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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

   

 گذره؟ یطناز:خوش م

 سر داد.   یکه تمام شد، خنده ا  حرفش

به   لیکردم. روشنا اجازه نداد که به طناز پاسخ بدم و موبا تیکاپشنم هدا  بیاطراف،دستام و به،داخل ج یزدم و از سرما   یلبخند 

 روش و بهش نشون بده.   یتا منظره جلو  د یدست چرخ

 !منظره رو داشته باشه طناز!  الیخیحرفا رو ب  نیفعال ا-

 . د ی. طناز خند د یشوق کش ی از رو یآروم غ یج روشنا

 ! نهیبب اد یب . بذار پرهام بگمشینیب ی و همش م یی !خوبه که اونجاوونهید:طناز

تا    د یطول کش  ی ا ه یچشم دوختم. چند ثان لیتاب به صفحه موبا ی و گوش زد کرد.ب  شیو قلبم دل تنگ   د یپرهام به گوشم رس  اسم

 . با ذوق دستم و براش تکون دادم. نمیخودم بب  یو رو به رو   یپسر بچه ا

 ! ؟یوبقربونت برم...خ-

 صورت پرهام و کنار زد و در آخر با انگشت اشاره پشت سر ما رو نشونه گرفت.  ی جلو یموها طناز

 .نگاه چه خوشکله؟ نیو بب  فلی:مامان،اطناز

 گفت و طناز جوابش و داد.    یچ دمیپرهام آروم حرف زد که نفهم اونقدر

http://www.romankade.com/
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 برمت.  ی:خودم م طناز

 کنم.    زش یبخار گرفته تم نکمیع نی...اازیدست ن دم یم ل ی:من فعال موباروشنا

  ی و ازش گرفتم. طناز، پرهام و از رو لیپرهام فرستاد و تند تند دستش و تکون داد. موبا ی برا یلبش برد و بوس  کی و نزد دستش

 داد. ی اش و به صندل ه یگذاشت و تک نییپاش بلند کرد و پا

چشم ها،   نیرنگش و امان از ا یمشک یچشما نم یم بهتر ببکرد، تونست  دایحضور پ نمون یکه ب  ی ا هی سکوت چند ثان یال به ال  در

 لبش، پارادوکس داشت.   یکه با لبخند کمرنگ رو 

 !  یبرگشته بود به اون طناز قبل انگار

 ...شونیحال، پر یب

از   کردمیمو دورش  نجایا اوردمشیو م دمشیکش ی م  رونیبراش به پا کرده بود،ب ی که زندگ  یخواست از وسط معرکه ا ی م دلم 

 نشد، خودش نخواست.   ی!ول یتصنع  ی خنده ها نیا

 ؟ یندار ازیکه ن  یزی رو به راهه؟چ ی:همه چطناز

 هست. چه خبر از اوضاع؟  ی نه همه چ-

 تکون داد.   یسر

 :طبق معمول! طناز

 اونجا. تیوضع  دنیفهم یبود برا ی حرف اش، کاف نیهم

 .د یکش  یق یعم نفس

 ؟ یگردیبرم  ی:کطناز

 . گهیحدودا چهار روز د-

 جون گرفت.   ش لبخند 

 :منتظرتم.  طناز

 ؟ یندار  یکار-
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 :قربونت!مواظب خودت باش.طناز

 از طرف من پرهام و بوس کن. _

 بود.   نکش یع یها شهیش   رِ یدستش،هنوز درگ ی قطع کردم. روشنا با پارچه کوچکِ نرمِ تو ی و با خداحافظ تماس 

 :تمام؟روشنا

شدن ازدحام شدم. صحبت   شتر یطراف افتاد، تازه متوجه بم. نگاه که به او بهش برگردوند   لیبه نشونه آره تکون دادم و موبا یسر

 اطراف رو برام داشت. ی ایها از دن یخبر  یب ن یکردن با طناز هم

 ار داد.  قر ش یکمر ف یجعبه، داخل ک ی رنگ و بعد از گذاشتن تو ی و به چشماش زد و پارچه صورت  نکیع روشنا

 .رمی عکس ازت بگ  ه ی سای:واروشنا

 .  میریگ یم نجایعکس که ا نیچهارم نیکه اومدم ا ی سه روز نیا ی تو-

 نشد.  داش ی اطراف پ نیتا محمد ا رمیعکس بگ  ه ی  سای:غر نزن.اون موقع روز بود االن شبه!واروشنا

 .  ستادمیو رو به روش ا  دمیخند  ب،یسرم و درست کردم و دست در ج ی اجبار حرفش، کاله رو به

 خوبه؟ -

 رو باال برد.   یگوش 

 آره. :روشنا

 عکس و گرفت.  د،ی.به سه نرس شمرد

 

در باز    ه،یاز ثان یبردم. در کسر  رونیب ییدر، سرم و از در دستشو ی تو  د یچرخش کل یو با حوله خشک کردم که با صدا  صورتم

 گفت:  یرفتم. روشنا تا چشمش بهم افتاد، با لحن بشاش  رون یشدن. حوله به دست ب انیدست روشنا نما ی تو  یشد و بسته ها

 ! یزنگ زدم جواب نداد  یهنوز.آخه هرچ یفکر کردم خواب ؟یشد  دار یب ی:کاشنرو

رو در خودش    یاز خواب آلودگ ییوسط آشپزخونه که بسته ها و روش قرار داده بود، گذاشتم.صدام،هنوز رگه ها  زی م یو رو  حوله 

 داشت. 
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 شارژ. یگذاشتمش تو  قه ی خاموش شده بود. چند دق لمیموبا-

 . د یکش رون یماست رو ب ظرف

 و انگار کارت داشت.    ی من ش یخاموش بود. فکر کرد پ لتی:آها...چون طناز بهم زنگ زد.  گفت که موباروشنا

 زنگ بهش بزنم  ه یپس برم -

 برات دارم.   ز یسوپرا هی زنگ بزن و برگرد که  ه ی:آره، برو روشنا

 . د ینگاهش، گونه هام باال رفتن و لبم خند  طنتیش  از

 .  د یبار بلند تر به گوشم رس  نیروشنا ا یو برداشتم که صدا ل یکردم. موبا  تیداو به سمت اتاق ه پاهام

 درست کنم.  یرون یا یبرات بعد از چند روز غذا خوام ی ... میِران ی:رفتم همون فروشگاهه که گفتم اروشنا

 طناز و گرفتم و از اتاق خارج شدم.  شماره

 .  می بخور ی رانیا یغذا  هی ما بعد از چند ماه  مینست بده که اومد و تو ر یو خ ازی ن نیخدا ا گه ی:محمد مروشنا

 زن اپراتور داد.   ی ممتد جاش و به صدا بوق

 خاموشه.  -

 اپن گذاشتم و به کمکش رفتم.  ی و رو  لیموبا  ال،یخ یب

 ؟ یبه خوردمون بد  یچ ی خوایحاال م-

 داره!   ییکه چه زن کد بانو نِ یبرگرده بب کی:زرشک پلو...از کشروشنا

 سر داد.   یا رد و قهقه رو تموم ک حرفش

 سر کار.  ینرفت چند وقت هم مزاحم شدم و  نیا-

 گرفتم. نگران نباش.  ی:مرخصروشنا

 به اطرافم انداختم.   ینگاه

 زرشک پلو؟  نیا یکار کنم برا ی خب!بگو من چ-
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 اشاره کرد.   یرنگ  ی گذاشت و برگشت و با سر به پاکت مشک خچال ی ی ماست و تو ظرف

 ! ادیخوشت م نیاون پاکت و بب ی :فعال برو توروشنا

  ی ا گهید زیکفش تکون بچگونه چ    د یوسف ی ل راهنیشلوار و دو تا پ هی  ، یزنونه مشک  فیک  هی از  ریکردم. غ ی پاکت و خال ی محتوا

 و برداشتم.   د یسف راهنینداشت. پ

 .  ادیطنازِ. انشاهلل خوششون ب یبرا فِ یپرهامِ، ک ی:لباسا براروشنا

 لبم به خنده باز شد.   راهن،یپ ن یا یتپلش تو  یجثه کم تصور پرهام با اون  با

 زم یعز یمرس -

......................................................... 

گرفتم و سر   ون یزی تلو ال یقسمت کتابخونه چشم از سر  یمحمد از تو  ی فنجون مزه مزه کردم که با صدا ی از نسکافه تو یکم

 چرخوندم.  

 ! خورهیه زنگ مار د ت ی:روشنا، گوش محمد 

 چشمش و درست کرد و دوباره به صفحه لب تاب زل زد.   یمطالعه رو  نکیو برداشت. محمد ع  شلیموبا روشنا

 !اس ی: پرروشنا

 نداشته گفتم.  یچند روز صحبت نیا ی که با من تو ی که شماره روشنا رو گرفته درحال نیاز ا تعجب

 ا؟یپر_

 :اهومروشنا

 گفتم:  ی شوخ ن،بهیون حو در هم  د یصفحه کش یو رو  دستش

 مثال!   تمیمیصم ق ی!رفیر یگ ی از من نم یاحوال یمعرفت یب  یلیخ گه یم  ازیو نبهش بگ -

 کِیهمش کش چارهی:بابا اون بروشنا

 . میمعرفت نبود ی ب نقدریا یک  ی ول  میداشت  کیما هم کش-

 سر داد.  یا خنده
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 . گمی:باشه بهش مروشنا

  ی نگاه می. ندمی شن ی تر م ر یبار صدا رو د نیا ی روشنا محمد و صدا زد ول د ینکش یول .طونی زیتلو ی تو  ریشدم به تصو رهی. دوباره خ

 بلند شد و به سمت اتاق رفت.  یصندل  یبه محمد انداختم که از رو 

 خوردم.  یروشنا شوکه شدم. سر جام,تکون  غ یج یصدا از

 روشنا!-

 

دهنش بود   یکه جلو  یعقب عقب اومدن روشنا با دست  ر یمبل گذاشتم. در اتاق باز بود. تصو ی جلو یعسل  ینسکافه رو رو  فنجون 

 داشت خفه اش کنه، ترسوندم.   یکه سع  ییو صدا

 .  ستادیکنار گوشش، رو به روش ا لی . محمد با موباستادمیکامل ا 

 ! ?شده یزیچ-

تر شد. هم  واضح بار  نیو بست. قدم تند کردم. صداها اآورد و در   نیی که به گردنش بود و پا یسرش و باال گرفت، دست محمد،

 محمد...   یخداحافظ یخفقان روشنا و هم صدا هی گر یصدا

 مرتبه به در زدم.  چند 

 شده؟  یزیروشنا...محمد...چ-

م  دلهره ا  کنه، یقرمز شده اش بهم نگاه م  یکه با چشم ها  یکه شوکه بهم زل زده و دختر نم یرو بب ی در و باز کنن و محمد  تا

 شد. شتریب

 باز کردم. از حالت نگاهشون لب   جیگ

 شده؟  یز ی... چگمیم-

 رو گونه اش و تند تند پاک کرد.    یاشک ها روشنا

 :نه،نه روشنا

 : آره محمد 
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 کردم.   یدرک نم  یز یشد.از رفتارشون چ ادیقلبم ز تپش

 فهمم!  ینم-

 ... یعنی... یعنی:روشنا

 آب دهنش و قورت داد. محمد 

 !رانی ا یبرگرد د ی...بایعنی:محمد 

 پر پر زد.   شتر یام ب نهیدر س  . قلبم د یروشنا لرز چونه

 درست بگه چه خبره؟  یکی_

 یِ تصادف جزئ هی نشده... یزی:چمحمد 

 رفت.   ادمیزدن از   پلک

 تصادف کرد؟   یک-

 :طناز!محمد 

 انداخت. اشک هاش روانه گونه اش شده بود. لبم تکون خورد... آروم! نییسرش و پا روشنا

 ک؟ یتصادف کوچ-

 اومد. رون یذهنم با خبر شد که از اتاق ب   یو ترسناک تو   ختهیبهم ر ین هاانگار از افکار و حدس و گما محمد 

 ! کنهیداره شلوغش م  دهیترس   کمی:روشنا... محمد 

 . از کنارش رد شدم و خودم  و به روشنا رسوندم. شونه هاش و گرفتم. د یمحمد و نشن یهام، انگار حرف ها  گوش 

 روشنا؟ آره؟  گه؟آره یطناز، حالش خوبه د_

 !..خوبه:حالش.محمد 

 باورش کنم. روشنا رو تکون دادم. سرش و باال گرفت.   ذاشتیجمله اش نم نیب مکث

 طناز خوبه؟ گم یمن و!م نیبب-
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 اومد.  رون یاز ته چاه ب صداش 

 .  رمیخودم و بگ  ی ناراحت شدم براش، نتونستم جلو کمی:اهوم!...روشنا

 باهاش حرف بزنم.  د یبا-

 رفتم.   رونیاتاق ب از

   وی یس   یفعال تو س   :تو... طنازروشنا

 تنم رو...  یتو  ش یتشو نیبردم ا یم  نیطناز، از ب ی با صدا د یروشنا و محمد فقط با ینداشتم. نه از اطرافم و نه از حرف ها ی درک

 باهاش حرف بزنم.  د یمن با-

از دستم   یباز کنم. گوش و ر  یقفل لعنت  نیبودم که زودتر ا  نیفقط به دنبال ا هی ک ی برا دونستم یمبل برداشتم. نم یو از رو   یلیموبا

 شد. دهیکش

 چشمام تکون داد.    ی و جلو ل یموبا محمد،

 . یباهاش حرف بزن یتون یکه نم ی وند ی. تو خودت ماریدر ن   یبچه باز از،ی: نمحمد 

 کردم.  ی فکر م مارستانیب ی از اون تخت ها یک ی یبه بودن طناز رو  یته گلوم و سوزوند وقت  بغض،

 گرفتم.    شیهوا، راه اتاق و در پ یب

 :کجا؟محمد 

 نه؟   ای د ی رس  ی آروم و زمزمه وار به گوشش م ی صدا نینبود ا مهم

 دادم.  ی کارم و انجام م د یبا

 بخرم.  تیبل د یبا-

 

 .  کنمیم ف ی.خودم، کارها رو ردازی:صبر کن ن محمد 

 پشت سرم بود.  قای گرد کردم. دق عقب
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 باشم؟  الیخی... چطور بccuتو  ی گ یم ی دار-

  دونستم یو فقط م اوردم یکه به زبون م یکلمات  ی کردم از ادا  یدرک نم  دم، ید ی م ا یخواب بودم،  رو  ذاشتم.سرم گ ی و رو دستم

 .  کنمیدارم تکرار م  یو من چ  گهی داره م ی محمد چ  دمیتازه فهم دم، یجمله، انگار از خواب پر نیبا ا یطناز حالش بِد. ول

 افتاد.ناباورانه زمزمه کردم.  نییدستم پا 

 و؟ ی  یس  یس -

 از بهت باز شد. متوجه جا خوردنشون شدم. چشمام

 ... Icu...Icu... گه ی:نه نه...داره اشتباه مروشنا

 :اشتباه...کردم. محمد 

 ! وی  یس  ی... س تصادف

 به مغزم هجوم آوردن. کلمات،

 روشنا رفتم.عاجزانه بازوش وگرفتم.   سمت

 رو؟تو بگو کدوم و باور کنم؟  ccu ا یادف و !راستش و بگو... آخه کدوم و باور کنم؟تصزت یروشنا!مرگ من!جون عز-

 :تصادف کرده...باور کن. روشنا

 گه؟ یم  یمد چپس مح_

 :هول کرده. روشنا

 . د یچرخ یبه م نشونیکرد. چشمام ب ی فاصله گرفتم. بغض، کم کم داشت سر باز م ازش 

 تونم باورتون کنم؟چرا؟ یچرا نم_

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "اریمه"
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انداختم   یرو بخوابونه. نگاه  اید محکر یم  یتخت خواب نشسته بود و سع  یاتاق، پشت به در رو  یکیتار  یز کردم. تو و با اتاق  در

که از   ی درد ی آور   ادیشده اش و  یچیسر باند پ دن یبود. با د  دهیخواب ا،یاطرافش، پشت سر لع یاهوی که غافل از ه ی به پسر بچه ا

 .  اوردیرو به درد م ی.دل هرکسنش..اال تیع و وض  د یکش ی تاحاال م روز ید

 ازش گرفتم.  چشم

 زنگ بزن!   یداشت ی . کاررمی من م-

 :باشه.ایلع

 دستم جا به جا کردم.  ی رنگ و تو ی مشک کت

 بره. یم  ادیگفت که بعد از مراسم،پرهام و م مانی،نریراست_

 و بستم.  ،در ی تکون داد. با مکث ینزد و فقط سر  یحرف

 

 پنج#

 ...ازین

  ی درک نم ی چ یه وارش یکه از در و د یبه دل شهر  مید یو چه موقع رس   میشد  مایسوار هواپ ی و ک  مید یخر ت یلب ی ک دمینفهم

ها رد   یصندل  ن یاز ب ی دادم. دست  هی تک یکرد. سرم و به صندل  ی ام م وونهیتنم داشت د   یکه تو   یو دلشوره ا ی قرار یکردم جز ب 

 و روبه روم گرفت.   ی آب معدن یشد و بطر 

 ؟ ی ورخ ی :آب مروشنا

 رو...  ا یتن پر  رهیاومدن روشنا و لباس ت ل یدل  یحت دونستم یها رو نم ز یچ یل یخ لیآب و از دستش گرفتم. هنوزم دل  یبطر

 بردم تا راحت تر برسم به مقصد.  یم  نیسرم و از ب ی تو یمسخره لعنت  یفکر ها نیتفنگ داشتم و ا  هی خواست  یدلم م  

 و بعد در و بستم. دم یو سر کش آب

 مارستانِ؟یکدوم ب-

 خودمون بود. بردنش همونجا... مارستانیب ک ی:تصادفشون نزدایپر
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 ... مارستانیب نگیپارک ی پارک کرده بود تو نیبستم و باز که کردم، ماش  چشم

کرده بودم که   چیروشنا رو سوال پ نقدریا مایشدن. داخل هواپ ادهیپ هی و باز کردم. اول من و بعد هم پشت سرم بق کمربندم

و چند تقه به   ی تند تند قدم برداشتم و خودم و رسوندم به اتاق دکتر اسالم  .رمیبگ  ی ک ش یسراغ طناز و از پ د یاالن با دونستمیم

  د،ییبفرما یکردن. با صدا ی از صورتم نگاه م ریو غ یی بودن و جا ستادهی که با فاصله از من ا  ایو پر ادر زدم. رو برگردوندم به روشن

 . دمیکش  نییدر و پا  رهیدستگ 

 خانم دکتر!  نیخوش اومد  یل ی:سالم...خدکتر

 طناز و گفتم احوالش و از شما بپرسم. حالش چطوره؟   دنید  یپرستار ها برا ستگاهی سالم...ممنونم... من نرفتم ا-

 مبل رو به روش اشاره کرد. به

 .دمیم  حیبراتون توض د یی:بفرمادکتر

 رفت. یباال م  یام لحظه ا  دلهره 

 مبل نشستم.    ی رو انجام دادم و رو حرفش

 ن؟ی بد  حیر توضزودت کمی شه یم-

 نشست.  می ا یمبل رو به رو  ی رو

 . نی:عجله نکندکتر

 ترسونه.  یآرامشتون داره من و م  نیا-

کال   نیخوره و از ال یخانواده خواهرتون بخاطره سرعت باال و برخوردش با مانع، چند تا تاب م نی. ماش گمیخب،م ی لی:خدکتر

کتف و بازو، شوهر خواهرتون   هی . خواهرتون از ناحدنید  ید یبود که هر سه شون صدمه شد  یه حد . شدت تصادف بشهیخارج م

به سرش   ی سبحان چون ضربه بد  یاون پرهام حالش خوبه و بردنش خونه ول  رهام، سر و کمر  و پ ه یاز ناح یسبحان مراد  یعنی

 وارد شد...  

 تازه شوک اوله...  ن یا داشت و من خبر نداشتم که د یحرفش ترد  یبرا  یکرد. کم  مکث

 :متاسفانه رفتن تو کما...دکتر

 به در انداخت. یتکون دادم تا حرفش و ادامه بده. نگاه ی . سردمیکش  یق یعم نفس
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شه... حالش بد نبود   ی دگیاتاق بودن تا بهشون رس  هی  ی درد داشت... داخل اورژانس تو ی کم مارستان،ی:و طناز... رسوندنش بدکتر

اشون بودن!   یی تخت رو به رو یهوش رو  یبهوش بودن، پرهام ب شونیکه ا  یسرشون بودن. زمان ی باالهم  ن ایریام ایو دکتر پر

نفس داره و از   یکه خواهرتون تنگ  شنیبعد پرستارهامون مطلع م قه یهوشن. چند دق  یکه ب  ونشن  ی از پرستار ها م یکیانگار از 

 .  کنهیاحساس درد م نه یقفسه س  هیناح

 کرد.   مکث

 داشت به پرهام؟  ید یشد  یتون وابستگ اهر:خودکتر

 و تحمل کنه.   ش یتونست دور یلحظه نم  ه ی  ی!حتیلیخ-

با   حالیپرهام ب دن یسندروم دل شکستهِ... چون د ای یِ سکته قلب یدرد برا   نیسخت بود که ا کمی ط یشرا ن یا یتو  صیتشخ_

   یبرا  یول ادِیسندروم شدن ز نیدچار ا  نکهیمال ا...احتنیگ یکه شما ازش م  یوابستگ  ن یو ا  شییتخت رو به رو  یرو  ی چهره خون

تا درمان صورت   ccuانتقالش دادن به   ی. دکتر و پرستار ها کمکش کردن و حت تگرف ی صورت م وی آنژ د یتر، با ح یصح صیتشخ

 ...  یول رهیبگ 

. پلک ها، زنش  د ینچرخ گه یزدم. چشمم د یدست و پا م ... انگار دور تا دورم خال بود و من وسطش داشتم ومد ی باال ن گهید  نفسم

 خودشون و فراموش کردن.  

 گفت:متاسفم...   دمیانداخت و فقط شن نییلبش و گاز گرفت، به چهره اش غم نشست و سرش و پا  گوشه

 .  دمیوار خند  وانه ی و د کیستریه

 ! نیکن ی م ی دکتر، شوخ-

 نداشت. یجون گهیدمبل...کل تنم   یت شدم رو و به دسته مبل زدم تا بلند شدم که دوباره پر دستم

 . نیکن ی م ی آره شوخ_

 کنم.   ی :لطفا خانم دکتر...خواهش مدکتر

  ل یها دل نیاومدن روشنا، ا ا، یتن پر ره یزد،اون لباس ت  یم  تیکه با جد  یی حرف ها نیچهره، ا یترس تو ن یچهره غم زده، ا نیا

 ... ایرو نیشه از ا دارهی مغزم ب  نکهیا یبود برا یکاف

 داد.  ی رمقم اجازه رفتن و نم ی ب یپاها ه مبل و گرفتم. بلند شدم. دست دوباره 

 طناز!-
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سرم. لبم فقط اسمش و تکرار   ی شده بود رو یپتک  ت یسرم گذاشتم.واقع ی.دستم و رو دمیشن ی خانم دکتر گفتن هاش و نم یصدا

 کرد.   یم

 که از دست رفت.   ی زندگ ن یا یزدم برا غ ینبودنش و باور کنم و ج نتونستم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...اریمه

 گرفت.    شیکرد و بهشت زهرا، کم کم راه سکوت و در پ لی م ی اهیرنگش به س  آسمون،

 ن،یچشم چرخوندم، از تنها بودنش در کنار ماش  مان، ی. به دنبال نرستادمیرو گرفته بودن ا یکه دور زن یدور از چند نفر   به

 و به طرفش رفتم.   ام و از درخت برداشتم  ه ی ردم و تکاستفاده ک

 پام، سر بلند کرد.  یفهموند که با صدا ی م ه یبه بق  ن یو با نگاه کردن به زم شی فکر  یری درگ  ب،یدر ج دست

 سالم -

 کرد و دوباره مشغول کارش شد. ی سالم آروم 

 

 شش#

 . دمیرو نپرس  حالش

 احوالش بود.  ی ایفته اش، گوگر  یقرمز شده و صدا یو چشما  یسرتا پا مشک لباس 

 اش تو قبر؟ نیذاشتیخواهرش برگرده بعد م نینذاشتچرا -

نگه داشت.مرده هم   نطور یمردم هم شهی خان عمو گفت نم ی بود که بذارن خواهر برگرده. ول نی:ما،خودمون حرفمون هممانینر

 .میشد، ما هم مجبور شد  یم  کیبمونه. هوا هم داشت تار نیرو زم د ینبا

 خواهرش خبر داره؟ -

 نه؟  ایخبر داره  دونم ینم ی گفتن ول  ییزای چ هی:بهش مانینر

 در آخر لب باز کردم.   یذهنم شک داشتم ول   یحرف تو  ان یب یسکوت کردم. برا  ی ا هیچندثان
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 چه خبر از سبحان؟ -

 گونه اش ثابت موند.   ی و آخر هم کف دستش رو د یبه صورتش کش یدست

 ... هنوز تو کماس!یچی:همانینر

 عقب گرد کرد.   مان ی. نرستادیا مانیبه پشت سر نر ،نگاهمیدختر  یصدا با

 در و باز کن. مامان سوار شه!  نیا مان،ی:نرنیریش 

 و زد.   نی ماش  موتیر یحرف  چیه یب

 ؟ یندار ی برگردم خونه. کار د یمن با-

 دنبالش!  امی م گهیساعت د هی !فقط پرهام و حاضر کن،ی:نه ممنون. دستت درد نکنه که اومد مانینر

 تکون دادم.  یسر

 باشه.-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...مانینر

 .  دمیرو به روم ند  گهیبعد د قهیرو چند دق  اریمه

 و باز کردم و نشستم.   نیر ماش کمک مامان کردن. د   ن،یعقب ماش  یصندل ی نشستن رو یبرا  ن،یریو ش  زهرا

 .دمی د  یو رو نم ی ا گه ید  یشد و جز ما کس کیهوا کامال تار 

به   ینیماش  ی جلوتر اومد، ننشسته بود، که صدا می با کردن در کنار یبرا ن یریار مامان نشست و ش و روشن کردم. زهرا کن نیماش 

نشستن.  نی اون ماش  ی تو  ییداد بفهمم چه کسا ی اجازه نم نیماش  یبه پشت سر کردم. چراغ ها ینگاه نه ی آ ی. از تو د یگوش رس 

 بست گفت:  یکه در و م  ی درحال نیریش 

 بالخره اومدن! -

 ازه؟ ی:نمامان

 در و باز کرد.  زهرا
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 :فکر کنم. زهرا

 رفت.   رون یب نیاش . زهرا از منمیشدن سه دختر و بب اده یپ ریخاموش شد و واضح تر تونستم تصو نیچراغ ماش  

 :آره خودشونن. زهرا

 .  می خودمون و رها کن نیماش  ط یبار نوبت من و مامان بود که از مح نیا

  ریهاش ز قی راه رفتنش هم رف ی برا دم،که یرو د ی م به سمتشون رفتم. دختران آروو مام  ستادمیبه رو به رو، ا رهیخ نیماش  کنار

 آغوش خواهرشش رو براش گرفته بود.  یکه جا  ی خاک ی بازوش و گرفته بودن.چند قدم که رفت، افتاد رو

 ! یوداع تلخ  چه

 

 هفت#

 ... یراو

نه به   ینه رو به روش بود. هوا سرد بود ول گر صحنظار ه یبق ن،مثهیشلوارش فرو برد و  کنار ماش  بی را در ج شیدست ها احسان

 ...ازیتن ن ی اندازه سرد

 کردن و...    هی گر ییبلند شدن رو داشت و نه چشماش توانا ییخاک برداشت. نه توانا یمشت

 به قبر رو به روش زل زد.  ناباورانه

حرف زدن نداشت و  انگار حرف   یباز کرد...نا جنون داشت. لبش رو به زور  ش یبرا قتی گردابِ حق رفتنیشده بود...پذ  وانه ید انگار

 شمرد.  ی کلمات رو م

 طنازِ؟...  دهیخواب نجایکه ا  یکنم کس  ؟باوریخروار خروار خاک...باور کنم خودت  ری!...زیینجایتو ا گنیم_

  کنمیفکر م ش یپ به دو روز یوقت یی تو نی م ا... چطور باور کنذاشتیمعرفت نبود...طناز که بچه سه سالش و تنها نم ی که ب طناز

 . دمتید ی و م زدم یکه داشتم باهات حرف م 

 خاک...  ی قبر و سرش رو گذاشت رو ی و خم شد رو خت یمشت شده اش رو باز کرد و خاک و ر دست

من و تنها   یرفت شهر؟ نیو داشتم تو ا  یصدات و بشنوم؟... من جز تو ک  س یقرار ن گه ینمت؟دیبب سی قرار ن  گهیچطور باور کنم د_

 طناز!... یکار؟قرار نبود تنهام بذار ی چ بهیهمه آدم غر  نیا نیب یگذاشت
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 که دلشون به محبت تو خوش بود؟!  یی بچه ها  شیچطور بدون تو برم پ من

 نداره؟  گهیرو د یکیدل طاقت رفتن تو   ن یا گهید  ینگفت یهنوز باهات حرف دارم...هنوز دلم پره...تو رفت من

 چقدر پر از سوالم؟...  ینیب  یم  یول نم یبار بب نی آخر یو برا   نتونستم صورت مهربونت دمیرس  ر یدونم د یم

 خاک و بغل کنه.     نیداشت ا  یو فقط سع د یلرز ی کرده بود و چونه اش به شدت م ر یگلوش گ  خیب بغض،

چطور بدون تو   ی ...بهم بگ یبهم کمک کن بازم  ینبود... کاش پاش  ی طوالن نقدریتاحاال سکوتت ا  یول  ی اواخر ساکت بود نیا_

برم تا درد و دالم و   ی ک  شیپ گه یزنگ بزنم تا حرف هام و بشنوه؟...د یبه ک  گه یپرهام و آروم کنم؟... د یی کنم؟چطور تنها یندگز

 ! یکرد یمعرفت  ی... ب یرفت ییو تنها نجایا ی من و ول کرد ی ردک یمعرفت  یبگم و آرومم کنه؟...ب 

اشک هاش و پاک کرد و به سمتش   ای. اونقدر هق زد که پرتخیهق هق اش،سکوت بهشت زهرا رو بهم ر ی.صداد یهاش لرز شونه

 دلم...   زیجان!آروم باش عز ازیگرفته اش آهسته گفت:آروم باش ن یرفت و بازوش و گرفت و با صدا

 و گرفت.   شیگریاحسان،به کمکش رفت و دست د مامان

 بهتره...  ی!پاش زمیعز شه یم  تیکارت مطمئن هم باش خواهرت اذ نیه... با ا: خودت و عذاب ند مامان

 خم شد تا فقط خاکش رو لمس کنه.   یکرد. کم  ی که خواهرش و حس م  ییتونست دل بکنه از اونجا! از جا ینم

 از اشک هاش تر شده بود.   خاک،

 ؟ یتو آخه؟...کجا رفت ی:کجا رفت ازین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...اریمه

 شد.  دهی. نگاهم به سمت ساعت کشستادمی ا فون، یآ ی صدا نگه داشتم و با ایدهن مح   یو تو  پستونک

 ... مانهیفکر کنم نر-

رو باز کردم.   . پرده و کنار زدم و بعد هم پنجره دمیشن یتعارف هاش و م   یکردن با پرهام و بلند شد. صدا یدل کَند از نقاش  ایلع

 صدام و بلند کردم.   ی. کمدمید  یو م نشیماش 

 !باتوام... مانینر-
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 عقب رفت و دستش و تو هوا تکون داد.  ر د ی جلو از

 ؟ یحاج میدر خدمت باش   ییچا ه ی ایب-

 بمونم...   شه ی! نمهیان بق ی نذر گ یبرگردم خونه...دور د د ی:نه کار دارم، بامانینر

 در و براش باز کردم.   ایلع

 تا جلو در، تا پرهام آماده شه.  ایپس ب-

 گفت: بلند شد و با ذوق . پرهام از سرجاش دمی و بستم و پرده رو کش  پنجره

 مانه؟ ی:عمو نرپرهام

 و تنش کنه.   کش یکوچ ی کرد پالتو  یدستش و گرفت و سع ایلع

 زم ی :آره عزایلع

 .  که زده شد. به طرفش رفتم و در و باز کردم  در

 خونه مامانت؟  ایخونه خودت  شیببر  یخوایم_

 م. هاش بذارتونم تن یمامان...همه اونجا، خونه خودمم که نم ش یپ برمشی:ممانینر

 بد نشه براش؟-

 کار کنم؟...مجبورم. ی:چمانینر

 .  د یخم شد و لپش و کش  یکم  د یتا چهره پرهام و د مانیشد. نر داش یکنارم پ ایلع

 ؟ یکه نکرد تشونیعمو؟ اذ ی :چطورمانینر

 به روش زدم.  ی . لبخند د یخند  پرهام

 نه ،آروم بود. -

 بعد از دادن دارو ها، با دستش در و گرفت.   ایلع 

 بچه ها بودم.   ن ی. دور اامینتونستم ب د ی هم داروهاش...ببخش نی:اایلع
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 بهتون  م یمت داد...دستتون درد نکنه. زحذاشتم؟یم  یک  ش یمن پرهام و پ  نی. شما نبودکنمی:نه خواهش ممانینر

به طرف  د،ز  ی که آروم باهاش حرف م یدست پرهام و محکم گرفت و درحال  مانیسمتش روانه شد. نر یا  شهیکل یها جواب

 آسانسور رفتن. 

 

___________________  

 ... ازین

روش و محو    یهایاز س  ی کرد، کم یکه از پنجره کنارم بهش برخورد م ی که بخاطره روزنه نور دمیسقف د ه یباز کردم.  چشم

 .  نمیتخت بش یرو   کردم ی . پلک هام و از هم باز کردم و سعدمیبستم و لب گز د یچیسرم پ یکه تو   ی کرده بود. چشمام و از درد

 کمک؟  امی:بروشنا

 سرم نشسته بود.   ی باال یصندل ی سمت صدا سر برگردوندم. رو به

 اومد. رون یاز اعماق چاه ب صدام،

 نه... -

 شد، پرت شد.   ی م دهیشن رون یکه از ب ی کم ی تخت نشستم و با زحمت بلند شدم.حواسم پرت آوا ی کامل رو  

 شالم؟_

نه به    یبود ول رهیتخت برداشت و به دستم داد.رنگ اش ت نییپا ز یم ی از رو وشن کرد و شال و پاشد و چراغ و ر  ی صندل یرو  از

 که داغِ دلم رو معلوم باشه.    یاندازه ا

 باس مناسب ندارم.  برم خونه،ل  د یبا-

 :االن؟روشنا

 . دونمینم-

 هم رفته کار داشت نتونست بمونه.  ایپر ی... راستمیر یم ی :هرموقع گفتروشنا

 سرم گذاشتم.  یانگار آماده نبود. شال و رو   یر یگ م یتصم  یبرا  مغزم



 اد یهزاران فر 

20 
 

 رونِ؟ ی. ب دمیپرهام و ند _

 .  ستشین نجای.  اصال ادمشیچندساعت ند  ن ی:منم اروشنا

 .د ی چی اتاق پ یروشنا تو  یبه سمت در برم، صدا  نکهی از ا قبل

 سرده!  رونی:پالتو رو بپوش.بروشنا

سالن   ی تو  ی کیکوچ ز یجمع کردن م یو کمک زهرا برا  ن یریزدم.عجله ش  رونیب برداشتم و از اتاق ز یهمون م ی رو از رو پالتو

 . ستادیبود،توجهم جلب کرد. روشنا کنارم ا

 کنن؟ یدرست مو  ز یچه خبره؟چرا دارن م-

 لب باز کرد.  نیریباال انداخت و رو به ش  ی ا شونه

 شده؟  یزی:چروشنا

 .  نهیعکس رو بردارم نب ن ی. گفتم که ا..نجایا ارش یب خوادی:احسان، رفته دنبال پرهام و منیریش 

 گفتم.   یابروم باال رفت و اهان ی تا کی

 .  دونمی:نمروشنا

رو   یکوچک  ی پرهام،راهرو دن ید یشناختمش رو آهسته دادم.روشنا پشت سرم اومد. برا  ینم ی که حت ی فر تیتسل جواب

بود و هم از بودن مُحرم که تازه وجودش و   بود طنازهم از ن اطیدور تا دور ح  یها وار ید  اهیس  یگذروندم و از در رد شدم. نما 

 .  دنیرس  یبار واضح تر به گوشم م  نیصدا رو  ا اط یوسط ح ی بود و مرد ها هشد  ده یچ اطیدور تا دور ح  گی حس کرده بودم. د

 امد یو علمدار ن   ریاهل حرم م  یا"

  امد یو علمدار ن  ری اهل حرم م یا

 "نیامد،حسیعلمدار ن امد،ین علمدار

 و به دست گرفتم.    وونیا یجلو  ی ها له یرفتم و م رجلوت

 ...نیشد به نام علمدارِ حس ی م ن یفضا،عطرآگ

 گوشم گفت:  کیآورد و نزد  نییبعد که روشنا سرش و پا تیخوندن ب یاز مرد ها بلند شد برا گه یدسته د یصدا
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 عه...پرهام و آورد.  -

 زد و دست پرهام و گرفته بود.  ی حرف م لیباکه با مو ی در و مرد ی به جلو دم ینگاهش و گرفتم تا رس  رد

درست کردم. از دور که چشمش به من افتاد،    رفتم،یم  نییکه از پله ها پا ی شونه ام افتاده بود و درحال یکه از رو  ی شال کناره

 .  د یکه دستش را محکم گرفته بود و رها کرد و به سمتم چند قدم دو یدست

 شده اش کردم.  ی چیبه سر باند پ ی و دست  دمشیآغوش کش به

 ؟ یخوب-

 اش، مچاله شد. چهره

 ( کنه ی)متُنه یدرد م  کمی:پرهام

 به سرش زدم و بلند شدم.  ی اومدن جفت کفش در کنارمون،بوسه ا با

 .  زمیعز ی ش  یبهتر م_

 .ارنشیبراتون ب گم ی...بعد به بچه ها منهی:داروهاش تو ماش مانینر

   دم. کر یپرهام باز  یانداختم و بعد با موها ینگاه مین

 .  یمرس -

 به پرهام گفتم:  خطاب

 م؟ یبر-

 می:برپرهام

 خم شد تا هم قد پرهام شه.   مانینر

 !باشه؟اطمیمن تو ح  یداشت  ی:کارمانینر

 که روشنا از اونجا چشم بهم دوخته بود.   ییتکون داد و برگشتم جا  یسر پرهام
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 و...   یبودن از هر حس یکه خال  دنیرو د ییسر برگردوندم. چشمام، چشما ینگاه ینیپله ها، با سنگ  کینزد

 کرد.    ینم یرو برام تداع یدستش، اون قامت استوارش و ابهت چهره اش،خاطرات خوب  یتو  یعصا

کمک پرهام آروم از   ره، ینگاهِ خ نیا لیدل   دنیفهم ی اعتنا برا ی باال رفتن از پله،حواسم رو بهش جمع کرد و ب یپرهام برا تالش 

 پله ها باال بره.  

 شه.حواست با-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نیکه هنوز نسبتش رو با ا  یاز من و روشنا و زهرا و دختر ری داد. خونه خلوت تر شده بود و غ ی شب و نشون م ازدهیساعت،

 نبود.   یا  گهید  ی بودم، کس دهیخانواده نفهم

 کردم.   زیدستمال دور دهن پرهام و تم با

 ؟ یشد  ریس -

  ییرایبودن وارد پذ  اطیح یکه تو  یچند مرد  ان یاهلل گو ایخورده شد و  ییرایه  چند ضربه به در پذ ت ک گف  یدهن پر،اهوم  با

 شدن. 

 سطل انداختم.  ی غذاش و تو یکیآوردمش. ظرف پالست نییپا زیم  یو قورت داد و از رو  غذاش 

 .د یچیفضا پ ی تو  یمرد  ی.صدامیرفت  رون ی آشپزخونه که ب از

 عموجان.  دمتیامروز ند  ه ی ای! ب نجایا ای:پرهام بعمو

 که به سمتش رفت.    دمیکش رون یلباس تنِ پرهام دستم و از دستش ب  دنیاز پوش  الیخ یب

 مشغول کرده بود.  لشیخودش و با موبا  یهمون صندل  ی رفتم. روشنا،رو ی طرف همون اتاق قبل به

 جلو درِ...   نیماش  گهید قه ی :زنگ زدم آژانس،گفت تا چند دقروشنا

 برداشتن نداشتم. ی برا ی ا گهید  ز یو کاپشن پرهام، چ کیکوچ فی چمدون و ک هی از  ریغ

 .  د یهمون موقع رس  نیریدر گذاشتم. ش  ی و جلو چمدون

 !نی موند  ی ن؟میبر  نیخوای:مزهرا
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 رسه.   یم  گه ید قه ی!روشنا هم زنگ زده آژانس،تا چند دقشتونیپ ام ینه برم خونه بهترِ... فردا م-

 .  یدونی:هرجور صالح مرازه

 ستن؟ یفقط،حاج خانم ن-

 که رفت استراحت کنه.    شهیم یساعت م ی: سر درد داشت، نزهرا

 خودم؟  ش یتونم پرهام و ببرم پ ی خب، من م-

 نداره.   راد یزم،ای:آره عززهرا

 کردم و رو به پرهام گفتم:  ی لبخند ازش تشکر با

 کاپشن و تنت کنم. ایپرهام ب-

از همون فاصله با  جمع مردها، راهِ   یبا خداحافظم فرستاد. کاپشن و تنش کردم و سر پرهام زد و پرهام و به طرف  یرو  ی ا بوسه

 کرد.   خکوبم یسر جام م ،ی بمِ مردانه ا یگرفتم.قدم برنداشتم که صدا ش یدر و در پ

 :پرهام کجا؟ عمو

 کرد.  ی ذبم ممع ه یبق رهی . نگاه خدمیسمتش چرخ به

 .  رهیبره تنها م خوادیخونه م  نیاز ا ی:هرکعمو

 اش و گرفتم.  ن،اجازهیریش ز ا-

 ! یریخونه، بزرگتر از زهرا هم هست که اجازه پرهام و از او بگ  نی:تو اعمو

 سر درد داشت و منم نخواستم مزاحم اوقات استراحتشون شم.   ن، یریبزرگتر از ش -

 اش سکوت کنم.  ر حرف هدربراب ذاشت،یدرد کهنه شده تازه شده بود و نم ن یبهم انداخت. سرم و باال گرفتم، ا یبرزخ نگاه

 هم مراسمِ خواهرته.  نجای، شب تاسوعاس و ا فی:حعمو

 دو طرف صورت پرهام و گرفت.    دستم،

زدم تا آرومش کردم که شما رو به روش   ی ...به هر دردونهینسبت ها رو خوب م ی حرف و...سه سالشه ول نیا ن یجلو بچه نگ -

 مراسمِ خواهرِ منِ...   نینگ 
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 . نداختیحال و روز نم نیبچه طفل معصوم و اون سبحان و به ا ن یواهرت داشت و حداقل اهم خرو   ینگران نیکاش ا-

  تیآرامشِ به لحنم هم سرا ن یبرخالف باطنم...آروم بودم و ا ی ول د یداشتم خاموشش کنم، سوت کش یکه سع ی تیاز عصبان سرم

 کرده بود.  

  ی اتفاق نه شاک ن یپشت سر مُرده حرف زد. ا د یباشه بگم نبا ازیم ن !فکر نکن ی دونیو خوب م ی که رسم مرام و مردونگ  ،شمایحاج-

و نه شما   رونی چرا طناز بعد از چند روز قهر و دعوا پاشد رفت با سبحان ب دونمی. نه من ممیخبر ندار  ی چیداره نه متهم! چون از ه

 تصادف؟  ه ی کرد که آخرش بشه   یبا سرعت رانندگ رچرا سبحان اونقد  نیدونیم

 و  خواهر تو گذاشت.  نیماش  ی تو  یجنگ و دعوا یشنوه،بنا  ی م  نه،یب  یم  یه ول ه سالش:بچه س عمو

 ن؟ یاز کجا مطمئن-

 از بچه بپرس؟... :عمو

 و خطاب خودش قرار داد.   پرهام

 و دوباره بگو؟ یمن گفت   یبار که برا ه یکه   ی زیشد؟ همون چ  یچ  رونیب ی با مامان و بابا رفت ی وقت  ی:عموجان، گفت عمو

 . کردیدرک م  ی خونه رو به خوب یکه تنش تو د ید  یگردوند به سمت من...لرزش مردمک چشم هاش نشونم م بر رو  پرهام

 که آخر لب باز کرد.   کردیبحث و نظاره م قه ی که احسان وارد خونه شد و چند دق دمینفهم

 !کنمی:عموجان، خواهش ممانینر

 :نه بذار بگه... عمو

 .دمیبه صورت پرهام کش یدست

 دلم، بگو!  زی:بگو عزپرهام

 لباسم چنگ انداخت و خودش و محکم به پام فشار داد.   به

 ترسم(  ی تشم!)م ی:مپرهام

 ! نجامینترس،من ا-

 شد.   ی م یسبحان عصب د یو بزنه کنار... خب معلومه با نیکه ماش  زد یگفت که مامان داد م  ی:بهم معمو
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 اصال... ستی...درست ننیآروم باش  کمی... کنمی:عمو خواهش ممانینر

 سمتم اومد.   به

 من! نی: لطفا پرهام و بد احسان

 حکم ناخواسته...  نیانجام ا یشدم برا ناچار

 داد از خودم جداش کنم.   یلباسم و گرفته بود و اجازه نم محکم

 . گردمیعمو؟من فردا بر م ش یپ یبر  شهی:مپرهام

 بخرم.   یبرات بستن  خوامی م ای:آره عمو جون، بمانینر

 اش بلند شد تا لباسم و آزاد کرد.   هی گر ی در آخر صداکرد و بغلش  مانیکوبوند.نر پا

 کرد. ی به عمو انداختم که هنوز نگاهمون م یتونستم کنترل کنم، نگاه ی نم گهیخشمم رو د دم، یهاش و که د اشک

 

 و برداشتم و به سمت در رفتم.  چمدون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نشستن انتخاب کردم.   ی اش و برا یی مبلِ تک نفرهِ رو به رو دادم وقرار  زی م ی خرما و جلوش، رو سید

 انداخت و با دستمال اشک هاش و پاک کرد. نییهق اش کم تر شده بود. سرش رو پا هق

 ! ی خوش اومد -

 الغر شده بود و شکسته تر...   یکم

بود نشون بده    رش یه تقد ور از اونچه کخودش رو به د  خواستیاش، م  یشال مشک  ر یرنگ شدهء قاب گرفته در ز یِ موهابا  هرچند 

 . زدیذوق م   یدست و کنار چشمش،بدجور تو  ی چروک رو ی ول

 هموز به بغض آلوده بود.   صداش،

 . دمیرس  ری:دمامان
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 .  مید یرس  ری هممون د-

 .د یطول کش ی لیخ دم،یخر  تیکردم و بل ف یتو سرم خراب شد، تا کار ها رو رد  ای:  بهم که خبر دادن انگار دنمامان

 گفت:  ی گرفته ا  یکه با صدا  میسکوت کرد یا  هیثان د چن

 :نشد باهاش حرف بزنم.  مامان

رو برداشتم.   شیشدم و گوش . بلند د یچی خونه پ یتو  فون یزنگ آ ی. صدانهیگونه اش بنش  یرو  یبود تا اشک  یحرف کاف نیهم

 و صورت مردونه اش و شناختم   دم یو د  یجوگندم یموها

 باال. د ییبفرما ی کمال ی آقا -

 .نییپا اد یب نیبگ  د یبه ناه نی:نه ممنون... فقط لطف کنژنیب

 بلند شد. یصندل  ی فاصله گرفتم. مامان از رو فون یگفتم و از آ  یا باشه

 در منتظرته!  ی شوهرت جلو-

 و از کنارش برداشت.  فش یک

 سر بهم بزن.   هی ... یداشت رانم،دوستی:امروز و فردا امامان

 لب گفتم.   ریز  یا باشه

 ومد؟ یبابات ن یت:راس مامان

اتفاق   نی شه گفت، از باور نکردن ا کمی نزد ی حت ذاشتیکه نم یاومدن مامان زنگ زده بود. از اومدنش گفت ، از شرمندگ قبل

مبل   ی داد کلمات و درست ادا کنه گفت... گفت و گفت و من تمام وقت داشتم رو ی اجازه نم ی که حت  یا ه یگر  گفت از 

 کردم.    یکرد، گوش م  یم  شکه تلفن پخ ییصدابه  د، یوارسفیبه د رهی،خیکنار

 اومده بود.  -

 .د یام و بوس  گونه 

 :حواست به خودت باشه. مامان

 نزدم و رفتنش و نگاه کردم.  یحرف
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طناز   ادگاریکرد.    یاه م افتاده بودو نگ  ییرایگوشه پذ  ش، یمتر یکه در فاصله چند سانت یبودم و چشمام ش  ده یمبل دراز کش ی رو

بودم   دهیکه نفهم ی زیچ شب یز خواب دو برام تازه کنه. چشم بستم. ا شی شگ یعطر هم ی بود تا بو یکاف   یبود، رنگ و لعاب روسر 

 برد.   یو م   د یچیپ یسرم م  یکه تو   یسوزش چشم و درد  نیهم ا ودش و با خ  رفتیم ی خواب یب نیا د،یشا

 رو برداشت. تزا یاز  پ یا  کهی. تد یو به سمت خودش کش تزا یمبل نشست و جعبه پ  یو دوشش انداخت و ر ی حوله و رو روشنا،

 حداقل؟  ینکرد  دارمیَسرده؟ چرا ب نقدریو آوردن که ا ن یا ی:کروشنا

 ساعت دو ظهر نبود.  دونمیم ی بودن ول زی م ی چقدر رو قیدق دونمینم

 . ینشد  داریصدات زدم ب-

 !تزای:پاشو پروشنا

.  نمیمبل بش یو از کنارم برداشتم، اسم صفحه باعث شد که ناخوداگاه رو   یو قطع کرد. گوش فش  حر لم، یزنگ موبا یصدا

 شنا،سس گوشه لبش و پاک کرد و با تعجب نگام کرد.  رو

 بله؟ -

 . ومد یاز اون طرف خط م  یبچه ا  هی گر یصدا

 ؟ ی:خانم طاهرمانینر

 پرهامه؟  ه یگر  یبله خودمم!...صدا-

 !شی ببر ی ایب م یبهت بگ  گهیآروم نشده م  میکرد ی هرکار هیگر ر یزد ز هو یشد  یچ دونمی:آره، خوب بود امروز نممانینر

 . شهیکنه، حالش بد م  هی گر  نقدریا نینذار-

 صبر کن، با خودش صحبت کن.   قه ی :چند دقمانینر

 . دمیپرهام و شن یتا  صدا د یطول کش هیکرد تا آروم شه.چندثان   یکه با پرهام صحبت م  دمیشن یم

 ؟  جانم پرهام-

 . تونست درست حرف بزنه  یکرده که سکسکه اش گرفته بود و نم ه یبود اونقدر گر  معلوم
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 و ببل)ببر(  ا،منی:بپرهام

 نکن.   ه یگر  نقدر ی... تو اامیزم،میعز امیم-

  ی که سع دمی شن یرو م گهیاحسان و چند نفر د یگوشم پخش شد. صدا  یتو  غش یج یفاصله گرفته باشه آوا   لیانگار که از موبا 

که   ی  "شد؟ ی چ"و  "نیاحسی"کنن که با من حرف بزنه، چندبار صداش زدم.اونقدر حرف نزد که با  ی پرهام و راض شتندا

 گفت از جام کامل بلند شدم. مانینر

بار   ن یبشه ا لشیاز اونجا بهم برسه. تماس و قطع کردم تا بلکه با زنگ موبا ی خبر د یو صدا زدم تا شا  مانیکردم و چند بار نر  هول

 از جواب...   غ یدر یکرد ول  ش یرت گوش اسش و پحو

 . دونستمینم یچ یبدم و من ه حیکه توض خواستی هنگ،فقط ازم م روشنا

 برام فرستاد.   ی امیکه پ رم یبار شماره اش و بگ  نیچندم ی برا خواستم

براش زد و نفس   یاسپر بود و  نجایا نیری کرد ،خداروشکر ش  داینفس پ یتنگ   اد،یز  هی بخاطره گر کمی حالش خوبه، نگران نباش، "

 "نفس داره!  ی تنگ  دونستم یجا اومد، نم

 شد.  م،آروم ی فرستادم. التهاب درون  رونیبازدمم و محکم ب یهوا

 ؟ ی:خوبروشنا

 به نشونه آره تکون دادم.  ینوشتم و فرستادم. به سمت روشنا برگشتم و فقط سر یتشکر  هی

 

 "مانینر"

 شلوار برگردوندم.   ب یج یو تو  لیانداختم که با عمو موبا  ام یبه پ یعجب نگاهبردم و با ت نییبار صفحه چت و باال و پا چند 

 :چش شده؟عمو

 .  خوادیبچه مامان و خالش و م نیگرفتنش. ا یکرد که نفس تنگ  ه یگر  نقدریا-

 . دش یپرهام زدم و بوس  ی به رو ی خنده ا عمو

 گه یعادت کنه د نجایا د ی:انشاهلل باعمو
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 رفتن.  از ما فاصله گ ی پرهام کم عمو

 گفتم:  ن یریبه ش  رو

 داره؟   ینفس تنگ  یپرهام از ک-

 جاش گذاشتن.  نجا،ی بار ا هی هم  یاسپر نیهست.ا یشش ماه هی:نیریش 

 خودش خونشونه؟  ی داروها-

 باشن. ازی:نه... فکر کنم خونه ننیریش 

 ؟ یچ ی برا ازیخونه ن-

 ر طناز و پرهام اونجا بودن.  اواخ نی:مگه نه انیریش 

 . دنیاراده باال پر یو فراموش کرده بودم. اَبرو هام ب  ی مه چبه کل ه انگار،

 نه؟!  ای  ششیپ ن یزنگ بهش بزن بب  ه ی آها ! خب، با تلفن خونه -

 تکون داد.   سرش 

 :باشه.نیریش 

 شدم.   مون یتا برم که پش  برگشتم

 .  گمی... خودم فردا بهش مخوادینه!نم-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اریمه

  یتو  اهینشسته بود. با حضور کابل س  ن یزم ی که رو ایبه در انداختم و بعد هم مح یاول نگاه ،یبا باز شدن در ورود  همزمان

 . دمیکش رون یبرداشتم خم شدم و کابل و از دهنش ب وتویموس کامپ  یدهنش، دستم و از رو 

 قربونت برم؟خطرناکه.   ی کنیکار م یچ-

 انداختم.  زیم  یرو  اورد، یلثه اش که بهش محکم فشار م ن یو از ب میس 
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 و بهت بدم.    رتی ...بذار دندون گکنه؟یلثه ات درد م-

 گذاشت.   یجا کفش ی کفشش و تو ایرفتم. لع رون یکردم و از اتاق ب  بغلش

 ؟ یکرد   رید-

 کردم.  لشونیکار عقب افتاده داشتم، موندم تکم کمی:ایلع

 بهت گفتم که با روزبه ساعت چهار قرار دارم.نگفتم؟ -

 و راهش و به سمت اتاق کج کرد.  د یو محکم کشش  ا مقنعه

 .  ومدمیزودتر م شدمی. مجبور نمیرفت یخونه مامان و م ی ذاشتیرو م ای:محایلع

 دادم.   ایو به دست مح دمیکش  رونیب خچالیدر   یو از تو   رش یگ  دندون

 ! یداد  یرو هم که جواب نم ت ی... گوش امیبه روزبه گفتم ساعت هشت م-

 . د یکش  رونیرو از بغلم ب ایشش فرستاد و محموهاش و پشت گو هاش و عوض کرد. لباس 

 :سرم شلوغ بود نتونستم جواب بدم.  ایمح

 !یمن زنگ زدم، زنگ بزن  ید یکه د  ن یبعد از ا ی تونست  یم-

 نزد و برگشت. رونیآشپزخونه ب از

 خستم. یل ی؟خیبس کن شه ی: مایلع

 سوال... هی جواب ندادن به  یکه مسخره بود برا ی لیدل  یپاو گذاشتم  ش یحوصلگ  ینگاهش کردم و ب  رهیخ یا  هیثان چند 

 

___________________ 

 ...ازین

 .  ستادیکنارم ا  ایردم که پرک  یم  ادداشتی ماره یپرونده ب یو تو  ی ا نکته

 ؟ی:خوبایپر
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 به پرستارگفت:  رو

 ...  نیرو بد  32پرونده تخت   نی:لطف کن ایپر

 .  ستمیبد ن-

 کرد.   یاشت کالفه ام م و پرهام د نبود طناز ی نبودم، دلتنگ  خوب

 رفت؟   ی:روشنا کایپر

 ساعت چهار صبح. -

 ه؟ یتخت شماره هفده ک  نترنی:اخانم

 منم! -

 رو بستم و خودکار و کنار گذاشتم. پرونده

 تمومه؟  کتی:ساعت چند کشایپر

 ! گهیدو ساعت د-

 برس. ماری:بعد کارت دارم فعال برو به بایپر

 ه همون پرستار گفتم: کردم به پرونده و رو ب اشاره

 !ممنون.  نیو بردار نیلطفا ا-

و وفقه در راه رفتنم،    لیزنگ خورد.بدون نگاه به صفحه موبا لمیراهرو، موبا یشدم. تو  ماریاتاق ب یو برداشتم و راه  استتوسکوپ

 جواب دادم. 

 بله؟ -

 ؟ ییسالم. کجا-

 .  د یسوالش، ابروم باال پر نی زنگ زدنش و ا نیاز ا تعجب

 شده؟  یزی. چانممارستیب-
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 .  خوامیآسمش و م  یهم داروها یاز طرف  ش ینی بب یایب  دمیبهت آدرس م یرون،خواستیپرهام و امشب ببرم ب خواستمی:نه!ممانینر

 ساعت چند؟-

 شه؟ ی:ساعت چند کارت تموم ممانینر

 هشت-

 نره.  ادتی. داروهاش فرستمیکه برات م  یآدرس   ن یا ای:پس ساعت نه بمانینر

 مان تماس و کم کنم.  مجبور شدم ز که صدام زدن  باز

 قطع کنم.   عتریسر د یمنتظرمه با  ماریب د،یببخش-

 قطع کنم؟  ی ندار یبدموقع زنگ زدم.کار  :شرمندهمانینر

 داد.   یهام و م ی جواب دلتنگ  ع، یسر نقدر یا شه ی. کاش خدا، همدمی کش م یشونیبه پ ی دادم. دست  انیتماس و پا یخداحافظ با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که به جونم افتاده   یاسترس  ن یکه گفته بود. بازدمم واز ا یی جا یبودم رو به رو  ستاده یا قای بار چک کردم. دق ن یدوم  یو برا   آدرس 

 فرستادم  رونیبود، محکم ب

انداخت که   ینگاه  شخوانیکرده بودن، پسر پشت پ  جادی در ا یباال ی ها زیکه آو   ییاش، با صدا ی رستوران شدم. از خلوت  وارد

نگاه،   نی. پله ها رو باال رفتم، با اولدمیند  ز یمپشت  ی ها یصندل ی و رو  یاز دوتا خانم کس ریکرد. چشم چرخوندم، غ ی معذبم م

 .  دمیبانمک پرهام و د  افهیق

 ها رو به سمتشون برداشتم. قدم

 بچه!  یش  ی م ض یسس نخور... مر نقدر ی:بسه امانینر

 :ُسس نخودم)نخوردم( پرهام

 . خورده رو  ها سس کل  حاال تا صبح از  منه ٔ  :پس عمهنامینر

 .د یوار پرهام خند  طنتیش 

 :آره...عمه تو...خود)خورد( پرهام
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 اش دست پرهام. گهیبود و نصف د  مانیدست نر  ی . نصف ظرف سس توستادمیبه روش ن ا رو

 سالم! -

 ظرف سس و ول کرد.   د،یصدام و پرهام شن تا

 از ی: خاله نپرهام

 داد. پرهام و بغل کردم.  رو آرومجوابم  مانینر

 ؟ یدورت بگردم!خوب-

 و نشستم.    دم یکش رون ی اش و ب یرو به رو   یو صندل دم یو بوس  سرش 

 .  د یبا خند  پرهام

 ها لو خود...همه سو!  ن،ُسسی:عمه اپرهام

 نشست.  ش یشونیپ ی رو ی مصنوع اخم

 :عهههمانینر

 :احشان گفت! پرهام

 ور! و بخ تزاتی گفتم. پ ی زیچ ه ی:من مانینر

 کرد.   نگاهم

 ؟ی:خوبمانینر

 دادم.  ریی شدم.نگاهم رو به بهونه پرهام، تغ داریکه به چشمش افتاد،انگار تازه از خواب ب نگاهم

 خداروشکر.-

 بگم سفارش بدم؟ ی خوریم یسفارش دادم. چ تزایپ ه یو پرهام نتونه تحمل کنه براش  یای ب  رید  کمی د ی:گفتم شامانینر

 خورم.  ینم ی زی.چیمرس -
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خورده   یادیز  ینیریو ش  ک یگاه ک  یگاه و ب  یضعف ها نیها و رفت آمد ها،بخاطره ا ی شلوغ نیگرسنمه نبود... امروز، در ب اقعوا

 نداشتم.   تزایخوردن پ ی برا ییبودم و جا

 ! ؟یکن ی:تعارف ممانینر

 نشسته بود.  شش یته ر ی و گرفتم که رو  ینگاهش نکرد. چشم برگردوندم و فقط رد دست نیاز ا شتریب گه یشد د ینم

 .   خورمی نم یز یچ رمینه، واقعا س -

 ! ی:هرجور راحتمانینر

 !نیخودتون سفارش بد  ی حداقل برا-

 . خورمی م یز یچ ه ی:من بعدا مانینر

 و دور دهن پرهام و پاک کردم.   دمیکش رون یو از جعبه ب  یدستمال

 ؟یپزشک دمی:فهممانینر

 .  تمومه گه یام!خدا بخواد،سه ماه د یپزشک ی نه،دانشجو-

 . ی:فکر کردم تاحاال تموم کردمانینر

 شد.  ی شدم پارسال تموم م یتموم کردم. وگرنه اگه همون سال اول قبول م   ریسال پشت کنکور بودنم د  هی بخاطره -

 :مگه چند سالته؟ مانینر

 . د یچشماش انداختم. خند  ،ینگاه مین

موضوع   نیبالخره خانما رو ا  دمیپرس  یسنت و م د ینبا د ینشناختم. نه؟ البته ببخش ادیهام و ز لی:قشنگ مشخصه من فاممانینر

 نگو  یخوا یحساسن!م

 شیو ش  ستیب-

 پس!  ی:بچه ا مانینر

 بله؟! -

 دهه اختالفه!   هی !آخه یچقدر جوون دمیکردم،د سهی :منظورم من از بچه جوون بودنه...با سن خودم مقامانینر
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 رده بود.  بهم برخو ی کرد ول   یکه زده بود و م  یحرف  حیحرفش، توج هرچند 

 شه.   نطور ی خواستم ا یناراحتت کردم.نم د ی:ببخشمانینر

 .  کنمینه،خواهش م-

نوشابه دراز   ی ت قوطشد. پرهام دستش و به سم لشیانداخت و مشغول با موبا نییدستم و مچاله کردم.سرش و پا ی تو دستمال

 کرد.  

 .  دمیبذار خودم نوشابه رو بهت م -

 .  ختمی ر وانیل ی از نوشابه تو یکم

شارژ نداشت من شماره ات و گرفتم و زنگ زدم. بعد که   ن یریکه ش  می بهت زنگ بزن میکرد خواست  هی که پرهام گر روز ی:دمانینر

کردم شماره ام و داشته    یفکر نم ی بهت دادم ول امینه منم پخواستم بهت بگم که حال پرهام خوبه که عمو اومد خو ی قطع کرد

 !یباش 

 و برگردوند.  ل یدستش خشکش زد. صفحه موبا  یتو  لیو چشمام به موبا ز یم ی رو دستم

 

 شماره توهه؟  نی:امانینر

 . دمیزد و د یکه برام آشنا م  ی امیچت، شماره خودم و پ یصفحه  یباال

 رسوام کنه.   نجور یساده،ا طنتیش  ه یکردم   ی که فکر نم یزمان د یقبل شد. شا  یمرورگر ماه ها سرم،

 :آقا گل... گلللل ایپر"

 باخت و حاال وقت عمله!  ی که سرش شرط بست یمیت  ،زاین اهللی:روشنا

 ال یخیب-

 .  مید یپاشو،پاشو برات برنامه چ م،یندار الیخی:بایپر

 "بلند شدم د،یکش  یکه حاال توش نفس م یا  ندهیخبر از آ یمن چقدر ب  و

 چشمش بهش افتاد.  هو یفرستادم  ام یبرات پ ی :وقتمانینر
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 .دمیو نم لم یموبا-"

 ...امِیپ ه ی م یری!پول که ازت کش نمگهید  سایحرفت وا یپا ی!باخت گهیسر جات د نی:بشایپر

 ؟ یواسه ک-

 بفرستم.  امیپ ه ی یبدبخت  ه یواسه  خوام ی:مروشنا

 ؟ یخب واسه ک-

 که از صفحه چت اون هم پاک شه.   ی جور هی ...میکنیپاکش م میزنی:ساکت!...بعد مایپر

 مگه؟  نیخُل-

 :فرستادم. روشنا

 ! وونهید-

 و راحت کرد.   الم یبهم برشگردوند با حرفش خ ی کردم از دستش بکشم و وقت یو سع ی ت و گوش باال رف صدامون

 ! خونهیرو هم نم امتی:پاکش کردم بابا... پروشنا

 ؟ یفرستاد ی:حاال چایپر

 :به خدا روشنا

 ستی داشتنِ تو دست من ن دوست

   ن یخودت بگرد بب خب

 را کجای دلم   مهرت

 ای...  انداخته

 نداخته  :رو پشت بوم اایپر

 "د یغش غش خند  و

 کنجکاو شدم.  کمی:مانینر
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 ...دوستانه بود. ی...شوخهی اون...اون -

 .  کردمیبود و تازه، لرزششون و حس م  ده یچرخ وان یکه هنوز دور ل یبه انگشتاس دست دم یگاهش و گرفتم و رس ن رد

 بردم و به مانتوم چنگ زدم.   ز یم ر یو آروم، به ز دستم

 ؟ی:شوخمانینر

 دوستانه اس.   یفراتر از شوخ یز یچ هی شوکه شدن،  ن یبه من بفهمونه که لرزش دست، ا تاس خویم انگار

 بشنوه.  میشد و مرد رو به روا ی داشت پر پر م  نمیس  یکه تو   یبلند موجود  ی صدا نکهیاز ا دمیترس  یم

 ؟ ی :داروهاش و آوردمانینر

 آره! _

 و رو به روش گذاشتم.  کیکوچ لونیو نا  دمیکش  رونیرو و ب فم،داروهای ک  یکردم و از تو  دست

 بهش بدم؟  یرو ک  نای:خب...امانینر

 دادم.  حیبه داروها،براش توض رهی نگاه کردن هم نداشتم.خ یرو یعنیکردم. نه  ینم نگاهش

 ?گهیکه حالش بد شد د ی :فقط وقتمانینر

خواستم،   یکه نم  ی زیچ و نداشت. در واقع داشت برخالف   یسوال ن یبه پرسش همچ ی ازیحرف هام واضح بود که ن اونقدر،

 که حرف بزنم.  کردیمجبورم م

 آره! -

!فکر  مارستانِیو همش ب س یچند وقت اصال حالش خوب ن ن یپانسمان سر پرهام و عوض کنم...مامان که ا د ی:فکر کنم بامانینر

 .ی تو بکش د یکنم زحمتش و با

 باشه!-

 پام برداشتم و بلند شدم.   ی و از رو فم یک

 :کجا؟مانینر

 موندم.   ادی.. ز.گهیبرم د-
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 لطفا  نی:بشمانینر

و کامل خورد و   تزاش یپ کهیرو کرد به پرهام که فارغ از بحث ما، ت مانیتحکم حرفش، سرجام نشوندم. نر ی آروم بود ول حنشل

 گفت: 

 ؟یشد  ری:س مانینر

 :اهومپرهام

 نوشابه رو به سمتش گرفتم.  وانیل

 ! ینوشابه رو نخورد_

 دست پسش زد.   با

 خورم(  ی م)نخولمی:نمپرهام

 .می خب... پاشو بر یلی:خمانینر

 

___________________ 

 

و از   نیماش   شهیکردن تا ش   یتند تند حرکت م نیماش  ی شد. برف پاکن ها ی عصر، بارون ی به کار شد و آسمان ابر ز،دستییپا

کرد و از    یدرست مه ک  یرو درحال نهیگرفتم و سر برگردوندم. آ نیماش   رونیب ط یبارون پاک کنن. با صداش، نگاهم از مح 

 گفت: د، ید ی پرهام و م قش،یرط

 کرد که خوابش برد.    یطونی:اونقدر ش مانینر

 کودک، چشماش و بسته بود.    یصندل ی که رو دمی ها، پرهام و د ی صندل نیب از

 ؟ی:ساکتمانینر

 ... ابونیانداخت و دوباره چشم دوخت به خ ینگاه مین

 عموم اونجور محکم حرفش و زد ،کم حرف باشه.   ی وکه اون روز، جل ی کنم دختر   ی:فکر نممانینر
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 .  ستمیکم حرف ن -

  انشیبدونم جر خواستمیشوکه شده بودم وم  کمیو بهت نشون دادم فقط   ام یپ نیا ید ی. اگه دیخوام معذب باش  ینم ن،ی:ببمانینر

 دوستانه!...هوم!خوبه؟  یهمون شوخ  ینه؟... من که گذاشتمش به پا ای ه ی ه؟واقعیچ

زده بود و منتظر بود تا جوابش رو بدم. خودش،صحبت    یبرگردوند، وادارم کرد که نگاهش کنم. لبخند محوه سمتم و که ب سرش 

 حرف ها و نگاهش بود.  ن یب بیپارادوکس عج ه ی... زدی م یا  گهید  ی چشماش، حرف ی کرد ول یو م  ی شوخ نیاز باور کردن ا

 ..."ستمی من بچه ن"لب باز کنم و بگم  کردم،یکه نگاهش م  ورطنیهم ستخوایانگار فقط قصد آرام کردن من و داشت. دلم م 

 پخش شد.  نیماش   یآروم خنده اش تو   یزدو صدا  یلبخند 

 .زنمیهس!باشه حرف نم یخفه شو خاص ه ی:تو نگاهت مانینر

 ! یکنیبد برداشت م -

 .زنه یحرف نم ی کس  ری:باشه، باشه... اصال تا آخر مسمانینر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ید ی :چرا جواب زنگ هام و نمایپر

  مارستانیب یها  مکتیاز ن یکی ی روپوشش برگردوند و کنارم، رو بیدستش و داخل ج  یتو  لیو به طرفش برگردوندم. موبا سرم

  نیبا خودم جدل داشتم که ا یاز نسکافه ام خوردم،هم از دستش دلخور بودم، هم حوصله اش رو نداشتم و از طرف ینشست. کم

 از کنارم برداشت و روانه دهنش کرد.   ی تیسکویبودم. ب لیدخبود که خودم هم درش   طنتیش  ه ی اق، فقط تفا

 . ارهیجا نشستن و غمبرک زدن ها آخر بال به سرت م هی نی:اایپر

 ن؟ یداد امیپ ی کبه  -

 و خورد.    تیسکوی.اجازه دادم تا بدمینفهم ی چیزد که ه  ی تکون داد و با دهن پر حرف یحرفم، سر  نیتعجب از ا با

 ام؟ یپ ؟کدومیگ یم ی:چایپر

 اومد؟ ادت ی...فوتبال... ی...تو خونه خودم... تو و روشنا...شرط بند شیچهار ماه پ-

 ؟ ی:آهااا، واسه چایپر
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 بدونه!  خواستیو م ام یپ نیا هی . قضدمید شبی و د ن یداد  امیکه پ ی به اون-

 .د یچرخ شتریگرد، به سمتم ب یچشما با

 ...اون که شماره تو رو نداشت.؟ییتو  د ی...چطور فهمخونهیرو نم  امایپ نی...بابا من فکر کردم اوند؟و خ  امی:مگه پایپر

 آبروم رفت جلوش! -

 !واال  شهیبا خودت مشخص م  فتی:بهتر،حداقل تکلایپر

 قرار دادم.   نمون یدستم و ب   یتو  وانی و ل  د یسمتش کامل چرخ به

 شه؟ یمشخص م فت یتکل یگ ی جلوش آب شدم. اونوقت م-

 گفت؟   ی:مگه چایپر

 ه؟ یچ انشیو نشونم داد و گفت جر   امی...پیچیه-

 بعدش!  یو که گفت نی:اایپر

 .  اوردیکارش ناراحت شدم داشت از دلم در م ن یالل شدم.فکر کرد از ا-

 زد.  ی سوت آروم ا،یپر

  یی دستش که هر بال ری زاومده  کارمند   هی و  س یشده رئ کرد یباال و حس م گرفتیبود سرش و م  گهی نفر د هی ! می:اوه...چه فهمایپر

  ه یتو  دهیکنه،فهمیم  یکنندگ ه یو ته یآدم معروف که داره کارگردان   ه ی!تازه ؟یگ یبگو دروغ م گم،ی !دروغ مارهیتونه سرش ب یم

 شده فکد کنم.   یعاد براش  گهی.هرچند دیبهش دار  یحس

 ؟ یتو کار ندار-

 :نه،آفم! ایپر

 و برداشتم.    سکوتمینسکافه و ب وانیانداختم و ل م یبه ساعت مچ یفرستادم.نگاه  رون یو ب  نفسم

 بدتر شد؟  یچرا همه چ دونم ینم شب یشد...اما از د یداشت فراموش م  ی همه چ-
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کنارم    یعسل ی و از رو ل یکه به زور باز نگه داشتم، موبا ییبالشت برداشتم و با چشما یصورتم و از رو  لیزنگ موبا یصدا با

 گرفته جواب دادم.   یصفحه و با صدا ی برداشتم. دقت نکردم به اسم رو

 بله؟ -

 که!بد موقع زنگ زدم نه؟   ی:اوه...خوابمانینر

 تخت خواب نشستم و چند سرفه کردم.  ی رو

 مجبور شدم تا االن بخوابم.  گه یبودم. د ک یکش شبید-

 بره.   ن یو از ب شی چشمام و ماساژ دادم تا تار 

 ؟ یکنیعوض م ی پانسمان سر پرهام و ک نمی:آها!خواستم ببمانینر

 امروز عصر خوبه؟ -

 االنه؟  نی:منظورت هممانینر

 ساعت و گرفت. پنج عصر بود.   یرد عقربه ها نگاهم

 ؟ ی:آدرس خونم و بلد مانینر

 اونجا؟ -

 .  امیم  یهرجا که گفت ، یتی:اگه اذمانینر

 . سین ی نه نه!مشکل-

 ؟یدون یو م ،آدرس ی:نگفتمانینر

 نه -

 فعال!   فرستم،ی:برات ممانینر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "مانینر"
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کف پارکت و بلند و کمر راست کردم. ربع ساعت تا ساعت شش بود و حاال،بودنش    یلباس رو  نیزنگ در که بلند شد،آخر یصدا

 . د یلب باز کرد، به سمت در چرخ د ی د  یم  یبود و باب اسفنج دهی دراز کش  ونیزیتلو یپشت،باعث تعجبم شد. پرهام که جلو 

 ازه؟ ی:خاله نامپره

 فکر کنم. -

 . دمیدر د ی و جلو ایو مح اریمه از،ین  افه یق یدستم، به سمت در رفتم و در و باز کنم، به جا یتو   یناچار با همون لباس ها 

 تو؟  یشکل نی:چرا ااریمه

 خونه شد. وارد

 ؟یکنی لباس جمع م  یکه دار   ادیب خواد یم  ای ی:مهمون دار اریمه

 گرفتم.  شیاتاق و در پ راه

 .  ادیب خواد یمهمون م -

 :پس من بد موقع اومدم.برگردم؟ اریمه

 . شهیتموم م  عیداره سر کی کار کوچ هی نه بمون!-

 کمد جا دادم و برگشتم.  ی ها رو همونجور، تو لباس 

 ؟ یخوریم ییچا-

 زحمت ی:باریمه

کرد.   ا یسرگرم محو خودش و شده بود   یباب اسفنج  الیخی و برداشتم. پرهام، ب ختم ی خودم و خودش ر یکه برا ی استکان چا دو

 دادم.    یاز استکان ها رو به دست مهد  یکی

 نجاس؟یهم شهی:پرهام هماریمه

 هم مجبورم ببرمش دفتر!  یخودشه...مونده من که گه گاه یهم که دور زندگ نیریمارستانه،ش یآره... مامان که همش ب-

 :خب ببرش مهد کودک؟اریمه

 حالش بهتر شه! کمیتو فکرشم...-
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  نیزم  یو ول نکنه و رو   زیم  هیپا هویداده بود که دستش،   ایحواسش و به مح ی ا گه یو از طرف د زد یبا من حرف م ی طرف از

 .  وفتهین

 ما!  شیپ ارش یب کنه یم  تتی:اگه اذاریمه

 تو دفتر هم دورش شلوغه...  !شه یآروم م   کنمیم  رِ،سرگرمشیبهونه گ کم ینه...خوبه فعال!-

 بعدهات خوبه!  یاکن. بر ی بچه دار کم ی:خوبه اریمه

 بلند شد.  فونیزنگ آ ی که صدا  دمیحرفش خند  به

 گذاشتم. ز یم ی و رو میچا استکان

 فکر کنم اومد.  -

 دکمه رو فشار دادم.   دم،ید  تور یمان ی اش و که تو چهره

 اومد! ازتیپرهام... خاله ن-

 کنه؟ یچه م نجایا ازی:ناریمه

. پرهام و بغل کرده بود و  دمشیدر د یآوردم که جلو  رونیاتاق ب یتو ز یم ی پانسمان و از رو یها له یسوالش و ندادم. وس  جواب

 کرد.  یکرد. تا چشمش به من افتاد،سالم آروم   یباهاش صحبت م

 مبل نشست. به مبل اشاره کردم.  یو رو  د یدست کش  ستادنیا ار،ازیمه

 .نیبش-

 من ...پانسمان سرش و عوض کنم.    عی ... سرشهی:اگه مازین

 م.  بود و باز کردحموم، کنارم  در

 حمومه!  نیا-

 دستم و باال گرفتم.  یتو  لونینا

 که الزمه!  یلیوسا  نمیا-

 :ممنون ازین
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 و به دستش دادم.  لیوسا

 ؟ ی خوایکمک م -

 .  دمی:نه انجام مازین

 جلوش کنار رفتم و اجازه دادم کارش و انجام بده.   از

 زل زده بود.   از یمن و ن ی برگشتم که هنوز به جا ی و خاموش کردم و به سمت مهد  ون یزیتلو

 شده؟  یزیچ-

 از تو بپرسم؟ د یو با نی:من ااریمه

 چطور مگه؟ -

 ه؟ ی:خبراریمه

 فهمم.  ی؟نمی چ یعنی-

 . بهیعج کم یرفتارش  کنمیبود؟چرا حس م ازین نی:ااریمه

 کرده بود و شوکه شدنش  ف یتعر  ازیکه ن یافتادم...داستان شیدوشب پ ادی

 . کنهیحست اشتباه م-

 ... یطوالن ینگاه ها ن یشدنش، ا وله نی:ااریمه

 . کردمیاش و تموما حس م ی چشم ریگاه و ز  یگاه و ب  یکردم. نگاه ها از ینثار ن "تو دختر ی چقدر هول"دلم ی تو

 . تهمت نزن به مردم... کننی رو نگاه م ه یبق  ی همه طوالن-

 فهمم.  یجنس نگاه رو م  نی:من ااریمه

 ما هم نفهم! -

 مبل نشستم.   یو رو   دمینگاهم کرد. خند  بد 

 ! شهیتموم م ع یزود گذراس!سر نیاز ا-
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 . هی:پس خبراریمه

 .دمیفهم  شیدو شب پ-

 ؟ یبهش گفت ی :تو چاریمه

 .  کنهیفهمونم اشتباه م ی !فقط دارم بهش میچیه-

 خونت؟  ا یب یگ یفهموندن اشتباهش،بهش م ی:برااریمه

 خونه تو؟  ادیعوض کردن پانسمان ب یبگم  برا -

 !مارستانیب شیببر یتون ی:ماریمه

 . شیفقط تو ببر  مارستان،یب یشلوغ ن یتو ا-

 سردِ سرد شده بود.   یبرداشتم. چا زی م یو از رو  استکان

 نخورد و اومد.   یزی. فکر کنم چد یبود و تا پنج عصر گرفت خواب ک یکش شبیبهش زنگ زدم،گفت د ی وقت-

 شد.  داش یپشت اپن پ ارینکردم. مه دایپ ی زیعصرونه چ یبرا ت یسکویو ب  کیاز دو بسته ک  ر یآشپزخونه برگشتم. غ ی تو

 :حداقل باهاش راحت نباش.اریمه

 ... نهیرفتار من هم گهید  یباشه چه کس از یچه ن-

 :گناه داره.  اریمه

 و جلوش گذاشتم. ت یسکویب بسته

 برادرانه و عاشقانه رو بفهمه.  ی مهربون ن یفرق ب د یاو با-

 فهمه؟  یرو م   زای چ نینفر و دوس داره، ا هی که   یکس  ی:بنظرت ولاریمه

 . د یپرهام، وسط حرفمون پر غیج یصدا
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چهره مچاله   ی رنگ دور سر پرهام نبود ول د یاز باند سف یخبر  گهینشونده بود و د ی صندل یو به حموم رسوندم. پرهام و رو   خودم

 سوال بپرسم لب باز کرد.  نکهیمتوجه ام که شد بدون ا از یشده پرهام، حواسم و به خودش پرت کرد. ن

 شد. ت یزخمش،سوزشش داشت. اذ یکننده زدم جا یضد عفون کم ی...سین یزی:چازین

 .دمیخم کردم تا لپ پرهام و کش  ی زدم و خودم و کم یکه راحت شد، لبخند کمرنگ  المیخ

 .  شهیتموم م  عیسر-

 :من برم! یمهد 

 . د یکش ا یمح خته ی بهم ر ی مشک یموها  ی . دستش و روبرگشتم

 کجا؟ -

 ارم، انجام بدم.  ر دکا ی سر ه ی،:برماریمه

 قه؟ یده دق ی برا ی اومد -

 زنگ بزن.   یداشت  ی خوبه.کار نمی:هماریمه

 باشه...خداحافظ!-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ...ازین

 شستم به پرهام گفتم:  ی آب و باز کرد و همونطور که دستام و م ریش 

 ؟ یندار  ؟دردیخوب-

 گفت: ی حالت زار با

 ( هسوزی)مشوزهی:مپرهام

پام...دست پرهام و   نییسطل زباله پا یشده رو انداختم تو سیآب و بستم و با دستمال، دستم و خشک کردم و دستمال خ ریش 

 آوردم.  نییپا ی صندل ی سرش نگه داره و از رو ی اش و همونطور رو گهی گرفتم و  اجازه دادم دست د

 ده بود و تا متوجه ما، شد سرش و باال آورد.  کر  غول مش لشی. خودش و با موبادمشیاومدم، کنار در د رون یدر که ب از
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 :دستت درد نکنه. مانینر

 رفتن بزنم و لب باز کرد.   یبرا ی جوابش دادم. نذاشت حرف ی آروم به

 رو مبل،کارت دارم. نی:بشمانینر

رو انتخاب کردم    یاز لج با خودم، مبل د یفاصله داشتن.  از عمد، شا  یشدن که با من کم  یا یچرم مشک ی پاهام، مبل ها مقصد 

 ... ونیزیدر دو طرف تلو  ستادهیو دوتا باند ا  ونی زیتلو  هی از  ر یاز او، در رو به روش نبود غ یرد  چیکه ه

بهم   ی پچ پچ اشون که در ال به ال یفرستادم و گوشم رفت سمت صدا  رونیو کامل ب ومد یباال م یکه تا اون موقع، به سخت  ینفس

 رو به روم نشست.   قایدق  مان،یتا از پشت مبل ظاهر شدن و نر  د یطول کش قهی. چند دق دمیشن ی ا، مخوردن ظرف ه

 جا! نیانتخاب ا ی دلم غر زدم برا ی تو

  ی دوراه یرو  ستمیخواست دوباره با یدلم نم   ینگاه کردنش ول یکرده بودن برا ینافرمان یامروز چشمام به اندازه کاف  هرچند 

   دنش؟یند  ای دنید

 قرار داد.  زی م ی ها رو با دقت رو تیسکویبه روم گذاشت و بعد پرهام ظرف بل رو و او ییچا مان،استکانینر

 ! نیآفر-

 اش و به مبل داد.  هی اش و که برداشت،تک ی استکان چا مان،یو کنارم نشست و نر د یخند  پرهام

 :بردار! مانینر

 .  خورمی،میمرس -

 ! شهیاشتهات کور م ی نیب ی :قشنگ مشخصه من و ممانینر

 زدم.   یاش، لبخند  لحن طنز گونه  به

 .ستین نطور ینه ا-

 داره...   لیدل ،دو ی:به هر حال...اگه گفتم بمونمانینر

 دادن.   ی که همزمان با حرف هاش، دو رو نشون م  مانینر یتوجهم و دادم به دست ها تمام

 دراز کرد.  ونیزی و دستش و به سمت تلو  د یمانتوم و کش نیپرهام،آست
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 ( ذارهیم  یسفنج ب ا)باذالهیم ی :برام،باب افسنجپرهام

 پرهام و بذارم مهدکودک!  خوام ی...مکی:مانینر

 ( ذارهیم ی )باب اسفنجذالهیم ی (، باب افسنجمانی)نر مانی!...نلیازی!نیازی:نپرهام

 سمتش رو کردم.  به

 ! گهیم  یچ مان یعمو نر نمیبذار بب  قهی دق ه ی !نمیب ی ...مزمیعز نمی ب یم-

 گفتم:  مانیبه نر خطاب

 بفرما! -

خودت و عمو هم   شیپ ی ببر یکنم پرهام و گه گاه  یکار  ه یتونم  ی م  یکه، اگه دوست دار  نه یدومش هم ا  لی:دلمانینر

 عموجان،بزنه!  شیخونمون مخصوصا پ یو تو  ش یحضور د یدفعه با  هی  ی نفهمه!چون پرهام، روز

 .  د یناخودآگاه خند  لبم

 واقعاً؟ -

 :بله...واقعا! مانینر

  ریباد کرداش، نگاه تصو یدهنش چپونده بود و با لپ ها  یو تو  یتیسکوی از اطرافش، ب بر خ یرو کردم به پرهام، که ب یخوشحال از

 کرد.  ی چشماش، م یجلو

 واقعا!   یمرس -

 گوش پرهام آروم گفتم:  کنار

 من هاااا! شی پ ی ایبه بعد ب ن یقراره از ا-

 .  د یکش  غی تر شد که از ذوق ج ع یام وس  و به چشمام زل زد. خنده برگشت

 :آخ جون! پرهام

 !نجایا هی:انگار عاصمانینر

 بلند تر شد. ی خنده ام کم یصدا
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 ات و بخور، سرد نشه.   یی:چامانینر

 .  برداشتمی تیسکویو همراه با ب استکان

 . یکارش بر  نیاگه تو دنبال ا شم یمهدکودکش...که ممنون م:حاالموندهمانینر

 بهش هست...ببرمش اونجا؟حداقل حواسم  نیخوایمارستان،می ب یمهدکودک هست تو   هی-

 .  ارمشیدفتر و م برمشیهمش با خودم م کننیفهمه، فکر م  ینم ی رو هم کس  نی:اگه خوبه، ببرش...امانینر

 بفهمه؟  ی و اگه کس-

 نگاهش... ی ا مکث کنه روچشماش برق زد و انگار  چشمام  به انتظار نشسته بود ت  یخنده،عسل ن یو از ا د یخند 

 :و باز هم عموجان! مانینر

  نیدستم. از خودم از ا ی چشماش نشست. پلک زدم و چشم دوختم به استکان تو یطنت،تو یباال رفت و ش اش که ابرو  یتا  هی

 ها،حرصم گرفته بود.  ی ریمچ گ   نیآدم، از ا

 "احمق ازِین"...دمیلب غر ریز

 برگردوندم و بلند شدم.   زی م یپر و رو  مهین استکان

 . دمیخبر مالزمه بهت  یپرسم که چ  ی مهد کودک م  ر یفردا از مد -

 شدم و پرهام و بوس کردم. خم

 !نمتیب  یبعداً م-

 .ستادیا مانینر

 ! یکنی:لطف ممانینر

 ( یبر  ی)نم؟ی بل ی:من و نمپرهام

 به احسان انداختم. ینگاه مین

 . برتتیم  ادیپس فردا م ا ی:فردا مانینر
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 سمت در رفتم.  یظدادم و با خداحاف  لشیتحو یمبل لم داد.لبخند کم رنگ   یرو شتر ینگفت و ب  یزیچ پرهام

 

__________________ 

 ...ایلع

 لب باز کردم."نم؟یخوشکلت و بب ی ایمح  نیا یک  "پگاه برداشتم و در جواب حرفش یشونه  ی خنده،دستم و از رو با

 . ارمشیخودم م رون،بایب  م یذاریبار قرار م هیال حا ی دنبالم ول اد یم اریاالن که با مه-

 :از طرف من بوسش کن.پگاه

 احتمااا-

 رفتن.  نییشرکت و پا چیمارپ یکرد وبعد از خروج از اتاق، قدم هاش، پله ها   یهوا تکون داد و با لبخند خداحافظ یو تو  دستش

  یو رو  فمی پخش شد،ک ط یمح ی که تو ییپا ی و جمع کردم. همزمان با صدا  لمیشرکت وسا کیتار  مهین یسکوت و فضا  ی تو

 دوشم انداختم و سرم و باال آوردم. 

 چند روزه ام افتادم.  یبداقبال ادیپوش رو به روام افتاد، تازه  ک یبه مرد ش ه ک نگاهم

 هنور؟  ی:نرفتد یجاو

 . رمیدارم م-

 کنارش رد شد که با حرفش با سمتش برگشتم.  از

 حداقل، کارت دارم. سای:واد یجاو

 کدوم ازحرف هام نداره.   چیاز ه ی کردم،درکیحس م ی بودم وقت زار یمرد رو به روم ب نیا از

موضوع تموم   نیبار بهت زدم... سه ساله ا هی بار حرفام و  نیو آخر نی اول ی ،برای به همون موضوع قبل گردهیاگه حرفات باز برم-

 . نیش   الیخی ب گهیشده، شما هم د 

 زد و با همون ژست متکبرانه اش، بهم زل زد.  ی کم رنگ  پوزخنده،

 ! یرباقریتو دلت چه خبره خانمِ م  دونمی:من که مد یجاو
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 هوا تکون دادم. ی گرفتم و انگشت اشاره ام و تو  دهیکه با طعنه گفت و ناد ی رباقریم نمِخا

 و تو اون گوشت فرو کن. نی!...اقتی !نه اون رفیدونینه تو م-

شدن   دهی کش ی شد و به عقب پرت شدم و صدا ده یکه کش  فمی کرد که برگشتم و قدم برداشتم به سمت در... ک م یعصبان اونقدر

 پخش شد.   ط ی مح  ی تو  کیسرام ی رو زیم

ندونه من که خبر از حال و روزتون دارم.دوتا   یهرک  گه ی!دیدار  ی خوب و آروم یل یخ یانگار زندگ ی کن یرفتار م یجور  هی:د یجاو

! حاال واسه من عاقل  یهم نبودم معلوم نبود تو کدوم دفتر خونه دنبال طالق بود ا یمح ن یتو اون خونه که اگه هم دن یچپ بهیغر

 شده!

 لب گفتم  ری از درد اخم هام بهم گره خورد و آخ ز ز،یورد، پهلوم به مرخب از

 . ستادمیهمون درد،صاف ا با

 ...نداره. یبه تو ربط-

 .  دمیکش  رونیب فم یک  یو از تو   لیاجازه حرف زدن بهش نداد. لبم و از در به دندون گرفتم و موبا لم، یزنگ موبا یصدا

 حالت ممکن، لب باز کرد.  نیمسخره تر به

 شده.   ،نگرانتونیهم داشت  یر ی...اوه، تاخ?:آقاتونهد یواج

 بگم. د یلب تونستم خطاب به جاو ریجواب بدم، فقط ز یبه تماس مهد  نکه یل از اسمت در رفتم و با دست کنارش زدم و قب  به

 ! یکثافت  یلیخ-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  د یچیتنم پ  یتو  ی شدم. از لمسش درد ره یرو به روم،خ ی قد  نه ی آ یتوم از پهلو  یرو ی لباسم و باال فرستادم و به ردِ کبود  گوشه

 مقدمه باز شد. یکردم که در،ب  د یرو نثار جاو   یلب فحش ر یزدم.ز ی که نا خوداگاه پلک محکم

 :شام!اریمه

 پهلوم خشک شده بود و من دستم...  یرو  او،چشمش

 خودم اومدم، لباسم و رها کردم.  با
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 ؟ یشام چ -

 گرفته بود و ناباورانه بهم نگاه کرد.   محکم  در و  رهیدستگ 

 :پهلوت!؟اریمه

 .سین  یزیچ-

 شد؟  نطوری:چطور ااریمه

 تخت خواب برداشتم. یو از رو  ایو مح  برگشتم

 ! زیحواسم نبودم. محکم خوردم به م-

 در رها کرد.  ره ینشست و دستش و از دستگ  شیشونیپ ی رو یاخم

 ! ارمیم  خی کمی:االن اریمه

 

__________________ 

 ...ایلع

زنگ خورد. با اسم   لمیو روشن نکردم که موبا نیاز در فاصله گرفتم. ماش  یرو به دست مامان دادم و با خداحافظ ایدر، مح  یجلو

 و جواب دادم.    دمیکش  یپگاه، پوف

 شدم. داریب  رید  کمیشرکتم. امروز  گهید قه ی من ده دق-

  یایزودتر ب کمیزنگ بزنم به تو بگم  ه یچه خبره فقط گفتن   دونمینم دمی. خودمم تازه رس ید یرس  ر ی:زنگ نزدم بگم دپگاه

 ! رهیگ یهار شده داره پاچه م د یشرکت...فکر کنم طبق معمول جاو

 و بستم.  کمربندم

 باشه اومدم. -

 و حرکت دادم.   نیو قطع کردم و ماش  تماس 

 د. وارد اتاقم شدم.  که هرکس مشغول کار خودش بو دم یسالن بزرگ شرکت د ی بعد، خودم و تو  قه ی دق چند 
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 لب باز کرد. وتر ی کامپ تور یاز مان رهیچشم بگ  نکه یا پگاه،بدون

 کارت داره...گَند زده به اعصابمون!  یچ نی د،ببی:پاشو برو دفتر جاوپگاه

 گذاشتم.  زیم  یو رو  فم یک

 چشه؟ -

 :من چه بدونم! پگاه

 رفتم.  رون یدر اتاق ب از

 اتاق شدم.   ،وارد ید ییبه در زدم و با بفرما  یو بهم داد. چند تقه ا  چشمش بهم افتاد، اجازه ورودتا  د یجاو  یمنش 

 به دماغش،سرش و باال گرفته بود.   ی مبل لم داده بود و با پنبه ا ی. رو د یابروم باال پر هی ناخودآگاه  دم یرو که د تشیوضع

 گفت:   مایگرفت که ن نییمن سرش و پا دنید  یبرا

 باال! ریسرت و بگ -

 م دوخت. رفش،بهم چشتوجه به ح یب د یجاو

 ! نیدستِ گل شوهر مطربت و بب ایخانم مهندس؟ب ی:بالخره اومد د یجاو

 کردم.  یاخم"مُطرب"باز شدن و بعد از لفظ  چشمام

 شوهرم؟ -

 داد.   هی مبل تک ی و به پشت سرش 

مثه من بزنه   ی کی با د ینبا یکه بفهم اورد یبه سرت م یی بال هی کنه وگرنه  تینرفت شکا د ی:بهش بگو برو خداروشکر کن جاو د یجاو

 بره.  ادش یو کنسرت گذاشتن  یکه خوانندگ  چهیرسانه ها بپ ی که اسمت تو  کردیم ی کار ه یبه دعوا!

 پرتش کرد.    ز یم ی گفت که رو یلب چ  ری ز ظ، یبا غ دمینفهم د، یکش رونیدماغش ب  یرو از تو  یگرفت و پنبه خون  نییو پا سرش 

 ؟ یگ یم ی چ نمیدرست حرف بزن بب-

که هلت دادم. صبح   د یداد، فهم  یپشت در داشت به جر و بحثمون گوش م روزیداره انگار، د فیتشرفضول  شوهرت نی:اد یجاو

 حرفا...  نیو از ا  یزنم و هل داد  یکرد   خودیو گفت تو ب  نیاومده جلو در شرکت،تا من اومدم نشست تو ماش 
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 زد.  یپوزخند 

که برن، نزدمت!دِ آخه بگو چرا   کردن یتو سالن داشتن جمع م همون چندتا همکارت که  یجلو  ومدمی ته لطف کردم ن:آقا گفد یجاو

 سرم بزننم...  زنیهمونا بر دم یترس  ؟بگویگ یدروغ م 

 نگفت؟! ی زیبهم چ اریاز اومدن مه ی.پس چطور کسگرفتمیو م  اریمه  یپ د یرفتم.با رونیحرفش،از اتاق ب ار،وسط یاخت یب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و گرفتم... چند بوق خورد و دوباره قطع شد.قصد گرفتن دوباره شماره اش و    مانیاومدم،شماره نر رون یکه ب در مهدکودک  از

 بار خودش زنگ زد.   ن یداشتم که ا

 ؟ یکار کرد   ی:سالم.حواسم نبود رد تماس دادم.چمانینر

 م انداختم. دست  یتو  ستیبه ل ینگاه

 .  خوامیشناسنامه سبحان و م یکپ  ه ی. فقط دمیرو انجام م حرف ها...همه ن یو ا د یخر  یبهم دادن برا  ستیل  هی-

 برات.   ارم یخونه هم دست مامانه.شناسنامه رو م  ی ها د یباشه.کل د یخونه خودش با د ی:شناسنامه؟...بامانینر

 ببرم؟  امیتونم امروز ب ی فقط،پرهام و م-

 ؟ یستیسرکار ن :مگهمانینر

 نداشتم. ک ینه امروز کش-

 

 کار دارم.   کم یو هم پرهام و...چون االن   یشناسنامه رو ببر  ی ایکه هم، ب دم یهت خبر مبردنش، ب ی:برامانینر

 باشه...پس خد...-

 .  د یحرفم پر وسط 

 برام بفرست. ستی عکس هم از اون ل هی:مانینر

 . خرمی نداره، خودم م یخاص زیچ-

 ...بفرست.منتظرم!فعال ازیننکن:بحثمانینر
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 دادم.    یحاال انجام م  نیهم د یباه ک  ی که قطع شد. من موندم و کار تماس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلند،   یبدست،با قدم ها د یخر ی ها سهیبودن. ک دهیکه کل آسمون و پوش   یخاکستر  یکه، ابرها یبود در عصر  دن یبار یهوا،هوا

  اهیس  نِیماش  دنیچ یپبه خونه برسم. احسان، خودم و  دنیکردم تا قبل از رس   یم  یو ط   ابونیخ یبیخلوت، سراش  یی وادریپ ی تو

فرستاده بود و برام دست    رونیبه خونه، ناموفق کرد. پرهام، سرش و ب دن یزودتر رس  ی راتالشم و ب ابون،یخ ی رنگ از روبه روم،تو

 . ستادمیو ا  ستادیکنارم ا ن یماش  نکهیداد تا ا  یتکون م

کرد و جوابش و دادم و بعد  کمک کردم تا   ی اشتم. آروم سالمپرهام باز کرد. قدم جلو گذ  ی و برا  نیخم شد و در ماش  مانینر

 بشه.  ادهیپرهام پ

 .  نشیکه آورد  یمرس -

 اش نگاهم کرد.  یها آفتاب نکیپشت ع از

 سر راه،بهت شناسنامه رو بدم.   گهیحان و دنبالش گشتم، گفتم دمامان و بعد رفتم خونه سب ش یتا رفتم پ  گهی:دمانینر

 برداشتم.   یصندل  یپرهام و از رو  لیوسا  فیک

 .  ابونهیخ نیتو هم ی:خونت کدومه؟بهم گفت مانینر

 پشت سرش اشاره کردم.  به

 آپارتمان سمت چپ...واحد دو!   نیاول-

 تکون داد.  یرد دستم و گرفتم و سر نه،یآ از

به همون شماره   ختم یرپرهام و هم  ه یشهر ن ی...اولرمشیازت بگ  امیبگو ب  یپرهامه...کار و انجام داد فه ی:شناسنامه تو کمانینر

 ... فهینوشته بود...بازم تو ک س یکه تو ل یحساب

 دستتون درد نکنه. -

 . فرستمیم  خرمی ،مها شم  لهیوس  ه ی:بقمانینر

 بر عهده منه.   گه ید نیا-

 کرد.   یخنده ا تک
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 زنگ بزن.   ه یبهم   یار یپرهام و ب ی ...هروقت خواستمیای:حاال باهم کنار ممانینر

 باشه حتما.-

 ؟برم؟ یندار یر:کااحسان

 نه ممنون.  -

 :خداحافظ پرهام!خوش بگذره با خاله جونت. مانینر

 . دمیو بستم و به حرف خند   نیماش  در

 بلند کردم. نیزم یها رو از رو   سه یو زد و ک نیماش  استارت

 کمک؟  امی:بمانینر

 برم.  ینه م-

بود. دسته   ستادهیخودش ا ی انداختم.که هنوز سرجا نیاش در پاهام متوقف شدن.نگاه م  یبار با پرهام ادامه دادم. جلو  نیراهم، ا به

 بلند شد. نیماش  یها ک یحرکت الست یکه در و باز کردم،صدا ن یو هم دمیکش  رونیب فم ی ک ی و از تو د یکل

 

____________________ 

 ...ایلع

 ساعت و گرفتم.   ی چشمام برداشتم و رد عقربه ها یحوصله از رو یمبل و ب کوسن

 کرد.  ی داشت،خسته ام م ار یمه ومدنیدو شب و ن دادن ساعت نشون

 و تحمل کردم.   ی خوابی ب نیاز ا یصورتم قرار دادم و چشم بستم و سوزش ناش  ی و دوباره رو کوسن

 کرد.   ی امشب فرق م یاومدن هاش، ول ر ید ن یا داشتم به عادت

داد.پر بودم از    یم و هم جواب نمتماس ها کدوم از  چیازش نداشتم و ه  ی زده بود خبر رون یخونه ب  ن یکه از در ا  یصبح،وقت  از

سخ سوال انتظار اومدنش رو بکشم تا بلکه پا د یبا گه یچقدر د دونستمیخواستم باهاش حرف بزنم و نم  یجواب و م ی ب یسوال ها

 کنم.  دایپ
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ه باز  موند.در ک  کوسن ثابت ی در، دستم رو  ی تو  د یچرخش کل یصدا دنیجلو رفتن. با شن شتریتر شد و عقربه ها ب ی طوالن زمان،

توجه به   ی اپن گذاشت و ب یکرد و کاله اش و رو  زونیآو ید یو از جا کل  نشیماش  چیصورتم برداشتم. سو یشد، کوسن و از جلو 

 گرفت و همزمان، کت چرمش و از تنش در آورد.   ش یراه اتاق و در پ  دنش،یمبل نشسته بود به د  یکه حاال،رو  یکس

 رفتن به کنارش!  ی داشتم برا د یترد ی کردم، کم مکث

 و برداشتم و خاموشش کردم و دوباره کنترل و سرجاش برگردوندم.   ونی زیتلو کنترل 

 د شدم.  انداختم و در آخر، بلن ی رفتنم وفقه ا یبرا

 انداخت. نیزم  یرو  ی باز اتاق و باز کردم که نور از پشت در خالص شد و هاله ا مهین در

 کنارش گذاشت. یعسل یکرد که دل کَند و ساعت و رو ی م  یاش باز ی تخت نشسته بود و با ساعت مچ ی رو

 مردد بودن و کنار زدم.     ن یو با زبون تر کردم و ا  لبم

 زنگ زدم.   یلیاز صبح...خ-

 اش گذاشت. ی شونیپ یو ساعد دستش و رو  د یاش،دراز کش ی رونیب یهمون لباس ها  با

 رو که نداد،در و بستم و پشت بهش،گوشه تخت نشستم. جوابم

 شرکت؟  ی رفت-

 فهموند.  یتنش رو بهم م  یگرفته اش، خستگ  یصدا

 بخواب! ری:ساعت سه صبحه بگ اریمه

 ...باشه... یجوابم و بد -

 ه سمتش برگشتم.کرد. ب سکوت

 ؟ یچرا ساکت-

 بودم.خستم.  وی:استوداریمه

 ؟ یجواب سوال من و بد  شه یم-

 شه؟  ی :که چاریمه
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 بود؟  ی امروز چ انیجر-

ازش، نشسته   ی که به انتظار جواب ییاتاق، زل زد به چشما یکیتار ی اش و به سمتم چرخوند و تو نه ت  م یشد و ن ز یخ میجاش ن سر

 بود. 

 ! زمیبدم؟...عز حیو برات توض  یهمه چ د ی:بااریمه

 کرد.  ی م زاری حرفش بود،من و از خودم ب  یکه در ال به ال   یلحنش و طعنه ا  یبودن مهربون  ی تصنع

پس کارت خوب بر   ،از یبه من ندار یازیتو کارت دخالت کردم.بالخره ن   خوامیعذر م یلی...خد یزدمش؟ببخش چراکه ی:ناراحتاریمه

 ؟یخواست  یو نم ن یهم ؟مگهیشد  الیخی حالت خوبه؟االن بکردم  ی !...االن عذر خواهیایم

 باز، ناباورانه نگاهش کردم.  مه یلب ن با

 ار؟ یمه ی گ یم یچ-

 شد.   ی رفت و جد  نیلحنش از ب  یساختگ  یمهربون

که جواب    یداد ی م ام یبهم پ قه ی که هر دق  دم یشن یچ نکه ی...اسینه مهم ن ایاومدم شرکت  نکه ی. ازنمی:صبر کن دارم حرف ماریهم

 اونم بدون من!  یکن  ی هر کار یکه، تو مختار   نهی...مهم اسیبدم هم مهم ن

 کردم.  خورد،نگاهیصورتم تکون م ی به انگشت اشاره اش که جلو مات،

 ...یکن! خطا نکن   ی!سعیکن خطا نکن ی.سع!..ایلع  ی:ولاریمه

 بود... به ی برام غربودمش،حاال  دهی که امروز صبح د  ی.انگار اون آدمشناختمیرو نم اریمه نیا

 نبود. یشگ یهم اریار،مهیمه نیا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...ازین

  یغیفضا پخش شد که پرهام از ذوق ج ی تو  یشاددستش،آهنگ و عوض کرد. آهنگ  ی زد و با کنترل تو  بیبه س  یا،گازیپر

 و دست پرهام و گرفت و دور خودش چرخوند. د یخند  ای. پرد یکش

 شدم.  ییرایپذ  ی گذاشتم و راه ی نیس  یساالد پاستا رو تو  ی ها ظرف
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 امروز صحبت کرده بود...چند ساعت و پشت سر هم!  ایپر

هنوز همون   کرد یحس م د یخبر از همه جا با یپرهام که ب ن یو ا  حال خودم یحال خودم تالش کنم...برا  یخودم، برا خواستیم

 رو!  یکس  ی و ب یاهیس  ن ی...نه اکنهیم ی رو داره زندگ یمعمول  ی روزا

 بود. یو تصنع  ی اگه مصنوع یگشت،حتیخونه برم نیبه ا یشاد د یخونه، با ن یدل ا  یرگیگفت...برخالف ت  یراست م ایپر

 ندش گفت: و باال گرفت و با همون لبخ ا،دستشیپر

 :بچرخ...بچرخ! ایپر

 قرار دادم.   زیم  یو رو  ینی. س د یسر داد و چرخ ی قهقه ا پرهام

 .  نیساالد پاستا بخور نیایب-

 توجه به من دستش و باز کرد.   یب پرهام،

 ( میبرقص ینطور ی)امی بلخص ی نطولی:نه نه... اپرهام

 گهواره شده بود.    هیقدم به راست...شب  هی قدم به چپ برداشت و  هی

 ... یگ ی:آها!تانگو رو مایرپ

 ( د یرقصیم  ینطوری)اد یلخصیم  ینطول یباهام ا شه ی:مامان طنازم،همپرهام

 بهم انداخت و خم شد و لپ پرهام و گرفت.   ینگاه ا،یپر 

 ! رسهی:تو که قدت نمایپر

 حق به جانب گفت:  پرهام

 کرد.   ی:بقلم مپرهام

 .  میبرقص اونطور  می آهنگ برات بذارم بتون ه یخب...بذار  یلی:خایپر

 احسان شده بودم.   امیبرداشتم.صفحه اش و نگاه کردم و تازه متوجه پ زیم  ی رو ین یو از کنار س   لمیموبا

 ؟ی کار کرد ی:سالم...چمانینر



 اد یهزاران فر 

60 
 

 کردم.  پیاز امروز و براش تا ی ا خالصه

 مهدکودک ثبت نامش کردم. لباساشم دادم که براش بدوزن.-

 و حس کنم.   لیموبا ه،لرزش یچند ثاندم کر  یو خاموش کردم و فکر نم ل یموبا صفحه 

 :پس فقط نوشت افزارش مونده. مانینر

 انداخت.  نیخونه طن یبار تو  نیا یاب یصدا

 من و حاال نوازش کن"

 فر  نیا که 

 

 "نره از دست صت

 

 من و حاال نوازش کن"

 "فرصت نره از دست نیا که 

 به طرفم اومد و دستم و گرفتم.  پرهام

 !،پاشویازی:نپرهام

 . زمیکن عز برص-

به جونم افتاده بود. پرهام دستم و   ی بیعج ی دودل  ه یانداختم. ایبه پر ینگاه می . ند یدر جوابش نوشتم. پرهام باز دستم و کش  یا  آره

 آروم همراه با تشر، لب زد:  اید،پریباز کش

 :پاشو!ایپر

 داده شد.  شیصفحه نما یشد که رو  یامیپرت پ حواسم

 براش! م ی اون رو هم بخر د ی:بامانینر
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 و پرهام، اجازه نداد جوابش و بدم.   ایپر یمبل افتاد. خنده     ی رو لیشد و موبا دهیمحکم کش دستم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و به دست پرهام دادم.   رینون و پن ی  لقمه 

 از دستت.  وفته یحواست باشه ن-

و چندبار تکونش دادم تا   دم یکش ایپر ی پتو رو از رورفتم. مت مبل کردم س   یکه سرم م  ی اپن برداشتم و درحال ی ام و از رو مقنعه

 بزنه.   یبازش،حرف  مه ین ی لب ها نیبلکه چشماش و باز کنه و از ب 

 ! ؟یندار  کیمگه تو کش-

 .دمیسرش و کش ر یحرص، بالشت ز با

 با توام!  ایپر_

 گفت:  یی خواب آلو یصدا برخورد سرش با مبل، چشم باز کرد و سرجاش نشست. چشماش و ماساژ اد و با از

 :ساعت چند مگه؟ایپر

 هفت صبح! -

 صورتش جمع کرد و باال فرستاد.   یواز جلو  ختشی رنگِ بهم ر ی قهوه ا  یِتکون داد و موها یسر

 درست کردم.  نه یآ  یرو جلو  مقنعه

 داره؟ یبچه چرا ب نی:اایپر

 بخرن!  لهیدنبالش بره براش وس  اد یگفت که امروز م شب ید مانینر-

از پشت اپن، جدا شد و دل کَند از بحث کردن با پرهام وراهش و به سمت   ا،یام که خالص شدم، برگشتم. پر مقنعهدست  از

 مبل برداشتم.   ز یم ی و از رو لمیکج کرد و من، موبا  ییدستشو

...خودش د یکش  یطول م احسان هم داشت   ومدن ین نیانداختم...ا ی واریبه ساعت د یمارستان،نگاهیبه ب دنمینرس  ر ید ی عجله برا از

 اما حاال... شهیم داش یهفت پ ی ها کیگفته بود که نزد
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از   ریو جمع کردم غ ز یم ی رو یآوردم و ظرف ها نییپا ی صندل یاومدنش، پرهام و از رو  الیفرستادم با خ رونیو محکم ب  بازدمم

 ...ایپر ی صبحانه برا کمی

 دوست داشتم.  شه یزود آماده شده انش رو هم ن یاومد. هم رونیب اتاق ها، ن یب یمانتوش بود که از راهرو  ی دکمه ها ر یا،درگیپر

 . میصبحونه بخور تا بر-

 . زنهیداره چرت م ومد؟بچه ی ن تونیحاج ن یضعف نکنم.ا ک یوسط کش رم، یلقمه برا خودم بگ  ه ی...فقط خورمی:نمایپر

 مبل پهن شده بود و چشماش و بسته بود.  ی تازه پرت پرهام شد که رو حواسم

که خورد و جواب نداد، تماس و قطع کردم و دوباره شماره    یاد یشماره اش و گرفتم. از بوق ز ل،یو با موبا دم یکش ی کالفه ا پوف

 گرفته اش لب باز کرد.   یمون صداصحبت دهن باز نکردم، که خود با ه یخورد که جواب داد. برا  گهیاش و گرفتم. چند بوق د

 نگاه به ساعت بنداز بعد زنگ بزن! ه ی ی عد ...دفعه ب؟یو زنگ زد  ی :ساعت و نگاه کردمانینر

 ... و تماس قطع شد.نیهم

 برام گنگ بود.   لشیکه دل یفراموش  ن یبود و از ا دهی که تازه به رخم کش  یکالم ت یجد  نیخورده بودم! از ا جا

 کنم.   ی آورد  ادیو  شب یو قرار د  رمیردم دوباره شماره اش و بگ اتفاق،جرات نک نیمنگ ا 

  ی و از رو فمیگذاشتم و ک غم یک  یو خاموش کردم و تو   لیافتاد. موبا نشون یب یشد و گره ا  اده یابروم پ ی ه ام رواراده، دلخور یب

 کردم.  داریاومد. پرهام و ب رون یگذاشت و از آشپزخونه ب فش یک  یو تو  لونشیلقمه اش و آماده کرده بود و نا  ایاپن برداشتم. پر

 بخواب!  ریمهدکودک اونجا بگ  م یری!پاشو مزمیپاشو عز-

 بودن وزنش برام، بقلش کنم.   نیمجبور شدم با همون سنگ  یجاش تکون خورد ول  سر

 :اومد؟ایپر

 نه! -

 :وا...ایپر

 و پاش کردم.   دمیکش  رونیب ی گذاشتم و کفش هاش و از جا کفش ن یزم  یدر، پرهام و رو   یجلو

 ؟ ی:واسه چایپر
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 .  دونمینم-

 انگار تازه متوجه اطرافش شده بود.  پرهام،

 اومده؟  مای:عمو نرهامرپ

 . ومدهینه ن -

 (کجا؟ میری)م میلی:پس مپرهام

 !ید ید روز ی که د  ییهمون خانم مهربونه و بچه کوچولو ها شی اون خونه قشنگه! پ م یریم-

 .مارستانیما رو ببره ب  اد یزنگ بزنم به عماد،ب  یگفتی:حداقل مایپر

 ! میریگ یم ی تاکس ابون یکارِ...سر خ ر یاون خودش درگ خواد، ینم-

 گفتم:   ید یو از جا کل د یخودم و هم پام کردم و دست پرهام و گرفتم و بعد از برداشتن  دسته کل ی نگفت،کفش ها یزیچ

 . میاضافه نخورد کیتا کش م یبر ایب-

 

__________________ 

 

  یینارسا دو یشد  قیباال، تعر شه،فشارخونیم ی دچار زرد ماریباالب زیکه بخاطره همول  ی تشنج،زرد  ید یروئی:عالئم طوفان تاستاد

 و داره...  ر یدرصد مرگ و م  یس  ی تمیو ار  یقلب

که روش حک شده   مانیبرداشتم و نگاهم به اسم نر ز یم ی و از رو لیشد. موبا لمیپرتِ روشن،خاموش شدن صفحه موبا حواسم

 بود،نشست.

 ؟ ی :دکتر طاهراستاد

 و سرجاش برگردوندم. ش کردم و خامو لیاراده موبا ی مقدمه اش، جا خوردم و ب  یصدا کردن ب نیا از

 بله دکتر؟ -
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. از نگاه استاد احساس کردیکنفرانس،معذبم م ز یافرادِ نشسته دور م هی بق ی  رهیخ یبرگشته به سمت من و نگاه ها یها سر

  نیسر کالسش، هم یبزرگ نیبه ا یو قانون شکن ل یگناه گرفته، هرچند که چک کردن موبا یرو وسط اجرا ی که مجرم کردم یم

 رو هم داشت.سرا درد

 بود؟   ی،چیماریب نیدرمان چن ی قدم برا نی:اولاستاد

شد و پشت سر هم   ی نم الیخی ب تیوضع نی هم تو ا مان یکه دوباره روشن شده بود. نر ل یبه سمت صفحه موبا دنیچرخ چشمام،

مغزم به دنبال   ی هم تو گهیشده بود و از طرف د  مانینر ر یذهنم درگ  یشده بودم. از طرف  ج یو برگردوندم. گ ل ی.موبازدیزنگ م

. بازدمم و  دمی و از پشت سرم شن یوار دختر  زمزمه  ی .کف دو دستم و از استرس، بهم فشار دادم.صداگشتمیجواب سوال استاد م

 و برداشتم.  لیفرستادم و منتظر نموندم تا تقلبش و بهم برسونه و موبا رون یب

 دارن.   یفور  من جواب تماس و بدم؟! کار ن ید ی...اگه اجازه مد یببخش-

 به نشونه تاسف تکون داد که شرمنده ام کرد. دستش و به سمت در پشت سرم،دراز کرد.  یسر

 .  د یی:بفرمااستاد

کالس، نتونستم تا   نیفرار از ا  یبرا  یاد یز یسبز رنگ و لمس کردم و از عجله   ره یو با پام عقب فرستادم و بلند شدم. دا یصندل

 م. بگ  یاسمم، بله ا قبل از خروجم، در جوابِ صدا زدن 

 و بستم.   در

 بله؟ -

 :چقدر صدا بزنم؟ مانینر

  ی چ یبرخوردش رو به پا  دونستم،ی کرد. هنوزم نم ی آور ادیگرفته اش، اتفاق صبح رو که  یحوصله بود و خسته...صدا  یب

  ی برخورد هاکرد چون با   یآخرش رو حذف م  نه یهم بود، گز ی ا گهی هرکس د د یبودنش؟... شا یعمد  ای یی آلو سم؟خوابیبنو

  ی کنه، حت یتونه هر کار  ی هرکس م"که   زدیذهنم داد م  ینفر تو  هی که   نیهم ی بود...ول ش،سختیرفتار ناگهان  نیدرک ا  ش،یقبل

 نظم بدم.  الم یبه خ ذاشتینم"مانیاز نر

 شد جواب بدم.  ی تو کالس بودم. نم-

  ه ی صبح، دور کارام بودم گفتم  یکایتا نزد شبیوندم. ددنبال پرهام، اصال خواب م  ام یمن نتونستم امروز ب د ی:آها...ببخشمانینر

 هم نشدم.   داریب  گهیچرت بزنم،د
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 زنگ زدم، متوجه شدم. -

 داد.   یذهنم، بهم نشون م  ی اش و تو دهیباال پر ی گرد شده و ابرو ها  یلحنش، چشم ها تعجب

 ؟ ی:زنگ زد مانینر

 زدم.  بود زنگ   میآره،ساعت هفت،هفت و ن -

 :جواب دادم؟ مانینر

 ! گهیبله د-

 سکوت کرد.  هیثان چند 

 مان؟ینر-

 دفعه گفت:   هی خودش بود که  یحال و هوا در

فکر کردم خواب    یول کردم، ینفر صبح صحبت م هی داشتم با   کردمیکه شدم، حس م داری... شرمنده واقعا!من بی:نکنه؟!...وامانینر

 . دمید

 کنه.   یخودش بهونه تراش  یتا برا به ذهنم ندادم  یقانع کننده و  اجازه ا  ل یدل  نیزدم به هم چنگ

 دردسر ها رو هم داره.  نیاد،همیز  ینداره...خستگ  یرادیحاال ا-

که   داریاالن هم خواب بودم،ب نیبال به سرم اومد.تا هم نیدم،ایدفعه گرفتم خواب  هی  دم،یکش  یخوابی ب ادی:اصال چند روزه زمانینر

 ...پرهام چطوره؟کجاس؟دمیساعت خواب ه یم  کرد الیشدم خ

 آوردمش مهدکودک! -

 .  امینخوابم و ب دمیدنبالش... قول م  ام ی:خوبه،امروز عصر ممانینر

 لبخند... هی و اکتفا کردم به  د یخند 

 .یقطع کنم به کالست برس   گهی:دمانینر

 . دمیکش م یشونیپ یاراده، دستم و رو  یانداختم. ب یو به در اتاق نگاه  برگشتم

 نداره برم سر کالس! دهیفا گه ید-
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 ؟ یچ ی:برامانینر

 ی چیه-

 خب... پس فعال  یلی:خمانینر

 به در انداختم و از کنارش گذشتم.  ینگاه میرو پوشم قرار دادم. ن بیج ی و تو لیکردم و موبا یخداحافظ

رو بگم تا نفهمه زنگ   یل یدل  دونستم،چهی و راحت کرد. چون نم المینرفتنم به سر کالس، خ یبرا د ی سوال نپرس  شتریکه ب نیهم

دفعه هم   نیا  ید ید "فهموند که ی رنگ گرفته بود و بهم م طنتیکه از ش  یتونستم چشمان ی م پرتش شد.اونوقت نه مزد و حواس 

 ...! سرزنشو تصور نکنم و نه خودم و "مچت و گرفتم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قلب   تمیبودن ر یع یطب ریقلب: غ تمیار

 قرمز  ی از حد گلبول ها شیب ب ی:تخرزیهمول

 د یروئ یغده ت ی کشنده، اون هم به علت پر کار ی و حت د یشد  اریحال بس نینادر و در ع ی :عارضه اید یروئی ت طوفان

 

 ستیب#

نشوندم و   ی صندل  یو باز کردم و پرهام و رو  نش یام و از درخت چنار گرفتم. در عقب ماش  هی . تکستادیپام ا ی که جلو نشیماش 

کرد. کمکش، چند برگه   ی و جمع م یصندل  ی پخش شده رو یم شده بود و کاغذ هابستم. در جلو و بالفاصله که باز کردم، خ

ستم. صورتش،کسل بود و موهاش، اون حالتِ داشبورد قرار دادم و نش  یتو غذهاکا  هی و برداشتم و کنار بق  نیافتاد کف ماش 

 بودن لباس تنش بود!   اه یود، س ثابت شده ب پشی ت ی که تو یزیبودن و تنها چ خته ی بهم ر ، یرو نداشتن و به طرز بد  یشگ یهم

 ...  ادِیجور نگاه نکن! اثرات کار ز نی:امانینر

 پام،صاف کردم. ی انداختم و دو لبه مانتوم و رو نییرفتارش...سرم و پا ن یدادم با ا ی کم کم خودم و وفق م  د یبا گهید

 به پرهام انداخت. یرو به روش، نگاه نه یآ از

 ؟ یحالخوش  ی نیب ی تو؟من و نم ی :چطورمانینر

 زد.   یی و لبخند دندون نما  د یجلو کش مونی صندل نیخودش و از ب پرهام
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 :اهوم!پرهام

 پخش شد.  نیماش  ی فرستادن نفسش، تو رون یب یو روشن کرد و صدا نیو بستم. ماش  کمربندم

 .ی رُک باش  نقدریا د یمن باشم،معلومه با ی :عموت وقتمانینر

 رد شد.    مارستانیب ی از جلو ن،یماش 

 دک خوب بود آقا پرهام؟دکو:مهمانینر

 هوا تکون داد.    ی با ذوق دستش و تو پرهام،

 ( میخورد م،کلوچه یدرست کرد  م،خونه یکرد ی)باز میلوچه خولد ...کمیدرشت کلد   م،خونهیکلد   ی: بازپرهام

 :اوه!چه خوب... مانینر

 . دمیکش رون یو ب ی فانتز ک یچکو فم،فالسکی ک ی هاش و محکم بهم فشار داد و در آخر گوشه چشمش و ماساژ داد. از تو پلک

 ؟ یخوریم  ،دمنوش یرفع خستگ  یبرا-

 دستم تکون دادم.    ینگاهم کنه، فالسک و تو  نکه یا یبرا

 مگه؟   ی:دارمانینر

 درستش کردم. مارستانیب ی ! امروز تولِیآره...دمنوش زنجب-

 زد.  ی محو لبخند 

 ! یمجهز مارستانی:به به!چه بمانینر

 . دمیطعنه اش خند  نیا به

 شد.   یتا االن، سرد م م کردیکه از خونه آوردم، آبجوشش و فقط داشتن...آخه، اگه خونه درستش م  شلیزنجب-

 فضا پخش شد.  یتو  لیکه زنجب   ختمیسر فالسک ر یفالسک تو  ات یمحتو از

 و به سمتش دراز کردم. دستم

 !زِیجدا دارم... تم وان یکنم.ل ی استفاده نم وانیل  یاز سرش، برا -
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 و به دستش دادم.    وانیگرفت و ل ابون یاز خنگاه  ی لحظه ا یبرا

 :بوش که خوبه! مانینر

 خودشم انشاهلل خوبه.  -

 (خوام یمنم م) تامی: منم مپرهام

 و به دستش دادم.  دم یکش  رونیب فم یکه ظهر براش گرفته بودم و از ک   یکیک

 و بخور.   کی ک نیتو فعال ا-

 از دمنوش خورد.   ی کم مان،ینر

 ؟ ی:وقت دارمانینر

 ؟ یک  یبرا-

 :االن.مانینر

 چرا؟-

 پرهام! ی برا ی کن  د یخر ی:برمانینر

 دو نفرشون داشتم.  د یحرف و نداشتم. تصور از خر نیا دنیشن انتظار

 . نیریکردم خودت و پرهام،تنها م  یفکر م -

سخته   کمیام،پره یراحت ی بزرگ داره و البته شلوغ! برا ی نوشت افزار هی از آشناهام صحبت کردم، یک یبا  ی بود، ول نمی:هممانینر

 باهاش برم.

 کردم.  زمزمه 

 باشه-

  رهیکه داشت ت  یکردم به سمت آسمون تیبود و من اما، نگاهم و هدا  کی ک ر یدوباره ،سرگرم دمنوش شد.پرهام هنوز درگ مانینر 

 شد. یم
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 پارک کرد و سر فالسک و بهم برگردوند.  نگ یپارک ی و تو نیماش 

 خوب بود.   یل ی:دستت درد نکنه.خمانینر

 .  کنمیم اهشخو-

داد. پرهام سرش و از   نیاش و به در ماش  هی تنه اش و به سمتم چرخوند وتک م یبرشگردوندم. ن فم یک  ی و فالسک و بستم و تو سر

 آورد.   رون یها ب  یصندل نیب

 که نوشته شهر کتاب!همونجاس... نینی ب یتابلو م  هی!یاصل  ابون یتو خ نیری:ممانینر

 انداخت. مانیربه من و ن  یو واج نگاه پرهام،هاج

 جا؟(ک  می ریکجا؟)م  میلی:مپرهام

 .  میریبگ  یبرات دفتر و مداد رنگ  م یبر م یخوایم-

 .  د یبا ذوق دستش و بهم کوب پرهام

 :آخ جون پرهام

اومدم، از قبل هم حساب شده!...خودمم   یخان یاز طرف عل یگ ی... بهشون مدارهیخواست بر م  یاونجا، هرچ ن یریم نیشی:پا ممانینر

 . یایکه تو م  گم یم ،بهشیمیابراه ل یکم قم،یرف  نیبه ا زنم یماالن زنگ  

 دستم گرفتم که پرهام گفت:   یدر و تو  ره یپام برداشتم و دستگ  ی و از رو فم یک

 ؟ یاینم مان،تو ی:عمو نرپرهام

 .  میریباهم م یدفعه بعد  شاهللی!برو انجامیمن هم  زم،ی:نه عزمانینر

 خالص کرد.  راهنشیول پلباسش رفت و خودش و دکمه ا  قه یبه سمت  دستش

 .  یبخواب ی ریبگ  یتون  ی کارشون و انجام بدن تو م  هی که، تا بق  نهیا نیماش  شهی بودن ش  یدود  ی:خوبمانینر

 و خوابوند.  نیماش  یصندل

 :خوش بگذره!مانینر

 .میفروشگاه شد  ی و باز کردم و با پرهام راه  نیماش  ،در یحرف  چیه یب
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نیپر شده بود و با ا باید،تقریسبد خر ی ول گردوند یو سرجاش بر م لیوسا  یمن پرهام بعض یکه با صحبت ها و کل کل ها د چنهر

  یداشتم به گردش تو   لی اطراف، م یو فانتز ی رنگ  یها  لهیوس   دنیاز د  ، یکشوند. از طرف  ی حال پرهام،هنوز من و دنبال خودش م

تر   عیخواست سر ی دلم م  ن،یماش  یشدنش تو  تیاز ترس اذ یول دهیخواب مانینر دونستمیم  نکهیا گه،بایفروشگاه و از طرف د نیا

 ... رونیب می بزن نجایاز ا

قفسه   کیو کالس  ک یکوچ  یها نیو به ماش . پرهام خم شد و نگاهش  ستادمیاراده ا یب م، یکه رد شد  ی نیتزئ لیکنار قفسه وسا از

که   ییکه دور مجسمه فرشته تاب خورده بودن و قفسه ها یی ها سهیو ر ل اکیموز ی جعبه ها یداد و من اما، نگاهم رو  نییپا

کالم    یگرافون رو برداشتم و هندل و چرخوندم. آهنگِ ب یها کالیاز اون جعبه موز ی کیو داشتن، ثابت موند.   یعنوان جا شمع

 .فارغ از اطراف،هندلش و با چرخوندم. د یخند  ی نوستالژ نیکه پخش شد،لبم از ا  یآنشرل

 چگونه گذشت؟   تیروز ها بانه یکرار غره!تآن-

ورتش و پوشونده  کردم که ماسک،نصف ص ی و به سمتش برگشتم. متعجب، نگاه مرد  نمیو دستم و گذاشتم رو س  دم یکش ینیه

 اوضاع بود.  نیبه ا دنشیاز خند  یکه کنار چشمش افتاده بود،نشونه ا ی نیبود. چشم از رو به رو برنداشت و فقط، چ

 ؟ یاومد  ی تو ک-

 

 و برداره، گفت:  ی ا گهید کالیکرد تا جعبه موز یکه دستش و دراز م   یدرحال

 د؟ یکارتون طول کش نقدریاالن!شما چرا ا نی:هممانینر

 .یمن فکر کردم هنوز خواب  یول رونیبزنه ب خوادیذوق کرده،دلش نم  دهیجا رو د نیا پرهام-

.از شانس نی کرد ر ید دم ید ی ول  امیچرت زد...نخواستم ب شه یط مفق نیماش  ی صندل ی گرم و نرمِ!رو ی فقط تو جا دنی:خوابمانینر

 .زدم،اومدم.  دمیماسک د ه ی نیداشبورد ماش   یخوبم،تو 

سرم و تکون داد و آروم   ه، ی بق ال یخیبه لبخندم جون داد و ب ک، یموز یآشنا  یدستش و چرخوند. صدا  یتو  کال یجعبه موز هندل

 باهاش زمزمه کردم. 

 به صحرا ... م یکه بر د یاون رس  د،وقت یشد هوا سپ د،ی باال کن!در اومد خورش  ین!سرچشمات و وا ک م،یجانِ مر-

 گفتم:  یخوندن من،دست از چرخوندن برداشت و جعبه رو سرجاش برگردوند. به حالت اعتراض وسط 
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 قشنگ بود که! -

 کرد.   یخنده ا تک

دختر احمد  ی ها ه یتو ما ی آهنگ  هی د یبا  خوره، ینم جعبه  ن یآهنگ بدرد ا نیا گفت یبود م نجایا قامیاز رف  یکی:االن اگه مانینر

 بذارن روش! یآباد،تو عروس بندر 

 و من و خندوند.  د یسرش، خند  تپش

  نِیسر برگردوند و نگاهش و به ماش  مانیتا نر د یو کش  راهنشیپ مان،ینر یجلب توجه  ی ها رو برداشت. برا نیاز ماش  یکی پرهام،

 دستش و داد.   ی فولکس تو

 ه؟:خوشکلپرهام

 :چه بامزه اس مانینر

 ها انداختم.   لهیوس  ه یبه بق یقدم به جلو برداشتم و نگاه ه یدستم و سر جاش برگردوندم و    یتو  یله یوس 

 ؟ یر ی:کجا ممانینر

 سمتش برگشتم.   به

 پرهام.   ی برا م یبخر سین  ازین ی زیچ گه ید  نمیبرم بب -

 ها رو بردار.  کالیجعبه موز نیاز ا یکیفعال  ای:بمانینر

 ؟ یخوا یخودت م یابر-

 . گمیو خودم تو خونه دارم. واسه خودت م  شیگرافون واقع  هی:مانینر

 .  د یابروم باال پر یتا  هی

 چرا اونوقت؟ -

 خودت.  یبردار برا  یزیچ  ه یدادم. حاال  ی من انجامش م د یواسه پرهام که با  یکرد د یخر  یهمه اومد  نی:امانینر

 لبم تکون خورد.  آهسته

 ممنون.  -
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 از جعبه ها رو برداشت. ی کیرف من، توجه به ح یب

 کرد...خوبه نه؟  ی پخش م میبود که جان مر ی جعبه ا ،همونی کی نی: فکر کنم، امانینر

  یاصل ل یدل دن یفهم ی ام و که حس کرد، برگشت. زل زدم به چشماش برا ره یکردم.نگاه خ ی مونده بودم و به رفتارش نگاه م مات

کردن و   تیو بخونم...انگار کارش شده بود اذ طنت یکردم،از نگاهش، ش   ی ور مکادو و با  نیا یخواست وقت  ی کارش و ...دلم نم نیا

 از من!...  یر یمچ گ

 کرده بود.    تیکه به لحنش هم سرا ی تینکردن جز جد  دایو پ ی زیچ چ ی... اما هی...نشونه ایگشتن به دنبال رد  چشمام

 شد آروم گفت: ی رم رد مرو به دستم داد. دسته سبد و گرفت و همونطور که از کنا جعبه

 اتاقت پخش شه و بعد باهاش بخون...  ی:قبل خواب،بذار آهنگش تو مانینر

 نثارم کرد.  یچشمک

 :صداتم خوبه! مانینر

 

 "مانینر"

  ٔ  پرت و تک دکمه ی مبل راحت یخودم و رو به گردنم دادم و  یو تاب  چیخونه،پ یمامان و زهرا، تو   یصحبت ها یاز صدا فارغ

 . کردم باز  و  کتم

 نشست.   م یمبل کنار ی رو  وه، ی از م یدست  شیبا پ زهرا،

 صالحه انجام بده.   یمامان، هر چ  گهید دونمی:نمزهرا

 !ومد یفربد ن  یتا باهاش صحبت کنم. راست ن ی:فعال که بهش گفتم،صبر کنمامان

 . رسونهیخودش و م  گهیدو ساعت د   یک یتا  ی ول  کشهیکاراش طول م  کمی:زنگ زد گفت  زهرا

 گفتم: به زهرا  خطاب

 پرهام؟-

 :تو اتاقه. زهرا
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آشپزخونه   ی مامان و از تو  یسر فرستادم. صدا ر یپام و جمع کردم و دست چپم ز هی . ادیصداش زدم و منتظر شدم تا ب بلند 

 . دمیشن

   ؟یبرد  وه یم  مانینر ی :زهرا، برامامان

 . میخوری:آره.با هم مزهرا

 به سمت هل داد.  یگذاشت و کم ز یم ی و رو  یدست شیپ

 پاشو بخور تا غذا حاضر شه.  :زهرا

 شد. انیپرهام جلو نما کیلب زمزمه کردم که قامت کوچ ر یرو ز "خورمینم"

 ؟ یاومد  ی:کپرهام

 و همونجور به زهرا گفتم:   ادینشستم و به دستم اشاره کردم که به سمتم ب سرجام

 ؟ یینجایا قهیهر دق یندار ی خونه زندگ-

 اعتراض زهرا،مامان تشر زد.  ی از صدا قبل

 . مانی:خجالت بکش نرمامان

 خب.  گمیواال راست م_

 مبل نشوندم.    یدهنش کرد. پرهام و کنارم رو   یوانه  فرو برد و بعد ر یتکه پرتغال  ی اکتفا کرد و چنگال و تو ی به چشم غره ا زهرا

 چند روز چه خبر؟  نیاز ا نمیحاال بگو بب_

 ؟یدون ینم ی،چیدون یم ی:چزهرا

 . دونمینم ی چی،هی چیاز ه-

و کف دست زهرا و مامان گذاشته   مارستانیها و رفتن هاش به مهدکودک ب  دار ید نینکنه ا نکه یو ترس از ا دمیو کش  هامپر لپ

 کردم.  ز یم و کنار گوشش بردم و چشمام و رباشه، سر

 هنوز؟  یسر قولت که هست -

 و کنار دهنش گذاشت و نگام کرد و خفه گفت:  دستش
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 :آله...آله... پرهام

 :با تواما! زهرا

 چنگال و سمتم گرفته بود.  ،یو به زهرا دادم که شاک اسموح

 بله؟ -

 . گمی:دارم اخبار و برات مزهرا

 پا انداختم. یگاه مبل، دراز کردم و پا رو  ه یتک ی و رو دستم

 شنوم.  ی بگو، م-

 ؟یشناس یو م   انی: جواهرزهرا

 ه؟ ی نه!ک-

 اومد؟ ادتیتر خونه دارن.   نیی.دوتا کوچه پاره، مهندسن..دوتا پسر دا ه، یکه بازار نی... همگمیو م ان یجواهر رجی:بابا ازهرا

 .  د یباال پر ابروم

 ؟خب؟ یگ یآها اونا رو م-

 که باهاش مشغول بود. آدمک که از کنار سکه ها گذشت گفتم: ی دست پرهام و باز ی و برگردوندم سمت تبلت تو سرم

 .  یسکه ها رو بخور  ن یا یحواست و جمع کن د یبا ن،ینه بب-

 د.بلند ش زهرا  غیج

 نه؟  ا ی یبدون یخوای:اصال مزهرا

 چته؟باشه...بگو. -

 و تو!  دونم یاونطرف من م  ی:بخدا اگه سرت و برگردون زهرا

 از پرتغال و برداشتم.  یا که یت  ،ی دست شیپ ی و از تو دم یو جلو کش  خودم

 باشه بگو. -
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 .نجایمراسم ختم اومد ا  ی:زنش، پاشد برازهرا

 دهنم چپوندم.    یو تو  پرتغال

 درد نکنه. تش  دس -

... رو  نایکس هم ندارن و ا چیو ه به یمملکت غر یخبر از فوتش، تو  یاهرش ب طناز و که االن خو ی:بعد ماجرا و داستان زندگ زهرا

  روزی. بعد از چند وقت،که دنهیب ی مراسم م  یو تو ازیگل از گلش شکفت. ن گه ید خونه، یهم م یپزشک د یکه شن  نیو هم د یفهم

 پسرش،هامون! یبرا کنهصحبت  از یبا ن گهیباشه،به مامان م

حرف بزنن که دلش   ی با کس خواستن، یمسخره... م ی باز ن یبه ا دمیخند   ی دلم م  یدر طول حرفش، تو   یخنده دار نبود ول حرفش

 بود.   ی ا گه ید یجا

 ؟ یخند  ی!چرا م ی:هوزهرا

به منظور   ،ی پرتغال شدم. سر ند یدهنم گذاشتم و مشغول جو  یصورتم نشست که دستم و جلو  یخنده رو نیا ی ک دمینفهم

 ن دادم. تکو د یببخش

 ! ی:نترکزهرا

 و برداشتم.  ی ا گه ید وه ی و قورت داد و با چنگال، م پرتغال

 اصال پسره خبر داره؟ -

 مراسم بود.  نیهم ی :آره بابا...پسره اصال خودش هم توزهرا

 خوشش اومده؟  ازی...دوست دختراشم خبر دارن که از ن؟یدوست دختراش چ-

 آورد.    نییو ولوم صداش و پا د یخند  شصورت

 ! گهی:زشته دزهرا

 هوا تکون دادم.   ی تو چنگال

مراسما،ثوابش و آدم تو   نیکه شرکت تو ا گه یجدا از مراسم ختم، همون شبش هم مراسم تاسوعا بود...واقعا مامان راست م-

 برد.   ه ینفر، پسر همسا ن ی! ثوابش و اولای...بنهیب یم  یزندگ

 خودت!  ب یثوابا نص نیاز ا شاهللی:ازهرا



 اد یهزاران فر 

76 
 

 ها افتادم.  وه ی و به جون م نییخنده ام کنترل نکردم و سرم و انداختم پا گهید

 !شاهللیا-

 . د یکش ی شد و پوف یعاص ی شگ یهم یشوخ ن یاز ا زهرا،

 . یکن  یم  یکنارت، آدم و روان م یشن یم  قهی :دو دقزهرا

 باشم.  یکردم جد  یاز خنده،برداشتم و سع  دست

 گفت؟ ی ن چخب، ماما یلیخ-

 .  نیبعد باهاش صحبت کن اریرخت عزاش و از تنش در ب  نی :مامان هم گفت فعال دو هفته از مراسم گذشته، بذارزهرا

 و کتم و از تنم در آوردم.  دم یخوردن دست کش وهیم از

 ! نی...شما هم موفق باش رمیدوش بگ   هی من برم -

 

 چهار _و_ستیب#

دست پرهام و محکم گرفتم و قدم هام و بلند تر برداشتم تا کمتر   دم،ید  مارستانیدر ب ی جلوو  مانیرنگ نر اهیس  نیماش  ی وقت

 معطل ما بشه.  

  یو باز کردم که از صدا نیدوشش، برداشتم و در عقب ماش   یپرهام و از رو  ک یکوچ  فیرفتم. ک رونیب مارستان،یب  ط یمح از

 بهش انداختم.  ینگاه م یجا خوردم و از ترس، ن لیبلندش، موقع صحبت کردن با موبا

  ن یا ،یرفت  ،ی ...جواب من و بده...واسه، چ ؟ ی چرت و پرتا رو گفت نیا یرفت   ی... واسه چام؟یتا ب نینکن ی:مگه من نگفتم کار مانینر

 .ششیپ نی رفت  نیجمعش کنم؟... غلط کرد ام یمن ب حاال ن یگَند زد  ن یرفت نی!پاشد نی...خب گوه خورد؟یچرت و پرتا رو گفت

 بود؟  مانیر برد.ن چشمام،ماتشون

  یهنوز تو  مانینر یکودک نشوندمش...صدا ی صندل ی مانتوم، حواسم و به پرهام دادم و بغلش کردم و رو نییشدن،پا دهیکش با

 بستم.  یرفت،چشم م  یدفعه باال م  هی که  یی از صدا یو گه گاه   د یچرخ یگوشم م 

 ( نجا؟یا م یای)فردا بازم مندا؟یا میای:فردا بادم م پرهام
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 بستن کمربندش،گفتم:  ن یدم و در حم و تکون دا تند تند سر  فقط 

 آره، آره. -

پالتوم فرو کردم و قدم به عقب برداشتم.   ب یج یاراده، دستام و تو  یبراش تکون دادم و در و بستم و ب یو دست  لیتحو ی لبخند  

نذاشت که   ی نش، حتبحث و مجادله بود ری. درگ نمیو چهره درهمش و بب   شیشونیپ ی تونستم، اخم رو  یتر مراحت   نجا،یاز ا

 . نهی رفتارش بود و بب نش،نظارگر یماش  یک یکه در نزد  یبرگرده و کس

باره برام رو شده بود که ترسناک بود. منتظرش نموندم و برعکس راه   هی داد، که  یکه م  ییو فحش ها ت یعصبان نیا نقدریا

و هضم کنم.    مانینر یبلنِد عصبان یصدا تونستم  ینم  یمنطق!وقت  ی شد و مغزم ب ری تند تند حرکت کردم.ذهنم درگ ن،یماش 

که حاال   ینیداختم به ماش ان ی. معطل نکردم و فقط،قبل از سوار شدنم،نگاهستادیا ستگاه، یا یاتوبوس همون لحظه، رو به رو

 حرکت کرده بود. 

 بود؟  مانینر نیجمله شده بود که ا  ه ی  ریکه تموم ذهنش تسخ ی ازین نیو ا ی منطق ی ب نیحال خودم،از ا نی.از اومد یم بدم

و    میهویرفتن  نیا ل یبده و دل امیپ هی نه اصال  ا یزنگ بزنه  کردمیو چک کردم. فکر م لم ینشستم و صفحه موبا یصندل ن یاول ی رو

 بپرسه اما... 

 فرستادم.  رون یو ب  نفسم

 کار کرده بودم با خودم؟  یچ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحه   یو روشن کردم. اسم حک شده رو  لیصفحه موبا ، یحال یکتاب برداشتم و با ب ی سرم و از رو ز، یم ی رو لیش موبارزل با

 باز کرد.  شتر یچشمام و ب

 دفترم دنبالش.   ایخودت ب یمهدکودک. تونست  ارمیتونم پرهام و ب ی :فردا نممانینر

  یکتاب گذاشتم. بعد از چند ساعت ب   یم و رو کردم و سرو خاموش  لینوشته بود. موبا امیپ  نییدفترش رو هم پا  آدرس 

 برام فرستادش.  یحوصلگ یتو اوج ب کردم، یبود که حس م   امش یپ نیتازه اول نی،ایخبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دفتر   یو نشون ی رد چیبرام فرستاده بود، اما ه امیپ ی بود که اعداد هاش و تو یبه در خونه انداختم. پالک، همون پالک  ینگاه به

 شهر! نی از ا ی ا گهید ی بود، در جا یخونه معمول  ه یو نداشت. انگار 
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رفته باشه   ادش یدفعه هم   نیکه نکنه ا نی که گذشت، فکر ا  یا قه ی. اون چند دقستادمیو فشار دادم و منتظر ا  فونیآ  ناچار،دکمه

 باز شد. ی کیکه در با ت  د یچرخ یذهنم م یاشه، تو ش کرده بو فرامو خواستی م یاز من چ  شبیکه د

 خونه راحت شد. نیا یاز بودنش تو  الم یخ اط، یح یپارک شده اش تو  نشیماش  دن یباز کردم و با د مهیو تا ن اط یح در

  ی رد م اطیکه از ح  ی رفت،باعث شد که در و تا آخر باز کنم و  درحال  ی از دست م نطور یکه داشت هم ی اومدنش و وقت رید نیا

 شدم، صداش بزنم. 

 . دمینش  ی خفه اش و م یباال رفتم و در و باز کردم. صدا  ی در ورود  یجلو  یپله ها  از

 مان؟ینر-

 اش و صاف کرد.  خته ی بهم ر ی رو به روم ظاهر شد. کالفه، موها ی در و تا آخر برام باز کرد و پسر یکس

 تو اتاقشه!  مان ی:نرالدیم

 . ادیب نی پرهام و بگ  شه یپس...اگه م-

 از دو اتاق کنار هم اشاره کرد.   ی کیدر فاصله گرفت و به  از

 .  کنهیکار م یداره چ  مان ینر نمیبب ن،منیکن دارش یخودتون ب شه یمخوابه. اگه   ی:تو اون اتاقه ول الدیم

  ی داشت ولر و دفت  هی در اتاق ها بود،حالت  ی که جلو  ییچند نفره و عنوان ها زیبا م رونش،یوارد شدم. برخالف ظاهر ب ناچار،

 و آشفته بود.  خته یبهم ر یاد یاوضاع،داخل دفتر ز

 .د یخش دارش، بهتر به گوشم رس  یدر سمت راست و من در سمت چپ و باز کردم. صدا پسر،

 برام ز...  یمزخرف  تر یچه ت ن یباره!بب ی :از آسمون داره برام بال ممانینر

سرش رفتم   ی رفته بود. باال ادش یرو  شبشید ام یبود. انگار،واقعا پ دهی،خوابی تخت ی حرف هاش، چشمم افتاد به پرهام که رو وسط 

 چند بار صداش زدم تا چشم باز کردم.  و

 پاشو آقا پرهام.پاشو دورت بگردم -

 

 برداشتم. خواب آلو،سرجاش نشست. یصندل ی مهدکودکش و از رو یها لباس 
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 در برداشتم.   یو از جلو  فش ی عوض و بعد بغلش کردم. قبل از خروجم از اتاق، ک عی هاش و سر لباس 

 .  شهیکثافت بلند م یِ مایاز گور تو و اون ن شهیآت یو خورد نکردم تو سرت!که هر چ   لیموبا ن یتا هم رونیگمشو برو ب الد ی:ممانینر

 اشتباه شده. گم یبه دفترشون بهشون م زنمی:بابا گفتم زنگ مالدیم

 حرص گفت:  با

 ؟ یپاک کن یو قرارِ چجور روزنامه چاپ کردن  یرو که تو  یز ی:آخه چمانینر

آشنا   یکه از صدا ی راهیو پاش کردم. جر و بحثشون باال گرفت و با بد و ب دم یکش ن رویب یپرهام و از تو جا کفش یها  کفش

 اراده تکون خورد.  ی جمع شد و لبم ب دم،چشمامیشن

 "نگو ینگو...لعنت"

  ی کرد تا دوباره بغلش کنم. سرش و رو یبورم مبودنش مج خواب آلو یکرد ول  ی م تم یپرهام اذ نیکارم، سرعت دادم.وزن سنگ   به

 شونه ام گذاشت.

 :عمو چشه؟ پرهام

 .  زمیعز دونمینم-

 ( هم،بد اخالق بود. شبی)دَدبی:دپرهام

 .سین  یزیچ-

دفتر واقعا بهم   ن یا یرفتم. همه چ  رونی باز شدن در اتاق از پشت سرم بلند شد و همون لحظه،در خونه رو باز کردم و ب یصدا

 بود.  خته یر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و   د یدرست کرد.خند   گهیشد. پرهام، با عالقه، چند حباب د د یحباب بردم و هنوز کامل لمسش نکردم،که ناپد  ک یو نزد انگشتم

 هوا افتاد.    یمعلق تو  ی و همزمان با من به جون حباب ها دمیخند 

تا خونه کم   ستگاهیمسافت کوتاهِ ا  نیکردن ا ی ه دادم تا دوباره حباب بسازه،بلکه  زمانِ طم و اجازدرست کرددوشم و   ی رو فیک

 تر حس بشه.  

 کرد.   یحلقه فوت یتو  پرهام،
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 !یازی:نپرهام

 جانم؟-

 بردمش.    ن یهوا رو نشونه گرفتم و از ب  ی انگشتم، حباب بزرگ تو با

 ؟(نجای)اندایا انیم  ی:آدم  خوبا کپرهام

 کجا؟ -

 (. گهی)ددهید نجایا:پرهام

 . زمیعز دونمینم-

 درست کرد.   یا گه ید  یحباب ها پرهام،

 و داده بود تا بچه بشم، مثل پرهام...  می حکم آزاد نیخلوت بود و هم ابونیخ

 .دمیخط زدنش از آسمون،باال پر یکه برا  ی حواسم بدم به حباب و

 ان ی:کاش زودتر بپرهام

 چرا؟-

 . انیو بابا هم م  ان،مامانیآدم خوبا که بگفده، ن امی:آخه،عمو نرپرهام

 مامان...اصال! یبرگرده ول  د یشد بهش فهموند،بابا شا ی دستش سرگرم کرد. کاش م ی خبر از نگاه من، خودش رو با ظرف تو یب

 بره.   بار، نگاه و حواِس پرهام به دنبال حباب ها نیپالتو فرو کردم و گذاشتم ا بیج یو رها و دست هام و تو  یباز

در پشت سرم، سر   ینیماش   ستادنیا یدر آوردم و وارد در کردم هنوز نچرخوندمش،که با صدا فم یک  ی و از تو د یخونه، کل کینزد

 برگردوندم. 

 و که شناختم، رو به پرهام گفتم:  نیماش 

 هم اومد.   انتیعمو نرم-

سالم کرد که جوابش رو دادم. پرهام به سمت  تاد.فرس  نییو پا نیماش   شه ینکردم. ش  دایاومدنش جز بردنش پرهام پ ی برا ی لیدل

 .  د یدو نیماش 
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 درست کنم.   ایبادکنک آب ن یبرات( از ا خوامیبالت)م خوتامیمان،میعمو نر  مان،ی:عمو نرپرهام

. برخالف  د یچشمش پخش شد و همزمان ترک ی چندتا حباب جلو ه؟یها چ یو بفهمه منظور پرهام از بادکنک آب  ادیبه خودش ب تا

 تکون داد.   ی لب گفت و سر  ریز  یپرهام  نوچ ی خنده 

 و کج کرد و خطاب بهم گفت:  سرش 

 شما؟ ی:خوبمانینر

 

 که به من نسبت داد و بفهمم.  ییشما ن یطعنه حرفش و ا لیحواس تر از اون بودم که دل یب

 افتاده؟  ی اتفاق-

 خاموشه.  لتیسوال و من از تو بپرسم که موبا نیا د یکنم با:فکر مانینر

رفت ببرم و   ادمیکه  ی هم از شارژ نیو ا  کیکش  لیتحو ی برا میرینداشت. اون از تاخ یرفتن امروز انگار تموم رید  یجراما نیا

 که خاموش شد.    یلیموبا

 . یکردم زنگ بزن ی فکر نم-

 اونوقت؟  یکرد  یفکر  نی:چرا همچمانینر

 بود.   ی فکر  نیچن انیب ی برا ی امروز و بهانه  بحث

 .  یر ی گ ی حتما تا شب سراغ پرهام و نم دم،گفتمیدفتر د یتو که صبح   ی با اون آشفتگ -

 . د یابروش باال پر ش،یشگ یدستاش قرار داد. طبق عادت هم  یدور فرمون حصار شد و سرش و رو  دستش

 ؟ره یسراغ پرهام و بگ  خواستیم  ی:کمانینر

و پشت نگاه  ی د یاون همه پل اینبود  طنتِیاز اون ش  ی واقعاً خبر دم،یاو، من بودم که چشمام جا خوردن. نفهم یبار، به جا نیا

 و باز کرد.  نیبود. خم شد و در ماش   ستادهیکرده بود و به انتظارِ جواب ا ی مخف شیسوال

 دارم.   ن،کارتیبش ای:بمانینر

 گفت:  د یمکثم و که د هیچندثان
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 ! گهید ای:بمانینر

 عقب نشوندم و بعد خودم نشستم.   ی صندل ی و رو پرهام

 فرستاد.و  نییسمت پرهام و پا نِیماش  شهیش  مانینر

 .  رونیدرست کن، فقط همشون و بفرست ب  ،یکن  ی درست ی خوای م ایبادکنک آب ن یاز ا ی:هرچمانینر

 کرد.  یو عمل مان ینزد و حرف نر ینگاه پرهام کردم که حرف نه،یآ از

 ؟ ی و نموند   یکرد  نیپرهام و سوار ماش  روز ی:دمانینر

 حاال! روز،نه ی.مثال دد یپرس  ی ها م ن یزودتر از ا د یکردم با  یکه حس م   یبالخره سوال  و

 شلوغه گفتم با اتوبوس برگردم بهتره.  دم،سرتید-

 که نداشت؟ ی ا گه ید  لیسرِ من!دل ی از شلوغ ر ی. غیبا اتوبوس برگشت دمی:بله دمانینر

 ای د یخند  ی رفت و م ی هاش م طنتی به دنبال ش  ایکه  ی مانیمدت، عادت کرده بودم به نر نیلب باز کنم و بگم تو ا نتونستم

آن جلو   هیکه    مانینر ن یفهموند که امروز براش سخت گذشت،نه ا ی کرد و به من م  ینگاهش م ی روزانه اش و چاشن یخستگ 

 بستم.   چشمکه از ترسش، یادی ظاهر شد،اون هم با داد و فر

توئه و خودم و خالص کنم   ر یتقصهم ها نی و همه ا  یچطور بد عادتم کرد  ی نیب ی برگردم و زل بزنم بهش و بگم م خواستیم دلم 

 "یاز آدم بت ساخت ه ی،یبت ساخت"گفت  یو م د یچرخ یسرم م ی که تو ی از حرف

صورتم ثابت موند و بعد سر   یرو  هی اومد،نگاهش که چند ثان رون ی شالم ب ر یاز موهام که از ز ی که کج شد،دسته ا سرم

 جوابش رو بدم.  د یبرگردوند،تازه به خودم اومدم که با

 دروغ نبره.   نیاز ا یی تا بو  ابونیشدم به خ رهیخ

 نه! -

فرمون ضرب گرفته بودن،بهم   یدست احسان که رو   یهاپرهام و انگشت  ینفس ها ی و فقط صدا نینزد و سکوت ماش  یحرف

 .  ختیریم

 .مارستانیپرهام و ببرم ب  خوام ی:ممانینر

 شد از قبل حدس زد.   یم  .حرف بعدش رودمیکرد.موهام و پشت گوش فرستادم و شالم و جلو کش مکث
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 سبحان! شی:پمانینر

 . دمشونید  یشلوارش کرد که نم ی گرد و غبار رو ری برد و دستش رو درگ نییانداخت و سرش و پا ینگاه مین

 ! گهید مارستانی ب هی . چون مامان دور کاراشه تا انتقالش بدن به گهیچند وقت د ه ی:البته االن نه! مانینر

کنه،حداقل  کردم زودتر چشم باز  یشدم. دعا م ایاتاقش،حال سبحان رو جو  ی  شه یاز ش  ی و حت  از پرستار و دکتر ،یبار چند 

 من!  ه یشب ی کیبشه  شیخواست پرهام هم زندگ  یدلم نم  چیبخاطره پرهام...ه

 ه؟ ی:نظرت چمانینر

 .  کردیو م شیما،باز  یاز حرف ها الی خ یپرهام نشست که ب ی بغل، رو نهیو از آ د یچرخ نگاهم

 . شهیمدمه که نبدون مق-

 !انهی.مامان و زهرا هم در جرمی کن ی:مقدمه امش و جور م مانینر

 شدن بهش انداختم.    ادهینگاهم و قبل از پ نیآخر

 درسته انجام بده.  یپس هر کار-

 

  الم یخ یپشت در، تو  ی آدم ها غ یج یگرفتم و بستم. صدا یی تخت و گرفتم و چشم از تخت و دستگاه رو به رو  یلبه ها  محکم،

پاهاش  یانگشت ها ی من، که رو ه یداد و    یم  ری آژ یدستگاه که صدا  هی تخت،  ی بدن غرق خونِ دختر بچه رو هی . د یچرخ یم

 دختر بچه تا دوباره نفس بکشه.   نه یزد به قفسه س  ی بلند شده بود و چنگ م

جون دختر    یب  ریو مات تصو  "مومهادامه نده،ت"و گفت    د یدستم و پرستار کش  یوقت  د یمن که نفسم بر  ایاونجا جون داد؟ او؟  یک

 . ستادمیبچه رو به روم ا

 تکون خوردنش ادامه بده.  نیاراده، به ا ی سرم گذاشتم و اجازه دادم بدنم ب یو رو  دستام

و دست هاش که از تخت   کشیو کوچ  فیکرد، تن نح ی نگاهم م یجون  یب  یبلندش که تو  یرنگ و مژه ها ی مشک یها چشم

  یشدن. لبم آروم تکون م یچشمام و نداشتن و هر لحظه روشن تر از قبل م  یجلو  ر قصد کنار رفتن ازافتاده بودن، انگا نییپا

 "!شه؟ینم  یچرا عاد "کم کنن. سرم و محکم تر گرفتم و آهسته لب زدم.  میرونالتهاب د نیاز ا یذکر ها بتونن کم د یخورد تا شا
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  یمعمول  یاز اتفاق ها یکیاتفاق بشه  نیا د یآزار بده تا شا ی کم قت ی. گذاشتم حقیتِ خونانداختم و زل زدم به تخ نییو پا دستم

 . گهید

  ی حس یدر ،از ب ی متداول چند زن، از ازدحام جلو  غی ج یکرد. از صدا  ی پخش م ریشدم از مغزم که فقط تصو  یم  وونهی د داشتم

 .وفتادنی ن یشه برا  رم یدستگ   لهیوس  د یتا شا ذاشتمیپاهام که آروم قدم عقب م

 شدم سرجام.   خکوب یانداختش،سر بلند کردم،م ه یام و بلند کرد و بعد از چند ثان ییتخت روبه رو یرو  د یپارچه سفه ک  یدست با

از   یحالِ خراب، اجازه چشم پوش  نیمقدمه وسِط ا  یب دارِ ید ن یمدتش و ا ی طوالن دنیند  نیشدنش، نگاهم ماتش برد. ا ک ینزد تا

 داد.  ی قامتش رو نم

  یم  یصورتش،به دنبال رد  یبود رو  ره یزمزمه وارش،گردنم و به سمتش باال برد. نگاهم خ ی و صدا دستم نشست ی که رو دستش

 بود. نیریمحض ش   قتی حق ه ینبود،  یاتفاق رو باور کنم ول  نی خواب بودن ا د یگشتم تا شا

 ! ؟ی :چقدر سردمانینر

 . دمیلرز  یسرما م  یگفت،برخالف دست گرمش، من بودم که تو   یم راست

 ه. افتاد :فشارتمانینر

 و محکم تر فشار داد.  دستم

 دختر؟  ی لرز  ی:چرا ممانینر

 که به دستام افتاده بود،شدم. اصال انگار،اومده بود من رو از حال خودم باخبر کنه.   ینامحسوس  ی متوجه لرزش  تازه

 کرد.   ک یدستش رو به صورتم نزد ی ب توآ  وانیل

 باال! ادیآب قنِد... بخور بلکه فشارت ب:مانینر

 صورتم آورد.   ک یو دوباره نزد وانی سرم رو از نگاهم خوند که ل ی کرد،انگار که سوال تو  مکث

 :از پرستار گرفتم. مانینر

 خوردم و کنارش گذاشتم.   ن یریش  اتیاز محتو یو از دستش گرفتم و کم  وانیل

 ن؟ی:هممانینر
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 ت.  آب نداش   وانی ل ه ی یبرا یکرده بود و معده ام جا رمیحادثه س  نینداشتم. ا لیم

 حالت بهتر شه؟! کم ی یجا دراز بکش نیهم ی خوای:ممانینر

  ت یترس از عصبان ی و انجام بدم ول مارهایب ی و کارها ستمیاونقدر خوب هم نبود که دوباره سر پا با  ی عنیبد نبود، حالم

 تلف کرده بودم.   ،وقتی.به اندازه کافنمیبش نی از ا شتریب ذاشتیدنت،نمیرز

 و بازوم و گرفت.  د یاتاق دادم،قصدم رو فهم د یسف کیرامازش گرفتم و نگاه به س  چشم

 :بذار کمکت کنم.مانینر

 

 در، سر برگروندم.   یاومدنم از تخت،دستش رو پس نزدم که با باز شدن ناگهان نییاز افتادن،تا پا ترس 

  کنه،بایفکر م ی به چ ایپر نکهیتوجه به ا ی و رها کرد و ب  مان،بازومیکرد.نر   یرد و بدل م  نمون یو ب ،نگاهشیرگ یبود که خ ایپر

 گفت:   ومد ی که به سمتم م یحالدر و از حصار دستش، آزاد کرد و در ره یکمک تخت، چند قدم جلوتر رفتم که دستگ 

 مثه تو،تو روغنه!بذار کمکت کنم.   ی با وجود دکتر مارستانی:نونِ بایپر

 . رمی ...خودم میمرس -

 و خطاب حرفش قرار داد.   ایمان،پرینر

 .  نیآب قند رو هم ببر وان یل ن ی:لطفا امانینر

 و تمام حواسش به من داد.   ستاد یا شمیآب،پ وانی از کنارم گذشت و بعد با همون ل ایپر

قراره چند    ی عنیرو تخت... می تو رو بخوابون  د یبا cprبار بعد از  ه ینکرده  یی،خدایش  ی مدل نیا cpr:اگه قرار باشه بعد هر بار  ایپر

   .یش  ل یفارغ التحص  گهیماهه د 

 کرد.   ی موکول م یا  گهیکرد و غرغرهاش و به زمان د ی حالم رو درک م کاش 

 !بسه. ایبسه پر-

 بود.   ستادهیعقب برگردوندم. کنار همون تخت،هنوز ا مان،بهینر ادی

   ؟یداشت  یکار-
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 از من داشت!   ریغ ی هرباره اش بهانه ا ومده،اومدنشیحال من ن  یبودم برا مطمئن

 . گمیبرو بعدا بهت م:فعال حالت بَِد...مانینر

 تکون دادم و به سمت در رفتم.  ی فرستادم.سر  رونی زد.نفسم و به حال خودم، ب الم یبه خ  ید ییمهر تا حرفش،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 گذاشتم.  نکیس  ی و کنار ظرف ها رو  دم یکف آلود و آب کش  وانِیل

 د. آشپزخونه پخش ش  یتو  ایپر یصدا

 :خب؟ایپر

 ؟ یخب که چ-

 ؟ یواسه چ مارستانی. پاشد اومد بیگ یم یهمم چ:درست حرف بزن بفایپر

. شناسنامه سبحان از  گهید  مارستانیب هی سبحان که امروز هم انتقالش دادن  ی انتقال ی بود دور کارا گم،اومده یبابا خب دارم م-

که سرم شلوغ بود و   ره یمن بود. امروز زنگ زد که سراغش و بگ  شیکه پرهام و ثبت نام کرده بودم مهد کودک تا حاال پ یزمان

 ؟یبهم بگه. متوجه شد  ه جوابش و ندادم و اومد تو بخش،ک

 . نهی :من و بگو که فکر کردم اومده تو رو ببایپر

 فکرا نکن.  نیاز ا-

 لحنش بامزه شد و حرص دار... با

 آب قندش!  وانی :با اون لایپر

 ت و پرستار و فرستاد رفت دنبال کارش.اون و که خودش از پرستار گرف-

 تلفن و بهت گفت؟  یو پا حاتی توض نی:همه اایپر

 آره -

 : د یکش ی کالفه ا پوف
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 .کاری:چقدر بایپر

 عه!! -

گرده شده و صورت وحشت زده پرهام و    یچشما یکه بلند شد، جا خوردم و عقب رفتم. نگاهم اول نشست رو  یشکستن یصدا

 ! روش  ٔ  پخش شده یها شه یکف آشپزخونه و خرده ش  ی بود و بعد رودست هاش که صورتش و پوشونده 

 ؟ یکه کرد  ه یچه کار نیا-

 پرت کردم.   نکیس  ی و تو دم یکش رون یآب وبستم.دست کش ها رو از دستم ب ریش 

 شد؟ ی:چایپر

 نشوندم. نیزم  یدر جوابش گفتم و زانوهام و رو "یچی ه"آروم

 ( ارمیظرف غذام و برات ب م خواستی.)مارمیظرف غذام و بالت ب تاستمی:مپرهام

 ؟ یکار کرد  یچ  ن یکنم؟بب  یمگه نگفتم تو غذات و بخور،خودم جمع م -

 شکمش جمع کرد.  یو خم و دستاش و تو زانوهاش 

 .د ی:ببخشپرهام

 

  یو برداشت، قطره   ی ک ترکوچ ی هم روش قرار دادم. دستم تکه ا  گه ید  یرو برداشتم و کنار گذاشتم و تکه ا شه یش  یا  تکه

رو ول کردم و دستم و    شهیار،ش یاخت ی که پشت سرش حسش کردم، ب ی و با سوزش   د یها چک شهیخرده ش  یکه رو   یکیخون کوچ

 کردم.  یبه سمت دهنم بردم و از دردش، اخم

 س؟ ین نتونیب ی زیباور کنم چ یعنی:ایپر

 شد. ینم ال یخیاوضاع داغون، ب نیا تو

ساعت اومدنش رو   ی . عقربه هاد یچرخ وارید  یو ساعتِ رو   یود خونه پخش شد، سرم به سمت در ور  یکه تو   فونی زنگ آ یصدا

 بلند شدم. ن یزم ی چفت شده ام بهم،از رو ی آوردم و با دندون ها رون یدهنم ب ی کردن. انگشت دستم و از تو ی گوشزد م

 از من گفت:  یجواب  دنیاعتراض وار، از نشن ایپر
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 :با توامااا؟ایپر

 از دستش گفتم:  یعاص

 .گهی شو تو هم د الیخی نه...نه...ب-

 فرستادم.  رون ی پرهام و گرفتم و از آشپزخونه ب دست

 ! ایریجا. تو آشپزخونه هم نم نی:بمون همپرهام

دستم رو هم نشستم و به همون چندتا دستمال    ی. حت دمیکش رون یآشپزخونه ب ز یم ی از جعبه رو یعجله،دو تا دستمال کاغذ  با

 بسنده کردم. 

هوا، از   ی سر کردم. ب ی و روسر  دمیکش نییلباسم و پا  یها نیآماده ام کرده بود و فقط آست شیوقت پ ی لیاومدنش از خ انتظار

 رفتم.  رونیاپن برداشتم و ب ی بودن دستم، شناسنامه رو از رو یخون

  هی سر بلند کرد و تک ن،یزم یحرکت پاهام رو  یظاهر شد. از صدا نیدر، کنار ماش   یلندش، جلو در خونه که خارج شدم، قامت ب از

 گرفت.   نیاش و از ماش 

 ؟ یمعطل شد -

 . ی:نه،به موقع اومد مانینر

 گفتم.  یجلدش، نوچ  ی رو یخون یقرمز  دنیبا د یدادن شناسنامه به دستش رو داشتم ول  قصد 

 ؟ یدار  یدستمال کاغذ -

 و به سمتم دراز کرد.   دستش

 :بده شناسنامه رو! مانینر

 چشماش گرفتم.   یرو باال، رو به رو  شناسنامه

 ه.  شد  فی کث -

 دست راستم نشست و با سر بهش اشاره کرد.   یرو نگاهش

 ؟ یکارش کرد  ی:چمانینر
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 .  د یاز دست پرهام افتاد شکست.خردهاش و که جمع کردم، دستم و بر وان یل-

 !سی :انگار امروز، روز تو نمانینر

بعد از دو هفته   ی من نبود  وقت که امروز بختک وار به جونم افتاده بود،امروز روز   یدرد نیروز من نبود،نه از ا   نبود،امروز

  نیهم یکه قصد رفتن نداشت...حت یش کنم، نبود و من، موندم و دلتنگ تا اومدم باور اس، یو فکر کردم خوابه،رو دمشیدن،دیند 

 کرد.    یخفه ام م یهنوز،دلتنگ  و بود  ستادهیحاال، که رو به روم ا

 و چند بار تکون داد و شناسنامه رو از دستم گرفت.   سرش 

 نشده...مزاحم نشم! ف یهم کث اد ی. ز کنمیم  زش یدارم، خودم تم نی:دستمال تو ماش مانینر

 .یمراحم-

 و به سمت در دراز کرد.  دستش

 . رمی :برو تو،منم ممانینر

 رفتن داشت؟  ل یکردم و سمت در رفتم. دل، مگه م یخداحافظ ریو با تاخ  چوندمیپ شتر یو دور دستم ب دستمال

 رکت پاهام و متوقف کرد.برگشتم.  که صداش، ح در و نگرفت  ره یدستم، دستگ  

 !سای:وامانینر

شد. فقط خبر داشتم که   ادهیکه پ ی زمان یداشبورد نشدم، حت  ی تو لیوسا ختن یقصدش، از بهم ر یو باز کرد. متوجه   نیماش  رد

 رو در مشت دستش پنهون کرده بود.  یزیچ

 چسب زخم! ی . حتشهیم دایپ یداشبورد همه چ  نی:تو امانینر

 چسب زخم و به طرفم گرفت.  چند 

 !ای:بمانینر

 

 بود.  ی ا گه ید یجا د،نگاهشیچرخ ی صورتش م ینگاهم که رو برخالف

 لب، ازش گرفتم.  ر یز یچند قدم رفته رو برگشتم و چسب زخم ها رو با تشکر همون
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فرو کرد و چشم دوخت  ارش شلو بیداد. سرش و باال برد و دست تو ج  نیاش و به ماش  هی و دوباره تک  د یکش ش یشونیبه پ یدست

 رنگ.  رِ یبه آسمونِ ت

 :برو داخل...هوا سرده! انمینر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ی به رو یصبر کردم و لبخند  یا  هیصفحه، چند ثان یرو  امش یپ دنیو چک کردم و با د  لمیموبا ،یصندل یاز بلند شدنم از رو  قبل

 ...نیغمگ  یچشما نیبدم به ا  ی د یام د یشا زدم تا ماریزن ب

 . سین یمشکل خاص اد،انشاهللیکه ب  شاتتیجواب آزما-

 پاهاش صاف کرد.  یو رو  پتو

 :خدا از دهنت بشنوه. زن

 شاهللیا-

  ها رو ماری پاهام، خواب ب یرو آروم برداشتم تا صدا  یپام برداشتم و پاشدم. چند قدم یشرح حال و همراه با خودکار از رو  برگه 

 رو خوندم.  امیرو چک کردم و پ لمیاه زن دور شدم،موباکه از نگ  ی. به اندازه کاف ختی ر یمبهم ن

 ؟یداری:بمانینر

  ی تو گهیکه مشغول خوش و بش با چند پرستار د دم یرو د ایکردم و فرستادم. سرم و باال که آوردم، پر پ یرا تا "آره"براش،

به من پرت شد. حرفشون رو تموم کردن و بعد   ایپرستار گذاشتم که حواس پر یو پرستاران بود. برگه شرح حال و روبه ر ستگاهیا

 . برگشتبه سمتم  ایاز سالم به پرستارها،پر

 !ی:خسته نباش ایپر

 به چشمام وارد کردم. خسته بودم،خسته!  یانگشت اشاره و شستم،فشار با

 قربونت. -

 رو به کمرش زد.  گرش یخان بود و دست د ش یپ یدستش رو  هی

 ؟ ید یعماد و ند :ایپر

 . دمشید یولوژ یبود فکر کنم تو راد شیبار سه،چهار ساعت پ نیآخر-



 اد یهزاران فر 

91 
 

 خلوت...  مارستانِیانداخت به ب ی شد و با حرص، از گوشه چشم نظر ینگاهش،عصب

 نکنم عماد! دای:من فقط تو رو پایپر

 . د یچیگوشم پ  یمس کرد و صداش تو دستم،قسمت سبز رنگ و لرو بفهمم.   ایپر تیعصبان نیا لی اجازه نداد دل لم،یموبا لرزش 

 پرهام پدرم و در آورده.   نی!ایداری:خداروشکر که بمانینر

 خواد؟ ی م ی؟چیل یخ کنهیم ت یاذ ی و همه خوابن. ول مارستانمیتونم بلند حرف بزنم تو ب  ینم د یببخش-

 فاصله گرفتم.  ایپر از

  ش یمن و ببر پ گه یم زنه یم  غی برمت مهدکودک ...ج یم  بذار صبح گمیدوستام.بهش م  ش یداده از سر شب من و ببر پ  ری:گمانینر

 دوستام.  

 بودم.  دهی. منظورش از دوستام رو کامل فهمدمیکش م یشونیبه پ یدست

 . سیمهدکودکش ن یمنظورش دوستا-

 ساکت کنه.   کرد یم  یو که سع مان ینر یو بعد هم صدا دم یشن یبلند پرهام و از پشت گوش  یصدا

 

 اجازه بده.   قهی خب!دو دق زنمیرف م:صبر کن،دارم باهاش حمانینر

 و مورد خطاب خودش قرار داد.  من

 پس؟بگو حداقل فردا ببرمش.  نیک  قاش یرف نی:امانینر

 رو منظورشه. ی ستیبهز یبچه ها-

 باز با پرهام صحبت کرد.  ی پشت گوش  از

 ؟ یستیبهز یبر  یخوا ی:آره پرهام؟ممانینر

 : گفتیم یا  گهید  ی که به کس  دمیو شن یپسر  اد د  یبود و فقط صدا فیضع  دنشیفهم ی پرهام برا یصدا

 !ااااینزد ، یمن زد ی !دست به غذامونیم ، یهو-
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 بلند شد. مان یاعتراض وار نر یصدا

 . زنمیحرف م ن،دارمیالل ش  قه ی :دو دقمانینر

 گفت:  دوباره 

 :الو!مانینر

 بله. -

 کالفه ام کرده.   ن یکه ا نیبچ  یبرنامه ا  ه ی :پرهام گفته آره.مانینر

 و بهش بده.   لیموبا-

 .دمیشن  یپچ پچشون و م  ینزد و فقط صدا ی حرف چ یه هیثان چند 

 :قهر کرده.  مانینر

 چرا؟-

 . نیبر یمن و نم گه ی:با منم قهره، ممانینر

 بلند گو تا باهاش حرف بزنم.   یتماس و بذار رو -

 بعد...  هیثان چند 

 :حرف بزن. مانینر

 کرد تا جوابم رو بده.   یم  یلحن نرم،کار نیا د یآوردم. شا  نییصدام و پا ولوم 

چقدر خسته   ازیخاله ن ؟نگاهی باهام حرف بزن یخوا یبرم!نم  یگفتم که پرهام و م  مانیمن که به عمو نر ؟ی پرهام!آقا پرهام!قهر-

 در بره؟من که دلتنگتم. میخستگ  کم ی یباهام حرف بزن یخوا یاس؟نم

 زد.   ی بود و حرف نم ده یفا یحرف زد،اما ب یباهاش کم مانینر

 .  دهیگوش نم زنمیباهاش حرف م ی کز کرده گوشه مبل و هر چ ظ یاخم غل هی با  نه، ی:دست به س نامینر

 .دمیشن-
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 دوستاش؟  شیپ ره یم  ی:کمانینر

 . هیفردا بعد از ظهر فکر کنم زمان خوب-

. فردا منم  نهیبب  خوادیمهدکودک چون، عمو امروز از شمال برگشته گفته پرهام و م رهیظهر!...پرهام فردا نم :فردا بعد ازمانینر

 در خونه؟   یجلو  یایب  یتون یهفت م  م،ساعتیقرار کار ه ی ر یدرگ

 . د یچرخ یسرم م یبود که تو  ی فکر نیقشنگ تر نیو ا اد یب خواستیم

 آره! -

 :پس... تا فردا!مانینر

.  د یبودنش رو فهم الیفکر و خ ر یشد،درگ ی اش م افهیبود و از ق ستادهیهنوز سرجاش ا  ایو قطع کردم و عقب گرد کردم. پر تماس 

 صورتش تکون دادم.   ی برداشتم و جلو ز یم  یراه رفته رو برگشتم و برگه شرح حال و از رو

 ؟ ییکجا-

 زد.  ی خورد و پلک محکم جا

 شد؟ ی:چایپر

 کنارش رد شدم.  از

 داشت،زنگ بزن  م یکار ی !کسنگیمورن  یپاورپونت و آماده کنم برا  نیا ون، ی ...من برم پاویچیه-

 

___________________ 

 "مانینر"

شاگرد، بغلش کردم و در و بستم و خودم   ی صندل یخم شدم و از رو  اد،یبود که تا پرهام به خودش ب ی بارش بارون به حد  شدت

 دستم و باز کنم.  ی فرصت نکردم، چتر تو یو به در رسوندم.حت 

 فرار از باران...    یبرا  که جلوش داشت، پناهمون شده بود ی کم بونِ یگذاشتمش. در و سا  نیزم یرو  نییپا آروم 
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خونه   د یم، دسته کلشلوار  بیج ی خوند، جدا کردم. از تو یلب شعر م   ر یبارون برده بود و ز ر یو از پرهام،که دستش و به ز نگاهم

  یدر و به عقب فرستادم که با صدا یک یباز شدنش که بلند شد،با هل کوچ کِی قفل در چرخوندم، ت یو تو   دمیکش رون یرو ب

 در آب برگشتم.   یز یافتادن چ

نشده   یز ی به سرش انداختم. چ یلب گفتم و نگاه  ریز  یدرهم نگام کرد.نوچ  یسرش گذاشت و با چهره ا یو رو  پرهام،دستش

 نشده بود.   سیبود،انگار موقع افتادن، گردنش و باال گرفته بود که  باند دور سرش، خ

 اش بلند شد. هی آروم گر ی وجود تر لباسش،بغلش کردم که صدا با

 ! سین  یزیچ-

 اش خفه شد.   هی رگ ی و سرش و با شونه ام پنهون کرد و صدا د یچرخ

 ؟ یچ ن یبه زم  خوردیاگه سرت م س؟یچرا حواست ن -

 گذاشتمش و اشک هاش و پاک کردم.   نیزم ی رو

 اومده نه پرهام.  والیه  کننیدوستات فکر م  شیپ ی ریبعد م یشیزشت م یکن  ه ی!گرگهینکن د هی گر-

 رو برگردوندم.  اده یسرم و به سمت پ ن،یزم ی برخورد پاهاش با آب رو ی و صدا ی فرد ی قدم ها یکه صدا د یاش،خند  هی گر وسط 

لب   ری سرش گرفته بود، ز یکه باال یرنگ  ی چرم قهوه ا ف یو ک  نیزم ی گرفته رو  یآب ها جا یرو  دنش یخنده اش و دو دنید با

 نثارش کردم.  ی ا "وانه ید"

د. چتر و از جلو در برداشتم و باز کردم و چند قدمِ بلند به  کرده بو   س یم لباس تنش رو ختماو   د یبار یانگار نه انگار،بارون م  

 سمتش رفتم.   

 . د یو پشت سرش خند  د یکش  یقیآورد و نفس عم نییرو پا  فیسرش گرفتم،ک یو که باال چتر

 شدم. دهی:مثل موش آب کشازین

 شره کرده بود.  ش یشونیپ یاز رو  یآب  ٔ  ...قطره شیشونیپ یبود و چند تار از موهاش، رو  دهیسرش چسب یرو  سش،یخ شالِ

 مگه؟   یبا خط واحد اومد -

 سر به من اشاره کرد.  با

 شده؟  ی:لباست چازین
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من بدتر از او   فی شد. وضع یم  دهید ی قهوه ا ی ها ناش،لکهیپالتوم و آست یو حت ی راه راه آب راهنیپ ی به خودم انداختم. رو  ینگاه

 بود. 

 شدم.  یشکل نیم،اکرد  لش بغن،یپرهام افتاد زم-

 ؟ یو نداد جوابم

 کرد.  یم  ه یشده بود و گر نیپخش زم ش یپ قهی. انگار نه انگار چند دق دمیو رو به روم د پرهام

 گفت.   یشد تا پرهام روبه روش و بوس کنه، اهوم ی که خم م  یاز،درحالین

 ؟ یوفتیکه ب ی همونجا؟باز اومد  ی پرهام چرا نموند -

 آروم گفت:  ازین

 ن،گناه داره. ش ک:ولازین

 مونده به خونه رو برگشتم.  ی قدم باق چند 

 برم لباسام و عوض کنم. د یبا-

 نگفت و پشت سرم راه اومد.   یزیچ

برسه. از گوشه چشم نگاهشون کردم که   نییتا آسانسور از طبقه چهار به پا  میمنتظر موند  ی ا قهی آپارتمان،چند دق یالب ی تو

داد که فکر کردم اگه به جاش  یجوابش م یپرخاشگر چ یه یب از یو ن د یپرس  ی مدر ونقمشغول صحبت باهم بودن. پرهام ا

 کردم؟!  ی پرهام چه کار م چوندنیپ یبودم،برا 

  یو فقط به دست آزادم اجازه دادم که با فرو رفتن تو  ستادمی. دکمه طبقه دو رو زدم و خشک، سرجام امیآسانسور که شد  سوار

 پچ پچ حرف هاشون و گرفت.  ی کالم، جا ی آهنگِ ب یته. صدابه عقب بفرس  یشلوار، کتم و کم بیج

 

خودش حبس کرده   ی که چتر و تو یضرب گرفته بود و دست نیزم ی آسانسور، رو   ستادنِیپام که از انتظار ا ی نشست رو نگاهم

 زد.   یضربه ها، چتر و به پام م  نیبود،همگام با ا

 کرد.   ی رو به روم نگاهم م نهیاز آا دو چشم که رخورد کردم بنگاهش،سرم و باال آورد و صاف، ب ینیسنگ 

 لبش نشست.  یرو  ی پالتوش،پنهون و سرش رو کج کرد و لبخند محو بیج ی دستش و تو  دو
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 ... یباز ن یخو گرفته بود با ا س،انگاری ن نجای سرش رو برنگردونده بود که وانمود کنه که حواسش ا گه یاول،د ی روز ها مثل

 "؟ یخوب"لبش تکون خورد و آروم گفت  یدم،وقتیصداش و نشن یبود ول  ستادهیا م،یا ی متر  ی سانت در چند   نکهیا با

 . ستادیکه آسانسور ا دمیکش  م یشونیبه پ ی تکون دادم و دست ی جوابش، فقط سر در

 آوردم و جواب تماس و داد.   رونیب  بمیج ی رو از تو یگوش   لم،یزنگ موبا یخونه رو که براشون باز کردم، با صدا در

 بله؟ -

 ؟ یکار کرد ی :چدالیم

 خونه رو تا آخر باز و اشاره کردم که داخل خونه برن.   در

 قرار داد.  یدفتر واسه امضا   انیباهاشون صحبت کردم قرار شد، آخر هفته ب-

 .  می اش باهم حرف بزن ده یوقت بذار درمورد ا ه ی:پس  الدیم

 و بستم. سرشون وارد خونه شدم و در  پشت

 تو دفتر  می جلسه بذار هی با بچه ها  د یبا-

 و از گوشم فاصله دادم و رو بهش گفتم:  ل یدمش،موبایحرکت د یکه ب  ییرایپذ  وسط 

 .  یو عوضش کن یار یکمدم،لباساش و در ب ی تو اون اتاق،از تو ی بر ی تون  یم-

 . شونه و سرم، نگه داشتم و کتم و از تنم در آوردم  نیو ب لی تکون داد و همراه با پرهام به سمت اتاق رفت. موبا یسر

 ؟ یگفت یچ-

 و بگو.   خشیساعت و تار?یک  ی. فقط برادمی:بهشون خبر مالدیم

 .نشستم مبل  ٔ  دسته   یبرداشتم و رو  ی عسل یآب و از رو   یبطر

 دفتر.  ام ی. حاال بذار فردا ممی ریجلسه رو بگ  د یتا پنج شنبه با  یول دونم یساعتش و نم-

 :باشه. الدیم

 . دمیو باز کردم و آب و سر کش ی بطر در
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 کنم.   ،قطعیندار  یار:کالدیم

 نه خدافظ -

 و سرجاش برگردوندمش.   ی و قطع کرد و در بطر تماس 

 . دمیکش  رونیشده رو ب یمد، حوله صورت بسته بند ک ی به در اتاق انداختم و بلند شدم. در حموم و باز کردم و از تو ینگاه

 کرد.  ی رو تن پرهام م ید یسف راهنِیاتاق و باز کردم. پ در

 کنار در گذاشتم.   زیم  یرو رو  حوله 

 . فقط من،لباس بردارم. یموهات و باهاش خشک کن  ی تون  ی!مزِیحوله تم-

 . یلباست و عوض کن  یایب ی تونیرون،میب میای:دستت درد نکنه.  کار پرهام تمامه، االن مازین

 دستم و از کمد خارج کردم.  یجلو  ره یت راهنی پ ن یکمد و باز کردم و اول  در

 باشه.   ازتین د یشاداره، نه ی اتاق آ ن یفقط ا-

 تو اتاق نموندم.  گهیپالتو برداشتم و د هی

 

__________ 

 ...ازین

رو به رو اش   یبه منظره   ،ی فنجون چا هی بودم. خوش و بشش با بچه ها تموم کرده بود و حاال با  ستادهیپشت سرش ا قدم  دو

 .  د یخند  ی و م کرد ینگاه م

رو   "خونه مادر بزرگ "داد و همراه بچه ها  ی سنتور حرکت م یتار ها یش و رو بند انگشت ها ن یماهرانه، مضراب قفل شده ب الله

 خوند.   یم

رغبت،    یکه اونجا بودن دست زدن و منم، ب ی پاک شد. چند نفر ط یمح ی تاب صداشون  از تو ی و همزمان با نشستم رو  برگشتم

بودم،   زاریب  نجایاز ابار بود که  ن یاول خواست،یو م خودم  اهیبار بود، که دلم همون آلونک س  ن یکف دست هام و بهم کوبوندم. اول

بار بود که   نیدل بِکنه و بره و اول نجایاز ا  مانیبار بود که دوست داشتم نر نینداشتم، اول له به ال ی بار بود که حس خوش  نیاول

 کرد.  ی کار و بدتر م نی و هم  دمشید  یم  گردوندمینبود و هر کجا سر برم  یطناز
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 دست گرفتم.طناب و به  ره یزنج

 .  نیبزن ی آهنگ شاد امروز هی !گهید  رونیب نیخوب بود. فقط از دهه شصت بکش یل ی:خانمِ مهر دوست، خمانینر

 . می خون یآهنگ ها و م  نیبچه ها ا شتری بزنم؟آخه با ب ی :خوب چالله

 همه آهنگ! نیا دونم،ی:نممانینر

  نیهر بار ا"شنون و بلند بلند دوباره شروع به خوندن ها آهنگ و ببود تا بچه  ی کاف  هیمضراب، پشت سر هم به تار ها زد،چندثان با

 شهر... ن یدختر ا  نیو من شدم حسود تر د یکنن. الله زدن و قطع کرد و مستانه خند "در و

 خوبه؟  نی:االله

 هوا تکون داد.  ی و تو  یچا مان،فنجون ینر

 :خوبه،حداقل شادِ. مانینر

  یم  یزیسرش و به اطراف چرخوند. لبخندش جمع شده بود و انگار به دنبال چد و خور  شییاز چا ی کم مان، یادامه داد. نر الله

 گشت.

 چهره اش مشخص شد.  مرخش،کامل ین یو به جا د یبه سمتم چرخ کامل

 ؟ی:نشستمانینر

 خسته ام. -

 و باال گرفت.   فنجونش

 ؟ یخور یم یی:چامانینر

  یوقت کنمیو بغل کردم. انگار،من فقط سرما رو حس متکون دادم. پاهام و کنارم هم چفت و خودم   یو به عالمت منف سرم

 .  خوندنی سرد بودن هوا،آهنگ م نی توجه به ا ی بچه ها ب دمید یم

که   ی زیدم به مش  رهیبهش انداختم و دوباره خ ینگاه م یو با چند گام خودش و به من رسوند و کنارم نشست. ن مان،برگشتینر

 بچه ها دورش نشسته بودن.  

 خورد.  شییاز فنجون چا یکم
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 ؟ ی:تو خودتمانینر

 نه -

 . ی:نه؟!از سر شب تاحاال تو خودتمانینر

 نگاهش کردم. حواسش به من بود؟  کوتاه 

 دلم زدم،چون باورش نداشتم.     یتو  یکردم، پوزخند  دایرو که پ جوابش

ه خودش رو در  دل سلطه داشت و را  رفت؟ یپذ  ی مگه م ی داد ول یداشت به خورد مغزم م   یرو کس دهیعق  نیبودم و ا دوستش

 منطق!  یمنطقِ ب  ی گرفته بود...ب شیپ

 .  دهیعشق،تو تنم داره جوالن م  نی گرفتم و خفه خون گرفتم که نگم، داغ نبود طناز و ا یدستم و به باز  ینقره تو  انگشترِ

 .سین  یزیچ-

 . لتهی:هرجور ممانینر

 تاب تکون بخوره.    یحرکت داد تا کم ن یزم ی و رو پاهاش 

 تاب و تکون بدم؟  ی ش  ینم تی:اذمانینر

 نه -

 

 . ستهیتا تاب از حرکت نا د یکش  یم  نیزم ی بار پاش آروم رو هی  هیاش و به تاب داد و هر چندثان هیو تک  د یو کامل سر کش فنجون 

 بار. ه ی !البته نجای:قبال هم اومده بودم امانینر

 . نمی دوباره بچه ها رو بب ام یشمردم و گفتم ب مت یفرصت غن ن یا گهید

 اومده باشه.  نجایسبحان ا یبه بهانه  ینبود چند بار  د یکار برادرش بود و بع ط یزمان مح  هی ود. ذهن نب  دور از  یزیچ

 !نیمهربون  یچه بچه هابا عموجان بحث کنه. نگاه کن،  نجایاومدن به ا  یکه اومدم، حق دادم به سبحان که برا  ی بار نی:اولمانینر

 اومدنِ سبحان بود؟  نجایعمو مخالفه ا -
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حقوق   ه یبا  خواستیخونده بود و حاال م ی...سبحان حسابدارگفتی برو.راستم م تیدنبال حرفه اصل گفتیآره،چون م:مانینر

 بودن و بده.  ی ستیمجموعه بهز ر یکه ز یی کسا ل یبخره و ببره تحو یست یو از طرف بهز ی لیکم،وسا

 ؟ یکه درس خوند   یز یدنبال چ  یاالن تو رفت -

 .  سیحقوقم درحد سبحان ن ی:نه!ول مانینر

 پس بهونه عموت حقوقش بود. -

 تا پشت کمرم...  د یگاه تاب قرار داد و دستش رس   هی تک یآزادش رو باز کرد و رو  دست

 ! یشگ یهمون ژست هم باز

 . ییجورا هی:مانینر

 روش!  نیو تگ نگ دادم به انگشتر  ر یگ دوباره 

 .  کنهیخوبه حالِ آدم و خوب م یل یخ نجایا- 

 . د یحرفم پر وسط 

 ه؟ الت خوب:االن حمانینر

 و بهش گفت.  نیشد ا ی چشم به نگاه منتظرش دوختم. نه!نبودم و کاش م یا ه یو چند ثان  برگشتم

 بود.   گهی دروغ د ه یپاسخ بودن سوالش، بهتر از  ی رو برگردوندم. ب 

ها. اونوقت   چهب  نیدادم به ا  یجا!کنار طناز، حواسم و م ن یهم ومدمیگرفت، م ی وقتم و نم  نقدری شدم و ا ی قبول نم یاگه پزشک-

 کنم.  ی زندگ خودم  ٔ  تونستم، با کارم، تو خونه  یم

 ! خودم ٔ  :خونهمانینر

 بچه ها! نیو توش گذروندم. مثل هم  میهنوزم خونمه،چون چندسال از زندگ نجایا-

اخل که به راه انداخته بود و تموم کرد و دونه دونه بچه ها رو د  یفاصله انداخت. الله، مراسم نمون یزد و سکوت بن یحرف

 و بلند گفت:   ادیب نیی پا یصندل ی از رو ساختمون فرستاد. آخر سر،دست پرهام و گرفت و کمکش کرد که 

 داخل!  نیای:همه رفتن.نمالله
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 .می با اجازه ما بر گهی:نه دمانینر

و با   ی ادلبرانه   یدلم اعتراف کردم که هارمون  یتو  ی ول  دمیفهم یرو نم  شیلبخند ها  نیا ل یصورت الله.دل ی نشست رو نگاهم

 کرد.  ی م جادیو شال قرمزش،ا  یتون یلباس سبز ز

 رفتن؟  ی برا ست یزود ن کم ی:کجا؟الله

 دارم.  موندن ن   نجایا ی برا یی کردم توانا  یحس م  ی نبود، وقت زود 

 گه یوقت د  هی:دستتون درد نکنه، انشاهلل مانینر

 .  میشیم مزاحم

 . بغلش کردم و کنار گوشش گفتم: د یبه سمتم دو پرهام

 ت؟ خوش گذش -

 تکون داد.  ی فقط سر و

  ف ی. بازم تشرنیکه چقدر بچه ها رو خوشحال کرد نیدونی. نمنیاومد  نی!...واقعا ممنونم از اهیحرفا چ نیا د ی:شما مراحمالله

 ! دارهاید نیاز ا می شیخوشحال م ن،مایاریب

 کرد.   یدستشون به الله داد و تشکر یبلند شد و فنجون تو  مانینر

 آب کار دستش داده، لب باز کردم:   یافتادنش تو  نکهیز فکر اچند سرفه کرد. ا پرهام

 ؟ یسرما خورد -

 از تب نبود.  یم. اثر گذاشت  شیشونیپ ی و رو دستم

 بچه ها(  ش یبچه ها.)نه!بذار من برم پ ش ی:نه!بذار من بلم پپرهام

 من آزاد بشه. صفت گرفتمش.   ی کرد تا از حصار دستا تقال 

 وقت.   هی آسمت نباشه  ی؟برا یبکشدرست نفس  ی تون  ی. م نمتیبب سایوا-

 و بلند گفت:  تیعصبان با

 سیس،نی:نپرهام
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 و باز کردم که در جا فرار کرد.  دستم

 صورتش و به سمتم برگردوند.   مان،ینر

 . میبردار تا بر یاگه دار  ی ا له یتو هم وس   رم،یبگ  یبا بچه ها خداحافظ م ی: برمانینر

 

 داده بود.    امیپ ای. پردمیکش  رونیو ب لم یموبا فم، یک  یاز تو  ،ی ستیدر بهز  یجلو

 . زنمیکه باال سر جزوه دارم زار م  ؟منیکرد  یامتحان فردا چه غلط ی:براایپر

 گرفتم و با الله دست دادم.   ل یکه به سمتم دراز شد،چشم از موبا  یدست با

 .  نتی مشتاق بود که بب یلی...مامان خدمتی:خوشحال شدم دالله

 از کنارمون رد شد.   مانینر

 منتظرتم. نی:من تو ماش مانینر

 باشه-

 به الله ادامه دادم.  خطاب

 . امیم دنشی د  یروز برا  ه یسالم من و برسون...حتما  یبه خانم احمد -

 اومد و برگشتم عقب.   رونیپرهام که بلند شد. دستم از دست الله ب غ یپارس سگ و ج یصدا

بند قالده سگ   ی مرد و  د یبه سمت پرهام دو مانیکرد. نر  یم پاش پارس  یدر جلو  یرنگ  اهیو سگِ س  وار یبود به د دهیچسب پرهام

 رو گرفت. 

 و بهشون رسوندم.   خودم

  نکه یصداش زدم تا حواسش و به من بده. ترس از ا ی و چندبار دمیبحثشون گم شده بود. دست پرهام و کش ن یپرهام، ب ٔ  ه یگر

 به جونم افتاد.  اد یدوباره نفسش بند ب

 بغل من.   ایپرهام!ب ایب-

 به بچه ات بده.   شتر یشما هم حواست و ب یشرمنده ول:مرد
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 .  رونی اومدم ب نیپارس سگ،از ماش  ن ی:حواسم بهش بود که با اولمانینر

 .دمیو گرفتم و کش  مانیپالتو نر  ن یگوش پرهام، آروم باهاش حرف زدم. گوشه آست کنار

 ولش کن. م، یبر ایب-

 شده؟ ی:چالله

 .  سین  یزیچ-

 بحث...  نیه از اتا رهاش  دمی و محکم تر کش  نشیآست لبه 

 . مانینر م یبر ایب-

 . کردینشست و کنارش نشستم. پرهام، از ترس هنوز داشت هق هق م ن یماش  ی و دور زد و تو نیدنبال خودم کشوندمش. ماش   به

 رو به پرهام کرد.  مانینر میبعد که از محل دور شد  قه یو حرکت داد. چند دق  نیماش 

 پرهام؟  ی:خوبمانینر

 بود. شده  آروم  بایتقر

  یبغلم جمع کرد.رد ترس هنوز تو  یبرد و خودش و تو  نییگونه اش و پاک کردم و پرهام سرش و آروم باال و پا  یرو  یها اشک

 وجودش بود.  

 خونه؟   م یتا برس   یعقب راحت بخواب یصندل ی رو یبر  یخوا یم-

 به عقب انداخت. ینگاه

 ( کهی)تارکهی:تالپرهام

 .  کنمیچراغ و برات روشن م-

 کرد.   منگاه

 ترسم(   ی.)متلسمی:من مپرهام

 چشمش، دلم و به حالش سوزوند.   یمردمک ها لرزش 
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 .  میشت یکه پ ؟ما یترس یم  یاز چ-

 :اگه...اگه...سگ... پرهام

 خودم و بغلم بخواب.   ش ی. بمون پیبر  خوادیکه!اصال نم س یسگ ن نیتو ماش -

 ام گذاشت. نه یس  ی و رو سرش 

 .  دهیترس  یلی:خمانینر

شب  نیهم درس نخوندم.دلخوشم به هم یفردا امتحان دارم. درست و حساب یخودم ول  شیپ ادیب ارم که پرهام آره...دوست د-

 . رمیبگ  ینمره قابل قبول هی بلکه  هیداریب

 خودم.   شیپ برمش ی:امشب ممانینر

 جمع کرد.  کشیمشت کوچ ی سرش و باال آورد و مانتوم و تو پرهام

 من و؟(   یبر یمن و؟)نم یبلی:نمپرهام

 .  مینی ب یرو باز م گهیصبح هم د گه، یدنه  -

 .خوامی:نمپرهام

 درس بخونم. د یدورت برگردم من فردا امتحان دارم.االن با-

 :خب منم ببل)ببر( پرهام

 خونه.  میایم  گهی. بذار فردا باهم دیخواب ی و نم  داریب یمونیباهام م  دار، یبمونم ب شناسم،اگهی!من تو رو مزمیعز شهینم-

 . دمی:قول م پرهام

 ما.  ش یپ ادیم ازی:نمانیرن

 گرد شده به سمتش برگشتم.  یچشما با

 کجا؟ -

 زمزمه کرد.  آروم 
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 . یگردی:بخوابه،برممانینر

 . د یباال پر ابروهام

 آها.-

 تر از قبل گفت:  بلند 

 راحت شد آقا پرهام؟ التی:خمانینر

 :اهومپرهام

 و باز کردم و نوشتم. شامیدستم جا خوش کرده بود. پ ی هنوز تو لم یافتادم. موبا ایپر امیپ ادی

 ! یچی فعال نخوندم،ه  یچیه-

 

___________________ 

 تخت خواب نشستم. دستم و محکم گرفت. نییاتاق گذاشتم و پا ی تخت، تو ی و رو پرهام

 .کنارتم. تو بخواب.رمینم ییجا-

 کن.   د،خبرمیخواب. کشم یمبل دراز م ی :رومانینر

و دستم و   دمی کش ی ا ازهیو پشت سرش، خم د یو به طرفم چرخ د یکش  ی ا ازه یخمدر جوابش گفتم و در و بست. پرهام،   یا باشه

امشب و با وجود   ه یباشه تا بتونم  ی حداقل کم کردمیدعا م  یول ومد ینم  ادمی!...م؟یخونه قهوه داشت  ی دهنم قرار دادم. تو  یجلو

 بمونم.  داری،بیخستگ 

 :بالم) برام( داستان بگو. پرهام

 . خونمی و م یکه دوس دار  یی از شعرا یکی  ی شدن ول ی داستانام تکرار-

 . دمیو روش باال کش پتو

 ?:کدوم وپرهام

 که درمورد شبه.حاال چشات و ببند.   یاون-
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 شب اومد؟ گهیکه م  ی:همونپرهام

 . دونستمیاخالقش رو خوب م نیخواست بخوابه. ا یهاش شروع کرده بود و نم سوال

 آره تو چشمات و ببند.-

 (گه ی)ددهی:خوب بخون دپرهام

 لب باز کردم.  ی چشمام ول نیراه افتاده بود ب  یموهاش بردم...سوزش  ن یو ب دستم

 شب اومد و ستاره -

 آسمون نشسته  رو

 ، نه ده ، نه صدتا  ک ی نه

 هزار تا دسته... هزار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشت خواب   ه یو  ی داریخواب و ب نیشوکه شدم. ب شتر یکردم ب دایم و که پ ودخ تیجا خوردم. چشم باز کردم و موقع یترس  با

کردن   دانیپ  یاتاق برا یاهیو چرخوندم تو س  داشتم،نگاهمیکه پرت شده بود به سمت چشمام و باز زور باز نگهشون م یالودگ 

 . لمیموبا  نیاز ا ی رد

ساعت جا   دن یکنم. دکمه اش و فشار دادم و با د دایت پکنار تخ یعسل ی و رو لم یو تونستن موبا  یکیعادت کرد به تار چشمم

 خوردم. 

 تخت خواب بلند شدم.    نییو از پا د یکش  رونیپرهام ب ی دستا ر یو آروم از ز دستم

تشک    یکردم توش گرفتار نشم و شدم و سرم و گذاشتم رو  ی که برام پهن شده بود و سع  یدام  نیدست خودم کالفه بودم. از ا از

 . دمیو خواب

 رفتم.   رونیلو تلو خوردن، از در اتاق باتاق و ت ی تو یها  لهیو از کنار تخت خواب برداشتم و با چند بار خوردنم به وس  فم یک

 خونه چرخوندم و به دنبالش گشتم.   یتو  یسر

 به سمتش راه افتادم. دمیزده از مبلش رو که د  رون یب یپاها
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 .  د یکش ی ود،آروم نفس متنه اش انداخته ب  ی که رو ییبسته بود و با پالتو چشماش 

که از    ینکردنش؟... اصال بعد از کلنجار رفتن با خودم و دلسوز ا یکردن  داریب ن یفرستادم. مردد شدم ب  رونیو عاجزانه ب  بازدمم

خونه و   ن یا یشد که تنها رهاش کنم تو  یکردم؟نمیکردم؛پرهام و چه کار م ی م دارش یبه جونم افتاده بود،ب شیخستگ  دنید

 رفت.

 کنم.  دایشماره آژانس پ هی از  یتا رد  ختمیبود و بهم ر  اپن یکه رو  یکردم به سمت آشپزخونه، چند کارت ج ک راه

 که نبود که نبود.   نبود

سر کوچه  " نکهیندادم و با فکر ا ییبعدش،بها یها شامد یو پ شه یبه چه م گه یفکر، د ن یدستم محکم گرفتم. با اول ی و تو  فمیک بند 

 رفتم.  به سمت در  "هست یآژانس

 . برگشتم و کوتاه نگاهش کردم. ستادمیراه ا وسط 

اتاق   ی واریکمد د ی تو  ییپتو نکهیا الیبرگشتم سمت اتاق. با خ دنشونیشکمش که با د یپاهاش و جمع کرد تو  ی ک دمینفهم

  شیم پبرگشت و باز دمیکش  رونیشده بود. پتو رو ب بمیاز شانس هم نص گهید ی رو ،یبدشانس نیا  ن یباشه،درش رو باز کردم. ب

 . مانینر مبل، کنارِ

در و آروم ببندم نه اونقدر محکم که خشکم   د یرفتم با  ادیو آروم روش و پهن کردم و به سمت در رفتم. اونقدر عجله کردم که  پتو

 نشده باشه.  دار یبزنه و خدا خدا کنم که ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "نامینر"

 بود؟!  ی نگاهم ثابت موند. چ ی تو  یا  هیسقف، چندثان یاهی. س دنیهام از جاشون پر ،پلک یبلند  یصدا با

  یرو  ی حال کنارش زدم. ساعت مچ نیکردم و با ا ی روم و درک نم یاطرافم، سر جام نشستم.بودن پتو تیموقع دنیاز نفهم جیگ

  ن یبا زور از زم ،پاهام،یلب گفتم و از جا بلند شدم. از خستگ   ریز ی. نوچافتادم ازین ادیساعت،  دنی و برداشتم و با د  میکنار زیم

 کردن.    یو نگاه م نشد و چشمام و جلوشو یکَنده م 

 شدن.  داری اتاق نذاشت. چراغ و روشن کردم و نبودش و چشمام تازه ب یاهیو س  نمشی اتاق و باز کردم. چشم چرخوندم تا بب در

نفر درونش مشخص   هی نگاه بود و نبود  هیآشپزخونه  که از دور با   یو حت یی تشو،دس ی ارق کناتا یزدم، دنبالش گشتم، تو صداش 

 رفته بود؟! ی دختر ک نیمبل برداشتم. ا ی جلو ز یم ی و از رو لم ی. موبادمشیشد. اما ند  یم
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الن پنج صبحه،مثل  که به خورد مغزم بدم که فکر کن ا نینداشتم جز ا ی و به جونم انداخت. راه ش،ترس یرگیکوچه و ت سکوتِ

 .یشد  ی م داریب مارستانیرفتن به ب ی که برا  ییتموم پنج صبح ها

گام چندم   دونمیو برداشتم. نم  یبلندتر  یو گرفته بود،قدم ها ی که رد کم رنگ  ی گرفتم و از دلشوره ا  ش یکوچه رو در پ  یانتها راه

بلند در، کار دستم داد.   یصدا دمیفهم دم، یو که د دستم و نگاه کردم. اسمش ی تو  یگوش  بلند شد. لمیزنگ موبا یبود که صدا

 انه؟ یموندم جواب بدم 

 نداشت و جوابش رو دادم.   یا  دهیدم،فایکشمکش ها با شک و ترد نیا

 ؟ یی:کجامانینر

 گفتم؟ یم یو دستپاچه شدم. چ  دمیو شن صداش 

 ها؟-

 ؟ یی کجا گمی:ممانینر

 ! وحر   یکوچهِ ب ی و با زبون تر کردم و چشم چرخوندم تو  لبم

 از قعر چاه باال اومد.  صدام،

 جلو در -

 :درِ واحد؟مانینر

 نه آپارتمان.  -

 :کجا؟مانینر

 خوردم.  ید یصداش و تعجب لحنش، تکون شد  یبلند  از

 جا بخدا. چیه-

 و گفت: ی لحن خشک و جد  با

 :برگرد خونه. منتظرم! مانینر
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 تم. هاش و نداش مقابله با ییکه توانا  یو من موندم و حکم  د یچیشم پگو ی ممتد تو بوق

 کامل بازش کردم و وارد خونه شدم.آروم در و بستم. ، یکیباز بود و با هل کوچ مهیخونه ن در

ها بلند، جا خوش کرده بود   ی از صندل ی کی یرو  یو شلوار مشک شرتیکردم. لباس هاش و عوض کرده بود و با ت داش یاپن پ پشت

 جلوش و پر کرد.  یخال وانیو ل   رو برداشت  یبرگردد و نگاخم کنه،پارچ آب نکه یا ی و ب

 دوشم برداشتم و به سمتش رفتم.  ی و از رو فم یک

 برگردم خونه.   د یبا_.  وان،گذاشتمی و کنار دستش، که حصار شده بود دور ل فم ی و ک ستادمیو دور زدم و رو به روش ا  اپن

 صاف کرد.   ی گرفته و خش دارش و با مقدار آب یصدا

 ?ینکرد  دارمی:بمانینر

 . نتونستم-

 ؟ یرفت یو بعد ساعت سخ صبح تو کوچه ول کرد   ی:نتونستمانینر

 اونجا و...  رمیسر کوچه آژانس بود گفتم م -

 . یکرد خود ی:خب،بمانینر

 اپن ی صورتم سر خورد و دستم از رو یو باال اورد. چشماش رو سرش 

 آن، سست شدم.   هی چفت شد و  مدهن

 گه؟ ید ه یحرفا...چ نیا-

 .  د یپر ی م رون یهاش ب که یدهنم خورد شد و ت  یحرفش، جمله تو نیشوکه ا از

 رون؟ یب ره یم  شهیتنها پا م ی :ساعت سه صبح کمانینر

 . مارستانیب رمیم شمیپنج صبح پا م  ی من گاه-

 :االن پنج صبحه؟ مانینر

 کردم.  یاخم  ش،یشون یپ یبرابر خط رو  در
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 نشده که.  یزیچ-

 بشه؟ یزیحتما چ د ی:بامانینر

 بلند شد.   یصندل ی و از رو رها کرد  ی خال مهیآب ن  وانیل

 نکردم که زنگ بزنم.  دایپ ی اپن و گشتم کارت ی رو یآژانس. من هرچ   ه یخب حداقل زنگ بزن به -

 رو نداد. عاجزانه صداش زدم.  جوابم

 !مانینر-

 بشه.  هی تنب د یهر کار بدش با ی:آدم برامانینر

 من فردا امتحان دارم.  -

 چفت شده ام باز صداش زدم.  یدندون ها  نی. از برداویو حرصم و در م د یشن ی حرفم و نم انگار

 .مانینر-

 . و کَر بودن زده بود دن یآدم رسماً خودش و به نشن ن ی. اد یخودش کش ی مبل دراز و پتو رو  یبهت زده ام، رو  ٔ  افه یمقابل، ق در

 گم؟ یم ی دارم چ ی شنویم-

 برام. خوشمزه هم هس.  ی اریب یدرست کن   یقرمه سبز  هی هم خوبه. مثال به عنوان تنب ی :قرمه سبزمانینر

 ؟ یکن یکار و م  نیا یچرا دار -

 دهنم خفه کرد.  ی گفتن و تو مانیو باال آورد و نر دستش

 :شبت خوش مانینر

ساز   ه،ی توجه به بق ی که حرف حرف خودش بود و ب دم ید ی بچه پنج ساله  سرتِق و لجباز و م  ه ی.  دمید  ینم گه یو د مانینر

 ودم و پرت کرد و زمزمه وار گفتم: اپن خپشت  یصندل  ی زد. رو یخودش رو م 

 کنم؟  ی حاال من چه غلط-
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 .  د یسرم کوب یو باال آورد و آروم تو  دستش

 . گردونشیبرمون و با رمزش،بدزدن آخر دزده با چندتا تراول بهمون برمخاک تو سر جفتمون کنن که اگه کارت عا یعنی:ایپر

 سرم گذاشتم. ی و رو دستم

 ؟ ی زنیچرا م-

االن   ،یخوند ی خونه،دوکلمه درس م یرفت ی و با اسنپ م ی گرفتیبعد نت م یذاشتیدو تومن تو اون کارتت م  م؟دِ اگه :چرا نزنایپر

ده دفعه بهم تذکر داد   ییبرسونم. دکتر طباطبا ی بهت تقلب عه یضا نقدریزارت، ا  افه یق  دنیکه با د  یکردیسر جلسه هول نم نقدریا

 .  ستادیو آخر اومد باال سرمون ا

 منه؟   ریچه تقص االن همه -

 صورتش و پشت گوشش فرستاد.   یجلو  یموها

شماره آژانش بده   هی  نکه ین ابدو ده یشده دعوا هم کرده بعد رفته گرفته خواب داریشعوره که ب ی اون مردک ب ر ی:نه،همش تقصایپر

 به تو. 

 مان؟ینر-

 گه ی:آره دایپر

 اِاِاِاِ-

 دستش و به سمتم گرفت.  ی تو چنگال

 .یکنیازش دفاع م  نطور یبارم ا ه ی یکله اش و بکن  ی بار دوس دار ه ی؟خودتبا  ی: چند چند ایپر

 .  ارهیمن و در ب ی رو تلفظ کرد تا ادا "عه"یبه حالت بامزه ا  و

 از ساالد و به چنگ گرفت.  یدستم و داخل ظرف ساالد پاستا فرو کردم و کم ی تو چگنال

کرده بود و باعث شده بود تموم   رم یکه از صبح دامن گ  یتیانصبع نی . ارمیطرف کدوم حس رو بگ   د یحاال با دونستمینم خودمم 

  یصبح، چشم پوش  یاز همه ماجرا کرد یم حس که داشت وادارم  نیا اینزنم  ی و ساکت بمونم و حرف مارستان یطول راه اومدنم به ب

 کنم و بشم همون آدم سابق! 

 بش؟ یتو ج ره ذایو پول نقد م کنه یم یخال  هویکارتش و   رهیم شه یپا م یک  ی:ولایپر
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 .  یزنیمن هرچقدر هم با تو صحبت کنم آخر حرف خودت و م -

 ؟یریگ ی:حاال چند مایپر

 که خودم از قبل بلد بودم.  کممی. نیهم رام یکی. ی. دوتا سوال که تو رسوند دونمینم-

 .  یریگ ی:خوبه دوازده رو مایپر

 . دونمیم د یبع-

 .  ین استاد و تحمل ک ن ی:پس خودت و آماده کن دوباره اایپر

  یتوقف ایو که برداشتم،پر  لیروشن شد. موبا  لمیفرستادم و چنگال و به سمت دهنم بردم که صفحه موبا رونیو محکم ب  بازدمم

 خوردن ساالد انداخت. یبرا

 م؟یبر د ی:باایپر

 تکون دادم. ی اسم، سر دنید با

 . می نخورد تیزینه،هنوز و-

 جواب دادنش.   ایرد کردن تماس  یمردد بود برا  دستم

 با دهن پر گفت:  ایپر

 :خب جواب بده حداقل! ایپر

 مخمصه نجات داد.    نیتماس، من و از ا  یقطع

 تشک انداختم. ی برعکس رو لیو قطع کردم و موبا  لیزنگ موبا یصدا

  دفعه زنگ زد. ن یا ایپر لیدهنم فرستادم که موبا  یکه جواب بدم،چنگال و تو  کردیم بم یکه داشت ترغ یی رها شدن از فکرا یبرا

 اش و نگاه کرد.  صفحه 

 .  میخورد تیز یدفعه واقعاً و  نی.فکرکنم ازننیدارن زنگ م  نیی:پاشو، پاشو که بچه ها از پاایپر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "مانینر"
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انداختم و قاشق   زی م یو رو  ل یبار شماره اش و گرفتم.باز که جواب نداد،موبا نیسوم ی استکان چرخوندم و   برا یو آروم تو  قاشق

 .دمی کش رون یاستکان ب یو از تو 

 . وفتمی صبح م ادِی

 در طول راه...  شیدرهمش و سکوت طوالن افه یق 

 کرده بود پس!  قهر

 رفت.   ر یگ غامیپ  ی. تلفن خونه چند بوق خورد و رو دمیکامل سر کش  یری و بعد از لقمه پن یی چا وانیل

 مااااایدفتر پروفسور؟ کارت دار  یایم  یشیپا م ی:کفرهود

 گذاشتمش. نکی س  یبلند شدم و تو  یصندل ی لقمه اکتفا کردم و استکان و برداشتم و از رو  هی همون  به

 رو چه کرده بود؟  امتحانش

 و برداشتم.    ،کتمیدسته صندل   یو از رو   لیموبا ز یم ی برگردوندم و از رو خچالی  یو تو  ر یپن فقط 

 فم کرد.رنگ سرجام متوق د یسف  ٔ  کنار اُپن که رد شدم،حوله  از

 اپن قرارش داد. ی رو یبعد از خشک کردن موهاش،حوله رو تا کرده بود و با تشکر روز، ید

 ?چه کنم ن یچشمم باال آوردم. مونده بودم با ا ی دستم گرفتم و تا جلو یو تو  حوله 

 ! نیریش  حه یرا هیبار عطرش واضح تر شد... ن یآوردم. ا صورتم  یاراده حوله رو جلو  ی .بد یچیپ م ینیب ی تو ییبو

اپن   یدنش،رویبود و آخر درمانده از نفهم ده یباال پر ده یرو م ی چه گل یبو  نکهیرو از صورتم فاصله دادم و ابروم از فکر ا حوله 

 برگردوندمش. 

 .دمیپرس  یروز از خودش م هی د یشا

 

  ن یبودن. بعد با ا مان یواده نرز خانکه ا  یاز چند نفر ر یتر شد. چهره آدم ها برام ناآشنا بود غ ک یکنار مزار ها گذاشتم.صدا ها نزد از

 ! ؟یو زار   هی گر  یهمه صدا نیخانواده،ا  ن یا یطناز تو  یبگ یهمه غر

 رفتنِ طناز ناراحت بود؟  یبرا ایدن  نیا ی چند نفر تو مگه
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 ها، به مقصدشون برسن.   ونیش  نیبود، دعا کردم با ا یکه در اون حوال یمکتیم به سمت نبا راه کج کردن همزمان

 قرارش دادم و کنارش نشستم.    مکتین ی دستم جا به جا کردم و رو ی تو  گل و  دسته

متعلق به من    شترش یکه ب یی ماجرا رو تماشا کنم...ماجرا ن یتر شم و از دور،ا ک یمقابله با عموجان، نذاشت نزد ی نخواستن برا نیا

 بود. 

 . دمیو جلوتر کش  میروسر

 روز بدون طناز.   چهل روز گذشته بود؟...باور کردنش سخت بود،چهل واقعا

 و لمس قسمت سبز رنگ قطع کردم. الله بود.  فم یاز ک  دنشیکش  رون ی و ب  لمیزنگ موبا یصدا

 زم؟ یجانم عز-

 ؟ ییزهرا زم؟بهشتیعز یسالم،خوب: الله

 آره بهشت زهرام. -

ر کنار  مردونه اش گرفتم که با نشستن د ی کفش ها ی . چشم از روستادی. آروم مقابلم ادمیرو شن  ی کس یی قدم ها یصدا

 .ارمیامل باال بمزار،اجازه نداد سرم و ک

 . میرسونی من و مامان و بابا خودمون و م  گهید  قه ی . چند دقمی کرد  رید د ین؟ببخشییوقته اونجا  یلی:خالله

 د ی. هرچند نبادمیانداخت و دستش رو چند مرتبه به سنگ قبر زد و لبش آروم تکون خورد. پرهام و کنارش ند  نییو پا سرش 

 کرد؟ یم  یداشت باز  ی بار کنار چه کس نیا دونستمینم ی مراسم داشته باشم ول  ی از حضور پرهام تو یانتظار

  نیا ی برا ی لیدل یازش شد و نه حت  ی نه خبر ی ول  ارهیپرهام و به مهدکودک ب د یهم که هرچه منتظرش بودم تا شا روز ید

 بهم گفته بود.   ومدنشین

 نکردن.  ر ی. دمیاس رس  قهیخودم چند دق-

  ل یامشد، متهم شون کرد به ف ی احسان منطبق بود.م ی لیبا فام شی لیسنگ قبر!فام یرو  ٔ  اسم حک شده ی نشست رو نگاهم

 بودن.  

 :خب خداروشکر. فعال! الله

 بود.   دهیکه به دنبال خودش کش یتوجه به نگاه  یبرگردوندم. بلند شد و رفت،ب فی ک یو تو  ل یو قطع کرد.موبا تماس 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "مانینر"

هم چفت کردم و صاف   یدستم و دوباره تو  یاز جمع دور شد. انگشتا ی نفر از مهمون ها، دست دادم که با خداحافظ نیآخر با

 .ستادمیسرجام ا

 .  کردیزانوهاش نشسته بود و خشک به قبر خواهرش نگاه م یرو  از،ین

 شد؟  یدوا نم  هی ود که با گرداغ چقدر ب ن یپلک بزنه و سرش و برگردونه. ا نکه یا بدون

 برداشت. نیزم  یزهرا و از رو ف یزهرا کمک مامان کرد تا بلند بشه. فربد،ک 

 . نینمون نجایبهتر ا شه، یم ک یخانم،هوا داره تار ازی:نزهرا

 .  ادیبمونه. بذار هر وقت دلش آروم گرفت ب شتر یبخواد ب د ی:چهلم خواهرشه. شامامان

 ه.  خون  ن یبرگرد مانی:پس با نرزهرا

 روح!  ی که باز رو به رو شدم با همون نگاه ب  نمیتا واکنشش رو بب ازین  ی اراده برگشت رو یب نگاهم

 .نیماش  ی و برگشتم تو ستادمی سرش ا یباال ی کوتاه مدت

و روشن کردم.مانتوش و تکوند تا رد خاکِ روش و   نیبا بلند شدنش،ماش  قهی مزار خم شد و بعد از چند دق  یکه رو   د ینکش یطول

 ک کنه. پا

 کج کرد.  یصورتش بود که سرش و کم یمکث کرد. نور چراغ تو  نیماش  یبه سمتم اومد. جلو  آروم 

 شدم.   ادهیپ نیشد از ماش  ی که طوالن ستادنشیا

 ؟ ینیش  ینم-

 :پرهام؟ازین

 دنه؟ یاالن وقت سوال پرس -

 . پرسمیاالن سوال م ن ی. پس همسین ی کیتو   ریمن با مس ری:مسازین

 .  یسواالت و بپرس  ی تون ی ! پس مهیکیتو    ریسمن با م ر یمس ی ول-
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 مهدکودک؟  شیاوردین روز ی:دازین

 نشد.-

 ؟ ی:نگفته بود ازین

 ده؟ یجواب م لشمیخانم دکتر،مگه موبا-

 کردم. د یدکتر تاک ی اراده رو یب

 . نمونینشست ب سکوت

 ؟ ین یبش یایم-

 تا حاال بهت گفته؟  ی. کسیلجباز  یلی:خازین

 نه؟  ای ی ای. مایلیآره خ-

بودم. هم از سوال پبچ کردن امروزش و هم از کار   یاز دستش عصبان ،یمات موند و نگاهم کرد. حالش خوب نبود و از طرف  باز

 . روزش ید

 ؟یاینم-

و عقب   نینشستم و ماش  نیماش   یآن تو  ه یکرد که   میاز سر جاش تکون نخورد، اونقدر عصبان یمنتظرش شدم، وقت  هیثان چند 

 بردم. 

 . دمشید ی نم گه ید نیبغل ماش  نه ی آ یکه از تو  ی زمان یحت کردم،یرو حس م نگاهش

 

 .دمیکش   رونیازم فاصله گرفت و دستم و از دستش ب ی کم فربد،

 ؟ ی. خوبتشیپ ام ی:حواسم به مامان و زهرا بود نشد بفربد 

 ب بودم.  شد گفت خو  یم د یداشت،شایکه بعد از خروج از بهشت زهرا همراهم شده بود، دست از سرم بر م ی آشفتگ  ن یا اگه

 کرد.   ی م شتر یذهنم و ب ی آشوب تو نیچطور تاخونه برگشته، ا  نکهیا

 کجاس؟ نیخداروشکر.محمد حس-
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 . گردمیگفت برم ی لحظه کار داشت رفت خونه ول   هی هم  نی: محمد حسفربد 

 از؟ی:احسان،نزهرا

 ت کرد.  وم سفو آر شیانداخت و گره روسر می کنار ی به مرد ها ی نگاه میبود. ن ستاده یام ا یچند قدم در

 . ومدهین-

 کردن.   یدور   شتریهاش از هم ب پلک

 بود؟  ی و رفته خونه چون کسالت داشته. بهونش چ  س ین نجای:چرا؟عمو که ازهرا

 برگشته خونه.  نیمسئله محمد حس  نی:حتما بخاطره همفربد 

 .گشتیبر م د یزنگ زدن با مارستانیبهش از ب-

 . ومد ی:نوچ،چرا ن زهرا

 ن؟ ی؟محمدحسی:کفربد 

 .  گمیو م  ازی:نه،نازهر

 .شی نیب ی م نجا یا ادیحاال بعدا م-

 نجا؟یا ادی:مگه قراره بعداً بزهرا

که با سوال هاش برام    یکالفگ  نیاز چشمانم به عمق ا د یگونه ام ادامه دادم و نگاهش کردم تا شا  یاز پشت گردنم تا رو  دستم

 از دستش آروم گفتم:  ی ببره. عاص یساخته بود پ

 . دونمینم-

 شد.   فی:حزهرا

بود   ف یخونه ح نیا ی تو  ازینبودِ ن ی بار ک  ن یفکر کردم که آخر نی. به اومد یدادم که صدام کرد و به سمتم م  یو به مرد  حواسم

 .  خوردی که حاال زهرا افسوسش رو م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...ازین
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شکمم جمع کردم و چادر و روش درست قرار   یرد. پاهام و تو تون پشت سرم برخورد ککشوندم تا کمرم با س  ن یزم ی و رو  خودم

 دادم.  

و    رهیت ط یکه فارغ از مح ی شدم به سجاده ا رهیبود و خ ستادهیکه ا یدادم به دست  که یزانو گذاشتم و سرم و ت یدستم و رو  آرنج

 روشن شده بود.  د،یدو ی که از پنجره به داخل، م  ینمازخونه، با همون روزنه کم کیتار

 به خوب نبودن او و حالِ من  امروز فکر کردم، به

  یاضافه ا  کی برام رد کرده بودن و چند کش شیآزما ه ی  یکه برا ی بودن. به نامه ا دهیکه به اوج خودشون رس  ی اتفاقات بد  نیا به

 خوردم.   شیکه به پا

و    ییو تنها ی دلتنگ  ن یرفت. وسط ا ینم نییپا ی دَم چیو با ه که حاال نشسته بود ته گلوم  ی و سنگ  دنشون یچهار روز،به ند  نیا به

 . کردمیم  یها زندگ  نیکه تا قبلش داشتم با تموم ا  یمن  اوردمیداشتم کم م  یحوصلگ  یب

کردن    تینداشت و زمان،قصد اذ یدوساعت آف بودنم هم انگار تموم  نی به ساعتش انداختم. ا یو از کنارم برداشتم و نگاه لیموبا

 ! شیاهیس  نیکردنم با ا ر یو درگ ونم با فکر کردن رو داشت ا

زنگ   ی برا دمی شماره اش ،عقب کش دنیچند روز که بار هر بار د نیکردم. مثل ا  دایدو دستم پنهون و شماره اش پ  نیو ب لیموبا

نده، اونوقت چه   زنگ بزنم و لج کنه و جواب دمیترس   ینتونستم.گوشه لبم رو به دندون گرفتم. مردد بودم، م یزدن،مکث کردم ول 

 کردم؟ یم

فرستادم و تماس و قطع کردم. دلسرد   رونیو ب دم،بازدمم یکه نشن یو کنار زدم و شمارهش و گرفتم. چند بوق خورد،جواب  د یترد

گوشم   ی بمِ مردونه اش تو یبار صدا  ن یا یگوشم تاب خورد ول یاز جواب دادنش،دوباره شماره اش و گرفتم. باز چند بوق تو 

 .د یچیپ

 :بله؟ نامینر

 ...سکوت

 سالم. -

 :سالممانینر

 تصور کرد.   یشد ابهت چهره اش و از پشت گوش  یو م  یخشک بود و جد  لحنش

 حالش رو بپرسم که الل شدم.   خواستم
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 پرهام؟-

 ؟ یدار کارش ی:چمانینر

 باهاش حرف بزنم.  خوام یم-

 . سین نجای:امانینر

 باشم.  ده یکه تازه صداش و شن  نگارد،ایلرز ی محسوس مشکمم جمع کردم. دستام داشت به طور نا یتو  شتر یو ب پاهام

 کجاس پس؟ -

 زهراس. شی:پمانینر

 مشتم گرفتم.   ی چادرم و تو گوشه

 . نمشیبب خوام یم-

 . نشیبب ای:خب بمانینر

 کجا؟ -

 :خونه. مانینر

 مهدکودک؟  شیارینم-

 :نه مانینر

 اومد.  نیی صداش،آب دهنم و قورت دادم.ولوم صدام پا نیابهت ا از

 ! یزن یف مسرد حرچقدر -

 .  دنشینه او حرف زد و نه من. لب باز کرد و دلم و خوش کرد به د ی ا هیچندثان

 هشت. ا،ساعتی:فردا بمانینر
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دستم انداختم و عقب گر  قرارش دادم. پرده پنجره رو از    نیزم  یو رو دم یکش رون ی حرکت پاهاش، پرهام و از بغلم ب یصدا با

 کردم. 

 بود.  ر یکه با بند ساعت دست چپش،درگ ی که به اندازه شانه اش باز و دست ییا جاهابود ب ستادهیا میچند قدم در

و ته    د یسف راهنیپ ه ی چهره اش کنار رفته بود و با  ی شونینبود. پر یمشک  یبلند و لباس ها بایتقر ی ها ش یاز اون ر یخبر  گهید

 رو عوض کرد.   لشیاستا ش،کلیر

 سر به مبل اشاره کرد.  با

 . نی:بشاحسان

 ؟ یر یم ییاج-

 کرده بودم که باهاش حرف بزنم.   دایپ ،جرات ینرم شده بود،برخالف پشت گوش  شیصدا

 . میریم یی:جامانینر

 .  دنیباال دو ابروهام

 کجا؟ -

 لب باز کرد. زیم  یرو  م یخال وان یل دن یخم شد. با د ز یم ی توجه به حرفم،به سمت پارچ رو یب

 که!   ینخورد  یزی:چمانینر

 .  د یبود و سر کش خته یخودش ر یکه برا  ی تربش  وانی و ل ستادیا صاف

  ی کار ک دونستمیبود و نم د یشد. باند دور سرش جد  دش یجد  یها نیکردن با ماش  ی مبل نشست و دوباره مشغول باز ی پرهام،رو

 بود. 

 عوض کرده؟  ی پانسمان سر پرهام و ک-

 . کنمیبرگشت.ساعت دو شب، گفت خودم عوض م مارستانی:مامانم از بمانینر

 نکنه.  درد   دستش-

 س؟ ین ی.کاف هی چیاز چهل روزه که سرش باند پ شتریب گمی:ممانینر
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 باشه. ی کاف  گهیپزشکش. فکر کنم د شیببرمش پ د یبا_

 :خوبه.  مانینر

 برداشت. ز یم یو از رو   لشیو همراه با موبا نی ماش  چیقرار داد. پرهام و صدا زد و سوئ  ز یم ی و رو  وانیل

 ز؟ چند رو نیپرهام، بهونه نگرفت ا-

 م؟ ی. برمیآرومش کرد یبا بدبخت ی :بهونه گرفته ولمانینر

 جعبه بذاره.   یهاش و تو  نیپرهام کردم تا ماش  کمک

 کجا؟   ینگفت-

 . رونیب  میشام بر هی:مانینر

 تن پرهام و... یرون یب یلباس ها  دنیپوش  لی دل دم یهمف تازه

رو   نه یکردم.بلند که شدم، نگاهم افتاد به آ  رو پاش  اسپرتش ی پرهام و گرفتم و به سمت در رفتم. کفش ها ،دستیحرف  چیه یب

 نبود.   ی...کاش مشکدم یبه شالم کش یبه روم.دست 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...مانینر

 . دمیجعبه برداشتم و عقب کش ی و از تو ی بشقاب،رها کردم. دستمال ی و تو قاشق

 مشتم گرفتم.  یده رو تو مال مچاله ش کردم و دست  زیو تم  دهنم

دستش گرفت و با لبخند   ی پول تو فی و از ک ،حواسشیحسابدار شخوانیپ ی جلو ی . دخترد یرستوران خلوت چرخ ی تو نگاهم

 .دمیازش نفهم یچی لب گفت که ه ر یز  زیبرام بلند کرد چ یدست

 که  ازیافتاد سمت ن گاهش قرار دادم. نگاهم  هی تک یو دستم و رو  دمی کش  رونیو ب م یکنار یصندل

  د ینرس  ازیم زورش به ن نوشابه که پرها ه یسفارش  ی داد. چقدر کل کل کردن بودن با هم برا ی آب رو آروم به خورد پرهام م  وانیل

پرهام.   یو دوست داشتن ها  ازین ی توجه ها یخاله و خواهر زاده،کم بود برا  دمشون،نسبتید  ی. باهم که م رفتیو خوردن آب و پذ 

 کرد.   یعشق دو طرفه رو بهتر ادا م نیحق مطلب ا د ینسبت ها بود. مادر و فرزند...شا نیتر از اراف  یز یچ هی
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 برد.  کش یو از لب پرهام جدا کرد و قاشق و نزد  وانیل

که    یشدن به صورت رهیکشف کردن و خ ی کرده باشن برا دایرو پ یز یشدن. انگار چ زینگرفتن و ر  ی رد دستش رو در پ چشمام

 کرد.   یپرهام نگاه م  ایه غذا تمامِ مدت ب 

 . دهیپر پشت و کش یبا ابروها  ی مشک یموها

رنگ شده اش هم از همون فاصله واضح بود،نه    یبودمش و موها و الک ناخن ها دهیقبل د هق یکه تا چند دق ی دختر  برخالف

 و مرتب شده اش. ز یتم یداشت و نه ناخن ها یش،رنگ یموها

  دهیکه به واسطه ازدواج سبخان و طناز د  ی نبود. چند بار نیتمامش ا یگذاشت ول  د یرو عزادار بودنش با لشیدل د یشا

 . شیآال یبود.ساده و ب نطوریبودمش،هم

که ادعا    یشه. اون هم من یکاغذ نم بیجز چند تار مو و ابرو نص یزیچهره اش،چ دنیدر کش دمیفهم  یتر شد، وقت  ق یدق نگاهم

در حافظه ام   یی جا چیاه کنارم بود،هم کی از  ش یکه ب ی م،حاال رخساره دخترداشتم در بخاطر موندن چهره آدم ها در ذهن 

 نداشت. 

 امتحانت چطور بود؟ _

 تر.  ق یبار دق نینمش،ایچندساله ام خدشه دار شود،مصمم شدم که بب یکه ادعا انگار

 کرد.    یباز شیتکون داد و با غذا یسر

 بد.  ای:از نمره اش خبر ندارم که بگم خوب بود ازین

 گه؟ ید یشیس مپا_

 . کردیترم م   صیو حر کَند ینگاه کردنم دل از غذا نم ی بود،حاال برا یحوال  نیکردم،چشمانش هم  یکه هر بار سر بلند م  یاون

 . دوارمی:امازین

 دستم گرفتم.  ی نوشابه رو تو وانیل

 ذهنم مُردن که لب بستم.   یجمالت تو  یبودم گفت و گو رو ادامه بدم ول  بلد 

 . خوردی غذاش و م هش که با آرامشد ببو  رهیهنوز خ نگاهم

 ...بار دوم و سوم و  ی زدم.تمومش نکردم و ادامه دادم برا ز یم شهیو باال آوردم و آروم به ش  دستم
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 شد.  دهیکوب ز یم ی بار باال بردم و محکم تر از قبل رو نیچندم ی و برا وان یکردم.ل دایپ جرات

 .  دمیفهم  دم،ید  یکه به وضوح م  اهشیس  یمردمک چشماآن باال اومد و لرزش  ه یکه   یو از سر نیخورد.ا جا

 ؟ یکنیم کاری:چازین

 صورتش قاب گرفته بودن.   ی  رهیدا ی بلند که تو بایتقر  ی با مژه ها  دمیو د چشماش 

 .فرستاد  ی ا گهید ییکه چشماش و جا ن یجز ا دمینفهم یز ی.نگاهش رنگ باخت و چنمونیمکث افتاد ب هی

 ه بود. شد  معذب

 گه؟ ید  یبلد   یقرمه سبز_

 تعجب نگاهم کرد.  با

 :چطور؟ ازین

 بگو_

 .قطعا بلدم. کردم ی :چندساله تنها زندگازین

 که؟  ش یسوزون ینم_

 

 رو ادا کرد.  یا  "نه" دهیکش

 مونم یم یخوبه پس منتظر قرمه سبز_

 ؟ ی:کدوم قرمه سبز ازین

 اد؟ینم ادت ی ی بگ  یخوایم یعنی_

 تکون داد.    یبه عالمت منف یسر

 خواستم بخوابم،بهت گفته بودم.  یر مبل،وقتساعت سه صبح،کنا_

 .دنیباال پر ابروهاش 
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 گه؟ ید یکن یم ی شوخ ی:آها،آره،ولازین

 . میکامال جد _

 که به لحنم اضافه کرده بودم،پاک شد.  یت یمحو رو لبش،با جد  لبخند 

 هم بدهکار شدم پس!  ی زیچ ه ی:درس نخوندم،ازین

 ؟ یکنیم کاریچ_

 فرستاد.    رونیو ب نفسش

 .کنم یخونه. بعد از اون دو،سه روز درستش م ام یتونم ب ی. اصال نمکم یمارستان،کشیمن تا دو سه روز ب  . فقط :باشهازین

 پس پرهام؟_

  فرستم یرو م   گه ید  یکیاگه نه که  ارمشیبرگشتن،اگه تونستم از مهدکودک م  یبرا یول ارش ی:پرهام و که اول صبح با خودم بازین

 دنبالش. 

 ؟یدرستاو ف   قتی مثل اون روز که رف_

 . ارهیرو فرستاده بود تا پرهام و ب قش ی. آخر هم رفزدیداد و نه زنگ م   ی روز قبل از چهلم که افتادم،که  نه جواب تماس م ه ی ادی

 بودم از دستش. یعصبان چقدر

 بهم انداخت و آروم سرش و تکون داد.  ینگاه مین

 سبحان چطوره؟  ی:راستازین

 .رده نک یر ییبهش سر زدم.مثل قبله،تغ روز ید_

 .ادی:انشاهلل از کما زودتر در بازین

 انشاهلل._

_ 

باز   مه ین ی بالشت برداشتم و با چشم ها ی . پلک هام و به زور از هم باز کردم. سرم و از رود یچیخونه پ یکه تو   یزنگ  یصدا با

از  د شدم. قبل از خارج شدنم و پتو رو کنار زدم و بلن  دمیکش  یا ازهی. خمد یچیگوشم پ ی زنگ باز تو  ی به در انداختم. صدا ینگاه
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هم نداشت. سه   یتعجب ی بودم. جا دهیاز دوازده ساعت خواب ش یب . ساعت دوازده ظهر بود وانداختم  ی واری به ساعت د یاتاق،نگاه

 عواقب رو هم داشت.   ن ی،همیمتوال  کیروز کش

 .  دنیدر پشت در،چشمام تازه از خواب پر  ی دختر  ریتصو  دن یو زدم. با د فون ی آشفته ام بردم و دکمه آ  یموها یو ال به ال  دستم

 رو برداشتم.   یگوش 

 و بهم بفهمونه.   نیزهرا،اون هم پشت در خونم و باور نداشتم و خواستم خودش ا حضور

 و صاف کردم.  صدام

 ه؟ یک_

 :زهرام. در و باز کن.  زهرا

 !بی جبود...ع ب یآمدنش،برام عج  ن یرو سر جاش برگردوندم. ا  یرو فشار دادم و گوش  دکمه 

_ 

 

 ؟ ی:خوبزهرا

قرار دادم و   ز یم ی و رو  ینیو که برداشت.س   یو رو به روش گرفتم. استکان چا  یچا ی نیجواب نذاشتم و س  یو سوالش و ب لبخند 

 نشستن انتخاب کردم.   یرو برا یمبل کنار 

 . یخوش اومد _

 . یگشت  یبرم  د یزنگ زدن و با انمارستیگفته بود که از ب   مانی.البته نر ی ومد ی:روز مراسم هر چه منتظرت بودم نزهرا

 بهش بدم.  ی چه جواب دونستمیکه نم  ی و...نجاتم داده بود وسط مهلکه ا مان یبده نر ریخفرستادم. خدا  رون ی و آهسته ب  نفسم

 . امیاومد...مجبور شدم که ن ش یپ یمشکل هی...آره _

 هست. اد ی:حاال وقت ززهرا

 سمتم خم شد و آروم تر از قبل گفت:  به

 .یبه ما هم سر بزن م یشی...خوشحال مریبگ  ده یرفتار عمو جان و نا د  یسخته...ول نمود ی:مزهرا
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اون هم بخاطره   گفتم  ی نم یزیو در برابر طعنه هاش چ زد یو زجر آور بود اگه حرف م  کردمیسکوت م د یگرفتن با ده یناد یبرا

 زهرا.  

 . کنمیم یسع_

 رو برداشت.  یپاکت ن یزم ی شد و از رو خم

 بدم.  لیپاکت و بهت تحو نیاومدم ا ی .ولدمیکه حق م ی رده باش از اومدنم تعجب ک د ی.شارمیگ ینم  نیاز ا شتریب:وقتت و زهرا

 و به دستم داد.  پاکت

مامان خبر   اتیچقدر از اوضاع و روح  دونم ینم ی ها رو خودش به دستت برسونه ول ه یهد  نیدوست داشت ا ی لی:مامان خزهرا

که پشت سر هم بهونه    یو نوه ا  مارستانی.عروس از دست رفته  و پسر گوشه بسیخوب ن ادیو بدون احوالش ز ن یا ی...ول؟یدار

لباسا رو   نیا شاهللیبمونه تنت. ا اهیس  س،لباس یخوب ن گهی. د . چهلم گذشتباشه  وب که حالش خ  زارهیره،نمیگ یمامان و باباش و م

 . رونیب یل یل ی روح ی حالت ب ن یاز ا کم ی. تا یاریرو از تنت در م اهیرخت س  نی،ایپوش یم

 رو نداشتم.    ی ا ه یهد  ن یدستتون درد نکنه. راستش اصال انتظار همچ_

  ی و زهرا کم د یخند  ی و شرط و بلند بلند م د یق ی ب مانی. فقط نردمی د  یو م   مانیچهره اش،نر یتو  د یخند  ی م ی و وقت د یخند 

 تر و آروم تر...  نیمت

تولد   ه ی تولدمه.  گهیهفته د هی عوض شه.   شتریحال و هوات ب که نیا ی برا ...حاالیبهت که تعجب کن  دمی:من که گفتم حق مزهرا

حتما   یای. بخوبه  یلیجمع دخترونمون خ  ی شمع فوت کردن و تولد خوندن ول هی رستوران. در حد   ه یتو  رم یبگ  خوام یم  کیکوچ

 . ادیخوشت م

 .  امیحتما م_

 .مستادی و همزمان باهاش ا و بلند شد  و از کنارش برداشت  فش یک

 که!  ی و نخورد تییچا_

 :هم وقت رفتنه و هم سرد شده. زهرا

 دستم و کنار گذاشتم و به سمت استکان رفتم جلوم و گرفت.  ی تو پاکت

 کنم.  ی بذار عوضش م _
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 .  گه یوقت د  هی  ی. انشاهلل بمونه برا زم یعز خوادی:نمزهرا

 . د یام و بوس  شد و گونه خم

 پس.  نمتیبی:مزهرا

 

  شه یاز ش  یِروشن  چ یهوا،ه یکیتار  یبه پنجره خونه اش انداختم. تو  یعقب رفتم و  نگاه یم و چند قدمو فشار داد فون ی آ دکمه 

 .  دمید  یپنجره اش نم 

از   یخبر چیحاال ه ی تر ول ری د ی کم یکه خودش گفته بود اومده بودم حت یو گرفتم. همون ساعت  م یساعت مچ ی عقربه ها یپ

 خودش نشد.

 اال آورد.  ب و د،سرش ید م ید یکه نا ام پرهام

 شد؟ ی:چپرهام

 .س یفکر کنم عموت خونه ن _

 د. از بارون نبو ی شد که خبر ی م یساعت ک یو  ی ام و به تنه درخت دادم و سرم و باال بردم. هوا سرد بود و ابر هیتک

 . کنه  ی سرفه م یگه گاه دم ید ی م  یمخصوصا وقت کرد یحالِ پرهام دل آشوبم م ی هوا هم برا ی آلودگ نیا

 نرفته.   ادش یقرار و  نیشدم که ا  دواریام دم یدستم زنگ خورد.اسمش رو که د  یو ت لیموبا

 ؟ ییکجا_

 ؟ یی:جلو در خونه امانینر

 .اس  قهیآره،چند دق_

 سر کوچه ام.  گهید قه ی :دو دقمانینر

  ی ها که مورچه ی . دستم رو رها کرده بود و پشت به من،خم شد و رد خطدمیو تماس و قطع کرد. به سمت پرهام چرخ  گفت

 کنار درخت درست کرده بودن و گرفت.  

 . رنیخط راه م ه ی ی چه خوشکل دارن تو ی نیب یم_
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 ( برهیداره االن غذا م  نی.)اهوم،ابلهیداله االن غذا م  نیپرهام:اهوم،ا 

 رو برداشته بود،اشاره کرد.  ی کیرو که تکه برگه کوچ ی انگشت ،مورچه ا با

 .  ادی آره.حاال پاشو عموت داره م_

  مان ی. پرهام دستم و ول کرد و نردمیدر د  یو جلو   نشیکه ماش   شتریب ای  میکه گفته بود منتظر موند   یا قه یهمون دو دق دمینفهم

  د یکرد که جوابش رو دادم. پرهام و بغل کرد،لپش و بوس   یشد. با سر،سالم اده یپ نیاز ماش  مانی. نرو صداش زد و به سمتش رفت

 و با حرص گفت: 

 من!  یتپلو  ی :چطورمانینر

 .گذاشت ن یزم ی و جلو پام،رو پرهام

 ااایشد   ت یسرما اذ ؟تو ی:خوبمانینر

 نداره  ی رادینه،ا_

 ت.به پشت سرم انداخ ینگاه

 آخه؟   کین ک یپ یا یب یخواستی :اوه،مگه ممانینر

 سر دادم. یخنده ا شیشوخ از

 بدم.  لتیتحو ک یگفتم بذارم تو سبد کوچ  اوردم؟خبیدستم م ی دوتا ظرف و تو_

 و به سمتم گرفت.    ی ا گه ید د یو دسته کل در و زد  موت یو ر شلوارش در آورد   بیج ی ز توا و  ی د یکل  دسته

 . امیو پارک کنم م نیباال من ماش  نی:تو و پرهام برمانینر

 نگاهش کردم.  مات

 باال؟_

  داتیپ گهی صال دکه ا ومده ی خوشم ن یو فهم  یبگم.بر  راهیجا بد و ب  نیاگه بد مزه بود بتونم بهت هم گه،حداقل ی:آره دمانینر

 .کنمینم

 دستش.   یرو  د یقطره بارون صاف چک هی
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 بزنه.  بارون خوادی:بفرما. داره ممانینر

 و از دستش گرفتم.  د یخنده کل با

 از دست تو. _

____________ 

 .دمیکش  رونیو ب یرنگ  یکتابخونه،جلد قهوه ا  یکتاب ها نیب از

 .د یپشت سرم به گوش رس  صداش،از

 ؟ یکنیم کاری:چمانینر

 آشپزخونه شد. یتنه ام و به سمتش برگردوندم.راه مین

 بدون اجازه دست زدم.   د یببخش_

 ؟ یبرداشت ی:نه،راحت باش. حاال چه کتابمانینر

 .به جلدش انداختم  ینگاه

 است. نیاسمش هم کتابِ_

 بودم.   دهیاپن چ ی غذا و رو یشد،ظرف ها  یو نشست. تا او آماده م  د یپشت اپن و عقب کش  یصندل

 بخونش. ی. دوست دارهی:کتاب خوبمانینر

 بخرم.  د یکه با  ییکتابا ستیتو ل  ذارمیخوندش. اسمش و م  شه یکه نم نجا یا قهی تو چند دق یدوست که دارم ول _

 بهش ندارم. ببر خونه مطالعه اش کن.  یازی:نمانینر

 دستم ورق زدم.    یو تو  کتاب

 ؟ یغذا بخور یای:نمماینر

 جان  وِش. نمیمن و پرهام،غذامون و خورد _

اش بلند بود و   ه ی.پادمیرو به رو اش و عقب کش یاز خورش و خورد و صندل  ی دستم،به سمتش رفتم.قاشق  یهمون کتاب تو  با

 اپن قرار دارم.  ی کردم تا درست نشستم. کتاب و رو  یسع یکم
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 خوبه؟ _

 شد.  یم،لبخند یدرون تیزد به سوالم و رضا ید ییو تکون داد و مهر تا سرش 

 بود؟  ی .اسمش پیبهم داد  یدمنوش  هی روز بود   هی،ی:راستمانینر

 نیدمنوش دارچ_

 رفت.   ادمیازت بپرسم، خواستمی...مشه؟ی:آها آره. چطور درست ممانینر

 . غذات و بخور.  گمیراحته!حاال بهت م_

 بود.  ده یمبل آروم خواب  یشد که رو  یم  یا قه یبه سمت پرهام،چند دق برگشتم

 :شعر تومور و بخون. مانینر

 دم. کر نگاهش

 قشنگه؟_

زد که پشت پنجره   ی ا گهیرعد و برق جا خوردم. برگشتم به سمت پنجره،آسمون،رعد و برق د بی بلند و مه یصدا دنیشن از

 . دمیخونه پخش شد. به سمتش چرخ ط یمح ی تو  شتریبارون ب یروشن شد. صدا یکم

 قشنگه؟  ؟شعرش ی.نگفتید یچه بارون شد _

 عاشقه.   نی ا ینگ  ه یشعر مثل بق نیتو با خوندن ا دوارم یآخرش!ام تی ه. مخصوصا دو بمورد عالقه ام یاز شعر ها یکی:مانینر

 چطور مگه؟ _

  ر یجمع گفتن گ هی روز تو  ه ی خوندمش.  یلب م  ر یز یآخرش موند تو سرم،گه گاه تیشعر و خوندم. دو ب ن یبار که ا ن ی: اولمانینر

که   ی !درحاله؟ی مان،خبریزدن به شونه ام که آقا نرفتم،اومدن و بهشون گ   انیکه جر  ،بعد یکنیکه همش زمزمه اش م  یبه چ ی داد

 شعر فقط خوشم اومده.  هی از  گهید  یها  یلیمنم مثه خ

 .  د یظرف ها چرخ نیب نگاهش

 . سی:آب نمانینر

 .  ارمیرفته بود. االن م ادمی_
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 .  اوردمی:ممانینر

 بلند شدم.   ی صندل یرو  از

 . گهید ارمیم_

بارون و رعد و برق   یبرگردوندم. صدا خچالی  یو براش پر از آب کردم. پارچ و تو   یوان یو ل دمیکش  رونیب خچال ی ی و از تو پارچ

 ترس،لب باز کردم.    نیاز ا ییرها یترسناک... برا   یپشت سرش وحشتناک بود و کم یها

 عاشق!عشق خوبه که؟  گنیبهت م ی وقت یشیپس ناراحت م_

 

  ی پام و نم  یمطلق غرق شد. انگار که چشمام و بسته باشن،جلو  یاهی س  و بستم که چراغ ها خاموش شدن. خونه تو   خچالی در

 و به وجود آورده بودن.   ی رعب آور یفضا ی در پ ی پ یو رعد و برق ها  د یبار ی م د ی. بارون شد دمید

 و واج گفتم:  هاج

 برقا رفتن. _

 .و بزنم م یچراغ قوه گوش  نیکه معلومه. بذار ا  نطوری:امانینر

 .  دمی قدم هاش و شن یآشپزخونه و بعد صدا یها ک یسرام یرو  ی لصند  ییجا به جا یصدا

داد و به   رییو تغ   لیموبا  هی . صورتم و کج کردم که زاوصورتش خورد و بعد نور چراغش در چشم من فرو رفت  یتو  لش یموبا نور

 سمت سقف گرفت.  

 . ستادیا م یمتر ی چند سانت در

 خوبه؟  شی:عشق چمانینر

 آب و به دستش دادم.  وان ینشه. ل ی قبل ی گفت و گو  الیخیکه ب درکیمجابش م  ی زیچه چ دونمینم

 . کنهیحالت و خوب م_

 :االن حالت خوبه؟ مانینر

 کوتاه.   یمدت ی ها و بودن در کنارش برا دارید  نیجز هم خواستمی حالِ خوب،چه م ه یداشتن   یبرا



 اد یهزاران فر 

132 
 

 . سی...حالت اصال خوب ن ؟ینیب ی : ممانینر

 ستادم؟ یپس چرا االن رو به روت ا_

روشن ترش کرده بود و تازه داشتم رنگش رو   لیکه نور موبا یی. زل زدم به چشمانمیباال آوردم تا صورتش رو بهتر بب شتریو ب سرم

 . کردمیکشف م

 روز،مطمئنم...  ه ی  یشیم مونی:پشمانینر

 .  یا  لهیچشم ت نیکرد،ا جم ی چشمام هم پر رنگ شده بود و گ  ی ؟عسلیخاکستر ایبود  سبز

رحم   ی راحت ب ی تون  یشم. چون م  مون یپش ، یو ازم چهار روز دور کرد  می ها دار و ندار زندگکه تن  ی روز تونستم اون یم_

 نشدم،چون نتونستم. ی...ولیش 

بعد   ی و کوفتگ  ی خستگ  نیروزنامه،ا تر یت ه ی اول صبح بخاطره  یدعواها  ن ی. ایشیم  الیخیب ی نیو بب م یکردم زندگ ی :فکر ممانینر

  نیماسک، ا ه ی شلوغ با  ی رفتن به جاها نیمارستان،ایب  یسر نزدن هام به سبحان بخاطره شلوغ نی ا از چهار روز سر کار بودن،

و برامم   دنیبچه د  ه یکه من و با تو و با  دهیچیخبرش چندجا پ سیچند نفر که معلوم ن ی نگاه ها ریرستوران ز  یمعذب بودنت تو 

چون تا   د یدفترم خواب  یپرهام، تو  نیچند بار هم یدونی م ه شب. اصالتا دوازد ومدنم یو ن   رونیم به باز صبح رفتن  نی. استیمهم ن

 ... نایچهار، پنج صبح من کار داشتم؟...من عادت کردم به ا

  ی تو یاون پزشک یاز زندگ  ا یبه خانواده اش  زنهیسال چهارش خبر داره که هفته به هفته سر م دنتیرز ی که،از زندگ ی از آدم_

  ی گاه نکه یکه بخاطره ا ؟ یو دار  ی. انتظار چنهیب یبار خانواده اش و م  ه ی و پنج روز  ستیو هر ب  کنهی منطقه دور افتاده داره کار م

 شم؟... الیخ یب  ینیخونه رو بب  ی تون ینم

 اش چندبار زدم.  نهیدهنم و قورت دادم. به س  آب

  یازدواج کنه،از زندگ خواستیچون م رونی بابام رفتم ب ی ن و خوب بلدم. من از زندگرفت ی. ول ستمی و بلد ن ی !... فراموش مانینر_

برو   یو هر وقت خواست گه یدستِ کس د دم یپرهام و م یاگه بگ  ی ازدواج کنه. ول خواستیچون اونم م رونیمامانمم رفتم ب

 . دمیکار و انجام م  نینش،ایبب

خودم   شیاشتم پام و نگه ددادم. پره یکار و همون اول انجام م نیاون که هم گهید ی کی:اگه قرار بود پرهام و بدم دست مانینر

 .شید ی د یش،نمینیب ی که هر روز م نجور یپرهام،ا دونستمیچون م

 و کج کردم.  سرم

 ... یکنیم  تیاذ یدار  یبرو،اگه بگ  ی.اگه بگ یرو گفتم که بدون نایا_
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 .دمیفهم ی همه مردد بودن، نم نیاز ا ی ز یو چ  کردیم رییتغ نگاهش

 . نمتویشو...که نم ال یخی...فقط نگو ب رمیبخدا م_

. چشم هامون  د ی. سرفه هاش پشت سر هم بلند شد. سرمون هم زمان به سمت مبل چرخد یچیفضا پ یتو  ی ا نه یخس س  خس

 .د یبود و د  دهیکه پرهام روش خواب ی شد مبل یو م  ی کیعادت کرده بود به تار

 فاطمه زهرا،پرهام.  ای_

مبل انداخته بود و با دهن باز   نییجون به سمت پا ی ب . چشماش بسته بود و دستشدمیاپن گذاشت و من دو یو رو  وان یل مانینر

 . د یبلع ی هوا رو م

 کردم.    یزدم و صداش م   ی بار،دوبار،آروم م ه ی. زدم به صورتش،دمشیپاش نشستم و به سمت خودم کش نییپا

 . زمیپرهام،پرهام خاله،عز_

 هوا...  یگرفتن کم ی زد برا یداد و فقط زور م   یو نم جوابم

 شد.   روم بلند  از رو به مانینر

 کجاس؟...کجااس؟ شی:اسپرمانینر

 کمه.   شیاریده،هوش یجوابم و نم یول فمه ی تو ک_

 .کردمیدادم و صداش م  ی اش و ماساژ م نه یس  قفسه 

 بگو حداقل. یز یچ هی تکون بده،  سر هی صدام و  یشنو  یپرهام؟اگه م _

 و وارد دهنش کنم و فشارش بدم.    یکرد تا اسپر کم مان،کمیصورتش راه افتاده بود. نر ی بود که عرق رو م یاونقدر وخ اوضاعش

  یجون تر از قبل رو  ی . بدنش بد یلرزینم زدم،پلکشیصداش م گه ی. دبود  یعاد  ریهنوز همونطور غ دنش ینداشت. نفس کش یاثر

 دستم افتاد.  

 :پرهااام.مانینر

 شد.  هوش یب_

 زانو هام نشستم.   یدرازش کردم. رو   نیزم ی رو
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 انمارستیب میبر د یبا_

قفسه    یرو  یوقت  کردم   یو لرزش دستام و به وضوح حس م   دمیشن یخودم و م ی نفس ها یدستم و بهم گره زدم. صدا یانگشتا

 ".....دو..سه کی"ار دادم و آروم شمردم.... پشت سر هم فشاش نشست  نهیس 

و   ستی ب"...مهیزندگ  ییا دارانهت دهی دستم خواب ر یکه ز  یلبم و به دندون گرفتم و نذاشتم ذهنم ادامه بده که کس  ی  گوشه

 "یو نه،س  ستیهشت،ب

 تنفس دهان به دهان...  ی و باال و به سمت باال خم کردم و خم شدم برا شیشونیپ

 .کنارم نشست مانینر

 .مارستانیب مشیببر ای:بمانینر

 

 ردم.گوشش التماسش ک فرستادم.کنار   رونیاش...سرفه که کرد،بازدمم و ب نه یبلند کردم.دوباره فشار دادم به قفسه ش  سر

 ؟ یشنویصدام و م_

 شونه ام انداختم و پشت سرش رفتم.   ی شال افتاده و رو ی به سمت در رفت. گوشه  عی و به بغل گرفت و سر پرهام

 . ادیب ید یو از جا کل   د ی:دسته کلمانینر

نرفت. صداش زدم که داد   نگیرکبه سمت پا اطیح ی . تود یدو نییو انجامش دادم. منتظر آسانسور نموند و کل پله ها رو پا  گفت

 زد.  

 فقط   ای:تو بمانینر

 . مید یدو  یرو م  ادهیپ یو ما تو   د یبار یم  بارون

 نگاهم تمام به سمت دست افتاده  و  فکر

 "بمون گهیپرهام تو د "

_________________________ 

به راهرو   یکرد. نگاه یم  ی ط عی ن و سرخودش،سال  ماریتو فکر ب  یشلوغ تر از قبل شده بود و هر کس مارستانیاتاق و بستم.ب در

 .کردی م ی دستش باز  یتو  ق یانداخته بود وبا انگشتر عق نییو پا  مکت،سرش ین ی انداختم. رو



 اد یهزاران فر 

135 
 

آب و به سمتش    وانینشستم و ل  ،کنارش یصندل ه ی  یراهرو پر کردم و به سمتش رفتم. با فاصله  ی و از آبسردکن تو  یآب  وانیل

 گرفتم.  

 ؟ یخور یآب م_

 شد به انگشترش.   رهیاخت و دوباره خ ند ا ینگاه مین

 .  خورمی،نمی:مرس مانینر

 دستم گرفتم.   یو تو  یخال  وانیو ل دم یکش و سر آب

 بهش وصل کردن. اوضاعش خوبه خدا رو شکر.   ژنیکپسول اکس_

 انداختم.  یسطل زباله کنار  ی و تو  وانیل

 چقدر شلوغ شده.  مارستانیب  نید،ببیبارون بار هی_

 سته. قرمز بود و خکرد. چشماش  نگاهم

 بود؟  ید ی:بارون اس مانینر

 تکون دادم.   د ییبه نشونه تا یسر

 مرخصه؟  ی:کمانینر

 . میبود نجایشب تاحاال،ا ازده یداد.از    یپنج صبح نشون م  یکاینزد م،یمچ ساعت

 فردا._

  یم  مارستانیب ی که تو یینمناک بودنشون با سوز سرما ی نبودن ول سیتنم خ ی تو ی. لباس هاو بهم چسبوندم  دستام

 و برام ساخته بود.  ی بد  د،اوضاعیچیپ

 عوض کرده بود.   ی ک دمیکه نفهم ی کوتاهِ نمناک و شلوار نیآست شرت یت ه ی د؟بایکشیم یانداختم. او چ مان یبه نر ینگاه

 تو همون نمازخونه!  ی موند یس؟میسردت ن_

 .ارهیدست لباس ب ه یم  زنگ زدم قراره برا ارینتونستم تحمل کنم تو نمازخونه. به مه ادی:زمانینر

 و به سمتم برگردوند.  سرش 
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دفعه روشن   ن یا دمی. ترس میدر دفتر خراب شد،با زور روشنش کرد یجلو  نیبود که ماش  نیکردن امروزم بخاطره ا ر ی:دمانینر 

ن که خودم و  . مشد  س یتو و پرهام هم خ  ی. شرمنده،لباسام یریبگ  یتا تاکس  میبر  ادهیمجبور شدم پ گه یبره. د ینشه و وقتمون الک

 ؟ی ...تو سرما نخور گهید ی سرما خوردگ ه ی  یم براآماده کرد

 زدم.  ی کم رنگ  لبخند 

 .  دنینم ی مرخص ی ول رمی بگ  ی!خواستم مرخصکیکش  ی برم برا گه یسه ساعت د د ی.فقط من باخورمینه،سرما نم_

 .خودم هستم.:تو برو سرکارت مانینر

 ؟ یشینم تیاذ_

 :نه نه،برو احسان

 .  فهیک  ی پولم و کارتمم تو فینده. کجامو خونت فم ی فقط ک_

 که بهش داده بودم و بهم برگردوند.   ید یشلوارش،دسته کل بیج یتو  از

 برو.  یبا تاکس  ی. راستداریو بده دست سرا د یو بردار،آخرم دست کل لتی:برو خونه وسامانینر

 شد.زنگ بزن.  یباشه.خبر_

 .تکون داد و بلند شدم یسر

_________________________ 

 حال،چشماش و باز کرد.  یتخت خواب گذاشتم. ب ی آوردم و رو  نییدستام پا  یو از رو  پرهام

 ارم؟یبرات ب یخور ینم یزیچ_

 تکون داد و صورتش و برگردوند.   ی و به عالمت منف سرش 

 بخواب.  ریخب بگ _

 رفتم.  رون یو روش درست کردم و از اتاق ب پتو

 .  کردیم  سقف نگاه مبل و به  ی و پرت کرده بود رو ار،خودش یمه

 ؟ یخوریم یزیچ_
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شش به دستم رسونده   کینزد یبود و خودش،ساعتا یمهد  شرتیسو  نیو از تنم در آوردمش. ا دمیکش نییو پا  شرتیسو پیز

 . بودش 

 .  خورمی:آره م اریمه

اهم به سمت  دراز کردم،که نگ  خچالی در   رهیآشپزخونه قرار دادم. دستم به سمت دستگ  ی تو یصندل ی دستم و رو ی تو لباس 

 در رفت.  ی روکاغذ 

گفت   شد ی. به هرحال،مم ی سوز سرما نشده بود نیاز کجا متوجه ا دونمیاز اتاقا باز بود. نم ی کیپنجره  دمیاومدم خونه،چک کردم د"

 ه. باز بودن پنجره باعث شد که حال پرهام بد بش نیا

  ی کشو  یو گذاشتمشون تو دمیچهار راه باالتر خر ه یخرم. افتاد که برات چند بسته دمنوش ب ادم ی رون یخونه که زدم ب ،ازیراست

 .هستم  یاگه کمک خواست ینداره ول  یاستفاده هم روش نوشته،ساده اس،کار قهی.طرنت یاول کاب

 "یداشته باش   یخوب  روز

 ...رش یلبخند ز ه یم با نقطه گذاشته بود کنار ه نشم،دوتاییپا

 

  نکه یاز رفتن،از ا زد ی. حرف مزدیم ،حرفیدلهره ا  چیه ی پروا و ب یبود و ب ستادهیهمون لحظه که رو به روام ا شب،یاومد،د ادمی

 مقدمه ازش بخوام که بره.  یلب باز کنم و ب 

 رو خواسته بود...  یخواهش چه

 فرستادم.    رونیشد و همزمان نفسم ب دهیاز دستم کش برگه 

 .د یکش رون یش و از برگه بتو کاغذ و گرفته بودن. سر  یجمله ها یبرگشتم. چشماش،پ اریسمت مه به

 خونت و داره؟  د یمگه کل ازی:ناریمه

 و ببره. فش یو دادم دستش.اومد ک د یکل  مارستانیصبح تو ب_

 تر نگام کرد.  قی و دق د یابروش باال پر یتا  هی

 کرد؟  یکار م  ی چ نجای ا فشی:کاریمه

 پرهام و آورده بود.  شبید_
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 کرد و با دست به کنار هلم داد.   یمکث

 برا خوردن.  شهی م دایخچال،پی  یتو  ی زیچ نمیکنار بب ایخب.ب یلی:خاریمه

 فرو برد.  خچالی ی و روش نشستم. سرش و تو   دمیکش  رونیو ب ز یم یکنار رفتم. صندل خچال ی ی جلو از

 نباشه.  ه؟موندهیک  ی؟برا ی:قرمه سبزاریمه

 . شبهید یبرا_

 برگردوند و موشکافانه بهم چشم دوخت.   سر

 :مامانت فرستاد؟ اریمه

 داستان. ه ی ح یتوض ی حوصله بودم برا یبود و من ب ادینگاهش کردم. سوال هاش ز ینالطو

 گاهش...  هیو بست و در شد،تک  خچالی در

 هوا تاب داد.  یکرد و دستش و تو   زیر چشم

 ؟یکن یم کاریچ ی دار  قای:دقاریمه

 از حد کالفه ام،سردرگمم  ش یب نکه ی. فقط از خودم خبر داشتم... از ادونستمینم

 . فهممینم گه ید نکه یا از

 .فهمم  ینم گه یبار خودم و د نیحداقل ا 

____________________________________ 

 "ازین"

 پرهام بلند شد.   یکردم که صداو خاموش   ون یزیتلو

 بووود.  ی:باب اسبَنجپرهام

 .  مبل، برداشتم  نییپرهام و از پا یو جوراب ها ن یزم ی افتاده رو کاله 

  ادیکه عموت ب  ی زود تر آماده ش  د یو بخور که با ت ی. پس ماکارونکنهینه کارتون تماشا م زنه ینه حرف م ی سموقع غذا خوردن ک_

 .  دهیفرصت نم  گهید
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 ادامه دادم.  تیها رو باال گرفتم و با جد  جوراب

 پرهام خان؟  نجایا ی گفته جوراب هات و پرت کن یک_

 دهنش هل داد.    یو تو  ی ماکارون  نوزی آو  ی و با دستش رشته ها د یخند  یو باال آورد. نمک سرش 

 .مانی:عمو نرپرهام

 ؟ یجمع نکن گهیوسط خونه و د  یگفته لباسات و بنداز مانتیعمو نر_

 ( اونجا...لباساش افتادن... رمی)م لم یهر وقت م ی :نه...ولمپرها

 کجا؟_

 :لو مبل)رو مبل( پرهام

 ؟ یکنیتو جمع م کنه یخب اون بعدش جمع م_

 کرده بود.    یپارکت خال ی و پفک درونش بود،رو پسیر چه چچپ کرده بود و ه  . کاسه رو نشستم  نیزم ی رو

 . کنهی جمع م  الدی:نه...عمو مپرهام

 .  د یو باز خند   گفت

 "نیدو نفرتون لنگه هم"غر زدم کردم یو برداشت و همونجور که جمع م کاسه

  ی ها رو جمع کرده بودم ول پسیاز پفک و چ ی رو به رو قرار دادم. کم زیم  ی مبل نشستم و کاسه و رو  ی و رو دمیکش  یق یعم نفس

 ام و کامل به مبل دادم.  هی. تکجارو داشت ه یبه  ازیهنوز ن

 وم نشد پرهام؟ غذات تم_

 .  د یآشپزخونه کش ک یسرام یو رو  شیصندل

 :تموم.  پرهام

کتاب و    نیچطور خوندن ا. دمیکش رون یو ب  ی و برداشتم. کتاب ف ی. خم شدم و کدر راس نگاهم قرار گرفت   فمی برگردوندم و ک سر

 رفته بود؟  ادمیچند روز  نیا ی تو
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که وقت ثبت کردن نام شعر ها در ذهنم و نداشته   ع یزدم...نه اونقدر آروم که مهلت خوندن به خودم بدم و نه اونقدر سر  ورقش

 باشم. 

 صفحات کتاب فاصله انداخت.  نیب  یدفتر   یتا شده   ی برگه  یصفحه موندم وقت ه ی ی رو

  هی . بازش که کردم،مقابلم داد یم  یکهنگ  ی گذشته که بو  کتاب،اونقدر ی ... معلوم بود از زمان موندنش در الدمیکش رون یو ب کاغذ 

 .شعر قرار گرفت 

 ست؟ ین گریباشد که د  یشده هرگز دلت مال کس"

 ست؟ ین گریباشد که د یسخت دنبالِ کس نگاهت

 

 ی ابر  یکافه   ک یاتفاق افتاده در  تیبرا

 ست؟ ین گریباشد که د یال کسفنجان تو ف  ته

 

 که   یوقت وار ید  ی ه یبا سا ی و بش کرده ا خوش 

 ست؟ین گر یباشد که د ی احوال کس ی ایجو دلت

" 

 ! ،دستامیازی:نپرهام

 داد.  یو منگ،سرم و باال گرفتم.دو دستش رو به سمتم گرفته بود و کفِ چربش و نشونم م جیگ

 ش رو گرفتم. .بلند شدم و دستمبل برگردوندمش  یو تا کردم و با کتاب و رو کاغذ 

 مبل!    یکیبود...در نزد ی ا گهید ی جا ذهنم

 دستت و بشورم.   میبر ایب_

 

 . رستوران نگه داشت  یجلو
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 که زهرا گفته بود.   یاز رستوران نمی:امانینر

 رسوند و گفت.   یدو صندل  نیزده خودش و ب جانیو باز کردم. پرهام ه  فمیک  پیبه سر درش انداختم و ز ینگاه

 ... خیس  خی..نه نه.ش خیگرفتم.نگاه...س  ادی:هامرپ

 بر زبونش انداخته بود و درست ادا کنه.   مانی که نر"یگریج خیس  شیش "رو کرد تا بتواند  شیسع تمام

 با دست عقب هلش داد.   مانینر

 . ینگرفت ادیکن.هنوز  نیتمر  شتر ی:برو بچه،برو بمانینر

 رفتم.  و به سمتش گ دم یکش رونی و ب  یزدم و کاغذ   یلبخند 

 کردم.   داش یتا بخونمش،پکه برده بودم   یکتاب  یتوئه...ال به ال یبرا نیا_

 و ازدستم گرفت و بازش کرد.  کاغذ 

 . گهید  کرد یم کار یاون کتاب چ یشعره... ال  نی:آها امانینر

 "سمانه"گوشه برگه که نوشته بود قا یبرگه رفت. دق نییاراده به پا یب چشمام

 کتش قرارش داد.   ب یج یه رو تا زد و تو بهم انداخت. برگ ینگاه مین

 چکش کنم.  د یبا یاگه خواستم کتاب بدم به کس ی :دفعه بعد مانینر

 . د یخند  ی و پشت سرش،مصنوع  گفت

 من برم. _

 و بستم. پرهام،صورتش و کج کرد و جلوتر اومد.  ف یک پیز

 ام؟ ی:من نپرهام

 .دمیگونه اش کش ی و رو دستم

 .باشه؟ رونیروز ببرمت ب هی که  م د یقول م ی ول  یایب شه ینه جانم!نم_

 :باته)باشه( پرهام
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 فرستاد.   نییو پا نیماش   شهیشدم. در و بستم که ش  اده یپ ،یپام برداشتم و با خداحافظ نییپام و جعبه کادو و از پا ی و از رو فم یک

 خم شدم به سمتش و او به سمت من  من

 بله؟ _

  یتو اون آدم کنجکاوه نباش  دوارم ی. من او آدمم و امستیخوب ن  شهیهم هم ی ... کنجکاوستیقشنگ ن شه یآدما هم ی:زندگمانینر

 .دونمشیکه شعر توش نوشته شده،همونطور که من م   یبرگه بدون ه یکاغذ و فقط    نیو ا

 و باال فرستاد.   نیماش  شهیتکون دادم و ش  ی زدم. دست ی زد و در جوابش، به زور لبخند محو  یلبخند 

_______________________ 

 ن؟یانومخ زایشما ن_

  انیوقت،حواسمون پرت پا ی و  وقت و ب د یکش ی آخرش رو م یکردم و فرستادم. ترم داشت نفس ها پیتا  ایپر یبرا  یا"باشه"

 وسط جشن تولد.    یشد.حت ینامه م 

 منتظرش رو بهم دوخته بود.  ی،چشمای. خانمو باال آوردم  سرم

 بله خودم هستم. _

 ام بلند شدم.  جز ا د،یزد. دستش و به سمتم که کش  یلبخند 

 .  نمت یب یخوشحالم که م  یلی.دوست زهرا.خلدامی:من لدای

 فشار دادم.   یبه روش زدم و دستش و کم یلبخند 

 .  نطوریمنم هم_

 و نشست.   د یکش رو یو ب م ییرو به رو یصندل

 .  شتیپ امینشد ب  یبودمت.فقط انگار بدحال بود  ده یمراسم د ی شناسمت. آخه تو ی :تعجب نکن که ملدای

 که بهم وارد شد و حالِ بِد بعدش... یگفت. اون شوک بد  یروز مراسم ختم و م  یماجرا

 ناخوش احوال بودم.   کم یآره _

 برگشت.  ز یم ی همزمان سرمون به سمت ابتدا ق یتشو یصدا با
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 و به صورتش بزنه، مقاومت کنه.   یف شادبر خواستیکه م  یدر برابر دوست کردیم یو سع د یخند  ی م زهرا

به واسطه بودن خونه   ی. ولگهید ی جا هی  م یاز محله شون و بر شمیمجبور م رستانی. دوران دب میبود ی را هم کالس و زه :من لدای

 . زدمیبه زهرا سر م شی خاله ام تو اون محله،کم و ب 

 سمتش سر برگردوندم.  به

 بهم بخوره.  تونیرفتنه نشد دوست نیخوبه،ا_

  شتریب  یزمان ی دوست نی. هرچند،اامیاگه اون سر شهر هم خونمون بود،پاشم ب ی حت :آره. البته زهرا ارزشش و داره که بخاطرش لدای

 از پسرخاله هام شدم...هومن...  یکیکرد که زن   دایادامه پ

 مبارک باشه. _

 :ممنونم.لدای

 ادامه داد.   لدای و صدا زد، ز ی. زهرا که همه افراد دور مد یکش  یق یعم نفس

البته   میباهم در ارتباط باش  شتر یب شمیم  ن،خوشحالی...بخاطره همدونمینم لشمی.دلدوست داشتم باهات صحبت کنم یلی:خلدای

 .یاگه تو دوست داشته باش 

 .چرا که نه؟حتما.نیشما محبت دار_

 ؟ یشماره ات و بهم بد  یکنی:پس لطف ملدای

  هی بار بق ن ین دادم که ابه نشونه باشه تکو  یشد از لحنش برداشت کرد. سر ی بود که م ی. فقط مهربونومد یبنظر نم یبد   آدم

 آهنگ تولدت مبارک و خوندن.

 

 . دمش یدستم گرفتم و بوس   یرو تو  دستش

  که از کادوت خوشت اومده باشه. . انشاهللخوام ی آرزو ها رو برات م نی. از خدا بهترگمیم ک یبازم تبر_

 .پول خوشکلتم به دلم نشست فی.اون کیکه اومد  ی خوشحالم کرد یل ی. خزمی:ممنونم عززهرا

 زهرا گذاشت. یشونه   یکنارمون ظاهر شد. دستش و رو  لدای



 اد یهزاران فر 

144 
 

 همه رفتن.   گهی من برم د ؟ یندار ی:کارلدای

 :نه قربونت برم دستت درد نکنه.  زهرا

 اطرافش نبود.  اق یاز اون شوق و اشت ی خبر گهیدوازده نفره خلوت شده بود و د زیبرداشتم. م ز یم ی و از رو فم یک

 .  دمیو از پشت سرم شن لدای یصدا

 م؟ ی جان،با هم بر ازی:نلدای

 سمتش برگشتم.   به

 .  گردمی با اسنپ بر م زم، یعز یمرس _

 خوبه ها!  یل یم ماهم،خخان لدای نی:ازهرا

 . کردیما،با لبخند نگاهمون م نیانداختم که در فاصله ب لدایبه  ینگاه مین

 .مراسم آشنا شدم باهاشون  یبله تو_

 .حواله ام کرد  یچشمک زهرا

 سم بهتون بود. وا:حزهرا

اراده قدم   ینشسته بودن و ب  ازدهی م،روز ی ساعت مچ  یازشون دور شدم. عقربه ها یدستم گرفتم و با خداحافظ ی و تو  فمیک بند 

  خوردیجلو ببرم. چقدر حرص م ینامه رو کم انیداده بودم که امشب،پا  ا،قولینداشتم و به پر کی.فردا رو کشهام و بلندتر برداشتم 

 من!  ی نامه  انیپا ی به پا

 --------------------------------------- 

 گوشم...   ی تو لیمکرر موبا  یسقف خونه مقابلم بود و صدا ید یزنگ،چشم باز کردم.سف نیاول اب

 .  ومد یم د،بخاطرمیتاب ی که از پنجره با داخل م ی د یپلک هام بسته شدن،فقط نور خورش  یک  ومد ین ادمی

 من.  دنیداد بر کم خواب  ید و گواه م و لپ تاب هنوز روشن بو دمیچرخ

 برداشتم. زیم  یو از رو   لیموبا 

 کردم و جواب دادم.  ینشستم. سرفه ا  دم،سرجامیصفحه د ی و که رو مانینر اسم



 اد یهزاران فر 

145 
 

 بله؟ _

 ؟ یی:کجامانینر

 خونه ام. _

 ع ی جلو در خونه...سر ای:بمانینر

در ساختمون،پارک    یهمون لحظه  جلو   نشیزدم،ماش  مبل بلند شدم. پرده رو کنار   یلحنش،دستپاچه ام کرد. از رو   یشتابزدگ

 شد.

 و رها کردم و به سمت اتاق رفتم.   پرده

 .  شمیشده؟دارم نگران م یزیچ_

 .شتیپرهام و بذارم پ  خوام ی م وفتاده،فقط ی ن یجلو در...اتفاق بد  ای:نترس بمانینر

 فتاب وسط آسمون بود. نه حاال که آ  یول  اره یبود شب پرهام و ب قرار

 نشده.     یز یچ گفتیم یوقت   ینداشتم وقت رفتنش یجز پذ  ی اصال راه رم یکردم،حرفش و بپذ  یفرستادم و سع  ردن یبو   نفسم

 باشه.اومدم._

 . دمیدو نییتخت خواب چنگ زدم و به سمت در رفتم.پله ها رو پا ی و عوض کردم و شال و از رو لباسم

 و درست کردم و جلو رفتم.  گوشه شالم  و دور زد. نیدر و که باز کردم، پرهام و بغل کرده بود و ماش  

 و به دستم داد.   پرهام

 اومده. شیپ ی کار ه ی. ارمی:پرهام و مجبور شدم زودتر بمانینر

 شده؟  یچ  یبگ  یخواینم_

 . دمی.خبرش و بهت ممارستانیسر برم تا ب هی د ی:بامانینر

 سبحان افتاده؟  یبرا  یاتفاق_

 به سمتم برگشت.   پرهام
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 :بابا شبحان؟پرهام

 . گهیرو داره م  گه یسبحان د ه ی... زم یعزه ن_

 برگشت.   نشیسمت ماش  به

 .  امی:نه مامان زنگ زد برم بهش سر بزنم. ممانینر

 کردم؟ ی تماس و باور م ه ی  یهمه عجله برا نیرفتن. ا نیشد و چشمانم،دنبال ماش  نیماش  سوار

 

 انداختم. ی کنارم م  یبه کاغذ ها یو نگاه  گرفتمیبار،چشم از صفحه لپ تاب م هی  یا  هیثان چند 

 گذاشت و سرش و روشون قرار داد.   زیم  یتپلش و رو  یمبل نشست. دستا نییکنارم،پا پرهام،آروم 

 ؟یازی:نپرهام

 .ی نیبذارم بب گهیکارتون د ه ی ی خوایره؟م یات سر م زم؟حوصله یجانم عز_

 ( یکنی)م؟ی تونیم  ی:نه...بالم نقاش پرهام

 و رنگ بزن.    یرنگ کن  د یگفت با تیکتابت و که مرب ی تو یها یار،نقاش ی برو کتابت و بکارم تموم شه. تو فعال زم،بذاریآره عز_

 ؟ یتونیم یپ  یبالم نقاش  ی:باشه...ولپرهام

 . یو که تو بخوا یکنم؟هرچیم ی و نقاش  یبرات چ_

 صورتم آورد. ی و سرش و جلو د یذوق خودش و جلوتر کش با

 ( ی)بکشی:مثال مامان طناز و بابا سبحان و بتشپرهام

  یگرفت،از من چ ی ام م گه،خندهی از سمت د سوخت و ی دلم به حالش م ی موند. نگاهش کردم. از طرف بورد یک ی رو دستم

 خواسته بود.  

.حاال هم پاش و برو  میکنیباهم رنگشون م ی .بعد دونفرکشمیم  کشم،درختی. خونه مستمین یکه در اون حد حرفه ا   زم،منینه عز_

 . اریکتابت و ب

 ان؟ یم  یمامان و بابا ک ی( ول رم ی)ملم یم:باشه،من پرهام
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 شروع شده بود.  شیشگ یهم یامروز و مهدکودک نرفته بود و پرسش ها  ه ی باز

 جواب دادن.   یبرا  فرستمیو من هر دفعه طفره م د یپرس  یم  او،سوال

 .گمیم ار،بهتیتو برو کتابت و ب_

 د. موش ش و خا م،روشنی. صفحه گوش د یبلند شد و به سمت اتاقم دو ،یحرف  جیه یب

 زدم و صدام و باال بردم.  امش،لبخند یتاده بود. با خواندن پفرس  امیاز چندساعت تازه پ مان،بعد ینر

 پرهام،بابا برگشت._

______________________ 

 اومدم. مرد،از پشت سر صدام زد. به سمتش برگشتم.  رون یب ماریاتاق ب از

 بله؟ _

 دارم. ارک  ییبرم جا د یمن با شه؟یداداشم مرخص م ی:ک مرد

و من هر بار جوابش رو دادم و   د یپرس   یرو م نیش رسوند. چند بار بود پشت سر هم همام و به اوج خود یسوال،کالفگ  نیا با

 انگار نه انگار!

  ی و درک د یفهم  یبرادرش رو نم ی از درد ها ی زی چ چیکردم،هیفکر م یوقت  کردیم شتریو ب   میهم کالفگ  شیها"کار دارم ییجا"نیا

 نداشت. شیماریاز ب

 لحنم و پنهون کنم.   ی تو یکردم،آشفتگ  یسع

 . شنینداشت،مرخص م یاشون مشکل حاد  هی شه.اگه کل یآماده و بررس   شاتشیآزما نیآقا،اجازه بد _

 آوردمش. رونیروپوشم ب بیج  یزنگ خورد و از تو  لمیموبا

 من برم؟  س ین ی اگه سوال_

 :نه،دستتون درد نکنه. مرد

 سوال. نیاز پرسش ا اشه و دست بکشه بار قانع شده ب ن یکردم ا دعا

 جانم؟_
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 .  دمینشن ییصدا

 الو؟_

 مکث گفت:  با

 ؟ی:خوبمانینر

 . یدادم جواب نداد امیتاحاال؟چندبار بهت پ روز یازت نشد از د ی؟خبریآره خداروشکر... تو خوب _

 سبحان بودم.   ی.دور کارایسراغ گوش  ام ی:تازه وقت کردم بمانینر

 هام پدرم و درآورده. ال پرتاحا  روزیش؟از دخوبه حال_

 . حالش چقدر خوب بود.د یچیگوشم پ ی خنده اش تو یصدا

 ؟ یتا شهرباز  یپرهام و ببر ی تون ی چطوره؟م کتیهفته کش نین،ای:ببمانینر

 .  یشهرباز برمشیشبم...باشه فردا م کیامروز کش_

  کنن یو ببره؟ چون به بچه ها فکر م اد،پرهامیب ی مهد  بگم  یتون یخونه. اگه نم مشیاریو گرم کن تا سبحان و ب کم،سرش ی:مانینر

 . ذارمیم یمهد  شیمن پ شهیپرهام و هم

 .نیراحت کارتون و انجام بد  الیتونم،شما با خ ی نه،م_

 ؟ یندار ی:دستت درد نکنه. کارمانینر

 .  یداشته باش   ینه...شب خوب_

 .فعال نطوریهم هم :تومانینر

 

و مجبور شدم حصار   خورد ی. باد آروم به بادکنک ها مدستش و بخوره  یتا پشمک تو ها رو از دستش گرفتم و اجازه دادم  بادکنک

 دستم و دور ربانشون،محکم تر کنم.  یانگشتا

 . رتیدل درد بگ  ،شبیهمه پشمک ها رو نخور_
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  ینم داشتن پشمک  یبرا  یپافشار نقدری. اگه ادهنش چپوند  ی کرد و تو دستش جدا  یو آروم تکون داد و باز از پشمک تو  سرش 

  ریاالنه که دلگ  کردمیفکر م ی تونستم کنم وقت  ینم ی اش و حس کنه.کار ذاشتم،مزه یهاش نبود،عمرا م ی ری بهونه گ ن یکرد و ا

 . ره یبشه و قهر کنه و باز بهونه پدر و مادرش و بگ 

 بود و پنهون کردم.   دایکه از گوشش پ یو همون قسمت کم   دمیتر کش نییکالهش و گرفتم و پا ی. لبه ها ستادمیا اچهیدر  کنار

 "؟ییکجا"...کردیم ییخودنما لیصفحه موبا ی امش،روی. پدمیکش  رونی پالتوم ب بیو از تو ج  لمیموبا

 و فرستادم.    "؟ی ایم ی اچه،کیکنار در"کردم پیتا براش 

 . ومد یکش م  یادیداشت ز دنشیرسه!دو روز ند و کاش زودتر ب  اد یبود ب قرار

 نشوندنش و کنارش نشستم. ی کنار مکتین  یپرهام و گرفتم و رو  دست

 حرف گوش کردنش.  ن یزدم به ا ی از پشمک خورد و چوبش و به دستم داد.لبخند  یکم

 دورت بگردم.  یاله_

 سطل بندازم که ذوقش سر جام نشوندم.  یشدم تا پشمک و تو  زیخ م یجام ن از

 ( یسوار قیقا م ی)بریسوال قیقا می:بلپرهام

 بود.   اچه یدر ی وت  یرنگ  یرنگ  ی پدال یها ق یبه قا نگاهش

 هنوز؟  ی نشد  ،خستهی کرد ی،باز یهمه تو شهرباز نیتو ا_

 و دوباره چک کردم.  لمیو کج کرد و مظلوم بهم زل زد و دلم براش رفت. موبا سرش 

 نبود.  مان یاز نر ی نشون چیه 

 .میپاشو بر_

 خودم رو هم خوشحال کرد.  "آخ جونش"ادِ،یفر

 و داشت، بستم.  قیقا تیکه حکم هدا یها بشم. بند بادکنک ها و به دسته ا ق یون قااز ا یکیتا سوار  میمعطل شد  ی ا قه ی دق چند 

 داشت.  یام،هنوز چوب پشمک جا گه یدست د ی دستم،دست پرهام و محکم گرفتم و تو  هی با

 آروم  یچ  ش،همهیخوب بود...برخالف چند متر پشت سرمون و ازدحام و سرو صدا و شلوغ نجایا
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 . دمیشن ی که از دور م  ی کم آهنگ  ی بود و صداب آ ی رو قیحرکت قا ی صدا فقط 

 زنگ خورد.   لمیکه موبا می دور نشده بود گاهیجا اد،ازیز

 ؟ ییکجا قای ام،دق اچه ی:اطراف درمانینر

 .  قمیسوار قا_

 منتظرتونم.  گاهی:خب،جلو جامانینر

 و قطع کرد.   گفت

 اومده.   مانتی پرهام. عمو نر م یبرگرد د یبا_

 :تُجاس؟)کجاس؟( پرهام

 و با حرص گفتم:   دمیواست بلند بشه که دستش و گرفتم و کشخ  و  گفت

 .  یوفتین،میبش_

  یی بود،با پالتو ستادهیما ا دنیکه منتظر بودن،به د   یتیا فاصله از جمع. ب دمشیم،دیتر که شد   کی. نزدمیراه اومده و برگشت همون

 ه بود.که صورتش و پوشوند  یشگ یشلوار و باز همون ماسک هم بِیج ی تو ییبلند و دستا

 . میو به سمتش رفت میشد  اده یکه پ  قیقا از

 دستم اشاره کرد.  ی تو  یسر به بادکنک ها ش،بایچند قدم در

 گه؟ ید  هیچ نی:امانینر

 .د یچشمش افتاد و نگاهش خند  ن،کنارهیچ

 به بادکنک ها انداختم. یو باال بردم و نگاه سرم

 پرهام.   یبرا_

 بغلش کرد.  مانیو نر د یبه سمتش دو پرهام

 :خوش گذشت؟مانینر
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 . ستادمیبه روش ا رو

 ؟یخوب_

 ؟ ی:خداروشکر.تو خوبمانینر

 کنارش؟...بله   در

 حالِ خوب.  ن یببره به ا ینگرفتم و سر تکون دادم تا پ نگاه

 و پشمک و به سمتش گرفتم.   دمیخند 

 تو.  یبرا_

 .د یچیگوشم پ ی خنده اش تو یصدا

 من؟!  ی:برامانینر

 آره _

 .دش یو از دستم قاپ  "آره"گفتم ی کرد، وقت رم یغافلگ  ی ول ش ری گ  یدستم نم کردم،از یم فکر

 خورده. بهش پشمک نده.  ادیفقط پرهام ز _

 .  میشکمو خان هست.فعال بر  ه ی:نه حواسم مانینر

 رفت و همقدمش شدم.   یاو م آروم 

 حالش خوبه؟ _

رو بفهمه. گفتن از سبحان   حرفم تا  د یطول کش ی درهم رفته نگاهم کرد،قدر  یشده و اخم ها زیر  یبرگردوند و با چشم ها سر

 .جلو پرهام،فعال خط قرمز ما بود 

 آها!خوبه... خوبه. :مانینر

تونستم. صحبت از سبحان اونم کنار پرهام،خط قرمز بود که   یتر بپرسم و نم   قیخواستم دق یو م  د ی چرخ یذهنم م  ی کما تو آثار

 . یرفتیپرهام،هزار راه رو م  دنیعبور کردن و نفهم یبرا

 .گذشتیازش م قهیکه چند دق  یارسو قیقا  ی،حتی که سوار شده بود تا خوردن  بستن یلیاز وسا زد، یف مبراش حر پرهام  
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 شش؟ یپ یبر  یپرهام و م _

 آروم گفتم،تا فقط خودش بشنوه.   

 نتونستم...االنم شک دارم.  نشیبب مارستانی...قبال خواستم ببرمش که رو تخت بدونمی:نممانینر

 وب نبود. خوبش،اونقدرا هم خ  پس

 بعد. ی:سواال رو بذار برا مانینر

 

__________________ 

 .دمیکش  ق یپله و نفس عم یشدن. نشستم رو  یکه از کنارم رد م یی توجه به نگاه آدم ها یب

و    گرفتیمحکم سرم وم  یو انگار کس د یچی رفته بودم که درد،به دور پاهام پ  نییچند تکه کاغذ باال و پا ی پله ها رو برا ن یا اونقدر

 داد.    یفشار م

 . رفتنیجا،به خواب م  نیدادم،هم ی . چشمام خسته بودن که اگه بهشون فرصت مواری دادم به د هی و تک سرم

 کرد.  یکوتاه رها بشم،آرومم م ی مدت ی مخمصه برا نیمونده تا از ا ک یکه دوتا کش  نیفکر ا فقط 

و راحت کرد    المیلدا،خی،نام نبود  ی بخش باشه ول یارهااز پرست ی کی کردمیرو پوشم حس کردم. فکر م بیج ی و تو  لمیموبا لرزش 

 پله نشست.   ن یا یرو شتریب  قهیچند دق شه یکه م

 جانم؟_

 بود.  "خوبم" ی ا شه یباز همون حرف کل مانیو جواب هر دو  دمیو حالش رو پرس  د یرو پرس  حالم

 ؟ ی :فراموشمون که نکردلدای

 تو رو فراموش کرد؟  شه یم زم،مگه ینه عز_

 وقتت آزاده؟  ی . فقط اومدم بپرسم کیزمی:عزلدای

 ور مگه؟ چط_

 :بگو تو. لدای
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 آخر هفته...پنج شنبه. _

 ! ی:پس پنج شنبه شام خونه ما دعوتلدای

 . میستیبه زحمت ن یراض_

 .  گذرهیهم خوش م ا،دوری. بزهرا هم هست ،تازه ی:چه زحمتلدای 

 . کنمیخودم و م ی.سعشهیم یچ  نمیتا بب_

 . ا یپاشو ب ی که ندار ی م. کارانخ میحرفا رو ندار نی:الدای

 .ذاشتینامه م  انیالبته اگه پا کردم یها رو جبران م  یخواب ی ب نیفرستادم. کار که داشتم.فقط ا رون یو ب نفسم 

 !اااایشد؟اومد  ی:چلدای

 ناچار گفتم:  به

 باشه._

________________ 

دست از راه رفتن   ایکه پر  ستادمیرو ا  ادهی. وسط پکرد یم تمیخوابم،اذی ب یچشما یتو  د یاومدم. نور خورش  رونیب مارستانیدر ب از

 . ستادیجلوتر از من ا ی برداشت و کم

 شد؟ اتوبوس رفت!  ی:چایپر

 گشتم.    نکمیبه دنبال ع فم ی ک  یشده از درد،تو ز یر یزدم و با چشما  یمحکم پلک

 . شمیدارم داغون م _

 برگردوندم.   فی ک ی رو توو برداشتم و به چشم زدم و دوباره جعبه   نکمیجعبه،ع یتو  از

 ؟ ی:االن بهترایپر

 .نمیپام و راحت تر بب  ی تونستم جلو  یاز قبل بود،حداقل م  بهتر

 آره. _

 .د یرس  یو فقط صداش بود که به گوشم م   دمید  یدستش و باال گرفت.چهره روشنا رو نم  یتو  لیرفتم. موبا کنارش 
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 ن؟ یکنیم کار ی:امروز چروشنا

  قِیهم که قراره بره خونه رف ازیکمکم کنه. ن  تونهی. چون روانشناسه منامه ام انیپا ی قرار دارم برا یان:من که با بچه استاد رحمایپر

 . دش یجد 

 دش؟یجد  قِی:رفروشنا

 .  گردهیم ه ی با بق دهی:آره بابا. دور ما رو خط کشایپر

 پهلوش زدم که جا خورد.  به

 مگه؟  گم ی:دروغ مایپر

 .د یس فقط دو سه بار زنگ زد احوالم و پر_

 . برو خوش باش. میدار کاری:االنم که شام دعوتت کرد. اصال ما چایپر

 .  دمیخند  شیباال انداخت و به شوخ ی ا شونه

 مسخره! _

 چرا من اول صبح بهتون زنگ زدم؟  نیبگ  نیخوای. نمنیبحثا رو ول کن نی:اروشنا

 :چرا اتفاقا خواستم بپرسم. ساعت هشت صبحه هاااا!ایپر

 . میگرفت یجا مکتین  ی رو  م،ید یکه رس   ستگاهیا به

 ! رانیا میایب میمن و محمد پاش  م یخوایها،م  وونهی:دروشنا

 ؟ یک_

 ! هیری گ م ی.فعال درحد تصمسی:زمانش مشخص نروشنا

 .اس  گهید  ماهه هی . نیایب د یع ی:براایپر

 .  د یسالِ جد  یهم رفت برا  د ی.شامیاومد  د ی. شاشهیم  یچ م ینی:تا ببروشنا

 .میسرجامون بلند شد  ز د،استایجلومون که ا اتوبوس 
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 . میباشه منتظرتون_

 من قطع کنم؟  یندار  ی .کاردهی:اتوبوس رس ایپر

 :نه،قربونتون،خداحافظ روشنا

 و محکم گرفت.   فشیک  ا،بند یتا باز بشه. پر میستادیدر اتوبوس ا   یو تماس و قطع کرد. جلو   می کرد یخداحافظ

  ی از داداش ما...ک نم ی.همه داداش دارن ااوردش یهم برام ن گه یو برده د  نیکنم.ماش  کاریبا طاها چ دونمی:من پام برسه خونه مایپر

 بره؟  ادهیتا خونه رو پ  ستگاهیحال داره از ا

 برم.  اده یبرگرد. من حداقل عادت دارم چندتا کوچه رو پ ی با تاکس  یخوایم_

 خوبه.  نی.هم:نه باباایپر

 اتوبوس باز شد. هلش دادم تا وارد اتوبوس شه.  در

 ار شو پس. سو غر نزن_

 پله گذاشتم.   یشد و پشت سرش پا رو  وارد

خودت   تی .فقط وضعسیکه بَد ن شونی ت بود. وضع مالپا ریز نیماش   هی  ،االنی حرف زده بود کمی:تو اگه با مامان و بابات ایپر

 داغونه. 

 . هیکنم کاف یخونه برام گرفته تا زندگ هی که بابام  ن ی. همخوابمی انگار شبا تو جوب م ی زنیجور حرف م هی_

 . چند بار به شونه ام زد.  میم،نشستید یکه د یی ها یصندل ن یاول ی رو

 ؟ یر یم ی کم توقع!حاال امشب ک مونی:نکشایپر

  ایبود  یتوقع  م،کم یو بذارم هرکدوم راه خودمون و بر رم یکمتر سراغشون و بگ  خواستیدلم م  نکهیاسم ا دونم یتوقع؟...نم  کم

 کردم مستقلم برام بس بود. یکه احساس م  نیهم نه؟...فقط خوشحال بودم از داشتنش.

 ساعت هشت. _

 .:برو خوش بگذره ایپر
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شب بودم و روز   فت ی.مثل هربار که ش مانینر ش یبردمش پ یز مهد کودک مو پرهام و ا  نجا یا ومدمیقبلش،م د یبا تازه

 کارم بود.   نیبعدش،هم

 فرستاده بود که متوجه نشدم؟   امیپ ی دم. کتعجب کر لدای امیپ دن یدر آوردم. با د فمیک  یو از تو   لمیموبا

 رو خوندم.آدرس خونه شون و برام فرستاده بود.  امشیپ

 

 "نجایا اوردمتیکاش با خودم م "

 فرستادمش. ایپر ی و برا نوشتم

  ی ا قه ی چند دق اد،فقط یاز زهرا نبود. قبل از اومدنم،سراغش و گرفته بودم و گفته بود،م  یآشپزخونه و خبر  یکه رفته بود تو  لدای

  که فقط با عروسش ی تا راحت باشم تو خونه ا کرد یکمک م ا،ی.حداقل بودنِ پرموندمیمنتظر م  د یو من هنوز با کشهیطول م

 داشتم و نه با صاحب خونه!  ییآشنا

 لدا ی یمن و هم برا   یاجبار بود،هم برا ی از رو لدایاومدنم به خونه خاله  نیا

خونه خاله اش رو   ی ا قه ی فرش،مجبور شد،چند دق ی ظرف غذا روبخاطره شکستن و  خونه بود  نی هم یباال یاش طبقه   خونه

 ضاع فرش برسه. به او ینشستن انتخاب کنه تا شوهرش؛ هومن،کم یبرا

زهراس،خوشحالم   نکهیرفت،فکر ا فون ی و به سمت آ د یآشپزخونه کش ی تو  یاز ظرف ها لدا،دستیبلند شد.  فونی زنگ آ یصدا

 ذوقم زد.   یاش تو  حرفش خطاب خاله ی ول  کردیم

 :هامون اومده! لدای

 سمتم اومد.  به

 کرده با فرش!!!    کاریچ نمیمن شرمنده ام. فقط زنگ بزنم به هومن بب ییهویاتفاقات  نی. بابت اازجانین د ی:ببخشلدای

 . ادیم ش یم گهیباش،اتفاقه د  زم،راحتینه عز_

 بود گفت:  ل یموبا برداشت. همونطور که نگاهش به مییروبه رو ز یم ی و از رو لشیموبا

 که؟   ی:شربت و که نخوردلدای

 درد نکنه.   خورم،دستتیم_
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سالم کردن،مردونه   ی اومد و بعد هم صدا ی باز و بسته شدن در یاز شربت پرتغال مزه کردم. صدا یو به دست گرفت و کم   وانیل

 . د یچیخونه پ یتو  یا

 .به دست  ی ادار ف یبه تن داشت با ک  ی کیش  یار سورمه ا . کت و شلودر،باال آوردم  ی جلو ی و همراه با خروجش از رهرو سرم

 بودنش، بود.  پید،خوشتیکه به ذهنم رس   یزیچ تنها

 دستاش جابه جا کرد.   ی و تو  فشی توجه به ما،ک یب

 :مامان! هامون

 تذکر دادن.    یبرا  د یحرفش پر لدا،وسط ی

 ها! م ی:مهمون دارلدای

 کردم.  ی وم سالمسمتم برگشت.نگاهش،جاخورد و چشم ازش گرفتم و آر به

 .:سالم هامون

 خطاب به من گفت   لدا یبرگردوندم.  سرجاش  وان یاز شربت خوردم و ل یکم

 ...گل پسر خاندان،مهندس،آقاااا،آقاااااا!:داداشه هومنه لدای

 و کنار گوشش برد.    لیبه هامون انداخت و موبا یخنده،نگاه با

 گفته باشم،لب زدم.  یز یچ نکه یا ی و هامون و نگاه کردم و آروم،فقط برا  برگشتم

 بله!_

 به من گفت: هامون،رو 

 .  سیهم ن اینجوری.الطف داره  لدای:البته هامون

 ادامه داد:  لدای خطاب به  و

 :هومن کجاس؟ هامون

 . کنهیداره م  کاریچ نمی. برم ببدهیجواب نم لشمیتو رو خدا!موبا ین یب ی. م:طبقه باالس لدای
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  یکار  ره،هنوز یبگ  لیه فردا سفارشش و تحوک  ی به مشتر می . قول دادشرکت  م یبرگرد د ی.بانییپا ای:بهش بگو پاش و بهامون

 .  مینکرد

 سرش و درست کرد و به سمت در رفت. ی رو شال

 و باز کردم.  امی.پایپر امیام برگشت به سمت پ توجه 

 .حاال چه خبره؟ یگفت رید کمی:حاال؟ایپر

 .یچیه_

 ؟ یشما خانم طاهر نی:خوبهامون

 خاموش کردم.   لیمبل صفحهء موبا  ینداختم. دکمه کتش رو باز کرد و رو ش ابه ینگاه مین

 ممنون._

 اومد.  رونی آشپزخونه ب ی از تو مادرش 

 . زمیکن عز  ییرای:از خودت پذ مادر

 شربت خوردم،ممنون.   یدستتون درد نکنه. به اندازه کاف_

 هامون بلند شد.  بار مطمئن شدم خودِ زهراس. نی. اد یچی خونه پ ی باز تو فونی زنگ آ یصدا

 .کنم ی:باز مهامون

 راحت شد.   الم یفرستادم و خ  رونینفسم و ب "لداس ی قه ی رف"که هامون گفت نیهم

 خونه شد. خوش و بشش رو که با خانمِ خونه کرد،رو به من گفت:  وارد

 ،انگار دسته گلشون و درست کردن.  باال ارمت یبهم گفت،ب لدایطبقه باال.  می:پاشو برزهرا

 د شدم. بلن جام از

 . گهید م یزهرا:بر 

 و از کنارم برداشتم.  فم یک
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 .میبر_

__________________________ 

 

 . شمیم ی کنم،روانیخونه.بخدا بهش فکر م میار یپرهام و ب م یخوای:آره مزهرا

 اش و به مبل داد.  ه ی پا انداخت و تک یرو پلدا،پا

 .روز بفهمه  هی د یکه با ،بالخره یداره ول:گناه لدای

 سر برگردوند. لداینگرانش و ازم گرفت و به سمت  یچشما

. بگه مامان، ما  شهیبعد خوب م لچره یباباش چند وقت رو و می. اصال بگ نهیماه قراره باباش و بب ه یاون بچه اس. بعد از  ی :آره ولزهرا

 م؟ یکن کاریچ

 ن؟ یبا روانشناس کودک صحبت کرد_

 ...:نه هنوز زهرا

 ؟ روانشناس صحبت کنم ه ی خودم با _

 .د یبه سمت چرخ دواریو ام مشتاق

 .شهی خوب م ی لیکه خ  یو انجام بد  نکاری ...اگه ا؟یتونی:مزهرا

 !نیغمگ  ینشست و باز شد همون زهرا صاف

داغونتون که وحشت    اتیروح ن یبا ا نهیبچه شما رو بب گه یم مانی. نرمینیب  یزهرا:اصال چند وقته درست و درمون پرهام و نم 

 . مینگ  ی زیوقت چ ه یجلوش   مید یترس   یبود،چقدر م نجایکه ا   یی. باور کن همون روز هافهمهی و م ی و همه چ  کنهیم

. چقدر با خودم کلنجار رفتم که حالم و خوب  ختهیبهم ر ی  هی روح نیچند وقت کنار من بود. کنار هم  ن یکردم و نگفتم ا سکوت

 . رمیباهاش خو بگ  یم،کمی بد زندگ ی عادت و تونستم مثل تموم اتفاق ها هیکلنجار رفتن شد، ن ینشون بدم و ا

 ؟ ید یخبرش و بهم م گه ی:پس دزهرا

 . گمی .بهت م کنمیباشه.صحبت م_
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 کنه.   ریرو ختم به خ  ی:خدا همه چزهرا

 انشاهلل._

 . نینیبذارم بب لمیف  هی حرفا رو.  نیا گه ی:بسه دلدای

ظرف غذام آورده بودن وسط    ن یده بودم افرش...مون  یبزرگه رو  یرفت. نگاهم خورد به لکه   ونیزیپا شد و به سمت تلو لدای

 کنن؟  کاریچ ییرایپذ 

 

 محبوسش کردم.   یا  رهیو داخل دا  "روز آخر"برگه نوشتم  ی رو

به دستم   گهیکه تا چند وقت د  ی کارت و مُهر  ،بهیو لعنت  یدر پ ی پ یها ک یکش نیتموم شدن ا کردم،بهیروز فکر م  نیبه ا ی وقت

 !نیتر  وونهی باشم و د دم آ  نیخوشحال تر کردمیم د،فکر یرس  یم

 .و بلند بلند بخندم "هم تموم شد  ی خانِ لعنت ن یبالخره ا"تا داد نزنم و نگم گرفتم یخودم و م  یجلو  د یکه با وونه ید  اونقدر

  کردم یو دعا م کننیم  ینیها هوار شدن و چقدر سنگ  یشونه هام،خستگ  ی رو دمید  ی نشد،تصورم پودر شد و رفت هوا وقت ی ول

 . جدا کنه  یندله و من از صاز راه برس  یکس

. اوهم  کردی نگاه م تاد یچونه اش زده بود و به ا ریدستش رو به ز ایرها کردم. پر ز یم ی . خودکار و رورونیشد به ب ی بازدمم آه 

جلو نشسته بودن و موقع ورود به کالس،نگاهم   ف یکه رد یو چند نفر   میدختر کنار  حال،مثلیچشمانش آشفته بود و ب

 خورد. رهگنگاهشونبه 

به هرحال  ی ح...ولهاتون هم رفتن طر یو بعض نیشد  دنت یهاتون رز ی ن؟،بعضییهر کدومتون کجا نده یسال آ دونمی:نماستاد

  ی درمورد شغلتون چ  هی بق نینداشته باش  ی. کار نینحوه انجام بد  نیو به بهتر نیسنگ  ت یمسئول نین،ایکجا که باش  دوارم،هر یام

در خدمتتون    ن،من یهم داشت یمدت کار  ن ی. اگه تو انید یاز دست م ن،همونمیباش داشته   غلش  نیهم به ا ی.چون اگه عشق گنیم

 .  نمتونیب ی م ی لی. انشاهلل جشن فارغ التحصرمیگ یوقتتون نم  ادیهستم. ز

  ایمت پربرگردوندم. به س  فم ی ک ی چونه اش برداشت. برگه رو تا زدم و با خودکار تو ریدستش و از ز ایکالس افتاد. پر  ی تو  یا  ولوله

 صورتش تکون دادم.  یود. دستم و جلو ب رهیمتفکرش،نگاهش هنوز به رو به رو خ  ی  افهیبرگشتم،با همون ق

 ؟ ییکجا_

 خودش و حفظ کرد.  ی نکرد و حالت قبل نگاهم
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 تموم؟  یهمه چ  یعنی:ایپر

 تموم شد.  شیبخش ه یهمه چه که تموم نشد._

  ن یا یتو  یفرستاد. چقدر حال آدما رونیبازدمش رو به ب یوقت   دمینفسش رو شن یدوشش گذاشت و بلند شد.صدا  یو رو  فش یک

 . می شهر بود نیخوشحالِ ا یِآدما نیهم بود.ما خسته تر هیاتاق شب

 کالس،دور استاد جمع شده بودن.  ی پنج نفر تو همون

 با استاد؟  یریگ یعکس نم_

جلو در منتظر  برو،من  ی ریعکس بگ  یخوایتو م االن حال ندارم. اگه  رم یگ ی:نه. روز جشن هستش اون موقع باهاش عکس مایپر

 .  مونمیم

 کار؟یچ رفتم یم  ومد،منینم اون

 .  می بر خوادینم_

 شونه اش درست کرد.   یو رو  فش یا،کی. پرمی رفت رونیکالس ب  ا،ازیکوتاه با استاد و هم گروه ی خداحافظ هی با

 با طاها صحبت کردم.  ی:راستایپر

 گفت؟  یخب؟چ_

و اعتمادش نسبت بهتون از دست   نید یم   یالک د ی...چون بچه رو ام گردهیو برم  ییمامان رفته جا نی گ بهش ن نکهی:گفت اول اایپر

 . رهیم

 لب گفتم.  ر یز"ینوچ"

 ساکتش کردم.  ی مدل ن یمن دوماهه هم_

 که بهش بگه.   نیمهدکودکش بخوا ی از مرب ای نیکردن بهش بگ   ینقاش  ق ی.بعد گفت از طری:خب اشتباه کرد ایپر

اگه   ی ول یکار و انجام بد   نیا یداشته باشه...فکر کنم خودت بتون  یبهش بگه که پرهام بهش وابستگ  د یبا ی سک ه یخبر هم  بعد 

براش و با   یبکش ینقاش  یتون  یدر حد فهم پرهام باشه...م  د یخبر هم با نی.گفتن اریمهدکودکش کمک بگ  ی از مرب ی تون ینم

 اینباشه چون بچه خسته اس...بعد از ناهار  نیکن یظهر هم سعشب و بعد از  خر . آیو باهاش حرف بزن  یدوار یآرامش و ام
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سر مزار   نیپرهام و نبر  ،اصالی زیچ ه ی یبره ول  ادش ی کمیتا حداقل  یی،جای!مثال پارک رونیب نشی.آخرشم ببرن یصبحونه بهش بگ 

 که؟   ی. متوجه استیمادرش،چون هنوز براش اصال مناسب ن

 ه. تکون دادم تا بفهمه تموم حواسم بهش یسر

انجام    نی...بذارنیزم ی پا بکوبه رو ای و بزنه خورد کنه  اش یاسباب باز ایخواست داد بزنه   ایکنه   هی اگه خواست گر ی:راستایپر

 بود.  نیکه طاها گفت هم  ییها ز ی!تموم چنی...همنیبده.احساسش و خفه نکن

 و بهش بگم!چه ترسناک! ت یدهنم و قورت دادم. قراره واقع آب

 

____________________ 

 گرفتم.   میاز بستن ا،چشم یاعتراض پر یصدا با

 :اَه!ایپر

 که کف دستش افتاده بود نگاه کرد.  ییکاکائو یبرگردوند و با اخم،به بستن شیظرف بستن ی کوچک و تو قاشق

 . د یکش رونیو ب یدستمال ی تشکر و به سمتش گرفتم،که با   یدستمال کاغذ  

 .  د یچیگوشم پ یغرغرش تو  ی و بلند شد و صدا د یو عقب کش  یبا چهره در هم صندل یرو پاک کرد ول دستش

 ...چسبه!من برم دستم و بشورم.  ستیکه ن ی:بستنایپر

 فاصله گرفت.    زیاز م یمعطل   یتکون دادم و ب یسر

که   ی زینامه و هر چ انیحالش از پا گهیشاپ نشوندم. گفته بود د یوسط کاف ی صندل یو رو  رون یزور من و از خونه کشونده ب به

 .خواستیتازه م  یو دلش هوا  خوره یون ربط داشته باشه بهم م به ا

اومدن از   رونیب ی ش بود براحرف بهونه ا ن یا دمیدرهمش مواجه شدم و تا حاال هم آروم نگرفته بود، فهم ی با  چهره  یوقت  ی ول

هرچه بود   نیاطره همکنه عماد بود،بخ شیتونه راحت عصبان ی که م ی شناختمش...به قول خودش تنها کس یخونه...خوب م

 ! اری از  یخبر  یبه عماد و دعوا و قهر و ب  گشتیبرم

 ار؟؟ی

 ...نجای از ا ر یغ ییجرقه بود تا هواش و به سرم بزنه و پرتم کنه جا ه ی  مغزم،منتظر
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 "یدلتنگ  نیامان از ا"دلم غر زدم ی رفت و تو نییدهنم و سخت شد و به زور از گلوم پا ی تو  یبستن 

 کردم.  دم،مکثیاسمش که رس  ی باز کردم.رو ی کی ی کیبرداشتم. برنامه ها رو  وان یو از کنار ل  لیموبا

 او؟  حرف زدن با  ی داشتم برا ی و نداشتم،چه بهونه ااگه پرهام   من

 صفحه!  یرو  "سالم" هی ذهنم نوشته شد و   یتو  "دلتنگتم"حرکت کرد. بوردیک  یدهنم و قورت دادم.دستم رو  آب

  ی فرستادم،چی .اصال من مگفتیرو انجام بدم. راست هم م یا  گهیکه کار د  کردیعقل،مجابم م زکرد،بایمیوونگ یچقدر د دل،هر

 ...قطعا بدتر از حاال. شد؟یحرکت ماهرانه.اونوقت حالِ من چه م  هی  ی عوض کردن بحث، ط ایممنون   هی جز  کردم یم افتیدر

ذهنم دفن کنم. سرش   ی و تو  یبه زود  اون هم سالمم،جواب  دن یکردم انتظار د ی و خاموش کردم و سع ل یرو فرستادم و موبا امیپ

 دلم سراغ خدا رو گرفتم.   یباز تو ی ول  دم،یکش یمدت ها انتظار م د یشلوغ بود.با

 که بودنش و بفهمم.   خواستمیجواب م هی  خواستم،فقط یکه صداش و نم من

  د ی، من بارژ الیخی...بدمیکشلبم   یم رو دستم و محک  یتو  ی . دستمال مچاله شده د ینکشلم یم  گهیخوردم و د ی قاشق از بستن هی

 .  کردمیم  یخال یی حرص و جا نیا

جوره هم   چی و منتظر بمونه و ه نه یآروم بش د یبا د یفهمی و نم  زدیآدم درونم که هنوز با خدا حرف م  شدم،از یداشتم کالفه م چون

 شد. یخفه نم

 ناه برد. انداخت و باز به سکوت پ نییبرگشت و رو به روم نشست و سرش و پا ایپر

 ؟ یبگ  یخوا ینم یزیچ_

 شد. تخس

 . کنمی:نه.تو حرف بزن من گوش مایپر

 گذاشتم.  ز یم  یدو دستم و بهم گره زدم و رو یانگشتا

 باز دعواتون شد._

 نگاهم کرد.  یچشم ریز

 کن آره. :تو فکر ایپر
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 خورد.  ش یقاشق از بستن هی

 . یز حرف تو پر ا یزدن ندارم ول  یبرا ی من حرف_

 از اخمش نبود.  یخبر  گهیدهم باز شد. چهره اش از  حالت

 .یشگ یهم یهمون دعواها سین یزی:چایپر

 بلکه حال و هوام عوض شه. رونیب میایبگفتم   نیهم بخاطره

 عوض شد؟_

 :نهایپر

 کنم که عوض شه؟  کاریچ_

 .دونمی:نمایپر

 

 . خورمشیبهت بدم؟نم یخوایو م میبستن_

 .خواستمی و م ن یکرد.هم  یخنده ا تک

 ندارم.  یدوتا بستن  یجا برا  ی تم ول:شکمو هسایپر

 ؟ یتا باهاش حرف بزن نجایبکشونمش ا یبهونه ا  هی زنگ بزنم به   ی خوای؟میبا عماد حرف زد_

 گفت: ظ یداد و با غ  یاش و به صندل  هیشد.تک ی دوباره عصبان باز

 .نم یو بب ختش یر خوامی:نمایپر

 زدم. هرچند محو بود و کمرنگ!  ی بار من بودم که لبخند  نیا

 جالبه!_

 ؟ی:چایپر

 باشه. االن رو به روم  نیهم خواستیمن دلم م ی ول ی ن یو بب ی که دوست دار  یاون خوادیتو دلت نم نکهیا_



 اد یهزاران فر 

165 
 

 .چته خب؟ نینیب  ی :شما که همش هم و مایپر

  رفت یدادم خوب بود،حداقل کمتر ذهنم م ی م کیسالمِ بعدشم خدافظ...کش ه یاوقاتم درحد  یهر روز که نه!اصال گاه_

  ی و وقت  شهیو نابود م ستیسمتش و دل هم دنبالش و تمرکز هم ن رهیخونه،فکرم م تورم ی. راه که مسی ن  نجوریاالن ا یلش...وسراغ

 نامه نکردم.  انیپا یهم برا  یکار چی و ه تور یمان  هبدوساعت زل زدم   نمیب یم  امیمبه خودم هم

 هوا تکون داد.  یو تو  دستش

 کن بابا  ی.زندگکنمیکارا رو نم ن یا ی:منم عاشقم،ولایپر

پرهام   دمیفهم ی ... از وقتلیو من با دل  یزن یم بهش زنگ  ل یدل  یو من با بهونه...تو ب  شینیب ی بهونه م ی ... تو ب،منمیتو عاشق_

تونم برم مهدکودکش و    ی.پرهام و مشی نیبب ر یبه د ریبه بعد د نیرار از اکه ق رم یقراره برگرده تو اون خونه،با خودم کلنجار م

 .نمشی من بب  ارهیپرهام و ب نکه یا یبرابار!اونم  هی  یماه دمی...شا؟نهیو چ مان ینر یول  شنمیبب

بار   هیاز   شتر یها هست که براه  یلیخ  ی!ول یزدن ندارم و تو پر از حرف  ی برا ی حرف و عوض کرد چون من حرف د ی:انگار باایپر

خورد به   نمی،ماش  شدمیمرد   ابون یخ نیاز اداشتم  د یشبخب یبعد بگ  نشیبه ماش  یو بعد بزن  یکنه ی کرا نیماش   هی . مثال شینیبب

  یراهکار ها  یلی...خنیتصادف ن یهم ریارزشش و داره چون چند روز درگ ی وفته رو دستت ولی م یادی ز شه،خرج یم ی.عصبنتیماش 

 . رسهیبه ذهنم نم یز یچ فعال  ی هم هست ول گهید

 ! یقبل یایراهکارش.تازه شده بود پر  نیام گرفت از ا خنده

 اس. وونه یدختره د   نیا گهیم بعد _

 خودت و عاقل نشون نده لطفا. نقدریجزوشون...ا .تو هم ووننی:عاشقا دایپر

 ! گفتیم شدم. راست  ره یو کج کردم و با همون،لبخند بهش خ سرم

 گفت: آورد و آروم تر از قبل  نییسمتم خم شد. سرش و پا به

 .دهی رو لو م یچشمات همه چ بخند!هرچند  خندم...آره ی گذشته، به آن م ه ی:کارم از گرایپر

 برداشتم سمتش.خودش بود.  زیکه روشن شد،خ لم یانداختم. صفحه موبا نییکردم و سرم و پا  یخنده ا تک

 ؟ یسالم خوب کی:علمانینر

 گفت:  ی به طعنه و شوخ ایکردم. پر پیتند تا تند 
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 ! هیلبخند خوب نی:اها...اایپر

 صورتم کنار زدم.  یو از جلو   یو فرستادم.گوش   "کنه؟ ینم ت یکه اذ ؟،پرهام یخوبم،تو خوب "نوشتم

 ! گهینکن د تیاذ_

 . نهی گونه اش بش  یدستش رو  یاد تا انگشتاچونه اش گذاشت و اجازه د ر یدستش و ز  کف

 :قربونِ ذوقت! ایپر

 بلند شد. ل یموبا یگفتم که باز صدا ی نکنه ا خدا

 ؟یستی ن ک یب که کشگرمه.امش دفتر سرش  ی :خوبم خداروشکر...پرهامم که با بچه هامانینر

 به حرکت دراومدن.  بورد یک ی دستم رو یانگشتا

 .اریشم،بیپ یاریب ی خوایندارم.پرهام و م کی کش گهینه... د_

 :باشه.مانینر

 و کنار گذاشتم. ی شد،مکالمه امون و تمام!گوش  نمونی چند جمله ب نیهم

 :تموم؟ایپر

 حرفش،تکون دادم.  د ییتا یبه نشونه   یسر

 حرف زدن.   ی کرد. دو دل بود برا بونش ترو با ز لبش

 بگو!_

 . د یکش ی خط فرض ز یم ی انداخت و رو  نییو پا سرش 

به خودم و روشنا   وقتچ ی. هیریم  یکه تنها دار  یجاده ا  نیا شه یدوستانه م یشوخ  ه یته   دونستمی:اگه مایپر

دوست داشتن و   ن یهزاران فرق هست ب  . یدوسش دار  ی.تو فقط گفته بود ی.تو عاشق نبودمیکن ی شوخ نیهمچدادم ینماجازه

 عاشق بودن. 

 دستم گرفتم.   یو تو  دستش

 !یی.اونم به تنهاومدمیراه و م نی.من انی فرستاد ی نم ن،چهیفرستادیو م ام یپ نیرو کرد. چه ا ششی فقط دست من و پ  امیپ هی_
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__________________ 

 

 چشمم گرفت.  یو برداشتم که مداد قرمز و جلو  ی صورت یرنگ  مداد

 ها! کنه یقشنگش م  ی گل ها رو قرمز کنم؟صورت_

 .د یسرش و کج کرد و خند  مظلومانه 

که   ییبه آدما دهیم ی انرژ گه،قرمز یداشته باشن )نه د د یام د یبا ضای . ملضنیکه مل  ییبه آدما دهی م  یانرژ  ِده،قرمزی:نه د پرهام

 داشته باشن( د یام د یها با ض یضن،مریمر

 . کردیتکرار مخودم  ی بود و حاال داشت برا ده یاز خودم شنه ک  ییحرف ها نیا یقنج رفت برا  دلم 

 حرف هام!  ی به روش زدم.هم بخاطره حرفش و هم بخاطره اثر گذار یلبخند 

نتونم احساسم و کنترل کنم و   شیوسط ها کردم یبودم و فکر م ده یخودم لرز زدم یبا پرهام حرف م د ی امروز با نکه یصبح با فکر ا از

 . رفتمیار داشتم خوب جلو منگ ا ی خراب بشه،ول ی همه چ

 . میطاقچه رو رنگ بزن ی گلبرگ رو یبرگ ها یی و دوتا  نهیدستم بش  ی و از دستش گرفتم و اجازه دادم دست کوچکش رو مداد

 .شنیم مارنی ...بشنیاز دست بره اونوقت افسرده م د یداشته باشن. اگه ام  د یآدما ام د ی. بازمیآره عز_

 .نسینو یم د ی را هم بالشون امو دکت   دکترا  ش یپ رنی :بعد انوقت مپرهام

 کرد.   دنیو من و مجبور به خند  د یگفت و پشت سرش خند   یطونیلحن ش  با

 ! رنیم ینداشته باشن م د یتر بشن. چون اگه ام دوار یکه ام کننی. فقط کمکشون م سنینوینم د ی. دکترا براشون امزمینه عز_

 :مثله نفش؟ پرهام

 ؟یچ_

 گفت: یتو دماغ  یرفت و با صداو با انگشت شست و اشاره گ شینیب
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.)نگاه،دماغم و گرفتم،نفس  دهید می ل یمیم میهم نداشته باش  د ی...املمیمیم تشم،بعدش ی:نگاه...دماخم و گرفتم،نفس نمپرهام

 ( گهید می ری میم میهم نداشته باش  د ی...امرمیمیهم م کشم،بعدش ینم

 ر از جون تو! ته دو. البیستین  گه یش،دیباش  شته مونه،ندایم  دنینفس کش د،مثلیآره ام_

و    یآب  یتا حالش زودتر خوب خوب شه. حاال مداد رنگ   میبد  ی دواریبهش ام د یبا میر یم ماریب ه ی شی پ ی وقت  گمیم  نیهم بخاطره

 .میو رنگ کن  ماریب یبده تا لباسا

 نبود.   ی آب ی از مداد رنگ  ی رد ی. به کمکش رفتم ولختی از قبل بهم ر شتریها رو ب یرنگ  مداد

 س؟ی:نپرهام

 ش؟ینذاشت ییکمد جا  یز،تو یم یتو اتاق،رو   نی!برو ببگهینه د_

 اتاق شد.   یبلند شد و راه نیزم  یفشار، از رو  ی گذاشت و با کم ز یم ی دستش و رو  دو

 کرد.    یم  دادیتنم ب ی تو  ی. خستگ دمیدستم و باال بردم و بندنم و رو به باال کش  دو

 ! ی:خسته نباش مانینر

باشه نه   دهیاتاق خواب  ی تخت خواب،تو یرو   کردمیشوکه ام کرد. فکر م م یمبل کنار  یرو به سمت صدا برگشت. حضورش  سرم

 زل زده بود به لپ تاب!  نکیع ه یحاال که با  

 ! یفکر کردم خواب. من  یسالمت باش _

 صبح!  یبرا  دادمیانجامشون م د یکردن که االن با  یآور  ادیکار ها رو   یسر  هی زنگ زدن و  ی:خواستم بخوابم ول مانینر

 مبل نشستم. ی قرارش دادم و رو ینقاش  یو برداشتم و رو  ز یافتاده کنار م ی مبل،چند مداد رنگ  نییاز بلند شدنم از پا لبق

که وارد خونه   نیهم ی نشون داد بتونه کمک کنه ول ی حداقل پرهام واکنش گفت ی!منجایا ام یخودش خواسته بود که ب شبید

 گفت:   یگرفته ا یبا صدا شدم،پشت به من،دستش و به سمت مبل دراز کرد و 

استراحت کنم.   کم یهم هست. من فقط برم  ی و مداد رنگ   یگذاشتم. دفتر نقاش   زیم  یاز خودت رو  یی رایپذ  یبرا لهی:وس مانینر

 .  شمیم داری افتاد،از خواب ب ی اگه اتفاق یبودم ول  داریتا صبح ب شبید

 و بست. به سمتم برگرده به سمت اتاق رفت و در  نکه یو گفت و بدون ا نیهم
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 رنگ!  اهیس  ک یبار یشکل با دسته ها یا ره ی!دانکشی شدن به فرم ع رهیخ چشمام

 رو براش ساخته بود.   یجالب  یا  افهیق

 چشمش.  ر یچشمش و نه به ز ی بود،نه به رنگ  نکیبه حالتِ ع رهیسمتش خم شدم. نگاهم خ به

 چشمش برداشتم.  ی وو از ر  نکیبردم و همزمان با باال آوردن سرش،ع نکشیدستم و به سمت ع 

 اعتراض وارش خنده ام گرفت.  یدستم،چرخوندم وهمزمان، به صدا  یو تو  نکیانداختم و ع نییو پا سرم

 بامزه اس ها... نکت ی. عمیو بزن نکشی ع م یدار م،دوست ینیب ی م نکیع ه یتا  نهیاونم ا م یدار یرفتار زشت ه ی ایرانیا اد،میببخش_

 چشمش!...الل شدم. ر یشد با برخوردم با ز سمتش مصادف نگاهم به  دنیو باال آوردم. چرخ سرم

 .د یتوجه به من،خسته وار خند   یب مانینر

 کنم خب؟  کاریبزنم. چ نکیع ی:مجبورم گه گاهمانینر

 چشمات! ریز_

 . د یبه چشمش کش یو دست اش و قورت داد  خنده

 :چشه؟مانینر

 نابوده! _

 رو به رو شدم.  بشینج یبودم و حاال با چهره   دهیدرو فقط    مرخشی. موقع ورود ناهیچشمش گود بود و س  ریز

 که!   سین ی زی:نه،چمانینر

 ؟ ید یکش ی خوابیروز ب هی چشات گود افتاده. واقعا تو  ریز_

 .  دمیند  یزیرد شدم چ نه یآ ی:من از صبح تاحاال صد دفعه از جلو مانینر

 . دمیکش  رونیب وی کیکوچ  نه یکنارم و برداشتم و ا  فیک

 انکار کن!  ی.حاال تو همد یاالن بهت نشون م _

 و به دستش دادم.   نهیآ
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 خودت و!  نیبب_

 صورتش گرفت. ی و باز کرد و جلو  نهیکنار مبل گذاشت.آ ی عسل ی و بست و روتاپ   لب

 ! هیعاد زیو همه چ مهیشگ یهم یکه!همون چشما س ین یزی:چمانینر

 سمتش خم شدم و انگشت اشاره ام و به سمتش گرفتم.  به

 ؟ ی عاد یگ یم  نیتو به ا_

 ؟ ی:کو فرو رفتگ مانینر

 !ناهایا_

 پس؟ نم یب ی :چرا من نممانینر

و    نهیو از دستش گرفت و خم شدم و آ  نه ی. کالفه از جام بلند شدم و مبل و دور زدم و به بهش،آکردیام م وونه یرسما د داشت

 آوردم.  کترینزد

 حاال؟! ی نیب یم_

 :نه! مانینر

 ساکت شدم.  و  هودیانکارِ ب نیآورد. لب باز کردم که باز اعتراض کنم به ا یرفرستادم. لبش جمع شد و بهش فشا رون یو ب  نفسم

 !آروم گفتم:شیظاهر جد  د،برخالفیخند  یداشت م چشماش 

 ؟ یخند  یم_

 و چشمش برق زد.  د یبار صورتش خند   نیباال آورد. ا ی ا ه یانداخت و بعد از ثان نییو پا سرش 

 رفت. ادمینگاهم کرد و حرف زدن  ره یخ ی نکردم وقت اعتراض

 پروا گفتم:  یجمع شد. ب لبخندش 

 مات قشنگه! چش یول  دم ید اد یچشم ز _

 مکث گفت:  با
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 !ایتو دن  یهمه چشم مشک نی!وگرنه اید ی:پس خوب ند مانینر

 لحن و نگاهش! طنت یزد از ش  خشکم

 

 "اریمه"

  ی. صداستادمیدر ا  یو جلو   دمیکش  رونی پالتوم ب بیج ی و از تو د یو بستم.دسته کل  نیسرم درست کردم و در ماش  یو رو  کاله 

 مورد نظرم ادامه دادم.  د یو به گشتن دنبال کل  ا،برنگشتمیبودن لع الیو به خ دمیپشت سرم شن ینیماش  ستادنیا

 قفل در چرخوندم.   یکردم و تو   دایو پ  د یباز و بسته در اومد و من کل یصدا

 واحِد دوهه؟  ی باقر ری م ایلع  یآقا! خونه   د یببخش_

 . دمیمرد چرخ  یِدست برداشت. به سمتِ صدا  د،ین کلاز چرخوند  دستم

 ن؟ یدار کارشونیبله واحد دو نشستن. چ_

 پرده گفت:  ی چشم و ب ی بود. زل در تو ی برام کاف ن یو هم نشناختم

 :تو رو َسنَنه؟ پسر

 بود که کنار رفتم. یبازوم فشار آورد. کارش اونقدر ناگهان به

 .  گمیکنار بذار به خودش م  ای:بپسر

 .سین نجایا_

 حوصله ام زد.   یب ی  افه یبه ق  یرفت. چشمک نییپله پا هی

 ! ایآمارش و دار_

 همسرمه!_

 الل شد.   و

 اومد و گفت:  رون یبعد از حالت شوک ب  هیچندثان
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 خب!  یگفتی بده زودتر م رتی:خدا خمرد

 . و به سمتم گرفتش د یکش  رونیو ب ی . در عقب و باز کرد و سبد گلاش رفت  ی و به سمت تاکس برگشت

 دستش.  م یو سبد گل و سفارش دادن و گفتن برسون نیا_

 ه؟ ی:از طرف کاریمه

 .د ییاون کارت نوشته شده.بفرما ی هست رو ی هرچ گهیرفت. د  ادیبود.اسمش  یشرکت  ه یاز طرف  دونمی:فقط ممرد

به   یدور شه و نگاه زم ا یدم تا چند متر و دور زد و سوار شد. صبر کر نی،ماش ی کوتاه  یگل و از دستش گرفتم و با خداحافظ سبد 

 دوست داشت.  ایکه لع  ییو رز... همون گل ها  دهیسبد انداختم. پر بود از گل ارک

 روش و برداشتم.  کارت

شرکت   رعاملی...مد دارید  د ی.به امنیسنگ   ی پروژه  نیبابت خوب تموم شدن ا گم یم ک یهم اومده. تبر نجایتا ا تت یآوازه موفق"

 "خوشه  یسیبرنامه نو 

 . اسمش خوشه بود؟! میشونیپ ی . اخم نشست روارمیهست و بخاطر ب ا،کارمندش یکه لع  ی آوردم تا اسم شرکت یمغزم فشار به

  یباز کردم. اسمش خوشه نبود. مطمئنم اسمش خوشه نبود!...مخصوصا که تو  ی کیو چرخوندم و در با هل کوچ د یو کل  برگشتم

  د یفرستاده شد که نبا  ییسبد از جا نیشک نکردم که ا گهید،دیچرخ  ی سرم م یتو  "دههم اوم نجایتا ا  تتیموفق  یآوازه  "سرم 

 شد!  یفرستاده م

________________________________ 

 . ستادمیدر خونه ا یداد قدم بردارم و صاف جلو  ی شده بود و شدتش اجازه نم  اد یقدرتش ز نیزم  ی  جاذبه

شد و با فکر کردن به چند ساعت بعد،تا   یم  قبل منقبض  تند تر از  یوقت کردم یداد و قلبم رو حس م  ی تنم جوالن م ی تو استرس 

و جلوتر   میجلو گذاشتم. روسر ی جدا کردم و قدم نیو از زم ،پامینیماش  ی . با بوقاوردیرفت و نفسم و بند م یها استراحت م هیثان

 پنهون کردم.  رش یز م و همون چند تار مو رو ه دمیکش

 و فشار دادم.   فون ی و دکمه آ  تادمیر او جلوتر رفتم.با فاصله از د  دمیکش  یق یعم نفس

 . نهی به خودش بب ،عرق یدرون شی تشو ن یمانتوم و گرفتم تا کف دستم کمتر از ا  ی  گوشه

 ه؟ ی:کزهرا
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 و باز کرد. و در  "ازیمنم؛ن"و باال آوردم. اجازه نداد تا بگم سرم

 تو!  ای:بزهرا

 خونه ترک کرده بودم.  نیا یکه با دلشکستگ   یبه روز خونه،برمگردوند به دوماه قبل! اطیدر گذشتم و آروم بستمش. ح از

 .د یکش  شتریسرش،ب یگلدارش و رو   د یخونه ظاهر شد. چادر سف وان یا یتو  زهرا

 داخل!  ایاونجا؟ب ی سادی:چرا وازهرا

 ما!  یها یشد احوالپرس  نیو ا د یو حالم و پرس  دمیکردم.حالش رو پرس   یرو ط  اطینموندم و ح گهید

. زهرا،همونطور که  ذاشتیم ز یم ی ها و رو وه یکه خم شده بود و ظرف م دم یو د ی دم،مادریکه رس   ییرایخونه شدم. به پذ  وارد

 گفت: کرد یچادرش و جمع م 

 اومداااا. ازی:مامان!نزهرا

 ! سالم حاج خانم_

 به سمتم برگشت.  ،ین ی کرد و با لبخند مت قد،راست

 ! یخوش اومد  یلی،خزم ی:سالم عزمامان

برداشت و به دستم   زیم  یو از رو   یشربت وان ی نشستم. زهرا،ل یتک مبل   یازش، رو  یمبل ها،با تشکر ز  ا ی کیکرد سمت  مییراهنما

 داد. 

 پرهام کجاس؟_

 !مانینر شیندم. نگم خبر دارم از بودن پرهام پ یکردم سوت یسع

 حتما!  اد یم ی داره ول ی ریطبق معمول تاخ ی ا قهی چند دق هی. نجایا ارش یب مانی:قراره نرزهرا

سرما نجات داد و   نیپوستم نفوذ کرد و تنم و از ا ر یخونه،کم کم به ز یبرگردوندم. گرما زیم  یو رو  وانیم خوردم و لشربتاز  یکم

 شد.  حالم خوب 

 :پالتوت و بده به من و راحت باش.زهرا
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  یخارج کردم که تو  بشیج ی و از تو لمیره،موبایپالتو رو از دستم بگ  نکهی کردم و قبل از ا ی حرفش و عمل یی چون و چرا چیه یب

 .د یدستم لرز

 سبحان حالش چطوره؟ _

 بود.  مانیصفحه انداختم. نر یبه اسم رو  ینگاه

 .  گردمیکمدم برم ی پالتو و بذارم تو نیاتاقه،فعال برم ا ی :خوبه. توزهرا

 سوالم و جواب داده بود.  قهی. بعد از چند دقو باز کردم   مانینر امیرو به من کرد و همزمان پ پشتش

 در خونه ام!   ی:جلومانینر

 اومد. بلند شدم.  رونیآشپزخونه ب ی . مادرش،از تود یچ یخونه پ ی زنگ تو یصدا و

 . کنمیباز م_

 

 فرستادم.  ن ییدر و پا  رهیفشار دادن دکمه در و براش باز کردم. برگشتم و دستگ  دم،باید فون ی آ یصفحه   ی اش و که تو چهره

 لبم نقش بست و پاک کنم.   ی رو  دنشیکه از د  یکردم لبخند   ی م و سعدر،گوشه لبم و به دندون گرفت   یجلو  دنشید با

محض    یدر برابرش بود ول  یمانع یورود  ی !هرچند راهرونهیحال من و نب  نیبردم و در و بستم تا مادرش،ا رونیو ب سرم

 به حرکاتم بود. اط،حواسمیاحت

 اومد.   یبلند،به سمت در ورود  ی دستش بود و با قدم ها ی پرهام تو دست

نگاه بودم تا با همون لبخند،آروم لب   ن یو با پرهام تموم کرد.چشم،ازش گرفت و سرش و باال آورد و من،منتظر هم حرفش

 "یخسته نباش "بزنم

 زد.  ی شد و سرش و تکون داد و لبخند کمرنگ  متوجه 

 دستش و ،در هوا تکون داد.  ی . آبنبات تود یسمتم دو  پرهام،به

 ( ؟دهی)خرده؟یخل ی برام چ نی:ببپرهام

 گذاشت. ی جا کفش یو تو کفش هاش و از پاش در آورد  مانیکردم. نر بغلش
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 ؟ی:خوبمانینر

 دست پرهام گرفتم.  ی تو یاز آبنبات رنگ  چشم

تونست حالم رو خوب    یخبرش! چه راحت م ی ب ی معجزه ها نیلبم محفوظ مونده بود. کاش، خبر داشت از ا  ی رو لبخندم

 . د یجو یخرخره ام و ذره ذره م  س ش،استریپ  قه ی که تا چند دق  یکنه...من 

 ؟ ی خداروشکر تو خوب_

  ستادهیا نجای کمک،ا یو برا   شناسهیپرهام و باز کرد. وانمود کرد فقط من و م یانداخت. بند کفش ها نییشد و سرش و پا یجد 

 بود. 

 ؟ ی:خوبم!استرس که ندار مانینر

... یشناس  ی آشنا من و م هی فقط در حد  ی ...اگه وانمود کنیونبم ی...اگه هنوز جد یراهرو ردش  نی...اگه از ایاگه بر  ی ول نه،ندارم 

 . گردهیبرم شیتشو  نیو ا  کنمیروم و دوباره باور م ش یخونه تنهام،اونوقت اتفاق پ ن یاگه حس کنم وسط ا

 ذهنم خفه کردم.  ی هام و تو حرف

 نه!_

 لب گفت:  ریپرهام و کنار کفش هاش گذاشت و ز یها  کفش

 نگفت.   ی زی چ یتا کس می:برمانینر

 .نشستم  ی همون مبل قبل یرفتم. رو  مانیو به دنبالِ نر دم یپرهام و بوس  لپ

 صورتش کنارش بزنم. یپرهام بود تا از جلو  ی موها ن یاومد و منم،ب رونیزد و زهرا از اتاق ب ی با مادرش حرف م مانینر

اب کرد. پرهام  نشستن انتخ  یو برا یی ه روکنارش و حاج خانم هم مبل رو ب  مان یگذشت. زهرا کنارم نشست و نر یا  قهیچند دق  

 گذاشتم. نییپاهام،پا یو از رو 

 باشه. پات بهش نخوره پرهام.  ز یم ه یحواست به پا_

 :باشهپرهام

فرستادم و باز ضربان قلبم تند شد. گفته بودم    رونیانداختم به جمعِ ساکت!نفسم و ب یدستم و بهم گره زدم و نگاه یها انگشت

 عت قبل! به جندسا گردمیبر م
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 تو اتاق؟  یبر  یخوا ی:ممادر

 که؟  سیخواب ن_

 .  می!فقط بهش نگفتدارهیهست که ب یا  قهی:نه چند دقمادر

 خبر بودن.  ی که از اطراف خودشون ب  کردن یفکر م  یبودن و معلوم نبود به چ نییانداختم.سرشون پا می به دو نفر کنار ینگاه

 . د یلباسم و کش نییپرهام،پا

 ر رفته (؟حوصله ام س ارمی)بم الی:برم توپم و بپرهام

 صبر کن.   قه ی دو دق_

 . ارمیبرا م رمی :تو اتاقه خودم بعد مزهرا

 پرهام،درهم شد و سر جاش نشست. ی  افهیق

 ها! یماه  شی( پرمی )ملمی:پس مپرهام

 بهونه نکنه جوابش رو دادم.  نکهیا یگفت.برا   یاپن رو م  یرو  وم یآکوار ی تو  یها یماه

 باشه پاشو برو. _

 ند شد و به سمت،اپن رفت.گاهم ازش گرفتمو بل  نکرد معطل

 ! میاالن بر  نین،همیاگه بخوا_

 :من فقط نگران پرهامم. مادر

 کنه.  کاریچ د ی با دونهیروانشناس صحبت کرده. م ه ی.با شهینم یزی:چزهرا

 . دوارمی:اممادر

و    ومی رگردوندم به سمت آکوار. سرباتفاق نی خوب تموم شدن ا یدلم صلوات نذر کردم برا   ی.توو بلند شدم دمیکش  یق یعم نفس

 ...نبودش!د یدهنم ماس  ی همزمان پرهام و صدا زدم که حرف تو

 پرهام نگاه کرد.  ی خال یمتعجب به جا یمبل بلند شد و با چشما ی نفر از رو ن یاول مانینر



 اد یهزاران فر 

177 
 

 :پرهام؟مانینر

 .  د یم به سمت در دوعدش هو ب "نیحس ا ی"گوشم گفت  ینفر تو  هی  دمیشن د،فقط یچی خونه پ یکه تو   یبلند  غیج یصدا

 . د یکش رون یباز بود و زهرا دست ِ پرهام وحشت زده رو گرفت و ب ی سرش رفتم. در اتاق پشت

...با حرف  میپرهام و آروم کن میکرد یبه اتاق برگشت و در و بست و من و مادرش،سع مانیاش فشرد. نر نهیپرهام و به س  زهرا،سر

 دن اشک هاش!...زدن،با پاک کر 

 . ختی بهم ر ی همه چ هوی،یز یه ره برناماون هم 

 حالش خوبه!  نیش؟ببینیبب خواستیبابا سبحانه...مگه دلت نم نیپرهام جانم،بب نیبب_

هق هقش   ی خونه،تا صدا ی . پرهام و از زهرا گرفتم.اونقدر راه رفتم توزد یو زهرا آروم کنار گوشش حرف م  گفتیذکر م مادرش 

 اومد.   نو ریآشفته از اتاق ب  مانیکمتر شد و نر

 :سبحان خوبه؟ مادر

 بزنه.  غ ی! انتظار نداشت پرهام جنهیو بب خواد،پرهام ی:نه....گفته حوصله نداره و فعال نممانینر

 . دهیترس  دش ید تی!تو اون وضعگهی:بچه اس دزهرا

 به پرهام گفت:  یبه سمتم اومد و با لحن آروم  

 ؟ یبابا رو ناراحت کرد  نیم؟ببرایخودم برات توپ و م  سمت اتاقا؟مگه نگفتم  ی :چرا رفتزهرا

 (شیآورد  ی!)نمشیاورلد ی:نمپرهام

 داشت.  هی پرهام،هنوز گر یصدا

 

 برات؟  اوردمشی.چرا نماوردمشی:مزهرا

 بره تو اتاق تو؟  د ی:حاال اَد بامانینر

 سبحان چند وقته اونجا! تو اتاق منن. از کجا خبر داشت که  اش یباز لهیوس  دونه ی:مزهرا

 انداخت. ی له اف هاشون فاصتشر وسط حر مادرش،با
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 . شنوهی م  نی:آروم صحبت کنمامان

 بردم و کنار گوش پرهام آروم گفتم:  نییو پا سرم

 ؟ ی کن ه یقرار بود گر_

  ر ییتغ ی و دوباره زمزمه وار باهاش حرف زدن تا آروم بشه ول  دمیاش بدتر اوج گرفت و به لباسم چنگ انداخت.سرش و بوس  ه یگر

 پرهام گرفت  یومد و دستاش و رو به رومتم ابه س  مانینداشت. نر یچندان

 برمت پارک!  خوامیکه م ایبغلم...ب ای:بمانینر

 بمونه؟  نجایا یذاری:نمزهرا

 نداره.  یا  ده یوندش فام نجای:امانینر

 و اجازه داد تا پرهام صورتش و با شونه اش پنهون کنه.  د یو به بغل کش پرهام

 رفت.  رونیب  یبرداشت و با خداحافظ ی د یو از جا کل د یکل

 مبل نشسته بود.   ی بود و رو ش یشونیپ یاش و به ستون آشپزخونه داده بود و مادرش هم دستش رو هی پشت برگشتم. زهرا تک به

  یخودم حس کردم. در و کامل باز نکردم،فقط درحد  یو رو  رشونیباز شدن در،نگاه خ یسمت در اتاق سبحان رفتم. با صدا به

 برگردونده بود.  وار یت دکه روشو به سم ی صورت نم یکه بب

داشتم    ی. چه انتظاراوردیهم برام مشخص بود،دلم و به درد م ی کیتار یتو  یکه حت  فش یتختش و جسم و صورتِ ضعکنار    لچریو

نکنه و   ه ینزنه،گر غی رو به روش ج ری در برابر تصو  خواستیچهره سرحال پدرش و حاال ازش م دنیعادت کرده بود به د ی از بچه ا

 . رهیخفقان بگ 

 اشتم. مبل برد ی و از رو فم ی و بستم. ک  در

 ؟ ی بر ی خوای:مزهرا

 نداره.  ی ا ده یموندنم فا گهید_

 آژانس!  م ی:بذار حداقل زنگ بزنمامان

 . شهیم  دایپ یتاکس ه ی .بالخره رمیم اده یپ ی اصل ابونیتا خ_
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 فاصله رو خوم کم کردم.   یِ به سمتم برداشت و باق ی چند قدم زهرا

 ممنونم ازت.   ید یزحمت کش  یلیپند وقت خ نی:ازهرا

 خراب شد!  ی همه چ یول_

 بازم باهات حرف دارم. ی.ول میشد  ی رفتارش رو به رو م نی:آخرش،با همزهرا

 . می زنیحرف م یلیوقت آزاد باهم خ ه یانشاهلل تو _

 د. زنگ خور لمیکردم و به سمت در رفتم. کفش هام و پام کردم که موبا ی لب تکرار کرد. از مادرش خداحافظ  ریرو ز "انشاهلل"

 و کنار گوشم قرار دادم. لیموبا

 منتظرتم.   ا،سرکوچهی:پاشو بمانینر

_______________________ 

 بستمش. ،آرومی صندل یو بعد از نشستن رو  و باز کردم   نیماش  در

 پرهام؟ ی:هنوز آروم نشد مانینر

 نگفت.  یز یکرد و چ ی نیف ن یجلو،به پرهام بود. پرهام،ف ی  نه یاز آ نگاهش

 م؟ ینر ی خوای:منامینر

 تکون داد.   ی منف  یانداختم. سرش و به نشونه   یکز کرده بود نگاه ی که گوشه ا یبه پرهام ی صندل نیو از ب  برگشتم

 .بهت شکالت بدم  خوامی.حاال هم مکنمیصحبت م گهیبعد باهم د یکن آروم باش  ی:پس فعال سعمانینر

 به من گفت:  ن،خطابیو روشن کرد و در همون ح نیماش 

 .ار یبسته شکالت در ب هی داشبورد و باز کن و :مانینر

دستم   ی . تورو به روم ظاهر شد  ک یجا کرد. داشبورد و باز کردم. سه جعبه شکالت کوچ یدو صندل   نیاش و ب پرهام،تنه 

 و حرکت داد.   نیبه دستم انداخت و ماش  ینگاه م ی. نگرفتمشون 

 .و باز کن  شیکی:مانینر

 رو سرجاشون برگردوندم،داشبورد و نبستم که گفت:  گهید ی گذاشتم و دوتا  امپ ی از جعبه ها و رو یکی
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 .فت ی:دوتا جعبه ها رو بردار بذار تو کمانینر

 . خورمی جعبه م نیدونه شکالت از هم  هی نه ممنون. _

 . دمی:اون دوتا رو امروز واسه خودت خرمانینر

 چشمام!  ی دلم و شوق،تو ی نشست تو یخوش  ی ون کنم وقتتونستم پنه ی هم و نمرنگ نگا رییچهره اش... تغ ی کردم رو مکث

 بود؟!  ده یخودم خر ی به سمت جعبه رفت. واقعا برا دستم

 لب زدم.  آروم 

 واقعاً!  یمرس _

 

 و کج کردم سمتش و با لبخند نگاهش کردم.  سرم

 انتظار نداشتم._

 به روش! ه رو شد ب  رهیکرد و دوباره خ یگرفت و سرش و به سمتم برگردوند...مکث  ابون یاز خ چشم

 .لب باز کرد  آروم 

 :خواهش!مانینر

 جعبه رو باز کردم.  دفقطر

 .پرهام که دوست داره! یشکالت تلخ دوست داشته باش  دوارم ی: اممانینر

 . خورمشونیدرس بخونم با قهوه مبمونم و   دار یکه قراره ب  ییوقتا ی برا ذارمشونیاتفاقا دوست دارم. م_

 . دستم و به سمت پرهام دراز کردم و شکالت و به دستش دادم.  دمیکش ردن ی جعبه رو ب ی تو  یاز شکالت ها یکی

 ؟ یکرد  کاری امتحانت و چ ی:راستمانینر

 امتحان!  نی ا بودم سر  دهیکش ی شد که جلوش و گرفتم. چقدر بدبخت  یم  "آه"امتحان افتادم و داشت بازدمم یها ی بدبخت ادی

 نُه شدم. _
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 پس!  ی:پاسش نکردمانینر

 ...شد ده! نایمشکالت داشتم و ا یسر هی دم که با استاد حرف ز _

 گفت:   یو شوخ ز ی. با لحن تمسخر آمد یباال پر ابروهاش 

 استادا رو!  نیکنه ا اد ی:اوه!خدا زمانینر

 از شکالت ها رو به سمتش گرفتم.  یکیلب تکرار کردم و   ریز یی ا "انشاهلل"حرکتش ن یخنده از ا با

 تو!   هیاز سهم نمیبفرما!ا_

 .د یکش رون یدهنش گذاشت و جلد و به ب  ی بکشه،تا نصفه تو  رون یت و از جلدش بکالش  نکه یا بدونِ

 ه؟ ی چه کار نیا_

 ؟ یکی. فردا کشنهیخوردن شکالت به هم فی:کمانینر

 مم! نامه ا انیهام تموم شد. دور پا کیکش_

 ! ی:نگفته بود مانینر

 بودمت!  دهیند _

 "مقصر من شدم؟"رف بزنه و بگهدم هنوز با نگاهش با من حباال انداختم و اجازه دا ی .شونه ابه سمتم برگشت  نگاهش

 نشستم.  ی صندل یرو  صاف

 م؟ یریحاال کجا م_

 ! ییجا هی:مانینر

. سرتق  اره یمن و در ب  یباال انداخت تا ادا  ی. شونه ا ستین ی کنجکاو کردنِ من کار قشنگ  نیچشم بهش دوختم تا بفهمه ا یطوالن

 باشه.  ی قبل یحاضر جواب نیجبران ا د یتا شا حرص بده خواستیشده بود و م

 که گفت: د یطول نکش هینشون دادم.چندثان الیخیو ب   خودم

 ! می رینم یبد  ی:جامانینر
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________________ 

 "ایلع"

 و با پا آروم بستمش. دم یکش رون یدر ب  یو از تو   د یخونه و باز کردم و کل در

تخت خوابش قرارش دادم و برگشتم. مقنعه رو از سرم    یرو دستام جابه جا کردم و به سمت اتاقش رفتم. آروم   یو رو  ایمح

 آشپزخونه شدم.   یراه  کردم یپالتوم و باز م یو همونطور که دکمه ها دمیکش

 کاغذ رو به رواش نشسته بود.   یرو   ی که به نُت ها  یکه به دست داشت و نگاه  یتار یمبل سه نفره...با گ ی. رو نمشیب یم

 سالم._

 ! نیکاغذ بود.هم یترشدنش رو  ق یبود. تنها واکنشش دق بید،عجینداشتم شن شک  که یی در برابر صدا سکوتش

 زدم.    رونیاز آشپزخونه ب یآب پر شده ا   وانی و باز کردم و در آخر با ل خچال یدکمه برداشتم و در  ن یراز آخ دست

 :سبد گل برات فرستادن.اریمه

 گرد کردم. قدم دوم برداشته بودم. عقب  یگفت که پام و برا  یو درحال نیا

 من؟  یبرا_

 نزد.  ی وباز،حرف

 . دمیبود و د  نیزم ی دوتا مبل رو  نیکه ب  یبه سمتش رفتم تا سبد گل یقدم چند 

 ه؟ یاز طرف ک_

 قرار داد.  یقبل  یبرگه   ی و باال  یریز کاغذ 

 شرکت!  ه ی:از اریمه

 مبل نشستم و سبد گل و باال آوردم.  ی رو

 . دمیکه به نام شرکت رس   یمانتا زنه  ی آروم و خوب بود ول ز یو خوندن. همه چ متن

 خونده بود.   یمتن رو هم مهد  ن یکه ا کردیو گرفت و ذهنم فقط تکرار ن  اریصورتم کنار زدم و نگاهم رد مه ی جلوگل و از  سبد 

 :خوشه!...اسمش برام آشناس. اریمه
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 گفت: ی شده ا ز یر یو به سمتم برگردوند و با چشما  صورتش

 بود؟  ی ک رعاملشی:مد اریمه

 .اد ینم ادش ی یز یبه من بگه چ کرد یم  یدرهم سع  یا افه یانداخت و با ق نییسرش و پا ی . وقتکردیم یباز شینما

 و دست برنداشت.  دمیشوکه زده و مبهوت و د ی  افهیق

 بود؟ یچ ؟اسمشی:نگفتاریمه

 .همکاره  ه یبه قبال نداره اون فقط  یربط_

 ...اسمش و...بدونم!خوامی:ماریمه

 .  اوردیوار،کلمه به کلمه اش و به زبون م د یو تاکرو شکسته بود  جمله

 ! یاوری_

 :اسمش؟اریمه

 .نیاس ی_

 و پر کرد.   یخال وانیبرداشت و ل زی م یتکون داد. پارچ آب و از رو  یسر

 گل ها رو فرستاد. نیبعد ا د یحتما خبر ها رو از بچه ها شن_

 برگردوند و بلند شد. ز یم ی و رو  وانیل

 نداره. اون تموم شد رفت.  شیال پسه س به  ی !اصال ربطنیا اریمه_

 گرفت و سر جاش نشست و به سمتن برگشت.  گر

اون   دنیرفتن به  لندن، فقط بخاطره د یشرطتت برا  ل یدل  دمیکردن فهم یبعد از دو سال زندگ  یگفته تموم شده وقت  ی:کاریمه

 . یکنیم یزندگ  ی دار  گهینفر د ه یبا   یدونیهنوز نم ی.وقتیهنوز سرد   یتموم شده وقت  ی کثافته!چ

که عاشق بودم    ی ...اونم من؟یفهم  ی.میکرد  ی .خودخواهیکرد  ،اشتباهیغلط کرد  گم یچند مرتبه به خودم م یروز   یدونیکه نم  تو

 نشد.  یول شه یخوب م  یهمه چ کردم ی...فکر میایبا هزارتا شرط!فقط ب  ی!حتیای که تو ب کردم یفکر م  نیو به ا

 کردم توهم!  ی. نذاشت بگم من خودخواهم ی. نموند. نذاشت حرف بزنم. نذاشت بگم هر دومون مقصرپاشد 
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 دادم و چشم بستم.  ه یشد. سرم و به مبل تک  دهیحموم محکم بهم کوب در

 دست از سرم برداره!   سیهات قرار ن ی!که بدبخت نیاس یلعنت بهت _

 

 "ازین"

 کنار جاده پارک کرد.  نگ یپارک ی و تو نیماش 

 . نیش  ادهی:پمانینر

 شدم.  ادهیبرداشتم و پ نیو از کنسول ماش   یکیو باز کردم. ظرف ذرت مکز کمربندم

 شدن به شهر رو به رو اش!  رهیو آروم بستم و چشمانم خ  نیماش  در

  یکیکه تار  یشده با چراغ ها  ده یکنار هم چ  یباشد.خونه ها یصحنه ا  نیخلوت،همچ یجاده   نیا  یها  مهیکردم در ن   ینم فکر

 شهر و روشن کرده بودن! 

 شد احساس کرد.  یم  شتر یسرما رو ب نجایپالتوم فرو کردم. ا بیج ی و تو دستم

 آهنگ و قطع!  ی و خاموش کرده بود و نه صدا نیماش  ی چراِغ ها مان،نه یتنه ام و به عقب برگردوندم. نر می و ن  ومدنین

 . ادیب رونیب نیتا از ماش  رد کیشده بود و کمک پرهام م ادهیپ فقط 

 رو گرفت و در و بست. مان،دستشینر

 ! هیقشنگ  یجا_

 :آره! مانینر

 . ستادیا کنارم

 .مید ی رو د نجایکنار و ا می باال!آخرشم زد  میجاده رو اومد  نیهم  یلیدل چ یه یبعد ب رونیب می اومد  یروز با مهد  هی:مانینر

 . دمیجلو رفت. خم شدم و دستش و کش ی چند قدم پرهام

 !نییپا ی وفتیعقب. م ایب_
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 پرهام؟ یست ی.خسته نی کرد یهمه تو پارک باز  نی:امانیرن

 گفت.  یتکون داد و نوچ یو سرتق سر د یخند  یپرهام،نمک

 خوردم.  ی کیقاشق از ذرت مکز هی

 ه؟ یدفاعت ک ی :جلسه مانینر

 ! گهید  یهفته _

 زد.  یچشمک

 نره!  ادتیمن  ینیری:ش مانینر

 و کج کردم.  سرم

 ه! بره؟محال  ادمیدادن تو رو   ین یریش  یتو_

 اش!  رهی.فارغ از نگاه خدمیو خند  گفتم 

 بود و دستم و به سمتش گرفتم.  اورده یاز ذرت برداشتم. ظرف ذرت خودش و ن گه یشد و قاشق د د یام کم کم ناپد  خنده

 ؟ یخورینم_

 ؟یخند   ی و م ی کنیموقع حرف زدن سرت و کج م شهی:هممانینر

شال سر   ری که پشت گوشم فرستاده بودن از ز  ییش که دسته موهاکج شدم رو به رو  شتریام پر رنگ تر شد و از عمدا،ب خنده

 خوردن. 

 شم؟ یم ه؟زشتیچ_

 نشد.   رمیدستگ   ینگاه طوالن هی جز   ی زیچ ی منتظرش شدم تا جواب بده ول ی ا هیچندثان

 که قد صاف کردم.    د یگوشه مانتوم و کش پرهام

 ذوق گفت:  با

 آهنگه.   نیا یازی:عه...نپرهام
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 شد،شد.  ی پخش م نیداشت از ماش که   یکیپرت موز حواسم

 ست ین یکار سخت یعاشق بود،تو باش  شهیهنوز م "

 "سین  یوقت گهیمرز با من باش،اگرچه د  بدون

 و برقصم.  رم یپخش کرده بود و وادارم کرد که دست پرهام و بگ  ایخونه،پر یآهنگ و تو  نیکه ا  یاومد. روز اول ادمی

 . د یکش غ یو ج د یکش  شتریو ب پرهام،لباسم

 ( می م،برقصی )برقصم ی...بلقصمی:بلقصمپرها

 هم کرده بود.  ی. چه درخواسترمیخنده ام و بگ  ی و بغل کردم و نتونستم جلو  پرهام

 .  د یرقص شهیپرهام. نم اریدر ن ی باز وونهید_

 ام زد.   نه یدستش چند بار به س  با

 ! می:برقصپرهام

 آروم بشه فقط سرجام تکون خوردم.   نکه یا یبرا

 خوبه؟ _

 !رشتی:بپرهام

 عه!_

 تر از قبل زد.   محکم

 !شتری:بپرهام

 باال رفت.  صدام

 باشههه!_

 بار به سمت راست رفتم و بعد هم چپ. خنده ام شدت گرفت.  ن یاز قبل ا شتر یب فقط 

 م! از دست تو پرها_
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_________________ 

 "مانینر"

 شده بودن هر دو نفرشون!  وونهید

آروم   ازیآهنگ و داد بزنه و ن کردیم یشد و پرهام سع  یفضا پخش م  ی قهقه و خنده اشون سکوت و شکسته بود و تو یصدا 

 باهاش زمزمه کنه. 

 و به سمتم برگردوند.   از،صورتشین

 "ترسم  یکنارت اونقدر آرومم،که از مرگ هم نم"

 رو آروم و با لبخند،لب زد...   تیب ه ی ن یهم ازیگوشم خونده بود و ن  یتو  خواننده

 بود.  انیچهره اش نما یشده اش تو  داریب  طنتی ش  ی؟وقتید یتبع  یبرا بیبه س  از ید.آدم رو چه نفکر کردم که اگه حوا بو  نیا به

 

___________________ 

 کفِ کالس! ی ها کیسرام  یتوجه به گرد و غبار رو  ینشوندم. ب ن یزم ی سته ام روخ تنِ

بدو بدو   نیا  یام کرده بود و همش،ناش  زمستون،عرق کالفه یسرما نی . تو ادمیکش م یشونیبه پ یفرستادم و دست رون یو ب  نفسم

 دفاع اس!  نیاول صبح تاحاال و استرس ا یها

 شه.  داشونی. االن استاد هم استادا پشده  ف یدختر کل لباست کث نیزم ی!پاشو از رو ی:عه؟تو که نشستایپر

 .  د یشونه ام گرفت و کش یکالس رو که باز کرده بود و بست.لباسم و از رو   در

 ! گمی...پاشو بهت مایصندل ن یاز ا یکی  ی رو  یشستن ی:حداقل مایپر

 صبر کن. تازه نشستم. قه ی دو دق_

 و به سمتم گرفت.    یآب  وانیل

 .  ی:آب قنِد...بخور ضعف نکن ایپر

 خوبم._



 اد یهزاران فر 

188 
 

 کلمه!   یواقع  ینه به معن  ی بودم ول خوب

 نبود.  ی تنش،خفه شدن نیا

 . نمیب  یاون وقت حالت و م انی.بذار استادا بی:االن خوبایپر

 گفت و من حرف نداشتم که بزنم.   یم سترا

 انداخت.  واریکنار د  زِیبه م یو از دستش گرفتم.برگشت و نگاه  وانیل

 شده؟  دهیخوب چ_

 هم بس بود!  ی آب معدن  هی خرت و پرتا نبود.  ن یو ا  وهیو شکالت و آبم ی نیریو ش  وه یو م  کیبه کاپ ک یاز یبنظرم ن ی :آره.ولایپر

 نثارم کرد.  یچشمک

 . گمیم  نیاستادامون کم توقعن،بخاطره هم :نه کهایپر

 ها از الزامات بود.  یخوراک  نیدونست ا ی هم م دش خو

 ازش نبود.   یاسم چ یه یجوابم و داده باشه ول نکه یا د یپام برداشتم به ام ی و از رو لمیاز آب قند مزه کردم و موبا یکم

 آخر هفته اس؟ مون یلیالتحصجشن فارغ  ید یفهم ی:راستایپر

 ته؟ گف ی نه!ک_

 .ستین ی :بچه ها!البته قطعایپر

 . د یبعد از ع  یمن فکر کردم برا _

 زد.   ش یشونیپ به

 ؟ یکرد  د یخر  د یع ی. براد یع ی:آخ،گفتایپر

 من!  یها چندان مهم نبودن،حداقل برا د یخر  نیبردم. ا نییو باال و پا سرم

 روشن شد. بالخره جواب داد.  لم یموبا صفحه 

 ؟ ی:استرس که ندارمانینر
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 گفت:   یحوصلگ  ینشست و با ب  ی صندل ی رو ایسدم و باال برد. پر ک یرو سرام  یشدن صندل دهیکش یصدا

 شده. د یحس کنم ع خرم،حداقلی شال م ه یاز سرکوچه امون  رم ی. فوقش مهم ندارم  د ینکردم. حوصله خر د ی:منم خرایپر

 نشون!از درک کرد غ یو در  شنوم یفقط جمله ها رو م  کردمینبود. حس م ایحواسم به پر گهید

 .  یکنار گوش  ییبود.جا یا گه ید  ییمن جا حواِس

 . امیشدم به پ رهیو تند تند تکون دادم و خ سرم

 . هی عیاسترس دارم که طب  کمی_

 تا جوابم و بده.   د یطول کش ه یو فرستادم. چند ثان امیپ

مانتوت   یفکر کنن. گوشه    تیبه سوتو فرصت نده که  و ادامه بده   وفتادهی ن ی.وانمود کن اتفاقیداد  ی :تو کنفرانس،اگه سوتمانینر

. شمرده و آروم باهاشون حرف  یبکش قیپاورپونت،نفس عم ی عوض کردن صفحه  نیکن ب ی. فقط سعد یاگه دستت لرز ر یرو نگ 

جمله   هی که  ی نیب ی م ی ایاوقات به خودت م ی کنه. چون گاه  دایکردن جمله ها،کلمه پ ل یتکم یبزن و به مغزت اجازه بده که برا

 .ی موفق باش  دوارم ی.امیدونیخودت نم شمیکه معن ی گفت یا

 نفس هام و منظم!  تم یبده و استرسم و کمتر کنه و ر رییحالم و تغ نقدریحرف ها،ا نی و ا امایپ ن یکردم ا  ینم فکر

 . میبود وسط زندگ ینداشت،چه معجزه ا خبر

 

 د؟ یبه دستت نرس  یتو ذهنم.فقط بسته ا   مونهی.ماتییممنون بابت راهنما_

 . د یکش ی کالفه پوف ایپر 

 از ده گذشته که!  ان؟ساعتیاستادا چرا نم نی:اایپر

 .ان ی. عجله نکن. مدونمینم_

 نقش بست.  میگوش  ی رو امشیپ گه یبار د هی

 :کدوم بسته؟ مانینر

 دفاعم و فرستادم.  ینیریش _
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  ی ها خورده بشن و من قول کم ینیریش   نیقرار بود تموم ا  یفرستادم؟وقت ی م ین یرینه تا براش ش  ایکرد قبول بشم   ی م  یفرق چه

 داده بودم.  مانیو به نر ز یرو م  یها ی از خوراک

 ؟ یتوکه هنوز دفاع نکرد  یول  ومد ی برام ن یز ی:نه هنوز چمانینر

 .ستیمهم ن_

 . ستادیمردونه چرم، کنارم ا  جفت کفش  هی م،یتی و بفهمم کجا نشستم و تو چه وضع امی اتاق زده شد.تا به خودم ب در

 روش پاک بشن.   ی د شدم و مانتوم و تکون دادم تا خاک هابلن نیزم یرو  از

 کرد.   یخنده ا استاد،تک

 خانم دکتر،شما که تازه اول راهتونه!  نیخسته شد  یادی:انگار زاستاد

 .د،شرمندهیببخش_

 که نوشته بود.  ی امیو نخوندم. پ شیبعد  امیپ

 دنبالت ام یبفرست،مجلسه رو بهم خبر بده. چه خوب باشه چه بد...آدرس هم  جه ی:نتمانینر

 ************** 

 و باز کردم و نشستم.  نیماش  در

 ؟ یسالم.خوب_

 داد.    نیاش و به در ماش  ه یسمتم برگشت و تک به

 !ای:خوشحالمانینر

 دادن.  ی و لو م  میحس درون زدن،کاملیکه از ذوق برق م ییلبم و چشما ی رو لبخند 

 .  د یچیپ نیماش  ی وکودکانه اش ت  یگونه ام نشست و صدا ی از پشت رو ی دست 

 ( م؟ید یخر یبرات چ  نیبب ای)خاله جون،ب م؟ید یخل یبالت چ نیبب ای:خاله جون،ب پرهام

 . سرم و به سمتش برگردوندم. دمیآوردم و بوس  نییگونه ام پا ی و از رو کش یکوچ دست
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 دورت بگردم. _

 خم شد. یدو صندل  نیکرد بلندش کنه که احسان از ب ی.سعدمیرنگ کنارش و تازه د ینشست و باکس مشک سرجاش 

 :بذار کمکت کنم.مانینر

 .و پرهام  گرش یخودش گرفته بود و طرف د کی طرف باکس کوچ هی

 !من! دمشی:من،مپرهام

 .  وفتهی:باشه،فعال بذار حواسم باشه نمانینر

 و داشت.  ر،هواش ی قرار گرفت،احسان دستش و از باکس جدا کرد و فقط از ز ی دو تا صندل   رونیکه ب پرهام

 . کردیم   ینیبه سمتم دراز کرد.معلوم بود که وزن باکس براش سنگ  یدستش و به سخت  پرهام

 :بفلما.)بفرما( پرهام

 و پوشونده بود.   ،درونشی گل صورت  فی پر رنگ تر شد. در جعبه رو باز کردم.سه رد لبخندم

 باشه. :مبارک مانینر

 از گل ها گرفتم.  چشم

 گل ها،خوشحالم کنه؟  نی تونست با حضورش،با هم یم  تونستم بگم که بفهمه چقدر   یچه م گفتم؟اصالیم یچ

 و داشتم که زمزمه وار بگم:   نیا ییتوانا فقط 

 ممنون! _

 ! نیهم و

 به عقب انداخت.  یروبه روش،نگاه  نهیو روشن کرد. از آ نینشست.ماش  صاف

 آقا پرهام؟  م ی:کجا برمانینر

 . میبخور تزایپ میبر_

 گفت:   ثانهیو روشن کرد و خب نیماش 
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 . میخوریچلو کباب م میری . مزمیعز نیفر:آمانینر

 .د ی خند  مانیزد و نر  غیج پرهام

 موند؟یجا م نیهم یزندگ  شد یم یچ

 ها!  هی لحظه ها و ثان نیهم ی رو

 بودم!  ا،منیآدم دن  ن یاونوقت،خوشبخت تر د یشا

 

 خورد؟  د یها رو با ک یکاپ ک نی:حاال امانینر

 دور بشم.  یاحتمال یتا از خفگ  رمیخنده رو بگ  همون تک  یکردم جلو یغذام ادامه دادم و سع دن یجو به

 روشن شد. لمیموبا یدهنم و قورت دادم. که صفحه   ی تو یغذا

 مگه؟  یدار   یا گه ی. نظر دگهیآره د_

 تر خوندمش.  ق یتر کردم و دق  زینداشت. چشمام و ر  ییآشنا چیه م یصفحه نقش بسته بود که برا ی رو یا شماره

 . فهی..حشده. ن ییهمه با کاله و کتاب تزئ نی.ایرو بخور نا یا فهید؟آخه حنگهشون داشت تو کم شهی:نممانینر

 گرفته بود.   شیآخرش و با خنده ادا کرد. شوخ ی  جمله

 سرم و باال آوردم. الیخیخواستم رد تماس بدم،قطع شد. ب تا

 ؟ یبگذر رشونیاز خ یتون  ی خوبه !م یلیطعمشون خ ی .ولیهر جور دوست دار_

حرف ها   نیباشه. او شکمو تر از ا "نه"که جوابش زدمینگاهش کردم. حدس م  طنت یداد. با ش  یو به صندلاش  ه یو تک  د یکش عقب

 ه!ها ش  کی ک الیخ یبود که بخواد ب

 فرستاده بود.   امیحواسم و پرت کرد. پ لیصفحه موبا دوباره 

 "اجبه.ونیجواب بد  شمیم  لدا،ممنونی یهامونم،پسرخاله   ست،منیخانم،قصدم مزاحمت ن ازیسالم ن"

 و در همون حال گفت:   د یکش رون یو از جعبه ب  یخم شد و دستمال  مانیکه نر ینه تا زمان  یکرد ول  ریو درگ ام،ذهنم یپ نیهم
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 :راستش،نه! مانینر

در دلم به پا    ی بود تا ولوله ا یشناسمش،کافیمشترازقبل یب دمیکه فهم  نیذهنم زد و هم ی زد به حدِس تو  ید ییتا حرفش،مهره 

 و فراموش کنم.  زیشه و همه چ

 و بهش دادم. حواسم به آب خوردن پرهام بود که بلند شد.   یآب  وانی زد تا ل پرهام،صدام

 :من برم دستام و بشورم.مانینر

 دور شد.  زیتکون دادم و از م  یسر

__________________ 

 رفتم.   رونیسرم برداشتم و بالفاصله در اتاق و باز کردم و ب ی نماز و از رو چادر

 د؟ زنگ ز یک_

 . د یگرفت و به سمتم چرخ لیچشم از موبا ایپر

 . یتو باش   د یپرهام و ببرن با خوانیدفعه م  نیخونشون چون ا ی بود. گفت بهت بگم آخر پنج شنبه بر ،زهرایچی:هایپر

 و از دستش گرفتم.    لیکنارش انداختم و موبا یصندل  ی و رو ی و روسر چادر

 هم هست. لدایگفت که  ی:راستایپر

  یکه تو  یآشفته بازار  دنیدادم. حالم با د  یچند روز م  ن یا ینشسته   ی به ظرف ها یسر و سامون د یونه رفتم. باسمت آشپزخ به

 .  خوردیآشپزخونه بود، بهم م

 روشنا زنگ نزد؟ _

 .  دمیشن یقدم هاش و از پشت سرم م  یصدا

 :نه بابا.ایپر

 اد؟ یاد؟نمیم دونمید،نمیهفته مونده تا ع هی آخه _

 . ستادمیو روبه روش ا دم یکش رون یب نتیکاب ی توکش ها رو از   دست

 . د یبعد ع یبرا وفته یاز اومدن نگفت.فکر کنم اومدنش ب یز یهفته باهاش حرف زدم.چ نی:تو همایپر
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 کرد.  ر ییلب گفت و حالت چهره اش تغ ر یز ی دفعه نوچ  هی

 ؟ یبپوش  یتو روز جشن قراره چ ی:راستایپر

کدومشون و   چیکه ه زد یو آخر غر م گفتیکمدش م ی لباس تو یاز ست ها یکیب از انتخا شیدادم،از سردرگم ی اجازه م اگه

که حوصله اش و نداره. مونده بودم    زدیلباس، غر م د یخر یبرا یکردی م شیی.راهنماد یاونقدر دوس نداره که بشه روز جشن پوش 

 تو کمدش بگذرونه؟  یلباس ها نیو قراره چطور با ا د یع

 اش زدم.  نه یو به س  دستکش

 ! مهیتا اون روز خدا کر م یظرف ها رو بشور نی افعال_

 

دستم و    عیبه تنم،جابه جام کرد و سر ی. برخورد جسمستادمیا ف یدستم گرفتم و سر رد  ی.برگه رو تو اهویشلوغ بود و در ه  سالن

 کاله گذاشتم و به سمتش برگشتم.  ی رو

 به لبش کرد.   یاشاره ا.با انگشت ،د یسرش و صاف کرد و به سمتم چرخ یهول کرده،کاله رو  ایپر

 :ژر لبم خوبه؟ ایپر

لبش و الک همرنگ   ی مرتبه چک کرده بود که رژ قرمز رو نیاماده شدنمون تا حاال،چند  یشرم از دستش. از لحظه   یعاص

بار،اول   هی . برخالف من که همون بره  ن یاز ب شیدلبرانه با لباس مشک ی هامورن ن یناخنش،پاک نشده باشه که ا ی رژشش از رو

 چکش نکردم. گه یبح زدم و دص

 بله،بله،بله! _

سوگند نامه رو   ن یا یانداختم تا معن نییبه سالن انداخت و من،سرم و پا ی. نگاهد یو برق نگاهش و به رخ کش د یخند 

 اونم از ذوق و شوق! خورم ی به چه سوگند م دمیفهم یبفهمم.مطمئن بودم موقع خوندنش،نم

 سالن اشاره کرد.   ی به گوشه  ایاال آوردم. پرشد سرم و بکه به پهلوم زده  یا  سلقمه

 . کنهی :مامانم داره به تو اشاره مایپر

اول و کنار شوهر و پسرش نشسته بود و برامون دست تکون   ی ها فیرد ی . رودمیالغر اندام رس  یدستش و گفتم و تا به خانم  رد

 "مبارک باشه"دم که گفتلب زدنش ش  یفقط متوجه   یاون شلوغ ید،تو یداد. تا نگاهم و به خودش د یم
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 نه. ای د یفهم دونم یتشکر کردم که نم ازش 

بار   نی.اکردیم  ی . دلم،دلسوزدمیبلند کش قینشست ته گلوم و نفس عم ی زیداد. چ ی و تند تند تکون م ی دستش و با خوشحال ایپر

از بودنشون ذوق کنم. فقط دلم   میکنار  ی جمع،طناز نبود،بابا نبود،مامان نبود که بخواهم مثل آدم ها ن یا ونی خودم که م یبرا

 داد.   ی داشت جون م ومدنشیکه قلبم از ترس ن   زامرو یکرده    ریخوش بود به آدم د

 داد.   ی حس مضخرف نجات م نیو من از ا ومد یم د یبا او

سالن  ی گرفت و چشم تو ایطرفه برگه رو پر هی . د یسالن کم کم خواب ی و همهمه تو میستادیداد. صاف ا  یتذکر  ی مجر

 بود؟  ومدهیخوندم...نچر

 دستم مچاله شد.  یتو  جان،برگه ی و از شدت ه دمیشن ی قلبم و به وضوع م  ی. صداکرد  می و تنظ کروفون یم استاد

 سالن و گرفتن.  یچشمام باز رد در ورود مردمک 

 در اومدنش اثر کنه.   د یجمله رو عاجزانه گفتم در دلم، که شا ه ی ن ی...هم"گهید ایب"

 ببره.   نیش صداش و از بکرد تا خ  استاد،سرفه

  یکه پر رنگ تر از قبل شده بود،بهم چشم دوخت. با صدا  یلبخند  ،بایچشم ر ی.نگاهم و حس کرد و زایبه سمت پر برگشتم

 . رونیشد به ب  یانداختم نفسم آه نییاستاد،سرم و پا

 "کتای زد یبه نام ا":اداست

 و آروم لب زدم.  دم یو بچه ها رو شن  ایپر یزمزمه   یصدا

 "کتای زد ینام ا به_"

 "آماده هستم یپزشک ی پرداختن به حرفه ا ی اکنون که برا":استاد

 تر از قبل.  قیدم،عمیکش  نفس

 بغض رو همراه با آب دهنم قورت بدم.  ن یکردم ا یسع

 "آماده هستم. یپزشک ی پرداختن به حرفه ا ی اکنون که برا_"

 . چشم دوختم به در. ارهی گردن عادت کرده بود که سر و باال ب  نیاتمام هر جمله،ا با
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 "تمام یکامل و اعتقاد  یمان یگام با ا نیاز نخست":استاد

  یبود ول  دهیبود تا دلم از جا بِکَنِه،هرچند با ماسک نصفش پوش  ی کاف مرخشین دنید. دکه در بازش  ارمیب نییداشتم سرم و پا قصد 

 شد نشناسمش؟ یمگه م 

  ر یبلند و مردونه اش شدم. د بتی قامت و ه  ینگرفتم و  از همون جا،فدا خودم رو  ی. جلو ستادیدر دست پرهام،کنار در ا دست

 هام نذاشته بود. تن ی اومده بود.ول یاومده بود.جون مرگم کرده بود ول

 با آرنج به پهلوم زد و آهسته گفت:  پرهام

 وقته حواست پرته.  یلی :بچسب به سوگند نامه.خایپر

  زی او همه چ یاز دست رفته ها مگه مهم بود وقت  نیمحو آدم کنار در بودم. ا  که من  ی.چند جمله جلو رفتن وقتگفتیهم م راست

 بود؟...نبود...بخدا نبود. 

 

___________________ 

 "مانینر"

  ی تارو د یاومده بودن فاصله گرفت. دور خودش چرخ رونیاز دانشکده ب ی که به بهونه پرتاپ کاله و عکس دسته جمع  یتیجمع از

 . د یخلوت دانشگاه من و د یِاهرو تو ر یها  مکتیاز ن یکی

 از کنارم برداشتم و از سرجام بلند شدم.  تند کرد و به سمتشون اومد. دسته گل و قدم

و رو به   د یبغلش جا گرفت. گونه اش و بوس  یو تو  د یباغچه رو رها کرد و به سمتش دو یلبه   یرفتن رو  دتش،راهیپرهام تا د 

 . ستادیا میرو

 با خنده گفت:  ازیبرداشت و ن سرش  یکاله و از رو  پرهام

 :اجازه بده بذارمش رو سرت.ازین

 رش گذاشت و به سمتم برگشت. س  یو رو  کاله 

 .یخوب شد اومد  ؟چهیخوب_ازین

 .مکث کردن  ن یزدم تا چشمام حواسشون و جمع کنن و دست بردارن از ا پلک
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 .دمیکش  نییصورتم و پا ی رو ماسک

 اومدم. خواب موندم. رید د یببخش_

 . یاین دم ی.ترس یکه اومد   نهینداره!مهم ا یرادی:اازین

.هرچه بود، خوب  نجایکرد ا م یمن و از تخت جدا کرد و لباس تنم کرد و راه ی ک دمینفهم یبود ول  ن یهم هم تش ی...واقام؟ین

 بود.دوستش داشتم. 

چند   یِنم و نشه مثه پسردختر فرار ک نی نگاه ا ر ی. برنگشتم که نشناسم و حداقل از زدمیشن مونی و در چنر متر ی دختر یصدا

 قبل.  قه یدق

 .موقع پرتاب کالهه.  رنیبگ  لمیف خوان ی؟م یاینم ازی:ندختر

 .  امی:تو برو االن مازین

 قرار داد و کاله و ازش گرفتم.   ن یزم ی و رو پرهام

 . گردمیبر م رم یبرم عکسم و بگ  قهیدق ه ی:من ازین

 تا بره و صداش زدم.  د یچرخ

 . سایوا_

 . دمیکش  رونیگلبرگ، ب یاد یزرد و تعداد ز کِیکوچ یبرگ ها  و با ی دسته گل،گل از

طلبت.برات   یک ی یو شناختم و  بهم دادش ول  دم یاز رفقات د ی کیدسته گل رو هم  ن یعجله کردم نشد،دسته گل بخرم. ا نقدریا_

 . خرمیم

 گل و به دستش دادم.    دسته

 سرت!  ی:فداازین

 گل و کوتاه کردم و جلوتر رفتم.   ی شاخه

 زده اش جا کردم.  رونیب ی موها ن ینگاهم کنه،گل و ب نکه یانداخت و بدون ا نییاو پ سرش 

 موهاش؟  ن یبه ا زنهیم ی دم،چیبار از خودم پرس  نیدوم  ی. اخم کردم و براد ی چی پ مینی ب یموهاش تو   یبو
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اشتم که اون لحظه من  .فقط خبر ددونستمی...نمخواستیکار و م نیا لیقدم عقب برگشتم. عقلم دل  هی .دمیمقنعه اش و جلوتر کش 

 موندم.    رهیو خ  دمشیکه د یم.مثل اول صبح...مثل وقتنبود

 زد.  یو باال آورد.لبخند محجوب سرش 

 :ممنون. ازین

 ازش برداشتم و دسته گل و ازش گرفتم.   ر،چشمیتاخ با

 برو.دوستات معطلن! _

  ه یو چند ثان  ستادیاش اکه کنار دوست یزمان  ی . حتهوا تکون داد و قدم به قدم ازمون دور شد. رد نگاهم دنبالش بود یو تو  کاله 

 و کالهش و باال پرتاب کرد.  د یبعدش پر

 

_______________ 

 

 "ازین"

 سنگ برداشت و سرم همزمان با بلند شدن باال رفت. سر برگردوندم به سمت پرهام!  ی و از رو انگشتش

 فرو کرده بود.  لیموبا ینشسته بود و آسوده خاطر، سرش و تو  یک یدر همون نزد  یمکتین ی رو

قبر و    ی رو ی با نوشته  کردم یبود. اون وقت من چه م دهیخوندن و نوشتن نرس  یخوشحال بودم که هنوز وقتش برا  چقدر

 پرهام؟  یها ی کنجکاو

 .  دمیبار از پشت سرم شن نیقدم هاش و ا یاز کنارم رد شد و صدا  مانینر

زجر   تیاون جمع نیدونست چقدر نبودش در ب  یدلم بود. کاش م  یحرف ها  یکه شنوا ی سرد یبه سنگ  د یسبشدم.لبم چ خم

 از وجودم.  یی نبودنش شده جز ی که دلتنگ  ی من  یآور بود اون هم برا

مقنعه ام و درست کردم و به عقب برگشتم. فکر   ر یز یو بلند شدم. موها دم یبه سنگ کش یو برداشتم.دست سرم

سرش نشسته بودم و   ی که چهلم باال ی بود. کنار همون قبر ستادهیا  میمتر  نبود. در چند  یپرهام باشه ول مان،کناریکردم،نریم

 قبر اومده بود کنارم.  نیبه بهونه هم مانینر



 اد یهزاران فر 

199 
 

 بار اسم و کامل خوندم.  نیابود،  "ییبرزو "همون  دن ید . برخالف دفعه قبل که حالم در حد ستادمیسمتش رفتم و کنارش ا به

 "سمانه "

 .ومد ی نم ادمی یز یچ کردمیر مبرام آشنا بود و هرچه فک اسمش

 :دخترعمومه. مانینر

 رو به روش بود.  ری گفته بود که نگاهش مات تصو  یو درحال نیا

 . ی:دخترِ مرتضمانینر

 من،از طناز!  ...اززارهیکه سال هاس از من ب ی!...همون کس یمرتض

 دختر داشت.  دونستمینم

 خدارحمتش کنه.  _

 و سوره!   م ینشست تا حمد بخون نمونیسکوت ب هی سنگ زد. چند ثان یرو   زانو هاش نشست و کنارش نشستم. دستش و ی رو

 :هم سنِ خودمه. مانینر

 گفت.   ی رو م ن یسنگ هم هم یتولد حک شده رو  خیتار

 فوت کرد.   شی:هفت سال پاحسان

 .گفتیسنگ م  یاهیرو هم س  نیا باز

 ندازه؟ ینم یز یچ اد ی:سمانه؟...تو رو مانینر

 ومد؟ ی نم ادمیو به زبون آورده بود.چرا  ذهنم  ی تو یبه پا شده   جنجال

 تکون دادم.   یو به عالمت منف سرم

 اومد.  ادتی.بود   یاسم هی  نشییپا که بهت داده بودم...که توش شعر نوشته بود.  یکتاب  یال  یتا شده   ی:همون برگه مانینر

 .  دنیهام باال دو ابرو

 آها...آره!_
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 خروار خاک!  ر یود؛ اون هم زاون برگه،حاال کنارم ب یدست خط تو نیصاحب ا پس

  ی روز رفتم تو هی نوشت. بعد از فوتش، یکه دوست داشت و داخلش م   ییدفترچه داشت که همه شعرا ه ی:اهل شعر بود. مانینر

که برده   یکتاب  ی صفحه  ن یکردم ب مشیو خوندم و بعد از دفتر جداش کردم و قا  یشعر ه ی. دم ید زش یم  یاتاقش و دفترچه و رو 

شعر و با دست خط خودش داشته   نیاومده بود از شعرش. دوست داشتم هم  م خوش  یم دفترش و خراب کنم ول . نخواستیبود

 . گهید ی برگه  هی  ینوشتمش تو  یباشم وگرنه م

که   یکس ؟به یکن یحسادت م ی به ک گفت یو م ومد یم یکیشد. حاال  داریآخرش،ب ی شدم.حسادت زنونه ام با جمله  ساس ح

 .  د یفهم  یحس م نیگه ا!...م رسه؟ینم ییدستش به جا

 از نگاهم جا نموند. گهید حرکاتش

و اجازه نداد سوال بپرسم    رونیشد به ب یپالتوش قرار داد.بازدمش آهِ آروم  ب یج یاش،صاف شدن. دستاش و تو  ده یخم یها زانو

 ه؟ یچ د یجد  یخونه   نیعلت وجود سمانه در ا

 کنارم رد شد. از

 نشده. کیتا هوا تار  میبر ای:بمانینر

 درد.  ن یزد به ا  ی که آتش م ی و سکوت  دمید  یچهره اش و م  یرو تو  جرن

 به حالت سمانه!  خوشا

 . خوردیرم،داشت حسرتت رو مدوستش دا  اونکه

 

___________________ 

 

 و آروم بستم.   اط یح در

 خبر بده.  هی  ی برات. هر وقت برگشت ارمیفسنجون درست کرده. گفته ب کمی:مامانم ایپر

 زدم.  رو قدم  اطیح طول

 گفتم:  ار یاخت یدر افتاد و ب  یجلو  یبه کفش ها نگاهم
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 ! ادیچقدر ز_

 ؟ی:چایپر

 از ما هم هست. ر یغ یینگفته بود مهمون ها ی ول  ادیم  لدایگفته بود  زهرا

 شدم.  دم،شوکه یدر خونه اشون و د  یجلو  یکفشا_

 :مگه چند نفرن؟ ایپر

امروز رو به   ه ینه؟   ای اد یم دونستمیبه خونه نداشتم هرچند نم  یورود  ی برا ی ها رو آهسته باال رفتم.تا اومدن احسان،عجله ا پله

 اشتم. ند  یکل ازش خبر 

 به کفش ها انداختم. ینگاه سرسر هی

 هستن فکر کنم. ی هفت نفر هی_

 :مااااشااااهلل.ایپر

 دهنم و گرفتم.   یخنده ام بلند شد که جلو یصدا

 اشون و آوردن؟!  ه فی بچه نشون باباش بدن.رفتن طا ه ی  خوانی:فقط مایپر

 ؟ یدار کارشونیچ_

 ندارم.عمو اونجا نباشه؟  شونی:کارایپر

به نبودن   دواریبلکه آروم شم و ام کردنی ذهنم کارشون و م ی تو ی گول زننده   یحرف ها ن یداد تا ا  یشد نگه و فرصت م  ینم

 اون خونه.   ی عمو تو

 .دونمینم_

 ون دادم. قرارش   یهام و از پام در آوردم و کنار هم گوشه ا کفش

 حرف بزنم.  لیبابرم داخل،زشته با مو د ی؟بایندار یکار_

 :نه،فعال. ایپر

 پالتوم.   بیج ی و هل دادم تو  لیو قطع کردم و موبا تماس 
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 با حرف زهرا کم شد. ی لحظه ا یپچ پچ شون برا ی. صدادمیکش  نییدر و آروم پا  ی  رهیدستگ 

 :بالخره اومد. زهرا

 راهرو پنهون شده بود. دستم رو گرفت. وار یکه پشت د یر یو بعد هم تصو دم یرو اول شن صدا

 . زمیعز ی :خوش اومد زهرا

مادر شوهرش و هامون   دن ید ی رو داشتم ول لدای دن ی. انتظار دد یمبل،چرخ یکردم و به سمت جمع نشسته رو   یلبخند تشکر با

 رو نه!... 

 سالن! ی دنج و گوشه  یجا  هی نشستم. لدایمبل کنار  یدونفرشون سالم کردم و رو  با

 رو چک کردم.  ملیموبا

 جوابم رو بده.  نکهیرو نخونده بود،چه برسه به ا امم یپ یمان،حتینر

_______ 

 سالن و کنار زدم.   یبزرگ تو  ی پنجره  ی  پرده

پنجره،تارشده   یبخار گرفته   ی  شهیرو به روش و روشن کرده بود،پشت ش  یابر ها ی  مهیکه ن ی و مهتاب ک یو تار ر یت آسمون

 بودن. 

 . نمیرو از همون فاصله بهتر بب اطیو بخارش رو پاک کردم تا در ح ی  شهیش  ی رو دمیم و آروم کشدست 

دوباره اش خاموش   دن یکه از د  یو ذوق ومدنشی ن نیبود و ا ومده ی عباس فرستاده بود و خودش هم ن ر یرو همراه با ام مان،پرهامینر

که گفته   نقدرینذاشت،ا  یول کردم یخونه رو ترک م ن یا شیوقت پ یلی خ د یداد،شا  یرا اجازه م حوصله ام کرد.اگه زه یشده بود،ب 

 به ده شب!  د یعقب انداخت که رس  قه ی ده دق قه، یبود بمون و ساعت رفتنمون و ده دق

 باهاتون حرف بزنم؟  شهیم_

 مرد، پرده از دستم افتاد و به عقب برگشتم. یآشنا یصدا با

 .د ییبفرما_

 مرد،بودن کنارش بدونِ معذب شدن بود.  نیا ی زد. تنها خوب ی فرستاد و لبخند کمرنگ باال ی لبش،گونه اش و به آروم یانحنا

 :مزاحم که نشدم؟ هامون
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 .  کنمینه،خواهش م_

 ن؟ید ی:شما کال جواب شماره ناشناس ها رو نمهامون

 ابروهام و کم کردم.   ن یب یمنظور،فاصله   یب

 چطور مگه؟ _

 . اومده بود؟ د یچرخ فون یآانداخت. سرم به سمت    نیخونه طن یزنگ،تو  یصدا

 ن؟ ی:متوجه اهامون

 رفت.  ی ا گه یو رو برگردوندم باز اومده بود و باز توجه ام از آدم و عالم به سمت د  جاخوردم

 .نی گفتیم نید،داشتیعه...ببخش_

 .  د یزهرا به گوشم رس  یاون همه زمزمه،صدا یال  ال به در

 !مانهی:نرزهرا

 گه؟ یم ی چ من بفهمم مرد رو به روم ذاشتینم چرا

 .نیجواب نداد ی ول  نیدادم،انتظار داشتم جواب بد  ام یبهتون پ شی :گفتم آخه چند روز پهامون

 حرف هاش تمرکز کنم.    ینره و رو  ییذهن جا ن یبار رستوران رفتنم با احسان افتادم و تند تند سرم و تکون دادم تا ا نیاخر ادی

 ش کردم که جوابتون و بدم. . نتونستم جواب بدم. بعدش هم به کل فرامود یببخش_

حواسشون برخالف من جمع   نجایا یشدن در،ورودش و اعالم کرد. سرم و کج کردم که چشمش به سمت راهرو نلغزه.آدم ها باز

 .شد  یخراب م  ی داد و همه چ ی رو لو م یتاب ی ب نیخطا،ا هی چهره ام! ی شده بود رو قیهامون که دق یِبود،مخصوصا چشما

 هم صحبت کرد.   قهیچند دق  ن یتو ا شهینداره. م  ی رادی:حاال اهامون

 .د یبه گوشم رس  کشیقدم ها و سالم و عل یصدا

 ید،نگاهیکرد و به من که رس   یگرم کی. با هامون سالم و علدمینگاه نکردن و چرخ نیشد و خودم و خالص کردم از ا کمونینزد

 ت. گفت و آهسته تر از خودش،جوابش رو دادم و رف  یانداخت و آروم سالم

 هامون قرار گرفتم.  ی رو دوباره،روبه
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 .د ییخب،بفرما_

 داش زد.هامون دهن باز کرد تا حرف بزنه که مادرش ص 

 باهم.  می .حرف بزنقهیدو دق   نینیبش نیای:بمادر

 باال انداخت. ی ا شونه

 . د ییباهاتون حرف بزنم. بفرما ستیکه معلومه قرار ن نطور ی:اهامون

 ! ییمبل رو به رو مان، یبود و نر یکنارهمون مبل نشستم. هامون مبل  ی رو

 

  نیی. پرهام پاستادیخانواده ا نیا ک یپسر کوچ یو دور زد و در آخر رو خونه، استفاده کردم ونگاهم سالن  ی سکوتِ تو هِ یچند ثان از

 !شیدفتر نقاش  ی سبحان نشسته بود و چنبره زده بود رو یپا

 باشه و فقط بغلش کنه.  لچر،آروم یو  ینِ رو سبحا دن یبار،با د ن یدوم  ی برا کردم یوقت فکر نم چیه

  نیا می. تموم دعارفتمیلحظه هم کنار نم هی صورتم  ی روص صورتاشون، از جلو  یپهن شده  یو اشک ها دارشون ید ی لحظه  ادی

 بود 

 هر دو آروم باشن. یبه بعد،پدر و پسر  نجایکه از ا 

 دخترم؟  نیهامون:خانم دکتر شما خوب مادر

 گفتم.  یی "الحمدهلل"پاهام صاف کردم و  ی مانتوم و رو یها لبه 

 کرد.  یمکث

 .شه یکه خداروشکر داره حالشون بهتر م م یتا احوالشون و بپرس   میآقا سبحان اومد  دنی:راستش اول که بخاطره دمادر

دسته   یو رو   یدست  شیبرداشت و پ وه ی ظرف م ی خودش از تو یخم شد و برا  مانیبه سبحان انداخت. نر ینگاه یمهربون با

 بلش قرار داد. م

 . مینیشما رو بب م ی:و اومد مادر

 حال گفتم:  نیچشمام و گرفتم تا از تعجب درشت نشن. با ا یجلو
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 .نیاومد  نیممنونم.لطف کرد_

 ساکت شدن. هی اومد. تا اومدنش به سمتم، چندثان رونیاز آشپزخونه دسته گل به دست ب زهرا

 زد.  یبخند د،لیکنارم گذاشت. نگاهم رو که د ز یم ی گل و رو  دسته

 تو آوردنش!  ی:برازهرا

 ه؟ ی چ یدسته گل برا نینکرد که بفهمم بودن ا ینگاهمم کار یرگیخ

 اش رو پوست گرفت.  وه ی آرامش،م مان،درینر

  گهیبه دلم نشست. د ی لیخانم بودن و نجابتت خ نیو ا دن یهم خودم و هم خانواده ام د یکه شما رو چند بار نهیا تش ی:واقعمادر

 .نجایمعطل نکردم و اومدم ا گهی د  دمینظرش و شن یگه،وقت ی م  یچ نم یبا پسرم صحبت کردم بب ، یا گه یمثل هر مادر د

 تونستم به اون ها داشته باشم؟!  ی م یمن؟...من،چه ربط   یصحبت کردن؟...درباره   ی ک  ی  درباره

 اش و تکه تکه کرد.  وه یمان،مینر

 . گنیبهتون م کننین که در موردش صحبت مم. گفتبه حاج خانم و زهرا خانم گفت   ریامر خ نیا ی برا گه ی:دمادر

جا   نیا لدای...هومن؟...هومن مگه خودش زن نداشت؟...پس کردن؟ی کدوم پسر صحبت م ی ...اصال با من درباره ر؟یامر خ کدوم

 ... گفت؟یبه من م یچ ی ها رو برا نی رو داشت؟...اصال ا یحکم چ

 . زدیبرام گنگ م  زیچ همه

 .  نیبعد از چهلم بهش بگ  نیگفتن که بذار ی یخانواده  برزو گه ی:دمادر

و ضربان   یپرهام خبر داشت؟ از اتفاق ناگهان ی مبل به بهونه  ن یا ینشوندنم رو نیخبر داشت؟ از ا  مانی!...نر یی برزو ی  خانواده

 ...اد؟ ی نمنفسم باال گهیا دنا آرومم؟من چر  نقدریخبر داشت و آروم بود؟...من چرا ا مانیکه باال رفت خبر داشت؟نر  یقلب

در   دم یو کردن که فهم فت یتعر نقدری. ماشاهلل، امیکه نظرشون بدون میخواستیفقط م میبعد از چهلم بهت بگ  م یمادر:ما هم خواست 

 . میو زد  یدرست  یخونه  

چپش انداخت و   ی پا یراستش و رو  یلدا،پایکرد.   یانداخت و با انگشت هاش باز نییشدت تر شد. هامون سرش و پا لبخندش 

 طور من رو بفرسته تا برم؟  نیا خواستیچرا خونسرد بود؟...م مانیجمع، نر  نیا ونی مهربون،چشم بهم دوخت...م

 رو برداشت. وه یاز م که یت  هیمان،ینر
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که    دوارمی. امیبشناس  و  ی نیواسطه ما رو بب ن یحداقل به هم یجلو که خوب بشناستت و چند بار می رو هم فرستاد لدای:البته مادر

 .  یما رو دوست داشته باش  یخانواده  

 کنم.  ینگاه نم  گهی...من که گفتم فقط بگه برو و پشت سرم و درمی که گفتم م من

  رفتیتر باال م  قیعم شتریاطرافش ب  ژنیاکس یایکه در جو ی ا نه یس  یبا قفسه   ،نهیشکل نیا ،نه ینجوریگفتم حرف بزنه نه ا من

 مات و مبهوت!  ی...نه با چهره اومد ی م نییو پا

 

 .می و باهات صحبت کن   میایب می گفت ن یشما هم هست مید یبه امروز و د د یتا رس  گه ی:درماد

 فرو کرد.   یگر ید ی  وه یم  یو تو  مان،چاقوش ینر

بهمون دادن که هرچه تماس   ییشماره ها هی متاسفانه حاج خانم   یول میذاشتیم  ونیبا پدر و مادرت درم د یدونم با ی :ممادر

تا   میذاری م ونش یفرصت با خانواده ات درم ن یتو اول ، یبد  تیو اگه رضا م یدت صحبت کنبا خو م یخاموش بودن. گفت م یگرفت

 ! میشناس رو ب گهیهمد  شتریو ب م یرفت و آمد کن شتریب

 همه درد.  ن یکم بود در برابر ا "دنیکش ر یت" نی...نه...منفجر شد. اد یکش ر یت سرم

 گرفت.  ی اشت کل تنم رو به اسارت مکه آروم آروم د  دنیسرم به آتش کش ی انبار باروت رو تو نگارا

خودش قراره بخره. اخالقشم که کل محل ازش   نده یداره،خونه اشم که تا چند روز آ نشمی:خداروشکر،هامون،کارش و داره،ماش مادر

 خبر دارن. 

 . گمیم ی راحت تر لدای.چون با بده  لدایفکر کن.بعد جوابش و به  ی چند روز ه ی 

 شدن. چشمام،کم سو شدن. ی م اد یگوشم کم و ز ی ها تو صدا

  یاز دلت هم خبر داشت و برا ید ی د"..."ماجرا خبر داشت؟ نیاز ا ید ید"..."رو؟ مانینر ید ید ":زدی ذهنم داد م ی تو یکس

 ..."حواسش به تو نبود؟ ید ید  ؟،اصالشینما ن یا یچطور خونسرد نشست به تماشا ید ید "..."نکرد؟ یکار  ومدنشونین

 بود بر مغزم،بر تنم،بر روحم!  ادش،شالق یرو هر ف  زدیذهنم داد م یتو   آدم

 زم؟ ی:گوشت با منه عزمادر

 کَندم تا سرم و آروم تکون دادم.   جون
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 کشتم.  یسست بودن پاهام و م  نیا د یمبل،چنگ زدم.زور زدم تا بلند شم. با  یدسته    به

 زم؟ ی:کجا عززهرا

 سست و کرخت!  یپاها نی هم یرو  ستادم؛ یبه زحمت ا 

 خونه.   د،برمیبا_

 که قفسه  یی ها ماریتموم ب یبه جا  کردم یحس م ی نه!مگه مهم بود وقت ای د یشن دونمینم

 بود که به جونم انداخت؟ ی چه شوک نیکنه.ا   ایبشه من و اح دایپ یکی  د یشون و فشار دادم با نهیس 

نشد جز  رمیدستگ چشم ها   ن یاز ا یز یو چ کرد ینگاهم م رهیخ رهیو باال آورده بود و خ  ش مان،سریاشون نگران شد. نر چهره

 به سرم اومد؟!  یچ  ی نیب ی ...مدمیهام بلع هی به درون ر شتریو هوا و ب  یخفگ 

 و از کنارم برداشتم.  ف یک 

 . رسونمتونیمن م نی:خب بذارهامون

 . دمیکردم. صداها و حرف هاشون و گذاشتم پشت سرم و به سمت در چرخ یومد،خداحافظی که از قعر چاه باال م  ییهمون صدا با

 محو شه.   شیو تلخ ی نیکه سنگ  د یبه گلوم زدم و ماساژش دادم شاو  دستم

 خودش خواسته بود.  مانی...نر رفتمیم  د یمن با 

 

___________________ 

 دو   فصلِ

 

 کجا رفتم  دونمینم

 شد  یدلم چ  دونمینم

 لحظه    نیتو بدتر درست

 شد. ی عاشق ک ی ک نیبب
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 و نداشتن. ا یپر یعصب یچهره  دنیبه باز کردن و د ی لیام متشک برداشتم. چشم یو از رو   م یشونیشد و پ دهیکش  بازوم

  ینشست. چقدر خوب بود که بازوم و رها نکرده بود تا دوباره رو  ا یاز تشک رو به روم،رو حس کردم که به داخل رفت و پر یقسمت

 تخت رو هم نداشتم. نیهم ی نشستن رو  ی . ناوفتمیتخت پس ن نیهم

 اال نره و خفه شه.  ام باز ب هیگر  ی با دست پوشوندنم.لبم و به دندون گرفتم تا صدا انداختم و چهره ام و نییو پا سرم

 تونست کنه.    یبند اومدن اشک هام نم یبرا  یهم کار ایلحن خشک پر یخورد و حت ی د یتکون شد  بازوم

 :باز کن چشمات و! ایپر

 جز همون هق هق.  د یند  یالعمل عکس

 تر و بلند تر از قبل گفت: یجد 

 خورد نکن.   نیاز ا شتریکن چشمات و اعصاب منم ب:باز ایپر

 سوزش تا مغز استخونم نفوذ کردن.   ن یسوختن و ا  یباز کردم.م و  ناچار،چشمام

 چشمام گرفت.  یدستش و جلو  یتو  ک یکوچ  نهیآ

 . زدیلر  ی دستش داشت م ی تو ی  نه یت،آیعصبان از

 ؟ینی ب  یخودت و؟م ی نیب ی:مایپر

  نه ی آ یتو  ازِیاز ن یوحشتناک  ری زد،تصو یم  ی که به قرمز  ییچشم و گونه ها ی د یک با سفنمنا یورم کرده،اون پلک ها یچشما

 ساخته بود. 

 عوض شده بود!  زی چند ساعت،چند همه چ نیا

 .  د ینگران مادرش به گوشمون رس  یبه در زده شد و صدا ی چند تقه ا 

 شده؟ یز ی.چزمیجان،عز ای:پرمادر

در اتاق   یدر خونشون،آخر کار خودش رو کرد و مادرش و جلو   یمن موقع اومدنم جلو زار  ی  افهیو ق  ایپر ی داد و هوار ها یصدا

 فرستاد.  
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 زد به چهره ام. ا،زلیپر یچشما

 تونم کنم.  ی م ی چه غلط  نمی خوردم.نشسته ام بب یگوه  هی :نه مادر من.ایپر

 شدم.قبل با هر بار زنگ زدنش،ساکت  قهی و پرت کرد. مثل چند دق  لم،حواسمونیموبازنگ   یآوا

 تا جوابش رو بدم.  کردم یم اینگاهم هنوز التماس پر یوقت  مد ویخودم بدم م از

 و برداشت.  لم یکنار تختش برگشت و موبا یتوجه به من،به سمت عسل یا،بیپر

 . هیآدم حساب کردنینکبته!منِ خبر و بگو فکر م یپسره   ن ی:باز که اایپر

 چشمام گرفت.  ی و جلو ل یو رجکت کرد و موبا تماس 

 . رونی از هر کلمه اش بکشه ب ی باهاش که هزار تا معن زنم یحرف م  یجور  ه یزنگ بزنه   گهیبار د هی:ایپر

 آب و به سمتم گرفت.  وانی و سر جاش برگردوند و در عوض،ل و خاموش کرد  لیموبا

 .اااایکش یو!تا ته،سر م نیا ری:بگ ایپر

  ی خشک شده ام دادم که از رو ی به خورد،گلواز آب و  یکمو گرفت   وانیسرد ل ی و آروم تنه  د یلرز  یاثر کرد. دستم م  دش یتهد 

و    لیاز سه تا موبا ر یکرد. غ ی پارکت خال یو رو  ش یو کل محتوا د یکش  رونیب ی تخت بلند شد.  در کمدش و باز کرد و جعبه ا

 درونش نبود.  ی ا گه ید  زیو کابل،چ ی کارت و هندزفر میچندتا س 

 کرد.   دایپ له،یاون همه وس  ن یو ب  ید یتا تک کل  ختی و بهم ر ز یتند همه چ تند 

بود که خودت بعد   نیدرستش کنم. تا االنم اگه صبر کردم فقط بخاطره ا سم یوا خوام ی االنم م م یمن و روشنا زد  یگند   هی ازی:نایپر

  نیهم یداره که کم مونده قربون صدقه    شیآت نقدریعشق ا نیا یول  ی کنیولش م  یتوجه  یب نی از ا ی شیمدت خسته م ه یاز 

 نداره! ده یفا گه ی. دیاش برکار

 معبه قرار داد به طرفم اومد.  ی پخش شده جمع کرد و تو لیو با وسا  میبرداشت. گوش   د یو همراه با کل ی کارت  میو س  لیموبا

 ! هیو خود زن  ستی عشق ن گه ید ن یعاقل باشه و دست برداره و بفهمه ا کمیمغز عاشقت  نیا دوارمی:امایپر

 داد و دستش و به سمتم دراز کرد.  قرار  ل یموبا ی کارت و تو میس 

  کردم یبار روشنش م هی  یشمارته...شماره استفاده نشده اس.فقط ماه نیبفهمه ا یذاریو نم ی زنیبهش زنگ نم ازی.نلتهیموبا نی:اایپر

 جز خودم.   زنهیبهت زنگ نم یبلکه مسدود نشه. کس 
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 کف دستم گذاشت و رو به روم نشست.  ی و به آروم لیموبا

اون   یتو  لی بار،فام هی  ی. فوقش چند ماهکنه ینم یتوش زندگ یشکیمامان بزرگمه که چند ساله که ه  یخونه   د یکل  هی نی:اایپر

  خودت و سرگرم  ی جور هی ماه هم  ه ی نی طرح. ا می بر میتا بعدش پاش  م ی کنیم ی اونجا زندگ می ریماه باهم م ه ی. شن یخونه جمع م

 !یهرچ ایدرس بخون،برو باشگاه   دونم،یکن.نم

 گوشم زد.    یاشاره اش و چند بار به باال گشتان

 از سرت.   رون یفکرش و بنداز ب ی:ولایپر

 و تن کرد.   د یکش رون ی کمد ب ی مانتو از تو  هی تخت دوباره بلند شد و باز به سمت کمدش رفت.  از

 ماه!   هی  نیا یجمع کن برا  لهیوس   کمیخونه ات  می:حاال هم پاشو برایپر

 ..سر برگردوند د یازم ند  یحرکت

 . گهی:دِ پاشو دایپر

 

__________________ 

 

 . دمیچمدون چ یکه برداشتم و تا زدم و تو  یچمدون نشستم.چند دست لباس  ن،کناریزم ی رو

 درگاه در حس کردم.  ی و تو  ایپر حضور

 ؟ یو جمع کرد  ی که خواست  ییزای:همه چایپر

 آره. _

 . ینکش زی تلفن و از تو پر میس  نی:اایپر

 !فقط سر تکون دادم. ه؟یچ  ی برا ل یهم نداشتم که بفهمم دلفکر کردن رو  ی  حوصله

 ؟ ی نکن ریجلو در خونه!...د ومده ین  یکس نم یصحبت کنم بب  داریسرا نی با ا خوام ی . منییپا رمی:مایپر

 گلوم گذاشتم و بعد، برداشتم. یرو  ی لحظه ا  یسوخت. جرات نداشتم آب درهنم و قورت بدم.فقط دستم و برا  ی م گلوم 
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 .  امیم   گهید  قهی ند دقباشه برو. چ_

 در و ببنده،برگشت.  نکه یا بدون

و   د یتاق چرخا یو دسته چمدون و گرفتم و بلندش کردم. نگاهم،تو   ستادم یو بستم. ا  پشی چمدون قرار دادم و ز یتو  وم یروسر

 . یکنار ز یم ی تو کالیموز  یجعبه   یآخر،مکث کرد رو 

 دستم به سمتش دراز شد و هندلش و چرخوند. 

 "اتاقت پخش شه بعد باهاش بخون،صداتم که خوبه ی قبل از خواب بذار آهنگش تو:مانینر"

بود با   یبار نه زمزمه ا ن یزمزمه بود. اما ا هی و خوندنم در حد   ومدمیجعبه م  ن یحرفش،شب ها شراغ ا نیبخاطره هم یبار چند 

 زد.  ی چنگ م به دلم ی هر نُت،کس ی...فقط،با اجرا هیهد  نیاز داشتن ا یکالم و نه ذوق ی آهنگ ب

  ن یاتاق کنج کردم. گشتم ب یگوشه   کیکوچ ی گذاشتم و راهم و به سمت کتابخونه   نیزم ی رو رها کردم.چمدون و رو جعبه

 کردم.   دایو پ خواستمیها،تا بالخره اونچه که م کتاب 

 . شعر  نیهنوز مونده بود تا خوندن آخر ی.قرار بود تمام شعرهاش و بخونم ولدمیکتاب کش ی به رو یدست

 اومدم.   رونیکتابخونه برنگردوندم و چمدون به دست از اتاق ب  یو تو  کتاب

  یی،تنهایپختن همون قرمه سبز ی برا اقمیپرهام،شور و اشت یخنده ها یبه خونه ننداختم. اجازه ندادم صدا ینکردم. نگاه صبر

 خاطرات! ن یاز کنار ا شدمیم  ،ردیرحم یب با  د ی. باادیب  ادمیمبل،به   نیهم ی طناز رو یخواهرانه   ی چندساله ام و حرف ها

 گذاشتم،خاطرات پشت در دفن بشن.  رفتم. رون ی برداشتم و از در خونه ب ی د یو از جا کل د یکل

___________ 

 

 .  د یبار واضح تر به گوشم رس   نیساختمون برسه که صداشون ا کیتار مه ین نگ یپله مونده بود تا پام به کف پارک چند 

 اومد؟  ی:کایپر

 !شیدودا سه،چهار ساعت پ:حیهاد

 زده بودم.  رونیلحظه که من از خونه اشون ب همون



 اد یهزاران فر 

212 
 

شه   نیکامال پخش زم  نکهیبلند شد و از دستم افتاد و قبل از ا یبلند کنم که کم یی باال یپله   ی کردم چمدون و از رو  یسع

 چند قدم به سمتم اومد.  یگرفتمش. حواسشون به سمتم پرت شد. هاد 

 کمکتون کنم.   نیه بد :خانم دکتر اجازیهاد

 پله باال تر رفتم و گذاشتم تا کارش و بکنه.   هی

 . ین درد نکنه آقا هاددستتو_

 پله ها قرارش داد.  نییباره بلند کرد و پا ه ی چمدوم

 خواست؟ یم ی:چایپر

 برگرده.  یکه ک ست یو معلوم هم ن ست یگفتم خونه ن  اد؟یم ی فقط سراغ خانم دکتر و گرفت و گفت که ک یچیه_

 بهش؟  ی بهت نداد که آمار بد  ی زیچ ی:شماره اایپر

 .  دادیو لو م انیبا لب باز نکردن هم جر یرد و بدل کرد،حت نمونیکه ب ید ی نزد.نگاه پر ترد ی ،حرفیهاد

 ...گفته؟ ؟ی:گفته آمار بد ایپر

 . میبر ایا،بیولش کن پر_

 . گمینم یزی من بهش چ  ی:گفته ول یهاد

 .د یخر  یاون هم برا رون، ی ب زنه ی فقط کمتر م :نه اتفاقا بگو بهش که تو خونشه و ایپر

 با برگشتنش به عقب و چند قدم به جلو رفتنش، آروم ادامه داد.   همزمان

سرش بلکه آدم   زن یبر گمیو خبرنگار م سی در و بره که به جرم مزاحمت چهارتا پل نیا ی جلو ادیب نقدریبهونه ا نی:بذار به همایپر

 شه.  

  نیداغ بود و مطمئن بودم؛زمانش برسه،هم راه بره. کله اش  گه یپالتوش و گرفتم و نذاشتم د نیآست  یحرفش،جا خورد. گوشه   با

 . کنهیکار و م

 !ایکنیکار و نم نیا_

 و تکون دادم که خودش هم جابه جا شد.  نشیآست
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 .ااایکنیکار و نم نیا ایپر_

 .د یو از لباسش جدا کرد و به سمتم چرخ   ت،دستمیعصبان با

 و آدم کنه؟  نیشه ا دایپ یکی د ی...نبا؟یترس   یم  ی:چته؟از چایپر

 داد. ی گوش م ایبلند پر یصدا  هاج و واج به صحبت ها و  ی  افه یکه با فاصله از ما و ق  یو چرخوندم به طرف مرد سرم

 سرکارتون.   د ییشما بفرما برمیدستتون درد نکنه. خودم چمدون و م  یآقا هاد_

 گفت و راه آمده و برگشت. "یچشم خانوم"

 . د یکش رونیب بشی و از ج نیماش  چیچرخوندم. سوئ ا یو به سمت پر  تمصور

 کرده؟!...نه بخدا.  ی.مگه با آبروم بازمایکن ینم ی باز ی کس یبا آبرو  ا،مایپر_

 . دمیرفت. بازوش و کش نیکرد و به سمت ماش   ییاعتنا یب

 . زنمیبا تو دارم حرف م_

 آورده!  به سرت ییهنوز چه بال  یفهم ی نم سی:تو حالت خوب نایپر

  یصدام و باال بردم و تو  نکهیجز ا کنمیم  کاریدارم چ دمینفهم یخشم درون ن یاز ا گه یشدت،به سمت خودم برشگردوندم. د با

 صورتش داد زدم. 

 .  میکن  ی غلط ها نم نیما از ا_

 .  دمی شن ی نفسم به شمار افتاد و صداش و واضح م تیعصبان از

 به سر تا پام انداخت. یاومد و نگاه رون ی،بمات بودن نی از ا ا،یگذشت تا پر هیچندثان

 :باشه...باشه!ایپر

 

 که ردم و گرفته بود.   ی ا رهی توجه به نگاه خ  ی.ببرگشتم

 :کجا؟ایپر
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 .گردم یصبر کن برم قه ی دو دق_

 .نیماش   توذارمیچمدون و م نی:پس اایپر

 راه افتادم.    نگ یپارک ی ندادم و تندتر به سمت اتاقک گوشه  یجواب

 بشه.  داش یپ یتا هاد ستادم یپنجره اش زدم و منتظر ا ی  شهیبه ش  یتاق،چند تقه ادر ا  یجلو

 محو شد.   شیشاک ی  افه یمن،ق  دنیرو باز کرد. با د پنجره

 ! د یی. بفرماقامهیاز رف ی کیکه!فکر کردم  نیی:عه،شمایهاد

 دستم و به سمتش گرفتم.    یتو  کتاب

 نفر.  ه یدست   ن یکتاب و برسون  نیا شهیم_

 گفت:   کردیدست گرفت و همونطور که پشت و روش و نگاه م و به  کتاب

 دستش.  دمیم  نمی.خودم عصر که برگشتم خونه، سر راه انی:آره،آدرس و بد یهاد

 .  سمی خودکار و کاغذ بده،آدرس و بنو هی اش. در خونه  ی جلو نی بفرست یتاکس  دم،بای.آدرس و منیخودتون بر خوامینه نم_

 چند لحظه.  هی :چشم یهاد

 انداختم. کنار ماشبن،به سمتم رو کرده بود.  ایبه پر یاتاقک برگشت. نگاه ی بست و تو و  پنجره

 . ی:بفرما خانم طاهریهاد

 اومده بود.   رون ی بار از در ب نیا

و   د یفهم ی کتاب،آدرس خونه اش و م نیا ی اکتفا کردم. اگه به هوا خونه اش و ننوشتم و به نشوتن آدرس دفتر کار احسان آدرس 

 ؟یچ  کرد یم  دایمه پادا طنتشیش 

 .  کتاب و آورده  نیا ی که ک گنی. چون بهم مینگم که نر  گهید_

 .  کنمیهمون کار و م نی شما بگ  ی:نه خانم.هرچیهاد

 کردم.  یشالم و تشکر  ریو هول دادم ز موهام
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 در معطلتون بود.   ی جلو یلی خ چاره ی!بگهید  نی:خانم فقط...جواب تماسشون و بد یهاد

 و فقط تکون دادم.  سرم

 . شهیدرست م ی هم نفهمه. همه چ ی کس شمیو ممنون م ریو نگ  ی بحث و جد  نی ا اد ی.شما هم زدمیجواب م_

 شد،همون لحظه!  یکاش درست م  و

___ 

 د یع د یآخر سال بود و همه در تب و تاب خر ساعات

و   دن،سنبلی استرس نخرذهنم و داشتم نه  ی تو  یجواب دادن شماره    ،استرِسیشور،کنار تلفن عموم نیا نیمن در ب  فقط،انگار

 سنجد و سماق!

 و برداشتم و شماره اش و پشت سرم هم گرفتم.   یدستگاه گذاشتم وگوش   یو تو  کارت

 رو.  ادهی پ ی شلوغ و ازدحام مردم تو ابون یمضطربم افتاد به خ نگاه

 .د یچ یپگوشم   یها،تو نیسرسام آورِ بوق ماش  یگل و صدا  یماه د یخر ی چند مرد برا  ادیفر  یصدا ن یدر ب ییصدا

 . د یی:بفرمازهرا

 کنارش باشه؟!  مانیدهنم و قورت دادم. نکنه نر آب

 سالم._

 نداد.  صیو تشخ صدام

 :شما؟زهرا

 .  ازمین_

 رفت.    ن یآن از ب ه یلحنش   یخشک

 ؟ ید یو جواب نم  لتیتو دختر؟چرا موبا یی ؟کجایی تو ازی:نزهرا

 اطرافم.پرهام کجاس؟  ن ینرفتم هم ییجا_

 .  رهیگ یتاحاال بهونت و م   روزیجاس. از د نی:همزهرا
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 نمش؟یمن بب  یاریپرهام و ب  یتون ی خواهش ازت دارم. م هی _

 کرد.  مکث

  یبهونه ا  هی به  مان ینر گمیتو آدرس و بفرست، م  یول دم یع یخونه ام و سفره   یخودمم دور کارا و  نجا ی:واال،عمو و بچه ها ازهرا

 .  ارهیپرهام و ب 

 جا خوردم.  "مانینر"گفت  تا

 . نه،نه.._

 شد؟ ی:چزهرا

 هول زده ام،شوکه اش کرده بود.   یصدا

 تازه.  ی انداختم و بازدمم و پر کردم از هوا نییو پا سرم

 و دفن کردم همونجا. م یدلتنگ 

 بعد  یبمونه برا  دنشی!دیچیه_

 .ادی:چرا؟آدرس و بفرست مزهرا

 و آروم آروم از خودم فاصله دادم و زمزمه وار گفتم:  یگوش 

 د. بع ینه. بمونه برا _

_______________ 

کنار اتوبان شلوغ    یهم عبور کرد و با ترمز  ک ی نیاز ال ن،آهستهیآورد. ماش  رون یب خودم  ی ایو از دن  ن،منیشدنِ سرعت ماش  کم

 .ستادیا

 !له یتا سال تحو  قهی:پنج دقایپر

 شد و دنبالش رفتم. در صندوق و باز کرد.  اده یپ نیماش  از

 م؟ یریمگه نم_

 . کی. اون هم تو ترافهی چهار راه اول نیبه هم میریسال م  ل ی:تهش موقع تحوایپر



 اد یهزاران فر 

217 
 

 کرد.    زونیصندوق و پاهاش و آو ی لبه   نشست

 کنار خودش،چند بار ضربه زد.    به

 جاس.   ن یهم نمیسبزه که ا هی جز  م یندار نیخونه که سفره هفت س  کن.  ل یتحو  گهیجور د هیامسال،سالت و   نیبش ای:بایپر

 صندوق و برداشت. ی تو یخوند و سبزه  تن اش و به عقب چر مهین

 . میبر یلذت م م ینیب یم  یجا شلوغ نی:حداقل اایپر

 .د یرس یواضح تر به گوشم م نیماش   و یراد  ینشستم. صدا کنارش 

 !ی:راستایپر

 و به سمتم گرفت.   د یکش رونیو با زحمت ب  یشلوارش،کارت عابر بانک بیج ی پاش کنار زد و از تو ی و از رو مانتوش 

 . یکه گفته بود  یکارت!ای:بایپر

 کرده بود.  دایخونه ام پ  یکارت و تو  نیداد و ا  جهی،نت یاون هم پشت گوش  ایاون کلنجار رفتن هام با پر بالخره

 و از دستش گرفتم.  کارت

 که چقدر پول توشه؟  ی:خاک گرفته.اصال خبر دار ایپر

 ! از خواب و موقع هجوم خاطرات روز،قبلیکارت نرفته بودم که فراموشش کرده بودم تا د   نیسراغ ا اونقدر

 . فرستهی کارت هر ماه برام پول م ن یبابا چند ساله تو ا دونم ینه!فقط م_

 . شکرت خدا!می قرون دوهزار بود هی بعد آخر ماه دو نفرمون لنگ  یکارت و داشت  نیو تو هم ا  فرستادی :بابات هر ماه برات پول مایپر

 

 انداختم و کف دستام و دو طرفم قرار دادم.  نییکردن. سرم و پا ز یرهجوم بردن باال و چشمام و  یهام،به تلخ گونه 

 رفته بود خب!  ادمی_

 ! ؟ی:خودت و فراموش نکنایپر

 تک خنده ام بلند شد.طعم لبم شد گس!  ی و صدا دنی آن باال پر  هی لبم  یها  گوشه
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 ام آروم آروم جمع شد.   خنده

 . زدیشهر پرسه م  نیاز ا ی ا گه ید  ی،دلم جافکرم،ذهنم ی فراموش نکنم وقتخودم رو هم   دونستم یم د یبع

و عقب و دوباره   ی گریسمت راستم و آهسته جلو بردم و د یشد. پا ی قطع شد و دعا بود که پخش م و یراد  ینده یگو یصدا

 تکرارش کردم. گذاشتم بازش رو ادامه بده و گوشم و سپردم به دعا. 

 "مقلب القلوب و االبصار ای"

 "و النهار ل یمدبر الل ای"

 "محول الحول و االحوال ای"

 جا تموم شد.    ن ی. زمزمه ام همستادیا لبم

 بودم .  ریی تغ نی!...که محتاج اآخ

 .د یدو  رونیآخر،از وجودم ب یدعا

 "الحسن الحال یحول الحالنا،ال "

 .دلِ تنگ و بغض به جامونده،معناش کنه   نیا یخدا،برا کاش 

 ببندم. ی لحظه ا ی بود تا چشم برا یکاف  ایآخر سال و سکوت پرساعت  ن یا یتاک ساعت، خلوت شدنِ اتوبان تو  کیت

 .مانیسرم،همراه شد با فکرِ طناز و پرهام و نر ی توپ و آهنگ بعدش تو کیشل یصدا

 .  دنیبار یخون م  د یچشم ها با نیکنه. ا یتونست کار  یهم نم  ه یگر

 و به دندون گرفتم.   لبم

 کنم؟   لیطور تحو  ن یامسال و ا کردم یفکرش رو م یک

___ 

 

 "یراو"

 و خاموش کرد.   نیتش،ماش یچرخوند و بدون در نظر گرفتن موقع ابون یخ یبه کناره   یرو کم  نیماش  فرمون 
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 .برداشت و در و باز کرد  شی کنار  یصندل ی و از رو کتاب

  اده یپ نیماش  ،ازی معطل ی و برداشت و ب لیفرمون جمع کرد. چنگ انداخت و موبا ی و به سمت جلو لش،حواسشیزنگ موبا یصدا

 شد.

 رد شد و همزمان جواب تماس و داد.  ابونیخ از

 ه؟ ی:چمانینر

 کالمش،زهرا جا خورد.  تیبا جد  ی صداش و پنهون کرده بود ول خشم

 دفتر؟  یبمون  د یو با  یسال.نکنه باز کار دار  لیمونده تا تحو گهید قه ی بابا؟دو دق یی:کجازهرا

 ه اش.شد  یاعصاب از هم متالش  ی رو  د یکش  یاش،سوهان م طعنه

 امیم_

 ...نیهم

 و تماس و قطع کرد.   گفت

 و بهش نداد.  دنینشست و مجال نفس کش فونی آ یدکمه    ی. دستش و روستادیدر ا  یجلو

 در و محکم گرفت.  ی به پنجره انداخت و به سمت در دوباره قدم برداشت و نرده ها ی. نگاهقدم به عقب برگشت چند 

 کرد؟ یداشت با او لج م ازین

 تکونش داد.  د یخفه کرد و شد  شتر یدستاش،نرده ها رو ب فکرش،حصار با

 و باز کنه؟!   یدر کوفت   نیا ستین یکی_

 زد که ته گلوش سوخت. اد یرو بعدش، اونقدر بلند فر  یهاد اسم

 زد و خودش و به در رسوند.  رون ی ب نگیپارک  یدر اتاقک گوشه   مه،از یسراس  یهاد

 شده؟  ی :بله آقا؟چیهاد

 نگران کرد. ی و کم ی که ظاهر شده بود،هاد  یدم و بازدمش با خشم  یاش واضح بود. صدا نهی س  یرفتن قفسه  نییو پا باال
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 جلو در.  اد یبگو پاشه ب ازیبرو به ن_

 تونم.   ی . نمستی:خونه نیهاد

 تکون داد.  ی هاد یچشما ی لرزان،جلو ی و رها کرد. کتاب و باال گرفت. محکم ول نرده 

 اده؟ من کتاب فرست ی و برا ست ی:خونه نمانینر

 رستم. و من فرستادم براتون. خودش کتاب و آدرس بهم داد و گفت که بف نی:ایهاد

 .ستیتونست باور کنه که ن  ی زد. نم  دن یبار پشت سر هم به در و خودش و به نشن نیو ا کتاب

 برو بهش بگو لج نکنه با من. _

 . سی:بخدا خونه نیهاد

 اثرش رو گذاشت.   ،آخر یکالمِ هاد  یِراست

 !نجای از ا ریرو نداشت غ یی که جا ازین  نبود؟

 قدم عقب رفت.  هی

 کجاس؟_

 . دونمی:نمیهاد

 نشست.   نشون یب  یابرو هاش،کم شد و خط ی ا فاصله

 ؟ یندون  شهیکجاس؟مگه م  دونمینم یچ یعنی_

 نگفت بهم.   ی زی:بخدا چیهاد

 .د ی صورتش کش یو رو  دستش

 مونده ها!  هی داخل؟چند ثان نیای:نمیهاد

 .  هوا تکون داد ی. دستش و توکرد  دایپ ابونیعقب عقب رفت که خودش و وسط خو کالفه،  ج یاونقدر،گ

 :برو!برو نمون.  مانینر
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 و روشن کرد.    نیو ماش   یکنار  یصندل  یو باز کرد و نشست. کتاب و پرت کرد رو نی. در ماش برگشت

 "احمق یدختره "د یلب غر  ریو ز د یچیدستش دور فرمون پ انگشتاش 

 ت چند کودک به هوا رفت. و سو  غی ترقه و ج یصدا

 

____________ 

 "ازین"

 .  دمیصورتم د ی کیو در نزد ای پر یافه یهام و از هم باز شد. ق ،پلکید یشد  یتکون ها  با

 ؟ ی که به آب داد ه یچه دسته گل نی:اایپر

 محکم ببنده.  سرم پاسخ بده و چشمام و  یتونست به درد تو   یاطرافم رو نداشت. فقط،م تیکردن موقع ل یتحل  ییتوانا  مغزم

 ؟ جنوب یبر  د یهمه شهر اطراف تهران...اَد با نی:اایپر

گردن تا آروم   ن یبه ا د یکشیم یغر غرهاش،دست نیا یچرخوندم.کاش به جا وار یو صورتم و به سمت د دم یبه گردنم کش یدست

 .رهیبگ 

 نخواب. جوابِ من و بده.  قه ی :دو دقایپر

 صبح؟!6عت سا دنِ یو خواب شبید   یخواب یاز ب د یفهم ی م چه

حرف نزدن و دست از سرم بر   یبرا  م یلیم  یب ن یبرد به ا یم  یپنهون کردم. کاش پ رش یو سرم و ز دم یو از دستش کش پتو

 .داشتیم

 ؟ یبد  رش یی تغ ی تون ی ؟نمیاعتراض بزن شهی:نمایپر

 . کنهینم  رییگه تغبر ن یا یتو  ی دونست نام شهر نوشته شده  یدادم و کالفه،پتو و کنار زدم. خودش هم م  رون یو ب  نفسم

 صداش شد. یکردم. غم،چاشن زون یو از تخت آو پاهام

 تو خوزستان. آخه چرا اونجا؟  زد، یکه!من  میاز هم دور افتاد  یلی:بابا خایپر
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  وفتم ی رو دوست داشتم.هرچقدر دور م دش،حکمشییرو نوشته بودم و موقع تا دمیخودم حکم تبع ینداشت خودم با دست ها  خبر

 . زدیواش، کمتر به سرم متهران،ه ی از هوا

 کار کرد؟!  ی ماه رو چ هی  نی!ایراست 

جواب و تکرار کردن هر   یب  یسوال ها ن یاز دست ا ختمیبهم ر شتر یتارهاش،من ب یباز و به جا یموها  ی تو  دمیکش دست

 روزشون! 

 تخت خواب چنبره زد و بلند شدم.   ی  گوشه

  نییپا یمحمد  یگل ها ی هام و پر کردم از بو هی و ر دمیکش نییپاو    رش یتلو خوران،خودم و به لب پنجره رسوندم. دستگ  تلو

 دو و سه بامدادِ روز گذشته!   یپنجره و مثل هر روز،خودم و نجات دادم از شب قبل. انگار که دفنم کرده باشن تو

 ؟ یبر د یبا ی:حاال کایپر

 . د یرس پ یچرا باز سوال م  دونمیدستش نوشته بود. نم یتو   یهمون برگه  یرفتنم تو خیتار

 ! گهیدو روز د_

 .زدی رمی و م  کنمیو جمه م  لمیتهران و وسا  گردمیخوزستان بعد برم ام یبرم. خوبه حداقل با تو م د یبا گه یهفته د هی:من ایپر

 ماه و برگشتم. نیمطلوب فرورد ی باغچه و هوا ی تو  یها اهیکَندم از درخت و گل و گ   دل

 . رمیبمون تو خونت. خودم م_

که    ادیتا صبح پدرم درم ی مون  یم  نجایو تو ا خوابم یخونمون م رمیمهمون هامون م یبار به بهونه هی چند وقت  که  نی:من همایپر

 اونوقت ولت کنم؟  ییتنها

 ؟کرد یم ی زندگ ییعمر خودش تنها کیکه  یزد؟کسیم  ییداشت حرف از تنها  یک با

 و به سمت در اتاق رفتم.  دم یکش رونیکمد و باز کردم و حوله ام و ب  در

 ش؟ ینیزنگ بزنم زهرا پرهام و ببره پارک تا بب ی خوای کن...م ف یکارات و رد گه یچند روز د نی:اایپر

پشت تلفن،چطور کلمات و   دمینگه. نفهم یز یچ ی و به کس اره یکرد که التماسش کنم،تا پرهام و ب یپرهام کار دن یزهرا!...که د آخ

 و نکرد. "لب باز نکنه"و بهونه آوردم که   دمیکنار هم چ

 از خونه.   رون ی که چقدر سخت شده آوردنِ پرهام به ب  دونستمیم
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  گه یاگه بهش زنگ نزنم،د ایبه گوشم رسوند که اگه جواب تلفنش رو ندم  ی خودش خواسته بود و خودش گفته بود و هاد احسان

 .  نمیب ی پرهام و نم

 مصادره کرده بود.   ی و به راحت  میزندگ یوش که تنها دلخ ی. از آدم دمیو فقط ترس  دمیپرهام و د گه یو نه د زنگ زدم  نه

 ...محال بود. ؟یرحم  یو ب مان یبود. وگرنه نر تش یدر اوج عصبان  یآن م یتصم  هی حرفش،فقط  نیکلنجار رفتم با خودم که ا چقدر

نه رو  ورود و خروج پرهام از خو  یو اجازه   مهدکودک پرهام و عوض کرده  دمیظه که فهم.همون لح شه یباور کردم که م ی ول

 . دهیخودش م

 "؟یشکن یمن چرا دل به تو دادم که دلم م "

 در حموم و محکم گرفتم.   رهی . دستگ رونیشد به ب نفسم،آه 

 .  گمیخودم بهش م_

 در باز کردم.  یجمله ام بود،وقت  نیآخر  نیا و

 

__________________ 

 

 "مانینر"

 بلند شد.  فون ی زنگ آ یقندون گذاشتم. صدا ی ا توپخش شده رو جمع کردم و چند تا چندت یپارکت و قند ها یررو  نشستم

 . شد  یروشن م اهش،داشتیس  ی انداختم به لپ تاپ که تازه صفحه  یمبل گذاشتم و نگاه ز یم ی و رو  قندون

 حرص بهش زدم.  با

 ! گهیروشن شو د_

 در واحد و باز گذاشتم.    و بر نداشتم و دکمه و فشار دادم  و پشت سرش  ی دم،گوش یو که د اریمه  ر یرفتم. تصو فون ی سمت آ به

 مد نظرم و باز کردم.  لیپام قرار دادم و فا یخودم. لپ تاپ و رو  یقبل یسر جا برگشتم

 کرد.    یسرش برداشت و سالم یظاهر شد. کاله اش و از رو  می روبه رو اریبعد،قامت مه قه ی دق چند 
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 سالم.   کیعل_

 موهاش فرستاد و موهاش و باال فرستاد.    یو تو  دستش

 .الزمشون دارم.  ارشونی مدارک بود که پارسال بهت داده بودم.برو ب ی سر هی:اریمه

 کردم.  ی بررس  شتر ینگرفتم و پوشه رو ب تور یاز مان چشم

 .مدارکت اونجان.  ارش یسامسونت هست ب ه یسمت راست، یکمد اول ی وبرو تو اتاق کارم،ت _

 ا سامسونت و جلوم گذاشت.  ت د یطول کش یاتاق شد.کم  ی مبل پرت کرد و راه ی اش و کنارم رو کاله 

 .ای:باریمه

 پام کنار گذاشتم.رمزش و زدم و درش و باز کردم.  یتاپ و از رو  لپ

 که دستم و به سمتش گرفته بودم گفتم:  ی و درحال دمیکش رون یخروار اسناد و مدارک ب  ر یو از ز ی رنگ  یمشک پاکت

 ته؟ یواسه چ_

 و از دستم گرفت.  پاکت

 :کار دارم. اریمه

 دستش.  ی تو یاهیشدم به س  رهیم،خگوشه چش از

 توشه؟!   یچ ی دستم نگفت ی پاکت و داد نیساله ا هی_

 . سین یخاص زی:چاریمه

 پاهام برگردوندم.  یو کنارش گذاشت.لپ تاپ و رو  پاکت

 ؟ ینکرد دایو پ ازی:ناریمه

 فرستادم. رون ی و محکم ب  نفسم

 .شهیم دایپ_

 هستم.  یخواست گم،کمکی:بازم دارم ماریمه
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 بود.   وانهیام. رسما دکه ازش کمک هم بخو خواستیشکل نداشت و حاال مکم م خودش 

 :من برم! اریمه

 رو از طرف من ببوس.  ایمح_

 .  ستادنیاومدن و سر پا ا رون یب دهیتکون داد و پاکت و برداشت و پاهاش از حالت خم یسر

 قدم از مبل دور شد که حواسم پرت کالهش شد. چند 

 رفته.   ادت یکالهت _

 پخش شد. بدون نگاه به صفحه اش،چنگ انداختم به کنارم و برداشتمش.  لمیموبا  زنگ یصدا

 برگشت و کاله و برداشت.  اریمه

 و کنار گوشم قرار دادم.    لیسبز و لمس کردم و موبا ی  دکمه 

  یتو  ییزمان صدابردم که جوابش و رو داده باشم و هم نییکرد.سرم و باال و پا  یچشمام تکون داد و تشکر  یو کاله و جلو  اریمه

 .  د یچیگوشم پ

 !مانیالو،نر_

__________________________ 

 "ازین"

 رفتم.   یم  ،راهیشگ یهم مکتیهمون ن  ی داد و فقط روبه رو  یدست هام و محکم بهم فشار م  کف

 دست مشت شده اش گذاشت. ی و سرش و رو  ریز مکتیگاه ن  هی و به تک ا،دستشیپر

 

 اره؟ یزهرا بچه رو ب ی شش ساعت قبل از رفتنمون بگ  قایدق د یحاال با.ی:من موندم،دو روز وقت داشتایپر

 اومد و نشد.  شیبراش پ یمشک  هی  یول  اره یقرار بود ب روز ید_

 چند بار ضربه زدم.  م یساعت مچ ی  شه یش  به

 .  ومدنین  رید  یول_
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 و گرفت.   شیساعت مچ  یعقربه ها رد

   اومدن.حاال قشنگ بترس. ر ید  قهی .پنج دقزمی:چرا عزایپر

 .نداختیدستم م  ط یشرا نیا ی تو داشت

 . زمی. بد به دلت راه نده عزگهید ادی:بابا مایپر

. مثل  ادین  گه یسد راهش شده باشه و سوال بپرسه و شک کنه و د مانیباز نر دمیترس   یکرد. م یو سرکوب نم   حرفش،اضطرابم

 .پارک  نیهم یتو  م یکه قرار گذاشته بود  یبار ن یدوم

رو    ادهیپ ی گرفتم،انتها نیبار که چشم از زم  نیآخر ی ساعتم و چک کردم و برا گه یبرگشتم.چند بار درفتم و  گه یبار د چند 

 . دمشونید

 خودم و بهش رسوندم. ی بلند  یو با قدم ها  د یبه سمتم دو پرهام

 "تشکر ایخدا"گفتمیکردم و فقط زمزمه وار م بغلش

 زهرا.   ی به چهره  د یاز کفش هاش شروع شد تا رس  نگاهم

 ! نیاومد  ر ید چقدر_

 شد. ر ید کمی  می. تا آماده شد د ی:ببخشزهرا

تونستم به    ی. من چطور م نمشینب گهی وداع باشه و د  نی. انگار که آخردمشیو بوس   دمییبار محکم تر پرهام و بغل کردم. بو نیا

هم حالم و بد  هاش عادت کنم؟ فکرش  یزبون  نیریلخت و کوتاهش و ش  ی موها ن یزون،ایآو یلپ ها نیچشم ها،ا نیا دنیند 

 . کردیم

 صورتش و قابش گرفتم.  یانداختم. دستام و حصار کردم دور گرد  نمون یب ی ا فاصله

 بهت. زنم یزود به زود سر م یول   مینی ب یچند روز هم و نم هی.دورت برگردم _

 کش اومدن.    نییلبش به پا یها  گوشه

 (؟ یر ی)کجا م؟ی لی:کجا مهامپر

 .  نمتیازم ببب امیکه ب  دمیقول م  یاطرافم ول نیهم_
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 :قول؟ پرهام

 .  کردمیم  یرفت که احساس خفگ  نییگلوم و اونقدر باال و پا  بکی.س دمیو بوس  شیشونیپ

 باشه.   یتونه چقدر طوالن  یها م دنیند   ن یا د یفهم یخوب م  یکنم. بچه بود،ول  هی نداشتم گر حق

 ؟ یر ی:کجا مزهرا

 به جام جواب داد.   ایپر

 . یطرح پزشک  ی برا ره یاف تهران.ماطر نیهم یاز شهر ها  ی کی ی:توایپر

 .  نشونیها فاصله بود ب لومتر یاطراف تهران کجا!ک ی !خوزستان کجا و شهرهایب یدروغ عج چه

 .  ی:آها به سالمتزهرا

 بلند شدم.   نیزم  یپرهام و گرفتم و از رو  دست

 .  نیو انجام بد  .مخصوصا که آسم داره. حتما دستورات پزشکشباشه  شتریب ی به پرهام هست ول یلیحواستون خ_

 ! یبرگرد  ستی حرف نزن که انگار قرار ن یجور  هی  ی ول  زمی:چشم عززهرا

 گفتم.  ی آور  ادی ی .فقط براگردمینه بر م_

ه هر وقت دلش برات تنگ شد بهت زنگ بزنم که  ک  ی داد ی شماره م هی کاش  ی :نه مطمئن باش حواسم بهش هست. ولزهرا

 صحبت کنه باهاش.  

 .د یوسط حرفم پر  ایم که پرباز کردم تا حرف بزن دهن

بعد با همون بهت   میخریکارت م می و س  ل یموبا  هی افتاد تو جوب. حاال انشاهلل امروز قبل از رفتنمون  لش یکه موبا  می:گفته بودایپر

 . میزن یزنگ م

 ن؟ یقراره بر  ی:مگه کزهرا

 . گهی:پنج،شش ساعت دایپر

 و دستش و رها کردم.   دمیبار بوس  نی آخر ی جا خوردن زهرا.  پرهام و برا ینشدم رو  قیدق ادیز

 .میبر_
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 ؟ یزود  نی:به همایپر

 رفتن،توان داشته باشن.  یموندم،پاهان برا ی داشتم اگه م شک

 به پرهام بود.  ره ینگاهم خ 

 .  میبر_

 کردم.  ی رفتم و با زهرا خداحافظگ  ایو از دست پر فم یک

 . کرد ینگاهم م ستاده،فقط یشد از پرهام که ا یجدا نم نگاهم

 .آن برگشتم و قدم هام و به سمت پارک، تند کردم  هی حم شدم با خودم.ر یب

 موندم.  ی م شتریحاال هم همقدم نبودن با من،چه برسه به اون که ب نیهم یپاها،حت نی. ارفتمیم د یبا

 

______________ 

 "مانینر"

 

 دو   کی...کیدو... کی...کی_

 ماااااااانی:نرزهرا

  یدست برداشتن و  سرم به سمت در کنار نیلبه پنجره ماش  ی از ضرب گرفتن رودستم و   یبلندش،انگشت ها یصدا با

 چرخوندم.  

 .د یدو ی رو و به سمتم م ادهیو بغل کرده بود و پ زهرا،پرهام

 فرستادم.   نییسمت شاگرد و کامل پا نیماش  شهینشست. ش  م یشونیپ ی رو یاخم

 .نشست  یصندل ی رو مهیو باز کرد و سراس   در

 پارک... برو.  ی در شرق :برو،برو سمتزهرا

 . زدیبود و نفس نفس م ده یرو بر دنش،نفسشیدو نیا
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 و روشن کردم.  نیماش 

 شده؟  ی چته؟ چ_

 .  مانینر  گهی:برو دزهرا

 بردم.   رون یپارک ب ی و از تو نیپاهاش نشوند و ماش  یو صاف رو  پرهام

 شد.  ادهیه پ ک  ستادیهنوز کامل نا نیو کم کردم ماش  نیپارک،سرعت ماش  ی  گه یدر د  یرو  روبه 

 ؟ یکنیم  کاریچ یدار_

 و باز کردم.  کمربندم

 نرو  ییبمون.جا نجایا_

 شدم.  اده یو به پرهام گفتم و پ نیا

 که دنبالش رفتم. بازوش و گرفتم و برگردوندم.  د یدو  ی در و تا کم  ی جلو ابون یبود. خ سردرگم 

 گفت؟   یچ شید ی!چته؟دگهیحرف بزن د_

 داد.    یچشمش گواه بد م ی و جمع کرده بود و لرزش مردمک ها خودش 

 . ی اطراف طرح پزشک یاز شهرها ی کی ره یم  گهیبره!بهم گفت شش ساعت د خواد ی:مزهرا

 . ستشیزده. ن بش ی. غشینمیبب  می تون یدنبالش،م  ام یفکر کردم،ب من

 شتر یتر شد و فشار دستم ب ظ یو محکم تکون دادم. اخمم غل بازوش 

 ؟ ییییینزدچرا زنگ _

  قه ی. از زمان رفتنش هم دو دق دمی بره. من کل راه و دو ع یسر نقدریکردم ا  یجا گذاشتم.فکر نم نتیو تو ماش   لمی:موبازهرا

 .  ی. باهاش حرف بزن شینیبهت بگم که بب ام ی. گفتم بگذرهینم

 چهره اش.   یافتاد. چشم هام مات موندن رو  نییپا دستم

 زهرا؟  ی کرد کاریتو چ_
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 ام باال آورد.   نه یس  ی دستش و رو به رو  دو

 . کنمی. بخدا درستش مکنمی:بهت گفتم درستش مهراز

 . یو نه آدرس و نشونه ا   می دار ی بره و نه شماره ا خوادیاالن؟...االن که م_

 . کنمی:درستش مزهرا

نه. گفتم شماره اش و   یگفت   میکن دایدنبالش آدرس خونه اش و پ می نه. گفتم بذار بر یگفت نمشی همون روز اول گفتم بذار بب_

 شد؟! ی چ نی..بب.هه نه یگفت ریبگ 

 شد.   ده یبر دهیزهرا،من نفس هام بر  ی جا به

 .  برم خوام یم  گهیم  دنیبعد از سه بار د دونستمیم  یکرد. من چ ی شد.شک م یشد بخدا نم ی نم مانیشد. نر ی:نمزهرا

 .خم شدم و زانو هام و گرفتم. دمیو به گردنم کش دستم

 .بستم  چشم

 زهرا! یزهرا...وا یوا_

 

__________________ 

 

 "ایلع"

نکرده بود و آروم در،   یماه،قفل در رو عوض کرده باشه ول  ه ی ن یا کردمیقفل در گذاشتم و چرخوندم. فکر م ی تو د یو با ترد د یکل

 باز شد.

 عقب رفتم تا بتونه وارد خونه شه.  یخودم کمو   دمیو به جلو کش  ایمح دست

 .برو داخل!آروم _

 .وفته ی و محکم گرفتم تا ن دستش

 . خوردیراه رفتن تلو تلو م  یهنوز تو  



 اد یهزاران فر 

231 
 

 لباس بلند و دامن پفش.  ن یا دنیپوش  ی گرفتمش و باز به خودم لعنت فرستادم برا ع یآن خم شد و سر هی

 نکردم و پشت سرش وارد خونه شدم.  بغلش

 خوند. یخودش م یو که آهنگ و زمزمه وار برا   دمیشن ی و م اریمه یو آروم بستم و همزمان صدا  در

 ،  امیبم مثِ رومثلِ قل "

 "مث جونم مثِ چشمام 

 .  دمیشن یپاهاش و م یضربه دست هاش و رو  یصدا

 سرم و باال آوردم،لبم قفل شد.   ی ه در واحد و باز کرد ولو جواب داد و ن  فون یو خواستم غر بزنم که چرا نه آ سرم

 شد. ی آن از هم متالش   هی که از خونه فرستاده بود  یعکس

ها گم شده    ی نیریهالل نبودن. ش  میکنار هم  خوش فرم و ن  گهید  یوصورت  د یسف ی ف نبود،بادکنک هاصا وار ید  یرو  گه ید بالن

 و  ن یزم ی رو یو پفک ها پس یذرت ها و چ  نیبودن ب

کنار بنر موندگار شده بود.    یرد از پارگ هی نبودم و فقط  نشون یمن ب گهیاز عکس سه نفرمون کنار هم، که د یآخر، بنر بزرگ  در

 بود.   ک یکوچ  کیک  هی که سالم مونده بود   یزیتنها چ

 خوند.   ی زد و با خواننده م یضربه م  شیپا یمبل و هنوز رو  یاش و داده بود به دسته  ه ی مبل سه نفره،تک ی ار،رویمه

   خوامیتو رو م ی نجوریباورش سخته من ا  دونمیم"

 "تو همه لحظه هام خوامیتو رو م  ینجور یا من

 از دستم افتاد.  ایمح دست

 :بابا!ایمح

 نکرد.  ا،خوشحالم یمح ذوق 

 کرد؟ یم کاریچ داشت

 کف پارک نشستن. ی مبل،رو ی بار به جا نیا شیو پاها د یچرخ اریراه افتاد. مه  اریسمت مه به

 :جانم بابا!اریمه
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 تکون خورد و نه من!  یافتاد. نه مهد  نی زم یشد و رو  کشینزد  ایمح

 چه خبره؟  نجایا_

 خوند.  ی باز،دوباره م یبود و با دستا ایبه مح ره یکه نگاهش خ  دمیفهم ی. فقط م دونمیزد؟ نم ندنیخودش رو به نش ایبود  دهینشن

 دمید  تو رو ی من از وقت":اریمه

 هم نگذشت ه یثان ک ی زمان

 و  د یتو رو د  شه یمگه م 

 "برگشت دنتیبه قبلِ د 

 چه خبره؟  نجایا_

 بغلش کرد. اریشد و مه کترینزد  ایمح

 برد.   ایگوش مح  کیو نزد سرش 

 ! ای:بابا دلش برات تنگ شده...محاریمه

 زد.   اریتپلش،چندبار به صورت مه  یبا کف دست ها ایمح

 حرف هام.   دنی نشن ی وانمود کردن هاش برا  نیا یبه پا خوردم یم  حرص

 اراده باال رفت.   یب صدام

 چه خبره؟  نجایا گمیم_

 . نی:بشاریمه

 کرد. سرجام خشکم  اریمه  یِجد  یِصدا ی من،بلند  ی از صدا بدتر

 جواب من و بده.  _

 :دستور نده.  اریمه

 به موندن نداشتم. یخوب حس
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 که بودم.  ییزهرمار شه، بگو تا برگردم همونجا د ی اگه قرار امروزم مثه شب ع_

 . سرش به در اشاره کرد  با

 .اهللی...:برگرد اریمه

 ?گردوندمیو چطور بر م  ایجام تکون نخوردم.مح از

 برداشت. زیم  یرو  کیو از کنار ک  یپاکت مشکمبل گذاشت. ی و کنارش رو ایمح

 رو بردار ببر.  نایا ایحالت بهتر شه ب  نکه یا ی :فقط قبلش برااریمه

 انداخت.  ز یم ی و رو د یکش رون یداخل پاکت و ب  لیوسا

 رفتنم.  یو چندتا اسناد و مدارک برا   تیپاسپورت،چند دالر پول،دوتا بل هی

 

بچه بزرگ شه و بعد برو؟   نیمون تا اسال ب ه یبرم. بهت گفتم  خوام یم  یو گفت   یآورد  ایکه بچه رو بدن  شیسال پ ه ی ادته، ی:اریمه

 بردارشون.  ایبخاطرهشون. ب یسال سگ دو زد   ه یکه  یاز مدارک  نمی.. احاال هم بچه بزرگ شده پاشو برو. 

 نشده بود.   یتموم شده باشه ول ی همه چ کردمیفکر م من

 ! ه؟یکارا چ نیا_

 پشت سرم بگذره.   ی و نذاشتم از راهرو  ستادمیبه سمتم اومد. جلوش او بغل کرد و  ایمح

 ؟ ینکرد ه؟باتوام؟باوری چ د یشب ع ی داستان اون عکس ها  یتو هنوز باور نکرد _

 شک کل وجودش رو گرفته بود.   نیو خوندم. ا ی سکوت نگاهم کرد و من از چشماش همه چ ی تو

 و بردار و برو.   لتی: وسااریمه

خودش از عمد اومده بود   نیاس یهم هست؟... نیاس یتو اون جشن، دونستمیگرفته. من مگه م ی ک دونم ین نمون عکس ها و ما_

 گم؟ یم ی دارم چ  یفهمی م اریجشن به مناسبت اتمام پروژه بود. مه هی .اون فقط زدیکنارم و باهام حرف م

 کنارم گذشت. از



 اد یهزاران فر 

234 
 

فکر   شهی ببره. هم نیو از ب  نمونیاعتماد ب ن یکه ا ی از کار ریغ یکه هر کار کن  یخونه آزاد و مختار  نی:بهت گفتم تو ااریمه

  رهینه،خانم ازدواج کرده از خانواده اش جدا شه و بعدش طالق بگ  دمیعالقه اس. بعد فهم کم ی یبله گفتنت حداقل رو  نیا کردم یم

 ی... ترس انداخت؟نهیزد یم ازش  ی تو حرف  دمیشن ی نم قتی ضوع و از رفمو  نی. اگه ایمیقد  عشق.نیاس ی؟یک شی.پپاشه بره لندن 

 رفته بود.   نی.همون لحظه اعتماده از بیروز پاشم نباش  ه یبه جونم که نکنه 

 اشتباه کردم._

 .و برو  لتی:جمع کن وسااریمه

 ؟ی کن  ی چرا حرفم و گوش نم_

 برو.  گمی و م  کنمی:دارم گوش م اریمه

 کردم تا حرفم و بفهمه.    ی،چرا خودم و خرد م که شک داشت. حاال که خودش خواسته بود. حاال که گفته بود برم  حاال

 گرفتم.   ا یو دستام و به سمت مح ستادمیا شیروبه رو  نتیبا عصبا 

 .  رمیرو بده م ایباشه. مح_

 و ازم دور کرد.   ایمح

 .  ای:بدون مح اریمه

 .  خورهیم ر یاون بچه هنوز ش _

 .کرد   زیو ر چشماش 

که   ی نبود ی!تو  همون ه؟ی گر  ریز ی هفته زد هی وسطه تا  نیهم ا یبچه ا  ه ی ی د یکه فهم ل یکه اون اوا ی نبود ی :تو هموناریمه

 بده.   ریش  ایکه به مح  ادیرمیزن گ ه یشهر  نی نترس،تو ا ؟یبر  ی آوردنش ول کن ایبعد از بدن یخواستیم

 ساله به جونم افتاده؟  هی که  ی و مهر ا یمح دن یدونست از د ی م چه

 اق و پشت سرش رفتم. کنم. راه افتاد سمت ات  هی مونده بود گر کم

 رو من برم.   ایبرو؟خب بده مح یمگه نگفت _

 خونه ننه ات  و من دَم نزدم. حاال پاشو برو.  یبود و رفت شتیپ ایماه مح هی:اریمه
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 .  د یکش  رونیو ب یکمد و باز کرد و کت چرم   در

 برگردم؟  ییو حاال تنها نجایمن و ا یا،کشوند یتولد مح ی به بهونه _

 .  د یذاشت و کتش و پوش تخت گ  یو رو  ایمح

 :راحته برات.امتحانش کن.اریمه

 از اتاق رفت.   رون یو دوباره بغل کرد و به ب  ایمح

 بده بچه رو.  _

 و برداشت.   نشیماش   چ یکنار در،سوئ ی د یجا کل از

 . خچالی ی و بذار تو ز یم ی رو ک ین ک. فقط اویخونه نباش  گردمی:بر ماریمه

 .دمیخونه رو باز کرد. کتش و کش در

 بده بچه رو.  گمیم_

 گذاشت. شین یب ی. دستش و رو د یخونه رو باز کرد و به سمتم چرخ در

 ! سسسی:هاریمه

 و رها کرد.   اریباز شد و دستم کت مه ییواحد رو به رو  در

 ن؟ ی:خوبمرد

 .بره  ییجا خواد یدستش جا به جا کرد. معلوم بود م ی چرمش و تو فیمرد،ک 

 :ممنون. اریمه

 کرد و رفت.  و از فرصت استفاده   گفت

 بهت زده.  ی  افهیق ه یموندم و  من

 

__________ 
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 "ازین"

 مره بس  ی نیع ی بص ف لو

 ه یل  یاوام بشوق حسیح 

 خواهد برد.  ی او دارم پ یکه برا  یاق یبار در چشمانم نگاه کند به سرعت به اشت ک یفقط  اگر

 

 حرف زد.  شیاهواز  یکم شد و پشت سرش راننده،با همون لهجه   نیماش   یزن عرب،تو یخواننده   یصدا

 گه؟ یروستاس د ی:عراننده

  دنیو با د  دمیسر تقاطع رو د یعقب،نجات داد و صاف نشستم. تابلو  ی رو صندل ی به گردنم داد و خودم و از وا رفتگ  ی و تاب جیپ

 . میاسم روستا،مطمئن شدم که درست اومد 

 ما جواب داد.  یجا طاها،به

 جاس! نیهم گه ی:آره دطاها

 خورد.   ید یحرکت کرد و تکون شد  یاکجاده خ ی تو نیماش 

 .  یمد هم او یی:چه جاایپر

 .  د یچرخ شتر یب نیماش  یزده،به سمت پنجره   جانیه

 کنن.نه؟   رمونیسرمون و اس  رن یبر ایو االنه که بعث یجنگ  لم ی:نگاه نخلستون ها رو!انگار انداختنمون وسط فایپر

 د؟یفهم  یم  رو هم یخستگ  ی .اصال معنحوصله نداشتم جوابش رو بدم  یحت

 قشنگه.   ی لیدرخت ها.خ نی به جون ا می وفتیباهم ب ارمیم  ن یدورب ی بعد  یعکس. دفعه   یبرا  هی خوب یجا یلی:خایپر

رو قشنگ تر   ،صحنه ی خاک یبلنِد کنار جاده   ی و نخل ها ی کشاورز یها ن یگفت. صحرا شده بود پر از نخل و زم ی هم م راست

 .رد کیحال ترم م ی اهش،آزار دهنده بود و بم بهشتی. فقط آفتاب سوزان اول اردکردنیم

 .میشد  اده یو پ م یکرد ی. تشکرستادیدرمونگاه ا  یتا از جلو  د یطول کش ی ا قه ی دق چند 

 بچه ها خاموش شد.  یباز ی پام افتاد. صدا یجلو  ی نذاشتم که توپ رون ی و ب پام
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و نفس زنان   د یعرق کرده اش کش یشونی پ ی واومد. ساعدش و ر  کمیچند قدم نزد ی قرار دادم. پسر بچه ا  میشونیپ ی و رو دستم

 گفت. 

 ؟ید ی:پاسش نمپسربچه

 گفت:   نیبرداشت و در همون ح نی زم  یکردم. توپ و از رو  تیو به کمرش زد و با پام آروم توپ و به سمتش هدا دستش

 .:دِمِت گرم پسربچه

 بچه ها دوباره بلند شد.چمدون و طاها کنارم پام گذاشت. یصدا

 . دستتون درد نکنه_

 . ستادیکنارمون ا ایو آروم داد و پرر جوابم

 داخل مگه؟  نیری:نمایپر

 شدم تا چمدون و بردارم و که زودتر از من،طاها دسته اش و گرفت و جلوتر از ما حرکت کرد.   خم

 ؟یسادی:واایپر

 . نیشد  تیاذ_

 .الیخی؟بی :عذاب وجدان ما رو دار ایپر

 به جلو هولم داد.  رو

 آشنا شو.   دتی:برو با محل جد ایپر

تنها    نیداد به ا ی رضا نم اینداشت. فقط پدر پر ی فرق  ومدنمین ایمن تنها اومدن  ی نگفتم و فقط در کنارش راه رفتم. برا یزیچ

 . ب یغر یشهر و روستا نیشم تو ا تیخواست اذ ی رفتن. نم

 شه؟ یشروع م ی از ک کتیکش  ی:گفتایپر

 .از فردا صبح_

 اهواز.   گردهیرم.طاها هم بشتمیصر پ:خوبه،تا عایپر

 .  شهیم تیاذ_
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 شهر،عصر شده. ی بزنه تو ی چرخ هی !بعد تا ستایفاصله امون تا اهواز ن   شتریب قه یدق ستی:بایپر

 رد شه.    یتا زن ستادم یدر ا  یجلو

 بگم.  ی زیچ هی_

 :بگوایپر

 تهران.  ی دلم تنگ شده برا_

  ر یز م یتهدان تنگ شده و بزن  یدلمون برا می بگ  گه یباهم د زنمی. زنگ مزدی کن.بعد بذار من برم  یبلد اظهار دل تنگ  ی:بذار برس ایپر

 خونم.  ی . خودمم برات روزه مهیگر

 لحنش نخندم.  طنتیاز ش  نتونستم

 

_______________ 

 "ازین"

. دوتا تخت  بود  دایرنگش پ ی قهوه ا یو آجر ها بود  ختهیاز گچ سقف ر ی با چند ترک روشون،قسمت یمینم دار و قد  ی ها وارید

 .   دم یند  یا  گهید  زی،چیاتاق جا گرفته بود و با دوتا کمد چوب  یتو  نشون یپنجره ب ه یو  ز یم ه ی ی با فاصله خواب 

 سرش گذاشت. ریاز تخت ها پرت کرد و دستش و ز  یکی ی خودش و رو ایپر

 در و رها کردم و چمدون و به دنبال خودم به وسط اتاق کشوندم.   رهیدستگ 

 زد.  بشیغ م یدرمونگاه زد ن یتوا ی چرخ هی رفت. تا  ی بعد م خورد یآب م نوایل   هیطاها چرا نموند؟حداقل _

 برگشت.  یو با همون تاکس شمی. فقط چمدون و گذاشت پگه ی:نموند دایپر

 و باز کرد.  پشیگذاشتم.ز  ایپر یپا نییو پا نیبزرگ و سنگ  چمدون

 ؟ یخور یم  یتن ماه_

 گذاشت.و سرش و لبه تخت و کنارم   د یتخت خواب چرخ ی خنده، رو با

 !اااایشد  یجنوب  عی جنوب،سر ی:اومد ایپر
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 از درد صورتم جمع شد.   دم یکمرم و که شن  یبه راست. صدا گه یو بار د  دمیبار به چپ چرخ هی هام و به عقب فرستادم و بعد، شونه

 . اون مهره کمره نه فنر! وانهی کارا رو د نی:نکن اایپر

 درونش گذاشتم. ین ماهو ت دم یکش رون یو از گوشه چمدون ب  یکیکوچ ی  قابلمه

 .ی بزرگ نی چمدون به ا ه ی تو   یختیو ر  ت یزندگ اد،کل ی:خوشم مایپر

 . د یبزنم،قصدم و فهم ی که حرف نی و بلند شدم.بدون ا دمیخند 

 ؟ یغذا درست کن یخوایم یپاشد  ید ی. تازه رس ازین نیبش ای:بایپر

  ن یا یتو  ایهمراه شدن پر نیکردم مخصوصا که به ا  یادا م و  یزبانی م  فیوظا  نیا د یبودم و با زبانیمهمون نبودم. م گه ید نجایا

 کار ساده رو انجام ندم.   ه ی نیدادم که هم  یخودم اجازه نم کردم،بهیسفر فکر م

 .شهیدرست م  ،خودش یتن ماه یتو قابلمه با قوط   ذارمیآب م کمیکنم که.  یغذا درست نم_

  ی از دو نفر م شتریب دونست یم د یبود که بع کی . اونقدر کوچیآشپزخونه نقل  هی روبه روام بود با  ییرایپذ  ه یاومدم.  رونیاتاق ب از

 غذا درست کنن. نجایتونستن ا

و اجاق و روشن   دم یکش رونیو ب تیبسته کبر  ه ی،ی از رنگ و رو رفته و خال ی ها تیکاب ی پر آب کردم. از تو مه یرو تا ن قابلمه

 کردم. 

 م حس کردم. هوا تکون دادم که حضورش و پشت سر ی و تو  تیکبر

 اجاق قرار دادم.   ی جواب نذاشتم و قابلمه و رو   ی محوش و ب برگشتم،لبخند 

 ؟یبهم سر بزن  ر یبه د رید  یمعرفت نش ی جا،ب نیا ی:اومد ایپر

 .می نیتهران و هم و بب  میایباهم تا همزمان ب میکنیم یدر ماه دارم. هماهنگ  ی ؟چند روز مرخصبهت سر نزد  شهیمگه م_

و    د یگونه اش چند بار کش  یو برگشتم. دستش و رو  دمیمانتوم کش یدستم و رو   یرو  دهیچند قطره آب پاش  قابلمه رو زدم.  در

 تلخش شدم.  ی و فقط خودم متوجه مزه  دمیخند 

 ؟ یکنیم  هیگر_

 . دمشی.اون هم لبخندش غم داشت. به سمتش گرفتم و آغوش کشد یخند 
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 م؟ ینی قرار هم و نب ؟مگه یکنیرو م  یچ  ی  هیگر_

 نشونم داد.   شتریبغض رو ب شیکه لحن صدا  ایظ کردم،برخالف پرو حف  لبخندم

 طرف.  ه ی میاز هم جدامون کردن. هر کدوممون پرت شد  هویحاال  م یهم بود ی:هفت سال پا به پاایپر

  یام و فشار م نه یقفسه س  ی!انگار کسیگری به درد د  یبا لبخند،مرهم بذار د یو با  یسخت بود خودت از درد بغض داشته باش  چقدر

 داد. 

 که نبارد چشمت؟  یاز درد بخند  شده

 .  دمیاش و بوس  گونه 

دعوا کنم؟سر به فکر    رهیجزوه بگ  یبره کپ  یکه ک ن یبرم؟سر ا ادهیها رو پ ابون یخ ک،کلیبعد از کش ی:آخه با کدوم خر ایپر

 خودش نبودناش حرص بخورم؟

 .  کردیم ان یب یا  گهید یمحبتش رو هم جور  ن یام قابل کنترل کردن نبود. ا قهقه 

 حرص دادنت و داره. ییتوانا نی از ا شتریخره هنوز اونقدر کله اش خرابه که ب نینترس. ا_

 .د یو باال کش شی ن ی. اشک هاش و پاک کرد و آب  بو ازم جدا کرد  خودش 

 . دهیم  یقرمه سبز ی .هنوز کله ات بوایگ یم ی:راستایپر

 .  د یام شدت گرفت و خودش هم خند  خنده

 گم؟ یوغ م:واال...مگه در ایپر

 

 و باز کرد. دستم و براش بلند کردم.  نینگاهش رو بهم انداخت و در ماش  نیا،آخریپر

 به سالمت.  _

 .صحبتش که تموم شد،به سمتم برگشت.  زدیبود با راننده حرف م ستاده یا نیکنار ماش  طاها

 .نیار بد قر ایو ما رو تو جر  نیزنگ بزن ایحتما به پر ن یداشت ی. کار می:با اجازتون ما برطاها

 بهتون زحمت دادم.  یل یجا هم خ نیتا هم_
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 دستش و بلند کرد.  ن یو دور زد و در همون ح نی. ماش ای. شما هم مثل پرنیحرف ها رو نزن نی:اطاها

 :با اجازه!طاها

 شد.  ست،یچشمام ن ی حرکت کرد و جلو نیبعد ماش  هی کردم که نشست و در و بست. چندثان یخداحافظ

در درمونگاه،چهره    ینرده ها نی. از بد یکرده بود و چرخ ی شد و آسمون و نارنج یراه،محو م یکه در انتها ی گرفتم از آفتاب شمچ

 . کردیراه پله ها منتظر نگاهم م یکه رو   دمیو د  یدختر  ی آشنا ی

 بود؟  ی کردم. اسمش چ ی زیر اخم

 ن؟ یارینم فیتشر_ 

 بود!  دا یابروهام باز شد. ل نیب  وند یکه اومد،پ ادمی

 هل دادم تا باز شد.  یو کم   در

 یانداخت با تکون دادن سرش، تارها نییشونه اش افتاده بود و سرش و پا یدرمونگاه،شال رو  ط یتوجه به بودنش در مح یب

 هوا رقصوند.   ی موهاش و تو

 .ها،سرش و باال آورد  زهیسنگ ر یرو  م یقدم ها یصدا

 .ی کنیعادت م  ،بهشیومد ی ن یبد  ی ستا. روه یشکل نیهم نجایا ادیم  یز اول هرک:ناراحت نباش. رودایل

 دوران و گذروند.   نیا د یو سرکوفت کرد که!با یناراحت شهینم_

 س؟ ی. تو سردت نیفکر نباش  ی قدر تو نی گفتم که ا ی:آره خب ول دایل

 رو احساس کنم.  ییسرما نی همچ نجایکردم ا ی قبل تحمل بود. فکر نم یشد ول  ی برعکس ظهر،داشت سردتر م هوا

 تحمل کرد.   شه یم ی چرا. ول_

 :اگه سردته بگو بافتم و بهت بدم.دایل

 شونه اش و نشونم داد.   ی رنگ رو ی قهوه ا بافت

 دستت درد نکنه. فعال خوبه. _
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  ی که حرف نی زد و اشاره به به سرش کرد و بدون ا رو صداش  دای. نگهبان،لد یسرمون به سمت راست چرخ ،همزمانی مرد یباصدا

 .  د یمنظورش رو فهم  دایبزنه،ل

 :باشه.دایل

 سرش گذاشت.  ی شونه اش برداشت و رو یحوصله شالش و از رو  یب

 . میشد  ی:انگار هم اتاقدایل

 .از اون تخت خواب ها ماله توئه  یکیپس _

 و شونه اش و به سمتم گرفت.  د یچرخ

 . ی.سرحال ش یقهوه بزن ه ی ون،یپانس میبر ای:بدایل

 ---------------------- 

 "مانینر"

 . دنیچسب ی و بعد آهسته،پلک هام بهم م  موندنیجا مات م هی ون قهوه چرخوندم. چشمام،اول فنج  ی و تو قاشق

 ؟ ییکجا_

 سرم و باال آوردم.   یمهد  ی زدم و با صدا  یمحکم پلک

 ؟ یچُرت بزن  هی  قهی دو دق  یخوای:نماریمه

 چُرت نزنم.  ؟که یچ  یخورم برا یقهوه دارم م_

 خودت و!  یکن ی. داغون میخور یهوه متو چندساعت ق یکه دار  ه یبار ن ین،دومی:ااریمه

 که باال رفته بود،خبر داشتم.  ی اوضاع و احوال خودم و تپش قلب از

 خوبم._

 کردم.   ک یوار گفتم و فنجون و به لبم نزد زمزمه 

 پکره؟  نقدریچه مرگشه؟چرا ا مانینر نی:انیحس محمد 
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 نش کرده بود. ده ی از پفک و روانه  یکه مشت   ینیسرش و چرخوند به سمت محمد حس اریمه

 داره.  ی. مشغله فکرستین یزی:چاریمه

جنگ افتاده   ش،یباز کردن گره ها  یکالف بزرگ که برا ه ید بود و شده بو خته ی بهم ر ی ... همه چیکار  ی  ،مشعلهیفکر  ی  مشغله

 سرم.  ی بود تو

 .دمیرو تا انتها سر کش قهوه

 تر کشوند.  ک یخودش و نزد اریمه

 ؟ ی:چرا دنبالشاریمه

 رجاش برگردوندم. و س  فنجون 

 .دونمینم_

 ؟ یرش یگ یو پ یدونی:نماریمه

 . ینگاه طوالن ه یبدم،جز  لش ینداشتم تحو یزیچ

 : بِر و بِر من و نگام نکن و جوابم و بده.  اریمه

 .ام یکینزد نی باشه...هم خوامیمن فقط م_

 ستن؟ ی. نکنیاطراف تهران نزد ی:شهر هااریمه

 .  دونمیتو رو نم کنم،یدرک م  یجور  نیبودن و ا کیجوابم و بده. نزد زنمیکه زنگ م  یزمان یعن یک،ینزد گمیم  یوقت_

 بره.  یذار یخودش رفته؟چرا نم یخودش با پا یگ ی:مگه نماریمه

 ه؟ ییبازجو_

 .  هیی:تو فکر کن بازجواریمه

 ؟ یبرس   یبه چ ی خوا یم_

 نباش. رش یگ یقدر هم پ  نیکه اگه خودش دوست داشت بره،بذار بره ا نی:ااریمه
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 گفت؟ یم یکردم.داشت چ   یا خنده  تک

 

 برو تا بره.  گفتم یبهش م د ی با ازین  نی. ااریچرت نگو مه_

 ؟ یکرد  یچه غلط نمی:بگو بباریمه

 بدم؟  حیو توض  ی. چیدون یو م ان یتو که خودت جر_

 گه یبزن د دونم؟حرفیو من م  ی. چنی. همی و االنم دنبالش و ول کرده رفته  یازش ندار یخبر  ی :تو فقط گفتاریمه

گذشت و    گهی.دادی. گفتم بشیخواستگار  اد یب خواد یها داده م هیاز همسا ی کیو  ازیند روز بعد از مراسم طناز،زهرا بهم گفت نچ_

خونه،حوصله اش و نداشتم گفتم باش و خداحافظ. پاشدم رفتم   ای رفت تا سه ماه بعدش،زهرا گفت حتما امشب پاشو ب ادمی

 !شهیخواستگار دم،مراسمید

 ؟ ینگفت هم  یچی:هاریمه

 کردم.    یا خنده

  ی ؟نکنه انتظار داشتباشه  خوام ی چند چندم و فقط م دونم یاالن نم نیخودم مثل هم ی وقت  کردمیم کاری.چاریمه دارم یحالت و خر_

 و؟  ف یکث  یباز نی ا ن یبلند شم و بگم تموم کن

 شد.   شتر یخنده ام ب یلبم باال تر رفتم و صدا یها  گوشه

و بدتر   یو اومد  ی !سه ماه رفتنیکه شد ا  یو مثل االن به مسخره گرفت  ی دوست داره همه چ ید یکه فهم لم ی:همون اوااریمه

 ! یخوب  یلیخ گه یتو د ش؟بابایتو جلسه خواستگار یو آخرم نشست ی کرد شییهوا

 کردم و به سمتش خم شدم.   ز یصورتم پاک شد. چشمانم و ر یاز رو  لبخند 

  یکنم بگو،اگه ندار داش یتا پ ی دار  ی.االنم اگه راه حلننی رو بب گهیواستم هم دفقط خ  رهیگ یپرهام بهونه اش و م  دمید  یمن وقت _

 تونم کنم.  یم  یچه غلط نمیلطف کن الل شو بب

 کمکتون کنم  نین؟بگ یگردیم ی :دنبال کسنیمحمدحس

اف  اش و ص ده یخم کرد،کمریدهنش م ی برداشت و همونطور که روانه  یپفک  اریگذاشت. مه یعسل ی رو نمونیپفک و ب ظرف

 کرد.  
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 ؟یکار کن  ی چ یخوا ی.ممیگردیم ی :تو فکر کن دنبال کساریمه

 و باز کرد.   ،دستاش یشده بود و محمد شاک داریپد  اریلحن مه ی حرف هامون تو تیعصبان

 بزن!  ای:بمحمد 

 آروم به سمت آشپزخونه رفت.  یو با قدم ها   گفت

 سرش و به سمتم برگردوند.   اریمه

 پسر عموت؟ نیا زنهیم ی:چاریمه

 .و باز کرد   خچالی  ن،دریو به طرف آشپزخونه چرخوندم. محمد حس  ار،سرم یاعتنا به حرف مه یب

 اد؟ یاز دستت بر م  یچه کار می گردیم یدنبال کس  ید یاالن که فهم_

 ن؟ یگردیم  ی:دنبال ک محمد 

 ؟یحتما بدون د یبا_

 .  گهی:آره دمحمد 

و بفهمه تا بگه عمو بگه و   از یبود اسم ن یفرستادم. کاف   رونیفه بکج شده ام و به حالت اولش برگردوندم و نفسم و کال   یتنه   مین

 . ادیراه ب نجایتا ا ادهیعمو،پ

 . شیقبل مارستاتی:برو باریمه

 به من؟  دن یآمار پزشکشون و م ان یهم بزنم م یبگم؟بنظرت اگه حرف یبرم چ_

 ! یهاد ش ی:پس برو پاریمه

 .  دونهینم ی زیچ یهاد_

 .اد یرو مخش راه برو،باهات راه م  کم یونه؟ند   ی زی باشه و چ داری:سرایمهد 

 متفکر چشم بهش دوختم.   ی  افهیبا ق و  یطوالن

 :امتحان کن. اریمه
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_____________ 

 "پرتو"

 م و تنم کردم.  اتاق برداشت یتو  یپوشم و از جا لباس  رو

  دنیرفته بود و قصد پر یت سنگ تخ ی که رو ی آب وسط نخلستون و بچه ا ی اتاق باز بود و نگاهم افتاد به نخل ها و جو ی  پنجره

 آب و داشت.   ی تو

 رو پوشم و درست کردم.   قه ی

 اطرافش اوج گرفت.   ی بچه ها ی همهمه و شلوغ یبچه دست هاش و باال برد.صدا پسر

 بستم.   یک ی یکیو    روپوشم  یها دکمه 

 . د یچیپ ط یمح  ی اش معکوسشون تو شماره

بدون استاد و راهنما،خودم بودم و   کی کش  نیبود و اول ی .روز اول کاردمیکش  یقی ... مقنعه ام و سرم کردم و نفس عم...دو کی

 نوشتم.  یو نسخه م دمیفهم  یم  هی رو در ثان ض یدرد مر د یخودم که با

 زد و بزرگ تر شد.   شه یر  شتریبچه ها بلند تر شد و استرس من هم ب غیج  ی. صداد ی...پسر بچه پرسه

 .  دمی کف دستِ عرق کرده ام، کش ی آوردم و رو و از جعبه در یکاغذ   ز،دستمالی م یرو  از

 تونست سخت بگذره!  یامروز م  چقدر

 . میهم جا خورد دن یآن باز شد. هر دومون از د ه یاتاق  در

 . زدمی درمونگاه، وگرنه در م  یومد یفکر کردم هنور ن د،منی:ببخشدایل

 تو.  ا ینداره ب ی نه مشکل_

 گوشه اتاق رفت.   یسمت کمد ها  به

 ؟ی د یخواب خوب شبی:ددایل

. بد  گرفتمیقبلِ خوابم رو در نظر نم یِشگ یهم  الِیشدنِ فکر و خ د یانداختم. اگه تشد  ز یسطل کنار م ی و مچاله کردم و تو  دستمال

 ود! نب
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 آره _

 رو خارج کرد. ی کمد،زونکن یتو  از

 . شمیپ ایب ی دوست داشت ی کرد ت یزی. وستن ین رونیب شتر یب ماری. سه،چهارتا بمی:من اتاق کناردایل

 بود.   کیتخت سنگ کوچ یباال ی ا گهی د  ی ،کسیپسر قبل ی بار به جا ن یبه سمت پنجره،ا برگشتم

 کنن؟  ی م ی که دارن باز  زهیآبِ تم نیا_

  یجا و باز ن یهم انیاوقات، بچه ها م شتریب یول دونم یبودنش و نم زی . تمیکشاورز  یها ن یزم یبرا ره ی :آب رودخونه اس. مدایل

 کنن. یم

 نشن؟  ضیمر_

 :فعال که از من و تو سرحال ترن.دایل

 پشت در،نگاهمون کرد و بلند شد.   ی صندل یاز رو  ی .در اتاق و باز کرد و همزمان مرددمیعقب چرخ به

 :با اجازه.  اد یل

 به همون مرد ادامه داد.   خطاب

 داخل اتاق.  نی:بفرما آقا. بردایل

 ام و برداشتم.  ز،مهره یم ی رو فیک  یتو  از

 زدم.  یرم،مهرکنا  یکاغذ باطله   ی رو

 "...،شمارهیعموم  ،پزشکیطاهر ازین"

 گرفته بودم.   ی زن  یمهره و از دست ها  نیکه ا ی به عقب،به روز برگشتم

 شوق به خواب رفته بود! نیو تا چند روز بعد نگاهش نکردم. مرگ،هم فم یته ک انداختمش

 .:سالم مرد

 . دمیو عقب کش میگذاشتم و صندل  زیم  یو رو  مهر
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 سالم!_

 

 "انمینر"

 . یگاه صندل  هی تک ی نشستم که دست هام،افتادن رو یو از گوشه اتاق برداشتم و روش، طور  یصندل

برداشت   ینیس  ی و از تو ییکنارِ درِ اتاقک چسبوند. استکانِ چا  واریو کمرش و به د  د یکش رون یو از پشت کمرش ب ار،دستاش یمه

 دستش گرفت.   ی و تو

 ؟ ینیش  ی:نمیهاد

 نکنه. :راحتم. دستت درد اریمه

با   کردمیخورده بودم که حس م نیچند روزه کافئ  ن یبار رو به روم گرفت. اونقدر ا نیو ا  ین یراهش و به سمتم کج کرد. س  یهاد

 . شمیم مارستانیب یکمرنگ،راه  ییچا نیخوردنِ هم

 .  خورمی. نمیمرس _

 . ن ین؟برداریکنی:تعارف میهاد

 کث،سرش و تکون داد. چهره اش انداختم که متوجه شد و با م ی و رو نگاهم

 !نی:هرجور راحتیهاد

  دمیصورتم کش ی رفت. آشفته،دستم و رو  ی . قندون و برداشت و باز به طرف مهد اتاق یتو  ک یکوچ نک یس  یگذاشت رو و  ینیس 

اعصاب نا  نیا ی رو د یکش ی کرد و فقط خط م ی نم ،آروممیهاد ی صبر و حوصله  نیکرد. ا دای و بعد تا پشت گردنم ادامه پ

 بود.  ی ا قهیدق د نو لم یف  هی  ینگار کل حرکاتش،صحنه آهسته  آروم.ا

 گردنم برداشتم و به سمتش گرفتم.  یو از رو  دستم

 کارت دارم.   قهی . دو دقگهید نیبش ایب _

 گرفت.    یتشر و در آخر،قندون و از هاد  نیبا نگاهش،شماتتم کرد بخاطره ا اریمه

 .نی: بازم ممنون. حاال برو بشاریمه
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 کنارش گذاشت و استکان و با دو دستش گرفت.  یپنجره   یبه  ل ی و رو  قندون

 .نشست نیزم  یبرگشت و رو  یهاد

 .  د یی:بفرمایهاد

 کجاس؟ ازین_

 :عه!اریمه

 .  ستادیگوشه اتاق ا تار یگ ی رو می اعتراضش،نگاهش و به اطراف اتاقک داد و مستق نیشده ام در برابر ا ره یخ ی توجه به چشما یب

 ؟ یزنی:ساز ماریمه

 .  نیتمر ی. چند وقت ازش غرض گرفتم براقمهی رف تار ی:آره.البته گیهاد

 و بخر.   ش یحرف ا هی  ،یتو که عالقه دار ی ول  دهینم یسازش و دست هرکس  ی. آخه هرکسیخوب ق ی:چه رفاریمه

 .م یهم راض یو قرض   یحرفه ا  مه ین نی.من به همرسهی:نه!وسعم نمیهاد

 بده.اونم بدون پول.   تار یگ ه یکه بهت   قمیبه رف شد که. آخه خواستم سفارشت و کنم فی:حاریمه

 ؟ یچ  ی:در ازایهاد

 . رونی ب یز یبر یدونی م  ازیاز ن یکه هرچ نی:ااریمه

 به من انداخت.  ینگاه مین

 برداشت و رفت.  لهیوس  کمیاومد  قش یبار رف نیگفتم. فقط آخر دونستمیو که م ی قا احسان هر چهم به آ شی:چند وقت پیهاد

 ه؟ ی ک قش ی:رفاریمه

 .شهی می. دوست صمگهیرو م ایپر_

 ؟ یندار قشی رف ن یاز ا ی ا ،نشونه ی:آدرس اریمه

 . یچی:هیهاد

 .کش دار بود  ی حوصله،کم یمن ب ی هاشون،برا حرف
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 ه؟ ینظرت درمورد پنج تومن پول چ_

 .مانی:آسه آسه آقا نراریمه

 تشرش باز لب و بستم.  با

 .دونمینم یچ یمن ه  نی:باور کنیهاد

 کجا رفته؟  د یفهم شهی چطور م یندوینم ی:حتاریمه

 خبرم. ی:منم مثل شما بیهاد

 گفتم:   یاشاره کردم و خطاب به مهد  یهاد  به

 . دونهینم ی چیه ن یمن گفتم ا_

 هوا تکون داد.   ی و دستش و تو  د یهاش و درهم کش اخم

 حرف نزن.  قه ی :تو دو دقاریمه

 گرفت.   دهیدوباره من و ناد  و

 گرده؟ یبرم ی ک ی :خبرم نداراریمه

 بهم نگفتن.   ی زی:چیدها

 ؟ینگ  ی چی:بهت گفتن که هاریمه 

 ندارم که بگم.  یز یواقعا االن چ  یگفتن ول و  ن یهم لی:اون اوایهاد

 گذاشت. و تلخ خورد و استکان و کنار قندون  شیرف زدن باز نشد و ساکت شد. با مکث، چاح یبرا  گهید لبش

 .می:پاشو براریمه

 بلند شدم و زمزمه وار گفتم:  یصندل  یرو درهم گره خوردن و از  شتر یب ابروهام

 .  میفقط خودمون و مسخره کرد _

 .  یو از دست داد  تاری:شرمنده که گاریمه
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 . میاومد  رون یاز در اتاقک ب  یسرسر یتکون داد. با خداحافظ یو فقط سر   ستادی،ایهاد

 و بلند کرد.  ار،دستشیمه

 :فعال. اریمه

 شلوارم فرو کردم و برگشتم. بیج ی و تو دستم

 کاراگاه! ی ه؟آقایچ تیراهکار بعد _

 حرفم،دلخورش نکرد و صبور تر از قبل،کنارم راه اومد.  ی  طعنه

 . خوادیفکر م کمی:اریمه

 خوره؟ ی...شماره به دردتون مگمی:میهاد

 کرد.   یبه چارچوب در بود و منتظر نگاهمون م ،دستشی.هاددمیو چرخ ستادمیا

 تش رفت.به سم ی که چند قدم  دمیو د  اریگوشه چشم،مه از

 ؟ ی:شماره کاریمه

 .  قشی رف نی:همیهاد

 ه؟ ی:واقعاریمه

 .  یاتاق خانم طاهر یتو  ی بار بهم زنگ زد که  سر بزنم به گلدون ها هی  ی شماره ا ه ی:با یهاد

 برگشت و نگاهم کرد. خودم به جاش،راه اومده و برگشتم.  ادیمه

 بده شماره رو! _

 . نی: چند لحظه صبر کنیهاد

 به سمتش رفت و کاغذ   اریبار،مه نیدر دوباره ظاهر شد. ا ی تا جلو د یشطول ک ی ا قه ی دق چند 

و    د یکش رونیکتش ب   بیج ی و از تو یکرد و خودکار  مه یبهش انداخت و در آخر،تکه برگه و به دو ن یاز دستش گرفت. نگاه و

 و نوشت.   ی زیکاغذ چ ی رو
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  اری. بگو از طرف مهقمی رف نی ا ش یپ یکه بر  زنم یباشه،بهت زنگ م یشماره ات و داره. اگه شماره واقع  مانی:نراریمه

 . شناسهیاومدم،م

 

_________________ 

 "مانینر"

 کرد.   اده یصفحه پ یکاغذ و رو   یو شماره تو  د یکش رونیشلوارش ب بیج ی و از تو لشیار،موبایو بستم. مه  نیماش  در

 چسبوندم.  نیشدم و سرم و به داشبورد ماش  خم

 کن حرف بزنه.    یکار  هی_

 . دمیالو گفتنش رو شن یتا صدا د یطول کش ی ا هینگفت و سکوتش،چندثان یزیچ

 خانم؟ ای:پراریمه

 بود.   ایپخش شد و شناختمش.خودِ پر نیماش   یتو صدا

 :شما؟ایپر

 .  میاحمد  اری:من...من مهاریمه

 پس. می:چه جالب!همکارایپر

 :چطور؟ اریمه

 .  کرده ر یی: آخه منم گوگوشم. فقط سرما خوردم،صدام تغایپر

 به خودش گرفت.   ی رفت و رنگ جد  نیاز ب اریمه ی صدا د یترد

 دارم؟  ی:خانم مگه من با شما شوخاریمه

 قطع کنم.  د ی.بای:اشتباه زنگ زد ایپر

 داشبورد برداشتم و صاف نشستم.  ی و از رو سرم

 نذار قطع کنه. خودِ نکبتشه.  _
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االن   ازیبدونم ن خوامینداره. فقط م ی نه! به من ربط ا ی میک  ین باور ک یخوا ی. ممیزنیباهم حرف م  می قطع نکن دار قه ی :دو دقاریمه

 کجاس؟

 ؟ی بدون  یخوا یم  ی:واسه چایپر

 باهاش حرف بزنم. خوامی:ماریمه

 .  زدیداشت،خودش بهتون زنگ م ی لی:اگه تماایپر

 که هست و بگو.  یی :حداقل اسم اونجارایمه

 :درمونگاه! ایپر

 .  تایفر  رونیشد و بعد،بازدمش و با حرص ب جیگ  اول

 !. اسم شهر منظورمه کنهیدرمونگاه داره کار م  دونمی:منم ماریمه

 ؟ یگرد یم ی دار  خوادش یکه نم   ی:چرا دنبال دخترایپر

کلمات،همچنان با    ینکنم. ول  ی باره خال ه یباال نره و حرصم و سرش  میکردم تُن صدا ی گرفتم و سع اریو از دست مه ل یمحکم،موبا

 . شدنیادا م ظ یغ

 خوامش؟ ی م ماگه االن بگ _

 گرفت.  یاش،بدتر اعصابم و به باز  قهقه 

کنه. سه   یدگ زن نیدختر به حال خودش باشه. بذار نیا نیکار نباشه!بابا بذار  نیکن که خودش ا اهی و س   یکیبرو   مانی: آقا نرایپر

  ی گ یم یو حاال اومد   شهیداره پر پر م یکی روبه روش و انگار نه انگار  یبهش و تهشم نشست  یماست زل زد  ن یماه عاشقت بود ع

 اگه بخوامش؟ 

 عاشقت بود؟! _

 حرف بزنم.  گهیتونم د ی:من فعال کار دارم. نمایپر

 ؟ یچ یعن ی"عاشقت بود "گم یدارم م_

 .تماس   انیبوق و پا یصدا
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 جواب نداد.   گهیدوباره شماره اش و گرفت که د اریمه

 :بالک کرده. اریمه

 پاسخ موند.   یب  شماره اش و گرفت که  گه یخودم چندبار د لیموبا با

 مانند.  کیستریو ه    ل یدل  یام گرفت. ب خنده

 سرم.  ی شد تو یدرد،کمتر پتک م  نیا د یو به داشبورد فشار دادم تا شا  میشونیداشبورد برگردوندم و پ  یو رو  سرم

 !... ی:الو...هاداریمه

 دادم.  یام و به صندل  ه یگوشم محو شد.برگشتم و تک  یتو صداش 

 .  و روشن کرد نشیار،ماش یمه

 خونه؟  می:براریمه

 برو دفتر _

___________________ 

 "ازین"

 رو دور گردنم انداختم.  ی . گوش دمیدختره رو به روم گرفتم و خودم و عقب کش ی  دهیرنگ پر ی از چهره  چشم

 و دستپاچه گفت:   د یسرش و جلو کش ی رو مادرش،چادر

 :چطور حالش؟ مادر

 .فشارش باالس  کم یس،ین یزیچ_

نسخه   یتو  ی پزشکش. سونوگراف زیو دست خط تم مان یخورد به مهر زنان و زا ن،چشممیدم و در همون حرو ورق ز  دفترچه 

 ندم. تی نتونستم بهش اهم یول  ارمی بود تا حرفم و به زبون ن لیاش،سرم و باال آورد. هزار تا دل

 ؟ یباردار_

 تکون داد. ی حال یو با ب  سرش 
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که    سهیننو ییکه دارو ، یقبل از نوشتن نسخه بدونه باردار د ی!پزشکت با؟یکه بار دار  یگ یآخه دختر خوب،چرا همون اول نم_

 حالت بدتر شه. 

 انداخت.  نییرو آروم گفت و سرش و پا "شرمنده"

 .  شهیبهتر م ن،حالشی سیُسرُم بنو هی . شهیطور حالش بد م نیهم ی :گه گاهمادر

 سبز رنگ حرکت دادم.  ی خط ها ی و رو  خودکار

 . شهیمداروهاش و بخوره حالش بهتر    نی.ارهی فشارش باالتر م سم یاس. سرم بنو ۱۵. فشارش زمیعز شهینم_

 رو بستم و به سمت دختر جوون کنارم هل دادم.  دفترچه 

 مراعات کن.   کمی_

دور شدن،سرم و از در   ی کرد و جوابش رو دادم.تا کم یدر رفتم.خداحافظ  یکردم تا بلند شد و همراه مادرش تا جلو  کمکش

 .دمی د  یو کنار مرد  دایراهرو نگاه کردم تا ل ی وبردم و ت  رون یب

زد و   یچشمش داد و خالف جهت مرد به سمتم اومد. صداش زدم که سرش و باال آورد و لبخند   ی جلوو دست فرد   یا برگه 

 متقابال جوابش رو دادم.  

 . ستادیا م یبه رو رو

 :جانم؟دایل

 اطراف آژانس هست؟ نیبرم اهواز،ا  گم،بخوامیم_

  یخوای. مگه میجا بر  نیهم ی از اهال یکی با   ایبفرستن  نیاز خود اهواز برات ماش  یکه آژانس نداره. فوقش زنگ بزن  نجای.ا:نه دایل

 اهواز؟  یبر

 و فقط کنسرو با خودم آوردم  نجامیکنم.چند روز ا د یخر  کمیآره،_

 ؟ ی تنها بر ی خوایکه م  ی:اهواز و بلد دایل

 کجا برم؟ ستم دونینم د یخر یجا بود که برا نیهم شیبدبخت

 ؟ یدار  یینه،تو آشنا_
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 اهوازُم؟  یمو بچه هم  یدون ی نم ی:مدایل

 وقت دقت نکرده بودم؟  چیجمالتش ظاهر کرد. چرا ه  یادا  یاش رو از عمد،تو  لهجه

 دارم.  نی. ماش می بگو،تا باهم بر یبر  ی:حاال هر وقت خواستدایل

 . یکن یلطف م_

 دستش گرفت و در هوا چرخوند.    یکش ها رو تو  دست

  برسم. مارم ی:من فعال برم به بدایل

 و پشت کمرش گذاشتم و هلش دادم.  دستم

 !یخسته نباش _

 

حال خوب اطراف و درک   شد یپل...م هی  ی باال د یغروب خورش  ریتصو ه ی مطلوب و نمدار بعد از بارون و  یباشه و هوا  بهشتیارد

 داد.    یبدحال نیکرد و به خورد ا

اشون و بهشون   ه یمن،پشتش رو به نرده ها کرد و تک  دا،برعکسیمشتم گرفتم. ل  یرنگ و تو  یخاکستر یدست آزادم،نرده ها با

 داد.  

 :قشنگه؟دایل

 پل رد شد.  ر یاز ز ی ق یانداختم و قا نییو پا سرم

 .یلیاهوم!خ_

 دهنش گذاشت.  ی برداشت و تو شی بستن یاز پرتغال رو  که یت  هی

 پل!  نیا ی رو امیدوست نداشتم ب  گهیکه د هی:چندسالدایل

 و به طرفم چرخوندم.  سرم

 چرا؟_

 کنار کارون دراز کرد.  یشده   دهی چ ی و نرده ها یو دستش و به سمت پارک ساحل برگشت
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نرده ها عکس گرفتن. بنظرت آب تا کجا   نی!...مامان و بابام سال شصت کنار همنینرده ها رو بب شیسطح آب و تا پ  ی :فاصله دایل

.  میخورد ی کنارش و به هواش،ناهارمون و م  م یومد ی که م ی جون داشت،تو شش سالگ  امیچگ ون تو بنرده ها!...کار نیهم ی بود؟تا لبه 

وسط   قا یدق ره یسنگش م یکه ک می بست ی شرط م یبستن ه یو با بچه ها سر   می گشت ی برم هاز مدرس  یوقت  ی سالگ  زدهیتو س 

و بخاطره سرحال شدنمون کنارش    میگشت  یبر برم  یآناتوم نیاز دانشگاه اون هم بعد از فوق سنگ  یوقت  ی رودخونه، تو نوزده سالگ 

  ینبود...کارون،خشک ی اون کارون قبل گهی از چندماه سر نزدنم بخاطره درس ها و کارام،د ،بعد یو دو سالگ   ستیتو ب ی.ولم یموند یم

  یمهاجر باال ی ازد.کارون،کارون بود با پرنده ه ی . نفس نفس نمداد یتعفن از فاضالب نم  یوسطش نداشت. لجن کنار نداشت. بو

.  ادیاز دستت بر نم ی ارک  چیو تو ه  کنهی م یهفتادساله که انگار داره آروم آروم خداحافظ ی رمردیسرش اونم تو آذر ماه،نه مثل پ

 .بسوزه  نیاز ا شتر یاطرافم و نگاه نکنم که مبادا دلم ب کردم یم یشدم،سع ی پل رد م  ن یا یهروقت از رو 

 االن که حالش خوبه. _

کارون    گهی.دامیب خواستیدلم م  یلی و  خ  ام یشد که ب ی بهونه ا ن،اومدنتیاز دوستام فرستاد. بخاطره هم یکیبرام  :عکسش ودایل

 . دهیبارون بار یلی. امسال خداروشکر خکنهیجون گرفته،حالم و خوب م

 رودخونه گرفت و نگاهم کرد.   از چشم

 .  شهیو بخور. داره آب م تی:بستندایل

  یرفتن. قاشق ی کم کم داشتن وا م یرنگ  ی و رنگ  یشکالت  یاسکپ ها دستم   یتو  وان یه سمت لو پرت کرد ب حرفش،حواسم

 برداشتم.  ی شکالت یبستن

ان.   فهیطا هی از  شم یو کل اهال  کترنیکوچ  یهم هست ول  گه ید یروستا م،چندتایکه ما هست ییروستا ن یا نی:دور و اطراف ادایل

چندتا روستا داره که   نیداره ا ی بزرگ هیهم رفت و آمدنشون مشکله،    نیبخاطر همراهشون دوره هم از اهواز و هم از درمونگاه. 

تو   ان یبار،ب هی  یه ا بار،سه هفت  ه ی ی مقابل،خواست که دو هفته ا فتیپزشک ش  یافخم یآقا و  یاز پزشک قبل شیسه چهار ماه پ

تو؟ آخه   یایاطرافه. حاال م  یچندتا روستا  نیوسط ا بای تقر  کنهیم یکه زندگ یی. چون جاکنن  تیزیرو و  مارایخودشون و ب فیمض

 صحبت کنم.  ی ا گه یدبا پزشک   یایتوئه. اگه نم فت یاس و موقع ش  گهیرفتنمون چند روز د 

 به فکر کردن نداشت.  یازیمسئله ن  نینکردم. اصال ا فکر

 .. منم هستم نیبگ  نی بر  نیباشه. هر وقت خواست_

 به نرده ها.  میو پشت کرد  میهردومون،برگشت

 گه؟ ید ید یخر  یکه خواست  یزی:هرچدایل
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 بودم.  دهیخر یفروشگاه  ینداشتم که تمامش و تو  ازین ی ا گه ید ز یچ یی از مقدار مواد غذا ریغ

 آره. _

 خونه که مامان منتظره.  میو بعدش بر م یبمون گه ید کمی:دایل

 . نهیمهمون ناخونده رو بب  نیا بلکه دخترش و ات  میزنگ زده بود تا بر دمون،چندباریبرگشت اهواز،درطول خر دایل د ی!...تا فهممامان

 . از هم دور افتاده بودن لومترهای. انگار که کدمید  دایرو موقع صحبت با ل اقشیشوق و اشت ینه بگم وقت نتونستم

 و خوردم.   م یاز بستن ی ا گهی و تکون دادم و قاشق د سرم

  د یکوب یو دختر هم به دنبالش پا م د یو بغل کرد و دو ی ا، بچه  یهجوم برد به اون سمت پل. پسر ،چشمم یبلند دختر یصدا با

 رو.  ادهیپ یتو ی جمع شده  ی آب ها ی تو

 ذره نفس پرهام. ه ی ی برا می آن آرامشش رفت و هول کرد هی که   یآشنا، به خونه ا یبرگشتم به تهران،به کوچه ا  

بودم و نه   م یدختر خندون روبه رو ن یا. فقط نه من دمیمن هم به دنبالشون دو  ،یبارون  یهوا ن یشب،مثل هم ی ها مهین

 .رسه یبهش نمتا مطمئن شه دستش  کرد یو دختر و نگاه م  گشتیبر م قهی که هر دق طون یپسر ش  نیمان،اینر

 قورت دادنش سست شد و سرم و باال بردم.به سمت همون هاللِ پل!  یدهنم تلخ شد. گلوم برا   یتو  یبستن

شدم با هر بار مُرده   یو من،ذره ذره نابود م  رد یم  ی.فقط او م اعدام یِمحکوم   یبرا  شدن دور گردنم،مثل طنابِ دار خاطرات،بند 

 شدن و زنده شدنم. 

 

_________________ 

 "اریمه"

 دور کردم.   مانینر ی رو از کنار پا ایمح

 نکن.  تیعمو رو اذ  نقدریا_

 ؟ یکار بچه داشت ی. چکردیم  ی:داشت بازمانینر

 اشت. گرفته بود و خش د یاز خستگ  صداش 



 اد یهزاران فر 

259 
 

 بخوابم.  ذاره یو نم  کنهیم ه ی گر نه یش  ی و تا صبح م  وفته یباز م روز،یاالن مثل د_

 صورتم سرفه کرد.  یرو پاک کردم که تو  ایمح  ینیدستمال،ب با

 ؟ یکنیم طنت یحال هنوز ش  نیبا ا ی سرما خورد_

 .د یجون، خند  ی زد و ب ی م ی چشم ها و لپ هاشم هم رو به قرمز 

 زنگ نزد؟  گه ید ای:لعمانینر

 و باال فرستاد و از گوشه چشم نگاهم کرد.    نکشیانگشت اشاره اش،ع با

 جا!  نیا ی خونه خودت موند  ی رو فرستاد ؟همهینشد...تو قصد رفتن از دفتر و ندار ری گ یپ گه یزنگ زد.د یچندبار_

 برانداز کرد.  ق یبهم انداخت و سرتا پام و دق ینگاه مین

 وض کردم. از عمد بحث رو ع د یمهم نبود که فهم چندان

 . کنمیاش و خودم مونتاژ م هی فرستادمون رفتن خونه، بق  گهیکردن،دیها سه روز پشت سر هم داشتن کار م چارهی :اون بمانینر

 .تا صبح  ینمون_

 .د یبه گردنش کش ی انداخت و دست زیم  ی سرش و تکون داد و هدفون و از دور گردنش،به رو فقط 

 بچه منتظره.  ؟اون یو به پژمان دادم. نکنه نر . قولش شگاهینما ی بر ینره پاش  ادت یفردا _

 رها کرد.   یصندل  یو رو  خودش 

 برداشتم که گفت:  زیم  یو از رو  چیسوئ

 هست!  ادمی:مانینر

_______ 

 "ازین"

  ی بزرگ بذاره. راست یخونه   نیا ی و باز کرد و اساره کرد که اول وارد شم. راحت نبودم و گذاشتم خودش اول پا تو ی ورود  در

مانند داشت و   ره یمحوطه دا ه یش،یکه جلو یساختمون ن یچن یکنه. تو   ی زندگ یی جا نیهمچ م،در یکنار   کردم،دخترینم فکر چیه

 تا کنار در،باغچه بود. 



 اد یهزاران فر 

260 
 

 سرش برداشت و مادش و صدا زد.   ینرفته بود که شالش و از رو  شتر یقدم ب دا،چند ی. ل و آروم پشت سرم بستم  در

خونه نچرخن.فقط همون دو دست مبل و رصد کرد و بعد   یچشمام و گرفتم تا تو  یجلو  .ستادمیو کنارش ا ستاد یراهرو ا یجلو

 .دایمتعجب ل   رخیشد به نم رهیخ

 :مااااامااااندایل

 اومد.  رونیاز قاب در ب یخانم ف یاز اتاق ها باز شد. اندام نح ی کی در

 .دای تحمل کن ل قهی :دو دقمامان

رنگ که قد بلندتر   ی بود.مخصوصا با اون کت و شلوار مشک پیوون و خوشتهنوز هنوز ج ی داشت ول ی د یسف ی رگه ها شیموها

 داد.  ی نشونش م

 . دمشیآغوش گرفتم و بوس  به

 . یخوش اومد  یلی:خمامان

 .  یممنون که دعوت کرد_

 .د یاش و از پشت سر بوس  دا،گونه یل

 جون.  نیمی:دلم برات تنگ شده بود.س دایل

 برگشت و جواب بوسه اش و داد.  مادرش 

 منم دلم برات تنگ شده.  :مادر

به   بایها رو تقر دا،پلهیو ل  نمیاز مبل ها اشاره کرد تا بش ی کیکه مادرش به   د یطول نکش شتر یب هیچند ثان شون یو احوالپرس  سالم

 . د یباال دو

ر بلند کردم و  پا انداختم و س  ی اطرافم نبودم تا پا رو ی و کنارم قرار دادم. هنوز متوجه   فمی از مبل ها نشستم. ک یک یهمون  ی رو

 و گرفت.   ش یچشمم رد قاب روبه رو

 .بود  ی قاب نقاش   دوتا

بود که   یب یمرد، بود و مهم تر از اون،صل  هی  ری،تصوی و دوم در بغلش و چندتا فرشته اطرافش   یمادر بود،با بچه ا ه ی ر ی،تصویاول

 دو قاب جا گرفته بود.  نیب
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 چرخوند.   ی ا گهیرو به رو م و به سمت د  ریوخشک شده ام به تص یپله ها،چشما یرو  دن یپا کوب یصدا

 ظرف برداشت و کنارم نشست. یاز تو  یبیبه سمتم اومد و س  ی بلند  ی قدم ها دا،بایل

 . شهیخود آدم نم ی جا خونه  چی:هدایل

 و جلوم گذاشت. یدست  شیزد و پ بش یبه س  یگاز

 کن.   یی رای:از خودت پذ دایل

ها چشم  یبه  قاب نقاش  ،یچشم ری خودم نداشتم و فقط ز یرو  ی .  کنترلظرف برداشتم یو از تو  ی شدم و توت فرهنگ  خم

 دوختم.  

 .حیمس یسی:عدایل

 شد.   رهیکه نگاه کرده بودم،خ  ییجا ،به یبه پشت برگشت. با لبخند محجوب  سرم

 نگاه از چشمش دور نمونه.   ن یکردم ا  ینم فکر

 و صاف کردم.   کمرم

 . میحی:مسدایل

 داشته باش.   یقصد و غرضم،برداشت بد  ی رفتار ب نیاز ا دمیترس  ی و پام و گم کردم. م دست

 ...نه...من...منظور _

 .  ها یبه نقاش  زدم ینشستم زل م ی تو بودم،م یجا  ؟منمیکنی:چرا بزرگش مدایل

 به مادرش ادامه داد.   خطاب

 :مامان،بابا؟دایل

 . گردهی:با چند تا از مهندس ها رفت تا آبادان تا فردا برممامان

 .  میماهم انجام بد  نیبگ  نی داشت ی ان،کاریمهرابخانمِ _

 آروم لب زد.  دایل
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 . نیپاک کن  ی سبز ایب  گهیخوب بده.االن م ی ها شنهادیپ هی :دختر دایل

 .شتونیپ  ام یغذا باشه،م نیحواسم به ا  کمی. تموم کار ها رو انجام دادم.فقط زمی :ممنون عزمامان

 

___________________ 

 ها رفتم.   وان یهم گذاشتم و سراغ ل یوشده و ر  ف یبشقاب کث چندتا

 دوغ و نوشابه رو برداشت و گفت:  دا،پارچیل

شد و به عنوان مهندس،با مامانم اومد اهواز.بعد از چندسال بچه دار نشدن،هم   فی شرکت نفت رد یبابام تو  ی :خالصه که کارادایل

 . امیم ا یمن به دن

 گرفت.   دایل  اوند و پارچ ها رو از دست رون یآشپزخونه ب  مادرش،از

  نکه یکنارمونه تا ا شه یو هم کنه ینم یمعرفت  ی به پدر و مادرش ب گهی بچه د م یاومد و گفت رمون یل گ:بله. بچه بعد از چندسامادر

 . شده و رفته طرح  دا،مامایل مید یفهم

 مادرش اعتراض کرد.   یطعنه   دا،بهیل

 مامان.  ی:وادایل

 سمتم برگشت.   به

 ؟ی گردی...نه برم؟ییخونه که تک و تنها نیتو ا ی گردیبرم رهی حوصله ات سر نم ییجا ه ی ی من. وقت یتو به جا ازی:ندایل

 ها رو برداشتم.  بشقاب

 بدم.   ی جوابش رو چ دونستمیاومدن. واقعا نم نییلبم پا یباال انداختم و گوشه ها ی ا شونه

  ستیز باهوا ی!دختر تا برس ؟یکنیم  یزندگ ی دار  ونیتو اون پانس ادیشناسم. تو خودت بد نم  یتو رو م  دا،من یل از ی:بهونه نمامان

 ساعت.  م یجلو در خونه،ن ی ایاس تا ب قه یدق

 ساعت. م ین ی گ یکه م  یاهواز و در نظر نگرفت  یها  ک ی:قشنگ مشخصه ترافدایل

 ؟یکن  ی زندگ یونیپانس نیتو همچ  م،دوسالهیساله و ن هی  یتون یجان،تو خودت م  ازی:نمادر
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  ایدر هاش نشکسته باشه   ی  رهیدستگ  ای سوسک،از کنارت رد نشه.  قهی هر دق ا یه سقفش چکه نکنه برام خونه بود البته اگ  خونه

 نباشه.   ونیپانس نیهم

 فکر نکنم. _

 ؟ یکن  یخوا یم کاریچ ؟پسی:چدایل

 اپن قرار دادم.   یها و رو  بشقاب

 تا نباشم.اون روس  ی و تو  میکاریز باهواز خونه گرفتم. حداقل اون ده رو ن یتو هم د ی. شادونمینم_

 ؟ ی بر ی خوای . مگردمی :تازه داشتم بهت عادت مدایل

 . دمیروش خند  به

 وقت ها.   نیهم خونه بودن و گذاشتن واسه هم_

 گونه ام زد.    یرو  ی اون طرف اپن،خم شد و بوسه ا از

 خوبه.   نی:ادایل

 گفت:  ی شونه ام نشست و به شوخ ی رو دسته

 خانم دکتر.  شد یم داتی:کاش زودتر پمادر

 

_________________ 

 

 "مانینر"

 نگاه مات شده ام قصد چشم گرفت از عکس رو نداشت. ی شدن وقت نیاز قبل مجذوب زم شتریب پاهام

و لبخند   یاستخون  ی ها ده،گونهیکش یلخت،ابرو ها ی ،موهایمشک ی چشم ها  نی. بدمشید ی م ی نبود ول  ازیروبه روم ن ر یتصو

 عکس...  یدختر تو  محجوب و صورت معصوم 

 شد از شرم.  ی گرفتم و پر م یمچش رو م  ی. وقتشیچشم ر ینگاه کردن ز ه یرو به روم شد شبچشم  دو
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 طرف سرم و فشار دادم.  هی و فقط با دو انگشت  دنی کش ر یهام و از درد ت قهیشق

 ؟ ی:خوبپژمان

 . کنهیسرم درد م کمیآره.فقط _

 بهش. ی وقته زل زد  یلیعکس خوشت اومده؟آخه خ نی:از اپژمان

 و   رن یها دارن از دستم در م هی ثان داشتم که  خبر

 تونستم چشم بردارم.  ینم

 قاب. نی بذارم و رد شم از کنار ا ی ا گهید  یتونستم پام و جا ینم 

 کنم.  ی کلنجار رفتن و منطق ن یتونستم ته ا ینم

 همه دردسر؟  نیاومدن و ا ی گالر  هی

 . برمیعکس و م  نیا_

 ...یدختره...مشکل  هی :پرتره از پژمان

 اش. مه یو نصف و ن د یه لحن پر شک و ترد کردم ب پشت

 کرد.   ی به حال من نم یدوست داره به فکرش خطور کنه. فرق  گذاشتم،هرچه

 برم.   یو م  نیهم_

 به عکس انداختم.  ینگاه

 خبر رفتنت، فروکش کنه.  ی خشم از ب  نیتا ا لم یدل  هی ! فقط منتظر ازین  کنمیم  داتیکه بالخره پ ر،من یرو ازم بگ   یزندگ  نیا تو

 

__________________ 

 "اریمه"

 شونه و گوشم حبس کردم. نیو ب  لیو کج کردم و موبا سرم



 اد یهزاران فر 

265 
 

 حتما.  امیروبه راه شه. م کم،کارامی. فعال امیچشم مامان م_

 .  سیواستون بهش ن. اصال حخورهیبچه داره پشت سر هم سرما م نی:دورت بگردم امامان

 وندم و کمربندش و بستم. کودک نش  یصندل ی و رو  ایو باز کردم و مح  نیماش  در

 . چقدر حواسمون بهش باشه؟! خورهیسالش شده. معلومه همش سرما م  هی بچه تازه _

اتفاقا   نیا یباش  ایخونه کمک دست لع ی ساعت زودتر برگرد ه ی. یودور کارات باش  و یاستود یوقت بمون  ریتا د نکه یا ی :به جامامان

 .  وفتهیقطعا کمتر م

   و دلم سوخت. دمیکش  یق یعم نفس

 چشم._

 و بستم.   نیماش  در

 سوختنم و داشت،نه؟خب هم از عهده اش برآمده بود. قصد 

 ؟ یندار یسالم برسون.کار ای:به لعمامان

 !ایجوابش ودادم و نذاشتم مغزم فکر کنه...به لع  یتند 

 م. نه قربونت بر _

 تماس و قطع کردم.  یو دور زدم و با خداحافظ نیماش 

 قابش افتاد.   ی تو  ایحال مح یب  یردم که چهره  ک  میو تنظ نه ینشستم. آ نیماش  ی تو

 هام،مکث کردن.  مردمک 

 به ما باشه.   شتر یبه خدا بگو حواست ب_

 د؟ یحرف که خند  نیو از ا نگاهنیاز ا د یفهم ی م چه

 و اخم هام در هم رفت.   د یاز فشار دادن پدال گاز عقب کش ی لحظه ا یو روشن کردم. پام،برا  نیماش 

 و گرفتم.  ی نرفتم و خالفش حرکت کردم و شماره ا م یبار،مستق نیو برداشتم. ا لی و موباو کنار گذاشتم   د یترد
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 .د یچ یپ میگوش  یتو  ی زن  یچند بوق خورد و صدا 

 .د یی بفرما ی:مطب دکتر احد زن

 م...سال_

___ 

 "اریمه"

 .د یچرخ مارستانیب  ی راهرو یزانوم قرار دادم و چشمام تو  یدستم و رو  آرنج

 راه،   هی کردن   دایپ یبود برا  ری درگ  ذهنم

ته خط   نجایفکر کنم ا  یخواستم به راحت  یداشتم به بن بست نبودنش. نم د یدادم و ام ی انجام م د ی بود که با یتالش  نیآخر نیا

 ماجراس. نیا

 .د یروپوش سف هی جز  دمیند  یچیباخبر بشم و ه ایانداختم تا از اوضاع مح ینگاه قاتی در تزر ی و کج کردم و از البه ال سرم

 چشمم فشار آوردم.  یدو انگشت اشاره و شستم و به گوشه   اب

 ! ه؟یگفت نسبت باهاش چ  یم  مارستانیب سیرئ اگه

 ؟ یخوا یم  یچ ی گفت برا  یم  اگه

 کرد؟ یدادم و حرفم و باور نم  یم  حیتوض  اگه

 به من.  مارستانیب  سیکمک رئ ی برا میدلخوش   نیاحمقانه بود ا چه

 .  یاحمد  ی سالم آقا_

بود. دستش و جلو آورد و دعا   ستاده یا می ،روبه رو مارستانیرنگ ب یآب  ی ساله با لباس ها یو اند  ی س  ی. مرد و باال گرفتم سرم

 داشتم.  از یافکار هنوز ن ن یپرورش دادن ا کردم زودتر دست برداره و بره. من به 

 و دستش و فشردم.  ستادمیا

 ن؟ ی:خوبمرد

 ن؟ ی. شما خوبیممنونم.مرس _
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 در گلوم شد.   ی ه خفه انشست و قصد نرفتنش،آ کنارم

 باال شهر! یمطب ها ن یریم مارستانیب  نیایب نکهیا یها به جا ی تیشما سلبر می کردیکجا؟ ما فکر م  نجای:شما کجا؟امرد

 گرفته بودم و کنسل کردم!  یکه از  دکتر احد  ی وقت  نجایاومدن به ا یکه برا  دونستیم چه

 رفت.  شهیبه هرحال...همش که مطب که نم_

  ادیتا نوبتت بشه،غم و درد مردم و ز  یکه منتظر یساعت ه ی ن یتو هم نجایون مطب بابا.حداقل اونجا ساکت تره.مثل اهم نی:برمرد

 ام و کامل از دست دادم.  هی م،روحیبستر نجای که ا یماه و خورده ا  ه ی. ی نیب ینم

 

 . رمیتعجب چشمام و بگ  ی موفق نشدم تا جلو چندام

 دادم.  ی ام و به صندل هیتک

 ؟ یینجایا یو خورده اماه  هی_

بفهمم گوش هام درست   خواستم یفقط م خواستم یو نم شیو خجالت زده دستش و به پشت گردنش برد. من شرمندگ د یخند 

 نه!  ای دهیشن

... اونقدر که االن  و.  شم یم ی دوباره بستر شم یم یبعد مرخص  شمیم ی که بستر  ده یطول کش میماریب  یکارا  نیا نقدری:آره. امرد

 شناسمشوناااا. یاومد!البته منم م نیباز ا نگ یشناسنم.م  یا و پرستارا م دکتر ی همه 

 رد شد. م یاز روبه رو یزن پزشک

  ش یعروس  یاالن پرستارا و پزشکا موندن برا نی.از همشهیهم عروس  گه ی. چندماه دماهه نامزد کرده  ،ششی:مثال ابن دکتر رسول مرد

 بپوشن.   یچ

 .نه؟ کردی داشت برام معجزه رو م خدا

 پس؟  یرو دار  ایشتریآمار ب_

 ام انگار ترسوندش که آروم سرش و تکون داد.  رهیخ نگاه

 :آره... مرد
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 کنم.   یو مخف م یدستپاچگ  نیا کنم یم یسع

 ؟یشناس  ی و م ی طاهر ازیمثال دکتر ن_

 به خودش گرفت.  ی متفکر ی هاش در هم رفت و چهره ا اخم

 و خاروند.   شیشونیپ

 .د ینرس :نهه...اسمش تاحاال به گوشم مرد

 رفت و همونجا وا رفتم.   ن یهم از ب د یام ی مونده   ته

 . رمیگ یآمارش و از بچه ها م یاگه بخوا  ی:ولمرد

  شد. ی زده م د یبود که شا ی در نی آخر نیحالت ممکن،اعتماد کردم. ا نیساده لوحانه تر به

 ؟ یتون  یم_

 کردم و بلند شدم.    یواهخ  ا،عذریمح دنی. با دد یباز شد و سرم به سمت در چرخ قاتی اتاق تزر در

 از دستش گرفتم.  ایکردم و مح  ی پرستار تشکر از

 .دمی. دوباره پرس ستادیدادم که مرد روبه روم ا  واری ام به د هی از در فاصله گرفتم وتک یکم

 ؟ یتون  یم_

 ؟ یخوای . مرمیگ یفوقش از او کمک م ره یخرش م یلی. خ دهیمانجام   ی خدمات یکارا  نجایهست ا ی کی:آره بابا. مرد

 .  دمیم،چرخیباطن لیزد. آب دهنم و قورت دادم و برخالف م شه یتنم ر ی شک،تو

 .  خوادینه نم_

پاهام توان رفتن و نداشتن. عقب گرد کردم. مرد،دست هاش و پشت کمرش گذاشته بود و آروم خالف من   گه یقدم رفتم و د چند 

 .  زدیقدم م

 . یبار حماقت کن  نیا هی حماقته،بذار   ن یاگه ا گفتیونم مدر  ی نه!کس ایبه هدف  خوردیم ا یبود.  یکیتو تار  ریت  هی

_______ 

 "ازین"
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از ستون وسطش گرفته تا چار چوب کوچک   ر، یتاق بزرگ که تمامش آراسته بود با حصا ه ی. د یچرخ ف یبه دور و اطراف مض نگاهم

 .  یشد  یخم م  ی کم د یگذشتن ازش با ی در که برا

 قهوه رو از بدو ورود به خوردمون داده بودن.  ی تا ظرف که بوگودال پر از ذغال وسط بود با چند  چندتا

 روبه رو شد.    لوفریرو برداشت که با تشر ن ی که باهامون همراه شده بود،خم شد و ظرف مس یی از پرستار ها یکیرضا،

 . زشته. ننیب ی م ان ی:بذارش سرجاش اون دَله رو.االن ملوفرین

 جوش اومده.  نمی:بذار ببرضا

 داد.    ط یبه  مح  یشتر یب یتلخ  ش،طعمیبو و برداشت و  سرش 

 :به به.  رضا

 . نی بش ایب گه،بسه ی:خب دلوفرین

 نشست.  لوفر یکنار ن  شیقبل  یلب غر زد و بلند شد و سرجا ریز رضا

 دستش و کنار انداخت و صاف نشست. ی بالشت تو لوفریشد. ن دا،واردیل د ییگفت و با بفرما یا  "اهللی" یلحظه،پسر  همون

 و کنار گوشم زمزمه کرد.   کج کرد سرش و  دایل

  ،موقع ی. قهوه رو خورددهیبه تو قهوه م کنن،اولیرسم اول از سمت راست شروع م نی:به به،مراسم قهوه خورونه...چون تو ادایل

 . یمونیم داریتا فردا صبح مثل جغد ب ی خوریم  گه یبار د ه یبرگردوندن فنجون،دستت و تکون بده وگرنه 

 دادم.  و فقط آهسته تکون سرم

 اتاق پخش شد.   ی رضا تو  یبه سمتم اومد. صدا یکه حاال دله نام داشت و بردشات و با فنجون ی ظرف پسر،همون

 :حالت چطوره آقا جواد؟ رضا

 گفت:  یعرب  یزد با لهجه  ی زانو م میو همونطور که،جلو د یخند  جواد

 ؟ ی:الحمدهلل...شما خوبجواد

 

 ستم داد. به دله،فنجون و به د و پر قهوه کرد و با ضربه زدن فنجون فنجون 
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 چهره ام جمع شد. فنجون و تکون دادم و فنجون و از دستم گرفت.  یکم  شیو  از تلخ دم یباره سر کش ه ی رو  قهوه

 سرش و به سمتم کج کرد.  دایو رضا رفت،ل لوفر یقهوه اش و که خورد و جواد که به سمت ن  دایل

پاهاش درد   کمینفر.  ه ی ش یپ می ازت که بر خوام ی . بعدش مکشهیطول م  تیزیو یتچندساع ه ی . انیم گه،مردم ید  قهی :تا چند دقدایل

 ؟ یای. مومد یوگرنه خودش م  کنهیم

 . برهینم یبد  ی جا دای. مطمئن بودم،لدمینپرس  ی و سوال  گفتم   یا باشه

________________ 

 

 "ازین"

 . کردیبچه ها تشکر م بود و از  ستاده یفاصله از ما ا خ،بایو از کنار در برداشتم.ش  فم یهام و پام کردم و ک  کفش

 بار من و خطاب حرف هاش قرار داد.  نیراست کردم که ا قد 

 بده!  رتون ی:خانم دکتر دستتون درد نکنه. خدا خخیش 

 بود.   فهی. وظکنمیخواهش م_

 . دنی. مُحمّد و جُواد و حسن هستن،براتون انجامش منیبگ   نیداشت ی هم گفتم،اگه کار انی:من به خانم مهرابخیش 

 .بود  دا یدکتر،منظورش ل خانم

 بهتون.    مید یاومد زحمت م شیپ یدستتون درد نکنه. اگه مشکل_

 هست؟ نیماش  نی .حواستون به امی زنیم یچرخ  هی روستا  ن یتو ا خ،مای:ش دایل

 رو داد.  دایشونه اش درست کرد و جواب ل ی و رو دش یلباس بلند و سف  یرو  ه یچف

 باهاتون؟ ادیبه فاطمه بگم ب یخوا ین؟میشناس  یم  روستا هو ی :آه.حواُسمون هس ولخیش 

 .  یبعد  ی دفعه  ی به دخترتون.انشاهلل باشه برا مید یو زحمت م م یرینم ی راه دور ادی:زدایل

 و بلند کرد.  دستش

 .  نیخوش اومد  ی لی:پس به سالمت.خخیش 
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 .م یگرفت ش یدر پ نییو به سمت پا  ابونی،خیخودشون برگشتن و ما هم با خداحافظ نیو رضا با ماش   لوفرین

  یها بی به داخل ج ی. دست هام،از باد بهارم یگشتیبر م د یو حاال عصر بود که با  می و روحم،خسته بودن. صبح اومده بود  تنم

 بزرگ مانتوم،فرار کردن. 

 .میگشتیو حاال عصر بود که بر م  می راه رفتن و نداشتن. صبح اومده بود ی خسته بود و پاهام،نا تنم

 تونم استراحت کنم.  یو م   رسمی م ونیبود که شام،به پانس نیا م یتنها،دلخوش 

 .  میشد  یخاک یجلو تر،وارد کوچه ا  یکم

و پر    هیکوچه هم به کنار. نگاه همش مزارع اس و نخلستونه.جاده اش خاک نیچندتا روستان به کنار،ا  ن یا نیب ی : کل جاده هادایل

 . اوردمیو ن نیماش  نیبخاطره هم  گه یاز چاله اس. د

 گرفت.   یسلف  ه یخبر از من، یو ب ستادی و در آورد و جلوتر ا شلیموبا

 و نگاه کرد.  عکس

 :بخند خب!دایل

 و منم به دنبالش بود.   رفتیو همونطور راه م ستادیدستاش و باال برد.نا دوباره 

 .  رهیبخندن و عکسش و بگ  ی لبم و با زور به باال فرستادم تا چشمام مصنوع یها  گوشه

 به عکس صفحه رو خاموش کرد.  یو بعد از نگاه آورد  نییو پا لیموبا

 بگم؟  یز یچ هی:دایل

 بگو_

باشه بعد حس کردم که   ی پزشک خجالت ه یکه  شهیبعد گفتم اصال نم ی کشیجا،فکر کردم خجالت م  ن یا یکه اومد  ی :روز اولدایل

تا حاال از   د یغربته  با نی.اده ینم ی عنم گه ید ن یهفته،ا ه ی بعد از  کنم یحس م ی . ولیقدر تو خودت  نیکه  ا ه یبیحس غر نیبخاطره ا

و تو فکر بودن موقع خوندن کتاب و    واریزل زدن به د کنه،که یم تتیاذ  ی بیاز غر شتریب  یزی چ هیوسط  نیرفته باشه. انگار ا نیب

 .نمتیبب یشکل نیدوست ندارم ا  یول  ست ی. قصدم دخالت نیدوست دار  شتر یو ب  یآشپز

 از غربت آزار دهنده بود.  شتریب  یزیچ نجایحالم رو.ا د یفهم ی م. چه خوب رونیآه شد به ب  بازدمم

 بگم؟! یچ_
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 ؟ یو از دست داد  ی: تاحاال کسدایل

 ؟ یپرس  ی سوال و م نیا چرا_

 شد.   رهیبهم انداخت و دوباره به روبه رو خ ینگاه مین

 کنه.   شون یپر نقدریتونه آدم و ا  ینفر م هی فقط از دست دادن   کنمی:حس مدایل

 ؟ ی تاحاال تو چهارماه از دست داد سه نفر و _

 .:نه خداروشکر دایل

 من از دست دادم.   یول_

 ؟ ی:االن خوبدایل

 باشم؟ ن یشد بهتر از ا ی ام بلند شد. مگه م قهقه 

 ست یدلم خوش ن یی روزا هی"

 "خندم ی روزا که م همون

 خوب بود.  یلیخ_

 . دمیکش ی قیام کم کم محو شد و نفس عم خنده

  شی.سومنمیبب گه یهم خواهر زاده ام بود که اون و نذاشتن د ی از دستش دادم.دوم ش یود.که چهارماه پخواهر بزرگترم ب  شیاول_

 نخواست.  گه یهم که...خودش د

 خواهر زاده ات و؟  ینی:چرا نذاشتن ببدایل

پرهام و   یابدرست و حس  گهیبهم و د ختی ر یافتاد و همه چ ی اتفاق نی . بعدش انمیمن بب  اورد یپرهام و م شهیاون نفر سوم،هم_

 .دمیند 

 ؟ی:اون نفر سوم و دوست داشتدایل

 گفت چون هنوزم دوست داشتنش باهامه.  شهیداشتم که...نم_

 زدم.   یسمت رو کردم و لبخند  به
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 ام نه؟!  وونه یمن د یکن یتوهم فکر م_

سمش روش چون منطق  ا ته،احساس یوونگ ینگو احساست از د نقدریاصال وجود نداره. به قول شاعر ا  ی :عاشقِ عاقل و منطقدایل

 نداره.

 

__________________ 

 

 : ن،گفتمی و در همون ح  دمیکش  رونی دستگاه ب  یتست و از تو  نوار

 برات نوشته رو بازم سر وقت بخور.    یکه دکتر قبل یی . همون قرص هااندازه قند خونت خوبه _

 کم رنگ خون بکشه.  یلکه   ی تا دستمال و رو  د یلرز ی چرک خورده اش،م یدستا

 کردم.  زیودم براش تمو از دستش گرفتم و خ مالدست

 جوون.   ی ش  ری:عاقبت به خرزنیپ

 .گرفت  یاش و از ستون چوب هی دا،تکیکنارم انداختم. ل لون یهمون نا یکردم و دستمال و تو  یتشکر

 :تموم؟ دایل

 آره. _

 باز به ذکر گفتنش ادامه داد. زانو هاش،بلند شد و  ی رو یرنگ و از کنارش برداشت و به کمک دست ها یمشک  حیرزن،تسبیپ

 کنار پام نشست و ننه جون،به سمت در کوچک خونه اش رفت.  دایل

 گردُم.   ی . االن برمنی:بمونرزنیپ

 زن رفت.  ری و فرتوت پ  دهیبه دنبال قامت خم نگاهم

 قراره.   یب یلیخ_

 .شد  د یکه همون زمان جنگ شه  دری پسر داشت به اسم ح هی:دایل

 .  برگشت دایبه سمت ل رمس 
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 زد.   یو گره ا  لونینا دا،دریل

  لهیننه گفت بذار وس  ی.هرچمیبر د یاومد دستش و گرفت و گفت با  در یروستا شدن. ح ک ینزد ایعراق  دنیروز صبح،فهم هی:دایل

نخلستون   نیهم ی . توبر نگشت  گه ید دریاهواز. ح ارهیها رو براش م لیو کل وسا گرده یقول داد که بر م  ی جمع کنم قبول نکرد ول

 اش. نه یس  ی خورد تو قفسه  ریت   هی فرار کردن، ی برا گه ید  یو چندتا زن و بچه  ش کمک کردن به مامان ،موقع ییوبه رور

رو   نایتا چندتا رزمنده رد شدن و ا  د یروز طول کش ه ی.د یکشیکه داشت درد م  یاون نخلستون،پناه گرفتن کنار بچه ا وسط 

روبه رو شد. برگشت روستا و    شیخبر ینشد.هرجا سراغش و گرفت با ب دریحاز  ی . خبرمارستانیو بردن ب  دریرسوندن اهواز و ح

 تک پسرش. یبرا  ی انتظار م چش هی آوار شده و  ی خونه  ه یخودش موند و 

 . دوننیو همه روستا م ش یقرار ی ب نیا ی  آوازه 

 .  گهیم  ییزایچ ه یچک کردن قندخونش متوجه شدم دارم   گه؟موقعیم  یلب چه ذکر  ریز_

 .کنه ی... بقول خودش، دلش و آروم مخونهیو م  بیجی:امن دایل

 . ومد یدستش بود و آهسته به سمتمون م ی تو  کیکوچ ی جعبه  ه یسرم و برگردوند.  وار،یدر به د  برخورد

 از کنارم بلند شد. دایل

 . گردمیو بندازم تو سطل و بر م لون ینا نی:من برم ادایل

 به طرفم گرفت.  . بخاطره اش بلند شدم. جعبه روستادیروبه روم ا ننه

 تونه.   هیسهم نی. ااد یکه قرار بود امروز ب یدکتر   ی ها(رو گذاشتُه بودوم س  نینا )ا  ی ع یکمه ول   دونومی:مننه

 .ستیها ن ن یبه ا یازی. ن گانهیرا تیزیو_

 ،مزد چشم انتظار مونم بده.:مزد کارته... کاش خداننه

 پر حسرتش و تکرار ذکرش،به دلم چنگ انداخت. لحن

 . خوند یم ب یجیامن  ی دلِ من هم کس  یبرا کاش 

________ 

  یو نم امیپس ترجمه اش بر ب  د،ازیدرمونگاه و خوند تا شا ی روبه رو وار ید  یرو  ی تر نگاهم خط عرب قیکردم و دق  ز یو ر چشمام

 تونستم.  
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 نطقه اشم خوبه. خونه کامل آماده اس.م لی. وسای که گفت  یط یکرده. با همون شرا دای:مامان زنگ زده گفته خونه پدایل

 گرد کردم.   عقب

 ؟ یزود  نیبه هم_

 م؟ ینیخونه رو بب میکه. چند روز گذشته. بگم فردا بر  ستیهم ن یزود  نی:به همدایل

 رو صدا زدم.   دایبار ل نیشدم و ا ره یبه روبه رو خبردم و دوباره  نییباال و پا "آره" یبه نشونه   یسر

 :جان؟دایل

 ه؟ یمه اش چترج وارید  یرو ی عرب ینوشته   نیا_

 ... میتو و غم ها یندارم جز چشم ها  ییدارا  ایدن ن یا گه،دری!...میو احزان  کینیاال ع ایالدن ی:آها... فانا ال املک فدایل

 پر رنگ چشم هاش فراموشم شه.   ر یتصو د یتا شا دمیچشم هام کش یتو!...دست هام و رو یها چشم

هر خاطره اش،داشت به   نیتوجه به ا ی کرد،بیسته و لجبازش ضعف مخ یگاه  یاون چشم ها یخود خواه بود و هنوز برا  دلم 

 . اوردیبه سرم م ییبال

کنم و بذارم تا   قینفس هام و عم می تونست یو فقط م  د یرس  ی نم یبل ق یها  داریشده بودم و زورم به حذف کردن خاطرات د ناتوان

 . رونیبازدمم آه بشه به ب

 که زمزمه کردم:   یباشه وقت  دهیو فهم ی زیدا،چیل تم دونسیم  د یآروم تکون خورد،اونقدر که بع لبم

 تو   یدرد من   یهمه   

 ست ین یکه غم  ایدن غم

 ازت خاطره دارم   من

 ست ین یدرد کم خاطره

 ی بمان_روزبه#

 

___________________ 
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 "ازین"

 به صفحه نکردم و جواب تماس و دادم.  یگرفتم. نگاه می از مرد روبه رو ل،چشمیزنگ موبا یصدا با

 ه؟ بل_

 مامان و نداشتم.    یصدا دنیشن انتظار

 بهش داده بود.    ا ینداشتم شماره ام و پر شک

 ؟ یخوب زم یجان. عز ازی:نمامان

 که باز نشد. دمیکش  نییو به دست گرفتم و پا در اتاق   ی  رهیدستگ 

 ؟ ی زنگ زد ی داشت ی ؟کاری.تو خوب خوبم_

از من،چه کارش کرده بود که حاال زنگ زده بود   یخبر  یچندماه ب رو گفتم.   نیزنگ زده که ا یکار  یمطمئن بودم که برا   اونقدر

 !د؟یپرس  ی و حالم و م

.من فقط شماره ات و  یستیگفته خونه ن ی هاد دم ید ی و زدم جواب نداد فون یزنگ آ ی در خونه اتم و هرچ ؟جلوی:تو کجا رفتمادر

 از رفتنت نگفته بود.   ی ز یچ ایپر ی گرفتم ول ایاز پر

 از رفتنم به مامان نزنه.   ی نبود که حرف د یبع  ادیز ا یها از پر یحواس پرت نیر داشتم. اطرح رفتن وخب ط یشرا

 فشار دادم و در آخر محکم تکونش دادم تا باز بشه و نشد.  نیی از روبه پادر و ب  ی  رهیدستگ 

 داد.  یو مادرش نشون م دایخونه رو به ل  یجا ی سمت مرد برگشتم که هنوز داشت جا به

 آقا!_

 ؟ یماهه کجا رفت ه ی  گمیمنه؟دارم م شِیاست پ:حومامان

 د؟یشن  ینگشت. صدام و واقعا نم بر

 ! یموسو  یآقا_

 با توام.  ازی:نمامان
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 مامان.اومدم طرح،خوزستان   ستمیتهران ن_

 و داشت؟  یحرص دادن ک گشت؟قصد یآقا بر نم نیا چرا

 و حواسم و بهش بدم.  گمیم  یپرتعجب مامان نذاشت بفهمم چ ی،صدایحت

 بچه؟  یکن کاریچ  یخوزستان؟اونجا رفت:مامان

 دارم.باشه؟  ی . کارییفعال اومدم جا زنم یزنگ م گه ید قه یمامان اومدم طرح،مگه جاش دست منه؟...قطع کن دو دق_

 :جواب من و بده اول بعد قطع کن.  مامان

 .  زنمیزنگ م گهید  قهی سوال و جواب کردن من. دو دق یبرا  ستین یاالن فرصت خوب کنمیخواهش م_

 .تر صداش زدم   یبار بلندتر و جد  نیو قطع کردم و ا دم،تماس یو شن  دش یپر ترد "باشه"

 ! یموسو  یِآقا_

 سه نفرشون به سمتم برگشتن.  همزمان

 :بله خانم؟ یموسو

 بردم.  نییدر و چند بار باال و پا  رهیدستگ 

 س؟قفله؟ یچرا باز ن نیا_

 . نیکن تا باز شه...صبر شیبه سمت خودت بکش  د یبا کمی:نه،یموسو

 .د یبه پنجره کش یدا،دستیو به در رسوند. ل چند قدم،خودش  با

 .نه؟ شنیها رو هم رنگ زد. قشنگ م ن یا شهی:مدایل

 .  کردمیاتاق و باز کرد و همچنان به قاب پنجره نگاه م  در

 شد. ی م دهیشد که چند گلدون کنارش چ  ی م ل یتکم یش،زمانیقشنگ 

___________ 

 "اریمه"
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 بخوابم.  نیاز ا شتر یداد ب ی اجازه نم لیزنگ موبا یگه،صدایشد و از طرف د  دهیطرف،موهام کش ه ی از

 شکمم برداشتم و کنار خودم گذاشتمش. یو از رو  ای و با زور باز کردم.مح چشمام

 .  دمیکش  رونیو ب لیبالشتم بردم و موبا  ریدستم و به ز 

 بسته، جوابش و دادم.  چشم

 الو؟_

 ؟ ی:خواب بودیهاد

 د؟ یفهم یسخره ام نمم ی گرفته  یصدا از

 شما؟_

 داد.   ی اجازه فکر کردن نم یحوصلگ  ی آشنا بود و ب صداش 

 خاموشه.   لشیکه کال موبا قتی اون رف ،ی. خدا روشکر حداقل تو جواب داد می:هادیهاد

 هام و باز تر کرد.  ،چشمیهاد اسم

 شده؟ یچ_

 بود.  نجایا شیساعت پ ه ی از ی:مامان نیهاد

 خب؟_

 .  سیکه اصال تهران ن  دمیکجاس.زنگ زد بهش و فهم  ازی:خبر نداشت نیهاد

 پس کجاس؟_

 :خوزستانه یهاد

 زرشک_

 زدم.   یا،غلتیوار گفتم و به سمت مح زمزمه 

 ؟ یمطمئن_
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 واقعا خوزستانه!  دمیکه واقعا خوزستانه؟...که فهم د یپرس  از یکه چندبار مامانش از خود ن دمی: کنار مامانش بودم و شنیهاد

 انداخت. چنگ شمیر ا،به یمح

 . یدمت گرم که خبر داد _

. ذهنم،پر از سوال بود و  دمیو به سمت خودم کش  ایتماس و قطع کردم و مح دمیو شن شیکه تا خداحافظ  ومد ی خوابم م اونقدر

 نیمچشمم و ببندم،ه خواستمیجواب دادن به سواال رو  و فقط م  ییو داشت و نه توانا لشی و تحل  هی تجز  ییمغزم نه توانا

 ____€___________حاال!

 "اریمه"

 ام دادم.  گه یو به دست د لیو فشار دادم و موبا فون ی آ ی  دکمه 

 خانم؟  نیخبر داره از ا  ی برم بپرسم؟ اصال ک یتو؟من از ک  ی ا وونه ید اری:مهمامان

 .دمش ینبود. عقب  گرد کردم و کنار در حمون د یخبر ایانداختم و از مح  نییو پا سرم

 . ارهیدختره رو در ب نیتونه آمار ا ی نم شونیکی لهیتو فامهمه دکتر مهندس  نیبابا ا_

که   یاری هم ندارن و در ب ی آوازه ا چیپاشدن اومده تهران و ه  گهید  یجا ه یکه از  یی آمار خواننده ها ی تون  ی:تو خودت ممامان

 ره؟ یرو بگ  گه ینفر د  هی برات آمار  ی کیاز  ی خوایم

 رو گرفتم و در حموم و بستم.   ایمح دست

صورتش باال تر   ی و از گوشم فاصله دادم و کاله حدله اش و از رو لیبغل کردنش،موبا ی گوشم و خراش داد و برا غشیج یصدا

 بردم. 

 ! ؟یبدتر سرما بخور ی آب باز یبر  یخوا ی. باز میاالن حموم بود نیتو هم_

 !اریمه:مامان

 م. برگشت ایو به گوشم چسبوندم و در واحد باز کردم و به سمت اتاق مح  لیموبا

خانم هم که اومده   نیا . کنمیم دای خالدونش و برات پ هایاسم بگو من تا ف ه یمادر من،اوضاع ما اونقدر خرابه که تو فقط _

. به  رهیبگ  ی خبر  هی  یآموزش  یها مارستانیب ن یاز ا ی کی ی تونه تو یپزشک ها م  نیاز ا یکیو قطعا   ومدهیکه ن  یخوزستان الک

 . ادیخانم قراره ب ن یکه ا یدانشگاه  هی  یمارستانیب هی  یبرا  فرستنی نامه م ه یهرحال 
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 کردم زودتر تماس و قطع کنم.    یو سع دم یباز شدن در واحد رو شن شتریب یصدا

 باشه.  یکار شدن نیکه ا   اریمه دونم یم د ی:بعمامان

 کن،قربونت برم.    یکار  هی  گهید_

 بار،در اتاق باز شد.   نیو ا دمیو شن  قشی نفس عم یصدا

 . یباهاشون صحبت کن ی نیاصال شماره اشون و دادم بهت. خودت بش د ی.شاشهیم ی چ نمیب:باشه.بمامان

 کردم.  یتخت خواب نشستم و خداحافظ  ی کمد برداشتم و رو ی از تو ا،یمح یدست لباس برا   هی

 باشه مادر من._

 در و رها کرد.   ی  رهیمان،دستگ ینر

 ؟ ی:چته؟به هول و وال افتادمانینر

 نگفته بود.    مانیبه نر ی زیگرفته بودم و چ ی که از هاد ی .بخاطره قولدلم گفتم  یتو  یخداروشکر

 .یچیه_

 کنار تخت خواب انداخت.  یعسل یدستش و رو  ی تو  یها برگه 

 بده؟ لشیتو برگه و تحو  سهیترانه رو بنو خواد ی از شاعر م گهی د ی نه؟...ک نیکرد ر ی:تو و کاوه هنوز تو عهد بوق گمانینر

 وصله تر ح ی تر از قبل بود و ب یجد 

 رفت.  راهنشیهاش و باز کرد و سراغ دکمه دوم پ ن یسر آست ی  دکمه 

 ؟ یادگاریواسه   دارم یبگم شعر ها رو با دست خط خود شاعر،بر م د یباز با_

 پخش شد. شیشونیپ ی رو سشیکوتاه و خ ی موها ی که قسمت دمی کش ایسر مح ی و از رو کاله 

 زنگ بزن به کاوه و باهاش صحبت کن.   هی.:ترانه اش خوبه مانیگرفت. نر ش یو راه خروج از اتاق و در پ برگشت

 ترانه رو بخونم، باشه.  گه یبار د هیبذار _
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___________________ 

 

 "ازین"

 گذاشتم.  نییم و پادست  ی تو  دا،کتابیل یصدا با

 رفتم.   رونی دسته مبل برداشتم و سرم کردم و ب  ینمازم و از رو  چادر

 و نداشتم. دنشیام کرد. انتظار دزده  رتی ح دایجواد،کنار ل وجود 

 :سالم خانم دکتر جواد

 خورد و درستش کردم.  زیموهام ل  یرو  چادر،از

 ن؟ یسالم. خوب کیعل_

 کرده بود.  دا،کنجکاومیل  یپا یجلو  ی جعبه  نیدر جوابم گرفت و جلوتر رفتم. ا ی چ نمینکردم که بب  ی توجه ا چندان

 جعبه اشاره کرد.   ،بهیلبخند پر رنگ  دا،بایل

 که به دستمون برسونه.  خیدادن دست ش   لهیو وس  یسوغات کم ی.میکرده بود  نهیکه اون روز معا یی مارای: چندتا از بدایل

 به جواد که خم شده بود جعبه رو برداره گفتم.  رو

 دستتون درد نکنه. _

 که!  م ینکرد یروستا درد نکنه. کار ی :دست بچه هاجواد

  ی شد و جعبه رو برداشت. گوشه  دا،خمیموتورش شد و رفت.ل  ،سواریبا خداحافظ  در گذاشت و قد راست کرد و  یرو جلو  جعبه

 چادرم و با دندونم گرفتم و کمکش کردم.  

 .د یکرد و خند  دا،نگاهمیل

 .برم یخودم م  ن یو...حاج خانم بذار جعبه رو زم نی:نگاه ادایل

 .  رهیو خنده ام بگ  نم یم ساخته بودم و ببخود یکه برا یمضحک ر یتونستم تصو ی . منمیبب نه یآ ی و تو  نکه،خودمیا بدون

 سرم افتاد.  یو با پا،پشت سرم در و بستم؛ چادر و از رو  میشد  ون یکه وارد پانس نی حرفش گوش نکردم و هم به
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 . میگذاشت ن یو که زم  جعبه

 و کنن.   ی کار  نیانتظار نداشتم همپ_

 . فرستهیبرامون م خیبسته ش  هی وضعه.  شهی:همدایل

 ؟ هست یحاال توش چ_

 . شهیاطراف اهواز کشت م یاز روستاها یکی  یترش که تو  ی : خارک و خرما و حلوا و...مخصوصا چادایل

 .بلندشدم

 . یچسب روش و باز کن ارم یچاقو ب هی بذار برم _

 خوردم.   ،جایغیج ی .برنگشتم که با صدادمیکش  رونیب نت یکاب یاز تو  یی آشپزخونه چاقو ی تو

 .  ستادمیقاب در ا ی تو

 . می کردیکه فقط به در نگاه م م یدشده بو شوکه  اونقدر

 چه خبره؟ _

 بلند خودم و به در رسوندم.  ی گذاشتم و با قدم ها نتیکاب  ینگفت و بلند شد. چاقو و رو  ی زیچ دایل

برداشتم و مقنعه ام و   یصندل ی داشتن دختر و آروم کنن؛روپوشم و از رو  یافتاد که سع لوفر یو ن دایدر، تا چشمم به ل  یالبه ال  از

 با عجله سر کردم. 

 بستم،قدم تند کردم.  یروپوشم و م ی همونطور که دکمه ها 

 زد.   یبود و سر درگم م  رفتارش،هراسون

راه   اد یز یدرمونگاه ببرن ول  ی کم کنن و او رو به سمت ورود شیداشتن از بار آشفتگ  یو گرفته بودن و سع  لوفر،دستشیو ن  دایل

 . د یچرخ ی و فقط سرش به اطراف م ومد ینم

 .و نگاه کردم که خودش لب باز کرد   لوفرین

 .نیحال افتاد رو زم  یدر درمونگاه ب   ی. جلو ترسه  یو فقط م  گه ینم ی زی:چلوفرین

 رنگ،چشماش و نگاه کنم.  ی نازک مشک  ی ه یاز ال یتونستم حت  یزده بود و نم ه یبه دختر انداختم. چادر سر کرده و پوش  ینگاه
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 د؟ یترس  ی گم نشد و نگرانم کرد. از چه م نگاهم  رینامحسوس دست هاش در ز لرزش 

 گرفتم. لوفریو از دست ن بازوش 

 تو اتاق فعال.  میبر ای.بنترس  نقدریا_

______________ 

 .د یمچ دستش بردم که خودش و عقب کش  کیو نزد دستم

 ! ی. انگار مچ دستت درد دارنمی دستت و بب  خوامی فقط م_

  ی تکون م ش یحس کنم. دستم و جلو  شترینگاهش و ب ینیتونستم سنگ  ی و فقط م. نور،به صورتش خورده بود  و باال آورد  سرش 

 دادم و اجازه دادم تا اعتماد کنه.  

 موند.    ی ا هی ثان ی چادرش و کنار زدم که دستم برا ن یآست یم دستش و دراز کرد.لبه  باز شد و آرو د یشک و ترد مشتش،با

 اشت. مچ دستش تا باال ادامه د یخط از رو  هی  ،مثل یکبود   رد

 و کنترل کردم تا نگاهش نکنم و معذب نشه.  چشمم

 ه؟یاسمت چ_

 با مکث،از قعر چاه باال اومد.  صداش 

 حلما_

 .  دمیکش نییو پا نشیآست

 چندسالته؟_

 سال جدهی: هحلما

 زدت؟  یک_

 انداخت. نییو پا سرش 

 یشکی:هحلما

 هم کبوده؟  گهید ی...جاه؟یشکل  نینزدت و دستت ا یشکیه_
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 گرفت.   یدستش و به باز  یهم قفل کرد و انگشتاهاش و در  دست

 من برم اهواز؟  نیکن  ی کار ه ی شهی:محلما

 نه؟  اید کر  یکار  هی  شهیم نمی اول جواب من و بده بعد بب_

 .  کنهیصورتم درد م  کمی...کمی:حلما

 آوردم.  رون یب یکنار تخت، دست کش  یپس از کشو  یباشه و خون یصورتش زخم یدادم چند جا احتمال

 ستن؟ ین نجایات مگه ا کار؟خانوادهیاهواز چ ی بر  یاخویم_

 .جان نی:همحلما

 ؟ یو دار  یاهواز کس_

 و نشونم داد.   مرخشیو ن  و باال فرستاد   هی کش و دستم کردم. از گوشه چشم،نگاهش کردم که آروم پوش  دست

 و عموم اونجان.   یی:داحلما

 سمت رو کردم.   به

 . نمتیبب_

 و خشکم زد.   برگشتم 

 ! شیو نه از خون دماغش و زخم کنار شیشونیپ  یرو  ی چشمش و خون خشک شده  ر یز ی رد کبوداز  نه

 چشم هاش آشنا بود.   ی د وقتبر  ماتم

 ؟یعسل ایچشم هاش سبز بود  

 انتخاب رنگ چشم هاش! ن یباز سر در گم شدم ب و

 م خودم ،هم دستم. لرزم...ه ی و فقط خودم حس کردم که چقدر از درون دارم م دمیگونه اش کش ی و رو دستم

اش،حواسم پرت شده ام و   "آخ" یدم که با صدامتر اون طرف تر غرق ش   لوی اش در، درد غرق شد و من  انگار، در هزارک چهره

 جمع کردم. 
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 کردم حرف بزنم تا هم اون آروم بشه و هم من...  یکنم. سع  زیزخمش و تم ی نمناک کردم تا فقط کناره ها یو کم  لیاستر گاز

 

 بال رو سرت آورده؟  ن یا یک یگ ینم_

 . گهیزده د ی کیکنه؟یم ی :چه فرقحلما

 اهواز؟  ی بر ی خوایمامان و بابات خبر دارن که م_

 بلند نشد و جوابم و گرفتم.  گهید صداش 

 تختش انداختم.   نییپا ی سطل زباله  یو تو  لیصورتش و پاک کردم و گاز استر یخشک شده رو  خون

 دست و صورتت.   یها  یکبود  یبرا  ارمیپانسمان و هم پماد ب ی برا ارمیب  له یخب. من برم وس  یلیخ_

 شد. ده یقدم به عقب برگشتم که روپوشم کش هی

 مشتش مچاله کرده بود.  ی روپوش تو نیی افتاد به دستش که پا نگاهم

 .  رمیو بعدش من م نجامیدو ساعت ا  یکی ی ...فقط برا نجام؟یمن ا یدر نگ  ی اومد جلو یاگه... اگه کس شهی:محلما

 . دنیبه چشم هاش،زل زدن و تکون خوردن مردمک هاش و د ینگاهم نداشتم وقت ی بر رو یاریختا

 پدر و مادرت؟  یحت_

رو به روم و ببرم خونه. بخاطره اش   ادیاالن که ب کردمیبابام پشت سرمه.فکر م کنمی:اونا اصال خبر ندارن.هرچند همش حس محلما

 . دمیکل راه و دو

 .د ی ترس  ی م ن یبخاطره هم پس

 دن؟ی.نمدنیکه آخر به مامان و بابات که خبر م ت،اونا ییمو و دااهواز خونه ع یبر  یخوا یم تو که _

 داد.    ریدادن انگشتاش و رها کرد و به پوست کنار ناخنش گ  یشد.باز چشماش،مستاصل

 کار کنه!  یجا به بعد رو چ  نیخودش هم مونده بود که قراره از ا انگار

 رون؟ ی ب یزد  ی ه چوقت شب واس   نیا یبگ   یخوایم_
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 داشتم برگردم و گفتم:  دم،قصد یبه حرف نزدن رو که د  لشیم  نیفرستاد. ا نییو سرش و باز پا  د یاش به وضوح لرز چونه

 . گمینم یزیباشه...چ_

 متوفقم کرد.   شیصدا د،کهی تنه ام کامل نچرخ م ین هنوز

 شوهرم بدن.  خوانی:با زور محلما

 جا خورد.  اَبروم

 زرگتره.  و پنج سال از خودم ب ستیکه ب  یکی:به حلما

 گونه اش نشست.  یاشک رو  یها قطره 

 حرفش نبود.   ی به ادامه  یازین

 برد.   یفاجعه،با سکوتش، پ ن یشد به عمق ا یم

_______________ 

 .دمی به سمت در چرخ دایکبود حلما برداشتم و همزمان با ل یشون یپ یآن باز شد. دست از پهن کردن کرم رو  ه یاتاق  در

 شده؟ یچ_

 !نجاس یو سرش و انداخته رو سرش که دخترم ا اطیاومده تو ح ییآقا هی :لوفرین

 قرار دادم.    زیحلما بلند شد و پماد و م غیج یصدا

 داخل.  ادینذار ب  لوفرین_

 حلما رو گرفته بود رو کردم.  یکه دست ها دایل  به

 کن.  م یجا قا ه یو  نیببر ا_

 اش پهن شده بود.   گونه  یکش باز رو اش  ی دستم و محکم گرفت. قطره ها حلما،مچ

 دکتر...تو رو خدا! کنمی:خواهش محلما

 به دلم انداخت. یبغض دار و گرفته اش چنگ  یصدا
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 گفت برو.   دای...نترس.فقط هرجا که لزمینترس عز_

 .  دمیداد مرد و به واضح شن یصدا

 .  کردیم  ادیبود و داد و فر ستاده یوسط درمونگاه ا یرفتم. مرد  رون یدرمونگاه ب از

 چه خبره؟ _

 بود و نگهبان هم دستش و گرفته بود.  ستاده یجلوش ا رضا

 .  ادی:برو به حلما بُگو ب مرد

 . یداد بزن د یدرمونگاه که نبا ط یمح_

 کرد تا خودش و از دست رضا و نگهبان رها کنه.  تقال 

 . نی:ولُم کنمرد

 . سین نجایدخترت ا_

 (جاس.نی)هم  ی:هممرد

 . کردیماجرا رو نگاه م  ن یبود و ا ستادهیا ی فت که آروم گوشه ار شیکنار  یسمت پسربچه   به

 (؟نجای)اجای اومد ائ ید ید  ینگفت  ی :ممرد

 فرستاد.  نییمن بود و فقط سرش و باال و پا هی پسر،نگاهش

 . ومدهین ی کس ی ول نجایا_

 دست رضا و نگهبان فرار کرد و پله ها رو تند تند باال اومد.  از

 . کُنُمیم داش ی:خودُم پمرد

  المیو خ دمش یکنار در اتاقم،آسوده خاطره د نکه یحلما کرده باشه تا ا یبرا  یاالن کار  دا،تا یسرش رفتم و دعا کردم که ل پشت

 راحت شد. 

 .یبهداشت س یجا رو گشت. از اتاق خودم تا سرو همه
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 . ستادیو روبه روم ا مد او

 کنه.   داش یباباش پ نکه یبرگرده خونه قبل از ا نی:بِش)بهش(بگ مرد

 و در درمونگاه و محکم بست و رفت.    فتگ

 . دمیو کنار در ند   دایصبر کردم و بعد تا برگشتم،ل هیچندثان

 اومد. رونیب دایاتاقم شدم،در و باز نکرده بودم که ل  یراه

 . کردیم ه ی گرفته و حلما فقط گردستش   یحلما و محکم تو  دست

 و بهم داد.   شیپزشک یو گوش  روپوش 

  ی . اون مکنمیصحبت م خینداره بمونه. بعد خودم با ش  دهیفا  گهیجا د  نیاونجا. ا برمشیخونه رو دارم،م د یاهواز.کل برمشی:مدایل

 تونه حلش کنه. 

 کنارم رد شدن. از

 گذشته.  کیحواست باشه ساعت از _

 

__________________ 

 

 "مانینر"

 و دادم.  لیاومدم و جواب موبا رونیدر سوپر مارکت ب از

 بگو._

 از آب انار خوردم. یو باز کردم و کم ی گرفتم و در قوط شی مت باال در پرو و به س  ادهیپ

 ؟ یی:کجااریمه

 رو.   ادهی...تو پابونیوسط خ_

 ؟ ی دل کَند  نیشده از ماش  ی سرت!چ زنی:نراریمه
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 ... نیکردم وسط خونه و اتاقکِ ماش   یم یخفگ  احساس 

 چال رو برام داشت.  اهیس  ی حبس تو حکم

 حس کردم.  ی بهار و به خوب  می و نس دمیشک  نییپا شتر یکاله و ب  ی لبه 

 هوا!  نیداشتن به ا  ازین چقدر

 سرم.   زنیحواسم هست که نر_

 :آها...اریمه

 آب انار و مهمون گلوم کنم. شتری کرد و فرصت داد تا ب سکوت

 ه؟ ی چ ازین ی:اسم بابااریمه

 کرد.   یو جمع تر م  از،حواسمین اسم

اسمش و   اریکه مه نیشد. چه برسه به ا یپرت م  یا گه یهم تمرکزش به سمت د یماس  ه یکه با تشب  یروز ها شده بودم آدم نیا

 کامل ادا کرد.  

 ؟ یکرد دایازش پ یرد_

 .میگرد یم ی دنبال ک قای دق  میبدون د یشهره. با ن یتو ا  یطاهر ازیهمه ن نی:نه بابا...اخه ااریمه

 اسره ی...آره اسریاسم باباش فکر کنم _

 ؟ یندار ی .کاررم خب دمت گ یلی!...خاسری:اریمه

 ن؟ یهم یبرا  یفقط زنگ زد _

 ! نجایا ایپاشو ب یخوا ی... مگهی:آره داریمه

 زبون در آورده.    ایبود...مح ی برام کاف می حرف بزن قهی ت دو دقبار اومدم اون بچه ات نذاش  هی_

 ؟ یندار ی .کاراین  یت داشت.دوس ایب ی.دوست داشت گهید ی مختار  یفعال درحد مامان و بابا بلده..ول  ه؟ ی:زبون دراورده چاریمه

 گفتم و تماس و قطع کردم.   یا  "نه"
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 . کردمینم دای کردنش،پ دایپ ی برا یراه چی ه ی به بن بست، وقت دمیرس  رم یتونستم بپذ   یهم نم هنوز

_________________ 

 

 "اریمه"

چک   گهی بار د ه یدکتر و   امیام شد و پ از،زمزمهی. اسم پدر ندمیکش  یقی ام و به مبل دادم و نفس عم ه ی و قطع کردم.تک تماس 

 کردم. 

  خورهی که بدرد م ی دونیم  یز یجا. اگه چ  هی  فرستنی پزشک همزمان نم ادیانشاهلل چون ز شهیم دای برات. پ کنم یم ی ریگ ی:پدکتر

 .  خوامیکه بشه دنبالش و گرفت و بگو. فقط حتما اسم پدرش و م  یزیهرچ ایو    شیمثل شماره نظام پزشک

 نام پدر.  نیز همازش ج دونستمینم یزیچ چیه

 کردم و فرستادم.  پیو تا "اسری" اسم

 شد... یاز م در ب ن یاگه ا و

 گرفت.   لیموبا  یو از صفحه    فون،حواسمی زنگ آ یصدا

 شده باشه.  داریبود که مبادا ب ده یمبل خواب ی که آروم رو د ی چرخ اینگاهم به سمت مح 

 گوشم بردم.  ک یو نزد  فونیآ ی سر جام بلند شدم و گوش  از

 ه؟ یک_

 مرد،باال اومد.  ی افتاده  نییپا سر

 ؟ یاحمد  ی :آقامرد

 شما؟_

 .نییپا نیاریب  فیچند لحظه تشر شهی...میباقر  ر یم ایهمسرتون،لع لی هستم.وک ی :بنده معتمد مرد

 .  نیصبر کن_
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د و جوابش و  کر  ی گرفت و به سمتم اومد. سالم  یکنار  وار یاش و از د  هی رفتم. در و که باز کردم،تک  نییو عوض کردم و پا لباسم

 .د یچرخ یمکوچه   ی تو ایکه نگاهم به دنبال لع ی آوم دادم،درحال

 . رسهیاش تا فردا به دستتون م هی :همسرتون درخواست طالق دادن و احضارلیوک

 و حس کردم.    تمیخوردن و پشت سرش عصبان که ی یانگار نبودم وقت  ی،ولیروز  نیچن  ی آماده ام برا کردم یم فکر

 دن؟ اور ین فی خودشون تشر_

 نشستن. نیماش  ی :تولیوک

 . نمشیبب ذاشتینم نیماش   یدود   یها شه ی. ش ابونیدر اونطرف خ یرنگ  اه یس  نیکرد به ماش  اشاره

 و جمع کنن.   لشونی:اومدن که وسالیوک

 ...؟!لشیوسا

ون و جمع  هاش  لهیوس  ان یخونه نباشم ب ی که وقت دم یروز بهشون خبر م ه ی. یخونه رو هنوز دار یدا یکه کل  نیبهشون بگ  نیبر_

 کنن.  

 نموندم و در و بستم.  منتظر

جوره   چی...هخواستمیرو نم نی باشم و ا لشینظارگر جمع کردن وسا د یکه با یاز زمان ری به همه جا فکر کرده بودم،غ 

 .خواستمشینم

 

_________________ 

 

 "ازین"

بذار و بعد پله و تا   نییمن،اول چمدون و پاکرد و بعد فرصت داد تا  یط  نییکوچک و باز کرد و خودش،چند پله و رو به پا  در

 انتهاش برم.  

تا   دمیند  گه یم،دی هاش جاساز کرده بود  نت یو کاب خچال ی ی که تو ییها د یخونه رو از بعد از بستن قرار داد و گذاشتن خر نیا

 . کردمیم شب،رصدش ید  کیو کش ی خواب یخسته ام و تن رنجورم از ب  یپلک ها  ن یامروز که ب نیهم
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 پوشونده بود. د یسف ی و با گل ها  ییروبه رو واریکه د ی چکیاز پ برمیمو لذت  

جا گرفته بود   اط یو خاک خورده وسط ح  یحوض خال هی پهن شده بود و  اطیح ی  مه ی،نیکنار  یبلند خونه   وارید  ه،بخاطرهیسا

 که به خودم همون روز اول قول داده بودم که زنده اش کنم.

 کرد.   زون ی حال آو ی آورد و از کنارش ب نییدوشش پا ی و از رو فش ی،کدایل

 در.  ی تا جلو  بردمونیو م م یکردیحرکت نم گهی بود د یرمپ برق  هی  ی :کاش از جلو در تا جلو در وروددایل

 گذاشت. ی جا کفش یدر و باال رفت. کفش هاش و از پا درآورد و تو  ی جلو ی پله  سه

 .خونه باز بود و فقط پرده و کنار زد و وارد شد  در

 قرار دادم و بعد از ورودم،در و بستم.   دایل یام و در کنار کفش ها ه کفش

 بود که توجه ام و جلب کرده بود.   ی ز یچ نیخونه و اول راتییتغ

 . د ی د شد یو م لیوسا  یتر شده بود و کمتر رد خاک رو  زیتم

 نشست حلما رو صدا زد.   ی م نیزم  یو همونطور که رو  د یسرش کش یاش و از رو دا،مقنعهیل

 .دم یاتاق شن یو از تو  شیصدا

 :سالم خانم دکترها.حلما

 احساس کردم.  شتر یو ب  ییو به سمت صدا چرخوندم و همزمان،بو  سرم

  یسفرهِ پهنِ شده  یو رو  ی که ظرف  نمیحلما و بب ی  دهیشدن،اجازه داد تا قامت خم یدر بهم وصل م   هی کنار هم که با  یها اتاق

 .ذاشتیاتاق کنار م ی تو

 .نیر بخورناها نیای:بحلما

 رفتم.  جلوتر

 . دمیپلو  و د د یسالم سرخ شده و شو یظرف ماه 

 رو خودش درست کرده بود؟  نیا

 و به زبون آوردم.   حرفم
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 بلدم.  ییزایچ هی:حلما

 ! ؟یماه ی خونه بود. ول ی ده بودم و توکر د یخر یا گه ید  ییکه همون بعد از قرارداد همراه مواد غذا برنج

 ذهنم.  ی دادن به سوال توپاسخ  یقدم شد برا   شیپ خودش 

 . دمیخر یماه کمشیاهواز،سربازه. بهم پول داد،با   یاز  پادگان ها ی کی یداداشم. تو   شی:امروز رفتم پحلما

 ! کرد؟یبخشش م  نطور یچقدر پول داشت که ازش ا مگه

 به بابات نگه؟ ی زی:داداشت چدایل

 کنه؟  دامیتونه پ ی :بگه.از کجا محلما

 و کامل از ذهنش پاک کرد.  ی از کنارم گذشت. سفره،بحث قبل ی بهت زده ا یزد و با صدا دا،کنارمیل

 تاحاال؟! ی :تو کجا بوددایل

 دهنش گذاشت.  یجدا کرد و تو یاز ماه یو به حلما گفت و از تکه گوشت نیا

 و با لبخند نگاه کرد.  دایل  زانوش هاش نشست و یحلما،رو

 :خوبه؟حلما

 داد.   دایاش و نشون ل دهیبهم چسب یشد.انگشت شست و اشاره   یونطور که بلند م زانو اش گذاشت و هم  یو رو  دا،دستشیل

 داشته باشه.   یدست پخت نیساله همچ ۱۸دختر  ه ی  کردمیخوبه. من برم دستم و بشورم.فکر نم یلی:خدایل

 کرد.  یزد و تشکر  یمحجوب حلما،لبخند 

 ؟ یکرد ز یدستت درد نکنه.خونه رو هم تم_

 خونه.   نیتو ا ن یشیم ضینشسته بود. مر لید و خاک رو وساگر  یاد یز کمی:فقط،حلما

 . زمیکه عز یکار کن  نجا یا یا یب سیقرار ن_

 شد و معصوم...  دستپاچه

 .  دمیانجام نمکار و  نی ا گه یبزنم. د لتون یدست به وسا  یشی: اگه ناراحت م حلما
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صاحب خونه اس.منم برم دستام   ی ها هم برا لیساو  نی. هممیو ما ناراحت ش   یکه تو دست بزن  میکه بخوا م یندار یچیجا ه نیا_

 . گردمیو بشورم و برم 

_______________________ 

 

 دادم.  ی قرارشون م  یچوب یطاقچه   یو تو  دمیکشیم رون یچمدون ب ی از تو ی کی ی کیهام و  کتاب

 :کمکت کنم؟ حلما

 خم نشم.  گهیکتاب ها رو بده من د نیآره.ا_

 به سمتم گرفت.  و  ی چمدون نشست و کتاب قطور کنار

 ن؟ یکتاب ها مربوط به پزشک نی:همه احلما

 .با یتقر_

 ن؟ ی:درمورد چحلما

 قرار دادم.  گهیچندتا کتاب د  ی و جلو کتاب

 و...  ی،روانپزشکیب،زنان،داخل. قلیو سر کن یپزشک ن یا د یکه باهاش با یزیهرچ_

 

 سخته نه؟ یلیخ ی:پزشکحلما

و   ونیپانس یواشکی ی و اشک ها  هیعلوم پا ی از دست رفته  ی  هین و روحداد  کیسال درس خوندن و کار کردن و کش هفت

 با جمله اش از ذهنم گذشت.   ی لحظه ا یاوضاع االنم و برا  ی و حت دارهایعمل و شب ب یاسترس ها

 گفتم؟یها رو براش م ن یاگه همه ا کردیم ی معن ی رو چ یسخت

 ؟ یریبگم؟!...هنوزم مدرسه م  یچ_

 .  هیخونم...رشته ام تجرب یکنکور م یتم. برانرف  د یبعد از ع گهی:دحلما

 .  نهیانداخت تا واکنش من و بب ینگاه مین
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 ؟ یخونیدرسم م_

 . خونمیدارم مکنکور   ی: از پارسال براحلما

 از دستش گرفتم. ی ا گه ید کتاب

 ؟ یزنی تست هم م_

  نیتا تمر مید یم  گهیکتاب دارن که بهم د  :آره. دختر خالم پارسال کنکور داشت. االن کتاباش و داده به من. دوستامم چندتاحلما

 . میکن

 هم به اجبار ازدواج کرده؟  ی تو مدرسه تون،کس_

که از ما    ییاالن از کالس پونزده نفره ما،هشت نفر ازدواج کردن.چه با اجبار چه بالجبار! حاال بمونه اونا نی...همایلی:خحلما

 .  کترنیکوچ

 . کردمیبدتر از اون بود که فکر م اوضاع

 گونه اش پر رنگ بود.    یهنوز رو  یها رو صاف کردم و کنارش نشستم. رد کبود  کتاب

 به صورتت؟  ی اوضاعت چطوره؟پماد زد_

 .  د یگونه اش کش  یرو ی ها یبه کبود  یستد

 حالم بهتره کمی:آره زدم...حلما

 و به سمتش برگردوند.   دا،سرم یمانند ل "خُر"یصدا

هم بخوره،خوبش   ی آدم خسته باشه،ماه"گفت  یه بعد از خوردن غذا با شوخدلم به حالش سوخت ک   یام گرفته بود ول  خنده

 .میاتاق شد  ی به خواب رفته اش در گوشه جسم  ی و تا حواسمون جمعش شه،متوجه  "نبره؟

 از جاش بلند شد.   حلما

 :سردشه.حلما

 .د یشد فهم یشکمش جمع کرده بود،م  ی که تو ییو از پاها نیا

 . ارمی:من برم پتو براش بحلما
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_________________________ 

 

 "مانینر"

 گفتم:  اریو  قاطع در جواب مه  ستادمیا نه یآ یجلو

 .امینم_

 .دمیصورتم کش یو چند بار رو  دستم

 ساخته بود.  ش یشم،ریروزهام،از ته ر ن یا یحوصلگ  یب

 جفتمون عوض شه.  یحال و هوا می بر ایمسافرت شمال نه نداره که.ب هی:چرا؟اریمه

 . کردیشمال...فکرش هم درمونده ام هم م یجاده ها ک یشتم چه برسه به ترافخودم و ندا حال

 خر هفته جاده چالوس، حال و هوات و عوض کن.  آ  ک یپاشو برو تو تراف ییتنها_

و اون و   ن یکه راه به راه پاچه ا گمی . دارم واسه تو مشه یپارک بغل خونمون هم عوض م  نی:من که حال و هوام با هماریمه

 تو دفتر.  یهاپو شد  گنیبچه ها م .ی ریگ یم

 برداشتم و به سمت حموم رفتم.   نهیو از کنار آ حوله 

 دادن.    یبچه ها آمار درست_

 دست تو؟   ریکردن اومدن ز  ی:بچه ها چه اشتباهاریمه

 ندارم.  تیکه حوصله نصح ر یبابا بزرگا رو نگ  ار،فازیمه_

 درموردش فکر کن.  کمی:حاال اریمه

 که دوست نداشتم؟! یزیورد چو چه فکر کردن درم من

 . ایردادیگ_

 . برمتیور م:پس به ز اریمه

 و گرم کرد.  طش،صورتم یحموم و باز کرد و بخار مح  در
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 .برم حموم  خوام ی.حاال هم قطع کن مبرمتینه!بد بگو به زور م ایباال  یایب  دمیراهت م ن یجلو در خونه بب ایتو ب_

 و همزمان آروم گفتم: و از گوشم دور کردم   لیکرد،موبا یخداحافظ تا

 اوضاع! نیتو هم دلت خوشه تو ا_

 

___________________ 

 "مانینر"

و   اریمه نیدر،ماش  ی در و زدم و از البه ال  موت یشدم. ر اده یفرمون برداشتم و پ  یو از جلو  لیبردم و موبا نگ یپارک ی و تو نیماش 

 در متوقف شد. ی که جلو دمید

 فرستاد و با در اشاره کرد که به سمتش برم. نییاو پ نیماش   شهیتم که ش و بس  نیماش  در

 . یتوجه ا  یب نیبدم به ا  انیو وادارم کرد که پا د یچی خلوت پ ی کوچه   یبلندش تو یکه صدا دمیچرخ

 هوا تکون دادم که باز اشاره کرد به سمتش برم.  ی تو "چته؟"یو به معن دستم

 و گرفتم.  باالجبار،راهش

 ! ؟ی چته؟سر آورد_

 بعد از مدت ها، برادر.   یزد  ی و موهات و دوماد ی د یبه اون محاسنت کش  یدست  نمیب  ی:بَه...ماریمه

 . بگو! نهی.حالت موهامم واسه همهیخونه هر شب عروس  نیآره. نه که تو ا_

 .  د یکنارش چند بار دستش و کوب ی صندل منیبه طعنه ام نشون نداد و به نش یواکنش

 .نیبش ای:باریمه

 .امیگفته بودم نم_

 و صداش باز نگهم داشت.  دمی و اونقدر رفتم که به وسطش رش  ابونیعرض خ و  برگشتم

 شده بود.  اده یپ نیماش  از

 . میبخور یز یچ هی ،ی،دردی،کوفتیدوتا بستن م یحداقل بر ن یبش ایب یار یساله ها رو در ب جده یدختر ه ی ادا نکهی ا ی:به جااریمه
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 .  می رد بخورکوفت و د   میتو اون سرت نباشه و فقط بر  ی فکر  کنمیباور نم_

 ؟ یبه رفتن به شمال ندار یشده توِ عشق شمال عالقه ا یکشمت...چ  ی:نترس نماریمه

 تو فکر کن کار _

 . کنمیفکر م ی ا گهید  یها نه ی:اتفاقا به گز اریمه

 ؟ یپرس  ی پس چرا سوال م_

 ! نالی:محض اطماریمه

 !پس برو. ؟یمطمئن شد _

 .کرد  رییتغ ی به جد  یاز شوخ لحنش

 ته باشه از من.که تنفر داش  انگار

بهم   یتو چه ضرر ومدنیمن؟خب بدبخت ن  ؟بایکنیم  یلجباز ی با ک ی دار  ی .فکر کردزنهی حالم و بهم م اتیلجباز ن ی:داره ااریمه

 زنه؟ یم

 ه؟ یاصرارت چ  زنه یبهت نم ی پس اگه ضرر_

 باز و بسته کرد.   یلجظه ا   یو چشمش و برا د یکش  یق یعم نفس

 تر شد  آروم 

باهات   قهیدو دق خوام ی کن...واسه درد تو نه،واسه درد خودم م یتو رانندگ ای،اصال بهم ندارم  ی. نقشه ا نیشب ایخب. ب  یلی:خاریمه 

 حرف بزنم.  

 و برگردوندم. در کامل بسته شده بود.   صورتم

 و دور شد و قبل از باز کردن در سمت شاگرد گفت:  نیار،ماش یمه

 .ای.بنسای:وااریمه

 گذشتم و سوار شدم.  نیماش   یبلند،از جلو  یآهسته ول  ی ر و با قدم هامکث کردم و به ناچا ی ا هیچندثان

_______________________ 



 اد یهزاران فر 

299 
 

 "مانینر"

 جلو به عقب کشوند.  ی صندل یمن و از رو  ا،یمح ی  هی گر یصدا

 . دمشیرفتم و ند  ار یدنبال رد مه  ،بهیفروش  ی بستن یو با نگاهم،جلو کودک،بغل کردم   یصندل  یو آروم از رو ایمح

  رون یدر آروم کردنش،ب  یدرموندگ   نیهم او آروم بشه و هم من از ا د یگشتم تا شا  یریش  شه یش  ایپستونک  یِلش،پیوسا ف یک ی تو

 .امیب

 باز شد. نیماش  در

 هم از...  نی:ااریمه

 نذاشت حرفش و کامل کنه. برگشت.   ایمح ی  هی گر یصدا

 بهش آروم شه؟  م یاز لباس نداره که بد  ریغ ف یک  نیتو ا ی زیچ هی_

 . بده دستش. فشهی ک یکنار  پیز ی :پستونکش تواریهم

 بست.  کمتر شد و دوباره چشم ش یقرار ی گذاشتم که ب ا یدهن مح یو تو  پسونک

 حرکت داد.   ابون یآسفالت خ  ی هاش و رو کیو روشن کرد و آهسته،الست نیماش  اریمه

 هنوز برنگشته؟  ایلع_

 :نهاریمه

 گرده؟ یبرنم_

 و به برداشت و به سمتم گرفت.    یحال خم شد و در داشبورد و باز کرد و برگه ا نیبود و با ا شده  رهی به روبه رو خ ار،چشماش یمه

 و از دستش گرفتم.  ،کاغذ یحرف  چیه یب

 بحث و بفهمم.   نیحضورش و وسط ا ل یبود تا دل یبرگه،کاف یباال ی دادگستر عالمت

 طالق!_

 در خونه.    ی:امروز اومد جلو اریمه
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 د.  بو ن یهم گفت یکه م  یدرد  پس

 جز طالق وجود نداره؟  یراه_

 شده،طالقه!  ز یازش لبر ی اعتماد ی که شک  و ب یگ راه تو زند  ن ی:درست تراریمه

 ؟ یکنینگاه م هی قض  نیبه ا ی منطق ی!...حاال دار یتو عاشقش بود_

جز چندماه   ی بهتر شه ول مون یزندگ خواستی.خودش هم م خورهیرابطه نم ه ی نفر بدرد  هی عاشق بودنِ  ی:هنوزم هستم ولاریمه

 چون عاشق نبود. اره یخوشبخت و بخاطره من، درب یآدما  ی باشه و ادا  گه ید  یکینتونست  گه یاول،د

 برداشت و دستش و به سمت من دراز کرد.   ش یکنار یو از روص صندل   یبستن  وانیل

 :بخور، تا آب نشدن. اریمه

 بغلم آروم گرفت.   یتو  ایمح

 ار؟ یمه ایاشت؟...من د  ازین ی شمال رفتن و ک نیفکر کردم که ا  نیو به ا  کردیم ی مقصد و ط ی ب یها ابون یسکوت،خ ی تو اریمه

 و باال آوردم.  سرم

 .ششیچندساعت پ یخواسته   د ییتا  ینرم تر شدم تو  نکه ی..جز انکرده بودم،هنوز لج داشتم،با خودم،با خودش. ی رییتغ

 . خوادی هر جا که دلت م ار،برویمه_

 

__________________ 

 "مانینر"

که از بدو    مانیا ی چسبوندم و گوش سپردم به حرف ها ی و به صندل م یشونیانداختم و دوباره م ا یبه مح ینگاه می و ن  برگشتم

 نداشت. یهاش تموم  ی آور ادیحرکت،زنگ زده بود و صحبت ها و 

داره که   یکار جزئ کم یفته ر  شی. حاال خوبه خداروشکر نود درصد کار پمیبد  لشون یتحو د یهم که با ی :تا سه شنبه هفته بعد مانیا

  رادیمطمئنا ازش ا ش ینیبب یایب د ی. حاال تو هم بامی روز فرصت دار هی هم راحته که  المون یو خ  شه یر کنم دوشنبه تموم مفک

 ... یِآقا نی !...آها اگهی. دکننیم فش یروز رد ه یکه تو همون   یریگ یم

 . کشهیطول نم نقدریا یبگ  یشته. اخبار هم بخوا هم گذ  قهی دق  ستیمکالمون از ب  میتا ؟ یحرف نزن قه ی دو دق شهیم_
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 همه رو باهم بهت بگم.  هوی. مجبورم یبند  ی گزارشش و بعد بهم بده و بعد در و م ی گ یم شه یم یتو دفتر، هرچ ی :خب وقتمانیا

 بفرست که سرم رفت. س یو هی_

 .. یول  م یشد  یاز تهران خارج م  می.کم کم داشتد یبه سمت پنجره چرخ یصندل  یرو  میشونیپ

 . فرستمی خبر کوتاه مونده اونم بعد برات م هی تموم شد.  گهی:دمانیا

 نباشم.حواست باشه.   ی چند روز  ه ی د یشا ، ییبرم جا خوامیم_

 ؟ ی:کجا به سالمتمانیا

 و باال آوردم.   سرم

 . دونستمینم یز یچ چ یشمال،االن ه کردمیفکر م  شیپ قه یتا چند دق  اگه

 . گردمیماطراف بر  نی هم رم یرت کوتاه ممساف هی_

 !راه آشنا رو  نی تا بفهمم ا د یبه سمت جلو کش شتریها،کمر خم شده ام و صاف کردن و گردنم و ب تابلو

 ؟ یندار ی خب نگو.کار یلی:خمانیا

 و از گوشم فاصله دادم و تماس قطع شد.    لیگفتم و موبا "نه"آروم

 م؟ ی ریم م یکجا دار_

 برم.   یف طر نیهرجا دلت خواست برو. دلم خواست ا ی :گفتاریمه

 کدوم طرفه؟ قای دق  یطرف نیا_

 هوا تکون داد.  یو تو  دستش

 جنوب.  می ریم میر یگ یو م یبیطرف غرب،بعدش سراش  م یری:اولش که ماریمه

 اون طرف تر از تهران.   لومترینگفتم ببرم هزار ک گهید ی من گفتم برو هرجا که دوست دار_

 خلوت و آروم... یجا ه یببرمت گفتم   ادیشمال خوشت نم یجاده ها ی از شلوغ دمی:داریمه

 زد.   ی نثارم کرد و لبخند  نه یآ یاز تو  یچشمک
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 .گذرهی:مطمئن باش بد نماریمه

 خودم ازش خواسته بودم.  ینکنم وقت  یپا به پاش برم و اعتراض نکهینداشتم جز ا یراه

 برگردم تهران.  د یبا گهیبرو. فقط تا دو روز د یریهرجا م_

 هش عوض...هاش برجسته تر شد و نگا گونه 

 روبه رو و سر برگردوندم.  ی  نه ی کردم چشمام و از آ جدا

 . نمیجلو بش یصندل خوام ی بزن کنار...م_

______________________ 

 "ازین"

 رفتن و هم خودش... نیز ببودم که کم کم هم لکه ها ا  دهیکش شه یش  ی رو اونقدر رو روزنامه 

 مچاله کردم.  ی ا گهید ی روزنامه باطله انداختم و   نیزم یدستم و رو  ی تکه تکه شده تو کاغذ 

 . رانی ا میایب می،تونستی با هزار بدبخت گهی:دروشنا

 ؟یتهران  ی .تا کیکه اومد   نیمهم ا ی نداره.درسته چهار ماه چشم براه بودم ول یرادیحاال ا_

 . نجامیا ی ماه ه ی:حدودا روشنا

 بلندش به عقب برمگردوند. یخورد و صدا وار یمحکم به د در

درهمش   ی ها،چهره  لون یاز نا ی کیکمک به سمتش رفت و با گرفتن  یبزرگ و پر،از قاب در گذشت و حلما برا  لون یوتا ناد دا،بایل

 و باز کرد.  

 . نمتی تهران بب ام یماه ب نیا کنم یم ی خب وقت هست پس!...سع_

 ! شه؟یم  یچ نم یتا بب کنمی.فعال دارم رو مخ محمد کار م میما اومد  د یاال شا:حروشنا

 لبخندم و خشک کرد. "آه اش " دنیلبم نشست که شن ی ور  لبخند 

زنگ زدم،ذوق زده بود چون رفته اتاق   ای به پر روز ی ... دایو نه پر یینجاینه تو ا یکه اومدم تهران،دلتنگ ترم.وقت  ی:از موقع روشنا

 .مانیزا
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 خبر از حالش؟...نه.  ی داشتم ول مانیاز عالقه اش به زنان و زا  خبر

 .خواستیمکالمه رو از زن م  ن یروشنا رو که فرصت تموم کردن ا ی و بعد از صدا دمیشن  ی ش و از پشت گو  یزن یصدا

 چشه.  نمی برم بب کنهی:شرمنده.مامان داره صدام مروشنا

 الم برسون. س _

 گفت و تماس و قطع کرد.   یا"چشم"

 .  د یکش ی م  رونیب لون ینا ی و از تو ییکه کتاب ها دایکردم به ل   رو

 ؟ ید یخر یچ_

 چشمم گرفت.   یها رو جلو  از کتاب یکی

 :کتاب تسته. واسه حلما.دایل

 به حلما انداخت و کتاب و به دستش داد.   ینگاه مین

که ازش گرفتم    یبرگه آزمون ،یبه پنجاه...راست رسونه یو از چهل و پنج درصد م ستشیسه ماه که وقت هست. ز  نی:انشاهلل تو ادایل

 ... ؟ید یو د

 گذاشت. زانوش  یبلند شدن،دستش و رو  یبرا

 : بذار نشونت بدم. دایل

 حساب کرد.  ش یقبول یشد رو  ی آزمونش خوب بود،م یبرداشت و به دستم داد. درصد ها و  یا  ز،برگه یم  یشد و از رو  بلند 

 .دمیخر  گه یامروز رفتم چندتا کتاب د ن یو نداشتم.بخاطره هم ییدرصدها  نی:انتظار همچدایل

 منم کمک کنم.  ی گفتیحداقل م_

 .  یکن ز یوار دم یحساب م ،شمارهی ونیلیم  یدارم. انشاهلل تو کمک ها فی خودخواه تشر کم یموردا  ن یو ا:شرمنده.تدایل

 آورد.  نییبعد،تُن صداش و پا ی ا ه یو ثان د یخند  آروم 

 صحبت کردم.  خی.با ش :رفتم روستادایل
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  مینکنه خودمون برشگردون نکهیرس اذره آرامشش از ت ه ی  نیبشنوه و هم دمیترس   یرو نگاه کردم. م  دا،حلمایل ی شونه ها یرو  از

 . بره  نیروستا،از ب

 نبود.   ی ا گه ید  یحواسش اصال به جز ورق زدن کتاب ها جا ی ول

 خب؟_

 . وفتهیاتفاق ب نیا  ذاره یو نم  کنهیو گفتم. گفت با پدر حلما صحبت م ی :صحبت کردم و بهش همه چدایل

 

 تمومم و تموم کنم.  مه ین ی تا کارها  برگشتم

 .شهی درست م ی مه چان شاهلل ه_

 من بود.   یروز ها نی ا یجمله   ن یتر ی ن،تکراریوا

______________________ 

 "مانینر"

 گفتنش از درد،بلند شد."آخ" ی تخت خواب افتاد و صدا  یرو  ار،خسته یمه تن

 و به دنبال خودم آهسته کشوندم.   ایاز اتاق برداشتم. در و بستم و مح چشم

 به تشک زد.  یار،چندباریمه

 !نجایا  ایا... بباب نجایا ایا،بی:محرایمه

 چشم بست. اریجا کرد و مه اریتخت خواب گذاشتم که آروم خودش و بغل مه  یو رو  ایمح

 . دمیکنار کارون،د یدرخت ها  ی و کنار زدم و هالل پل و از البه ال  پرده

 .د ی .کمرم برمی ... ده ساعت تو راه بود؟یستی:تو خسته ناریمه

 و لبه تخت خواب نشستم و کت و کنارم گذاشتم. و از تنم درآوردم   کتم

 .  میاورد یلباس هم ن یحت_

 ! ؟یگرد یکه فردا بر م  کنهیواسه تو م  ی:چه فرقاریمه
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 گه یگفتم دو روز د_

کارون صفا    ،کناریهتل بپوش  یبهت برگشت دمیتمبون مامان دوز م ه ی خونمون.  میری . امروز ناهار که مگهی:حاال دو روز داریمه

 .  یکن

 حالش بلند شد.  یب  یتک خنده  ی صدا و  گفت

 . دمیام خالص کردم و دراز کش قه ی و  نیسر آست ی و از شر دکمه ها  خودم

 .  ارنی:اگه گرسنته زنگ بزن برات صبحونه باریمه

 قرار دادم.  می شونیپ یو رو  ساعدم

 نه._

 . کردمیبودم که فکر م یزیکه خسته تر از چ  برمیم ی هم رفت و تازه پ ی هام و رو پلک

_______________ 

 "ازین"

 چسبوندم. شتریو به گوشم ب  لمیموبا

 نکن.  تیاذ نقدری ا گهیبگو د_

 .ستادنمیکفشم و ا دن یاز پوش  دنمیهمزمان شد با دست کش ایپر  ی خنده  یشدن صدا بلند 

 به روشنا داره.  یربط  ه ی ی :نه نه...ولایپر

 .نجایا ادیکه قراره ب_

 شد.  د یو نا ام د یلحنش کامل ناپد  خباثت

 بهت گفت؟  ی:کایپر

 .د یکش  رونیب ی جا کفش یدستش خورد و کفشش و از تو  یتو  ری نون و پن یلقمه   دا،ازیل

 زنگ زد.  روزید_ 

 .ادیفردا،پس فردا م   گهی:آره دایپر
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 اراده صدام از تعجب باال رفت.   یب

 . دونستمینم گه یو د نیا

 واقعا؟_

 مگه؟...چه بد لو دادم.   ی:خبر نداشتایپر

 نبود.   یهم گفت که احتمال اومدنش قطع ی. آخه وقتتمدونسینه نم_

 .  یدونستینم یعن ینگو. اومد هم خوشحال شو  یز ی. حاال تو چیش   زی:خواست نگه که سوپراایپر

 . کنهیخوشحالم م  ی کاف ی به اندازه  دنشیشم چه نشم،د ز یمن چه سوپرا_

 کرد.    یآور  اد یو به حلما   ییو تذکرها  ستادیهاش و بست و سرپا ا یکتون  دا،بند یل

 ؟ یایتو باهاش نم_

 . ندهیندارم تا چند روز آ ی :نه...فعال مرخصایپر

 رفتم.   نییاز پله ها پا دایکردم و دنبال ل یو محکم گرفتم و با تکون دادن سرم از حلما خداحافظ  فمیک بند 

 شد. فیح_

 .زننیصدام م ؟دارن یندار ی...کارمینیب  یم:حاال بعد هم و  ایپر

 نه قربونت. _

 به تماس خاتمه دادم.   یخداحافظ با

 .باز کرد  دایو ل اط یح در

 . میرفت رید_

 استرس نداشته باش. اد یز که افتاده  ه ی:اتفاقدایل

 شده بودم.   داریب ر یکه د  یاسترس داشتم. از صبح،از وقت ی ول

 .نداشت ی اثر یوقت ده ی. چه فاگفتیشد...حاال او باز م یجمله رفع نم ه یو دلشوره که با  استرس 
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___________________ 

 

 "یراو"

 شد. اده یپ نیماش  از

 در.   یاش رو  گهینشست و دست د نیسقف ماش  یدستش رو  هی

 گرفته ما رو؟پس کجاس؟  سگایا قت یرف نی:امانینر

 گرفت.  ی وش و باال آورد نگاه، از گ ار،سرش یمه

کدوم کوچه رو برم.   دمینجا،نفهمیاومدم ا یوقت  دمیشد نفهم ی و داد فقط آخرش قطع وصل م ق یآدرس دق ه؟یچ ستگای:بابا ااریمه

 نبش دوتا کوچه اس.  یینونوا قایاالن دق  یینونوا  هی آخه گفت سر نبش کوچه 

 . می نبود نجایاالن ا ی تعارف، قطع کرده بود  یخراب شده و به جا نم ی:اگه همون موقع که گفت ماش مانینر

وسط   سادیکه اَد موقع حرف زدنمون وا ینیداداش خودت بمون و ماش  گفتم ی:گناه داره بابا. حق به گردنم داره اونوقت ماریمه

 نبود؟  ی شعوریجاده؟ب

 نداشت. اریمه ی قانع کننده  ی حرف ها ی برا ی و دور زد. جواب نیسکوت ماش  مان،درینر

 . نهیکنار هم و بب ی دور شد تا بهتر از روبه رو،دو کوچه   نیچند قدم از ماش  

 و مزارع اطرافش.  ی میقد  یشد به جاده ا  ی رو پر کرده بود و ته کوچه ها ختم م دو کوچه نیب  یفاصله    یینونوا هی

 بود شستش.   نیماش   یکه تو   یآب  یدرخت برداشت و با بطر ر یو از ز ی ز یرفت.خم شد و چ نیدر کنار ماش   یسمت نخل  ار،بهیمه

 . شنی . مطمئنن بهم وصل ممیراه ها رو بر نیاز ا یکی ای:بمانینر

 گرفت. خرما بود.   مانیو به سمت نر دستش

 آروم گفت: ی لیم ی با ب مانینر

 . خورمی:نممانینر
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 دهنش چپوند.  ینکرد و خرما و تو  تعارف

 : و اگه بهم وصل نبودن؟اریمه

 . میگردی:تهش بر م مانینر

 :اون هم بمونه اونجا،تک و تنها!اریمه

دهنش فرو کرده    یو تو  ی کیکوچ یه عروسک خرس ک  ا یانداخت به مح ین،نگاهیو قبل از باال فرستادن کاپوت ماش  ار،برگشتیمه

 بود. 

 .ستادیبرگشت و کنارش ا مانینر

 ؟ یکنیم کاری:چمانینر

 موتورش خنک شه.  کم ی:تا زنگ بزنم و جواب بده. اریمه

 کنه؟ ی :مگه موتورش داغم ممانینر

 :تو خوزستان،بله! اریمه

 بره.  نی از ب شیتا گرد و خاک احتمال د یو بهم کوب ار،دستاش یمه

 :زنگ بزن بهش.  مانینر

 رفت.   نیو به سمت در ماش   لیشد به موبا ره ی آورد و دوباره خ رونیدهنش ب  یخرما و از تو  ی  هسته

 .ستی در دسترس ن  گهی:باز ماریمه

 گذاشت و دستش و با همون دستمال پاک کرد.  ی دستمال کاغذ  ی و باز کرد و هسته و ال به ال نیدرماش 

 کرد.  ی ابروهاش و کور تر م ن یب یشد و گره   ی که داشت بدتر م ی اخالق ی وانداخت ر یخط م ار،یبودن مه آرام

 راه آماده رو برگشت. ن،همونیشلوار قرار داد و برعکس ماش  بیج  یش و با حرص تو پشت کرد و دست ها اریمه  مان،بهینر

 حوصله ندارم.  گهیجا تا بالخره جواب بده. من د نیقدر بمون هم ن ی! ای:پدرم و در آوردمانینر

نا آرامش و  بود که اعصاب   اریآروم مه یخنده   ی زد،صدایاز تن عرق کرده اش که کم کم داشت حالش و از خودش بهم م بدتر

 کرد.   ی مختل م شتریب
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 رو خونده بود.  مانینر شیآسا  یفاتحه   رسما

 ! یر یاشتباه م ی طور دار  نیو بفهمم هم مینره که در تماس باش  ادتیراه و برو. فقط   نی:آره هماریمه

 نگفته اش و بهش گفته باشه.  ی  "برو بابا"تکون داد تا  ار یمه ی هوا برا یو تو  دستش

 بود.   ختهیکه سکوت روستا و بهم ر ی نیماش  یصدا ی شد تو ار،گمیمه ی قدم ها یصدا

 . ین یبب یتون  ی تو جاده،جلو پاتم نم گه ید قه ی و چند دق  شهیداره غروب م ی وقت یر ی:جان من االن کجا م اریمه

 برسونه.  ییشد او رو تا جا ینفر رد م  هی نداد. آخر  یتیاهم نماینر

 !یهو...با توام! مانی:نراریمه

 کالفه برگشت.  مانیصداش زد که،نر  اونقدر

 بابا خفه... _

 ...شالق شد بر جمله اش،بر تنش،بر مغزش که از شوکه ضربه،ماتشون برد. شیروبه رو ر یتصو

 نشستن.  یبرا  جا گرفته بود و باز کرد  ابونیت خکه اون دس  ینیکه در ماش  ی شد به دختر رهیخ

بود   یکه کاف ی رخ م ینزده بود،از همون ن رونیشال ب ر یمثل قبل،دسته تارهاش از ز گهیکه د یمشک یهمون موها  شناختش،از

 در ذهنش...   یق یدق ر یواضح کردن تصو یبرا

زور و  به  ی بودن و آروم حرکت کردن ول ه د یچیکه دورشون پ یخشک شده اش رها شدن از طناب یشد. پاها ده یکش دستش

 بالجبار...

 از؟ی:نمانینر

حرفش و بفهمه و   اریبلند شدنش از ته گلوش و نداشت تا مه یبرا یلیآروم گرفته بود و تما ششیپ قهی چند دق ی باال رفته  یصدا

 جوابش و بده. 

 داد.  مان،حرکتیباز نر مه یو لب ن ریمتح  یصورت هاج و واج و چشما ی وجلو نیماش  داینشست و ل نیماش  ی خبر،تو یاز،بین

 . دارید  نینداشت به ا ی باور یول شناختش

 بود؟!  ازین
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___________________ 

 " مانینر "

 بغلش بدم.   یتو   یبه خواب رفته  ایاتاق و باز کردم تا بهتر حواسش و به مح  ار،در یمه ی جا به

منم   گهیو اومده خوزستان،د   ستیتهران ن  ازیکه ن  دهیفهم ازیمامان نزنگ زد و گفت که از   یمارستان،هادیچند روز بعد از ب "

 "کجاس  دمی.فهمیر یخبر بگ  خواد ی! نمیو گفتم مرتض  مارهیزنگ زدم به ب 

 از در بگذره. اریهل دادم و اجازه دادم مه ی و با فشار کم  در

  شیه ساعت کارو فرستاده و گفت ک ازین  ِدیکه آدرس محل کار جد  دمیآره...با دکتر صحبت کردم،دکتر هم بعد از چند وقت، د"

 "از شش صبح تا شش عصرِ نده یچند روز آ نیتو ا

  ی بار،با حرف ها نیچندم ی که برا  یخنده ا ی اتاق و از سر گرفتم همراه با صدا یاتاق شدم و در پشت سرم بستم. راهرو  وارد

 شد.  ی سرم تکرار م ی تو اریمه

تا بگم    شهیم یودم گفتم اگه بگم شمال،زودتر راضنه!آخه با خ  ی شمال و گفت  م یاز بس که اصرار کردم بر ی بدبختم کرد"

  ی . مگه مکنمیو کج م ،راه یقبول کرد  یباال بود. بعد گفتم وقت  یایو ن  یجنوب و بهونه کن  ی که گرما نیخوزستان.چون درصد ا

 "ام؟ ینم یوسط جاده بگ   یتون

 در اوردم. در کمد و باز کردم و کت و داخلش انداختم.  سرم پس زدم و کتم و از تنم   یاش و تو  ثانه یخب ی  چهره

برو   ی گفت  یطالق روت اثر گذاشت و بدون بحث یماجرا  نیا دمیرو مخت راه برم د  رون یشدم؟کشوندمت ب ی م ال یخیب ی فکر کرد"

 "نجایخدا خواسته اومدم ا خواد،ازیهرجا دلت م

 خنده اش!  ی باز صدا و

 دم.  باز کر یک ی ی کیو   راهنمیپ یها دکمه 

 کرد!    یکه داشت خفه ام م یاتاق و التهاب یکولر روشن شده و سرما  نیبود ب یتناقص چه

 و به سمتم انداخت.  د یکش رونیساک ب ی و از تو ی شرتیار،تیمه

 . فکر کنم اندازته. دمیو تاحاال نپوش  نی:ااریمه
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 شرت و از کف اتاق برداشتم.  یمکث،خم شدم و ت با

 نشستم.تخت  یو رو  دم یو نپوش  شرتیت

 ؟ یشماره اش و ندار_

 دونستم.   ی اش کرده بودم و م کالفه

 . یتکرار ی سوال ها دنی شدم که نپرس  یقانع نم ی ول

 سراغش. م یریبخواب که صبح م ریحرف ها بگ  نیا یبار نه...به جا نیصدم ی:برااریمه

 ...اون هم حاال؟خواب؟

 ! م؟ی شد گمشون کرد یچ_

و روشن   نیشدم و بستمش و بعد ماش  ادهیبازه و دوباره پ نیدر کاپوت ماش   دمیتازه فهم و بعد  میشد  نیتا سوار ماش  گهی:داریمه

 . گهید د یکردم و ... طول کش

 روستا بود. ه یتهران که نبود.  _

 ..خب چته؟ .شون؟ید یو ند  ی :مگه خودت چندتا کوچه رو نگشتاریمه

 و هراسون! مه ی..سراس جاها و بگردم. هی نگه داشت تا بق ی و وسط کوچه ا  نی. ماش گفتیم راست

 بود.  زونیپاهام همونطور آو یتخت دراز کردم ول  ی و رو  کمرم

 . گهیخوب باش د شید ی:حاال که داریمه

 ام قرار دادم.   نهیس  یدو دستم و رو   کف

 .  دزیام داشت پر پر م نه یدر س  ی زیهنوز،چ

 !ستمین_

 !د یبودمش و من و ند  دهیدور د از

 ردش و گرفتن؟!  ی بودم بعد از سه ماه پ ی خوب م د یبا
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_____________________________ 

 "ازین"

 بود و به هول و وال افتاده بود.  ستادهینخل ا دا،کنارِیو باز کردم. ل  ،پنجرهیغیج یصدا با

 و چند دور دور کمر خودش و درخت بسته بود و از هم باز شدن.  یکه پارچه ا  ییدرخت و حلما یافتادن چشمام به باال با

 ؟ یکنیم کاریچ ی حلما دار نییپا ای:بازین

 . دنی. بعدم اونا هنوز نرس نییپا ای:بابا غلط کردم بدایل

 رفتم.  رون یخنده اش بلند شد و از اتاق ب یحلما،صدا

  نکه یکال ازش باال نرفتم. بعد ا  گهیبزرگتر شدم،د کم یاز نخل باال رفتم. البته تا آخرش نرفتم. بعدش که  اد ی:بچه که بودم زحلما

 برم.  نی. بذارکهینداره. هنوز کوچ ی سندرخت  نیا

 .  ادیبه سرت م ییبال  هی  ی وفتیم نییپا ایب_

 .  رفتیتنه و باال م یرو  ده یبر یاز شاخه ها ییها ی ادگاری ی رو  ذاشتیکرد و پا م ی نم گوش 

 .د یک،چشدن و خار  ی که تازه داشتن کم کم زرد م یی ها وهیاون م ی تا دونه ا د یکه شد،خودش و به سمت باال کش  کینزد

 هوا تکون داد.  ی و دور تنه درخت حلقه کرد و خودش و بهش چسبوند و دستش و تو دستش

 . دمشی:چحلما

 .  نییپا ایخب ب یلی:خدایل

 از دستش گرفت.   دایو ل دهینرس  ی گذاشت و خرما نیزم  یپاش و رو  قهیاومد و بعد از چند دق نییپا اطیو با احت آروم 

 تونستم.  ید ی:دحلما

 گفت:  ی نازک کرد و به شوخ یپشت چشم دایل

 نخون.   ی!واسه من کُرهینخل چ دونستمیباال تو نم رفتم یدرختا م نی:اون موقع که من از ادایل

 فرستادم.  رون ی و ب  بازدمم

 منه.   ی. استرسش برانیشماها کل کل کن_
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 .گه ی:منم استرس داشتم ددایل

 زد.    ی ا حلما،طعنه

 . نمیبرو باال بب ی گفتی. مخصوصا که میاسترس داشت  یلی:آره خحلما

 و به دنبالم اومدن.   برگشتم

 ن؟ یصحبت نکرد گهید خی...با ش گمی:محلما

  ایبابات ب نکهیساعت قبل از ا  ه ی قای . دقخیش   شیپ م یسر رفت ه یو هم  میبه ننه زد  یسر ه ی  میرفت  فت،همی بعد از ش  روز ی:اتفاقا ددایل

 .  کنهیکه حلش م  دونم یم ی کرده ول  کاریچ دونم ی...هنوز نمفیمض

وقت   شتری درس و مشقت که دو ساعت ب ...حلما،تو هم برو سراغ برو ظرفات و بشور که امروز نوبت توئه  دایکارا،ل ن یا یبه جا_

 بدم. حیتوض  کیزی ندارم برات ف

 

_________________ 

 "مانینر"

 :بفرما...اومد.نگهبان

 که با سرش بهش اشاره کرده بود.   ییبه سمت جا میزد،سر برگردوند  ی نم ازیاز ن یحرف چیکه ه یاز نگهبان د یناام

 شد.    اطیباز و باز کرد و وارد ح مه یو نگهبان در ن ستادیدر درمونگاه ا یجلو  ی و شش  ستیدو نیماش 

 نگهبان باال برد.  یو برا   ن،دستشیاز در با عجله گذشت و در همون ح اریمه

 :دمت گرم! اریمه

 کشوند،حرکت کردم.   ی م نگیودش و به سمت پارکبلند خ یکه با قدم ها اریتر از مه آهسته

 شد.  ادهیپ یشد و خانم نیماش  ک ینزد اریمه

انداخت و بعد   اریمه ی به سرتا پا یچشماش برداشت و اول نگاه یاش و از رو یآفتاب  نکیگفت که دختر،ع ی چ اریمه دمیفهم

 من.
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 کردم و جوابم و زمزمه وار داد.    یشدم و آروم سالم کینزد

 ،درسته؟ یطاهر ازی...ننیازین ق یبان گفته شما رف:نگهاریمه

 .  د یی:بله...بفرمادایل

گفتن   مید ی. بعد که از نگهبان پرس ستنین  م ید ید م ی. امروز اومد کنهیکار م نجایا مید یو آخرم فهم میازی:ما چند ماهه دنبال ن اریمه

  یچند کالم  هیتا باهاشون    نیبد  یشماره ا ای   یرس که آد نه یا م یکه دار یکردن. تنها درخواست  ی و شما رو معرف سین  شونیروز کار

 . می صحبت کن

 ن؟ یباهاش دار ی:بعد اونوقت شما چه نسبت دایل

 بهم انداخت.   ینگاه م یاز گوشه چشم ن اریمه

 خواهرش،زن داداشم بود.  _

 .  سیهم ن کی:پس رابطه اتون چندان نزددایل

 بود.  ک ینزد یچند ماه_

 فهمم.  ی :منظورتون و نمدایل

 .  فهمهی م از ین یول_

 جا کرد. دستش جابه   یو تو  فش یک

 .  یر یتماس هم سراغش و بگ  ه یبا  یتون یاگه آشناته؟م ی:چرا دنبالشدایل

 "نداره  یبه تو ارتباط گهید نیا"تا لب باز نکنم و نگم  دم یبه دادم رس  اریمه

 . می و باهاش صحبت کن مش ینیبب میخوایوسط افتاده.م نیاتفاقات ا ی سر هی:اریمه

 کرد.   می باال انداخت و عاص ی ا شونه

 بدم.  یشماره تلفن   ای از،آدرس ین  یتونم بدون اجازه    ی: به هرحال من نمدایل

 .کنمیبهشون من خودم باهاشون صحبت م  ن ی:خب زنگ بزناریمه

 صورتش تشر زدم.   یو تو  اریمه اسم
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 رفت.  ی م فرار  ی برا ی ا گهید ییاز،جا یچون ن می بود تا راه اومده و برگرد ی کارش کاف نیهم

 تر از قبل گفت:  یو جلوم گرفت و جد  دستش

 .  نیکار و کن  نیا شمی:ممنون م اریمه

 .  د یکش رونیب فش یک  یو از تو   لشیرد شد و همزمان،موبا نمون یب خانم،از

 . میآروم راه رفت کنارش 

 نه!  ا ی دهیجواب م نمی .ببزنمیخب.زنگ م یلی:خدایل

 . ستادیش قرار داد و او کنار گوش  لیقدم جلوتر رفت و بعد موبا چند 

 :الو!دایل

 حرف هاشون.  دنیشن یتر شدن برا  ق یهام دق گوش 

...الو!...اول بذار  یچ ید یفهم  نجای..تا ا.شهی.صدات قطع و وصل م نفر..  هیگم، یداره...م   نجاینفر ا ه ی...؟یشنو ی:...ال...الو...صدام و مدایل

 ... گم؟یم  یچ ی شنو یم که درسته،انجام بده...  یبعد بگو هرکار گمیم ی چ یبفهم

 گفت:   جیو از گوشش فاصله داد و آهسته و گ لیموبا

 :خداحافظ!دایل

 گرد کرد به سمتمون.   عقب

 داغونه.  نقدریا شیآنتن ده  ی:گَند بزنن اون خونه رو که گه گاهدایل

 له گفتم:توجه به حرف با عج یب

 خب؟_

 . د یچرخ اریمن و مه  نیب دش یپر ترد چشماش 

 خب؟ ی:چدایل

 رو!  ی نشون ای:بده آدرس اریمه
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 .  گمیم  یچ د یو نفهم د یاو درست صدام و نشن ی:ولدایل

 .  یکه به ما کمک کن  نه یکه درسته انجام بده.حاال کار درست هم ا یبهت گفت که هر کار ی:ولاریمه

 مکث کرد و سکوت... هیچندثان

 .فرستمینگهبان و باهاتون م یول  دم ی:آدرس رو بهتون مدایل

________________________ 

 "ازین"

 .وفتم یدر پس ن  یدر و تا جلو  ی انداختم به درگاه آهن دست

 دم؟ یشن ی م یچ

 از؟ی:ندایل

 پر تمنا و نگران بود و دل من هم  دایل یصدا

 نداشت.  یبهت زده ام جون لحن

 اومده؟  ی:کازین

 درسته انجام بده.  ی هرکار یخودت گفت گفتم؟آخهیم د ی:نبادایل

 گردش!   ی د، برادور تن  یافتاد رو  ایدن

 بودم ازش  ی که چند ماهه در فرار ی و نه کس مارهیحرفش درمورد ب  کردم یم فکر

 ارشون؟ یزنگ بزنم به نگهبان بگم ن ی خوای:مدایل

 و نداشتن.  فیو ضع  ف یهمون جسم نح ییو پاهام و توانا د یلرز یم  دستم

 کرد؟ یفکرش و م  یکرده بود. ک  دامیاومده بود و پ مانینر

 رو...  شونیگرفت. رصد کردم چشمون پرو  حلما،بازوم

 د؟ یرس  یکه داشت تپشش به اوج خودش م ی اون هم خبر از دل پس
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 !ازی:ندایل

 سوخت.  یم  دا،جانیل ی آوردم و به معده ام چنگ زده ام که سوزشش داشت با حرف ها  نییو از کنار گوشم پا لیموبا

 "...اومده بودمانیاومده بود...نر"

 .  و عوق زدم  اط یح یآب تو   ریش و رسوندم به کنار   خودم

 نبود؟  یدلشوره هام الک  نیآخر ا ید ید

 نبود؟  ی خودیاضطراب امروزم ب نیآخر ا ید ید

 . زدمیدستم گرفتم ونفس نفس م ی آب و تو ریش 

 گنگ شد و نامفهوم...   یاز اطراف نداشتم وهمه چ ی درک

به حال درمونده    گفتیلرزون، ذکر م ییبا صداکرد و  ی صورت م یکه حلما،مشت مشت روانه    کردمیآب و حس م  یسیفقط خ 

 ام.

 ی اَساَلُهُ کشفَ ضُرِّر رُکیغَ ی مَن ل یو رَبّ  یاله":حلما

 "..پرودگارا جز تو که را دارم تا از او درخواست کنم که برطرف سازد  غم و اندوه ام را  یخدا،ا یا

 

___________________ 

 "مانینر"

 و نگه داشت. نیماش  اریو پشت سرش،مه ستاد یا یکیبار ی جلوتر از کوچه  ی نگهبان کم موتور 

 رنگ و گرفت.  د یبن بست و در کوچک سف ی،نگاهم رد کوچه  و باز کردم و همزمان کمربندم

 سر کوچه.  ستادیشد و کنار نگهبان ا ادهیپ اریمه

 شدنم انداخت.   ادهیدر پ ی لم،مکثیزنگ موبا یو باز کردم که صدا  نیماش  در

 به صفحه نکردم و جواب دادم.  یکه بازم زهرا،نگاه  نیا الیو با خ دمشیکش رون یشلوار ب  بیج از

 بگو._
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 ؟ ی+خوب

 بود.   نیصفحه رو خوندم. محمد حس ی و از گوشم جدا کرد و اسم رو ل یمردونه موبا یصدا

 ؟ یخوبم.تو خوب _

 شدم و در و بستم.  ادهیپ

 ؟ یستی:تهران نمحمد 

 به تو گفت؟  یک_

 . دمی:شنمحمد 

 مگه؟   یر دا یخب؟کار_

 ! یگردی م  یدنبال کس دمی:شنمحمد 

 جاس! نیهم یعن یکه   کرد یکه به کوچه اشاره م  اریشدم به دست مه رهیگرفتم و خ  دهیاش و ناد  طعنه

 .بعدش؟ گردمیهم خبر داد.فکر کن م ق یکه بهت خبر داده چه دق ی اون کس_

 از تو نم یخاندان نشد ا نیا الیخ ی:اون از داداشت که بمحمد 

 . نشونیافتاد ب ی شدن و گره ا ک ینزدبهم  ابروهام

 .  شهیصحبت حل م ه یبه باباته که مطمئن باش با  یاحترام یب ؟دردت ی سوز یم نقدر یتو چته حاال ا_

 دور و اطرافت چه خبره؟!   یفهم ی برف و نم ر یز یکبک سرت و کرد  نیکه چند ساله ع یی :درد من تومحمد 

 گرفتم.  شیرو اروم زمزمه کردم و راه کوچه رو در پ "بمون"

 تو بگو چه خبره بلکه آگاه شم._

  یبشکن م ه ی که با  ی که سبحان ید ی از خودت پرس  چیانجام بده. ه  خواد یدلت م ی بعد برو هرکار نمای:اول گوش کن نرمحمد 

  ه ی یکار کنه اون هم با ماه  ییجا  ه یکه بره  شهیم یچ شیتو حساب بانک  زهیبر ون یلیم  ونیل یتونست هزار جا کار کنه و م

و اون   یستیداده به بهز  ریشده گ  ی اگه حقوقش کم باشه چ ی سرکار حت ن یرب گفتیعمو که فقط م ید یاز خودت پرس  چی؟هتومن
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  ی عمو از خاندان طاهر ی زاریهمه ب  ن یا لیدل ید یاز خودت پرس  چ یدادن؟ه یکه به سبحان م یچندرغاز پول

 . یو کار بهونه ات کرد م ی و دِ بدو رفترو کولت   ی...چرا؟چون بعد از مرگ سمانه،دُمت و گذاشتید یه؟نپرس یچ

 به منه فقط؟  رتینکنه؟گ  ینزنه؟کار یحرف یکه کس نیکارشون نبود؟مگه خودتون نخواست  نیمراسم سمانه هم  مگه همه بعد از_

 .یخبر بود  ی خان داداشت ب یبه توئه که از کارا رم ی:گمحمد 

 بدونم.  خواستیش نمکه خود نه یخبر ندارم واس خاطره ا"خان داداشم" ی اگه از کارا_

 ن؟ یزدی باهام در طول سال حرفمم م   دت؟مگهید ی :او مگه ممحمد 

 ؟ یو بزن ی سرکوفت چ ی زنگ زد _

 اوج گرفت.   صداش 

 :زنگ نزدم سرکوفت بزنم. زنگ زدم بگم  محمد 

مردم   یو حرف ها  ومد ی که عروس بود و دوماد ن ی کشت...اون شب  ینبود چون سمانه رو افسردگ یمرگ سمانه خودکش  نیا اسم

 که؟ یدنبال اون مرت یباد نکرد که بر  رتتیمن و سبحان؟!رگ غ ی پاهم  ی باد نکرد که بش رتت یکشت...رگ غ

 حرص!  یهام چفت شدن بهم...از رو  دندون

 ن؟ی...چه مرگته محمد حسرهیسراغ اون پسر نم ی مگه عمو بچه ها رو جمع نکرد روز مراسم که کس_

 باال نره.   نیاز ا شتری م و خفه کردم تا بوار گفتم و صدا  د یآخر رو تاک ی  جمله

 ! ه؟یک  یبپرس ناصر کرم یکه در به در دنبالش ی ...برو از همون دخترسبحان رفت ...سبحان بعد از مرگ سمانه رفت  ی :ولحمد م

 حرف خودش و قطع کنه.   نکهیبدون ا دم یحرفش پر وسط 

 به او نداره.   ی. ربطیزن یزر مفت م_

کرد سمانه چندسال افسرده بشه و بعدشم خودش    یکه کار  ی نی!...اه؟یدختر عموت و بُرد ک  ی که ابرو ی نی:برو ازش بپرس امحمد 

 ...برو بپرس. ه؟ی و بکشه و خالص کنه ک

 چرت نگو!_

 نفس نفس زدنش رو ...  یو بعد هم صدا دم یو شن  ادش یفر یصدا
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 :برو بپرس!برو  محمد 

 و قطع کرد.  تماس 

 آوردن به ذهن مستاصلم. ن،هجومیمحمد حس ی .صحبت هادادیم و خاتمه ماه انتظارکه به چند م ی در ی کوچه،روبه رو وسط 

پازل بهم   ن یا دنی...دوباره طناز...دوباره سبحان...دوباره من و نفهمنی محمد حس  ی...طناز...حرف ها...سمانه...ناصر...سبحانازین"

 "ختهیر

 جلو نذاشتم. قدم

 ! ؟ی ری:مگه نماریمه

 جواب؟  یب  یم برهم؟اون هم با سوال هاذهن دره ن یرفتن؟اون هم با ا جلو

 .بود  ستاده یکه منتظر اول کوچه ا ی رو به مهد  ستادم یکردم به در و ا پشت

 بارِ به گِل نشست. هی قدرتم  تمام

 .نیمحمد حس ی باور نکردن حرف ها  ی هام و بسته بودن برا دست

__________________________________ 

 "ازین"

 صورتم.  یسی پاک کردن خ یپوستم حس کردم برا ی چادرش و رو یما و گوشه  دادم به حل  هیتک

 . خرمیو م ی خوایکه م ی هرچ رمی. خودم مد یخر  م یبر خواد ی نم گهیداخل،د می بر  ایآخه؟...ب یشد  ی:چحلما

 بغلم و گرفت. ریز

 .  شهی مدت ها که ناراحت م بعد از  نت یکه بب ی نجوریا اد یکه حالت بهتر شه. دوستت قراره ب ی استراحت کن د یبا کمی:حلما

 . ستادنیا ی روشنا قوت پام شد برا  اسم

 شده بود.  بم ینس ی ا گهید یکس  داریود  ی ا گه ید  یچشم به راه روشنا بودم و کس امروز

 حلما گذاشتم و آروم از سرجام بلند شدم. ی شونه  ی و رو دستم
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 شده بود.  بمینس یا  گهید  یکس  داریچشم به راه روشنا بودم و د امروز

 حلما گذاشتم و آروم از سرجام بلند شدم. ی شونه  ی و رو دستم

 د. کر  ی هم اوضاع بدتر م ه،ی سر درد بعد از اون همه گر ن ینداشتم. ا یو حال خوش  د ی چیپ یمعده ام درهم م  هنوز

 .ستادمیا سرپا

 بلند شدن.  یبود و نا نداشت برا فیضع صدام

 خوبم_

   دور بازوم راه کردم. ی و دستش و از رو گفتم 

 دور سرم باز کرده بود و از دستش گرفتم.   ن،ازیزم یکه موقع اومدنم نشستم رو  یشال

 . کنمیم د ی...تو بمون خودم خر ؟یندار د ی وقت خر  شتریساعت ب ه ی ی!مگه نگفت رسنایاالن م ؟مهموناتیکنی:چرا شال سر محلما

 فرار بودم.  یهنوز در تکاپو  دونستیم چه

 .نمش یدن،تا اومدنش وقت بود که برم و نبحرکت کر قه ی گفته بودم چند دق دایل

 حرکت.  یکه داشتم و خرج پاهام کردم برا  یتوان کم همون

 . د یخر میریم_

 بهت زده اش گذشتم.   یکنار چهره   از

 خطابم کنه.   وونه یبا نگاهش د مگذاشت

 . ارمیو من ب لتی:خب...خب بذار وساحلما

 .ارمیجا خودم م نیتو بمون هم_

 . یا یتا تو ب کنمی و پام م:پس من کفشام حلما

و    فمیاز رنگ شال و پر رنگ تر کرده بودن. ک ییآب قسمت ها ی و عوض کردم. اونقدر آب خورده بود بهش که   قطره ها شالم

 در سر جام خشکم کرد.  یبرداشتم که صدا



 اد یهزاران فر 

322 
 

 در رسوندم.   ی و داد زدم که باز نکنه و خودم و جلو  برگشتم

 کامل باز شده بود.   در

 ن؟ یکار دار ی:با کحلما

 هستش؟  ازی+ن

هل بدم و در و ببندم.هرچند که بسته نشد و در و هل  و بدوم و حلما و به کنار  وفتهی بود تا رعشه به تنم ب  یآشناش کاف  یصدا و

 داد.  یم

 برو_

 بود.  ستاده یکه پشت در ا  مان یبه نر ایبود  ستادهیروبه روم ا ده یحرف و به حلما بفهمونم که ترس  نیا دونستمینم

 اونطرف. یفشار بدم که پرت ش  شتر یرو!نذار ب ی...باز کن در کوفتازی:باز کن در و نمانیرن

 ...برو نمون. انمیبرو نر_

شد و پرت شدم   ده یپله ها،شالم کش نییکه پا  دم یدو  نییام و از در برداشتم و چند پله و به پا هیکه به در داد،تک  یمحکم فشار

 عقب.

 . هکنیفرار م   یه گه ید سای:وامانینر

 .  ستاد یروم ا روبه 

 ترسوندم،آروم شم.   ی م ت یکه داشت از عصبان یتوجه به نگاه یکردم ب  یسع

 چته؟_

 و پر کرد.  ی خال یقدم جا هی قدم عقب رفتم که با  هی

 همه فرار؟  نیاز ا ی:خودت خسته نشد مانینر

 .  د یترس   یبرگردوندم سمت حلما. بدتر از من اون بود که چشماش م سر

 گفتم:  آروم 

 ترسه.   یره م دا_
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   ؟ یر یم ی کنیول م ؟بعد یکنی و خاموش م  لتی:موبامانینر

 . دستم و روبه رو اش گرفتم. رفتی م نییام شتابان باال و پا نه یس  ی  قفسه 

 ترسه.   یداره م _

 ؟ ی د ید یو م   میبه زندگ  یکه زد  یگوه ی وند یم  ی:حداقل ممانینر

 پر شد از تمنا!  صدام

 . ونری برو ب ای ترسه...ب  یداره م گم یدارم م_

 ؟ یکن  ی :در به در دنبالت بگردم آخرم در و باز نممانینر

 . زنمیباهات حرف م امی.م.. رونیبرو ب ایب _

 .  د یچرخ یبود م  ستاده یکه حاال کنار درخت ا  یی خودش و حلما نیب نگاهم

 .ومد یعقب رفتم و او جلوتر م باز

 بگم بعد بگو نمون.  خوامیم ی چ نی:حداقل ببمانینر

 .ترسه   ی. داره مزنمیباهات حرف م  امیخودم م رونیببرو   کنمیخواهش م_

 کَر شده بود انگار!   ی. به کل د یشن ی حرفم و نم  ی مونده بود زار بزنم وقت کم

 :من اگه...مانینر

 حرفش،صدام باال رفت. وسط 

 !مانینر_

 .  ستادمیو ا ستادیا

 . امی.بخدا مامیصبر کن م رونیب  قهیدق هی_

 د. من و حلما،رد و بدل ش  نیب نگاهش

 داشت.   شک
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 دمش که آروم پشت سرم اومد.لباسش و گرفتم و به سمت در کشون نیآست

 ! امیبمون...بخدا م رونیب_

 بهم انداخت.   ی.برگشت و نگاهدوپله باال رفت  از

 .د یکلمات و کنار هم چ  دواریتهد 

 فقط!   ای:تو نمانینر

 . پله گذاشت و در و بستم نیاخر ی و تند تند تکون دادم و پا رو سرم

 شد. ر یاومدنش تعب آخر

 

__________________ 

 

 "مانینر"

  برمینم ادیقبل از سوار شدنش،دستش و برام تکون داد و با باز و بسته کردن پلک هام مطمئنش کردم که تذکر هاش و از  اریمه

 حرکت کرد و نگهبان پشت سرش از کوچه خارج شد. ی و تاکس

 فرمون گذاشتم.  یو رو  میشونیپ

 انتظار بگذرم. ن یآروم چشم ببندم و از ا  ذاشتینم شقیعم ی اش، نفس ها ده یترس  ی چشم ها ادی

 کرد از من؟  یکرده بودم که فرار م  چه

 فرمون گذاشت.    یام و رو  قهی شق میشونیپ  ی شدن در خونه،به جا بسته

 کرد.   یم  ی داد و طول کوچه رو ط یشال بلند قرمز رنگش جا م ریبود و موهاش و ز نییپا سرش 

 ومد؟ یشال چقدر به چهره اش م ی بودم قرمز گفته

 پلک نزنم.   گریکه د جادیا یبیعج یهارمون  یمشک یتونه با چشما ی بودم چقدر م نه،نگفته
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گفت که در و کامل باز   ی لب چ ر یز دمیفرمون برداشتم و خم شدم و در و براش باز کردم. نفهم  یتر که شد،سرم و از رو   کینزد

 کرد و کارم نشست.

 .د یپر یکه کم کم داشت از سرم م   یو روشن کردم...با همون هوش و حواس  نیگرفتم و ماش   رخش یما مکث از نو ب نگاهم

_________________ 

 "ازین"

 و باال آوردم و به رفتنش چشم دوختم.   ن،سرمیزم  ی. با حرکت کفش هاش رو ستادیا آسانسور

 تونستم راحت قامتش و رصد کنم.  ی همه مدت،تازه م نیاز ا بعد 

 تاب!  یباشه و چشمم چقدر ب  میچقدر وخ دنشیترس از برگشتن و نگاه کردنم داشته باشه و بفهمه حال و روزم از د که   نیا دونب

 .  دمیرخش و بهتر د میکه شدم،ن  کشیبلند،خودش و به در اتاق رسوند و در و باز کرد. نزد ی آروم ول ی قدم ها با

 رتب بود و صورتش رنگ و رو داشت. هنوز هم همون طور م  ششینکرده بود.ته ر  ی رییتغ

 جون!  ی روح شده بود و ب ی به چهره ام نمونده بود. ب یرنگ   گهیمن،که د برعکس

 شک شکل بدتر ازم ساخته بود.  ی و سوزش چشم هام،ب  شمیپ  قهیچند دق ی  ه یگر نیا حاال

 کامل باز کرد و داخل رفت.  یک یو با هل کوچ  در

 جلو در.  ستم ینذارم و باوادارم کرد که قدم جلو  ی زیچ دونمینم

 و برگشت. ستادیراهرو ا ی گام برداشت و در انتها چند 

 ! ؟یستی:راحت نمانینر

 مثل اول!  نه

 که کنارش بودم ترس داشتم.   یلحظه ا  از

_______________________ 

 "مانینر"

 و باز کردم.   خچالی از مبل ها نشست و در  ی کی یرو  آروم 
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 .  فه ام کنه سکوت و حرف نزدنش خوب تونست کال با

 ...که الل شده بودم انگار  منم

 . دمیکش رون یو ب   یآب  یبطر

 راه بندازم تو خونه ات...  داد ینخواستم داد و ب_

 . د یبه مبل چسب شتریو پشت پاهاش ب د یجفت شده اش و عقب کش یروبه روش که پاها  زیم  یسمتش رفتم و آروم نشستم رو  به

 .د یلرز یچقدر م  دستاش 

 که خودم و آروم کنم.  نیاالبته قبل از _

 و از کنارم برداشتم.  یبار مصرف  هی  وانیو باز کردم. ل ی بطر در

 

 داشت.  یسرخ ی به صورتش انداختم. دور چشمانش کبود بود و گونه هاش رد ینگاه م ی. ند یو باال کش ش ینیب آب

 . ی.الغرتر شد یکرد رییتغ_

 ورتش بردم. ص  کیکردم و نزد  یخال مه یتا ن  وانی ل یو تو  ی بطر اتیمحتو

 ! ؟یکرد   هیگر_

 از قبل به عقب کج و دور شد. شتریب  یکه کم یو با سکوتش داد و سر  جوابم

 . دمیو عقب کش دستم

 داد.   ینگاه نکردنش به من،آزارم م نیساکت بودنش و ا ن یداشت با ا خوب

نفر   هی  نکهی توجه به ا ی ب یشد  نیکه سوار ماش  دمت ید ی چند متر یاز فاصله   ی باور نکردم. وقت یشهر نیبهم گفتن تو ا یوقت_

 ! کنمیحاال رو باور نم نی هم ی باور نکردم...حت کنهیداره نگات م ابون یاون طرف خ

 گذاشتم.  زیم  یو رو  وانی برگردوندم و همزمان،ل سر

 زدن.   یو نه پلکش رفت برا  د ینه دستش لرز گهیو د د یخبر از اون که شن یشد زمزمه ام،ب "دل تنگت بودم"
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 ...د؟یکه فهم ن یاز ا دم یترس  یم د یبا

 ؟ ی:چرا اومد ازین

 و سمتش چرخوندم.    صورتم

 دستش مچاله شده بود.   یتو فش یک بند 

 ؟یچ_

 ! ؟ی:چرا اومد ازین

 بار من،به جاش شوکه شدم! نیجمله رو ادا کرد و ا ی شتریجرات ب با

 گرفته بود هنوز.  یرو نداشت ول  یقبل ی حال ی اون ب گهید صداش 

 حرفت و بزن.  گه یبار د ه ینگام کن _

 نخورد.   یتکون سرش 

 !ازین_

 تحکم اسمش رو گفتم تا سرش و باال آورد.  با

 بهت زده ام.   ینگاه کرد به چشم ها  م یمستق

 بار شمرده تر از قبل گفت: نیا

 ؟ ی..اومد :چرا.ازین

 ؟ یتو چرا رفت_

  حس بچگانه هی  نمینبود که ا نیات ا دهی عق پره؟مگه یروز از سرم م هی حس  نینبود که ا ن یات ا دهی:من چرا رفتم؟...مگه عقازین

راه و خودم انتخاب    نینگفتم.گفتم ا ی زیچ کشم؟نبود،منم یم ی کارش؟ اصال برات مهم بود که دارم چ  یپ ره یم  شهیاس که تموم م

و اصال نگام    مراسم  هی تو  نیبش ای. گفتم بهم بگو،نگفتم ب رمیبرو م یروز بهم بگ  هی گفتم اگه  تبه ی !وله؟یکردم و غر زدنم به چ

 . ارنیبه سرم م یینکن و توجه نکن که دارن چه بال 

 من خبر نداشتم. _
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برام   یبگ  یخواستیرو به روم؟...بابا م یچرا نشست گهیاومدن،د ان؟اصالیب ی اس...چرا گذاشت گه ید یجا  هی دل من   یدونستی:تو مازین

 چرا تو جمع،جلو اون همه آدم؟  گه ید  یندار یتیاهم

 داشتم!خبر ن یز یمن از چ_

 ؟ یخواستی و نم  نیچرا رفتم؟مگه خودت هم یگ ی:بعد مازین

 باال رفت.  صدام

 .دونستمینم ی زیمن چ گم یدارم م_

 که قطع،و صدام نرم تر شد. حرفش

  ایخبر نداشتم. فقط زهرا زنگ زد گفت پاشو ب خش یاز تار یول  انیب  خوان یروز م هی  دونستم یمراسم. م نیمن خبر نداشتم از ا_

 گه یمهمه د

  زدم یبهت بگم برو که صاف زل م خواستمیقطع کنم.من اگه م  خواستمیکار بودم که فقط م   ری درگ نقدریچه خبره!چون ا دمیرس نپ

 کشت کنم؟ زجر  د یبرو...چرا با گفتم یبهت و م 

 ! یگ ی:دروغ مازین

 ؟ یکنینم چند بار بهت دروغ گفتم که االن و باور _

 داد. لم یکه تحو ی نگفت جز نگاه طوالن یزیچ

 تنم،خاموش شه.  یبرافروختگ  نیتا ا دمیکش  قیزدم و نفس عم ی بلند شدم. چرخ زی م یرو  از

 . دمیکشیدست هام و محکم بهم م   کف

 تلفن اتاق و برداشتم.  یگوش 

 ارن؟ یزنگ بزنم واسمون ب یخور یم  یدعوا،دعوا و گذاشتم واسه بعد...چ میومد ین_

 . کنهی...سرم درد میچی:هازین

  پاش برداشت. ی و از رو فش یک

 برگردم خونه.  د ی:باازین
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 که خودش جوابم و داد.   اوردمشی به زبون ن"؟یزود ن یبه هم"

 . سی:حالم خوش نازین

_________________ 

 "ازین"

 که از حرکت کرد و از سر کوچه دور شد.  دمیو شن نیماش  یختم و صدادر اندا  یو تو  د یکل

 پله نشست.  نیاول یکرختم رو   یو باز کردم و پاها  در

 "یساق یشکست اساغرم "

 "یساق ی رفته ام ز دست ا"

 ج یحواس شده بود و گ ی از اطراف نداشتم و مغزم ب ی درک

 شوک اولش  ن یبود و ا اومده

 نه؟!  ایباور کنم  دونستمیبود که نم یهم شوک بعد  شیحرف ها اون

  طوفان بر موج غم نشسته منم انیدر م"

 "عالــــم یناخدا ی زورقِ شکسته منم ا در

 شنا،برام روشن تر شد. آ ی  زمزمه 

 رفتم.   نییو بستم و پله ها رو پا  در

 .  د یلوارش کشو برداره بلند شد و دست هاش و به ش   سشیلباس خ نکه یآب و بست و بدون ا ریش 

 تونست آرومم کنه.  ی چقدر زمزمه ام م دونستیصداش و قطع کرد؟!کاش م چرا

 :سالم!روشنا

 باره فلج شده باشن. ه یصورتم   یجواب نذارم. نشد. انگار که عصب ها ی ش و بکردم گونه هام و باال بفرستم تا لبخند  یسع

 .  دمیسمتم اومد. دستم و گرفتم که لرز به
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 . دونمی...نم"اشتباه بود؟ ه یبخاطره  ،فقط یسه ماه دور  نیا"نکهی از فکر ا ایسردش بود  ی دست ها از

 ! ی:چقدر سرد روشنا

 کشتنم.   فکر ها کار خودشون و کردن و  نی...آخر اسرد؟

 خندم؟! ی نم گهیاومدنت ذوق داشتم چرا د ی که برا  ن،منیبب 

 .دمیرفتم و آروم عقب کش شیگونه اش پ دن یبوس  یبرا  فقط 

 سرم برداشتم. یو از دستش رها کردم و شال و از رو  دستم

 بعد و فقط گفتم:  ی ها رو گذاشتم برا یو احوالپرس  حال

 بخون! _

 کتاب تست برداشتن. یاشون صاف کردن و دست از چنبره شدن رو  دهیکمر خمو حلما،همزمان  دا یاتاق شدم. ل وارد

 شدم و مانتو و از تنم در آوردم.  ی ا گه یاتاق دکردن که وارد  ی آروم سالم

 . دمیروشنا و باز شن یصدا که 

 تا نام من رقم زده شد "

 باره مهر غم زده شد  کی

 "سرنوشت آدم بر

 خسته بودم من!  چقدر

_______________________ 

 "مانینر"

 رفت؟  ی:کاریمه

 عکس برداشتم و نگا یصورت مرد تو  ی مکث،دستم و از رو با
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 گرفتم.   یو از صفحه گوش  هم

 .  شهیم یساعت مین_

 ش؟ی:نرسوند اریمه

 و پشتم و به پنجره کردم.   برگشتم

 هم برسونم؟ گه ینفر د هی تازه  دونمی از اهواز نم یچی نه. خودم ه_

 . نشست  مییمبل رو به رو ی رو

 .  گهید گردوند یکه آوردت برت م  یاس  ی پ ی:همون جاریمه

 .  د یکش رون یو از پاش ب ش یشلوار فرو کردم و جوراب ها بیج ی  و  لمیموبا

 :بگو نخواست که برسونمش.اریمه

 و بفهمه.   ی تونست نخونده همه چ ی خوب م چه

 ؟ یاوردیرو ن ایمح_

 تازه مامان حواسش بهش هست. ره یخونه امون حوصله اش سر نم شی پ حوصله؟حداقل یدوتا آدم ب  ن یب کاریچ نجایا ادی:باریمه

 به سمت باال تا زد.   یکی ی کیمبل گذاشت و پاچه شلوارش و   نییهاش و همون پا جوراب

 تهران؟ ی گردی:آخر فردا برماریمه

 ! یداد و شوخ  یطعنه م یاش بو  جمله

 توجه،برگشتم و پنجره رو باز کردم.  یب

 بند خودش کرده بود.  یپامسافرت،من و   نیکه ا  دونستیبهتر مو ندادم و خودش  جوابش

 

___________________ 
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 "ازین"

 برگه سبز رنگ.  ی گذاشتم و دفترچه ش و باز کردم و خودکارم و حرکت دادم رو  زش یم  یخونش و کنار رو  شیآزما ی  برگه 

  رسه یم  یکن  تیرعا گهید  کمی.رو مرزه ستهین دواال ی و چهل و رد کرده بود ول  ستیاومده. دو نییخداروشکر کلسترول خونت پا_

 خوبه.  یل یبه حد معمولش و خ

 هلش دادم.  ز،یم  یرو بستم و به سمت زنش رو  دفترچه 

احتمال  گه یکنه.اگه کلسترول خونش برگرده به حالت اولش،د تی رعا گمیمخونه فقط بازم  نیتشرف ببر ن یتون  یمرخصه. م_

 باال.   رهیدوباره م ی سکته قلب

 تخت نشسته بود تشکر کردن که در اتاق باز شد.   ی که رو ی و مرد ترچه رو برداشت و آروم خودش دف زن

 لوفر؟ یجانم ن_

 :جلو در درمونگاه کارت دارن. لوفرین

 برداشتم.  ز یم  یو خودکارم و از رو  مهر

 ه؟ یک_

 شده. د یکش  ماریبه سمت ب نگاهش

 . آشناس.هی ک یفهمی م رون یب ای:بلوفرین

   .امیباشه االن م_

 رفتم.   رونیب ماریتشکر هاش و دادم از اتاق ب جواب

 هنوز تموم نشده بود.  خی... حرف هاش با ش لشیبود به صحبت کردن با موبا ستاده یراهرو ا دا،وسط یل

 سمتم اومد و کنارم قدم برداشت.   د،بهیتا من و د 

 راحت باشه؟  الم یخ گهی:ددایل

 مکالمه اش بود انگار.   یآخرا

 نکنه. منتظر خبرم پس. :دستتون درد دایل
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 کردنش همراه شد با خروجمون از درمونگاه...  یخداحافظ

 .دمیرو د  یی آشنا نیو ماش  اطیدر ح ی انداختم به جلو یدر.نگاه  یجلو  یسکو  یرو  ستادمیا

 پارک شده بود.   ابونیطرف خ درست،اون 

تونه خرج حلما رو بده. انگار قول داده   یراحت تر مبود که اون آقا   نیه. کل حرف باباش هم احلما صحبت کرد  ی با بابا گهی:مدایل

 بفرستش دانشگاه. 

 و از دور گردنم در آوردم.   استتوسکوپ

  گمیروز م هی براش دارم.گفت فقط حلما رو  ییفکرا  هی گفت خودم  خیبا خودمون. که ش  ن ی:بهش گفتم اگه بحث خرجه که ادایل

 ازدواج نداشته باشه.   نیا ی رو  ی پافشار گهیکه د ده یقول م برگرده خونش بهتره. البته قبلش باباش  ف یمض نیاریب

 خب،آخرش؟_

 .  میصحبت کنه با باباش و بعد زنگ بزنه که حلما و ببر گه یبار د هی :آخرش هم قراره که دایل

 ا مهر و خودکار به دستش دادم. و همراه ب  یپزشک یگوش 

 کارم داره!  یدر ک  ی جلو نم یببر تو اتاق. من برم بب  ها رو لهیوس  ن ی. فقط اشهیحل م هیقض نیخوبه خداروشکر داره ا_

 رفتم.  نیی نگفت و پله ها رو پا یزیچ

 فرستاد. نییو پا شه یزدم که ش  نیماش  شهیدر،مکث کردم. ناچار،به سمتش رفتم و چند تقه به ش  جلو

 .نیبش ای:بمانینر

 برگردم.  د یکار دارم با_

 .نیبش ای:بمانینر

 کرده بود؟  لج

 کردم و کنارش آروم نشستم.  و باز   نیماش  در

 .تیعقل و جد  نیا ی کنه رو  دایدل راه خودش و بره و سلطه پ نیا  ن ینکردم. که مبادا ا نگاهش

 :سالم.مانینر
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 سالم._

 بهش. مان یدادن  نر ه یصدا داد از تک یصندل

 . یذاری...محل نمیزن ی. امضا میکن یم تیز ی. ویچرخون ی :درمونگاه رو ممانینر

 زد.  ی و آروم طعنه م نرم

 ؟ یگ یم  یواسه چ نارویا_

 تو؟  ی ...خوبیدفعه از کار نیگفتم و ا تیظاهر رات ییاز تغ ی:دفعه قبل مانینر

 ؟یینجایشده االن ا یچ  یبگ  شهیم_

 .یشی م ،سرد یشیم ی:جد مانینر

 فرمون.   یو آروم گذاشت رو  سرش 

 . کردمینگاهش و خوب حس م ینیسنگ 

 :منم که بد عادت! مانینر

 .د یو سرم چرخ کنترل نشد   گهید نگاهم

 . گوش یشد و باز یم ثی خب  یهنوزهم گاه چشماش 

 نکن...لطفا.  تیاذ_

 

 چشمام گرفتش.  ی بعد و جلو  هیاز کنسول برداشت و چند ثان لشیفرمون بلند کرد و موبا  یو از رو  سرش 

 ؟یشناس  ی مرد رو م نی:امانینر

 صورت مرد.  ی رو د یچرخ چشمام

 سمتش برگشتم.  پرسوال،به

 :بگو نه! مانینر
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 صفحه.  ی رو  ر ینگاه انداختم به تصو وباره د

 نه.  .بگوشیشناس  ی:نممانینر

 . اوردمشیم  اد یشناختمش. خوبم به  یم

 کنه؟ یم  کاریعکس دست تو چ نیا_

 . د یدراز شده اش و عقب کش دست

 . شیشناس  ی:پس ممانینر

 ازش ندارم.   یاالن خبر یبودمش ول  دهیقبال د ی پسرخاله بابامه. چندبار_

 برگردوند.  نیو به سمت پنجره ماش و سرش   د یخند 

 :مسخره اس! مانینر

 ه؟ یچ انشیجر_

 آب و برداشت.    ی عبور داد و بطر یدو صندل   ن یتنه اش و به سمت عقب برگردوند و دستش و از ب مین

  شهیمو دختر هم عاشقش   انیو م  رنیو م  ان یو م  رنیدختر.م  هی با  شهی دانشگاه آشنا م  یش،تو یپسر ده سال پ هی :فکر کن،مانینر

 بند و بساط ها...  نیو ا ره یگ یشکل م یو خواستگار

 و باز کرد و ادامه داد. ی بطر در

...عروس شگاهیآرا ی . تاالر پر از مهمون و همه اماده و شاد و خندون و عروس هم تورسهیم  یکه شب عروس  ن یتا ا گذرهی:ممانینر

  د یرقص ی و م زدن یداشتن م  ی الیخ ی ها هم که تو ب ...مهمونشهیسه ساعت معطل م شه یدوساعت معطل م  شهیساعت معطل م هی

 بهم.  خت یر ه یدر ثان ی کنسله. چ  یعروس  رسهیکه خبر م 

...پدر عروس که اصال  شتریعروس ب یسوختن... برادر و پسر عمو ها  ی سکوت م یهم تو سکوت...همه الل شده بودن و تو  اون

به بعد پشت سر تک دخترش حرف بزنن   نیکه قرار از ا نیا ،ازد ی بود نترس  ومدهیدوماد ن  نکهیو نداشت.از ا ستادن یا ییتوانا

ها   ث یحرف و جد  نی. اخرم اد یدخترش ترس  ی و دلش نشکنه؟...از دل شکسته  نوه .آخه کدوم دختره که  حرف مردم و بشد یترس 

  ی ن شاه دوماد کبود؟ سمانه...او ی شد. حاال اون دختر ک بشینس یماجرا عروس و افسرده کرد و پنج سال بعدم،خودکش   نیو ا

 شناسمش...ناصر! ی م ی که نشونت دادم و گفت  یعکس مرد  نیبود؟هم
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 . د یآب و سر کش  یکرد و بطر   یخنده ا تک

 . ومد ینفسم با زور باال م گه یسرم که د ی بود رو خته یر خی آب

صر و تو ذهنم و  من...حکم قتل نا  سبحان،هم ن،همیکنسله. هم محمد حس  یعروس  م ید یاون روز که فهم م یگرفت  شی:آتمانینر

نرفت   یهم نرفت. البته فکر کردم که کس ی . کسرهیسراغش نم ی و کس  نید ی. که عمو نذاشت. گفت به حرف سمانه گوش ممیزد

به شما. که آخرم سبحان،   دن یرفتن که رس  ش یرفته بودن. اونقدر هم پ  انهو سبحانه بعد از فوت سم  نیکه محمد حس  یدر صورت

 جلو رفتن.  نیتر از ا  شیو جا زد از ب د یطناز و د

 تونم.   ی جا بزنم و برگردم و نم د یاالن که با نیهم مثل

 و بست و به عقب انداختش. ی بطر در

 بپرسم.  برگردم. منم نتونستم با حال بد، سوال ازت  د یحالم بده با ی خواستم درموردش باهات صحبت کنم. گفت روز ی:دمانینر

 خب...االن..._

 افتاد.  قفل شده بود و به لکنت  زبونم

 ره؟ یقرار بود بگ  یمیتصم چه

 نشه!  رتیسرکارت.د ی برگرد د یبا ی :گفتمانینر

 . دمیکش رون یب نی مکث،سرم و برگردوندم و تن خشک شده ام و از  ماش  با

 نه؟  گه یبود د نیسوم هم شوک

 

________________ 

 

 "مانینر"

 تخت خواب نشستم.    یبرداشتم و رو  زیخ

 ه ترس وا داشته بود. طور من و ب نیل،ایزنگ موبا هی
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 هوا،موند و به سمتم برگشت.   ی تو اریمه دست

 داد.  ی م ایبه خورد مح یتوت فرنگ  داشت

 :چته؟! اریمه

 برداشتم و ابرو  هام باال رفتن.شماره عمو بود.   یعسل یو از رو   لیو موبا  برگشتم

 سالم._

 !ییسالم...مسافرت خوبه؟اونم تنها کیعل:عمو

 در امن و امان بود.  ی . انگار همه چدمی بَمش نفهم یاز صدا یچیه

 اومدم.   ایبا مه ستمیتنها ن_

 ...نه؟! یخونواده شد  ن یا ری:تو هم پاگعمو

 اما حسرت صداش! و

تو کوچه و   م یرفتی تو...راه م ن،همیو او...هم من،هم سمانه،هم محمدحس ن یاز ا دم یحرف شن ،چقدریعروس  انی:بعد از جرعمو

 .  مید ینش  ی پچ پچ پشت سرمون و م یصدا

  دمی. رس زننی نفر و تا حد مرگ م هی تر دارن  نییدوتا کوچه پا نیو محمد حس  مانیکه نر  ایو گفتن ب  دنیروز محکم به در کوب هی

 . شیزنیم ی و هنوز دار  یاون پسر و گرفت قه ی دول افتاده و تو هم حال کنار ج ی که ب نی حس دم،محمد یباال سرتون د

 . دمتید یبار م ه ی ی زد و ماه بت یتو که کال غ نیومد ی و م  نیرفتیتر از قبل م نیو سنگ مدت همه ساکت بودن. شما هم سر  اون

.فقط  دونمی.هنوزم نمیومد یتا باهام م  دمیکش  یدستت و محکم م د یو با ن یگرفت  شیجور آت نیبهتون گفت،که ا ی چ دونمینم

 . شیچندماه پ ی  هی قض ن یربط داره به ا دمیفهم

 تازه.  یهوا  یاستشمام ذره ا  یوجود نداره برا  ی بالکنکرد و لعنت فرستادم که چرا  سکوت

ا ناصر روز  که ب  ی که اومد روبه روم و گفت همون مرد دمیهم فهم یکه سبحان رفت دنبال ناصر خبر نداشتم و وقت   ی:موقععمو

  داش یناصر و پ خواستمی کم آوردم وسط راه. گفت من م ی البته فقط دوتا دخترش و!گفت ولکرده  اده یاومده بود و پ یخواستگار

تونم...زنگ زدم بگم،من از اون خانواده هنوز دل   ی نم گهید ی .گفت ولو شه  یی آبرو ی ب نیکه جبران ا ارم یبه سرش ب  ییکنم و بال
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و    کنهیروز نشست کنار ناصر و قول داد که ناصر،سمانه رو خوشبخت م ه ی ،یکه دلدارش شد   یندارم. پدر همون دختر یخوش 

 نشد. داش یپ گه یبعدش مثل ناصر، د

 بابا جان؟  ی ندار یخونواده...کار  نیخودت !اگه انتخابت اون دختر بود، ازم نخواه دلم و صاف کنم با ا یانتخاب پا 

 وار،نه گفتم و تماس و قطع کردم.   زمزمه 

 ! شونی...کالفه وار و پردمیو به گردنم کش دستم

 گذاشت. ایدهنش مح  یو تو  یاز توت فرنگ  ی کیکوچ  ار،تکهیمه

 بود! عمو _

 رو کنار زدم. چقدر گرم بود.  پتو

 :خب؟ ایمه

 مام حجت کرد.  بهش گفت. زنگ زد ات نیو محمد حس  یهمه چ_

 :بعد؟اریمه

 . رسما قطع ارتباط کرد.  گرفتیازش نم یسراغ چ یازدواجش دلخور بود و ه یبا سبحان،برا_

 طور.  نی!...که اازین ای ما  ای:پس زنگ زد بگه اریمه

 و پاک کرد.   ایمحدستمال دور دهن  با

 کار کنم!   یچ دونمینم_

 که درسته.   ی:هرکاراریمه

 ه؟ یکار درست از نظر تو چ_

  ی داشت یبه پات.تا گرفتار ختیر یچندسال هوات و داشت.تا پول خواست نیعموت تو ا دونمی...مگهی :انتخاب اونچه که دل ماریمه

  یکه وقت   ی و دار  ی. اونقدر دوسش داشتیداشتیم برمبازشون کرد. شده بود کوه برات که محکم قد  یکی ی کیخودش نشست 

  یاد،ولیخونواده کنار ب نیبه عموت که نتونه با ا دمیبرات مهمه...حق م  چقدر دنیفهم یها هم م  بهیغر ی تح یزد یحرف ازش م

  مونیزندگ یاداره   ی خودشون ول یکه حاال بخواد ازش بگذره؟...احترام همه سرجا زنه ینفر لَه لَه م  هی  ی آدم مگه چندبار دلش برا
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و انجام   کارنی ا ،حتمایشینم مون یو داره و پش  شارزش  ی کنینفر! اگه فکر م ه ی  یبرا هی به بق  یخودمون.سخته پشت کن یهم سرجا

 بده.

 و ها رو خودش خورد.    یاز توت فرهنگ  یکی

 ... ازین ی.مگه نگاهِ سبحان نکرد؟!ول کنهی:عمو هرچقدر روش و برگردونه آخر نگات ماریمه

___________________________ 

 

 "ازین"

 

شده. برو و فقط به درس و   ی. بابات راضزنهینم رش یز گه یبزنه د ی حرف ف یتو اون مض  یدم،هرکیطور که شن نی. اینترس _

 . ی. بهمون سر بزنمییکنکورت فکر کن.فقط ما هنوز تو همون روستا

 .د یو برداشت و به سمت چرخ یحلما،قاشق

بکشه؟...چند روز مهمونتون   رونیمخمصه ب  ن یقرار بود من و از ا  یببرم شما رو نه! ک ادیاز  ایدن  نی:هر کس و تو احلما

 .  نیکردم حق به گردنم دار تتون یبودم،اذ

 تا کم رنگ شه.  ختمی ر ظ یغل یچا ی و تو آبجوش 

 .  یکردی. کارا ما رو میشرمنده کن بود ی از مهمون ها_

 چشمش مکث کردم.  یسرش و با لبخند باال آورد و رو چرخوندم که  گذاشت. سرم و به سمتش  شیچا یو تو  قاشقش

 .  زنمیدارم پرسه م ی گرید  ییکه زمان درحال گذشتنه و من،جا نیخبر از ا یمدت نگاهش کرده بودم؟...ب نیبار در هم چند 

 و برداشتم. یچا وان یو چرخوندم و ل سرم

 چشم ها!  نیاز ا امان

 . نگات کردم  ی لیمدت خ ن یتو ا د یببخش_

 .  هی ا گهید  یجا ه ی  نجان،خودتی. اصال انگار فقط چشمات اشهی. آدم معذب نمسی:نه بابا،نگات بد نحلما
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 .د یفهم ی خوب نگاهم و م چه

 

 سفره نشستم که رو به روم نشست. ن،کناریزم ی رو

 شد.  داش یپ یدرگاه در ورود ی آن،تو هیدا،یل

 ! ی:تو که هنوز آماده نشد دایل

 بلند شدن.   یشد برا زیخ  م یسفره ن یلما،دستپاچه از رو ا گفت که حرو به حلم نیا

 .فقط چادرم و سرم کنم.یایقدر زود ب  نی:آخه قرار نبود احلما

 . نیبش نیبش_

 زانو موند. یرو  دستش

 . گهید نیبش_

 ادامه دادم.  دایل روبه 

 روستا. االن ساعت ده صبحه. بذار صبحونه اش و بخوره.  ن یقراره بر ازدهیساعت _

 بار محکم تر بست.   ن یو ا شی شست و بند کتوندر ن  یجلو

 برگشتم.   عی سر نی:کارواش خلوت بود.بخاطره همدایل

 جوابم و داد.  "جانم"و هم زدم و همزمان روشنا و صدا زدم که با   یچا ی تو شکر

 ؟ یصبحونه بخور ی ایب یخواینم_

 بهمون انداخت.  ینگاه می اتاق،ن یتو  از

 . امیم شه یتموم م  گه ید  قهی. چند دقکنمی:فعال دارم با محمد صحبت مروشنا

 گرده؟ ی:روشنا امروز برمدایل

 آره. _
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 نره.   ادتیفردا رو   شیهما ی:چه بد،همه قصد رفتن کردن. راستدایل

 رفتن ندارم.  ی حوصله _

 نجا؟ یا یش ی. خسته نمیکاریب  ی:ولدایل

 گرفتم و روانه دهنم کردم.  ی رینون و پن لقمه 

 .ی چرخم. تا برگرد یاهواز م نیهم باهات اومدم. تو برو،تو  د یشا_

 ؟ ی:گم نشدایل

 خوردم.  میچا از

 نه حواسم هست. _

_______ 

 ها،پرش کرده بود،سکوت کرده بود.  ن یکه ازدحام ماش  ش یکنار ابونیآروم بود.برخالف خ  کارون

 هره. و دل  یهمه دلواپس نیو سر درد بعدش،حاال تنم خاموش شده بود از ا یخواب  ی ب ه یمن،که بعد از  مثل

 اومده در وسطش. رون یب  کیکوچ  زهی کنارش و جز  یزار ها یپا انداختم و نگاهم و دوختم به اون دست رودخونه،به ن  ی رو پا

 .  نمیو بب د،کارون یغروب داشت. انگار قاعده امون شده بود که به وقت کشتن خورش  آسمون

 از نسکافه ام خوردم.    یو کم   دمیو شن ییپا یصدا

 معتدلش!  ی. خرداد بود و هوایقدم برداشت و نه اونقدر سرد که با سوزش سرماش بلزر  ابونیخ ی بود که نشه تواونقدر دَم  هوا،نه

 جا خوردن.   دنشینشست. سرم به سمتش کج شد و چشمام از د کنارم

 کم.   یاصله  ف نیکردن ا ادیز ینخوردم برا  تکون

 !نجایا ی ایگفت م قت ی:رفمانینر

 بود.  ی به ظاهر اتفاق داری د  نیا ی نجا،برایومدنم به اا ی برا  دایاون همه اصرار ل پس

 :شماره اش و همون روز که بهت از سمانه گفتم گرفتم.البته با زور! مانینر
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 و درست رفت تا پشت کمرم.  مکتیگاه ن   هیتک  ی لبه   یدراز شد رو  دستش

 وب حس کردم...تلخِ تلخ! و خ عطرش 

 برگردم تهران.  د ی:بامانینر

 "انگار همه قصد رفتن دارن".به ذهنم اومد.. دایل

 برگرده.   خواستیهم م مانینر

چشمام نا   یاز جلو شهیهم یبود که برا ی. خبر سمانه،کاف نمشینب گهی که نکنه د دم یحس هام و نابود کرده بودن که نترس  تموم

 بشه. د یپد 

  ی مشغله ذهن  یخوب بود ول دنتیروز د چند  نیموندگار شدم. ا ی برگردم ول ش یدفتر عقب مونده. قرار بود سه روز پ ی:کارامانینر

 کنم.   کاریچ د یبفهمم با ذاشتیمن نه. گذشته نم یها

 کس بهش نرسه.  چی که دست ه  ییجا ه ی.رفتیچند روز رفتن، م نیکه ا یی!...کاش پشت سر آدم هاگذشته

 .ی فرق دار  ی.. ولاومدم دنبال تو. د یسخت بود.مخصوصا که عمو زنگ زد و فهم کم یمسئله   نیومدن با ا:کنار امانینر

 شلوارش فرو کرد.  بیج ی .دستش و از پشت کمرم برداشت و تورفت نییصداش،پا

 بگم.  خوام ی م یچ ری:بگ مانینر

 شه.  نی...که بشکنه و پخش زمستین یا  شهیکه ش  نیبودم از ا یدستم خفه شد.راض ی وان،تویل

 و به سمت صورتش برگردوندم.  سرم

 هران. که برگردم ت  خوامیم ی :دلگرممانینر

 و حس نکردم.  یضربان

 :بفهم سوال نگفته ام و. مانینر

 .ستیمن حدس زدنم خوب ن_

 :بمون...مانینر

 خشکش زد.  دستم
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 کجا؟_

 به رو به رو بود.  نگاهش

 . کرد یو با زبونش تر کرد و مکث لبش

 . التماسش کردم حرف بزنه. اوردیآهسته آهسته باال م جونم

 :کنارِ من. مانینر

 بمونم؟_

 تم برگشت. به سم سرش 

 ! ؟یمونی:ممانینر

 

 من با من   ی حوا بمون

 ست یعشق تو آدم ن مگه

 

__________________ 

 بعد... چندماه

 

 ؟ یایم  ی:کمانینر

 بود،رفتم.  ستاده یرو به روش ا دایکه ل ی سمت مانکن به

 کرد.  یمردونه نگاه م  ی آب راهنیبه پ قیکرده بود و دق   زیو ر چشماش 

 کردم.  پیتا

 .زنگ نزنم؟بذار صدات و بشنوم.  کشهیرام و انجام بدم طول متا کا  یول  امیم_
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 لباس و باال آورد.  نیآست

 :قشنگه؟دایل

 ! نهیتونست به تنش خوب بش ی انداختم...چقدر م راهنیبه پ ی کل نگاه

 .وسط جلسه ام. ی:زنگ نزنمانینر

 د و سرم و باال آوردم. به پهلوم ز  دایکه ل"آخه االن؟اونم وسط جلسه؟اونم چت با من؟"سم یبراش بنو خواستم

 . ارهیو ب  نی:به فروشنده بگم همدایل

 آره آره! _

 بفرسته.   ی ا گهید امیسر برگردوندم فرصت شد تا پ نیهم

 :کالفه ام! مانینر

 ؟ یزی:بهش بگم چه سادایل

 حواس از من گرفت.   هی کلمه گفت و   هی

 بود!  کالفه

 ؟یچ_

 ! یجی:تو هم که گدایل

 با آدم!  کنهیچه کار م نیبب یدلتنگ ...دمتیماهه ند  ه یفرستاد: باز

 باره بگم.  هی و  ز یدادم و همه چ ی دل تنگم و کم کم داشتم وا م  گفت

 اومد. یبعد  امیگذشت که پ یا  هیثان

 . کنمیم یغلط  هیدارم   ز یم  ریانگار ز دنیتونم جوابت و بدم.فهم ی:نممانینر

 آخر.  امِینوشتن پ ی حرکت کردن برا بورد یک  ی دستم،تند تند رو یانگشتا

 رم یگ یحست و م ی شیدلتنگ که م_"
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 "رمی میکه دارم برات م  یدلتنگم

______________ 

  داشتمیبر م  د یکه با  ییو برگه ها  زیم  یکشو  یبودم تا سجاده تو  دهیکمد چ  یکه تو   ییها رو جمع کردم. از کتاب ها لهیوس  همه

 جعبه گذاشتم.  ی و تو

 زد.  ی آب بود و سر خوش م  یاز بچه ها کنار جو  یکیه دست ک  یابون  ین  یصداها یو پنجره و بستم به رو  برگشتم

خوندن   ی خودشون م ی ا،برایببندم. حاال اون ها فارغ از دن ل یقند  یکنار بخار  یاتاق،حت نیهم ینبود؟ کم مونده بود تو  سردشون

 . دنیرقص یو م 

 م. کرد نجا،رهایو داشت که تهران و به مقصد ا  یمن بودم که حالم،حالِ روز  شونیشاد وسط 

 چشمام.  ی چندماه از جلو نیگذشتن ا یبود برا  ی پلک کاف هی

 روستا سخت بود و باور ترک کردنش هم که سخت تر...  ن یا یماه تو  ک یو   ستیب ن یگذروندن ا  نیا اورب

 دوشم گذاشتم و جعبه رو بلند کردم.    یو رو  فمی فرستادم و ک رون یو ب  نفسم

 انداختم به اتاق... ینگاه

 گاه!ن ن یعنوان آخر به

________________ 

 دادم.   یام و به صندل هی غذا و بستم و کنار گذاشتم و مثل خودش،تک ی منو

 ! ریبود و دلگ  رهیخ نگاهش

 .ستی ن  دارید ن یآخر نیا اد یب ادمونیزدم تا هر دومون  لبخند 

 ؟ ی د یسفارش نم یزی:چدایل

 . دمیبعد سفارش م اد یمنتظرم تا حلما ب_

 .  رونیاز دانشگاه اومده ب زنگ زدم گفت که تازه شیعت پ... ربع ساکی:ظهرِ و ترافدایل

 تکون دادم که با مکث ادامه داد.  یسر
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 دادم.   لیو تحو  نگیپارک ی دایکل ی. به رحمانارم یب رون یب  نگیپارک ی و از تو  نی: امروز که رفتم ماش دایل 

  نیو بن بست هم  کیبار ی ماه! کوچه چند  نیا یتو  دایل  نیماش  یبرا  می که اجازه کرده بود ینگ یهمون پارک ،صاحبیرحمان

 دردسر ها رو هم داشت.  

که برسونه دست صاحب خونه. صاحب خونه هم که پوال رو فرستاد تو    دمیم ی بنگاه لیخونه رو هم تحو ی دایکل رم ی:امروز مدایل

 حسابت. 

 خونه!  هی کردم. شده بود،پول کرا  یحساب و خرج نم ی تو ختیر ی که بابا م  ییپوال همون

 نگشتم چرخوندم. دستم و دور ا  یتو  ی  حلقه 

 

 هم داشت. یکوچک و ته کوچه بن بست،هرچه قدر دردسر داشت خوش   ی  خونه

که جا   یکه به واسطه اب و گلدون زنده شده بود، ،تخت کوچک یوار،حوضید ی سبز شده بود رو یکه پارچه    یچکیشد،پ یم  مگه

  طنت یو ش  اهیآسمون س  یبه تماشا مینشست یدا،م یهل دار ل ی سرد زمستون به صرف چا یو شب ها  اطیح ی گوشه   میداده بود 

 ذهن پاک کرد؟!   یاون خونه و از تو  ی هامون تو یو خنده ها و حال خراب ی و شوخ  دایل یها

 حافظه ام.  یکرده بودن تو   تیخودشون تثب یخاطرات،قدم ها نیا

 اومدم تهران.  گه یچند ماه د د ی:شادایل

 و!  گریپس همد  م ینیب ی خوبه،م_

 انداختم. هنوز سه ساعت وقت داشتم که خودم و به فرودگاه برسونم.  می به ساعت مچ یهنگا

 .د یچ یبلند شدم،دستش دور گردنم پ م،تایشتاب زده، سر برگردوند  یقدم ها  یصدا با

 جانم!  از ی:آخ...آخ نحلما

 تر شد. عی .لبخندم وس و از دور گردنم باز کرد دستش

 ؟یخوب_

 ؟ یبر ی خوای:حاال واقعا محلما
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 تموم شده مجبورم برگردم.    نجایکارم ا_

 :احوال خانمِ پرستار؟دایل

 تو؟  ی:خوبحلما

 :قربونت. دایل

 عجله ادامه داد.  با

  یلیکه من خ ن یغذا سفارش بد  هی نینیش...حاال بازی:خب خداروشکر همه حالشون خوبه.هم حال من،حال حلما،حال ندایل

 گشنمه! 

________________ 

 

 "مانینر"

 گذاشتم.  نهیآ ی و جلو ز یم ی و رو  ل یو بستم.موبااتاق  در

 م؟یحرف بزن  ی ری زنگ نزنم تصو_

 قطع کنم برگردم سر کارم.  د ی :نه،اطرافم شلوغه،االنم باازین

 . یدوسال که از تهران رفت  شه ی!داره م؟یگردیبرم ی هنوزم مشخص نشده ک_

 .  زمیعز ی زنیر غر مروز!مونده تا دو سالش شه. چقد  هی سال و نه ماه و  ک ی: فعال شده ازین

 بستنش.   یشدم برا  نمیسر آست یدکمه    ریو درست کردم و درگ  راهنمیپ قه ی

چه طوره حالم و   یدون ینم نیاطره هم.بخمینیو بب  گریبار هم د ه ی یسال بعدش، ماه ک یروز بعد از عقد،نرفتم سر کار تا  ه یمن _

 ! یزنیغر م یگ یم

 خب! کار کنم   یکمه چ م ی:من مجبور بودم،مرخصازین

 لحن نرمش بود.  یبحث. معجزه   نیبر داشتم از ادامه دادن ا دست

 و از کنارم برداشتم و تنم کردم.   کتم
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 اهواز. امیسرم زده بود جلسه امروز و کنسل کنم ب شب،بهید_

 ؟ یومد ی:مازین

 رفتم.  رون یبرداشتم و از اتاق ب زیم  یو از رو   لیزدم و در آخر،موبا عطر

 .  کردمیکار و م  نیا یدونیم_

 . د یکش رون یب  لیموبا ی و از تو الد،سرش یم

 ؟ ی:آماده االدیم

 . میبر _

 و کنار گوشم گذاشتم.   لیتماس و قطع کردم و موبا ی بلندگو

 ! یومد ی:خوب شد نازین

 "چرا؟"یادا ی لبخندش و زبونم برا  یواحد و باز کردم و همزمان،نگاهم،خشکش زد برا  در

 "طور گولت زدمچ نیبب"باال انداخت با چشماش گفت ی ا شونه

.  د یچیگوشم پ ی تو  زش یر ی شد و خنده ا دهیکش  الدی. نگاهش به سمت مالدیگذاشت جلو که سر برگردوندم به سمت م قدم

نگاه و لبخندش،از   طنتیش  ن یا یتالف ی چمدون و گرفت. کنار رفتم که از کنارم رد شد و فقط تونستم برا  یبرگشت و دسته  

 حرص،زمزمه وار بگم:  ی رو

 زهرمار!_

 کرد.  ی سالم الد ی فرستاد و بعد به م نییپا ی لحظه ا ی فقط سرش و برا 

 .  زننی طور دارن زنگ م ن یشد احسان،بچه ها هم رید  یل یخ گهید  می :برالدیم

 کردم.  از یبه ن رو

 .ارم یم  یز یچ هی خودم  گردم یاستراحت کن. تا شام برم کم یبرو _

 .ریبگ  شتر یب ی گرفت  ی. هرچنجایا  انی:زهرا و پرهامم قراره بازین

 داشت جمع کنه که به ناچار، از در گذشتم. ی نگاهم و از دست دادم که چپ چپ نگاهش نکنم. لبخندش و سع کنترل 



 اد یهزاران فر 

349 
 

 باشه._

 

________________ 

 

 "ازین"

 و دهنش و پاک کرد.  د یکش رونیجعبه ب یو از تو   یدستمال زهرا

 .مانی:دستت درد نکنه نرزهرا

 .کنم،دادیخواهش م ه ی وابش و با سر بکشه ج آب و وان یکه ل نیاز ا مان،قبلینر

 :پرهام غذاش تمومه؟ زهرا

 دهن پرهام کردم.    یدستم و روانه   ی تو قاشق

 . گهیآره د_

 ؟ ی:چته عجله دارمانینر

 برم خونه.   گهی:دزهرا

 برگرده خونه اش. د یهم با ازی.نبرمیو با هم م از یو ن  سا،خودتیوا قه ی چند دق هی:مانینر

 گرده؟ یبرم از ی:مگه نزهرا

 :آره.مگه قرار بود بمونه؟مانینر

 . دادیجوابش رو م ی جد  مان،کهیچهره اش متعجب شد،برخالف نر  حالت

 ...نجای:آخه چمدونش ...ازهرا

 که!   یدونینرفت خونش..م نجای:از فرودگاه اومد امانینر

 . تونیسر خونه زندگ یبعد  ی :بابا شما که هفته زهرا
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 .سیمشخص ن  یز ی:هنوز چمانینر

 ن؟ یو عروس گرفت  ی لباس دوماد  نیو رفت ستی مشخص ن یز یوز چن:هزهرا

 . خشهی:منظورم از تارمانینر

 گفت: مانیرو به نر یداد و با لبخند   شیاش و به صندل هیتک

 و ببره.  اره یو ب ازیهر شب ن  د یبا یک یبعد اونوقت  زادی.طرف تو دوران عقد،چهارقلو مولی:ازهرا

 به نثار زهرا کرد.  ی شم غره او چ ستادنیاز حرکت ا  مان ینر یها دست

 م؟ ی کن،بکنیهرکار اونا م د ی.ماهم باکننیم خواد یدلشون م ی :مردم هرکارمانینر

 .د یباال انداخت و صندلش و عقب کش ی زهرا شونه ا 

 . نی:هرجور راحتزهرا

  مانیبه لپ نر رفتنش از آشپزخونه دستش و  رونیآشپزخونه صدا انداخت و قبل از ب  یها کیسرام  ی رو شیصندل دن یکش عقب

 گفت:   یو به شوخ د یکش

 من!  فِیوزارس ی:زهرا

 از اتاق ها رفت.   یکیو به سمت   د یبه زهرا انداخت که زهرا،خند  ینگاه ی بار عصب نیا

 ظرف با چنگال جدا کرد.  یگوشت تو   یا  تکه

 . فهمهی:خره!نممانینر

 ؟ یدار کارش یچ..عه._

 به پرهام،ادامه دادم.  رو

 ؟یشد  ریس _

 آوردم.  نییپا ی کنار  یصندل ی برد. بلند شدم و پرهام و از رو نییو آروم باال و پادهن پر،سرش   با

 من برم دست پرهام و بشورم و آماده شم.  _
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 رفتم.  رون ینگفت و از آشپزخونه ب  یزیچ

__________________ 

 

 اتاق بفرسته.  رونیپرهام و با حوله خشک کردم و اجازه دادم جسمش و به ب صورت

 . بردیخودش و داشت و دل م یو با نمک ی هنوز هم بامزگ یقبل الغر شده بود ول ی ماه هانسبت به   چقدر

 برداشتم و تنم کردم که در اتاق باز شد.  یچوب لباس  یو از رو   مانتوم

 .  دمیکش رون یمانتو ب  ریرم ادامه دادم و موهام و از زکا دم،به یقاب در د ی و که تو مانینر

 ت حرف بزنم. البته من و مامانم!برم با بابا خوام ی:فردا ممانینر

 فردا؟ _

 ؟ ی:چرا تعجب کرد مانینر

 صورتم حس کردم.   یام و رو  دهیباال پر ی حضور ابرو ها تازه

 بعد...  دمیآخه...تازه رس _

  و  ی گردیبر م ی اهواز و طرحت و که تموم کرد ی ریبود که تو بعد از عقد م نیرمون از اول ا. قراگهی د  میحرفا رو ندار نی:امانینر

 بود؟  ن یاز ا ری.غمونی سر خونه زندگ  م یریبعدشم م

 . د یکش رون یو ب   یو شلوار  شرتیکمد و باز کرد و ت  در

 بود.   نی.قرارمون و از اول همگفتیم راست

 سرم گذاشتم.   ی و رو شال

 . دمی. به بابا خبر مباشه_

 بهش. مید ی :البته قبلش ما خبر ممانینر

 در رفتم.   چمدونِ گوشه اتاق و گرفتم و به سمت دسته

 . ارمشیدر واحد،خودم م  ی:بذارش جلومانینر
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 . برمشیخودم م گهید_

 تر از قبل،صداش و بلند کرد.  یجد 

 !ااازی:گوش بده به حرفم!ن مانینر

 زد.  رونیتا از اتاق ب  ستادمیدر گذاشتم. و منتظر ا یخدا خواسته،چمدون و جلو  از

_________ 

 "مانینر"

 و پشت سرم بستم.    در

 باشم برات. یف گوش بده، بذار همسر خوبحر  قهیدق هی_

 بکشمش.  رونی دسته چمدون کردم تا ب  ریاش گرفت. خودم و درگ خنده

 . دنیخند  ینداشت برا ازیاز چهره ن  ی دست کم  صورتم

 ! ییآقا زننی از اون شوهر خوبا که صداشون م_

 ال آوردم. گونه ام،سرم و با ی رو یکه بوسه    دمیکش  رونیلبم و دسته و ب ی گرفتم رو خنده،جا

 و زمزمه کرد.  اومد  نییپاش پا یانگشتا یکه از رو  دم یگونه ام کش ی و رو دستم

 بودنت،بگردم.  یمدل  نی:من،دور همازین

 . میذ باهلل من الچشمان الرجبگه اعو د یبا نتی ب یآدم م_

 ره کردن که گفت: به گونه ام اشا ازیصورتم برداشتم و رو به ن یو از رو   دم،دستمیباز شدن در اتاق و که شن یصدا

 :پاکهِ پاکه. ازین

 و زهرا پالتوش تنش کرد.   د یکرد. پرهام به سمتم دو  یتک خنده ا و

 خب! ن یاونجا،بر نیسادی:چرا وازهرا
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___________________ 

 

 "ازین"

  ی سال،برا هی  ن یا یشدم که تو  یباز بشه و وارد خونه ا  شتریو هل دادم تا ب اهرنگیدر س  ی . آهند یچی کوچه پ ی در،تو  کیت یصدا

 .ذاشتمی م اطشیح ی بار پا تو ن یدوم

 خونه و باال رفتم.  یجلو  یسنگ  یکنار باغچه گذشتم و سه پله   از

 .کرد،به سمتم اومد  ی سرش مرتب م یکه چادر و رو   یه بودم که مهتاب،درحالخونه شدم. در و نبست  وارد

 زم؟ یعز ی:خوبمهتاب

 سالم._

 خونه و به سمتم گرفت.  ی ها د یعوض کرد و کل ی هاش و با کفش چرم  کفش

کنم و   د یبرم تا سر کوچه خر کم ی!من نجایا  ان یو مادرش قراره ب  مانیبهم زنگ زده که نر اسریکه  سی ن شتریب  قهی:چند دقمهتاب

 .  امیب

 و از دستش گرفتم.  د یکل

 مان و امانه! ا نجای.وگرنه ایترس   یتو دستت. در و پشت سر خودت قفل کن. البته اگه م   ریو بگ  د یکل نی:امهتاب

 !ستیبود،که ن  نجایداد.کاش مامان ا  ی من نم ی مادر و برا ی .اما بوبود.خوش اخالق بود  مهربون

 و تمام.   داد یتماس نشونم م  هی نبود و تنها بودنش و با  یداشتم که کنارم باشه ول   ازیا بهش نروز ه نیا چقدر

خونه    ی از مبل ها گذاشتم. نگاهم و تو ی کی یدسته   ی و رو  زد و از کنارم گذشت.پالتوم و از تنم در آوردم ی کمرنگ  لبخند 

 ترش کنم.   زیتر و تم ی چرخوندم. وقت بود،کم

___________ 

 دستم گرفتم و کتش و از تنش در آورد و به دستم داد.  ی بابا و محکم تو فیک

 ؟ یاومد  ی:کبابا
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 گرنش نشست و از کنارم گذشت.  یخسته بود و حال ندار!دستش رو صورتش

 ت اتاق رفت و من هم پشت سرش!سم به

 . شهیم  یا قه ی دق ستیب_

 :مهتاب کجاس؟بابا

 . گردهیبر م ده یداره انجام م  د یخر کمی  رهیگفته م_

 ان؟ یم ی:کبابا

 تخت خواب نشست. ی اتاق و باز کرد و رو در

 شه.  داشونیپ گه یساعت د هی فکر کنم _

 شده بود؟!  داش یدفعه پ ک یچرا  دونمیاضطراب، نم نی. ادستم عرق کرد   یتو  ف یک  ی  دسته

 و ماساژ داد.  شیشونیپ

 ان؟ یب خوانیم  یچ ی که برا  یدونیم_

 سر تکون دادن آروم!  ه یشد  جوابم

 تخت و باز کرد.  ی رو لحاف

 ! ه؟یخب،نظرت چ_

بشه مثل طناز که اولش گفت عاشقم   تی نکنه زندگ دم یترس  ی ازدواج،چون م ن یا یکنم برا  یر ی:خواستم همون اول سخت گبابا

و    یسادیفالگوش وا  واری پشت د م نیو طاقت نداشتم بب ی کار و انجام ندادم.دردونه بود  نیا ی م و تهش گفت اشتباه کردم ولعاشق

 . لرزهن نیاز ا شتری که ب  یدستات و محکم گرفت

 انداخته بود.  شه یوجودم ر  یکه از روز قبلش تو   یشی. از تشوزدیحرف م یروز خواستگار از

 اعتماد کردم.  مانینکرد و آبرو نبرد،به نر  یکه سبحان،کار  ن ی. بخاطره اهی فتال ن،ترسمیاز ا ی:جدابابا

 .د یتخت خواب دراز کش ی رو

 . دمی. سه شبه نخوابمیبرق باش  ی اوقات تا سه،چهار صبح دور کارا یگاه م یشده.مجبور نی:کار سنگ بابا
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 و بهم پشت کرد.   د یخودش کش ی و رو  لحاف

 که زبونم تکون نخورد. "داقلح یکرد یلباس هات و عوض م"بگم  خواستم

 کن.   دارمی. بکنمیساعت استراحت م می:نبابا

 آروم گفتم و در و بستم. یدر گذاشتم و باشه ا نییو پا فش یک

 ! یاضطراب لعنت نیدست برداره ا کاش 

 

__________________ 

 

 اطراف... یبود به سبد گل کنار دستم و گوشم به صدا ریخ نگاهم

  یحال و روزِ خواستگار ه یکلمه اشون،حال و روزم، شب  هی از درک  غ یدر  ی و واضح ول دم،کامل یشن یم  اطراف و ی و صداها جمالت

 بود. 

 اوضاع خودم و اطرافم بود...گنگ و نامفهوم.  ن یهم قایمبل نشسته بودم و دق   نیهم یرو  قا یدق

 بده. نمیتسک  یتونست کم ی گل ها فقط م ن ی. نگاه کردن به ادمیکش  یبه برگ گل یدست

خبر از   ی گل ها کرده بود و آورده بود ب نیو سبد و پر از ا شه یو رز خوب تر مزنبق  دنیحالِ من با د  دونستیخوب بود که م چه

 .گذره یدر درونم م  یکه چ نیا

 به پام،سرم و بلند کردم.  ییپا ی خوردن ضربه  با

 جانم؟_

 .د یو به سمتم کش  مان،خودش ینر

 کجاس.  س ی:جانم؟!دوساعته حواست معلوم نمانینر

 فرستادم.  رون یو ب  نفسم

 جام. نیهم_
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 که بحث تموم شد؟  ی:االن مثال متوجه شد مانینر

 بود.  نییو بابا،سرش پا  مانیکرد به مادر نر یتعارف م  ینیری. مهتاب،داشت ش د یگرد شدن و سرم به سمت جمع چرخ چشمام

سرجاش بود و  "ازدواج مثل ازدواج سبحان و طناز شه  ن یا خوادینم"که بابا گفت   ییبرگردوندم.حواسم تا اونجا شیقبل یو جا سرم

 بعدش...

 کن.  ت یتو هم فقط اذ_

 کنم؟  کاری:تو حواست پرته،من چ مانینر

 قبول کرد؟ _

 :تو فکر کن قبول نکنه! مانینر

 .دمیکش ی آسودگ یاز رو  ینفس

 شمال! می سپرم که بر یم   الدی:آخر هفته به ممانینر

 دستم در هم گره خوردن.  یانگشتا

 خودمون!  یعن یخونه خودم... ارم یو از تو خونه ات جمع کن ب  یخوا یکه م یی ها لهی:فقط قبل از رفتن،اون وس نماینر

 صورتش...  ی تکون دادم و بعد نگاهم موند رو یسر

 رفت؟ ی م شیداشت خوب پ ز یهمه چ کردمیم باور

___________________ 

توالت برداشتم. انتظار تماس    زیم  یو از رو  لیزنگ ،موبا یصدا . بادمی دست مرطوبم کش  یو به کِرِم آغشته کردم و رو  انگشتم

 .اتمیحدس  ی افتاد رو یا،خطیاسم پر دنیو داشتم که با د مانینر

 جانم؟_

 ؟ یریاز من نگ  ی حال ه یتهران   یمعرفت؟اومد   یب ی:خوبایپر

 و نگه دارم.  لیشت هام،موباکردم با همون سر انگ   ینداشتم. سع ی از چرب شدن پشت گوش  یاز کرم چرب بود و حس خوب دستم

 ؟ یمگه تهران_
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 من کجاس؟ قیرف نیا یبگ  د ی:تهران هم نباشم نباایپر

 بود.  شتریمن ب  ی ها یاو،از احوال پرس  یتعداد تماس ها یمعرفت.وقت   یداشت بگه ب حق

 ؟ییحاال کجا_

 .  یبرگشت :تهرانم،خونه.آمارت و از روشنا گرفتم که چند روزه از اهوازایپر

 دستم پخش کردم.  ی بار کامل رو نیشونه و سرم. کرم رو ا نیحبس شد ب  لیکردم و موبا  و کج گردنم 

 تو هم طرحت تموم شد؟ _

 واسه آزمون تخصص. خونم یهست.دارم م ی دو هفته ا ه ی:آره.ایپر

 آزمون خوندن. ی االنش هم وقت کم بود برا نی. همرفتمیدوباره سراغ کتاب ها م د یشد،من هم با یتموم م هی قض نیا

 کرد.  ی م م یهم عاص فکرش 

 . نمتیقرار بذار بب _

 . یکه دوست داشت ی :امروز عصر،ساعت پنج...هر کافه اایپر

 ! عیچه سر_

 از کار ماس.   یی:به هر حال سرعت،جزایپر

 لبم نشوند. یرو  ی ش،لبخند یشوخ

 .  فرستمی.آدرس کافه رو هم برات مامیخب...م یلیخ_

 پس!  نمتیب ی:مایپر

 

________________ 
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که    ییگفت،از آدم ها ی از اهواز...م گفتمیمن م ی کیو  زدی ی از روزها گفتیاو م ی کی. می زدیو فقط حرف م  میو کنار گذاشت عتسا

که    یچقدر چاق شده درحال کرد یکه به خورد شکمش داده بود و حس م یی ها یبود،از گردش هاش،خوراک  دهیسال د هی  نیا ی تو

 . کردمیحس م  یشدنش و به خوب فی خودم ضع

شده بودم که چرا از   موتیکه حلما،درست کرده بود. چقدر پش  یسرخ شده ا ی ماه یکه دلم لَک زد برا   یمن،وقت هیشب حساسشا

 طعمش موندگار تر بشه در ذهنم.همون غذا رو درست کنه تا    گهیبار د ی حلما نخواستم برا

 و گرفت.  شیساعت مچ  یعقربه ها ا،ردیپر

 . می:چقدر حرف زدایپر

 حه نقش بست. چه به موقع اومده بود. صف یرو  یامیپ

 هم حرفامون تموم شد. یهم اومد. خوب موقع  مانینر_

 نشده بود.  ی. هنوز کامل خالد یقهوه و به سمت خودش کش فنجون 

 :درسته که سرده! ایپر

 بلند شد. یبرخورد فنجون با نعلبک یو صدا د یو کامل سر کش  قهوه

 قراره پول بدم جاش. ی:ولایپر

 شد. زی خ میبرداشت و ن ز یم ی و از رو فش یک

 شه.  داش یکه عمادم االنه که پ میپاشو بر_

____________ 

 شد.   ادهیپ نیاز ماش  مانیکه نر م یاومد  رون یدر کافه ب از

 جناب! داری:مشتاق دایپر

 . میو داشت دنتونیذوق د  شتری:ما بمانینر

 . میرسوند  یو خونه م  ازیسر راه ن گه یدنبالم،د  ادی. عماد قراره که بنیو اومد  نید ی:چرا زحمت کشایپر

 شامل حال ما شده. ادی:دستتون درد نکنه. لطف شما زمانینر
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 . زدیم  شخند یلبم پاک کرد برعکس خوش که ن  یکالمش،لبخند و از رو  ی  طعنه

 ! نای:شما هنوز دلخورایپر

 داد.  ی چشماش اجازه م ی .قصد انکار و داشت،اگه خنده د ی باال پر مان ینر یابرو  ی تا کی

 گفتم؟  ی زی:من چمانینر

.  ستمین مون یمن پش گمی. بازم منینزن نیخوای که م ی زی درمورد اون چ  یکه حرف نیا ی برا ه یزبونتون،کاف ش ین نیا ی :نه،ولایپر

 !مانی.مخصوصا شما آقا نر نی ایکرده که به خودتون ب یکار  هی سه ماه  ن یچون حداقل ا

 شه.  دتریداشتم که نکنه گفت و گوش شد   ،واهمهیول  دمیفهم ی تش متفاو ی بود و از لحن ب تیاهم  یبحث ها ب   نیا ایپر یبرا

 همرامونه.   شهی:خب منم گفتم که لطف شما هممانینر

 .نیبابت ازدواجتون.خوشبخت بش  گم یم ک ی:به هر حال تبرایپر

 براتون.   می:ممنون. انشاهلل نوبت تو و آقا عماد که جبران کن مانینر

 رقص؟  ؟بای:با چایپر

 رقص،با شاباش با کادو با کمک... ؟بایهر چ:حاال با مانینر

 . د یدستش گرفت و گونه ام و بوس   یتوبه سمتم برگشت دستم  ایپر

 .  دمی:خوشحال شدم دایپر

 تموم کردنش.  ی تالش کرد برا ع یبحث و سر نیمن چقدر خوش حال تر بودم که ا و

 .مینی ب ی!انشاهلل بازم م زمیمنم عز_

 فرستادم.  نیکمرم داد و به سمت ماش به  یکیفاصله گرفتم که هل کوچ ازش 

 :مزاحم نشم. ایپر

 ه؟ ی حرفا چ نیقربونت،ا_

 حرف ها باز ناراحت نشده.  نیزد که ته دلم و قرص کرد که از ا  یلبخند 
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 :شمال هم خوش بگذره. ایپر

 روشن شد. نیتکون دادم که ماش  ایپر ی تا بسته شه. دستم و برا  دمینشستم و در به سمت خودم کش مانینر کنار

 باهاش؟  یکنی کل کل م ش ینیب ی چرا هر وقت م_

 تفاوت بود.  یو او ب   خوردمیماجرا رو م نیاحرص  من

 . دونهیدوستانه اس. خودشم م  هی شوخ هی:مانینر

 .  وفتهیب ی اتفاق بدتر ه یهر آن انتظار دارم که _

 .زمیعز  یدار  ی خودی:انتظار بمانینر

 اد؟ یتو،ازش بدت م_

 ازش. ی منتفرش  کردم یم  یارک  ه ی ومد ی:من اگه بدم ممانینر

 و چرخوندن.   نیدستش،فرمون ماش  یها انگشت

 نداشتم. ی کار شک ن یدر انجام ا شیی مگه؟در توانا  گمینگام نکن. دروغ م رهیخ نطوری:امانینر

 ؟ یکار دار  یی:حاال بگو،جامانینر

 نه!_

 .گهی د  یجا ه ی م یری:پس ممانینر

 

________________ 

 

 .د یکش رون یب  لیاز تو موباو   ن،سرمیماش  ی ناگهان ترمز

 مان؟ ینر یکنیم کاریچ_

 خانواده آشنا! ه ی  یچند متر یدر فاصله م،درستیخلوت بود یبهشت زهرا وسط 
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 :عمو!مانینر

 .مانیدرهمم،از هم باز شد و پلک هام از هم فاصله گرفتن...دسرت مثل نر ی  چهره

 نداشت پس.  نجا،خبر یاومدنشون به ا از

 ؟ یبرگرد  یخوایم_

 باشه.  شیدوم ن یو راهم و کج کردم که ا ن دمشوی:چند دفعه مگه تا حاال دنماینر

 ؟ یر یپس چرا جلو نم_

 شد و سرگردون!  مستاصل

 .بار باز برم جلو و اون برگرده  نی ترسم ا  ی...مدونمی:نممانینر

به خودش و عموش ربط   ی زیچ ی تونستم برا ی . نمرهیو خودش بگ  مشینزدم. گذاشتم اونقدر با خودش کلنجار بره تا تصم یحرف

 بدم.   یداشت راه حل 

 نیمحمد حس نیو رو به جلو حرکت داد و کنار ماش  نی،ماش یو با مکث ستاد یعقب رفت و دوباره ا  ه،اول ی بعد از چند ثان نیماش 

 پارک کرد. 

 جلو رفتن. یبار مصمم شده بود برا نیو نداشت. ا ی حالت قبل گه یو باز کرد. د کمربندش 

 و هم قدمش شدم.   دمیو جلوتر کش  میشدم. روسر  اده یپ نیسرش از ماش  پشت

  یو به سمتمون برگردوند. نگاه،فقط نگاه عمو بود که داشت دستپاچه ام م  ن،سرشونیبرخورد پاشنه کفشمون به زم یصدا

 بود و بُرنده!  ز یکرد...ت

  یاشک ها یحان رفت،خم شد و رو سب لچر یو  مان،سمتی. نرستادمیفاصله گرفتم و چند قدم جلو رفتم و ا مانیاراده از نر یب

 بعد،قد راست کرد.  یبود که مدت  شهیهم ی ها ی گفت،حتما همون احوالپرس  ی چ دمی.لبش آروم تکون خورد. نفهمد یسبحان و بوس 

 عمو،اون طرف مزار نشست.  یرو به رو به منظور سالم تکون داد و  یکه گذشت فقط سر  نیکنار محمد حس از

 نارِ من! جا بود،ک نیعمو هنوز هم نگاه

 کرده باشم. یتکون دادم تا سالم  ی سر فقط 
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 گرفت از آدم...  ی شد. آروم بود و نفس م ینم  رمیدستگ  یزیچشماش چ از

____________________ 

 "مانینر"

 چشمام به عقب حرکت کرد.  ی فش هاش از جلوبه سنگ قبر زدم. هنوز،حمد و نخوندم،که ک  ی و چند بار دستم

سر   یوقت  ی زدن ول  یوقت دست بلند نکرد برا چیعمو،ه گفتیاوضاع و داشت.م نیدواج کرده بود،همسبحان از ی ل،وقتیاون اوا_

االن خوب   ی حرفاش و!ول دمیفهمی. نمیخوریازش م یلیس  نه،هزارتایباهات سر و سنگ  یکنه،وقتینگات نم ی گردونه،وقتیبرم

 . کنمیدرکشون م

 . بلند شدم.ستادیاز حرکت ا پاهاش 

طور قدم جلو بذارم و همه برام   نیتونم ا یکوهه که م  ه یگاهم  ه یتک  گردمیم ،حس یگردوند یسر بر نم ی قت،ویکرد ینگام م یوقت_

موم بود که سر پام کرد که  ع یحرف ها  ی و واژه واژه ها ن یچه موفقه!خبر نداشتن،هزار بار افتادم زم نیکف و سوت بزنن که بب

  یوقت   ؟گفتیکار و کرد نیا ،چراییپشت عمو نقدریبهش گفتم تو که امثل من بود.  قای باعث شد دوباره برم جلو.سبحان هم دق

 !د یزورم نرس  ی ...خواستم،ولیبخور  یل یس  د یزورت نرسه به دلت،با

 به من بود.  م یکردم. نگاهش مستق مکث

شده که دارم،که زورم   یچ ن ی. ببی!راه درست رو بر ؟یکن کاریکجا،چ  یدون ی!چون مییبچه عاقله تو  یگفتیخودت م یحاج_

 . کنمیزدن ها رو تحمل م ن یو دارم ا د ینرس 

 ...نگاهش!نگاهش

 سبحان و پشت سر عمو حرکت داد.  لچرین،ویچرخوند و آروم رفت. محمدحس سر

 زانو هام،نشستم کنار مزار سمانه!  ی شد. رو د یپد از نظرم نا  نشون یدنبالشون رفت تا ماش  چشمام،اونقدر

 سنگ زدم.  یبار رو  چند 

 ر بهم گره خورده! و چطو امون یزندگ نیبب_

 انداخت و چشمش به سنگ دوخته شد. ن یینشست. سرش و پا م یبه رو از،روین

 ؟یمونی:پشازین
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 ...اون هم از وجود تو؟ من؟

کنن...همونطور که سبحان و درک کردن و برگشتن   خوام،درکم ینبودم. فقط م یراض نقدر یا یمی تصم ه یوقت از  چیتاحاال ه_

 !نی...همششیپ

 

___________________ 

 

 قرار داد.  نیصندوق ماش  ی باره بلند کرد و تو ه یو  چمدون

 م؟ یفردا صبح بر شهیحاال چرا شب؟نم_

 آروم باشم. ذاشتیقرمز و خمارش،نم یچشما

صبح   میکنی استراحت م ه ی م یریگرفت که!امشب م  لمیکه لنگ ظهر که رفت ف  شهیه و عصر...نمصبح خوب ی لمبردایف ی:برامانینر

 . گهیرامون ددور کا  می ریهم م

 ! یخسته ا  یلیخ_

 زد و لحنش،نرم تر شد.   یمحکم پلک

 . شمی:نه اونقدرا که نفهمم جلوم چه خبره!تازه،قهوه هم خوردم سرحال تر ممانینر

 شونه ام،من و به عقب برگردوند.  ی رو یدست نشستن

 زم؟ یشده عز یزی:چمهتاب

 .ستین  یزینه!چ_

 نگرفته.  تا خوابتون  ن یحرکت کن عتر ی:پس بهتره سرمهتاب

 . ستادیا یشونه اش درست کرد و کنار یاومد. پالتوش و رو  رونیمهتاب،بابا از در ب ی پشت شونه  از

 کردم و به سمت بابا رفتم.  یمهتاب خداحافظ از

 و قشنگ تر!.  ی شیخانم تر م ی به روز دار دم،روز ید  ی م ومدم ی. به خودم م نمی:نشد که قد بزرگ شونت و بببابا
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 رفتم.  دستم گ  یو تو  دستش

 .د ی:ببخشبابا

 و همزمان، گفتم:  دمیو بوس  سرم

 . یهوام و داشت ومد یم ش یپ یطی که اگه شرا نیگذشت بابا. ممنون از ا_

 ماسک نذاشتم.   یفشار داد و لبخندش و ب  یدستش بود و کم  ونی و م دستم

 .اسری:با اجازتون آقا مانینر

 و از بابا دور شدم.  دمیو درست از پشت سر شن صداش 

____________________ 

 

 "مانینر"

 .نیهم و خوب داشته باش  ی و هوا نی:انشاهلل کنار هم خوشبخت ش بابا

 و فشار داد.   ،دستمیاومدم و با لبخند کم جون رونیآغوشش ب از

 .  دمیکش  رونی رو زمزمه وار گفتم و لبم و تر کردم و دستم و ب "انشاهلل"

 رفت. ینم  ن یکه سوال داشت،از ب یکشش  یرو ی،نی از گذشتن کم شه ول دن یبه پر لیتما نیا د یقدم عقب گذاشتم تا شا هی

 قدم برگشته رو جلو رفتم.  ه یبرگشتن که صاف شد.  یتنه ام رفت برا  مین

 . رمیمن م نیجمله بگ  هیپرسم!فقط تو   ی سوال...م هی_

 افتاد،پر از شک بودم و دلهره.  نییباال اومده ام پا دست

 :بگو.بابا

 نشنوه.  ازیم تا نتر اورد  نییو پا صدام

 کار و کرد؟  نیناصر،چرا ا_
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  ینگن که ناصر،درست روز عروس  یزی به ناصر چ  کننیم ی . بچه ها سعشهیم داش یاز کجا پ سیمعلوم ن هویش،یمی:عشق قد بابا

بگم  نداشتم  ل،رو یفام ینشد...جلو داش یپ  گهیو جمع کنن و بعدم گم و گور شد و د ی داد که بگو عروس  ام یو فقط بهم پ فهمه یم

 ! نیگفتم.هم ی ول نیبر نیپاش 

 عاشق نبود پس. _

 تکون داد.  ی و به عالمت منف سرش 

 رحم؟چرا!  یب  یول_

 . د یبه سمتم چرخ ازیو مهتاب کنار هم مشغول صحبت بودن که سر ن ازی.ندمیچرخ

 زم؟ یعز می:برازین

 سرم.  ی انداخت تو ی ناصر،درد م هی شرف یب

 و دور زدم.  نیماش 

 .میبر_

 

__________________ 

 

 "ازین"

 . کردمیو سوختن چشمام و تحمل م  دمید  یآسمون و م  یاهیو خوابونده بودم و از اطراف و جاده،فقط س  نیماش  یصندل

 .  رونینگاه به ب هی و   لشینگاه انداخت به صفحه موبا هیمان،ینر

 ؟ یکنیم ی کار دار ی حواست به جلو باشه. چ_

 .  نمشیب  یاالن نم ی کجاس. پشت سرمون بودن ول من یبب الد یم  نیزنگ بزنم به ا خوامی،میچی:همانینر

 . کنمیم  دایو خودم شماره اش و پ  لیبده موبا_

 و دستم داد. ل ی،موبایمعطل  یب
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 . دهیجواب م ن یبب ری:تو تماس ها،اسمش هست.همون و بگ مانینر

 از جواب.  غ یکردم. زنگ زدم،اما در  دایاش و پ شماره

 .دهیجواب نم_

 برگردوندم. مانیو به نر  لیو موبا ستیتماس حاصل به گفت و گو ن نیتم تا مطمئن شم اشماره اش و گرف گه یبار د هی

 نشسته پشت رُل.  لمبرداریف ی از بچه ها ی کینداره.  ی.اون که غمدهی:حتما گرفته خوابمانینر

 کنسول قرار داد.    یو تو  لیموبا

 ؟ یخوابی:نممانینر

 نه!_

 .خواب ببره رو به  ،اویکیبخوابم و سکوت و تار دمیترس  یم

 حرف بزن.  شتری:پس بمانینر

 بگم؟  یچ گهیو گفتم...د  دونستم یم یهرچ_

 کن نخوابم.  ی کار ه ی.دونمی:نممانینر

 داد.    یدامه ما ش یثابت به رانندگ  یکه جا بخوره و کمتر حواسش به خواب باشه ول نیا ال یپهلوش فرو کردم. به خ ی و تو انگشتم

 :عه!مانینر

خط انداختن. مطمئن بودن اونقدر بدش    ششیته ر  یبلند شده بودن و رو  ی از کردم. ناخن هام کمو به سمت صورتش در دستم

 .واکنش نشون بده  ع یکه سر  ومد یم

 طور خوبه؟  نیا_

 خورد.  ی د یتکون شد  سرش 

 :نکن.مانینر

 بودن کار ادامه دادم.  ی . به عمد دنیام باال رفتن و چشمام خند  گونه 
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 . گهی:نکن دمانینر

 . د یآورد و پشت دستم و بوس  نییکرد که دستم و گرفت و آروم پا دایپادامه  اونقدر

 حواسم و پرت نکنه.  تونهیکه م  هی زیچ ن یسکوتت بهتر نی. همی کن  یو نه کار ی بزن یحرف  خوادی:دورت بگردم. نه ممانینر

 که کنارمه و دارمش...   نیبار حظ کردم از ا نیهزارم ی آورد و برا نییو پا دستم

 اب. بخو ری:بگ مانینر

 تونم.   ی نم یول  اد یخوابم م_

 تر کردم و دستش و محکم تر گرفتم.  ادیز یآهنگ و کم یصدا

 راحت تر بتونه حواست و جمع کنه.   نیفکر کنم ا_

_________________ 

 و اسمم که زمزمه شد،چشمم و باز کردم.  نیماش  ستادنیا

 .  کیبلند موز  یودم و صداکرده ب ی نبودم و کل راه رو با باز و بسته کردن پلک هام ط  خواب

 .دم یکش  رونیب نیبه گردنم دادم و تن خسته ام و از ماش  یو تاب  چیو باز کرد.پ کمربندش 

 راه رفتن نداشتم. یچهار صبح بود و نا ی ها کینزد ساعت

 .ستاد یا نیشد و پشت ماش  الیو  اط یح ،واردیا  گهید نیماش 

 کردن که آروم جوابشون و دادم.  یسالم  شدن. اده یپ نیاز ماش  الدی زن به همراه دو مرد و م هی

 .  د یکش رونیخودش و از صندوق عقب ب مان،چمدونینر

چمدون ها رو   زنمیحرف م الد یسمت چپ،برو استراحت کن من با م ی. طبقه باال،اتاق اول دمیو م  یورود ی دای:االن بهت کلمانینر

 . امیو م  ارمیم

 و به دستم داد.   ید ین،کلیماش  یگذاشت و دوباره برگشت و از تو   نیزم یو رو  چمدون

 

_________________ 



 اد یهزاران فر 

368 
 

 

 . دمیدستم گرفتم و باال کش  یدامن و تو  یحال،گوشه ها نیدستم جا گرفته بودن و با ا ی هام تو کفش

 آب!  یپام و سپردم به سرد  یانگشت ها د در

 صورتم نشوند.   یرو  مان،خندهیبلند اعتراض نر یصدا

فوقش عروس بتونه    دنهیدو ن یا ی. تو رنیبگ  د یرو واسه اونا گرفتن واسه ما که نبا لمایف نی!...اه؟یهند  لم ی:مسخره. مگه فمانینر

 .کنمی هم نم ی جا و کار نیهم مونمیکه م  نیکارتون ا  نیا یمن تو   هی. کل همکارنیش  الیخی اجراش کنه. من و ب ییتنها

 پوشوندنش با خاک.   یرا پام بود ب ر یصدف ز ی.هر چند که تموم دقتم رو دمیقدم هاش و به سمتم شن یصدا

 تو رو خدا. گه یم ی چ ین یب ی:ممانینر

 . دمیرهاش کردم و به سمتش چرخ نیزم  یدامن ندادم و رو  ی به بلند  یتیاهم

 و باال آوردم. اخم کرده بود.  سرم

 .د یچیگوشم پ ی زن عکاس تو یصدا

 کنن.  ی همکار نی:عروس خانم،شما حداقل بهشون بگ خانم

 دلم و سرکوب کنه.   یتو  ی بون صدقه هاتونست قر  یعبوسش،نم ی  چهره

 . ومد یاز حد به چهره اش م ادیباره حالتشون و بهم بزنم.ز ه یموهاش و   یببرم ال خواست،دستیم دلم 

 برنداشتم و آروم گفتم: مرخشیاز ن چشم

 خب،دوست نداره. _

 شلوارش فرو رفت.   ب یج یو دست آزادش تو  د ی به دور، دستش چرخ دستم

 . گهید کنم یم ی ارم باهاتون همکارهم د شینطوری:هممانینر

 . کردیم  میکه خانم،داشت لنزش و تنظ  ی نیبازوش گذاشتم...درست رو به دورب یو رو  سرم

 در هوا پخش شد.   هیثان  یعکس گرفتنش،تو  یصدا
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 خانم.  ازی.مثل ننی:حداقل لبخند بزنخانم

 .  دمی و شن مانیبازدم محکم نر  یگفت و صدا  مانیو به نر نیا

 م. :خسته شد مانینر

 نبود. آروم بود و مظلوم.  ی جد  گریبار د نیا صداش 

 تحمل کن.  گه ید کمی_

 هم.  ی روبه رو م یاشاره کرد برگرد عکاس 

 موند و در آخر لب باز کرد.   ره ی خ یلحظه ا د نگاهش،چن

 کنه؟ ینم تتی کالهه رو سرت اذ  هی:مانینر

 !تور،بان! زم،توربانیآخر...عز ی نگرفت اد یو   نیتو ا_

 . یگ ی که تو م ی زی:همون چمانینر

 خوبه.   ی لینه خ_

 سخته.   طشیشرا کمیبا من   ی.زندگد ی:ببخشمانینر

 لباس و گرفته بودم.  ن یکه ا ی بود از روز ش یعذر خواه نیدوم نیا

 اش زدم.  نه یگل و آهسته به س   دسته

 !فدا سرت خب.د یچقدر ببخش_

 . ادیدر ب یعی ده،عکستون طببخن ایلبخند بزنه   شتر یخانم ب ازیبگو ن یزی چ هی  مانی:حداقل،آقا نرخانم

 به من گفت:  رو

 اد؟ یبگم خوشت ب ی:چمانینر

 .  د یخند  یبود به چند ساعته قبل!م برگشته 

 .دونمینم_
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 زد.  د یشد که دست به تهد  ی کم عصب عکاس،کم

 ... کی...کنمیهم گرفتم همون و براتون چاپ م ی. هر عکسشمرمی:تا سه مخانم

 بود...دو اش متفکر شده  افه ی. قد ینخند  گهید لبش

  د یچیگوشم پ ی تو  شیآورد درست کنار گوشم. عکاس سه رو نگفته بود هنوز که صدا  نییکرد سرش و پا  رییرنگ نگاهش تغ 

 "دوست دارم!جانِ من!"گفتنِ یبرا

 

_________________ 

 

بودن و قصد تموم شدن    یربردا لم یدوانده بود و هنوز،بچه ها به دور ف  شهیشده بود و سوز سرما،به مغز و استخونم ر کیتار هوا

 ها رو نداشتن. لم یعکس ها و ف نیا

و   مانیبودن و نر لشونیو وسا ن یکه دور  دورب ی زن و مرد ن یگرفتم و به عقب برگشتم. چشمام دود زدن ب  ایدر  یاز رو چشم

  ه ی  یهم به بهونه تکه سنگ بزرگ رها کرده بود. اون  ن یهم یشد که از کنارم رفته بود و من و رو ی م ی ا قه ی . ده ددمیند 

 نشد. داش یپ گه یو د یاستکان چا

 بلند شدم. ومدنش، یشونه ام درست کردم و خسته از ن ی رو بافت

 هوا خوردم به تنه اش!  ی عقب برگشتم و ب به

 :عه!مانینر

 دستش و باال گرفت و عقب رفتم.   یتو ی ها وانیل

 حواسم نبود.  _

 س و ازم گرفت.  نسکافه،حوا یا و به سمتم گرفت. بو ه وان یاز ل یکی

 .د ی طول کش کم یتا نسکافه درست کردم  ال ی:رفتم تو ومانینر

 .  یستی بچه ها ن ن یب دمیبرگشتم د _

 .  الیتموم کرده بودن. مجبور شدم برگردم و یی:چامانینر
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 و قطع کرد.   الد،حرفمون یم یصدا

 تموم شه بره.  میری عکساتونم بگ  ن یا نیای:بالدیم

 شه؟ یخردفعه مطمئن باشم آ نی:امانینر

 تمومه.  گهید قه ی :آره،پنج دقالدیم

 تمومه.   گه ید  قهیپنج دق  گه ی:چهار ساعته داره ممانینر

 آروم گفت که خودم بشنوم و به غرهاش باز بخندم.   اونقدر

 ود. رومون پر از سنگ ب  یدستش گرفت و آروم به دنبال خودش کشوند. جلو ی و تو دستم

 . ینخور  زی ل نجای:حواست باشه امانینر

 شوم و آروم گفت:  کترش ینزد شتگذا

 . رهیو پاهات برن رو هوا.آبرومون م  ی وفتی:بمانینر

 . د یبازو اش کردم که خند  یحواله   یمشت

 اومده بود.  یک  میبفهم گذاشتیاطراف نم ی اهیو س  نیچرخوند. نور ماش  یا  گهیسرمون و همزمان به سمت د ینیماش  یصدا

 نشم.  مانینر ی و سوژه خنده   وفتمیگذاشتم تا ن یتکه سنگ   یرو  مانینر ی جا پا یپا رو  اطیام و به راهم دادم و با احت توجه 

 ار؟ی:مهمانینر

 بهت داشت و شوک!  لحنش،

 اومده بود.   ار یاز هم فاصله گرفتن. مه شتر یچرخوندم که پلک هام ب نیو به سمت ماش  سرم

 کنه؟ یم کاریچ نجایا اریمه_

 .ی:حتما اومده واسه تالف مانینر

 دستم، آزاد شد. ی و حس کردن و گوشه دامنم و از تو  نیرطوبت زم  !...پامیتالف

 ؟ یواسه چ ی تالف_
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االن اومده   کنمیم  یشعورا رفتم دنبالش. گفت تالف  ی مثل ب قای من دق ی ول  چوند یراه برگشت همه رو پ ش،توی:شبه عروس مانینر

 .  یریواسه انتقام گ

 و ازم گرفت.  ی عکاس قدم بعد  یتر شم که صدا ک یقدم به سمتمون اومد. خواستم نزد چند 

 .  ادیب میگ ی م مانی. بعد به اقا نرمیریعکاستون و بگ  نیخانم شما بمون_

 . دمیکش رونیب مان یدست نر  یو از تو  دستم

 ! اریمه شی:من برم پمانینر

با خنده   دستش و  اریو بغل کردن و در آخر،مه  گریتکون دادم و از سرما خودم و بغل کردم. نگاهم به دنبالش رفت. همد  یسر

 بلند کرد و با لبخند جوابش و دادم.  

 صدام زد و رو برگردوندم.  اریعکاس و بشنوم. مه د یبودم تا دستور جد  ستاده یجا ا ه یدر هول و وال بودن و مات  همه

 !زای:ناریمه

 صدام و باال بردم.  ی نبود که داد بزنم. فقط کم ادیامون اونقدر ز فاصله

 بله!_

 گرفت. دستش و باال    یتو ی کادو

 :مبارکتون باشه.  اریمه

 . میبه زحمت نبود یممنونم.راض_

 .  گمیم ی چ دونمیم  دمیساعت خر ش یعروس  ی.چون خودم برا د ینبود دوتا ساعت خر ادی:زحمتش زمانینر

 . رمیخنده ام و بگ  یش کرد و نتونستم جلو نگاه ار،بد یمه

 به هر حال دستتون درد نکنه.  _

 . کنمی:خواهش ماریمه

 ؟ یوردایرو ن ایمح_

 . رونیب اوردمش ی. هوا سرده ننهیآوردمش.تو ماش  ایلع  شی:چرا. رفتم از پاریمه
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 نشد،نخواستن. تهش شد طالق!  یقشنگ تر بود ول ا یگلوم خفه کنم. بودنش،با لع یام و تو  "آه"کردم  یسع

 از طرف ما ببوسش. _

 :حتما.اریمه

سراغ صندل هام و نرفته بودم.   گریم گرم کرد. از عصر تا حاال،دزده ام و آروم آرو خ ی یکه درست کرده بودن،پاها یآتش  ی گرما 

 راه رفتن باهاشون و بزنم.   د یبود که ق یکه پام بودن،کاف  یهمون چند ساعت

 انگار قصد اومدن و عکس گرفتن نداشت و حواسش تماما به نظم دادن به اوضاع گروهش بود.   عکاس 

 ! ایانداختم که گرم صحبت بودن و برگشتم رو به در مانیو نر  اریبه مه ینگاه می از نسکافه ام خوردم و ن  یکم

 خوند: ی که م  یزن  یخواننده   ی صدا یآتش افتادن در البه ال ی سوختن چوب ها یصدا

 سر شوق و شورم  کیامشب "

 "دورم  ییعالم گو نیاز ا 

 دن،یبه رس  اقِیاق،اشتیشوق،اشت

 گرداب،   نیگذشتن از ا  به

 بودنش نداشتم.به خوش  ید یکه ام  ی سرانجام به

 زد و شد عشق. شهی رفته رفته ر  ه یکه   د،یحس پر ترد هی دوستانه و  ی شوخ به

 و برداشتم و همراهش،زمزمه کردم:  ی کیتکه چوب بار ن یزم ی شدم و از رو خم

 که رسم به فلک...  رمیپرگ یشاد از 

 خاک نوشتم:  یو رو  

 

 هوس نان نرسد   یگرچه سخت است به فکر "

 "نرسد! انیق به پاکه با عش ستین  یا قصه 
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 "تمت"

 سومِ آبان نود و هشت خِ یتار به

  

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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