش فقط چشم  اهینشسته بود با آن نقاب س نمی فرمان ماش 

م قفل کرده بود که نه مغزم ه یتمام تنم از وحشت خشک شده بود و توان حرکت نداشتم. حت         
 .خواهدیاز جانم چه م صفتیدزد ب ن یا دمیفهمیبکشم و کمک بخواهم نه م غیج توانستمیم
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رفت انگار مغزم به کار  رهیکرده بودم. دستش که سمت دستگ یقالب ته اشیو وحش زیاز نگاه ت       
 نمیخوردم و از ماش  ن یبودند که با باسن زم حسیب میآنقدر پاها یبه عقب برداشتم ول یافتاد و قدم

 . دیچیدر دلم پ یدرد بد دمیدر دستش را که د یآمد، چاقو ن ییپا 

و   دمیکش غی سمتم آمد و ج یخوردم، قدم ن یبا شتاب و وحشتزده و باتقال بلند شدم و دوباره زم       
که  ییها غی . جدمیدو ویدشدنش بلند شدم و با سرعت سمت استو کیآخر را کردم و قبل از نزد  یتقال

  داخل ینگاهش وحشتناک بود، چاقو کردم،یدست خودم نبود. داشتم از ترس سکته م دمیکشیم
 تر.  مشتش وحشتناک 

دنبالم باشد و مثل ارواح از در  دمیترسیهنوز م یول دمیساختمان را محکم به هم کوب ی در ورود       
 ویبا باز شدن در استد کبارهیو به   دمیدو ن ییپا  یکی. پله ها را دو تا فتمیبسته عبور کند و به چنگش ب

 .دیرا چسب میهانفر خودش را به من رساند و شانه ن ی. اعال اولدمیکش یاوحشتزده غیج

 ؟ یدیکش غی! چرا جال؟یشده ط یچ-       

 هق افتادم  و اعال تکانم داد.به هق ی بدبا حس        

 . د یی. بدودینیکوچه رو بب دیبر ری... رهام، امال؟یط-       

را خفه  امهی کردم تا گر یمخف  میها دست  انیپله نشستم و صورتم را م یخوردم و روسر  واریکنار د       
 دست خودم نبود که بتوانم کنترلش کنم. ستنمیگر یکنم ول

 صورتم بردارد. یداشت دستم را از رو یخم شده بود و سع        

 ال؟یو طمن  ن یبب الیط-       

 اعال؟ اعال؟-       

. با تنها شدنم انگار ترس دوباره به جانم قالب دیرهام بود و اعال با سرعت سمت باال دو یصدا        
 دوختم.  یو نگاهم را به ورود ستادمیشد که صاف ا

اش و حال داغانم کالفه صالیافتادم. است  هیدوباره به گر دی که رس میامد و روبرو نییاعال دوباره پا        
 گرفت. اشنهیس یآورد و آرام سرم را رو شیکرده بود، دستش را پ

 . نترس. ستین  یچیه سیه-       

 دستم را باال آوردم و لباسش را در مشتم گرفتم.  ارادهی ب       
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 . دیکش رونیب میهاانگشت انیرا از م چ ییآرام سو       

 رهام از کنارمان آمد: یصدا        

 روشن رو گذاشته و رفته.  ن ینبوده. ماش  ن یماش  دنیبوده قصدش دزد  یهر ک -       

 رهام زنگ بزن صدوده. -       

 سر بلند کردم. دهی ترس       

 نه. -       

 گره خورد. شیها اخم        

 چرا؟ -       

 شدت گرفت و رو به رهام کرد. امهیگر        

 برو قفلش کن فعال.-       

را  میهاکه اعال شانه نمیها بنشپله یتوان تحمل وزنم را نداشت و خواستم دوباره رو میپاها        
 گرفت و اجازه نداد. 

 ؟ یدید یچ-       

 . نمیبی بد م م،یگفته بود نگو       

 صورتم بگذارم که اجازه نداد. یخواستم دستم را رو        

 ! الیط-       

 شد.  لیهق تبدبه هق امهیگرش گراز لحن شماتت       

 .یچیه ،یچیه-       

 بهش.  اریاعال فشارش افتاده. فشار ن -       

 . کردمیداده بود افت قند خونم را با تمام وجود حس م صیدرست تشخ  ری ام       

 خب برو آب قند درست کن. یلیخ-        
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 لرزانم پس زدم. یها را با دست میها از کنارمان اشک ر یبا رد شدن ام       

 خب، حرف نزن فقط آروم باش. یلیخ-        

مو به تنم  شیها و چاقوتکان دادم اما حالم اصال خوب نبود، مرور چشم  دییو سر تا  دمیگز لب         
 .کرد یراست م

قند و بزرگ آب وانیل کیبا  ریو ام دندیلرزیم می. پاها میرا گرفت و با کمکش داخل رفت  میبازو       
 کنارمان آمد.  ینیریچند ش 

 ! یفت ین  الیط ن یبش-       

  زیم یرا رو ها ینیریقند و ش مبل نشستم. اب  یبا فشار دست اعال داخل اتاقش رفتم و رو       
کنارم نشست  عیمبل برگشت که اعال سر گاههیتک یو سرم رو شدندیداشتند بسته م میها گذاشت. پلک

 چسباند. میها را به لب  وانیو ل

 لب زدم. رمغیرا از دستش گرفتم و ب وانیل        

 خوبم اعال. -        

 و بخور.قندت حرف نزن اب-       

 داشتم. ازیحرفش را گوش کردم چون واقعا ن        

 کرد.  ریرو به ام       

 افتاده.  یچه اتفاق  ن یرو چک کن بب نا یدورب-       

 و کف دست اعال پشت کتفم نشست. دیپر م یآب به گلو       

 نترس.-       

 افتادم.  هیرفت و دوباره به گر رونیب ری ام       

 اعال! دیببخش-       

 شده و رگ گردنش باد کرده بود.  رهیت اشیشد، پوست گندم ینگران بود، عصبان       

 االن!؟ هیچ یبرا  تیعذرخواه-        
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 اعال. هیروان  هیاون -       

 رنگ محبت نگاهش قابل انکار نبود.  یباز نشد ول شیها اخم        

 ؟یلعنت  ن یا هیک-       

 صورتم گذاشتم و هق زدم.  یدستم را رو       

 .دونمیبه خدا نم دونم،ینم-       

 به در خورد و کالفه داد زد. یاتقه        

 تو.  ا یب-       

راحت در  دیکل هیاومد با  ادهی.  پستین  دایصورتش اصال پ یمرده با نقاب مشک هی: اعال ری ام       
 .یرو باز کرد و از پارک خارجش کرد، احتماال قصدش ترسوندن بوده نه دزد  ن یماش 

   م؟یزنگ بزن  سیرهام: به پل       

 میخبر داد سی. بفهمه به پلنجا ی باز نکن ا وسیپل یکنه، پا  ی ر یگیبگو پ ،یاعال: زنگ بزن به عل       
 . شهیتر ممحتاط

خطاب  رد ی نگاه بگ کهن ی. بدون ادی و نگاه اعال سمتم چرخ را از مبل گرفتم امهیبا حرفش ترسان تک       
 و رهام گفت: ریبه ام

 . یرو برسون به عل ها لم یف-       

 دوخت. میها نگاهش را پرنفوذتر به چشم  یدر بسته شد ول       

 کن.  فیتعر-       

 . ختیدرونم فرو ر ی ز یچ       

 نشسته بود... نمیپشت فرمون ماش -       

 نه.   ون یا-       

 و؟ی... یپس... چ-       

 پشت فرمون چرا حالت بد شده بود؟ ابونیتو خ -       
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 : دیپرس تریو جد   دمیلب گز        

 شب؟شد اون ی. بگو چالینکن ط هیگر-       

 بود. دهی فایب ی کارپنهان       

 ...ادداشتی... کاغذ... هی-       

 نوشته بود.  یخب توش چ-        

 الیخیب  دیشنیاعال تا نم یول شدیم دهیلبم گذاشتم. متنش در سرم کوب یدست لرزانم را رو        
 . شدینم

 . ینیبینوشته بود بد م -       

 را محکم به هم فشرد.  شیها لب         

 بهم!؟ یبگ دیاالن با -       

 .دیبلندش پر  یام از صداشانه       

 انیو در جرمن  فتهیم ی! نگفتم هر اتفاقه یروان  یگ ی! مگه نمیکرد یم کاریچ اورد ی سرت م ییبال-       
 بذار؟ هان؟ 

.  د یدستم نشست و پوف کش یکنم که نگاهش رو  اشیشد. خواستم مخف شتریلرزش دستم ب        
 را به صورتش دوختم.  امیاشک  یها چشم 

 بگم.  دمیترس-       

 پلک بست. یعصب        

 اعال... -       

 حرفم چشم باز کرد. انیم        

 . آروم باش. میکنیم داشیتموم شد پ-       

پا  شی. حالش آشفته بود، حق داشت اتفاق پدیبه کل صورتش کش یبلند شد و با مکث دست        
 محل کارش. ی نبود، آن هم درست جلو یاافتاده
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 اعال؟ -       

 نگاهم کرد. ز یت       

 .می! قرارداد نوشت ها یدون ی خودت م  یچرند بگ-       

است که به منفعت خودش فکر کند. اعال بدون من هم ستاره   ن یاز ا ترشیمعرفتش ب دانستمیم        
 بود.

 به خدا نگرانم که... -       

 صورتم آورد.  کیکالمش نزد  شتریب ریتاث ی دوباره کنارم نشست و صورتش را برا       

 . باشه؟ ن یبهم بگو هم فتهیم ی فقط مواظب خودت باش و هر اتفاق-       

 فاصله گرفت. یسر تکان دادم و کم       

 . یراحت باش  رونیب رمیدراز بکش استراحت کن حالت بهتر شه. من م کمی-       

بماند و با هزار ترس و   دادمی م حیراحت نبودم و دلم آشوب بود، دوست نداشتم برود، ترج       
 بود.  یادیتوقع ز ینگذارد ول میتنها ینگران 

 برم خونه؟ شهی م-       

 و لب باز کرد. دیهر دو چشمم را کاو یالحظه        

 ؟یت صحبت کنبا خانواده یخواینم-       

 سر تکان دادم. عی و سر اننیبا اطم       

دکترش گفته هر جور تنش و   کنه،ی. مامان بعد از مرگ طال دارو مصرف متونمینم  شه،ینه. نم-       
کردنم  تیو قصدش از اذ هیک یروان  ن ی بفهمم ا دیخودم با  تونمیبراش سمه. بابا هم... نم یجانیه
 ! هیچ

 یتو خونه یوقت  یآرومم ول یکه هست جا ن ی نگرانتم. ا من   الیبگو. ط دیالاقل به جاو ؟یچ دیجاو-        
 .شتهیمدام فکرم پ ستی و مراقبت ن  کنهیبرات احساس خطر نم یکس دونمیو م یخودتون 

 نگران نباش.  ستمیمن که بچه ن -       
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 یحت  دی. شا شهیتر مراحت المیبدونه خ دیاگه جاو داره،یبچه و بزرگ بر نم ه یقض ن یپوف! ا-       
 ه؟یک  زیچهمهیب ن یا میبتونه کمکمون کنه بفهم 

از   ینداره، جدا یخودش هم اوضاع آروم د یسرش خلوت شه بعد. جاو کمهیبهش.  گمیباشه م-       
 خوامینم ختهیبعدش ذهنش رو به هم ر یها و اتفاق شیکارخونه به هم خوردن نامزد  ن ی سنگ یکارها 

 تو هم...  یقوز باال قوزش بشم. شرمنده

 !  الیط-       

 را باال گرفتم و لب زدم. میها دست میزدم و به حالت تسل گرشخیبه نگاه دلخور و توب یلبخند        

 ممنون. -       

 رفته بود و لبخند زد. ن ی. لرزششان از بدیچرخ میها دست ینگاهش رو       

 راحت باشه از بابتت. المیاستراحت کن که خ جا ن ی خب پس هم-        

افتضاح و وحشتناکم حس  طیشرا  ن یبلند شد و رفتنش از اتاق را با نگاهم بدرقه کردم. در ا       
مراقبم  یادیبه وجود آمده مجبور شده بود ز طیبه خاطر شرا دیکه شا  ییفقط او را دارم. او کردمیم

 ...یوابستگ تر؛ق یعم زیچ کیو  کرد یم ترشیبه بودنش را ب ازم یامر ن  ن یباشد و هم

. بلند شدم و  یشلختگ   ن یا کرد ی شده بود و به شدت حالم را بد م یخاک  دم،یبه مانتوام کش یدست        
 ش آوردم. از تنم در

از سر گرفت   دنی! دستم دوباره لرزخواهدیاز جانم چه م یجان یآبآن مرد چشم  دمیفهمی کاش م       
  یرو ی داشتم. دست  ادگاریبه هنگام استرس را هم از مرگ طال به  یها لرزش ن یو مشتشان کردم. ا

  داریب یو وقت  بمبخوا توانستمیکاش م دم،یکاناپه دراز کش یبهتر شد. رو یکم دمیام کشمانتو یها خاک 
 تمام شده باشد. ی کابوس لعنت ن یشدم ا

از هزار بار  شیکردم تا به االن ب دای پ اطیدرخت ح  ریرا ز فم یکه ک  یاظهمدت، از همان لح ن یدر ا       
بودم و تمام  امده و رفته بودند را شمرده یفقط چند صباح  یحت  ا یبودند  ام یکه در زندگ ییها آدم

نکرده  یبد یبه کس اقعا نشده بود، من و رمیدستگ ی زیچ  یتکشان را مرور کرده بودم وللحظاتم با تک
 . دهدیو به کدام گناه نکرده آزارم م ستیک  ضیفرد مر ن ی ا دمیفهمینمبودم و 

 غیزده جحلقه شد، وحشت  میدور گلو ینشستم، هنوز استارت نزده بودم که دست  نمیداخل ماش        
نبود که نفس بکشم،   یژن یاکس شدم،یکرد، داشتم خفه م  میو با شدت شروع به فشار دادن گلو دمیکش
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برداشته   نمرا از دور گرد  شیها . دست دمیکش ی بلندتر غ یو ج دمیرا د اشیآب یها چشم نهیاز داخل آ
 .  دیچیپ میاعال را صدا زدم و درد در پهلو غ ی. با جدیرا کش  شیبود و ضامن چاقو

 ال؟ یط ال؟یط-       

 برداشته شد و...  میاز رو ینیحس کردم بار سنگ       

 اش خواب بود؟ آن دزد در خوابم بود. بودم، همه دهیخواب د        

 به صورت نگران اعال چشم دوختم.        

 ش خواب بود؟همه -       

 حالش دگرگون شد.         

 .  یدیخواب د زمیآره عز-       

تا االن بود. نه؛ دزد در   یقاپ فی اش منظورم از همان روز ک اعال متوجه منظورم نشده بود. همه       
 عرق کرده بودم. ی. حسابدمیکش سم یبه صورت خ یآمد. دست  ادمیکم اتفاقات خوابم نبود. کم 

 ها رفتن. اگه حالت خوبه پاشو برسونمت خونه. بچه-       

 .دمی سرم کش یمبل برداشتم و آرام تن زدم و شالم را رو یستهد یمانتوام را از رو        

 من را هم دستم داد. فیرا برداشت. ک  اشی و گوش  چ ییرفت و سو زشیپشت م       

 ؟یخوب-        

 سر تکان دادم.       

 .نمیبیحالم آشوبه خواب بد م یوقت   شهیهم-       

 بکنه.  تونهینم یغلط چی. همیفهمی مزود هدفش رو  یلی. بهش فکر نکن خهیعیطب-       

 ام را چک کردم.زدم و باز هم مانتو شیبه رو یلبخند        

 ؟ی وسواس دار-       

 ام گرفت.خنده        
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 . زارمیب یفیو کث ی. فقط از شلختگنه-       

 . دیخند صدای ب       

 . یمرتب یلیخ-        

         

 ترند را به جا آورد. ها مقدمتا َمَثل خانم ستادی در را باز کرد و ا       

ها که نگاه کردم حالم بد شد و دوباره ان مرد و چاقو  را قفل کرد. به پله ویو در استود میرفت  رونیب       
 ...شی ها چشم  یو آب

 .رونیب یهم بود فضا  کیچه تار       

 شب شده؟! -       

 . ساعت هشته.ی دیهار ساعت خوابآره چ-       

در نشست  یگرفت و کنارش راه افتادم. دستش که رو شیمتعجب نگاهش کردم و پله ها را در پ        
پشتش  با یو تقر ستادمیفاصله کنارش ا ن ی ترکیدر نزد   ارادهی گرفت و ب دنیتپ ی شتریقلبم با شدت ب

 سنگر گرفتم.

 متوجه حالم شد و سمتم برگشت.         

 . من کنارتم. الینترس ط-       

 آمدم و در را باز کرد. رونیگاهم بو از پناه  دمیلب گز        

کوتاه به وضوح آن  یاو لحظه  ختیساختمان پارک بود دلم ر  یکه درست جلو نمیماش   دنیاز د       
 اعال پناه بردم.  یو دست خودم نبود که به بازو دمیمرد را پشت فرمان د

مشتش نگه داشت. خجالتزده از    انیجدا کرد و م شیدستم گذاشت و از بازو یآرام دستش را رو        
 لبم را گاز گرفتم.  امیرارادیرفتار غ

 ندارم. یبشم. حس خوب نمیسوار ماش  تونمیمن... نم-       

 نشسته.  نمیهنوز در ماش  کردمیحس م  یمسخره بود ول        
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 خونتون. ارن یب ونتیماش  گمیها م. به بچهرسونمتیخودم م-         

ضعفم را   ی امروز به قدر کاف زم،یاعال اشک بر ی جلو خواستیدلم نم یول سوختیم میها چشم        
خودش   ن یگرفت و سمت ماش  نمیرا به ماش  دمید یجلو ییجورها  کیبود. دستم را رها کرد و  دهید

. پشت  تمرا نداش  نمیماش  دنینشستم. اصال توان برگشتن و دوباره د عیف سرتعار یکرد. ب امییراهنما
تا چه حد موفق   دانمیکردم محکم جلوه کنم اما نم یبه صورتم انداخت. سع ی فرمان نشست و نگاه

 :دیبودم که پرس

 ؟یخوب-        

 . ن یندارم هم ونمیخوبم. لوسم نکن. فقط دل نشستن تو ماش -        

       ***** 

ناهار و  یبرا  ینداشت، از صبح زود تمام اقوام و دوست و آشنا آمده، بعض یرفت و آمدها تمام       
 ییرایگفته بود حواسم به  خدمه باشد که پذ دیرفته بودند. جاو ییگوتیبعد از تسل یشام مانده و بعض

حواسم بود که   امییامدگوو نشست و برخواست و خوش  میتکاپو انیم یبه نحو احسن انجام شود ول
طال، دختر جوانمرگش   یهم برا ی امرزیمرگ مادرجون، خداب تیدر کنار تسل رسد یهر که به مامان م

ز چشم  که متوجه مرگ مادرش شد. به دور ا ستیو مامان حالش به مراتب بدتر از روز اول دیگویم
 به خوردش دادم.  یقرص همانانیم

هراس که  نیا یتر شده بودم ولگذشته بود، آرام نمینشستن آن دزد در ماش  یاز ماجرا ی چند روز       
اعال  یها دادن نانیها و اطم. اگر محبتکرد ینم میرها  ستیچ اشی است و حرکت بعد ن یاو در کم
 غلبه کنم.   کم هرچند  یو بر ترسم تا حدود میا یکنار ب انیحد با جر ن یتا ا توانستم ینم دینبود شا

 سمت در رفتم و با احترام تشکر و بدرقه کردم. همانانیبا رفتن چند تن از م       

که آلما کنار سالن آماده کرده و   یبزرگ  زیو سمت م دمیاز شالم کش ختهیر رونیب یبه موها  یدست        
 ییرایپذ یکه آلما برا یبود رفتم و به دختر جوان  دهیچ شیو حلوا و خرماها را رو ها وهیانواع و اقسام م

را آماده و سمت   ییرایپذگفتم و خودش فرز و چاالک لوازم  دیموقتا استخدام کرده بود خسته نباش 
 بگذارد.   یو کاست انرژ کمیب دی کرده بود که با  ارشیهش یحساب دیجاو  یرفت. هشدار جد همانانیم

ساتن   یشده بود رد شدم، پارچه ن ییتز زانیعز ییاهدا یها گذاشتن گل یکه برا یگاهیاز کنار جا        
 یها بود و گل  دایپ یبه سخت  گریشده بود د دهیبزرگ و کوچک کش زیسه طبقه م یکه رو یمشک

 یبا همهیبود و تقرصبح ن  یبه شلوغ گری. ددمیکش اطیبه ح  یرا پر کرده بودند. سرک شیرو ی شماریب
از سر  یخستگ یبود ول همانانیم میتکر   یهمچنان در تقال دیعزم رفتن داشتند، جاو ا ی رفته  همانانیم
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گل را از مقابل  عیسر دنمیداشت داخل سالن آمد، با د ی. سلمان با دسته گل بزرگدیبار ی م شیو رو
 .دیصورتش کنار کش

 آورد گفتن برسونم دست شما. کیپ ون ی. ادمتونیخوب شد د-        

 از دستش گرفتم.  اطیدسته گل را با احت        

 باشه ممنون.-       

قرار دادم و به   زیم یها روگل  گرید انیرفت. گل را م  اطیبه کارها به ح  یدگ ی رس یبا عجله برا       
  افتن یکردم و با  را نگاه شیها شاخ و برگ انیاست م یکه نشان دهد گل از سمت چه کس  یدنبال کارت

 برش داشتم.  لیگل گالکارت پشت شاخه

 《مونده هنوز خوشگله یاصل ی عزا شه،یتون برداشته ماز خونه یاهیذوق نکن که س یلی خ 》       

... مرور متن یلعنت  ،یچنگ انداختم. مردک روان  زیحفظ تعادلم به م ی شد و برا یخال میپا  ریز       
 . کرد یم خینامه مو به تنم س

 خانوم؟ -        

 جوان نگاه کردم. یو به خدمه  دمی کش ن یه       

 خانوم؟  ن یخوب-        

 به زحمت خودم را جمع و جور کردم.        

از قلم   یها باشه. اگه باز هم مهمون اومد کس استراحت کنم حواست به مهمون کمیباال  رمیم-       
 نشده نره. ییرایو پذ فتهین 

 دیخوای. مرن یم گهیچند نفر هم االن د ن ی. همروقتهید  ادیب یکس گهیچشم خانوم. فکر نکنم د-       
 کمکتون کنم؟ 

به ظاهر هم نتوانستم محکم نشانشان دهم  یکه حت ییبا تکان دست مخالفت کردم و با قدم ها        
 باال رفتم.

سرم   صالیو است  هیبه گر ن یزم یو پشت در سر خوردم و رو  ختمیفرو ربه محض بستن در اتاقم        
 روان شد. میها را رو به سقف گرفتم و اشک
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کل خانواده  دیبا کردم،یداشتم اشتباه م دیرا نداشتم، شا  ی اصل یدل فکر کردن به منظورش از عزا       
  ن یا گریکه همه مراقب خودشان باشند. کم اورده بودم، د کردمیمطلع م یرا از وجود منحوس آن روان 
 .دمیکشیحجم از ترس و دلهره را نم

  میها اشک دهیبود. ترس اشیخود روان  دیآوردم و پلک باز کردم. شا ن ییسرم را پا  امیبا زنگ گوش        
  دیفهمیهم نبود م یبود و برداشتم، اعال بود، انگار وقت  شی رو امیرا پس زدم و سمت تختم رفتم، گوش 

شد و تماس را وصل   نگاز بغض ت ام نهیدارم، س ازین   تشیو حما  یبه وجودش، به حضورش، به تسل یک
 کردم.

 الو؟ -       

 .دیچیدر گوشم پ ینگرانش با مکث کوتاه یخفه و خشدار بود! صدا م یچقدر صدا یوا        

 ال؟یط ؟یشده؟ خوب یچ ال؟یط-       

بسنجم. من به بودنش  توانستمیوجودم نم  یها کدام از منطق چیرا با ه میالتماس مواج در صدا       
 خوب حس کنم. توانستمیرا م نیداشتم. فقط هم ازین 

 اعال؟ یا یم یک-       

 .میترسون یم یشده؟ دار یچ-       

 لطفا.  ا ینشده. فقط ب یچیه-       

 از سر گرفتم.   هیصورتم گذاشتم و گر ی را قطع کردم و دستم را رو قبل از شکستن بغضم تماس       

 . دمیکش میهااشک یبه در خورد و دست رو یاده شب بود. تقه  کیساعت نزد        

 جانم؟-        

 .ن ییپا  دیایفرمودن لطفا ب  تونییخانوم دا-        

  دیکه جاو یته مراسم دینبا  دم،کریخودم را آرام م د یبا  دم،یبه صورتم کش ی دست  نهیآ ی جلو        
 رفتم. ن ییو پا  کردمیسنگ تمام گذاشته بود را خراب م شیبرا

 و خانمش مانده بودند و جمع خودمان. زیپرو ییشده بود، فقط دا همانانیاز م یخانه خال        
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حلقه  زیپرو  ییدا یها را از تنش در اورد. اشک در چشم  ز یپرو ییدا یمشک راهن یپ ریجهانگ ییدا       
  یهیرا ببندد و با تشکر خودش دست به کار شد. هد شی ها اجازه نداد دکمه ریجهانگ ییزده بود و به دا

 کرد. مشیرا هم تقد ییدازن 

ست  فکر کنم و د غامیلحظه به آن پ کی  یحت  خواستمیداخل جمع شدم و کنار مامان نشستم. نم       
 مامان را فشردم؛ سرد و خسته بود. لبخند زد و متقابال دستم را فشرد.

اجازه   دیبه بار آورد، نبا  یمان یزبانم الل پش ی کارپنهان ن یا دم یترسیم زدم،ی حرف م دیبا جاو دیبا         
  یکه با تالش بابا  یارازهیشود، ش  مانیزندگ  یرازهیش  دن یباعث از هم پاش  یآن مردک روان دادمیم
  دهیرا با استخوانمان کش رد بار با تمام وجود د کیشد. ما  مانیبه زحمت دوباره وصل زندگ  چارهیب

 .میبلند شو مانیپا  یکامال رو میو هنوز هم نتوانسته بود میبود

  یها روشن تن هر دو کرد. بابا شانه راهن یو بابا را هم در آورد و پ دیلباس جاو ریجهانگ ییدا       
 هم...  دیجاو ییو دا دیرا بوس ریجهانگ ییدا

سرشان انداخت و   یرا رو یرنگ یها یخاله و مامان را هم خودش برداشت و روسر یها یروسر         
 . دیگره زد و هر دو را در آغوش کش

آن دزد  دیشا  کردمیشده بودم که فکر م وانهید دم،یاز جا پر ارادهیاف بزنگ اف  یبا صدا       
 .نمیآمده باشد تا بد بب شیناجوانمرد باشد و با چاقو

 اعال بود و آمده بود آرامم کند.  دیکردم ذهنم را آرام کنم، شا  یو سع دمی کش یپوف       

 جان؟ ییدا-       

بود که  امچارهیخود ب یآشوب نگاه کردم، دستش را سمت شالم آورد. اشکم از دل  ریجهانگ ییبه دا       
 مادرجون و نبودنش بود. کردمیکه فکر نم  یوگرنه االن به تنها کس  ختیو رفر

 . دی را بوس امیشان ی پ       

 جون.   یینکن دا هیگر-       

  ی بلند کرد و درش را باز کرد و روسر  ز یم یرا از رو هیرا برداشت. باکس هد امی شال مشک       
 له آن روز نشانم داد هم داخل باکس بود. که خاله ال ی زیرا از داخلش درآورد. شوم یرنگارنگ
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  م،یچشم در چشم شد یاسلمان داخل آمد. لحظه  ییسالن بود و اعال با راهنما   ی نگاهم به ورود       
را در حقم تمام کرده بود پناه   یشده بود و مردانگ گاهمهیروزها تک ن یکه ا یبه تنها کس میاگر تنها بود

 آروم باش.  سی: هدیبگو و رد یاش بگ نهیداشتم سرم را به س ازیبود که ن  یزمان قا ی. االن دقبردمیم

 . دیسرم انداخت و دوباره سرم را بوس  ی را رو ی روسر ریجهانگ ییدا       

 از چهل روز.  شیلباس عزا ب ستیجان لباستم خودت عوض کن از فردا، خوب ن  ییدا-       

 سر تکان دادم و تشکر کردم.         

 به اعال بلند شده بودند.   ییاحترام و خوشامدگو یبرا یهمگ        

تشکر  قرار داد. مامان یعسل ی مامان و خاله کرد و رو میآورده بود را تقد هیکه اعال هد یسلمان گل       
خواننده  ک ی تا حضورش به عنوان  دیآیم ریگفته بود که د امده؛یکرد که زودتر ن  یکرد و اعال عذرخواه

 در مراسم نشود.  ی نظمیب جهیو در نت  ن یدر مدعو جانیباعث ه

در اوج   کهن ینشست و چقدر از ا مینگاه نگرانش رو ی چند بار  شانیوگوها تعارفات و گفت انیم        
 کرده بودم شرمنده بودم. شانش یپر بندممین  یتلفن یبا مکالمه صالیاست 

 قرارش دهم. ادداشتیآن  انیتا در جر دیآ شیپ یت یموقع  خواستی دلم م       

بلند  اشوهی به خوردن م دیبابا و تعارف جاو یها نماند و بعد از اتمام صحبت ساعتمیاز ن  ترش یب       
 شد.

 .خوامی عذر م رمی. بازم بابت تاخوقتهرید-       

 رو به مامان ادامه داد:       

 شااهلل غم آخرتون باشه خانوم. ان  -       

 رو به خاله سر خم کرد و هر دو تشکر کنان بلند شدند.       

 یتا دم در برا دیبا تعارفش به نشستن فقط من و بابا و جاو یول میبه احترامش بلند شد یهمگ       
 یدر با کم ی قبول نکردند و جلو یرا از آمدن منصرف کند ول  دیداشت بابا و جاو ی. سعمیاش رفت بدرقه

 پا و آن پا کردن رو به من کرد. ن یا

 فردا. یباشه برا یاداشتم البته اگر خسته یصحبت  هی جانال یط-       
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کرد. داخل که   یهم تشکر و خداحافظ دیفشرد و جاوبه بابا نگاه کردم و با احترام دست اعال را        
و کج در   دی خلوتمان چرخ شهیهم ی. نگاهش در کوچهمیاشاره کرد و داخلش نشست  نشیرفتند به ماش 

 کرد. یرا بررس میها چشم  ینشست و قبل از هر حرف اشیصندل

 شده؟  یدختر. بگو چ یجون به لبم کرد -        

 . دمیلب گز        

 رو رفتار و اعصابم نداشتم. یانقدر حالم بد بود کنترل یزنگ زد  یاعال وقت  ببخش-       

 حالته؟  ن یآخه! بگو چرا ا هیچ یبرا تیخب عذرخواه یلیخ-        

 که دارم اعال را با مشکالتم  دمیفهمیلبم را با زبانم تر کردم. م        

 نداشتم. یاچاره یول کنمی م ریدرگ       

آوردم و سمتش گرفتم و دستم موقع رها کردن برگه   رونیب زمیشوم ب یرا از ج ادداشتیکارت        
 . دیانگشتان اعال لرز انیم

 را درهم چفت کردم بلکه لرزششان محار شود.  میها و انگشت  دمیمکث کرد و دستم را پس کش        

 را خواند و حرص زد:  ادداشتی       

 آشغال! -       

فرمان  یماند و پرتش کرد باال ادداشتی یره ی. چند لحظه خرد یبگ امهیلب باز کنم و گر دمیترسیم        
 . نشیماش 

صحبت کردم، برادرش تو  ی. با علیاگهید زینه چ هینباش. احتماال قصدش اخاذ یچینگران ه-       
 .افتهینم یاتفاق چیبرات پرونده باز کرده ه هیآگاه

 سر تکان دادم.       

خلوت باشه باهاش حرف بزنم. فکر کنم   دیکه سر جاو ارمیب ریرو گ  یمیتا  هی خوامی ممنون فردا م-       
 باشه بهتره.  انی حق با شماست درجر

 . فقط... یکن ی م یکار خوب-       

 در هم فشردم.  شتریرا ب میها مکث کرد و نگران دست        
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 نرو. باشه؟  رونیکه ضرورت نداره ب ییتا جا  -       

 .زد یبود که در سر اعال چرخ م یهزار حدس و گمان  ی انهیاز هجوم وحش میخشک شدن گلو         

 سرش را جلو آورد.       

 باشه؟-       

 لب باز کردم و نتوانستم حرف بزنم.        

 نترس من کنارتم باشه؟  یچی. از هالینترس ط-       

 از داشبورد برداشت و درش را باز کرد. یآب یبطر       

بود درش   می ها دست انیم ی طور که بطرو همان دمینوش  یاچندقطره یااز دستش گرفتم و جرعه       
 را بست.

 .ی. قول بده آروم باشن یتو ماش  مینیبش میتون یبرم، تا صبح نم دیمن با  الیط-       

 خوبم. اما... -        

 ؟یا چبگو. ام-       

 کرد یو نمکس فکرش چیکه ه میخورد  ن یزم ی جور شی. اعال ما پنج سال پترسمی م دشیاز تهد-       
داغون شدن مامان،  مون،یاز دوباره داغون شدن زندگ  ترسمی . ممی. به زور رو پا شدمیاریدووم ب میبتون 

که دور و برم   دهینم جوابکنم؟ من واقعا قفل کردم مغزم  کار یکن من چ میی... شما راهنما کم آوردن بابا 
  ترسمی. من مترسمی. من از جون خودم نمهیاون موتورسوار چ یکنم. حرکت بعد کاریچ دیچه خبره، با 
 بزنه... من... بیبه تو هم آس ترسمیم یبزنه. من حت  بیم آسبه خانواده

بترسونه. فقط  خوادیبود که م دایبکنه. از حرکاتش پ تونهینم یغلط چی. اون هالینترس ط-       
مطمئن باش. برو استراحت کن.  میکنیم داشیپ شی. نذار به هدفش برسه. قبل از حرکت بعدن یهم

 هیقلپسر عا  دیاتفاقات بذار. جاو انیرو در جر دیجاو  یشد داری. صبح که بیرو گذروند یروز سخت 
 دیداره که با  یمامور پرونده سواالت ادیکه بدونه احتمال ز ازهین  یکنه. از طرف تیریچه جور مد دونهیم

 جواب داده بشه. من هم همه جوره پشتتم.  

 .زندیفرو نر میهاچند بار پلک زدم تا اشک       

 .یممنون که اومد -       



 غم تماشا ندارد

189 
 

 رونیرا ب یرنگ کوچک ییطال چیپشت برداشت و از داخلش کادوپ یاز صندل یاکت لبخند زد و پ        
 . دیکش

 .ادیبهت م شتریب یسر نکن. رنگ یمشک گهیناقابله. د-       

 قدردان نگاهش کردم. سرم کرده بود اشاره کرد. ییکه دا یرنگارنگ ی به روسر       

 .یم کرد شرمنده یکه اومد  ن ینبود واقعا. هم ی ازین  یمرس-       

 هم فکر نکن. یچیبود. برو خونه و راحت بخواب. به ه مفه یوظ-       

 در را باز کردم.       

 .ریچشم. شبت بخ -       

تشکر لبخند زدم و دستش را به نشان   یبرا گریبار د کیشدم و قبل از بستن در   ادهیپلک زد و پ       
 باال آورد. یکم یخداحافظ

هم   دیاش در را هم بستم. حاال که حرف زده بودم و قرار بود جاورفتم و با اشاره اطیداخل ح         
تحت کنترل است   زیآرام باشم و همه چ گفتیداشتم؛ البته هر چقدر هم که اعال م ی بفهمد حس بهتر

 .زد یباز هم دلم شور م

رنگ دلم از محبتش  ییطال یها با طرح  یشیم ریاعال را باز کردم و از شال حر یکادو نهیآ ی جلو        
انداختم. اعمال   میموها  یاعال را رو ییرا برداشتم و شال اهدا ییدا ییاهدا ی نگاه و روسر نهی. در آدیلرز

 .رمیبگ دشیند  شدیو رفتارش تمام ذهنم را پر کرده بود و نم

 ... کرد یم ییجمع شده در وجودش دل آدم را هوا  یهمه خوب ن یا       

کننده در  برداشتن کرم مرطوب یبرا دم،یکردم و لباس خوابم را پوش  زانیرا در کمد آو ی هر دو روسر       
اعال دوباره  ریشد و تصو دهیکنج کشو کش یکشو را باز کردم و دستم سمت برگ کوچک و خشک شده

! دوستش  انداختمیآمد، خل شده بودم که برگ خشک شده را دور نمکش  میها در نظرم زنده شد و لب 
 ... شدیم میها لبخند مهمان لب دمشیدیداشتم هر بار م

 را باز کردم. امشیپ امک،یزنگ پ یکرم را برداشتم و به تختم پناه بردم و با صدا       

 《زمیعز یالیط ی بخواب خوب》-       
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.  دیپر کش یکه اعال با سخاوت نثارم کرده بود به آن یت یمالک میآن م هرچه غم و اضطراب داشتم با        
 نوشتم. شیهاها و آرامش دادنبه پاس تمام بودن

 《زیعز یاعال ریممنون. شب تو هم بخ  یکنارم کهن یاز ا 》 -       

 چسب را نثارش کنم.دل میام اجازه نداد آن مدخترانه یفقط خط قرمزها        

         

      *** 

         

         

ول کن نبود و در   یپشت خط یباز کردم. هنوز مست خواب بودم ول چشم امیزنگ گوش  یبا صدا       
را کامل باز کردم و  میها زنگ هشدار شد و چشم  ن یشدم. شماره ناشناس بود و هم زیخمین  امیگوش  یپ

 جواب دادم:

 له؟ ب-       

 میمنتظر تماس بعد یخوای ش رو ماگر زنده یبزن یحرف  یبه کس کهن یمنه. بدون ا شیپ دیجاو-        
 باش. 

 وحشتزده قدرت تکلمم را از دست دادم و تماس قطع شده بود.         

 ا... الو؟ الو؟ -       

را داخل اتاق چطور خودم  دانمیخراب بدون فوت وقت سمت در هجوم بردم و نم یبا حال        
 تختش نبود. به ساعت نگاه کردم هنوز هفت هم نشده بود. آن هم روز جمعه!   ی انداختم. رو دیجاو

بودند که شش  دهی. سراغش را از الما و سلمان گرفتم. ددمیدو ن ییخراب پله ها را پا  یبا حال       
کابوس  دم؛یدیکابوس م ی دار یدوچندان دوباره به اتاقم برگشتم. در ب یرفته. با هراس رونیصبح ب

برداشتم و با همان  را امی. گوش افتادمی. داشتم پس مرا گرفته زمیعز دیرا، جاو دمیکه جان جاو ییچاقو
  باشدیمشترک مورد نظر خاموش م یضبط شده یخاموش بود و صدا یخط ناشناس تماس گرفتم ول

تار  دی. با دزم یریبود. اصال متوجه نبودم که مثل ابر بهار اشک م یهست  یصدا ن ی تر در آن لحظه نحس
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  د یرا... جاو د یبود حرف بزنم جاو فتهموتورسوار گ  گرفتم،یتماس م دینبا  یکردم ول دایاعال را پ یشماره
 خاموش بود.   یرا گرفتم ول دیجاو یهق افتادم و شمارهرا... به هق 

از خانه  چمیو سوئ یسر کردم و با برداشتن گوش  حواسیب یانتوام را تن زدم و شالم هیگر انیم        
 زدم. رونیب

 حالتون خوبه؟ ن؟ی ریخانوم کجا م-        

 باز کن در رو سلمان عجله دارم.-       

بلوف   یحتما در کارخانه بود و آن عوض کردمی م دایرا پ دیجاو دیبا  پدال گاز فشردم. یرا رو  میپا        
 زده بود.

 ! دادمیرا چه م یکی ن یبود. آخ جواب ا یزنگ خورد و با ترس به شماره نگاه کردم. عل امی گوش        

 .کردم آرام باشم تا شک نکند یسع       

 بله؟ -       

 ؟  افتاده یسرعت! اتفاق  ن یبا ا د؟یبریم فیوقت صبح کجا تشر ن یا-       

به خاطر   خواستمیبا موتورش پشت سرم بود. کنترل اعصابم را از دست دادم، من نم یعل  یوا        
 را از دست بدهم. دیجاو یعل

 !یا یدنبالم ن  شهی م-       

 کنار لطفا.  دی. بزن ریخ-        

  ابانیرا کنار خ ن یو پر از خشم ماش  ارادهیاز فرط آنهمه فشار عصبي ب اشی لحن دستور دنیبا شن       
 .دمیترمز کوب یو رو دمیکش

 را باال زد. اشیمنیکه با موتورش کنارم ترمز کرد و تلق کاله ا  دیبه لحظه نکش       

 باالس! مقصدتون کجاست؟  یلیسرعتتون خ-       

د. مقابلش در هم ش  شیهاخورد و اخم  شیرا باز کردم و محکم به پا  ن یبا حرص در ماش        
 :دمیو غر ستادمیا
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ولم   رم،یبرم بم خوامی. اصال مخوامیدنبال من. من محافظ نم  فتیقبرستون. به تو چه؟ راه ن -       
 .دیکن

که   یو بلندتر در حال دمیبا لگد به موتورش کوب یبود ول دی. از من بعدیباریآتش م شیها از چشم        
 داد زدم: دیلرزیم هیاز گر میصدا

 راحت باشم؟!  ی ذاریقبرستون. م رمیدارم م ا یدنبالم ن -       

 را برداشت. ن یهقم کل ماش هق ی پشت فرمان نشستم و با سرعت راندم و صدا       

  دیبود و االن جاو خی تار یشوخ ن ی ترفیو کث ن یتر مسخره ن ی ا شکیرا گرفتم؛ ب دیجاو یشماره       
بردار فدات شم، بردار دورت بگردم، بردار  ،ییبردار دا د،ی. بوق خورد... بوق خورد... بردار جاودادیجواب م

 ... زم یقربونت برم، بردار عز

 گهیآماده کن دو ساعت د ونیلی. پونصد میزن یحرف نم  یمنه. الم تا کام به کس شیپ دیجاو  -       
 . رمیگ یتماس م

 خب.  یبرد یم ونمی ماش  یخواست ی تو که پول م-       

 .جوجه مونهیم ادمیخودم بلد نبودم. دفعه بعد  ی دیآخ آخ د-       

 الو؟ الو؟ -       

 ... یعوض یلعنت  کرد یام متماس را قطع کرده بود. کثافت آشغال داشت مسخره       

 دستش بود و پس خودش هم...  دیجاو یمن گوش  یخدا  یوا        

 ...باشدیدوباره تماس گرفتم و باز هم دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م       

 کمکم کن. ا ی. خداکشتی را م دیبه خدا جاو کشتی را م دیجاو        

سر بلند کردم. از  امیفرمان گذاشتم. با زنگ گوش  یو سرم را رو دمیکش ابانیرا کنار خ ن یماش         
 شدت گرفت. امهیبودم. اعال بود و گربه سکسکه افتاده  ادیز یهیگر

 نخواهد شد و تماس را وصل کردم.  المیخیب دانستمی م یجواب دهم ول خواستمی نم       

   ال؟یالو ط-       
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تنها باشم.  خوامیسرخاک م رمیبهت زنگ زده. دارم م یعل دونمیامروز رو تنها باشم. م هی شهی م-       
 ! کنمیمواظب خودم هستم نگرانم نباش. خواهش م

 ... الیط-       

 کردم؟یهمه پول را از کجا جور م ن یحرفش تماس را قطع کردم. حاال من ا انیم        

 .گشتمیبه خانه برم  دیبا        

ز دادم که به گرد گا  ی . از شدت خشم طور آمدیهنوز هم پشت سرم م یرا راه انداختم. عل ن یماش         
 هم نرسد. میپا 

را سوار بر  یشوم که عل ادهیرا برداشتم و سر بلند کردم تا پ امیدر خانه ترمز زدم و گوش  ی جلو        
 . پوف... میبا هم داشت  یایبود انگار پدرکشتگ امرهیمن اخم خ کی. با دمیموتورش مقابلم د

 پ نگاهم کرد.چپ چ شدمیرفتم. از کنارش که رد م ن ییپا        

داشت  چارهیام؛ بکرده یادبیب دانستمی. مدمیدر خانه را محکم به هم کوب یرد شدم ول تفاوتی ب       
 و من...  کرد یلطف م

 !؟ آوردمیپول از کجا م ونیلیها باال رفتم. پانصد مرا نداشتم و از پله یوقت فکر کردن به عل        

  فی... سمت کشو رفتم. هر چه طال داشتم داخل ک میزدم. طالها  یداخل اتاقم دور خودم چرخ       
انداختم. بلند شدم.   ف یها و گردنبندم را هم در اوردم و داخل ک . گوشوارهشدینم ونیلی. پانصد مختمیر

خاله رفتم.   تاقرفته بودند. داخل ا شگاهیهم آرا دیخاله و مامان طبق معمول هر جمعه به مزون شا 
طال را نداشتم.  متیبرگرداندم. ق فیرا در ک  شیرا باز کردم و صندوق طالها  شینداشتم و کشو یاچاره

  یسر کشو توانستمیو نم آمدیبابا از داخل اتاق م ینه!؟ صدا ا ی ستیکاف دانستمینم یبود ول ادیز
 .مامان بروم

رفتم و در را پشت سرم قفل کردم.   دیاتاق جاو در ذهنم جرقه زد... سمت دی گاوصندوق جاو        
 شوم. حیسر برسد و مجبور به توض یکس خواستمینم

کنار تختش جاساز کرده. درش را باز  یرا هم خبر داشتم پشت تابلو دشی. کلدانستمی رمزش را م       
. ختمشانیچقدر است و داخل کوله ر دانستمی. نمدمیخند هیگر انیپول م ادیمقدار ز دنیکردم. از د

 .گرفتیکاش زود تماس م

 ساعت ده بود...        
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 الو؟ -       

 س؟  پوال آماده-       

فقط زودتر بگو کجا  یکه خواست  هیاز اون ترشیطالها ب متیمقدار پول. ق هیمقدارش طالس  هی-       
 .دیرو بده به جاو ی. گوش ارمشیب

از  فویسمتت ک  امیخودم م ی آزاد دونیم ا ی. بمیندار یموش  یکوچولو! گوش  ا یدید ادیز لم یف-       
 . چونیهرکولم بپ یکنارته. اون پسره دیبعدش جاو یقهیدستت گرفتم سر و صدا نکن ده دق

 تماس را قطع کرد.       

دور زد؟! مثل جن   شدی را م یاصال مگر عل زدم؟ی را چطور دور م یهم خبر داشت! عل ز یاز همه چ       
 . ماندیم

تخت انداختم.   ی را رو فی. داخل اتاق خودم رفتم و ک رفتیم رونیزدم. بابا داشت ب رون یاز اتاق ب       
و   ریجهانگ  ییپنهان بود. دا یادر کوچه گوشه شکیب یول دمشیدیپشت در تراس پرده را کنار زدم. نم

 . رداشتمرا ب امیده را انداختم و گوش پر امیزنگ گوش  یرفتند. با صدا رونیبابا ب

 قند خونم افتاده بود.  شکی. برفتیم جی اعال بود. سرم گ        

 تماس را وصل کردم تا بلکه قانعش کنم که حالم روبراه است.       

 جانم؟-        

 بداخالق؟ یسالم خانوم. خوب-       

 آن نامرد بگذارمش...  یها تماس انیدر جر توانستمی. کاش مدمیلب گز        

 صبح بد حرف زدم.   دیخوبم ببخش-        

 ام بود... و انگار تنها راه چاره خورد ی داشت مغزم را م یموز ی فکر        

 و تماس را قطع کردم. قلب خودم درد گرفت از حرکتم.  دمی کش غیحرفش بلند ج انیم        

در  یاز باال  ی. فکرم درست کار کرده بود علدمیرا خاموش کردم و پشت در تراس پر امیگوش  عیسر       
 یگوش  دی که رس یرفتم و عل رونیاز اتاق ب عی. سردیو با سرعت سمت ساختمان دو دیپر اطیداخل ح 

 :  د یپرس مهیسسرا دیدستش بود. کنارم که رس
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 ؟ ید یکش غیشده؟ چرا ج یچ-       

 اعالس؟ -       

 گفتم: یاز دستش گرفتم و در گوش  ع یرا سر اشیسر تکان داده و نداده گوش        

 من خوبم اعال. -       

 به اتاق اشاره کردم.  یرو به عل       

 . ادیصدا م-       

 سمت اتاق راه افتاد گفتم:        

 . سیاز تو سرو-       

خودم را به  دیشدم. با  ریها سرازداخل رفت در اتاق را بستم و قفل کردم. با دو از پله  یوقت         
 .رساندم یم یآزاد دانیم

 .اورمیرا باال ب یاعال باعث شد گوش  یها الو الو گفتن        

! رفت یرو چرا نگران کرد چارهی ب یزدم. عل غیج دمیترس دمیببخش نگرانت کردم. سوسک د-       
 سوسکه رو بکشه!

 که از بابتم راحت شد تماس را قطع کردم. الشیخ        

 نشستم و گاز دادم.  نمیداخل ماش        

  دیبودم و جاو دانیمن در م دیا یب رونیخورده و در را بشکند و ب یبفهمد چه رکب دیا یب یتا عل       
 کنارم.  

. سرم داشت از درد منفجر اورد ین  دیسر جاو یی. کاش بالدیجوش  میهاچشم   یدوباره چشمه       
 .شدیم

و   گرفتیرساندم.  اگر پول و طالها را م یآزاد دانیپارک کردم و خودم را با دو به م  یاگوشه        
 چه؟  کرد یآزادش نم

 :دیصورتش از کنارم عبور کرد و آرام غر دنیقبل از د ی. ولدمینشست چرخ فیک   یکه رو یبا دست        
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 تکون نخور.-       

داشت، مثل   یدرشت  کلیسرش بود و ه یرو کرد یکه اعال استفاده م ییهاکاله هیکاله کپ شب       
 :دمیپرسیم دیبا  یکرده بودم ول یپشت فرمان... البد خودش بود. قالب ته یآبهمان مرد چشم

 کجاست؟ دیپس جاو-       

 را باز کرد و انگار از وجود پول و طالها مطمئن شد و جواب داد: فیدر ک        

 بچه پولدار. امتیبه ق داری. دسخونه گهیساعت د میتا ن  دیجاو  -       

 ... ی ریبم دوارمی! امیکثافت  یلی! خی آشغال یلیبزنم خ ادیفر خواستی دلم م       

  دیدور شد و من هم به ام ینشود. مثل قرق المانیخیلج کند و ب دمیترسی. مدمیترسی م یول        
 رساندم و سمت خانه راندم.  نمیخودم را به ماش  دیجاو دنید

       ***** 

  یمن صدا ی خدا  ی. وادمیها باال دواز پله  دهیو ترس دمی شن ادیداد و فر یبا ورودم به خانه صدا       
بار اشک شوق بود، اشک شوق زنده بودنش،  ن یصورتم راه افتادند. ا یرو ارادهیب  میها بود. اشک دیجاو

 شدن ماجرا.  ریاشک شوق ختم به خ

 دم:ز شیصدا هیبا داد و گر اریاخت ی ب       

  ؟ییدا د؟یجاو-        

  یظاهر شدند ول مینگران و هراسان جلو دیو جاو  یهر سه مرد؛ اعال و عل دمیها که رسپله ی باال       
 امهیگر یکه حالش از من هم بهتر بود. خودم را در آغوشش انداختم و صدا دمیدی را م دیمن فقط جاو

 بلندتر شد.

 . دیبدون مکث در آغوشم گرفت و سرم را بوس       

 چه خبره! جا ن ی ا ؟یکجا بود ؟ییشده دا یچ ال؟یط-       

 نزد تا آرام شوم. یحرف کنمیم هیجواب دادن فقط گر یبه جا  د ید       

افتاد حالش را  ادمیآمدم و تازه  رونیتر شد از آغوشش بقلبم منظم امانیب یهاه تپش ک  یکم       
 بپرسم: 
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 نکرد؟  تتیاذ د؟یجاو یخوب-        

 را باال انداخت.  شیهر دو ابرو       

 کرده؟   تمیاذ یک-       

 .  یاون عوض-       

 . د یدستم را گرفت و سمت خودش کش       

 حالت خوبه؟  ؟یگی م ی دار یچ-       

 اون... -       

 ! کرد؟یبرخورد م خبرها یمثل از همه جا ب دیچرا جاو       

 ال؟ یط یکجا بود-       

 کم مانده بود سرم را بزند.  ریاز شمش زتریت یبود و نگاه عل امرهیبه اعال نگاه کردم. با سرزنش خ       

 من... من... -       

 ...ا ی کرد یم ی نگاه کردم. داشت مخف  دیدوباره به جاو       

 ... دویاون دزده زنگ زد... گفت جاو-       

 : دیآلود غرشد و اعال در صورتم اخم  دهیکش م یبازو بارهک یبه        

 !یکرد  یرو ازم مخف یزینگو که باز چ-       

 خبر نداشتند!  زیچ چیاز ه ها ن یالل شدم... چرا ا         

 . من...  کشتشیبزنم م یحرف یآزادش کنم. گفت به کس ار یب ونیلیگرفتم پونصد م دویگفت جاو-       

گرد  ریاز تح شیهانگاه کردم. چشم  د یبود سمت جاو ریدر چنگال اعال اس میطور که بازوها همان       
 شده بود.

 رو آزاد کرد.  دیو بردم و جاومن پول -       

 را قرمز کرد.  دیجاو یها چشم   رتیح  یاخم جا        
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 ! ؟یزن یحرف م  یواضح حرف بزن. از چ ؟یکرد  کاری چ-       

 تو رو آزاد کردم.-       

 ها رفته بودم کوه.مگه حبس بودم من! من با بچه-       

 دوباره به اعال نگاه کردم. می ها با تکان شانه       

 ؟یروان  کهیسرقرار با اون مرد  یرفت -       

 بلند شد: ادشیتکان دادم که فر دییسر تا  دهی و ترس ختیدلم ر شی ها از خشم چشم        

 به خاطر به خطر انداختن جونت بود!؟ یمن و عل وندنچی! پیکرد  کار یچ یفهمی م-       

 هق افتادم.و به هق ختیترک ترک شد و فرو ر شی ادها ینازک صبرم با فر یوارهید       

دستش بود. خودش   دیجاو ی. زنگ زدم گوش کشهیم ودیگفت جاو ؟یفهمیکرد چرا نم دمیتهد-       
پشت   یعل دونهیرو خبر کنم. گفت م یاگه کس کشمشیجواب داد. به خدا خود دزده جواب داد گفت م

 . مجبور شدم به خدا... یخوایزنده م توییاگه دا چونشیدره گفت بپ

  رونیاعال ب  یقو یها ام را از پنجهله شده یگرفت و بازوها  ی شتریشدت ب امهیگر دیبا داد جاو       
 . دمیکش

 نه!؟  ا ی  هیچ انیجر کنهی م فیتعر یکی-       

  ن یترفیکث یو پشتش سر خوردم. آن دزد عوض  دمیو در را به چهارچوبش کوب دمیسمت اتاقم دو       
...  یام... ولخورده یچه رکب دمیشن یام برد و حاال مبودم. تا مرز سکته دهیبود که به عمرم د یموجود

 زنده بود. دیخدا را شکر که جاو  یول

 . کندیم ییبازگو دیجاو  یدارد ماجرا را برا یکه عل دمیشنیم میها ه یگر یصدا انیم        

چه شد که دست   دمیپرت شد و اصال نفهم واریبلند شدم و در با شتاب سمت د  عیبا فشار در سر       
 چهار ستون بدنم را به رعشه انداخت.  ادشیدر صورتم نشست و فر دیجاو ن یسنگ

 بشنوم!  دیحاال با -       

 : دیشدر صورتم هوار ک        
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 یچه گوه دمیفهمی بعد م مینشست ی به عزات م دی! با ی ری! به شکار شغال م یشد  ریبرا خودت ش -       
 ! هان؟ ی خوریم ی دار

 ... ییدا-       

 ... یی! مرگ و داییزهرمار و دا-       

 .شد. با هق هق کنار بردنش را نگاه کردم دهیکش یتوسط عل شیبازو       

 ... سرت شلوغ بود-       

 برداشت. زیو دوباره سمتم خ  دیکش رونیب یعل یها را از دست شیها شانه       

! چرا پنهون یو بهم بگتو اتاقت احوالت اومدمیش که سر کار نبودم. من شبا نم د المصب همه -       
! به ؟یمن هان!؟ به الدن بدبخت فکر نکرد  خوردمیم یچه گوه اومدی سرت م یی! اگه بالالیط یکرد 

 ! کم کمرش برا مرگ طال شکست. مغز تو سر تو هست؟! ؟یفلک زده چ یخسرو

 بود. ستادهی ا واریبه د هیتک ریو سر به ز زد ینم یبه اعال نگاه کردم، حرف       

فقط و   ام ی کارکه پنهان یکمر به خرد کردن من بسته بودند. من یشد؛ چرا همگ ترشیبغضم ب       
 بود.  زانمیعز یبرا امینگران  یفقط از رو

 .دمیسوزانش کوب ینهیس یقد علم کردم و کف دستم را رو دیجاو ی جلو        

از جونم   یو چ هیاون آشغال ک  کهن یتو استرس ا ییبه مامان و حال خرابش فکر کردم که تنها -       
نگفتم.  یچیجون دادم و دم نزدم. به بابا که تموم فکر و حواسش پر از سمه فکر کردم که ه خوادیم
بعد از مرگ   یدیندبلدن؟!  ی بلد بودن!؟ جز فرار کار ی جز محدود کردنم کار کردن؟یم کاریچ گفتمیم

  کاریچ گفتمیقراره از دستشون برم. هان؟  م کنن یطال من شدم نوزاد شش ماهه که هر لحظه فکر م
 ...گهی! بگو دکردن؟یم

 اش کردم:و بلندتر مواخذه انیگر       

رو به جون شماها  دشیتهد شبیجون شماها هم تو خطر باشه. تازه د کردمیاولش فکر نم-       
 یبگم بهشون، صبح هر اتفاق  ادیان دلم نماعال شاهده بهش گفتم امشب خسته ناهاشیکشوند. ا

  ننشد. وقت نشد. امو یکم بشه. ول یتار مو از سر کس هی یحت  خوامینم گم،ی م دیافتاده رو به جاو
اگه به  فرستمیبرات م دویجاو یهنوز چشم باز نکرده بهم زنگ زد جنازه ؟یفهمی نداد بهم که بگم. م

. اون چاقوش رو بارها  کشتتیگفت م ؟یفهمی م د؟ی شدم جاو یچه حال یفهمی. میخبر بد یکس
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زدم به  زنگ! یی ! من از کجا خبر داشتم کجا یتو کوه بود  یگ ی م ی ازش. دار دمیترسینشونم داده بود م
 .دتتیاون آشغال جواب داد مطمئن شدم که دزد  تیگوش 

مهربان  شهیمثل هم یول زندیپرپر م میدلش برا دمیفهمی جان شده بود و مکم ادشیفر یصدا        
 : دیو توپ هم نبود

که  یآدم هی  دنید یرفت یتنها پاشد یواسه چ یفهمیخوب حال مادر و پدرت رو م قدرن یتو که ا-       
 !ارهیسرت ب  یی! بالفتهیبرات ب یممکنه اتفاق یالحال بوده برات! فکر نکرد معلوم

و آرامم کند که هر دو دستم را   رد یدر مشتش بگ دیبا  دانست یلرزانم را باال اوردم، م یها دست        
 گرفت و پر از بغض لب باز کردم. شی ها دست انیم

 .  دیمن فقط به زنده بودن تو فکر کردم جاو-       

 داد. میو در آغوشش جا  دیرا کش میها دست        

 ...وونهی! دوونهید-       

 کرد.  را دعوت به نشستن  یکرد و همگ تمیها هدابعد سمت کاناپه یکم       

 . ختمیر یاشک نم گرید یبه سکسکه افتاده بودم ول ادیز یه یاز گر       

بود؛  یناسپاس ن یع امی دلخور ن یحق داشت سرم داد بزند و ا دینگاه دلخورم را از اعال گرفتم، شا        
به   دانست،ی بود، او م دهیبغضم از شماتتش دست خودم نبود. او د یرا داشت ول میجوره هوااو همه

 ...میها از ترس م،یها یاو گفته بودم، از نگران

 به حرف آمد.  یو عل د یکه کالفه پوف کش دمید       

 ؟یساعته از کجا جور کرد  هیو پول -       

 شدم. رینگاه کردم و سر به ز د یشرمزده به جاو       

 بود برداشتم. دیم رو همراه چند دسته تراول و سکه که تو گاوصندوق جاوخودم و خاله یطالها -       

 : دیدوباره پرس ینزد و عل یحرف یغضبناک نگاهم کرد ول دیجاو        

 رو؟ شافهیق یدید ؟یداد لشیکجا تحو-       
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کم از  هیقد و قامتش  نبود. پشتش بهم بود. یترس و نگران  ی. شلوغ بود جا یآزاد دونیبردم م-       
 .دمیرو ند شافهیق یجمع و جورتر بود ول دیجاو

 . دی پوف کش       

 یول دیبا مامور پرونده مالقات داشته باش  ازهیها ن سوال جواب ی سر هی ی. براکنه کاریبلد بوده چ-       
 نگفت؟ ی زینزد؟ چ یشه. حرف دایپ دونمیم دیبع

 که گذرانده بودم حالم بد بود.  یشی. هنوز از روز پر از تشوختیاشکم فرو ر       

 و رفت.  امتیبه ق  داریگفت د-       

 میهارا محکم به هم فشردم تا دوبار اشک میها را گرفتم و لب  میها اشک میهابا نوک انگشت       
 .زد یفرو نر

 کرد. د یو رو به جاو کرد ینگاهم نم گریاعال د       

 م؟ یبذار ا ی قضا  انیرو در جر ینیمع یآقا  دیبه نظرت نبا -       

 زد.  شیبه موها  یچنگ دیجاو        

  کاریچ نمی. فعال که تموم شده بره برگرده ببکشهیطول م یکاناداست. سفرش دوماه یفردا راه-       
 .ستیبفهمه. حالش مساعد ن  دی. خواهرم هم نباکنمیم

 شد. زیزبانم ت یراحت شد ول المیخ        

 سرم؟ یدیهوار کش قدرن یا یبهشون بزن  یتون یکه خودتم نم یبرا حرف-       

 نگاهم کرد. ز یت       

 !گهیاالن د -       

سمت  یحرف چیهیبودم و بلند شدم و ب ر یو دلخور رو گرفتم. از هر سه مرد جمع دلگ  دمیلب گز        
 :دمیا شنر شیاتاقم راه افتادم و صدا

. امتیبه ق دار یپرونده. فعال که گفته د لیبرا تکم میهست من در خدمتم بر یو سوال حیهر توض-       
 شااهلل که رفته. ان

 هم بلند شد. یعل  یصدا        



 غم تماشا ندارد

202 
 

فکر نکنم به تله بندازه   هی بوده که کرد. آدم باهوش  ی. قصدش اخاذگهیدوباره برگرده د دهیاره بع-       
 خودشو.

شده  تیاذ اورم،یکم ب خواستمینم  یکنم. دلخور بودم ول هیگر خواستمیتختم نشستم، نم یرو       
بود ان مردک هر که بود رفت به درک  ن یفکر کنم، مهم ا یایاتفاق منف  چیه به خواستمینم یبودم ول

 و تمام شد.

سرم برداشتم و  ین گذشته بود و تمام تنم عرق کرده بود. شالم را از روو تقال کرد  دنیامروز در دو       
حواسم را پرت   دی.  با کرد یدر وان آب گرم مطمئنا حالم را بهتر م دنیساعت خواب کی. بلند شدم

 داخل آمد.  د یباز شد و جاو اقام را از کمد برداشتم، هنوز داخل حمام نرفته بودم که در ات. حولهکردمیم

 کو؟  یعل یگوش  -        

 اشاره کردم.  یپاتخت  زی به م       

 رفتن سمتش غر زد:  ن یح        

ببر بگو  ا یو ب دیجاو یگفتن جنازه  یاگه زنگ بهت زدن و حت  انا ی اح  ،ییتا جا  رمی م ی با اعال و عل-       
 ! ی. دست گل به آب نددیمال خودتون خاکش کن خوامینم

  خواستیرا محکم به هم فشردم. نم میها شد و لب کیاز شدت خشم بار میها چشم        
 را تمام کند!  شیهاسرزنش

 دهیو داخل حمام رفتم. دوش و وان فا  دمیدر را بست و با حرص حوله را پشت سرش به در کوب       
خفه  هم داشتم ذره ذره یبغض لعنت  ن یگرچه از ا کردم،یغرق م انوسیخودم را در اق دینداشت با

 ...  شدمیم

خوابم   یآب هم نخورده بودم، ول یاقطره یحت  شبیآمدم. ضعف داشتم، از د رونیاز حمام ب       
جسم و روانم در  یو چهار ساعت استراحت مطلق داشتم تا بلکه خستگ ستیبه حداقل ب  ازی. ن آمدیم

 شود.

ارسال کنم.  ش یاس گرفته بود را براها تم که ان مرد با آن یی هاتماس گرفت و خواست شماره یعل        
 . دمیلحاف دراز کش ریلباس ز دنیفرستادم و بدون پوش 

         

      *** 
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   ال؟یط ال؟یط-       

تخت  یخندان که کنارم رو دیجاو دن یو پلک باز کردم. با د دیپر میها به شانه یتنم از برخورد دست        
 خودکار درهم شدند.   میها نشسته بود اخم

 کن. یعرض غلط کردم آشت یخوب برا  یجا  هیببرمت  خوامیپاشو م-       

 .دمیسرم کش ی لحاف را رو        

 حوصله ندارم.  دی جاو رونیبرو ب-       

  یصورتم کنار زدم. هنوز حوله به تن داشتم و رو یرا از رو می. موها دیکش ن ییلحاف را از سرم پا         
 تخت نشستم. 

 لباسامو بپوشم. رونیبرو ب-       

 . یعال یجا  هیببرمت  خوامیبپوش م کیلباس ش  هی ن یآفر-       

 نخورده بودم. ی زیروز بود چشبانه کی کی. نزد سوختیام ممعده         

 رفتم. میها بلند شدم و سمت کمد لباس       

 . امینم ییمن جا -       

. الله که داره سکته رمیگ یو از اب مگالتکار خوابن دارم دستمگه دست توئه! از ظهر که سر -       
 کرده. نتی . انقدر نفرکنهیم

 .  دمیبا هراس سمتش چرخ       

 بهشون؟ یگفت -       

 داشت. طنتشیبراقش نشان از ش  یها چشم        

 . دیخند        

 گرشیبه ج کوبهیبار م هی قهیونه طالها و پوال رو برده. حاال ده دقبهش گفتم دزد زده به خ-       
 دستش بشکنه. خالصه مواظب دستت باش.  یاله گهیم

 غره رو گرفتم و نق زدم.با چشم  یام گرفت ولخنده آورد یمخاله الله را در یاز حرکاتش که ادا        
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 کار دارم. رونیبرو ب-       

 .ا یمنتطرتم زود ب-       

برداشتم و داخل دهانم گذاشتم تا   یشکالت زیم ی بخورم. از داخل ظرف رو ییهوا آمدیبدم نم       
 ضعفم را کم کند. 

 نشستم.  دیجاو ن یحاضر و آماده در ماش        

 و وا کن.اخمات -       

 تر شد.درهم میها اخم هر چه دلش خواسته بود بارم کرده بود و  یاعال و عل ی جلو        

 راحتم.-       

 ا یمیک  دمیترمز کرد و د یابان ی. محلش ندادم و سر خدادیخندان مدام سر تکان م  ینزد ول یحرف       
در   ی پر انرژ ا یمیرفتم و ک  ن ییشد. پا  میابروها  خندانش باعث باز شدن گره یها . لبدیآیم کمانینزد 

 . میدیو هم را بوس دیآغوشم کش

نشست و رو به من  دیکنار جاو یهم صندل ا یمیپشت را باز کردم و نشستم. ک  یها ی در صندل        
 کرد.

 عقب؟  یچرا رفت -       

 زدم. شیبه رو یلبخند        

 .زمیعز دهیتو کنار جاو یجا -        

 .دیاش کوبکرد و به شانه دیفراخ رو به جاو یابا خنده        

 .میبه هم دار یربط هی! به جز خودت همه متوجهن که من و تو هیادهیفهمچه دختر  ن یبب-       

 نشست. بیسمتم اور الیخیب ا یمینگاهش کرد و ک  یچپ دیجاو        

 ر؟ یگ به جهان ا ی  یرفت   اری به جهان یکه نرفت  دی . به جاورهیم شییزاده به داحالل بچه-       

 پشت چشم نازک کردم. دیجاو  ی و برا دمیخند        

 ... ییبه دا-       
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 . دیحرفم پر انیم دیجاو        

بوسم کنه از دلم   خوادیصبح باهام قهر بود االن م ن یدل گنجشکه بب ن یبه خودم رفته. دلش ع-       
 دراره! 

شان با کش آمدن  میها نگاهش کردم که به قهقهه افتاد. بچه پررو! کم مانده بود لب  یبرزخ ی جور        
بودم، او حق نداشت محبت و   ریبود موضع خودم را حفظ کردم. دلگ یبه هر زحمت  یکنند ول میرسوا

 ! ن یو بازخواستم کند! من فقط به زنده ماندنش فکر کرده بودم، هم رد یبگ دهیترسم را ناد

 م؟ یخب کجا بر-        

 ها بود! . کردارش مثل بچهدیرا به هم کوب شی ها دست  ا یمیک        

 من بگم؟ -       

 حرص زد:  دیجاو        

 ! یگرفته بود غی الزم نکرده! که فردا گندش دراد بازم تبل-       

 خنده کشدار گفت:   انیم طنتیمملو از ش  یرفت و با لحن سهیاز خنده ر ا یمیک        

 که...  شبیپر  ی حاال خبر ندار-       

 را باال گرفت. شیها نشست با خنده دست شیکه رو دیجاو زینگاه ت       

 .در کار نبود یغیدوستم بود تبل شاپیکردم به خدا کاف یشوخ-       

سمت اعال پر   یاشدم و ذهنم لحظه رهیخ ابانیلبم نشست و به خ یرو یلبخند شانیها کلاز کل        
 گرفته بود. یداده بود نه تماس یامیکردم. نه پرا چک امی . گوش دیکش

 شدم. ادهیرستوران پ نگیدر پارک دیو با ترمز جاو دمیکش یآه        

 .دیچیدور گردنم پ دیهنوز قدم از قدم برنداشته بودم که دست جاو       

 قهر کنم نه تو! دیمن به فنا رفته من با  ونیلی! واهلل چندصد مگهید یآشت -       

 . دیرا بوس امیشان یو شرمزده نگاهش کردم و خندان و محکم پ  دمیلب گز        

 به خدا.  ارزهیم ونیلینگاهت به پونصد م هی یعنی-       
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 دستم را دورش گرد کردم.       

 . دیببخش-       

 ...  شدیبود؟ نم ریدلگ  دیاز جاو شدیم        

 بود. اشیو نگران  عالقه یاز رو ادشیداد و فر از دلم درآورد گرچه قبول داشتم تمام       

  قراریاز محل کارش به کانادا رفت. متوجه بودم که مامان ب شیفروش خانه و استعفا  یبابا برا       
  ی . دوست داشتم اگر روزختیریرا به جانم م یاز حدش به بابا حس خوب شیب یشده، وابستگ

 به ازدواج گرفتم ازدواجم توام با عشق باشد و حس ناب مامان را لمس کنم.  میتصم

 رفتم. اطیمامان و خاله را تنها گذاشتم و به ح         

 کیاز  غیدر یاز اعال چک کرده بودم ول یامیپ دیرا به ام امیاز صد بار گوش  شیب دیامروز شا        
که در نظرم  ییاز اعال یاحوالپرس کیاب بود. توقع چقدر حالم خر روزیبود د  دهیساده! د یاحوالپرس

 ام! نرفته ویبود چرا به استود دهینپرس یمهر بود را داشتم. حت  یخدا

 زدم و به اتاقم پناه بردم.  اطیدر ح   ی دور حوصلهی ب       

جود  و شی برا  ییالینشد. انگار نه انگار ط ی هم از اعال خبر  گرشید ینه تنها آن شب که دو هفته       
و گاها دوستش   یحضور پررنگ عل کرد یگرم م یکه دلم را کم ی زیکار. تنها چهم ک یدر حد  یداشته حت 

 باشند.  داشتهرا  میاعال از انها خواسته تا هنوز هوا دادمیدرصد احتمال م کیبود که  ییحی

 یآن روز منحوس را در خانه ماندم تا هم مامان تنها نباشد و هم کم یکاش رفته بودم. فردا       
نتوانستم بروم. اگر هنوز  گریتماس اعال شد و بعدش د  یشروع انتظارم برا  ن یاستراحت کنم و هم

و   صافنبود، اعال  ی. اعال اهل گروکشگرفتیخودش تماس م شکیبا من داشت ب ی به همکار یلیتما 
و حاال واقعا  د؛یورزیمحبت م داشتچشم یو ب کرد یدرخواست م ا ی ری. بآمدیم شیصادقانه پ

 سکینخواهد ر گریکه د دادمیکنارم گذاشته است. آه، به او حق م  یباور کنم که به راحت توانستمینم
 درست کنم.   شیبرا ی دیدردسر جد دیترسیم دیکند. شا 

. کردمیاعالست سمتش پرواز م کهن یبه زعم ا خورد یم امیکه گوش  یدار بود که هر زنگخنده        
 تنگ شده بود...  شیو حاال... دلم برا شیهامن زود دل بسته بودم به محبت یکوتاه بود ول مانیدوست 

       ***** 
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  یسرم آرامش جا  ی رو دیجاو یوسهزود با ب یلی خ یول دمیکش ن یدور گردنم ه یبا گرد شدن دست        
 ترس را پر کرد.

 ه؟ یچ ن ی! ادمیترس ییتو-       

 بند را دور گردنم بست.قفل گردن        

 . هیهد هی-       

انداختم   ی را کنار  کردمیدر خاک باغچه فرو م هدفیکه ب یکنارم لب باغچه نشست و چوب کوچک       
گردنبند و  ادیبرگ گل را لمس کردم.  یبه جا  شمیدرشت  ن ینگ بند گل رز دور گردنم را با آنو گردن

 طالها انداخته بودم. فیک  یدراورده و تو هیگر انیم  دینجات جان جاو یام افتادم که برا گوشواره

 .یقشنگه مرس یلیخ-        

 کرد. زانیستش را هم به گوشم آو یگوشواره ها        

 ؟ی رینم ویچرا استود -       

 . دمیتلخ لب باز کردم و آه کش       

 باشه.  مونیهمکار یبه ادامه لیفکر نکنم اعال ما -       

 را باال انداخت. شیابروها        

 چطور؟ -       

 را پشت گوشم زدم. میشانه باال انداختم و موها        

 دردسر نداره. یزنگ نزد منم گفتم البد حوصله  گهیاز اون روز د-       

 د؟یمگه قرارداد نبست   -       

 تره.کنم. اعال هم راحت لیو به گروهش تحمخودم خوامیکال. نم ستیقرارداد ن  ر یاعال گ -       

 : دی پرس مقدمهیلب زمزمه کرد و لبخند زد. متوجه منظورش نشدم و ب ریاسم اعال را ز       

 ؟ یدیرو د ارویاون  یافهیق تو-       

 بود رو صورتش. چطور؟ دهیکش ینه. نقاب مشک-       
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 . البته اگه اشتباه نکنم خودش بود.دمیکه تو کوه زدن رو د ومیامروز گوش -       

 کرد و متفکر ادامه داد:  ریگ  امنهیس یقفسه انیم یینفسم جا        

. فکر  دمی خونتون د یآشپزخونه زیم ی رو رو میببرم. گوش  ی تون مشتربابات گفته بود برا خونه-       
نکردم که  چش یپ. سوالجا ن یجا گذاشته ا شهیم یادو هفته رادهیکنم خودش بود، رحمان گفت برا ه

  شنشد درست نگاهش کنم تا مطمئن شم خود بشیرو هم برداشت گذاشت تو ج یشک نکنه. گوش 
 پسرشه آره؟  رادینه. ه ا یبود 

کار  یعنی. آمدینم ادمیاش را بود؟! چرا چهره یآب رادیه یهابود. چشم  رادی! آره اسمش هراد؟یه       
دوهفته بدست آورده بودم داشت با شتاب از وجودم دور   ن یکه در ا یایبوده؟! آرامش نسب رادیه
 .شدیم

کمکش و بعد دوباره  یساعت  هی اومدیپسر رحمانه. هر وقت رحمان دست تنها بود م رادیه-       
بهش نداشتم، سرش به گل و گلدونا و باغچه بود و بعد   ی چون کار ادینم ادمیرو  شافهی. من قرفتیم

شدم سالم  د دو بار از کنارش ر ی کی ادمهی  یبود حت  ریسر به ز یلی. خموندیرفت نم یاتمام کارش م
بوده؟  رادیاون موتورسوار ه یعنیبهش نکردم.  یوقت توجه چیه گهیدادم به زور جواب داد و منم د

 نکنه بازم...  ؟یچ یآخه برا

بزنم، اگه اون  حرف  یبا عل دیباهاش و رفته. با ینترس. رحمان گفت اومده بوده خداحافظ-       
سفر  یعنی یکه اومده خداحافظ ن یکار رو کرده و ا ن یالزم بوده که امن باشه احتماال پول یگوش  یگوش 

 .زدهیسال به دوازده ماه هم بهش سر نم رادیرحمان ه  یوگرنه طبق حرفا  رفته ی دور و دراز

خواهرشوهرش  گفتیم ی. ماهو رحمان نبود یماه شی . پکرد یم یش زندگ عمه شیآره انگار پ-       
 شونمیچهار تا بچه داشت وضع مال یبهش بزرگش کنه. آخه ماه دنیم ادیم ا ی که دن  رادینازا بوده و ه

 د؟ی. جاورادیتر گذشتن از هخوب نبوده و راحت

 جواب داد: حواسیمتفکر و ب        

 جان؟-        

 بود! ی چشماش چه رنگ رادیه  ادینم ادمیبود. فقط  یب. آدمیاون دزده رو د یها من چشم -       

 بود و بلند شد.  امرهیموشکافانه خ        

 د؟یجاو-        
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 . ستادمیا شیجلو        

 ممکنه بازم... -       

 قاب کرد.  شیها دست انیصورتم را م        

پس  امتی به ق داریبوده رفته. خودشم که بهت گفته د ی نه فدات شم. نگران نباش اون هر کس-       
 بد به دلت راه نده و نترس. یالک

       ***** 

  یکرد که حتما بروم ول ی ادآوریتماسش   یط میها بود، مراعال پاتوق بچه یامشب دوباره خانه       
 زاریشوم ب لیبه اعال و گروهش تحم کهن یرفتنم کردم. من واقعا از ان  یرا بهانه  یقبول نکردم و خستگ

 بودم. 

. من عاشق کارم  گذرانمیروز و شبم را به بطالت م کردمیو زمان گرفته بود و حس م ن یدلم از زم       
نگذاشت ذهنم را به طور  یشده بودم، درست است از همان روز اول پر از استرس شدم و ان مردک روان 

  ها ن یو از ا کردمیکارش احساس آرامش و زنده بودن م طی در کنار اعال و مح یکامل معطوف کارم کنم ول
  امیزندگ  ی ه همان خط صاف و خاکستربودم ب در من زنده شده بود و حاال باز هم برگشته  دیتر اممهم

 . کرد یو خشنودم نم یراض میها ینقطه از روزمرگ چیو ه بردمیحالت ممکن به سر م ن یترهودهیکه در ب

 خسته از فکر کردن بلند شدم.        

. گذاشتمیگرفته بود را داخل کشو م هیهد میکه مامان برا یدیطالسف فیظر  سیداشتم سرو       
 هیو به عنوان هد دادیسفارش م میبرا یاناراحت بود و هر بار تکه میاز گم شدن طالها  چارهیب
 . دمیبخش دیخودم همه را به جان جاو لیخبر نداشت با م کرد،یم کشمشیپ

  زیم یرا از رو یکار کردم و گوش طالها را چه دمیاصال نفهم هیاز ثان  ی زنگ خورد و در کسر امیگوش         
  جانیبه ه یپ میبرداشتم. اعال بود. باالخره تماس گرفت. مطمئن بودم اگر تماس را وصل کنم از صدا

 ییدر برابر اعال گفتی م صولم. ادمیکش میها هیآزاد را به ر یدرونم خواهد برد. داخل تراس رفتم و هوا
دوباره   یرفتار کنم؛ حاال هرچقدر هم که دلم برا یعاد  دیکه دو هفته بود سراغم را نگرفته بود با 

 !دیکوبیداشتنش در کنارم تاپ تاپ م

 بله؟ -       

 :دیچیپ یدر گوش  شیبا مکث صدا       
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 سالم. -       

 سرد! وارفته لب حفاظ نشستم. قدرن یچرا ا ن؟یهم       

 سالم. -       

 ؟یخوب-        

 .دادیرا نشان نم  ن یا تفاوتشیابم؟ لحن بمهم بود جو شیواقعا برا        

 ؟یخوبم. شما خوب  یمرس-       

 ها همه هستن. بچه جا،ن یا ا یدم در منتظرته آماده شو ب یخوبم. عل  -       

بد شد و غرورم اجازه  تفاوتشیلحن خشک و ب دنیکاش اصال تماس نگرفته بود! حالم از شن        
 را با کله قبول کنم. بندشم یفته شدن حاال خودم را سبک کنم و دعوت ن گر دهینداد بعد از دو هفته ناد

 ها.. خوش بگذره. سالم برسون به بچهگهیوقت د هیباشه  یممنون از دعوتت ول-       

 حضورش در آن ی. سرما خواستیشد و دلم قطع کردن تماس را م یدر سکوت سپر یلحظات        
 باالخره به حرف آمد.  کرد،یم ریا درگر میها سمت خط داشت تمام استخوان

 . میریاز سر بگ ون ی تمر ا یفردا ب یآماده شه آلبوم. اگه روبراه خوامیکنسرتا م یعقبه. برا یلی کارا خ-       

  دهیو نرمش از اعال ند یکه جز مهربان  یمن یبرا تفاوتشینفسم باال آمد و آرام شدم. گرچه لحن ب        
 شد. یدلم راض مانی و از سر گرفتن همکار ویرفتن به استود یبرا شیاز تقاضا  یبودم آزاردهنده بود ول

 باشه حتما. -       

 . ریشبت بخ -       

 را بدهم!  رشیبخ امان نداد جواب شب یتماس را قطع کرد، حت        

از   دیعالمت سوال بزرگ شد! شا  کی میکرده بود برا رییچرا رفتارش صد و هشتاد درجه تغ کهن یا       
هم در   دیحساس شده بودم. شا یخودیبه من نداشت و ب یارتباط چیکه ه ی ز یناراحت بود، چ ی زیچ
 از من نگرفته بود.  ی بود که خبر ریآمده بود و درگ شیپ شیبرا یدو هفته مشکل ن یا
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  زیم یشده بود و به سنتور رو ن یچرک یطور بد کیدلم  یافکار قانع شوم ول ن یدوست داشتم با ا       
 شیوقت پ یلیخ یگذاشته بودم برا امی مجاز یکه در صفحه یویال ن یپناه بردم و برش داشتم. آخر

 را...  جمیاعال از پ دیهم بازد  دیو شا  خواستیرا م نمیمخاطب یها کامنت دنیدلم د بیبود و حاال عج

  ن یو فقط سنتور زدم، ا خواستیاصال دلم خواندن نم اعال بخوانم، یها غرورم اجازه نداد از ترانه       
لبخند  ویسنتورم افسرده بودند و در اتمام ضبط ال یانگار تارها  ن،یغمگ حدن ی چرا تا ا دمیوسط نفهم

 دادم.  انی به قلبم ضبط را پا  یازدم و با ضربه ن یبه دورب یجان یب

از   ی فرستاد ستود، اما امشب خبر میکه شبانه برا  یامیرا در پ میکه اعال صدا دیکش یبه شب ادمی       
ثبت کرده  جمیکه نواخته و در پ  یااز قطعه اشینبود. با اکانت خصوص شیهااعال و دوستانه بودن

 مهم بود! پوف! میبرا تارشاندازه رف ن یفرستادم؛ چرا تا ا  رونیکرده بود. نفسم را با شدت ب دیبودم بازد

         

         

      *** 

         

         

شدند و اشاره کردم راحت  زیخمیبودند، در مبل ن  که در حال خوردن صبحانه ریبا ورودم رهام و ام       
 خوردن صبحانه کنارشان نشستم. یرهام برا یباشند و با تعارف سرسختانه

 برام، صبحانه خوردم. زیبر یرهام فقط چا -       

 به توافق سر تکان داد.       

 چرا؟   یومدین  شب ید-       

 بودم. حوصلهیکم ب هی -       

 را از دستش گرفتم. یفنجان چا        

 . یمرس-       
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روشن کردن  ی و برا د یرا هورت کش شیچا  یآخر را در دهانش گذاشت و ته مانده یلقمه  ری ام       
 با خنده مخاطبم قرار داد: ن ی بلند شد و همان ح  ستمشیس

 !یرو کله پا کرد  یعل دمیشن-       

 . کردمیم یعذرخواه یفرصت مناسب از عل کیسر  دیشرمزده لبخند زدم؛ با        

 گرفت.  یرا پ ریام یشوخ یرهام ادامه       

 یافهیبه ق گفتی! میکرد  ی زبا  لمیبراش ف شدیاومد. باورش نم یخونش در نم یزد ی کارد م-       
 بال باشه!  قدرن یا اومدیآرومش نم

 میها ام گرفته بود و در اتاق اعال باز شد و خودکار لب. خودم هم خنده دندیهر دو با صدا خند       
 خونسرد گفتم:  یذوق زده شده بودم ول دنشیجمع شدند و به احترامش بلند شدم. از د

 .ر یسالم صبح بخ -       

 آرام جوابم را داد: یاخم به چهره داشت ول       

. مشخص کردم کدوم ریبگ ریرو از ام متن ترانه یت رو خورد . صبحانهریسالم صبح تو هم بخ -       
 . یکن ن یتمر دیها رو با قسمت

 کرد و ادامه داد: ریرو به ام       

 .گردمیبرم دی. هماهنگ ش الیآهنگ رو بذار برا ط ر یام-       

 رو به رهام کرد.       

شد؟ اگه  یبده چ رییهم زنگ بزن بگو اون قسمتا که گفتم تغ می. به مرادیظهر ب  یزنگ بزن سام-       
 کو؟ چمییبفرسته برام. سو هیاوک 

 را دستش داد. چییرهام سو       

 ؟ ی ریکجا م-       

 .گردمی برم-       

نفسم گره خورده بود.   تشیخارج شد. از جد ویت و از استودبلند و محکم سمت در رف یها با قدم        
 رو به رهام شانه باال انداختم.
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 . دیخند        

 به کار.   میبچسب دیبرا آماده کردن آلبوم. با  میندار  یادیوقت ز-       

 یضبط شده ی نشستم و به صدا ریشان شدم و کنار امصبحانه زیمشغول جمع کردن م حرفی ب       
را  شدیپخش م شیصدا ربندیز میصدا دیکه با ییقسمت ها ریام ییاعال گوش سپردم و با راهنما

ها و گذشته بود که امد. همچنان سرسختانه تمام حرف یکردم. دو ساعت  ن یاعال تمر یهمزمان با صدا
 فکر و ذهنش معطوف کار بود. 

صورتم نشست و    یرو یاساژ دادم و نگاهش لحظهپلکم را ما  یخسته شده بودم و باال یحساب       
 : دی پرس یجد

 ؟یخسته شد-        

 .مینه خوبم. ادامه بد-       

اشاره کرد ادامه دهم و دکمه را فشرد. هوف   گرشیگذاشت و با دست د بورد ی ک  یدستش را رو       
 . خواستیزدن م غیدلم بر سرش ج یبود ول دیسخت بود، از من بع  یجد یبا اعال ن یتمر

       ***** 

         

         

 یقیو ضبط و ساخت موس ن یتمام به تمر تیکه با جد  ییگذشت، با اعال میسه ماه پرتالش برا       
داشت که وقت   دیتاک  یو ه دادینم میت یهم به اعضا  دنیفرصت نفس کش یو گاها حت  دهیچسب
و  میاها از هم دور شدهفرسنگ کردمی. حس مستین  حیو وقت تفر میدل به کار بده دیبا  م،یندار

 نبوده...   شیب یالیخ م،یدوست  گفتیپر از مهر که م ینکند آن اعال کردمیفکر م یحت  یاهگ

  ی سابق را نداشتم. روز تیرضا  گری بود اما من د یسه ماه تمام تالشم را کرده و اعال راض ن یدر ا       
با خود شخص  ی همکار مانیبعد از برخوردها  یمهم بود ول میرابا اعال کار ب ی شدم به همکار بیکه ترغ
در  یحت ؛یشد دوست، شد منبع آرامش، شد حام میکه برا  ییشد، با آن اعال تیاولو میاعال برا
 که داشتم شد پناه...  ییها روز ن یترسخت
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. ادامه دادن با او رد یگ یسر چشمه م میفاحش رفتار اعال از کدام خطا  رییتغ ن یا دمیفهمی کاش م       
مهم بود که   می! اگر خواندن و نواختن براخواهمیاز اعال چه م دمیفهمیسخت شده بود. اصال نم میبرا

 ! پس چه مرگم شده بود! نقصیبود و کارش ب ن یتریا و حرفه ن یتری اعال جد

 یعل یها نبود اما همچنان مراقبت ی خبر گریهم د یآببود، از آن مرد چشم  بابا از کانادا برگشته        
به بودنش   دیو او با تحکم تاک  ستین  یبه وجود عل ی ازین گریبار به اعال گفتم د ک ی یادامه داشت، حت

 .  ردملذت ب اشیپنهان  ینگران ینی ریکه از ش  میمخالفت نکردم؛ بگذر گریکرد و د

سه شب کنسرت در   ی. برنامهمیعازم بوشهر، زادگاه اعال بود میچمدانم را بسته بودم، همراه ت       
 .  میبود یراه گریساعت د کی شده بود و تا  دهیچ گرید یهفته کی یبوشهر، قشم و بندر گناوه برا

نشسته  یم. داخل تاکسرفت  رونیو همراه بابا از خانه ب یبا تماس اعال از مامان و خاله خداحافظ       
 یحساب  شیو مد روز موها  دیتنش و مدل جد تیشد. کت اسپرت ف ادهیپ اطیبود و با خروجمان از ح 

حق   دی . شا دیرسیلبخند به لب داشت و آرام به نظر م ر یاخ یترش کرده بود و بر خالف روزها جذاب
 حساس است.  شیکارها  ی که چقدر رو دمیدیم کرد،یاش مکالفه و خسته یکار حساب ادیداشت حجم ز

. چمدانم را به راننده سپردم و اعال کارت با بابا شد یآمد و با احترام مشغول احوالپرس  شیپ        
ام نشان داد. با بابا را به خانواده اشژه یارادت و قیطر ن یها را به بابا داد و به اکنسرت ی دعوت برا
 . دیرا بوس ام یشان یو پ یخداحافظ

ها حالم را خوش  نرمشش بعد از روز  دنیکه د یرا باز کرد و با تشکر در حال ن یماش  یاعال در پشت        
 کرده بود تشکر کردم و نشستم و کنارم نشست.

 بابا دست تکان دادم.  یآخر برا یرا به حرکت انداخت و در لحظه ن یراننده ماش        

 ؟ یکه جا نذاشت  ی ز یچ -       

 صاف نشستم و سر تکان دادم: میدر جا        

 نه. -       

دار بود که دلم  گرفته بود و خنده یتند تمیبودم تپش قلبم ر کشیحد نزد   ن یتا ا کهن یاز ا       
 .گذاشتیم ریناخواه در احوال من هم تاثحالش خواه  ن ی. آرام بود و امیبه فرودگاه برس خواستینم

 نگاهم کرد. یبه پشت سرم انداختم و سوال ینگاه       

 شده؟  یچ-       
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 ! ستی ن  ی خبر  یاز عل-       

 باز کردن قفلش خونسرد جواب داد:   ن یو ح   دیکش رونیب بشیرا از ج اشی گوش        

 خودم هستم.-        

را نگاه کردم تا   رونیسخت تکان داد و رو گرفتم و از پنجره ب طورن یدر کالمش چه بود که دلم را ا       
 قنج رفتن دلم را از لبخندم متوجه نشود. 

را   جمله ن ی ترآهنگدر گوش من فقط همان دو کلمه که خوش یول زد ی داشت با رهام حرف م       
  《خودم هستم  》 شدیساخته بودند تکرار م

 اعال...  ن یخود، ا ن ی بودن، ا ن یچقدر خوب بود ا        

       ***** 

         

         

  یاو من خسته شده بودم و رو یگرفته و صحبت کرده بود، به جا  یکل روز را با طرفدارانش سلف       
 قا یبودند. دق لیوسا  ییپسرها در حال جابجا  یه یو بق ری. رهام و اممیدیرس الیپا بند نبودم. باالخره به و

نبود کجا رفته بودند.  علومو ساغر هم م میبروم. سردم بود. مر الیبه کدام قسمت و دیبا دانستمینم
  توانمینشستم و منتظر ماندم کار پسرها تمام شود و از اعال بپرسم کجا م بانهیچتر سا  ریز یصندل یرو

 استراحت کنم. 

 ال؟ یط-       

 آمد. کیبلند شدم. نزد  م یمر یبا صدا       

  رهیچشمات داره م ادهیبوشهر وقت ز یلذت بردن از هوا یبرا ؟ینشست جا ن یختر! چرا اد ییکجا -       
 استراحت کن. کمیو نشونت بدماتاقت ا ی. بیاز خستگ

 از خدا خواسته لبخند زدم.        

چه برسه به لذت بردن از  مییکجا میتهران  میاالن بوشهر فهممیکه اصال نم ادیانقدر خوابم م -       
 هواش.
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 : دیپرس شدیرو به رهام که از کنارمان رد م       

 تو؟  ن یرو برد  الیچمدون ط-       

 .ادیبا من م الیط-       

 نگاهم کند رو به رهام کرد. کهن یو بدون ا دمیاعال چرخ یبا صدا       

 زنگ بزن بهم.  ا یکن  هیالزم بود ته ی ز یهر چ-       

 بوآته. شیدلت پ دونمی. مدیباشه شما بر-       

 رهام را فشرد و رو به من کرد.  یاعال کش آمد و شانه یها لب         

 . نهیچمدونت تو ماش -       

 آخه... -       

 .دیمانتوام را کش ن ی گفت و آست  یحرفم را قطع کرد و رو به پسرها بلند خداحافظ       

 کردم.  یافظخداح   م یبا مر ی سرسر       

باز کرد، مخالفت نکردم و نشستم و پشت فرمان نشست و   میکرد و در را برا می رها ن یکنار ماش        
 بالفاصله دنده عقب گرفت.

 م؟ یریکجا م-       

 پدرم. یخونه-        

 ستم؟یمزاحم ن -       

 خارج شده بود و گاز داد. الیو اطی از ح  ن یماش         

. فقط دو روز مال خودمه از دو روز  شهیش خوشحال مرو هم ببرم خونه میت ی ها اگه کل بچه-       
 .نمشیبب قهیدو دق ذارن یو نم الشیو زن یریها مبچه گهید

 ستم؟یمن مزاحم خلوتتون ن -       

 .بردمتی نم یبود-       
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درواقع ذهنم معطوف   یول کردمیشهر نگاه م یها ابانیو داشتم به خ کرد یم یدر سکوت رانندگ       
 نداشتند. یخسته بودم که افکارم مرکز مشخص  ی به قدر یاعال بود ول

 ال؟ یط-       

 . دیپلکم پر       

 خونه استراحت کن.   میبر-       

 خوابم برد! یک  دمیاصال نفهم ی وا-       

رفتم،  نیی. پا میبود ییالیبزرگ و اطیشد. به اطرافم نگاه کردم، در ح  ادهیزد و پ یجان لبخند کم        
 .دمیشنیامواجش را هم م یصدا یحت  کردم،یرا حس م ا یدر یبو

 که؟ ینزد  ا یدر-       

 . هیساحل الیو-       

 . دیخواب از سرم پر یک یغرق در تار یا یدر دنیکه اشاره کرد نگاه کردم. از د یبه سمت        

 رو دوست دارم. ا یدر-       

 ! ادهی ز یانورد یدر یاستراحت کن وقت برا کمیداخل  میسرده بر-       

 ! جاسیا یک  ن یبه به بب-       

وصف   یپرت شد و اعال با شوق ا یحواسم از در آمدیسالخورده که سمتمان م  ی مرد  یبا صدا       
لبم نشست  یروپر از محبتشان لبخند  ی و بوس دید دنی آغوش باز کرد و سمت مرد رفت. از د ینشدن 

بعد که از هم جدا   یقی. مطمئنا پدرش بود. دقا دیو بوس  دیمرد را بو کش یها اعال شانه یمخصوصا وقت 
 به من افتاد و جلو رفتم. ادشانی شدند تازه 

 سالم. -       

 :دمیبود و معذب حالش را پرس امره یپدرش موشکافانه خ       

 مزاحم شدم اعال...  دیببخش  ن؟یخوب هست -        

شد و   انی نما  دش یو سف کدستی  یاهیعار یها لبش نشست و کم کم فراخ و دندان یلبخند رو        
 حرفم را ادامه ندادم.



 غم تماشا ندارد

218 
 

 قدمت سر چشم.  ،یالسالم خانوم! خوش آمد کمیعل-        

 داشت.  ینیریش  یچه لهجه       

 . کرد یمان منظاره شیها ب یجدر  کتش را عقب داده و دست یها اعال گوشه       

. با لبخند جلو  دیکند و علت حضورم را بگو امیتشکر کردم و مستاصل به اعال نگاه کردم تا معرف       
 آمد.

 بوآ.  ُدمهیجد یکارااز هم زیعز  یالیط-       

 دخترم. یمو هم هست. خوش آمد  ز یتو عز زیعز-        

 ممنون. -       

  ادی ،یسلطنت یت یزا یبزرگ با د یسالن م،یار اعال راه افتادم و داخل ساختمان رفت با تعارفش در کن       
 بود. ییو طال یدو رنگ الک  بیخودمان افتادم، مامان هم عاشق ترک یخانه

 .راه از تنتون در بشه یخستگ  ارمیسوز بلب  یدو تا چا  د ینیبش-       

 . دیزحمت نکش-       

 . یدختر. رحمت  ن یبش-       

 دنیبه خاطر چرب شیاعال بود، فکر کنم هفتاد سال را داشت، موها  هیبه رفتنش نگاه کردم. شب       
 سرزنده و شاداب بود. ی. ولزد یم یابه نقره یبه مشک  دیسف یتارها 

 و نشون بدم برو استراحت کن. اتاقت یاخسته-        

 . ارن یرفتن ب دنی. زحمت کشخورمیم یچا  هینه -       

 مبل فاصله کنارش نشستم.  کینشست. با  شی ها اشاره کرد و خودش زودتر روبه مبل        

 بلند پدرش را صدا زد:        

 .ستمی بوآجان زحمت نکش. مو که مهمون ن -       

 که هست.  زمونیعز یالیط یست یتو ن -       
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را تعارفشان کردم. مقابل  یگرفتم. نشست و چا  شیها را از دست ینیبه احترامش بلند شدم و س       
 زد. نشستیکه به جان م شیاعال هم گرفتم. برداشت و از آن لبخندها 

 مثال!  یخجالت! مهمون  ا یبخورم  یچا -       

 نوش جون. ه،یچه حرف ن یا-       

. حس کردم بهتر  دمیرا نوش  میچا   شانیپدر و پسر یها و قلوه دادن دل  انیکنارشان نشستم و م       
 بگذارم تا راحت باشند و رو به اعال کردم. شانیاست تنها 

         

 استراحت کنم؟  کمهی تونمی کجا م-       

 را نشانم داد. یبلند شد و با دستش جهت        

 برات. ارمیونت رو مچمد رمی. من میسالن، همون اتاق اول یبرو انتها -       

که اعال نشانم داده بود  ییبه پدرش به جا  ی ریسر تکان دادم و با تشکر و شب بخ  میبه تفه       
 کردم. زانیآو واریبود. مانتوام را درآوردم و داخل کمد کنار د یرفتم. اتاق مجهز و بزرگ 

 .دمی به در خورد و سمتش چرخ یاتقه        

 . دییبفرما -       

 گذاشت. واریداخل آمد و چمدانم را کنار د       

 ؟یراحت -       

 قدردان لبخند زدم.       

 ممنون. -       

 .امیتو اتاق بغل ا یبابامم  شیتو سالن پ ا یصدام کن.  یالزم داشت  یزیچ-       

 سر تکان دادم و لبخند زد.       

 .یخوب بخواب-        

 لب زدم:         
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 تو هم. -       

 کی. برد یخوابم نم یهالک بودم ول یاز خستگ دم،یپتو خز ریرفت و لباس عوض کرده و ز رونیب       
پهلو به  ن ی. صد بار اشدمیبدخواب م شدی خوابم که عوض م یبود جا  ن یعادت بد هم که داشتم هم

 بودم. رتخوش خواب ن ینکرده بود، من در ماش  دارمیاز خواب! کاش اعال ب غیدر یآن پهلو شدم ول

 که بلند شوم.  کرد یام موسوسه ا یدر ی بو       

 رونیبود و از اتاق ب دهیاسپرت و پوش  میها سرم انداختم، لباس یاز چمدانم برداشتم و رو یشال       
 رفتم.

 کرد یبا پدرش صحبت م یبود، وقت  ن یریاش ش توجهم را جلب کرد. لهجه شانیگوگفت و   یصدا        
 .دادیپدرش دل به دلش م یلهجهدر کمال تواضع و پر از عشق هم 

 : د یپدرش پرس       

 کن بوآ.  فیخب تعر-        

 دونت ِبُرم. یچ کنم قربون اون نگاه همه فیتعر یچ-       

 هم نثار اعال کرد. «یاپدرسوخته یخنده »ا انیپدرش بلند شد و م یمانهیصم یخنده  یصدا        

 بوگو.  شاتیبرق چ ی از ا-       

 من هم کش آمد.  یها اعال بلند شد و خودکار لب  یقهقه یبار صدا ن یا       

با خوت   میرنگ شیدختر چ ن یتو هتل و ا ی( همه رو خوابوندی)شب یی شده نصفه شو یچ-       
   جا؟یتا ا یَهَلنگار )همراه( کرد 

لحن شادش نبود، فکر  ن یبودم و ا دهیرا ند اشی نوازو مهمان یاال گرفت؛ اگر مهربان ضربان قلبم ب       
ام گرفت؛ البد فکر کرده  . خندهدیکشیزبان اعال را م ریانگار داشت ز یول ستیاز حضورم ناراض کردمیم

 !ستیبود خبر

 . دمیگرفتم و به خلوتشان سرک کش وارید یلبه  یدست رو اطیبا احت        

 و با لبخند جواب داد:  دیکش شیبه موها  یاعال دست        

 تره.راحت المیباشه خ ُشمیپ-       
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 . رمیمردانه و آرامش بگ  یقلبم گرم شد و نتوانستم نگاه از چهره       

 د. نداشتن دیشده بودم د یکه من مخف ییهم نشسته بودند و به جا  ی روبرو       

 خود اعال زد.  یها چشمک هیشب ینما چشمکدندان یپدرش سمتش خم شد و با لبخند       

 بدزنش؟  یترسیم هیها چ-       

 ؟یکن یاگه بگُم ها (بله) به عقلم شک نم-       

. برگشتم و  میا یب رونیب یداشتندوست یکوتاه پدرش هم باعث نشد از آن خلسه یخنده  یصدا        
 بحثشان گوش سپردم. یبه ادامه واریبه د هیتک

به عقلت شک کردم پسر جون. جابجا شده  زیعزیالیط  یکرد  شیاز همون لحظه که ِبم معرف-       
 .ین  تیحال ی. عاشق شدجاتیا

اعال نسبت به  یاحتمال یعالقه دن ی. داشتم از شندمینرم و جانبخش در تنم افتاد و لب گز ی لرز        
به فراتر از آن  یول خواستمیدوست م کی! او را به عنوان بردمی از دهان پدرش لذت م خودم آن هم

 همهن یمن ا ی . خدارد سر درآو ازمیکدام ن  انیاز م بارهکیبه  اقی اشت  ن یفکر نکرده بودم و حاال... ا
من... من   نبوده! چرا حواسم را جمع دلم نکردم که علتش را بفهمم! لیدلیب شیهایمهربان یبرا یدلتنگ

 ...یعنی ن یپدر اعال ملتهب شده بودم و ا یها از حرف

 بوآ جون؟!  یگ ی م بی بسته غچشم  -       

 نرم و بم اعال.  یوجودم گوش شد به صدا تمام       

از   فیآرومش کُنم ح  ُخمیم ی. گفت جا یا ن یاومد ومیبا مر یاعال؟ وقت  ادتهیرو  شیچهار سال پ-       
 کمکش کنم دوباره زنده شه.  دیکه حروم شده با  شهیجوون 

کم جان سر تکان   ینگاهشان کردم. اعال آرام و با اخم واریاز کنج د دیتپیکه نم یاراده و با قلب  یب       
 داد.

دختر بده. ازدواج   ی شکست رو به خورد ا هیگرفتار کن، نه دوباره طعم بدبخت و نه خوت  ،یگفت -       
از قبل هم   چیه یدیدختر نم یبه ا یآرامش چیحس ه ی. تو با ادنهیعشق ورز ستیکمک کردن ن 

 . یکنیترش مخراب
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. گفتم تو یآرومش کن یآرومت کنه نه تو بخوا یمرحبا. گفتم عشق اونه که بخوا ادتهیخوب -        
 سوخته.  شیدلت نرفته دلت س

 . یها درست گفت -       

 ؟ یاالن چ-       

تب  یرا تار کردند و با قلب دمی د میهااشک یول دانستمیرا نم میهاعلت سوزش قلب و چشم         
 مهم شد! میدر قلبش کجاست. چه زود برا گاهمیکرده چشم به دهان اعال دوختم تا بفهمم جا 

 .خندهی قشنگ م-       

 بود! دهیخودش را ند یها خنده  دم؛یلب گز        

 . ُدمیها د-       

 )برام(. می. صداش مثل مسکنه سخونهیقشنگم م-       

 نرمشش...  یبرا کرد ی خودش نداشت که دلم تب م یخبر از صدا  یعنی       

 خب؟ -        

 ... هینه اصأ خود زندگ  یزندگ  ن یحرکاتش، دخترونه ناز کردناش... ع-       

 اعال...  یوا        

 خوبه.-        

 .شیهاود حرف ب کنندهوانهیخوب!؟ د        

بار از اول برام بخونه و  ستیعاشقانه رو ب یجمله هیبهش که  دمیم ر یبه عمد گ  ن یسر تمر یوقت -       
 ...ارهیاز کاسه درب شامویاز خشم دوست داره چ فهممیم

 فحشش دهم.  امدی... دلم ن یپسره یافتادم. ا  شیها ی ریگ سخت ادی د؛یخند        

... گناهه برهیمبل خوابش م یمرتبش رو ژیبا تموم خط قرمزها و پرست  یاز فرط خستگ یوقت -       
 . می... بگذریول

 .دیلرزیگونه مام نوازشگونه یگر گرفتم؛ پس اشتباه نکرده بودم آن روز که حس کردم دستش رو       
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 .زومینوش جونت عز-       

 گر گرفتم. شتریارش بمعناد یپدرش همراه تک خنده یپران با تکه        

... رفتم  یچ ینه زاغ نه ه ینه طوس ینه آب ی. نه سبز بود نه عسلدونستمینم وشاشیرنگ چ -       
به هم تا  ختمیش رو رزد( کل مغازه یا)تک خنده خوامیم یبخرم موندم بگم چه رنگ ی براش روسر

 ... هیشیکردم و فروشنده گفت رنگش م دایو پرنگ چشماشهم  ی روسر

 . افتادمیپس م جا ن یهم دادیاگر ادامه م ی ... واا یدن  یهیهد ن یترقشنگ       

 معناها داره. یلیوسواس خ ن یاون هم با ا دنیخر هیهد ن یآفر-       

 رنگه. خوش شاشیچ-       

 . یداد صیها. درست تشخ -       

 وسواسم داره!-       

 کرده بود!  ریگ  میها تیحساس یام گرفت، سوزنش رودهخن        

 .دهینجاتت م یانضباط یب ن یخوبه از ا-        

مشامم را پر   ترشیکه با هر نبض گردنش ب ی بود! مخصوصا عطر محشر انضباطیب شیاعال کجا        
 و پرت...  ج یو حواسم را گ  کرد یم

 بسن؟  ا یبازم بگُم -       

 بگو اعال...        

 !الیط اتجنبهیخاک بر سر ب  دم؛یلب گز        

         

 بوگو بوآ... -       

 ...  ستیدست خودم ن  قرارم،یب ستین  یوقت -       

دلتنگش  یادیها زروزها و شب ن یخورد. من هم ا چ یاز جنس لذت در دلم پ ینیریموج ش         
 ...شدمیم
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 خوبه.  یلیخ-        

 لبخند زد و جانم رفت.        

 از فکرش...  برهیشبا خواُبم نم-       

 تو هم هر شب قبل از خواب قرص ارامبخشم است...  ریتصو       

 .که با خواب از دست بره  اریاز فکر  فیح -       

 بوآ جان؟ -       

 بگو ِبچه -       

تا  یشروع شد ول ی همکار شنهادی پ هیادامه بدم. اولش از  ییتنها  تونمینم گهی د کنمی حس م-       
 برا گفتمیبه خاطر دل خودمه. م دمی شدم به داشتنش، نفه  صیقبول کنه حر ادیب

 اومد که نه خواستم   شیپ ییانا یبعد جر یصداش الزممه. ول        

لحظه حواسم پرت شه و خار به پاش بره و چشم من   هی دمیبشم. ترس الشیخینه تونستم ب       
 بهش نخوره... من...  بوآ؟ یبیوقت آس هیبسوزه. دلم نسوختا دلم رفت که 

 ؟ یاجون بوآ؟ چتن اقد کالفه-        

   ه؟یلحظه داشتنش اسمش چ هی یو باختم برا امیو دن  ن یزود دل و د قدر یکه ا یا-       

 اسمش چه بود؟...  .ستادی ا دنیقلبم از تپ       

 ؟ یخوف ِکرد -        

 زنانا نه مرداها.   یغول ترس سنره  یگ یبگُم ها نم-       

 چرا اتفاقا نوک زبونمه که بگم.-       

 کرد:  دیسمتش خم شد و تاک        

. من رنگ نگاه پسرم رو  ی بهش بگو دوسش دار یغول هر وقت ترست از خوت دور کرد نره-       
 برو جلو.  یاعلیبه شناخت من نداشته باش. با خودت روراست شو بعد  ی خب تو کار یول شناسمیم
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که تمام   یسر و صدا در حال یحرف را عوض کرد. ب  میکالفه نفسش را فوت کرد و با گفتن بگذر        
 زدم.  رونیلرز گرفته بود از ساختمان ب شیها وجودم از حرف 

تا مورد   ستادمیرفتم. دور تر ا  شیپ یانداخت ول یخوف به جانم م ا یامواج متالطم در یصدا        
ها  از آن شب یشب چیشده بود، چرا ه قراریامواج ب ن یهم هی. دل من هم شبرمیامواج قرار نگ یحمله

 قا یدق شیبودم که جا دهینفهم زدمی حرص م یسرسخت و جد یمهربان از دست اعال یکه دلتنگ اعال
 یامشب اعال برا یها دل زدنقلبم است! اعال در قلبم بود و من متوجه نبودم! دل من از دل یا کج

من! اعال  ی . خداخواستمیخودم م یچه؟ من اعال را برا یعن ی ن یشده بود! ا تاب یاش به من بعالقه
!  کردمیم هیمنطقم توج مقلبم را با کدا یرعادیتپش غ ن ینبود پس ا طورن یخواهش دلم شده بود؛ اگر ا

قدر غرق در مشکالت خودم بودم که  اعال را تجربه کرده بودم فقط آن ی ها من هم تمام حس
اول هم حواسم به   یاعال مثل سابق رفتار کند! من از همان روزها  خواهمیچرا م قا یدق دمیفهمینم

 نبودم!  شومیبا حضور اعال آرام م کهن یعلت ا

حواسم کجا  قا یو بفهمم دق میا یبا خودم کنار ب یتا کم آمدمی م رونیاعال ب یها کاش از شوک حرف       
 ماندم!  خبریحد کودن شدم که از دل خودم ب  ن یبود که تا ا

 !؟ یی نجا یا-       

 . کاش بتوانم آرام و خونسرد جلوه کنم.دمیکرد و با مکث سمتش چرخ ریگ  امنهیس انینفسم م       

 یرا گم کرده بودم ول میبودن سخت شده بود! دست و پا  یرو گرفتم. عاد ا یلبخند زد و سمت در        
  جیگذشته من هنوز گ  ن یدل نشده بود. از ا کی! هنوز ترسدی . اعال گفت مافتادیاتفاق م ن ی ا دینبا 

 خودم بودم.  یاحساس تازه بالغ شده

 کنارم قرار گرفت.        

 ؟ یدیچرا نخواب-       

در چشم شدنمان را نداشتم.  جرئت سر چرخاندن و چشم ینگاهش را حس کردم ول ینیسنگ       
 لحن ممکن جواب دهم.  نیتریکردم با عاد یسع

 . شمی خوابم که عوض بشه بدخواب م یجا -        

  بیرا در ج شیشد و دست ها  ا یدر یره یل من خکه مث دمید یچشم ریو ز دی کش قیعم ینفس       
 کنش فرو کرد.شلوار گرم
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 ؟ ی ازم دلخور-       

 .دمیانداخت و سمتش چرخ ادمی. با سوالش یل یدلخور بودم؟ خ       

 نگاهم کرد. ی جد        

 .ی سوال بزرگ دار هینگام نکن. سه ماهه با تموم سکوتت ته نگات  ی جورن یا-       

 بود و گفت: دهیدادم. پس فهم میپا  یجلو یها را به شن نگاهم        

 ازت دلخور بودم...  -       

 کرده بودم؟  ییسرم با شتاب باال آمد. چرا دلخور بود؟ مگه خطا        

  یو هر اتفاق یکه بهم اعتماد کن  یگفتم به شرط ادته؟یو دارم گفتم همه جوره کنارتم و هوات -       
   ؟یکرد  کاری. بعد تو چیافتاد بهم بگ

 کردم. یم هشیتوج دی. با باشد ن ی ا شیرفتارها  یعلت سرد  کردمیمن فکرش را نم یخدا  یوا        

 اعال من... -       

 حرفم ادامه داد:  انیم        

به   یزیداشتم و چ کرد ی م دتیکه تهد ی من تموم مدت خبر از خطر دیفهم دیجاو  یوقت  یدون ی م-       
دست  دادمیو معقلم  دیبود. وگرنه نبا  شینزد از بزرگ یت نگفته بودم چقدر شرمنده شدم! حرفخانواده

  افتادیم اتبر یاگه اتفاق  یدون ی. مکردمی عمل م ی احساس دیبود نبا  یاحساسات تو. مسئله جد
رو کردم.   یبزرگ ن ی که چرا اشتباه به ا دمی بار سر خودم داد کش ن یاول یو ببخشم؟ براخودم تونستمینم
و شماتت   یلی تو! اون س یاز سر ترس و خشم زد تو گوشت من دردم اومد جا  دیجاو یوقت  یدون یم

 هیلحظه فقط  هیشب  ون! اکردمی عمل م تردهیسنج دیترت بودم و با سرم بزرگ ریحق من بود که خ
  یحت  یتون یشدم رو نم یو چه حال کردمیم یچه غلط دیبا  اومدیسرت م ییلحظه تصور کردم که اگر بال

. با  ی. چون تو نخواست میمدت نخواستم مثل قبل باش  ن یچرا ا یرو بهت گفتم که بدون  نا ی... ایتصور کن
 کردن حرفام.  یگرفتن و حشو تلق  دهی. با نادتیکارپنهون

داشتم؛  لیخودم دل  یمن هم برا یرا قبول داشتم ول شی حرف ها  کردم؛یاز خودم دفاع م دیبا        
 رفته بود.  یطرفه به قاض  کیمن نبود و  یجا 
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گفتم من واقعا  دمیازم. به جاو یشد یدلخور نم یکرد یبودم اگه درکم م یبد طیاعال من تو شرا-       
با دادن اون  دیا که ته دلم روشن بود که ش یدیذره ام هی رو مرده تصور کرده بودم. داشتم با  دیجاو

  یرو داشتم برا وت یها ینگران  نیا ی. منم همهکردمینجات بدم تالش م دویپونصد تومن جون جاو
. بخشمیو نمرو بکشه تا آخر عمرم خودم دیبفهمه و جاو یاگه به تو خبر بدم و اون لعنت  کهن ی؛ اخودم

. کردمیکه بهت داده بودم فکر نم یلقدر حالم بد بود که به قوبودم اعال. اون لحظه ان دهیمن ترس
 اعال.   یکرد یارجح بود. کاش درکم م برام دیجون جاو یول کنمیم ی دارم با جون خودم باز دونستمیم

 . کردمیاالن هم سر حرف رو باز نم کردمیاگه درکت نم-       

 پس... -       

 .یکرد  تمیبپرسم پس چرا سه ماه اذ دمیخجالت کش        

 یمهم هیبق یکه برا ی ریبگ ادی. یفکر کن شتریب کمهی هاتی ریگ م یقبل از تصم ی ریبگ ادیخواستم -        
هم مهمه پس خرابش  هیبق یتو مهمه برا  یکه برا ی ز یچ ی ریبگ ادی. ی و از جون خودت راحت نگذر

از پسش  ینتون  نهت هیو  ییقدر بزرگ بود که تنهااومد اون  شیکه پ یا. مسئله کننیکمکت م کنن،ینم
 گم؟یم  یچ یفهمی. میا یبرب

 سر تکان دادم.  میبه نشان تفه       

 متاسفم. -       

 لبش نشست. یلبخند رو        

 .افتمیم یحرف عل اد یمظلوم نشو. -       

 برداشتم. ا یسمت در یلبخند بزنم و قدم اشینگذاشت به شوخ امنهیس یزده رو مهیبغض خ       

 ال؟ یط-       

 برنگشتم. یول ستادمیا       

 ؟ یدلخورتر شد-       

  یبکشد ول ن ییرا پا  میکرده در گلو ریبزرگ گ  یو اب دهانم را فرو خوردم بلکه گو دمی لبم را مک        
 بود. دهیفایب

 .ستمینه دلخور ن -       
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 .ستادیدورم زد و مقابلم ا       

 و. من  ن یبب-       

 نکنم و در صورتم خم شد.  هیکردم گر یسع       

 . دیببخش-       

 داد.  یو سر تکان دادم تا ادامه ندهد ول  دمیلب گز        

 . استیدر ن یهم هیحال من االن شب-       

و   نشستندی و در ساحل فرو م شدندیبا دست به پشت سرش اشاره کرد. همچنان امواج بلند م       
 . گرفتیرا در ساحل م یقبل یجا  گرید یهیچند ثان  یموج بعد

 . باشه؟ الیتو بدترش نکن ط-       

 نگفتم. یزیمن که چ-       

 اشاره کرد.  میها با لبخند به چشم        

 .گهیم گهید زیچ هیچشمات -       

 بودم اعال. دهیمن فقط ترس-       

 شیاراده صدا یبرداشت. ب یقدم ا یو سمت در  دیزد، چرخ شیبه موها یو کالفه چنگ دیلبم لرز        
 زدم.

 نرو جلو موجا بلندن.-       

 . دمینگاه دزد  امیبرگشت و خجالتزده از ابراز نگران       

 م؟ ینیبش-       

 و لبخند زدم. کرد یها اشاره مبه شن        

 آره. -       

 نفر کنارش نشستم. کی ینشست و با فاصله       
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 بود... ادیمدت که بداخالق شده بودم کارا ز ن یتو ا-       

 .دونمی م-       

 آلبوم ناقص بود... -       

 .دونمی م-       

 زد. ییصدایخنده بتک        

 تو ببخش.  یول ههیش توجهمه -       

 سر تکان داد. تیکش آمد و با رضا  میها لب         

 .ادیبخند. خنده بهت م ن یآفر-       

 .دیها خوابشن  یرا دراز کرد و رو شیو پاها  دمینگاه دزد        

 نگام نکن.  ی ام اونجورشلخته دونمی م-       

 و پلک بست. دمیخند        

 صورتش نشاند، خواستم پس بکشم که با گرفتنش اجازه نداد. یشالم را باد رو یگوشه        

 بذار باشه.-       

که  یساعات  ن یها دراز بکشم و با لبخند پلک ببندم و از مرور اشن  ی مثل او رو شدی کاش م       
 گذشته بودند لذت ببرم.   با یز قدرن یا

       ***** 

         

حد  ن ی حال بودند با هم. ا. چه خوشآمدیبلند اعال و پدرش از آشپزخانه م یها خنده  یصدا        
 جالب بود.  میبرا  انشانیم یو دوست  تیمیصم

ورودم  یجان و مصلحت کم یاانداختم و با سرفه واریکنج د یقد ینهیبه سر و وضعم در آ ینگاه        
 م کردم.باز سال یرا اعالم کردم. هر دو سمتم سر چرخاندند و با رو

 .ریسالم، صبحتون بخ -       
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 جوابم را داد:  ی اعال لبخند زد و پدرش با نشاط و پر انرژ        

 . یکه به موقع اومد ن یشیب ویماهت دختر. ب ی به رو-       

دعوت به نشستنم   نت،یکاب یرفتن سمت سماور رو ن یخواست بلند شود که اعال اجازه نداد و ح         
 کرد.

 ؟ی بخواب یست تون -       

 نشستم و جواب دادم:       

 و گذاشتم رو بالش خوابم برد. آره بر خالف تصورم تا سرم-       

 را مقابلم گذاشت و خودش هم نشست.  یبزرگ چا  وانیل        

 پدرش سبد نان را کنار دستم سر داد.       

 (ی. )بودیراه ب یخسته-        

 زدم. شیبا سخاوت به رو یلبخند        

 بله. -       

را به بحث راجع به من گذرانده بودند معذب   شب یپدرش خبر از حال دل اعال داشت و د کهن یاز ا       
 بود که در ظاهر خونسرد جلوه کنم.  ن یبر ا میسع یبودم ول

 بلند شد.  زیاعال فارغ از خوردن صبحانه از پشت م       

 یهماهنگ  یبا رهام برا دیها. با بچه شیآماده شو ببرمت پ ، یت رو که خورد جان صبحانه  الیط-       
 . یکارا برم سالن اجرا. تنها نمون  ی سر هی

 :دیحرفش پر انیم یپدرش شاک        

به کار مو و   ی رو بچه نترس هواشو داُرم که ندزدنش. برو کار! باُزمیپ جا یتنها چرا! پس مو ا-       
 ها؟ بچه شیداره مگه پ ی مهمونم نداشته باش. کار

 که نداره. ی نه کار-       

 پلک زدم. اشیرفع نگران  یمردد نگاهم کرد و برا        
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 .انیعل یآقا  شیپ مونمیندارم م ی اگه کار-       

مو مونُدم و   شونیخوشون سر خونه زندگ  یواهلل هر کدوم رفتن سمرحبا به معرفتت دختر. -       
 . ییتنها

 . دیاعال با محبت سرش را بوس       

 ساعت کار دارم برم برگردم دربست نوکرتم. کیخوبه؟  خوامی من معذرت م-       

 هیساعت د هیموَه خوشحالم.  یباش  یراض  تونیکه تو زندگ  یهم خام،یبرو بچه مو نوکر و چاکر ن -       
 .کنمیمو شکر م فتهی. کارت راه بویب هیسال د  هینه 

 پدرش زد و سمتم نگاه کرد.  یبر شانه ی گرید یبا قربان صدقه رفتن بوسه       

 مواظب باش. دیرفت  رونیاگر ب انا یاح -       

 پلک زدم. نانیاطم ی برا       

 چشم. -       

واکنش نشان  عیدوم برداشت، سر یچا  ختن یر یرا برا وانم یل انیعل یرفت و آقا  رونیبا لبخند ب       
 دادم:

 شدم.  ریس انی عل یممنون آقا -       

 ِبم بگو بوا. راحت باش. - -       

 گفتم. یچشم زیم اتیجمع کردن محتو ن یبلند شدم و ح        

 ا برداشتم. ها ر کششستنشان دست یگذاشتم و برا نکیظروف را داخل س        

 دختُرم. زحمت نکش.  وریا ویب-       

 اب را باز کردم.        

 ! یچه زحمت  کنم،ی خواهش م  -       

  یماه هیقل  هی میویب میبخر دیتازه ص یاسکله دو تا ماه م یَبر کنم بر رونیپس مو  بُرم رخت ب- -       
 . ی بپزم انگشتاتو بخور تیس
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سرد نبود که  ی قدربوشهر ان یهوا یبود ول زییصبحانه را تمام کردم. اواخر پا  یها شستن ظرف       
. سوار میزد   رونیاز خانه ب انیعل یآمدم. در کنار آقا رونیو از اتاق ب دمیبه پالتو باشد. مانتوام را پوش  ازین 

با  ی گفت، طور میبوشهر برا رمگ  ی. در راه از اب و هوام یرفت  یفروش یو به محل ماه میشد  نشیماش 
 یتازه را رو یها  یماه  رها یگ ی. ماهشدیکه بهشت در ذهنم مجسم م زد ی عشق از زادگاهش حرف م

به  کردمیو حس م رفتی قدم از من جلوتر نم کی  یحت  انیعل یبودند. آقا  دهیچ  شانیزها یسکوها و م
و گرم  ستادی ها افروش یبساط ماه یو مراقبم است. جلو کندیم تیاعال احساس مسئول یخاطر نگران 

 یغاتیتبل یکرد. اکثرا از ورود اعال خبر داشتند، آخر پوسترها و بنرها  یها احوالپرسبا فروشنده یمیو صم
 یو چشم روشن دیپرسیاز اعال م یاحوال  دیدی را م انیعل یجا پخش بود و هر کس آقا کنسرت اعال همه

 .گفتیم

 کرد.  ها یبه ماه یارو به من اشاره        

 اد؟یکدامشون خوشن م یو ابرواز چش ن یکن بب یس-       

 . دمیخند        

 داره؟ ریو ابرو تو طعمش تاث بگم! مگه چشم  ی. چدونمینم-       

داد. از   ری گ یرا نشان ماه  یبوده. دست برد و چند ماه ی قصدش شوخ دمیو فهم د یبا صدا خند       
مشغول   انیعل یامده بود. تا آقا  امیبه گوش  یامیپ شیپ یام گرفته بود. چند لحظهسوال خودم خنده

 بود بازش کردم. ها یماه

 از طرف اعال بود، نوشته بود:  امیپ       

 《مواظب خودت باش  ی ر یم رونیب 》       

 قند در دلم آب شد و نوشتم:  دشیاز تاک        

   《. نگران نباشستین  ینگران  یجا  》       

 ها را حساب کرده بود و کنارم قرار گرفت. یارسال کردم. پول ماه       

 بوشهر؟ یویبارته م یاول-       

 بله. -       

 . ُدمیکل شهر رو نشونت م بُرمتیاعال امون بده و نخاه زود برگرده شهر دود و دم، م-       
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 بود...  یپس ارث انداخت؛یخود اعال م  ادیمن را  ش ی ا یریمحبت ب        

لوازم مورد  کرد یصحبت م شیهاها و نخلستانبوشهر و جاذبه یدن ید یکه از جاها  طورن یهم       
 .میکرده و به خانه بازگشت  ی داریرا خر یماه  هیپخت قل یبرا ازشین 

کردم،  ضیتعو یو شلوار اسپرت زیرا با بول . به اتاق رفتم و مانتواممیگذاشت  زیم یرا رو دها یسبد خر       
 بود.  یبه اشپزخانه که باز گشتم مشغول پاک کردن ماه

 داشت بابا خطابش کنم.  دیزده بودم و تاک  شیصدا انیعل یآقا  ی چند بار دیخر ی ط       

 کمکتون کنم بابا.  دیبذار--       

 .دیو شوخ خند ن یریش        

 !؟ یبلد یم-       

 راجع به من کرده بود!  ی اوه چه فکر       

 بله. -       

 نشستم و ادامه دادم: شیچاقو را برداشتم و روبرو       

اوقاتم رو به   شتریبود و ب مارینداشتم، مامان هم ب یخاص  یسرگرم میکه کانادا بود یپنج سال-       
 .گذروندمیخونه م یو کمک به مامان تو کارها  ی آشپز

 را از گوشتش جدا کردم. یکمر ماه یغهیدستم بود که ت یگاهش رون        

 !ی . از من واردترن یآفر-       

 . دمیخند        

 . دیینفرما -       

 که نجال رفت و تنهام گذاشت. ی . درست از روزکنمیم ی و سه ساله که آشپز یمنم س  -       

 احتماال نجال همسرش بود، ادامه داد:       

 هستم. ییبعد از نجال موندم با سه تا بچه و االن که در خدمتتم برا خودم کدبانو-       

 اکتفا کردم. یکنم و به لبخند اشیو جسارت نکردم همراه  دیبه مزاح خودش با صدا خند       
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 د؟یازدواج نکرد  گهید-       

 گفت:  یشاک  یول  شوخ یبا لحن       

 ! رو مو حساسه. ها شهیم یبد شاک  یگفت  یآ آ آ دختر! نجال بفهمه چ-       

اش نام همسر مرحومه یادا ن یمحبت نگاه و کالمش ح  ریتحت تاث رد یام بگخنده کهن یاز ا شتری ب       
 قرار گرفتم.

 خدا رحمتشون کنه. -        

روزگار امون  ،یب ن یریعسل ش  نهویع مونی. زندگ یب زیعز می)بود(، خاطرش س یدختر عاموم ب -       
  دیرستم بود. سه شبونه روز درد کش یکن به اعال! نوزادم که ب  یشد. س تیاذ یلیاعال خ مانینداد. سر زا

اج لحظَه به ازدو هی یحت  ... بعَد نجالی... هاورد یبعدش خودش تو )تب( کرد و دووم ن  یاومد ول ا یتا دن 
 به همدم نداُرم. ی ازی بسمه ن  ادشیبزرگ کردم.  وهاشی ادگاریمجدد فکر نکرُدم. 

جذاب و   میپدر اعال برا تی و شخص یبودم و زندگ  دهیرا در مردها کمتر د  ی حد وفادار ن یا       
 آمد.  یدن یشن

 کجا هستن؟  تونگهید یها بچه-       

گوُشم. تا شو )شب(  خیب جاسیهم هیعال یول کنهیم ی زندگ  یلقا االن دبدو تا دختر دارم. مه -       
 .ارهیدر م وشیروزا تالف دارهیصبح ب یآخرشه تا کله . ماه شهی. داره مادر مشهیم داشیپ

 شستنشان بلند شدم.  یتمام شده بود و برا ها یکار پاک کردن ماه       

 ها رو پاک کنم. ی م اون سبد رو بشم )به من( بده سبزدختر-       

 گذاشتم. زیم  یچکان برداشتم و رواب  یسبد را از رو       

 ؟ ی بپز یهم بلد یماه هیقل-       

 خندان سر چرخاندم.        

 .هیسبزتا همون فسنجون و قرمه میحد! سواد آشپز  ن یتا ا گهینه د-       

 . هیماه هیامرو. اعال عاشق قل دمیم ادتیخودم -        



 غم تماشا ندارد

235 
 

زده شدم، من قرار داد خجالت  ی آشپز  یها اعال را کنار آموزه ییغذا یعالقه کهن ی چرا از ا دانمی نم       
تشکر   یام کرد و نتوانستم حتدستپاچه داندیاعال م یانتخاب  سیاو االن من را به عنوان ک  کهن یفکر ا
 کنم.  

را  رها یس م،یرا پاک و خرد کرد  ها ی سبز م،یرا قطعه قطعه کرد  ها یهم ماه در کنار هم و با کمک       
 و...   ازداغیو پ میله کرد 

و در آنجا راحتم و   شومیدادم که نارحت نم  نانیدر قابلمه را گذاشت، خسته شده بود و به او اطم       
 تخت برود و استراحت کند.  الیبا خ

را در سطل   یو ماه ی سبز یها داشت، دست به کار شدم، آشغال یکشبه دستمال ازیآشپزخانه ن        
  یگذاشتم، از وقت  نتیشده را شستم و بعد از خشک کردنشان داخل کاب فیسبد و ظروف کث ختم،ی زباله ر
. در کانادا شتمدا ینکرده بودم و از انجامش حس خوب ی نظافت خانه و آشپز گرید میبرگشت  رانیکه به ا
و کار خانه نداشت، اعصاب شخص  ی مامان حالش خوب نبود، به قول خودش اعصاب اشپز میکه بود

در جمعمان را هم نداشت و بابا خدمتکار را رد کرد، مجبور شدم خودم کارها را به عهده   بهیاضافه و غر
غذا بپزم و   گید گید ودمکه حاضر ب گذشتیقدر تلخ مآن روزها آن شدم،یاز کار خسته نم  رم،یبگ

 نشود و در خودش فرو نرود.   رهیخ واریمامان به در و د یمدام جارو دستم باشد ول

  زیچ چیوقت ه چیمطمئن بودم ه  یتلخ. االن حال مامان بهتر بود ول یلی تلخ... خ یآه! گذشت ول       
 . شودیمثل سابق نم

کردم. لوازم  یپل امیاز اعال در گوش  یاهنگ  مانامی ا ن یترذهنم به تلخ یروشیاز پ ی ری جلوگ  ی برا       
کننده و پاک  ی مرتب شده بود و اسپر زیهمه چ دم،یسامان بخش یخودم کم یقهیرا به سل نتیکاب یرو

 شروع کردم.   ی وارید یها نتیدستمال را برداشتم و از کاب

ها را  هم بلند شده بود. فنجان انیعل یاقا  یماههیقل یدم کردم. بو یهمه جا برق افتاده بود و چا        
 دنیو با د دمیپر کردن قندان چرخ یو کنار سماور گذاشتم و به دنبال ظرف قند برا دمیچ ینیداخل س

 شوکه شدم!  کرد یم میدر درگاه در تماشا نهیاعال که دست به س

 ؟یاومد  یسالم. ک -       

 آمد.  شی گرفت و پ واریرا از د اش ه یبا لبخند تک       

 . ی. خسته نباش شهیم یاقه یپنج دق -       

 کردم.  یپوش پخش آهنگ را قطع کردم و از لبخند معنادارش چشم یرا برداشتم و صدا امی گوش        
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 ؟ی خوریم  یممنون. چا -       

 سر تکان داد. دییبه تا        

 بابا کجاست؟ -       

 فرستادمشون استراحت کنن. چشماشون پر از خواب بود. -       

 .زیتو فنجون نر-       

 به عقب برگشت. دهیدستم به فنجان نرس       

چکان اشاره کرد و از چشمکش آب یدار رودسته یها وانیبه ل طانیتخس و ش  ی ها مثل پسربچه        
 و رو شد.  ریدلم ز

بودم که چشم در چشمم   کشیو مقابلش گذاشتم، هنوز نزد ختمیر یچا  شیبرش داشتم و برا       
 دوخت. 

بشوره ببره،  وتیخستگ ادی! تا بی خاله باز میگ یتو فنجون م یدست گلت درد نکنه. ما به چا -       
 ! شیوان یفقط ل یتموم شده. چا 

 فاصله گرفتم.  شدیکنترل حواسم که داشت پرت نگاهش م ی برا       

 وانیکنار ل دیرو با  ی قور گهیآخرشه م گهیاون که د زنه،یهم حرف شما رو م  دین. جاو نوش جو-       
 فوت وقت پرش کرد.   یگذاشت بالفاصله بعد از اتمامش ب

 به لب سر تکان داد.  وانیل        

 .گهی درست م-       

 : دیکش شیپدرش را حس کرد که حرفش را پ یخال یام گرفت و انگار جا خنده        

و  مونهیم داریپا به پام ب روقتی تا د جاامن یکه من ا ییوقتا  خوابه،یبابا عادت داره ده شب م-       
 .برهیروز خوابش م ن یبه خاطر هم

 از بودن کنارشون. شهیهستن، آدم خسته نم یصحبت خوبهم  یلیخ-        

 !یکشیم ازهیکه وسط حرفام مدام خم مایصحبت بدپس من هم -       
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قدر باال رفته بود آن میهاازهیتعداد خم ن ی. روز آخر تمردمیاراده خند ینتوانستم خوددار باشم و ب       
 اعال درآمد.  یکه صدا

 دفاع گفتم: یرفت و برا یاغرهخندان چشم         

صحبت خوب بودن به هم یربط آوردمیکم م ی انرژ یباور کن از زور خستگ ،ی ری گ بس که سخت -       
 ! کشمینم ازهیاالن خم ن ینبودن نداشت )به مزاح اضافه کردم( بب ا ی

دگرگون  یکه با پدرش صحبت کرده بود حساب  شبیاز محبت نگاهش معذب شدم؛ انگار از د       
 نداشت.  ی کاریالاقل مخف ا ی ی در خوددار یسع پروایشده بود که ب

 کند و بلند شد.   میزنگ دل از تماشا یبا صدا       

 خانوم اومد.  زونی. آوسهیحتما عال-       

 زدم، معلوم بود چقدر دلتنگ خواهرش است. شیها برق چشم  یبه رو یلبخند        

 ضیرا تعو میهاخودم را به اتاق رساندم. لباس دیدر را باز کند و خواهرش داخل آ کهن یقبل از ا        
لباس و استفاده از   ضیبه تعو  یول رمیدوش بگ آمدیام. بدم نمغذا گرفته یبو  کردمیکردم، حس م

اعال خانه را برداشته بود؛   یمستانه یها دخترانه و خنده عیجغ یج  یرفتم. صدا رونیادکلن اکتفا کردم و ب
 خوش خنده! یخانواده

 باز جواب داد.  یهم آمد. سالم دادم و با رو انیعل یهمزمان با ورودم به سالن آقا        

خانواده کال عادت   ن یدر حال براندازم بود. ا یکرده و با لبخند پررنگ زیبرگشتم، چشم ر هیسمت عال       
 رفتم و دستم را سمتش دراز کردم. شیکنند. پ زمی دور آنال کی یداشتند قبل از سالم و احوالپرس

 .جانه یسالم عال-       

.  دیفشردن دستم هم جواب سالمم را داد هم در آغوشم کش ن یدرشتش باز شد و ح  یها چشم        
اش له شدنم در آغوشش بچه ن یاش قرار گرفت و حواسم را جمع کردم ح بدنم مماس شکم برآمده

. دام گرفته بوخنده گذشتیم دارمانیاز د قهیدق کیکه تازه  ین با م اشی. از محبت افراطندینب بیآس
 به جدا شدن داد. تیو باالخره رضا  دیچند بار صورتم را بوس دانمینم

 زد. یااعال تک خنده        

 !هیعال یش کرد خفه-        
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ام ورت دادهق یمتوجه خنده میها مطمئن بودم اعال از چشم یکردم ول یام را به زور مخفخنده        
 شد.

 با خنده رو به اعال کرد. هیعال        

 . میگرمخون ا یقدر ما جنوبمهمونت بدونه چه خوامی م-       

  دنشیلذت د دادمیگرفتم، وگرنه قول نم شیها . نگاه از خندهدیاعال سر باال انداخت و پرصدا خند       
 پنهان کنم و رسوا نشوم. میها را در قاب چشم

 رفت. رونیکنارم قرار گرفت و اعال از سالن ب هینشستم و عال انی عل یبا تعارف آقا        

 .نمتیو رسوندم ببهم با خودش آورده با کله خودم زیمهمون عز  هیبابا که زنگ زد اعال اومده -       

اعال هم با او حرف زده   یها به حرفکف دستم از صراحتش به عرق نشست. مطمئنا پدرش راجع        
 بود!  دایکنکاشم کامال پ یبرا شده کیبار یهابود؛ از آن آغوش سفت و سخت و آن چشم 

 چند سالته؟-       

شبه تا کجاها   کیکه از ذهنم گذشت گر گرفتم!  ی شروع شد! از فکر اشی اوه خواهرشوهر باز       
 بارهکیبود که  ی چه فکر ن ینشده بود. ا دلکی با احساسش  که هنوز ییرفته بودم؛ آن هم با اعال شیپ

 به افکارم سروسامان بدهم. یتا کم میگشت یاز سرم گذشت؟! کاش زودتر به تهران بازم

 و شش سالمه. ستیب-       

 ترم.سال از اعال بزرگ کیو چهار سالمه.   یمن س-       

 .خورهیبهتون نم-       

و چهار سالش  یس خورد ینم اشی و عروسک زنقشیخوشش امد. واقعا به صورت ر  فمیاز تعر       
 نبود. ریتاثیتصور، ب ن یکوچکش هم در ا یباشد، جسه

 .  یمرس-       

 ها یچا  یخودش بود باق یکه احتماال برا وانیل کیوارد جمعمان شد. به جز  یچا ینیاعال با س       
 گرفت.  هیفنجان سمت عال کیدر فنجان بود. خودش دست برد و 

 لبش را کج کرد. هیعال        
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 ! هیچ ن ی! اهیمگه خاله باز-       

 کرد.   هی خندان زد و رو به عال یحرف اعال را زده بود و با خنده به اعال نگاه کردم. چشمک قا یدق       

 . ستیبرات خوب ن  شیادیز ییچا -       

 اشاره کرد.  هی عالبه شکم  شیو با باال انداختن ابروها         

 انداخت:  کهیناچار فنجان را از دستش گرفت و ت هیعال        

 !؟ یگرفت  یزنان باردارت رو ک  یهیتخصص تغذ-       

 برداشتم و تشکر کردم. یچا  هیخندان از حرف عال        

 کرد. هیرو به عال انیعل یآقا        

 و. نکن ُبچم تیاذ-       

 َاخ بشه؟ هیپسر اومد که عالهمه راهو، باز گل ن ی ا رهیم یاو...و ک -       

 . یشامینور چ یدون یتو لوس نکن پدرسوخته! خودت م خود -        

 یماه هیمحشر بود و قل انیعل یپخت آقا و الحق دست  می ناهار را در جمع شوخ و گرمشان خورد        
 .ذیلذ اریبس ییغذا

  یو بعد از ناهار خداحافظ میدار  ن یو گفت تمر امدیماندنم اعال کوتاه ن  یبرا هیار عالبا تمام اصر        
هنوز در  هی شان بازگشتم. عالو باز هم شب همراه اعال به خانه میبا گروه همراه بود ی. چند ساعت میکرد 

 .ماندمیگروه م یها کنار بچه  دادمی م حیبا اعال معذب بودم و ترج امیهمراه ن یمنزلشان بود. از ا

پا و آن پا  ن یا یبود، با کم پوتشمیاعال مشغول باز کردن بند ن  م،یهنوز داخل جمع نرفته بود        
 گذاشتم. انیکردن احساسم را با اعال درم

 اعال؟ -       

 .ستادیرا درآورده بود و صاف ا شیها کفش        

 جانم؟-        

 ها. بچه شیپ موندمیم معذبم. کاش کمی-       
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 زد. یآرام یام ضربهچانه ریدر دستش ز یبا گوش        

 تره. راحت المیخ یباش  شمینکن. پ یالک یفکرا-       

  اشیتکان دادم و گوش  . سرآورد یبه زبان نم  میمعناها داشت؛ فقط مستق ینگران  ن ینگاه و ا ن یا       
 .دیام کنار کشچانه ریرا با مکث از ز

 برو تو دختر خوب.-       

 تر شدم. آرام یکم انیعل یو آقا  هیبا استقبال گرم عال       

را شروع کرد.   شیهاهم دوباره سوال هیبودند. عال ی پدرو پسر یوگوها اعال و پدرش مشغول گفت       
وصلت الزم است! از  یبرا کرد یام را درآورد! البد فکر منامهشجره ازیتا پ ریس خواستیکنجکاو بود و م

 آمده بود. یمحل قاتیتحق یانگار برا  گرفت،یام مخنده شیها کارها و سوال

 ؟ یهست  یاصالتا تهران  -       

 . دادمیرا جواب م شیها با آرامش سوال       

 متولد تهرانم.  . من همی. مامان تهران هیبابا اصالتا مازندران -       

 ؟ ییکانادا یبزرگ شده -       

 گرفته بود. شیام گرفت، آمارم را کم و بخنده        

 فقط پنج سال کانادا بودم. -       

 شد.  قی دق میها در چشم        

 ال؟ یط-       

 جانم؟-        

 ه؟ یهات چه رنگچشم -       

نگاه اعال را  ینیبود. سنگ ن ییپا  قدرن یرنگشان ا صیخواهر و برادر چرا تشخ  ن یقلبم داغ شد! ا       
شده بود.   دهیکه چشم در چشمش دوختم. لبش سمت باال کش دیام کجا پراراده دمیحس کردم و نفهم

 کردم.  هیکنترل احساسم زدم و رو به عال ی برا یمصلحت  یاسرفه
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 رنگش سخته.  صیتشخ  ن یروشنه، به خاطر هم یلیچون خ یول یشی م-       

 ها ماشااهلل.رنگهخوش-        

 تشکر کردم.   هینگاه اعال گره خورد و از عال ینینفسم از سنگ       

 ما هم بود! شیحواسش پ یول کرد یبا پدرش صحبت م       

 ؟ ی خواهر و برادر هم دار-        

 را قطع کرد. مانیوگواعال گفت یصدا        

 ! بسه.ها شهیهم اضافه م گهید زیچ هی تیبه اون صفت خونگرم هیعال-        

 کردم. هیمنظورش صفت فضول بود و خندان رو به عال        

 . کنهی م یشوخ-       

 نازک کرد. شیبرا یحق به جانب پشت چشم       

 بگه! یجد تونهیمگه م-       

  امدیدلم ن  ی دادن به سوال آخرش سختم بود ول حیتوض به چنگالش زد و سمتم گرفت.  ی تکه موز        
 ناراحتش کنم. تعارفش را رد کردم و جواب دادم:

 قل.خواهر هم  هی-       

 . دوقلو دوست دارم. همسان؟زمیعز ی وا-       

 تر از جان کندن بود.حرف زدن راجع به طال سخت       

 مامان. هیباباام. طال شب هینه. من شب-       

 اد؟ ی کنسرتتون نم ی. برانمشیکنجکاو شدم بب ؟ ی و دارعکسش-        

ها بود جرئت نگاه کردن به عکس طال  . سالامدیکرد و باال ن  ریگ  امنهیس یقفسه انیم یینفسم جا        
 نکرده بودم. دایرا پ

 . دیاعال به دادم رس       
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 ! هیعال-        

 زدم. شیبه رو یکند جان کندم و لبخند ریرا دلگ  هیاعال عال گرخیتوب یصدا کهن یقبل از ا        

 . شیپنج سال پ طال فوت شده. -       

 . د یکش ی ناباور و متاثر ن یه       

 ناراحتت کنم.  خواستمیجون. نم الیشرمنده ط یهه! وا-       

 حاِل شرمزده، لبخند زدم.  ن یاز ا  اشییرها  یرا لمس کردم و برا شیبازو       

 .  زدلمیدشمنت شرمنده عز-       

 . دیکالم اعال بود هم باالخره سمت ما چرخکه هم  انیعل یصحبت آقا  یرو       

 .امرزدشیخداب-        

دوباره شروع  شیهاچاق کرده باشد سوال ینبود، بعد از خوردن شام انگار که نفس  ا یبکوتاه هیعال        
فقط کم   د،یهمه را پرس قمیو عال ها یگرفته تا سرگرم امیلیتحص یو رشته الت یتحص زانیشد؛ از م

 میهاو در چشم  ود! سرم درد گرفته بریخ ا یو مناسب وصلت هستم  امیمانده بود بپرسد چطور دختر
تعداد سوال را پاسخ نداده بودم! به چشم و ابرو   ن یدر آزمون کنکورم هم ا کردم،یم ین یسنگ احساس

کنار   یست ی رودربا  ینداشت؛ فکر کنم وقتش بود آن صفت که اعال گفت را ب ییاعال هم اعتنا یها آمدن
 قرار دهم! هیاسم عال

 . می برام؟ در ارتباط باش  یفرست یم  وت ج یپ-       

 ارسال کردم.  شی را برا امی مجاز یرا روشن و آدرس صفحه امیبا لبخند گوش        

 مخمله؟  ا یدستت. چرمه  یبست یبند خوشگلچه دست -       

آن  ریز خواستیمچ دستم را لمس کرد و انگار برق به تنم وصل شد. به زور تشکر کردم. دلم نم        
 فراتر از حدش بپرسد!   ی و سوال ندیبببند را مچ

 .  دمیکش رونیدستش ب ریدستم را از ز ز،یم یرو امیبه بهانه گذاشتن گوش        

به تمدد اعصاب   ازیبود که همسرش هم آمد و خداراشکر دست از سرم برداشت. ن  روقتید       
رانده بودم رفتم. در را که بستم دو روز را در آن گذ  ن یکه ا یکردم و به اتاق  یداشتم، از جمع عذرخواه
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ها  . سالبودو حالم اصال خوب ن  دندیلرزیم میها چنبره زد. دست امنهیس یکوه رو کیبه حجم  یبغض
قصه   یخاطرم بود ول یتسل امرزد یخداب کیبعد از گذشت پنج سال  هیعال الیبه خ دیگذشته بود، شا

 . ماندیم یداغ بر جگرمان باق کیهم طال و روز رفتنش مثل  گریبود که پانصد سال د ن یا

کند و با چشم و   ی برادرش مادر یحق داشت بخواهد برا دیشا دانم؛ینبودم، چه م ریدلگ هیاز عال       
اعال  یهم پرس و جو کند! حت  مان یها هیو از همسا  دیایب یگوش باز به انتخاب برادرش نگاه کند. حت 

که  یننگ یرهخفته، خاط یاو خوش نقش و نگارم چه خاطره با یبند زمچ  ری ز هم حق داشت بداند
 و نباشم تا وجودش را تحمل کنم.  رمیقدر فاجعه بود که خواستم بمآن

 ییرا، به اتاقم، به جا  دیجاو یبه خانه خواست،یدلم برگشتن به تهران را م شدم،ی داشتم خفه م       
به نام   ی بار شدم؛ی دوشم افتاده بود له م یکه رو ی بار  ریز خانه داشتم ن ی... من در ا جا ن یاز ا ریغ

 اعال...  یعالقه

. اعال چشم و گوش بسته دل داده بود؛ ظاهرا بدجور هم گرفتار کردمی م ی خانواده دور ن یاز ا دیبا        
دور دستم باالخره  یبند لعنت مچ ن یکوک ا ماندند،ینم یخاطرات تا ابد سر به مهر باق یشده بود ول

 ! کرد یو ننگش چشم اعال را باز م شدیشکافته م

چرا داشتم خودم را  کرد؛یهشدار م میرا برا زها یچ یلیداشت خ هیعال یسوال ساده کی ن یهم       
 ...  دمیتر نچسبرفته بودم! چرا افسار دلم را سفت شیحد در احساسم پ ن ی! چرا تا اکردمی غرق اعال م

درددل  یگوش شنوا داشتم تا اعال را برا کی. کاش ماندیم یهمکار باق دیهمکار بود با  کیاعال        
 نبود.  امیو وابستگ یوضع دلبستگ  ن یانتخاب نکرده بودم و حاال ا

  ی هم خاموش شده بود. شالم را رو انیعل یخندهخوش یخانواده  ی. صداآمدینم ا یدر یصدا        
فارس در    جیزدم. خل رونیاز خانه ب ژن یاکس یبه جست و جو شدم،ی. داشتم خفه مدمیکش میموها 

  یها رفتم. به قدر آب شیپ ترشینوازتر شده بود و بسکوت و سکون غرق بود و از شب گذشته مهمان
بزرگ و سخت دم دستم بود تا  ء یش   کیتلنبار داشتم، کاش  میهاپشت سد چشم  ختهیاشک نر جیخل

 و خالص شوم.  زد یتا بلکه بشکند و فرو بر دمی کوبیام مبا قدمت پنج ساله رحمیبه بغض ب

 《؟ی دار عکسشو》:زد یدر گوشم زنگ م هیسوال عال       

که   گفتیچه م انیعل یپس آقا  کرد،یام مبوشهر داشت خفه یدر دستم فشرده شد. هوا امی گوش        
نفس  یو شرج سیخ یهوا ن یدر ا جا ن یندارد. ا ا یدن  یکجا چیفارس را ه شهیهم ج یخل یآب و هوا

 کم آورده بودم... 
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هر کس که  یسگ هار که پاچه کیسگ داشت،  اشیو مشک دهیکش یها بود؛ چشم با یطال ز       
 فراموشش نشود.  شاییرایو گ  ییبا یکه تا ابد ز گرفتیم ی را طور کرد ینگاهش م یافقط لحظه

  ترشیسرش هم ب یو طال تنها دوستانم بودند تعداد دوستانش از موها  دیبرعکس من که جاو        
راه  کیبه خانه آمدنم دلش هزار و  ریساعت د کیبابا مثل االنش نبود که به  شد،یبود، در خانه بند نم
کس   چیو ه رفتیها با دوستانش به سفر م... طال هفتهیبود از نوع افراط یبرود، شعارش آزاد

 ا یو عشق دن  گرید یها و سفر به کشور یچنان آن یها یهمان یشرکت در م حشیکجا و چرا! تفر دیپرسینم
 را بردن بود. 

وابسته و   ی به قدر یول میها با هم فاصله داشت نبود و فرسنگ یکی مانیزندگ  یخط مش        
 می. دوقلو بودشدمیم ریمتح شیقلبم برا یمحابا یب ی ها خودم از تپش یگاهدوستدارش بودم که 

 ... گرید

  

 

  

 دیمراجعه فرمائ ریز نکیصفحه به ل    500رمان در  ن ینسخه کامل ا افتیدر یبرا

https://zarinp.al/381154 

 
که شما   یباشد و در صورت یرمانکده م تیسا  ا یباال و  نکیان لرم ن یا دیخر ی: تنها منبع معتبر برا تذکر
  تیباشد و سا  یعواقب آن به عهده خودتان م دیرمان کن ن یا دیاقدام به خر ی گریهر منبع د قیاز طر

 در قبال آن ندارد . یت یمسئول چی باشد ه یرمان م ن یا  یرمانکده که منبع اصل

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

https://zarinp.al/381154
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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