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 میبسم اهلل الرحمن الرح

  ،یراستاری باشد و توسط اُِمگا نوشته، و یعاشقانه م ی انجمن رمان ها  یرمان اختصاص نیا ➢
 شده است.  هیو ته یطراح

اثر بدون اطالع  ن یاز ا کیالکترون ریو غ کی الکترون ی محتوا دی و تول یبردار یکپ هرگونه ➢
  دیتول ی صرفا اجازه استفاده از محتوا داری دارد. شخص خر  یقانون  گردیشرعا حرام و پ  سندهینو

 خرد و حق انتشار آن را ندارد. یشده را م

 

 : مقدمه

 را دوست دارم ینقاش

 کشم یرا درون گلدان م هاگل 

 کشمیرا در نمکدان م  نمک

 کشمی م ایدر ی را در ژرفا یماه

 کشم ی را در حوض م آب

 کشم ی را در شب م ماه

 کشمی را در دست سارا م عروسک

 کشمی پر م یرا پشت در، با دست پدر

 کشم یتو م ی را بر چهره  خنده

 کشمی تو م ی نهیرا در س عشق



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 کشم یرا در دست تو م دستم

 ... یرا دوست دارم ول ینقاش من

 که... یتا روز کشمیرا هم با عشق م  درد

 پر بکشم!  آرامآرام

 

 رمان: متن

بنفش. ده روز و هشت ساعت   ی نفره  کی تخت  ی با ترانه رو دی باری از سروصورتم م یکالفگ باز
گذشته بود و من    یتابستان التیاز شروع تعط  هیو سه ثان  ستی و دو، ب ستی ب ک،ی و   ستیو ب

را گاز بزنم و با   یواریبود ساعت د کی نداشتم و نزد یوحسابدرست  حیتفر کی هنوز 
 کنم.  زیرا تم میهادندان  شی هاعقربه

درس   ندیاغفال شد و رفت بش شی وقت پ یلیداشتم که او هم خ یوحسابدرست  قیرف کی
 یو معتاد خرخوان ندکنینابابش از راه به درش م ی هاآخرش دوست   دانستمی بخواند. م

  التیاگر تعط د یشده بودند شا  شهی تر از همکم  زیم ی رو ی هانه یگرم گز ی هوا  نی. در اشودیم
دم دستم بود که  یبود. نه مامان ترش ی ب شیخودمان بود صفا زنورو د یهمان ع ای یبهار

 شده بود.  بخاریب امی... زندگ یزیچ  یچت باز قیمف قیو نه رف اورمیحرصش را درب

  ی هاپشتالک  ی برا قدرن ی و ا  شدندی م یزودتر سپر لیتعط ی بابابزرگ زنده بود روزها کهی وقت 
  ی روز زندگ  نی با آخر  شمیماه پ یاض ی. روز امتحان رکردندینم یدرازبدبخت باغ بابابزرگ زبان 

  نبعد امتحا  ی . روزهاهیگر   ریبار بعد از دادن امتحانم زدم ز نیاول ی شد و برا  یبابابزرگ قاط
مهم باشد ده   می برا کهن یبدون ا دادم ی را م می هادانه امتحانو دانه کردمی م هیمن گر  یاضیر
راحت مهم نبودند و مغزم از    الیآن موقع با خ یمهم نبود ول  وقتچ یپانزده. ه  ای  رمیگیم

 . شدی نمرات بدم سوزن سوزن نم
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و سردرد خانه خلوت   یکشان و مهماندارو گل  یو زار  هیروز گر ی او خرده   یامروز پس از س 
قدر غلت  شده بود. آن   دهی چیپ می تخت دور پاها ی رو ی که از سکوتش مالفه یشده بود جور

شدم،    نستاگرامیرا برداشتم و وارد ا امی مالفه جرئت نداشت جم بخورد. گوش گریزده بودم که د
که   یزیچ نی سخره بود! اولهم خسته شده بودم. م  م یفالوئرها  ی و کامنت ها  نجایاز ا  گرید

 ی ! خودم را آماده امیاتیادب  ی دخترعمو دایبود. ش دای ش دی چشمم به آن خورد، پست جد
 کردم و پستش را خواندم:  یات یهرگونه طوفان ادب

 افق ی »در آستانه  

 را ی لیبخوان داستان ل 

 دلداده را  دای بنگر ش 

 کن رافرهاد کوه  ی نوا ی بسرا 

 ... «شومی م نت یر یآنگاه ش 

درون بوفه را لرزاند.   ی هاتر جام طرف ام مثل خمپاره پرتاب شد و تا پنجاه متر آن خنده  ی صدا 
 : دی و بگو  دیای فرد عاقل نبود ب  کی

کنه؟! بدبخت شه تا آخر عمرش دعا کنه   یخودش م نی ر یتو رو ش ادیم عقلن یر یآخه کدوم ش-
 !نهینبرو  اتینی قبر و اون خال کنار ب کی  ی زودتر بره تو

سر رفته اورست را فتح کرده. تنها  کی که انگار  جورک ی   دینازیبه خودش م شهیهم 
حرف زدنش. اه... تازه داشت   یبود با مدل فارس  یدستاوردش، لرزاندن آرامگاه جناب فردوس 

”سپاس ”. اعصاب   گفتی ” م ی”مرس ی جاشده است به   لیالتحصفارغ  کهیاز وقت  آمد،ی م ادمی
 . انداختیم قلل به ق سازی را با چا

. نشانه دادندیکرده م خی شکر مانده و   یب ی قهوه  ی بودند که مزه  یتلخ  ی روزها، روزها نیا 
را  ی اچاره یدارد مخ کدام ب  دانستیکه خدا م ییدای با ش امی شدن ذهن ر یدرگ  نیاش هم هم

 .خوردیم
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  کهی مان وقتخانه ی فا ی طور که آمده بودند و به سرعت وان هما شدند،یروزها زود تمام م نیا
 است.  هیدر ثان یو سرعتش دو حلزون و نصف ی ابالکن نشسته ی تو

بخش بودند و  آرام  ی هاقرص  ری فکرها تأث ی ام پرت کردم. همهمثاًل مطالعه ز یم ی را رو امی گوش 
 ! گفت؟ی بد م اشیو باوقار از زبان مادر نی بس! وگرنه کدام دخترخانم خوشگل، مت

درست بعد از رفتن بابابزرگ   آمد،ی وکور هم نمسوِت سوت  ی صدا یخانه کور بود و حت ی همه 
  قاً یعمو حسن دق دانستمینم یاش بودم، افسرده بودم ولقبر گرفته بود. وابسته سنگ  ی باغ بو

و با خودم   زدمی قهقهه م د،یپاشیشکر به عقلم م  گونهن یکرده بود که ا ز یتجو م یبرا  ییچه دارو
 !امیزخم روان ی شده بود نمک رو گریهم که د  ییبودم. تنها ریدرگ 

سال به   ایدن ک ی بعد  خواستندیاش مبود، عمو احسان و خانواده  گرید ی مراسم چهلم هفته  
.  میشناختی مثاًل ما هم بابابزرگ را م ندیبرگردند و در مراسم چهلم شرکت کنند و بگو  رانیا

بودمشان؟   دهی... خوب... اصاًل ندآمدی م ادمیکه  یبار نیبودمشان، آخر  دهی وقت بود ند یلیخ
صاف در   خواستی. دلم مآوردمی شان را به خاطر مچهره  هالم ی ها و فعکس  ی رو ازفقط 
 : میزنم و بگو شان زل بچهره 

 ی با پسرعمو  یداستان احساس کی  یواقع  یبه معن ا یملودرام  ک ی ی من حوصله  - 
 ندارم. امده یدفرنگ 

و آن ور رمان خوانده بودم که کاًل مخم تاب   ورن یرا درو کرده بودم و از ا  نترنت یقدر اآن  
 امنده یشوهر آ   فتدیب مای اتفاق مهم در زندگ  ک یکه بعد از   یهر آدم کردمیبرداشته بود و فکر م 

از   ،ییگرفته بود. نه از تنها اط ی آن سر ح ی است و خالص! دلم هم مثل چاه فاضالب خانه
 ی هاآدم ی خنده  ی از سروصدا رندیها سرسام بگآدم شه ی. کاش همشیپ  ی تلخ روزها یلوغش

 دور و برشان! 

  یبودند ول دهی شکر به عقلم پاش خواست، ی را کنار زدم، دلم مرور خاطرات م یسلطنت ی هاپرده  
. داروها و کوفت و  شدیسرش م شتر یدل از همه ب نی دلم که دل همان ”آوا ” بود. آخر هم هم

به خاطر عقب ماندن دانشمندان   د ی . با رندی قلب انسان را بگ ی بلد نبودند جلو گری د ی زهرمارها
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بتوانند احساسات   ییا یمیش ی که داروها دیترس دی با ی. از روزکردمیکر محوزه خدا را ش نیدر ا
 کهن یگفت که فاجعه اتفاق افتاده است. تصور ا توانی م گری دهند آن روز د رییآدم را هم تغ 

  کی فرق    گریترسناک بود. دارو که د  یلیخ یبش یعاشق نق یتق ی جابعد مثاًل به یدارو بخور
 کرد. یم  کونیزد سرنوشتت را کن ف  ی. مشدی نقطه را سرش نم ونقطه و د

 اط یحتماً در ح د،یدانشگاه بود و سع دهی کردم، خانه ساکت بود، سع یدراز اتاقم را ط ی هاپله 
 من!  ی ها بود تا ننه باباآن  ی خانه شتریب نجایرفته بود بازار. ا دی خانم هم نبود، شا  نیبود. نازن

. پوزخند هم داشت، تنها بودن  زنندی به حالم پوزخند م اط ینون حمج ی دهایب کردمی حس م 
هم مشخص بود.   دهای ب فیتر بود! تکلاز من خوشبخت  ده ی سع دی . شاکردیم اموانهی داشت د

 پژمرده!  یو کم  یمشک ی. آن هم حال رزکردندیمثل من را درک نم یدرخت بودند و حال گل

  یتر بود ولخودمان کوچک  ی رساندم. از خانه صاحبیب ی بود، خودم را به خانه یراه طوالن 
 بابابزرگ تنها، بزرگ هم بود. ی بود. برا باتریز یتر بود ولفرسوده  شی داشت. نما یترش یب ی صفا

که کوچک   ییکه بابابزرگ باسخاوت به من داده بود، روزها  یوارد اتاق خودم شدم، همان اتاق 
رفته بودم.  وار یام به شکم دخورده بودم و با سر خجسته  زیام شکست! لخ... چانهبودم و... آ

  ادیحواسم پرت بود و تازه امروز ز  یوچل نبودم فقط کمقدر هم خل بخت؟! نه من نداشتم! آن 
  یروزمرگ  ی فاجعه   نیگشت و از ا  یزودتر از دانشگاه برم دهیحال نداشتم. کاش سع وحس 

 . دادی نجاتم م

پس از   یکیرا  می مانتو ی هاخاک گرفته انداختم و دکمه  ی هامبل  ی را رو امی مشک یورشال ت  
قدر غلت بزنم تا  آن   توانستمیتختم بزرگ بود و م  دم،یتخت دراز کش ی باز کردم. رو   یگرید

  یو کم زیسفت، ت زیچک یسراغ نداشتم.   یگرید یکی غلتک شوم. جز غلتک شدن جهش ژنت
 فرو رفت.  می درون پهلو  شعوریب

بود و دفترچه خاطراتم،   زیاش را ورق زدم. خطم ربود. چند برگه امی می خاطرات قد ی دفترچه  
.  ساختمی م بندهیداستان مصور فر  کیو  کردمی م یخاطرات بود. خاطراتم را نقاش یدفتر نقاش
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ها سرک  رون برگه پدربزرگ افتاد که از د ی خواستم دفترچه را ببندم که چشمم به خط شکسته 
 نوشته بود.  میدرست وسط دفترم برا  د،یکشیم

  ی که تنها شد یمنه روز یآخر زندگ   ی روزها روزها نی دونم که ا  یباباجان، دختر کوچکم، م-
 ی دردونه یسی نوی م ییهاباغ بزرگ، نترس چون من هوا تو دارم. چه داستان  نیا  ی دخترکم تو

من  کهی وقت ادی م یروز ک،یتار ی الها یو  نیا  ی تو یینترس از تنها زکمی! عزیی های من! چه نقاش
شه فقط اون روز من    یشه و چراغ هاش خاموش نم  یباغ روشن م نیا ی چهارگوشه  ستم،ین
 مونند. یو همه م دی ش  ی. همه دور هم جمع مستمین نجایا

 من. ی سنده ی دختر نقاش و نو به

 تو. باباجان

آشفته وارد   یباحال و روز  دهی. در اتاق باز شد و سعزمی بر نداشتم که یاشک یبغض کردم ول 
 اتاق شد.

 ! ی تلف شد ی جا افتاد هیتو؟!... فکر کردم باز  ییکجا-

 اش کج شده بود.بود و مقنعه یخاک اشی اسورمه  ی مانتو 

 ! ؟ی دعوا کرد-

 انداخت و گفت:  ن ی زم ی اش را از سرش کند و رومقنعه 

 ! ی . عجله داشتم، فکر کردم مرددها یب ن ینه بابا، چند بار رفتم تو حلق ا-

  ی دفترچه را از رو ده یپرت کردم. سع ی انازک کردم و دفترچه را به گوشه  شی برا  یپشت چشم 
 چانه اش زد و نگاهش کرد. ری برداشت و دست ز نیزم

 ! ه؟یچ ن یا-
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  نیدر ا یزی چ ایده بود دفترچه  کر یکه زندگ  یسال ی او خرده   ستیامکان داشت که در ب 
 باشد؟  دهی ند هاه یما

 ست؟ یمشخص ن-

  ی هابه برگ  یشده بودند دستخشک  یشمعدان ی هاشد. گلدان  رهیخ ی اورقش زد و به برگه  
 شده بودند.  می تیانگار با رفتن بابابزرگ   دمیخشکشان کش

 بکارم.  گهیگل د  هی یبنداز ادمی-

 ! ه؟یات چبرنامه -

 ها؟ گل   ی برا-

 بابابزرگت.  تی وص ی نه بابا برا-

 کردم که گفت:  زی ام را ر دهیو کش  یطوس ی ها چشم

که دارن خاک   ییخانواده رو دورهم جمع کنه و خونه ها ی خواد همه  یمشخصه پدربزرگت م-
 ! ی بدبخت شد گم،ی م کی خورن رو آباد... تبر یم

 ! یبافیکه از خودت نم ییزهایچه چ-

 لب گفت:  ریخودش را باد زد و ز 

 کنه.  ر یها روح و روانش رو آش و الش کرده... خدا بخقرص  ن یا-

داشتم، هنوز دو ماه نشده بود که  یزیت ی هاگوش   دم،یشن یول دمیشنی م دیمثاًل نبا 
که آنجاها   کردمی که هرگز فکر نم دمیشنی صدا م ییجاها  کی داده بودم، از  شانیوشوشست 

 هم صدا دارد!

اصاًل من   ؟یکنی رو م بتمیغ یبا شمعدون یدار شنومیمن نم یکنی لب؟! فکر م ر یز  یگیم یچ-
 ! دی نیمن توطئه بچ هیعل دی قصد دار  یدونستم تو شمعدون یاز همون اول م
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 بروم.   شیبود که فعال شده بود فدا  یام هم چند صباح ییچرت و پرت گو آپشن

پدربزرگت به   ی دینفهم یعنیها! ها نخور! کاًل َخرِت کرده از اون قرص  گهید کنمی خواهش م-
 اشاره کرده. اشنامهت ی از وص یبخش

 تخت نشستم و گفتم:  ی کنارش رو 

  یم یکی د یهست... خوب اگه بود با  ی انامهت ینگفته وص یممکنه؟! آخه تا حاال کس یعنی-
 ! گهی دونست د

  لیحداقل وک  ای در حضور همه  د یرو با نامهت ی ! وصیزنی م شیش ی رسماً دار گهیتو د -
 . ادیم گهی بخونن، عمو احسان تو هم که چند روز د التونیفام

مزخرف نکن که  ی های شوخ ن یکمه! با من از ا  یل یحرفت درست باشه خ کهن یاحتمال ا-
 اندازه.  یبه تق تق م ال یهم مغزم رو مثل پف اشی شوخ

.  یریات رو بگکارنامه یزنگ زد و گفت بر  ی ساعد  ،یتفکر کن... راس یهر جور دوست دار -
 گرفتم!   می رو ده و ن امیاضی انگار من ر کهیبود!... زن یهم عصب یلیخ

  ی ا گهی! هر کس دیخوب نیبه ا ی ام نه او. نمره گرفته  میکه من ده ون اوردمیخودم ن ی به رو 
 .اورد ی فرسا ده بسخت و طاقت  ی با چهار ساعت مطالعه توانستی جز من بود نم

  رمی. من مدیمن تو عصر حجر مونده ها... کم مونده بگن ننه باباتون رو بفرست رستانیدب - 
 هم رفت. شتریدلم واشه ب نجایاومدم ا ؟ی ا یخونه خودمون، نم

 ی هارا با انگشت  شیهااز برگ  یک ی را برداشت.  یو گلدان شمعدان دیاش کشبه مقنعه  یدست 
 پودر کرد. اشده یکش

 کنه بس که ساکته!  یآدم خوف م نجایا م،یبر -

  ری رکبی دانشگاه ام وتری کامپ یسه مهندس ترمده یسع  م،ی خودمان رفت ی به سمت خانه دهی با سع 
سختم، مثل حل کردن مسائل   یلیخ ی البته در کارها کردیبود. او در کارها به من کمک م
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در سرا داشت.  یکارها سر ی در همه آمدی بود خوشم م یدردبخور. آدم بهیاضیو ر  کی زیف
و  یوراج ی هم برا  یمحکم ی هیکردن حرص بود. چهارپا  یغر زدن و خال ی برا یخوب ی نهیگنج

مدرک   که دانست ی نم امرزیخداب یول زندی حرف م یلی او خ گفتی کردن. بابابزرگ م بتیغ
 من پاس کرده.  شی ام و چندترم، پرا من امضا کرده  دهیسع

  ی از آن صداها شی. صدا دمی نودوهفت درجه چرخ زد،ی که نامم را صدا م ی بلند ی با صدا 
  ایام  دهیخواهرش را دز کردی . فکر مزدی طلبکار بود، نه که طلبکار باشد، مثل طلبکارها حرف م

 ام؟ را خط انداخته   نش یبدتر از آن ماش

! دراز است،  ستمین ادبی دندان بود، من بخالل هیشد. شب اده یرا پارک کرد و پ نیماش دیسع
که  یبود با سر نوران یدندان. خاللدهدی الغر است، مو ندارد و سرش مثل نورافکن، نور م

در شعاع   یداشت و حاضر بود با تبر دو نصف شود ول  زیعز  شتریرا از جانش ب دشی جد نیماش
 نباشد. یزیجسم ت نشیماش یلومتریک  کی

 پشتش را درهم کرد.کم  ی به ما انداخت و ابروها ینگاه

 ! د؟یکجا بود-

  ؟ی مامان من  ؟ یمن ی تو بابا قاً یکاشان. دق نیو رفت حمام ف د یخجالت کش نی قزو ی سنگ پا 
را با   م یهاحرف  ی همه  ؟ یجوشیمن م  یزندگ  گیکه در د یهست یاصاًل ک  ؟ یمن ی برادر نداشته

 اخم خالصه کردم و گفتم:  کی

 پاها سالم رسوندن. سنگ  می گردیبرم  ن یاز قزو م یدار- 

 گفت:   دهی رو به سع 

 ؟ ی تو کجا بود-

  نی ا دی خصوص اگر سعبه  آمد یشدن بدش م میجنیگره خوردند، از س   دهی سع  یکمان ی ابروها 
از   یو بعض ی گشاد به پارت ی اسرمه  ی با مانتوانسان  کهن یاحتمال ا دانستمی. نمکردیکار را م
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آن ور    نیبه جشن هالو  دهیسع ی هابرود چه قدر است؟ رفتن با لباس  یبرسرمثاًل خاک ی جاها
 ! شد؟یمتوجه نم دی سع یعنی را به همراه داشت؛  یسکته قلب سکیر های آب

 . میبر  ایباشم؟! دانشگاه بودم. ب یخواستی کجا م-

دوست داشت نامم را صدا بزند، چه قدر بدم   ینداشت ول  یاز اول هم با من کار دیسع 
 ! آمدیم

 !« یعالم ی فته ی»خودش 

  یحدود س  دی . برادرش سعکردندیم  یزندگ  ال یکوچک آن سر و  ی در خانه دهیسع ی خانواده  
من  ی خانواده  ی کم شدن داشت. خدا را شکر که راننده  رقابلی غ ی رو لومتریک  یسال سن و س

را سست   یهست ی هاه یباشد پا یاو بخواهد ارباب باالسر کس  کهن یبود وگرنه... فکر کردن به ا
  یبه کار من نداشت ول یکار ییالبته بنده خدا  آمدیاز وجودش خوشم نم  یلیخ . کالً کردیم

بود و   نینازن کی خانم،  نی. نازنختیریعجله دارم م که ی کرمش را با سرعت کمش آن هم وقت
  رفتی چون مامان تا ساعت دو ظهر مطب بود و دوباره شش م دادیخانه را انجام م ی کارها

است و   یدکتر خوب گفتند یبه آن صورت م می هم باهم نداشت یکیلع. سالممارستانیتا ده ب
حتماً بهتر   شی هاض ی است. مر یچگونه بشر  قاً یدق دانستمی اخالق است. واال من که نمخوش 

. پدر خوردیم  نیام کوهم بود، بودنش به درد پسرخاله  ی. نصف سال نبود وقتنششناختیم
اش از بودند و خانواده  یمیدوست صم ابابزرگ. با بشی سال پ یلیفوت کرده بود، خ دهیسع

را   یدرس دارد، گلدان شمعدان کهن یبا گفتن ا   دهیساکن بودند. سع نجایبابابزرگ ا  یسرصدقه 
 خودشان رفت.  ی به من داد و به خانه 

چهار ساختمان   ی هاسال چراغ  ستی ممکن بود؟! بعد از ب  یعنیاو بود؛  ی هاحرف  ریذهنم درگ  
  کی که هرلحظه از  ینی... شاهیول  آمدی خوشم نم یی! از تنهاشدند؟یباغ روشن م ی هاگوشه 

که فقط سپاس   ییدای ش ند،ک یوجانور معاشرت م و جک   اهی و با گل و گ د یگو ی شعر م شیجا
 ی و خواننده  خواندی که نه او قشنگ م یری بکوبم، ام واری سرم را به د شودی گفتنش باعث م

هم   نی بودمش؟ ا دهی! د ستین ادمی که بود؟! پسرِعمو احسان، اسمش؟!  گریاست. د یخوب
که او هم سن من بود،   یزمان شی است ده سال پ ادمیرا خوب  نیا کردی نبود. اخم م ادمی
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از او   ادیبودمش قباًل! ز دهی د یریتصو ی هادر تماس  د،تحمل باش. کاش قابل کردی اخم م یلیخ
 ادمی  یزیمن که چ دهیکه مهندس است، چه فا  گفتندی! مهابه یدر خاطرم نبود. مثل غر یزیچ

 بود آن زمان من هفت سال بودم که رفتند. یعینبود! طب

  ،ی هرروز ی های! مهمانآمد ی افتضاح به بار م شد،ی آمدند، بد نم هان یا ی اگر همه  
اندازه  را به  یزی بودم. هر چ زاریب هان ی بدون برنامه، از ا هاینینشو شب  یطوالن ی وگذارهاگشت 

 امی آن موقع بفهمم مادر و پدر گرام  توانستمی م دی پوئن مثبت هم داشت شا کی . خواستمیم
بود!   نیبلند شد. شاه امی گوش ی که صدا کردمیهستند. در افکارم شنا م یکسان چه قاً یدق

  امیپ شی هال یبا تلگرام و فام اشی زندگ  لایر  در لایر ییجوصرفه  ی و برا زدی معموالً زنگ نم
 . دادیم

 بله. -

 بانو فکر کنم اشتباه گرفتم.  دی ببخش-

 ! نیبه شاه تیو نه شخص آمد ی ها؟! نه ادب به من م می اآلن مثاًل منتظر بود که من بگو 

 کارها خز شده؟!  نیا یکنی فکر نم  ن،ی ها؟! بگو شاه-

 گفت:  یو با سرخوش دی بلند خند  

به باغ خوشگل دخول   میکه دار نی خز شده، دخترعمو گوسفند بزن زم گهیخز هم د ییخدا - 
 .میکنیم

شک نداشتم   یول  گریچه گفت. خرگوش که نبودم د دمی از پشت خط آمد، نشن دای ش ی صدا 
 را گرفت. نیغلط شاه

 کشه؟  یم  غیج گهیم یچ-

 زنه. یرو برات فک م یکل دستور زبان فارس ی رو بد ن یبه ا ال،یخی ب-
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شده بود و خاک خورده بود   فیو بنفشم برداشتم. چه قدر کث دی هدفونم را از درون کمد سف 
 ! چارهیبدبخت ب

 ! ؟ی حاال چرا زنگ زد- 

 .میگفتم که قراره دخول کن- 

 !یرو ول کن  رازیحاال حاالها ش کردمی ! فکر نمن؟یایچهلم رو هم مگه م- 

. زنگ زدم  می ا یهم قراره باهاش ب  دایدرهرحال، من و ش ومدیبابا م د یکه با نامهت ی وص  ی برا- 
 برسم.  یکم دارم تا به جنابعال گهیبهت هشدار بدم فقط ده هزار تا فالوئر د

مهندس   ی هاه یاز فرض یکی ! شد؟ی بدتر هم مگر م نی نبود! از ا می من فالوئر ها ی فعاًل مسئله  
چراغ   خواستی وجود داشت و م نامهت یآن وص  وست،یپ قتیبه حق  ده ی سرکار سع نده، یآ

 و من را کالفه کند.ها را روشن خانه

 ... هینشو! با   د ی از خودت ناام یتونی مطمئن باش با تالش و عزم راسخ م-

 بوق ممتد تلفن را از گوشم فاصله دادم و گفتم:   ی صدا با

 خودت کفن بخر!  ی برو برا-

 .دمیکش  ی اازه یزد. خم میدندان، باز صدا خالل 

 آوا، حواست کجاست؟ با توام ها! -

  ی رو رفتی . داشت متیخاصیب ی کَِنه  نیسنگ از جهنم بکوب سر اپاره کی خودت  ایخدا 
 کند! یام خاک بازشده   ریاعصاب خاکش

 ها؟! -

 خوام باهات صحبت کنم.  یم-
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با من کار داشته   کردی م یسع شهی او هم ینداشتم ول ینورافکن نما، کار یدندانمن با خالل  
 باشد. 

 .شنوم ی خوب بگو م- 

 .یبنداز جتیاز کارهاش رو تو پ یک ی  لمیخواد ف یداره م ییصدا   مچهین کی از دوستام  یکی - 

نشود  یک ی اط یکف ح ی هابا چمن کهن یا  ی برا خواستی از من م یزی بار بود که چ نیاول 
 گفتم: 

 . ذارمیخوب برام بفرستش اگه خوشم اومد م یلیخ-

صورتش بردم و ادامه  ی ام را جلوکش آمد. انگشت سبابه  اشی بناگوش ی هاتا غده  ششین 
 دادم: 

 !یبار!... نشه پرروش هی نی فقط هم- 

فکر کنم.   ندهیاو را با درختان تنها گذاشتم و به خانه رفتم. دوست نداشتم در مورد اتفاقات آ 
 فکر کند احمق است!  ش یهایکه در مورد بدبخت یکس

  نیتا ا  افتادیم  یمگر چه اتفاق گری . دشدی  حاالها تمام نمتازه ساعت ده صبح بود، امروز حاال 
 ؟ ی روز بعد  می روز تمام شود برو

 ! گذاشتمی به اتاق من؟! محال بود! نم  آمدی م دای ش ند،یایب  دای و ش نی اگر شاه 

. زدندیصدا م گونهن ی همه آنجا را ا ینبودم ول ایباغ، من اهل جغراف یغرب ی گوشه  ی خانه 
  دیبا  شهیاز ر گفت ی است که بابا م ادمیباغ خراب بود و   یغرب ی گوشه  ی خانه بله... فاضالب

پدربزرگ ساکن شود. من   ی ناچار بود در خانه دیرسیم  رید  یاگر کس یعنیدوباره درست شود،  
  یریجلوگ  یناگوار ی حادثه ن یاز وقوع چن آمدیکه از دستم بر م  یی. تا جاگذاشتمیمکه ن

 دهد. امی دلدار یکم توانستیاش م. بعد از بابا بزرگ خانه کردمیم
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دادن به   انیپا ی که برا ی. تنها راهکردمی فکر م  میهایاحمق بودم چون به بدبخت  یبله من کم 
  دم،یشکل وسط سالن، دراز کش ی اره یفرش دا ی بود. رو دنیسراغ داشتم خواب یروز طوالن نیا

راه   کی  ی در حال جست و جو یگرم شدند. وقت   میهاچشم  ییبا نگاه کردن به لوستر بزرگ طال 
 بودم خوابم برد.  یوحسابحل درست 

خودم گذراندمشان! وگرنه   ینداشتم به سخت ی ایسرگرم   چیچهار روز گذشت، البته چون ه 
 اصاًل دوست نداشتند که بگذرند. زمان هم با من دعوا داشت! 

عمو احسان در   ی جز خانواده ها بهخانواده  ی همه باً یفقط دو روز تا چهلم مانده بود و تقر 
  می مان اتاق داشتلشکر در خانه  هی ی ما چتر انداخته بودند. حاال خوب بود به اندازه  ی خانه

  ی جابه   گریآن موقع د  دی. شاکردمیزن عموها را هم در اتاقم تحمل م  د یبا  دای وگرنه عالوه بر ش
نبردم. از  ش یاز پ یچغندر کار  کی! من هم مثل  صبر آوا  گفتندی م وبیصبر ا  ندیکه بگو نیا

 ! دیرسی. زورم نمکردمی اول هم اشتباه م

اش  بودند. هر لحظه امی زندگ  ی روزها نیترالزم به گفتن است که چهار روز گذشته مزخرف  
و   یبود که چهارروز هروعده خورشت کرفس بخور ن یا هیشب شتریقرن گذشت! ب  کی  می برا
 برگ کرفس جوانه بزند.  کی روز پنجم در سرت  قاً یدق

هم   نی. من وسط سالن خواب بودم. حتماً شاهدندی عمو حسن رس ی خانواده  کهی اول، وقت 
تهران زنگ زده بود و خبر آمدنشان را   یلومتریدر چهل ک  قاً یدر وجودش بود که دق یزیچ  کی

را   شینشسته بود. پاها می رومبل روبه ی رو دایرا باز کردم ش م یهاچشم  کهی داده بود. هنگام
قطور را ورق   یو کتاب دادی را تند تکان م اشی او قلوه  ی جگر ی هابود و لب ختههم اندا ی رو
و    فتدیسرش در شارژ بود ب ی که درست در باال  اشی . دوست داشتم آن لحظه گوشزدیم

 ما آورده بود!  ی را برا شیهای شارژ  یب رازیاش! از شبخورد پس کله 

 ی زل زده بود. از همه انیاستاد فرشچ  نشیبزرگ مراحل آفر  ی به تابلو نی طرفم شاهآن  
دوست داشتم. عمو حسن هم باالتر از همه نشسته بود   شتریتابلو را ب نی خانه، ا ن یا ی زهایچ

 نبود.  یجذاب داری. د کردی شده، متعجب و چشم باد کرده نگاه مو به من هول 
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  داری صبح ساعت شش ب نیهم  ی برا ندیآی اش مو خانواده یآن روز عمو عل  دانستمی دوم، م 
بود و من   دهی تم دراز کشتخ ی است، رو یموجب کالفگ دایکه... اصاًل ش دم یرا د  دایشدم و ش

مرتب و مؤدب از   م،ی شدم، دوش گرفتم، مسواک زدم و ساعت هشت و ن  داری ! بله بنیزم ی رو
به نظر برسم. هنوز هفت   یآدم خوب  شیو مامان و بابا   ریام ی اتاقم خارج شدم. تا حداقل جلو

از   یکی امتحان  ی کاغذ منافق رفت. برگه  کی  ی رو میمانده بود که پا  یباق  گرید ی پله
مگر چه قدرت داشت و که   م ی نوزده و ن ی ابود. من مانده بودم نمره  دا یش  ی آموزهادانش

  یدختر مرتب و مؤدب با بادمجان  کی !... من اش؟جهی نت د؟توانست من را آنگونه را پرتاب کن 
کنج لبش با من احوال   ی لبخندبا  ری رفتم. ام ریام به استقبال زن عمو و امگونه  ی درست رو

شانس آورده بودم بگمانم. خدا    یلیرا عوض کرده بود! در هر حال خ شی کرد. مدل مو یپرس
 ! شدی ام پاره مو گرنه گونه  دنبو ستی ب ایرحم کرد که نوزده و هفتاد و پنج  

ممکن! خودم را   ی هاآدم  نیدر برابر بدتر  افتادی امروز اتفاق م یشانسخوش نی سوم  شکیب
  گریکند. سال د یبودم تا افتخار دهد و مرا تا مدرسه همراه دی آماده کردم، دم در منتظر سع

پر از عذاب وجدان.  ی هاو درس نخواندن  های دوندگ  نی از ا شدمی و راحت م دادمی کنکور م
م را کنارم امتوقف کرد. سوار شدم و کوله می را رو به رو ش ی پژو نیفرمود و ماش  نجهقدم ر  دیسع

 چپ نبود. ی دنده  ی انداختم. خدا رو شکر رو

بود.   ییام طال آمدم. کارنامه   نییپا شتر یب یاول باال رفتم و با افتخار ی طبقه ی هاافتخار از پله  با
  ی برا خواندم،یم  یاضیر ی و چنگ و دندان رشته  یسختشده بود، به  ی! معدلم عالییطال  یلیخ

. دهم بو ی ادیام زنمره  خورد،ی است به هم م ایدر دن گرگی و ا کس یمن که حالم از هرچه ا
با   ورمی که شهر خواندمیم ی در رفته بودم. فقط در حد یزده بودم که از دست تجرب یانتحار

  شهیتا کمر از ش می خودمان بود اط یآمدن به مدرسه کوفتم نشود! هوا گرم بود، چون درون ح
  ی بلند رو ی ام. مقنعهمقنعه  ریو زد ز  دی وز ی ام خود را باد زدم. بادآمدم و با کارنامه  رونیب

شدم، درهرحال مهم نبود.   الشیخیب  ن،یزم ی ام روافتاد و پشت بندش کارنامه ورتمص
 شوم. ادهیتا پ می ام را درست کردم و برگشتم سرجامقنعه

  حانهیشدم و متوجه عمو احسان و ر اده یپپارک کرد،   گرید ی هان یرا کنار ماش نیماش دیسع
بودند؟! باالخره   نقدری... دو... همکی.  رفتندی ها باال ماز پله  شانیهاخانم شدم که با چمدان 



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 کردمی که تصور م ی گذشت و اتفاق بد  ریبه خ یعنیو وارد خانه شدند؛  دندی! من را ند دندیرس
که  یبود؟! دو نفر بودند، پس پسرِعمو کجا بود؟ سر چرخاندم، از تعجب کس الیخ ک ی  طفق
شد. آدم   صدری غار عل ی هالیاز فام یکیشدند و دهانم  سیتوپ تن ی اندازه  میهاچشم  دمید

! اشده یقد و قامت بلند و ورز  ایو نافذش نگاه کنم   یمشک ی هابه چشم  دانستمی بود؟! نم
  نیکه انکار کنم که جذاب بود، چه اول توانستمیخوب نم یول  شدیم یاوضاع داشت خطر 

را   نیا  عتی تمام است قانون طب زی همه چ ی پسرعمو کی او  دانستمی ! ته دلم میدارید
 . گفتیم

 مطمئناً مارک.  ی هااو بالباس  ،یآب  ی گشاد و رنگ و رو رفته  ی و مانتو من

 باکالس. ی هاقرن حجرم و او با اسپرت  ی هابا کفش  من

 بود، مثل نردبان. بلند

قدر مرتب  آن  شی. موها آمدیبه حساب م یداناو زباله ی من در برابر موها ی آشفته  ی مقنعه
ساعت سرشان داد زده است تا تکان نخورند.   مینشسته بودند که انگار ن شانیسرجا
و  ی. ساعت مشک یمشک  یرهنیها با پدوخت، از آن گران خوش  یکاربن یوشلوار آبکت
هم   ی دود نکی. عکردیرا کامل م نقصشی ب پیت امسونتشس  فیو ک  دیدرخشیم اشیکاربن

 کرد.  ی اسرفه و تک  ستاد یا  میروکاغذ کوچک. روبه  کی در دستش بود به همراه  

 کردم. انیکه در فرهنگ لغتم بود را ب ی اکلمه  ن یترو مؤدبانه ستادمیا  صاف

 .دیی بفرما-

 گفتم؟ ی. چه مکردی نم یاری  نی از ا ترش یب ذهنم

 ؟ ی ماه ی لیپسرعمو جان؟! ناز نکن تو خ ی آمدسالم خوش -

 بم گفت:  ییرا از نظر گذراند و با صدا  م یسرتاپا 

 . دیآوا خانم باش  دی شما با-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 مثل خودش گفتم:  درست

 . دیباشآقا باربد  دی شما هم با-

 پسرعمو حرف زده بود. نی از من با ا شتریکش رفته بودم. انگار او ب دایرا از ش اسمش

عذاب! به دست دراز   ی ه یما  دنتی خوشبختم از د می را به سمتش دراز کردم که مثاًل بگو دستم
برعکسش اتفاق   دیرا نرساند؟! در اصل با  اشیشعور ی دست نداد. ب  یام نگاه کرد ولشده 

  یکیاز   د ی! با گریمن دستم را بلند کردم د کندی دست بلند نم دمیخوب د  یول افتادیم
مصرف   ی و چند کالر  شوندیم  ری درگ  چهیچند ماه  قاً یکردن دست دق درازکه با  دمی پرسیم
 شود؟ یم

 خوشبختم. -

 خوردی م مکه به پست  ی ابرگشته ! من هم اگر به هر بخت یمشخص است که خوشبخت کامالً 
  یسلولجلبک تک  ک یخوشبخت هم بودم! برخالف ظاهرش اندازه   کردمی م ییاعتنایب

  ی آن جا برا فی بود؟ ح تیشخصیب گونهن ی شده بود و انداشت. در انگلستان بزرگ  تیشخص
 تو پسرعموجان! 

 دستش را به سمتم گرفت و گفت: ی برگه 

 شما باشه...  ی کارنامه  دی با ن یا-

 پشت سرش نگاه کرد و ادامه داد: به

 افتاده بود.  نیزم ی رو-

که  یمعمار ی رشته  سانسیلفوق  کی نمانده بود، من در برابر  می آبرو برا اش،ی هم سوم نیا
پانزده گرفته بودم. اصاًل قرار   ،یاض یر ی رشته رستانی شده بود در دوم دبهم قبول  یتازه دکتر

 باشند!   مثل او های نبود که همه بالنسبت بعض

 خودم را حفظ کردم و گفتم: موضع



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 .ستی مال من ن ریخ-

 تعجب به کارنامه نگاه کرد.  با

 نوشته آوا درخشنده.  نجایا-

 :دمی و غر دمیرا از دستش قاپ  برگه

 . ستی مهم ن-

 گفت:  ی سی درآورد و به انگل  بشیرا از ج تلفنش

. بند دو قرارداد رو به خون، اگه تا ده  رهی د یلیمن خارجم، متأسفم خ ؟یی کجام؟ تو کجا  من
 حرف آخرمه!  نی... ای بد لیمجتمع رو تحو  دیبا یپرداخت نکن گهیروز د

به   هیزاو  نیرفت. تا حاال از ا  دهای ب ان یاز من دور شد و به م یچون حساب  دمینشن یزی چ گرید
پا    کی. پس من هم شدیها حساب م یخارجک  ی خارج برا نجایماجرا نگاه نکرده بودم ا

 بودم. چه باکالس!  یخارج

  نینه شاه دا،ی. نه شختمیوبش کردم و در دل دبه دبه اشک ر خانه شدم و با همه خوش  وارد
بودند! وقت نهار که شد همه دور   خوردی مان مبه درد عمه کهی هم نبود. فقط وقت ریام یحت
 گذراند با تعجب گفت:را از نظر  زی نشستند، عمو احسان م ینفر  وچهارست یب زیم

 باربد کجاست؟!   حانه،یر-

  ری خودش را به ز ابانیباز نباشد برود خ اط یدر ح ؟یا! بچه کوچولو ات را عمو گم کرده یآخ
 از من بلندتر بود و عمو نگرانش بود!  گری د ی آوا  کیدهد! حداقل  نیماش

 و گفت:  دیدست از غذا کش عموزن

 ها رفته. نه حتماً با بچه -



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  یریبم یفت یجا ب ک یپسرعموجان   ی ها نبود. گم نشوقبل از او رفته بودند پس با آن  هابچه
 را ندارم. گریمراسم ختم د کی ی من حوصله 

 برو صداش بزن. اطهیح ی اونا نبودن... آوا جان عمو... حتماً تو میما اومد  یوقت-

ام انداختم و  را پس کله  میفرستادم. چند بار صدا لب به سن کمم لعنت  ری گفتم و ز یچشم
ها جواب نداد. با خودم گفتم حتماً درون  درخت ی رو ی ها جز گنجشک  یکس یزدم ول شی صدا

  ک،ی نزد ی ال یو  نیمناسب و نامناسب داشتند. اول ی جا  کی. ماشااهلل هزار و  الهاستیاز و  یکی
 .ودپدربزرگ ب  ی ال یو

 دنبال اون برم؟!  د یچرا من با -

که   یزیپدربزرگ شدم از چ ی چمن ها کوباندم. وارد خانه ی را رو می لب گفتم و پا  ریرا ز  نیا با
بود؛   دهیمبل دراز کش ی سرش گذاشته بود و رو ریرا ز  ی اهنگ کردم. کوسن مخمل قهوه  دمید
ودم به  کرده ب یرا گلدوز شیمن بود؟! آن کوسن من بود خودم رو هیخواب بود؟! شب یعنی

بابابزرگ   ییسر جناب پسرعموجان بود! کجا ری اآلن ز یول  شدی م ینگهدار نجایا  یهنرعنوان اثر 
! کفنت خشک نشده اموالم را مصادره کردند. ناگهان کنندیات چه مدردانه ی دارند با نوه  ینیبب

. دختر خوشگل  دیپر  ش یقدبلندم، مثل نان تست برشته از جا دنی را باز کرد و با د شیهاچشم 
 سرعموجان؟ پ ی اده یند

 شدم و گفتم:  هول

 ... زهیا چ-

 و گفت: دیکش ی اازه یخم

 ر؟ ی! پنز؟یچ-

 شود.«  یتلفظ م زیبه صورت چ یسیبه زبان انگل ریپن ی »کلمه
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  ری ز یکنه رفت ی... بابات نگرانته فکر مگهی کوفت کن د ای... اممم... بستین ز یچ یعنینه -
 ! نیماش

تازه به دوران   ی مرتب بودند! حتماً مثل پسرها شی . چه قدر ابروهادندی رباال پ  شیابروها 
  دی . افکارم را برآمدی مهندسانه اش نم ی افه یکرده بود. البته به ق یدرازبه صورتش دست   دهیرس

 گفت: 

 کوفت کنم؟! -

 امیمهندس مشنگ است! از شانس گند خانوادگ  د ی هست؟! نه مهندس است. شا مشنگ
ما رشد   ی هم در دامان خانواده ا یمهندس دن نیتر مشنگ ایدن اتیمعلم ادب نی عالوه بر بدتر

  ی و بابا یمن به آن گل اتیدو کاًل استثنا بودند بگمانم! و گرنه معلم ادب نی کرده بود. ا
 .یگل و درست حساب  هندسم کی   دهی سع امرز یخداب

 خواست دراز بکشد که گفتم: دوباره

 ! ؟ی اینم-

 ! ام؟یب  دیکجا با -

 .یکوفت کن-

 ! ؟یکوفت کن یچ یعنی-

 پسرعموجانم!  دیی نما لیرا م تانی غذا دی اری ب فیتشر -

  دمیبلند شد. د شی ! سرش را تکان داد و از جااوردمیخودم ن ی دادم؟! جهنم به رو یسوت
کردم. بعد از خوردن   شیبه حال خودش رها نیهم ی دارد برا فی تشر لکس یر  یلیخ شانیا

.  کردمی م یخسته بودم و احساس کوفتگ یلیاستراحت کنم، آخر خ یناهار به اتاقم رفتم تا کم
 بودند انگار!  دهی کش رونی ب اغمچند روز را از دم  نیا
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ومنگول وارد اتاق  شنگول  دا، یشد. ش  لهیگرم شدند اجل معلق مثل گاو وارد طو می هاچشم  تا
 گفت:   شد و

 درود، دخترعمو. -

فرق سرش   خوردی با آن عظمت م ییباالسرش سقوط کند. اگر تابلو ی ته دلم آرزو کردم تابلو از
 و گفتم:  دمیکش ی اازه ی. خمشکستی م می بدتر از آن تابلو ایکما و   رفتی م می حتماً مستق

 سالم.-

 تخت نشست.  ی رو

 ! ؟ی ا... خواب بود-

ما دارند. نه خواهر، تازه از   ی در خانواده  ییدانا ی نده ی نما نیچکه هم  اتیادب ی هامعلم  چارهیب
 ام. در آمده  ادی کمپ ترک اعت

 داشتم بخوابم. -

 درسته!  دمیخوابی داشتم م-

 زد باال.  نمیآدرنال

 .یریگی م رادی اش ازم اهمه امکته یمگه من د-

 گفت:  کردیرا عوض م  شیهالباس  کهیدرحال دایش

 صفا.  میبر  ختهیبرنامه ر  نیحاال؟!... آماده شو شاه یکنی چرا ترش م-

 .دی من حوصله ندارم شما بر-

 سرم گذاشتم و گفتم:  ی را رو بالشتم

 در رو هم پشت سرت ببند. -
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 .دیسرم کش  ی را از رو بالشت

 .ی پاشو خودت رو لوس کرد-

 را عوض کردم. می هابلند شدم و لباس  می فحش از جا  یغرغر و کم با

اش نبودم که مدت زمان آماده شدنش  مرده . کاًل کشتهدی طول کش یلیخ دای شدن ش  آماده
 . اوردیحرصم را در ن

. کردندیباهم صحبت م  یمهم ی در مورد مسئله   ر یو ام  نیباربد و شاه م،ی شد اط یح وارد
دست به کمر زده  هم  ری خاراند و ام یاش را م ینیب  نی. شاهزدیرا جار م نیا  شانیهاافه یق

 داد. ی را شرح م دهیچیپ ی مسئله   کیبود. باربد هم داشت 

 بلند داد زد. دایش

 شما؟   دی گ یم یچ-

 تر نبود؟! درست  شماها

 شان به هوا پرتاب شد. قهقهه  ر یو ام  نیشاه  کهوی

 باربد زد و گفت:  ی به شانه ی اضربه  نیشاه

 بهت گفته؟!  یک  یی خدا-

 با تعجب گفت:  باربد

 داره؟!  ینامناسب ی... مگه کوفت کن معندیخندی چرا م-

 خنده و من قرمز شدم. مهندس مشنگ!  ری زد ز دایش

 جا کرد و گفت: اش جابه شانه ی را رو تارشی گ فیک  ریام

 نامه بزن.لغت  ی تو-
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 ! دا؟ی آره ش-

 کند.  دیی حرفش را تأ دایش ن ی آفال   یکشنرید خواستی باربد م مثالً 

 مثبت سرش را تکان داد.  ی نشانه  به دایش

 . خسته شدم. گهید م یبر -

پشت   ری. امرفتی ورم اشی عبارت کوفت کن شده بود با گوش ی معنا ریشدت درگ که به  باربد
 .می هم عقب نشست دای و من و ش نی فرمان نشست و باربد کنار دستش، شاه

 ! ؟یحاال کجا برم سر ظهر-

 هم در همان حد باشد؟  شیویک  ی سرش مثل خربزه بود. ممکن بود آ  دانست؟ی نم ری ام واقعاً 

 . امرزیخداب یباغ حاج م یبر -

 گفت: ن یرو به شاه دایش

 ! ؟یرو دار  دشی مگه کل-

 داره.  داریخواد سرا  ی نم دیکل-

 گفت: ن ی. شاهدمیکش یطوالن ی ازه یخم

 خواد بخفه.  ی م داریب ی بای... زمی برگرد ن یایها ببچه -

 بخوابه درسته! -

 ! ؟ی تو حرف زد باز

 را انداختم باال و گفتم:  می ابرو ی تا هی

 . ی بگرد اشیدنبال معن  یبگم بر ی زیچ هینکن   یکار-
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 به باربد اشاره کردم. می هاچشم  با

 خنده. باربد با تعجب سرش را بلند کرد. ری زدند ز همه

 افتاده؟!  یاتفاق-

 نه شما ِبُخف.-

. انگار که بچه زدیزبان نر  میبرا دایتا ش دادمیرا بر فنا م یهم که شده بود فارس  دایلج ش از
 را به سرمان نکوبد!  اتمانیشعور نداشت ادب  م،یبود  یکالس اول

 گفت:  ی ابا ته خنده  ریام

 ؟ ی نکرد دا یکوفت کن رو پ یباربد معن-

دونم   ینم سی سلف  یماریکوفت نوشته است اندوه، صدمه، ب ی برا یول ستیکوفت کن که ن-
 کدومشه.

 . دیخر  مخیکشورش با کشورم! کشورش نخبه از دست داد، کشورم ب چارهیب

 لب زد:  دایش

 ناسزا؟!  یننوشته نوع-

 گردنش را کج کرد و گفت:   باربد

 خوره.  یکردم نم افتیاش رو درکه کلمه  یتی به موقع کنمیفکر م یهرچ ینوشته است ول-

 باربد گفتم:  یمخیاز ب کالفه

 ی هااصطالحه. مثل همون اصطالح هیکوفت کن   ایشه ب یمؤدبانه م یلیبخور خ  ایب رانیتو ا -
 عجق وجق شما. 

 بودم که ول کرده باشد.  دواریرا ول کرد. البته ام هیگفت و کش قض یآهان  باربد
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زد. در  یبود تک بوق داری که سرا  یری مرد پ  ی برا ری. اممی دی ساعت به باغ بابابزرگ رس م ین بعد
 رفت داخل.  نیباز شد و ماش ی بزرگ فلز

  ن ی. شاهمی کوچک نشست قیآالچ ی اطراف درختان پر از آب بودند. تو  ی های بزرگ بود و جو  باغ
 از خانه آورده بود و قاچش کرد. ی اهندوانه

 مد.ما آ  کی آب نزد  ی به سراغ جو  یلیکه باغبان هم بود با ب داری سرا

 .دی کوفت کن دیی بفرما-

 بود!  باربد

حاکم شد؛   نمانیب ن یسنگ  یباربد همراه شد. سکوت ی جمله  ی صدا با انتهاخوش  یکالغ ی صدا
 .آمدی آب م  ی فقط صدا

 .دیی بفرما می !... آقا رحد؟یکنیها چرا کوفت نمبچه -

 من نبود! ریام پهنش کرده بودم. اصاًل... تقصعاقلم جمعش کردم. البته خود نابغه خود

 نوش جانتون.  رمی رو هم بگ گهید ی برم آب دو سه جو  د ی نه باباجان من با -

 از ما دور شد، باربد با اخم گفت:  م یرح آقا

 د؟ ی ساکت شد کهویچرا  -

و   کردیادا م یاز کلماتش را نوک زبان یلهجه هم داشت، بعضبشر ته  نیتازه متوجه شدم ا  اه
اش لهجه ینداشت ول یمشکل یخال ی سیت. انگلداش  یسیانگل مهین  یفارس مهین ی لهجه

حرف   هالم ی ف  ی تو یانگلستان ی گرها ی مثل باز قاً ی. دقدمی فهم اشیبود از مکالمه تلفن شیتی بر
 باکالس!   جان. پسرعموزدیم

کوفت   یعنی! کوفت کن  ؟ی ریگیم  ی گفت تو چرا جد یز یچ هیخورد  یشکر   هیآوا  نیحاال ا -
 !یدونیو چاله م ادبانهی ب دیکن لیکن! م



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 خورد.  اشی شانیانداختم. تفم درست به وسط پ ری به صورت ام یذهنم تف ی گوشه 

 واقعاً؟! -

 تو رگ.  دی. هندونه رو بزن گهید ز یم ز یکوفت و زهرمار و چ الیخی حاال ب-

 گفت:  دایش

 کردم. اریهوس خ یکه حساب  دی ایآره ب-

 .دی نما  لیکوفت کند... م دی ایآقا حق داشت ن میو بدقواره بود. رح ختیری ب  د،یسف

 ی هایحاضر نشد از هندوانه بخورد. االغ که مغزمان را نخورده بود. آن روز با تلخ کسچ یه
بخواهد صاف در   کهن ی چه برسد به ا انداختیهم به صورتم نم یباربد گذشت، او نگاه

 : دی نگاه کند و بگو میهاچشم 

 ! یشعوری ب یلیخ-

  یباز بالی باهم وال می خواستیم کهی که وجود ندارم. درست هنگام کردی رفتار م یجور اصالً 
  شینفرستاد. از کارها می پاس ناقابل هم برا کی .  میگروه شد هم  می با یاز شانس ز م،یکن

  نید؟ مگر او که بود؟ ا شتر دوکوهانه برداشته است. حاال مگر چه شده بو ی نهیمشخص بود ک 
گرفتمش!    یبه مسخرگ  کردیها. حتماً فکر م از آن  یکی کوفت باربد هم  گفتندی همه آدم م

  ثی کار کند؟! اصاًل حداآلن چه  خواهدی اش کرده بودم. اصاًل مکاماًل مسخره  کردیدرست فکر م
کار شاد کردن مسلمان است. او که لطف  نیبهتر  ،ینید ی ها: بعد از واجب دی گوی که م میدار

  یپاس داشت و دل ما را شاد کرد. حساب ینیکرد و به من دست نداد، واجب د عمیکرد و ضا
 بکند. دی امروز ثواب جمع کرده بود! تشکر هم با

دختر   کی هم ببندم و  شیبه ر دی را با دایکوتاه به من ثابت کرد باربد و ش ییآشنا  نیهم 
  یریپذت ی انسان مسئول نیرا از بدبخت شدن نجات دهم. من چن یرانیاو مرد  یانگلستان

 .کردمیم  ت یکشورم احساس مسئول ی هابودم! و در قبال تک تک اتم 
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و   یاستکانته  نکیع ی هال یآمد، از آن وک  مانیخانوادگ  لیشب شد قبل از شام، وک  کهی وقت
  شیهاخانم و بچه  نینازن یعموها و همه بودند حت. عموها، زنیمو مشک ی غه یصورت چند ت

  یطوالن ی ازه ی. خمرسدیم  یو چه مقدار یارث به چه کسان نیبدانند ا خواستندی هم م
کردم   زیر ش یرا برا  میهاهنوز دهانم باز بود که با باربد چشم تو چشم شدم. چشم  دم،یکش
 ! زیر یلیخ

 و گفت: ام را به باال هل داد چانه  ریام

 !رهی مگس م-

 .رهی نترس نم-

که   شعوری! ب شعوری ... بالنسبت بشعوری او به من نگاه نکرد. ب یبه باربد نگاه کردم ول دوباره
را به او بدهم. باربد و   دای است صفت ش فیبگردم. ح شیصفت برا   کیدنبال  دی بود. با دایش
که سه چهار ساعت   ییهابود، از آن بحث  ی! جمع، جمع پربحثآمدندیچه قدر به هم م دایش

زدم باربد   یثی نگاه کردم. لبخند خب دای ش یخال ی. به صندلکنندی گوگل را طلب م ی ووججست 
 قانونشان دهم!   لیتحو رمشانی هم نبود. وقتش است باهم بگ

 گشت ارشاده نمونه«  »بابا

 را. الهایخانه را بگردم بعد و ی هادادم اول اتاق  حیحواسش به من نبود، ترج کسچ یه

شدم. رگ   رهیها باال رفتم و با خباثت به در اتاقم خ. از پلهزدی فقط پشه پر م ن ییپا ی هااتاق در
حس هفتمم فعال   ی! فقط کمدی باور کن  ستی زد باال. در اتاق من؟! ذهن من منحرف ن رتمیغ

 ! نی است هم

خروپف   ی را چرخاندم، صدا رهی . آرام دستگکردمی احساس م یلومتریازدواج را از ده ک  ی من بو 
  هیشدم. بعد از چند ثان امی واریوارد چهارد ان یگو  اهلل یرا بستم و  میها. استغفراهلل! چشم آمدیم

 ی الاز با  دای شود! آب دهن ش رودنده یزا ی دهانت فدا یبه آب جاررا باز کردم. به میهاچشم 
از باربد نبود. گفتم   ی. خبرلرزاندیبود و آواز خروپفش اتاق را م  شده یجار  نی زم ی تخت تا رو
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از درون به مغزم  یزی. چستیاز شوهر کردن ن ی و خبر  فهممیزن گرفتن را م ی که بو
 دندان زد:خالل

 !« ی شد »نفله

 سرنوشت ساز؟!  ی لحظه  نی. پس باربد کجا بود در ادمیبر سرش کوب  یچماق

 !« ادتهیواقعاً پونزده شونزده ز »تو

 ی هامبل  شیصورت ال بود و انتهاکردم که ساکت شد. سالن باال به  ک یبه سمتش شل ی اگلوله 
  حیترج  نیقلمبه را نداشتم بنابرا ی هانبودند. حوصله حرف  دیشده بودند که در د ده یچ یراحت

. به زدندیم  م ی. حتماً وقت وقتش صدا سمی را بنو  دمیجد  کی کم ی و الگو نمیبنش دادمیم
 ی قامت بلند باربد بود که به سمت گوشه  نمیها را ببمبل کهن ی از ا شی. پفتمها رسمت مبل 

 . دمی را د گفتی م یی زهای لب چ ریبود و ز ستادهیخانه ا

 است؟!«  وونهی»د

 .« »آره

  دیباربد. با  یوانگ ید ی ه یقض تیبا تثب  یدرونم ثبت شد، منته ی من و نوا ی گفتگو  نینخست
 . گشتمیم نایسابن  مارستانیت ی دنبال شماره 

 !« ؟یی جا نیچوجود داره هم  »اصالً 

 ساکت نشد.  یول  دمیداد کش سرش

 فضول!«  »دختر

گذاشت. چه حرکت   شی زانوها ی را رو شیهاخم شد و دست  واری به سمت د ادبیب
 ! یستیناشا

 .« نیشتیخونه، ان ینماز م »داره
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  کی   میمعتقد هم نبود ینبود ول ی آزاد ی مان، خانواده بود، خانواده  بیعج یلیبود؛ خ بیعج
 از ما بود.  یکی هم   یباربد انگلستان نیو ا  ب یعج اتیبا خصوص م یخانواده بود 

  یدو جور نی شدم، مگر او آن ور آب بزرگ نشده بود؟! پس ا  ره یمبل نشستم و به او خ ی رو
.  خواندمینمازم را م دی کرد. من هم با یطوالن ی اچه بود؟ نمازش که تمام شد، سجده  گرید

! دست به دعا برداشت، حاال خوب است جانماز ندارد وگرنه حتماً به او  رفتی م ادمیاش همه
 . گفتمیم   دهیکشجانماز آب 

م  کشورت رو ه نیکم مونده د گهید یکنی رو مسخره م اتی بکش! زبون مادر »خجالت
 !« یمسخره کن

 !« ؟یش یم یبگم غلط کردم راض »من

 من هم که آدم فرزانه هستم چرا قبول نکنم؟  گفت،ی نم راه ی ب وجدانم

 بلند شد و با تعجب گفت:  شیاز جا  باربد

 ! د؟یی نجایا یشما از ک -

 باربد را حمل کند.  ی هاشما گفتن  نیالزم بود هم ون یکام هی

 سلمبه نداشتم، اومدم باال...  قلمبه ی هاحرف  ی ... حوصله یجورن یبه بعد. هم ییجا  هیاز  -

 ! د؟ی کنکور ندار گه یشما مگه سال د-

 .شد ی م یداشت وارد مسائل خصوص گرید

 ! ؟یدارم... خوب که چ-

 .دی در حال خوندن باش دی ! شما اآلن باد؟یبخون  دیخوا  ینم-

 نشست.  می رومبل روبه ی جذاب شده بود، رو شی برا بحث
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 و... . یمهندس یمزخرف رو. پزشک ی هاخوام اون رشته  یمن گهیخوب د-

 !«یکنیم  نیتوه ادیکاًل ز »تو

 بود. وجدانم

 . دیکن نی توه دی که عالقه ندار ییهابه رشته   ستی درست ن-

 . ادامه داد:ردیوجدانم را بگ دی باربد با نی ا  یچه تفاهم بهبه

 د؟ ی بد لیادامه تحص ی ادر چه رشته  دی خوا یپس م-

 خوام ادامه بدم! ینم-

مگر قرار است همه مثل تو    دی بگو دی ا یب ستین  یگرد شد، کس ازاندازهش ی ب شیهاچشم 
 خرخوان باشند؟! 

 !« یگیم ییتو  »اگر

 از فکرم گفتم:  ترمؤدبانه

 مثل تو باشند!  ست ی همه که قرار ن-

 ! د؟یدار ی اخوب چه برنامه-

 دارند. فیفضول تشر یحساب شانیکشف کردم، ا یزی... چه چااااا

 . سمی بنو کی خوام کم یم-

 .دی هم طراح وبتون ش دیهم درس تون رو بخون دیتون  یآها... خوب م-

 به درس خوندن ندارم. ی اعالقه-

 .چسباندمشی بام م ی به سقف رو  گفتیم گر ید ی کلمه  کی  اگر
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 .« یهست ی که تو دختر واالگوهر »بس

 تون باخبرند؟!  می عمو از تصم-

 آمد و گفت:  دهی مشت و لگد که سع ری ز رمشیبگ شدمی داشتم بلند م گرید

 رو بخوانند بابات گفت صدا تون بزنم. نامهت ی خوان وص یآوا، م-

 تابلو بود؟!  قدرن یا یعنی ا

 باالتر از حد مجاز بود.«  یهم کم »صداتون

 ! ؟ی تو حرف زد باز

 .نیی پا نیا یاگه جروبحث تون تموم شد ب-

 برادر!  یبود. ماشاهلل ماشاهلل چشم نخور ریام ی صداخود خوش  ی صدا

 بلند بود؟!  یلیصدامون خ-

دو گذاشته بود و مشخص بود قصد دارد گردنمان را   ی رو اعصابش مسابقه  یکه انگار کس ریام
 گفت:   دی بجو

به کارش نداشته باش   ی... تو هم کارمیسوم باش یشاهد جنگ جهان  دیبا  امیگفتم اگه ن-
 خودشه!  یزندگ 

 خواند؟ یاش اصاًل نممزاح گونه  ی با جمله  اشیچرا لحن عصب یفهم ول زی م  زیقربان آدم چ ی ا

 مزاح گونه ههه.«  ی گذاشته! جمله ری روت تأث دا یکه ش نمیبی»م

خدا  چرا در ذهنم  دانمی رفت. نم ن ییپا ی به طبقه  یحرف چی بلند شد و بدون ه شیاز جا  باربد
 یبخورد کم زیکرده باشد و جناب پسرعمو ل زیها را تمخانم تازه پله  نینازن کردمی خدا م
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!  د؟یآی حرف مزخرف بدم مکم ی هاکه چه بهتر! گفته بودم از آدم  شدی م یبخندم. اگر ضربه مغز
 اگر دخالت کننده هم باشند.  صوصبه خ

 .« ی گفته بود  هیباربد آدم مزخرف کهن یا ی هاه یدر ما یزیچ هی یول »نه

 با تعجب گفت:  ری. اممی ماند  ری هم رفت، من و ام دهیسع

 ! ؟ی کنکور بد ی خوا یواقعاً نم-

  یخوب ی هاآهنگ ،یدار یخوب ی صدا  ،ی اشروع نکن... تو خودت خواننده   گه یتو د دای جان ش-
خوام.  یم یکه من چ  یبدون د یپس با یکنی م شرفتی پ یخودته، دار بیدستت تو ج ،یزنیم

دادن   ریکشور چند پزشک و مهندس الزم داره؟! من از لج بابا و مامان هم شده که گ کی مگه 
مهندس نشم.  دونمی دکتر، چه م ی ول شمیخوره، شده باغبون م یدردم نم بهکه  ییهابه رشته 

 . ستیعالقه ندارم. زور که ن

  یتون ینم ی نخوا ی دوم هم بخوا ،یرو داشته باش ی باغبون فیاز خداتم باشه شغل شر  کی»
خواد...  ینم یمهندس معدل پونزده کسچ یسوم هم ه یخون یم یاضیر  یچون دار یدکترش

 سر امتحانات تون نه؟!«  ی تقلب کرده بود یراست

 آرام گفت:  ریام

 دارم؟  یخوب ی من صدا یکنی تو واقعاً فکر م-

 ! د؟ی را شن شی فقط اون جا  یاز اون همه سخنران نی ا یعنیما را باش!  ی پسرعمو به

 خوام بکنم.   یها؟! آره، انکار نم-

  یحساب ش یهانشسته بود و چشم  نی کنار دست شاه دای . شمی وستیبه جمع شلوغ پ باهم
دارد و   یکه پوست نسبتاً زبر یشده بود، موجود کوچک و پهن یزیچک یکرده بودند؛ مانند پف

 قلمبه هستند...  شیهاچشم 

 »وزغ« 
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 را صاف کرد و گفت: شی صدا   لمان،یهمان وک  ،یاستکانته جناب

 خونم.  یرو م نامهت یخانواده تون، وص ی اعضا ی من اآلن در حضور همه-

 !کردی. پول با انسان چه نمد ی خواب کهوی همهمه

 و...   دیرو بد  یدونم پول فالن یها و نم حرف  نیو از ا دیخوند، حاللم کن ینیچکم مقدمه  هی

  نیا ریکنند در غ یزندگ  ال یو  نیا  ی کردند که هر چهار پسرشون تو تیجناب درخشنده وص-
 !نهی . شرط اول انحصار وراثت ارهیگ یکدومشون تعلق نم چیبه ه یارث چی صورت ه

 گرم بابا جان!  دمت

 !« ؟یزنی طعنه م امرز یخداب  هی... چرا به ادبی»ب

شهر   ی ال یناموت و و  اردیلیده م ی اضافه نده به جناب حسن درخش ی برا ی گوشه شرق ی خانه-
شهر   ی ال یناموت و و اردیلیده م ی اضافه محمد درخشنده به ی برا یشمال ی گوشه ی رامسر، خانه

تونند بفروشنش   یگذاشتند و گفتند م ینام ییرجا نینازن ی رو برا یضلع غرب ی چالوس، خانه 
سه  ی اضافه جناب احسان درخشنده به  ی خودشون برا ی ال یناموت، و  ونیلی م صدیس ی اضافه به
 ناموت.  اردیلیم

 پس؟  یما چ  زمی عز ی عمو احسانم! و البته بابا چارهیب

که ته استکان   دی بگو ی زیهمه از تعجب باز شده بودند، عمو احسان خواست چ ی ها دهن
 گفت: 

ها کم تره،  وارث گرید االرث جناب احسان درخشنده ازکه سهم  ییمونده... از اون جا یهنوز باق-
که   کهی رسه... الزم به ذکره درصورت یدرخشنده م نی رحسی به ام امرزیسهام شرکت خود خداب

 ی هیخونه باغ رو قبول نکنه از بق نیا ی ساکن شدن تو یعنی  ،ی اصل تی ها، وصاز وارث  یکی
ساختمان شهر قلعه حسن خان وقف   گهید ی نکته  کیو   رهیگ یبه او تعلق نم یمارث سه
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  یطلوع و مدارس رخوارگاهیجواداالئمه، ش ی ه یریارث به خ ی ه یبق شود،ی وپرورش مآموزش 
 . شودی و بلوچستان اهدا م ستانیمشخص در استان س

. کردینم تاکک ی ساعت هم ت یحت  گفتی نم یزیچ ی همه حبس شده بود و کس ی هانفس
 ! ستیک  قاً یدرخشنده دق  نیرحسیام دمی ببرند. فقط نفهم را فشیهمان ارث کالن بود ک  نیا

 ناموت است.  اردیلی مبلغ پنجاه م شون،یدرخشنده، فرزند بزرگ ا یاالرث جناب علو سهم -

هم وارد   ن ی و شاه  دایش یخودشان لب به اعتراض باز کردند، حت ی هر کدام به نوبه عموها
! اعتراض به  می شده بود  نایباربد ا ی هیمن که مهم نبود، همسا  ی ها شده بودند. برابحث آن 

اش بحث چند  همه  دندی پری . چه قدر به هم منامهت ی وقف، سهم بابا و باربد و شرط اول وص
 . گریدست بود د کفچرک  اردیلیم

نداشت. نوش   یتیه اهممن ک  ی تأسف تکان دادم و جمع را ترک کردم، برا ی از رو یسر
اصاًل خوش حال   یارث بزرگ ول کی بود که ارث برده بود، آن هم  ی اجانشان! باربد تنها نوه 

 بود. زیلبخند تلخ تأمل برانگ ک ی   دمیکه از او د یر یتصو  ن ینبود، آخر

 خودش را به من رساند و گفت:  دهینرفته بودم که سع  امی واری به چهارد هنوز

 زبونم الل از ذوق سکته کنه!  کهی گنجه. نزد یدم بابابزرگت گرم، مامانم تو پوست خودش نم-

 نوش جونتون. حقتونه!-

 .دی ایشام سراغم ن ی خوام بخوابم. برا یمن م  دهی سع-

 تازه که سر شبه.-

 .ادیدونم خوابم م  ینم-

 . ریبه خ-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  شد،یم  دهیباربد کش ی هاا خواسته ذهنم به سمت حرف تختم رها کردم، ن ی را رو خودم
بالشت فرو   ی . سرم را تو گفتیراست هم نم گفت، ینم  راهی که قبولشان نداشتم. ب ییهاحرف 

بود، مطمئن بودم.  ریام ادی فر   ی توجه ام را جلب کرد. صدا اط یاز ح ی ادیفر   ی کردم، صدا
دارد   ریام دی شد که شا یته دلم خال ن یهم ی پشت خانه بود، برا ی حوطه اتاق من به م ی پنجره 
  یپشت اط یما نبود. بالکن اتاقم به ح ی که در خانه بهیغر ؟ی با چه کس یول کندی دعوا م یبا کس

هر لحظه    شیتخت گذاشتم و به سمت بالکن رفتم. صدا  ی را رو میخانه پله داشت. فکرها
را   شانیرا کنار زدم، در بالکن باز بود وگرنه صدا دیسف یتور ی . با استرس پرده شدی بلندتر م

  غیدهانم گذاشتم و ج ی شده بودند، دستم را رو ز ی گالو  گری کدیبا   ری. باربد و امدمیشنینم
 باهم دعوا کنند؟! د ی. چرا بادمیکش ی اخفه

 ی هاو مشت   ریمحکم ام ی هاضربه ی برا یکردم تا خودم را سپر یها را طپله  یمعطل بدون 
  یباق گرید ی را ناقص کند. هنوز چند پله  یگریآن د  یکیاز آن که  شیربد کنم. البته پبا ی قو

مانده را   یباق ی تعادلم را از دست دادم و سه پله ریبرق شئ در دست ام دنی مانده بود که با د
برخورد   یفلز ی پله ی فرود آمدم. آخ! کمرم با لبه   میهااز کمر و باالتر از ران  ترن ییپا ی طقهبا من

  ریو براق از دست ام ز یت ی . آن چاقوشودی کبود م گرید ی قه یکرده بود و شک نداشتم تا پنج دق
 گفتم: ت یکه با عصبان ردیافتاد و به سمتم آمد. خواست دستم را بگ

 دست به من نزن! -

به باربد نگاه کردم،  دم، ید ی را م اشینور المپ اتاقم صورت زخم ر ی. ز دیرا کش دستش
 .دمیدی نم ی گری د زیبود چ یکیآشفته شده بودند. در تار  شی موها

 نور آمد و گفت:  ریبه ز  باربد

 حالتون خوبه؟! -

 بلند شدم. می کردم و با درد از جا ترش یرا ب اخمم

 از شما دوتا بپرسم...  دی رو من با ن یا-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

کنده   راهنشیپ یی باال ی هاسر و وضعش زبانم بند آمد. دهانش غرق خون بود و دکمه  دنید با
 گنده!   ی مردها دندیکشی شده بودند. به درک! خجالت نم

 و گفت: د یکش یپوف ریام

 نگو. یزی چ یبه کس-

 باال زد.  آمپرم

 نگم؟!...  یزیچ  یبه کس یگ یم ی داغونش کرد  ی زد-

 ها را برداشتم و ادامه دادم: چمن  ی رو ی قوچا

و   نوریکه با خودت چاقو ا  ی مگه تو دزد ر؟یام یکشی هان؟! جواب بده! خجالت نم هیچ ن یا-
 ؟ یبری اونور م

 اخم کرد و گفت: ریام

 !هی! مطمئنم دستم رو شکسته! وحش؟ی دیفقط دو تا دکمه رو د-

 :دی ( غرادبی خون دهانش را تف کرد )ب باربد

 سروقتت تا بشکونمش. ام یدعا کن شکسته باشه وگرنه حتماً م-

 باشد.  ییدعوا کردمی انتظار نداشتم. اصاًل فکر نم ریاز ام یول  شناختمی را نم باربد

 نداشتم.  اش یتو کار من دخالت کرد من که کار یجوجه انگلستان  ن یا-

 ! گفت؟ی را م باربد

 با غضب نگاهش کرد و گفت:  ر ی داد، ام هیتک ینشست و به درخت باربد

 .کنمی م یتالف-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 قدت صحبت کن. ی اندازه -

  یکی را با خاک  گریکد ی دو نفر بغضم گرفت.  ن یا یاز نامهربان دانستمی چرا فقط م  دانستمینم
 کرده بودند! 

 پله نشست و گفت:  ی رو ریام

 حدت رو بشناس.-

 . دیخفه ش-

  دانستم ینم د،یچشمم چک ی از گوشه یهم بلند نشد. قطره اشک ادیز می صدا   میبغض گلو  از
دو نفر که تا چند   ی بودم، از دعوا زاریکنم. فقط قلبم به درد آمده بود. از دعوا ب هیگر   دیچرا با 

کرده بودند ناراحت شده بودم.   گونهن ی و اکنون با خود ا دندیخندی م گری کدیبا   شی ساعت پ
 زدند؟ ی را م گری کدینداشتند که  شانیهاوکس مگر در خانهب سهیک 

 به من چه؟!  د یبکش یچ یرو سر ه گری همد  دی . اصاًل بزندی بکن دی خوا  یم یهر غلط-

 گرفتم و گفتم:  ریصورت ام ی را جلو چاقو

 . خورهی نداشتت م ی . صدات هم به درد عمهیدوباره به من نگاه کن  یحق ندار یکیتو  -

 باربد اشاره کردم و گفتم:  به

  گهید ی جا هی  دی بر ادیفقط من خوابم م دی بکن دی خوا ی ... هر کار منمیخوام بب یتو رو هم نم-
 لطفاً! دی ! مزاحم خوابم نشدیآدم کردمی . فکر مدی دعواتون رو بکن

را   دایمن و ش ی دعواها ری ام نی. همدمی بالکن را به هم کوب ی به اتاقم رفتم و درها تیعصبان با
  دایمن و ش ی رهایبه خدا ت یول میزنی م ری هم را با ت ی هی سا  شهی هم گفتیو م  کردی مسخره م

احمق او هم به من گفت   گفتمی. فوقش به او م کردندیبرخورد نم مان یهاکدام به جسم  چیه
 !یخودت



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  ترشیب   ازدهیتا ساعت   دایباش ش  داری با زنگ ب  ر،ی نامعلوم باربد و ام لیدل ی دعوا ی فردا
 خواب کند.  یسحر مردم را از خواب ب ی نتوانستم بخوابم. کاًل عادت داشت کله 

 نامعلوم)؛« لیدل ی »دعوا

 خودم خرج کفن و دفنت رو بدم... «  ی»اله

 کامل پخش شود، گفت:  اشیتا رژ جگر  دی را به هم مال شیهالب  دایش

 ! ؟ی با من-

 نه با خودمم. -

 اش گذاشت و گفت: برجسته ی هاگونه  ی را رو شیهادست  کف

 پوستم خراب شده.  یحساب-

 ! گریها را ندارد دحرف  نی تو ا ی. صورت جاده آسفالتدمیخند

 !« یخوشگله! پوستش به اون صاف دایکه ش یهفته است منتظرم اعتراف کن کی»

 !« ی تو حرف زد »باز

 شدند.  خیسرم س ی موها دیکش دای که ش یغیبچه ج با

 ! ه؟یچ گهیاون د -

 قبرت!«  »سنگ

 اآلن حتماً سنگ قبر خودت بود«  یگفتی بلند م »اگه

 ! ه؟یچ یچ-

 ات؟ی نیب ی رو-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

نوک   ی بزرگ درست رو ی افه یو بد ق  دیجوش سف کی! دینگاه کردم. رنگم پر  نهیآ  ی خودم تو به
دلقک مسموم شده بود. من چه قدر   هیشب امافهی. قگفتی م ریداشت صبح به خ امینیب

 بدبخت بودم! 

 « ی دی دلقک مسموم هم مگه تا حاال د »تو

توالتم برداشتم و زدم. ماسک را تا   زیم ی کشو ی ماسک از تو  کی  عیشده بود، سر چندشم
 . دمیباال کش می هاچشم  کینزد

 . وفتهیشه م یخواد بابا. بردار خودش هوا به خوره زود خشک م یماسک نم-

 . حالم بد شد. دای م بکش شزبون ه -

 را عوض کردم و به همان ماسک از اتاقم خارج شدم.  میهالباس 

 چرا ماسک سبز؟!«  »حاال

 .کردمیمغز را خفه م ی تو ی صدا  نیرا نداشتم وگرنه حتماً امروز ا  اماسلحه 

 .« گمی خودت م ی برا »من

هم همان بهتر که صبح چشمم به   دیاز او نبود. سع یداشت و خبر  یتابستان ترمده یسع
اس که نبودم. به آشپزخانه رفتم تا   یپ یج گری هم نبودند د  نیر یجمالش روشن نشده بود. سا 

اش  ! همهختیشد، اعصابم به هم ر دهیکش شبید ی کنم که ذهنم به دعوا لیم ی اصبحانه
 حال زار باربد... استاپ استاپ...  و ریخون آلود ام  ی افه یق

 تو... «  »باز

 ... « شبیلحظه! باربد د  کی شو  »خفه

 که چشمت رو گرفته.«  نمیبی»م

 شو!«  »خفه



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ؟« یملودرام با پسرعموت داشته باش هی ی خوا ینم  دونمیچم ییزایچ هی   یگفتی تو نم »مگه

 ی هاکه برگ  اط یر پشت حبزرگ انگو ی داد، درست کنار بوته  هیتک دی به درخت ب شبی د باربد
 داشت.  یسبز خوش رنگ

 خاموش بود.«  اط یالمپ ح شبی!... د؟یمادام کور ی فکر کرد ییتنها »خودت

 هم بکش.«  »زبون

دلمه و طعم ترشش شکمم را   ی به! از اآلن بوکه به ی اخوش رنگ و سبز درخشنده  ی هابرگ  آن
 به قار و قور انداخته بود.

 !« یاحساس انوسی اق کی  »تو

 شدم.  ینیبغلم زدم و عازم مو چ  ریز ی اخانم را برداشتم و قابلمه  نیخردکن نازن ی سبز یچیق

 !« گه؟ید  یگیمو رو م  »برگ

را باز کردم و  نبود، شرش کم! بالکن  دایاز ش ی. خبردمیرسی م یپشت اط یبه ح ترع یاتاقم سر  از
 یلیباغ خ  ی هاگرفت. صبح یرا به باز  امینیب یصبحگاه  مینس ی . بودمیکش یقینفس عم

 دلچسب بودند.

 !« رماهه؟ی ساعت دوازده ظهر ت »منظورت

 زد.  خشکم

 .« ی دیشاهده باربد رو د »خدا

 .« دمیکه د دمی»د

ها چمن  ی رو ی رنگ یاسپرت باشد با گرمکن و شلوار خاکستر  پشیاسپرت، نه که ت ییهابالباس 
من! دورش دو سه تا کتاب   ی بزرگ مو ی بوته  ری بود و انگار خواب بود. درست ز دهیدراز کش

 ! بدون توجه به او... گریچند برگه ولو بودند، خرخوان بود د ی اضافه به



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 « .می بدبخت بود گهیکه د ی کردی آگه م ی خوبه توجه نکرد »هنوز

. شدمی اش با باربد چشم تو پلک مهمه  یشدم ول ین یبدون توجه به باربد مشغول مو چ بله
 .کردمیبودم و برگ جمع م  زان یآو   دیبوته بود و من از درخت ب ر یاو ز

 !« ؟ی شد  زونیآو   دیاز درخت ب یچه جور »موندم

نکردم و به کارم  یاز آن سر باغ به سمتم آمد. توجه ییدا ی و اخالق ش شعوری ب یلیزنبور خ کی
کرد که  قیعم زیو  کی شد  ک یبود به من نزد  ییدایکه زنبورش اخالق ش ییادامه دادم. ازآنجا

شد. از   تیعنا امچاره یکه دوباره به کمر ب کردیدرد م شبید ی ضربه  ی تعادلم رفت. هنوز جا
 گفت:   یسیشد و به انگل داری ب بباربد هراسان از خوا ن،یبا زم  برخوردم ی صدا

 ه؟ یمشکل چ-

 ام گفت: ولو شده  نیزم ی من که رو دنید با

 حالتون خوبه؟! -

 اشاره کرد و ادامه داد: دیدرخت ب به

 د؟ یکردی م کاری اون باال چ-

 لب گفتم: ریز

 تن وزنشونه!  هیجمله هاش هر کدوم   ؟یاری نفس کم نم-

 زد.  ی و پوزخند  دی لب فراتر شده بود، باربد شن ریاز ز یکه کم انگار

 و گفت:  دیکش اشی شانیبه پ یدست

 بهتون بگم.  یزیچ  هی  خواستمی من م-

 بگو.-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  ادتونیمورد باهاتون صحبت کنم، شما احتماالً من رو   نیخوام در ا یوقته م یلیراستش خ-
 ... نیهم  ی برا شناسمیو م ادیم ادمیمن خوب شما رو   یول ادینم

 ! نیمقدمه نچ-

 من؟!  ی من عاشق تو شدم آوا یدونست یم-

بود. کابوس   ک یزدم، همه جا تار  غیو ج دمیبرداشت. با ترس خودم را پس کش زیسمتم خ به
محمد و آل محمد وعجل فرجهم... قل  یعل ی... اللهم صلمی بودم. بسم اهلل الرحمن الرح ده ید

 له کفوا احد!  کنی و لم  ولدیو لم    لدی هواهلل احد اهلل صمد لم 

 ترسناک بود!  یلیخ

 منحرفه؟!«  یلیذهنت خ یدونست ی»م

 ؟« ی داریهنوز ب »تو

 دم.«  یرو انجام م امفه یدارم وظ »من

 حالت خوبه آوا؟! -

آشفته به من    ی کرده و موهاپف ی هانگاه کردم، با چشم  دای بود با تعجب به ش دای ش ی صدا
 شده بود!  رهیخ

 ! ؟ی دی خوبم. نخواب-

 شدم.   داری ب ی دیکش غیج-

 متکا گذاشتم.  ی را رو سرم

 . دمیخوبم تو بخواب کابوس د-

 با شک گفت:  دایش
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 کابوس بوده؟!  هیفقط    یمطمئن-

 است گفتم: دهی د ییزها یچه چ کهن یتوجه به ا  بدون 

 فقط کابوس بود! -

 منحرفانه!«   »کابوس

فکر نکنم. اگر باربد واقعاً    بمیکردم بخوابم و به خواب عج یرا درون متکا فرو کردم و سع سرم
ها نشستم.  شود چه؟! مثل برق گرفته  ر یخواب بخواهد تعب نی باشد و ا یپشت  اط یهنوز در ح

 بود. دهی پتو خز ریبه ز  دایش

 خزنده است؟!«  »مگه

 .«یرو درک کن یارزش زبان فارس یتون ینم »تو

کردم و به سمت در بالکن هجوم بردم. در را باز کردم و از باال  را با هول وال به پا  می ها ییپا دم
  یخوابم را داشت، حت ی تو ی هانگاه کردم. باربد همان جا بود، همان لباس  دیدرخت ب ریبه ز

شدن آن خواب ترسناک و...  ریتعب ی جلو د یبا  شدمینم  می . من تسلخواندیاآلن داشت درس م 
 . گرفتمی آور را م خجالت

سرش در درس و   یانگور را روشن کرده بود و حساب ی و بوته  دیدرخت ب  ر یکوتاه ز  هیپا چراغ
رفتم حواسش به من نبود،    نییها پا. از پله دی... باگرفتمی را م ش یجلو دی مشقش بود. با 

 . زدی خطشان م یو ه نوشتی م بیمحاسبات عج یسر کی نشسته بود و با خودکارش 

 ! ؟یستیبلد ن-

 !« ادبی سالم دختر ب یاول بگ نهیآ  »درستش

نگاهش را گرفت و به برگه و   عیسر  ینگاهم کرد ول هینشست و به من نگاه کرد. چند ثان صاف
 شد و گفت:  رهیخودکار دستش خ
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 کردم!  دارتونیب که ن ی مثل ا دی ببخش-

 طعنه گفتم:  با

 خط زدن هات بدخوابم کرد.  ی ها آره صدا-

 نشستم و گفتم:  شی به رو رو

 ! ؟یبر ی خوا ینم-

 برات متاسفم.«  »واقعاً 

  شدمینم  داری دونه اگه از خواب ب یمن چه اون اومده به من گفته دوستم داره، خدا م »به
 به کنه.«  ی اادبانهیکار بچه  خواست یم

 باربد گرد شد و گفت:  ی هاچشم 

 مزاحم شما شده؟!  یکس-

 .« ی ! بلند فکر کردیآبج  کی »تبر

  یمن چه قدر بخت برگشته و طفل  زندیسرم بر ی رو قی. خاک و گل و خاشاک با منجن دیپر  رنگم
 بودم!

 ...  یعنین... نه... -

 را جمع کرد و گفت:  شیهارا تکان داد و برگه  سرش

 .رفتمیمنم داشتم م  دیخوریهوا تازه است! سرما م  ست،ی شما حالتون خوب ن کهن ی مثل ا-

گوجه  هیسرخ شب یلینگاه کردم. سرخ شدم خ میهابه لباس  دم،ی که به خودم لرز دیوز  یمینس
ها مونگول   نی رها ا ی در حد اکرم خانم کوچه  یو تابستان ینازک راحت ی ! با آن لباس هایفرنگ

 شده بودم. 
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آرام باربد   ی خنده  ی صدا دمیکه شن یزی چ نیچگونه خودم را به اتاقم رساندم، آخر  دانمینم
 بود.

خجالت   یـیلی! خد؟یخندی پر باشد پس چرا به من م زهایچ نی چشم وگوشش از ا دی که با او
 تمام!  می هاقدر که خجالت دانم پر شد و قلم آن  دم،یکش

 .« شمیم ت ی اذ  یجور نیبه فکر من باش ا یستی! به فکر خودت نی فکر کرد دای مثل ش »باز

 که هستم.«  میدر من اثر کرد وگرنه من همان آوا  نی ! کمال همنشستیخودم که ن »دست

 « ی گیبگذرونه! شعر هم که م ریبه خ »خدا

 دارم!«  »دوست

 ها.«  یبه اون بگ دی باربد چه خبر؟! فکر کنم با »از

 ! آمدی خودم بدم م ی از فکرها خودم

به او نگاه کردم، باز دوباره سرش را در درس و مشقش کرده بود.  ی اشه یپشت در ش از
خوابم   کهنی ا ی های از خوب یکی را عوض کرده بود و کنار لبش پاره شده بود.  شیهالباس 

 دماغم صاف و هموار بود. ی دلقک مسموم نشدم و رو هیبود که شب نی داشت ا

 !« یشیدلقک مسموم م ی به زود گهی داره م می »تقو

را باد برده بود.  میشده بودم و آبرو   عیضا ی نپرد؟! حساب شدی بود مگر م  دهی سرم پر از خواب
 چه راجبم فکر خواهد کرد؟! اگر فکر کند که من...  

 دختر.«  »استغفراهلل

بد باربد در مورد خودم   ی هابود و من در فکر گمان  دهی شد، او راحت خواب امی حسود دایش به
 خودم عصمت خانوم هستم.  ی لباس نرفتم! تا اون فکر کند برا نیبودم. من که از قصد با ا

 کنه!«  یبه شه هم فراموش نم ری اشکال نداره دخترم، پ »حاال
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تخت انداختم،   ی جومونگ، شل و وارفته خودم را رو ی هاجنگ ی هاشکست خورده  مثل
  م یهانداشته باشم تا خجالت بکشم. به لباس  ی مداد گری که د بکشم غیقدر جدوست داشتم آن 

را عوض کنم، اصاًل از   میهابلند شدم تا لباس  میاز جا  ی! عصبیلیبد بودند خ یلی نگاه کردم، خ
  ییاز آن چادرها دمی پوشی. نه اصاًل چادر مدمیخوابی بلند و مقنعه م ی انتوامشب به بعد با م 

 مشخص است.   تیهاکه فقط چشم 

 .« گهی خودت که دروغ نگو د »به

 خوابآلود گفت:  دایبرداشتم که ش یو بنفش  دی بلند سف کی و تون  یبنفش راحت شلوار

 آوا؟!  یکنیم  کاریچ-

 خوام لباس هام رو عوض کنم. یتو بخواب م-

 و گفت:  دیاش کشآشفته  ی به موها  یگشاد شدند، دست  دایش ی هاچشم 

 موقع شب؟  ن یا-

 سردمه! تو بخواب. -

 انداخت و گفت:  ش یمتکا  ی خود را رو دایش

 زود بخواب! المپ رو هم خاموش کن. -

 ! کرد؟یاآلن چه م  یعنیرا عوض کردم؛  میهاگفتم و لباس  ی ا باشه

 از خود درخته!«  »کرم

 کنجکاوم.«  »فقط

 نگاه کردم، نبود! دیدرخت ب ری به ز ی اشهیاز پشت در ش انهیمخف

 .«گهیبکپ د  ری بگ »پس
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 !« ادبی»ب

 نشستم، بدخواب شده بودم. ی اشهیجا پشت در ش همان

 ؟« یکن ینقاش ی خوا ی»م

ام را برداشتم. حاال چه   HBو  B5و  B8 ی و مدادها  ی. دفتر طراحخواستی م یدلم طراح آره
 بکشم؟ 

 باربد بکش.«  ی خوا ی»م

 !« هیخوب شنهادی»پ

 .« دی چشم سف »دختر

را   دیکاغذ به حرکت درآوردم. اول همان درخت ب ی را رو HBنگاه کردم، مداد  اشیخال ی جا به
به آن   گری هم د رمیخواسن! بم یانگور را هم طرح زدم، چه قدر دلم دلمه م ی بوته  دم،یکش

او را   دی. بادمیکش ری ها را هم به تصوکوتاه و چمن  ه ی. چراغ پاشدمینم  کی انگور نزد ی بوته 
 .دمیکشیم

 !« یکنی به ملودرام عوض م ی ژانر رو از کمد یکم کم دار گهی»د

صورتش را کامل کردم.   خواند،ی باربد که داشت درس م  کی  دم،یرا کش ی طیخطوط مح اول
خوش   ی موها ، یلیمستط ی چانه ده،یکش ینیدنباله دار، ب یخط ی درشت، ابروها ییهاچشم 

 بودند.  ییدمپا شی هاکفش... ی هابلند، کفش  ی پاها ده،یبلند. قامت کش مهیحالت ن

 خواد تو خونه بگرده!«  یکه نم یکفش ورن »با

کردم در  یدرشتش را تا توانستم مشک ی هارا برداشتم و اول از همه چشم  B5و  B6 ی مدادها
بزرگ و کم   ی ه یبود، سا  دیآن طرف تر از درخت ب یرا زدم، چون چراغ کم هاه یمرحله سا  نی آخر
 ام قد دادم.برگه   ی و آن را تا آن سو دمیکش امینقاش ی باربد گوشه ی برا یرنگ
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 قشنگ شده!«  یلیخ کنم،یبه تو افتخار م  »من

 .« »سپاس

«/»: 

نشسته   یدختر ی ه یکمرنگ و بلند باربد سا ی ه یسا انیکم داشت، درست م زیچ کی  امیطراح
قالب کرده   شی به پاهارا  شیهارا جمع و دست  شی که پاها  یدختر دم،ی بلند کش  ی با موها
 است. 

 سمت چپ نوشتم:  ری تصو ریز

 آوا درخشنده!  1393/04/12زدم،  خ ی« تار AD نی تامی»و

شدم همان   داری داشت صبح شد، صبح که از خواب ب  می که برا  ییهایبدبخت ی شب باهمه  آن
را  امیطراح ، یحرکت انتحار کی ینشده بود. در ط داری ب دای نشسته بودم. هنوز ش یقبل ی جا

که   دیدی. اگر پسرعموجان ماورندیحرف در ب می برا  ندیایمانده بود ب نیمفقوداالثر کردم. هم 
 دفنم کنند.  دی درخت ب ریز کردمی م تی و وص  کشتمی م رارسماً خودم 

  ادیداد و فر  ی صدا نییکه از پا کردمی را شانه م میداشتم موها دم،یبه سروصورتم کش یدست
  دیسه چهار شه  نییبود؟! حتماً تا اآلن در پا تیهم وص نیاجانم ا کند! باب ریآمد. خدا به خ

سرم انداختم و با عجله از اتاق خارج شدم.   ی را بستم و شال بنفشم را رو  می . موهامی داده بود
 !دیکشتی قدر خودتان را م  نیکه نبود ا یگرید  زیعموجان ها چ گرید بودپول 

 !« هیخاندان به تو  دیام ی باش همه  »زود

 نزن، نگرانم.«  »طعنه

من و باربد با غضب نگاه   ی رفتم، عمو محمد و عمو حسن به بابا نییها پا سرعت از پله با
بود. پسرش درست   زیگر   اهویاز عمو احسان نبود، عمو احسان نرم خو و از ه یخبر کردندیم

 برعکس خودش بود.
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 عدالته؟!  نیخوبه واقعاً! ا -

 داشت قانعش کند که باربد گفت:  یبود. بابا سع  دهی که به بابا و باربد توپمحمد بود  عمو

به جون هم   یجور نی به خاطر پول ا  د؟یتمومش کن نیخوا ینم یعموجان ول دی ببخش-
 ! دی افتاد

 رفت. باباهم سرش را تکان داد و جمع را ترک کرد. ممنونم!  اط یبلند شد و به ح شیجا از

هم دانشگاه!    دهی بازار بود و سع شهیخانم مثل هم نیآشپزخانه رفتم و صبحانه خوردم. نازن به
و   یمی زنگ خورد، رها بود، همان دوست صم امی. گوشرفتی ام سر محساب حوصله نیبا ا

  یموج م مانیدر تک تک رفتارها  تی می. صمکردیمن م ادیسال به سال   گریام. داغفال شده 
 زد.

 کردم و گفتم:  وصل

 سالم دوست آزاد. -

 خفته.  ی سالم نغمه -

گرم   ی هوا ن ی ها چگونه در ا نی. ا شدی روشن نم زدمیکولر را م ی گرم بود، هر چه دکمه  یلیخ
 داشتند! خودم را باد زدم و گفتم:  یتوانستند دعوا کنند؟ چه همت یم

 گذره؟!  یخوش م التیتعط ؟یکنی چه م-

 ؟ یبهتر  ؟یکنی! تو چه مستیبد ن یه-

سرش بود. چه کالس هم   ی بزرگ نشسته بود و دستش رو  قیآالچ  ی شدم، باربد تو اط یح وارد
 گذاشت. بدون توجه به او گفتم:  یم

زنگ   یآدم رو الزم نداشته باش  هیتو تا کل ؟ی زنگ زد یداشت کاری. چگذرونمیم  ستم،یبد ن-
 !یزنینم
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. ذارهیموسسه کشف کردم، کالس کنکور م هی جور کردم،   هیدفعه برات کل نیاتفاقاً ا -
  ینم فی . زورمون به شرمیباهم ثبت نام کن می شد. گفتم بر  صدیاش سرفت رتبه امیی دختردا
 . میتو بچه هاش که قبول بش یرسه ول

 ! من از خدامه کنکور ندم.کار؟یخوام چ یکور مکالس کن-

 ! ؟یکن کاریچ  ی خوا یآخرش م-

خودم ده سال   ی کم کمش از همسن ها ؟یفهمیپونزده شده م ری! رها من معدلم ز یزندگ -
 بحث مزخرف رو ندارم.  نیادامه دادن ا ی ترم... پس سر به سرم نذار که اصال حوصله عقب

 آوا!  یشیم مونیپش-

 .رهید یلیبخوام بخونم هم خ -

من را چه به باز کردن کتاب و خواندن   آوردمیرا داشتم در م یحساب یلیخ ی هاآدم ی ادا
خواستم. خسته از   یرا م دنشی درونش! کار من خواندن کتاب نبود، نوشتن و کش اتیمحتو 

 گفتم:  ی خودیبحث ب

 ؟ یبار یکم کار دارم، کار هیمن  -

 .ی با-

را   ایدن نیا زیچ  چی . هخواستمی! اجبار را نمخواستمی. من نم دمیکش یتکردم و نفس راح قطع
  یحساب م زی چ چی ام هم از آن ه یکردم که زندگ  یشک م  نیداشتم به ا   یخواستم. حت ینم

 نه! ا یشود 

 حالتون خوبه؟! -

 .« دی نمای م میادوارد تقد  »شاهزاده

 بود، چه طور متوجهش نشده بودم؟!  ستادهی ا می روروبه
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 خوبم.-

 .ادیاز چشم هاتون داره اشک م یول-

نامعلومم   ی نده یرد اشک، نمناک بود. از فکر کردن به آ دم،یام دست کشتعحب به گونه  با
شدن و   نگیمدل می مزون آتوسا بودم. برا  نگیاالن هم من مدل ن ی. همشدمی ناراحت م شهیهم

 ! یاجتماع گاهی جا  ی را برا یگریداشتم و د ازیبه پولش ن یکیند  رده بود کی مهندس شدن در 

 خوبم! -

 .« دندهک ی»

  ی انگار برا ینگاه کنم ول  شیهادر چشم  می مستق توانستمی نم یحت دم،یکشی او خجالت م از
 بود.  وفتادهین یاتفاق چیاو ه

 داخل، تو هم تو آفتاب نمون.  رمی هوا گرمه من م-

 را گفتم و خواستم بروم که گفت:  نیا

 ،ی اکرده، در هر رشته  لیتحص ی سنده ی نو هی د؟یکنکورتون بخون ی برا دی خوا  ینم دی مطمئن-
 هست که درسش رو رها کرده. یبهتر از کس ستیمهم ن

. چرا  کردیالت مدخ امی اش در زندگ کرده بود. همه  امیداشت؟! عصب یچه ربط  نیبه ا اصالً 
به دست گرفتن   یرا در کتاب درس ایکند؟ چرا دن لیتحم گرانیکرد افکارش را به د یم یسع

 د؟ ید یم

! بابا  ؟ی بد ادیچند ماه به هم   نی ا ی تو ی خوا یمعدلم پونزده است، تو م ی دی خودت که د-
نکن تو مخم   ی... فکرهات رو هم سعدیکنی خوام درس بخونم چرا ولم نم  یخوام. نم یمن نم

 ! یکن

 د؟ یکنی پس چرا دارو مصرف م-
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 ! دانست؟ی از کجا م نیا

 عمو حسن بهم گفت.-

 خودم را حفظ کردم و گفتم: موضع

 به پدربزرگ وابسته بودم.-

 .د ی ستین یو شما هم اصاًل آدم صادق امیمن آدم شناس خوب -

 ات نگه دار.نداشته ی مه ع ی خودت؟!... هنرهات رو هم برا ی برا  یگیم یچ-

 ی ایدر  نی و از ا  دیشنا کن دی تون یم د؟یکنی خودتون رو م ی! سع؟یاگه کمکتون کنم چ -
 . دیخودتون رو نجات بد  ی دیناام

 و فضول بود.  ادبیب ت، یشخصی بشر ب نی چه قدر ا  ات؟یادب ای خوانده بود  یاضیر

 .« یرو نگفت شعوری»ب

 تف کنم.  شیبجومش بعد پنج بار رو رمی داشتم بگ دوست

 ندارم. ازیکس ن چ یندارم... به کمک ه ازیبه کمک شما ن-

قدر بزنمش که آن  شدی به خون نشسته به خانه برگشتم. کاش م ی هاسرخ و چشم  ی اچهره  با
! من  ؟ینردبان به من درس بده  هیام که تو خوار دهد. مگر عقب مانده  ونجه ی  وانیح ی صدا
 ی ها. با حرص کفش دادمینم یرا فرار امی خصوص ی ها درس بخوانم معلم  خواستم یاگرم
 ها باال رفتم. پله ازو    دمیام را پوشخانه

جوجه   یبری سؤال م  ریکند! غرور مرا ز  هیبه حالت گر   شتنیان کنمیم یکار  دهم،ی م نشانت
 .شومیها درون قبرت نگذارم آرام نمدست  نیتا خودم باهم ی! تو هنوز من را نشناخت؟ینیماش

. ستین یکار کوچک یکن یخط خط ییا یرا ب یآرام نی اعصابم را خرد کرد، دختر به ا یلعنت اه
 ! ی ا ختهیموجود ترار
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 !«ی د یباکالس م ی هافحش  یباربد نشست و برخاست داشت »با

 انداز خفه!«  »خاک

 عمو جان؟  یخوب-

عمو   هیپدرش بود، من هم شب هیشده بود، چه قدر باربد شب رهیاحسان با تعجب به من خ عمو
 بودم.

 !« د؟ی هم هست هیتو و باربد شب  یعنی»

 !« تیخاص ی ب کسی من باشه ا هیبکنه شب »غلط

 افتاده؟!  یخوبم عمو جون. اتفاق-

 نشده ” رفت.  یز یسرش را تکان داد و با گفتن ”نه چ عمو

  نیباربد ا  ی شعورانهیب ی و خنده  شب یاز دنشده؟! آن  یزی نشده عمو جان؟! واقعاً چ یزیچ
 !اشادبانهی هم از جسارت ب

 جسارت!«  »اوهوک 

 !« لیدسته ب »خفه

 !« ؟ی د یفحش م یلی هست خ »حواست

 !« ؟ی دارم، نکنه تو هم طرفدار اون باربد بارکش »دوست

 ندارم«  ی حرف گهی»د

بخت  ی خانه  بردی را نم نیهنوز خواب است، چرا باربد ا  دایش  دمیشدم، د  امی واریچهارد وارد
 .دم یسرش کش  ریراحت شوم؟! متکا را از ز

 !«ی شد  یخدا وحش »به
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 . می ناهار بخور می خوا  یپاشو م-

 صاف نشست و گفت:   دای را گفتم ش نیا تا

 ناهار؟! ساعت چنده مگه؟ -

 . انیهمه م گهیآره چهارساعته د -

 ! هیفروما -

 !یباکالس ی چه کلمه  به

 !یمن ی هی . تو هم فرومایلطف دار زمی عز یمرس-

 را از نظر گذراند و گفت:  م یسرتاپا  دایش

 ! ؟یدون یرو م هیفروما  یتو معن-

 قشنگشه! ی مهمه واقعاً؟ مهم کلمه -

 مثل شترمرغ وارد اتاق شد و گفت: نیشاه

 پست!  یعنی هیفروما -

 نگاه کردم و گفتم:  دایام شکستند، با غضب به ش یکمان ی ابروها

 آره؟! -

 دستم را دوباره به سرش کوباندم و گفتم:  ی مثبت تکان داد. متکا ی را به نشانه  سرش

 ! یخودت هیتانژانت احمق، فروما-

به دست آور دل شکستن   یدل یگه تا توان   یزشته قباحت داره! اصاًل شاعر م دیحاال دعوا نکن-
 ! ستین یکار شاخ
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 زدم که گفت: دای ضربه را هم به سر ش نی آخر

 من بزنم تموم شه. ی کی-

 !ینیتو خواب بب-

 را گرفت و گفت:  میهادست  نیشاه

 بزن خواهرم.-

 زد و گفت:  یثیلبخند خب دایش

 کرد.  دارمیاز خواب ب کوخصالین یکنم! دختر ب یتالف گهی مدل د هی  خوامیم-

 هم جواب لبخندش را داد و گفت:  نیشاه

 .اتمه یکه چهار پا یبکن ی خوا یم  کاری تو حلقم خواهر! چ کوخصالتین یب-

 را از دستش خارج کنم. میهاکردم دست  یو سع  دمیکش یغیج

 . دیعشور ها ولم کن  یب د یخوری شکر م-

 عشور!«  ی»ب

 ! ؟یشلوارم عنکبوت انداخت ی تو ادتهی-

 !ی کرد دارمی ببخوابم صبح هم  ینزاشت شبید-

 !« یگی از باربد م اش»همه

 انصافا؟  ینفر ب  هیچند نفر به -

 جان سالم در ببرد گفت:  می هایاز لگد پران کردی م یکه سع یدرحال نیشاه

 .میکن یواستا تالف   یمردش-
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 کمک... بار...   ریکمک... ام ی خوامممم... وا ینم-

دو نفر با   نی و ا  دی آی به کمکم نم یکسچ یه دمی نداشتم! د یرا خوردم من با بارکش کار حرفم
 گفتم:   خندندیدارند به من م یشعوری ب تینها

 . دیباشه قبول فقط ولم کن-

 زد و گفت:  ی اقهقهه  نیشاه

 پات.  ری ز انیاش مکه همه  یی. از اونااریبلندت رو ب ی هاگلم دو تا از اون شال  ی!... آبجیخودت-

را آورد. با   ش یهازود دو تا از شال  یلیخ کردینم یکار کردندی که گور به گورش م ییدایش
 را بست که گفتم:  میهادست  نیشاه اشی کی

 ! ؟یبزن نیگوسفند زم ی خوا یمگه م-

 نگو فرزندم.  یچیه-

 .اورندی سرم ب  ییقرار است چه بال  داندی م خدا

 نداشت عاقبت چه شد؟!  ی اده ی چه جفتک پراندم فا هر

 خل!« ی خوشگل شده بود آوا  ی ! آوانیشاه ی صفحه  ی االغ گونه رو  شیعکس با آرا  هی»

 تمام شدند.  امیفارس ی هافحشش دادم که فحش  قدرن یا

 (:« احمق. دستام رو باز کن تا نشونت بدم. مون ی»االغ م هیمانک یدانک-

 !« تیو کانتور االغ   تیشونی اون خال رو پ ی وا  اد،یبهت م اتی خرگوش ی قدر موها »چه

 و گفت:   د یبلند خند  نیشاه

 گرفته!   کی ساعته هزار ال مین دا، ی نگا ش-
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 ! شعوری بازم کن ب گمیدستام رو باز کن! م یجرعت دار کنمیم   تیبه خدا قربون-

 برخورد کرد. واری به د ی بلند ی اتاق با صدا در

 احمق؟! یکنی م یچه غلط یدار-

 بود!  ر یرا پس زد. ام دایرا هل داد و ش نیشاه

 بودند. چیکه ه هان ی و گرنه ا دیرسیم  یریبه من خ ریکردم. مگر از ام بغض

 لوس!«  »دختر

 را باز کرد و گفت: میهادست 

 ! ؟ی خوب-

 و گفت: دا ی و ش ن یبه شاه رو

 . دی ! آبروش رو بردد؟یکرد یچه غلط   دیدون یم-

 بعد آن همه سرزنشش گرفت.  اش،یرا گرفت و بلندم کرد. دلم از مهربان دستم

 شده؟!  یخوب بابا توهم مگه حاال چ-

 .شعوری ب ی مترفالوئرت برد  م ین ی آبروم رو جلو-

 !ی باحال شده بود شییخدا  یول-

 گفت:  ریبرداشتم که ام زیخ دای سمت ش به

 ! ؟ی دیولش کن... تو هم زود اونو پاک کن فهم-
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از او   یتر بود ولتر و درشت بزرگ   ریاز ام کهن یمثبت تکان داد، با ا ی ش را به نشانهسر نیشاه
است.   یاهکاری! هرچند مطمئن بود اطاعتش فقط سدانستمی را نم شی چرا بردی حساب م

 ! کیال ی ارا باز کردم، شصت تا نظر داشت با هزار و خرده  نیشاه ی صفحه

 ام کرده بودند.مسخره  میهاال کننده از دنب یمیخودم را باز کردم ن ی صفحه

 آ د.  نیتامیو  دهی سرت بو کلم م-

 ! ارهیبال رو سرت ب نیپسر عموت ا ی! چه طور گذاشت؟ی به عقلت بوتاکس زد گمیم-

 !ینیتامیو د یخواستگارهات پر -

 !ی خر شرک شد  هیشب-

 ! دمیدو  اط یو به سمت ح دمیکش ری دستم را از دست ام د،یترک  بغضم

 .کنمی م تیآبرو   ی! بنیشاه ی را برد می کنم؟! آبرو هیاز ته دل گر  توانمیکه کجا م دانستمینم

 خورد!« یشکر هی »حاال

تنها در  یسخت است! مثل ماه ی لیبزرگ تنها بودن خ ی خانواده  ک یبزرگ و   اط یح کی  درون
 ! انوسیاق

 !« ی کلم بروکل نیتامی! وی شد یخدا جن »به

و   دمیدو اط ی. به سمت در حدندی خندی و چرخ زدم. درختان به حالم م ستادم یا  اط یح وسط
 را پس زدم. م یهااشک 

 آوا خانم. -

 جانم باربده!«  ی »ا

 به سمتش برگشتم و گفتم:  تیعصبان با
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 خر شرک شدم؟  هیشب یبگ ی خوا یتو هم م-

 . برود به درک واصل شود اصاًل. رفتی لپ تاپش را در دستش داشت. داشت م فیک 

 ! د؟یکنی م هیگر-

 را پاک کردم و گفتم:  میهاشالم اشک  با

 برگشتم!  یتازه از عروس-

 شده؟  یمورد بود. چ یسوالم ب-

 بود؟!  دهی و ند دانستی واقعاً نم یعنی

 . یچیه-

 قدم به سمتم برداشت و گفت:  چند

  ی از اعضا یکی به عنوان    د،ی ! پس حرف بزنزارم؟ی ب رهیبگ  امده یناد یکس کهن یاز ا دیدونست یم-
 بتونم کمکتون کنم.  د یخانواده تون شا 

غرور داره و   نقدریکه ا هیکنه. فکر کرده ک  یبرادر چه شما شما هم م یخفه نش  ریبگ »نفس
 کنه.« ی اش من من مهمه

و   ستادیا  میرواز ضعف! خواستم بروم که روبه آمد یدوباره شکست، چه قدر بدم م میگلو  بغضم
 مانع شد. 

بلند و   ی هابلند پارک کرد و با خنده   دیب ر یرا ز نی ماش دی شد. سع اط یوارد ح  دیسع نیماش
 .کردیرا از اشک پاک م شیهادستش بود و چشم  اشی شد. گوش  ادهیگشاد پ یشین

 ها!«خنده  یبه تو م »داره
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اعصاب باربد را به   دیسع ی هامن و شدت گرفتن خنده  ی ه یگر ی شدت گرفت، صدا امه یگر
 . دندی جلبک کش

 ره؟ ی ها رو به گعکس  ی شد یراض یچه جور ،یدار یبا حال ی آوا چه پسر عمو ی وا-

 امه یزل زد. گر یگوش ی و به صفحه  دیرا از دستش قاپ دی سع یگوش دند، ی باربد باال پر ی ابروها
باربد هر لحظه در   ی بزند و چهره  کیج کردی حال زارم جرئت نم دنیبا د  دیبند آمده بود. سع

 .شدی هم تر م

 را بلند کرد و گفت:  سرش

 د؟ یکردیم   هیگر نیهم ی برا-

 شوم؟  خ ی  ی سنگ رو نی از ا ترش ی ب شدیرا ندادم مگر م جوابش

 چسباند و گفت:   دیسع ی نهیرا با حرص به س یگوش

 . یبدهکار شون یبه ا   یعذر خواه هی-

 زد و گفت:  ی پوزخند دیسع

 ! هیما تو ی شما برا  شونِ یا-

 را نداد و رو به من گفت:  جوابش

 نشونتون بدم، وقتتون که آزاده؟   یزیچ هیخوام   یم-

 د« یندار ی ا گهی کار د دیدار انیکه بعد ظهر با شرکت رها  یاز قرار ری»غ

 مثبت تکان دادم. ی نشانم دهد، سرم را به نشانه خواهدی م یزیشده بودم چه چ کنجکاو

 . دیا یپس دنبالم ب -
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اپن بود نشست و   ی که درست رو به رو ی مبل سه نفره ا ی . رومی پدربزرگ شد ی ال یو وارد
 گفت: 

 ! دیش ی! خسته مد؟ی نیش ینم -

 راحتم.  -

د و مارک لپ  که ز  ینکیع نی مارک لپتاپ دهانم باز شد. نگاهم ب دنیتاپش را باز کرد، با د لپ
بدون   نکشیکارکشته شده بود. ع یلیخ ی هامهندس   نیا هیشب نکی. با عشدیجا متاپ جابه 

 .انداختیم یزیچک ی   ادیمرا   نکشیداشت. چه قدر ع یینازک طال  ی هابود و دسته  میفر 

 شده!«  یسمندر لرستان  هیزده؟! شب هینکیچه ع نی»ا

 کشه. یطول م د ینیبش -

 شدم.  رهیلپ تاپ خ ی به سمتش رفتم و به صفحه ی کنجکاو ی رو از

  ،یعکس اما واتسون هیواقعاً؟!   یریهم مثل خودشه. عکس کهکشان راه ش »دسکتاپش
 !« یلوپز فریالقل جن ی زیچ یسلناگومز

 ! ؟یکنی م یدار کاریچ -

 .دی صبر کن  قهیده دق -

کنارش نشستم و منتظر   یمتر  یپنجاه سانت ی در فاصله  آوردمیسر در نم  شیاز کارها  چون
 شدم. 

 انتقام؟  ای   دی خوا یم یتالف -

 ها؟!  -

 د؟ یر یانتقام بگ  ای  دیکن یتالف د یخوا یها. ماون عکس  -
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 کرد. رییبه وزغ دهان گشاد تغ سی از کرم آسکار امافه یق

چکه. کشور به   یاز سر و روت م ی شناس ستی. ز یریهدر م یاضیر ی تو رشته  یدار »تو
 داره.«  ازیدم نما نآ  ی جانورها نیچهم 

 !؟یکنیم کاریچ یخوام، تو اآلن دار یمعلومه که م -

 شه...  یمشخص م  دیار یآب سرد برام ب  وانیل هیتا شما   -

 رفتم که گفت:   ش یبرا ی اغره  چشم

 لطفاً!  دی لطفاً به تهش بچسبون هیحرفم ادامه داشت.  -

 !« ؟یدار »تفنگ

 بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. زمزمه کردم: میجا از

دست   امیمرگ و زندگ  شم، یتلف م یدارم از تشنگ  ارینشده که فقط گفته برام آب ب  یزیچ -
 اومدم.  ای. من از رحم مادر قطع نخاع به دنهیتو

که  ی دست نزده بود فقط مواد خچالیدرون  ی هالهیبه وس   یرا باز کردم، هنوز کس خچالی در
 را برداشته بودند. شدندی فاسد م

شربت آلبالو   ی شه یپاتوق باربد شده بود. نگاهم به ش نجایآب سرد را برداشتم، انگار ا  پارچ 
 خورد.

 آب سرد!«  وان یل هی»فقط   

 اپن دستم را دراز کردم و گفتم:  ی جا کردم. از رو شی برا وانی ل کی

 . ایب -

 . گفتمیکه به شما نم امیتونستم خودم ب یاگه م -
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 نبود؟!«  نکفی»کالش

 دادم و گفتم:  رونیرا با حرص ب نفسم

 .دیی بفرما -

 را از دستم گرفت. وانیل

 .دی نیبب دی تون  یتموم شد م نمیممنونم. ا -

 لپ تاپش نگاه کردم و گفتم:  ی صفحه به

 ! چارهیکدوم بدبخته؟! هک شده ب جیپ -

 .نهیشاه  جیپ -

 و هکش کرده بود به خاطر من؟! ا یعنیگرد شد؛    میهاچشم 

 اپن خم شدم. ی با ذوق رو 

 جدا؟!  -

 نگاه کرد و گفت:  م یهاتر فاصله داشت. به چشم هم کم دی متر شا یفقط ده سانت  مانیسرها 

 بله.  -

 شد.   رهیدسکتاپش خ ی را برگرداند و به صفحه سرش

 .« دی رو جمع کن دختر چشم سف »خودت

 . دمیآب را از دستش قاپ  وانیدهانم را قورت دادم و ل آب

دارم.  ی هنرمند ی پسر عمو نیچکه هم  دانستمیشربت درست کردم. نم شی برا عیسر
 ! گری پسرعموجان بود د
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را به  ینیگذاشتم و از آشپزخانه خارج شدم. کنارش نشستم و س  ینیشربت را درون س وانیل
 سمتش گرفتم و گفتم: 

 عمو! ثنکس پسر   یلیخ -

 برداشتم و گفتم:  شیپاها ی را برداشت. لپ تاپش را از رو وانیکرد و ل ی اخنده  تک

 ! ؟ی گرفت ادیاز کجا   -

 عالقه داشتم.  -

 چشم راستم به او نگاه کردم و گفتم: ی گوشه  از

 ! ؟یبه هک کردن عالقه داشت -

 گذاشت و گفت:   زیم ی را رو وان یل -

 ... ممنون.وتری به کامپ -

 اشاره کردم و گفتم:  یشدم. به نرم افزار  رهی گفتم و به دسکتاپ خ یآهان

 ! ه؟یچ نی ا -

 گذاشتم و گفتم:  زیم ی و لپ تاپ را رو  دمینرم افزارش باز شد. ترس کهوی

 من تو هنگش ننداختم.  -

پسر جوان معاشرت   کی با  کردیکه آدم شک م دیخندی آرام و کم صدا م قدرن یا  دیخند  دوباره
 .کندیم

 بهش... تاچ...   دیگ یم  یاش... شما چصفحه ی نکرد یتو کار -

 ! هیها لمس -
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 آره همون.  -

 ! کردم؟ی بارکش تشکر م وانیاز ح دی اآلن با مثالً 

 !« ؟یتیشخصیب ی لیخ یدونست ی»م

 ! گفتم؟ی م دی با چه

 پسر عمو جونم.«  »ممنونم

 تو نظر نده.«  »خواهشا

 .کنمی جبران م یمرس-

لپ   کی گذاشت.  فشی. لپ تاپش را بست و درون ک دیشربتش را سرکش  یزد و باق ی لبخند
 گذاشت. مگر چند تا داشت؟   زیم ی رو گریتاپ د

 !؟ ی دار نایچند تا از ا-

 .گهید ی کارها  ی هم برا یکیها نقشه  ی برا ی کی-

 آهــ... -

 . دیغصبناک وارد سالن شد. حرفم در دهنم ماس ی اافه یبا ق نیشاه

 ! ؟ی کرد یمعلوم هست چه غلط-

با آرامش به    یلیشود. باربد خ کسانی نذاشتم موضعم با خاک  یلحنش قبض روح شدم ول از
 انداخت و گفت: شی پا ی را رو شی داد و پا  هیمبل تک

 ! فهممی منظورت رو نم-

 !ید بس که زبون نفهم-
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 . دیرا بگو  الوگ ید  نیا  خواستی م شهی هم نیخنده. شاه ریزدم ز یپق

 گفت: ال یخ یب باربد

 استراحت کنم. رمینتونستم بخوابم م شبیام دمن خسته -

 ها.«  کردهی به تو فکر م »ا

 خسته ام کردند.  ن ی مطالب سنگ ن یا-

 کنه/:«  یداره به من فکر م »حتماً 

 به او زد. ی اتنه  نیعبور کند که شاه نیرا برداشت و خواست از کنار شاه فشیدو تا ک  باربد

را   نیباربد اهل دعواست حتماً اآلن شاه نی. ادمیباربد را من هم شن ی دندان قرچه  ی صدا
 لگد.  ری ز ردیگیم

باربد نگاه کرد   ی خال ی با حرص به جا  نیخالف تصورم باربد سرش را تکان داد و رفت. شاه بر
 و گفت: 

 . ده هزار فالوئر داشتم! هیتو ریاش تقص... همهکشمتی م-

 .یاون کار رو نکن یخواستی م-

 برداشت که فرار کردم.  زی به سمتم خ نیشاه

را   نشیدانستم که ماش یبود م ن یشاه نیپارک بود. حتماً ماش  اط یح ی ناشناس تو  ینیماش
 عوض کرده است. 

  یزیسنگ ت عیسر کردمی فرار م کهی. درحالیخودت هنگ کن اورمیب نتیسر ماش ییبال   کی
 برداشتم. 

 و گفتم:   ستادمیکاپوت ا کنار
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 .کنمیبگو غلط کردم وگرنه رخشت رو خش خش م-

 زد و گفت: ی پوزخند زدی نفس نفس م کهیدرحال نیشاه

 !یبکن یتون ینم یغلط چیه-

 صورتش تکان دادم و گفتم:  ی وار جلو دی زد باال. سنگ را تهد آمپرم

 ! ؟ی مطمئن-

 زد. یآوا در گور کن  پوزخند

 ! یخودت خواست-

 باز بود.  نیماش اشیاز بچگ  فتدیب نشیماش ی خش رو کی گذاردی نم دانستمیم

 نوشتم:  نشیماش ی رو  شینگلیتر به فسرعت هر چه تمام با

 آد.  نیتامی و  میدخالتت تو زندگ  یتالف-

 . دمیرا هم کش رشی زخط  دیبه من رس نیشاه یوقت

 مچ دستم را گرفت و گفت:  نیشاه

 ! های بد کرد-

 و گفتم:  دمی را کش دستم

 هم خوب کردم.  یلیخ-

که باهم   دمیهنوز وارد نشده بودم که عمو احسان و باربد را د دمی خودمان دو ی ال یسمت و به
 .زنندی حرف م

 به دست باربد داد و گفت:  یچی سو عمو
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 دردسر داشت آوردنش. ی! کلیمشک ی مشک  یخواستیکه م یاز همون شرکت-

 . ی ممنون باباجان. شرمنده کرد-

 فقط باهاش آرام برون پسرم.-

شد.    دهیدستش است به سرم کوب دای که هر روز ش ییدهخدا ی واژه نامه   ینیبه سنگ یزیچ
  عیضا گونهن یا  رمیبمام را هم گم کردم. حاضر بودم دست و پا که چه عرض کنم دل و روده 

 نشوم.

 داخل؟! ی ا یعمو جان چرا نم-

 ! دیاده یمن را د  دی اده ی را د شتنیان ی موها ستادم،یوا  خیس

 بله؟ -

 داخل! ا یب یچرا دم در-

در   یداده بودم درهرحال راه حل هیتک دی ها، به کلسرم روشن شد، نه مثل کارتون  ی باال المپ
 ذهنم جرقه زده بود. 

 اومدم.-

داشتم    یتختم هر چه گواش و رنگ روغن مشک ریرفتم و از ز  امیواری سرعت به چهارد با
  ی مشک ی هایکه وقت تنگ بود پمادها و قوط یی. ازآنجاکردمی نم دایرا پ می برداشتم. قلم موها 

 بغلم زدم.  ریرا ز

رفتم.   اط یها به حبدون توجه به آن  ردندک ی ها نشسته بودند و صحبت ممبل ی و باربد رو عمو
کاپوت گذاشتم و با هول وال پماد رنگ روغن را باز کردم.  ی را رو یمشک ی و پمادها های قوط
 شد!   یدستم پر از رنگ مشک یلعنت
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  نی تامیو ی کلمه ی کردم. با دستم تا توانستم رو یخال  نیتامیحرف و  ی ”و ” ی پماد را رو ی همه
نورافکن ابداً   ی جلو ینبود ول یمشکل   میهال یفام ی جلو  افتادی سرم م. شالم داست از دمیکش
 شد.  یکه پر از رنگ مشک  دمیرا جلو کش امیشوند. شال گل به دایپ م ی موها خواستمینم

 !« یآوا، بترک   ی»بترک 

 ! نیپررنگم نداشت. تازه بدتر هم شده بود. خدا منو بب ی هایخش خش ی رو یری تاث اصالً 

 !« یبر فنا بر ی»اله

از   ینه که بترسم از او نه ول کندیساقطم م یکه باربد از هست گونهن ی. اردیبگ  امه یبود گر کینزد
 .بردمیقد و قامتش حساب م

 رفتم؟ یدر م د یبا

 مردم؟ یم

 کشتم؟ یرا م خودم

 شدم؟ ی ساقط م  یهست از

 ! خــدا

 به سمتم آمد و گفت:  اط یح  ی از آن سو دهیسع

 شدن؟  یصورتت و شالت چ ؟ی داغون قدرن ی بودن؟ چرا ا یها چشده آوا؟ اون عکس  یچ-

 بدبخت!  دهیبدبخت شدم سع-

کرد و از من دور شد. باربد با آن قد و قامت   یزنگ خورد عذر خواه دهیلحظ تلفن سع همان
کند و رخشش را  دایرا پ نشیشد و چشم چرخاند تا ماشو مرتب از خانه خارج  دهیاتو کش

 .ندیبب
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 گفت:  دی به من رس ی بلندش به سمتم آمد. وقت ی هامن ثابت ماند. با قدم  ی رو نگاهش

 شده آوا خانم؟! شالتون، صورتتون!  یچ-

 .ی... چیه... هـ-

  کی کرده بودم. در عرض  شانیپشتم مخف یسختنگاه کرد که به ییهاتعجب به خش خش با
و نه اخم    ی کرد یچه غلط دیشدند. نه پرس   زیو ر ده ی گرد، کش شیهاچشم  ب یلحظه به ترت

 کرد! یدرست و حساب

 ام!پاچه  ی تو فتدیهم باعث شد قلبم ب ی رو شیهاشدن دندان   دهی کش ی صدا  فقط

 

  شیدر هم فرو رفته بودند. تا کنون به ابروها  یکم اشیمشک یهشت ی نگاهم کرد ابروها رهیخ
 ی و دنباله شد ی به بعد شکسته م  ییجا کی بودند که از  یبینگاه نکرده بودم. خط ار گونهن یا

  یدو گواش مشک هیخودم بودند فقط اآلن شب ی هاهم مثل چشم  شیهاداشت. چشم  یکوتاه
 ندم: را خوا نیا  شیهاچشم   ی بودند. به خدا تو ن خو یدرون استخر

 اول؟  ی طبقه  ای تر است دوم قبرها ارزان ی طبقه -

چپ کند؟ او داشت با   ی امرا لقمه   کردی دهان باز نم نی دهانم را صدادار قورت دادم. چرا زم آب
 ! دیمکی نگاه شماتت بارش ذره ذره خونم را م

 بــ... بـ. با... ور... -

 گفت:  تیو البته با عصبان  یسیانگل به

 ساکت شو! -
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حرف بزند.   دیبا یفارس رفتیم ادشیاحساساتش را بروز دهد   خواستیم   یوقت  دانستمیم
  یسیرا به انگل ی است روز چهلم بابابزرگم کلمات ادمیشود    یجور نی ا آمدی م شیکم پ یلیخ

 گفته بود.

که چند کار را انجام داد  نی ا عیقدر سر. آن ختیر نیزم  ی را رو می هارنگ ی حرکت همه کی  با
  یرخش مشک  نی اش هفده سالم بود! به همهمه   گری. آدم بودم د دمی قدم به عقب رفتم و ترس

 بود!   مینبود همسن بابا یکم  زیچ  یباربد قسم دوازده سال اختالف سن

 و منطقت کمر ارسطو رو شکست خواهر!«  »محاسبات

 صورتم تکان داد و گفت:  ی جلو  دواری را تهد دستش

 !یچ  یعنیدخالت  دمینشونت م-

را بخوانم   نش یشد. تازه توانستم مدل ماش نشی” گفت و سوار ماش یلب قدر ”قدرنشناس ریز
 ” بشوم. یاو ”فرار  نیمن هم مثل ماش  شدیکاش م

 به سمتم آمد و گفت:  ده ی با رنگ پر دهیسع

 ! ؟ی خوب-

 ها؟ -

 مونده!  نیکه رو زم یتیمثل م ی شد-

 !« ؟ی دید »مگه

 نشده.  یچیه-

 ؟ ی سکته نکرد ییکاماًل مشخصه از سر و وضعت!... خدا-

 نه...  -
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 جمع کرد و گفت:  اط یکف ح ی هاگ یر ی ها را از رورنگ  دهیسع

 .یبر فنا بر  کهن یقبل از ا  یبدم بخور یزیچ  یشربت  هی می بر ایب-

 *** 

چه قدر منتظر بودم آن روز بگذرد بماند. جرعت نداشتم هنگام ناهار و شام سرم را بلند   کهن یا
در   شیبود برود ر یهدفم گرفته بودند. کاش کس یزر یمثل سالح ل شی هاکنم اصاًل چشم 

 دخترش هستم!  ی کند که من جا  یکند و به باربد حال یانیم

 به خدا!«  یکل »عقل

  دانستمیگذشته بود نم  زریو از ل کردی پرت م یهش بمب اتمنگا  میشام که اصاًل با هر ن سر
رد شده   یونیل یبود که از آن خسارت چند م می هشت ساعت و ن قاً یاست دق یشتر نهیک  نقدریا

 دستش گذاشته بودم. ی را رو د یپرا  کی پول   میحساب کن می خواستی. به پول اآلن ممی بود

 نمونه!«  ی دختر عمو ی ستیهم ن »شرمنده

 نتوانستم بخورم که باز کوفتم شود!  یزیآن شب کوفت که نه... اصاًل چ شام

. کردندینم  یها هم دخالت آن چنانو مامان  کردندی و بابا در مورد ارث صحبت م عموها
. آخر شام  میطمع هم داشت  یول م یآل را ادامه ده  دهی ا ی زندگ  کی که  میقدر داشت مان آن همه

اطراف باغ   ی هاشوند و در خانه می به ارث تسل دنیرس  ی که برا دندیرس هجی آن شب همه به نت
 ساکن! 

 شروع شده بود!  فهیطا  نیمن با باربد و ا  یبدبخت تازه

 *** 

سالن نشسته   ی و جشن داشت! همه تو ی بود و مامان سور گرفته بود. واقعاً هم شاد شب
ها، مثل برج زهرمار دورهم نشسته  . فقط ما، به قول مامان جوان کردندیبودند و بگو و بخند م

 . میکردینم یکار چی و ه می بود
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و باربد با   ری ام کردند،ی به من نگاه م یچشم ریکنار هم نشسته بودند و ز ن یو شاه دایش
ثبت   نسیدر گ  دی محکممان را با یخانوادگ  ی . اصاًل رابطهانداختندی نگاه م می غضب به هم ن

دعوا داشتم. تنها   دای و ش نیسر جنگ داشت. من با شاه نیو شاه ری. باربد با ام دندکریم
 ! گرید  میسالم دست نخورده... نداشت ی مانده  یباق ی رابطه

بلند شدم، رو   می روابط شکر آب شده را درست کند. از جا نیتا ا کردی قهرمان ظهور م کی  د یبا
 و باربد نشستم و گفت:   ریزانو کنار ام کی

 !دیخوب حاال باهم ماچ کن-

 درستشه! دیکن یروبوس-

 . گریبود د دایش

 گفت:   یسیزد و به انگل ی پوزخند باربد

 ! میتر ندار ما بزرگ -

 پوزخند باربد زد و گفت:  یپوزخند به همان مسخرگ  هی  نیشاه

 . میدچار انقراضش دیبا  یآگه بزرگ ترمون تو باش-

 .وستندی خربزه به جمعمان پ  ینیبا س  دیو سعشربت  ینیبا س دهیسع

به اطرافش   ینگاه دی نشست. سع دای کنار ش دهیها را وسط گذاشتند. سعو خربزه  هاشربت 
 ! تیخاصی من نشست سمندر ب ی انداخت و رفت سر جا

 بود گفت:  یکه ته مسخره باز دیسع

 همه اخم!  نی از ا د یر یته نگ-

 حرف برادرش را گرفت و لب زد: یپ دهیسع
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 اندازه خر...  دیخجالت بکش  گهی گه د یراست م-

 با طعنه گفت:  ریام

 . دیخر سن دار ی راحت باش بگو اندازه -

 نشستم. نشانیرا هل دادم و ماب ریرا برداشتم. باربد و ام نمیشربت سکنجب  وانیل

 .دیمن جا باز کن ی کم برا هی-

 را گرفت:  میهاچشم  ی حرف باربد خون جلو با

 ! ستیهم کنه خوب ن قدرن یا-

  ی موها ی شربتم را رو کی بلور و بار وانیبماند. ل اورمیسرش ب ییدوست داشتم چه بال  کهن یا
 کهن ینکرد و از ا ی نامرد دایبرداشتم در بروم که ش زیکردم. خ یو خوش حالتش خال یمشک

 کرد. ی کرد و مرا شربت یکردم تالف یشوهرش را شربت

شربتش را    وان یهم ل نی. شاهخت یر  نیشاه ی از شربت رو یکم م یاز هم فاصله داشت چون
او شربت   ی رو دی شربت که سع ی هول وال نیخواست در برود از ا ری. ام ختیر دایش ی رو
رض  اتفاقات در سکوت و در ع نیا ی خودش هم در رفت! همه  دیسع ی هم رو دهی و سع ختیر

 اتفاق افتاده بودند.  هیده ثان

من  ی خنده. خنده  ریزدم ز ی! پقدی چکی مان شربت مهمه  ی ها نگاه کردم از سر و روبچه  به
اوضاع خوب است   دمی! د زیر یلیزد. خ  یزیباربد هم لبخند ر  یها بود. حتبچه  ی استارت قهقهه
را   شانیهاها با بگو و بخند ظرف ام را برداشتم. بچه نشستم و ظرف خربزه  می برگشتم سرجا

 برداشتند.

 ! می شمال بر هی  نیا یب گمیم-

سوپ درست   شی هاکرد به باربد نگاه کردم داشت رسماً با خربزه  دییهم تأ  ری گفت. ام نیشاه
 .کردیم



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 .می بر گهیآره راست م-

رو   ریخوش صدا« جمع را ترک کرد. ام ی ن آقاتلفنش زنگ خورد و با گفتن »سالم مهرا دیسع
 به باربد گفت: 

 ! ه؟ینظرت چ-

 کهیبلند شد. درحال شی را برداشت از جا اشی اظرف آب خربزه   لکسیر  یلیخ باربد
 کرد و رفت.  یمن خال ی ظرف را رو دی پوشی را م شیهاکفش

 موافقم! -

 فوران زد!   خشمم

 فوران زد؟!«  »خشمت

 آتش نشان!  مثل

 فشان مهندس!«   »آتش

 را گرفتم. اشقهی برداشتم و   زیدست خودم نبود، به سمتش خ ارمیاخت  گرید

 ه؟ یمشکل تو چ-

 شد و گفت: رهیشعله ورم خ ی هارا پس زد. در چشم  دستم

-you are ی. »تو هست» 

 اختم. ام اندرا پس کله میصدا   دهیورمال ی هاشدم. با پاچه  قیدق اشیخنث ی هاعمق چشم  به

 ! باربد بارکش! یکنی عر عر عر م ی! هــییبارکش تو   وانیح-

 کنم« یدرخشنده افتخار م یبه ادب خانوادگ  »من
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 خنده. ریزدند ز  هابچه

 و لب زد:  دیلباسم را کش ریام

 آرام باش! -

 زل زدم و گفتم:  شیهاچشم  به

 من کجام ناآرومه؟ -

 و جوابم را داد:  دیآن رنگش پر   کی در

 تو همه جاهات آرومه!-

 شتر دوکوهانه برداشته!  ینه یک  نیبه من زد و رفت. ا  ی اتنه  باربد

 و خشم بلند گفتم:   طنتیش با

 مستر بارکش. نهیخشمت به رخشت نش-

 شدم. هوشیب باً یتقر  دمی خواب روقتید شب

 فردا!«  م یگ  یوقت ساعت چهار صبحه؟! ما از دوازده به بعد م ری از د »منظورت

 مثل درخت خشک شده نشستم.  دهی سع ادیداد و فر  ی با صدا صبح

 شده؟!  یچ-

 و گفت:   دینازک را از بغلم کش ی پتو یبرزخ  افهی با ق دهیسع

... اصاًل شمال  ؟ی رو هم از دست بد نی ماش نی آخر ی خوا یساعت سه ظهره م شعوریپاشو ب-
 ! ومدهی رفتن به تو ن

 اعتماد نداشتم گفتم:  می هاگوش  به



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 هان؟! -

 ام را به صورتم کوباند و گفت: حوله  دهیسع

 شمال.   یبر ادهیپ دی!... بارهی پاشو گمشو برو حموم اآلن باربد هم م گمیم-

 سرم جوانه زد. ی عدد شاخ کوچ رو  دو

 چرا باربد؟! -

  ینم ماو یهمه ساعت شش صبح رفتن، باربد کار داشت فقط اون مونده اگه به خودت نجنب-
 ره!

 .کردمیخودم را خفه م  د یبا

 . کشتمی را م دهی سع د یبا

 .کردمی باربد را اره م د یبا

 .کردمی را له م دی سع د یبا

 داره؟!«   دیبه سع یربط »چه

 !« ست یمهم ن »ربطش

 حمام هولم )!( داد و گفت: ی تو دهیسع

 . نییپا برمی طول نکشه. چمدونت رو م ترش ی ب قهیده دق-

 ی هامناسب و نامناسب دادم لحظه  ی حمام و تا توانستم به باربد و بخت بدم فحش ها رفتم 
بلندم را خشک نکرده   ی حمام را بکنم و به نفت برسم. موها ی هاک ی بود سرام ک ینزد  گری آخر د

 کرد. یم سمیو خ کردی چکه م می مو  ی بافتم. آب از هر تا

 !« ایخور یم »سرما



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  شدی گشاد م  نیی که از کمر به پا دم یپوش ر یحر  دیسف ک یتون هی نیهم ی گرم بود برا یلیخ هوا
شده بودند.   دهی پاش ک یتون ی هم رو یو مشک یزرشک ی هاسه ربع بود. رنگ  شیهان یو آست

سرم   ی را رو امی آسمان  ی. شال آبدمیرا پوش امیخی شدم تا شلوار   ریبود پ سیچون تنم خ
 را برداشتم.  امی زرشک یت دس فیانداختم و ک 

”آوا کش” زد و چمدان قرمز من   ی از آن پوزخندها  دنمی کردم. باربد با د  یط  یکیرا دو تا   هاپله
تو کما   یان شاهلل بر میو از ساختمان خارج شد. تصادف کن دیخودش کش  یرا با چمدان مشک

 از بهشت زهرا بهت بخندم.

 تو کما اون بره بهشت زهرا.«  یتو بر نهیا ! درستشایگفت  »برعکس

دانشگاهش را گرفت.   ی بهانه د یا یکردم، هرچه اصرار کردم با ما ب یخداحافظ  دهیسع از
  ی داده بود و رو هیتک نشیو از خانه خارج شدم. باربد به ماش دمی را پوش امیتابستان ی هاکفش

زدم و به سمت   میهارا به چشم  امی دود نکیبا کالس ع  یلیکاپوت ضرب گرفته بود. خ
قرار است به   کردمی که احساس م انداختی م می به سرتاپا  ییهاگاه ن  کی رفتم.  نشیماش

  یققل است. دست از کشت دمیزدم و خواستم در جلو را باز کنم که د شی برا ی دزدتم. پوزخند
رفت سوار شد.  را زد و خودش  ریو طلبکار به او نگاه کردم. دزدگ  دمیکش رهیگرفتن با دستگ

 حرصم گرفته بود. 

 !« نیحرص درار صادرت کنند چ ی پودرت کنن به عنوان ماده   دی»با

نرفته   رونیحمام به جانم نشست. هنوز از باغ ب شی راحت بود آخ اشیشدم، چه صندل  سوار
 در دست و عجله به سمتمان آمد.  ی که مامان با سبد می بود

 دخترم؟  یخداحافظ یب-

 من و تو فقط سالم و خداحافظ است. ی کل مکالمه می بگو  خواستی م دلم

 خداحافظ! -

 گذاشت و گفت:   میپاها  ی سبز رنگ را جلو ی را باز کرد و سبد نیکرد. در ماش یاخم مچهین



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  زیهمه چ دی نخور ابونیخ ی تو ی ژامبون درست کردم از هله هوله ها چی براتون ساندو-
 گذاشتم.

 اش چند ساعته!همه -

 عمو جان.ممنون زن-

 پاچه خوار! نیر یعمو جان پسر خودشزن کوفت 

 گفت:   دی که بار میمتر هم دور نشده بود  ست ی ب ی ال یهنوز از و میراه افتاد  باالخره

 . دیحداقل با مادرتون درست صحبت کن دیتون یم-

 شو!  الیخی چند ساعت ب نی ا کنمی باز ننه بزرگ شروع کرد. خواهش م-

 چهارده ساعت تحمل کنم. زدهی تو رو س دی بدبخت منم که با -

 گرد شدند با طعنه گفتم: میهالحظه چشم  کی

 رن جاده زدن. یکوه نم ی از رو  گهی! دمیاآلن سه ساعته شمال ی نبود رانی وقته ا یلیخ-

 به تو نگفته من شاهرود کار دارم.  یکه کس نی مثل ا-

 داغ شدند. می هاخشم و ندانستن گوش  از

 : گفتمی و م  دمیکشیداد م د یبا

 رو اعصاب. ختیری بارکش ب ی عجوزه  ی تهی افر امیمن با تو نم-

 زنه!« یچون رسماً دارت م ینگ  یجور نیا  »بهتره

 را کنترل کردم.  خودم

 رو بگم چون دوست دارم برم شمال.«  هان یتونم بهش ا  یاحمق نم »من



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 هست.«  یتالف ی شو حاال وقت برا الیخی»ب

 آِد!  نیتامیبارکش، بارکش، بارکش، و  ، ی تالف ،ی تالف ،یتالف

 ی را درآوردم رو میها”دوست دارم بکشمت بعد روت تف کنم ” ام را ازش گرفتم. کفش   نگاه
  نشیپخ اضافه هم در ماش کیراحت بود.  یلیخ اشی صندل شییچهار زانو زدم. خدا یصندل

 بود  ینداشت و داخلش کامل مشک

را از  امیی زد، الک قرمز آلبالو ی اکمرنگ شده بودند. ذهنم جرقه  میپا ی هاانگشت  ی هاالک 
 آوردم. رونیب فمیک 

 .« ین یمجهز هم خوب نقدری»ا

سخت بودم. با   ی من دختر روزها نی الک بودم همچن ی شعف الکم را باز کردم. عاشق بو با
جام کارم را ان دی من باز هم مصمم با  نیکم داخل ماش ی بارکش کنارم و فضا ن یوجود ا

 . دادمیم

 کرد و گفت: کی خوش حالتش را به هم نزد ی به من انداخت، آن ابروها ینگاه می ن باربد

 . زارمی بو ب نیمن از ا  دیلطفاً اون رو جمع کن-

 ! یزاریخوب که ب چه

 تفاهم!«  »ماشاهلل

 باال انداختم و گفتم:  ی اشانه

 بو نکش! -

 !«ی اراه حل قانع کننده  »چه

 .دیکم بزرگش هیوقتش باشه  دیکنی فکر نم د یتون موند یده سالگ ی ایدن ی شما هنوز تو-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 پوستم پر از الک شد. با غضب نگاهش کردم و گفتم:  ی رفت و رو طی خ دستم

 من درس اخالق نذار.  ی کوفت پس برا یگفتی م دییبه بفرما  روزی تو تا د-

 بود.شما  ریاش تقص. اون همهدی کم مؤدب باش هی ست یبد ن-

 طعنه گفتم:  با

 حتماً، شما شما! -

در گند زدن به اوقات آدم داشت. با حرص الکم را   یزدنم را کوفتم کرد. اصاًل استعداد خوب الک
 انداختم.  فمیک  ی بستم و تو

 گفتم:  طلبکار

 گرمه.  یلیکولر رو بزن هوا خ-

 به من انداخت و گفت:  ینگاه یچشم ریز

 نخوندم. یو متاسفانه من پرستار   دیخوری سرما م-

 شه. کولر رو بزن.  یتلف نم نتینگران نباش ماش-

  یفرار هیمن  ی . چرا بابا براآوردمی او سر در نم نینشان نداد. من هم از ماش  ی العمل عکس
خارج کردم. هنوز تازه از شهر    شهیپنجره را تا ته باز کردم و سرم را از ش د؟یخر  یناقابل نم

. اطرافمان  می ما اصاًل داخل شهر نبود فقط از کنارش رد شد ی در واقع خانه م،یخارج شده بود 
 .گرفتندی بودند که سبقت م هان یماش طفق

 را ببندد که گفتم:  شهیش  خواست

 بدم؟!  اتیمال  شهیباز بودن ش ی برا دینکنه با  دم،یپخ-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  شی و به رو به روتأسف سرش را تکان داد  ی . از روداندی را نم دمیپخ یبودم که معن مطمئن
انداخت.   یحس خوب را به جانم م کی و  کردیبرخورد م سمیخ ی موها  ریشد. باد به ز  رهیخ

 جگرم حال آمد.  شی. آخخوردندیصورتم تاب م  ی سرم رو ی جلو ی شالم عقب رفته بود و موها

)!(، سرباز نگاه   شنیحالت اسلومو ی رفت رو زیلحظه همه چ کی  س،ی پل نی ماش دنید با
 به من انداخت.  ی ”  کشمتی ”م

تکان   مانی قرمز رنگ را جلو ستیا  ی را دادم باال. سرباز تابلو شهیو ش نیرفتم داخل ماش عیسر
جلو و   دمیرا نگه داشت. شالم را کش نیماش  تیداد. باربد با تعجب سرعتش را کم کرد و در نها

 که صندل بودند.  فیح یول دمی را پوش م یهاکفش

پوزخند معنادار زد  کی . باز دمیخوابم افتادم و خودم را عقب کش ادیبه سمتم خم شد، به  باربد
 و مدارکش را از داشبورد برداشت.

 به مغزت هم بکش!«  ف یل هیحموم  ی»رفت

آن   ی که مشخص بود مقامش دو سه تا ی و مدارکش را به سمت مرد  نییرا داد پا شهیش
 است گرفت. گفت:  دمی که د یسرباز

 .دیی بفرما-

 گفت:  اشی متر یسانت کی   شیسرباز با ر  ی دو سه تا جناب

 د؟ یدار  یبا خانم چه نسبت-

 با تعجب به من نگاه کرد و گفت:  باربد

 هم مدارکم. نی راننده من هستم ا-

کاًل در باغ نبود نه تنها در باغ نبود کاًل  میمدارکش را به سمت جناب گرفت. پسر عمو  دوباره
 هم نبود.  ی”حال ” درست و حساب ی تو



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 مطمئنم لندن گشت نداره.«  »من

 .« یگیاز خودت م یکه دار »مطمئنم

 زند مدارکش را گرفت و گفت: یباربد هشت و هفت م دی که د سیپل

 ؟ ی زد یزیچ-

-what ? 

 خنده.  ری زدم ز یگرد شدند. پق  دیبار  ظیغل ی جناب از لهجه ی هاچشم 

 کشه!« یدو قرن طول م اشیر یادگ ی و  هیغن یدونه چه قدر زبونمون، زبون ینم چارهیب »اون

 نگاه کرد و گفت:  مانیچپ چپ به هردو جناب

 !عیسر   دیش  ادهیپ-

 من بسته.  شیباربد گشاد شدند و ن ی هاچشم 

 زبون بسته!«  ی »پسرعمو

 را باال برد:  شی قاتلش کرد و صدا ی هااز آن اخم  باربد

-what s that meanه؟ یچ اشی? معن 

 و ادامه داد:  دیکش یقیعم نفس

 انجام ندادم.  یمن کار خالف  دیمانع کار من بش دی تون یشما نم-

 را باز کرد و گفت:  نیدر ماش جناب

 . شهی. معلوم منیی پا دیی بفرما-

 گفتم:  آرام



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ... وات وات نکن.یعنیهم واق واق   قدرن یا  یبارون ش ریت کهنی شو قبل از ا  ادهیپ-

 چون گفت:  دیجناب حرفم را شن کهن یا مثل

 . دیش  اده یپ دی شما هم با-

 که گفت:  ستادمی . کنار باربد امیشد  ادهیپ مانیهردو

 چرا نگهمون داشتن؟   دیدون ینم-

 باال انداختم و گفتم:  ی اشانه

 نه.-

 .« یگیراست م  د یسع »جان

 و گفت:  ستادی ا  مانیروروبه  جناب

 .دی دار یبا خانم چه نسبت دی نگفت-

 به من انداخت و گفت:  ینگاه می ن باربد

 دختر عموم هستن.-

 و گفت:  دی جناب باال پر ی ابرو ی تا کی

 . دی شناسنامه هاتون رو بد-

 زد باال.  آمپرم

 شناسنامه هاتون رو...  رونیب د یایبا دختر عموتون ب دیخوا  یجناب شما م-

 و گفت:  دی کالمم پر انیم باربد

 ندارم.  رانیا  تیعمن تب -



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 به مدارک باربد انداخت و گفت: ینگاه جناب

 ی خودرو ی نامناسب از پنجره  یخانم با سر و وضع نی ا م؟یچه طور ما حرفتون رو باور کن-
 شدند.  دهید  ستیکه نسبتش باهاشون مشخص ن  یشخص

 در هم فرو برد و گفت:  ترش یرا ب شیهای هشت باربد

! اصاًل طبق کدوم قانون  د؟یحرفمون رو باور کن میکن کاری چ  دیخانم اشتباه کردند. ما اآلن با  ن یا-
 . دینگاه کوتاه الزمه تا متوجه شباهت من و دختر عموم بش کی   د؟ی شما سد راه من شد 

بود   دهیفهم کهن یبود، مدارک باربد را به او برگرداند و مثل ا  دهیباربد گرخ  ییکه از پر رو  جناب
 گفت:  ستین اشیها حالحرف  نیربد اصاًل از ا با

 .دی بر  دی تون ی. مدیتکرار نشه و معقول رفتار کن-

بلند سوار   ی هاداد. باربد با قدم  ی را درس م ییابتدا  ی شه. انگار بچه  یدوباره تکرار نم چشم
کرد. گناه داشت   یرخش قشنگش خال ی چاره یرا سر در ب تشیعصبان ی شد و همه  نشیماش
 گفتم.  یرخشش را م ! یطفل

از لنگش   شعورتریگاز ب ی را رو شعورشی شدم. باربد لنگ ب  نیو سوار ماش دمیرا جلوتر کش شالم
بار حتماً به خاطر سرعت   نی کنده شد که با خودم گفتم ا شی از جا نیماش نیچگذاشت. هم 

و مطمئن بودم آرامش قبل از طوفان    گفتینم یز یچ چی . هآورندیمجاز دخلمان را م ریغ
 بود. می . حاال بعدش خدا کرمیسالم به شاهرود برس فرستادمی صلوات م لم د ی است. فقط تو

  د یدونم شما با  یکشور شما رو نم نی!... من قوانی! لعنت د؟یبهتر رفتار کن دی تون یواقعاً نم-
 . دیمراعات کن

 خوام. یننه بزرگ عذر م یآخ-

 ابانیدر ساعت بود را کنار خ لومتریکه سرعتش صد و چهل ک  ینیچرخش فرمان ماش کی  با
 شکمم.  ی متوقف کرد. قلبم سر خورد و افتاد تو



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 .«یکنی هم م یبعد بلبل زبون یترس ی... ازش م»مثل

 و گفت:   دی آتش روشن کرده بودند. به سمتم چرخ شیهاچشم  ی تو

  نی. دست از اکنمیعمو خودم رو کنترل مخانم کوچولو، فقط به احترام عمو و زن نیبب-
 ! فتیخودت در ب ی . برو باهم قد و قواره ستمیبچه ن هیهات بردار. من همسن تو یسرکش

 ! یستیگنده ن نیچتو هم هم -

 شد.  ادهیپ نیداد و از ماش  رونی. نفسش را صدا دار بوفتدی موقع به کار ب یکه ب  یبه زبان لعنت

 به اعصابش دلت خنک شد؟!«  ی زد »گند

که مامان آماده کرده   یژامبون چی شده بود، نه صبحانه خورده بودم و نه ناهار. ساندو  امگرسنه 
گشت و گذار در سبد، سس   ایدن کی از آن گرفتم. خم شدم و بعد از   یبود را برداشتم و گاز بزرگ 

در  ودم! به خشد یبزرگ بود و در دهانم جا نم یلیخ که گرفته بودم ی اکردم. لقمه دایرا پ ونزیما
حد دهانم پر    نیدر ا دند یرسیبه هم نم می هاسنجاب شده بودم. دندان  هینگاه کردم شب نهیآ

 بود! 

طور است« که از همان پشت   نی خواست مثاًل بدون توجه به من سوار شود »حتماً هم باربد
 شد.  خکوبمیم شهیش

 را برگرداندم. سوار شد.  می کردم و رو ترشی را ب دنم ی جو سرعت 

 را داد باال. شهیبه من انداخت و بالفاصله ش ینگاه

 !« قهی: روت رو برم عت»ترجمه

اطرافمان   یول  دمیطلبی نوشابه م یکه تمام شد، حساب  چمیآغاز شد. ساندو  مان یبرفنا رفته   سفر
را   می . پادمیرا سر کش  مشینفس ن کی آب سرد را برداشتم و   ی شهیجز جاده نبود! ش یزیچ
ام سر  حوصله  قهیدق ست ی نشستم بعد ب نهیدادم و دست به س هیتک یپا انداختم، صندل ی رو

 دلمان خوش شود!  میدو تا قر بده گذاشت یآهنگ هم نم  کی رفت. 



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 !« نه؟یسنگ ی لیما برات خ ریضم یکنی نم »احساس

 ؟ ی آهنگ ندار-

  ی صدا هیجا کرد. بعد از چند ثانرا روشن کرد. چند ترک جابه  ستمشیرا تکان داد و س سرش
 . دیچیپ نیماش  ی تو انویپ میمال 

 ! گه؟ید هیچ ن یبع ا-

 گفت:  ردیبگ  شی نگاهش را از رو به رو کهن یا بدون 

 .دی اریبه  دیخوا  یم  یهرچ-

و تا توانستم ترک    ستمیداده بود. دست بردم به سمت س رییرا به ”شما ” تغ  شی ”تو ”   دوباره
  شدمی م دیاز او نا ام  ی داشتم کم گری کالم و آرام بودند د یب شی هاآهنگ ی عوض کردم همه 

 . دی چیپ نیماش  ی تو یلیساالر عق ی بالفاصله صدا  یرانیا  یقیموس ی که صدا

 اآلن؟  گهیم یچ  نیا یفهمی تو م-

 !کردیش کرد. پسر لوس قهر هم مرا خامو  ستمی را نداد و س جوابم

 ی رد کردم. رو یگریپس از د ی کیها را آوردم و به دستگاه زدم. ترک  رونی ب فمیرا از ک  فلشم
 متوقف شدم. ری آلبوم ام

فاز آهنگ. با   ی کردک رفتم تو  ادیخارج شد. صدا را ز نی ماش  ی قو ی جذابش از بلندگوها ی صدا
 : دمیباربد را شن ی را بسته بودم که صدا میهاخوندم و چشم  یخودم م

 آوا خانم. -

 بسته بود گفتم:  می هاچشم کهیدرحال

 بله؟ -



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ! دی آب به من بد  وانی ل هی شهیم-

 !هیدهن-

 نگفت. یزی چ گرید

 خدا تشنشه ها!«  »بنده

 دوست نداره به من چه!«  یخوب خودش دهن هی»چ

 احمق!«  ی اش کرد یدهن »تو

 عر عر نکنه!«  ی برام مثل قنار خواستی کردم. م »خوب

 نمونه!« ی دختر عمو زیبر  ییچا  هیکنه بماند، خوب براش  یعر عر نم یقنار کهن ی»ا

 هم نبودند. راهی ب افکارم

 زم؟ یبر   ییچا-

 را فراموش کرده بود چون گفت:  ششیپ  قهیچند دق یخودش هم سخنران انگار

 بله. -

 نه فراموش نکرده بود؟!«  گفت یاگه م یعنی»

چگونه به او قند   دی را از دستم گرفت. حاال با وانی. لختمیر ی چا شی را برداشتم و برا فالسک 
را از دستش گرفتم و قندها را   وانی ل عیدر دهانش قند بگذارم سر دیبا کهن ی! از فکر ا دادم؟یم

  ی در آور هم رو لبخند حرص کی . ختیر شیپا ی داغ رو  ی به سمتش گرفتم. چند قطره چا
 سرش!  ریسکوت گرفته بود خ ی کار کنم او هم روزه چه  دیبا  دانستمی نملبش بود. 

 . گفتندی سرنوشت م یدوراه نی به ا د یبا  واقعاً 

 دوم سرنوشت؟!«  ه؟ی کجاش دو راه »اول



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 دست باربد نگاه کردم. ی دستم و چا ی به قندها یحالت زار با

 ! د؟یکن  یکار دیخوا  ینم-

 بر تو پسر منحرف من قند بذارم دهن تو؟!  ی گرد شدند، وا  میهاچشم 

 کپک زده! میحل ی . بودادی بو م یلی خ حرفش

 داد:  ادامه

 .دیحل کن  ی چا ی قندا رو تو-

 بکش.«  سهیک  دهیکفاف ذهن تو رو نم فی»ل

افتاد. سه   ینم یدهنش هم اتفاق خاص  ذاشتمیرا از دستش گرفتم. حاال م  وانیگفتم و ل یآهان
 درست کردم.  نی ریش ی چا  شی داخل سبد برا ی انداختم و با چاقو ش یون چاقند در

 را مزه کرد.  ی گفت و چا یلب ممنون ریرا به دستش دادم ز ی چا

 بد نشده؟ -

 بود.  دهی کاماًل نسنج حرفم

 اش را نگه داشت. خنده  استارت

 خورد! شهینسوخته. م-

آرام خورد و دوباره تشکر کرد.  را آرام شیشدم. چا  ره ی خ میرواو چشم غره رفتم و به روبه  به
غرق شدم   امیسه ساعت در گوش  قاً یرا برداشتم و دق امی ردوبدل نشد. گوش نمانیب یحرف گرید

خاموش شده است. گردن   امی مطمئن شدم گوش یاز هشتاد به صفر رساندم وقت یو شارژ گوش
 و آن ور کج کردم. ورن یرا بلند کردم و ا امشده خشک 

 . دیخسته نباش-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 گشاد گفتم:  شین با

 م؟ یی. کجا دی سالمت باش-

 تا شاهرود مونده.  گهید  لومتریک  ست ی ده ب-

 را نگه داشت.  نیزد کنار و ماش  ناگهان

 ؟ ی ستادیکنه؟ چرا وا  یفرق م اشیمعن گهید لومتر یک  ستیکشور تو ب ی تو-

 . دینگاه به اطرافتون بنداز  هیخسته شدم.  یعنی  لومتریک  ستی ب یمعن-

 بود. یراه نیاستراحتگاه ب کی آن ور تر هم   یبود و کم ستادهیا  نی بنزپمپ  کی  ی تو

  یعجب زندگ  یام کرده بود. ولجا نشستن خسته  ک ی سه ساعت  گفتیشد. راست م ادهیپ
  دی و حاال با او با  دانستمیرا نم امیانگلستان ی من نام پسرعمو  شیماه پ کی بود)!(! تا  یبیعج

 .کردمی م یتا رشت را ط یطوالن یلیتا شاهرود و خ یلومتریچهارصد ک  ی فاصله 

 استراحتگاه پارک کرد.  نگیرا در پارک  نیشد و ماش نیماش سوار

 . میخوری م  رونی. شام رو بدیش  ادهیپ-

 را برداشتم و در را باز کردم تا سبد را بردارم که گفت:  فمیک 

 . دیتون یشما نم نهیسنگ ارمش،یم-

 حاجت دارم. ی به قضا ازیچه قدر ن دمیباال انداختم تازه فهم ی اشانه

را بغل   می بازوها   دیوزیم ی . باد سردمی شاهرود بود  کی چون نزد دی تازه بود. شا یلیخ هوا
 ی محوطه   ن،یبنزمسجد، پمپ   کیکردم. استراحتگاهش بزرگ نبود و شامل: سوپرمارکت بود،  

پارک   هان ی مسجد هم ماش ی . رو به رویبهداشت ی هاسی مسجد و سرو  ی پارک مانند رو به رو 
 بود.  ی عاد باً یفصل تابستان تقر  ی بود و برا غشلو  ی. کمکردندیم



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

سکومانند   ی های از شش ضلع  یکیرا برداشت. به سمت   به سمتم آمد و سبد یراندازیز با
 انداز را پهن کرد و گفت:  ری. زمی رفت

مونم بعد جاهامون رو   یم نجایمن ا   دیبه دست و صورتتون بزن  یآب هی د ی بر دی تون یشما م-
 .میکنی عوض م

 عجله دارها.  چارهیب  یدور بودند. من که عجله نداشتم ول یبهداشت  ی هاس یسرو 

  فمیکوچکم را از ک  ی ها و صورتم را شستم. حولهحاجت کردم و با آب سرد دست  ی قضا
 ی. کمدمیکش یرا زدم و خط چشم امیدرآوردم و دست و صورتم را خشک کردم. رژ کالباس

 هم به خودم عطر زدم.

  دهیپوش یزرشک راهنی. پکردی بود و به آسمان نگاه م دهیاز کش. دردمیهمان فاصله باربد را د از
  یبودنش شوم. فاصله را ط لی منکر خوش استا توانستم یرنگ نم ی ابود با شلوار کتان سورمه 

 خودش را جمع کرد و گفت:   عیانداز نشستم. سر  ریز  ی کردم و آن سو

خودم رو   دید به من زنگ بزنافتا یخوب مجبورم... اگه اتفاق یتنهاتون بذارم ول  ستی درست ن-
 رسونم.  یم

 گفتم:   شیهاتوجه به حرف  بدون 

 .یزنی حرف نم ینوک زبون گهید-

 شه چه قدر سخته برام.   یباورتون نم-

از ظهر بودند. کنار  های رفت. سبد را باز کردم. چا هاس یمن فاصله گرفت و به سمت سرو  از
 اشان کردم.  یها خالاز درخت  یکی

 .« لیو شعور و فرهنگ تعط »ادب

  ی برا یآب جوش زده بود. از آن جا فالکسم را پر کردم و چند خوراک  ی از سوپرمارکت تابلو یکی
 ها چند قدم بود.مان تا سوپرمارکت فاصله هاس ی . برعکس سرودمی خودم خر
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که مختص گل   یرا با آب هاوان یرا درون فالکس انداختم و گذاشتم دم بکشند. ل ی اسهیک  ی چا
 بود شستم.  اهانیگ

 آل.«  دهیا  ی عمو »دختر

که به  کردمی خارج شد فکر م  هاس یاز سرو  قهیو منتظر باربد شدم. بعد از چند دق نشستم
 راهش را به سمت مسجد کج کرده بود. یول  دی آی سمت من م

بود.   های شارژ کردن گوش ی برا یگاه یجا ی شارژم را برداشتم. کنار سوپرمارکتشدم و  الشیخیب
آن پسر بود و   ی برا  یکیبرق بود   زی آن جا نشسته بود. سه تا پر یبه آن جا رفتم، پسر جوان

 خراب بودند. شانیبودند که از شانس قشنگم هر دو یخال گر ید ی دوتا

 پسر نگاه کردم. نود و پنح درصد شارژ داشت!  یگوش ی صفحه به

 رو بزنم؟  امی من گوش دیدی پره اجازه م باً یتقر تونیگوش-

 نج.-

 نج.«  »کوفت

 صفره.  امی رو صد کن. من گوش تی گوش ایبعد ب می ر یما اآلن م-

 . یمشکل من ن-

 را دانه دانه بکنم. اشیعناب ی داشتم موها  دوست

 بذار من بزنم.  گم ی بهت م-

 خودش. ی بود برا ی. نردبانستادی ا می روروبه

دستم را   یکنم. کس یبتوانم کار که ن ی شارژش را بکشم که مچ دستم را گرفت قبل از ا خواستم
 از دستش جدا کرد.
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 عقب هلم داد و گفت: به

 و تکون نخور.   نیبرو سرجات بش-

 نکردم که داد زد: یحرکت  چی شوک، ه از

 ! ؟یی مگه ناشنوا-

او را به صورت ”مگه   ی ما جمله  داندی شدم که باربد هنوز نم  نیا ریدرگ  ر ی و و ری در آن ه حاال
  ریز  ی زحمت دهد رفتم و رو اشچاره یب ی به حنجره  ترشیب کهن ی . قبل از امیکنی ” ادا م  ؟یکر

  توانستینم کهن یبودم از ا  فی. البته خرک ندازدیراه ب ی زیچ ییدعوا  دمیترسی انداز نشستم. م
 .ندازدیشما شما راه ب   تیر موقع عصباند

 مچ دست پسر را گرفت و گفت:  باربد

دکتر   یدرخشنده رو بشکن نیرحسی ام ی دست، حرمت دخترعمو نیبا ا ی بخوا کهن یقبل از ا -
 ارتوپدت را مشخص کن!

انداز نشست؛   ری ز ی آمد رو اشی شگیبلند هم ی هادست پسر را ول کرد و باهمان قدم  مچ
 .کردمیم ادداشتش ی  ییجا کی   دیبا  الوگشیکف کرده بودم از د یعنی

  ی)؟( درخشندت رو بشکن نیرحسیام ی دست، حرمت دختر عمو نیبا ا ی بخوا کهن ی از ا قبل
 دکتر ارتوپدت رو مشخص کن. واو! چه باکالس! 

 پرخاش گفت:  با

 ... د؟ی واقعاً الزم بود با اون حرف بزن-

 اد:ادامه د گشتی دنبال کلمات م به

 ! د؟یدهن به دهن ش-

 شدم و گفتم:  ره ی خ شیهاچشم  به
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 خواس...   یمن که نم-

 حرفم را شکست و گفت: ادبی ب پسر

 ! دیخواستی که م دهی رفتارتون نشون م نیهم-

 کردند.  ری گ میهادنده  چرخ 

 ! ؟ی چ یعنی-

 را تکان داد و نگاهش را از من گرفت. سرش

 . یچیه-

 برداشتم و گفتم: زیاز هزار تا فحش بدتر بود. به سمتش خ یچیه آن

 ِد َن ِد نشد. حرفت رو کامل کن.-

 زل زد و گفت:   می هادر چشم  صاف

 د؟ ی بشنو  دیخوا  یواقعاً م-

 صاف نشستم.  اش،ی متر  میچهار زانو زدم، درست در فاصله ن شی به رو رو

 خوام بشنوم. یم-

 خوب!   دندی ساب  تیهادان دن  چارهیب د،یهم کش  ی را رو شی هادندان

عطرتون همه جا رو   ی و بو دیکردی نم یچشم هاتون رو خط کش ری جا تا رشت ز نیاگه از هم-
 و لب هاتون رو...   زدیها رو نمبر نداشته بود و برق الکتون چشم 

.  دانستمیاز او نم یچیمن ه شناختمی باربد را نم نی نداد. چه قدر دلش پر بود! اصاًل ا ادامه
 ترش ی ب یپسر انگلستان نیا کردمیباربد درخشنده بود؟ چرا فکر م  ن یدرخشنده هم نیرحسیام

 دهد؟ یرا م یرانی ا کی   ی رنگ و بو
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 .« پتی تر   نیبا ا ی خوب آبرومون رو برد یلی»خ

 برخاست و گفت: شی از جا  هیچند ثان بعد

 .رهی عطرشون تا آسمان هفتم م  ی بو  انیم یوقت ییدستشو  رن ی مردم م-

... ناگفته ای  ل یعطر است ی بو ییدرست بعد از دستشو  ییام گرفته بود چه بو حرصش خنده  از
 هم بودم.  ینماند شاک

 باش بخند.«  »راحت

 نشدم.«  ر یجونم که س »از

سوخت.   میپا  ی بلند شدم و خواستم بروم که رو  می. از جاختیریم ی خودش چا ی برا داشت
 گفتم که سرش را ناگهان بلند کرد.  یآخ

بود   ختهیکه او ر ییچا وان یجمع شد. ل میهااشک در چشم  می آب جوش و سوزش پا ی دما از
 کرد. تی عنا  می من گذاشته بود به پا ی و مثاًل برا

 که گفت:  دمی را پوش می هاکفش  عیسر

 ؟ یر یکجا م-

 گفت تو.«  »باز

 از چشمم افتاد.  یاشک

  یهست یک  ی متنفرم! فکر کرد ی مرد یلیکارهات خ  نیبا ا یکنی ازت متنفرم! از تو که فکر م-
که  ی . مردینامردتر  شناسم یکه م ییآدما ی ها؟ تو از همه  ؟یگی به هم م  یدوست دار یهرچ
  نی ا ی که فعاًل فقط تو رو تو یدارت کس  شیبا زبون ن کهن ی . استین یالک  رتیاش به غهمه

 ! هیمرد ینزن شین ناسهش یجهنم دره م
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  می . پاهیگر  ری نشستم و زدم ز  مکتین کی   ی مسجد، رو ی پارک رو به رو ی هادرخت  پشت
 کردنم را دارند.  عیضا لی م میهاچه اشک  ی برا  دانستمیقرمز شده بود. نم  یحساب سوخت،یم

 نکردم. یرا بستم به خدا کار اشتباه می هارا پاک کردم و چشم  م یهااشک 

را از دستش بکشم   میگشاد شدند و خواستم پا   میهاچشم  می پا ی رو یدست یاحساس گرم با
درون جعبه در دستش   یکیپالست ی تر گرفت. دستکش هارا محکم  میکه اجازه نداد و مچ پا

 بودند. 

تو سه چهار   ی اون پسره نامحرم بودم برا ی گه براا ؟ی کنی م یچه غلط ی! دار یولم کن عوض-
 ولم کن!   گمیبرابر نامحرمم. بهت م

  می چند بار برا کهن یآرام بود. با ا  یل یکنارش برداشت، خ هیاول ی هاکمک  ی جعبه  ی از تو ی پماد
 صبور بود. گفت: ی منفجر شده بود ول

 د؟ ید یدکتر محرم آدمه رو شن کهن یا-

 و گفتم: دمیرا از دستش کش میپا

 !یدکتر، نه جنابعال-

 !جی گ یلیشده بودم، خ  جیرا گرفت. گ م یانگشتش زد و دوباره پا ی از پماد را رو یکم

سرخ    دانستمی بودم؟! م گونهن یپماد زد. چرا ا  میپا ی مچ پا و رو زشیل ی هانوک انگشت  با
 کنم؟  یکار توانستمی و نم  آمدی ام. چرا بدم نمشده 

شده بود و    ره یخ م یمدت به پا   نی را بست. تمام ا م یپا  یگذاشت و باند کش  میپا  ی رو یگاز
 غرق کارش بود. 

! چرا؟ چرا با وجود  کرد؟یچرا شماتتم نم آمدیبدش م یاو که از سرکش زد؟ی نم ادیفر چرا
است؟   دی آدم جد ک ی کردمی است باز هم فکر م میهاچشم  ی ماه است هر روز جلو کی کهن یا

 . ستادی کارش که تمام شد، جعبه را بست و صاف ا



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 شام منتظرتونم. ی برا-

کفش گذاشتم    ی ام را توسوخته  ی صورتم را پاک کردم. پا  ی رو ی هاکم که گذشت نم اشک  کی
سردرد امانم را   کردمی م  هیشده بود. هر وقت گر ن یسنگ  یو به سمت باربد رفتم. سرم کم

بود و ساعدش را   دهیدراز کش ینشستم. باربد حساب راندازیز ی گوشه   ییصدا چی ه ی. بدی بریم
  دهیکه خر  یواقعاً داغ بود! آب معدن  ختم،یر ی خودم چا ی بود. برا ذاشتهگ اشیشانیپ ی رو

 را به هزار زور و زحمت سرد کردم. میبودم را باز کردم و چا

 نشست و گفت:  ش یکه انگار متوجه حضورم شده بود سر جا باربد

 تره؟ پاتون به-

رو بکوبونه پسر با دختر حرف   یدختر پسر هیها. تو کشور من اگه   یناراحت باش دیاآلن تو با -
 زنه. ینم

 و گفت:  دی پر  ش یابرو ی تا کی

 . ستین ی اشدن کار عاقالنه  تی کم اهم ی زهایچ ری کشور من درگ  ی تو-

زد بعد جوابش را که   ی! اول سر آدم داد میاش تا ناکجا آبادم را سوزاند. احمق عوضجمله  نیا
 ! تی اهم یب گفتی حاال به تو م بست یرا م  تی پا آمدی م سوختی م تیپا ی دادیم

شما رو سالم   دی باشه من با  ایکار دن ن ی ترت یاهم یاگه ب ی حت دیمن امانت شی در ضمن شما پ-
 برسونم. 

 ساعتش نگاه کرد و گفت:  به

  هیتو شاهرود  میشام بخور  میرس یشاهرود جلسه دارم... نم ی . من ساعت ده تومی بر دی با-
 .رمی گ یم یزیچ

.  کردیسرم درد م  یحساب م،ی شد  نی را جمع کردم. سوار ماش راندازی را برداشت، من هم ز سبد
 گفتم:  ی امقدمه  چیه یرا روشن کرد. ب نیماش
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 رو بزنم تو شارژ. امیوشگ  خواستمی فقط م-

من هم اگه چهار   یتون پر شارژ بود. گوش یاآلن گوش دی کردیکم خودتون مالحظه م هیاگه -
 شه.  یخاموش م یاریساعت پدرش رو در ب

 من از مال تو بهتره!«  یراه افتاده!... اآلن گفت گوش »ماشاهلل

کشور من فقط برادر و پدر حق دارن به دختر و   ی اصاًل دوست داشتم. در ضمن تو-
 بدن.  ریخواهرشون گ

  یحرمت امی لومتریتو شعاع چند ک  ادیبه کشور شما و کشور خودم ندارم خوشم نم یکار-
 شکسته بشه. 

 کمرم.«  »آخ

 ؟ ی کردی م یانگلستان زندگ  ی تو یتو چه جور-

 کردن. رونمی ب نی هم ی برا دیشا -

 باحال گفت. یلیخنده. آخر خ ریزدم ز یپق

 . هرهرهر کجاش خنده داشت؟!« »مسخره

را   میهادادم و چشم  هیتک ی. احتماالً سرما خورده بودم. سرم را به صندل دیکشی م ر یت سرم
تا ظهر خواب   کهن یشده بود. با ا   رشیشده بودم حتماً د  نیماش  ادیبستم. متوجه سرعت ز

 ...  د ی که نداشتم با یکار .بردی باز هم داشت خوابم م یبودم ول

 آوا. -

 را باز کردم و گفتم:  میهاچشم 

 .می ! من فقط همسفرتو؟ی خانمش رو خورد-
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 زد و گفت:  ی پوزخند

 شه.  ینم دایپ یاون سبد خوراک ی خوب... تو یلیهمسفر!... خ-

 ؟ ی خوا ی ژامبون هست م چی ساندو-

 را تکان داد.  سرش

 ژامبون را به دستش دادم و دوباره خواستم بخوابم که گفت:  چیساندو 

 ها تموم شدن؟ سس -

 سرم چرخاندم و گفتم:  کالفه

 نه؟  ایبخوابم  یذاریکنه. م  یسرم درد م-

 را بستم که گفت: میهاراحت دوباره چشم  الینگفت. با خ یزیچ

 .ی حتماً سرما خورد-

 نگو!  یچیفقط ه-

که   دینکش ی اقه یداشتند به دق یسوزش محسوس  شیاهشده بود و چشم   نیسنگ یلیخ سرم
 خوابم برد.

 *** 

 سرد بود!  یلی. هوا خشدندی باز نم  میهاچشم 

 پنجره رو ببند. -

 .دمی خودم ترس ی صدا از

 آوا پنجره بسته است.-
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 ببندش. گم ی بهت م-

 چه قدر صدات گرفته است! -

 باز کردم. یسخت را به میهاچشم 

 ! م؟یی کجا-

 رشت.  ی جاده  ی تو-

 سرده باربد. -

شد. در سمت من   ادهیمتوقف شد. باربد با شتاب پ نی ماش قهیرا بغل کردم، بعد چند دق خودم
 را باز کرد که گفتم: 

 سرده.-

 ! گفتم؟ی م  انیهذ  داشتم

 .دمیبگذارد که خودم را پس کش امیشانیپ ی دستش را رو خواست

 گفت:  هی نگذاشت و بعد چند ثا امیشانیپ ی مصر دستش را رو باربد

 !یسوزی تو تب م یدار-

 را پس زدم و گفتم:  دستش

 در رو ببند. -

 ؟ یبلندش یتون یم-

 !یلیسرد بود خ یلی. خستمی و وادارم کرد با دینگفتم که مرا به سمت خودش کش یزیچ

 دادم، در عقب را باز کرد و گفت:  هیاو تک به
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 برو دراز بکش. -

 انداخت.  م یبرداشت و رو  یصندل ی رها کردم. کتش را از رو ی صندل ی را رو خودم

 در رو ببند. -

 ی . پارچه را رودی کرد و به صورتم کش سیرا خ ی ارا برداشت و پارچه  یآب معدن یبطر
 گذاشت و سوار شد.  امیشانیپ

باربد را   ادی فر ی هم انداختم. ناگهان صدا ی را رو می هاگرم شد، چشم  نی ماش قهیچند دق بعد
 شد. دهی که به آتش کش ین یو بعد ماش مدیشن

  ادمی یزیچ  چی محاصره بودم. ه د یمربع سف کی را باز کردم. درون  نمیسنگ  ی هادرد پلک  با
که به دستم   ی ادر دستم شدم. رد لوله  ف یخف یبلند شوم متوجه سوزش می نبود. خواستم از جا 

 .دمیرس  یسرم خال ک یوصل بود را گرفتم که به 

  کی خشک بودند و هالک  میهاتخت گذاشته بود. انگار خواب بود. لب  ی سرش را رو باربد
 آب بودم. ی قطره 

بودند   زان یآو می هاکه به گوش  ییآجرها  کردمی کرده بود را احساس م ریگ  می گلو  ی که تو یگیر
 طور.  نی را هم هم

  شانیپر  ی موها او خواب بود؟!  مردمیداشتم م نجایجواب نداد. من ا یزدم ول شیبار صدا  چند
 ... اشی و مشک

من از   دانستی بمانم. نم شیدر کف موها کهن یرا بلند کرد و افکارم را پاره کرد قبل از ا سرش
 نبود.  یزیام کف که چمانده  شی موها ی در استخر شامپو  دمشی که د یهمان روز

 ؟ ی خوب-

 ممنون.-
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. اصاًل چرا  گرفتی سرم آتش نم گر ی د یول رفتی م جی گ  یرا کنار زدم و نشستم. سرم کم مالفه
او هم اطاعت   خواستمیم رمی. گخواستمی از او آب نم قتاً یکردم من که حق داری باربد را ب

 پدرم بود. ی ! جاکردیم

 خوره!«  یسنش بهت نم دم ی فهم گهی د »خوب

 نبود.«  نی ا »منظورم

 .«کنمی داشت مدوست دارم بر »هرجور

آوردم و پوستم   رونش ی حرکت ب کی را بسته در   میهاسوزن سرم گذاشتم و چشم   ی را رو دستم
 را فشردم. 

 و گفت:  ستادی ا می روبلند شدم که باربد روبه میجا از

 . ستیحالت خوب ن ؟یر یکجا م-

 تشنمه. -

 را برداشتم.  خ یاتاق پارچ آب   ی گوشه   خچالیزدم و از داخل  کنارش

 چه مجهز!«  »ماشاهلل

 و گفت:  دی را از دستم قاپ پارچ 

 ؟ یکنیم  کاریچ-

 ؟ ی دون ینم یعنی-

 .ستیمتورمت آب سرد برات خوب ن ی با اون گلو-

 ولم کن پدربزرگ. -

 .دمی کند پارچ را از دستش گرفتم و سر کش یکار کهن ی از ا قبل
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 شه.« یثبت جهان دی تو با  »ادب

 سوخت.  می ته گلو تا

 را از دستم گرفت و گفت:  رچ پا

 کم بزرگ شو!  هیخواهشا  -

 حال به هم زن باربد بود.  زهی کرد و شستش. پسر پاستور یخال ی دستشو  ی را تو پارچ 

 . میبر  میتون یپس م یخوریکه تموم شده آب سرد هم که م  سرمت

  کی به رفع حاجت داشتم. اتاق  ازین داً ی از اتاق خارج شد. شد میبگو  یزیچ کهن ی از ا قبل
به   ی. کارم را انجام دادم. قبل از رفتنم نگاهکردیم یدلبر  ی داشت که حساب ی بهداشت سیسرو 

 جز کت باربد.  م یجا نگذاشته بود یزیچ  چیاتاق انداختم. ه

  ا یکوچک درمانگاه  ی باربد را برداشتم و از اتاق خارج شدم. باربد داشت با دکتر داروخانه  کت
دنبالم   شیهابرداشت و با چشم  زیم  ی دارو از رو ی اسهی . ک کردی صحبت م مارستان یهم ب دی شا

 هم ناواضح نبود. یل یشده و صورت درهم خ  یچیباندپ ی با آن پا امافه یگشت. ق

 سمتش رفتم.  به

 د؟ ی ندار یمشکل-

 نداره. باز گفت شما.«  »ثبات

 خوبم... ممنون... کتت. -

 را به سمتش گرفتم که گفت:  کت

 سرده. رونیب  دیبپوش-

 تو هم سرده.”  ی من سرده برا ی ”د آخه آگه برا دی بگو دی ای نبود ب یکی
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طلوع کرده بود  دیمهم هم نبود. خورش  می برا می کجا هست دانستمی نم م،یدرمانگاه خارج شد  از
بس که  کردمی نش شنا م. درودمی هوا سرد بود. هنوز تازه اول صبح بود. کت باربد را پوش یول
 گرم و خوشبو بود.  یحساب  یبزرگ بود ول می برا

! خاک تو فرق  ه؟یهمه بود به هم خورد در ضمن بو مو چ نیافعالت کار کن، حالم از ا  ی »رو
 م« یی منحرفت بپرس کجا ی کله

 خوام.«  ی»نم

 در جلو را باز کنم که گفت:  خواستم

 . دیکن عقب استراحت دی بر دی راحت باش دیخوا  یاگه م-

 خوبم بابا.-

 . ی اصاًل خوب نبود ش یدو ساعت پ-

  ینیو سنگ م یگلو  یجز گرفتگجلو نشستم به یشد. همان صندل نیرا گفت و سوار ماش نیا
 نداشتم.  یگریسرم مشکل د فیخف

 مونده؟   گهیچه قدر د-

 زد و گفت:  استارت

 .گهی دو ساعت د-

 .ادینم ادمی  یزیشد؟ من چ  یچ شبید-

 .می در موردش صحبت نکن دی ایب-

 وا! چرا؟ -
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قرمز بودند. حاال خوب است خواب بود تا   شیهاشدم. چشم  قینگفت. در صورتش دق یزیچ
شکمم گذاشتم.   ی کرد. ناخوداگاه دستم را رو دیتول زی اعتراض آم ی صدا  کی صبح. شکمم 

 .دمیاش را شنخنده  ی صدا

 شدن، حق دارن صدا بدن.  ینخوردم... روده هام تونل تو خال  یچیه روزیگشنمه ها... از د-

من است بعد   ه یهمسن بابا کشدی. خجالت هم نم دی صدا باز خند یجوک گفتم. ب شی برا انگار
 باز است.  ششیاش نهمه

 نداره بکشه!«  »دوست

 ی چه قدر دلم برا دمیشد. آن موقع بود که فهم  یپارک جنگل کیوارد   قهیچند دق بعد
  یمتوقف شد با ذوق از فرار نیبدون سرفه تنگ شده است! تا ماش ی سبز و هوا ی اهدرخت

  ده یکه د یمیدرختان. نس ی رو ی خزها یحت آمدندی م بایبه نظرم ز   زی فرار کردم. همه چ
 زد. می شد و صدا  ادهیپ اربدبود المصب! ب بای هم ز شدینم

 آوا خانم. -

 . دمیسمتش چرخ به

 بله. -

به صورتم زل زد. خشک شده بود! واقعاً هم صورت افتضاح و سرما خورده و بدون   هیثان چند
 صورتش تکان دادم و گفتم:  ی داشت. دستم را جلو دنی من د  شیآرا

 پسرعمو.-

 را تکان داد و به سمت راستش اشاره کرد و گفت:  سرش

 . دیآب به دست و صورتتون بزن هی اون جا  دیتون یم-

 . کتش را به خودم فشردم و گفتم: دی وز ی و سرد  یصبحگاه مینس
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 ؟ یدون یرو م  زها یتو چرا همه چ-

را   فمیک  یبهداشت سیبزرگ سرو  ی نگفت. بدون توجه به تابلو  یزیپشت سرم اشاره کرد و چ به
برداشتم و کتش را دوباره چالندم. هم سردت شود هم کتت خراب شود هم دلم خنک شود!  

 .فتگری از دستش حرصم م لیدل یب

به خودم عطر زدم  نقدریا دمیبه دست وصورتم زدم و از لج باربد تا توانستم به خودم رس یآب
  دمیکش ترمچارهیب ی هالب ی را رو امچاره یعطر گرفت. آن قدر رژ لب ب حیمل ی بو یی که دستشو

پسر عمو   ستی رسم ن دانستیاند. پسرعمو جان نمشده  ن یسنگ م یهالب کردمی که احساس م
 شود! یرتیغ

«»! 

داده بود و منتظرم بود. ماشاهلل چه   هیتک یخارج شدم. باربد به درخت یبهداشت سیسرو  از
 فدات شوند.  دی و سع دای ! شیبتیه

 !« ؟یاخت ا ید فاز؟! ماذا فازا؟!  »وات

 کارم تموم شد. -

 را از نظر گذراند و گفت:  می سرتاپا  باربد

 کاماًل مشخصه.-

جا له ام کند، چالم کند، درخت آوا بکارد! به   نیبود که دوست دارد هم کاماًل هم مشخص  و
 کوچک بود اشاره کرد و گفت: یغذاخور کی  ی که رو به رو ییهاسمت تخت 

 . میوفتی بعد صبحانه راه م-

 م؟ ییاآلن کجا -

 رشت. -
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در  باً ی بود و تقر  یطوالن کهن ی آوردم با ا ادیرا به  ال یشهر تا و ادیز ی گفتم و فاصله  یآهان
 . رفتی آدم سر نم ی بود و حوصله  تی پر از جذاب رش یمس  یبود ول نیشاهنش

درون کت فرو رفتم واقعاً هوا سرد بود.  ترش یتخت نشستم، در خودم جمع شدم و ب ی رو
داد و دست به   هیسرخ تخت تک ی ندهد کتش را! من که به او نگفته بودم. به پشت خواست یم
را بست. انگار واقعاً کمبود خواب   شی هارها کرد و چشم  یپشت ی را رو نشست، گردنش نهیس

 داشت.

به سمتمان   ری ش دیسف ی هاوان ی و احتماالً ل ی چا ینی با س ی اده ی خم رمردی پ قهیاز چند دق بعد
  یکیگذاشت و    میرورا روبه  ری خوش آمد گفت و رفت. باربد ش اشی رشت نی ر یش ی آمد. با لهجه

 را بردارم که گفت:  گر ید ی رفتم و خواستم چا شی برا ی ارا برداشت. چشم غره  های از چا

 .دی رو بخور ری گرم براتون بهتره. ش ر یش-

 .خورمی نم ری من ش یممنون پدربزرگ ول -

 و گفت:  دیکوب ینی س ی را رو استکانش 

 د؟ ی خودتون باش ی و به فکر سالمت دیبار هم که شده لج نکن کی  ی شه برا یم-

 م: گفت  صادقانه

 نه.-

 بچه!«  دی»پخ

را در   شیشده بود. چا یکفر  گریتکان دادم. باربد که د  یرا برداشتم و نبات داخلش را کم ی چا
داغ  ی چا گفت،ی را م نیا شهیمامان هم  ترکندیخودت م ی هاه ینفس خورد. من به درک ر کی

ها متر فاصله دارند. واال باز آن  می تا معده ن هیداشتم ر دهیمن عق یضرر دارند ول هاه یر ی برا
 . دانستندی م تربه
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  یبزرگ آمد. چهار تا تخم مرغ عسل ینیبا س رمردی مانده بود. آن پ یدست نخورده باق ریش
خوش عطر، ماست   ی هاحانی تازه و ر های سبز ،یدرشت و مشک  ی درون دو ظرف، خرماها

تحمل کنم.    توانستمی نم گری. دی پر دوغ و نان سنگک کنحد یپارچ مس د،ی پر از شو دهیچک
هزار بار   دنمیبود که سرعت جو  ذی قدر لذو در دهانم چپاندم. آن  فتمخودم گر  ی بزرگ برا ی لقمه
شکمم ضربه زدم و   ی خوردم. رو قهیدو تخم مرغ را در عرض ده دق ی شد. همه  قهیدر دق
 گفتم: 

 ! دی چه چسب  شیآخ-

. خجالت  خوردی را م شیغذا  نیمت یلیاز تخم مرغ باربد مانده بود و داشت خ یکی  هنوز
 مرد گنده!  دیکشینم

 به سمتم گرفت و گفت:  ی اکه لقمه  ختمیخودم ر ی برا یدوغ وانیل

 صلح. ی لقمه -

 و گفتم: دمیدوغم را سر کش وانیل

 .می من فقط همسفر تو-

... دی بهتون زدم که ناراحت شد ییاهمسافرت کوتاه حرف  نیهم ی خوب همسفر... تو یلیخ-
 صلحه. شنهادی پ هی نیا

آواکش   ی هانان سنگک چشمک  ی رو ی بود و کنجدها بیدلفر یلی که لقمه خ ییازآنجا
به   یجنگ متیمو از خرس کندن هم غن ک یخوب   یکوچک بود ول یلقمه را گرفتم. کم زدندیم

 .آمدی حساب م

لحظه هم آتش گرفتم و هم حس اوغ زدن به   کیرا تمام و کمال در دهانم گذاشتم. در  لقمه
 دهانم گذاشتم و به سرفه افتادم.  ی من دست داد. دستم را جلو

 دوغش را مزه کرد و گفت:  وانی ل باربد
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 . دی که رو دستم گذاشت یونی لیخرج م ی اضافه به  روزتونید  یزبون دراز یتالف-

 دهانم گرفتم و تا توانستم دوغ خوردم. ی ضربه زدم و پارچ دوغ را جلو امنهیبار به س چند

گفتم و صرفاً جهت درآوردن حرص باربد   یگرید شی از پارچ را خوردم آخ یمین کهن یاز ا  بعد
 گفتم: 

 . هیوفادار وونیسالم من رو بهش برسون ح ؟ی کرد ماریرخشت رو ت  یراست-

اش نداشت. حقش بود!  بدنه ی خط هم رو  کینگاه کردم که  اشی مشک ی به فرار یچشم ریز
بلند شدم و    می. از جادمیکشی اش م AD ری باربد است حتماً دو خط ز ی برا دانستمی اگر م

 رها کردم.  شیهاشانه  ی کتش را رو

 . دادی بابت کت هم ممنون بو رخش م-

کردم   را خم ی صندل یشدم و کم نش یتعحب کرده بودم. سوار ماش امیی همه پررو نیاز ا خودم
 که باربد سوار شد.  دینکش  هیرا بستم که به ثان  میهاهم انداختم. چشم  ی را رو می و پاها

مان  . بچه ریش ی بطر کی بزرگ پر از کنجد داشت با   ی لقمه کی در دستش بود که  یزی فر لونینا
  یصندل ی حرکت کند، کتش را رو  کهن ی اش را جمع کرده بود. قبل از اگدا بود ته سفره  یکم

 را به سمتم گرفت و گفت:  یزیفر   لونینداخت و نا عقب ا

 .ی صلح واقع ی لقمه -

 ابداً! -

 . کنمی م  دینبود هرکار بگ یاگه واقع-

 گفتم:   دیو ترد  یدودل با

 هرکار؟ -

 هرکار.-
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گاز   کی بودم اول  یدختر شجاع یلیرا گرفتم. چون خ چی ساندو می بهتر است بگو ای لقمه
خوشمزه بود!    ییگرفتم. خدا یترنه خوشمزه است جرعت کردم و گاز بزرگ  دمی کوچک گرفتم د

 خوردم.  ی اقهیدق کی را هم  نیا

 شکمم گذاشتم و گفتم:   ی را رو دستم

 جا ندارم. گه ید شی آخ یلیخ-

 را به سمتم گرفت و گفت:  ری ش یبطر

 کنه. یخوام... حالت رو بهتر م یبه عنوان همسفرت ازت م-

را خوردم از  ر ی را گرفتم و با اکراه ش یبطر  کند،ی است و مظلوم نگاه م یخوب ی بچه یلیخ دمید
 را بهتر کرد. می درد گلو میحق نگذر

 !« ؟یخوری و مثل گاو م کنهی درد م »گلوت

مکان   نی بود و بهتر دهی نرس یکه به کس یمادربزرگم حرکت کرد. تنها ملک ی ال یبه سمت و باربد
و با   نیی را بدهم پا شهیگذاشت، خواستم ش  ولنیو کالمی آهنگ ب  کیاستراحت بود. باربد   ی برا

  یرا حس کنم که باربد با لحن باحال چیدر پ چیپ ی سبز و مه دره  ی هاپوست و جانم درخت 
 گفت: 

 بسته بهترند. هاشه ی. شدی سفر لطفاً مراعات حال خودتون رو بکنخانم هم -

 باز کن.  طرف خودت رو شهیحداقل ش-

  ک یچپ چپ نگاهم کرد. بعد از  ی اگرفت و چند لحظه   چی پر و از پ ی را از جاده  نگاهش
در آن واقع بود. از  ال یکه و  می دیرس یکوچک ی خوردن دور کوه به روستا چیپ ی اساعت و خرده 

که از   ییو رودها ییو روستا یروانیش ی هادلم گرفت. خانه دمیدی را نم ایحاال حاالها در کهن یا
از   یزیچه چ های . واقعاً شمالکردندی دل و روح انسان را زنده م شدندیرد م یخاک ی دهکنار جا

 ؟ ییبا یآرامش؟ ز   خواستند؟یم ایدن
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  ، یروانیگاراژ ش ری را ز نشیباز بود. ماش اط یمادربزرگ شد. در ح ی ال یوارد و قهیاز چند دق بعد
 زد.  می بکشم صدا غیو ج ن ییاز ذوق بپرم پا کهن یپارک کرد. قبل از ا نیشاه  ی مشک نیکنار ماش

 کالم گفت:  کیبه دستم داد و   ییپر از دارو زری فر لونینا

جا   گرانی از د گهیو در ضمن د دی سفر! مواظب خودتون باشبود هم  یسفر جالب و سخت -
 . دینمون

بدجور به جانم   اشی بدبار م یبهتر بگو  دی )!( شا اشی می صم یول یلحن رسم نیو ا لقمه
لحظه   کیو    دیترس دم،یکرد که سرش داد کش یقراری چند لحظه قلبم ب  ی و فقط برا د یچسب

پشتم قل خورد که آن   ی هامهره   ی از رو یعرق ی بالفاصله به کارش ادامه داد. قطره  یول دینتپ
نبودم! ذهنم   هایباز جنبهی ب نیخشک شد. من اهل ا  شی در جا چارهیب و را هم سرزش کردم 

 لحظه اسم باربد را مخفف کرد: کی

 باربد درخشنده   BDمثل من:  شدی م نیتامیهم و او

 : شدیوقت م بود. آن  نیرحسیام اشی ااسم شناسنامه دینه. شا یول

 A D نیتامیو

 مثل من!  درست

 کرد که البته با مشت عقلم تلخ شد.  نی ریتفاهم تا عمق وجودم را ش نیا

 باشد.  AD ن یتامیو  کی  توانستی او هم م درهرحال

 را از دستش گرفتم و گفتم:  داروها

 ات کامل شه. یتا همسفر  اری... چمدونم رو بیعنی... زیسفر... چ هم  یمرس-

 *** 

 و گفت:  نیی پا دی مبل پر  ی از رو ریام
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 ها.بچه  دیخوب خوب... جمعش-

پرتاب کرد  ی ااش را به گوشه روزنامه نی کتابش را بست، شاه دای گرفتم، ش امیرا از گوش نگاهم
 تاپش فرو رفته بود! و باربد سرش را بلند کرد. تا کمر در لپ 

لحظه از اون کتاب   کی دای... ملکه شالتیتعط  دیانگار اومد انگارنه دینگاه خودتون کن-
ه که از گلدون به روزنامه  با روزنامه افتاد ینینشبه هم  نی شه. شاهزاده شاه  یجدا نم اشیلعنت
و باربد مزخرف   دشهیجد  ی هم حواسش به فالوئرها ی آوا دخت گرام ه،یبزرگ  شرفتیپ دنیرس

 . دی خودتون رو. حالم رو به هم زد دیکشه. جمع کن یخر نقشه م لهم داره مث

 قشنگه راجب...  یل یکتاب خ نی ا ی وا-

 را شرح دهد گفتم:  اشسنده ی خاندان نو ی کل کتاب را خالصه کند و همه دایش کهن ی از ا قبل

 ادامه نده.  گهید  دی جان سع-

ها نشست  وسط مبل ی اره یفرش دا ی رو ریادامه نداد. ام گریرفت و د میبرا ی اچشم غره  دایش
 و گفت: 

 . ختمی برنامه ر هیمن   دیهمه به من گوش کن-

 که گفت:  م یشد   رهیبه او خ  ی با کنجکاو همه

. دوم از فردا هر نفر  یزیچ یجنگل  یکوه یدشت هی می بری رو م فمونیاول از همه امروز تشر-
برنامه   نی که بهتر ی هر کس م یینچا تیکه از عالف ره یگ  یاز روزها رو به عهده م یکی  تیمسئول

 درخواست کنه.  یزیچک یتونه از باربد   یم نهیرو به چ

 . گفتم: می . همه تعجب کرده بود دندی لحظه باال پر ک ی باربد در  ی ابروها

 چرا باربد؟ -

 باال انداخت و گفت:  ی اشانه  ریام
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از هم   یح یتفر ی اون چالش و برنده  ی هم بذارم برنده  یچالش مهارت هی خواستم ی م-
گفتم وقتمون رو هدر   نیهم ی بره برا یباربد، درهرحال م  دمیدرخواستشون رو به گن که د

 .می ند

 اعتراض کرد و گفت:  باربد

 .ست یاصاًل عادالنه ن-

 سراسر شرارتش گفت:  ییهابا چشم  ریام

 ی هایاون خط خط ی!... البته نه که فکر کنی رو بخوا یزیاز برنده هر چ یتون  یتو هم م-
 رقابت ندارم. ی رسن... حوصله  یمن م ی صدا  ی به پا اتی اردیلیم

 به نظرم مسخره است.-

 کرد و رو به من گفت:  ی اتک خنده  نیشاه

 مسخره اون عکساست! -

 .دی تولدتون رو بگ خی... حاال تاردیقبول کن دی با  نینخوا  نیبخوا -

 : گفتم

 هفتاد و هشت.  وری شهر یس-

 گفت:  دایش

 هفتاد و دو. ی د ستیب-

 گفت:  نیشاه

 پونزده خرداد هفتاد و چهار.-

 که گفت:  میبه باربد نگاه کرد همه
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 نهصد و هشتاد و هشت. نوزده مارس -

 و گفت:  دیبلند خند  ریام

 رو درست کنه. نیا  ادیب یکیحاال  -

 با اخم نگاهش کرد و گفت: باربد

 و نه اسفند شصت و شش.  ستیب-

 گرد شد. گفتم:   میهاچشم 

 ؟ ی هست یواقعاً؟! دهه شصت -

 ستاره زده بود گفت:  شیهاکه چشم  دایتکان داد. ش دیی تأ ی را به نشانه  سرش

 چه قشنگ! -

 !« ی بگه چه الکچر  خواستی»م

هفتاد و ششم. خوب پس روز اول مال آواست که از همه   ورمیخوب من هم هفده شهر -
 باربد. دا،ی ش ن،یتره، بعد خودم، شاه کیکوچ

 افتاده باشد گفت: یزیچ اد یکه انگار ب نیشاه

 لحظه.  کی -

 گفت:  هیچند ثان برداشت و بعد یعسل  ی را از رو اشی گوش

 ؟ ی آوا تو چند بود-

 .وری شهر یس-

 . شعوری ب مونیم-
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 احمق!  یخودت-

 ! میاتفاقاً من جن ترسو -

 که گفت:  می نگاه کرد نیبا تعجب به شاه همه

 باشعور. مونیهم م ریشپش با کالس و ام دای !... باربد کالغ منحرفه... شهیسرگرم کی -

 را از دستش گرفتم و گفتم:  یگوش

 .نمیبده بب-

. آثار در خانه ماندن  میباکالسمان آگاه شو  ی ها. تا از اسم می هجوم برد نی به سمت شاه همه
 درکمان کند.   یبود... الزم بود کس

  زدم،یبا حرص مسواک م کهیدرحال دادم،یکارها را انجام م ی همه  دی اول نوبت من بود، با روز
بوده است چون حبس   یدرست میواقعاً تصم ری که ترک کردن دانشگاه ام ردمک ی با خودم فکر م

رحمانه بود! دهنم را شستم   یدانشگاه کاماًل ب نیدر چهارچوب قوان اشیکردن استعداد گند زن 
 کردم. ر یام خت یرینثار قد و قامت ب زده یک فحش دو هزار و سی و 

. خدا رو شکر  پختمیصبحانه م دی با یهفتاد و هشت وری شهر یخواب بودند و مِن س همه
نداشت   یبودم. معن  زاریصبحانه ب ی گرم برا ی را پر کرده بودند. از غذا خچالی  شبیپسرها د 
 ببندد.  شبندیآدم پ یسر صبح

 !« ایهم تنبل هست  ی»کم

هم گذاشتم   ی . چادمیشش نفره چ زیم ی را رو گریو هزار کوفت و زهرمار د ری و عسل و پن کره
پوخ آنتن هم   کی  نجایا دمیرا فعال کردم د نترنتیرا برداشتم، ا امی سرم. گوش ری دم بکشد خ

سوسک   کی من،  یاز راحت شدیمعذب م یکه جهان هست یی. ازآنجانترنتیندارد چه برسد به ا 
  غیرد شد، ج میشده با وقار و متانت از جلو  ونینیش ی هاو شاخک  یتور یلسبا لباس مج

  ی هنگ کرد و شروع به رقص بندر چارهی. سوسک بستادمی ا یصندل ی و رو دمی کش ینفشفراب
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نشد!   داریمن ب ی هاغیاز ج کسچ ی گذشت، ه قهیچگونه در برود. چند دق  دانستیکرد. نم
مثاًل درون قفسم کند آتشم   ای ردی مرا گروگان بگ  خواهداآلن داعش حمله کند ب ن یاصاًل اگر هم

 آمد؟ یبه سراغم نم  یکس زدمیم  غیسرم را ببرد من هر چه ج ایبزند  

  ی جلو لکسیر  یلیاش به هم زدن آرامش من و پراندن خوابم بود خکه صرفاً برنامه سوسک
آشپزخانه خارج شد. با   ی داد و بال زد و از پنجره  ی دامنش را گرفت، صندوق عقبش را تکان

 ته گرفته بود. نوش جانمان شود.  می آب نگاهم را از پنجره گرفتم، بله چا دنیجوش ی صدا

  ثمیکه با لبخند خب شدندیداشتند منقرض م یکاریوجودم از ب  ی هانداشتم و کرم یکار گرید
زدم و   ونی زی. فلش را به تلو ستمیبدبختم گر  لیآرام گرفتند. فلشم را برداشتم و به حال فام

 صد.  ی صدا را بردم رو کهن یخوب بود تا ا زیکردم. همه چ یرا پل امیورزش ی هااز آهنگ  یکی

کرده بود از ته دلش  کسیکه آهنگ را م ی ایج ی و ورزش کردم د دنی کردم به دو شروع
  توانستمیو به جرعت م  د یترک ی بلند م ی . خانه داشت از صدادی ها لرزکه پنجره  دیکش یغیج

با حالت دو از   نیو شاه ریام دا،یرا گرفته بودند. باربد، ش شانیهاشها گو که مبل  میبگو 
 کردم. ترعی ها حرکاتم را سر. بدون توجه به آن رونیب  دآمدن  شانیهااتاق 

 و گفت: دیکش ی اازه یخم ریام

 ؟ یسر صبح یکنی م کاریچ یدار-

 را خاموش کرد.  ون یز یکنترل را برداشت و تلو  باربد

 . دیکه نذاشت کردمی مسلحانه م ی ام حملهاضافه  ی های داشتم به چرب-

 بسته گفت:  ی هابا چشم  دایش

 ! یر یبم ی اِ -

 را گفت و به اتاقش رفت. نیا

 . دیو خواب دیدراز کش هاک ی سرام ی همان جا رو  نیشاه
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 و گفت:  دیمبل دراز کش ی هم رو باربد

 . دیلطفاً کم سروصداتر به جنگتون برس-

 ها انداخت و گفت:به بچه  ینگاه ریام

 خوام باهات صحبت کنم.  یم  ؟یآوا وقت دار-

 برداشتم و گفتم:  شیباربد بود را از رو  ی نگاه پر حرصم که رو-

 ها؟ -

 را مرتب کرد.  شیزد و موها ی لبخند ریام

 . ایدنبالم ب-

  ریام م،ی خارج شد ال ی. از وکنندیم  ی”ها ” را ”آره” معن رازی فکر کنم در ش ی ول دانمیکه نم من
 و کالفه شدم و گفتم: کردی دست دست م

 . گهیبنال د یبنال  ی خوا یاگه م ریام-

 رو بند.  می بنداز ترسمیخوب... م یلیخ-

 گفتم:  زیر ی هاو با چشم  ستادمیا

 ؟ یبگ ی خوا یم  یمگه چ-

 ها اشاره کرد و گفت: سبزه  ی به رو ریام

 م؟ ینیبش-

 .یکن یازم خواستگار ی خوا یانگار م یکنیرفتار م  یجور کی -

 قرمز شدند و تند گفت:   شیهالحظه گوش  کی در
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 نه!-

 ...  دمی افتخارش رو هم نم یعنیآخه...   یکردم! جرعتش رو ندار یشوخ-

 وسط حرفم و گفت: دی پر

 . مینیبش-

روستا را   یکه همه  ی پوشش سبز نیها نشستم. چه قدر قشنگ بود ا چمن  ی رو کنارش
 د! پوشانده بو

 بگم که...  خواستمی راستش م-

 . گهیبگو د-

 کنسرت برگزار کنم. کی خوام  یاجازه بده!... راستش من م-

 باز گفتم:  شیاز گلم شکفت با ن گل

 داره؟  یمبارکه و البته چه خوب! حاال به من چه ربط-

 . ی ایازت دعوت کنم ب خواستمی ... مخواستمی م-

کنسرتت دعوتم   ی برا یخواستی بود م نی و باهات حرف بزنم ا مینیهمه بش نی! ا ن؟یهم-
 ؟یکن

 باال انداخت و گفت:  ی اشانه  ریام

 ؟ ی ایآره خوب م-

 .یگشتی دنبالم م یپ  ی آ  ی و ی تو  دیبا ی کردی دعوت هم نم-

 بلند شد. تعارف هم نکرد اول من بلند شوم )!(.  شیگفت و از جا یممنون



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 . دمیگفت که نشن  یزیلب چ ری من چند قدم دور شد و ز از

 شدم و دنبالش راه افتادم و با غرغر گفتم:  بلند

 . می خوان کنسرتشون هم بر یبعد هنوز م کنندی تو جنگل ول م ارن ی آدم رو م-

 و گفت:  دیبه سمتم چرخ ریام

 م؟ ی ری عکس بگ ی اه یپا-

 ها؟ -

 قشنگ اونورتر هست مخصوص عکس گرفتن. چکی پ هی م یبر  ای پس ب-

 ”آره”؟   یعنی”ها ”   واقعاً 

 ی صحنه  کی  توانستی شده بود واقعاً م  دهی چیدرخت پ کی که دور  یچکیپ گفتی م راست
 خلق کند.  بایز

 را به دستم داد و گفت:  اشی گوش ریام

 ژست خوبه؟  نیا  نیبب-

 عکس شدم چغندر قرمز پخته.  دنید با

 !«ی باش لبو شد  »راحت

 .« ریبه خ »صبح

 را انداختم و در رفتم.  یبود که حد نداشت. گوش ی زن و شوهر یعکس خاک برسر کی

خطرناک شده بود! با نفس نفس خودم   شعوریجوابش را ندادم. ب یزد ول می چندبار صدا ریام
که تنها   ستی هستم که هستم قرار ن تی ر عموپسر... دخت کردیرساندم، مراعات نم ال یرا به و

به تو شرف دارد در  یانگلستان ن ی باربد حس ری باشد! آن ام یعکس دو نفره مان خاک بر سر
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بخواهد چراغ سبز   کهن ی که همراهش بودم اصاًل روشن نشد چه برسد به ا  یالنمدت نسبتاً طو
 نشانم دهد. 

  نی. وارد آشپزخانه که شدم شاهآمدی صحبتشان از آشپزخانه م  ی نبود و صدا یسالن کس ی تو
 با تعجب گفت: 

 ! ؟ی چرا قرمز شد-

 نشستم و گفتم: دای باربد و ش انی م یصندل ی و رو دمیکش یقیعم نفس

 .دمی کم دو هی-

 باربد خورد. یخال وانیرا بگذارم که چشمم به ل یخواستم قور ختمیر ی خودم چا ی برا

 زم؟ یبرات بر -

 . زارمیب دهیجوش  ی ممن رون از چا-

را   یقور نیهم گفتی م طانی! شزارم؟یزرت زرت ب گفتی باکالس است که م یلیخ کردی م فکر 
 دهد.  ریخوش عطر من گ  ی های کنم تا او باشد به چا یسرش خال ی جنگل آمازون باال ی رو

 بودم.  نی با تو نبودم با شاه-

را به سمتم   وانشیاش را کنترل کرد، لخنده  نیبود، شاه یهم خال نیشاه  وان یشانسم ل از
 گرفت و گفت:

 از دست تو خوردن داره.-

 ی انتها یسطل آشغال  ؟ی باربد نگاه کردم، خورد ی شده  دهیچیدر هم پ ی به ابروها  یچشم ریز
 اش را آن جا تف کن.راهرو دست راست، هسته 

و    ختیخودش ر ی برا  یآبجوش وانیل! یخوش دم ن ی به ا ی را برداشتم و مزه کردم، چا م یچا
 ضرر نداشت؟  اشهیر ی . برادیماس می او گلو ی . من به جادینفس سرش کش کیدر 
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باربد سوق   ی خودش گرفته بود به رو  ی که برا ی انگاهش را از لقمه دایبلند شد. ش شیجا از
 داد و گفت: 

 ؟ یخوری وا صبحانه نم-

 ” زد و گفت:  یپوزخند ”آوا اره کن  کی  باربد

 گه؟ ی د دی... با من بودخورمیسرد نم ی صبحانه غذا-

  یزن کی پر برکتت قسم   ی سفره   نیبه هم  ای. خدارونی را گفت و از آشپزخانه رفت ب نیا
 به خوردش دهد.  دهیجوش ی و چا ری کن که هر روز نان و پن شیعطا

 مستجاب شه صلوات!«  »دعات

.  رخندهیباز بود، پر حرص نگاهش کردم که زد ز یحساب ششیآمد، ن قیهم بعد چند دق  ریام
 را داده اجاره. ا یوقت است ح یل ی رفته بود او خ ادمی

 ! ایزن یم  شیش-

 گفت:   دای اش را جمع کرد و رو به شخنده  ریام

 !یزنی که سهله هشت م ش یشده ش یچ یاگه بفهم-

 مشکوک نگاهمان کرد و گفت:  نیشاه

 ره؟ نکنه شما دو تا آ-

 !  یگیم یآجرپاره نره غول، بفهم چ-

 بهش نشون بدم.   گهیژست د هیخواستم  ی: به خدا دستم خورد مدمیرا شن ریزمزمه ام ی صدا
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کاماًل مناسب   ز یجمع نکردن م  ی برا کی حرکت استراتژ کی آشپزخانه خارج شدم به عنوان  از
  ربارکشیهم از آن ام یبودم درخواست نداختهیمزخرف را راه ن  ی مسابقه نی بود. من که ا

 نداشتم و ندارم و نخواهم داشت. 

 امی چپ زدم و مشغول گوش یعل ی زد، خودم را به کوچه میصدا  دایظهر بود که ش  کینزد
را گوش کنم   ریام  دی جد ی هااز آهنگ  یکیگوشم گذاشتم خواستم   ی را رو می ها  یشدم. هندزفر

را باز کردم. در آهنگ فرو رفته بودم و   ییپاشا یمیقد  ی هااز آهنگ  یکی شدم و   مانیکه پش
در را باز کردند و به   یبرزخ ی هاافهیبا ق ریو ام دایتخت گذاشته بودم که ش جتا  ی را رو می پاها

نثارم کرد  یفحش بوم  کی هزار و   غ،یبا ج دای . شدیاز گوشم کش ریرا ام یسمتم آمدند. هندزفر
 ام.مژده داد که از مسابقه حذف شده  ریو ام

 باال انداختم و گفتم:  ی اشانه  الیخیب

 چه بهتر! -

 جنگل.  می بر  دینوبت منه جمع کن ی تو که شوت شد-

 به ساعتش نگاه کرد و گفت:  دایش

 .ازدههیساعت   رهی اآلن که د-

 خوام لباس عوض کنم.  یم رونیب دی بر دی . گمشستین ری هرگز د حیتفر ی برا-

  کی بود   نیهم پیت نی . بهتردمی را پوش امیکردم و ست لباس ورزش رون ی را ب ریو ام دایش
. به  دمی و چروک پوش فیکث یشال زغال سنگ  کی یبا خطوط صورت یگرمکن و شلوار خاکستر 

  یضدآفتاب خفه کردم. خط چشم نازک  ی . تا توانستم خودم را توگفتندیم   بیمد عج هان یا
 ی کوله ی را تو می و داروها  یهندزفر ، یساختم! گوش یچ بهبهزدم.   یو رژ صورت دمیکش

ها خارج شدم که همزمان باربد از پله  امی واریگذاشتم. شاد و شنگول از چهارد امی خاکستر
 ! یساخت یبه چباال بود. به  ی آمد. اتاقش طبقه  نییپا

 داشت.  دی سف زیر ی نوشته  کی  اشنهیس  ی بود که رو دهی پوش ی اسرمه  یباران ست
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 گفتم:   نیهم ی سر جنگ که نداشتم برا باهاش

 پسرعمو!  یساخت یچ-

 گفت:  یرا نگاه کرد و با تلخ می بود، سرتاپا  دهی که انگار تا آن لحظه من را ند باربد

 برعکس شما. -

اون گفت برعکس تو و   ی خوب شد یلیشد؟! من به او گفتم خ یکن صبر کن اآلن چ صبر
  نی به من توه شعوری پسر ب یعن ی  نیبد! ا  یلیشه خ یخوب شده م یل یبرعکس اون که خ

 کرد؟! 

  اط یح ی در آن جا نبود. همه آماده و سرحال تو گریاو د می ا یبخواهم به خودم ب کهن ی از ا قبل
 باربد!  یساعت سخنران می بته بعد از نال می شد  نی شاه نی جمع شده بودند. سوار ماش

هم   ریهم کنار خواهرش، من و ام نی خانم کنارشون، شاه دای ش نه،یآوا خانم کنار پنجره بش-
 جلو.

  می دینفهم چکداممانی ! آخر هم هیجناب انگلستان شات یاز خرده فرما  شدمی م وانهید  داشتم
  دینکش قهیدق  ستی خودمان با حساب و کتاب باشد. به ب نیماش ی نشستنمان تو دی که چرا با

 .می انداز را پهن کرد ریو ز  می شد ادهیوسط جنگل نگه داشت، پ ریکه ام

  هیداد، چند ثان دایبود را به دست ش یپر از خوراک شکی که ب یسبد مسافرت  ن،ی باربد حس ریام
 گفت:  ییشدم. باربد با کمال پررو  قیدق شانیمکث کرد، رو 

 ! باستیز  یلیچشم هاتون خ ی ها تودرخت  یس سبزانعکا -

چه قدر از   کهن یگفت. ا  یگل انداخت و دستپاچه ممن رون  دایش ی هاکه گونه دمیوضوح د به
کرده بود؟! چرا از   فیرا گفته بود. چرا تعر  نیا شعورانهی کاماًل ب یحرفش درست است بماند ول

 بودند.  دای همرنگ ش شانیهاها هم چشم نکرد؟ آن  رینکرد؟ چرا از ام نیشاه
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نشسته بودم و   راندازیز ی بودند و من چهارزانو رو هالهی وس ییجادر جنب و جوش جابه  هابچه
را راه   ی و بساط هله هوله خور می دورهم نشست قهی. بعد از چند دقکردمی م قشانیتشو

 گفت:  ریناگهان ام ها چنگ زدم و مشفول خوردن شدم که ال ی. به پفمیانداخت

 آوا چشمات!  ی وا-

 تعجب نگاهش کردم که گفت: با

 جنگل تو چشمات معرکه است دختر!  ریتصو -

او هم   هیشد و بعد از چند ثان قی کردند و باربد در صورتم دق دیی حرفش را تأ دا یو ش نیشاه
 ی ها” واقعاً متوجه نشده بود؟ چشم  دنمیهمه ”کم د  نی واقعاً دلم گرفت از ا گریکرد. د دیی تأ

از   فی تعر ی تر! حداقل براروشن  یلیو خ ترده یکش ی خودش بودند فقط کم ی هامن چشم 
آب   یبلند شدم، بطر مینه حاال! از جا ندشانیهمان ابتدا در صورتم بب  توانستی خودش م

 ام انداختم و گفتم:کوله  ی را چنگ زدم و تو یمعدن

 بزنم.  یدور هی  رمیم-

 هم بلند شد و گفت:  دایش

 ! امیمنم ب ستا ی وا-

  آمدی نداشت در ضمن اصاًل خوشم نم یریشدم او که تقص مان یمخالفت کنم که پش خواستم
 ! کنندی دارند جوجه درست م ریو ام نیشاه  کهی باهمسفر من تنها باشد آن هم وقت

 گفت:  دایکه ش  می ها دور شدبچه از

 ! ه؟ ینظرت در مورد باربد چ-

 .ستادمیگرد شدند و ا   میهاچشم 

 شد؟  یچ-
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 در مورد باربد داشته باشم.   دی با  یدونم چه نظر یفقط نم  یچیه-

 که گفت:  میادامه داد مانی به راه فرض 

 اش.مثاًل چهره -

 و گفتم:   دمیخند

 تونم بگم زشته پس خوشگله!  ینم ههیهامون به هم شب  افهیکه ق ییاز اون جا -

 و گفت: د یبلند خند  دایش

 . کلشیخوب ه-

 ؟ یپرس ی که م هیچ نایسر تره حاال ا ری و ام نی ! از شاهستیبد ن-

 ! گهید  انیجورن ی دخترونه هم ی هاحرف  هیفقط بحث خوب  یچیه-

 . دی دونم شا ینم-

گفتگو مسالمت   هی  دی اعصابت بودم گفتم شا ی راستش خودم هم متوجه شدم که چه قدر رو-
 بتونه رابطه مون رو بهتر کنه. زیآم

 نگفتم که گفت:  یزیچ

 اخالقش؟ -

 تر. افتضاح  یافتضاح گاه  یگاه-

سگ    کی . مید ی . با ترس چرخمیستادیمثل کاج ا  یپارس سگ ی که با صدا م ی دی خند  مانی دو هر
قدر . آن میبود! آب دهانمان را قورت داد  ستادهیقدبلند با دهن پر از کف پشت سرمان ا اهیس

  مانیروروبه ی ده ی و اتو کش اهیسگ س ی هاقورت دادن آب دهانمان بلند بود که گوش  ی صدا
 را تف نکرده بود. ردندانشیکف خم یمسواک زده بود ول  مان،یروروبه خت یری چخ شدند. ب
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 داره ها!«  ی!... هار»چخ

و پا به فرار   د یکش ی بلند غ یج دای... شدی و نبا م ی دیکشیم  غیج دینبا م،ی دی ترسی م دینبا
 گذاشت. 

 .« آمدی چون دنبالمان م م یرفتیدر م  دی: و نبا»ادامه

. ترس کم کم  د ی چیها پدرخت ی اش در ال به الاعصاب قالده  ی رو ی . صدادای رفت دنبال ش سگ
چه کنم! به سمت   دی با دانستم ی. نمشدی داشت لحظه به لحظه دورتر م دای وجودم را گرفت. ش

با   دنیدو قهی. بعد از چند دقنیشاه  ای  ری ام دی شا کردم،ی پسرها را خبر م  دیبا  مدی ها دوبچه
و   ریها رساندم. امخودم را به آن  امیشانی پ ی ضربان قلب تند و قطرات عرق رو ،نفس نفس

 .کردی و باربد هم داشت زغال درست م دندیکشیم  خیها را سداشتند جوجه نیشاه

 ... دای... سگ... رفت دنبالش... شدایب... چه ها... ش-

و باربد عکس العمل نشان داد و   ر ی زودتر از ام نیسه با تعجب سرشان را بلند کردند. شاه هر
 گفت: 

 ... غیج ی شده؟... اون صدا یچ دای ش-

 ... دنبالش... کرد... دی... سگ... دوهی-

 منقل را رها کرد و گفت:  باربد

 درست حرف بزن.  ؟ی چ یعنی-

 قدش بلنده، دهنش کف داره. اهه،یکنه! س یرو دنبال م دایسگ داره ش هی-

کوچک آب را   ی دبه  ریقابلمه انداخت. ام ی ها را توگفت و جوجه  ی ”   نیحس ای”  نیشاه
به سمتم آمد   فشیکث ی هابدون توجه به دست  نیکه شاه د یرا بشو  شیهابرداشت تا دست 

 و گفت: 
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 کدوم طرف؟! ِد حرف بزن! -

در  زدی م شیکه صدا ریبدون توجه به ام نیکه آمده بودم اشاره کردم. شاه  یریدستم به مس با
 هم دنبالش رفت. ر ی. امدیکه من آمده بودم دو یراه

 به سمتم گرفت و گفت:  یآب وانیباربد ل زدم،ی نفس نفس م یکم هنوز

 د؟ یر بشدو قدرن یالزم بود ا-

 گفتم:  ییو با ترش رو دمیرا الجرعه سرکش وانیل

اون احمق  ؟ی چشم قشنگت رو دعوا کن  ی مؤاخذه کردن من، دختر عمو ی شه به جا یم-
 .دی و دو  دیکش غیخودش ج

خودم را به پشت   زدی نشستم. هنوز قلبم تند م راندازی ز ی کوباندم و رو اشنه یرا به س وانیل
را درآورد،   اشی نگفت و گوش ی زیرا باز کردم. باربد چ می هاانداختم و دست  رانداز یز ی رو

  دهی اآلن فهم یعن یرا در دستش فشرد؛   اشی ” گفت و گوش  ی”لعنت  هیروشنش کرد، بعد چند ثان
  یهدف و تندش کاماًل مشخص بود که چه قدر عصب  یب ی هاآنتن ندارد؟ از قدم   نجایابود که 
 است. 

  نیو شاه ریتوله سگه بابا حتماً تا اآلن هزار بار ام  کی گرفتم   جهی سرگ  نی بش ا یخوب حاال ب-
 کردن.  داشیپ

 داشته اگه...   یاون سگ هار یفهمی تو نم-

کرد.  ی رو ادهیپ چارهیب ی هامخ من و علف  ی رو میساعت و ن  کی را ادامه نداد، قشنگ  حرفش
. بماند که  شدمی نشده بود. کم کم داشتم نگران م  یهنوز خبر یساعت دو ظهر شده بود ول

 زد و من را تنها گذاشت.  بشیغ قهیچند دق  شعوریباربد ب

  شیهاشد با چشم  کی فرو افتاده به ما نزد ی هابا شانه  ریکه ام شدمیداشتم کالفه م  گرید
 برگشته است.  دا یش  دیکه بگو  گشتیم ی اکرد انگار داشت دنبال نشانه یاطراف را وارس
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 گفتم:  ینگران با

 کجاست؟  دای ش-

 و گفت:  دی را پوش شیهانگفت. باربد کفش  یزیسرش را تکان داد و چ ریام

 دنبالش بگردم. رمیآواخانم بمون من م  شی تو پ-

 انداز رها کرد و گفت:  ری ز ی ها خودش را روموافقت کرد و مثل شکست خورده  ریام

 بشه!  داشی خدا کنه تا شب پ-

  بذار منم برم دنبالش بگردم.نگران نباش... اصالً -

 .ی مونده تو هم گم بش نی خواد هم ینم-

 ! دام؟ی مگه من ش-

ابراز  کهن یبزنم چه برسد به ا کی ج توانستمینم یام شه بود ولنشستم. گرسنه  می سرجا طلبکار
شده بودم. از ته دل  دایقرار نبود ش ی گذشت، من هم ب گریکنم. سه ساعت د ی گرسنگ

 برگردد.  ن یکه دست در دست شاه خواستمیم

من   یوقت یول  گشتی م  دایبه دنبال ش  شیها. او هم با چشم دای بدون ش ی برگشت ول نیشاه
بود که در عمرم به    یزیتنها چ دایش  ی برا نینگاه شاه یشد. برق نگران دیناام دی را تنها د ریو ام

که   دانستینم  نیکه پشتت باشد و نگرانت شود. شاه برادر کی کرده بودم.  ی حسود دایش
  ی به جا نیکه شاه دیکشی چه کند و با سواالتش مغزم را سوراخ کرد. مخم داشت سوت م د یبا

 مخ من داد زد.

  یبمون یتونست  ی... نم؟ی !... اصاًل چرا ولش کرد؟ی بد یجواب درست و حساب هی شهینم-
 د؟ یباهم برگرد 
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چگونه منتظر   دی من با  قاً یبود. دق دایاش پشده  خیس  ی از موها نیا زدیحرف م یمنطق یلیخ
 افتادم؟ ی من هم به دردسر م دی حتماً با ماندم؟ ی م دایش

 و گفتم:  ستادمی ا شی کردم، رو به رو اخم

 !کردیفرار م  دیخودش بود که در رفت، نبا  ریتقص-

 و گفت:   دیبلند شد و قد بلندش را به رخم کش شیاز جا  نیشاه

 ! شدی طور نم  نیا ی دادی م تیذره بهش اهم هیاگه -

تنها با من   یذاشت یم دینبا یحس برادرانه دار قدرن ی! اصاًل تو که ااد؟یمگه من گفتم دنبالم ب-
 !ادیب

ث شد  باع  ری ام ی را بستم. صدا م یهاچشم  ی ااراده چیدستش را بلند کرد، بدون ه نیشاه
 را باز کنم.  میهاچشم 

 را گرفته بود.  نی مچ شاه ریام

 نداره.  یری. آوا که تقصیناموس خودت دست بلند کن ی رو یحق ندار-

و باربد   دایش  ی ها را شوت کرد. همان لحظه صداجوجه ی و قابلمه دیدستش را کش نیشاه
لنگ لنگان کنار باربد   دای به سمت صدا برگشت. ش یبا ناباور  نیرا چخ کرد. شاه مانیهاگوش 

 پر از خاک بود و شلوارش پاره شده بود.  داشت،ی قدم بر م

 ی هایو دلدار دایش ی ه یگر ی . صدادیرا در آغوش کش دای و ش  دیبه سمتشان دو نیشاه
از ذهنم   بیعج ی جمله  کی. آن لحظه ختیدوباره حس حسادتم را برانگ نیشاه ی برادرانه

 کرد:عبور 

 کند؟!  میدا ی چرا من گم نشدم تا باربد پ-
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که ابراز   دارمانیاول د ی ها! نه به آن دفعهبه باربد نگاه کردم واقعاً کم داشت  یرچشمیز
  فی و نه به آن تعر دای ش ی تر از داداش براپسر مهربان   نینکرد و دست نداد نه به ا  یخوشبخت

 . دایش ی هااز چشم  اشیخرک 

  دایکه سرنگون نشده بودند. کنار ش ییهاهم سر جوجه  ری و ام نی ها و شاهرفت سر زغال  باربد
 نشستم و گفتم: 

 داغونه! یلیخ اتافه یق ؟ی خوب-

 .دیخوبم ممنون ... ببخش-

 نابود شده بود. چارهی را دراز کرد. ب شیپا

 شد.  یکن چ  فیخوب تعر -

 ! امدی. اصاًل از نگاهش خوشم ندمی بد رسشد، رد نگاهش را که گرفتم به بار  رهیخ ییبه جا  دایش

 زدم و گفتم:  ی پوزخند

 کن!  فیتعر -

اومد.   ینفسم باال نم گهید نیچند بار خوردم زم دمیدوی داشتم م یآها... باشه... راستش وقت-
  یدرخت نشست نم ی هم اومد پا شعوریسگ ب نیدرخت ا کی  ی بود رفتم باال ی به هر زحمت

بند بند بدنم   ن ییآخرش خودش پاشد رفت. از درخت اومدم پا  یول دیدونم چه قدر طول کش
 . می و باهم برگشت دمی رو د باربدبعد هم  کردیدر م

 به قسمت حساسش گند زد. قشنگ

 ... یلیتونه خ یبه وقتش م ستیاخالق باربد افتضاح ن یراست-

 و گفتم:  دمیرا بر  حرفش

 ها.کمک بچه  رمی من م-
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  یازیبه من ن قتاً یهم به کمک باربد رفته بودند و حق نی و شاه ر ی! امرانمیزدم خودم ح یزر چه
 را هم نداشتم. دایش ی هاف ی طاقت تعر ینداشتند ول

 *** 

باغچه را به نام  ی هاکرم  ریمخصوص خودشان را کوفتمان کردند. ام ی روزها  نیو شاه ریام
لمان را گرفت.  اش حاسوخته  ی تزای هم با شفته پلو و پ  نی شام سرو کرد و شاه  ی برا یماکارون
که انگار درخواست   کردیم یخودکش شیغذاها ی داشت برا  یموز مار جور ی دای ش نیفقط ا 

و شب هم فسنجان ترش و   ایاز باربد دارد. صبحانه سوپ جو پخت، ناهار الزان  ی جد یلیخ
 .ذیلذ

 گفت:   مقدمهیب  ریاز خوردن فسنجان ام بعد

 .ی از باربد بخوا یتون یم یزی تو هر چ دایخوب برنده مشخصه! ش-

 گفت:  یستاره زدند بدون معطل  دایش ی هاچشم 

 یکشیکه م  ییهانقشه دمی. شن یاش رو تو بکشخوام نقشه یم دمیخر  ن یزم هیاز بابام  -
 محشرن! 

 به فکر فرو رفت. هیچند ثان باربد

 تونم.  ینم  گهیتا سه ماه د -

 ؟ ی خوا یم یهم خوبه. حاال تو چ  نیهم-

 ! گهیفسنجون ترش د  هی-

  یبرچسب دور بطر نیمزخرف! شاه ی هاآورم چندش   رونی ب شانیمانده بود زبانم را برا کم
 نوشابه را باز کرد و گفت:

 جرعته؟  قتیحق هیپا یک -
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است. ما هم   یچه جور باز  داندی مخ رفت و گفت نم ی جز باربد که روبه  می قبول کرد همه
 یلیکه خ ییرا چرخاند. ازآنجا یخودش بطر  نیاهش  م،ی . دورهم نشستمی داد حیتوض شی برا

 و من افتاد.  نیخوش شانس بودم به شاه

 گفتم:  عی نگاهم کرد. سر یثی با لبخند خب نیشاه

 جرعت. -

 . نمیتو بده بب ینه؟... گوش ای یبساطتت رو پهن کن ی اآوا خانم آماده -

 کار؟ یچ ی خوا ی رو م یگوش-

 قفلش رو باز کن به هم بده حرف اضافه هم نزن.-

 را به دستش دادم.  یرا باز کردم و گوش قفل

 ! مینت آوا رو چک کن یستوریه  نی ایخوب خوب ب-

 را از دستش بقاپم که نگذاشت و به عقب هلم داد. یگوش خواستم

 را به دست باربد داد و گفت:  یگوش نیشاه

 =بخوان ” کن.read”  دی ر-

 اش زد.ا گرفت و چند ضربه به صفحهر یگوش  باربد

 شد و گفت:  رهی خ میهابه صفحه زل زد و تعجب در چشم  هیثان چند

 !... ه؟یچ قاً یدق ن یا-

 نوشته مگه؟  یچ-

 خم شد.  یگوش ی رو ریام
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  م یپاها ی را رو  یباربد را به خودش گرفت و با اخم نگاهم کرد. باربد گوش ی افه یهم ق ریام
چه   گرید نی اعتماد نداشتم. ا  می هانگاه کردم. به چشم  یگوش ی انداخت. متعجب به صفحه

از   یر یجلوگ  ی هاداغ! آخر ”راه  ی لبو  کی ! مطمئن بودم شدم کرد؟یمن چه م ی بود؟! در گوش
 من؟!   یگوش” در  یباردار

 سکوت را شکست و گفت:  ریام

 ! ه؟یچ ن یا-

 دونم. یم... من... نم-

 بابا! داد بزن! اخم کن!  یزی چ یعکس العمل کیبود.  یاش کاماًل خنثچهره  باربد

 !« دی جد ی هاحرف  به»به

به دو نهال شکفته   یعالمت سوال ی هاافه یبا ق  مانیاز خنده. هر سه  دندی ترک  دا یو ش نیشاه
 . می شد رهیخ

 ... ریباربد... ام  افهیق نی... ادی باحال بود یلیخ-

 را گرفت.  نیحرف شاه یهم پ دایش

 آوا رو بگو...  افهیق-

 !هات یشخصیب  دندی خندی م هرهر

 زدم و گفتم: دایش ی به پس کله ی اضربه 

 احمق؟!  هیکوفت کار تو-

 مثبت تکان داد. ی را پاک کرد و سرش را به نشانه شیهااشک  دایش

 کرد و گفت:  یاخم باربد
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 مزه بود!  یب یلیخ-

 د و گفت:ز نیشاه ی به بازو یمشت ریام

 به خدا!   دیاحمق-

 گفتم:  طلبکار

 د؟ ی که باور کرد  دی هست ی پس شما دو تا چ-

 هل گفت:  ریام

 من که باور نکردم. -

 گفت:   لکسیر  یلیخ باربد

 تونه اعتماد من رو خدشه دار کنه. یعبارت ساده نم  کی -

 . دمیسر کش یتگرگ  نی شربت سکنجب وانیل کی از خودم چه پنهان انگار  ستیخدا که پنهان ن از

 با طعنه گفت: دایش

 . دی گ یباشه شما هم راست م-

 .دینیبی حاال م ارمیرو سرتون در م اشی تالف-

 و گفت:  دیرا از دستم قاپ  یگوش

 خانم درخشنده. ی جست و جوها ی به ادامه  دیحاال گوش گن-

 درست تره!«  اتی»سرچ
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  پوسیدخترا... پالت تیجذاب ی ... رازهاکشدی م یکه نقاش ی... عکس دخترست؟ی چ یالکچر-
گرنجر...   ونی پاتر به هرم یهر  ی وارثان... بوسه   ال یدر سر متانیک  ی... اسم واقع ست؟یچ

 ر؟ یفراگ ی وجوجست  ی شبکه  ی تو یزنی ان تو م یچ نای ا یی جومونگ... خدا  ال یقسمت آخر سر

 و گفتم:  دمیرا از دستش کش امی گوش

به خودت زحمت   نقدریبابا چرا ا نترنت ی! اری فراگ ی وجوجست  ی به خودم مربوطه! چخ شبکه -
 ! ؟ی دیم

 گفت:  طنتیبا ش نیشاه

 ؟ ی هم کرد ی ادخترها استفاده  تیجذاب  ی حاال از رازها-

 با خنده گفت:  ریام

 ! ستیکم مورد داره مناسب سنت ن ه یجومونگ رو هنوز دارم فقط  ی د  ی و ی فکر کنم د-

 ! دی خندی مزه خودش به حرف خودش م یب

 ام زد و گفت: به شانه دایش

 عشقم. هیهو  ن یم یتان تو وارثان ل میاسم ک -

 ارادت کنم باربد گفت:  دایبه ش کهن ی از ا قبل

 !دیسرچ کن فیرادکل لیدن ی در مورد بوسه  د یچرا شما با فهممی نم-

 باال انداختم و گفتم:  ی اشانه

 ! ی کنجکاو-

 نه؟!  ایکه من فضولم   یمگه تو فضول میگو خواست ب  یم دلم

 نگاهش کردم و گفتم:  ترقیدق
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 گه؟ ید ی کردیم  یتو تو لندن زندگ -

 کرد.  دیی سر تأ با

 زده گفتم:  ذوق

 ؟ ی دیاما واتسون رو د یعنی-

 تفاوت جواب داد: یب

 د؟ ید ید  ستیعمرتون چند آرت ی تو-

 باز گفتم:  شین با

 ! یچیه-

 شه...  یبه مالقاتش نم  لیدل میشهر هست ک ی ی تو کهن یا نه یمن هم هم ی برا-

 گفت:  دایش

 ش؟ ی دی ند یعنی-

 بار... از دور. هی-

 به باربد زدند و گفتند:  یمشت محکم  شانیهردو  ریو ام نیشاه

 کوفتت شه! -

 طعنه گفتم:  با

 .د یکن لیمحترمانه م-

 را گرفتم و گفتم:  امی گوش

 بسه تونه.  گهیخوب د-
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 گفت:  نیافتاد. شاه دای و ش نیو به شاه دی چرخ یرا چرخاندم. بطر یبطر

 ی که تو یپس جواب بده. اون پسر یگیرو م قت یکه شک ندارم حق ییاز اون جا -
 دانشگاهتون بود هنوز هم بهت احساس داره؟ 

 جرعت! -

 ! ی دیسؤال رو شن ستیقبول ن-

 .یگفتی م دی نبا-

 .یکشیبنده رو م نیماه زحمت نظافت ماش هیگلم شما تا   یخوب پس آبج یلیخ-

جواب نداده است   نی به سؤال مزخرف شاه کهنی خوش حال بود از ا  یلیکه انگار خ دایش
 راحت قبول کرد.

 و باربد افتاد.   ریکه به ام دیو چرخ دی چرخ یبطر

 نگاه کرد و گفت:  ریبه ام یچشم ریز  باربد

 بپرس. -

 ! ؟ی شد بیغ  کهوی چرا اون شب -

 نداشت.  یهمخوان اشیناگهان ریی لحنش با تغ یکرد ول ریی لحظه تغ کیباربد در   رنگ

 کدوم شب؟! -

 که بحثمون شد.  یهمون شب-

 سکوت کرد. یطوالن باربد

 قاطع گفت:  ریام
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 !یدروغ بگ  یتون ینم-

 بزنم. یدور هی ن یفقط رفتم با ماش-

 ؟ یی تنها-

 نگفت.  یزیچ

  نتیعمو بازوت رو گرفته بود داشت سوار ماش دمی م دجفت چشم ها  ن یدروغ نگو! باهم-
 .کردیم

 بلند شد و گفت:  شیاز جا  باربد

 مسخره است!  یلی خ یباز نی ا نمیبیم کنمی فکر م  یهرچ-

 و گفتند:  ستادندیا ش یبلند شدند و رو به رو ریو ام نیشاه

 کجا؟ -

 .دیدخالت کن یمسائل شخص ی قرار نبود تو-

 مبل نشست و گفت:  ی دسته  ی رو ریرا پس زد و به اتاقش رفت. ام شانیدو هر

 زنه!  یخفن مشکوک م-

  گفتیشدند. آن شب را که نم خیتنم س ی موها امی و خواب خاک بر سر امی گرام یفکر سوت از
 گر؟ ید

طاقت ندارم، زوره   گهی رشت د می بر  دیکم کم جمع کن دی رفته اصاًل به ما چه. پاش ییجا هیحاال  -
 .ینیرو نب ای بعد در یباش شمال
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زد. باز جمع کن جمع کن شروع شد. بعد از   می را گفت و به آشپزخانه رفت. صدا نی ا دایش
... البته ایدر ی به سو شیو پ میداد داری را به سرا ال یو د یکل م،یرا جمع کرد ل یوسا ی همه کهن یا
 بودم!  نیشاه نی بار با ماش نیا

  نیبرگشت، فقط ا  ی به حالت عاد زی زود همه چ یلی. خ می دی به رشت رس  یاز مدت طوالن بعد
فقط دو اتاق داشت.   تی . هر سوئمی ساکن شو یساحل ی هااز مجتمع  یکی در  می بار مجبور بود

 اتاق.  ک یهم به  دای اتاق من و ش  کیپسرها رفتند به  

 ی اروزه یف ی مانتو تخت انداختم و  ی اتاق رها کردم، گرمکنم را رو ی گوشه   دهی را نرس چمدانم 
شوم   ال یاآلن است تلق تلوق پف  کردمی قدر گرم بود که احساس م. هوا آن دمینازکم را پوش

 تهران.  ی درست مثل آن روز تو

خودم فرستادم.  ی برا ی ارا غنچه کردم و بوسه  امیکالباس ی هاژست گرفتم و لب  نهیآ  ی جلو
 ام زد و گفت: به پس کله ی اضربه  دایچون ش  دی ترک  امده یام به پرواز در ن بوسه 

 کمک ِجِغل خان؟  ی ای چرا نم-

 از اتاق خارج شوم گفتم:  کهنی و قبل از ا ستادمیا  دم،ی سمت در دو به

 چون دوست دارم.-

  قهیدم شوم چه خوش سلکردم، قربان خو یط یکیها را دو تا دوم بود. پله  ی طبقه  تمانی سوئ
که الکم پاک شده بود... خوردم به   فیبودم ح دهیخر  یقشنگ ی های بودم! چه کفش تابستان

 نبود جز بارکش!  ی... و او کسییبنده خدا   کی

 را بلند کردم و گفتم:  سرم

 خوام ردشم. یبرو کنار م-

 تکان نخورد. کردی که در برابر تراکتور مقاومت م ی شعوری ب وارید مثل

 د؟ ی ر یکجا م-
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  یبه خودش مربوط است! به توچه کجا م دنشیر ی جا  دیاگر شما اجازه ده میداشت بگو  جا
 ! د؟یر

 ها!«  ی شد ادبی»ب

 و براقش زل زدم و گفتم:  یمشک  ی چشم ها در

 به خودم مربوطه برو کنار.-

 شوم که با دستش راهم را بست و گفت: کنارش رد  ی وجب جا م یاز ن خواستم

 . دی جواب نداد-

 ! گهید ایکنار در رمیقبرستون... خوب دارم م رمیدارم م-

 موقع؟!  ن یوضع؟! اونم تنها؟! ا نیبا ا -

شدند هر لحظه   یداشتند تمام م شی. چوب خط ها رفتی م ورتمهی مخم  ی داشت رو گرید
 امکان انفجارم وجود داشت. 

 دستش رد شدم و گفتم:  ریز از

 . ی د یکاماًل درست فهم-

رفتم. سرخوش به   نیی پا یکی زنگ خورد. پله ها را دو تا  اشی گوش  دیبگو  یزیچ کهن ی از ا قبل
 ی هاه یاز محوطه پر از ساختمان را پر از سا یمینارنج بلند، ن ی هااطرافم نگاه کردم، درخت

غروب کرده   دیخوف داشت آخر خورش  یکم یبود ول یمحوطه عال یکرده بودند. نور پرداز اهیس
 .رسندی به ساحل م زدمی محوطه قرار داشتند که حدس م ی انتها ییهاله بود! پ

ندارد!   ریکه نظ هستم یلسوفیخودم ف ی حدسم درست بوده است وبرا دمی بعد فهم قهیدق چند
  ی ماسه   ی به وجد آمده بودم. بو یقلیو ص زینوک ت ی و آن همه صخره   ایدر دنیاز ذوق د

 باربد را هموار کرد. ی رفتن ها ورتمهی ی امواج همه  ی و صدا سیخ
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کنند و   لیشام م شدند ی هم بود چون همه داشتند آماده م یآن جا نبود خوب منطق کسچ یه
جدا   گرید ی هاکه در دو طرفش بود از محوطه مجتمع  ییهاقسمت ساحل با صخره  نیا
 .نمیرا بب بایز  ی ایبلند آن جا نبود محال بود بتوانم در  هیپا ی ها. اگر آن همه چراغشدیم

  ی زد و قطرات آب رو یور و آن ور پرتاب کردم. موج نی را به ا می هاکار کفش ی همان ابتدا 
خوردند. مشتم را پر از   یقل م  میپا  ی ر رفتم قطرات آب بدون تعارف رو. جلوت دندی دو می پاها

همان قطرات    ای  یور رفتم که پر از همباز دمی جد ی. آن قدر با همبازختمی آب کردم و به هوا ر 
 ا شدم. یآب در

ها هنوز به نوک انگشتانم  موج  یول  دمیها دراز کشماسه ی خسته شدم رو یحساب کهن یبعد از ا 
  ا ینامعلوم در انیکنم. به پا یکردند بروم باز هم با آن ها باز  یو التماس م کردندی برخورد م

  ینقش شیبودن انتها  کیکه در تار ایو نامعلوم... در ک یمن بود... تار ی نده یشدم مثل آ رهیخ
  یهرگز نم ای. من مثل درنبودم.. ا یمن که در یمن بود!  ول ی ضعف چشم ها ریتقص  نداشت

 ! گرانید ریخودم چه تقص ریشود حاال چه به تقص اهیس  می گذاشتم که انتها

  یشده بود. عجب سر نترس  کیهوا تار  گری. ددی آیدارد م یکه گذشت متوجه شدم کس یکم
  دمی دوست داشتم. جمع و جور نشستم که د شتریرا ب ایدر یول دمی ترسیداشتم! چرا دروغ م 

 .شودیم  کی آل و موجه دارد به من نزد ده یجوان کاماًل ا کیبله... 

اسپرت   ی هاکمرم را شکست! کفش  پشیاز باربد بود، ت ترده ی ورز  کلشی بلند بود و ه قدش
بود.   دهی پوش یروپوش مشک کی   شیکه رو ی دی سف راهنی و پ یشلوار کتان مشک  د،یسف

  دمشانیدیکه هنوز نم ییهاحالت داشتند. سانسور از چشم  ر یام ی موها ی م دو تا ه  شی موها
 بود!  ینگ یخودش مدل ی برا

 ی هاشد انعکاس نور در چشم  کی نزد  شتریکه ب یکم  دم،یها دچراغ  ادیرا در نور ز هان یا همه
بود! جمع و جورتر نشستم، زشت نبود جمع   امی در چند قدم گریبرق از سرم پراند. د اشی عسل

بود. خاک   یبزرگ  ی ها گودصخره   انیدرست م گشتم،ی فرار م ی برا یکنم و بروم؟ دنبال راه
 !کردمیکه کشف م یفرار  ی هاراه  نیام با ا  ییطال  ی موها انیم
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 متوجه معذب بودنم شد، گفت:  یعسل چشم

 نم؟ یتونم بش یم-

 بلند شدم و گفتم:  می ااز ج ندازدیچتر ب کهن ی از ا قبل

 شام بخورم. رمی من م-

 از کنارش نگذشته بودم که گفت:  هنوز

 خوام باهات صحبت کنم.  یم-

 پسرخاله!  ی چشم عسل نیبه جناب بارکش که هنوز در اختالل تو و شما مانده بود نه به ا نه

 با شما ندارم. یمن حرف-

 ! دیدار ییبایز ی هاچشم -

 شن. یتر هم مچشماشون قشنگ یرو ببر فتیاگه تو تشر-

بود. دفترچه ام را   ستادهیگذاشته بود و پشت او ا  یچشم عسل ی شانه ی بود. دست رو  باربد
 کردم. یم   ادداشتشیگم کرده بودم وگرنه حتما 

 کرد و نگذاشت تکان بخورد.  ترش یخواست بچرخد که باربد فشار دستش را ب یعسل چشم

 آرزو کنم گورت رو گم کن.   هیآوا رو برات  ی هام چش ی دوباره  دن ید کهن یقبل از ا -

 کرده!«  شرفتیپ »ماشاهلل

و مچ   دی زد و چرخ ی بود، پوزخند  دهی هنوز باربد را ند ی! چشم عسلزدی قشنگ حرف م چه
 دست باربد را گرفت و گفت: 

 شما؟ -
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 مچ دستش را رها کرد و گفت:  باربد

 آوا. می بر ایب-

 ها برداشت و گفت: ماسه  ی را از رو م یهاکفش

 زود باش. -

 با دستش مانع عبور من شد و گفت:  یعسل چشم

 سوالم جواب نداشت؟ -

راه  انهیکه دستش م  ردیبه سمتم آمد و خواست دستم را بگ خورد،یخون باربد را م  خون
 : دیمتوقف شد. غر 

 . می بر ایب-

 دنبالش رفتم که گفت:  عیمط

شده! تو هم که   کیکم مالحظه کن. هوا تار  هی! لهیدل ن یبه هم ی ایذارم تنها ب ینم یوقت-
 . یپوشی خواد لباس م یماشاهلل هر جور دلت م

  یدر شهر رشت منفجر شده است دروغ نم ییفراآوا ی بمب هسته ا  کی گفتند  یدر اخبار م اگر
 گفتند. 

وها حق  کشور من پسر عم ی جناب تو نی! بب؟ی دیم ر ی به من گ یکارمی! تو چیگیم  یبفهم چ-
هر جور دوست دارم   پوشم،یبدن! هر جور دوست دارم لباس م ری ندارن به دخترعموشون گ

 !؟ی د ی. فهمرمیهر جا و هر وقت که دلم بخواد م کنم،یم  شیآرا

 دوخت و گفت: میهارا به چشم  نشیخشمگ نگاه

 یکنیکه با خودت حمل م یخواد برو! فقط حواست به اسم  یپس برو! هرجا که دلت م-
 شونه هاته رو فراموش نکن!  ی که رو  ینیباشه. سنگ
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 قدم به عقب رفتم و گفتم:  چند

.  یمزخرف بچسب اتی بهتره به همون معلم ادب یدون یحاال که من رو در شان اسم خودت نم -
 .امیننگ جنابعال ی هی واقعاً متاسفم که ما

 و گرداندم و گفتم: را از ا  میرو

 خوره.  یحالم ازت به هم م -

ها باال رفتم، چون کفش  از صخره  دم،ی بودم دو دهیکه د ی به سمت گود د،یاز چشمم چک  یاشک
  شیکه چند روز پ یی. درست همان پا دی و بر دیخراش  ی اصخره  یزیبه ت  مینداشتم کف پا 

 بود! ایدرد دن نیبزرگ تر ینشده بود. سوختگ می ترم شیسوخته بود و هنوز رو

 ی که باهمه  ی نه آن پسر مزاحم را و نه باربد دمیدیرا نم کسچ ی ه گری شدم، د ی گود وارد
را   ایشده بود و ماه امواج در  سی خ ی نگرفته بود. کف گود ادیها را شعورش احترام به تفاوت

  سیتر خگرد بود و کم  ،ی گود ی انتها کنند. سیرا خ ی گود  یترش ی که با قدرت ب کردی م کی تحر
ته شکاف نشستم و خودم را بغل کردم.  شدی م فیکه کث م یشده بود. بدون توجه به مانتو 

 !کردم؟ی م هیشدند. چرا گر شتریب م یهااشک 

با   کرد،ی م یمحلی ب کرد،یرفتار م خواست ی! هر جور که میلیبود، خ انصافی ب یلیخ او
  دی گفت. اصاًل چرا با   یبا رفتارش برعکسش را م یول  ستمی مهم ن شی که برا گفتیکالمش م

 داشت؟  تی اهم می برا  یپسر انگلستان نیا

 بود و بس!  می فقط پسرعمو او

افتاد؟ چه    یم ی! داشت چه اتفاقخواهم؟یملودرام نم کی من به خودم نگفته بودم که  مگر
چشم   یکرد وقت یم  شتریرا ب تش یالافتاد؟ چرا قلبم فع یداشت اتفاق م یاحساس ی حادثه

 شد؟  یصورتم م  خی م شیها
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  ی بر رو  گرید ی دادم، قطره اشک هیشکاف تک  ی واره یاز درد! سرم را به د دیکشی م  ریداشت ت سرم
در خودم جمع  ترش ی ام افتاد. از ترس بقامت جمع شده  ی رو یکیتار ی هیصورتم روان شد. سا 

 شق بودم! کله ی لیشدم. من خ

باشد چه؟   یمثاًل آب  ای ی اقهوه  ی هابا چشم  گریمزاحم د کی اگر  ایباشد چه؟   یچشم عسل اگر
راحت شد.   المیخ یهشت ی ابروها هیدر سا  یمشک ی هابرق چشم  دنیاز د یچرا ول دانمینم

  یشد ول ی بود، آماده بودم با تمام وجودم از باربد متنفر باشم. وارد گود  ختهیحاال که ترسم ر
 گردنش را خم کرد گفت:   نیهم ی بلندتر از آن بود که جا شود برا  یلیقدش خ

 ! دی کرد  دای پ ییچه جا-

پنهان   میهادست  ان یبارکش دهد؟! سرم را م ی بزنمش که صدا نیهمچ رمی نبود بگ حقش
بخوابم و حاال    توانستمیبود راحت م نجایرا فشردم. انگار حاال که او ا می هاقهیکردم و شق

که در برابر   یمتانت ی . همهکردیم یباز امی نیبا ب ی عطرش بدجور ی نشوم. بو داریحاالها ب
 طرف. کی عطر ناشناخته و تلخش  نیطرف و ا کی دادیم ن جنس مخالف نشا

قدر آرام بود؟! چرا   نی متوجه شدم که نشست. چرا ا شیهاخش خش لباس  ی صدا دنیشن با
و چرا من در   کوباند ی چرا او رفتارم را به سرم نم م؟یزدی! چرا سر هم داد نمقدر آرام بودم؟ نیا

 کردم؟ینم  یبرابرش سرکش

 همه ندانستن!  نیداغ کرده بود از ا مغزم

 باربد را!  ی هانفس  ی و صدا دمیشنی ها را مموج  ی فقط صدا  م،یدو سکوت کرده بود هر

. او با  شدی چروک م سمیخ ی ها داشت درون مشت  میعرق کرده بودند و مانتو  میهادست 
سرد و   ی از رفتارها یری گ جهینت نی خنگ بودم و همچ د ی ! شادادی م تیتمام وجود به من اهم

را خوب احساس کرده   ز یچ کی من در تمام مدت   ی خشن باربد، کاماًل به دور از عقل بود ول
 امده یو کش ی طوس ی هادرختان در چشم  یانعکاس سبز دی شا داشتم تی اهم شی بودم که برا

  رتیبه غ توانستی بود که م یمهم هستم. او کس شیکه برا کردمی حس م یبود ول دهیرا ند
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را   رتشیشبانه روز به دست باربد داده بود و غ  کیکند در هر حال بابا دخترش را   تی بابا عنا
 کرده بود. میتقس

خجالت   دانستم ی شوم را نداشتم. نم  رهی خ شیهاکه سر بلند کنم و در چشم  ن یجسارت ا 
 !دمیدی او را در حد نگاهم نم ای دمیکشیم

 !« ؟یگیم هیها چ چرت و پرت  نی ... چخ... چخ ا»چخ

 آوا خانم. -

نگفتم حتماً با   یزی اسم خودم شاد شوم. چ دنیقدر از شن نیخوب نبود وگرنه محال بود ا  حالم
 دادن کرد.  حیشروع به توض ی امقدمه  جیام چون بدون هکرد که با او قهر کرده خودش فکر 

بدتر از اون شما رو ناراحت کنم    ایبدم    اضتی من قصد ندارم با حرف هام به شما ر  دیباور کن-
به غرورتون    دیمن رو قبول کن ی هاکلمه از حرف  کیاگه  دیکنی دونم چرا شما فکر م ینم یول

 خوره...  یبر م

 حرفش بپرم که دستش را بلند کرد و ادامه داد:  انیرا بلند کردم و خواستم به م سرم

و   شگویمن پ خوام،یحرفم انتخاب کنم ازتون عذرم انیب ی رو برا یاگه من نتونستم راه درست-
  یاهکه گ نیسال تجربه دارم. ا یخودم س ی شناخت همنوع ها ی تو یول  ستمیجادوگر ن

گناه    یچشم هام شکستن افراد ب ن یکه من بارها با هم نهیا لشیباهاتون بد حرف زدم تنها دل
هستم که در اون بزرگ شدم و با   یطیمح ری من هنوز تحت تأث دی . شادمی و گناهکار رو د

  نیا ی هستم. آواخانم... حداقل همه نیهم بدب یل یو احتماالً خ ستمیآشنا ن د یجد  طیمح
 . دیبه شناخت ساالنه دار ازیصحبت دوستانه در حد چند جمله ن کی  ی که شما برا نهیها آحرف 

 کردندیم  یکه داشتند سع  ییهابه موج   ختند،ی مغزم با جمالت باربد در هم ر ی هاداده
 .کردمیکنند نگاه م سمانیخ

 .دی به من نگاه کن-
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که فقط   ییو در جا یر شب مهتابد اشی مشک ی هاسرم را به سمتش چرخاندم، برق چشم  آرام
 روشنش کند مسحورم کرد. توانستی ماه م

 را از او گرفتم که گفت:  نگاهم

 نه.  ایکه صادق هستم  دی! قضاوت کندیگفتم به من نگاه کن-

 . گری ولم کن د ییگو یتو راست م بابا

 مخاطبم قرار داد.  بلندتر

 آواخانم.-

 گفتم:  ینگاهش کردم و شاک کالفه

 ولم کن! گهید  یگیکردم، راست منگاه  ایب-

 گفتم:  ییپنهان نماند با کمال پررو دمیپنهان کرد از د شیهاک پشت لب ی اخنده 

بعد با دو حرف قلمبه سلمبه   یکنیم  کسانیبا کارات آدم رو با خاک  ی هم بخند  دی بخند با-
 . یکنی پخ پخشون م

 و گفت:  دیصدا خند   یبار ب نیا

 !کنم؟ی م کارشون یچ-

 پخ پخ.  یگی سازمان ملل م س یبه رئ یری از فرهنگ لغتت پاکش کن باز فردا م الیخ یب-

با   آوردندیحرصم را در م نشیمت ی هاخنده  نی. ا دیاش شدت گرفت و بلندتر خندلحنم خنده  از
 طعنه گفتم: 

 شه بلند بخند!  یم دایراحت باش دختر خانم ناز خواستگار برات پ-

 را به هم فشرد و گفت: شیهالب
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 د؟ ی ستی ناراحت ن گهید یعنیها حرف  ن یا-

گذاشت.   می پا  ی را رو به رو میهاشد. کفش کمینزد ی و کم دیتکان دادم. چرخ  نیرا طرف سرم
 سوق داد و گفت: ایبه در  می نگاهش را از پاها 

 ! دی دوباره به پاتون صدمه زد-

 باربد.-

 بله. -

 مثل او. نمیمقدمه بچ خواستم ی هم نم من

به   رمیگیکه با حرفات جبهه م نی رو جلب کنم باورکن. ا یخوام با کارهام توجه کس یمن نم-
اگه   دی. شاشهیتو برام گرون تموم م ی نداده و کارها ر ی کس به من گ چیکه تا حاال ه نهیخاطر آ 

 .خوردیقدر به هم بر نم نیبده ا  ر یکه به من گ دایبرادر داشتم مثل ش هی

 د؟ یمن نداشت ی ها ردادنیبا گ یمشکل دیداشتیبرادر م   هیاگه  یعنی-

 طور بود؟!  نی واقعاً هم ینداشتم ول کردی که سرهم م یبه افعال و کلمات درهم و برهم یکار

 مثبت تکان دادم. بعد از چند لحظه سکوت گفت:  ی را به نشانه  سرم

 ؟ ی چ دیکن  دایبرادر پ هیاگه -

 و خودم خبر ندارم؟  یتو برادرم هالم ی نکنه مثل ف-

 گفت:  ی جد

 تونم بشم. ی م یول ستمین-

 حالت خوبه؟ -

 باش! ی کاماًل! لطفاً جد-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 کردم و گفتم:  ی اخنده 

 ؟ ی دیم یبرادر  شنهادیبه من پ  یتو االن دار یعنی-

 کالفه سرش را تکان داد و گفت:  باربد

 . الیخ یب-

 . شدی نم دهی که د ییخزر، جا ی ای بود آن طرف در ییشده بود نگاه کردم، جا  رهیکه خ ییجا به

جالب   دیکه حواسش بهت باشه، فقط با اسمش نخواد ازت محافظت کنه با یداشتن کس-
 باشه.

 باربد؟!  ی آن هم برا کردم؟یدرد و دل م داشتم

 برادر که سهله من پدر و مادر هم ندارم. -

 گرفتم و به باربد دوختم و گفتم:  ایدر  ی را از انتها نگاهم

هستن   امیزندگ  ی من همونقدر تو ی هم مادر هم برادر؟ مامان و بابا یپدر باشهم  یتون یم-
 وقت نداشتمش.  چیکه ه یکه برادرم هست، برادر

  یسن کم قرص افسردگ   نیا ی تو دی بودم؟! چرا با دهی واقعاً من از چه به چه رس دمیکش یآه
 ی هاح یتفر ر،ینظ  یو ب ذیلذ ی غذاها ،ی کم داشتم؟ سقف بلند و عال یزیچه چ کردم؟ی مصرف م

 ی که بعد از تنها بابابزرگم از دستش دادم. بابا بزرگ همه  یزیو متنوع! خانواده... چ یشگیهم
 من بود. ی خانواده 

 آرام باربد به خودم آمدم:  ی صدا با

 !دم یمن دارم گوش م  ؟ ی دی چرا ادامه نم-

 هفده سال دلم از عمو و زن عموت پره.  ی بذار حرف نزنم به اندازه -
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 رو بشنوم.  تتونیام که شکا من آماده -

 زل زدم.  دمیدی که از باربد م ی دی جد ی به چهره  ناباور

 . الیخ یب-

 ! ؟ی دی م لی! حرف خودم رو به خودم تحو ال؟یخ یب ن؟یهم-

بلند شدم،   میو از جا   دمیرا پوش می ها. کفشخوردیبودنم به هم م ره یدو ضم نی حالم از ا گرید
  قهیدق کی از  ترش ی ب تواندیکاماًل مشخص بود که معذب است و نم   یاو هم بلند شد ول

 گردنش را خم نگه دارد. 

خوام دوباره برام شما شما راه    یفقط نم کنمیخواد داداشم شه قبول م  یباشه همسفرم م-
 بندازه. 

 خارج شد و گفت:  ی از گود نمیکه بتوانم صورتش را بب نیا بدون 

 .کنمی خودم رو م یسع-

 . بلند گفتم:کردیم ی ها را طاز من داشت صخره  ترن ییرفتم، چند متر پا  دنبالش

 ه؟ یاسم تو چ-

 خودم بلند گفت:  مثل

 باربد.-

 گفتم:  بلندتر

 ن؟ ی رحسیام یپس چرا اون روز گفت-

 زنن.  ی! باربد صدام منهیرحسی ام میاچون اسم شناسنامه-

 . نییرفتم پا میهارا با کمک دست صخره  چند
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 صدات بزنه؟  یخواهرت چ ی خوا یم-

 گفت:  یترکم  ی بود با تن صدا ستادهیکه حاال کنار ساحل ا باربد

 . نیرحسیام-

 گرفت داد زدم: لجم

 ! ؟یچ-

 زد: لب

 آروم تر! -

 داد زدم: بلندتر

 !شنومی نم-

 خودم بلند گفت:  مثل

 . نیرحسیام-

 و گفتم:  ستادمی پله ا نیاول ی . رودمی ها دوبه سمت پله دمی صخره هم پر نیآخر  ی رو از

 ! ؟یچ-

”با باربد   گفت ی م یکس شیساعت پ  میتأسف تکان داد و دنبالم آمد. اگر ن ی را از رو سرش
اتفاق افتاده   کی انگار  کردمی. االن هم باور نمکردمیباور نم  قتاً یحق ”یاندازی صدا راه م یباز

 : هیشب یزی بود، چ

 زمان”  ”شکستن

  نیربط تر  ی! ب نهیاونم هم یگرفت  ادی لیده دوازده سال تحص ن یا ی کلمه تو کی ... چخ »چخ
 !« یممکن رو گفت زیچ
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رساندم.  تی روشن عبور کردم و خودم را به سوئ ی هامخوف درختان و چراغ ی هاه یسا  انیم از
  هیخودش را شب یحساب دایدر باز شد. ش هیبا دو دستم شروع به در زدن کردم، بعد از چند ثان

 چخ بود.  اشی شانیپ ی گل کلم کرده بود و شالش رو

 گذاشت و گفت:  اشینیب ی سکوت رو ی را به نشانه  دستش

 .می لطفاً آروم باش مهمون دار-

 گرد شده گفتم:  ی هاچشم  با

 ! ؟یک -

 .ستادمی بودم صاف ا  دهیپش شن یقیکه دقا ییشنا آ  ی صدا با

 من. -

 نگاه کردم و گفتم:  یدهن باز به پسر چشم عسل با

 ؟ یا.. تو ک -

 کرد و گفت: ی اتک خنده  یعسل چشم

 همکار پدرت. -

 نگاه کردم و گفتم:  دای به ش یخنگ با

 دندونت رو کرم خورده؟! -

همسن بابا باشد    آمدینم اشافه ینگاه کردم. به ق  یآمد. به چشم عسل  میبرا ی اچشم غره  دایش
  یدندان پزشک یکاماًل مشخص بود تازه پا در دو سالگ فشیو رد دیسف ی هااز دندان  یول

 گذاشته است. 

 . دی پسرعموت سوتفاهم شده بود. بد باهم بحث کرد ی که برا نی مثل ا-
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 رم لباس هام رو عوض کنم.! نه بابا مدلمونه! من ب؟ی گیها باربد رو م-

 .« دینمای م می دروغ تقد ی ایدن ر ی»تصو

 :دمی را شن شی صدا شدمی م دای که وارد اتاق خودم و ش یحال در

 ! یحامد صدام کن یتون یم-

نم دارم را عوض کردم، خواستم بروم حمام که تخت به انگشت کوچک   ی هاپررو! لباس  چه
و پوسته   یدگ ی گفتم و به انگشت مظلومم نگاه کردم. قبل از انگشتم بر ی ضربه زد ”آخ”  میپا

 یفیکه سوزش خف  دمیکش میپا  یتوجه ام را جلب کرد. خم شدم و دست  میشدن کنار پا 
 احساس کردم.

 و گفت: وارد اتاق شد   یبا سردرگم دایش

 شده؟!  یز یپات چ-

 ! ؟ی دون یتو از کجا م-

 به سمتم گرفت و گفت:  یزخم چسب

 سفر.باربد داد گفت بهت بگم از طرف هم -

 زدم. ی زخم را گرفتم و لبخند گشاد چسب

 سرش را تکان داد و گفت:  دایش

 . دیدوتاتون خل شد -

 برداشت و از اتاق خارج شد. یعسل ی را از رو  اشی گوش از

داشت!   فی ک  یلیخ اشینیرحسی چسب زخم نگاه کردم. برادر داشتن آن هم از نوع ام به
پوسته   یکردم. زخم که نبود فقط کم ی را بررس می گذاشتم و بعد از حمام پا  فمیک  ی چسب را تو
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بود    نیرحسیچسب زخم باربد... ام  فی. حشدی نم دهی شده بود که آن هم بعد از حمام اصاًل د
 که هدر شود. 

هم   یرنگ یبستم. رژ صورت  یرا دم اسب میو موها  دمی را پوش امی شرت و شلوار ست صورت یت
 گل!   نیتامیبه خودم عطر زدم. حاال شدم و یزدم و کم

قرار داشت، از همان جا   یکوچک ی راهرو ی ق خارج شدم، اتاق انتهارا برداشتم و از اتا امی گوش
 مبل نشسته است. ی رو  نهیکه طلبکار و دست به س دمیرا د نی رحسیباربد... آه... ام

  نیحس ریکه نگاه باربد... جهنم همان باربد بهتر از ام  وندمی خواستم به جمعشان بپ سرخوش 
نگاهم کرد که تا ته   یشد جور ترظ ی اخمش غل ثابت ماند.  میاست... بله که نگاه باربد رو 

 حرکت کرد.  یهم افق اش چاره یرا خواندم. فک ب شیهاسرزنش 

جر و بحث   ی حوصله  یبه اتاق اشاره کرد. حقش بود به حرفش گوش ندهم ول شی ابروها با
 باال بردم و به اتاق برگشتم.  می تسل ی را به نشانه میهانداشتم دست 

سرم   ی هم رو یعوض کردم. شال یو ساپورت آب  دیسف  یتابستان کی را با تون میهالباس 
 .کردینگاهم م رهی خ رهی انداختم. از اتاق خارج شدم، هنوز اخم داشت و خ

 :گفتی م طانیکرده بودم! ش یری نشان دادم و دوباره به اتاق برگشتم. عجب گ یکیال  شی برا

 برو با همکار پدرت معاشرت کن. چیها را بکن دور خودت بپه پرد-

 نه خانواده!  خواهمیغلط کردم نه برادر م اصالً 

. در دمی بلند و نازکم را پوش ی مانتو  کمیتون ی چه بپوشم؟! ساپورتم را عوض نکردم و به جا حاال
 و اخمو رو به رو شدم. نهیاتاق را باز کردم که با باربد دست به س

به درون اتاق هلم داد، خودش هم دنبالم وارد اتاق شد و در را    میبگو  ی زیکه چ نی ااز  قبل
 داد و گفت:  هیپشت سرش بست. به در تک

 !یکنیم  یباهام شوخ یدار کنمی فرض م-
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 کرد.  ریی شک تغ یقاطعم به مثبت ب یقدر ترسناک گفت جواب منف نیا

 ... آروم باش!کردمیم یها آره داشتم شوخ -

 سرش.  ریپنهانش کرد خ یرا به لبخند داد ول ش یجا اخمش

 داره؟  یپسره باهاتون نسبت ن یا-

 سمت کمدم رفتم و گفتم:  به

 ات رو اصالح کن.جمله -

 داره؟  یخوب... باهات چه نسبت یلیخ-

 همکار پدر جانمه! گهیم-

پوشم؟ جناب هم که خرزهره  شدم. چه ب  رهی که آوردم بودم و سه شلوار خ ییچهار تا مانتو به
 داشت.  فی تشر

 ! ادیازش خوشم نم-

 تعجب نگاهش کردم و گفتم:  با

 ! ستیمهم هم ن نیحاال همچ-

 داد و گفت:  رونیرا صدا دار ب  نفسش

 .شهیم  یرو جمع کن... مغزم داره متالش دای ش ایاون شلوارت رو عوض کن ب-

حصار دور باربد را نابود کنند. مطمئن هم   توانندیکوتاه م  ی که فقط چند کلمه  دانستمینم
باشد و   امی از خواب خاک بر سر گری سکانس د کی  نی ! نکند ادار؟ی ب اینبودم خواب هستم  

 خاک بر سر شوم؟! 

 شدم.   جیخدا گ ی ا
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  ستیقدر منحرف ن  نیتوبه! من ذهنم ا ایخودم را جمع کردم باربد در اتاق نبود. خدا یوقت
 ! کند؟یترشح م یخواب خاک بر سر  ی هان اش هورموپس چرا مغزم همه 

 !«یکنی هنگ م  اریمخت فشار ن »به

حاضر   زدی بار اگر باربد رگش را هم م نی و از اتاق خارج شدم. ا دمی پوش یکتان مشک شلوار
همان   ای یکردم. چشم عسل  ی را عوض کنم. بدون توجه به باربد سالم بلند  می هانبودم لباس 
 : بلند شد و گفت شی حامد از جا

 باشه. تی عاف-

هم در   دا ینبود. ش نیو شاه  ری از ام ینشستم. خبر شیمبل رو به رو   ی زدم و رو ی لبخند
 بود.  اشیسرش در گوش  اشیشگ یآشپزخانه بود. باربد هم با اخم هم

 نشست و گفت:  حامد

 ! ی بزرگ شد یلیخ-

بزرگ شدم؟! اصاًل   ییگو  یکه م یهست می احمق! مگر خان عمو  ی پسره  دیکشی نم خجالت
 شده بود؟   دنمی قد کش ی بود که متوجه دهیمحترم من را کجا د شانیا

 زدم و گفتم:  یزورک  لبخند

 ! دی شد رتری شما هم پ-

 و گفت:   دیخند

 !ادیب  ادتیفکر نکنم تو من رو  یول-

 و گفت:   وستی به جمعمان پ ی چا ینیبا س دایش

 ات بوده! اش نه ساله که عمو استاده حامد بوده تو همه یاون زمان-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ! موضع خودم را حفظ کردم و گفتم: یبه چه سوت به

 .ادمهیمن  -

 گذاشت و گفت:   شیپا  ی کوسن را رو حامد

 بگو باور کنم.  یزی چ هیخوب -

 دستم ملخم!  ی بار جستم ملخم دو بار جستم ملخم آخر تو  کی

 رو به فنا نده!«  یفارس »زبان

 راستش... خوب -

 باز گفتم: شیشدم و با ن رهیخ دشیو سف فیرد ی هادندان  به

 دندونات! -

 گرد شد.  شیهاچشم 

 نشستم و گفتم:  صاف

کج بودن تازه   ترش ی هم ب اط یح  ی تو ی هاچک یاز پ یدندونات همه کج و معوج بودن حت-
 هم زرد بودن!  یلیخ

 کمک!  خدا

 تعارف کرد.  ی و چا  دیخند  زی ر داینگفت. ش ی زیکرد و چ ی اتک سرفه  حامد

 را باز کردم: امیآمد. ناشناس بود. با تعجب پ امی گوش ی برا یامکیپ

 اد؟ یم  ادتیمن رو  ی های بچگ یعنی-

 را داده است.  امیپ نی بله جناب باربد ا دمی را بلند کردم د سرم



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 نوشتم:  شی برا

 هوا گفتم، تابلو بود دست برده تو دندوناش..  ی رو که رو ن یا-

 آمد:  امشی پ هیچند ثان بعد

 ممنون.  یلیخ-

 نوشتم:  یمکث با دو دل قهیدق کی  بعد

 ؟ی تو ابروهاتو پخ کرد -

 نوشت:  بالفاصله

 کردم؟  کاریچ-

 پخ. -

 حرف بزن.  یفارس-

 ؟ ی . برداشتهیفارس-

 خنده” معلومه که نه. مگه دخترم؟!  کری”است-

 و بخور!ت  ییولش چا-

 ماشااهلل!  آمدندیگرم صحبت بودند. چه قدر به هم م  یحساب  دایرا گذاشتم. حامد و ش امی گوش

 !« ی مردم رو به شاخ هم ببند ی گردیم  ن یهم دنبال ا »تو

 کار؟ یجا چ نی ا ی حاال اومد-

به دستش داد. حامد چند   ی ”آب” وانیل دای. چند بار سرفه کرد. شدیحامد جست ی به گلو ی چا
 زد و گفت: اشنه یضربه به س



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 نباشه.  یمناسب  تی االن موقع دیشا -

 گفتم:  الیخ یب

 هم حساب نکن راحت باش.  دایباربد که داداشمه، ش-

 تکان داد.  د ییتأ ی قرمز شد و باربد هم سرش را به نشانه دایش

 .دمی د جتونیپ ی شما رو تو ی ها... من عکسقتیدرحق-

 ذوق گفتم:  با

 ؟ یچند فالوئر دار ؟ی ! چند ساله فالوم کرد؟ی راست-

 شه بعداً به خودتون بگم.  ینم  ست،ی مهم ن هان یا-

 داد و گفت: هیمبل تک یبه پشت باربد

 راحت باش! -

 . میمدت باهم باش هی خواستم ی خوب... من م-

 شد. رهیهم با تعجب به حامد خ دایاز اندازه گشاد شدند ش  شیب  میهاچشم 

 گفت:  لکسی ر باربد

 ! گفتم که راحت باش.ه؟ی خوب مشکلش چ-

 گفتم: یناباور با

 ! ؟ی چ -

 گرد، رو به باربد گفت: ی هاهم با چشم  حامد

 ! د؟یندار  یشما مشکل یعنی-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 . میایکنار م ی جور هی  یول میالبته که نه! اتاق کم دار-

که   دانستی. باربد واقعاً حالش خوب نبود و نم یاقورشده بود باب  مانیهمه  ی هاچشم  گرید
  شیکه احترام برا  یشعور  یبودم از دست جناب حامد ب یطرف هم عصبان  کی . از  دیگو یچه م
 نداشت.  ییمعنا

 بلند شدم و گفتم:   میاز جا  تیعصبان با

 چشمم گم شو.   ی نه. زودتر از جلو-

 گفت:   یبا دستپاچگ حامد

 م... ن... اصاًل... -

 و رو به من گفت:   دیحرفش پر  انی به م باربد

 رفتار کن.  ی. منطقمی کن رونشی نداره ب یل یدل ه؟یمشکلش چ-

 : دمیغرورم برخورد، در صورت حامد غر  به

طرفم دوست   ادیم امافه یکه به خاطر ق یمن هنوز خودم رو به حراج نذاشتم، عمراً هم با کس-
 باشه.  خوادیم یشم. حاال هر ک  ینم

 بخورم و از عطش درونم کم کنم.  ی آب سرد وانیحرص به آشپزخانه رفتم تا ل با

  شیحامد را گرفت و وادارش کرد از جا ی قه یرا شکست.  ن یسکوت سنگ هیبعد از چند ثان باربد
 بلند شود.

 !یکن یوقاحت درخواست دوست نیبا ا  ی و تو به خودت اجازه نداد دمی بگو که اشتباه فهم-

 . انداختی که داشت اهل دعوا بود زود دعوا راه م ییآقا ی باربد با همه دم،ی ترس

 جا کرد و گفت: اشقهیدست باربد را از  حامد



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 نده. ریحد خودت رو بفهم. ِرِب ِر به آوا گ-

 با خشم گفت:  باربد

 .کنمی ! خودم مشخصش منهیحد من هم-

 و گفت:  ستادیا  شانیهاشاخ زدن  انیم دایش

 ! ردتی خواد جو بگ ی. تو هم نمدیجوابش رو هم شن گه یگفت د یزیچ  ک ی.  دیتمومش کن-

 و گفتم:  دمیآب سرد را سر کش وانیل

 واه... هنوز هم گرممه.-

 .دی جا کرد و سر کش یآب  وانیخودش ل ی هم به آشپزخانه آمد و برا باربد

 واقعاً گرمه! -

 

 چمدان حامد را از او گرفت و گفت:  دای ش      

 . گهیشو د  الیخ یتو هم ب-      

 ی هابا جعبه  نیو شاه ریو از آشپزخانه خارج شد. ام دی کوب زیم ی را رو وانش یباربد ل      
را   ریکرد و خشم ام فی تعر شانیسر بسته داستان را برا   دایآمدند. ش شانی هادر دست  ییتزایپ

من و   ی رو ریام یعصبان ی هاباربد به حامد، نگاه  ی هام غره . آن شب با چش دی به جانش خر
 نبود! یحامد تمام شد. کال شب عال  ی های پرخور

البته فقط من،   می و خوش گذراند  میصبحانه را بست و همه به ساحل رفت دای صبح، ش      
  ی . صداکردندی نگاه م گری د کی به   نیخشمگ ی مثل ببرها گری. آن سه نفر دنیو شاه دایش
 مشکوکانه جمع را ترک کرد. ی لیباربد بود.  و او خ یزنگ گوش د،ی چی در فضا پ ولنیو



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 دوناتش را برداشت و گفت:  ریام      

 کاسشه! مین ریز ی ازنه ها. کاسه یباربد خفن مشکوک م نیا -      

 کرد و گفت:  دییرا تأ  ری هم حرف ام نی شاه      

 .کردی فن صحبت مدو بود با تل ی هاساعت  شبید -      

 شب؟!   ی . ساعت دودندی باال پر می ابروها      

به جمعمان ملحق شد. حامد با   گذاشتی م بشیرا در ج اشی که گوش یباربد در حال      
 گفت:  سکیسرشار از ر  یحرکت

 .دی شب هم مشغول اختالط بود مهی که ن نیبود باربد خان؟ مثل ا  یک -      

 برداشت و گفت: یدونات      

 دوستم بود.-      

 گفت:  طنتیبا ش دای ش      

 اسمش؟ -      

 تفاوت گفت:  یباربد ب      

 سلنا. -       

 کرد و گفت: ی بلند یخنده  نی شاه      

کلک! حاال   یسر دار ر یسلنا ز هی. ی دی نم تیاهم هیو رعنا و سم  دهیبگو چرا به سپ -      
 خوشگله؟ 

 داد و گفت:  نیرا به شاه اشی باربد گوش      



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 دو سه عکس هست.  یگالر ی تو-      

 گفت:  ی اباربد را آورد و با تک خنده   یگالر ی اره یدا ی هابا چشم  نی شاه      

 اوو... حاال کدومه؟ -      

رنگارنگ باربد را   ی تا عکس دوست دخترها  دمیخز نیکنجکاو شده بودم به کنار شاه      
 کردم و گفتم:  یبلند و متنوع اخم ی هاعکس ساختمان  دنی . با دنمیبب

 کجاست پس؟ -      

 را گرفت بعد از زدن چند ضربه به دستم داد.  اشی گوش      

 ی او براق، کت و شلوار سورمه  یپاشنه بلند مشک  یساده ول ی ها! کفشیبه به چه خانم       
کوچک،   ینیب  ،ییموج دار طال  ی رو فرم، موها یلیو خوش دوخت، اندام خ ده یاتو کش یحساب

داد بود و باربد هم پشت   هیتک ی بلند  زی. خانم سلنا به مبایز ی هانازک و سرخ و چشم  ی هالب
در دست داشت. مشخص   یفوم ی بود. سلنا هم تکه   یبود و در حال ساختن ماکت بزرگ  زیم

 بود همسن باربد است.

 گفت:   یریبا مسخرگ  نی شاه      

 خوب االن کدوم سلناجونه؟ -      

دست باربد نگاه کرد و   یهم به گوش ری را گرفت. ام اشی رفت و گوش ی اباربد چشم غره       
 گفت: 

 !یماشاهلل چه خوش اشتها هم هست -      

. کندی م دیی و فقط تأ شودیسرش نم یزیها چآن  ی هاکاماًل مشخص بود باربد از حرف       
 مهندس مشنگ! 



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

هوا   ی ! روبا یسبز و ز  ی هاکم نداشت تازه اضافه هم داشت. چشم  یزیواقعاً سلنا چ یول      
 گفتم: 

 هست سلناجون؟  کارهیحاال چ-      

 معاونمه. -      

 گفت:  دای ش      

 ؟ ی باز قیو رف یباز یپارت-      

 قاطع گفت:       

 .می و شرکت رو راه انداخت  میشد  لیبا هم فارق التحص-      

 بود. یکس  نیهمچ کی آل باربد   دهی و به سرفه افتادم. پس ا د یجست  میدر گلو  ی چا      

 .میو د برو که رفت  کنمیم  داینقاش پ هیمنم   یخرخون مثل خودت دار هیخوبه -      

 گفت:   ریام      

 ؟ یکه بر ی خوا  یهنوز هم م-      

هم ندارم که بخوام  یزیکه بتونم موفقشم. چ ستین یی جا جا نی نکرده. ا رییتغ  یزیچ-       
 بابتش بمونم. 

 یریام. نمزده  یآرام بود انگار نه انگار من حرف یلی. خنمیخواستم عکس العمل باربد را بب      
 ! یتفاوت یبرادر از ب

جلوتر   شانیو طبق معمول من از همه   می به بازار برو   میگرفت می . تصممیعصرانه که خورد      
و هر لحظه امکان   رفتی بودم. آماده و سرحال منتظرشان بودم و کم کم داشت ”غردان”م سر م

جناب   ی زده بودم و دوست داشتم برا یخفن پیدهم. ت یحداقل نشت ای داشت منفجر شوم 
 ندارند. یربط چی به تو ه من  ی هالباس  مین خط و نشان بکشم و بگو ی باربد حس ریام



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

. شلوار  آمدندی م میساق پا  ی بودم که تا رو  دمیپوش ی و براق یپاشنه مخف ی هاچکمه       
بود. تهش حالت   میزانو  ی که تا باال یاهی س ی بودم با مانتو دهیهم پوش  یو براق زیل یمشک

و   دیسف ی که البته آن طرف رو سر دمیپوش یقواره بزرگ قرمز و مشک ی موج داشت. روسر
 سرش!  ریآورده بود خ  هیاز ترک  نمبود. مامان جا یمشک

آخرش هم    تواندی نم دی د ردیبگ  پمیاز ت ی رادیا  خواستی م یآمد، ه نییها پا باربد از پله       
 گفت: 

 موهات رو بپوشون. -      

 .کردیداشت چکه م شدرخت بود و خون  ی در دسترسم بود االن سر باربد رو ییچاقو اگر

 زدم و گفتم:  یطانیو ترسناکم لبخند ش ث یفکر خب از

 َنّدره.  یدوست دارم به تو هم ربط-      

را شروع کند. حامد آمد و به محض   اشیمنبر و سخنران ی که باربد برود رو نیقبل از ا       
 گفت:   دنمید

 ! دیشد  بایواو چه قدر ز -       

که   نیحامد. با ا  ف یبه دلم نشست تا تعر شتریدادن باربد ب ر یون گبودم چ وانهی احتماالً د      
و   بندهیفر  یهر حرف و رفتار باربد به نوع یسر و گردن از باربد باحال تر و بهتر بود ول  کی حامد 

 کردنش! شانیپر ی دست در موها نیجذاب بود. درست مثل ا

  یب  یچسب مو بزند ول ایژل   شی بودم به موها   دهی ند گریبودمش د ده یکه د یجز روز اول      
خفن فخر   ی به هزاران مدل مو  شانشیو پر  ختهی به هم ر ی موها دانستی شعور خوب م

 . فروشندیم

 »استغفراهلل«       



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ی احرص خوردن حامد نشدم. باربد سرفه  ی آن قدر غرق در فکرش شده بودم که متوجه       
 گفت:   طنتیگاه کردم که با شاش نکرد که به خودم آمدم. به چهره 

 ! ؟ی من زل زد ی حواست کجاست چرا به موها-      

 سرم. موضع خودم را حفظ کردم و خواستم مثاًل جمعش کنم که گفتم: ی گلخانه تو      

 برش دارم. امیسرته بذار ب ی رو  یزیچ کی -       

او از   شانیو پر ی مشک ی موها یعنیدست بکشم.  شی به موها  خواستی دلم م داً ی شد      
روشن و خوش حالت من دلبرتر بودند. به سمتش رفتم و خواستم مثاًل  ی اقهوه  ی موها

 سرش را بردارم که مچ دستم را گرفت و گفت:  ی رو ینامرئ ی حشره 

 تونم انجامش بدم.  یخودم م-      

دم آرام کر یکارها چه بود؟ سع  ن ی ! اکردم؟ی کردم. داشتم چه م دایپ ی بد  یلیاحساس خ      
 باشم. 

 و گفت:  دمیدستم را از دستش کش      

 خوب خودت انجامش بده.  یلیخ-

 شدم.   نیشاه ن ی سوار ماش ندازمیب ش ی به سو گر ید یکه نگاه نیبدون ا       

مردم مثل   ی باز هم هوا گرم بود. اگر همه  یول کردی داشت غروب م دیکه خورش  نیبا ا       
 بود.  یگرید ی جا نی شناس بودند االن زم  فهیوظ دیتابی م رانی که به ا ی دیخورش

آمدند   نیو شاه دای را باز گذاشتم و منتظر شدم. بعد از سه منتظر و دو صبر ش نی در ماش      
 شدند.  نیو سوار ماش

 به اطرافم نگاه کردم و گفتم:       

 کجاست؟!  ری پس ام-      



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 و گفت:   دیرا به هم مال شیهاکرد، لب  دی رژش را تجد دای ش      

 . می. گفت ما بر ادیبا باربد و حامد م ستی هنوز آماده ن-      

 به تجدد نداره!«  ازیزده ن شیپ قهیکه ده دق ی»بزن بچسبونش به داشبورد بفهمه رژ      

 »تجدد!«       

رفتم،  گ یدر آوردم و چند سلف بمیرا از ج امی شدم. گوش رهیخ رونیگفتم و به ب ی ”آهان”      
 ام گذاشتمشان و کپشن زدم: در صفحه

 در راه بازار رشت.-      

  تیشخص یشد. چند ب ریپستم سراز ری ز کی کامنت و ال لیس ده ینرس قهیبه پنج دق      
هک   جیشات پ نی کرده بودند و من هم بالفاصله اسکر یادآوریرا  شیچند وقت پ  ییرسوا
 را آپلود کردم و کپشن زدم: نیشاه ی شده 

 که عوض داره گله نداره.  یزیچ-       

پست بازارم گفته بودند خوش بگذرد و   ریمحترم نظر دهنده ز  ِت یچند تن مؤدب باشخص      
 انداختم.  ینگاه”۲۱۰و ده ”  ستی ها. به عدد دوحرف  نیاز ا

 را زده بودم...   جمیکه تازه پ شیاست دو سال پ ادمیدرست        

 !« هیدکه روزنامه فروش ی»انگار      

 دم.« یشو دارم کارهام رو انجام م لنت ی»سا       

اولش   دی با شهی ها هم کیپستم نوشته بودم تعداد ال   نیرا زده بودم اول جمیبله که تازه پ      
 باشد.” ۲۱”  کی و   ستیعدد ب
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طور   نی هم هم ی و بعد ی را گرفت. پست بعد کی ال ک ی و   ستیب یپستم به سخت نیاول      
  کمیتا ال  دمی کش یچه زحمت داندی گرفت، خدا م  کیصد و نود ال   میهااز پست  یکی که  نیتا ا
 شود.”  ۲۱۰و ده” ستیدو

. به شدت منع کرده  دمی رس” ۲۱۰۰۰هزار ” کی و   ستی و ب” ۲۱۰۰کم کم به دو هزار و صد”      
ها هم باالخره کرم دارند  خاک یسر  کی  شهیخوب هم یعدد رند را به هم بزند ول یبودم کس

خودم را داشتم و   ی کننده  یخاص و خنث ی روهایمن هم ن یول زنندی و عدد را به هم م
 .کردندیرا پخ م کشانیال امه کنند کی ال ی هادوست 

 سرم را بلند کردم و گفتم:  ن ی با توقف ماش      

 ! م؟ید یرس-      

 الزم شد.  نیبنز  نیماش  دی بود یگرام  ی که شما در حال ارتباط با فالوئرها یزمان-      

 رفتم و گفتم:  نیشاه ی برا ی اچشم غره       

و عکاس هم   هی با چند آتل یرو بکن. حرص هم نخور اگه مرتب پست بذار  اتی تو رانندگ -      
فالوئرات رو    یتون یم  گهیتا دو سه سال د رونیب ی بد  گهی و چند کتاب شعر د ی قرارداد ببند

 . یبرگردون

  می به سمت بازار رشت راند. ن میمستق نی شاه م،ی خارج شد نی که از پمپ بنز نی بعد از ا      
 .می بازار بزرگ و رنگارنگ رشت بود ی ساعت رو به رو

  ی ها بوهاها و رستورانو... از کافه یلکیگ ، یفارس یسنت  ی آوازها  ی شده بود و صدا ی ابر هوا
. کردمیخشکبار و نمک را حس م ی بو یترش و حت ی هالواشک  ی بو آمد،یم ی اکننده  کی تحر
ها  رنگ ی زشت شدند و همه هایی بایز ی لحظه همه   کی که چندشم شد. در  دمیبو کش یکم

مانده و آب!   یتند ماه ی گذاشتم و چند قدم رفتم عقب. بو امینیب ی شدند. دستم را رو  رهیت
 !ی ! وایماه زیپوست ل ی ! بو ومیآکوار   ی تازه و آب! بو یماه ی بو



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  دانستندیها مقهقهه زدند. احمق دا ی و ش ن یرا گرفتم که شاه امی نیب ی جلو امی با روسر          
جا   نیهر لحظه ا تواندیم یتند ماه  ی بو  دانستندی م نیو همچن زارمیب یماه ی من از بو

 پرسه بزند. 

و  ی جد ی شدند. حامد بر خالف چهره   ادهیباربد چند متر جلوتر پارک کرد. هر سه پ نی ماش      
اصل   نیاعصاب بود. طبق هم ی داشت و رو یمزخرف ت ی شخص یلیخفنش خ شهیهم پیت

 ام گفت: ساله ی او خرده  ست یب ی ام و پسر عموزودتر از داداش چند روزه 

 افتاده؟  یاتفاق-      

 !هیام ک گران شونده ن نمیخوام بب  ینه م-      

 گفت:  دا ی رو به ش ریام      

  ازدهیصبحشون ساعت   ستنیمثل ما ن های. شمالشهیداخل؟ االن شب م دی چرا نرفت-       
 همه خوابند.   گهیشروع شه حداکثر سه چهار ساعت د 

 گفت:  دای ش      

 . ادیبدش م یماه ی از بو-      

 باربد که انگار منتظر بهانه بود گفت:       

  نیا د یخر  ی به مرکزها میر یمن و آواخانم م  دیشما بر  اد،یخوشم نم  یمنم از شلوغ-      
 اطراف. 

من   یباربد به مقام همراه کندیم  یمن را همراه یکه کدام بدبخت  یبا هزار تعارف خرک       
. دمیکش یقیرا مرتب کردم و نفس عم امی . روسرمی شد دی از مراکز خر یکیشد. وارد  لینا

توجهم را جلب کرد. بدون توجه به باربد وارد مغازه   یاسپرت  ی راحت شدم! همان اول کار مانتو
بود.   ستاده یا ی اام را انتخاب و پرو کردم. باربد هم مثل مجسمه گوشه شدم، رنگ مورد عالقه

 ! ستیدر کار ن یفیک  دمی که د اورمیب در فمیو خواستم کارتم را از ک  دمی را پرس متیق
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 !ی اه یآرا  چیمن بدبختم بدون ه      

 گفتم:  یآن  می تصم کی در       

 زشته ممنون. یلینظرم عوض شد، خ-      

تلنبار کرده بود نگاه کرد و   اشی اشه یش  زیم ی من رو ی که برا یی فروشنده به انبوه مانتوها      
 گفت: 

 .کنمی خواهش م-      

  د یآه در بساط نداشتم مرکزخر  یاز مغازه خارج شدم. وقت  ییباال  یلیبا اعتماد به نفس خ      
 .نمودی زشت م یلیخلوت و خوش بو خ 

 !« نمود؟ی »م      

 براق گفت:  ی هاباربد به دنبالم از مغازه خارج شد و با چشم       

 ...  د یشد؟ شما که پسند کرده بود  یچ-       

 از کنارم رد شد و گفت:       

 البته فروشنده هم شما رو پسند کرده بود. -      

  ادیدماغ فروشنده را به  ی اندازه  ی. من حترفتیرو مخم م یلی داداش پسرعمو خ نی ا      
 لش رفتم و گفتم: انصاف بود. دنبا یب یلیزن؟ خ ایاصاًل فروشنده مرد بود  آوردم،ینم

 لحظه. هی سای وا-       

 و گفتم:  ستادمیا  شی. رو به روستادی ا      

 ه؟ ی تو مشکلت چ-      

 باز از کنارم رد شد و گفت:       
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 ! ه؟یمشکل خودت چ-      

 و گفتم:  ستادمی ا شی دوباره رو به رو       

 هم هست.  ادیهمون پسرعمو ز  یبرادرم نباش گهید شهی نم-      

 کالفه گفت:       

 ... زارمیاز فسخ قرارداد ب-      

که نظرت مهم باشد برادر؟! پشت سرم نگاه کرد و   یری! مگهر کوروش کبزارمیب زارمی ب زارمیب      
 ادامه داد: 

 مهمون من. ؟یخور یم  یبستن-      

برادر و پسرعمو و فروشنده و خروشنده و دماغ فروشنده   الیتا بناگوش باز شد. خ شمین      
 . دیپر کش

کرد و دنبالم   ی اراه افتادم. تک خنده  ی اشاپ بزرگ و کاماًل قهوه  یجلوتر از او به سمت کاف      
 ها.دنبال کردن  نیبا ا م یکرده بود  دیرا سف ی تام و جر ی آمد. رو

به   یپر بودند. پسر جوان زهایم ی همه  باً یرشلوغ بود و تق   یلی. خمیشاپ شد   یوارد کاف      
 سمتمان آمد و گفت:

 باال. ی طبقه  دیی بفرما  دیخوش اومد -      

دنج و خوشگل بود. البته   یحساب  نییپا ی ته سالن اشاره کرد. برخالف طبقه  ی هابه پله       
. منو را برداشتم  می نشست ز یبودند. پشت م یشده کاماًل خال دهیچ  زی! چند میمشتر چیبدون ه

 که باربد لب زد: 

 چون من مهمونت کردم خودم انتخاب کنم؟   ستی بهتر ن-      

 منو را به سمتش انداختم و گفتم:       
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 خدمت شما گدا.-      

 خودش گذاشت و گفت:  ی منو  ی منو را رو      

نم؟... حاال  دو پوند چونه بز  یکی سر   دی ! چرا با؟یفهمی را نم ی و جد یهنوز فرق شوخ-      
 هم بچه نباش و انتخاب کن! 

تونم   یو م شهیسالم م جده ی ه  گهیبچه. چند روز د یگی اش به من مهمه  ادیبدم م-      
 کنم!  یمستقل زندگ 

 آرام گفت:       

 پس انتخاب کن. کنهی . داره نگاهمون مریقدر زود جبهه نگ  نیا -      

 سفارش دادم. قهیرفتم و بعد پنج دق  ش یبرا ی امنو را برداشتم چشم غره       

رو   نی مخصوص. هر دومون هم کی ش  مو،یکالباس، پانچ بزرگ آناناس و ل ینیپن-      
 ممنون.  م یخوریم

 نیتکان داد. هم امیی تأسف بابت پررو ی نگاهم کرد و سرش را از رو ی رچشمی باربد ز      
بود،   نجای رفت. دردسر اگفت و  ی. پسر جوان چشمکردی م سک ی ر دی است که هست! نبا 

 ی گره شده  ی هاتابلوها؟ دست  وار؟ی منو؟ در و د ز؟یبه کجا نگاه کنم. به م  د یکه با  دانستمینم
باکالس   یباربد؟ ابداً نه! گوش ی هانه! چشم  یکی نی شک ا  یباربد؟ ب شانیر پ ی باربد؟ موها
 خوب بود.  نیبود؟ هم ز یم ی باربد که رو

بود. چرا   بیو ماتش هم دلفر  یداشت و رنگ مشک   ینازک  ی هاشدم. لبه  رهیخ اشی گوش به
روشن شد و اسم   اشی گوش ی نوا بود. صفحه  یسامسونگ ب کی من   ی من نداشتم؟ گوش

 آلش بود.  دهی چشمک زد.از شانس قشنگ باربد دختر ا یسیانگل

 را برداشت. اشی گوش  باربد

 ! یگفت: چه تماس خوب      
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 ب!« »کوفت تماس خو      

  ظیو غل عیآن قدر سر یرا متوجه شدم. لعنت اشیی ایتان یبر  ظیغل ی هاقدر از جمله  ن یهم      
را   اشیو گوش ش یهاو چشم   شی بود خودش و موها ک یکه از حرص نزد  کردی صحبت م

 بجوم، تف کنم، تف کنم، تف کنم. 

 حرص خوردنم جناب باربد با گفتن:  قه یبعد از ده دق      

 حافظ.گفت: خدا      

پنجم کمر من هم کار داشت بعد   ی مهره  ییقطع کرد. شعور نداشت، خودش به جا به جا      
 زد. یحرف م یمی قدر صم  نیدختر بلوند خوشگل ا کی با 

 !« یگ یم یجور نیو ا ی د ینفهم یچی»ه      

 کرد و رفت. یرا خال ینیبه سمتمان آمد. س  یبزرگ   یچوب ینیبا س یپسر کافه چ      

 »چخ چخ.«       

زبانش را در   می زدم. چنگال بدبخت برا چارهیبه نان ب یام را برداشتم و با حرص گاز  ینیپن      
اش را  ی نیباربد هم پن خورد؟ی را با چنگال و چاقو م ینیپن جیساندو  ی چه کس قاً یآورد دق

 ینیهنوز پن  و برخالف من مشغول خوردن شد. نیآرام و مت شهی برداشت و مثل هم
را قورت دادم و به سراغ پانچ رفتم. نصف   ینیلقمه پن ن یبود که آخر  شدهنصف ن  نی باربدحس

 . دیهم چند لحظه بعد پانچ به هالکت رس کی و ش اوردیدوام ن شتریب هیظرف پانچ هم چند ثان

 گفتم.  ی ش”ی شکمم گذاشتم و ”آخ ی دستم را رو      

 .یجبران کن امی ! ان شاهلل عروسدی چسب یلیدستت طال خ-      

 را با دستمال پاک کرد و گفت:  شی هادست       

 سالن انتظار باشم.  ی تو  دی پس فعاًل با-      
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 بابا باکالس! -      

 را خورد. به ظرف پانچ نگاه کردم و گفتم:  کشی باربد ش      

 ! ؟یخوری نم-      

 پانچ را به سمتم هل داد و گفت:  یظرف بلور      

که قرار بود مهمونت   ی اساده  یجز بستن می خورد زی... . همه چدیی بفرما کنمی خواهش م-      
 .کنمی رو حساب م کی مهمون تو. من فقط ش هان ی کنم پس ا

 ها رفتم و گفتم: بلند شدم، به سمت پله   میاز جا د،یرنگم پر       

 ! شهینم شتریپوند که ب ستیجبران کن. ده ب امی عروس-      

  گیرفتم و با روش م نییها پاکه ستاره زدند. با سرعت از پله یوقت  دیرا ند  میهاچشم       
  شدی صد هزار تومن م  دی نبود شا یپوند پول کم ستیشدم. ده ب میشاپ ج  یاز کاف گیم

هرچه  امی عروس ی دانم اصاًل! مگر من صرافم؟! تو یهم... چه م دیهم ده هزار تومن شا  دی شا
 پوند چه صد پوند!   کیچه  ردبخو دیعشقش کش

که  یفی و ظر  ی ا. با حسرت به دستبند نقره ستادمی ا یفروش  ورآالتیز  نیتر ی پشت و      
 داشت نگاه کردم.  روزهیف  زیر ی هاتکه

 داخل؟  ن یای نم-      

 قلبم گذاشتم و گفتم:   ی دستم را رو ستادم،یبود صاف ا  د یبار  ی پشت سرم که برا ی با صدا      

 ؟ ی رو بد امهید ی خوا  یم یچه جور رمیاگه بم یکنی سکته کردم. فکر نم-       

 تفاوت گفت: یب      

 دارم. ازیداخل؟ به کمکتون ن نیایمن کم بود شما حواستون نبود... نم ی صدا-       
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 ! یباز که تون تون راه انداخت-      

 . گهید ای ب-      

موجود   نیخودش دستبند بخرد؟! واال از ا ی برا خواهدی نکند م م،ی مغازه شد با هم وارد      
 . آمدی بر م یز یهرچ ی ا ختهیترار

است و   یصاف کار خوب می بگو  توانستمیم یبود که به آسان یفروشنده خانم جوان      
خودش را خفه  شی آرا  ریمتر است خالصه ز یصورتش سه چهار سانت ی ضخامت آسفالت رو 

داشت با   یتنگ یتونی سرش گوجه که نه تپه کرده بود. ساپورت ز ی را باال ش ی د و موهاکرده بو
بود که  یکرده بود. از همه بدتر شال لجن ن یآست میرا ن ش یهان یتکه آس  یبلند ارتش ی مانتو

مخم بودند. خودم هم از   ی هم رو  فشیصندل سبز کث ی هااش بود! کفش پس کله  ی تپه ی رو
هم انگار مخ من بود که   دی جویکه م ی! آدامسدی قدر آفسا نیا  گرینه د یول  زدمی م هاپ یت نیا

 .شدی داشت له م

قدر با ناز   نیبا باربد نبودند. مطمئن بودم چون دارد ا   اشیهم کالم یبه زشت هان یهمه ا       
زشت   می قدر برا  نیا کندی م دییرا تأ  شیهاحرف  نی تر ی زند و باربد هم با نگاه به و یحرف م

 !یبوگندو کرده بودمش. چه عطر افتضاح تونیز  ریذهن قشنگم که درگ  ف ی. حدینمایم

 گذاشتم و آرام رو به باربد گفتم:  نیتر ی و ی جلو رفتم، دو دستم را رو      

 ؟ی خوایم یک  ی برا-      

 مامانم. -      

 خطابش نکنم. ”یمامان یخودم را کنترل کردم که ”گوگول یلیخ      

را به باربد   یونی لیست م  کیداشت   یسع بیو عج کردی م یهنوز داشت حراف تونی ز      
 اشی نیتر یو  زیباربد را بدزدد. کاش آن طرف م  میهاچشم  ی جلو د یایب دمیترسی بچسباند. م

 بود! 
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 بلند گفتم:       

 شما زحمت نکش. کنمیخودم انتخاب م-      

  کلی مناسب زن عمو نبودند. زن عمو ه جکدامشانیمختلف نگاه کردم. ه ی هابه ست       
ها شدم. به دستبندها نگاه کردم.  ست   الیخ یپنجاه سال سنش بود. ب کی داشت و نزد یتوپر

 گفتم:   تونیاز دستبندهاس نقره چشمم را گرفت و مناسب زن عمو بود. رو به ز یکی

 ساده که بدون مخلفاته. ی اون دستبند نقره -      

 !« گمیبهت نم یچ یه  یها ه ی ادب شد یب یلی»خ      

 .« تونهیز هی»خفه!... شب      

 دستبند را آورد. تونی ز      

 قشنگه؟ -       

 گقتم:  ییمثبت تکان داد با اعتماد به نفس باال  ی نشانهباربد سرش را به       

 . گهید می نیما ا-      

 : می بگو خواستیکرد. دلم م د یی هم تأ تونی ز      

 ؟ یکدوم درخت تونیتو ز -      

 . دیار یکار شده رو هم ب روزه یکه روش سنگ ف ن یتریپشت و  ی اون دستبند نقره -      

 پول نداشتم.  یول خواستمی گرد شدند. من آن را م  میهاچشم       

 خوشکل تر بود!  کی خوشگلم را آورد از نزد تون،ی ز      

 .دیهر دو رو کادو کن-      
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متفاوت بست و هر کدام را درون  ی گفت و هر دو دستبند را در دو جعبه یچشم تونیز
ته مغازه   ی هاک ی سرام ی رو امیرا که گفت. فک گرام مت یکوچک قرار داد. ق ی کاغذ ی هافیک 

 خوشگل زن عمو؟  ا یخوشگل من گران است  دانستمی افتاد. نم

. دوست داشتم  رونی ب میبرداشت و حساب کرد. از مفازه رفت ی کاغذ فیباربد هر دو ک          
است و دوستش دارد   زیعز  شیکه احتماالً برا  یکس ی باربد را خفه کنم. چرا دستبند من را برا

 لنا.س  دی شا  د؟یخر

 اراده از دستش حرصم گرفت.  یب      

 ؟ یدار دی تو خر -      

 گرفت و گفت:  یکت و شلوار فروش نی تری نگاهش را از و       

 ! ؟ی خسته شد ی زود  نی نه. به ا-      

 : میو تا خواستم بگو  دمیکش یمصلحت  ازهیخم      

 .ادیخوابم م-      

 بود. جواب دادم:  ریزنگ خورد. ام امی گوش      

 ها؟ -      

 حرصت گرفته؟  یها و آوا؟! از چ -      

 ؟یدار  کاری. چیچی ه-      

 . می برگرد دی با شهیم  ری د می منتظرش ادیبه باربد بگو چرا نم می گرفت  یما ماه-      

 ؟ ی چرا به خودش زنگ نزد-       
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مبل جا    ی رو آوردم، رو فتیبهت بگم من ک  خواستم یم یذاریآدم نم  ی حواس برا-      
 . ارمیبرات ب یداخلش دار یمهم زیاگه چ  ی گذاشته بود

  گهیم ریباربد خان ام یبه باربد بگم... ه یلحظه گوش هی... دهیپر  دمی نه بابا حس خر-      
 ؟ یبر  ی خوا ینم ی دود ی ماه ی منتظرتن برا

 نگاهم کند گفت:  یکه حت نیبدون ا       

 .می خوری شام م  رونینه بگو برن ما ب-      

 تکرار کردم که گفت:  ریام ی حرف باربد را برا       

خودش   میدرست کن ی دود یماه گهی. مادینم دهیبازار رشت م شنهادیعجبا! خودش پ-      
 کنه. خداحافظ.  یم یشونه خال

 گفتم:  عیاحساس سربار بودن تمام وجودم را گرفت سر       

 . دیمنتظرش باش  نگیپارک  ی تو م یای... مری صبرکن ام-       

 را قطع کردم که باربد گفت:  یگوش      

 . میر  یگفتم که نم-       

 .می برگرد ای خوام سربارت باشم. ب ینم-      

 ... خواست خودمه! ه؟یسربار چ-       

 کالفه گفتم:       

  می ریگی تو راه م ی زیچ هی. یبه خاطر من نرفت یبازار ول  یبر  یخواستیدست بردار تو م-      
 رستوران مجتمع.  رمیشام م ی ... نه اصاًل براخورمی من م

 تند شده خودش را به من رساند و گفت:  ی هابه سمت در حرکت کردم. با قدم       
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 .سای وا-       

 : گفتم  یصبر ی و با ب ستادمی ا      

 خوام سربارت...   یگفتم که نم-       

 یرا به سمتم گرفت. با خنگ ی کاغذ  ی هاف یاز ک  یکی با حرکتش حرف در دهانم ماند.       
 گفتم: 

 چته؟! -       

آها والدت حضرت معصومه   گفت یم  ییزهایچ هی  نی است، شاه هیهد هیفرض کن -       
 مبارک.  ش یشاپیجا فردا روز دختره. روزت پ نیکه ا  نی)س(... مثل ا

 گفتم:  یبا ناباور      

 خواد. ینم-      

 .کنمی جبران م اتی. تو عروس ریبگ-      

 جعبه را از دستش گرفتم و گفتم: یبا دودل      

 ممنون. ی لیخ-      

 .کنمی خواهش م-      

  نیشدم. از اول رهیکه گرفته بودم خ ییخارج شد. به کادو دی را گفت و از مرکز خر نی ا      
ساعت معاشرت    کی ی مطمئن بودم به اندازه  یول دانستم یچه قدر گذشته بود نم  دارمانید

 ! شناختمشی هم که شده نم

داده بود و منتظر بود. تشکر کرده   هیتک یخارج شدم، به درخت دی به دنبالش از مرکز خر      
نگاه کردم  شی . به سر تا پامیبگو   دیچه با  دانستم یلمات گم شده بودند، نمانگار ک  یبودم ول
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  شیو موها  ی اکت سورمه  ،یخاک راهن یپ ،ی ااش، شلوار کتان سورمه مردانه و ساده  ی هاکفش
 متناقض هم در تن باربد قشنگ بودند. ی ها . رنگ شانیهم پر 

 آوا حواست کجاست؟ -       

 از افکارم جدا شدم و گفتم:       

 . میجا بر  چی ها؟ ه-      

 . گمی رو م نیساعته هم  کیمنم  -      

که با او هم قدم   نیاز ا کردمی . گل به سرم احساس غرور ممیرفت هانی به سمت ماش      
 ام.شده 

 ها نبودند. با تعجب گفتم: . بچه مید ی رس نیبه ماش      

 کجان پس؟ -      

 گ زدم گفتن جلوتر برن. زن -      

 ی های مهربان لیبه دل ر یمس ی . همهمی . باربد هم سوار شد و حرکت کردمی شد نی سوار ماش      
 . کردمی باربد فکر م

 .« زنهی»خره... داره مخ م      

ام پر از حروف   یباربد... باربد! ذهن و زندگ  کردم؟یکه مدام به او فکر م کردی داشت چه م      
 وجودش شده بود. به صورتش نگاه کردم در دل گفتم:  ی ها اختهی اسم او و 

 ؟یکنیم  کاری چ یدار-      

. من در دادی م بیبا خودم صادق باشم باربد داشت ذهن و قلبم را فر  خواستمی اگر م      
و   دمیام نشنروز دختر از خانواده   ی آن هم برا دمینشن ک یبار هم تبر   کی امی هفده سال زندگ 
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را که پدر و   یزیداشت چ ادیباربد گفت. به   یبشنوم ول ست یامسال هم قرار ن دانستمیم
 خاطر نداشتند. بهمادرم هرگز 

 ه؟ یرفتنت چ  نی ا هیآوا، قض-       

 نگاهم را از او گرفتم و گفتم:       

 ژاپن.  ای  یکره جنوب  رمی م رمی رو بگ پلممی نداره د  هیقض-       

 با تعجب گفت:       

 چرا؟! -       

نداره ژاپن   ادیخونه طرفدار هم ز ی نم کیکم یجا کس  نیا  سمی خوام وبتون بنو  یمن م-      
 و کره بازارشون گرمه.

 ؟ ی کنکور بد ی خوا  یواقعاً نم-       

 ! ؟یبه کنکور من دار ی احاال تو چه عالقه-      

 .یجور نیهم-      

 . میشم و بعدش برو که رفت  یقبول نم یتونم از دستش در برم ول ینم دم یکنکور که م-      

 . ستین هالم یف  ی تو ییبا یاونور مرز به ز ی ایدن-      

 . یکه برگشت یکله خر ی کرد ی تو که نصف عمرت رو خارج زندگ -      

 مراقب حرف زدنت باش. -      

 ی دیآدم مق نی. همچدادیرا کامل م نمیکه جواب هر توه نینه به ا کشینه به آن تبر       
 بود! 

 !« یدار ی»چه انتظار      
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 که باربد گفت:  افتادی هم م ی داشت رو م یهاپلک  دم،یکش  گرید ی اازه یخم      

 ؟ ی خوا یم یچ-       

 ها؟! -      

 رم؟ یبرات بگ ی خوا  یم یشام چ-       

 . رشمیکه س یزیچ کی -       

شد و رفت.   ادهیباطل. پ الیخ ی زه دمیانتخاب کن که د یزیچ ک ی  دیگو ی گفتم االن م      
 به دلم صابون زده بودم.  یدستبند صدهزار تومان  کیبه خاطر   یلیخ

.  دمی د لمیماندم، شام خوردم و ف ال ی گذشت و من تنها در و یداشت م یآن شب به سخت      
حال به هم زن بود. شک نداشتم   شی بو یلی! خی دود  یماه ی بو آمد،ی افتضاح م ی بو  کی

در خانه چرخانده بودند تا اوقات خوش من   ی اقهیرا چند دق های از رفتنشان ماه شیبچه ها پ
 .سوختندی م  میهاو چشم  شدمی کم داشتم سردرد م مرا کوفتم کنند! ک 

  ی بالکن را باز کردم تا بو یداخل است ول ی بدتر از هوا رونی ب ی هوا دانستمی که م نیبا ا       
را خاموش کردم و به اتاقم رفتم. از شدت   ونیز یرا عوض کند. تلو  شیدود جا ی با بو یتند ماه

 از حال رفتم.  ایخوابم برد  دمینفهم دمی. دراز کششدم ی م وانهیداشتم د  می هاسوزش چشم 

       *** 

درخشنده اجاره کرده بودند   ی که خانواده  یتیسوخته به سوئ یبلند و پوست  شی کچل با ر ی مرد
 . دندیچرخینارنج دور سرش م  ی هاشد. تعادل نداشت و درخت   کینزد

فرو برد. هر دو    بشیدست در ج گذاشت ی را پشت سر م تی که بالکن سوئ یدر حال      
 را گشت و گفت:  شیهابی گذاشت. دوباره ج ش یهالب  نیب یگاری را گشت. س بشیج

 ! یلعنت-      
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را پرتاب   تی را روشن کرد و چوب کبر گارشیدر آورد. س یتیکبر  راهنشیپ  بیاز درون ج      
تر شد که به  ترسناک  یزد. لبخندش هنگام یلبخند ترسناک تی آتش چوب کبر  ی کرد. شعله 
 درخشنده افتاد و آن گاه خانه بود و انفجار و آتش! ی داخل خانه

 ی هیقطع شد، قاف ری بلند ام ی خنده  ی غل خورد، صدا  ن یزم ی داغ حامد رو ینیزم بیس      
. دیکش یغیج دا یافتاد و ش نیرحسیاز دست ام یماه ی خشک شد، تکه  نی شعر در دهان شاه

 کرد. رانیها را وانفجار آن قدر بلند بود که دل  ی صدا

 آوا. -       

  بیو س یماه  ی هابعد تکه  ی ا. لحظهدیرا گفت و به سمت مجتمع دو   نیا  نیرحسیام      
 ها تنها بودند. زغال انیدر م هاینیزم

آتش   ی هامجتمع با کپسول  نی . مسؤلسوختیداشت در آتش م تیدوم سوئ ی طبقه       
 ببرند. شیرا از پ یکار توانستند ینم ینشان

 گفت:   نیرو به مسؤل تیبا عصبان نی شاه      

 . دید زود باش یبه آتش نشان دی زنگ بزن-      

 افتاد. هینشست و به گر  دای ش      

که  ی مرد نیرحسیها را در دست داشت. امکپسول  یک ی ماتش برده بود و حامد هم   ریام      
 . دیدر دست داشت را کنار زد و به درون آتش پر  یکپسول

رفت، التماس کرد،   جی را باز کرد. سرفه کرد، سرفه کرد، سرش گ شیهاچشم  یآوا به سخت      
 ضربه زد. اشنهی! چند بار به سژن ی اتم اکس کی   ی التماس کرد برا

  شیها. عرقدیکش غی. دوباره جدیکش ی بلند غی. جتاختند ی آتش به سمتش م ی هاشعله     
 . خواست پنجره را باز کند. دستش سوخت. خوردندی گوله گوله غل م
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به آتش زد   دیکش غیسوخته تنش را لرزاند. ج ی مو ی بو  دی تاز ش یآتش به صورت و موها      
 مانعش شد. یآهن ی ره یدستگ یداغ یول

 باربد...  -      

شود.  دهی بماند و به آتش کش توانستی. نمدادی اش را آزار مبرهنه  ی حرارت بازوها      
  ی . موهادیکش غیخودش را حس کند. دوباره ج ی زمخت گوشت پخته  ی بو توانستینم

 داغ از ذهنش گذشت.  ی. فکرسوختندی خوش رنگ و بلندش تار تار م

در  یسر داد. حسرت ادیفر  یکار را تکرار کرد و ه  ن یکوباند، چند بار ا واری سرش را به د      
که دوست داشت. حسرت   یکس ی متفاوت از سو  یلبخند با رنگ ک یدلش مانده بود. حسرت  

اول شناسنامه اش اسمشان نوشته شده بود.   ی که در صفحه یکسان ی لبخند ساده از سو کی
 خواست   یمهربانش را م  خندکه لب یخطاب به کس

 گفت:  آرام

 لطفاً کمکم کن...  -      

 شدند.   کی تار شیهاکه چشم  نیکوباند تا ا واریآنقدر کمک خواست و سرش را به د       

 در گلو نداشت!   ییآوا گریآوا د      

ها را  . باربد پله کردی دوم را در خود حل م ی داشت طبقه  یبود ول دهیها نرسآتش به پله       
 کرد. یط  یگریپس از د یکی

کرد.  شیآوا دلش را ر غیج ی محکم در را باز کرد. صدا ی خانه بسته بود. با لگد ی در چوب      
آوا از    ی زد، آوا از او انتظار کمک داشت. صدا شی وارد خانه شد، حرارت به صورتش خورد. صدا

  یها فکرضربه ی بود. صدا  گرید ی از جاها شتریخانه ب ی آتش در آن سو یول آمد ی اتاقش م
 را به سرش انداخت. کننده وانهید
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در را   گرید  ی ق آوا رساند. با لگداتا ی و خود را به رو به رو دی آتش پر ی از رو  ی معطل یب      
 ی و ردها سوختندیکه داشتند م ییبا موها هوشیب ی آوا  دنیشکست و وارد شد. از د

 اش قلبش فشرده شد.برهنه   ی صورت و بازوها ی رو یسوختگ

را دورش حصار کرد. دست   راهنی و پ دی را از تنش در آورد، آوا را در آغوش کش راهنشیپ      
 خارج شد.  کردی رحم التماس م یب ی هاکه داشت به شعله  یخت و از اتاقاو اندا ی پاها ریز

نفس بکشد و آتش سوزان با سماجت   یبه آسان توانستی راه خروج بسته شده بود. نم      
شده بود. به    رانی. آوا را به خود چسباند تنها راه خروج، بالکن و دینوردیرا در م  شیهادست 

 .دی و پر دی سمت بالکن دو

 ی هاچمن  یرا فراموش کرد که سبز  شیهاو سوزش دست  دینفس راحت کش ی الحظه       
ها و  آتش نشان ی خاک نمور را استشمام کرد. صدا ی دور درخت نارنج را احساس و بو

 را صادر کردند. شیهابسته شدن پلک  ی ماموران آمبوالنس اجازه

        

 »آوا«       

       

و   کردیرا با چسب سنگ به هم چسبانده بودند، و سرم... آخ... درد م میهاانگار که پلک       
 .اندخته یسرم آجر ر ی که رو میبگو  توانستمیبود بدون مبالغه م نیسنگ

خأل   کی ها و صورتم درون . فکر کنم دست ردخوینم م ی هاها و دست به گونه  ییهوا  چ یه      
 شده بودند.  ریاس

را از پشت افکت   زیرا باز کنم. همه چ میهارا فشردم و باالخره توانستم چشم  میهاپلک       
 رفت. نی که افکت مه از ب نی. چند بار پلک زدم تا ا دمیدیم امی گوش ی مه گرفته 
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و بلندش   ختم یتوانم را در دستم ر ی بودند. دستم را مشت کردم، همه  د ی سف می هاگونه      
بودند.   دیسف  ی باندها  ریاس م یصورتم ترس در دلم انداخت. هر دو بازو ی بانداژ رو  یکردم. نرم

 از ذهنم گذشتند.  لمیف  کی شدنم مثل  هوش یقبل از ب ی ها و دردهاشعله  ی همه

! به سرم دست  ی اپانسمان اضافه  چ یدون هخودم بودند ب ی هاانگشت  میهاانگشت       
  دمیبلندم چه شدند؟ هر چه به سرم دست کش ی سرم هم پانسمان بود. موها ی . رودمیکش

 کنم.  دایتار مو پ کی نتوانستم  

سوخته   ییهابدون ابرو، بدون مژه، گونه  دم،یبه اطرافم نگاه کردم. خودم را د یبا ناباور      
روح بودم.    یو ب دیسف ی ادست سوخته. مجسمه  ی هاساق  بازوها و د،ی سف ی پشت باندها

. چند  دمیکش یغیج می رو به رو ی وال ی اراده از ه یشده بودند. ب د یسرخم سف شهیهم ی هالب
 . دمیکش فیبار ج

 راست گو!  ی نه یمن بودم در قاب آ نی ا      

که به سرم آمده بود از   یبتیفرار کنم از مص خواستمیپرستارها به اتاقم هجوم آوردند. م      
 نکردند.   یکنند ول می ترسناک! تقال کردم رها ی آوا

 !ایعوض  دیولم کن-       

روانه شدند.  میهاصورت سالمش اشک از چشم   دنیهراسان به درون اتاق آمد با د دای ش      
 و گفت: را گرفت   میهادست 

 آروم باش آوا... -       

چرا صورتم رو پوشوندن چرا دست هام   دا؟ ی خوام... موهام کجان ش یخوام... نم ینم-      
 کشه؟  یم ریپانسمانند؟ چرا سرم ت

 آروم باش.   زمینشده عز یچی ه-      

 و گفت:  دیدر آغوشم کش      
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 آروم باش.-       

 و زمزمه کردم:  دمیاز تقال دست کش      

 چرا زنده موندم؟ -       

 کمرم حرکت داد و گفت: ی را رو دستش

 . ی راحت شد گهینشده... آروم باش... د یچی ه-      

 گفت:  شانی کیکردند،   قیبه سرمم تزر  ی زیکرد، پرستارها چ می تخت رها ی حال رو یب      

 .نهیمعا ی ا بر ادیدکترش م گهی د قهیچند دق-       

 را گفت و همراه همکارانش رفت. نی ا      

 را به پشت کرد و گفت:  نهیآ  دای ش      

 . ی خدا رو شکر به هوش اومد-      

 بودم؟  هوشیچه قدر ب-       

 منتقلت کردن به بخش. ی از کما در اومد شی . چند روز پترشیتر ب ماه کم  کی -       

 گرد شدند.   میهاچشم       

 وز چندمه؟ امر-      

 شونزدهم. -       

 ! ور؟ی شهر-       

 آره. -       

 و گفتم:  دمیمالفه خز  ری به ز      
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 ؟ یینجا یفقط تو ا -       

تو اتاق بهش گفتم به هوش   امیکه ب نی اومد... قبل از ا شی ساعت پ  می باربد هم ن-      
 . ی اومد

 اون چرا اومده؟ -      

 را در آورد و گفت:  یرفت و ظرف آناناس خچالیبه سمت        

 اومده گچ پاش رو باز کنه... -      

 شد پاش شکست؟ ولش کن حقشه! یچ-       

 دز دهانم چپاند و گفت:  یآناناس ی تکه       

جرم رو از طبقه دوم پرت   لویصد و پنجاه ک  یالمغز وبیمعلومه که حقشه... کدوم مع-      
 ن؟ ییکنه پا یم

 . کردیام درد متنبل شده بودند و چانه  میهااس را قورت دادم، جگرم حال آمد. دندان آنان      

 حتماً باربد!... گفتم که حقشه.-      

 : دیغر  دای ش      

قدرنشناس رو نجات نداده بود نه دست هاش سوخته بود و نه پاش   هیآره اگه تو-       
 شکسته بود. 

 را فراموش کردم. دنیکلمات در ذهنم خشک شدند. نفس کش      

 اون... من... رو... نجات... داد؟!-      

 در دهانم چپاند و گفت:  گری د یتکه آناناس      
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برات   ی خوا ینم یزی!... چمیگرفتی کباب” رو م مراسم چهلم ”آوا دی بله و گرنه االن ما با-      
 اشتهام باز شد.  ی بخورم به هوش اومد  رمیبگ یچ هیبرم    دی... بارم؟یبگ

او را به   دیبا  دانستمیتکان دادم. آن قدر جا خورده بودم که نم یمنف ی سرم را به نشانه      
 آناناس تعارف کنم.  ی هاخوردن تکه 

پاسخ را از خودم بپرسم در اتاق باز   یکه هزاران سؤال ب نیاز اتاق خارج شد. قبل از ا  دای ش      
 در چهارچوب در ظاهر شد.  شانیپر ی با موها  ی شد و مرد

او آرام بود. مثل   یترسناکم ول ی از چهره  دمیقلبم به ضربانش سرعت داد. خجالت کش      
چه برسد به   ستی آوا هم ن گریاکنون د بایز  ی آوا. انگار نه انگار دهیبود آراسته و اتوکش شهیهم

 ! بایز

را   یینداشتم که بپوشانمش. کاش داشتم همان موها ییمو  دم،یخودم کش ی مالفه را رو      
 داده بود.  ری گ شانیپوشش یکه باربد به ب

 دختر است.  ک یقابل فروش   ری مو ثروت غ      

که   ییهانیو آست  گذاشتی م نی زم ی راستش را سبک رو ی به سمتم قدم برداشت، پا      
ضعف   شی هم بسته بود. دلم برا  شانیهامچش بودند و دکمه ی معموالً ”تا” بودند االن تا رو

 رفت. 

ضعف   شی دلت برا یحق دار  ندازدیبه خطر ب تیجانش را برا یانسان بودم... اگر کس       
 باشد.  تی اگر پسرعمو یبرود حت

 ؟ ی بهتر-      

 تر شده بود؟ کرده بود و بم  ریی تغ شی صدا ایزده بود به سرم       

حال به هم   نی بود. حالم از ا نی سنگ می هاگونه ی و رو کردمیم یدگ یاحساس گرخ      
 .خوردیم
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 !« ؟ی دگ ی»گرخ      

 !« ؟ی ا»تو هنوز زنده       

 ام.«زنده  یتو زنده باش ی»تا وقت      

 !« مردمی »پس کاش م      

 با لکنت جواب دادم:       

 ؟ ی م.. ممنون... تو خوب-      

به خاطر   دیشا  ترشان یپر شیبلندتر شده بود و موها  شش یزد. ته ر یکمرنگ یلیلبخند خ      
حاکم   نمانیب  یشده بودند. سکوت  ترره یهم ت شیهاچشم  یول کردمی گونه فکر م  نیسر دردم ا

ها و صورتم بسته  مو نداشتم و دست  کرد؟ی شد. آن قدر زشت شده بودم که به من نگاه نم
  د یپوشش سف نیکه ا یاز روز ی وا کردی نگاهم نم ی نشده بود کس داریپد  والیبودند هنوز ه

شده بود   رهیها خ تخت قابل تحمل تر از من بودند چون به آن  ی هاه یو پا  نیرفت. زم یکنار م
 لب زدم:  یبا تلخ

 ! میشناسی هم نم دی شا  ای ؟یکنی قدر زشت شدم که نگام نم  نیا -      

که حرفش را   دی بگو یزی شد، خواست چ  رهی خ میهاگرفت، به چشم  نینگاهش را از زم       
 خورد، مکث کرد و گفت:

 قبل نباشم.  یمن هم به خوب دی شا-       

از هزاران سؤال   یکینکردم.  یول ی المصب بهتر هم شد  گفتمیو م کردمیقاطع رد م   دیبا       
 :دمی ذهنم را چنگ زدم و پرس

 ؟ی چرا من رو نجات داد-       
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  خواست یکرد. دلم م یکوتاه یراستش را دراز کرد و عذرخواه  ی نشست. پا یصندل ی رو      
  تی بعد تو به خاطر پا دمیدراز کش تی رو به رو  دی گشاد سف یمن با لباس گل منگل  میبگو 

 ! ؟یکنیم یعذرخواه

 . کردی کار رو م نیهم بود هم ی ا  گهیهرکس د-      

به خاطر   یالمغز وب یکدام مع دای ! به قول شگفتی ! داشت دروغ مگفت؟ی چه م      
 د؟ یپری با کله به درون آتش م  شیدخترعمو 

 !ی نکرد... تو کرد داینکرد، ش ر ینکرد، ام نینه... حامد نکرد، شاه-      

 ست؟ یطور ن نیکنه... ا یکار رو م نیخواهرش ا  ی برا  یهر برادر-      

 .دمی پرسی م دا یاز ش دینه با ای  دیگو ی درست م دانستمی نم      

 . دی شا-       

 حاکم شد. سکوت را شکستم و گفتم:  نمانیب نیسنگ  یدوباره سکوت      

 ؟ یحاال درد ندار -      

 بود فقط.   یبچه باز-      

 ضربه زد و گفت: نی به زم  شیبا پا       

 نشکسته بود. یاز اولش هم درست و حساب-      

 ام گرفت. گفت: خنده       

 ده شه؟! مغزت جا به جا نشده؟  ری که امسال معدلت ز   یندار میتصم-      

 و لب زدم: دمی خند      

 نه. -      
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! نه. شدم؟ی رو به رو م می هابا دوست  افهیق  نیبا ا  دی ام در دهانم ماند. باخنده       
 . توانستمینم

 را باال انداخت و گفت:  شی ابرو  ی تا کی       

 هفت ضرب در هشت؟ -      

 گفتم:  یلیم  یبا ب      

 پنجاه و چهارتا.-      

 گرد شد و دوباره سؤالش را تکرار کرد. شیهاچشم       

 فور َدد. یفتیبابا پنجاه و چهارتا. ف-      

 تأسف تکان داد و گفت: ی سرش را از رو      

 . کسیس  یفتیتا. ف ش یپنجاه و ش-      

 کردم. اشیمعن یخاک بر سر ی کلمه کی لحظه به  کی گفت  ظ یرا غل کسشیآن قدر س      

 به مغزت؟«  ی دینکش  ف ی»هنوز ل      

 دستپاچه گفتم:       

 .یحاال هرچ-      

 گذاشت و گفت:  می بلند شد. ظرف آناناس را رو به رو شی از جا      

 .دمی زود خوب شو. برات برنامه چ-      

 ؟ ی اچه برنامه -       

 ؟ یندار یبهتره من برم... کار ادی. االن زن عمو مشهیبعداً مشخص م-      



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ممنون.-      

 ظ.پس خداحاف-      

 چند قدم به سمت در اتاق رفت که برگشت و گفت:       

 ... یراست-      

را   ی سرد یدر آورد. ش بشیشلوارش فرو کرد. مشتش را از ج بیبرگشت و دست در ج      
 کف دستم رها کرد، به دستم نگاه کردم. همان دستبند بود.  

 کرده.  دایهم نجات پ نیا -      

 نشده!  اشی چی ه-      

 خوب... مواظب خودت باش... خداحافظ.-      

 که پاسخش را بدهم از اتاق خارج شد. نیقبل از ا       

نفر او را   نیاول دی ان بود وگرنه با مامان وارد اتاق شد. فقط اسمش مام قهی بعد از چند دق      
 نفر باربد بود. نی دوم ینداشت ول یاشکال بودینفر هم اگر م  نیرا. دوم دای نه ش دمیدیم

  ش یهابودند، کفش یتونیز شی بود، موها اشیشگیفرم هم ی سالم بود، اندامش رو      
 بود. شهی همهم مثل  اشیبودند و رژ کالباس  دهی سوهان کش  شیهاخاک نداشتند، ناخن 

  نی به خاطر ا د ی تنگ نشده بود شا  شی دلم برا یبودمش ول ده ی ند شتریب ا یتر  ماه کم  کی       
که مامان من مثل   ن یهم به خاطر ا دی شا  ایگذشته بود  هیمن فقط در چند ثان ی روز برا یکه س

 جمله در ذهنم اکو شد:  کی بغضم گرفت.  اریاخت یها نبود. ب مامان  هیبق

 ات؟! هفده ساله  ی تا دلت بسوزه به حال دختر سوخته سوختمی م دی حتماً با -      

 ! هیگر  ریجانم انداخت و زد ز  یب باً یتن تقر  ی به سمتم هجوم آورد و خودش را رو       
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اک  ماه خواب و خور هی  نی... ازمیآواجان؟... مامان فدات شه عز  یدختر نازم... خوب-      
 نداشتم... قربونت بشم.

است اگر بهتر   شی ام که سرجاچه قدر مسخره بود! مامان جان حافظه کردم؟ی باور م دیبا       
 نگفتم سنگ شده بودم.  یزی . چیستیبدتر ن ینباش ی کرد یکه من را با باربد راه یاز روز

از   یمهربان  ی نه خانواده  ،ی بلند ی نه مو ،ییبایز ی نداشتم، نه چهره  زیچ  چیمن ه گرید      
 . یزندگ  ی ادامه ی برا ی دی همه بدتر نه ام

زن عموها و   ی سوزن انداختن نبود. همه   ی در ساعت مالقات همه آمدند و در اتاقم جا      
 . دهی و سع دی خانم و سع  نینازن یعموها. حت

تکشان  تک  ی برا یبود که بدون من هم زندگ  نیکاماًل مشخص بود؛ آن هم ا زی چ کی       
 داشت.  انیجر

در آورده   شیهم ته ر  ریبه شمال آمده بود. ام یحامد نبود، معلوم بود صرفاً جهت مخ زن      
  امدهیبودند. بابا هم ن شهیهم مثل هم دا یو ش نیبود که احتماالً آن هم به خاطر مد بود. شاه

 بودمش! دهیسرش و من هنوز ند   ریبود چون عمل داشت خ

 . کردی پاک م اشیخانم بود که قطره قطره اشکش را با چادر مشک نیفقط نازن      

 وارد اتاق شد و گفت:  یی پرستار اخمو      

 تونه بمونه. یهمراه م هیوقت مالقات تموم شده فقط   د؟یدون یمگه قانون رو نم-      

که شبانه روز در  دادی را شرح م  مارستانی قانون ب یکسان  ی کله شق بود چون داشت برا      
 .زدندی مزخرف و حال به هم زن قدم م یواری چهار د نیا

! دکتر که آمد حال  دهی خانم و سع  نیماند. باز هم به شرف نازن  دهی همه که رفتند فقط سع      
گفت که  انیرا زد و رفت. البته در آن م شیکلمه هم صحبت کنم. آمد زرها  کی نداشتم با او 

 . می ها راحت شواز دست پانسمان  میتوانی م دی آی م یارشب پرست
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اش بود آخرش هم فرستادمش  اش سرش در جزوه همه  ده ی ام سر رفته بود. سعحوصله       
باز است!   وریکدام دانشگاه در شهر  دانستم ی داشتم. نم یآلرژ یبرود نمازخانه چون به خرخوان

نه بود که   کی. ساعت نزد کندیا مرور مآخر هم کاشف به عمل آمد خانم مطالب ترم قبلش ر
 به مالقاتم آمدند. حانهیباربد و مامانش ر 

 آمدم و گفتم:   رونیمالفه ب ریاز ز یبا خوش حال      

 مگه ساعت مالقاته؟ -      

 زد و گفت: ینیخانم لبخند دلنش حانهیر      

 خوب...  یول  زمینه عز -      

نداشت   ی دی جد زیچ چیام گرفت. به باربد نگاه کردم. هزد که خنده ی اچشمک بامزه       
 بود. یشگیهم ی ده ی همان اتوکش

 کنند. یکه من بزرگ شدم اول کالم سالم م ییجا -      

 با حرص گفتم:       

 السالم. کیعل-      

 باربد آمد و رو به من گفت:  ی برا ی اخانم چشم غره  حانهیر      

 رو به بره.  اشی خانوادگ  تیترب ی پسر عادت داره هرجا بره آبرو  نی دخترم ا گهی ببخش د-      

 و گفتم:  دمیبلند خند       

 بله کاماًل متوجهم.-      

 باربد اخم کرد و گفت:       

 ! ؟یچ  یعنیمامــان  -      
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در آورد و به دست   یتراول پنجاه تومن اشی طرح سنت یدست فیخانم از درون ک  حانهیر      
 باربد داد و گفت: 

و   ری بگ یکم خوراک هی  زتینازت و مامان عز  ی دختر عمو ی باش و برو برا یپسر خوب  یعنی-       
 .اریب

هل داد و در را بست. باربد   رونی خانم او را به ب حانهیکه باربد اعتراض کند ر نیقبل از ا       
 خواست؟ یچه م یاز زندگ  گری دداشت   ینیر یمادر ش نیچن

 نشست و گفت: م یرو به رو یصندل ی رو      

 ادیب یدست خال  دیدونه نبا یسالشه هنوز نم ی و اند  ستی ب ه؟یخدا پسر چ ی وا-       
مدرک گرفته   یمن هم فقط ه  ن یمن تازه از مطبم اومدم حس زمیعز ری... به دل نگادتیع

 شعورش همون بچه ده ساله است. 

 ! هیچه حرف  نینه زن عموجون ا-      

 ؟ یبهتر زمیعز  الیخیراهه. حاال ب  یلی واال دخترم از مدرک تا درک خ-       

 ممنون بهترم.-      

 م؟ یچطوره رو نما کن گمی م-      

 ها؟! -      

 . میپانسمانت رو باز کن ای ب-      

 گشاد شدند و گفتم:   میهاچشم       

 نه! -      

 زم؟ یچرا نه عز -       



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 . دمی از خود جد دمی ترسی نه م میچه بگو  دانستمی نم      

 با دکترت حرف زدم...  -      

 در آورد و ادامه داد:  بشیاز ج یچیق      

 هم آوردم.  هان یتازه از ا -      

 داد.  ییتخت نشست که تخت صدا ی زن عمو رو      

اول دست هات رو باز   ای... بارهی رو به روش م خانم محترم هیکشه وزن   یخجالت نم-      
 .میکن

 دست چپش را به سمتم دراز کرد.      

  یچی باند گذاشت و فشار داد. چند حرکت ق ریرا ز یچ یدست لرزانم را به دستش دادم. ق      
را برگرداندم که  م یدستم بلغزد رو  ی که نگاهم رو نی. قبل از اوفتدیب نیزم  ی الزم بود تا باند رو

 ام را گرفت و گفت: زن عمو چانه 

 ! یتا ابد ازش فرار کن یتون  ینم-      

شد   شی دلم ر دهیبه دستم نگاه کردم. از پوست تازه و رنگ پر  ی. با دودلگفت ی درست م      
 بسته.  می و گلو

 !یدار یچه پوست خوب-       

 گرفته گفتم: ییبا صدا       

 داشتم. -      

 و گفت:  دیرا در آغوش کش م یتش انگشت هادس      

 کنه. یرو مثل اول م زیعمل ساده همه چ هی. زمینخون عز  اسی ی ه یآ-       



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ! ینه همه چ-      

پوست سوخته و زشت   نی ا شدیرو باز کرد، باورم نم  گرم ی و دست د دیکش یزن عمو آه      
 پوست من باشد.

 به دستم داد و گفت: ی انه یزن عمو آ      

 خوام صورتت رو باز کنم. ی م-      

 که مانعم شد و گفت: ندازمیرا ب نهیخواستم آ       

 . یباهاش رو به رو ش دی با-      

  توانستیم نهیدرون آ  رمیانداخت و باند افتاد. تصو یچ ی. قدی از چشمم چک یقطره اشک      
  یام با پوست قرمز و زشتچانه ری چشمم تا ز ی روضه باشد. درست از گوشه  ن یترسوزناک 

تا پشت   امینی فقط سمت راست صورتم بود. سمت چپ صورتم از ب  نیشده بود و ا   دهی پوش
 ! یلیترسناک شده بودم خ یلیخگوشم همان وضع بود. 

 دادیم امیلدار روان شدند. زن عمو د میهاخودم را در آغوش زن عمو انداختم و اشک       
 .آمدندی المصب بند نم ی هااشک  یول

 به اتاق آمد و گفت:  یپرستار      

 باهاتون کار دارن. یمیرح ی خانم دکتر... آقا-      

  ی دی. زن عمو ببخشختمیاشک ر شتریشدم و ب یمالفه مخف   ریخودم را جدا کردم و ز      
 گفت و رفت.

  نیا  ایدر اتاق آمد. در خودم جمع شدم. خدا ی اتاق را پر کرده بود. صدا ی هق هقم همه       
  ن یا ینبودم ول یبودم... راض ینبود! راض یمن عال یبود که سرم آمده بود؟ زندگ  یبتیچه مص

 ؟ ی چه بود که به سرم آورد گرید



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 .دیتنهام... بذار کنمیزن عمو... خواهش... م-      

 آوا. -       

  می در چشمش باالتر از سلنا باشم. تصم خواستم ی. مکردی خودش بود. حاال نگاهم هم نم      
حاال صدها پله سقوط کرده   ی باالتر از سلنا ول یزی چ کی گرفته بودم درس بخوانم و بشوم  

 بودم.

  ناخواسته خودش را وارد قلبم کرده ایکه خواسته   خواستمی را م ی فکر توجه باربد یمِن ب      
حالت قرار داده بود. من حاال  نی تررممکن ی! من را در غیلیبود خ فیکث یلیبود. خ

 .نمیباربد را در خواب بب ی بایلبخند ز  کی  ی حت توانستمینم

 بزنم.  اد یرا بلند فر امی وانگی شده بودم! دوست داشتم د وانهی د      

 خودم نگه داشتم و گفتم: ی مالفه رو سفت رو      

 فقط... برو... مامانت رو هم... ببر. -       

 آواخانم. -       

 ؟ یزنی م می نمانده بود پس چرا خانم صدا ی باق ی در من خانمانه ا گری د یلعنت      

متر فاصله داشت.  میکنار زدم. سرش با سرم ن م ی. مالفه را از رودادی ترحم م ی لحنش بو      
هم بدتر   وودی هال زیهراس انگ ی هام ی بود. صورت من از گر دهیبست. حتماً ترسرا  شیهاچشم 

شفافم آن هم درست کنار پوست سرخ و   ی روشنم، پوست نسوخته  ی مژه  یب ی هابود. چشم 
 چندش! 

افتاد و   ن یزم ی گوجه سبز رو  لونیتعادل چند قدم به عقب رفت و نا ی هلش دادم، ب      
  ی و رو دمیرا از سرم کش مارستانیب ختیبد ر یردند. روسرغل خو نیزم  ی گوجه سبزها رو

 .دند ی باال پر شیگرد شدند و ابروها   شیهاانداختم. چشم  نیزم

 گذاشتم.  بمیاعتقادم را هم در ج مچهیهمان ن      



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  یتیجذاب گری نداشتم که بخواهم گناه کنم. د یی! من مو الیخ ی! بی به خدا بد کرد ایخدا       
آمدم. سوزن سرم   نیی تخت پا ی . از رو ندازمیرا به گناه ب یخانم کس نینداشتم که به قول نازن

 را باال زدم و گفتم: م یهان ی از دستم جدا شد و سوخت. آست

درخشنده   آوا  والیه ن یو برو به همه بگو ا نیمنم. آوا درخشنده... بب نی . انیخوب بب-      
 است. 

 زدم و گفتم:  ی نگاهم کرد. پوزخند یبا ناباور      

 . یعوض رونی گمشو برو ب-       

ضربه   اشنهیگره کرده به س ی هاتکان نخورد. به سمتش هجوم بردم و با مشت  شی از جا      
 زدم. 

. سوختمی جهنم م ش یراحت تو آت الیاالن داشتم با خ ی احمق نجاتم نداده بود هیاگه تو-      
رو   گرانید ز یمحبور نبودم تا آخر عمرم نگاه ترحم آم  گهی د ی نجاتم نداده بود یعوض هیاگه تو

 قبر ”خودم” بودم. فقط اگه تو... اگه تو...  ی تو ی تحمل کنم. اگه نجاتم نداده بود

 .را دور کمرم حلقه کرد شیهاشوم، دست  رانی و نی زم ی که رو نیسست شدم، قبل از ا      

 آوا! -       

 از حرکت باربد خوش حال شوم. توانستمی چه بد که خوب نبودم و نم      

  ری . سر به زدمیدی م شیهاوحشتناک خودم را در چشم   ریشوم. تصو  رهیخ  شیهابه چشم       
 انداختم و آرام گفتم:

 ... من نامحرمم! شهیم اتی غمبری خدا و پ ی ! ادعایخون یتو نماز م-      

 شل شدند. خودم را از او کندم و بلند گفتم:  شی هاست د      



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

نامرده! بگو که آوا به خدا قسم   یلی. بگو که خ ستین یرسم مردونگ  نیبه خدات بگو که ا-      
 گذره.  یخورده که ازت نم

حلقه زده   ش یهانمناک در چشم  ی ازند و هاله  یبرق م شیهاچشم  کردمی احساس م      
 لرزان به سمت در رفتم، در را باز کردم و گفتم:  ی هااست. با قدم 

 برو...  -      

 گفتم:  نیهم ی برا نمت”یخوام بب ی ”نم می بگو توانستمی نم      

 !« ینیمن رو بب ی خوا ی! »نممینی بب ی خوا ینم-      

 آوا اصاًل... -       

 و گفتم:  دم ی حرفش را بر      

 ... برو! ی... ذره... برام... احترام... قائلکی اگه... -      

و از   دیصورتش کش  اهیس  ی دهایبه مروار  یدست هیشد، بعد از چند ثان رهیخ  میهابه چشم       
 اتاق خارج شد.

توجه   یدستم شکل گرفته بود. ب ی . خط قرمزخون رودم یتخت دراز کش ی تلو تلوخوران رو       
قطره قطره   ی هاکه اشک  یو در حال دمیسرم کش ی را رومالفه  دادمیکه از دست م یبه خون

  رشیتا آخر عمر اس دی که با یبتیرا بستم و به مص میهاچشم  ختندیری همراه با قطرات خون م
 کردم. رفک ماندمیم

  نکیزد. ماسک و ع نیبه زم ی گوسفند  دیسع  می دیدو روز بعد مرخص شدم به خانه که رس      
 کردمی مصرف م ی مسکن قو ی هاشدم چون قرص  ادهیپ دای زده بودم. با کمک ش یبزرگ  ی دود

 . دی رنگ را بوس ییخرما سیکاله گ ی و رو د یبدنم سست بود. بابا در آغوشم کش

 بابا.  زیعز  ی خوش اومد-      



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 گفتم:  ی با سرد      

 ممنون.-      

 مامان هم به استقبالم آمد و بغلم کرد.      

 گلکم. ی خودت خوش اومدبه خونه -      

و باغ هم    دادی اسفند م ی همه جا بو می شکل باال رفت یضیب ی هانگفتم و از پله یزیچ      
 قبل را نداشتند. ی ها هم حال و هوااز درختان زرد شده بود و سبزه  یکرده بود. برگ بعض رییتغ

کمد داخل  ی سالن به استقبالم آمده بودند از درون کشو  ی که تو ییهابدون توجه به آدم      
 ها باال رفتم.را برداشتم و از پله  دک ی  ی دهایسالن کل

 عمو محمد گفت:       

 عموجان؟  یریکجا م-      

 سالن گفت:  ی عمو حسن هم از آن سو      

 ؟ ی بهتر-      

 خانم هم گفت:  حانهیر      

 . ستای آوا، دخترم وا-       

در بدن نداشتم خودم را اتاقم رساندم و در را قفل کردم. با تکان تکان    یکه جان نیا ا ب      
 ی . با همه رفتیم  جیشدم. سرم گ  یپشت در اتاقم عصب ی هاو همهمه رهی دستگ ی هاخوردن

شکست   رهیکوباندم. دستگ  رهیام بود را برداشتم و به دستگمطالعه  زیکه پشت م یتوانم صندل
 ورد. غل خ  نیزم ی و رو

را برداشتم به   امی . روسرستادمی ا نهیآ  ی انداختم. رو به رو نیزم ی رو رو دک ی  ی دهایکل      
من   نی را هم برداشتم. ا ی دود نکیزدم. ماسک و ع  نشیچنگ زدم و به زم  ییخرما سیکاله گ



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

که  یی” قبرم” شود جا توانستی ! اتاقم مخواستمی را نم یواریچهار د  نیبودم! پشت ا
 باشم.   دم””خو  توانستمیم

 !زشی همه چ ی اتاقم تنگ شده بود. برا ی چه قدر دلم برا       

 اط یبه ح یمنته ی هاپله  ی . در رو به رودمیپوش یگرم  کیهوا سرد شده بود. شلوار و تون      
  ی انگور هم حال و هوا ی اتاق پرتاب کردم. بوته  ی را تو  دشیتراس را بستم و قفل زدم. کل

 بود.  گرفته یوری شهر

  ی اتاق گرم بود پتو را رو ی که هوا نی. با ادمیتخت دراز کش ی در تراس را باز گذاشتم و رو      
 هم انداختم.  ی را رو میهاو چشم  دمیخودم کش

 ... .سوختمی درون آتش بودم و م      

اش دو هفته  همه  گفتندی بود م  کینشستم. نفس نفس زدم. همه جا تار  م ی با ترس سرجا      
اند.  سرم بود شده  ی که رو یشکاف بزرگ  یام قربانسوخته  ی بود که عمل کرده بودم و موها

 امی . ضعف کرده بودم و احساس سستدیکشیم ر یسرم ت ن یهم ی را نداشتم برا می هاقرص 
 . ستادمی رفت. تاج تخت را گرفتم و ا جیبلند شدم که سرم گ  میاشده بود. از ج  شتریب

خلوتم   یکس خواستمی باز هم نم یبودم ول دهی تراس است. ترس ی تو یساس کردم کساح      
براق و قامت   ی هاچشم   دنیکوتاه خودم را به در تراس رساندم با د ی هارا به هم بزند. با قدم 

گذاشت.   میگلو  ی را رو شیهابرداشت و دست  زیبکشم که به سمتم خ  یغیبلند خواستم ج
نفس بکشم. هر   توانستمی نم گری صورتش سوخته بود. د ی صورتش را پوشانده بود و همه 

حس شدم،   ی. سبک شدم، ب داشتی را بر نم شیها. دست آمدی در نم می صدا کردمیچه تقال م
 هم افتادند. ی رو میهاسقوط کردم و چشم 

 ام گفت: را باز کردم. او آر می هاچشم  ی دی شد ی هابا تکان تکان       

 آروم باش! منم...  -       

 چراغ برق رفت که گفتم:   دیتختم آرام گرفتم که بلند شد و به سمت کل ی رو      



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ترم.راحت  یجور نیبذار خاموش باشه ا-      

 گفت:   یبا سرتق      

 .نمتیخوام بب یمن ناراحتم م -      

 گفتم:  یشد از حرفش ول  نیر یکامم ش      

 بذار چراغ خواب رو روشن کنم. کنمی خواهش م-      

که  ینگفت. دستم را دراز کردم و چراغ خواب یزیفرو کرد و چ  شیموها  ان یدستش را م      
شد   رهیخ می هابه چشم  هیرا زد. باربد چند ثان میهاکنارم بود را روشن کردم. نور سبزش چشم 

 چشم دوخت.  ن ینگاهش را گرفت و به زم عیسر  یول

 زدم و گفتم: ی پوزخنذ      

 ! ی نگاهت رو بدزد ست ی هم تابلو خوب ن نقدریا گهید -      

 سرش را بلند کرد و گفت:       

 .ستیطور ن  نیاصاًل هم ا -      

 به سمتم گرفت و لب زد:  یآب وان یل      

 . ریبگ-      

  نیخوردم داد. آخر ها را بهها و کپسول را گرفتم با حوصله تک تک قرص   وانیبا تعجب ل      
 قرص را که خوردم گفتم: 

 چرا؟!  یممنون... ول-      

 وسط اتاق نشست. ی اره یفرش دا  ی رو      

 چرا؟!  یچ-       



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 نجا؟ یا ی اومد  یکارهات... اصاًل چه جور نیا -      

 نداره. یبه خصوص لیخوب از تراس اومدم... دل-      

 گفتم:  یعصب      

 ست؟ ین گهی د  یکی! چرا  ؟یی نجایپس چرا تو ا-      

 .کنمی م تیچون من نسبت به شما احساس مسؤل دی خوب شا-      

 ! یباز که شما شما راه انداخت-      

 عادت کردم. ؟یریخرده نگ  شهی م-      

 دارم. گهید ی قانع نشدم... من در حال حاضر به جز تو دو پسر عمو -       

 دادم...   یفقط من به تو قول برادر یول-       

 ادامه داد:  ی امقدمه چی بدون ه      

 ؟ یدرد ندار ؟ی بهتر-      

مثل برق از   ی ا. جمله شدمیمثبت تکان دادم. از توجهش غرق لذت م ی سرم را به نشانه      
 هنم گذشت: ذ 

 که قراره باربد دوستش داشته باشه. یخوش به حال کس-      

 آوا... حواست کجاست؟ -       

 .نجاستیها؟! هم-      

 صحبت کنم. ی خوام باهات جد ی م-      

 معذبم. یخوب بکن... فقط تو اعماق-      



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 و گفت:   نشست یصندل ی گذاشت. رو می برداشت و رو به رو نیزم ی را از رو  یصندل      

 خوب شد؟ -      

 گفتم:  گرفتم ی سرم را باال م  دینگاه کردن به صورتش با  ی برا      

 .کنم یبگو گوش م ستی ن یمشکل یول یتو ارتفاع  ی لیخ-      

 شد.  مانیکه پش دی بگو یزی چپ چپ نگاهم کرد و خواست چ      

 کُره. ایبا من ب-      

 ماه؟  ی کره -

 مسخره نکن! -      

 ؟ یجنوب  ای  یشمال-       

 آوا! -       

 دلم سقوط کرد. چه قشنگ گفت!       

 ام؟ یباهات ب دی چرا با -       

 .هاستن یاز بهتر  ییبایعمل ز  ی تو یعمل... کره جنوب ی برا-      

 بد شدم؟!  نقدریا -      

 فرو کرد. نکن برادر نکن!   شیموها  ان یدستش را م      

 تونم کمکت کنم. یم گمیدارم م ؟یی گرا یقدر منف نیا ا چر-       

 . گفت: میچه بگو  دی با  دانستمی نم      

 نگام نکن که انگار...   یخوام بهت لطف کنم پس جور  ی م-      



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 گفتم:  یحرفش را قطع کرد. با تلخ      

 کره. یمن رو ببر ی مونده تو بخوا نی هم ونم،ی االن هم بهت مد-      

 داد و گفت:  هیتک  یصندل یبه پشت  نهیدست به س      

 شرط دارم. دمی انجامش نم یمن برات مجان -      

 تو؟!  ی بود  یِا پسر ک -      

 ! ؟یی پررو یلیخ  یدونست ی م-      

 ! رمیپذ  تیمن هم مثل تو مسؤل ؟ی دونست ی وا مگه تو نم-       

 سرش گذاشت و کالفه گفت:  ی دستش را رو      

 ؟ یباش ی جد  ی خوا ی م-      

 !امی جد ای ب-      

 .یخودت رو سئول تصور کن یتون ی م یآوا... اگه کنکور قبول بش  نیبب-      

 ش؟ ی چونی پ یچرا م یرو نکن یکار ی خوا یجانم؟! کنکور؟! م-      

 گفت:  ی جد      

 حرفم رو امضا کنم. ی حاضرم پا-      

 و گفتم:  دمی کش ی ازه ایخم      

 ! ستی اصاًل به صرفه ن یفکر کنم ول دی با-      

بگم   د یبا دمی که شن ییزهایو طبق چ  ریبگ می. عاقالنه تصمرمیگیفردا خبرش رو ازت م-       
 . یدانشگاه خوب قبول ش کی  ی تو یعزم راسخ الزمه تا بتون
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 بلند شد و گفت:  شی از جا      

  ی اونا رو برات گذاشتم رو یبعد از غذا بخور دی شام برات آوردم بخور، چند قرصت رو با-       
 اتاقت قدم بزن...  ی کم تو هیبعد از شام بالفاصله نخواب    ،یعسل

 به اطرافش نگاه کرد و ادامه داد:      

بزن.   تاریگ تار،یگکار آرامش بخش انجام بده... آها با اون  هی ،ی بخون یکتاب هم که ندار-      
 !ینمون داری ب روقتیبعد هم بخواب... تا د

 را از کف اتاق برداشت و گفت:  دک ی  ی دهایکل      

 ! ؟ی دی در المصب رو هم نبند. فهم نیا -      

 گفتم:   یبا مسخرگ       

 . میآقا اجازه ما عقب موند -       

 آوا! -       

 خوب باشه...   ی لیخ-      

 المصب!  های کرد شرفتی پ-      

 !ی قاتل بروسل مانیچشمش نگاهم کرد. نخور ی از گوشه       

در اتاق   هاوانهی شلوارش گذاشت. مثل خل و د بیج  ی را در دستش چرخاند و تو دهایکل      
 را باز کرد و بعد به سمت تراس رفت تا برود. گفتم: 

 ! ؟یزنی قدم م  رونی با لباس ب شهیهم-      

 مدم. تازه از شرکت او-      

 شرکت؟! -       
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فکر نکن   زها ی چ نیها افتاده، استراحت کن به ا اتفاق یلیخ ی مدت که نبود نی ا ی تو-      
 شه. ی کاوری ر دی ذهنت با

 و لب زد:  ستادیرا برگرداند و چند قدم رفت که ا شی رو      

 داره؟  ییبایز ی هاکه پشت سر منه چشم  ییآدم پررو  یدونست ی م-      

 اریاخت یشد و قلبم سر خورد. ب یخال  میپا  ری ز گذاشتمی دو پله را جا م یکی که  یمثل وقت      
  جادیرنگ خاص ا کی امی طوس ی هانگاه کردم. انعکاس نور سبز در چشم   می رو به رو ی نه یبه آ

  نیاز ذوق مرگ آن طرف تر بودم. گلدان بر سرم که ا  ی. کم شیهاکردن  فی شده بود مانند تعر
 جنبه بودم. یقدر ب

بلند شدم و تک   می به خودم آمدم در تراس را بسته بود و در اتاق تنها بودم. از جا یوقت      
اش را فراموش کرده بودم  بود. مزه   یکه گفته بود را انجام دادم. شام قورمه سبز ییتک کارها

نگاهم به تراس   دم،یتخت دراز کش ی بود که رو ازدهی ی ها. ساعت دیبچس  یحساب نیهم ی برا
هر   یشدم ول ره یخ واری را گرداندم و به د می رژه رفتند. رو میخوابم جلو  ی هاافتاد تک تک لحظه 

 .کندیام مو خفه  دی آیم  اهپوشی امکان دارد آن مرد س کردمیفکر م  ن یلحظه به ا

. بردی دو ساعت بود که پهلو به پهلو شده بودم و خوابم نم قاً یبه ساعت نگاه کردم دق      
نشستم و به اطرافم نگاه کردم. شالم را چنگ زدم   م ی. سر جا دی خواب هم از سرم پر  مچهین

ها را باز کردم،  در پله  یتعلل چی بدون ه دم، ی در تراس را برداشتم و به سمت تراس دو دیکل
گونه حالم بهتر   نی حداقل ا زدمی قدم م دی رفتم. با نییها پاو از پله  دمی را پوش م یهاکفش

 . شدیم

کوتاه   ی ها. هوا سرد بود و فقط چراغدان دمیبه شالم کش یو دست دمیکش یقینفس عم      
افتادم.   امیآن خواب خاک بر سر   ادیروشن بودند. به سمت آن طرف خانه قدم برداشتم، به 

خودم  ی به سرم زدم که دردم آمد. در حال و هوا  ی او ضربه  دمیبه دندان کش را نمیر یلب ز
  یزیچ یبه اطرافم نگاه کردم ول دهی. ترس دمیرا شن یقیو عم یطوالن ی هافسن ی بودم که صدا

 .دمی کوتاه ند  ی هاحال و چراغدان  یمجنون ب  ی دهایجز ب
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 ! ؟ی دیچرا نخواب-       

فرستادم و   رونیام را صدادار ب. باربد بود. نفس حبس شده دمیو چرخ دمیکش ی اخفه غیج      
 گفتم: 

 ؟ ی تو چرا جغد-      

 بود انداخت و گفت:  اشنهیس  ی که رو یدست      

 بدخواب شدم. -      

 من هم... -      

 ادامه دادم: یآن  می تصم کی در       

 م؟ ی قدم بزن ی ای م-      

 نم؟ یحس یخوب-      

من   یول  گفت؟ی که بود؟ به پشت سر باربد نگاه کردم، زن عمو بود. من را م گرید ن یحس      
 است؟  یچه کس  قاً یدق نیکه آوا هستم پس حس

را مفقود   وانی نفس قرص و آب درون ل کی و قرص را از مادرش گرفت و در  وانیباربد ل      
 کرد و گفت:

 بهترم. -      

را.   نشیحس دانمی نم ایبود که زن عمو حال من را بپرسد بعد حال باربد را   نیا  تریمنطق      
 کرد؟ ی داشت که قرص مصرف م یمگر باربد مشکل

 ی هاشانه ی جلوبازش را در آورد و رو  ی که در خودم جمع شدم. باربد هود  دی وز ی باد سرد      
 خانم انداخت و رو به من گفت:  حانهیر
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 .. برو داخل هوا سرده.-      

 خانم حلقه کرد و گفت:  حانهیر ی هادستش را دور شانه      

 که شما رو هم بدخواب کردم. دیمامان جان... ببخش می بر-      

 کننده:  وانهیسؤال د  کی مادر و پسر رفتند، من ماندم و       

 شب مادرش را زابه راه کرده بود؟   مهیداشت که ن یباربد چه مشکل-      

داشت به سرم   یی. چه بال افتادی که حول ما م یشده بود فقط باربد و اتفاقات امی زندگ       
 آمد؟ یم

شده و به ظاهر سالمم   می به صورت گر  یصورتم تمام شد، باناباور می ساعت گر  کی بعد از       
 نگاه کردم. 

 زد و گفت:  ی ستاره لبخند      

 ها!  ی شد  یگریچه ج-       

من   یصورت واقع نی ا ینداشتم ول یو پانکراس کار ه یو قلب و ر گریناراحت شدم. به ج      
 بود.

را درون   می هاو قرص  امی سرم گذاشتم. گوش ی را رو سیو کاله گ دمیرا پوش میهالباس       
 انداختم. فمیک 

 برم حتماً پسرعموم منتظرمه.  گهی ممنون من د -      

 ستاره با شوق گفت:      

خوره   یساعته داره حرص م   کی که  ی... نکنه همون پسر جذابه و کت شلوارستای وا-       
 پسرعموته؟ 
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 خوِد خدا.«  ای»      

 آره! مگه ساعت چنده؟  ی وا-       

 نگاه کرد و گفت:  اشیستاره به ساعت مچ      

 .قهیده و ده دق-      

 !ی وا-       

در خانه  یکس  شهیکردم. مثل هم یط یکیها را دوتا با عجله از اتاقم خارج شدم و پله       
 . دادی ارواح م ی نبود. پنجشبه بود و خانه بو

. آب دهانم را  دهدی را تکان م شی پا کی ستر یکه ه دمی اول باربد را د ی پله ی از همان باال      
 فرود آمدم.  منگاهیخورد با نش زیشوم که ل میقورت دادم و خواستم مثاًل ج

 تأسف تکان داد و گفت:  ی باربد سرش را چرخاند و نگاهم کرد. سرش را از رو      

 ی ! فکر کردی من رو عالف خودت کرد  مهیساعت و ن  کی  مهیساعت ده و ن ری ظهر به خ-       
 کارم؟ یمن ب

 بلند شدم و گفتم:  می رد از جابا د      

 !یکن ی کار م می فکر کردم به ساعت قد-       

 : دیو با اخم غر   ی جد یلیخ      

 دارم؟! یمن با تو شوخ -      

رفتم و   یبا اعتماد به نفس به سمت خروج یکرده بودم ول یکه از لحنش قالب ته نیبا ا       
 گفتم: 

 . دی شا-       
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را نخورده بودم بدنم   می هابرداشت که پا به فرار گذاشتم. چون هنوز مسکن  زیبه سمتم خ      
 سست نبود. 

 .ستایوا یجرعت دار-      

بود که   نی کار ا نیترعاقالنه  گرفتم؟ی کجا پناه م دی کردم. خوب االن با شتر یسرعتم را ب      
 گفتم!   یو با ترسم مقابله کنم. به به چ ستم یبا

 پا انداختم.  ی شدم و پا رو  نشیسوار ماش  لکسیر      

 گفت:   بستیکه کمربندش را م  یسوار شد و در حال قهی بعد از چند دق      

 . ذارمیم   یکارت رو بدون تالف یفکر نکن-       

 . ی منتظر موند قهیاش ده دقخوب همه ی لیخ-      

 اش گفت:شده  قفل ی هادندان  ی با حرص استارت زد و از ال      

 ساعتش رو جا نذار. کی -       

 پررو پر رو گفتم:      

 باربد!  یزنیحرف م  ی لیخ-      

 ترمز گفت:  ی که زد رو می خارج نشده بود اط یهنوز از ح      

 ؟ یی پررو یلیخ  یدونست ی م-      

 گفتم:   یبا مسخرگ       

 . گهید  میبر ها   ی دیلفتش م یدار یلی... خیبه هم گفت  روزی د نیهم-      

 داد و گفت:  رونینفسش را صدادار ب      
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 بود که به تو دادم. یمضحک شنهادیچه پ  نیموندم ا -      

 نازک کردم و گفتم:  شیبرا  یپشت چشم      

 دلت هم بخواد. -      

را برگرداندم و   میرو کردیکه جوابم را بدهد. سرم درد م نینگاهم هم نکرد چه برسد به ا       
. کردیسرم گذاشتم. گرسنه هم بودم و شکمم قار و قور م ی نامحسوس دستم را رو یلیخ

 .شدی انداز م  نیشکمم طن ی باربد هم که صدا نداشت قشنگ صدا نیماش

 هم صبحانه نخوره. دیخوابه با  یم میکه ساعت نه قرار داره و تا نه و ن یآدم-       

رفت. بابا   ابانیکوچک آن طرف خ  یشد و به سوپر ادهیپ نیر. از ماشرا گفت و زد کنا نی ا      
پوخ هم   کی  کندی گونه رفتار م نی خانم محترم ا  کی با  کشدی از طعنه نزدن! خجالت نم یرینم

 در وجودش نبود.  یرفتار انگلستان

رفتارشون چه   یدون یو م یکنی ها نشست و برخاست م ی»نه که تو هر روز با خارجک      
 !« هیجور

 داد و گفت: بخور. هیانداخت به در باز تک م یپا ی رو ییدر من را باز کرد )!( و مشمبا      

 چپ چپ نگاهش کردم که گفت:       

 ؟ ی دیو نون رو بخور بعد هم داروهات رو فهم   هیاول اون الو-      

 و بستم.  دمیدستش کش ری در را از ز      

 .باشه بابابزرگ-      

  ادتی یشد و در را محکم بست. اشکال نداره بزرگ بش  نی را باز کردم. سوار ماش هیالو       
 . رهیم
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صورت اخمو اش   ی که نگاهم رو خوردمیم  یو دو لپ گرفتمی بزرگ م ی هاخودم لقمه ی برا      
 مانده است.  داری تا صبح ب  شبیسرخ سرخ بودند. مشخص بود د  شیها. چشم دیلغز

 درست کردم و به سمتش گرفتم و گفتم:  شیبرا یخفن ی لقمه       

 بفرما. -      

 به دستم انداخت و گفت:  ینگاه مین      

 .خورمی نم-      

 انگار که فحش داده بود با طعنه گفتم:       

 . ستین ینترس سم-      

 شوره! -       

 دستم خشک شد.  گهید  ری. بگزهیبابا پاستور-      

 زل زد و گفت:  میهاگرفت و به چشم  ابانینگاهش را از خ       

 .خورمی گفتم که نم-       

 به درک!-      

 !یندار اقتیلقمه را در دهانم چپاندم. ل      

سال    ستیخوب ب یلیاست؟ شاهزاده انگلستان؟ دو سال... خ یچه کس  قاً یفکر کرده دق      
دوم به حساب   زابتیاز نوادگان ملکه ال شودینم ل یت کردن دلانگلستان نشست و برخاس 

 ! دیایب

قدر کالس را از   نی ا گرید یشاه یکن فتحعل  یلگن خال ای  اریآفتابه ب ی بابا تو ته تهش نوه       
شاه است چون مثل آقابزرگش   یپسر وطن فروش! حتماً از اقوام فتحعل  ؟ ی آوری در م تیکجا
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  اربدالبته ب افتادی م شیاگر پا  کردی ثار انگلستان کرد. کشورم را فدا ماز کشورم را که ن یمیکه ن
 . دادی انگلستان هم م ی و هنوز بو آوردیرا در م  هایرانیا ی ادا یرانیاز من ا  شتریب

  ؟یکنی فکر م یبه چ یدار-      

 صاف نشستم و هول گفتم:       

 شاه. یفتحعل اری آفتابه ب-       

 به سمتم حرکت داد و گفت:  ابانیرا از خ اشیمشک ی دهای مروار      

 !یچه موضوع غن -       

االن از بهشت   کردمی فکر م ریخ  ای  یفرد بزرگوار نیتو از نسل ا ایکه آ  نیبه ا  گفتمی اگر م      
 . دادمی انقالب سالم م ابانیزهرا داشتم به خ

  ی شارژ نیانگار پشت ماش می به خودم دروغ نگو خاک بر سرم! کردیم یچه قشنگ رانندگ       
دارد. من که از شوهر اخمو   شهی. اخمش را هم که همال یخ یو ب لکسینشسته است آن قدر ر

 ! آمدی بدم م

 ه؟ یجد  متیآوا... تصم-       

 ها؟!... -      

 ! د؟یآی که از شوهر اخمو بدم م نی ا      

 !« یکنکور بخون ی برا ی خوا یکه م ن یا  ویک  ی »نه آ      

 .ستمیکالهبردار که ن گهیآره هست د-       

 مخ گفت:  ی لحن مضحک، حرص در آور و رو ک یبا        

 ست؟ یکالهبردار ن هیکنه به نظرت شب یشاه فکر م یفتحعل  اریکه به آفتابه ب یآدم-       
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 گفتم:  دمی جویکه م یرا هم در دهانم گذاشتم و در حال هیالو ی لقمه ن یآخر      

 معلومه که نه!-      

 فرمان را چرخاند.      

 هم گرفتم داروهات رو بخور. یآب معدن-       

 چشم بابابزرگ. -       

 ... یلیتو خ-      

 دونستم. یو م   میآره پررو -       

را خوردم و غرق   میهاها و کپسول کرد. قرص  ترش یجوابم را نداد سرعتش را ب      
 دلتنگشان شده بودم شدم.  یبیکه به طرز عج ییهاابان یخ

 را پارک کرد و گفت:  ن یساعت گذشت. ماش  مین      

 شو.  ادهی پ-      

  یکتابفروش نی. به اولمیانقالب بود  یعنیبه اطرافم نگاه کردم درست وسط دهه فجر...       
که بر   یاز هر طبقه سه چهار جلد کتاب برداشت. هر کتاب ده سانت می نشر که رفت نیفالم

  ی برا شانیصفحه هم مطالعه نداشتم. ا ستیدو امیمن در کل زندگ  افتادی فشارم م  داشتیم
جناب کتابفروش گذاشت.  زیم ی تپه کتاب رو  کی  د؟یخریم ی امن کتاب هزار و پانصد صفحه 

 متر کتاب!  مین یعنی تپه  کی   میگو  یم

در آوردم که پول طناب دارم را حساب کنم. کارت را به سمتش گرفتم که   فم یکارتم را از ک       
 گفت: 

 ! ستیالزم ن-       

 الزمه.-       
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خارج شد.   یکتاب را حساب کرد و از کتابفروش  لونیام دو نابدون توجه به دست دراز شده       
دنبالش راه افتادم و تلق   یهستند. عصبان  ریکب زابتیکه از نوادگان ال پندارندی م شانینه واقعاً ا

غضبناکم   هگذاشت و از کنار نگا نی را درون ماش هالون ی. نا رونی رفتم ب یتلوق کنان از کتابفروش
تا من. چه   دادی م تی اهم شتریب ی دوم شد. به درخت کنار جو یگذشت و وارد کتابفروش

 داشت!  یاخالق مزخرف

 ودم را به او رساندم و گفتم: خ      

 به هم محل نذاره؟  یکس  ادیبدم م یلیخ  یدونست ی م-      

 برداشت و ورق زد.  یکتاب      

 آره. -       

رفت و مشغول انتخاب کتاب شد البته از جناب کتابفروش هم   گرید ی ابه سمت قفسه       
 . گرفتی کمک م

رفتم و   کیکم ی هاداستان  ی به سمت قفسهاست  عی ضا  یلیخ ستادنمیگونه ا ن یا دمی د      
آن همه کتاب ترسناک و قطور چند عدد   انیخودم انتخاب کردم. م ی برا  ی چهار پنج جلد

 نداشت.  ی رادی جذاب و کوچک ا کیکم

بود گذاشتم. حساب کن تا    دهیکه چ ییهاکتاب  ی تپه  ی که برداشته بودم را رو ییهاکتاب       
 اتی متر  یلیچند م اهیس شی دلم خنک شود. به ر ،ی کارتن خواب شو وفتدیشرکتت ور ب

 .رسدی به سر و صورتش نم یچرا درست و حساب نیبخندم. ا

ها در دست داشت. خدا به من رحم کند. آن  لونیبار سه نا نی خارج شدم. ا یاز کتابفروش      
 و گفت:   گذاشت  نیرا هم درون ماش

 .گهیخوب به سه د -      

 به ساعتش نگاه کرد و گفت:      
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 شده. رمید -      

 شد و گفت:  مانیشود که پش  نشیخواست سوار ماش      

 ؟ یبر  یتون یم رمیگیم  یبرات تاکس-      

  ی تاکس ی را تو هالون یرا نگه داشت و نا ی زرد ینازک کردم. تاکس شیبرا  یپشت چشم      
 گذاشت و گفت: 

 سوار شو! -       

 !یمنتظر بودم تو بگ      

 گفت:  بستیکه در را م یدرحال      

 مواظب خودت باش.-      

. اصاًل من را چه به  کردمی فکر م  دیا یکه قرار بود به سرم ب ییهای به بدبخت ریمس ی همه       
  ادی بود:  نی ا امیقبل ی ازگشت چهره ب ی نه یهز قاً یدق  یعنی نی نگاه کردم. ا هالون یکنکور؟ به نا 

 همه کتاب! نیگرفتن ا 

هم   ییافتاد که آوا ادشی  میها از دوست  یکیزنگ خورد. رها بود چه عجب  امی گوش      
 هست. 

 بله؟ -      

 تو کله پوک؟  ییکجا -      

 اش درست نبود. دوستم داشت فقط روش ابراز عالقه      

 .یبعد تو دعوا دار کنم هیاز تو گال  د یمن با -      
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اش هم همه   یگور به گور دهیاون سع ستیازت ن یخبر  چیاحمق دو ماه ه یچ ی ه یگال -       
 رفته. ادتیرو  اتیشمال گوش ی رفت گهیم

 به سرم آمده است؟  یبتیچه مص دانستی واقعاً نم      

 و گفتم:  دمی کش یآه      

 غر بزن. ی خوا یم یباشه پس هرچ-      

 کم که غر غر کرد گفت:  هی      

 باهم.  می دو دور بر هی ایکوفتمون شد ب التیتعط-      

 چشم غره رفتم و گفتم:  هالون ی به نا      

 . امیفکر نکنم بتونم ب-       

 وا! -       

 رو به خونم.  رستانمیکم اول و دوم دب هیخوام  ی م-      

 باشد.  تواندیکم چه قدر م  ک یاز  فمیتعر  دانستمیآن لحظه واقعاً نم      

 خرخون مزخرف.-      

نه به  کردیم  یخودکش شی که برا یکنکور ی هابوق بوق بوق. قطع کرد! نه به آن کالس       
 ها.بوق بوق  نیا

کردم.  ادهیرا پ نیسنگ ی هالون ینا یمان نگه داشت. با هزار بدبختخانه ی رو به رو  یتاکس      
 . دیبرق از سرم پر  میرو به رو  یطوالن ریمس  دنی انداختم و وارد خانه شدم با د دیکل

  دنی باهم. سرچرخاندم با د شانیها را ببرم چه برسد به همه آن   توانستمیتک تک هم نم       
 باز شد. شمینورافکن ن
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 .دی ... سعدیسع-       

 دور گردنش انداخت و گفت: کردی را پاک م نیرا که داشت با آن ماش ی اپارچه  دی سع      

 ِا سالم..-      

 ؟ یکمکم کن ی ایسالم م-       

 انداخت و گفت: نیماش ی پارچه را رو دی سع      

 باشه. -      

 پنج تا را برداشت و گفت: ی زور داشت همه  ی حساب ینافرمش ول کل یبرخالف ه      

 ببرم خونه خودتون؟ -      

 آره. -       

 سرش را تکان داد و به سمت خانه رفت.       

بودم واقعاً    دهی خودم طناب دار خر ی و من خودم برا  شدی داشت شروع م امی بدبخت      
 بدبختم! 

       *** 

  نیزده بود. من هم داشتم در ا  شیی غ  یبیبودم و به طرز عج دهیدو هفته بود باربد را ند       
  زی م زیچ م یکه صرفاً جهت نگه داشتن آبرو خواندمیسومم را م ی مانده درس ها یباق ی روزها

 سرم شود.

  دهیکه تا حاال رنگشان را هم ند  خوردندیبه چشمم م یی زهایجا بود که چ نی جالب ا      
و   یاضی. رنوشتی را م کم ی زیف ی هاچگونه با آن سرعت مشق   دهیکه سع دمیفهمی بودم. حاال م

کرده بود. دو سال   ریی افتضاح تغ یلیاز افتضاح به خ امی اضیکه بماند تصور ر گرید ی هادرس
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بازگشت صورت   خواندمیگذرانده بودم و حاال هرچه م تی در عصر جاهل کامالً گذشته را 
 . دمیدیتر مرا ناممکن  امی واقع

استراحتم را   ی هاوقت  ی پانسمان سرم را هم باز کرده بودم و با ستاره مچ شده بودم همه      
پوئن   ک یبود.  یخوب و جالب ی. سرگرمکردمی ترسناک و دلهره آور م ی هام ی با امتحان کردن گر

 شده بودند.   میهام ی عاشق گر میهاکه دنبال کننده  نی مثبت هم داشت آن هم ا

غر غر   شتریو ب زدمی با خدا حرف م ی اقه یدق ستیمطالعه ده ب  یعد از کمها هم بشب       
  یتوجه یبودم، از ب یام شاک ینسبت به باربد و به خصوص دلتنگ دمی . از احساس جدکردمیم

دردها و  رات، ییکه آن دو اصاًل متوجه تغ  نیاز ا  خوانم،یکه دارم درس م نیمامان و بابا به ا 
را   رستانیدب ی هاکتاب  ی هاو اسم مؤلف کردمی م نی را نفر وتنی من نبودند، ن ی های خوشحال

 .فرستادمی فحش م  شانیهاعمه  ی کرده بودم و هر شب برا ستیل

شب   میاگر ساعت سه و ن یمنتطر بود تا حرف بزنم و حت شهیبود که هم  نی خدا ا یخوب      
 بود.  نی بودند او آنال  نید آفال و به خصوص بارب   دای و ش ده ی و رها و سع شدمی بدخواب م

گرم بود و تازه   هان یسر من به آفال  یبود ول نیآنال  شهیاو هم کردمیحاال که دقت م       
 ” من است. is typingمنتظر ” یاز هرکس ترشی که او ب دمیفهمیم

 آوا...   گمی م-      

و    ستیب  موریل و گر خانم تپ ز ی . همه چرمی بگ نهیستاره باعث شد نگاهم را از آ ی صدا      
نوشت و بعد   یتخته م  ی رو ی دی . انگار که معلم با گچ جدشیهفت ساله خوب بود به جز صدا 

 ! ـژی ق ی صدا

 هوم... -      

 داشت گفت:  یر یکرد و در دهانش موگ  یم ونینیرا ش می موها  یدر حال      

 ه؟ یچه جور مهمون  یمهمون نیا -      
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کردم   ی. انگشتم را فوتدمیتوالت برداشتم و به انگشت سبابه ام کش زیم ی سوهان را از رو       
 و گفتم: 

 ساده است.  یخانوادگ  ینیشب نش هیبزرگش کردن.   یبابا الک-      

 و گفت:   دیرا کش می از موها ی تره ا      

 رم؟ یالمصبا ور م  نیپس چرا دارم با ا-      

که دو  یستاره فقط باربد بود. کس ی چرا  لیبودند. دل سی کاله گ ی دردم نگرفت چون موها      
 بودمش.  دهیهفته و نه ساعت بود که ند

  ی. هر چند ممیا یب بای دوست داشتم در چشمش ز  د یا یدرصد اگر قرار باشد باربد ب مین      
 دهد. ی نم ت یاهم یگرید  زیبه چ یاخالق ی ها  بیدانستم او جز ع

 سرگشته گفتم:       

 کارت رو بکن. -      

 »چخ سرگشته!«       

 شدم.   یهم دلتنگ تر م  ن ی! من از ای آمد چه؟ وا  یاگر نم      

اوضاع   نیدر ا ؟ی چه بهانه ا یول   رمیبهانه الزم داشتم تا با مهندس تماس بگ کی تنها       
 نابسامان بهانه ام کجا؟  

به او زنگ بزنم آن   لیدل یتوانستم ب یسرم. نم ریم و نه شوهرم خنه پدرم بود نه برادر      
ام   یگانیشوم. حتما با  یذهنش به اسم ”پررو” شناخته م یگانیکه شک ندارم در با یهم به کس

در  یبمش مردم را از دلتنگ ی خبر بدهد و با صدا  مچه ین کی توانست   یکرده بود وگرنه نم
 ! اورد؟یب
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  دنیبار در عمرم با د نیاول ی مطالعه ام افتاد. برا  ز ی م ی رو ی چشمم به انبوه کتاب ها      
  ی . قبل از هرکاردمی ام پر یگوش ی کالس سومم لبخند زدم. کتابم را چنگ زدم و رو  کی زی کتاب ف

اش کردم. چه  رهیاسم خود شناس ناشناسش ضربه زدم و به اسم ”همسفر” ذخ ی رو
مطمئنم برادر  یشد بعد رفت گم شد! من که برادر ندارم ول یاش م یربراد ی ! ادعای همسفر

 ! یدهند. پسرک شعارک  یشان خبر م ی دو هفته و نه و خرده ا  بتیها قبل از غ

 مخ گفت:  ی رو ی صدا ک ی یکه دلم خوش شود ول ن یرنگ سبز ضربه زدم قبل از ا  ی رو      

 باشد.  یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م-      

و چهار ساعت شانزده    ستینگرانش شدم. چرا آف بود؟ او که از ب  لیبا دل  ا ی لیدل یب      
 کرد.  ی ساعتش را با تلفن صحبت م

  یرا به فلک م  اهشیزاغ س دی را گرفتم. من کله خر همان روز اول با ریام ی تند تند شماره       
 گفت:  یم  قتایگفتم حق یم دای . اگر به شمیبگو  یتوانستم به کس  ینم  ریاز ام ریبستم. به غ

آف    یبه تمرکز داره. راست ازیاون سر کارش ن گهیکشه د یمن رو م ی خونه ی داره نقشه-      
 ! بگو خاموش! ه؟یچ

 گفتم:  یم   نیاگر به شاه      

 ره.  یم ورتمهی ره/ننه اش از اضطرابش  یکنان به حجله م ههیبادا بادا مبارک َخرِمان ش-      

 گفتم:  یم  دهیاگر به سع      

 شارژش تموم شده. -       

 گفت:   یدلم هم م      

 سرش اومده.  ییبال  هیکُره بز  ی دختره -      

 ادبانه ات رو!«  یافکار ب نی»زود جمع کن ا       
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 .دی چیدر گوشم پ ریام ی صدا      

 جانم؟ -      

 تند گفتم:       

 ؟ ی... از باربد خبر دارری ام-      

 گفت: یبا لحن آرام      

 سالم.-       

 ؟ یسالم... خبر دار-       

 .دمی را از پشت تلفن شن شی دندان ها  دنی ساب ی صدا      

 رفته... -      

 گفتم:  یبا ناباور      

 کجا؟ -      

 داد زد: بایتقر       

 قبرستون. -       

 اراده گفتم: یب      

 ... تو چته؟ ریزبونت رو گاز بگ-      

 شمرده گفت:       

 کار داشت برگشت به کشورش.-      

 گفتم:  یبا سرتق      
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 . نجاستیکشورش ا-      

 : دمیسردش را شن ی صدا      

 اون جا بزرگ شده.  یول-       

 ؟ ی که من دارم خاموشه شماره اش رو دار ی شماره ا-       

 گفت:   لیم یب      

 فرستم.  یبرات م-      

 کنم.  ینگذاشت خداحافظ تیشخص یقطع کرد. ب      

 زل زدم که ستاره گفت:  یمنتظر به صفحه گوش      

 برقت گرفته؟  کهوی-       

 شماره باربد رو بفرسته.   ریقراره ام-       

 کرد گفت:  یرا جمع م لشیکه وسا  یدر حال      

 ؟ ی گین رو ماوه اوه همون سوپر م-      

گفتم که مثل مرد   یسوپرمن را م ی مثبت تکان دادم. همان پسرعمو ی سرم را به نشانه      
 مرموز داشت.  یزد و مثل زورو زندگ  بشیناگهان غ یعنکبوت

 درونه!« ی ده ساله   ی پسربچه  ستی»کودک درون که ن      

که  یی! از آن جا ی را باز کردم. به به چه شماره ا امیبا ذوق پ یبا روشن شدن صفحه گوش      
و تماس را    دمیکش یقیکردم. نفس عم ست یپ یآوردم همان را کپ یاز آن سر در نم یزیچ

 برقرار کردم.

 گفت:   یسیو صد البته انگل گانهیو البته ب ف یظر ی چند بوق که خورد صدا      
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 سالم... -       

خبر رفته بود. خوشبختانه کالس زبان   یقدر ب نی که بود؟ چرا باربد ا گرید  نی هل شدم ا      
حرف   ینوک زبان نیخوب آن قدر بلد نبودم که با ا  یمثل درس خواندنم نبودند ول می رفتن ها

 بزنم. 

 خوام با باربد درخشنده صحبت کنم. یسالم... من م-       

 .دمیگفت که نفهم یز یچ کی تند  هیبعد چند ثان      

 گفتم:  می از ته گلو  رمیتوانستم بگ یکه م ی لهجه ا  ی با نها      

       -what؟” ی?”چ 

  شانیخورد؟ اصال ا ی. کالس زبان پس به چه درد مدم یگفت که نفهم یز ی چ کی دوباره       
 دهند؟  یباربد را جواب م یکه بودند که گوش قایدق

 باربد درخشنده اونجاست... -      

 و ادامه دادم: یخط فارس ی زدم رو      

 نه. ایمن اونجاست   ی من کالس نذارها زود بگو پسر عمو  ی قدر برا  نیا -      

 او گفت ”وات”. نباریا      

  نی... ببدی چشم سف ی را بده به باربد دختره  یوات و درد گوش ی وات و مرض ا  ی ا-      
 سرکار... 

 باربد باعث شد حرف در دهانم بماند. ی صدا      

 الو... -      

 بغض کردم. ساکت شدم.   تاریاخ یب      
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 آوا؟! -       

 س... سالم.-       

 سالم.-       

 داشتم...  کی زیسوال ف هی-       

فقط دو   ظشیغل ی و لهجه یلحن عصب انیگفت. از م یزی چ یسیو به انگل  دی حرفم را بر      
دختر   کیاسم   نیستیدانستم که کر یرا متوجه شدم. االغ که نبودم م ن”یست یاسم ”سلنا” و ”کر 

که   نیستیمثل سلنا و کر ی و پخته ا  بایکردم؟! باربد با وحود دختر ز یاست. چه با خودم فکر م
  اگر ی... حتگری د باستیاستوارت باشد ز  نیستیکر  هیدرصد هم شب کی ... خوب اگر الاحتما

 ! باست یباشد باز هم ز  نیستی دختر خاله ام کر هیشب

 ... ؟ی زنگ زد یداشت یکار-      

 بود. فیضع یلی خ شیاطرافش همهمه بود و صدا       

 سوال...   کی من -      

بار دو   نیزر زر کرد. ا  یسیداد زد و باز به انگل بایباز نگذاشت حرفم کامل شود چون تقر      
 هم به گوشم خورد. ”تام” و ”هلن”.   گری اسم د

 که نام برده بود سه نفرش دختر بودند؟  یچرا از چهار نفر       

 توانست بخواهد.  یباربد نم  یخواستم ول یرا قطع کردم. نخواستم! م یگوش یعصب      

 شد؟   یچ-       

 بغضم را قورت دادم و گفتم:        

 شدم.   الشیخیزنم... ول کن اونا رو ب یمکار داشت، قطع کرد گفت زنگ  یچی ه-      
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 اش اشاره کرد و گفت:  یخال  ی به دست ها      

 کنم ها... حواست کجاست؟  ینم یکار-      

 جا.  نیهم-      

. ستاره کوله اش را برداشت و  دمی به صورتم کش یسرم گذاشتم و دست ی را رو  سی کاله گ      
 گفت: 

 ؟ ی ندار یمن برم... کار گهیخوب د -      

 ممنون. خداحافظ. -      

رفت و مامان وارد اتاق شد. ستاره   نییپا  رهی گذاشت که دستگ رهیدستگ  ی دستش را رو      
. من هم از  دی ترس یاز مامان م یبیشد. به طرز عج   میج عیکرد و سر   یخداحافظ یسرسر

 خود داشت. ی او که جا دمی ترس یمامان م

 زد و گفت:   ی مامان لبخند      

 دخترم!  ی شد بایجه ز -      

خواست   یبود. انگار که م  ده یبه خودش رس یبود و حساب دهی پوش یتونی کت و شلوار ز      
 . یبرود عروس

 توالت شدم که گفت:  زینگفتم و مشغول مرتب کردن م یزیچ      

 خوام باهات حرف بزنم.  یم نیبش  ایب قهیدق کی -       

 نشستم.  شی رو به رو یمبل چرم ی رو لیم یب      

 ! ی چه قدر بزرگ شد رهیم ادمی اوقات  یگاه-       

 پا انداختم و گفتم:  ی پا رو      
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 آره بزرگ شدم. -       

 . ستین ی شب عاد  هیخوب دخترم..راستش امشب -      

 ! ست؟ین ی چرا عاد-       

 کرده. یخواستگار ری ام ی عمو محمد تو رو برا-      

 ! امشب؟! ؟ی! ک ر؟یام  ی ! برا؟ی چه کس ی گفت؟! عمو محمد؟ من را برا  یداشت چه م      

 گفتم:   یشاک      

 د؟ یبهم بگ دی االن با -      

 بلند شد و گفت: شیتفاوت از جا  یب      

 به صورتت بکش.  یدست ه یاالن هاست که برسن پاشو   گهید -      

 با حرص گفتم:       

 ؟ یات حق ازدواج ندار  ی لیکه تا قبل از فارغ التحص ییبود اون حرف ها نیهم-      

 فرق کرده.   هیقض گهید -      

 را باال بردم و گفتم:  م یتن صدا       

 ... صورتم نه؟! یچه فرق  قا یدق-      

 رو قبول کن. قتیحق-      

 بهتره! ادین می خواستگار ادی خواد ب یصورتم م ی که برا یاون خواستگار بدبخت-      

 آوا! -       

 کالفه گفتم:       
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 خوب باشه! ی لیخ-      

 دخترمه. یمهندس منطق   کیخوش حالم که -      

.  زدیماندم خانم من را مهندس صدا م ی م کی زیو ف  یاضیسوال ر  نیساده تر ی من تو      
 خواستم.  یخواست با من ازدواج کند؟! من نم یم ریواقعا خنده دار بود. ام

  زمیم ی رو ی . خط کش فلزدیکن  فیبه صورتم بکشم که ک   یدست کی مامان از اتاق رفت.       
را لت و پار کردم و صورتم را شستم.   ممیگر  ی فرو بردم. همه می گر ریرا برداشتم و درون خم

دم و از اتاقم خارج شدم. همه  کر  یحیمل یلیخ شی آمد. آرا  یهمهمه از درون سالن م ی صدا
زد. همه بودند و سالن   یهمه شان جار م ی . تعجب در چشم هادیچرخ  تمنگاه ها به سم 

از حد   شی که عالوه بر تعجب ب نیکردم. مثل ا یزدم و پله ها را ط  ی پر بود. لبخند  بایتقر
 خشکشان هم زده بود.

مشخص بود. با   فشیاپن تکل ی رو بود و دسته گل بزرگ  دهی کت و شلوار پوش ریتنها ام      
مامان و بابا   یبه لب داشتند ول  یلبخند مصنوع  ت یکردم اکثر یتک تکشان سالم و احوال پرس

 مبل سالن نشستم. نیدورتر  ی بودند. رو یعصبان  یبه طور علن

نبودند. کاش بودند.   دهیو سع دای و بحثشان را از سر گرفتند. ش دی شان پر   یکم کم خشک      
با اعتماد به نفس نشسته بود انگار مطمئن بود که   یجور ک ینگاه کردم   ری به ام یچشم ریز

 کند.  دیص  یخواست از آب گل آلود شاه ماه یجوابش مثبت است م

 اعتماد به نفس!«  ی »بابا خدا      

 بابا گفت:       

 کن. یآقا رو تا اتاقت همراه ر یآوا جان... ام-       

شب   نیهم دنبالم آمد. ا ریگفتم و به سمت اتاقم رفتم ام یچشم عیمط ی مثل بچه ا      
 .یبود جز خواستگار  زیهمه چ  هیشب ینینش
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مامان نشسته بود   شیساعت پ  میکه ن یمبل چرم ی وارد اتاقم شدم، او هم آمد و رو      
 نشست با طعنه گفتم: 

 راحت باش. -      

 ت:کتش را در آورد و گف       

 راحتم آوا جان.-      

 جست زدم و نشستم. وترمیکامپ زیم  ی آوا جان! رو       

 ام؟  یخواستگار  ی اومد ی که پاشد ی فکر کرد یچ-       

 صاف نشست و گفت:       

 فکر نکردم که اومدم... عاشق شدم.-       

 عشقت تازه عود کرده؟ -      

 .یکن یم نی به احساسم توه یصحبت نکن. دار یجور نیلطفا ا -      

 احساس؟... -      

 زدم و ادامه دادم:  ی پوزخند      

 .گهی احساست تازه عود کرده د نیکه ا گمی م-      

خوب،   یاجتماع تی دارم. موقع زیمن همه چ  یام ول فتهیخودش یفکر کن دی آوا... شا  نیبب-      
 ! ؟ی خوا یم یچ  گهی د افهیشغل، ق ن، ی ثروت، خونه، ماش

 فکر کنم؟ مطمئن بودم برادر! مثل خودش گفتم:       

 ...  یکن یم ن یبه شعورم توه یصحبت نکن. دار یجور نیلطفا ا -      
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 و گفتم:  دمیپر   نیزم ی رو      

 ... تی تواضع، انسان ،ی درک، مردونگ-      

 وسط کالمم و گفت:  د یپر       

 من ندارم؟!  یعنی-       

 ده. ینم ی ا گهید یمعن  یریبگ یاز آب گل آلود ماه  ی که اومد نیا -      

 و گفت: د یاش در هم کش ی قهوه ا  ی ابروها      

 من اومدم که بگم...   رمی بگ ی از آب گل آلود ماه ومدمیتمومش کن. من ن-      

 کردم. یچی. حرفش را ق ستدیم که بااش را گرفتم و وادارش کرد قهی      

 . رونی ! برو بهیجوابم منف-      

 عاجز گفت:       

 کنم. ی خواهش م-      

 هلش دادم، در را بستم و گفتم:  رونی به ب      

 خداحافظ. -      

  نیکردند؟ ا   یبلد نبودم. مامان و بابا چه فکر م ینگفت و رفت. رفتار معقوالنه تر یزیچ      
هستم؟! افکارم مثل آش داشتند    ششان یر  خیخواستگار من است و من تا ابد ب نیخر آ ریکه ام
را نداشتم. در بالکن و اتاق را قفل    شان یجواب دادن به مواخذه ها  ی خوردند. حوصله  یهم م

کردم بخوابم و از غصه ها و تنش   یو سع دمیتختم دراز کش ی را خاموش کردم. رو مپو ال
 اطرافم جدا شوم. ی ها
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و   دمید ینم  زیچ چیرا باز کردم. ه می چشم ها یزنگ تلفن همراهم به سخت ی با صدا      
 بود. کی همه جا تار

 ی شماره  دنیرا برداشتم با د  یگوش  دم،یموکت دست کش ی تخت. رو ری دستم را بردم ز      
بود که ساعت دو شب   یس را وصل کردم.  کدام احمقصاف نشستم. تما  بیناشناس و عج

 گشاد شدند.   میباربد چشم ها  فی ضع ی صدا دنی زد؟ با شن یزنگ م

 سالم. -       

 س... سالم. -       

 ؟ یخوب-      

   ؟یخوبم تو خوب -      

 فقط دلتنگ شدم... -       

 قلبم سقوط کرد، انگار که سر خورد و ته شکمم افتاد.        

 دلتنگ خانواده ام...  -      

  دی . چرا باربد با می مو یب ی کله  ی خشک شده بخورد تو یشد. گلدان شمعدان یبادم خال      
که   یزیمن آب برود؟ تنها چ ی دل باربد برا  دیچرا با   گر یاالغ بودم د  یلیدلتنگ من شود؟! خ

 بود.   دهی تولد پارسالم خر ی بود که رها برا یکی رفت تون ی من آب م ی برا

 دلتنگ همسفرم...  -      

 کش آمدند. او گفت که دلتنگم شده است، دلتنگ همسفرش!  میلب ها اریاخت یب      

 که گفت:  دمی کش ییپر صدا ی ازه یخم      

 توجه بودم.  یبه ساعت ب یکم  دیاوه... ببخش-      
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 گفتم:   ییبا کمال پررو       

 !یتر از کم  شی ب-      

 آرام گفت:       

 . دی شا-       

 هوا گفتم:  ی حاکم شد. رو  نمانیب یسکوت      

 خوب چه خبر؟ -      

 که تا ته دلم را سوزاند.  دی کش یآه      

... میاست که بهتره درموردشون حرف نزن ده یچیپ ی خبرها ادهیز نجایکه ا یزی تنها چ-      
 ؟ی افتاده ناراحت که نشد  یکنن... مامان گفت که چه اتفاق یواقعا حال آدم رو بد م

 خانم بود در هرحال.   ک یاو   یباشد ول یآمد که خبرگزار  یخانم نم حانهیبه ر      

 اگه بگم نشدم دروغ گفتم. -      

اه فرار ازشون فکر  تنها ر یدارم ول ادی جا مسائل ناراحت کننده ز نی بهش فکر نکن منم ا-      
 نکردن بهشونه.

 بگم.  ی دونم چ ینم-      

 کنه.  یرو حل م زی همه چ نیهم  ،یدر موردش نگ یز یو چ  یبهش فکر نکن هیفقط کاف-       

 تر بودند.   نیری از عسل هم ش شیآمد. حرف ها  یم نی ر یچه قدر شهد کالمش به کامم ش      

 ؟ ی گردیبر م یک   یخبر رفت یب یلیان! خ یتو باعث دل گرم ی حرف ها-      

 ؟ یخون یاخبار بد فروکش کنه... درسات رو که م نیکه ا  یوقت-       
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 سوال بپرسم؟  هیهووم... -      

 . ینداره بپرس یاگه بتونم جواب بدم اشکال-      

حالت   دیبد اون جا بگو شا  ی کم از خبرها هیخوب تو هم   ی باخبر نجا یبد ا ی تو از خبرها-      
 بهترشه. 

 گفت:  یسی به انگل      

 وحشتناکه! -       

 ادامه داد:  یبه فارس      

 ... یشناس ی سلنا رو که م-       

 کالفه گفتم:       

 آره... همون دختر بلوند خوشگل.-       

 و گفت:  د یآرام خند       

 یکرده... ب ر ی شرکت بزرگ درگ  هیسلنا ما رو با   کی اشتباه کوچ ک یالبته اون سلناست... -      
 خوام در موردشون صحبت کنم.  یواقعا نم الیخ

 .شهی حرص نخور جوش هم نزن پوستت چروک م یخوب حرف نزن ول ی لیخ-      

 بگم.  د ی با  ینم چدو ینم گهیشلوغ بود... .د یل یسرم خ دی... ببخشی زنگ زده بود-      

 .دی پر یم  دیکه نبا  دیپر  یزی چ کی از دهنم        

 خورم! یبگو چشم عشقم حرص نم-      

 . دمیبلندش را شن ی خنده  ی صدا
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 نخند...  -      

 ؟عشقم؟ یگفت یچشم... چ-       

 نخند. گمی م-      

 خنده اش بلندتر شد.  ی صدا      

 چشم عشقم. -       

 باربد! -      

  یلحن پر از احساس و کالم کی .  دندی که دوست داشتند را شن یزیهمان چ م یگوش ها       
 !نیدلنش

 جاِن باربد.-      

چه بود؟ جاِن   گرید نیزد. ا ی نم یگرد شدند و سکوت کردم. او هم حرف  میچشم ها       
بودند. غرق تمام حس   ی. شمرده و طوالندمیشن یرا م  شینفس ها ی صدا  یباربد؟! به راحت

  شانیکردم باربد صدا یشدم و ضربان قلبم آن قدر تند شده بودند که حس م ایخوب دن ی ها
 شنود. یرا م

 کشه. یطول نم ادیگردم... ز یخداحافظ همسفر... مواظب خودت باش... برم-      

 ن« ی رحسی»ام    

 نبودند.  می عقل سل ک ی ی حرف ها ش،یکه چه گفت فقط مطمئن بود که حرف ها  دینفهم

  یم باتریز شی چشم ها  دند،یشن ی م گرید  یجور شیکرد گوش ها  یبا او صحبت م یوقت      
 کرد.  یاستشمام م گرید ی بوها را به گونه ا یحت دند،ید
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  یحالش را نم لیدل نکیا بود و زاریبود از ندانستن هم ب  زاریب دشی جد  ی از حال و هوا      
  یادب یخواست ب یدانست. سرش را تکان داد تا افکار مزاحم از ذهنش خارج شوند. فقط م

 اوضاع فرق کرد. یاش را جبران کند ول 

بار نوشت و با   نیهزارم ی برا  دیسف ی برگه ی اتودش را انداخت و نقشه را کنار زد. رو      
 خودش مرور کرد:

 من گناه است. ی عاشق شدن برا -      

اش   یکس در زندگ  چی به خواسته اش شده بود. ه  لیتبد یخودش نبود ول ی خواسته  نی ا      
 ! یاش کوتاه باشد چه طوالن یکرد حاال چه زندگ  یانتخاب نم ی ابد ییتنها

 توانست.  یهم م دیشا  د ستیبا  دشی توانست مقابل احساس جد ینم ن یتلق      

آمد   ینم ادشی را خاموش کرد.  ون یز یمورد عالقه اش تلو  می فوتبال ت یبدون توجه به باز      
  گرید ی زهایچ ریرا روشن کرده است او هرگز هنگام کار ذهنش را درگ  ونی زی تلو یک  قایکه دق

 کرد.  یوقت بود که فوتبال تماشا نم یلیخ  نیکرد همچن ینم

کوباند. تلفنش را   یچوب زیم ی را رو وانی. لدی را سر کش یسفال  وانیسرد درون ل اتی محتو      
شود.   یشهرش آفتاب ی که هوا یتا زمان دی خواست شا یم یخواب طوالن کی خاموش کرد، 

 را رها کرد.  شیگذاشت و پلک ها  زی م ی سرش را رو

بود که مثل شب   دواری ام نیرحسیزد و ام یباران بدون رحم به نوک برج ساعت ضربه م      
 ساعت بلند زل بزند.  ی قبل مجبور نشود تا صبح به عقربه ها ی ها

 »آوا«       

 :  می قطع کرد و نگذاشت در جوابش بگو می ایاز آن که به خودم ب شیپ      

 منم دوِسْت داَرْم. -      



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  ی توهم باعث شد که برا نیهم یول  ردی ام باعث شد خنده ام بگ یتوهم دخترانه و فانتز      
 لبخند بزنم.  یزمان کوتاه

باعث   یزیمخ و اخمو نبود. اصال چه چ ی آن پسر رو  گریفرق کرده بود باربد د زی همه چ      
 گونه فکر کنم. نی شده بود که ا

 کردم که دوستم دارد و دوستش دارم؟!   یچرا حس م      

  یگفتند بود؟ باربد چه فکر م یکه همه م یاصال دوست داشتن من همان دوست داشتن      
 کرد؟ 

 من به آتش زده بود؟  ی چرا او برا  قایمن هنوز قانع نشده بودم که دق      

که  نی ا یاصل لیکردم دل یرا بدهد. حاال که دقت م می بود که جواب سوال ها  یکاش کس      
در قلب و ذهنم داشتم. او همه   نی رحسیباربد... ام  کی بود که من  نیرا رد کرده بودم ا ریام
 من چه داشتم؟!  یکه عاشقش شوم ول  ن یا  ی داشت برا زیچ

عالوه بر قامتم اعتماد به نفسم را هم سوزانده بود و من منتظر   یلعنت ی آن آتش سوز      
 شوم.  یه به من قول داده بود که دوباره خودم مک  ینجاتم بودم. کس ی فرشته 

  ی ها یسر و کله زدن با هنگ کردن ها و مسخره باز  یام را خاموش کردم. حوصله  یگوش      
 یاخالق مچهی نابود کردن همان ن ی بود برا  یعنصر مخرب ییرا نداشتم. خودش به تنها دشی جد

 بودم.  دهیکه باربد را ند  ش یاز دو هفته پ قایاش را که فروخته بودم دق  هیکه داشتم بق

 !ی ... کنکور... وایاو... من... لندن... آتش سوز      

  یآرام بخش ی قرص ها  دی اعصاب! با ی همه فکر مزخرف و رو نیکرد از ا یخدا! سرم درد م       
 و تمام. دمی ماس یکردم و گرنه م یکرده بود را دوباره شروع م زی تجو یکه عمو عل

  کی بود که مطمئن بودم تا خود فرداشب   دهیدخواب شده بودم  خواب از سرم چنان پر ب       
 بود که افکارم چرند و پرند شده بودند. یبدخواب   نیکشم. از هم یهم نم ازهیخم
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شده بودم! نه   شمیکرم ابر  هی. شبچاندمیتخت زدم و پتو را دور خودم پ  ی چند غلت رو      
به بدنم دادم. المپ اتاق را زدم، از   یبلند شدم و کش و قوس می نداشت. از جا دهی گونه فا  نیا

 خورد.  یزی روم می را برگرداندم که چشمم به تقو می هجوم نور رو 

 ام؟!   یس      

امروز تولدم   یعنیآمد.  یام بود و فردا تولدم! قانونا االن فردا به حساب م یامروز س      
 مهر است.  کیاست؟! امروز تولدم است و فردا... 

 !یبت یچه مص ی وا      

  ،یلخت یمجلس   ی کوتاه و بلند، لباس ها ی آن همه مانتو انیدر کمدم را باز کردم، از م      
  دی به خر  دیبپوشم. با یهم چشمم را نگرفت که در مهمان یکی  یباحجاب و بعضا خاک برسر

 افتاده. افه یاز ق یمیقد  ی لباس ها نیبا ا  دمیگرخ یرفتم وگرنه م یم

 ! آجر پاره فرق سرت!« ؟یکن یم یزی ات برنامه ر یلیتخ یمهمون ی برا  ی»نصف شب      

 ! اتفاقا کامال رئال ملودرامه.« یل ی تخ ی»مهمون      

 »اعتماد به نفست رو قربون.«       

بپوشم. اگر ساعت سه صبح نبود محال  ام را باز کردم بازهم کوفت نداشتم که  یجا کفش      
 لباس تحمل کنم. یرا ب گر ید ی ا هیبود که ثان

  نی شده بودم. ا  وودیهال موریپا گر  کی خودم  ی ستاره را برداشتم، حاال برا م یلوازم گر  فیک       
  ی ربنایزدم. ز نهیبه آ یثیخواست. لبخند خب یم یخاک بر سر یخفن و کم می گر کی بار دلم 

که  نیبردم. ا می و گر  شی. دست به آرادیطول کش  میساعت و ن  کیحدود  شمی و آرا می گر
  ادیاش را ز یکردم و خاک بر سر ظ یتا توانستم رژم را غل یساختم بماند ول راچگونه خودم 
زدم.  شمی هم سو با آرا یپیخودم فرستادم. ت ی برا ی را غنچه کردم و بوسه ا میکردم. لب ها

آورده بود و کفش    هیاز ترک  میکه پارسال مامان برا  یپاره و چسبان یخیگشادقرمز، شلوار  ز یشوم
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که  یسی . کاله گمیچشم ها  شیقرمز داشتند درست مثل آرا  ی رگه ها هک   یاسپرت مشک ی ها
 ساختم!  یسرم گذاشتم. به به چ ی بسته شده بود را رو یاش خرگوش یمشک ی موها

که حذف کرده بودم   ییعکس ها  ی و چهار عکس منها یو س را برداشتم و صد نمیدورب      
  یم گریو دو عکس د یصد و س ی قشنگ شده بود و به همه  یلیاز عکس ها خ یکیگرفتم. 

 . دیارز

بودم که با شمع   یجدهیبه عدد ه  رهیدر آن عکس دستم را به تاج تختم گرفته بودم و خ      
تخت گذاشت بودم. المپ خاموش بود و   ی را هم رو می گل مانند درست شده بود. پا ی ها
 کرده بود. می بایز یحساب  دیتاب یکه از شمع ها به صورتم م ینور

 !« گری بگم اعتماد به نفست رو قربون ج دی »مجددا با      

 بالفاصله عکس را در صفحه ام گذاشتم و کپشن زدم:       

 .یش   یات بدخواب م ی سالگ  جدهیشب ه ن ی که اول یوقت-       

 شد.  ری پستم سراز ر یها و قربان صدقه ها به ز  کی کامنت ها و تبر لیپست را نگذاشته س      

 زد: رکتیدا  میبرا   ریام      

 تولدت مبارک عشق اول من! -      

 نوشتم:  ش یکردم و برا اخم

 ممنون.-      

و پنج   یام به س یگوش ی ها یبا هنگ باز ی ا هیدو ثان ری ام آمد. مس یگوش ی برا یامیپ      
 کرد. همسفر بود. دای پ شیافزا  هیثان

 را باز کردم: امشیپ      

 فقط پاکش کن!-       
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  یزد. به او چه ربط یم یگفت... چه زر یچه م قایچند بار خواندمش تا متوجه شدم دق      
اش شده بود او که مثل من چند هزار   ی ! حتما حسودیو ناز یداشت؟ عکس به آن قشنگ

 ادم ی کردم. قبال چک کرده بودم؟!  ی چک م دی هم داشت... نه محال بود. با  دی فالوئر نداشت. شا
 نبود. 

 آمد:   گر ید  امیپ کی       

 گفتم پاکش کن. -       

 تند نوشتم:        

 ه؟ یخوام مگه مشکلش چ ینم-      

ش واجب نبود درست... به درس خواندنم انداخته بود  گفت. احترام  یداشت زور م یلیخ      
عکس   دی حق نداشت بگو یدرست... ول نمیهو” را بب ن یم یخواهد باعث شود ”ل یدرست... م

 قشنگ نگذارم. 

  ی به عکس ها  دینداده بود که نبا  ادیگذاشتم. عمو به او  امم ی ته پ نیخشمگ یاموج کی       
 باشد؟ کار و بار داشته  گرانی د یصفحه مجاز

 . کنمیبه روش خودم پاکش م ای یکنی پاکش م ای-       

شده است و آماده   یعصبان یگاو وحش  کی  هیکامال مشخص بود شب یاموج چی بدون ه      
  ییخط جهت دار و چاقو گوش راستم را به گوش چپم وصل کند و البته جا به جا کی است با 

 چاقو را هم حساب کند. 

 چه بود؟! همان بردار و چاقو؟!  گریزل زدم. روش خودش د یگوش ی به صفحه       

   ه؟یروش خودت چ-      

 بالفاصله جواب داد:       
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 پاک کردم. ن یشاه جیکه باهاش عکس هات رو از پ  یهمون روش-      

 خدا. ی کرد بنده  یم پ یتا عینسبت به سن و سالش سر       

عشق من! اصال ”عشق من” هم نه ”همسفر رو مخ من”   یکنی. غلط مدندی باال پر می ابروها      
 . یعشقم را ندار اقتیبهتر بود. ل

گرنه االن  و   دی ذره اش پوک  هی  ش ی»سوبله بگم اعتماد به نفست رو قربون! خوبه تو آت      
 به نامته!«  ایکتور یآبشار و ی کرد یحس م

 .دمیبهت مهلت م گهید قهیفقط سه دق-       

 

 ن« یرحسی»ام

را فشرد   شی بار پلک ها  ن یسرش گذاشت. چند  ریو کوسن را ز دیرا برداشت، دراز کش کوسن
او   ی برا یبود ول  اهایرؤ ی انسان ها مقدمه  شتریب ی بود. خواب برا ایاو فقط رؤ  ی خواب برا یول

 !یقیحق ییا یوجود داشت و نه رؤ  ینه خواب

اش نشست. دست   نهیس ی قفسه ی رو ینامرئ یفشرده شد. سنگ ش یگلو ری درست ز یزیچ
  ی مخمل رو گرشیچنگ زد. با دست د راهنشیاش گذاشت و به پ نهیجناق س ی راستش را رو

  ورشی بلند شد. پول شی و از جا فشرد  نیرا به زم شی. پاهادی مبل را گرفت و خودش را باال کش
  ی . قطرات سرد آب رودیرا سر کش ی از درون خشاب در آورد و پارچ سفال یرا از تنش کند، قرص 

که آن سنگ    نی کرد تا ا یرا ط منی آشپزخانه تا نش ی فاصله  ی ا قهیبدنش غل خوردند. ده دق
تر بودند. وزنش را   شانیپر  شهیاش از هم یمشک ی اش افتاد. موها نهیجناق س ی از رو ینامرئ

  دنی به بار دی. تا خود صبح با دیکش قیعم یمبل رها کرد، سرش را به عقب هل داد و نفس ی رو
 کرد. یباران نگاه م

به   یو فکر ندیرا بب نیستیشرکت کر   دی جد ی خواست طرح ها ی همراهش را برداشت، م تلفن
 کاره اش بکند.  مهین ی حال نقشه
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بار   نی کرد. ا ریرا اس شیچشم ها  یمشک  ی ریشود تصو   نیستیکر ی که وارد صفحه نی از ا شیپ
 .دی کش یشعله م  دی خورش ده، یباران د  یجنگل شیرو ی او به جا ی در چشم ها

کرد چشم از آن   یم یاش مرتب شود. هر چه سع  ختهیرا تکان داد تا ذهن به هم ر  سرش
بود    یخورد. امشب تولد کس یتوانست. حالش از خودش به هم م ینم ردیفروزان بگ  دیخورش

در واقع از خودش فرار کرده بود. در   یبود ول  ختهیاز او گر یکه به او قول ”بودن” داده بود ول
 ی کرد همه  یاگر خود را رها م یرا خوب آموخته بود ول یری پذ تیمسؤل یزندگ  ی سه دهه

 گذاشت.   یپا م ریرا ز  تیانسان نیقوان

روانش   ی . سوزش زخم هادیکش  یشرور به قامتش پنجه م ی خواند، گربه ا یکه م یکامنت هر
 سنگ!  کی انسان است نه  کی توانست تحمل کند. مرد بود... هر مرد  یرا نم

را درمان   شیآوا تک تک زخم ها  ی او نوشت. لجاجت ها ی را برا مارشیقلب ب ی خواسته  فقط
 او...  شانیل پر حا نی کردند. امان از ا  یم

خواست دوباره   یکند و نه م ی را عمل دشی توانست تهد یاش را انداخت، نه م یگوش
 . وفتدی روشن ب ی چشمش به آن شعله

اش   یاعالن گوش ی نشده بودند که صدا ک یکامال تار ش ی را بست هنوز پلک ها شیها  چشم
اش   ی کنجکاو یرا برگرداند ول شی زد. رو ی صفحه چشمک م  ی همسفر رو ی بلند شد. کلمه 

 بود. شیمسکن برا  نی تر ی شد. کالم او قو یتر م ظیآوا لبخندش غل ی مهلت نداد. با هر جمله 

 رحم است.  یخالفکار بزرگ و ب کیکه  ن یبه ا  دی شیاند یننوشت، م یزی چ گرید

را باز   شیاش چشم ها یآالرم گوش ی هم انداخت و زمان گذشت با صدا  ی را رو ش یها پلک
 کرد. اذان بود... 

نم دارش  ی با دست ها دیکه مسح سرش را کش  یبرخاست، وضو گرفت. وقت شیجا از
 .ستادیبه نماز ا ی را مرتب کرد. سجاده اش را برداشت و با گفتن ”اهلل اکبر” بلند شی موها

 که گفت به سجده رفت و سه بار گفت:  سالم
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 شکراهلل شکراهلل شکراهلل. -

قلب   هیکه بهت  ییخدا  ی قدر خودت رو برا نی که ”ا دیپرس  یبا تمسخر از او موقت که تام  هر
 بهت کرده؟ ”  ینکن چه لطف  کی سالم نداده کوچ

 که صحبت کند.  نیدارد به ا ازیدهد که او ن حیناخداباور توض کی  ی دانست که چگونه برا ینم

 به دعا برداشت. دست

 بکش...  .  دگانمیرا به د اریوصال  ی ... سرمه -

برابر است با چهار، چهار شب بود که   کی ی آرام آرام شهر را روشن کرد. سه به اضافه   دیخورش
 بود.  دهینخواب

شکلش   یضی بزرگ و ب ی به آشپزخانه  شیرا برداشت و تن زد. بدون بستن دکمه ها  راهنشیپ
  ییظرفشو شب گذشته را درون دستگاه  فیکث ی ساز را روشن کرد و ظرف ها ی وارد شد. چا

 گذاشت. 

 هستند.«  ی سیکشور انگلستان به زبان انگل شنی لوک  ی ها  الوگی: همه دسندهی»نو

 ؟ یی... کجای د ی اِ  یهِ -

بست   یرا م راهنش یپ ی که دکمه ها یدر حال نیرحسیبا سر و صدا وارد آشپزخانه شد، ام تام
 گفت: 

 تونم باشم؟  یکجا م-

. از  یآب ی با چشم ها لیاص ییموطال   کیدرشت و چهار شانه.  یقد بلند بود با قامت ی پسر تام
آمد.  ازدواج نکرده   یاش به حساب م یمیدوست صم  یپنج سال کوچک تر بود ول  نیرحسیام

 گذاشت.  ی: قرار منگفتیرحسیدفتر ام یمنش-با هلن  یبود ول

 کرد و گفت:  زی ر ن یرحسیام ی اش را رو یآب  ی ها چشم
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   ؟ی دی اره نخوابدوب-

 نداشتم. یشوق-

 را از دست او گرفت و گفت:  تابهیماه تام

 .ی جنگ زده ها شد هیشب  ری دوش بگ هیبرو -

  ی کرد و رفت تا خودش را برا یخانه را ط هیحاش یچوب  ی از خدا خواسته پله ها نیرحسیام
 آماده کند. یروز کار کی

اش   ینفت یکت آب  بیقرصش را درون ج یو راه راهش را سفت کرد، قوط ی سورمه ا کراوات
 گذاشت. 

لوله شده را برداشت و از اتاقش خارج شد. به سالن بزرگ و پله   ی سامسونت و نقشه ها فیک 
  کی بزرگ است بهتر بود  ی ادینفر ز کی   ی خانه برا نینگاه کرد، با خود فکر کرد که ا لیطو ی ها

 پدرش اجاره کند. ی خانه به  کی واحد کوچک تر نزد

سخت بود   شی برا  یلی آمد و تام خ یغذا بدش م ی همه خانه را برداشته بود، از بو مروین ی بو
 هود را فشار دهد. ی که دکمه

 شکل گذاشت و گفت:  یضی و ب یاپن چوب ی و نقشه ها را رو فیک 

 ؟ ی رو فشار بد یلعنت ی اون دکمه   ی اگه به خودت زحمت بد شهیم یچ-

 خودش جا کرد. ی برا  ی آب سرد وانیرا روشن کرد و ل هود

 بخور.  ی گالن گالن آب خوردن چا ی به جا-

 !... دست از ساپورت کردن من بردار... به خودت نگاه کن!ی مادرم شد هیشب یلیتام خ-

لخت و   ی موها  ی متر اضافه قد برا یبسته بود. فقط چند سانت شبندی پ بتشیبا آن ه تام
 : شود. گفتید ی رستوران ا-ADR ی از آشپزها یکی  هیتا شببود  یاش کاف ییطال 
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 !ی شد  ADRگوئِن  هیشب-

 آماده کرد و گفت:  نی رحسی ام ی را برا زیم

  نیقرار نذار ا یاون گوئن لوس هم شدم... هرگز با کس هیخانم درخشنده شدم، شب هیشب-
 هلنه!  ر یفالکت فقط تقص

با هلن   یجر و بحث حساب  کی به لندن برگشت  نی رحسیکه ام یشب ی فردا  ش،یهفته پ دو
  یکیباشد، اگر    ن یرحسی کرده بود. هلن هم به نامزدش تام سفارش کرده بود که حواسش به ام

 داد. یحرکت نکند تاوانش را هلن م لشیباب م ن یرحسیام یزندگ  ی از مهره ها

  نیارش باشه نه ابه ک  شتریحواسش ب هیخواد دوباره اون اتفاق تکرار بشه فقط کاف یاگه نم-
 که از نامزدش استفاده کنه.

  میامشب بر  ی ایتو رو قبول کنم... م تی مسؤل دی خوام با هلن باشم پس با یفعال که من م-
 بار؟ 

 آب پرتقالش را برداشت و گفت:  وانی ل نیرحسیام

 ده سال هر شب بهت گفتم نه! الزمه باز هم بگم. -

 .یخور  یالکلش رو م ی ب هیداره فوقش کم بخور... اون قدرهام برات ضرر ن یول ایب-

 آوا. ی شد به جمله   دهیذهنش کش اریاخت یب

 !یکن یکوفت کوفت م یدار-

 تیگشت به ذهن  یبود بر م دهی د یالکل یدنیهمان نوش ایرا کوفت  یرانی ا ی که آوا چا نیا
خوش حال بود. آوا   تیذهن نیاز ا نیرحسیاش داشت. ام یتیدو مل ی که از پسرعمو یترسناک

 شود. یالکل یپسر ی پاک تر از آن بود که بخواهد دلباخته

 کنم.  ینم سکیام ر  یزندگ  ی رو-
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تام شدند.   ن ی رفتند و سوار ماش  نگی. بعد از صرف صبحانه، به پارک دیآب پرتقال نوش ی ا جرعه
را پارک کردند. نقشه  نیآپارتمان، ماش نگ یبزرگتر و شلوغ تر اژ پارک  ینگیبعد در پارک  قهیده دق

ام  یس ی طبقه ی . دکمه نیرحسیدر دست ام  یسامسونت مشک  فیها در دست تام بودند و ک 
ام، پنت هوس،   یس ی در طبقه هیحرکت کرد و بعد چند ثان ی ا شهی. آسانسور شندرا فشرد

 متوقف شد. 

بلند   ی کردند. صدا  یکمر خم م یرمالی و مد سی رئ ی براورودشان همه   ی همان ابتدا از
کند  یم  یکرد که سع یدر ذهنش سلنا را تصور م نیرحسیام دند، ی شن  یرا م نیستیکر
کرده است. بد آورده بودند   یاو قالب ته ی و دادها غیرا آرام کند و هلن که از ترس ج نیستیکر
 بد!  یلیخ

دالر ضرر کرده بودند. وارد   اردیلی داد فقط در سه شب چند م یحق م نیست ی به کر  نیرحسیام
  یدر کنجش داشت و چهار در به آن سالن باز م  ی قهوه ا زی م کیکوچک شدند که  یسالن

 آمد. یسلنا، م  س،یاز اتاق معاون رئ دادیداد و ب ی شدند. صدا

بود و به   ستادهیدر دست ا  ی بود و با پرونده ا دهی طور که حدس زده بود رنگ  هلن پر همان
 شده بود.    رهی در اتاق سلنا خ

 به سمتش رفت و دست به دور کمر هلن انداخت گفت:   تام

 کنه.  یرو حل م زی... مرد فوق العاده مون همه چزمینگران نباش عز -

 بم و محکمش گفت:   ی اخم کرد و با صدا نیرحسیام

... وقتشه که د یپاتر خبر بد  ی ... .خانم بنسون به آقادیست یاف وا ... صتی وا ی جا شرکته آقا ن یا-
 جا باشه. نیا

 و گفت:   دیهلن را بوس  یشانیپ ن یرحسیام ی بدون توجه به حرف ها تام

 رو نخواست.   ی د  ی نظر جناب ا یجا هم محل کارم... کس  نیهلن مال منه ا -
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 خودش را از تام دور کرد و گفت:   هلن

 .  دیجلسه دار گهی ساعت د کی زود حل بشه  دیکنه... با یم دادیساعته که داره داد و ب کی -

 نشان داد و وارد اتاق شد.   میتفه ی سرش را به نشانه  نیرحسیام

او خط و   ی اش برا یمشک ی بود و با حرکت تند لب ها  دهیپوش یسر تا پا مشک نیستیکر
 . دیکش ینشان م

شبه نصف بشه...  هینکردم که  ری اس نجایام رو ا هی کجاست اون پسر کالهبردار؟ من سرما-
جا   نی ا گهید قه یفوق العاده ات و بگو اگه تا ده دق سی گوش کن سلنا زود زنگ بزن به اون رئ

 هاش حقوقت رو بده.  یبیبا پول تو ج دی نباشه با

  ینجوم ی ها متیبه ق ن یرحسیام ی که نقشه ها یهنگام  ش،یبود که سال پ یالعاده” لقب ”فوق
 فروخته شدند به او داده شد.  

 شنوند.   ی... کارمندها منییپا  اریآروم باش... صدات رو هم ب-

 را گفت. نی ا سلنا

 به سمتشان قدم برداشت و گفت:   نیرحسیام

رو   یگذار  هیون رسم سرما به خانم جکس  یدوست دارم بدونم که ک  یل ینه لطفا بلندتر خ-
 آموزش داده.  

خواست   نی ستیمبل نشست. کر  ی رو نی رحسینگاه کردند. ام ن یرحسیبه ام  نیستیو کر  سلنا
 گفت:  نیرحسیکه ام دی بگو یزیچ

 خسته تون کرده. ستادنی... شک ندارم سر پا ا دی نیبهتره بش-

 . دیشده اش کش نی بور و کرات ی به موها  ینشست و دست نیرحسیمبل چرم کنار ام ی رو سلنا

 آم دو نشست و گفت:    ی رو به رو نیستیکر
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 .دمیبده گوش م  حیتوض-

 خرم.  یسهامت رو م گمیمختصر م یلیخ-

 ی را رو  شیداذ، پا  هیمبل تک یکرد و به پشت ی گرد شد، تک خنده ا  ن یستیکر  ی ها چشم
 انداخت و گفت:  شیپا

 ... متشیدو برابر ق-

 سامسونت ارزشمند وارد اتاق شد.  فیپاتر با همان ک  ی به در خورد و آقا ی ا تقه

 و تمومش کن.   ایب ،ی توب ی خوش اومد-

 گفت: جی گ سلنا

 ! ؟ی چ یعنی-

  ی در آورد و رو فیاز درون ک  ی گذاشت، برگه ا  نیستی کر  ی سامسونت را رو به رو فیک  یتوب
 کاغذ گذاشت و گفت:   ی هم رو یسیگذاشت. خودنو  فیک 

فردا،  لطفا امضاش   ی برا ییسهامتون به صورت نقد و چک ها ی اصل متیبرابر ق می و ن کی -
 .دیکن

 ! د؟یکن یم  رونم ی ب دی! داردم؟ی درست فهم-

 فقط امضاش کن و برو. -

چنگ زد، در   فیک  ی را برداشت و برگه را امضا کرد. به دسته سی کرد و خودنو یعصب ی ا خنده
 شد تام گفت:  یکه از اتاق خارج م یحال

 مال منه. یرو برگردون فیک -

 و رفت.  دی در را به هم کوب نیستیکر
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 گفت:  سلنا

 واقعا تموم شد؟ پس شرکت مال باربده؟ -

 داد و گفت: رون ینفسش را ب نیرحسیام

 تموم شد.-

 *** 

 »آوا« 

گذاشتم و کمرم را صاف کردم، ستون فقراتم شکسته بود حتما!   نیزم ی را رو دیخر  ی ها نلو ینا
هم   دی دانم شا  ینم ایو تف کرده  ده ی جو پوسیپالت کی کردم که بصل النخاعم را  یاحساس م

 چند اسب بخار لهم کرده بودند. 

 !« یخرخوان - #اثرات»

  یم ییجا ،یاستراحتگاه ،یشاپ یکاف  کی به   دیهر سه ساعت با  شیشده بودم سال پ ری پ گرید
. مصرف  دیکش ینم گری ساعت د  کیامسال کار و بارم سخت تر شده بود و موتورم   یرفتم ول

 سوختم هم باال رفته بود.

شد آن هم به لطف کتاب ها   یقبل تولدم کوفتم م دیخر  شهیبودم. هم دهی تحربر هم نخر لوازم
سفارش   یگوشه کنار  کی ن کرده بودم و گرنه از که مجبور بودم بخرم. فراموششا یی و دفترها

 دادم.  یم

 ی شکل کنار پاساژ نشستم و کفش ها ی ا رهیدا یصندل ی نداشتم. رو گری راه رفتن هم د  ی نا
 ورزش دادم.  می به انگشت ها یپاشنه بلندم را در آوردم و کم

 فرهنگ!«  ی بابا »گور

 ادب.«  ی»ب
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  می از جا یکردم ول یتم و آن پاساژ را ترک مرف  یدنبالش م دی ام که در رفت من هم با یخستگ
  ینم یدهن لق امتیخسته ام روز ق ی ها را برداشتم، اگر پاها و دست ها  لونیبلند شدم و نا 
 رفتم بهشت.  ی م میکردند مستق

 !« »هرهر

شدم. اصال  ی فروش ری بودن خوش و بش کردم و وارد لوازم تحر یاحساس کالس اول  با
رنگ و وارنگ نگاه   ی را نداشتم به قفسه ها لهیآن همه وس  انیانتخاب کردن از م ی حوصله 

جا   نیالزم دارم. مغازه هم خلوت بود، هر سال از هم یزی چه چ قایدق دی کش یکردم مخم نم
و با کالس هم    کینشستند. ش یبه دلم م  لشی وسا ی المصب ول ودکردم، سرگردنه ب یم د یخر

دادم... خوب    یاش را م یدادم پول باکالس یرا م لشیوسا   تیفیک که پول  ن یاز ا شتریبود، ب
  زیافتاد. همه چ ی کرد وگرنه چرخ اقتصاد ملت از کار م  یم دیجور جاها خر   نیاز ا  دینفر با  کی

پر از انواع کتاب   شی از بخش ها یکی  یآمد حت یها م یکه به کار اداره جات یز یداشت، هرچ
 بود.

 !« یکشور هم هست ی که به فکر چرخ اقتصاد »ممنون

  یب نک یاز خودم بزرگ تر با از آن ع یپنج شش سال دی جوان شا  ی. پسردمی از جا پر ییصدا  با
بودنشان   متیکه گران ق  یورزش ی کفش ها  ،ی سورمه ا  نی، شلوار جcat یقاب ها و کوله پشت 

اش   یمانده بودم کوله پشتبودند! فقط  Nikeبرند   Air maxکردند. مدل   یرا در چشم آدم م
 است؟  catچرا 

  ی اش رو قه یبود. سل  دهی پوش ی نفت یآب ی هود کیو   یاریسبز خ قهیبود با  دی سف راهنشیپ
و   نیشاه  نیب ی زیهم بد نبود، چ کلشیکرد. قد بلند بود و ه یبکهام را در گور م دی وید

از  یباربد، کم ی بودند مثل موها شانیپر ی ها ییهم از آن خرما  شی نورافکن بود. موها
 باربد بهتر بودند. ی موها

 داد.    یها را خاک م نگی اش مدل افهیو ق پی تا خوشگل با آن ت  شتری بود ب خوشپول

 ! مگه نه؟« ه یخوب زیچ »خجالت
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 جا مانع کسب است!  یتوقف ب-

 سالم.-

 وسط؟  ن یبود ا یتو گوشم! سالم چ خودکار

 سالم.-

 سالم نه...  یعنی-

را باز کرد و دو کتاب در  پشیگذاشت، ز  نی تریو ی را بر گرداند، کوله اش رو در آورد و رو شیرو
 آورد. 

 سالم آره! هوم؟... -

 را صدا زد:  یکس

 ... لیسه-

در آمد،    نی تریو  ری درست همسن و سال خودش از ز یکیزد.  ینیتری و ز یاس به م ضربه
  ش یزهای م زی چ هیبچه پولدار بود. بق نیا  افهیفر بودند و صورتش جذاب تر از ق  شی موها

 بودند.   یمعمول

 خرپول دست داد و گفت:  با

 پس کله ات؟  یندازیصدات رو م ینجوریجا مال مامانته ا نیمگه ا -

 بفروش پولش رو الزم دارم. ری کتاب ها رو بگ ن ی: فعال اگفت

 خنده.  ر یزدم ز اریاخت یب

 را گرداند و گفت:  شیها  چشم

 بچه؟  یدار ی تو مشکل-
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 ام را جمع کردم و حق به جانب گفتم:  خنده

 !؟یخودت تنها مشکل دار ی نکنه فکر کرد هیچ-

 کرد. ک ی پارسالم نزد دیع ی را به کفش ها شی مکس ها ریبه سمتم برگشت و ا  کامل

 را گرفت و گفت:  شی بود بازو لیپسر که اسمش سه آن

 سهراب...  الیخ یب-

 زدم و گفتم: نهی را به س میها  دست

 دهِم...   کی امضا کرده باشه دسته دومش  یوفسکی رو خود داستا ی که تو آورد یاگه ابله-

 به کفشش ضربه زدم و ادامه دادم: می پا با

عالمه   کی  نکتیقاب ع متیکه ق ی داشتت باش یمشکل  هی دی ... تو باشهیمکس ها نم ر یا ن یا-
 هست نه من!  ت یزیچ  هیات کَته... تو  یپشت تومنه بعد کوله 

  یب ی ها یسخنران ی شناختم همه اش از صدقه سر یو ابلهش را م  یوفسکی که من از کجا  نیا
 بود و بس!    دایش  انیپا

 زد و گفت:  ی پوزخند

 عالمه تومن!... بچه. هی-

 گفتم:  لینازک کردم و رو به همان سه شی برا  یچشم پشت

 یم هیبق ی... هرچ گهید ی و چرت و پرت ها ری غلط گ  دونمی... چماریتا قلم دفتر ب شی پنج ش-
 .یاریسبز خ ایباشند   یسوسن ایخرن فقط لطفا  

 را ول کرد و گفت: قشیرف ی بازو

 ...  یاریسبز خ  یول هیدونم چه رنگ یرو م یسوسن-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 و گفتم:  دمیکش لیرا گرفتم و به سمت سه قشیرف ی قهی

 .یرنگ ن یا-

 اش را مرتب کرد و گفت:  قهی د،یرا کنار کش خودش

 .یکنیم  کاری چ یبفهم دار-

 گفتم:  یم د یخسته بود وگرنه با زبانم

 ! یمل د یبکهام تول  دیو یشدم... د یتو م هیتازه داشتم شب-

 سهراب زد. ی به شانه ی ضربه ا لیسه

 بوسه من رو معاف کن.  یدست خودت رو م -

... یری از مامانم بگ ی ایا قائن چه قدر راهه؟! لباس هات رو بت یدون یبرم، م دی کالس دارم با-
 ... من رفتم. یاریگندها باال نم  نیبگو امروز رو حساب نکنه... دوباره هم از ا  یصانع ی به آقا

 بود.  یکفیخودش کالشن ی مسلسل! برا بابا

 صاحاب.«   ی کمرم را شکست ا »ربطش

  ستیپ یبلند رفت، مشخص بود که اعصابش حساب ی که اسمش سهراب بود با قدم ها  یپسر
 شده است.  یاسک

... بچه  رهیگ   یهفته است همه رو گاز م کی به کامش نشده   ایجناب دن  نیا د یشما ببخش-
  گهید یکی بذار   ستمیهستم، بلد ن یعنی... ستمیمن فروشنده ن ی! شرمنده ها ولگهی است د

 .ادیب

برق   ریت قیاش خوشم آمد از رف یاز شوخ طبع  یزد ول ی م شی ش یلیخ شی حرف ها که  نیا با
 قورت داده اش بهتر بود.
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 باشه. -

 نوشت.  یم  ییزها ی بود و داشت چ دی دست سف کی  شی رفت که موها ی سمت مرد مسن به

  نی ... محو گشته در فراقتان... جا گذاشته اتانی وفا  ی... کارمند بتانی فدا ر،یحق ی بنده  ن یا-
 ... زتانی... پشت مزتانیعز

 خارج شد و گفت: نیتر یاز پشت و  اط یاحت با

 ... زمانیعز ی من و سامان... با ننه م یشب منتظرت-

 دنبالش رفت و گفت:  یچند قدم رمردیحالت دو از مغازه خارج شد، پ با

 !یوجب  میخجالت بکش ن-

انصاف داشته باش   یشدم کم یبند انگشت هم حساب نم  کی ب بود من  وج میاگر او ن واال
 و گفت:   شی برادر! برگشت سرجا

 جانم بابا جان؟ -

 باز شد و گفتم: شمیپدرجان ن ک یجنبه بودم که با  یقدر ب آن

 خوام. یم ری لوازم تحر-

 اش به پشت سرش نگاه کرد. یشکالت ی مسن با آن چشم ها مرد

 . رهی فروشم لوازم تحر یکه من م یز یواال دخترم تنها چ-

 *** 

به   کی را هر  می ! کفش هانیشارژ هم نداشتم چه برسد به بنز گریرسما تلف شده بودم. د گرید
و   ی ا روزهیفرش دستبافت ف ی لنگش هم رو ک یخورد و  نهییشان به آ یکی پرتاب کردم  یسمت
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خدا از هر تخت    نیپارکت ها ول کردم. زم ی افتاد. همان جا دم در خودم را روجان مامان  زیعز
 انداختم.~  یجا کفش ی آورد. شالم را از سرم کندم و رو یرا از تن در م ی بهتر خستگ یخواب

 !« باستینظمت ز  »نظمت،

 ! یخسته نباش-

رو به   یطوس ی دختر قد بلند با چشم ها کی غلت زدم.  نیزم ی . رودندیپر  رونیب م یها  چشم
 و بغلش کردم.  دمیکش ی خفه ا غیج دم، ی پر  می بود. با ذوق از جا  ستادهیا  میرو

 ؟ یر ی از من بگ دی خبر نبا  هی!... ییوفا یب یلی رها... خ یخفه نش-

 مثال باوفا!  قی اه... ولم کن... مثل زالو بهم نچسب رف-

 بردم.  شیسمت چشم ها شدم، دست آزادم را به زانشیدست آو کی  با

 !  ولی ا ییچه لنزها -

 .ینیتامی نکن... تولدت مبارک و-

 . یمراس-

 داد و گفت:   هلم

 رو مخت؟  ی ! کجاست اون دختر عمو؟یمراس-

 .َنمیِنْند-

 نتون؟ یر یخواهر کو سا ی رو که تو به فنا داد اتیادب-

 جا؟  نیا  ی اومد یپس تو چه جور  ستندین نمون یری اگه سا-

  یکم اعصابش خط خط هیالمصبا فقط  پهی در رو باز کرد، عجله داشت رفت... چه خوشتب ریام-
باال   تی فیک  نیکردم امروز با ا  یفکر نم یدرخشنده پسرعموته ول ری. دونستم ام یبود. م
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داده   افهیبود غش کنم. خدا بهش هم ق کی که گفت سالم اصال از صداش نزد ی! وقتنمشیبب
 ؟ ی دی خر ی چ نمیهم صدا... بب

چرم،   ی کوله هیمشت چرت و پرت و  هیبابا   یچیشدم ه یشعور بهش نداده وگرنه زنش م-
 و... اععه حال ندارم بگم. خودت نگاه کن. ،ی کفش اسپرت طوس

 خورد؛ گفت:  جا

 ات؟  یمگه اومده خواستگار-

 دکش کردم رفت. یول ست یها بابا، مهم ن-

 و گفت: د یرا به سمت خودش کش یلونیرا جمع و جور کرد، نا  خودش

 چند وقت؟ شمال خوش گذشت؟  ن یا ی تو ی کرد کاریخوب چ-

 یخوش گذران یرا پ یمدت طوالن نی کرد ا یدانست. فکر م یرا نم زیچ  چیدانست، ه ینم
د  مدت کم سوخته بودم، مرده بودم و عاشق شدم. فقط بارب  نیدانست که در ا یبوده ام. نم

 تابستانم گرم بود مثل آتش!  ی هیبود، بق  شیبا یبخش ز

 زور لبخند زدم و گفتم:  به

 بود. یهوم، جات زرد اسهال-

 چندش! -

 تعجب سرش را بلند کرد و گفت:  با

 ه؟ یچ گهید ن یا-

 ! ه؟یچ-

 را به دستم داد و گفت:  یپاکت
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  شبیکنه... د ی درست م موری گر هی رو   جتیپ ی کردم عکس ها یپرسم... فکر م یدارم از تو م-
 . یکه برگشت دمی فهم یتو خونه عکس انداخت دمید

 بود که ستاره سفارش داده بود. یمی گر  لیاز وسا  یکی! ی پاکت نگاه کردم، وا به

 .شهیسرم م  می از گر ییزهای چ هی دمی خودم خر  ی برا  ستی ن یزیچ-

 کرد و گفت:  زیرا ر  شیها  چشم

 م؟ ی تو خط گر ی زد  کهویشد    یحاال چ-

 جالبه خوشم اومد.  مدید-

 بدبخت!«  ی کوچولو ی »دروغگو

با هم   دمش،ی د یام بود، از فردا هر روز در مدرسه م  یمیگفتم؟ رها تنها دوست صم یم د یبا
 ! گری دانست د یم د ینفر با  کیحداقل   م ی رفت یبه مدرسه م

  ی ها ریدست بردم و مداد اتود پنح دهمم را در آوردم، درون خم ری لوازم تحر لونینا درون
صورتش عالمت سوال شد.   ی همه  هیصورتم فرو بردم. صورتش را جمع کرد، بعد از چند ثان

 گفت:  یآوا را نشانش دادم. با ناباور  یواقع  ریها را برگرداندم و تصو  ریخم

 سر صورتت اومده؟!   ییچه بال -

  ن،یشد و من سوختم و شدم ا یسوز  شی دت تهران بودم، شمال آتم  نیا ی ... من همه شی آت-
 پونزده شونزده روزه که مرخص شدم. یبودم ول هوشیمدت ب هی

 !یکن یو م ی کرد یم میگر  نی هم ی پس برا-

 رها...   نیبب شهیمدت م هیخوب آره... -

 زل زد و گفت:  م یبه چشم ها  د،ی حرفم پر انیم
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 ! یتو بهم دروغ گفت-

 فقط راستش رو نگفتم. -

 ها را به سمتم هل داد و ادامه داد:  لونیزد. نا ی پوزخند

 ؟ ی رو ازم پنهون کرد ی چ گهید-

 باش من خودمم تازه باهاش کنار اومدم. ی! منطقیچی به خدا ه-

 .دی را پوش شی بوت ها میبلند شد و ن شیجا از

 زم پنهون کرده؟ رو ا یمهم ی مسئله  نیباشم که همچ قیرف یتونم با کس  یچطور م-

 گفتم:  ی و شاک ستادمیا

 نه؟یماجرا هم  ی که همه ی تو مطمئن یمجبورت نکرده!... ول یکس-

 . یکالس بگ ی که اجازه بدم خودت به بچه ها نهی تونم در حقت بکنم ا یکه م یتنها لطف-

 یشدم. تا ک  رهیخ می رو به رو نه ییدادم. به آ هیتک وارینبود! به د یرا گفت و رفت. منطق نیا
هم من    دیدانستم. رها دوستم بود؟! نه نبود شا  ی کردم نم یرا تحمل م تی وضع  نیا د یبا

حاشا به   میبگو   دیبود که با  ینبود اگر واقع یمان واقع یهم دوست دی نبودم. شا یدوست خوب
 کردم. ی کف اتاقم را جمع م ی زباله ها دی رفاقت با نیارفاقت، با 

 جمع کردن زباله ها بود.  ی برا یر، داشتن دوستبدون شک  ی تر از قهوه  تلخ

ترک خالص را بچشد! مزه اش حال بهم زن   ی کس وادار نشود طعم تلخ تر از قهوه  چیه کاش
 و مزخرف است.  

  یام خوب است ول دهیکه حال دل رنج ن یکردم، تظاهر به ا یتظاهر به خوب بودن م داشتم
  یِ را هم سوزاند. آن ماسک زشت و دوست داشتن انمیاطراف  ی ماسک ها ینبود... آن آتش لعنت 

 !  تی میصم
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سوختن و ساختن خوش حال    ن یدر وجودم از ا یگوشه کنار  کیدانستند که در  یها نم آن
”مزون آتوسا”   ی سال گذشته  نگیآن مدل گریبودند چون من د دهیبودم. ظاهردوست ها پر کش

 پوشاند. ینم را نم گذشته ام درو ی بایز ی نبودم. حاال خودم بودم و چهره 

  ی برا یپروراند. زندگ  یرا در سرم م ریساحل دلپذ ی تنفس هوا ی که آرزو ی ماه ک یبودم   شده 
 ساحل بود!  ی کشنده  ی من همان هوا

 یباله زخم یماه   نیبامرام داشت، قالب انداخت تا ا  ی پسرعمو کی حکم   می که برا ی کس ر،یام
 شنا کند. یتوانست به خوب  یکه نم یماه  رد،یرا بگ

  انوسیته اق ی را درون گل و ال یزخم  ی ماه نیدوست بود، ا  کی از   شتریب  م یکه برا  یکس رها،
 تنها گذاشت. 

 یپولک درخشان یبودند، حاال که ماه ی ماه ی برق پولک ها ی فتهیهمه فالوئر و هوادار ش آن
 بودند که بروند.  ی نداشت آن ها هم منتظر اشاره ا

 دقل باز بفروشند.  ری گیشان را به ماه  یخواستند ماه  یابا هم مو ب مامان

توانم فکر کنم که برادرم است نگفت که حاضر است به   یگفت م یکه م ینیرحسیباربد، ام آن
خوب در کنکور!  ی کند. بدون شرط گذاشتن رتبه  یهمراه  ی خواهرش را تا کره جنوب گانیرا

 کار را بکند؟   نی ا ستیکه دوستش دارد هم حاضر ن یکس ی کنجکاو بودم که بدانم برا

 یماه نیا  هیچند ثان ی برا  یمرد ول یکرد، م  یهوا را تنفس م ژن یاکس  یماه  نیا اگر
 کند. یخواست زندگ  یمرگ م متی . به قدیرس ی م شیشد چون به آرزو  یخوشبخت م

که ستاره   نی تا ا دیطول کش قهیام را برداشتم. فقط دو دق  ی و گوش دمیسر کوله ام را کش گره 
 خواهم.  ینم موری گر گریبفهمد که د

بود   نشیقامت نازن فیسوخت، ح  یخانم م نیرا دانه دانه جمع کردم، دلم به حال نازن لمی وسا
لباس   ختم، ی اتاقم ر  ی من خم شود. همه را تو هیجمع کردن کفش ها و اسباب و اثاث ی که برا

که هوش   ییخواستم، از آن ها ی شربت خنک م  کیرا عوض کردم و به آشپزخانه رفتم.   میها
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  دنی مشتاق د نی بکشد. همچن ری شد مخ آدم بلرزد و ته کله ت یو باعث م  راندپ یاز سر آدم م
  یم ادداشتیپخت و کنار ظرفش   یم می خانم هر سال برا  نیکه نازن  ی کوچک تولد کیک 

 گذاشت: 

 تولدت مبارک دخترم. -

  ی بود برا ینداشت. هوا ابر ی چون خودش سواد درست حساب  دهیبا دست خط سع البته
شدم،   یرا باز کردم و مشغول وارس خچالیبود. المپ را روشن و در  کی آشپزخانه تار  نیهم

  کی نفره و  کی  یشکالت کی ک  کی از   یخبر چیه  یرا باز کردم ول گری زدم و در د ی لبخند
بزرگ قورت داده باشم. با   گ ی ر کی شد. انگار که  جمع م یدر گلو  یز ینبود. چ ادداشتی

که   یخودم جا کردم، به قطرات آب  ی برا یآب گرم وانی . لدمیکوب خچالیهر دو در به  تیعصبان
 . دیکش ری شدند نگاه کردم. سرم ت یم  یجار ی بزرگ و بلور  وانیدر ل تی با رضا

د خرد شد. انعکاس نور المپ در خرده  کف آشپزخانه کوباندم. خر ی ها  کی را به سرام وانیل
 کرد. یام م  یو روان شهیش ی ها

  ییکفش داشتم و اگر بال  یول نمیرا غرق خون بب میخواست پاها یگذشتم، دلم م شان یاز رو 
 دادم.  یبه پدر و مادر مهربانم جواب پس م  د یآوردم با  یسر خودم م

کننده مثل صاعقه به کله ام خورد. از آن فکر خوشم آمد. گرم بود! به اتاق بابا   وانهی فکر د  کی
نقطه نسبت به خانه ها واقع بود. از  نیکه در دورتر یانبار را برداشتم. همان انبار  دی رفتم و کل

خاک   ی بو وبود    کیانداختم و در را باز کردم. تار دی. کلدمی زود به آن جا رس ی لیبالکن اتاقم خ
کرد و نخ    ری گ ی ام به قفسه ا ی نخ راهنی ته اتاق قدم برداشتم. پ ی داد. به سمت قفسه یم

 شدم.   الشیخ یکش شد. ب

  یبارش باران را م ی . صدادیچیدر انبار پ یهولناک ی لحظه غرق نور شد و بعد صدا  کی خانه
که  یوقت بود. یم یانبار فکستن  نی در ا دی نشده بود نبا دهی من چ ی قفسه برا نی . اگر ادمیشن
... گفته بودند  دی ایجا ب  نیبه ا د یهرگز نگفتند که آوا نبا  دندی جا را چ نیا  زمیعز ی و بابا  دیسع
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  یعنی. بودنش دندی چ یجا م نیقفسه را در ا نیاصال ا د یاگر ذات کارشان مهربانانه بود نبا  یلو
 !ی آزاد

من    یکدر را برداشتم و سرش را باز کردم. کارم درست نبود... مگر کدام قسمت زندگ  ی شهیش
 باشد؟  یکی   نیدرست بود که ا

  یگذاشتم. من نم  میلب ها ی را رو  شه یبه شامه ام خورد. سر ش یتند و حال به هم زن ی بو
 نبود که کمکم کند. یشده بود، کس  لیتکم تم یظرف یخواستم ول

حالت تهوع آور و بعد سوختن تک   ی را خم کردم، اول آن مزه  شهیرا بستم و ش م یها  چشم
 .می گلو  ی ها اختهی تک 

از   شهیافتاد مثل خودم. ش یآتش م ی معده ام داشت تو  دمیرا سر کش  اتشیاز محتو  یمین
کدام   نمیرا باز کردم تا بب میچشم ها  یآن ”کوفت” شد. عصب س یشد و لباسم خ  دهی دستم کش

قفسه افتاد و   ی از باال ی ا شهیو به قفسه برخورد کردم. ش دی احمق است. برق از سرم پر 
سرخ شده بودند.  می گونه ها دی شکست. سمت راست صورتم سوخته بود! گر گرفته بودم، شا

چشم   ی دیبه هم گره خورده بودند و سف یاش حساب  یهشت ی شدم. ابروها رهیبه صورتش خ
 سیاش بودند. خ یشانیپ ی هم رو شی ... موهاشی شده بود. موها یبه سرخ لیتبد  شیها
 !سیخ

 کردند؟  ینم یدلبر می برا  شیچرا موها  پس

 چشمانش شوم؟  ی ره یخواست که خ یدلم نم چرا

 زده بود؟! باربد؟!  یلیبه من س او

به   یبیعج لی برداشتم چون م گری د ی شه یش کی برخاستم،   میرا به قفسه گرفتم و از جا  دستم
 شده ام.  ی کبود ی مطمئن بودم که پر از جا نی داشتم همچن یبطر ی زردرنگ تو عیما  دنینوش

 :  دی خشم غر با
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 ؟ ی ادامه بد اتیبه گندکار گهید ی جا هی  یریم یدار-

 بربده گفتم:   دهیو بر  دهیکش

 ... نداااره.ی... ربطــــچیبــه... تـــــو... ه-

کردم. از کنارش گذشتم و از انبار خارج شدم.   یم یمدت زمان کوتاه احساس سست  نیهم در
 . گرمم بود! دیبار  یم ی دی باران شد

 و سوختم.  دمی را باز کردم، نوش شهیانداختم، سر ش نیزم ی را از سرم کندم و رو شالم

را از   سی خوردند. کاله گ یدر باد تاب م سویکاله گ ی رفتم، موها یراه م اط یهدف در ح یب
 گذاشتم؟  یرا در سرم م نیا  دیآمد. چرا با   یبدم م یلعنت ن یسرم برداشتم، از ا 

 گفتم؟ من مو دارم؟  یم یزیچه چ  سیکاله گ نیا با

 ی ها فیآن صورت دلبر را نداشتم. کث گر یکه د ن یگذاشته بودند. آن هم به خاطر ا  میتنها همه
 پست! 

  لیتحص ی دخترعمو کی برسد؟  یز ی خواست به چه چ ی اش م یواه ی با وعده  یباربد عوض آن
 کرده؟ 

 خوردم و سوختم.   گرید ی ا جرعه

 خواستند دختر هفده ساله شان را از سر خودشان باز کنند؟  یم   زهایهمه چ یب آن

 و سوختن.  گرید ی ا جرعه

  یزد.  قطرات باران حساب یقلبم سر باز کرده بودند و خون از آن ها شره م  ی رو ی ها زخم
 خوردند.  یسر م  میسر بدون مو  ی کرده بودند و از رو سمیخ

 ی. در حالدیکوب  یکوتاهم م ی نشستم زانو زدم. باران به مژه ها سیزرد و خ ی چمن ها ی رو
 : می خواستم داد بزنم و بگو ینگاه کردم. م رهیزدم به آسمان ت یپلک م  یکه به سخت
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 خدا!  -

 نامفهوم از دهانم خارج شد.  ی فقط زمزمه ا یول

 گفتم:  آرام

 ! نی خدا من رو بب-

کردم و  ینازک و نمور احساس سرما م  ک ی. با آن توندمینوش گرید ی شدم. جرعه ا  ریبه ز  سر
 خوردند. یبه هم م  می دندان ها

خورد. شال گردن را دور گردنم   یبه پوستم م شی دست ها یدور گردنم حس کردم، زبر ینرم
 .دیام باال کش ینیب ی اش را تا رومرتب کرد، لبه 

 انداخت و زمزمه کرد:  می شانه ها ی سرکوب شده ام شکست، کتش را رو بغض

 . یستین  ریبا خودت که درگ -

 را گرفت و گفت: یبنوشم که بطر گر ید ی زدم، خواستم جرعه ا پسش

 !... بلند شو! گهیبسه د -

 کردم گفتم:  یبلند م یکه سرم را به سخت یدادم و در حال  هلش

روز هر   کیدوست دارم اونقدر بخورم،  بخورم، بخورم تا   ،یکن یکوفت م  ،یخور یخودت م-
 ... ولـــم کن! ییبرم دستشو قهیده دق

 را گرفت و گفت:  م یکت بازو  ی رو از

 .ستیآوا... لطفا... تو حالت خوب ن-

 اش ضربه زدم و گفتم:  نهیبه س می کف دست ها با
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بلند و بلوند... خوشگله... پول داره...  ی که مو داره... موها یهمون اون دختره... شیبرو پ-
 صورتش سالمه... 

 .یخور  یفقط بلند شو سرما م  رمی باشه م-

 چنگ زدم و گفتم:  راهنشی به پ ملتمس

حل کردم... اصال   ک یز یسوال ف ی گون کی  روزیهمون دختره برات... د شمینه... نه... من م-
 ... می بر ای... بایب

 ؟ کجا-

 .دمیاش را گرفتم و دنبال خودم کش قهی. دیچرخ یدور سرم م ایبلند شدم، دن میجا از

 کنما...   یم کاریدارم چ فهمم یهــا... من م-

 شک دارم.-

 . مید یانگور رس ی بوته  به

 ! نی ... آفرنیجا بش نی... همای... بایب-

 باال رفتم و گفتم:  یکم دیدرخت ب از

خواما در   ی ... حاال منم میخواست یم ادتهیخوووب... حاال من افتم تو هم منو ببوس... -
 .رمینم

دانستم دوست دارد من را ببوسد. تنه درخت را رها    یمن که م  یگرد شدند ول  شیها  چشم
 .  ختندیر یم مانی هردو  ی شاخه ها رو  ی . قطرات آب از رونیکردم و خوردم زم

 بود. ام شده  رهیساکت خ باربد

 ؟ یمنو ببوس ی خوا ی... مگه اونقدر زشتم که نمگهی د ایب-
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اش را   قهیشدم و با دو دستم   ر یخ میلب گفت و خواست بلند شود که ن ر یز ی ا وانه” ی’د
 را بستم.  میو چشم ها   دمیچسب

 کف دستش هلم داد و گفت:   با

 .زارمیمست ب  ی از آدم ها-

 نشستم و گفتم:   نهیخشک ولو شدم، خودم را جمع کردم و دست به س ی چمن ها ی رو

ملکه   یهست  یخر ک  یکن یباربر خرکش رو! فکر م ی ها  هیخووب حاال که خواست بدونه نظر-
 اَنگَِلستان. 

دستش را از   یرفت. پا شدم و دستش را گرفتم. باپرخاشگر یبلند شد، داشت م شیجا از
 و گفت:  دی دستم کش

بتونم تولدت رو   دی شا  ی ... هر وقت به خودت اومدکی  ی .. هرچند حرف هانکن. نی توه-
 بگم.  کی تبر

  ری نبودم، د با یخواست! ز یسالم نشده بود؟ او من را نم جده یگفت؟ مگر االن ه یاالن نم چرا
 خوردم!  یخواندم، به او نم یآمده بودم، درس نم ایبه دن

 .دمی ند یز ی چ گری خشک به صورتم خوردند و د ی افتاد، چمن ها  دیدرخت ب د،یچرخ باربد

 *** 

  ی سجاده ا ی که رو یورزش پیبا ت ی مو مشک کی  دمیکه د ی زیچ نیرا باز کردم، اول م یها  چشم
 بود.  لیما  ینشسته بود که به سمت کمد شکالت

 کجا بود؟!  گر ی جا د نیروشن بود؟ استغفراهلل ا  یچراخ خواب سبز آب فقط

  یآشنا بودند. گلدان شمعدان می ها و پنجره ها برا واریو چشم چرخاندم. د  دمیتر کشرا باال پتو
کاکتوس تپل و گرد داشت. اتاق من بود!... البته  کی   یشمعدان ی طاقچه بود که به جا ی رو
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. هنوز هم مثل  یعوض شده بودند به جز آن گلدان شمعدان لیوسا ی ... همهشیچند ماه پ
دختر   کی گلدان  ی ک طراحش خود هنرمندم بودم. رو ی شده ا یو نقاش ینیچ  انقبل بود، گلد

اش در دور  یمشک  ی گلدان نشسته است و موها ییقسمت باال  یبرامدگ  ی بودم که رو دهیکش
دختر   ی موها ی رو ز یر ی گل ها  یساده بود ول ی شده اند. در حالت عاد ده یچی تا دور گلدان پ

 کردند. یم یدلبر یحساب

 بکش!...  دگانم ی وصالش را به د ی : سرمه گفت

آهنگ را از   ن یکه ا یبار نی کردم؟ آخر  یجا چه م نی من ا یخودش بود، باربد! ول ی صدا
کرد   یبود و کامال ثابت م یکوتاه و مختصر ی جمله یآوردم ول  یرا به خاطر نم دمیدهانش شن

 از من!  ریغ یکه باربد عاشق است... عاشق کس

  یرا م شی آن عطر خوشبو ی بو یب یفشردم، المصب به طرز عج م یدست ها  انی نرم را م ی پتو
بعد مشغول جمع کردن  ی قهیآرام ضربه زدن به گوشم خورد... سه ضربه... دق ی داد. صدا

اش شوم   رهیآن قدر خ  هستم! دوست داشتم داری دانست ب یسجاده اش شد. چه خوب که نم
 .نندینب  م یچشم ها  گریکه د

چگونه در   ا یجا هستم  نی را بستم، مهم نبود که چرا ا می چشم ها عیبلند شد سر شیاز جا 
شدم که   یکس ی ره ی بدون ترس از گرفتن مچ نگاهم خ قهیبود که چند دق نی اتاق او... مهم ا

بدون شکر بود. همان   ی مثل قهوه  قتشیشود. حق یوقت مال من نم چی داشتم ه نیقی
 گفته بودم.  ال که قب  ی دوستانه ا ی قهوه 

از آن   ی جا بودم؟من فقط جرعه ا  نیبه فکر وادارم کردند. واقعا چگونه ا یکم  کمیتار ی ها پلک
تلق   ی به خاطر نداشتم. بعد از چند صدا گرید  زیچ چیبودم و بعد... ه دهیکدر نوش  ی ها یبطر

اش   یمبل راحت ی را باز کردم. رو  می به خودم جرعت دادم و چشم ها  و تلوق اتاق ساکت شد.
 کرده بود و مشغول خواندن کتاب بود.  میکتاب دستش تنظ ی چراغ مطالعه را رو د،نشسته بو

 : دیجو  یمخم را م انهیکرد و مثل مور   ینم می فکر رها نیا

 باشد؟!   زهی تواند پاستور یانسان چه قدر م کی -
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  نک یاز آن ع ش یچشم ها ی رو یمشک می فر نکیقبل بودند و ع ی هبلند تر از دفع شی موها
اش به   افه یکائوچو بود؟! نه ق نکشیصورتش جا افتاده بود. جنس ع ی رو شتریاش ب یقبل

 که سرش را بلند کند گفت: نی خورد. بدون ا یسر کوچه نم یتومن ستیدو  ی کائوچو ها

 !؟ ی شد داری باالخره ب-

  ی سرت دانشجو ری! خ؟یپرس یهم سوال است که م نیخدا! ا ی بنده   یریگردن نگ  آرتروز
 عجب ها!  یمملکت هست نیا  ی دکترا

مشت و لگد و بعد پتو    ریگرفتمش ز   یم دی گنج یبود که اگر در توانم م ییاز آن سوال ها  نیا
 گفتم:   یو م چاندمیپ  یرا دور گردنش م

 رو کم کنم.   یشخص جنابعال ی خونم رو یم کی نامینه دارم ترمود -

 خرخونالدوله!« »ماشاهلل

 را کنار زدم و گفتم:  پتو

 ؟ ی اومد ی!..ک نجام؟یچرا من ا-

را باال انداخت و   شی ها یگذاشت، سرش را بلند کرد و هشت زشیم ی را بست و رو  کتابش
 گفت:  

 جا...  نی بهتر ی وقت تو  نی تو بدتر-

آمدم و    نییکردم؟ از تخت پا یا باز مباربد ر  ی رمز سخت حرف ها ایزدم  یپتو را تا م  دیبا  االن
 کردم جمعش کنم گفتم: یم  یرفتم و سع یکه با پتو ور م یدر حال

 اش دل کنده؟  یاز کشور گرام ن یشده جناب باربد حس ی!... چه؟یرمز گاوصندوق مرکز -

 باربد خرکش؟ بارکش؟!  ی کرد یصدام م  گهی د زیچ  هی روزید-
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هجوم آورد. خدا خدا   میکه مطمئنا زده بودم، خون به گونه ها  یگرید ی ده ی نسنج ی حرف ها از
 شده باشم!  ینکرده باشم مثال اگر درست بالفاصله بعد از خوردن کوفت ها افق  یکردم کار یم

 خودم دفاع کردم و گفتم:  از

  ادمیاز امروز  یزیچ چی... هیاریکه به روم ن یاون قدر روشن فکر باش دی کردم با یفکر م-
 . ادینم

 دختر درسخون بره مدرسه!   د یبا گهیدرست تره! سه چهار ساعت د روزید-

 به سرم زدم و گفتم:  ی ا ضربه

 امروز فرداست؟! -

را زد و دستم را   م یبلند شد و المپ اتاقش را روشن کرد. نور چشم ها   شیزد و از جا  یپلک
 گرفتم و گفتم:  می چشم ها ی جلو

 اعههه خاموشش کن!-

 را باز کرد.   ی طالعه اش نشست و کاغذ لوله شده ام  زینکرد و پشت م یتوجه

انجام دهم. چند   یچه کار قایدق د یدانستم که با  یتخت گذاشتم. نم  ی را تا زدم و رو پتو
برداشت   زیم ی مدرسه داشتم و من آماده نبودم، اصال آماده نبودم! کتابش را از رو  گری ساعت د

 بزرگش گذاشت. به سمت در رفتم که گفت:  ی کتابخانه ی و تو

 خوام دروغم رسوام کنه. یصبر کن نم گهی فقط چند ساعت صبر کن د-

 گفتم:  جیگ

 دروغ؟! -

 بدمت؟  یعموعل لی با اون حال تحو  یانتظار که نداشت-
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 دختر...  هیمن رو   ی جون بخوا حانهی ر  شیانتظار هم نداشتم که پ ن یمچنه-

 کردند. یاشتباهم بود؟! کلمات از وصف من فرار م قیال  یصفت چه

 ی... کسشی... سه ساعت پ رازیو زن عمو کار داشتن رفتن ش  یبا عمو عل ستن،یمادر و پدرم ن-
 . دتتیند

 ؟ یدروغ گفت یتو به ک  قای! پس دقینالیچه مادر و پدر اورج -

دونم   یگفتم نم  ی... هزار بار سراغت رو ازم گرفت... هرچد؟یاون پسره راننده تون... سع-
  یسرش نم  یخصوص می خونه رو بگرده... استغفراهلل حر ادیباور نکرد. کم مونده بود ب ییکجا

رفت و آمدت با خودم اگر   ستنیمامان و بابا ها ن یرسونمت مدرسه تا وقت  یشه... خودم م
 فرستم.    یشرکت رو م ی اننده هم نتونستم ر

 خوام. ینه... نم-

 را مرتب کردم و گفتم:  شالم

 آبروم بره.  ی..ممنون که نذاشترمی من م-

 . ¹حرمت مؤمن از کعبه باالتره-

 ! ستمیمن که مؤمن ن ؟یکن یحفظ م ثی اوقات فراغتت حد -

 باال انداخت. ی ا شانه

 ام بود.  فهیوظ  مستین یمنم قاض-

 قدم نشده بود که گفت:  میخواستم بردارم ن  یکه م یقدم هنوز

 ؟ یر یکجا م-

 .گهی خونمون د-
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 خونتون که فعال دست اون پسره است. -

 خونه ما.  انیخانم م نیو نازن  دهی و سع دی سع ستنی... هروقت مامان و بابا نستی مهم ن-

 و گفت:  ستادیا  می سمت در رفتم که جلو به

 جا بمون!  نی !... هم؟ی چ یعنی-

 طعنه گفتم:  به

 ها؟!  هیما  نی تو ا ی ندار ثی مد ثی بد نباشه نامحرمم! حد-

ام  انهی پررو ی ها یتنگ شده بود که به لطف بلبل زبان شی دندان ها دنی ساب ی صدا ی برا دلم
 ام رفع شد.  یدلتنگ

 در را جدا کرد و به سمتم گرفت و گفت:  ی رو دیکل

 چته؟! -

 ! ری بگ-

 ! ؟ی کوفت کرد ی کرد دای کوفتا رو پ  ی نکنه تو هم جا یزن  یم  شیکوفت کردم تو ش من کوفت-

اتاق   ی تو ی خوا  یم ای و در رو ببند   رونی جا بمونم برو ب نی من ا ی خوا ینداره، م  دک ی  دیکل-
خودت فکر کن   شیپ ی خوا یم ی !... هرچیبمون و در رو از داخل ببند... اگه بهم اعتماد ندار

  شیپ یدونم عموعل یتونم!... نم ینم ؟ یفهم یتونم اون پسره رو قبول کنم... م یمن نم
. مامانش و خواهرش هستند  دهیبه اون م ی اجازه ا نیکنه که همچ ی فکر م یخودش چ
 واد؟! خ یم   یچ گهیخودش د

 نبودند چه برسد به هضم شدن!  دنی اصال قابل جو شیها  حرف

صورتش کردم. المصب تهشان   ی رو  ی ها اهچالهینثار س ییدستش را کنار زدم و ”برو بابا”       
 فرار کند.  شیچشم ها  ی توانست از جذبه یبودند. نور هم نم یبود بس که مشک دایناپ
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پشت دکور   یمخف ی بود و فقط چراغ ها کی تار مهینه نرا باز کردم و از اتاق خارج شدم. خا در
 بود!  عیضا  یلیرفتم که خ یروشن بودند. االن اگر م  ییرا یسقف پذ  یگچ

 فداکارت رو هم بده اجاره«  ی پسرعمو ی برو مشت عالم رو باز کن آبرو »ها

  یفکر م مانی به آمدن راننده مان به خانه  دی مسئله فکر نکرده بودم، اصال چرا با نیاالن به ا  تا
 کردم؟ 

که نتواند مثل آدم   یرا بلد نبود، مهندس دکتر انشیهم نبودند فقط طرز ب  راهیب  شیها  حرف
 تا ثمر دهد.  یباغچه بکار ی تو دی صحبت کند را با

 27صفحه   ۱: امام صادق)ع( در کتاب خصال صدوق ج¹

بابابزرگ   ی با صفا ی آن خانه   گری لحظه غرق نور شد. د کی برق را فشردم، خانه در  ی ها دیکل
دستبافت مامان بزرگ نبود و به   ی ها میاز گل یمدرن بودند. خبر لشی نبود و همه وسا

 ی و ساده به خانه یراحت ی قهوه ا ی رنگارنگ پهن بودند. مبل ها ینیماش  ی فرش ها  شانیجا
شده   دهیدور تا دور سالن چ ی ا روزهیف  لیاست ی مبل ها شانیو به جا بودندخانم رفته  نینازن

 شده بودم.  یبودند. دچار مدرن زدگ 

  کی شب هم نبود و   نیماندم حداقل تا صبح! به ساعت نگاه کردم همچ یجا م نیهم د یبا
رد. خو  یشدم. از اسمش هم حالم به هم م یدر مدرسه حاضر م دیبا   گری د میساعت و ن

 کردم. یبودن م ی احساس کالس اول

قفل شده   یتحرک  یاز ب می رفتم، دست ها و پاها یبهداشت س یآرام به سمت سرو ی قدم ها با
 سر حال آمدن دو سه تا دور شافل بروم.  ی کرد. الزم بود برا یبودند و بند بند وجودم درد م

صورتم نبود!   ی رو یماسک چیجا خوردم. ه نهیخودم در آ ی افه یبه دست و صورتم زدم از ق یآب
  نیچشمم آمدند. قبل از ا ی قبل از کوفت کوفت کردنم جلو ی فراموش شده  ی ها هیثان ی همه

 ی له یشدند دو ت هیثان ک یدر   میآب به صورتم زدم. چشم ها  یاز چشمم بچکد مشت یکه اشک
 قرمز. 
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  ی بود. برا ی دو استکان چا  شیمبل نشسته بود و رو به رو ی خارج شدم، باربد رو سیسرو  از
آمده    گرید ی ا  ارهیخودش! اصال انگار از س ی است برا  ییثابت شد که کدبانو  میبار برا  نیچندم

 است... 

تر   عی. دوست داشتم هرچه سر دمی کش یام خجالت م ینقاب ی مبل کنارش نشستم، از ب ی رو
 را بخورم و بروم. م یچا

 ؟ یگفت یچه دروغ-

 پراندم. زی چ کی هوا  ی رو

 !؟ی کرد  هی... آوا گر دایش شی پ ،یمون یعمو حسن م ی گفتم خونه-

 نه.-

 شدم. دست بردم و استکان را برداشتم. رهی خ ی چا ی بخارها به

 ؟ یرفتن عجله دار  ی برا-

 ؟ ی نه بابا چه عجله ا-

گفتم. با   ی سوختند. لبم را گاز گرفتم و ”آخ”  نیکه لب و زبان و کلهم اجمع  دمینوش ی چا یقورت
 بلند به سمت آشپزخانه رفت و گفت:  ی که با قدم ها یبلند شد و در حال شی شتاب از جا

 ؟ یخور یصبحانه م ی گرم برا ی غذا-

 نباشه.  نی برام نداره فقط سنگ یفرق-

 کن!«  ایتو سرت! خجالت بکش برو غذا درست کن، ح »خاک

 و گفتم:  دمی پر  م یفنر از جا  مثل

 کنم. یمن درست م-
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 را بست و گفت:  خچالی در

 ! ؟ی مطمئن-

 هووم... بسپرش به من! -

 را باال زدم که دستپاچه گفت:  می ها نی آست

 نقشه رو کامل کنم. هی رمی پس من م-

که بلد بودم بپزم را پختم. مرغ آب پز شور و خوشمزه!   یگرم ی شد. تنها غذا  بیآن غ  کی در
 زود هم آماده شد. 

نشستم و منتظرش   زیو باربد را صدا زدم. پشت م دمی چ مهیرا نصف و ن زی ساعت م می از ن بعد
شد که من هم نخواهمش... خوش به حال   یخواست باعث نم یکه او من را نم ن یشدم. ا

  دیکرده تر و خانم تر است، شا  لی از من بزرگ تر، تحصکه  یکه باربد دوستش دارد، کس یکس
 سلنا! 

کردم دوست دارم هر لحظه و   یکه فکر م  یچون تنها کس ختم یر یته دلم اشک م ییجا  کی
گذشت که   قهیداشت. چند دق گری د یاحساس را به کس نیو حسش کنم ا   نمشیهمه جا بب

توانستم   یتوانستم که دوستش نداشته باشم؟ چطور م  ینشست. چطور م زیآمد و پشت م
او را در دست دارد؟ غمم   ی است و حلقه ستادهیکنارش ا د یبا لباس سف یکه کس  نمیرا بب یروز

 را فرو خوردم و گفتم:

 سرآشپز!  ی غذا دیی بفرما-

 لب گفت:  ری دلبر زد و ز ی لبخند

-thanks »ممنون« ! 

مچاله شد و به   یاش حساب افهیدر دهانش گذاشت. ق  جدا کرد و یچاقو و چنگال تکه گوشت با
 سرفه افتاد.
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 شد بدمزه است؟!  یچ-

 .دیخودش جا کرد و سر کش  ی برا ی آب وانیل

 نه فقط... -

 هم خوشمزه شده بود!  یلیکندم و در دهانم گذاشتم خ ی ا تکه

 شکنم.  یبده به من... برات تخم مرغ م یخواد بخور یِا... خوب... اصال نم-

 رداشتن ظرف شد و گفت: ب مانع

 خورم.  یخوبه م یلینه خ-

 ؟ ی مطمئن-

 غذا گذشت.  ن یاز ا شهی آره. نم-

 . میمرغ را در آورده بود  ی بعد ته ران ها یقیدقا

 ظرف ها رو بشوره من برم خودم رو آماده کنم. ادیب گمیخانم م نیبه نازن-

 ساعت نگاه کرد و گفت:  به

 ! ست؟یزود ن-

 کشه. یکم طول م هی م ینه گر -

 .ی رو کنسل کرد مورتیکردم گر  یفکر م-

 کنم شهامتش رو ندارم.  یحاال که فکر م یآره... ول-

 و گفت:  دی نوش گرید ی آب وانیل

 ؟ یدون یهنوز هم من رو برادرت م-
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 فکر کنم. گرید یتوانستم که جور یم کاش

 هووم... -

 .یهووم نه بله!... پس قول بده حرفم رو قبول کن-

 نداده بود. یگر یمزخرف د  شنهادی کنکور پ ی مزخرف خواندن برا شنهادیکر کردم، به جز پف یکم

 .گهیبده بستونه د ؟ ی قول بد  هیبهم  دی تو هم با یکنم ول یقبول م-

 برداشت و گفت: شیچشم ها  ی را از رو نکشیع

-okey ...»قبول« ! 

 داد:  ادامه

 خودت رو قبول کن!-

 من که خودم رو...  -

 حرفم و گفت:  انیبه م دی پر

 ! می بدون گر-

  شیدر هم گره خورده بودند و چشم ها  شیبود. ابروها  ی اش شدم. کامال جد رهیخ ساکت،
 برق قبل را نداشتند.

 بلند شدم و گفتم:  میجا از

 برم.  دی من با-

 ! ؟یتون ینم یعنی-

 و گفتم:  ستادمیدرگاه ا در
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 ؟ یکه هستم قبول کن ی جور نی هممن رو   یتون  ینم ؟یتو چ-

 در همان حال گفت:  دمی د یبه من بود و صورتش را نم پشتش

 !یکن یقبول نم  یکه هست ی تو خودت رو جور-

 بس کن...  -

 خم شدم و گفتم:  زی م ی رو ش،ی و رو به رو برگشتم

و   شهیتو فقط ادعات م ؟یاز کجا بدون دیها خوردم؟... نه با یچرا از اون لعنت روزی د یدون یم-
کردم خسته شده   یم ستمیکه ن یکه تظاهر به بودن کس نی... از ایقشنگ حرف بزن ی بلد

!... چون اون دختر  یدون یچرا؟ ِد نم یدون یدوستم رو از دست دادم م ن ی بهتر روزیبودم... د
  یزم ولجهنم مثل جهنم خودشون بسا هیخوان   ینبودم... مامان و بابام ازم م یالخوشگل و ع

ام، من قبال   یخواستگار  ادیبه خودش اجازه داد ب یلعنت ریتونم... ام یخوام و نه م یمن نه م
... رهیبگ یاومد تا از آب گل آلود ماه یول  شیسال پ  هیبودم  ختهیرو رو دستش ر ی آب پاک

خوام. مطمئن   یکه نم یکن یم  ی زیمن رو مجبور به خواستن چ یدار وت  یتو هم، حت یحت
هم   هیخودم باشم و بق رون،یصورت سوخته برم ب نی خوام که با ا یتر از تو م شیباش من ب

!  ی بود یعال شه ی! چون همیفهم  ینم یچیه یفهم ی خودم رو دوست داشته باشند... تو نم
 همه!  دیی مورد تا

 نشستم و ادامه دادم: ی صندل ی حال رو یب

سوزم... کاش نجاتم    یمن هنوز هم دارم توش م یتموم شده ول  یلعنت ی سوز  شیاون آت-
 !... ی کرد یام نم یاحساس لعنت نی ا ری... کاش اسی نداده بود

 گذاشتم و گفتم:  م یدست ها ی کنم سرم را رو یکه چه دارم چه م دمی فهم  ینم گرید

 ! ی تو تکونش داد یول دی لرز یدل من ساده نم-
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. قلبم کارش را ده برابر کرد و  دیو خون در صورتم دو  دی لرز می گفتم؟! لعنت به من! لب ها چه
 که انگار در حال کوه کندن است.  دی کوب عیآن قدر سر  هیپنح ثان ی برا

معلوم   نم،یو صادقانه بب  یاعتراف ناگهان کی   دنیسر بلند کردم تا چهره  اش را پس از شن آرام
 یخال یصندل ی!... ولیهم عصبان  دیبهت زده و رو مخ، شا   اینبود که صورتش بشاش است 

با   می ایب دی اعتراف کرده بودم. آخرش هم با یزغذاخوری م یچوب یصندل کی بود و من رسما به 
  هیکرد االن چند چهار پا  یخانواده دهم. اگر مخم درست کار م لیها تشک  یصندل نیاز ا  یکی

 . نندیدخترشان را بب ی ا” ی”ور ا”،ی”آر   ”،یتوانستند، ”عل ی و مامان و بابا م می هم داشت

الکل   راتیتاث  میخودمون یول یکن  یم تی کشورت احساس مسؤل تیدر قبال جمع ادیم  »خوشم
 مخته.«  ی هنوز رو

زده   میج هینبود! تنها بودم. چطور در چند ثان یدنبالش گشتم ول میچرخاندم و با چشم ها  سر
 ب ها!  بود؟ عج

در   یزیبرداشت، چ یآب یبطر خچالیشتاب و سر و صدا وارد آشپزخانه شد و از درون  با
چک    دیکوفت باشند احمق نبا  دی . خوب شادیرا سر کش یدهانش انداخت و آب درون بطر 

 ؟یکن

 دنش؟ یشدم از نشن یشاد م  ایاش؟  یتوجه یکردم از ب یم هیگر  د یبا

  یکردم که کار سخت اعتراف را هول هولک یفکر م شی پ قی... دقانیشاد بودم و هم غمگ هم
 باطل!  الیخ یزه یانجام داده ام و بار خود را سبک کرده ام ول

 به خودم آمدم.گفت:   نکیبا س یبرخورد بطر   ی صدا با

 لحظه... . کی خوام،  یمعذرت م-

 و گفتم:   دمیرا بر  حرفش

 !الشیخ یشد... ب یلدلم بود که خا ی عقده -
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 گفت:    ردیخواست مچم را بگ یو انگار که م دی به سمتم چرخ کامل

 پس چرا صورتت قرمز شده؟ -

 گونه ام گذاشتم و گفتم:    ی را رو دستم

 مال سرخکه! سرخک گرفتم. -

 گفتم:   ت ی برد، با جد ماتش

 .شمی خوب م زمی واکسن م  رمیاشکال نداره م-

 شد گفت:   یکه از آشپزخانه خارج م یحال در

 ! یخون یم یاضیخدا به مردم کشورت لطف کرده که تو ر  د یدونم، شا  ینم-

شه. پ.ن   یگوجه نم هیشب رهی اگرهم بگ رهیگ یسرخک نم ی.ن اول: آدم تو هفده سالگ»پ
و    یکل راتیی! پ.ن سوم: تغ ی خورد ینم یبه درد دکتر گهی انداخت ها داره م کهیدوم: بهت ت

 بذار!«  ونی ات رو با من در م یاخالق یجزئ

 هوا گفتم:   ی رو

 فقط.  یخور  یم یبلوند و چشم رنگ ی تو هم به درد همون دخترا-

 نگو!«  یزیچ »لطفا

 بلند گفت:   بایتقر

 .ادیاتفاقا اونا هم بدشون نم-

 نچسب بچسبانمش! ی ها یکه به آن خارجک  نی آمد از ا  یچه خوشش هم م شعوریب

 کند  که رد کردم. دایپ شی اتاق در جهنم برا  ک یداد که  شنهادیپ طان یلحظه ش همان
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 رفت.  یاز آشپزخانه خارج شدم، داشت به اتاقش م دنبالش

 اتاقت رو به جهنم باشه!  ی بهشت، پنجره  یبه حق درخت انگورم بر-

سقوط   ی دنده ها ستمیب ی پلهو دل من از  دیچیبلند و مردانه اش در خانه پ ی خنده  ی صدا
 معده ام افتاد.  ی کرد و رو

 تو؟«   ی بود یدان ک  ستی ماشاهلل! ز  »ماشاهلل

کوچک و بزرک   ی پر از چاله ها اط یرا بردارم. داخل ح  می وقتش بود بروم کتاب و دفترها  گرید
ا چاله ه ی که از رو  یهم زود آمده بود. در حال یآمد. تازه کم  یبدجور م زییپا  ی آب بود. بو

خانه را برداشته بود.   ی همه  مروین ی خودمان رساندم. بو ی زدم، خودم را به خانه یجست م
کرده و صبحانه هم خورده! دو فرزند   سه یحتما نمازش را خوانده، ماستش را ک  خانم نینازن

 بودند. دهیکپ ی دردانه اش هم حتما در گوشه ا

 ؟« یی صفا  ی نکنه هنوز تو ؟ی شد یجور ن یمشکل دارم! چرا ا   اتتیبا ادب »راستش

 برداشتم:  زیآمد. به سمتش خ یکنار مبل م یعسل ی ام از رو یآالرم گوش ی صدا

 سالم عشقم! -

 شماره نگاه کردم. ناشناس بود. جواب دادم:  به

 بله؟ -

 گفت:   ییآشنا ی صدا

 خانم درخشنده؟ -

 هووم خودمم.-

 من پورسام هستم... -
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 حرفش و گفتم:  وسط دمی پر

 ه؟ یپورسام ک -

 ... یصانع  ی سهراب پورسام... شاگرد آقا-

 خوب بله؟  یاریآها همون پسر خ-

 .د یر یبگ لیتحو  دی ایب د ی جا جا گذاشت نیتون رو ا یدست فیک -

 گفتم:  ییبا پررو هیفکر کردم بعد از چند ثان یکم

 قائن؟  یبر  ی خواست یمگه نم-

 گفت: ی بلند ی تن صدا با

 باشه؟...  ر یبگ لیرو تحو فتیک  ایفقط ب-

 قطع کرد. تیشخص یب

 را ساخته بود؟  ینزاکت یموجود ب نی مثقال ادب در وجودش نبود. چطور خدا همچ  کی

 دخترم؟  ی باالخره اومد-

 . دمیو چرخ دمیکش ی ن”ی”ه

 رفت. ادمیخبر ندادم، راستش   دی ببخش-

  ی ریمشغول گردگ  ی ارچه اکه با پ  ینیو سرخش را شل کرد و ح دی سف یخانم گره روسر نینازن
 بود گفت:  

باشه   دی خواست سع یدلم م روزیآقاباربد چه همه آقاست! اصال د  ن یا زم؟ی عز ی دی چه ببخش-
اولش   روز،ید  نیماشاهلل... هم زنهی حرف م تونهی . به هزارتا زبون مزدیحرف م یچه جور نهیبب

اش زنگ خورد، اول   یکه گوش ی دی کردم، ند فیسالم و  احوال کرد که ک   ی قشنگ هیاومد به  
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گفتم، مگه   ن ی عالمه دعا کرد. منم آم ه یاخرش  یول دم یحرف زد واال من که نفهم یفرنگستون
 حانهیبهش بده، خداحفظش کنه ر خوادیم یکنه؟! خدا هرچ ی بد ی باربدخان دعا نیا شهیم

 ؟ ی خورد ییچاساخته!... ماشاهلل ماشاهلل  یخانم چ

 نه؟  دی ام فقط اومدم کتابام رو ببرم. فرمم رو که گرفت یاوک  یآره همه چ-

 را صاف کرد و گفت:  کمرش

 هم مرتب کرده. لتیگرفته رو تخته وسا   دهی سع-

 رفتم گفتم:  یکه از پله ها باال م یحال در

 .  دی خواد همه اش پارچه بکش یمبل ها خاک ندارن نم نیدستتون درد نکنه. ا-

گشاد    یلیخ میآمد، مانتو هم برا  ینافم م  ی مقنعه ام تا رو  دم،ی لباس فرمم را پوش یهولک هول
و بهم   فیکث ی رنگش بود. آب شیبا ی! تنها وجه زدمی پر  یزدم م یکردم دو بال م یبود. همت م

 .ی بود و شلوار و مقنعه ام سورمه ا می مانتو ختهیر

  دی خواهد با  یهست که هست! هرکه من را م نی... همیزدم و رژ کالباس مرطوب کننده  یکم
 گرفته بودم.  یتیگونه بخواهد. اختالل شخص نیهم

 شده بود.  ر یبود. د می . ساعت شش و ننیی رفتم پا  یکیها را دو تا   پله

شدم، گذرا نگاهم کرد و استارت زد. بدون   نی. سوار ماشدیکش یانتظارم را م نشیدر ماش باربد
 یلیخ ی کردم از انسان ها یشده بود. حاال که فکر م  پیخوشت یبیبه طرز عج یفیتوص چیه

 آمد.    یبدم م یعال

 مدرسه ات کجاست؟  -

 گفتم:  نیهم ی آمد برا  یبدم م  نمانیآمدم و آدرس مدرسه را دادم. از سکوت ب  رونیفکر ب از

 ؟ی کرد  یدعا م یوشتو گ  یداشت روز یچرا د -
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 تعجب گفت:  با

 کردم؟  یم  کاریچ-

 .ی کرد یدعا م-

 ... ادینم ادمی-

 .امیمن نم یبگ یرفت ی... وقتی دعا کرد یخانم گفت تو گوش نینازن-

 فکر کرد سپس گفت:  یکم

 صحبت کردم. یدوب ی از بچه ها یکی من فقط با -

 ؟ یسی انگل-

 داره؟  ی بد یجا معن نیچه طور؟ نکنه باز ا   یسیفقط چند جمله انگل  یعرب-

 خنده. نگاهش را از جاده گرفت و گفت:  ریذهنم را مرتب کردم و زدم ز ی تو   نیجورچ قطعات

 شد؟  یچ-

 خنده ام گفتم:  هیرا پاک کردم و با ته ما می ها  اشک

 گفته.  یم نی... اونم آمیکن  ی... فکر کرده... دعا می حرف زد یعرب-

 گفت:   کرد و یآرام ی خنده 

 کنه مراسم ختم دعاست.  ینگاه م  یکه اون پسره فوتبال با گزارش عرب یپس حتما وقت-

 اش قهقهه زدم و گفتم:  یشوخ از

 حتما! -
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  دمی کرد و رفت. من هم دو  یمدرسه نگه داشت. با عجله خداحافظ ی ساعت رو به رو م ین بعد
  یجمع بودند. قاط اط یزنگ اول مهر همه در ح ی بچه ها پنهان کردم. برا  ی و خودم را ال به ال

 چهارم شدم.  ی دانش آموزها

دلم را باز کرده   ی گرفتند من هم در سطل آشغال گوشه   یمحسوس همه از من فاصله م یلیخ
  ی خواهنت را تو ی نم ییانسان ها دی کردم. اصال با ی بودم و تک تکشان را به آن تو پرتاب م

 ببردشان!  یتا ساعت نه شهردار ینداز یغال بسطل آش

رفتم به حرف   یسوم باال م ی طبقه ی که از پله ها یزر زر کرد و رفت. در حال یآمد و کم ری مد
 کردم:  یکه باربد دم در زد فکر م ییها

از   چیسه ه یول  دونهیکنه خودش نم یکه قبول م یرو قبول کنه، اون رییتونه تغ ینم یهرکس-
  کی به رختکن بهت تبر یرفت روزیرو پ مهی ن هیامروز صبح  نی ! تو همهیاش جلو یتو زندگ  هیبق
 . گمیم

 خوشم آمد.  یرا درک نکردم ول  قشیدق یو معن دمیحرفش را نفهم هرچند

 ی گوشه  یخال  یتک زی. میتجرب ی بود برعکس بچه ها تی کم جمع یلی کالس شدم، خ وارد
  رهای. شدمیشن  یرا م شانی و نه صدا دمی د یرا م شانی کردم و نشستم. نه نگاه ها دایکالس پ

 زدند!  ینم ادیفر 

 زنند!«  یکه م ی ادی تو زر ز »مثل

ام را   یاضیبود. کتاب ر  دهیبرنامه را چ ن یقشنگمان ا ی معاون آموزش م،یداشت یاضیاول ر زنگ
گذاشتم   زی م ی رو ی را درون جامداد می ها ک یگذاشتم. ماژ  زیجا م ی در آوردم و کوله ام را تو

 . نمیب یکردم مثل خود رها وانمود کنم که او را نم یم یسع

 ... گمیم-

  زیم ی بود که رو یمشک ی سبزه با چشم ها یتعجب سرم را بلند کردم. صاحب صدا دختر با
 بود.  ده یرخکنارم بود و به سمتم چ  یتک
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 م؟ یِام... خوب اسم من ثناست... ثنا پورسام... دوست ش-

 است.  لهی پ لهیش یمعاشرتش مشخص بود که چه ب نیبود. از هم د یاموز جد  دانش

 ! می دوست ش-

 و گفت:  دیکش زم یاش را به سمت م یزده صندل ذوق

 ! بگو جان من نه. ؟ی خرخون نای... تو هم مثل ا ی وا-

 نه.-

شون امسال رو هم خونده... به  یک ی یهمشون اول تا سوم رو خوندن... حت نا یخوبه ا شیآخ-
 ! شیشناس ی. مگمی رو م ینکیخدا کله خره... همون ع

 ...  یگ ی م یکم آروم حرف بزن تا بفهمم چ هی-

  قیوارد کالس شد. در صورتش دق یمرد جوان  د،یکالس خواب ی باز شدن در همهمه  ی صدا با
 همان...  نی... انیشدم، ا 

 پوشه دستش را باز کرد و گفت: ننشسته

 تون...  یاضیر ر ی پورسام هستم دب-

 به دستم زد و گفت:  ی ضربه ا ثنا

 عمومه! -

گفت و   ی د یی نسبت داشته باشد. جناب پورسام بفرما یکس ن یآمد با همچ  یثنا اصال نم به
مثل او را معلم ما کرده بودند؟ او    یعلم نشست. چرا معلم تازه کارم یصندل ی خودش هم رو

  روزی متناقض د پیاز آن ت نمیرا بب پش یخم شدم تا ت  یو پنج سالش بود. کم ستیته تهش ب
 کجا؟  ی نا کجا آباد پیکجا و آن ت یلجن ی کت و شلوار ساده  نیساده تر. ا  هبهتر بود البت یلیخ
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زر زر  یکالس ساکت بود... .خوب کم ی گرفت که به خودم آمدم. همه می از بازو  یشگونین ثنا
 را تصاحب کرده.   ایفکر نکند دن دیکن

 گفت:   پورسام

 خانم درخشنده! -

 و گفتم:   دمیگشاد شد ازجا پر  م یها  چشم

 حاضر! -

 مزخرف...   یلیمزخرف! خ چه

 سهراب بود حاال شده پورسام؟!«  روز ید »تا

 !« مهیاضیمعلم ر  دمیفهم  یوقت جذبه اش گرفته از شعوری»ب

 خوشگل هم هستا!«  »هووم

 ثنا.«  ی جون زن عمو  »نوش

در آورد   یکی پوشه اش ماژ  ی بچه گانه پورسام از درون پاکت تو ب یاز تمام شدن حاضر غا بعد
 ؟ یروز اول مهر بهمون ارادت کن ی خوا ی! م قهیعت یتخته. خوب نترک  ی و رفت پا

 تخته نوشت:  ی باال یانوسیخط کامال اق کی را صاف کرد و با  شی صدا

 است. دهی آفر یاضی را اعداد و ارقام ر ایبه نام آن کس که دن-

خواهند از حلق   یرو به رو هستم از آن ها که م یبا چگونه معلم دمیجمله اش فهم نیهم از
 کنند.  دایپ یکاربرد در زندگ  کیتابع ها و انتگرال ها 

 ... میدون یرو م گهیچون اسم هم د می شناس یرو م گهی االن ما همد-

 تو؟  ی بود  یک  یابانیعالم... جواد خ ی نخبه بابا
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دونم چطور   ی منم نم دیدون یمن رو نم سی. شما روش تدر هیسطح اریشناخت بس نی ا یول-
که حل مسائل   ییاز اون ها دیدونم از کدوم دانش آموزها هست  ی... نمامیبا شما کنار ب د یبا

سر به سرشون   یخوان کم یکه م ییاون ها ایکنند  یواگذار م  گهید یکتاب رو به کس ی ساده 
 بذارم.

... دی قبل... رو... مطالعه نکرد ی جلسه بهتون بگم... اگر... درس... جلسه نیاول اول  قیدقا  نیهم
  چیل کنم. هتونم دانش آموز کم کار رو تحم یعنوان نم چی. به هدینیکالس من نش ی تو

آخر هر   دی ری ادبگی... کتاب رو کامل  دینکنم پس لطفا سوال نکن هیرو بهتون توص یکتابکار
اون   ی جلسه حل تست ها کی ز ییبعد ازکو  ی . جلسه می دار زیینه فصل، کو  دی مبحث، دقت کن

... دیبردار  دی خوا ی. دفتر هر چند برگ که مدی ایمن ب ی و پا به پا   دی... عقب نمونمی بخش رو دار
ها رو   نی تمر ی همه  د یجا چون دفتر شما با  نیا  دیایو با کالسور ن  دی ریدانشجوها رو نگ پیتر

نتواند آن   یرا در دفترش نوشته باشد ول یجواب سوال  یباشه... اگر کس داشتهاول  ی از صفحه
پنجره   نیپشت ساختمان جمع کنه از هم دفترش رو از دی که با دمی سوال را حل کند... قول م

 ست؟ ین ی... سوالرونیکنم ب  یدفترش رو پرت م

 بود! ی جه اعجوبه ا گری د نی کف کالس! ا ی ها کییبود به موزا  دهیهمه مان چسب ی ها  فک

دهر شروع به پچ پج کرده بودند. جناب  ی عالمه یسخنران ی تا از بچه ها از همان ابتدا دو
 نبود.  زیت یشد ول ی م شیادعا یلی که خ نیپورسام با ا 

از آن   یکی  زیم ی خودکار دستش رو ی ها آمد. با ضربه  زی م نیو به ماب نیی سکو آمد پا  ی رو از
 دو تا قلبم افتاد تو پاچه ام.

نداره بهتره   دنیمن اونقدر مسخره است که ارزش شن ی حرف ها دی کن یشما که فکر م-
 . رونیب  دی رو ببر فتون یتشر

  نی کجا و ا یصانع  ی آقا یری لوازم تحر ی شد. آن سهراب تو یاصال رفتارش در ذهنم جا نم      
هم از   یک ی آمده است  خی از مر یکیدو نفر هستند   نی پورسام کجا! اصال انگار کلهم اجمع

 تهران. ی گوشه 
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اش را به حد اعال رساند و   یشعور یکند. روز اول مهر ب ریبه خ شانیآخر عاقبتمان را با ا خدا
را بخوانند و تست   یاضیاش آموخت که چگونه ر یکالس اول ی که به شاگرد ها نیبعد از ا 

 بزنند تا در توانش بود درس داد. 

 !« ی دیات شده و درس رو فهم ی حال یلیتو خ »مثال 

. با آن مقنعه می پله ها پرواز کرد ی با ثنا از رو می باش دهی که خود انگار که از قفس پر  حیتفر زنگ
 . میبلند مثل زورو بود ی ها

پولدار   ی تحفه  کی و   بایدانست من ز یبود. از همه مهم تر او م یناز و مهربان ه،یپا دختر
 . ستمین

 پولدار!«  ی »تحفه

  ی پورسام فقط رو ن یهم به صورتم ننداخت. ا یزنگ نگاه ی بهتر بود چون همه  یلیرها خ از
 نه! ایدانستم من را شناخته   یاعصابم بود، نم

 .« ستیتو منگل که ن »مثل

  ردیرا در مغازه بگ یپسر ی قه ی  وریشهر  یکه روز س نیبود. ا وفتادهیتا کنون اتفاق ن  دی شا
 اش است. یاضی ر ریبفهمد معلم بداخالق و سخت گ شی فردا

. سر کالس زبان همه  می ثنا گذراند  ی ها یحال بهم زن بعد را هم با مسخره باز ی ها ساعت
همه اش   اورمیاش را به خاطر ب  ی سیکه لهجه و زبان انگل نیافتادم. نه ا  یباربد م ادیاش به 

 آمدند. پنج ساعته دلتنگش شده بودم به جان مادرم.  یدر نظرم م شیچشم ها 

  کی زحمت را کم کند.  شی معلم ها رفته بود تا با عمو نگیمنتظر باربد بودم، ثنا به پارک  تنها
  یپزشک یگوش  شان یسمت و سو  کی . هر کدامشان از  می هم نداشت یدرست و حساب ی عمو

 زد.  یم  رونیب
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انداختند کامال آکبند کرده بودم.   ی که بچه ها م ییاه  کهی ها و ت هیرا نسبت به کنا می ها گوش
در هر گوشم   ی دستمال کاغذ لویک  م یمن ن یگوش را بست ول ی شد پرده   یکه نم نیبا ا

 و درشتشان نشنوم. زیر  ی پچ پج ها ی چپانده بودم تا صدا 

ده  شدم. به ساعتم نگاه کردم، سه ش  یشد و من تنها تر م یلحظه از تعداد بچه ها کم تر م هر
درب مدرسه را   ی دنبالم. هزار بار جلو دی آ  یبودم که گفته بود م ی بود و من هنوز منتظر باربد

 کنده بودم.   می را با ناخن ها  یآجر واری د ی رو ی متر کرده بودم و رنگ ها

 و من همچنان منتظر بودم. می آمد؟ سه شد سه و ن یکس نبود. پس چرا نم چی ه گرید

شده بود مثل دل    ی. هوا هم ابرستمیتوانستم سر پا با  یدرد گرفته بودند و نم می پاها گرید
در   شیساعت پ  میمستخدم مدرسه ن یرامی که دوستش داشتم. خانم با  یمن از کس ی گرفته 

هم در بساط نداشتم   یشدم، آه  یم دهیگرفت موش آب کش  یرا بسته بود. اگر باران م اط یح
مدرسه نشستم.   ی رو به رو ینیو تزئ یرنگ ی سنگ ها ی عاجز روبرسانم.  یس که خودم را به آژان

 دادم. هیتک می سرم را به دست ها 

و شش و پسرجوان   ستی دو نیماش دنی با د یسر بلند کردم ول دواریام ین یبوق ماش  ی صدا با
 و فشن چهره ام مچاله شد. 

 . می در خدمت باش ایب ؟ی خوشگله؟ سوخت ی شد یچ-

  دیبار  یپا تند کردم. باران نم نم م  یاصل ابانیبلند شدم و به سمت خ  میگره خورد از جا م یگلو 
 داد.  ی کرد آزارم م یکه پشت سرم آرام حرکت م ینیماش ی خورد. صدا یو به صورتم م

که   ییخلوت... ”فقط به خاطر تو، تو ابانیخ دنیدر و د ی و صدا نیماش  ی قطع شدن صدا با
  ی است” باران تند تر شده بود و صدا گهی د یرم و قلبت مال دخترقلبت ندا ی تو ییجا چیه

بارون بشوره مهرت رو از دلم،   نی را که دنبالم آمد هم مثل باران... ”کاش ا  یکس ی پا ی قدم ها
 هر دمت رو!”   ی ها ی ها یمهر یب   نیا نم ینب گهیتا د

 دکتر ارتوپدت رو مشخص کن! یبش یکه مزاحم کس نیقبل از ا -
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تر   شی ب میبود. گلو  ستادهیآن پسر ا  ی پورسام که رو به رو ی آقا دنیبا د ی ول دمیذوق چرخ با
 گره خورد.

  یی... پسرعمورحسـیام ی و به جا  دی کوب یشده بودم که باران به صورتش م ی چهره ا ی ره یخ
 بود. ستادهیکه اصرار داشت برادرم است ا 

 آن پسر دم و دستگاهش را جمع کرد و رفت. یول دمیرا نشن شان یها  حرف

را برداشت. به سمتم   نیزم ی رها شده رو یهمان سهراب خم شد و چتر مشک ای پورسام  ی آقا
 سرمان گرفت و گفت:   ی . چتر را باالستادی ا می آمد و رو به رو 

 تونستم برسونمتون.  یم د؟ ی ومدی چرا با ثنا ن-

 و گفتم:  دمیچرخ

 ممنون. یلی... خومدیبودم، ن ی منتظر کس-

 رفتم که گفت:  رونیچتر ب ریز از

 رسونمتون  ی... مدیخور  یشما، حتما سرما م  سیخ ی هوا و لباس ها نیا  ی تو-

 نگفتم که ادامه داد:  یزیچ

 .دی... حاال خود دانشهی موجه رد م ر یغ بتتونیغ دی سرما بخور-

 زد و گفت: یتک بوق  قهیراهم ادامه دادم که بعد از چند دق به

 پورسام. ی خواد بهتون کمک کنه نه آقا یدوستتون م ی عمو دی... فرض کن دیی بفرما-

 فیسوناته اش کث نی آب ماش سی خ ی لباس ها نیهم نداشتم با ا یگریکردم. راه د ی ا عطسه
در عقب را   یگری فکر د  چی . بدون هگریگفت د یدانست که م ی را م نیشد. حتما خودش ا یم

 باز کردم و سوار شدم.
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 نبودنت رو بخورم”  ی تو تب کنم و سرما یدرد فراموش ی بتونم تو ”کاش

که توجه   نیهم گذاشتم بدون ا ی را رو  می دادم و چشم ها ه یبخار گرفته تک ی شه یرا به ش سرم
 داند و بس!  یاسم م کی که سهراب از من فقط  نیکنم به ا

قلبم   یباربد فکر کنم ول یخواستم به بد قول یگرم شد. نم  نیماش ی فضا  قهیند دقاز چ بعد
 شد.    یلحظه به لحظه فشرده تر م

 خانم درخشنده حالتون خوبه؟ -

 را بلند کردم و گفتم:  سرم

 خوبم.-

 گردنش را چرخاند و گفت: ی ا لحظه

 .گهیرو نم نی چهره تون ا-

 .زنهیجار م ی ادیبزنه رو ز  دیکه نبا ییچهره من حرف ها-

 ادامه داد: ی جد

 . دیصداتون زدم جواب نداد ی هرچ دمیاز ثنا آدرس خونتون رو پرس-

  یآدرس خانه اش را روز اول مهر به دوستش م یپوئن مثبت بود، کدام احمق  کیبودن   حراف
 دهد؟ 

  دمیکه د شوم ادهی که سهراب نگه داشت. خواستم پ ن یرد و بدل نشد تا ا  نمانیب یحرف گرید
.  دیپوستم دو  ر یشد و ترس ز  ادهی پ نیشناسمش. سهراب از ماش یکه نم  می هست یابانیدر خ

آن فقط   کی کنند و در  یم یکردم همه مثل خودم ساده زندگ  یبود فکر م  نیمشکل من هم
 . ندکن یمسئله فکر م  ک یبه 
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  یتوجه یو ب یی همه تنها  نیو از ا  رمیقفل بود، چطور متوجه نشده بودم؟ آماده بودم که بم در
که دوست داشتم دوستم داشته باشند راحت شوم. آماده بودم که بعد از هفت روز   یکسان

 فراموش شوم. 

 خاک ریکه برم ز  نیا ی من آماده ام برا  ”خدا

 عکس فراموش شده  کی هفت روز بشم   بعد

 قاب”  ی تو  یمشک ی گوشه  هیبا

 که به خودم بجنبم باربد برگشت.)!(  نی از ا قبل

 !« یبرگشت درستشه هـ »سهراب

 به سمتم گرفت.  یآب پرتقال  وانی شد و ل سوار

 کنه. یحالتون رو بهتر م دیی بفرما-

 را گرفتم، قضاوت!  وانیل یدودل با

 من. ی هم خوب بود برا نیآمدم. هم  یدانش آموز ساده به حساب م کیسهراب   ی برا حداقل

 شد.  ی دی اش را برداشت و وارد اتاق دکتر سع یپزشک ی نامش پرونده  دنیشن با

 از جا برخاست و گفت:  دنشی با د  دکتر

 ... داریمهندس مشتاق د  ی سالم آقا-

 رحمانه بود. یب   یلیجمله تون خ-

 ؟یکن یقبول م کینیادامه بدم و بگم خارج از کل-

 . ستمیمطمئن ن-
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 . ی ات آورد  چارهیسر قلب ب ییباز چه بال  نمی بب  نیپس بش یستی حاال که مطمئن ن-

 نشست و گفت:  ماریب یصندل ی رو

 شد کند و انداختش دور.  یکاش م-

که  فی. فقط حی رو از دست نداد ی ادیز  زیدور، چ  یآدم ها رو انداخت ،ی پسرم قلب رو بکن-
 که بخواد براش بتپه. یداره جز کس زی قلب تو همه چ

را به دکتر داد که دکتر بعد از   دشی جد شینگفت. آزما یزیچ یدکتر را گرفت ول کهیت
 گفت:   یوارس قهیچنددق

 ؟یکن یم  کاری با خودت چ یحواست هست دار -

 هست. -

 بدنت تحت کنترلته؟  میو سد  یکن ی که داروها رو مرتب مصرف م یمطمئن-

 شده.  رمی انجام بده، د ادیاز دستت برم یدکترجان اگه کار-

نمک   یجور نی هم ی تو کله تو فرو کرده جز جمع کردن زبونت. گه بخوا ز یاحسان همه چ-
منتظر   دی با تونم بگم  یفقط م یقلب هم مخالفت کن وندی با پ یداروهات رو نخور ،یمصرف کن

 .یباش لیعزرائ

 منتظرشم.  شهیمن هم-

 را اضافه کرد. شی او عادت داشت سرش را تکان داد و دوز داروها ی که به حرف ها  دکتر

 .دیرا فهم زی چ کی به نسخه اش نگاه کرد فقط   نیرحسیکه ام یوقت

 .” دیی است، شارژر را متصل نما فیقلب شما ضع ی”باطر 
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شود و قلبش را به شارژ بزند و    کی گرفته بود که احساسش را با آوا شر م یصبح تصم امروز
 را درک کند. نی رحسیام ماریقلب او بتواند قلب ب دی دهد. شا حیرا توض فشیقلب ضع طی شرا

 خوردند:  یحروف در گوشش زنگ م ن یا ینوجوان از

«CHF » 

و پنجه نرم کند. چاره  دست   یماری ب نیلحظه عمرش با ا  ن یبود که تا آخر  نیرحسیام ر یتقد در
منتظر مرگ باشد. هرچند   گرانیاز د  شیرقم خورده بود که ب شی گونه برا نی نداشت. ا ی ا

 شناسد.  ینم ماری دانستند که مرگ سالم و ب ی نم گرانیمانند او بودند و د  یکم ی عده 

شده بود و هر لحظه ابرها   یرا گرفت ساعت از دو گذشته بود. آسمان ابر  شی که داروها یوقت
 شد.   یتر متراکم م شیب

شد، مادرش با او تماس گرفت و با احساسات مادرانه اش او را   نشیکه سوار ماش یوقت
از   د”شیزد شمار جمالت ”خوبم” و ”نگران نباش یخانم زنگ م حانهیکه ر یشرمنده کرد. وقت

و ارزش    ستی ن ندیخوشا شی مرگ برا ریکرد که تاخ یاوقات فکر م  یفت. گاهر  یدستش در م
 پدرش را ندارد.  ومادر   یدائم ی ها ینگران

آورد که چه   ی کرد به خاطر نم ینگاه م  ابانیکرد و او هرچه به خ دنینم نم شروع به بار باران
. از  ستدیبا  یگل فروش  کی ی رو به رو  دی دانست  با یرا فراموش کرده است. فقط م یزیچ
توجهش را جلب   یشکل ی رنگارنگ و خوشبو کاکتوس کوچک و کره ا ی گل ها  ی همه  انیم

 دهد.  یم یگلفروش ی گل ها ی از همه باتریز  ییمشخص گل ها یکاکتوس که در زمان کیکرد. 

 داشت، هم گمراه بود هم شادمان. یبیکه شد احساس عج نشیماش سوار

دانست که چگونه   ینشد نم ادهیپ  نشیاز ماش یکه چگونه خودش را به خانه رساند ول دینفهم
 گل چه کند.  نی با ا دی دانست که با  ینم یحت د؟ی خواهد بگو یبا آوا رو به رو شود و چه م د یبا
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  قهیاشد؟ بعد از چند دقعرضه ب یقدر ب  نی فرمان گذاشت. چطور ممکن بود که ا  ی را رو سرش
بوق بخورد   نیکه اول نی قبل از ا شهی سلنا را گرفت. مثل هم ی شماره   عیبه سرش زد. سر یفکر 

 جواب داد.

 ! ؟ی فرهنگ شد یهمه ب نیا  یتو چطور  دمیمن هنوز نفهم-

 سوال ازت دارم.  هی-

 ست؟ یسالم کردن رسم ن رانیتو ا -

 باش.  ی سلنا! جد-

 االن سر شامم.  ی زنگ بزن گهید قهیدق ست ی ب ی خوا یم-

 نه.-

 شنوم. یم-

 بهش بگم.  خوامیمن م-

 ؟ یبه ک  یچ-

 ام رو، احساسم رو، به آوا.  یماریب-

 خوب. -

 !یلیسلنا خ  جمی... گیول دمی گل خر   هی. براش یدونم چه جور  ینم-

با   یچه جور یدون ینم یکنه، ول ینم جتیچهارصد اتاقه گ ی هتل پنج ستاره  ی نقشه-
 ؟ ی دی خر ی! حاال گل چیاقتیل ی! واقعا ب؟یحرف بزن یکه دوست دار یدختر

 زد و گفت:  ی گلدان کوچک کاکتوس گرد نگاه کرد ناخوداگاه لبخند به

 کاکتوس. -
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 گفت:   یآمد بعد مدت کوتاه ینگران خدمتکارش م ی به سرفه افتاد، صدا سلنا

 ؟ یکس که دوستش دار ی ! کاکتوس؟ برایتو محشر-

 به خودم مربوطه. -

عاشقانه هم بچسبون   ی نداره برو صاف تو چشماش زل بزن بهش بگو دو سه تا جمله  یکار-
 ور و اونورش.  نیا

 گفت و قطع کرد.   یشد ممنون یم اط یکه وارد ح ی سوناته ا نی ماش دنید با

به خودش آمد    یقلبش سخت تر بودند. وقت یاز درد صبحگاه شیکه گذشت برا  ییها قهیدق
 . دیبار  یلدان کاکتوس کوچک در دستش. باران هم مکه او مانده بود با گ

 *** 

 

 »آوا« 

 

را هم   میکتاب کارها ی خواندم. همه  یرا م میماه از آن روز گذشت و تق و لق درس ها   کی
  یخلوت و هرکس پ الهایشده بود مثل قبل از پدربزرگ، و  زیبه ثنا داده بودم. همه چ ونیاشانت

 خودش بود. یکار و زندگ 

 .دمیکش  یداستان مصورم را م ی ها تیکتاب هندسه ام شخص ی خط ها ی حوصله رو یب

من هم   ردیسرش امتحان بگ ریخواست خ یبا سهراب کالس داشتم آن هم چهار ساعت م فردا
 هم نداشت. یچندان تیپوخ بلد نبودم. اهم کی
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با هزار   امسال یمعلم بوده ول نیسهراب تا پارسال در قا   نیهم شی گفته بود که عمو ثنا
و پنج ساعتش    ستیدر تهران خود را جا کند و هر ب یانتفاع  ریغ ی توانسته در مدرسه  یدوندگ 

 .ردیما درس بگ ی بخت برگشته  ی را در مدرسه 

دهد. دو بخش از   یم فیبود که تا در توان دارد تکل یی انصاف ها یماشاهلل از آن معلم ب  
. عادتش بود ما هم انگار  میسی ها گفته بود در دفترمان بنو یکتاب را مثل کالس اول نات یتمر

 .می رو یکه به مکتب م

  ی رو و مو بلند را رو بایخسته شده بودم. دختر ز م یها  تی شخص دنیبار از کش نیاول ی برا
نقش زدم. دختر دستش را   شیموها  ی رو ی پنجاه و هشت نشاندم و پروانه ا ی مثلت صفحه 

 دهد ثابت ماند.  یحوصله پروانه را فرار یخواهد ب ید کرد و انگار که م بلن

امروز خوشبختانه   یول دی بار یهمه اش باران م امده ین  زییرا پس زدم و به بالکن رفتم. پا کتابم
 عاشق رطوبت بودم!  یلیاز باران نبود. نه که خ یخبر

اخم کردم   دنشی با د دم،یشخودم را پشت پرده پنهان کردم. سرک ک  یکس ی قدم ها  ی صدا با
کردم. لپ تاپم را باز   یحواس خودم را پرت م دی و به درون اتاق رفتم و در بالکن را بستم. با

چه قدر   دمیشدم نفهم  لمیبود را باز کردم. غرق ف ختهی ر می که ثنا برا ییها  لمیاز ف یکیکردم و 
بود اول   یمزخرف لمیف یلیرا پاک کردم. خ می پخش شد. اشک ها  لم یف یانیپا تراژی گذشت که ت

 زدند.  یحرف م  یسیکه انگل  نیبود و دوم ا  یالیخ ی که عاشقانه  نیا

  یم ریداشتم که یکاریانداختم. از ب ی ا رهیفرش دا ی به لپ تاپم زدم و خودم را رو ی ا ضربه
 داشت.  امدیخوابم آمد ن یزدم. ساعت نه شب بود و شام هم خورده بودم ول

 ت زل زدم... ساع به

 را باز کردم. می گفتم و چشم ها ی ”آخ” دهیمحکم سع  ی ضربه ها با

که چگونه من را در عرض چهل و پنج   نیکرد، ا  یبهداشت سی چشمان بسته من را نثار سرو با
 دانم. ی در کالس سهراب نشان داد را نم قهیدق
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 و گفتم:   دمیثنا را به سمت خودم کش یصندل

 !ی دفتر رو قورت داد  نی ا ؟یکن یم  کاریچ-

 سختن!  یلیسواالت خ ن ی. امی رویز  روینگو که ز یجیه ی وا-

 من نوشته تشون.  ی برا دهیسع الیخ یب-

 ؟ یتخته چ ی پا یاگه بر-

 رم.  ینم-

ها   نیکم زر زر کرد و بعد شخصا تمر  کی . سهراب می بلند شد مانی ورود سهراب ساکت از جا با
 مانده بود.  یتا بدبخت شدنم وقت باق گرید ی قه یرا نگاه کرد. به گمانم چند دق

چه زل هم زده!   یری بگ دی شد. آب مروار  رهینشست و به دفتر نمره اش خ شیسر جا   رفت
 ... ستیدر آن دفتر ن زیچ چیه

 درخشنده... آوا درخشنده.  -

 خوداگاه گفتم:  نا

 خود خدا!   ای-

 ! دی خنده. در چاه فاضالب بخند ری کالس زدند ز ی ها بچه

گذاشتم. اگر اعتماد به   زشیم  ی تخته. دفتر را رو  ی و کالسورم را برداشتم و رفتم پا کی ماژ
 شد.  یداشت سلطان جنگل م ی نفس من را االغ م

 داشت گفت:  یکه دفترم را برم یسوال را رد کرد و در حال چند

 . می ما منتظر دیی بفرما-
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خواندم   یسوال نگاه کردم قد و قامتش از خود سهراب هم بلند تر بود.  هر چه سوال را م به
آوردم.   ینم ادیشدم. اصال درس را به   یتر م جیبلکه گ دی رس یبه ذهنم نم ینه تنها راه حل

  یمخ ی پچ پچ رو ی کنار رفت و صدا یکم نمیکه آست سمی را باال بردم تا چرت و پرت بنو کی ماژ
به سوال زل زدم که  لنتیسا قهی دستم را انداختم و دو سه دق عیپشت سرم شدت گرفت. سر

 گفت:  

 ! دیدفترتون که درست حل کرد  ی تو-

 اشتباه حل کند. یکه انتظار ندار فی شر ی از دانشجو گریحل کرده است د  دهی سع خوب

 خودم حل کردم... -

 را باال انداخت و گفت:  شی ابرو

 ...  دیستیبلد ن یول-

 کردم. االن استرس گرفتم.  یبودم حل م  داری ب کی تا ساعت   شبیکه بگم! د د یذار ینم-

 که استرس نگرفته.  ونتونیز  دیزن یبا معلمتون حرف م یجور نی و ا  دیاسترس گرفت-

 را رد کرد و گفت:  سوال

 .دیرو حل کن یکی ن یخوب ا-

شد. بهتر!    یتر م یکردم ذهنم خال یرا هم بلد نبودم. هرچه فکر م نی شانس قشنگم ا  از
 بلند شد و گفت:  شی است. سهراب از جا یکسیها ا یمشخص بود راه حلش از آن طوالن

 طور!  نیکه ا-

 را برداشت و گفت: دفترم

 ! د؟یخودتون حل کرد دی گفت-
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 یتیثبات شخصمن   انیخورد. چرا اطراف یلحن پر از تمسخرش حالم داشت به هم م از
 نداشتند؟ 

 داد و دفترم را ورق زد و گفت: هیتک وارید به

 خوره...   یدرس خوندن به درد من نم نی... اد؟یدرس خوند  ینجوریهم ا زتونییکو  ی برا-

 انداخت. رون ی کالس به ب ی دفترم را از پنجره  یکمال ناباور در

 داد:  ادامه

  ستمی! من هم مجبور ندی جواب بد دی تون یسوال کنکور هم نم کی به   دیادامه بد  یجور ن یا-
 کالسم شما رو دانش آموز بدونم.  ی تو

 کردم و بلند گفتم:  اخم

 خوام کنکور بدم. یمن نم-

 برداشتم.  زشیم  ی را از رو کتابم

 که دانش آموزت هستم.  ستمیخوشحال ن یلیمن هم خ-

  ی ا هیداشتم و نه گال  ی. نه بغضدمی کوب بلند از کالس خارج شدم و در را به هم ی قدم ها با
نبود. به پشت ساختمان رفتم،   اط یکس در ح چیرفتم. ه ن ییپا  یکیچهل و پنج پله را دو تا 

 افتاده بود.  روزی آب باران پر ی دفترم درون چاله 

شده بودند. اگر خودم نوشه   یگل  شیآب شده بود و برگه ها  سیرا برداشتم. خ کالسور
دادم و به فکر فرو رفتم. غافل   هی تک واری بود. به د  میاز اشک ها سیه ام خبودمشان االن مقنع

 یام شده است. کاش م رهیخ  یاضیکالس دوازدهم ر ی معلم از پنجره   کی که  نیشدم از ا 
کردن   ی.  احساسم به باربد هم زندگ گرانیکنم نه د یخودم زندگ  ی خواهم برا یکه م دندیفهم
 در سطل آشغال قلبم انداخته شد!  نیهم ی برا  گریاو بود د ی برا
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عمر   کی  تشیسال تمام شود و من بمانم و چند ماه سرزنش و در نها عتر ی هر چه سر کاش
 .یزندگ 

  یتوانم خوشبخت شوم. م یکه بدون آن ها هم م گران یخواستم ثابت کنم به خودم و د یم
  تینها یب یاز منف  دی بود با ادیمن از صفر شروع کردن ز ی بسازم. برا یخودم زندگ  ی توانم برا
 برسم.  تی نها یکردم تا با مثبت ب یشروع م

 !« یجو گرفت یدستت گرفت یاضیدو روز ر »باز

 کنارم خودم را جمع کردم. ینشستن کس با

 ان. یجور نیعمو ها ا ی همه  ریقدر ماتم نگ نیحاال ا -

 زدم و گفتم:  ش یبه رو ی لبخند

 تره.  ک ی من کوچ  ی عموها ندارم. عموت از پسر عمو نی من که از ا-

 کمش رو هم به من بده.  کی  ؟یپسر عموها دار  نیاعهههه تو چند تا از ا-

 ه؟ ی پسر عمو! نظرت چ  هیهر عمو   ی به ازا-

 ضربه به سرم زد و گفت:  ثنا

  یدور بزن هی اطتون یهمون تو ح ی رس یجامعه نم ی که تو به عمو ها و پسرعموها یجور ن یا-
 .ی وس شدعر

 راحت. التیمردم پس خ ی رسم نه به پسر عموها یخودم م ی نه به پسر عموها-

 ام را برداشت و گفت: یکالسور گل  یناراحت با

 زنه.   یقاط م شهیم یعصبان ی ببخشش وقت-

 . ستی مهم ن-
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 داد و گفت:  هلم

 ن؟ ییاومدم پا  دمیپله رو کوب ستیصد و ب ستیمهم ن هیبه خاطر  یعنیبرو گمشو... -

 ! ی ومدی... خوب نمیروان-

 کرد؟  یمگه سهراب ولم م -

 را تکان دادم و گفتم:  میمانتو 

 به اون داره؟  یچه ربط-

 آوا...   گمیعموم عذاب وجدانش گرفته... م یطفل-

 هوم؟ -

 نه؟  یشناخت یتو از قبل مدرسه که سهراب رو نم-

 بودمش. دهیبار د  کی -

 بلند شد و گفت:  شی صدا در آمد و ثنا از جا . زنگ به شی حوض فکرها ی تو افتاد

 که قراره جناب پورسام فاتحه مون رو بخونه.  می پاشو بر-

 را دراز کردم و گفتم:  می دادم، پاها  هیتک واری. به ددمی کش می چشم ها ی ام را رو مقنعه

 . امیمن نم-

 و گفت: د یرا عقب کش مقنعه

 ؟ ی گیکه نم ی جد-

 ام! ی نه کامال جد-

 آوا! -
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 خوش بگذره. -

گوش    ی نکره ا  ی شدند که صدا یداشتند گرم م می گفت و رفت. تازه چشم ها  ی احمق” یلی”خ
 کرد. تیرا اذ  میها

 ؟ ی دیزنگ رو نشن ی صدا   ؟یکن یم کاریچ  نجایدرخشنده تو ا -

 بلند شدم و گفت:  می هزار زحمت از جا با

 کرده.  رونمیپسره سهراب ب  ن یا-

 نشست و خودش هم شد دلمه قرمز.    به خون شیچشم ها  هیصدم ثان  کی در

زحمت کش را مورد  نیمعلم ی و کل جامعه دای سهراب و ش دمی که به چهل و پنج پله رس یوقت
  یبدون آسانسور م ی که ساختمان چند طبقه  یهر چه باربد و معمار نیقرار دادم همچن تیعنا

 سازند.  

به در وارد کردم. ماشاهلل   ی و تقه ا ستادمیزدم پشت در کالس ا یکه نفس نفس م یحال در
 ! ییماشاهلل چه قد و باال

 .امی گفت ب  یصانع-

 دستش را به دستم داد و گفت:   ی در کالس کنار رفت و برگه  ی جلو از

 . دیشروع کن  دینیاز وقتتون رفته بش قهیپنج دق-

 :  میخواستم بگو  یم

 ممنون.   یمرس-

ام را در آوردم  ینشستم و خودکار آب یصندل ی برگه را از دستش گرفتم. روشدم و  مانیپش که
 و مشغول خواندن سوال ها شدم. 
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 دستش را بلند کرد و گفت:  ثنا

 سؤال دارم.  گهید ایعمو پورسام... اه ب یعنیسحر آب »سهراب«... .ا -

 لب گفت:  ریما قرار گرفت و ز  نیداد. سهراب ما ب  یم اد یها ز یسوت نیا از

 ! ؟ی سوال نداشته باش یری میم-

 اد؟ یبه دست م ینجوریچرا جوابش ا نیزر نزن عموجان... ا-

 گذشت که گفت:   هیثان چند

 دقت کن! -

شدم که   ینگاهش آب م ریخودم شدم. داشتم ز  ی رو نشیرا بلند کرد، متوجه نگاه سنگ سرش
 رفت. 

سر    اورمیتوانستم ب یکه م ییداشت. هر بال  یطراح یباحال تر بود حداقل کم یاضی از ر هندسه
 و گفت:  دیدستم کش ریکردم که رها برگه را از ز یسوال ها آوردم. سوال آخر را داشتم حل م

 وقت تموم شده...  -

کردم که نکردم. بعد از   یم کسانیگرفتمش و عمه جانش را با خاک   یفحش م ری ز د یبا
 کرد. یذهنش شنا م انوسیاق  ی بود و توسهراب در فکر    سیمدت تدر  ی امتحان ثنا همه 

 *** 

 ماه بعد«  »پنج

که با   یوقت یبودمش ول  دهی که سه ماه ند نی آمده بود، بعد سه ماه برگشته بود. بعد از ا او
ننداخت جواب سالمم   می هم به سو ی نگاه یحت می به خانه شان رفت یمهمان ی ذوق و شوق برا

 را داد. دای جواب سالم ش یرا هم نداد ول
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و بد تر از   دی ایب  رانی سلنا هم به ا  گرید ی بود که قرار بود هفته  نیا زیتر از همه چ  ترسناک
شده بود و   دای پ م یخواستگار ناشناخته برا  کی   دیبود که درست روز سوم ع  نیها ا  نیا ی همه

 . اورندیرا ب فشانیتشر رگ ید یقیبود که دقا  نیقرار بر ا

  ی عالم رو ی غم ها  دهی سع ی کنم و تا آخر شب زنده نمانم. با صدا یخواست خودکش یم دلم
  یرفتم. دلم نم نییو از پله ها پا  دمیپاشنه بلندم را پوش ی . آمده بودند! کفش هاختندیدلم ر

کف  ی از شن ها شانیکه نظر من برا  یکدامشان نگاه کنم نه پدر و مادر چیخواست به ه
بلند نشسته   ی با مانتو یکه کنار خانم ی ا دهیاست و نه پسر اتو کش ترارزش   یهم ب اط یح

من شرکت کرده   یکه به دعوت بابا با خانواده اش در مراسم خواستگار  ی است و نه... باربد
 اصطالح داماد گفت:  است. کنار مامان نشستم که پدر به

شما.  زی دختر عز نمیما، ا ی آقا پسر ساده   نیکنم ا ینم  ینیجناب آقاس درخشنده مقدمه چ-
 . دیقبول کن یپسرم رو به غالم دوارمیام

 بچه ها...  ی ما که زده شده فقط مونده حرف ها ی پورسام. حرف ها ی آقا دی دار اریاخت-

جز   یکه سرخ شده بود کس ی ا دهیدم. پسر اتو کشسر بلند کر یاسم پورسام با ناباور دنیشن با
 سهراب نبود.

و هندسه ام اکنون رو به   یاضیکه معلم ر نیتصور ا  یاز حد گرد شدند، حت شیب م یها  چشم
 نشسته است آن هم در قالب خواستگار واقعا سخت بود. میرو

  کی به اطرافم نگاه کردم،  جیانداخت. گ ری نگاهم شد سرش را به ز ی که متوجه یوقت سهراب
 ی با رگه ها  ی بود و مرد  میکامال محجبه رو به رو یول  یامروز پ یت کیکه با   انسال یخانم م

به تن. سهراب هم کنارشان   ی اش که کت و شلوار ساده و قهوه ا یخاکستر  ی موها انیم دیسف
 بود.  دهی به خودش رس  ی خوش دوخت. حساب یمشک  یو شلوار  کتنشسته بود با 

از جا بلند شد و از سالن   یکه سرگرداندم باربد با عذرخواه نیکرد! هم یداشت نگاهم م یکس
 . جهنم!  رونیزد ب
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 ؟ یکن  ینم ییباباجان، آقا سهراب رو راهنما-

  یدانم چرا ول یلباسم را گرفتم. نم ی بلند شدم و جلو می بود، از جا ستادهی منتظر ا سهراب
 است. نهیگز  نی بهتر اط یح قیگفت که آالچ  یاز درونم م یحس

محکم   ی است و به نرده ها ستادهیا  قیکه درون آالچ دمیباربد را د  م،ی سالن که خارج شد از
 داده.  هیتک قیآالچ ی ورود

 داخل بهتر باشه.  م یفکر کنم برگرد-

 گفتم:    یسرتق با

 مال ماست...   قینه اون آالچ-

 گفتم:   می ش که بودا  ی. در چند قدممیرفت  قیسمت آالچ به

 اونجا.  یبر ی تون یهست م اط یپشت ح  دی درخت بلند ب کی . میصحبت کن  نجایا  میخوا  یم-

. چه  می موکت پهن شده نشست ی و رو  می شد قیکه سرش را بلند کند رفت. وارد آالچ نیا بدون 
 زود با سهراب جمع بسته شدم. 

   ؟یبگ یزی چ ی خوا ینم-

اش   یراه حل تست شمیممنون م ستمیرو بلد ن ی داد دی ع ی که برا یی اتفاقا چند تا از تست ها-
 !  یرو بگ

 .ومدمی حل سوال ن ی برا-

 ام؟!  یخواستگار  ی که اومد ی خودت فکر کرد شیفهمم تو پ  یمن واقعا نم-

 امیکه م نیا لیدل نی تر یاصل  ی شد دمی تا به خودم اومدم د یدونم ول یخودمم نم-
 سرکالستون.  
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 ازدواج معلم و دانش آموز جرم بود.   دمی د ییکای آمر   لمیف ک ی  ی تو-

 جرم خوشحالم.  نی به خدا قسم از ا  یمنم مجرمم ول دیشا -

حبس ابد... حبس ابد احساس... هنوزم قانع نشدم که چرا   ه؟یجرم چ نیمجازات ا  یدون یم-
 ؟ یی نجایا

 ؟ یام باش یزندگ  کی خوام شر  یکه م نیاز ا  ریغ-

 زدم و گفتم:  ی پوزخند

 ؟ یکن دایسوخته پ  کی شر کی ی چند سال منتظر بود-

قبل از سه   ی ! به آوانیتو سه فرورد  ینداره... من االن اومدم خواستگار یتیاصال برام اهم-
 ات. یو نه به اون ناج یندارم... نه به اون آتش سوز  یهم کار نیفرورد 

 باربد؟! -

 گفت:  آرام

 ... یهم هنوز دار دی و شا یدوستش داشت دونمیم-

 ها بازم...   نیا ی با همه -

 وسط کالمم و گفت:  دی پر

که   نیحاضرم به ا  یباشه و من کنارش باشم ول یهمسرم عاشق کس ستمیابدا حاضر ن-
خودت دوست دارم، نه  ی قلبش باشم... من فقط تو رو برا ی فراموشش کنه و من فقط تو
 ... یکه نسبت بهش داشت یچهره ات مهمه و نه احساس

 ادامه داد:  یاز مکث طوالن بعد
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فرصت   نی بمونه... بهم ا  یو همون گذشته باق ره یبرام مهمه که اون احساس فعل حال نگ ن یا-
 از احساس اون نسبت به خودت. شتریب یلیخ ،یز ی من عز ی رو بده که ثابت کنم که تو برا

 تونم حرفت رو باور کنم.  ینم-

 ... اجازه بده کنارت باشم!  ی بهم بد یتون  یفرصتش رو که م-

 .میصحبت کن  زایچ نیدر مورد ا دی با  یخواستگار ی فکر نکنم تو-

 دونم تا حاال نرفتم.  ینم-

باربد   ی صداقت را در چشم ها نی براقش زل زدم، ا  یعسل  ی را پنهان کردم. به چشم ها تعجبم
 وقت!  چیبودم. ه دهیند

 من!  ی آوا یشیکه تو م نیراحت شه از ا المیبذار آوا صدات کنم نه خانم درخشنده، بذار خ-

  ی قلبم که جا ی از درونم، از گوشه  یز یدانم چرا! صداقت خوب است و االن چ یبست نم م یگلو 
  نی نداشت در وجود سهراب بود. در ا ری گرفت. هر چه که ام  یباربد را م ی سهراب بود داشت جا

که در وجود باربد بود در درون  یکسیبودم. هر ا دهیثنا فهم ی فت و آمد در خانهپنج ماه ر 
 ساده بود.   یعی عدد طب ک یسهراب  

 گفت:  دی را که د سکوتم

 مونده باشه. یباق  یفکر نکنم حرف-

. در  می. دوشادوش هم به سمت سالن رفتستمیبلند شد، من هم مجبور شدم با  شیجا از
تواند   یکه چه قدر دوشادوش سهراب راه رفتن م دمیفهم ی ا هیکوتاه چند ثان ی همان فاصله 

 لذت بخش باشد. 

نشستم و   نانیشد. من با اطم دهی نگاه ها به سمتمان کش ی همه  میوارد سالن شد  یوقت
 . ی دیسهراب با ناام
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 گفت:  ییسهراب با خوشرو  مامان

 عروس خانم؟  میکن ن ی ری دهنمون رو ش-

 خواستم!  ینداشتم. نم ینظر مامان و بابا کار هب

 بله. -

 ذهن و قلبم.  ی کاغذ باطله ها یباربد رفت قاط یعنیبله   نیا

نگاهش شدم   ی شدند به ظاهر غرق عسل ها  می چشم ها خی سهراب برق زدند و م  ی ها چشم
  یکرد وداع م یتعارف م ینیری که برگشته بود و مهمان ها را به ش ی دلم داشت با باربد یول

 گفت. 

 را به سمتم گرفت. آرام گفت:  ینیری خم شد و ظرف ش می به رو رو

 .یهزاربار از من خوشبخت تر بش  دوارمیام-

عشق   ادیز ی شدم. خوشمزگ  رهیانتخابش نکرده بود خ  ی بودن خامه کس اد یکه از ز ینیر یش به
  شیدلم را زده بود. با تشکر من باربد رفت و سرجا   کی ک  نیبه باربد، درست مثل ا  یناگهان

 رژلب ماتش را خورده بود. ی همه  یکه از نگران یخانم حانهینشست. درست کنار ر

هم دختر   یاز طرف  می رو ندار یبرگزار کردن جشن عروس طی درخشنده در حال حاضر شرا ی آقا-
  یمجلس عروس دی داشته باش تی اگه رضا رندیدرگ  یلی سال تحص انیتا پاشما و هم پسر بنده 

  جادی هم ا یتابستان برگزار شه و تا اون موقع با هم محرم شند تا مشکل شرع  التیتعط ی تو
 نشه.

پورسام اعالم کرد سرخ شدم. مامان دست من را گرفت و   ی که موافقتش را با نظر آقا بابا
 نشاندنمان.  گری کد ی کنار  ی مبل دو نفره ا  ی مامان سهراب دست سهراب را رو

 باربد.  ی برا دهی مانند سع یام... و فقط شدم کس یاض ی بعد من شدم همسر معلم ر یقیدقا
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 و گفت:   دیرا بوس میبود. گونه ها ا یسهراب که اسمش ثر مامان

 مبارک باشه دختر گلم. -

را   میانگشت ها  هیرا گرفت و درون دست سهراب گذاشت. دست سهراب بعد اژ چند ثان دستم
جعبه جواهر   فشیخانم از درون ک  ایقلبم را به تالطم انداخت. ثر  دی جد  یدر بر گرفت. حس

 در آورد. جعبه را باز کرد و خطاب به پسرش گفت:  یکوچک

 دختر خانم ناز عروس منه.   نیمامان جان، همسرت رو نشون کن تا همه بدونند که ا-

برداشت. دست چپم را باال برد و حلقه را در انگشتم فرو   را دیسف ی لرزان حلقه یبا دست سهراب
  نیخانم خانه را در بر گرفت. آن شب تا آخر  نیو نازن دهیسع  ی ها دنیکل کش ی کرد. صدا

او در دست من و دست من در دست او   ی حلقه ا یول می لحظات من و سهراب صحبت نکرد
 بود.

گفتند    کی تبر گر یبود که سهراب و خانواده اش رفتند. عمو و زن عمو هم بارد  ازدهی  ی ها ساعت
او در  ی به جا گری د یکه کس نیوجودم را فرا گرفته بود. باور ا  یو زحمت را کم کردند. آرامش

 ممکن!  یقلبم است سخت بود ول

دوستش  دستم نگاه کردم.  فی ظر ی اتاقم شدم، در را بستم و پشت در نشستم. به حلقه  وارد
باربد   ی ها به جا نیاز ا  شیمن پ دی کردم نبود. شا ی که فکر م یداشتم. حسم هم به ترسناک

همسر سهراب   گریکنند. من د میکرده بودم. سرم را تکان دادم تا افکارم رها  نیگز یسهراب را جا 
 به جز او فکر کنم.   یتوانستم به شخص یبودم. نم

  ی کوچکم در آوردم. شماره ا  یدست فیدرون ک  را از یام بلند شد. گوش یآالرم گوش ی صدا
 فرستاده بود.   می برا یامکیناشناس پ

 را باز کردم:   امکیپ

تو همه   یام را حل کنم ول ی زندگ  یتوانم همه معادالت چند مجهول یکردم م یفکر م-
 .  یام را بافت یخودت زندگ  ی وه ی و به ش ی ختیمعادالت دلم را به هم ر
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 »سهراب« 

 فرستاد:   گرید ی امکیرا خواندم. پ امشیبار پ چند

 ؟ ی داریب-

 نوشتم:  شی خواستم. بالفاصله برا یرا بشنوم؟ م شی خواستم صدا  یم

 آره. -

 . خودش بود.دی در دستم لرز یگوش

 سالم.-

 ؟ یدار ی. االن چه حسزجانمی سالم عز-

 ! زیتازه شده بود همه چ زیچ همه

 گفتم:  صادق

 ... دهیجد  زی همه چ-

 بد؟  ایخوب   دیجد -

که به باربد داشتم نبود   یفکر کردم بد نبود. سهراب بد نبود احساسم به شدت احساس یکم
 توانستم خوشبخت شوم پس چرا نه؟  یمهرش در دلم جا خوش کرده بود. م یول

 خوب...  دیجد -

 ؟ ی. موافقرونی ب میدنبالت بر  امیفردا م-

 مونم.  یاوهوم. منتظرت م -

 . میخور  یبا هم م  یصبحانه نخور-
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 بخارت!«  یعالم ِور سر ب  »خاک

 کنم. یچه خوب! پس من صبحانه آماده م-

 لحظات بودم. نی چه مدت منتظر ا یدون ینم-

 زدم و گفتم:  ایرا به در دل

 فکر کنم من هم منتظر بودم. -

 . ری. شبت بخنمتی ب یساعت شش م-

 خداحافظ. ن یهمچن-

 خداحافظ. -

را عوض کردم. دلم  میجرا را هضم کنم. لباس ها ما  نی که بتوانم ا یتا وقت دی کش یم طول
سرد و   ینقاش کی گذاشتم.   هیپا  ی آوردم و رو رون یتخت ب  ریبوم از ز   کیخواست.  یم ینقاش

 خواستم.  یآرام م

  یبکشم. قلم مو را برداشتم و درون رنگ آب ری با سهراب را به تصو دارمید  نی خواستم اول یم
 فرو کردم.

دادم و به خواب   هیتک واریهمان جا به د یکامل شد ول یچه قدر گذشت تا نقاش دمینفهم
 رفتم. 

سهراب جا خوردم. زهر   ی چهره  دنیرا باز کردم. با د  می صورتم چشم ها ی رو  ی زیاحساس چ با
 بهتر بود. ینی ات را صبح بب یاضیکه معلم ر  نیمار از ا

 نشستم و گفتم:  می جا سر

 د؟ یکن یم  کاریچ  نجایشما ا-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  ی از جلو شب یاتفاقات د ی تابلو همه دنی را باال انداخت و کنار رفت. با د شی ابرو عشوریب
  نیاول یخواستم خودم باشم ول ی. م دمیسرم کش ی رد شدند. خجالت زده پتو را رو م یچشم ها 

 خواستم.  یگونه که نم   نیا  س؟ی روز و بدون کاله گ

 و انداخت.  دی سرم کش ی آرام آمد و کنارم نشست. پتو را از رو ی قدم ها با

 که هست دوست دارم. خوب؟  یجور نیمن آوا رو هم-

 ... یول-

 .زمی نداره عز یول-

 بلند شد و ادامه داد:  شی . از جادی ام را بوس ی شانیرا پشت سرم گذاشت و پ دستش

 منتظرتم.  نییصبحانه خورد پا شهیبازم م یشده ول رید قهیدق  ستیکه ب نیبا ا -

 شم.   یزود آماده م-

 اتاق را باز کرد و گفت: در

 ! هیقو نقدریدونستم حافظه ات ا ینم-

 .مونهیم ادمیمهم رو   ی زهایچ-

ام را باز کردم.  یگریج ی از رژها یکی. دمیبه خودم رس یرا عوض کردم و کم میها  لباس
  یصورتم را پنهان کردم. روسر یرو ی با کرم پودر و لکه  دمیکش می لب ها ی زدم و رو ی لبخند

 نداشته ام را پنهان کردم آن قدر ها هم بد نبودم. ی برداشتم و موها ی قواره بلند

  ی کی کوتاه بود. پله ها را دو تا یل ی پاشنه بلندم را برداشتم، قدم در برابر سهراب خ ی ها کفش
 اش بود. یمبل نشسته بود و سرش را ته بصل النخاع در گوش ی کردم. سهراب رو  یط

 سرش را بلند کرد و گفت:   میپاشنه ها ی صدا دنیشن با



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 م؟ یبر -

 کار دارم.  گهیکم د  هینه -

 قهیو صبحانه شدم. بعد از ده دق رکاکائویآشپزخانه رفتم و مشغول درست کردن ش به
جا دادم.    یخانم را درون ظرف  نینازن ی ها یفنجان  کی . ک ختمیررا درون فالسک  رکاکائویش

گذاشتم. سبد را برداشتم و از آشپزخانه خارج  ی و درون سبد چاندمیپ ی مختصر ی صبحانه
 کرد؟   یچه م نجایکردند اخم کردم. ا ی صحبت م گری کد ی که با  راب باربد و سه  دنی شدم. با د

 را گذاشتم و رفتم درست کنار سهراب نشستم و گفتم:   سبد

   ؟یسر صبح یداشت یکار-

کرد.   یشده بود. نگاهش را دنبال کردم.  داشت به سبد نگاه م رهیخ ی را نداد. به نقطه ا جوابم
که در آن   ی همان سبد نی ا د یا یب ادمیکه  نیا  ی بود برا یفکر کردن کوتاه کاف  هیچند ثان
 دستم به خودم آمدم. ی مان بود. با قرار گرفتن دست سهراب روکوتاه همراه ی همسفر

 با شمام.-

 نگاهش را از سبد گرفت و گفت:  باربد

 شام دعوتتون کنم. ی رفتم شرکت، مامان گفت برا  یداشتم م-

 گفت:   سهراب

 . میدعوت گهی د ییما امشب جا دی و بگ دیکن یعذرخواه  شونیاز ا-

 .شمیمزاحمتون نم نیاز ا  شتریپس من ب-

 که رفت سهراب گفت:  باربد

 ست؟ یسوت و کور ن یلیمن، خونه تون خ ی آوا-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 دلم را خوشحال کرد.  شی بایز  بیترک 

 ! هیجور نی هم شهی نداره هم ی معن نایو ا دیو ع یل یما تعط ی تو خونه-

 .ین یما رو بب ی و خونه  ی ایپس الزم شد ب-

 .می بر م یتون یحاال! من آمادم م شهینم ر ید-

 زد گفت:   یکه استارت م یدرحال  می شد نیماش سوار

... قصد هم ندارم برش  دمیاالن از خونه شون دزد ن یرو هم بایخانم ز  هیخوب من   یلیخ-
 و چهار ساعت گروگانمه.  ستی گردونم تا ب

 حل کنم؟  یهر روز بزنم رو ک  ی که داد ییاون تست ها   یاعههه پس من ک -

که  هیخوشمزه ا  ییرکاکائو یش نی ا  ی اش تو یفعال به شاه تست کنارت برس که راه حل تست-
 .ی درست کرد

دستم را   رکاکائوی ش ختنیهنگام ر نیهم ی بودند برا  یکیها پالست وانیرا برداشتم، ل  فالسک 
 بلندم همانا. غیدستم همانا ج ی داغ رو ری ش ختنیکه خوردم ر دی سوزاند. با تکان شد یم

 زد کنار دستم را گرفت و گفت:  یبا دستپاچگ  سهراب

 ؟ ی خوب-

 و تکان تکان دادم. دمی را کش دستم

 ! سوختم.؟یآروم تر بر  یری میم-

 مزه اش کن خوب؟  یرو بزن یکه حرف نیآوا... قبل از ا -

 .زمیبر   رکاکائوی تو ش ی خواستم برا  یمن م-

 بست سپس گفت: ی ا هیرا چند ثان شیها  چشم



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 . می رو بفهم گهی و حرف همد  می باهم بزرگ ش کشهیطول م-

عوض شده بود، سهراب نه پدر بود نه   زیهمه چ گریشد به فکر فرو رفتم. د  اده یکه پ نیماش از
شدم و   یام عوض م یزندگ  رییبا تغ د یپسرعمو او االن شوهرم بود. من هم با  ایبرادر و دوست  

تصاحبش نکرده   یام داشت که تا کنون کس یرا در زندگ  یکس کردم که سهراب نقش یقبول م
ذهنم   یچند سال دی داشتم با یشدم با او هشت سال اختالف سن یبزرگ م دی با مه یبود. کم
قدر سخت است به   نی دانستم ازدواج ا یرا بفهمم. اگر م شیتا حرف ها   دمیکش یرا باال م

  یسوار بر اسب هم جواب مثبت نم ی باربد و سهراب که چه عرض کنم به شخص شاهزاده 
  اریسوختنم هم بس  لیهو در رفت! پتانس کی گر صدا بود ید یدادم. آن قدر ها هم داغ نبود ول

 سوخته بودم بعد دست و پا در آوردم!  گی من اول ته د دی باال بود. اصال شا

 شد. دستم را گرفت و گفت: نیوارد ماش هیاول ی کمک ها ی با جعبه  سهراب

 .دی رو ما رو ند  ریکه سرعت گ دی ببخش-

 که ادامه داد: دمیخند

 شه.  یپماد بزنم سوزشش کم م نی از ا-

  یاو م ادی و بعد با باند بست. حرکات دستش من را به  دی دستم کش  ی از پماد را رو یکم
ر باربد را به جمجمه ام کوباند. فراموش کردنش  ! وجدانم آمد و فک می انداخت. همان پسرعمو

 درد داشت!

 خونه تونه! کی نزد یپارک قشنگ نی همچ ی نگفته بود-

 پارک خلوت و سرسبز نگاه کردم و گفتم:  به

  رهی گیسرسام م شهیچهار پنج ساله م ی فقط بعد از ظهر ها پر از بچه ا هی خلوت و خوب ی جا-
 آدم.

 گفت:  طنتیبا ش سهراب



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ! نجایا  میا یب میتون  یبا دختر نازمون م یک  م ینیو بب میحساب کن شه یپس م-

 شدم. اده یرا برداشتم و پ فمیک  دستپاچه

 .زمینگفتم عز  یز یمن که چ-

  یبچه ها رفتم و سع نی ملتهبم حالم را بهتر کرد. به سمت زم ی با گونه ها یباد بهار برخورد
صبحشان از   ایما    ی ها هیزد. همسا یکردم به عبارت ”دختر نازمون” فکر نکنم. مگس هم پر نم

 ! شبیاز د ای شد    یظهر شروع م

  یدادم و اوج گرفتم. داشتم تاب م ری گ نیرا به زم  می زرد شدم و آرام پا  یکی تاب پالست سوار
 : دمیکش غیخوردم که به آسمان پرتاب شدم. ج

 کشمت سهراب! نگهش دار...   یم-

 رسه. یها نم ینیشده دستش به ما زم یفعال که آوا آسمون-

 بار محکم تابم داد که گفتم:  چند

 . ارمیجون آوا نگه دار دارم باال م-

 و گفتم:  نییپا دمی که سرعت تاب را کم کرد پر نیهم

 رسه!  یدستم بهت م گهی حاال د-

من به درک تو حال   دمیرس یهم نم شی فرز بود و به گرد پا  یاو حساب یدنبالش ول  انداختم
 ؟ یدومتر قد و قامت را جا به جا کن یدار

بزرگ شد. تا من به خودم آمدم و از پله ها باال   یباال رفت و وارد قصرباز یقصر باز  ی پله ها از
من را   ییرویباال بروم که ن جیمارپ ی به سرسره  یمنته ی زد. نبود! خواستم از پله ها  بشیرفتم غ

 رنگ کشاند.  یبه درون تونل آب

 قرار گرفت.  شیپاها  ی رو سرم



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 جا جات شد؟  ن یا یبه خدا! چه جور ی ا وونهید-

فراتر از دو   یزی چ شیشد. رنگ چشم ها   می چشم ها ی ره یکه جوابم را بدهد خ نیا بدون 
. از چه وقت  ختیر ینگاهش را به وجودم م ینیریش  شی فنجان عسل بودند. برق چشم ها

  یباز بالیوال  اطشانیکه با ثنا درون ح یروز دیدانم! شا  یاش شده بودم نم فتهیگونه ش نیا
که البته ثنا   م یثنا برد  ی خاله ی برا یکه با هم آش نذر یروز ایکردم و او به ما ملحق شد  یم

که هر کدام   گرید  ی او کنارم بود و هزار لحظه  دیکه با یکس  ی همان بار اول که به جا ایهم بود 
 باشند.  ییتوانستند طال  یم

 ؟ یکن یکه امروز اومد خونه تون!... بهش فکر نم یهمون ؟ی اون رو فراموش کرد-

 جواب دادم: صادقانه

 جز تو فکر کنم.  یخوام به کس ینم گهید-

  ی عقربه  ستاد،ی ا . باددیبه وسط آسمان رس دیخورش د، یچیام پ ینیعطر سردش در ب ی بو
گونه اش قرار   ی ام برخورد کردند. دستم رو یشانیاش به پ ییخرما ی ساعتم کار نکرد و موها

از   شتریب دیخورش ایزند   یقلب من نم دمیگرفت و او من را با خود همراه کرد. آن لحظه نفهم
 تابد.  یم شهیهم

  می رو فتدیکه نگاهم به نگاهش ب نی از ا  شی. پدندیشعله کش می گونه ها ی آتش رو  ی گلوله دو
 گونه ام گذاشت و وادارم کرد به صورتش نگاه کنم. ی را برگرداندم. دستش را رو

 نگام کن.  -

 ! گهیکنم د یدارم نگاه م-

 به چشم هام نگاه کن. -

 براق صورتش سوق دادم. ی ها لهیت ی را از چانه اش رو نگاهم



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

با تو قابل   یزمان طوالن  نی. استیهم نم میهرچه قدر هم طول بکشه که حرف هم رو بفهم-
 تحمل و لذت بخشه.

  دی ده بود که به خر ی باربد... سهراب، ساعت ها ی ها  یاز صرف صبحانه و مسخره باز بعد
برند و   ی توانست من را به پاساژها یکردم. سهراب نم یتفاوت ها را احساس م نک ی. امی رفت

سوناته اش هم از صدقه   نیساده! ماش ی خانواده  ک ی معلم ساده بود از   کیمارک ببرد، او  
  یپرداختش م یبود که قسط  یپدر و مادرش بود و دو سال ینشستگباز ی پاداش ها یسر

 کرد.

 به در اتاق پرو زد و گفت:  ی ا تقه

 چطوره خانمم؟ -

 آوردم گفتم:  یقرمز و شلوارکش را در م یکه تاب فانتز یحال در

 آره خوبه. -

 و از اتاق پرو خارج شدم. دمی را پوش میمانتو 

 . نمیخواستم بب یاعه من م-

 حاال...  ینیب یم-

 دستم اشاره کردم و گفتم:  ی ها  لونی. به نا میحساب کرد و باهم از مغازه خارج شد  سهراب

 .له ی تکم گه یامروز د تمی... ظرفگهیبسه د -

 .دهیما مامانم تدارک ناهار د ی خونه می پس بر-

 م؟ ی شام دعوت یفقط مگه نگفت  م،یبر -

 و گفتم:  دمیمتوقف شد، چرخ سهراب



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 شد؟  یچ-

 . نمیاون رو، رو تو بب ی عموت و نگاه ها ی خونه  م یخواستم بر  ینم-

 حلقه کردم و گفتم:  شیصورت گرفته اش به سمتش رفتم و دستم را دور بازو دنید با

 . میمعطل کن نیاز ا  شتریرو ب اخانمیخوام ثر یمن که نم-

 .  میجوابم را داد و عازم خانه شان شد  ی لبخند با

 ی بودم و خانه ها امدهین نجایغرب تهران بود، تا کنون به ا ی ها ابانیاز خ یکیشان در  خانه
 بودم. دهی را ند خت یر یآرامش م شانیکوچک و بزرگ که از سر و رو  ییال یو

شد و در   ادهیرا متوقف کرد. پ نیماش داشت ییطال  ی که طرح ها  ی در بزرگ قهوه ا ی به رو رو
  یمیبزرگ انگور بود و ن ی بوته  ریز  نگشانیبرد. پارک  اط یرا به داخل ح نیرا باز کرد و ماش اط یح

 شده بود. ده یپوش ی رز و محمد ی با گل ها اطشانیاز ح

 ته دل گفتم:  از

 قشنگ و باصفاست. اطتونیچه قدر ح-

 بست گفت:  یکه در را م ینیح

 پدر بازنشسته است.  ی ایاز مزا -

 که گفتم:  میپله ها باال رفت از

 کشم.  یتو اول برو من خجالت م-

-«lady s first ”خانم ها مقدمند”»! 

 گفتم:  یتلخ با

 چشه؟!  یمگه فارس اد، یبدم م یس یمن از زبان انگل-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 خانم حرف در دهانم ماند.  ایثر   ی صدا با

 .زمیعز ی خوش اومد-

 و گفت:  دیآغوشم کش در

 . نمیعروس نازن ی خودت خوش اومد ی به خونه -

 گفتم.   ی و ”ممنون”  دمی اش را بوس گونه

باصفا بود.  اطشانیکرد. خانه شان هم مثل ح تیرا به سالن هدا  مانیهردو  ییخوش رو  با
خانم فارغ نشده   ایبا ثر  یدارد. هنوز از احوالپرس دنی خانه د نیگفت که ا  یسهراب راست م

و خوش آمد   دی ام را بوس یشانیبودم که سهند، پدر سهراب هم به استقبالمان آمد. پدرانه پ
خانم رو به سهراب   ای ثر میکه خورد  ی داد. چا یتخم چشم جا م ی رو دی را با دهخانوا نی گفت. ا
 گفت: 

  یرو م زیم  منم  ی ایحموم و ب  یبرات لباس گذاشتم، حموم هم بخار گرفته تا تو بر زمی عز-
 . نمیچ

  ینیر یخانم به آشپزخانه رفت. خودش ا یجمع را ترک کرد. ثر عیمط ی هم مثل پسربچه ا سهراب
 سهراب را تنها گذاشتم.  ی کرد من هم بروم کمکش. به دنبالش از بابا یحکم م

 آشپزخانه گفت:   ی در ورورد دنمید با

 برو استراحت کن.  ی قشنگم؟ حتما خسته ا ی تو چرا اومد-

 هست من انجام بدم؟  ی! کار ؟ی چه استراحت-

 نگاه کنم.  ریدل س  کی تا من عروس سهرابم رو  نیآره بش-

 و دستکش ها را دستم کردم و گفتم:  ستادمی ا نکیس پشت

 بشکنم.  وانیکمتر از دو ل دم یقول م-
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همان   ا یباباجون  ی ها یکوچک چهار نفره، هر سه شان من را شرمنده کردند. شوخ زناهاریسرم
جذاب سهراب.  ی و لبخندها یرچشمی ز ی و نگاه ها اخانم یثر  ی پدر سهراب و قربان صدقه ها

باال اشاره کرد و   ی به اتاق طبقه شی با چشم ها  اخانمیناهارم را خوردم و تشکر کردم. ثر  یوقت
که اتاق سهراب آن جاست. به اتاق که رفتم هنگ کردم.   دمیبودم فهم یعاقل عروسمن هم که 

اش پر از کتاب   یوارید ی آچار تلنبار بود و کتابخانه ی از برگه  ی مطالعه اش تپه ا زیم ی رو
همه   ن یبدبخت کننده حاصل ا ی از انتشارات مختلف بود. پس آن امتحان ها  یاضیر ی کارها

 تالش و عزم راسخ بود.

آمد که حد   یو قرمز عوض کردم، آن قدر خوابم م یرا با آن تاپ و شلوار مشک میها  لباس
 ی نفره  کی تخت  ی کرده بود. رو نمیسنگ یمامان جون حساب ی خوشمزه  ینداشت. قورمه سبز 

  ی صخره ا ی بود. رو واری د ی بزرگ رو یلیعکس از خودش در ابعاد خ کی  دم،یسهراب دراز کش
.  یداشت با شلوار ذغال سنگ ی آسمان یآب  راهنیشده بود. پ نیوربد ی ره ینشسته بود و خ

 را بستم.  م یخودم انداختم و چشم ها  ی و پتو را رو  دمیکش ی ا ازهیخم

 اسم بد دررفته!«  نیسنگ پا قزو  »از

  می ایکه به خودم ب نیباز شدن در اتاق آمد. قبل از ا  ی گرم نشده بود که صدا   می چشم ها هنوز
 توانست سهراب باشدگفت: فرو رفتم.  یراب، ”او” در ذهن من نمنه سه- در آغوش گرم او... 

 را کنار زد و گفت: پتو

 ؟ ی دلت اومد بدون من بخواب-

 خوبه! یسالمت  ی سهراب تو هم بخواب برا  ادیخوابم م یلیخ-

 را دورم حلقه کرد.  شی را در گردنم فرو کرد و دست ها  سرش

 گفتم:  نیهم ی آمد برا  یم قلقلکم

 .ادینکن سهراب قلقلکم م-
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 چانه ام نشاند و گفت: ریز ی کرد. بوسه ا  یبا گردنم حالم را منقلب م ش ینفس ها  برخورد

 شم.   داریخواب ب نی من قصد ندارم تا ابد از ا  زمیبخواب عز -

 را فرو انداختم.  م یفرو کردم و پلک ها شی موها  انی را م دستم

تنها   دمی ام شد و از ته دل با سهراب خند یگ زند ی روزها نیاز بهتر  یک ی من  ی روز، برا آن
که نبودم شکر خدا   انهیانداخت. را  یاو م ادی قلبم من را به  کی تار ی بود که گوشه   نیمشکلش ا

هم بود، من از   گریمشکل د کی بتوانم کامال او را از ذهنم پاک کنم.  تی و دل فتیش کی با 
اش مشت شده   نهیس ی زد و دست راستش رو یما تهران را گشت م هیبه سا  هیاکه س یکس

 خبر بودم.  یبود ب

 ن« یرحسی»ام

بودم نه   وبشیسخت. من نه ا   یکنم بعد از سه دهه زندگ  هیگال  می خواست از خدا یم دلم
 همانند خودم.  گرینفر د اردیلی هفت م انیانسان ساده م کیبودم   نیرحس ی! من امعقوبی

  دیافر ین گران یرا مثل د یقلب لعنت  نیا یوجودم تمام کرده بود ول را در شی نعمت ها همه
 نبودند.  گرانیمن مثل د  ی داشته ها گریهمانگونه که د

کنار   شیها  ی! هنوز با کم کاردی گذاشت و تپ یمن از همان طپش اولش سرناسازگار قلب
  یپاک و ب ،یدوست داشتن ی دخترعمو  ری بودم که حصار دورش را شکست و رفت گ  امدهین

 شد.   شمیآال

که ازدواج کرده بود و   یعاشق و گناهکار! عاشق کس  یقلب تنبل و دل کی من مانده ام و  حاال
 من باشد.  ی برا گری توانست د ینم

او آمد   یواستگارکه سهراب به خ  یدانم. شب ینم دمیکش یگونه عذاب م ن یکدام گناهم ا به
 .وفتادیکرد که از کار ن یقلبم مردانگ
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که  نی با ا  دیای ن نییبه لحظه منتظر بودم که زمان ساعت به ساعت بگذرد آوا از پله ها پا لحظه
 قرار نگاهش بودم. یتا کنون ب  شبیاز د

 من نبودم! نیمن... ا ی خدا

از   می برا ی بودم وقت  دهیراشن ش ی من شده است صدا ماریقلب ب ری دانستم که او هم گ یم
خودش  ی توانستم تحمل کنم که او هم از ”دوست داشتن” برا ینم یقلبش گفت ول دنیلرز

بود. نگاهم را از نگاهش محروم کردم تا قلبش به دل   ی حصار بسازد. جدال من و احساسم کاف
بار آن هم با    کی ر نکند به جز  گوشه دفن کند و هرگز احساسش را نبش قب  کی و من را  ردیبگ

 گرم شدن خاک قبر الزم داشتم.  ی سر مزارم آن موقع اشک او را برا یلباس مشک

را بخواهد. از پله   یگریخواستم مرد د ینم یبا خودخواه یخواستم که من را نخواهد ول یم
 ساده بود.  ی آمد او همان فرشته   نییها پا

. دی کوب یکرد تندتر م یوجود او را حس م  ی گرما یوقت  یول شی ها یکم کار ی من با همه  قلب
 !ی خوشحال کننده ا ی نگاهم نکرد. چه تراژد

 ... خدا!کی آن هم با    یخواستم شاهد رفتنش به اتاق ینم

 پناه بردم.  قیآب را از مامان گرفتم و از خانه خارج شدم. به آالچ یشد، بطر  مچاله

 ؟ یعذاب رو برام در نظر گرفت نی به خاطر کدوم گناهم ا-

 ! گرید  یبگذارم با کس شی خواست که تنها یم

باشم. چه خوب بود که  بهیغر  کی و   نمیمقرر شده بود که خوشبخت شدن او را بب می برا نگونهیا
 او را در دست داشتم.  یتلخ خواستگار ینیری و چه بد بود که من ش دی خند یم

قلب   ی ها ی قرار یهمزمان با ب  شبی خواستم بدانم که د یعمو رفتم. م  ی ه زود به خان صبح
 نه!  ایآرام گرفته است    گرید یمن او در آغوش کس 
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او و سهراب به   ی ه یتمام شد که سا   یهنگام یمن زندگ  ی زنند، برا می همه آدم بد صدا بگذار
 ! یهم وصل شد درون تونل آب

او  ی ه یبعد سا  یو ساعت دمی سهراب را در آن د ی ه یکه سا ینگاهم دوخته شده بود به اتاق ظهر
 سهراب. پس چرا من هنوز زنده بودم؟  هیرا در آن اتاق و دوباره سا 

که برات دو   یکس  یپ یشاخه گندم ندارم تو رفت هیجز   یزی پسر تنگدستم که برات چ ک یمن  -
 شاخه گندم داشت.  

 ! دیرزل یمن ساده نم دل

 !ی تکونش داد ی رحم یبا ب تو

 ی بهشت بود ول یدل  من پ 

 یگندم رو نشونش  داد تو

 »آوا« 

  ی در آورده ا تی از کجا قایسوال را دق ن یلعنت! ا ریسخت گ ی بر جد و آباد معلم مشقگو ی اِ  
معلم سخت   ی طرف هم دلم برا  کی شد. از  یم نیحاصل آن همه کتاب کار هم گری آخر؟! بله د

وابسته اش شده   بیعج ی هفته ا کی بودمش،  ده ی تنگ شده بود، سه روز بود که ند  رمیگ
 بودم.

  ستی ب چارهی باغ عمو محمد و من بدبخت ب می بدر برو  زدهیس  ی ساعت هفت قرار بود برا فردا
هنوز   عشوری ب نی ا یرا دست به سر کرده بودم ول گرید  ی تست هندسه ام مانده بود. درس ها

 بود.    مانده

سهراب بود    ریبودند نگاه کردم.  اصال همه اش تقص ستادهیساعت دوازده ا  ی رو ی ها عقربه
  یسمت و سو م  کی باز هم هر روز من را به  یمانده ول می من به او گفته بودم که درس ها
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ها کرم است تا   یکه سراسر وجود بعض ییکمکم کند و از آن جا  دی ایبرد. حقش است االن ب
 بپراکنند)!(.  ی و زر زر اضاف عهیگردند تا شا یدنبال بهانه م میهست نامزدسهراب  بفهمند من و

 جواب داد: د یکش یم ازهیکه خم  یسهراب را گرفتم که بعد از چند بوق در حال ی شماره 

 جانم؟ -

 ما. ی خونه  ایولش زود پاشو ب ؟ی خواب بود-

 تعجب گفت:  با

 کنم؟  کاریچ-

کمکم   نجایا ای! ب ؟ی تو خواب رمیدرگ   یجنابعال ی جا با تست ها نی سهراب من ا یشعوریب یلیخ-
 کن خوب. 

 زم؟ یزشته عز یکن یفکر نم-

 کمکم کن.  ایدونم ب یمن نم-

 بدم؟  یحیمن چه توض نهیبب یاگه کس-

  یکنم در هم نم ی... من خودم در رو برات باز مشهی متوجه نم یکس یآسه بر ی ای اگه آسه ب-
 .یخواد بزن

 . ستین  یباور کن کار درست-

 گفتم:  کالفه

 کنم؟  کاریپس من چ-

 ؟ ی سی که تست ها رو ننو نهیاز ا  ریغ-

 .رهیخواد امتحان بگ یم می دار شعوری معلم ب هیآخه ما  -
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 و گفت:   دیخند

 . رهیگی امتحان نم شعور یخوب معلم ب-

 خوام.  ینم یجور نیمن ا ریدست بچه ها نخ می اونوقت اتو داد-

 . ری راحت بخواب، شب بخ میکن یاش م یکار هیخوب حاال  -

نگذاشت هم بپرسم که فردا با   نمتیکه حداقل بب ایتنگ شده ب  تیدلم برا  می که بگو نگذاشت
 نه.   ای  دیآ  یما م

 مکرر گفتم:  ی بوق ها  ی صدا با

 عجبا! مردم معلم دارن، معلم دارم. نامزد دارن، نامزد دارم. -

 !« یخصوص »معلم

 .« ی»هرچ

 نوشتم!  ینبود جهنم! نم  انیسهراب و خودم در م ی آبرو ی اگر پا دمیکش ی ا ازهیخم

  گری ساعت د  ک یتوانستم   یخورد م یبه کله ام م ی اگه باد دی تست ها را برداشتم، شا ی جزوه 
انگور زدم و   ی به بوته  ی رفتم، چمن ها نمور بودند. ضربه ا نییبالکن پا  ی باشم. از پله ها  داریب

. دبه چشمم خور قیبه راه افتادم. هنوز ساختمان را دور نزده بودم که نور آالچ قیبه سمت آالچ
را برگرداندم تا بروم و با او رو   م ینقشه بود. رو دنینشسته بود و مشغول کش قیاو درون آالچ

 بدنم را خشک کرد. شی صدابه رو نشوم که 

 آوا...  -

 زدم و گفتم:  شی به رو یتصنع لبخند

 شدم.  یراحت باش داشتم رد م-
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 ساعتش نگاه کرد و گفت:  به

 ساعت دوازده؟ -

 . ریحاال هم شب بخ رون،یب امیکردم خوابم گرفت گفتم ب  یسوال حل م-

 هردومون جا هست. ی به اندازه -

بودن جواز   یته نیا  ،یاز هرگونه احساس غیصورتش زل زدم، در ی رو ی مشک ی ها ی گو به
 که چگونه قلبم به عقلم دستور نشستن داد. دمیکرد؟ نفهم ی نشستنم را صادر م

  یآوردم هم م  یها سر در نم نیپوخ هم از ا ک یبزرگ بود. من که  ی نقشه ا دنیکش مشغول
 خواهد.   یکه چه قدر ظرافت و دقت م دمیفهم

ام   یاریکاغذ به حرکت در آورد. من هم اتود سبزخ ی اش رو ی زد و اتود نقره ا می به رو ی لبخند
  نیرباربدحسیحضور ام  منیبه   دیکه بلدشان نبودم تا شا  ییرا در آوردم و رفتم سراغ سوال ها 

اسمم از دهانش شوکه   دنیکه گذشت با شن قهیباطل! چند دق الیخ یزه  یشود ول یفرج
 شدم. 

 آوا...  -

 شدم و اتود از دستم افتاد. سرم را بلند کردم و گفتم:  هل

 هوم؟ -

 کمکت کنم؟  ی خوا یم-

 نقشه اش نگاه کردم و گفتم:  به

 خواد...  ینم-

 . گفت: دیشد و جزوه را به سمت خودش کش کم ینزد یکم
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 ؟ یحل کن یتون  یرو نم یکیکدوم  -

 کردم. ت ی ال یکه شماره شون رو ها  یی سوال ها-

 چهل تا هستن ها!  یماشاهلل س-

پس سهراب    ینگاهش کنم ول ریدل س  کی توانستم   ی شد. م  رهی سوال خ ن یساکت به اول      
 یباربد شوم ول ی ره یخواست من خ یشود، سهراب نم یدانستم که ناراحت م یچه؟ م

 ش گرفتم و برگه سوق دادم.نبودم، نگاهم را از چهره ا انتکاریچگونه؟ نه من خ

 . یاریرابطه به دستش ب نی با ا یتون ی... منیخوب بب-

 پشت جزوه نوشت و گفت: زهایچ  یسر  کی

 نه.  ای یفهم یم  نیبخون بب-

که خم کردم سوالش را بخوانم نفس گرمش به صورتم برخورد کرد، نا خوداگاه شالم را   نیهم
 !  بایچه ز اوردمیسر در ن ی زیمرتب کردم و مشغول خواندن راه حلش شدم. چ

 آوا، سهراب... -

 کنم گفتم:  یکردم راه حلش را حالج یم یکه سع یدرحال

 ؟ ی سهراب چ-

 سالم! -

 ند کردم. ذوق زده گفتم: سهراب سرم را بل ی صدا دنیشن با

 ! ؟ی اومد ی وا-
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اسپرتش به   ی اش به هم وصل شده بودند. با کفش ها یخط ی اش در هم بود، ابروها چهره
  میباربد را لگد کرد. جزوه را برداشت، بازو  ی نقشه یرحم یآمد و با ب قیکف آالچ یروفرش ی رو

 را گرفت و بلندم کرد و گفت:

 . میبر -

 و گفتم:  دمی را کش دستم

 !ی کرد  ینقشه اش رو گل ؟یکن یم کاریچ ی علوم هست دارم-

 دلم را شکست: زشی آم تی بلند و شکا  ی صدا

 آوا! -

 بلند شد و گفت:  شیبلند سهراب، او از جا   ی صدا با

 .  ستینقشه اصال مهم ن د،یبحث نکن-

 و گفت:   دیبه صورتش توپ سهراب

  ری تو ز ی اردیلیم ی خودت رو نقشه ها یکار رو کردم که بفهم ن یمن خرم؟!... صرفا ا ی فکر کرد-
باهات   ،یکردم آدم  ینامرد دور کنم. فکر م هیکه دوستش  دارم رو از تو یتا کس ذارمیپام م

کردم، خوب گوش کن! من نه به   یاشتباه م یول یکن  یرو قبول م قتی زنم و حق یحرف م
تو ذهنت   یصورتش بش ی ره یخ ی خوا  یم  نه آوا! پس لطف کن و هروقت دارمگذشته تو کار 

 آوا پورسامه!  گهیمرور کن که اون االن د

بودم   شی. در شوک حرف ها دی کرد و دنبال خودش کش شیانگشت ها  ر یرا اس میها  انگشت
تختم نشست و   ی که در بالکن را بست و دستم را رها کرد. در بالکن و در اتاق را قفل کرد. رو

 گفت:  

 شنوم. یخوب م یلیخ-
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  یرا نم نیرحسیگونه ناراحتش کرده بودم. احساس سرکوب شده ام به ام   نیبه من که ا  لعنت
از حسم را به   یاو که من را دوست نداشت و من هم بخش اعظم رمی بگ دهی توانستم ناد

 کرده بودم. یرا که دوستم داشت عصب یاالن کس یسپرده بودم ول  یفراموش

 تخت نشستم و گفتم:  ی رو کنارش

 سهراب... من... . -

 و گفت:  دیآغوشم کش در

 دلم برات تنگ شده بود! -

 گفتم:  هیشدم، بعد چند ثان  متعجب

 حل کرد.اونقدر دوستت دارم که نگاهش هم نکردم. فقط سوال رو برام -

 کوتاه زد و آرام گفت: ی را بوسه ا رگوشم ی را در آورد و ز شالم

هست که آتش خشمم رو    یوجودت چ  ی تو رو هم ناراحت کردم!... راستش رو بگو تو-
 کشه؟  یم شی کنه از اون طرف تک تک سلول هام رو به آت یخاموش م

 کرد گفت:  ین نگاه مکه به در بالک یکه سهراب در حال می جدا شد گریکد یاز   ییتک صدا  با

 ؟ ی سر کدوم شاه تست موند قای فرشته کوچولو دق نمیبب ایبرخرمگس معرکه لعنت!... حاال ب-

 زدم و گفتم:  شی برا یچشمک

 نجا؟ یا  ی اومد ی که سرش پاشد یهمون تست-

 و گفت:  دیاش کش قهیبه  یدست

 ام. یشناس  فهیمعلم وظ-

 جزوه را برداشتم و سوال را نشانش دادم که گفت:  دم،یخند



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 بهتون بدم...  ادیسوال ز  پی ت نی باشه از ا ادمی-

 و ادامه داد: دیام را کش ینیب

 داره.  ی ادیکاربرد ز یرفع دلتنگ ی برا-

 گفت: هیسه ثان ایسوال نگاه کرد و بعد دو   به

  هی. بقیاریقسمت رو به دست ب نی قسمت و ا  نیا یروابط مثلثات دی فقط با  زمیعز نیخوب بب-
 ست؟ ین ی زیچ گهی اش هم د

 ! ن؟یهم-

 . نمی. حاال حل کن ببهیکار اهیاولش همه س د،ی ترس د یاز ظاهر سوال نبا -

 ام را از دستش گرفتم و گفتم: یمدادنوک 

 کند. یم  میتقد   ADمهندس -

 گفتم:  یشاک دمیاول سوال را حل کردم که به بن بست رس بخش

 سهراب! -

 را در دو طرف سرم گذاشت و گفت:  ش یتخت هلم داد و دست ها ی رو

 جاِن سهراب؟! -

 سواستفاده گر! -

 !ییایدن ی معادله ن ی تر یگفته بودم بهت که تو حل نشدن-

 دادم و گفتم:   هلش

 ! ستایقدر سواستفاده گر هم خوب ن ن یا-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 داد و گفت:   هیمطالعه تک زیم به

... اگه  یبرس نوسیاز تانژانت به کس د یکه گفتم درسته فقط با  یکه هست... راه حل نهیهم-
 . دیباشه اول داشت ادمیدرست 

 ! ؟ی هم تسته تو داد نی! ا ستین  ادمیمن که اول رو -

 .زمی عز ستند یهمه که مثل تو ن-

 را کج کردم و گفتم:  گردنم

 ؟ یکن یحلشون م-

 گرد شد و گفت:   شیها  چشم

 !یحل کن دی خودت با زمی من؟! نه عز-

از ذهنم سرم را بلند   یرا از صورتش گرفتم و مشغول حل کردن شدم. با عبور کردن فکر میرو
 کردم و گفتم: 

 بپرسم سهراب؟... درمورد اون...   یزی چ هی-

 مثبت تکان داد و گفت:  ی را به نشانه  سرش

 بپرس. -

 کنجکاو شدم. یلیخ یبهش گفت یال چاص ؟ی دی کجا باربد رو د-

 بلند شد و به سمت بالکن رفت. شیجا از

 .دمشی که مامان رو برده بودم دکتر د روز یپر -

 ! ؟ی چرا به من نگفت ضه؟یخانم مر ا یِا... ثر-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ... دمشی دکتر مامان د کینیداره... تو کل یقلب یناراحت-

 کرد؟ یم کاری اونجا چ-

بهت داره که    ی ... باهاش حجت رو تموم کردم گفتم دور و برت نپلکه اگه حسدمیازش نپرس-
که بدونم تو   نی خوام جز ا ینم یز ی چ ایدن نیبهتره نداشته باشه فراموشش کنه... آوا.. .من از ا

 !ی واقعا فراموشش کرد 

  انگور شده بود نگاه ی بوته  ریچراغدان کوچک ز ی ره یکه خ ییو به چشم ها  ستادمیا کنارش
 کردم، دستش را گرفتم و گفتم: 

... فقط  ییاالن فقط تو یدوستش نداشتم ول گمی... نمگمی فراموشش کردم باور کن راست م-
 .ی ا گه ی سهراب نه کس د

 را باال آورد و گفت: دستم

بخش   هی کنم   یلمست م یبازم وقت  یول نمیب یکه برق حلقه رو تو انگشتامون م  نیبا ا -
خوشبخت کردن از  ی زنه نشه آوا... نشه من تو رو از به جا یم بیاز قلبم بهم نه ک یتار

 دور کنم.  یخوشبخت

 اش گذاشتم و گفتم:  نهیس  ی آزادم را رو دست

! از همون ها  ب؟یزنه؟ نه یم یدوباره سهراب من رو... چ نمیقلبش نب کی بخش تار یه-
 !ایبزن

 عاشقت شدم!  یچه جور دمیکه نفهم ستین یالک-

 . میو خوشبخت بود  دمیخند  م،یبه خانه شان نرفت و تا صبح سوال حل کرد   گری د هرابس

  عیرا باز کردم چه ساده سهراب شده بود همه داشته ام! سر می سهراب چشم ها ی با صدا صبح
 کرد و گفت:  بمانینص ی . بابا چشم غره امی رفت نییخودم را اماده کردم و با سهراب از پله ها پا



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ؟ ی آورد نی ماش-

 تکان داد و گفت:  یمنف ی سرش را به نشانه سهراب

 نه.-

 که راه رو بلده خداحافظ!  دیای پس شما با باربد ب-

 .وستندیسهراب به هم پ ی ابروها

 !شهیدر خونه اش سبز م ادی مار از پونه بدش م-

 خورده اش نگاه کردم و گفتم:   نی چ ی درهم و چشم ها ی ابروها به

 .ییسمت و سو  هی  میر یخوب... خودمون م می ر ینم-

و   نهیباهم بودنمون رو بب  دی... شامی خوام فکر کنه وجود اون باعث شده باهاشون نر ینم-
 کاراش برداره.  نی دست از ا

  نیاز ا شتری خواستم ب ینگفتم نم یکند ول ینکرده و نم یاو کار میخواست بگو  یم دلم
 حساس شود. 

داده بود و   هیاش تک یمشک ی . باربد به فراررونیب   میفترا گرفت و دوشادوش هم ر دستم
کردم که  یبود هم در دستش. کم کم داشتم شک م لش یاستا نفکیکه از ال یآب معدن یبطر
نداشت؟ من دو قلوپ آب اضافه تر   یرفتن مشکل ییمشکل دارد. با دستشو شی ها هیکل دی شا
  نیآمدم حاال ا یرفتم و م یم یی کردم بس که تا دستشو یوزن کم م  لویخوردم ده ک  یم

 خورد. یآب م تریل تریپسرعمو ل

 گفت:  آرام

 .دیی سالم بفرما-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

ام شده بود سهراب و   یدل سهراب جواب ندادم. زندگ  ی جوابش را نداد، من هم برا سهراب
 اش! یعسل ی چشم ها

 که سوار شوم گفتم:  نی را باز کرد، قبل از ا نیدر ماش سهراب

 نشو خوب؟!  یسهراب به خاطر من عصبان-

 زد و گفت:  ی تلخند

 . زمی سوار شو عز-

 لحظات آن سفر کوتاه از ذهنم گذشتند.  ی باربد که نشستم همه  ن یماش درون

 کنارم نشست و با تعجب گفت: سهراب

 ! ؟ی خوب-

 ها؟! مگه چمه؟ -

 .دهی رنگت پر-

”سوم   ر یکرد. سهم باربد در وجود من فقط ضم  یبر سهراب او هم داشت نگاهم م عالوه
 شخص مفرد” بود.

 !« یخور  یم ی ادیغلط ز  دایهست جد  »حواست

 !« ه؟یخوردن »غلط

 نخور!«  یفکر کن فقط زر اضاف یدوست دار یهر چ »جهنم

 خوبم! -

مگر؟ دستم در دست   از من هم بود انتکاریرا روشن کرد. خ نینگاهش را گرفت و ماش باربد
 بود! یزنند. چه حس لعنت یدر ذهنم خاطرات باربد قدم م یسهراب است ول



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  یاشک را پاک کردم. گرم ی که چگونه قطره  دمیدستم جا خوردم. نفهم ی بر رو  یبرخورد نم با
 نبود.  ندیخوشا می دست سهراب اصال برا

 گفت:   رگوشم یز

ارزش اشک تو رو نداره...  ای... دنیشخم بزنخاطراتت رو   ی ببخش آوا... ببخش که مجبور شد-
قطره اشکت جبران   نی خودم رو به تو بدم تا ا ی ایدن ی تونم همه  یم ی... ولستمین ایمالک دن

 بشه... فقط ببخش! 

بود که من    یزیشدم. سهراب بهتر از آن چ  رهیاش خ  یعسل ی را بلند کردم و به چشم ها سرم
 کردم. یفکر م

 ی شانه ی شده بودند. سرم را رو ن یسنگ می بودم، چشم ها دهیساعت خواب  کی شب فقط   چون
 سهراب گذاشتم و گفتم:  

 ام رو دوست داشته باشم...  یاضیکه معلم ر نی من فراموشش کردم قبل از ا-

 من تو فقط بخواب.  ی دونم آوا یم-

 رو دوست داره. گهید  یکیاون  -

 هم افتادند.  ی ور  میآخرم پلک ها ی جمله ه یبعد از سه ثان گرید

 *** 

  نی اول دیشد. شا   یشوکه و عصب  ی ا رمنتظرهیآوا، به طرز غ ی جمله  نیآخر دنیبا شن سهراب
که عشق اول همسرش هرگز او را دوست نداشه است   نیا  دنیبود که پس از شن ی مرد

دانست که آوا    یبا آوا بودن قدم گذاشته بود م ی که برا یاول ی شده. از همان لحظه  نیخشمگ
کرد هرگز سهراب از با آوا بودن عذاب   یاست. اگر آوا با ثنا درد و دل نم شی پسرعمو ی دلباخته

 وجدان نداشت. 

 زد و گفت:  ایمنظم آوا دل به در ی احساس نفس ها  با
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 آوا هم هست؟  پاک تر از ی... مگه کسی کردم... عاشقش بود ی فکر م ؟یچرا دوستش نداشت -

 را فرو خورد.  شیگلو  بیجوابش را نداد و س باربد

 ؟ ی چرا ساکت-

سال هنوز نتونستم مثل    کی ... بعد از ی داشته باش و از همسرت جلو رتی! غیتو واقعا نوبر -
باهاش داشتم   ی وقت نه دوستش داشتم نه عاشقش شدم، هر رفتار چیشما فکر کنم... من ه

  یعاشق کس دیذاشتم. اصال چرا با  ینسبت به عموم م دی که با یادب بوده و  احترام ی از رو
شد   یچ دمیتازه شروع به بابا گفتن کرده؟ نفهم دمینقشه ام رو کش نیولا یشدم که وقت یم

چند   نیام نداشتم ا  یپدر ی با خانواده  ی سال رابطه ا  یبود رو نابود کرد. س نمونیب یکه هرچ
با هم   دوارمی فهمم. ام یشما رو هم نم ی حرف ها و رفتارها نیهم روش. ا گهی صباح د

  دی که سلنا اومد و سهام رو خر ن یمن هم بعد از ا  دی رو بساز ی خوب یو زندگ  د یخوشبخت ش
مسافرت    هیدونستم  ی. اگه مومدمیگردم. انگار که اصال ن یبه انگلستان بر م شهیهم ی برا

 شدم.  یرد نم  رانی وقت از مرز ا  چیاشه هدردسر داشته ب نقدریخواد ا  یماهه م ک یکوتاه  

عشق رو  د یکن یم یاحترام رو معن یدونم چه جور  ینذاشتم نم سیمن تا حاال پام رو انگل-
  ینم شیرو نخوان براش به آت یما تا کس  ی دونم دل ها یرو خوب م نیا  یدونم ول یهم نم

 زنند.

وقت.   چیه م ی هم نبود ی تونستم عاشق آوا بشم برا  یخواستم هم نم یمطمئن باش من م -
 فقط خوشبختش کن.

 شد.  یکه از چشم آوا جار ی سهراب و نه باربد اشک تازه ا نه

  ادهیپ نیرا کنار درخت انار پارک کرد و بدون نگاه کردن به سهراب و آوا از ماش نشیماش باربد
 بودند رفت.  بال یکه مشغول وال دایو ش ری ام ن،یآب دستش به سمت شاه یشد و با بطر 

تمام آوا را   م یساعت و ن کیداد.  یم هیآوا و سهراب در کنار هم ترج  دنی سبک را به د ورزش
 کامل کامل شده بود. تشی ظرف بود. دهی در آغوش سهراب د 
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 *** 

 »آوا« 

 و گفتم:  دمیبه خودم لرز یباد سرد صبحگاه دنی وز با

 چه هوا تازه است! -

 انداخت. می شانه ها ی برداشت و رو یصندل  ی اش را از رو یکت اسپرت لجن سهراب

 خودت؟! -

 گذاشت و گفت: می بازو ی را رو دستش

 . یآوا دارم! تو که آوا ندار هیمن  -

 که از آوا بهتره!  یدون ینم  یسهراب دارم. سهراب ندار هیبه جاش  -

 شعور اه اه تف تف تف!«  یمزخرف ب ی ها »چندش

بزند که با    سی خواست سرو یم  ریبودند. ام یگرم باز  ی. حسابمی هم به سمت بچه ها رفت با
 ادب! یب ی مزه  ی. ببه سهراب رفت ی ما توپ را انداخت و با تنه ا دنید

. بعد  می کرد افتیدر زیطعنه آم ی و چند جمله  ست یو ب  میخوش و بش کرد  دای و ش ن یشاه با
  کی و باربد هم در  نیگروه شاه  کی در  دای شد من و سهراب و ش نیقرار بر ا یزنیرا یاز کل

 گروه.  

 بلد باشد.   بالیآمد وال یاش نم  افهیباربد شروع شد. اصال به ق یسرعت  سیبا سرو  یباز

آمد. هنوز توپ در آسمان بود که   ی به سهراب هم نم ضایساعد توپ را برگرداند. ا کی با  سهراب
 باغ آمد.   ی از آن سو ی بلند غیج ی صدا

 .شهی که پسرت داره پر پر م ایاورژانس... محمد!... ب دی زنگ بزن-
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رف صدا رفت ما هم به دنبالش برخورد کرد عمو هراسان به ط نیبه زم ی بلند ی با صدا توپ
دست   ریام ی دهن کف کرده  دنی. با دختیر  ینشسته بود و اشک م ری. زن عمو کنار اممی رفت
 شده بود؟  وانهید  ری. امدمیکش یغیگذاشتم و تک ج  میچشم ها ی را رو میها

! عمو و زن عمو که مثل ما نبودند با همان رنگ  ؟ی داد، چه دلدار یبه زن عمو دلدار دایش
  نیدکتر بودند. شاه رسرشانیتا ته ماجرا را خوانده بودند. خ ریدور دهان ام ی و کف ها  دهی پر
  ی هم آمدند و عمو و زن عمو را مثل بچه ها هیباربد برد. بق نی به ماش شی شانه ها  ی را رو ریام

 دادند.  یسرخرمن م ی کوچک وعده 

خودم  ی من؟! من خودم هم حاضر نبودم برا ی کرده بود احمق! برا ی! خودکشنهوای د وانه،ید
 کنم.   یخودکش

 گوشم گفت:   ریز  سهراب

شم که چه   ی متوجه م شتریب قهیبه دق قهیها... دق هی من و تو ی نامزد ی ها پس لرزه ها  ن یا-
 شده.  بمینص ی پرنسس

 جمع شد و گفتم: می ! اشک در چشم ها یزد از خودکش یرحم بود! چه ساده حرف م یب چه

احساس   م؟ی ماهم باهاشون بر اره ی... سهراب دلم طاقت نموونهید یلیاست! خ وونهید  ریام-
 کنم.  یگناه م

.  می باربد حرکت کرد  نیرا گرفت و به دنبال ماش نیشاه  چیکرد. سو  دییتکان دادن سرش تا با
 را پاک کردم. م یبرداشتم و اشک ها  ی دستمال کاغذ ی از جعبه  یدستمال

 .شهیدن مثل روز اولش م ینگران نباش... معده اش رو شست و شو م-

 ! یلیسهراب خ یرحم یب یلیخ-

  یتون یهنوز هم م یکنم؟ مگه من بهش گفتم خودش رو بکشه؟ اگه تو ناراحت کاری چ یگیم-
 ! یبش مون یپش



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 سهراب! -

  گهی مرد د هی  ی شوهرت برا ی جلو  ستی رو بهت بگم آوا... اصال خوب ن یز ی چ هی! بذار ه؟یچ-
 ... درکم کن لطفا!ریطرف ام هیطرف باربد از   هی! به خدا خسته شدم از یزی اشک بر

 کردم و گفتم:  اخم

ام؟! دله ها   گه ید  یکیمن به جزتو عاشق  یکن یهنوز هم فکر م هیو توج ح یبا اون همه توض-
 تونم که کال...   یپسرعمومه باربد هم، نم ریامکه...  ستیکاروانسرا ن

 خوام. یرو ازت م نیاتفاقا هم-

 ! ؟ی چ یعنی-

دو ماه   نینه اونا رو دور ور تو... ا  نمیدور ورشون بب ی نه تو رو لحظه ا  گهی خوام د ینم یعنی-
 شه. یخودمون شرشون کنده م  ی سر خونه زندگ   میر یتموم شه... م

 بود. دای ام نتوانستم جواب سهراب را بدهم. ش یآالرم گوش ی بلند شدن صدا با

 بله؟! -

 حالش خوبه!  ر یام نی ایخواد ب یکله خر!... نم یعوض  شعوریاحمق ب-

 دکتر اومد؟  یک  دید یرس یک -

هم نداره، آدم با   یپسره کله خر، عرضه خودکش ستیاش ن ی چیبود، ه  فتیعمو حسن ش-
 کنه آخه؟!  یم یقرص عفونت ادرار خودکش

من   یداشت تا خنده ول شتریب هی کنم. البته گر  هیگر ایبخندم   ریام ی دانستم به مخ اجاره ا ینم
 خنده ام گرفت. 

 گفتم و قطع کردم.  ی ا ”باشه”



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 انداخت و گفت:   می به سو ینگاه می ن سهراب

 حالت خوبه؟   ی خند یبار م هی  یکن یبار اخم م هی-

 کرده.  یمشنگ رفته با قرص عفونت ادرار خودکش ی خواننده -

 کرد و گفت: ی تک خنده ا سهراب

 مارستان؟ ی ب  میبر  ی خوا یخواد! هنوزم م یکردن استعداد م یخودکش-

 مکث کردم و گفتم:  یکم

 نه...  -

  یدانستم، چه قدر سهراب صبر م یرا نم زیچ چیازدواج نادان بودم، چه قدر ه ی قدر برا چه
 رفتم گل بر سرم. یم یشوهردارکالس  دی کرد! با

 ات کنم.  یخونه ما... من نقاش م یبر -

 ! ه؟ینقد هست ها چرا نس-      

شش عصر بود   ی . ساعت هادمی مجنون کش دیداده به ب هیاز سهراب تک یی بای ز ری روز تصو آن
 که سهراب عزمش را جمع کرد که برود.

 ؟ یشب بر شهیخوب نم-

 و گفت: د یام را بوس گونه

 .زمیامتحان فرداتون رو طرح نکردم عز ی سوال ها-

 ام؟ یپس من هم باهات ب-

 چپ نگاهم کرد و گفت: چپ



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 بخوابم؟  یتا صبح نذار-

 را کج کردم و گفتم:  گردنم

 داره؟!  یچه اشکال-

 شبت پر از سهراب.  نمتیب یاشکال داره گلکم. فردا م-

 ... هینجوریحاال که ا-

 کردم و گفتم:  رونشیاتاق ب از

 شبت هم کوفتت شه.   ینیترسناک بب ی ... خواب هایخداحافظ... بد بخواب-

 و گفت:   دیرا به سمت خودش کش دستم

 شوهرت رو بدرقه کن.  ایخانم جان... ب-

  یکس ذاشتمیکردم نه م یدردسر داره نه شوهر م  نقدریا  یدونستم شوهردار یمن اگه م-
 شوهر کنه.

کردم. سوار آژانس شد و رفت. هنوز در را نبسته بودم که  یهمراه اط یرا تا دم در ح سهراب
 باربد ظاهر شد. نیماش

 ! یلعنت-

که  یاز کنارم گذشت شخص نیکه ماش یباز کرد. وقت  موتیو او در بزرگ را با ر  ستادمیدر ا کنار
.  دمشید  ی دود ی ها شهیکرد. از پشت ش خکوبمی جلو، کنار باربد نشسته بود م یدر صندل

 سلنا! 

موج دار  ی خوش اندام با موها یدختر  هیشد. بعد از چند ثان  ادهیرا پارک کرد و پ نیماش باربد
بودم و کت و شلوار داشت   دهیکه از او د ییعکس ها  ی و برعکس همه  بایز  ی چشم ها ،ییطال 
نقصش را به   یب ی بود و بازوها و پاها ش یزانو ی داشت که تا رو یزرشک راهنی االن پ یول



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

هم در    یمشک یدست فیبودند و ک  یپاشنه بلند مشک ش ی. کفش هااشتگذ  یم شینما
 گفت: دنم یبا د د،یکش شی به موها یدستش بود. دست

-oh my god! you must be Avaیآوا باش  دیمن تو با  ی . »اوه خدا » 

 .گهیخداش... آوام د ی وا-

 ... خوب نبودم... من سلنا هستم. ی... من فارس دی ببخش-

 خانم گفتم:  نینازن ی لهجه با

 ! »کامال مشخصه!« ییَ کال ِور َسر م-

 سالم.-

 زدم و گفتم:  ی باربد پوزخند ی صدا دنیشن با

 ! ی دی س ایورحمةاهلل و برکاته  -

 .دمیکرد که نفهم ییزرزرها  کی یس یکرد و به انگل اخم

 که گفتم:  دیبلند خند  سلنا

 که بلندگو سه بانده است.  ست ینماشاهلل صدا -

 با تعجب نگاهم کرد. سلنا

 ! د؟ی گُْو ش دی خوا  یپسرعمو نم-

 . میرفت یم م یداشت ی کرد ینم یاتفاقا اگه شما بلبل زبون-

 سلنا دست دادم و با لبخند گفتم:  با

-wellcom .زود گو شو حوصله ات رو ندارم ... 



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

جمله اش را   ک یگفت که فقط   یز ی چ یسیارادت دارم به انگل یلیکرد به او خ یکه فکر م سلنا
 . دمیفهم

 ممنون...  یلیخ-

 کرد و به خانه شان اشاره کرد.  یاخم کرد و باز زرزر باربد

 و دم نزنم؟!  نمیتوانستم سلنا را کنار باربد بب یم چطور

 من را...   گر ید  یگری د کی را و  یگری او را دوست داشتم، او د من

از قرص   دیبا می کنم. قرص ها ی. ببخش سلنا... ببخش باربد که به تو فکر م سهراب.. ببخش
اتفاقات   ینیب شیخوردم وگرنه... پ ی کرده بود م  زی تجو یعمو عل شی که چند ماه پ ییها

 سخت بود.

قرص آه از نهادم   یخال ی برگه  دنیکاغذ را کنار زدم با د ی ورق ها  دم،یرا کش زمطالعهیم کشو
 یاز ذهنم گذشت نه نه نه! نم یبود. فکر  یقرص، کارت عمو عل یبلند شد. کنار خشاب خال
کدوم   ی است... سهراب!... تو برا ری برادرزاده اش گ شی دلم پ میبگو  یتوانستم بروم به عموعل

 ؟ی من شد  ریگناهت اس

 یرا م یت، کس خواس  یخواستم، دلم صحبت کردن م ی نشستم. کمک م نیزم ی رو عاجز
 گوش کند، کمکم کند، چه قدر تنها بودم!  میخواستم که به حرف ها

  ی بودم، ذهنم ال به ال یعسل ی چشم ها ن یصاحب ا ینگاه کردم، چگونه وقت  بایز  یبوم نقاش به
 شد؟  یباربد گم م  یمشک ی ها لهیت

 شود سهراب... نسبت به او گناهکار بودم...   یمچاله م  تیبرا  دلم

را گرفتم   دایش ی شماره  یکردم. بدون معطل یخواستم وگرنه دق م یکمک م یاز کس دیبا       
 ! گریکهنه کرده د شتر یهرچه باشد او دو سه مانتو از من ب

 بله؟! -



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 سوال دارم. هی-

 خوبم! بپرس.   یسالم سالم خوب-

 ... یدونم با ک  ینم  یحرف بزنم... ول یخواد با کس  یدلم م-

 نمونه اش خود من. کیو عالف  کاری است ب ختهیهمه آدم ر  ن یا-

 کنم. یم یاحساس دق مردگ  دای کنم ش کاریباشه... چ لیخوام فام ینم-

 درست کلمات رو ادا کن. هیچ یدق مردگ -

 اه... خدافظ. -

  ی زنگ زدم؟ داشت کم کم اخالق قشنگش را فراموش م دا یبه ش قایکردم با کدام تفکر دق قطع
 کردم که خودش دست به کار شد.

 نگاه کردم. یگوش ی آمد با تعجب به صفحه   میبرا  یامیپ

. آدرس  دهیمن که مف  ی خوره برا  یصحبت کردن به درد م  ی روانشناس منه. برا ی شماره  ن یا-
 دفترش »... « دکتر صداقت. 

  یبه نظر م یمنطق یدکترم کرد ول یاش را رساند و راه یشعوریکه ب نی افتاده بود. با ا  فکم
 شماره ضربه زدم و تماس را فشردم. ی . دو دل رودیرس

 جواب داد:  یخانم هیاز چند ثان بعد

 . دیی مطب دکتر صداقت بفرما-

 پنجشنبه...   ی خواستم برا  یسالم... ام... من... نوبت م-

 . دیخودتون رو برسون دیتون یاگه م ومدهین یساعت نه نوبت داشته ول ی برا  مارها یاز ب ی کی-

 انصاف بود! ی! چه بمار؟یب



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 داد نگاه کردم و گفتم:  یرا نشان م  ی ساعت که هفت و خرده ا به

 .امیتونم... م یم-

 اسمتون؟ -

 گفتم:  یاز مکث طوالن بعد

 آوا درخشنده... خداحافظ. -

را عوض کردم    میلباس ها  یآژانس را گرفتم. سرسر نیتر   کینزد ی کردم و بالفاصله شماره  قطع
 و از اتاقم خارج شدم.

 !الی خ یبود، سوت و کور انگار نه انگار که... ب شهی مثل هم سالن

اتاق باربد نگاه کردم. اخم کردم. اصال مرض داشتم   ی به پنجره  یرچشمیکه شدم ز  اط یح وارد
هم   هرا یدکترصداقت ب یشوم. منش  یو عصب نمیسلنا را بب ی ه یاتاقش نگاه کنم، سا  ی به پنجره 

 گفت.   ینم

و سوار شدم. آدرس   دی . همان لحظه آژانس رسرونیرفتم ب اط یسمت در پا تند کردم و از ح به
متوقف شد. ساعت   ن یچه قدر گذشت که ماش دمیدادم. نفهم هیتک شهیرا گفتم و سرم را به ش

 شدم.  ادهینه بود. با عجله حساب کردم و پ هیربع   کی

در وارد شدم. از پله ها باال رفتم و اسم دکتر   ی باال ی بر روشده  فیرد ی توجه به اسم ها بدون 
 .دمیکش یقیو نفس عم ستادمیدر مطب ا ی صداقت را دنبال کردم. با نفس نفس جلو

 سازه لعنت!  ی که آسانسور نم یبر معمار ی ا-

  دنمی با د یزد. منش ینشسته بود مگس پر نم یزیکه پشت م یمطب شدم. به جز منش وارد
 بلند شد و گفت:  شیاز جا

 .دی خوش اومد -



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

گونه اند؟ الزم شد   نیا  ی روانشناس ها ی ها ی! عحب ها! همه منش؟یمگر آمده ام مهمان  وا
 .نمیرا بب  یعمو عل یمنش

 درخشنده هستم. -

 دکتر منتظرتونن.  دیی بله بفرما-

  ی رو نهیآ  ی نصب شده بود و باال ی ا نهیدر آ ی که اشاره کرد قدم برداشتم. رو یسمت در به
 نوشته شده بود: ی برگه ا

 . دیوارد شو  د، یبه خودتان لبخند بزن  د،ی خودتان باش-

  یهنوز ردشان باق یبهتر شده بود ول  یلیها خ یسوختگ ی نگاه کردم، جا نهیدر آ  رمی تصو به
  گریوقت بود که د یلیبلند شده بودند. شش ماه گذشته بود. خ  میمانده بود. مژه ها و ابروها 

نبودم از دست   یکردم. از دست صورتم عصبان یم یبودم و زندگ  رفتهیصورت و چهره را پذ نیا
 توانستم لبخند بزنم آخر؟  یاشتباهم. چطور م ی بودم با تفکرها ینخودم عصبا

نشسته بود کپ کردم و   یمبل راحت  ی که رو یمرد جوان  دنی به در زدم و وارد شدم. با د ی ا تقه
خانم باشد؟! پس چرا جناب مذکر   دیدکتر صداقت نبا  ست؟ین چرا خانم نیدر را بستم. ا

 دارد؟  فی تشر

 کردم رفت!  یبنگرم؟! کال قاط شانیا ی چطور در چشم ها من

 از دکتر گذشته.  کارم

 و گفت:  ستادی دکتر کنار در ا ی در تکان خورد و در باز شد. آقا  رهیدستگ

 .دیی بفرما-

دلم را هم   ینی توانستم سفره که چه عرض کنم س یکردم نم یوارد شدم. هرچه فکر م یبادودل
 باز کنم.



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 .دی نیبش  دیراحت باش-

نشست و ساکت نگاهم   میرا فشردم. دکتر هم رو به رو فمیمبل چرم نشستم و دسته ک  ی رو
 که گذشت گفتم:  قهیکرد. چند دق

 .گهید  دیخوب شروع کن-

 ه من. ن دیکن یجا شما شروع م ن یا-

مامان و بابا در   ی بود که در آرزوها  یهمان لباس نیجا لباس در مخم بود! ا  ی رو دیسف  روپوش
 تن من بود.

 .شهیشما راه حل نم ی لباس من برا دی مطمئن باش-

 بلند شدم و گفتم:  میجا از

 وقتتون رو گرفتم. دی ببخش-

  ین تموم بشه بعد ممشاوره تو میتا تا   دیجا بمون نیدو ساعت هم دیفقط با  ستین یمشکل-
 .  دی بر دیتون

 کردم و گفتم:   اخم

 خوام.  ی! مشاوره نم؟ی چ یعنی-

 . دیجا نبود  نی االن ا دیثبات داشت  یری گ میمطمئنم اگه در تصم-

 بود؟! واقعا روان شناس بود. دهی کجا فهم از

 به سمت در برداشتم که گفت:  یقدم

حوزه   نیا ی دکترها  نیعموتون از بهتر  یجا وقت نیا  دیا یباعث شده ب یخانم درخشنده چ -
 هستن؟ 



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 خر بودم. خی جا تا مر  نی شدم من را شناخت! از هم بدبخت

 دارم بشنوم. ازیامشب من هم ن دینیلطفا بش-

 که بود؟!  گری د نیچهارتا شدند. ا  م یها  چشم

 نشست که گفتم:  میمبل نشستم، رو به رو ی نرمم کرده بودند. با اکراه رو  شیها  حرف

 دونم از کجا بگم!  ینم-

 نبوده. دیخواست  یکه م یاون تون یزندگ  گهیکه د دی بگ ییاز همون جا -

که  مست کردم؟ نه عقب   یکه به سهراب جواب مثبت دادم؟ آن شب یبه عقب، آن شب برگشتم
و   دمی باربد را شن ی که صدا یوقت ؟ی عاشق باربد شدم؟ عقب تر، آتش سوز   دمی که فهم یتر، شب

پدر بزرگ فوت کرد؟ عقب تر، چهار   یخواست؟ عقب تر عقب تر، وقت یرا م گری د یاز خدا کس
را   یکی یو تجرب   یاضیر نیاز ب دی توانم هنر بخوانم و با   ینم دمیفهمکه   یوقت  شیسال پ

به سمت مامان رفتم و او   ایجلسه انجمن اول ی که با برگه ی انتخاب کنم؟ نه عقب تر، وقت
روز کالس اول که با شوهر   نی برگه گفت که سرش شلوغ است؟ عقب تر، اولبدون نگاه به 

رفتم و سهمم از   ی مهدکودک م  یکه از سه سالگ  یوقتخانم به مدرسه رفتم؟ عقب تر،   نینازن
 خواستم نبود! یمن آن طور که م یوقت زندگ  جی پدر و مادرم فقط شب ها، بود؟! ه

دو   یکی داشتم شروع کردم، فکر کنم  ادیکه به  یلحظات نی تر یمیکردم، از قد  فیبه تعر   شروع
 .دم ی رس یبه باربد و سهراب م  گری ساعت د

تونم عاشق سهراب   ینم مونم یهم دوساعت... گفتن ”حاال پش دی ساعت گذشت شا کی  دی شا
 آب را از دست دکتر گرفتم.   وانی بشم.” ل

  ازدهیبه ساعت نگاه کردم،   کردم، انگار که عذابم نصف شده بود. ناخوداگاه  ی م یسبک  احساس
 بود! زرشک!  میو ن

 رو بگو!  ی کرد یکه مصرف م ییاسم قرص ها -
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-Clomipramine. 

 قطعش کن. -

 تونم!  ینم-

... یداشته باش یقیحق یزندگ  هی ی خوا یالبته اگه م یمصرف کن دینبا  گهیقرص رو د  ن یا-
  دی شا ،یرو تموم کن ی که شروع کرد یکه باز نیتونم بهت نشون بدم ا  یکه م یراه نی بهتر

 ی. زندگ یکن  یاشتباه م یدار یول یداشته باش یخوب  یزندگ  یتون یبا نامزدت م یاالن فکر کن
از   د یبا یپسرعموت رو فراموش کن  یتون یداره اگه نم ی ادیز ی ها ی ند و بل یپست یواقع

 .ینامزدت دست بکش 

 تونم!  ینم-

تونند از   یو مجنون هم نم یلیتونم بهت کمک کنم. االن ل ی صورت منم نم ن یا ر یپس در غ-
 .انیپس مشکالت بر ب

 بلند شدم و گفتم:  میجا از

چه   ؟ی اشتباه من میتصم ی تو چشماش نگاه کنم و بگم تو ثمره  یتونم، چه جور ینم گمیم-
 بهش بگم اون دوست دارم ها دروغ بودن؟  یجور

ترسناک تر از   نشونهیطرفه ب کی ر که عشق دو نف ی پس پسرعموت رو فراموش کن، رابطه -
 یپسرعموت رو فراموش کن یتون یشبه نم ک یدوست دارم ساده ارتباطشه!  هیکه  هیرابطه ا

اصال اون رو   ه، یآدم عاد هینکن، فکر کن   یاش، ازش دور ینینب ،یبهش فکر نکن یریادبگی د یبا
 .ی دی رو د ینیب زمی س سهی ک  هی ی دید

 کردم که ادامه داد:  ی خنده ا تک

که گفتم،   هین یزم بیس سهیک  نیقدم هم  نی خانم درخشنده اول ست یقدم فکر نکردن ن نیاول-
 یول  د،ی بهش فکر نکن دی ریادبگ یسال ها طول بکشه که  ی حت ایماه ها  ایهفته ها  دی شا



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

نشونه   هیات  یکن تو لحظه لحظه زندگ  یات پر رنگ کن، سع ی. نامزدت رو تو زندگ هیشدن
 زش باشه. ا

 گفت.   ی دیی که به در خورد دکتر بفرما ی تقه ا با

 وارد مطب شد و گفت:  یمنش

 تموم شده.  شونی: وقت ا گفت

 بلند شدم و گفتم:  می از جا هل

 ! دی ببخش ی وا-

سوال   می . براردیبگ  نیماش می گفتم برا  یمشاوره را پرداخت کردم به منش ی نهیکه هز  نیاز ا  بعد
  گری است د یماند. فضول  یموقع شب م  نیکه تا ا ردیگ  یچه قدر حقوق م  یشده بود که منش

 سوزاند.   یکرمش که فعال شود خانمان آدم را م

 ! دی مون ینم ی ادی... زست؟ی ن رید یلیشما... االن خ  گمیم-

 زد و گفت: ی لبخند

 ندارم. یجا باشند من تو خونه کار نیتا دکتر ا -

 ! ییزد خدا یم   شیاش ش یمنش

 ؟ ی چ یعنی-

 زد و گفت:  یچشمک

 هم شوهرمه.  شونیمن  ساحلم ا -

عود   ادیمطب تعجبم ز فونیآ  ی ! با صدانیرزمی چهارم سقوط کرد تو ز ی از همان طبقه  فکم
 ! کی  دمی به خانه رس یکه سوار آژانس شدم ساعت دوازده و ربع بود و وقت ینکرد. وقت
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  یسخت بود که به پنجره اتاق باربد نگاه نکنم ول یلیشدم. خ اط یرا باز کردم و وارد ح اط یح در
 شد، نگاه نکردم. 

ظاهر   م یرو به رو ینیزم بیس سه یک  کی چند قدم هم از خانه شان دور نشده بودم که  هنوز
 شد. 

  لیما تحص ینیزم بیس سهیخوب ک  یزنند قاعدتا! ول یها حرف نم ینی زم ب یس سهیک       
شد   ینثارمان م ییآپشن ها  نیهمچ دنییزد. با زگهواره تا کور دانش جو  یکرده بود و فک م

 مثال!

 ؟ ی کجا بود-

 بدبخت فضول!  ی کپک زده ینیزم بیس

 که نگاهش کنم راهم را کج کردم و جوابش را ندادم.   نیا بدون 

 زد:  می را سد کرد و صدا می جلو

 آوا...  -

 قلبم شدم، نگذاشتم بلرزد. زشی مانع ر می تمام قوا با

 ندادم و منتظر نگاهش کردم.  یپاسخ

 ؟ ی بد  حیتوض ی خوا ینم-

 گفتم:   قاطع

 نه!-

 تو چت شده؟! -

 کنارش عبور کردم و گفتم:   از
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 بخوابم، شب خوش. رمی خوام منتظرش بذارم، م یدنبالم، نم ادیفردا صبح سهراب م -

 ام دارم.   ی سهراب در زندگ  کی من  می گو ینبود که نفهمد دارم م نیزم بی آن قدر س  گرید

زدم و وارد خانه مان شدم. او هم    ی زد، پوزخند یکه باربد را صدا م دمینازک سلنا را شن ی صدا
مگر علف است که راحت کنده   ی کرد. ول یرا درست م زی سلنا را داشت، دل کندن من همه چ

 دوانده بود.  شهیصد سال در وجودم ر ی درخت چند ماهه بود که به اندازه  کی شود. 

من که ربات نبودم،   یبود ول زاریبا هول وال خودم را آماده کردم، سهراب از منتظرماندن ب صبح
 شدم. نشی! ساعت هفت بود که سوار ماشگریخواب ماندم د

 د. خورده بودن نی چ شیچشم ها ی اخم کرده بود و گوشه  یحساب

 .زمی سالم عز-

 را روشن کرد.  نشیرا تکان داد و ماش سرش

 سهراب؟! -

 پرخاش گفت:  یکم با

 بله؟ -

 ! دی خوب ببخش-

 . ادیاز انتظار بدم م یدون یم-

 . ی هم معطل نشد  یلیخوب حاال، خ  یلیخ-

 !قهیچهل و پنج دق-

 گذشت!  ی ا قهیمن که ده دق ی برا اعههه

 گفتم:  یلحن سهراب خرکن  با
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 ... باشه؟!گه ید  ناراحت نباش-

 و گفت:  دیکنار و به سمتم چرخ زد

 .رمیمی که برات م یدونی... مشمیم یتو منو ببخش که زود عصبان-

 کنم! ی! فکر نم رد؟ی بم یکس ی برا یشد کس یم

 *** 

چشم    ؟”ی سنگ سرد... ”سهراب چرا منتظر موهام نموند  کی  ی بلند سقوط کردم رو  ی جا کی از
 هم افتاد. ی رو میها

چهل روز   نیا ی چون همه   دیگذشت شا  یام چه زود م یروز از مرگ سهراب گذشت، زندگ  چهل
 بوده است.  یخبر ی خواب و ب می برا

 سهراب چگونه آمد و چگونه رفت؟ مثل خواب کوتاه بعد از ظهر بود. دمینفهم اصال 

  یم رهی خ واریو به در و د  میتخت و کمد لباس ها  نیب ی فضا   نینشستم، ماب یاتاقم م ی گوشه 
احمق را  ی فروخت و آن ابوقراضه  یرا نم نش یپول عمل من ماش ی اگر سهراب برا دیشدم. شا 

عقد و   خ یدر دستش تار یمی نشسته بود و با تقو یمبل راحت ی رو م،یاالن رپ به رو دی خر ینم
 ...  یلیسهراب خ یزود رفت یلیکرد. خ یم  صرا مشخ  یعروس

  یصداقت برده بود. هر بار هم دکتر م  شیکرده بود و پ نمیمثل بزغاله سوار ماش دای بار ش چند
 ات هنوز ادامه داره.”  یگفت ”زندگ 

  ی سال چه ها که بر من نگذشته بود، بال  کی   نیافتاد، ا نهیام در آ  دهیرنگ پر  ی به چهره  نگاهم
باشد. در آتش سوخته بودم، با نبود عشق باربد   امدهیه بود که بر سرم ننماند  یباق یآسمان

  نیسال گذشته چند بار ا  نیمن بودم؟! در ا نیبا سهراب ساخته بودم. ا یساخته بودم، در زندگ 
 بودم؟!  ده یرا از خودم پرس والس
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نبود  یبلند شوم؟ کس  میاز جا ییتوانستم به تنها یام سر خورد. م  یدفترطراح ی رو نگاهم
 ! تنها بودم.ردیدستم را بگ

  چیه  گری. دردیدستم را بگ  یکه کس  نی بلند شدم، بدون ا می را به تاج تخت گرفتم و از جا دستم
 خواستم.  یام نم یکس را در زندگ 

 ام را برداشتم و مشغول کامل کردن تفنگ دست ”صنم” شدم. یمشک کی ماژ

 *** 

 عجز گفتم:  با

 کنم. یبرطرفشون م دی ها رو بگ رادینداره؟! ا  یراه چی ه یعنی-

 اش را برداشت و گفت:  یته استکان ی ها نکیام را بست و ع یدفترطراح

  یسیپل ی صرفه... رمان ها یکه فروش نداره، اصال نم  نهیمشکل ا  ست، یحرف ها ن نی بحث ا-
هم   یو طرفدار  ی دیکش کیداره... شما که کم ومدیاش شناخته شده باشه اومد ن سندهیاگه نو

 شو.   الشیخی... .پس کال بیندار

  ی. ”من طرفدار ندارم؟! نشونت مرونیکردم و دفترم را برداشتم و از دفتر انتشارات زدم ب اخم
 دم.”

شوم   یرسد خودم م یبه دادم نم یکس یدر مخم زد. وقت ی نت جرقه ا ی کاف ی تابلو دنید با
  یروم ژاپن. وارد کاف یها نخوانند م ی روم کره،  کره ا  یداستانم را نخواند م یکس نجایناشرم، ا 

 گذاشتم و گفتم:  زیم ی نت شدم و دفترم را رو

 د؟ ی کشه همه صفحاتش رو اسکن کن یسالم... چه قدر طول م-

 جوان به دفتر قطور نگاه کرد و گفت:  خانم

 .  قهیساعت چهل و پنج دق  می... حدود ندی خوش اومد -
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را   کمی کم میدرصد از فالوئرها  کی آوردم. اگر   رون یام را ب یمبل ها نشستم و گوش ی رو منتظر
 بود. یشکرش باق ی خواندند جا یم

 نوشتم:  ویزدم و در ب ی ا صفحه

 رازآلود صنم در ستم”  کی”کم

کامنت ها روان شدند، تک تک   لیس  قهیام گذاشتم، بعد از چند دق یاصل جیاش را در پ ی د ی آ
  هیها هم با طعنه و کنا یدادم و به سواالت مختلف جواب دادم. بعض حیتوض   کمید کمدر مور

ادب و   تی من هم در پاسخ تک تکشان با نها یسندگ یو نو  یگفتند من را چه به طراح یم
 گفتم:  یاحترام م

 ! دی خودتان بجوش گیدر د-

  ی و رو ختمی لپ تاپ ر ی رو ی د  یاول را از س ی بالفاصله عکس صفحه دمی به خانه رس یوقت
 صفحه ام گذاشتم. 

  میکردم و رو به روز به تعداد فالوئرها یصفحه از داستان صنم را آپلود م ست ی روز ب هر
. حاال دو هزار  دی شد. بعد از دو ماه تعداد فالوئرها به دوهزار نفر رس یصنم اضافه م ی صفحه
 ی در صفحه  غیم است. البته تبلو طراح داستان صن سندهی آ د نو  نیتامیدانستند که و ینفر م

 ! رینبود. به خصوص ام ریتاث یهم ب دای و ش  نیشاهو   ریام

 را شروع کردم. یگری از تمام شدن داستان صنم بالفاصله داستان د بعد

  شنیلوک  ی اش را نوشتم برا هیکه طرح اول نی داشت. بعد از ا قیبه تحق ازیبود و ن  یلیتخ یعلم
 .دیماه طول کش کی اش  هیاول ی کردم. کارها یسر زدم و عکاس   شگاهیبه چند آزما   میها

  نی چند دمیداستان جد  ی کردم برا یمسئله ها ساعت خوابم را کم نم نیمهم تر  ی که برا یمن
داستان داشتم.   ی و رسم کردن ادامه کی به حرکت دادن ماژ یبیعج  لیم دم،ی شب نخواب

  ای ساعت کم تر  کی رفتم   یخواب م وقت ها هم که کارم سبک تر بود و زود به رخت یبعض
 کردم.   یم کرف  کمیکم ی به ادامه  شتریب
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پول قرض گرفتم و   دایاز ش لی بود. همان اوا  نستاگرامیفقط در ا  تمیسال شبانه روز فعال  کی
 .دمی دستگاه اسکن خر کی خودم  ی برا

قرار دادم. صفحه  یاشتراک ی نه یهز ش یرا شروع کردم و برا ی دی داستان جد دهیسع شنهادیپ به
 اش کردم.  یمعرف گانم یرا ی کردم و در صفحات داستان ها یرا خصوص

  دنیو با شن دمیکش غیاشتراک ج ی نه یهز  زیوار ی حساب برا  ی درخواست شماره  نیاول با
  یساعت ب کی داد از شعف  یکه خبر از پر شدن حسابم م یگوش  امکیآالرم پ یدر پ یپ ی صدا

 . دمیوقفه رقص

گرفتم. کاغذ نازک را به   ی ز داستان ”رازسنگ” که گذشت به عابربانک رفتم و موجودماه که ا  کی
داشتم   دایکه به ش یبخرم و نصف قرض ینکیکردم، آن قدر بود که بتوانم ع کی نزد م یچشم ها 

و    دمیخر ی ا ین یریش ی ام را شست. بسته  یخستگ ی بود! همه  یرا پرداخت کنم. حس خوب
خانم و با هم عازم بهشت   ای گالب. پنجشنبه بود، رفتم دنبال ثر ی ا شهی با ش وهیم  لویچند ک 

 سهراب انجام دهم. ی توانستم برا یبود که م یتنها کار  م،ی زهرا شد

دور  ی رو م ی ها  کی کم نکهیداشتم. با ا از ین یشتریکنم به پول ب شرفتیخواستم پ  یم هرچه
خواستم نشده بودم.  یه مک  ی زی هنوز چ یسرگرمشان شده بودم ول یافتاده بودند و حساب 

 باشند.  نستاگرامیفقط محدود به کاربران ا   می خواستم خواننده ها ینم

چشم    ؟”ی سنگ سرد... ”سهراب چرا منتظر موهام نموند  کی  ی بلند سقوط کردم رو  ی جا کی از
 هم افتاد. ی رو میها

چهل روز   نیا ی چون همه   دیگذشت شا  یام چه زود م یروز از مرگ سهراب گذشت، زندگ  چهل
 بوده است.  یخبر ی خواب و ب می برا

 سهراب چگونه آمد و چگونه رفت؟ مثل خواب کوتاه بعد از ظهر بود. دمینفهم اصال 

  یم رهی خ واریو به در و د  میتخت و کمد لباس ها  نیب ی فضا   نینشستم، ماب یاتاقم م ی گوشه 
احمق را  ی فروخت و آن ابوقراضه  یمرا ن نش یپول عمل من ماش ی اگر سهراب برا دیشدم. شا 
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عقد و   خیدر دستش تار یمینشسته بود و با تقو یمبل راحت  ی رو م،یاالن رو به رو دی خر ینم
 ...  یلیسهراب خ یزود رفت یلیکرد. خ یم  صرا مشخ  یعروس

  یصداقت برده بود. هر بار هم دکتر م  شیکرده بود و پ نمیمثل بزغاله سوار ماش دای بار ش چند
 ات هنوز ادامه داره.”  یگفت ”زندگ 

  ی سال چه ها که بر من نگذشته بود، بال  کی   نیافتاد، ا نهیام در آ  دهیرنگ پر  ی به چهره  نگاهم
باشد. در آتش سوخته بودم، با نبود عشق باربد   امدهینمانده بود که بر سرم ن یباق یآسمان

  نیسال گذشته چند بار ا  نیمن بودم؟! در ا نیبا سهراب ساخته بودم. ا یساخته بودم، در زندگ 
 بودم؟!  ده یرا از خودم پرس والس

نبود  یبلند شوم؟ کس  میاز جا ییتوانستم به تنها یام سر خورد. م  یدفترطراح ی رو نگاهم
 ! تنها بودم.ردیدستم را بگ

  چیه  گری. دردیدستم را بگ  یکه کس  نی بلند شدم، بدون ا می را به تاج تخت گرفتم و از جا دستم
 خواستم.  یام نم یکس را در زندگ 

 ام را برداشتم و مشغول کامل کردن تفنگ دست ”صنم” شدم. یمشک کی ماژ

 *** 

 عجز گفتم:  با

 کنم. یبرطرفشون م دی ها رو بگ رادینداره؟! ا  یراه چی ه یعنی-

 گفت:  اش را برداشت و  یته استکان ی ها نکیام را بست و ع یدفترطراح

  یسیپل ی صرفه... رمان ها یکه فروش نداره، اصال نم  نهیمشکل ا  ست، یحرف ها ن نی بحث ا-
هم   یو طرفدار  ی دیکش کیداره... شما که کم ومدیاش شناخته شده باشه اومد ن سندهیاگه نو

 شو.   الشیخی... .پس کال بیندار
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  ی. ”من طرفدار ندارم؟! نشونت مرونیکردم و دفترم را برداشتم و از دفتر انتشارات زدم ب اخم
 دم.”

شوم   یرسد خودم م یبه دادم نم یکس یدر مخم زد. وقت ی نت جرقه ا ی کاف ی تابلو دنید با
  یروم ژاپن. وارد کاف یها نخوانند م ی روم کره،  کره ا  یداستانم را نخواند م یکس نجایناشرم، ا 

 گذاشتم و گفتم:  زیم ی نت شدم و دفترم را رو

 د؟ ی کشه همه صفحاتش رو اسکن کن یقدر طول مسالم... چه -

 جوان به دفتر قطور نگاه کرد و گفت:  خانم

 .  قهیساعت چهل و پنج دق  می... حدود ندی خوش اومد -

را   کمی کم میدرصد از فالوئرها  کی آوردم. اگر   رون یام را ب یمبل ها نشستم و گوش ی رو منتظر
 بود. یشکرش باق ی خواندند جا یم

 نوشتم:  ویزدم و در ب ی ا صفحه

 رازآلود صنم در ستم”  کی”کم

کامنت ها روان شدند، تک تک   لیس  قهیام گذاشتم، بعد از چند دق یاصل جیاش را در پ ی د ی آ
  هیها هم با طعنه و کنا یدادم و به سواالت مختلف جواب دادم. بعض حیتوض   کمیدر مورد کم

ادب و   تی من هم در پاسخ تک تکشان با نها یسندگ یو نو  یگفتند من را چه به طراح یم
 گفتم:  یاحترام م

 ! دی خودتان بجوش گیدر د-

  ی و رو ختمی لپ تاپ ر ی رو ی د  یاول را از س ی بالفاصله عکس صفحه دمی به خانه رس یوقت
 صفحه ام گذاشتم. 

  میرو به روز به تعداد فالوئرها کردم و  یصفحه از داستان صنم را آپلود م ست ی روز ب هر
. حاال دو  دیهزار نفر رس ست یشد. بعد از دو ماه تعداد فالوئرها به ب یصنم اضافه م ی صفحه
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در  غیو طراح داستان صنم است. البته تبل سندهیآ د نو   نیتامی دانستند که و یهزار نفر م
 ! رینبود. به خصوص ام ریتاث یهم ب دای و ش نیو شاه  ریام ی صفحه

 را شروع کردم. یگری از تمام شدن داستان صنم بالفاصله داستان د بعد

  شنیلوک  ی اش را نوشتم برا هیکه طرح اول نی داشت. بعد از ا قیبه تحق ازیبود و ن  یلیتخ یعلم
 .دیماه طول کش کی اش  هیاول ی کردم. کارها یسر زدم و عکاس   شگاهیبه چند آزما   میها

  نی چند دمیداستان جد  ی کردم برا یمسئله ها ساعت خوابم را کم نم نیمهم تر  ی که برا یمن
داستان داشتم.   ی و رسم کردن ادامه کی به حرکت دادن ماژ یبیعج  لیم دم،ی شب نخواب

  ای ساعت کم تر  کی رفتم   یوقت ها هم که کارم سبک تر بود و زود به رخت خواب م یبعض
 کردم.   یم کرف  کمیکم ی به ادامه  شتریب

پول قرض گرفتم و   دایاز ش لی بود. همان اوا  نستاگرامیفقط در ا  تمیسال شبانه روز فعال  کی
 .دمی دستگاه اسکن خر کی خودم  ی برا

قرار دادم. صفحه  یاشتراک ی نه یهز ش یرا شروع کردم و برا ی دی داستان جد دهیسع شنهادیپ به
 اش کردم.  یمعرف گانم یرا ی کردم و در صفحات داستان ها یرا خصوص

  دنیو با شن دمیکش غیاشتراک ج ی نه یهز  زیوار ی حساب برا  ی درخواست شماره  نیاول با
  یساعت ب کی داد از شعف  یکه خبر از پر شدن حسابم م یگوش  امکیآالرم پ یدر پ یپ ی صدا

 . دمیوقفه رقص

گرفتم. کاغذ نازک را به   ی ماه که از داستان ”رازسنگ” که گذشت به عابربانک رفتم و موجود  کی
داشتم   دایکه به ش یبخرم و نصف قرض ینکیکردم، آن قدر بود که بتوانم ع کی نزد م یچشم ها 

و    دمیخر ی ا ین یریش ی ام را شست. بسته  یخستگ ی بود! همه  یرا پرداخت کنم. حس خوب
خانم و با هم عازم بهشت   ای گالب. پنجشنبه بود، رفتم دنبال ثر ی ا شهی ا شب وهیم  لویچند ک 

 سهراب انجام دهم. ی توانستم برا یبود که م یتنها کار  م،ی زهرا شد
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دور  ی رو م ی ها  کی کم نکهیداشتم. با ا از ین یشتریکنم به پول ب شرفتیخواستم پ  یم هرچه
خواستم نشده بودم.  یکه م ی زی هنوز چ یسرگرمشان شده بودم ول یافتاده بودند و حساب 

 باشند.  نستاگرامیفقط محدود به کاربران ا   می خواستم خواننده ها ینم

 یهم از پدر و مادرم نم لایر  کی  گریکردم. د رهیدادم و پولم را ذخ یماه به خودم سخت  کی
حجم از عشق در  نیهم ناراحت نبود. ا ینشستم کس یگرفتم. فقط سر سفره شان م

 داشت!   انیما جر ی خانواده 

 !ی حرفه ا  تیوبسا  یطراح ی کالس ها ی نهیماهه ام شد هز کی درآمد کم  ی ره یذخ

خودم را راه انداختم.   تی اش را پاس نکرده بود که من وبسا یت ی آ  یترم مهندس ک یهنوز   ثنا
که ”صنم در ستم”   نی شد آن هم بعد از ا سی وبتون نو  کی آد   نیتامی خودم شده بودم، و گرید

 قرار داد.  تشیو ”رازسنگ” را در سا 

  ی دایمنوال گذشت. ش نیسال به هم کی .  دیدر ماه رس ونی لیشد و به چند م  شتریب درآمدم
  یزد م یم ی خوب ی حرف ها یداد ول یخربزه م ی جالب داد، کله اش بو ی ده ی ا  کیگل و خل  

  لیکه وک  شی از دوست ها  یکیکنم، و با کمک   یرا طراحشاهنامه  ی از داستان ها یکیگفت  
 خودم دست و پا کنم. ی برا ی هم بلد است بروم کره و آن جا ناشر ی است و اتفاقا کره ا

رمان   دنیداستان هفت خان رستم مثل کش دنیکش ری به تصو یراحت بود ول یلیخ گفتنش
 خواست!  یخواست، هنر م یم قی نبود تحق گرید ی ها

داستان در در  رنگیکه پ ن یکتابخانه ها. با ا ی من را انداخت تو ،ی ناشر کره ا کی داشتن   طمع
شده بودم. تا    یخودم آدم ی ها وقت برد. برا شنیلوک  قیسه هفته فقط تحق  یدستم بود ول

 ی رفتن به کره  ی زمان برا نی بهتر دیع التی. تعطدیهفت خان رستم طول کش دن یکش دیع
شدم که به  یمتوجه پول بزرگ  دی تاب یبه فرق سرم م د یروز صبح که خورش کی بود.  یجنوب

آن پول را فرستاده    ریکه ام دمیفراوان فهم ی ها یشده بود، بعد از خانم مارپل باز ز یحسابم وار
ندا را پرداخت کردم، به خودم که آمدم   ی درصد از حق الوکاله  ستیاست من را شرمنده کرده. ب

 بزرگ.  ی از نشرها یکیتر  در سئول بودم در دف 
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بست.   م ی برا یبود و قرارداد سفت و محکم یفیخودش محمد جواد ظر  ی ماشاهلل برا ندا
دست از پا دراز تر به   دیها خوشش آمد وگرنه با  یاز داستان و طراح ریشانس آوردم که سردب

 . می گشت  یبر م  رانیا

بردم و   ادی سهراب را از    سالگرد فوت نیکه ششم عی مثل برق و باد گذشت، آن قدر سر زمان
 به بهشت زهرا رفتم.  شی فردا

 گالب سنگ قبرش سرد و خاک گرفته را شستم.  با

 رفت.  ادم ی  گهید دی ببخش-

اسم   ی ها یفرو رفتگ می سنگ قبر زدم و با انگشت ها  ی به عکس حک شده رو یتلخ لبخند
 سهراب را با گالب شستم.

ات   هی!... من مهر یری گیکه از من م  هیشاخه گل سرخ نی هم پنجم نیچه زود گذشت سهراب ا -
 . ی ام را نداد هیتو مهر  یدم ول یرا دارم م

 باشه؟  یات چ هیمهر  ی خوا یم-”

 نگاهش کردم و گفتم: هانهیاندرسف عاقل

 بال زنبور قاتل چطوره؟!  لویک  کی -

 حلقه کرد و گفت:  می را دور بازو دستش

 شود؟! یجنس فروخته شده پس گرفته نم-

 دادم و گفتم:  هلش

 بدم؟  هی من بهت مهر ی خوا  یمسخره!..اصال م-

 گفت:   مشتاق
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 ... ادی بدم نم-

 ؟ ی خوا یم  یسهراب!..حاال چ  یدار ییعجب رو -

 شاخه گل سرخ، روز سالگرد ازدواجمون.  کی -

 بال زنبور قاتل حرف هم نباشه.”  لو یک  ک یخرم... منم همون   یباشه برات م دی اگه وسعم رس-

 الف سهراب گذاشتم و گفتم:  ی سرخ را رو گل

کنه   یرو قولنامه کنم وگرنه صاحب بنگاه زود پر پرش م دمیجد ی برم خونه  دی شرمنده ها... با-
 خواد.  یبدبخت من رو م ی از آسمون افتاده اونم همون خونه  ییبنده خدا  هیانگار 

ام شدم،   یو شش قسط ستیدو ن یبلند شدم. سوار ماش می به چهره اش زدم و از جا ی خندلب
دسته   یبود که بود. اگر آن تبلت طراح یم زیرفت و تم یراه م دی . بازیتم یدسته دوم بود ول

 !دمی نشد! تبلت را خر یول وفتمی جلو ب نیتوانستم دو قسط در ماش یم  دمی خر یدوم را نم

 شه!«   یعوض م اتتیادب ی که آدم شد نیز اکردم بعد ا یم »فکر 

 عادت موجب مرض است!«  »ترک 

ساعت ها با   یهم شلوغ! ول  یزهرمار بود و حساب شی ام در وسط وسط تهران بود هوا خانه
  یبنگاه دم،ی که در آن بزرگ شده بودم. تا به بنگاه رس ی ام فاصله داشت. خانه ا یقبل ی خانه

  نیبود با وجود ا  ینم شعوریپاره آجر. اگر صاحبش ب  کی ی قفل داشت اندازه   کی نبود، درش 
 . دیکوب  یرا بر سرم نم گرشیخرپول د ی کرده بودم باز هم آن مشتر یکشکه من اسباب 

بزرگ تر از   ی را کنار دوست ها  نمی بزرگ را باز کرد، ماش  نگیزدم، در پارک  داری سرا  ی برا یبوق تک
آسانسور سالم. حاصل شش سال    کی نه آسانسور داشت آن هم خودش پارک کردم. خوشبختا

طبقه!   ستی آپارتمان ب  کی  ستمی واحد در طبقه ب کی شده بود  یو زحمت کش  یداریشب ب
 پنت هوس! 
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  د یالنه مرغ بود. کل ی نبود اندازه  لم ی واحد کوچک تر هم بود که باب م کی  ستم یب ی طبقه در
جا مال خود خودم بود با دسترنج   نیبود ا  یحس خوب یلیانداختم و وارد خانه شدم، خ

بودم   دهیکه خر یشکل  ی ا رهیدا ییطال  ی تخته فرش سورمه ا کی را در آوردم و  می خودم. مانتو
آشپزخانه و   هی اول لیبودم با وسا  دهی هفت نفره هم خر  ی ا روزهی دست مبل ف کیرا پهن کردم. 

  کی ساز را روشن کردم و  ی . چادی چیپ ینداشتم هنوز صدا در خانه م گرید  زی چ چی ه ونی زیتلو 
مردم بس که تخم مرغ و گوشت    یدر آوردم. اگر مرغ نبود من م خچالیمرغ از   ی له یبسته ف
 خوردم. یمرغ م

 و به صرفه بود.  د یمف ارزان،

 ام را مرتب کردم.  یو روسر  دمیرا پوش می مانتو فونیآ  ی صدا با

 بله؟! -

 لطفا.   دیباز کن-

شناختمش؟    یبود؟ م یچه کس  ی شخص پشت در باعث شد قلبم محکم بکوبد. صدا ی صدا
 سهراب هم که نبود!   ی صدا هیشب

 ... کی تار قیعم ی اهجالهیس کی افتادم،   ی ا  اهچالهیدر را باز کردم، درون س دی ترد با

االن انگلستان باشد؟ مگر همان شش سال قبل   دیکرد؟ مگر نبا  یچه م  نجایبود؟ ا خودش
 انصاف بود.  یب یلیکند؟ خ  ییمن را هوا  ی جنبه ینرفت؟ دوباره برگشته که دل ب

  یتر م عی رنگ باخته بودند مگر زمان در آن جا سر   ی کم شیها قهیکنار شق یمشک ی موها
 گذرد؟ شش سال دوازده سال بود؟ 

 زد: لب

 آوا! -
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با   یمدت طوالن  ک یبعد از   نیخودم را حفظ کردم نگذاشتم بفهمد که شوکه شده ام از ا موضع
 او چشم تو چشم شده ام. 

 . ریبخ  دنی سالم، رس-

   ؟یسالم... خوب هست -

 داخل.  ایدم در بده ب-

شده بودگفت: وارد خانه شد. سر چرخاند و به    بهیاسمش غر-چهارچوب در کنار رفتم و باربد  از
 کرد و گفت: اطراف نگاه 

 خودته؟   ی خونه -

 زدم و گفتم:  ی پوزخند

 اد؟ یبهم نم هیچ-

 خوبه... مبارک باشه.-

 راحت باش.  نیبش-

که هنوز جا به جا نشده بود نشست. مبل تک نفره را هل دادم که مثال جا به  یمبل ی رو
 بلند شد و گفت:  شی کنم که از جا  شیجا

 دم. یمن انجامش م-

 که خودش نشسته بود قرارش داد. یمبل یمتر کی د و در و مبل را هل دا دمیکش کنار

  یگرد شد. بک ش ی. چشم ها دیلغز د ی سف یچوب زیم ی رستم و سهراب رو ی جلدها  ی رو نگاهش
 از جلدها را برداشت و گفت: 

 کار خودته؟! -
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 بلند شدم و گفتم:   میمثبت تکان دادم.از جا ی را به نشانه  سرم

 .ارمیب ی چا رمیم-

نگاه کند،   شی و او به دخترعمو  نمیبش  شیخواستم رو به رو  یشده بود. نم نیسنگ زیچ همه
 که شش ماه، محرم سهراب بود.  ییدختر عمو 

 بود.  ختهی دستم ر ی آب گرفتم آبجوش رو  ری ش ریسوخت را ز یکه م یگفتم و دست   ی ”آخ”

رست بعد  را بست آن هم د م یکه باربد پا یآن سفر کوتاه به رشت افتادم، وقت ادیبه   ناخواسته
 .یحساب  ی دعوا کیاز 

رفته بود که  ادم یو نگاهش کردم.  ستادمیرا برداشتم، در درگاه آشپزخانه ا  ی نیو س ختمیر ی چا
خواند جذاب است. با   یرا م یکتاب  یو چه قدر وقت  دی آ  یم شیچه قدر به چشم ها  نکیع

 سرش را بلند کرد و گفت:   میقدم ها  ی صدا

 . زادی! دست مرهیاش عال یطراح-

جمله در   کیکه باربد خوشش آمده   نیمثال بپرم هوا از ا ای  فشیکه ذوق کنم از تعر  نی از ا قبل
 ذهنم اکو شد: 

 بکش!  دگانمیوصالش را به د ی سرمه -

نگاهم رو   اریاخت یدانستم! ب یهم ازدواج کرده بود، نم  دیرا دوست داشت شا  گرید  یکی او
همه سال   نیزد. چه طور ا یزد، برقش چشم را م یانگشتش سر خورد. پر بود! برق م

 منطق شده بود. یکرد قلب من ب یازدواج م د یسنش بود با  ی و خرده ا  یس دم،ینفهم

را از دستم گرفت و   ینیکه س زمی باربد بر ی داغ را رو ی چا ینیشل شده بود داشتم س  بدنم
 گفت: 

 ! ؟ی خوب-
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 مقدمه گفتم:  یرا به نشانه مثبت تکان دادم و نشستم. ب سرم

 ؟ یدار  ییافتاده دخترعمو ادتیشده   یچ-

شدم که چه قدر الغر شده است. نصف شش سال قبل    یکتش را باز کرد، حاال متوجه م ی دکمه 
 داد؟  یاش م ی گشنگ شعورشیهم نبود. زن احمق و ب

 ... نمتیتم ببمن اصال انتظار نداش  قتیصادقانه بگم... در حق-

 کم شده بود. رش ی تو بود، حداقل اختالل ضم رشیضم

نداشت... خوب من   ی ا ده ی فا یحرف زده بود ول  ی با فرهاد لمیخونه ام وک  ن یا یمن مشتر -
 ... ستیمهم ن گهیکه... د نجایاومدم ا نیا ی برا

 ! یکرده جنابعال شهیکه خون من رو تو ش یخرپول ی... پس مشترحیصح-

 .شهیخوب م یلیخ یالبته اگه موافقت کن ست، یمهم ن  گهیگفتم که د-

 نه!-

 و به سرفه افتاد.  دیجست شیدر گلو  ی چا

 انداختم و گفتم:  میپا ی را رو  می پا الیخ یب

 ... منه... شرمنده پسرعمو.ی ... برانجایا ر،ی رو بگ یواحد کنار-

 را صاف کرد و گفت:  شیگلو 

 .خوره یبه دردم نم که،ی کوچ یلیخ-

نشو با تالش و پشتکار به هدفت   دیناام یکن یم دای پ گهیخونه د هیبگرد حتما   گهیکم د هی-
 .یرس یم

 . ی سر سوزن هم عوض نشد کی -



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 باال انداختم و گفتم: یی ابرو

 ... چه خبر از سلنا جون؟ شهیرو بخور سرد م تی... .چایندار ر یاختالل ضم گهی برعکس تو د-

 جنبد. یکشد م  یکه هر وقت عشقش م یموقع باز شود و به زبان یکه ب  یبر دهان لعنت

 گرد شده گفت:   ییچشم ها با

 ازش ندارم.  ی... خبردمشیچند ماهه ند -

  تیمسؤل یاست بماند، جرا از زنش خبر ندارد مرد ب  رانی که او چند ماه است که در ا نیا
 بدبخت؟ 

 د؟ یپک شد؟یچ زدیساعت بهت زنگ م  میکه هر ن شی شش سال پ-

 ! ؟یزن یطعنه م یدار-

 ؟ یبه سالمت یدکترا گرفت ی... راستی سال درس نخوند  ستی ب یالک ادیخوشم م-

 بود دستش انداخته ام با حرص گفت:  دهی که قشنگ فهم باربد

 بله. -

 ؟ یش یاحسنت چه گرا-

 .شت یفرستم پ یرو م لمیبرم... کمتر مسخره کن... وک  دی ... من بایداخل یمعمار-

 و گفتم:  ستادمی ا شی به رو رو

 اعههه به چه مناسبت؟! -

 ... نجایا  ی برا-

 ندارم. نجا یبر ترک ا یمبن یمیتصم چیپسرعمو جان مخت تاب برداشته؟ من ه-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 اهلل تبارک اهلل.« »تبارک 

 آوا! -

  ختیشد مثل گذشته. دلم ر  یم یکه از دستم عاص یکرد، مثل وقت می گونه صدا همان
 وانستم. نت ینتوانستم مانعش شوم. خواستم ول

جا رو از من   نیکه ا ن ی!... فکر ای بحث رو ادامه بد  نیا ی خوا یناهار بمون، البته اگه نم-
 کن.  رونی رو از سرت ب یریبگ

 سمت در رفت و گفت:  به

 دخترعموجان حواست که سرجاشه؟  ارمیرو که بخوام به دست م یزی من چ-

 کجا؟!  ن یکجا و ا نیشده بود! آن باربد مت عوض

 و گفتم:  ستادمیخانه خارج شد در چهارچوب در ا  از

 سر و صدا!  یچه ب یمبارک باشه، خوشبخت ش یراست-

 با تعجب گفت:  باربد

 ؟ ی چ ی برا کی تبر -

 سهراب که در دستم بود اشاره کردم و گفتم:  ی به حلقه 

 ازدواج! -

 ما گفت:  ی مشنگ خانواده  مهندس

 خوب؟! -

 حلقه ات! -



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

نشود نه آن قدر بلند که ساختمان   دهینه آن قدر آرام که شن د،یهمان شش سال قبل خند  مثل
 بلرزد. 

 !نهیدورب ستیکه حلقه ن ن ی! ا ی آوا تو نابغه ا-

 کرد.  یمن م  ی برا ییها یبرادر من! چه ماستمال ستمیخر که ن استغفراهلل

 ها!  یخودت-

  یانگشتم م نی چون فقط رو ا یاز دوستام برام درست کرده منته یک ی... ؟ی کن یباور نم-
 انگشتم کنم. نی ا ی نشست مجبور شدم تو

 که کرده بودم گفتم:  یزده از قضاوت خجالت

 .یزن ی حرف م ی هنوز هم بد فارس-

 به جلو برداشت و گفت:  یقدم

 ...  یدار یمشکل کی فقط   یی تو هم همون آوا -

 چه قدر گذشت که گفت:  دمیکرد، نفهم یطوالن  مکث

 ! ی تر شد یدوست داشتن-

محاسباتم را برهم   ی کجا؟ چرا همه  ی آمد ؟یکن یچه م یدار ارم،ی توانستم طاقت ب  ینم گرید
 !ی زد

 .عیسر  یلیرا جمع کرد خ حرفش

 خداحافظ. ،ی که خانم تر شد نهیمنظورم ا-

قلبم    عیجا دم در نشستم، ضربان سر آسانسور نماند و وارد راه پله شد و رفت. همان منتظر
 گفت که هرگز فراموشش نکرده بودم.  یم
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دانستم   یخوردم. نم ی ناهار درست کردم و چا یحوصلگ یو به خانه برگشتم. با ب دمیکش یآه
مخ   نی ناراحت. رنگ در مالجم با ا  ای که باربد ازدواج نکرده است  نی خوشحال باشم از ا

 نشسته ام! 

آن   لمیبودمش و وسا  دهینوشتنم چ ی که برا یاتاق ی را خورده نخورده پا شدم و رفتم تو ناهارم
 کالس داشت المصب!  یلیجا بود. اتاق کارم بود، خ

سال بود که قلم    یلیتخته گذاشتم. خ ی ام را توA3آبرنگم را از چمدان در آوردم و کاغذ  ی جعبه
بودم.  دهی بودم و کش دهیبس که کش شده بودم یک ی  کی مو در دست نگرفته بودم و با ماژ

 بدر بود. چه زود گذشت! زدهی. سدمیبود که سهراب را کش یبار فکر کنم وقت نی آخر

 بود؟  زاری که سهراب از او ب یرا بکشم؟ باربد را؟! کس یخواستم چه کس یم االن

را   زیم  ی . خودکار رورونیاز دست خودم تخته و جعبه را انداختم و از اتاق زدم ب یعصبان
 برداشتم و مشغول امضا کردن صفحات اول کتاب ها شدم.

 *** 

شود   یموقع صبح مزاحم م نیا ت یشخص یکدام ب دم، ی از خواب پر فونی مخ آ ی رو ی صدا با
 عجب ها!  

را با کش بستم و    می بسته موها ی با چشم ها ندازمیب ینگاه نهیکه به خودم در آ نیا بدون 
مطالعه برداشتم و   ز یم ی . شالم را هم از رودمی تاج تخت چنگ زدم و پوش ی را از رو میمانتو 

 سرم کردم.  

 است!«  مانینشانه ا یزگ ی»پاک

  ی تزایپ ی خوردم و جعبه واریهم به در و د یرساندم چند بار فونیتلوخوران خودم را به آ تلو
 را لگد کردم. شبید

 الو؟!  -
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   گفتم:  ستم،ی طرف باعث شد صاف با  ی خنده  ی صدا

 بله؟ -

 منم باز کن.  -

 گفتم:   مشکوک 

 !  هیمنم اسم جالب-

 باربدم.-

 خواست؟!   یچه م گریکردم، د قطع

وقت داشتم تا از   هیثان ی. سستادمی ا نهیآ  ی ها سر خوردم و جلو کی سرام ی را باز کردم و رو در
 خالص شوم.   زمیشر صورت ماشاهلل تم

مبل رها   ی در حوله را رو  ی چگونه صورتم را شستم و چگونه خشکش کردم. با صدا دمینفهم
 کردم.

 !« زیکن خانم تم »جمعش

 انداختم. یگرد کردم و حوله را برداشتم و در جاکفش عقب

 !« ؟ی دیخر ی»ک 

 .«دمی خر روز ینون شب هم واجب تره د  »از

 . میدر چشم ها م یمستق بزرگ ی جعبه  کی را داشتم جز  یزیرا باز کردم. انتظار هرچ در

 برو کنار.-

 و گفتم:  دمیکنار کش جیگ
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 ! ه؟یچ ن یا-

 بگذارد که گفتم:   زیم  ی خانه شد و خواست جعبه را رو وارد

 .  شهیشلوغ م زمی... م نینه بذار رو زم-

خورد به نشر و   یبرگشت م میمستق دی د یکتاب ها آن جا بودند هر کدام که خسارت م خوب
 !  چارهیب ی شدن. بچه ها افتی خرد شدن و باز تیدر نها

 را به سمتم سر داد و گفت:   تزایپ ی جعبه شیگذاشت و با پا  نیزم ی را رو جعبه

 مشخصه.-

 را صاف کردم و گفتم:   م یگلو 

   ه؟یچ نیکه هست... ا نهیهم-

 کرده بود نشست و گفت:  شیکه جا به جا یهمان مبل ی رو

 . نی و بببازش کن  -

 با تعجب گفتم:   د یاز تور سف یانبوه دنیجعبه را برداشتم، با د در

 لباس عروس! -

 منه؟!  ی برا ن یا-

  یم یهرچ  یمنگل ها لباس را در آوردم ول نیمثبت تکان داد، مثل ا ی را به نشانه  سرش
 گفتم:   یشاک دیرس یبه ته نم دمیکش

 چرا ته نداره؟  -

 ی پا ی را رو ش ی! پادیطلب یم  یخودکش شیزد که شش سال پ ییها ی همان پوزخند از
 انداخت و گفت:   گرش ید
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خوب انتظار نداشته باش راحت   یتو لباس عروس بخرم به کنار ول ی برا د ی که چرا من با ن یا-
 پرده است. سه متر طولشه.  یبه تهش برس

 گرد گفتم:   ی شدم. با چشم ها خشک

 ! ه؟یچ-

برات   یشیخوشحال م شتریدونستم با لباس عروس ب  ی م اگه ست،یشرمنده لباس عروس ن-
 . دمیخر  یلباس عروس م

 در بلند شد و گفت:   ی صدا با

 نصاب هم اومد.  -

 که در را باز کند گفت:   نی از ا قبل

 پرده ها رو نصب کنند.  خوانیبلند تر بپوش م  ی مانتو  هیبرو  ستیلباست مناسب ن-

 مانده بودم که گفت:   مات

 ! گهیِد برو د-

بودم، دوم از دست   یعصبان یلیکنم. اول خ لیتحل هیربات به اتاقم رفتم تا اتفاقات را تجز  مثل
دوست داشتم   یبود ول یمرغوب و خواستن می که هنوز هم برا نیبودم، سوم با ا  یباربد کفر

در   یکرده بود پسرِ... فحشکنم. مسخره ام  یو زار هی عمر در فراق عشقش گر کی بکشمش و 
 به بارکش اکتفا کردم.   نیهم ی برا نکردم دای وصفش پ

  کی را عوض کرده بود، ذره  زهایچ یل یشش سال در من خ نی ! ایو خوب ی بلند   نیبه ا  میمانتو 
که در کره و ژاپن و فروشگاه   نی ا ی با ارزش شده بود، برا می حجاب برا دم، ی را فهم ییزهایچ
  ی وگرنه در آن کشورها دمی پوش  یمعقول لباس م دی سر و کله بزنم با یکتاب با هرکس  ی ها

  هیحرف ها و طعنه ها و کنا دی شا  د،ی طول کش ی ادینوشابه بود. مدت ز شهی غربت خونم در ش
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نامعلوم!    لیه دال کرده بودم. ب  ریی دانم فقط تغ یگذاشته بودند. نم  ریتاث  میباربد رو  زیر ی ها
 شد.  یداد و گرنه روزش شب نم یرا م رش یگ  دیباربد هم با 

  ی درحال نصب چوب پرده ها بودند. باربد هم سرش در گوش دم،یسرک کش  رونی اتاق به ب از
 زدم. شیآمدم و صدا رونیاش بود. کامل از اتاق ب

 باربد.-

به داخل اتاق هلم داد و   برخاست و به سمتم آمد. شی از جا دنمیرا بلند کرد و با د سرش
 گفت: 

 بله؟ -

 ! ؟ی من پرده بخر ی خونه  ی گفته برا ی ک  ه؟یکارها چ ن یا-

 کنند.  یتشکر م یطیشرا نیهمچ ی تو انگلستان، تو-

 ام که تشکر کنم پس زودتر بفرستشون برن کار دارم.  یجا انگلستانه نه من کس نینه ا-

 از اتاق خارج شوم که دستش را به چهارچوب در گرفت و گفت:  خواستم

  ی پرده باشه، به خصوص شب که از آپارتمان ها یکه خونه ب شهی!... نمدیجد ی خونه  ی کادو-
 داره.  ویجلو و 

 !« ی دیم لی تشک ینماخونگیخوب از اول بگو پرده نداره خونه ات س »ها

 خرم.  یممنون خودم م-

چرا شماره   ؟ی د  ی!... چرا به عمو و زن عمو آدرس خونه ات رو نمیآوا دست بردار از لجباز-
 ات رو ندارن؟! 

 سرم گذاشتم و گفتم:  ی دست رو کالفه
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که ِرِبه ِر  ستمیات ن یرستانیدب ی اون دخترعمو گهی!... من د؟یش  الش یخ یب شهیم-
  ی ایکه تو ب ی عمد ای که قسمت بوده  نی ! تو دست از سرم بردار، ا؟ی دی فهم یکن حتشینص

 ! یام باش یزندگ  ی تو تو خوامیفقط مطمئنم که نم دونمی رو نم یمن رو بکوب ی صاف در خونه

 را انداخت و گفت:  دستش

آوا درخشنده   شهیچه طراح! هم یچه دانشگاه  یرستانی رو تو بفهم، دخترعمو چه دب نیحاال ا -
کنم چون واقعا   یم حتیمن! منم هروقت که بخوام دخترعموم رو نص  ی ودختر عم  یهست

ات رو  یگرام  فیشما هم تشر   ده،یجمعه هم مامانم تدارک مراسم شام د  نیبچه است. ا 
 .یاریم

 او قدش بلند نشده بود.  یبلند تر شده بود ول قدم

 !« »هاهاها

 کردم.  ی سرم را بلند م  دیبا یفقط کم ستادم،یا  شیرو به رو  درست

 گوشش پاره شد. ی در صورتش کوباندم که فکر کنم پرده  ی ”نه” ا چنان

 نشان دهد در را باز کرد و گفت:  یکه عکس العمل نیا بدون 

خونه رو از   نی خرم و ا  یآپارتمان رو درجا م  نیا ی دخترعمو وگرنه الزم باشه همه ی ایبهتره ب-
 . ارمیچنگت در م

 را که بست بلند و با حرص گفتم:  در

 پولت رو به رخم نکش!-

اتم هم به شعورش اضافه نشده بود، برعکس   کی کرده بود   دی دنبالش رفتم، مو سف یعصب
 افتضاح کرده بود پسرعمو!   شرفتیپ کی پرواتر شده بود.   یپرروتر و ب
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  قهیمهندس از سل  قهیپرده ها الحق که خوشگل بودند، سل دم، یراهرو به درون سالن سرک کش از
پرده   ی باال ییطال  باتر،یهم از پرده ها ز  ییو طال  ی سورمه ا ی خودم  هم بهتر بود. دستک ها

 ها معرکه تر!  

  رونیده تا کتاب ب دیمن با  یر یتو زن بگ گرینو؟! خوب دو روز د ی خانه  ی هم شد کادو نیا
 ناز بخرم!  ی ها شمیابر نیاز ا تی بدهم بتوانم برا

  دنید ی کردم، برا یپرداخت م  د یکه با  یونیپول کام ی به تنم افتاد، نه برا یاز فکرم لرز      
 من. ی آن هم رو به رو ندیخواست آن روز کنار باربد بنش یکه م یکس

که بوده اند. باربد   یشده ام برگردند به همان سطل آشغال  افتیرا تکان دادم تا افکار باز  سرم
دزد   می گفتم پسرعمو یشناختمش م یکرد که اگر نم یانه نگاه مخ واریبه در و د نیهمچ
 است! 

 عبور کردم و آرام گفتم:  شی رو به رو از

 مهندس؟  ی گم کرد  یزیچ-

از  یو گردو در آوردم تا دل ریپن خچال ی  ی ساز را روشن کردم، از تو ی آشپزخانه شدم و چا وارد
 عزا در آورم.

گم   زیم زیچ  واری د ی نشدم واال به من چه رو رشیگی پ یلی من هم خ امدیبه آشپزخانه ن باربد
 کرده است! 

بزرگشان را جمع کردند و باربد   هی نصاب چهارپا  انیکردم که آقا یصبحانه را جمع م زی م داشتم
  یبه نظر م  ینگاه کردم. چه قدر خانه ام بدون پرده خال می رو به رو ی شان کرد. به پرده یراه
ات را  یفتگ یو خودش یریبگ یچهل سلف یداد س یم فیشده بود. ک   بایو االن چه ز  دیرس
. حاال بهتر بود مبل ها را ببرم آن سمت خانه، فرش را هم همان جا پهن کنم،  یکن تی تقو
 شد.  یببرم آن گوشه! محشر م  دی را هم با  ونی زیتلو 

 خانم طراح؟  ی گم کرد  یزیچ-
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 چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ

  یزیچ یخجالت نکش اگه مشکل مال  ؟ی شیمن پالس م ی خونه ی ایم   یتو کار و بار ندار-
 کنم. ی بگو کمکت م یدار

 و گفت:   دیکش یقیعم نفس

 ! یواقعا نوبر-

 اطرافش نگاه کرد و گفت: به

 بمونه؟  یجور نی هم خوادیم  نجایا-

 باال انداختم که ادامه داد:  یی ابرو

 .شهیخوب م یلیپرده خ ی ه روهم رو ب ونی زیو تلو  ینیمبل ها رو پشت اپن بچ  نیاگه ا-

 .شهیرو ببرم گوشه قشنگ م ونیز یاگه مبل ها رو ببرم اون جا و تلو  رینخ-

 اپن گذاشت و گفت:  ی اش را رو یگوش

 ها!  ستیام بد ن قهیسل یتا حاال ول دمیمن خونه نچ-

 مبل گذاشتم و گفتم: ی را رو می را گرفتم و پا  شی هل دادن مبل شد که جلو مشغول

 مبل رو نکش!  وفتهی اتفاق م نیی واحد پا ی تو ی چه فاجعه ا یدون یم-

 به کف زد و گفت:  ی ا ضربه

 کنار. ایکارهاست. حاال هم ب   نیهم ی برا ی که داد یاون پول هنگفت-

 . نمشیبب  گری خواستم د یتوانستم و نم ی شد، نم یداشت تمام م تمیظرف  گرید
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!  ایهم ن گهیبه حال خودم، حاال هم برو باربد، د دیبهتون بگم ولم کن یخوام... به چه زبون ینم-
باشه    یچشمم باش ی کنم، پس برو! اگه قراره هر روز جلو رونتی تونم ب یمودبانه تر نم  نیاز ا

 چپم!   یتو اون لونه مرغ م رمیجا م ن یا ی همه سگ دو زدن برا نی خونه مال تو منم بعد ا نیا

 زدم که زمزمه وار گفت:  ینفس م نفس

 مِن...  نی عوض شده، فقط ا زهایچ یل یمدت خ نیا  ی تو-

 داد و از کنارم عبور کرد. رونیرا صدا دار ب  نفسش

 بهتر بود.  یشدم االن همه چ یدرصد عوض م هیاگه من  -

 گفتم:  یرحم یال بکه در را ببندد با کم نیقبل از ا   دم،یحرفش را نفهم یمعن

 اگه سهراب زنده بود...  -

 به قلبش زدم.  یریت ا یتفاوت از کنار حرفم گذشت  یکه ب دمینفهم

مگر من اجازه داشتم به او فکر کنم،   یکردم که احساسم به باربد برگشته بود ول یاعتراف م د یبا
  ی چشم ها ی . شاددادی اپن عذابم م ی کرد. قاب عکس رو یام م وانهیعذاب وجدان داشت د

 ! یعسل

 را برداشتم.  فمیرا با درد بستم و ک  م یها  چشم

پدر سهراب پارک کردم و   نیرا کنار ماش نم یسهراب شدم. ماش ی ساعت وارد خانه ک یاز   بعد
 به در، در را باز کردم و گفتم:  ی شدم. پله ها را رفتم باال و زدن تقه ا ادهیپ

 د؟ ی صاحبخونه؟! هست-

 آمد و گفت:   رونیخانم از آشپزخانه ب ای ثر

 امروز مگه پنجشنبه است؟  زمیعز ی خوش اومد-
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 و گفتم:   دمی اش را بوس گونه

 پنجشنبه باشه دلم براتون تنگ شه؟  د یمگه حتما با -

 .یقربونت برم... باز که خودت رو به زحمت انداخت-

 آشپزخانه گذاشتم و گفتم: ی را تو دی خر ی ها پاکت

 ! ه؟یزحمت چ-

مقدمه   یکه ب میدر و آن در حرف زد  نیکم از ا  کی مبل ها نشاندم.  ی را گرفت و رو  دستم
 گفت: 

ازدواج  ی کرد یهم بزرگ  یمدت طوالن نی هم خوشگل هم خانم، ا یدخترم ماشاهلل هم جوون-
! تا آخر  یهم شده، مامانت گفته بهم چه قدر خواستگار دار ری االن وقتشه، د گهید یول ی نکرد

 کن.  ی! ازدواج کن، زندگ یسهراب من باش ی به پا ی خوا یعمرت که نم

 اخانم؟ یثر  هیحرف ها چ ن یا-

 تو خواب، ناراحت بود پسرم...   دمی سهرابم رو د ش یچند شب پ-

 که باربد برگشته بود. نی بند آمد، سهراب ناراحت بود از ا نفسم

کالم گفت آوا ناراحته، نگرانت شدم   کی چش شده. بچه ام   دمی بود، ازش پرس  دهی رنگش پر-
 افتاده. یاتفاق یدار یمشکل نمیخواستم امروز بهت زنگ بزنم بب

پکرم کرد. چند ساعت   یحساب اخانمیثر ی توانستم در دلم ”سهراب” را صدا بزنم. حرف ها فقط
  یافتضاح م ی بو ن یآمد، فقط ا یقرمز م یماه ی ها گشت زدم، همه جا بو ابانیفقط در خ

 توانست ذهنم را از افکارم منحرف کند. 

  خچالیاپن انداختم و پارچ آب درون  ی را رو میحوصله مانتو  یب دمیکه به خانه رس یوقت      
  م یخوردم مانتو  یم  واریکه به در و د یشدند. درحال یاز خواب باز نم  میچشم ها دم،یرا سر کش
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  ی را رو می مبل ولو شدم و مانتو ی خورد، جهنم! رو  نیتق به زم  یزیکه چ دمیاپن کش ی را از رو
 .دمیانداختم و خواب دمخو

 *** 

 ! ه؟یچ یمهمون ن یا-

 با تعجب گفت:  دایش

   ؟ی دون یتو از کجا م-

 باربد دعوتم کرده.  -

   کرده؟ داتیپ یجل الخالق! چه جور-

 امشب چه خبره؟  نمی بگو بب دای ش یخیب-

 تولدشه!  -

 گفتم و قطع کردم.  ی گرد شدند، ”آهان” م یها  چشم

 و نه اسفند بود امروز و تولد باربد!  ستیب

را انداختم و   کمیماژ  یخانمانم کند چه؟ عصب یپاشم؟ اگر نروم و ب ای نم ینروم؟ بش ای  بروم
  دنی سرم گذاشتم. چند ضربه به پس کله ام زدم. از اتاقم خارج شدم. با د ی را رو میدست ها 

پارکت ها افتاده بود.  شواهد   ی رو  یمشک یلیچهار تا شدند. جسم مستط می جشم ها یزیچ
بدبخت پرس شده بود.    یبرش داشتم، صفحه گوش نی زم ی است. از رو نگفت تلف  یکه م

  نیعبور کردند پس ا  میچشم ها  ی از جلو لمیمثل ف  شب یقابش هم شکسته بود. اتفاقات د
اش   یآمد! آن روز که باربد آمده بود گوش ادمی من شده بود.  یخوابآلودگ  یقربان  چارهیب  یگوش
اش   یمانده بود. پس دادن گوش ی باق ریاش خاکش یوش االن از گ یاپن گذاشته بود. ول ی را رو

 بود مثال.  یرفتنش به مهمان ی برا یخوب لیدل
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دادم به  یراهم م میکادو  کیکردم  یدرستش م د یرا برداشتم با یرا آماده کردم و گوش خودم
 کنم.  داریگرام د ی رفتم با خانواده  یو م یکتابفروش

  یرفتم گوش دمی که رس یفروش لی بود. موبا  یفروش لی موبا  کیخودم  ی خانه ابانیخ نیهم در
 گذاشتم و گفتم:  نی تریو ی را رو

 .شهیضربه خورده، روشن نم-

 گفت:  قهینشست و بعد چند دق زشیرا برداشت و بازش کرد، رفت پشت م یگوش

  دیبخر  SMJ7 کی  شهیم یگوش ن یا ریتعم ی نه یبا هز د؟ یکن رش یتعم د یخوا  یم دی مطمئن-
 . دیقاب و گلسش رو عوض کن دی البته اگه بخوا

 ته مغازه با لکنت گفتم:  دیچسب فکم

 مگه چش شده؟ -

خوام روش بذارم   یکه م ییها  لهیکشه فقط وس یطول نم  ادیز  رشیبد ضربه خورده، تعم-
 .شهیم ادیز

 ام زدم و گفتم: یشانی به پ ی ضربه ا عاجز

 خوب...  -

  کیکه از او داشتم حتما هزار و   ی با شناخت یبخرم ول شی برا دی جد یگوش کی توانستم   یم
 عکس و نقشه درونش داشت. 

 مونن؟  یتوش سالم م ی زهایم زیچ  دی اگه درستش کن-

 مثبت تکان داد، گفتم:  ی را به نشانه  سرش

 انتخاب کنم.  یکی  دی اری رو هم ب یمدل گوش  نیا ی درستش کن! قاب ها-
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 گذاشت و گفت: زیم ی پشت سرش چند تا را برداشت و رو ی انبوه قاب ها  انیم از

که  شهیم یچند ماه  کی هم   نایا  می دو سه تا رو دار ن یفقط هم  میاریمدل ما نم نی چون از ا-
 رو دستم مونده. 

که دور تا دور قاب را گرفته    یزرشک یبود با خط ی از آن ها سرمه ا ی کیقاب ها نگاه کردم،  به
 دور زده بود.   یهم آن خط زرشک ی ا رهی دا نیسه دورب یخال ی بود. دور جا

 شه؟ یآماده م ی. ک دی خوبه گلسش رو هم عوض کن نیهم-

 انداخت و گفت:  یساعت نگاه به

 آماده است. دی ایچهار تا پنج ب-

بودم   دواری گرفتم، ام  ی رفتم عابربانک و موجود می تکان دادم و مستق میتفه ی را به نشانه  سرم
 پولم کفاف دهد. 

دستم نگاه   یو به گوش   رونیزدم ب  یفروش  لیمثل شکست خورده ها از موبا میچهار و ن ساعت
 کردم.

 هم باال بزند؟!«  ونیلیم  ستی از ب متشیق د ی با  یگوش کی  »چرا

فروش   لی تلفن از موبا  ی جعبه کی به صرفه تر بود.  دمی خر یخودم پرده م ی خودم برا اگر
 کاغذ نوشتم:   کی ی را درونش گذاشتم، رو  یگرفته بودم، گوش

کردن، تولدت   رشیم دادم تعممن  عتایشد طب ریپارکت ها افتاده بود خاکش ی گوش ات رو-
 مبارک!  

 شه؟!  ریخاکش نی بخوره زم یبخرن، بعد گوش  یونی لی م نیچند  یگوش ای بعض  دی.ن: چرا با پ
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سما آخر    یکتابفروش یبر یتون یکه بعد از چهارسال تولدته م نیاز ا ی خوشحال یلیخ اگه
بعدش   یرو اپن« اتفاق خوب  ذارمیام رو م یکله خرم که گوش هی»من   یانقالب بگ ابونیخ
 .وفتهیم

جعبه جسباندم.   ی را رو کی را تا کردم و ته کارتن انداختم، جعبه را کادو گرفتم و کارت تبر کاغذ
 شد که به خودم نرسم. ینم لیدل  نیا یشده بود ول  رید یکاف ی به اندازه 

 یدر. رژ نارنجکرم پو یرا بافتم و پشت سرم جمع کردم. کرم مرطوب کننده زدم و کم می موها
  یچسب یبه خودم زدم. شلوار زغال سنگ  ی ابرو زدم.  لبخند ملیر م یزدم و به ابرو ها یی هلو
  یپلنگ یو روسر دمی پوش  یپاشنه بلند مشک ی . کفش هایبلند و گشاد خردل ی با مانتو دمی پوش

خواستم در شب تولد باربد   یرا برداشتم. م فمیچه ساختم! به خودم عطر زدم و ک  هبستم،  به ب
داد او را دوست داشته باشم.   یگفت که سهراب اجازه م  یاز درونم م یزیاز همه بهتر باشم، چ 

 اش گفته بود در گوشم بود. یلحظات زندگ  ن یکه در آخر ییهنوز حرف ها 

اش را   هیخدا از طرف او به من هد  ینداده بود ول ه یخود باربد روز تولدم به من هد هرچند
 .نمیاو، شب تولدم او را در خواب بب ی برا یکه در اوج دلتتگ نی بهتر از ا ی ا  هیده بود. چه هد دا

عمو احسان   ی ال یبه جز و  الهایو ی همه  ی شدم. چراغ ها ادهی پ نیرا کنار زدم و از ماش افکارم
اسباب   ریپدربزرگ که آن هم ز ی تنگ نشده بود جز خانه  زیچ  چیه ی خاموش بودند. دلم برا

 مدرن عمو احسان مدفون شده بود. ی ه یاثاث

زنان از درگاه در عبور کردم با ورودم به سالن همهمه فرو نشست. همه نگاه ها من را   قدم
 زدم و گفتم:  یهدف گرفته بودم لبخند تصنع

 سالم!  -

.  دیطول کش  قهیپنج دقبا عموها و زن عمو ها چهل و  یگرفتم احوالپرس  یاگر ساعت م یعنی
نبود. کالغ  یاز دلخور  یدر کمال تعجب مامان و بابا هم به استقبالم آمدند و در چهره شان اثر

من را   ی باز کرده و همه دم و دستگاه زندگ  شانی گفت که باربد مشت عالم را برا   یم اهیس
 .زیم  ی رو ختهیر شانیبرا
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  دای پله ها را باال رفتم. ش هیبا طمان  نیهم ی باال باشند برا ی زدم که بچه ها در طبقه یم  حدس
 کرد بزندش طبق معمول!  یم یهم سع نیپشت شوهرش طاها پناه گرفته بود، شاه

و   دی ! باربد هم نبود. سعدشی نامزد جد می هم کنارش نشسته بود، البته بهتر بود بگو ریام نامزد
 هم نبودند.  دهیسع

برداشت و    زیبه سمتم خ دایسرشان را بلند کردند. اول از همه ش  میقدم ها ی صدا دنیشن با
 غرق بوسه ام کرد و گفت: 

 باالخره کلک! ی اومد-

 کردم و گفتم:  شی خودم جدا از

 برگردم؟  ی خوا یم-

 زد و گفت:  یسوت نیشاه

 دختر عمو!  ی واو! بزرگ شد-

ام شده بود   رهیخکه  ریکرد. به ام یسالم و احوالپرس  ی هم رسم دایش یهمسر خجالت  طاها،
 چشم غره رفتم و گفتم: 

 پسرعمو؟  یکن ینم یمعرف-

 خودش آمد و گفت:  به

 سحر، نامزدم، آوا، دختر عموم.-

چند من بارش است،   گریهمان نگاه اول سحر تا ته رفتارش را خواندم. کامال مشخص بود د  از
خواننده   نی از بهتر یکی هنر کرده است که نامزد  یلیکرد خ یچهل پنچاه من افاده و غرور فکر م

شهرت و ثروت   ی هست که همه  یخانه کس نیا ی دانست تو  یشده. فکر کنم نم ران یا ی ها
 ها باشد. یالک نیالبته اگر مالک فقط هم است  بشیدر ج ریام
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 مبل نشستم و گفتم:  ی رو

 جمعمون تنگ شده بود. ی دلم برا-

 آوا؟! -

 شان شده بودم.  فتهیبود که من ش ی ا یمشک ی چشم ها همان

 در آوردم و به سمتش گرفتم و گفتم:   فمیرا از ک  شیکادو

 تولدت مبارک. -

 و واج کادو را از دستم گرفت و گفت:  هاج

-Thanks! sit . 

را گفت و با عجله از پله ها رفت   نیشد. ا  یض مشد زبانش عو  یشوکه م ی هم وقت هنوز
  دهی خانم که چروک  نی. آن کرم سرکوب شده به خودش آمد. دنبالش رفتم، داشت با نازننییپا

در آورد و به او داد.  فشیاز درون ک  یزی خانم چ نیکرد. نازن ی تر از قبل شده بود صحبت م
خانم را   نینازن ی کردم. گونه  یه ها را ط. متعجب پلرونیو از خانه رفت ب فت باربد هم آن را گر

 و گفتم: دمی بوس

 ازتون گرفت؟  یخانم، باربد چ نینازن-

 هیبه چ یدونم چ  یقلبم رو گرفت. من که نم ی واال دخترم، خودمم بهتم گرفت. قرص ها-
 گفت برا قلبمه.  دیبار سع هیدونم   یفقط م

 ! دیگفت  یرفت براتون بخره؟ خوب به من م-

 نه دخترم پر بود بسته اش. -

 پس چرا؟! -
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باال.  ی که باربد برگردد برگشتم طبقه  نیمثل صاعقه از ذهنم گذشت. اخم کردم و قبل از ا  یفکر 
 داشته باشد؟  یقلب یامکان داشت باربد ناراحت یعنی

هم نتوانست ذهنم را منحرف کند. چطور   تولد و البته همراه باربد  کیخانم با ک  حانهیر ورود
 ممکن بود؟ باربد! 

 ؟ ی کادوت رو بد ی خوا یآوا نم-

 گفتم:  جیگ

 ها؟... آها.-

زل زدم او هم   ش یبه چشم ها یبرداشتم و به سمت باربد گرفتم. با نگران ز ی م ی را از رو میکادو
د. فکرم اشتباه باشد،  بودم که دروغ باش  دواریاز ته دلم ام دینگاهش را دزد هیبعد از چند ثان

 وفا نباشد.  یقلب باربد ب

   ؟ی دی براش خر فونیبابا! آ  ولی ا-

 زدم که باربد گفت:   یمصنوع لبخند

 ممنون.  یلـیخ-

 کنم.  یخواهش م-

 به پس کله ام زد که دردم گرفت.  ی ضربه ا نیشاه

 پول داره!  نقدریا یسندگ ی دونستم نو ینم-

 سرم گذاشتم و گفتم:   ی را رو دستم

 .یخواد که ندار یعرضه م-
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  یکردم دلم نم  یمن اگر ده سال تمام کار م ی انهینداشته ام، با درآمد ثابت ماه ی جان عمه  آره
 بخرم.  یونی لیم ستیب  یگوش یتولد کس ی کادو ی آمد برا

گرفته   ینخوردم! باربد حالم را حساب یخوردم چ یچ  دمیکرد، اصال نفهم م ی را تقس ک یک  دایش
 بود، سرم در شرف 

 کردم. یساکت و فکر م  ی جا  کی رفتم  یم دی شام بمانم با  ی توانستم برا  یبود، نم انفجار

 گذاشتم و گفتم:  زیم  ی را رو کم یک  ظرف

 . دمتونی خوش حال شدم د-

که، احتمال   نیمبل را گرفتم و نشستم. باور ا  ی رفت، دسته جی بلند شدم که سرم گ میجا از
 بال را سرم آورده باشد سخت بود. نی بودن قلب باربد ا ماریب

 نگاهم کرد و گفت:  یبا نگران دایش

 ! هو؟ی ! چت شد ؟ی خوب-

 ام برداشتم و گفتم:  یشانیپ ی را از رو دستم

 خوبم.-

 بلند شد و گفت:  شی بلند شدم که همزمان باربد هم از جا می از جا آرام

 رسونمت.  یم-

 را برداشتم و تلخ گفتم:  فمیک 

 .رمی خواد خودم م ینم-

 مبل چنگ زد و گفت: ی کتش را از رو  سرتق

 منتظرتم.  نیی پا-
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 گفت:  رینامزدام

 .ری ام ریادبگی کم از باربد   هیاوه، -

 زدم و گفتم:  ی پوزخند

 .رینگ ادی کارها اصال  نی از ا-

 و گفت: د یکتش را پوش باربد

 .می مگه تو حالت بد نبود؟ بر  د،یمزخرفات رو بس کن ن یا-

  ریکردم، ام یاش به سمت راه پله رفت. از بچه ها خداحافظ  ی شگیبلند هم ی همان قدم ها با
 خواست به کجا برسد؟!  یکار مثال م نیهم فقط سرش را تکان داد. با ا

 اط یبه ح  یگرام ی از خانواده  ی از زن عمو و خداحافظ یرفتم و با عذرخواه نیی پله ها پا از
در را گرفت و به سمتم خم   ی شدم و خواستم استارت بزنم که در باز شد باال  نمیفتم. سوار ماشر

 شد و گفت: 

 شو.   ادهیزود باش پ ؟یقدر لجباز   نیتو چرا ا  ؟ی بر ی خوا یات م ده ی رنگ پر نیبا ا -

 و شمرده گفتم:  دمیدستش کش ریرا از ز در

 من... دخالت... نده. ی ... خودت رو... تو... کارهانقدریا-

 بلندتر گفت:  ییصدا  با

 شه...   یصرف مراسم ختم جنابعال دمیع  التیخوام تعط یزودباش آوا... اصال نم-

 و گفت:  دیرا کش در

 زود.-
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گره خورد، چه قدر   می شدم. گلو رهیخ می اش گرفتم و به رو به رو  یمشک ی ها  ی را از گو نگاهم
  کی ر شده بود، من احمق را بگو که دوستش داشتم! من احمق را بگو که عاشق رحم ت یب

 رحم شده بودم!  یب  یمغروِر از خودراض

 اوضاع راحت شوم.   نیو از ا رم یخواست تصادف کنم و بم یم دلم

  دمی ترس ینکرده بود. م رییمدت تغ  نیرفتم فقط همان در ا نشیشدم و به سمت ماش ادهیپ
 آمدم.  یشوم وگرنه کوتاه نم چارهیبزند به قلبش و بدبخت ب تشیخدانکرده عصبان

نشسته بودم و باربد شد   شینشستم که هفت سال پ ییرا باز کردم و سوار شدم همان جا  در
  می پاها ریز یرا روشن کرد، خشاب قرص  نی سوار شد و ماش قهیهمسفر کوتاهم. بعد از چند دق

 . دی که اسمش را بخوانم آن را از دستم کش نی ن را برداشتم قبل از ارها شده بود. خم شدم و آ

 ! ؟یخور یم یچ ی قرص ها رو برا  ن یا-

 را چرخاند و گفت: فرمان

-nothingی چی! »ه » 

 بداند؟  یخواست کس  ی! نمد؟ی خواست بگو ینم

دادم و چشم   هیتک یسست شده اند، سرم را به صندل می کردم که دست و پاها یم  احساس
 نگذشته بود که گفت: ی ا قهیبستم، هنوز دق  را میها

 ! مارستان؟یب می بر ی خوا ی! م؟ی خوب-

قدر...   نیپس آن همه اخم و تخمت چه بود تو که ا م ی خواست سرش داد بزنم و بگو یم دلم
. 

 را باز کنم گفتم: میکه چشم ها نیا بدون 

 خواد، فقط برسونم خونه. ینم-
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 ! ؟ی مطمئن-

 شه پسرعمو؟  یولم کن کنه تر م  یبه طرف بگ یکه هرچ هینجوریتو انگلستان ا -

 نگفتم. یزی چ گریرا نداد من هم د جوابم

 آوا... آواخانم... آوا... -

 یبود که م ی ریتصو  نی را باز کردم و به اطرافم نگاه کردم. اعتراف کردم که بهتر م یها  چشم
 . نمیشدن بب دار یتوانستم بعد از ب

آسانسور   ی شد، دکمه  اده یشدم. او هم پ اده یگفتم و پ ی از چهره اش گرفتم، ”ممنون”  را نگاهم
 را زدم و گفتم:

 تونم برم.  یخودم م-

 و گفت:  ستادیا کنارم

 . دونمیم-

 آسانسور شدم، او هم دنبالم آمد، چه قدر کنه شده بود!  سوار

شدم که بازهم دنبالم آمد. به سمت واحد کنار خانه ام رفت و   اده یاز آسانسور پ ستیب ی طبقه
 گفت: 

 ..هیهمسفر... در واقع... خداحافظ همسا-

!  ؟یچ یعنیدر بسته شدم.   ی ره ی گشاد خ  ی شد! با چشم ها یانداخت و وارد واحد کنار دیکل
 من؟   ی هی االن اون شد همسا

 کوباندم؟  یم واریبه د دی اام زدم و وارد خانه شدم، سرم را ب   یشانیبه پ ی ا ضربه

 *** 
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خودم را در خانه حبس کرده   دی ع التیمدت تعط ی ماه از روز تولد باربد گذشت، در همه   کی
خواستم نگاهم به نگاه   یکه نم نیبودم تا بتوانم داستان را تمام کنم و آپلودش کنم. البته ا

 یخالص ی راه برا نی بهتر می کردن و طرح زدن داستان ها ینبود. نقاش ریتاث  یهم ب فتدیباربد ب
طرح   انیاوقات م ی وفاست. گاه  یکه قلب باربد ب نی آشفته بود به خصوص فکر ا ی کرهااز ف

بار سهراب گفته بود که او را در مطب   کی شدند،  یدر ذهنم کامل م یقطعات پازل می زدن ها
جان به عمو   یگفت که باربد ب  ریکه آمده بود ام یاول ی است، همان شب ها  دهی دکتر مادرش د

 !یل یترسناک بود خ لشداده بود. پاز هیتک

توانستم تمامش کنم. آن دو هفته هم   یبعد از نه ماه و دو هفته تالش شبانه روز باالخره
 باربد شده بود.  ریذهنم و کارم درگ 

 کردم تا ترجمه اش کند و بوم تمام.  لیمیناشرم ا  شیرا برا لیفا  ی خرسند با

شانه زدم و خودم  می نشستم و به موها زتوالتیدادم با شعف پشت م یم  زهی خودم جا به د یبا
که حاصل دسترنج خودم را   یخودم گرفته بودم آماده کردم. وقت ی که خودم برا یجشن ی را برا

 شدم امشب هم از همان شب ها بود. یم یپر از سرزندگ  دمیکش یم رونی از حلق عابربانک ب

به در واحد باربد   ینگاه میکه ن نیانداختم و از خانه خارج شدم، بدون ا  فم یک  ی را تو کارتم
از واحد   ی ادیفر   ی که در  آسانسور باز شود صدا نیآسانسور را فشردم. قبل از ا ی دکمه  ندازمیب

  دهافتا شیبرا ی. در کمال تعجب، در باز بود. نکند اتفاقدمیبه سمت در چرخ دهی باربد آمد، ترس
 است؟ 

از   یآمد. اثر  یاز اتاق ته حال م ی نامفهوم ی ا هل دادم و وارد خانه اش شدم صدا هادر ر آرام
 دعوا نبود خدا را شکر!  ای یریدرگ 

حاال واضح شده بود چون با   شی صدا ستادم،یفرش گرد کف سالن گذشتم و کنار در ا ی رو از
زد. با  یداشت حرف م یسیچون به انگل  دمیفهم ی من که نم یزد ول ی بلند حرف م ی صدا

حرف   ی ترجمه ی برا یکه گاه ی نرم افزار حرفه ا  ی آوردم و رو رونیب فمیام را از ک  یعجله گوش
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را انتخاب کردم و صفحه را   شی تیبر یسی کردم ضربه زدم، زبان انگل یناشرم استفاده م ی ها
 فشردم. 

نا خواسته گوشم را به در   دمی را فقط شن شیرا گفت که آوا  ییزهایبلند چ ی تند و با صدا تند
آورد و ناباور    نیی را از کنار گوشش پا یچسباندم که در باز شد، حرف در دهان باربد ماند. گوش

ربات   ی ضبط شده و ترجمه شده   ی برداشتم صدا یگوش ی صفحه  ی ام شد. دستم را از رو رهیخ
 : داجرا ش

  گری من د ،ی ا  دهیرس یکه دوستش داشت یتو راحت به کس م،ی گو  یمن چه م یفهم ی تو نم-
 ی. من دوستش دارم! من آوا را دوست دارم ولرمی بم دی با ای  می به او بگو دی با ا یتوانم،  ینم
توانم دوستش داشته   یزند نم یم انی در م کیقلب من که  نیبا ا  می توانم به او بگو  ینم

توانم   یدارم؟ چطور م  ازیخودم به پناهگاه ن یشوم وقت ی پناه کس وانمت  یباشم. چگونه م
 رم؟ یمیکه دارم م یکه چند بار سکته کرده ام؟ چطور وقت یوقت

بود، باربد سکته کرده بود! باربد داشت... داشت   ماریشد، چطور ممکن بود؟! باربد ب  ینم باورم
 که من دوستش دارم؟!  ی ! باربدمرد؟یم

 گفتم:  یزدم و عصب  ی پوزخند

 وفاست؟   یدروغه که قلبت ب دروغه؟! نه؟-

 زد و گفت:  ی تلخند

 مهمه؟!  یقلب لعنت نی ا ستیکه دوستت دارم مهم ن ن یا-

 سر خوردند و گفتم:   میام را فشردم. اشک ها  یخود گوش  یخود ب از

فکر کنم که دوستم   نی که جونت در خطره به ا دمیشن  ی!... چطور وقتی ا وونهی... تو دوونهید-
 ... یکه بگ یکه... وقت یوقت ،یکه نباش ی! وقت؟ی نه؟!... مهمه برام که دوستم داشته باش ای یدار

 هق هق افتادم و ادامه دادم:  به
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 ؟ ی اگه تو بر کاریخوام چ یدوست داشتن رو م -

 برداشت که گفتم:  ز ی گرفتم. به سمتم خ  واری سست شده بود، دستم را به د  بدنم

دوستم   ؟ینگفت یدونه؟ چرا به کس ینم یشکی! چرا هیرحم یب یلی... تو... خایمن ن کی نزد-
 لنگه؟  یکار م ی جا هیکه   یچرا نگفت  ؟ی! پس چرا بهم نگفت؟یدار

 زد:  داد

و    یکه جلوم باش نمیخواستم بب یرو نم  نیخرم؟! نفهمم؟! هم ی ها؟!... فکر کرد یکن کاریکه چ-
 ؟ یبکن یتونست  یم کاریجز ترحم چ یدونست ی! اگه مینتونم انجام بدم که آروم ش یکار

 سرخوردم و نشستم لب زدم: واریجان کنار د یب

 که کمکت کنم... که کنارت باشم! -

 قرار گرفت و گفت:  م یزانو رو به رو کی ی رو

ماه   هی نی ا ی که تو یوقت یسهراب هنوز تو دستته؟! چه جور ی که حلقه یوقت  یچه جور-
شد   یم  دیکه نبا یزی... حاال نگام کن آوا... آب از سرم گذشت، چوفته؟ینگام به نگات ب ینذاشت

 شد. پس بذار... 

اش مشت شده بود.   نهیس ی قطع شد، سرم را بلند کردم، اخم کرده بود و دستش رو شی صدا
 را پاک کردم و گفتم:  می هل اشک ها

 قرصات... قرصات کجان؟ -

 ؟ ین رو دوست دارتو هم، تو هم م-

 بلند شدم و گفتم:  میجا از

 کجان؟ -
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 و گفت:  دیرا گرفت و کش  دستم

 جوابم رو بده! -

از درونش در آوردم و   یرا برداشتم و قرص یتختش رها شده بود، بلند شدم و قوط ی رو یقوط
 گفتم: 

 آب... -

 گفت:   یعصب

 !  هیرزبونی ز-

 را به سمتش گرفتم و گفتم:   قرص 

 بخور باربد... با خودت لج نکن. -

 انداخت و گفت:   نیزم ی را گرفت و رو  قرص 

 !ی جوابم رو نداد-

 نشستم و گفت: شی به رو رو

 دوستت دارم؟! هفت ساله که عاشقتم. -

 را به سمتش گرفتم و گفتم:  یقوط

 که دوستت داره.   یبه خاطر کس-

 داد و گفت:  هیتک وارینش گذاشت و به د به دها یرا گرفت، قرص  یقوط

 بشه و خوشبختت کنه!   دایمثل سهراب پ یرحمم، ان شاهلل کس یکه ب یدرست فکر کن دیشا -

 ! ه؟یمنظورت چ-
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چند ماه تحملم    ی !... چند ماه، فقط برانمونه؟یو اشتباه ب یحس لعنت هیخوشحال باشم که  -
 تونم خوشبختت کنم. ی. من نمرمی ات م یاز زندگ  شهی هم ی برا گهیکن د

داده بود. کنارش نشستم و در خودم  هیتک واریبسته بود و سرش را به د شی چشم ها هنوز
 گذاشتم و سرم را به سمتش چرخاندم و گفتم:  می زانوها ی جمع شدم، سرم را رو

خوام   یکردم، من م یانصاف؟!... شش سال دم نزدم، قلبم رو قربان یو اشتباه ب  یحس لعنت-
 بدبخت شم باربد، با تو. 

 کرده بودم انگار!  یخواستگار  دی غرور شش ساله ام کجا رفته بود؟! من از بار آن

 زد و گفت:  یحیرا باز کرد لبخند مل شیها  چشم

من از سهراب هم   دی ، شاکه بتونم کاملت کنم ستمیهم ن مهین هیآوا، من    ستمی من کامل ن-
 . ستیبعد من مشخص ن ی ه یثان  کی بدتر باشم و زودتر از اون برم، 

 کردم و بلند گفتم:  اخم

 !ست ی مشخص ن یشکیبعد ه هیثان کی -

 بلند شد و گفت:  شیگرفت و از جا  واری به د دست

 .می سینو  یرو ما نم ری بلند شو آوا و برو... تقد-

 و گفتم:  ستادمیا

 باشه...   هینجوریحاال که ا-

 اش زدم و گفتم:  نهیبه س ی انگشت اشاره ام ضربه ا با

کن   یتنها زندگ  ر،یبم ایدن ی گوشه هیکن، اصال برو   یزندگ  یهرجور که خودت دوست دار-
باشه   ادتی. فقط ری هزار بار بم یاصال و روز ریبگ ی افسردگ  ،ی که براشون مهم ییبدون اونا

 برم.  یمنم نفسم رو م یکش یهوا نفس نم ن یا ی تو گهیکه بفهمم د یوقت
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که   نیحسم را پراند. چرا خوشحال نبودم از ا  شعوریزدم، ب رونیپر از خانه اش ب یتوپ با
  ی ها واریخواست زار بزنم و به د  یمبل رها شدم. دلم م ی دوستم دارد؟ در را باز کردم و رو

 شد.   می اشک ها زشیجنون باعث ر هیشب یز ینگاه کردم چ دیسف

 ن« یرحسی»ام

  ی رو خ یرا از دهانش دور کرد و آب   یبطر  د،یآورد و سر کش  رونیب خچالی آب سرد را از  یبطر
خواست   ی دهد نم یواه دیتوانست به آوا ام یشد. نم یاش جار یمشک ی صورت و موها

تند تر   شده بود و  ی کرد. قلبش سرشار از شاد یصحبت م شی با عمو دی دوباره او نابود شود. با
 شش سال بود که در قلب معشوقش خانه دارد.   د،ی تپ یم شهیاز هم

اش را   یو کراوات مشک دی اش را پوش یرا خشک کرد، کت لجن شی را برداشت و موها سشوار
 رفت. یم  یبست، داشت به خواستگار

کتش گذاشت. سوار   بیرا در ج شی قرص ها یقوط اط یرا برداشت و محض احت چشی سو
 شد و به سمت ساختمان پزشکان درخشنده راند. نشیماش

را جا به جا  نش یرا به نگهبان داد تا ماش چیساختمان پارک کرد و سو  ی را رو به رو  نشیماش
  ی م ری درگ  دیاز کنار مطب دکتر احسان درخشنده گذشت، پدر و مادرش فعال نبا نانیکند. با اطم

صحبت کند. وارد مطب  شی توانست با عمو ی م گریساعت د  می، نبود  میو ن کی شدند. ساعت  
ها نشست و   ی از صندل یکی ی ها نشسته بودند. رو یصندل  ی رو ماریدرخشنده شد، سه ب یعل

  کی در شهر لندن بود.  شنشی داد که لوک  ینشان م یانگلستان لمیشد که ف  رهی خ ونی زیتلو 
 کند؟  یزندگ  رانیدر ا  شهیهم ی تواند برا ی م ایسوال در ذهنش نقش بست که آ 

 از افکارش جدا شد.  یمنش  ی صدا با

 د؟ یآقا شما نوبت داشت -

 بلند شد و گفت:  شیجا از

 خوام باهاشون صحبت کنم.  یم-
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 اسمتون؟ -

 درخشنده، باربد درخشنده. -

  از اتاق خارج  ه یبا تعجب سرش را تکان داد و به سمت اتاق عمو رفت. بعد از چند ثان یمنش
 شد و گفت: 

 .دیی کنم بفرما یخواهش م-

  رونیبا لبخند روپوشش را ب شی وارد اتاق شد و در را بست. عمو یعکس العمل چیه بدون 
 کرد و گفت:  زانی آورد و آو

 نجا؟ یشده مهندس افتخار دادن اومدن ا یچ-

 باهاتون صحبت کنم.  دی با-

 برگردم خونه؟  ی چرا صبر نکرد ن،یبش-

 باربد نشست و گفت: ی . رو به رو اوردیب ی گفت چا یبه منش یمبل نشست. عل ی رو

 در خدمتم عموجان.-

 گفت: ی مقدمه ا چیه یب

 کنم. یخوام آوا رو ازتون خواستگار یمن م-

 زد و به مزاح گفت:  ی بود لبخند امده یکه انگار بدش ن  یعل

 . یبه سالمت-

 عمو.  دیباش ی جد-

سرخود شده ده ساله که من   یل یخ ،یدون یآوا رو م  طی... تو که شرا قتیخوب پسرم درحق-
 تونم بگم. ینم یزی آوا ندارم. در حال حاضر نظر آوا شرط اوله و من چ  ی رو یکنترل چیه
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 د؟ یکن یاگه آوا موافق باشه، شما و زن عمو من رو به عنوان دامادتون قبول م-

 ق و خودسر؟! نداره؟... اون دختر سرت یآوا حرف یبگ ی خوا یم-

که شما   یز ی براتون ازش بگم. اون چ یدونم چه جور یعمو... آوا... آوا.. .نم دی نگ ینجوریا-
 . ستین دیکن یفکر م

 .شمیندارم... خوشحالم م یمن مشکل-

 دارم...  یمشکل هی عموجان، من  ستیماجرا ن ی همه  ن یا-

 منتظر نگاهش کرد. یعل

 دارم.CHFقلبم! من -

 گفت:  یبرادرزاده اش شد و باناباور ی ره ی و واج خ هاج

 ! ستیات اصال جالب ن یشوخ-

  هیتونستم با پدر و مادرم و  ینم  ومدم؟ یجلو ن ی خواستگار عاد کی چرا من  دی کن یفکر م-
 بفهمه.  یخوام کس یخواستم و نم یدسته گل خدمتتون برسم؟ نم

 .رمینوار قلب بگ کنم، بذار ازت  یمن باور نم-

 گفت:  نی رحسیاز جا برخاست که ام شی عمو

  دینکردم با  یمن هنوز ازش خواستگار یول میعمو، من و آوا به هم عالقه دار دی دست بردار-
 تونم خودسرانه عمل کنم.  یخودم رو بدونم نم ی نظر شما و زن عمو و خانواده 

 و گفت:  شی برگشت سرجا یعل

اصال   ؟یندار یباطر ای  وندیبه پ ازین ؟ی داشت یمیسک ی ا تا حاال ؟یکن یمصرف م  یدارو چ-
 . نمیمن بب اریات رو ب یپزشک ی پرونده 



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

مثل من   یکی دخترتون با   دید یاجازه م  نمی! اومدم ببدیکن تمیز یو  ومدمیعمو جان من که ن-
 کنه؟!  یزندگ 

ندارم...  یاون من دخالت ی ها میآواست گفتم که بهت در تصم  یمورد باربد جان زندگ  نیدر ا-
 طور.  نیمادرش هم هم

   د؟یندار  یشما مشکل یعنی-

 اندازم. یپاتون نم  ی اگه آوا خودش موافق باشه سنگ جلو-

 بلند شد و گفت:  ش یاز جا نیرحسیام

 ممنون.  یلیخ-

ساعت خودش را به خانه رساند عکس العمل پدر و    کی کرد و بعد از  یخداحافظ  شی عمو از
داد که پدر و   یپارک شده نشان م ی ها نیکند. ماش ینیب شی توانست پ یمادرش را نم

 بوده است.  یاند و شفتشان کوتاه تر از ساعت دو مطب عل ده یمادرش زودتر از او رس

 گفت:   رلبیشد و ز ادهیپ نیماش از

 خودت کمکم کن. -

بروز   یزیت و وارد خانه شد. مادرش با ذوق به استقبالش آمد تا بعد از شام چپله ها باال رف  از
 گفت:  دی قاشق برنج را در دهانش گذاشت با ترد نیکه مادرش آخر  نینداد بعد از ا 

 ... با آوا ازدواج کنم.دی ... من قصد دارم... اگه شما اجازه بدیعنیخوام...  یراستش م-

 .  دندی آقا احسان باال پر ی ابروها و دی خانم جست حانهی ر ی در گلو آب

 چند سرفه کرد و گفت:   حانهیر

 بردم.   یجمله رو به گور م نیا دنیداشتم شن گهید-
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 با شک گفت:  احسان

تون...  یپدرانه من گذشته!  اختالف سن ی ها حتیسنت از نص  گهی! تو د؟یاز انتخابت مطمئن -
 ؟ یها رو در نظر گرفت نیآوا.. .ا تی ات... موقع یماریب

رو هم   یو راستش من عمو عل انه ی! آوا در جر هیاختالف سن تیاز اهم شتری احساسم به آوا ب-
 که...  هینداره کس یخاص  تی نداشتند... آوا هم موقع یگذشتند مخالفت انیدرجر

 مکث کرد.   یطوالن

 .  یبرام خواستگار  دی بر  و  رمیآوا رو بگ ت یمن رضا   دیکه... دوستش دارم... اگه موافق باش هیکس-

 را در آغوش گرفت و گفت:   نیرحسی بلند شد و ام شی خانم از جا حانهیر

 پسرم.   یخوشبخت بش-

بلند شد و تشکر کرد. وارد اتاقش شد جز تختش و چند    شیزد و از جا  ی لبخند نیرحسیام
 آوا رفته بود.  یگی بود که به همسا یدر اتاق نبود. مدت یگری د زیمطالعه اش چ ز یم ی کتاب رو

 ی شد، خودش را رو راهنشیپ  ی تخت انداخت و مشغول باز کردن دکمه ها ی را رو کتش
 . دیفردا صبح در ذهنش برنامه چ ی تخت رها کرد و برا 

 *** 

 »آوا« 

  ینه. فقط م ایاست  یباال رفتم. مطمئن نبودم که رفتنم کار درست مایهواپ ی از پله ها دودل
  ی کردم و رو یبروم و از افکارم فرار کنم. با غرولند مرد پشت سرم عذرخواه دی دانستم با

 ی مهماندار ها توجه نکردم و سرم را به پنجره  یتکرار  حاتینشستم. به توض مای هواپ یصندل
 دادم.   هیتک شکل  ی ا رهیدا
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با  ی ا قهی تماس چند دق کیخودم هم نامعلوم بود.  ی برگردم برا یکه قرار بود چه روز نیا
 دور شوم.  رانیاز ا یمدت ی برا رمی بگ می بود که تصم ی« کافYoo Han» وهان”ی ”

بلند نشده بود. با   مای آوردم هنوز هواپ  رونیب فمیام را از ک  یزنگ خوردن تلفن همراهم گوش با
 نگاه کردم. یگوش ی تعجب به صفحه 

 »همسفر« 

 کرد؟  یخطش استفاده م نی هنوز از ا مگر

 دلم.  ی شده برا  یکردم حت یم یخداحافظ دی با دمیصفحه کش  ی را رو دستم

 بله؟ -

 ؟ یکن یمن پشت درم، چرا در رو باز نم-

 . ستمیالبد خونه ن-

 خوام باهات صحبت کنم.  یم ؟یی کجا-

 خوام باهات صحبت کنم. ینم گهیکه من د نهیمسئله ا-

 .دی چیپ مایخلبان در هواپ ی صدا

 آرام گفت:   ییبا صدا باربد

 ؟ ییآوا تو کجا -

 مواظب خودت باش و...   ن،یرحسیخداحافظ... ام-

 گفت:  هول

 آوا... بچه نشو!... -
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ام را   یداد تلفنم را خاموش کنم. سرم را تکان دادم و گوش یمهماندار که هشدار م  ی صدا با
  یکیتوپ پالست  کیبا   یتوجه نکردم. انگار که کودک باربد  ی خاموش کردم و به آوا گفتن ها

 قلبم را شکند. ی پنجره 

ام   ینامعلومم فکر کردم، من که داشتم زندگ  ی نده یچند ساعته تا سئول را به آ ی فاصله  ی همه
 را در هم کرد؟  زیکنار آمده بودم، چرا باربد آمد؟ چرا همه چ زیکردم، با همه چ یرا م

چند   ی مطبوع سئول سرحالم آورد. با فاصله  ی فرودگاه خارج شدم. هوا را برداشتم و از چمدانم 
  دای را پ وهان”ی ”  ای«  Yoo Naونا”»ی ها بودم. چشم چرخاندم تا ”  یچشم بادم ان یساعت من م

 کنم.

 َسالم آوا.-

 کرد. یبود و نگاهم م ستاده ی ا  بیدست به ج پی خوشت وهانی  دم،ی سمت صدا چرخ به

 سالم کردم که گفت:  ی گرفته بودم. به کره ا ادی ی سالم کره ا کی به کره،   م یسفرها  ی همه از

 .ی ! دوباره به کره خوش اومدی زنم تو کره ا یحرف م  یمن فارس-

 را گرفت و ادامه داد:  چمدانم 

 ... من عجله دارم. میبر -

 سال دوم باشد.  پیفلوش  دی با گری شدم، او االن د وهانی  متی گران ق نیماش سوار

 ! ومد؟ین ونای چرا   یله داشتتو که عج -

کم   هیکرد که بهت سالم کنه... زحمت بکش  یم یباز  می سه چهار ساعت پانتوم دی اونوقت با-
 . ری بگ ادی  یسیحداقل انگل ایو   ی کره ا

 . رمی گ یم ادیدارم -

 را داد باال، اعتراض کردم که گفت:  شهیش
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 .یگی م یرو دار نیپنج ساله که ا قای... دقشهیسرت کنده م شهیرد م نیماش کی -

  ییزد. گانگنام جا یدر کره هم موج م یخانه شان در گانگنام توقف کرد. اختالف طبقات ی جلو
 کرد. یشد زنده ماند و خوشحال زندگ  یم  شی سطل زباله ها  اتیبود که با محتو 

 ن« یرحسی»ام

 شد:  یسوال در ذهنش تکرار م  کی آوا نشست،   ی پشت در خانه دیناام

 شه؟   یخراب م زیجلو بذارم همه چ یخوام قدم ی چرا هروقت م-

 را گرفت. لشیسام، وک  ی شماره 

 شده؟  وی س یپرواز به چه کشور ی نفر اسمش برا هی یبفهم ین یبب یتون یسام م-

 السالم. کی عل-

... دهی پر  ماشی حتما هواپ گهیخوام بدونم کجا رفته پروازش،  االن د یسالم... آوا درخشنده، م-
 کن. داشیبرام پ

 کنم. یم یسع-

  دیبا  اورندی به ذهنش هجوم ب ی خواست افکار منف یداد. نم هیکرد و سرش را به در تک قطع
لبش نشست. سام رابط   ی تلخ رو ی اش نگاه کرد و نا خواسته لبخند یکرد. به گوش  یصبر م

 کند.  دای تواند مقصد آوا را پ  یداشت و شک نداشت که م ی قو ی ها

  یکاش صبح به سراغ آوا م ی ساعتش نگاه کرد. پنج عصر بود، به خودش لعنت فرستاد که ا به
تلفن  دنی زد و منتظر بود. با لرز یآوا ضربه م ی آمد. با انگشتش سبابه اش به در خانه

 را به در وارد کرد و پاسخ داد: یانیپا ی همراهش ضربه 

 بگو.-

 سئول. ،یجنوب ی کره -



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 زودتر بهتر!  یهرچ ر،ی بگ ت یبرام بل-

 حالت خوبه باربد؟ -

 دونستم!  یکاش م-

آن ها قرار   ان یبود باربد هم م  افتهیها در ی که آوا خودش را وسط کره ا یهمان سرعت به
فقط مانده    گری گرفته بود، د  دایرا از شاش است  سندهی که آوا نو یگرفت. با هزار ترفند نام نشر

 بود انتظار... 

  دای که آوا را پ یاتاق ساکن شد تا روز کی ها بود، در    یکی در همان نزد یز یکوچک و تم هتل
 کند.

ناهار،   ی ها... شب و صبح، هر روز برا یو سالم شرق عیسر ی شده بود نودل، غذا خوراکش
شد تا آوا به    ینشست و منتظر م یپارک م مکتین ی رو د،یخر  یشده م  لیمرغ گر   چیساندو 

  شی پا ی که جلو یکه از آوا داشت منسوخ شده بود و تنها راه ی دفتر نشر سر بزند. شماره ا
 . فتدیتا گذر آوا به آن جا ب دیهفته طول کش کی... ظاربود انتظار بود و انت 

مشکل    کیاعتماد نداشت، خودش بود آوا! فقط  شی به چشم ها  د،یرا سرکش شیچا  وانیل
بود، مگر آوا حق نداشت که ازدواج کند، باربد بارها او   ستادهیکه کنارش ا ی وجود داشت، مرد

 را از خودش رانده بود. نا

 کرد. سهی همسن کنار آوا را با خودش مقا بای مرد خوش پوش و تقر خوداگاه

نبود!   دهیقلبش با عقلش هم عق یکن، ول شیرا دارد رها یگفت حاال که آوا کس یم عقلش
از دست دادن او را   گریتواند د  یاست و نم یبار از دست دادنش کاف ک یگفت که از   یم

 تحمل کند. 

را در  ی کاغذ وان ی کند. ل یاظهار نظر م نگونهیکه قلب ناقصش ا نیگرفت از ا  یحرصش م باربد
بود و منتظر قرمز شدن   ستادهیا  وهانیکه آوا کنار  ییجا ابان یدستش فشرد و به آن سمت خ

 بود رفت.   ییچراغ راهنما
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مردم رهگذر باربد آن   انیشد که از م  ینگاه کردم، باورم نم ابانیو مبهوت به آن طرف خ مات
وقت نتوانسته بودم از او دل    چیکرد. ه یخودم م  یکند. نگاهش از خود ب یگونه نگاهم م

 شدم.   یاش داشتم قتل عام م یهشت ی ابروها ری بکنم. در ز

اش شدم.   رهی گشاد خ ییزد. با چشم ها  ابانیکه چراغ قرمز شود باربد به دل خ نی از ا شیپ
 شده بود؟  وانهی مگر د

  یها م نیماش انیاز م ییپروا یرا برداشته بود و باربد با ب  ابان یها خ نیماش  ی بوق ها ی صدا
چشم   ی را رو میو دست ها  دمیکش  غیبه باربد ج یمتیگران ق  نیشدن ماش کی گذشت. با نزد

 گذاشتم.   میها

 ! دوباره نه! ایخدا

 گفت:   ی به کره ا یکس

 خوام با آوا صحبت کنم.  یم-

 را باز کردم.  م یچشم ها   شی صدا دنیشن با

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:  وهانی

 برادرته؟! -

 بلد است از کنارمان عبور کرد و گفت:  یفارس  وهان ی  دی که د باربد

وقت من   چی ه گهیو گرنه د ی اومد ،ی همسفرش بودم... اگه االن آوا دنبالم اومد یزمان کی -
 !ینیب یرو نم

کند، او که   یچه م نجایسوال بود که ا  میکردم و دنبال باربد راه افتادم، برا  یعذر خواه  وهانی از
 ! رسرشیو من را خوشبخت کند خ دی ا یب یکیگفت منتظراست  یم
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آمد و   ینشستم خانم شی از او رو به رو تی شد و نشست. به تبع  یکوچک یپاستا فروش وارد
. زشت نبود باربد همه مدل  دمی را فهم  شی گفت که فقط پاستا یزیچ ی باربد تند تند به کره ا 

 ! ش؟ی بلد بود حرف بزند افت نداشت برا

 گفت:  یزد که صاف نشستم عصب ی ضربه ا زیم به

 ! ؟ی رو نگاه نکن واریدر و د  نقدریا شهیم-

 گفتم:  یشاک

 ! ؟یکنیم یچه غلط  نجایاصال تو ا-

 تر از من اخم کرد و گفت: یشاک

  یهفته است دارم دنبالت م کی ! ؟یکن یم یچه غلط نجایتو بپرسم، تو ا  دی رو من با ن یا-
 گردم.

کنم مثل سهراب خوشبختم   دایرو پ یکیچشمات نباشم!.. اصال اومدم   ی که جلو  نجایاومدم ا-
  لمیتو نباشه، قلبش هم سالم باشه، داد نزنه و ر به ر اخم و تخم تحو  هیذره هم شب کیکنه و 

 احساسم احترام قائل بشه. ی ... برای نده و برا

 کردم!  ی رو ادهیفرو برد، فکر کنم ز  شیموها انیرا م دستش

 همسفرت، بشه همسرت؟!  یعنیتونم...  یمن م  یکن یفکر م-

 نگاهش کردم و گفتم:  شوکه

 ها؟! -

و خودم را خوشبخت    دمید  میدست ها ی را تو ایدن  کبارهیشد و من به    رهی خ میچشم ها  در
 . گفت: ایفرد دن ن یتر

 ؟ یکن یبا من ازدواج م-
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 *** 

  نیما. سوار ماش می من و باربد شد  یو راحت یسخت  نی به هم م،یسالن فرودگاه خارج شد  از
 که باربد گفت:  می شد

 .می گفت همه رفتن رشت، گفتن ما هم بر  شبیزنگ زد د  یعمو عل-

 گفتم:  مردد

 اگه مامان و بابام موافقت نکنند... -

 صورتش شکل گرفت و گفت:  ی رو ییبایز یمنحن

 شد. یخانم مونده بود که اونم اوک  ی بله رو از همه گرفتم، فقط بله -

 چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ

 به تو بله داده؟!  یک -

 نگاه کرد.  رونی نگفت و به ب یزیچ

. انگشتانم  میشو  گر یسفر د   کیتا عازم  می باربد شد نیبالفاصله سوار ماش  می شد   ادهیکه پ یوقت
 تلفن همراهم به حرکت در آمدند:  ی صفحه ی رو

 ی خنده  ی شدند تا من فقط صدا یهمه جهان ساکت م   کبارهیانگار به   دی خند یکه م ی»هنگام
  یجمع م شی گرفت و گونه ها یقرار م  ششیلبخند در قاب ته ر یحنکه من یاو را بشنوم. وقت

 شدم تا قطره قطره لبخندش را ببلعم.   یشدند من سر تا پا چشم م

بودند دست   کی مثل عبور شهاب در شب تار شی کرد. لبخند ها یافراط نم دنشیخند در
 .زی و شورانگ یافتنین

کردم تا در   یمحصور م ی ا شهی آرام خنده اش را درون ش ی ام بود حتما صدا ییدر توانا اگر
 را بشنوم. شی فراغت صدا
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  تش یشخص زی ر ی قانون ها  نیکرد و ا یگاه خط لبخندش از استخوان گونه اش تجاوز نم چیه
 ساخت.  یرا م

کردند داشت خودش را در برابر   یاش به باال حرکت م دهیکش ی که گوشه چشم ها یوقت
 کرد. یکنترل م م یها  یوانگید

 یکه دلبر ی کردند وقت یم انیخودشان را نما  دشی سف ی داد و دندان ها ی را تکان م سرش
 شد. یم یافراط میها

به خودت   ریبودند که اگر د ی بودم که خنده اش از لحظه عبور کند. مثل پروانه ا دهیگاه ند  چیه
 .دی پر  یم ی دیجنب یم

  ی برا  گریثبت کردم اعتبار خود را از دست داد. د اتیکه من تو را در ادب یوقت لیسه  ستاره
 گفتند: مثل لبخند او.«  یکردند م یها آن را خطاب نم یافتنیدست ن

  یآفتاب نکیشد، باربد که ع یم دهیبه سمت او کش یگوش  ی راه ناخواسته نگاهم از رو نیب در
 کند.  یداشت و معلوم نبود جز جاده به کجا نگاه م

 را کش رفتم، باربد با تعجب گفت:  نکشیبرداشتم و ع زیخ

 ! ؟یکن یم  کاریچ-

 زدم و گفتم:  میرا به چشم ها نکشیع

 کار.  چیه-

 ... فیواقعا ح  ف،یح-

 نگاهش کردم و گفتم:  مشکوک 

 ! ف؟یح یچ-

 گفت: لکسیر
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 ! یچیه-

 ...  گهیبگو د-

 . دیپر  گرید ی شاخه ا به

 کنم که همسفر هفده ساله و سرتق، خودخواه...   یگذشت، باور نم یسخت گذشت، ول یلیخ-

 بازم بگو!   یخسته نش-

 گفتم سرتق، خودخواه، مغرور، بچه...   یآره داشتم م-

 گفتم:  معترض 

 باربد! تعارف نکن. -

 توجه به من دوباره گفت:  یب

 من...  ی با یهمسفر هفده ساله، سرتق، خودخواه، مغرور و بچه االن شده همسرِ خانم و ز -

 که من از اولش هم خوشگل بودم، دوم هم هنوز همسر جناب نشدم.  نیاول ا -

 به سمتش انداختم و گفتم:  ینگاه مین

 ؟ یشیبپرسم ناراحت نم یزی چ کی -

 جانم بپرس.-

 کردم. ی م فیک  آخ

 ! ؟ی دوستم دار یاز ک -

 زدم.  شیکه برات به آت یاز اون روز-

 گفتم:  دمیرا برداشتم و چرخ نکیع
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 ! ش؟ی ... شش سال پیعنی!... ؟یچ-

 گفتم: ج یمثبت تکان داد گ ی را به نشانه  سرش

 !؟ی نکرد یپس چرا کار-

 ... ینذاشت یخواستم بکنم ول-

 من نذاشتم؟! -

سهراب...  یگفت ،ی مومش کردت گهی جور د هیرو تموم کنم تو   زیخواستم همه چ یکه م یروز-
 .ومدمیم دی اومدم که نبا ی... ببخش که وقتیسهراب دوست پسرته و دوستش دار

کرده ام   ی سهراب را دوست پسرم معرف یکه از سر لج و لجباز می خواست به او بگو یم دلم
 ایحرف نداشتم انگار که سهراب در آن دن نینسبت به گفتن ا ینگفتم. احساس خوب یول

 با باربد.  یخواست من خوشحال باشم حت یکه م نی شد با ا  یمناراحت 

رو بهت بگم، جسارتتش رو از کجا آورده بودم،   زیگرفتم همه چ  میبار تصم ن ی اول ی اون روز برا-
 دونم. ینم

کرد اصال به چهره اش   ینگاه م  شیبه رو به رو  ی به سمتش انداختم، کامال جد ینگاه مین
شد، داشتم   یروشن م  می آمد که آن جمالت از دهانش خارج شده اند. کم کم داشت برا ینم

  ی رو ی که کنارم نشسته است در واقع همان پسرعمو یکس ن،یرحسیکردم که ام یهضم م
باربد از   ایکرده  ریی دانستم نگاه من به او تغ یاست، نم الفماعصاب، جذاب و قطب کامال مخ

 رو به آن رو شده است. نیا

 متعجب به اطرافم نگاه کردم و گفتم:  نیکم شدن سرعت ماش با

 م؟ ی کن یم کاریچ  نجایا-

 . یفهم یم-
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بودند،   شیسال ها پ ی درخت نارنج پارک کرد. درخت ها همان درخت ها ی ه یرسایرا ز  نیماش
 کردند. یبه ساحل را روشن م یمنته ی که پله ها ییچراغدان ها   یها، حت تی سوئ

شدند. از   یتر م رهیدرخت ها لحظه لحظه ت ی ها هیکرد و سا یداشت غروب م دیخورش
هوا هنوز سوز   یکه فصل بهار بود ول ن یبا ا د،ی را پوش شرتشی. باربد سو می شد ادهیپ نیماش

 عقب برداشت و به سمتم گرفت و گفت:  یبلند من را از صندل یداشت. روپوش بافتن 

 بپوش، هوا سرده. -

کناره   د،یام را جلو کش ی و روسر ستادی ا می را از دستش گرفتم. رو به رو زدم و روپوش ی لبخند
 را مرتب کرد و گفت:  ی رو سر ی ها

 ! م؟یبر -

 جنبه ام واقعا؟!  یب نقدری هجوم آورد و فقط سرم را تکان دادم. ا  میبه گونه ها  خون

 ذوق کردم و گفتم:  ایدر دنی و به دنبالش از پله ها باال رفتم. با د دمی را پوش روپوش

 شه. یخود آدم نم ی ایدر یچیه-

 و گفت:   دیخند

 خود آدم؟!  ی ایدر-

آورد.   یشن ها به وجدم م ی کردم. سرما شانیماسه ها رها ی آوردم و رو رون یرا ب می ها کفش
ساحل در آب فرو   ی کوچک گوشه   ی ااز صخره ه یمیباال آمده بود و ن  ایماه کامل بود و آب در

را   می که کفش ها یآمد. باربد درحال  یخورد قلقلکم م  یم می که به پاها یآب  ی رفته بودند. گرما
 به دست داشت به سمتم آمد و گفت: 

 ! ؟ی عادت اشتباهت رو هنوز ترک نکرد ن یا ،ی خور یدختر، سرما م رونی ب ایب-

 ! دهیفاز م  یلیباربد خ ی وا-
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 ماسه ها نشست و گفت:  ی رو

 بهم چسبوندن.  یتقلب  ی فکر کنم سرم رو کاله گذاشتن. آوا-

 و گفتم:   ختمیر  شیرا پر از آب کردم و رو مشتم

 ! یام؟!... اصال خودت یمن تقلب-

 بلند شد که چند قدم عقب رفتم و گفتم: شیجا از

 ! ایختینر یخت یآب روم ر-       

 ! یخور ی سرما م  وونهید رون ی ب ایب- 

 مچم باال آمد. یوجب کی به عقب رفتم که آب تا   گر یقدم د   کی

 ! یخور یسرما م شهی م سیلباست خ رونی ب ایآوا لج نکن ب-

 خورم نگران نباش. یخودم، سرما نم  دونمی باربد توهم! م ی ا-

 گفت:  قاطع

 . رونیب ای پس ب-

حرف ها اصال تو   نی دونم از ا  یو نم زم”یبودم که ”عشقم” و ”عز ده یسه روز فهم نیهم در
که   یبه روش یاحساسش را مثل آدم بروز دهد ول ستی و اصال بلد ن  ستی فرهنگ لغت باربد ن

 صادقانه، احساسش را ثابت کرده بود.  ست یدانم چ یخودم هم نم

بلند   می تسل ی را به نشانه میاعصابش قدم نزنم دست ها ی رو یروز اول نیکه هم نیا ی برا
 کردم و گفتم: 

 ال. خوب حا یلیخ-

 نشست و گفت:  یتخته سنگ ی رو
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 جا کفش هات رو بپوش!  نیا  ایب-

  یمن سرما م  نمیآب بب  ی گفت هلش دهم تو  یم ثی خب طانیداد، ش ی! چه قدر دستور م اه
 او.  ایخورم 

 را بپوشم که گفت:  م یکفش ها  خواستم

 صبر کن! -

 آورد و ادامه داد:  رونی را ب شرتشینگاهش کردم که سو منتظر

 پاهات رو خشک کن بعد کفش هات رو بپوش. -

 ! ه؟یچه کار نیاعهه باربد ا -

 اون باال.  میبر   میخوا  یم شه،یم  ریزود باش د-

بار صلح را  نیاول ی که برا یبود، حفره بزرگ  ی کرد نگاه کردم. همان گود یکه اشاره م  ییجا به
 من و باربد برقرار کرد. انیم

  نی. بعد ا می . با هم از صخره ها باال رفتدمی را پوش میرا خشک کردم و کفش ها میاکراه پاها  با
 . ستدیتوانست راحت با  ینکرده بود و هنوز هم باربد نم  ریی حفره هم تغ ن یهمه سال، ا

 داد و گفت:  هیپشت سرش تک ی کف حفره نشست و به سنگ ها باربد

 ! ؟یستیوا یهمونجور ی خوا یم-

 ها؟! نه!-

 ز او نشستم که گفت:با فاصله ا یکم

االن   یول ی من بود   ی همسفر کوتاه برا کی فقط  شی من هنوز نتونستم باور کنم، سال ها پ-
 ... شهیهم ی برا یقراره همسرم بش
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 کردم و گفتم:  نگاهش

 ! ؟یدار دی چرا ترد-

 ...  یباشم ول یکردم آدم محکم یتا االن سع-

 ! ؟ی چ یول-

همسرکوتاه برات باشم...   هیبرات بودم،  یترسم همونجور که همسفر کوتاه یترسم آوا م یم-
  یم یسع یام بزن  نهیاگه دست رد به س یول شم،یناراحت نم گمینم ،یخوب فکر کن دیتو با 

 کنم قبولش کنم.

 گفتم:  یعصب

 چرت و پرت ها نشنوم! نی از ا  گهیخواهشا د -

 کرد گفت:  ینگاه م ایکه به در یحال در

رو کامل کنن،    گهی... چون قراره همد د؟یو لباس عروس سف هیچرا لباس داماد مشک یدون یم-
 مکمل هم اند...  د یو سف ی همونجور که مشک

 آورد و کنارش گذاشت. رونیب بشیتلفنش را از ج د،ی چیحفره پ ی اذان تو ی صدا

 ! ؟یکن  یخاموشش نم-

 دارم. ازیبهش ن-

 شناختم؟  یداشتم تازه او را م ا یاست  یرفته که باربد واقعا چه کس ادمی من

و   ایکه در ییداد به جا یکه به اذان گوش م یانداخت و در حال یهم به سمتم نم ینگاه مین
که اذان تمام   یشدم. وقت رهیکرد. من هم در سکوت به او خ یشدند نگاه م یم یکی آسمان 

همان جا   یکوتاه یبرداشت و با عذرخواه  ینگ پهن کوچککرد، س دایشد، با تلفنش قبله را پ
 کردم. یخواند نگاهش م یکه نماز م ی ا قهیچند دق ی . همه ستادی به نماز ا
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راحت   الیتواند با خ یاست نم یخوب  ی او بنده  ی که برا ی دلم از خدا گله کردم که چرا باربد در
 بخندد و خوشحال باشد؟ 

 نشستم و گفتم:  شی که سالم نمازش را داد رفتم و رو به رو نیاز ا  بعد

 ی عالمه یلیکه کال خ نیاند... با ا گهی مکمل همد یو مشک دی که سف نهیبه خاطر ا یتو مطمئن-
هست   یهم روشن یکه تو زندگ  هی معن نی اون به ا یکن یبهت بگم که اشتباه م  دیبا  یول یدهر

پوشن   یم  دیکه کت و شلوار سف ییاون دامادا  ی دی ... اصال دی هم غم هم شاد یکی هم تار
و غم باهم   ی باز باشه؟! شاد  ششی خدا ن ی شهیداره آدم هم یچه معن ان،ینماصال به عروس 

 .شهینم ی اسمش زندگ  گهیخوبه وگرنه د 

روشن   ی او زل زده بودم و او به چشم ها ک یتار ی گفتم که من به چشم ها یرا وقت ن یا من
 من.

 نازک کردم و گفتم: یشد، با خنده پشت چشم ایدر ی ره یرا گرفت و دوباره خ نگاهش

 من نداره؟!  ی چشم ها انوسیداره که اق  ی مگه چ ای اون در-

 شد گفت:  یکه از حفره خارج م یبلند شد و در حال شیجا از

 ، کهکشان هم نداره.که سهله ایتو رو، در  ی اون برق چشم ها -

 تا بناگوش باز شد.  شمین ناخواسته

 تو وجود پر از کمبود محبتت!«  »خاک

 تو؟!«  ی بود یک  کالی»پارادوکس

 خودت؟!«  ی بود یشناس نفهم ک  »زبان

فرو کرده بود و به ماسه ها    شیها  بیرا در ج شیرا کنار زدم و دنبالش رفتم، دست ها افکارم
 مثل الکپشت در الکش فرو نرود.  نقدریکنم ا یتوانستم کار  یبابا! چرا نم ی شده بود. ا رهیخ
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 رفتم و گله مند گفتم:  نییصخره ها پا  از

دپرس نباش    نقدریتو خودت! ا  یر  یکنم م یچه وضعشه؟! مثل کش شلوار ولت م نیباربد، ا -
 . خوب؟! گهید

 زد و گفت:  یلبخند زورک  را بلند کرد، سرش

 بنده خداها حتما نگران شدند. م، ی کرد رید یکاف ی به اندازه  م،ی باشه، بر -

مانده بود. برخالف   یلیهنوز خ ال ی در واقع تا و  ینبود ول ی ادیتا رشت راه ز م، ی شد نی سوارماش
 تصورم باربد به سمت مرکز شهر دور زد.

 ؟ یتو شهر کار دار-

 گفت: ی جد یلیخ

 بخرم. ینیر یش  گل و  دی با-

 گفتم:   دندی باال پر  میابروها 

 ! ؟یچ ی برا قایدق-

 شد گفت:  یم ادهیکه پ یرا نگه داشت و درحال نیماش

 ! یخواستگار-

داشت چون با   زمیعز ی در نشکستن چانه ی ادیز  اریبس  رینرم بود تاث نش یکه کف ماش نیا
 برخورد کرده بود. نی چانه ام به کف ماش  ی باال یلیسرعت خ

 ! یلیباال بود خ ی لیعملش خ سرعت 

 .« دیخدا رو شکر کن دی با وفتهیروز ن هیو ختمتون تو  ی ! اگه عقد»باال؟
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عقب  ی ها ی صندل ی شد، جعبه را رو  نیوارد ماش ینیر یش ی باربد با جعبه  قهیاز چند دق بعد
 گذاشت. 

 کنم؟!.. دایاز کجا پ ی شهر شلوغ من گلفروش  نیتو ا -

 زد و ادامه داد: استارت

 داره؟  سکی ر  ایکنند  ی بگم آوا خودش گله قبول م-

 نگاهش کردم و گفتم:  یچشم ریز

 ! ینیری ش نیمن به ا یهم الزم نبود بخر ینیر یپس ش-

 زد و گفت:  ی ضبط ضربه ا ی باال نیآنال  ی نقشه به

ربان   هیکنم  یدرخت م هیهمه شاخ و برگ، از  نیخرم... نشد ا  یهمون گل رو م الیخ یب-
 .چمیپ یدورش م

 و گفتم:   دمیخند

 ! ی هم بلد یدونستم شوخ  ینم-

 براق گفت:  ی گاز فشرد و با چشم ها  ی را رو شیپا

 نکردم. یمن که شوخ-

 آره جون عمه ات! -

 شما شدم. ی من عمه ندارم دخترعموجان شرمنده -

اس و دست فرمان باربد بعد   یپ یشدم. به لطف ج  رهی خ رونی باز به ب یشی نگفتم و با ن یزیچ
 قرار داده شد. ینیریش ی و سرخ کنار جعبه  دی سبد گل رز سف ک ی  یاز مدت کوتاه

 باربد گفت:  می شهر که خارج شد  از
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 .یرو بدون ییزهایچ  هی... خوب الزمه یقبل از مراسم رسم -

 بود گفتم:  میگرفت یها سبقت م که از آن ییها  نیکه حواسم به ماش یحال در

 کنم.  یگوش م-

 خونه ندارم...  رانی من تو ا-

آپارتمان من، ته ترش    می ریتهش م  یسازیم  ای یخر یم  یکی خوب انشاهلل با تالش و پشتکار -
 باربد آروم تر.  یری تند م یلی... خمیش ی م نی هم اجاره نش

 شمار بنداز. لومترینگاه به ک  هی! رم؟ی تند م-

حدود   نی در هم شهیبود. سهراب هم هم عیداد. به نظر من که سر یصد را نشان م  عدد
 کرد و عاقبت...  یم یرانندگ 

 به خودم آمدم.  نی خانم در ماش حانهی ر ی صدا دنیچیپ با

تموم   ییرو تنها زیامشب همه چ ن یهم یگرفت می تصم ن؟یا یمامان جان چرا نم ن ییکجا-
 ؟یکن

باال را حس کردم. سرم را   اریبس انیبه صورتم آن هم با جر  می سرخرگ هاخون از  هجوم
 تو در تو نگاه کردم. ی چرخاندم و به درخت ها

 خدا هنوز ذهنت منحرفه!«  »به

 گفت: معترض 

 . میرس یم گهید قهیتا ده دق می توقف کوتاه داشت کی مامان؟! وسط راه  هیچه حرف ن یا-

 پامون خشک شدن.  ری ز ی علف ها نمیساعت حس کی ات نشه   قهیده دق-

 چشم.-
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 خداحافظ. ی ای آروم ب-

 چشم.-

 لب گفت:  ریتماس قطع شد. باربد ز  یکی ت ی صدا با

 ! ؟یکن یرو نگاه م ی... آوا چایآروم ب  گنیبار م کی  ا،یزود ب  گنی بار م کی -

 درخت ها رو. -

 من از درخت ها کم ترم؟!  یعنی-

 به خودم بدهم گفتم:  یکه تکان نیا بدون 

 .یکن  یمصرف م ژن یکنن تو اکس ی م دیتول  ژن یدرخت ها اکس-

 اوه نظر لطفتونه! -

 معلومه که هست. -

 ! ؟یش  ادهیپ ستیبهتر ن-

 پارک کرد؟!  یک  م؟ی د یرس یتعجب به اطرافم نگاه کردم. ک  با

  می ایودم بکه به خ نی. قبل از ا می شدم. دوشادوش هم وارد خانه شد ادهی را برداشتم و پ فمیک 
 گفت:  رگوشمیو ز  دی خانم در آغوشم کش حانهیقرار گرفتم. ر ریمورد هدف نگاه غضبناک ام

 عروس گلم.  ی خوش اومد-

 زدم و گفتم:  ی لبخند

 ممنون.-
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و   دندیخانم مورد استقبال مامان و بابا قرار گرفتم، هر دو کوتاه در آغوشم کش حانهیاز ر  بعد
 گفت:   هیمامان به کنا

 برات لباس آوردم برو اتاق باال لباسات رو عوض کن. ر،یبخ دنیرس-

به سمتم هجوم و   دایگفتم و جمع را ترک کردم. تا در اتاق باال را باز کردم ش یچشم یلب ریز
 آورد و تند تند گفت: 

 ! ها؟! ؟یتو گور به گور ییکجا-

 گرد شده هلش دادم و گفتم:  ی چشم ها با

 ! دا؟ی ش یخودت ن یا-

 با اون نامزد جونت!  ی نصف جونم کرد معلومه که خودمم، -

 را باز کردم و گفتم:  می مانتو ی ها دکمه

 م؟ یک  یک -

 . رکاهیآب ز  ی ده ی رندیهمون باربد خ-

 آها. -

 جونم؟! چه خوب!  نامزد

 را به سمتم پرتاب کرد و گفت: ی دی سف لباس

 بپوش تا خودم نپوشوندمت. -

 .دمشی ند نیی طاها کجاست پا-

 ! ی دیچه قدر لفتش م گهی... زود باش درن یرفتن شام بگ نیبا شاه-
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 اتاق ببرونش کردم و گفتم:  از

 لطفا. رونیرو ببر ب فت یتشر -

  دم،ی زدم. کت و شلوار را پوش  ی دستم نگاه کردم و ناخواسته لبخند یکت و شلوار شکر  به
شده   یکه تازه شکوفه زده بود، گلدوز یالسیکت درخت گ نییخوش دوخت بود و پا  یلیخ

 بود.

که در بزند وارد اتاق شد و چمدانم را کشان کشان کنار تخت گذاشت. در   نیبدون ا دایش
 آورد و گفت:   رون ی را ب شمیآرا فیچمدان را باز کرد و ک 

 دست به صورت نشسته ات بکشم.  هی نی بش ایب-

 ن و پشت سرم جمعشان کردم.را شانه کردم. بافتمشا می را باز کردم و موها فیک 

 زدم گفتم: ی که به دست و صورتم کرم مرطوب کننده م ینشستم و در حال یصندل ی رو

 .ادیکه باربد خوشش نم ینکن ظیرو غل  شمیبکن فقط آرا  ی خوا یهرکار م-

 چپ نگاهم کرد و گفت: چپ

 چشمات رو ببند.-

 را باز کردم.  میچشم ها  یطوالن ی قه یاز چند دق بعد

 ... ماشاهلل... چه خوشگل شدم. ماشاهلل-

 !فتهیخودش-

 .دمیرژم کش ی آوردم و رو رونیب ی از درون بسته بند یدستمال

 گفت:  دایش

 ! وونه؟ید یکن  یم کاریچ یدار-
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 بهتره.  یجور ن یا-

 یشد هر مدل  ی چون قواره بلند بود راحت م دمی رنگ را برداشتم و پوش یو صورت  ری حر یروسر
 . یاوریسرش ب یخواه یکه م

 زدم و گفت:  ی سوت دایو به خودم عطر زدم. ش دمیپاشنه بلند را پوش دیسف ی آخر کفش ها در

 باربد!   چارهیواو... ب-

 رفتم گفتم:  یکه به سمت در م یام را از درون چمدان برداشتم و در حال یدست فیک 

 .گهی د می بر ایب-

 عروس هول! -

  نییاز پله ها پا دایبستم. با ش ی هم م شی و باربد را به ر دای افتادم ش یوقت  ادیخواسته به   نا
 .دیچ یسالن پ ی کف زدن تو ی که صدا می رفت

 عمو محمد گفت: زن 

 !یبه چه عروس خانم -

 خانم گفت:  حانهیر

 جان. هیسم گهیعروس منه د -

  یسیزد و تند تند به انگل یمبل، کنار مامان نشستم. باربد داشت با تلفنش حرف م  ی رو
 بود؟!   دهی کرد. مگر من را هنوز ند یبلغور م ییزهایچ

گرفت و سرش را به سمتم چرخاند. لب   زیم ی رو ی وه ی اش شدم که نگاهش را از ظرف م رهیخ
عمو   ی ن نگاهم را از باربد روعمو احسا ی زد، با صدا یو ساکت شد. پلک نم  ستادندیا  شیها

 سوق دادم.
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!... داداش از  د؟ یقبول کن یبه غالم شهی باربد ما رو که همه اش تو گوش نی بگم ا د یاالن من با -
 .دیروش حساب نکن حتیبنده به شما نص

 شد.  رهیبه عمو خ یاش را قطع کرد و شاک یگوش  باربد

 گفت:  بابا

 آوا؟  ی از باربد بهتر برا یاحسان؟ ک  هیچه حرف ن یا-

 وسط بحثشان و گفت:   دی پا برهنه پر دایش

سر اصل مطلب، اصل مطلب هم که   دی عمو... بر دی کن یپاره م کهیبابا چه قدر تعارف ت ی ا-
هفته زده   ن ی ا ی بوده تو ی... البته اگه زرگهی برن زرهاشون رو بزنن د دشونیمشخصه بفرست

 . دیشخص کنرو م  یپس قرار عقد و عروس گهیشده د

 است. دای زند ش یگونه حرف م نیکه ا یشد کس یباورم نم اصال 

 و گفت:  دی محمد خند  عمو

 بابا جان. یدوتا هول تر  نیتو که از ا -

 : میو باربد همزمان گفت من

 ! م؟یما هول-

هم که از اول چپ چپ  ریمامان ام ن،ی زن عمو حس یخنده حت ریحرف ما همه زدند ز با
  یبود که من به درد پسرش نم دهیرس جهی نت نیبه ا دی کرد خنده اش گرفت. شا ینگاهم م

 خورم.

 ! یچه تفاهم-

 رفت. ر یکرد و به دنبال ام یرا گفت و از سالن خارج شد. زن عمو عذرخواه نی ا ریام
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 گفت:  نی حس عمو

 .دیخودتون ببخش یبه بزرگ رو قبول کنه. شما  قتیحق ادنگرفتهیسال سنشه هنوز  یس-

 احسان سرش را تکان داد و گفت:  عمو

 ... می آوا و باربد حرفاشون رو زدن پس بهتره بر ده ی شواهد نشون م-

 خانم معترض گفت:  حانهیر

 عروس من که هنوز بله رو نداده...  ؟ی چ یعنی-

 خانم رو به من ادامه داد و گفت:  حانهیر

 عروس خانم؟  میکن ن ی ری دهنمون رو ش-

 نه... بله. یعنیبله؟! ها  -

 را گرداند. ینیر یبلند شد و ش شیاز جا  دایش

 گفت: یبا لودگ  ن یپر وارد سالن شدند. شاه ی و طاها با دست ها نیشاه

 د؟ یگرفت  ای د یرو داد هیمهر -

 گفت:  بابا

 .یاریب   فیشما تشر  می نه عمو جان منتظر بود-

 نشست گفت:  دایطاها و ش نیاپن گذاشت و آمد ماب  ی ها را رو لونینا

 جداتون کنم.  امیم  دیبه سرو کله هم بزن دی هر وقت خواست  د،یخوب شروع کن-

 و گفت:   دیاحسان خند  عمو

 چشم حتما! -
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 گفت:   باربد

 .می با هم صحبت کن هیمن و آوا خودمون در مورد مهر د یاگر شما اجازه بد -

 خانم گفت:  حانهیر

 کار بزرگ ترهاست نه شما. نیمامان جان ا -

 موافق باشه. دی پرداختش رو داشته باشم و آوا هم با  ییتوانا دی من با یول-

 احسان گفت:  عمو

 خسروان دانند.  شی صالح مملکت خو-

 هم گفت: بابا

 .رهی بگ میتونه خودش براش تصم  یآواست م  یزندگ -

 م؟ یرو مشخص کن یعقد و عروس خی تار  دید  یاجازه م-

 را مامان گفت.  نیا

 انداخت و گفت:  ریسر به ز  باربد

 و جسارت نداشتم.  یاحترام یقصد ب-

 . ریکردم باربد جان به دل نگ یشوخ-

 خانم گفت:  حانهیر

 شعبان چطوره؟!  مهین-

 گفت:  تی با قاطع باربد

 نه!-
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 خانم گفت:  حانهیر

 ! هیچرا مامان جان روز مبارک -

 حرف خانم گفت:  ی در ادامه بابا

 ؟ یدر نظر دار ی ا گهی روز د-

 از اون روز.  ری روز غ هینه فقط -

 محمد گفت:  عمو

 . یبعدش هم عروس ی و هفته  دی قرار عقد رو بذار دیتون  یروز پنجشنبه م گهید ی پس هفته -

 موافقتشان را اعالم کردند که باربد گفت:  همه

 وجود داره.  یمشکل  هیفقط -

 گفت:  مامان

 اربد جان؟ ب یچه مشکل-

 کند گفت: یپوست م یبی که س یدر حال دایش

 از خط. رونی ب ی زن عمو کال زد-

 گفت:   باربد

 ندارم. ی من از خودم خونه ا -

 خنده و گفت:   ریبلند زد ز  نیشاه

 کنه بعد خونه نداره.  یدو سه مجتمع افتتاح م ی طرف خودش روز-

 ه. کش  یندارم. ساختنش حداقل سه ماه طول م رانی در واقع تو ا-
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 گفت:  بابا

 .گهیبه سه ماه د وفته ی حساب مراسم م نیبا ا -

 احسان گفت:  عمو

 .میرو باهم برگزار کن یبه نظر من عقد و عروس-

پرتاب شدم و    شیکه باربد کنارم نشست به شش سال پ یموافقتشان را اعالم کردند. وقت همه
پدر سهراب درگوشم   ی خواند صدا  یم یعرب اتیعمو محمد که آ ی شدن صدا دهیچیپ ی به جا

  دنیهمه سرگرم کف زدن و کل کش یکردم. وقت یبه سهراب فکر م  دیتوانستم و نبا یبود. نم
که انگار متوجه شده بود به سمتم آمد   دایرا از انگشتم در آوردم. ش هرابس  ی بودند آرام حلقه
رها کردم. گونه ام را  سهراب را در دستش ی دستم را در دستش گرفت، حلقه  دی و درآغوشم کش

 خانم به باربد.  حانهیبه من داد و ر ی و رفت. مامان جعبه ا دی بوس

 گفت: رگوشمیآرام ز  باربد

 !زم؟ یحالت خوبه عز -

گفتم. دست لرزان و سردم را گرفت و حلقه را در انگشتم کرد. دستم را فشرد   ی لب ”خوبم” ریز
تر از دستم بود،    شیب فی ظر ی حلقه ی کردن دستم را حس کرده بود؟ سرد خی و نگاهم کرد. 

  ی آوردم و در انگشتش کردم. گرما  رونی باربد بود را از درون جعبه ب ی که برا ی دیسف ی حلقه
کرد و   یدر تناقض بودند. تلفن باربد زنگ خورد. عذرخواه میدست ها  ی سرما ا ب شیدست ها 

 گفت.   کی و تبر دی از سالن خارج شد. مامان در آغوشم کش

 کرد و گفت:  کی خانم کنارم نشست و سرش را به سرم نزد حانهیر

رو دستت گفته باشم که جنس  مونهی خوره م یبرو دنبالش شوهرت لباس نداره سرما م-
 .یباش هم نداره. بهتره خوب هواش رو داشته  یشود گارانت   یفروخته شده پس گرفته نم



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

باربد لباس بردارم، خودمم لباس    ی باال رفتم تا برا ی گفتم و به طبقه  ی زدم و ”چشم” ی لبخند
اش   ی و هود  قهی. وارد اتاق باربد شدم چمدانش باز بود و جلمیبا هم قدم بزن  یبپوشم و کم

  یاسپرت گرمم را م ی مانتو ی که دکمه ها یاش را برداشتم و در حال ی تخت بودند. هود ی رو
بوت   میعالمت دادم که ن دای و به ش دمی را پوش م ی. کاله مانتو نییها رفتم پا  لهبستم از پ

خش   ی نبود. صدا اط یباربد در ح  یپوشم از خانه خارج شدم. چشم چرخاندم ول  یرا م شیها
  ی باربد چهره  نی و مال نی صورت خون  دنی آمد. به سمت صدا رفتم. با د یم  ال یاز پشت و  یخش

که  یکردم کس یدهانم قرار دادم. اصال باور نم ی و دستم را رو دمیکش  یغیج ریغضبناک ام
 باربد است.  چدی پ یافتاده است و به خود م نیزم ی رو

  یمن آن قدر خفه بود؟ باربد به سخت غیو باربد هنوز متوجه حضورم نشده بودند، مگر ج ریام
 نشست و گفت:  شی سرجا

بهش   ی که بخوا نیچه برسه به ا   یاریاسم آوا رو م نمیدوباره نب گهیپس د دلت خنک شد؟-
 ؟ ی دیفهم یکن یاحترام یب

 ! ری ام یشعور  یب یلیروان شده بود. خ ششیته ر ی لبش پاره شده بود و خون از رو  ی گوشه 

 زد و گفت:  ی پوزخند ریام

 که من ندارم؟  یدار  یمن موندم تو چ-

 احساسش به صورتم زل زد و گفت:  یب ی با چشم ها د،یسر چرخاند و من را د ریام

 چرا من انتخابت نبودم؟ -

 سمت باربد رفتم و گفتم:  به

 حالت خوبه؟...  -

 داد زد: ریام

 جوابم رو بده. -
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 به سمتش برگشتم و گفت:  یعصب

 .شه یدونم که دوستش داشتم، هم یکه چرا عاشق شده؟! من فقط م دونهیم یک -

 شدم و ادامه دادم:  رهیبلند شود، به باربد خ شی کردم از جا کشکم

 با همه وجودم. -

نبود. قلب   ریام یرا جست و جو کردم ول ری ام ی نگفت. به چشم ها یزیزد و چ یکم جان لبخند
 دانستم. یرا هم نم نی ا ریقلب ام ای من خالفکار بود 

 و گفت:  ستادی صاف ا  باربد

 .امی تونم خودم ب یم-

 را گرفتم و گفتم:  دستش

 ... یوفتی پس م کهوی  رینخ-

 و گفتم:  دمشیخودم کش دنبال

 حرف نزن. نقدری... اایب-

چمن ها نشاندمش.   ی را برداشتم. رو هیاول ی کمک ها ی را باز کردم و جعبه  نش یماش صندوق 
 با تعجب گفت: 

 .یکن یم کاریچ یدار  دمیمن هنوز نفهم-

لبش   ی و گوشه  ختمیر ن یپنبه بتاد  یکم ی آوردم. رو رونی ا بر نی را باز کردم و پنبه و بتاد جعبه
 گذاشتم.

 که گفتم:  دی بگو  یزیچ  خواست

 فکر نکنم خوشمزه باشه.  یبخور نیکه بتاد یدوست ندار-
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شدم که دستم را    ریتوانستم نگاهش را تحمل کنم. سر به ز  یام شد، هنوز هم نم رهی خ ساکت
 آورد، پنبه رها شد و افتاد. نیی گرفت و پا

 نگام کن... -

وجود باربد شده   ی شدم، من عاشق تک تک سلول ها ره یرا بلند کردم. به چهره اش خ سرم
 دانستم.  یکه نم یلیبودم آن هم به دل

 را فشرد و گفت:  دستم

و احساس گناه   رمیدستت رو بگ یجور نیلحظه بودم... تا ا ن یکه چه مدت منتظر ا ن یا-
هفت سال به   نی ا یدون یآوا... نم ی دون یاحساس کنم که خوشبختم... نم یجور نی. انکنم..

 شه. یگرفتن دست تو خالصه م نیهم ی من تو یگذشته... آوا... خوشبخت  یمن چه جور

 .دی از چشمم چک یقطره اشک  ناخواسته

 گفت:   یسیخنده و البته به انگل با

-sorry... but I can’t kissing youتونم ببوسمت«  ینم ی»متاسفم ول 

 ادامه داد:  یفارس به

 گه؟ ید  ی خوشمزه باشه، تو هم باهام هم نظر بود نیفکر نکنم بتاد-

  ی . دستم را گرفت و روستدیآتش و هر لحظه امکان دارد قلبم با  ی کردم شده ام گلوله  احساس
 نداشت. یاش گذاشت، قلب او هم حال بهتر  نهیس

 کنه.  یکار م فتهیدو ش نمیب یتو رو م  یدل عاشق و تنبل من وقت ن یا-

  ی قلب ها برا ی شناخت، همه  یو سالم نم  ماریبودند. عشق قلب ب  گری همد  هیشب  مانیها  قلب
 . دندیتپ یعشق م

 ... دنشمی که هفت ساله در انتظار شن ی آوا... بگو اون جمله ا-
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 و گفتم:   دمیخند

 اول بزرگ تر... -

گفتند منبع احساس چشم ها   ی م  یوقت  دمیفهم ینگاه کردم حاال م  شی اعمق چشم ه به
چهره اش آن قدر بلند بودند که تا   یمشک ی ها دی مروار ادی. فر ستیهستند منظورشان چ

توانستند   یفهمد. زبان و کلمات نم یاعماق قلبم نفوذ کردند. فقط عاشق حال عاشق را م
 ینیو زم ی . باربد بدون استفاده کردن از کلمات لحظه اشندبا  یعاشق واقع  کی احساس  ی ای گو

دانستم چشم   یه نم. من ک دیقلبم شن یول دندینشن م ی کرد. گوش ها انیب  می احساسش را برا
 نه... زبانم را تکان دادم: ایدهند   یاو تا ته قلبم را نشان م ی مثل چشم ها   میها

 منم دوِسـ... -

  ی افتادن جمله در دهانم نتوانستم ادامه دهم، دست راستم از رو ر یحبس شدن نفسم و گ با
 ا حس نکردم. ر نی بتاد یبود که تلخ ن یری قرار گرفت. آن قدر ش شی موها ی چمن ها ال به ال

که نگاهش    نی از ا دم،یکش یقیخوردند، نفس عم  یام نم  یشانیبه پ شی موها  گریکه د یوقت
  دمیشن یرا م  شی نفس نفس زدن ها ی . او باربد بود... فقط صدادمیکش  یکنم خجالت م

. من آمده بودم دمی بلند شدم و به سمت خانه دو م یاز جا  وفتدیبدون آن که چشمم به او ب
بار از   کی گرفتم. او  یشد! داشتم آتش م ی... چه دردسرنخوردمثال لباسش را بدهم سرما 

 شدنم شد.   دهی بار باعث به آتش کش نیآتش نجاتم داده بود و ا

به   میکه مستق ییحرف ها مواجه نشوم از پله ها ن یو ا  کی از تبر یکه با انبوه  نیا ی برا
را   دایچمدان ش ی اتاقم انداختم. چمدانم جا ی رفتم. خودم را توخورد باال  یباال م ی طبقه

 بساطش را جمع کرده بود و از اتاق رفته بود، خاک بر سرش!  دای گرفته بود و ش

بود اگر   نی قشنگم ا  ی ها دهیاز عق یکیرا عوض کردم.  میکردم لباس ها   یکه غرغر م یدرحال
حداقل شش هفت ساعت از   د یپس با  یساعت وقت بگذار کی قرار است سر آماده شدن  

 .یاستفاده کن  شیا یمزا
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مثل من که  یکی هوا بخورد آن هم  د ی. آدم بادمیپوش یبا شلوار گشاد راحت ینخ کیتون
 درحال آتش گرفتن است. 

 جنبه ات کنن خوب!«  یتو سر ب »خاک

قرمز بودند. از   مینگاه کردم، هنوز گونه ها  نهییخودم در آزدم به  یکه مسواک م یدرحال
تخت دراز  ی . برق را خاموش کردم و رودمیکش می چشم ها  ی ام را رو ی تل پارچه ا یکالفگ

که حاال همسر   یام مثل فنر به سمتش پرتاب شدم. همسفر یآالرم گوش ی . با صدادمیکش
  یهم خجالت م امشیاسمش و پام شده بودند. از  یحرکت انتحار ن یشده بود مسبب ا 

 .دمیکش

 به خدا!«  ینوبر »تو

را کنار  یمانند. دودل  یم نشیهمان جا پشت ماش زیرا باز نکنم همه چ امشیاگر پ انگار
 را باز کردم:  امکش یگذاشتم و پ

 ! ؟ی چرا فرار کرد-

اش را دانه دانه بکنم. چه   یمشک ی آن موها ی تا بتوانم همه  دی ایدستم ب ر یخواست ز  یم دلم
و   رمیرا در نظر بگ اط یکرد جانب احت یکجا! عقل حکم م نیقدر عوض شده بود! آن باربد کجا ا 

 جوابش را ندهم. 

 ؟ ی ناراحت شد- 

 را چگونه به من چسباندند؟  یجنس بنجل انگلستان ن یبابا ا ی ا

 کرد. خودش بود. چرا ول کن نبود؟  دنی در دستم شروع به لرز یگوش

خودمان   ی که برا ییها  یقشنگم و فانتز ی خواستم مزاحم فکرها یرا خاموش کردم نم یشگو
 ی خانه یمهندس ب  گر،ید ستمی فهمد ناراحت ن یفکر کند م  یبشود. خودش کم دمیچ یم

 سرش!  ر یمملکت است خ



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

شدند   یداشتند گرم م م یچشم ها   دمی گردنم باال کش  ریبالشت گذاشتم و پتو را تا ز  ی را رو سرم
در وصفش نبودند شروع به در زدن   ینیزم ی اصال فحش ها شعور،یب ،ی ا خته یفرد ترار  کیکه 

 کرد.

 .دمیصورتم کش  ی را رو دستم

 ؟ ی داریآوا... ب-

 کردم. یکار را م  نیکه به باربد برخورد نکنند حتما ا رمیرا بگ می توانستم فحش ها یم اگر

 ... دارمیب-

 اخل؟! د امیتونم ب یم-

 ! م؟یفردا صحبت کن شهیم-

 دهنده بودند.  یفرار  یکم میکه نخواهم با او صحبت کنم لباس ها نه

 خوام که ناراحتت کردم. یشد... عذرم  یچ دمیلحظه نفهم کی ... تند رفتم... خوامیعذرم-

 تونم باهات صحبت کنم.  یفقط االن... االن نم ستمی باور کن ناراحت ن-

 !یکن  یضعف م ؟یشام بخور ی خوا ینم-

 .ستیگرسنه ام ن-

 . ریپس شب بخ-

  ی را رو میو چشم ها دمیتخت دراز کش ی را خاموش کردم و بدون زدن چراغ خواب رو المپ
تصور    میرا پشت پلک ها شیهم انداختم. باربد... باربد... باربد... آن قدر چهره اش و رفتارها

 کردم که خوابم برد.
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.  دمیقار و قور شکمم از خواب پر  ی قسم با صدا دمی باربد کش یگوش ریتعم  ی که برا یچک به
دادم.   یبه حرف باربد گوش م  شب یگرسنه ام شه بود کاش د یبود، حساب کی همه جا تار

پر از خسارت عوض   زیچ  کیول و گشادم را با  ی که المپ را روشن کنم لباس ها نیبدون ا
بود هم شلوار بود و هم   نیاش ا یبرخورد کردم. خوب یبار هم به جا لحافت  ستی کردم، ده ب

بروم متوجه   نیی که از پله ها پا  ن یاز ا شیزدم. پ رونی سرم کردم و از اتاق ب ی. روسرراهنیپ
. آرام به سمت آن  دی آ  یم ییاتاق ها زمزمه ها ی راهرو ی شدم که از سالن کوچک پشت انتها

صحنه و   نی. ادمیشن یگفت که نم  یم ییهاز ینشسته بود و چ ی سجاده ا  ی جا رفتم، باربد رو
... . یگری... باربد... کس ددمی... فهمدمی که فهم یبرد، وقت شیزمزمه ها من را به شش سال پ

 را... . دوســ...  

وصال او را  ی »سرمه د، یچیپ ینشستم. زمزمه اش هنوز در گوشم م  واریشدم و کنار د سست
  نیا  شیزمزمه ها گریدهانش خارج شد و برخالف د بکش... « دوباره آن جمله از  دگانمیبه د

  ینیداند شکستن دل تقاص سنگ  یکردم باربد م یخورده بودم، فکر م ی. چرا بازدمیرا کامل شن
کردم با پاره   یم  یبعد از چند ساعت که احساس خوشبخت یشکند ول یدارد و دلم را هرگز نم

ام را نشنود... حاال  هیگر   ی دهانم گذاشتم تا صدا ی قلبم را هزار تکه کرد. دستم را جلو یسنگ
توانم باربد را دوست نداشته   یتوانم... نم یگفتم که نم یم یکردم؟! به چه کس یچه م د یبا

 باشم. 

 ! د؟ی آ  یبه من نم  یمگر خوشبخت خدا

مثل   دندیدرخش یاش م یمشک ی بلند شوم که سرش را چرخاند. چشم ها می از جا خواستم
گرفتم و بلند شدم هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که مچ  واری خودش! مصمم دستم را به د

 دستم را گرفت و آرام گفت: 

 افتاده؟  ی... اتفاق؟یکن یم  هیشده آوا... چرا گر یچ-

 را پس زدم و گفتم:  میدست آزادم اشک ها با

 !...  ی نامرد  یلینشده... خ یچیاز نظر تو معلومه ه -
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 دستم را از دستش جدا کنم که محکم دستم را گرفت و گفت:  خواستم

 ؟ یگ ی که م هیچرت و پرت ها چ  نی!... استیواقعا حالت خوب ن -

درون قلبم را به صورتش بکوبانم که نتوانستم.   ی حرف ها  ی کردم و خواستم همه  نگاهش
  یزی و چ دیکه به او داشتم؟ آرام در آغوشم کش یقدرت احساس ی نشانه ای ضعفم بود   ی نشانه

مسخره و   یمسخره بود که از دست خودش به خودش پناه برده بودم. چرا زندگ  یلینگفت. خ
 درام تلخ شده بود؟  ک ی هب  لیخنده دار من تبد 

. چرا  نمیکردم. وادارم کرد بنش سیرا خ راهنشیو پ ختمیاشک ر  قهیکه چند دق نیاز ا  بعد
سال   ن یبود که من ا دهیفهم یعنی شناخت  یآرام شده بودم؟... باربد چه خوب من را م نقدریا

 داشتم جز آغوش او را؟  زیها همه چ

 مقدمه گفتم:  بدون 

 ه؟ یاون ک -

 زکم؟ یعز هیک  یک -

سرمه وصالش رو... من    دونمیچم   یگیهر روز صبح به خدا م شیکه از شش سال پ یهمون-
 ؟ یرو دوست دار  گهید ی کی  ینکن باربد... چرا بهم نگفت تیرو اذ 

. با پشت انگشت سبابه اش رد اشکم را لمس  دیاز چشمم چک یحرفم قطره اشک نیدنبال ا به
 گفت: مان یکرد و پش

 فتم؟ گ  یبهت م د یاشتباه کردم؟ با یعنی-

 داد:  ادامه

 !.. ستندیزن ن شونینگران نباش، ا-

 با دستم به گونه ام زدم و گفتم:  شوکه



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 تو همجنس...  یعنی ،ی عنیخاک به سرم،  -

 را قطع کرد و گفت:  حرفم

 نه؟  ایحرفم رو کامل کنم  یذاریم-

 نگاهش کردم. منتظر

  یکه جوون تر بودم عرب یچون وقت  یعهده، نذر دارم هر صبح بخونمش ول  ی اون جمله از دعا-
 گرفتم خوب؟  ادی ینداشتم به فارس  ادی

  یگرد شدند، هرچه در ذهنم به مشت و لگد گرفته بودمش هدر رفت. من نم م یها  چشم
 رسم.  یباور م ن یبه ا  شتریشناسمت و هر لحظه ب

 اش قرار داد و گفت:  نهیس ی را رو سرم

 ؟ی بشنو  یداستان طوالن هی  ی آماده احاال  -

 نگفتم که شروع کرد. یزیچ

  یکه فکرش رو م ی زیاز اون چ دم،ی لندن نفس کش ی بار تو نیاول ی برا  ش،یسال پ ستیب-
گرفتم، اون سال اول   یم ادی یس یمدت زمان کوتاه انگل هی ی تو دیهم برام بدتر بود. با یکن
تو   دمیرس یبه سن قانون  یکنار اومدم. وقت دیجد  طی با مح رید یلیتحت فشار بودم خ یلیخ

 کالج قبول شدم. 

 منظورت دانشگاهه؟ -

از اونا،   یک ی کردم و  دایپ ی دی جد  ی وارد دانشگاه شدم، دوست ها یدانشگاه کالج... وقت -
 ...  یناراحت نش

 از اونا سلنا بود.  یکی شم   یناراحت نم-

 و گفت:  دی خند آرام



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  ی خونه مون و پاره وقت کار م کی شاپ نزد  یرفتم کاف ی عصرها مآره... روزها دانشگاه بودم، -
خوندم! شب    ی م یکه داشتم معمار نیشاپ خودم رو داشته باشم، با ا  یکردم، آرزوم بود کاف 

  یلحظه هم از باز کی رسوندم تا   یم ونیز یبه تلو  ا ی  لدیبه آنف ایخودم رو  یجور هیها هم  
 از دست ندم...   ور ورپولیل

 ه؟ یچ ورپولیل-

داشت به   یباز تدیونا یبا من )منچستر(   ورپولیشب که ل هیفوتبال مورد عالقه ام...   میت-
  ادیز جانی ه ریباخت و من تحت تاث ورپولیل یاون باز ی منچستر... تو  میسلنا رفت شنهادیپ

دارم،   CHF دمی دند. فهمبعدش به مراتب بدتر بو ی روزها یبود ول ی سکته کردم اون روز، روز بد
و سکته اصال جالب نبود، مجبور شدم کار تو   یقلب  یماری نوزده ساله سابقه ب جوون هی ی برا
  گهیمردم قهوه درست کنم و خودم نخورم ترسناک بود، د  ی که برا نیشاپ رو رها کنم، ا  یکاف

که دوست داشتم   ییزهایاز چ  دن یرو نگاه کنم، دست کش ورپولیل ی ها  یهرگز نتونستم باز
آوا چه   یدون یکرد، نم یفکر کردن بهش مغزم رو داشت منفجر م ،اتفاق ها نبودند نیبدتر 

کنم. بعد   دایگرفتم تا خودم رو پ یترم مرخص  هیباالخره   زدیبه سرم م ی کننده ا وونهید ی فکرها
  یشرکت متوسط شدم، خدا کمکم کرد و بعد از مدت کوتاه کی کارمند  یلی از فارغ التحص

  یکه پولشون از پارو باال م نیستی گرفتم و با سلنا و کر  امکردند، از بانک و داینقشه هام ارزش پ
سهام   ش یو چند سال پ دمی اول سهام سلنا رو خر دیطول نکش ادیشدم. ز  کی رفت، شر

 رو.  نیستیکر

 سرم را بلند کردم و گفتم:   متعجب

 ! هنگ کردم.دهی چیچه پ-

رفت   ادمی جانیراستش از ه شبیام لندنه، د  یوجود داره آوا... من کار و زندگ   ی مسئله ا هی-
 بمونم.   رانیا  ی ادیتونم مدت ز  یمهمه. من نم  یلیکه خ نی بهت بگم، با ا

 گفتم:  جیگ

 ؟ ی چ یعنی-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 انگلستان. ای باهام ب-

 گرد شده گفتم:   ییچشم ها با

 !... نه.؟یچ-

 .میداشته باش  یخوب یزندگ  می تون  یاونجا م-

 بلند شدم و گفتم:  میجا از

 دارم. یخوب یزندگ  یاالنش هم، اگه تو باش  نیخوام... من هم  یخوب نم یزندگ -

 و گفت:   ستادی ا می به رو رو

 تا کارهام رو روبه راه کنم. ی بهم مهلت بد دی ... فقط با؟یشیم یخوب چرا عصب یلیخ-

  نجایتا به ا  یها رو گفت نی... اصال همه انمت؟یب یمدت نم  هی... دوباره ؟ی بر ی خوا یباز م-
 ؟ ی برس

 تا خونه مون آماده شه من برگشتم. -

 به او کردم و گفتم:  پشت

 کشه؟  یچه قدر طول م-

 گفت:  آرام

 سه ماه.-

 باشه، خوش بگذره! -

هنوز گرسنه ام بود، به سمت راه پله رفتم که باربد دستم   یخورده بودم ول اد یکه حرص ز  نیا با
 سرم انداخت و گفت:  ی رو  یزیت و چرا گرف 



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 لباست... -

بود و شلوار درواقع شلوارک بود چون   نی آست  مین راهنمیگفت، پ  یلباسم نگاه کردم، راست م به
 زانو ام بود، خاک بر سرم!  ی تا باال

را گرم   خچالیدرون  ی مانده  ی باق ی غذا یرفتم. عصب نییچادر را گرفتم و از پله ها پا ی لبه
خواست   یرا خوردم. باز م میزدم غذا یآشپزخانه م ی ها   کیرا به سرام میکه پا یحالکردم و در 

 قدر بود؟  نیبرود، سهم من از او هم

 بگذارد! میقرار است تنها یک  دمیپرس یحداقل م کاش

  یعنیخواستم،  یمن نم یکرد سر صحبت را باز کند ول یم  یباربد سع م،یماند  ال یروز در و کی
 یرا جمع م لمان ی وسا می داشت دای چه؟ همه اش در رفت و آمد است مگر من دل ندارم؟ با ش

 ام زنگ خورد. یکه گوش میکرد

ام نگاه   یبود به صفحه گوش شیتخت نشسته بود و در حال جمع کردن لباس ها  ی رو دایش
 کرد و گفت:

 همسفره! -

 کنه.  یقطع م  شهیولش کن خودش خسته م-

 هست؟  یهمسفر ک  نیحاال ا -

 اون سشوار من رو بده... باربده. -

 تعجب گفت:  با

 ؟ ی د ی چرا جواب نم-

 باهاش قهرم. دا،یول کن ش-

 چرا؟ -



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  یب یلیخ  دونستمیبره انگلستان سه ماه بمونه... م خوادی! باز م؟یپرس یچه قدر سوال م-
 !نقدریا  گهیاحساسه نه د

 نشست و گفت:  م یرو به رو  دای قطع شد، ش یگوش آالرم

 بهت بگم.  یزیچ هیخوام به عنوان خواهر   یم-

و   دی ام را باز کردم و کرم مرطوب کننده ام را برداشتم که آن را از دستم قاپ ی شیلوازم آرا فیک 
 گفت: 

 گوش کن. -

 خوب بگو.  یلیخ-

اون االن   ،یخواد باهاش رفتار کن  یآوا که هرجور دلت م ست ی باربد پسرعموت ن گهیاالن د -
. اگه تو  میکه ما ازش دار ستین یف یمردها اون تعر  ی برا  یاحساس یب ای ی رته، با احساسشوه 

 خوره.  یو نوشابه م کی ک  رهیم یکن  یمحل ی به باربد ب

 کنه؟  یم  کاریچ-

 داره...  یماشاهلل باربد همه چ ارن،یاز دستت درش م-

 چپ نگاهش کردم که ادامه داد:  چپ

دوست داره پس   یعنیکه باربد تو رو انتخاب کرده،  یآوا... وقت  نی... ببیالبته به چشم برادر -
که   یاز روز مونه،یم یزی چ هیته دلش  یبه ظاهر ناراحت نشه ول دینکن، شا  یمحل یبهش ب

  ردشیبا دو سه ناز و عشوه ازت بگ ادیب  یکی  یهم تلنبار بشن و وقت ی رو  کی کوچ ی زایچ نیا
 . یبترس د یبا

 ! ستین یباربد اونجور-

 کنه. یاشتباه م یحواست بهش باشه... هرکس گمیم  زم،یمن که نگفتم هست عز -



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

و    دیخند  دای ام را چنگ زدم، ش یبلند شدم و گوش م یکردم و به فکر فرو رفتم، از جا  سکوت
 گفت: 

 عاشق بدبخت! -

 که هست.  نهیهم-

 جواب داد:  هیباربد را گرفتم بعد از چند ثان ی وارد بالکن شدم و شماره  

 بله؟ -

 ؟ یداشت یبود متوجه نشدم کار لنتیسا  ،ی زنگ زده بود دی ببخش-

 . ریالسالم... صبحت بخ کی عل-

 .ر یسالم... تو هم بخ-

 خوبه؟  زی همه چ ؟ی خوب-

 ؟ ی من خوبم، تو خوب-

 ؟ ی کن یاحوال پرس ی باربد زنگ زده بود -

و به خوب    یمواظب خودت باش ، یاگه خوب نم یخواستم بب ی! میمهم نی به ا  لیدل گهیآره د-
 .ی بودن ادامه بد

 بگم.  یدونم در وصفت چ یواقعا نم-

 بگو چشم عشقم.-

که با باربد داشتم را  ییشد لحظات طال   یافتادم، مگر م شمیسال پ ن یچند  یسوت ادی به
 فراموش کرده باشم! 

 کشم. یننداز خجالت م ادمیام رو   یباربد، سوت ی زیچ یلیخ-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ! ه؟یچ  زیراحت باش آوا جان، بگو بارکش، چ-

 باربد! -

 خبر اومده. خداحا...  یتهران، سلنا ب گردمیمواظب خودت باش من دارم بر م-

 .امیمنم م  ستای نه نه، وا-

 و گفت:   دیخند

 االن؟ من عجله دارم. ی حسود! شما آماده اخانم -

 تا صد بشمر، اومدم.-

انبوه لباس ها   ی از رو ییام را سرم کردم، مانتو یرا برداشتم و روسر فمیکردم و بدو بدو ک  قطع
 گفتم:  دایزدم به ش یام را گره م  یکه روسر یچنگ زدم، درحال

 . دیاری من رفتم، چمدونم رو شما ب  ،یحوله ام تو حمومه برش دار-

 تعجب گفت:  با

 کجا؟ -

 تهران... فعال. -

  نشیماش ی رفتم، باربد تو  اط یکه به ح یداند، وقت یکردم خدا م  یها را چند تا چند تا ط پله
 نشسته بود. سوار شدم که گفت: 

-onehundred »صد« ! 

 .دمیکه به موقع رس نی مثل ا-

 زد و گفت:  استارت



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 کلمه رو تکرار کردم. نی چند بار با خودم ا قایدونم دق ینم-

 به بازوش زدم و گفتم:  ی ا ضربه

 وقت سلنا خانم تو فرودگاه تنها نمونه.  هی  وفتی راه ب-

 شدم و گفتم:  ره یخ رون یبه ب  م،ی خارج شد ال یو از

 ؟ ی ریم یک -

 است.  گهیهفته د  ی برا طمیبل-

 ؟ ی گردی برم یک -

 کارام تموم شه، چهل روز، دوماه، سه ماه...  یوقت-

 وسط حرفش و گفتم:  دمی پر

 .ی برگرد دی خونه مون آماده شه با  ،یبمون شتریاز سه ماه ب یحق ندار-

 چشم.-

 ام؟ یمنم ب-

 تعجب سر چرخاند و گفت:  با

 کجا؟! -

 ذوق گفتم:  با

 ! گهیانگلستان د-

 ! ذاره؟یعمو م-

 .ستین یز یکره، انگلستان، اونم با تو که چ  رمی خواد م یمن خودم هر وقت دلم م-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ندارم. یخوب... من حرف-

 دادم و گفتم:  هیتک یبه صندل نهیبه س دست

 .زونمهی آو  رمیچه کنه است! هرجا م یحتما با خودت گفت ام،ینم-

تونم   ینه م  ،ی شیم شب شرکتم، خسته ی ها مهی!... من اون جا صبح تا نه؟یچه حرف نی نه، ا-
 ببرمت که بهت خوش بگذره. ییکنم نه جا ییرای ازت پذ یبه خوب

  ی اگه تو یخواد کنارت باشم، نگات کنم، حت  یشش سال دلم م نیا ی همه ی باربد، من به ازا-
با    زه،یکار من پشت م ره،ی ! حوصله ام هم سر نمنمتیاون سه ماه هر روز فقط چند ساعت بب

 دن عادتمه. تبلت تو خونه مون هی

 تا کارات رو درست کنم.  ی پس مدارکت رو بهم بد-

 گونه اش از او تشکر کردم.   ی کوتاه رو ی کردم و با بوسه ا ذوق

 *** 

 ها با هم راحتن.  یخارج ن یچه قدر ا-

 چه طور؟ -

 . دهیچسب ییموخرما  هیبه   ن،ی سلنا خانم رو بب-

 بودند اشاره کردند. باربد زمزمه کرد: ستادهی ا یکه سلنا و مرد جوان ییجا به

 امکان نداره! -

 و گفت:  دی در آغوشم کش ییسلنا با خوشرو  ستادندی ا مان یو آن پسره رو به رو سلنا

 .ی شد... باالخره با باربد ازدواج کرد یدلم.. برات... تنگ م -

 حرف زدنه؟!  یشد! چه طرز فارس  ی! من که دلم برات تنگ نم یقدر خرک  چه



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 خودش گفتم:  مثل

 منم مثل تو بود. -

 گفت:  یسی به انگل پسره

 انگلستان بسته!  ی رو به همه دخترا  ADکه چشم   یباش یهمون دختر دی تو با-

 باز گفتم:  شین با

 خودمم.-

 گفت:   یسیو با پسره دست داد و به انگل د یخند  باربد

 ؟ یکنیم کاریچ  نجایفقط پاتر تو ا  د،ی خوش اومد -

 دست خودش و پسره پاتر را باال آورد و گفت:  سلنا

 ! می ما هم ازدواج کرد-

 مبارکه پس! -

 گفت:  رگوشمیز  باربد

 ! ستنی ها با هم راحت ن یاونقدر ها هم خارج -

 ران؟ یا  دی شد اومد یچ-

 « ماه عسل. honey moonمون » یهان میما اومد -

 ادامه داد: باربد

 م؟ ی . بردیدر هر حال خوش اومد -

 پاتر را گرفت و گفت:  ی وباز سلنا



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 . میدار شونیما رزرو -

 بزنم که باربد گفت:  یتعارف خرک  خواستم

 .می خور یپس با هم شام م دی هرطور راحت-

 گفت:  پاتر

 .می نه ما قرار شام دار-

 .گهی د می بر  نی ایب د یتعارف نکن-

 با من دست داد و گفت:  سلنا

 خداحافظ. -

همه راه از شمال هلک و هلک    نیا یکردم الک یرفتند. احساس م یخشک و مجلس یلیخ
 . می آمده ا

 بودند؟  یجور ن یها ا نیچرا ا -

 را گرفت و گفت:  دستم

 ! می باهم شام بخور  میتون یما که م انی. حاال که اونا نمیسیخون انگل-

 . میبر -

 راه، باربد ناگهان زد کنار. انی. در ممیفرودگاه خارج شد  از

 شد؟!  یچ-

درون دهانش گذاشت. منتظر نگاهش کردم بعد از   ی آورد و قرص رون یب ی داشبور قوط ی تو از
 گفتم:  هیچند ثان



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 دکتر؟  می! بر ؟یبهتر -

 خوبم.-

 استارت بزند که مانعش شدم و گفتم: خواست

 دکتر. میر یرونم و م یمن م-

 ندارم. ی. مشکلستین یازین-

 . ..یول-

 داد زد و گفت: بایتقر

-I said no problem  ست« ین ی »گفتم مشکل 

رد و بدل    انمانیم یبه خانه حرف  دنی گاز فشرد. تا رس ی را رو شی را روشن کرد و پا نیماش
 ! چاندیخواست بدهد را هم پ  یکه م ینشد. شام

شد. دنبالش رفتم. دکمه آسانسور را فشرد. کنارش  اده یپارک کرد و پ نگیرا در پارک  نیماش
 که گفت:  ستادمیا

 شدم.  یلحظه عصب کی خوام.  یمعذرت م-

 باز شدن در آسانسور از کنارش گذشتم و گفتم:  با

 ناراحت نشدم. -

را همراه خودم   دمی دل غافل کل ی ا  دمی که د اورمیب رونی را ب دمیفرو کردم تا کل  فمیدر ک  دست
 ش کرده ام.و فراموش  اوردمین

 در خانه اش را باز کرد، گفت:  باربد

 ؟ ی مون یم  نجایهم-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 تو برو من هستم. -

 را باال انداخت که عاجز ادامه دادم:  ش یابرو ی تا کی

 رفته. ادمی... دمیکل-

 چهارچوب در رفت کنار و گفت:  از

 . هیدوتامون کاف ی برا یول  کهیکوچ-

 بناگوشم عبور کرد. وارد خانه اش شدم.  ی از غده ها شمین

 ؟ یخور یم یراحت باش. شام چ -

 را باال زدم و به آشپزخانه رفتم و هلش دادم و گفتم:  می ها نی آست

 دارن براشون بپخم؟  لیم یخوب جناب همسر چ-

 کرد گفت:  یرا باز م  راهنشیپ ی که دکمه ها یدرحال

 !ی! چه لغت سخت؟یبپخ-

 .یکن یبدبختم م یگیم  یکیبه   یری م غلط کردم بپزم. باز فردا-

 رفت گفت:   یکه به اتاقش م یو در حال  د یخند  بلند

 باشه.   یهرچ-

  یگرید زیچ چ ی منجمد حال به هم زن ه یماه  کیرا باز کردم، قربانش بروم جز  خچالشی در
 نداشت. 

 دردسر!  یساده و ب ی کردم. غذا دایپ یبسته ماکارون کی  شی ها نت یاعماق کاب از
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دو نفر چه قدر   ی را شستم و خسته کف آشپرخانه نشستم. غذا درست کردن برا میها  دست
 سخت بود! 

بودند و لباس   س یهنوز خ شی وارد آشپزخانه شد، نوش جانش رفته بود حمام. موها  باربد
بودمش. با   دهید  یبار با لباس راحت ک ینبود فکر کنم فقط   ادمیبود، درست   دهی پوش یراحت

  ی لباس ها  گری و جنتلمنش در ذهنم خراب نشود د ده ی اتو کش تیذهنکه  نیا  ی حال بود. برا
 واال!  منکرد یاش حالج یخانگ

 خانومم!  یخسته نباش-

 گفتم:  ختمیر یم ی چا شیکه برا یبلند شدم و درحال میجا از

 دو نفر سخته!  ی برا یآشپز-

 طوره.  نیحتما هم-

 گفت. یلب ممنون ریرا برداشت و ز شیچا

 هود را فشرد. ی بلند شد و دکمه شیاز جا قهیاز چند دق بعد

 هوا گفتم:  ی رو

 در؟ یرم ر  ؟یکابل دار-

 دارم چطور؟ -

 . مینگاه کن لمی ف-

مبل  ی . مشتاق رو نمیبب لمیپروژکتور ف وی دی با و  یکه روز دمید یهم نم االتمیدر خ اصال 
 ییود کرده بودم تا در تنهاام دانل ی کرم وجود  ی ترسناک که از رو یکی داشتم،  لمینشستم، دو ف

  ادی  زیم زیبود دانلود کرده بودم دو سه تا چ ی و سکته کنم، عاشقانه اش هم کره ا  نمیبب  میها
 . گریباخودش صادق باشد د دی باربد نرود. آدم با ی جلو می آبرو  رمیبگ
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 . باربد گفت: ختمیلپ تاپ باربد ر ی ها را تو لمیف

 م؟ ینیکدوم رو بب-

 . همان ترسناک بهتر بود.نمیخواستم با باربد بب ی عاشقانه را نم عمرا

 ! هیاول-

 ه؟ یژانرش چ-

 گفتم:   ی دو رگه ا ی باصدا

 وحشت! -

  هیدارند توص یقلب یماریکه ب یینوشته شد به بنده خداها  لم یکرد همان اول ف یرا پل لمیف
 پروژکتور را فشار دادم و خاموشش کردم. ی دکمه  میشود. بدون توجه به نظر باربد با پا  ینم

 باهاش ندارم. یآوا! من مشکل-

 بره.  یداره، شب خوابم نم سکیکنم ر یحاال که فکر م  رینخ-

 را روشن کرد و گفت:  پروژکتور

 .مینیب یرو م  گهید  یکی ن یا-

 ؟ ی ندار لمیالمصب ف نی اصال تو، تو ا-

 دستش را نشانم داد. کف

 .مینیب یرو م  نیاز کف دست هم پاک تره. هم-

 . ستیمناسب سنت ن رینخ-

 و گفت:   دیخند
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 تو؟!  ای  ستی مناسب سن من ن-

 تو! -

 . مینیب  یپس م-

 . آمد کنارم نشست، خاک بر سرم!می اجاق گاز را خاموش کردم و برگشتم سرجا ریز

.  ندازمیب ینگاه میبود. جرعت نداشتم به باربد ناعصابم  ی زل زدم. داستانش رو می رو به رو به
آخرش مثل   گر ی که د یشد، طور ی م شتریغم داستان ب میشد  یتر م کینزد لم یهرچه به آخر ف 

را نگاه   لم یف ی ادامه  ایدهد   یدانست من را دلدار یکردم. باربد نم یم هیگر  بینج وانی ح کی
آخر آمد کوسن مبل    تراژی ت یخورد. وقت ینم یاصال به درد آموزش عشق و عاشق لمشیکند. ف

 اشک شده بودند. سی باربد خ شرتیو ت

 بلند شد تا المپ را روشن کند که گفتم:  باربد

 باربد.-

 بله؟ -

 . نیلحظه بش کی -

 و گفت:   شیسرجا  برگشت 

 جانم؟ -

قلب،    وندیپ ، یعقدمون عمل کنقبل از   دیکه با نهیام ا  هیخوام. مهر ی ام رو م هیمن مهر-
 یکه بعد از رفتن پسره زنده بمونم. باربد اگه نباش ستم ی دختره ن نیعندالمطالبه. من مثل ا

 . رمیمیم

 .دیاز چشمم چک  یاشک

 و گفت:  دیآغوشم کش در
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همه اشک رو از کجا   نیمن موندم ا ؟ی کنیخودت رو ناراحت م نقدری! چرا ازکمی چشم عز-
 ؟ یاریم

 را از او جدا کردم و گفتم:  خودم

 . انیخودشون م ارمیمن که نم-

بسته ام برخورد   ی که هنوز نم داشتند و سرد بودند به پلک ها یی مبل هلم داد و موها ی رو
مشخص نبود. ناگهان از من فاصله   دی طلوع خورش ای  دی شب طول کش مهیکه تا ن نیکردند. ا

 قلبش بود گفت:  ی که دستش رو یگرفت و درحال

 شه.  یخواد بندازمش دور! مدام مزاحمم م یوفا واقعا م ی قلب ب نی ا یانگار-

به دست و صورتم بزنم. مطمئن بودم باز   یرفتم تا آب سی بلند شدم و به سمت سرو میجا از
 شده ام. دنبالم آمد. یگوجه فرنگ

 آوا!  ستا ی وا-

 .امیاالن م-

 و گفت:  دی را کش دستم

 . می! نگام کن باتو یکنیچرا فرار م-

 گفتم: دمی دو یم سی که به سمت سرو  یرا از دستش جدا کردم و درحال دستم

 کشم!  یخوب خجالت م-

مضحک به ذهنم آمد که همان جا   ی چرا کیمشت آب سرد به صورتم زدم.  کی خدا!  ی وا
 دستمال گذاشتمش و انداختمش در سطل آشغال.  ی ال

  ی داده بود و با آن لبخند حرص درآورش نگاهم م هی تک واری رج شدم، او به دکه خا سیسرو  از
 کرد.
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 ! ه؟یچ-

 . میشام بخور  می من گرسنمه بر  ،یچیه-

 . نه اصال! ابدا! نمیبش زیم  کی تونستم با باربد پشت  یاالن نم نه

 تونم بخوابم؟  یکجا م ست،یِا... من گرسنه ام ن-

 حرفم را تمام کردم.  یمصلحت ازهیخم کی  با

 خواستم با تو شام بخورم.  یمن م یول-

 عمر. هیبعدش هم  می خور  یسه ماه با هم شام م  سیتو انگل-

 اتاقش را باز کرد و گفت:  در

 ! نجایا-

 و گفتم:  دمی اتاقش سرک کش به

 آها. -

  زدم و در اتاق را بستم. باربد هم همچنان با آن لبخندش نگاهم  ی اتاقش شدم، لبخند وارد
 کرد.

اتاق بود و   ی بزرگ گوشه  زیم  کیعکس هم از خودش نبود!   ک یاتاق نگاه کردم،   واریدر و د به
 بود. یبزرگ خط خط ی پر از کاغذها  شیرو

. فضا کامال دمیخودم کش ی آوردم و پتو را رو  رونیرا ب میو مانتو  دمیتختش دراز کش  ی رو
ق گرفته ها نشستم و پتو را دور خودم به در خورد. مثل بر ی بود که تقه ا ق یخواب عم ی آماده 

 و گفتم:  دمیکش

 بله؟ -
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 اتاق شد و گفت: وارد

 ببرم. دی نقشه رو با  کی -

 خوب ببر. -

  یم یبزرگ و اتود برداشت وقت ی ا یگون کی نقشه را با   ک یکرد(:.   ینگاهم نم مانیایباح ی بچه
 یپرتاب شد. پق رونی کرد و به ب ر یچهارچوب گ یبه برآمدگ  شیخواست از اتاق خارج شود پا 

چشم   حیلبخند مل کی ها با  لمیبلند شد و در را بست، درست مثل ف  شی خنده. از جا ریزدم ز
مثل باربد   یک ی  دی زنند. شا یآن لبخند ها را م گرهایچگونه باز  دمیفهم ی. حاال ممرا بست میها

 شان دارند! یدر زندگ 

تخت   ی هوا روشن شده بود و من با کله از رو . دمی به سرم از خواب پر یمحکم ی ضربه  با
به   ی. دستدمیخورم کش یکه انگار خودم دارم خودم را م ییها  ازهیافتاده بودم. از آن خم

  کی . رونیاز اتاق رفتم ب  دم،یرا پوش میخوردم مانتو   یکه تلوتلو م یو در حال دمیصورتم کش
که   یبسته بود. در حال شی داده بود و چشم ها هیکباب شد، به مبل تک باربد  ی لحظه دلم برا

اش   ره یمبل نشستم و خ ی نشسته بود خوابش برده بود و کنار دستش اتودش افتاده بود. رو
بودم هم مطمئن بودم   ده یاگر د یباشمش! حت ده یشدم. گمان نکنم تا کنون در خواب د 

 وقت نداشتم.  چیلحظه نداشتم، ه آن را چهره داشتم  نیکه اکنون به ا یاحساس

 ! دی ترد یگونه بود ب نیهم عشق

آن   اط یرا از اتاقش برداشتم. احت  شی سرد بود، انگار نه انگار که بهار بود، پتو  یسالن کم ی هوا
به   یکوفت نداشتم کم نجایبه دست و صورتم زدم. ا یشود. آب داریانداختم مبادا ب شیرا رو

  یخواهد بخواهد م یهسس که هست، م نیام برسم. اصال هم یجنگل ی خودم و موها
 زم؟ یسرم بر  ی رو  یخواستم در نظرش بد به نظر برسم حاال چه خاک ینم ی ا خواهد نخواهد... و

  نهیام هم نبودم! از آ شهیخوب مثل هم ینگاه کردم، آنقدر هم بد نبودم ول نهیخودم در آ به
پر از   ی قابلمه دنی را باز کردم با د خچالیردم، در آماده ک  ی دل کندم و به آشپزخانه رفتم. چا
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غذا نخوردم، خوب باربد بدبخت هم نخوره   شبینخوردم را فحش دادم که چرا د یماکارون
 ! یبا آن همه خستگ گرید

 جبران کنم. شیخوشمزه درست کنم تا شب گذشته را برا  ز یچ کی خواست   یم دلم

ام   ینبود، پوئن مثبتم داشتن کارت اعتبار یزیکه در خانه اش چ یو ماه یجز ماکارون خوب
 بود. کارتم را برداشتم و با گفتن: 

 ام به جهنم!  افهیق-

فروشگاه بزرگ بود که همه  کی  ابانیباربد را برداشتم. سر خ دیخانه خارج شدم و البته کل از
در کل   دم،ی کردم الزم است را خر ی که فکر م ییزهایشد. وارد فروشگاه شدم، و چ یم  دایپ زیچ

  ی جناب باربد مجبور شدم بروم. من با نان ها ی سنگک نرفته بودم که برا ییعمرم به صف نانوا 
 . دیایگمان نکنم باربد هم کنار ب  یآمدم ول یهم کنار م ی بند هبست

در دست به خانه برگشتم. باربد هنوز خواب   ی که با نان گرم و تازه ا دیساعت طول کش   کی
 بود!  دهی خواب یک  شبید  ستیبود. معلوم ن

برداشتم و فر را   یرا کف آشپزخانه گذاشتم. ظرف بزرگ   دمیخر  ی ها لونیرا تکه تکه کردم. نا نان
و روغن   ر یو تخم مرغ و ش کیداند باربد چرا در خانه اش فر دارد. پودر ک  یروشن کردم. خدا م 

پارچ   ی فر گذاشتم. آب پرتقال را تو . قالب را درون ختمیقالب ر ی و همه را هم زدم و تو
چند تخم مرغ شکستم.   نیهم ی خورد برا یسرد نم ی دانستم باربد صبحانه غذا ی. مختمیر

داغ را به   ریو کف گ دمیکش یغیدور کمرم، ج یزی بودم که با حلقه شدن چ ی در اوج حس آشپز
به سمتش   ری را مثل شمش ریدزد المصب زدم که داد زد و ولم کرد، کف گ  شعوریب ی دست ها

 گرفته باربد است.   رآبیش  ریکه دستش را ز ییبنده خدا دمیگرفتم که د

 سمتش رفتم و دستش را گرفتم و گفتم:  به

 .می خوب ترسوند دیسوزه؟... ببخش یم یلیخ-

 کرد گفت:  ی ا خشک مر شی که دست ها یرا بست و حوله را برداشت و در حال رآبیش
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 خانم نمونه.  ری سالم صبح بخ-

 سالم! -

آورد، جعبه را از دستش گرفتم و پماد را   رونیرا ب  هیاول ی کاببنت جعبه کمک ها ی تو از
 برداشتم به خنده گفتم: 

 !هیاول ی کمک ها ی جعبه ذارم یاسمش رو م سمی بخوام داستانمون رو بنو  یروز هیاگه -

 منم موافقم. -

دستش پماد زدم و با   ی سرش آورده بودم. رو ییداغ رو دستش افتاده بود! چه بال  ریکف گ رد
 کردم. یخودم حس م ی وقت نگاهش را رو  ی باند بستم و همه

 را شستم و فر را خاموش کردم.   می فر دست ها مر یبه صدا در آمدن تا با

 بودم نشست و گفت: ده یکه چ یزی پشت م باربد

 خانمم!  ی چه کرد-

 .دمی خر  یدو نان سنگک م اورمیباربد را به وجد ب نقدریتوانم ا   یتم مدانس یم اگر

 آوردم و گفتم:   رونی را از فر ب کیک 

 ! زیسوپرا -

-How wonderfulزی!»چه شگفت انگ »! 

 گذاشتم و گفتم:  شی به رو رو

 .یکه گفت  یآره همون-
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  ی رو ی جدا کردم و چنگال را به دستش دادم. چنگال را از دستم گرفت و بوسه ا شیبرا  ی ا تکه
نشستم. چنگال را در دهانش گذاشت و بعد از چند   شی زدم و رو به رو ی دستم نشاند. لبخند 

 گفت:  هیثان

 شده، ممنون.  یعال-

گرفتم   یخودم لقمه م ی که برا یدرحال دی کش یم ازهیباربد مدام خم ختم،یر  ی خودمان چا ی برا
 گفتم: 

 ؟ ی بود  داریب یتا ک  شبید-

 خوابم برد. یک  دمیساعت بعد از نماز صبح... نفهم  کیساعت  می فکر کنم ن-

 گرد شده گفتم:  ی چشم ها با

 ؟ ی مگه مجبور-

 ... یکردم... راست ینقشه خونمون رو آماده م می که بر نی قبل از ا دی با-

 و ادامه داد:  دیکش  گرید ی ا ازهیخم

 لندن؟  می ... از مشهد برم؟یقبل از رفتنمون عقد کن هینظرت چ-

 ؟ ی دیم  یام رو ک  هیندارم فقط مهر  یمن مشکل-

سرخ   ی کرد و با چشم ها ی به دستش دادم. تک سرفه ا  یآب وانی. لدیجست شیدر گلو  لقمه
 شده گفت:

 ... انگلستان. وندمی تو صف پ-

 نگاهش کردم و گفتم:  مشکوک 

 مطمئن باشم؟ -
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 و گفت:   دی آب نوش ی ا جرعه

 . گمیهرگز بهت دروغ نم -

 شد که مانعش شدم و گفتم:  زیبلند شد و تشکر کرد، مشغول جمع کردن م شیجا از

 .دمی خواد خودم انجامش م ینم-

 را برداشت و گفت: شیرو به رو وانی و ل ظرف

 .شهیتر انجام م عیدونفره سر -

 : ها را از دستش گرفتم و گفتم ظرف

 ! ی آشفته ا  یلیکم استراحت کن خ هیبرو بخواب،  -

 مرتبشان کرد. یو کم دیکش  شی به موها یدست

 کردم و گفتم:  شانشانیاز قبل پر شتریفرو کردم و ب شی موها انیو دستم را م  دمیخند

 آروم سر و صدا کنم.   دمیبرو بخواب، منم قول م-

 انداخت. زیبه م ینگاه

 ! ؟ینجوریا-

 کردم و گفتم:  رونش ی آشپزخانه ب از

 برو بخواب! ری بهونه نگ-

برداشت   یعسل ی اش را از رو یگوش  د،یچیاش در خانه پ یزنگ گوش ی را برداشت که صدا پتو
 جواب داد: یسیرفت به انگل یکه به سمت اتاقش م یو در حال

 ! یموقع شب زنگ بزن نی مجبورت کرده ا  یبگو تام چ-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ! گریآن جا شب بود د حتما

 داد زد: بایکه تقر نیشد تا ا یباربد بلند تر م ی لحظه صدا لحظه

  یتونیم نیرسونم... بب یخوب... گفتم که خودم رو م یلی... خ؟یکن یم کاریپس تو اونجا چ-
 !... االن چه وقت ماه عسل بود!... خداحافظ.ینه!... به پاتر بگو... لعنت ای یسهام رو کال نابود کن

اش آن طرف تر بود، کنارش نشستم   یتخت نشسته بود و گوش ی تعجب دنبالش رفتم، رو با
 که گفت: 

 شده که مرورش واقعا سخته!  یخواهشا ازم نپرس چ-

 زود؟  یل ینه؟ خ ؟ی بر دی با-

کار را  نی شد ا یم  یفرو کرد، هرگاه عصب  شیموها  انی را بست و دستش را م شیها  چشم
 کرد.  یتکرار م

 ! یبر ذارمیوقت نم چیه گهی د ی برگرد  یاشکال نداره، به جاش وقت-

که دستش را دور   یو درحال د یکش مانیگرفت، پتو را رو  ی تخت هولم داد و کنارم جا ی رو
 کرد گفت:  یکمرم حلقه م

 ! نمتیاعتراض نکن! قراره چند ماه نب-

گرم شد، به   می چشم ها قهیبعد از چند دق یآمد ول یرا بست من که خوابم نم  شیها  چشم
 هم افتادند.  ی من هم رو ی شده بودم، کم کم مژه ها   رهی هم افتاده اش خ ی رو ی مژه ها

شده بود.   کیتخت نشستم. باربد نبود و هوا تار  ی رو خ ی باشم س  دهیشن ی بلند  ی که صدا انگار
داشتم و باز کردم خط خرچنگ  گرفته بود. کاغذ را بر ی تخت جا ی رو ی باربد کاغذ ی به جا

 خودش بود! ی قورباغه 
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که اگه   ستمیرفتم، مطمئن ن یمن ساعت هفت پرواز دارم، ببخش که بدون خداحافظ زکم،ی عز-
کار  یبرگردم کل  یتونستم برم. مواظب خودت باش، خوب غذا بخور وقت یکردم م  ینگاهت م

 آخر برام دعا کن! زنم در  ی. هرشب بهت زنگ میداشته باش یانرژ دیبا  میدار

 تو باربد«  »عاشق

کارت   کیتخت  ی رفته بود، رو  یوفا بدون خداحافظ یکوتاهش را خواندم، ب ی بار نامه  چند
 کاغذ نوشته شده بود: ی هم بود رو یو کاغذ کوچک یاعتبار

 .شهیالزمت م  ۱۵۲۵۵رمز:  -

 نوشت:  یم دی درخشنده، با نیرحسی کارت نوشته شده بود ام ی رو

 وفا درخشنده.  یب نیرحسیام-

که مشغول   یمدت ی . همه گری شد د یزند امشب هم حساب م یبود هر شب زنگ م گفته
منتظر   میو ن کی  ی ام بود تا زنگ بزند. تا ساعت ها یبودم چشمم به گوش یخور یماکارون
 زنگ نزد.  یبودم ول

  ثیخب طانی هم نداشتم انجام دهم. ش یاتاقش زل زدم خسته شدم، کار  واری بس به در و د از
 کنم.  یسر و گوش آب بدهم و فضول  یگفت بروم کم یم

ها   نیآمد مرتب تر از ا  یبه نظر م خت، یسرم ر ی عالمه کاغذ رو هیکمدش را باز کردم که  در
شده   یبزرگش خط خط ی نقشه  ی رو یکاغذ را باز کردم در کمال ناباور ی از لوله ها  یکیباشد.  

توانستم   ینم یداشت ول  یخوب یسی اش خط انگل ی بود و بر خالف خط افتضاح فارس
  نی را باز کردم. آن هم هم گرید ی بود. نقشه  یسیانگل ی بخوانمشان ته نقشه پر از نوشته ها

رده بود؟ کشو کمدش را باز کردم. آن هم پر از  بدبخت ک  نگونهیرا ا  شیطور بود، جرا نقشه ها
که کارم درست است   نیآلبوم بزرگ هم قرار داشت. اصال به ا  کیبرگه ها   یهمه  ی برگه بود رو

 را باز کردم. وماشتباه فکر نکردم و آلب ای

 نوشته شده بود: یسیاول به انگل  ی صفحه
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 « یماهگ کی »-

کوچک   ی مختلف داشت از عکس ها  ی هاعکس  ی برا ی ادیز ی آلبومش بزرگ بود جا  چون
  ایو البته الغر  ره ی ت ی و چشم ها یپسر مو مشک کی بزرگ، در همه شان   ی گرفته تا عکس ها

 کرد. یم ه یگر   ایزد  یلبخند م

 قشنگ بودند.  یبود ول نییعکس ها پا  تیفیک 

 صفحه نوشته شده بود: ی زدم و ورق زدم باال ی لبخند

 « ی»دو ماهگ-

  کیسال    کیماه و صفحات بعد   ک ی ماه  کی اول  ی عکس بود دوازده صفحه نیهر ماه چند  از
به   ی هفت سالگ ی حالت داشت. عکس ها کی بودند، در هر کدام  ی بامزه ا ی سال. عکس ها

الغر بود و   یلی اش خ یبچگانه. هفده سالگ ی ژست داشت، از آن ژست ها کیبعد هر کدام  
مختلف و   ی نبودند و انسان ها یتک  شیعکس ها  گری د اش یسالگ جده یهم داشت، ه  نکیع

و   قیبا سلنا رف نقدریا  دیعکس ها. چرا با  شتریدر اطرافش بودند، سلنا هم بود در ب یرنگارنگ
  یول رمیخواستم به افکارش خرده بگ ینبود. نم ی باشد آخر مگر باربد آدم معتقد  یمیصم

خواست سلنا را با   یدلم نم یاز عکس ها خوب بودنـ... حت یشد. در بعض یام م ی حسود
  ییسلنا شورش را در آورده بود. با لباس ها  گری از عکس ها د یدر بعض یباربد جمع ببندم ول 

باربد نشسته بود که من حاال حاال ها حاضر نبودم در حضورش آن ها را بپوشم.   ی رو به رو
  شتریاالن باربد ب ی زدم به چهره  یچه ورق متوانستم تک تک سلناها را بکنم. هر یکاش م

بود. به    ADکه اسمش شرکت  یآخر باربد بود و آسمان خراش ی شدم. در صفحه ها ی م کینزد
و البته ده دوازده    یآخر نوشته شده بود چهل و پنح سالگ ی صفحه  ی باال دم ی آخر رس ی صفحه
ده  یفحه به جلد آلبوم چسبچند ص دمی را رد کرده بودم. خوب که دقت کردم د یخال ی صفحه

  نی کدام حواسم به دورب چیچسبش را باز کردم. همه اش خودم بودم، در ه  اط ی شده اند. با احت
 ی افتضاح! ورق که زدم صفحه ا یلیها خ یخوب بودم و در بعض یلیاوقات خ ینبود. گاه

و در چند   یاتاق سهراب، از آن تونل آب ی عکس از پنجره  کی . ستادیلحظه قلبم ا  کی که  دمید
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عکس گرفته بود؟ سوال   یها را نگه داشته بود؟ ک  نی هم بود، چرا باربد ا  ابسهر  یعکس حت
 از او بپرسم. یذهنم تا روز ی گوشه  کی را جمع کردم  میها

کند.   یچپ جپ نگاهم م یکمد بود. احساس کردم کس ی آن لپ تاپ باکالسش هم تو فیک 
 به آن دست نزنم. د ی کش یعقلم م گرید

 زدم. همراه اول بود!  رجهیش  شیام رو یگوش  ی صدا با

 است...   ده ی رس انیشما به پا  نترنتیبسته ا یمشترک گرام-

 کوفت و زهرمار!  ی ا

هر لحظه   یخودم برگشتم، چرا دروغ ول ی گرفتم و به خانه  دایرا از ش لمی رفتم وسا صبح
  یزدم جواب نم یزنگ نزد، خودم هم که زنگ م یهم حت  شیمنتظرتماس باربد بودم. فردا

 .گریآمد د ی خاموش بود، حرصم داشت در م ایداد 

به   یاز کارها کوچک هستم و روز یدرک کردن بعض ی کردم هنوز برا ی اوقات فکر م یگاه
لحظه   نیبود که امروز در ا نی مهم ا یول دی خودم خواهم خند یب ی ها تی حساس ی خودم، برا

 را بشنوم.  ش یخواست صدا یدلم م

کردم که  یم  نی که خودم شدم و خودم مدام به خودم تلق نی بعد از ا شی چند سال پ یوقت
کنم مثل همان   یزندگ  گریکس ندارم و اگر قرار است هفده سال د چی به محبت ه یازین

کس نبود چند بار   چی کنم و تمام! اما... من بودم و من، ه یم یکه او در کار نبود زندگ  ییروزها
  دنی محبت کردن و محبت د ل یخوانده بودم در سرشت انسان م ییجا  رگرفتم. د یافسردگ 

 قرار داده شده و من با چکش سرکوبش کرده بودم.

اش چه کرده   یکس یو ب ی دیامنا ی در روزها دمیپرس یاز باربد م میسوال ها  گریکنار د د یبا
برود انگلستان که محال است اجازه   گریبار د کی است. به هز حال من هم آدمم اگر بخواهد 

عبور  ی صحنه یلی م ی. افکارم را کنار زدم. داشتم با بمی ایبلد باشم با مسئله کنار ب دی دهم با
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  ی برا ستیاو ندانستم  یام زنگ خورد. م یکردم که گوش یم یاز آتش را طراح اوشیس
 ام.  یداخل ی نشرها  یکی  ری بود، مد ینگاه کردم. غفور ی دیبا اندک ام یگوش ی به صفحه  نیهم

 را صاف کردم و جواب دادم: می صدا

 بله؟ -

 .دی سالم خانم درخشنده، خسته نباش-

 . دیی ممنون بفرما-

 . دیاریب ف ی تشر دی با  میختیجشن امضا ر ی فردا ساعت چهار عصر تا شش براتون برنامه -

 . دیرو برام بفرست اتیچشم، شماره غرفه و جزئ-

 فرستم براتون خدانگهدار. یم-

جشن   ی آوردم؟ حوصله  م یاش را ندادم و قطع نکردم. ”چشم” را از کجا یجواب خداحافظ گرید
 ام را تحمل کنند. یخرک  ی که قرار بود لبخند ها یی هابنده خدا چاره ی امضا نداشتم ب

شدم، هرچند به    مانی پش ممیسر مغزم به آن سر مغزم نرفته بود که از تصم  ن یفکرش از ا هنوز
گذاشتم   یم دی گذارند من هم با ی... آن ها به من احترام م یداشتم ول ازین  یزیچ ن یهمچ کی

 . می ها یحوصلگ  یگوشه از ب  کیدادم نه  ی از دل و جان وقتم را م شانیو برا 

هم خبر   میها  جیو جشن امضا را کنسل کند. در پ می ا یتوانم ب یزدم که نم امکیپ یغفور به
 ی لغوش را قرار دادم و با کپشن ”متاسف و شرمنده هستم” پست را منتشر کردم. وارد صفحه

 د.نگذاشته بو ی دیپست جد  چیباربد شدم، ه

دوست درست   کیتختم انداختم.   ی و تبلتم هر دو را خاموش کردم و خودم را رو  یگوش
کدام از آن ها در   چیاش بود هر چند ه یعروس ی کارها ریهم درگ  دایهم نداشتم. ش یحساب

 لحظه انتخابم نبودند. نیا
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لحظه وحشت   کی  نهیعبور کردم و از اتاقم خارج شدم. آ  نهیآ  ی بلند شدم و از رو به رو میجا از
 من را. ایجن  ای بود  دهی روح د ا ی  دی کرد و رنگش پر

نازک پرده را کنار زدم و  ی انداختند. لبه یباربد م ادیسالن هم المصب ها من را به   ی ها پرده
 ها نگاه کردم از کف دست هم خلوت تر بودند. روز جمعه بود آن هم ساعت هشت!  ابانیبه خ

  یگوش ی آمد، خودم را رو  رونیب می رفتم. کفشم از پا  یام تا خود اتاق اسک  ی آالرم گوش  ی صدا با
 . شماره ناشناس باربد من نبود. دمیسرم کش ی بالشت را رو دی انداختم. ناام

 ها؟!..-

 ا صاف کردم و گفتم:ر می چه بود صدا گری د نیا

 بله؟ -

 .زکمی سالم عز-

نگران و دلواپس   ایتخت بپرم  ی بزنم و رو غیخسته اش ج ی صدا دنیدانستم از شن ینم
 نشستنم کنار تخت شد. یدوگانگ نیشوم. حاصل ا 

 ؟ یسالم... خوب-

 رو به راهه؟  زی همه چ ؟ی خوبم، مواظب خودت هست-

 !یگ یدروغ م یتو انگار دار یمن خوبم ول-

 .گمیگفتم قبال... هرگز بهت دروغ نم-

 را واضح تر بشنوم. شی تر کردم تا صدا کیرا به گوشم نزد  تلفن

 ! یداریتو ب یشب هم گذشته ول مهی چون االن اونجا از ن ستی! حالت خوب نیدروغ گفت-
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 یدادم. نگران نباش. ببخش که زنگ نزدم نم یانجامشون م دیبود با  ن یکم کارام سنگ هی-
 جور نشد. طشیرواقع شرا تونستم، د

 ! ستین یچیشده. اصال ه ینداره؟ خال یچی ه ایدن گهی د یرفت ی باربد... چرا از وقت-

 . گفت: دمی لبخند کم جانش رو شن ی صدا

  یبرن ب یخانواده شون م ی هاشون رو برا یکه خستگ  ییچه قدر مردها گفتمیقبال با خودم م-
  ه یها رو فقط  ی از درموندگ  یکنند بعض یکار رو م نیفهمم چرا ا  یامشب تازه م یول  تندیمسؤل
چون    امیمرد دن  نیتر  تیمسؤل   یتونن درمان کنند. آوا... امشب من ب ی خاص م ی آدما

 خوام بخوابم.  یتو آوردم... آوا... حرف بزن م ی برا ا یرو از اون سر دن امدو سه روزه  یخستگ

  نگونهیکه ا  یرفت کس یاصال در مالجم فرو نم مغزم به هم گره خوردند  ی ها رگی مو ی همه
 زد: بیاز درونم نه یز ی کند باربد است. چ  یاحساس ضعف م

 ! ستیعشق ضعف ن ست،یصداقت جرم ن-

 به خودم حمله کردم: خودم

تره   ی اتفاقا اون از همه قو فه؟یگفته ضع یک  ادیبودنشه که با خودش کنار م ی قو ی اصال از رو-
 چون با خودش رو راسته.

 کردم. خی زبان دراز خودم را توب ی بچه هفت ساله ا مثل

سوال را هم انداختم در انبار   نی بال را سرش آورده است. ا نی ا یزیدانستم چه چ یم کاش
  ادی  دای که خوب بلدش بودم و جد ی مقدمه آهنگ یشد. ب  یسواالتم کم کم داشت انبار شلوغ م

 ه کردم:گرفته بودم رو زمزم

 عشق من ناز نکن -

 ره ی گ  یم ونی ما پا عمر
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 دست زمونه یروز هی

 ره ی گ یرو از من م تو

 ه یتنها با تو بودن واسه من زندگ  یوقت

 ره یگیاز من م یتو رو خواستن رو ک   دنی رو د تو

 من  عشق

 ره ی گ یعاشق با تو آروم م نی ا قلب

 ه یناله هام از رو نگاه دور  همه

 ه یتنها با تو بودن واسه من زندگ  یوقت

 دن ی رو د تو

 رو خواستن  تو

 نم یب یتو رو هر جا م 

 مونم یتنها م شهیتو و عشق تو من هم یب

 من  عشق

 تکرارت عاشقتم 

 هر شب عادته  

 حرف هام به خدا از عشق و از صداقته همه

 ته ی واسه من نها  ایدن ی تو بودن تو با

 ره یگ یم ون یهام شب با تو پا   یکس یمن ب عشق
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 ره یگ  یرگ هام از حرارت نگات خون م همه

 ته یواسه من نها  ا یدن ی با تو بودن تو 

 ره یم  یخاطره هات هم م  یبر ی کرد الیخ تو

  یمنظم و آرامش را م ی نفس ها ی جواب نداد از پشت تلفن صدا یزدم ول  شیصدا  آرام
در  شیهستند که چند شب پ  ی همان کس ی نفس ها، نفس ها نی. مشخص بود ادمیشن

 کردم. یفکر م شی کنارش بودم و به ارتفاع مژه ها

را رد  اوشیبرداشتم، صفحات داستان س زیم ی در ذهنم جرقه زد، دفترچه ام را از رو ی ا دهیا
 صفحه نوشتم:  ی آوردم. باال یخال ی کردم و صفحه ا

 « AD نی تامی»و

لحظه، نوشتن عنوان ها   نی وان ها تا ا که کارنامه ام را شروع کردم به نوشتن عن یروز از
 ی کردنش حتما عمه یو طراح دنیکش دیحدود چهارساعت طول کش ییخودش به تنها

 آورد. یم م یچشم ها   ی نداشته ام را جلو

  کی کم ی ها تی خواستم شخص یاش داغ بود را روشن کردم. م چارهیب ی که هنوز صفحه یتبلت
 . دمیخط کش رش یصفحه اسم باربد را نوشتم و ز  ی کنم. قلم را برداشتم و باال یرا نقاش دمی جد

 ی رو یک ی. دی چند قطره اشک از چشمم چک دمی کش یرا م رشیکه تصو یوقت ناخواسته
صفحه را عوض کردم    ینسبتا طوالن یکتش. بعد از مدت ی رو یکی کناردستش و  یکی  ش،ی موها
که  یخودم شدم. گمان نکنم نصف زمان یل طراحصفحه اسم خودم را نوشتم و مشغو ی و باال

 یکسان هیاز بق یکل ی نما کی خودم استفاده کرده باشم.  ی براباربد کرده بودم را  دن یصرف کش
 صفحه جا کردم.  کی باشند هم در  کمیکه قرار بود در کم

کردم با داستانمان خوش   یم یگذراندم و سع  یم کمی کردن کم یرا با طراح می و شب ها روزها
تماس   ن یهفته ب کی سه تا   یزد و گاه یباشم. باربد برخالف گفته اش هرشب زنگ نم
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داد.  یزدم جواب نم یکرد. خودم هم زنگ م ی افتاد و او من را دق مرگ م یفاصله م مان یها
 گفت:  ی هم با لبخند دای شدم. ش  دای شدم دست به دامن ش یکفر  شاز دست یلیبار که خ  کی

 باش...   یافتنیتو هم براش دست ن هیافتنیمونجور که اون برات دست نه-

 گفت:   دیام را د  افهیتا ق دایش

 . یباز کال ولش کن ی! نریافتن یکم دست ن هی-

  نیخانم هم چن نینازن ی هفت ساله ر یس ی ها یگذشت که ترش یسه ماه آن قدر طوالن آن
 بودند.   دهی ند یزمان طوالن

 که برگردد!  نیزنگ هم نزد چه برسد به ا  یام ماه سوم باربد حت یس روز

کشدار از تختم دل کندم. تا رفتم حمام و برگشتم ظهر شد!   ی ها ازهیاول ماه چهارم با خم روز
 بودم. ز یحد سحر خ نیدر ا

  دنیام را روشن کردم. با د یگوش گرمیزدم با دست د  یدستم مسواک م کیکه با  یحال در
 د مسواک از دستم افتاد.بارب امکیپ

 . نمتیب یامشب ساعت هفت م-

  نیزم ی آمد و مسواک من هنوز رو یم  گری ساعت نگاه کردم، ساعت سه بود! چهار ساعت د به
 افتاده بود. 

  یکار زی دوساعت من فقط تم میساعت و ن   کیچشم غره رفتم. حداقل   می رو به رو ی منظره  به
باربد.   ی جا آماده کنم و جمع کنم بروم خانه  نی ا ا بود غذا ر نیخانه داشتم. کار عاقالنه ا

 مانده بود که او فسنجان ترش دوست دارد. ادمیخواستم.   یچه م گریرا هم داشتم د دشیکل

 گرفت.  ی کردن فسنجان هم وقتم را حساب آماده

 حاال چه بپوشم؟  ستادمیکمدم ا  ی به رو رو
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برداشتم لبم   یبود. لباس شب مشک  دهیپوش یلیخودم گرفتم. خ ی برداشتم و رو به رو ییمانتو 
کردم.  یام را وارس یزرشک راهنی. پدمی پوش یرا نم ن یکمد انداختمش عمرا ا  ی و تو دمی را گز
 ی بودند. پارچه پوریگ شی ها نیام و آست  نهیجناق س  ی داشت. از باال میزانوها  ی تا رو یدامن

هم   یمشک ی. جوراب شلوار دمیرساندم و پوش بیوبود. همان را به تص یدوخت  وش کرپ و خ
زدم و با خط لب   ینشوم. رژ زرشک تی کرم پودر زدم و حواسم بود م یاش کردم. کم مهیضم

زدم. خط   ییو طال  یزرشک ،یمشک یبیترک  ی ه یخط سا  کی از شدت رنگش کم کردم.  یصورت
 و در آخر به خودم عطر زدم.  دمیکش ملی را قاب گرفتم. ر میو چشم ها  دمیکش یچشم

بودم را  دهی خر یکه به تازگ   یموقت ی کم بود. رنگ موها یزیچ  کینگاه کردم  میموها  به
به   اط یام را هم با احت یکردم. تل نازک و زرشک رهیروشنم را ت  ی برداشتم و چند تره از موها

بودم که   هدی خر دایش ی عروسس عقب افتاده ی را برا  یهمه رنگ زرشک نی زدم. ا می موها
 قسمتش نشدند. 

اش   قهیتا مچ و   راهنمیپ ی ها ن یاشک مانندم را به گوش انداختم، چون آست ی ها گوشواره
 ی بود که قابلمه  م ی. ساعت شش و نندازمیب  یگرید ز ی توانستم چ یگردنم بود نم ی رو قایدق

بود و داشت   وفتادهیباربد بردم. قربان فسنجانم بروم که هنوز جا ن ی پلو و فسنجان را به خانه
شد    یساعته آماده نم میاجاق گاز خانه او گذاشتم. ن ی فسنجان را رو  ی . قابلمهداد یحرصم م

آماده کردم و    ی ربع به هفت چا ک ی . دمی خر یساعت از باربد وقت م  کیهرجور که شده   د یبا
 ن در شدم.به هفت منتظر باز شد قهیپنج دق

. در آرام کنار ستادمیدر ا ی و رو به رو دمی پر میاز جا دمی را شن دی کل دنیچی پ ی که صدا نیهم
 که بود؟   گرید لیجناب مستط نی من چهار تا شد ا ی رفت و چشم ها

  یراهش کنار رفتم، مکعب ب ی بود! از جلو ییوارد خانه شد، عجب پررو  لیمکعب مستط جناب
بردن لکه   نیاز ب ی که برا ی ا ی چوب زی م ی فرهنگ بدون توجه به زن صاحب خانه رفت رو

قد و قامت بلند را    نیبودم. کمرش را که راست کرد نفسم حبس شد. ا ختهیعرق ها ر شیها
اش گرد شدند و خشکش زد. چه قدر دلم   یمشک ی ! چشم هاوبخ یلیشناختم آن هم خ یم

بلندتر از وقت   ششی بود. ته ر دهیهم رنگش پر  یبود و کم تنگ شده بود، الغر شده شی برا
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ام شده   رهیبودند. ساکت خ یشگیهم ی زار طوفان زده  شهیهمان ب شیبود. موها   گرید ی ها
 را شکستم.  نمانیبود، سکوت ب

 سالم.-

 گشود و گفت: می شدند، آغوشش را برا لیبه باال ما  شیها لب

 .زکمی سالم عز-

نرم بود،   نقدریاش گذاشتم، چرا ا  نهیس  ی کوتاه به آغوشش پناه بردم و سرم را رو ی قدم ها با
 گونه نبود. از او جدا شدم و گفتم:  نیقبال که ا

 ه؟ ینجور یچرا ا   نجایا-

 خنده نگاهم کرد و گفت:  با

 ه؟ یچه جور -

 کردم و گفتم:  لمسش

 ! گهی د هینجوریا-

 دستم گذاشت.  ی را رو دستش

 عمل کردم. -

 از حدقه درآمدند.   میم ها کنم چش  فکر 

 دهانم گرفتم.  ی آزادم را جلو دست

 ؟ یک  ؟ی عمل کرد-

 ات رو پرداخت کردما!  هیمهر  ش،یپ ی هفته  کی -
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 فرو کرد، سرش را در گردنم خم کرد و ادامه داد:   میموها انیرا م دستش

 اتم!  وونهی... من شش ساله که د؟یام کن وونهیامشب د یقصد دار-

 داد با خنده گفتم: یکرد و هم قلقلکم م یبا پوستم هم حالم را منقلب م ش ینفس ها  برخورد

 ... ؟ی! کالس رفتی کرد شرفتیانگلستان پ یاعهه رفت-

 و از من فاصله گرفت و گفت:  د یام را بوس گونه

آوا از دست   تریل نیخونم افتاده! سر عمل چند  ی ... آواادیم کهوی ست یحرف دله دست من ن-
 مرخصم کردن. یی آوا نه، احمق ها با کم آوا ی سهیک   یخون داشتن ول ی سه یدادم، دکترها ک 

 کتش را گرفتم.  ی قه یحتما کالس رفته بود! بحث را عوض کردم  دم،یخند  بلند

 ؟ یاریرو در نم ن یا-

اش درد  نهی. از حالت چهره اش متوجه شدم که قفسه ساوردیب رون یکردم کتش را ب کمکش
 کند. یم

 .زمی بر  ی چا  رمیمن م یکن یت رو عوض ملباس ها یر یتا تو م-

که همراه   یزعفران ی و از آبنبات ها  ختمیر ی را تکان داد و به اتاقش رفت. دو فنجان چا سرش
سالن. باربد لباس   ی را برداشتم و رفتم تو ینی. سختمیدرون قندان ر یخودم آورده بودم کم 

 را آورد. کنارم نشست که گفتم:  شی را عوض کرد و رفت چمدان ها  شیها

 ه؟ یجعبه چ ن یا-

 را برداشت و گفت:  شیچا

 .ادیازشون خوشت ب دوارمیام ینیب یبازش کن خودت م -

 در جعبه را برداشتم و گفتم:   دندی باال پر  میابروها 
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 پرده؟! -

 و گفت:   دیخند

 لباس عروس!  رینخ-

بود که دوست داشتم.  ییها لیاز همان استا قایبلند شدم. دق می و با ذوق از جا دمیرا کش تور
 بود و طرح لباس چسبان بود. لباس را بغل کردم و گفتم:  نیسنگ یلیپارچه اش خ

 ! یمعرکه است مرس نی باربد ا ی وا-

بودند. آن قدر ذوق کرده    بایو ز د ی جفت کفش پاشنه بلند سف ک یرا باز کرد  یگرید ی جعبه
  کی  ی از جعبه ها یکیکردم.  یباز م یگریپس از د یک ی کوچک و بزرگ را  ی بودم که جعبه ها

  یآب ی ها نینقره بود با نگ  سی سرو کی   گرید ی تاج. جعبه  مین کی داشت و  دیگل سف ی سه یر
 رنگ.

 رو بپوشم؟  نایبرم ا -

 ن ازت سخته.االن هم چشم برداشت  نی بعدا هم ی نه لطفا بذار برا-

 سر رفتند.  م یها فیکردم که ک  فیک  نقدریا

 نشستم. شی به رو رو

 رو برام ببند. نایپس ا -

 را برداشت و گفت:  جاتیبدل ی جعبه  باربد

 !ی دی تو آخرش امشب کار دستمون م-

 بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم.  می لحظه شدم دلمه قرمز! از جا کی در

 اصال نخواستم.-
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 و گفت:  د یخند  بلند

 ! ؟ی نگفتم، چرا باز فرار کرد یز یمن که چ-

 شام رو بکشم.  رمیکنم دارم م یفرار نم-

 گفت:   طنتیش با

 !ی ات رو نخورد ییتو که هنوز چا -

 خوام تو بخور من رو هم دعا کن. ینم-

 ی ورود  ی جلو دمیو خواستم باربد را صدا بزنم که د مدی را چ زیجا افتاده بود! م فسنجانم
لب غر   ری بستم ز یرا با کش م می که موها  یکند، درحال یاست و نگاهم م ستادهی آشپزخانه ا

 زدم:

 کرم از خود درخته! -

 گفتم:  بلند

 شام.  دیی بفرما-

 و گفت:  دیرا کش می چنگ زد و کش مو  می گرفت، موها  واری اش را از د هیتک

 . شونیخواد ببند یتو خونه نم-

 نشست و گفت:  ز یم پشت

 !نیتبارک اهلل و احسن الخالق-

 نشستم و گفتم:  شی به رو رو

 فسنجون؟  ا یمن  ی برا-
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 و کنار ظرفش را پر از خورشت کرد و گفت:  دیخودش برنج کش ی برا

 فسنجون.-

دهانم  در  میهمه اش موها  یچپ نگاهش کردم. مشغول خوردن شدم آن هم چه خوردن چپ
 گفتم:   یبودند. عاص

 تونم شام بخورم.  یکش موم رو بده نم -

 و گفت: دی اش را با آرامش جو لقمه

 نه!-

 مغزت رو؟  ای ی تو قلبت رو عوض کرد-

 یرا تمام کرد ول شی در دهانش گذاشت. او غذا گری د ی را باال انداخت و لقمه ا ش یها شانه
  نیفاصله داشتم. ا   یلیمرحله آخر خ س یسوم بودم و تا رئ ی لقمه ی من همچنان در مرحله

داشت   گر ی آمد. د یطرف م ن یزدم ا یآمد. آن طرف را م ی زدم آن طرف م یطرف را کنار م
را بست و   می موها ستاد،ی بلند شد و پشت سرم ا شی باربد از جا کهآمد   یخونم به جوش م

 گفت: 

 ! یها رو به دار بکش  شم یابر  نیا یدوباره حق ندار یگذرم ول  یابنبار از گناهت م-

 زدم: یپر از حرص لبخند

 !ی که اجازه داد  یمرس-

 شد و گفت:   زی نگفت و مشغول جمع کردن م یزیچ

 خوشمزه بود.  یلیممنون خ-

 خورما!  یمن هنوز دارم شام م یکنم ول یخواهش م-
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 عادت کردم. د،ی ببخش-

رگرم خوردن شدم  نشست و به من زل زد. بدون توجه به او س ش یرا گفت و برگشت سرجا نیا
 که گفت: 

 .یفسنجون دوست دار شتریانگار تو از من ب-

 دهن پر گفتم:  با

 ؟ ی بهم زل نزن شهیگرسنمه!... م-

 داد و گفت:  هیتک یصندل به

 نه!-

 از عزا در آوردم و گفتم:  یشدم، دل الشیخیانداختم و ب نیی را پا سرم

 چه قدر گرسنم بود!  ی وا-

. فلشم را به  ییرا یپذ  ی گذاشتم و رفتم تو  نیماش ی . ظرف ها را تومیرا جمع کرد زی م باهم
کردم. با تعجب به   ی را پل لمی بلندش کردم. ف شی زدم و دستش را گرفتم و از جا ونی زیتلو 

 صفحه نگاه کرد و گفت: 

 ه؟ یچ ن یا-

 دستش را گرفتم و گفتم:  دو

 .میکن نی مون تمر یعروس ی برا دی رقص! با-

 دادم گفتم:  یرا تکان م شیبا آهنگ دست ها   همزمان

 ! یریبگ ادینگاه کن خوب -

 شانه ام گذاشت و گفت:  ی را رو گرشیکمرم و دست د  ی دستش را رو کی



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 .ستیاونقدرها هم سخت ن-

کردم، هم با آهنگ هماهنگ بود هم همه حرکات را   ی اش م یگرد شده همراه ی چشم ها با
 است.  دهیرقص نگونهیکردم نکند قبال هم ا یشناخت. داشتم کم کم شک م یم

 که من را با خودش همراه کرده بود گفتم:  یدرحال

 ست؟ یبارت ن نیاول-

 دو دستش کمرم را گرفت و بلندم کرد و گفت:  با

 رقص رو بلد نباشه.  ن ی که ا شهیم دایپ یکردم که کمتر کس  یم   یزندگ  ییمن جا -

 و گفتم:  ستادمیحرکت ا  از

 ! ی دیرقص ینجوریپس قبال هم ا -

 نگفت، اخم کردم.  یزیکرد و چ نگاهم

... لباسش بهتر بود؟... معلومه که د؟یرقص یحتما با اون سلنا!... از من خوشگل تر م ؟یبا ک -
 ؟ ی دیبوده... کجا باهاش رقص

 گذاشت، ساکت شدم. می لب ها ی سبابه اش را رو انگشت

 ... پس ناراحت نباش.دمیفقط د   دمیرقص یمن نگفتم قبال با کس-

 را گرفت و گفت:  دستم

 ات کنم. یاالن حاضرم تا صبح همراه یول-

  اریکودک درون بس کیکه من کشف کردم باربد   میدر آورد  یو مسخره باز می د یقدر رقص آن
  گری کدیو فقط آرام با  می خفته آن هم در ته وجودش دارد. بعد از چند ساعت از تک و تا افتاد

 . میخورد یتکان م
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و   هیآتل ،یانتخاب تاالر، کارت عروس ش،یآزما   میبر   دی! فردا باهیسخت یلیخ ی هفته، هفته  ن یا-
 شه.  یفکر کردن بهش خستم م ی . واگهی د زی زمیهزار تا چ

 خونه رو فراموش نکن.  لی وسا دی خر-

 و گفتم:  ستادمیحرکت ا  از

 . میتو... اضافه هم دار ی خونه من هستن، خونه  ل ی... وساگهی خواد د ینم-

خونمون رو   ست یهردومون ساخته بشه... معلوم ن ی برا ییجا  هیخوام  یم م،یفروش یم-
 نه!  اینظافت کردن  

 گرفت.  ی در آورد و شماره ا بشیاش را از ج یگوش

...  الته؟ی!... االن وقت تعطگهینظافت؟ خونه آماده است د ی بچه ها رو برا ی سالم... فرستاد-
 کنم...  یم  شیکار هیخوب... خودم  یلیخ

 کرد و گفت: قطع

سخته مون سخت تر   یلیخ ی لنگ منه! هفته ی چاره ی ب  ی پا ی سنگه برا یدونم چرا هرچ  ینم-
 هم اضافه شد. ی هزار متر ی خونه هیشد... نظافت 

 فکر کنم به سقف برخورد کردند گفتم:  می ها  شاخ

 هزار متر؟! -

 شده باشه.  یعال دی . بادمیعمرم رو کش ی نقشه  نیبهتر -

. به ساعت  دمی کش ی ا ازهیکردند. خم یدرد م می خسته شده بودم و پاها ادی ز زیجست و خ از
 .زدی کم کم داشت به سرم م یبود. حق داشتم واقعا. کم خواب مینگاه کردم، دوازده و ن

 گفتم:  دمیپوش یرا م میکه مانتو  یمبل برداشتم و در حال ی را از رو فمیک 
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 فردا ساعت چند منتظرت باشم؟  رم، یم گهی من د  زمی خوب عز-

 گفت:  آرام

 ازت بخوام.  یزیچ هیتونم   یم-

 نگاهش کردم. منتظر

 راستش... -

 انداخت و ادامه داد: نیی داد و سرش را پا رونیرا ب نفسش

 »امشب«...  tonight»خوب«.. so... شهیم-

 را بلند کرد.  سرش

 ؟ ی بمون نجایامشب ا -

 که تند تند گفت: د یچه د  میدر چشم ها دمینفهم

 ... درخواستم نابه جا بود. خوامیعذرم-

 نگاهش کردم. گفت:  لنتیام را کنترل کردم و همانطور سا  خنده

 ! ری شب بخ-

 بستمش را رها کردم.  یکه داشتم م ی ام را قورت دادم و دکمه ا خنده

 کنارش گذشتم. با تعجب نگاهم کرد و گفت:  از

 واقعا؟! -

 کردم به اتاقش رفتم. یم یکه با دستم از او خداحافظ ینگفتم و در حال یزیچ
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  کردم که متوجه باربد شدم که به یرا خشک م  می به دست و صورتم زدم، داشتم دست ها یآب
  یخداحافظ ن یسرش آمده است، کال با آن باربد مت ییبال  کی  نی داده است. ا هیتاج تخت تک

 کرده بود. 

کوتاه و آرام   ی با قدم ها دم،یلحظه از او خجالت کش ک یزد و به کنارش اشاره کرد.  ی لبخند
 کنارش قرار گرفتم. المپ اتاق را خاموش و چراغ خواب را روشن کرد.

 گفت: کرد نگاهش کنم وادارم

 ؟ یدوباره بخون شهیرو م ی که قبال برام خوند یاون آهنگ-

 عشق من ناز نکن؟ -

را صاف کردم و شروع به خواندن آهنگ کردم.  میمثبت تکان داد. صدا ی را به نشانه  سرش
شعر را ادامه دادم. شعر که  یشانه ام گذاشت. جا خوردم ول  ی اواسط شعر بودم که سرش را رو

  شی دوباره صدا نمیتوانستم چهره اش را بب یزدم. جوابم را نداد، نم شی تمام شد، آرام صدا
 زدم که گفت:

 باعث آرامشم شه...   نقدری... ایکردم که کس ی وقت فکر نم  چیه-

 صورتم نشست. سرش را بلند کرد و گفت:  ی رو ی لبخند ناخوداگاه

 و رو آروم کنم؟ تونم ت یمن... چطور م-

تا نگاهش کنم که سرش محکم به تاج تخت خورد و آخش بلند شد، خاک تو سرم با   دمیچرخ
 ابراز احساسم. شرمنده گفتم: نیا

 ... دی ببخش ی وا-

 سرش گذاشت. ی را رو دستش
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کم   هیبمونه.  ی ازم باق یزیندارم البته اگه چ یکنه؟ من حرف یآرومت م یار یکه بال سرم ب ن یا-
 داشت. هم درد 

 و گفتم:  دمی زخندیر

 ! دیشا -

 نشست. نهیبه س دست

 !یرفتم... چه قدر مهارت داشت یآوا... تا مرز انفجار م ی داد یکه حرصم م  یوقت-

 و گفتم:   دمیرا باال کش خودم

 ! ؟یتو چ-

 . یکه رو اعصابم قدم بزن ن یا-

  ینگات م ی... باربد... من وقت یسوزه گناه دار  یکنم دلم برات م یهنوزم دارم ها فقط رو نم-
 کنم...  یکه ضربان قلبت رو حس م یوقت  شمیکنم آروم م

  ینعمت نیخدا رو شکر کنم که خدا همچ دیسخته! با   یلیآره همه گناه دارن گناه نداشتن خ-
شعره   نیام!... ا یداده... خوبه راض ژهی و ازی قلب سالم خدا بهم امت هی ی بهم داده، پس به جا 

 حال ماست جالبه!  انگریهم ب

 فکر کردم و گفتم:  یکم

با   شهیقراره ما هم ستیکه ن ره”ی گیدست زمونه تو رو از من م یروز هی”  گهیکه م ییجا ن یا-
 ... میهم باش

 ادامه دادم: دی ترد با

 مگه نه؟ -
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 زد و بحث را عوض کرد.  ی لبخند

 ؟ ی تو چرا به من عالقه مند شد-

 دونم...   یاوممم... نم-

 دارم؟ هیبا بق  یبرات چه فرق-

 !یفرق دار یلیخوب... خ-

 چپ نگاهم کرد که گفتم:  چپ

همه   دت،ی کارهات، عقا  ،ی ومدی داد، به نظرم جالب م یم تی که بهم اهم ی بود ینفر  نیاول-
  یزیواقعا چه چ  دیکه فهم یکس  نیاول ، ی کرد یبرام از خودگذشتگ ،ی کرد  یم تمیحما  زت،یچ

هاتگفت: من رو تحت   یالبته سانسور از بداخالق-اخالقت...  ،ی بود ام کم دارم تو ی تو زندگ 
همه به   نایتو رفتارت بود. ا  یخاص یمهربون هی ی همه احترام قائل بود ی ... برا دادی قرار م  ریتاث

 ؟ یکردم فرق دار یکه فکر م یزی با اون چ ادیز یلیکم نه خ هیتو  ی... ولگه ید  زیهمراه هزارچ

 نگاهم کرد که گفتم: منتظر

 یکن ییاعتنا یو بهم ب یمثل قبال خشک باش ی خوا یهم م می محرم ش یوقت کردمی فکر م-
 ... ینجوریکردم ا  یعمرا فکر نم

 و حرفم را ادامه داد:  د یخند  بلند

 باشم!  ایح یب-

 زدم و گفتم: ی گشاد لبخند

 آره همون. -

 صورتم کنار داد و گفت:  ی را از رو می تارمو
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که بهش معتقدم رو انجام بدم هرچند   یکردم کار ی م ین خشک نبودم فقط سعم زکمی عز-
  یکردم... ول ی احترام یاش گرفتم و بهش ب دهیدل المصب ناد نیاوقات از دست تو ا یگاه

 ! یاالن تو همسر من

 گفت:  یلودگ  با

 با همه نه با خانمت آرهه!  گنیمن م ی باورها-

 زدم و گفتم:  ش یبه بازو ی ا ضربه

چرا   ؟ی کرد یراجبم فکر م یخوام!... خوب تو چ یم  زهایچ نی منم از ا  هینجور یپس اگه ا-
 ؟ یدوستم دار

 صادق باشم؟ -

 ؟ یبگ ی مگه دروغ هم بلد -

 و گفت:   دیخند

 !یقول بده ناراحت نش-

 باش... -

 را دورم حلقه کرد و گفت:  شی بازوها

خوند...  یکه اصال درس نم ی دختر عاد هیدرموردت نداشتم،   ی نظر خاص دمت ی روز اول که د-
 !ی کرد دمیکال ناام

 وسط حرفش و گفتم:  دمی پر

 دختر خوشگل و درس نخون.  کی نظر لطفته! البته -
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... دمینوجوونم رو د ی اون روز من فقط دخترعمو ی... ولبایدختر ز  هی... قتیآره... در حق-
  کی که گذشت باهات وارد  ی... کمینکنم ناراحت ش ی کردم بهت احترام بذارم و کار یم یسع
  بیبرام عج ،ی زود برام مهم شد یلیگرفت... خ یاوقات از کارات خنده ام م یشدم گاه یباز

... واقعا  میکرد ی... مثل هم فکر نممیمون نداشت یجز نام خانوادگ  یاشتراک جهو چی بود ما ه
ام بوده دروغ  یمسافرت زندگ   نیو سخت تر نی گم اون مسافرت بهتردونم... اگه ب ینم

 ! ی کرد یم ینگفتم... چه قدر باهام لجباز

 کرد که گفتم:  مکث

 چرا سخت؟! -

 گناه بود...   نیشدم... ا یکنم داشتم به سمتت جذب م ی اعتراف م-

 ! ستیعاشق شدن که گناه ن-

تونم   یبشم که نم  یتونستم عاشق کس یوقت نم چی که من ه ینه وقت یول  ستینه ن-
خواستم به خودم   یخوام برادرت باشم... م یگفتم م ادتهیگناه بود...  نیباهاش ازدواج کنم... ا

  یب ،ی تو... آوا... ساده بود یتونه... ول یکس نم چی ه ،یهمسرم بش یتون  یبفهمونم تو نم
 اومدم عاشقت شده بودم.  دمبه خو یوقت شی آال

خواستم نجاتت بدم،   ینه فقط م ایاصال برام مهم نبود که زنده بمونم   یز شب آتش سو اون
به هوش اومدم تو به هزار   یوقت د یکش یگربه به قلبم پنجه م  کی کمک خواستنت مثل  ی صدا

 شدم.  رتیبدجور اس دمیو فهم دمی من د یول ی دی خودت اون روزها رو ند ، ی دستگاه وصل بود

کردم  یم یخود شدم. سع  یاز خود ب ی که به هوش اومد یخدا گناهام رو ببخشه، اون روز  
 و سخت بعدش. یطوالن ی اومد و... روزها شی که اون مسئله پ نی کمکت کنم تا ا

 گفت:  رگوشمیشدند. ز یداشتند کم کم گرم م م یها  چشم

 االن کنارمه.  یهمسفرم شد همسرم، سخت! ول-
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 بسته گفتم:  ی چشم ها با

 اتاقش، از...  ی از سهراب، از پنجره  یچرا عکس گرفت-

 ادامه ندادم.  گری و د  دمیکش خجالت

 کرد و گفت: می موها انیرا م ش یرا باز کرد و انگشت ها  میموها  کش

 تونستم باز هم انتخاب تو نباشم و قدر داشتنت رو بدونم.  ینره که من م ادمیوقت   جیه-

 چه قدر گذشت که خوابم برد  دمینفهم

 ن« یرحسی»ام

 فرو کردم و گفتم:  شمیخرمن ابر انیرا م شی را باز کردم و انگشت ها شیوها م کش

 تونستم باز هم انتخاب تو نباشم و قدر داشتنت رو بدونم...  ینره که من م ادمیوقت   جیه-

 زدم و ادامه دادم:  ایکردم، سپس دل به در مکث

 ؟ یبخش یروز نباشم، من رو م کی آوا من اگه -

منظم   شی هم افتاده بودند و نفس ها ی رو شیرا نداد. سرم را خم کردم، پلک ها  پاسخم
 ضربان قلبش!  نیبودند همچن

کردم... نه من در خواب   یم یزندگ  میاها یدادم، انگار داشتم در رو  هیرا به تاج تخت تک سرم
ته  که آوا در آغوش من به خواب رفته باشد. به چهره اش نگاه کردم ناخواس دمی د یهم نم
سرش   ی . چانه ام را رو دمیکش شینشست. با دست چپم پتو را رو  میلب ها  ی رو ی لبخند

 را بستم.  مینهادم و چشم ها 

برداشتم و خاموشش کردم، ساعت سه   زیرا باز کردم، خ می ام چشم ها  ی آالرم گوش  ی صدا با
را بستم و   هنمرایپ ی بلند شدم. دکمه ها  میمتکا گذاشتم و از جا  ی سر آوا را رو اط یبود. با احت
 شدم و وضو گرفتم. سجاده ام را پهن کردم و نماز خواندم.   سیوارد سرو 
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 یکه سر از سجده برداشتم تلفنم داشت اذان م یوقت  ینشدم که چه قدر گذشت ول متوجه
گفت تا از خواب   یاز وجودم م ینشود. قسمت داریرا کم کردم تا آوا از خواب ب  شیداد. صدا

به   یچه کنم. دست دی دانستم با  یبودم و نم جیشد. گ یمانعم م  گرید یکنم و قسمت  دارشیب
 صبحم را خواندم. سالم که دادم گفت: زو نما دمی کش می موها

 ؟ ی نکرد دارمیچرا ب-

 که نگاهش کنم گفتم:  نیا بدون 

 ندارم. ی قانع کننده ا  لیدل چیه-

رفت. از   یبهداشت  سی ت سروبست به سم  یرا م ش یکه موها یبلند شد و درحال شیجا از
  ی را برداشتم و رو اورمیکه مامان سفارش کرده بود از آن جا ب ی دیدرون چمدانم چادر سف
منتظرش نشستم.   ،یمبل راحت ی برداشتم و رو می کتاب ها ی از قفسه  یسجاده ام گذاشتم. کتاب

.  دمی آوا از جا پر  غیج ی را روشن کردم و مشغول مطالعه شدم. با صدا مپکتاب را باز کردم و ال 
 ضربه زدم و گفتم:  سیبه در سرو 

 ؟ ی شد آوا؟ خوب یچ-

 آخ، آره خوبم...  -

 شد؟  یچ-

 . نیخوردم زم-

 کمکت؟  امیب ی خوا یم-

 خواد... خوبم. ینه نم-

ا باز کرد و از  کمرش بود در ر ی که دستش رو یدادم. درحال هیتک واری نگفتم و به د یزیچ
 خارج شد.  سیسرو 
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 خوردم.  زیل-

او   ینیزم ی را گاز زدم... فرشته نمیر ی و چادر را سرش کرد. ناخوداگاه لب ز دی اش را پوش یروسر
 بود.

 چطور شدم؟ -

دادم و به چشم   رونی نگاهش نکردم، کتابم را برداشتم و از اتاق خارج شدم. نفسم را ب گرید
 مبل نشستم. کتاب را باز کردم. ی . المپ سالن را روشن کردم و رودمی دست کش میها

دادن  ی در حال رو یزیشگفت انگ زی چ نیشود چن یوجود دارند که باورتان نم ی»لحظات
 است... « 

 شدم. ره یکتاب خ ی سرم را تکان دادم و به صفحه  د،یدر اتاق لغز ی رو نگاهم

 ی در حال رو  زی شگفت انگ یزیکه چ نیاز ا کامل یشما با آگاه  یاریکه تمام هوش یلحظات »و
 شود... «  یدادن است، آکنده م 

از بهشت را در خانه ام داشتم، درست در کنارم، با   یمی شده بود، من ن بایرا بستم، واقعا ز کتاب
 و چند قدم. واری د کی  ی فاصله 

 صفحه شروع به مطالعه کردم. ی هدف! از باال یشتاب کتاب را باز کردم، ب با

 ؟ینگاه اعتقاد دار نیدونم، تو به عشق قبل از اول  یگفت: نم کلننی»ل

  یلیخ دنش،ی در نبوس یدردناک. بعد سع ی سکسه   کی خفه شد، مثل  ش یبث در گلو  نفس
 سخت بود.

.  دیداد و او را کامال به طرف خود کش هیبه دستگاه قهوه تک نکلنیرغبت به آغوش او آمد. ل با
تموم بشه،   نطوریا دی با 2001سال  د ی شی. با خود اندریباز هم همان بود. همان طعم وصف ناپذ

 .تی نها  یب گنی م نیبه ا



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 بار که بث خودش را جدا کرد، او را نگه داشت.  نیاول

 دوم، عاشقانه نگاهش کرد. بار

 .«¹... و

کلمات در چند خط به   نیا ی دادم. همه وندی را به هم پ میانداختم و ابروها  ن یزم ی را رو کتاب
  ی ام را تو یپول و گوش فی. ک دمی ام را پوش ی توانستم! هود یخوردم داده شده بودند. نم

بود. خودم را به پارک کوچک آن طرف    شی. هوا گرگ و مرونیگذاشتم و از خانه زدم ب بمیج
باال آمد. در صف نان بودم که تلفنم   د یو آن قدر دور پارک قدم زدم تا خورش  دمرسان ابانیخ

 .دمیصفحه کش  ی زنگ خورد. با شعف دستم را رو

 زکم؟ یجانم عز -

 ؟ یی سالم کجا-

 رم؟ یبگ  یالزم ندار یزی... چییتو صف نونوا-

 مکث کرد سپس ادامه داد: هیثان چند

 نه ممنون... مواظب خودت باش همسر. -

 انمم. خ ن یهمچن-

 نان سنگک از کنارم گذشت و گفت:  کی با   ی رمردیپ

 ! ریبخ ادتیکه  ییکجا یروزگار جوون-

 راول نشر آذرباد نبوی” نوشتُه ر  کی کل کیکتاب ”عشق در : ۱      

بود که   یسکیراه پر از ر  ریراه ذهنم درگ  نیسنگک را برداشتم و به سمت خانه رفتم. در ب نان
  یم می شرویباال پ انیراه پر از سود و احتماال ز  کی شرکت از سلنا  دن یکردم. خر یانتخاب م د یبا

 بود.  دهی چسب ی در خانه ام برگه ا ی گذاشت. رو



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 نبودن صبحانه!   لیاونور... به دل ایب-

اپن گذاشتم و دوش گرفتم و آماده از   ی را برداشتم و وارد خانه شدم. نان سنگک را رو کاغذ
بود. در را هل دادم و به درون خانه قدم برداشتم. آوا   آوا باز ی واحد خارج شدم. در خانه

 . ستادمی . در درگاه ادمشید یمن نم یکرد ول یصحبت م یداشت با کس

کنم   یم یسع یهرچ شعوریاحمق ب ری بم یشارژ یخوب! با من لج کن اصال برو از ب  یلیخ-
شارژش   یقت و  یآخه کدوم گوش  یتیشخص یب یلی! خیکن یاحترامت رو نگه دارم باز بدتر م

 ! شه؟یخاموش م  کهویو هشته   یس

 گفتم: دند، ی باال پر  میابروها 

 . ریسالم، صبح بخ-

 و گفت: ستادیا  صاف

 ؟ یینجا یا یاز ک -

 سنگم را به دستش دادم. نان

 خوب!... خراب شده؟  یلیاز خ-

 خورده. ینه شکست عشق-

 نگاهش کردم و گفتم:  یرچشمیز

 م؟ یکن کاریبراش چ م یتون یما م-

 دلش وا شه.  نهیچند تا ترگل ورگل بب یفروش  یگوش مشیببر -

 داشتم و گفتم:  برش

 ه؟ یجدا مشکلش چ-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  هی... برنامه مون چشهیشارژش تموم م ایکنه  یهنگ م ای... عمرش رو کرده... گهی شده د  ریپ-
 ؟ی کرد  پیخوشت نقدریکه ا

 . م ی بخور میرس یحلقه، نظافت خونه... غذا بردار نم ش،یآزما -

 گفت:  ختمی درونش ر  دیرس یبرداشتم و هرچه به ذهنم م ی اش را باال انداخت. سبد شانه

 نشو!  بایز ادیزود آماده شو و البته ز-

 »آوا« 

 را نگاه کردم و گفتم:  ش یتا پا سر

 چشم! -

  یبا شلوار مشک  دم یپوش یبلند کالباس ی نازک کردم و به اتاقم رفتم. مانتو شی برا  یچشم پشت
  رهیت یلیکه خ یبود. کرم پودر زدم و رژ کالباس یو مشک یز دو رنگ صورتا  یبیکه ترک  یو روسر 

عطر زدم   یشدم، کم مانیبود. رژگونه هم زدم، خواستم خط چشم بکشم که پش می تر از مانتو
 ام را برداشتم. یپاشنه بلند مشک ی کوچکم و کفش ها یتدس فیو ک 

 و گفت:  دیز به سمتم لغ ونیز یتلو ی اتاق که خارج شدم نگاهش از رو از

 ! یحرف گوش نکن  ی خوب بلد یلیخ-

 گفتم:   دمی پوش یرا م میکه کفش ها یدرحال

 چطور؟ -

 و گفت:  ستادی ا می بلند شد. رو به رو  ش یرا خاموش کرد و از جا ونی زیتلو 

 به صورتت نشسته؟!  ی ادیز  شتیاگه بگم آرا یشیناراحت م-

 گفتم:   متعجب



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 .شمی نه خوشحال هم م-

 به صورتت نشسته، پاکش کن لطفا! ی ادی ز شتیپس آرا-

 چرا... -

 گفتم چرا! -

 نباشه.  ظیغل یعنی خوب باشه،  شمیکردم آرا ینه، من سع-

 . واریقدم به سمتم برداشت که خواستم بروم عقب که زرت خوردم به د  کی

جز من بشنود    یخواست کس یکه انگار نم یرا در دو طرف سرم گذاشت و آرام جور دستانش
 گفت: 

خوام اون رو   یم ادتهی رو  یبرم لباسام رو عوض کنم، کت و شلوار شب خواستگار خوام یم-
 ! ه؟یبپوشم نظرت چ

 گفتم: یمکث چیه یب

جا   چیه  ی! اون رو حق ندار؟ یکن یتالف ی همه نگات کنن من رو حرص بد ی خوا ینه! م-
 ! یکن یبدبختم م ادیم  یلیبهت خ یبپوش

آوا تو هم اجازه    ی دیتپه رو بشکنم... د یکه قلبم براش م یخدا ازم نگذره اگه بخوام دل کس-
کالمت   ی تو یستیحاضر ن ینگاه کنه!... تو حت یحت ی کس هیکه متعلق به تو ی زیبه چ ی دینم

که   یزیجز من به چ یمن اجازه بدم کس ی... چطور انتظار داری من و سلنا رو باهم جمع ببند
و تا   وردمیبه دستت ن ی! به راحتیمن، تو همسر من ی نگاه کنه و لذت ببره! آوا منهمتعلق به 

خوام تو رو   یبشم... آوا نم ک ینگاه تو رو باهاش شر  کی به اندازه  یحت یکس  ستمیابد حاضر ن
 !یکه درکم کن خوامی... میکنم... ول یافکار خودم زندان ی تو

به کامم   شی حرف ها  شهینگاه کنم. هم شیبلند کرده بودم تا بتوانم به چشم ها  یرا کم سرم
 آوردند.  یم جانیرا به ه م یها  اختهی آمدند و تک تک   یم نی ریش



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 شدم ها!  یزندان گهی د  ی جا هیفعال که -

 را برداشت و گفت: شیها  دست

 . میبر -

 پاک نکنم؟!  یعنی-

 . یباهاش برخورد کن ی خوا یهرجور که م یتونیخواستم رو گفتم. م یکه ازت م یزی من چ-

. دنبالش رفتم و در خانه را بستم. هنوز وارد آسانسور  ستادی آسانسور ا ی را گفت و جلو نیا
گفت. آسانسور در   ی م ییزهایچ  ی سیاش زنگ خورد. تند تند به انگل یکه گوش  می نشده بود

 ی فضا برا  گری شانزدهم متوقف شد و چهارتا پسر وارد آسانسور شدند. در آسانسور د ی طبقه
کرد من را به کنار خودش  یکه داشت با تلفن صحبت م ی. باربد درحالبودهم ن دنینفس کش

کرد. خدا را شکر کردم که باربد اصال  یاز پسرها داشت با تعجب نگاهم م یکی کرد.  تی هدا
اش را از  یافتاده باشد. گوش  ادشی  یزیبودم پسر که انگار چحواسش نبود. معذب شده 

ام   رهیکرده باشند خ یدر آورد و به دوستانش نشان داد. آن ها هم که انگار کشف بزرگ  بشیج
 شدند. 

 یانصاف نباش خودم م یخوب ب ایکردم باربد متوجه نگاهشان نشود. خدا یخدا م خدا
 شود. یحاال باربد عصبان ستیم نرا کم کنم. الز شمیآرا ن یماش ی خواستم تو

 را قطع کرد و متعجب نگاهم کرد، سرش را خم کرد و گفت:   تلفنش

   ؟ی خوب-

باربد هم زل    زیمثبت تکان دادم. سرش را بلند کرد. بدون حضور نگاه ت ی سرم را به نشانه تند
کردم   یکه فکر م ی زیباربد زودتر از آن چ ی زدن آن ها و پچ پچ کردنشان مشخص بود. اخم ها

شدن دندان    دهیی سا  ی نگفت. صدا یزیدر کمال تعجب دعوا راه ننداخت و چ یدرهم شد ول
. در دیدستم را گرفت و دنبال خودش کش می د یرس نگیبه پارک   ی. وقتدمیشن  ابه هم ر شیها

 را باز کرد و گفت:   نیماش



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 ! نیبش-

گذشت که  قه یوجودم احساس کردم. چند دق ی آرامش قبل از طوفان را با همه  یواقع یمعن
شدند   یم کی باران زا داشتند نزد ی . ابر هادی عقب گذاشت و در را به هم کوب یسبد را در صندل

شد.   یم یوح عصبانداشت به وض   ی بار بود در دوره نامزد  نی. اولدی شد ی البته به همراه بادها 
  تی با نها شی کند بماند که شش سال پ یچگونه رفتار م  نمیخواست بب یدلم م  مخاک بر سر

 کرد. یم کسانی  ابانیاحترام آدم را با آسفالت ته خ

به   شی را به حرکت در آورد. منتظر بودم هر لحظه منفجر شود و خمپاره ها ن یشد و ماش سوار
  یطرف نم یکه مطمئن باش نیدفاع حمله بود البته پس از ا نی سر و صورتم برخورد کنند. بهتر

 گشتم که من سکوت را بشکنم نه او!  یم ی ات عبور کند. به دنبال بهانه ا یتواند از سد دفاع

رابطه مان    دمی ترس ی شرمنده بودم و هم م  شیکرده بودم هم از رو خیگرفته بود و   استرسم
اش را باز کردم.  ی آوردم و بسته بند رونیب فمیاز ک  یپاک کن شی شکرآب شود. دستمال آرا

شخص دو پا که از  کی به جاده زل زده بود که انگار نه انگار  یکرد و جور یباربد نگاهم نم
 کنارش نشسته.  ت قضا نامزدش هس

. دمی کش میگونه ها   ی پولم نگاه کردم و رژم را مات و کمرنگ کردم. دستمال را رو فیک  نهیآ به
اش گذاشتم و   ی بسته بند ی کنم. دستمال را تو رییتغ  ینکرده بودم که نجوم شیآن قدر آرا 

گذاشتند. مهره مار   یم ری تاث  میباربد از ژلوفن هم زودتر رو ی انداختمش. حرف ها فمیکف ک 
 . بشر نی داشت ا

 زدم.  شیو صدا  دمیکش یقیعم نفس

 گفت:  یقطب

 بله؟! -

 !« گهیهمون سرده د »منظورت

 من که به حرفت گوش ندادم! ؟یزن یچرا سرم داد نم-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 از خودم بود اصال. در پاسخم قاطع گفت:  کرم

 بدم و سرت داد بزنم.  رتییتغ  ینباش لمی هروقت باب م  ستی قرار ن-

زر   یکردند. از طرف یها الکپشت وار حرکت م نیو ماش  میکرده بود  ری گ کی در تراف یبحص سر
  یزد که اشهدم را م یگره خورده بودند و با اخم و تخم حرف م نیهمچ شی زد، ابروها یم

 ! یتر از هر منطق یو منطق  ینیب شی پ رقابلیاول و آخرش او باربد بود... غ یخواندم ول

 مقدمه گفتم: یب

 خوب من که دوِست دارم... -

 و ادامه دادم:  دمی کردم، به سمتش چرخ مکث

 نشه.  رمونی پاک کنم که د نیخواستم تو ماش یم-

 اخمش را نگه داشته است. یکه نرم شده است و الک دم ی چهره اش فهم از

 ! ؟ی هنوز ناراحت-

 نه!-

 ها!  یهست یول-

 .ستمینه ن-

 خم کردم و گفتم: شی و سرم را رو به رو  دم یرا جلو کش خودم

 ! یگیدروغ م-

 ضربه زدم.  شی ابروها انیانگشت اشاره ام به م با

 باشند.  ینجور یا  دی که نبا نایا-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 زل زد و گفت:  م یکرد و به چشم ها  ریاس شیرا با انگشت ها انگشتم

... یابیالماس نا هیمحافظت ازش سخت تره. تو مثل   یداشته باش یبا ارزش تر زیچ  یهرچ-
ازت محافظت   دی با  یدونم چه جور ی!... نمیباارزش و دوست داشتن ،یتکه بلور شکستن  هی

 کنم.

زد و  ی کرد. به سر انگشتم بوسه ا یم شه یکرده بود، هم رمیدهانم را قورت دادم. غافلگ آب
 گفت: 

برسونم... اولش که باهات   یبیوقت بهت آس چیخوام ه یام ازم دور شو! نم یکه عصب یوقت-
کنه که براش   یم ییکارها هیعصب  یاز خودم دورت کنم... انسان وقت خواستمیتند رفتار کردم م

 .ریباشم... پس... لطفا ازم فاصله بگ   مونیپش یزی... عادت ندارم از چارهیم یمونیپش

بلند مدتم   ی حافظه ی سلول ها یحت  یو در قلب و ذهنم حفظشان کردم ول دمی را شن کلماتش
. گونه  دمیخودم را عقب کش عیشده بودند. سر  دهیکوتاهش به آتش کش ی و قلبم هم از بوسه 

 لب گفت:  ری مثل دو تا مشعل روشن شده بودند. استارت زد و ز  میها

 من!  یخانم خجالت-

  ی ها ابانیفقط به خ  نیتوقف ماش ی تا لحظه  یت ول خجال ا ی ایدانم از شرم بود، از ح ینم
 کجاست؟  شگاهی شلوغ زل زدم. درخت... درخت... آدم... مغازه... پس آزما 

 شو!   ادهیپ-

 جا کجاست؟  ن یا-

 .یفهمیم-

  یگوش ک ی اشاره کرد.  م یرو به رو ی شدم و منتظر نگاهش کردم. به مغازه ادهیپ نیماش از
 بزرگ بود! یفروش

 بلند شد و گفت:  شیما از جا دنی. فروشنده با د می فروشگاه شد وارد



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 درخشنده. ی آقا دی خوش اومد -

مامانت خوبه بابات خوبه داداشت داماد شد... و...  یِ گرم برخورد کرد و سالم و احوالپرس   باربد
 و...  . 

 زوم کرد و گفت:  م یسبزش را رو   ی باربد بود چشم ها ی هم سن و سال ها ی که مرد فروشنده

 ؟ یکن ینم یمعرف-

 را دور کمرم حلقه کرد و گفت: دستش

 از دوستانم. یکیهمسرم... آوا و... بهرام -

 زدم و گفتم:  ی لبخند

 خوشبختم. -

 کرد رو به باربد ادامه داد:  یهم ابراز خوشبخت بهرام

 ! یهم هست قهیخوش سل-

 نبود. ی ا  قهیانتخابشون سل-

 !ر ی اول اختالل ضم ی باز که رفت به همان خانه  دم،یلحظه فکر کردم اشتباه شن کی

 کنه.  شنهادیداشته باشه به بهرام بگو تا تلفن مناسب رو پ  ییها  یژگ یتلفنت چه و ی خوا یم-

 باور کن...  هیخوب یبشه گوش ریام تعم یخواد باربد... گوش ینم-

 است...  هیفرض کن هد-

 ها!  هیهد نی ! تا باشد از ای ا  هیعجب هد  خوب



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  یخوب یلیخ نیداشته باشه زود پر نشه... هنگ نکنه... کند نشه... دورب ییباال  یحافظه داخل-
... اگه رهیباندها رو بگ  ی همه گه یهم د نترنتشیباشه... ا ی هم قو کراشیداشته باشه... اسپ

 !یعال گهی نوت باشه که د

خوشگل تر بود.   یگریآورد، از د یچند مدل گوش نی تریسرش را تکان داد و از پشت و  بهرام
 خوش دست انتخاب کردم. ی رزگلد یگوش  کی

 خوبه؟!  نیهم-

 مثبت تکان دادم و گفتم:   ی را به نشانه  سرم

 ... هیعال-

 به بهرام ادامه دادم:  رو

 چه قدره؟  متشیق-

 تون.   یعروس ی کادو دی قابل شما رو نداره... فکر کن-

 دست و دلباز!   بابا

 بالفاصله جوابش رو داد:  بدبار

ات بپره   ی که مشتر نیپس قبل از ا م یر یبگ ینه کادوس عروس میکن دی خر  می االن ما اومد-
 بگو... 

 زد و گفت:   ی لبخند گشاد بهرام

 قابلت رو نداره... پونزده و هفتصد...   گمی بازم م-

  یشوخ نیدانست ا یکرد؟ نم یم  یافتاد. داشت شوخ نیتر ی و ی از دستم رها شد و رو یگوش
 بفرستد بهشت زهرا؟!  می مثل من را مستق ی ها ممکن است فرد 
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متوسط تر... مثال   یلینبود؟ خ یمناسب تر و متوسط تر  ی که من گفتم گوش ییزا یبا چ یعنی-
 !ی... معمول رندیگ یکه همه م ییاز اون ها 

 با تعجب گفت:  بهرام

  ونیلیدو سه م یو آوردم ارزون تر هم هست ولها ر نی باربد ا یقبل ی من طبق انتخاب ها-
 کردم مهم باشه.   یاونور فکر نم نوریا

بود خوب   یشوهرم عجب آدم ولخرج ن یو آنور واقعا مهم نبود؟ ا  نوریا  ونی لیسه م دو
 همسرم! ی شو  یورشکست م

 . ادیبهم ب رمیگ یدستم م یوقت اریب یزی چ هی!... ی جا و اشتباه فکر کرد یشما ب-

 و گفت:   دی وسط بحثمان پر باربد

 . ستی اش مهم ن ی... بحث مالنیرو انتخاب کرد  نیشما که هم-

 به بهرام گفت:  رو

 انتخاب کنند.  اریگلس خوب روش بذار..کاور هم ب ک یخوبه!...  نیهم-

که خودم هم به جمع   نی که چند بار تا مرز سکته رفتم باربد از آن سرگردنه دل کند. با ا یوقت
باز هم معتقد بودم که کارم با  یبودم ول  وستهیدادم پ یفحششان م شی دماه پکه چن یکسان

 . گفتم:  میکه شد  نی افتاد. سوار ماش یارزان تر راه م یلیخ یگوش  کی

 ازت دورم؟   نقدریا  ؟یچرا باز شما شما راه انداخت-

 زد و گفت:   استارت

حرف رو نزن و در اون   ن یندارم پس ا یتو قلبم که خودم بهش دسترس یهست  ییجا کی تو  -
  یقرار م  ریهم تحت تاث انمونیکم کم اطراف میمورد اگه ما خودمون به خودمون احترام بذار

 کنند آواخانم!  ینم  یاحترام یو ب  رندیگ
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 ؟یکن یم یسخت زندگ  یلیخ یکن  یاوه... حس نم-

 را چرخاند و گفت: فرمان

 برام آسونه!عادت کردم -

 هم سبک بود!  یلیکرد خ یکه چه قدر باحال بود. اصال هنگ نم ی را روشن کردم وا یگوش

 شدم. یم وونهی... واقعا داشتم دیمرس یلیباربد... خ یمرس-

 ام بود.  فهیکنم وظ یخواهش م-

شد،   ادهیپ نی استرسم گرفته بود. از ماش م،یبود  ده یرا پارک کرد. رس نیماش قهیاز چند دق بعد
 ضربه زد و گفت:  شهیبه ش

 ! ؟ی شینم ادهیپ-

 دل کندم. دستم را گرفت و گفت:  نشینرم ماش یدهانم را قورت دادم و از صندل آب

 ! ی کرد خی باز که -

 کم استرس دارم. هی... ست یدست خودم ن-

 نگران نباش... به خدا توکل کن. -

هم   گریغلغله بود و کامال مشخص بود که تا دو سه ساعت د می شد شگاهیهم وارد آزما  با
 شود.  ینوبت مان نم

  یرشی شود. خانم پذ ینوبتمان م یک  بایکه تقر  دیپرس رشی نوبت گرفت و از مسئول پذ باربد
که آخر وقت   ازدهیو تا ساعت   م ی منتظر باش دی به حرفم زد و گفت حاال حاال ها با دیی مهر تا

هم به من نگاه کرد و   ی رشینه. پذ ای  می ناشتا باش دی که با  دیو البته پرس  ستین یاست خبر 
 صبحانه به خوردم دهد.  وفتم ی که من پس ب ن ی از ا قبلکرد   دیتاک
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 هاست.  یکینزد ن یهم یپاساژ خوب لوازم خونگ هی می صبحانه بخور م یبر -

که   یبزرگ  چی شدم و سبد را باز کردم ساندو  نیشمثبت تکان دادم. سوار ما ی را به نشانه  سرم
درست کرده بودم. خودم  ییایتال ی باربد درست کرده بودم را به دستش دادم. املت ا ی برا

 نه. به او منتظر زل زدم که گفت:  ای  دیآ  یدانستم که خوشش م ینم یعاشقش بودم ول

 شده!  یخانم کدبانو... املتت عال-

 ینبود. »کس  نیبهتر از ا  یحس چی راحت مشغول خوردن شدم. ه الیزدم و با خ ی گشاد لبخند
 قبولت داشته باشد!«   ،یکه دوستش دار

. از قدم زدن در کنار او احساس  می دست در دست هم به پاساژ رفت میمان را که خورد صبحانه
  لی آشپزخانه و وسا لیفروشگاه وسا   نیبا غرور. در اول ختهیآم   ی کردم. آرامش و شاد یغرور م

را  ل یتک تک وسا گری کدیافتد. با  یاتفاق م عیسر  زی. پول که باشد همه چمی د یرا خر  یقبر
  ینوبتمان م گری د قهیکه باربد گفت چند دق میفرش انتخاب کن می برو م ی. خواستمی دانتخاب کر

 که قطب جنوب است.  نی کردم مثل ا یم  خیشدم  یم شگاهی آزما ی شود. وارد محوطه 

شدم تا   یرینوبتم شد و بالفاصله بعد من باربد. وارد اتاق نمونه گ  قهیبعد پنج دق  مید یرس تا
عالوه   دیبا  می داشت ینسبت خانوادگ  گری کدیرا بستم. چون با   می نشستم چشم ها  یصندل ی رو

. کارم که تمام شد تلوتلوخوران خودم را  می داد یهم م گرید شی چند آزما  یمعمول شی بر آزما
 به سمتم گرفت و گفت: ی وانیکنارش نشستم. ل یصندل ی حال رو  یببه باربد رساندم. 

 کنه.  یبخور حالت رو بهتر م-

 را از دستش گرفتم و گفتم:  وانیل

 ؟ ی خودت چ-

 .یدار ازیبهش ن شتریمن خوبم... تو ب-
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  شگاهیاز آزما می . واقعا حالم را جا آورد. داشتدمیگفتم و هات چاکلت را سر کش  ی ”ممنون”
  یداده است و دختر هیتک واریکه به د می شد   یپسر یکه در محوطه متوجه  م یشد  یخارج  م

کند. دست باربد را رها کردم و به سمت دختر رفتم. رو   یم هینشسته و گر  نیزم ی کنارش رو
 نشستم و گفتم:   شیبه رو

   د؟یکن یم هیحالتون خوبه؟! چرا گر -

 گفتم:  نیهم ی اش بدهم برا  یدلدارشد. خواستم   شتری اش ب هیحرفم شدت گر دنی با شن دختر

 نکن.  هیگر  شهی درست م زی همه چ-

 گفت:   شی ها ه یگر نیب ما

 ... شهی... درست... نمیچی... هگهینه... د-

 آرام به پسر گفت:   باربد

 . دهی که به آخر نرس ای... دنمیکمکتون کن می ما بتون دی شده شا  یچ دی بگ-

 گفت:   پسر

  شمونیآزما  جهیامروز نت م،یی هردومون... ما دخترعمو پسرعمو ی ... برادهی به آخر رس ایچرا دن-
 .می باهم ازدواج کن میتون ی!... نمیک یاومد... اختالل ژنت

 .  ختندیسرم ر ی حرفش خشکم زد، هزار فکر بد رو دنیشن با

 برد.  یبهداشت سیبلند کرد و به سمت سرو  شی کرد و نامزدش را از جا  ی عذرخواه پسر

 زانو زد و گفت: کنارم  باربد

 ... زکمیعز  زی افکارت رو دور بر-

 لرزان گفتم:  ییمقدمه و با صدا  یام کرد. سوار که شد ب یهمراه نیرا گرفت و تا ماش می بازو
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 ! ؟یچ م یاگه ما هم مثل اونا باش-

 دستانش گرفت.  انیدستم را م دو

راه   دی که باشه با ی... راه وصال رو کنارش قرار داده، هر مشکلدهی که عشق رو آفر یهر کس-
 داشته باش.  مانیکرد... اول به خدا دوم به عشقمون ا  دای درست رو پ

 ! ش؟ی دست ها  ی در گرما  ایشده بود در کالمش بود   قیتزر م یکه به رگ ها یآرامبخش

نگفت و حرکت   یزی چ گریدادم. د هیتک یهم گذاشتم و سرم را به صندل  ی را رو م یها  چشم
قدر   نی آرام بود مگر من را دوست نداشت پس چرا ا نقدریکرد. مگر او انسان نبود پس چرا ا

آرام بود مگر من را دوست نداشت پس چرا هر جمله اش نام خدا بود نه من؟ به خودم لعنت  
کردم؟ لعنت به من...  یم ی . من داشتم به خدا حسود دمیکش خجالتفرستادم و از خدا 

 خدا!  ببخش

 را باز کردم. باربد گفت:   م یترس چشم ها  با

 آروم باش... منم.-

 نشستم و گفتم:  می جا سر

 کجاست؟  نجایا-

 پتو.  کی انداز بود و  ری ز کی فقط  ی ا لهی وس چیخانه بدون ه  کی . دی چیدر خانه پ می صدا

 و گفت:  ستادیا  باربد

 خونمون! -

سه   ی ها یبودم. گچ بر  دهی ند یمعمار  نیتعجب به اطرافم نگاه کردم. بزرگ بود، تا امروز چن با
  ییکه گو ی کوچک و بزرگ  ی بودند. مربع ها ی و نقره ا ییاز دو رنگ طال  ی بیسقف ترک  ی بعد
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بودند در وسط گج    یمربع شیکه آن ها چراغ ها کی و ش بایلوستر ز  کیافتادند.  یداشتند م
 . دها بودن یبر

  ی پله ها ی ها، نرده ها نتیکاب  ،ی با تم نقره ا یبودند ول  السیگ ی ها شکوفه یوارید کاغذ
 بودند. زبانم بند آمده بود.  یبزرگ وسط خانه همرنگ گچ بر

 بد شده؟! -

 گرد نگاهش کردم و گفتم:   ی چشم ها با

 ؟ ی دیرو کش ییجا  نیهمچ ی نقشه ی چه جور یجا معرکه است!... تو محشر نی بد شده؟! ا-

 نشست و گفت:  میاپن برداشت، رو به رو ی از رو  ی دی سف لونینا

 شود.  یمعجزه با عشق ممکن م هیشب  یزیچ-

 آورد. رونیب لونی ظرف غذا از نا کی و   ییتزایپ ی جعبه

 رو بده به من!  تزایپ یشاعر اون جعبه  ی آقا  یمردم از گرسنگ-

 مصرف را به دستم داد و گفت:  کباری  ظرف

 .ی ضعف کرد یلی! خیخور یپلو م  چهیشما ماه-

 گفتم:  یشاک

 .ادیبدم م  چهیخوام از گوشت ماه یپلو نم چهیباربد!... من ماه-

قاشق را   لی م یمصرف را باز کرد و قاشق را به سمتم گرفت. ب کباری توجه به من ظرف  بدون 
 گرفتم و گفتم: 

 ... تزای!... پنیرحسیام-

 را باز کرد و گفت:  تزایپ ی جعبه
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 . ستی... برات خوب ننیرحسی ام یب نیرحسیام-

 ! ؟ی خودت گرفت ی پس چرا برا-

 نگاهم کرد و گفت:  یرچشمیز

 من متفاوتم. -

 باربد! -

 ه؟ ینظرت چ  دمی م تزایتکه پ کی بهت   یکه بخور ی هر ده لقمه ا-

 لقمه در دهانم گذاشتم و با دهان پر گفتم:  کی حرص  با

 ! هیانصاف یب-

 و مشغول خوردن شد. بعد از ناهار گفت:   دیخند

 . میخونه بکش ی به سر و رو  یدست هی   یستی اگه خسته ن-

 و گفتم:  دمینوشابه ام را سر کش وانیل

 باشه. -

 به پا!  دیسف ی و چکمه  م یبه دست کرد  دستکش

  دهیپوش ییبای ز  دی سف ی خانه کم تر از داخلش نداشت و با سنگ ها ی . نمارونیسالن رفتم ب از
تا دم در رفته بودند و پر از   دهیبزرگ و کش ی و مرتب بود. دو باغچه  زیهم تم اط یود. حشده ب
منطقه   کی در تا چند متر   ی از رو به رو  ییبایز ی ها چکیبودند. پ دیو سف یصورت ی گل ها

  نی سه ماه ا نی کرده بودند. باغچه ها سبز سبز بودند سرحال و شاداب. در ا  جادی را ا دهیسرپوش
 رشد کردند؟   یها ک 
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”او”! ذهنم   ی ”من” و اول کلمه ی ”من” و ”او”. اول کلمه یعنیکه  یی”ما” بود. ”ما”  ی خانه نجایا
.داستان خودش و باربد را  یمثل من، روز گر،ینفر د ک ی شد. اگر    دهیکش ش ی به چند ساعت پ

 ! ستمین نتفاوت که ”من”، م کی شود فقط با   یکند. آن موقع هم ”من” و ”او”، ”ما” م تیروا

 . دیخند  ی. باربد با شلنگ آب در دست مدمیبرخورد آب سرد و پر فشار از جا پر  با

 . می که شمال بود یوقت یتالف-

 را برداشتم و گفتم:  یت

 ام باربد خان!  یفراموش نکن من ک -

 را باال برد و گفت: شیدست ها می به سمتش رفتم که تسل یت با

 فعال آتش بس. م یکار دار یلیخ-

به سمتش هل دادم. از  یجمع شده بود را با ت م یکه رو به رو یگاهش کردم و آبچپ ن چپ
گرفت.   یم م یکرد و شلنگ آب را رو  ینم ی دادم او هم نامرد یقصد آب ها را به سمتش هل م

  دیبه خدمتمان رس یبزرگ حساب ی خانه یکودک درونمان فعال شده بود به شدت! نظافت کار
 آب. سیخ بتهو خسته مان کرد و ال

 شد!  یروز که هزار روز نم کی. یشهرباز م یباربد رفت شنهادیو به پ  میرا عوض کرد مانیها  لباس

ذهنم را   کیکردم و اتفاق تار ینگاه م یباز لی با ذوق به وسا یخسته بودم ول یلیکه خ نیا با
 اشاره کرد و گفت: ییفراموش کرده بودم. باربد به جا 

 چطوره؟  اون-

 چرخ فلک رنگارنگ و بزرگ نگاه کردم و گفتم:  به

 !هیعال-
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چهار نفر   تینوبتمان شد. هر قسمت ظرف  قهی. بعد از چند دقمی ستادیگرفت و در صف ا  طیبل
همان   می گرفته بود. سوار شد   طی چهار بل نیهم ی برا   میخواست تنها باش یداشت. باربد م

. باربد  اوردمیخودم ن ی به رو یبود سکته کنم ول کی. نزدمیخورد یتکان تکان م یحساب نییپا
نگاه کنم.  نیی جرعت نداشتم به پا گریباال د می رفت یحساب یشده بود. وقت  رهیخ یبه شهر نوران

  یم فیسر و صدا بودند و گرنه ک   یمن هم ب ی ساکت بود و در خودش غرق شده بود، کرم ها
 دم! اگر واقعا سکته کند چه؟ بکشم و سکته اش دهم... نه غلط کر یغیداد ج

آمد. سفت   غیج ی صدا نییچهارتا شد. از پا   میچشم ها یفرو رفتن شهرباز   یکیدر تار با
 را گرفتم، باربد به اطراف نگاه کرد و گفت: یصندل

 برق رفت!  یچه شانس-

 و گفت:   دی لفز  میرو  نگاهش

 ! ؟ی خوب-

 ام! یعال-

 بلند شود که گفتم: ش یاز جا خواست

 ! نییپا میوفتی م شهیالمصب کنده م نی تکون نخور، ا-

 نشست.  می درست رو به رو ش،ی سرجا

 ! یگی دروغ م یدار یول-

گفتند که عاشق مجنون است. من جز   یزدند. دروغ نم یم یچه برق یکی در تار  شیها  چشم
 بود.  ریذهنم درگ  ی کردم و همه یفکر نم  یگرید  زیبه او به چ

معقول   ریغ ی ها  تی عاشقانه، موقع ی ها لمیکتاب خوندم که فارق از داستان ها و ف ک ی  ی تو-
ها حس االن من رو داشتند   تی ... فکر کنم اون شخصستندیمسائل مهم خوب ن انیب ی برا
  یگفتن حرف  ی برا یخوب ی جا دیمعقول شا  ری مکان غ  ک ینکردند،   یاگه هرگز واقعا زندگ  یحت
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  یکه هستن با هم همخون ییکردند که احساسشون و جا  یگمون م ناباشه... او ی عاد ریغ
 حس رو دارم.  نیداره... منم هم

خواهد   یچه م نمیکردم تا بب یبودم. منتظر نگاهش م  دهی را سفت چسب یکه صندل یدرحال
 . دیبگو 

و   می . عاشق شدمی رو فراموش کرده بود تیواقع کی و   می بود گهی هفت سال منتظر همد-
 ... میو ساخت  می. با مشکالتمون، کنارهم سوختمیپشت گوشش انداخت

 کند. ی صحبت م  یزیراجب چه چ قایبودم که دق کنجکاو

که مطمئنم   ی !... فرزند؟یاحساسمون باشه چ ی ... بخواد نبودن ثمره دمون ی اگه مانع جد-
 پدرامون منتظرشن! 

  ”ی زنیحرف م یاز چ یگفتم ”دار  یوقت یخواستم ول  یشده بود. خودم نم  نیزبانم سنگ انگار
 . دی لرز یم می صدا

 وجود نداشته...   ی... اگه راه حلمی باهاش رو به رو ش یخوام منطق  یآوا... من م  نیبب-

 گذاشتم. بلند گفتم:   میگوش ها  ی بلند شدم و دستم را رو میجا از

 خوام بشنوم! ینم یچیه-

 عادلم را از دست دادم.از ارتفاع سقوط کرد و خودمم ت نگاهم

 قدرتمند دورم حلقه شدند. دوباره نجاتم داده بود؟  یمثل طناب شیها  دست

  ریاز ز  میبود. موها  دهیفا  یتالشم ب ی. تقال کردم تا ولم کند ولنمیکرد کف واگن بنش وادارم
شده بودند. دوباره تقال کردم که زمزمه وار   ختهیصورتم ر  ی آمده بودند و رو رونی ب یروسر
 گفت: 

-just don’t move »فقط حرکت نکن« ! 
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 یکند. به راحت یچه م دمید ی بود و نم ن ییدور گردنم حرکت کردند. سرم پا شیها  دست
صدا مثل نم نم باران   نیکرد. ا  یآرام و شادم م شی صدا دم، یشن یضربان قلبش را م ی صدا

آن   ی ام حس کردم. باربد دستش را رو نهیجناق س ی را رو ی بود! جسم سرد  دبخشیام
 گذاشت و گفت: 

کشم... تو   یکنم... ازت دست نم ینشونه است، ازش مواظبت کن... هرگز رهات نم هی ن یا-
 ؟ ی مونی!... باهام م؟ی تا ابد مادر نش یآوا؟... حاضر یچ

 . لب زدم:نمیرا بلند کردم تا بتوانم او را بب سرم

که بخواد تو   یز یخوامش!... هرچ یباشه... نم یکه تو نباش نیا  متی در شدنم به قاگه قراره ما-
 خوام.  یرو ازم جدا کنه نم

را کنار زد. سرش جلو آمد، سرم را به   می موها گرش یگونه ام نشست و با دست د  ی رو دستش
... زرت... واگن به حرکت در وفتندی هم ب ی رو میکه پلک ها  نیاز ا شیتر کرد... پ ک یسرش نزد 

 غرق نور شد.  یآمد و شهر باز

  شیبه موها  یاش را مرتب کرد و دست قهینشست.  شی و سرجا دیخودش را عقب کش باربد
 گفت:   دیام را که د رهی نشسته بود. نگاه خ م یلب ها  ی رو ثیخب ی . لبخنددیکش

 ؟ ی! االن خوشحال ه؟یچ-

 ه داد:را به نشانه مثبت تکان دادم که ادام سرم

 ! نییپا  میر یآخرش که م-

 ام اشاره کرد. یام نشستم، به روسر یصندل ی گرفت. رو یحرص خوردنش خنده ام م از

 را فرستادم داخل و گفتم:  می موها

 ! سیخس ی خوب آقا یلیخ-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

. بعد  میبود شام خورد یکه در همان حوال ینگفت. در رستوران یزیباال انداخت و چ ی ا شانه
. تلفنم  می شد  نیسوار ماش  یو با هزار خستگ می د یخانه را خر لی از وسا گری شام هم چند تکه د

 زنگ خورد. 

خورد   یها نم  یرانیاش هم به ا  افهیناشناس بود. ق ی ام نگاه کردم، شماره  یگوش ی صفحه به
 نوشته شده بود انگلستان.  گفتم:  نشییچون پا 

 . سرعتش را کم کرد و گفت: سهیشماره ناشناسه مال انگل-

 .یمترجم الزم داشته باش د یبذار رو بلندگو شا -

 جواب دادم:  یبلندگو گذاشتم و به همان فارس ی را رو یآمدم، گوش ش ی برا ی غره ا چشم

 بله؟ -

 جواب داد: یکس  هیاز چند ثان بعد

 وفا!   یسالم آوا خانم ب-

 تعجب گفتم: با

 شما؟ -

 ؟ی خاله ات رو فراموش کرد ی صدا یعنیدستت درد نکنه آواجان -

 هم داشتم.  حهی خاله مل ک یآمد. انگار من    یم ادمی حاال

  نی ستیجکسون و کر  ی ... آقاد؟ی خاله جون... صداتون رو نشناختم... خوب هست دی ببخش-
 چطوره؟  نی خوبن؟ کو

 ام شد. ره یترمز متعجب خ ی زد رو باربد
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شوکه شدم   یل یخ ی ... زنگ زدم به مامانت سراغت رو گرفتم گفت ازدواج کردزمیعز  می خوب-
 !یبش ن یکردم قراره عروس کو  یراستش فکر م

 موفق نبود. یتفاوت باشد ول یکرد ب یم یباربد نگاه کردم سع به

 را عوض کردم و گفتم:  بحث

 کرده؟ کنه؟ ازدواج ن یم   کاریچ نی ستی کر-

 . رمیگ یبگم وقتت رو نم کی شرکتشه!... فقط زنگ زدم بهت تبر رینه درگ -

 خاله جون.   دی دار ازیاخت-

 . زمیعز  یخوش باش-

 خداحافظ. -

 را خاموش نکرده بودم که باربد گفت:  یگوش  ی صفحه  هنوز

 دته؟ ی جد ی خاله-

اونم   میزن یحرف م  یری تصو ی. فقط گاه دمشی ساله ند  ستیده ب دهی خودمم جد ی آره برا-
 . ریبه دل نگ  نیسال به سال. حرفش رو راجب کو

 جکسون؟  نیستیو کر -

 شرکت...  هینچسبه فکر کنم  یلیخ دمش،یبار فقط د  کی دخترخاله که  هی-

 داره.  یمعمار-

 ! ؟ی دون یتو از کجا م-

 زد و گفت:  ی پوزخند
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 بشناسم. شتریشد! فکر کنم دختر خاله ات رو از خودت ب یعال-

 جدا؟! -

 فرمان گذشت و گفت:   ی را رو سرش

 ! یلیبد شد خ ی لیاوضاع خ-

بزند تا خانه   یخواهد فعال حرف  یکه نم دمیفهم یاز چهره اش م  دمیاز او نپرس یزی چ گرید
 .  مینگفت یزی چ گرید

 خواستم وارد خانه ام شوم گفت:  یکه م یوقت

اگه گفتم    هیاوک  زیهمه چ یعنی . اگه نوشتم دوست ندارم شیدنبال جواب آزما  رمیفردا م-
 . ستی ن می خوایکه م یاون شی خوب جواب آزما یعنیدوست دارم 

توانستم راه    یکرد و نم یدرد م م ی کف پاها یزدم و وارد خانه ام شدم. از خستگ یزورک  لبخند
تختم   ی را عوض کنم رو میکه لباس ها  نی خودم را به اتاقم رساندم و بدون ا یبروم. به سخت

 باطل!  الیخ یزه یخوابم ببرد ول دی را بستم تا شا  می. چشم هادمیدراز کش

 ی رساندند. رو یآوردند و مغزم را به مرز انفجار م  یفکر خوب و بد به ذهنم هجوم م هزار
  یلیم یام آمد. با ب یگوش ی برا  یامکیهم فشردم. پ  ی را رو م یو چشم ها  زدم یتختم غلط

را باز   امکشیزدم و پ  ی اسمش لبخند دنیام رابرداشتم و به صفحه اش نگاه کردم.  با د یگوش
 کردم.

 ؟ ی داریب-

 نوشتم:  شیبرا  تند

 آره. -

 بهش فکر نکن. -
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 ترسم باربد. یتونم. م ینم-

 زکم؟ یاخه عز یترسی م یاز چ-

 کردم! یم ف یک  شیگفتن ها  زکمیعز  نیدر از ا ق چه

 .دی مانع جد هیاز -

 خودش بود جواب دادم:   د یدر دستم لرز  تلفن

 بله. -

 و بخواب. ری امتحان باشه پس با مانع اشتباهش نگ هی  دیشا -

 گفتم:  یمسخرگ  با

 خوابم... اعههه خوابم برد. یچشم االن م-

 دارم و نه آهنگ بلدم برات بخونم که خوابت ببره!   یخوب  ی من نه صدا-

 . گهیخوابم د   یم یجور هیآخرش  ی خسته ا یلیتو برو استراحت کن خ-

 .میباش  داری ب دی دوتامون تا صبح با یاونجا؟!... فقط اونجور امیپاشم ب ی خوایاصال م-

 گفتم:   بلند

 !ییا یح یب یلیخ-

 را قطع کردم و گفتم: ی که گوش دیخند

 . هیزیخجالت هم خوب چ-

عکس ها بدون استثنا باربد مسخره   ی را باز کردم. در همه می که امروز گرفته بود ییها  عکس
 !یباز  وانهیدر د یدر آورده بود. ماشاهلل با استعداد بود حت یباز
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  ی گرفته بودم. به ستون بلند رو به رو انهیعکس واقعا خودش بود آن را هم مخف ک ی  فقط
 داده بود و در فکر فرو رفته بود. آن قدر به عکسش نگاه کردم که خوابم برد. هیساختمان تک

بود و    نی کرد. سرم سنگ یرا باز کردم. بند بند وجودم درد م  می زور و زحمت چشم ها به
 کامل بدبخت شده ام! دمی کردم و فهم یخفن  ی سهکردم. عط  یم یاحساس خفگ

  ازهیآمده بود. خم می برا  یامکیظهر بود! پ  ازدهیام را برداشتم ساعت   ینشستم و گوش می سرجا
  یچه؟! عصب ی عنیگرد شد!   م یچشم ها امشی پ دنیباربد را باز کردم. با د امک یو پ دمیکش ی ا

کرده بودم؟! عرق کرده بودم و   یمگر من چه کار اشتباه ایزدم. خدا  میبه متکا  ی شدم و ضربه ا
دادم. تلو تلوخوران از اتاقم خارج شدم. با   یقورت م یسوخت. آب دهانم را به سخت  یم م یگلو 

 جنون گرفتم. زمزمه کردم: هیشب  یزی چ ونی زی تلو ی باربد رو به رو  دنید

 ؟ ی چ یعنی ن یا-

 گرفته بود. یحساب می صدا

 و گفت:  دی پر شیجا از

 ! ؟ی خوب-

 اش کوباندم و گفتم:  نهیرا به س یرا به او رساندم و گوش خودم

 وفا؟!  ی ب یچ یعنی ن یا-

 را گرفت و گفت:  می را نثارش کردم. دست ها م ی را مشت کردم و مشت ها میها  دست

 گفتم؟  یچ شبیرفته د ادتی!... مگه یگی م ونی هذ ،یآروم باش... تب دار-

را دور   می لبم نشست. دست ها ی گشاد رو  ی فکر کردم. کم کم لبخند یو کم ستادمیحرکت ا  از
 ام گفتم:  یته چاه ی گردنش حلقه کردم و با همان صدا

 عاشقتم! -
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 و گفت:   دیخند

 من که گفتم دوست ندارم. یول-

 نگاه کردم و با شعف گفتم:  ش یچشم ها  به

 دوست ندارم هات رو هم دوست دارم! -

 ام گذاشت.  یشانیپ ی را رو دستش

 .مارستانیب می !... آماده شو بریتب دار-

 از او فاصله گرفتم و گفتم: عیسر

 .شمیخورم خوب م یم  ی! چند قرص سرماخوردگ ستی ن یزیچ-

 حالت بد شد. زود آماده شو!  یلیخ ادمهیو من   ی که سرماخورد یبار  نیآخر -

 و صورتم را شستم و گفتم: دست

 خواد بابا. یخوبم نم-

 بلند گفت:   بایتقر

 نکن!  یلجباز-

 سرم گذاشتم و گفتم:   ی را رو دستم

 سرم داد نزن. -

کرد. تلفن    یم تمیاذ  می بود. گلو دهیشور و شعفم ته کش ی کردم و همه   یضعف م  احساس
  یخودم آماده کردم و صبحانه سرسر ی برا  یباربد زنگ خورد و از آشپزخانه خارج شد. نان تست

 ! بساط صبحانه را جمع کردم که باربد به آشپزخانه آمد و گفت: یخوردم البته به سخت 
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 برو خودت رو آماده کن.-

  کی  ی شده بود افتاده بودم تو نیسنگ  یلیاصال پا نداشت! خودم را آماده کردم. سرم خ مرغش
بود. با   ستادهی ارفتم. باربد منتظر  رونیکنم از اتاق ب شیآرا ی که ذره ا ن یکوره انگار! بدون ا

 با اخم و تخم گفت:  یلی خ دنمید

 . میبر -

 اش را!  ی سرد  نی ا رمیقدر خوب نبودم که به دل بگ آن

 عقب را باز کرد و گفت:  در

 دراز بکش. نجایکشه ا  یطول م می تا برس-

  یدادم. حرف هیتک شهینگفتم و سوار شدم. به حرفش گوش ندادم و سرم را به ش یزیچ
کرده بود   ری گ می گرد در گلو  یکرد. سنگ ی ام م یداشت عاص می شد. گلو  یرد و بدل نم انمانیم

 کار دستم داده بود.  روز ی د یآورد. آب باز  یرا به درد م می شد گلو  یم کی و تا تحر 

را بستم   میبودند. چشم ها نیسنگ می . پلک هامیبود دهینرس تانمارسیزد کنار هنوز به ب باربد
 !ی جنبه ا یکردند. چه بدن ب یهم درد م م ی. گوش هادمیو دراز کش

 در دست داشت. ی وانیرا باز کرد و ل در

نشستم و نگاهش   می کنه. سرجا ی کم آب گرمه درد گلوت رو کم م هی ؟ یبلند ش یتون یم-
 را به دستم داد یک ی پالست وانیکردم. ل

 نداره... تو ببخش. یفیدونم اخالقم تعر یم-

کند؟   یدرد م می بود گلو دهیرا گفت و در را بست. من مانده بودم جناب باربد از کجا فهم نیا
 شدم.   یاز دست او ناراحت هم نم یکرد؟ من حت یم یعذرخواه
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شد. از   مارستان یب ی وارد محوطه  یرا بهتر کرد. بعد از مدت میگلو  قهیچند دق  ی گرم برا  آب
.  دیرس یدور و سخت به نظر م  یلیخ می برا ی کوتاه تا در ورود ی شدم. فاصله  ادهیپ نیماش
ام   یرا گرفت و همراه می داشتم. بازو یکردند و احساس کوفتگ یبند بند وجودم درد م ی همه

تا   رش یمن را نشاند و خودش رفت پذ یصندل ی رو  م یکه شد  مارستانیب   اختمانکرد. وارد س
 . ردینوبت بگ

بود. ده سال   ییبا ی. دکتر، خانم جوان و زمینوبتم شد. وارد مطب دکتر شد  قهیاز چند دق بعد
  ماری که مخصوص ب یصندل ی بشوم. رو  یکس نیپدر و مادرم اصرار داشتند که من همچ شیپ

 بود نشستم. 

 ه؟ یمشکلت چ زم؟ی شده عز یچ-

 گفتم: تیپر از پاراز ی صدا کی  با

 کنه.  یکنم سرم درد م ی م یکنه، گوشام، بدنم، احساس کوفتگ ی درد م یلیگلوم خ-

 ام کرد و گفت:  نهیمعا

  یکنم تا وقت یم زیسرم تجو  هیبراتون   د یهم دار ی د یگلو و گوشاتون عفونت کرده. تب شد -
 ... دیباش رنظری ز نیی پا ادیتبتون ب

 به باربد ادامه داد: رو

 ! د؟یبرادرشون-

 همسرشم. -

 و گفت:  دندیخانم دکتر باال پر  میابروها 

 . دیا  هیبه هم شب یلیخ-

 . مییپسرعمو دخترعمو -
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 نسخه زد و گفت:  ی دکتر مهرش را پا خانم

  د یگرم با  عات یو ما   یآبک ی ها  ی شوهر، مواظب خانمت باش، غذا ی خوب جناب پسرعمو-
تا تشنج نکنن... به  دی مصرف کنه، داروهاشم سر وقت بخوره. تبش رو تحت کنترل داشته باش

 سالمت. 

سرم و داروها را    مارستانیکوچک ب ی. از داروخانه می تشکر کرد و با هم از مطب خارج شد باربد
ا  و سرم ر دی ایتا پرستار ب دمیتخت دراز کش ی رو یک  دمیگرفت. آن قدر حالم بد بود که نفهم

 کنار تخت نشست و گفت:  یصندل ی بزند. باربد رو

 هنوز خانم خانما ناراحتن؟ -

 را بستم و گفتم:  م یها  چشم

 نه...  -

 رن؟ یکنم از دستم دلگ  یپس چرا احساس م-

اش را دوست   ی که جوابش را بدهم پرستار وارد اتاق شد. الکل به دستم زد. سرد نی از ا شیپ
احساس کردم. چند بار سوزن را در مچم فرو کرد   یداشتم. سوزن را که در دستم فرو کرد سوزش

  یشگاهیدستم را امتحان کند. رسما موش آزما ی نکرد. دستم را چرخاند تا رو دا یرگ را پ یول
ام  ه ینداشت کم کم داشت گر ی ا  جهیدستم فرو کرد که باز هم نت ی هم روشده بودم. چند بار  

کردم که باربد   ی در آرنجم ناله ا دی شد یکردند با سوزش یم تمیگرفت. رد سوزن ها اذ  یم
 گفت: 

 . دیرو خبر کن گهیپرستار د  هی  دیتون ی اگه نم د؟یکن یم کاری معلوم هست چ-

 یپر از ناز و عشوه اش را م  ی صدا  یول دمید یبسته بود. پرستار را نم  می چشم ها  چون
 .دمیشن

 . دی ری شما بهم خرده بگ ست یمن کارم رو بلدم... الزم ن-
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  یرا م رشی ام اول او را بعد مسئول پذ  یجناب هم فکر کرده بود خواهر و برادر نی اگر ا یعنی
 زمزمه کردم:  دیایکه حساب کار دستش ب  نیا  ی کشتم. برا

 ... نیرحسیام-

 . دمیرا شن ش یبه صورتم برخورد کردند. صدا ش یها نفس

 ؟ ی شد  تیاذ  زکمی شده عز ی!... چن؟یرحسی جان ام-

 آب...  وانی ل هی-

 چشم.-

 که از اتاق خارج شد. پرستار بعد از چند بار فرو کردن سوزن گفت:  دمیرا شن شیقدم ها  ی صدا

 تبتون رو چک کنم.  دی... خبرم کنشهیسرمتون تموم م گهی ساعت د کی -

  میباربد نبود. از قضاوت نا به جا ی زد فقط برا یبود و حرف م  ینجوریبابا کال مدلش ا  نه
 شرمنده شدم. 

شد   یم نیداخل سرم خواب آور بودند. سرم داشت سنگ ی برد. حتما داروها  یخوابم م داشت
 .دمیباربد را شن  ی که صدا

 ؟ ینیبش یتون یم-

 .می زدم و برگشتم سر جا  یکم جانآب را از او گرفتم. لبخند  وانینشستم و ل  می سرجا

 دستم بودند را لمس کرد و گفت:  ی که رو ییسوزن ها رد

 من آورده!   یخیسر بلور  ییچه بال  گاین-

 داغه.  یاالن که حساب-

 را گفتم و خوابم برد. نیا
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بهتر شده بودند و آن   یلیخواب آسوده باز کردم. سردرد و تبم خ کیرا بعد از  م یها  چشم
دستم گذاشته بود   ی را نداشتم. دستم راستم در دست باربد بود و سرش را رو یاحساس کرخت

صجنه را قبال   نیشدم. ا رهیو خواب بود. سرمم تمام شده بود. سرم را کج کردم و به باربد خ
 تر بود. نیبار دلنش نیا  یبودم ول ده ید

و با تک دستم   دمیخودم کش ی وارد اتاق شد. مالفه را رو ییبه در خورد و پرستار آقا ی ا تقه
قرار دادم. پرستار  م یلب ها ی سکوت رو ی ام را مرتب کردم. انگشتم را به نشانه یروسر

  رونیبه باربد نگاه کرد و سرش را تکان داد. بعد از چک کردن تبم سرم را از دستم ب انسالیم
 : فتآورد و گ

 . دیمرخص ش دیتون  یم دی ندار یشکلم-

  شیفرو کردم و صدا   شیموها  ان یاو لغزاندم. دستم که تازه آزاد شده بود را م ی را رو نگاهم
 زدم: 

 . زمی ... مهندس... عزنی رحسی باربد... باربد جان... آقا ام-

 را باز کرد. سرش را بلند کزد و گفت:   شیو چشم ها  دی لرز ش یها پلک

 ! ؟ی خوب-

 . آره بهترم-

 رو انجام بدم. صیترخ ی کارها رمیخدا رو شکر... پس من م-

 بلند شد که برود گفتم:   شیازجا

 ! ستا ی وا-

تشکر کرد   ی اش که خراب شده بود را درست کردم و کراواتش را بستم. با لبخند قهیو   نشستم
 یلیخ یکرد ول یهنوز درد م می ام را مرتب کردم. گلو ی و روسر دمی را پوش  می و رفت. کفش ها
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دارو  ی سهی ک  کی منتظرش ماندم که با  قهیبهتر بودم. از اتاق خارج شدم باربد نبود چند دق
 گفتم:  می که شد  نی.  سوار ماشرونی ب میرفت مارستانی آمد. از ب

 م؟ ی ر یکجا م-

 خونه.-

 .مینیتاالر بب  میکارت انتخاب کن میخونه؟!... بر -

 تا حالت کامال خوب بشه.  یخور  یاز خونه تکون نم ی شما تا اطالع ثانو-

 اعهه باربد! -

 . ینکن نظرم رو عوض کن یکه سر حرفم هستم پس سع  یدون یم-

شد و کل انداختن با او آن هم اکنون   یم ی جد یلیاوقات خ یآمدم گاه ش ی برا ی غره ا چشم
 بود. سکی واقعا ر

  یزگ یپاستور  نقدریخواست ممنوع الخروجم کند. مانده بودم باربد با ا یم  ینبود تا ک  معلوم
.  دی خر وهیم  ینگه داشت و کم یفروش وهیم  کی ی سال عمر کرده بود. رو به رو  یچگونه س

بخت برگشته ام   ی هفته مقصدش معده  ک یگفت تا   یزد و م یپرتقال چشمک م ی مشمبا
ها باربد در   شی بار خرده فرما ریخودم و از ز ی خواستم بروم خانه می دیبه خانه رس یاست. وقت

 بروم که گفت:  

 . ستمینگرانت ن گهی راحت تره. مدام د  الم یخ یچشمم باش ی طرف جلو نیا  ایب-

من همان   یو فکر کن ی من شو الیخیبار ب  کی  نیشود هم  ینم میخواست بگو  یم دلم
 درس نخوان و خوشگت هستم؟!  ی دخترعمو

 . ی شیم ر یوگرنه تو هم اس یری خواد، بهتره ازم فاصله بگ ینم-

 بهتر از نگران بودنه. یلیشدن خ ر یاس-
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 ! یواقع یکرد به معن یم یضربه آدم را ضربه منف کی  با

 انداختم و در خانه ام را باز کردم و گفتم:  دیکل

 ...  ایپس تو ب-

 را تکان داد و گفت:  سرش

حتما زنگ بزن... زود   یداشت یکار دارم... مواظب خودت باش... اگه مشکل رونیکم ب هی-
 .گردمیبرم

 ساده است.  یسرماخوردگ  هیباشه بابا... سرطان که نگرفتم  -

 رسه... خداحافظ. یتو ساده به نظر م ی برا-

  ی گرفته بودم و دست چپم بو مارستان یب ی آمد. بو  ی بدم م  میواحدم شدم، از لباس ها  وارد
و   دی ایکرد. رفتم حمام، آب گرم را باز کردم تا حالم جا ب یداد و داشت خفه ام م یالکل م

را نشسته بودم که آب ذره ذره سرد شد.   می دستم هم بهتر شوند. هنوز موها ی ها ی کبود
 یام راه یآب سرد و سرماخوردگ   نیگونه شود. از شانس قشنگم بود ا نی سابقه نداشت که ا

نشد. انگار   یمنتظر ماندم تا آب گرم شود ول هیکردم و چند ثان ی کردند. عطسه ا یقبرستانم م
 شتافتم.    یم یباق اریبه د یسرماخوردگ   کیداشتم با  ی جد ی جد

 ی ا قهیزدم و با همان آب سرد دوش دو دق ایبستم که دل را به در یم  لیداشتم قند  گرید
شامپو گرفته بودند، حتما شامپو از   ی بو می احت شوم. موهاسرم ر ی گرفتم تا از شر کف رو

را   می و از حمام خارج شدم. داشتم.موها دمی را پوش م ی بود. لباس ها دهیسرم ماس  ی انتظار رو
 .دمی باربد را شن ی که صدا دمی کش یسشوار م

 ! ماری سالم خانم ب-

 کرد. ینگاهم م نهیداده بود و دست به س هیبه در تک دمیرا د  رشی تصو نهیآ از

 نگران.   ی سالم آقا-
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 به سمتم برداشت و گفت: یقدم

 اجازه هست من انجامش بدم؟ -

 سشوار اشاره کردم و گفتم:  به

 .ایسشوار؟... آره ب-

  میموها  دنیتوالت نشستم. مشغول سشوار کش  زیم ی صندل ی را به دستش دادم و رو سشوار
کرد. او که حواسش به من   ینگاه م میبه موها  دیکش یم ی قشه اکه ن یشد. درست مثل وقت 

 نگاهش کردم.  ریدل س ک ی  نی هم ی نبود برا

 که کارش تمام شد گفت:  یوقت

 که نکردم؟  تتی ! اذ هیچه کار سخت-

 ! ؟ی من دست زد ی چپ نگاهش کردم. تو اصال به موها چپ

 . ستیبابا تار عنکبوت که ن هیمو  -

 .شمهیتار ابر ستیتارعنکبوت ن-

 تختم نشستم و گفتم:  ی بلند شدم و رو میجا از

 .یشیم  مونیلوسم نکن ها... آخرش پش نقدریا-

 نشست و گفت:  کنارم

 . ینیرو بب  یزیچ هی  دی با-

 آورد و گفت:   رونیچند کارت ب یلونینگاهش کردم، از داخل نا منتظر

 رو انتخاب کن، کارت دعوت مراسممون.  یکی  نیرو بب نایا-
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  یکه از همه ساده تر بود ول یکی شان کردم.  یوارس ی کی  یکیوق از دستش گرفتمشان و  ذ  با
 بود را انتخاب کردم و گفتم: بایز یسادگ  نیدر ع

 چطوره؟  ن یا-

 را از دستم گرفت و گفت: آن

 خوبه... -

 ام را به دستم داد و گفت:  یگوش

  ی دیو هرکدوم پسند   نشونیو تاالر رو برات فرستادم بب هیعکس و امکانات و منو چند تا آتل-
 انتخاب کن. 

 ؟ی همه کار رو انجام داد نیا  یرفت یک -

 کنم. یمن سوپرمنم پرواز م-

و    دمشیکش رونی تخت ب ریز ی بسته بند  ی بود. از تو دهیاز کره رس شیچند روز پ  کمونیکم
 گفتم: 

 تا من استراحت کنم.  یسر و صدا داستان بخون یاغتت باوقات فر یتونیم-

 را از دستم گرفت، بازش کرد و گفت:  کتاب

 ه؟ یموضوعش چ-

 ؟یکن ی فکر م  یخودت چ-

 شد و گفت:   رهی صفحاتش خ به

 منم؟!  ن یا-

 را خم کردم و گفتم:  سرم
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 هم منم.  ن یا-

 داستان ماست؟! -

 زدم و گفتم:  ی لبخند

 داستان ماست. -

 شد و گفت: بلند

 کنم. ی م دارتیداروهات ب  ی استراحت کن برا-

که  نی حداقل انتظار ا یبپرد ول  نییبرقصد و باال و پا  یبندر می ذوق! انتظار نداشتم برا یب چه
 را داشتم.  ی چه خانم هنرمند  دیبگو 

 شدم. هوشی ب دمیتخت دراز کش  ی خواب آور بودند تا رو می و من را تنها گذاشت. داروها رفت

  یکه در آتش داشتم م یبودم وقت شی. در هفت سال پدندیکش یآتش زبانه م  ی ها شعله
  یکردم باربد را صدا بزنم ول یم یبا تمام وجودم سع  د ی تاز یآتش به صورتم م ی سوختم. گرما

 ی لحظه همه  کیام گرفته بود. در  هیتوانستم! گر  یکردم نم  یتوانستم. هرچه تالش م ینم
 . فتندآتش کنار ر  ی شعله ها

 ... آوا... زمیآوا... پاشو... عز-

 نشستم. می ترس سرجا با

 منم... باربد!... نترس... آروم باش...  -

ام گذاشت. تب کرده بودم و داشتم   یشانیپ ی سرد رو ی . حوله ادمیآسوده دراز کش الیخ با
 سوختم.  یم

 با اخم گفت:  باربد
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 که با اون همه تب بر باز تبت رفته باال.  ی کرد کاری!... چستیساده ن یسرماخوردگ   هیگفتم که -

 حال جواب دادم:  یب

 رفتم حموم... آبگرمکن خاموش شد. -

 نه، کامال سرم داد زد و گفت:  بایو تقر  دی پر شیجا از

 ؟ ی کرد کاریچ-

 را برگرداندم و گفتم:   می که نگاهش کنم را نداشتم. پتو را فشردم و رو نیا حال

 سرم داد نزن. -

االن از داد زدنش  دینگفت من هم سکوت کردم. با  یز یگرچیبسته ام را فشردم. د ی ها چشم
 شد!   یشدم؟! نم یناراحت م

ام  ی شانیپ ی کرد و آن را دوباره رو سشیحوله را برداشت و خ ی از مدت کوتاه بعد
 نداشتم.  ییاشتها  چی ه یکردم ول یم یگذاشت.ضعف کرده بودم و احساس سست

 آوا جان... -

 گفتم:   ی دورگه ا ی صدا با

 بله. -

  شی! پس باهام مدارا کن... هفت سال پدمی سخته آوا... من مار گز یلیباور کن نگرانتم... خ-
که بابتش   ی اخالق بد ی هام رو بذار به پا یشدم... تلخ تی اذ  دنتی از ند  یبه اندازه کاف
 شرمنده ام. 

آمد فقط   یبه حساب نم یاربد آدم بداخالقهمان حالت ماندم و سکوتم را نشکستم. ب در
 نمک اضافه کرد! یکم  دی ها هم با کیک  نی تر  ن یری ش ریشد. به خم یم یعصب یگاه



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 سرم برد و گفت:   ریرا ز  دستش

 ؟ ینیبش یتون یم-

 ! یتب کنم پرستارم تو باش یبلند شدم و نشستم. اله میاز جا  یسخت به

 خورده!«  ریت »انگار

 کرد.  کی به دهانم نزد یسوپ قاشق

 شده.  فی بخور... بدنت ضع-

 را برگرداندم و گفتم:  م یرو  نیهم ی آمد برا یبدم م شی بو از

 خوام.  ینم-

 !ی! خوددانستهی میقلبم وا   کهوی ینگرانم کن شتریب نی !... از ادهی آوا... به خاطر من... رنگت پر -

نشاند. به چشم   یورتم مص ی رو ی تصورش هم عرق سرد ی نازکم را درهم کردم، حت ی ابروها
گونه نگاه کند. قاشق   نیا یملتمسش نگاه کردم، او باربد بود. اصال دوست نداشتم به کس ی ها

  ی هم مزه اش به معجون ها یل یو خ دادی م یفروش  یسبز ی را دهانم گذاشت. سوپش مزه 
هرگز متولد نشده ام   ی که مزه اش به درد عمه نیبود با ا  هیشب نمخا نی خوب کن نازن عیسر

لقمه بود که   ن یچون از دست او خورده بودم به دلم نشست. فکر کنم اول  یخورد ول یهم نم
 که دوستش داشتم.  ن یگرفتم حداقل پس از ا  یاز دست او م

 درست کرده؟  یرو ک  ن یا-

  ی برا د یکه با ییزها یچ هم از ستیل هی... انیو ازشون خواستم ب ییزنگ زدم به خانم رجا-
 هم ازش گرفتم.  می جهاز بخر

 کردم و گفتم: یخشک سرفه

 . یحالم من رو هم با خودت ببر نی با ا  گهی فکر نکنم د-
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 اخم گفت:  با

 برم. یمعلومه که نم-

 سوپ را از دستش گرفتم و گفتم:  ظرف

 ترکه. یسرم داره م ومدمی هم من نم ی برد ی!..میچه قدر عصب-

 و به سمت در اتاق رفت.  پاشد

 بدترم نکن.  نیام پس از ا یآره عصب-

 یسرماخوردگ  کی در اتاق نبود. محال بود به خاطر  گریگفت که د یجمله اش را وقت انیپا
  یبه سوپ نم می اشتها گری چه؟ د  یهم رخ داده بود ول گرید  یشود. حتما اتفاق یعصب نقدریا

 رفت. باربد راه رفته اش را برگشت و گفت: 

 .یکن یو تاالر هم انتخاب م هیآتل هی یخور  یغذات رو کامل م-

رغبت سوپ را تا   یدرهمش در اتاق را بست و رفت. ب ی که تمام شد با همان ابروها حرفش
ده  فرستا می برا  ییبایز  ی چتش را باز کردم. عکس ها ی ام را برداشتم و صفحه  یته خوردم. گوش

و    باتریز هیاز تاالرها که از بق یکیبود.  یپر اسم و رسم دار ی خودش جا ی بود که هر کدام برا
  ینبودند ول یو دکورش تجمالت  لی عکس ها وسا  هیبود را انتخاب کردم. برعکس بق تر نیدلنش
گفتم   یم  دای به ش  دیهم انتخاب کردم. با هیآتل کی بودند.  یدوست داشتن یسادگ  نیدر ع

 . ردیوقت بگ  شگرشیاز آرا می برا

مراسم شام را داد. باربد   ک ی بی خانم ترت حانهیام بهتر شد و ر یاز چند روز سرماخوردگ  بعد
که مطمئن شد حالم بهتر   نیکرد. بعد از ا یروزها اصال اعصاب نداشت و واقعا نگرانم م نیا

  ی فروخت. چون باربد خانه  چشم به هم زدن کیام رفت و خانه اش را در  یگی شده از همسا
مجنون گذراندم و   ی دهای ب ریرا از ز نیدنبالم. ماش دی ا یاز او نخواستم که ب گریخودشان بود د

اصال خوش   یکردم که قرار است خوش بگذرد ول  یپارک کردم. فکر م  نی شاه نیکنار ماش
گفت که در شرکتش مانده است. نتوانستم   یاز باربد نبود. زن عمو م ی نگذشت چون خبر
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شد و با کوچک   یم یزود عصب یلی هفته مثل برق و باد گذشت. باربد خ  کی بکنم.  یاعتراض
شب   کی در  دی کردم که چرا با یشدند. اصال درکش نم  یدرهم م شی اخم ها  یزیچ ن یتر

و سرحال و  ام کامال خوب شده بود  یتلخ باشد. سرماخوردگ  نقدریمان ا یمانده به عروس
ام را با خاک   یداشتند سرخوش شی خوب بود به جز باربد. رفتارها زیشاداب بودم همه چ 

گفت حالش خوب است   ی م ستی مشکلش چ دمیپرس یکردند. هر چه هم از او م یم کسانی
برد   یاسترس داشتم و خوابم نم یلیگفت. خ یواضحا داشت دروغ م ی ندارد ول ی و مشکل

تا صبح  دمیخواب  یزود م دیبا  تی در نها ینبود ول ریتاث  یبود ب ازدهی که هنوز ساعت نیالبته ا
  میلباس عروس و لباس ها  ی . جعبهشگاهیبروم آرا  میشوم تا پنج و ن داریساعت چهار ب  توانمب

  شیها یباربد بپوشم. هرچند کم توجه ی خواستم برا یها را م نیشد ا  ینگاه کردم باورم نم
 کردند. یم  تمی داشتند اذ 

را باز   امشیپ  ی فرستاده  بود. با لبخند  امکیام از افکارم جدا شدم. باربد پ ی آالرم گوش  ی صدا با
 جنبه ام واقعا!  یکردم. خاک بر سر ب 

 ؟ ی داریب-

 نوشتم:   شی تند برا ادیسوال بدم م نیکه از ا  نیا با

 آره.  -

زند تا به راه   یقل زنگ محدا ای فرستد   یم حتینص می تومار برا کی خودم گفتم حتما االن  با
 نوشت:   قه یبعد از چند دق یکند ول تمی راست هدا

   شت؟ی پ امیتونم ب یم-

  شی بود. برا ینیشبیقابا پ ریجمله. هنگ کرده بودم غ ن یرا داشتم جز ا ی هر جمله ا توقع
 نوشتم:  

   ؟یستیمگه خونه مامانت ن-

 ام؟ یتونم ب یم-
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که انگار   ییها دنینه از آن د  نمشیخواست بب یتنگ شده بود و دلم م شیقدر دلم برا  چه
 نوشتم:  ریاصال وجود ندارم. با تاخ

 آره. -

که به  نی چهار تا شدند.  بدون ا  می ارسال شد زنگ خانه به صدا در آمد. چشم ها  امم یپ تا
زد رنگش  خشکم دنشیباز کردم. با د شی ام نگاه کنم از اتاقم خارج شدم و در را برا افهیق

حالت   شهی که هم ییشده بودند همان موها  ختهی صورتش ر ی رو شی بود و موها  دهی پر
 سست به سمتم آمد.   ی کرد. با قدم ها یم گرگونم شان د  یشانیداشتند و پر 

 زدم:  لب

 باربد... چت شده؟ -

 به دست و صورتش زد. حوله را برداشتم و گفتم:  یکج کرد و آب ییرا به سمت دستشو  راهش

 افتاده؟    یاتفاق ی آشفته ا نقدریشده؟ چرا ا یچ-

زود   نقدریچرا ا دمی فهم یبود. حاال م شیدر چشم ها   یام شد. شب واقع ره ینگفت و خ یزیچ
 کردند.  یرا جذب م یزی بودند و هر چ اهچالهیشدم مثل س یم  شی جذب چشم ها

را   شی و نرم نرمک صورتش را خشک کردم. خواستم موها دمیکش ششیته ر ی را رو حوله
 مرتب کنم که مچ دستم را گرفت و گفت: 

-I want askخوام بپرسم«  ی... »من م 

 بگو.  یباربد جان فارس-

  شیچشم ها  هی خواست به خودش مسلط شود. بعد از چند ثان یرا بست انگار م شیها  چشم
 را باز کرد.
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... هنوز هم  ؟ی کن یباهام زندگ  ی خوام ازت بپرسم... اگه من فقط خودم باشم حاضر یمن م-
 نشده...  رید

 ... مگه باربد...  ی من خودت بود ی برا شهیتو هم-

 و گفت:  دیرا بر  حرفم

 ... یچی رو داشته باشم نه ه ADاگه نه -

 چون من عاش...  مونمیم شهی... باهات همه؟یمنظورت چ-

فکر کردم که اگر   نیزد. آن موقع به ا  میرا کامل کنم و مهر سکوت بر لب ها   نگذاشت حرفم       
 دادم؟ یاز من بپرسد او را چند عدد دوست دارم چه پاسخ م  یکس

 سرش از سرم فاصله گرفت گفت:  یطوالن هیاز چند ثان بعد

 ... یعنیتو... محبت و آرامش  یعنی... آرام جان یکن  یفقط تو آرومم م-

 قرار داد و گفت: می تر از ابروها نییپا  یرا کم انگشتش

هم   نمشونیب  یدارم م یانصاف... چرا وقت یتو... من با چشمات مشکل دارم ب ی چشم ها-
ام   ی... محبتت افسونم کرده... تو زندگ ی کنم... به خدا افسونم کرد یم ی بازم احساس دلتنگ

 !  ی ... نه کردیکن ی م یم ر یوجودم رو تسخ ی ذره ذره همه  ی... داری حک شد

. عشقش را با  ختیاز عشق جبران کرد و در وجودم ر ی را با جرعه ا شی ها  یمهر یب ی همه
نداشتم،   یجز همراه ی تمام گذاشت و من چاره ا مهیجواب دادم که لبخندم را هم ن ی لبخند

 تابش شده بودم.   یخودم هم ب

 مبل نشست گفتم:  ی رو

 ؟ ی شد اومد یج-

 .شتی شدم و اومدم پ می . از دست کارام... آخرش تسلبودم از دست خودم.. یعصب-
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 ساعت نگاه کرد و گفت:  به

 .یش دار ی ب دی با گهی برو بخواب... سه ساعت د-

 . دمیکش ی ا ازهیخم

  یکه منو ببر  ن یبمون فردا صبح قبل از ا ی خوا ی..اصال میش داری ب دیتو هم با  ؟ی پس تو چ-
 .یرو بردار  لتی خونتون وسا می ری م شگاهیآرا

 رو آوردم. لمیمن وسا  یول-

 یداد ول یبا هم او سوت کیدادم  یم یسال ها من سوت نیا ی خفن! همه  یلیداد، خ یسوت
 شدند.  یمن پشتش پنهان م ی ها  یسوت ی ماشاهلل آنقدر خفن بود که همه

ه بود  را گم کرد ش یکه دست و پا یبلند شد و در حال شیرا باال فرستادم که از جا م یابروها  
 گفت: 

 . گهید رمیخوب... من... ا... من... م-

 گل کرد و گفتم:   طنتمیش

 ! ؟ی مطمئن-

 سمت در که ادامه دادم:  رفت

 !ی لباسات رو آورد فهی... حی حاال بود-

 کرد خنده اش را کنترل کند.  ی م یکرد و سع اخم

 سر به سرم نذار آوا! -

 و گفتم:   دمیخند  بلند

 کنم.  ینم رونتیبمون ب یبمون ی خوا یذارم عشقم... گفتم م  یسر به سرت نم-
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 گفت:  یلحن باحال هی با

 بمونم؟ -

! المپ  یکه بمان ی را روشن کردم خوب تو که از اول هم آمده بود ونیز ینگفتم و تلو  یزیچ
ها را روشن گذاشت. کنارم  یپشت گچ بر ی ها یسالن را خاموش کرد و فقط نور مخف ی ها

 را خاموش کرد. ونیز یترل را فشرد و تلو کن ی نشست و دکمه 

 ؟ی اعه چرا خاموش کرد-

 اونجاست . یز یچ هیاونجا رو نگاه کن آوا -

. سرش  دمی شانه ام حس کردم و از جا پر ی رو ینیکه اشاره کرد نگاه کردم ناگهان سنگ ییجا به
دانست   یکردند. او نم  یپر پشتش به گردنم برخورد م ی شانه ام گذاشته بود و موها ی را رو
 حرف ها هستم؟!  نی جنبه تر از ا  یمن ب

 کرد:  زمزمه

 ... امشب شونه ات رو بهم قرض بده. دمی دو شبه که نخواب-

 باز کردم. یرا به سخت میچشم ها  یکس ی با تکان تکان ها صبح

 .زمی... پاشو عز شهیم ری پاشو آوا د-

 و گفتم: دمیکش یطوالن ی ا ازهیخم

 . میساعت پنج و ن-

 و گفتم: دمی نان تست از جا پر مثل

 شد!  ری باربد د ی وا-

 و گفت:   دیخند
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 کنم.  یپس زود آماده شو خانم بال... منم صبحانه درست م-

 دو به اتاقم رفتم و گفتم: با

 . یدستت مرس-

بزرگ را با هزار مشقت   ی . جعبهدمی را پوش میتند مسواک زدم و نماز خواندم و لباس ها  تند
 سالن. ی بلند کردم و بردم تو 

به دستم داد. بدون توجه به داغ بودنش   ینبات ی چا  وانی جعبه را از دستم گرفت و ل باربد
 دستش را گرفتم و گاز زدم.  چی و ساندو  دمیرا سر کش وانیل

 ! زم؟یعز  یعجله و استرس دار نقدریچرا ا -

 خراب شه.   زیترسم شب همه چ یدونم م ینم-

 گفت:   طنتیزدم که با ش چمی به ساندو  یبزرگ  گاز

 .یامشب استرس نداشته باش  ی برا گهیکردم که د یم یکار هیدونستم و  یکاش م-

 بود! با دهان پر گفتم:   شعوریقدر ب چه

 منظورم مراسم بود. -

 گفت:   دی پوش یکه کتش را م ینیح

 منظور من بعدش بود.  یول-

کرده بودم، من داشتم از   یری. عجب گدینان را به سمتش پرتاب کردم که بلند خند  یخال سبد
 . دی خند یاو م ی شده بودم ول یخیمردم و به قول خودش بلور    یاسترس م

سوم که  ی را تا طبقه  نیسنگ ی . باربد جعبه می دی رس شگاهیبه آرا  میشش و ن  ی ها ساعت
 دنبالم.  دی آ یکرد و گفت ساعت ده م  یبود آورد و بعد خداحافظ شگاهیآرا
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بدنم را به درد  ی داشت همه  شگاهیآرا  یصندل ی سرم غرغر کرد. نشستن رو  ایدن کی  شگریآرا
  نهیآ ی پرده را از رو شگریتمام شد و خانم آرا  شمیبود که آرا مینه و ن ی آورده بود.  ساعت ها

رنگ   میچشم ها   هیودند و کلفت تر و پررنگ تر از قبل بودند.ساحالت گرفته ب می کنار زد. ابروها
و   دیسف ی از آن ها هم رنگ ها  شی شد و پ یکمرنگ بود. که از قوص چشمم آغاز م یگرج

پشت   هیشده بودند و سا  رهی با خط چشم ت  میچشم ها  ی کردند. انتها یم  ییخودنما ییطال 
ام بود. آن قدر انتها و   هیدر آن جا پررنگ بود. رنگ رژم هم کم رنگ تر از سا م یچشم ها 

به خاطر   یروشن کرده بود مثال ول ییرا خرما می بود. موها دهیکش ملیرا ر  می چشم ها  ی گوشه 
  ی بود رو دهی خر  می که باربد برا یف یدرست شده بود. تاج ظر بایرنگ ز  کی خودم  ی رنگ.موها

  یصورتم کج شده بودند. لباس هم در تنم حساب ی رو می از موها ی اسرم قرار داشت و تره 
نداشت.   نیچ  یشد ول یگشاد م ی کم نیی پا بهنشسته بود. همه اش تنگ بود و فقط از کمر 

 بود.  پوریگ  میاز دست ها   مهیکمرم از دو طرف چاک داشت و باال تنه اش و تا ن ی رو

 کشف کرده باشد گفت:  یبزرگ  ز یانگار که چ شگریآرا

 تو... -

 آورد و ادامه داد: ی برداشت و ورقش زد. صفحه ا ی ا کتابچه

 ! ؟ ینیا-

 ی بود که برا ییاز عکس ها  یک ی در تنم بود.  ییبای عکسم نگاه کردم، خودم بودم لباس ز به
 شد؟  یناراحت نم دید یها را م نیمزون آتوسا گرفته بودم. اگر باربد ا 

 خودمم... -

 گفت:  یکیزدم که  یم دی. هنوز داشتم خودم را ددمی کمک کرد شنلم را پوش شگریآرا  اریدست

 خانم درخشنده.-

رفتم.  یراه م اط ی با احت دی با میرا برداشتم. به خاطر کفش ها  فمیبلند شدم و ک  میجا از
داشت که منتظر داماد هستتد چه مزخرف. با باز   ییقسمت مخصوص عروس ها  کی  شگاهیآرا
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  یاش را م یمشک  ی بود و فقط کفش ها نییکردند. سرم پا  دای پ شی افزا شدن در ضربان قلبم 
را به سمتم گرفت. دسته گل را   یصورت ی و دسته گل رزها  رداشتبه سمتم ب ی. قدمدمید

زانو   میپا ی که حواسم به چهره اش پرت شد و دسته گل افتاد. جلو  رمیخواستم از دستش بگ
 زد و دسته گل را برداشت و به دستم داد و گفت: 

 سالم خانمم. -

  کی چل کی. عکاس چل میخارج شد  شگاهینثارش کردم. دستم را گرفت و با هم از آرا ی لبخند
شده بود. هم از شعف    نیو قرمز تزئ دیسف ی اش با رزها یمشک نیگرفت. ماش یعکس م

ن هم بعد از هفت سال پسر عمو بودن دو  آ دمیکش ی سرشار شده بودم و هم از او خجالت م
 هفته همسر بودن!  

شنل را گرفتم و خودم   ی گفتم و سوار شدم. گرمم شده با لبه  یلب ممنون ری باز کرد. ز می را برا در
مشخص نبودند.   می گل انداختن گونه ها   شیآن همه آرا  ری نگاه کردم از ز نهیرا باد زدم. به آ
 شد.  نیباربد سوار ماش

 .نمیل رو بده کنار من خانمم رو بباون شن-

 را گرداندم و گفتم:   میرو

 . هیآتل  می رفت یاالن نه... بعدا... وقت-

 : گفت

 بگذرونه. ری خدا بخ-

 گفتم:   متعجب

 رو؟  یچ-

 زد و گفت:  استارت
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 رو!  یرانندگ -

 وا چرا؟ -

 را چرخاند و ادامه داد:  فرمان

 فرشته کنارم نشسته.   هی-

 سکوت گفتم: قهیشدم. بعد از چند دق رهیقفل شد و به جلو خ دهانم

 م؟ ی ر یکجا م-

 اون جا. م ی ریباغ خارج از تهرانه م ک ی  ی تو هیآتل-

 ی ها قیسبز بلند بود و آالچ  ی چانه ام خورد به کف باغ. پر از درخت ها می باغ که شد وارد
ن عکاس که انگار  ورودما ی عروس و دامادها بود.   همان ابتدا ی مخصوص عکس ها یکوچک

 کرده بود.  ی معرف نبیبود که خودش را ز یانسالیبود. به سمتمان آمد. خانم م دهی زودتر رس

 .دی ستی اون جا وا دیبر -

 گفت:  نبی. زمی ستادی کرد نگاه کردم. در درگاه دروازه ا یکه اشاره م ی دروازه ا به

 .کیسه... دو... -

ام   رهیانداخت و خ می شانه ها ی دسته گل را به دستم داد و آرام شنل را باز کرد. شنل را رو باربد
 شانه ام بود کنار زدم و شنل افتاد. ی شد. تور پشت سرم را که رو

. مطمئن بودم  دمیخجالت کش یپوستم کنده شد و البته حساب نبیز  یخرک  ی دستورها با
  نبیشدم که ز  یم هوشیو البته خواب ب  یتگداشتم از خس گریشود. د  یم یعال لممانیف

و مشقت فراوان   ی ناهار ساده و البته با سخت کیو آزاد باش داد.  دیدست از دستوراتش کش
هفت بود که به  ی . ساعت هامی استراحت کرد یبود. کم  نسرما ی باال  نبیچون ز  میخورد
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ها   یعروس  گری برخالف دبود و   دهیکه برنامه اش را باربد چ ی. تاالرمیسمت تاالر حرکت کرد
 از آهنگ و رقص نبود.  یخبر

که پهن کرده    یفرش قرمز ی شدم. از رو ادهیپ نی. باربد کمکم کرد از ماشمی دی به تاالر رس یوقت
.  میعقد نشست ی و پشت سفره  می عبور کرد  یقیگروه موس ولون ی و  ی و صدا  دنیبودند با کل کش

بودند.  عاقد چون عجله داشت بالفاصله   دهی تر از عاقد رس ریبار عروس و داماد د  نیاول ی برا
 عقد کرد. ی خواندن خطبه بهشروع  

 لم؟ ی بنده وک   ایپرسم آ یبار سوم م ی برا

 نور گرفتم به مامان و بابا نگاه کردم و گفتم:   ی را از سوره  نگاهم

 بزرگتر ها... بله.  ی بااجازه -

در   مانیهردو  ی ها بلند شد. عاقد از باربد هم بله گرفت.  مامان و باباخانم   دنیکل کش ی صدا
 گفتند. بابا و عمو و عاقد از مجلس زنانه رفتند.  کی آغوشمان گرفتن و تبر

 خانم آمد و گفت:   حانهیر

 . دیبه مهموناتون خوش اومد بگ دی بر دی پاش-

و خاله در  نی ستی . کرمی دیخاله رس  زیبه م میو خوش آمد گفت می رفت  زها یباربد به سر م با
چهار تا شد و    شیکه به باربد افتاد چشم ها  نیستیگفتند. نگاه کر  کی آغوشم گرفتند و تبر

 گفت: 

-A Dی د ی ?»ا » 

 زد و گفت: یلبخند زورک  باربد

 . دی همسرم هست ی دونستم دختر خاله  یخانم جکسون... نم داری مشتاق د-

 گفت:  نی سیکر
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 درخشنده.  ی آقا ن یهمچن-

 را بجوند.  گر یکد ی بود خرخره  کیزدند که نزد ی حرف م گریکدی با حرص با  نقدریا

برخاست و   شی . باربد از جامیبرقص گریکد ی با  دیگفت با   نبی. زمی به همه خوش آمد گفت یوقت
کرد. دوست   یبه باربد نگاه م  یجور کی گروه  ی از دخترها یکی صحبت کرد.   یقیبا گروه موس

که   دمیشن یرا کامل م  شانی صدا  اورمیجلفش را در ب ی خودش و دوست ها ی داشتم چشم ها
 زدند. یچگونه باربد حرف م 

 را به سمتم گرفت و گفت:   ش یباربد آمد و بازو

 کنند! یمثل خنگ ها نگام م دی فالم آهنگ رو بزن گمیبهشون م  یهرچ-

  ستیسالن خاموش شدند. دور پ ی بود. برق ها یکه کامال خال یرقص ستی وسط پ می رفت باهم
همان   م یکوچک روشن شده بود. با آغاز شدن آهنگ شروع به رقص کرد ی رقص با شمع ها

کردم و او فقط به من. کم کم.نور   ی. من فقط به او نگاه ممی کرده بود نی که باهم تمر یرقص
  ستادهیکه ما ا ییکردند. در جا یخاموش م تاالر شمع ها را داشتند  نیاطرافمان کم شد مسؤل

و آن ها را خاموش کند چون   دی ا یتوانست ب ینم یکس  یمانده بود ول ی سه شمع باق می بود
بلندم کرد   میلباس گذاشت و از جا  ی شد. باربد دستش را در قسمت چاک خورده  یوارد کادر م

آن سه شمع خاموش شده بودند و سالن در    ذاشتگ نمیزم ی که رو یو من را چرخاند وقت 
 هم قرار گرفت.   ی رو مان یکه لب ها دی ند یمطلق بود و کس یکیتار

 یداشتم به معن گریمان کردند. د یاز همان تاالر راه مانیاز صرف شام پدر و مادرها بعد
استرسم   می شد  یتر م کیشدم هرچه هم به خانه نزد  ی م هوشیب  یاز خواب و خستگ یواقع

 شد. یم  رشتیب

 را پارک کرد.  نی را زد و ماش موتیر

انقدر خسته بودم و خوابم   یبودند ول یعال اط یخانه و ح ی نما یشدم نورپرداز ادهیپ نیماش از
 .می گرفت. دوشادوش هم وارد خانه شد  یخانه چشمم را نم ییبا یآمد که ز یم



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 . یاز خستگ رمیمیدارم م ی وا-

 زد و گفت: ی لبخند

 .ی دی هم کم خواب شبیدرست کنم د  ی برات چا رمیم-

 را گفت و به آشپزخانه رفت.   نیا

 را بستم.  میگذاشتم و چشم ها  م ی پاها ی مبل نشستم و کوسن را رو ی رو

خوشگل بودم که  یلیاتاق خ کیرا باز کردم. در  م یدر صورتم چشم ها دی شدن نور شد دهی تاب با
ه کردم لباس عروسم در تنم بود و باربد با لباس  تنم نگا  ی بودمش. به لباس ها دهیتا کنون ند 

خواب مانده   شب یمن د  ختیمعادالت ذهنم به هم ر ی کنارم در خواب رفته بود. همه  یراحت
 زدم و زمزمه کردم: یشانیبه پ  ی ا بهبودم؟ ضر

 .ی ات خواب موند یخاک تو سرت آوا... شب عروس-

من را به    ییرو یبودم. ن اقتیل  یتوانستم به باربد نگاه کنم، چه قدر احمق و ب یطور م چه
 بسته گفت:   ی متکا قرار گرفت.  باربد با چشم ها ی سمت او کشاند. سرم رو

 ...  ریسالم خانم... صبحت بخ-

 ممکن را به زبان آوردم:  ی کلمه ن یرا جست و جو کردم و ساده تر کلمات

 ... دی ببخش-

 خندانش نگاهم کرد و گفت:   ی و با چشم ها دی رزل ش یها پلک

   ؟ی بود... خوب استراحت کرد  یروز پرکار و البته پر از خستگ روزید-

 باور کن من... -

 گذاشت و مانع ادامه دادن حرفم شد.   می لب ها ی سبابه اش را رو انگشت
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 ن« یرحسی»ام

 یآهنگ ها سرم درد ممفرط  دنی خسته بودم و از شن م،ی را پشت سر گذاشته بود یسخت روز
اپن   ی کتم را رو دمی همسرم پاش ی به رو  ی نبود. لبخند  ادیآهنگ ها اصال ز ی که صدا نیکرد با ا

 را روشن کردم و منتظر ماندم. سازی انداختم و به آشپزخانه رفتم چا

از   ی دیجد ی سال پا به دوره  ی و اند  یشد و بعد از س ی مشترک من و آوا آغاز م یزندگ  امشب
  شتریشرکت ب  استیخانواده از تحمل ر  ک ی   تیبار مسؤل ینیگذاشتم. حس سنگ یام م یزندگ 

را به دست گرفتم و از   وانی. دو لختمیر  وانیآماده کردم و درون ل ی . چان یدلنش ینیبود سنگ
. سرش را  ستادمی ظاهر شد از حرکت ا  میچشم ها  ی که جلو  یریشدم با تصو  ج آشپزخانه خار

جمع شده   نی زم ی لباسش رو ی هم بودند. دنباله ی رو  شیته بود و پلک ها کوسن گذاش ی رو
ها را   وانیفرشته ها بود! کنارش نشستم، ل  هیشانه اش افتاده بود. واقعا شب ی بود و تورش رو

منظمش   ی زدم. نفس ها  ش یجواب نداد. دوباره صدا یزدم ول شی گذاشتم و صدا زیم ی رو
  یمبل گذاشتم و کراواتم را شل کردم.  به او حق م ی داد.  سرم را رو یگواه بر خواب بودنش م

 دادم من هم خسته بودم.

هلش دادم او را  می اتاق را باز کردم و با پا دی و از پله ها باال رفتم. در سف دمی را در آغوشم کش او
آمده   شیپ ی قه یکه مامان چند دق ییانداختم نور شمع ها   ینگاه نهیتخت گذاشتم به آ ی رو

بلند شدم و تک تکشان را خاموش کردم.   میکرد. از جا یبود و روشن کرده بود را منعکس م
 ام را خاموش.  یرا عوض کردم و گوش میها  باسل

. دمیگرفتم و دو رکعت نماز خواندم. بعد از نمازم المپ را خاموش کردم و کنارش دراز کش وضو
که سال ها منتظرش بودم و در   یمن بود همان کس ی شدم. او آوا  رهیخ شن یدلنش ی به چهره 

  یم یچه برق  دشیرا داشتم. گردنبند سف ی صحنه ا نی چن دنید ی پنهان شده ام آرزو ی اهایرو
لب   ریز ی و با خواندن صلوات  دمیکش شی نو را رو  ی به خواب رفته بود. پتو رامزد و او چه آ

 کنند.  ریرا بستم تا مبادا افکار مسموم ذهنم را تسخ می فرستادم. چشم ها

شمع   ی اش را بروز ندهد. نگاهش رو یگذاشتم تا شرمندگ  ش یلب ها ی سبابه ام را رو انگشت
 و گفت:   دیخاموش لغز  ی ها



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 روشن بودن... من...  شبی د نایا-

 حرفش و گفتم:   انیبه م دمی پر

   ه؟ یشمع چ ی ها تی مز نیاز مهم تر  یکی  یدون یم-

 . می ماند تا بگو منتظر

 بازم دوباره روشنش کرد.   شهیکه م ن یا-

 »آوا« 

به او   دی همه عالمه دهر بودنش. با نیحالش اصال مساعد نبود. دهانم باز مانده بود از ا  باربد
 همه ذکاوتش! نیدادند با ا  یم  یمینوبل ش

 ادامه داد:  ی لبخند با

رو   شیکه پ یبعد... پس در برابر هزاران روز ی دوباره روشنش کرد، امروز، فردا و روزها شهیم-
 !  متهیلحظه اش هم غن کی هرچند کنار تو بودن  ستین ی زیروز چ کی  میدار

و چالش! حاال احساس   یسخت  ،یمشترک من و او آغاز شد. بعد از هفت سال دور یزندگ  و
بار    کیرا باز کنم.  رهیپر از تافت و گ ی م کند موهابود که کمک یکردم چون کس یم یخوشبخت

 من را بدنوشته است و باربد درست مانند امروز پاسخ داده بود:   ریبه او گفته بودم که خدا تقد 

داشته و   یلیدل  کیهر واژه اش   ی خدا بوده شک نکن برا رتیتقد ی سنده ی که نو ی اگه معتقد-
چون هر   استیداستان دن ن یتلخ تر یکن یاگه فکر م یرو برات نوشته حت ری متن تقد نی بهتر

 انداخت.   ر یگردن تقد  دی اشتباه رو نبا ی ها میداره... تصم یلیدل یزیچ

و آن ها و البته   میدر خانه داشت یلسوف یف ن یبود، ما همچ یارسطو و افالطون خال ی جا واقعا
 ها از او غافل بودند. لسوفیف ی جامعه
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  نیکرد. انگار که باارزش تر  یم قی تزر میرا به رگ ها  ا یبودن حس در آغوش داشتن دن او کنار
  زیچ چیه  میدر دست ها  گریکه او نبود من د یوقت ن یهم ی مال من بود برا گر ید ایدن یش

 شد.  ینداشتم و شهر هم خلوت م

طرف ظرف به آن   نیرا از ا  یکه سبز ینیاضافه کردم و تف دادم. ح ییطال  ی ها از یرا به پ یسبز
را پشت سر    یخوب ی کردم که چهار ماه گذشته چه روزها یفکر م  نیبردم به ا  یطرف ظرف م

. رمی ام را در دستم بگ یچگونه زندگ   قایدق دی دانستم با یگمراه بودم و نم  لیگذاشته بودم. اوا
  ی ظرف هاشدم    یرفت. تا پا م یگرفتم آن طرفش مثل کش شلوار در م یرا م فش طر  نیا

گرفتم و   یم  ازیپ ی شد بو یکردم ناهار که آماده م  یناهار آماده م د یصبحانه را جمع کنم با
  ی کم شده بود و سر و صدا ی لیکردن خ ینوشتن و طراح ی رفتم حمام. وقتم برا یم د یبا

از دو  شتریب دمیرس ینم ی دوستشان داشتم ول یلین که خی خوانندگانم در آمده بود با ا
در   یمن که چم زندگ  ی ها برا ن یا ی قسمت در هفته منتشر کنم و شرمنده شان بودم. همه 

رفت   یکردند. جناب باربد صبح ساعت هشت م یدشوار بودند و خسته ام م یلیدستم نبود خ
شش روز هفته اش   ی رفت تا نه. برنامه  یآمد و عصر هم ساعت چهار م  یم کی و  ساعت 

 بود. نیهم

ثنا را  ی ام را برداشتم و شماره  یانداختم. گوش  زیم ی را رو  شبندمیرا آماده کردم پ یزسب  قورمه
  نیدو ساعت با ثنا حرف زدم در همان ح قایجوراب مورچه. دق کی شده بود  شی گرفتم دلم برا

  یکرد و سرش حساب ینامه اش کار م انیپا ی هم آماده کردم. ثنا داشت رو یرازی ساالد ش
شام   ی مطمئن شدم برا یو دو ساعت با او فک زدم. وقت دمی شلوغ بود من هم به خدمتش رس

  امدهیخواست تا باربد ن یرا عوض کردم. دلم م میبه اتاقم رفتم و لباس ها   ستین یکم و کسر
او در خانه  یمانده بود وقت  گریربع د ک یفقط   دنشی الک بزنم نمازم را خوانده بودم و تا رس

آمد. در بالکن نشستم و اول ناخن   یالک بدش م ی انستم چون در حد مرگ از بو تو یبود نم
  یالک قرمز زدم و با رنگ مشک می و دقت به ناخن ها  اط یو بعد با احت دمی را سوهان کش میها
کار تنگ شده   نی ا ی نگاه کردم چه قدر دلم برا می طرح انداختم. با شعف به انگشت ها شانیرو

بودم را به سرم زدم. تافت را برداشتم و    دهی خر یکه به تازگ  یکردم و تلرا باز  می بود. کش موها
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شدم. برق حلقه ام   رهیخ ی قد  نهیرا حالت دادم به خودم در آ میتکان دادم. خوب که موها 
 کرد. ی باربد آمد که خطابم م ی کنم صدا یکه به آن توجه نیقبل از ا یچشمم را زد ول

 آوا خانم... ملکه جان... -

 رفتم گفتم:  یم  نیی که از پله ها پا ینیانداختم و از اتاق خارج شدم. ح نهینگاهم را به آ  نی آخر

بهم دست   یر یصدام نزن احساس احساس پ  ینجوریسالم باربدخان... مگه من به تو نگفتم ا -
 . دهیم

 گفت:  اوردیب رون یکردم کتش را ب کمکش

 ادت کردم. شرمنده ملکه جان... ع-

 را شل کردم و گفتم:  کراواتش

 .نهیبچ سه یدس هتیکه ملکه عل نیپس لطفا زود ترکش کن قبل ا -

 و گفت: دیام را کش ینیب

 ام. یمن که راض نهیخواد بچ یم  یهرچ-

 . زمیر یم ی منم برات چا یکن یتا تو لباست رو عوض م-

مبل   ی آمد و رو قهیبعد از چند دق ختم یر ی چا  شیرا گفتم و به آشپزخانه رفتم برا  نیا
 را برداشت که گفتم:  شینشست. چا 

 شد؟   یچ ی بود داریتا ساعت دو ب شی برا شبیاون نقشه که د-

 را مزه کرد و جوابم را داد:  شیچا

 . میام باهاش بست گهیقرارداد د هی خوشش اومد...  یل یصاحب پروژه خ-

 پس مبارکه! -
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 تاق کارش برود که مانعش شدم. از خوردن شام باربد پاشد که به ا بعد

 .ی این رون ی ب گهیاون تو د یبر ی خوا یباز م-

 کاره دارم.  مهینقشه ن هی-

 !یکاره دار مهینقشه ن هیدونم... تو هرشب  یم-

 اخم کرد.  ستادیپنجم ا  ی پله ی رو

 ه؟ یمنظورت چ-

  یو استراحت م یخور یناهار م ی ا یم ی... وقتی تا ظهر منتظرم برگرد یریمن از صبح که تو م -
اون اتاق   ی بعد هم تا حد مرگ خودت رو تو  یخور ی ! شام مینجوریا ی ا یشب هم که م یکن

 .ی پنج ساعت منتظر بوده تا برگرد یکی  دی شا یکن یفکر نم  نیو اصال به ا یکن یخسته م

 کار منه آوا... پونزده ساله!  ن یا-

 داد:   ادامه

 کنم؟   کاریچ  یانتظار دار-

 و گفتم:  دمستای پله ها ا نییپا

  یم تیبهم اهم شتریب ی هنوز پسرعموم بود ی... وقتینیکم من رو بب هی... یبهم توجه کن-
 . ی داد

 راه متوقف شد و گفت:  ی مهین در

 تونم. ی... امشب نممیکن یروز جمعه در موردش صحبت م-

 شده بودم. یتکرار  شیشده بود؟!... برا یجور  نی گرفت، چرا ا دلم



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

که در کنارم بود!  نی تنگ شده بود با ا شی . من فقط دلم برااط یح ی نگفتم و رفتم تو یزیچ
تاب   ی فرو رفت. از رو  یکیلحظه همه جا در تار کیدادم و تاب خوردم. در   ریگ  نیرا به زم میپا
از پشت خانه آمد   یزیافتادن چ ی . صدادمید  یرا م می پا ی جلو یآمدم. به سخت   نییپا

کرد.  یرا روشن م ی گاز ی . با دو وارد خانه شدم. باربد داشت چراغ هامدیکش  یغیو ج دمی ترس
 گفت:  دنمیبا د

 ... گمیم-

تخت دراز   ی بودم! رو ده یندادم و با حرص به اتاقمان رفتم. چه قدر به خودم رس محلش
پتو کردم. االن من    ریتخت بودم. سرم را ز ی . درست در لبهدمیخودم کش ی و پتو را رو دمیکش

  ی داشتم؟ او خودش گفت جمعه حرف م زشیاز جانم عز  شتریکه ب یبا باربد قهر بودم؟! کس
که دوستم نداشته باشد به   نیرا داشتم جز او. ا یهرکس یتحمل تلخ دم. بغض کرده بومیزن

 رساند. یمرز جنونم م

د. پتو را کنار زد و کنارم قرار  تخت تکان خور هینکردم بعد از چند ثان یدر اتاق آمد، حرکت ی صدا
. دستش را از دورکمرم  دیگرفت. دستش را دور کمرم حلقه کرد و من را به سمت خودش کش

 گفتم:  یمنطق ی و ب یرحم یباز کردم و پسش زدم. با ب

 . می زن یجمعه در موردش حرف م-

 شد.  یچهار ماه بحثمان م   نیبار بود در ا نینه اول ایبلد است  یدانستم منت کش ینم

  ی را رو شی. چشم هادمی آرام به سمتش چرخ قهینگفت. نه پس نبود! بعد از چند دق یزیچ
شده باشد چه؟ کاش    ریهم انداخته بود و به گمانم خواب بود. ناراحتش کرده بودم؟! اگر دلگ

  یمشک ی چگونه سر صحبت را باز کنم. موها د یدانستم که با یکردم حاال نم ینم یمحل یب
به سمتش   کبارهیلرزاند. به   یشده بودند و چهره اش قلبم را م ختهیاش ر یشانیپ ی اش رو

 بازوانش حبس!  انیرا قفل کرد و من را م می پاها  شیشدم. با پاها  دهیکش

 خوردم و گفتم:  یشده بودم. تکان یدر او زندان واقعا
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 ولم کن.-

-you know I LOVE YOUکه دوستت دارم«  یدون ی. »م 

 هم افتاده اش نگاه کردم و گفتم:  ی رو ی پلک ها به

 بسه؟  یدوستم دار ی... خودت بدونه؟ یمشترک فقط عالقه کاف یزندگ  ی برا-

که از دستش ناراحت شده   شی دو ماه پ یکی بلند شدم. کاش همان  می دادم و از جا  هلش
  ن ینکنم. بدون ا تشی اذ  نگونهیترک نباشم و ا  ی مثل قهوه  نقدریگفتم که االن ا  یبودم به او م

با نور زردشان   ی گاز ی از اتاق خارج شدم. چراغ ها ست ی که نگاهش کنم که عکس عملش چ
و بعد از    دمینفره دراز کش کی تخت   ی . وارد اتاق کارم شدم و روبودندرا روشن کرده   نییپا

 چند ساعت فکر به خواب رفتم. 

کردم  یکه فکر م  شبمیهم شرمنده بودم. به کار د  یلینداشتم و خ یآشپز  ی حوصله  صبح
که   شبیبودم نه مثل د مانیکنم. چه قدر بد کزده بودم. از ته پش  یدوست داشتم خودکش

 بعد زخم زبانش زدم. ی شدم و لحظه ا  مانیلحظه پش کی

که از اتاقش خارج شود و خجالت زده ام کند به   نیگذاشتم و قبل از ا زیم ی را رو مرویو ن ی چا
  میسخت گذشت. شب تصم م ی برا لسی رفت. آن روز خ یکه ک  دمیاتاقم برگشتم. اصال نفهم

بود را   دهی که از لندن خر ییاز لباس ها  یکی. اورمیو از دلش در ب نمیتدارک بب یگرفتم شام خوب
  یشیبود و دامن کوتاهش گشاد. آرا  پوریبود که باال تنه اش تنگ و گ یری ش  راهنی. پدمی پوش

  یساعت نه چشم به در دوختم تا در را باز کند و وارد شود ول قایهماهنگ با لباسم کردم و دق
. نکند  می و ن کی شد  م یو ن ازدهی. میو ن ازدهی. ساعت نه شد  امدیشدم ن رهیهرچه به در خ

 فرق سرت! از خانه، او را رانده بودم.  ی آوا؟ خاک تو ی ه کرده بود! چد؟یاین نه امشب اصال به خا

بود و کتش در دستش بود. از    زانی. کراواتش شل به گردنش آو دمی باز شدن در از جا پر با
 گفتم:  ییخوش رو تی آشپزخانه خارج شدم و با نها

 .یسالم... خسته نباش -
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 زنده شد. بلند گفتم:  شبمید تیرا تکان داد و جوابم را نداد. با کارش عصبان سرش

 ؟ ی تو اون خراب شده بمون گهی شب هم د یگرفت می تصم-

 کرد گفت:  یرا باز م راهنشیپ ی که دکمه ها ینیح

 ندارم.  گهی رو د یکی  نیا ی پره خواهشا فردا ادامه اش بده... حوصله  تمیامشب ظرف-

 درهم شد.  زی . مگر با اون چه کار کرده بودم؟! چرا همه چدی جانم را مک یز ی حرفش انگار چ با

 گفتم: یناباور با

 باربد! -

 زد:  داد

 ام نکن آوا!  یعصب-

 گفتم:  آرام

 . ی شد  یتو عصب یول-

 بلندتر گفت:   یلیبلند، نه خ ی همان تن صدا با

 ترم نکن.  یپس عصب-

 ست. کردم که او باربد ا  یبلندش گوشم به درد آمد اصال باور نم ی صدا از

دانم از ترس   یدرهم بود. به سمتم آمد که نم شیسرخ شده بودند و اخم ها  شیها  چشم
برداشت و مچ دستم را گرفت و به درون   زیبه عقب برداشتم. خ یقدم یول   یگری د زیچ  ایبود 

 در برداشت...   ی را از رو  د یاتاقم هلم داد. کل

او گرم بودند و دست   ی را کف دستم گذاشت. دست ها دی مشت شده ام را باز کرد و کل دست
 گفت:  ییباال  ی ! از اتاق خارج شد و با تن صداخی من  ی ها
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 در اتاق رو قفل کن! -

 به در اتاق زد و گفت:   یمحکم ی بود؟ ضربه  یجه کار  نیکرد؟! ا  یشک کارش بودم، چه م در

 ! ؟ی مگه کر-

با   دند؛ی لرز یم  می انگشت ها د یایسرش ب ییکه مبادا بال  نیز ترس و استرس اا دم،ی پر میجا از
داد.  یشد و قلبش آزارش م یم  یعصب دی هنوز هم نبا  یقلب انجام داده بود ول وندیکه پ نیا

 را در قفل در فرو کردم و چرخاندم. دینکند. کل یخودش را عصب  شتر یکه ب نیا ی برا

  یاز خودشان نداشتند و داشتند مثل ژله تلو تلو م یار یاخت چینگاه کردم که ه م یدست ها  به
 خوردند.

زد؟ مگر من را دوست نداشت... اصال اگر   یشده بود؟ چرا داد م یعصبان نقدریباربد ا چرا
مردم. اگر   یکرد قبل از او من م یم  یکرد؟ اگر قلبش تنبل یم تیدوست نداشت چرا خود را اذ 

 . دمیبخش یافتاد خودم را نم یم یاتفاق شی برا

هق هقم   ی بعد صدا ی ا قهیشدند. دق یگونه ام جار ی رو یگریپس از د یکی اشک  قطرات
 .دمیرا از آن طرف در شن شیاتاق را برداشت. صدا 

 نکن!  هیگر-

زد و  ی ام اوج گرفت. به در بسته ضربه ا هیعکس داد و گر  یمعن قایبود! حرفش دق زورگو
 گفت: 

 نکن آوا!  هیگفتم گر -

 ام لبم را تر کردم و گفتم: هیگر  انیم در

 کنم به تو چه.  هیاشک هام که دست خودمه... دوست دارم گر اریاخت-

 !یکن هیگر  دمی من اجازه نم-
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 هق هق گفتم:  با

 . ری جلوم رو بگ ای ب یتون یاگه م-

 نکن آوا!  یسرکش  نقدریا-

 با حرص بودند. یل ی خ شیته حرف ها  ی آوا گفتن ها نیا

 .یکن یکار یتون یدوست دارم... تو هم نم-

 تر شد گفت:  کی نزد شی صدا

 . زیاشک نر گه یشکنم تا مانعت بشم پس د یدر رو م نیاگه الزم باشه ا-

 : رگفتمیواگ ری همان گ در

 قفلش کنم؟  یچرا از اول گفت یدر رو بشکن یخواست یاگه م-

 را بستم.  میدادم و چشم ها  هینگفت. به در تک یزی چ گرید

را   دیبود نگاه کردم ساعت چهار بود. کل یمشک ی به ساعت که در هاله ا دمی خواب پر از
  ی برا یآب وانی خشک شده بود.  به آشپزخانه رفتم و ل میچرخاندم در اتاق را باز کردم، گلو 

از دستم افتاد. انتظار   وانیو ل دم یکاناپه که خواب بود ترس ی باربد رو دنی . با دختمیر خودم
سبک بود با تکان   یلیتکان نخورد. خوابش خ ی ذره ا یداشتم مثل نان تست از خواب بپرد ول 

 چرا االن...  . یول دی پر  یخوردن تخت از خواب م

 دم. ز  شیو صدا  ستادمی سرش ا ی رفت. باال  ج یلحظه سرم گ کی

 باربد... باربد جان... -

نشان نداد.   یعکس العمل ی. خم شدم و تکانش دادم ولدندی نلرز شیپلک ها  ی نداد حت جواب
 .دمی ترس یداشتم ذره ذره م گرید
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 شکست، کنارش نشستم و گفتم:  م یزانو

 کنم. یها با من نکن... .باربد خواهش م یشوخ  نیباربد... از ا-

 که تازه خشک شده بود دوباره فوران کرد. یاشک چشمه

 کنم. یباربد... التماست م -

بدنم سست شده بود. نکند نکند... خدا...  ی نداشت. همه  ی ا دهی فا یتکانش دادم ول دوباره
 باربد من... 

. خدا... خدا... چرا ختندیر یدانه دانه م می بکنم. اشک ها دی دانستم چه با  یشده بودم نم هل
 را بچشم؟  یوشبخت خ یگذار ینم

 آوا...  -

  شیکرد چشم ها  یباز بود نشسته بود نگاهم م شی سرم را بلند کردم. چشم ها یناباور با
 زدند. خودم را در آغوشش انداختم. جا خورد.  یهنوز برق م

 آوا!  -

 بود!  یمن کاف ی برا نیهم دیتپ یم  ی! ولعیسر دیتپ یاش گذاشتم. قلبش م نهیس ی را رو سرم

 گهی... من..من... ددی... ببخشیست ین گهی بگو... اسمم رو صدا بزن!..فکر کردم د گهیبار د  هی-
 کنم.. یناراحتت نم

 سرم نشست و گفت:   ی رو دستش

 آروم باش... -

 چنگ زدم و گفتم:  شرتشیشد. به ت  شتری ب می اشک ها زشیر

 ... گهی بار د کی کنم... بگو...  یخواهش م-
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 را از خودش جدا کرد. من

 ام کن. نگ-

 اش شدم.  رهیو خ  دمی را باال کش رمی سر به ز   ی ها چشم

 ؟ یتاب یب نقدریشده چرا ا  یچ-

 ؟ی شد  ینم داریکردم ب  ی... چرا هرکار م؟ی چرا جوابم رو نداد -

 گونه ام سر خورد.  ی رو یزدم، قطره اشک درشت پلک

 پشت دستش گونه ام را نوازش کرد و لب زد: با

... تو همه ی ستیمن ن  ی شده بود... تو فقط آوا نیخوابم سنگ نیهم ی خسته بودم نازکم برا-
 ... زی اشک نر گهیپس د یکن یم  هیگر یشه وقت  یم  شی... به خدا دلم ریمن زیچ

.  دی ش کشبار او من را در آغوش نی کشت. ا  یمن را م  ش یلحظه حس نداشتن چشم ها کی
 گفت: 

 تپه. یتو م  ی منه و برا ی نهیتو س یاست ول گهی د یکی قلب  ی صدا  نی... ا؟ی شنو یم-

 را فشرد که گفتم:  سرم

 ! استیآهنگ دن نیقشنگ تر -

 کرد:  زمزمه

 م؟ ی شد که از هم دور شد  یشد؟ چ ینجور یشد که ا یچ-

 کرد. یم  تمیاذ  نی... ای انگار نبود یول ی من فقط دلم برات تنگ شده بود... کنارم بود-

 و من را هم با خودش همراه کرد. دیکاناپه دراز کش ی رو
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اگه همون اول   ی بروز داد کدفعهیتو خودت   یختیشد؟ چرا ر  یناز من دلش تنگ م ی فرشته -
 ردم.ک  یام رو عوض م یکار ی برنامه  یگفت   یازدواجمون م

 دست و پات رو بستم. یفکر کن   دمیترس یم-

 فرو کرد.  شانیرا ال به ال  ش یرا باز کرد و انگشت ها  میموها  کش

  یباهات بد رفتار  دینبا  یشیم تی اذ  یدار دمی د ی... منم اشتباه کردم. وقتزکم یعز  ی اشتباه کرد-
... رهیسرم شلوغه و ذهنم درگ   یلیباهم کنار اومدن... چند شبه خ یعنی کردم... ازدواج  یم

 ببخش.

 ام؟  ینیبب یخواست  یاتاق نم ی ام تو  ی چرا فرستاد-

 بشم.   مونیکنم که بعدا بابتش پش یخواستم کار یگفتم قبال بهت... نم-

 ؟ ی خوب چرا خودت نرفت-

 کنم.  یتونم کار  یدر بسته است نم یوقت یتونستم برگردم ول یخودم م-

 ام بند آمده بود لب به خنده باز کردم و گفتم:  هیگر

 ؟ ی شکست یدر رو نم-

 نبود. ینیتضم  دمیشن یات رو م هی گر ی اگه بازم صدا-

خوردند بازهم دلتنگش   یگرمش به گردنم م ی کردم و نفس ها یکه داشتم لمسش م نیا با
 بودم.

که   گفتی بود راست م دهیبلندش گذاشتم چند روز به خودش نرس شی ته ر  ی را رو دستم
 سرش شلوغ بود. 

 را بست و گفت:  شی برخورد سر انگشتانم و پوست صورتش چشم ها با
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سال گذشت اصال نتونستم بخوابم... دست هام به در   کیبرام   ی که کنارم نبود یشب کی -
 قرارت بودند.  ی ب شبیعادت دارند. د دنتی آغوش کش

 پوشاند!  یرا م شیها  یگرفت! چه راحت تلخ یم یاحساسم را به باز فیلط چه

  نیاز ا  شتریمگر ب  یببخش خوشبخت ا یسرم بود و من کامل در آغوش او... خدا ی اش رو چانه
 شد؟  یهم م

به   گریدانستم که د یشل شدن م ش یاذان روح اهلل کاظم زاده دست ها ی بلند شدن صدا با
گردد...  یرها کردن من و نماز خواندن م  ی برا ی ال بهانه اکند و دارد به دنب یمن فکر نم

  یمن م ی که به پا ی عشق و عالقه ا ی بود، با همه   نی رحسیبود،  ام یجور  نیهم شهیهم
 بود.  یگر یدکس  ی فته یش  یول ختیر

 او فاصله گرفتم و گفتم:   از

 .رمیوضو بگ رمی من م-

 و گفت:    دیپاش  می را به رو لبخندش

 من رو هم دعا کن ملکه جان... -

در هر حال!   ختیر یخوب بود. کرمش را م یهمه چ گری د یعنیگفت ملکه جان   یم یوقت
اقامه اش در اتاق   ی سرم انداختم. وارد اتاقمان شدم. زمزمه  ی را رو دمیوضو گرفتم و چادر سف

 االحرام گفتم.  رةیو همزمان با او تکب ستادمیبود. پشت سرش ا  ده یچیپ

 گفتم: میکه داد مسال 

 قبول باشه. -

 و گفت:   دیچرخ

 ؟ یینجا یا ی. تو از ک زکمی قبول حق عز-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 از همون اولش.-

سجاده اش برداشت.   ی کوچکش را از رو ی را برگرداند. کتابچه  شیگفت و رو یزی چ رلبیز
شکر کردم و از اتاق خارج   ی سجده  دی بگو یزیکه چ ن یکه اضافه هستم بدون ا  دمیخودم فهم

 شدم. 

که من هم کنار او   دیآ  یم یکردم که روز یفکر م نی آمدم به ا  یم نییکه از پله ها پا  ینیح
 خواند؟  یعهد م ی که دارد دعا ینشسته باشم آن هم وقت

کردم که  یساعت وقتم را گرفت. داشتم سوپ را مزه م کی سوپ جو و تدارک صبحانه  پختن
 نه شد و گفت: باربد وارد آشپزخا

 ملکه جان. یخسته نباش-

 ! یباز که گفت-

 در دهانش چپاندم و گفتم: یباال انداخت و هود را روشن کرد. قاشق سوپ ی ا شانه

 خوب شده؟ -

 را مزه مزه کرد و گفت:  دهانش

 بهت تقلب رسونده.   یراستش رو بگو ک -

 گفتم:  ییخودستا با

 تقلب!  یخودم درست کردم! ب-

 را برداشت. شینشست. چا  زیو پشت م  دیخند

 ؟ ی گرفت یم  رستانی که تو دب ییمثل همون نمره ها -

 برخورد کرد. واریبه د  ی بد ی داد و قاشق با صدا یرا به سمتش پرتاب کردم که جاخال قاشق



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

!... ی خوند ی درخت انگور درس م ر یز یکه داشت ی! اون شب ی بودم؟... وا  یمثل تو م دی با-
 !یییا

 نشستم. زی و پشت م دمی شظرف سوپ ک  دو

 ؟ ی گردیبر م یشب ک -

 .د ی امر کن یتا شما ک -

 باش!  ی جد-

 .گمینظرت رو بگو منم نظرم رو م-

!..جمعه همه جاها بسته  یطرف  هی  میخوب... پنجشنبه ها نرو شرکت بمون تو خونه باهم بر -
! به خدا به  ینرو تو اون اتاق لعنت گهید یتون یحداقل اگه نم ا یاست... شب هم زودتر برگرد 

 که نگو!  ستی! اون خودنو شتهیپ شهیکنم هم  یاتودت حسادت م

 که گفتم:  دی خند نرم

 نخند! -

 کنه؟! یحسادت م سمی خانم حسود من به خودنو-

 و گفتم:  دمی برچ لب

 ؟ یکن یقبول م-

 برداشت.  ی تست نان

 بود. یعال شهیکنم... صبحانه مثل هم یرو م میسع  یول  دمیقول نم-

 و گفت: د یبلند شد و گونه ام را بوس شیجا از

 ممنونم ملکه جان... خداحافظت باشه.-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

آن اتاق   ی رفت تو یآمد نم یهم م یآمد و وقت ینم ریشب ها د   گریواقعا قول بود! د  قولش
حرفم احترام قائل بود   ی که برا نی ماند. از ا یساعت نم کی از   شتری رفت ب ی اگر هم م

 خوشحال بودم.

در دستش بود و   یباربد هم طبق معمول کتاب م،یخورد  یعصرانه م میپنجشنبه بود و داشت روز
 و گفتم:  دمی زد. کتاب را از دستش کش یورق م

 باربد؟!... کشتم خودم رو بس که صدات زدم. ییکجا-

 حواسم به کتاب پرت شد. دی ببخش-

 نوشته؟  یمگه اون تو چ-

 را باال انداخت و گفت: شیابرو  طنتیش با

کوچک و گرم و   ی به خانواده  دیعضو جد  کی   میخواه یکه م میی چگونه به همسر خود بگو-
 مان اضافه شود؟  یمیصم

از رو به   م،یداشته باش  یمشکل دمی ترس ی نداشت. م ی ا جهینت یهم چند بار گفته بود ول قبال 
 وحشت داشتم.  یرو شدن با مشکل احتمال

   ؟ی بچه دوست دار-

 مثبت تکان داد که گفتم:   ی را به نشانه  سرش

 چه قدر؟  -

 !  ادیز یلیخ-

 ؟ یدوست دار شتریبچه رو از من ب-

 ! شهیشد همان دائم الباز هم ششیاش به هوا پرتاب شد. مگر چه گفته بودم؟ باز که ن قهقه



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 که خنده اش را کرد گفت:  خوب

 خودت هم حسادت؟!  ی خانم حسود!... به بچه-

 باربد! -

و اون    نیبه قلم خودکار و ا گهیپس د یندار یی همتا  چ یمن ه ی تو برا زکمیجان باربد!... عز-
 حسادت نکن. 

 ام را بروز دادم: یاحساس واقع ییپروا  چیه بدون 

  مونیزندگ  یاز دستت بدم... .گاه  یروز هیترسم  ی! همه اش میخوب یلیآخه... آخه... تو خ-
 یدون یخواب هم م  ی که از بس خوبن خودت تو ییاون خواب ها هی . شبشهیم ایمثل رو

شم،   ینم داریکنه... من بعدش ب  دارمیو از خواب ب ادی ب یکیترسم   ینداره. م تیخوابه و واقع
که   یهمون موقع شیسال پ  کی مثل   میباهم بحث کن یگاه ایرم... بی م  یم شهیهم ی برا

تلخ بشه تا باورم    ایرو نیکم ا ه یاون اتاق..بذار  ی تو ی دعوامون بود و من رو فرستاد نی آخر
 کنم. یم یزندگ  ایدن نی ا  ی شه هنوز دارم تو

گفت   یم شهیکه هم  یانداخت و من را همانند همان بلور شکستن می رپاهای آن دست ز  کی در
 .دی در آغوش کش

 رفت گفت: یمرمر باال م ی اکه از پله ه ینیح

ام   وونهیدلبرت د  ی انصاف! با اون چشم ها یطاقت ترم نکن ب یطاقت هستم، ب  یمن ب-
ندارم   یفیدو... به خدا توص نیها مشکل دارم... با ا ن ی نکن! طاقت نگاهت رو ندارم... من با ا

 وصف چشم هات. ی برا

 که نثارم کرد دست و پا زدم. یاحساس ی ایدر در

 را دور گردنش حلقه کردم و گفتم:  میها  دست

 ... وفتمی االن م ی باربد ولم نکن ی وا-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 را خم کرد و گفت: سرش

 کنم. یوقت رهات نم  چیه-

 *** 

 ن« یرحسی»ام

 واو ”او”... -گفتم الف  یکن من م یرا هج یگفتند خوشبخت یم اگر

 دن او”... گفتم ”بو  یکن م فشیگفتند تعر یم اگر

 او”  ی گفتم ”رنگ چشم ها یشک م یدارد ب یچه رنگ یگفتند خوشبخت یم اگر

 دلنواز او”  ی گفتم ”خنده ها  یچگونه است م  یخوشبخت ی گفتند صدا یم اگر

سقف   کی خانه و  کیکه در  دمی رس یبود... شکرت خدا که به روز نیمن هم ی برا یخوشبخت
 من باشم و فقط او. 

  ی کوچک و نمور رو ی بسته اش گرفتم. حوله ی زنگ خوردن تلفن همراهم چشم از چشم ها با
ام را برداشتم و از اتاق   یکند گوش داری که آوا را ب نی از ا ش یسرم را درون سبد انداختم و پ

 خارج شدم. 

 بله؟ -

 سالم بابا جان!  -

 مامان خوب هستن؟   د؟یسالم خوب هست-

   د؟یندار یباباجان... آوا رو به راهه؟ مشکل  می وبخ-

 زدم و گفتم:   ی اتاق نگاه کردم، لبخند ی در بسته  به

 خوبه خدا رو شکر.   زیبله... همه چ-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

شام دعوتتون کرده، عمو و زن عموت هم هستن. به من   ی مامانت برا  یول رهیدونم د  یم-
وگرنه مامانت    دیار یخودتون ن ی به روبردم شما هم  ادیرفتم مطب کال از   یگفته بود ظهر ول

 کنه.   یام م چارهیب

 و گفتم:    دمیخند

 چشم... -

  کی کردم و به اتاق برگشتم هنوز  ینگذاشته بود. خداحافظ می را برا ی هرگونه بهانه ا  ی جا
 ساعت هم نشده بود که خوابش برده بود. 

 صورتش کنار زدم و گفتم:   ی را از رو شانش یپر  ی موها

 . میدعوت ی... مهمون زمیآوا جان... خانمم... پاشو عز-

 بسته گفت:  ی شده است. با همان چشم ها داری دانستم ب یخورد م یتکان

 ... خسته ام...  ادیاوم... بخواب باربد... من هنوز خوابم م-

 ! ی دی خواب ی... بسه هرچشهیم ری د زکمیملکه جان... پاشو عز-

 را باز کرد و گفت:  شیو چشم ها  دی لرز ش یها پلک

 م؟ ی کجا دعوت-

 ما...   ی خونه -

 بلند شدم و گفتم:  میجا از

 فرستم آماده شو. یتا من نقشه ها رو م-

شکالت   زمیم  ی رو یچند نقشه را ارسال کردم. از درون شکالت خور لیاتاق کارم شدم و فا  وارد
 ا آماده کنم.  برداشتم و به اتاقمان رفتم تا خودم ر ییکاکائو 



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 رفتم که از حمام خارج شد و گفت: یبا کراواتم ور م داشتم

 ؟ ی چه زود آماده شد-

 ! ی!... بخور ضعف نکندی طول کش یلیحموِم ملکه جان خ-

 را در دهانش گذاشتم.  شکالت

 داد گفت:  یم یکه شکالت را در دهانش باز ینیرا بست و ح  کراواتم

 آماده ام! گهید ی قه یده دق-

 رم؟ یزمان بگ-

 اعتماد به نفس گفت:  با

 ! گای باربد ن ی !... واری بگ-

 اش کبود شده بود گفتم: نهیباالتر از جناق س یکرد نگاه کردم کم  یکه اشاره م  ییجا به

 نت؟ یبه کاب ی اعهه خورد-

 گرد شده نگاهم کرد و با حرص گفت:  ی چشم ها با

  ...نتشی! البته کابنتیآره خورده به کاب -

 و گفتم:  دمی را بر کالمش

 من زمان گرفتم ها! -

 ! ارن یشون هم نم  یگرام ی خوبه خوبه... دست گل به آب دادن به رو-

 و از اتاق خارج شدم.   دمیخند

 خودشان شد.  ی به خانه  رهی شد و خ  ادهیپ نیپارک کردم. از ماش نگیرا در پارک  نیماش



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 و گفتم:  ستادمیا کنارش

 دلت تنگ شده؟ -

 افکارش جدا شد.  از

 نه... من...  -

 وسط حرفش و گفتم:  دمی پر

 داخل!  مینکن مهربون من... بر  یتظاهر به سنگدل-

 که مامان رو به آوا گفت:  می شام بود ز یم پشت

 کنه؟  ی نم تتیما که اذ   نیحس ن یا-

 به صورتم انداخت و گفت: ینگاه یرچشمیز

 ... شونـینه ا-

 آوا گفت:   مامان

دختر   نقدریو جانم کم تر بهش نگفته؟!..ا زمیاومدن باربد از عز  یجون از وقت حانهیر ینیب یمن-
 من رو لوس نکن باربدجان! 

 به زن عمو زدم و گفتم:  ی لبخند

 ! هیها رو به آوا گفتن نامرد نی کم تر از ا-

 زد و گفت:  ی بابت ضربه ا ی شانه ی رو عمو

 ! لهیداداش... پسرت هم مثل خودت زن ذل زادیدست مر -

 گفت:  مامان



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 دستتون درد نکنه حسن خان. -

 گفت:   یشاک بابا

 ! یتشکر کن د ی خوش به حال دخترت شده داداش با -

 آرام آوا ضعف رفت. ی خنده  ی و دل من برا   دندی حرف بابا همه خند با

 ؟ ی اریما ب ی ناز برا ی نوه  هی  یخوب عروس گلم تو قصد ندار-

 ! دی شد نبا یشروع م  دیبحث نبا  نیو به سرفه افتاد. ا دیجست شیدر گلو  لقمه

 به دستش دادم.  ی آب وانیل

 آوا جان؟   یخوب-

 گفت:  ی با تک سرفه ا د یآب را گرفت و سر کش وانیل

 ... ما... یعنیمن... -

 حسن گفت:  عمو

 از ازدواجتون گذشته...   می سال و ن کی -

 به من گفت:  رو

 .یاشته باشوارث د هیبهتره  -

 حرف عمو را گرفتم:  یمصمم عمو نگاه کردم. پ ی را در دستم فشردم و به چشم ها  قاشق

 . می که در موردش حرف نزن نهیبهتر ا-

 گفت:  بابا



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

تا ثروتمون   دی وارث داشته باش هی  دی ... شما بای... آوا وارث حسن و تو وارث مندیفراموش نکن-
 بلوکه نشه. 

 عمو گفت:  زن 

 ! دی ثروت خود باربد رو فراموش نکن-

  یشد گوش م  یکه رد و بدل م ی رحمانه ا  یب ی خورد و داشت به حرف ها یغذا نم گری د آوا
 داد. 

 را انداختم و گفتم:  قاشقم

سالمه و حاال حاال   ی و خرده ا یمن فقط س  یتک تکتون قائلم ول ی که برا یبا همه احترام-
 امروز و فردا...  نیکه انگار هم دی حرف نزن ی... پس لطفا جوررمی هم قصد ندارم بم

 کالمم را شکست:  مامان

 !ه؟ یچه حرف نیپسرم ا  ری زبونت رو گاز بگ-

 بلند شدم و گفتم:  میجا از

 آوا!  م یبر -

که   می شد  یاز خانه خارج م می نگفت و دنبالم آمد. داشت یزیچ گران یدر برابر اعتراض د آوا
 مامان مانعمان شد. 

با   دی من با  زمیباال عز  ی !... آوا جان شما برو طبقهن؟ی رحسیام هیچه رفتار نی! ا د؟ی ر یکجا م-
 جناب درخشنده حرف بزنم.

 

 »آوا« 
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شدند.  یچهره ام جار ی صدا رو یب   میبا باز کردن در اتاق بغضم را رها کردم. اشک ها   همزمان
 مان؟ یهردو  ایباربد   ایکه بود؟ مقصر من بودم   ریصتق دند؟ی بار یها م نیچه ا  ی باز برا

پوشاندم. با باز شدن در  م یتخت نشستم و سرم را با دست ها ی و رو دمیرا از سرم کش شالم
 خانم وارد اتاق شد.  حانهی . ردمی اتاق از جا پر 

 را پاک کردم. می توالت برداشتم و اشک ها زیم ی از رو  ی کاغذ دستمال

 اش آمد کنارم نشست و گفت:  یشگیآرام و کوتاه هم ی قدم ها با

 آوا؟!  ی کرد هیگر-

 گفتم:   ی گرفته ا  ی صدا با

 کم دلم...  هی-

 کالمم و گفت:  انیبه م دی پر

 ی نکن... وا تیمن خودم بعد از چهار سال باردار شدم. خودت رو اذ  زمیناراحت نباش عز-
 شده؟   یگردنت چ

 فتم: هوا گ ی را با شتاب بلند کردم و رو سرم

 ! نتیخوردم به کاب-

نگذاشته   میباربد آبرو برا ی خنده! وا ریساکت نگاهم کرد ناگهان زد ز هیحرفم چند ثان دنیشن با
 !ی بود

 و من را خجالت زده کرد گفت:  دی که خند خوب

 ... نتیخورد بهت؟!... در هر حال جناب کاب نتیکاب ا ی نتیبه کاب ی تو خورد-

 وسط حرفش و گفتم:  دمی پر



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

   نه...-

 زد و گفت: ی لبخند

  نهیبب نتی به صورتت بزن چشم هات قرمز شده جناب کاب ی آب هیپاشو    زمیکردم عز یشوخ-
 ندازه. یکرده دعوا راه م هیزنش گر 

 به صورتم زدم. یرفتم و مشت آب  ی بهداشت سیگلگون به سرو   ی گونه ها با

ماه ادامه   کی اوضاع تا  نی. اشبیآشفته بود در واقع از همان د یلیآن روز باربد خ ی فردا
 گفت. ینم یزیچ چی گفتم چه شده ه یداشت هرچه به او م 

 به مشامم خورد. یماه ی که بو رمی دستش را از او بگ ی ها لونی استقبالش رفتم خواستم نا به

 باربد فاصله گرفتم و گفتم:  از

 باربد!  ی دی م یماه ی بو-

 باال برد و گفت:  می تسل ی را به نشانه شیها  دست

 .دمی خر یمامانم ماه ی رفتم برا-

 برو لباس هات رو عوض کن بعدش هم برو حموم.  ی وا-

 بود. نیهم قصدم هم یگفت یچشم خانم جان نم -

 نشست و گفت:  ز یوارد آشپزخانه شد. پشت م  سیخ ی که با موها  ختمیر ی چا شی برا

 خوام باهات صحبت کنم. یآوا... م نی بش ایب-

 در دهانم گذاشتم و گفتم:  یخشک آلو

 جانم؟! -
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 گذاشت و گفت:  ز یم ی رو یپاکت

 اته! هیمهر ن یا-

 گرد شد.  م یها  چشم

   ست؟ یقلبت که ن-

 .  رشی بگ-

 را از دستش گرفتم و گفتم:   پاکت

 خوب!  -

 ات رو پرداخت کنم.  هیوقته دنبال کارهاشم تا مهر ی لیخوب نداره... خ-

 گفتم:  اننگر

 افتاده؟!  یچرا؟! اتفاق-

 خواد پرداختش کنم. یفقط دلم م  زمینه عز-

 در دهانش گذاشتم و بحث را عوض کردم. ییرا انداختم، آلو  پاکت

 امروز ثنا زنگ زد.-

 ثنا؟! -

 . دنی رو خر ی ریجال  ی آقا ی خونه  نجایکنن ا یخوان اسباب کش یآره... م-

 گرفت.  یمهرداد امروز مرخص نی هم ی پس برا-

 خونه شون؟   میبر  ی ای... اصال منجایا ان یخوشحالم م یلیهوم... خ-

 ندارم.  یمن مشکل میساعت کار دارم، بهشون خبر بده بر   مین هیبعد شام  -
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 و به سمت تلفن رفتم تا خبرش رو به ثنا بدم. دم ی زده از جا پر ذوق

از   نیما بود و ا ی خانه ی رو به رو قای. دقمی آن ها رفت ی و به خانه   میاز شام آماده شد  بعد
 ! ینبود جز خوش شانس یزیچ

 و گفت:    دیدر آغوشم کش ثنا

 دلم برات تنگ شده بود سروصدا جان.  -

 را از او جدا کردم و گفتم:   خودم

 ممنونم تشکر گل!  -

 . مهرداد گفت:  دندی مان خند یباز وانهی و باربد به د مهرداد

 داخل.  نیایزشته ثنا جان دم در ب-

سال بود که ثنا با مهرداد ازدواج کرده بود. مهرداد هم در شرکت باربد استخدام بود و باهم    کی
 بودند.  قیرف

پاک کن و البته   شهیو ش  تکسی وا ی به مشامم خورد. بو ی بد ی بو می خانه شان که شد وارد
 شامم را پس زده بود.  ی هجوم بردم، معده ام همه ی بهداشت سیالکل. به سمت سرو  ی بو

نگاه کردم. مطمئن   نهیزد. به خودم در آ یم می و صدا   دی کوب یم  یبهداشت  سیبه در سرو  باربد
خشک   ی لب ها  ی رو ینداشتم. مادر شده بودم؟ لبخند کم جان دی هم ترد یلیخ ینبودم ول

 شدم.    یمطمئن م د یبا  کردم اول یم دواری باربد را ام یالک دی شده ام نشست. نبا

 خارج شدم. باربد به سمتم آمد و گفت:  سیسرو  از

 دکتر.  می بر ایب-

 .شم یکم دراز بکشم بهتر م هی  ستیالزم ن-
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 دکتر...  میر  یگفتم که م رینخ-

 کرد و رد داد. یاش زنگ خورد. اخم ی جمله اش تمام نشده بود که گوش هنوز

 که ثنا نگران به سمتم آمد و گفت:  میهم وارد سالن شد  با

 ؟ ی خوب-

 خوبم بابا.-

 .دیچرخ یوجودم داشت م ی گفتم همه  دروغ

 رفت.  اط یزد و به ح می. صدا دمیبه مهرداد گفت که نفهم یزی چ باربد

 شده بود. رهیخ اط یرفتم. به در ح دنبالش

دش  کمرم گذاشت و من را به سمت خو ی که متوجهم شد، دستش را رو ستادمیا کنارش
 ثنا؟!  ی . از حرکتش متعجب شدم! چرا در خانهدیکش

 را خم کرد و گفت: سرش

 گردم. ی برم، تا قبل از اذون صبح بر م دی من با-

 کردم. انیدر دلم مانده بود را ب شی که از مدت ها پ ی خواسته ا تیتوجه به موقع  بدون 

 عهد بخونم؟  ی منم باهات دعا-

 هر صبح!  میخون  یباهم م م،ی بخون-

نبود. به سمت در  اط یرا باز کردم او در ح میچشم ها  یام نهاد، وقت یشان یپ ی رو ی ا بوسه
  نیماش کیالست  غیج ی را باز کردم صدا اط یکه در ح  یوقت یکنم ول یتا از او خداحافظ دمیدو

خوش نبود از ثنا   ادیباربد در آن جا نبود.چون حالم ز گری. ددیچیدر گوشم پ ی ا یمشک
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  یم جی درست کردم و خوردم. سرم گ ینبات ی خودم چا ی کردم و برگشتم خانه. برا یهعذرخوا
 شدم.  رهیخ  دیپاش یتخت رها کردم و به ماه که نورش را به صورتم م  ی رفت.  خودم را رو

سرد با صورتم را احساس نکردم و به خواب    میبرخورد نس گریچه قدر گذشت که د دمینفهم
 رفتم. 

ام نگاه   یبود. حالت تهوعم بهتر شده بود به صفحه گوش کی هنوز هوا تار  دم،ی ترس از جا پر با
 کرده بود.  یبود. بدقول یباربد هنوز خال ی جا یکردم، اذان داده بودند ول

 ی دعا ی کتابچه دمی انم که دعهد را بخو ی ترمه اش خواندم خواستم دعا ی سجاده  ی را رو نمازم
  نیا ل یتک تک وسا گری کردم و خواندم د دایعهد را پ ی دعا نترنتیا ی . از توستی کوچکش ن
 موقع عادت کرده بودند. نی دعا آن هم ا  نیا  دنیخانه به شن

داستانم هم از داشتن   ی ها تیبردم. شخص  شیکردم و داستانم را پ یطراح یاز دعا کم بعد
  یحوصله شان سر رفته بود و هر لحظه امکان داشت خودکش یذوق یب ی سنده ی نو  نیهمچ

 را تمام کنند. کیکنند و کم

داشتم کم کم   گریاز باربد نبود. د ی هنوز خبر یطلوع کرده بود ول دیبه خودم آمدم خورش یوقت
که  یخانم ی اش را گرفتم. با صدا  ام را خاموش کردم و شماره یشدم. تبلت طراح  ینگرانش م
 شد.  شتریام ب یگفت تلفنش خاموش است نگران یداشت م

 خارج شوم.  الیهوا بخورم و از فکر و خ یکم رونیرا عوض کردم تا بروم ب میها  لباس

گرفتم.   شی را پ یو راه نامعلوم دم یکش یقیزد. نفس عم یخلوت بود و مرغ هم پر نم کوچه
 ی همه کبارهی تر شدم به    کیهم را جلب کرد. چند قدم که نزدتوج یمشک یلیمستط یجسم

 ! نی بودن سنگ یخال  کی شد.   یبدنم خال

که   یکرده تلفن همراه خی ی لرزان و انگشت ها ی تحمل وزنم را نداشتند با دست ها ی پاها
قرمزش داشتند اشک   ی و خط ها  ی شده بود را برداشتم. قاب سورمه ا ری صفحه اش خاک ش

 . دندی کش یم می را از عمق چشم ها میها
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. سطل آشغال  دند ی جو یذهنم را م  انهیرا کنار زدم. افکار بد مثل مور  دیکه از چشمم چک یاشک
  ی ام گرفتم. درخت کاج رو یشانی. دستم را به پدیجا به جا شد و دور سرم چرخ  ابانیکنار خ

 هم افتادند.  ی ور میشدم و پلک ها  نیسرم افتاد و نقش زم

 *** 

 ... زکمیآواجان... عز-

بود چند بار پلک زدم و دستم را   م یخندانش رو به رو  ی را با شتاب باز کردم، چهره  م یها  چشم
باربد   نیدلنش  ر ینرم شد و تصو  ییدست ها ریبگذارم که دستم اس ششیته ر ی بلند کردم تا رو

 زن عمو داد. ی را به چهره  شیجا

 . زن عمو گفت: دیچشمم آمد و بغضم ترک  شیبه پ قتیحق

 ! ستیبچه ات خوب ن  ی آروم باش آوا جان برا-

نشستم و مالفه را کنار زدم و  میشد. سر جا  یحدسم درست بود! باربد من داشت پدر م پس
 گفتم: 

 .شهیخوش حال م یلیخوام برم بهش بگم حتما خ یباربد کجاست؟!... م -

  زی چ جیگفت که ه یاش م هیخانم همراه شد. سوز گر ه حانیکالم من با شکستن بغض ر ی انتها
 . ستیخوب ن

 کنم.  یشده! خواهش م یچ دی بگ-

 و گفت:  دیدر آغوشم کش کبارهی به

 . نی! آب شده رفته تو زمستی ن نمیسه روزه حس-

 سه روز؟!... چطور ممکنه؟! -
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تلفنش را قطع کرد و درون   دنمی زد وارد اتاق شد. با د یکه با تلفنش حرف م ینیح مامان
 اش گذاشت. یروپوش پزشک  بیج

 و گفت: د ی در آغوشم کش نرم

 . زمیعز  ی نگرانمون کرد یدخترم؟ حساب یبهتر -

  یخواستم! کلمات فقط وقت ی... نمشانیجانم گفتن ها  شان،یها  ینگران شان،یگفتن ها زمیعز
گفت.   یجز او م ینبود اگر کس با یز  گری هم د بایز یند. حتبود  بایشدند ز ی از دهان او خارج م

ضربان قبلش... همان   ی ! صدادنشینفس کش ی خواستم! صدا یکوتاهش را م ی صدا  کی
اش بود و   نهیکه االن در س یکردم با قلب  ی ! حسودشی وفا یزد. قلب ب  یکه نامنظم م یقلب

که از او را به من   ی کس ش؟یخدا ش؟یکوچک دعا  ی را داشت؟ کتابچه  سش یکنارش. خودنو
 داد. یم حیترج

 زمزمه کردم:  آرام

 باربدم رو داشته باش.  ی لطفا مواظبش باش... هوا-

!  ییاشتها ی ب اریبود. و ارمیام و یدلتنگ ی مه یمرخص شدم. ضم مارستانیاز دو روز از ب بعد
دانستم   یبه کارم نداشت. اگر هم داشت نم یکار یرغبت به خوردن آب هم نداشتم. کس یحت

  ی هم بسته بود. شمار روز ها اط یچون تلفنم را خاموش کرده بودم و تلفن خانه را قطع. در ح
زد نه به خاطر فرزند باربد به خاطر خودش. دلم گواه   ی در رفته بود و دلم شور م مهفته از دست 

را هم همراه   شی داشتم. دائم در خوف و وحشت بودم. قرص ها ی داد و احساس بد یبد م
 ش نبرده بود. خود

 یپرواز خارج چیکه نامش در ه  دمیشن  نیمرخص شدم از شاه مارستانی که از ب یروز همان
وجود ندارد که انگار هرگز نبوده    یگفت جور ی. مستی از او ن یاثر چیثبت نشده است و ه

 است. 
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کردند. گفته بودم تا   ی نم میچشم از آلبوم دستم گرفتم. چرا رها  فونیآ   یدر پ یپ ی صدا با
  فونیو به سمت آ  دمیدر دلم روشن شد. از جا پر  ی دی . نور امندیایاز او نشده به سراغم ن یخبر

. زن عمو بود که قصد نداشت  دمی مادر را د ر یپسر تصو ی باز هم به جا یبرداشتم ول زیخ
  ن یگود افتاده بودند و صورت با طراوتش انگار در ا شی ازنگ بردارد. چشم ه ی دستش را از رو

 ی صفحه فشردم. نامرد  ی صد سال افتاده شده بود. مادر بود! انگشتم را رو ی ماه به اندازه   کی
 بر دلش بشوم.  یبود که من هم مول پسرش غم

 !  ی چمدان سورمه ا ک یخانم در درگاه ظاهر شد با   حانهیر هیاز چند ثان بعد

 زدم و گفتم:   یزورک  لبخند

 . دی سالم. خوش اومد -

 و گفت:    دیآغوشم کش در

 سالم عروس گلم.  -

. دمی دو یبهداشت سیباره حالم بد شد. هلش دادم و به سمت سرو  کی عطرش به  ی بو از
 داشتم.  از یخانم ن حانهیخوش آمده بود واقعا به ر

  یکه نبود و دل ی گذشتند در ماه هفتمم بودم و باربد ی از آن روز، روزها همانند سال ها م پس
 که گرفته بود. 

پشت   یگذاشتم. مرد ناشناس زیم  ی بلند شدم و تبلتم را رو می از جا فونیآ  ی بلند شدن صدا با
 در بود. متعجب گفتم: 

 .دیی بفرما-

 کچل گفت:  مرد

 درخشنده؟  ی هستم. منزل آقا یصادق-
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 بله امرتون؟ -

 دارند؟  فیمنزل تشر -

 و گفتم:  دمیکش یآه

 . ستندین ریخ-

وصول نشده اگه تا فردا پرداختش   یهفته قبل داشتم ول کی  ی برا شونی چک از ا هیمن  -
 زنم.   یچک رو برگشت م دینکن

چند روز   دمیبه در خانه بود و من تازه آن وقت فهم ییآغاز هجوم طلبکارها  فونیزنگ آ  نیا و
اش به   ییرا! در واقع همه دارا AD نیکه نبود شرکت را واگذار کرده بود و همچن ی باربد شیپ

 . نشیجز خانه و ماش

  ی ام. در هر جا هیبه نام من هستند و همان مهر نی خانه و ماش دمیاش را که گرفتم فهم یپ
خودم  ی مجبور شدم خانه شیپرداخت چک ها ی دش نداشت. برااز خو زی چ چیکه بود ه ایدن

که باربد گذاشته بود را دست بزنم. او   ینیخواستم خانه و ماش یرا بفروشم. نم نمیو ماش
 داشت!  ستدو یلیرا خ نشیماش

خواست   یرفتم. دلم م یراه م یکرده بود و به سخت   نمیسنگ یباربد در ماه هفتم حساب پسر
  ابان یخارج شدم. هنوز از عرض خ اط یهوا بخورم.  شال و کاله کردم و از ح  یو کم  رونی بروم ب

که به من برخورد کند   ن یاز ا شی پ یبا سرعت به سمتم آمد ول یمشک نی عبور نکرده که ماش
 افتادم.   ابانیرفت و کف خ جیترمز کرد. از ترس سرم گ

 ن« یرحسی»ام

 ! دیجا از خانواده ام جدام کرد ن ی ا نمیساله آورد کی   د؟ی خوا یاز جونم م یها... چ یعوض-

سال بود به    کی ! دندیفهم یکه نم  یسینثارشان کردم. انگل یکلمات را به فارس نیا ی همه
 کردم. یالتماسشان م یسیانگل
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 و گفت:  دیبه صورتم کوب  یمشت

 .اریبرو اون لپ تاپ رو ب-

 آورد.   رونیرا ب یپ تاپ اتاق ل ی گوشه   فیالغر سرش را تکان داد از درون ک  مرد

 گذاشت و گفت:   میرو به رو  ی کاغذ برگه

 امضا کن! -

 ! AD ی! واگذاریمتن برگه را خواندم! واگذار یناباور با

 ! د؟یکرد  ریساله اس کی من رو  یاون شرکت لعنت ی برا ن؟یهم ی برا-

 نگاه کردم. نیست یکر  یاتاق باز شد و در کمال ناباور در

 ! ؟ی رو زد شت یتو؟! باالخره ن-

 و گفت:   دیخند  کی ستریه

 نه هنوز. -

سال مامور عذابم شده بودند مهار    کی  نیکه ا ی برداشتم که توسط دو مرد زیسمتش خ به
 شدم. 

من! باردار  ی صورتم باز کرد. آوا بود، آوا ی لپ تاپش را رو به رو نیستی از همراهان کر یکی
 !ا یخدا  !ایشدم؟! خدا  ی بود؟! داشتم پدر م

 و گفت:  دمی کش ی ادیرفت فر  میبه سمت آوا  ینیماش

 نه!-

آوار شد و من هم از او   نیزم ی رو میزدم. آوا  یاش متوقف شد. نفس نفس م یچند قدم در
 کردم.  تیتبع



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 بره.   یترمز م نی اون ماش یاگه امضاش نکن-

 ی ... د اخه تو چه جور دختز خاله اران؟ی ا دیگردون یبرم م د؟یکن یامضا کنم؟! رهام م -
 ! ؟ی هست

 ! امضاش کن! ی د ی حرف نزن ا نقدریا-

 د؟ یداره که بهش صدمه نزن ینیچه تضم-

 زد و گفت:  ی پوزخند

 ! هیتو ی ... جونش تو دست هان؟یتضم-

 . نمیاو را بب گریبار د کی سال تالشم را دادم تا  ستیآن لحظه من حاصل ب و

 !  ی چمدان سورمه ا ک یخانم در درگاه ظاهر شد با   حانهیر هیاز چند ثان بعد

 زدم و گفتم:   یزورک  لبخند

 . دی سالم. خوش اومد -

 و گفت:    دیآغوشم کش در

 سالم عروس گلم.  -

. دمی دو یبهداشت سیباره حالم بد شد. هلش دادم و به سمت سرو  کی عطرش به  ی بو از
 داشتم.  از یخانم ن حانهیخوش آمده بود واقعا به ر

  یکه نبود و دل ی گذشتند در ماه هفتمم بودم و باربد ی آن روز، روزها همانند سال ها ماز  پس
 که گرفته بود. 

پشت   یگذاشتم. مرد ناشناس زیم  ی بلند شدم و تبلتم را رو می از جا فونیآ  ی بلند شدن صدا با
 در بود. متعجب گفتم: 



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 .دیی بفرما-

 کچل گفت:  مرد

 درخشنده؟  ی هستم. منزل آقا یصادق-

 بله امرتون؟ -

 دارند؟  فیمنزل تشر -

 و گفتم:  دمیکش یآه

 . ستندین ریخ-

وصول نشده اگه تا فردا پرداختش   یهفته قبل داشتم ول کی  ی برا شونی چک از ا هیمن  -
 زنم.   یچک رو برگشت م دینکن

 به در خانه بود. ییآغاز هجوم طلبکارها  فونیزنگ آ  نیا و

  لیوک  شیخواستم بروم پ  یرفتم. م یراه م یکرده بود و به سخت نمیسنگ یباربد حساب پسر
 باربد. 

با   یمشک نیعبور نکرده که ماش ابانیخارج شدم. هنوز از عرض خ اط یو کاله کردم و از ح شال
رفت   جیکه به من برخورد کند ترمز کرد. از ترس سرم گ نی از ا شیپ یسرعت به سمتم آمد ول

 افتادم.  ابانیو کف خ

 ن« یرحسی»ام

 که دلت تنگ باشد؟  یگذشت؟ وقت  یچند قرن م ی سال به اندازه   کی

 را باز کردم و زمزمه وار گفتم:  میچشم ها  ی. به سختدیچ یدر صورتم پ ی درد

 د؟ یکن یها... چرا ولم نم یعوض-
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 بار هزارم به زبان آوردم. ی کردم را برا  یسال بود هر روز تکرار م کی که  یسوال

 د؟ ی خوا یاز جونم م یچ د؟ی هست یک -

سال بود به    کی ! دندیفهم یکه نم  یسینثارشان کردم. انگل یکلمات را به فارس نیا ی همه
 کردم. یالتماسشان م یسیانگل

 و گفت:  دی به صورتم کوب گرید یمشت

 .اریبرو اون لپ تاپ رو ب-

 آورد.   رونیرا ب یاتاق لپ تاپ  ی گوشه   فیالغر سرش را تکان داد از درون ک  مرد

 گذاشت و گفت:   میرو به رو  ی کاغذ برگه

 امضا کن! -

  یسال تالشم و خستگ ستیب ی! واگذار AD ی! واگذاریمتن برگه را خواندم! واگذار یناباور با
 م؟ یها

 ! د؟ی کرد ریساله اس کی من رو   یاون شرکت لعنت ی برا-

 نگاه کردم. نیست یکر  یاتاق باز شد و در کمال ناباور در

 ! ؟ی رو زد شت یتو؟! باالخره ن-

 و گفت:   دیخند  کی ستریه

 نه هنوز! -

سال مامور عذابم شده بودند مهار    کی  نیکه ا ی برداشتم که توسط دو مرد زیسمتش خ به
 شد از درد!  ی نشاندنم. بند بند وجودم داشت کنده م  یصندل ی شدم و رو

 صورتم باز کرد. ی لپ تاپش را رو به رو نیستی از همراهان کر یکی
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من! باردار   ی افتاد. آوا بود، آوا  انیبه جر  می زل زدم. خون در رگ ها م یرو به رو ریبه تصو  ناباور
 !ا ی! خدا ایشدم؟! خدا  ی بود؟! داشتم پدر م

 و گفت:  دمی کش ی ادیرفت فر  میبه سمت آوا  ینیماش

 نه!-

 آوار شد. نیزم ی رو میزدم. آوا  یاش متوقف شد. نفس نفس م یچند قدم در

 ها!  یلعنت-

 بره.   یترمز م نی اون ماش یاگه امضاش نکن-

 ی ... د اخه تو چه جور دختر خاله اران؟ی ا دیگردون یبرم م د؟یکن یامضا کنم؟! رهام م -
 ! ؟ی هست

 ! امضاش کن! ی د ی نزن ا حرف  نقدریا-

 د؟ یداره که بهش صدمه نزن ینیچه تضم-

 زد و گفت:  ی پوزخند

 ! هیتو ی ... جونش تو دست هان؟یتضم-

گذاشت و خودکار را به دستم داد. از برخورد دستش با انگشتم منزجر شدم! با    می پا ی را رو برگه
برگه امضا   یطوالن  ی و لرزانم خودکار را گرفتم. بدون نگاه کردن به بند ها ن یخون ی انگشت ها

 به جوهر نداشتم.  یازیانگشت زدم. ن نمیخون ی کردم و با انگشت سبابه

 . نمیاو را بب گریبار د کی دادم تا سال تالشم را  ستیآن لحظه من حاصل ب و

 و گفت:  دیدستم کش ری را از ز برگه

 آخرش کار دستت داد شوهردخترخاله!   تی عشق افسانه ا-
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 .می مون رو بکن  یاش نداشته باش. بذار زندگ  ی! کاری دی به خواسته ات رس-

 و گفت:    ستادی سرم ا پشت

 ! ؟ی گرفت یبوغت رو چرا قبال به کار نمن ن یدنبالم؟ ا یوفتیب سی گله پل هیفردا با  یولت کنم بر -

 را خم کرد و ادامه داد:  سرش

 ! وفتهیفالکت ب نیبزرگ به ا ی د ی ا دمید  یخواب هم نم ی ! تو ه؟یچ یدون یم-

 :  دمیقفل شده ام غر  ی دندان ها ی ال از

 و پست بشه!    ریحد حق نیتا ا  تونهیآدم م هیکردم   یمنم هرگز فکر نم-

 :  دی و خند ستادیا  صاف

مال تو بود... االن مال  ADنوشتن که  یسالن کنفرانس م  ی با آب طال تو ی حرف هات رو وقت-
 . اریمنه! پس به خودت فشار ن

 شد گفتم:   یکه داشت از اتاق خارج م ینیزدم ح ی پوزخند

 !  یریرو ازم بگ زمیهمه چ یتون  یوقت نم  چی تو ه-

 و گفت:    دیچرخ ستاد،یا

 !  ه؟یمنظورت چ-

 اش شدم.  ره ی در سکوت خ فقط

  شانیبه خواسته ها  دنیکردم بعد از رس یکرد و از اتاق خارج شد. گمان م یکیستر ی ه خنده
 کردم بودند.   یتر از آن چه که فکر م ثی که خب نیکنند غافل از ا یم  میرها

 *** 
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 »آوا« 

رس در ام ت یشکم خال  دنیرا باز کردم. با د م یشکمم چشم ها   ریدر ز یاحساس درد و سوزش با
 . دیچیدر وجودم پ ی که درد دمی شکمم کش  ی دلم رخنه کرد. با ترس دستم را رو

 باربِد من کجا بود؟    یِ ! علختندیقطره قطره فرو ر می ها  اشک

  دای احضار پرستار را فشار دهم که در اتاق باز شد و ش ی تا دکمه  دمیخودم را باال کش یسخت به
 در دستش وارد اتاق شد. لب زدم:  ییو پتو  شی بر لب ها ی با لبخند

 !  ؟یعل-

 و گفت:    دیخند

 ! مثل مامانش بدخلقه!  یاوه چه عل-

 شدت گرفت.   میاشک شوق اشک غم از چشم ها  ی جا به

مثل چشم   شیبودند و چشم ها یمثل پر ذاغ مشک شی گرفتم. موها  دایاز ش اط یرا با احت یعل
برنزه بود. آخ   یپوستش مثل باربد کم  هم بودند و ی و بلندش رو یمشک ی خودم. مژه ها  ی ها

 باربد! 

اش را باز کرد. او فرزند   یطوس ی خورد و چشم ها  یافتاد که تکان یعل ی گونه ی رو یاشک قطره
 من بود. 

 خانه شان. رگرددیخانم فرستادم   حانهیهفته ر  کی که مرخص شدم بعد از  مارستانیب از

  ینگاه م ینه!  هر لحظه که به عل  می ها یدلتنگ یکوچک پر شده بود ول  یبا عل می ها ییتنها
 شد.  یکردم داغ دلم تازه م 

 

 !نمیباربد را نب ی نگاه کنم و چهره  یشد به عل ینم
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و   نم ینفر بچ کی   ی دونفزه را برا  زی م کی خواستم  یبود که م یلحظات وقت ی تر از همه  تلخ
آهنگ عشق من هر روز در   ی ماند. مصرع ها  یم  یباق یخال شهیباربد هم یظرف و صندل

 رفتند.   یآمدند و م  یذهنم م

  ره یگ  یم ونی من ناز نکن عمر ما پا عشق

 ! رهی گیدست زمونه تو رو از من م یروز هی

مادر تنها   کیگرفت. شده بودم   یمدام بهانه م  شیدندان ها ی را تازه خوابانده بودم و برا یعل
 و تنها! 

ها و وبتون   ک ی کم قیود و منبع درآمدم فقط از طرفروخته شده ب یبیباربد به طرز عج شرکت
و خانه ام را فروخته بودم  و در بانک گذاشته بودم تا    ن یام بود. ماش یخارج نیآنال  ی ها

 کردم.   یرا جز خدا قبول نم چکسی بتوانم با سودش ماه ها و روزها را تمام کنم. دست کمک ه

شد که آن هم    دای نفر متفاوت پ کی کمرنگ بودند.   یلی خ انمی و تاب من اطراف چی پر پ یزندگ  در
 گم شد! 

 جواب دادم: دمییپا یرا م یکه عل ینیو ح دمی ام از جا پر یزنگ خوردن گوش  با

 بله؟ -

 . دایسالم خانم درخشنده کم پ-

 تعجب گفتم: با

 صداقت؟   ی آقا  دییشما -

 ؟ یما بزن ریسر به مطب حق هیکه  یالزمه دعا کنم که به مشکل بر بخور-

 د؟ یتماس گرفت دیداشت یفکر نکنم! کار-

 . نمتونیالزمه بب-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 بار قرار بود از دهان دکتر خارج شوند.  نیبودم ا  دهی که از بدو گم شدن باربد شن ییها  حرف

 ندارم. ازیممنون من به مشاوره ن یلیخ-

 بلند گفت: ی مقدمه و با صدا بدون 

 !یفراموشش کن دی با  ؟یبهش فکر کن ی خوا یم یتا ک -

 کنم.  یمن هم باربد رو فراموش م  دیساحل خانم رو فراموش کن  دیهر وقت شما تونست-

و   رمی خودم را در آغوش بگ نمیگوشه بنش کی خواست   یتلفن را قطع کردم. دلم م تیعصبان با
 ام دهد. یو دلدار  دیا یکنم و همان لحظه باربد ب هیگر

 دل من بود؟!  ی شاعر و کدام آهنگ صدا کدام

 رم یکه با غمت درگ  یهنوز وقت من

 ... رمیم  ایربندم سمت د یهام رو م چشم

 من و تو تو ساحل  یعنی ممکن  ریغ

 ماه کامل   ریهم بودن ز  عاشق

 اط یاو را بدخواب کند. وارد ح می ها ی قرار یخارج شدم تا مبادا ب یو از اتاق عل دمیکش یآه
 شدم، به آسمان گرفته نگاه کردم و گفتم: 

 خوام! بهم برش گردون...   یباربدم رو از تو م-

 م؟ ی آسمان بود، من هم بودم پس چرا از هم فاصله داشت نی هم ری هم ز باربد

 من و تو   نی دل است که مشکل است ب »حکم

 من و تو«   نیدل است که فاصله است ب حکم
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 شد؟!   یهشت سال کم نبود؟! چرا تمام نم م؟یسال محکوم به فاصله هست چند

 انتظار بودند؟ چند سال در  یلیو ل  مجنون

 با من و تو؟  سد؟ی بنو   گری د ی مثنو کی قصد داشت   روزگار

 رد یدل بم نیات ا یاگر از دور ی»حت

 رد« یبگ یمحال است که فراموش عاشق

  یرا بشنوم وقت تی شد صدا  یمردن است. کاش م ی کردن تو همانند قانع شدن برا  فراموش
 : به خدا اعتماد کن! ییگو یکه م

 عشق یدر خطرم ب »من

 عشق یبال و پرم ب یب

  یعن یعشق جهان  یب

 یمعن  یچرخش ب  کی

 نام من از نامت جدا شد«  نیبب حاال

خواند نگاه کردم؛ قرار نبود هرگز نام من از نامش جدا   یام که آهنگ را م یخشم به گوش با
 گذاشتم!  یشود. نم

 ها شد!«  هیرحم سهم من از تو گر ی خواست از خودش دفاع کند گفت: »ب ی که انگار م خواننده

 بار شکست.  ن یهزارم ی برا بغضم

 جنون عاشقانه«  ن یخانه در من نمرده ا وانهیخانه بعد از تو شده د نی»ا

سازنده اش نبوده است نگاه   زبانیکه دو سال هم م یبزرگ  ی را متوقف کردم و به خانه تاب
 اننده لب زدم:کردم. همزمان با خو 
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 عشق  یدر خطرم ب من

 عشق  یبال و پرم ب یب

  یعن یعشق جهان  یب

 یمعن  یچرخش ب  کی

 تاب گذاشتم.  ی دسته  ی هم انداختم و سرم را رو  ی را رو م یها  چشم

 به اطرافم نگاه کردم، باز برق رفته بود؟!   جی. گدمی از خواب پر ی بلند  ی صدا با

 !یعل

.  دیکوب یداشت در را م ی آمد. کس اط یاز کف ح یی بلند شدم تا برگردم که صدا میشتاب از جا  با
 فرو رفته بود، با استرس به سمت در رفتم و گفتم: یکیدر تار اط یح

 بله؟! -

 ادامه داد:   دنیهمچنان به کوب  یپاسخ چیه بدون 

 م: شدم و گفت  یعصب

 بله؟! -

  غیدر را باز کردم. خواستم ج  دی نه. با ترد ایپاسخ نداد. دو دل بودم که در را باز کنم  یکس
 دهانم قرار گرفت و به درون خانه هلم داد. ی زبر رو یبکشم که دست

براق   ی گرد شده به چشم ها ی زبر گذاشتم، با چشم ها ی دست ها ی را رو  میترس دست ها  با
 نگاه کردم. یو طوس

 نزن... مهردادم!  غیج-

 مهرداد آرام نگاهش کردم که دستش را برداشت.  ی صدا دنیشن با



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

رو هم   هیاول ی باربد رو بردار، جعبه کمک ها ی دست از لباس ها کی برو  یسوال چی بدون ه-
 نره. زود باش!   ادتی

 به تنم افتاد.  یکردند،  لرز خی   میها  انگشت

 ؟ ی کرد داشی افتاده؟! پ یقباربد اتفا ی شده؟! برا یچ-

 که گفتم رو انجام بده.   یآره فقط هول نکن و برو کار-

  یافتاد و قلبم ب انی به جر  میابرها. خون در رگ ها ی سبک شدم و رفتم رو کبارهیکه به  انگار
 ام بود. یلومتریدر چند ک  دی شد که شا ی قرار حضور باربد

که   نیرا درون چمدان کوچک انداختم.  بدون ا ی زی و چه چ دمی پوش  یزیچه چ دمینفهم
 داشت از خانه خارج شدم.  یقیکه در اتاقش بود و خواب عم یحواسم به عل

 و گفت:    دیدر آغوشم کش ثنا

 هستم برو به شوهرت برس.  ی! من مواظب عل یچشمت روشن خواهر-

  یصال فرمان نمشدم. در شور و شعف غرق بودم و ذهنم ا  نیگفتم و سوار ماش یلب ممنون ریز
 . خوب بودم؟! دی لغز نهیآ  ی داد.  نا خواسته نگاهم رو

 . میها  اختهی تک تک  د،ی لرز یوجودم م ی نه همه  دند، ی لرز یم  میها  دست

 !  ؟ی شینم ادهیپ-

 گفتم:   جیگ

 ها؟! -

 آوا خانم.   می د یرس-

 بدون تعلل گفتم:   دمی شدم و چمدانم را کش ادهیفرسوده بود. پ ی خانه  کی اط یدرون ح نیماش



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 کجاست؟ -

 داخل، حتما االن خوابه.  دیبر -

کرد.   ی.  چمدان داشت سرعتم را کم مدمیرا باال رفتم و چمدان را کش یمان یبلند س ی ها پله
 شدم.  دهیها خراش مانیس ی کردم و خواستم شتاب کنم که با زانو رو شیچهارم رها ی پله ی رو

 م؟  آوا خان دی خوب-

 خوبم خوبم.  -

در اتاق منحصربه فرد که  کیساده و   لیساده با وسا  ی خانه  کی شدم و وارد خانه شدم.   بلند
 رسد.  یزدم به باربدمن م یحدس م

 .  ختمیاتاق را هل دادم و وارد شدم. نگاهم که به ته اتاق افتاد از درون فرو ر در

همان   شی بود. لباس ها  دهیراز کشبا قامت بلند و الغر د ی زنگ زده، مرد یتخت آهن ی رو
به   ختهیبر تن داشت ققط پاره پوره و خون آلود و آم شی سال پ  کیبودند که  ییلباس ها 

شده   لی تبد خته یبلند و به هم ر ی شیبه ر  ششیسرش بلند و آشفته بودند. ته ر ی خاک. موها
 بر سرش آمده بود؟  یی. واقعا او باربد من بود؟ چه بال داشتمبه جلو بر یبود.  قدم

حالش را اسف   دشی سف راهنیشده بود.  پ ده یبرداشتم. کنار صورتش خون خشک  گری د یقدم
 داد. یبار نشان م

 درهم شکسته بود.  نگونهیکه باربدم را ا  یرفتم. لعنت به کس شی به پ گر یقدم د   کی

 بلند را به خاک بکشاند؟  ی مژه ها  ن یه بود ارحم ظالم دلش آمد  ی. کدام بگریقدم د   کی

بردم و به گونه اش دست   شیدستم را پ دیو کنار تختش آوار شدم. با ترد  اوردمیطاقت ن گرید
  انیگرفتند. دست الغر و زخم آلودش را م دنیاشکم جوش ی . خودش بود! چشمه هادمیکش

 بلند شود که گفتم:   شی اباز شدند. خواست از ج کبارهی به   شیگرفتم. چشم ها   میانگشت ها 



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 منم... آروم باش.  -

 ی کرد. لبخند  یسو سو م یناباور ش یگرداند، در عمق چشم ها  می کم فروغش را رو ی ها چشم
 زدم.  نشیبه چهره خون

 گرفتم و گفتم:    میرا باال آورد که آن را هم با دست ها  گرشی د دست

 وفا!  یدلم برات تنگ شده بود ب-

 زد:  لب

-Is that you? Are you my little dear؟یمن زک ی تو عز ؟یی تو نی?  »ا   » 

و حس کردن وجودش به   دنشیام را ممکن کرد. با شن یافتنیدست ن ی اهایرو  شی صدا
 .دمی رس میآرزوها  ی همه

 . گفت: ختمیقرار اشک ر  یاش گذاشتم و ب نهیس ی را رو سرم

 دلم برات تنگ شده بود... -

 اشت و ادامه داد: سرم گذ ی را رو دستش

 تموم شد؟ -

 ها و اشک ها گفتم:   هیگر  انیم در

 .  یفقط تو باش یام! ول  یباشه من راض انیپا  هی  نیاگه ا-

 نهیس ی کوتاه گذشت. آرام سرم را از رو یلیکه خ قهیجند دق م،یدرهمان حالت ماند  قهیدق چند
 شدم. رهیخ شیاش برداشتم و به چشم ها 

 کرد:  زمزمه

 نم؟ یبش یکنیکمکم م-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  دمیفهم یم  شی و فشردن لب ها شیهم افتادن چشم ها  ی دستش انداختم، از رو ری ز دست
 که درد در بند بند وجودش رخنه کرده است. 

 کردن!  هیبود و نه گر ت یرا کنار زدم، االن نه وقت گله و شکا  می ها  اشک

 لحظه صبر کن برم چمدون رو...  هی-

 دستم را گرفت و گفت:  مچ

 ترسم آوا... نرو! یمون! مب-

 .دمی زدم و دستم را کش یزورک  لبخند

 گردم.   یاالن بر م-

کردم. مهرداد در  مانشانیگرفتند که پش  دنی بار لیم  م یاتاق که خارج شدم دوباره اشک ها  از
 و گفتم:  دمیبود، چمدان را کش ستادهیا اط یح

 شه؟ یم دای کم غذا پ هی  نجایا-

 گرفت و گفت:  نی اش را از ماش هیتک

 . زهیکامل و تم یول نجایفرسوده هست ا  خچال،یهست تو  یهمه ج-

داشتم، نشکستن در برابر    شیرا در پ یخانه برگشتم و شالم را سفت کردم، کار سخت به
 که بدجور ترک خورده بود. یاحساسم به کس

 داخل؟!  دی ایشما نم-

 شد و گفت:  نشیسوار ماش مهرداد

 نا تنهاست. نه... ث-

 .  دیهم باش یمواظب عل-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 چشم خدانگهدارتون. -

فرمان نشست و رفت. مهرداد چمدانم را آورد بود داخل. از درون چمدان جعبه کمک    پشت
از   یبود. تشت کوچک زیگفت خانه کامل و تم یآوردم. مهرداد راست م رونیرا ب هیاول ی ها

داخل حمام برداشتم و پر از آب گرم کردم. تشت را بلند کردم و مثل ربات وارد اتاق شدم.  
 گذاشتم.  تتشت آب را کنار تخ 

 ! ؟یکن کاری چ ی خوا یم-

 ات نباشه.   یتو کار-

  ر یتک تک حرکاتم را ز  نشیکردم. با نگاه سنگ شیآوردم و درون آب گرم فرو   رونی ب یلی استر گاز
کار را تکرار کردم که  نی قدر ا  نی. ادمی صورتش کش  دهی خون خشک ی رو نظر داشت. گاز را 

 کرد. انی صورتش خود را نما

 آوا...  -

 آوا گفتنش. گفتم:  ی تنگ شده بود برا دلم

 جان؟ -

 !  یچیه-

. تک تک زخم  دنشی خند ی . خدا را شکر کردم برادی چپ نگاهش کردم که مردانه خند چپ
به صدقه   زاتیهمه تجه نیبا روکش ضد آب پوشاندم. ارا  شانیکردم و رو  یچیرا باندپ شیها
 به دست گرفتم که گفت:  یچی بود که مهرداد درون حال گذاشته بود. ق یلی وسا یسر

 ! ؟یکن کاری چ ی خوا یم-

 را باز و بسته کردم و گفتم:   یج یزدم و ق ی لبخند

 ام رو سر و سامون بدم.  یپشت کوه یخوام مرد جنگل  یم-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 بلندش شدم.  ی و دقت مشغول کوتاه کردن موها  اط یرا دور گردنش بستم و با احت پارچه

 ! نمتیکردم که بب ی خواب هم فکر نم ی تو گهید-

عهد رو   ی تا باهم دعا  ی برعکس تو من هر روز صبح منتظر بودم قبل از اذون صبح برگرد-
 . میبخون

 که تمام شده گفتم:   کارم

 چه ساختم باربد خان! ی دون یه به! نمبه ب-

 . لب زد:دیرا باز کرد و به سمتم چرخ پارچه

 ! م؟یما بچه دار -

 خسته اش کردم.  ی نثار چشم ها ی لبخند

 ده ماهه. ی! علیعل هی-

 کرد:  زمزمه

 نبودم. یداشت ازیبهم ن یده ماهه؟! ببخش که وقت  یعل هی! ؟یعل-

 نشستم و گفتم:  شی به رو رو

 !یجبران کن امونیو ور  ایوقت آر یتون ی! به جاش مادته؟یاون داستان شمع ها رو -

 گفت: رگوشم یز  دی ودر آغوشم کش د یدستش من را به سمت خودش کش با

 اومدن جبران کنم.   ایکه نرجس و زهرا به دن ی خوام وقت ی! من م ا؟یو ور  ای آر-

 و گفتم:    دمی خند می اشک ها  دنیبا بار   همزمان

 ! ایو ور ایآر  رینخ-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 را تنگ تر کرد.   شی دست ها حصار

 که زنده ام.  یلحظه تا وقت نیآوا! از هم ی کنم... برا یخودت جبران م ی برا-

 .نمیرا بب شیاو فاصله گرفتم و گردنم را بلند کردم تا چشم ها  از

 همه اش نگاهت کنم. خوامی. من ممیکه گذشت فکر نکن یسخت  ی به روزها ایب-

 ندارم. یچیه گهیرو... از دست دادم... د  ADآوا... من... من -

 .رندیدر موازات هم قرار گ مانیتا چشم ها  دمیرا باال کش خودم

 ! ؟ی ستی درخشنده ن نیرحسی!... مگه تو امستم؟ی مگه من آوا درخشنده ن-

 .یات رو دار  AD شهیپس هم... ره ی تونه من رو از تو بگ ینم یشکیخودم رو دارم... ه AD من

 .دیسرم کش ی را رو دستش

 . مگه نه؟! ردشیتونه از من بگ ینم یشکیآوا دارم... ه هیمن  یگیتو راست م-

قبل را   ی کرد! چگونه روزها یشدم. چه قدر حرف زدنش آرامم م ایخوب دن ی در حس ها غرق 
 بدون او گذرانده بودم؟! 

حوله آورده بودم و حمام هم مجهز بود. به آشپزخانه رفتم تا   شی حمامش کردم. برا یراه
شانه تخم مرغ و   کی را باز کردم  خچال یدرست کنم. در  یزی توانم چه چ یشام م ی برا نمیبب
املت   کی و چند بسته نان و... آن قدر پر بود که بشود   یکوچک گوجه فرنگ ی مشمبا  کی

 .ردپخت و عاشقانه سروش ک 

. نمیوسط آشپزخانه تدارک بب یکوچک  ی و جست و جو توانستم سفره هزار دنگ و فنگ   با
 .دمیرا شن شی را کنار سفره گذاشتم که صدا ی چا یو کتر یقور

 آوا... لباسام. -



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

آورده بودم را برداشتم. پشت در حمام    شیکه برا ییو از درون چمدان لباس ها  دمی جا پر از
 و گفتم:   ستادمیا

 آوردم.  ریبگ ایب-

 که محکم گرفتمشان. گفتم:   ردی رد و لباس ها را خواست از دستم بگرا باز ک  در

 ... ای یتون یم-

 و گفت:   دیحرفم و لباس ها را از دستم کش ان یم دی پر

 تونم.  یم-

خواستم به او کمک   ینداشتم فقط م ی و به آشپزخانه برگشتم. من که قصد بد دمیکش یآه
  یکه  گرد و خاک از چهره اش رفته بود ول نیمرتب و مودب آمد. با ا  قهی کنم. بعد از چند دق

دادند که من همان باربد سال   یاش و صورت الغرش اجازه نم یشانی پ ی چسب زخم رو
 . نمیگذشته را بب

 را کنار زدم و گفتم:   افکارم

 همسر.  ی بفرما شام آقا-

 ساده نگاه کرد و گفت:   ی و به سفره نشست   می به رو رو

 ممنونم ملکه جان. -

 گفتم:  یشاک

 وفته؟ ی عادت از سرت ب نی خواد ا یم یک -

 را برداشت. گفت:   ی چا وانیل

 وقت!   چیه-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 را مزه کرد. شیچا

 خوردن کنارتو تنگ شده بود. ی چا ی دلم برا-

 و گفتم:  ختمیر ی خودم چا ی برا

 تنگ شده بود. ییچا ی ها! دلت برا یبگ  یزی چ هی ی اومد-

 گرفتم و گفتم:  شی برا یضعف کردم. لقمه املت  شی بار برا نیهزارم ی و من برا  دیخند

 نوِش جاِن همسر. -

به سر انگشتانم زد. لقمه را از دستم گرفت و با   ی مثل قبل از رفتنش، بوسه ا  شه،یهم مثل
خودم  ی آشپزخانه ناگهان گرم شد. آب دهانم را قورت دادم و برا  ی تشکر کرد. هوا ی لبخند
 گرفتم. ی لقمه ا

که فقط چند روز از   ی همان آوا و باربد می . شده بودمی مان خورد  یرک یز  ریز  ی را با نگاه ها شام
 شان گذشته بود. یعروس

 ر جمع کردن سفره کمکم کند که نگذاشتم. د خواست

 . یاستراحت کن دی... بادمی خودم انجامش م-

 گفت:   یگذاشت. با تلخ نکیبا من از جا بلند شد و ظرف ها را داخل س  همزمان

 اونقدرها هم از کارافتاده نشدم. -

  ی م شیرو به آن رو ن یاز ا شی اشاره به زخم ها و دردها  نیحساس شده بود، کوچک تر  بد
 د.کر

 دستت خوب باشه...  ی نگفتم فقط فکر نکنم برا یزیخوب! من که چ یلیخ-

 را کج کردم و ادامه دادم:  گردنم



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 من بشورم باشه؟! -

 ها را انداخت و گفت:   دستکش

 دستت دادم!   ینقطه ضعف خوب-

نگاه   ی گرم باربد. دلم برا ی نگاه ها ری و مشغول شستن ظرف ها شدم آن هم ز دمیخند  زیر
کرد و تمرکزم را   ینشست و فقط نگاهم م یکه م یوقت ی هم تنگ شده بود! برا شی کردن ها
 انجام دهم. یکار درست و حساب کی گذاشت  ی کرد و نم ینابود م

 را بستم که گفت: رآبیش

 . امشب رو بمون. ارهی به مهرداد زنگ بزن بگو برات لباس ب-

 فکر گفتم:  یب

 که لباس آوردم! من یول-

 کردم و گفتم:  یشد. اخم مصنوع ک یبلندش در خانه شل ی خنده 

 مسخره نکن مثل خودت اصال.-

 ته خنده اش لب زد: با

 .دمیبودم که د ده ی ند یول ادیسر خودت هم م یرو مسخره کن یبودم هر وقت کس دهیشن-

 را به لبخند داد. ش یرفت و جا  ن یام هم از ب یمان اخم تصنع یبامداد روز عروس  یادآوری از

ثنا بود که   ر یزنگ خوردن تلفن همراهم از افکارم جدا شدم. به صفحه اش نگاه کردم.تصو با
 زدم و گفتم:   ی ام شده بود. لبخند رهیاخمو خ

 ق؟ یجانم رف-

 بسته شد.  شمیمهرداد ن ی صدا دنیشن با



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 سالم آوا خانم. -

 سالم... -

 کرد، متعجب گفتم:   مکث

 داد؟!  آقا مهر-

 ... یعل-

 کردند و نوک انگشتانم بخ کرد.  دای پ شیگشاد شدند. ضربان قلبم افزا م یها  چشم

 افتاده؟  ی!... براش اتفاق؟ی چ یعل-

 .  دی چیثنا در گوشم پ  ی حرفم صدا انیم

 آوا...  -

 حالش خوبه؟  می! علد؟ی سکته ام بد  نی خوا یحرف بزن! م-

 .  ستی ن یدونم... عل ینم-

 ا کنده شد.حرفش قلبم از ج با

 !  ست؟ین یعل یچ یعنی-

 نبود. ی... من... آوا... علدیشما... رفت  یمن وقت-

  نیزم ی را از رو  یدادم، گوش  هیاز دستم افتاد و باربد مانع از سقوطم شد. به او تک یگوش
 برداشت و گفت: 

 به مهرداد! دیرو بد  یگوش-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

من نبود. کودک ده ماهه ام در   یداشت؟ عل ی ا دهی گفتند. چه فا  یچه م دمیشن  ینم گرید
باربد داد و   نکیبود ا  یو حواست به بچه ات م ی دیخواب  یخانه نبود! لعنت به تو آوا! اگر نم

به   دنیبود. نبار  امدهیبه من ن یداد. خوب یکرد و مهرداد را مورد بازخواست قرار نم ینم ادیفر 
  امدهید. از همان ابتدا عاشق شدن به من نبو امدهیبه من ن  یبود. زندگ  امدهیمن ن ی اچشم ه

و عذاب! پس چرا انتخابش   ی! رنج و مشقت! دوریسخت  یعنیدانستم عشق  یبود. من که م
 کردم؟! 

شاد وجود نداشت، به خدا وجود نداشت! عشق افراط دوست داشتن بود.  ی عاشقانه داستان
 .یکن یو شاد زندگ  یبه جز خودت را بخواه  گرید ی شد کس ینم

 بست. لب زدم:  یرا م راهنشی پ ی را به باربد دوختم که داشت دکمه ها سمی خ ی ها چشم

 گم نشده مگه نه؟ می عل-

 کرد و گفت:   ریرا اس می تش بازوهارا گرفت و از جا بلندم کرد. با دو دس می بازو

 !  زیگردونم پس اشک نر  یرو بهت بر م یخبر دنبال منه... عل  یازخدا ب نی ستی کر-

را رها   م یدخترخاله ام است. دست ها ینام نیستیکر  کیکند که  یتوانست حالج ینم ذهنم
 را برگرداند. شی کرد و رو

 گفتم:   جیگ

 !  ؟یکن کاری چ ی خوا یم-

 بچه ات رو بهت برگردونم. -

 کتفش گذاشتم.  ی شدند. سرم را رو چاندهیدور کمرش پ م یبه کار افتاد، دست ها  مغزم

باربد!  من تازه   یانصاف یرو انتخاب کنم؟... چه ب یک ی ی باربد و عل نیاز ب دیاونوقت من با -
 کردم. داتیپ



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 را از هم باز کرد و گفت:   میها  دست

 اون بچه...  یبرگردم ول  شتیتونم باز هم پ  یمن م-

 و داد زدم.   ستادمی ا ش یرا بلند کردم، رو به رو سرم

در پات رو اونور   نیذارم از ا  ی!... نه باربد به خدا نمهیاون بچه اسم داره! اسمش هم عل-
 رو بفهم.  نیم ا خوام از دستت بد ینم گهیتونم... د ینم گهی... دیبذار

 گفت:   ییباال ی خودم با تن صدا همانند

 ؟ ی وقت ازم پسرت رو نخوا چ یه ی دیقول م ؟ یپسرت رو بزن  دی ق یتون  یپس م-

 . یرفتار نکن که انگار دوستش ندار  یجور ی! پسر تو هم هست، الکستیاون فقط پسرمن ن -

 هرگز نداشتمش که بخوام دوستش داشته باشم.   دمش، ی من هرگز ند-

 و گفتم:   دمی اعصابش توپ ی منطق رو به

... البته  ؟یمگه من رو هفت سال تمام داشت ؟یمالیم  رهی رو ش ی! سر ک ؟ی مگه من رو داشت-
 .  یکه دوستم دار  یگفت یاگه دروغ م

 کرد.   ریرا اس می بازوها دوباره

 داشتم، دارم و خواهم دا... -

 حرفش جست زدم. انیم به

 ما رو جهنم کرده؟   یکه زندگ  هیک  نی ستی کر نی . اصال امی د ی خبر م سی به پل-

کرد به کار افتاد. با   یام نم یار یکه تا کنون  ینقش بست.  ذهن شیلب ها ی رو ی پوزخند
 لکنت گفتم:  

   حه؟ی د..د..ختر خا... له ام؟! دخترخاله... مل-
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 کرد. ینکند ول دیی باربد حرفم را تا یول  رمیبودم بم حاضر

 شدم. یولو م نیزم ی شک رو  ینبودند ب رش یاس م یبازوها  اگر

 ندارم.  یمن که باهاش پدرکشتگ  ؟یچ ی چطور تونست؟! اصال برا-

 من چرا!   یتو نه آوا... ول-

 !  ؟ی چ یعنی-

اران  از سهامد نیستیکه برگشتم انگلستان، روز تولدت... کر یوقت شیهمون هفت سال پ -
خواه   ادهیشد، ز یکردم. داشت مزاحممون م رونشی و ب  دمیشرکت بود. من سهامش رو خر 

همه   نیسرش. بعد از ا  ی ذاشت رو یرو م AD انی ضرر و ز  نیبود، صبور نبود،  با کوچک تر 
  یوقت نیهم  ی ولم نکرد برا یول  ش یازم گرفت... چندماه پ ور AD خت،یمدت زهرخودش رو ر

دونم چرا دست از سرم بر   یبودم فرار کردم... نم رش یاس رانی ا ی همه سال تو نیا  دمیفهم
 داره! ینم

 بود. ده ی شده بودم، سرم به مرز انفجار رس جیگ

 دخترش رو کنترل کنه... پسرم رو برگردونه.   گم یزنم به خاله ام، بهش م یمن زنگ م-

 آواجان...   ستیحرف ها ن نی بحث ا-

 حاال بذار من...  ،یبا روش خودت رفت  نجا یچرا هست، تا ا-

 کرد:  زمزمه

 نکن. ریاون ها رحم ندارن، خودت رو باهاشون درگ -

 کندم و گفتم: می را از بازوها شیها  دست

 ذارم خانواده ام رو از هم بپاشونه. ینم ست،ین  نی ستی دست اون کر چهیمن باز  یزندگ -
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 جواب داد.   هیا گرفتم. بعد از چند ثانرو برداشتم و شماره خاله ر تلفنم

 خاله جان؟   یزار ی! از مرگ ما بدایسالم آوا خانم کم پ -

 خونه است؟   نی تی سیکر دی... ببخشد یدار اریسالم... اخت-

   شت؟ ی پ ومدهی. مگه نرانهیا  نی ستی کر زمینه عز-

   د؟ی شماره اش رو بد  شهینه... م-

 .زمیفرستم عز  یبرات م-

 ممنون... خدانگهدار. یلیخ-

 را قطع کردم که باربد گفت:  تلفن

 .میکن یاش م یکار هی! خودت رو تو خطر ننداز. ؟یکن کاری چ ی خوا یم-

 که خاله فرستاده بود ضربه زدم و گفتم:  ی شماره ا ی رو

 کنم.  یدرستش م-

 د. را گرفتم. بعد از چند بوق جواب دا  دایش ی کردم و بالفاصله شماره  رهیرا ذخ شماره

 ؟ یچته نصف شب-

 رو مو به مو انجام بده.  گم یکه م یفقط کار-

خواستم   یهم شده بود م  یبار در زندگ  کی گفتم.  از یتا پ ر یبودم را از س دهیکه کش ی ا نقشه
 فرزند و همسرم با روش خودم جلو بروم.  ی برا

 دستم را گرفت و گفت:  باربد

 ... خوب... ادینقشه ات... ز-
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 بهم اعتماد داشته باش.-

 و لب زد:  دی ام را کوتاه بوس یشانیپ

 دارم. شهیهم-

 کردم به باربد لبخند بزنم.  یم یشکست سع یکه وجودم داشت از استرس در هم م نیا با

 .می فرش قرمز رنگ نشست ی رو

 ؟ ی ! واقعا دوستش ندار؟ی ستینگران ن-

 داد، گردنش را رها کرد و گفت:  هیتک یپشت به

 رو دوست دارم. دمشی که هنوز ند ی رحم نباش! من هم بچه ا یب-

 را بستم.  م یگذاشتم و چشم ها   شیپا  ی را رو سرم

 خنده...  یکنه، م یم  ییچهار دست و پا -

 .دندیبار می چشم ها ی آماده  شهیهم ی قلبم را شکستند و ابرها یعل  ی خنده ها یادآوری

 کردند؟ گرسنه اش نبود؟  ینم تشینرم بود؟! اذ  شی! تشنه نبود؟! جادار؟ی ب ایخواب بود   االن

 بر کنترلش داشتم از حدش تجاوز کرد. بلندم کرد و گفت:  یکه سع ی ا هیگر ی صدا

 ! ؟یکن یم هیگر-

 دورگه گفتم:  ییهق کردم و با صدا هق

 داره؟!  تیحساس رخشکیبگم که به ش ن؟یست یزنگ بزنم به کر -

 بار! ن یاول ی . برادیطاقت در آغوشم کش یب

 کرد. یخودم م یو از خود ب دیچی پ یدر گوشم م یعل ی خنده ها ی آرامم نکرد... صدا آغوشش
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 موقع کنارته!  نیفکر کن که فردا ا  نی... به ازکمیآروم باش عز -

 اساسه! اگه نشه، باربد بچه ام!  ینقش ام ب یدونی خودت... خودت... هم م-

 بلند کردم. شی شانه ها ی باربد سرم را از رو ی شانه ها دنیحس لرز  با

اش در هم   یهشت  ی گذشته بود، ابروها ششیته ر ی نمناک بود، رد اشک از رو  شیها  چشم
 بود.  شی ابروها انی م  زیغم انگ یدگ یچیپ  کی ! ادیبودند، نه ز

 !« ؟یچه جور  یعنی قای»دق

 گفتم:  زدم و هق

 دعا کن! خدات کمکمون کنه.-

 نوک انگشتش اشکم را شکار کرد و گفت:  با

 خدا هست.  ست،یتنها ن  ینکن، عل هیگر-

 ؟یکن یم  هیچرا پس تو گر-

 !یکن  یم هیچون تو گر -

 *** 

رو به   کی زیدرون کشو گذاشت و به مسئله ف  یشدن در، کتاب  را هول هولک دهیکوب ی صدا با
 شد و گفت: رهی خ شیرو

 .دیی بفرما-

 آرام در را باز کرد و گفت:   مادرش

 مزاحمت که نشدم؟ -
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 کردم.   یسوال فکر م نیا ی ... رودینه مامان جان مراحم-

 وارد اتاق شد و گفت:   کامل

 .  ادیتونه امشب ب یاومده نم  شیبراش پ یرادمنش زنگ زد گفت مشکل ی آقا-

 . دیکش یآسودگ  ی از رو ینفس

 برمـ شی تونم با برنامه پ ی ... به بابا هم گفتم نمدمی بهتر... به برنامه اش نرس-

  یداد و راحت م یکنکور م شی را بست، امسال مثل دو سال پ کشی زیراحت کتاب ف الیخ با
 شد. 

 سبد درون حمام را برداشت و گفت:   مادرش

.  ستیمزخرف تر از درس خوندن ن یزیچ چ یبه نظرمن ه یول یبه بابات نگ م،یشام بخور  ایب-
 هزار شدم دانشگاه هم نرفتم.   ست ینگران کنکورت هم نباش گفتم که قبال بهت من خودم ب

 . دیشما بعدا دانشگاه هنر رفت یول-

 آورد و گفت:   رونیسرش را از درون اتاق لباس ب آوا

 گرمکنت کجاست؟! -

 داد. آورد و به مادرش  رونیرا ب  دشی کمدش گرمکن سف ی از تو یعل

 بابا هم کالج درس خونده... اگه من قبول نشم بعد از سه سال... -

وقت بود که قد پسرش به پدرش   یلیخ ستاد،ی پسرش ا ی گذاشت، رو به رو نی زم ی را رو سبد
 تر شده بود و از آوا سبقت گرفته بود. کینزد

هم وجود   ی اگه ا  چی. دوم هی بود یو دو سالش هم سرباز ی سال کنکور داد هیاول که فقط  -
 نداره! 
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بود که از  ی کتاب ریدرگ  یذهن عل ی را گفت و سبد را برداشت و از اتاق خارج شد. همه  نیا
 کرده بود. شی دایپ یانبار

 تلفنش آمد. ی رو یامیپ

 ناز« ی»پر

 را باز کرد. امیرا برداشت و پ تلفنش

 بهشون؟   یگفت-

 تختش نشست و نوشت:  ی . رودی در وجودش خز  ی پسرانه ا طنتیش

 گفتم؟  یم  دی رو با یسالم چ-

 !یمن رو حرص نده عل-

 گفتم!   یم دی رو با یبدونم چ  دی خوب با-

 . گمیزنم به بابات م یخودم زنگ م یاگه نگ-

 زور خنده اش را کنترل کرد. به

 نازخانم؟ یپر  یترسون یبجه م-

 لب گفت:  رینکرد. ز  افتیدر نازیاز سمت پر یامیپ گری منتظر ماند د  هرچه

 ترسو! -

 ست« یب ی شماره  AD نیتام یرا از درون کشو برداشت و به جلدش نگاه کرد. »و کتاب

هرچه گشته بود نتوانسته بود   یهم دارد ول  کیو  ستیب ی بود که کتاب شماره  مشخص
 کند. دا ی را پ کی و   ستیب
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نشسته بود و با چشم   یپسر ی رو به رو یرا باز کرد. دختر ستیب ی شماره ی صفحه  نی آخر
نوشته شده بود. »چون تو   دیسف یپسر درون کادر الوگ یکرد. د یاشک بار نگاهش م ی ها
 !« یکن یم  هیگر

کتاب متفاوت بود.   نیا یو عاشقانه اش نبود ول  کی خواندن کتاب، آن هم از نوع کم اهل
  سنده یدانست نو  یکرده بود. م شی دای پ ی و در کمد فرسوده ا یآن هم در انبار ی درون جعبه ا

 داستان ته نداشت؟  نی دانست چرا ا ینم یو طراح مادرش است ول

پله   ی گذاشت و از اتاقش خارج شد. از رو  بشیرا درون کشو برگرداند، تلفنش را درون ج کتاب
 گذشت و به آشپزخانه رفت.   نیمرمر ی ها

! اصال  شهیدرست کنم خوب م ینجوریاگه قهوه رو ا  یباربد، خودت گفت  هیتو  ری همه اش تقص-
 ! یخودت بخور د یهمه اش رو با 

 و گفت:  دیی قهوه را بو  نیرحسیام

 فکر کنم فراموش کردم...  -

 صورت باربد گرفت و گفت:   ی و فنجان را رو به رو دی حرفش را بر آوا

 . ی چند قاشق قهوه ترک رو داشتم که خرابش کرد  نی فقط هم-

 سالم! -

در دل خدا را شکر   نیرحسیساله شان نگاه کردند. ام ک یو   ستی به پسر ب نی رحسی و ام آوا
 از پدرش بود. یکپ کی رفت که جز در رنگ چشم ها،  ی پسر ی گفت و آوا هم قربان صدقه 

پسرش نشست و   ی رو به رو ز،ی پشت م ن یرحسیدو بحث کودکانه شان را رها کردند، ام هر
 گفت: 

 .یفرسته حل کن یرادمنش گفت برات چند سوال م ،یاز برنامه ات عقب نمون-
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 گذاشت و گفت:  زیم  ی پلو را رو سی د آوا

 خوره؟  یم ستیول کن پسرم رو! درس به چه درد فوتبال-

 به حرف مامانت گوش نده و تالش کن. -

 فرو کرد و گفت:  نیرحسیام ی چنگال پر از ساالدش را در بازو آوا

 ؟ یزن یمچند روزه باهام ساز مخالف  ی دقت کرد-

داستان ”آرام و آرمان” در   ری. همه ذهنش درگ دیپدر و مادرش را نشن ی ها  الوگید گرید یعل
را از مادرش  کیکم ی توانست ادامه یو نم دیکش  یآد” بود. خجالت م  نیتامی ”و کیکم

 بپرسد.

از جا   نازیعکس پر  دن یاش زنگ خورد با د یخورد که گوش یسکوت داشت شامش را م در
 را برداشت و گفت:  یگوش  نندیرا بب ری که پدر و مادرش تصو  نی از ا شی و پ دی پر

  یکمال ی گردم... بهش گفتم وقت شام زنگ نزنه، حتما آقا یاشکانه... من... اععهه االن بر م-
 رو عوض کرده...  نی برنامه تمر

 متعجب پدر و مادرش آشپزخانه را ترک کرد. ی برابر چشم ها در

 گفت:  نیرحسیبرداشت و رو به ام ی آب وانیل

 دختر بود؟  هیواقعا  ای بود  دید ی خطا-

 قاشقش را درون ظرف گذاشت و گفت:   نیرحسیام

 . نازیدختر بود و البته پر هی-

 و گفت: دیآوا جست  ی در گلو آب

 دختر ثنا؟! -
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 مثبت تکان داد. ی سرش را به نشانه  نیرحسیام

 ماهه که باهم در ارتباطند. شیاز ش  شتریفکر کنم ب-

 خودش بهت گفته؟ -

 نه. از رفتارهاش مشخص بود.-

 نگران گفت:  آوا

 ست؟ یازدواجش زود ن ی برا-

 زنم.  ی نه... امشب باهاش حرف م ای خواد ازدواج کنه  یکه م  ستیمعلوم ن-

درهم   ی با ابروها ی. علدیلغز یپسرش م ی مدت شام نگاهش رو ی به فکر فرو رفت و همه  آوا
 بلند شد.  شی از جا دی را خورد و با ترد شیغذا

 زد و گفت:   ایبه در دل

 آد...  نیتامیکردم... و دای پ کیکم هی... یاز انبار-

 لبخند زد.  نیرحسیجا خورد و ام آوا

 نکردم. داشی... پکی و   ستی بجلد  یجلد اولش رو خوندم ول ستیب-

 دستپاچه گفت:  آوا

 اش رو ننوشتم. هیبق-

 شد و گفت:  رهیمادرش خ ی به چشم ها یعل

 . دی! برام بگشهیم ی تهش چ دیدون یخودتون م ی: ولگفت

 بلند شد و گفت: شیلبخندش را پنهان کرد و از جا  نیرحسیام
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 . گمی من برات م-

 متعجب به پدرش گفت:  یعل

 شه؟ یم یچ د ی دون یمگه شما م-

 بود.   یدونم... ممنونم ملکه جان، شام عال یساله که م ستیب-

 اخم کرد و گفت:  آوا

 ! یباز گفت-

و گل   اط یح ی رفتند. باربد به انتها اط یو با پسرش از آشپزخانه خارج شد. هر دو به ح  دیخند
 شد.  رهی خ چکیپ ی ها

 ! د؟یگ  ی: خوب... نمگفت

 ؟ی : از کجا نخوند گفت

 .یکن یم هیچون تو گر  گهی... مگهیکه آرمان م ییاز اون جا -

 را به تالطم انداخت.  نی رحسیخاطرات قلب ام یادآوری

 اون روز، آوا...   ی : فرداگفت

 آوا؟! -

  نیستیکنه. به کر یرو هم دعوت م  نیستی... با دوست هاش، کر دهیم بیترت  یمهمون  هیآرام -
  ن یستی شکننده شده و کر یلیگند چون پسر آرام گم شده و همسرش هم ترکش کرده خ یم

 کنه.   یساده لوح قبول م

دارند و تماس   ی رو برم ن یستی آرام و شوهر دخترعموش تلفن کر ی پسرعمو یاون مهمون ی تو
  یعل قیاز اون طربود.  سیآرام پل  ی شوهر دخترعمو گه ید یدون یکنند. م  یم  یابیهاش رو رد



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

  یرو نم نیستیکر  یکنند ول یم ری اون انبار هستند رو دستگ ی که تو یکنند و کسان یم دایرو پ
 کنند.  یم یزندگ  یو خوش یو به خوب کنند ر یتونند دستگ

 گفت:   جیگ یعل

 اساسه.  ه یپا یداستان عاشقانه و ب هیادامه نداره؟! از اول هم مشخص بود  گهید  نیهم-

 و گفت:  دی خند نیرحسیام

 جا هستند.  نیداستان هم  ی ادامه-

 گرد شده گفت:  ی با چشم ها یعل

 ! ه؟یمنظورتون چ-

 .گهید ی آد   نیتامیو هی درخشنده است،   یداستان، عل  ی ادامه-

 گه؟ یتونه د  یزشیانگ ی از اون حرف ها  ن یا-

 . ستادهیآرمان ا   ی شده االن رو به رو  دهیدزد  شیسال پ ست یکه ب ینه... عل-

 گرد شده گفت:  ی چشم ها با

 داستان شما و مامانه؟!  نیا  یعنی-

 و اساس!  هیپا  یعاشقانه ب هیو  -

 با لکنت گفت: یعل

 ... قتیخوب آخه... در... حق-

 گفت:   نیرحسیام

 بود. تیواقع  ی خوند یهرچ-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 اخم کرد و گفت: یعل

ربزرگ هرگز  ... رابطه مامان و پدر بزرگ و ماددیرو پس نگرفت ADوقت  چی شما ه یعنی : گفت
 خوب نشد؟! 

گرفت رهاش کردم تا آرامش داشته باشم... از  یآرامش رو از خونواده ام م  ی د ی : اگفت
 مادرت بپرس، فکر کنم حاال که خودش مادره بتونه مهربانانه تر قضاوت کنه. 

 ! د؟یکرد  کاری اون حاصل سال ها تالشتون بود... بعدش چ ی: ولگفت

جا   هی یمهندس تازه کار نبودم به راحت هی: حاصل سال ها تالش من خانواده امه... من گفت
در مورد   ی خوا یام... نم یام راض یاستخدام شدم و االن هم شرکت خودم رو دارم و اژ زندگ 

 ؟ ی صحبت کن  نازیپر

 بهتون زنگ زده؟!  -

 دونم. یوقته م یلیخ-

 تونم باهاش خوشبخت شم.   یکنم م  ی رو... خوب... فکر م گهی هم د یعنیراستش... ما... -

 فرو کرد. آوا از بالکن گفت:  بش یرا درون ج شیدست ها  نیرحسیام

 باال باهاتون کار دارم.  دیار یب فیجناب پادشاه؟! تشر  ی خوب دست ما رو رو کرد-

  ی همهنه...  یعل ی خنده  یاز ته دل بود ول نیرحسیام ی . خنده دندی خند یو عل  نیرحسیام
  ی هفته داشت در مورد بد کی شده بود که  یذهن و وجودش سرشار از تنفر نسبت به کس

 است نه دشمن خانواده اش. یداستان تیشخص  کی کرد  یخواند و فکر م یم شیها

آوا که    دنی باال رفت. در اتاق را باز کرد، با د ی پسرش را تنها گذاشت و به طبقه  نیرحسیام
 در دستش بود گفت: کی و   ستیب ی آد شماره   نیتامیو

 ؟یکن ی خاطرات م دی تجد-



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

.آوا دستش  ستاد ی با دنبالش رفت و کنارش ا  نیرحسی کتاب را برداشت و وارد بالکن شد. ام آوا
 گذاشت و گفت:    شیلب ها ی را رو

 کنه.  ی م ی! پسرت داره منت کش؟ی شنو یم-

 کرد.  یصحبت م نازیآمد که داشت با پر  یم یآرام عل ی صدا

 دست دور کمر آوا چرخاند و گفت:  نیرحسیام

 ؟ یاریم  ادیبه  دمی رو د  یکه عل یشب-

  نیرحسیشد، آوا کنار ام رهی کتاب را باز کرد و چند صفحه ورق زد. به صفحه خ همسرش
 نوشته شده بود:  الوگ یکرد. در کادر د یبا شعف به پسرش نگاه م نیرحسی بود و ام ستادهیا

 از قبل دوستش دارم. شتریب نمشیب یپسر منه؟! از وجود من و تو؟! حاال که م -

 آوا کاشت و گفت: ی موها  ی رو ی ا بوسه

 منظورم بعدشه... -

  ی سرم رو ،ی االن کنارم بود  نیبار کنارت بودم. مثل هم نیاول ی فراموش کنم؟! برا  شهیمگه م-
 ... می ... با هم گفتمیباهم  م،یعاشق م، ی و دار می رو دوست داشت گهی شونه ات بود، همد

 دو با هم زمزمه کردند: هر

 بکش!  دگانمیوصالش را به د ی سرمه -

 »آوا« 

شعبان باشد   ی  مهیمان در شب ن  یخواست مراسم عروس یکه چرا باربد نم دمیهرگز نفهم من
 گاه از او بپرسم.   چیکه در انبار ذهنم بودند و نتوانستم ه گری و هزار سوال د



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

که بر دلم مانده بود را رفع کنم فقط توانستم نگذارم آن   ییهرگز نتوانستم حسرت ها  من
 .ندازندیپسرم خط ب گانهیحسرت ها بر دل  

 رکش؟ س  ر یقلب ام ایهرگز متوجه نشدم که قلب من خالفکار بود   من

تولد قرار   ی سما، به عنوان کادو   یدر کتابفروش شیکه برا ییکتاب ها  ی مجموعه   نیرحسیام
 نه؟  ایداده بودم را گرفته بود 

  یمنتشر کردم مشهور نشد ول  نستاگرامم یا ی را در صفحه  شی که صدا  ی آن خواننده ا هرگز
 خوش حال شد. دیسع

 مانند... یم یباق یها در زندگ  سوال

 شوند... یشمار م  یب یگاه  هرگزها

 شود... ینم یهنوز معن  یخوشبخت

 : دمیبار از او شن  کی

    ابانیاست که در خ یهنگام یخوشبخت

 نباشد.  شی ابروها انیم ی با چاله ا  ی فرد چیه

 را به رخ بکشند... شانینشکن قدرت انحنا یلب ها چون کمان  و

ها تنها در   نی ماش ی  شهیفال بخرد و ش  کی باشد که  یدر به در به دنبال کس ریآن مرد خ و
 نه تا سر چهار راه.  می برو یتا گل فروش میگل سرخ مجبور شو   دی خر ی شود و برا  زیکارواش تم

 م؟ یاست، خوشبخت هست یخوش، خوشبخت انیپا

 دانم...  ینم

 کالم:  کی



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 که هالک لبخندتان هستند.  یکسان  ی برا انیپا  نیا

 قهی دق ک یو   یو س کی و  ست ی ب »ساعت

 پنجم خرداد نود و نه« 

 : سندهینو  سخن

 سپاسگزارم. دی رفتینگاهتون پذ یکه رمانم رو در مهمون نیا از

 آوا خوشتون اومده باشه.  شیآال   یساده و ب یاز زندگ  دوارمیام

بود که نه دردشون اونقدر دردناکه که به  یکسان تی حکا  ینبود ول دهیچ ی پ دیآوا شا  یزندگ 
 آدم رو نابود نکنه. یو نه اونقدر مهربونه که لذت زندگ   ادیچشم ب

 پناه حق  در

   یاعلی

 شعبان    مهیمصادف با ن 1400سال  نیفرورد  9انتشار:  خیتار

 الفرج  کی عجل لول اللهم

منتشر خواهد   بزودی   2 ونر یلژ ی جلد و در بطن رمان دل ها  کی رمان در قالب  نی دوم ا »جلد
 شد.« 

 : سندهی با نو ارتباط 

Rub:@omegawriter21 

Ins: omegawriter21  

tel: @omegawriter21info 



 

 

 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانکده محفوظ میباشد . رمانکدهاین رمان رمان اختصاصی سایت  

 مراجعه کنین .   رمانکده سایتبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
   

 

 

 ( برای عضویت روی ایکون های زیر کلیک کنید  )
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 اُِمگا  -  آ د نیتامیو

 

 رمان های پیشنهادی ما: )روی عکس کلیک کنید ( 
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