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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 ...د یبه نام او که قلم را آفر 

 

 .  باغ ها سر انگيز است ی باز قفس بر تازگ دریچه 

 .  بال از جنبش رسته است اما

 . چمن ها بيهوده است وسوسه

 .  بال و پر است  ی پرنده و پرواز، فراموش  ميان

 است. ی چشم پرنده قطره بينای در

 به باال می رود.   ساقه

 ا   یفرو م  ميوه 

 .  غمناک است یدگرگون

 . است  یآلودگ نور،

 .  است ی آلودگ نوسان،

 . ی آلودگ رفتن،

 . در خواب بال و پرش تنها مانده است پرنده

http://www.romankade.com/
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 راند.   یميوه ها را م  یپرتو چشمانش

 .  گرفته است یبر زیر و بم شاخه ها پيش سرودش 

 . لرزاند   یاش قفس را م یسرشار

 شكند.   ی هوا را م نسيم

 تاب است.    یقفس ب  دریچه 

 .د يچيپ ی سبز از وجود مادرشان بهار م ی شاخ و برگ درخت ها یدر ال بال  ، یبهشتیو خنک ارد  می مال م يهم نوا با نس میصدا

 ! یخون ی هنوزم قشنگ م-

 . د يکش رون يشد و مرا از حال خود ب  یدست شیصدا

 جمله را گفت. نیتمام ا ی تفاوت ی نگاهش کردم که چطور با ب نيرا از کتاب بلند کرده و غمگ  سرم

 گذاشتم.  ز يم ی زنان کتاب را بستم و رو  یلبخند 

 کردم مرتبشان کنم.  یو سع  دمياشان کرده، کش ختهیکه باد بهم ر م یبه مو ها یدست

 طراتم خوش شانس تر از خودم بودن. خا داستيطور که پ ن یخوش حالم که هنوز خاطراتم زنده ان! ا-

 خاتمه دادم.  یشخند يزهرناکم را با ن جمله

 بود.  ی کاف  نيو هم ختم یرا ر زهرم

 جا بلند شدم تا اول صبح خراب شده ام را در اتاقم بگذرانم. از

 شد. ده يبه عقب کش می بازو ده، ياول به دوم نرس  قدم

 له کرد، با اخم گفت:    شیپا ها ریرا ز گاريس  یسوخته   لتريهمان حال که ف  در

 حرفت رو واضح بزن.  ؟ یزن یچرا طعنه م  ه؟يمنظورت چ-

 نشد.   ی را از دستش آزاد کنم، ول م یکنم بازو ی م یسع

 !نتوانستم
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 من و او که برابر نبود!   زور

 زدم، با حرص فراوان گفتم:   یکه به تقال افتاده بودم و نفس نفس م  ی حال در

 ن. ولم کن، بازوم رو ول ک-

 گفت:  ی لجباز با

 کنم.  یولت نم ی تا به سوالم جواب ند -

 خواست بشنود؟  ی م چه

 قاتل قلب و روحم بوده و است! او

 مرا ول کرد و رفت!   ليدل یب

 کرد.  رانیتمام هفت سال تالشم را و  ی هم که آمده با طوفان حال

 گفتم:   د، یلرز یم   یاندک  میکه صدا ی حال در

 بعد از هشت سال حق طعنه زدن هم ندارم؟ ! یرفت  یول کرد   ليدل ی من رو ب-

 به عقب رفت. ی قدم ی د يپر از ناام یرا ول کرد و با نگاه میبازو

 تونم ازت داشته باشم؟ ی م  ی! من چه انتظاریشدنم رو بفهم مون يپش ليدل  ی نتونست  یتو حت ل؟ يدل  یب-

 شدم و لب زدم:   ره يخ شیدر چشم ها آرام

 ازت متنفرم! -

 تلخ فقط نگاهم کرد و بعد به عقب برگشت و رفت. یسكوت با

 کردم!  ی گفتم، دق م  یرا نم نیا اگر

 کرد!  ی شده ام، هم ولم نم ريوجدان قلب تحق  عذاب

 سست به سمت عمارت رفتم.   یی و با قدم ها  د یلرز ی م شی حرف ها ی که از تلخ  یقلب با
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  قيعم یکنند. لبم را گاز گرفتم و نفس رمي تحق نیتر از ا  شيو ب زند ینگذاشتم فرو بر ی سوخت. ول یاز هجوم اشک م  میها چشم

 . بغضم را فرو دادم! دميکش

  یاهل خانه بودند. صبح زود که به باغ م یهمه   شهيبود، وارد عمارت شدم. روز جمعه بود و مانند هم یکه به ظاهر عاد یحال با

 رفتم، همه خواب بودند.

هر کدام در   یگروه   یو عمو حامد، عمو حافظ و سبحان که دور هم نشسته اند، ول ی كيآقا جان و خاتون و زن عمو ن ی عنی ی  همه

 حال بحث اند.

 و گفت:   د یخند  دنم یحامد با د عمو

 بابا جان!  یشد  ز يسحر خ-

 زدم.  ی تصنع  یلبخند 

 همه خوابن، رفتم باغ.  دم یآره، د-

 را شروع کرد.  یی ، بازجوکرد   یمن صدق م ی اش که فقط رو یشگ ي با همان وسواس هم خاتون

 ؟ یصبحانه ات رو خورد -

 تر از قبل بود، گفتم:   ی که واقع ی خاتون به مذاقم خوش آمد و با لبخند  فیتعر

 راحت.  التونيآره خوردم، خ-

 خودش رو لوس کرد.   ن یاَه اَه باز ا-

حرف را زده   ن یکرد، به حافظ که ا یپوست کنده در بشقابش را به عمو حامد تعارف م ی که پرتقال ها ی در حال  یك يعمو ن زن

 بود، گفت:  

 بچه کجاش لوسه آخه؟  نیحافظ ا ی وا-

 و باور نكن. ن يظاهرشه زن داداش، بب نایا حت ياز من به تو نص-

 . شهيحامد به دفاع از من بلند شد؛ مانند هم عمو

 حافظ خان.  یکن حتي رو نص یسخواد ک ینم یكیشما -
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 دهانش را باز کرد. حافظ 

  یخاتون نتوانست ادامه دهد و با حرص ساکت شد و باز همه مشغول صحبت با هم م یبا چشم غره   یول د یبگو ی زيخواست چ 

 شوند.

 کنند، آقا جان و سبحان هستند.   یکه در بحث شرکت نم یکسان تنها

 حافظ گرفتم.  یاز بازو  یشگونيو ن دمیتوجه به سبحان خند   یا باز کردم. ب خودم ج یحافظ و سبحان برا نيزور ب  به

 که دلت برا عمو جون گفتنم تنگ شده؟  ن یمثل ا-

 . د یخند  اورد،يخودش ب  ی به رو ی زيکه چ  نیا بدون

 جوجو؟ ی شما االن من رو زد-

 . مید یبار هر دو با هم آرام خند  نیهم از لحن مسخره اش خنده ام گرفت و ا من

 در باغ، خنده ام بند آمد و آرام گفتم:    یحام ی آور ادی با

 . دمیرو تو باغ د یحام-

 .د يلبش پر کش یاز رو  لبخند 

 گفت؟  ی م یچ-

 نشان بدهم.  ال يخ یکردم خودم را ب  یسع

 کجاست؟  هيهان یحرفمون شد. راست كمی ، یچيه-

 حرف بزنم.   یدر مورد حام نیتر از ا  شيببحث را عوض کردم، دوست نداشتم  زود 

 شود.  یختم نم ی خوب یثابت کرده بود از او حرف زدن به جا ها تجربه 

 است.   یتوجه سرش در گوش   یب سبحان

  یخواست هم م  ی . نمستين ی بيعج زي تنگاتنگ چ ی كینزد ن یدهد که البته با ا  یگوش م  مانیکردم به حرف ها ی حس م اما

داند   ی برد. او هم انگار م ی و عذابم لذت م  یحتما او از ناراحت ی به حالم ندارد ول ی. فرقستين یمهم ز ياو هم چ دني. شند يشن

 .دهيرا فهم نیدهد. خوب بود که بعد از هفت سال ا ی ندارد که بحث را ادامه نم یند یخوشا ی  جهينت یحرف زدن از حام
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 . یشگ يهم یرفته همون جا-

 گفتم:   طنت يباال انداختم و با ش  ییماست، ابرو  یبودم شش دانگ حواس سبحان به حرف ها بار مطمئن  ن یکه ا ی حال در

 آهان، خوش بگذره بهش. -

 آزار سبحان را نقشه بر آب کرد.  یبرا  م یتمام نقشه ها یبود با بدجنس د يکه قصدم را فهم حافظ 

 گرده تا چند ساعت بعدش دمغ و گرفته است. ی سالمندان بر م ی از خونه  یگذره، وقت  ی حتما بهش خوش م-

 حال بدم را با حرفش بر گرداند.  ن يهمچن و

 گذرونه.  ی داره، اون جا م  یهر وقت اضافه ا ه يداره که هان ی چ نميرم، بب ی سر اون جا م ک یدارم، منم   ادیحاال که وقت اضافه ز-

 حرفم تكان داد.  د یيتا  یبه نشانه   یسر

 کنن!   یخوب حال آدم رو خوب نم ی زايچ ی  لزوما همه  ی ول  هي خوب یجا-

 گذاشتم و آرام زمزمه کردم:  م یزانو ی را رو دست

 دونم.   یم-

 و بلندم کرد.   د يشد، دستم مرا هم کش یکه بلند م  ی ام کنار زد و در حال یشانيپ یرا از رو   میها یچتر  شهيبه عادت هم حافظ 

 . ميحرف بزن كمی یاتاقم، روز جمعه ا میبر-

به رفتنمان نكردند. در اتاقش را باز   ی. همه سرگرم حرف زدن بودند و توجهميدوم رفت  یحرف دنبالش راه افتادم و به طبقه   یب

بار   ی نفره و سبزه اش نشستم و برا کیتخت  ی رو م ياول من و بعد خودش وارد شد و در را بست. مستق شه يکرد و به عادت هم

 نشست. م یو جلو د يمطالعه اش را کش  ز يم ی . صندلدمیند اتاق خ نیزای اش در د قه يهزارم به سل

 اش به اطراف اشاره کرد.  یعسل ی را باال انداخت و با چشم ها  اهشيپر پشت و س  یتكان داد و ابرو ها یسر

 .یخند  یبازم م  یاينشده؟ هر دفعه که م ی هنوز برات عاد-

 . یرو سبز و زرد گرفت ز يکه همه چ ی با خودت کرد ی چه فكردونم  ی. نم رهيگ ی بازم خندم م امينه به جون عمو، هر دفعه که م-

 گفت:   تیخالف من با جد  بر

 رم.  ی م قم ی دم. به سمت عال  یکه دوست دارم رو انجام م   ییبر عكس تو من به فكر آرامش خودم هستم. کارا-
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 طعنه زدم:  ی تلخ به

 اگه عاقالنه نباشه؟  یحت-

 زد.  ی م ی صدا دار شخند ين

 ؟ ینيب  ی م ی عاقالنه بودن رو تو چ-

 ! مینداشتم که بگو یز ينگفتم. چ یزيچ

 شد و مرا به فكر برد.  یتلنگر شیها حرف

 هستم، ادامه داد:  شیحرف ها یدر حال فكر رو  د یهم که د او

. برو سمت عالقت، به  یکه بود رو از دست داد  م ي! هر چیچ يبود؟ ه یدست آوردت چ   ؟یکن یزندگ  ی طور نیا ی خوا یم  ی تا ک-

 صبا. ی انجام بد  د یکه با  هی تمام کار نیخودت بها بده. ا

 .  د يکرد و از چشمم چك ی سرکش یاشك ی  قطره 

 از بغض گفتم:   ز یلرزان و لبر ییصدا با

رو   ز يکنم. همه چ ی م ی ندارم. حس پوچ یسود  چي. هستميبه جز خوندن بلد ن ی د يکار مف  چيکه ه  نیعمو، ا هی حس بد  یليخ-

 . هيها حام نیباختم و مقصر همه ا

 بلند شد و کنارم نشست، سرم را در آغوش گرفت.  ی صندل یرو  از

 دادنم به حرف آمد.  نيتسك ی دارد، برا  ازپامیاز د ی تر ش يب یی خاص و آرامش بخشش که کارا ی همان تن صدا با

. از نو  یسندگینو ی! حاال برو دنبالش، برو کارگاه هایش  سندهینو یدوست داشت ی ليخ یکه بود  رستاني دب قت، یبرو دنبال عال-

 . ستيمهم تر از خودت ن  ی چيه ا يدن ن یکه تو ا یبود. کاش بفهم د يمف شه يهم م یطور  نیا س، یشروع کن، بنو

 نگفتم.  یزيچ

حرف زد.   مینوازشم کرد. برا  ی واقع  یموع ک ی. او هم مانند ختمیوقفه اشک ر ی را در مشت گرفته و ب  راهنشيمانند بچه ها پ فقط 

 بود. آن قدر گفت تا باالخره آرام شدم. نیاو ا تيکند. خواص  ی کمكم م م، یها ی در سردرگم شه يراه کار داد و مانند هم

 شده بود، گفتم:    یتو دماغ ادیز  ی  هی که از گر ییرا با پشت دست پاک کردم و با صدا می. اشک هادميکش  رون يرا از آغوشش ب سرم
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 ! یخوبه که هست یليخ-

 . د يشده ام را نرم کش  تیالیها ی و تكه مو د یخند 

 چند وقت اشكت دم مشكته.   نیصبا. ا ی لوس شد   یليکه مامانشون دعواشون کرده! خ ی دو ساله شد  ی مثه بچه ها-

 غصه گفتم:   با

 کنه.  رون یکه ساختم رو و  ییزاي و چ  اديمتنفرم. اون فقط بلده ب ی روزا حالم بده. عمو از حام ن یچون ا-

 . د يدر صورتم کوب یرا به تلخ   قتي زد و حق ی محو لبخند 

 شدن.  رون ی طور راحت و نیاون قدر محكم نبودن که ا یکه ساخته بود ییزايچ دمیشا-

 که در کتاب خانه افتاد.   یرفت، به اتفاقات  شيهفته پ ک یبه  ادمی

 به تنم نشست. ی خودم و آقا جان در آن کتاب خانه افتادم و لرز یحرف ها ادی

 .د یآره، شا-

نگفتم چه شد و چه گفتم که آقا جان    ی کس حرف نزده ام. به کس چ ي. از اتفاقات کتاب خانه با هاوردميادامه اش را بر زبان ن و

 کند. ینگاهم نم ی زند، حت  یکلمه هم با من حرف نم ک یماه هست  کی

  میاست. از او که عامل شكست ها یها حام نیا ی کند و مقصر همه   ینگاه نم ی اش بودم را حت یو نور چشم ی لکه سوگ  یمن

 ، متنفرم! است

 رفتنم، بر گشتم و به او که متفكر نگاهم کرد، گفتم:   رونيقبل از ب  یجا بلند شدم و سمت در رفتم. در را باز کردم ول  از

 ؟ یکن  دايپخوب برام   یسندگ یکارگاه نو ی تون  یم-

 برق زدند.  شیها چشم

 در من داشته.  ی ريتاث  شیکه حرف ها نیبه خاطر ا احتماال

 دم.   یالبته، خبرش رو تا شب بهت م-

 شروع کنم.  گه یبار د ک یخوام  یم-

 . یبازم تالش کن یخوا  یخوبه که م  یليخ نیا-
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 تكان دادم.  یسر

 سخته.  یخوبه ول  یليآره خ-

 رفتم.  رونيبزند، از اتاقش ب یگر یکه حرف د ن یقبل از ا و

 در اتاقش بود.   ی  رهيدستگ   یآمدنم از اتاق، چشم در چشم سبحان شدم که دستش رو  رون يب با

نگفت. در را باز کرد و وارد   ی زيسال ها چ نیمانند تمام ا تیدر نها  ی شد. ول رهي احتماال قرمزم خ یدر چشم ها  یا  هيثان چند 

 شود و نخواهد شد. ی عادت نم میوقت برا  چياش ه ی تفاوت ی سكوت و ب نیاتاقش شد. ا

 گذشته؟  مانیصحبت خواهر و برادر نیفكر کردم چند سال از آخر  نیا به

 ! میو دعوا کرد می د یبا هم خند  یبار ک  نیآخر

 برد!  یشگ يهم  یفروش  ی مرا به آن بستن یک

 هم از آن جا شروع شد!  میها ی . با مرگ مامان و بابا، من سبحان را هم از دست دادم. بدبختدميشک  یپر حسرت آه

کردم و باالخره  زان یصندوقچه را لمس کردم. خود را آو ی گذاشتم و به سخت میپا ر یمطالعه را ز  زيم  یاتاقم شدم. صندل وارد

صندوقچه   یدادم. آرام غبار رو  هي نشستم و به کتاب خانه تك نيمز  یآوردم. رو رون يآخر کتاب خانه ام ب ی صندوقچه را از قفسه 

شده و بدنه   اه يس  ش،يرنگ  ی نمانده. تمام مهره ها ی زيچ م یبایز ینشست. از صندوقچه   ملب  یرو  یرا پاک کردم. لبخند تلخ

 را به اسارت برد.  می افتاد، بغض گلو می فشار درش را باز کردم. نگاهم که به دست نوشته ها یهم زنگ زده بود. با کم شیفلز

زرد شده و رنگ جلدش   شیکه تمام کاغذ ها ی برگ ست یکنم. دفتر دو ی ريرا گاز گرفتم تا از هجوم اشک وقت نشناس جلو گ لبم

  سنده ینو کیخواهم   ی که حس کردم م یبار  نيذشت. اول دفتر گ  نیکردن ا  یخط ی ام به خط ینوجوان یرفته را در آوردم. روز ها

 . دمیشوم، دفتر را خر

  ی را در هر کلمه اش حس م ی را خواندم. عشق و شور به زندگ م یرا باز کردم و صفحه به صفحه اش را ورق زدم. نوشته ها دفتر 

 وقت نتوانستم کاملش کنم!   چيشده. ه گانهيکه سال هاست با من ب ی زيکردم. چ

خواهم باز    ی حاال م یرا به سر انجام برسانم. ول  م يداستان زندگ  نينگذاشت که اول یمامان و بابا، عاشق شدنم و رفتن حام  مرگ

بروم و در تئاتر شرکت کنم، در کنسرت خواننده   ی سندگینو ی مطالعه کنم، به کارگاه ها سم، یو بنو سم یشروع به نوشتن کنم. بنو

 کنم.  دارید  رستانميبزنم و با دوستان دوران دب یبه محافل ادب  یمحبوبم شرکت کنم. سر  یها
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فكر که او توانست کار خانه ها را از چنگم   ن یخواهم ا ی . نمند يمرا شكست خورده بب  یخواهم حام  ی کنم. نم ی خواهم زندگ یم

خواهم. عقل و منطقم   یم  ايدن  نیاست که در ا ی زيچ ن یآخر یشود. باختن به حام لیبد  ت يو مرا شكست بدهد به واقع  اورديدر ب

  ی او مرا به کدام واد نم يرا دست قلبم بدهم تا بب مي خواهم افسار زندگ  ی رها کردند. م ستبن ب  یکوچه   کیمرا در  رشانيبا تدب

 برد؟  یم

. دفتر را به سرعت در صندوق گذاشتم و درش را بستم و همان گوشه  د يکش  رونيکه به در خورد مرا از مرداب افكارم ب ی ا تقه 

 گفتم:    یگرفته ا یکردم، با صدا  یسرکشم را پاک م  ی که اشک ها ی کردم. از جا بلند شدم و در حال شیرها

 ه؟ يک-

 است، آمد. خته ي در آم طنتيکه با ش  ه يهان ف ينرم و لط یصدا

 منم منم مادرتون. -

 رد.بند حرفش در را باز ک پشت

 و گرفته بود.   نيغمگ  اريپر نشاطش، صورتش بس یخالف صدا بر

 زد.   یا یمصنوع  اريخسته و بس یلبخند 

 گذره؟  ی خوش م الت ياستراحت و تعط-

 از طعنه اش زدم.  ی صدا دار شخند ين

 . ادیز ی ليآره، خ-

 گفت:   ی شد و بعد انگار تازه متوجه شد، با نگران قيچشمانم دق در

 ؟ ی کرد هی گر-

 دادم.  ه يکنار تخت برداشتم و کاغذ دورش را باز کرم و خوردم. به پنجره تك  یعسل یاز رو  یشكالت

 محاله.  ی همه خوشبخت نیافتادم. آخه من و ا هیبه گر  اد یز یآره، از خوشحال -

 : دم يگرفته اش کردم و پرس  یبه چهره   یتخت نشست. نگاه  یام رو  یك یو در نزد آمد 

 ؟ یتو چرا گرفته ا-
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آورد، سرخ   ی نكردن م هی گر ی که به خود برا ی شد، صورتش از فشار  داریسرخ پد  یرگه ها شیچشم ها ی عسل ی  هي قرن اطراف

 شده بود. 

 خفه شده از درد گفت:  ییصدا با

 منه.  ی حال هر پنجشنبه  نیا-

 ؟ یر یچرا م  ی کش ی عذاب م ی وقت-

 وجودم.    یغرور و تكبر نهفته   یمونه برا  ی پر از درسه برام، مثل سم م دن یرفتن و د نیا-

 زد و ادامه داد:   یلبخند  ی سخت به

 گن.  ی که از خودش و خانوادشون م ییکنم، با خاطرات و داستانا یباهاشون عشق م ی بعدشم کل-

 به شكالت در دست من صورتش را جمع کرد.  یبا نگاه ه يا در دهانم انداختم. هانشكالت دوم را هم باز کردم و آن ر کاغذ 

 بد مزه ان. ی ليمثه زهر تلخن. خ  شون،یبخور  یتون یهنوز در تعجبم چطور م  ؟ یخور ی شكالتا م نیتو هنوزم از ا  ،ییاَ-

 من.  ی مثل زندگ دن،يزهر م یآره، تلخن و مزه  -

 . دهيکه به آخر نرس  ايدن  ؟یقدر خودت رو باخت نیا ی چ یدونم برا   یصبا، نم یتو فقط کارت رو از دست داد-

را   میبرگشته. با نفرت چشم ها ادهيکه رفت، پ  ییاز همان جا ،یکه از در کوچک پشت  دمیرا د یاز پنجره به باغ است. حام نگاهم

 براندازش کرده و زمزمه وار جوابش را دادم:  رهيتنگ کردم و خ

 که هستن رسوندم. یی جا نینكردم و کار خونه ها رو به ا ميمن هفت سال خودم رو وقف اون کار خونه ها کردم. زندگ-

نار  اتاقم چشم دوخت. زود از کنار پنجره بلند شدم و ک یبه پنجره   ميو مستق   ستادینگاهم را حس کرد که ا ینيانگار سنگ  یحام

 نشستم.  هيهان

 از من گرفت. ی اون ها رو به خاطر برگردوندن حام ی داره کار خونه ها رو به نام من بزنه. ول ميآقا بزرگ بهم گفته بود که تصم-

رو به ضرر   یوقت کار  چيکاراش داره. بعدشم اون ه   یبرا یليدل  د یباشه. شا ادت یرو  نیکنه صبا، ا ینم  یکار  ليدل  ی آقا جون ب-

 . شهيم ی چ ندهیدر آ م ينيصبر کن تا بب كمیطور بوده،  نیتو که ا  یده. الاقل برا  ینجام نمخودمون ا

  م یرا به سو یاز افكار منف یدر کتاب خانه موج یی آن روز کذا اد ی ی را در دلم کاشت ول د يقوت قلب شد و نهال ام   هيهان ی ها حرف

 باال انداختم.  یشانه ا  یرا در دم خشكاند. با سردرگم  د يروانه کرد و نهال کوچک ام
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 اش به ضرر من نباشه.  جه ي نت دوارميام ی ول  ه،ي کار چ  نیدونم، آقا جون چه فكر داره و هدفش از ا ینم-

 زد.  ی محو لبخند 

 . ستينترس، من مطمئنم که به ضرر تو ن -

 * * * * * 

 . ميرفت  نیياهار به پاخوردن ن ی برا ه يهم من و هم هان ،یكيآمدن زن عمو ن با

کند. با فرو    ی م ی باز شیو مانند من فقط با غذا د یبار ی از تمام وجناتش م ی حوصلگ  ینشسته بود، ب  م یرو به رو ی حام زيم سر

 بر گشتم.  هيبه سمت هان میدر پهلو  هيرفتن آرنج هان

 ؟ یزن ی چرا م ؟یروان  ی ضیمگه مر-

 خورد، مانند خودم آرام گفت:  یو با اشتها م ی که دو لپ ی حال در

 .ی. منم از اشتها انداختیکن  یو باال م  ریغذا رو ز ی ه گه، یبخور د-

 گوشش لب زدم:   یام را کردم که قهقه ام به هوا نرود، پا ی که لبم را گاز گرفتم و تمام سع ی حال در

 . نهیاز اشتها افتادت ا می شانس آورد-

 نازک کرد.  یچشم پشت

 حسود! -

 شده اش را پاک کرد.  یماست یرا خورد و با دستمال لب چرب و کم  یارونآخر ماک قاشق

 گفت.   یو هوف بلند و کشدار  د يبه شكمش کش ی داد و دست  هي تك ی صندل به

 تا هالکتم نمونده بود.  یز يچ گه یگشنه بودم. د یل يبده مامان، خ رتيخدا خ-

 نشسته بود، افتاد.  یبامزه و از ته دل گفت. نگاهم به سبحان که کنار حام یل ي. خمیخنده زد ری حرفش ز نیبا ا همه

  یزهر آلود دورم چنبره زد. برا  ی لبم خشک شد. حسرت و حسادت مانند مار ی بود. لبخند رو هي هان ی  رهيخ ی لبخند محو با

که من محتاج    یبه او، در حال زش ياه محبت آمبدم آمد! از نگ  ه ينه، از عشق سبحان به هان ه يبدم آمد. نه از هان ه يباز از هان نياول

او نسبت به من و   ی ترحم مرا نگاه کند. ول ی   دهیبا د ی حت مياز محبتم که راض ی شد. آن قدر خال بد نگاه مهربانش بودم، حالم  مين
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  یسهل انگار ک ی یکه من هم قربان نی ا ی وقت است که محبتش را از من گرفته، فقط برا یلياست. خ ی مشكالتم سرد و خنث

 بودم. 

کرد. نفسم باال  ر يگ  میبود که در گلو نيبارش آن قدر سنگ  یول  م؛یي جو میکردم و همراه حسرت ها ی را پر از ماکارون قاشقم

 را داشتم! شیکه آرزو  یز يشد. چ رهي بر وجودم چ یو خفگ  امد ينم

و   د یلرز یبدنم م  یکردم که همه   یداد. چنان سرفه م  یدوغش را دستم م وان يمتوجه شد و به سرعت ل ه ير از همه هانت زود 

 را در دست نگه دارم، چه برسد به خوردنش.  وان يتوانستم ل ی از اشک بود. نم سيخ میچشم ها

 زد، گفت:   یکه پشتم م  یعمو در حال  زن

 ده. کر  ر يآروم نفس بكش، لقمه تو گلوت گ-

 حامد زن عمو را کنار زد و خودش شروع به ماساژ دادن کمرم کرد.  عمو

 دوغم بخور.  وان يل نیآروم نفس بكش عمو جان، ا -

 از درد درهم رفته و صورتم جمع شده بود.  میرفت. اخم ها نیيباالخره لقمه با درد پا دم،ينوش  وان ي از ل یکمک حافظ قلپ  به

 . دميدرد آلودم را مال  ی  نهيلرزان س  یام قطع شده و راه نفسم باز شد، با دستان سرفه

 برات اسفند دود کنم.  د یچشمت کردن. با رم،يبم یاله-

 زدم.  ی جمله را گفت، لبخند دلگرم کننده ا نیاشک آلود ا یی خاتون که با چشم ها به

 کرده بود.   رياتون، خوبم. فقط لقمه تو گلوم گنگران نباش خ-

 . د یگز لب

 مادر.  یشد   ی خفه م یزبونم الل، داشت-

 گذشت مامان. ر يحاال که خدا رو شكر بخ-

 جمله بحث را خاتمه داد.  نیحافظ با ا عمو

انعطاف هر دو   ی سرد و ب ی  افهيبه ق ی. نگاهمیو آقا جان ماند  یبلند شدند، تنها من و حام ز يآقا جان از سر م ی با اجازه  همه

 قرار داد.  شیهفته مرا مخاطب حرف ها کیانداختم. خواستم از جا بلند شوم که آقا جان باالخره بعد از 
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و چم و خم کار   یمعاون کارخونه رو اخراج کرده. از فردا تو به عنوان معاونش تو کار خونه برو. هم به کارا اشراف کامل دار  یحام-

 بهتر از به بطالت گذروندن روزاته.  ، یکن یکمک م ی دستته و هم به حام

 خورد.  ی از نوشابه اش م ی نگاه کردم که چطور با آرامش و خونسرد  ی نگاهم را از آقا جان گرفتم و به حام شوکه

 را ثابت کند؟ یز يخواست چه چ یکار ها م ن یجان با ا آقا

 تم؟ ياهم ی ب شیخواست نشان بدهد که من برا یم

 خواست مرا خرد کند؟  یم

  ی رص بهم قفس شده بودند، با صورتکه از ح یی خوب در آن موفق شد. با دندان ها ی ليکار ها هر چه که بود، خ  نیاز ا منظورش 

 . دميدانه دانه کنار هم چ ، یغرور شكسته ام را به سخت ی. تكه هاستادمیبلند شدم و ا ی صندل ی سرخ از رو

 کار خونه ها کمكتون کنه.  ی تونه تو اداره   یمثه من نم یچكيه نید يخوشحالم که فهم-

 دندان شكنم گرفته ام، گفتم:   ی که از حرف ها  یزدم و با انرژ ی به حام یچشمك و

  یخوب  یشم اقتصاد فميتجربه هام به دردت بخوره. من بر خالف احساسات ضع دوارم يبهت کنم، ام ی خوشحالم که قراره کمك-

 دارم. 

 اعصاب خرد کنش نگاهم کرد و سر تكان داد.  ی همان خونسرد با

 خوبه. -

 رفتم.  رون يز آن ها، از سالن باز حرص به هر دو زدم و زود تر ا یپوزخند 

.  زدیبر نیيگذاشتم پا ی نم یتر زد ول  شي ن میزخم شد و به تنم نشست. اشک به چشم ها یآقا جان و حام  ی ها و رفتار ها حرف

 بس است!  ه یگر

 تر و خود دارتر شوم.   یقو  د یشروع کنم پس با یرا با حام  ی جد  یمبارزه ا  د یاز امروز با شنهاديپ نیقبول ا با

  کیخواهد مرا نزد یآقا جان است و م  یبهانه   ن یاستقبال کردند و معتقد بودند ا اريموضوع بس نیاز ا ه يالف من، حافظ و هانخ بر

 نگه دارد.  یخودش و حام

 را نداشتم.  شانیها حت ينص دن يمخالفت و شن ی حوصله  ی قانعم نكرد ول  شانیها حرف

 در آن گند بخورد.   نیاز ا شتريخواستم ب ی را گذرانده بودم، نم یبد  ی جمعه  ی کاف ی اندازه  به



 بودی مرز نا

16 
 

هموار تر کرد. با لبخند آسوده   م یبرا یضربه زدن به حام ی کار راه را برا ن یلبم نشست. آقا جان با ا یرو  ی موقع خواب لبخند  شب

 و آرامش خاطر به خواب رفتم.

گرفتم و حوله را تن زدم و کمد لباس   ی. دوش کوتاهشيپ یته  قبل از دو هف ی شدم؛ مانند روز ها  داريراس ساعت شش ب صبح

 انتخاب کردم.  دن يپوش  یبرا یاهي س  نيو شلوار ج  زيجلو باز بنفش را همراه شال بنفش و شوم یرا باز کردم. مانتو  میها

اکتفا کردم. شال را   م یلبم ها یرو  یآمد. به زدن رژ زرشك  یام م یخود را بر انداز کردم، شال بنفش به صورت گندم نه یآ یجلو

 رفتم.  رون يکنم و از اتاق ب ی سرم صاف م ی رو

 که گفتم:   ی مضاعف ی آشپز خانه همه مشغول صبحانه خوردن بودند. با انرژ در

 . نیشد  زيهمه امروز سر خ شدم. داريکردم من زود تر ب ی بابا فكر م یا-

  یم  شیاز چا ی قلپ ستاده، یکه ا ی خوبم، شده اند. حافظ در حال ی  هيشک آن ها هم متوجه روح یبه حرفم زدند، ب یلبخند  همه

کنار    زيم  یاش را نداشت. خاتون از آن سو یشگ يهم یکردن ها  یزد، اصال وقت شوخ ی در دستش م  یبه لقمه   یو گاز د ينوش 

 اشاره کرد.  د خودش و عمو حام نيب  یخال ی آقا جان به صندل

 سر کار.  یبر  یبخور مادر، جون داشته باش  نيبش ايب-

 گفت:   طنتيکند و لقمه گرفت و ش  ینشسته بود ، نان م یکه رو به رو هي خاتون نشستم و هان کنار

 تو دست خاتون.  ی اوه اوه کارت ساختس صبا، باز افتاد-

 نازک کردم و لب زدم:  شی برا یپشت چشم ی شوخ به

 حسود!  یا-

 و رفت. د یآن که منتظر جواب بماند، دو ی به همه گفت و ب یخدا حافظ  ک یبا هول  حافظ 

 کارخونه؟  یفرست  یبچه رو م  نیرفت کار خونه. اسد اهلل خان باز ا  یدو هفته رنگ به روش برگشته بود نم نی-

 مرداست نه دختر من.  ی جا جا اون

 را جلو داد.  شیلب ها ی تصنع یبا دلخور  یحام

 م؟ يما حمال یعنیدستتون درد نكنه خاتون -

 گفتم؟    یطور  نیا ی نه مادر، من ک-
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 ؟ یچ  یعنیکاره و دختر شما نه،   ی بود که. پس مرد برا ن يمنظورتون هم ی ول-

 گفت.  د ي شما را کشدار و با تاک دختر

 که با هزارتا آدم جور واجور سر کله بزنه.  نیکنه، نه ا فیظر  یکارا  د یبا فه،ی دختر ظر-

  کیبار یبحث به جاها م، ینگو ی زياگر چ دمیهر روزه ام خاتمه دادم و با دستمال لبم را پاک کردم. د  ريش  دنيام را با نوش  صبحانه

 شود.  یم  دهيکش

 کنه.  یمن رو کسل م   یکار  یخوشحال ترم. ب ی لياالن خ نيني ب ی نه خاتون خودتون که م-

 خوام.  ی خوام؛ سالحت رو م  ی بگم مادر؟ من که بدت رو نم یچ-

 .دمينرم و گوشت آلودش را بوس  یبلند شدم و لپ ها  ز يسر م از

 !یشما که آره خات. عشق من -

 رفتن شد.  ی بلند شد و کتش را صاف کرد و آماده  یکردم و حام ی همه خداحافظ از

 قبل از سوار شدنم باالخره سكوتش را شكاند. ستادم،یکه ا نم يرفتم. کنار ماش   نگيسرش سمت پارک پشت

 . میر  ی. با هم میاريب نيماش  ست، يالزم ن-

خواستم.   ینبود که م  یز يچ نیو ا دمیخر یفقط جنگ و جدل م  یشد. با لجباز نشيسوار ماش  اورميب ی که بهانه ا  نیقبال از ا و

 آورد.  رونيب  نگيرا از پارک ني، تنها با کف دست ماش اش شدم. مسلط  نياعتراض سوار ماش  یب

شدند و خواب   نيسنگ  میکار خانه چشم ها  کینكردم. نزد  ی آهنگ هم نگذاشت و من هم اصرار کی  ی راه سكوت کردم، حت تمام

 .دميکش  یا  ازهيآلود خم

 ؟ یخواب دار -

شدم. هنوز   رهيرخش خ م يمن کامال به سمتش برگشتم و به ن ده،يخالف او که همان طور به رو به رو زل زده و سوالش را پرس  بر

 نقص بود!  ی هم مثل گذشته همان قدر جذاب و ب

 سكوت خوابم گرفته.  نیآره از ا-

 . ینزدهم به سر کار خونه  ی گل ني همچ ه، يبق ی فایخودت و تعر یبر خالف حرفا و ادعا ها-
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 تكبرش حرصم گرفت.  نیا از

بودم که رو دستم گرفت. کار خونه رو سر پا نگه داشتم. االن   یمن تنها کس یول  ن یکارخونه جا زد  ی بلبشو دن یهمه اتون با د-

 داره؟  ب يکارم ع  یده کمه؟ کجا ی که کار خونه م  یسود

 ود، گفت:  از او ب یپارک کرد و با همان تكبر که انگار جزئ نگ يرا در پارک نيماش 

و   ی تیریکا همه نشون از ضعف مد   گهیاشتباه د  ی سود نصف شده و کل م، يسود دو برابر داشته باش  مي تونست  یکه ما م   ییقراردادا-

 توئه.  یتجربگ  یب

 . نهي. فرق من و تو، همیرو کولت و فرار کرد  یو دمت رو گذاشت  ید يتوئه با تجربه ترس   یول سادم یتجربه وا ی ن ب-

  یکه صدا  ی. به طور دميرا بهم کوب ني آمدم و با قدرت در ماش  رونيب نيکه فرصت حرف زدن به او بدهم، از ماش  ن یاز ا قبل

از او و رفتارش   ا يتمام دن یهر چه تمام تر به سمت ساختمان رفتم. به اندازه   تي. با عصباند يچيخلوت پ  نگ يدر پارک بشيمه

 متنفرم. 

 * * * * 

 نیرا فقط در چند هفته به وجود آورده باشد. ا ريي همه تغ نیشد ا یآوردم. باورم نم  رونيب توريسر از مان م یسوزش چشم ها با

 نا ممكن نه!  ی کرد ول یکارم را سخت م  راتييتغ

تر به آبدار   شي ب ی سر حال ی . برادميکش یا  ازه يرا کش دام و خم میبلند شدم و دست و پا ها یصندل  یخشک شده از رو  یبدن با

 دعوت کنم.   یچا واني ل ک یخانه رفتم تا خود را به 

نشستم و   زي و پشت م دم يرا عقب کش یك يپالست یها  یاز صندل یكی. ختمیگذاشتم و آب جوش را ر وانم يرا در ل ی ا سه يک یچا

 شد. ق یآرامش به تنم تزر شيگذاشتم. هر دو دستم را دورش حلقه کردم، از داغ  زيم  یرا رو  وانميل

 در آب شناور شد و بعد کل اش را رنگ داد.   یچا ی سرعت قرمز هب

 دختر؟ ی کارخونه، رکورد زد یومد يدو هفته است که ن قاي دق-

آدم را کم   نيداده بود. سر و کله زدن با هم  هي آمدم و سر بلند کردم، به درگاه آبدار خانه تك رون ياز فكر ب  ن، يحس ريام یصدا با

 باطل!  اليخ یزه  یبنوشم ول یخواستم در آرامش چا یسرم م  ريداشتم. خ

 زدم.  ی حوصله ا ی ب لبخند 

 به استراحت داشتم.  ازين-
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 .ستي به تو ن ی ازياون باشه که ن یداده. تا وقت  ح ياومد، اون رو به تو ترج یگم آقا جون تا حام ی تو بگو استراحت، من م-

 ه؟ ي آره، ربطش به تو چ-

رو به   یابراز وجود و مثال سرزنش من انتخاب کرده است. صندل یرا برا یدانست بد وقت  ی نم چارهي جا خورد. ب یهمه رک  نیا از

 و نشست.   د يرا عقب کش  میرو

 . یداد حيرو به من ترج یداده و تو هم با حماقت حام حيرو به تو ترج ی بوده. حام نيهم شهيهم-

 . یشه که هنوزم به فكر گذشته ا یباورم نم -

داشتنت   ی. برایقبل از حام یندارم. من هشت ساله که منتظر توام، حت  یشانس چيه ی دونم در برابر حام یم  ی دنبال فرصتم. ول-

که تو اصال من رو    یجا مشغول شم در حال نیو به عنوان حسابدار ا اميبه تو ب  ی كیحاضر شدم به خاطر نزد یکردم. حت ی هر کار

 . ینيب ینم

 . استكان را در دستم چرخاندم و خونسرد گفتم:  د يبه فكرم رس  یزيچ

 پسر عمه؟ یانجام بد  ی داشتنم هر کار ی برا ی هنوز حاضر-

 را نشان ندهد.  اقشيباز هم نتوانست اشت یاليخ ی تمام ب با

 ؟ یمثال چه کار-

 گم. ی اون جا بهت م رون،يب م یبر ی بعد از ساعت کار-

 باشه، منتظرتم. -

 گردم.  ینخورده به اتاقم بر م  ی کنم و چا ی م یخال  نکيسرد شده را در س  یچا وان يگفتم و ل « یا »خوبه 

  نیشود. آخ که اگر ا ی کنم و هر بار قند در دلم آب م ی نقشه ام است. تمام نقشه ام را مرور م گریساعت چهار عصر فكرم د تا

 ! د یآ ی نم یمکه سر حا ییشود، چه بال ها ی نقشه عمل

ام دو برابر شد.  یها انرژ  زي چ نیشود. با فكر به ا ی و کوپال و اِهن و تولوپش نابود م  الیتواند سر بلند کند! تمام   ینم ی حت گرید

 رفتم.  نگ يرا بر داشتم و به پارک فم يراس ساعت چهار ک

  نيماش  م، یآمد  رون ي که ب نگ يرش نشستم. از پارکدر را باز کردم و کنا یمنتظر نشسته بود، به نرم  نشيزود تر در ماش  نيحس ريام

 ندارد.  م یبرا یتياصال اهم نیا ی ول  د یشک ما را با هم د ی که به سرعت از کنارمان گذشت. ب  دمیرا د یحام
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 کجا برم؟ -

 .مي راحت حرف بزن م يباشه که بتون یی جا هی کنه،   ینم ی فرق-

 چه دارد که او ندارد؟  یتواند مرا به خود جذب کند؟ حام یدانستم چرا نم ی نم یشدم. جذاب بود ول ره يرخش خ مي ن به

  ر يام اهش،يس  یو مو ها ی حال حام یگود رفته و ب  ی درشت ول یکنم. بر خالف چشم ها  یاش م سه یمقا  یخود آگاه با حام نا

با زک افران مو   ه، یيايتالیا ی مانكنا نهوينا کس ع"تر است و به قول حافظ  بای ز اريبس ی آب یو چشم ها  یقهوه ا  ی با مو ها نيحس

 "زنه ینم

 نگاهم، برگشت و نگاهم کرد.  ینيحس سنگ  با

 گفت:  طنتيزد و با ش  یچشمك

 . ستميخوشمزه ن ، یخور  یمن رو م   یقدرم که تو با اشتها دار نیبابا ا-

 برگردانم.  شهي ت ش را به سم م یزدم و رو یرا ندادم، تنها پوزخند  جوابش

 را پارک کرد. نيکافه ماش  ک ی ینگفت، جلو  یزي چ گریهم د او

 . میدو وارد کافه شد  هر

نوازد، تنها منشا نور شمع ها   یمعطر مشامم را م ی شمع ها ی خورد. بو یاست که به درد کبوتران عاشق م  ییآن کافه ها از

در حال حرف زدن و پچ پچ   ی زوج ز يخورد. سر هر م ی به چشم م قرمز گوشه و کنار ی هستند. تمام کافه طرح چوب است و رز ها

 هستند.

 جا آورده؟  ن یکرده که مرا به ا ی ام گرفت، با خودش چه فكر خنده

 . ميرا انتخاب کردم و نشست زيم  نیتر  یا  گوشه

 خدمت بالفاصله آمد.  شيپ

 :د يپرس  یو جنتلمن  ینرم تیبا نها نيحس ريام

 صبا جان؟  یخور  ی م یچ-

 . یخودت سفارش داد  یکه برا  ی هر چ-
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 به گارسون گفت:   رو

 و قهوه. ی و شكالت یلي وان ی دو اسكوپ ی دو تا بستن-

 طور از بر است.  نیام را ا قه يکنم که چطور سل  یگفت و رفت. تعجب نم  یچشم گارسون

 فداکار؟ ایاحمق است  عاشق

بودن، است. هر   یشد. تنها گناه او عاشق من بودن، است و تنها گناه من عاشق حام زیسر ر شیبرا م یاعماق قلب، حس دلسوز  از

 ست؟ يعاشق ک یحام ، یگریدو عاشق د

 خوب من سرا پا گوشم تا حرفات رو بشنوم. -

 ؟ یانجام بد  ی به دست آوردن من هر کار یبرا  یحاضر ی گفت ادته ی-

 کرد.  نیيطاقت سرش را باال و پا یب

 . ارميکنم تا تو رو به دست ب  ی م ی گم، هر کار ی االنم م-

 کنم.  یو من در ازاش با هات ازدواج م  ی کمكم کن  یکار  هی تو  د یخوبه، تو با-

 ه؟ ي اون کار چ-

 بزنم.  نيرو زم  ی حام یکمكم کن د یبا-

  ی ول د،یبگو ی زي دهن باز کرد تا چ  یصورتم خشک شد. چند بار ی را نداشت. نگاهش رو  یزيچ ني شد. مطمئنا انتظار چن شوکه

 انگار نتوانست.

 ... آخه... چطور... یول-

 . دمیپر شیوسط تته پته ها ی خونسرد با

  ی م ن يرو بد جور زم ی حام یرسه ول  ینم  یبه کس ی ادیکنم. ضرر ز یم   جادیشرکت اختالل ا یبا کمكت، تو حساب و کتاب ها-

 سر بلند کنه.   یکس شينتونه پ گهیشه د یزنه. باعث م 

 گفت:   سردرگم 

 ؟ یچ ی اما... آخه برا-
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 گذشت. ز يم ی و قهوه ها را آورد و رو ی موقع گارسون بستن همان

 دادم.  یجوابش را م ی خوردم و با خونسرد یلياز اسكوپ وان ی تر کردم و با لذت قاشق ک یخودم را نزد ی رفتن گارسون بستن با

 .  مي مه سال حال بدم رو، انتقام قلب و روح زخمه نیرو که خرد کرد. انتقام ا ی . انتقام غروررميخوام ازش انتقام بگ  یم-

مطمئن نباشد و   ی زيخواهم گولش بزنم. حق دارد اگر به چ یم  ایگرفته ام.   ميتصم یکند احساسات یفكر م  د یمطمئن است. شا نا

 آقا جان است. ی . بحث در افتادن با دردانه ستين ی کم ز يکند. آخر چ  سکینخواهد ر

  ، یفكر کن، من مطمئنم تو االن داغ كمی زرنگه.  ی ليخ ی. حاممیبراش پاپوش بدوز هي . مگه الكستي که ن ی راحت نيآخه، به هم-

 .شيشناس  ی از من م شتر يخطرناکه، تو که ب ی در افتادن با حام ی . در ثانیش  ی م مونيبعدش پش ،ی تو فكر انتقام ،یعصبان

 گفتم:    یشخند يام خوردم و با ن یاز بستن یقاشق

 ؟ یقدر بزدل  نیباورم بشه تو ا یعنی  ؟یترس   یم  یمنگو که از حا-

 :د یفک قفل شده اش غر انياز م یعصب  د، یدر نگاهش دو خشم

  یچ ی خوا یبفهمه م  یاگه حام یفهم یدست احساسات. احمق م یو افسارت رو داد  ی ترسم. تو که کور شد  یتو م  ی من برا-

 زنه.  ی م شت يزاره؟ نه، زنده زنده آت ی زندت م ،یکار کن 

فنجان قهوه را از   تينگذاشت، با عصبان نيحس ريام ی ول دميهل دادم و فنجان قهوه را جلو کش زيرا به وسط م  یبستن ی خال ظرف

 . د يدستم کش

 ام حرصش را در آورده. یخونسرد

 زنم.  یاحمق! گوش بده، من دارم با تو حرف م -

 باشم؟ ی ا گه یبگو تا دنبال آدمه د ،ی بهم بكن ی کمك یخوا یکنن. اگر نم  ی انع نممن رو ق حه، ي حرفات فقط توج-

مو    نينگاهم کرد. از نگاه موشكافانه اش کالفه شدم، دستم را در شال کردم و ب ره يو متفكر خ  رهي در، سكوت خ ی ا قه ي دق چند 

 . دميکش میها

 را شكست. نمانيگذاشت و سكوت ب  ز يم یرا رو  شیکرد. سر انجام دست ها ی کافه کم کم داشت، حالم را بد م  یدم کرده   یفضا

 .یبا من ازدواج کن  د یو  تو طبق قرار با  یبزن  نيرو زم یکنم حام ی باشه، قبوله. کمكت م-

 گر کرد و ادامه داد:  د یرا تنگ و تهد  شیچشم ها بعد 
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 به حالت زار بزنن.   د یهوا با ی صبا، اون زمان فقط مرغا ی ر بزنمن رو دو  ی به حالت بخوا یوا  ی ول-

تا اون  "زدم  بيبه خودم نه یول  د یاز دروغ در خود ندارد، لرز ی دهد و رنگ   یم  تيواقع  یاش که بو  یجد  د یتهد  ن یدلم از ا  ته

. بعد از تمام    "کنم ی م دايدست به سر کردنش پ ی برا ی فكر زمستان کنم. همون آخر کار راه د،یموقع خدا بزرگه، چو زمستان آ

 کردن قهوه ام، بلند شد. 

 م؟ یبر-

 سرد و دست نخورده اش اشاره کردم.  ی آب شده و قهوه   ی بستن به

 . ینخورد ی زي تو که چ ی ول-

 تا برسونمت عمارت. م یولش کن، بر-

که مشت کرده و   ی گشتم، متفكر با دست  ی به عمارت سكوت کرد. هر دفعه که به سمتش بر م دني انتظارم تمام راه تا رس  طبق

. بر  ستادی درب عمارت ا یگذاشت. جلو ی آهنگ  ی زد و نه حت ی. سخت در فكر بود و نه حرفدمشید  یدهنش گرفته، م  یجلو

 رخش نگاه کردم.  مي گشتم و به ن

 تو؟  یاينم-

 که به سمتم برگردد، جوابم را داد.   نیا بدون

 سالم برسون. ه يبه بق ام،ينه نم-

 تكان دادم و گفتم:   یسر

 باشه خدا حافظ.-

را گرفت و با سرعت رفت. در کوچک را   نيشدنم، گاز ماش  ادهيشدم. به محض پ ادهيپ نيرا در مشت گرفتم و از ماش  فميک سپس

رحمان هم نبود.   ی مشهد  یخلوت گذشتم، حت  اطيآسوده از ح یاليآرام و خ یی و با قدم ها  یعجله ا  چيه ی باز کردم و ب د يبا کل

ر  به تن گرمم هجوم آورد. همان دم د ی از خنك یکهنه و داغانش است. با وارد شدنم به ساختمان، موج   یوی احتماال سرگرم راد

  ی. ب ستادهیکه کنار در اتاقش ا  دمیرا د یدوم، حام ی را هم باز کردم. در طبقه  می اول مانتو ی شال را از سر کندم و چند دکمه 

فشرد که   یرا م م یچنان محكم بازو د،يچيپ  م ی. درد در بازوشد مانع   میبا گرفتن بازو ی توجه راهم را گرفتم تا از کنارش رد شوم ول

 دلم از درد ضعف رفت. 

 . شیچته؟ بازوم رو ول کن، از جا کند -
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 باهات کار دارم. -

 . یحرفت رو بزن یتون ی هم م ی باز یبدون وحش-

که با   یو به روشن ستاد یتوجه به من لب پنجره ا ی و پشت سرش وارد اتاقش شدم. ب م يدردناکم را مال ی را ول کرد. بازو میبازو

کردم. حالم   یم  ه یکه از نبودش خون گر  ییرفت به آن روز ها یبا سرکش ادمیداد، چشم دوخت.  یم  یكیرا به تار شیسخاوت جا

تنش در اتاقش بود. فقط با حبس کردن خودم در اتاقش و   ی جا مانده   ی بو نم يتنها موروف رد، بود که مواد ندا یمانند آدم معتاد 

حال بد است. تاوان   ن يهم هم یعاشق امد يبودم! پ زيرقت انگ نشست. آن روز ها مفلوک و  یتختش آرامش به جانم م انيم

. تب عشق مرا گرفت و در  دميعشق را چش ی  مزهبود که  نیعشق دادم، چون گناهكار بودم. من تنها گناهم ا یبه ازا ینيسنگ 

 بد شد. م،یمعشوق سوزاندم. حالم از حال بد آن روز ها دن یعطش د

 که خورد شده بود، گفتم:   یدرهم شد، با اعصاب میها اخم

 تو رو تماشا کنم؟  نمي بش ؟ یجا که چ ن یا میآورد-

 شانه ام گذاشت. ی. دستش را روستادیا یم  م یپنجره فاصله گرفت و رو به رو از

و تمام   یو برگرد   یر يدنده عقب بگ  د یبا  ،یبرگرد  یا  گهینداره، دور برگردون هم نداره که از راه د   انیپا ،ی ر ی که م  یراه نیا-

 . مهربان گفت! هيمونيراه پش ن ی. ته ایو زجر بكش  ی نيرو بب ی کن  یکه م ییکارا

 گفت!  نرم

 نگران معشوق است. ،یکالمش نرمش کالم عاشق نرمش

 ! ییبایهمان ز به

 . د یپر نیيام از عشق باال و پا نهيدر س   قلبم

 مرد قصد جانم را کرده.  نیا

 باز نشد. یحرف چيه ی برا دهانم

 کندم.  یگفتنش چه جان یداند، برا  یساده را گفتم و خدا م ی فقط دو کلمه  ی سخت به

 کدوم راه؟ -
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دونم قصدت از   ی . درسته نمیخوانا تر دم يسف ی من از برگه  یشناسم. تو برا یمن تو رو از بَرم صبا، تو رو بهتر از خودت م -

  ل يدل  یب نيحس  ر يات به ام ی كیشه. مطمئنم که نزد ی اطرافت داره بلند مخطر و دردسر از  یبو  یول ه ي چ نيحس ريبه ام یكینزد

 نكن. یدفعه رو عاقل باش و کار اشتباه  نی. عاقل باش صبا، استين

ماندم، بغضم سر به شورش زده   یتر م  شي. اگر باوردمياست. طاقت ن یغرق کردن من در خود، کاف یاولش برا  یدو جمله  نيهم

 تر فرستادم.  نیيبغضم را پا قتي در حق  یصاف کردم ول یرا با سرفه ا  میکرد. به ظاهر صدا ی م م یو رسوا

  یقدر نگو رابطه، رابطه. تنها رابطه   نیو درد و دل کنم. ا م يبا هم حرف بزن م یکه بخوا  هی عاد یل يمنه، خ یپسر عمه   نيحس ريام-

کار بود   ني. با همیو زود قضاوت کردنت بردار   ی. بهتر دست از شكاکني بودنه، فقط هم ییپسر عمه و دختر دامن و اون فقط  نيب

 . یرو نابود کرد م يکه زندگ

 . د یدو شیشانه ام مشت شد، تمسخر در صدا ی. دستش رو د يشن ی خواستم بشنود، ول یآخر را آرام و زمزمه وار گفتم. نم ی  جمله

 ؟ یبد تر سراغ نداشت ن یرو نابود کردم؟ خوبه، تهمت از ا ت يمن زندگ-

 محضه.  قت يحق ست،يتهمت ن-

 خرابه، ناقصه.  ه، یبكوبن و از نو بسازن صبا. تفكرات تو از پا د یتو رو با-

 دادم.   رونيدردم را ب اد یهمه حق به جانب بودنش حرصم گرفت. با فر نیا از

 . یو رفت  یمن رو گذاشت یل يدل  چيه ی که ب ی نداره. تو مشكل دار یافكار من اشكال-

  ی ا هيصورتم خم شد. در صورتم داد زد، چنان بلند که قلبم از شوک چند ثان یشانه ام گذاشت و رو  ی دستش را رو ی كی آن

 زده اش صورتم را سوزاند.  انيعص ی رفت. هرم داغ نفس ها ادش یرا  دنيتپ

اشتباهت   یچرا ازت گذشتم و رفتم. تو! تو و عشقت و رفتارا  ی نيبب ینگشت  ی ولت نكردم. بفهم، تو حت  ليدل ی نبود، ب ل يدل  یب-

 صبا.  نیمن رو نابود کرد یزندگ

  ی و جمله ا د ي کش  شیدردناک منِ مسخ شده، بلند کرد و فاصله گرفت، پشت کرد. دست در مو ها یشانه ها  ی را از رو یها دست

 .دميشن ی ول  با خود زمزمه کرد. آرام گفت

 خدا لعنتت کنه صبا، هم خودت و هم عشقت رو لعنت کنه. -

 کالمش سقوط کردم.  ی تلخ  یبلندا از
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کشت! اصال    شیمرا با حرف ها گری. بار ددميکش رونيمجروح و قلب دردمندم را از اتاقش ب ی که جان نداشتند الشه  ییپا ها با

 بود؛ که من بند زده را هر بار بشكند. نيکار او هم

صدا  ی اول ب م یمقاومتم شكست. پشت در سر خوردم و با دست قلب درد آلودم را در مشت گرفتم. اشک ها دم، ياتاق که رس  به

 و درد آلود!   زيرقت انگ  یا  هی کردم. گر ه ی گذاشتم و پر صدا شروع به گر  میزانو ها یآمدند و بعد سرم را رو  نیيپا

و قصد   دهيقلبم را چسب ینشد. عشقش دو دست یبچكد. ول نیيپا میعشقش اشک شود و از چشم ها د یکردم تا شا  هی قدر گر آن

 عشق و نفرت!  انيکرده ام م ر يرها کردن ندارد. گ

 کم عشق و نفرت سردرگمم!  ی فاصله  ان يم من

زود تمام   یلي پرت کردم. خ ن يزم ی اتاقم را پوشانده بود، کتاب ها را رو  یها وار یکه تمام د  ییاز قفسه ها تيشدم و با عصبان بلند 

 آرام نه!  ی شدم ول یکردم، خسته م  ی قفسه ها را خال

 ! د ينخواب حرصم

درد مهلک تمام شود. اما    نیتا ا  اندازد،يرا از سرم ب یوانگ یدردش د  د یو دور خود گشتم تا شا دميآشفته ام را کش ی جنون مو ها با

 اثر نكرد.  زيچ چيه

 زدم:   داد

 ازت... متنفرم... ازت... ، یازت متنفرم حام-

کردم، آن قدر    هی دفعه به خاطر او خون گر  نيهزارم ی تخت پرت کردم و سر در بالشتم فرو بردم و برا ی نفس نفس خود را رو با

 خود برد.  ايچطور خواب مرا به دن دميکه نفهم

 زد.   یرا صدا ماسمم  یدر پ   یداد و پ  یشانه ام را گرفته و تند تند تكانم م یکس

 صبا؟ صبا؟-

کرد. با بلند شدنم،    یطور نگران نگاهم م  نیبالشت بلند کردم. حافظ بود که ا یرا باز کردم و صورتم را از رو  م یدرد چشم ها با

 .د يکش  یاز آسودگ ینفس

 کرده؟   یطور  ن یاتاقت رو ا ی ک ؟ یا خته یقدر بهم ر نیشده؟ چرا ا یچ-

 جا خوردم. ختهیحجم بهم ر نیدم هم از ا. خود يحرفش نگاهم در اتاق چرخ  با
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 . ختمیجا رو بهم ر نیخودم ا-

  ی کتاب ها ی حال و روزم متعجب شد. کل اتاق را کپه   نیزخم شده. حافظ از ا می کند و خش دار است، انگار گلو  یدرد م  م یگلو

 را در خود سراغ نداشته ام. یوانگ یحجم از د نیکار زده ام. تا به حال ا ن یشود که دست به ا ی پوشانده، باورم نم نمينازن

 ؟ یچ ی اما... آخه... برا-

 حالم بد بود! -

 چرا؟-

دلم گرفته بود. از آن شوک   ، یجور نيدارد، گفتم: هم ر يتا آسمان توف نيکه با حال االنم زم ی تفاوت  یباال انداختم و با ب یا شانه

 در هم رفت.   ش یآمد. اخم ها  رونيب ه ياول

 من گوشام درازه؟  ؟ یرو درب و داغون کرد  زيهمه چ  ی دلت گرفت و زد ل يدل  یب-

 و به دو با او را ندارد؟   کیشده حوصله  فياعصاب ضع ن یداند ا ی چرا نم آخر

 عمو حالم بده، راحتم بزار. -

  د؟يدلم از ترس پوک  دم،ید  یطور  نیاومدم اتاقت رو ا ی دون  یم  ؟یکن  یرفتار م  یطور  نیتم تو اصبا، من نگران ی شعور ی ب یليخ-

 زده به سرت؟  ؟یکه کرد  ه یچه کار نیا

 : دميکردم و سر دردناکم را ماساژ دادم. با درد نال  میرا در مو ها دستم

 برام کن.  ی کار ک یکردن،   نيج ميغر و س  یکنه عمو، به جا یسرم داره درد م -

 را دراز کرد.  شیداد و پا ها ه يو به تاج تخت تك د يتخت کش ی رو شتريرا ب  خودش 

  کیخمار شد و درد سرم آرام تر.   می. چشم هاد يکش  میمو ها انيرا نوازش وار م شیگذاشتم و او انگشت ها شیپا ها ی رو سر

  ی زيچ نيعمو چن  ی  ده يعق ی فكر نكنم. ول  یز يکه فقط باعث شد در آن لحظه به چ یدر تنم ساکن شد. آرامش ی آرامش نسب

 .ستين

 نه؟ یشده؟ چرا حال و روزت ا یکن، چ   فیبرام تعر-

  ی زيچ نیآخر نیکردم و ا ی م ف یتک تكشان تعر ی برا ز يهمه چ د یصدا هستند، وگرنه االن با قیها عا واری است که تمام د خوب

 ب داغان خواستارش هستم. حال و اعصا نیاست که با ا
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 . نيحس ريرد و بدل شده ام با ام ی را گفتم به جز حرف ها  زيچ همه

ام سر خورد و مقصد   یني ب ی  غهيت ی و رو د ي و خسته ام چك س يخ یپلک ها ان ياز م ینكردن، قطره اشك ه یگر ی تمام تالشم برا با

 حافظ بود.  ی شلوار پارچه ا شیينها

عشق رو از قلبم   نیکار کنم؟ چطور ا یتونم. تو بگو چ ینم گه یکشه. د  یآره، داره من رو م  یدرد داره من رو از پا در م نیعمو ا-

  نیبه جز درد. تب ا می اورديبه دست ن  یچ يو ه م یام هفت سال صبر کرد چارهيکنم؟ فقط نگو صبر کن که خودم و قلب ب رون يب

 کار کنم عمو؟  ی ش. چخواد کم بشه و نه خامو یعشق انگار نه م 

 .د يکش ی آه ی درماندگ با

 دونم.  ینم  ،ییدونم عمو ینم-

 هم گذاشتم و تنها گفتم:   ی را رو م یچشم ها د يام نا

 . هي هان ینگو، حت یزيامروز چ ی از اتفاقا ی ک چ يبه ه-

 آورد!  یاز پا در م  ا یکشد و   یمرا م   ایعشق و نفرت و انتقام قطعاً  ان يم ی سردرگم نیا

 سوزانم را ربود.  یخواب چشم ها گریرخنه کرد، بار د  می حافظ در تار و پود مو ها یکه از سر انگشت ها  یآرامش با

  یکسالت و سر درد هنوز هم دست از سرم بر نداشتند، فقط کم تر شدند. خبر ی را باز کردم. ول میچشم ها یبار با حال بهتر  نیا

 هستند. شانیمرتب و سر جا میاتاق مرتب است و کتاب ها یاز حافظ نبود ول

و توهم من    اليخ ی  ده یيزا شبیشوکه شدم و در فكر فرو رفتم که نكند تمام اتفاقات د هيکه تا چند ثان  یکردم به طور  تعجب

 شک خودش تمام اتاق را مرتب کرده. چقدر از او ممنونم!  یاست؟ ب

و    دميرا سشوار کش م یدر آرامش مو ها نيهم ی حال بد بهتر شود. هنوز وقت دارم، برا نیبا آب گرم گرفتم بلكه ا ی کوتاه  دوش 

 تنم را کامل خشک کردم. 

که   نی. با ادميپوش  یاهيگرم است را با شال هم رنگش تن کردم و شلوار کتان س  ی هوا ن یکه مناسب ا ی رنگ و نخ ی تونیز  یمانتو

رژ گونه و بعد رژ   یزد. کم یدر ذوق م  اريام بس ده یپر یباز هم رنگ و رو  ی ولصورتم گندم گونم جال را داده بود،   یتون یرنگ ز

 به همه دادم و کنار حافظ نشستم. یرفتم. در آشپز خانه سالم آرام رون يشود و بعد از اتاق ب تر ام کم  ی دگیزدم تا رنگ پر یلب

 . یدستت درد نكنه اتاقم رو مرتب کرد-

 . کنم ی من جمعش م ی زن ی آره، تو گند م-
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 طعنه نزن. -

 ؟یباش  ی طور نیا یخوا ی م ی زنم. تا ک یطعنه نم -

 را متوجه بحثمان کنم، گفتم:  گران یکه حواس د ن یاز ا قبل

 . ستيبحث ن یجا جا نیا-

 نگفت. چيو ه د يرا درهم کش شی هم تا آخر صبحانه اخم ها او

 چه شده؟  د یگو ی با اشاره سر و دست م هيهان

 ندانستن باال انداختم. یبه نشانه   یشانه ا  شیبرا تنها

  ن يخواهم او را ب یو نم م یرا به او بگو زيتوانم همه چ  یرا دوست بدارم باز هم نم هي ام، هر چقدرم هان ه يحافظ راحت تر از هان با

 . میها را به او نگو زيچ ی دهم بعض یم  حيترج نيهم  ی برا نم، يخودم و برادرش بب 

 زن عمو خوردم.  یخانگ  ی ها کياز ک یو تكه ا   ريش  ی وانيل تنها

 خوشمزه شده زن عمو. یليخ-

 . زمینوش جانت عز-

 بلند شدم و خاتون گفت:   ز يسر م از

 . ینخورد  ی زيتو که چ-

 شدم خاتون.  ريس -

  می بازو یکس  نم، يرفتم. کنار ماش  نگيکردم و سمت پارک ی آرام ینگفت. خداحافظ یز يچ گرید  یبود ول یکه از جوابم نا راض نیا با

نگاه متعجبم دستش را   دنی. با د د یخونسرد، باال پر یسبحان در جلد  دنیاز د م یرا آرام گرفت. با تعجب به عقب بر گشتم، ابرو ها

 داد. یم  ر س  نیيبه پا می بازو یاز رو 

 شده؟  یزيچ-

 ؟ یکرد یم  ه یگر  یاومد، داشت یاز تو اتاقت سر و صدا م شبید-
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صدا هم هستند، باز هم از   قیکه عا نیهم هستند و با ا وار یبه د وارید  مانیاتاق ها ست، ين ی تعجب ده يکه سر و صدا را شن نیا از

 سبحان مضحک است.  ی کنجكاو  نیا ی رود ول یم  رون يب ی آن سر و صدا اندک

 زدم.  ییپر استهزا شخند ين

 ؟ ینگران شده بود-

 گاه قصد ندارد از کالمش رخت ببندد، گفت: چ يکه انگار ه یت با سرد و تمسخر کالمم در هم رف شخند ياز ن شیها اخم

 کرد.   یم  تمیهمه سر و صدا اذ  نینگرانت بشم؟ نه، فقط ا-

 را باز کردم.   نميو در ماش  دميهم ساب یرا رو  میکتمانش دندان ها از

 نداره.  یشدنت به من ربط  تیکنم، اذ  ی کار ها م ن یدلم خواست تو اتاقم سر و صدا راه بندازم، بازم دوست داشته باشم از ا-

  ی دلم را خنک کرد. نم  یزدم. جوابم بچگانه بود ول  رونيرا بستم و به سرعت از عمارت ب نيبدون منتظر جوابش بودن، در ماش  و

 مهمم؟  شیه من براخواهد کتمان کند ک ی م ی دانم تا ک

دارم. کف هر    از ين تشیخواهد باور کند. من حاال به او و حما ینم  یشود ول یخورد. او نگرانم م ی همه تظاهرش بهم م نیاز ا حالم

  ی. هنوز کسدم يزود به کار خانه رس  یليکردم. خ ی تمام حرصم را سر گاز خال ، ی. عصباندميبه فرمان کوب  تيدو دستم را از عصبان

 فرصت است. ن یبهتر نیا امده، ين یحام ی منش ی ن و فدوبه جز م

  ی گذاشت و بلند شد. لبخند  ز يم ی کتاب در دستش را رو دنم یبا د یزدم. فدو رون يگذاشتم و از اتاقم ب می مانتو ب يرا در ج فلش

 دادم.  ه يتك زش يپر از استرس زدم و به م

 ومده؟ين ی راحت باش. هنوز کس-

 . ومدهي ن سينه هنوز رئ-

 .د يماس  س يرئ ی کلمه   دنيلبم با شن ی رو لبخند 

 با خودم زمزمه کردم:  آرام

   "س؟يرئ"-

مجددا در    ی را که فدو یصورتش نگه داشت. جلد کتاب ی از پوزخندم سرخ شد و کتابش را جلو یزدم و فدو  یبزرگ یپوزخند 

 . بوف کور بود! دمیدست گرفته بود را د
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 ؟ یتازه بوف کور رو شروع کرد -

 خونمش.  ی پنجمه که دارم م ی دفعه  نینه، ا-

 نخوندمش.  گهیشه که د یم  یاالن چند سال ی خوندمش ول ی م اد یخوبه، منم قبل ز-

 . هي کتاب قشنگ -

 آره. -

 ارم؟ يب  د یخور ی م یچا-

 دلم را زد.  حرف

 شم.   ی آره، ممنونت م-

 و ادامه دادم:   دمیخند 

 ! یاگه گذاشتم بخون-

 اش نشست. ی کوچک و صورت یلب ها   یرو  ی محجوب لبخند 

 خونم.  یکه سرم خلوته م یی فقط وقتا-

  میمسلماً آب جوش آماده ندار ست، يهنوز ن  یرفتم، چون آبدارچ یسمت آبدار خانه رفت و من هم بالفاصله به سمت اتاق حام به

رمز را عوض نكرده بود، هر   یخوش شانس تید.  با عجله رمز را زدم. با نهابر  یزمان م  یا قه يدرست کردنش حداقل ده دق  یو چا

  یلي کردم و خ  ینشستم و فلش را زدم و تمام اطالعات را کپ ستميس  یپا ع یاست. سر د يعب یها از حام یسهل انگار نیچند ا

  ی بود. لبخند   ده يکرم پوش  شرت يو ت نيو شلوار ج ی کت قهوه ا ک یکه  دم یرا د  نيحس ريآمدم. همان موقع ام  رونياز اتاق ب عیسر

 گذاشت. ی فدو  زيم  یرا رو فشي زدم و او ک شیبه رو

 ؟ یکار داشت ی چ یاتاق حام-

 کردم.  ی م  یکپ د یاز اطالعات رو با ی سر کی-

 ؟ ی نذاشته بود گهید  ی اطالعات رو جا ، یجا بود  نیا س يسرت رئ ر يتو که خ-

 ، نثارش کردم. اش  ی رو ادهیاز ز  یز يتند و ت  یغره   چشم
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بود. بعدا فلش رو   ستم يس  نیکنم. فقط تو ا ی و فروش و راندمان ها رو صد جا کپ د یشه که اطالعات سهام دار ها و خر ینه، نم-

 . یکار کن ی چ گميدم بهت و م یم

 مانع آن شد. ،یچا  ی نيبا س  ی آمدن فدو ی ول یبگو  یز يباز کرد که چ دهان

 اومد. یحاال هم ساکت شو، خانم فدو-

تعارف   مانیرا به هر دو ی داد و چا  یلرزان سالم یانداخت، با صدا نیيسرخ شد و سرش را پا نيحس ر يام دن یبه محض د یفدو

 داشتم و تشكر کردم.   یرا بر م  ی کرد. چا

 ؟ یپس خودت چ-

 . زمیر یم  رمي من... من... خودم بعدا م-

 . د يو کشرا با لذت ب   ییچا نيحس ريام

 حرف ندارن.  ی خانم فدو یها ییچا-

 شد. لیتبد   نيقی سرخ تر شد و حدسم به  ی حرف فدو نیا با

 شما. ن یلطف دار-

 خورم.  ی ام رو تو اتاقم م ییبا اجازتون من چا قته، يحق-

که   یسرخ شده اش، کرد. با عذاب وجدان ی  افهيکردن ق میقا د ی باز خود را سرگرم خواندن و شا یرفت و فدو  نيحس ريام

 شده بود، به اتاقم برگشتم.  رميبانگ یگر

سوزد، عاشق  ی م ی رفت. دلم به حال فدو ی بخارش شدم که آرام و آرام به هوا م  ی ره ي گذاشتم و خ  بورديرا کنار ک ی چا وانيل

 ندارد!  ی كيعشق فرجام ن ن یشده و ا نيحس ريام

 است؟  یچه حكمت نی. اميبرس  گر یبه هم د ستيگاه قرار ن چ يکه ه م یخط مواز انگار ما آدم ها و عشق دو ایخدا

شروع به حل    یوقت ی به ظاهر ساده، ول یمعادله   ک ی ،یعاشق من و من هم عاشق حام نيحس ريو ام   نيحس ر يعاشق ام یفدو

 ! ستياصال ساده ن یفهم ی م ی کردنش کن
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اگر من   رم، يگ  ی نشدم. عذاب وجدان م یزي چ نيجا مشغول به کار است، متوجه چن نیکه ا  یسه سال  نیکه چطور در ا  رتميح در

به ازدواج با   د يام نيحس ريبه خصوص حاال که ام د،یآ ی نم شياو پ یبرا  ی تا من هستم، فرصت ی داشت ول  یاو فرصت د ینبودم شا

 من دارد. 

  یگذارد، چون خوب م  ی وسوسه گر درونم نم  یباز کنم ول یفدو  یاز خودم، بتوانم راه را برا نيحس ريکردن ام  د يبا نا ام د یشا

هم فقط به شرط ازدواج حاضر به کمک کردن   نيحس ر يو ام رميبگ   ی توانم انتقامم را از حام ینم  نيحس ريداند بدون کمک ام

 است.

من تلخ تر   د، یکكم هم نگز  یدرهم رفت ول  ش يتم از تلخ. تمام صوردمينفس سر کش  کیولرم شده را  ی چا وانيو ل دم يکش یآه

 ام.  ده يرا هم چش نیاز ا

تمام شده بود. فلش   ی را به لپ تاب خودم وصل کرده و شروع به چک کردن اطالعات کردم. به خودم که آمدم، ساعت کار فلش

را بر داشتم و از اتاق   فميفلش است. ک ني را که الزم دارم در هم یبرسانم، تمام اطالعات نيحس ريرا بر داشتم تا بعداً به دست ام

 بود.  فشي در ک  لشیوسا اشتنهم در حال گذ  ی زدم، فدو رون يب

 ؟ یر ی م ی دار-

 را بست و سر بلند کرد.  فشي ک پیز

 شرکت تموم شده.  ی آره، ساعت کار-

 رسونمت.  یمن م -

 شد و با خجالت گفت:   هول

 شه که...  ی. آخه... نماما..-

 : دمیپر ش یحرف ها وسط 

 تعارف نكردم.   م،یاما و آخه ندار-

 ادامه داد:   ی تر  شيخجالت ب با

 شه.  ی راهتون دور شه، وقتتون گرفته م د یآخه شا-

 باال انداختم. ی شانه ا د يالق
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 بردار.  خود يب ینداشتم نه االن، دست از تعارفا ی بزرگ بودم وقت کاف  یکار خونه  ک ی س يقبال که رئ-

  یآهنگ   یشانس م، یآمد  رون ي . از کار خانه که بمیرا زدم و هر دو سوار شد  ري . دزد گميرفت  نگيگفت و با هم به پارک   یا باشه

 . د يچيپ نمانيدر سكوت ب  یگرم محسن چاووش   یزود صدا یليگذاشتم. خ

 بود  انیشب آه در جر هي كیتار تو

 شد  یدود نكم يزدم به آسمون ع زل

 د یبارون بار هویزنگ در  یصدا با

 شد  یخونه پر از گل داوود  یدستا

 د ياز راه رس  ماه

 راه پله نشست ی رو

 قلب من دون دونه شل شدن   یها دکمه 

 معجزه است   هی  نیا گفتم 

 شد به آسمون  رهيخ

 ستاره ها دونه دونه گل شدن ی  همه

 عشق  یا  یمهربون

 عشق ی ا ینينازن

 عشق ی ا ین يجورچ نیا ی  كهيت نیآخر

 کرد  یوا م   یجور  ه یبادبادکم و  نخ

 تا هر جا خواستم بتونم پر بكشم که 

 تشنه ام کرد   یجور  هی

 رو   ایشد در ی م که 
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 نفس سر بكشم ه یآب  وان يل ه ی  مثه

 دونستم  ی چه م من

 زود بره  اومده

 آخرش   یداشتن خنده ها ی غروب که 

 تپش از قلبم   ه ی ی خدافظ موقع 

 سنجاق سرش  یپروانه نشست رو  مثه

 عشق  یا  یمهربون

 عشق ی ا ینينازن

 عشق ی ا ین ي جورچ نیا ی ا كهيت نیآخر

 آخرش را زمزمه وار تكرار کردم:  یمن تكه   ی تمام شد ول آهنگ

 عشق!  یا  یمهربون-

 عشق! ی ا ینينازن

 عشق! ی ا ین ي جورچ نیا ی ا كهيت نیآخر

 کردم.  ی را دوباره پل آهنگ

  یتا گل ري بگ  نياست ن يخوندم، از چخوف و ج یم  یکرد، از هر سبك  ینمهم  یخوندم. فرق  ی رمان م یل ينوجوون که بودم، خ-

دوست   یبوف کور رو جور خاص یخوندم. ول  ی م اد یشدن بودم. خالصه کتاب ز سندهی. عاشق نوتیو صادق هدا ی ريو گلش ی ترق

 "خورد ی هست که روح را مانند خوره، در انزوا م ییزخم ها یدر زندگ"بود که خوندم.  ییکتابا  یهمه   یداشتم. برام سوا

  ینم ینوشتم. ول  یم  دم،ید  یهم که م  یکاغذ   کيکوچ ی  كه ينوشتم، هر ت ی کتاب و دفتر هام م ی همه  ی جمله رو ال نیا

عاشقونه براش    ی نامه  ه ی  یباورت نشه ول د ی شدم، شا ی سالم بود که عاشق حام جدهي شه من، حال دلم. ه ی جمله م نیدونستم ا

از آقا جون   ی خوندن فروغ فرخزاد بود، در کمال ناباور ش يبودم که سرگرم ون جو  هی نوشتم و اعتراف کردم، باالخره اون موقع 

 . میبهتر؟ با موافقت همه با هم نامزد شد   ن یخواست از ا ی م ی کرد و خوب آقا جون چ میخواستگار

 : دم يرا قطع کردم و پرس  حرفم
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 از کدوم سمت برم؟ -

 آدرس را داد. ی و سرسر عیسر

 اوردم؟ يسرت رو که درد ن-

 . د يکن  فینه اصالً، تعر-

خوام   ی آقا جونم، بهش گفتم م ش يخوب بود و نوزده سالم که شد دست از کتاب خوندن شستم و رفتم پ ز يهمه چ م،ی نامزد کرد-

  نیو رمان خوندن و ا  یسندگیکه پدر و مادر ندارم، نو   یت من گف ی کمكم کنه. افسارم رو داده بودم دست عقلم و اونم بهم م

که فقط به فكر کار کردن و پول در آوردن تا به   نيماش  ه یشستم. شدم   ز يهمه چ زخوره، دست ا یبه دردم نم  فياحساسات لط

کار   یندگی و نما  یمن رو ول کرد و رفت دوب  حيو بدون توض  ليدل یرفت، ب  ی شد که حام ی دونم چ  یکمک کنه. اصال نم یحام

مشغول خوردن روحمه، عشقش من   انزواکه تو   ی شد اون زخم یداغون بودم. حام  یواقع  ی کرد. به معنا سيخونه رو اون جا تاس 

 زد.   نيزد، بد هم زم نيرو زم

 نگاهش کردم.   نيدلم خودم هم به حال خودم سوخت. غمگ  ی گفتم که حن یآخر را با چنان اندوه ی  جمله

 :د يپرس  اط يو با احت آرام

 ؟ ی کن ی کار م یچ  یاالن که اومده دار  -

 آخر آماده کردم.  ی زدن ضربه  یرا پاک کردم و خودم را برا میداشبورد بر داشتم، اشک ها  یاز رو ی گرفتم و دستمال  ینفس

 خودمون چهار نفر که فقط ضرره.  ینداره، الاقل برا ی انجام سر چيعشق ه  یرو بهت گفتم که بدون  نایا-

 نگاهم کرد.  گنگ

 ... یمنظورت... چ-

 لرزانش نگاه کردم.  ی به مردمک ها قيعم

 !ینيحس  ريدونم که عاشق ام  یم-

 دانستن را محكم در صورتش بكوبم.  ن ی. انتظار نداشت بدانم و اد یاز رخش پر رنگ

 ادامه دادم:  ی گفتن سخت بود ول  میدور فرمان سفت شد. برا میرا به رو به رو دادم، دست ها نگاهم

 ام.   یعاشق من و من هم عاشق حام نيحس ريام ن، يحس ريتو عاشق ام ه، يبيعج  زي عشق چ نیا یدون   یم-
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 :دميکه گفته بود، پرس   یبه کوچه ا  دنيرس  با

 شماست؟ ی خونه  کدوم -

 زد!  یم  اد یلرزانش، درد را فر یصدا

 آشنا! اريآشنا بود. بس میبرا حالش

 . دهيدر سف نيهم-

 شد. ادهيو او با گفتن »ممنون« به سرعت پ ستادمیا

رنگ را قاب   د ياطراف در سف  ییبایها به ز چک يبه در خانه اشان شدم. پ ره ي باز کرد و وارد شد، خ د يدر خانه را با کل  یوقت  تا

 گرفته بودند.

دست از    رد،ي م  یمطمئنا نم ی کند، ول  هیبعد و بعد را هم گر یروز ها  د یکشد، شا ی و درد م  زدیر یرا حتما تا صبح اشک م امشب

عشق   یدر قلبش که جا  قيعم یحفره   کی به بعد  ن یدارد اگر او هم مانند من از ا  یتيکند. چه اهم  یم  یکشد و زندگ  ی م ه یگر

 بوده، خواهد داشت؟ 

 رفتم.  رونيو از کوچه ب دم يکش یآه

 ****** 

روح بودند،   یب  یقرمز ول  شیهم آمد، چشم ها ی. وقت امد يدو روز را ن یحرفم زدم گذشت، فدو  یاز آن روز که با فدو یهفته ا  کی

  یها احتماال عوارض همان حفره   نی. ااورديلبش ب ی هر چند کوچک رو یهم نتوانست لبخند  ني حس ر يام ی ها یشوخ یحت

 شده در قلبش است!  یخال

به اتاق   ميزدم. مستق رون يرژ خورده ام نشاندم و از در ب ی لب ها ی رو یبود. لبخند  ليتكم  زيچک کردم، همه چ نهیيرا در آ خود

 ده بود. شروع نش یجلسه هنوز به طور رسم یکنفرانس رفتم. در را باز کردم و وارد شدم، همه حاضر بودند ول 

 . دميرس  ر یکه د  نیمثل ا ونیآقا د يببخش-

 گفت:    یبا چاپلوس  یريبش

 سالم عرض شد خانم مهام.-

 . یريجناب بش داریمشتاق د-
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 اخمو و عبوس بود، نشستم.  اريکه بس یکردم و کنار حام  یمهام است با همه سالم و احوال پرس  کیکه فقط در    یبا همان غرور -

 : د یگوشم کرد و غر  کیمحض نشستنم، سرش را نزد به

 ؟ یجلف تر نبود که بزن نیاز ا پيت-

 به طرفش برگردم، جوابش را دادم:  یآن که حت  یزدم و ب یحرص درار  یلبخند 

ره.  شدنت ندا  یرتيغ یبرا  یکاف  ليالبته به جز پسر عمو، دختر عمو بودن که اونم دل  میبا هم ندار یوقته که من و تو نسبت  یليخ-

 ؟ یگرفت مریآلزا یشد  ريپ

  نیبزنم و چند  ی نگذاشت من حرف  یحت یتالف  د یشا ایحالم را خوب کرد. در طول جلسه از حرص و    شیدندان ها دنیيسا یصدا

و خوردن رژ لبم بود.    یتوانستم بكنم خودخور  یکه م  ی حرفم را قطع کرد و تنها کار ی توجه ی بزنم با ب ی خواستم حرف ی بار که م

 رفتار بچگانه اش را بپرسم.  ليتكان نخوردم تا بمانم و دل میاجلسه تمام شد و همه رفتند، از ج ی وقت

 از حرص گفتم:   پر

 ه؟ ي رفتار بچگانه ات چ نیا ل يبدونم دل شه يم-

 داد:  ی بود، جوابم را م شیکه در حال جمع کردن برگه ها ی حال در

 کدوم کار؟ -

 .دمي کوب  ی لمس زي م یرا رو  مشتم

 کلمه حرف بزنم.   ک یمن  ینذاشت ی تو تمام جلسه حت-

 حالم را بد کرد.  شیسر بلند کرد و نگاهم کرد، تمسخر نهفته در چشم ها باالخره

  یشرفتيپ چي هفت سال ه نیشرکت تو ا  ی ول یباش  د يشرکت مف یو برا  یکه حرف بزن ینذاشتم چون تو هفت سال وقت داشت-

 نداشت.

 . یدون ی تر از من م ش يب یلير نكن که انگار خ رفتا ی طور-

 . ستين یدونم که شك ی تر از تو م ش يکه ب ن یدر ا-

 شدم و لب زدم:  ره يخ شی آخر برگشتم و پر نفرت در چشم ها ی در لحظه  ی سمت در رفتم و بازش کردم ول به
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 ! یکه شرکت رو از دست داد نم يب ی رو هم م ی روز-

 حرص درونم بخوابد. د یشا دم، يرفتم و در را محكم به هم کوب رون يسراسر تمسخر بدرقه ام کرد. ب  یبا نگاه تنها

 شود.  یقابل تحمل تر م ريبه روز گنده اخالق تر و غ  روز

 رفتم و بدون در زدن در را باز کردم.  ن يحس ريسمت اتاق ام به

کنند و    یدر، سر بلند م  یگرد شد. هر دو با صدا میچشم ها د،یگو یبه او م  ی زيچ تيکه با عصبان یو حافظ   نيحس ري ام دنید با

 تر شد. یعصب دنم یحافظ با د دند،یمرا د

 ؟یکن  ی م ی جا چه غلط ن یتو ا-

 شدند. ینم ن یگرد تر از ا  میخوردم و شوکه شدم. چشم ها جا

 طور حرف زدن؟  نیو ا حافظ 

 :  می توانستم بگو تنها

 شده؟  یچ-

 داد و با اخم گفت:   ه يتك  زيبه م  نيحس ريام

 صبا؟ ی از رابطه امون بهش نگفت یزي تو چ-

 برگشت.  نيحس ريشوکه به سمت ام حافظ 

 رابطه اتون؟ -

 : د يزل زد و پرس  میبعد در چشم ها و

 ه؟ يچ گه يم ني حس ريکه ام ی خزعبالت نیا-

زود   ای ریاست، د  ریاجنتاب نا پذ  گرانی د  یواکنش ها  دنیموضوع و د  نی. گفتن استيجا چ نیآمدنش به ا لي دل دم يفهم تازه

 افتاد.  یباالخره اتفاق م

 جوابش را دادم:  خونسرد

 . ید يقرار بود بهت بگم که خودت فهم م، يکه با هم  هي مدت نيحس ر يمن و ام-
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 زد.  ی از سر ناباور یپوزخند 

 شما دو تا حالتون خوبه؟   ن؟يباهم-

به آن   قيعم  یدر آورد و با فندک روشنش کرد و پك یگاريس  نيحس ري دادم. ام  ه يتك  زيم  به نيحس  رياتاق را بستم و کنار ام در

 زد. 

 خواستم.  ی م یمن صبا رو قبل از حام  یدون یخودت که م  ه؟ياشكالش چ-

 صبا؟  یتو دوستش دار -

 اندازد!  یکند. کنتر هم نم ر يدر گلو گ ستي گفتم، دروغ که حناق ن  دروغ

 آره، دوستش دارم. -

  ؟یشد  ني حس ر يعاشق ام یاومد حس کرد  ی تا حام ؟ یمن رو خر فرض کرد ؟ یبهش عالقه مند شد  هو یحالت خوبه صبا؟ -

 کنه.  ی هر سه نفرتون رو خراب م ی که زندگ  یصبا، لجباز یکن  ی م ی لجباز  یدار

 در هم رفتند.  میها اخم

 رو خراب کنه؟  شيزندگ داره که بخواد    یچه ربط   یبه حام ر يازدواج من و ام-

 رفت، زمزمه وار گفت:   یکه عقب عقب م   یبه تاسف تكان داد و در حال یسر

 تو برف.   یسرت رو مثه کبک کرد -

  یکرد، پ  ینگاه م  وار ینگاه کردم، همان طور که به د ن يحس ريو به ام دميکش  یرفت. هوف بلند  رونيبعد پشت کرد و از اتاق ب و

 زدـ ی پک م گارش يبه س  ی در پ

 ؟ یا افه يچرا تو ق  گه یتو د-

  ی قيمن با لذت نفس عم د، یآ یبدشان م  شیکه از بو ه يداد. بر خالف بق  رون يرا در صورتم ب  گارش يطرفم برگشت و دود س  به

 .دميکش

 . یبه من حواب مثبت بد  ی با حام یبه خاطر لجباز  ی خوا ی منم با حافظ موافقم، که م ی دونم چرا ول ینم-

 ؟ یباهام ازدواج کن  ی خوا ی پس چرا هنوزم م ی دون ی اگه م ن، یآفر-
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 آمده از شالم را لمس کرد.   رونيب ی مو  تكه

 چون عاشقم.  -

 شد!  یزد، ترسناک م  ی طور که از عشقش حرف م نیکردم. ا نگاهش

 .یمن رو دور بزن  یبخوا ای ی فكر کن  یبه احوالت اگر بعد از ازدواجمون به حام ی وا ی ول ،ی ول-

 و گفتم:   دمیآمد. خند  رون ياز دستش ب  میو تكه مو دم يرا عقب کش سرم

 .ريحرفا نترسون ام ن یمن رو با ا-

 تا با آقا جون حرف بزنم.  ام يامروز م ی. راستیکه بترس  نه یعاقالنه اش ا-

همه   نیا  یاز ک  ؟یدار  یخواستگار لاياون وقت خ یهم واسه کارم برنداشت ی قدم ی رفته، تو حت ادت یکه قرارمون  ن یمثل ا-

 ؟ یزرنگ شد 

 پاک کردم.  یسر شانه اش را از غبار فرض یشینما و

 .یآم خواستگار ی کار انجام شد، م ی . وقتستين ی مشكل ،یخوا ی طور م ن یباشه، اگه ا-

 پس زود تر کارت رو شروع کن.-

 نشست.  یصندل ی و رو زيتكان داد و رفت پشت م یسر

 . ینيبش ی سرعت بر نیحاال نگفتم که به ا-

 صورت عبوسش نشست. یرو  ی لبخند  باالخره

 برو سر کارت بچه. -

 را در کاسه اش گرداندم. میها چشم

 .ريمن نگ  یآدم بزرگ ها رو برا افه يقدر ق  نیا ر، يام یسال بزرگ تر  کی خدا! تو فقط  یمحض رضا-

 ساله.  کی سالم خودش  کی-

 ن رفتم، خاتون اصرار داشت امروز زود برم خونه. . م یزن  یحرف خودت رو م-
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 کرد، گفت:   یم  پیرا تا یز يبود و داشت تند تند چ توريطور که سرش در مان همان

 آد.   یخوشم نم ادیبهت بخورونه. من از زن الغر ز یز ي خوبه، اگه خاتون بتونه چ-

 کردم و گفتم:    یکج  دهن

 .ستيمهم ن اد ینظرت هم ز-

و به سقف زل   دم يچرم دراز کش ی کاناپه  یکرد. به اتاقم رفتم و رو  ی م ی نيسنگ  م یرو ی حس فدو یرفتم. نگاه ب  رون ياز اتاقش ب و

 داد.    یصدا م  یدر پ ی بود که پ ییسايمانند ناقوس کل  نيحس ري زدم. جمله ام

 "آد یخوشم نم ادیمن از زن الغر ز"

 ازدواج کنم؟  نيحس ريبا ام یرا فراموش کنم و به زود   ی حام د یبا یجد  ی جد  یعنی

حال   نيو در ع دوارم يمنِ احمق هنوز به بازگشتش ام  یسخت است. ناراحت کننده است ول می از او برا دنيدست کش ؟یحام پس

 از او متنفرم و در صدد انتقام. 

 . دميصورتم کش یرو  یهمه تضاد، دست  نیاز ا کالفه

 برد.  ی م ی هستم که باد او را به هر جهت ی طوفان زده ا یکشت مانند 

 را قاب گرفت. میاحساساتم، چشم ها ی از سردرگم میها اشک

 بد چه کنم؟!  یحال روح نیافكار آزار دهنده و ا نیدانم با ا ینم

 برسان.  تياحساسم را به ساحل امن  ی تو مرا نجات بده، کشت ایخدا میتوانم بگو  یم تنها

 رفتم.  رون يبرداشتم و از اتاق ب زي م یرا از رو  فم يهمان حال ماندم و بعد بلند شدم و ک را در یساعت کی

 خلوت بود و همه رفته بودند. سالن

 شدم.  نيرفتم و سوار ماش   نگي تفاوت به سمت پارک یب

 ام را زدم و به طرف عمارت راه افتادم.  یدود   نک يع د،يتاب  یم  میبه چشم ها مي که مستق  یآفتاب داغ از

 به خاتون قول داده بودم زود تر بروم، چقدر هم که به قولم عمل کردم.  مثالً

 کنم و همراهش زمزمه کردم:  ی م ی هفته به آن گوش داده بودم را هزار باره پل نیکه تمام ا یآهنگ 
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 عشق!   یا  یمهربون-

 عشق! ی ا ینينازن

از عشق   یبوده. فقط کم  ز يام جنگ و ست ده یکه او د ی زير هم که عشق مهربان است، تنها چلبم نشست، چقد   یرو  یپوزخند 

 تواند خوب باشد. یرود عشق هم م  ی م ادم ی ی ام، آن هم آن قدر دور و آن قدر کم که گاه ده یرا د نيمهربان و نازن

عمارت گوش دادم و با خاموش   نگ يدر پارک  نياش کردم، دوباره و سه باره، تا پارک کردن م  یتمام شد و من دوباره آن را پل آهنگ

 آهنگ را نخواند.  گریباالخره ضبط د  نيکردن ماش 

 حوصله دارد با او سر و کله بزند؟  ی.  ک دميام کوب یشانيحافظ افتادم، کف دستم را آرام به پ ادیشدم و تازه  اده يپ نيماش  از

 محض وارد شدنم به ساختمان عمارت خاتون دلخور به سمتم آمد.  به

 مادر!  ی چقدر زود اومد -

 . دميرا بوس  شی کردم و محكم گونه ها بغلش

 لبم را گاز گرفتم.  یشرمندگ با

 رفت.  ادم یبه خدا  د يببخش-

 آغوشم جدا شد. از

 ذاره؟ ی ام م گهید ی زايچ یآره واال مگه کار خونه وقت برا-

 . مي رفت ه يو دست دور شانه اش انداخته و به سمت بقکردم    یا خنده

 شه.  یتكرار نم گهیبار بود، د ک ی ن يهم ،یجور  نینگو ا-

 ام؟ يامروز زود تر ب  ن یچرا دستور داد ینگفت حاال

 گفت:   د يو نا ام  د یرا گز لبش

 رفته تولد سبحانه؟  ادتینگو -

 . ستادمیو از حرکت ا د يلبم ماس  ی رو لبخند 

 نبود اصال. ادمیتولد سبحان؟ -
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 گفت:   یناراض

بهونه است، هم تو هم اون بهونه   ني. هر سال همنیبردن کدورت ها بردار نيواسه از ب  یقدم  نیخوا یشما خواهر و برادر اصال نم -

 نبود.  ادمی یوا  ی که ا د یاريم

که امروز   نی . مثل ادميکش  یرفت. پوف کالفه ا  ه يداشت و جلو تر از من به سمت بق  ی شانه اش بر م یدستم را از رو  ی دلخور با

  یو آقا بزرگ و خاتون و حافظ که همگ  یسبحان و حام نم؟يکه شدم، ماندم بروم و کنار که بنش  هيبق  ک یاست. نزد یاريروز بد ب

 آخر چقدر من طرفدار دارم؟  گرفت،در قهر بودند. خودم هم خنده ام 

 نشستم. نشاني ناپه نشسته بودند رفتم و بکا ی و عمو حامد که رو  یكيسمت زن عمو ن  به

 د؟ یخوا ی دختر خونده نم-

 عمو با خنده گفت:   زن

 چرا که نه! -

 را در بر گرفت.  میحامد شانه ها عمو

 ن؟ یکه همه ازت کفر ی کار کرد  یباز چ-

 چه؟  ی داند برا  یکردم، اما خدا م  یخود حس م ی را رو ی حام ینگاه حرص ینيسنگ 

 را درشت کردم و گفتم:   میتوجه به نگاهش چشم ها یب

 من و سبحانه. ی عمو، هنوز در تالشه حسنه کردن رابطه  یشناس  ی خاتون رو م ؟ ینه، چه کار-

 :  دميپرس  ینكند، فور  دايکش پ  نیتر از ا  شيکه موضوع ب  نیا ی برا و

 کجاست؟  ه يهان یراست-

 فت:  سر چاقو زده و به طرفم گرفت و گ یبيعمو تكه س  زن

 تولد با اون بود.  ک يتو آشپز خونه است، ک-

 بلند شد. فون ی زنگ آ یرا از سر چاقو جدا کردم و در دهان گذاشتم. همان موقع زنگ صدا بيباال انداختم و با تشكر س  ییابرو

 نشسته بود، گفت:   یرو به حافظ که تنگ سبحان و حام  خاتون
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 برو در رو بزن، خواهرت اومد.-

و    یاس ی ریحر ز يشوم کیرا با  م یبلند شدم و به اتاقم رفتم و لباس ها یبا غرولند بلند شد و رفت در را بزند. من هم با تنبل  حافظ 

  م یب هارا به ل ی بستم و رژ زرشك م یمو ها  ی رنگ را مانند تل رو یاس یرا هم باز کردم و ربان  میعوض کردم. موها یساپورت مشك

  ی خم شده بود و خامه را رو ز يم ی رو یبا چنان دقت و تمرکز ه يزدم و از اتاق خارج شدم و به آشپز خانه رفتم. در آشپز خانه هان

 شكافد. یاتم م  یکه انگار هسته    ختی ر یم  کيک

 چقدر مشغول! -

 . د یاز جا پر میصدا با

 ؟ یآروم تر اعالم حضور کن ی تون ی نم ؟یشد چ ی خراب م ک يک  یاوهون هی  ی اهن ه یخدا نكشتت صبا، -

 بردم، گفتم:    یم  کيکه دستم را سمت ک  یو نشستم. در حال دم يکش رون ي را ب یصندل

 .ستميبلد ن نینه واال، بهتر از ا-

 دستم زد.    ی رو محكم

 دست شكمو کوتاه. -

 رفتم.  ش یبرا یآن قدر محكم زد که دستم قرمز شد. چشم غره ا   دم،يرا عقب کش دستم

 شعور داشته باش آروم تر بزن. كم یدستت مثه گرز رستمه، -

 است، جوابم را داد:  کيک  یکه دوباره سخت مشغول خامه کار  ی حال در

 . یرو بزار کنار تا کتک نخور  ییشكمو-

 برداشتم و خوردم.  میاز ظرف رو به رو  یی گردو  تكه

 ه؟ ی خبر گميم-

 : د يرس  یبلند کرد و با کنجكاو  سر

 ؟ یچه خبر -

 تو و سبحان.  نيب-
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 کرد، صورتش به سرعت از خجالت قرمز شد و با من و من گفت:   هول

 ؟ یشد  وونهیبرو... بابا... د-

 . هیپس خبر-

 و مسلط تر از قبل جوابم را داد.  د يرا درهم کش شیها اخم

 نزن. یحرف الك -

 گردو به دهان انداختم. گرید  یا  تكه

 فهمه.  ی هم که باشه م یهر آدم خنگ  ،یلي خدا وک نیيتابلو  یل يخ ه؟ي چ یحرف الك -

 خجالت گفت:   با

 شلوغش نكن، تازه چند وقته بهم گفته. -

 . دمیخند  یخوش حال با

 نگفتم.  ی الك ی د ید ؟ ید ید-

 اش گذاشت. ین يب ی را رو انگشتش

 . یهمه رو خبر کرد س،يه-

 . دمشيشدم و بوس  بلند 

 نشه. ی عشقتون مثه عشق من و حام دوارم يمبارکت باشه. ام-

 . نگاهش متاسف بود.  ستادیاز حرکت ا میدر قاب در، پا ها ی حام دنیبا د ی بروم ول رونيعقب گرد کردم که ب و

عمه   ییرایرفتم. در پذ  رون يکنارش زدم و ب  یخواستم. با تنه ا  یخواستم. عشق و محبتش را م  یتاسف در نگاهش را نم نیا من

 . د يخالصانه محكم در آغوشم کش یبا محبت شهيمانند هم دنم یبه محض د رايحم

 عمه جان؟  یخوب-

 . دمياش را بوس  گونه 
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 ؟ یخوبم عمه، تو خوب -

 خوبم فدات شم.-

 . دميرا در آغوش کش وا يدست دادم و ه  را يشوهر عمه حم ی عل ريآغوشش جدا شدم و با عمو ام از

 صبا جونم؟  یخوب-

 . ختمی بلندش را بهم ر ی ها یچتر

 . یالغر کرد یبا کنكور؟ حساب یمن که خوبم، تو چطور -

 . د يکش ی حسرت زده ا آه

 دست رو دلم نزار که خونه. -

 نشست. ی و او هم کنارم رو نشستم

 چرا؟-

 آرم.  ی نم یرشته ا چ يزنه من ه یکه مشاورمون از کنكور حرف م ی جور نیا-

 برداشتم و بازش کردم، گاز اول را زدم.  ز يم ی از رو یشدم و موز خم

 گن.  یم نایطور که ا ن ینه ا یکنن. مهم و سخت هست ول   یگندش م ی ادینترس بابا، اونا فقط ز-

 زد. یخنده چشمك با

 رو ول کن.  نیحاال ا-

 در گوشم گفت:    آهسته

 عكس دوست پسرم رو نشونت بدم؟ -

 سرفه افتادم.  کرد و به  ري گ م یدر گلو  موز

 .د ي هم با هول به کمرم کوب وايه

 شد صبا؟  یچ ی وا-
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 دستم داد و با خنده گفت:    یآب  واني ل ی عل ريام عمو

 ؟ یگفت که شوکه شد  ی دختر چ نیباز ا-

 که تازه باال آمده بود، گفتم:   یرا خوردم و با نفس آب

 . یچيه-

 با حرص ادامه دادم:  وا يآرام در گوشش ه و

 .نمشيبب-

و پنج   ستيب د ینداشت شا یسن ی و اخمو بود ول یمشك  یبا چشم و ابرو  یاش را در آورد و عكس را نشانم داد. پسر ی گوش  ی فور

 ساله داشته باشد، دو سال کوچک تر از من. 

 ن؟ی به من برده. کجا با هم آشنا شد  تیا قه ي خوبه، خوش سل-

 گفت:   ی جانيشور و ه با

 . ارمونهیو کالس کنكور، استاد ت-

 گفتم:    یبود، نگاه کردم و حرص وستهيو سبحان پ ی که به جمع حافظ و حام  نيحس ر يام به

 . نيحس ريخاک تو سر ام-

 گرد شد. شیچشم ها شوکه

 ؟ یکار به داداشم دار  یچ ؟ یچ یوا برا -

 و اون خبر نداره. ی عرضه است، تو دوست پسر دار یبس که ب -

 گرد تر شد.   نیاز ا گرید شیها چشم

 ؟ ی کرد ی ازش تعرف م یتو که االن داشت-

 نازک کردم.  شیبرا یچشم پشت

قدر ساده نباش، بعدشم االن سن  نیباشه. ا یاون آدم خوب  ایشه که کار تو درست باشه و   ینم لي دل  ی خوبه ول افش يپسره ق-

 .ستيکار ها ن نیواسه ا یمناسب
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 شد.  زانیآو شیها لب

 رل زدن.  همه دوستام ی ول-

 مهربان گفتم:   ی ول تیگذاشتم و با جد  ش یبازو یرا رو  دستم

وسط   نیا  یاالن که احساس جد  ني. هموايخوام ه یهر چند کار اونا هم غلطه، من که بد تو رو نم ؟ یکار به اونا دار یتو چ -

 . یوقت دار  یبه همش بزن. هنوز کل  ستين

 گفت:   ناراحت

 باشه.-

 مطمئن باشم؟ -

 .د يو لپم را بوس  د یخند 

 مطمئن باش مامان بزرگ. -

به   وايدر سن ه ی پا افتاده بوده. هر چند دختر ش يپ یانگار عالقه ا   یقبل ناراحت بود، جد   نيم ک ی نينه انگار که تا هم انگار

جز آن   وايكر هکه خدا را ش  د یايب  شيعالقه پ ی تعداد معدود یبرا د یشا ست، يدر کار ن  یعالقه ا یرود ول ی م جاناتي ه نیدنبال ا

 هنوز زود است. یاو عاشق  یبرا  ست،يمعدود ن  یدسته  

  شيو خنده همراه  یشروع به خواندن تولدت مبارک کرد و همه با شوخ یرا آورد. حافظ با لودگ کي افتخار داد و ک هيهان باالخره

 کردند، همه به جز من!  یم

تر    شيحسادتم را که نه ب هي کرد. نگاه پر محبتش نسبت به هان یرا نگاه م  ه يسبحان نگاه کردم که همه تن چشم شده و هان به

 و نگاهم را از سبحان گرفتم.   دم يکش ی طور نگاه نكرده. آه نی. سال ها است که مرا اختيانگ  یحسرتم را بر م 

ابرو گفت که پشت سرش بروم و خودش به   یکرد، زدم. با اشاره   ی م م که با موشكافانه نگاه ني حس ر يبه ام ی تصنع ی لبخند 

است رفت. من هم پشت سرش رفتم، همه دور سبحان جمع شده   یبهداشت س یبه سرو ی کنار آشپز خانه که منته  یسمت راهرو

 کرد.  ی نگاهم م ني که خشمگ  ی متوجه ام نبود البته به جز حام ی بودند و کس

 تفاوت از نگاهش گذشتم و رفتم.  یب

 دادم.  ه يتك وار یراهرو به د در
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 شده؟  یزيچ-

 بپرسم.  یاز تو که بد خلق د یدونم با ینم-

که بود،   یبه هر سخت  یآمد ول یو روشن راهرو ترسناک شده بود، نگاه کردم. بغض با هر نفس باال تر م  ک یصورتش که در تار به

 مقاومت کردم. 

 دانست بغض دار است، جوابش را دادم:  ی هم م یکه خفه بود و هر احمق ییصدا با

 . ستين میزيچ-

 :د يکرد و مهربان پرس  م یرا بند بازو دستش

 ه؟يشد به سبحان و هان تیحسود-

 نه... من... سبحان...  -

 .د يشكست و او نرم در آغوشم کش بغضم

 افتادم و با هق هق گفتم:   هی آغوشش به گر در

 کنه.   ی... کار... رو... منی.. تنگ... شده... چرا... داره... با... من... ادلم... براش.-

 سرم را نوازش کرد و زمزمه وار گفت:   آرام

 آروم، آروم باش.-

 من دلم براش تنگ شده. -

 .یبردار ی قدم د یبا ی دونم ول  یم-

 کرد.  ز یمرا سر ر  دوشم بود و سبحان هم  یرو  یاد یز یامروز فشار عصب  دند،یبار ی وقفه م  یب میها اشک

 تفاوته.   ی. همش بستميمن براش مهم ن-

 . دميکوب ن يرا پاک کردم، مانند بچه ها پا به زم میآمدم و اشک ها  رونيآغوشش ب از

 قهر رو شروع کرد.  نیآد، اون ا یازش بدم م -
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 و با لبخند گفت:    د يکش سميخ ی مژه  یرا رو  شستش

 . یقهر رو تموم کن   نیا د یو تو هم با-

 اگه پسم زد؟ -

 باال انداخت. یا شانه

 . یستيوجدانت ن  ونیو الاقل مد   یتالشت رو کرد -

 تمام گفتم:   ی تكان دادم و با غد  یسر

اگه از   یاگه صد سال طول بكشه، حت یبرگرده، حت  د یآد؟ اون قهر کرد، خودشم با یغرورم بشكنه وجدان به چه کارم م  ی وقت-

 .  رميبم شيدلتنگ 

سرخ بودند و صورتم متلهب   یکم میبه خودم کردم. چشم ها ینگاه  ییروشو ی  نه یرفتم. از آ سی کنارش رد شدم و در سرو از

  رون يکه ب  سیبود. چند مشت آب خنک به صورتم زدم و ناچار با چند دستمال خشكش کردم، حال صورتم بهتر شد. از سرو

نشستن   ینقطه را برا نیتر  ینشسته بود. من هم به سالن رفتم و گوشه ا  هي بق ر در راهرو نبود. حتما رفته و کنا  نيحس ري آمدم، ام

 . همه مشغول عكس گرفتن با سبحان بودند. دمیبر گز

تک مبل   ی توجه به اطرافش همان طور که رو ی نگاه آقا جان باعث شد به طرفش برگردم. ب ین يسنگ  دم،يکش  یباره آه هزار

و    اوردميتاب نگاهش را ن ی نگاهش کردم ول رهيخ یکرد، من هم با دل خور  ی نگاهم م قيمجلس نشسته بود، عم  یباال یطنتسل

 . افتهين نيهم تسك وز در کتاب خانه هن شی برگردانم. زخم حرف ها ی رو

از بشقاب   یكیه طرفم آمد. را برداشت و ب کي دو بشقاب ک ه يکردند. هان م يرا تقس کي دست از عكس گرفتن برداشتند و ک باالخره

 به بشقابم کرد.  ی و با چشم اشاره ا شیپا ی من گذاشت و کنارم نشست. بشقاب خودش را گذاشت رو ی ها را جلو

 چه کرده.  ی هان نيبخور بب-

  ادش یز ینیريش   ی داشت ول یسر چنگال زدم و خوردم. انصافاً طعم خوب  ک يک  یزدم و بشقاب را برداشتم و تكه ا  یزورک  یلبخند 

 کند.  نیر يهم نتوانست کام تلخم را ش 

 خوشمزه است.-

فارغ و آزاد مشغول درس خواندن و وقت   ه يکندم، هان ی که من در کار خانه جان م یی هم خوشمزه باشد. روز ها د یبا  البته

 بود. یه دوز و ترم   یاطيو خ یآشپز   یگذراندن در کالس ها
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 ؟یناراحت-

 را به چپ و راست تكان دادم.  سرم

 ناراحت باشم؟  یچ ی نه، برا-

 گذاشت.  مانیجلو زي م ی را رو كش يشده از ک یباال انداخت و ظرف خال ییابرو

 ؟یچ  ی برا ، یکنم دمق و ناراحت ی حس م ی دونم چرا ول ینم-

 گفتم:  ناچار

 کنه.   یسرم درد م كمی-

 . د یدو  سیدر چشم ها ینگران

 قرص بهت بدم.  ی خوا ی م -

 . دميام کش یشانيبه پ یدست

 خورم.  یخواد، جشن که تموم شد خودم م  ینه نم -

  ی خشک و خال کی بازشان کرد و من هم ناچار جلو رفتم و مانند هر سال تبر یرا دادند و سبحان با خنده و شوخ شانیکادو همه

 تكان داد.   ی توجه سر  یگفتم و او هم ب 

کردند و رفتند. به محض رفتنشان از جا بلند شدم تا به اتاقم بروم   یو خانواده اش خدا حافظ  رايجشن تمام شد و عمه حم باالخره

 کرد.   خكوبمي آقا جان م یکه صدا

 باهات کار دارم.  ن،يبش-

 و منتظر نگاهش کردم.   نشستم می سر جا ده؟ید م یبرا ی بار چه خواب ن یدانم آقا جان ا  یحواسشان را به ما دادند. نم همه

 : د يپرس  یخشك با

 گفت؟ ی م یی زايچ کیحافظ -

استرس   ی دانم چرا ول  یگفته باشد. نم یز يشود که به آقا جان چ یبرگشتم و به حافظ که خونسرد بود، نگاه کردم. باورم نم تند 

 . ختیبه جانم ر
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 .دميخشكم کش ی لب ها  یرو  زبان

 گفته؟  یچ-

 کرد و پر اقتدار گفت:   ک یرا بار شیها چشم

.  یکن  رونيرو از سرت ب نيحس ريپس بهتره زود تر برم سر اصل مطلب. بزار بهت بگم فكر ازدواج با ام ی دون ی خودت بهتر م-

 . یزارم باهاش ازدواج کن  یباشه بازم نم ن يزم  یکره   ی مونده  ی تنها مرد باق نيحس ر ياگه ام یحت

نگاه   یرو  یحت  د،یبگو ی زيکردم در جمع چ  یخودم را نباختم. فكرش را نم ی ناباور همه بلند شد. از صراحتش جا خوردم، ول نيه

 را ندارم.  ه يکردن به بق

 ه؟ يچ لش يدل-

 . یبهش ندار ی دونم تو هم عالقه ا ی خوره. خوب م ی اون به درد تو نم-

 حرص گفتم:   پر

اش رو همه   جهيبار به خواسته اتون تن دادم و نت ک یتره، من  یازدواج باهاش جد  یبرا  ميتصم  ن یاتفاقا چون شما منع کرد-

 دونم.   یبار به خواست خودم جلو برم، من صالح خودم رو بهتر م نیخوام ا ی. م دنید

  شیرفتم و از کشو  یقفل کردم و به سمت پا تخت  در را دم يبه سمت راه پله ها رفتم. به اتاقم که رس  یبدون نگاه کردن به کس و

خوردم را از کاور در آوردم و نصفش کردم، نصفش را با پارچ آب گرم   یم  یواشكیکه در مواقع مانند حاال   یازپامیقرص د ی بسته 

 بعد در کاورش گذاشتم.  یدفعه    یرا برا گریخوردم و نصف د ی پا تخت ی رو

سر خوردند. انگار همه با من سر   نیيچشم به پا یآرام آرام از گوشه  میو بعد اشک ها دم يتخت طاق باز رو به سقف دراز کش ی رو

رسم   یباور م ن یکرد. کم کم دارم به ا یمحل یب  یخاتون که تمام مدت مهمان ی آقا جان، حافظ، سبحان و حت ،ی جنگ دارند. حام

 است.  یواقع ی بچگانه ول یدارد. فكر  زيبا من سر ست  ايدن  نیاضافه هستم. ا یهمه موجود  یکه برا

  یبا او هم ازدواج نم ن، يحس ريام یکنم. اصال گور بابا  یروم و پشت سرم را هم نگاه نم یعمارت م نیکارم تمام شد از ا ی وقت

کند.   ی در حقم لطف م ندارد و تازه  یتياهم م یهم برا نیاست که مرا بكشد که ا ن یا اورديکه بخواهد سرم ب  ییبال نیکنم. بدتر 

 !ستين یکه رنگ  یاهيباالتر از س 

  اليو خ ایرو  ن يکه سرزم د یرفتم شا قيعم ی هم گذاشتم و به خواب یشدند را رو یتر م  نيرا که هر لحظه سنگ  سم يخ میها پلک

 باشد. یبهتر یجا
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 گذشت.  یم  یوار و تكرار  ن ينداشت و روت یزمستان یخبندانی بر خالف فصل گرم تابستان کم از   میهفته گذشته و روز ها کی

خواست   ی دلم م یاست ول  ی شوم. کار بچگانه ا یصبحانه و شام حاضر نم ی هم برا زي زنم و سر م  یدر خانه حرف نم  یکس با

 نازم را بخرد.  یکس

به اتاق   د یبا ل يدل نياست و به هم ی اولش هم در ساعت کار ی ود و جلسه ب ی سندگیکارگاه نو  کیدر  ی سینام نو دم يکار مف تنها

 هفته را با او به صفر رسانده ام. کی نی در ا م یکه برخورد ها  یکس رم، يبگ  یبروم و مرخص یحام

 :  دميمن بود، پرس  ه يشب ار يروز ها حال و روزش بس ن یکه ا ی رفتم و از فدو رون ياز اتاق ب یتینا رضا با

 هست؟  ریتو اتاق مد   یکس-

 نه. --

 پس بهش بگو که باهاش کار دارم. -

 گفت:   ی را بر داشت و به حام یگوش 

 خانم مهام باهاتون کار دارن. -

 دستگاه گذاشت.  یبا گفتن چشم تلفن را رو  ی از آن طرف خط در جوابش گفت و فدو ی زيچ یحام

 . نیبر نيتون  ی گفتن م-

  یتو« حام ايبه در زدم و با »ب یدم مستحكم باشند به طرف اتاقش قدم برداشتم. تقه اکر  ی که سع ییتكان دادم و با قدم ها یسر

 که قبال متعلق به من بود!  یی وارد اتاقش شدم. جا

 اشاره کرد.  ز يم ی رو یگذاشتم. به برگه    زش يم  یرا رو  یمرخص یرفتم و برگه   زش يطرف م  به

 ه؟ يچ نیا-

 به خودت زحمت بده و برش دار. -

 اکراه برگه را برداشت و خواند. با

 ؟ یخوا ی م ی مرخص-

 ست؟ يآره، معلوم ن-
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 بودند.   طانيبر خالف لحن خونسردش ش  شیداد، چشم ها  هي چرخانش تك ی صندل به

 بدم.  ی تونم بهت مرخص ی متاسفانه نم ی ول-

 چرا؟-

 ات.  یمرخص  ی برا ار يموجه ب ل يدل-

 کرد؟  ی م یشد، داشت با من باز ی نم باورم

 را در حدقه گرداندم.  م یحوصله چشم ها یب

 برم.  د یمن کار واجب دارم و با ؟ یکن  یمثه بچه ها رفتار م  ی چرا دار ارم؟يموجه ب ليمگه مدرسه است که دل -

 ؟ یواجب  یچه کار-

  ز ياگر بخواهم با خود صادق باشم از نگاه تمسخر آم یول ستين ی. هر چند که کار زشتمیبگو یکه به کس  دميکش ی م خجالت

 ترسم. یم  گرانید

 گرفتن بودم.  ی شد و من هنوز لنگ مرخص ی کالس شروع م گر یساعت د کیبه پا کرده و به ساعتم نگاه کردم،  پا

 انداختم و ناچار گفتم:   نیيرا پا سرم

 برم.  د یت، بااس  گهیساعت د کی اولش  یثبت نام کردم و جلسه   ی سندگیکارگاه نو-

 .افتادي ن یاتفاق چيه ی مسخره کردنم بودم ول ا یقهقه اش و  یصدا دنياسترس منتظر شن پر

  ی کاوشگر و کم ی گاه چانه اش کرده و با نگاه ه يگذاشته بود و دستش را تك ز يم ی سر بلند کردم، هر دو آرنجش را رو کنجكاو

 کرد.  یپر محبت نگاهم م  یفقط کم

 و توهم من؟  اليخ ی زاده   ایبود  ی نگاه پر محبتش واقع نیدانستم ا ینم

 چند وقت مهربان گفت:   نی باز کرد و بر خالف تمام ا لب

 . یست ين ییبرو فقط ساعت کالسات رو بده که بدونم چه زمان ها  ی. هر موقع کالس داشتیبر  ی تون ی خوبه، م یليخ-

 زدم.  یلبخند  ش یمن هم متقابال به رو بزنم.  ه یو کنا  شيکنم و ن یبار را نتوانستم نا مهربان نیا

 ممنون. -
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 زد.  ی گرفته بود و شاد م تم یام بعد از مدت ها ر چاره يزدم. قلب ب رون يبالفاصله عقب گرد کردم و از اتاق ب و

قم رفتم  داد، با عجله به اتا  ینگاهش آزارم م ی نيکه سنگ  ی نگاه کردن به فدو ی داغ و ملتهب و احتماالً گل انداخته ب  ییگونه ها با

 به کالس نرسم.   ر یشدم و حرکت کردم تا د نيرفتم و سوار ماش  نگ يرا برداشتم و با عجله تر به پارک فم ي و ک

 د يچيپ نيماش   نيشاد خواننده در کاب یبرسم. صدا ی کردم تا به آهنگ شاد ی را روشن کردم و ترک ها را دانه به دانه رد م ضبط 

 کردم و به سمت آموزشگاه راندم.   ادیکه در خود دارشتم سرعت را ز ی و من با شور

 کردم. ی در خود حس م  یکالس شوق و ذوق فراوان  نیا یبرا

که    دمیرا د یشدم. داخل آموزشگاه که شدم همان اول کار منش  اده يآموزشگاه پارک کردم و با عجله پ  یرا جلو  نيماش  دنميرس  با

 آمد.   رون ي از اتاق ها ب یكیاز 

 : دميسمتش رفتم نفس زنان پرس  دنشید با

 کالس من کجاست؟  ی سالم. خانم حسن -

 رو زمان حساسه.   یل يکه؟ استادتون خ ی کرد ر یسالم گلم، د-

 تكان دادم.  ی سر شرمنده

 کالسم کجاست؟  ني اومد، نگفت ش يبرام پ  یکار-

 دوم در سوم از سمت چپ.  ی کالست طبقه -

 گفتم و به سمت پله ها رفتم.  « ی»ممنون

 به در زدم.  ی لرزان تقه ا یبا دست دميدر کالس که رس   به

 که به زور جا در کالسش رزرو کرده بودم، گفتم:   ی زدم و به استاد یگفت و در را باز کردم. لبخند   د یيزنانه بفرما یصدا

 .رميخوام واسه تاخ یسالم. عذر م-

 تكان داد.  ی زد و سر ی سر حال لبخند 

 .ستين ی اوله مشكل یچون دفعه   زم،یسالم عز-
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چانه زدم و با   ر یرو ز م یدادن کرد. دست ها  حينشستم. استاد هم شروع به توض ی خال یصندل ن ياول ی گفتم و رفتم رو  ی اجازه ا با

  م يزندگ ی نهال تازه کاشته شده  یشد و پا  یم  یگفت و هر کلمه اش آب  ی استاد گوش دادم. او م یبا نشاط به صحبت ها  یتبسم

 شد. ی م خته یر

 که ضربه را زده بود، برگشتم.   یخورد. به طرف کس  میبه پا ی دور و برم غافل و محو استاد بودم که ضربه ا از

 بله؟ -

 بود.  زی لب ر  اهشيدرشت و س   یاز چشم ها طنتيش 

 ؟ ی استاد رفت یتو بهر حرف ها یليخ-

 برم. ی آره، از حرفاشون لذت م-

 را جلو آورد.  فش یزد و دست ظر یچشمك

 ؟ یتو چ داست،یاسم من آ ،یخ يفعال استاد رو ب-

 را فشردم.  دستش

 ؟ یندار  یمنم صبام. معلومه عالقه ا  ت،یيخوشبختم از آشنا-

 گفت:    دایرو به آ ز يت یاستاد به عقب برگشت و با نگاه د، یبگو یز يکه چ ن یاز ا قبل

 کار کنم دختر؟  ی شادفر، من از دستت چ ی زن ی ر دفعه هم نظم کالس رو بهم مو ه ی هر وقت که تهران کالس دارم تو هست-

 . د یلبش را گز دایآ

 تهرانتون صفا نداشت استاد. ی اگه من نبودم که کالسا-

 کرد.  یاخم استاد

 حواست رو بده به حرفام. -

 را به همراه داشت. دای آ  ی  دهيکش  شیکارش ا نیداد. ا  حيدوباره پشتش را کرد و با پرژکتور مطالب را توض و

به طرفش پرتاب کرد که   ی داد، استاد چشم غره ا رون ينگفت و به محض اتمام کالس نفسش را پر صدا ب ی زيتا آخر کالس چ دایآ

 بلند شدم.  یصندل یرا برداشتم و از رو  فينكرد. ک  یهم توجه دایالبته آ
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 ؟ی ايسختته و برات خسته کننده است، چرا م ی خوب وقت-

  ی ول د یزود هنگامش باال پر متيصم نیاز ا م ی. ابرو هاد يرا گرفت و دنبال خودش کش می شانه اش انداخت و بازو یاش را رو  کوله

 نگفتم.  یزيچ

 و باله است. انويبهتر از کالس پ ی ليخ یسندگیمجبورم، اومدن سر کالس نو-

 گفتم:    یرا از دستش در آوردم و با چشم غره ا  میبازو

 کنن؟  یسنت اجبار م  نیخانوادت تو رو با ا ی عنیبازوم رو،   یکند -

 را جلو داد.  شیسمتم برگشت و مظلوم لب ها به

 .گهید  نه يبودن هم یآره، حسن  ته تغار  یباورت نشه ول  د یشا-

 بود.  یكیهوا رو به تار م، یآمد  رون يدر آموزشگاه ب  از

 و گفتم:   دمیخند 

 .یبد شانس یپس حساب-

 بد شانسم. یآره، حساب-

 نگاه کرد.  نميبه ماش  ی . با خوش حالد یرفتم و او هم دنبالم دو نيسمت ماش  به

 .ارهیاستثناً فک کنم امروز شانس باهام  ی ول-

 را در هم بردم.  میاخم ها  یرا گرفتم و تصنع   منظورش 

 صال فكرش رو هم نكن که برسونمت.ا-

 ؟ یرو بشكون قتي دل رف  اديچه طور دلت م-

 را زدم و سوار شدم که او هم زود در جلو را باز کرد و کنارم نشست.  موتیر

 شرم و خجالت! یاز ذره ا  غی در ی از رو برود و خجالت بكشد ول د یبر اندازش کردم تا شا رهيخ

 . د يچند بار ابرو باال انداخت و مشتش را آرام به داشبورد کوب ییکمال پررو با
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 نه؟  ا ی یافت یراه م-

و نشاطش خوشم آمد.   ی همه خون گرم نی!« از صورت حق به جانبش گرفتم و استارت زدم. از ا ییپررو  یليرا با گفتن »خ نگاهم

داشت با ضبط    ایو ورجه وورجه بود.  دني ک کشکرد. مانند بچه ها دائم در حال سر ی حالم را بهتر م د یدوست جد  ک یشک  یب

 گشت.  ی در داشبورد م  ایرفت  یور م نيماش 

 و گفتم:   دم يکش ی بلند  پوف

 آدرست رو بگو تا زود برسونمت.-

 نشست. شیداشبورد را بست و صاف سر جا  در

 نازک کرد و گفت:  یچشم پشت

 و خستت کردم.  ی رفتار نكن که انگار از رفتارم کالفه ا ی جور-

 گفتم:    یتصنع  ی را درشت کردم و با تعجب میها چشم

 از دستت خسته و کالفه ام.  ید يخوبه خودتم فهم-

 واقعاً که، برات متاسفم. -

 . دميکوب ش ی. خم شدم و آرام به بازود يو قهر آلود به سمت پنجره چرخ  نهيحرف دست به س  ن یاز گفتن ا بعد 

 خوب حاال لوس نكن خودت رو! آدرس رو بگو. -

 آلود گفت:   اخم

 . ستميمن قهر ن-

 .دمیلحن کودکانه اش خند  به

 آدرست رو بگو. ی ول  یستيباشه قهر ن -

 را که گفت با تعجب گفتم:   آدرس 

 . میا هیپس همسا-

 .د يکامل به سمتم چرخ جانيه با
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 . زيانگ  جان يچه ه یوا  م؟ یا هیواقعا همسا ؟ یگ  یراست م-

 .د ي کوب  می مشت محكم به بازو با

 . میا هیفكرش رو بكن صبا چه با حال، با هم همسا ی وا-

 . دميرا مال میبازو

 . یچته بازوم رو له کرد-

 . د یلب گز شرمنده

 زده شدم.   جان يه د يببخش-

 گفت:    متفكر

 دمت؟ یپس چرا تا حاال ند  میا ه یاگه همسا ی ول-

 باال انداختم.  یا شانه

 .دمی. منم تو رو تا حاال ند ید یمن چه بدونم چرا من رو ند -

 . دميچيکوچه پ ی تو

 د؟ يکن ی م یجا زندگ  نیشما چند ساله ا-

 جا.  نیا ومدميم  اد یهم ز نیقبل از ا  یکنم ول ی م ی جا زندگ نینه ساله ا-

 نگاهم کرد.  گنگ

 آمد.  ی که اصال از ادامه اش خوشم نم ییشد به جا ده يکش بحث

 گفتم:   تلخ

 اون جا.  میخانوادم فوت کردن من و برادرم اومد   یوقت ش يمحله است. نه سال پ  نیپدر بزرگم ا ی خونه -

 . د یجمع شد و لبش لرز شیچشم ها ی تو اشک

 خواستم ناراحتت کنم.  یمن نم  د يببخش-
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 لرزانش زدم.   ی به صدا یلبخند  ی سخت به

 ؟ یکن  ی م ه ی. حاال چرا گریدونست ی نم ی زيتو که چ-

ترمز زدم و دستم را پشت کمرش را   یرا گذاشت. شوکه شدم، با هول رو  ه یگر  ینگفت، خم شد و محكم بغلم کرد و بنا چيه

 گذاشتم و نوازش کردم، هول گفتم:  

 جان؟ دایآ ی کن  یم  هی چرا گر-

 کودکانه گفت:   یهق هق  با

 کنم.   یم  هی گر  تو  یبرا-

 کردم و با لبخند گفتم:   شیخودم جدا از

 نه سال از اون موقع گذشته.  ست، ين هی به گر یازين-

 را پاک کرد.  شیداشبورد برداشت و اشک ها  یاز رو  یدراز کرد و دستمال دست

 زد و با سكسكه گفت:   یزورک  یلبخند 

 شم.  یم یزود احساسات یل يمن خ د يببخش-

 و بلندش کردم.  س يخ یبه مژه ها ینگاه

 راه انداخت. خونه اتون کدومه؟  لي جمله گفتم تو اشكات س  کی . من فقط یحساس  یليخ-

 کوچه را نشان داد.  یحک شده در انتها یینماد فروهر با رنگ طال ش یکه رو یکرد و در بزرگ قهوه ا   ین يف نيف

 شما کدومه؟  ی خونه -

 مارت ته کوچه اشاره کردم. در خانه اشان ترمز کردم و به ع  یجلو

 . هیاون عمارت ته کوچه که رنگ درش خاکستر-

 . د يشد و لپم را بوس  خم

 زنم.   یبهت سر م اميخدا حافظ. صبح م-
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 زدم.  شيهمه محبت و مهربان نیاز ا یلبخند 

 کارخونه.   رميم ستم،ي خدا حافظ، صبح ها خونه ن-

 . اميخوب عصر م-

 تكان دادم.  یسر

 باشه، فردا عصر منتظرتم. -

 .د یشد و به سمت در دو  اده يپ نيماش  از

 همه شور و نشاطش کردم و به سمت عمارت راندم.  نیاز ا یدارد. خنده ا  یدختر انرژ   نیا چقدر

 ***** 

  یم ید ید گذرانم. دنبال کتاب ج یدهانم گذاشته و کتاب ها را از نظر م   یو انگشتم را متفكر رو   ستادهیکتاب ا  یقفسه ها یجلو

 بزنم.  یبه کتاب فروش  یسر  د یهمه کتاب ها را خوانده ام، به گمانم با ی گشتم ول

و به    دميکش رونشياز قفسه ب ی نگاهم را در کل کتاب خانه گرداندم که ناگهان چشمم به غرور و تعصب خورد. با خوش حال کالفه

من که تمام آثار   ی کتاب را بخوانم. برا نیوقت نتوانستم ا چ يه یدانم چرا ول  یآن پرت کردم. نم ی سمت تخت رفتم و خودم را رو

است. کتاب را باز کردم و خواستم صفحه اول را ورق بزنم که چشمم به نوشته   ب يو تعصب عج روربزرگ را خوانده ام، نخواندن غ

 و آشنا خورد.   بایز ی با خط یا

 !ا يخواهر دن نیبه بهتر م یتقد -

 بشه.  بتينص زابتيو ال  یقشنگ تر و واالتر از عشق دارس  یعشق  دوارميام

  یو هقم را فرو خوردم. مزه   دم يلرزان کش  یلند ولب ی اکنون است. نفس  ی کردن در حوضچه  ی آب تن یباشه زندگ  ادت یخوام  یم

خط خوش سبحان   ی دستم را رو د، ید یکه از اشک تار م  ییزبانم رفت. با چشم ها ر یبود، ز دهيرس   میکه تا لب ها  یاشك یشور

که   ی با تقه ا بعد را ورق زدم و شروع به خواندن کردم. غرق شدم در داستان و زمان از دستم فرار کرد.  ی . با غصه صفحه دميکش

 آمدم.  رون يآوردم و از حالت دراز کش ب  نیيصورتم پا ی به در خورد کتاب را از جلو 

 تخت نشستم و گفتم:   ی رو

 ه؟ يک-
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 در آمد. ی خاتون از آن سو یصدا

 تو؟   اميمنم مادر، ب-

  نیتعجب کردم. در ا تخت نشست. یآرام آمد و کنارم لبه   ییگرفته وارد شد. با قدم ها ی ا افهيبالفاصله در را باز کرد و با ق  و

 . د یو فكش از هجوم بغض لرز  د یلغز شی کردن نكرد. دستم را در دست گرفت. اشک در چشم ها ی آشت یبرا  یمدت اصال تالش 

 نداشته باشم.  ی انگار از خدات بود باهات کار ؟یآشت  یبرا یايب د یفدات شم، من باهات قهر کردم تو خود نبا-

 کند!  ی م ه ی گر ع یدارد، سر  یدانم چرا امروز هر که با من کار  ی زد. نم ه ی گر ر یاز اتمام حرفش ز به

 کردم آرامش کنم.   یسع دم، يو پشت کمرش را مال  دمشيبه آغوشم کش یکردم. با دستپاچگ  هول

نكن قربونت شم خودم   هی . گریکن  یچقدر لوسم. منتظر بودم شما اول آشت یشناس  ینكن. خب شما که من رو م ه یفدات شم گر-

 کردم.  ی حالم بد تر از شما بود، داشتم دق م

 باالخره آرام شد.  ه یگر ی از کل بعد 

 شده اش پاک کرد و با اخم گفت:   یرا با دستمال گلدوز شیها اشک

 تا ببخشمت.  ی چند وقت جبران کن نیا د ی. بایچقدر الغر شد  نياز دستت دلخورم بب-

 بود!  یز را خوبکردم. امرو  یشاد ی  خنده

 دم.  ی رو انجام م یشما بگ  یچشم، هر چ-

 لبخندش را کنترل کرد. ی سخت به

 چشم به راهته.  ز ي. حافظ بچم هر دفعه سر مزيسر م ايحاال هم خودت رو لوس نكن، ب-

و   ی ش سالمتو خاتون مهربان و زود رنجم که تنها دغدغه ا  م یبگو یزينخواستم چ  ی در هم رفت ول م یآمدن اسم حافظ اخم ها با

 مخالفت دنبالش رفتم.   یاست را دلخور کنم. ب ش یبچه ها نيب  یدوست

 زد.   ی لبخند  دنم یحامد با د عمو

 . زيسر م یاي ب  یبه به باالخره افتخار داد-

 که داشتم گفتم:   یکرد، نشستم و با حال خوب یکه مهربان نگاهم م ه يهان کنار
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 برگردم؟  نيناراحت-

 دو دستش را باال برد.  هر

 من رو با خاتون در ننداز عمو جان. مم،يمن تسل-

 .مید یاز لحن بامزه اش خند  همه

 با اخم گفت:   خاتون

 الغر و الجون شده.  شمیطور  نيبچه دو لقمه بخوره، هم نیا ن یحامد؟ بزار یکن  یمن رو مسخره م   گهیحاال د-

 خورد. کنجكاو نگاهشان کردم.  یرا م  شیغذا یبه آقا جان چشم دوخت که با خونسر  یتمام شدن حرفش با دلخور بعد 

 است، انگار واقعاً از آقا جان دلخور است!  بيمدل نگاه کردن خاتون عج نیا

 آرام گفت:   هيهان

 .یاومد  ر ید  ؟یامروز کجا بود -

 و به سمتمان برگشت. د يحرفش را شن یحام

 به من نگاه کرد و گفت:   طنتيش  با

 چطوره خودش حدس بزنه صبا؟-

 کردم.  شيکند شد و بعد به سرعت نبض گرفت. همراه د،یو لحن مهربانش لرز  طانيش  ی از چشم ها قلبم

 آره منم موافقم. -

 زدم.  یچشمك ه يهان به

 شه.  ی حدس بزن امروز کجا بودم؟ باورت نم-

به   یبر گشت و مشت ی و به سمت حام  د يکش ی کوتاه  غي ج اورد،ي ر هم طاقت ننگاهم کرد و آخ ی با کنجكاو ن يچند م هيهان

 زد.  شیبازو

 مثال من خواهرتم بهم بگو خب.  ، یبدجنس یليخ-



 بودی مرز نا

65 
 

 باال انداختم. ش یبرا ییخنده ابرو با

 ها.  یاصال بهش نگ  ینه نه حام-

 گرفت.  می از بازو یشگونين هيهان

 .میندار  ین پنهو زيصبا، من و تو که چ یی چشم و رو ی ب یليخ-

 .د ينوشابه اش را سر کش وان يل یحام

 . یحدسم نزد هی  ی فكر کن. حت كمی  ه،ي هان یچقدر تو کند ذهن -

 .د يکش  غي باز ج هيهان

 من کند ذهنم؟ -

 جلب شد. هي لحظه حواسم به بق کی

گفت و آقا   یلب م   ریز  یز يکرد و چ ی کردند، خاتون با بغض نگاهمان م  ی پر ستاره ما را نگاه م ییحامد و زن عمو با چشم ها عمو

 کرد.   ی بر اندازم م ره يخ ده يخواسته رس  ی که م یز يکه انگار به چ یراض  ییجان با چشم ها

 به طرفم خم شد. ز يم ی حواسم سمتشان جلب شده، رو د ید ی وقت حافظ 

 .میهست به ما هم بگو بخند  یزيچ-

 زمزمه کردم که بشنود.   ی لب طور ر یو با اخم نگاهم را از صورتش گرفتم و مشغول غذا خوردن شدم. ز دلخور 

 گفتم.  ی خودم بهت م یاگه قرار بود تو بفهم-

 باز هم اصرار کرد و باز هم نگفتم که به کجا رفتم.  ه ينگاه حافظ را حس کردم. هان ی نيآخر شام سنگ  تا

بهم فشرده و اخمو با   یی بلند شد من هم پشت سرش بلند شدم، حافظ با لب ها ز يرا خورد و از سر م شیآقا جان غذا ی وقت

 نگاهش بدرقه ام کرد. 

در را بستم،   د،ي و بعد مرا به داخل کشرا گرفت و دنبالش خودش به کتاب خانه برد. خودش زود تر وارد شد  می بازو یراهرو کس در

 . دميکش ی پوف کالفه ا

 دستم رو ول کن حافظ. -
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صورتش   یکوب ها رو   واری ماساژ دادم. به سمتش برگشتم و خشكم زد. نور د  یدردناکم را که از دستش آزاد کرده بودم، کم  یبازو

 ترسناک ساخته بود.  یا  افهيدرهمش از او ق ی افتاده بود و با اخم ها

 گفتم:   وتمبه

 سبحان؟  یی تو-

 زد.  پوزخند 

 .ميشناخت هي شكرش باق یباز جا-

 در هم رفت.  میشوک خارج شدم و اخم ها  از

 جا؟  نیا ی چرا من رو آورد-

 .د يبه کمر زد و دور خودش چرخ دست

 . ارميب ادتیجا  ن یرفته، آوردمت ا ادتیرو   ییزايچ کیکه   نیمثه ا-

 جا تلخ و گس اند!  نیتر خاطراتم از ا شي کتاب خانه ندارم، ب نیدر ا یی بایکتاب خانه کردم، خاطره آن چنان ز  یبه فضا ینگاه

 خاطره ام!  ن یآخر مخصوصاً

 رفته؟  ادمیرو  یچ-

 صورتم و پر حرص گفت:   یشد رو  خم

  یرفته ول  ادتیکه  ن ین، تو مثه ابه التماس کرد یشروع کرد  ی کتاب خونه و پام رو گرفت نیتو ا یکه من رو کشوند   یاون موقع -

 . ادمهیو التماسات  ه یگر یمن هنوز صدا

 زند. یدانستم از چه حرف م ی نگاهش کردم. نم مات

 گفت:    اورد،يرا در ب میکرد ادا ی م ی که سع ی در حال او

 کنم.  ی کنم. تو کمكم کن سبحان، التماست م ی بهم بگو دارم دق م ی خبر دار یتو رو خدا، سبحان تو از حام -

 بغض نگاهش کردم.  پر

 پست فطرت. -
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 از حرص گفت:  ی شخند يبه خودش اشاره کرد و با ن یعصبان

 من؟ من پست فطرتم؟ -

 گفت:   د،يکوب ی که با کف دست مرتب به شانه ام م  یبه تاسف تكان داد و در حال یسر

 .یبودن  ی با حام ی که هنوزم دنبال فرصت برا  ی! احمق یتو احمق-

 . د يمانند گربه به قلبم چنگ زد. اشكم باالخره چك یناراحت

 : دمينال ف يو ضع  درمانده

 . ستميمن دنبالش ن-

 قدم عقب رفت و سرش را تكان داد.  چند 

 . یکرد  ینگاهش م  یکه با چه ذوق  دمت یامشب د ، یچرا دنبالش-

 . دميکش غ يتحملم را از دست دادم و ج  د،يرا به صورتم کوب قتي طور حق ن یکه ا نیا از

کنم، به تو چه    ینگاه م  ی کنم، هر جور که دوست داشته باشم به حام  یدلم بخواد م   یداره؟ من هر کار   یاصال به تو چه ربط-

 داره؟   یربط

 . د يام را گرفت و جلو کش قهی یعصبان

 زد:  اد یصورتم فر در

با عشق   یو به حام  ی قراره ازدواج کن ني حس ريبا ام یگ  یم  ؟یکن  یکار م  ی چ تيبا خودت و زندگ  یاحمق حواست هست دار -

 ؟ یکن  ینگاه م

 . اورميدر ب شیام را از مشت ها قه یبود، تقال کردم تا  شیحرف ها قتي و حق  یکه از تلخ  ی ا ه یگر با

 کنم؟  ی الت مدخ ه يندارن. مگه من تو عالقه تو و هان یمن به تو ربط ی به تو چه، کارا-

  یکار م یچ  یدونم دار  ی. نم یکن  یکار رو م  نیا ی تو دار یول  ميشكن  ی حرمتش رو نم م،يکن ینم فيعشق رو کث ه يمن و هان-

 . یزن ی م ب يمطمئنم فقط به خودت آس  ی ول  یاز کار هات دار ی و چه هدف  یکن
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افتادم و   نيزم  ی شدن در بغضم را شكاند. رو دهيکوب ی رفت. صدا  روني انداخت و از کتاب خانه ب میبه سر تا پا ی بعد نگاه متاسف و

 و پر درد!   زي رقت آم  ی ا ه یکردم، گر  هی پر صدا گر

 کشاند. ی سوخت و دردش مرا تا مرز مردن م یسبحان م یحرف ها ر يت یجا

 مكان مرا خرد کرد، کشت! نيرفت به آن روز که آقا جان در هم ادمی

 آوار ماند!  ریروز هم مانند االن غرورم ز آن

 سر آقا جان وارد کتاب خانه شدم و در را بستم.  پشت

 آماده کرده بودم.   د، يطلب ی با آقا جان که قدرت م یجنگ  ی را برا خود

 بازنده باشم.  ام که  امده يبار ن نیفكر کردم که ا  االنهيخ خوش 

 پنجره نشست.  ریو چرم، ز   یقهوه ا   یکاناپه  ی رو شهيجان مانند هم آقا

 شده اش گذاشته و منتظر نگاهم کرد.   یمنبت کار  یعصا  یمنشانه؛ هر دو دستش را رو  كتاتوریهمان ژست د با

و کتاب خانه را مانند اکثر اوقات   پوشاند  یکتاب خانه را م  یتنها پنجره   ی و کلفت که رو  یپرده قهوه ا  ی استرسم رو یب نگاه

 کرد، تاب خورد.  ی م کیتار

 کوب ها بودند. وار یمنشأ نور، د تنها

 و نشستم.   دميعقب کش نهيمطالعه را با طمان  ز يم یصندل

 حاال... ی گذراندم ول یم  ی چوب زي و م  یصندل نیا ی رو یاد یز یکه ساعت ها ییدور، آن سال ها یل يخ ی رفت به سال ها فكرم

 هم داشته ام.   یهستم، استاد خوب یقهار گریفكر کردم که من باز  نیا به

 رشته سخن را به دست گرفتم.   یاضطراب چي ه ی زدم و ب ی میمال  یلبخند 

 گفت تهوع آور هستند. یعاشقشان بود و سبحان م  یکه حام   ییهمان لبخند ها از

 را داشته باشند.  ريتاث  نیتر  ش يو آرام و شمرده، شروع به گفتن کردم تا ب دمي را با دقت کنار هم چ کلماتم
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کار   ه یشد. اگه  یجا مجازات م ن یکرد، ا ی م یکار اشتباه ی کتاب خونه اتاق وحشت بود. هر بار که کس  میبچه که بود  ادمه ی-

و شما هم مجازات ها    می کرد  یو به اشتباهمون اعتراف م   میستاديمیکاناپه وا  یجا جلو  نيهم د یبا م،یکرد ی م گه یبا هم د یخراب

 شدم. یوقت مجازات نم چ يه یمجازات بودم. ول  ینفر برا نیآخر شه يشدن، من هم ی. همه مجازات منیکرد  یم  نييرو تع 

م مرا  ه نيکرد و هم ی نگاهم م ینرمش چيه  یحفظش کرده بودم و آقا جان سرد و ب  م یبا همان لبخند که در طول صحبت ها من

 ترساند، ترس به دلم چنگ انداخت.

 بود.   ی وحشت آور  یقت يآقا جان نفوذ نداشته باشم، حق یمانند گذشته رو   گریموضوع که د نیا

  ینبود. اون قدر هم به بلوغ فكر  هتيبه تنب یازين ، یبچه بود  نیحساس تر هي بق ن يطور ب نيو هم  ک يکوچ  یل ياون موقع تو خ-

  یبرا  یسن مناسب یو هشت سالگ   ستي. فكر نكنم بستيطور ن نیحاال ا  ی . ولیبد  ص يکه خوب و بد رو از هم تشخ  یبود  دهينرس 

 اشتباه کردن باشه. 

 لبم خشک شد.   ی رو لبخند 

 خورده به آقا جان نگاه کردم.   كهی

 بود!  ی نيسنگ  ی  ضربه

 . دميکش  زيسطح زبر م  یرا رو  دستم

 دستم را مشت نكنم. نتوانستم

 انجام ندادم. ی کدوم اشتباه؟ من کار غلط-

 گفت:   ی دهد، کوبنده و عصبان رييرا درهم بكشد و حالت صورتش را تغ   شیآن که ابرو ها یب

  ی خبر هم م یخود سر و ب  ، یرفت یهمون طور که خودسر پا شد  یتون  ی گفت م  یشمال؟ ک یخبر بر یبه تو اجازه داد ب   یک-

 ؟ یبرگرد  ی افتيشبونه راه ب یتون

 را گم کردم.   کلمات

 شدم!  هول

 کنم.   شانیداي تا دوباره پ  د يطول کش یکم

 شده بود.  دايهم سر و کله اش پ ی لعنت اضطراب
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 .دانم تا چه حد موفق شدم ینم  یکردم لحن پر نفوذ قبل را داشته باشم، ول یو سع دم يلبم کش ی را رو زبانم

 داشتم.    یروح هی كاوریبه ر از يو دلخور بود. ن  یمن ناراحت بودم، عصبان-

 بلند شد.   شیاز جا تيرا نگه دارد، آن را کنار زد و پر عصبان ی نتوانست نقاب خونسرد  گریبار د نیا

 .  د يرا به کف پارکت شده کوب ش یعصا ته

 شد.   میشانه ها دنی داد که باعث پر  یبد  یصدا

 . ستادمیهم بلند شدم و ا من

 پر از قفسه اکو شد. یدر کتاب خانه   شیزد که صدا یشخند ين

 ؟ ی از ک ؟یچ ی برا ؟ یو دلخور بود  یناراحت و عصب -

 بود.   نيسنگ  میطور حرف زدن آقا جان برا نیا

 پرتاب کردم.    رونيبه ب غ يج با با یرا بدون در نظر گرفتن عواقبشان پر حرص و تقر م یرا از دست دادم، جلو رفتم و حرف ها کنترلم 

اون   ی. اون جا مال منه، من برایکار خونه ها کن ریمن مد  ی رو جا یحام ی بودم. شما حق نداشت یاز دست شما و کاراتون عصب -

 .دميزجر کش  دم، يکش یداري. شب بدميکار خونه ها زحمت کش

تو هم   یاون جاست. با رفتار حاال تیریمد  ی فرد برا  نیمناسب تر یک  رميگ ی م  ميصاحب اون کار خونه ها منم و خودم تصم-

 رو گرفتم.   م يتصم  نیمتوجه شدم بهتر

 نمانده بود تا از شدت حرص منفجر شوم.   یزيچ

 شده بودند.   د ياز شدت فشار سف م یدو دستم را مشت کرده بودم و انگشت ها هر

 .  دمیيهم سا ی رو میها داندن

 کردن آقا جان.  د یتهد  مت يبه ق یخواستم بازنده باشم، حت  ینم

 را در هوا تكان دادم و پر حرص داد زدم:  مشتم

  یاون موقع هم م نم يخوام بب ی بكشم. م رون ي ب یا ره ي زنج ی خوام سهام بابام رو از هتل ها یم قیمنه ال ی ول قم، یباشه من نا ال-

 ... قیمن رو نا ال نيتون
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 آقا جان فعل جمله ام را ربود.   یليس 

 انگشتر آقا جان صورتم را به سمت راست چرخاند.   برخورد

 . د يکش ر يتا مغز و استخوانم رفت و کل صورتم همراه با سوزش وحشتناک لبم، ت درد 

 ا گلگون کرد.  داشت ر  ین يتزئ ی دست بافت وسط کتاب خانه که جنبه  یقال  یقطره قطره بته جقه ها  خون

 داشت.  یسرنوشت بد  چاره يب د،يچك ن یيام گذر کرد و پا یني ب ی  غهيو از ت د ياز چشمم چك یاشك ی  قطره 

 .یبكش غ يو ج یباش  ف يضع یحق ندار  ،یگستاخ باش   یکه حق ندار اديب  ادتیالزم بود تا  یليس  نیا-

 .  د ینگاهش کردم، لبم از بغض لرز سيخ یرا بلند کردم و با پلک ها سرم

 رسوا شوم.  نیتر از ا ش ينگفتم تا مبادا بغضم بشكند و ب یزيچ

 بود.   نيسنگ  میبرا ی ليس  آن

 را زده بود. ی ليس  نيجان اول آقا

 درد داشت.  اريبس  میبرا نیمن بلند کرده بود و ا ی بار دست رو نياول یبرا

 د کرد و مرا زد. بلن م یبار دست رو نياول یروز آقا جان برا  آن

 اش هنوزم مانند آن روز با من است. یليس  درد 

 را گذاشتم. ه یگر یمانند حاال نشستم کف کتاب خانه و بنا  ی روز هم وقت آن

 بود که مرا کشت.  ی فقط شخص یك ی نیتفاوت آن اتفاق و ا تنها

 هم سبحان قصد جانم را کرد.  نیدفعه آقا جان و ا آن

 کردم.  یخال  ش یرو م یقلبم بود را با دندان ها ی که رو ی اشاره ام را به دندان گرفتم و فشار انگشتم

 آهن را در دهنم حس کردم.  ینگذشت که مزه   یليخ

 از زخم دستم حس نكردم. یسوزش  چيه ی افتاد ول یزی زخم شده و به خونر انگشتم

 را از دست داده ام.  رم يبه گمانم تمام مشاع اصال
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 شد.  یآسوده تر م یداشت، آن زمان زندگ   یداشت و دست از سرم بر م   یحافظه ام هم قصد ناسازگار کاش 

 گرفتم.  شينداشتند راه اتاقم را پ یکه قصد همراه یی که بهتر شد از جا بلند شدم و با قدم ها حالم

 ماند. ره ي خ یعسل یچشمم به کتاب غرور و تعصب رو  دميتخت دراز کش ی رو یاتاق وقت  در

 داشتم و شروع به خواندن ادامه اش کردم.  برش 

 از کتاب را نداشتم. دنيدست کش ال يمن خ ی دور کامل را زد ول  کیبار ها و بار ها   ساعت

 کتاب بودم!   غرق

 .ختمیهمراهشان اشک ر یلبم نشست و گاه ی محو رو یلبخند  زابت يو ال ی با دارس  همراه

 تک واژ ها را درک کردم.  تک

 ام.  دهيکلمه ها درد کش نی درک هر کدام از ا ی برا من

 و کتاب را بستم.   دميکش  یا  ازهيخم ،د یلغز انیپا ی کلمه   یکه رو  چشمم

 کرد. ر يداد، گ  یساعت که شش صبح را نشان م  ی رو نگاهم

 . دميرا مال م یگذاشتم و چشم ها  یعسل ی را رو کتاب

 توانستم.   ینم ی خواستم بلند شوم ول ی کردم، م زانیتخت آو ی را از لبه  میها پا

 شدت کسل بودم.  به

 رفتم.  یبهداشت  سیفراوان از جا بلند شدم و تلو تلو خوران به سرو  یحال ی آخر با ب در

 وحشت کردم.   دمید  نهیيرا که در آ  خودم

 کرد.   یبهتر شدن طلب م یروح و صورت پف کرده! چند مشت آب خنک برا  ی سرخ و ب یها چشم

 مشت آب خنک را به صورتم زدم و حالم بهتر شد. مشت

 .دميصافم کش شهيهم ی در مو ها یهم زدم و در آخر دست مسواک

 ساعت گذشته بود.  م يآمدم، ن رونيکه ب  یبهداشت سیسرو از
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و شلوار    می مال یصورت  ک يتون کی را هم داشت با   بيزرگ وسطش داشت و نقش جخرس ب ک یام را که  ی خوابم بلندم و نخ لباس 

 رفتم.  رون يعوض کردم و بعد ب اهيس  نيج

 ام نگران شدند. دهیپر یقرمز و رنگ و رو   یچشم ها دنیهمه با د دم، يآشپز خانه که رس  به

 اعصابت راه برود.  یگوش خراشش رو  یها  غي لوس با ج یبچه   کیکرد، انگار   یبه شدت درد م سرم

 را باز کرد.  خچالی از جا بلند شد و در  ینشستم و زن عمو با نگران زيم پشت

 قرص بهت بدم سر دردت بهتر شه.   کیصبر کن -

 با هول و وال گفت:   خاتون

 بهش قرص نده.  یشكم خال  ر یجون، ز ی كين یکار رو نكن   نیا ی وقت  کینه  -

 گذاشت و گفت:   ز يم یرا رو  شیچا وان يحامد ل عمو

 ؟یی دکتر عمو  میبر  یخوا  یم-

 ام را ماساژ دادم.  قهيهم فشردم و شق ی دردناکم را رو یها چشم

 شم.  یاستراحت کنم بهتر م ست،ينه عمو الزم ن-

 گفت:    یبا مهربان یحام

 شرکت. ی ايخواد ب یحالت نم نی امروز رو استراحت کن، با ا-

 کردند. د یيحرفش را تا همه

 با همه رفت. ی بلند شد و بعد از خدا حافظ ز يو از پشت م د يقهوه اش را سر کش وان يل یحام

 هم با اخم در حال صبحانه خوردن بود.  حافظ 

 و خوردم.   دميداغ مال یاز نان بربر  یرا به تكه ا ريپن

 ظرف گردو را به طرفم هل داد.  خاتون

 . هیبخور مادر، مقو-
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 گردو خوردم.   را با ی بعد  یزدم و لقمه    یحال ی ب لبخند 

 درهم غر زد:    ییجان با اخم ها آقا

 .می سرمون پسر دکتر دار ريخ-

 متعجب سر بلند کرده و به آقا جان نگاه کرد.  حافظ 

 نكرد. داي گشت که پ ی در صورتش م ی از شوخ یدنبال رد  احتماالً

 شه.  ی استراحت حل م كم یآرامش بخش ساده هم نداره، با  هی به  یاز يسر درد سادست که ن کی   ست،يمشكل صبا که حاد ن-

 زد.  یپوزخند  ی جان عصبان آقا

 دکتر؟  یسر درد سادست آقا  کی  یداد  صياز همون راه دور تشخ-

 و حرص حافظ را در آورد.  د يدکتر را از قصد کش  یآقا

  یمهام نم  ی شغل را در شأن نام خانوادگ نیبود، ا امده يآقا جان هنوز هم با شغل حافظ کنار ن یکه چند سال گذشته ول  نیا با

 بر علت شد و آقا جان را مخالف سر سختش کرد. د یاز حافظ هم مز هي هان یالبته دنباله رو  ند،يب

  یم  ینه، حافظ هم با لجباز یروانشناس   یگفت الاقل برو پزشک شو ول  یشد، آقا جان م یکنكور حافظ چه جنجال بزرگ  موقع 

 در خاطراتم است.    زيسال داشتم و همه چ زدهيبخوانم، آن موقع من س  یم روانشناس خواه یگفت اال و بال من م 

 شده بود.  ی بابا و عمو حامد راض یگر  ی انجيآقا جان با م باالخره

 . ستين یکه از شغل حافظ راض د یگو ی رک م شهيهم ی ول

 شه به مطبش رفته بود.  یم  رمیباال نگرفتن بحث با گفتن من د یحافظ نگاه کردم که برا یخال  یآمدم و به جا رون ي فكر ب از

 حال از جا بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم.  یهم ب  من

 در خود جمع شدم.  نيتخت انداختم و مانند جن یکنسول برداشتم و خودم را رو  ی را از رو یگوش 

 کردم.  نیيهدف برنامه ها را باال و پا یب

 را باز کردم.  ی زدم و در آخر گالر یاجتماع یشبكه ها  ی  ه يبه بق یرا چک کردم و سر نستاگراممیا

 شدند. ی تر م یم یقد  ب يکردم که به ترت ینگاه م ی كی ی كیرا  میها عكس
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 .دميعكس خودم و سبحان رس  به

پاتوقمان کرد،   ی فروش  ی و آخرش هم سبحان مرا مهمان بستن  ميتئاتر رفت  کیعجق وجغ به  یاست با لباس ها ادم یروز را  آن

 . ميو عكس گرفت ميهمان جا هم دست در گردن هم انداخت

 را پاک کرده بودم.  مانیعكس ها یبود، همه   یتنها عكسم با حام یبعد  عكس

 .دند یخند   یم  یکه واقع   یدر آغوش هم و با لبان م، یبام تهران عكس را گرفته بود قيآالچ ک ی در

 غبطه خوردم.  م یآن روز ها ی آسودگ هب

 را آوردم.  یبعد  عكس

سبحان عكس را گرفته   دم، یخند  یانداخته و سرم را عقب داده و مستانه م  ی بودم و دست دور گردن مامان سما و بابا مهد  من

 بود. 

 قلبم گذاشتم.  ی را در مشت گرفته و رو ی کردم **و گوش   کیرا به لبم نزد یگوش 

 سوزاند. ی درد مثل همان روز اول مرا م  نیسال هم بگذرد باز هم داغ ا یاگر سال ها یحت

 را بهم فشردم. سم يخ ی ها مژه

 نقش بست. میتلخ پشت پلک ها ی روز ها آن

 و مبهوت بودم.  ج يکرده بود و من گ ران یرا و م يزندگ  ميعظ یسونام کی

 .دمي ترس  ی که سرم آمده بود نداشتم، م یی از بال ی درست درک 

 مرا پس زد.  یسبحان پناه بردم ول  به

 قلبم مشت شد. یآن خاطره، رو  ی آور ادیاز  دستم

 کرد، پناه بردم.  ی م  هی گر یبود و م  ستادهیبه سبحان که کنار دو گودال ا دهيو مبهوت و ترس   جيگ ی خاکسپار موقع 

 . دمیبودم، به آغوشش خز دهيداشتم و ترس   ازين تیکه به حما یی وقت ها  یهمه   مانند 

من مظلوم و پر بغض به    یول دند یخاک ها افتادم، همه به طرفم دو یمرا از بغلش هل داد، به پشت رو  رت يدر کمال ح ی ول

 گفتند.  یبه او م ییها زيچ تيداشتند با عصبان یکرد و حافظ و حام  ی م ادیسبحان نگاه کردم که داد و فر
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 خوره.  یحالم ازت بهم م ا، يطرفم ن گهیدست از سرم بر دار، د-

 . د یلرز  میها لب

 ... داداش... سبحان. یداداش -

 قاتل!  ، یستيو تو هم خواهرم ن  ستميداداش تو ن گه یبه من نگو داداش، من د-

 خاک ها بلندم کرد و سرم را در آغوش گرفت.  یحامد از رو  عمو

 زد:   یخواستم بشنوم که داد م  یرا نم شیبه صورت سبحان زد و بعد صدا ی محكم یلي که حافظ س  دم یاز آن د قبل

 داره.  تتیحما هی  ازيحاال ن ده،ياون خواهرته احمق، ترس -

 داد.    یآزارم م گرانینگاه د ینيسنگ  ی را در آغوش عمو حامد پنهان کرده بودم ول  خودم

خواستم   ی بد و وحشتناک بود، نم یليکرد، خ   یکمتر از گل نثارم نم  شانیکه پدرم جلو یی آدم ها ی شدن جلو ر يبد تحق حس

 . نميرا بب یکس

 آمد.   یکه نفسم باال نم ی کردم به طور یم  ه یآغوش عمو حامد گر در

 بود، نگران گفت:   شیکه در صدا ی با همان حال بد و بغض عمو

 عذاب نده.  نیاز ا  شتر يمامان و بابات رو ب  ،ییبا خودت عمو یجور  نینكن ا-

 و رنج!بود، سراسر درد  یی روز ها چه

 بروم.  دنشانیبه د د یرا پاک کردم، با  میو اشک ها دم يکش یآه

 سبحان را هم کنم.  تیشكا شهيکنم و مانند هم  هی گر ريدل س  ک یو  دنشانیبروم د د یبا

 رفتم. رون يسر و صدا ب  یب د يرا عوض کردم و بعد از برداشتن کل  میشدم و لباس ها بلند 

 . ختمیطول راه خاطراتمان را مرور کردم و اشک ر  تمام

 شود. یکهنه نم  میوقت برا  چيدرد ه نیا

 و پر از خونابه است، مثل روز اول!   تازه
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 گرفتم.   اهيدو شاخه رز س   شهيو به عادت هم ستادمیا یگل فروش  ک ی یجلو

 چشمم گذاشتم و راه افتادم.   ی پاشبورد جلو ی ها را رو رز

 شدم.  ادهيپ نيلرزان از ماش  یی را پارک کردم. بعد از برداشتن گل ها با پا ها نيو ماش  دم يبه بهشت زهرا رس  ی وقت

 کشاندم. ست يب یپوشم را تا قطعه   ی کتان ی زور پا ها به

 . ختند یر یم  نیيوقفه پا  یسرتق ب  یاشک ها ی را پاک کردم ول سمي صورتم خ م یمانتو نيآست با

 دو قبر نشستم.  نيشد، ب ی م یکه مدام پر و خال ییچشم ها با

 . دميقبرشان کش ی را نوازش وار رو دستم

 دست، قبر خاک گرفته اشان را پاک کردم.  با

 . دميکش ییاز حسرت و تنها یآه  ختم،ی قبرشان ر  یبرگ ها را آرام از شاخه جدا کردم و رو  گل

 . دميقبر بابا و نال  یرا گذاشتم رو  سرم

 .ختمیر رون يداشتم را ب ی ، هر چه دلخورگفتم م یدرد ها از

و از   نيحس ر ياز ام م،یکه حافظ کرد، از نقشه ها  یاز کار ،یحام  ی آقا جان، از خونسرد ی تفاوت یسبحان، از ب  یحرف ها  از

 کردم.  ه ی گفتم و گر م یها یسردرگم

 را بستم.  م یقبر مامان گذاشتم و چشم ها ی را رو سرم

 مامان درد و دل نكردم.   یبرا

 حساس بود!  یليخ مامان

 از اتفاقات خوب گفتم.  شه ياو مانند هم یخواستم ناراحتش کنم، برا ینم

 گفتم.  میها ایگفتم، از رو   یسندگ یو کالس نو دایاش را نگفتم، از آ یمهر  یب ی تولد سبحان گفتم ول از

 را ربود.   میقدر گفتم و گفتم تا خواب چشم ها آن

 مامان برداشتم.  د يسنگ قبر سف  ی شدم و سرم را از رو داريو سردرگم ب ج يگ د،يتاب  یم  میبه چشم ها م يکه مستق ی آفتاب داغ با
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 بود.  دهياز عرقم به تنم چسب س يخ یخشک شده ام را ماساژ دادم، لباس ها گردنم 

 رفتم.  نيچپم که خواب رفته بود را به زور حرکت دادم و لنگ لنگان تا ماش  ی از جا بلند شدم. پا  یو به سخت   دميدو را بوس  هر

 استارت زدم و کولر را روشن کردم.  ن، يمحض نشستنم در ماش  به

 آهنگ هم نگذاشتم و در سكوت راندم. ک ی ی تر از آن کسل بودم، حت ش يحوصله و ب یب

 رها کردم.  اطيرا وسط ح نيمش قربان در را باز کرد و ماش  ی تک بوقبه عمارت، با  دنم يمحض رس  به

 کس در عمارت نبود و آقا جان و خاتون احتماالً در اتاقشان بودند.  چيه

 به سمت آشپز خانه رفتم.  یگرسنگ  با

 لبم نشاند. ی رو هی بعد از آن همه گر ی لبخند  ه ی را که باز کردم ظرف ساالد الو خچال یاز غذا نبود، در  یگاز خبر  ی رو

 غر زده.  یسرد درست کرده و حتما آقا جان هم کل  ی خاتون غذا باز

 درست کردم.  یچیو ساندو دمي نان لواش کش ی و رو دميکش رون يرا ب ه یساالد الو  ظرف

 آمد. رون ي رفتم که در کتاب خانه باز شد و آقا جان عصا زنان ب یزدم از پله ها باال م یگاز م  چمیطور که به ساندو همان

 ماند. ره يدستم خ ی تو  ی احتماال پف کرده و سرخم ثابت ماند و بعد به لقمه  یچشم ها یاول رو  نگاهش

 را به پست سرش گرداند و صدا زد:   سرش 

 بچه گشنه است. نیا ا يخاتون ب-

 ا زنان به اتاقش رفت. که منتظر آمدن خاتون باشد، عص ن یقبل از ا و

 لبخند به دور شدنش نگاه کردم.  با

 به پشت دستش زد و سمتم آمد. دنم یآمد، به محض د رونياز کتاب خانه ب خاتون

 شم؟  ی نگران م یگ  یمادر؟ نم  یکجا رفته بود-

 را گرفت و به سمت پله ها بر گرداندم.   میبازو بعد 

 ؟ یکرد   هی . چشمات چرا قرمز؟ گرینخورد ی زيمعلومه چ دتیپر ی رنگ و رو نیاز ا-
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 کردم قانعش کنم.  یسع

 . رميخوردم االن، س   هی ساالد الو كم یخواب دارم،   ی ليخاتون جونم باور کن خ-

 نشاند. ز يبه حرفم توجه نكرد و مرا پشت م اصال

  م یدر بشقاب و چاقو جلوشور را   اريدر آورد و مشغول سرخ کردنش شد و همزمان خ  خچالیهمبرگر را از  یهم با چابك خودش 

 گذاشت.

 شور ها رو خرد کن. اريخ  ن یا ،یخور  یگوجه که نم -

 زود به سمت گاز رفت و همبر ها را پشت و رو کرد.  و

 شور ها شدم. اريتعلل چاقو را برداشتم و شروع به خورد کردن خ با

 نشست. م یگذاشت و خودش هم رو به رو م یکه تمام شد، خاتون بشقاب همبرگر را جلو کارم

 و مشغول خوردن شدم.   دميکش  کیرا نزد بشقاب

 خاتون؟  ی خور یشما نم-

 را جمع کرد.  صورتش

 بخورم دختر؟  زا يچ نیمن از ا ی د ید  یک-

 داد.  ی نگاهش آزارم م ینيسنگ  ی انداختم و مشغول لقمه گرفتن شدم ول نیيرا پا سرم

 . اوردينگاهم کرد و آخر سر طاقت ن یحرف چيه یب  نيم  ده

 :د يپرس  یداد را با دلواپس ی قورت م  یکه ه یحرف

 ؟ یکرد ه یسر درد؟ چشمات هم که قرمزن، گر نیبا ا  یکجا رفته بود-

 گرفته گفتم:   ییافتاده و صدا نیير پادادم و با همان س   نیيپا یرا به سخت  لقمه 

 رفتم سر قبر مامان و بابا.-

 باعث شد سر بلند کنم و نگاهش کنم.  سكوتش
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 کرد.   یلبالب از اشک نگاهم م ییچشم ها با

 را دور زد.  زياز جا بلند شد و م  د یرا که د نگاهم

 را در آغوش گرفت و پر بغض گفت:   سرم

 . تيدلتنگ   یبرا  رميبم-

 . دميبو کش ق يتنش را عم  یخوش گل محمد  ی گفتم و بو ی جان یب ی نكنه«  »خدا

 :  دمينال ی خفه ا یصدا با

درد که مثه روز اول    نیکار کنم؟ با ا یشه. من چ ی وقت برام کهنه نم  چيدرد ه  نیدلم براشون تنگ شده خاتون، اصال... اصال ا-

 کار کنم خاتون؟ تو بگو.   یسوزونتم چ یم

 .د ی دورم، لرز  شیدست ها حلقه 

 : د يبد تر از من نال یحال با

  نیا یقلب همه اعضا  یرو  شه يزخم تا هم نیو سما زخمه ناسوره و ا ی بگم؟ رفتن مهد  ی درد خونه؟ چ  نیبگم که دلم از ا یچ-

 مونه.  ی خانواده مثله روز اول م

 .دميدست کش سم يخ یآمدم و به مژه ها رون يبغل خاتون ب از

 اومد خبرم کن.  یوقت اد، يقراره ب دایاز دوستام به اسم آ یكی. رميدوش بگ   هی رم  ی خاتون من م-

 : د يغصه پرس  با

 مادر؟   یخور  ینم گه ید-

 شدم.  ر ينه س -

 اتاقم برگشتم و به حمام رفتم. به

 شدم.  رهينصب شده پشت در حمام خ نهیدر آ رم یبه تصو ستادم،یدوش ا ریرا که در آوردم و ز میها لباس 

 را کش داد.   شیهم فقط لب ها نهیدر آ رم یزدم، تصو  یلبخند 

 نداشتند.   یحس چيه میشده بودند، چشم ها ده يباال رفته و لبانم کش میگونه ها  فقط 
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 زشت بود!  لبخندم

 کردم!  ی م ی ام سفر کرد، آن وقت ها که واقعا زندگ یجوان ن یريش  یبه روز ها ذهنم

 گذاشتم.  شیپا ی را رو سرم

 ؟یحام-

 .د يکش  میانگشتانش را نوازش وار در مو ها سر

 . ختیر ی از آرامش از سر انگشتانش به تنم م یموج

 جانم قشنگم؟ -

 از حالوت عسل نداشت! یدر دلم آب شدم، لبخندم دست کم ا يدن ین یرينه کم بود، تمام ش  قند؟

 را از شوق به دهان بردم.  لبم

 خوندم آدم ها در بند حسرت هاشون هستند.  ییجا کی-

 محبت اند!  ی نه، آدم ها بند -

 توام؟  ی مثه من که بنده -

 دوباره شروع به نوازش کرد.   هيقطع شد و بعد از چند ثان می سر انگشتان در مو ها نوازش 

 ترسه.  ی من رو م یل يعالقه خ ن یا یصبا گاه یدون ی توام. م  یکه بنده    یو من   ی من ی آره، مثه تو که بنده -

 ! ختیر دلم 

 برد!  اد یرا از  دنشيتپ  تمی ر قلبم

 کرد!  خیانگشتانم  سر

 .ختی ر ی بهم م یجمله ا  ن یعاشق و حساس را کوچک تر منه

 :  میتوانستم لرزان بگو فقط 

 چرا؟-
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 . د يکش یآه

 هم از سر عشق! د یشا ایسر حسرت؟ افسوس؟  از

 کشند؟  یبه خاطر عشق هم آه م یراست

دست عشق و    فتهي! اون وقت افسارت م ی مجنون ندار  ه یبا  یفرق گهیترسناکه، د  ی ليتر از خودت خ  شيب ی دوست داشتن کس-

 کنه.  ی م یوحشتناک یاون تو رو وادار به کار ها 

 به تنم بازگشت.  جان

 زدم.   یلبخند 

 باال رفته ام را لمس کرد.  ی گونه  دستش

 قشنگه صبا!  یليلبخندات رو دوست دارم! لبخندات خ-

 لبم نشست.  یرو  یپوزخند 

 دروغ بود. شیحرف ها ی  همه

 محض بود!  کذب

 کرد.  ی تر دوست داشت وگرنه که مرا ترک نم  شينبود، خودش را ب مجنون 

 !ستين  ییبایز چ يلبخند زشتم ه  نیگفت، در ا  یم  دروغ

 جاه طلب بود و من احمقانه دوستش دارم! یدروغگو ک ی او

 زدم:   لب

 دروغگو! -

 مقابل هم لب زد:   ی نه یافتاده در آ ر یتصو

 دروغگو! -

 .د ي چ يدر حمام پ میصدا اس انعك
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 دروغگو.. دروغگو... دروغگو...-

 ****** 

 به در خورد و خاتون وارد شد.  ی ا تقه 

 اومد.  ی گفت یکه م   دایدوستت آ ن یمادر ا-

 تخت بلند شدم و نشستم. یرو  از

 کجاست االن؟  -

 . نهیيپا-

 . د يرا در هم کش شیها اخم

 ؟ یکن  ی م ی قدر تنبل نی. مگه لباس عوض کردن چقدر کار داره که ایخور یسرما م  ؟ید يخواب یتو باز با حوله  -

 . نيتنها گذاشت نیيرو پا دا یخورم. بعدشم زشته آ یبدنم رو خشک کردم، سرما نم-

 . دميپوش  اهيساپورت کلفت و س  کی را همراه  یسرخآب  کي رفت و من بلند شدم و تون رونيغر کنان از اتاق ب غر

 رفتم.  رون يام، از اتاق ب  یسرخآب  یدادم و بعد از به پا کردن صندل هاعقب  یاهيرا با تل س  م یها مو

 آمد.   دایآ یخاتون و البته حرف زدن ها ی خنده ها یآخر که بودم، صدا یپله ها ی رو

 زدم!    یلبخند 

 . ستين ن یتر از ا شيانتظار ب دا یآ یها ی خندد، از دست حرف ها و شوخ ی طور م  ن یکه خاتون ا ستين بيعج

 است. یب يشناسمش، موضوع عج ی که انگار صد سال است م  نیشده و دوستش دارم و ا زیعز می قدر زود برا ن یکه ا نیا ی ول

 کج کردم.   ییرایپذ  یراحت ی را به سمت مبل ها راهم

 دا؟یآ  یباز تو معرکه گرفت-

 که اشغال کرده بود، به عقب برگرداند.   یمبل دو نفره ا ی را از رو سرش 

 و جوابم را داد.  د يدهانش را بلع اتیخوردن بود، محتو مشغول
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 ؟ یدار  ی بر م یدست از بد اخالق  ی تو ک-

 چشم از من گرفت.  یچشم غره ا با

 نشستم.  کنارش 

 پر تنقالت گرد شد.  زي م دن یاز د میها ابرو

 فصل!  ی تازه  ی ها وهي و م ی مغز شده و بستن ليآج

 در دهان انداخت.  یكیبرداشت و  ليآج ی خم شد و مشت دایآ

 بخوره که اخالقش مثه زهرماره؟ ی د  یم  نیبه ا یشما چ-

 . د يدر هم کش  ی را تصنع ش یاخم ها خاتون

 دارم.   یخوش اخالق  نینگو، دختر به ا ی جور نیا-

 گفت:  د،یخند  ی م  ی را تنگ کرده و به خاتون نگاه کرد و بعد برگشت سمت من و درحال شیها چشم

 . یآخر  یصبا حاضرم شرط ببندم نوه -

 .مید يرا از حرفش نفهم  منظورش 

 کرد.   ی نگاهش کردم که نوچ جيگ

 ؟ یآخر ی نوه -

 آره. -

 و رو به من و خاتون گفت:   د يکوب ش یزانو یزده کف دستش را رو  جانيه

 . لهيمنم دخ یخاتون معلومه، البته باهوش  ی لوس کردنا  نیراست گفتم؟ اصال از ا ی د ید ؟ ید ید-

 کندم، گفتم:    یکه پوستش را م  ی برداشتم و در حال یو من خم شدم و موز  د یخند  خاتون

 . همه معطل بودن. یکرد   یعجب کشف نیآفر-

 .د يکوب م یمشت به بازو با
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 ! یضد حال یليخ-

 گرفت و رو به خاتون ادامه داد:   ییبازو گوريف بعد 

 کنم.  ی رو درست م نیپس ا دام ینگران نباش خاتون جونم، اگه من آ ی ول-

 زد و آرام گفت:  یلبخند  خاتون

 . یحالش رو خوب کن كم ی ی اگه تو بتون-

 . د يپر کش شیلب ها  یکه لبخند از رو  د يهم شن دایو مطمئنا آ دم يشن یگفت، ول  آرام

 از جا بلند شد و گفت:    د ید نيکه جو را سنگ  خاتون

 .انيرم عصرونه درست کنم االن هاست که بچه ها ب یمن م -

 زود رفت.  ی ليخ خاتون

 گفتم:    زي م یزدم و با اشاره به تنقالت رو  ی هم بعد از رفتنش لبخند زورک من

 ؟ یکن ی م یی رایخوب از خودت پذ -

 احت شدم. ر زش يزود موضوع من را فراموش کرد و از شر نگاه ترحم بر انگ  یليخ

 خواهم. ی م ايدن  نیاست که در ا ی زيچ ن یآخر گرانید  ترحم

 نازک کرد.  یچشم پشت

 واردن.   یبه آداب مهمون دار  یليبر عكس خودت خانوادت خ -

 خورد.  یاز بستن یبرداشت و با لذت قاشق  زيم  یرا از رو  ی بستن ظرف

 کردم صبا.  یم  داتيکاش زود تر پ-

 !خندم  یجمله اش م  به

 کرد؟  دايگم کرده پ  یزندگ  یکه خودش هم خودش را در کوچه پس کوچه ها ی شود آدم یمگر م  اصال

 ؟ یخند  یم  یجور  نیچرا ا-
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 :  دمي ام را تمام کردم و پرس  خنده

 خندم؟  ی م ی مگه چه جور-

 زل زد.  میبه چشم ها ی ا هي مكث چند ثان با

 سر و سامان بدهد. ش یخواست به جمله ها ی بود، انگار م سردرگم 

 ان، روح ندارن، رنگ ندارن!  ی مدل ک یدونم، خنده هات... خنده هات  ی دمم نمخو-

 زدم.  یپوزخند 

 که روح و رنگ داشته باشه؟   هيمگه نقاش -

 کرد.  ی خال قيعم یرا باد کرد و بعد با پوف شیها لپ

 خداست. یآره، خنده و لبخند نقاش -

 من رنگ و روح ندارن؟  یپس از خدا بپرس چرا لبخندا-

 نگاهم کرد.   فقط 

 ! یو جد  ق يعم ره،يخ

 زل زدم.  شیهم در چشم ها من

 بزرگه؟   یليکه هست حتماً خ  یهر چ یول  ه، يدونم مشكلت چ ی من نم-

 را در دستش گرفت و گرم و محكم فشرد.  دستم

 بود!  د يبع دایاز آ تیهمه جد  نیا

برات مسخره   د یشناسم. شا ی انگار صد ساله تو رو م ی ول  ميشناس  یرو م هگ یکه هم د ست يروز کامل هم ن ک ی یکه حت  نیبا ا-

سالم بود. با اون سن   جده يگرفتن من ه یطالق م  ی . مامان و بابام از هم طالق گرفتن، وقتیو تنها دوست من ن یتو بهتر ی باشه ول

خواستن.   یکدومشون من رو نم  چيتا مدت ها تحت نظر روان شناس بودم چون ه  گرفتنطالق   ی تو اوج احساسات بودم. وقت

  یکه زن و زندگ ن یخواستن از شرم راحت شن. آرش با ا ی داد به بابام و بابام هم به مامانم. هر دو م  یمامانم من رو پاس م

 من رو هم قبول کرد.   ت يخودش رو داشت مسئول



 بودی مرز نا

87 
 

 زد.  یزورک  یو لبخند  د يکش سش يخ یچشم ها ریز دست

اگه آرش نبود من تا حاال کار خودم رو تموم   د یها برگردم. شا ی! اون کمكم کرد تا بتونم به روزمرگهي خوب  یلي گاهه خ  هي آرش تك-

ظواهر امره، ترس از بر   ی ول ، یحرفا بزن نی دونم از ا  یخوش و و چه م  ی اوه چه آدم الك یو بگ  ینيظاهرم رو بب  د یکرده بودم. شا

رو به رو بشم.   د یجد  ی کنم با آدم ها یم  ی ترسوند، حاال دارم سع ی م ه كیشكست د  کیمن رو از   د یي د ج یارتباط با آدما  یقرار

تو، برق   دنی د ام يجا، از آرش اجازه خواستم ب نیا اميخواستم ب  ی م یکه باهاشون راحتم. امروز وقت ی هست یی تو جزو معدود آدما

  یمن با خودخواه ی کردن منه ول یزندگ  یاش عاد یتمام سع  اونشرمنده شدم، از خودم بدم اومد.  دم،یشوق رو تو چشماش د

  ی مشكل مال همه هست، فقط نوع مشكالت با هم فرق م  یها رو گفتم که بدون ن ی. ارميگ ی رو هم م ش يدلخوش   نیکوچک تر

 کنند. آرش خوبه فقط تنها مشكلش زورگو بودنشه. 

 گفت.  یشگ يهم  اليخيو ب طان يلحن شاد و ش آخرش را با همان   ی  جمله

 !یشگ ينقاب هم میبهتر است بگو د یشا

 بود.  ختهی تصورات و افكارم بهم ر تمام

 . دميچرخ ی سردرگم م میدانسته ها ن يب در

 خوب شود؟  دایکه حال دل آ  میدانستم چه بگو ینم

 دردش باشد؟   یرو  ی مرهم ی خوب نه ول اصال

 اش بدهد!  نيتسك یاندک

 و مشكالت هستند. یبدبخت یآدم ها در هزارتو  همه

 است.  یكیکنند. طعم و مزه اشان  ی فقط نوع مشكالت فرق م دایقول آ به

 دوختم.  مانیرا به دست ها نگاهم

مثه من و تو رو تا خرخره تو پول غرق   ییده، در عوض آدما  یگرسنه م  ی دل خوش ول  یكیتو کار خدا موندم. به   دایآ یدون   یم-

 دل خوش!   ی از ذره ا غ یدر  یل کنه و یم

 . د يکش یآه

 برسه.   یکامل خوشبخت  یتونه به معن  ینم ی رو با هم داشت. اصال کس زي شه همه چ یوقت نم چيه-
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 :دميبحث ها پرس  ن یاز ا خسته

 ؟ یني اتاقم و بب میبر-

 از جا بلند شد. تند 

 . میبر ايآره ب-

 که در عمارت باز شد.  ميهم به سمت راه پله رفت  با

 حوصله وارد شد. ی خسته و ب  ی ا افه يبا ق حافظ 

 ماند. دایآ  ی که شد، سرش را باال آورد و نگاهش شوکه رو كمانینزد

 نگاهش تعجب کردم.  از

 هم که نگاه کردم، هول و خجالت زده بود.  دایآ به

 را با استرس در مشت گرفت.  شیمانتو

 زد.  ی پر استرس  لبخند 

 ن؟ يسالم دکتر خوب-

 بزند. ی کرد لبخند   یهم سع حافظ 

 سالم خانم شادفر. -

 گفت و از کنارمان گذشت.  «یبالفاصله با گفتن با »اجازه ا  و

 داد.   روني داغ و رنگ گرفته اش گذاشت و نفسش را پر صدا ب ی گونه ها  یرا رو  شیدست ها دایآ

 شدم. یاوف، از خجالت داشتم آب م -

 داد، تعجب کردم.   یخبر م یی آشنا کیکه از  دایرفتار هول حافظ و آ نیا از

 رفت.  ی کردم، برگشت و چشم غره ا  یبه سمت من که متعجب نگاهش م دایآ

 ؟یشناس  یحافظ رو م  ی چرا نگفت-
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 تر تعجب کردم!  شيب

 هم پشت سرم راه افتاد.   دایاز پله ها باال رفتم و آ آرام

 زند!  ی او را صدا مبودند که به اسم  یميقدر صم آن

 : دميسوال را پرس  نيهم

 ؟ یکن  ی که به اسم صداش م نيهست ی ميقدر صم نیا-

 . د یلرز ی م ی اندک یول   یاليخ ی با وجود ب شیصدا

 .د یپر رون ياز دهنم ب  ی جور ني هم م،ي ستيکه ن ی مينه صم-

 تا وارد شود.  ستادمیاتاقم را باز کردم و کنار ا در

 هم بعد او داخل رفتم و در را بستم.  خودم

 صبا چقدر اتاقت خوشگله!   ی وا-

 . د يرا تا سقف پوشانده بود، دست کش واریکه کل د  یکتاب  یذوق به قفسه ها با

 ؟یکتاب ها رو خوند   نیا یهمه  -

 کردم.   پايرا چل م یها دستم

 ؟یشناس  یحافظ رو از کجا م ی. نگفت یحواسم رو پرت کن  یتون  ی م زا يچ نیفک نكن با ا-

 هدف ورق زد.  یو ب  د يکش  رونيرا از قفسه ب ی که به صورتم نگاه کند، کتاب  نیا بدون

 گفت:  اليخ ی مثال ب ییصدا با

 کارته؟  ی چ یحافظ همون دکتر روانشناسمه. نگفت -

 لب تنها گفتم:   ر یبودم، ز شیکه هنوز مبهوت حرف ها ی حال در

 عمومه. -

 خنده زد.  ریز پق
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 . دهيکه انگار جک سال را شن د یخند  یشكمش گذاشته و چنان م یرا رو  شیشد و دستش ها خم

 اعصاب خرد کنش گفت:    یخنده ها نيح ده یبر دهیبر

 من... رو... نخندون... صبا. -

 را در هم بردم و هلش دادم و از کنارش رد شدم. میها اخم

 رنگم نشستم.  یقهوه ا  یمبل راحت ی رو

 نده داره؟ کجاش خ-

 تخت پرت کرد.  یرا به پشت رو  خودش 

 کند.  یکرد، او فقط کار خودش را م  ینم ی فرق شیبرا اد یهم ز  دنش یهر چند د د،یرفتم که البته ند  ش یبرا یغره ا  چشم

 شه.  یفنراش خراب م   ،یپر  یروش م یطور  نیاون تخته که ا-

 :  د يکرد، پرس  ی از آن فوران م طنتيکه ش   یا افه يسرش و با ق  ر یدستش را جک زد ز  کی د،يزد و به پهلو به طرفم چرخ غلت

 عموته؟  شیيحاال خدا-

 خنده زد.  ر یآره تكان دادم که باز پق ز ی اخم سرم را به نشانه  با

 به او گفته ام.   یخنده دار زيکه انگار چه چ د يکوب یو با مشت به خوش خواب م   د یخند  یم چنان

 خند. ن ی زهرمار! الك-

 کند.  ی خودش را کنترل م یل ياز صورت سرخش معلوم بود که خ ی کرد نخند، ول یرا جمع کرد و مثالً سع شیها لب

 ؟ یدنيدر حال ترک ی طور نیخنده داره که تو ا یچ ی شه بگ  یم-

 شش سال از تو بزرگ تره.  ای پنج  تیره حافظ عموت باشه، نها یآخه اصال تو کتم نم -

 ؟ یخوب که چ -

 .د یکرد و لبش را گز  ی کوتاه  یخنده   طانيش 
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تازه تو    ؟یکن  یمن م   یهمه نوه هوس بچه کردن، تو اخماش رو برا نیمادر بزرگ پدر بزرگ تو با ا ؟ی ريگ  یمن رو م   ی  قهیچرا -

 ! یآخر  ی سنت نوه  نیبا ا

 !دمیو من هم خند  د يآخر باز ترک   یگفتن جمله  با

 داد، مانند قبل تر ها هم گوش نواز نبود!  ی آزارم نم شیصدا یول  بایز ای دانم خنده ام زشت بود  ینم

 :  دمي را صاف کردم و پرس  میتخت نشست. صدا ی هم صاف رو  دایبرداشتم، آ دنیکه به در خورد دست از خند  یتقه ا  با

 ه؟ يک-

 سرش را تو آورد و گفت:  هيهان

 منم منم مادرتون. -

 . دهیرا ند  دایبود که آ دايزد، پ  یکرد، غر هم م  یرا باز م ش یمانتو یکه دکمه ها یداخل آمد و مغنه اش را در آورد و در حال   به

 گرفته، هر هفته خرابه.   نميکه ماش  ه يچه کرم نیدونم ا  یگرما، نم  نیمردم تو ا-

 و به پشت سرش نگاه کرد.   د يکشاز ترس   یکوتاه غ يج ه ي سرفه کرد، هان یشینما دایآ

 جا بلند شدم و به طرفشان رفتم.  از

 زد.  یلبخند هول  هيهان

 شدم.  یمزاحمتون م د ی نبا ، یمهمون داشت د يببخش-

 گرفت.  ه يدست را به سمت هان  ییو با لبخند دندان نما  د یپر نیيتخت پا  یاز رو  دایآ

 جا صاحبخونه ام.  نیا گهیمن د   ه؟ي نه بابا مهمون چ-

 دست داد.  دای مرا نگاه کرد و با آ ج يگ هيهان

 . میبا هم آشنا شد  روز یکه د داستیدوستم آ  نیا هياشاره کردم و گفتم: هان دایآ به

 گفت. ی »خوشبختم« آرام هيهان

 جون.  یخوشبختم هان تیيمنم از آشنا-
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 را گرفتم و گفتم:   هي هان یبازو

 دختر عمومه.  هي هان نمیا دایآ-

 لبش آمد و گونه اش چال افتاد. یرو  طاني لبخند ش   کی وباره د

 عمه اته.  یك ی نیفكر کردم ا-

 : د يبا اصرار پرس  ه يهان ی ول  د ینگو یزي چشم و ابرو خواستم که چ با

 ه؟ يچ انیجر-

زود تر دست به کار شد و شروع   دایبدهم که آ  ه يهان ل یسر هم کنم و تحو یز يهم فشردم و آمدم چ  ی را پر حرص رو میها دندان

 کردن، موضوع کرد.   فیبه تعر

معروف خنده،   ی  ه يداشت، همان قض یزد که نا خودآگاه مرا هم به خنده وا م  یبود و چنان قهقه م ن يپهن زم ه يبعد هان ی قیدقا

 ! ارهيخنده م

 گه؟ ید ی وردرو از کجات در آ  یتابوت ی.... خدا... زنگوله پای ... وا دای... آی... با نمكیليخ-

 به خود گرفت.  یا  فتهيخود ش  ی  افه يق دایآ

 . گهید گه ید-

 که حساب زمان از دستمان در رفت.  میقدر سرگرم حرف زدن شد  آن

 شناسد. ی گرم گرفته بود که انگار صد سال است او را م ه يچنان با هان دایآ

دست بجنبون   دایخوشم اومد. به خودم گفتم آ سش يف ی بيب ی  افه يصبا اومد تو، از ق دمیدر کالس رو زدن، د  ی وقت ی خالصه هان-

 مخش رو زدم.  ع یدوستت شه. از شانس خوبمم اومد صاف کنارم نشست. منم سر د یبا نیکه ا

 سرخ شده بود، گفت:   ادیز ی ها دنیکه از خند  هيهان

 . یمخ دختر رو زد   یکه انگار پسر  یکن  ی م ف یتعر ی جور کی ی وا-

 رفتم.   شانیبه هر دو یغره ا  چشم

 شما دو تا؟  نیهمه چرت و پرت گفتن خسته نشد  نی خدا از ا یبسه محض رضا-
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 صاف نشست که کمرش به تخت خورد.   دایآ

 .د يگفت و کمرش را مال یآخ

نشستنه؟   ن يزم یرو  ی تو اتاقت؟ رسم مهمون نواز ی دست مبل بزار  ک ی ی کش یخدا خحالت نم  ی کمرم له شد، محض رضا-

 .نم يبش یتختم که نذاشت ی رو

 شد.  یتختم خراب م -

 بلند شد. ن يزم ی و از رو د یخند  هيهان

 نداره.  ی تو خساست دوم ک ی نیا دا،یولش کن آ-

 .چاندمي را پ  هيشدم و گوش هان بلند 

 ه؟ ي هان یباز تو دم در آورد -

 . یگوشم رو کند  ، یول کن وحش ی آ  یآ-

 دستش را بلند کرد و به ساعتش نگاه کرد.  دایآ

 .د ياش کوب یشان يپ یکف دست آرام رو  با

 نگران شده.  ی که به آرش گفته بودم گذشته، حتما کل ی ساعت از وقت ک یشده.  رم یاوه، اوه د-

 را ول کردم.  ه يهان ی قرمز شده  گوش 

 خوب زنگ بزن. -

 رفت.  می برا یغره ا  چشم

 ؟ ین يب یدست من م   یتو گوش  وسانيک  یا-

 من زنگ بزن.  ی خب با گوش -

 تكان داد.  یسر

 رم.  یخواد. مگه چقدر فاصله است تا خونمون؟ زود م  ینه نم -
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 باشه-

 . ميسه به سمت در رفت هر

 آمد.  ی م ون یزیتلو یو صدا ه ي صحبت بق یصدا م،ید يکه رس  نیيپا ی طبقه  به

 . میرا تا دم در بدرقه کرد دایآ

 . دميقدم شدم و گونه اش را بوس  شيبار من پ ن یدر ا  دم

 هم دستش را گرم فشرد. هيهان

 م؟ یايهمرات ب ه يمن و هان  یخوا  یم-

 کوچه ام روشنه.   كه،ینه بابا نزد-

 خونه اتون.   یتا بر  ستم یا یما دم در م -

 کرد.   یا خنده

 . خدا حافظ. رميگ ی حس بچه لوس ها رو م یباشه ول-

 تند دور شد. ی ها یو او با قدم م یکرد یحافظ خدا

 دست تكان داد، بعد تو رفت. مانیخانه را باز کرد، برگشت و برا در

 و در را بستم. م يبرگشت اط يح به

 و خون گرمه. ازش خوشم اومد. ی ميصم ه،ی دختر شاد  یليخ-

 بود چشم دوختم.  ده یيعلف رو ش یکه از کناره ها مانیپا ری ز یرش هاانداختم و به سنگ ف نیيرا پا سرم

 زدم.  ه يبه حرف هان یخواسته در دل پوزخند  نا

و چشم   د يشن  ی را م  شیهم مثل من حرف ها ه ياگر هان ی ندارد ول یاست که دوم  ی غم یب یعل دای آ ی کن ی ظاهر آره، فكر م به

 زد.  یحرف را نم نیمسلما ا د،ید  یرا م  نشيغمگ  یها

 آمد.  نیياز پله ها پا بيحافظ دست به ج م، ید يساختمان که رس  به
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 را برگرداندم. م یاخم کردم و رو دنشید با

 نخوردن.  لم يف ی پا هي گشنه ام شده، من برم تا تنقالت رو بق  یليخ-

 بالفاصله پا تند کرد و از کنارم گذشت.  و

 راهرو گم شد. چ يزود در پ یل ي حرص نگاهش کردم، خ پر

 واضح بود.  ی ليکار خ  نیاز ا هدفش

 گذاشتن من و حافظ!  تنها

 را گرفت.  میتفاوت از کنارش رد شوم که نگذاشت و بازو  یبه سمتم آمد، خواستم ب حافظ 

 بچه پنج ساله را گول بزند، گفت:   ک یو مهربان، انگار که بخواهد  انه یدلجو ی لحن با

 من هشت روز قهر کرده؟   یجوجو-

 .دمي کش رون يرا از دستش ب میسر بلند نكردم که نگاهش کنم. بازو ی را ندادم، حت شجواب

 . د يرا محكم کش لپم

 زل زدم.  شیسر بلند کردم و به چشم ها نيلپ درد ناکم گذاشتم، خشمگ  ی گفتم و دستم را رو یآخ

 به جانب نگاهم کرد.  حق

 که با عموش قهر باشه.   هي کس ی حقته، سزا-

 شه؟  یم  یچ ه، يکه راپورت چ یی عمو یاون وقت سزا-

 را باال داد و مظلوم نگاهم کرد.  شیها شانه

 . زشهیعز ی کار به نفع برادر زاده   نیبشه چون به ا ده يحقشه که بخش-

 پوزخند نزنم.  نتوانستم

 پول شدن به نفعمه؟  ک ی ی تا حاال سكه  ی از ک-

 نگاهم کرد.  یبرداشت و جد  یاز لودگ دست
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 کنم.  یکار رو م  نیبازم اگه الزم باشه ا-

 دم.   یکنه. من کار خودم رو انجام م  یوارد نم  یمن خلل  مي تو تصم  گرانیبگو، نظرات د  ی به هر کس که دوست دار-

 شده گفت:   د يکل  یدندان ها نيب از

  یم  یگفت:«هر کار   یتر  ش يب د ي»با تاک ی. هر کارینر  رونيببندم تا  یاگه الزم باشه دست و پات رو م  ی زارم صبا، حت ی من نم-

مثه تو، سرش رو    هي احمق ک یهم  نيحس  ريکنم، ام ی کار رو نم نی. به خاطر تو تنها ایبش نيحس ريزارم زن ام  ینم ی کنم ول

 خواد خودش رو بدبخت کنه.  یخواد با تو ازدواج کنه، م  یکرده تو برف و م 

و   یحرف بارم کن یخواه یم  یتا ک نم يخواهم بب ی گفت ادامه بده، م  یخونسرد که م  یکردم و با نگاه پايرا چل میها دست

 زل زدم.  شیبه چشم ها ،یخجالت نكش

 .د يکش  ش یانداخت و دستش را کالفه در مو ها نیيرا پا سرش 

شه   ی . مگه مهي است، بد بخت گه ید  یكیشق که عا ی . اصالً ازدواح با آدمیته بد بخت   یعن ینگاهم نكن صبا. ازدواج با تو  ی طور نیا-

همون نگاه گذشته است، پر از   ،ی کن ی نگاه م ی به حام ی است؟ نگاهت وقت گه ید  یكیکه قلب و روحش مال   یکن  یزندگ  یبا کس

لرزونه. صبا تو هفت   ی . نگاهش پر نفرتش تنم رو میشد  ره يخ ی تو به حام یوقت  نم، ي ب یم  همرو  ني حس ر ي. من نگاه امیدلدادگ

با هر نگاهت به   ن يازدواج کن ی وقت  یدون  ی ترسم، م  یم  ري . من از نگاه امیتون ی باز هم نم ، یرو فراموش کن ی حام یسال نتونست

 ؟ یا يم نارخودت چطور ک ی با خدا ،یچ يه ر ياصال ام اره؟ يسرت م یی چه بال یحام

 شد و نگاهم کرد.  ساکت

 دست زدم.  شینگاهش کردم و آرام برا دخونسر

 گفتم:    یلودگ با

 !یخوب  یعمو! عجب سخنران  نیآفر-

 نفوذ گفتم:   ی سخت و ب ی برداشتم، با چشم ها ی دست از لودگ بعد 

  ستي. من هم قرار نیکن  یکه تو فكر م  هی والياون ه ر يو نه ام هيمشت حرفن. نه من چشمم هنوز به حام ک یحرفا فقط  نیا-

 رو بدبخت کنم.  یکس

 .د ي داغان به شانه ام کوب یرا از دست داد و با اعصاب کنترلش 

 که تلو تلو خوران چند قدم به عقب رفتم.   یطور  به
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 احمق! احمق! احمق!-

 مشابه پشتش را کرد و رفت.  ی سه کلمه  ن یاز گفتن ا بعد 

 تا بغضم نشكند. دميکش ی نفس م ق يتند و عم تند 

 آمده بود؛ اما بحث را به کجا کشاند! ی آشت یبرا  مثال

 کردن بود.   نيبهانه بود، قصدش فقط آمدن و حرف زدن با من و توه یهم آشت د یشا

 مشابه مرا سوزاند و رفت.  ی چهار حرف ی کرد و در آخر با سه کلمه  ري کرد، تحق  نيکرد، توه  یمهربان آمد،

 شناسم. ی روز ها را نم نیا حافظ 

 است. ی عيطب ر يبوده، غ میپا به پا شهيکه هم  یاز حافظ  یو نا مهربان یی همه تند خو نیا

 و اشتباه است.  یعيطب  ر يمن غ ی کار ها د یشا اصال

دست از سرش بر    رم،ينگ  یکه گذراندم را از حام ی و تلخ  یجهنم یاشتباه هم باشد، من تا انتقام روز ها میاگر کار ها یحت ی ول

 دارم.  ینم

 .  ستيضربه را هم خودم بخورم، باز هم مهم ن نی تر  شيکار ب نیاگر در ا یحت  ست،يمهم ن م یابر زيچ چيه

 بزنم!  نيرا زم ی حام فقط 

 آمد، به سمت راه پله ها رفتم.  یکه از سمت سالن م   ییخنده و صحبت ها یسر و صدا، بدون توجه به صدا یب

 لحظه دم در تعلل کردم.   دم،ياتاقم که رس  به

 بود، نگاه کردم.  اغ یبزرگ  ی که کنار پنجره   یتر رفتم و به در اتاق  جلو

 .دمينكش نیيپا یرا فشردم، ول ره يدست بردم و دست گ آرام

 باغ پشت عمارت چشم دوختم.  ی دادم و به فضا ه يپنجره تك یرا با مكث ول کردم. به لبه   رهيدستگ 

  م،ی زد یو حرف م   میستادیا ی پنجره م ن یو هر دو با فنجان قهوه کنار ا دم يکش یم  رونيتاقش برا از ا ی که حام ی روز ها چه

 کار هاست؟   ن یموقع از شب چه وقت ا نیزد که ا یغر م  یحام

 کردم! ی م ی دلبر شان،یدهد برا ی گفت جان م ی م ی که حام یی هم با همان خند ها من
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 ! یعشق است و دلبر اصال

 !ند ينش ی که زود به عرق م ی عشق است و تب اصال

 شد.  یطور تلخ نم نی که سر انجام عشق ما ا  وگرنه

 فقط عشق من بود! د یاز اول هم عشق ما نبود، شا د یشا اصال

 چشم دوختم. پر تمنا، دلخور! د ي تاب  یکه م یآسمان و ماه به

 ام زد؟  نه يخواستم که خدا دست رد به س  یم  یاد یز ز يمن چ مگر

 خواستم!  یو پر از عشق م   یعاد ی زندگ ک یفقط  من

 را از دست دادم؟  زيچشم به هم زدن همه چ کیوارونه شد؟ اصال چه شد که در  ز يطور همه چ نیدانم مشكل کجا بود که ا ینم

 کنم.   یگذراندم را مرور م ی که با حام یی سال است که تمام روز ها و شب ها هفت

 ندارد.  یبينقص است، ع یب  ویسنار نیا ی ول

 رفت؟  یچرا حام پس

 دادم و زمزمه کردم:   هي کرد، عاجز سرم را به چارچوب پنجره تك سي اشک گونه ام را خ ی  قطره 

 چرا رفت؟ -

 را پاک کردم.  م یاشک ها ستادم،یپا فورا سر بلند کردم و صاف ا یصدا با

 شد، چشم دوختم.  ی م ک یکه نزد ی حام به

 اورم؟ يب ستادنمیجا ا نیا یبرا  یليشدم، چه بهانه و دل هول

 . دهیدر اتاقش د  یپنجره و در چند سانت نیکرد، تعجب کرده بود. انگار مطمئن نبود که مرا کنار ا ی مكث دنم یهم با د یحام

 .ستادیآرام آمد و کنارم ا یی قدم ها با

 شد. رهي رفت، خ ی فرو م  یكیتر در تار شيکه هر لحظه ب   یباغ به

 لب پنجره.  ن یدلم گرفته بود، اومدم ا-
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 . دمينپرس  یز يمن چ-

 .  دميدندان کش ر یرا ز لبم

 . د یآ یرفتارش بدم م  نیا از

 دهد.  یتفاوت، آزارم م   یخونسرد و ب ی متكبر بود و بعد مهربان و زمان ی ا هي که ثان نیا

 که در سكوت گذشت، به طرفم برگشت.  قهياز پنج دق بعد 

 نگاهش حال قلب احمق و کورم را خوب کرد!  ین يد، سنگ ش  ره يرخم خ مي ن به

 . دميتو و حافظ رو شن ی تو راهرو  یحرفا-

 خوردم!  جا

   م؟ یرا بگو یزيدانستم چه چ  ی نم یول میبگو یز يرا باز کردم که چ دهانم

 آن قدر واضح بود که االن نشود درستش کرد. مانیها حرف

 :  می توانستم بگو تنها

 ! ستين یکار خوب  ستادن یفال گوش ا-

 .  د ياز سوت کش میزد، آن قدر بلند که گوش ها ی صدا دار پوزخند 

 . ستادیدر اتاقش ا  یقدم جلو ک یکنارم رد شد و با  از

 من محو شد. یمات مانده   یچشم ها ی که من نتوانستم باز کنم را باز کرد و جلو ی ا رهيدستگ 

 نگفته!  ی زيو چ امده يکه انگار از اول نبوده، ن ی برود. جورو مات کند و بعد  ش يک شیفقط آمد مرا با حرف ها انگار

 ***** 

بود و   ابانيکرد فقط ب  ینبود، تا چشم کار م دهيسر به فلک کش یاز خانه و ساختمان ها یخبر  گریشهر که خارج شدم، د از

 .  میآ  یروم و م  ی است که هشت سال است که هر روز م یراه نی. اابانيب

تا   ی زيچ گرید ده، ياش رس  طره يس  یروز ها نیبه آخر چارهي حق هم دارد ب د،يتاب ی به صورتم م نيماش   شهيکم جان از ش  آفتاب

از فكر   نی ريش  یاست که بر فضا حكومت خواهد کرد. لبخند  یآن وقت زرو و نارنج د یايجانم که ب  زیيحكومتش نمانده. پا انیپا
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را دوست   زیيپا ه ينكنم. من برعكس بق ریامروز د دوارميپدال گاز گذاشتم، ام یرا رو  میپالبم جان گرفت،   یرو  زیيشدن پا کینزد

نبود. با فكر   ی و دلخور یی هم از جدا یخبر م،یگذراند  ز یيرا در دل پا ی خاص و ناب ی روز ها یخاص است. من و حام میدارم، برا

حافظ که افتادم،   یحرف ها اد ی یصورتم گرفت. ول  ی ور  یتر  شيکردن به آن روز ها، قند در دلم آب کردند و لبخند عمق ب 

 بست.  خیلبم  ی لبخند رو

تو به   یوقت  نم، يب  یرو هم م ن يحس ري. من نگاه امیهمون نگاه گذشته است، پر از دلدادگ  ، یکن ینگاه م یبه حام ی نگاهت وقت"

. من  یتون یباز هم نم ، یرو فراموش کن یحام  یلرزونه. صبا تو هفت سال نتونست  ی. نگاهش پر نفرتش تنم رو میشد  ره يخ یحام

  یبا خدا ، یچي ه رياصال ام اره؟ يسرت م یی چه بال یبا هر نگاهت به حام نيازدواج کن یتوق یدون ی ترسم، م ی م ر ياز نگاه ام

   "؟ی ايخودت چطور کنار م

 است! یتلخ و انكار نشدن  قتي حق ک ی شیها حرف

  نيحس ريمن و ام یفكر که زندگ  ن یدهد و ا  یرا فراموش کنم، آزارم م ی توانم حام ینم استيدن اي تلخ که من تا دن قت يحق نیا

 است. یتصور نشدن  میچگونه خواهد بود، برا

 تواند چگونه باشد؟ ی است م ی طوفان گر ید یو روز   یروز ابر  ک ی شیکه هوا نيحس ر يام نیدانم ا ینم

 بكشم.  هودهيب ی فكر ها نی دست از ا د یبا دم، يکش یآه

 برد؟  یاو مرا تا کجا م نم يخواهم بب یروم، م ی سرنوشت م ی به پا پا

به جلو پرت شدم و   یترمز گذاشتم. از ترمز ناگهان ی را رو م یهول شدم و پا د، يچيپ می وسط جاده جلو ی ناگهان یليموتور خ کی

 دادم.   یبه خودم بابت کمربند نبستن فحش د،يچي تنم پ یخوردم، درد در نقطه به نقطه   محكم به داشبورد 

 دادم.    هي تك ی و منگ به صندل ج يداشبورد گذاشتم و با فشارش از داشبورد فاصله گرفتم، گ  یرا رو  میها دست

و کاله کاسكتشان   ی سراسر مشك یآمدند. لباس ها نيرا وسط جاده پارک کرده و به سمت ماش  شانیدو موتور سوار موتور ها هر

 ترس به دلم انداخت. 

را باز   نيبود به سرعت در ماش  ی كليقد بلند و ه اريکه بس  یك یآن  دند،يرس  نيو دست بجنبانم، هر دو به ماش  م یايبه خودم ب تا

کمرم   یناله   یصدا د، يچيدر پشت و کمرم پ ی درد دم، ي. محكم به در عقب کوبد يکش رون يب نيام را گرفت و مرا از ماش  قهیکرد، 

و   ج يکه بند رفته بود، گ ی را نداشتم. فقط با زبان لشيو تحل  ه یافتادند و توان تجز عی سر یل يکه خ یت بلند شد. شوکه بودم از اتفاقا

را برداشت،   متيگران ق ی ها زيشد و در داشبورد را باز کرد و تمام چ ني از کنارم رد شد، وارد ماش  یك یگنگ نگاهشان کردم. آن 

  ی در آمدم و تكان  هي را هم گشت و من فقط مات و مبهوت نگاه کردم. کم کم از آن شوک اول نيماش   یتمام سوراخ سنبه ها

 . اورميدر ب یكل يام را از دست آن فرد ه قهی کردم   یخوردم، پر تقال سع
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 ن؟ يهست ی ولم کن، شما ک-

 بلند بود.  شخندش ياما ن دمید  یرا نم صورتش

 کنم کوچولو.  یولت م  ی چشم چون تو گفت-

 هم ساباندم. یرو  دندان

 .یعوض-

  غي ج دم،يخرد شدن دماغم را شن یبه وضوح صدا د،يمشت را باال آورد و پر قدرت در صورتم کوب یناگهان ی ليچه شد، خ دمينفهم

آهن در دهانم   ی مزه   د،يلبم چك یلبم راه گرفت و رو  یاز باال یزيصورتم گذاشتم. چ ی و دو دستم را رو دم يرد کشاز د یبلند 

  ی که مردک وحش  نیتر بود، حدس ا شيسر انگشتانم هم حس کردم. درد دماغم از همه ب ی روخون را  یسيدور از انتظار نبود. خ

 سخت نبود.   اد یدماغم را شكسته باشد، ز

 : دمينشستم، نفس نفس زنان و پر از درد نال نيزم یام را ول کرد و من از شدت درد و ضعف رو  قه ی

 . ید  ی کارت رو م  نیجواب ا-

از شدت درد منگ منگ بودم، چشم   گرینشست و نفسم را گرفت. د  می که لگدش در پهلو امد يحرفم هم خوشش ن نیاز ا انگار

 .د يشن ی دور م یمحو و انگار از فاصله ا  یليخ  میو گوش ها د ید  ینم میاه

 نگران و ترسان گفت:   ییصدا

 نيبود ماش   ني. قرارمون فقط همیکن  یخال  نیسر ا ی عقده دار یهر چ ستيقرار ن ،ی دختر بدبخت رو کشت  ؟ی کن ی کار م یچ-

 . میبر م يرو لخت کن

انداخت،  یبه وحشت م  شیرا از تن صدا  یزد و هر شنونده ا یو نفرت در آن موج م  نه ي به شدت خشن و کلفت که ک ییصدا

 گفت:  

 ست؟ ين یز يچ گه ید ؟یرو برداشت  زي. همه چفيحقشه، از بس زبون درازه موش کث-

 زده شد. جان يه یك یآن  یصدا

 !نيبب ايبرداشتم. ب  دم، ید ی نه هر چ-

 گفت:   شخند يبا ن خش خش آمد و بعد  یصدا
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 معلوم بود.   نيداره. البته از ماش  هینه خوشم اومد، انگار طرف ما-

و از هم   د يچيپ  یدارد. با هر نفس درد در تنم م  یکم کم ترکد را بر م می رساند که پهلو ن يقی کرد و مرا به  م ینثار پهلو یگرید لگد 

  دنيتوان نال ی شده بود که حت رهيکردند. آن قدر نا توان شده بودم و درد بر بدنم چ  یتر درد م   شيتر پهلو و دماغم ب شيب

کرد. با   ی از درد دعوت م ی عار یشد و وسوسه گر درونم مرا به خواب یتر م  نيو هر لحظه سنگ   فتادهم ا  ی رو مینداشتم. چشم ها

 نتوانستم.  یا باز کنم ولر م یکردم چشم ها یبه خواب رفتم مقاومت کرده و سع  یجلو  مي حال یتمام ب

 . د یخر یتنم درد م  یکرد و برا ی پر قدرتش را مهمان تنم م یهم دست بردار نبود، مدام لگد ها ی مردک وحش آن

 . یکرد ی م ی با توام؟ جواب بده؟ قبلش که خوب بلبل زبون ؟ یدار  ه یهان؟ ما-

 انگار دلش به حالم سوخت که او را از من دور کرد. ی كی آن

 . ومدهين ی كیتا  م یبر ايادب شد، ب گه یولش کن د-

 . میباشه بر-

 با خباثت گفت:   یآمد و همان مرد وحشت نگ يجل نگيجل یصدا

 شه و نجات بده.  جاده رد ب نیاز ا یكی ی تا نمرد دوارم يشد. ام  ازمونيروز ن  کی د یشا مشیبر ی ما م نته،يماش  د يکل  یصدا نیا-

و کارخانه ها   ی صنعت ی جاده به شهرک ها ن یشود، ا یجا ول کنند و بروند شانس زنده ماندنم صفر م  نیکردم. اگر مرا ا وحشت

جاده کامالً خلوت   نیشود و ا یجاده رد نم نیاز ا یشوند و تا آن موقع کس ی م ل يشود و همه هم از عصر به بعد تعط ی ختم م

 است.

 مرا وسط جاده رها کردند و رفتند. یوجدان  ی آمد، گاز دادند و رفتند، با ب شانیموتور ها یصدا

 همان حال بد عقلم پوزخند زنان گفت: مگه دزد هم وجدان داره؟  با

قطره از اشكم   ک ی . مگر د يچ يدر صورتم پ یو بالفاصله درد وحشتناک  د يو درد از گوشه چشمم چك  صالياز سر است یاشك ی  قطره 

 طور زخم صورتم را سوزاند؟ نیچقدر شور بود که ا

خواب مرا مهمان خودش کرد و من به   یا يبه خواب مقاومت کنم. دن لمیتوانستم مقابل تما ینم گریشد و د  یتر م   شيام ب یمنگ 

 تنم رفتم.  ر ياز درد نفس گ ی و خال ق يعم یاستقبال خواب

 دور بود.  یليانگار خ شیکرد، چون که پژواک صدا ی م م یاز سر غار صدا یکس غار بودم و  کی در ته  انگار
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 زم؟ یصبا؟ صبا عز-

 آشناست.   شیمن با صدا ی شناختش نبود، تمام رگ و پ یبه فكر کردن برا ی ازيآشنا بود، آن قدر آشنا که ن شیصدا

 و آزارم داد.   د يبسته ام تاب ی پشت پلک ها آفتاب

 :  دميرمق نال یب

 ؟یحام-

 پر استرس و نگران بود.  شیصدا

 برمت.  ی جانم؟ جانم االن م-

نرم که احتماال  یی زود مرا در جا یليرا پشت گردنم گذاشت و بلندم کرد، راه افتاد و خ  ی كیو آن  م یزانو ر یدستش را ز کی

 بود، گذاشت.  نشيعقب ماش  یصندل

 رد:  لب زمزمه ک ر یاز درد کردم و او ز یا  ی ناله  د،يام را بوس  یشانيپ

 بدادتون برسه.  د یکنم و اون موقع خدا با یم  داتون يپ ، یعوض ی نامرد ها-

 ام حالم را بهتر کرد.  یاز عرق و زخم سي تن خ  یخنک کولر رو باد

 هم!  یحام  یشد، قربان صدقه ها ی تر م ش يب نيو با هر ناله سرعت ماش  دم ينال یپهلو ها و صورتم   ی لب از درد جان فرسا ریز

 .ميرس   یزود م ی ليتحمل کن عمرم، خ  كهید  كم ی م،ي رس  یم-

تا همه بدانند که عاشق احمق است که اگر احمق نبود، در اوج    میگو  یبودم عاشق احمق است؟ اگر نگفته بودم پس حاال م  گفته

 شد.   یکردند، زده نم  یکه در آن آب م  یی قند ها ی نیريزد و دلش از ش  یگونه قلبش ساز ناکوک نم ن یکشنده ا  یهجوم درد 

را گرفت. ناله ام از درد به هوا رفت و   دنمي راه نفس کش  می، درد وحشتناک پهلوخورد و من هم تكان خوردم  یتكان آرام  نيماش 

 کرد.   دايپ میو راهش را در مو ها  افتیام امتداد  قه ي شق ی بسته ام تا رو  یچشم ها یاشک از گوشه  

 هول کرده بلند گفت:   ییبا صدا یحام

 دست انداز بود.  د،يشد؟ دردت اومد؟ ببخش  یچ-

 پر بغض گفت:   ییو او آرام تر با صدا م یبگو یزي نتوانستم در جوابش چ یحت
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 سوزه.  یداره م گرميره تو قلبم، ج ی داغ فرو م  خيهر ناله ات مثه س  ی لعنت-

 لحن ناراحت و بغض کرده اش گرفت.  ی برا دلم 

 :  می توانستم بلند داد بزنم و بگو  یکرد و م ی م میار ی قیدقا  نیدر ا میصدا کاش 

 زند.  یم  خی م یبرد و خون در رگ ها یم  ادیرا از  دنيقلب من تپ  یبغض نكن، ناراحت نباش. تو که ناراحت باش -

درست است که   م، يخواست برس  ی دلم نم ی شد، احمقانه بود ول اده يپ یو حام  ستادیاز حرکت ا نيدانم چقدر گذشت که ماش  ینم

ارزد. در سمت مرا باز کرد و آرام   ینم یحام  ی به قربان صدقه ها یزيچ  چيه یول  د يکش یم  غ يتنم از درد ج یتمام استخوان ها 

  یکاش م  دم،يکش ی م م یها هی رش را به رعط  صانهی داشت و حر یپر سخاوت به من ارزان رادوباره بغلم کرد، آغوشش  اط يو با احت

شد تمام آن را تا آخر   یکنم. خودخواهانه فكر کردم کاش اصال م  رهيآرامش بخش را ذخ ی بو نیو ا  تيآغوش پر امن  نیتوانستم ا

 کنم.   رهيروز مبادا ذخ ی نبود آن را برا ازين گریشد، د ی خودم م یعمر برا

  ی خبر ی ب یا يمرا به مقاومت از رفتن به دن  یحام ی گرفت و تنها خواهش ها ی رو به اتمام بود، سكون داشت تنم را در بر م توانم

 داشت.  ی وا م

 ها! نخواب جانم. ی صبا، نخواب-

 زمزمه کردم:  ده یبر ده یزخم شده و خشكم پر درد، بر یلب ها ریز

 . دمينخوا... ب-

 زند. ی دختر بچه حرف م  کیبود که انگار داشت با  یداشت،** لحن صحبتش طور  ی تندش را بر م یطور که قدم ها  همان

 دکتر خوب.   کی  شيبرمت پ ی تحمل کن، االن م  كمیباشه؟  ا،ينخواب-

 کرد.  قی بود را به تنم تزر ايآرامش، هر چه حس خوب در دن ی  زمزمه 

 عروسک من، عروسک قشنگم.-

 سر و صدا آمد، مرا در خود غرق کرد و با خود برد.  یآرام و ب یل يخ ميعظ یسونام کیچه گفت، انگار   دمينشن گرید

  **** 
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را باز کردم و   میپلک ها یرا باز کنم. به سخت  م یکردم پلک ها یکردم و سع  یناله ا  میحد پهلو یآرام پچ پچ و درد ب  یصدا با

  گر یبستم و بار د م یزد، دوباره چشم ها  ی را م  میکه چشم ها یبود، به خاطر نور  یك يزن عمو ن یچهره   دم یکه د  یز يچ نياول

 را باز کردم.  میچشم ها

 لبالب از اشک گفت:    ییبود و با چشم ها ستادهیسرم ا یباال یك يعمو ن زن

 گرم بخورن.   نيبال رو سر صورت خوشگلت آوردن. انشاهلل به زم نیخدا ازشون نگذره که ا-

  یخفه و ب ی غيج د،يچ يوحشتناک در دستم پ ی شده ام را تكان بدهم که درد نيکردم دست سنگ  ی کردم و سع ی ناله ا دوباره 

 دستم گذاشت. ی جمع شد، زن عمو هول کرده و ناراحت دستش را رو م یاشک در چشم ها دم،ي کش یدرد ناگهان  نیاز ا یجان

 که فقط ترک برداشته، تكونش نده صبا جان. یدستت تو گچه، دکتر گفت شانس آورد -

 . دميبغض ورچ را از میها لب

 کنه.  یکشم تمام تنم درد م  یکه م  ی درد دارم زن عمو، هر نفس-

 .د يسرم کش ی شد. دستش را موازش وار رو زیزن عمو سر ر یها اشک

گم بره بگه برات    یاومد بهش م  یرفته با دکترت حرف بزنه، وقت  یپهلوت مو برداشته. صبر کن حام ی حق دار  ، یبرات اله رميبم-

 ن.  آرام بخش بزن کی

 خبر داره؟  ی زن عمو کس-

 کرد، گفت:   یزد و نوازشم م یرا از صورتم کنار م  میطور که مو ها همان

 کنه.  ی سكته م نهيحال بب نیخونه. خاتون تو رو به ا م یببر م، يفعال، مرخصت کن مينگ   یگفت به کس ی نه حام-

 .  د یکرد ی کار خوب-

شد. لبم را از درد گاز   د یو درد شد  د يکش  ر يت م یباز هم پهلو ی دادم ول رونينفسم را ب ده یبر دهیگرفتم و بعد آرام بر  یقي عم دم

سرخش   ین ي حاال هم چشم ها و ب نيدل نازک و حساس است. هم اري او بس ند،يرا بب دنم يخواستم زن عمو درد کش ی گرفتم، نم

 دهد.  یم  یطوالن ی ا ه یخبر از گر

 ست. صورتم، کالفه ام کننده ا یرو  ی زيچ ینيسنگ 

 صورت منه؟  یرو  ی زيزن عمو چ-
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 و نگران گفت:   ناراحت

 دکتر بستتش. ده،ی ات ضربه د ی نيآره، چون ب-

 کامل شد.  یكی ن یسرم با ا ینازل شده رو  یبال ها  ون ي. کلكسدميکش یآه

  ی لیو  یليزد، دلم ق با یز یبازم لبخند  یچشم ها  دن یدارو وارد شد. با د ک يپر از پالست ییبا دست ها یدر باز شد و حام  بالخره

نگاه   دنیبا د ی نگاهش نشوم ول یرسوا نیتر از ا شيکنم، نگاهم با به زن عمو دادم تا ب   یلبخندم را جمع م ی رود و به سخت یم

 . کردم  یپتو باز ی انداختم و با لبه  نیيدر نوسان است، پر خجالت سرم را پا ی من و حام نيزن عمو که ب طان يمشتاق و ش 

 هم احتماالً از نگاه زن عمو هول کرده بود که با تته پته گفت:   یحام

 . یباش  یتا صبح بستر د یها دارو هاته. دکترت گفت با نی... ازهيامم... چ-

  یخلقت است. اصال با عقل جور در نم بیاز عجا یمدل هول کردن حام ن یخنده ام گرفت. ا یحام  یلحن پر از تته پته   نیا از

هم   د یعوض شده، شا شانیجا نيآسمان و زم د یگونه هول شدن؟ شا نیمهام پر اعتماد به نفس و متكبر و ا  یجناب حام د،یآ

 از شرق طلوع کرده!   د يخورش 

 کنار تخت گذاشت. ی فلز  زيم  یها را رو  کيپالست ی آمد و رو یحام

 به سمت در رفت. زد و عقب عقب  یطاني عمو چشمک ش  زن

 ات کنه.  نهیمعا اد يتا ب ی رم به دکترت بگم بهوش اومد  یمن م -

 رفت.  رونياز در ب ميمخالفت داشته باش  ا یفرصت اعتراض و  ی حام ایکه من  ن یاز ا قبل

حالتش را   ن یو اطراف را از نظر گذراند. ا  د يبه گردنش کش یکنار تختم نشست. دست  یصندل ی آمد و رو یکه بسته شد حام  در

 شروع صحبت است؟ ی برا یکه دنبال موضوع ن یا یعنیحالتش   نیشناسم، ا یخوب م یليخ

 کند.  ی را صاف م ش یگلو عاقبت

 : د يصورتش لبخند دارند، پر محبت پرس  یاجزا ی که انگار همه   یمحو، طور  ی لبخند  با

 ؟ یبهتر-

کلمه اش   کی کردم که مانند دختران در دوران بلوغ از  ی را جا به جا کرد. حس حماقت مقلبم  یها  زهیمهربانش سنگ ر لحن

 سازم! ی م الياز فكر و خ  یخودم قصر  یبرا
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 بودن موفق بودم.  یدانم تا چه حد در عاد  ی جوابش را بدهم، هر چند نم یکردم عاد  یسع

 خوب بودن هم هست؟ ی برا ییمو برداشته و تن کبود جا یدماغ شكسته، دست گچ گرفته و دنده ها  کیبه نظرت با -

 در آن نهفته است.  ی و واقع  قيعم یو ناراحت ی دلسوز ايدن  ايکه دن یینگاهم کرد، از آن نگاه ها ناراحت

دنبالت که   امي خونه، نگران شدم و اومدم ب کار  یوقته راه افتاد  ی ليخاتون گفت که خ ،یا يچرا نم نميزنگ زدم عمارت که بب ی وقت-

 . یافتاده بود نيکنار ماش  هوش يخودت هم ب دم،ید یرو وسط جاده د نيماش 

 را فشار داد.  شیها قه ي و شق د يصورتش کش  یدستش را محكم رو   کالفه

کردم   داتيبا اون وضع و حال وسط جاده پ  یامروز صبح وقت  ی دون یم  ؟ یصبا؟ چرا مدام دنبال دردسر یکن  یکار م   یچ ی دار-

  نمونيب ی عالقه ا مچه ين یکه زمان نیخوره. اصال به خاطر ا ی شدم؟ هزار بار مردم و زنده شدم، خوره داره روحم رو م ی چه حال

 تفاوت باشم.  یتونم نسبت به اشتباهاتت ب  ینم ، یومدختر عم  ،ی تو هم خونم  یبوده نه ول

  د یگو یکنم. قصاوت را به حد اعال رسانده که به آن همه عشق من م ل يو تحل  هی کردم تحز یو سع جمله اش را مرور کرده  هر

   ست؟ياش چ نه يقلب در س  ی عالقه، خدا به جا مچهين

گونه از من وحشت   ن یساخته که ا ینگران است؟ از من در ذهن خود چگونه موجود ی دانم چطور رفتار کرده ام که حام ینم

 .  یکند به خراب کار  ینكرده ام و او متهمم م  یهنوز کار یمن حت ،ی دارد؟ لعنت

از مو   یدسته ا نه يو پر طمان دم يخشكم کش یلب ها ی زبانم رو دم،ي کش ی قيکردم خودم را کنترل کنم. پر درد نفس عم یسع

 سرکشم را پشت گوش دادم.  یها

. اون  یخطر باشه جناب حام یب  ایکنم که بخواد خطرناک  ینم  یکار چي . من هیتو ذهنت ساخت ییواليدونم از من چه ه ینم-

  نیبال رو سرم آوردن. ا نیا نيلخت کردن ماش  ی وضع در آوردن دو تا موتور سوار بودن که فقط برا  نیهم که من رو به ا ییکسا

 ه؟ ي چ یبرا  یهمه شكاک

 زمزمه کرد:   شخند ين با

 مسخره است. ی ليشكاک؟ خ-

صحبت کردنم را   ی که مرا مطمئن کرد که او دکتر است، جلو  د يبا روپوش سف انساليمرد م ک یشدن در و آمدن زن عمو و  باز

حس   مشی مرد ماند. لبخند مال ی کم پشت و جو گندم ی مو ها یکرد. نگاهم رو  ی ريجلو گ یحتم  ی دعوا ک یگرفت و از وقوع 

را   ی ا یتختم تخته شاس  نیيزدم. دکتر آمد و از پا شیبه رو  یلبخند  ال کرد. من هم متقاب ی خوب را به سمتم پرتاب م یها

  یصورت راهنيتر شد و پ ک یاولش باز گرداند. نزد ی آن را به جا ییها ز يبرداشت و شروع به خواندنش کرد و از نوشتن چ
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  ی حبس م نهيکردن نفسم از درد در س   نهیو معا  میپهلو ی کرد. با هر دست گذاشتنش رو  نهیرا باال داد و شروع به معا مارستانيب

 شد.

 کالفه گفت:   یحام

 . دهیرنگش از درد پر د؟ياش کن نهیآروم تر معا كمیشه   ی دکتر نم  یآقا-

 گفت:   طانيو دکتر ش   د یعمو خند  زن

 درد داره.   نهیجوون، معا كه يچقدر دلت کوچ-

 آخه... -

 .د یو نگذاشت حرفش را بگو د ی پر یام شد و وسط حرف حام نه یدوباره مشغول معا دکتر 

 بزار من کارم رو کنم. -

قوت قلبم بود. دکتر    یبه در بسته کردم، بودن حام ینگاه د يبرد. نا ام رون يو همراه خود از اتاق ب د ي را کش یحام ی عمو بازو زن

 کرد.  ی کوتاه  یخنده  د، یکه نگاه نا آرامم را د

 ؟یعاشق-

 :  فكر گفتم ی ذره ا ی و بدون مكث، بدون حت  تند 

 نه! -

 . دميکش  نیيرا پا راهنم يبر داشت. آسوده پ م یپهلو ی  نهیتكان داد و دست از معا  یسر

 . ید ید ی حالش رو م د یرو دستاش آورد، با  هوش يتو رو ب ی اونم عاشقته، وقت ،یمطمئنم که عاشقش  گهیحاال د-

گل کاکتوس، که   ی عالقه رو ید نگاهم بدر حال غروب نگاه کردم و بع  د يرا به سمت پنحره برگردانم، به آسمان و خورش   میرو

 بود، ثابت ماند. یكيپالست یجاگلدان ک یکنار پنجره درون 

 دکتر اصال در من اثر ندارد.   یرا سال هاست که از بر شده ام. تظاهر کردم حرف ها ی تفاوت ی به ب تظاهر

 گفت: د، يکش یکند، بعد سرمم را چک کرد و در همان حال آه  ی م  یدر سرمم خال یسوزن
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  یعاشق شد  ی چارچوبه، وقت ی رفته که عشق ب ادتونیعشق.  یبرا نیزار  یدونم شما جوونا چتونه، هزار تا قاعده و قانون م  ینم-

 .یرو به تنت بمال ز يهمه چ یپ د یبا

 تنها گذاشت. شیق خارج شد، رفت و مرا با حرف هاحرف ها که مرا سخت به فكر فرو برد، از اتا ن یاز گفتن ا بعد 

  واني را همراه ل وه يکوچک کنج اتاق رفت و پاکت آبم  خچالیبه سمت  مي بعد از رفتن دکتر زن عمو داخل آمد. مستق بالفاصله

 . د يکش رون يمصرف ب كباری

ترشش حالم را جا آورد. زن   یمزه   دم،ي نفس سر کش ک یرا گرفتم و  وان يو سمتم گرفت. با تشكر ل خت یر وان يانار را در ل آب

  یخوب م یل يزن عمو را خ ، یبه من رحم کن یکاش کم ایآورد. خدا رون يگذاشت و کمپوت آناناس را ب  خچالی عمو پاکت را در 

چنگال زد   آناناس سر ی تخت نشست. تكه ا  ی. در کمپوت را باز کرد و کنارم لبه شود یکه برسد بدتر از خاتون م شیشناسم، پا

 و به سمت صورتم آورد. 

 زده گفتم:   خجالت

 تونم بخورم زن عمو. ی خودم م-

 بسته ام چسباند و فشار داد.  ی کرد و چنگال را به لب ها ی تصنع یاخم

 .یکن  ی زود باش بخور، دفعه آخرتم باشه که با من تعارف م-

پرت کنم،   گر ید  یز يکه حواسش را از آوردن چ  نیا ی آناناس را خوردم، آناناس که تمام شد، برا یبعد  یتكه و تكه ها نیا ناچار

 گذاشتم.  ش یزانو یدستم را رو  عیسر

 د؟ يگفت ی امشب به چ  یدر مورد نبودم برا   هي زن عمو به بق یراست-

 سرش صاف کرد.   ی اش را رو ی عمو روسر زن

تا اون موقع   یخود  ی ب م، يگ  یبهشون راستش رو م ی . فردا که مرخص شد د یدار  یسفر کار کیتو و اون  م يگفت بهتره بگ  یحام-

 شن.  ینگران نم

 ادامه داد:  شرمنده

 من مجبورم امشب برگردم عمارت.  نميهم یبرا-

 نداره زن عمو.  یاشكال-
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 گفت:   ی دوست داشتن  ی نگران کیو با    د یرا گز لبش

 وضاع و احوال توام. برم عمارت همش تو فكر ا  اره،يدلم تاب نم-

 و دل گرم کننده فشردم.   رميگ یتخت م  ی بدهد، را از لبه  رش ينتواسته تغ یکه گذر زمان هم حت  فشي نرم و لط دست

 هست. ی نگران نباش، حام-

 تكان داد.  یسر یناراض

 شه کرد.  یهم نم ی. کارستين  میا گه ید  یچاره   یول  ست، يراحت ن الم يبازم خ-

 شد و ظرف کمپوت را در سطل آشغال کنار تخت انداخت. بلند 

ام گذاشت. غرق و   یشانيپ ی رو تگرانهیحما ی شانه اش انداخت. خم شد و پر مهر بوسه ا ی برداشت و رو ی صندل یرا از رو  فش يک

 . د يچسب بيبوسه اش گوشت شده و به تنم عج ی نیريمسرور شدم از بوسه اش، اصال ش 

 رم.  یمنم م   ید يخواب ی رده بود، وقتک ق یدکتر برات آرامش تزر-

هم گذاشتم و   یرا رو  میهم بفشارم. آرام پلک ها ی شده از خوابم را رو نيسنگ  یبه چشم ها د ی آمد که با ادمیآن موقع  تازه

 کردم.  انيخواب ب جيآرام و گ ییبسته و صدا یی را با چشم ها م يقلب  یناخواسته خواسته  

 ؟ یبخون  یی شه برام الال ی زن عمو م-

  یخواستم از کس ینم ی مامان بودم ول یها  ییاز جنس الال ییالال کی بود که سال ها در قلبم داشتم، دلتنگ  ی خواسته ا نیا

 دانم چه شد که به زن عمو گفتم!  ی نگفته بودم. نم یزيبه خاتون هم چ یبخواهم، حت 

 لذت بخش فرو برد.  ی صه ازن عمو مرا در خل م یآرام و مال ینگذشت که صدا یليخ

   یالالال گلم باش -

   یدرمون دلم باش   تو

   یمونسم باش  یبمون

 ...  ی از سرم وا ش  یبخواب

 گل پونه بابات رفته در خونه  الالالال
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 ی در برم باش  شه يهم یگلم باش  الالالال

 و زرد آلو  ب يگل آلو درخت س  الالالال

 دارم  یدارم به گاچو بلبل  یگل الالالال

 گل خشخاش بابات رفته خدا همراش  الالالال

 ره يبابات دستاش به زنج ره یگل ز الالالال

گونه ام گرفت و دست نوازش زن عمو   ی گذشت، آرام راهش را رو م یاش اشک دست به شورش زد و از سد چشم ها قطره 

 شكارش کرد. 

 بلبلم الال یگلم الال بخواب ا  الالالال

 من و خاله   م یگل الله دوست دار الالالال

 ی همه رفتن تو برگشت یگل دشت الالالال

 کن  بشي کن خط قرآن نص  رش يتو پ خداوندا

 یهمدمم باش   یبزرگ ش  یگلم باش  الالالال

 کن  بشيها نص  ارتیکن ز رش ياهلل تو پ کالم 

 داغ فرزندم  نميگل زردم نب الالالال

 ی داريهمه خوابن تو ب ی تو ستار خداوندا

 ی را نگه دار  زم یعز ی داريحق خواب و ب به

 بود.   ریگرفتم وصف ناپذ  ی صدا م نیکه از ا ی کردم، حس لذت  یرا هم حس نم م یدرد ها ی از آرامش شناور بودم، حت یی ایدر ی رو

 فرو رفتم.  ف يو لط قيعم ی را هم از دست دادم و در خواب م یيحس شنوا باالخره

به شدت جا خوردم، تمام تنم از شوک   میرو به رو ری تصو دن یباز کردم. با د یرا به سخت میخش خش چند برگه چشم ها یصدا با

  یحس چي ه یو ب   کنار تخت نشسته بود ی كيپالست ی صندل یبه او که رو  ینگاه د،يچ يخوردم که درد در تنم پ یکرد. تكان خی

 ل در دلم النه کرد. يدل  یکرد، کردم و ترس ب ی نگاهم م م يمستق
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 ... جا.نیتو... ا-

کار صد هزار برابر    نیاز صورت او را هم روشن کرده بود و ا ی ميو ن د ي تاب ی از نور ماه به درون اتاق م ی بود و تنها کم کیتار اتاق

 تر ترسناکش کرده بود.  شيب

 کز کرد.   یقلبم از ترس گوشه ا افت،ی نيسردش که در اتاق طن  یصدا

 .یبترس  د یبا ی دون  یخوبه که م -

 به او بدهم.  یکردم به خودم مسلط شوم و افكارم را جمع کنم و جواب دندان شكن ی درهم رفت، سع میها اخم

هم نكردم که حاال بخوام به خاطرش بهت جواب   یبد  ایده کار اشتباه  ی مکه حافظم قد  ییاز تو بترسم؟ تا اون جا د یچرا من با-

 ازت بترسم.  ایپس بدم 

صورتم خم شد و   یکرد و رو  شیبلند شد، چانه ام را قفل انگشت ها یصندل  ی که از رو  امد يبه مذاقش خوش ن ميحاضر جواب انگار

 گفت:   ی ترسناک ی با خونسرد

 .ستياصال خوب ن یهمه نترس  نیا-

 از درد صورتم کردم.   یآرام ی  هنال

 . د يرا به چنگ کش ش یدور خودش زد و مو ها  یعقب تر رفت. کالفه چرخ یبه خودش آمد که چانه ام را ول کرد و قدم  انگار

 نكن صبا.  ی من رو عصب-

 خاطر با پرخاش گفتم:   آزرده 

 ؟ یر ي گ ی مثه سگ پاچه م یچ  یدونم تو برا   ینم ی من حت-

 هم ساباند. یرو  دندان

ها رو درک   ن یمن ا ه، ي اون لعنت تت یهنوزم اولو ،یکن  ی فكر م یهنوزم به حام یدنبالت؟ تو دار  امي که ب  ی چرا به من زنگ نزد-

 شه. چرا؟  ی که خبر دار م ه ی نفر ن ياول ی شه و حام ی کنم. تو حالت بد م یم

 .د ي چياتاق پ یخال ی در فضا شی زدم که صدا یپوزخند  ناباور
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الاقل اون   ،یعرضه ام هست ی تو ب ه يچ ی دون  ی کرد. اصال م  دايپ هوش يمن رو وسط جاده ب یاحمق به تمام معنا. حام کی  ،یاحمق-

که    یفقط وقت  ،یکارم ندار   نيهم یتو عرضه   یکرد، که اگه نكرده بود تا االن صد تا کفن پوسونده بودم. ول   داميدنبالم گشت و پ

 هارت و پورت.  یبرا رونيب ی اياز لونه ات م د،یبا

 . یبود  یمنتظر حمله اش م  د یگرسنه بود که هر لحظه با ی سرخ قاب گرفته، نگاهش مانند گرگ  یرا رگه ها ش یچشم ها یآب

 آرام کجا رفته؟   نيحس ر يدانم آن ام ینم

 و پرخاشگر شده ام؟  زمیر ی به هم م ع یحرف سر کیروز ها آن من خونسردم کجا رفته که با  نیا اصال

 ام را در دم خشكاند.  ی و لبخند تصنع د ي کش  ريام ت ده یضرب د یکه باز پهلو  دميکش  قيعم ینفس

 ؟ یکه گفتم رو انجام داد  ییره؟ کار ها ی م ش يکار ها چطور پ-

 آرام با خودش زمزمه کرد:  د،يحرف مرا نشن انگار

رفته   شيخودمه که در برابرش کوتاه اومدم و گذاشتم هر طور که دوست داره رفتار کنه و حاال اون قدر پ ريخودمه، تقص ريتقص -

 دونه.  یعرضه م یکه من رو احمق و ب 

زده ام بدون   ت يکه در عصبان یاز حرف ها   ستيو او قرار ن  میدار  شيدر پ  گرید  یجنگ لفظ  ک ی یعنی حرف ها  نیا دم،يکش  یپوف

 جدال بگذرد.  کی

 زنن.  ی م اد یز ی حرف الك تيکه آدما تو عصبان ی دون  یبه حرفام توجه نكن، م  اد یز ؟ یفهم یبودم، م  ی من عصبان  نيحس ريام-

 لب گفت:   ر یشد و آرام ز رهيخ میچشم ها در

دلت مونده   یوقته رو  ی ليکه خ  یرو زد  ییزنن. توام حرفا یبزنن رو م  ی تونن تو مواقع عاد  ی که نم یی حرفا تينه آدما تو عصبان-

 بود. 

 . دميام کش یشانيپ یوار رو  چاره يرا ب دستم

  ینيب  ده،یدستم صدمه د  ده،ی. امروز صبح دو تا دزد تا سر حد مرگ کتكم زدن. پهلوم صدمه دستيمن حالم خوب ن  نيحس ريام-

فقط سوء تفاهم و   ادیزدن ز حرف  م،ي . بهتره که بحث رو تموم کنستيحرف زدن ن ی برا ی. االن وقت خوبدهیام هم صدمه د

 . ارهيم  یدلخور 

 تكان داد.  یسر
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 فقط فرار کن، بحث رو عوض کن.  شه يمثل هم-

 .  مینگو ی زيرا سخت کنترل کردم که چ  خودم

زدم و سوالم را دوباره    یتنها لبخند   یدر حال انفجار بودم ول  ادیو حرص ز  تيکه از عصبان نیکردم و با ا دن يبه نشن تظاهر

 : دميپرس 

 ؟ یکه گفتم رو انجام داد یی کارا ره؟يم شيکار ها چطور پ ی نگفت یراست-

 را نداشت که حرف را کش نداد.   ادیز ی دعوا و مرافعه   یهم خوشبختانه انگار حوصله   او

 انجام دادم.   ی رو که گفته بود  یزي آره، هر چ-

 لبم نشست.  ی رو  یلبخند 

 خوبه! -

 . میکه ازدواج کرد  یوقت  یمونه برا ی آخر م یضربه    یول ره يم  شيداره پ یخواست  ی که م  یمون جور کار ها ه-

 سرت کاله بزارم و دورت بزنم.  ستيباور کن من قرار ن-

 زد و سرش را تكان داد.  یشخند ين

 .  یو دورش بزن یکاله بزار   یخوا  یهم م یکه عاشقش  یسر کس یتو حت -

 !  سوختم

ام   ی صوت ی شد، به گمانم تار ها ی صدا از حنجره ام خارج نم ی بار دهان باز کردم ول نیبدهم، چند  ی کردم و نتوانستم جواب  داغ

 آتش سوخته بود.   یناگهان ی حمله  نیهم در ا

 هزار زحمت فقط توانستم زمزمه کنم:   با

 نپرون.  كهي پس طعنه نزن، ت  یمن نبود  یتو جاسرم آورد.  ییاون چه بال د يفهم ی کدومتون نم چي فرق داره. ه ی موضوع حام-

 شد. ک یرا به من کرد و به پنجره نزد پشتش

 شب از پس پنجره بود، گفت:   ی كیتار ی  ره يطور که نگاهش خ همان
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از   یترسونه. درسته که اون در گذشته بهت بد کرد ول  ی هم من رو م ني قابل اعتماد. هم  ريصبا، ترسناک و غ یترسناک  یل يتو خ-

ذره هم   کی   یاش تو دلت حت نهيک ی امروز که جونت رو نجات داد ول نيبار کمكت کرده. نمونه اش هم ن یکه اومده چند  ی وقت

 . یکش ینقشه م  شی نابود ی برا ی که دار نميب یمن باطن رو م ی ول  یندار یکم نشده. به ظاهر باهاش مشكل

هم   یا  دهیکه بخواهم بزنم، اصال فا ی بود و نه حرف ی نه کار م؟ی چه بگو ا یدانستم چه کنم  ی نم گریرا پشت گوش زدم و د م یها مو

فهمد حرف زدن و    یکه تو را نم یاصال با کس ست؟ يکرد و از احساساتم با خبر ن  یفهمد؟ مرا درک نم  یاو مرا نم یدارد وقت 

 است. نکار ممك نیتر  هوده يکردن ب  ه يتوج

 آرام زمزمه کردم:   فقط 

 . یکن ی همون هم قضاوت م ی و بر مبنا  ین يب یرو م  ه يظاهر قض یفقط دار ، یدون  ینم  یچي تو ه-

 داد.  ان یجر نمانيب ک یتار مه ينداد و سكوت را در اتاق ن یجواب

.  ختیر نیيپا یباشد،هور ده يشن یزيکه چ  نیبود که وارد اتاق شد. قلبم از ا یبعد باز شدن در سكوت را شكست. حام ی قیدقا

کرد،   ی نگاهش م  یباال رفته و حرص یبود و با ابرو ها  ستادهیکه کنار پنجره ا  نيحس ري توجه به ام ی و ب یاو با خونسرد  ی ول

 راحت کرد.  دهينشن ی زيکه چ نیرا از ا المي اش خ یخونسرد  نيکنار تختم نشست، هم  یصندل  یپشتش را به او کرد و آمد و رو

را بچزانم کردم و   ی کرد و احتماال منتظر بود تا حام ی نگاهم م ره يخ بي که دست در ج ن يحس ريام ی عصب ی  افه يبه ق  ینگاه مين

 بود، کردم.  ی سرش در گوش  اليخ یکه ب   یهم به حام ینگاه مين

و با   د یدر نگاهش دو ی د يکه ناام  د یم ددانم چه در نگاه یکردم، نم  ني حس ر يبه ام یدرمانده نگاه ست، يکار من ن یحام چزاندن

 افتاده به طرف در رفت.  نیيپا یسر

 جوابش را نداد.  یگفتم که حت ی حافظ« آرام »خدا

 مرا نگاه کرد.   رهيباال آورده و خ یکردم که حاال سر از گوش   یبه حام یبسته شدن در نگاه یصدا با

 . یکرد  دش يناام یحساب-

 نگاه کردم.  یشده به حام یعاص

  ر يبا ام یبحث حساب کیقبل از تو   قه ي چند دق نينپرون، هم كهيپس ت  یرو ندارم حام  گه یبحث د کی من االن حوصله و کشش -

 داشتم. نيحس

 زده ام!  یچه گند  دميفهم  یحام ی باال رفته  یبعد از گفتن جمله ام و ابرو ها  قا يدق



 بودی مرز نا

116 
 

وضع   دن یاون قدر کم شعور باشه که با د نيحس ر يکردم ام ی فكر نم ني ن. همچد يبا هم داشته باش  یکردم مشكل ی بحث؟ فكر نم-

 و حالت بخواد باهات بحث کنه. 

 که به بار آورده ام را جمع کنم.   یکردم افتضاح یسع

 خبر دار شده.  ریقدر د  نیو ناراحت بود که چرا ا  یاون فقط عصبان-

 پوزخند گفت:   با

 قدر زود گذاشت و رفت.  ن یهم ا نيهم یو البد برا -

 خودم فكر نكنم.  ی و حرف ها نيحس ر يام ی کردم به کار بچگانه  ی هم فشردم و سع  یرا رو  میزده لب ها خجالت

 ادامه داد:  یهم جد  او

 کرد.   هيشه تك  ی کنه، نم  یم  یخال دونيقدر زود م نیکه ا  یبه مرد  حت، ينص کیاز من به تو -

 . امد يبود خوشم ن دهيکه پشتش خواب  یحرفش و منظور  از

 نكرد.  یخال دون ياون م-

 تكان داد.  یسر

 من گذاشت و رفت. دن یکرد. با د  یچرا خال-

 طعنه گفتم:   پر

 .یستي ن دونيتو م فش یراحته که تو حر الش يدونه و خ  یاون م-

 زد.  یخالف انتظارم لبخند آرامش بخش بر

که ول    نیدونه و ا ی از اون گذشته م نيحس ري و ام  مي شه گذشته رو کتمان کن ینم م يبزن ت یهر چقدر هم که خودمون رو به خر-

من اومدم تو اتاق اون توقع داشت تو ازش   ی . وقتستين فش یکه به قول تو اصال حر  یاوج ضعفش در برابر کس یعنیکرد و رفت 

شد گذاشت و رفت. اون خودش   د يناام ،ی نكرد یهم که تو کار  ی وقت  ،ی زيچ ن يچهم کیدونم   ینم  ایمن   یجلو  یکن تیحما

 شد و رفت.  ميزود تسل یليمتاسغانه خ ی داره ول ی داد که نسبت به من برتر ی و با رفتارش نشون م  ستادیا یم د یبا

به خاطر   نيحس  ري که ام د یتوانست بگو ینم  نیواضح تر از ا گریبه خاطر رفتار بچگانه اش فرستادم. د  نيحس ر يبه ام ی دل لعنت  در

 مهم تر است. ت یکه او برا ی و نشان بده  یکن  خی ی سنگ رو شیکرده و از تو توقع داشته مرا جلو ی جا حسود ن یبودن من در ا
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که بازنده اش بودم، معاف    یز جواب دادن و مرا از ادامه دادن بحثاش کرد و مرا ا ی لعنت  یخوب بود که باز سرش را در گوش  چقدر

 کرد. 

 گذاشت. بشي اش کند و آن را خاموش کرد و در ج ی دانم چقدر گذشت که باالخره دل از گوش  ینم

 ؟ یبخور ارم يبرات ب ی زيچ ی خوا  یم  یول  ی شام نخورد-

 رفت، تعارف کردم.  ی ضعف م یکه دلم از گرسنگ  نیا با

 . رميشه، من س  ی زحمتت م  ینه، مرس -

 مهربان زد و از جا بلند شد.  یلبخند 

 ؟ یترک کن ی عادت بد تعارف کردن رو نتونست ن یهنوز ا-

 . یکردن برندار حتي که تو دست از بابا بزرگ بودن و نص ی نه تا وقت-

  یفلز ز يم یرا برداشت و به سمتم آمد و گذاشتشان رو  کيو چند ک وهيکوچک کنج اتاق را باز کرد و دو پاکت آب م خچالی در

 کنار تختم. 

 :  دميکردم و پرس   یکنار دستم اشاره ا  زيم  اتیمحتو به

 ها نبود؟  نيمنظورت از شام که هم اناًياح-

 را در آن فرو کرد و حق به جانب گفت:    یبرداشت و ن وهيآب م کی

 ؟ یخوا ی م ی چ وه يو آب م ک يباشه؟ بهتر از ک یچ  یپس توقع داشت-

 است، گفتم:   یتصنع ميدانست   یکه هر دو م یحرص با

 . ستيکه غذا ن نیا-

 قدر غر نزن.  ن یبخور ا مارستانه،يب یبهتر از غذا ی ول-

دستش خورد که مرا هم به هوس انداخت که دست   ی كیدر دستش گاز زد و قلپ قلپ از پاکت آب انار آن  ک يبا اشتها از ک چنان

مكثم   ل يکار منصرف شدم و او که دل نیبا دست گچ گرفته ام از ا یبردارم ول  یا  وهيو آب م  کي کنارم ک ز يم ی ببرم و از رو شيپ

 فرو کرد و هر دو را کنارم گذاشت. وه ي را هم در پاکت آب م یو ن   درا باز کر   ک يک ع یسر ی ليرا دانست خ
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دوباره خودش را مشغول    لي دل ن يدانست و احتماالً به هم  یرا م نیمتنفر بودم و او هم خوب ا گرانی از کمک گرفتن از د  شهيهم

کردم که با تكان داد    یلب  ر یحال رسم ادب را به جا آوردم و تشكر ز  نیاز معذب بودن من کاسته شود. با ا د یخوردن کرد تا شا

 سرش جوابم را داد. 

 بود، وارد اتاق شد.  انساليم ی که پرستار که زن  میحال خوردن بود در

 كه؟ یجا تار نیچرا ا ی وا-

 مهام بودن برگشته بود، گفت:  ی بود و باز به جلد حام دهيکه دست از خوردن کش یحام

 وشن کردن دو تا المپ نبود. به ر یازياتاق رو روشن کرده بود، ن ی فضا اط ينور ح-

نور گرفتم و او   یرا از حجوم ناگهان میچشم ها  ی کنار در را فشرد، با روشن شدن المپ دوم اتاق پر نور شد. جلو د يکل پرستار

 گفت:  

 کردن.  یکاش همه مثه شما مراعات م-

 احتماال منتظر فرصت بود تا درد و دل کند.  م، ینداد ی کدام جواب چيه

  مي تنظ ني کرد، در ح ی کرد. سرنگ را از دارو پر کرد و در سرم خال نیگزیجا گرید  یشده ام را در آورد و سرم  و سرم تمام آمد 

 سرم گفت:  

 . یکن ی حس نم ی زيدارو ها که مسكن و خواب آور هستن، چ نیبا ا یشروع بشه ول گه یساعت د ک ی د یدردت با-

 :دميناالن پرس  ی ا افه يق با

 دوباره بخوابم؟   یعنی-

 کرد.   یام کرد و خنده ا افه يبه ق  ینگاه مين

 .یمسكن نزنم و درد بكش ی خوا یکه م ی هست یماريب ن يتو اول-

 خسته شدم.  دنيخوام درد بكشم. از خواب ینه، نم-

خودت دنبال   یدرد بكش  كمی. هر چند اگه یکن عادت کن یپس سع یدار  اد یز ایگرفتار نیتا دوران نقاهتت تموم بشه از ا-

 . یدو   یمسكن م

 . د ياش جلو کش یصندل  یخودش را رو  طنتياش را باز کنار گذاشت و با ش  ی هم گوش  ی حرف زدن رفت. حام یبعد از کل  پرستار
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 . یدار  ف یغرغرو تشر یليخ-

 گفتم:   ض يدرشت کردم و با غ چشم

 من؟ من غرغروام؟ -

 کرد.  نیيباال و پا بود، سرش را دایدر آن هو طنت يکه ش  ی ا افه يق با

 اونه که دارو ها خواب آورن؟  ريپرستاره درد گرفت. تقص نیا ی. من گوشم جاییبله، تو غرغرو-

 گفتم:   یباال انداختم و ناراض  یا شانه

 همش بخوابم. اد يخب خوشم نم-

 گفت:  نيرا جمع کرد و در سطل آشغال انداخت، در همان ح  زيم  یرو لیجا بلند شد و آمد وسا از

 .  دنهيتر از درد کشبه-

  یشانينشست و محكم کف دستش را به پ شیآمده باشد، صاف سر جا  ادش ی یمهم ز ينشست و بعد انگار چ شیو سر جا برگشت

 اش کوباند.

 :  دميو با دلهره پرس  نگران

 شده؟  یزيچ-

 . دهیصبا، خاتون هنوز تو رو ند  یبدبخت شد -

 پر شوق کرد و ادامه داد:   یا خنده

 . نمينجاتت بده رو بب اد يب یك ی ی کن ی و با نگات التماس م  یآخ دوست دارم اون لحظه که از دست خاتون کالفه ا -

 رفتم.  ش یبرا یغره ا  چشم

 . یحام ی مزه ا ی لوس و ب یليخ-

 زد.  یچشمك

 گم صبا بانو.  ی رو م قت يدارم حق ؟ یش  یم  یچرا عصبان-
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که او مرا صبا   یی همان روز ها ی گذشته امان نشست، احتماال رو ی پر زد و رفت رو مانیلبخند از لب هر دو گفتن دو کلمه آخر با

 زد!   یبانو صدا م

 تر ها! م ینكرده، مانند آن قد  ر ييتغ ی زيکه انگار چ ی کردم، طور ی صحبت م یميآن موقع انگار به خودم آمدم، چقدر با او صم تازه

 هم انگار حس مرا داشت که نگاهش سرد شد و رو گرفت. او

کرد و وارد   یم   یآمد و آن راه دور و دراز را ط  یم  نیيپا تمیکه با ر  شیسرم و قطره ها  انيم  ییسرم جا ی هم نگاهم را به باال من

 شد، دادم.  یام م ی رگ و پ

 ماند.  رهيقطرات سرم خ  یتا زمان بسته شدن رو  میها چشم

صورتم گرفتم تا راحت تر   یخورد و باعث آزارم بود، دست سالمم را باال آوردم و جلو  یم  میبه پشت پلک ها م يقکه مست  ی نور با

 بود.  ده یخواب از سرم پر گرید  یدوباره به خواب بروم ول

بود،   دهي انداخته خواب نیيپا ی و با سر  نه يدست به س  یهمان صندل  یکه رو   یبرداشتم و به حام م یچشم ها یرا از جلو  دستم

 کردم. 

تر از قبل    شيآدم ها او هم در خواب هزار برابر ب یلبم نشست. مانند همه   ی رو یتخس و اخم آلودش لبخند محو  ی  افه يق از

 جذاب و با نمک شده بود. 

 زدم:   شیصدا آرام

 ؟یحام-

 . د يبه صورتش کش یست چشم باز کرد و صاف نشست. د ع یاول سر یگوش به زنگ بود که با همان صدا انگار

 شده؟  یچ-

 نه؟ یمعا ی برا  اديب  یبه دکتر بگ  یشه بر  ی . فقط مستين  یزي نه چ-

کشد تا به قول   ی طول م ی است و تا کم ج يرا گ یا  قهيشود چند دق  داريدانم هر وقت از خواب ب یفقط نگاهم کرد، م   هيثان چند 

 . د یايباال ب ندوزش یو هيهان

 تكان داد و باشه گفت.   یسر ندوزش ینگاه کرد و بعد از باال آمدن و میدر چشم ها یکم

 اتاق رفت.  یبهداشت س یو سمت سرو د ياش کش ختهیبه هم ر ی در مو ها یبلند شد و دست ی صندل یرو  از
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 آمد. رونيب س يخ ینگذشت که با سر و صورت یليخ

 در رفت و در را باز کرد.   ی ه سوکنار دست من چند دستمال برداشت و صورتش را خشک کرد و ب  زي م یرو  از

 نه.   ای یات کنه تا مرخص بش نهیدکتر هست که معا  نمي ببب رمياالن م-

 معطل نكن، زود برگرد.  اد یباشه، فقط ز-

 رفت.  رون ي تكان داد و از در ب یسر

  تیمنتظر حما دوار يمتلمس و ام ییبود و با چشم ها ستاده یا شبید  نيحس ري که ام یی چرخاندم و به پنجره نگاه کردم. جا سر

 من مهم تر است!  ی مانور بدهد و فخر بفروشد که او برا ی حام ی من بود تا بتواند جلو

 دانم چه کار کنم؟    ینم گرینسبت به او عذاب وجدان داشتم، کالفه بودم، د  مي اليخ یاز ب  دم، يکش یآه

 د؟یآ  ی ت من بر ماز دس  یتوانم بكنم؟ چه کار   یچه کار م اصال

 دست من است؟ ست،يدر کار ن  ی که عالقه ا نیا مگر

  ن یاز ا یو با آگاه ستيدر کار ن  ی دانست عالقه ا  یخودخواهانه که او خودش م یجمله   ن یجدال عقل و احساسم را با ا عاقبت

 خفه کردم.  ی مدت ی گذاشت، خودم را قانع کردم و عذاب وجدانم را برا  شيپا پ رشش،یموضوع و پذ 

 وارد شد.  ی به در خورد و حام ی نگذشت که تقه ا یليخ

 داد.   ی مرا آزار م نياش نبود و هم افه يشب قبل در ق یگرم  از

 . اديدکتر االن م-

 :د يتكان دادم و او پرس  دنيفهم  یبه نشانه   یسر

 ؟ یخور یم  یزيچ-

 را در آورد و بعد از باز کردنش به سمتم گرفت. ی كيو ک ريدفعه ش  ن یرفت و ا  خچالینماند و سمت  حواب من  منتظر

 را از دستش گرفتم و مشغول خوردن شدم.  ر يو ش   کيک  ،ی لب ر یتشكر ز با

 در آورد و مشغول شد.  یكيو ک   ريهم ش  خودش 

 آمد.  یاصال خوشم نم نمانيجو سرد و خشک ب نیاز ا م،يباش  یميبا هم مهربان و صم  شبیخواست مانند د یدلم م احمقانه
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ها و پرونده ام را چک کرد و   شیکردنم، آزما نه یو بعد از معا د يسوال پرس  نیدکتر هم آمد. چند   ک،يو ک  ريتمام کردن ش  با

 داد.   یمرخص  ی باالخره اجازه 

 با خجالت گفتم:   ی که رفت، رو به حام دکتر 

 کمكم کنه لباس هام رو عوض کنم؟ و  اديب   یپرستار بگ  ک یشه به  یم-

 وارد شد. یبه در خورد و پرستار یزود تقه ا  یل يرفت، خ رون يباشه تكان داد و از اتاق ب یبه نشانه   یسر

 و ساده عوض کردم.  یمانتو و شلوار نخ   کیرا با  مارستانيحال ب یبد رنگ و ب ی کمک پرستار لباس صورت با

توانست همدم من در   ی مانتو بعد ها م نی ببرد، چقدر حسرت خوردم، ا  ی چيمانتو را با ق نيخاطر دستم پرستار مجبور شد آست به

 کرد.   یزند و دلم او را طلب م یباشد که به سرم م  یی روز ها

 من رفت.   یو پاسخ منف   د یندار ی با گفتن کار پرستار

 وارد شد.  یباز شد و حام یو با انگشت شانه اشان کردم که در ناگهان  دميباز کش ی مو ها یسالمم را ال  دست

  میزود به خودش آمد و نگاه از مو ها یليخ  ی ثابت ماند ول شانمیباز و پر  یمو ها ی نگاهش کردم و او هم شوکه نگاهش رو شوکه

 گرفت.  

 . دميدر همان سال ها فهمرا  نیهمتا ندارد، ا یرفت، او در خوددار  یهم از او انتظار نم نیتر از ا شيب

دستش    د،یکه تالشم را د ی کردم بلند شوم. حام ی تخت گذاشتم و سع ی و دست سالمم را رو  دميکش  میمو ها ی را آزادانه رو شال

 شانه ام گذاشت و کمكم کرد تا بلند شوم.  ریرا ز

بحث   کیشروع  ینگفتم، حوصله   ی زيچ ی تعادلش حرصم گرفت ول یرفتار ب  نیجواب گذاشت. از ا  ی گفتم که ب  یلب ری ز ممنون

 را نداشتم. گریو جدل د

 خونسردش کردم.  ی  افهيخرج ق ی نگاه مي دستش را پشتم نگه داشته بود، ن  می برو رون ياز اتاق ب ميخواست ی که م  یوقت  تا

 . اميتونم ب  یخودم م ست،يبه کمكت ن یازين-

 لب زمزمه کرد:   ریقدم فاصله گرفت و متاسف نگاهم کرد و ز  ک یتنها  ی ول د ی ايداشتم حرصش در ب انتظار

 ! یل يخ ،یبچه ا  یليخ-
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  ی هر حرفم جواب ی نشده است و برا ی نيب ش ينگفتم، تجربه ثابت کرده او پ ی زيبار چ ن یسالمم را از حرص مشت کردم و ا دست

 دارد تا بتواند بسوزاندم.

گذاشتم و دندان   م یپهلو ی. دستم را رو د ي کش  یم  ريت  میبا هر قدم پهلو م،ي رفت ی م نيآرام و مورچه وار به سمت ماش  یی قدم ها با

 هم ساباندم. ی رو

 دهد، گفت: یکه به بچه اش قول شكالت م   یبار پر توجه کرد و مهربان مانند پدر نیا ینگاه یحام

 در اورژانس پارکه.  ی جلو نيحمل کن، ماش ت  گهید  كمی-

 کرد.  ی باشه تكان دادم که ناراحت نوچ ی نشانه  ه ی یسر

 : د يمظلوم پرس   یمانند پسر بچه ها و

 کنه؟   ی درد م  یليخ-

 گذاشت. ی درد نم ی کردم لبخند بزنم ول یسع

 نگران نباش.  ست، ين ادینه ز-

 نبود.  ادم یاصال  اوردمت،يم  لچریکاش با و-

 اشكال نداره.-

 .د يکش  شیدر مو ها یدست

 ده.   یآزارم م  نیا ،یکش ی درد م  یخب آخه تو دار -

شنا   د یکه دوست دار  یخاص ی در آن لحظه  د يو شما بتوان ستد یزمان با  یعنی د؟يسكون زمان را داشته باش  یحاال شده تجربه   تا

 است! ی. حس خوب و نابد يکن

 زود به طرف درب راننده رفت.  یليخ ینگاه کردم. حام م یبلند رو به رو یشاس  نياش مستاصل به م دم،يرس  نيلحظه به ماش  همان

 .گهیخب سوار شو د ؟ی ستادیچرا وا-

 و مسخره اش رفتم.  خود ي بابت حرف ب یبه حام ی ضيپر غ یغره   چشم

 سوار شم؟ د یبا ی چطور قاي دق ی شه بگ  یم-
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 گفت، به سرعت به طرف من برگشت.  ی زد و آهان ی احمقانه ا لبخند 

 لبم نشست.  یبانمک اش رو  ی  افه يمحو از ق  یلبخند 

  ی بلندم کرد و رو عی سر یليکمرم گذاشت و خ  ری دستش را هم ز  یكیو آن   میپا ریسمت من را باز کرد و دستش را گذاشت ز در

 گذاشت. یصندل

 .دمي کش ی ملتهب شده ام گذاشتم و هوف  یگونه ها ی ا رورا دور بزند و در راننده را باز کند دو دستم ر نيماش  یحام تا

  رهيخ رونيآن که نگاهم کند، کنارم نشست. من هم سرم را به سمت پنجره برگرداندم و پر اخم به ب ی در را باز کرد و ب یحام

 شدم.

 بودم.  یعصبان  یدر مقابل حام فم يدست خودم و احساسات ضع از

 دست برد و ضبط را روشن کرد.    یحام میکه خارج شد  مارستانيب اطيح از

 . افتی انیجر نمانيب  یگرم اِب یصدا

 به سن ِ من عاشق بشه   ی مرد هی

 رو به روت یجو گندم  یموها با

 فرق داره نگاهش به عشق  چقدر

 به هر آرزوت  رسونه يرو م  تو

 شد  شه يکهنه شراب مست تر م  با

 کن چقدر تجربست پُشت ِمن  نگاه

   یو پوچ ی خام ینيبينم

 تو از مشت ِمن  ی ريگ  ی فقط گُل م ازم

   كشميکمتر از تو نفس م   خودم

 سهم ِ هوامو ببخشم به تو  که 

 و مرا به آن خاطرات زجر آور نبرد. چد ينپ ی اب یصدا گر یخاموشش کردم تا د ی نتوانستم تحمل کنم و دست بردم و عصب گرید
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 به سمتم انداخت. ینگاه م ين یا  شهيش  یی با چشم ها یحام

 ؟ یچرا خاموشش کرد-

 کردم خودم را کنترل کنم.   یو سع دم يکوب میلرزانم را محكم به ران پا مشت

 گفتم:    د،یلرز  یم تيکه از زور حرص و عصبان ییصدا با

 خدا دست از عذاب دادن من بردار. ی بس کن، محض رضا-

 کرد.   ین ممرا دو چندا  تيموضوع عصبان نيمن او خونسرد بود و هم برعكس

 نكردم. ی کار ن يعذاب دادن تو؟ من همچ-

 .د یلرز یبار از ضعف م  نیا میصدا

 داره؟  ی آهنگ چه معن نیپس ا ی ندار ی اگه کار-

 باال انداخت. یا شانه

 . هي آهنگ معمول ک یفقط  نیا-

   ؟یگفت معمول ی آهنگ م نیجمع شد، به ا میدر چشم ها اشک

 رم؟ يم ی چرا من نم پس

 خواهد تمام شود؟  ی م ی ک  یزندگ نیا

 لب آرام با ناله گفتم:   ریدرد در خود داشت، ز   ايدن کی لرزان که ضعف و  ییصدا با

 . ستيمن ن  یالاقل برا  ست، ين ی آهنگ معمول نیا-

 را به سمت پنحره کردم و ادامه دادم:   م یرو د،ياشک از چشمم چك ی ا قطره 

 .ستي نبرد ن یبرا یروش جوان مردانه ا نیا ، یانصاف ی ب یليخ-

 در جوابم نگفت.    یزيچ

 پنحره گذاشتم و در گذشته ها غرق شدم.  ی را رو سرم
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 است نه؟   بيعج

 ! یکه کنارت باشد و تو در خاطراتش غرق شو نیا

 کردم.  طانيبلند و ش   یا خنده

 ؟ یآهنگ خودت  ن یمنظورت از ا  یعنی-

 در غبغبه انداخت و با ژست داش الت ها گفت:    یباد

 اد؟ يبهم نم ی عنیبله، -

 ات ؟  یجو گندم یپس کو مو ها-

 .  د يکش  نیيام پا ینيب  یدراز کرد و شالم را تا رو دست

 اشه.  هيشعر توجه کن، منظورم بق  ی  ه يبه بق ؟ یمن دار ی کار به مو ها  یچ گه، ید  ییبچه پررو-

  یبرد به حد اعال ی کرد، م یمرا مست م  شیکرد، صدا  یلب زمزمه م ریمراه خواننده شعر را ز را در آغوش گرفت و آرام ه سرم

 عشق!

 خورد.   ی دادند، به هم م ی خاطرات که فقط زجرم م نیاز ا حالم

 شده بود، لب زدم: نيکه از بغض بم و سنگ  ییزورم را زدم که بغضم نشكند. با صدا تمام

 نیبا گذاشتن ا ی خواست یدن، متنفرم. االن م   ینم دن ينفس کش یرو گرفتن و اجازه   مياز خاطراتت که تموم لحظه ها زندگ-

  فم؟يکه ضع  یبهم بفهمون ی خواست یکنم؟ م ی که هنوزم دارم بهت فكر م ی بهم بفهمون یخواست ی م ؟ یرو ثابت کن ی آهنگ چ

 .ستينبه گفتن تو  یازيدونم، ن   یها رو خودمم م  نیا

 تو چت شده صبا؟  ؟ین يحس ريو تو فكر ازدواج با ام ی کن  یبهم فكر م یکه دار   یدون   یخودت م-

 کرده بود.   سياشک تمام صورتم را خ گریطرفش برگشتم و به صورت سرخ از خشم اش نگاه کردم، حاال د به

 ! ییمن تو ی توئه، مقصر تمام کارا ر يهمش تقص-

 تكان داد.  ی . پوزخند زد و سرد يچيکوچه پ  در

 . اريکارات بهونه ب ی کن، برا ح يآره، اشتباهاتت رو توج-
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 زدم و آرام گفتم:   ی هم متقابال پوزخند  من

 بهونه؟ -

 صورتم گرفت. ی خواستم ادامه بدهم که کف دستش را جلو و

 !  یبگ  ی زيخواد چ ی نم س،يه-

 م.شد  ره يسرم را به رو به رو خ  ضيزدم و با غ یپوزخند  باز

که    نیساختمان برد. قبل از ا کیرا تا نزد  نيرحمان در را باز کرد. ماش  یمشهد   عی سر یل يزد که خ  یدر عمارت تک بوق  یجلو

  یحام وقی ری بهتر از ز یل يدرد خ نیشدم، تحمل کردن ا اده يو درد پ  یرا خاموش کند، در را باز کردم و با سخت نيماش  یحت

 رفتن است.

 تند از کنارم رد شد و رفت.   یی با قدم ها  ی آرام به سمت ساختمان رفتم، حام یی اجبار با قدم ها به

 آمد.    یم نیي بود و داشت از پله ها پا یکه سرش در گوش  دمیساختمان که شدم، سبحان را د  وارد

 جواب پس دادن و جدال با او را ندارم.  ی اصال حوصله  دم،يکالفه کش  یپوف

 گذاشت.   بشيرا خاموش کرد و در ج یگوش  د، يه رس پله ک  ن یآخر به

 و سر بلند کرد.   د يبه گردنش کش یدست

  ییصدا یدور افتاده از آب چند بار دهانش را باز کرد ول  یوضعم شوکه شد. مانند ماه دن یبا د یتفاوت بود ول  ی اول ب نگاهش

 خارج نشد.  

  نیا ی حت یکرد ول   یموج خنک را از دلم رد م کی  نیبود و ا شیدر چشم ها ی ادیز ی . نگرانستادیا می جلو دم،يکه رس   كشینزد به

 کرد.   یموج خنک آتش درونم را خاموش نم

 شده؟  یچ-

 داشتم، پرخاشگر گفتم:    یکه بابت حام یتيعصبان با

 داره؟   دنيسوال پرس  ،ینيب  ی و م ی خوبه که چشم دار-

 دست سالمم را گرفت.   یرا در هم برد و بازو شیها اخم
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 شه نگرانت شدم؟  ی نم  تيشده؟ حال ی گم چ یپرسم، م  ی دارم ازت سوال م-

 زدم.  یناباور پوزخند 

 شه، سبحان نگران شده.  ی خدا باورم نم یوا  ؟ ینگران؟ نگران شد -

 بود.   ی . خنده ام از سر بهت و ناباوررميبلند قهقه زدنم را بگ  یتوانستم جلو  ینم ی توانستم نخندم، حت ینم

و آخم را در آورد، دستم را از    د يکش ر يت می که پهلو دميکش  یق يهم فشرد. دست از خنده برداشتم و نفس عم یرا رو  شیها دندان

 دردناکم گذاشتم.  ی پهلو یدست سبحان در آوردم و رو 

دانم به خاطر    ینشد، نتوانستم. نم یکوبنده بدهم، ول   یشدم، دهان باز کردم که جواب  ره ينگرانش خ یدر چشم ها تیجد  با

 . د يچ یگفتن هر حرف  یبه خاطر خودش؟ هر چه که بود، زبانم را برا  ایبه مامان بود  شیشباهت رنگ چشم ها

 صبح تو راه کارخونه چند تا دزد جلوم رو گرفتن.  روزید-

 تنم گرداند.  یپر وحشتش را رو  یها چشم

 ده؟ ید بيکجات آس  گه یات د  ی نيخدا! به جز دست و ب ای-

 مهمم؟  شیخواست اغراق کند که برا یبود، پس چرا نم دایهو ش یدر حرکات و حرف ها ی رانو نگ   محبت

 .د يکش  میبازو یرا نوازش وار رو  دستش

 را پس زدم.  دستش

 ! ینگران من شدن ندار یبرا  یحق  گهیشده که تو د  ره ی اون قدر د ره،ید ی لينگران شدن خ یبرا-

 گفت:    درمانده

 اما...-

 تكان دادم.  ش یجلو د یو انگشتم اشاره را پر تهد  دم یحرفش پر وسط 

 تو خسته شدم.  ضي ضد و نق یرفتارا نیمن از ا ست، يبا خودت هم معلوم ن فت ي تكل یتو حت -

دوام   اد یام ز یبود. خوش حال  ده یمرا ند  ی گریمحض بود که کس د یاز کنارش رد شدم و به اتاقم رفتم. خوش شانس ی تنه ا با

 به در خورد و زن عمو آمد.  ی بعد از آمدنم به اتاق تقه ا قهي و پنج دق  اوردين
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 شانه ام گذاشت. ی زدم و خواستم بلند شوم که دستش را رو ش یبه رو یلبخند 

 .ادي بلند نشو، به پهلوت فشار م-

 .  د يکبود و دردناکم را بوس   یهم خم شد و گونه   بعد 

 دستم گذاشت.  یتخت نشست و دستش را رو  ی رو

 . ید يگفت خواب  یتماس گرفتم ول یهمش نگرانت بودم، چند بارم با حام روز یاز د-

 تكان دادم.  یسر

 کجان؟   هي آره، دارو ها همه خواب آور بودن. بق-

داشت که خونه   ی نم کارو عموت که صبح زود رفتن، خاتون و آقا جون هم تو اتاقشون هستن، سبحان هم به گمو  هي حافظ و هان-

 موند.

 ؟ یپس شما چرا خونه موند -

 . د یرا درشت کرد و لب گز شیها چشم

 موندن. یهم خبر ندارن وگرنه م  هي موند. بق ی تو م شيجا پ  نیرفتم مطب، دلم ا یحال تو بده، من کجا برم؟ اگرم م -

 را خاراندم.  م یابرو گوشه

 . د یبه خاطر من از کارتون زد رميگ ی عذاب وجدان م ؟ هي کارا چ ن یشم زن عمو، آخه ا یمعذب م ی جور نیا-

 .د یمن ندار  یبرا  یفرق  چ يه هيحال بزارم و برم، تو و هان نیتونستم تو رو با ا ی . اصال من نمیر يگ  یعذاب وجدان م خود يب-

 کردم بحث را عوض کنم.  یلبم نشست. سع یخجول رو  یلبخند 

 خودم رو به خاتون نشون بدم که حالش بد نشه؟  یحاال چه جور -

  ی قدر نگرانه به حام  نیا دمید  یزنگ زد که خاموش بود، آخر هم وقت  تم يهمه اش نگرانت بود. به گوش  شبید  یدونم، طفل  ینم-

.  د یام بد انج د ينيتا صبح بش  یدو نفر  د یتو کارخونه هست که با   یگفتم بهش زنگ بزنه، اونم فداش بشم زنگ زد و گفت که کار

 نگفت. ی زيچ گه ید ی ول انهمعلوم بود که قانع نشده و هنوزم نگر

 .  دمیلب گز  م،يبگذران یکار  ی شب را در کارخانه برا  د یبا یاند من و حام دهيشن ی وقت  هي اکشن بق یتصور ر  از
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 عوض کردم.   ینخ نيآست یب  راهنيشلوار و پ کیرا با   می کمک زن عمو به لباس ها با

خودم را    ی جلو ی لياز خود نشان داد که مرا به خنده انداخت. خ راهنيپ دنيدر پوش  راهنيعمو چنان با دقت و وسواس پ زن

 گرفتم که نخندم و ناراحتش نكنم.

 به خوردم بدهد. یمقو یبروم تا او صبحانه ا  نیياز عوض کردن لباس زن عمو مجبورم کرد همراهش پا بعد 

 کردم.    یدر رفت و آمد بود، نگاه م خچال یو  ز يم نيبودم و به زن عمو که مدام بنشسته  ز يآشپزخانه پشت م در

 نگاه کنم.  م یپر جلو زيجرات نداشتم به م یحت

 بخورم.  زي همه چ نیتونم ا ی من که نم  ؟ی د يچ زيم  یرو  ز يم ز يهمه چ نیگرفتم، آخه چرا ا  جهيتو سرگ  ی زن عمو من به جا-

 نشست. می گذاشت و رو به رو ز ي م یمربا را هم رو  ی  شهيش 

زن عمو دست جنباند و   یول  دم يها را جلو کش تیيسكويبردم و بشقاب ب ش يبه نگاه منتظرش زدم و دست سالمم را پ یلبخند 

 .د يکش  رونيبشقاب را از دستم ب

 . یافت یاز اشتها م ،یخور  یم  تیيسكويتر شروع کن، االن ب  ی مقو ز يچ کیبا -

 کردم.  یکوتاه ی  خنده

 نداشتت شدم زن عمو.  یعاشق دموکراس -

 و سمتم گرفت.  د ينان تست مال یزد و مربا را رو   یلبخند 

 زبانم رفت.   ریبه ز نی ريش  یزدم. مزه   یتشكر لقمه را از دستش گرفتم و گاز با

 شدن. یعال شه يمربا ها مثل هم-

 دست پخت عروس و مادر شوهره.  گه، یبله د-

 . نیعروس و مادر شوهر رو قشنگ له کرد نيرسم خصومت ب نیشما ا شیيخدا ی ول-

 کرد.   یا خنده

 لقمه ات رو بخور. -
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  ی هم به سمت زن عمو رفت و محكم و پر سر و صدا گونه  مي گردنش وارد آشپزخانه شد. مستق یکوچک رو   یبا حوله ا  یحام

 . د يزن عمو را بوس  ی برجسته 

 احوال مامان خانم؟-

 زد.   ینمناک حام یمو ها ی رو یعمو پر مهر بوسه ا  زن

 صبحانه بخور.  نيبش ا يباشه. ب تيعاف ؟ یفدات شم من، حموم بود -

 به باغ پشت عمارت کرد و گفت:   یمنته یبه پنجره   ینگاه یحام

 . ستين یگشنه ام چاره ا  یليچون خ یوقت نهاره، ول   گهیاالن که د-

 نشست و به سرعت مشغول لقمه گرفتن و خوردن شد.  یحام

 نگاهش کرد.  یعمو با دلسوز  زن

 گرسنه ات شده بود؟   یليحتما خ-

 کمک کرد.   یزود دست به کار شد و در لقمه گرفتن به حام ی ليخ و

 بردارد که نگاهش به من افتاد.   ز يرا از وسط م یسر بلند کرد تا سبد نان بربر  یحام

 . یصبا رو فراموش کرد  ،ید یکه من رو د  نیمامان؟ مثه ا-

 . د یبه من کرد و لب گز یعمو نگاه زن

 حواسم نبود.  ی وا-

 رفت و گفت:   یبه حام یچشم غره ا بعد 

 . یتوا که حواس من رو پرت کرد  ر يهمش تقص-

 متعجب به خودش اشاره کرد.  یحام

 ه؟ يمن چ ريمن؟ آخه تقص -

  یدستم خشک شد، نگاهم هم رو  یول  رم يبردم که لقمه را بگ  شي گرفت و به دستم داد، دست سالمم را پ ی عمو لقمه ا زن

 صورت مبهوت خاتون خشک شد.  ی چارچوب در آشپزخانه رو
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 زود بلند شد و به سمت خاتون رفت.  ی برگشتند و به عقب نكاه کردند، حام دند،یکه حالتم را د ی عمو و حام زن

 .د ياش را بوس  یشانيشانه اش گذاشت، خم شد و پ یرو  دست

 خاتون؟ حالت خوبه؟ -

 شد. ریگونه اش سراز ی اشک رو عیسر  یلي خورد و خ یآمد، تكان روني ب هي از آن شوک اول خاتون

 .د يکش   شیدست در مو ها یحام

 گذاشتم و به سمت خاتون رفتم.    می پهلو یستم را رود د،يکش  ريت  میسرعت از جا بلند شدم که پهلو به

 کنار رفت و من خاتون را بغل کردم.  یحام

 نشده که.  ی زيچ ؟ یکن  یم  هیگر  ی چ یخاتون برا  یوا  یا-

 رفت.   یچشم غره ا هیگر  انيآمد و م رون يآغوشم ب از

 سرت اومده؟  ییچه بال نیبشه؟ ا ی خواست یم  یچ گه ید-

هم   ینشست و من هم کنارش نشستم. حام زي کردم. پشت م تشیهدا ز يسالمم را دور شانه اش حلقه کردم و به سمت م دست

 قبلش نشست. یسر جا

 شروع به گفتن اتفاقات کرد.  یعمو با مهربان زن

 و زن عمو کرد و گفت:   یناراحت به حام  یتمام شد، خاتون نگاه شیحرف ها ی وقت

 . د يکه پنهونش کن  ستين یزي چ نیاز شما توقع نداشتم، ا-

 . د یهم دوباره چانه اش از بغش لرز بعد 

 نبود.  ی الك شبمید ی پس بگو، دلشوره ها-

 گفتم:   ی و دل گرم  نانيدست لرزان خاتون گذاشتم و با اطم  یرا رو  دستم

 شه.  ی زود حالم خوب م یل يندارم، خ یگذشت، منم مشكل جد  ر ينگران نباش خاتون، خدا رو شكر که بخ-

 را فشرد.  ستمد
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 ؟ یچيه  ی گ ی ها م نیات ضربه خورده، به ا ین يدستت ترک برداشته، پهلوت مو برداشته، ب-

 شدند. ریباز سراز شیها اشک

 ختم؟ ی ر ی به سرم م ی افتاد اون وقت من چه خاک ی برات م یو اتفاق د يرس   یم  رید  یاگه حام-

 شد. ريختم به خ فتاده، ين یحاال که خدا رو شكر اتفاق بد -

 اشكش را پاک کرد.  یپر روسر  با

 بپزم.  ینذر  د یتو رو چشم کردن، با-

که دو طرفم    دایو آ  هي هان یبار صدم داستان را برا  ی برا ی نشسته بودم و با کالفگ  ونیزیتلو  یجلو ی کاناپه  یرو   ییرایپذ  در

 کردم.  فی نشسته بودند، تعر

 شكاند. یتخمه ا  هيهان

 تو بودم.  ی اکشن بوده، کاش من جا یليخ شیيخدا-

 . یگفت ی رو نم نیا یبود  دهياز درد صبا رو کش كمیاگه  گه،ید یگفت: خنگ  دایرفتم و آ  ش یبرا یغره ا  چشم

 تكان دادم.  ش یبه تاسف برا یسر

 . شترهياز تو ب دایفهم و شعور آ نيبب-

هول زد از   دای شد. دادم از درد هوا رفت و آ  میگرفتن پهلوآرام به شانه ام زد، همان هم باعث خم شدن کمرم و درد   یضربه ا  دایآ

 .د یجا پر

 حواسم نبود.  د،يببخش د،يببخش ی وا-

 کنار زدم.   ند،يرا بب می داشت پهلو یرا که سع دایو آ دم یرا از درد گز لبم

 دارد.   ی بودم بر خالف اخالقش دل کوچک و نازک دهيکوتاه مدت فهم ییآشنا  نیا در

 اش زدم.  یرفع نگران  یحال برا یب  یلبخند 

 . ستين یز ينگران نباش، چ-

 .د يخم شد و گونه ام را بوس  ناراحت
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 دردت اومد؟ ی ليحواسم نبود اصال. خ د، يبازم ببخش-

 بود، داد زدم، نگران نباش.  ییكهوینه، چون -

 نشست. شیتكان داد و سر جا یسر

 بود، رفتم.  لي نارگ ر يمشغول خوردن ش  اليخ یکه ب  ه يهان ی برا ی عوض کردن جو چشم غره ا یبرا

 . یوقت نترک ک ی ی خور ی همه م نیا-

 نازک کرد. میبرا یچشم پشت

 ؟ یکن  یبه خوردن منم حسادت م-

 نگرانت شدم. ه،ي نه واال حسادت چ-

 . ینگران من شد  ،یگ  یآره، تو راست م -

 .د يچيحافظ در سالن پ یکه صدا م یطور مشغول بگو مگو بود نیهو

 تلف شد! ی و گشنگ   یکه دردونه پسرت از خستگ   ییخاتون کجا-

مثل امروز مهمان داشته   د یعادت بدش را ترک کند؟ شا نیخواهد ا یم  ی دانم ک ی را محكم بستم، نم م یو چشم ها دم یرا گز لبم

 . دم يخورد، از خنده ترک هيرا هم نداشتم. چشم باز کردم، نگاهم که به هان اد یآ ی  افه ينگاه کردن به ق  ی رو ی. حتميباش 

 سرخ شده، احتماال از خجالت، به کنار من نگاه کرد.  ینصفه در دستش بود و لپش باد کرده بود، شوکه و کم  موز

 را راحت کرد.  الميپر خنده اش خ ی  افهينگاه کردم، ق دایرا برگرداندم و به آ  میرو

 گفت:   شیخنده ها  نيب ده یبر ده یبر دای. آمیخنده زد ر یبار هر سه با هم ز نیا

 ... دکتر.  نی... اهي... باحالی... چه... عمو د ی... شد ی... مدلن ی... خدا... شما... چرا... ایوا-

کرد، خنده ام را قطع    ینگاهمان مفضاحتش  ن یسرخ از ا ی ا افهيبود و با ق  ستاده یسالن ا یدر ورود  ی حافظ که جلو دنید با

 کردم.  ی کردم و تک سرفه ا

 شد. د يدر آمد و سف  یرنگش از آن سرخ د،یام را د افهيکه ق حافظ 

 هم دست از خنده برداشتند، رد نگاه مرا گرفتند و به حافظ نگاه کردند. دایو آ هيهان
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 لب زمزمه کرد.  ر یجلو آمد و ناباور اسمم را ز یشوکه قدم  حاغظ 

 ؟ یشد  یطور  نیشده؟ چرا تو ا یچ-

 بود.  ز یسر ر ش یاز چشم ها یبود، نگران  دهیحال بدش زدم. رنگش به شدت پر یبرا یلبخند 

 گذشت. ري داشتم که به خ ک يتصادف کوچ ک یفقط  ست،ين  یزيچ-

 خورد.  یبدنم چرخ م  ی زانو زد و دست سالمم را گرفت، نگاهش مبهوت و پر وحشت رو  میبرداشت و جلو ی را به تند  شیها قدم

 ؟ یشد  یطور  نیچرا ا ست؟ين ی زيچ ی گ ی حال م نیخدا! تو به ا ی وا-

بار صدم   یقهر را ادامه دهم. خالصه وار برا امد ياش دلم ن یاز نگران حجم نیا دنیرا فراموش کرده بودم، اصال با د  یو دلخور  قهر

 .د يبه صورتش کش یکه تمام شد، دست میکردم. حرف ها  فیداستان را تعر

 نبود.  ليدل ی زد، پس ب ی همش دلم شور م  روز یاز د-

 جو را هم عوض کند. یکند و به نوع ی آمد خوش مزگ هيهان

بندم مامان و   یتا تو، تازه شرط م  ر ياز بابا و آقا بزرگ بگ  د، يجمله رو گفت  نیا د،ید ینطنز رو د ی تحفه   نیکه ا ی همه اتون از وقت-

 خاتون هم گفتن. 

 رفت.  شی برا ی مصنوع  یکه حالش بهتر شده بود، چشم غره ا  حافظ 

 :د يپرس  دایچشم گرد کرد و رو به آ  ش یو برا  اورديهم کم ن هيهان

 ؟ ید يجمله رو شن نیبگو چند بار ا ییحا ن یگم؟ تو که از صبح ا ی دروغ م شیيخدا-

 بودم!  دهیمدت از او ند   نیکه اصال در ا ی زيخانمانه زد، چ یجا به جا شد و لبخند  شیمعذب در جا دایآ

 بار گفتن.   ک یبگم واال؟ آره، راستش از صبح همه حداقل  یچ-

 بود، گفت:   د يکه از او بع ی برگرداند و با متانت دا یرا به سمت آ شیرو حافظ 

 کنم.   یرفت با شما احوال پرس  ادم یاصال هول کردم،  دمیمن صبا رو د د يخانم؟ ببخش دایآ د يخوب هست-

  یليخ دمشی د  یجور  ن یا یاومدم به صبا سر بزنم و حالش رو بپرسم وقت یمنم وقت د، يهول بش د یکنم، حق دار ی نه خواهش م-

 د؟ یبه صبا وابسته ا یل يا هم معلومه خ. شمدميترس 



 بودی مرز نا

136 
 

 دو بشر شگفت زده بود!  ن یرفتار نادر ا نیفرو رفت. او هم احتماال مانند از ا م یدر پهلو  هيرا به زور فرو دادم. آرنج هان لبخندم

 من بلند شد.  یام از جلو  یشانيپ یرو  یبا گذاشتن بوسه ا  حافظ 

 ! با اجازه اتون. دنتون یخوش حال شدم از د-

 زمزمه کرد و حافظ رفت.  یکنم  ی تكان داد و خواهش م ی سر نيهم مت  دایآ

 رو به من گفت:   طنتيبا ش  دایرفتنش آ محض

 خودمون.  ی بودنش جلو نيو سنگ  ني مت نیصبا، نه به اون هول بودنش تو راهرو نه به ا یدار  یبا حال  ی عمو شیيخدا ی ول-

 گفت:  دایبه موزش زد و با اخم به آ یگاز  هي هان میبگو ی زيکه چ ن یزدم و قبل از ا  یلبخند 

 . ینداز  یمن رو دست م  یآخرت باشه عمو  یدفعه  -

 در جواب حرفش زد.  ی محكم یهم خم شد و پس گردن  دایآ

 گردن قرمز شده اش گذاشت. ی انداخت و دستش را رو  شی جلو یدست  شيپ ی به هوا رفت، موز نصفه را رو هي هان داد

 که، گرز رستمه.  ستيدست ن ، ییآ-

 رفت. شیبرا یچشم غره ا دایآ

 . یاريدر م ی من شاخ باز ی آخرت باشه برا ی دفعه  ،ی اوردين ري مظلوم گ ی رو زدم که بفهم نیا-

 با آخ و اوخ گفت:   هيهان

 .نتيدست سنگ  ن یگردنم خورد شد با ا-

 گفت:   ه يبه هان یبه آن زد و با خونسرد   یبرداشت و گاز بزرگ ی بيهم س  دایآ

 در افتاد، ور افتاد.   دایبا آ ی مونه که هر ک  یم  ادتی ی جور نیحقته، ا-

 بزند که دستش را گرفتم. گرید  یپس گردن کیخم شد که  دایرا برگرداند، آ شی کرد و رو  یدهن کج  هيهان

 د؟ یپر یفقط به هم م   یبابا، چرا شما دو تا مثه خروس جنگ  یا-

 گفت:   یساختگ  ی تيرا جمع کرد و با مظلوم شیلب ها دایآ
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 کنه.  یم  یاست، اون من رو عصبان هي هان ريهمه اش تقص-

 رفتم.   شانیبه هر دو یغره ا  چشم

 ! د يمثه بچه ها رفتار نكن-

 نشستند. شانیاآرام و خرف گوش کن صاف سر ج یدو مانند بچه ها هر

 بزاره. حوصله ام سر رفت.  یلميف  کیخدا  یاتون محض رضا یكی-

 از جا پا شد و گفت:   هيهان

 دانلود کردم.  د یجد  لم يچند تا ف ارم،يلپتابم رو ب   رمي من م-

شود   ی کند، باعث م  ی. بودن با آن ها حالم را خوب ممیو وقت گذراند   می دعوا کرد ، یهم زد  یدر سر و کله   م، ینگاه کرد لميف

هم   شیها یو بد خلق  نيحس ر يام یها د ی تهد  یطور! حت  ن يسبحان و حافظ را هم هم یبرود! حرف ها  ادم یرا  یحام ی حرف ها

 برود! چقدر خوب است که هستند! ادمی

 سرش درست کرد.  ی و شالش را رو  را صاف کرد شیو مانتو  د يعزم رفتن کرد. گونه ام را بوس  دایبود که آ غروب

 . اميبرم، فردا صبحم م گه یخب من د-

 مبل گذاشتم و به کمكش بلند شدم.  یدسته    یرا رو  دستم

 . اميتونم ب ی هم که نم یسندگ یپوسم، کالس نو یچند وقت م نیمن ا ،یايباشه، منتظرتم که فردا هم ب -

 گفت:   اليخ ی ب هيهان

 . یر یم  د یجد  یغصه نداره، دوره  -

 حرفش تكان داد.  د یيبه تا ی هم سر دایآ

 آمد.  رون يکه خاتون از آشپز خانه ب  میبدرقه به دنبالش رفتم. در راهرو بود  یبرا دایآ  یتوجه به اصرار ها یب

 مادر؟  ی ر ی م ی دار-

 .ادي صداش در م گهیجام، داداشم د نياز صبح هم گه، یبله د-

 به خاتون زد و ادامه داد:  یچشمك بعد 
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 . امياصال ناراحت نباش خاتون، فردا هم م ی ول-

 لب نشاند.  یپر محبت رو  یلبخند  خاتون

 .  زمی عز ی کن ی خوش حالمون م-

 آمد.  رون ياز بغلش ب  دش،يهم پر صدا بوس  دای. آد يرا بغل کرد و گونه اش را بوس  دایهم آ بعد 

 د؟یندار ی رم، کار ی م گه یخب من د-

 . می بود ستاده یرفت و من و خاتون همچنان در راهرو ا دایآ

 با محبته.  ه، ي خوب یل يدختر خ-

در دل   یبود که حساب یخوش شانس ی جز آن دسته   داینشست و آ ی به دل خاتون م یلبم نشست، کمتر آدم ی رو  یلبخند 

 خاتون جا باز کرده بود. 

 دستش را پشت کمرم گذاشت. خاتون

 .ستيبرات خوب ن نستا، یسر پا وا ادیز  ن، يبش ییرایتو پذ  م یبر ايب-

 :د يپرس  ی با تعجب و ناراحت د یپله بود. ما را که د نیآخر ی که از رو  مید یکه حافظ را د م یبرو یی رایتا به سمت پذ   ميبرگشت

 رفت؟  دایآ-

  شیش را در مو هاکه بند را آب داده که هول کرده دست د يبود، خودش هم انگار فهم د ي. از حافظ بعد یاز تعجب باال پر میابرو

 .د یو لبش را گز  د يکش

 بخورم. ی زيچ ک یرم  یگشنه ام، م   یلي... من... من خزهيچ-

 کرد.   یکوتاه و پر شوق ی به خاتون کردم. خنده  ی نگاه پر خنده ا  م يزود در آشپز خانه محو شد. ن ی ليخ و

 آقا حافظ دم به تله داد.  نیپس باالخره ا-

 گفتم:   طانيش 

 آره، چه جورم. -
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از ذوق   د یقدر زود به او دلبسته؟ شا نی که چطور حافظ ا د يشناختند، خاتون هم نپرس  ینگفتم که از قبل هم را م ن یاز ا گرید

آشنا  دایکه چه طور با آ  د یداشته باشد، خودش بهتر است بگو یجواب شانیبرا د یرفته بپرسد. هر چه که هست، حافظ با ادش ی

 شده!

 **** 

هر روز سر زده بود. آقا جان و مادر جان هم به همراه تنها خاله ام از   دایهفته آ  ک ی نیاز تصادفم گذشته بود. در ا یا هفته  کی

  شیفصل امتحانات دانشجو ها  یتر بماند ول  شيخواست ب ی م رايماندند. هر چند خاله سم شميرا پ  یشمال آمده بودند و دو روز 

  ی کرد، به او هم مرخص ی داشت سكته م  اياز آن سر دن چاره يخبر دار شد، ب یهم وقت رايسم خالهقل   نايس  یی بود، نتوانست. دا

فوق تخصص   گر یچند ماه د ی راحت کردم، هر چند که قول گرفتم وقت  یرا کم الشيخ ی ری با تماس تصو د،یايدادند که ب ینم

و تبارمان آمده بودند و سر زده    لیا ی مدت همه   نی. خالصه که در اد ی ايمن ب شينفر پ ن يقلبش را گرفت و باالخره برگشت، اول

 آن دو دزد گذرانده بودند. نیهم به ناله و نفر ادتشان يبودند. تمام مدت ع

وقت بود نسبت به من نداشت، از حالم   یل ي که خ یا مهربانآمد و ب ی رفتار آقا جان بود، هر شب م یتر ول   بيها عج ن یا یهمه   از

روز ها انگار عوض   ن یدر عوض سبحان که ا  یول  دم ید ی کم م  یليرا خ ی رفت. حام  یام م یشانيپ ی رو یو با بوسه ا  د يپرس  یم

شناسم،   ی سبحان را م نیراندمش چون ا ی از خودم م  یتوجه  یهر چند با ب د،يپرس  یرا م حالم آمد و  ی شده بود، مدام به اتاقم م

 .  رديگ ی م ش يکه حالم خوب شود، دوباره رفتار سابقش را در پ ن یبه محض ا

از   قاًي. دقدميکش ی کرد. حرص آلود پوف جكت یبار هزارم ر ی را گرفتم و او برا نيحس ريام  یهفته شماره  ن یبار هزارم در ا یبرا

 داد.   یرا م  می، نه آمده بود و سر زده بود و نه جواب تلفن هابودمش دهیند  گر ید مارستانيهمان روز در ب

 دو ساله قهر کرده!    یبچه    کیشود که مانند   ی نم باورم

  ؟ ی. االن مثالً قهر کردید  ی که جواب تلفنام رو نم ی بچه ا ی ليخ "مضمون نیفرستادم به ا  شیبرا یام يصبرم تمام شد و پ عاقبت

 "ها رو ندارم، بهم حواب بده، باهات کار واجب دارم.  یبچه باز نیا ی من حوصله 

 .  د یدر دستم لرز ی نگذشته بود که گوش  اممياز ارسال پ ی ا قه ي چند دق هنوز

 را باز کردم.  امشيتند و با عجله پ یليخ

 بخوابه.   تيعصبان نیچند روز ازت دور شدم تا ا ن یا م،يازت عصبان ی ليمن قهر نكردم فقط خ-

 لبم نشست.  ی مسخره اش رو لش ياز دل یپوزخند 

 کردم.   پیتا شیو کند برا ی دست سالمم به سخت با
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 نرفته باشه.  ادت ی دوارميام ،یبهش عمل کن د یکه تو با  میقرار داد دار ک یمن و تو با هم -

 .د یزود دوباره در دستم لرز  یليخ ی شدم. گوش  ره ي را ارسال کردم و منتظر جوابش به صفحه خ اميپ

 . یخواست یشه که تو م  ی م ی زيهمون چ گهیماه د ک ینمونده، تا کمتر از  انشیتا پا ی زيچ گه ید-

 برنده دارد!  کی که  یخوش حال  ی لبم نشست، از همان لبخند ها ی رو  یلبخند 

 کردم!   ی را دور و برم حس م طان يش  حضور

 کنم!  یم  شيهمراه ی خوشنود تیبا نها دم،يشن ی را هم م شیخنده ها یصدا یحت

 تمام موضوعات ذهنم انتقام گرفتن شد. تريمرا گرفت، سر ت  یشور موضوع شد و سر تا پا نینمانده، ا ی حام انیتا پا ی زيچ گرید

 آمد.  نيحس ر يچتم با ام یصفحه   یرو  ی اميو پ د ی در دستم لرز  گریبار د یگوش 

 زنم.  یحرف م  یقرار خواستگار یو با آقا جون برا   اميم گه ید  یهفته   کیو من هم -

 کنسول پرت کردم.  یرا رو  ی گوش  ال يخ یزدم و ب   ش ياليبه خوش خ یپوزخند 

بود و تنها نور کم مهتاب از پنجره به وسط   کی. نگاهم را به سقف دادم. اتاق تاردميام را از تاج تخت گرفتم و کامل دراز کش هيتك

 .د يتاب  یاتاق م

از همه   دم،يترس   یاتاق م ی كیداشتم و از تار  یبد  یروح تيبه عمارت، وضع می بابا و مامان مرده بودند و آمده بود ی است وقت ادمی

کارم نبود، شده    ی هم بگذارم، روانشناس و روانپزشک هم چاره  یتوانستم پلک رو  ینم  یوحشت داشتم، از ترس کابوس حت زيچ

 متحرک.   یمرده    کیبودم 

بر علت شد   د ی بودم هم مز دهیهم که د  یکابوس   دم،يترس  یماه از اقامتمان در عمارت گذشته بود باز هم م  ک یکه  ن یشب با ا آن

خواستم به اتاق سبحان پناه ببرم،   دم،يترس  ی م شه يبروم. بدون لحظه تعمل مانند قبل تر ها که هم رونيتا پر ترس از اتاق ب

دستم را از    شیحرف ها و کار ها ادی ستاد،یوسط راه دستم از حرکت ا  یم ول که در بزن مبرد  شيدست پ  ستادم یاتاقش ا یجلو

 .  ستاند یحرکت ا

  سميخ یپلک ها ریباز و آشفته ام که دورم را گرفته بودند را پشت گوش زدم و دست ز  ی مو ها  د،يچك نیياز چشمم پا اشک

زود در باز شد و قامت آقا جان   یلي به در زدم، خ یآرام  ی تعلل تقه  یلحظه ا  ی و به سمت اتاق خاتون و آقا جان رفتم. ب دميکش

 از صالبت ساخته بود.  ل،یبد  ی ب ی مجسمه   کیقامت و چهره اش  د يتاب ی م رون يکه از اتاق به ب یچارچوب در را پر کرد، نور کم

 گفت:   ،یاش را درک بفهم ی نگران یتوانست  یراحت م ی ليکه خ ی لحن با
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 شده؟  یچ-

 و مظلوم لب زدم:   د یاز بغض لرز میها لب

 ترسم!    یم-

را   تیپا یجلو  ی توانست ی نم یحت  د يتاب یکه از پنجره م یتر از قبل شد، با نور مهتاب ک یقدم جلو آمد و در را بست، راهرو تار کی

 ! ینيبب

 دادنم نكرد.  ی دلدار ی برا  یتالش  نیکوچک تر یداد و حت ه يکنار در تك  وارید  به

 :  د يپرس  ، یکرد  ینم دايانعطاف در آن پ یبود و ذره ا  ی که جد  ی لحن با

 ؟ یترس   یم  یاز چ-

 جوابش را دادم.  د، یلرز ی م یپنهاه یکه از بغض و ترس و ب  ییگره خورده در همم را محكم بهم فشردم و با صدا یها انگشت

 ترسم.  ی م ییترسم، از تنها ی م ی كیاز تار-

 کردند. س يزود صورتم را خ یل يروان شدند و خ میها اشک

  ست،ين یحاال کس  یمامان و بابا ول  ایسبحان  شيرفتم پ ی م دم،يترس  ی تو اتاقمه، قبال هر وقت م ی كیکنم  ی همه اش حس م-

 .ششيبرم پ دم، يترس  ی کدومشون رو ندارم که وقت چيحاال ه

 شكست. یرا م ک یتار یهق هق من بود که سكوت و سكون شناور در آن فضا  یصدا تنها

 شانه ام نشست. یآقا جان رو  دست

هاست   ی. به ترس هات غلبه کن، آدم ها تو سختیتر ش   یشه قو  یکه باعث م ن یدارن، اونم ا دهیفا  کیتلخ تنها   یروز ها نیا-

 شود.  یشن، پس قو  یم  یکه قو 

 !ی موز  ییترسناک و تنها یكیر و رفت و من ماندم و تا  گفت

  مینشستم تا به ترس ها ییکنار تنها یك ینرفتم، در تار رون ياز اتاق ب  ی ماندم ول ی كیرا ترسان در تار ی ادیز یی شب و شب ها آن

 شوم!  یو قو  م یايچطور از پس خودم بر ب رم يبگ  ادیغلبه کنم، 

  یشده ام. آن قدر قو  ی ترسم و قو  ینم یك یاز تار گریدارم. د ییبا تنها  ی میرفاقت قد  ک یخواستم،  ی شد که م یزيهمان چ حاال

 بزنم.  ی گذشته ام پوزخند صدا دار ی که به تمام ترس ها
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از درد آزار دهنده   ی شد که باز کرده بودم و خبر یم  یهفته ا ک یبود که از آن حادثه گذشته بود، گچ دستم را  یماه کی حاال

  ی به عمل جراح هي ام افتاده بود و دکتر توص ین يب ی رو زیر  یليقوس خ کی ام را هم باز کرده بودم.  ین ينبود، پانسمان ب م یپهلو ی

ام، خب   دهيبگذار فكر کند ترس  ی ول ید يترس   د یگو  یکند و م ی مسخره ام م ه ي. هانستميکار ن نیااصال حاضر به  ی کرده بود ول

 رفتن وحشت دارم.  غ ي ت ر یام، از ز ده يس اگر بخواهم با خودم صادق باشم آره تر

  یخوش حال ی  هیما  یبس ن یکسل کننده است و البته ا م یخواست به کار خانه بروم، برا یدلم نم  یکامالً خوب شده ول حالم

  ن يحس رياست ام ی وضع نازاض نیکه از ا ی تنها کس د، یآ ی به نظر م یهم راض  ی نكرده و حام ی خاتون است، آقا جان هم اشاره ا

بود. با تمام مكر   نيکالفه و خشمگ  اريبس د، یايتوانست به عمارت ب یهم نم ادیو ز ند يبکه مرا ب ستمي که در شرکت ن نیاست. از ا

  ن يحس ر يکه گرفتم همراه صبر ام  یهفته صبر کند و حاال مهلت ک یاش کنم که  یکه از خود سراغ داشتم توانستم راض ی ا لهيو ح

 .  دهيرس  انیبه پا

که   ی آفتاب داغ در زمان ن یدانم ا  یزنم. نم یعرق کرده ام کنار م  یشانيپ  ی را از رو میکشم و مو ها یام م  یشانيبه پ یدست  کالفه

 خواهد؟   یچه م ميهست ز یيپا کینزد

  رون يکولر ب ر یاحمق به تمام معناست، مرا در زل گرما از عمارت و ز کیاو  رد، يگ  یاش حرصم م  یو ندانم کار  ن يحس ريام از

 سبز شود.   م یپا ریکشانده تا علف ز

  دنشیمشتاق د یليانگار خ امد يکه ن امد يکج کردم، ن ی را به سمت در ورود میعمارت گرفتم و قدم ها واری ام را از د هي حرص تك پر

 طور مرا عالف خودش کرده.   نیهستم که ا

 کنم.  دا يرا پ د يرا بغل کردم و مشغول گشتن شدم تا کل ام  کوله

  نيحس ريام ني. ماش د يکوب ی م  انهيقلبم گذاشتم که تند و وحش ی و دستم را رو دم يکش یف يخف غيج  دم،یاز جا پر ی بوق یصدا با

کوله ام را بستم و با قدم    پیکه هنوز آن ترس در وجودم بود، ز  یدر حال  یبه من پارک شده بود. عصبان ک ینزد یکم  یبا فاصله  

 عقب پرت کردم.  یصندل  ی. کوله ام را رودميشدم و در را محكم به هم کوب ار رفتم. سو  نشيبلند به سمت ماش  یها

 . یدر رو ببند  ی تونست ی آروم تر هم م-

 . دميبلند کش یمانده بود. نفسبه منفجر شدنم ن یز يچ گریحرصم را در آورد، د لكسشیخونسرد و ر لحن

 . یبوق نزن ی تونست ی توام م-

اش را جوان تر نشان   افه يمدل مو ق  نیخط هم انداخته بود، ا ک یرا کوتاه کرده بود و  شیاش شد. مو ها افهينگاهم متوجه ق تازه

 داد.  یم
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 .د يگونه اش را به رخ کش ی خوش فرمش نشست و چال رو یلبش ها ی رو طاني ش  یلبخند 

 پسند شدم خانم؟-

 دانم چرا دل من تاب با او بودن را ندارد؟  ی نم یول باستیهم ز یليخ باست،ینه! او ز می است اگر بگو اجحاف

 بر خالف ظاهرم صادقانه بود.  یرا نداشت، حرفم ول  ت يواقع ی که نه رنگ و نه بو   یزدم. لبخند   یهم متقابالً لبخند  من

 ! طونيش  ی پسر بچه ها ن یمثه ا ، یبامزه شد -

 پر محبت بود.  ريچند وقت اخ نیکه نگاهش بر خالف ا  افتیاو هم صداقت کالمم را در انگار

 زد و راه افتاد.  استارت

 و آدم داخلش بود.   نيدور از ماش  یی فكرم جا  ی بودم ول ره يرخش خ مي ن به

 م؟ ی کجا بر-

 . نگران به سمتم خم شد. د یشانه ام از ترس پر ی آرام بود ول شیصدا

 خوام.  ی شد؟ ترسوندمت؟ معذرت م یچ-

 را جمع و جور کردم و سرم را باال انداختم.   خودم

 تو نبود من تو فكر بودم صدات ترسوندم.   ريتقص -

 زد.  ی باز لبخند  سخاوتمندانه

 م؟ یکجا بر   ینگفت-

 نداشتم.   ی ا دهیا چيه یولخواست  ی م د یتازه و جد  یجا  کی فكر کردم، دلم  یکم

 باشه که تا حاال نرفته باشم. د یتازه و جد  یجا ک یدونم،  ینم-

 سرعتش را باال برد.  ی تكان داد و کم یسر

 خوب بلدم. یجا ک یباشه، اتفاقاً -

 . میو بامزه بود بيشاپ عج ی کاف  کیساعت بعد بود که به حرفش عمل کرد و ما در  م ين قاً يدق و
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 لبم نشست.   ی همه طراوت رو ن یاز ا ی به دور و برم کردم و لبخند  یلذت نگاه پر

 سرم را به سمتش برگرداندم.  ن يحس ريام یصدا با

 چطوره؟ -

 شده بود، خوردم.  نیيتز  یدرون بشقابم که اطرافش با رز هلند  ک ياز ک یا  تكه

 ات.  ی نيب ریز  چه ي محشر بپ  یگال  ن یا یکه با هر نفس بو ه يحس خوب-

 .د ياز قهوه اش نوش  تكان داد و  یسر

 که کشفش کردم.   ستيوقت ن ی ليآره، منم خ-

پوشانده شده بود. به   یهلند  ی خوش رنگ و بو ی تمام با رز ها  ییبایکردم که به ز ی بزرگ  یا شهيش   ی به گلخانه  ینگاه گرید بار

  یکه رو   یرز ی ساخته شده، گلدان ها قي و دق  ی اصول ی لي! معلوم بود که خباستیز یشاپ گلخانه ا   یکاف  نیکلمه ا  یواقع  یمعنا

گلخانه هم مانند   یا شه يش  وار یگلخانه را اشغال کرده بودند. دور تا دور د ی تمام فضا و بودند   زان یاز سقف آو ی و حت نيزم

 . دند يغلت یم  شهيدو ش  ن يب یهلند  یرز ها ،یماه  یبه جا یبود، منته وم یآکوار

که او هم محو اطراف بود را مخاطب قرار   نيحس ر يسبزم خوردم و ام یه از چاجرع  کینگاهم را از اطرافم گرفتم و  ی سخت به

 دادم. 

 م؟ يخب حرف بزن-

 صورتم کشاند، بامزه گردنش را خاراند و گفت:   یرا تا رو  نگاهش

 شم، تا چند ساعت فقط محو اطرافم. یم  زمي پنوتيانگار ه اميقشنگه، هر دفعه که م  یليخ-

  ی افتادم که حلقه  ی آن روز اد یاز حلقه ام نگاه کردم، ناخواسته به   ی خال ی  دهيو کش  فیظر یبه دست ها شه يش  زي م یرو  از

  برده و می شانه ام رها کرده بود، سر در مو یرا رو   د يرا در دستم کرده بود، در آغوشم گرفته بود و چادر سف نيساده و تک نگ 

 گفته بود:  د، یلرز ی م جاني که از زور ه یی بود. با صدا دهيو پر لذت کش  قيعم ینفس

 . میباالخره مال هم شد -

 . ميباالخره قرار مال هم بش-

 جمله را گفته بود.  نیدادم که با ذوق ا  نيحس ر ياز گذشته به حال پرت شدم، نگاه متعجب و گنگم را به ام ی اردنگ  کی با
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 متوجه حرفش نشدم، دوباره جمله اش را تكرار کرد.   د یکه د نيحس ريام

هفته زمان    کی د یکار نمونده، فقط با انیتا پا  یز يچ گهی. دیخواستگار ام يب د یروزا با ني. همميگفتم باالخره قراره مال هم بش-

مونه.   ینم شيگناه  یب  یرا هم ب ی مدرک چي و ه ه يبه اسم حام  زيو کار هم از کار گذشته، همه چ اديبگذره. اون موقع گند کار در ب 

 خوبه نه؟ 

کوچک از آن   ی تكه  ک یرا که فقط  کي که کور شده بود، ظرف ک یی»آره« تكان دادم و با اشتها  ی به نشانه  ی حواس سر یب

 کنارم بر داشتم و بلند شدم. یصندل  یرا از رو  فم ي خورده بودم را به جلو هل دادم. ک

 کنه.  یمن سرم درد م  م؟یبر-

 گفت:    متعجب

 حالت خوب بود که.  م،یخودمون که تازه اومد  ،ینخورد  ی زيتو که چ-

 دردناکم فشردم و کالفه گفتم:    ی  قهيشق یرا رو  انگشتم

 جواب پس دادن ندارم.  یکنه، حوصله    یمن سرم درد م -

 به سمتم آمد و دستش را دور شانه ام حلقه کرد.  ز يم یزود از جا بلند شد و با گذاشتن پول رو   یليحرفم خ نیا با

 گل هاست؟ یسر دردت به خاطر بو  د یشا-

اش گذاشتم و به شدت خودم را از    نهيس  یمنزجر کننده بود، دستم را رو  می عطرش برا ی بو د، يترک  یداشت از درد م  سرم

 رفتم.  رون يبلند از گلخانه ب یو با قدم ها دم يکش رون يآغوشش ب

را زد   ريکه شد، دزد گ نيماش  ک یآمد و نزد  رونيدرهم از گلخانه ب ییبا اخم ها ستادم، یه شدم، ناچار منتظرش اک نيماش   کینزد

 زود راه افتاد.  یل يطاقت سوار شدم. او هم دور زد و سوار شد، خ یو من ب

رخ اخم آلودش کردم. ظاهراً کار را خراب کرده و بند را   م يبه ن ینگاه مي دردناکم را فشردم، ن ی ها قهي خم شدم و شق میپا ها ی رو

 آب داده ام.  

   ؟یرفتارت رو بگ  ن یا ليدل ی خوا ینم-

 هم ندارم.  یگر ید یرا به آن راه زدم، چاره    خودم

 کدوم رفتار؟ -
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 فرمان کوباند. ی کف دستش را رو یعصبان

 . یزن یرفتار مسخره ات که مدام پسم م  نيهم-

 باشند، درد داشتم! م یها قهيدر حال سوراخ کردن شق  لیانگار با در د، ید ی م ی اهياز شدت درد س  مینشستم، چشم ها صاف

 تو رو نداشته باشم. یحرف ها  ليبد هست که توان تحل یشم، حالم اون قدر  یمن واقعاً متوجه رفتارت نم -

  ی  قه ي چند دق نيحس ر يقبالً ها و نه ام ن يحس رينه ام  ر،يچند وقت اخ نيحس ر يترسناک شد، دوباره شد همان ام شیها چشم

 ! شيپ

 شه.  ی رفتار هات فقط به ضررته، باور کن که بد برات تموم م نیا ی صبا، صبا همه -

 گفت:   یتصنع  ی و آرامش ی با مهربان و

 خوام اون روم رو نشونت بدم. یباور کن من دوست ندارم و نم-

 کند.   ینم جاد یدر دلم ا  یترس  چ يه شیها حرف

 ترسم؟  ینم  داتیمن از تهد  یبفهم یخوا  یم  یک  نيحس ر ي: اممیگو ی م ی مشابه لحن خودش، با همان آرامش تصنع ی لحن با

 به صورت از درد ملهتبم کرد.  ینگاه م يرا کج کرد و ن سرش 

 مونه.  یدادن م  ی و بوق خبر م  ریزمان جنگ که قبل بمبارون با آژ یهمون هشدار هاهشداره! مثل   کی  زم،یعز ستين د یتهد  نیا-

دانم که چرا    یرا نم نیا ی اشتباه محض است ول ش ینسبت به حرف ها  مي اليخ یدانم که ب یرا م  نیلبم نشست، ا   یرو یشخند ين

 رم؟ يرا به سخره نگ  شیو حرف ها رمي خودم را بگ  ی توانم جلو ینم

 ؟یکه من رو با حرفات بترسون  ی دار  یدونم چه اصرار ینم-

 ! اورديحرصش را در ن اینكرد و  شيباال انداخت، انگار که حرفم عصبان ی شانه ا د يق یب

 . ستيکار ن  یچاره   شهيهم ی اليخ یب  یترسوندنت ندارم، ول یبرا  یاصرار  چيمن ه-

 دهم.  یشده ام را تكان م نيسر سنگ  دانه يهم مانند خودش الق من

 کنه.   یسر درد داره کورم م  سا،یدارو خونه وا کی  یکنم، در ضمن جلو  ی گوشم م  ی  زهیرو آو  حتتينص-
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درد طاقت فرسا محكم   ن یهم فشردم و لبم را از ا ی را رو  میو پلک ها دم يکوب  ی گفت و من سرم را از شدت درد به صندل  یا باشه

 گاز گرفتم. 

رفت، سرم را   ابانيشد و به آن سمت خ ادهيپ نينگاه کردم که از ماش  ن يحس ريحال به ام یم باز کردم و ب چش نيماش  ستادنیا با

 را بستم.  مینشستم و دوباره چشم ها م ی. صاف سر جادمیبزرگ دارو خانه را د  یراننده تابلو  یخم کردم و از پنجره  

بار   نیو سرم را چند  دميهم ساب ی را رو می. دندان هادند يکوب  یسرم م  ی کرد، انگار با چكش به جمجمه   یام م وانه یداشت د  درد 

 بار، دو بار، سه بار!  کی  دم،يکوب ی به صندل

خمار   یاز هم باز کردم. با چشم ها یدردناک و خواب آلودم را به سخت ی و پلک ها دم يکار کش نیدست از ا نيباز شدن در ماش  با

قرص را از کاورش   ک یدر دستش بود.  یران  یقوط کی بسته قرص و  کی نشست و  شینگاه کردم که سر جا نيحس ري ه اماز درد ب 

 دو به سمتم گرفت.  هر را باز کرد و بعد  ی در آورد و در ران

 کنه.  ی مسكنه دردت رو آروم م ر،يبگ -

رنگ را خوردم و   د يزود قرص کوچک سف ی ليرا برداشتم، خ  یران یگرفتم و قرص و قوط شيکردم و دست پ  یحال تشكر  یب

 داشبورد گذاشتم و چشم بستم. ی را رو ی ران ی فرستادم. قوط  نیيهم خوردم و قرص را پا یقلپ ران کیپشت بندش 

  ایم و آن که بخواه ی کرد ب  یم  بيمانند گهواره مرا به خواب ترغ نيآرام ماش  یشد و تكان ها یبا گذر هر لحظه آرام تر م درد 

خوابم را    یز يچه چ نميچشم باز کردم که بب یاز درد رفتم! آمدم غلت بزنم که نتوانستم، عصبان ی و عار  ق يعم یبدانم به خواب

را   نيحس ر يام نيباال آمد و ماش  ندوزمیو  یکه به قول  د يطول نكش  ی ليرو به رو شدم. خ یینا آشنا ی مختلط کرده که با فضا

ساعت  دم، يوقت است که خواب یليگفت خ ی اطراف م ک یتار یکردم، فضا ن يحس ريام ی خال یبه جا یکردم. نگاه ییشناسا

 ام.   دهينه ساعت است که خواب  دوددر ح ی زيکه چ  دميفهم یحساب سر انگشت ک یداد و با  یدوازده شب را نشان م  نيماش 

  یآرام به همان سمت رفتم. جلو  ییروشن بودند، با قدم ها نيماش  یجلو  یشدم، چراغ ها ادهيپ نيو از ماش   دميکش  یا ازهيخم

داده.   ه يرا از آرنج خم کرده و به نرده تك شیچند قدم با من، دست ها  ی که به فاصله  دمیرا د  نيحس  ريام ستادم، یکه ا نيماش 

 مرا آورده بود بام!؟   ستادم،یچند قدم جلو رفتم و کنارش ا

 گفتم:    میپا ری به ز رهيخ

 نگرانم شدن. یليحتماً تا االن خ ؟ ینكرد دارميچرا ب-

 رخم حس کردم.   مي ن ینگاهش را رو  ینيسنگ 

 االن؟  ی. بهترم يبرس  ر یو ممكنه د  یدادم گفتم که با من ام يپ تيبا گوش -
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 بود.  ی به لطف تو آره، واقعا سر درد وحشتناک-

 سرم گذاشتم.   ی دنم برداشتم و روگر  یرا جمع کردم و شال را از رو  میباز شده از بند کش مو ی ها مو

 رفتنم به عمارت فكر کنم.  رید  ليبه دل  گران یخواست به واکنش د ی دلم نم اصالً

 کند.   یرا القا م یني آمد، کالً با ارتفاع مشكل دارم، حس نا ام   یشدم، از بام خوشم نم رهيخ میپا ری شهر ز به

رنگش   یقهوه ا  یو مو ها د یوز ی م یبدوزم. باد خنك نيحس ري رخ متفكر ام مي دادم نگاه از رو به رو بردارم و نگاهم را به ن حيترج

 خود کرده بود.   ی  چه یرا باز

 بام؟  م یحاال چرا اومد -

 .د يکش  شانشیپر ی در مو ها یدست

 که فكر کنم. نی داشتم و ا ازيتازه ن  یبه هوا-

 را ادامه دادم: کرد و من جمله اش   سكوت

 فكر هات حول و حوش ازدواجمون نبود؟   نیکه ا ناًياح-

 به سوالم بود.  ی سكوت پاسخ مثبت نیکرد و ا سكوت

 حس گفتم:   یآرام و ب ییگرفتم و با صدا  ینفس

 ؟ یشد  مونيپش-

  چ يمواند، ه شی را از چشم ها ی زيشد چ یداده بود، سرش را برگرداند و نگاهم کرد، نم  ه يطور که خم شده بود و به نرده تك همان

 !زيچ

 ؟ یش  ی شده باشم تو خوش حال م مونياگه پش-

 محتاطانه جلو بروم.  د یبدهم؟ پس با یدانم او دوست دارد چه جواب ی نم یجوابش واضح بود ول  د،يپرس  یسخت سوال

 رود.   یزبانم م   ریرنگم است، ز ی که طعم رژ عناب  یتوت فرنگ  یکشم که مزه    یلبم م  ینگاه منتظرش، زبانم را رو  ریز

 خورند. یو تاب م چيدر هوا پ شان یبازم پر ی شانه ام انداخته و مو ها یشالم را رو  باد

 ندارم.  ازدواج  نینسبت به ا یحس خاص  چ يناراحت؟ راستش ه ایخوش حال بشم  د یدونم با ینم-
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به جز   زيچ چ يشد خواند، ه یاز نگاهش نم ز يچ چيزل زد. ه میگرفت و به طرفم برگشت، صاف در چشم ها  لهياش را از م هيتك

 مطلق!  ی حس یو ب   یپوچ کی

  د یشک و ترد نيهم ک یآخر چرا   ی لحظه ها  نیخوام برسم، تو ا ی که م ی زينمونده به چ یز يدونم چرا حاال که چ ینم-

 وحشتناک سراغم اومده؟  

 سرد زدم.  یلبخند 

  م يتصم  نیا یجا ک یپس بدون  ی . اگه شک داراديسراغت ب ست،يقرار ن ی د یشک و ترد چيدرست باشه مطمئنا ه  متياگه تصم-

 زنه.  ی اشتباهه، لنگ م

 آرام گفت:  یرا پشت گوشم زد و با لبخند  میگوشم نشست، مو ها  کینزد یی دستش باال آمد و جا آرام

 کنم.   یدم. با تو ازدواج م یاگه اشتباه هم باشه، انجام م یکار رو حت   نیخب من ا ی ول-

عاشق را با   یچشم ها نیا د یآ ی زد که چطور دلت م  بي. عذاب وجدان به خواب رفته ام خواب آلود نهدميرا عقب کش سرم

 ؟یو به فنا بده  ینابود کن یخودخواه

 . گهیوقته د ر ید  م،یبهتره بر -

  یم نيحس  ريسر ام  یی فكر نكنم که بعد از کارم چه بال  نیکردم به ا  ی رفتم. سع نيبعد پشت کردم و قدم زنان به سمت ماش  و

ازدواج زور نكرده ام، من مقصر حماقت   نیا یفكر کردم که من او را برا  نی عذاب وجدانم را سرکوب کردم و خودخواهانه به ا د؟یآ

 .  ستمياو ن  یها

 د گفت:  پر پوزخن عقلم

 ازدواج با تو حماقت محض است! ی دان یخوب است که خودت هم م -

  ی لينبود و خ  کياز تراف ی حُسن را داشت که خبر ن یشب ا مهيشد، ن  نيبعد از من آمد و سوار ماش  ی ا قه ي چند دق نيحس ريام

 . می عمارت بود ی زود جلو

 در شب هم شكوهش را داشت.   یبه در عمارت کردم که حت  یعقب کوله ام را برداشتم، نگاه یشدم و از صندل  خم

 تكان داد.   یگفتم که تنها سر یلب  ر یدادم و »خداحافظ« ز نيحس ر يرخ ام م يرا به ن نگاهم

 نش گفت.از رفت  نيگاز دادن ماش  یشدم. به محض بستن در عمارت صدا ادهيپ نياز ماش  ی گرید ی حرف اضافه  چيحرف ه یب
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به باغ پشت   یفراوان گرفته و منته  یکه دو طرفش را درخت ها یصاف  ر يراستم انداختم و از مس یشانه   ی سبكم را رو ی  کوله

 شدند، راه افتادم.   یم

 دارد.  یواقعاً ترسناک  یکردم، عمارت شب ها  یهم خوب بود که آقا جان هر چند قدم را چراغ زده وگرنه از ترس سكته م  باز

محض فرو   ی كیباال رفتم، وارد ساختمان که شدم طبق انتظارم عمارت در تار وان یا ی را محكم فوت کردم و از چند پله  نفسم

 رفته بود.  

و پشت    یسراسر یها شه يرو به ش  یكیکه در تار  یا  هیسا ی گرفتم ول ش يراه پله ها را در پ یه ا عجل چيه  یآرام و ب ی قدم ها با

 را از جلو رفتن وا داشت.   میشده بود، پاها رهيبه باغ وهم آور خ ب يبه من دست به ج

شناسم،   یچراغ خواب ها هم قامتش را م  ینارنج ینور ها نیشب و با ا یكیدر تار ی را کج کردم و به سمت او رفتم که حت راهم

 آشناست! میبرا

 آرامم سكوت آغشته به رخوت در فضا را شكست.  ی قدم ها یصدا

  ،یدر دستش گرفت و من کم گارياز س  قي عم یخونسرد براندازم کرد. کام  یبه عقب برگشت و با نگاه بيطور دست به ج همان

پشت پلک   ده ياز آرامش خواب م ی. راستش را بخواهم بگودميترسناک تر شده بود، ترس  اهيس  شرتي که با ت   بتشياز ه یفقط کم

 هم ترس ورم داشت. شیها

 .ستادمیا ش يدو قدم ی جلو رفتم و در فاصله  گریقدم د  چند 

بته او هم  صحبت نداشتم و ال یبرا یا دهیا  چيچه راهم را کج کرده و به طرفش آمده بودم؟ ه ی اصالً برا م؟یکردم که چه بگو فكر

 زد و مرا خونسرد نگاه کرد.  گارش يبه س  قيعم ی کرد. فقط در سكوت پوک ها یشكستن سكوت نم یبرا  یتالش 

  ند،يسوخته را بب لتريف نیفكر کردم که اگر فردا صبح خاتون ا نیها انداخت. به ا یکاش  ی را رو گارش يس  ی سوخته  لتر يف عاقبت

 کند.  ی م ی جا با هم سالخ کیتمام خاندان مهام را 

 از پاکت در آورد و روشنش کرد.  گرید ی گاريو فندک را در آورد، س  گاريشلوار کتانش کرد و پاکت س  بيدر ج دست

 . دميکش رون يانگشتانش ب ی را از ال ک یبار گاريدست دراز کردم و س  ع یسر یليخ

 م کرد.  نشان نداد و تنها نگاه ی واکنش  چيهم ه باز

 لبم نشست.  یرو   یلبخند  ،ی تفاوت یب  ی تالش مذبوحانه اش برا از
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  ی گرفتم و برا  میلبم ها ن يرا ب گاريداد. س  ی م ی لذت بخش  یکرد و بو  ی گرفتم، دود م میچشم ها  یرا باال آوردم و جلو  گاريس 

 حرف ها نبود.   نیاز سرفه و ا یخبر  گرانیپوک کوچک به آن زدم. بر خالف د ک یبار در عمرم  نياول

 : دميپرس  احمقانه

 . یکن  ی خاره و سرفه چ یات م  نه يس  ، یکش ی بودم که بار اول که م دهيپس چرا سرفه نكردم؟ همه جا شن-

  گاريکه نصف س   ید، به طور ز ق يپوک عم کیرا از دستم گرفت و خودش  گاريبزنم که دست جنباند و س  ی گریکه پوک د آمدم

 را شكست. نشياش را در صورتم پوف کرد و بعد باالخره افتخار داد و سكوت سنگ  نهيسوخت و بعد تمام دود جمع شده در س 

 . یاعتماد کن گرانید ی به گفته ها ی تون ینم یرو تجربه نكرد  ی زيتا چ-

  ی ليمن خ هيرو تو صورتم پف کرده، بر عكس بق  گارش يکه دود س  یهست ینفر  نيربط به حرفش گفتم: تو دوم ی زدم و ب  یلبخند 

 . اديخوشم م  گاريس  ی از بو

 را با انداخت. شیابرو

 توان.  ه يو نه همه شب ی همه ا هينه تو شب ست،ين  یبيعج  یزيچ-

 مهام!  یقدر با طعنه حرف نزن جناب حام نیا-

 .  ستيطور ن نیش گر گفت: طعنه؟ اصالً ارا تكان داد و پرس  سرش 

 کردم.  نیيبچه ها تند تند سرم را باال و پا مانند 

 طور. نيو لحنت رو هم هم  یشناسم حام یخوب م ی ليمن تو رو خ ، یزن ی چرا طعنه م-

 دچار شد.  یكیبه سرنوشت همان  لترش يزد و بعد ف گاريآخر را به س  پوک

 شه.  یموضوع خوش حال نم   نیاصالً از ا نيحس ري. امیشناس  یقدر خوب م  نیکه من رو ا  ستياصالً خوب ن نیا-

 و بعد بلند تر ادامه دادم:  ن«ي حس ري زمزمه کردم »ام آرام

 کنه.  ی م جياون واقعاً با رفتارش من رو گ-

 برات جذاب باشه.  د یپس با-

 کند؟   یدر او اثر نم ی ؟ چرا حرفشود او را حرص بدهم یچرا نم ایتفاوتش حرصم گرفت. خدا  یلحن ب  از
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 مهام. ی حام یشناس  یگفتم: خودت که من رو بهتر از همه م ی تفاوت ی باال انداختم و مانند خودش با ب یا شانه

 زدم و افزودم:  یچشمك

برام روشن و واضح باشه. من برعكس تو اصالً از معما   ز يکه همه چ  نهیا حم يترج اد، يوقت از ناشناخته ها خوشم نم  چيمن ه-

 . اديخوشم نم

 چشم ها را نتوانستم بفهمم. ن یوقت راز چگونه شنا کردن و زنده ماندن در ا  چينگاه کرد، ه قيمرا عم  اهشينافذ و س  یچشم ها با

من هم با تو آشنام، مطمئنم   ،یشناس  یکه تو من رو م  زانيبه همون م ه؟ يکار ها چ نیپرسم صبا، هدفت از ا یبار صدم م  یبرا-

 .ستين شيب ی کشكه و حرف ني حس ر يگن ازدواج با ام  یکنه صبا. رفتار و گفته هات هم که م  یم  ییکارا  هی  ی که دار

 را باال انداختم.  میکردم و شانه ها  یخنده ا تک

 ؟ین ي بد ب زي همه چ قدر به  نی. آخه چرا استيدر کار ن  ینقشه و قصد  چيباور کن ه  یحام-

 پر کرد.  پ يتا ک  پيرا ک م یو گوش ها د يچيو پ  د يچيدر سالن پ شیصدا دار زد که صدا  یپوزخند 

 از کنارم رد شد و رفت.  ی حرف چيتنه محكم بدون گفتن ه کی با

کرد، دستم   ی محكمش درد م  ی چپم از تنه  ی خودم را کنترل کردم. شانه  تیدر نها  یتلو خوران چند قدم به عقب رفتم ول تلو

 را قاب گرفته بود، زمزمه کردم:   م یکه اشک چشم ها  ی گذاشتم. بغض را قورت دادم و پر نفرت در حال ش یرا رو

 مهام!  ی حام  کینزد یل يخ كه،ی. نزدست يمهام و مطمئن باش اون روز دور ن ی حام رميگ ی روز انتقامم رو ازت م  هی باالخره  -

 ****** 

 کنسول بود.    ی قاب عكس رو دم یکه د یز يچ نيرا باز کردم و اول میچشم هازنگ ساعت  یصدا با

دست جمع    کیام را با  ختهیبه هم ر یو بلند شدم، نشستم. کالفه مو ها دم يرا مال  میپلک ها شب،ی د ند یاز اتفاقات ناخوشا کسل

 کردم و پشتم انداختم. 

برداشتم و   ی پا تخت یرا از رو  لتيکردم، ساعت شش صبح بود. دست دراز کردم و کنترل اسپ یپا تخت  یبه ساعت رو  ینگاه

 خاموشش کردم. 

بهتر در بالكن را باز   یاز کسالتم کم کرد. با حال یپارکت ها کم یتخت بلند شدم و پا برهنه به سمت بالكن رفتم، خنك یرو  از

 خنک به اتاق آمد.  مي کوچک از نس ی کردم و موج
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  گرید زيچ  ک ی رونيب ی تازه  ی هوا ی اتاق سرد بود ول یهوا  دم،يتازه و خنک را به مشام کش یلبم نشست و هوا ی رو  یلبخند 

 است. 

 رفتم.  یبهداشت سیگذرا به باغ خلوت و ساکت انداختم و با باز گذاشتن در بالكن، به سرو  ینگاه

که تا   ی زرد رنگ  ینخ  یبهتر لباس خوابم را با مانتو  ی رفت و با حال نياز شستن دست و صورتم با آب خنک، کسالتم کامل از ب بعد 

 عوض کردم.  اهيو شال س  اهي قوزک پا بود و شلوار کتان س 

  یزرشك یرژ لب مخمل کی تنها به  ی کردن خواست ول ش یدلم آرا ی نظار  نبودم ول ای ده یبه صورتم کردم، رنگ پر ینگاه نه یآ در

 ه کردم. دنباله دار بسند   یرنگ با خط چشم

 لبم نشست.  ی درون آشپز خانه رو یاز سر و صدا ها  یرفتم. لبخند  رون يرا چک کردم و با برداشتنش از اتاق ب فمي ک لیوسا

 ام را صد برابر کرد.  یو حافظ که در حال کلكل بودند، انرژ  ه يبلند هان یصدا

 اپن گذاشتم و وارد آشپز خانه شدم.  ی را رو فم يک

 گفت:  لوده    دنمیبه محض د حافظ 

 به به، هاچم که اومد. -

به صورت   یو حافظ نشستم و نگاه  هيهان  نيب ی خال یتنها صندل یدادم. رو  ه ي به بق ی پر انرژ یرفتم و سالم ش یبرا یغره ا  چشم

 برگردانده بود.   گری د  یرا به سمت شیکردم که مثالً قهر بود و رو   هيهان زان یآو

 در حال خوردن بود.  ی شنگول حافظ کردم که دو لپ ی  افه يبه ق ینگاه

 :دميکردم و پرس   هي به هان یا اشاره

 چش شده؟ -

 فرستاد.  نیيپا وه ياش را به کمک آبم لقمه 

 شه دو کلمه با هاش حرف زد.  یرو لوس کردن. نم  شونیته تغار نیا ی ليخ گهی د  یكيبابا، حامد و ن  یچيه-

 نازک کرد.  شیبرا یپشت چشم ی به شوخ یك يکرد و زن عمو ن ی حامد تک خنده ا عمو

 گفت:   خاتون
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 .نيو لوس   یهر دو ته تغار ،یندار هي از هان ی تو هم دست کم-

 کجاش لوسه آخه؟  هي خاتون هان-

 تفاوت باال انداخت. یب  یبه سبحان کردم. نه تنها من، بلكه همه معنادار نگاهش کردند و او شانه ا  یباال رفته نگاه ی ابرو ها با

 .گهی گم د ی خب راست م ه؟يچ-

دار، جمعش کند،   ی که معلوم بود به زور سع  یبا لبخند  ه يهم رد و بدل کردند. هان نيمعنا دار ب ینگاه یكيحامد و زن عمو ن عمو

 . د ي ال نان تستش م ی خامه را رو

 بود.  دايپر ابهتش هم پ یها ليسب  ریاز ز یلبش حت   یشدم، لبخند محو رو  رهيآقا جان خ به

 و از جا بلند شد. د يرا سر کش شیچا وان يل سبحان

 .یبرم، خدا حافظ همگ  گه یخب من د-

کرد که انگار مشغول    یکه کنار سبحان نشسته بود، خورد. چنان نگاهم م  ی کردند و او رفت. نگاهم به حام یخدا حافظ یهمگ 

 است.   ید یاز من است، در حال کشف جد  یز يچ دنيکش رون يب

از   ینرفته. خدا را شكر که کس ادمیاز  شبش ید ی ادبانه  ی اخم نگاه از او گرفتم و سرم را به فنجانم گرم کردم. هنوز رفتار ب پر

 . دهينپرس  ی زيچ شبیبابت د

 مادر؟  ی ر ی م ییجا-

 تا متوجه سوالش شوم.   د يطول کش ی به خاتون دوختم، کم ج يرا گنگ و گ نگاهم

 از امروز برم کار خونه.  د یخوبه. با گه یآره، حالم د-

 است.  یبيقدر موضوع عج   ن یتعجبشان، متعحب شدم. کار خانه رفتن من ا نیماند. از ا  رهيخ می همه شوکه رو نگاه

 . یکار خونه خسته کن   یخودت رو با کارا  ستين یاز يخونسرد گفت: به نظر من ن اريبه خودش آمد و بسزود تر از همه   یحام

چاقو را کنار ظرف کره   یتر از حام شيبه مراتب ب ی آقا جان با خونسرد  م، یبگو ی زيچ ایکه من بخواهم اعتراض کنم و   ن یاز ا قبل

 دستمال گذاشت.  ی و رو

 نكرد.  یو خستگ   یتیبار هم اعالم نا رضا کیکار خونه ها رو به عهده گرفت و    تیریصبا هفت سال مد -
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 رو به من ادامه داد:  بعد 

 گم صبا؟  ینصف شده، از کار خونه رفتن خسته شده باشه. درست نم تشيو فكر هم نكنم االن که مسئول-

 ونسرد گفتم:  زدم، به ظاهر خ یآقا ججان پشتک بارو م  یبانيپشت نیکه در باطن از ا ی حال در

 نداره.  یمن خستگ  یوقت برا   چي. کار خونه هد يطوره که شما گفت ن يبله آقا جون، هم-

کردن پسر جانش، اصالً به مذاقش   عیآقا جان در ضا ی رو  ادیگفت که از ز ی نگاه دلخور زن عمو م  یتفاوت بود ول یحامد ب عمو

 . امدهيخوش ن

گوشم لبخند بزنم و سر    ریحافظ ز ی به حرف ها ی تر از قبل صبحانه ام را بخورم و حت  یباعث شد پر انرژ ی در هم حام  یها اخم

 . اورميرا در ب غش يبگذارم و ج هي به سر هان

 رفتم.  نگيبا همه به پارک یبلند شدم و بعد از خدا حافظ زيخوب و اعتماد به نفس کامل از سر م یحال با

 کردم.  یکه از ضبط پخش شد، همخوان  یراه را با آهنگ شاد  تمام

  ی زدم و پر حوصله به سواالت در مورد نبودم، جواب م  شيهمه خوش حال ن یبه ا یگل از گلش شكوفت، لبخند   دنمیبا د نگهبان

 دادم. 

 . د یبر د یبفرما د،یخدا ازشون نگذره خانم مهندس. بفرما-

 رجب.  ییممنون کربال-

  ريام نيپارک کردم، به دنبال ماش  نگ،يرا که در پارک  نيبزرگ و خلوت کار خانه شدم. ماش  اطيباالخره وارد حرا باز کرد و  در

 کردم.   شیدايزود پ یل يچشم گرداندم و خ نيحس

 کرده و اوضاع چه طور است!   ییچه کار ها نم يبب ک یزود به سراغش بروم و از نزد یليگرفتم خ  م يآسانسور تصم در

بشاش   ی چهره  دم یکه د  یز يچ نيهم بود، در را باز کردم و اول یرفتم. در رو   رونيگرفتم و ب نياز کاب ه يتك  ستاد،یکه ا آسانسور

و برعكس   د يدر درونم نجوش   یحسادت چيداده و در حال سر به سر گذاشتنش است، ه ه يتك  یخانم فدو  ز يبود که به م نيحس ريام

 لبم نشست.  یرو  ی فدو  یصورت یاز صورت خندان و لپ ها ید لبخن

عشق پاک را   کی  اقت يل نيحس ر يداشته باشد، ام ی با خانم فدو ی خوب یبعد از من بتواند زندگ  نيحس  ريبودم که ام  دواريدل ام   در

 گذاشته.  یآدم اشتباه ی دارد، فقط دست رو



 بودی مرز نا

156 
 

 سرشان را به طرف در برگرداندند.  ی و خانم فدو نيحس ريتق تق پاشنه کفشم ام  یصدا

 زد به طرفم آمد و دست دور شانه ام انداخت. یکه برق م  ییبا چشم ها نيحس ر يبلند شد، ام شی هول شد و از جا ی فدو خانم

 گونه ام زد.   یرو  ی ا بوسه

 طرفا؟  نیاز ا ،یبه به صبا خانم راه گم کرد -

 بعد در گوشم پچ پچ کرد:   و

 ذره شده بود.   هی تا حاال دلم برات  شبید  باور کن از-

  د یام را که د ره يکرد، نگاه خ ینگاهمان م  س يخ ییبود که با چشم ها ی فدو  خيم  ن،يحس ر يام یحرف ها یبه جا ی من ول حواس 

 کردم، گفت:   ی که فقط من لرزشش را حس م یی انداخت و با صدا ریسر به ز

 خانم مهام.  د یخوش اومد -

با   شی نبود که جلو ی مدت که نبودم چقدر بهتر بوده، چون کس ن یتوانستم حس کنم در ا ینبود، م ن یمسلماً نظرش ا خب

 . رديعشقش گرم بگ 

 حال پر محبت در جوابش گفتم:   نیا با

 نظر لطفته.  زم،یعز یمرس -

را   فميفاصله پشت سرم آمد و در را بست. کهم بال  نيحس ر يبه سمت اتاقم رفتم. ام یآمدم و با اشاره ا  رون يب نيحس ر ياز بغل ام و

 .دميگذاشتم و به سمتش چرخ ز يم ی رو

 ؟ ی کار کرد  یخب چ-

 رنگش کرد و جلو آمد.  ی شلوار کتان تنگ و قهوه ا ب يرا در ج دستش

 آورد و به سمتم گرفت. رونيب بسيرا به از ج  یرنگ  ی کردم که فلش صورت شیتماشا نهيدادم و دست به س  ه ي تك زيم  به

 انداخت. نیيرا چند بار باال و پا شی نگاهش کردم. ابرو ها ی. سوالد يکه آن را عقب کش رميدراز کردم که فلش را بگ  دست

 شه.  ی جا متوقف م  نيفلشه. کار هم ن یهم تو ا زش ينود درصد کار ها تا االن انجام شده و همه چ زمیعز-

 گفتم:    یبلند  یصدا با
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 ؟ یچ-

 را در هم بردم و آرام تر ادامه دادم:   م یکرد. اخم ها  یسيه که 

 ه؟ يمنظورت چ-

تموم   ز يشه. مطمئن باش تا قبل از ازدواجمون همه چ ی کار ها انجام م ی  هي و بعد از اون بق تیخواستگار اميواضحه، من م  یليخ-

 شه.

 کردم با هوش تر و زرنگ تر است.   ی که فكرش را م  یز ياز خشم و حرص قفل کرده بود. از آن چ فكم

 گفتم:   تيبا عصبان یو ناچار ول  دميداغم کش  یشانيبه پ یدست  کالفه

 باشه.-

 کرد.  ی نوچ خونسرد

 ؟ یا یحاال چرا عصبان-

 کنم.  کردم خودم را کنترل  ی حال سع نیکرد، با ا ميتر عصبان   شياش ب یخونسرد

 کش آورده.   یادیتر تموم بشه، ز  عی کار هر چه سر ن یخوام ا ی چون م ،یخواستگار ايباشه، پس زود تر ب-

 ام کالفه شد. ی توجه یزود از ب  یليگرم کردم و او خ ز يم  یرو  لینشستم. سرم را با وسا زميدور زدم و پشت م و

 ؟ یاالن قهر-

  یمشهود  ی چرخان محبوبم زدم و با دلخور ی کوچک با صندل یکم کند. چرخ تم يهم نتوانست از عصبان ش یلحن دلجو یحت

 جوابش را دادم. 

 . نمياز جانب تو نب یاعتماد چيمن ه  یول م يمثالً من و تو قراره با هم ازدواج کن-

 زد.  یچشمك

 شرط عقله صبا بانو.  اطياحت-

 در بسته شد.  بيبه هدف نخورد و در عوض نص یدستمال کاغذ   یکه جعبه  رفت؛ آن قدر زود  رون ي زود از اتاق ب ی ليخ و

 به آتش شوند.  ل یداغم تبد   یکردم مثل اژدها هر آن ممكن است نفس ها یتا عمق وجودم را سوزاند. احساس م حرفش
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به   د یکه نبا د یانست بگوتو ی نم نی. واضح تر از ادميکوب  زيرا مشت کردم و به م دند یلرز  یم تيرا که از حرص و عصبان میها دست

 من اعتماد کند. 

را    زميم  یرو  ی فانتز ی جا خودکار یکاست، عصبان   یکرد و از شدت حرص و خشمم نم یافاقه نم  یهم حت قيعم ی ها نفس

 .د يخواب  یپخش شد و حرصم کم نيزم یرو  ی كيسرام یجا مداد ی برداشتم و محكم به طرف در پرتاب کردم، تكه ها

 باز شد.   یاجازه ا  چيهم نگذشته بود که در بدون ه قهيدق  ک ی هنوز

 :  دمیغر یعصبان

 ندادن...  اد یبه شما -

را در هم بردم و جمله ام را   میزود اخم ها ی لي. اول با تعجب نگاهش کردم و بعد خد يحرف در دهانم ماس  یحام دن یبا د ی ول

 کامل کردم. 

 رفته.   ادیرو  یخصوص م ی. انگار مفهوم حریبش  یی وارد جا د یبدون اجازه نبا-

 بودند، کرد.  شیپا یکه جلو   یجا مداد  ی شكسته  ی به تكه ها ی سر اشاره ا با

 . یرو حل کن تيکه مسائل شخص ست ين ییرفته محل کار جا ادت یکه   نیتو هم مثل ا-

 بروز ندهم.  یحام  یدادم آن را جلو  حيترج یهم فشردم. پر از حرص و خشم بودم ول یرا رو  میها دندان

 شه.  ی تكرار نم  گهیچشم، د-

 کمتر کرد.   زيگفت. چند قدم جلو تر آمد و فاصله اش را با م   «ی تكان داد و »خوبه ا ی سر متكبر

 کنم.  نيرو تحس نيحس ر يام د یواقعاً با-

 هدف مشخص دارد، چزاندن من!  کی حرفش  نیدانم که پشت ا  یلم دادم و منتظر نگاهش کردم. م   یصندل ی رو

 تونه باشه؟   یم  یچ نيحس ري ام یخوش شانس نیا ل يدل-

 باال انداخت و با همان لحن خود پسند و حال به همزنش گفت:   یا شانه

 خواد.  ی م ی آدم قو ه یسر کردن با تو واقعاً -

 پاسخ نگاه پرسش گر و متعجبش را دادم.  د یبر ده یبر م یخنده ها نيکرد. ب  یم میخنده زدم. متعجب و پرسش گر تماشا ریز پق



 بودی مرز نا

159 
 

 ... مهام. ی... حامییواقعا... که ... مثل... بچه ها-

 را قورت دادم.  میگرفتم و خنده ها  ینفس

 مهامه.   ه ی  تيبچگونه دور از شأن و شخص یکلكال  نیا-

 سوختنش مشامم را پر کند.   یحرفم کردم تا قشنگ بو  ی  مه يهم ضم یچشمك

  زياو از آن چ تي . عصباندميام کرد که به هدفم رس  یشناور بود. دست مشت کرده اش، حال ی خون یایردر د  شیچشم ها یاهيس 

 طالب آن هستم!   لياست که با کمال م یند یخوشا یها

 اعتراف کنم که موفق هم شده. د ی تفاوت و خونسرد باشد و خب با ی زند تا ب یمعلوم است که تمام زورش را م  شیصدا از

 ؟ یعادت بدت رو ترک نكرد ن یتو هنوز ا-

 گر نگاهش کردم.  پرسش

 بمونن. دهيتو پوش  ی شه کارا  ی باعث نم گرانیتمسخر د-

 کدوم کارا منظورته؟    یبگ  قاًي شه دق یم-

 تو ندارم.   یبازگو کردن کارا یبرا یمن وقت کاف-

 ادامه داد:  د يتأک پر

 ا مهام.فكر کن صب ن يخودت بش-

 زد.   رونيمحكم از در ب ییپشت کرد و با قدم ها و

 پرتاب شدم.   رون يو از فكر به ب د یپر م یشدن در، شانه ها ده يکوب با

خوب   یليخ شه يمانند هم ی شدم. حام رهي خ اطيمشغول به ح  یپرده را کنار زدم و با فكر ستادم،یجا بلند شدم و کنار پنجره ا از

آن بگذارم   یدانستم اسم خوب را رو   یبود که نم شیها ی ژگیاز و یكیهم  ن یکند. ا ر يتوانسته بود ذهن و فكرم را به خودش درگ

 بد؟ ای

دور   ی را از موضوع اصل  گرانیکه من فقط و فقط تنها شگردم مسخره کردن است، تا د د یخواست بگو  یچه بود؟ مثالً م  منظورش 

طور   نيسر آمد است و هم یی زند و توقع دارد که جوابش را ندهم، واقعا در پررو ی ندارم؟ طعنه م یگریه درا  ن،یکنم؟ که به جز ا

 . یفضول
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لبم نشست و   یرو  روزمند يپ ی فكر لبخند  نی . با ادميخوب دمش را چ یل يکه خ اورد يآمده بود که از سر و صدا ها سر در ب طلبكار

 پرده را انداختم و از پنجره فاصله گرفتم. 

 کنم.   یمدت در شرکت افتاده را بررس  نیکه ا ی اتفاق د یرا روشن کردم، با م یجلو ستم يلم دادم و س  یصندل  ی رو ز،ي پشت م مجدداً

 . دميبلند کردم و گردن دردناکم را مال توريسرم را از مان  ،ی فدو یصدا با

 کرد، زل زدم.  ی اشان کمک م  ییبایبلندش به ز یکه الحق و االنصاف مژه ها  شیا له يت  یچشم ها به

 زم؟ یشده عز یزيچ-

 برگه رو دادن که بهتون بدم.  نیمهام ا یحس گفت: آقا  ی خالف لحن گرم من، ب بر

 گذاشتم.  زي م یبرگه را از دستش گرفتم و رو  یکنجكاو  چ ي. با هدمیرا به سمتم گرفت و تازه آن را د  برگه 

 ممنون! -

از   ی کار یآزار دهنده است. ول   میخصومتش برا ن یا دم،يکش  یرفت. با رفتنش آه رون يگفت و از اتاق ب   یکنم  یم  »خواهش«

 البته فعال!  د،یآ  یدستم بر نم

 است، مطمئن شدم. اريتمام ع ی بچه  کی  ی که حام ن یبرداشتم و خواندمش و بعد از تمام کردنش واقعاً به ا زيم  یرا از رو  برگه 

کرده بود که تا آخر هفته   د يقرمز تأک سی کرده و آخر برگه هم با روان نو ادداشتیمدت را   نیعقب افتاده ام در ا ی کار ها تمام

 تمامشان کنم.  گر، یدو روز د یعنی

 از رفتار بچگانه اش بخندم؟  ایشوم  یحرص بخورم و عصبان خته یسرم ر یکه رو   یهمه کار نیدانم از ا  ینم واقعاً

زند   یکه مدام پوزخند م  یکه گفته، بكنم و اصالً هم به فكر موز  ییها گرفتم هر چه زود تر شروع به انجام کار  م يآخر تصم دست

 توجه نكنم. « یهست یدست حام ر یو حاال ز  یکار خونه بود  ن یا ر یمد  ی! روز ید ياز کجا به کجا رس  ني: »بب د یگو یو م 

 زنگ خورد.  ز يم ی به خودم آمدم که تلفن رو ی قدر غرق کار شده ام که اصالً متوجه گذر زمان نشدم و زمان آن

 . د يچيدر گوشم پ ی فدو یو تلفن را برداشتم، صدا  دميکش  یا  ازهيخم خسته

 .د ی . بهتر برستين یا  گهیگذشته و همه کارکنان رفتن و کس د یخانم مهام، ساعت کار -

وقفه مشغول   ی هشت ساعت تمام ب یعن یاصل بسته شده به ساعدم، گره خورد، ساعت شش عصر بود.  ساعت چرم ی رو نگاهم

 دستورش را داده بود.  یبودم که حام  یی انجام کار ها
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 تا حاال؟  د يشما چرا نرفت-

 دادم.   یانجام م  د یکار عقب افتاده داشتم که با كمی-

 موقع شب خطرناکه.  نی. امیآهان، پس صبر کن با هم بر -

 اما...-

 گفتم:    یو جد  دم یحرفش پر وسط 

 . می که بر ام يتعارف نكن. من االن م-

 از جا بلند شدم.  ستم، يرا قطع کردم و بعد از خاموش کردن س  یگوش 

  سوخت و دم به یبه شدت م می. چشم هادميکردند، لبم را از شدت درد به دندان کش ی تنم از درد ناله ا یاستخوان ها  تمام

 زدم.  رونياز در ب فميو بعد از برداشتن ک دم يکش ی گرید ی  ازهيشدند، خم یپر از آب م  قه يدق

  ی رفتم ول نگيرا بر داشتم و به پارک میقدم ها  یانداخته و رفته، شاک ني حرفم را زم ی که با لجباز نی در سالن نبود، با فكر ا  یفدو

 لبم نشست. ی رو یسكو نشسته بود، لبخند  یکه رو  دنشیبا د

 ! یمعطل شد  د يببخش-

 رنگش را تكاند.   یصدر  ی از جا بلند شد و مانتو زود 

 اشكال نداره.-

 تر شد.  ش يظهر نبود، ب یاز لحنش که به سرد ميحال خوش 

 را زدم.   ريو من دزد گ  م يرفت نيهم به سمت ماش  با

 . هیچه لجباز گهید  ن یشدم و با خودم گفتم ا یعصبان یلي. خیفكر کردم رفت ، ی ستيتو سالن ن دمید ی وقت-

 بسنده کرد.  یحال یتنها به لبخند ب  ست،يواکنشش چ  نمي کردم که بب نگاهش

 . یالغر تر شد  یليخ-

 .د يتر هم برجسته شده بود، کش  شيب ی برجسته اش که با الغر ی گونه  ی را رو دستش

 حتما به خاطر کاره.  ست،ين  یزيچ-



 بودی مرز نا

162 
 

 کنار نشست. ی صندل یزود رو  یلينشستم و او هم خ  نيماش  در

 به خاطر غمه.  دمیشا-

 باال نداخت. ی شانه ا تياهم ی نكرد و ب کتمان

 باشه. د یدونم، شا ینم-

 زدم.   یلبخند 

 . یآ یکنار م  قت يزود با حق یليو خ ی کن  یخوبه که کتمان نم-

 شد.  رهيخ رونيبرگرداند و به ب شهيرا به سمت ش  شیرو

 شه.  ی ان کردن من اصل ماجرا عوض نمچون با کتم-

 حق جواب ندارد!  حرف

 دادم تمام راه در سكوت بگذرد.  ح يترج نيهم ی و برا می نداشتم که بگو ی زيچ گرید

خورد. او داشت در خانه اشان   یمثل خوره داشت از درون مرا م  یزيچ  کیشد.  اده يتشكر کرد و پ ستادم، یخانه اشان که ا مقابل

 به طرفش خم شدم. یدادم و کم  نیيکرد که پنجره را پا ی را باز م

   ؟ یفدو-

 سمتم برگشت.  به

البته اگه   ،ی ريات نگ  ندهیدر مورد آ  یمي تصم چيمدت ه  هی خوام  ی. اصالً ازت میر ينگ  یعجوالنه ا  م يمدت تصم نیا دوارم يام-

 . ینيحس ريهنوز هم عاشق ام

 رفتم.   رون يگ و متعجبش را جا گذاشتم و با دنده عقب از کوچه اشان بنگاه گن و

 .د يچسب یخرم را م  خيب شياشتباه احتمال ميکرد و عذاب وجدان از تصم  یم  ري گ م یگفتم، مانند حناق در گلو  یرا نم نیا اگر

باز کند و خودش و احساسش را نابود کند،   شيرا در زندگ ی گریکس د  یپا ،یاحساس  یميبا تصم یدوست نداشتم فدو  اصالً

 شود.  ی م ی سخت اريخودم کار بس دن يچون آن موقع بخش

 رحمان بالفاصله در را باز کرد.   ی زدم و مشهد  یتک بوق   دم،يعمارت که رس  به
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  رحمان بسپرم تا خودش  یرا دست مشهد   دش يساختمان ول کنم و کل ی را جلو نيدادم ماش  حي قدر خسته بودم که ترج آن

 ببرد.  نگ يرا به پارک نيماش 

 رفتم.   خچال یبه آشپز خانه و سر وقت  م يکه ساختمان که شدم، بدون فوت وقت مستق  وارد

از آن ها که خوش   ی كیآمدند و من هم دست رد به درخواستشان نزدم و با برداشتن  یچشمک زنان عشوه م یسرخ یها بيس 

 کردم.  بش ينص ی آب و رنگ تر از همه بود، گاز گنده ا

 آوردم و بعد از بستن درش به عقب برگشتم.  رون يب خچالیشانه ام نشست، سرم را از  یکه رو   یدست با

 زدم.   یی درهمش، لبخند دندان نما  یخاتون و اخم ها دنید با

 ؟ یکن  ی بهش و ولش هم نم ید يداره که صب تا شب چسب  یاون کار خونه چ  ؟ یکرد ر یقدر د نیچرا ا-

 تر ادامه داد:  نيدر دستم که با همان گاز اول نصفش کرده بودم، کرد و خشمگ   بيبه س  ینگاه

 ده؟یکه چطور رنگ و روت پر ید ید   نهیيبه فكر خودت باش آخه. خودت رو تو آ كمیتو آخر،   ی د  یخودت رو به کشتن م-

 ناراحت گفت:   ییو آرام تر، با صدا د يلرزان کش ینفس

 شم.  یمن باش که نگرانت م به فكر  كمی  ؟ یکن  یم  نيآخه چرا همچ-

 را در مشتم فشردم و صادقانه گفتم:   بيس 

 انجامش بدم.  گهیسرم و گفته تا دو روز د   ختهیمدت رو ر  نیا ی عقب مونده  ی تمام کارا ی من نبود، حام ر يخاتون باور کن تقص-

 نشاندم. ،یصندل یو رو د يرا کش م یاش نرم تر شد و مهربان بازو افهيق

 . ی. رنگ به رو نداریبخور  ارم،يبرات ب ی زيچ ه ی نيبش-

 لب غر غر کرد.   ر یظهر شد و ز ی سمت گاز رفت و مشغول گرم کردن غذا ها به

 .ستيدور از حدس ن ش یحرف ها مخاطب

 توانستم کنترل کنم.   ی پخته بودم را نم ی حام یکه برا  یام را از بابت آش  خنده

متكبر و   افه ياست، ق ی حام خيخاتون در حال توب ی دوست دارم وقت  یليخ ندارد.  یکه اشكال  یچقل كمیرا قانع کردم که   خودم

 . نميرا در حال جواب پس دادن بب یخودپسند حام
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 اش صورتم جمع شد. ی در دستم زدم، از ترش   بياز س  ی گریگاز د دم،ی خند  ی م ز یر زی که ر ی حال در

 در دستم، گفت:   ب يس  دنیگذاشت، با د  ز يم ی و رو  د يغذا کش خاتون

 ندازتت.  ی از اشتهات رو م نیاول غذا بخور، ا-

و دلم هم   دمي را به هم مال م یزدم و ته اش را در سطل آشغال انداختم. دست ها بيگفتم، بلند شدم و گاز آخر را به س  «ی»چشم

 خوش آب و رنگ مالش رفت.  ز ياز م

 خوردن شدم. و مشغول   دمينشستم و بشقاب غذا را جلو کش ز يلذت پشت م پر

 کرد.   ینوچ نوچ خاتون

از خجالت   گهیخوام بفهمم اون موقع د  ی م ؟ یشد، چ یدرندشت حالت بد م  ی کار خونه  نیپسر رحم نداره. اگه تو ا نیا كمی-

 داشت که بگه؟  میزيچ

 کردم نخندم، لقمه ام را قورت دادم.   یام را م یکه تمام سع  یبلند کردم و در حال سر

 . یکن  ی گنده اش م  یاد یز ی خاتون دار ی وا-

 رفت.  می برا یغره ا  چشم

خونه. من    ايب ، یبه بعد هم هر وقت خسته شد  نی. از اگهیکنه د یرفتار م  ی جور ن یکه ا ی زن یحرف ها رو جلوش م  نيهم-

 زنم.  یحرف م  یخودم با آقا جونت و حام

 انداختم.   ر یگفتم و سرم را به ز « ی شه اتكان دادم و »با یسر

 زدم، قاشقم را پر کردم و خوردم.   یکه در دل قهقه م  ی حال در

 بخندم.  ريدل س   کیو  نم يکند، بب ی م یرا خال ی که چقدر دوست دارم آن موقع که خاتون باد حام  آخ

 است. ی کردنم، چقدر کار بچگانه ا ی فكر کنم که چقل نیخواهم به ا ی هم نم اصالً

 چرت زدن توانستم از دست خاتون فرار کنم.  یکم  یرا که خوردم، به بهانه   غذا

شدم، عكس   رهي لپ تاپ خ  یفرستادم و منتظر جواب به صفحه  ل یبه سو یاميلم دادم و لپ تاپ را باز کردم و پ  یمبل راحت ی رو

 بک گراند نگاهم را به خودش معطوف کرد!  
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 مطالعه رفتم.  زيم  یاش، رو  یشگ يهم ی سراغ لپ تاپ در جا  یبار ک  ن یآخر د یآ ی نم ادمی

توانستم تفش کنم    ینم ی بود که حت ظ يتلخ آن قدر غل  قتي حق نیا د،ي کوب ی تلخ را در صورت م قتي حق کیگراند لپ تاپم  بک

 در تمام جانم نفوذ کرده.  رون؛ يب

 !  ستيمامان ن ست،يهستم، سبحان هست، بابا ن من

 هم باشد؟   نی تواند تلخ تر از ا ی م قت يحق

وقت هم نخواهم بود. اصالً از همان روز که از آن تصادف فقط من جان سالم به در بردم و بعد   چيدانم ه ی و م  ستميحال ن خوش 

هم که   یبه من برگردد، وقت  ستيوقت قرار ن   چيه گر ید ی خوش حال دميفهم دم یرتش را داز چشم باز کردنم سبحان و نگاه پر نف

 کردم.   دايپ نانيمبه آن کامالً اط گر یرفت که د یحام

زود جواب   ی ليگرفتم و او هم خ ی ریتلخ شده، تماس تصو  یو با کام  دميکش سم يخ ی پلک ها ریز  یدست  ل،یشدن سو نیآنال با

 داد.  

 زدم.  یبه زحمت لبخند  رش، یشدنش تصو انینما با

 ها!   ییدايخانوم، کم پ لیبه به سو-

 گفت:    ظ يپر غ یرفت و با لحن   یظي غل یکردم، توپش پرتر بود. چشم غره   ی که فكرش را م ی زيآن چ از

 از دستت شكارم. یليگمشو که خ-

فارس، مجاب کند که حالم خوب   جيخل ی ها را از هزاران فرسخ و آن طرف آب  لیبود که سو یکه زدم، آن قدر مصنوع  یلبخند 

 .ستين

 چسناله هاست. نیا نهويات ع افه يباز چت شده؟ ق-

 آب و هوا عوض کنم.  كمیاون طرف  اميخوام ب ی. فقط م ستين  میزي خوبم، چ-

 صدا دار زد.  یپوزخند 

نوشته شده   ی دوب  یتو کل روزنامه ها رانی به ا ی خبر برگشتن حام ؟یبمال  ره يش  ی خوا ی رو م ی منم که عرعر، باورم شد. سر ک-

  تیریکه صبا مهام بعد از هفت سال از مد   نیمن خبرا رو دارم، مثالً ا  یول یباهام نداشت یتماس  چي مدت اصالً ه نیبود. تو که ا

 فته. اون جا رو به عهده گر  تیریمهام مد  یمهام ها بر کنار شده و در عوض حام  ی و بافندگ یسندگیر ی ا ره يرنج  یکارخونه ها 
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 حس و حال؟ یب  ایدانم تلخ بود  ی زدم، نم  یلبخند 

 . چهي پ یهمه جا م ام يچقدر بد، زود خبر بدبخت-

 تر شد. ک یلپ تاپش نزد ی و به صفحه  د يمبل جلو تر کش ی را رو خودش 

 چه مرگت شده؟  یبگ  ی خوا یخب حاال نم-

 آمده در صورتم را کنار زدم.  ی مو  ی  تكه

 کنم.  فیرو برات تعر زيهمه چ ، یاومدم دوب یدم وقت   یم  حينه ترج-

  زد، یفرو بر  م یو هر آن ممكن است مانند بهمن رو ده يدانم هزار سال پشتش خواب ی نگاه موشكافانه اش که م ریفرار از ز ی برا و

 گفتم:  

 ؟ یکرد وم یسوالر یرفت  ستيپوست ن  نیا فيح-

 درشتش را درشت تر کرد.  ی چشم ها یحرص

 بود.  گه ید یكی با  یبه خاطر لجباز نم ینه نزن، اطع كه یتو رو خدا تو د-

 را باال دادم.  می لنگه ابرو کی

 شه.  ی که باورم نم یاوه نگو که هنوزم لنگ همون -

 کرد. ن یيپلک زد و سرش را باال و پا مظلوم 

 اوهوم. -

 دست زدم.  ش یخنده، برا با

 دختر!  ی دفعه رکورد زد ن یشه. ا یواو، اصالً باورم نم-

 واقعاً عاشق شدم. ه، ي دفعه واقع نیا-

 .دميکش  ی خواب رفته ام جا به جا کردم و آه ی پا یتاپ را رو  لپ

 . یپس تو هم گرفتار شد -
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 عشق است. یواد  یام کرد که او هم زخم خورده  یکه صورتش را گرفته بود، حال  یتكان داد، غم یسر

 کرد. سي جسته اش را خبر یگونه ها  ی و درشتش جمع شد و آرام رو اه يس  یدر چشم ها اشک

تونم    یشه؟ من نم یتونم. باورت م  ی شه، نم ینم ی گرفتم که دست ازش بكشم ول  ميسخته. بارها و بارها تصم ی ليسخته صبا، خ-

 فراموشش کنم. 

 شكست.  یاش سكوت اتاقم را م  هیشكست و هق هق گر  بغضش

 شه. ب ري کس با عشق عاقبت به خ  چيه ستيقرار ن  نه،يگفتم: عشق هم ناراحت

 زدم و ادامه دادم:   یخند  زهر

 . دهيخورده و البته ترش  یدو تا دختر شكست عشق م يش  ی م گه یفكرش رو بكن، منم که اومدم د ی ول-

 را پاک کرد.  ش یاش را گرفت و اشک ها ه یگر یجلو  ی سخت به

 گرفته گفت:   ییصدا با

 ؟یايب  ی خوا ی حاال چرا م ینگفت-

 خوام حال و هوام عوض بشه.  ی گفتم که، م-

 ؟ یايم  یچ ی . برایمنم، خودت یکن  ی که فكر م  یاون-

 که دست از سرم بردارد، گفتم:    نیا یبرا ناچار

 نپرس.  یزيکنم، االن ازم چ ی م ف یرو برات تعر ز ياومدم، همه چ ی وقت-

 : د يپرس  سمج

 ؟ یايم  یک-

 دلره که کارم چقدر طول بكشه.  نیبه ا ی زود تر هم اومدم. بستگ  د یالبته شا ام، يم گه ید ی احتماالً تا سه هفته -

 .د يدرشتش کش ی لب ها  یرا رو  زبانش

 خواد.  ی هم زبون م  هی دلم   ا،يزود ب-
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 بود به جز همان لبخند!  ی زيهر چ ه يزدم و فقط عضالت صورتم کش آمدند. لبخندم شب ی زور لبخند  به

 ؟ یخوا ی فقط هم زبون؟ هم درد نم-

 مثبت تكان داد.   یرا به نشانه   سرش 

 . یايخوام. منتظرتم که زود ب ی چرا م-

 تكان دادم.  یسر

 بوسمت، خداحافظ. ی . ماميزود م ی ليمطمئن باش که خ-

 خداخافظ.-

 را قطع کردم و در لپ تاپ را بستم.   تماس 

که   ییرا مختل کرده بود. از همان بغض ها دنم يکرده و راه نفس کش  ريگ  می بغض تلخ که بد مزه و بد رنگ هم بود، در گلو کی

 و وحشتناک پشت بندش به بار خواهد آورد.   م يطوفان عظ کیشكستنش 

  رونيبسته ام، به ب ی پلک ها ی اشک از ال یقطره   ک یرا بستم و  می و با درد قورت دادم. از درد پلک ها ی دهانم را به سخت آب

 .د يجه

 دندان بردم.   ر یدادم و لبم را ز  هي مبل تك ی را به پشت سرم

 عرق و ملتهب کرده بود.   سيبود، در بدنم در حال حرکت بود و تمام تنم را خ میکه سر منشأش از گلو ق يدرد عم کی

وفان و  ط  کیبه پا کردن  ال يکه خ یا  ه یبود، گر ه یکشنده و مهلک در حال گرفتن جانم بود و پادزهرش گر یمانند زهر  درد 

 دارد.  البيس 

  ی م ر يکوچه بن بست گ ک یگذارند، تو را در   ینم ت یبرا شينه راه پس و نه راه پ ند،یآ  یبغض ها که وقت م یاز دست بعض آخ

 .د ی خند  یم  شتیاندازند و به ر

 کرد.  دايپ رونيراهش را به ب یاشک به سخت  یقطره   ن يو دوم دميکش  می گلو ی رو یدست

 کرده.  ر يگ م یبزرگ در گلو یل يخ غي ت ک یانگار  یلعنت

شک سد چشم   ی کرد. ب ی فرار م رون يبسته ام به ب ی از طوفان پشت پلک ها ی بار، قطره ا ک ی قهيگذشت و هر چند دق ی م زمان

 اندازد.  ی رو، مرا به وحشت م شيپ ل يفكر کردن به س  یترک برداشته. حت  میها
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 مپ را روشن کنم. حوصله نداشتم که بلند شوم و ال  یبود و حت کیاتاق تار یهوا

  ی  هیبر پا زش يتا درشت، همه چ ز یمثل تاس است و از ر ی که زندگ  نیداد. آن هم ا اد یدرس بزرگ را به من   کی ی حام رفتن

 گرفته اند.    ادیخوب  ی ليرا خ  یهستند که قلق باز یهمان کسان یشگ يهم  یشانس است و برندگان باز

  ش یمقابلش باشم و جلو ی هم مجبور شدم در جبهه  ل يدل  نيبه هم  اورم،يرا به دست ب ی وقت نتوانستم قلق زندگ  چياما ه من

 بجنگم.

 مزه است که خدا با ما کرده.  ی ب یل يخ ی شوخ کی ی زندگ اصالً

به چارچوب در   نهيبه س که دست   دمیرا باز کردم و حافظ را د  میآورد. چشم ها رونيب م یکه به در خورد، مرا از حال و هوا ی ا تقه 

 کند.  یم  میداده و تماشا  هيتك

 خارج شدم.  دهيبه خودم دادم و از حالت لم یتكان

 ؟ یبود دهيخواب-

 داد.  ی م یآرام بود و حس خوب  شیصدا

 گفتم: نه، فقط چشم هام رو بسته بودم.  ی نيگرفته و سنگ  ییصدا با

 گفت و جلو تر آمد.  «ی»آهان

 ؟ ی کرد ی م ه یگر  یداشت-

 دلم گرفته.   كمینه، فقط -

 کردم.  ی حال یب  یرا بپرسد، خنده  ی که سوال بعد  ن یاز ا قبل

 ه؟ يسوال ستيب-

 نه. -

 . ميبا هم حرف بزن كمی گفت: اومدم   ش،یگذاشت و بعد از نشستن رو  میمطالعه را برداشت و جلو ز يم یصندل

 . دميدردناکم کش  یشانيبه پ ی حوصله دست یب

 ندارم.  یچون واقعاً حال خوب  ی کار انتخاب نكرد نیا ی برا یبگم اصالً وقت مناسب د یکه با یاومد  حت يو نص خ يتوب ی اگه برا-
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 صورتش را حفظ کرد.  یپر از آرامشش رو  لبخند 

 کنه صبا.  ر ييتغ ستياون قرار ن  قت، يبا نگفتن حق-

 که داشتم، درمانده گفتم:    یحال بد  با

 عود نكرده. ی زمان درست تیر باز . اصالً حس دکتستيحافظ باور کن من حالم خوب ن-

 ؟ یحوصله و گرفته ا  ی باور کن من فقط اومدم باهات حرف بزنم تا حالت خوب بشه. چرا ب-

 .  د يگونه ام چك ی همان طوفان به گل نشسته بود، رو ی اشک که بازمانده  ی ا قطره 

 و دلم از درد ها گفتن خواست.    د یام لرز چانه

 طور باشد. نیا د یبه هدفم نمانده حالم با یز يآخر که چ ی هاروز   نیدانم چرا در ا ی ! نمیلعنت

 حال به هم زن و مسخره است، عشق از اون بدتر.  یل يخ یزندگ-

 و در عوض لبخندش را پر رنگ تر کرد. د يگفتم، اخم در هم نكش  ید يخالف تصورم، به خاطر جمله ام که در کمال نا ام  بر

 .  ید يموضوع رو فهم نیخوش حالم که ا-

 زد.  یشانه باال انداخت و به سبک خودش چشمك د، یمتعجبم را که د نگاه

درسته.    ایکار ندارم که نظراتت اشتباهه  نی بشه. من االن به ا د یيدارن، نظراشون تا ازياوقات ن یخب؟ به نظر من آدما گاه هيچ-

  نیا ، یبش یده بگو. حرف بزن تا خال  یکه آزارت م  یاز هر چ و من گوش بدم. خب شروع کن،  یامروز رو اومدم که تو حرف بزن

  یشدن، حاال دلت رو زدن و دارن حالت رو بد م  نيچون حرفا رو دلت موندن و سنگ  ته شه. دلت گرف یحالت خوب م  یطور

 کنن،پس بگو. 

 :دمي خسته نال ی منتظرش کردم، با روح یبه چشم ها ینگاه

متفاوت سبحان، از تو و سرزنشات، از   یاز رفتارا  ، یبچگونه حام یاز رفتارا ن، يحس ريام یاعتماد یخسته شدم، از ب  زياز همه چ-

 ادامه دادن ندارم.  ی برا یتوان چيتونم، ه  ینم گه یواقعاً د دم، یخسته شدم. بر زيهمه چ

 برگشت و باالخره شكستم داد. ميعظ ی سونام کیهمان بغض تلخ با   م، یاز اتمام حرف ها بعد 

 .ختند یر  یم  رونيکه تمام وجودم را گرفته، ب  یصال يو است  یوقفه، از سر ناتوان ی ب میصورتم گرفتم و اشک ها ی را جلو دستم
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 سر بر آورده.  شیها هی گر ن يکند که از ب ی م ی جوجه ققنوس  ای کشد   یمرا م ا یدرد  ن یزدم، ا یو هق م  ختم ی ر یم اشک

  ی کرد. ب  یشد، سرم را در آغوش گرفت و کمرم را نوازش م كمیکه نزد ش یآمد و قدم ها ی چوب یصندل ی بلند شدنش از رو یصدا

 داد و مرا ممنون خودش کرد.    میفقط با سكوتش تسال  یحرف چيه یو حافظ ب  ختمیر ی وقفه اشک م

  یاز خدا بابت حافظ و آغوش ب د یداشتم و با از يفقط مرا به آغوش بكشد، ن ی حرف چيه یکه ب  یچقدر به کس تيوضع  نیا در

 منتش شاکر باشم. 

دادم و سر بلند کردم. نگاهم    تیزدم. باالخره رضا ی هق م یهر از گاه یکردم ول  ی نم هی گر  گریدانم چقدر زمان گذشت، د ینم

 کرد، ثابت ماند.  ی م ییشكمش خودنما ی بزرگ رو ی ا ره یلكه به شكل دا ک یرنگش که  یاز يپ شرتيت ی رو

که رد اشک    یبزرگ ی لكه  دن یگرداند و با د شرتش يت  یبود، سرش را رو  ده یو حافظ که عكس العمل مرا د دم یخجالت لب گز پر

 چشمک نثارم کرد.  کی طان يش  یبود، سر بلند کرد و با لبخند  میها

 ؟ یکن ی نگاه م تيهمون کار خراب ایبه شاهكارت  ی دار-

 من است.   ی هدفش عوض کردن حال و هوا قتي و در حق ست ين شيب ی ا یدانستم که حرفش شوخ  یم

محبوبم    ی مبل راحت  یرو  م یبلند شدم. حافظ به جا م، یزانو ها  یحال و حوصله زدم و با برداشتن لپ تاپ از رو یب  یلبخند 

 تخت نشستم.  یمطالعه گذاشتم و بعد رو  ز يم  یاش رو ی قبل ینشست و من لپ تاپ را سر جا

 به چپ و راست تكان دادم.  ه؟« ي »چ ی سرم به نشانه  دم، یاش را که د رهيخ نگاه

 باال انداخت و لب زد:   یا شانه

 ! یچيه-

  یکم  میپوف کردم که مو ها قيرا باد کردم و نفسم را عم م یدادند. لپ ها  یآزارم م شانمیباز و پر یمو ها دم، يتخت دراز کش ی رو

خسته شدم و مو   ی کار را کردم، آن قدر که عاقبت از باز نیصورتم برگشتند، دوباره و دوباره ا ی رو  ی به باال رفتند و بعد دوباره 

کرد که   ی ام م ی نگاهش حال ینيسقف اتاقم بودم، خطاب به حافظ که ساکت بود و سنگ  ی  رهيکه خ  یحالرا کنار زدم، در  میها

 فتم:  تمام حواسش به من است، گ 

 ؟ یچرا ساکت-

 بگم؟  یچ-

 نرمم گذاشتم.  اريبالشت بس ی و سرم را با لذت رو دميتخت جلو کش  یرا رو  خودم
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 دست بكش تو مو هام. كم ی ايکردم و گفتم: ب ی دست اشاره ا با

 تخت نشست. ی آرام آمد و کنارم لبه   ییاز جا بلند شد و با قدم ها یمخالفت  چيه یب

غرق شدم. انگار دست ها همان دست ها بودند،   ی را بستم و در خاطرات بابا مهد  م یرفت با لذت چشم ها م یکه در مو ها دستش

 بود.  یگر بابا مهد  یهمه و همه تداع ش، ینوازشش، بو

 لبخندش ثابت ماند.   یباز کردم. نگاهم رو  ی را کم  نميخمار و سنگ  یها چشم

 ؟ یخند  ی چرا م-

 نده رو لباته. که تو خ ل يبه همون دل-

 زمزمه کردم:   آرام

 ! هيخوبه، عال یليخ-

با هر لغزش   م یبا آرامش شدم. چشم ها خته ي آم ی را بستم و غرق سكوت و سكون  میحرف دوباره چشم ها ن یاز گفتن ا بعد 

 رفتم.  اليخواب و خ ن يدعوت به سرزم ی شد و من ب یگرم و گرم تر م م،یتار و پود مو ها انيانگشتانش م

 باز و بسته شدن در خبر از رفتنش داد.   یام گرم شد و بعد صدا یشانيبودم که پ یدار يخواب و ب انيم

  ی ا ازهيدرهم گره خورده ام را کنار زدم و خم ی تخت نشستم، مو ها  یرا باز کردم، بلند شدم و رو  میزدم و چشم ها یغلت

برداشتم و روشنش کردم. با   ی پا تخت یرا از رو  یاق گوش ات ی كیو کورمال کورمال در تار  دمیخز یبه سمت پا تخت  ی . کمدميکش

هم حافظ   د ی نكرده، شا دارم يشام ب ی و برا  امده يبود که خاتون ن بيعج  ی لياز تعجب باال رفت. خ میساعت سه بامداد ابرو ها دنید

 و بگذارد استراحت کنم.  د یايگفته که سراغم ن

  ی آمدم و بدون روشن کردن اتاق، به کمک نور گوش  نیيبرداشتم. از تخت پامورد  ن یقار و قور شكمم، دست از فكر کردن در ا با

 نه!  ایخوردن در آشپزخانه هست  یبرا  یز يچ نم يرفتم تا بب نیيپا  ی زدم و به طبقه  م یبه سر و رو ی آب یبهداشت س یدر سرو

  یبیاز عجا  ی كیلبم نشست. اصالً فراموش کردن من توسط خاتون  یرو  یظرف غذا لبخند  دنیرا که باز کردم، با د خچالی در

 . فتادهي است که خدا را شكر تا حاال اتفاق ن

گونه ام   ری دستم را ز  کینشستم و   زيگذاشتم تا گرم شود، بعد هم پشت م  كروفریو در ما دميکش  رونيغذا را ب یا شه يش  ظرف

 ام بزنم.  یاعبه صفحات اجتم ی را روشن کردم، تا سر ی گذاشتم و گوش 
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  نیا دن ینگاهم را و تمام حواسم را معطوف خود کرد. از د هيهان د یبودم. پست جد  د یجد  یپست ها  دنیمشغول د  نستاگرام یا در

  نیکه من با ا نی. با فكر اد يحسادت در دلم جوش  دند،یخند  یهم انداخته و از ته دل م ی دست دور شانه  ، یشهر باز ی که جلو

 . دميکش ی لبم نشست و حسرت زده آه ی تلخ رو یشد، لبخند  نخواهم  ه يهان یبرا ی حسادتم خواهر شوهر خوب

 شده؟  تیحسود-

  رون يبود، نفسم را ب ستاده یپشت سرم ا  ی کم ی با فاصله  یكیکه در تار  یقامت حام دنیو هول به عقب برگشتم و با د دهيترس 

  دهید یكیتار  ن یدانم در ا  یم  د يرفتم که بع ش یبرا یزد، چشم غره ا  یتند تند م   شيپ ی که قلبم از ترس لحظات  یدادم و در حال

 باشد.

 شد؟  ییسر و صدا وارد جا یب د ینبا ی دون ی هنوز نم دم،يترس -

 و نشست.  د يکنارم را عقب کش  یو صندل آمد 

 اصالً حواست به دور و بر نبود.  ، یتو عكس غرق بود  یليخ یمنته ی اتفاقاً سر و صدا کردم ول-

 بهانه را دستم داد.  نیا كروفر یزنگ ما یبحث گرفتم که صدا نیفرار از ادامه دادن ا ی برا ی را در دستم فشردم و دنبال راه یگوش 

  غي ج داغ، كروفر یرا باز کنم. به محض تماس دستم با ما كروفر یبردم که در ما شيحواس دست پ ی از جا بلند شدم و ب ع یسر یليخ

که دستم را تند تند تكان   ی. درد دستم مغز و استخوان سوز بود، در حال دميو دست سوخته و سوزانم را عقب کش دم يکش ی فيخف

 کردم.  ی کردم، ناله هم م ی دادم و فوت م یم

 کرد.   تمیهدا نکيرا از پشت گرفت و به سمت س  م یزود شانه ها یليخ یحام

 سوزه، آخ!  یم  یليخ ی وا-

 آب تا التهابش بخوابه.   ریز رمشيگ  یاالن م ست،ين  یزيچ-

 و گردنم را جمع کردم.  دم يرا باال کش میگردنم، مور مورم شد و شانه ها ی داغش رو ی هرم نفس ها با

اش که   یك یعطر او و نزد ایبود  ختیر ی دستم م  یکه رو   یآب خنك  تيدانم خاص  یگرفت. نم رش یرا باز کرد و دستم را ز آب

 که گذشت، آب را بست و درد دستم شروع شد.   یا قه ي . چند دقدرد دستم قطع شد 

 دست سالم خواستم دوباره آب را باز کنم که نگذاشت. با

 سوزه.  یداره م  ، ینكن حام ی وا-
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 بود. ی اراد ر يام غ مانهيلوسم و صم لحن

 نشاندم. ز يدورم کرد و پشت م نک ياز س  مهربان

 زنم. فقط خدا کنه تاول نزنه.  یروش م  یتحمل کن، االن برات پماد سوختگ  كم ی زمیعز-

 پر مهربانش، ساز ناکوک قلبم را ناکوک تر کرد.  لحن

 انداختم و بعد دوباره آرام بازش کردم.  نیيزد، پا یرا م  میکه چشم ها ی را روشن کرد و سرم را به خاطر نور المپ

 دست قرمز و ملتهبم افتاد.   ید، نگاهم رودا  یرا آزار م میکه نور چشم ها ی حال در

آورد، آمد کنارم نشست و بعد از برداشتن   رونيب نتيدارو ها را کاب  یباالخره جعبه   ی که حام دميکش  ی داشتم از درد زوزه م گرید

 گذاشت.  ز يم یپماد از درون جعبه، آن را رو 

 .رميپماد را بگ  وپيسالمم دراز کردم تا ت دست

 . بده تا بزنم. شیبرام آورد ی دستت درد نكنه رفت-

 گفت.   ی و نوچ د يرا عقب کش وپيت

 . یخوب بزن ی تون یزنم. تو نم ی نه، خودم برات م-

 ناله ام بلند نشود.  یفشردم تا صدا یدندان گرفته و محكم م   ریو سوزش امان مخالفت را گرفت. از درد لبم را ز درد 

 را باز کرد و آرام دستم را در دست گرم و بزرگش گرفت.  وپيت  در

 نكشم. رونيکمرم شره کرد. خودم را کتترل کردم که دستم را از دستش ب  ی  رهيو عرق سرد از ت  ختیر  نیيپا یهر  قلبم

 لرزان گفتم:   ییزده، با صدا هول

 ها.  یترسم، آروم بزن   یم-

 کند، گفت:   یم  یآمپول زدن راض  یاش را برامهربان که بچه  یکرد و مانند پدر یکوتاه ی  خنده

 . یرو حس نكن ی زنم که اصالً درد یپماد رو م  یجور هی نترس، -

 قبل ادامه داد:   یزل زد و با همان مهربان میدر چشم ها بعد 



 بودی مرز نا

175 
 

 من؟  یکوچولو  ییسر به هوا نیآخه تو چرا ا-

کردم   ی. سعد يکوب  یم  واریزد و خودش را به در و د  ینعره م  انه يو وحش  خته يافسار گس گریدر جمله آخر، قلبم د  تشيمالك  ميم با

 خودم را کنترل کنم و حالم را از جمله اس نشان ندهم. 

 . ستميمن سر به هوا ن-

 کنه؟  ی فر رو روشن م رهيبدون دست ی . آخه کیچرا هست-

 . فتمي ن به فكر اعتراض هم یشد حت  ینوازش و ماساژ هر دو دستش باعث م یدر دستم بود ول   یکم سوزش 

 فكرم مشغول بود. -

 زل زد.    مینافذ در چشم ها ، یمهربان نيدر ع ی ول

 ؟ یکرد   یو سبحان حسادت م  هي به هان یداشت-

 بود.  یکار سخت  شیچشم ها ی. خجول نگاهم را به اطراف دادم، تماشامیدانستم چه بگو ینم

بزرگ و برنزه    یدست ها نيرا پوشانده بود و ب ش یو سرخ شده ام که پماد زرد رتگ و بد بو رو  فمیکه نگاهم به دست ظر ی حال در

 ماند.   رهياو بود، خ

 و معصومانه گفتم:    د یام از بغض لرز چانه

 قدر دوستش داره.  نیقدر مهربون،ا نیا ه يبا هان  یتوجه ول  یکنه، باهام سرده و نسبت بهم ب ی م ی با من بد رفتار-

 .د يچك نیياشک از چشم چپم پا ی زل زد و قطره ا شیچشم ها در

 ؟ی شد  ی ناراحت نم یتو بود -

 گونه ام پاک کرد.   یاشک را از رو  یرا باال آورد و نوازش گونه رد تک قطره   زش يدست تم ی كی آن

  ی هر دو ريصسال هنوزم که هنوزه سرده، تق  نیکه رابطه تو و سبحان بعد از چند   نیا یول  یدم که نا راحت باش  ی بهت حق م-

 .یقدم بش   شيپ یخوام تا تو واسه آشت یبذاره. من ازت م شي تا طرف مقابل قدم پ نیو منتظر  نیشماست. هر دو لجباز

  ی نخواهم داشت، چون به خاطر انتقام از تو م یفرصت  گریگفتم؟ که د ی م د ینگفتم. اصالً چه با یز يانداختم و چ ریرا به ز  سرم

 را جا بگذارم و بروم؟  زيخواهم همه چ
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گفتم و از جا بلند شدم و با شانه   « یلب »ممنون ریانداخته ز  ر یو با سر به ز دم يکش رون يدستش ب ني دستم را از ب  یو به نرم آرام

 م رفتم. شل و قلب به پت پت افتاده به سمت اتاق یی فرو افتاده و قدم ها یا

کرد    یآور  ادی باز فشار آورد و  یصبح چشم دوختم، گرسنگ  ش يو به گرگ و م د يتخت به پهلو دراز کش  یکه رو   كمیاتاق تار در

 بخورم. ی زي رفت چ ادم یکه 

 لبم نشست.  یرو  ی حام یملس از جنس رفتار و نگاه و صدا ی ناخودآگاه چشم بستم و لبخند  ،یحام  ی آوردن به رفتار ها اد یبه  با

  نیشود نگاهم هم کند. از ا یحاضر نم یحت  فتد ي که ب ی ام، مطمئناً بعد از اتفاق ده یبار است که او را مهربان د نیآخر  نیشک ا یب

وقت است که    یل يمن خ ی ولخواست مرا از کارم منصرف کند   ی م یو التماس بر خواست و با تمام سع ه یفكر دردناک قلبم به مو

 در روند کار نخواهد داشت.  یري من تاث یمانينقطه پش نیا ررا گرفته ام و حاال و د  ميتصم

 کرد.   یسوخت و قلبم بدتر از آن پر از درد سوختن، ناله م  یم  دستم

فتم و درمانده و ترسان  ا ی به وحشت م یهمه شک و تضاد فكر ن یقدر احمق خلق کرده؟ خودم هم از ا نیدانم خدا چرا مرا ا ینم

 شوم.  یم

 هستم که هم عاشقم و هم از معشوقم متنفرم و در صدد انتقامم!  خیتار ی شک من تنها احمق به تمام معنا یب

 ام نمانده. ی وانگ یبه د یاد یز زيچ گر یها برهاند. د ی سردرگم نی و مرا از بند ا د یايخدا ب کاش 

را   میخواهد آورد. لباس ها شیقطعاً حالم را سر جا خ یدوش با آب   کیتخت ماندم و بعد بلند شدم و به حمام رفتم،   یرو  ی قیدقا

تنم چشم بستم. کف پوش وان را باز    یآب رو یرا باز کردم و پر لذت از خنكا خیآب  ستادم،یدوش و درون وان ا ر یدر آوردم و ز

 ب سپردم. به تن آ را کردم تا آب جمع نشود و خودم 

 ... قهيدق کی

 ... قهي دق  دو

 ... قهيدق سه

 .... قهي دق  ده

 ... قهي دق ستيب

شكنجه کردن   نیخواست دست از ا یدلم نم  ینه اصالً کل بدنم از سرما ِسر شده بود ول م، یدانم چقدر گذشت. دست و پا ینم

 خودم بردارم.  
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 کرده ام؟ پس چرا متوجه نشده ام؟    هی قرمزم شوکه ام کرد. گر ی پشت در خورد، چشم ها ی  نهیکه به آ نگاهم

 گرفتم.   نه ینگاه از آ تيعصبان با

 .  میاز دستم در رفته، افسار قلبم، افسار عقلم و افسار چشم ها زيروز ها انگار افسار همه چ ن یا یلعنت

دست به شورش و ساز مخالف زدن، بزنند هم    ايدن  یهمه تنم که سهل است، اگر همه  ی تنم انگار دست به شورش زده ول ی  همه

 زنم.  ی روم، جا نم ی راه را م  نیکشم. تا آخر ا  ی کار نم  نیمن باز دست از ا

گذاشتم و باالخره   ش یرا در آغوش جمع کردم و سرم را رو میلرزانم باالخره خم شد و لرزان درون وان نشستم و پا ها یها پا

 ام شكست.   ه یگر

که در   ییها د ی شک و ترد نیرا پر کرده بود. از ا م یو گوش ها  د يچيپ یدر حمام اکو وار م   زميرقت انگ  تلخ و  ی  هی بلند گر یصدا

حال   شیرا گرفته است، دلم برا نيحس ري ام بان یاست که گر یهمان حس نیمتنفرم و ا د،یآ  یآخر هدفت به سراغت م  یقدم ها

 بدش سوخت.

  کیبلند شدم و حوله ام را از رختكن که  یلرز گرفته از درون وان خال ی با تن ،یرا بستم. به سخت  خیرا باال بردم و آب  دستم

 رفتم.    رونيو ب دم يکرده ام، کش خ یبود، برداشتم و دور تن  ی ا شه ياتاقک کوچک ش 

 شده اند.  داريصبحانه ب یکم کم برا  هي ام شد که صبح شده و بق یکه به پنجره خورد، حال  نگاهم

را که خواندم،   ام يداشتم. متن پ نيحس ر ياز ام اميپ ک یبروم و آن را بردارم،  یوادارم کرد که به سمت پا تخت ی وش گ یصدا

 لبم نشست. ی بدجنس رو ی کم د یمرموز و شا  یلبخند 

 گرفتم و در آخر با سشوار خشک کردم و بعد بافتم.  ی كيکوچ ی را با حوله  میرا خشک کردم و نم مو ها تنم

گذار باشد.   ر يبپوشم که تاث ی لباس  د یرا از نظر گذراندم، با م یو سر تا پا ستادم یکنار کمدم ا  یقد   نهیآ  یبه کمر و متفكر جلو  دست

 تحربه ثابت کرده آدم ها عقلشان در چشمشان است.

مهم خوب   ی ها زي چ یخوب گذاشت، اصالً مگر قرار است همه   یروز ها ی  شود آن را در دسته  ینم  ی است ول یروز مهم  امروز

 بالعكس؟  ایباشند و 

 تی. با رضادميکلوش داشت را پوش  یها  نيرنگ که تا زانو بود و آست  یکرپ بادمجان  یفكر کردن، مانتو   یهم بعد از کل آخر

سرم   یهم رنگ مانتو را برداشتم و رو  ری تنم نشسته بود، کردم و شال حر ی خوب رو ی ليخوش دوخت که خ یبه مانتو ینگاه

 .  دميشده بود را پوش  یوز که دور مچش مهره د  یاهيس  ی انداختم، شلوار ل
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خط چشم   ک یبه رژ گونه نداشتم.  یازيبرجسته ام برگردانده بود و ن  ی رنگ را به گونه ها ی بود که کم نیتنها حسنش ا خی آب

 ام زدم.   یرنگ و گوشت یصورت  ی لب ها ی را هم رو ک يزدم و رژ لب بنفش متال م یرا چند بار به مژه ها ملیو ر   دميکش  یگربه ا

خودم هم از کبر و   یشدم، حت رهيخ میپر جال یگرداندم و به چشم ها  نهیصورتم در آ یخاطر نگاهم را رو نان يو اطم تیرضا با

که   ی زينشست و زمزمه وار گفتم: همون چ میلب ها  یرو  ی بعد لبخند  ی خوردم ول كه ینگم  یسورمه ا  ی از چشم ها زیتكبر لبر

 . فتهيب ی خوب ی خواستم، شد. امروز قرار اتفاق ها یم

در آن، کفش    یرنگ کوچكم را برداشتم و بعد از انداختن گوش  اهيس   یمخمل یدست  في ام افتاد، ک یگوش  ی کال که رو  سيم با

 رفتم.  روني ام بود را به پا کردم و از اتاق ب ی دست ف يگ ککه هم رن  یو پاشنه دار ی مخمل یها

 کس متوجه خروجم از عمارت نشود.  چيآمد، باعث شد ه ی که از آشپز خانه م  یبلند خنده و صحبت کردن یصدا

را دور زدم و سوار شدم.   نيدر خانه پارک کرده بود. ماش   یجلو  قاًي که دق دم یرا د نيحس ريام نيزدم، ماش  رونيکه ب اطيدر ح از

  نيهم گذاشته بود که به محض نشستنم در ماش  ی را رو شیچشم ها نه،يداده بود و دست به س   هياش تك یصندل ی سرش به پشن

 را باز کرد.  شیو بستن در، چشم ها

 به چشم هاس سرخ و خواب آلودش کردم.  ینگاه

 ؟ ید ينخواب شبید-

 روشن کرد و راه افتاد.  را  نيماش 

 ؟ یکار داشتم وقت نشد بخوابم. صبحونه خورد ی نه، کل-

 کردم.  ینوچ

 .میخور یکه بازه م ییجا ه ی م یر ی خوبه، منم نخوردم. االن م-

 رخ خسته اش کردم.  مي به ن ینگاه

 کنن. یها باز م  ی موقع روز فقط کله پز  نیا-

 را جمع کرد و مانند بچه ها نق زد:   صورتش

 من کله پاچه دست ندارم. -

 گفتم:   ی خنده ام گرفت و با همان لبخند  رش يلحن کودکانه و بهانه گ از
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 ... شهيهم ی من و حام-

شكسته شدن قلنج گردنش را   یکه صدا  یبه طور  د،يبه سمتم چرخ  یحام ی زود با همان حروف اول کلمه  یليخ گردنش 

انگار با هم به دوئل نشسته بودند که   شیقرمز چشم ها ی ها رگیکردم، مو شیو هول زده تماشا د ي لبم ماس  ی . لبخند رودميشن

خودم را جمع و گور کردم   ی وحشتناکش کم ی درهم رفته  ی و اخم ها  ناکنگاه ترس  ر یکردند. ز یم  دايپ ش یلحظه به لحظه افزا

 لبم پاک کردم.   ی مزخرف را از رو  ی  دهياس و آن لبخند م

تنه اش را به سمتم برگرداند. با    ميمتوقف کرد و ن لیگارد ر  کیبزرگ راه خلوت، نزد یرا گوشه   نيرا چرخاند و ماش  فرمان

 زل زد.  میکرد، به چشم ها  یکه خشم در آن قر قل م  یمنتظر و عصبان ینگاه

 . کرد  یآزار دهنده بود، مرا شرمنده م  نگاهش

 گفتم:   ی واقع  یو صداقت  ی انداختم و با ناراحت ر یفرار از نگاه برنده اش سر به ز یبرا

 و نا خود آگاه بود.   یاراد  ري. حرفم کامالً غنيحس ر يخوام ام ی معذرت م-

هم   ی را رو م یآخ هم نگفتم، تنها از درد لبم ها یچانه ام نشست و آن را محكم فشرد. درد را تحمل کردم و حت  یرو  دستش

 فشردم. 

 مانمياش را قفل نگاه ترسان و پش ختهي شده و افسار گس یآورد و سرم را باال تر آورد. نگاهش وحش ی تر ش يچانه ام فشار ب به

 کرد. 

 بهش فكر نكن.  -

 کنم.  ینم-

 :د ی غر یخفه ا  یحلقه زد و او خم شد و در صورتم با صدا میکه اشک در چشم ها  یتر فشرد، به طور  شيم را با چانه

 .  یکن  یهنوز به اون و خاطراتش فكر م یلعنت ی من احمقم؟ تو ی . فكر کردیکن  ی م ی ول-

 کردم سرم را عقب بكشم که او با فشار دستش نگذاشت. ی. سعد يچشمم چك ی از گوشه  یاشك ی  قطره 

 درد و درمانده لب زدم:  پر

 ولم کن. -

 گرداند و بعد دستش را از چانه ام رها کرد.   سمي خ یرا در چشم ها نگاهش
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 صورتم تكان داد و گفت:   ی جلو زيآم  د یاشاره اش را تهد  انگشت

هشداره، پس خوب گوش کن. باد به گوشم برسونه و   نیخطار و آخرا نیگم، آخر   یکه بهت م   هیبار نی خوب گوش کن چون آخر-

  یشم جهنم و عذابت م ی دم، خودم م ینشونت م  ايدن  نيجهنم رو تو هم ،ی فكر کرد  یحس کنم، فقط حس کنم که به حام ای

 ؟ید يدم. فهم

نتوانستم   یشوکه بودم که حت عقب رفتم. آن قدر ی آخر جمله اش جمع کردم و کم « ید يرا پر ترس از داد زدن »فهم میها شانه

 . اورميدر ب ییدردناکم را تكان بدهم و دهانم را از هم باز کنم و صدا ی چانه 

 بلند تر داد زد:  ی تر  شيب تيعصبان با

 ؟ید يگفتم فهم-

 : میزور و زحمت توانستم با بغض بگو به

 بله. -

 پدال گاز فشرد.  ی را رو شی و پا  د يگفت. تنه اش را صاف کرد و به سمت فرمان چرخ  «یتكان داد و »خوبه ا  یسر

 دوختم.  شه يرا به ش  سمينگاه خ ن،ياز نفرت نگاهش کردم و با سرعت گرفتن ماش  زیلبر  یبا چشم ها یا  هيثان چند 

  نیآمد. با فكر ا ی دستم بر نماز حرص از   میگرفتن رون پا  شگونيجز ن یسوختم و کار  یم شیها  د یحرف ها تهد  ن یاز ا داشتم

قال   ی. با کار امروز فقط عذاب وجدان مرا براد يو حرصم خواب افتی  نيدل سوخته تسك  یقالش بگذارم و بروم، اندک یکه وقت 

 گذاشتنش کمتر کرد. 

که خش داشت، بدون نگاه کردنش گفتم: محل قرارمون با طرف قرار داد   ییو با صدا  دميکش سم يخ ی را به چشم ها دستم

 کجاست؟

 او بدتر از من دلخور و سرد بود. یصدا

 شاپ بام باهاشون قرار گذاشتم.  ی . تو کافیزيشک کنه به چ ی تو شرکت نذاشتم چون ممكنه حام-

 همه راه را تا بام برود؟  نیحوصله دارد ا یک

 حرف بزنم.  تا با آقا جون  ام يامشب م-

 : میتفاوت بگو ی نگاهش منتظرش مجبورم کرد که سرد و ب ینيسنگ  ی تفاوت سكوت کردم ول یب  ی نگفتم و با چهره ا یزيچ
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 خوبه. -

 خلوت زل زدم.  ابانياز پنجره به خ یبا سر سخت ی اش هنوز ادامه داشت ول رهيخ نگاه

 من حواست به جلو باشه. ی به جا-

شكستن  ی برا ی کداممان هم تالش  چ يو قهر گذشت و ه  یاز دلخور  یمام راه تا بام به سكوت را گرفت و به جلو داد. ت نگاهش

 .می قدم نشد   شيسكوت و قهر پ

وارد کافه شدم،   ی بود. وقت یشاپ یبه سمت کاف رش يشدم و به دنبالش رفتم، مس اده يپ نيهمراهش از ماش  م، ید يبام که رس  به

  ریارتفاع شهر ز نیها و از ا شه يآورد اما فقط از دور، اصالً راغب نبودم بروم و بچسبم به ش  یحالم را جا م یا شه يش  ی ها وارید

 وسط سالن نشستم.   ی ها زياز م ی كیپشت  ن،يحس ر يام هتوجه ب  ی را تماشا کنم. ب میپا

 رد. ام ک رهينشست و باز هم نگاهش را خ میرو به رو  ی چوب یصندل  یهم پشت سرم آمد و رو  او

 کرد.  یاش کالفه ام م  ره ينگاه خ نی ا یرا گرم منو کردم ول  سرم

 حسش زل زدم.  یب  یاز منو بلند کردم و به چشم ها سر

 ؟ یکن  یکالفه ام م   ینگاه کردن بردار، دار  ن یدست از ا-

 گرم کرد.   یدر آورد و سر خودش را با گوش   بياش را از ج ی گرفت، گوش  م یچشم ها یدست از تماشا ی نگفت ول چيه

 .  ستادیا زمانيتنش بود، با تبلت آمد و کنار م  یزرشك قه يهمراه با جل  اهيو شلوار س  راهنيخدمت قد بلند که پ شيپ

 : د يگذاشت و خطاب به من پرس  زي م  یرا رو  یگوش  نيحس ريام

 ؟ یخور  ی م یچ-

 به منو انداختم. ی اجمال ینگاه گرید بار

 .یشكالت  کيو همراه با کآفوگات -

 . یشكالت ک يخدمت گفت: دو تا آفوگاتو همراه با ک شي تكان داد و خطاب به پ یسر

گرفتن    یبرا یبعد  ز يدر تبلتش، سر م مانیبعد از ثبت سفارش ها ، یحرف اضافه ا چيه ی تكان داد و ب  یخدمت سر شيپ

 سفارش ها رفت. 
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 ان؟ يقرار داد ب ی تا طرف ها م يصبر نكن-

 بند چرمش نگاه کرد.  ی ساعتش سه زمانه  به

 آن.   یم  گهیساعت د ک یاونا -

 مشغول کردم.   ز يم یرو  یدستمال کاغذ   یگفتم و خودم را با جعبه    «ی»آهان

که هم از سرما و هم از    یشدم. بخار  رهيبود، خ میکه از آفوگاتو  یرا آوردند، با لذت به بخار مانینگذشت که سفارش ها  یليخ

 را از لذت ببندم.  میه خوردم و طعم فوق العادش باعث شد چشم هاگرما بود. جرع 

 لب زمزمه کردم:  ریز

 طعمش فوق العاده است! -

خب منتها    یجا حرف نداره ول  نیا یرا سر چنگال زد و خورد، گفت: آره، آفوگاتو ها كشياز ک یکه تكه ا ی در حال نيحس ريام

 بخورم.  كميدم از ک  یم  حيمن ترج

 را به دهان بردم.  كم ياز ک یزدم و من هم تكه ا  یلبخند 

خدمت را صدا    ش يدست نخورده داشت که پ  ینصفه و آفوگاتو  ک يک کی  ی ول  نيحس ريو هم آفوگاتو را کامل خوردم، ام  ک يک هم

 را جمع کند.   ز يزد تا م

 به ساعتش کرد.  ینگاه گریبار د نيحس ر يرا جمع کرد، ام زيخدمت م شيپ ی وقت

 نمونده.  یز يچ گهید  ان، يباالناست که -

 کردم، نگاه کرد.   ی که نگاهش م  یمن  یبلند کرد و به چشم ها سر

 ... متفكر و پرسشگر...قيعم

 انداختم.  ریو سر به ز  امد يمدل نگاه کردنش خوشم ن نیا از

شه، درست همون   ی نابود م گه یتا چند روز د  یشه و حام ی تموم م زي علناً همه چ گهیکه طرف قرار داد ها اومدن د  نیبعد از ا-

 ...یتون  ی هنوزم وقت هست. م  ی! ول یخوا ی که تو م یزيچ

 . د يچيدر گوشم پ د يکه کش ی قينفس عم یبود و صدا شیدستش ها ی سخت بود. نگاهم رو شی ادامه دادن حرفش برا انگار



 بودی مرز نا

183 
 

شه و قول   ی تموم م زيکنم. همه چ  یر رو کنسل مزنم و قرا ی . اون وقت من هم زنگ میشد  مونيپش ی االن بگ  نيهم ی تون  یم-

 مونه  ی نم یو قرار 

 زدم. ی با آه و حسرت جمله آخر را گفت که پوزخند  چنان

 : دميساتن ور رفتم، پرس  ی زيکه با رو م ی حال در

 ؟ یخوا ی رو م  نيتو هم هم-

 قرار است بدهد.    یچه جواب نم يخواستم بب ی بلند کردم و منتظر نگاهش کردم، م سر

 را در جز به جز صورتم گرداند. نگاهش

کار رو    ن یا یتونستم جلو  ی که من م  نیگفتم تا آخر عمر عذاب وجدان ا ی حرف ها رو نم نیاگه ا ی خوام ول یرو نم ن ینه ا-

 کرد.  یو نگرفتم، ولم نم رميبگ 

قدر    نیا یعنی نكرد،   جادی در من ا یحس چي اش ه اش زل زدم. صداقت جمله ی آب ی مشتم گرفتم و به چشم ها  انيرا م یآب ساتن

 شده؟  اه يقلبم س 

 بشم.  موني پش ستيدم و قرار هم ن ی کار رو انجام م  نیپس عذاب وجدان نداشته باش چون من ا-

 . مینزد  ی حرف چيه گریقرار داد د  یآمدن طرف ها  تا

 ****** 

 است.   ی بيعج ی واژه  ی آزاد

 .دند يواژه جنگ  ن یا یبرا خ یدر طول تار ی ادیز مردمان 

 واژه است.   کی فقط  یکه آزاد  دند يکدامشان نفهم چ يوقت، ه چيه ی ول

 است. گر ید ی واژه مانند واژه ها ک یو فقط   فقط 

 است. یواژه عمل کنند، کاف   نیکه به آن باور داشته باشند و به ا نيهم دند يوقت نفهم چيه

 و بند ها.  د ياز ق ییرها ی عنی ی آزاد

 ! ییو فقط رها ییرها ی عنی یو انتقام، آزاد   نهي از ک یی از اسارت، رها ییاز عشق، رها ییرها ی عنی ی آزاد
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 .د يرا نفهم نیوقت ا   چيکس ه چياست و ه  ز يشدن از همه چ یته ی آزاد

 امروز من آزادم!  و

را با دقت   ز يمه چچرخند. همه جا را، ه  ی پوششم دور تنم فقط م یباز و ب  یباغ شده ام. مو ها ی  رهيداده و خ  هي نرده ها تك به

  هي گرشتم و به تخت نگاه کردم، چمدان باز و خال  ینگاه است. بر م نی نگاه آخر نیاز نگاهم دور بماند. ا یز ينگاه کردم، مبادا چ

کرد. نگاه از آن گرفتم و تمام اتاق را نگاه کردم، جز به جزء... دوست دارم با نگاهم   ی م ی کج نده   میبد برا یليتخت خ ی رو

 .  ستين ریامكان پذ  نیخب ا ی قورتش بدهم ول

  ی کند و من م یکردن آقا جان م   یراض ی تمام تالشش را برا االنهيخوش خ نیيدر سالن پا نيحس  ريروز است، ام نیآخر  امروز

 خواهم چمدانم را ببندم.

 است. ی جهنم واقع کیعمارت  نی احتماالً پس فردا ا ایو   افرد

 ندارم.  یبه جز خوش حال یحس چ ياست که ندارم، اصالً من االن ه یتنها حس یمانيلبم نشست. پش  یرو یشخند ين

 ام را از نرده بر داشتم و به اتاق برگشتم.  ه يرا پشت گوشم زدم و تك م یها مو

 به آن نبود.  ی اجيتخت هلش دادم، احت ر یرا بستم و به ز پش یکردم، ز ی خالبه چمدان  یو نگاه ستادم یتخت ا کنار

برم. کوله بار    ی عكس از مامان و بابا با خود م ک یو شناسنامه ام را همراه   تيرنگ را بر داشتم، تنها پاسپورت و بل ی مشك ی  کوله

آدم   کیخواهم سبكبال برم، من حاال  یخواهم. م  یرا نم یحام ایعكس سبحان  ی برم، حت ی نم یگر ید ز يچ چيدارم، ه یسبك

 آزادم!  مهين

من است.   یخواهد، بستن حساب ها یم  لش يکه از وک  یکار  نيعمارت بر پا شد، آقا جان اول  نیپس فردا که جهنم در ا ا ی فردا

 به حال من ندارد.  یفرق چيه یخب بستن چند حساب خال ی ول

 را کرده ام!  زيهمه چو متعفنم که فكر  زيآدم نفرت انگ  نیا من

کرده،   رونشيجنگد و احتماالً آقا جان تا حاال ب ی من م ی برا نیيپا یآن آدم مجنون که در طبقه    یبرا یفقط اندک  ،یاندک دلم 

 سوزد.  یم

 است.   یاو عاشق گناه

 بود!  یمن هم عاشق گناه
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را خوب به حافظه   شانیو صدا شانیبودم، همه را خوب نگاه کردم. لبخندشان، چشم ها نیيصرف شام پا یکه برا  ی مدت تمام

 سپردم.  

به   ی. حتدمی خاتون و نگاه بد خلق آقا جان را هم به جان خر یهم که توانستم از دست پخت خاتون خوردم و نگاه راض ییجا تا

 حافظ هم!  یبه اخم ها دم،یهم خند  یحام  یخنث  ی  افهيو سبحان که آرام مشغول حرف زدن بودند هم لبخند زدم، به ق هيهان

 نگفتم.  زي چ چياش حرف نزد و من هم ه یو خواستگار نيحس ر يکس از ام چيه

  یجمله   ن یبه ا ی ه ی و عمو حامد هم گذاشتم و ه ی كيسر به سر زن عمو ن دم،ید لم يشب همراهشان نشستم، ف یها مه ين تا

 . "باره نیآخر ن یا"سنجاق شده در مغزم نگاه کردم 

  یتا حاال کل ن يحس ريافتاده بود، ماند. حتماً ام ط يکنار بل  یپا تخت یخاموشم که رو  یگوش   یبه اتاقم بازگشتم، نگاهم رو  ی وقت

 فهمد من رفته ام.  ی م است که  یکس  نيو حتماً او اول  د یآ یزنگ زدن کرده و حتماً صبح اول وقت دوباره به عمارت م  ی تالش برا

 دارم.  نه يدر س  ی هم در وجودم کمرنگ شده و سبكم، انگار که قلب یحال خوش 

 ندارند، آن ها سبكبال اند.   نهيدر س  ی آزاد قلب یآدم ها میرفت بگو ادم ی یراست

 من...  مثل

 بود.   اه يعوض کردم، کوله ام هم س  اهيس  ی و شال نخ شرتیيو سو ن يرا ج میها لباس 

 است. اه يقلبم هم س  ی حت اهم،يسر تا پا س  یول  ستيدر کار ن  یعمد  چيه

 دستم انداختم.   یبه ساعت رو  یرا در کوله ام گذاشتم و نگاه ط يبل

 ! میشده ا زیيدو ساعت است که وارد پا یعن یبامداد بود،  م يدو ن ساعت

کنم، از عمارت که   ی مكث اینگاه و  یزيکه به چ نیآرام، بدون ا ییبا قدم ها ،یتاکس  هی راک ی برا یاز برداشتن چند ده تومان  بعد 

 رفتم.   رونيب شهي هم یقبل از طوفان است، برا   یو آرامش  یكیغرق در تار

  ابان يشانه جا به جا کردم و تا سر کوچه رفتم. لب خ ی سبكم را رو یدادم و کوله   رون يکه در کوچه گذاشتم، نفسم را محكم ب  پا

 بلند کردم.  یتاکس  یو دستم را برا  ستادمیا

 مرد دادم.   ريبه پ ی لب  ریباز کردم و نشستم، سالم ز ی در خرابش را به سخت ستاد، یا یتاکس نياول

 ؟ یر یدخترم، کجا م   یسالمت باش -
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 کند.  ی را در من زنده نم یحس  چياش ه یپر انرژ  سالم

 هم خودم مرده ام.  د یمن گذاشته اند، شا  یمرده را برا کی یزوح است. انگار صدا یآرام و ب  میداص

 دربست تا بهشت زهرا. -

 .د ينپرس  ینزد و سوال  ی نگاه متعجبش را حس کردم و برعكس انتظارم حرف ی نيسنگ  یشب بود ول  ی اهيبه پنجره و س  نگاهم

 شدم.  رهيهاست، خ ابانيالمپ خ ایکه چراغ مغازه ها و   ی رنگ  یراه را به لكه ها تمام

 بپرسد، گفتم:   یقبل از آن که او سوال  م ید يبهشت زهرا که رس  به

 ! ستيب یقطعه  -

را به سمتش گرداندم   م یکه در را باز کنم، رو  نیگذاشتم و قبل از ا رهيدستگ  ی نگه داشت و من دستم را رو ستيب ی قطعه  یجلو

 نگاه کردم.  نهیون آاز در شیو به چشم ها

 د؟يمنتظر باش   قهيده دق   د يتون  یم-

 تكان داد.  یسر

 . یمونم تا برگرد ی راحت. منتظر م الت يبرو بابا جان، خ--

قبرشان   نيکردم و قدم زنان به سمت قبرشان رفتم، ب شرتیيسو بيرا در ج میشدم. دست ها ادهيپ نيگفتم و از ماش  « ی»ممنون

 نشستم.

 سالم.  -

 .د ي رس  ی آالسكا م ی دما ی به پا  شانیکه سرد  ییحس زدم، از همان لبخند ها ی ب یرا خاراندم و لبخند  م یابرو ی  گوشه

 . هيجا، امروز روز خداحافظ نی ا ام يکه م  هی بار نیآخر نیا-

 . دميلب خشک شده ام، کش ی اسان را حس کنم، زبانم را رو ی توانم ناراحت یم

 .د يهمراه من باش  شه يکه هم د یشما قول داد م، ين يهم رو نب گهید  ست يخب... خب قرار ن ی ول-

 زدم و ادامه دادم:  یچشمك

 من اومدم و همراهتون شدم.  دمیشا-
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 و بلند شدم.   دميکش شانی سنگ قبر هر دو ی رو یدست

 خدا حافظتون باشه.-

 آمدم.   روني ب ستيب  یقبر ها گذشتم و از قطعه   ن يبلند از ب یبعد پشت کردم و با قدم ها یبه عقب رفتم ول ی قدم ی سخت به

 رفت، گفتم:  رون يراه افتاد. از در قبرستان که ب  ی حرف چيه ی هم ب رمرد يشدم و پ یتاکس سوار

 فرودگاه. -

 ساکت بود، باز هم تمام راه در سكوت گذشت.   ی ها رمرديآن معدود پ از

 زود رفت. ی ليم خشدم، او ه  ادهيرا دادم و پ هیکرا  ستاد، یفرودگاه که ا یجلو

مانده    میکه برا ی شود. تنها پنج تومان یپرواز بلند م گریساعت د  ميتا ن  یر يتأخ چيه  یپرواز ها کردم، ب ی به تابلو یسالن نگاه در

 فشردم.  شرت یيسو بيبود را در ج

 را گرفتم.  ی حام یکارت شارژ گرفتم و شماره   کی که در سالن بود،   یسوپر مارکت  از

 داشت.  ی خواب سبك شهي اول، بوق دوم، بوق چهارم و تماس متصل شد. او هم بوق

 . د یيالو؟ بفرما-

 بسته دارد جواب داده.  یو با چشم ها  ختهیهم بهم ر شیو مو ها  ده يپوش  اهيس  ی رکاب کیاش! حتماً  ی گرفته و لعنت یصدا

 هم فشردم و باالخره گفتم:   یرا رو  میها لب

 مهام!  یحام میحساب شد  یباالخره با هم ب-

است، مرا   گرید ی قیتا دقا ی گفت پرواز دوب  یکه داشت م  یزن یبه اطراف کردم و صدا یگذاشتم. نگاه شیرا سر جا یتق گوش  و

 کشاند.  تيبه سمت گ 

مورد نظرم نشستم و   ی صندل یشدم و رو  مايرد شدم و سوار هواپ تي از گ ی معطل  یب  گر،ید یممنوع الخروج بودم و نه مشكل نه

 کمربند را بستم. 

 که مرا به وادار به برگشت کند.   فتاد ي ن یبه آسمان رفت و باز هم اتفاق مايهواپ

 ! ستمين ی ا شهيکل  چ يکه من تكرار ه  نیا مثل
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 ندارم.   نده یآ یبرا  ی ميتصم چ يشد، نگاه کردم. ه یکه کوچک و کوچک تر م  میپا ر یپنجره به شهر ز از

 کنم!  یم   یآزادم و هر طور که دلم بخواهد زندگآدم  کیمن  حاال

 دلم بخواهد مرگ را فرا بخوانم!  د یشا

هم بخواهم آن قدر مواد   د یبكشم هر دو رگ دستم را بزنم. شا یشود درد کمتر یکه باعث م  یآب داغ  ریوان ز  کیدر  د یشا

روز که   کیهم  د یپرت کردم. شا نیيخودم را از ساختمان به پا یکلوپ از شدت مست ک یهم در  د یمصرف کنم تا اوردوز کنم. شا

 بسپارم.  ایروم، خودم را به در ی شنا به ساحل م یبرا

 ندارم!  یبرنامه ا  چيخواهم چه کنم، فعالً ه ی دانم م ینم

 هم گذاشتم. ی را رو م یذاشتم و چشم هارا در گوشم گ یهندزفر

 نشست. ی باالخره در فرودگاه دوب ماي دانم چقدر گذشت و چند آهنگ گوشش دادم، هواپ ینم

  یباال م فشی ظر كليکه ورجه وورجه کنان با ه دم یرا د لیشانه، سو  ی ام رو یو انداختن کوله پشت  تيمحض رد شدنم از گ به

که در دستش بود،    یبه پالکارد زرد رنگ   ی شدم. نگاه كشیلبم نشست و نزد  یرو  ی بخند داد، ل یرا تكان م  شیو دست ها د یپر

 . دمیخواست قهقه شود، لب گز یکه م ی کردم و از خنده ا

 ه؟ ي چ نیا وونه ید-

با   ،ی نكرد داميوقت اگه پ   هی رو آوردم که  نی نوشته؟ ا ی چ یفهم ی به پالکارد کرد و گفت: مگه نم یباال برد و نگاه ی را کم سرش 

 .ميبشناس  نیا

و قهقهه ام به   "حق پرست هستم. لیجانب سو نیبه نام خدا، ا"آن کردم   ینقش بسته بر رو  یبه پالکارد و جمله   ینگاه دوباره 

 را با لذت به شامه فرستادم.  مشیادکلن مال ی هوا رفت و بغلش کردم و سفت به خودم فشردمش، بو

 بودم.  اتیها و مسخره باز یشوخ ن یچقدر دلم برات تنگ شده بود، چقدر دلتنگت ا-

 را دور شانه ام حلقه کرده بود، گفت:   شی که دست ها  یهم در حال او

 تخست تنگ شده بود.   ی  افه يق  نیا ی منم دلم برا-

  ی را ال ش یخشک انداخت و انگشت ها یآمد. پالکارد را در سطل پسماند ها رون يگونه ام نشاند و از آغوشم ب  یرو  ی ا بوسه

 فرستاد و محكم فشرد.  میانگشت ها
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آمد،    یرنگ پسرانه به صورت گردش م یصورت  یبزند. مو ها  پيگونه جلف ت نیبود که ا د يبع لیکردم، از آن سو  پشيبه ت ینگاه

  اهيس  یرا صد برابر کرده. نه چشم ها فش ی ظر كليه تيجذاب ک،ینا ی ها یهمراه با کتان یقرمز  شرت يقد نود کو و ت ی شلوار ل

رژ هم نزده بود. تنها دست   کی ی ژل تزرق کرده، حت ی س  یس  ک ی یبزرگش حت ی ها بکرده و نه به ل شیرنگ و درشتش را آرا

 برنجش را برنزه کرده.  رياش است و پوست ش  ینيکه به صورتش زده، عمل کردن ب  ی برد

 بسته بابا، تموم شدم.-

 .دمیخند 

 .یها شد  ییدختر اروپا ن یا هيشب-

 نگفت. چيه ی اش رنگ گرفت ول یعناب ی لب ها  یرو  یپوزخند 

را   نيصورتش گذاشت و ماش  ی اش را رو ی آفتاب نک يسوار شد. من هم کنارش نشستم. ع لیو سو دميرس  یاهيپورشه دو در س  به

 رعت راند.  روشن کرد و پر س 

 خورد، گرم و سوزان بود.   ی هم که به تنم م یباد  ی ام. حت دهيپوش   اه يس  یکرد که چرا لباس ها  مانميداغ و سوزان پش آفتاب

هم سرعت   ل یشروع به پخش کرد و سو ییايدار اسپان سيآهنگ تند و ب  ک یرا روشن کرد.  نشيماش  ستم يبرد و س  شيپ دست

 تر کرد.   شيرا ب نيماش 

 کرد.   یمغزم بپر بپر م  یچنان بلند بود که انگار رو صدا

 سرم درد گرفت بابا، ساکتش کن. -

و مغزم تازه اجازه   میآزار دهنده قطع شد و گوش ها  یرا خاموش کرد. صدا ستميبرد و س  شيرفت و دست پ می برا یغره ا  چشم

 گرفتند.  دن ينفس کش ی

 ب؟ یبالد غر ايب ی گرفت  مي دفعه تصم ه یچرا  ینگفت-

 و نقصش کردم.   بيع یرخ ب  مي به ن یاهنگ 

 آدم هستن که به خونم تشنه هستن.  یکل رانیچون تو ا-

 داشبورد انداخت. متعجب نگاهم کرد.  ی را کند و رو نكشيباال برد و ع دست

 ؟ یچ ی چرا آخه؟ برا-
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 تفاوت گفتم:    یباال انداختم و ب شانه

 چون دورشون زدم. -

را به سمت پنجره گرداندم و   م یمدل نگاه کردنش، رو ن یکرد. خسته از ا ی و گنگ فقط نگاهم م جيشد. گ  ی نم نیتر از ا متعجب

 گذشتند، شدم.  ی که با سرعت از کنارمان م ی لوکس  ی ها نيماش  یمشغول تماشا

 ؟ یرو دور زد  یک  ؟یچ  ی آخه برا ؟ یدورشون زد-

تر   شيب نيپشتم راه افتاده بود و هم ی ره يزد، عرق از تام دامن   یدادم به کالفگ  ی م ل یسو یبه سوال ها د یکه با ی و جواب گرما

 کرد.   یطاقتم را طاق م

 که به سمتش برگردم، جوابش را دادم.   نیا بدون

 دم، االن نه.  ی م حيبعداً برات توض-

 و مرا ممنون خودش کرد. د ينپرس  یسوال گر یام را درک کرد که د یحوصلگ  یو ب ی کالفك

 .میشد  اده يساختمان که نه، آسمان خراش پارک کرد و هر دو پ کی نگيلوکسش را در پارک نيماش 

 .  ستادمیدهد، پشت کردم و رو به در ا یرا نشان م   رونياست و ب ی ا شهيش  دميکه فهم نیو من به محض ا میآسانسور شد  سوار

 . د یخند  طانيش  لیسو

 . یترس  ینبود که از ارتفاع م  ادمی یوا  یا-

 جرعت تكان خوردن هم نداشتم، گفتم:   یو از ترس حت  د یلرز ی م  میه واقعاً پا هاک  ی حال در

 . ینگفت  یزيدونم عمداً چ  یکشمت، من که م   یم-

 .د يشعله کش ش یقهقه اش در چشم ها ی ول  د یرا از خنده گز لبش

 چسبه.  ی تهمت ها به من نم نیآخه؟ اصالً ا ی نيقدر بد ب نیچرا ا-

 آمدم.  رونيشد، من هم بدون نگاه به پشت سرم از اسانسور ب ادهيپ لی و سو ستادی هجده ا ی در طبقه  آسانسور

 خورم.  ی م وارید ی من اگه دوست خودم رو نشناسم که به درد جرز ال-

 خم شد.  ی و با ادا و مسخرگ  ستادیباز شد. کنار در ا یك يت ی حس گر در گذاشت و در با صدا ی دستش را رو  کف
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 سرورم.  د یيبفرما-

 بستم و از کنارش رد شده و وارد خانه شدم.  ششیبه ر « یمزه ا ی»ب

  ی انتخاب خوب ، ییمويل  لیو وسا د يسف یها وار یبود. د د يو سف م یمال ییمويل  کیخانه نظرم را جلب کرد. کل تم خانه  ون يدکوراس 

 .  ستين د يبع قه ي همه سل نی است، ا ی حرفه ا ونريدکوراس  ک یکه  ل یبود و خب از سو

 کمرم گذاشت. ی گود ی و دست را رو  ستادیسرم ا پشت

 ام چطوره؟  قه يسل-

داد، نگاه نكنم و   ی را نشان م رونياز ب ی عيکه حجم وس   یبزرگ یکردم به پنجره   یرا دوباره در سالن گرداندم و سع نگاهم

 صادقانه گفتم:  

 شد. یتر م   ینبود، عال ختیبد ر  ی اگه اون پنجره  ی ول  هيعال-

 زد، به سمت جلو هلم داد.  ی مکه قهقه  ی حال در

 اون رو که مخصوص تو گذاشتن.-

  ش ی. با آرنجم محكم به پهلومیهم بودند، شد  ی که چهار در که دو به دو رو به رو یی وارد راهرو ،یچوب  ی باال رفتن از دو پله  با

 همه خباثتش کردم.  نینثار ا یو کوفت   دميکوب

 هم اتاق مهمان. در اول سمت چپ هم اتاق منه و در کنارش هم مال توئه.  شیو در کنار  ییسمت راست دستشو ی در اول-

 که گفته بود، اتاق من پشتش است را باز کردم.   یتكان دادم و به سمت همان در  دنيفهم  یبه نشانه   یسر

  ک یتخت   یاز شانه ام برداشتم و رو بود. جلو تر رفتم و کوله ام را  ییمويل  لیو وسا د يها سف واریخانه د ی قسمت ها هي بق مانند 

 لبم نشاند.  یرو  ی نفره انداختمش. به سمت کمد رفتم و درش را باز کردم، حجم لباس ها لبخند 

 .یداشته باش   اجيدوش احت  هی فكر کنم اول از همه به -

 . ستادهیکه در چار چوب در ا دمش یسمتش برگشتم و د به

 خسته ام.  ی ليآره، خ-

 تكان داد.  یسر
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 کنم.  یخچردن درست م  یبرا  یزيچ  ه ی منم   ،یر يتا تو دوش بگ -

 . دميعرق کرده ام، کش یمو ها ی ال ی انداختم. دست میپا ر یرا از سر کندم و ز شالم

 خسته زدم و گفتم:   لبخند 

 واقعاً ممنونم. -

 انداخت، بعدش هم از در فاصله گرفت و با بسته شدنش، نگاه از او گرفتم و به سمت لباس ها دادم.  نیي نگفت و سرش را پا یزيچ

رنگ را انتخاب کردم و با برداشتن حوله به حمام رفتم. خودم را که به دل   ی گشاد قهوه ا ی همراه با شلوار نخ یکرم  شرت يت کی

که بهتر شده بود،   ی رفت. با حال ی زد و م یهم غلت م  یانگار خستگ خورد،  یتنم سر م  ی که رو  یآب خنک سپردم، با هر قطره آب

دلم را   ز يم یرو  ی ها تزايپ یبو  دم،يرفتم. به آشپز خانه که رس  رونيو از اتاق ب دميها را پوش  س را خشک کردم و لبا میتن و مو ها

  یلهستان یدوازده نفره با صندل   زيم ام از   یکردم دلتنگ  ی کوچک چهار نفره نشستم و سع زيپشت م  ی معطل یبه ضعف انداخت. ب

 اصل را فراموش کنم.  یها

رو به   نت،ي از کاب وانيبعد از برداشتن دو ل د،يکش  یم  رونيب خچال یکه داشت دلتسر را از  ل یو سو  دم يرا جلو کش تزا يپ ی  جعبه

. در جعبه را باز کرد، قاچ اول را برداشت و پر اشتها گاز  د يرا جلو کش شی تزايگذاشت و پ ز يو دلستر را وسط م وان ينشست. ل میرو

 را پس زدم.  دایخاطرات آ ی همه شكمو بودنش که هنوز هم حفظش کرده بود، زدم و به سخت نیبه ا ی زد. لبخند   یبزرگ

تمام کردم و با   را تزا يزود تمام پ ی ليسس، مشغول خوردن شدم. آن قدر گرسنه بودم که خ ختنیجعبه را باز کردم و بعد از ر در

آخر را خورد و در جعبه را   ی  كهيهم ت لیدادم. سو  هي تك ی را از دلستر پر کردم و به صندل وانميشده بود، ل  نيکه سنگ  یشكم

 بست.

 .د یو خند  د يشكمش کش یرو  ی را تمام کرده بودم، دست میتزايمن که پ  دنید با

 کم گشنمون نبود ها. -

 از دلستر هلو خوردم.  ی زدم و قلپ ی هم لبخند  من

 بخورم.  یز ينتونستم چ مايگشنه بودم، تو هواپ ی لياوهوم، من که خ-

 . دميگذاشتم و دراز کش شیپا یکاناپه نشست. من هم سرم را رو  یرو  ل یو سو م يو به سالن رفت  می را جمع کرد زيم
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شبكه که در حال پخش آهنگ   کی ی آخر روکرد و در   نیيشبكه را باال و پا نیرا روشن کرد و چند  یو  ی را برداشت و ت کنترل 

زن خواننده   ی و مرا غرق لذت کرد. صدا  م یمو ها ی ال د يکاناپه گذاشت. دستش را کش  یدسته   یبود، نگه داشت و کنترل را رو 

 هم گذاشتم. یخسته ام را رو  یکرد. پلک ها عوت خواند هم مرا به آرامش د یم  یکه به عرب

 ؟ یکار کرد  ی شده و چ یکه چ  یکن  فی تعر ی خوا ینم-

 کند.  ینكنم مرا ول نم ف یتعر ش یرا برا  زيدانستم تا همه چ ی م ی داشتم بخوابم ول دوست

که به دل گرفتم، از    یا  نهيکردن من از کار خانه توسط آقا جان، از ک  رونيو ب ی گفتم، از آمدن حام ز يباز کردم و از همه چ لب

بسته ام سر خورد و در تمام   ی پلک ها یگفتم و اشک از ال گران، ید یاز رفتار ها ن،يحس ر ينقشه ام، از سوء استفاده و دور زدن ام

 .د يچرخ میمو ها ان يفقط گوش داد و دستش نوازش وار م  یحرف چ يبدون ه لیمدت سو نیا

 که گرفته و خش دار بود، ادامه دادم:   ییو با صدا  دميکش ه یلرزان از گر  ینفس

.  هیحس بد  ی ليپوچه پوچم، خ ستم، يخوش حال هم ن ستم، ين مونيکارم پش  نیکه اصالً از ا  نهیا ه؟ي ها چ نیبد تر از ا یدون   یم-

 سوزه و بس. ی م نيحس ر يام یبرا كمیماجرا فقط دلم   نیتو ا

 نگفت.  چيکرد و ه سكوت

به   ی زي کردم چ  یم  یبود و هر وقت خراب کار وارمان یبه د واری د ی  هیه آن وقت ها که همسابوده، چ ی راز دار خوب شهيهم لیسو

 گفت و چه حاال!  یبابا و مامان نم

 مجال ندادند و به خواب رفتم.  نم يسنگ  یادامه دار شد و چشم ها سكوتش

انداخته بود. خواب آلود ملحفه را   می رو ینخ  ی سرم و ملحفه  ریبالشت ز ک ی ینبود ول  لیاز سو یشدم، خبر دارياز خواب ب ی وقت

 کنار زدم و نشستم. 

  ادم یساعت،  یخال  یجا دن یبا د ی ساعت چند است ول نم يخانه گرداندم و ساعدم را باال آوردم تا بب کی تار مه ين ی را در فضا نگاهم

 آمد که قبل از حمام از دستم درش آوردم. 

 ل؟ یسو ل؟یسو-

 . ستيکس در خانه ن چيام کرد که ه  یوت خانه حال نداد. سك یجواب

 بود.  کیرا به پنجره بزرگ گرداندم، هوا تار نگاهم
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چشمم را گرفت. خم شدم و برگه   ز، يم  یرو ی کوچك ی نگذاشته که برگه  ی زي چ ینامه ا ل یسو نميبه اطراف انداختم تا بب  ینگاه

 بزنم.  ی باعث شد لبخند  ل یسو یرا بر داشتم برداشتم. دست خط خرچنگ قورباغه  

 آم.   یتا ساعت ده شب م  رون، يمن رفتم ب"

 خودت باش.  مراقب

 "لیسو

 .  دميکش ی کشدار ی  ازهيبه بدنم دادم و خم  یگذاشتم و کش و قوس   زيم  یرا رو  کاغذ 

رفتم و صورتم را آب زدم تا   یبهداشت سی کردم و چراغ ها روشن، بعد هم به سرو دايبرق را پ د يل کلشدم و کورمال کورما بلند 

 ام رفع شود.  ی خواب آلودگ

 داد.  ی شب را نشان م ی  قهيهفت و ده دق یپا تخت ی تخت نشستم. ساعت رو  یآمدم به اتاقم رفتم و رو   رونيکه ب  سیسرو از

 سه ساعت منتظر آمدنش باشم؟   د یبا یعن ی دم،يکش  یپوف

 رفتم.   رون يسرم انداختم و از در ب   ی هم رو یباسن عوض کردم و شال ریتا ز زي شوم کی و  ني شلوار ج کیرا با  میها لباس 

 ام فرستادم.   یحواس  ی به ب ی ام زدم و لعنت یشانيبه پ یحسگر مشت  دنید با

 وقتم را بگذرانم.  رون يدر ب  د یبا  لیشود و حاال تا آمدن سو ی مباز  ل یرفته بود که در فقط با اثر انگشت سو  ادمی یلعنت

  یبه در رو به رو  یدادم و نگاه ه يتك  واریبه د نه يبعد هم دست به س  اد،ي به سمت آسانسور رفتم و دکمه را زدم تا باال ب تيعصبان با

که در هر طبقه فقط دو واحد است. همان لحظه در واحد باز شد و من هول و دست پاچه   نیانداختم. مثل ا  لیسو ی خانه 

 شوکه نگاهم ثابت ماند. ییآشنا ی  افه يق  دنیبا د یول رم يخواستم نگاهم را بگ 

 جلو آمد.  یزود به خودش آمده و چند قدم ی من متعجب شد ول دنیهم از د او

 کردم.  ی ناباور ی خنده  تک

 اوش؟يس -

 . ستادیا میزده جلو جانيو ه زد   یلبخند 

 .نمتي ب ی جا م ن یخودمم، باورم ا-
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 شدم. ره يو من به در خ  میشد  نيآسانسور باز شد و هر دو داخل کاب در

 . یهست شیيرو به رو ی  هینگفته بود که تو همسا لیسو-

 واضح بود. ی ليتو همش خ یدر هم رفته و اخم ها  ی  افهيق

 . میندار ی وقته با هم کار  یليخ ل یمن و سو-

 زد.  ی نگفتم. او هم دوباره لبخند  یز يتكان دادم و چ یسر

 جا؟  نیا ی شده اومد  یچ-

 باال انداختم.  یا شانه

 اومدم. حیتفر ی فقط برا  یچيه-

ام   شانه به شانه م،یآمد  رونينكرد. در آسانسور باز شد و هر دو ب یتر کنجكاو   شيصورتم گرداند و ب نيمرموزش را ب نگاهش

 .ستادیا

 م؟ي کافه لب ساحل دعوتت کنم و حرف بزن هی تونم به   یم-

عاشقش   لی بوده و حاال هم سو لیدوست سو ی که زمان ن ینه، جدا از ا م ی زشت بود اگر بگو ی ليبه قد بلندش کردم، خ ینگاه مين

 . ميداشت  یخانوادگ یاست، با هم مراوده  

 گفتم:   ناچار

 البته. -

  زياز م  یكی باز هم شلوغ بود. پشت  ی که شب بود ول ن یبا ا م،يو به ساحل رفت م یآمد  رون يسكوت و قدم زنان از ساختمان ب در

 .  رديبگ  یبستن اريس  یفروش   یهم رفت تا از بستن  اوش ينشستم و س  یكيپالست یها

از ظرف   یكیلب   ریز  یگرفت و با تشكر میرا جلو  ی نيدر آن بود، برگشت. س  ی که دو تا ظرف بستن یك يپالست ینيزود با س  یليخ

در دستم   یخوشمزه   ی به بستن ی ها را برداشتم و او کنارم نشست و ظرف خودش را برداشت و مشغول خوردن شد. من هم قاشق

 دارد.   یا لعاده فوق ا یزدم و پر لذت خوردم، واقعاً مزه  

 زدم.  یحرف م  ی امروز صبح با حام-

 با خبر است.   ز يزد که از همه چ یاش داد م افه يگردنم را چرخاندم و نگاهش کردم. ق ی راه خشک شد، به سخت ی  انهيم دستم
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 کردم به خودم مسلط شوم.   یسع ی سخت بود ول یل يکه خ  نیگرفتم و با ا  ینفس

 دادم و سكوت کردم تا او اول شروع کند و موضعش را بدانم.  شیانتها ی ب یاهيو س  ا یرا به در نگاهم

 کار ها نبود.  نیشناختم اهل ا ی که من م ییصبا  ، یشه دورش زد  ی به حونت تشنه است، باورم نم یحام-

 را در ظرفش گذاشتم و آرام زمزمه کردم:   یبستن قاشق

 عاشق نبود.  ی شناخت یکه تو م ییصبا-

 گرده.  ی اون دنبالت م ، ییجا نیبگم که تو ا ی به حام د یبا ی متاسفم ول-

 به آن هم توجه نكردم.   ی حت ی ول  د يچيکه گردنم صدا داد و درد در آن پ  یسرم را باال گرفتم، طور  ع یسر یليخ

 : دمیچفت شده، پر خشم غر یدندان ها انيزل زدم و از م شیچشم ها در

 . یگ  یبهش نم  یزي تو چ-

 خونسردش ادامه دادم:  یآرام تر، زل زده در چشم ها یخودم را کنترل کردم و با لحن  یکم

 . یدخالت نكن  ستيکه بهت مربوط ن  یتو مسائل دوارم يام-

 نثارم کرد و به خشمم دامن زد.   یحرص درارش لبخند  ی خونسرد با

جا بودنت    نیاز ا یز يکه چ ی متقاعدم کن یتون  ی حرف ها نم نیگم، با ا  یمن بهش م  یاش خورد و گفت: ول یاز بستن یقاشق

 بهش نگم.

نگاهش کردم و بعد با قدم   یبزند. از جا بلند شدم و عصبان رونيام آتش ب ین يب یهااالن است که از سوراخ  نيکردوم هم حس

 بلند از آن جا دور شدم.  یها

حرص و خشم را در خود بخوابانم. به ساختمان که   نیکردم که ا یسع  قيعم ی و در تمام طول راه با نفس ها امد يدنبالم ن   به

شهر که با چراغ   ی اهياز ارتفاع را نداشتم و سوار آسانسور شدم، به س  دني حوصله ترس  ی حت گریبودم که د  ی آن قدر عصبان دم،يرس 

 شده، چشم دوختم.  نیيتز نيرنگ  یها

  یدر خانه اش راهم را به آن سمت کج م  دن یبا د ی ولآمدم. به سمت در خانه رفتم   رون يب نيآسانسور از کاب ستادنیمحض ا به

 ماندم.  ل یبرگشتم و کنار در نشستم و منتظر آمدن سو لی سو یبه در زدم و بعد به سمت خانه   یکنم و لگد محكم
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جا هستم،   نی که من ا  د یبگو یبه حام  اوش يبدهد. اگر س  ی و راه حل د ی ايب لینگرانم کرده بود، کاش سو  اوش يس  یجد  ی ها حرف

 دانم بعدش چه خواهد بود.  ی نم یحت  یوا

 .  ستادیما ا ی را پشت گوش دادم و به در آسانسور چشم دوختم که باال آمد و در طبقه   میحوصله مو ها یب

 من که کنار در نشسته بودم، قدم تند کرد و جلو تر آمد. دنیآمد. با د رونيبدتر از صبح ب یپيبا ت  ل یباز شد و سو در

 ؟یدر نشست  ی چرا جلو یوا  یا-

 رفتم و از جا بلند شدم.  ش یبرا یغره ا  چشم

 رفته بود که مهمون داره.   ادش یآدم احمق   هی چون -

 . میحسگر گذاشت و در باز شد و داخل شد  یکرد و دستش را رو   یا خنده

 . یهست ی عصبان یليخ-

 . دميمشتم را محكم به رانم کوب  اوش،يآوردن س  اد یبه  با

 کم شعور توئه. ی همش به خاطر پسر عمه -

 متعجبش از پشت سرم آمد.  یصدا

 ؟ یگ  یرو م  اوش يمن؟ س  یپسر عمه  -

 گم.  یرو م  اوش يگفتم: بله، س   ضيتک نفره پرت کردم و پر غ یمبل راحت یرفته و به سالن رفتم. خودم را رو  رونيراهرو ب از

 پرت کرد.  مان یجلو ز يم یکوچكش را رو  ی دست ف يمبل نشست و ک ی هم آمد و رو او

   ش؟ید یکجا د-

 . رونيب م یدم آسانسور، بعدش دعوتم کرد بر-

 . دميبه رانم کوب ی گر یاز تعحب باال رفت و من پر حرص مشت د شیها ابرو

 ؟یشد  یموذ   نیا هي تو عاشق چ-

 . د يمبل جلو کش ی خودش را رو لیسو
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 کار کرده؟   یچرا مگه چ-

 دادم.   رونيو نفس را پر قدرت ب دم يداغ کرده ام کش یشانيرا به پ دستم

 ام.  ی گه من دوب ی م یجام. گفت که به حام  نیکار کردم و چرا ا ی دونه که چ یدونه. م   یرو م  ز ياون همه چ-

 گوشم را کر کرد.  لی بلند و ناباور سو یچ یصدا

 کردم.  بغض

 ل؟ یکار کنم سو یحاال چ-

 ناراحت و شرمنده نگاهم کرد. هم  لیسو

 .د يببخش-

 .ستيتو که ن  ريتقص  ؟یرو ببخشم؟ مگه تو بهش گفت یچ-

 دستم را در دستش فشرد.   نانيمبل نشست و پر اطم ی دسته   یبلند شد و به سمتم آمد، رو  شیاز جا لیسو

 کنم.  ی اش م ی راض م، يزن ینگران نباش، باهاش حرف م -

 بشه.  یراض دوارم يام-

 زد.  ی پر اعتماد به نفس و پر انرژ یلبخند 

 مطمئن باش. -

  ی اش م یگفت راض ی م نان يقدر پر اطم نیبود که حاال ا ده یاو را ند  یجد  ی افه يکه ق ل یزدم. سو ی جوابش لبخند نا مطمئن  در

 .  ميکن

 فكر کنم.   هيبه قض  نانهيخوشب ی را کنار بزنم و کم  یکردم افكار منف یسع

و به اتاق رفتم و    میهم غذا خورد  ی. وقتمی غذا سفارش داد رونيو مانند ظهر، از ب م یموقع خواب هر دو در فكر و ساکت بود تا

 .د ینگو یبه حام  یز يباعث شود او چ م یبودم حرف ها دواريکردم و ام  ی م نیيرا باال و پا  میحرف ها دم، يتخت دراز کش ی رو

را از حساب   می باز کنم و پول ها ید یبخرم و حساب جد  ل یموبا ک یباشد فردا  ادمیزدم.  ی در تخت غلت م  یبرد و ه  ینم خوابم

 به حساب خودم انتقار بدهم. لیسو
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 گرم خواب شد.  میفردا چشم ها  یفكر به کار ها با

 . گهیشو د داريصبا؟ صبا ب-

کرد بلندم   ی و سع د يرا کش م یدست بردار نبود. بازو ل یسو ی سرم را در بالشت فرو بردم ول ل، یمتعدد سو ی از صدا زدن ها کالفه

 کند.

 آخه؟  یخواب یچقدر م  نم،يشو بب داريب-

 تخت نشستم. ی بسته رو ییچشم ها با

 من رو. ی شدم بابا، کشت داريب-

 .د يشانه ام کوب  ی رو

 . میصبحانه بخور ا يبرو صورتت رو بشور و ب-

 رفتم.  رونيباشه تكان دادم و از جا بلند شدم و از اتاق ب ی به نشانه  ی طور چشم بسته و خواب آلود سر همان

 آمد و به آشپز خانه رفت.  رون يهم پشت سرم ب لیسو

 آمدم و به آشپز خانه رفتم.   رونيب یبا سر حال د،یبعد از مسواک زدن و شستن دست و صورتم، خواب کامل از سرم پر س یسرو در

 کرد.   کیرا تحر  ام ی خال ی سرخ شده معده  سيسوس  یبو

 . یبه به چه بو و برنگ -

 و رو کرد و دست به کمر سمتم برگشت.  ر یرا ز سيسوس 

  رون ي فرد با من. جمعه هم از ب  یزوج با تو و رواز  ی کنم. روزا ی م ميرو  تقس ی به بعد آشپز نیخوش به حالت شده، از ا ی ادیز-

 . مید  یسفارش م

 که ضعف رفتم.   مشیبخور اريباشه بابا، ب-

 گذاشت.   زيرا برداشت و وسط م  بهتايماه

 . میدو پر اشتها مشغول خوردن شد  هر

 برود.  اوش يس  یگرفت به خانه    مي تصم ل یصبحانه، سو زياز جمع کردن م بعد 
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 راهرو به دنبالش رفتم.  در

 ام؟ يشه منم ب یحاال نم-

 را باز کرد و کالفه گفت:   در

 . یرو گفت نیاز بس ا ی من رو کشت ی وا ی وا-

 . یکن شيراض دوارم يام-

 زد.  یسمتم برگشت و لبخند دل گرم کننده ا  به

 کنم. نگران نباش.  یاش م  یراض-

  چيه ی کرد ول  یکاناپه خودم را پهن کردم. استرس در تنم غوغا م ی آمدم و در سالن رو رون يرفت و من هم از راهرو ب رونيدر ب از

 توانستم انجام بدهم.  ی نم لیجز صبر و سپردن کار ها دست سو یکار

 را برداشتم و روشنش کردم.   ی و  یو خم شدم کنترل ت دميام کش یشانيپ ی رو یدست

 را گرفت؟  بانمیبود که گر یچه بد شانس نیا آخر

  نیيدستم شروع به باال و پا  یكیلپم جمع کرده و با آن  ری کاناپه رفته بود، دستم را ز  یرخم در نرم   مي ن دم،يکاناپه دراز کش ی رو

 کردن شبكه ها کردم. 

 در آمد.  یمخ را تكرار کردم که باالخره صدا  یکار رو  ن یدانم چقدر ا ینم

و عرق به تنم   خت یر نیيپا ی وا رفتم، قلبم هر ل یحس سو ی ب ی  افه يق  دنی. با ددمیو به سمت راهرو دو   دمیاز جا پر عیسر

 نشست.

 دادم.  هي تك واری به د د يام نا

 نشد؟  یراض-

 گفت:   یو به سخت   یآمد، با ناراحت ی که به طرفم م ی حال در

 واقعاً متاسفم! -

 گرفت و با جان کندن گفت:    ینفس
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 شد.  یراض ی ول-

 کنم.  ه یتوانستم حرفش را تجز ی نم یکردم. حت  ی خنده و من فقط مبهوت نگاهش م ر یزد ز ی از حرفش پق بعد 

 صورتم تكان داد.  یرا جلو  دستش

 قدر شوکه شدن نداشت که.  نیا گه یبابا د یصبا؟ ا-

 . د يچيبلندش در خانه پ غي لختش گرفتم. ج ی از بازو یشگونين یخودم آمدم و پر حرص و عصبان به

 ردم؟ م یداشتم از استرس م  ید یبرداره آخه؟ ند  ی مسئله شوخ  نیا ،ی شعور ی ب یليخ-

 هم رفت.  یچشم غره ا  د،يمال  یسرخ شده اش را م  یکه بازو  ی حال در

 .یدستت مثل گرز رستمه، وحش-

مبل تک نفره نشستم و   یرا ول کردم و رو   شیو به سمت سالن رفتم. در سالن بازو دم يرا کش شینگاهش کردم و بازو زيام د یتهد 

 کاناپه نشست.  یاو هم رو 

 کرد.  ی بود، دلخور و اخم آلود نگاهم م ش یبه بازو دستش

 . دميطاقت خودم را جلو کش ی و ب  کالفه

 گه؟ یخب بگو د-

 را به سمت پنجره برگرداند. شیرو ضيغ پر

 رو بگم؟  یچ-

 . دميموقع اش کش ی ب یلجباز  نیحرص آلود ار ا یپوف

 ؟ یکرد   شيراض ی چطور-

 باال انداخت. یا شانه

 نداره. ی چطور گه،یشد د یراض-

 . گهیخب بگو د ه؟ یآخه االن وقت لجباز-
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 کردن، کرد.   فی دلش از لحن درمانده ام سوخت که نگاهش را به صورتم دوخت و شروع به تعر انگار

نداره، منم بهش گفتم پس به تو هم   ی کرده، اون هم گفت که به تو ربط د یرفتم اون جا باهاش دعوا کردم که چرا تو رو تهد -

 بهش زدم و اومدم. ی ليس  هی بهم برخورد و  ی ليگفت که خ یز يچ هی صه ده تا اون گفت، صد تا من. تا نداره. خال یربط

 و باال کردم.  ریرا ز  شیو گنگ حرف ها جيگ

 وا رفته گفتم:   بعد 

 شد؟   یکجاش راض نیخب ا-

 فرستاد. نیيرا باال و پا شیها ابرو

 نگفتم.  ی به حام یز يگفت که چ  یاومدم، م ی م رون يداشتم از خونه اش ب  یوقت  مونشي نگاه پش ی د نه د، نگفت ول-

 نگه.  ی زيکه چ ستي ن ی مطمئن ليدل  ن یا یکردم، گفتم: ول ی م  یباز میکه پر استرس با انگشت ها ی حال در

 کرد.   یرا باال انداخت و نوچ سرش 

 داشته باش.  نانيگه، تو هم بهم اطم ی نم ی زيمن مطمئنم که چ-

  قت يحق لیسو ی بودو حرف ها دواري آمد. فقط ام ی از دستم بر نم  ن یجز ا ی »باشه« تكان دادم. کار ی سرم را به نشانه  ناچار

 .د یجا بودنم، نگو نیاز ا یبه حام ی زيداشته باشد و او چ

 ست گرفت.نشست و دستم را در د میپا نیياز جا بلند شد و به سمتم آمد. پا د، یکه نگاه نا مطمئن و ترسانم را د لیسو

 مطمئن و مهربان گفت:  ی لحن با

 گه، نگران نباش. ینم یز يبهم اعتماد داشته باش صبا، من مطمئنم که اون چ-

 گفتم.  «ی که قرص تر از قبل بود، »باشه ا ی دفعه با دل نیا

 .د يهم مال ی را رو  شیکف دست ها جاني جا بلند شد و پر ه از

 رون؟ يب م یبر ت يموفق نیعصر به مناسبت ا ی خب موافق-

 که الزم داشتم، پاسخ مثبت به درخواستش دادم.   ییها ز يچ هی فكر  با
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را به هوا برد. بعد هم به حمام رفتم و بعد در اتاقم   ل یسو ی درست کردم که به به و چه چه  ايناهار الزان یوقت گذران  یعصر برا  تا

 باشد چند کتاب هم بخرم.  دم ای دم، يچرخ یطرف و آن طرف م  نیتخت به ا یسر رو  ی کار و با حوصله ا یب

 در اتاقم را زد و بعد سرش را داخل آورد.  لی پنج عصر بود که سو ساعت

 . میآماده شو بر -

 کرد.   یکه خنده ا دميکش  یا  ازهيخم کسل

 کردم.  ی م ی رو بررس  د یجد  شگاهینما یحوصلت سر رفته؟ شرمنده ام، داشتم کارا  یمعلومه حساب-

 خت بلند شدم. ت ی و از رو  دميبه صورتم کش یدست

 خودم کنم. ی برا ی فكر  هی د یبا-

 رفت.  رون يتكان داد و از اتاق ب  د یيبه نشانه تا یسر

  دنيلباس پوش  ی به صورتم زدم و برا یرفتم و آب یبهداشت  سیکه خواب از سرم بپرد به سرو  نیا یبرا  دم،يکش  یا  ازهيخم دوباره 

 به اتاقم برگشتم. 

 را در دستم جا به جا کردم.  د یخر نيسنگ  ی ها سهيدادم و ک رون ينفسم را ب یخستگ  با

 خسته شدم. ام،ي تونم ب  ینم گه یمن د لیسو-

 . د ياخم به سمتم چرخ با

 . میآخر هفته لباس بخر یمهمون  یبرا د ی . بامیکه اومد   ستيوقت ن یلي خوبه خ ؟ یزن ی چقدر غر م-

 بود، باال آوردم و به ساعت نگاه کردم.  د یخر  یها سه ياز تعحب درشت شد. به زور ساعدم را که پر از ک میها چشم

 چشمش گرفتم.   ی ساعدم را جلو تيعصبان با

 . من خسته ام، گشنه ام. ميرونياالن شش ساعته که ب ی عنیشبه.  ازده یساعت  ن يبب ،ی ستيکور که ن-

 کرد.   یکج  دهن

 . میرو هم بر ی مغازه آخر  نیا اي. بیزن یغر م  یل يخب بابا، خ یليخ-
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من خسته را    ی داشت که حت یخوشگل یمجلس  ی فرستادم و ناچار به دنبالش رفتم. چنان لباس ها  یی هوی یمهمان ن یبه ا یلعنت

 هم محو خود کردند. 

 :دمیگوشش غر ر یشدم و ز ل یسو کینزد

 ها. ی دون  یخودت م  یار يب ی دفعه اگه بهونه ا نیا-

 رگال ها گشت.  ن يب زد،يبرق م شیکه چشم ها ی کرد و در حال  یا خنده

 انتخاب کن.  یزي چ ه یخودتم  ی برا ینكن. راست د یقدر تهد  نیباشه بابا، ا-

 لباس گم شد.  یرگال ها نيبلند ب  ی حرف، با قدم ها نیاز ا بعد 

 توجه ام را جلب کرد.  یرگال ها گرم کردم که لباس قرمز رنگ  نيهم سرم را ب من

 هم نرم تر بود.  ر یاز حر ی، حتلباس را لمس کردم   یگذاشتم. پارچه   ن يها را زم د یآرام به طرفش رفتم و خر ی ها قدم با

 نبود.  ی به مدلش نگاه کردم، دکلته و کوتاه بود، آن چنان هم لخت تیرضا با

 . اديبهت م نميقشنگه، بپوش بب یليخ-

 رفتم.  شیبرا  ی گوشم به عقب برگشتم. چشم غره ا ی پا لیسو یصدا با

 ؟ی ش  یچرا مثل جن ظاهر م -

 . د یدرشت کرد و لب گز چشم

 . یستيکه اصالً متوجه اطرافت هم ن یقدر محو جمال لباس  نیشم؟ تو ا یمن مثل جن ظاهر م-

 لباس در تنم شوکه شدم.   یی بایزخودم هم از  ی حت دم، يبه اتاق پرو رفتم. لباس را که پوش  یکلكل و لجباز  یبعد از کل  خالصه

 در اتاق پرو زدم و در را باز کردم.  یبا لباس چرخ تمند یرضا

 ل؟ یچطوره سو-

 کرد.  یدهان باز و شوکه نگاهم م  با

 چشمش بشكن زدم.  یکردم و جلو   یا خنده
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 بابا؟  ییکجا-

 خودش آمد و دهانش را بست، آرام گفت:   به

 قشنگه.  یليخ-

 دونم.   یم-

 .می بر مي حساب کن ار، يدرش ب-

 لباست رو؟  ی تو انتخاب کرد-

 تكان داد.  یسر

 آره. -

  یلباس تضاد قشنگ  ی و قرمز  میو ظرافت سر شانه ها و پا ها  ید يسف ني را بستم و دوباره لباس را در تنم بر انداز کردم. واقعاً ب در

 بود. 

 .می و غذا خورد  مياز حساب کردن لباس به رستوران رفت بعد 

  ی خودم را رو م،یبه خانه و عوض کردن لباس ها دن ي. آن قدر خسته و کوفته بودم که به محض رس مي رفت هم به خانه  بعدش 

 زود مرا در بر گرفت. یليتخت انداختم و چشم بستم. خواب خ

  یام را حس م قهي شق یعرق رو  یسقف ثابت ماند. حرکت قطره ها  ینفس زنان چشم باز کردم، نگاهم وحشت زده ام رو  نفس

دوباره پشت    یحام ر یجرعت پلک زدن هم نداشتم، مبادا که تصو ی. حتد يکوب  ی ام م نه يلبم وحشت زده خودش را به س کردم. ق

 نقش بندد.   میپلک ها

رفتم. تمام   رونيام و از اتاق ب دهيلب خشكم کش  یاز عرقم را تكان دادم و از جا بلند شدم. زبانم را رو  سيتن لرزان و خ ی سخت به

 و تا زانو، مانند ارواح سرگردان شده ام.    د يلباس خواب سف نیتوانستم حدس بزنم که با ا یخانه خاموش بود و م  ی چراغ ها

را باز   خچالیدر  ی. به سخت دميگرفتم و به کمک آن به آشپز خانه رس  واری جان بودم که تا آشپز خانه دستم را به د یقدر ب آن

 ها توجه نكنم.  ز يچ نیآب را خوردم. در واقع آن قدر حالم بد بود که به ا ی  واني ل چيرداشتم و بدون ه آب را ب  یکردم و بطر 

اشک از سر   ی فكر برگشت به آن اتاق هم وحشتناک بود. قطره ا ی نشستم. حت ز يبرگرداندم و پشت م خچالیرا به   یبطر

 دادم.  رونيو نفسم را لرزان ب د يخشكم چك ی گونه  ی رو  یدرماندگ
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وحشتناک   ر یرا ببندم و تصو میچشم ها دميترس  یم  یول   دميکاناپه دراز کش یاز جا بلند شدم و به سالن رفتم. رو  ی سخت هب

 کند.  ی م ري و تحق  د یتهد   شیکه باز هم مرا با حرف ها  نميرا بب یحام

سوزان و   یچشم ها یرفت و آن موقع تازه جرعت کردم با کم یپلک زدن ماند که هوا رو به روشن ی پنجره ب یآن قدر رو  نگاهم

 خسته ام را ببندم. 

از گوشه   ی. اشكدميکش ی ا ازه يکرخت از جا بلند شدم و خم ی چشم باز کردم. با تن یتیو با نارضا یآفتاب، به سخت  م ينور مستق با

 داد، ثابت ماند. ی ظهر را نشان م م ين که دو و  یساعت یو نگاهم رو   د يچشمم چك ی

  ی حوصله  یرفتم و صورتم را شستم. آن قدر گرسنه بودم که حت  یبهداشت سیکه داشتم به سرو یو کسل از شب مزخرف  خسته

 نكرده، نداشتم. دارميکجاست و چرا ب   لیکه سو  نیفكر کردن به ا

 حوصله دست دراز کردم و کاغذ را برداشتم.  ی اپن توجه ام را جلب کرد. ب ی رو کاغذ 

  ومد يکه دلم ن  ی. اون قدر خسته بود اميب  یک  ستيآشپز خونه است. من رفتم شرکت، معلوم ن یا يکه م ییجا ن يمطمئنم اول"

 "کرد. دارتيب

ذاشتن ظرف در  کردم و خوردم. بعد از گ مرو يبرداشتم و ن  خچالیاپن گذشتم و چند تخم مرغ از   ی داشتش را همان جا رو ادی

 به اتاقم رفتم.  نکيس 

 تخت ولو شده بودم.   یهمان جا ولشان کرده و خودم هم رو  یاز خستگ  شب یآمد که د ادم یوسط اتاق   د یخر یها سه يک  دنید با

 در آوردم.  کي را از پالست دمیجد  مكارتي و س  ل یموبا ی به سمتشان رفتم و جعبه  ی اقياشت چيه یب

  یگوش  یکارت را رو   ميآوردم، س   روني را همراه شارژرش ب  یگذاشتم و گوش  میپا ی را رو ی گوش  ی تخت نشستم و جعبه   ی رو

 را در شارژ زدم و روشنش کردم.  یکنار تخت زدم، گوش  ژ یکه شارژر را به پر ن یگذاشتم و بعد از ا

  ی. آهستند ي جا ن چيرا داشتم که اهل ه ی تی هو یب  یزل زدم و فكر کردم که چه کار کنم؟ حس آدم ها یتعلل به صفحه گوش  با

 تخت رها کردم و از جا بلند شدم.   ی را رو ی و گوش  دميکش

باال   نیرا بشكنم و خودم را از ا شه ينگاه کردم. اگر ش  م یپا ریرفتم و به سالن رفتم و از پنجره به ز رونيآرام از اتاق ب یی قدم ها با

. بازتاب گسترده  ند یگو  یو اخبار از مرگم م  یاجتماع یماند؟ حتماً بعدش هم در تمام شبكه ها ی ازم م یز يپرت کنم، چ نیيبه پا

  یناراحت م می برا یکس  رميکه کردم، اگر بم ی کار  نی. با ادميچسب شه يجلو تر رفتم و با حسرت به ش  یدمخواهد داشت. ق یا

 شود؟  

 شود.  یاست، ناراحت نم ز يو انتقام جو که تنفر انگ  ی ا  نهيآدم ک کی کس از مرگ  چيواضح بود، نه! ه جواب
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. از  د ياشک از چشمم چك ی زدم و قطره ا یتر زد. پلك ش ين میرفت و اشک به چشم ها میتلخ مثل دود در چشم ها قت يحق نیا

لوه  بغض ق یو به سخت   دميکش ی قيسراسر وجودم را گرفته. نفس عم یمانيحس حماقت و پش کی دم،یکه آن کابوس را د شبید

 از زهر هالهل هم تلخ تر بود!  ی بد بغض در هم رفت. لعنت ی  هرا قورت دادم. تمام صورتم از مز  م یشده در  گلو

ام   یشانيپ  یساعد دستم را رو  دم،يکاناپه انداختم. دراز کش ی انداختم و بعد عقب عقب رفتم و خودم را  رو نیيدر به پا ینگاه

را در خود   یمانيحس عذاب آور پش نیکردم ا یسقف دوختم و سع ینگاهم را به لوستر مجلل رو  ی پلک زدن چ يه یگذاشتم و ب

 خفه کنم. 

زنگ تلفن، چشم از سقف گرفتم و از   یحرکت به سقف زل زده بودم که با صدا یدانم چقدر زمان گذشت و من همان طور ب  ینم

 جا بلند شدم و نشستم. 

به شماره انداختم. دو دل و پر   یاپن برداشتم. نگاه یحوصله بلند شدم و تلفن را از رو  یب . دمیاپن د ی گرداندم و تلفن را رو  چشم

 شدم و در آخر به َشكم غلبه کردم و جواب دادم.  رهي از شک به شماره ناشناس خ

 ل؟ یسو ید  یچرا جوابم رو نم  ل؟ یالو سو-

  کیاز تعجب باال رفت. تعجب هم داشت!  میابرو ها ی دانستم، حرفش را متوجه شدم ول  یخوب م  ی ليرا خ یکه عرب  ییآن جا از

 زد؟   یحرف م  لیبا سو ی ميطور صم ن یزنگ زده و ا ی عرب ظ يغل ی هم نبود، با لهجه  اوش يمرد که از قضا س 

 االن شرکته.  لی دوستش هستم. سو  ستم،ين ل یگفتم: من سو  یجد  یليرا جمع و جور کردم و خ  خودم

 در شوک و تعجب است.   یام که فرد پشت خط حساب ی آن طرف خط حال سكوت

 .د یايکه انگار باعث شد به خودش ب   دميکش ی از سكوتش پوف بلند  کالفه

 خوام.  ی شدم. عذر م ی وگرنه مزاحم نم  ستنين ل یدونستم سو یخانم، من نم  د يامم... ببخش-

 رغبت گفتم:   ی حوصله و ب یب

 د؟یندار گهی د  یآقا. کار   ستين یمشكل-

 خوش. نه، روز -

 روز شما هم خوش. -

 حوصله در خانه گرداندم.   یگذشتم و نگاهم را ب  شیرا سر جا تلفن
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  ی وار م انهیمرا مور  یليکه فكر و خ  یطور  نیکار در خانه بگذرانم؟ ا یطور عالف و ب  نيهم لیتا آمدن سو د یهر روزم را با یعنی

  ی کار یکه خرخره ام گرفته هم به خاطر ب  یمانياحساس مزخرف حماقت و پش نیحال بد و خواب آشفته و ا نیخورد. اصالً ا

 زند.    یم  رش به س  یکار همه نوع فكر  یاست. آدم ب 

 را گرفتم.  ل یهمراه سو یرا برداشتم و شماره   یقبل گوش  یقیتر از دقا  یلبم نشست و با انرژ  ی رو یفكر ها لبخند  نیا از

 . د يچيپ یدر گوش  لیسو ی خسته  ی دازود ص یليخ

 ه؟ يچ-

 . یقبالً با ادب تر بود -

 و تموم؟  م يرو برگزار کن  زهیيپا شگاهینما نیبشه ا یشم. ک  ی هالک م یصبا دارم از خستگ  ی وا-

 گفتم:    اقيدادم و با اشت ه ي اپن تك به

 و بهت کمک کنم؟  ام يب یخوا  یم-

 .اياالن ب  نياز خدامه، هم-

 و عجله اش خنده ام گرفت. اقيهمه اشت نیا از

 آدرس رو بگو.-

 بهتر از قبل بود، رفتم تا حاظر شوم.   یل يکه خ ی از گفتن آدرس، تماس را قطع کردم و با حال بعد 

ام،   ی و بعد از برداشتن گوش  دميپوش  یگلبه  یساده   ی شال نخ کیرا همراه با  یآب  نيج ک یباسن و  نیيتا پا ی گلبه ز يشوم کی

 آمدم.  رون ياز ساختمان ب

 گفته بود را در ذهن مرور کردم. خب ظاهراً که درست آمده بودم.  لی که سو ی آدرس   گریبه ساختمان مقابلم کردم و بار د ینگاه

 اجازه داد که بروم.  ل، یچند سوال و زنگ زدن به سو دن يساختمان شدم و نگهبان بعد از پرس  وارد

 کنم.  دايکردم، توانستم شرکت را پ  یتر از آن که فكرش را م  راحت

 پنج را زدم.  یگفته بود، دکمه طبقه    لیکه سو  یز ياز خالص شدن از دست نگهبان، به سمت آسانسور رفتم و طبق چ بعد 

 زنگ را فشردم.   ید یترد  چيه ید نگاه کردم و ب واح ن یبه تنها در موجود در ا یآمدم و نگاه  روني ب نيو از کاب ستادیا آسانسور
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 در باز کرد.  خته ی بهم ر یبا سر و وضع  ل یزود سو یليخ

 را بر انداز کردم.  شی باال رفته سر تا پا ی ابرو ها با

 چه وضعشه؟  نیا-

 در کنار رفت.  یو از جلو  د يخسته کش یهوف

 . نميلحظه هم نتونستم بش ه ی ی از صبح حت-

. با تعجب به همهه و  دميسالن بزرگ رس  ک یو کوتاه عبور کردم و به  ک یبار یراهرو  ک یجلو گذاشتم و وارد شدم. از  یقدم

 برگرداندم.   لیسالن نگاه کردم و سرم را به عقب، به سمت سو یشلوغ

 چه وضعشه؟  نیا-

 را باال انداخت. شیها شانه

 ندارم.  ینرژا  چيکن. من که ه   شیکار ه یدونم. تو رو خدا خودت  ینم-

 .  میبگو یز يچ امد يواقعاً خسته بود و دلم ن  لیسو افه يق  یدانستم ول   ینم ی داخل ون يدکوراس  یاز طراح  ی ادیز ز يکه چ نیا با

 رو جمع و جور کنم.  ی شلوغ نیاستراحت کن تا من ا كمیتو برو -

دست زد تا همه   ستاد، یگونه ام زد و کنارم ا  یرو ی آبدار یشد، پر سر و صدا بوسه   كمیو نزد  د یدو  شیدر چشم ها شوق

 حواسشان را به او بدهند. 

 گفت:    یروان  یعرب با

 هم که داشت، نظر منه.  ی منه، هر نظر یکنم. تا اون موقع صبا جا یاستراحت م  كمیبچه ها من  -

که در اتاق بود، بهم فهماند  ی نفره ا کیبه سمت تنها در موجود در سالن رفت و بازش کرد. تخت  لی تكان دادند و سو ی سر همه

 ها نبود.  زيجور چ نیو ا ریاز اتاق مد  یجا خبر  نیکه ا نیکه اتاق استراحت است. مثل ا

 زد:    بيدر ذهنم نه یكی

 چند تا طرح ارائه بدهند. شگاهینما کیگروه کوچک هستند که قرار است در  ک یها فقط  نیاحمق ا-

 صاف کردم.    یشیرا نما می جلو گذاشتم و گلو ی پر اعتماد به نفس قدم  یگرفتم و با لبخند  ی تر شي فكر اعتماد به نفس ب نیا با
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 کردند، گفتم:   یکه منتظر نگاهم م  یبه چند تا پسر و دختر  رهيخ

 .د يبود، بپرس  یابهام ایمشكل  یی. من ناظرم، جاد يکارتون رو شروع کن د يتون ی سالم، خب م-

از مبل ها نشستم و دستم را   یكی ی سرشان را به کار خودشان گرم کردند. من هم رو ع یحرف بودند که سر ن يمنتظر هم انگار

 شدم. شانیچانه زده و مشغول تماشا ریز

  **** 

با گذشت چند روز، کم کم به کار سوار شدم و من هم کمک   ینكردم، در واقع فقط نشستم و نگاهشان کردم ول یاد یروز کار ز آن

 دادم.   یم

 شكست. ی با دمش گردو م ی خوش حال بود و به قول  اريکرده بود که کمكش کند، بس   دايرا پ ی كیکه   نیاز ا لیسو

ام را هم بهتر   هي اعصاب خردکن را داشته باشم و روح ی ها ز يفكر کردن به چ ی برا ی کم ی ليشد که وقت خ یکردن باعث م کار

 کرده بود. 

کمر و پر حرص وسط   هی که دست   ل یبه سو اليخ ی آمدم و سر بلند کردم. ب رونيکه به در اتاقم خورد، از فكر ب یتقه ا  با

 بود، نگاه کردم.  ستادهیچارچوب در ا

 ؟ یهنوز آماده نشد -

 م و با برداشتن حوله بلند شدم. تخت انداخت یرو  یبه لباس و حوله   ینگاه

 رم حموم.  ی االن م-

 گفت:    د يرا تكان داد و با تاک سرش 

 نشه ها.  رمونیزود باش، د-

 و به حمام رفتم.  رونيرفت. من هم از اتاق ب رونيگفتم و او از اتاق ب  یا باشه

   را درک کنم.   شیو کار ها لی توانستم سو ی آمدم. واقعاً نم رون ي گرفتم و ب ی کوتاه  دوش 

 فهممش!   ینم اصالً

اش   نه يهمه سال، باز هم ک نیدانم چرا بعد از گذشت ا  ینم ی است ول یسال ها به من فهمانده که آدم منطق ن یدر تمام ا لیسو

   امده؟يبرادر کوچک ترش کنار ن  ليرا فراموش نكرده و با زن پدرش و سه شیاز بابا
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  یوقت دست از لحباز چيخب او ه یرا قانع کنم ول  لیکردم که سو ی ما بودند، چقدر تالش م یگ یاست آن زمان که در همسا ادمی

 کرد. ی م ت یکند را اذ ی خواست با ما باز یرا که تنها پنج سال از ما کوچک تر بود و م  لي سه شهيداشت و هم  یبر نم

لبم نشست. در آن چند سال  ی رو  ی ام بود، لبخند  یبچگ  یه هم بازک  ی ليفكر امشب و شراره جان و عمو سهراب و سه از

 و از صبح مثل برج زهرمار باشم. رم يبه دل بگ   نهيک لیکه حاال مانند سو دمیند  ی وقت از آن ها بد  چيامان ه یگ یهمسا

و سشوار   م یباال انداختم. بعد از خشک کردن مو ها ل،یاز نداستن و درک نكردن سو ی اتاقم را باز کردم و وارد شدم. شانه ا در

خط چشم و رژ لب و رژ   کیکه شامل   ت یکم رنگ و ال  یليخ شیآرا کی و   دميبودم را پوش  دهیکه آن روز خر ی لباس  دن،يکش

 گونه که هم رنگ لباسم بود، کردم. 

بر خالف   لیزدم. سو رونيلب نشاندم و از در ب یو ر  یام، لبخند  ینقص  ی از خاطر از ب تیکردم و با رضا نه ینگاه را هم در آ نیآخر

 کفشم، سر بلند کرد.  یتق تق پاشنه   یداد. با صدا  ی را تند تند تكان م شینشسته بود و پا یکاناپه راحت ی من اخمو و کالفه رو

 م؟ یبر-

 . میآره، بر-

 کردم.  اوش يبه واحد س  یزدم. در راهرو نگاه رون يبرداشت و بلند شد. هم قدم با هم از خانه ب ی ا شهيش  زيم  یرا از رو  د يکل

 : دمياشاره کردم و پرس  اوش يواحد س   به

 اد؟ينم-

 آسانسور را زد.  ی به همان سمت کرد و دکمه  ینگاه

 تا االن حتماً رفته. -

پشت کردم و به   ی ا شه يش  یبه فضا شهي. مثل هممیوار شد تكان دادم. در آسانسور باز شد و هر دو س  دنيفهم  یبه نشانه   یسر

 در آسانسور زل زدم. 

 . د يچيپ نگيساکت پارک یاز پست سرم در فضا  طانشيش  ی شدم. صدا ادهيپ لیزود تر از سو ستاد،یکه ا آسانسور

 ؟ یهنوز عادت نكرد -

 رفتم.  شیبرا ی از سر شانه ام، چشم غره ا ینگاه م يو با ن ستاد یا کنارم

 آمد.  رونيب نگيزود با سرعت از پارک یل يرا زد و سوار شد، من سوار شدم و خ نيماش  ر يگ دزد 
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شب به برج   یكیرفت. در تار میمو ها یبه صورتم خورد و ال  یپنجره گذاشتم. باد خنك یدادم و آرنجم را رو   نیيرا پا شهيش 

که    ی. با بوقمیهر دو با سكوت غرق افكارمان بود  ل،یگفتن داشتم و نه سو ی برا ی شدم. نه من حرف ره ي و شكوهش خ  فهيالخل

  سیاش که سر د ی از در بزرگ و آهن یعمارت که تجمل حت کی  یاطراف دادم. جلو بهآمدم و حواسم را  رون يزد از فكر ب لیسو

 . میسگ دو طرفش را گرفته بود، معلوم بود، توقف کرد

به   ی. نگاهمیشد  اده يپ نيساختمان برد و همان جا ول کرد. هر دو از ماش  کیرا تا نزد  نيزد و در باز شد. ماش  ی بوق لیسو

  ایدر شب هم کم نشده بود، کردم. سكوت باغ مرا به شک انداخت که آ  یکه عظمتش حت م یو مجلل رو به رو یساختمان سنگ 

 بر پاست؟   ی جا جشن نیواقعاً در ا

ساختمان باال رفتم و   یجلو  یاز چند پله   لیآرام شانه به شانه سو یی موضوع باال انداختم و با قدم ها نیاز نداستن ا شانه

 شده را باز کرد.  یخدمتكار در خراط کار 

کردم،   ی جشن آن طور که فكر م زيچ چي گوشم را نوازش داد. ه زيو رخوت انگ  م یآهنگ مال ک ی یصدا م،یکه شد  ساختمان وارد

به دست   الس ينشسته و گ  یبه اطراف کردم، همه زوج زوج و آرام در گوشه ا  ینگاه اقيرا به خدمتكار دادم و با اشت مینبود. پالتو 

 حواسم جمع شد.   لیسولختم توسط  ی مشغول صحبت بودند. با گرفتن بازو

 شده؟  یچ-

 اشاره کرد و گفت:   ییچشم به جا با

 کن.  ی باهاشون احوال پرس  می بابا اون جاست، بر-

 . میبر-

داد. در    یدرون دستش خورد و با لبخند به صحبت مرد کنار دستش گوش م الس ي از گ یعمو سهراب جرعه ا  م،یکه شد   کینزد

خورد. مرا   لیکرد، چشمش به سو یکرد و از کنار ما رد شد. عمو سهراب که با نگاهش کرد را بدرقه م  ی آخر مرد خدا حافظ

 . نميبرا ب شیو کم سالن هم توانستم برق چشم ها م یبا نور مال ی حت ل،یسو دن یبه محض د ینشناخت ول

 جاست؟ دختر بابا. نیا یک  نيبب-

حرکت   یکه کنار بدنش ب ل یسو یبه دست ها ی. نگاهد يرا در آغوش کش لی بلند به طرفمان آمد و محكم سو یی هم با قدم ها بعد 

  یاوتتف  یب نی توانم بفهمم همه ا ی سال با او دوست بوده ام، م نیکه چند  ی من ی داد ول ی رغبت نشان م یبودند، کردم. به ظاهر ب 

 است.  هي فقط ظاهر قض

 دل تنگت بودم بابا جان!-
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 گفت:    یآمد و به سرد  رونياز آغوشش ب لیسو

 . یزد یسر بهم م  هی و  یاومد  یم  ،ی اگه دلتنگ بود-

 کم رنگ ادامه داد:  ی دستش را پشت من گذاشت و با لبخند  بعد 

 دختر خانم صباست. نیبابا ا-

 .د یو بعد مبهوت گل از گلش شكفت و خند  د يصورتم چرخ یمتفكر رو  یگرفته و ناراحت عمو سهراب لحظه ا  ی  چهره

 جاست؟ صبا کوچولو.  نیا یک  نيبب-

 .د يو سرم را بوس  د يدر آغوش کش مرا

 .یخانم شد  ، یچقدر بزرگ شد -

 زدم و گفتم:    یلبخند 

 . د یماشاهلل هنوز تكون نخورد ی ممنون، شما ول-

رو ترش کرد و عمو سهراب  لی، به محض آمدنش سوبه سمتمان آمد  ییهوا رفت و همان موقع پسر به شدت آشنااش به  قهقه 

 دستش را به سمتش دراز کرد.

 اومده؟  یک  نيجا بابا جان، بب نیا ايب-

به صورتم کرد   ی تفاوت ی به ارث برده بود، نگاه ب لیکه انگار از سو ی تفاوت یشده بود، با ب  لیسو ی که با بزرگ تر شدنش کپ ليسه

 و دستش را دراز کرد. 

 خانم.  د یخوش اومد -

 اکتفا کردم.  ن« يرا آرام فشردم و به گفتن »هم چن دستش

 ل؟يسه ینشناخت-

 نگاه سردرگم اش را به عمو سهراب داد و عمو سهراب با لبخند گفت:   ليسه

 ست؟ي ن ادتیتو تهران،   وارمونیبه د وار ید ی  هیصباست، همسا-

 دفعه نگاهش گرم بود.  نیو ا د يسمتم چرخ به
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 .ینشناختمت، چقدر عوض شد -

 . یلیسو ه يشب یل يمن زود شناختمت، خ ی ول-

توجه   ی مثالً ب ل یشده و سو ره يخ لیکه به سو دم یرا د ليو رفت نكردم. نگاه ناراحت سهفر میکه در بازو  لیبه آرنج سو یتوجه

 .  د يچرخ یلجباز م ل یو سو  ليسه یرو  یاطرافش شد. نگاه عمو سهراب هم با ناراحت دنیمشغول د

 پس شراره جون کجاست؟-

 گفت:   ی زورک یبا لبخند  ليحرف حواسشان به من جمع شد و سه نیا با

 بشه. داش ي اطرافه، االناست که پ نيهم-

 دلم براش تنگ شده.   یليخ-

 سرد گفت:   یرا گرفت و با لحن م یبازو لیسو

 .ميکم بچرخ  هی  می ر یمن و صبا م -

 و از آن جا دورم کرد. د يرا کش  م یبازو ل یو عمو سهراب فقط سر تكان دادند و سو ليسه

 بود؟  ی چه رفتار زشت نیا لیسو-

 گفت:   د،يکش  یال خود م که داشت مرا دنب ی حال در

 کدوم رفتار؟ -

 . یبه دل گرفت  نه يو چهار سال هنوزم ک  ستيدونم چرا بعد از ب ی. من میدون یخودت خوب م -

  دایخفه که بغض در آن هو ی و با صدا  د يبه سمتم چرخ می کم رنگ و مال ی محكم در دستش فشرده شد و در نور پرداز میبازو

 بود، گفت:  

 .ی بابات رو ببخش ی تونست یوقت نم  چيشد، ه ی بابات و زن گرفتن، دق مرگ م انتيتو هم اگه مامانت به خاطر خ-

 گفت االن است که بغضش بترکد، وادار به سكوتم کرد.  ی حال خرابش که م یول م یبگو یز يچ آمدم

مبل    یکرد، رو   یرا جلب م  یس کم تر کسسالن که حوا  ینقطه   نیتر ی و در گوشه ا  دميرا از دستش کش مینگفتم و بازو  یزيچ

 تک نفره نشستم. 
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 . د يرقص ی با آهنگ م یو داشت آن وسط حساب  امد يبه دنبالم ن لیسو

زود آن   یليکه خ یجوان  یمناسب رقص دو نفره گذاشت. زوج ها یحال نگاه کردن به سن رقص بودم، آهنگ تمام شد و آهنگ  در

 بود.   دن يمشغول رقص یکرده بود و حساب داينفر را پ کیزود   ی ليهم خ لیلبم آورد. سو   یرو  ی وسط رفتند، لبخند 

 . نمتيب یخوش حالم بازم م -

  یقرمز آرام آمد و رو  اتیبا محتوو الس يگ  ک یکه  ی در حال بي. دست به جدميگوشم شوکه شدم، ترس   کینزد شیصدا دنيشن از

 ه سن رقص نشست.پشت ب  م،یمبل جلو

 به ظاهر خونسرد و با اعتماد به نفس زدم.  یخودم را حفظ کنم و ترس را کنار بزنم. لبخند  ی کردم خونسرد یسع

 .نمتيب ی خوش حالم که بازم م-

 تكان داد. ی بلند در دستش خورد و سر هیپا الس ياز گ یکم

 . یکرد ی . از اون روز تا حاال انگار از دستم فرار منمتيب یمنم خوش حالم که دوباره م -

گذاشته   می ران پا یرا که رو  میکردم دست ها  یخوردم، سع یطعنه زنش، حرص م  ال يخ یژست ب نیکه داشتم از ا ی حال در

 بودم، مشت نشوند.   

 کردم و گفتم:   ی حفظ ظاهر کردم و با همان لحن پر اعتماد به نفس تک خنده ا ی سخت به

 بودم.  لیچند وقت مشغول کمک به سو نی. استيطور ن  ن ینه، اصالً ا فرار؟-

 لب زمزمه کرد: ر یزد و ز یپوزخند 

 کمک؟ -

 گفتم:    تيحفظ ظاهر با عصبان اليخ یپوزخندش کنترلم را از دست دادم، ب  از

 رو اعصابه.  یليپوزخند و تمسخر کالمت خ نیا-

 رنگش را صاف کرد.  یرو پا انداخت و کتش قهوه ا پا

ها   نیا یکه از ته دل بخنده، خوش حال باشه و مسبب همه   دمیوقت ند  چ يجا بود، ه نیا یکه حام  یتو اون شش هفت سال-

 . ییتو
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 کردم.  ی ناباور ی اش مرا به بهت برد، خنده  نه ي پر خصومتش و جمالت پر از ک لحن

 منه؟  ري اون مثل بز دل ها من رو ول کرد و رفت، اون وقت تقص-

مثل   یزيکنم. چ ی خوددار شیکرد از نگاه کردن به چشم ها ی بود که مرا وادار م شیدر چشم ها  یز يزل زد، چ میچشم ها در

 تلخ...  قتي حق کی

 داشت که اون ولت کرد و رفت؟   یل يکه چه دل ید يوقت از خودت پرس  چيه-

لرزانم را مشت   یتوانستم نشان بدهم. چنان دست ها  ی م ی طور نیبود را فقط ا  میکه رو   یشدند، تمام فشارمشت  میها دست

 شده بودند. د ياز فشار سف میکرده بودم که انگشت ها

 زد، گفتم:    یدر آن موج م  یکه دل سرد  ییصدا با

 ! یليدل  چيکارش موجه باشه، ه ن یا یتونه برا  ینم ی ليدل  چيشكل ممكن ول کرد، ه نیاون من رو به بد تر-

 جا بلند شدم.  از

 . یکامم رو زهر کرد  یکاف  ی به اندازه -

حرکت نداد.   ی برا ی فرمان  چيرفتنم شل شد. مغزم قفل کرد و ه یکه زد پا  یبا حرف  ی جمله از کنارش رد شدم ول نیگفتن ا با

 . د يرا شن اوش يس  یتمام تنم گوش شد و حرف ها

  ی ول  ه؟ي شد و مقصر ک ی گذشت، چ نتون يب ی دونم چ  یوقت فراموشت نكرد. نم  چيهر شب، هر روز، ه  ساال عاشقت بود، نیتمام ا-

 کرد.  یساال عاشقت بود، با عشقت زندگ  نیدونم که اون تمام ا یم

 گفت:    یلب م ر یز یو ه  خت یر ی سست شد. قلبم مظلومانه اشک شوق م میپا

 عاشقت بود، اون عاشقت بود. -

راحت تر   یرا ول  یبعد  یبسته بودند. قدم ها میبه پا یچند صد تن یبرداشتم، انگار وزنه ا یدور شدن به سخت  یاول را برا قدم

 آمد.  یباال م  یبه سخت م یشده بود و نفس ها نيام سنگ  نه يس  ی برداشتم و دور شدم. قفسه 

  یجان رو  ی . بدميکردو هوا را بلع   یام حمله کرد. سرفه ا  نهيآزاد به س  یاز هوا  ی سالن موجرفتنم از   رونيسمت در رفتم، با ب به

و حالم   د يچرخ یاعصاب خرد کن مدام در سرم م تريت  کیحالم را بهتر کرد.   یتيسنگ گران یدر نشستم. خنك  یاول جلو  ی پله 

 را بد تر از بد کرد. 
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 "اون عاشقم بود، هر روز و هر شب، عاشقم بود"

کردم و سرم را باال گرفتم. آسمان پر ستاره را تار   م یکرده و لرزانم را قاب زانو ها خی ی حلقه زد. دست ها میدر چشم ها اشک

فرستادمش سر وقت قلبم   ی عقلم هم انگار به زوال رفته بود وگرنه م خت،یر ی قلبم داشت اعصابم را بهم م یزجه ها  ی. صدادمید

 : د بكوبدش، سرش داد بزن یتا حساب

 رفته؟  ادت یاحمق مگه اون روز و شب ها رو -

 کنم.    هی جا گر نی خواست در ا یرا گرفتم، اصالً دلم نم م یچشم ها یسيو با نوک انگشت خ دم يکش یآه

که بهتر شد به داخل ساختمان  م یال و هوازدم، ح یجان در باغ ساکت و خلوت قدم  ی آرام و ب ییجا بلند شدم و با قدم ها از

 که به طرفم آمد.   دمیرا د لی برگشتم. به محض ورودم سو

 گردم.  ی دو ساعته دارم دنبالت م ؟ یکجا رفت-

 ازاد به کله ام بخوره.  ی هوا كم یگرفت، رفتم  ی تو ساختمون نفسم م-

 گرش تفره رفتم. کاوش  ی کرد، از نگاه به چشم ها میشد و متفكر تماشا ق يدر صورتم دق یکم

 شده؟  یزيچ-

 نشده.  ی زيگفتم: نه، چ ی تفاوت  یکنارش رد شدم و با ب از

 شده.  ی زيچ ه یچرا -

 . دميکش یباال انداختم و خسته هوف ی اش شانه ا یدندگ  کی از  خسته

 شروع نكن.  گهیتو د   ست،يحالم االن خوب ن-

  ند يکه بب نیاست، به محض ا  یدانم موقت ی خب م  ی نشد ول ريگ يپ گریدلش به حال لحن درمانده و پر التماسم سوخت که د انگار

 کشد.  یم  روني زبانم ب ریحالم بهتر است، به زور هم که شده حرف را از ز

 . ميغذا بكش زيسر م  م یبر ايغذا سرو شده، ب-

 به طرفش برگشتم.  یزن  یصدابا  دم، يغذا کش ی رفتم و کم زيبه سمت م همراهش

 گشتم صبا جان.  یدنبالت م-
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 حدس زدم شراره جان باشد. شیآشنا ی  افهيبه زن کردم، از ق ینگاه

  یشدنم توسط زن، مطمئن شدم که شراره جان است. بوسه ا  دهيگذاشتم و به سمتش رفتم. با در آغوش کش ز يم ی را رو بشقابم

و سه   ستيپسر ب  کی سر حال و جوانش کردم، انگار نه انگار که  ی  افهيبه ق یآمدم. نگاه رونيگونه اش زدم و از آغوشش ب ی رو

 ساله دارد. 

 شراره جون؟  د يخوب-

 ود، گونه ام را نوازش کرد. کم نشده ب  یکه ظاهراً از آن سال ها تا االن ذره ا  شيذات  یمهربان با

 هزار اهلل و اکبر.  ،یچه خانم شد  ،یخوبم دخترم. چقدر بزرگ شد -

 زدم.   فشیهمه تعر نیاز ا یخجول لبخند 

 شراره جون.  ی شما لطف دار ،یمرس -

 زم؟ یعز ی اومد  یک-

 شه.  یم  یهفته ا ه یاالن -

 در هم رفت.  شیشد و ابرو ها دلخور 

 ؟ یسر به ما نزد هی  ی ول یهفته است اومد  کی-

 بودم.  لیچند روز همه اش مشغول کمک به سو نیا د، يواقعاً بخش-

 خودش بود.  یبرا ختنی توجه مشغول غذا ر یاو ب  ی را هم به بحث بكشانم ول  لیجمله خواستم سو نیا با

 انداخت و گفت:   لیمادرانه به سو  یجان نگاه شراره

 . شگاههینما کیدست تنها سختشه مخصوصاً االن که نزد لی سو زم، یدستت درد نكنه عز-

  ل یدانم چرا سو ی بود، نم انيو کامالً ع  یواقع  ل یدر هم رفت. واقعاً عالقه اش به سو ل ینسبت به سو شيهمه آگاه نیاز ا میها ابرو

 د؟ ید ی را نم میا

 گذاشت.  میبازو ی جان دستش را رو شراره

 شم.  یمزاحمت نم  ادیز زم، ی برو غذا بخور عز-
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 . دميگونه اش را بوس  دوباره 

 شراره جون؟ ه يحرف ها چ نیا-

 سر بزن.  ايبازم ب-

 تر ادامه داد:  آرام

 . اريرو هم با خودت ب لیسو-

 . ارمشيچشم، حتماً م-

اره جون  بود، گفتم: بسه، شر دنيکه سر سختانه هنوز مشغول غذا کش ل یرا برداشتم و به سو میجان رفت و من بشقاب غذا شراره

 رفت.

 خدا رو شكر. -

 لب گفتم:   ریز

 احمق.-

ام شدم. خدا را   یمشغول خوردن ساالد ماکارون  ل يم ی مبل نشستم و ب ی خلوت سالن رفتم و رو  ی حرف به گوشه  نیاز ا بعد 

دن  صدا مشغول خور  یکنارم نشست و ب ل ی مشستن را اصالً ندارم. سو ز ي پشت م یبود، حوصله   سی شكرکردم که شام سلف سرو

 را جمع کرد و برد.  مانیها ابخدمت آمد و بشق شيشد. غذا خوردن که تمام شد، پ

 ه؟ يجشن به مناسبت چ-

 رفت، گفت:   یالک خورده اش ور م  ی که با ناخن ها ی حال در

 ها برنده شدن. ده یاز مزا یك یتو -

 : میگرفتم که بگو  ميکرده ام و ذر آخر تصم ن يرا سبک و سنگ   میها حرف

آخه؟   یرو تموم کن نهيک  نیا ی خوا یم  ی و هشت نه سالته، ک ستياالن ب  ،یوضع رو ادامه بد  نیا  یخوا  یم  یدونم تا ک ینم-

 سال از اون موقع گذشته.  یو خرد  ستيب  ؟یخسته نشد 

 هم به طرف من ننداخت. ینگاه م ين ی سرگرم بود و حت شیچنان مصمم با ناخن ها هم
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 بس کن! -

 . دميمبل کوب ی خودم را به پشت م،ینگو یزي چ گریبود که د یکاف نيهم

 احمق.-

 . یباره که گفت نيدوم نیا-

 گم.   یکه م یحتماً هست-

برگرداندم و چشم در   گر ید ی را به سمت می رو دم،ینگاهم کرد. نگاهش را که د نيخشمگ  ییحرف سر بلند کرد و با چشم ها نیا با

را تماشا   لیسو  ره يخ یداد و با نگاه  یکرد کنار دستش گوش م یمثالً داشت به صحبت ها بيشدم که دست به ج اوش يچشم س 

 را برگرداند. ش یرونثارش کردم که با اخم  یکرد. پوزخند  یم

 م؟ یخسته شدم، بر-

 . میبه صورتش انداختم و گفتم: باشه بر  ینگاه

رفتم. با شراره جان و عمو سهراب   رونيهمراهش از اتاق ب م، یپالتو دنيو بعد از پوش  م يکه لباس ها در آن بود، رفت ی سمت اتاق به

 .د يکش ق ينفس عم کی لیسو  میآمد  رونيکردم و قول دادم که باز هم بهشان سر بزنم. از ساختمان که ب یخداحافظ

 شدم. ی داشتم خفه م  ش،يآخ-

 فرو کردم.  می پالتو بيرا در ج دستم

 کردن.  ی رفتار نكن که انگار داشتن شكنجه ات م ی جور-

 تحمل کردنشون کم از شكنجه نداره.-

 رفتم.  ش یبرا یغره ا  چشم

 اونا خانوادتن. -

 . ستنيگفت: ن نيخشمگ 

 شه.  یعوض نم  قتي با انكارت حق-
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به عقب   ليهم خواست سوار شود که با صدا زده شدنش توسط سه لیشدم و سو نيبدهد، سوار ماش  یکه جواب  ن یاز ا قبل

 برگشت.

 بلند به طرفش آمد و گفت: باهات کار دارم.  یی با قدم ها ليسه

 به داخل انداخت. نيماش   یکوچكش را از پنحره   ی دست ف يک لیسو

 ؟ یچه کار-

اعتراض   یو صدا  لیسو ی را گرفت و به سمت درخت ها برد. تقال ها ش یبازو  یجد  ی ا افه ينگفت و در عوض با ق یزيچ ليسه

 هم وجود دارد.  لیام شد، ظاهراً لجباز تر از سو  ی نخود ی باعث خنده  شیها

را باز کرد و نشست، چنان در را بست که در   نيآمد و در ماش  نيبه سمت ماش  تيسرخ از عصبان یا افه يبا ق ل یبعد سو قه ي دق  ده

 .دمیپر میجا

 رو به من گفت:   ی راض ی  افهيامده بود، کردم که با ق  لیکه پشت سر سو  ليبه سه ینگاه

 خدا حافظ صبا جان.-

 زد.  رون ي را روشن کرد و با سرعت از باغ ب نيماش  لی کردم. سو یتكان دادم و من هم خدا حافظ   شیبرا یسر

 آروم تر برون. -

 برد.   یگاز فشرد و هر لحظه سرعت را باال تر م  یتر رو  ش يرا ب شیخلوت پا ابانيدر آن خ د، يحرفم را نشن انگار

 شه.  یعوض نم  یز يبا تند رفتن چ-

 نگفت.   یز يهم چ باز

 زنه.  ی تر از همه به خودت صدمه م ش يکردنات ب یبودن و لجباز  یا  نهيک نیا-

 و داد زد:  د يفرمان کوب  ی را از دست داد. با کف دو دستش محكم رو کنترلش 

 بس کن! بس کن! -

  ی آرام یو با صدا  هی گر ر یفرمان گذاشت و زد ز ی برد و توقف کرد. سرش را رو ل یرا به سمت گارد ر  نيرا کم کرد و ماش  سرعتش

 . د یگفت: بس کن! بس کن! خسته شدم، خسته ام کرد  یم  شیها ه یگر  نيمدام ب
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 . د یايداشت تا بتواند با خودش کنار ب  ازيبود که او ن ی زيچ ن یکردنش فقط سكوت کردم. چون ا ه ینگفتم، در تمام مدت گر یزيچ

 قرمزش ناراحت و شرمنده نگاهم کرد.   ی فرمان بلند کرد و با چشم ها  یکه گذشت و آرام تر شد، سرش را از رو  یساعت کی

 شده بود، گفت:  ی که تو دماغ یخش دار و گرفته ا  یصدا با

 کردم.  ی چند مدت از بس فشار روم بود، خسته شده بودم. سر تو خال نیا د،يببخش-

 پشت فرمون؟  نميمن بش یخوا  ینداره. م  یاشكال-

 را روشن کرد و حرکت کرد.  نيماش 

 تونم برونم.  ی نه، خودم م -

 ******* 

اتاق حالم را بهتر کرد. در   با سطح خنک  م یتخت بلند شدم و پا برهنه به سمت بالكن اتاق رفتم. تماس کف پا ی حوصله از رو یب

دادم و به    هيتك وار یمن جا داشت، شدم. شانه ام را به د ی بالكن کوچک اتاقم را باز کردم و وارد بالكن که فقط به اندازه   یا شهيش 

 . د ي تاب  یجان به صورتم م ی ب یل يشدم، آفتاب خ ره يخ رون يب

  یبرا  یندارد، حرف  ییشهر جا نیانگار در ا زیينبود. پا ی زرد و نارنج ی و برگ ها  یباران ی و هوا زیياز پا یشهر انگار خبر  نیا در

 کردن، ندارد.   ی برا ی گفتن و کار

 هفته فكر کردم.  کی  نیدر ا  لیخودم و سو یو به سكوت طوالن دم يخفته کش یو آکنده از حسرت ها  قيعم یآه

 کشاند. ی م یستي که انسان ها را به ن یسكوت

 کشند. ی شوند و در سكوت است که از هم دست م یشوند، دل زده م ی ست که از هم دل سرد مها در سكوت ا آدم

 کند.  ی برد و نابود م یم ني از ب یز یجنگ و خون ر یخطرناک دست ساز بشر است که ب ی از آن صالح ها سكوت

 مشترک است.   ل یمن و سو  نيروز ها ب نی است که در ا یزيچ سكوت

 ساکتم و او ساکت تر از من... من

  ی م ی ستياست که ما را به ن یو آن هم دست و پا زدن و غرق شدن در خاطرات م یوجه اشتراک بزرگ با هم دار ک ی لیو سو من

 کشاند.
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  ن یکنند. ا ی مرا رها نم ی لحظه  ی هستند که حت ییحس ها ،یشماني حماقت و پ د، یشک و تر ب،ی و غر ب يروز ها افكار عج نیا

 ام کرده اند. یسكوت زندان یو زبانم را بسته اند و در سردابه    ده يکش ر يا مرا به زنجحس ه

را گرفتم، بوق اول   یحام ی دهد، شماره  یکه شماره را نشان نم  ییبرنامه ها  نیاز ا یكیاز طرق  ی انتهار م يتصم ک یدر  روز ید

شده   رید  یکرده ام، هول کرده خواستم قطع کنم ول ی تیکه چه خر دمي خورد، بوق دوم و سوم هم، بوق چهارم که خورد، تازه فهم

در جوابش نگفتم و احمقانه فقط از    یزيکه گفت در گوشم است. چ  «ی د یياتصال را بر قرار کرده بود. هنوز »الو بفرما ی بود، حام

  ن یريش  یایرو  ک یاسمم را صدا زد انگار از   ی غرق بودم که وقت شیصدا دن يلذت بردم. آن قدر در لذت شن شیفتن هاالو گ یصدا

 شدم. ده يکش رون يب

 ؟ ییصبا تو-

 زند.  یبلندش هنوز هم در گوشم زنگ م  پوزخند 

 انگار با خودش بود که گفت:   آرام،

 خودشه، صباست.-

  تمیخر دميآوردم و تماس را قطع کردم. آن موقع بود که فهم نیيگوشم پا  ری را از ز یلرزان گوش  ییو دست پاچه با دست ها هول

 چقدر فاجعه بار است. 

شده   د،یکه نبا  یاست، کار از کار گذشت، کار  دهیفا  یدانستم ب  یخب م یدر آوردم ول   یکارت را هم از گوش  م ياز ترس س  روز ید

 بود.  

 مرا شناخت! او

  ستيل  کیاست فقط  یراحت است، کاف  ش یموضوع برا نیا دن يهستم. البته فهم ی در دوب  دهيکرده و فهم  دايرا هم پ میجا د یشا

 که مطمئنم انجام داده.   یکار  ند،يو نام مرا بب   رديآن روز بگ  ی از پرواز ها

نشستم و با کنترل روشنش   ونیزیتلو  یجلو ی راحت ی کاناپه   یآمدم. به سالن رفتم و رو  رون يفكر ها را پس زدم و از تراس ب نیا

و   ده يعمارت پر کش ی ذهنم آن جا نبود، ذهنم به سو  یول  دم ید ی شد را م ی پخش م ون یزیکه از تلو  یکره ا لم يکردم. داشتم ف

آقا    ه،يحافظ، هان ،یك يشد، دلتنگ عمو حامد، زن عمو ن رميبانگ یروز ها گر ن یبود که ا  ییااز حس ه یكیهم  ی رفته بود. دل تنگ 

 هم بودم.  ني حس ر يو سبحان و ام یدلتنگ حام  یبزرگ و خاتون، حت 
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کرده بودم وادارم کرد که از جا بلند   شی اپن رها ی که رو لم یزنگ موبا ی آشنا یصدا دم، یاز جا پر ده يترس   لیزنگ موبا یصدا با

شدم.   رهيناشناس خ  یندادن به شماره   جواب دادن و  ی برا د یرا برداشتم، با ترد لم یشوم. بلند شدم و به سمت اپن رفتم و موبا

 زند.  یاست که زنگ م  یگفت: حام ی و م د يکوب ی ام م نهيس  یقلبم محكم خودش را به قفسه  

آمد. با   م یبرا ی اميبودم که پ امدهيناشناس در ن ی شماره  نیآن قدر زنگ خورد که قطع شد و هنوز از شوک تماس ا یگوش 

فقط به   یپلک زدن  چيه ی رفت که چگونه نفس بكشم، ب ادم یرا باز کردم و بعد... و بعد  ام يلبم را گاز گرفتم و پ د یاضطراب و ترد

داشته باشم؟ شوکه و مبهوت    یچه حس  د یدانستم االن با ی نم یشدم. حت ره يآن خ ی ونقش بسته بر ر  اميو پ ی گوش  ی صفحه 

 ؟داشته باشم د یبا  یباشم؟ ناباور باشم؟ بترسم؟ چه حس

  یکنه، باش  یم  ی که توش زندگ یساختمون  ی جلو یکه فردا ساعت نه صبح تو کافه ساحل دوارم يام"را خواندم:  ام يپ گریدور د کی

 ".یبا هم برخورد کنم که دوست نداشته باش  یی وگرنه ممكنه جا

مرا مطمئن کرد که   ید یلحن تهد  نیخب ا یاست ول ی از چه کس اميمكرد. ننوشته بود که پ یته دلم را خال امينهفته در پ د یتهد 

  م یدايقدر زود پ نیانتظار نداشتم ا قتاًي خب حق یول  د يفهم ی زود م ای ریبود که د  ی زيچ نیکجاست. ا  میجا دهياست. او فهم یحام

 اپن گذاشتم و به سالن برگشتم.   یرا بدون جواب دادن رو   یبود، گوش  ب يهم عج م خود ی که برا  یکند. با خونسرد 

 نبود.  لیاز آمدن سو ی داند و هنوز خبر  یشب را نشان م م يهشت و ن شیبه ساعت کردم، عقربه ها ینگاه

فكر کنم که فردا   نیکردم به ا ی خاموشش زل زدم و سع ی را خاموش کردم و به صفحه   ونی زیآزار دهنده بود، تلو  ونی زیتلو یصدا

 کند؟ عكس العملش چه خواهد بود؟    یکار م   یچ یخواهد افتاد؟ حام یچه اتفاق

که در فقط با اثر    نیا ی آور ادیبا  یول  دمیکه ضربان گرفته بود از جا پر   ی باز شدن در آمد، با قلب یفكر ها بودم که صدا  نيهم در

ز دستش  داشت ا  فشي که ک  یو نوشابه، در حال  تزايبا دو جعبه پ لیزود به حال قبل برگشتم. سو یلي شود خ ی باز م لیانگشت سو

 آن گذاشت. ی افتاد به سمت اپن رفت و جعبه ها را رو یم

 ت؟ يعصبان ن یکردن ا ی خال یبرا  لیکوتاه تر از سو ی واریبودم و چه د یعصبان

 چه وقت اومدنه؟  نیا-

 رفت.  ی که از صبح داشت، چشم غره ا یسمتم برگشت و با دلخور  به

 کار ها رو انجام بدم.   یدست تنها همه   د یتو خونه، اون وقت من با ی ن يش  یم  گه،یتوئه د  ريتقص -

 .دمياپن را جلو کش یرو  ی تزايداغ پ  یسمتش رفتم و با نوک انگشت جعبه   به

 ؟ یکرد   یکار م یچ  نیبهت کمک کنم، اصالً قبل از ا شهيمن هم ست يقرار ن-
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 شدم.  ره يفته اش خگود ر  یهم فشردم و منتظر به صورت خسته و چشم ها یرا رو  میها لب

 . د يکش قيعم ی هم گذاشت و پوف ی رو یا  هي انڽرا  شیو چشم ها  د ياش کش ختهیکوتاه و بهم ر ی در مو ها یدست

 االن که هنوز شروع نشده، تموم کن.   ن يبحث رو هم نیا-

را    تزايپ ینشست، جعبه   زيو پشت م  د ي را کش ی چوب ی را برداشت و به آشپز خانه رفت، صندل شی تزايپ یرا گفت و جعبه   نیا

 گذاشت و درش را باز کرد و مشغول خوردن شد. ز يم ی رو

نشستم    زيپشت م ل یسو یرا برداشتم و رو به رو   میتزايپ ی دماغم زد، من هم دست به کار شدم و جعبه  ر یکه ز  تزايخوش پ یبو

با   اميام را کردم که به آن پ یمشغول خوردن شدم و تمام سع م،یتزايپ ی کردن سس رو  یام بعد از خال شه يو طبق عادت هم

 ناشناس فكر نكنم.  یشماره 

شده بود،   رهيخ ش یتزايبرش پ ن یمتفكر که به آخر ل یرا در سطل آشغال انداختم و به اتاق رفتم تا سو  تزايپ ی از غذا، جعبه  بعد 

 . رديسكوت پر از فكرش بگ  نیاز ا یا جه ينت

به سقف   یكی سرم گذاشتم و مثل جغد در تار ریدستم را ز  ک یبرد،  ی. خوابم نم دميتخت دراز کش ی را خاموش کردم و رو المپ

 رفتن و نرفتن فكر کردم.  ی برا مم يزل زدم و به تصم

 شود؟  یخواهد داشت؟ اگر نروم چه م   ی چه برخورد ی بروم حام اگر

  م یسوال ها ی برا ی که جواب  نیخسته شدند و بدون ا م یدو سوال فكر کردم که چشم ها نیبه جواب ا ی كیرقدر در سكوت و تا آن

 !یو نگران  شیآشفته و پر از تشو یکنم به خواب رفتم، خواب  دايپ

تر به وحشتم    ش يبه اطراف نگاه کردم، در باز بالكن ب ده يو ترس  دمیوحشت زده از خواب پر ییدانم ساعت چند بود که با صدا ینم

به داخل بالكن کردم و با   یبه سمت بالكن رفتم و با ترس نگاه د يکوب  یکه از ترس محكم م  ی لرزان و با قلب یی دامن زد. با قدم ها

ام کم شده و   هي ز ترس اولارتفاع ا دن یسطح خنک بالكن گذاشتم، با د  ی لختم را رو  یکف پا ها ست،ين ی که کس  نیاز ا نانياطم

حالم بهتر از قبل شد   دم، يکش ه ی خنک را به ر  ی صبح بود، هوا ش ي. گرگ و مد یايتواند به سراغم ب ینم  یراحت شد که کس الميخ

طور باعث   ن یو ا  اورديرا در ن شیدر را بستم تا دوباره باد صدا ارب نی رفتم و ا رون ي از بالكن ب شي تر پ ی عاد ی و با ضربان قلب

 تم نشود. وحش

  م يپهلو و آن پهلو شدم و در آخر تصم نی ا یخوابم نبرد، کم یرا بستم ول  میو چشم ها  دميتخت برگشتم و دراز کش  یرو  دوباره 

 بردارم.  دنيخواب یگرفتم که دست از کوشش برا
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بر داشتم و روشنش کردم.   ی پا تخت یرا از رو یدادم، دستم را دراز کردم و گوش  ه ي و به تاج تخت تك دم يخودم را باال کش یکم

ام را از   ختهیبهم ر یو مو ها دم يکش یا ازه يحوصله خم ی صبح زده بود، ب م يکه ساعت را پنج و ن  دم یرا د شیصفحه نما یباال

گشتم که    ی لغزاندم. آن قدر در گوش  یگوش  شگریمختلف نما  یها كونیآ ی هدف انگشتم رو یصورتم به عقب دادم و ب یجلو

 ساعت هفت صبح شد.  

  یساعت بعد که خانه غرق سكوت شد، باالخره دست از سر گوش  ميداد و ن ی م ل یشدن سو دارياتاق خبر از ب رونيب ی و صدا سر

 حاصل کنم.   نانياطم ل یرفتم، نگاهم را دور تا دور خانه گرداندم تا از نبود سو رون يحال به هم زنم بر داشتم و از اتاق ب

کم تر شود و هم از   ی استرس لعنت نیتا هم ا رم يگرفتم دوش بگ  ميرفته، به اتاقم برگشتم و تصم  ل یمطمئن شدم که سو ی وقت

 . میايکسالت در ب

که اضطراب    ن یبد تر ا چ،يشد که ه یآب سپردم. هر لحظه که گذشت حالم بهتر از قبل نم یو تنم را به خنك ستادم یدوش ا ریز

 شد. ی بود و انگار تا مرا نكشد ول کن معامله نم ده يهم خرم را چسب یلعنت

 رفتم.  رون ي دور تنم، به ب دنشي چي دوش را بستم و حوله را از رختكن بر داشتم و تنم را خشک کردم و بعد از پ خسته

چه بپوشم، نداشتم. در   د یکه با  نیاز ا یا ده یا چيو درش را باز کردم، مردد به لباس ها نگاه کردم، ه  ستادم یکمد لباس ها ا  یجلو

انداختم و بعد   نیيتنم پا ی بر داشتم، حوله را از رو د يو سف  اهيس  ی را با هود اه يس  نيشلوار ج کیدست دراز کردم و    د یآخر با ترد

سرم   ینقش و نگار بود هم رو  یکه ساده و ب ر یحر اهيشال س  کی  دم، يرا هم پوش  ن يو شلوار ج  ی هود ر،ی لباس ز دنياز پوش 

رنگم بر   ییمويبالشت نرم و ل ی را از رو  یبه سمت تخت رفتم و گوش  اندازميهم ب ینگاه م ين یحت  نهیيآن که به آ ی انداختم و ب

 خی یکه آمده بود، قلبم وحشت زده به تب و تاب افتاد، با سر انگشتان  یاميپ دن یانداختم و با د شینما به صفحه  یداشتم. نگاه

 "نره  ادتیقرارمون "جمله مواجه شدم:  نی را باز مكردم و با ا  اميکرده پ

بود و   یاهيشد فقط س  دمیکه عا  یزي هم فشردم، تنها چ ی را رو میرا بستم و پلک ها میچشم ها صال يشدت ترس و است از

 .یاهيس 

 انداختم و آن را در تنم مرتب کردم.  ی هود بيرا در ج ی باز کردم و گوش  چشم

کار را با   ن یخواستم به خودم نشان بدهم که شجاعم و ا ی رفتم و سوار آسانسور شدم، م رون ي به ظاهر محكم از خانه ب یی قدم ها با

  یآمدم، الب رون يو از آن ب ستاد یزود ا ی ل يآسانسور انجام دادم. آسانسور خ ی ا شه ياز محافظ ش  میپا ر یبه ز م ينگاه کردن مستق

  اد یز یبزرگ و با واحد ها یکه ساختمان  نیچند نفر انگشت شمار در حال رفت و آمد بودند. با ا نهاخلوت بود و ت شهيمانند هم

 آمد. یآن چنان شلوغ نبود، از سكوتش خوشم م ی بود ول
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داد. قدم   ی م  یو به تنم حس تازگ د یوز ی م ایاز سمت در یخنك ميرفتم، نس  رونيمطمئن از ساختمان ب یی و با قدم ها  آهسته

ام  تم یکله شق د یو شا ی خونسرد کیبه دلم راه بدم،  ی ترس  چيآن که ه یرفتم، ب ابانيآن طرف خ یزنان به سمت کافه ساحل

 وجودم را احاطه کرده بود. 

جا   نیکرد، اگر سالم از ا دنيکش گاريدلم هوس س  ب يخوش قهوه و عود شامه ام را نوازش کرد. عج ی کافه را باز کردم، بو  در

  ، افتمیبدهم. نگاهم را دور تا دور کافه گرداندم و چند زوج در حال بگو و بخند را  زه یبه خودم جا گارينخ س  کی د یبروم شا رون يب

  ی محكم و ب  دنشیکه تنها و پشت به من نشسته بود، رفتم. قلبم از شوق د ی و به سمت تنها کس م به آن ها نگاه نكرد  یتوجه ا

  دميرا کش شیرو به رو ی اش نگاه کنم، صندل افهيآن که به ق یو ب  دميرس  زي. به م د يکوب یسوخته ام م  ی  نهيامان خودش را به س 

داشت، گرفتم و    یخوش  ی شد و بو ی که آب م  یقرمز رنگ   شمعقالب کردم و نگاه از  یا  شهيش  ز يم ی را رو  میو نشستم. دست ها

شد، ترس و   ره يچشمم خ شيپ ری بتپد، عقلم با دهن باز به تصو د یرفت با ادش یام   ی رنگ باخت، قلب لعنت ايسر بلند کردم. دن

 حاصل کنم.  نانيچشمم اطم شيپ ریبودن تصو یپلک زدم تا از واقع  ی زان، به سختو لر  دهیوحشت به تنم حمله کرد. رنگ پر

  نیچند  یش یاز نفرت و ته ر ز یلبر ییبود که با چشم ها ن يحس ريمطمئنم کرد که خودش است. ام ش، یو نفرت چشم ها نه يک

 کرد.  ی کنج لبش نگاهم م ی بلند و آشفته، با پوزخند  ییروزه و مو ها

 :  می و تنها توانستم بگو دم يخشک ترم کش ی خشكم را رو زبان

 تو؟! -

 تر شد.  ق يخورد و پوزخندش عم  نيچ شیچشم ها ی  گوشه

 ؟ یبود  گه ید  یكیمنتظر -

 و در صورتم لب زد:   د يجلو کش ی ا شه يش  ز يم ی را رو خودش 

   ؟ی منتظر حام د یشا-

 داد.   هي اش تك یو به صندل د يرا عقب کش خودش 

 اونه.  تتیبازم اولو  ی اون اوله، اون تو رو خرد کرد ول شهيجالبه! هم-

 گفتم.  ی در دفاع از خودم م  یزيتلخ و شكست خورده اش تا ته مغز و استخوانم را سوزاند. کاش جرعت داشتم و چ لحن

 و انتقام، لب زد:   نه ي از ک پر

 شه.  یتموم م  یی جا هی قصه  نیا-
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  ی و داد م د يکوب ی م وار یمغزم خودش را به در و د  یند. تمام بدنم از ترس فلج شده بود ولدست مشت شده اش ما  ی  رهيخ نگاهم

 زد: 

 فرار کن! فرار کن احمق!-

گذاشتم. تنم    زي م یرا لبه   میسفت کردم و دست ها ن يزم ی حسم را رو ی ب ی و پا ها  دميعقب کش یرا کم  ی آرام صندل یليخ

 . دمیلرز  یعرق بود و م  سيخ

 .د یدو شیدر چشم ها جنون

 کنم.   یقصه رو تموم م  نیامروز ا-

بدهم با تمام   یت يکرده بودم، اهم جادیکه ا یب يمه ی آن که به صدا ی را به عقب هل دادم و از جا بلند شدم، ب ی صندل ع یسر یليخ

او که با فاصله   یپا ی و صدا دم يشن یو اعتراض ها را م   داديداد و ب ی. صدادمیدو  رونينفر از کافه ب ن یسرعت، با تنه زدن به چند 

 کردم.  ی را برداشته و از دست او و جنونش، از دست خودم و حماقتم فرار م انم. جد یدو  یدنبالم م ی کم ی

  ری از ز اندازم،يب ینگاه م ين ی که به عقب حت ن یبدون ا ،یمكث  چيه یرفت و من ب ی نرم و داغ لب ساحل فرو م یدر شن ها  میپا

 با تمام توان، با تمام نفس. دم،یدو  ینگاه مبهوت مردم فقط م 

 پشت سر گذاشتم. ی توجه ی را با ب یها داد يها و داد و ب نيها رد شدم، بوق ماش  نيماش  ن يوار از ب وانه یاز سرم افتاده بود، د شال

 صبر کن! -

سپر   د،يچيممتد مانند ناقوس مرگ در گوشم پ یبكنم، بوق  ی آمد و قبل از آن که بتوانم کار نيحس ريام یوحشت زده  یصدا

خرد   ی و صدا د يچيوحشتناک در تنم پ  یمتر به عقب پرت شدم، درد نی به تنم برخورد کرد، چند  ادیبا قدرت و سرعت ز نيماش 

در سرم زنگ  زد، منگ   ی زيار دهنده قطع شدند، چآز ی موقع بود که صدا ها آن . تازه دميرا به وضوح شن  میشدن استخوان ها

 زد.   ی از آسفالت سفت و زمخت، حالم را بهم م ایدانم از بدن من بود  یتنم را که نم ر یز یسيبودم و خ

تهوع   ز يکه دورم را گرفته بود، همه چ یخون  دم، يشن یگفت و من نم ی که با وحشت م ییها ز يبه سمتم و چ ن يحس ريام دنیدو

 آور بود! 

  ی ام م یني ب ری کافور ز ی خون و بو ی دود و گوگرد، بو ی هم افتاد، بو ی رو  م یلجز را باال آوردم، چشم ها ی زيکردم و چ یا  سرفه

 خواص مرا در بر گرفته بود.   ی سبك کیدر تنم نبود و  یدرد  چيه گر یزد. حاال د

 بود:   ن یا دم، يکه شن ی زيچ نیآخر
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 زنگ بزنه به آمبوالنس!  یكی-

  ز يسوت ممتد به همه چ کیهزاران بار از پرده گوشم عبور کرد و بعد  ،یآشنا، در بک گراند وحشت و نگران  ی جمله با آن صدا نیا

 مرا در خود غرق کرد.  اهيس  ی خاتمه داد و گرداب

 شخص:  سوم

  ب يواقعاً که عج  یسوزان دب یگرما نیسرد اتاق در ا ینشست و در را باز کرد. وارد اتاق شد، فضا رهيدستگ  ی رو د یبا ترد دستش

را قورت   شی توانستند با حسرت نگاهش کنند. بغض گردو شده در گلو ی نم گریصبا د یبود که چشم ها نیا ی تر ول بيبود، عج 

 !  یلعنت د،يدست صبا گذاشت و باالخره اشكش چك ی ور  وکتیآنژ ی . دستش را روستادیداد و آرام جلو رفت و کنار تخت ا

 کرده بود؟ ه یگر  یبار ک  نیآخر

داشت   یقابل هضم بود. کاش توان و قدرت  شیکه به تنش وصل بودند، برا  یها م يکه صبا را محاصره کرده و س  ی ها توريمان دنید

  ی دستش را باال آورد و نوازش وار رو ی كی. آن د يکش ی م رون يو دهان صبا رفته بودند را ب ی نيکه به ب ی بد شكل یو شلنگ ها 

 .  د يبوذد، کش ازخم کنار لب صبا که به خاطر شلنگ ه

 داشت؟   ی ا دهیچه فا یول ختیدست صبا ر ی رو شیها اشک

 داشت؟   ی ا دهیبه خودش آمد چه فا ریآن قدر د ی وقت

هم   یرا محكم رو  سشيخ ی حرف ها پلک ها یو از شدت تلخ  د يچيدر گوشش پ یفارس   سيسل یدکتر با آن لهجه   ی ها حرف

 فشرد. 

  ک يشما چند قدم کوچ ماريب ی نخواهد شد. متاسفم ول جاد یمن هم ا ی نشده و طبق تجربه  جادی ا تش يتو وضع  یر ييتغ چي»ه

 است. « نهیگز  نیعضو بهتر یتر تا مرگ فاصه نداره. همون طور که قبالً گفتم اهدا  شيب

و از    رديدکتر را بگ   ی قه یخواست که بلند شود و  ی کامل گفت، چقدر دلش م  یحرف ها را در خونسرد  نیلحظه که دکتر ا آن

 زند؟   یحرف ها م نیباز هم از ا ند يمشت محكم درون صورتش بكوبد تا بب  ک یبلندش کند و  زيپشت م

اش   یشانيکند. خم شد و پ ف يتكل  نييتع ش یحق نداشت برا ی زد، کس ی با کمک دستگاه ها م  یحت ش یقلب صبا کوچولو  یوقت  تا

 .دند ی لرز  شیصبا سر خورد و شانه ها ی گونه ها  یبسته اش رو  ی پلک ها نياز ب شیصبا گذاشت، اشک ها یشانيپ یرا رو 

 گفت:   شیهق هق ها نيب
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شو داداش قربونت بره.   داريب ؟ یروزه که چشمات بسته ان، خسته نشد  ستيبسه، پا شو. ب  ی آخه؟ تنبل  یخواب ی پا شو، چقدر م-

 ... زمیشو عز داريشو، ب داريب

 شدن، رو به زوال رفت و بعد قطع شد.   داريب ی با هر التماسش برا شیصدا

  ريبودند. ام لي دخ  شیحال بد صبا نیبود، آن ها هم به همان اندازه در او آقا جان هم متنفر   یاز خودش متنفر بود، از حام چقدر

له اش کند،   شیمشت و لگد ها ریو بعد ز ند يخواست او را بب ی . چقدر دلش مد یند  گریبود، د دهي که رس  ی را از روز اول نيحس

 بدهد.  رونيب ی جور کیرا  فرتخشم و ن  نیدارد ا  اجيچقدر احت

صبا را   سيخ  ی کند، گونه   یرا نوازش م   ی تمام، انگار که دارد برگ گل  متیبا مال ستاد،یو راست ا د يصبا کش یشانياز پ یشانيپ

 خودش پاک کرد.   یو از اشک ها  د يدست کش

داد.    رونيو نفسش را لرزان ب د یحالش را بد تر کرد، لبش را گز یصبا زده بودند با دهن کج یچشم ها یکه رو   ییچسب ها بر

 آمد. یخوشش نم شیها هی وقت از گر چيزد تا اشكش فرو نچكد؛ صبا هتند تند پلک 

و   دهيسرمه کش اهيس  ی در هم و چشم ها  یکه به در خورد، به عقب برگشت. پرستار بلند قامت بود که با آن اخم ها یتقه ا  با

 بود.   ستادهیسردش در قاب در ا

 گفت:  ی ظيغل ی عرب به

 .ستيخوب ن  ماريب یوقته تموم شده آقا. حضورتون برا   یل يوقتتون خ-

رفت. از    روني که جان نداشت از اتاق ب ییدست صبا برداشت و با قدم ها  ی گفت و دستش را از رو «ی گرفته اش »باشه ا یصدا با

ذشت و از  از کنارشان گ ینگاه و حرف  ی روز همه منتظر پشت در نشسته بودند. ب ستيب نیآمد و مثل تمام ا  رونيبخش ب

او که مثل   دن یتک و توک افراد حاظر در محوطه گرداند و با د نيرفت. نگاهش را ب رون يب مارستانيساختمان حال به هم زن ب

 به لب بود، به طرفش رفت.  گاريمدت س  نیتمام ا

از   یکام طوالن ک یکه  ن یبعد از ا ی انداخته بود، نشست و آن موقع حام  هیسا ش یرو ی که نخل اطيح ی گوشه   مكتين یرو  کنارش 

  یچشم ها ی فرستاد. نگاهش را در صورت سبحان گرداند و رو رونيظاهر دودش را حلقه حلقه ب یگرفت و با آرامش گاريس 

 چشم گرفت.   یقرمزش مكث کرد و بعد با پوزخند 

  ی از رو ی تفاوت  یماسک ب  نیخورد او را بزند، آن قدر او را بزند که ا یو تا م  ردش يمشت بگ   ریسبحان دوست داشت که ز چقدر

 حرف زد.  یروز با حام ستيگرفت و باالخره بعد از ب ی سرد حام یصورتش کنار برود. نگاه از چشم ها

 .  یو خوش حال  یتونم حس کنم که چقدر راض  یم-
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 بدهد.   رونيدردش را ب یق ی به طر خواست یم دشان،ي چربش زد و محكم کش یو کم ده يژول یدر مو ها یچنگ 

 شد، نابودِ نابود!    ی خواست یطور که م  همون

 اش آن را خاموش کرد.   ی انداخت و با نوک کفش ورن نيزم  یرا رو  گارش يس  ی سوخته  لتر يتنها سكوت کرد و با آرامش ف یحام

کند. خشمش را با   ی خورد او را بزند و او را عصبان ی خواست تا م یتر شد و چقدر دلش م یسكوت عصبان نیسبحان از ا چقدر

 را محكم فشرد.  یسنگ  كمتين شیکنترل کرد و دست ها  یق ينفس عم

 .نيوضع و حالش هست نیتو و آقا جون مقصر ا  ؛ی ازش نمونده و تو مقصر ی زيچ گه ید-

 از دردش هم کمتر نشده بود.  ی کم یها را گفت و بلند شد، حت  نیا

رو    زيوفق مرادته گند بزنه و همه چ  زيهمه چ یکن  ی که حس م ییبه تمام معنا که فقط بلده تو لحظه ها احمق هی صبا احمقه، -

 خراب کند. 

 نوع رنجش خاص همراه بود، قلب سبحان را سست کرد.   کیکه با  ی حرف حام نیا

 : د يکه از پاسخ سوال داشت، پرس  یو با وحشت  د يبه عقب چرخ د یترد با

 ه؟ يمنظورت چ-

 سبحان زل زد.  د یپر شک و ترد یحالش در چشم ها  ینافذ و ب ی ها ی قد راست کرد، با آن مشك ش یبلند شد و جلو یحام

 نه اشتباه من و آقا جون.   نهيحس ريحماقت خودش و ام  جهي حماقتشه، نت  ی  جه ينت ده،ياون تخت خواب  یصبا اگه رو -

 . د يسبحان کوب ی اشاره اش را محكم به شانه  انگشت

 کس رو نداشت، چون تو رو هم همراه پدر و مادرش از دست داده بود.  چيو نفرت و عقده است چون ه  نهيک  صبا پر از-

 تا مغز و استخوان سبحان را سوزاند.  قت يحق نیبود و درد ا قت يحق یحام ی ها حرف

 وجدانت کم بشه. تا از بار عذاب  ینكن من رو مقصر نشون بد  یبا همان لحن سوزاننده و حق به جانب گفت: پس سع یحام

 داد.  ی زهر م ی دهانش تلخ بود، مزه   د،يلب خشک شده اش کش ی کوتاه عقب رفت. زبانش را رو ی قدم سبحان

 جان گفت:   یب ییصدا با
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داد،   اد یرو  نه ي . رفتن تو بود که به صبا کیمقصر ی و رفت  یولش کرد ی ليدل چيه ی که ب  یی. تویمن مقصر  ی تو هم به انداره -

 داد.  اد یانتقام رو 

  انيرا در م ی حام ی  قهی  یدانست ک ینم ی زد، حت ی م اد یگفت اوج گرفت و در آخر داشت فر یکه م  ی با هر کلمه ا شیصدا

 فشارد.   ی مشتش گرفته و م

 هستند، داد زد:   مارستانيکه وسط ب ن یتوجه به ا یرا تكان داد و با خشم ب  یحام

 تا اون موقع من الل بشم.   اري قانع کننده ب ل يدل  هی . هان؟ جواب بده ؟ی چرا ولش کرد-

 مارکش در دست سبحان بود، نشان نداد.   شرت يت  ی  قهیکه   نیاز بابت ا  ی عكس العمل چ يه یب یحام

 به نفعش بود.  نیاز او شده گفت: چون ا یی که جز  ی همان خونسرد با

سوخت، مرتب اسم   ی چند روز تو تخت افتاده بود و از تب م یرفت  یره وقت  ی نم ادمیبراش داشت؟ هنوز  ی رفتن تو چه سود-

  یچه سود  ره؟يرسوند که بخواد ازت انتقام بگ  یی که صبا را به جا نیداشت جز ا ی گفت. رفتن چه سود ی لب م ر یرو ز ی لعنت ی تو

 داشت؟  ی شه و قلبش هر لحظه ممكنه نزنه؟ هان؟ چه سود ی که نفساش داره قطع م  نیداشت جز ا

را   نيهم قاًيشود و او هم دق  ی تر م یلحظه به لحظه عصبان  یکه حام د ی سوخت. د ش یکه گلو د ير را آن قدر بلند پرس آخ ی  جمله

تر بسوزاند.  ش يرا ب ی کرد حام یآتش دلش بود. سع  ی رو یآب  د،يشعله کش ی حام یکه در چشم ها  یخواست. خشم یم

 و تمسخر زد.  ر يسر تا پا تحق یپوزخند 

 عذاب تا آخر عمر همراهته.  نیا ؟ یتون  یم  ،یعذاب وجدانت رو کم کن  ی تون ینم ی و اون بنداز ول ن یا ريتقص -

  دنیحمله و در یآماده   ی گرگ ه يگره کرده شب  یبهم فشرده و مشت ها  یبا دندان ها ی درست وسط خال زده بود چون حام انگار

 شد. 

 :  د یرکرد، غ  ی م  یکه تمام حرصش را سرشان خال یی دندان ها  انيم از

 ندارم.  یمن عذاب وجدان-

 کرد.   نیيسوزاند و بعد چند بار سرش را باال و پا ی که تا عمق وجودت را م یی کرد، از آن خنده ها ی تک خنده ا سبحان

 رو... نیخوب ا  ی لي! خودت خیچرا مقصر-

افتاده بود و   ن يزم ی رو د،یايبه سمتش حمله کرد و تا به خودش ب یوحش  یمانند گرگ  ی. حامد یفعل جمله اش را بگو نتوانست

بار دوم باال رفت و سبحان زود به خودش   ی برا یگونه اش نشست. دست حام  یمشت رو  نياش نشسته بود، اول نهيس  یرو  یحام
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را از دست داد و به عقب  که انتظارش را نداشت تعادلش   یبه عقب هل داد. حام رارا گرفت و او   یحام ی آمد و مشت گره کرده 

بود. دو مرد گنده مانند   ییکه از سر عقده گشا ییشد سر آغاز دعوا نی محكم تر داد و ا ی را با مشت  ی پرت شد. جواب مشت حام

 زدند.  ی را کتک م گریهم افتاده و تا سر حد مرگ هم د  یرو  مارستانيب اطيکوچک وسط ح ی بچه ها

  یکدام به خودشان زحمت چيخدا ه یکردند. محض رضا ی ا بهت و تعجب فقط نگاه مبودند ب اطيکه در ح یی و توک آدم ها تک

 و آن ها را از هم جدا کنند.   ند یايدادند تا جلو ب ینم

  یدعوا بودند، نگاهش رو   یکه مشغول تماشا  یتيجمع دن یآمده بود، با د رونيب مارستانيکه به دنبال سبحان از ساختمان ب حافظ 

نگاهشان  ند یايکه کم مانده بود از حدقه در ب یی خوردند، ثابت ماند و با چشم ها ی غلت م نيزم ی که رو   ییآشنا اريدو نفر بس

 کرد.  

و سبحان را که تا حد    ی. به زحمت حامد یدو اطيآمد و به وسط ح نیي پله ها پا یزود به خودش آمد و با حالت دو از رو  یليخ

 .  را زده بودند از هم جدا کرد گریمرگ هم د

کاوشگر   یاز چشم ها یخال ی بردشان و آن وقت در فضا نگ يعرق بود. حافظ به پارک سيزند و تنشان خ یدو نفس نفس م هر

 کرد.  ی را سرشان خال تشيو عصبان ستادیا شانیجلو

 زده به سرتون؟   د؟یشد  وونهی چتون شده؟ د-

 آرام تر شود.    ی تا کم د يکش ق يرا به کمرش زد و چند نفس عم دستش

 گفت:   ی کرد، به آرام ی م داديدر آن ب   یکه خستگ  ییصدا با

که فقط به تار مو    دهيخانواده االن اون قدر از هم پاش  د؟يو نگاه پر نفرت بهم پرتاب کن  د یمثله بچه ها بهم بپر  د یخوا یم  ی تا ک-

 .  د يبنده پس بس کن

 انداخت.  نیيسرش را پا یبر انداز کرد و با پوزخند  نگفت و فقط حافظ را با نگاه اعصاب خرد کنش ی زيچ یحام

 تخس گفت:   ی انداخت و مانند بچه ها یبه حام  ینگاه م يلباسش پاک کرد و با نفرت ن نيلبش را با آست ی خون گوشه  سبحان

 . هيحام ر يها تقص نیا یو همه  -

 کرد.  یدست  شيحافظ پ ی ول  د یبگو یز يدهان باز کرد که چ یحام

 .  د یبهم نپر  کيکوچ  ی. مثله بچه هاد يبس کن-

 هم بودند.   س يسرخش خ یبازشان کرد، چشم ها یهم فشرد و وقت ی را محكم رو شیها پلک
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 داد، گفت:   یم  یدلتنگ  ی که بو  ییتكان خورد. با صدا شیگلو بيرا قورت داد و س  بغضش

زنه و اون وقت شما   ی بش با کمک دستگاه مکنه، قل ی وقت چشم باز نم چ يه گهیگه د   یو دکترش م  دهيصبا رو اون تخت خواب-

 . نيمشغول کتک زدن هم هست كشيکوچ  یدو تا مثله بچه ها

 داد.  رون يکبودش به عقب هل داد و نفسش را حسرت آلود ب یشانيپ ی را از رو شیعقب رفت و مو ها ی قدم سبحان

  ی شد. اگه بر نم ینم ی طور نیذاشت ا یو انتقام ساخت. اگه تنهاش نم  نهيآدم پر از ک  هی اون با رفتنش از صبا  ه، يحام ره يتقص -

 اومد اون حالش خوب بود.  ی شد، اگه نم ی نم یطور  نیگشت ا

  ی خنده ها ان ي. مد يچك یگونه اش م  ی. خون قطره قطره از رود یرا از دست داده خند  ز يکه همه چ ی ا  وانهیمثل د د،یخند  یحام

 . ختيگونه اش در آم ی شد و با خون رو ریسراز شیاناگهان اشک از چشم ه شیانتها یب

 . ختیر یصدا اشک م  یآزار دهنده اش قطع شده بود و داشت ب یشده بودند که خنده   ره يو سبحان با شوک به او خ حافظ 

 نشوند. ینه آن قدر آرام که کس یرا زمزمه  کرد ول  یی ها زيلب چ ریز

اون خرابش کرد، صبا   ی رو درست کنم ول زي و همه چ ام يرو درست کنم. آقا جون ازم خواست که ب زي من اومدم که همه چ-

 کنه.  یرو خراب م  زيهمه چ شهيهم

خارج شود حافظ و سبحان با   نگيکه از پارک یرفت. تا وقت  رونيب نگ يتند از پارک ییها را گفت و پشت کرد و با قدم ها نیا

 شدند. رهيرفتنش خ  ريشوک و تعجب فقط به مس

 : د يبود که زود تر به خودش آمد. مبهوت و ناباور انگار از خودش پرس  یکس حافظ 

 کرد؟    هی اون گر-

 .د يگنج  ی اش نم له ياصالً در مخ یحام ختن یبود، اشک ر ده یرا ند  ی حام ختنیر اشک

 و حواسش را معطوف او کرد که پر نفرت لب زد:   د يچيسبحان در گوشش پ یپر صدا پوزخند 

 ود. ب لمشيف-

 رفت.   رونيب نگي را به حافظ بدهد، از پارک زيکه حافظ فرصت گفتن چ  نیرا گفت و قبالً از ا نیا سبحان

خسته و   ی فرمان گذاشت و چشم ها یرفت و درش را باز کرد و نشست. سرش را رو  نشيبه سمت ماش  یبا خستگ  حافظ 

 هم گذاشت.  ی سوزانش را رو



 بودی مرز نا

235 
 

 روز ها گمش کرده بود!   نیکه ا ی به آرامش داشت، آرامش ازين

 اوضاع بود؟   ن یمقصر ا ی با رفتنش خانواده را از هم پاشانده بود و همه را با هم دشمن کرده بود. چه کس صبا

 است؟   ی هم دارد که مقصر چه کس ی تيزد که اهم بيدر درونش نه  یزيچ

که    فشي نرم و لط یبا آن صدا گر یرا باز کند و بار د ش یکه چشم ها نی ت، اداشت خوب شدن صبا اس   تيکه االن اهم  یزيچ تنها

 برد، حرف بزند.   ی آدم را به خلسه م

او   د يخودش بود که آن قدر از صبا دور شد که نفهم ريکرد، تقص  ی صبا را سرزنش م ی خودش بود که ه نیاز مقصر یك ی! یلعنت

 کند.   ی چه کار م

توانست   ی. کاش م رديگ  یوجه ممكن انتقام م  نیبه بد تر شهيبود، صبا هم شیها یها و سرد  یتفاوت  ی حال و روز تاوان ب نیا

 از اشتباهاتش را انجام ندهد.  یليزمان را به عقب برگرداند و خ

صفحه هم   ی رو دایاسم آ یداشبورد برداشت، حت یرا از رو  یفرمان بلند کرد و گوش   یسرش را از رو  ی زنگ گوش  یصدا با

 گوشش گرفت.  ی را پا یو گوش   د يسبز رنگ را کش ی  رهیلبش بكارد. دا  یجان رو  ی هر چند ب ی نتوانست لبخند 

 سالم. -

 توانست آرامش کند.   ی بود که م ییحال از معدود مسكن ها نیبا ا ی مغموم بود ول دایآ یصدا

 گرفته و خش دار بود، جوابش را داد:   شه يکه مثل هم یصدا با

 سالم. -

 حالش چطوره؟ -

 !  یشگ يسوال هم همان

 که قرار است بدهد! ی شگ يالبته همان جواب هم و

 .د يکوب  ی و سرش را به صندل د يدرد ناکش کش  یشانيبه پ یدست

 مدت. نینكرده، مثل تمام ا یفرق  چيه-

 آمد و پشت بندش گفت:   دایآ  دنيآه کش یصدا
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 دونم، مطمئنم.  یشه، من م یاش، حالش خوب م نگران نب-

 داشت.  ازين دایآ  یدادن ها ی واه د يام نینگفت و فقط گوش داد، به ا یزيچ حافظ 

 نداشت. تيواقع  ی هم خنده اش رنگ و بو یاز پشت گوش  یکرد، حت یکوچك ی خنده  دایآ

 ؟ی بهش بگ  یچ مون یياز آشنا ی خوا ی م اد يصبا به هوش ب-

 لبش نشست.  یرو  ی صبا چشم باز کند، دل حافظ غنج رفت و لبخند  د یکه شا ن یفكر ا از

 دونم، هنوز بهش فكر نكردم.  ینم-

 بود.  ی عالقه ام به صبا کاف یاون مدت کم برا  یمن و صبا کوتاه مدت بود ول ییآشنا-

 تر شد و گفت:    ق يلب حافظ عم ی رو لبخند 

 دونم.   یم-

حافظ تماس را قطع و   یبود که وقت  نیريآن قدر ش  شیگفت، حرف ها  ندهیفاقات خوب آحرف زد، از به هوش آمدن صبا و ات  دایآ

رفت،   مارستانيب اط يآمد و به ح رون يب  نيبود. از ماش  دایآ ونیرا مد  ن یداشت و ا ی بهتر ی  ه يهل داد، روح بشيرا در ج یگوش 

کبود و   ی  افه يبود، لباس پاره و ق گاريکه در حال دود کردن س  د ید  مكتين ی رو شستههمان نخل ن ر یز شهيرا مانند هم یحام

 توجه به همه بود.   یاو ب  ی کرد ول  یاش توجه همه را جلب م یزخم

 را نداشت.   گرید ی دعوا  کی  یحوصله  ست،ياطراف ن نیبه تاسف تكان داد و خدا را شكر کرد که سبحان ا یسر حافظ 

استراحت به خانه ببرد. به ساختمان  یگرفت اول خاتون و آقا جان را برا  ميصمت  ی صحبت کند ول  یخواست برود و با حام یم

با چشم   شه ينشسته بودند و خاتون مانند هم مارستانيسفت ب یها  یصندل ی که رو د یرفت، خاتون و آقا جان را د مارستانيب

 به اشک نشسته مشغول قرآن خواندن بود.   ییها

آقا جان که    ی شانه  یمرتبشان کرد. آرام به سمتشان رفت و دستش را رو  یو کم  د ياش کش خته یبه هم ر  یداخل مو ها یدست

 زل زده، گذاشت.  ش یرو به رو وار یساکت و صامت به د

 چشم نگاهش کرد.  یجان نگاه از گوشه   آقا

 ؟ یاستراحت کن كم یخونه  م یآقا جون بر-

 ه بود، بلند شد: مداوم خش برداشته و گرفت  ی آقا جان که از حرف نزدن ها یصدا
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 نه بابا جان. -

 کرد.  یاز کالفگ  ینوچ حافظ 

 شه.  ی که نم ی طور نیا-

 خواند، اشاره کرد.  یحال قرآن م ی ب دهیپر یخاتون که با رنگ و رو  به

 . مارستانيب ارمتونيخودم م د، ياستراحت کن كم ینگاه خاتون رنگ به روش نمونده، -

 پلک زد و با صداقت اضافه کرد:  یطوالن

 دم.  ی قول م-

اش بلند شد. با بلند شدنش خاتون   ی منبت کار یبه کمک عصا  یحرف چي ه ینگاه کرد و بعد ب  شیدر چشم ها  هيجان چند ثان آقا

 سر بلند کرده و نگاهشان کرد.

 خورم. ی جا تكون نم ن یمن از ا-

گه چرا   ی نم ادي. صبا به هوش بییاي که از پا در م  یطور  نیمادر من، ا ی استراحت کن كمیبرمت  ی گفت: م  متیبا مال حافظ 

 شده؟  فيهمه الغر و ضع نیخاتون من ا

 .د یلرز شیخاتون حلقه زد و لب ها یآوردن اسم صبا، اشک در چشم ها با

 مادر قربونش بره. -

و هم قدم با   گذاشت ف يرا گفت و خواست بلند شود که حافظ دستش را گرفت و کمكش کرد. خاتون قرآن کوچكش را در ک نیا

 به خانه ساکت شده و در افكار خودشان غرق بودند.   دنيآقا جان و حافظ به سمت در رفت. هر سه تا رس 

  ی طبقه  یرفت، سوار آسانسور شد و دکمه   یا  شهيپارک کرد و با خاتون و آقا جان به آسانسور ش   نگ يرا در پارک نيماش  حافظ 

شد. صبا چقدر از ارتفاع   ره يشد، خ یتر م  ش يکه هر لحظه ب شیپا  ر یارتفاع ز هفده را فشرد، آسانسور حرکت کرد و حافظ به

 .  دهيترس  ی شده، چقدره م  یآسانسور م  نیکه سوار ا رتوانست تصور کند هر با  یوحشت داشت، م 

 رفت.   رونيتلخ را کنار زد و از اسانسور ب یفكر ها  نیآسانسور ا ستادنیا با
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با   ل یسو یآشنا ی  افه يزود ق ی ليسكوت گرفته بودند هم پشت سرش آمدند، زنگ واحد را زد و خ  یو آقا جان که روزه   خاتون

 د یاوست، شا شيآمد، اگر او خبر داده بود که صبا پ ی خوشش نم لیاز سو اد یدر هم رفت، ز شیاخم ها د، یقرمز را د یچشم ها

 اتفاقات را گرفت.   نیا یشد جلو  یم

هم در را بست    لیتا آقا جان و خاتون وارد شوند و خودش پشت سرشان وارد شد. سو ستد یا ی گره کرده کنار م ی خم هاهمان ا با

سر بلند کرد و به کمک خاتون آمد و   ی كينشسته بودند، با ورودشان ن یی رایو پشت سرشان آمد. همه ساکت و مغموم در پذ 

 کنار حامد نشست.   رفت و  یآقا جان م نند،يکمكش کرد تا بنش

 تند به سمتش آمد.  یی حافظ بلند شد و با قدم ها دنیبه محض د هيهان

 عمو؟  یخوب-

 : د يپرس  ی د يبا نا ام هي گفت و هان  یحوصله »آره«ا  یب حافظ 

 تو وضعش نبود؟  یر ييتغ  چيه شه يبازم مثل هم-

جا بودنش در آمد،   نینه رفت، حرص حافظ از ااز کنارشان رد شد و به آشپز خا ل ینه تكان داد. سو یسرش را به نشانه   حافظ 

باال پرتش کند   ی به طبقه  یخواست با اردنگ   یدلش م  یل يجا پالس بود؟ خ نیخودش؟ چرا صبح تا شب ا یرفت خانه   یچرا نم

 جا نباشد. ن یا ی  قهيهر دق د یو بگو

 :  د يباز هم پرس  هيهان

 و سبحان هنوز همونجان؟ یحام-

 شد و گفت: آره، اون دو تا احمق همونجان.  یآن ها باز عصبان یباز  وانهید ی آور ادی با

  ی دونم دو تاشون چه هدف ی سبحان،  گفت: نم ایاست  ی حام یتر برا  شينداد ب صيکه حافظ تشخ ی و نگران  یبا ناراحت هيهان

 صبا؟  شيامروز هم نرفت پ  ی برن. حام یم  نيدارن خودشون رو از ب ی جور ن یدارن، ا

 را باال انداخت.باز سرش  حافظ 

 . وفتنيبه جون هم ب یفقط بلدن مثله خروس جنگ -

 :د يپرس   یو با نگران  د یرنگش پر هيهان

 شده؟   یچ-
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  گهی، تا سر حد مرگ هم دکردن   یداشتن دعوا م مارستانيب اطيگفت: وسط ح  یداد و با بد خلق   هيتك  وار یشانه اش را به د حافظ 

 رو کتک زدن. 

 تكان داد.  ه يصورت هان یگشاد شدند و با شوک به دهان حافظ چشم دوخت. حافظ دستش را جلو ه يهان یها چشم

 شن.  ینگو، نگران م هي به بق-

 »باشه« تكان بدهد. ی مبهوت فقط توانست سرش را به نشانه  هيهان

 رد شد و رو به جمع گفت:   هي از کنار هان حافظ 

 د؟یندار ی رم، کار یمن دارم م-

توانست    یبه سمت اتاقش قدم تند کرد. حافظ م ه يکه هان  د یبرود، د رونيکه ب نیرفت. قبل از ا  روني از خانه ب  همه یجواب منف با

  یسبحان؟ در آسانسور دکمه   ایزند   ی زنگ م یتوانست حدس بزند به حام  ینم ی خواهد زنگ بزند، ول ی حدس بزند که م

و سبحان نگذارد، البته که    هي هان یرابطه   ی رو ی ريو صبا تاث  یمدوار بود جدال حايچشم دوخت. ام نیيرا زد و به پا نگيپارک

رفت و بعد از پارک کردن   مارستانيتا ب یرفت و سوار شد. با سرعت کم  نيو او به سمت ماش  ستادیبود. آسانسور ا ی محال د يام

 رفت.   اط يبه ح مارستان،يب نگيدر پارک نيماش 

 سر و صدا رفت و کنارش نشست.   ی در دستش نبود. ب یگارينشسته بود و با کمال تعجب س  شیهنوز سر جا یحام

قابل تحمل بود. زخم   ر يخواست، غ ی بر م ی که از تن حام  یگاريس  یچشم نگاهش کرد. بو  ی از گوشه  ینشستن حافظ، حام با

 را فشرد.   قلب حافظ   ،یاز حام زيوضع رقت انگ  ن یا دنیخشک شده بود. د شان یکه خون رو شیها

 : د يگفت و بعد پرس  ی زد و بالفاصله صورتش از درد در هم رفت و »آخ« خفه ا  یشخند ين یحام

 شدم نه؟  زيترحم انگ  یليخ-

 جواب حافظ نماند، خودش جواب خودش را داد.  منتظر

 متكبر و مغرور ندارم.  ی به اون حام یشباهت چيسر و وضع داغون ه نیآره، با ا-

 .د يصورتش کش یدستش را رو   دو

 شد. یخوش حال م  یليحتماً خ د،ی د ی حالم رو م نیصبا اگه ا-

 گذاشت.  یدست حام ی و دستش را رو  د يکش یآه حافظ 



 بودی مرز نا

240 
 

 . یکن  ی اشتباه م-

 .د يکش  رونيآرام دستش را از دست حافظ ب یحام

 . هيمزخرف  زيکه عاشق شدم، عشق چ کنم از اولش اشتباه کردم ی وقت ها حس م ی اشتباه؟ بعض-

  ن يب مكتين یو پاکت را رو   د يکش رون يب گارينخ س  ک یو فندک را در آورد و   گاريکرد و پاکت س  نشي شلوار ج ب يرا در ج دستش

 کوتاه گرفت. یرا آتش زد و کام  گاريخودش و حافظ گذاشت. س 

 تر از اون حس خوبشه.  شياست عمو، عاشق نشو. دردسرش ب هي توص  هی  نیمزخزفه! ا یليخ-

داد، در   رون يزد و دودش را ب  گاريبه س  قيپک عم  ک یروشنش کرد. حافظ با لذت  ش یبرا ی از پاکت برداشت و حام یگاريس  حافظ 

 بود، گفت:    ره يخ گاريکه به دود س  یحال

 .  یگفت   رید  كمی-

 تلخ و پر تمسخر.  یخنده   کی د،یخند  یحام

 . یتو هم بدبخت شد پس -

 کرد.  ی جان یب ی خنده  حافظ 

 آره، بدبخت شدم. ه؛ياگه عاشق شدن بدبخت-

. دست دراز کرد تا پاکت را بردارد  د يکوب  شیکفش رو ی انداخت و با پنجه  نيزم یرا رو  لتريزد و ف گاريپک آخر را به س  یحام

 .د يکرد و پاکت را عقب کش یدست  شيحافظ پ ی ول

 . ید يکش گارياز بس س  یبس کن، خوت رو خفه کرد -

 ده.  ی بهم آرامش م هيچند ثان  یکه برا  ه یزيتنها چ گاريس -

 گذاشت و گفت:   بشيرا در ج گاريپاکت س  حافظ 

 تونه بهت آرامش بده.  ی هم هست که م یا  گهید  ه یهات داغون شدن. جا ه یر ی ده ول ی آره، آرامش بهت م-

 طرف و آن طرف هل داد.  نیرا به ا گاريس  لتريکرد و با نوک کفش ف را در هم قالب  ش یدستش ها یحام

 کجا؟ -
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 شه.  ی م بت ينص ی تر شي. مطمئن آرامش ب نشي صبا، برو بب شيپ-

 گفت:   یاني ع یدور انداخت و با ناتوان  ییرا به جا گاريس  لتر يف یحام

 تونم.  ینم-

 چرا؟-

 ترسم.   یم-

 را هضم کند. ی كی نیتوانست ا ینم د؟ي ترس  ی م ی حام د؟یبگو د یدانست چه با  ینم ی ول  د یبگو یز يدهان باز کرد که چ حافظ 

 داد.  رونيبا فشار نفسش را ب یحام

 دستگاه بهش وصله وحشت دارم.  یکل نم يکه بب  نیترسم. از ا ی اون تخت م ی صبا رو دن یاز د-

 گذاشت.  یدست حام  یبار دوم دستش را رو  یبرا حافظ 

 داره.  از يصبا به رفتنت ن ش،ينيبب ی بر د یبا ی ول-

 هل داد.  یبلند کرد و پشت کمرش گذاشت و کم یدست حام ی دستش را از رو بعد 

 بلند شو. -

 زل زد.  مارستانيوحشت به در ب  یو کم د یبا تر  ستاد،یبلند شد و ا یحام

 پس؟ برو.  ی هست یمعطل چ -

 سرش را به سمت او برگرداند. یحرف حافظ، حام نیا با

   ؟ی ايتو نم-

 کرد.  یانداخت و نوچ مكتيابرو باال داد، دو دستش را پشت ن حافظ 

 . یبهتره تنها بر-

  کی ی برا یروز حت   ستيب نیآرام به سمت ساختمان رفت. در ا یینگفت و با قدم ها ی زيچ ی ول د يرس  ی به نظر م ینا راض یحام

دانست صبا در کدام طبقه و کدام بخش    یحال م  نیبا ا یگذاشت که وارد شود ول ی بار هم وارد ساختمان نشده بود، ترس نم

 است. یبستر
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زد که نرود   ی را به سمت پله ها کشاند، قلبش زجه م شیرفت، پاها یم  ی اهيکه س  یی که به دوران افتاده بود و چشم ها یسر با

گذاشت که به حرف قلبش   ی گذشت و نم  یگوشش م ی دارد هزار بار از پرده   اجيگفت صبا به او احت  یحرف حافظ که م  ی ول

 گوش بدهد.  

 است، رفت.   ی بستر شیاز اتاق ها یكیدانست صبا در   ی که م ییدوم، جا  یکه بود از پله ها باال رفت و به طبقه   ی هر سخت به

 شناختش، گفت:   یکه انگار م  یرفت و پرستار شنياست به

 آقا؟   د یيبفرما-

 به هم خورد.  یدارو ها و الكل و مواد بهداشت یکه دلش از بو  د يکش  یقي گذاشت و نفس عم شني است ی دو دستش را رو یحام

 .نم يخوام صبا مهام رو بب یم-

 تو کماست؟ شون یکه ا د يدون  یم-

  یگره خورده تر از قبل شد. زبان شی. اخم هاد يکش ی دانست و از دانستش زجر م ی موضوع را م نیهم خوب ا  ی ليدانست، خ یم

 دونم. ی جان گفت: م ی و ب د ياش کش دهيخشك ی لب ها ی رو

دکتر   یها ممنوعه، ول  ماريطور ب نیکه مالقات ا نیاش را در هم گره زده بود، گفت: با ا ده يکش یکه انگشت ها ی در حال پرستار

 .د یايرو آزاد گذاشتن. همراهم ب ماريب ن یا یها ی مالقات

داد و   تیگان و زدن ماسک پرستار باالخره رضا دنيپشت سرش راه افتاد. پس از پوش  ی آمد و حام رونيب شنيپشت است از پرستار

 . ستادند یبود، برد. پشت در اتاق ا ده يکه صبا آسوده در آن خواب  یاو را به اتاق

 . د يتا حرف بزن د یوقت دار قهي اتاقشه، پونزده دق نیا-

کرد تا بفهماند که حرف پرستار را   نیيرا نداشته باشد فقط سرش را باال و پا یآن قدر بد بود که توان زدن حرف  یحام حال

که باز کردنش    یماند و در  یاو را تنها گذاشت. حام یگر ید ی حرف اضافه  چيه ی. پرستار انگار حال او را درک کرد که ب دهيفهم

 خواست.   یشجاعت م

که    نیبكشد و در را باز کند. او توان ا نیي را به پا رهيگذاشت که دستگ  ی وحشت نم ی گذاشت ول رهيدستگ  ی لرزانش را رو دست

 در باز کند را نداشت. 

  ره يخلوت پشت سرش انداخت و باز به در بسته خ یبه راهرو  یقدم به عقب برود، نگاه کیرا ول کند و   رهيباعث شد دستگ  د یترد

 شد. 
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حافظ   یصدا ی عقب رفت ول گر ید یاو خارج است. قدم ی کار از عهده  نی. اند ي توانست صبا را در آن حال و اوضاع بب ی او نم نه،

 . د يچيدر گوشش پ

را   ره يکه عقب رفته بود را جبران کند و دستگ   یبرگردد و دو قدم  شیجمله باعث شد، جان به پا ها   ن يداره« هم از ي»صبا بهت ن 

 .  رديبگ 

 قدم جلو تر رفت.    کیو در را باز کرد. در را هل داد و   د يکش نیيرا گرفت و آن را به پا ره يدستگ  ی د یترد چيه یب

و    ميار ها س خرو ریز ده یپر ی که با رنگ و رو ی في رنجور و ضع یصبا دن یو به صبا نگاه کرد. قلبش از د  ستادیچار چوب در ا در

. جلو تر رفت و  د ید  یاز اشک م ی را قاب گرفت و حاال صبا را پشت پرده ا شیبود، فشرده شد. اشک چشم ها دهيدستگاه خواب

رنگ و چشم    یصبا است که با صورت ب  نیتخت افتاده، ا ی صبا است که رو ن یکه ا کند توانست باور  ی. نم ستادیکنار تختش ا

 کند.  دارش يتواند ب  ی نم یز يکه چ  قيآن قدر عم  ده،يتخت خواب ی که بسته اش، رو ییها

  ی ضربان قلب صبا را در اتاق منعكس م ی که صدا  یتور ي. بوم بوم مانخت ی ر یگوشه در خود کز کرده و اشک م   کی  یحام قلب

که صبا را   نی داشت جز ا ده یچه فا نگه داشتن غرورش  خت، یر ی م ییابا چيه یب شیچكاند. اشک ها  ش یکرد، اشک را از چشم ها

 از او دور کند؟ 

دلش بهم فشرده شد، نفسش تنگ شد و دلش   وکت یاطراف آنژ ی کبود دن یدست صبا گذاشت. از د ی را بلند کرد و رو دستش

خم شد و   د، يچيپ یقلب صبا در اتاق م  ف يتر شده بود و هق هقش با ضربان ضع د یاش شد  هیکه گر  یمرگ خواست. در حال

 .د يترک  ی حال او م ن ی. دلش داشت از اد يدست را بوس   یکبود 

  ی بال رو سرت آورد. لعنت ن یشدم. عشق من ا یکاش عاشقت نم ،یشد  ی کاش عاشقم نم م،یشد  یوقت عاشق هم نم  چيکاش ه-

 ه؟ ي چه سرنوشت نیا

لحظه   کی  یاش را در ازا ی د زندگخواست، حاضر بو ینشان نداد. دلش مرگ م  یعكس العمل چي مدت ه  نیمانند تمام ا صبا

 صبا بدهد.   اهيس  یدوباره باز شدن چشم ها

دست    یاش را رو  یشانيزانو زد و پ مارستانيسرد ب یها یکاش   یتاب و تحمل وزن او را نداشت و دو ال شد، رو  گرید  شیها زانو

 .زدیبر رون ي ب هی گر ن یرا با ا شیخواست تمام درد ها ی. مستیوقفه گر ی صبا گذاشت و ب

که با مرگ دست و   ن ینه ا یبرد  ی لذت م ی و از زندگ  ید یخند  ی حالت خوب بود، م ،یتو زنده بود  م،یشد  ی اگه عاشق هم نم-

. چشمات رو باز کنم و من  رميم  یعذاب وجدان م نیمن با ا یبخشم صبا، اگه چشمات رو باز نكن ی . خودم رو نمیپنجه نرم کن

 رم.   ی م گه یبار د هی
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زهر   ی که مزه  ی شد و با خنده ا رهيصبا خ یبسته   ییصورتش پاک کرد. به چشم ها یرا از رو  شیکرد و اشک ها را بلند  سرش 

دم که از دستم راحت    یگردم. قول م   یبر نم گهیرم و د ی شو و اون موقع من م داري. ب ومدهيداد، گفت: عشق به من و تو ن یم

 ...گهیخورم که د یقسم م  نمونه،يکه ب  یعشق شوم نی. به قداست ایبش

شد.   ی کم تر م  شیخط ها یچشم دوخت که شكستگ  تور يقطع شد. شوکه به مان  د،يچيکه در اتاق پ ی با بوق بوق بلند  حرفش

 زند.  یطور از ترس و وحشت م  ن یقلب خودش است که ا یبوق بوق بلند و گوش کرن صدا نیکرد ا  یحس م

زانو زده و به   نيزم  ی زند و دکتر و پرستار ها را خبر کند. با شوک همان طور روتوانست داد ب ینم  یترس فلج شده بود، حت از

 ماند.  رهيصبا خ

 زود پر از پرستار و دکتر شد و دور صبا حلقه زدند.   ی لياتاق باز شد و اتاق خ در

 زد:  ادیفر یدکتر 

 زود.  د،یاريدستگاه شوک رو ب-

 کرد او را بلند کند.  یرا گرفت و سع ی حام یبازو  ر یز گریپرستار د ک ی. د یدو رونيب یپرستار

 . رونيب د یبر د،يجا باش  نیا د یآقا شما نبا-

بود، با   توريمان ی صاف رو ی خط ها یکه نگاهش حاال رو  ی . در حالد يکش رون يرا از دست پرستار ب ش یبلند شد و بازو یحام

 جا باشم. نیا د یگفت: من با  یروح یب یصدا

و به   ستادیاتاق ا یدر گوشه   یرا نداشت. حام یفرستادن حام  رونيت و پرستار فرصت متقاعد کردن و ببه پرستار گف ی زيچ دکتر 

  چيدکتر و پرستار ها را، او ه داد يو نه داد و ب د يشن ی اتاق را م ی شد. گوشش نه آالرم دستگاه ها رهيصبا خ ی بسته  یچشم ها

 گفت:  ی فقط با تمام وجود م و د ي شن یرا نم  اهويه  نیاز ا زيچ

 صبا.  یر يبم د یلطفاً! لطفاً نه. نبا-

 . دند يکوب ی م ی تلخ را در صورت حام  قتي حق ک یگذشت،  یسر صبا م  یباال تور يمان ی که از رو  یممتد   یخط ها ی ول

 زنه«  ی نم گریتموم شد. قلب صبا د زيشد، همه چ »تموم 

رفتن   د یخر شان، ینقش بست. کافه رفتن ها ش یرا بست و ناگهان تمام خاطراتش با صبا پشت پلک ها شیبا درد چشم ها یحام

خواست   ی. چقدر دلش مد يشن یصبا را به وضوح م  ی خنده ها یدرست کردنشان، صدا ک يک شان،یو خنده ها یشوخ شان،یها

 کتاب است.   نکه در سكوت مشغول خواند   ند يصبا را بب گریبار د کی
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 بود.   یزد و مقصر باز هم حام ی نم گریمانند. صبا قلبش د  یم  یباق  ایرو یحام  یها ا یا رفته بود روصب حاال

گونه   ی بسته اش راهش را باز کرد و رو یپلک ها ان ياشک از م د،يدم  یمرگ م  پور يش  ليو در گوشش عزرائ د يشن ی نم زيچ چيه

 .  د ياسالح نكرده اش غلط

زد و   یصبا م  ی  نه يس  ی قفسه   یاز عرق بود و دستگاه شوک را رو  سي خ ش یکه سر و رو د یرا باز کرد و دکتر را د شیها چشم

 گفت:   ی مدام به پرستار م

 ولتاژ رو ببر باال تر، باال تر، باال تر! -

در نظر   شی عشق برا که یانیبود که عاشقش بود، پا یقلب انیپا یکه به نشانه    یصاف ی خط ها ینگاهش را برگرداند رو  یحام

 او هم بودند.  انیصاف پا یخط ها ن یگرفته بود. ا

 شد... تمام

  ی رو ید يباز گرداند، نگاهش با نا ام شیدست از تالش برداشت و دستگاه شوک را سر جا  د،يچك یم  شیکه عرق از سر ورو دکتر 

با بوق بوق   یول   د یبگو یز يبرگشت. دهان باز کرد که چ یحام ی رو یماند. اتاق ساکت شد و نگاه دکتر با دل سوز رهيخ توريمان

 شكسته بودند.   گر یبار د شیچشم دوختند که خط ها ی تور يشده به مان خكوبيم شانیهمه سر جا تور يدوباره مان

  یبود، بتهوون هم به پا یحام ی گوش ها  ی برا ی قيموس   نیو گوش نواز تر  نیتر  بایز د،يچ يپ یکه در اتاق م ی بوم بوم آرام یصدا

 .  د يرس  ی نم ی قيموس  نیا

  شیلرزند. زانو ها یصبا م  ی که پلک ها د ی و د  ستادیکنار تخت ا یحام د، يسست جلو تر رفت و دکتر کنار کش ییبا قدم ها یحام

  ی سرد اتاق گذاشت و سجده  یکاش   یاش را رو  یشانينشست، پ نيزم ی رو  ی و طاقت از کف دادند و حام اورند ينتوانستند تاب ب

 شكر به جا آورد.  

تجربه کرده بود، سال ها زمان الزم داشت،   قه ي چهار دق نیکه در ا ییها ز يهضم چ یصبا را به او برگردانده بود. برا گریبار د خدا

 سال زمان!  یسال ها

بود،   د يبه او بخش گریرا بار د شیاز معجزه نداشت. خدا صبا یکه اتفاق افتاده بود دست کم  یزيکرد، چ   یر مخدا را شك مدام

که بهتر بود از جا بلند شد و پرستار بد خلق به   ی . با حالشیدر رگ ها  یشد و جار ن يكوتيفكر ها ن نیزد. ا ی قلبش هنوز هم م

 را گرفت. ش یسمتش آمد و بازو

 . رونيب د یبهتره بر د،يجا باش  نین ااال د یآقا شما نبا-
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صبا، قلبش   یپلک ها دنیلرز یآور   ادیشود. با  شیها نه یرفت و گذاشت دکتر مشغول معا رونياز اتاق ب ی مخالفت چ يه یب یحام

 لبش نشست.   ی جان رو یب  یو لبخند  د یلرز یاز خوش 

که   یبلند شد و به سمتش قدم تند کرد. به حام مكتين ی او از رو دنیکه به محض د  د یآمد، حافظ را د رونيساختمان که ب از

 بود.  اورده يگان سبز رنگ را هم در ن  یو سر و وضع آشفته تر از قبلش کرد، حت  یبه حام ینگاه یبا نگران د،يرس 

 :د یجان کند تا بگو حافظ 

 شد؟ یچ-

 گان پاره شد و آن را از تنش در آورد.   ،د يگان را گرفت و کش یحام

 نزد.  گهید هو یبش قل-

 به او زل زد.   تيو مثل م د یپر ش یکه حافظ رنگ از رو  د یپله ها نشست. د ی رو

دوباره شكسته شدند.   توريمان  یرو  یخط ها هو یکه دکتر دست از تالش برداشت   یزد و درست وقت  یقلبش نم قه يسه چهار دق-

 لرزن.  یکه پلک هاش م   دم ید ام يخواستم ب ی م ی وقت

را با   یبود درد و خوش  شیلب ها یکه رو   یکه نفس حافظ باال آمد. لبخند   د یچشمش راه گرفت. د ی از سر شوق از گوشه  یاشك

 هم داشت. 

 شن.  یزود دوباره چشماش باز م  ی ليزنه، خ یحاال حالش خوبه، قلبش دوباره م یبود. ول ميزندگ یتحربه    نیبد تر-

 . گذاشت ی حام یشانه   ی دست لرزانش را رو حافظ 

 . رميبرات بگ  وهيآب م  هی رم  یفشارت افتاده، م-

گرفت و به سرعت    یا وه ي رفت و آب م ابانيشاپ آن طرف خ یبلند دور شد و به کاف یی تكان داد و حافظ با قدم ها  یسر یحام

 برگشت.

نشسته بود. حافظ به سمتش رفت و پاکت آب انار را به دستش داد و   مارستانيساختمان ب یاول جلو یپله   یهنوز رو  یحام

 از آن را بخورد.   یکمكش کرد که جرعه ا 

  یبرد. حت ی م شي پ ستادن یلرزاند و قلبش را تا سر حد ا ی بود تن او را هم م ده یکه د  یز يداد، چ یو حال بدش حق م  ی حام به

و تنها توانسته بود تماشا کند،   ستادهیهمان جا ا ی را نزده بود و حام یا  قهي فكر کند. قلب صبا چند دق یبه حرف حام د يترس  یم

 به آن ها برگرداند. گری. خدا لطف کرد که صبا را بار ددهآم یاز دستش بر نم  یکار  نیجز ا
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کرده اش را گرفت و کمكش کرد تا بلند   خ یکرد بلند شود و حافظ دست  ی از آب انار خورد و بعد آن را عقب زد، سع ی کم یحام

 . ند يبب شی را در چشم ها  یشاد یتوانست رگه ها ی برگشته بود و م یشود. رنگ به صورت حام

 ؟ یر  یکجا م -

 برم داخل، از دکتر صبا حالش رو بپرسم.  د یبا-

 ماگ را در دست فشرد. حافظ 

 . یتو که تازه اون تو بود ی ول-

 گفت:    یبا کله شق یحام

 . نميجا بش نیتونم ا ی بپرسم، نم د یبازم با ی ول-

 گرفت.  ی تكان داد و ماگ را به سمت حام  یسر د،ی د هوده يکه تالش را ب حافظ 

 آب انار رو بخور، رنگ به روت نمونده.  نیقبلش ا  یول م یر ی باشه با هم م-

 کرد.   یل خنده ا با حرفش موافق بود و آب انار را از دست حافظ گرفت و مشغول خوردندش شد. خوش حا یحام

 هات مثله مامان بزرگاست. ینگران-

 رفت.  یچشم به حام یاز گوشه   ییکه نگاهش به جلو بود، چشم ها ی در حال حافظ 

 . یکن  یشوخ یتون  ی خوش حالم که حال صبا اون قدر خوب شده که م-

  الشياز صبا خ ،ی حال حام نیا دن یبراق تر از قبل. با د شیتر شد و چشم ها  قيلبش عم ینگفت و تنها لبخند رو  ی زيچ یحام

 راحت شده بود و آرامش خاطر داشت. 

 . یگفت  یاون طور یمدل خبر دادنت. جون از تنم رفت وقت   نیا ای ی من رو هم کشت-

 و.ر   نشونی طور معجزه وار تر ني رو تجربه کردم و هم ميزندگ ی لحظه ها  میاز تو نداشت، بد تر یمنم حالم دسته کم-

 گذشت.  ريبا آرامش خاطر گفت: خدا رو شكر که به خ حافظ 

 لب زمزمه کرد:  ریهم ز  یحام

 خدا رو شكر. -
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حال   نی راه گرفته بود و با ا شیها قهي آمد. عرق از شق رونيکه از اتاق ب دند یدکتر را د  دند،يدوم که رس   یطبقه   ی راهرو به

 لبش بود.  ی رو  یلبخند 

 . اديداره به هوش م  ماريگم، ب ی م ک یتبر-

 ****** 

 : صبا

که در اتاق بود،    یو آزار دهنده بود. همهمه ا  د يتاب  یم  میداد. آفتاب پشت پلک ها ی آهن م یخشک بود، تلخ بود و مزه   دهانم

 باعث شد که دست از خواب بكشم. 

را   شیشد به سرعت پلک ها یاعث مکور کننده بود و ب  د،يتاب ی م می که به چشم ها ی نور یرا باز کنم ول میکردم پلک ها یسع

 ناله وار گفتم:   ییجان با صدا ی باز نگه داشتم و ب مهي را ن شیباز هم تالش کردم و باالخره چشم ها یببندم. ول

 آب.-

  ی چه م  دند يزود فهم یل يزل زده بودند که خ میانگار همه به لب ها یبشنود ول  ی آن قدر آرام بود که شک داشتم کس میصدا

 آشنا و پر ذوق و شوق خاتون آمد.  یخواهم، صدا

 خواد. به هوش اومده. یآب م -

 بدهم، گفت:   ص يتوانستم تشخ  یکه نم  گرید ییصدا

 شد.  داريکه ب د یاون قدر سر و صدا کرد-

م  خشكم قرار گرفت و آب به دهان یلب ها ی رو واني سرم قرار گرفت و ل ر یبزرگ ز ی که دست د ي تر طول نكش شيب  هيثان چند 

 شد. ی م ریسراز

 گوشم گفت:   یآشنا پا اريبس ییصدا

 ؟ یخوا ی بازم آب م-

 نه. -

با چند پلک زدن   ی چشمم بود ول ی و نور تند آفتاب جلو دم ید ی اطراف را تار م یکامل باز کردم، کم  ادیرا با تالش ز میها چشم

طول   یآشنا زل زدم، کم یها افه يفقط به ق  یحرف و پلک زدن  چيه  ی ب ه يآشنا مقابل چشمم آمدند. چند ثان یها افه يمداوم ق 
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را   ز يهمه چ دم، يفقط شن  یعكس العمل چي ه یبود و بعد از آن ب ادم یرا   نيحس رياز دست ام  ار. فرد یايب ادم یبه   زيتا همه چ د يکش

 آمد.   ادم یبه کم و کاست 

 :میتنها توانستم که بگو   یرا باز کردم و با شرمندگ میها چشم

 متاسفم! -

نگاهشان باعث شد   ی پر حرف نگاهم کردند، برندگ ییدادند، فقط با چشم ها  ینگفت، نه مالمت کردند و نه دلدار یز يچ یکس

 .اندازميب  نیيپا یسرم را با شرمندگ

 گفت:   ی و مهربان  متیبود که جو را شكست و با مال حافظ 

 کنه؟  ی درد نم تیيجا-

 سر بلند کردم و جواب دادم:  یکه سخت بود ول  نیا با

 کنه.  ینه، فقط تموم تنم گز گز م -

کار حافظ بودند که    نیمنتظر ا  هي . انگار بقد يام را بوس  یشانيرا نوازش کرد، خم شد و پ م یتخت نشست و مو ها ی لبه  کنارم

 آب شود.  خشانی

 و در گوشم آرام زمزمه کرد:  د يام را بوس  یشانيعمو حامد تنها پ د،يآبم رفته ام را بوس  ی بغلم کرد و گونه  هيهان

 کار رو نكن.   نیا گه ید-

اش را درک کنم،   ی توانستم نگران ی عمو حامد را با بغض گفته بود، م یجمله   ر ينظ یی هم بغلم کرده بود و حرف ها یك يعمو ن زن

  ی. خاتون کل د یبار ی اشان م افه ياز ق یالبته او تنها نه، همه خستگ  ده،ي کش ی ادیز  یگفت سخت یکه م  گود رفته اش  یچشم ها

 کند.   اکتشکرد و تنها آقا جان توانست س  ه یگر

 سرخ فقط لب زد:   یی هم بود و با چشم ها لیسو

 کله شق. -

  ایبه جانم افتاد که آ د یآن قدر پر رنگ بود که کامم را تلخ کند. ترد یسبحان و حام  ی خال یجا ی بودنشان خوب بود ول نیا چقدر

 و وهم؟ اليخ ی زاده  ایبود  یواقع   دميشن ی که م  ییها زيچ
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حرف زدند به جز   زيو حرف زدم. از همه چ  دمیگفتم و خند   هي بق یحال، هم پا نیبا ا ی ناراحت بودم ول ی نبود سبحان و حام از

 .  اوردند ين می ر مرا ممنون خودشان کردند که به روکه من کردم و چقد   ییکار ها

حرف زده   گرانیرفتند و تنها آقا جان که کمتر از د یزود آمد و هشدار داد که وقت مالقات تمام شده، همه نا راض یليخ پرستار

 بود، ماند.  

 بزند.   یکه حرف  نیا ی نافذش نگاهم کرد، ب ی کنار تختم نشسته بود و با چشم ها ی صندل یاش کردم، رو  ی به صورت خنث ینگاه

 ت؟ يواقع ایهم خواب و وهم بود  نیدانم ا  یدرون گوشم بود. نم شی ها و التماس ها هی گر یصدا

 دادم. د،يرس   یکه قطره قطره و آرام به تنم م  یفرار از نگاه آقا جان، نگاهم را به سرم  یبرا

 بد بود.  ی تجربه  ی ليکه برام آزار دهنده بودن گوشم رو پر کرده بودن. خ ییصدا ها دم،يشن  یودم فقط م ب  هوش يب ی وقت-

 ؟ ییچه صدا-

 دستش اش گذاشته بود.  ی گذاشته بود و دو دستش را رو ش یرا جلو شیآقا جان نگاه کردم که عصا  به

 و التماس.  هی گر یصدا-

 داد.   یرا نشان نم یز يآقا جان چ ی  افه يصورتم کنار زدم. ق یرا از رو  م یها مو

کردم که عكس   ی با تمام توان تقال م دم،يشن ی صدا ها رو که م نی. اد یکرد ی التماس م ن،یکرد یم   هی شما هم بود، گر یصدا-

 شد.  ینم ی نشون بودم ول یالعمل

 تلخ زدم. یجان ول  یب  یلبخند 

 کارام بود.   یبرا یبد و وحشتناک هي تنب-

 تر در چشم بودند.   شيحاال ب شیمو ها ید يگذاشت. سف  شیپا یرا در آورد و رو  شیجان کاله شاپو آقا

 شن. یمجازات نم  ليدل  ی آدم ها ب-

 صورتم گرفت و ساکتم کرد.  ی آقا جان کف دستش را جلو  یول میبگو  ی زيباز کردم که چ دهان

  ی رو ینفر مقصر صد در صد موضوعه. وقت هی  یشه گفت که تو اشتباه ی وقت نم  چيدن. ه  یرو انجام نم  یهم کار ليدل  یو ب -

اشتباه رو من   نیاشتباهاتمون بود. بزرگ تر ی برا ی تخت مجازات بد  نیا ی تو رو دن یو د دنيرو فهم نیهمه ا ی تخت افتاد نیا

 کردم. 
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حال ظاهرم را خونسرد حفظ   نیا اب د،ي کوب ی داد. قلبم تند تند م رونيو نفس را آه مانند ب د يکش  دش يسف ی به مو ها یدست

 که چرا آن طور کار خانه را از دستم گرفت.  د یخواست بگو ی باالخره م د،یخواست بگو یدانستم که م ی کردم. م

 هم دل گرمم کرد.  نيقبل را داشت و هم یگرما  شیزد، چشم ها  یلبخند 

متعلق به پر تجربه هاست.  شهياشتباها هم نیکه بد تر  نهیا قتي حق یوقت اشتباه نكن ول   چيآدما انتظار دارن که بزرگ تر ها ه-

 کنم. ک یخواستم شما رو به هم نزد ی رو مجبور کردم که برگرده و تو رو کردم معاونش، فقط م یحام ی وقت

 مرا آزرد.  شینگاه کرد، صداقت کالم و درد چشم ها میچشم ها به

خواب به   تیي آورد، شب ها از فكر تو و تنها یقلبم رو به درد م  ی کرد  ی احساس فقط کار م یبات بر ه یکه تو مثله  ن یا دنید-

به انتقام   مي من تصم ی و با اشتباه ها یحام  دن یدونستم که با د یبود. نم ده يخِرم رو چسب خياومد. عذاب وجدان ب یچشمم نم

 . یاريبال رو سر خودت م  نیو ا ی ريگ  یم

  میقلوه سنگ هم راه گلو  ک یمثل آن روز در کتاب خانه، کلمات با قصاوت تمام از دستم فرار کرده بودند،  م، یدانستم چه بگو ینم

 را مسدود کرده بود. 

 بود، گفت:   انيع  شیکه در صدا یکوتاه و بعد با بغض   یخنده  کی د،یخند 

 ه؟ ي چ یدون   یدرد م ی ول-

 عصا مشت شد و با همان لحن پر بغض ادامه داد:  یرو  دستش

 که هم خون هات، نوه هات بهم نارو بزنن. نیا-

 حالش، حالم را بد کرد.   نیا دن ید ی ول دميحرف ها نفهم نیو گنگ نگاهش کردم، منظورش را از ا جيگ

 :دميپرس  یو بعد با کنجكاو   رديقرار بگ   یبهتر ی تخت جا به جا شدم تا سرم جا ی رو یکم

 آقا جون؟  ه يمنظورت چ-

اعصاب   ی. مو هادميفهم ی منظور آقا جان را از نارو زدن نم چ يکرد. ه یحال خودم را هم بد م  یو حت د یبار یکسالت م میصدا از

 را با خشونت کنار زدم.  ختند ی ر یدر صورتم م  ی آورده بودند و ه ر يخردکنم که وقت گ

اومد   نيحس ر ي. دو روز گذشته بود که امميگشت  یدنبالت م  م،ی همه آشفته و سردرگم بود ، یرفت  یليدل چ يه یب هو یتو  ی وقت-

و اون در عوضش قرار بود تو حساب ها اختالل   ی عمارت، اومد که باهام حرف بزنه. بهم گفت که تو بهش قول ازدواج داده بود

 شرکت رو بپرونه.  ی و عمده  ی میدا ی ها یکنه و چند تا از مشتر  جادیا
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و رو کردم و ناگهان    ریماجرا را ز ی و سردرگم کم  جي. گدميحال من باز هم منظورش را نفهم نیکرد. با ا  یا جان مكث کوتاهآق-

 . میدانستم چه بگو ینتوانستم، اصالً نم ی ول  میبگو ی زيکردم چ ی . شوکه شدم، سعدميمنظور آقا جان را فهم

 نكرده.   یکار  چيبهم گفت که گولت زده، تو رو گول زده و دروغ گفته، در واقع ه  نيو هم چن-

زل زد،   میآقا جان به چشم ها ی شد و وقت ریسراز م یکه اشک از چشم ها دمیخنده زدم. آن قدر خند  ریخنده ام گرفت، بلند ز-

 كست خورده، مثل خودش نگاهش کردم. و ش   د يرا قاب گرفته بود، قلبم را فشرد. خنده از لبم پر کش شیکه چشم ها یاشك

  ر يشده بود. اشک ام وونهیخواست. د یکرد و تو رو م  یم  هی تو بغلم گر ک يکوچ ی بچه  هی مثله  نيحس  رياون لحظه شكستم. ام-

 . فتادي اتفاق ن نیکنم که ا داتيپ ن يحس ريبودم. اون لحظه دعا کردم که زود تر از ام دهیرو تا حاال ند  نيحس

دانم   ینم دم،يشن ی و تاک ساعت را به وضوح م  کيت  یرها کرد. صدا  شیحرف ها ینگفت و مرا در تلخ ی زيچ گریجان د  آقا

بلند شد و به سمت در رفت. در را باز کرد و من انگار به خودم آمدم که با   ش یبه عصا هي چقدر زمان گذشته بود که آقا جان با تك

 کردم:  شیتمنا صدا

 آقا جون؟ -

 سمتم برگشت و منتظر نگاهم کرد.  به

   نتم؟يکه بب  ومد يازم متنفره؟ سبحان کجاست؟ چرا ن یحام-

 رمق زد.  یب  یلبخند 

احتماالً امشب  ومدن،يدونم چرا ن یازت داشته باشن. نم یفكر نكنم دلخور  ،ی و نقره داغشون کرد  شون یاون طور که تو ترسوند -

 .انيب

. مردد لبم را گاز  ستادیا شیبار به سمتم برنگشت و تنها در جا ن یکردم. ا  شیرفت که باز صدا رون يسمت در برگشت و از در ب  به

 :دميگرفتم و پرس 

 کجاست؟  نيحس ريام-

 شهر سرگردونه.  نیآسمون ا ر یز یی جا هیاحتماالً  یدونم کجاست، ول  ی نم قاًي دق-

هم فشردم و سرم را چند بار   ی را رو میزود در را بست و رفت. با عذاب وجدان پلک ها یل يکالمش دلم گرفت و او خ ی تلخ از

کنار   ی برداشتم و صورتم را به سمت پنجره  ی آن قدر محكم که سرم درد گرفت. دست از خود آزار دم،يمحكم به بالشت کوب

 است که با آقا جان مشغول حرف زدن بوده ام.   یاد یزمان ز کهداد   نیهوا خبر از ا یكیتخت گرداندم. تار
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. با درد  د يترک  یم  یپوچ اد یداشت از حجم زکنترل افكارم را نداشتم، سرم   یدانستم به چه فكر کنم و به چه فكر نكنم. حت ینم

 تخت است، آن را فشردم.   یکه باال دنشی به ِسرُم نگاه کردم که تمام شده بود، اطراف تخت به دنبال زنگ چشم چرخاندم و با د 

 و مهربان بود.  م یمال هياش بر خالف بق  افهي. قد یايکه پرستار با چرخ پر از دارو ب د ي طول کش قه ي تر از دو دق  کم

 : دميبدهم، نال دنيکه به او فرصت سوال پرس  نی و قبل از ا  دميدردناکم کش ی   قهي شق یآزادم را رو  دست

 ترکه.  ی سرم داره از درد م-

 .د یمهربان خند  پرستار

 . یزنم تا بخواب یخب برات مسكن م   یعوارض اون تصادف وحشتناکه ول ن یکم تر ن ی. اهيعيطب

 بود.   یز يوسوسه انگ  شنهاديپ

 ممنونم.  -

 : دميکرده بود، پرس  ر يکه ذهنم را درگ ی سوال ی سرم را عوض کرد. با کنجكاو پرستار

 کنن.  ی هم گز گز م یلي خ ست؟يچرا پاهام تو گچ ن -

 گشت، گفت:    یچرخ، دنبال مسكن م  ی رو  یدارو ها ني از ب ی در هم شد. در حال شیاز لبش رفت و اخم ها لبخند 

 برات نگفتن؟ -

 گرش وحشت زده ام کرد.  خيلحن توب دم،يترس 

 رو برام نگفتن؟  یچ-

قبل گفت: بهتره   ی با مهربان ن يمسكن را همراه با سرنگ برداشت و به سمت آمد. سرنگ را پر از دارو کرد و در همان ح ی  شهيش 

 . مسكن رو بزنم؟ ستين ی مهم زيکه خانواده ات بگن، نگران نباش چ

 آره...  ؟یچ-

که آرام وارد   یمسكن  ريتحت تاث  هي زود رنگ سرم زرد شد. پرستار رفت و من با گذشت هر ثان ی ليکرد و خ  یرا در ِسرُم خال سرنگ

هم   یرو  یمحالفت  چيه ی ب م یگذاشتم. پلک ها ی پا م قيعم ی شد، افكار آزار دهنده ام را پشت سر گذاشتم، به خلسه ا ی بدنم م

 کردم، مرا در خود غرق کرد. ی م كر افتاد و خواب زود تر از آن چه ف
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لذت بخش بود و در خواب هم   میبرا ییقشنگ مثل الال ار يآهنگ بس نی ا ی خواب بودم ول دم،يشن یرا م  ییبایکالم و ز  ی ب آهنگ

خورد. خواب آلود چشم باز کردم که   یتكان نم م، ینتوانستم، پا ها یتخت غلت بزنم ول گریبردم. آمدم به سمت د یاز آن لذت م 

چه   ی رفت که برا  ادمی. اصالً  د یخواب از سرم پر میچشم ها یجلو  ریتصو  دنیبا د یبدهم ول  كانرا ت  م یتوانم پا ها یچرا نم نميبب

  ی ه تر از قبل مافتاده و حالت را شاعران ش یبود، نور ماه رو ره ي خ روني داده و به ب  هي اتاق به پنجره تك یكی. در تاردمیاز خواب پر

 شد.  یپنجره بود، پخش م یکه لبه   ی ا یکرد. آهنگ از گوش 

 . یاومد  ه يتر از بق  رید-

 اشک لبخند زدم.  انيم د،يسمتم برگشت و اشكم چك  به

 . یکه اومد  نه یمهم ا ی ول-

و باالخره در آغوشش فرو رفتم. آغوشش هنوز همان قدر مثل روز آخر    دم يتخت باال کش ی گرم زد و به سمتم آمد، از رو  یلبخند 

 که از سر شوق بود.   یا ه یکردم، گر  هی را در چنگ گرفتم و گر راهنش يآشنا بود. پ

 نكن خواهر کوچولو!  ه یگر س،يه-

  ی نم ختنیها اشک شوق ر ن یزد، ا یبغلم کرده بود و مرا خواهر کوچولو صدا م گر یتر شد، حق هم داشتم. او بار د د یام شد  ه یگر

 خواست؟

 فرستادم.  م یها هی تنش را به ر  یاش فرو کردم و با لذت بو  نه يتر در س  ش يرا ب سرم

 م؟ ید يباالخره بخش-

 داشت؟  یتيچه اهم ی در آمد ول  میاستخوان ها یآغوشش فشرد، ناله    نيتر مرا ب  محكم

 .یمن رو ببخش د یتر با ش يتو ب م،يهم رو ببخش  د یاهر دومون ب-

 سرم گذاشت. ی و او چانه اش را رو دمياش را بوس  نه يس  ی رو

 . یکن  ی کار رو نم ن یمن رو از خودت نرون، قول بده که ا گهی. ددمتيبخش-

 خاطر گفت:   نانيزل زد. با اطم م یو به چشم ها د يکش  رونياز آغوشش ب مرا

رو به کام    ی مامان و بابا رو رنجودم و زندگ ی کاف ی لحظه هم تنهات نذارم. به اندازه   هی  گهیخورم که د  یدم، قسم م  ی قول م-

 خودم تلخ کردم. 
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 .د يرا بوس   م یرا به عادت آن سال ها پاک کرد و چشم ها میها اشک

 .نكن  هی گر گه ید-

 م زد. ا ینيب  ر یصابون ز یو بو   دميتازه اصالح کرده اش را بوس  ی  گونه 

 کنم.  ی نم هی گر گه ید-

  ی. زخم کم رنگ گوشه  د یلغز م یموها انيدست نوازش گر م ی كیتخت نشست و دستش را دور شانه ام حلقه کرد، آن  ی رو کنارم

 . دميزخم کش ی لبش توجه ام را جلب کرد. انگشتم را نوازش وار رو

 ؟ یدعوا کرد ه؟ يچ یجا-

 کوتاه گفت:   یرا لمس کرد، با خنده ا  زخم

 .  كهيگرد و خاک کوچ ه ی یجا-

را از   قيتوانستم لبخند عم ی طور نم چي که ه یرا با لذت بستم در حال  میاش گذاشتم و چشم ها نه يس  ی رو یرا با آسودگ  سرم

 پاک کنم.  م یلب ها ی رو

 .  دميشن یهوش بودم صدات رو م  ی ب ی وقت-

 گفت:    کنجكاو

 گفتم؟  ی م یچ-

  ی خواب ی ... پا شو، چقدر مزمیشو عز داريشو، ب داريشو داداش قربونت بره. ب داريب ی گفت  ی. »م یکرد یالتماس م  ،یکرد  یم  هی گر-

 کنم.   ی تونستم کار ینم ی داد ول ی هات آزارم م هی گر دم، يشن یها رو م  نیآخه؟« ا

 گفتم:   طنت يو با ش   دمیعوض کردن جو خند  یتلخ بود. برا  شیآن خاطرات برا ی آور ادیبود، انگار  ساکت

 اد؟ يسرم چقدر بدم م یاز ونگ ونگات باال یدون ی مگه نم ، یکرد یم   هی سرم گر ی باال یمثله چ-

 و غرق قهقه زدن شدم.  د یلغز م یپهلو ها یرو  شیزود انگشت ها یليخ

 ؟ یباز تو دم در آورد -

 گفتم:    دهیبر دهیخنده، بر انيبود. م  یکاف  م یهم برا نيسر حال بود و هم یتا حد   لحنش
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 ... نكن... سبحان... نكن.یتو رو... خدا... وا-

 : دميگفتم و از درد نال  ی آخ د،يچ يپ میکه در پهلو ی. با درد د یخند  ی داد و همراهم م یتوجه فقط غلغكم م  یب

 ... پهلوم.یآ-

 گفت:    یزود دست از غلغک دادنم برداشتم و با نگران یليخ

 شد؟ یچ-

 اول نبود.  ی  هيثان  یفشردم. درد به اندازه   م یپهلو یرا رو  دستم

 پهلوم درد گرفت، نگران نباش.  كمینشد،  یزيچ-

 و وسواس گفت:   یناراحت با

 ؟ یخوب ی مطمئن-

 .نيفقط هم  د،يکش ريلحظه پهلوم ت  هی آره، خوبم، -

 لبش را گاز گرفت.  یناراحت با

 . دهید بيرفته بود که پهلوت آس   ادمیدادم،  ی قدر غلغلكت م نیا د ینبا-

 . د يام را بوس  گونه 

 تر مواظبت باشم. شيب د یبا-

  نیگذشت. چقدر ا  یطور نگرانم شد، م  ن یبار که ا ن یسال از آخر نی پر از حس خوب شدم. چند   شیها یمراقبت ها و نگران از

 قبل را دوست دارم.   به  ه يسبحان شب

 مهربان و صادق.   ، یحام ت، يهنوز همان آغوش بود، پر امن آغوشش

 قلبشان است.   یآدم ها برا ی خواست. عشق خودخواه ی بود که مرا به خاطرات خودو م ی معدود کسان جز

 نرو.  گه ید-

 را محكم فشرد.  دستم
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 رم.  ینم گه ید-

اتاق رفت و درش را باز کرد.   یگوشه   خچالی داد. از کنارم بلند شد و به سمت   هي از بغل خودش جدا کرد و به تاج تخت تك مرا

ترساند.   یهم مرا تا سر حد مرگ م  ني نبود و هم میدر پا ها یحس چ ينتوانستم، انگار ه ی را تكان بدهم ول م یکردم پا ها یسع

 شد. شانيكیکنار تخت گذاشت و مشغول باز کردن   یفلز  ز يم ی آورد و رو  وهيسبحان چند پاکت آبم

 خورن؟ ی چرا پا هام تكون نم-

که   ینگاه نكرد و با لبخند  میحال به چشم ها ن ی. با ااورديکه سرش را باال ب د يطول کش هيخشک شد، چند ثان ین  یرو  دستش

 پات خواب رفته. دونم... حتماً... حتماً   ینم ؟ یبود، گفت: چ دایو اضطراب در آن هو  شیتشو

  ی درد چيگرفتم. ه ی شگونيرا ن م یپتو بردم و پا ر یهاست. دستم را ز نی تر از ا ش يب یز يگفت چ یم  ده يلحن مشوش و ترس  نیا

 حس نكردم. 

 کنم.  ی رو حس نم  زيچ چيشدم، ه  ی خوب م د یکم کم با ی ول-

 را باز کند. پاکت را از دستش گرفتم. وه يو نتوانست آب م  د یلرز شیها دست

 شده؟ راستش رو بگو.  یچ-

 انداخت. تعللش مرا هم مشوش کرد.  نیيرا پا سرش 

 . یراه بر  ی تون ی نم یکه خورد   یبه خاطر ضربه ا-

گشاد شد و سرم به دوران افتاد. سبحان سر بلند کرد، حالم را که   می. چشم هاد یايام باال ب نه ياز س  د ی رفت که با ادش یرفت،  نفسم

 .  یش  ی زود خوب م ،یطور ن یمدت ا ه یموقته، دکتر گفت  ی با هول گفت: ول د،ید

 گرفت.  شی دو دستم را در دست ها هر

 نگران نباش. ، یش  یخورم که دکتر گفت خوب م  یقسم م -

گوش   دم،يرا نشن  شیحرف ها گر یبه بعد د ییجا ک یاز  یام داد ول ی. سبحان مرتب حرف زد و دلدارمیبگو ی زيتوانستم چ ینم

 توانستم راه بروم!   ینداشت، نم یحس چ يه میکر شده بود و مغزم هنگ کرده بود. پا ها میها

زل زده بودم،   می رو به رو  د يسف وار یدانم چند ساعت در شوک فقط به د ی موضوع نبود. نم نیواضح تر از ا  میبرا یقتيحق چيه

تخت نشسته بود و نگاه   ی ساکت کنارم لبه  گریبود. سبحان حاال د سيسوخت و خ ی مداوم م ی از پلک نزدن ها میچشم ها

 کرد.   ی م یني رخم سنگ  م ين ی ناراحتش رو
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 زدم.  یخنده ا  زهر

 شه؟  یچرا تمم نم-

 سرد و زمخت شده بود.  میرا قورت دادم. صدا می چنبره زده در گلو بغض

  ر يام یها  نینفر ست،يخدا ن ی ها هيتنب  دمیکنه؟ شا ی هاش رو تموم نم ه يشه؟ چرا خدا تنب  یها تموم نم  ی سخت نیچرا ا-

 تونم.  یتونم تحمل کنم، نم  یتحملش رو ندارم، طاقتم طاق شده. نم  گهی. کاش تموم بشه، کاش خدا تمومش کنه. د نهيحس

 . سبحان سرم را در آغوش گرفت. ختمیحال اشک نر ن یمرا در خود گرفتار کرده بود، با ا یو نا توان  عجز

 آروم باش.  -

 که گم کرده ام را داشته باشم؟   یزيخواست چ یگمش کرده بودم. چطور م   شيوقت پ ی ليبود که خ ی زيتوانستم، آرامش چ ینم

 شه.  ی تموم م  ی. همه چاريطاقت ب گهید كم یباش و  یکنه. قو   یخدا تمومش م  یشه، حاال که خودت خواست ی تموم م-

 و دستش دور تنم سفت تر شد. د يرا بوس  میمو ها ی رو

 شدنت بشه. تیکه باعث اذ یو هر کس ی دور که نه آقا جون باشه، نه حام یجا ه ی  میر  یم-

 ه؟ يپس هان-

 از تنش هم سرد تر بود. شیحرف زد، صدا ی که دور تنم شل شد. وقت شیست هاشدن بدنش را حس کردم و د سرد

 از عشق نباشه.   یکه خبر   ییجا م یر ی . با هم مومدهي . به من و تو عشق نهيعبرت خوب  یعشق تو و حام -

 خواستم.  ی را نم ی ابلهانه ا تیحما ن يوقت همچ چيعشقش بگذارد. ه ی خواست به خاطر من پا رو یبود اگر م احمق

 آمدم.   رونيآغوشش ب از

 ؟ ی ش  ینم مونيپش-

 و بدون فوت وقت گفت:   د یترد یب

 نه! -

 لبم نشست.  یرو  یپوزخند 
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 . ید  یرو از دست م زيهمه چ ، یاياحمق! اگه با من ب-

 .دميقلبش کوب ی کف دست به رو با

 تپه.  یدستم داره م  ر یکه ز ی زيمخصوصاً اون چ-

 در هم رفت.   شیها اخم

خوام   یرم. م  ینم ی ا گه ید  یجا ران،یگردم ا ی خوام دست از حماقت بردارم، حالم که خوب شد بر م ی بر خالف تو من م-

 دست از سرت برداره.  ستيوقت قرار ن چيکه خراب کردم رو درست کنم. عشق ه ییزايچ

 انعطاف نگاهم کرد.  ی و ب سرد

  م یگرد یکه بر م   یی. جایرو نابود کن ه يو خودت و هان ی کار احمقانه بزن ن یبخشم اگه به خاطر من دست به ا یخودم رو نم-

 .رانهیا

  یرو  یموافقت طوالن ی را به نشانه  شیپلک ها م،یکند و کاو در چشم ها ی زل زدم و او بعد از کم  ش یبه چشم ها د یيتا  منتظر

 هم گذاشت.

 باشه.-

 لبم آورد. با همان لبخند گفتم:   یه اش لبخند رو صادقان  ی آرام ول  ی باشه

 . یکمكم کن د یجمع کردم. تو هم با نهيرو درست کنم. بسه هر چقدر که نفرت و ک ز يخوام همه چ یم-

 .د ي دستم که سرم به آن وصل نبود را بلند کرد و بوس  ی كیلبش نشست، آن  ی رو  یلبخند 

 و همه جا.  شهيکنم، هم ی کمكت م-

را از   وه يدست دراز کرد و دو پاکت آبم  ندازد،يخش ب ش یتوانست رو ینم  زيچ چيکه ه قيعم اريبس ی ا لبخند و سبحان ب دمیخند 

آب    ینیريچند جرعه خوردم. ش  ی را باز کرد و به دستم داد. پاکت را از دستش گرفتم و با ن ی کنار دستش برداشت، اول ز يم ی رو

 .  میدر رگ ها یشد و جار ی پرتغال انگار خون م

  یتيبد در آن دست نداشتند. اهم یو نفرت و حس ها  نهيکه پاک بود، ک  یخوش حال کی . یحال بودم، از ته دل و واقع خوش 

را به دست    ی توانم حام ی که مطمئنم م  نيآن قدر خوش ب نم، يخوش ب اريبس نده یتوانم راه بروم. من به آ ینداشت که فعالً نم 

 !  اورميب
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  میپا ها یتوانستم کم  یگذشت. حاال م نی و تمر   یوتراپیزيترش صرف ف ش يکه ب ی بود، سه روزروز از به هوش آمدنم گذشته  سه

  ی ول د یآ  ی م دنم یبه د ی داشتم که حام د يسه روز مدام گوش به زنگ بودم، ام نیبود. در ا متيهم غن  نيرا تكان بدهم و هم

 شوم.  ینشدم و نم د ي حال نا ام ن ینشد با ا یخبر

به   لچر یمدت با و نیبود که وقت مالقات تمام شده بود و همه رفته بودند و پرستار به عادت ا یساعت کیچهار عصر بود،  ساعت

برد. به خواست خودم   رون يو بعد مرا از اتاق ب نم يبنش لچر یو  یکمكم کرد که رو  ی بروم. با صبور یتراپ وی زيدنبالم آمد تا به محل ف

 در راهرو نبود.   یکس  یول دميبه عقب چرخ ینگاه ینيحضور نداشت. با حس سنگ  ام ی تراپ  ویز يدر جلسات ف یکس

 شده؟  یزيچ-

 بود.  ی نگاه چه کس ینيکه هنوز کنجكاو بودم بدانم سنگ  ی را برگرداندم، در حال سرم

 کنه.   یداره نگاهم م  ی كیفقط حس کردم  ست،ين  یزي نه چ-

منتظر   زش ي آم طنت يدکتر با همان لبخند ش   م،ید يکه رس   یوتراپیز ي. به اتاق فد ينپرس  یبه اتاق سوال دنيتا رس  گرید پرستار

 روان گفت:   ینشسته بود. با همان فارس 

 جوان؟  ی بانو ی آماده ا-

 زدم.  ش یبه رو یلبخند 

 بله. -

 .ختیاش ر  یشانيپ یرو  شیرا تكان داد. چند تار از مو ها سرش 

 سخت تره.   كمی  نمونی خوبه، امروز تمر-

 . اميگفتم: از پسش بر م  تيکه از خودم مطمئن بودم با قاطع ی حال در

 . زهيبر انگ  نيتحس دتيخوبه، ام-

 را برداشت و به سمتم گرفت.    واکر

 خب حاال بلند شو. -

 روز اول نبود.  یبا واکر رفتم، به سخت یرا گرفتم و بلند شدم و چند قدم  واکر

 که کارمان تمام شد، دکتر با لبخند گفت:   یم وقتکه دکتر گفت را انجام دادم و سر انجا یی ها زيچ تمام
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 . عهیسر تیوديروند به ،ی کن ی تر تالش م شيکردم ب   یکه فكر م  یز يبود، از چ ی امروزت عال شترفتيپ-

 حرف خوش حالم کرد.   نیا

 بار چندم در امروز عقب داد.  ی را برا شیها مو

 . نهی تمر هی   نمی. ایبا واکر بر ی تون ی م ست، ين لچریبه و  یازين گه ید-

کرد، پشت    ینشسته بود و تماشا م یصندل ی رفتم. پرستار که تمام مدت ساکت رو رون يگفتم و با کمک واکر از اتاق ب   یا باشه

 گفتم:    دم،ياتاق که رس  یكیآمد. به نزد رونيسرم ب

 .اديسرم نم ییرو تنها برم، بال گه یچند قدم د نیتونم ا  یم-

 برق زد.  میر چشم هاو واک  لچریو ی فكر به راه رفتن ب با

 تو راه رفتن کمكم کنه.   یکس ستين ی ازين گه یزود د یليخ-

 رفت، گفت:   یکه عقب عقب م ی کرد و در حال بشي را در ج شیدست ها پرستار

 طوره.  نيحتماً هم-

بماند،  شمي دادم، امروز قرار بود که سبحان پ نیيرا پا ره يکردم دستگ   ی مانده به اتاق را ط  یپشت کرد و رفت. چند قدم باق بعد 

  یکه پشت به من، جلو   دمیترم کرد. در را باز کردم و وارد اتاق شدم. قامتش را د ی با انرژ دنید  لميفكر ماندن سبحان و تا صبح ف

 بود.  ستادیباز ا یپنجره  

  ی داد. چند قدم جلو تر رفتم و آن وقت بو  یکرم رنگ را تكان م یآمد و پرده   ی م رون ياز ب یرا پشت سرم بستم. باد خنك در

  ی واکر مشت شد، قلبم از خوش   یآشنا تر بود. دستم رو  ی آشنا بود، صاحبش ول اريکه بس یگاريس   ی. بو د يچي در مشام پ گاريس 

  ی انداخته بود و کم ه یصورتش سا یچند روز رو  شیکردم. به سمتم برگشت، ته ر ظ حال ظاهر خونسردم را حف ن یبا ا د،یلرز

 بود!  یحال خودش بود، حام نیحال تر از قبل بودند، با ا یهم گود افتاده و ب ش یرنگش پوستش کدر تر از قبل بود، چشم ها

  شهيلبش نشست و مثل هم یپرت کرد. لبخند رو  نیيپنجره خاموش و به پا یلبه   ی که در دستش بود را رو ی نصفه ا گاريس 

 چشمش افتاد. ی گوشه  نيچند چ

 حالت خوبه.  نم يب ی خوش حالم که م-

 گفتم:    یانيع یرا در هم کردم و با دلخور  م یبودم، اخم ها دلخور 
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 مداومت معلومه.   یاز سر زدنا-

 نداشت. ی حس بد  شیلبش بود و چشم ها ی تر شد. لبخندش هنوز رو  کیقدم نزد چند 

 طلبكار باشم. د یاالن من با-

 باال رفت.  می ابرو ی تا کی

 طلبكار؟  -

 کرد.  نیيا باال و پار سرش 

 آره، طلبكار. -

 باال رفتند. می بار هر دو ابرو نیا

 اون وقت از چه بابت؟ -

 گذاشت. بش يدستش را در ج  کی قدم جلو آمد و  چند 

 .  یزیر ی نقشه هام رو به هم م شهيکه هم نیبابت ا-

برگشت. دل به    یآقا جان گفته بود که چرا حام  ست؟يدانستم منظورش چ  یو کاوش گر نگاهش کردم. م  دم یلبم را جو  ی  گوشه

 پا گذاشتم. ریبار هم که شده، غرورم را ز ک ی یزدم و برا  ایدر

 .یراحت نقشه هات رو انجام بد   اليبا خ ی تون ی دفعه م نیا-

 ادامه دادم:  طنتيزدم و با ش  یچشمك

 باز خرابشون کنه.  ست يقرار ن  یکس-

تر شود را جمع کردم.   قيلبم عم  یآمد رو ی که م  یکه اشتباه نكرده بودم، گرم شد. لبخند  نیبرق زد. قلبم از ا  شیها چشم

 زود به خودش آمد و خودش را جمع و جور کرد.  یليخ یحام

 .یخوش حالم که سر عقل اومد -

 رفتم. یتصنع ی کرد. چشم غره   یم  داديب شیدر صدا یخوش 

 شروع نشده، تمومش نكن لطفاً.  ی زيکه چ  نیقبل از ا-
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 دستش را باال برد.   دو

 ؟ یخوا  یمونه. کمک نم یگوشم م   ی  زهیحتماً آو دتیتهد  نیا-

 تخت نشستم و واکر را کنار گذاشتم.  یتا تخت رفتم، رو  گریقدم د  چند 

 رم.  ی راه م یز ي کمک چ ی پا هام ب یرو  گهی تونم، چند روز د ی خودم م-

 . دميکش  قيتر بود، با لذت نفس عم ش يب یلي خحاال گاريس  ی . بوستادیا میجلو

 خوش حالم! -

 شانه ام نشست. یرو  دستش

معجزه   نیمعجزه بود، بابت ا هی گنجه. برگشتن تو   یخوش حالم، اون قدر که تو تصورت نم ی ليخ یل يکه حالت خوبه، خ  نیاز ا-

 کنم.  یهزار بار خدا رو شكر م 

 بود.  یند یگونه ام نشست، حرکت دستش حس خوشا ی شانه ام حرکت کرد و رو ی آرام از رو دستش

 آرام بود، گفتم:   ی ليکه خ ییزل زدم و با صدا شیچشم ها در

 .  مي بار اشتباه نكن نیا دوارم يام-

 . میحال دو تا آدم پر تجربه ا م،ینه سال قبل دو تا آدم خام بود م، يکن  یاشتباه نم-

 محو زدم.   یلبخند 

 . میشد  ريپ-

 هست. د يتو هم حتماً تار سف   یدارن، تو مو ها اد یز د يمن تار سف ی. مو ها میشد  ريپ ی ليآره، خ-

 در چشم بودند. ی ادیز ش یدر مو ها د ي سف ی گفت، تار ها  یم راست

 کرد.  ر يعشق خودمون رو پ نیشده، ا رياحساسمونم پ-

 گونه ام را نوازش کرد. دستش

 کردن!   رمونياشتباهامون پ-
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 لب زمزمه کردم:   ر یحرفش موافق بودم، ز با

 کردن.  رمون يآره، اشتباهامون پ-

 دست آزادش را گرفتم و فشردم.   ی كی آن

خبر نرو،   ی ب یبودن ول  یاگه الك  ی حت ار،يبرام ب ليبهم بگو. چند تا دل ،یبر  شيمثل نه سال پ  یخوا ی م  ی هر وقت که حس کرد-

 نرو.  ليدل یب

 هم نشد. دستم را در دستش فشرد.  یدر هم نرفت، عصبان شیها اخم

 کنم.  یکنم ترکت نم  ی ات م هي تنب ، ی رو بكن اياشتباه دن ن یاگه بزرگ تر یرم، حت  ینم گه ید-

 :دميرا پرس  دميپرس  ی که نه سال شب و روز از خودم م  یلبم نشست. سوال ی رو  یلبخند 

 ؟ ی چرا رفت-

 جمع و جور کردن خودش را دادم.  یسخت بود. با سكوتم اجازه   شیکرد، انگار حرف زدن برا مكث

 اشتباه بود. نی احمق بودم، رفتنم بزرگ تر-

 . د يچسب میتخت نشست و به پهلو ی رو کنارم

  یبودم ول   یخواستم، اولش همون طور بود، تمام توجهت مال من بود و من راض یتمام توجهت رو مال خودم م  ی با خودخواه-

  ش يکرد، اون قدر پ ی کرد، آشفته ام م یم   یها من رو عصبان زيچ نیرفت. ا ی م ادت یمن رو   یحت ی بعدش سرت شلوغ بود، گاه

اومدم   یات کنم. ول ه يخواستم با ترک کردنت تنب ی . مهيرفت که به عالقه ات شک کردم، فكر کردم تمام عالقه ات به منم واه

 خودم و خودت فكر کنم. یبه اشتباهات احمقانه  نه سال وقت داشتم که  ، یدوب

او و خودم فكر کنم. چقدر   ینگفت، چه خوب که ساکت بود و به من فرصت داد تا به حرف ها و حماقتش ها ی زيچ گرید

 م؟يرا به کام خودمان تلخ کن  ینه سال زندگ ی زيچ نيخود بود. ارزشش را داشت که به خاطر چن ی اشتباهاتمان پوچ و ب

  م،یرا خورد مانيدر عشق چوب سادگ یخوردم. من و حام میاز سر حماقت ها ی بار آهم از سر حسرت نبود. آه نیا دم، يکش یآه

 است. مانی رو  ش يکه پ ی ا ندهیآ م،يرا درست کن نده یآ د یشد، با ی. گذشته درست نممیامان را خورد یتجربگ  یو ب   یچوب نادان

 شانه اش گذاشتم.   ی ورا ر  سرم

 تر از قبل.  یبار با تجربه تر و قو  نیا م،یرو بساز ندهیآ د یبا-
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 داد: نان يدور شانه ام حلقه شد و اطم دستش

 خرابش نكنه.  ی د یشک و ترد  چيو محكم که ه ی اون قدر قو م، یساز یرو با هم م ندهیآ-

 کند.  ی دانستم که به حرفش عمل م یباورش داشتم. م  م یتر از چشم ها ش ياو اعتماد داشتم، ب به

 . میکردن فرصت دار  ی خوب زندگ یبرا  گهیروز د ه ی روزش رو از دست دادم. فقط  هی دو روزه، من و تو   ايدن-

 آمدن از آن را نكنم. رون ي سرم گذاشت، آغوشش آن قدر خوب بود که فكر ب یاش رو  چانه

 . هي کاف کردن،  ی قشنگ زندگ  یروز هم برا  هی همون -

شد و شب   کی گفت که هوا تار  مانیرو شي روشن پ ی  ندهی ام او بود. آن قدر از آ ی نيزم یداشتم، خدا  مانیا شیاو و حرف ها به

و خواب آلود شدم. به کمک   ج يرا آورد، داروها را که خوردم، گ میو پرستار داروها م یشهر انداخت. غذا خورد ی اش را رو هیسا

  یرفت، دستش را محكم در دستم گرفتم و او کنارم رو  یهم م  یمدام رو  م یکه چشم ها  ی. در حالدم يتخت دراز کش یرو  یحام

 تخت نشست.

 باز بودند، با تمنا گفتم:   مه يکه ن ییخواب آلود و چشم ها ییصدا با

 نرو.  ییجا-

 . د يام را نرم بوس  یشان يزد، خم شد و پ  یلبخند 

 راحت باشه.  التيرم. خ ینم یی بخواب، جا-

  دنينخواب یخواب نبوده. برا کیتر از  شيب ز يشوم بفهمم همه چ یم داري ب  یبخوابم و وقت دم يترس  یم  یاز او راحت بود ول  الميخ

خواب شدم و پا به   م يشكست و تسل  م یمو ها  انيلغزش سر انگشتانش م ان يم یی آخر کار مقاومتم جا یکردم ول  ی مقاومت م

 گذاشتم. ال يخواب و خ نيسرزم

 زد.   یقرمز هنوز کنارم نشسته بود. لبخند خسته ا یبا چشم ها یشدم و چشم باز کردم. حام اريدر هوش  یصدا با

 خانم. ر يصبح بخ-

 لبم نشست. ی نرفت، لبخند رو ییکه به قولش عمل کرد و جا نیا ی آور اد یو خواب آلود نگاهش کردم. با   دميکش  یا ازهيخم

 .  ريصبحت بخ-

 قرمز نشست.  یچشم ها یبا مكث رو  نگاهم
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 ؟ ید ينخواب شبید-

 را فشرد.  شیو چشم ها د يبه صورتش کش یدست

  ه ی نم يشم بب  ی م داريب  یبخوابم و وقت دميترس   یتونستم بخوابم، تا خود صبح به صورتت تو خواب نگاه کردم و لذت بردم. م ینم-

 . یبود ایرو

 .دمیخند  اقياشت با

 داشتم.  شبیبود که من د یحس قاًي دق-

 صورتم کنار زد.   یرا از رو  م یها مو

 .یا يکه چطور سبحان اجازه داد به جاش ب رتم ي در ح-

 گونه اش اشاره کرد.  یرو   یرد کم رنگ کبود  به

 . اميکردم که به جاش ب  شيراض یمن از اون بد ترم. به سخت  یول  ستين یداداشت کم وحش-

 . دمیلب سبحان لب گز  یگوشه   یردن کبود آو اد یبه  با

 نكنه منظورش از گرد و خاک دعوا با تو بود؟ -

 . دميکوب ش یدر بازو ی و مشت دم يخودم را باال کش ی کم دم، یرا که د سكوتش

 د؟ید یبهم پر  یمثله دو تا خروس جنگ   د؟يکن  یم  هي کارا چ نیا-

 .د ي کش ش یبازو ی را رو دستش

 تو اول شروع کرد. یداداش وحش-

 رفتم.  ی مصنوع یغره ا  چشم

 . یاز داداشم ندار ی توام که ماشاهلل دست کم-

 . د یچشم درشت کرد و لب گز ی مسخرگ با

 کتكم بزنه؟ ی طور نيو بزارم هم  سمیوا  یخواست ی پس م-
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 هست.  رو صورت هر دوتون  یکبود   یهنوز جا ی هم الزم نبود. چند روز گذشته ول ی قدر کتک کار  نیا ینه، ول -

 زد.   یلبخند 

 .ستادی ا ادیز ی از خوش  ید ید  هوی. باور کن من قلبم طاقت نداره، ستيالزم ن  ی قدر نگران نیا-

بود و   ستادهی باز شد. شوکه با دهان باز به در و سبحان که در چارچوب ا یخبر دادن  ایدر زدن و  چيه  یکه در ب م یبگو یز يچ آمدم

 شدم.   رهيکرد، خ ی مشكوک نگاهمان م

 رفتارش گفتم:   ن یاز ا مبهوت

   ؟ یکن  یم  یطور  نیچرا ا-

 رفت.  ی به حام یزد و چشم غره ا  م یبه رو یزور   یلبخند 

 . یچطور  نم ياومدم بب-

در هم    یتخت نشسته بود، با اخم ها گریکه طرف د  یتو و در را بست. با چند قدم بلند ان طرف تخت کنارم نشست و به حام آمد 

 گفت:  

 من هستم، تو برو.-

 تن من مرتب کرد.  ینگاهش کرد و در همان حال پتو را رو  یبا خونسرد  یحام

 . خودم مراقبش هستم. یاينبود ب یازين-

خنده نزنم. مثل   ر یبچگانه اشان ز یلپم را از داخل گاز گرفتم که از دعوا دم، يشن یگوشم م  ر یحان را زسب دنیيدندان سا یصدا

 کنند، شده بودند.   یدعوا م  شانیکوچک که سر اسباب باز ی دو بچه 

 تكان داد.  یصورت حام یانگشتش را جلو د یبا تهد  سبحان

 که کوتاه اومدم.  ستين  ليدل  نیبه ا شين يبب ی اياجازه دادم ب شبید-

 صبا بزرگ تر داره. -

 گفتم:  شانیو بحث را کِش بدهد، با تشر رو به هر دو   د یبگو ی زيکه سبحان چ  نیو قبل از ا دميتخت باال تر کش  یرا رو  خودم

 د؟ي خون ی م ی هم کر ی کوچک برا  یبسه، چرا مثله بچه ها-
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 به ساعتش انداخت.  یرا آن طرف کرد و سبحان نگاه ش یرو یحام

 : د يپرس  یبا بد خلق  انسبح

 ؟ یوقت مالقاته، صبحانه خورد  گه یدو ساعت د-

 . دميکش  یا ازه يدهانم گذاشتم و خم  یرا رو  دستم

 شم؟  ی مرخص م یک   یدون  ی شدم. نم داريتازه ب -

 اش را باال انداخت. شانه

 .یمرخص بش  گهیدو روز د  یكی د یشا یول   ،یک  ستيمعلوم ن-

 جا خسته شدم. کاش زود تر مرخص بشم.  نیاز ا-

 تر از قبل در آورد.  ش يخودش را وسط بحث انداخت و حرص سبحان،را ب ییبا پررو یحام

 .یا يب د یبا یوتراپیزيف  یجلسه ها ی بازم برا یمرخصم بش-

 . دميکش  یپوف کالفه

 دم.   یسور م ه یکنده بشه،   مارستانيپام از ب-

 . د یمهربان خند  یحام

 ه؟ ي چ یهمه عجله ات برا  نی. ایستياصالً صبور ن-

 اشان خنده ام گرفت.   یپوست ر یدوئل ز نی به اخمش نداشت. از ا یتوجه  چيه ینگاه کرد که البته حام  یاخم آلود به حام سبحان

 .ستادیاز کنارم بلند شد و ا یحام

 . ستين مارستانيب  یاز غذا ی خبر داست،يطور که پ ن یصبحونه، ا ی برا رميبگ  ی زيچ ه ی رم  یم-

 زدم و گفتم:   ش یبه رو یلبخند 

 . ارنيم ر ید شه يآره، هم-

 داد.   رونيرفتنش سبحان نفسش را پر سر و صدا ب رون يرفت. به محض ب  رون يو از اتاق ب  د يام را بوس  یشانيپ یحام
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 !شيآخ-

 در هم کردم.  ی را تصنع میو اخم ها  دم يسمتش چرخ به

 ؟ یکن  ی رفتار م  ک يکوچ ی چرا مثل بچه ها-

 . د یباال پر شیها ابرو

 کنم؟  ی رفتار م  کيکوچ ی من مثل بچه ها-

 خصمانه است.  یآره، رفتارت با حام-

 گفت:   یعصبان

 کنه.  یدراز م  مشيتر از گل  ش يدونه. پاش رو ب ی خودش رو در مورد تو محق م یليخ-

 و کالفه گفتم:  دم يام کش یشانيبه پ یدست

  هویدونم چرا   یرسه. من نم یجا نم چيخصومت و دعوا ها به ه نیرفتار بچگونه بردار. ا  نیز اخدا دست ا یسبحان محض رضا -

 . گهید د يبر طرف نشده؟ بس کن تون یدلخور   نیا یول  ن یهم رو لت و پار کرد نی . زدنیقدر با هم بد شد  نیا

 برگرداند و ناراحت گفت:   گری د ی را به سمت ش یرو سبحان

 اون خودش شروع کرد.  ه،ي حام ريتقص -

 کردم.   می گذاشتم و لحنم را مال ش یبازو یرا رو  دستم

  ی منتظر یآشت ی تو برا  یول د يمونيدونم که هر دو تاتون پش  یتوئه نه اون. من م  ر يگه، که تقص یحرف رو م  نيهم هم یحام-

  ريدونم که تقص ی اشتباه نكن، من نم گه یکنم د  ی. سبحان خواهش میقدم بش  شيقدم بشه و اون منتظر تو پ ش ياون پ

 . یتو آشت ی قدم بش  شيخوام تو پ یازت م ی کدومتونه ول

 را فشردم.  شیو بازو  د يکش یآه

 باشه.-

 آسوده رفتنش را تماشا کردم.   اليرفت. با لبخند و خ  رونيکه به سمتم برگرد از اتاق ب  نیرا گفت و از جا بلند شد، بدون ا نیا
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دارند با هم حرف   از يدانستم که ن ی. نگرانشان نبودم، م ینه او و نه حام امدند،ين گذشت و باز هم نساعت از زمان رفتنشا دو

آقا جان و خاتون همراه عمو   شهيرا کتک بزند و خودشان را سبک کنند. وقت مالقات که شد، مثل هم  گریاصالً هم د د یبزنند، شا

اتاق نشسته   ی گوشه   یکاناپه   ی ق شلوغ بود، اقا جان و عمو حامد روو حافظ آمدند. اتا  هي انو ه ل یسو ،یك يحامد و زن عمو ن

کنار تختم نشسته بود و دستم را در   یصندل  ی بود، خاتون رو خچالی در  ی زيچ ی مشغول جست و جو ی كيبودند و زن عمو ن

 دستش گرفته بود. 

 . مینذر بد  ه ی  د یحتماً با رانیا م يبرگشت-

 زدم و گفتم:    یلبخند 

 مرخص بشم.   مارستانيکه زود از ب نیباشه، به شرط ا-

 . ختیرا در صورتم ر می و مو ها  می خم شد رو حافظ 

 ؟ یخسته شد  ی زود ن یبه ا-

 را از صورتم کنار زدم.  میاخم مو ها با

 خوره.  یجا به هم م نیداره از ا گه یکالفه شدم، حالم د-

 گفت:    طنتيحامد از آن سمت اتاق با ش  عمو

 . یحاال حاال ها تحمل کن د یبا ی ول-

 درشت کردم.  چشم

 .یطرفدار من باش  د یعمو؟ شما با-

 .د یخند  حافظ 

 حامد طرفدار حقه. -

 که تمام مدت ساکت بود کمكم کرد.  ل ی. سودميتخت خودم را باال کش ی رو ی حافظ کردم و کم یبرا  یکج  دهن

 ؟یکن  یکار م ی چ یزن عمو دار -

 را بست و گفت:   خچالی در
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 توش هست. ی چ نميخواستم بب یم-

 خطاب به عمو حامد گفت:  بعد 

 . ريبگ  یز يچ هی وقت مالقات برو   یآخرا  ه،يخال یخال-

 . دميام کوب یشانيکف دستم را به پ  یزار با

 خوردم.  ها رو هم به زور نیزن عمو! ا-

 کرد.  اخم

 . الیکه واو  ینخور  ی زيچ ، یجون هست  ی الغر و ب ی طور ن يوا، هم-

 اش گفت:   ی هم به طرفدار خاتون

 گه، رنگت زرده.   یراست م-

 را باال آورد و نشان داد.  دستم

 زده.   رون ي تر ب  شيزن هم ب ريدستت از من پ ی نگاه کن، رگا-

 اشتباه کردم.  د،يببخش-

 گفت:   یمحو  ی نثارشان کردم. اقا جان با خنده  ی لب ر یخنده زدند. زهر مار ز ر یو حافظ ز هيهان

 تخت بلند نشده. ن یا یهنوز از رو  د،ي نكن تیقدر نوه ام رو اذ نیا-

خواستند بروند،   ینازک کردم. وقت مالقات که تمام شد و همه م شانیبرا یپشت چشم یهمه بلند شد و من با شوخ دن يکش هو

 کلمه هم حرف نزد را گرفتم و نذاشتم برود.    کی ی بود و حت ستاده یمدت ساکت و مغموم کنارم ا  که تمام  لیمچ سو

 گفت:   یرفت و قبل از آن به سمتم برگشت و همراه با چشمك رون ينفر حافظ از در ب نیآخر

 .  مينيب یم  لم يگردم، قراره امشب تا صبح ف  یبر م گه یساعت د کیکار دارم، تا  نیيرم پا یمن م -

 برگشتم.   لیلبخند بدرقه اش کردم، در که بسته شد به سمت سو با

 خب بگو؟ -
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 خاتون نشست.  ی سر جا ی صندل یآورد و رو  رون يرا از مچم ب دستش

 رو بگم؟  یچ-

ها از   نیا یهم در آمده بود، همه   شیمو ها یبلند شده بودند و از حالت پسرانه خارج شده بودند و رنگ اصل ی که کم  شیها مو

 متفاوت ساخته بود.  ی لیاو سو

 به سر و وضع داغانش کردم.  یانگشت اشاره ا با

 وضع و اوضاعت بگو؟  نياز هم-

 ول کرد.  ی صندل ی را رو خودش 

 مگه سر و وضعم چشه؟ -

 فه ام کرد. رفتنش کال طفره 

 مشخصه.    تياز صد فرسخ یو درموندگ  ی. داغوندمیکه روز اول د ست ين یل یمثل اون سو-

 الک نخورده اش شد. یکرد و مشغول ور رفتن با ناخن ها  یشانه خال م ینگاه کردن به چشم ها از

 داده.  شنهاديبهم پ یك یاست فقط  شهيمثل هم ز ينشده، همه چ یزيچ-

 . دميرا جلو تر کش  خودم

 داده؟ شنهاد يبهت پ یک  ؟یچ-

 احمق. اوش يگفت: س  ع یانداخت و سر م یبه چشم ها ی کوتاه نگاه

سرش   یو دست دراز کردم و محكم رو   دمیدر خور رفتارش گشتم. با حرص لبم را گز  ی بر اندازش کردم و دنبال کلمه  فقط 

 . دميکوب

 ؟ یبغل کرد غم ی زانو نيبود؟ به خاطر هم ني. فقط هموونهید-

 لب گفت:   ر یرفت و ز  می برا ی. چشم غره ا د يضربه گذاشت و مال ی را جا دستش

 صد بار گفتم اون گرز رستمت رو هر جا نكوب، مغزم جا به جا شد.  ،یوحش-
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  اوش يکه س   هيبه من بگو اشكال چ قاًيدق  ؟ی کن  یفكر م ی دونم تو با خودت چطور  ی. من نم یها بخور ن یتر از ا ش يب د یحقته، با-

 ؟ ینبود  نيداده؟ مگه منتظر هم شنهاديبهت پ

 انداخت. ر یرا به ز سرش 

 ترسم.   یاالن شک دارم، م  یچرا منتظر بودم ول -

که بغلش کردم، در    نی. به محض ارميبه جلو بكشم و سرش را در آغوش بگ  یلرزان و پر بغضش واردارم کرد خودم را کم یصدا

 زود بلند شد. یليکرد و هق هقش خ  دنیه لرزآغوشم شروع ب 

داره مثل خوره مغزم رو    د یترسم که تو انتخابم اشتباه کرده باشم. شک و ترد ی ترسم، م ی رو ندارم. م  گهیشكست د هی تحمل -

 طاقت نداره. گه یخوره و قلبم د یم

که در تنم   مارستانيرنگ ب  یآب راهن يو پ ختند یر  یصدا م یب شیرا نوازش کردم. اشک ها اهشيس  ی  شه یرنگ با ر ی ها صورت مو

 کرد.  ی م س يزد را خ ی زار م

رو بسپار دست   ز يهمه چ ،ی کن سکیتا تهش ر د ی. پس بایکرد سکیر ، یقمار کرد تيسر زندگ  یعن ی یش  ی عاشق م ی وقت-

مطمئن باش که   ی ول  یطوفان شد  ريو اس  یصخره خورد  یتو راه به کل  د یکنه، شا تتیخواد هدا یکه م  یی عشق، بزار به اون جا

 رسونتت.  ی آخر سر به ساحل م

کردند. ساکت شدم و   ی م س يرا خ راهنمي هم چنان پ شیزد. اشک ها  ی م ی زی هق ر ی مژ آمد و هرز گاه  نشيف  نيف ی صدا فقط 

. ربع ساعت که گذشت، سرش را بلند کرد و از  رديدرست بگ  یميکند، آن قدر که دلش سبک بشود و بتواند تصم  هی گذاشتم گر

  یچشم ها ریدستمال را گرفت و ز   یحرف چيه ی و به سمتش گرفتم. ب اشتم کنار دستم برد ز ياز م ی آمد. دستمال رونيآغوشم ب

ه  زد ک  ی هم داد م ی اش از صد فرسخ افه يماند. ق یو اشک ها را پاک کرد، ردشان ول  د يبرجسته اش کش یگونه ها ی سرخش و رو

 کرده.  ه یگر

 شد بود، گفت:   ی که تو دماغ  ییجا بلند شد و با صدا از

 رم، ببخش اگه ناراحتت کردم.  یم  گهیمن د -

 را در مشت گرفتم.   میپا یرو  ی سست به سمت در رفت و در را باز کرد. پتو یی قدم ها با

 زدم:  شی و صدا  اورميطاقت ب نتوانستم

 ل؟یسو-
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 تنه اش را به سمتم گرداند و منتظر نگاهم کرد.  مين

 .یريبگ   ی عاقالنه ا م يتصم دوارم يام-

 تلخ زد.   یلبخند 

و   ی توانستم درماندگ  یگرفت، نگرانم کرد. بد تر از آن، م یکه م  یميو تصم  لیبودم. فكر سو رهيمن هنوز به در بسته خ  یول رفت

به او و   لیزدم، مطمئنم سو یزنگ م نايتوانستم و به س  یبودند. کاش م  ی بد  ی ها حس ها ن یا یاش را حس کنم. همه  ییتنها

و از   دميکش  یشدم. آه  زاري آمد، از خودم ب یاز دستم بر نم  یکه کار  ن یداشت. از ا  ازين یگر یتر از هر وقت د  شيمحبتش االن ب

 ". رهيرو بگ  مي تصم ن یو بهتر نی درست تر"ته دل دعا کردم 

 نگذشته بود که حافظ لپ تاپ به دست آمد. ل یز رفتن سوساعت ا مين

 . مينيخوب گرفتم تا بب لميچند تا ف-

 نشود.  ميزدم تا حافظ متوجه ناراحت  یلبخند  ی سخت به

 افتضاحه. لم يف ی تو، تو ی  قه يسل-

 در آورد.   فشي کنار تخت نشست و لپ تاپ را از ک  یصندل ی رو

 .اهنيگفت پر هات س   یکالغ به زاغ م-

 . یزد  ی دفعه چه گل نیا نم يرو تا بب لم يزدم و گفتم: بزار ف ش یبه بازو ی. مشتدمیضرب المثلش خند  از

داد    هي باز شود. کنارم به تاج تخت تك شیآن طرف تر رفتم تا جا برا یتخت نشست. کم ی تاپ را روشن کرد و آمد و کنارم رو لپ

 را دراز کرد.  شیو پا ها

 اون رو دانلود کردم.  ،ی د یآف ترونز رو ند  م يونستم دو قسمت آخر گد  یچون م-

 به لپ تاپ زل زدم.  ی تر  شيب اقيزد و با اشت یبرق  میها چشم

 شه.  ی م یبفهمم آخرش چ  ستيدل تو دلم ن نم، يخب پس بزار بب-

  تراژيلپ تاپ زل زدم. ت ی جمع به صفحه  یشروع شد و من با حواس  لم يکرد. ف ی را پل لم يگذاشت و ف  شیپا یتاپش را رو  لپ

 دادم.   هي حافظ تك ی داد. سرم را به بازو  یرا نشان م لم يشروع ف

 بود.  یدفعه انتخاب خوب  نیانصافاً ا-
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 گفت:    یفتگ ي خود ش  با

 دونم.   یم-

شوکه شدن، اصالً شوکه نشدم چون کار   ن ی. تمام اتفاقات شوکه ام کرد، از امیشروع شد و هر دو ساکت مشغول تماشا شد  لميف

را پاک   م یدادم. اشک ها  رونيکه تمام شد، سر بلند کردم و نفسم را با آه ب  لميشوکه کردن است. دو قسمت آخر ف الیسر نیا

 کردم و با لبخند گفتم:  

 خوب بود.  یليکردم، خ ه یها هم گر  ت يشخص نیواسه بد تر یکردن که حت یکار  ه ی! یلعنت-

 سرخم کرد.  یبه چشم ها یرا باال داد و نگاه شیابرو ی تا ک یتاپ را بست و  لپ

 داره.  ی نظر ن يکه همچ ی هست ییتو جز معدود کسا-

 . دميکوب شیبه بازو ی تمام زور مشت محكم با

 کنم.   هی گر  ريدل س  ه ی خوام  ی حالم بد تر شد. االن م لمي ف کيدرامات  انیپا نیحالم بد بود، با ا-

 کن.   هی خب گر-

 .دمي لبم کش ی منتظرش نگاه کردم و زبانم را رو یچشم ها به

 بشه.  ریبشه تا اشكم سراز یز يچ ه ی د یبا ره، يگ  یام نم هی که گر ی طور نیا-

 که برق شرارت داشت، گفت:   یی و چشم ها طنتيش  با

 ره؟ يگ  یات م هی اگه بزنمت مشكل حله؟ گر-

خم هم به   ی به ضربه ام نشان نداد، حت ی اش فرود آوردم، عكس العمل نه يبار در س   نیرفتم و مشتم را ا ش یبرا یغره ا  چشم

 . امد ين شیابرو

 قدر سوء استفاده گر نباش. نیا-

 را باال داد.  شی و ابرو د یلبش را گز  ی  گوشه

 چسبه.  یاصالً به من نم ی تهمت زشت نيهمچ-

 در آوردم.  ش یرا برا زبانم
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 آره جان خودت.-

 . ختیرا در صورتم ر م یاش مو ها شهيعادت هم به

 چرا دلت گرفته؟  یبگ  ی خوا ینم-

 گذاشت، گفتم:  ینم  یباق  یحرف چيه یکه جا  ی تیخارج شد. با جد  یزود از آن حالت شوخ ی ليخ بحث

 نه. -

خواهد بچه اش را   یکه م  ی را پشت گوشم برد، مثل پدر  میزد و مو ها یحال لبخند  نیجا خورد، با ا دم یترد ی»نه« قاطع و ب  از

 کند، گفت:   بيبه حرف زدن ترغ

 تونم کمكت کنم  ی م  ،یاگه بهم بگ  ؟ یمطمئن-

 را بستم.  م یشانه اش گذاشتم و چشم ها ی را رو سرم

 . یبه خاطر حماقتم دعوام کن د یاگه بگم شا-

 آرامم بود و لحن او را هم آرام کرد.  لحن

 حماقت بود کارت، پس چرا انجامش داد؟  یدون  ی آدم ها مسئول رفتار خودشونن. اگه م  ،یس بتر ست ين یازين-

 . ختیزرد رنگ او ر شرت يت ی چشمم سر خورد و رو یاز گوشه   اشک

 بخشمش.  ی شم، راحت م  ی هم ترکم کنه، هر صد بار منتظرش م گهیصد بار د یچون عاشقم، مطمئنم اگه حام-

 را نوازش کرد.  می تسال بازو  یبه نشانه   دستش

 ش؟ید يبخش-

 کردم و بغضم را فرو خوردم.   ینيف

 آره. -

 ؟ یخاطر ناراحت نیاالن به ا-

 بودم.  دهيبه گند کش میلباس حافظ را با اشک ها یکاف  یرا پاک کردم. به اندازه   میباال بردم و اشک ها دستم،را
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 رو قبول کردم. شنهادش يزود پ ی ليکنم خ ی حالم، احساس م ه یجور هی  یول  ستم ين موني ناراحت و پش دنشياز بخش-

 حافظ شوکه ام کرد.  ی بلند و طوالن ی  خنده

 ؟ یقدر ناراحت ن یا یکه ناز نكرد  نیاالن به خاطر ا-

 پر خنده اش نگاه کردم.  ی  افهيبه ق تيآمدم و با عصبان  رونيآغوشش ب از

 .ستين ی طور نیاصالً ا ر، ينخ-

 کرد.  نیيرا باال و پا سرش 

 .ستيمثل تو ن  دایطوره. خدا رو شكر که آ نيچرا هم-

 زده نگاهش کردم.  شگفت

 ...د یچرا با دایآ-

را باال و   م یداده، کردم. خندان چند بار ابرو ی بود چه سوت ده يبه حافظ که تازه فهم ینگاه طنتيجوابم سوالم، با ش  دنيفهم با

 :دمي پرس  جان يکردم و با ه نیيپا

 کن.  ف یرو تعر یهمه چ ع یزود، تند، سر-

 و ادامه دادم:  دمیلبم را گز بعد 

 .دایناقال! چه زود شد آ یا-

 زل زد و گفت:   میآمد در چشم ها ی که فقط از او بر م  یی پررو با

 چند وقته که...  ی ماله چند ساله ول مونیي. البته آشناستيوقت ن  یليخ-

 . دميکوب ش یدر بازو یو مشت دم یخند  ی. با خوش حالد ي اش را ادامه نداد و لبخندش را بزرگ تر به رخم کش جمله

 حاال؟  یاز خوش  یرينم-

 هم از خجالتش نبود.  یخبر چي. ه اوردين  شیخم به ابرو اصالً

 دونن؟  ی آقا جون و خاتون م-
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 برداشت. دنیاز خند  دست

 کنم.  ش يخوام رسم ی م  ميبرگشت ی ، فقط آقا جون مونده. وقتهم هست یو راض دهيفهم  ییزايچ هی خاتون -

 را دور گردنش حلقه کردم و سفت بغلش کردم.  می بار من بودم که دستم ها نیا

 در گوشش زمزمه کردم:  آرام

 برات خوش حالم.  یليخ-

 بوده و است. میمشاور و راهنما   نیبهتر شهيخوش حال بودم. حافظ هم شيواقعاً چقدر از خوش حال و

 دونم!   یم-

 . ستيبار شكر کردن خدا بس ن هزار

 ناراحت زمزمه کرد:   ییگوشم با صدا ر ی. آرام زدميرا در آغوش گرفتم و محكم گونه اش را بوس  لیسو

 شه.  ی دلم برات تنگ م-

 دستش را فشردم.  یآمد و با مهربان رون يآغوشم ب از

 .  مينيب ی بازم هم رو م ی طور، ول نيمن هم هم-

 و ادامه دادم:   دمیخند  ز يآم طنتيش 

 جا. نيهم  میماه عسل اومد  یبرا د یشا-

 .د يچيپ م یگرد شانه ها  یحام دست

 بود، گفت:   ستادهیا لیکه کنار سو اوش يس 

 . رانیا دمیماه عسل اومد  یهم ما برا  د یشا-

 . دمینگاهشان کردم و خند  یخوش حال با

 مونم.  ی منتظر اومدنتون م ليبا کمال م -

 . لب زد: د يرنگ کرده بود، کش یاش که به تازگ یفندق  یدستش را در مو ها  یبا ناراحت لیسو
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 ازت ممنونم. -

 . دمي. دستم را به شانه اش کوبدميپاش  شیرا سخاوت مندانه به رو لبخندم

 خدا حافظ.-

  ن یآخر ی که در آسانسور بسته شود برا نیقبل از ا  م،یسور شد و سوار اسان  ميرفت رون يلب گفت. از در ب  ر یز ی خدا حافظ ی سخت به

دادم، دستش را دور کمرم    هي تك ی تكان دادم. در آسانسور بسته شد و من به حام ش یو دستم را برا دميپاش  شیبه رو  ی بار لبخند 

 حلقه کرد. 

 رو گرفت.  مشيتصم نی بهتر لیخوش حالم که سو-

  کی برداشته بود و  نهيکه دست از ک نیخوش حال بودم، ا یليخ لیسو  ی نگفت. برا یز يکاشت و چ  م یمو ها یرو   یبوسه ا یحام

 را از خودش راحت کرده بود.  الم يبود. خ ی داده بود، کار بزرگ اوش يقدم به سمت خانواده اش برداشته بود و جواب مثبت به س 

را   ی. دست حاممیآمد  رونيو از ان ب ستادی ده بود. آسانسور اتر وقت نمان  شيب قه ي انداختم. پنج دق یمچ حام   یبه ساعت رو  ینگاه

 . ميرفت رون يمحكم فشردم و از ساختمان ب 

 آمد:  یحام  یجد  لحن

 ؟ یترس   یم-

در    یتزلزل چي که ه ی با لحن یحام نانياطم یوجود نداشت. برا دنيترس  ی برا ی زيآن را سرکوب کردم. چ  یول دميترس  یم  یکم

 آن نبود، گفتم:  

 نه، اصالً. -

 دستم را ول کرد.  ی و حام میرد شد  ابانيخ از

 تا صحبت هاتون تموم بشه، من تو کافه منتظرتم. -

خواستم عقب بكشم که نگذاشت و دستش    دم، يشده اش را بوس  غ يشش ت ی و گونه ا  ستادمیا میپنجه پا ها ی تكان دادم، رو یسر

 .  د يم را محكم بوس ا یشانيرا دور شانه ام گذاشت، پ

 لب زمزمه کردم:  ریز

 دوستت دارم! -
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 هم آرام گفت:   او

 منم. -

چشم   یاز جلو ی که وارد کافه شد، نگاهش کردم. وقت ی و تا زمان  ستادمیا میفاصله گرفتم و او به سمت کافه رفت. سر جا آرام

و   دند يرس  میکوچک به پا  یکه موج ها کی رفتم، آن قدر نزد ایساحل به سمت در یشن ها یآرام رو  ییگم شد، با قدم ها میها

  یهوا و باد  یبا خنك  یز یيجان پا ینفوذ کرد، خوشم آمد. آفتاب ب میانگشت ها یال  هآب ک  یکردند. از خنك س يرا خ م یکفش ها

 شد، در تضاد بود.   ی آمد و باعث لرزم م ی م ایکه از سمت در

را شانه به   ی کس ستادن یچشمم زل زدم. ا شيپ یانتها ی آرام و ب یبه آب  اقيبا اشت کردم و  نميشلوار ج ب يرا در ج م یها دستم

  یکم  شیکردم، صورتش ته ر شیچشم ها یبه آب یچشم نگاه ی که به سمتش برگردم، از گوشه  ن یشانه ام حس کردم. بدون ا

 ظاهر مرتبش دور از انتظار نبود.  دم، یبود که د یبار  نیخررنگش کوتاه تر از آ یقهوه ا  یداشت و مو ها 

 . نمتيب ی خوش حالم که م-

 رخم آزار دهنده بود.  م ين ی نگاه پر تمسخرش رو ی ني. سنگ د يگرفت و به سمت من چرخ ایاز در  نگاه

 باشه. تيباعث خوش حال تيمزاحم زندگ  دنیفكر نكنم د ؟ یمطمئن-

 .  دميبه سمتش چرخ کامل

 زمزمه کرد:  ی تلخ به

 که تاوان پس داد فقط من بودم.   ی. ظاهراً اون کسدمتونید  شيپ قهي چند دق-

تخت   یرو  مي ماه و ن  کیتوانستم بدون واکر راه بروم،  ینم ش يسه روز پ نيمن هم تاوان پس دادم، تا هم  میخواستم بگو یم

 مال او؟  ا یتر بوده  ش يکه من دادم ب ی دانستم تاوان  ینگفتم. نم یرفتم ول ش يافتاده بودم، تا دم مرگ هم پ مارستانيب

 .  ی. همون قدر که من بهت نارو زدم، تو هم زد ستين یزيچ  ن يخوام بگم که تا آخر عمر شرمنده اتم. اصالً همچ ینم-

 نكرده بود.  ی کار چ يبود. هر چند ممنونش بودم که ه ستادهیکارش ا  یپا ی عنیحاشا کرد و نه مخالفت، سكوتش  نه

 گذاشتم.   شیبازو یو رو  را بلند کردم  دستم

 ادامه دادم:  متیمال با
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  یعوض م یزي گرده و نه چ  ینداره. نه زمان به عقب بر م  ی هم سود دنشيتر مقصره. البته فهم شي شه گفت کدوممون ب ینم-

 هستن که بر عكس من عاشقت باشن.  یی رو بساز، مطمئنم آدم ها تي. زندگیش 

 د،يدر اشک غوطه ور شد. پلک زد و اشک از چشمش چك  شیچشم ها ی را فشرد. آبلبش قلبم  یرا تكان داد، زهر خنده رو  سرش 

 خورد.  یبغض را م  یخورد و او با سر سخت  ی تكان م ش یگلو بکيس 

 من... من.  ی ول د یدوباره شروع کرد  ی تو و حام-

 کند.  ليبود نگذاشت جمله اش را تكم شیکه در گلو   یبغض

 ادامه داد:  یگرفت و به سخت  ینفس

 رو باختم.  زميهمه چ-

دلم از حالش به درد   ی نكنم ول ه ی قول داده بودم که گر ی در چشمم جمع نشد، به حام یحال اشك نی النه کرد، با ا میدر گلو بغض

 حالش من بودم.  نیاز ا یميآمد. از خودم شرمنده شدم، مقصر ن

 اومد.   ی از آب در نم یخوب  زي. باور کردن ازدواج من و تو چیرو نباخت  یزي تو چ-

 زدم و گفتم:   ی زورک لبخند 

 به خاطر رفتنم. ی ش  یکه عاشقت بود، اون موقع ازم ممنون م ی آشنا شد  یبا کس ی وقت-

 هم فشرد و بعد بازشان کرد، با تمنا گفت:  ی را رو شیها پلک

  یفرصت رو به من نم نیچرا ا ،یفرصت بهش داد   هی بازم  ی شكل ممكن شكست ول ن یبار ترکت کرد، تو رو به بدتر هی  یحام-

 . یريگ  ی انتقامت رو ازش م یطور  نیرو پس بزن، ا یحام ؟ ید

 زند.   یدست و پا م هوده يفقط ب  ستيشود و شنا هم بلند ن  یبود که دارد غرق م  ینگاهش کردم، مانند کس دلسوزانه 

 گفت:   یشكسته ا یکوتاهش را در چنگ گرفت و با صدا یدانست که مو ها   یرا م جوابم

 . یداد   حيبازم تو اون رو ترج  یکه اون باشه ول نیمن قبل از اون بودم، قبل از ا-

 شانه اش گذاشتم. یرا رو  دستم

 ؟ ید  ی به خودت نم گه یفرصت د هی چرا  ن، يحس ريهستن که عاشقتن ام ی ادیز  یآدم ها-
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 گفت: ی زمزمه کنان م ه یگر  ان يکردند، م سيرا خ  شیمهابا گونه ها  یب شیشكست و اشک ها بغضش

 تونم.   یتونم، نم یتونم، نم ینم-

بزرگش در آغوش کوچكم، حال دلم را بد کرد.   كل يبه جلو گذاشتم و بغلش کردم. لرزش ه یحال بدش طاقتم را گرفت. قدم نیا

زخم    نیدرد گذر زمان است و بس! ا  نیها فراموشش کند. تنها مرهم ا یزود  نيبه همکه او   ستين یز ي درد چ نیدانستم که ا یم

 کند.    یو خونابه را فقط گذر زمان خشک م   یعفون

 دهنده گفتم:   نيتسك  ی در گوشش با لحن آرام

 .  یکه من رو فراموش کرد  ین يب یزمان که بگذره اون وقت م  ، یتون  یم-

 گردن و شانه ام فشرد.   ان يدور کمرم حلقه شد و سرش را م دستش

 خفه گفت:   ییصدا با

 . یمن حساب باز کن ی رو  یتون یم  ی به کمک داشت از ينره هر وقت که ن ادتیدوستت دارم. -

گرفته   یپاک کرد. دستش را به سمتم گرفت و با صدا شیگونه ها  یرا از رو  شیآمد. اشک ها  روني ها را گفت و از آغوشم ب نیا

 گفت:    یزورک  یبا لبخند بود، همراه  هی که حاصل گر

 فعالً خداحافظ.-

 زدم و دستش را محكم فشردم.   یاز ته دل لبخند 

 .نمتي بب ميتو مراسم عقد و عروس   دوارميفعالً خداحافظ. ام-

 بودن، تلخ هم بود.  یو مصنوع ی عالوه بر زورک لبخندش 

 . ید ید د یشا-

که   ییافتاده بود و قدم ها م یيکه پا یفرو افتاده و سر ییها فرو برد و با شانه  اهشيس  ن يرا گفت و دو دستش را در شلوار ج نیا

 .  د يکه دور شد، مكث کرد و به سمتم چرخ ی شدم. کم ره يناراحت به رفتنش خ یجان نداشتند، دور شد. با لبخند 

 داد زد:   یبلند  یصدا با

 که عاشقمن رو بگو؟  یی از اونا یكیاسم -
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 به گوشش برسد، داد زدم:  میفاصله صدا  نیاز ا یو شلوغ اهويکه در ه  نیا یخودش برا  مانند 

 ! یشرکت، فدو یمنش-

انتها چشم دوختم.   یب ی . به آبدميچرخ ایو به سمت در  د يکش قي عم ی چون پشت کرد و رفت. نفس دم یالعملش را ند  عكس

 !  یليبود و آسمان ن یا  زهرويف  یایکرد در  یبودند. تا چشم کار م  ا یآسمان و در ن يخط ب کیدر دور دست مانند  ی ها یکشت

رخم   ميرخش به ن  م يشانه ام گذاشت و ن یبه لبم آورد. چانه اش را رو ی نشست، لبخند آسوده ا م یپهلو یکه رو  ییها دست

 .د يچسب

 آرام گفت:  ییصدا با

 تموم شد؟-

 خودش آرام جواب دادم: مانند 

 آره، تموم شد.-

 را فشرد.   میتمام کردم. پهلو  یقي ام را با آه عم جمله

 ه؟ يچ ی برا دن يآه کش نیا-

 را بستم.   میاش گذاشتم. چشم ها یشانيپ ی ام را رو یشانيو پ دم يسمتش چرخ به

 کنه.  دايراهش رو پ دوارم يام-

 . دوارميمنم ام-

 که فاصله گرفت.  میدر سكوت به همان حالت ماند  یکم

 . ميرس  یوگرنه به پرواز نم   میبهتره بر -

 را گرفتم.  شیبازو

 زنه.  یطاقتش تموم شده، مدام زنگ م  گه یآره، خاتون د-

 . هيفرستاد در حاش  یها را م  زيچ ی  ه يکرد و بق  یخنده اش حالم را خوب م  یچقدر صدا د،یخند 

 مجبور شد.  هي خواست برگرده با اصرار بق ی هفته دور بودن براش سخته. هر چند نم هی-
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  ی کوچک و کوچک تر م مايکه با هر لحظه و اوج گرفتن هواپ م یپا ریگرد و کوچک به شهر ز  یاز پنجره   م،یکه شد  مايهواپ سوار

  افهيچشم به ق ی. از گوشه  د ياش لم داد و خواب یصندل ی آن قدر خسته بود که به محض سوار شدن، رو ی شدم. حام رهيشد، خ

که لبخند   یهم گذاشتم در حال یخسته ام را رو  ی ادم و چشم هاد  هيآرام و غرق در خوابش نگاه کردم. سرم را به شانه اش تك ی

 بود.   قيلبم عم ی رو

 باز نگاهش کردم.  مه ين ی و خواب آلود سرم را بلند کردم، با چشم ها ج يگ یحام  ی تكان خوردن شانه  با

 :دم يو پرس   دميکش  یا ازهيخم

 شده؟  یچ-

 را در شال مرتب کرد.  میو مو ها د يبه صورتم کش یدست

 .مید ي رس  نه، يش  ی داره م مايهواپ-

 به بدنم دادم.   ی و قوس  کش

 گفتم:   ی ا هی حالت گر با

 . اديخوابم م یليخ-

 داد!   یانجامش م  اد یروز ها ز ن یکه ا ی زد. کار  یلبخند 

 . مي بخواب ميفكر نكنم حاال حاال ها بتون یتر از تو خسته ام ول ش يمن ب-

لب    ریکه ز دمي. زمزمه اش را شند ي. من را به خودش فشرد و لپم را محكم بوس دميرا مال میادم و چشم هاسرم را تكان د یراض نا

 گفت:  

 ! یخوردن-

کردم    یخواستم بروم فكرش را هم نم یکه م   یقفل کردم. روز  شیانگشت ها یرا ال  میانگشت ها م،یآمد  رون يب مايهم از هواپ با

در سالن چشم گرداندم و   د،یايسبحان قرار بود به دنبالمان ب م،يبه سالن رفت لیگرفتن وسا  لیطور برگردم. بعد از تحو نیکه ا

 چرخاند. با دست به سبحان اشاره کردم.  یما چشم م  دنبالداد و    هي تك وار یکه به د دمشید

 اون جاست. ناهاش،یا-

 .دميبه سمتمان آمد و محكم مرا در بغل گرفت. شانه اش را بوس  ماندنی. به محض دميتكان داد و به طرفش رفت  یسر یحام
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 دلم برات تنگ شده بود داداش.-

 در آغوشش فشردم.   محكم

 . زمیمنم دلم تنگت بود عز-

از   یرا بغل کردند. با لبخند  گر یهم د دند،ینگاهم مرا د  ی وقت  یدست داد ول  ی آمدم. با حام رونيو از بغلش ب د يام را بوس  یشانيپ

  ی دو صندل ني جلو نشست و من عقب. به محض نشستن سرم را از ب ی. حاممیشد  نيو سوار ماش  میآمد  رونياز فرودگاه ب ی آسودگ

 بود، گفتم:   ی رانندگجلو بردم و به سبحان که مشغول 

 خب چه خبر؟ -

 مرموز زد.  ی لبخند  سبحان

 سفرت خشک بشه.  صبر کن تا عرق كم ی یول اده یخبر که ز-

 شانه اش زدم.  ی رو آرام

 . گهیقدر بدجنس نباش، بگو د نیا-

 نگاه کرد و گفت:   میبه چشم ها نهیيآ از

 . یخواستگار میحافظ بر یروز ها قراره برا نيهم-

 گفتم:   یزدگ  جاني و ه  یخوش حال با

 ؟ یگ  ی م یجد -

 آره. -

 .دميچرخ ی به سمت حام جانيه با

 .میريرو بگ   یشه با هم عقد و عروس  ی چه با حال م یحام ی وا-

 . د يخوشش آمده بود به سمتم چرخ یبحث عقد و عروس  ن یهم که از ا یحام

 . ميعقد کن  كهینه، من دوست دارم شب تولدت که نزد-

 . د يدرخش میها چشم
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 شه.  ی خوب م یليخ-

 رفت.  ی کرد. نگاهش کردم که چشم غره ا ی الك ی چند سرفه  سبحان

 . یدوز   یو م  یبر  یطور م  ني هم ی جالت نكشوقت خ  هی-

 کردم.   نیيرا باال و پا می خنده ابرو با

 ؟ ی کن ی م ی حسود-

 :  د يپرس  ی تعجب با

 کنم؟   یم  یمن حسود -

 اهوم. -

 .د یايکم مانده بود از حدقه در ب  گرید شیها چشم

 کنم؟   یحسود  د یاون وقت چرا با-

 .ميش   ی چون ما زود تر مزدوج م-

 گفت:   ی به حام ینگاه با

 تحفه حسادت داره؟ ن یآخه ا-

 نازک کردم.  یپشت چمش ش ینشست. با خنده برا شی در بازو  یمحكم حام مشت

 . ینكن ی ادب ی ب یتا تو باش -

زود را باز کردند.   یل يزد و خ یبه عمارت، سبحان بوق  نيماش  دنيفرستادم. با رس   یحام ی برا یتوجه و آخ و اوخ سبحان، بوس  یب

 .  میشد  اده يپارک کرد و با هم پ اطيحرا وسط  نيسبحان ماش 

 . مي و خنده به داخل رفت  یبه استقبالمان آمد. با شوخ یبا اسفند پر دود  خاتون

عمه و خانواده اش هم آمده بودند و بر خالف   ی و حت می و خنده گذشت، همه دور هم جمع شده بود ی شوخ انيشب در م آن

دو هفته   یاست، قرار عقد را برا  یدانستم به خاطر حام ی نداشتند. با اصرار عمو حامد که م یکردم رفتار بد   یکه فكر م یزيچ

 .ميبعد که شب تولدم هم بود، گذاشت
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  یخسته بودم و برا  یل يهم کم کم به اتاقشان رفتند. من هم بلند شدم که به  اتاقم بروم، خ هي عمه و خانواده اش رفتند، بق ی وقت

 دميبه اتاقم رس  ی . وقتميباال رفت  یهم پشت سرم بلند شد و به دنبالم آمد. همراه هم به طبقه   یزدم. حام یخواب له له م

 دستم گذاشت. ی خواستم در را باز کنم که دستش را رو

 اتاق من؟  میبر-

 بود، نگاه کردم.  ده يتمام پرس  ی که سوالش را با خونسرد ی تعجب به حام با

 : دميپرس  مبهوت

 اتاق تو؟  میبر-

 را گرفت و از در اتاقم دورم کرد. مرا به سمت اتاق خودش برد. میبازو

 اش گفت:   ی همان خونسرد با

 هوم؟  زه؟يو شوک برانگ   بهيقدر عج  نیکجاش ا-

کردم   یو با هول سع  دمیکه گرمم شده بود، لبم را گز ی پوستم را حس کردم. در حال ریخون به ز دن یو دو م یشدن گونه ها داغ

 کنم. ستیموضوع را راست و ر 

 ... آخه...  یول-

 .د یپر م یحرف ها وسط 

 و آخه نداره.   ی ول-

  ميخوش حال  ی جلو ی رفت به سخت ی م یل یو  یليکه قلبم ق  یتا من داخل بروم. من هم در حال ستادی اتاقش را باز کرد و کنار ا در

  فيکه وسط اتاق بالتكل  یرا گرفتم و همراهش وارد اتاق شدم. پست سرم آمد و در اتاقش را بست، دستش را پشت کمر من

 .  دبودم، گذاشت و به سمت تخت هل دا  ستادهیا

 آمد، گفتم:   ادم یکه   یزيچ با

 لباسام رو عوض کنم و مسواک بزنم.  د یمن با-

 و دستش را از پشت کمرم بلند کرد.  د يکش ی کالفه ا پوف

 . ايزود کارت رو تموم کن و ب ی باشه، برو ول-
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زود مسواک زدم و لباس   یليرفتم و به اتاق خودم برگشتم. خ رونياش خوردم، از اتاقش ب ی کالفگ  نی که خنده ام را از ا ی حال در

و به    ختمیرا باز کردم و شانه اشان کردم، همان طور باز دورم ر میبلند و بنفش رنگم عوض کردم. مو ها ی با لباس خواب نخ میها

 سمت اتاقش رفتم.  

کرده بود، با خنده فكر    فياتاق را تلط یبود و تنها نور بنفش آباژور فضا  ک یو در را باز کردم، اتاقش تار دم يکش را  رهيدستگ  آرام

به   ره يکنارش نشستم. خ ده، يکه لباسش را عوض کرده و خواب دنشیشده. به سمت تخت رفتم و با د یکردم چه بنفش در بنفش

در خواب هم حفظ کرده بود. آهسته دستم    یتفاوت و خونسردش را حت   یب ی  افه يق دم،يشک یقيصورت غرق در خوابش نفس عم

زدم و خم شدم و   یداد. لبخند   یم  یخورد و حس خوب یسر م میانگشت ها ان يم شیمو ها دم،يکش شیرا بلند کردم و در مو ها

ادکلنش در   یاش بود و بو  نهيس  یسرم رو   یحالو خودم را در آغوشش جا دادم. در   دمي. آرام کنارش دراز کشدميگونه اش را بوس 

 را باز کردم و با حرص نگاهش کردم.  م یچشم ها ع یدورم حلقه شد. سر  شیرا بستم که دست ها م یشامه ام بود، چشم ها

 ؟ یبود  داريب-

 لبش نشست.   یهم رو  یطانيرا بسته بود، لبخند ش  شیطور که چشم ها همان

 مثالً آره. -

 زدم.  شیبه پا یلگد 

 ؟ یزن  یخودت رو به خواب م  یسوء استفاده گر، الك -

 شدم. داريب  ومد يدلم ن  ، یکرد ی نوازشم م ی بود، ه یحس خوب یليخ-

 لبم حفظش کردم. ی رو ند،يتواند آن را بب ی بسته نم یکه با چشم ها  نیراحت از ا اليلبم نشست و با خ ی رو لبخند 

 . یسوء استفاده گر  ی ليتر از خ ش يب یليخ-

 اتاق زمزمه کرد:  ی كیتار انيگوشم م  ری محكم تر دور تنم حلقه شد و ز شیها دست

 خواستم.  ی خودم نم یکه کردم، تو رو برا  ییوگرنه که با اشتباها ست،ين  یدر سوء استفاده گر بودنم که شك-

 . دميصورتش کش ی لند کردم و نوازش وار روبازش زل زدم، دستم را ب یچشم ها به

 . یخوش حالم که سوء استفاده گر  یليپس خ-

هستم که هر لحظه ممكن   یا ی نيکرد که انگار عروسک چ  یبا من رفتار م یام نشاند، جور  یشانيپ  یرو متیاش را با مال بوسه

 نه سال نداشتم، رفتم.    نیرا در ا  رش يپر از آرامش که نظ ی را با لذت بستم و به خواب میاست، بشكند. چشم ها
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قرآن   ی شد. همه ساکت بودند و نگاه من رو یدر فضا پخش م یمیکالم مال ی ب ک یآمد. موز ی سرم م ی عود و اسفند از باال یبو

 خواندم.   ی را م اتیلب آ ری بود و ز

 : د يبار سوم پرس  ی برا یا  هيمكث چند ثان  کیبعد از  عاقد 

بهار   یو شعمدان و هزار سكه   نه یآ د،ي جلد قرآن مج ک یمعلومه  ی  ه یشما را با مهر د یحاضر ایمكرمه صبا مهام آ ی  زهيدوش -

 اورم؟ يمهام در ب ی به عقد حام ی آزاد

  یکه قرآن را گرفته بودند، م میهم حس کنم. استرس داشتم و دست ها د يچادر سف یاز رو  ینگاه ها را حت ی نيتوانستم سنگ  یم

 .دند یلرز

 آمد. دایآ طانيش  یصدا

 خواد.  ی م ی لفظ ر یعروس ز-

انگار آماده بود که   ی كياضطراب لحظات آخر غلبه کنم. زن عمو ن ن یتا به ا د یزمان خر ی کم م یممنونش بودم که برا چقدر

 . دميکش ی قيغلبه بر استرس نفس عم یگذاشت. برا میپا  ی را رو ی و پر طمطراق نيگردنبند سنگ   یبالفاصله جعبه  

 بزرگ تر ها، بله!  ه ي پدر و مادر مرحومم و آقا جون و خاتون و بق ی با اجازه -

هم بله   یتوانستم حس کنم که او هم استرس دارد. حام ی فشرده شد، م  ی هلهله و دست زدن آمد. دستم توسط دست حام یصدا

 ه اش حال دلم را خوب کرد. شد  غي صورت شش ت دنیرا گرفت و چادر را کنار زد. د 

را داشتم.   شی بود که سال ها آرزو  ی زيکنار هم همان چ ی من و حام ری سر سفره انداختم، تصو ی  نهیي به آ ینگاه ی با لذت وافر 

که اسم من    یساده ا ی حلقه ها را از دست خاتون گرفت و مال خودش را به دستم داد. دستش را گرفتم و حلقه  ی جعبه  یحام

دستم را در دست بزرگش گرفت    متیانگشت دست چپش کردم. او هم با مال نياش حک شده بود را در دوم ی داخل ی  واره یدر د

تر بود و اسم او را در داخل داشت، در انگشتم    فیفاوت که مال من ظرت  نیخودش بود با ا ی ازدواج را که مانند حلقه  ی و حلقه 

 جا داد. 

 زد و آرام لب زد:  م یبه رو یلبخند 

 مانع شه.  یز يچ هی هر لحظه استرس داشتم که  ی تا بله رو بد -

 را فشردم.  دستش

 . ميحاال مال هم-
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 آره، باالخره تموم شد. -

 شه.  یتازه داره شروع م-

 گوشم زمزمه کرد:   ریاز همه آقا جان بود که بغلم کرد و مرا در آغوش فشرد و ز اول

 بابا جان. یخوش بخت بش دوارم يام-

در گوشش زمزمه کرد. بعد از او خاتون بود که با   ی زيرا هم بغل کرد و چ یلبم نشاند و آقا جان حام  یرو  ی لبخند   رش يخ یدعا

 .د يام را بوس  یشانيهم عمو حامد بود که بغلم کرد و پ ی. بعد ميبغل مان کرد و خواست که مراقب هم باش   سيخ یچشم ها

 . یش  ی دونستم که آخرش عروس خودم م  یم-

 ادامه داد:  یحرفش زدم و عمو حامد با اشاره به حام نیبه ا یلبخند 

 در عمارت به روت بازه.  ، یاز دستش خسته شد  ی هر وقت احساس کرد-

 عمو حامد کرد.  ینثار پهلو یسقلمه ا  یك يمو نع زن

 خدا نكنه حامد. -

 .د یلبش را گز ی حام و

 ه؟ يچه حرف نیبابا ا-

 حامد شانه اش را باال انداخت. عمو

 . قتهيحق-

سبحان همراه    یکرد. وقت  یخوش بخت  یآرزو م یو برا د يمرا در آغوش گرفت و بعد زن عمو مرا محكم بوس   گریبار د کیحامد  عمو

را راحت   الميکنار هم به عنوان نامزد خ دنشانی. د دميرا بغل کردم و بوس  شان یشد. هر دو یآمد، دلم ماالمال از خوش حال هيهان

 . د يبلند کش ی پوف یرفت. بعد از رفتنش حام ه يبا اصرار هان یبه حام ماتوميالت  و د یکرده بود. سبحان بعد از تهد 

 بهتر بود.  نیرو اعصاب شده، به نظرم قهر بود ی ليسبحان خ-

 زدم.  شیبه بازو  یا  سقلمه

 شه.  ی هم کم تر م تشيحساس  نیکه بگذره ا  كمینگو،   ی جور نیا-
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شده اش را   غ يشش ت یرا بغل کرد و گونه   ی بحث را ادامه دهد. اول حام یبالفاصله بعد از آن دو آمد و نگذاشت حام حافظ 

 .د يکوب  یهم با کف دست به کمر حام محكم  ی و چند ضربه  د يبوس 

 . یباالخره موفق شد -

 . د يمثبت تكان داد. حافظ به سمتم آمد و مرا هم بغل کرد و هر دو گونه ام را بوس  ی و سرش را به نشانه  د یخند  یحام

 برات خوش حالم.  یليخ-

 . دمياش را بوس  گونه 

 ممنون. -

 شدند. ی م ک یکه داشتند نزد دم یو برادرش را د دایآمدم و آ  رونيآغوشش ب از

 . اديهم داره م اری-

 گفت:  ی و برادرش، با ناراحت تصنع  دایآ دن ینا محسوس به عقب برگشت و با د یليخ حافظ 

 آمدم.  یم  ک یتبر  یبا زن و بچه هام برا  د یانصافه؟ االن با ن یآخه ا-

 لب گفت:  ریز  طنتيبا ش  یحام

 . نيشه هم ی بودن عاقبتش م یزنگوله پا تابوت -

 هم بود.    یرو  ی دندان ها دنیيکه توانست بكند، سا ی و برادرش حافظ تنها کار دایآ دنيرس  با

 گفت و رو به من ادامه داد:   کیدست داد و تبر  یبا حام دایآ برادر

 صبا خانوم.  د يخوش بخت بش دوارم يام-

 گفتم:   م یمال ی تكان دادم و با لبخند  یسر

 ممنون.  یليخ-

 محكم بغلم کرد و مرا در آغوشش چالند.  دایآ

 . یکرد رش يباالخره اس -
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 گفتم:    یعصبان ی آمد. با لبخند  رون يگرفتم و با اخم از آغوشم ب  ش یاز پهلو یشگونين

 جون.  دایممنون آ-

چه   د یگرفت کجا با  ینم اد یوقت  چيدختر ه  نی. انميرا بب دایحرف آتوانستم خنده اش از بابت   یهم م  ی به حام ینگاه مين با

 را بزند! یحرف

 گفت.    کی تبر یبودم به حام  ده یکه کمتر از او د ی و متانت ینيبا سنگ  دایآ

 جان.  دایدر جوابش زد و گفت: ممنو آ ی لبخند  یحام

 پرتاب کرد.  م یبه سو ی تصنع  یقبل از رفتنش چشم غره ا دایآ

 با خنده رو به حافظ گفت:   یاز رفتنشان حام بعد 

 . یسرت رو بلند کن ی تون  یرفتن، حاال م -

 سرش را بلند کرد.  حافظ 

 کردن چقدر سخته.   ی رو باز یداماد خجالت  ه یهوف، نقش -

که چشم   عمه  یعمه آمدند. با مهربان یلب نثارش کردم. حافظ رفت و خانواده   ر یز « یا وونه یو »د دمیخند  طنتشيهمه ش  نیا به

 بود را بغل کردم. سيخ شیها

 ازت راحت شد. الم يعمه جان، باالخره خ یخوش بخت بش -

 .دم يو من هم گونه اش را بوس   د يهر دو گونه ام را بوس  عمه

 عمه.  یمرس -

کرد و    یخوش بخت ی آرزو ی دستم را فشرد و با مهربان  یعل ر يرفت و او را هم در آغوش گرفت. عمو ام ی به سمت حام رايحم عمه

 بغلم کرد. جان يبا ه واي را در آغوش گرفت. ه یحام

 برات خوش حالم. یليخ ی وا-

 . دميگونه اش را بوس  مهربان

 . زمیممنون عز-
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، آمدند. با ذوق و  کردند   یکه به خاتون و بابا بزرگ کمک م  ی در حال  رايو خاله سم نايس  یی از رفتن عمه و خانواده اش، دا بعد 

مامان را   یتپلش کاشتم، بو  ی لپ ها  یمحكم رو ی جلو تر رفتم و محكم خانم جان را بغل کردم، چند بوسه  یچند قدم  جانيه

 .د يرا بوس  م یمو ها  یخالصانه رو ی با محبت او داد! به اغوش بابا بزرگ رفتم و  یم

 دخترم.   یبخت بش د يسف-

 ممنون آقا جون. -

 را هم در آغوش گرفتم. چقدر دلتنگشان بودم!  رايو سم نايس  س يخ ییچشم ها با

 دمتون؟یتا حاال ند  ی از ک د يدون  ی م د، يمعرفت  یب ی ليخ ی ول-

 .د يگونه ام را بوس  یبا مهربان نايس 

  یم  نميحاال که من برگشتم قراره آقا بزرگ و خانوم جون هم برگردن تهران، بب یببخش عروس خانم، واقعاً سرم شلوغ بود.  ول-

 ؟ یکن داي ات پ ییدا ی زن  برا ه ی  یتون

 . دمیخند  یخوش حال با

 کنم.    یم  دايمن زنم برات پ د،یايخوبه، شما ب یليخ-

  ک یبرگشتند و پشت نزد را يو خاله سم انيس  یی گفتند. آقا بزرگ و خانم جان همراه با دا ک یکردند و تبر  یهم احوال پرس  یحام با

 مهمان ها شدم.  ی  ه يبا بق ی دست تكان دادم و مشغول احوال پرس  شانینشستند، با لبخند برا ز يم نیتر

  یدر کت و شلوار   دهيکه پوش   نيحس ريام دن یبا د ی خوش حال نی. اد ي گنج  یحال بودم آن قدر که وصفش در کلمه ها نم خوش 

 تر شد.   شي آمد، ب  یاز سمت ساختمان م شیهم رنگ چشم ها ،یآب

منتظر   جانيگره خورده بود، با ه  ی حام یدر بازو   میبازو یبه سمت ما آمد. در حال مي با آرامش مستق بيدست در ج نيحس ريام

 . ستادمیآمدنش ا

 .یخوش حالم که اومد  یليخ-

 زد.  ی کم رنگ  لبخند 

 گم.  ی م کیاومدم. بهت تبر  یول ام، يکردم که ب  یخودمم فكرش رو نم-

 تكان دادم.  یسر
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 ممنون. -

 برگشت و دستش را به سمت او  دراز کرد.  ی سمت حام به

 .یخوش بخت بش دوارميام ،یگم حام ی م ک یواقعاً بهت تبر-

 او را در آغوش گرفت.  د،يدراز کرد و کش  نيحس ر يآورد، دستش را به سمت دست ام رون يمن ب ی را از دور بازو   شیبازو یحام

 ممنونم. -

 زد.  نيحس ريآهسته به کمر ام یضربه   چند 

 خوش حالم که حالت خوبه. -

 آمد.  رونيب ی جان از آغوش حام یبا همان لبخند ب  نيحس ريام

 که عاشقمه رو بشناسم.  یاز صبا تشكر کنم، باعث شد کس د یبا-

 :دميشک پرس  با

 ؟ یخانم فدو -

 داد. مثبت تكان   یرا به نشانه   سرش 

 . اديبه نظر م یدختر خوب-

 گفتم:    یخوش حال با

 خوبه.  ی ليخ یواقعاً خوش حالم برات، خانم فدو -

 که دوستم داره.  نیخوب و مهربونه، مهم تر ا ی ليآره، خ-

 را به سمتم گرفت.  ی ا جعبه

 :دميپرس  ی گردنبند بود را از دستش گرفتم، با کنجكاو  یجعبه   یکه اندازه    ی سبك یکه جعبه   ی حال در

 ه؟ يچ نیا-

 . یتو و حام  یبرا  هی هد  هی-
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 گفتم:  یشگفت با

 ممنونم. -

 هم تشكر کرد.  یحام

 به اطرف نگاه کرد.  اقيبا اشت نيحس ريام

 سر بزنم، فعالً. هي به بق رمي من م-

 زدند، رفت.  یحرف م که عمه کنار آقا جان نشسته بودند و یی را گفت و به سمت جا نیا

 .د يمحكم بغلش کرد و شانه اش را بوس   یکه آقا جان چطور با شاد دمید

از گردنبند ها را   ی كیدست دراز کرد و   ی به شكل قلب کنار هم در جعبه بود. حام د يجعبه را باز کردم، دو گردنبند طال سف  در

  جاني گردنبند ماند. قلبم محكم و پر ه یشده   كه يقلب دو ت  یکرد و بعد بازش کرد. نگاهم رو  یگردنبند را بررس  ی برداشت. کم

 زد. دست لرزانم را دراز کردم و گردنبند را گرفتم.  یم

آورد. بازش کرد و آن   رون يتر بود از داخل جعبه ب  ف یآن گردنبند را که ظر ی قلب بود. حام ی  كهي دو ت ی رو  یمن و حام عكس

 بود.  ی كی نیهم مثل ا

 آرامش گفت:   با

 توئه.  ی برا ن یفكر کنم ا-

 گرفتم.  یکه مردانه بود را به سمت حام ی تر کردم و آن گردنبند   فیبه گردنبند ظر ینگاه

 توئه.  یهم برا ن یو ا-

 آره. -

 و آرامش خاطر گفتم:   ی آسودگ با

 ازش راحته.  الميحاال خ-

 نشست. ی حام یلب ها ی رو  یلبخند 

 طور!  نيمن هم هم-
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من و   یباالخره از آسمان زندگ ره ي ت یکردم. ابر ها  ی و خوش حال مید يرقص م، یها را باز کرد هیهد   م، يدر دهان هم گذاشت عسل

از   ی هم رد یحام ی  افه يکردم، در ق  یاحساس نم ی خستگ  چيرفتند. جشن عقدمان تا آخر شب ادامه داشت و من ه رونيب یحام

 کردند.   رفتن ا عزم مهمان ه ی نبود. کم کم همه  یخستگ 

 فردا گذاشتند.   یو پاش ها را برا  خت یخانواده هم به عمارت رفتند و جمع کردن ر ی  ه يبق  یشد، حت  ی باغ پشت عمارت خال ی وقت

 هم کتش را در آورد و کنار شال من گذاشت. ی انداختم، حام یصندل  ی شنل را در آوردم و رو م،یهمه رفتند و تنها شد  ی وقت

 بود، کردم.  ه يعقد قشنگم که کار دوست هان ی به سفره  ینگاه

 جمعش کنم.  اديدلم نم-

 شد. رهيو به سفره خ  ستادیکنارم ا یحام

 تو.  ینه به قشنگ  ی قشنگه ول یليخ-

 تخس شده بود.  ی پسر بچه ها هياش شب افه ي. قختمی ژل خورده اش را به هم ر ی و مو ها دمیخند 

 داشته باش.  تيخالق كم ی! یو تكرار  یا  شهيکل ی همه اش حرف ها-

 .د يازدواج در آن بود را بلند کرد و پشت دستم را نرم بوس  یدستم که حلقه   همان

 کنم.  ی کار خالقانه م ه یپس -

 گفتم:   یو با کنجكاو  د يدرخش میها چشم

 ؟ یچه کار-

 کرد.   تمیگذاشت. آرام به جلو هدا میچشم ها یقرار گرفت و دستش را رو  پشتم

 :دميدل تو دلم نبود، پرس  اد یز یو کنجكاو جان يکه از ه ی حال در

 م؟ یريکجا م م یدار-

 گفت:   ی عكس من او با کمال خونسرد بر

 . ميرس   یصبر داشته باش، االن م گهید  كمی-

 .  می حدس زدم که به کجا آمده ا م،ي باال رفت ی چوب ی از چند پله  ی بعد وقت قه ي دق چند 
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 .  میکه وسط درخت ها بود، بود یچوب  قيکه حدس زدم، در آالچبرداشت، همان طور   میچشم ها ی دستش را از رو یحام

بود و چند گل   ش یرو میاز عكس ها یكیشكل که  ی قلب  کيباز به ک یثابت ماند. با دهان  قيوسط آالچ  یا  شهيش  ز يم ی رو نگاهم

 شدم.  رهيکرده بودند، خ ن یياطرافش را تز یشكر

 : میو شوکه فقط توانستم بگو مبهوت

 . یحام ی وا-

 اش گذاشتم. نهيس  یو محكم بغلش کردم و سرم را رو  دم يسمتش چرخ به

 بود.   ی خوب ز یخوبه! سوپرا یليخ-

 کردند. س يرا هم خ یحام د يسف  راهن يو پ  ختند یگونه ام ر  ی از سر شوق رو میها اشک

 مثل قبالً ها.  ،یچطور خوش حالم کن  یخوب بلد  یليخوش حال شدم، تو خ یليخ-

 .د يرا بوس  میمو ها ی رو

 کار رو هر ساعت و هر لحظه انجام بدم.  ن یحاضرم ا ليبا کمال م -

  ک یدو بشقاب و چنگال و  ک يگرفتم. کنار ک  ز يرا از آن سمت م یها نشستم. دست حام یو پشت صندل  ميرفت زي هم به سمت م با

 کردم.  هیبه هد  یبود. کنجكاو نگاه هیهد 

 :دميکردم و پرس   هی به هد  یا اشاره

 ه؟ يچ-

 اش را باال انداخت. شانه

 حدس بزن؟ -

 کتاب باشه. اد ياز ظاهرش که بر م-

 برداشتم و کادو را برداشتم.   ی دست حام ی را از رو دستم

 ! ی اتيبود؛ مثل ضربان قلب، همان قدر مهم و ح ايدن یصدا ن یتر بای خنده اش ز ی. صداد یخند  ی با سر خوش  یحام

 . ییهات عاشق کادو یهنوزم مثل بچگ -
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 مونده.  ادتیآره، خوب -

 مونه.  یکه راجبه تو باشه تو خاطرم م  ی زيهر چ-

جلد سخت کتاب   ی . دستم را رودميکش رونيرا ب نگوريبا جلد گال یکاغذ کادو را باز کردم و کتاب اشعار سهراب سپهر ی تاب یب با

 .دميکش

 :د يچيشده، در گوشم پ ب يرنگ از درخت که با عشق ترک یی برگ حنا کیافتادن  ی و به آرام  یزیيبه لطافت باد پا یحام یصدا

 برام بخونش، خوندنت رو دوست دارم. صدات پر از آرامشه. -

 بود.   اقيتکه سرشار از عشق و اش  یبودند، نگاهش کردم. نگاه سيکه از نم اشک خ  یچشم ها با

که عشق در بند   می مال یی بود و انگار تازه متولد شده بودم، با صدا ميسالگرد زندگ نيو نهم ستيکه ب  یرا باز کردم و در شب  کتاب

 زد، شروع به خواندن کردم:  ی بند آن موج م

 .  باغ ها سر انگيز است یدریچه باز قفس بر تازگ -

 .  بال از جنبش رسته است اما،

 . بيهوده است چمن ها وسوسه

 .  بال و پر است  ی پرنده و پرواز، فراموش  ميان

 است:  ی چشم پرنده قطره بينای در

 به باال می رود.   ساقه

 افتد.   یفرو م  ميوه 

 .  غمناک است یدگرگون

 . است  یآلودگ نور،

 .  است ی آلودگ نوسان،

 . ی آلودگ رفتن،

 . در خواب بال و پرش تنها مانده است پرنده
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 راند.   یميوه ها را م  یپرتو چشمانش

 .  گرفته است یبر زیر و بم شاخه ها پيش سرودش 

 لرزاند.   یاش قفس را م یسرشار

 تاب است.  یشكند: دریچه قفس ب ی هوا را م نسيم،

که قصد رخت بستن نداشت،  ی به هم گره خورده امان و لبخند  یدست ها  انيم  ییدرست در همان لحظه کنار او، جا یزندگ

 دوباره آغاز شد.  

 .  ميو حاال کنار هم به طلوع آفتاب چشم دوخت  می عشق را رد کرد کی و تار ره يت  یو او شب ها من

  د يطلوع خورش  یو به نظاره    میمقاومت کرد  م؛ یعشق، باز هم پا بر جا ماند  ی و در مرز نابود  یپرتگاه زندگ یو او در لبه   من

 و نفرت و انتقام.  نه ي به دور از ک م،ينشست

 .د يهم همراهم باش  یبعد  یتو کارا  دوارميداشت... ام ی ادیز  یو نقصا بيع عتاًيرمان کار اول من بود و طب نیا
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 ...!انیپا
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