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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

 این رمان فروشی می باشد

  

 "ی" چه خوبه عاشق                                 

 

 

 ا ی: زهرا ارجمندن سندهینو

 :  به وقت سوم مرداد ماه نود و هشت. خ یتار

 باشد.   یگذشته م یادآوری ی: عالمت " در متن رمان نشانه ح یتوض

 :مقدمه

 را پر کند!  انشانیم عیتند و سر د،یانگشتانت هوا کش انیباشد، هروقت م  یدست کی مثال

باشد...   یصو عطرش، عطر خا  ندیشانه ات بنش  یرو ،یباشد، هروقت لرز کرد ییکت جادو کی... مثال
آن کت   انی و تو را م  چدیپ  یم تی که دور شانه ها ستیمردانه ا یآپشن اضافه که دست ها کیبا 

 .ردی گ یبزرگ، بغل م 

http://www.romankade.com/
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 !زدی بر نی پا  یزند دلت هر یاسمت را لب م  یباشد، وقت  ییصدا کی مثال

 تو بچرخد...  یباشد که حواسش، فقط سمت و سو یخاک یکره  نیا یجا کیدر  ،یآدم کیمثال  ای

ات گرفت، مسخره ات نکند و   یوانگیو وسط باران د یجدول هم راه رفت یکه رو ییاز آن ها یکی مثال
 ات شود! یوانگید ی وانهید

 ! ستیو بعد، دلت قرص باشد که امانت دار خوب  یراحت به دستش بده  الیکه قلبت را با خ یکی مثال

 سرماخوردنت و چپ چپ نگاهت کند.  یبرا زدی دلش بر  ،یچرخ یم  سیخ یبا مو یقت که و یکی مثال

 ...ایخدا

 شود لطفا؟  ی مثال ها م نیاز ا یکی

 { ی : }چه خوبه عاشقیباشد دلت بخواهد داد بزن  یکه مثال وقت  یکی

 

رمان کده    است،   یها تیو سا سندهیفروش کانال نو یتنها راه مجاز برا ست، یرمان فروش  نی}ا
 .{ ستیآن ن گانیبه خوانش را یراض  سندهیحرام است و نو دیدیاگر د  یل ی، فا یگرید یهرجا

 

 

 نام خدا...  به

 

 ؟ یسفر بر نیبه ا  ی_ دوست ندار

  یبورش رو طور یکرد. موها ینگاهم م  یگردش، با کنجکاو نکیرو آروم چرخوندم، از پشت ع  سرم
مه  یافتادم! از پنجره فاصله گرفتم، نما یبه سردرد م دنش،یمحکم پشت سرش بسته بود که از د

 !ارهینداشت که من و سر ذوق ب یزیلندن، چ یگرفته 
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 !هینقل مکان دائم کی بایتقر زابت،ی ال ستیسفر ن نی_ ا

  یمیلب مالبودند، اون به لب هاش برق  دهیبرعکس من که لب هام رنگ پر  د،یرو جلو کش  خودش
  یم  یرویاصالت پ  نیداشت و اون هم، از ا یاصالت خاص  شهیهم  ا،یتان یمردم بر یزده بود. لهجه 

 کرد: 

 ؟ یکن  یبهش نگاه نم  یطور  نیپدرت! چرا ا نینقل مکان به سرزم کی_ 

خواست   یخوردنش نداشتم، برعکس دلم م  یبرا یلیشده از قهوه سپردم، م زیرو به فنجون لبر  نگاهم
 ببرم.   نیاز ب لهیوس  نیبه ا مویو اون تنش درون  زی م یکنم رو ی خال اتشوی تمام محتو

 دمش؟ یتر ند شیبار ب   کیکه  ینی _ سرزم

بودم از   زیلبر  ی..وقت یصبور زانیم  نیزن، با ا نیتر هم شد. درک ا قینرفت، بلکه عم  نیاز ب لبخندش
  یدامن کوتاهش، منظره  ی لهیهم انداخت و به وس   ید.پاهاش و روشدن سخت بو ز یحس سرر
 درآورد:  شیبه نما دشیو سف دهیکش ی از پاها یبی خوش ترک

که تورو دوست   ییآدم ها دنی دم د یمن بهت قول م ؟یخودت سختش کن یبرا ی_ دوست دار
 ! یایکنار ب زی کنه بهتر با همه چ یدارند، بهت کمک م

تکون دادم و اون دستش رو جلو آورد، مچ دست چپم رو   یقول مطمئن نبودم، مستأصل سر نیا به
سرخ  یمچم، نگاه هردومون معطوف ردها یدستاش گرفت و با کنار زدن دستبند چرم پهن رو ونیم

 اون قسمت شد. یشده رو یرنگ نقاش

  نیبه ا میخودمونو برسون ،یکار دست زد نیکه به ا یکه از نقطه ا میدیزحمت کش ی لی_ من و تو، خ
اما من معتقدم که موفق  زمی عز ادی اگه حرفام به نظرت خنده دار ب  یگفتمان دوستانه... حت نیاتاق و ا

 تر از هرکس هم.. تو!  شیب م،یبود

 نگاهم اما از اون رد ها جدا نشد:  د،یلرز ی کم صدام

 سخته! یاد ی ز زی_ تحمل همه چ

 زنم.  یحرف م  یکنه که از چ  یدرک م قایکه انگار عم  یداد، طور یرو تکون   سرش



 ی چه خوبه عاشق 

5 
 

  ستی کس قرار ن چیتو فقط هجده سالته و ه ری در نظر بگ نمیدم! اما ا یو بهت حق م زمی عز هیع ی_ طب
 ردها مالمتت کنه! نیبابت ا

 چشمام زل زد:  یتر تو یرو خودش سرجاش برگردوند و جد دستبند

آدم   دی. شایشهر دور بمون  نیرو از ا  یواقعا بهتر باشه مدت دیتو پر شده از خاطرات، شا ی_ لندن برا
 بتونن بهت کمک کنن!  یبشن بهتر از من حت تیخانواده وارد زندگ کیکه قراره به عنوان  ییها

بدرقم  ی... تا دم در اتاقش برا ستادمیاز جاش بلند شد، من هم ا یتکون دادم و اون با لبخند یسر
کرده و از ساختمون خارج شدم.   ی جوونش خداحافظ  یادن از منشدست تکون د کیاومد و من با 

من پر شده بود از خاطرات اعتقاد داشت. باهاش موافق بودم. چون با   یکه شهر، برا نیبه ا زابتیال
  یابونیخ  یفروش یبستن  کیکه گذرم از کنار  نیحالم خوبه اما هم گهیکردم د ی که حس م نیوجود ا

 رد شد، چشمام پر شد از گرد و غبار خاطرات! 

  دم،ید یبود که خودمو از چهارچوب اتاقم دورتر نم زیآم  تی موفق یخوب بودن تا وقت یمن برا تالش
  ،یابونیخ  یها یفروش  یبستن اط،یدور ح  یها نیخونه، پرچ یسه نفره  یبود به کاناپه   یفقط کاف

 چشممبرخورد کنم، از کنارشون رد شم،  تیگیستان هاگور  یو حت   دیچشم لندن، پارک ها مز،یرود تا
 روحم رو تماشا کنم! ی ج یو مرگ تدر نمیشدن هزاران خاطره، بنش زی و با سرر فتهی بهشون ب

به قدر هفت شبانه روز وقت بود تا   دینداشتم، شا یاد ی دونستم که فرصت ز یحال خوب م نیا با
 کی کشورو، به همراه تمام متعلقات و خاطراتم جمع کنم، در  نیدر ا میهجده سال زندگ یهمه 

به   لینام و فام کیزبان و  کی برم که ازش فقط  ینیو به سمت سرزم  نمشونیچمدون در بسته بچ
 بودم.  دهارث بر

  یساخته شده بود. ساختمان  ت،یاستر  کریب  ابانیدر خ یساختمان  تجار کیتر خاطرات من در  شیب
 یزی... برنامه راشیرو یبود و برا دهیاز طبقاتش رو خر یکی از و کارکرد خودش، که آرشا، با پس اند

از   بودندکه همه پر  ییکردند، طراح ها یاون ساختمون و کنارش کار م  یتو یادی ز یکرد! آدم ها یم
 !زهی هدف و انگ

دونستم دارم  یکرد م  ادهیکه سوارش شده بودم منو مقابل اون ساختمون پ یرنگ  اهیس  یتاکس یوقت
خودم    ،یمراحل درمان یبود به ط نی که خوشب زابتیزنم! برعکس ال یپنهان م یخودکش  کیدست به 

 ونیم قه،ی نرسونم اما روحم... هر روز و هر دق  یبیبه جسمم آس گهید دیدونستم که شا یخوب م
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که انتخابش کرده   یمرگ هزاربارست! مرگ پر درد کی در حال  میذهن یها هی خاطراتم، واگو کارم،اف
 کنم!  یبدون درد و خوش زندگ دیکردم بعد از رفتنشون، نبا  یبودم چون حس م 

قلب من به  ستاد،یبود. آسانسور که آروم باال رفت و ا  زونیآو دمیبه دسته کل شهیدفترش، هم دیکل
. درست مثل چونه دیلرز یروشن، م یتعداد طبقات باال رفته سقوط کرد. دستام موقع باز کردن در چوب 

 م، مثل چشمام و مثل... دلم!

  دمیوجودم گم شده بود. لبم رو آروم گز یباز شد اما جسارت هول دادن در، تو  یآروم یبا صدا قفل
و هول دادم. شد، درزثب  یلبم منته یرتم که به روصو  یاشک رو یقطره  نیاول  ختنی وهمزمان با ر

 ذهنم. یباز شدنش همزمان شدن با صداها ژیق یصدا

سست جلو   ییدلتنگشون بودم! با قدم ها میتمام زندگ یکه به اندازه  ییآشنا یخنده ها یصداها
و غرق شده در   یحرف چیاز آدم، پر شده از گرد و غبار، بدون ه یخال   ییها یو صندل  زیرفتم، سالن با م 
 بود. دهیآرشا، با رفتنش چطور به انتها رس یایداد رو یسکوت نشون م

به نظر   یماتم کده ا هیتر شب شیو خالق بود حاال ب  دهیشاد، پر ا یمملو از جوون ها شهیکه هم یسالن
و زودتر از موعد رد کرده. نگاهم رو به اتاق آرشا   انیکه بدون حضور سرگروهش، خط پا دیرس یم

 ی ابطهشرکت، ر یتو دیبست و معتقد بود با  یوقت در اتاقش رو نم چیدوختم، درش باز بود... ه
 با همه داشته باشه.  یدوستانه ا

گوشم زنگ   ی خنده هاش بلندتر تو  یصدا  یوارد اون اتاق شدم. وقت یمن بود وقت هیشب یزیچ مردن،
اون کتابخونه  یجلو ایخنده   یکه بهم م دمشیرنگ د   دیسف یساده  زی پشت اون م یزد، وقت

بود، اما آرشا    یداره کتاب ها رو بر اساس حروف الفبا مرتب کنه. در واقع اتاق خال یو سع ستادهیا
 زد!  یبه من لبخند م رهی نگاه خ کیحضور داشت و در نقطه به نقطه ش با   انگار

  نیهام، سخت باال و پا هیکه از شدت گرفتن گر  یقرار دادم و با نفس زشیم یرو رو   فمیشدم و ک  خم
! عکس  لویو ن  انای قاب عکس بود از خودش، من، آر کی  زشیم ینشستم. رو زشیشد پشت م  یم

 کنم! تی از نبودنش شکا یبلند یبذارم و با صدا زیم یباعث شد سرم رو رو

  یوقت نم  چی کلمه به جنون رسونده بود. ه یواقع یمعنا رو به انا یآرشا، مامان و بابا... من و آر نبودن
غرق بشه و بازمانده   یکشت کی ه یطور شب نیپنج نفره و خوشبخت، ا یتونستم تصور کنم خانواده ا

 م.ی زد یتر از سه جمله در روز باهم حرف نم  شی وقت ب چیکه ه میباش  یهاش، من و برادر
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  کیحضور پر رنگش باعث شده بود با  میان زندگمن و شکل داده بود، تمام دور تی آرشا تمام هو
نوع   چیه  ری وقت درگ چیاهدافم بجنگم، خودم رو دوست داشته باشم و ه یاعتماد به نفس باال برا 

  رمغانحسرت رو برام به ا نی نشم و حاال خودش، با نبودنش، با نبودن مامان و بابا... بزرگ تر یحسرت 
 آورده بودند. 

 دنیو با د دمیکش رونی رو ب زشی م یو با خشونت اشکم رو هم پاک کردم، کشو  دهیو باال کش مینیب
  نیزم یبلند شده و رو   یصندل ی اراده از رو یفشرده شد و ب یمشت آهن کی  یقلبم تو اتش،یمحتو

 زده! رونی ب یو کنار اون کشو  زی م زی سر خوردم... پا

  یرو بو نکرده حس کنم و دلتنگ تر شم، گردنبند مشیسرد اما مال ی حهیتونستم را یادکلن که م هی
  یجعبه  ک ی لش،یساخته بود، شارژر موبا یدوازده سالگ یخودش بود و تو یها  یکه از طراح یچوب

 عکس..  کیو   یمخمل زرشک

داده شد تا راحت تر   هیتک زیم یبه لبه  میشونیرمق رو از بدنم گرفت و من پ دنش،یکه د یعکس 
  یلیخ گه یآغوش آرشا د یو درست تو بایکنم. دختر درون اون عکس، با اون لبخند ز یبغضمو خال

 رمق شده بود. ینداشت و صداش، ب  یبرق شاد  گهی. نگاهش ددیخند  یوقت بود نم

مخمل رو برداشتم.   یو جعبه  یداخل همون کشو قرار دادم و فقط گردبند چوب  یتاب یرو با ب   عکس
  نیساده و تک نگ یحلقه  دنیجعبه رو باز کردم و با د دنش،یگردنبند رو دور گردنم بستم...  بعد بوس

 از خدا گله کنم! یداخلش... فقط تونستم لب بگزم و با زار

 عشق!  نیوقت قرار نبود بشه قاتل ا چیحلقه ه نیا

******************************************************* 

 _ داخل اتاقشه؟ 

شرکت آرشا ثمره ش   یجدا کرد. بودنم تو یم، به سخت هیسرخ شده از گر یرو از چشم ها نگاهش
زنده تر شده! سرش رو تکون داد و دستش رو    یمشت خاطره  کیچشم ها شده بود و  نیفقط هم

بود. مرگ مامان،   نمیری دوست و همراه مامان ش نیتر  یمیصم   ،یرانیزن ا نید. اپشت کمرم قرار دا
به   لوفر،یبرده بود. به خصوص که ن  نیخانواده رو هم از ب نیا ییجورها کی و مرگ بابا  شامرگ آر 
 عشق بود!  نیعمر عزادار ا کی یاندازه 
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خوره. نگرانشم   یم یزیچ میزنه نه تا زورش کن  یحرف م  یاتاقشه، نه با کس ی_ از صبح تا شب تو
 ! ایمان

 : د یآغوشش کش یانداختم و اون بدنم رو تو  نیمتأثرم کرد، سرم رو پا ختنشیر اشک

 دلم! زی _عز

خسته   یلی طور خالصانه بغلم کنه و من بتونم بگم که خ نیا یداشتم که کس اجیاحت  یلیمامان خ  بعد
اون هم سرخ  یچشم ها میاز هم جدا شد یدم. بعد چند لحظه، وقت یهستم که نشون م یزی تر از چ

 شده بود.

  یمشک وریپل  ی قهیرها شده دور صورتم،  یو من بعد صاف کردن موها مید یاز هم نگاه دزد هردو
هم فقط با سکوت   یل یرنگمو با دست از گردنم فاصله دادم و بلند شدم. مقصدم مشخص بود و خاله ل

 بدرقم کرد! 

  یک یتار دنیخودم درو باز کردم و با د  نیبنابرا  رمیگ ی نم  یتم اگر در اتاقش رو بزنم جوابدونس یم
نور از   یبلند کرد و تو  یتخت، دلم به درد اومد. سرش رو کم یرو یداخل اتاق و جسم مچاله شده 

  ییهاچشمش پر شد از اشک  یداخل شده به صورتم زل زد و بعد چند لحظه، به سرعت کاسه  رونیب
اون تخت،   ی شد و بعد...هر دو رو  یکی نداشتند. درو پشت سرم بستم، اتاق دوباره غرق تار یکه تموم

 . میختیصدا اشک ر  یو ب میآغوش هم مچاله شد یتو

بدون آرشا بودن چقدر وحشتناکه و البته  ایدن نیا میدونست یهر دو م م،یکرد ی هر دو همو درک م ما
 مامان رو هم از دست داده بودم.  یعن ی قمیدوست و رف  نیو بهتر مثل بابا یگاه هیمن به جز آرشا تک

 لو؟ ی_ ن

 از من نداشت!   یاون هم دست کم یگرفته بود و صدا  صدام

آواز   میت هی ی بهم قول داده بود شب عروس   وونتیداداش د ادته؟ی م،یریبگ رانیا مونوی_ قرار بود عروس
 یتو مونیشب زندگ  نیخواست بهتر یو اون، م میغربت بود ی. ما هردو خسته ارهیب  یرانیخون ا

 وطنمون باشه!
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دست، با حال و   کی یدما دیکردم شا یروزها سرد بودند و من فکر م نیدست هام ا دم،یکش یآه
 داره.   یمیاحوال روح ارتباط مستق

 نداره! یتنگدل  یبرا یزیچ رانیا ،یری بگ  سایکل یتو تویعروس دیکه با کردمی مسخره ت م شهی_منم هم

  کیتر نگاهم کرد.  قیو اون دق میزد یکه هنوز هم روون بودند لبخند ییاشک ها ونیدو تلخ، م  هر
 توش نگاهش مرده بود:  یزیچ

 !یهم دوستش نداشت  یل یکه خ ییجا ران،یا یر  یم یاالن دار ی_ ول

 بودند. دهیرس  یست یمن هم انگار به ن یتکون دادم و با دستهام خودم رو بغل کردم. آرزوها یسر

ما جنازه هاشونم  م،یخوان برگرد  یو م  رنیگ یهر روز تماس م  بای _ بعد مرگ مامان و بابا و آرشا، تقر
 خواد برم به آرامگاهشون! یاون مملکت، دلم م دنیتر از د شیو من ب رانیا میبرگردوند

 نگاهم کرد:  لتنگد

 من نداره! یبرا یا یدلخوش چیه گهیلندن د ،ی_ تو هم نباش

و همه  شهیهم بایما تقر یشکل گرفت، از هفت سالگ ی سکوت تلخ نمونیانداختم و ب نی رو پا سرم
 یپارک ها دوچرخه سوار یکه تو ییو مدرسه، چه وقت ها رستانیدب ی. چه تومیجا همراه هم بود

. دلتنگ تر از  میزد یم عت یدادن و به دل طب یم  لیکه مدارس تشک ییکمپ ها یو چه تو میکرد یم
  فمیک یرو رها کنم و برم. با همون حال بد، دست تو زی خود من بودم که قرار بود همه چ دیشا ن،او

و   رونی قرار دادم. نگاهش ح  زی م یرو  لوفریمخمل حلقه، اون رو مقابل ن  یبردم و با لمس جعبه  
 : ستادمیاز بغض ا ییرها  یبرا ی قیاون جعبه موند و من با نفس عم یمستأصل رو

روز بتونم   کی  دیشه، شا  یداغ برام سرد نم نیوقت ا چی _ من برادرم، پدرم و مادرمو از دست دادم. ه
  دی... بای فراموش کن دیبا لو،یکنه ن یات فرق م  هیشن. اما تو قض یاما فراموش نم  امی باهاش کنار ب

 دی. بایدل به دلش بد دیادامه داره و با یخونه، زندگ  نیاتاق و ا نیاز ا رونی چون ب یفراموش کن 
و از آرشا برات فقط   یستیپاهات با یرو ی... باز بتون یچندسال بعد، باز عاشق ش دیکالج! شا یبرگرد

 نی... ایبرگرد یبه زندگ  دیکنه که تو با ینم  ری تغ قتی حق  نیمشت خاطره بمونه. اما بهرحال ا کی
خواست    یکه آرشا واقعا م  یزیباشه چ   ادتی باهاش بکن اما   یدوست داشت یحلقه، مال توِا، هرکار

مونه تا   یمنتظر نم ای... سه ما گذشته و بهرحال دنلوفریبسه ن  یتو بود. عزادار یلبخند و خوشبخت 
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  یداری... اگر باز ددوارمیرم و ام یپرواز دارم. دارم م گهید ی! هفته میایقراره باهاش کنار ب  یما ک نهی بب
... من رانیو چه در ا  ایتان یکشور و در قلب بر نیچه تو ا م،یهم قرار گرفت یصورت گرفت و ما رودررو

 ! خداحافظ.قیرف نمی تورو مثل سابق خوشحال بب

 من، با غم نگاهش کردند! یبا درد بسته شدند و چشم ها چشماش

نشده بود. بابا   فینقطه تعر نیا ندهیآ یما برا یاهایکدوم از قول و قرارها، نقشه ها و رو چیه یتو
 گفت سرنوشت! یم ایقسمت دن  نیبه ا نایقیاگه زنده بود 

****************************************************** 

از خونه نگاه نندازم.   یقسمت چیبود به ه نیا حمیداخل شدم. ترج  ، یدر خونه رو باز کردم و با خستگ 
و سردرد    یکردند. با خستگ  یم  لیخونه به من تحم نی ا یوارهایدرد رو درو د  نیتر شی الواقع، ب یف

  دیکل نعوض کردم و با فشرد یروفروش  یها ییکردن، کفش هامو با دمپا هی از ساعت ها گر یناش
 برق، دو قدم به جلو برداشتم.

 یقدم میمبلمان، باعث شد از سر ترس ن  یگره خورده رو یبا اخم ها دنشیو د  ییرایشدن پذ  روشن
  رونی کرد و بعد با ب ین یقلبم قرار بدم. نگاه تند و پر خشمش، روم سنگ یبه عقب بردارم و دستمو رو

  مانگشتاش شدم. موهامو پشت گوش ونیسوخته م مهی ن گاریتوجه ستازه م  ش،ی نیاومدن دود از ب
 لب حواله ش کردم. ریز ی فرستادم و سالم آروم 

 : د یپرس ی خش دار یجواب با صدا  یو به جا ستادیا

 ؟ید یجواب نم  لتوی_ چرا موبا

  نیآخر  انای گرفتم. خسته بودم و آر یزرشک یرنگ با کوسن ها  یریش یرو با مکث از کاناپه  نگاهم
 خواست باهاش بحث کنم. یبود که دلم م یکس

 _ متوجه زنگ خوردنش نشدم!

و   یگاریجا س یشو پرت کرد تو مهینصفه و ن گاریکه اون طور گر گرفت، س دنیکش  تیانگار کبر رشیز
 به طرفم قدم برداشت: 
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  یخوره و جواب نم  یزنگ م  تیگوش ت،س ین  داتیپنج ساعته از وقت مشاوره ت گذشته و پ ن؟ی_ هم
 شه سرکار خانم؟ ینگرانت م یکی . اصال برات مهمه نیو هم ید

بود که طرح   دهیپوش  نی آست یتنگ و ب یرکاب  کیبلندش، باعث شد چشمام کوتاه بسته بشن،  یصدا
 : دمیترس  یاز طرحش م  شهی که من هم یداد. عقاب  یعقاب مانند بازوشو خوب نشون م یخالکوب 

 _ سرم داد نزن! 

بودم که در   ی دختر لوس  شهیکه من هم نیبگه که دستمو باال آوردم، ا یزیطلبکارتر از قبل چ خواست
جوشان اشک و   یچشمه  نی کرد. من از ا یم تمیاذ طیشرا  نیدر ا شتریمرکز توجه قرار داشت، ب

 بودم:  زاریدر کنترلش ب  میناتوان

 از من دفاع کنه... نه مامان، نه بابا و نه آرشا...  تسیکس ن چیه گهیسرم داد نزن چون د گهی_ د

حس گنگ اما پر درد پر کرد که در مرکز   هینابود شد، جاشو  هیدر عرض چند ثان شیطلبکار ی همه
 چشماش نشست. دستش جلو اومد: 

 . ای_ مان

پر از ناله ش که زمزمه کرد فقط نگرانت شده  یحرف از کنارش عبور کردم، از پله ها باال رفتم و صدا یب
  نیدیو د ییبه تنها  زی تر از هرچ شی رو پشت سر گذاشته بودم و ب  یگرفتم. روز سخت دهیبودم رو نشن

 داشتم. اجیاحت  یمیقد یعکس ها

  نیدر ع  یو گاه یکرد یرفتنو قبول م  نیتو ارفت و  یم یزیعز یدست دادن دو حالت داشت، گاه از
با   یداشت ی و سع  یاز خواب بلند ش  یبود نیو مرتب منتظر ا یباورکن  یتونست ینم ،یشگیرفتن هم

 رفتنو باور کنه! نیکه حق نداره ا یفکر کردن بهشون، به ذهنت بقبولون 

  یشدند. انتظار  یانتظار تلخ غوطه ور م کی یتو شهیشدند، هم   ینوع دوم م نیکه گرفتار ا ییآدما
 که نه انتها داشت و نه آرامش. 

 بودند.  ییخورده و تنها  نیزم ینوع دوم... آدم ها یها آدم

 !انایدرست مثل آر دی مثل من و شا درست
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********************************************************* 

 !دیدرخش  یذشت و م گ  ی شاه راه مهم، م کیدر دل لندن مثل  مز،یتا

بود و   ده یچی رنگم پ ییطال یموها  ونیشده بودم به آب و دستامو در هم گره زده بودم. باد م  رهیخ
 گوشم بلند شد:  ری رافائل، درست ز یخودشون جا داده بودند. صدا یدل کندنو تو بیچشمام، غم غر

 ؟یخسته نشد  مزیبه تا یرگی _ از خ

حرف زدن   یسی انگل یدلم برا یبرم حت ی. حتم داشتم وقتدمیکش یکرده و آه  سی هامو با زبون خ  لب
 کشه:  یهم پر م

 شه! یو مه گرفته تنگ م یابر یهوا نیشهر، با ا نی_ دلم واسه ا

 زدن به بدنش چشم بستم:  هیتک نی و من ح دندیچی هاش دور شونه هام پ دست

 _ مظلوم نباش لطفا! 

 لب زدم:  تلخ

 شد رافائل؟  یطور نی_ چرا ا

 درآورد:  شی حوصلگ یب یرو، با همه  لیدن یو صدا دیسرم رو بوس  ینداد، به جاش رو یجواب

مگه نه؟ قرار   یرون ی دختر ا یزن  یتو حتما بهمون سر م  م،یکن  یافسرده ها رفتار م نی ع می_ ما چرا دار
 . یو پشت سرتم نگاه نکن یبر  ستین

 تکون دادم: یچشمم رو پاک کردم و تند سر یدست قطره اشک گوشه  با

 دونم.  یکشور م نیاومدم و خودمو شهروند ا ا ی جا به دن نیگردم. من ا ی_ البته که من برم 

 درهم نجوا کرد:  یزانوهاش قرار داد و با چهره ا  یبه جلو خم شد، دست رو  رافائل

 . دیجسور و پر از ام  طون،ی مثل قبلت باش... ش ،یبرگشت  ی_ وقت
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 یرفتم تا گوزن ها رو تماشا کنم و تو یم  چموندی که هر هفته به پارک ر ییقبل؟ مثل وقت ها مثل
  یصبح ها  ایکنم؟  دیکنم ازشون تقل یو سع  نمیها بنش ن یبالر یباله به اجرا یسلطنت  یسالن مدرسه 

  یم واز همه جل ،یو من با جرزن م یذاشت یم یدوچرخه سوار یپارک مسابقه   یبوش یکه تو کشنبهی
بشم   یآوردم تا راض  یرفتم و داد همه رو در م  یکه  از درخت ها باال م ییهم وقت ها دیشا ایزدم؟ 

رو مقابلم قرار   یپزشک  نیسنگ یهام، کتاب ها  طنتیش  یکه با همه  ییبذارم. روزها نیزم  یپامو رو
بچه ها  کالج، یباال یخوندم و با کسب نمره ها یپزشک خوب شدن، م کی یبرا   دیدادم و با ام یم

و با خنده تا   میخورد یاستراگانف م فیو ب  پسیاند چ شیکردم. ف   یرو به رستوران هدون دعوت م
 . میگذروند یآخر شب، کنار هم وقت م

  نیحال خوب برگردم. با ا زانیدور بودند، من واقعا شک داشتم بتونم باز به اون م یل یروزها خ اون
 یلویهمراه ن ،یتکون دادم. مارتا و کت  یسر یشگیو هم یمیدوستان قد نیا الی خ  یراحت یبراحال 

هامون  نهشو  ی. پسرها هم دست رومیاطرافم قرار گرفتند و دخترانه در آغوش هم فرو رفت دهیرنگ پر
 رو برام پر کنه. زانمیعز نیا ی... قراره چطور جارانی فکر کردم، ا  نیگذاشتند و من به ا

 تموم بشه! وهیش نیخواستم به ا   یکردم لبخند بزنم، روز آخر بود و نم یسع

 اتفاقات رو بخورم.  نیا یهمه  یتنه غصه  کیداشتم تا  اد یبعد ها وقت ز قطعا

 و بلند گفتم:   دمیدست هامو بهم کوب کف

عکس    کیتا من  می... بریارکارسو میبر م،یکار انجام بد یکل  دیامروز روز آخره و با ن،ی _ اوه پاش
خوام   ی. ممیمنشور کورش هم بر دنیبه د میو البته اگه برس رمیبگ  یگارد سلطنت یاز سربازا یادگاری

 و سالمت سرجاشه! حی راحت کنم که منشور صح الشونویخ  رانیرفتم ا یوقت

و بلند بشن. به هرحال اون ها   نهیلب اون ها هم بنش  یهرچند کمرنگ رو یباعث شد لبخند  لحنم
که از   ییکشورم با غم تموم بشه! مثل تمام سال ها  نی که من در ا یروز نیهم دوست نداشتند آخر

 همکه به  می و اعتقادات مختلف کنار هم تالش کرده بود ن یها، د تیگذشت و ما با مل  یرفاقت م  نیا
 ! میکمک کن

 ود. ب یطوالن یکمکشون به من تا مدت ها نیآخر نیا
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که هجده سال... درونش   یروز حضورم در کشور  نیخوب... از آخر یخاطره  ک یساختن  یبرا کمک
 کرده بودم.   یزندگ

 بود!   یهم، کمک بزرگ الحق

خودم   یخوب برا یخاطره  کیتونم  یچطور م  زانم،یواقعا فراموش کرده بودم بعد عز گهیمن د چون
 بسازم. 

*********************************************************** 

به من از اتاق    یو غمناک یدست هاش گرفت و بعد نگاه مردد، جد ونیچمدونم رو م نیآخر انا یآر
اتاقم  ی نهیبار آخر، درون آ  یرنگم تن زدم و برا  یمشک وریپل یتنم رو رو ی زهیپا  یخارج شد. پالتو

 م. شد رهی خ  رمیبه تصو

 نهیآ یداخل قاب نسکافه ا بهیغر  کیخودم نبود، انگار  ه یمنعکس شده داخل چشمام اصال شب ریتصو
  نیهم هم نهیداخل آ ی بهیرنگم و پشت گوشم فرستادم و غر  ییطال یکرد. موها یبه من نگاه م

  انجامسر یب   دیتقل کی به،یهم گذاشتم و باز هم غر یسبز رنگم رو کوتاه رو یکارو انجام داد. چشما
هم باال اومد. به  بهیم قرار دادم و دست غر دهیرنگ پر یگونه  یانجام داد. دستم رو باال آوردم، رو

  نهیداخل آ ی  بهی... غردمیزدم و اون هم، با چشماش منو به سخره گرفت. چرخ یپوزخند بهی غر یرو
 .میق زل زدو پشت به هم، به اتا دیهم چرخ

اوه   ره،یخرس بزرگ هم کنار تختم قرار بگ کیباشه.  یل یپاست یو آب   یصورت وارایخوام رنگ د ی" _ م
خواب  یکه عادت دارم تو نیدون  یبره... تختم و حتما دونفره بسازن. م ادمیبود  ک یبزرگ نزد یخدا

 و براق! دیسف ی. با چوب هارهیغلت بخورم. کتابخونه هم کنار در قرار بگ 

 مامان نجوا کرد:  یبایتکون داد و بعد رو به نگاه پر برق و ز یبا لبخند، سر  بابا

 _ شاهزاده خانم، توقعاتشون باالست! 

 اشاره کرد:   واریاز د یشونه م قرار داد و به قسمت یدستش رو رو د،یخند مامان
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صورت   ی تون یم یش  یهروقت از خواب پا م یطور نی. امیکار کن  دیبا نهیقسمت رو هم آ  نی_ ا
تونه دوست    یم نهیمرتب باشه و آ شهیمهمه که ظاهرش، هم یلیخانم خ کی ی. براین یخوشگلتو بب

 ست؟ ی طور ن نی تو باشه! ا یبرا  یخوب

بافته شده م رو لمس   یو موها دمیدامن کوتاهم دست کش یها نیبه چ ،یناز منحصر به فرد با
 کردم: 

 تونم از رژ لب استفاده کنم؟ یم  یک ،یمامان، راست شنهادهیپ نیبهتر نی_ ا

تصاحبش کنم  دیجد یخونه  یکه قرار بود تو یو بابا، منو به مرکز اتاق بزرگ دندیبلند خند هردو
 : دیکش

بهتر    یتون یاون وقت هر روز صبح خودتو م  م،ینصب کن  زی زودتر از همه چ دیرو با نهی کنم آ ی_ فکر م
 !" یندار اجیاحت  یرژ لب چیو به ه  ییبای که چقدر ز ینیو بب  ینگاه کن

بود، پرتاب    یلیپاست واراشیکه هنوز د یبه اتاق م،یهشت سالگ نیری ش یشدنم از دل خاطره   پرتاب
  یدلم نم گهیکتابخونه، خرس بزرگ و تخت دونفره م عبور کرد اما د یبود! نگاهم از رو یدردناک

  و دمیقدم هامو همراه خودم کش نهی. پشت به همون آنمیدروغ بب کی نهیآ یخواست بچرخم و تو
 چوب در قرار دادم.  یرفتم. درش رو بستم و با قفل کردنش، کف دستم رو رو رونیاز اتاق ب 

کف دستت به رسم   یا هیدر، زدن قفل بهش و گذاشتن ثان هیبود، با بستن  یشکل  نی شدن هم تموم
اومدن از پله ها نگاهم رو دور تا دور   نیپا  نی ون دادم و حروش... سرم رو با بغض تک یخداحافظ 

 خونه چرخوندم. 

 یها لمیدونستم دلتنگ کاناپه، باکس ف  یکه م یهم بشن! مثل من اءیاش یشد آدم ها دلبسته  یم
بالدار محبوب   یفرشته  یمجسمه  ،یناهارخور زیمخصوص خودم پشت م یصندل ون،یزی تلو ریز

نگاه ها سست   نیکه اجازه بدم، ا نیشدم. بدون ا یخونه م   نیو درشت ا زی ر یای مامان و تمام اش
کنار مبلمان برداشتم و رو به نگاه منتظر   زیم  یرو از رو کمونی کوچ ی، قاب عکس خانوادگ  نندترم بک

به تأسف تکون    یکرد سر یبغضشو پشت اخم هاش پنهان م  دیبود و شا ستادهیکه کنار در ا انا یآر
 دردناک... ی نقطه  نیبه ا دنمونی رس یدادم. تأسف برا
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و سوار   میرو رد کرد  دیسف یها نی پرچ م،یشده گذشت یچمن کار اطیاز ح م،یاز خونه خارج شد هردو
 .میده ساله مون و تمام خاطراتش بست یخونه  یمخصوص فرودگاه، چشمامون رو به رو یتاکس

 سه ماه خش داشت.  نیمثل تمام ا انا،یآر یصدا

 _ تموم شد! 

 گهید تیگی ها یاز محله  نیقلب من، ماش هیبود، شب یرو با بغض تکون دادم، لندن هواش ابر رمس
 خارج شده بود: 

 _ آره... تموم شد!

کرد، برعکس من   دایمن قرار داد و نگاه من تا صورتش امتداد پ یزده  خی یدست ها یرو رو دستش
سه ماه که اون ها رو از   نیحال در تمام ا نیوقت خوب نبود. با ا چیو آرشا ارتباط ما دوتا باهم ه

ه،  یخشک و جد شهیپسر هم نیخوب درک کرده بودم که تنها عضو خانواده م هم میدست داده بود
 داشت:  یغرب یوگرفته بود و خلق و خ ریکشور تأث نیما از مردم ا یتر از همه   شی ب انا یآر

 تر کمک کنه!  ش یواقعا به ما ب ران،یا دی_ شا

 شدم:  رهی افتاد و به دست هامون خ نیپا  سرم

 ! دی_ شا

 زد:  یدستم برداشت و بعد، لبخند محو و کوتاه یرو از رو دستش

 .میای_ از پسش برم 

  یاز زبان فارس مونی خانوادگ  یدر صحبت ها شهیفرستادم. ما هم  رونیم ب نهیاز س قایعم  نفسمو
گوشش گوشواره   کیشده بود که به  یراننده ا  بیعج یامر باعث نگاه ها  نیو هم میکرد یاستفاده م

 انداخته بود: 

 ؟ یکن  یطور فکر م نی_ تو ا

تکون داد. من هم با مکث از  یجواب فقط سر یبار، به جا نیزل زد و ا  رونیبه ب  یجد  یلیخ
 شدند.  سیناظر لندن، چشم هام خبه م یرگ ینگاه برداشتم و با خ  مرخشین
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 یگوشه ا ،یباعث شده بود با کالفگ   تی فرودگاه لندن بود. ازدحام جمع نیشلوغ تر   تو،یه فرودگاه
. خوب  میبر یو قرار بود اول، به ابوظب مینداشت میکارها رو انجام بده. پرواز مستق انایتا خود آر ستمیبا
  دنیخوب نخواب یطوالن یخسته م کنند و چشمام، بعد شب ها  یلیپروازها قراره خ  نیدونستم ا یم
 سوختند.  یم

وقت   چیبودمشون، سخت بود. ما ه دهید یبار در نه سالگ  کیکه فقط  ییمن مالقات با آدم ها یبرا
 نیچرا اکه  نیبودند. درک ا ومدهی. اون ها هم نمینرفت  رانیبار همراه مامان و بابا به ا  کیجز همون 

به   یزیازش چ یل یکه خ یبود سخت بود اما مهم هم نبود. من قرار بود برم به مملکت فتادهیاتفاق ن 
  یشد به تماس ها  یازشون اندک بود و خالصه م میذهن  ری که تصاو یافراد شی نداشتم و البته پ ادی

 پشت تلفن. یصداها ای ،یری تار و ناواضح تصو

من از شوک   یاون تصادف شوم، وقت یبهتر بود، بعد فوت مامان و بابا و آرشا تو انایآر  تیوضع
به   یپرواز خصوص  کی بودم همراه با اجسادشون و  دیشد  یو تحت مراقبت ها  مارستانیب یتو  یعصب

بود. من اما تازه قرار بود   دهی حضور داشت و اون ها رو د یمراسم خاکسپار یرفته بود. تو رانیا
 باشن.  یکه شک داشتم واقع  ییو محبت ها زشونیقطعا ترحم انگ یرو بشم، با نگاه هاباهاشون روب 

فرودگاه واقعا داشت کالفه م   یزد. شلوغ رونی م ب نهیکارت پرواز رو گرفت، نفسم راحت تر از س یوقت
کردم با بستن   یسع ران،یبه سمت ا یکرد. تمام طول دو پروازمون چه از لندن و چه از ابوظب یم

اومد و  مبه طرف   مایمهمان دار هواپ یکنم. اما وقت دایخواب پ یهام اون آرامش گمشده مو توچشم 
موهام بندازم....   یرو یپوشش ران،یا یاسالم یجمهور ی در خواست کرد به علت عبورمون از مرزها

 انجام دادم.  یا هودهی کار ب دمیفهم

 در کار نبود.  یآرامش

 م،یرانیآسمون ا یکه حاال تو نیرنگ پنهان کردم و با فکر به ا  یمشک ریشال حر  کی ریموهامو ز تمام
 باعث شد بدون نگاه کردنش لب بزنم:   نش،ی و نگاه سنگ انا یدست هام مشت شد. آر

 بده! یقول هی_ 

 داد، نفسم داغ بود و دست هام سرد.   یرو تکون   سرش

 ! میجا هم آروممون نکرد، برگرد نی_ اگه ا
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درهم بلند شد،   یبا اخم ها ما،یهواپ نگیهم قرار داد و بعد لند یآرامش خاطرم رو یهاشو برا پلک
با انگشت شصت و سبابه چشم هامو فشردم و با   دنش،یپالتومو به دستم داد و من بعد پوش

حال   نیشد. با ا  یطوالن یکم  تی چمدون ها و عبورمون از گ افتی پشت سرش قرار گرفتم. در یخستگ
 دایپ یبخواد چشم بگردونه برا   انایکه آر نیقبل از ا د،یفرودگاه رس ین که پامون به سالن اصلیهم

بود فرو رفتم   دهیآغوش که به طرفم دو کیدر  یمحکم و ناگهان  یلیمن خ ،یافسانه ا یکردن دوقلوها
 گوش هامو پر کرد:  ریز ،یبغض آلود و بلند یو صدا

 دورت بگردم من! ی_ اله

  یاراد ریغ فتادنم ی ن یاز پشت سر اون دختر بلند شد، دست هامو برا یطنتیمردونه، بم و پر ش یصدا
مرد  یمونده بود رو  رهیبودم و نگاهم خ دهیچی پ تشیهو دنیکه سخت نبود فهم  یدور تن دختر

 با اون بود. میریتصو یتماس ها نی تر شی که ب ییجوان، قد بلند و آشنا

  نیان و با هم یکنه تمام اقوامش مثل تو وحش یبه حتم االن فکر م یکه کرد یحرکت  نیبا ا وای_ ش
 کنه!  یره پشت سرشم نگاه نم یگرده و م  یبرم مایهواپ

 شهیکه مامان هم ییو شهاب... دوقلوها وایو چهارساله و جوانم، در واقع ش   ستیب  ی... خاله وایش
که در  یاشتم و اجازه دادم خاله اجذاب شهاب برد  ری! چشم از تصویگفت افسانه ا یبهشون م

آغوش هم فرو رفتن و   یو شهاب تو انایکنه! آر یکردم راحت رفع دلتنگ یآغوشش احساس غربت نم 
 . چشم هاش سرخ بودند: دیوا باالخره عقب کش یش

 !ی... خوشگلم... خوش اومدزدلمی عز زم،ی_ خفه شو لطفا شهاب! عز

 دادم. یخشکم حرکت یلب ها به

 _ ممنونم!

  یل یآغوش بکشه که شهاب با گرفتن بازوش، مانعش شد. اونو کنار زد و خ یخواست منو تو   دوباره
 کرد:  تینرم، منو به بغلش هدا 

 جونم، فسقل خانم چه بزرگ و خوشگل شده. ی_ ا
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  یراجع اتفاقات افتاده نزنن. چهار نفر آدم مشک یبود که حرف یخواهر و برادر، قرار نیا نی ب انگار
  یبرنامه و از رو یسفر ب  کیو ما  فتاده ین  یاتفاق خاص  می بگ میداشت یو سع میبل هم بود پوش که مقا 

  یبه نظر م ماحوال حی نبود اما، راحت تر از توض یجذاب  ی. بازمیداشت  نیسرزم نیبه ا یالیخوش خ
 : دیرس

 ! ی_ لطف دار

هم از  وای. ش رهی بگفاصله  یموهام ازم کم دنیبزنه و بعد بوس  ینیباعث شد لبخند غمگ  نم،یسنگ لحن
 اومد و با پشت دستش، اشک هاشو پاک کرد.  رونی ب  انای آغوش آر

 عمارت که همه منتظر شمان. تا حاال صدبار زنگ زدن.  می_ خب، بر

  وا،یچرخ خورد، با اخم دستشو پشت کمرم گذاشت و خواست حرکت کنم. دست ش انای آر یرو نگاهم
فرودگاه با   نگیپارک یجلوتر از هممون حرکت کرد. تو یدست چپم رو محاصره کرد و شهاب کم 

 زد و در عقب رو باز کرد:   نویماش  ریرنگ، دزدگ دیسف یسانتافه  کیبه   دنمونیرس

 !نی _ بفرما

شد. نگاه  ر ی جلو جاگ  یصندل یرو  انای هم کنارم قرار گرفت و آر وایشستم. شزده و بعد ن یلبخند معذب
 و لب زد:  دیرخ من چسب  میبه ن وایش

 خاله قربونت برم؟  ی_ خوب 

  نیسخت بود. ماش بیسوال عج  نیبودم، جواب به ا یبود که من ازش فرار یزیهمون چ قایدق نیا
باعث   نی و هم  دیکش یتکون دادم. آه یآروم سر رونیمناظر ب  ی رهی خارج شد و من خ نگی از پارک

  نیداشت بهش بفهمونه انقدر غمگ  یکنه. احتماال سع یبهش اخم نی ماش یجلو  ی نهیشد شهاب از آ
 . زهیو حالمو بدتر بهم نر هنباش

 _ خب، پروازتون چطور بود؟

 گرفته ش داد:  یجوابش رو با همون صدا  انایمن، آر یجا به

 نداره. یطوالن یسخت بود، عادت به پروازها  کمی ای مان یاحتماال برابود اما  ی_ پرواز خوب
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 پاهام گذاشتم و زانوانمو بهم چسبوندم:  یدست هامو رو د،یبه طرف من چرخ نگاهشون

 . ستی ن  ی_ من خوبم، مشکل

 م موند:  رهیجلو خ  ی نهیلبخند از آ کیتکون داد و شهاب با  یسر انا یآر

راحت   الی با خ یتون  یم ،یخانواده بگذر  یمالقات با اعضا یو از دروازه  می برس ی_ به هرحال وقت
 آماده کردن اتاقتن! ریهفتست درگ کیو زن عمو،  وای. شیو استراحت کن  یری دوش بگ

نتونستم  ی به پاهام فشردم. حت شتر یبود. دستم رو ب یجد  ی لیخ  زیکردن اتاق؟ ظاهرا همه چ آماده
من جا خوردن و ارتباط گرفتن براشون  یبودم که چقدر از سرد جمله بدم. متوجه نیبه ا  یجواب

  نیا یلی بودم اما... دست خودم نبود که خ  یو با اعتماد به نفس  یسخت تر شده. من دختر اجتماع
 شلوغ زل زدم.  یها ابونیحرف زدن نداشتم. به خ یروزها حوصله 

 نیا دنید د یه، اما عموجان گفت شافرودگا انی استقبال ب یخانواده دوست داشتن امروز برا ی_ همه 
  یخوشحالم دارم م  یلی. خمی شد ندهیما نما نیهم یذوقت بزنه و برا یفرودگاه تو یهمه آدم تو

 !یخوشگل تر ینترنت یا ری . از تصاوزمیعز نمتیب

بود. مامان و بابا، پسرعمو و دخترعمو بودند. بعد فوت پدربزرگ   میجان منظورش به پدربزرگ پدر عمو
  یبه حساب   میعمو و زن عموشون که پدربزرگ و مادربزرگ پدر  شیو شهاب پ وای ش  م،یو مادربزرگ مادر

  ونذوق ا یتر تو  شیکردم ب یلب هامو کش دادم. حس م  یکردند. به سخت  یم یاومدن زندگ  یم
 ها خورده تا من...

 !نیاومد _ ممنون که

داشت   یتر کرد، صداش غم داشت و لحنش سع کیمحبت شونه هامو گرفت و منو به خودش نزد با
 پنهانش کنه. 

 خاله؟  میای شد ن یمگه م زدلم،ی عز یدار یخوشگل  ی_ چه لهجه 

حالت   نیکشوند. در ا نیماش ی  نهیشهاب، نگاهم رو به طرف آ  یتر شد و صدا یواقع  یکم لبخندم
 : دیشد چشم هاشو د یراحت م
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جان من ازت   ییچسب بودنت آشنا بشه بعد! دا نیبهش، بابا بذار اول با ا  د یکواال چسب نی_ باز ع
 خانم.  نیخوام بابت رفتار ا  یعذر م

و   وایش ظیغل یبه وجودم داد. به خصوص چشم غره   یحال خوب  نشیشوخ و دوست داشت لحن
  زیچ کی م ینگاه هر دو داشت نیا ونیقفل شد و انگار م   اناینگاه آر یجمله... نگاهم تو  نیحرصش از ا

 . میکرد یرو دوره م

*********************************************************** 

جالب   یها  یکه با شوخ  یدر بزرگ و دروازه مانند، باعث شد تمام استرس کی ی رودررو  نیماش توقف
  یلیخ نیشونه هام سر خورده بود و ا یرفته بود مجددا برگردن. شالم رو نی خواهر و برادر از ب نیا

. کردحرکت   یسنگ فرش و طوالن یفضا یرو  ک،یبا باز شدن در اتومات  نینداشت. ماش یت یبرام اهم
  یاطراف م یوسط سبز دیسف ییقرار داشت که با نما بای ساختمون بزرگ و ز کیفضا  نیا یانتها

خانواده  یتعداد اعضا  یادیفضا پارک شده بودند که از ز نیهم اطراف ا یادیز  یها نی. ماشدیرخشد
 بشم؟ روبرو فکر کردم قراره چطور باهاشون   نیشد و من به ا ادهیزودتر از من پ  انایداد. آر یخبر م

شدم. در ساختمون باز شد   ادهیمهربونش، پ یبه چشما ی در سمت من رو باز کرد و من با نگاه  شهاب
  یبلند و خندون یآدم باعث شد هول شده عقب بکشم و شهاب با صدا یادیو خروج همزمان تعداد ز

 بگه:

 !دیتر لطفا، مسافرمون ترس  واشی_ 

فرو   ییآغوش زن کوتاه قامت، تپل و آشنا ونیبعد، من م یا هیبه حرفش نگذاشت و ثان   یوقع یکس
 شناختمش. یناش، چشمامو به بسته شدن محکوم کردند. خوب م آش تینها  یرفتم که عطر تن ب 

 دخترم؟  یکن ینگاهم م ی"_ چرا اون طور

  دیداشتم با تقل یها سع یگرفته بودم و تازگ ادیکار رو از مامان  نیکوتاهم رو مرتب کردم، ا دامن
 بشم.  هشی ازش شب

 تنگ شده؟  تونی_ دلتون واسه مام
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شونه م  یکه به کار برده بودم لبخند زدند و مامان، دستشو رو  یلفظو آرشا هم از نوع   انای آر د،یخند
 گذاشت. جواب بابا برام جالب بود. 

 بو... نیا یعطر تنشو بو کنم. دلتنگم برا دیبا  یبرسم حساب  اد،یز یل ی_ خ

فرودگاه   یزانوش گذاشتم. تاکس  یباال فرستادم، خودم رو به مامان چسبوندم و آرنجمو رو  ابرومو
 که بابا داده بود. یبرد به سمت آدرس   یداشت مارو م

 دن؟  یم یخاص  یتون بو ی_ مام

رنگ نگاهش پر از محبت شد. چشماش رو   دن،یخند یو بابا به جا دیاز خنده شونه هاش لرز آرشا
 رو با انگشت عقب فرستاد:   نکشیه کرد و عبار باز و بست کی

 بچه هاشون قابل فهمه." یبو که فقط برا هیدن!  یخاص م یبو  هیمامانا  ی_ همه 

 هیبلند گر یآغوشش تاب داد و با صدا یخاطره تر شدند و مادرجون، منو تو نیا ادیهام با  چشم
 مادر خودم بود. یتنگه بو خودم که دلم  یبابا، خاطراتش و به جا ی... به جادمیکرد. نفس کش

 برات مادر!  رمی تو، بم یبرا رمی ... من بمرمحمدمی دخترکم... خوشگلم، امانت ام زم،ی _ عز

  یتو انایکردند، آر یتماشامون م س،ی غم گرفته و بعضا خ یبا چشم ها تیوضع نیمتأثر از ا همه
گفت. عمه سحر رو هم  یآغوش پدرجون بود و اون هم داشت به روش خودش به اون خوش آمد م

  یبازو ری. زمیداشت ینترنتیقبل تماس ا یهفته  نیجلو اومد، هم سی خ یشناختم. با نگاه یخوب م
زد و شهاب با   هیگر ریآغوش گرفت. بلند تر ز یخودش منو تو  دنش،یگرفت و با عقب کش ومادرش  

 نجوا کرد:  یناراحت 

 !یشکل   نیا نی دوتا رو خون نکن نی_ تو رو خدا دل ا

اومد اما   یکار بدم م  نی. از ادیو چند بارصورتمو بوس نیکرد خودشو کنترل کنه و چند  یسحر سع  عمه
بار به طرف من اومد و مادرجون   نی. پدر جون ادمیعقب نکش شی به خاطر محبت دوست داشتن

هم  رانیبه ا شمونیسفر نه سال پ  یمرد استوارو خوب به خاطر داشتم. تو نیرفت. من ا  انایسمت آر
قد    یبابا بود، حت هیموهاش انقدر پررنگ تر نبود. نگاهش شب  یبود... فقط برق نقره ا  یشکل نیهم

 ... متی گرون ق ینوع راه رفتنش با اون عصا
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بغل کردنش   یچشم هاش برا  یبرق تو دنیچروک خوردشو از نظر گذروندم و با د یچشم ها دور
استخونام بلند شد و صداش، باعث شد   ادیقدم شدم. محکم منو به خودش فشرد، فر شی خودم پ

 منم بلرزه. یشونه ها

 محمدم! یامانت یبابا، خوش اومد ی_ خوش اومد

  یگاه شش،ی لوس کردنم پ  یکرده و من برا ی گفت پدرش اونو محمد صدا م یم  شهی! بابا هممحمدم
اسم رو  نیگفت مثل مامان با ناز ا  یو م  یشد از دلتنگ یاون تر م  یگفتم بابا محمد، چشما یبهش م 
کرد   هیبغلم گر یتو یمحبت و استقبالو نداشتم. خاله شبنم به حد زانیم نیکنم. اصال تصور ا یصدا م

و همسرانشون   انیشا ییو دا ی رعل ی حال شد و به کمک همسرش عقب رفت، عمو ام  یو زار زد که ب
از   ییبعد رها  یطوالن یمعارفه  نی آغوش گرفتند و من خسته از ا یهم با همون محبت ناب ما رو تو

 شدم. ییبودند راهنما ستادهیکه عقب تر ا ییطرف جوون ها آغوش همراه شهاب، به  نیآخر

که اومد   یمدت  انای کنم. آر یتو رو با خوان هفتم آشنا م ،ی_ خب حاال که شش خوان رستمو رد کرد
 ه؟ یبه ک یک  یبد  صیخودت تشخ  یتون یخوام از تو بپرسم، م یباهاشون خوب آشنا شده اما م  رانیا

مشترک... کامم  ی رهیپوشش ت  ن یمشتاق چرخوندم، ا یچهره ها یرو  جانیخسته م رو بدون ه نگاه
وقت جز   چیتماس در ارتباط بودم اما با بچه هاشون ه قیبا بزرگ ترها از طر  دیکرد. شا یرو تلخ م

  دترکنه تا هرچه زو  یتونم و خودش معرف ینداشتم. خواستم بگم که نم یارتباط شینه سال پ دارید
و جذاب  طنتیپر از ش  ،ینگاه رنگ یکه نگاهم تو نیکنم اما هم دایپ  ییعذاب رها نیو از ا میداخل بر

 مقابلم قفل شد، حرفمو قورت دادم. 

 آشنا بود!  یلیکه خ  یجسور نگاه

 ...رانیو تنها سفرم به ا نیاول یخاطره  ییآشنا به

 دخترک؟  رونی ب ی"_ چرا اومد

 بهم بگه دخترک!    یبودم که کس  رزای که تنها نه سال داشتم اما به شدت ب نیوجود ا با

 که   ییخورد موها ینگاهش کردم و سرم رو چرخوندم. هربار سرم تکون م  کوتاه

 خوردند و با برخورد به گونه م، حالم رو    یم  یبسته بود تکون نرم یبرام خرگوش  مامان
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 اون همه  نیبود که بخوام ب نیباغ جذاب تر از ا یمن گشتن تو یکردند. برا یم خوب

منه ابروم باال   یکه بابا گفته بود پسرعمو یپسر قد بلند و دراز دنیبخورم. با د وهیو م  نمیبنش آدم
جواب به   یسالش باشه. سوالشو دوباره تکرار کرد و من به جا ست یخورد ب   ی. حدودا بهش م دیپر

 کردم:  یدرخت اشاره ا

 ؟ درخت یبرم باال  یکمک کن یتون  ی_ م

که  ییبه چشم ها دیدامن تنگم رس یو نگاهش پر از خنده و بهت شد. نگاهش از رو دیباال پر ابروش
 نداشتند:  یاصال شوخ 

 بچه؟  هیمخف نی_ دورب 

  دمیفهم میبچگ یآشنا نبودم اما با همه  یرانی از اصطالحات ا یلی بودم، هنوز با خ دهیرو نفهم حرفش
 جلو اومد:  عیکردم خودم باال برم. سر یتکون دادم و سع یحرفمو باور نکرده. متاسف سر

 باال؟  یر یم یدار یجد یجد  ستا،یوا ی_ ه

 یتنه   ی. زبردمیپهن درخت پاهامو باال کش یو با گرفتن شاخه  دم یپر یجواب بهش، کم  بدون
تالش باال رفتم، تمام   یدم و با کم حال پاهامو قالب کر  نیکرد اما با ا یم تی درخت، کف دستمو اذ

  تیاهم یدرخت نخ کش شده بود. ب  یبا اتصال به شاخه   نشیبه خاطر دامنم بود که پا شیسخت
  یو اون کم  دمیکرد. خند یگرد نگاهم م یشاخه نشستم و پاهامو تاب دادم. با چشم ها یرو  ،بهش

 جلوتر اومد: 

 دن؟ یم  ادیبه دخترا از درخت باال رفتن   سی_ تو انگل

شاخه نشست. درخت   یپرش خودش هم باال اومد و کنارم رو کیتکون داد و با  یندادم، سر یجواب
  یتحمل وزنمون رو داره. کنارم که نشست موها ییدونستم توانا یبود و خوب م یا یمی کهنسال و قد

 : دیبسته شدمو کش  یخرگوش

 بامزه! ی_ کوچولو

چال گونه ش فرو   یدستمو تو یحرف   چیشد و بدون ه ده یخنده ش، به گونه هاش کش یاز رو نگاهم
 زد و من به جاش اخم کردم:  یبردم. متعجب شد اما بعد قهقهه ا
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 خوام!  یم نای_ منم از ا

 باال انداخت:  ییاعتماد به نفس ابرو با

 خوبه خدا درستش کنه!  ییبایز گهی_ د

  رهیاز باغ خ  یت کرد. چشم چرخوندم و با تعجب به قسمت هردومون رو ساک  ،یساز یشدن صدا بلند
درخت   یخوش خنده از رو یپسرعمو غ،یآالچ  کی هیشب یی اومد. جا یساز از اون جا م یشدم که صدا

 : دیپر نیپا

  یایب یخوا  یاجرا داره. نم گهیکنه... آموزشگاهشون چندروز د یم  نیداره تمر است،یساز پور ی_ صدا
 ن؟ یپا

 . برام دست زد: دمیپر نیپرش، پا  کی ارتفاع کم نگاه کردم و بعد با  به

 از جربزه ت خوشم اومد! یی_ خدا

پسر جوون کارم جالب   کیکه در نظر  نیتکون دادم، ا یو سر دمیبهم کوب  مویخاک یدست ها کف
 یاحترام به سبک ملکه  یادا  نیپرنسس ها خم شدم و ح هیبود. شب  ندی اومده باشه برام خوشا

 به سمت ساختمون قدم برداشتم."  سیانگل

چهره اش رو   یو پختگ تیو چال گونه هاش، جذاب دی دور رو گرفت. خند ییآشنا کینگاهم رنگ  
  پیت کیهم داشت با   ییبایتر کرد. مثل اون سال ها الغر نبود، حاال در کنار قد بلندش، اندام ز شیب

 فرستادم و زمزمه کردم:  رونیاما مردونه. نفسم رو ب  طونی همچنان ش یمنحصر به فرد و نگاه 

 ن؟ ی_ آترد

 خم کرد:  یسر

 !یبر یاز خاطر نم  تمو یجوان، مطمئن بودم جذاب  ی_ خودمم بانو

کردم.   یو به پسر کنار دستش اشاره ا دیبه نفسش، هنوز هم مثل گذشته بود. ابروم باال پر اعتماد
 کوتاه تر.  یخودش بود اما با قد کم هیشب

 ! نی_ آتر
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بهم خوش آمد گفت.   نیلبخند دلنش کیهم همراه با سر تکون دادن و  نیزد و آتر   یلبخند شهاب
 و پزشکان ارشد خاندان.  یعل  ری عمو ام یکار ممکن بود. پسرها نیدوبرادر راحت تر نیا صیتشخ

 ؟ یرو چ  ی_ خب، بد نبود... البته سخت هم نبود. باق

  کیو نافذ، باعث شد  یمشک ی با چشمان  یجد یچشم شدنم با پسر یتو رو چرخوندم. چشم سرم
کرده بود. صدام از   یادیز  ریکردم چهره اش تغ یاعتراف م دیبشه. با یذهنم تداع یتو تاریگ یصدا

 ناباور بود. ریهمه تغ نیا

 ! ای_ پور

   یرنگش رو رو  یلخت مشک یمکث لب باز کرد و با تکون دادن سرش، موها  با

   دیکه ق لیفام  نیس یداشت. تنها موز  یآن خاص بشی عج ی. چهره ختیر  یشونیپ

 هم    یبی و غر یب ی عج پی ها، ت یاز هنر ی لیرو زده بود و برعکس خ ی پزشک ی رشته

 شد.  یم دهید ی م یقد ییآشنا کینگاهش، رد  ی. تونداشت

 !نی_ خوش اومد

 بود... درست مثل نگاهش. یب ی عج ی... صداصداش

عمه سحر بود، اگر سن و  نی اسیجمع،  یکردم. پسر حدودا پانزده ساله  ی مکث، تشکر کوتاه با
بندازم دختر   یکه به جانب دخترها نگاه نیبدم. قبل از ا  صشیتونستم تشخ یسالش نبود اصال نم 

گوشم زمزمه    ریو ز دیآغوش کش یلبخند سحر کننده منو تو  کیومد و با به طرفم ا  یو خوش قامت  بایز
 کرد: 

 _ متاسفم!

مدت مرتب باهام   نیآشناش که ا یهامو دورش حلقه کردم. شناختنش سخت نبود. صدا دست
 گرفت کار و برام راحت کرده بود.   یتماس م 

 دختر خاله شبنم! ن،یلی_ آ
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 یهست  ی. بعد از معرفدمیکنترل خودم کش یبرا یقیزمزمه کرد و من نفس عم  یبغض درسته ا با
عمه سحر که رفتار سردش، باعث نگاه اخم آلود همه شده بود باالخره  یبایدختر ز لدایو  نیهمسر آتر

 . میگرم مادرجون وارد عمارت شد یدست ها تیبا هدا

تر و   یتونستم منکرش بشم. داخل عمارت با گذشته فرق کرده بود. ظاهر تجمالت یبودم و نم خسته
قاب  دنیحس ها با د نی. البته تمام ادیرس  یکننده به نظر م رهیبه خودش گرفته و خ یبراق تر

 دود شد و به هوا رفت.  اهیبزرگ از مامان، بابا و آرشا با اون روبان س یعکس 

کنه و   تیرو هم به اون سمت هدا هیانقدر در چشم بود که نگاه بق میناگهان ستادن یم و ا رهی خ نگاه
شده  نیسنگ یکننده بود. نگاهم رو به فضا تیکه اذ یا هیمادرجون بلند بشه، گر زیر ی هیگر یصدا

 اطراف چرخوندم و لب زدم:  ی

 تونم استراحت کنم؟  یکجا م  نیشه بگ ی_ م

 تکون داد:  یسر گرفت  ینشأت م شیکه از ناراحت  یجون با اخم  پدر

پسرم... شما    انایده. آر یاتاقتو بهت نشون م وای... شیاصال حواسمون نبود خسته ا زم،ی _ حتما عز
 .اده یز دارید ی. همه امشب مهمان ما هستند و وقت برایاستراحت بر یبرا یتون یهم م

 من ثابت شد:  یرو  یزیبا اخم ر انایآر نگاه

 .ستمی_ من فعال خسته ن

رو به جمع گفتم و  یا یخواست همراهش بشم. عذرخواه یدستم رو گرفت و با لبخند وایش
  کی یدوم، پر از در ها یو تاب سالن باال رفتم. سالن بزرگ طبقه  چیمرمر و پر پ  یهمراهش از پله ها

شد راحت    یهردو در رو پوشونده بودند. م وارید نیکه ب سینف  یشکل بود و مجسمه ها و تابلوها
 طبقه وجود داره. نیزد که هشت در در ا  نیمتخ

 تا من داخل بشم. دیو همزمان با باز کردنش کنار کش ستادیدرها ا ن یاز ا یک یمقابل  وایش

 !ادیخوشت ب   دوارمی_ ام
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شکل   نیبه ساده تر  زیبود. همه چ  دیو سف ییمویخورد، تم اتاق ل یچرخ  ریدر اتاق بزرگ و نورگ نگاهم
که   دیرس یهتل به نظر م کیاتاق  ه یکرد. شب ی در من زنده نم یحس چیشده بود اما... ه دهیممکن چ

 کرد.  یم تمیفضا اذ نیبا ا یگانگیهمه ب نیفقط قرار بود چندروز مهمانش باشم. ا

 !باستی _ ممنونم، ز

 و چشماش برق زد:   دیم رو بوس  گونه

 . میکن  یشام صدات م ی. برازکمی_ خوب استراحت کن عز

که نرم و راحت   یتخت  یرو دیسست جلو رفتم. با ترد ییتکون دادم، درو بست و من با قدم ها یسر
نگاه کردن به  نیتخت انتقال دادم. ح یشونه هام به رو  ینشستم و شالم رو از رو  دیرس یبه نظر م 

 .دمتخت پرت کر یپالتوم و باز کردم و بعد از پشت خودم رو، رو یشده دکمه ها  نیتز یوارهاید

سرم رو   فی ترمه و لط  یها هیزدم و با بغل گرفتن بالش با اون رو  ینرم. چرخ  تینها یبود و ب  خنک
چند   نیپنهان کردم. چشم هامو محکم بستم و بعد... تمام تحمل ا یبالش و روتخت  یفضا نیب

جا بهش تعلق خاطر داشتم به شکل چند   نیتر از ا شی که ب یکشور از لندن و شهر و میساعتم، دور
 پنهان شد. یخنک روتخت  یپارچه  ونیو م ری اشک از چشم هام سراز طرهق

اونم  م،یکشورو دوست ندارم و برگرد نیزدم که من ا  یبود تا غر م دیجا کنارم بود، با  نیا دیبا  بابا
با   دنیبود، بود تا بهم اصرار کنه قبل خواب دیلوس... مامان با یدختره  میدیبخنده و بگه که تازه رس

بود...    دیو لباس راحت بپوشم و من ناز کنم که خسته م، آرشا با رمی تخت، دوش بگ یلباس ها رو نیا
با نگاهش  انایبعد آر لوسم کردن و  یلیگفت خ  یذاشت و به مامان و بابا م  یبود تا سر به سرم م 

 کرد. یم  دشیتا

  یچشم هامو محکم تر م دیشد. با یکه انقدر کمشون داشتم که نم یطور نیشد، ا  ینم یطور نیا
  ایخواب، دن یتو دیگشتن. شا ی برم دیخواب... شا یبرد و بعد تو  یبستم، انقدر محکم که خوابم م

 .د یرس  یتحمل به نظر نم رقابلیانقدر زشت و غ 

 شبنم یبای کن دختر ز الال

 قیشقا  یزانو یکن رو الال
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 ی ن ینب یمهر یتا رنگ ب  بخواب

 قی که تلخ حقا یداریب تو

 ی مونی مثل التماس من م تو

 دم یشونه هاش چک   یشب رو کی که

 اون بود یگرم نوازش ها سرم

 دم یخوابم برد و کوچش رو ند که

 کنج خلوت   کیمن موندم و  حاال

 چکه کرده  یب یاز سقفش غر که

 ییامواج جدا یها الطمت

 کاشونم و صد تکه کرده زده

 ن یری پس از اون خواب ش خواستیم دلم

 شد  یوا نم ایچشمم به دن گهید

 ی قلب متروکم نشون ونیم

 شد  ینم  دایاز خاطرت پ گهید

 کردم  هیاز بس گر نهیغمگ صدام

 ست ین یآوازه ا چیاسم و ه چیه ازم

 ؟ یدر چه حال یه ؛یکس پرسهینم

 ... ستی ن یتازه ا یاز آشنا خبر

 پروانه صفت ها گفته بودم به
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 ست یمن ن یخاموش  لیشمعم م که

 کن ون یرو درختم آش پرنده

 ...ستیمن ن یوقت فراموش  حاال

 {یی ..الالیلیزند وک   ی}عل

********************************************************* 

 !زمی ... عزای_ مان

موهام   انی م یکردم دست یگوشم نشسته بود، واضح شده بود. حس م یکه تو یدور و پرت  یصدا 
رنگ  ینگاه قهوه ا دنیخواب آلودم رو از هم فاصله دادم و با د یپلک ها یکنه. به سخت یحرکت م

 دوباره پلک هامو کوتاه بستم.   وا،یش

 زم؟یعز یش  ینم  داری_ ب

. سرم به شکل  استی رو کیخواب و  کی رانیا ینم توکردم بود یبود که حس م  یالی خوش خ  یلیخ
 شده مو نگاهش کردم:  زی خ میارنج ن ی. با انداختن وزنم رودیکش یم ری ت  یبی عج

 _ ساعت چنده؟

 نینگاهم کنه و بعد غمگ رهی خ یخواب الودم و احتماال وضع اسفناک چشمام، باعث شد کم  یصدا
 بزنه:  یلبخند

 ؟ یتا راحت بخواب یاوردی! چرا پالتوت و در ن ننیچ یشام و م  زیدارن م م،ی_ هشت و ن 

زدم و کامل نشستم و با   یپالتوم فقط باز شده بود. پوزخند یتنم موند، دکمه ها میبه لباس ها نگاهم
 موهام، عقب روندمشون. ونیم دنیدست کش

 ! رمیدوش بگ  هیاول  دی_ با

 تکون داد و به سمت از اتاق اشاره کرد.  یسر
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  زیاتاق همه چ سیسرو ی. توزم ی و بهمون ملحق شو عز  ریدوش بگ هیها رو آوردن باال،  _ چمدون
 هست. 

  یل یتخت بلند شد و خ یاز رو دیکنار هم قرار گرفته انداختم. سکوتم رو که د ی به چمدون ها ینگاه
.  دمیلب گز دیچی پ جگاهمیگ یکه تو  یسرم رو فشردم و از درد یرفت. با کرخت رونیآروم از اتاق ب 

 سوخت.  یاومد و چشمام م یهنوز هم خوابم م

بازشون کردم و    نیزم یبه طرف چمدون ها رفتم. رو جگاهمی فشردن گ نیو ح  ستادمیا یسخت به
 شدم.   سیکه به دستم اومد به همراه حولم برداشته و وارد سرو یلباس راحت  نیاول

حد   یب ید یساخته شده بود. سف   کیش  اما مجهز و دیرس  یبزرگ به نظر نم یلی داخل اتاق خ سیسرو
حمام رو بخار پر کنه.   یآب گرم رو باز کردم و گذاشتم تا فضا ری زد. ش یها، چشم آدم رو م یکاش

  ری زسبد، کش موهام و باز کرده و   یو با پرتابشون تو دمیکش رونی شدمو از تنم ب نیسنگ یلباس ها
 دوش قرار گرفتم. 

از جام تکون نخوردم. چشمامو بستم و دستم رو   یافتاد اما ذره اآب باال بود، پوستم به سوزش  یدما
و   نیخوردند پا  ینقاط صورتم سر م ری و سا مینی قرار دادم. آب داغ از نوک ب  وارید یها یکاش  یرو

 و مشکل کرده بود. دنیبخار فضا، نفس کش 

سوزش شده    نیهام سوختند، اشک جمع شده پشتشون و مقاومت سفت و سخت من باعث ا چشم
وارد اتاق    یبه در بلند شد و نوشن داد کس  ییضربه ها یبودند. انقدر در اون حالت موندم که صدا

 شده.

 ؟ ی_ مان

رد  آب س یو کم  دمیباال کش  موینیصداش باعث شد چشمامو باز کنم. پوستم قرمز شده بود. ب  دنیشن
 در صدام جواب بدم:  یکردم بدون لرزش  یقفسات سع  فیشامپو از رد کیرو باز کردم و با برداشتن 

 ! انای آر امی_ االن م

 فیبلندم نگاهم به ل یو همزمان با چنگ زدن موها ختمیسرم ر ی. شامپو رو روومدین ییصدا گهید
حولم...   دنیبدنم رو شسته و بعد پوش  ف،یو بنفش افتاد. تلخ لبخند زدم و بعد با همون ل کیکوچ

 تصورم نبود.  یتخت، تو ی رفتم. انتظار داشتم از اتاق خارج شده باشه اما نشستنش رو رونیب
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 اخم کمرنگ زمزمه کرد:   کیشد و با  رهی قطعا سرخم خ یچشم ها به

 _ همه منتظر توهستن!

  یخوب تی موهام، به چشم هام زل زدم. وضع یو با حرکت دادن کاله حوله رو ستادمیا نهیآ یجلو
 نداشتند.

 . امی_ لباس بپوشم م

 زانو قرار داد و کالفه به جلو خم شد:  یهاش و رو آرنج

 قراره تموم شه؟ ی_ ک

اطرافم رها بمونن.   سمیخ یازه دادم موهاانداخته و اج نیکاله حوله رو پا ستاد،یاز حرکت ا دستم
  زی و از پشت به م دمیزنه. آروم چرخ  ی حرف م یدونستم از چ یچون م ،یخواست بپرسم چ یدلم نم

 زدم.  هیتک شیآرا

 _ قراره تموم شه؟ 

 ددهی وقت انقدر خسته ن چی ساله بودم و ه یپسر س نینگاهم کرد، هجده سال خواهر ا خسته
 بودمش: 

 ؟ یمر عزادار بمون _ قراره تا آخرع

 بود:  دهیپرس یرو در وقت بدتر یشد. سوال بد لیو سرم به عقب ما دمیدرد خند با

 باشم بده؟ الی خ  یتو ب هیتونم شب  یکه نم نی_ ا

 ؟ یگ  یم  یچ یفهم  ی_ م

 یجز ما دونفر یو مبهوتش کرده و سر تکون دادم، صدام آروم بود تا کس  نیبه نگاه ناباور، خشمگ رو
 از هم نشنوه:  امونی اما دور بود دن میهم مونده بود یکه برا

 ؟ یگ یم یچ  یفهم  یم ؟ی_ توچ
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لباس ها بود. برش داشتم و به  ی رو قای دق مون،یطرف چمدون بازمونده رفتم، قاب عکس خانوادگ به
 ظرافت نداشت:  گهیطر بغض دطرفش گرفتم، صدام به خا

 یچطور توقع دار ... میجا نیما باشن؟ چرا اصال ا شیپ  دی... االن کجان؟ چرا نبانی و بب نیا ن،ی_ بب 
 م؟یدی شده و به کجا رس یبره چ ادمیسه ماه  یتو

کم عمق، به گل نشسته بود. به  یرودخونه ا یتو قیقا  کی هیمردمک هاش شب یشد، درد تو بلند
و عقب   سمی خ یم موها گهیآورده و با دست د نیقاب رو پا ق،ینفس عم کی طرفم اومد و من با 

 زمزمه کردم:   یفرستادم. به اتاق اشاره کرده و با حال بد

 !میست یماهم سرجامون ن ی... حتانایآر ستیسرجاش ن  یچ ی... هستیسرجاش ن یچ ی_ ه

از همون  وایدر، نگاه دردمندمون و به سمت چپ چرخوند. ش یو صدا بازوم نشست یرو دستش
. بعد هم با رها کردن بازوم و بدون  میایجواب داد که االن م  انای و آر میبر میمخواین  دیپشت در پرس
 : دیکش یپر اما کوتاهش دست یموها  ونینگاه کردنم، م

 .نی پا  ای_ لباس بپوش ب

 یبه لبخند آدما رهی همون چمدون باز مونده و من خ  یو من قاب از دستم سر خورد، افتاد رو  رفت
 چشم بستم.  یعکس، به تلخ  یتو

 انصاف نبود. نبودنشون

 نبود.  اصال

 ..نهیغمم سنگ نه،یغمگ دلم

 ..نهیک ی دل ب نیبا ا یکرد چه

 رم.  ی م ی..نگفت رمی دلگ ازت

 ..شمی آت یزد ،یزی چ ینگفت

 .یزیعجب پا  شمیپ ینموند
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******************************************************** 

  یهمراهه و اگر م یخاص یاومدم، آرشا معتقد بود راه رفتنم با ناز و کرشمه  نی پله ها با آرامش پا  از
دادم تا الاقل   یسرم رو تکون کوتاه ؟یگفت باز مدل وار قدم برداشت  یکنه م تمیخواست اذ
  دورهداشتم که بتونم بهشون فکر کنم و خاطراتمون  یادی از ذهنم خارج بشن. شب وقت زچندساعت 

 بشن.

زدند و سرو صدا کم تر   یکردم. با ورودم همه لبخند دایرو پ یسروصداها جهت سالن غذاخور یرو از
با   و ستادیا  عایحضور داشتند، هنوز بودند. مادرجون سر م یاومد یکه وقت ییاعضا یهمه  بای شد. تقر

 به کنار خودش اشاره کرد:   یقیمحبت عم 

 خوشگلم؟  ی_ اومد

از جمع بابت معطل   یعذرخواه کیبود قدم برداشتم و با  دهیکش رونیکه ب یا یبه طرف صندل  
به طرفم  لیما یزد و بعد کم  یمحکم  یلیخ یموهام بوسه  یشدنشون، کنارش قرار گرفتم. رو

 نشست: 

 زم؟یبرات عز  زمیبر ی_ چ

سرخ شده که  یزده و به ظرف مرغ ها ی نوع مرکز توجه بودن معذب شده بودم، لبخند نرم نیا از
 تکه ران مرغ داخل بشقابم گذاشتم:  ک ی عیسر یلیکردم، خ  ی بودند اشاره ا کمینزد

 کشم. یخودم م  ن،ی_ زحمت نکش

  نیردن در اشد. اصال غذا خو   رهیرخم خ میبه ن  یب یعج  یدلتنگ کی محبت بازوم و نوازش کرد و با  با
فکر نکنم که نگاه اکثر   نیبندازم و به ا ری فقط سر به ز انیبرام آسون نبود اما تالش کردم تا پا طیشرا

طبخ شده بود  یکه به شکل باب طبع ی. بعد تموم کردن رون مرغاناستیبه من و آر  بای افراد تقر
  زیلحظه سر م  نیدوست داشت تا اخر شهیخورد شده فرو بردم. مامان هم یکاهوها  یچنگالم رو تو

که در وجود ماهم شکل گرفته بود و تو   ی خانواده غذاشون رو تموم کنند. عادت یتا تمام اعضا  مینیبنش
 اوردم.   یرو به جا م باد دیکرد با یم دادیوجودم ب  یتو  ییبه تنها لیکه م ی افتضاح تیموقع نیا
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  یلیبرخواستم. خ  یند و من هم با تشکر کوتاههم بلند شد یپدرجون، باق  دنیبا کنار کش باالخره
توقع  دیبود و شا  یبعد شام به باغ برم و هرچند نگاه ها ناراض  یرو ادهیپ یکوتاه اجازه خواستم برا 

 .اوردین ونیبه مخالفت به م یکس حرف چیاما ه نمیداشتند که کنارشون بنش

روشن بودند و   ی باغ همگ یاغ هاو بعد، از ساختمون خارج شدم. چر  دمیچی دور بدنم پ یبافت شنل
ساخته بود. سه قدم به جلو برداشتم و بعد   ییبای ز بیکاج ها، ترک یدرخت ها با سبز یانیسرما و عر

 . دمیبه طرف چپ باغ چرخ 

جا موندند و   نیکردم که تا حاال به خاطر ما ا یزدم، تشکر م  ینشستم و کنارشون لبخند م یم دیبا
  یو خاطره  ادیو  میکرد یزن ها بغض م یبا همه  یهم کم دیدم. شا یبعد به سواالشون جواب م

  یضاو کنار اومده با مرگ اع یدختر قو کیشدم  یشد. قطعا در اون صورت من م  یزنده م زانمونیعز
 . یآداب و دوست داشتن یدختر مباد کی خانوادش. 

تونستم جواب لبخندهاشون و بدم   ینم  نم،یکنارشون بنش هیثان  کی یتونستم حت یاما نم قتیحق در
دلم   یتونستم تشکر کنم چون حت  یکنم بعد بغضشون، من زار نزنم. نم نیتونستم تضم ینم یو حت

 کارها رو انجام بدم.  نیخواستم که ا یتونستم و نم یبزنم. من نم  یخواست حرف ینم

 سردش نشستم. مکتی ن یقرار داده و رو شی سطح چوب  یپام و رو  غ،یبه آالچ دنمیبا رس  

  ری نمدارم، باعث ت یموها ونی. باد با عبور از مدمیچ یگرفت و شنلم رو محکم تر دورم پ یزیلرز ر تنم
که در   یبه نهال کاج سوزن رهی هام شد. چشم هامو اما نبستم. همون طور نشسته و خ قهیشق دنیکش

 ب تاب دادم.بود خودم رو به جلو و عق دمیمعرض د

داد.  یکار و برام انجام م نیاومد موهام و بعد حمام خشک کنم، آرشا خودش ا یم میکه تنبل  یگاه
 و نمدار بمونن. سی خواست موهام تا ابد خ یاحمقانه دلم م یلجباز کی حاال اما نبود و من با 

بکشم. دستم  قیکردم نفس عم  یو سع  دمیهامو کوتاه بستم، از حرکت دادن بدنم دست کش چشم
  یلیکمشون داشتم.. خ یلیفاصله گرفت. خ  نی از پاهام از زم یکی  یگردنبندم حلقه شد و پاشنه  یرو
 ...ادیز

 ؟ ی_ چرا تنها نشست
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صدا بهم دست داد. کوتاه سرم رو چرخوندم،   نیا دنی بود که از شن یبدنم، به خاطر شوک  زی ر تکون
شلوار کتانش فرو برده   بیج ی. دست هاش و تورهیلوت و ازم بگخ نیبخواد ا یانتظار نداشتم کس 

داد که   یامکان رو م نیکه نشسته بودم ا یبخش  یک ی بود و با نگاه نافذش، زل زده بود به من. تار
 جمع شده در چشمم رو محو کنم. یبتونم با پلک زدن، قبل جلب توجهش اشک ها

 رو دوست دارم.  یی_ تنها

داد. با   ییاز برخورد قدم هاش صدا غی آالچ یشد. کف چوب  غیو وارد آالچ درآورد بشی و از ج دستش
زانوهاش قرار داد. نگاهش   ینشست و آرنج دست هاشو رو مکتی ن یاز من، رو یقابل قبول  یفاصله 

 بود:  یاز کفپوش چوب یبه قسمت

 دخترعمه!  ستین یدوست داشتن  یی_ تنها

 پر از آرامش.  یداریحجم شن  هیآب بود.  یصدا  هی. صداش، شبدمیکش یق یعم  نفس

 رون؟یب  نی_ شما چرا اومد

  یخواد راجع بهش حرف یو بهش رسونده بودم که دلم نم امی پ نیواضح ا ی لی نگاهم کرد، خ قیدق
تونم   یراحت تر م ،ییتنها یرو دوست دارم چون تو ییو بگم تنها نمیمن سخت بود بنش یبزنم. برا

  دوست یها الوگیثال تصور بودن مامان، بابا و آرشا، لبخندشون و تمام درو تصور کنم. م  زهایچ  یلیخ
  یتصور مه و مات م  نیگرفتند، انگار ا یکنارم قرار م یراحت بود. آدم ها وقت ییتنها یتو شونیداشتن

به   یرفع دلتنگ  یبرا  زیتنها دست آو ینبود اما وقت یدوست داشتن ییوجود نداشت. تنها گهیشد و د
 شد.  یم  یاومد دوست داشتن یحساب م

 ؟یجا رو دوست ندار نی_ ا

 یسرما، کلمات و واژه ها نیتر سردم بشه. انگار منشأ ا  شی باعث شد ب ،یو ناگهان  بیسوال عج نیا
 سوال بودند. نیداخل ا

 ؟ یپرس یسواالت و م  نیشما، چرا ا  ای_ پور

. خوب نگاهش کردم. چهره مکتی ن یسطح چوب  یهاش و دو طرف بدنش قرار داد، درست رو دست
حالت داده به  یبود. موها دیجد  یظاهر غرب  دنینگاه من که عادت کرده بودم به د یبرا ش،ی شرق ی
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داشت، چشم  یو متناسب  دهیکش ینیداد. ب ینشون م دهیو کش ش یشونیصورتش، پ یسمت باال
جواب سوال من نبود اما خب...   دیکه داد، شا یگندمگون. جواب یره و رنگ پوستی به شدت ت ییها
حس به   نیدونم ا ینم  ،یصورت یاهایرو هیشب  د،یرس یبه نظر م   نیریداستان کوتاه ش کی هیشب

 خاص:  یاون تن صدا ایخاطر صداقت کالمش بود 

  یهم دارند. برا یبی عج یند، عادت هاهست یب ی عج یداخل اون خونه آدم ها  ی_ قبول دارم که آدما
چشم باز   یکه از وقت یشناختشون سخته اما خب..من ینکرد یوقت کنارشون زندگ چیکه ه ییتو

باشن و بعد،   ب یو غر بی تونن عج  یدونم چقدر در نگاه اول م یآدما بودم خوب م نیکردم وسط ا
  چیوقت و ه چیعادت بامزه دارن، اونا ه هیشن. مادرجون و پدر جونت  یم زی عز شونیبشناس  یوقت
باهم  یهمشه با محبت خاص شون،یهمه سال از زندگ ن یرو بدون هم سر نکردن. بعد گذشت ا  یشب

 زنه.   یم بشونیغ یزنن و هر آخر هفته به شکل نامعلوم  یحرف م

.  دیکه خودشم محو آروم خند  دیچشم هام د یرنگ کمرنگ خنده رو تو دینگاهش کردم، شا ناباور
 گونه شو خاروند:  یداد و با انگشت رو یسرش رو تکون 

رن اما خب، عادت    یکس کشف نکرده اونا کجا م چیهنوز ه ته،یواقع  نیاما ع یباور نکن  ی_ حق دار
هستن.   یو  دوست داشتن  بیخونه کال عج نیا یکردن که پنجشنبه ها تا عصر دنبالشون نگردن. زنا

بخش  نیحال خانه دارن. جذاب تر نیدارن، اما خب...با ا ییباال التی اکثرشون تحص بایتقر
. هی لباس و دستورات آشپز یو فروشگاه ها شگرایجمع شدن دور هم، صحبت از آرا  شونیدگزن

  ری رقابت غ ک یکنن و دست پختشون در  یم  یخوب، خودشون آشپز یهمشون با وجود وضع مال
که اونا اصال به  نهیا بهی که عج یزی شه گفت کدومشون بهترن. چ یوقت نم چی. ه هیعال منصفانه باهم

 از اندازه نگران... شی هستن و ب یری حال سختگ نیمهربون و در ع  ی. مادراکنن یهم حسادت نم 

دست هام دور تنم تار   گهیکرد. د یم ییلبم خودنما یلبخند محو رو  کیکه متوجه باشم  نیا بدون
  یلیدادم. اون هم لبخند داشت، خ یوار به جلو و عقب تاب نم  کیریستینبسته بودند و خودم و ه

 : دیکش  یق یکمرنگ. سرش رو بلند کرد و نفس عم

  چیخونه، اونا ه یخونن. از نظر خانما نیموجودات ا  نیاونا خونسردتر ون،ی به قسمت آقا می_ برس 
خود من مامانم و   یداشتند، بابا یجالب  یعاشق ین. همشون هم ماجراتونن درکشون کن یوقت نم 

  بشیتعقره بابا تا دم در خونشون  یم رونیکه مامان از رستوران ب  نیبود. بعد از ا دهیرستوران د یتو
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و بار   یهشت بار رفته بود خواستگار قاینبوده. بابام دق ی وصلت راض نیبه ا می کنه. پدربزرگ مادر یم
 .نمی و نب   ختتیر گهیدم فقط د یرگم گفته بود دختر و بهت مآخر، پدربز

 هردونفرمون صدا دار شد.  ی خنده

کدوم   چیه  ت،یرعل ی وقته جز عمو ام یل یکنن. خ ی_ اونا همشون جمعه ها قرار دارن که برن گلف باز
 کنن. اکثرا تا عصر مطبشونن و شب در خدمت خانواده.  یکار نم  مارستانیب یتو

 تر نگاهم کرد:  قیتکون داد، دق یرو کم   سرش

پابرجاست، سال هاست عادت   شهیو سفرشون هم ح یمتفاوت تره، تفر اشونی خونه دن ی_ جوونا
  شیمشکل پ  یکی  یذارن اما برا  یدارن، سر به سر هم م طنتیهاشون باهم باشه. ش  یکردن دورهم 

ماجراست،   یو شهاب و دعواهاشون بخش کمد وای. شفتنی شن و به تکاپو م یم ری همه درگ ادیب
 هم به کنار...  نیآترد یها تیاذ

من قفل   یچشم ها یو بعد، نگاهش و تو دیزانوش کش یسر جاش جا به جا شد، دستش رو یکم
 شده بود:  یکرد، جد

صادقن. هم حس هاشون و    یلیخانواده خ  نیا نا،یا یکه، با همه  نهیتونم بهت بگم ا یکه م یزی_ چ
همه سال همه  نیکه باعث شده ا یگن که تو قلبشونه. راز یرو م  یزیهم حرف هاشون. همشون چ

. به  نهیسفر بدون هم برن هم هی نتونن  یرفتن حت  رانیکنار هم بمونن و جز پدر و مادر خودت که از ا
 یشه، اما م  یپر نم یکه از دست داد ییکسا ی. جاشونیکن بشناس  یدور موندن ازشون، سع یجا

 اون حس بد و کمرنگ کرد دختر عمه.  یکه صادقانست کم  ییشه با محبت ها

 کرد. چشمام و کوتاه بستم:  یرفته بود، ذهنم درد م نیاز ب  لبخندم

 دارم.  اجی_ من فقط به زمان احت 

 خم کرد: یشلوارش فرو برد و سر بیر ج همون لبخند محوش بلند شد، دستاش و دوباره د با

 نه.  یی_ به زمان بله، اما به تنها

 بود.   یهوشمندانه ا یشروع صحبتمون، اشاره  ری به مس اشارش
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رو   ییسازم غرق شدم و تنها یصدا یتو شهیکه هم یخانواده منم، من نیآدم ا  نیتر زی _ مردم گر
 . ستین  یباشه اما دائم یموقت  نیتسک هی دیانتخاب، شا  نیگم که ا  یانتخاب کردم دارم م

کمرنگ اما  اریکرد. باز اون لبخند بس قیجمله، نگاهم وعم نیحال ا  نیحرفش نشدم اما با ا متوجه
 داد: هیخاص رو به نگاهم هد 

 . ری_ شب بخ 

 کیدن خاموش ش  هیرفت. رفتنش شب رونیب  غیو جوابش و بدم از آالچ امیکه به خودم ب نیقبل از ا 
 ونیفرستادم. انگشت هام و م رونیو سرما دوباره برگشت. نفسم رو محکم ب یک یبرق بود. تار  زیپر

گذشتم  یم انداختم. درد داشتم. از چشم هام، سرم، گلوم و قلبم که  نیموهام فرو بردم و سرم رو پا 
 ....من کل جونم درد داره. دمیفهم یم

 تونستن بشنونن.  یم غیآالچ نیا ی و تخته  ر یکاج و ت یسوزن  یفقط برگ ها دی آرومم رو شا ی زمزمه

 که دردش درمون نداره" روسه،یو هی هی"نبودن شب 

********************************************************* 

 خاله؟  ید یخوب خواب  شبی_ د

شد    یم بای قرار دادم و موهام و با هردو دست، از هر دوطرف محکم جمع کردم. تقر زی م یرو رو شونه
 تخت و حال بدگذشته بود. یرو دنیبا چرخ  ش،ی داشتم و باق دیگفت فقط سه چهار ساعت خواب مف

 _ بله ممنون. 

تخت   ی. از روختیر یکوتاه و سردم، مشخص بود که بهمشون م یفرستاد، جواب ها رونی ب  ینفس
 :ستادیشد و پشتم ابلند 

 _ بذار من برات ببندم! 

زل زدم، کش رو دور موهام بست و بعد با   نهیدر آ رمونیانداختم و به تصو نی هامو پا دست
  مارستانیب ا یدانشگاه و  یموقع به جا نیا دیدونستم چرا با ینوک موهام، محکمش کرد. نم دنیکش

 نبودم.  یدر ارتباط باهاش از حضورش ناراض   میناتوان  یمن باشه اما خب، با همه  شیپ
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 آرامگاه. میامروز بر دیگفتم حتما با انای_ من به آر

 زد، دست هام و گرفت و محکم فشرد:   یتلخ  لبخند

 . میر یبعد م دی صبر کن  یساعت کی_ 

 _ چرا؟ 

 آه بود:  کی دنیکش هیتر شب  شیب  دنشیکش  نفس

 . یش  یخوشحال م  دنشیکه مطمئنم از د ادی م داره ی_ کس

کرد. با   ی قفل م  ی. انگشت شست دستم، گهگاهتیاهم  یفعل ب هیمن شده بود  یبرا  یخوشحال
 دست چپ، لمسش کردم: 

 ؟ ی_ ک

 شونه هام گذاشت:   یهاش و رو دست

 آرامگاه.  متونی بر یبعد خودمون م ش،یدیاومد و د یکنم. وقت  یو خراب نم زش ی_ سورپرا

خواستم خودم و درونم رو   یم یوقت شهیرنگم رو صاف کردم. هم   اهیجلوباز س ز ی بل ی قفهیو  دمیچرخ
و بعد مرتب   ستادمیزدم. ا  یبه موهام دست م اینداختم و  یچنگ م راهنمیپ  ی قهیبه  ایکنترل کنم 
 کردم:  یموهام، به اطراف اشاره ا یکردن جلو

 کنم.  دیخر  کمیدارم  اجیمن احت_

 تر شد.  یبراش جذاب بود که لبخندش واقع  شنهادمیپ

 . میبخر می باهم بر  ریبگ  ستیل یخوا یم ی. هرچ دهی_ خاله خانمت عاشق خر

 .یو شور زندگ  جانی خودم بود قبل رفتن آرشا، مامان و بابا. پر از ه مثل

مطالعه داشته  زی م هیشال... بعد هم الزم دارم  ایخوام، مثال مانتو  ی_ چند دست لباس مناسب م
 باشم.  
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 .فتهی م یشهاب عوض  ری فکر کنم کارمون گ زیم یاما برا د،یخر یر ی_ لباس هات با خودم م

زبان   نیا یدشنام ها یصحبت کردن، متوجه اصطالحات و بعض یکمم در فارس  یوجود لهجه  با
خواهر و برادر    نیاز ا ایپور فیشب قبل و توص ادیبود و من و به  یواقعا لحن جالب  وایبودم. لحن ش

 انداخت: 

 .نیهست ی جالب ی_ دوقلوها

 : د یو به خودش فشرد و گونم و بوس من

 .میا وونهید ی _ روت نشد بگ

 . واضحه.گهید نیبه گفتن نداره، هست اجی_ اون که احت

کرد   انیجمله رو ب   نیا یبا شوخ وایاز پشت سرم، که در جواب ش  ییآشنا اریصدا و لحن بس  دنیشن
و   یداریبعد ساعت ها ب  نیریخواب ش کیخواب بود،  هی سرم رو بچرخونم. شب  عی د، تند و سرباعث ش

. برد یزدم و خوابم نم  یشد، از شدت گرما پتو رو کنار م  یکه هوا گرم م ییوقت ها هیغلت زدن. شب
رفتم و چشم هام   یبه خواب م یخواستم فقط خوابم ببره و درست وقت  یم یو با کالفگ  دمیچرخ  یم

زده بود   هیقله رو داشتم. به چهارچوب در تک کیشد خوشحال بودم و حس فاتح   یصبح باز م یبه رو
 صورتم نشست.  یو نگاه براقش، رو

بلند بود، حاضر    یکم شهیپشت گردنش مثل هم یشناختمش، موها یخوب م یل یکه من خ ینگاه
فرستادم و   رونی نکرده. نفسم رو محکم ب یفرق چیه دارمون ید نیبودم قسم بخورم ظاهرش از آخر

 بغض آلود سرم رو تکون دادم:

 من! یمن، خدا ی_ اوه...خدا

شو از چهارچوب در جدا کرد، دست هاش باز شدند و من با تمام   هیطرفش که پرواز کردم، تک  به
حصار بازوانش حبس کرد   ونیصه و دردم به آغوشش پناه بردم. محکم من و مو حال بد و غ  یدلتنگ

 چسبوندم:  راهنشیو به پ سمیخ یو من چشم ها

 _ سپهر!
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زن  کی یصورت آفتاب سوخته  ا یمرد  کی یبسته  نهیپ  یدست ها هیکرد. شب  یغم، صداهارو زبر م  
 دوره گرد: 

 ؟  یی_ جان دلم جوجه طال

 اد؟ یقراره ب ی"_ ک

 سوال و داد: نیچهره هاشون گردش کرد و دست آخر، مامان بود که جواب ا ونیکنجکاوم، م نگاه

 مهمون ما باشه تا درسش تموم شه. یقراره مدت نت،یرحسی _ سپهر، پسر عمو ام

 زدم.  هیپا انداخت و دستش رو پشت گردن من قرار داد، با لبخند بهش تک  یپا رو  آرشا

 فوت شده؟ شی سال پ یلیخکه  هی_ منظورتون همون عمو

انداخت و    یدست هاش و بست، به من و آرشا نگاه کوتاه ونیزبان م یسیانگل یپزشک  یمجله  بابا
 بعد، لب زد: 

  کیتو  شی سال پ یل یشما، به همراه همسرش خ نیرحس ی عمو ام  نیدون ی_ بله، همون طور که م 
  شیلندن و پ ادیخواد ب یم یپزشک  یدوره ها لیتکم   یتصادف فوت شدن، حاال پسرشون سپهر برا

 .  دیداشته باش یکه کنار ماست رفتار مناسب ی ما، انتظار دارم تا مدت 

دلم  یباعث شده بود گاه ل،یمن خوشحال کننده بود، سال ها دور بودن از فام یخبر الاقل برا نیا
  یاعضا نی از هم یکی ارتباطاتم فقط به محدود به دوستانم نباشه و حاال  گهید  یها یلیبخواد مثل خ 

 کنه.  ی با ما زندگ   یمدت خواستی داشت، م تیهمه اهم یبرا یل یبابا خ یکه طبق گفته  لیفام

 .  ستیکه ن  نیبگ انایبه آر د یو با نیراحت باشه اما ا التونی _ از من خ

  یکرده بود. پاهام و رو افتیرو خوب در  انایخشک آر  به رفتار میتکون داد، کنا یبا لبخند سر  بابا
 زمزمه کردم:  میروفرش  یها ییدمپا دنیپارکت قرار دادم و بعد پوش

 اد؟ یم یپسره ک  نی_ ا

 و زمزمه کرد:  دیسرم رو بوس یشونه م نشست، رو یبابا رو دست
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 ." یریبگ ادیو   نی_ اسمش سپهره دخترم. عادت کن که ا

 !ی_ الغر شد

بود که ما رو تنها گذاشته و از اتاق خارج شده بود. نفس   یا قهیهم چند دق واینشسته بود، ش  کنارم
 . دمیکش ی قیعم

 بود.  یسخت  ی_ روزا

 صادر نشد.  زایکه ازم شده بود برام و ی تیاما به خاطر مشکل شکا ام،ی_ تالشم و کردم که بتونم ب

 ید. اومدن سپهر به لندن، شروع روزاکه االن هم کنارم بود خوب بو نیرو تکون دادم، هم سرم
بعد   یسرم بود. وقت یرو شهیو کمک هاش هم شیمهربون  تش،یحما ی هیکه سا ییبود. روزا یباتریز

دو شبانه روز تب کردم. عادت کردن   ران،یتخصص خواست دوباره برگرده ا یدوره  لیسه سال و تکم 
پسر خوش قلب خو گرفته بودند. سه ماه قبل   نینکرده بود. کل خانواده به ا ر ی فقط من و درگ هشب

خودمون و  یعروس  یاز هممون قول گرفت که برا د،یکه بهمون رس شیفوت مامان و بابا، خبر نامزد
 موند.  یمن تا ابد باق یکه بر گردن خانواده  ی قول م،یبرسون  رانیبه ا

 .نمتی تونم بب یبعد نم  یو تا هفته  رازی ش  یرفت یناریسم  یبرا ی_ بهم گفته بود

پانزده ساله مون هم باعث نشده بود اون نتونه من و  یرو پشت گوشم فرستاد، اختالف سن موهام
 شناخت.  یدرک کنه. نگاهم رو خوب م

پا بندازم و حرف دل و   یپا رو ناری سم یو من تو رانیا ادی شه جوجه ب یمگه م  ،یش  ریخواستم غافلگ_
 بشنوم.   مردم و گریج

زانوهاش   یو اون، آرنجش رو رو میدیکش ی قیزدم، هردو همزمان باهم نفس عم یمحو لبخند
 گذاشت: 

 متأسفم.  یل ی_ خ

 قرارش داده بودم. یپاتخت یبود که شب، رو یهردو نفرمون به قاب عکس  نگاه

 .ستنین گهی شه که د ی_ باورم نم



 ی چه خوبه عاشق 

44 
 

 _ باور نکردنت باعث شده اون دستبند دور دستت باشه؟

  یرو بگه سخت نبود. سپهر منطق یآدم همه چ نیالاقل به ا انایکه آر نیافتاد، حدس ا ریبه ز نگاهم
با اون  شهی هم انایما بود آرشا و آر شی که لندن پ یباعث شده بود چندسال نی بود و قابل احترام، هم

دستم  یکردم. دستش رو رو یحسادت م تشیمحبوب زانیم نین به ام یکه گاه یمشورت کنند. طور
 گذاشت: 

 بودم.  دهیکه واقعا ترس دی لرز یم یبهم خبر داد، صداش طور ی_ وقت

 : میباخته بود یچشماش زل زدم، ما به شکل وحشتناک یتو

 دست خودم نبود.  ز ی چ چی_ اون لحظه، ه

نداخت وقت   یآرشا م ادی. آغوشش من و به دیمکث کرد، بعد سرم رو به طرف خودش کش یکم
تونست خودش رو کنترل کنه تا در آغوشم نکشه، صداش    یدادم و نم یبه خرج م تی که مظلوم ییها

 غمناک بود. زیغم انگ ی کشنبهی  یق یموس هیبه شدت بم شده بود و شب

 !یی_ خوب شو جوجه طال

تندم، نشون  یتخت، درست به موازات بدن هامون قرار دادم، نفس ها یم و رورو مشت کرد دستم
 خفه شدم داشت:  ی هیاز گر

 آرامگاهشون سپهر. لطفا!  می_ بر

************************************************** 

به  یداشت با حرف ها یمحکم دستم رو گرفته و سع وایسپهر هم همراهمون اومده بود. ش خود
قابل    ری حال گنگ و غ کیدور کنه. من اما در  ریها و مس ابونیسروته حواسم رو از خ  یت ب شد

از دست  مویاریهرچند کوتاه به طور کل هوش  یا هیکردم ثان یزدم. حس م  ی دست و پا م فیتوص
 گردم.   ی داده و باز به حال برم 

قادر به  یکنه و نه حت یعبور م یکرد، نه متوجه بودم چ یچشمم فقط عبور م یاز جلو زیچ همه
 بودم.  صشونیتشخ
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  دنیکردم د یلحظه مرگشون و باور نکرده بودم سخت بود. حس م  نیکه تا ا ییآرامگاه آدم ها دنید
  یاتفاق م  نیرفتن فرار کنم و خب،  از خودم بعد ا نینتونم از ا گهیشه د یسنگ قبرشون باعث م 

 . دمیترس

تونستم  یشدن پاهام و خودم هم م خیبدنم شد.  یدما یباره  کیباعث افت   ن،یماش توقف
 رو برام باز کرد لب زدم:  نی در ماش  انای آر یبدم. دست هامو مشت کرده و بعد، درست وقت   صیتشخ

 لطفا.  می_ برگرد

و بعد، کف  دهیکش  یحس کنم. نفس منقطع دهیهاج و واجشون و رو ند یتونستم چهره ها یم
 صورتم گذاشتم:  یهردو دستم رو رو

 تونم.  یتونم. اصال نم  ی_ نم

پاهاش نشست و با گرفتن دست هام من و   یرو  نیکالفه رو کنار زد، درست کنار در ماش یانایآر  سپهر
 وادار کرد نگاهش کنم: 

 ؟ ی_ مان

 راحت نگاهم کرد.چشم هام از اشک پر شده که اون طور متأسف و نا  یدونستم تو یکردم، م  نگاهش

 تونم سپهر.  ی_ نم

 بود:  یغم، محکم و جد نیدر ع  نگاهش

 شو.  ادهی_ پ

 یزی فرستادم. دست هام لرزش ر رونیگرفته و محکم نفسم و ب  نیو به سمت سقف اتاقک ماش  سرم
 گرفته بودند و هوا از نظرم، سرد تر از روز قبل بود.

 . می_ برگرد

  یو جهت ده نیو با نگه داشتن در ماش  ستادینداشت. چون ا یریالتماس وارانم هم روش تأث لحن
  یکم هیبا گر وایدستم رو گرفت و ش  انایبشم. آر ادهی خواست پ ،یبه دست چپش، با اون نگاه جد

 . ستادیعقب تر ا
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امر باعث شده بود قدم هام کند باشن و   نی. همودندی صیکه قابل تشخ  دندیلرز یم یطور پاهام
سنگ ها  یرو  ینوشته ها م،یکرد  یکه عبور م  دیو سف اهی س یسنگ ها یبرداشته بشن. از رو نیسنگ

سنگ ها   یکه، پاهام رو نیا یشدند و من فقط حواسم رو جمع کرده بودم رو  یم دهیاز نظرم تار د
 .رنن

  نیاز ا یکی  یباال یسنگ  یکاش یدن اسم راد، رو و حک ش  یخانوادگ یبه بخش آرامگاه ها  دنمونیرس
که داشت باز کرد و بعد جلوتر از ما   یدیبود. خود سپهر در رو با کل  ستادهیمردن ا هیآرامگاه ها، شب 

  انا،یآر تر به مراتب سرد  یدستم از دست ها دنیتکون دادم و با کش  یداخل شد. سرم رو با ناباور
 چهارچوب در رو لمس کرده و وارد شدم. 

سه سنگ هم  ی. سپهر جلوتر، باالرونهی حس کردم اون نقطه سردتر از ب  ط،یوجود بسته بودن مح با
و  دندیلغز  یهم م یبود و من، ناخوادگاه به اون سمت قدم رداشتم. دندون هام رو ستادهیسطح ا

اون اسم جوان ناکام   دنیکه با د نیز اقبل ا دمی. به کنارش که رسدیچی پ یذهنم م  یصداشون تو
 وسط، آوار بشم بازوم و گرفت و سرعت افتادنم رو کاهش داد.  دیسنگ سف یشده رو حک

 کردم.  نیاصابت کرد و من کف دستم رو هم حائل بدنم و زم نیهمزمان با هم زانوانمون به زم هردو

 یها یتمام دوست داشتن  د،ی سنگ سف  کی و  یدوتا سنگ مشک یوقت ستادیانگار ا ایدن ستاد،یا
سردم حس   یگونه  یقطره اشک رو رو کی دنیبود. نگاهم تار شد، لغز عدهی بل رشی من و ز یزندگ

 دردمندم، دل خودم رو هم سوزوند:  یکردم و بعد، ناله 

 جا جا شدن؟  نی_ قد آرشا و بابا بلند بود، ا

  یهم کنارم رو انایسرد رو شکافت. آر یفضا وا،یش ی ه یگر یشد و صدا لیسپهر به سمت باال ما سر
 خش دارش... چشم هام و بست:  یزانو زد و بعد، صدا نیزم

 _ باالخره با دختر کوچولوتون برگشتم.

باره بشکنه و بعد، کف هردو دستم  کیلحن، دلم رو منفجر کرد. باعث شد بغضم به  نیحرف و ا نیا
 لرزوند:  تنم رو ش،یکه سرد  یقرار بدم. سنگ یسنگ وسط  یرو رو

 . نی بر ن ی_ حق نداشت



 ی چه خوبه عاشق 

47 
 

 شد:  دهیبه عقب کش  انایشد و شونه هام توسط آر دهی سنگ کوب یرو مشتم،

  یهمتون باهم من و تنها م دی. نبانیرفت یم  دینبا ن،ی رحم یب  یلیشماها خ  ن،یرحم   ی_ ب
 .. دی..نبانیذاشت

 توجه سرم رو تکون دادم، ناباور بودم:  یسپهر بلند شد و من ب  یگرفته  یصدا

 .. دیرفتن، نبا یهمشون باهم م دی_ نبا

کم جونم  یش قرار داد و من همچنان مشت ها  نهیس یسرم رو رو  انایکردنم که شدت گرفت، آر هیگر
 اومد.  یسخت فرود م یسنگ ها یرو

 رفتن!  ی... م دی_ نبا

*********************************************************************** 

 ؟ی_بهتر

  یمحل سرم زد و سرم خال یرو یهم گذاشتم. چسب یچشم هام برداشته و پلک رو  یو از رو  آرنجم
 رنگ قرار داد:  یب  لکسیشده رو درون نا

 بهتره.  یبخواب کمی_ 

 شده بود، به حالت نشسته دراومدم و زمزمه کردم:   پیک ادیز یها  هیاز شدت گر مینیب

 . نی_ نگران نباش

گونم قرار داد و بعد، موهام  یاز من نداشت، کف دستش رو رو یاون هم دست کم یچشم ها وضع
 و پشت گوشم فرستاد: 

 بود.  نیپا یلی _ فشارت خ

  یم احساس ماز بغض در گلو  ی. هنوز هم رددمیکش  یقیدستم رو لمس کرده و بعد، نفس عم  مچ
جدا   نیبه زور من و از زم بایتقر  انایافت فشار، سپهر و ار نینبود. بعد ا یشدن  یکه خال یشد. بغض
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  قیتزررو برام   یسرم وایخانم جان و پدر بزرگ، ش ینگران  ریدل س کیکرده و برگردونده بودند و بعد 
 کرده بود. 

 . ستین یدیجد  زی. چنهیفشارم پا  شهی_ من هم

 زدم:  هیلب نشوند و من به تاج تخت تک یرو  یا یمصنوع لبخند

 کجاست؟  انای_ آر

 نداشت.   یحال خوب  ی لی. اونم خرونی_ با سپهر رفتن ب 

بود که به خوردم داده بودند. امروز،    یچشم هام به خاطر آرامبخش ینیرو تکون دادم، سنگ سرم
 خلوت بود.   یلیداخل عمارت خ  روزی برعکس د

 _ خاله؟ 

  یها غیصاف بشه . به خاطر ج   یکردم تا صدام کم  یبود. سرفه ا   یبا محبتش، دوست داشتن جانم
 داشت:  یمشهود یگرفتگ ،یدر پ  یپ

   ره؟ی برام بگ نیشه به شهاب بگ  یدارم. م رانیخط مخصوص ا هیبه   اجی_ من احت

شده  نی سنگ یکه چشم هام به خاطر آرامبخش حساب یگونه م، رو به من  دن یشد و بعد بوس خم
 بودند کرد: 

  ی. چشمات حساب یخط مخصوص داشته باش هی یش  داریب  یدم وقت یقول م زم،ی بخواب عز کمی_ 
 .یکرد هی ورم کرده از بس که گر

و   دیباال کش نمیس  یپشتم رو صاف کرد و من، دوباره به حالت دراز کش دراومدم، پتو رو تا رو  بالش
 دچار شدم.  داریناپا یخلسه  کیبخوام مقاومت کنم به  یل یکه خ نیمن، قبل از ا

باور مرگ و   ی...همون نقطه یزدگ  خیو   یحس  یب یانجماد بود. نقطه  یبه نقطه  دنیرس  هیشب حالم
 . استیرو هیفقط  گهیبرگشت، د که  نیدرک ا

 ... ایرو هی
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*********************************************** 

 مرتبه؟  ی_ همه چ

 یها لونیاز نا یکی رو از دست راست به چپم فرستادم و بعد،  لی موبا یگوش  دم،یکش یق یعم  نفس
و اصرار   لقهیبا س  وایکه ش یا یرنگ و توربان آب یکردم. شال سرمه ا یتخت خال  یو سرو ته رو دیخر

 اومدند. یم  بایبود به چشمم ز دهیخودش برام خر

 میدلتنگ یدارن. پر از تعارفن و خب، با همه  یبیو غر  بیمحبت عج اینقطه از دن نیا ی_ آدم ها
 . امی شه گفت دارم باهاش کنار م  یلندن، م یبرا

 ؟یا یر م باهاش کنا یماه گذشته و تازه دار کی_ 

تخت   یداشت. از رو  قتیکشور دووم آورده بودم سخت بود اما خب...حق نیماه تو ا کی نکهیا باور
 : یپنجر قدم برداشتم. هوا سرد بود و ابر یکی بلند شدم و با ارامش تا نزد

 . شرفتهیهم پ نیمن هم یکنم برا ی_ فکر م

 در گوشم نشست:   قش،ی نفس عم یصدا

 بود.  یخال  یل یجات خ جنت، یپارک و میرفته بود  روزی_ د

رز خوشبو و تئاتر   یهامون، گل ها یسوار قیقا ریاز لندن نقش بست، تصو یریپلک هام تصو پشت
 خنک قرار دادم:  ی شهیش یرو باز...کف دستم رو رو یها

 _ حال خودت خوبه؟ 

  یسع لوفر،ین شناختمش...  یو اون، در جواب دادن مکث کرد. خوب م دمیپرس اطیرو با احت سوالم
 به نظر برسه:  ری داشت فکر کنه که چطور جواب بده تا باورپذ

کنم و به اصرار بچه ها هفته  یها شرکت م یدورهم یدم. تو  ی_ برگشتم کالج، دارم درس و ادامه م
  یقیعم یو از سر گرفتم اما، حفره  میزندگ   نی..ظاهرا روال روتحی تفر یمنچستر برا میقبل، دوروز رفت ی
 . امیتونم باهاش کنار ب یم یدونم ک یقلبمه که نم یتو
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که خودم انتخابش کرده بودم.   یزیمطالعه کنار پنجره قرار داشت. م زیم کی  قایحاال دق دم،یچرخ
 انداختم.  زیم  یبدنم رو رو ینیسنگ

 شه.  یدرست م زی_ همه چ

 م.دون ی_ بله، اما زمانش و واقعا نم

رخنه کرده   یحس  یب نیو ا  لوفرین ی ندهی. آمیسکوت کرده و بعد، تماس رو آروم قطع کرد هردو
و  زمهیعز یکردم اون امانت آرشا یمن بود. حس م  یروزها نیا ینگران نیتر شی درجونش، ب

 روح آرشا داشت. یبه شاد یمیخوشحال بودنش ربط مستق

که به ذهنش   یزیهرچ  بای تقر وا یبرگشتم. ش  دهایدوابروم و ماساژ دادم و دوباره به سمت خر نیب 
جا به جا کردنشون نداشتم. به همون حالت رهاشون کرده    یبرا یبود. حوصله ا دهیبود رو خر دهیرس

 رفتم.  نیپا یو بعد مرتب کردن موهام به طبقه 

  کینشسته بودند و داشتند،  منی قسمت نش یراحت مبل ها یرو وایبه همراه خانم جان و ش   شهاب،
لبخند زده و خانم جان به کنار   دنمیکردند. هرسه با د یرو نگاه م   یمربوط به زمان شاهنشاه الیسر

 خودش اشاره کرد.

 خودم خوشگلم.  شیپ  ای_ ب

 : د یرو کم کرد و به طرفم چرخ ونیزیتلو  یبا کنترل صدا شهاب

 ؟ی_ واسه امشب آماده ا

 چرخوندم:  واینگاهش کردم و بعد، سرم رو به طرف ش  یوارفته و خسته اشکل   به

 ن؟ی _ امشبم باز برنامه دار

 : دیرو جلو کش جان،خودشی با ه وای و ش  دندیخند هردو

 گذره.  ی. خوش ممیگرد یلواسون. تا فردا عصرم برنم یالیو می_ قراره بر

که فقط به   یمن یداشتند بد نبود، اما برا حی تفر یبرا یبار برنامه ا  کیهر دو سه شب  بایکه تقر نیا
مفرح به   یل یو با اصرار اون ها تازه عوض کرده بودم خ اهمیزدم و لباس س  ی حرمت جمع لبخند م
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 نیا یداشتم جلو یداد و من، با اصرار سع یم حی رو ترج  یی. همچنان قلبم تنهادیرس  ینظر نم 
خانواده که  نیما با برگشتمون دردهامون و به ا  قرار نبود انایخواسته مقاومت کنم. به قول آر
 .میکن هیخودشون هم داغدار بودند هد

 : رهی دستاش بگ ونیبه اجبار بزنم و خانم جان دستم رو م یمسأله باعث شد لبخند نیهم

 رو نشونت بدم؟ یمیقد ی آلبوم ها یخوا ی_ م

مامان   یاز کودک یری اون آلبوم تصو ونیتونستم م یم دی گذروندن زمان بود. شا یبرا یخوب   شنهادیپ
 . نمیو بابا هم بب 

 دوست دارم.  یل ی_ خ

اول، اتاق خانم جان و پدرجون بود.   یکنم. تنها اتاق موجود در طبقه  شیشد و خواست همراه بلند
تخت   یرفت و من آروم رو  واریشده در د هیتعب  یچوب  یاون به طرف قفسه  میوارد اتاق که شد

  یچرم برگشت و به محض نشستن، دستش رو رو یبعد با دو آلبوم بزرگ با جلدها یلحظات  نشستم.
 قرار داد:  وشزان

 کنه. یم تمیاذ یل یها خ ی_ تازگ

 خودم قرارشون دادم.  یپا یهارو از دستش گرفتم و رو آلبوم

 کنن. نتون یمعا نیگ  یداره، چرا نم ادیخانواده خوشبختانه پزشک ز نی_ ا

 معجزه بشه که. ستیقرار ن  گهیکنه دخترکم. د یم  هیرو سن و سال خوب توج  زهای چ ی_ بعض

 اول آلبوم رو باز کردم.  ی صفحه

 که خانم جان. دایتونه بهتون کمک کنه که دردتون کاهش پ ی_ اما م

با   ده،یو کش یزن ترکه ا کیاز  دی و سف اهیس  ینداد و به جاش، به عکس اول اشاره کرد. عکس یجواب
پهن و شلوار دمپا   یها قهی و  یم یبا کت و شلوار قد یاپل دار، کنارش مرد یزیکوتاه و بل یدامن

 قرار داشت.  یبود و در آغوش زن، پسربچه ا ستادهیا



 ی چه خوبه عاشق 

52 
 

مد شده  نیعکس و تازه دورب  نیسالش بود تو ا کی  یرعل ی ام نه،یهم میکه ما گرفت یعکس  نی_ اول
 بود.

 یعمو بودند، به خصوص موها هیشب یل یخ  نیو آتر  نیبامزه بود. آترد ،یرعلی تپل عمو ام ی چهره
 ،یعکس بعد دنیرنگشون. خانم جان، آلبوم و خودش ورق زد و با د یا لهیت  یو چشم ها ییخرما

عکس رو خودمون هم تو خونه   نیاز ا یک ینبود.  حیبه توض  یاج ی اشک تو چشماش نشست. احت
  یدیو سف یاهی دوچرخه که رنگش در س کیتنومند بود با  یختبابا، کنار در  ی کودک  ریو. تصمیداشت
 .  دمیکش یعکس کردم و روش دست  خیکرد. چشم هام و م یمعلوم نم ر،یتصو

 جا هست.  نیخانواده ا  یتمام اعضا یعکس از باردار هی_ 

زن  یها  یکردم، عکس مال جوان  یکه انگشت گذاشته بود نگاه یو به قسمت  دمیکش یق یعم  نفس
 پرت کنه و موفق هم بود. یخواست حواسم رو از عکس قبل   یعمو بود. م

 و باردارن؟ نیجا آترد نی_ ا

 رو ورق زد:  یا گهید یتکون داد و بعد، صفحه  یسر

 تپل شده بود. یل یخ شی عمته، سر باردار نمی_ ا

بود و   یتپل شده بود. عکس عمه عکس رنگ یل یخ شی باردار یبا خانم جان بود، عمه واقعا برا حق
 .دیشاد رو درونش د  یاز رنگ ها یشد اثر یعکس ها، م یبرعکس باق 

 ن؟یعکس ندار   یی_ از زندا

 تکون داد. یزد و سر یلبخند  عیهول شد، اما سر یکردم کم  احساس

 مادرته!  یعکس بچگ  ؟یدیعکس و د نیاما سال ها قبل گم شده، ا می_ داشت

که خاطر    یغرب  یبود. چهره ا یاد یرو معطوف عکس کردم، شباهت من و مامان، شباهت ز  توجهم
چشم هاش تنگ شده بود.  یبود. دلم برا   دهیبود بهمون ارث رس  یشیاتر یکه زن  میمادربزرگ مادر

 ان حسش نکنه.نبود که خانم ج  یزیانقالب درونم، چ
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و   دیخودش رو داخل اتاق کش یتنه  مین  وایکه به در خورد، سر هردونفرمون رو چرخوند، ش یا ضربه
 لب زد: 

 . میسمت حرکت کن نیا انی_ خوشگلم پاشو آماده شو، بچه ها زنگ زدن دارن م

 _ از االن؟

کرد. در پس   ینگاهم م یب یباال انداخت و من به ناچار آلبوم رو بستم، خانم جان با حس غر یا شونه
کنه.  یپسر و عروسش رو رفع م یمن، دلتنگ دنیو حس کنم که با د نیتونستم ا  یهر نگاهش م

 و بلند شدم.  دمی نرمش رو بوس یگونه 

و استفاده   شی اهل آرا یل یباعث شده بود خ ایتان یدر بر یاز من نگرفت. زندگ  یاد یشدنم، وقت ز آماده
در   یسع یبا چه وسواس وایش نمی و بب نمیاز ملزوماتش نباشم. به جاش برام جالب بود که بنش

کشه، به طرفم بچرخه و بگه چشمام  یدرآوردن خط چشمش داره و هربار که مداد رو پشت پلکش م 
 گربه شد؟  هیشب

بودند، الاقل در طول روز   دیمن جد یبرنامه ها برا نیا یداشت، همه  یشکل متفاوت  رانیدر ا یزندگ
و روز،   میاز زندگ  یشد. بخش  یمعطوف شب م زیو همه چ  رهی شد کم تر قلبم بهانه بگ یباعث م

  و  ییرو شب، مهتاب... تنها گرید یو بخش   بشونیو غر بی عمارت، عادات عج  نی ا ی...آدم هادیخورش 
 .می داد یم لیخودم تشک 

سخت، چند نفر و   یداره که در روزها نیبه ا یو ثروت آدم ها، بستگ یگفت خوشبخت یم شهیهم بابا
خانواده که در نگاه اول، خاص جلوه   نیکردم با ا یروزها... حس م نیکنار خودش داشته باشه و من ا

 کردند ثروتمندم.  یم

 بود.  انایکه تک تکشون در تمام ساعت روز، هدفشون شاد کردن دل من و آر ییها آدم

 منه. یجا هم، خونه  نیبود که ا رفتهیپذ یاز وجودم به تازگ ینگفته بودم اما...بخش  لوفرین به

*************************************************** 

جمع شده بودند و داشتند  ویک ی که دور بارب ییاز آدم ها یریخنده و تصو یجوجه کباب، صدا یبو
لب داشته  یهرچند کمرنگ رو  یکه بخوام، لبخند نیکردند، باعث شده بود بدون ا  یجوجه کباب م
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  هک یتا شام میو منتظر بود میبود دهیچ یپتو دور خودمون پ  کیباشم. هوا سرد بود و اکثر دخترها، 
 دخالت داشتند آماده بشه.  شیهم در برپا 

  یخواهرش صحبت م یبچه  یسمون یس  دیسپهر، داشت از خر ینامزد خوشگل و خوش انرژ سارا،
هم با هر  وایبهش دست داده و ش یحال خوب ،ینوزاد  یلباس ها دنیکه چقدر با د نیکرد. ا

 داد. یغش کردن از خودش نشون م هیشب   یحال فشیتعر

 یها یبه گوش  یزنانه بود و هم هرزگاه  یصحبت ها  نیهم حواسشون پرت ا نیلیو آ لدای ،یهست
 یکه همه  دیچرخ  ا یکه بلند شد، نگاه ها به طرف پور تار یگ ی. صدادندیکش یسرک م  لشونیموبا

 یا مانهیو به شکل صم دیدورش را باالتر کش یپتو یلبه ها یسازش گذاشته بود، هست یتمرکزش رو
 زد:  هیمن تک  ی ونهبه ش

 بشرم.  نی_ من عاشق ساز زدن و خوندن ا

 : نهی رو بهتر بب یهست یجلو آورد تا صورت گل انداخته  یسرش را کم  وایش

و منم که مجرد   یعاشق من باش  د یگه تو فقط با یلوس م یل یو خ ادینکن... االن م یو جر  نی_ آتر
 نداره. ت ی حسرت به دل، خوب

همهمه،   یصدا  نیا ونیخواست م یکردم. دلم نم  زی و من گوش هام و ت دندیبه لحنش خند همه
پاش و خم   کی کس نبود،  چیاما به ه ایشد رو از دست بدم. حواس پور یکه داشت اجرا م یک یموز

  یبسته داشت م یو با چشم ها  رهیبگ  یو به شکل درست تاریباالتر قرار داده بود تا بتونه گ  یکرده کم
 . نواخت

 نیمن ا وا،ی ش  ینان قرار بدن و به جا نیخواست ظرف نان و ببره تا بتونن کباب هارو ب  وایاز ش سپهر
 یزمزمه  نی خاصش رو ح یو صدا  ستمیآدم با نیتر به ا کیخواستم نزد  یو انجام دادم. م کار
 بشنوم.  کیموز

کرد.   یآدم رو تشنه م یگوش ها  ییجورها  کینداشتم اما، صداش  رانیا یقی با موس یادیز یی آشنا
. درست  ستادمیپتو، در همون نقطه ا دنیسپهر با لبخند نان هارا از دستم گرفت و من با باال کش

  یشد رو  یکه م ییجا نیشده بود. بهتر  دهیکه دورش چ  ییها یاستخر و صندل  یبه لبه  کینزد
 اشراف داشت.  شصدا
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 تو، که اسمم و صدا کنه یصدا یعن ی تهران

 خودم دوباره آشنا کنه. یو با قصه  من

 .. یهوا، هوارو تازه تر کن نیبده به ا  نفس

 . یدردسر کن یمن تو الله زار هوا  کنار

  هیجا نبود. شب  نیتر نگاهش کردم. حواسش موقع زدن و خوندن انگار اصال ا قی رو باال آوردم، دق  سرم
قدم   ،یاستخر خال یلبه  یرو   ستند،یبود که فکرشون رو پرواز دادن و متوجه اطراف ن  ییآدم ها

 که اون نشسته بود. یبرداشتم. درست خالف جهت

 بودم... ن  عاشق

 وقت...  چیه

رفتنش غصه بخورم.    یعشق بسازم و برا کی المیخ یتونستم تو  یبود که م ی صدا، طور نیغم ا اما
 ... شهیریهنر در باور پذ  ریآرشا معتقد بود تأث

 بود!  ری باور پذ ا،ی پور یصدا و

 من. یدلتنگ یهوا..هوا نیبکش تو ا  نفس

 دلم، کنار من قدم بزن.  یبه شونه  شونه

 من مقدسه.. ی فقط کنار تو برا تهران

 رسه  یبا تو به آخر م یزندگ  یها یدلتنگ

************************************************** 

 ؟ یکه چ  یاستخر خال نیا یجلو ینشست ی_ از بعد شام اومد

  الیخ  الی دن یشدن تو غرق ت ی نامتعارف، حکا ینقطه  کیشدن به   رهیخ  تی زدم، حکا یلبخند
 من قرارش داد. یو کنار صندل دیرو جلو کش  یفلز یآروم صندل  یلیکه نگرفت، خ  یبود.جواب
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 _ حواسم بود وقت ساز زدنم، توجهت جلب شده بود.

و که  دمیباال پر  یبود چون من اون لحظه، مطمئن بودم ارتباطش با اطرافش قطع شده. ابرو  بیعج
ستاره   یو ب اهی زد و دست هاش و پشت گردنش درهم قفل کرد، نگاهش به آسمان س یتک خند دید

 بود.

فم، در نظرت حواسم فقط محو زدنم بوده اما با اطرا دی. شاهیای و رو یچند بعد  یایدن  کی ،یقی_ موس
 شه.  ینگاه ها و صداها ارتباطم قطع نم ینیسنگ

واضح به گوشم    یفوتبال دست یباز نیخوندن پسرها ح  ی کر ی. صدادمیکش یق یبود، نفس عم  جالب
 . دیرس یم

 ده.  یکنم به آدم آرامش م ی_ حس م 

 _ ساز زدن؟ 

 : دینگاهم کرد و بعد، تن جلو کش هیچند ثان یرو تکون دادم، به اندازه  سرم

 ؟یری بگ  ادی ی_ دوست دار

شونه هام افتاده بود. دستم رو از    یرو ش یقسمت ش،ی رو محکم بسته بودم اما به خاطر بلند موهام
باشه   یسوال برام جد نیکه ا نی تر از ا شی پتو رد کرده و اون دنباله رو به پشت سرم فرستادم. ب ریز

 خنده دار بود. 

 .گهیبحث د کیبحثه و داشتن استعداد   کیشتن _ دوست دا

 و خاص بود:  یاما جذابش... شرق یمعمول یمردانه  یزد، چهره  یهم لبخند خودش

 ؟یاستعداد ندار یدون  ی_ از کجا م

که  یزیزدم. چ  یحرف م زهیاستعداد، از انگ یکلمه   یبهتر بود به جا دیباال انداختم، شا یا شونه
تصور   یدونم در ذهنش چ یبود گمش کرده بودم. لبخندم که محو شد، نم نداشتم..مدت ها و ماه ها

 : د یکرد که عقب کش
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 ندهی آ زیدند تا پا یگفتند دارند کارهات و انجام م  ی. بچه ها ممیبحث و عوض کن ای خب ب اری_ بس
 . یوارد دانشکده بش

من بود و غرق شدن  ریکه مس  یریهم بودم. برگشت به مس یکه ازش راض   یزیطور بود، چ نیهم
 با اصطالحات سخت.  یتخصص یکتاب ها ونیم

به   سیانگل  یترم عقب تر شروع کنم. خب من تو کی از  دیگفتند با یطور که م نی_ درسته، البته ا
 وارد کالج شده بودم. یفشردم از شانزده سالگ   یلیتحص  طی خاطر شرا

 خاندان. نیا یاز خانم دکترها گهید یکی  یش یتو هم م ی_ پس به زود

  ی. عادتش به قرار دادن دست هاش توستادیو بعد ا دی کش یق یتکون دادم، نفس عم  یلبخند سر با
 شد متوجه ش شد.  یبود که در چند برخورد کوتاه م یزیشلوارش، چ  یها بیج

  هیجالب تر جیداره پک  ییآشنا یقیخانم دکتر که با موس  کیفکر کن،  شنهادمیپ ی_ در هرحال رو
 گذشته.  یفقط وسط جوارح داخل شیکه تمام زندگ ینسبت به دکتر

تکون دادم و اون به طرف پسرها قدم برداشت. من   دیتا  یبه معنا یخنده دار بود، سر  اصطالحش
چون ذهنم... حاال داشت  بشم  رهی تونستم بهش خ ینم ی ل یکه حاال، خ یشده ا  یموندم و استخر خال 

 کرد.  یساز فکر م  کی یبه نوا

ساز   کی نوا با  کیکه بتونن  ن ینشستم و به انگشت هام فکر کردم. تصور ا  میصندل  یتر رو راحت
 داد اما... یکنن دلم رو قلقلک م دیتول

 نبود یرو تکون دادم، فکر عاقالنه ا سرم

 به سرم نزنه. بی عج یجمع تا فکرها نیگشتم ب یبرم دیبا ستادم،یا

باغچه افتاده   ونیکه م یشلنگ نازک دنیلحظه با د کیبه طرف دختر ها قدم برداشتم و در   یآروم به
آب متصل به اون  یکردن فلکه  دای شد... چشم چرخوندم و با پ   یاز شلنگ خارج نم ی. آبستادمیبود ا

 زدم.  یلبخند محو

 بودند و حاال...   زیآم  طنتیلبخندهام ش تیموقع نیا  دنی، قطعا با ددرد نیغم، قبل از ا  نیاز ا قبل
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کردن   یکردن خود سابقم و زندگ  دایکردم، پ یشروع م   ییجا کیاز  دیهام و کوتاه بستم، با چشم
 رو... 

گفته بودم و خودم در عمل کردن بهش عاجز بودم. جلو رفتم، فلکه  لویکه بارها شعار مانند به ن یزیچ
  ی قیها و نفس عم یصندل یدورم رو رها کردم رو  یآب را باز کرده و بعد شلنگ رو برداشتم. پتو  ی

 .دمیکش

 غشونیج یشلنگ قرار دادم و بعد سرش رو به طرف دخترها گرفتم، صدا  یلبه  یدستم رو، رو شست
طرف من،  ادیداشت ب  یزد که سرده و سع یداد م وا یرها هم جلب شد. شکه بلند شد توجه پس

 لحظه. کی یخودم شده بودم برا هیکرد. شب قیتزر جانی... به وجودم هجانشونیه

 ی. خنده ان ی آب به طرفم ب میمستق انیتونستند به خاطر جر یو نم  دندیکش ی م غی فقط ج همشون
که  یمورچه ا هیگرفتم و داد اون ها هم دراومد. شبپسرها که بلند شد، سر شلنگ رو به اون طرف 

 .دمی و من بلند خند دیجهت دو کیشده باشه هرکس به   سیلونش خ 

همون  قای... خودم بودم. دقشی دونستم اما لبخندم، نه تظاهر بود و نه نما یچندوقت رو نم بعد
 کنه.  تی رو اذ هیبود چطور بق  دهیکه بارها نقشه کش یدختر

 اون ها قرار گرفته بودم. یلحظه بعد، از هر طرف مورد محاصره  چند

بدنم جهت داده بود.  یرو میو مستق دهیشلنگ رو از دستم کش  نیمن رو گرفته بود و آترد وایش
با   یپر خندم بلند بشه و وقت یها  غی ج یآب، باعث شد صدا یکردم رهام کنند. سرما یالتماس م

و از سرما صورت هامون   میبود سی خ زانیم کیهمه به   بایتاد، تقراف نیزم یشلنگ رو انایوساطت آر
 انداخته بود. گل

و قادر به کنترلشون نبودم. با تشر سپهر،  به سرعت،  وارد   دندیلغز یهم م یرو اریاخت یهام ب دندون
کنم و مطمئن   یکردم نوک انگشت هامو از شدت سرما حس نم   ی. حس ممیساختمون خونه شد

 شدند.  یگلو از خواب بلند م یآدم ها فردا با گرفت  نیبودم نصف ا

بهتر از    یشدم حالم کم  یوارد اتاق م سمیخ یعوض کردن لباس ها یداشتم برا یحال، وقت نیا با
 بود. شهیهم

 قبلش..  ی و روزها روزیاز د بهتر
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 کردم.  یم  یکه نداشتمشون و زندگ یماه ند چ نیاز تمام ا بهتر

********************************************************** 

نگاه هارو   نیداشتم ا یشد و من، سع  یصبحانه دوخته م  زیم یخندونشون، مرتب به رو یها نگاه
 ادیو ازد اهمجگ یفقط باعث فشار به گ یکه به سرم بسته بودم به شکل مزخرف ی. شال رمیبگ دهیناد

 و زمزمه کردم:  دهیاز طعمش متوجه نبودم رو سر کش یزی که چ یشد. آب پرتقال  یسردردم م

 . نی_ همتون بدجنس 

حس و   یکرد. ب ریاز موج، گوش هام و درگ  یانفجار هیباره بلند شد و شب کیخنده هاشون به  یصدا
  یبد شانس  تینها نیشد گفت ا  یدادم. خب م  هیتک وای ش  یحال نگاهشون کرده و سرم رو به شونه 

خوره خودش باشه و    یکه سرما م ی داده، تنها کس  بی که خودش ترت یا یآدم بود که بعد آب باز کی
 گلو هم نداشته باشند.  کیکوچ ی گرفتگ کی  یحت هیبق

 .  قدر بدشانس بودم  نیمتأسفانه من هم و

که چال گونش، کامال فرو   دیخند  یم یبود، طور هیپر حرص تر از بق یکم ن،یآترد یخنده  یرو نگاهم
عقب   نیگذاشت و ح زی م یزد و هردو دستش رو رو یطنتیچشمک پر ش  دیرفته بود. نگاهم رو که د

 بلند شد:  شیدادن صندل

 ... یگن، چاه مکن بهر کس یکه م میضرب المثل دار  هی_ ما 

 جملش رو بچه ها، با همون خنده هاشون ادامه دادند. یادامه  یباق

 .ی_ اول خودت دوم کس 

 صداها شده بود. نیدار ا ونهیبود که م نیآترد یبستم و باز هم صدا یو با حالت زار چشمام

 باشه.  نیمشت پزشک نشسته باشه و حالش ا هی. بهرحال زشته وسط رمیدارو بگ کمی رم براش  ی_ م

  یخفته در لحنش رو حس کنم و بابتش عصب  یتونستم خنده  یجمله هم، م  نیگفتن ا نیح  یحت
بود که هم نگاهش دلسوزم بود    انایدور بازوم نشست و من چشم هام و آروم باز کرد. آر یبشم، دست

 و هم خنده داشت. 
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 دراز بکش تا برگرده. کمی _ پاش و برو 

داشتم تمام بزاقم رو جمع   ینزدم، چون قورت دادن آب دهنم و حرف زدن سخت شده بود. سع یحرف 
سرم نگه داشته بودم از آشپزخونه و   یرو که رو یشد قورتشون بدم. با دست یدهنم پر م یکنم و وقت

 . دمیداخل سالن دراز کش یمبل سه نفره  یخندونشون دور شده و رو  ینگاه ها ریز

افتاد، هربار هم مامان  یاتفاق م دیهام به ندرت اما به شکل شد یزد، سرماخوردگ ینبض م  سرم
ضعف  نی کرده و به من برسه. حاال که نبود و ا لی و تعط شی کامل زندگ یهفته  کیشد  یمجبور م

شک داغ شده. کردم پشت پلک هام از ا یباعث حساس تر شدنم هم شده بود حس م ،یماریب
 ختنیچشم هام همون طور بسته بمونن، در اون حالت مقاومت در برابر اشک ر  بود نیا حمیترج 

 .دیرس  یراحت تر به نظر م

  ی.تازه حس مدمیشن  یاطرافم رو محو و ناواضح م یبود که دراز کش شده و صداها یا قهیدق چند
نشست و من با نوچ کالفه   میشون یپ  یرو ی که دست خنک رهی گ یسردردم داره آرامش م یکردم کم 

بودند   وایو ش  انایربط بدم باز کردم. آر میتونستم به سرماخوردگ   یو م شونیکه سرخ ییچشم ها ،یا
 بودند.  ستادهیمبل ا یاز من باال  یک ینزد یبا فاصله  هک

 دکتر؟   میبر ، یمان ی_ تب دار

آب  یخواست تو ینبود جز سپهر که از سارا م هیاز بق یاثر دم،یرو تکون دادم و به پهلو چرخ سرم
ها شروع   یزود نیبه ا  مینیب زش ی بودم آب ر دواری. فقط امارهی عسل حل کنه و برام ب یجوش کم

 باال بکشم هم سخت بود.  ین یجماعت تا عصر ب نیا یکه بخوام جلو نینشه، تصور ا

 نشست و مچ دستم رو گرفت.  نیزم  یمبل رو نی پا وایش

 . فهی_ قربونت برم که انقدر بدنت ضع 

گلوم قرار   ی نداشت. دستم رو رو ی ادیز ری نشستم و شال دور سرم رو باز کردم، حضورش تأث یسخت به
 صحبت کردن، سوزشش رو کم کنم:  نیدادم تا با فشردنش ح 

 ومد؟ ین  نی_ آترد

 کوتاه و مختصر جوابم رو داد:  انا یآر
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 اتاق؟  یبشه. کمکت کنم بر  داشیپ دیاب گهی_ د

که متعلق   یتخت یرو تکون داده و دستم رو به طرفش گرفتم، تا داخل اتاق و دراز کش شدن رو سرم
خوردن آب گرم و   یصرفا وجود داشت و اجبار برا  الیو یاتاق ها ینبود و تو یبه شخص خاص

اما موند و کنارم   وایرفت. ش رونیق ب کرد و بعد، با زنگ خوردن تلفن همراهش از اتا میعسل..همراه
 نشست. 

 ؟ی_ بدن درد هم دار

 _ کم.

 . فتندی امواج نور، به سوزش ن ینگاهم کرد و من چشم هام و دوباره بستم تا با ضربه ها   یناراحت با

تر از خوشحال کردنم ناراحت کننده   شی و چند آمپول،  ب نیسرم بزرگ و چند ک یبا  نیبرگشت آترد 
خواست بلند بشه و با    وایاز ش یقرص و شربت بود اما وقت تایبود، تصورم از رفتنش دنبال دارو نها

بلند   مده آه از نهاد یخندون زمزمه کرد افتخار سوزن زدن به من و از دست نم یهمون ته چهره 
 شدم.

  یم یبود. البته به راحت یمزخرف و منف  ندیخوشاحس نا  کیترس نبود بلکه صرفا  قاتیبه تزر حسم
 شد.  یحس فقط معطوف به بدن خودم م  نیانجام بدم و ا قی تزر هیبق  یتونستم برا

 

من اخم، سرم رو چرخونده  کیدستاش گرفته بود و من با  ونیاسکالپ رو م زشیآم  طنتیلبخند ش  با
 بودم.

 شده بود:  یجد  یرگم ضربه زد صداش کم یبه رو یوقت

 شه. یم  دایکه رگت سخت پ یو الغر  فیانقدر ضع_ 

کرده و آمپول ها رو داخلش   قیمتوجه بشم سرم رو تزر   یزیکه چ نیرو ندادم و اون بدون ا  جوابش
  یزد و پتو رو رو ی. لبخنددیتنم لرز  یشد کم یسرم که وارد رگم م یزد. سرم رو چرخوندم و از سرد

 : دیبدنم کش
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 بعدا بزنه.  وایگم ش یم یهم دار  یدیور  قیسوسول خانم. دوتا تزر یش یم یتموم شه فول انرژ نی_ ا

 تر بشه.  ضیشد هربار لبخندش عر یگرفتم، واقعا باعث م یصدا

 .ستمی_ من سوسول ن

حال که   نی در ع یکرد، پزشک میوصلش کرده بود تنظ یچوب لباس  زیو سرعت سرم رو که به او ستادیا
 اما دور از تصورم نسبت به رفتارهاش در خانواده بود.اومد  یبهش م 

 که. مینزد یخاص  زیچ یزبونت فعال شه وگرنه برا میخوا یم تهیسرم تقو نمیا ،یست ی_ آره ن

تکون داد و به طرف   یخشکم شد. سر یحالم و بعد سرفه  یب  یو لحن شوخش، باعث خنده  هیکنا
 باز رفت، با کنار زدن پرده تمامشون رو بست و زمزمه کرد:  مهین یپنجره ها

 . کمی_ بخواب 

آخر، قبل   یبهم اصرار داشتند. لحظه  دنیچسب  یبرا تابانهی پلک هام انقدر ب ینبود وقت یسخت  کار
 اتصال کامل پلک هام خروج آرومش از اتاق رو حس کرده و بعد... خواب و بغل کردم. 

******************************************************** 

 و سرد...   کیتار  یفضا کیبود،   کیتار

  یکه گوش هام و م یق یعم یها دنیشدن وجود نداشت جز حس نفس کش  دهید یبرا یزیچ چیه
رفت و به    یاز ِگل بود. پاهام فرو م  یسطح  هیشب   رپامیز   نیداشتم، زم یلرزوند. وحشت زده گام برم 

داشت   یشد. انگار کس یپشت گوشم حس م قایدق ق،یعم یشد. اون نفس ها  یازش جدا م یسخت
تر برم، به  عی کردم سر یشد و هرچقدر تالش م  یخارج م   نمیاز س مهی کرد. نفسم نصفه و ن  یم بمیتعق

 کردند.  یتر قفل م شی جاش پاهام ب

 . دیلرز  یاز حس اون تنفس مرموز، م تنم

در فضا شد. انگار همه جا وسط   ینور یجرقه  جادیاعث ا بلند شد ب  کبارهیکه به  یناهنجار یصدا
داشت   دم،ی رو پشت سرم ند یو کس  دمیرفت. چرخ نیاز ب  یک یمحاصره شدند. تار شیآت یشعله ها

 و وحشت زده بودم. دهیزدن نداشتم. ترس ادیفر  یبرا ییعجز و صدا نیاومد از ا یاشکم در م
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خواستم بدوم که   یباعث شد بچرخم، صدا آشنا بود. با ناباور کینزد یاز فاصله  ییناله ها یصدا
  یکردم گل باشه در واقع کرم ها  یکه فکر م یزیشدم. چ رهی پام خ ری ز نیپاهام حرکت نکردند، به زم

از   یسطح فقط  نی زم یفرو رفته بود. اطرافم به جا ونشونیبودند که پاهام تا آرنج م   یو نرم یخاک
و   میاشک یناله ها بلند تر شدند، چشما ی. از ترس خشک شدم و صدابود دهیدرهم لول  یکرم ها
 بود.  گهید یکه روشن تر از جاها ینقطه ا هیدوختم 

  نیماش ی شهیکه از ش  یخون  یقرار گرفت. دست دمیدر معرض د ،یی آشنا  یمچاله شده  نیماش
بکشم. مامان و بابا غرق خون بودند و   ادیمن، باعث شد فر یو ثابت آرشا رو رهیبود و نگاه خ  زونیآو

  لوترج یکه صدا نداشتند. تمام تالشم و برا ییادهای عمق داد. فر ادهامیبابا، به فر یفرق شکافته 
بدنم قفل کرده بودند، هم صدام و   یسانت تکون خوردن. تمام اجزا کیاز  غیرفتن به کار گرفتم و در 

  ییهوا یصدا و نفسم ازب  یزدم اما ب ینشد. هق م کردم صداشون کنم و یهم دست ها و پاهام. سع
 سوخت. یم

تر شد. سرم   شیب  میزار یزیچ دنی و با ند دمیچرخ  د،ینفس کش یحس کردم پشت سرم کس  دوباره
انفجار به  ک یبا  لی لحظه اتاقک اتوموب کیچشم هام، در  یو درست جلو نیرو چرخوندم طرف ماش 

بهش. کرم ها داشتند  دنیرس یصدا دست و پا زدم برا   یبحاصل و  ی ب ییها اد یهوا رفت و من با فر
 کی دنیبا شن  ستهیا یکه حس کردم از درد قلبم داره م یاومدند و درست لحظه ا یباال م  دنماز ب

 شد. اهی س زیصدا، همه چ

 ! ای_ مان

تند   قیعم یاز نفس ها نمیو س دمیتخت خواب د یباره... نور به پلک هام خورد، خودم رو رو کی به
 نگران خم شد.  یشدم و اون، جا خورده و کم  زی خ مین دهیشد. ترس  یم نیباال و پا 

 ؟ یدید ی_ خواب بد م

کردم، کف  یسطح بدنم هنوز حرکت اون کرم ها رو حس م یبود، رو یواقع ی لیخ  زیهمه چ خواب؟
کرده باشم   هیکه ساعت ها گر یوقت هیهام، شب هیو ر  دمیاز اشکم کش سیصورت خ  یدستم رو رو

خشک    ی. با هردو دست موهام رو عقب فرستادم و با لب هادیسکسکه مانند هوا رو داخلش کش
 رنگ و روم نگاهش کردم.   یصد در صد ب  یشده و چهره 

 کردم.  یسکته م یکرد ی نم دارمی_ ب
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  یپارچ آب روو به طرف  دیکش  یقیکه نفس عم  دیچشم هام د یاشک غم و ترس رو احتماال تو نم
 لرزون من زمزمه کرد. یدادنش، به دست ها نیو ح ختیآب ر وانیل کی کنار تخت رفت،  زیم

مثل ابر بهار    ی. داشت دمیخواب شن یناله هات و تو یرفتم از اتاق سازم و بردارم که صدا ی_ داشتم م
 . یختی ر یاشک م

گلوم تا اون حد   یم نبود وقت لب هام اصال مه یشدنش از کناره  زی سرر دم،ی رو الجرعه سر کش آب
 داشتم. یکنم. حال بد هیخواست گر یزد و هنوز هم دلم م یخشک شده بود. قلبم تند م

 بود.  ی_ خواب بد

 شده رو از دستم گرفت. یخال  وانیل

 ؟ی_ بهتر

کوتاه کنار   زیم یرو یباز نشده  یو بعد سر تکون دادم، نگاهم که به آمپول ها  دمینفس کش  چندبار
کردن ساعت چرخوندم و   دایپ ی. ّسرم رو براستیدر دستم ن گهیتخت افتاد، تازه متوجه شدم ِسُرم د

 گذاشتم. میشون یپ یبعد، دست رو

 ؟ی نی ب یکابوس م  ادی_ ز

کرد. درست   یبدنم رهام نم  یرفتم. حس حرکت اون کرم ها رو یحمام م  دی صورتش زل زدم، با به
 پرسش.  نیمثل عمق ا

 بودم. دهیوقت بود ند یل ی_ خ

قرار   میشونی پ یکرد و بعد پشت چهارانگشت دستش رو، رو یک یکوچ  یرو جلو آورد، عذرخواه دستش
داشتند.   یو مرتب   زیبرده اما حالت تم  یتوش دست  یکه حس کن یداد. ابروهاش مرتب بودند، نه طور

 شد:  دهیابروها آروم درهم گره خوردند و بعد، دست خنکش عقب کش  نیهم

 . یتب دار کمی_ 

مونده بود. پتو رو   یهام باق چهی و ضعف ماه یکم شده و فقط کسل ییبه شکل معجزه آسا گلودردم
 بود.  نیهم سنگ هنوز نمیس یگذاشتم. قفسه  نیزم  یکنار زدم و پاهام و آروم رو
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 . رمی دوش بگ دی_ با

 رو صدا کنم؟ وای_ الزمه ش

به کمک داشته باشم برام جالب بود. اصوال مردها کم تر به    یاجیاحت دیکه شا نیو توجهش به ا  رفتار
 توجه داشتند. زهایچ نیا

 _ نه. خوبم. 

 بره که صداش کردم. رونیزمزمه کرد و خواست از اتاق ب   یارخبیبس

 ا؟ ی_ پور

 فرستادم. رونی جواب دادن نگاهم کرد و من نفسم رو محکم ب یبه جا د، یو کوتاه چرخ ادستیا

 ممنونم.  _

سر تکون دادن آروم   کیکرد و اون با  رهی نگاهم رو خ یچشم هاش لحظه ا تیزد، شفاف  یمحو لبخند
کابوس   ن یوقت بود که ا  یلیگرفت. خ یزی رفت. صورتم رو با دست هام پوشوندم و تنم لرز ر رونیب

موهام زدم و بعد،   ونیم ی. چنگدیرس  یدوبارش، اصال خوب به نظر نم دنی بود و د ومدهیسراغم ن
 . ستادمیآروم ا

  ازیقطعا ن  زابت،ی کردم. بعد ترک لندن و اتمام جلساتم با ال یبا سارا، همسر سپهر صحبت م  دیبا دیشا
کردم. مچ بند چرم دور دستم رو باز کردم و با   یخودم انتخاب م یبرا رانیروان شناس در ا کیبود 

 چشم هام باال اوردم. یمچ هام و تا جلو  ه،یلمس خطوط کمرنگ بخ

 سرخ شد... یردها نیمنجر به ا قایدق  دم،یکابوس رو د نیکه ا یبار نیاول

 .دمید ی خاموش شده م یلحظه ا یترسوند از خودم که عقلم رو، برا یمن و م  برگشتنش،

******************************************************* 

تختش نشسته بود و  یکه زمزمه کرد داخل شدم. رو ید یضربه به در اتاقش زده و بعد، با بفرما  چند
 کرد.  یا م لپ تاپش تماش یرو تو یلم یشونه کردن موهاش، ف نیداشت ح 
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 . ستادیدست هاش از حرکت ا ونیم یتر شد و شونه، لحظه ا قی لبخندش عم دنم،ید با

 زم؟ یشده عز ی_ چ

که   یبشم. دستمال  تیاذ یشد کم  یکم تر شده بود اما همچنان صحبت کردن باعث م  یل یدردم خ گلو
سروکله  یوردگ قسمت سرماخ  نی . ترسناک تردمیکش می ن یب یدست هام مچاله کرده بودم رو رو ونیم

 بود.  ینی ب زشی آب ر  نیزدن با هم

 ؟ یرو سراغ دار  یخاص یثبت نام کنم. جا دی باشگاهم با هی شگاه،یخوام برم آرا  ی_ فردا م

 داشتند. یزی برق خاص و عز  ش،یچشم هاش بدون آرا د،یباال پر ابروش

 ؟ یچ یبرا شگاهی. اما آرازمی_ آره عز

 نیچون خودم هم به ا دینامطمئن بود. شا یبلندم رو پشت گوشم فرستادم. لبخندم کم یموها
 تونم از موهام دل بکنم.  یبودم که م دهینرس نانیاطم

 خوام موهام و کوتاهشون کنم. ی_ م

  یکه به شکل بامزه ا یناباور کی دهانش گذاشت.  یهاش گرد شدند و بعد، دست هاش و رو چشم
 کرد. دایدر چهرهش نمود پ 

 ؟ یشد وونهی_ د

تونه حالم رو بهتر کنه.  یم ر،ی تغ یکردم کم  یفکر کرده بودم و حس م یل یزدم، بهش خ یمحو لبخند
 یتعامل با آدم ها د،یجد یچهره  کیدادم.  یانجام م  تی وضع  نیبهبود ا یبرا  یتالش  دیبهرحال با

آزار   طاز اون نقا  ی تونست ذهنم رو کم یم دیشا می روانکاو یو البته از سر گرفتن دوره ها دیجد
 دهنده دور کنه.

 وا؟ یش  یکن  یطور فکر نم نی. اادیم  یل ی_ به نظرم بهم خ

و من از ترس برگشت اون کابوس،   میکه از لواسون برگشته بود شبید نیرو جلوتر آورد. هم دستش
و رنجور رها   فیخود ضع نیخودم رو از ا  یکم دیکه با دم یرس  جهینت نیه اساعت ها فکرکرده بودم ب

 کنم.
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 .یدار ییبایو ز یبلند نیبه ا ییموها ؟ی بهش فکر کن ی حت  یتون  ی_ چطور م

با ظاهرم    دیدارم و به نظرم با اجی به تحول احت  زیتر از هرچ  شیکنن، االن ب ی _ دوباره قطعا رشد م 
 شروع کنم. 

تکون داد و بعد، نفسش رو محکم   یو مکث سر یناراض یچهره  کیهم فشرد. با  یهاش و رو لب
 فرستاد:  رونیب

 .میر   ی_ فردا صبح باهم م

دست  یرو یبهش منتقل بشه، اما بوسه ا میتونستم ببوسمش چون نگران بودم سرماخوردگ  ینم
 رونیاز اتاق ب  یبه آروم   رشی نگاه خ ری مهر لبخند زد و من زهام نشوندم و به طرفش فوت کردم. پر از 

 اومدم.

حرف زدن آروم توجهم رو   یبه پله ها، صدا کیآهسته به طرف اتاقم قدم برداشتم و نزد یقدم ها با
راه پله و   نیدوم قرار داشت و اتاق من سمت چپ ا ی طبقه  یوسط راهرو قا یجلب کرد. راه پله دق

 سمت راست بود. وایاتاق ش

اومد و مخاطبش انگار،   یخانم جان م یاومدم. صدا نی رو به نرده متصل کرده و چند پله پا دستم
  وارهاید یخاموش بودند جز چند المپ کم نور که رو  نیپا  یطبقه  یپدربزرگ بود. تمام چراغ ها

 نصب شده بودند.  

راه پله ها، صداشون که   ریکتاب ها درست ز یقفسه  کی نزد هیو صندل زیم ینشسته بودند رو  انگار
 اسمم کتمان کنم. دنیو از شن  میاما نتونستم نگران  ستی که حرکتم درست ن نی واضح شد با علم به ا

واضح    بای زانوم قرار دادم.صداشون تقر یکاسه  یپله ها نشستم و دست هام رو یسروصدا رو یب
 بود.

 بچم!  نی_ نگران ا

   اد؟ی از دستم برم یچه کار ستم؟ی من ن یکن  ی_ فکر م

 یتو دمیچندبارم شبا سر زدم بهش، د ه،یره...از جمع فرار یفکر م  ی_ حواسش همش پرته، مرتب تو
زنگ   رمحمدیهروقت ام ستین ادتیطور نبود.  نیبچه ا نیخواب قاب عکس مادر و پدرش بغلشه. ا
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واسه  گهیدختر اصال جون داره د نی گفت؟ ا یدخترش م  طنت ی از ش میزد  یزد و باهاشون حرف م یم
 .. ایسالشه، مرده..محکم تره. اما مان  یهم هست، س یعیبچم راحت تر کنار اومده. طبب  انایطنت؟ آریش

 : دیحرفش پر ونیپدرجون بود که م یصدا

تر   شیسپرم ب یخواد. منم به بچه ها م یدختر زمان م نی_ اشکات و پاک کن خانم. صبور باش. ا
 هواش و داشته باشن. انقدر خودت و ناراحت نکن. 

 خانم جان، از بغض خش برداشته بود. یصدا

 _ دلم براش خونه. 

سروصدا از پله ها باال   یمتوجه بشه، ب یکه کس نیکه شد، چشم هامو کوتاه بستم و قبل از ا سکوت
 رفتم.

بود. خشک کننده و البته پر از شوک.    خیاستخر پر از  کی  یفرو رفتن تو هیحرف ها، شب نیا دنیشن
کنار اومدم   زی کردم حالم بهتره و با همه چ یکه فکر م یزمان  یکرد. تو یم تمیانقدر نگران بودنشون اذ

  یو عاص  دهمن همون دختر شکنن ه،یبق دید یمن بوده. در واقع اما تو دیفقط د نیمتوجه شدم ا
 بودم.

 فرستادم.  رونی زده بهش نفسم رو محکم ب هیم و بعد، تک اتاق رو پشت سرم بست در

 که کنار تختم بود.  یقاب عکس  یگره خورد رو نگاهم

 . دیبند به بند دور پلک هام دوخته شد و لب هام لرز درد،

 نیبودم و آرشا، من و نازپرورده کرده بود. ا  ییدختر لوس بابا هیمن نبود که  ر یمن نبود، تقص  ریتقص
خرج روحم کرده بود و حاال...اندر عاجز بودم از برگشت به   یمهربون  یادید که مامان، زمن نبو ریتقص
 . یزندگ

شکمم و بعد، چشم هامو  یرو جمع کردم تو  یکیو اون  نیزم  یپام و دراز کردم رو کی سرخوردم،
 ."نیشماها هم کمکم کن دیرفتن ضعفم باشه...با نی بستم. "اگر قرار بر از ب
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  یمنطق م یتصم نیبه ا دانهیکردمش و بعد، حس کردم چقدر قلبم ناام انیبود اما ب یسخت ی جمله
 خوابم... لطفا" یتو دیاین گهیمغزم نگاه کرد "د

 درخواست پر درد بود.  نیقلب، به ا ک یتنها واکنش  اشک،

*************************************************** 

 ؟ یهست ی_ راض

.تا  نمیبتونم پشتش رو هم بب دیکردم تا شا لیما یو بعد، شونه هام و کم دمیموهام کش ونیم یدست
دادم  یم  حی بر رنگ کردنشون، ترج  یمبن شگر،یرغم اصرار آرا  یسرشونه هام کوتاه شده بودند و عل

شدن چشم هام شده   دهیبمونن. مرتب کردن ابروهام هم باعث باز شدن چهره و درشت د ییطال
  نیو از ب   رشیز  یو فقط چندتار پخش و پال زهی و بهم بر شی . نذاشته بودم حالت دخترونه و کمونودب

 بود.  ختهیر میشونی پ  یرو یهامو با حالت بامزه ا یبرده و چتر

مانتو و   شگاهیاد و بلند شد، به محض وارد شدن به سالن آراقرار د زی م یکاتالوگ دستش رو رو وایش
مخصوص نشسته و خواسته بود ابروهاش رو   یها یصندل یشالش رو درآورده بود و جلوتر از من رو

 اومد. یبهش م ادیهم ز یلی که خ یزی رنگ کنن. چ

 .یماه تر شد  ،یماه بود_

جالب و   یها یچتر د،یجد یچهره   نیگونه هام گذاشتم. ا یکردم و بعد دست رو یم یمال تشکر
 داشت.  یکه در چشم هام نمود کاف  یزی سرحالم آورده بود. چ یمو، کم  یکوتاه

 ادهی باهامون فاصله داشت پ یکه فقط کم  یدیبه خواست من تا مرکز خر م،ی سالن که خارج شد از
توجهش   یکه گهگدار ییزد، از پسرها یحرف م  ش یاول دانشجو یاز خاطرات روزها وایش م،یقدم زد

گفت دوست داشته خلبان   یبه همه م یپزشک یکه به جا شیاز بچگ تیکردند و در نها یرو جلب م
 بشه.

هوا و   یهوا، باعث کم شدن آلودگ نی دلنش یزدم. حالم خوب بود و سرما یمن... مرتب لبخند م  و
من همراه  جانی بار با ه نیاول یبرا د،یخرمرکز  یتو دمونیشده بود. خر مونیرو ادهیدلچسب بودن پ 

کوتاه و   یها  راهنی پ ،یرنگ یها ی... شال ها و روسرشی لوازم آرا یبود. در انتخاب رنگ الک ها و کم 
 کنند.  یم تمیهام هروقت که حس کردم اذ یمهار چتر یبرا یپارچه ا یتل ها
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  یخونه باغ، که ساعت از هشت شب هم گذشته بود و حال ما دونفر، به نسبت صبح  میبرگشت یوقت
 . دیرس  یبهتر به نظر م م یکه از خونه خارج شد

  ریتغ نیشم همه متوجه ا یوارد ساختمون م  یخواست وقت یشونه هام انداختم، دلم م یرو رو شالم
به نصف برداشته و وارد خونه   رو نصف  دیخر یها لهیبشن و نظرشون و از چشم هاشون بخونم. وس

 .میشد

هامو مرتب کرده و   یانداختم و با نوک انگشت، چتر یبه خودم مجددا نگاه  ،یکنار ورود ی نهیآ در
نگران نباشن و هرچقدر سخت، قطعا از عهدش   گهیکردم د یم یکار دیلبم نشوندم. با یلبخند رو کی

 اومدم.  یبر م

شام سرو بشه، به اون سمت   زیهستند و منتظر ما تا م  منیکه معتقد بود االن همه در نش وایش  کنار
سالم  یتعجب داشت. صدا  ینشسته بود برام جا  انایکه کنار شهاب و آر ایپور دنی. دمیحرکت کرد

خانم جان و  ینگاه هر سه نفرشون، به عالوه  یلب کرد و توتوجهاتشون رو به طرف ما ج وایش
 پدربزرگ بهت نشست. 

 و به طرفم قدم برداشت:  دیمواخذه رس ی تر از بهت، به تعجب و کم  عی سر یل یخ انا یآر

 ؟ یسر موهات آورد یی_ چه بال

 داختم:باال ان ی. شونه ادیسوال رو پرس نیا یسیبه انگل ،یفارس  یتعجب زده بود که به جا انقدر

 _ کوتاهشون کردم. 

 خوشگل شده که.  یلیخ  ن،یکن  ینگاهش م یطور نی_ چرا ا

 داد:  ی رو با لحن آروم  وایجواب ش  شهاب

 روباه مکار بوده؟  ی_ با هم دست

زدم و به   هیکرد تک یکه هنوز سرزنش گر نگاهم م انای آر یواقعا باعث خندم شد، به بازو وایش نگاه
 دستم اشاره کردم:  یدهایخر

 _ به ما امروز واقعا خوش گذشته.
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 داشت:  یادی کرده و لبخند زدند، محبت نگاهشون غلظت ز یجون و پدربزرگ بهم نگاه خانم

 . ادیبهت م یلیخ   زم،ی _ مبارک باشه عز

  یکس از پله ها باال رفتم. تنها  دهامیهمراه خر  ای نگاه پور ین یسنگ ریلبخند جوابشون رو دادم و بعد، ز با
 بود.  بیشده و عج نینکرده بود خودش بود. تنها واکنشش همون نگاه سنگ یکه اظهار نظر

  بیترک ن،ی همراه با ج رشی بلند ز  نیآست ز یتخت قرار داده و مانتو رو از تنم درآوردم. بل یرو  دهارویخر
 یرو قایکردم که دق مشیتنظ یسرم قرار دادم. طور یرو رو  یپارچه ا یاز تل ها یک یبودند.   یخوب

قابل توجه   ر ی تغ نی. بعد هم دست به کمر به خودم و ارهیهام قرار بگ یچتر یخط فرق و جدا کننده  
 چشم دوختم.

  نینبود اما هم دیشده بود. قابل د جادی و محو ا زی ر یرپوست یجوش ز کیسمت راستم،  یگونه  یرو
محلول برام   کیرفعش،  یبرا  وایرد. شک یم تمیاذ تش، ینها یخورد درد ب ی که دستم به صورتم م

 ناو یمحلول و رو ،یبرگ از دستمال کاغذ کیخارج کرده و با کندن   فمیبود. پاکتش رو از ک دهیخر
هم  وایسطل ننداخته بودم که ش ی و جمع کرد. هنوز دستمال رو رو مین یتندش... ب ی. بودمینقطه مال 
 که دستش مونده بود داخل اتاق شد.  ییدهایهمراه خر

 ! زمی عز  ای_ ب

 داره. یتند یمحلول چه بو نی_ ممنونم. ا

 تخت گذاشت و بهم چشم دوخت:  یرو رو دهای کرد، خر دیخنده تا با

 ؟ یخداحافظ  نیپا  یر یره، نم  یداره م ای_ پور

 مونه؟  ی_ شام نم

 داشت اومده بود.  کیکار کوچ هیقبول نکرد. ظاهرا با شهاب  میاصرار کرد یل ی_ خ

 در اتاق گام برداشتم. یرو صاف کردم و بعد به طرف خروج  زمی بل  نیدستم، پا با

 . کارش دارم. نیرم پا یسر م  هی_ پس من 
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شد و شهاب هم کنارش بود. صداش کردم و توجه   یداشت از سالن خارج م   ای که پور دمیرس یوقت
 دیهام کش یچتر یرو یدست گوشانه یهردو به طرفم جلب شد و شهاب، باز

 . ی_ چه بامزه شد

که اون موجبش شده بود رو اصالح کنن. متوجه شد   یا یختگ یباال اومدند تا بهم ر عایهام سر دست
 برگرده.  منیبه نش  یه و بعد خداحافظباعث شد باهاش دست بد ن،یکار دارم و هم ای که با پور

 _ جانم؟ 

 نیا دیکلمه رو به کار برده بود. هردو دستم رو درهم قفل کردم و فکر کردم شا  نیو مردونه ا  آروم
 لحظه و حالم باشه. نیا یبرا  میتصم  نیدرست تر

 ؟یهست شنهادت یپ ی_ هنوز رو

و   یچشمام، طوالن یو نگاهش روفرو برد   بشی دستش رو طبق عادت داخل ج د،یابروش باال پر کی
 شد.  رینفس گ 

 شنهاد؟ ی_ کدوم پ

  یکنم متوجه نم  انشی که خودم ب نیزنم اما قصدش رو از ا یحرف م  یدونه از چ یبودم م  مطمئن
 شدم.  

 ... به من!یقی_ آموزش موس 

 پر از حرف بود.  ی  اچهیدر کی هینگاه، شب  نیرو از چشم هام جدا نکرد. عمق ا نگاهش

 شد نظرت برگشت؟  ی_ چ

 ندم؟  حی شه توض ی_ م

ثابت کردن   یو تالشم برا هیبق ینگران  ح یقطعا برام توض  د،یدور دهنش کش یتکون داد و دست  یسر
 خودم سخت بود.  

 ؟یدوست دار ی_ چه ساز
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 کیدادم  یم حی خودم ترج ی  هینداشتم و فقط بر طبق روح یادیاطالعات ز دم،یکش یق یعم  نفس
نوعش رو هم   نیساده تر یریادگی شلوغ بود که  یشروع انتخاب کنم. ذهنم به قدر یساز ساده رو برا

 دونستم. یسخت م

 ساز ساده و نسبتا راحته.  هی حمی_ ترج

 درآورد و دور انگشتش چرخوند:  بشیرو از ج نشیماش چیسو

 . رمیگ  یخب، باهات تماس م اری_ بس

که رفت، جز رد کمرنگ   یبدرقش قدم برداشتم. وقت یبرا ،یو تا دم خروج زمزمه کرده   یکوتاه تشکر
سرد بود و نه  یل یکه نه خ یاز بودنش نبود. عطر یاثر گهیخونه، د یکوتاه ورود یراهرو یعطرش تو

و پشت سرهم نفس   یدر پ  یاما خاص داشت که باعث شد سه بار پ میمال یبو  کیتلخ.   یلیخ
 . مبکش

 _ رفت؟ 

 به روم، جلوتر اومد:  یزدن لبخند  نیسوال شهاب رو با حرکت سرم دادم و اون، ح جواب

 جان. ییدا میبر ا ی ب دن،یشام و چ  زی_ م

******************************************************** 

 باغ شده بودم.  یرشتم رو دست گرفته و راه   یو تخصص یزبان اصل یاز کتاب ها یکی

پرمالت   یای کردم اون الزان یشده بود. حس م نیسنگ یکه خورده بودم، کم  یشام   ینیم از سنگ معده
 بود.  یچرب و نامناسب  یشام، غذا یبرا ییغذا  یوعده  کیبه عنوان 

چراغ   کی هر سه درخت،  یباغ، تماما روشن بوده و شب رو از رو برده بودند. به فاصله  یها چراغ
 کی یرقصنده ها هیسنگ فرش ها افتاده و شب  یبلند و کوتاه، رو یها هیسا هیقرار داشت و نورش شب 

 شده بودند.   بیباهم ترک  یابانی خ یاجرا
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به کار برده شده بود  یک یهر پنج متر  بای که تقر ین ی تز یسنگ یتخته  یاز چراغ ها، رو  یکی  ریز
 یمعده   ین یمطالعه مناسب نبود، اما با توجه به سنگ ینور برا تی فی نشسته و کتاب رو باز کردم. ک

 بدم.   تی حداقل رضا  نی دادم به هم یم حی بدنم... ترج  یمشکل دار و گر گرفتگ شهیهم

هان کردم. برعکس  بغلم پن ریز نم،ی س یپاهام باز کرده و دست هام و بعد گره زدن رو یرو رو کتاب
  یاتفاق علم  کیتونست من و فکر و ذهنم رو غرق  یتمام آدم ها، درس خوندن رو دوست داشتم. م

  یحال، حس م  نیزد و در ع یکه منطق درونش حرف اول رو م  ییایبکنه. غرق در دن زی انگ جانیه
 من متعلق بهشم. ردمک

سپهر، سرم    نی باغ و ورود ماش یباز شدن درها  یگذشت که با صدا یاز شروع مطالعم نم  یل یخ هنوز
  یرو یمن، لبخند دنینامزدش گذرونده بود. د یکتاب بلند شد. امشب شام رو کنار خانواده  یاز رو

  کید. نزستادمیتخته سنگ، ا یچهره ش نشوند. به طرقم قدم برداشت و من بعد قرار دادن کتاب رو 
 شدم توجهش رو جلب کرد: کوتاه  یکه شد، تازه موها

 جوجه؟ یدی_ پرات و چرا چ 

 _ خوشگل نشدم؟ 

خنک به   یاز هوا یق یتر براندازم کرد. لبخند لوسم رو کش دادم و نفس عم ق یرو گرفت و دق دستم
 هام فرستادم. هیداخل ر

 .ییجوجه طال  ادی. بهت می_ خوشگل تر شد

  یفرودگاه و وقت یدرست تو م،ید یرو د بار هم نیمن گذاشت که اول یرو یرو وقت ییجوجه طال لقب
رنگ   ییطال  یجوجه ها هیرنگم افتاد. باهام دست داده و گفت که شب ییطال  یموها ینگاهش رو

کرد که ازش بدم هم   یلقب رو تلفظ م  نیخواستم باشم، انقدر پر مهر ا یکوچولو هستم. صادق هم م
 اومد.  یمن

 ؟ یکه چ  یسرما نشست یتو  ،ی_ تازه خوب شد

 زدم. یباهات حرف م  دی درس بخونم، بعد هم با کمیخواستم  ی_ م

 تکون داد:  یتخته سنگ نشست و بعد برداشتن کتاب و خوندن عنوانش، سر یرو  د،یباال پر ابروش
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 _ در خدمت. 

و بزرگش چشم  رهی ت یدست ها ونیرنگ کتابم، م ی قرار گرفتم و به جلد سخت و سرمه ا کنارش
 دوختم.

 ناسه؟ درسته؟روان ش  کی_ سارا 

  یمطلب بود. شونه م رو لمس کرد و کم نی هم انگری شدش ب  اریرو تا تهش خوند، نگاه هش حرفم
 به طرفم نشست:  لیما

 اومده؟ شیپ  ی_ مشکل

که همه به عادتم بهشون ربط داده بودند.  یدور مچم بود. فلسفه ا یدستبند ها یبار نگاهم رو نیا
 شد.  یداشت کم تر م   شیزمستون بود و هوا، سرد یروزها  نیآخر

 _ الزمه باهاش حرف بزنم.

 ؟ ی_ مان

  یبود و خب، من نم یچشم هاش نگران یکرد. نگاهش کردم. تو یصدام م  یمان  شهیهم هم آرشا
بابا و مامان انقدر درست بوده که از  تی کردم ترب  یبه همه ثابت م دیبار انگار با کیخواستم باشه. 

 . امی و حوادثش برب  ایدن نیپس ا

 باشه باهاش حرف بزنم. یکی  ی. فقط بهتره هرزگاهستین یمهم زی_ نگران نباش، چ 

بار بلند کرد و بعد   نی کفشش رو چند یشده. پنجه  ریمشخص بود ذهنش درگ د،یکش یق یعم  نفس
 زدم.  یسطح سنگ فرش شده کوبوند. لبخند یرو

مراجعه  یدون یوقت بهم بده. خودت بهتر م هیکنم فقط ازش بخواه  ی_ من واقعا خوبم، خواهش م
 کردن. یبهتر زندگ یبرا ازهی ن هی. ستیبد بد بودن احوال ن  لیبه روان شناس حتما دل 

 ؟ یخوب ی_ مطمئن 
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  ایدن نیا  یاز هزاران دروغ اجبار یکی نمیاما ا ستم،یتونستم فقط بگم بد ن یم  دینبودم، شا مطمئن
 یو بعد زمزمه  دهیکش رونیدست هاش ب نیبود که با تکون داد سرم انجامش دادم. کتابم رو از ب 

 به طرف ساختمون قدم برداشتم. ،یریشب بخ 

 شد.  یاما داشت له م قلبم

 . دیبر ی... امونش و م یامشب، باز هم دلتنگ گمونم

************************************** 

شلوغ و پر از مشغله در حال گذشتن بودند. جلسات مشاوره م رو با سارا شروع کرده بودم.  روزهام
و من هم  میزد  یمراجعم، دوستانه باهم حرف م کیمشاور و من   کیکردم اون  یکنارش حس نم 

لبخند   یکرد، گاه یکنم. گوش م ان یبراش ب   فیذهنمه، بدون تحر یکه تو یزی عادت کرده بودم هرچ 
مالقات   کی شبه  زیداد. همه چ یاکشن نشون م  یگرد تعجب زده بهم ر یبا چشم ها  یو گاه زد یم

بود که شبش باز هم اون کابوس   یکه وارد اتاقش شده بودم، درست روز یبار  نیدوستانه بود. اول
نش کنارم... بغضم تکرار شده بود و من خسته از خنده و وانمود به خوب بودن، بعد سالم و نشست

 . دیترک

شناختمشون. کنارش راحت بودم. سخت   یساله که م  انیبود که انگار سال ییاز جنس آدم ها سارا
  کیداد و با  ی. تحت فشارم قرار نم میزد  یحرف م ی و عاد نیو کابوسم. روت ینبود گفتن از دلتنگ

 کرد ارومم کنه.   ینم  یشعار سع  یسر

 ی لهیوس ک ی دیهم اقدام کرده بودم. معتقد بود با رانیا ی نامهیواهگرفتن گ یبرا انا،یخواست آر به
 نامه کرده بودم.  نیآ یکنه و من شروع به رفتن به کالس ها هیبرام ته  هینقل

از   یخونه باغ رو هم دگرگون کرده بود. خدمه، هر روز بخش یحال و هوا ران،ی نوروز ا  دیبه ع یک ینزد
  ،یهمه شلوغ نیداده بشه و ا ونی در دکوراس یریکردند. قرار بود تغ یمرتب م ق یخونه رو به شکل دق

 کرد.  یها دور م  یذهن من رو هم از تلخ 

از   یدور مدت نیشم ا یوارد دانشگاه م یکردم، دوست داشتم وقت یازادم رو مطالعه م یها ساعت
با دز   ییدرس، ذهنم رو فراموشکار نکرده باشه و آماده باشم. کابوس ها کم تر شده بودند، قرص ها 
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که  نانهباشگاه ز کیکردم و صبح ها، دوساعت در  یسارا استفاده م ییخواب راحت با راهنما یکم برا
 دادم. یانجام م  نیبه خونه باغ بود، تمر کینزد

و   رهیگ یرو قبول کرده بودم و اون، گفته بود تماس م شنهادشینبود. من پ ایاز پور یحال خبر نیا با
.  رهیدرگ یبه بندرعباس رفتند و مدت  یمحل  یاجرا کی  یگفت برا یم یینداشت. زندا یهنوز تماس 

 کردم و منتظر بودم تا برگرده.  یدرکش م

نبودم.   گانهیهم باهاش ب یلیکه خ یتموم شد. رسم  یخونه تکون یروز مونده به شروع بهار، کارها سه
مشغله ها و  یداد. با همه  یکار رو انجام م  نیا ،یرانیا یباستان  دیبه ع کیمامان هم هرسال، نزد 

رو من    اغخونه ب  نیهفت س یرسوم داشت. قرار بود سفره   یبه اجرا  یبی عج یهاش عالقه  یگرفتار
 . مینی بچ وا،یو ش

سوزن انداختن هم  یجا ،یکه از شدت شلوغ میشده بود شی بازار تجر یسفره راه ل یوسا دیخر یبرا
در   دیع کی نزد یجواب داده بود شلوغ وا،یو ش  دیکن دی خر گهید یجا هینبود. خانم جان گفته بود از 

 داره. یا گهیحس و حال د  شیبازار تجر

سبزه   ای یفروش  یمقابل بساط ماه یشوقشون و شلوغ  د،یخر  یمردم برا یموافق بودم، تقال باهاش 
بودم و داشتم با تعجب، به شال  ستادهیا یابون ی خ یاز دستفروش ها یکی بود. مقابل   یدنید ،یفروش 

 بود. ینیپا   یلیخ  متیگفت ق یکه م  یمتی کردم. ق ینگاه م  شیرنگ  ینخ یها

کردم   یبود رو برداشته و لمسش کردم. انقدر شلوغ بود که حس م یاز شال ها که رنگش زرشک  یکی
حال و هوا  نیمن ا یشم. برا ی هرلحظه با هول دادن آدم ها از پشت، پخش بساط شال فروش م

شد   ینم ده ی. صداش که اصال شندیدستام بود که تلفنم لرز ونیبود. شال هنوز م یو پر از تازگ بیغر
.  دیابروم باال پر ایپور یشماره  دنیخارجش کردم و با د  یرد. به سختمن رو متوجه ک بمیلرزش ج  اما

 از مردم فاصله گرفتم. یو کم گهید یشال رو رها کرده رو تل شال ها

 _ سالم.

 خسته بود.  صداش،

 ؟ ی_ سالم، خوب 

 . یست یوقته ن یلیخ  ؟ی ممنونم، تو خوب _
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 تن صداش واضح تر به گوشم نشست:  یاومد و بعد، کم  یخش خش یصدا

 ساز.  دیخر یبرا میبر یای بهتره ب  ؟ییتهران... االن کجا دمی_ بندرعباس بودم، تازه امروز رس

 یکرد. قصد داشت به تعداد اهال یقرمز رو انتخاب م   یها یداشت ماه  وایرو چرخوندم، ش  نگاهم
 بخره.  یخونه ماه

 _ ما بازار... 

دست پسر   لمیمتوجه شدم موبا امیکه به خودم ب  نی زد و قبل از ابه شدت، به دستم چنگ  یدست
  غی ج کیافتاد که فقط تونستم از شوک،  عیاتفاق سر نیانقدر ا  دنه،یکه به سرعت در حال دو هینوجون

سوار  ازهبند  ریپسر رو گ ت،ی جمع  یشلوغ  یحلقه  نیکه ب نیو قبل از ا دیبه طرفم دو وایبلند بکشم. ش
 گاز پر سرعت از منطقه دور شدند.  کی راه شد و با  ی ه یدر حاش یترک موتور

جدول   یرسوند و با گرفتن دستم کمک کرد رو  دهیخودش رو به من ترس عیبهش، سر دنیاز رس  دیناام
و معلوم بود   دیلرز یخودش هم م  یناخن هاش مشخص بود. صدا یدگیدستم رد کش ی. رونمیبنش
 هول کرده.  غم،یاز ج

 برم؟  قربونت ی_ خوب 

 رنگش اشاره کرد: یشال فروش به کلمن اب مرد

 آب بدم؟ وانیل هی ی_ آبج 

 حرکت سر جواب رد داد و دستش رو دور بازوم حلقه کرد.  با

 دستت رو سرخ کرد.  ی... عوض ای_ فدا سرت، اصال ناراحت نباش 

هم فشارم رو   نیشده و هم دنمیبارش فقط باعث ترس  کیمتاسف نبودم، حرکت  یگوش  یبرا اصال
 کنه زمزمه کردم:  هی از ترس، گر نهیکه بنش  نیانداخته بود. دستش رو فشردم و قبل از ا

 .میبرگرد میو بکن  دمونیخر می_ خوبم، بر

که گرفته بود من  ییتند برداشت. با همون بازو  یلیصورتش گذاشت و خ یهردو دستش رو رو کف
 رو با خودش بلند کرد: 
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 . یعنیمردم   یدیکه کش غی. جدمیشه االن، از تو بدتر من ترس  ینم  دی_ خر

رو زد و    لیسوخت و به شدت شوکه بودم. چقدر راحت موبا یدستم م ینگاهش کردم، رو نگران
 دور کرد. یشلوغ  نیا نیخودش از ب

 شه. یباشه زهر ترک م دهیشنو   غمیج یزدم، صدا یحرف م ای _ داشتم با پور

. به میرفت و آمد کن  یبا تاکس رهیبگ میتصم  وایاطراف باعث شد ش  یشلوغ م،ی بود ومدهی ن نیماش  با
 رو باز کرد:  نیگفتن دربست، در عقب ماش  نیزرد رنگ قدم برداشت و ح یها یاز تاکس ی کی طرف 

 بهش. من االن خودم آب قند الزمم.. میزن  ی_ زنگ م

رو باال  شهیبا همکارش کرد و بعد ش  یا یعقب نشستم و مرد هم سوار شد، شوخ یصندل  یرو کنارش
 درآورد.  بشی رو از ج  لشیموبا وای دادم و ش هیجلو تک یصندل   یفرستاد و حرکت کرد. سرم رو به پشت

 زنگ بزن.  ای_ ب

هول  یالک  یل یگرفت. خ یبودم و هم خندم م دهیردم هم ترسک  یرو تکون دادم، بهش که فکر م دستم
 .میکرده بود

 _ خودت زنگ بزن، من صدام هنوز ارتعاش داره.

کنار گوشش   لیرو گرفت و بعد گذاشتن موبا ایپور یبود. شماره    خی خیتکون داد، دستش  یسر
 چشماش و بست: 

زن  هی فیک  مارستانیب  یجلو شی پ  کنن، چند وقت یطور خراب م نی_ لعنت بهشون که روز مردم و ا
 هیتن و بدنش نابود شده بود.  ن،یزم  یشد رو دهیو ول نکرد. چند متر کش فیک یو زدن اونم دسته 

 ! ایتوهم... الو... سالم پور یشد یآن حس کردم اون طور

 مالش شونم با دست آزادش زمزمه کرد.   نیو ح   دیبه من افتاد، لبش رو گز وایش نگاه

 و زدن... نگران نباش.   شیمنه، گوش  شی_ پ

. چشم هاش و کوتاه بست و با برداشتن دیکش یق ی نفس عم وایگفت که ش یچ  ایدونم پور ینم
 چشمش قرار داد.  یشونم، انگشت هاش و رو یدستش از رو
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 خوبه. د،یکش غی _ نه، هول شده بود ج

تر از   شیسوخت اما ب  یپشت دستم دوختم. به شدت م یخ چنگ زده شده رد سر یرو به رو نگاهم
 که اون لحظه تجربه کردم آزاردهنده بود. یهمه، ترس

 بابا...  یگم خوبه پسر، ا  ی_ م

گرد شده نگاهش کردم و   یاز گوشش فاصله داد و به طرف من گرفت. با چشم ها یرو ناگهان  لیموبا
 زمزمه کرد. 

 راحت بشه.  المیصداش و بشنوم خ  دیگه با ی_ م

تپش ناهمگون درست در سمت چپ   کی من همراه شد با  یبود، اما برا یعاد  وایجمله در نظر ش  نیا
 گرفته و به گوشم چسبوندم.  وایاز دست ش دیرو با ترد لی علت و ناشناخته. موبا  یحس ب  کیم.  نهیس

 _ الو!

  الشیاز کوبش انداخت. خ یکه قلب من رو هم کم یشد. نفس  دهیشن  قشی نفس عم  یصدا فقط
داد، بعد  یبوق اشغال نشون م یشده بود. صدا می مرگ هیکردم  یراحت شده بود و منم، حس م

 کلمه حرف بزنه.  کیکه  نیتماس رو قطع کرده، بدون ا  ق،یصدام و اون نفس عم دنیشن

 گرد شد. وایش یآوردم، چشم ها نیرو که پا   لیموبا

 ؟ی_ قطع کرد

ناراحت    یها یدادن سرم به صندل هیرو به دستش سپردم و با تک  لیواقع قطع کرده بود. موبا در
داشت، چرا   تی اهم نیا دیتر شا شی قطع کرده. ب یمهم هم نبود که ک یلیسکوت کردم. خ یتاکس

 کننده بود.  ریرفتارش انقدر درگ

 کرد. یم ییرو رو نما یو بعد، آفتاب تند  دیبار یکه کوتاه م یآسمون، وقت هیشب

*************************************************************** 

 سرت.  یفدا ینشد، گوش  تی چی _ خداروشکر خودت ه
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تر    شیهنوز تنم بود و پشت دستم، ب رونی ب یقرار دادم. لباس ها زیم یشربت بهارنارنج رو، رو وانیل
لبم هام نقش   یاز محبتش رو ی جمله رو ادا کرد که لبخند نیا یسوخت. خانم جان، طور یقبل ماز 

 بهمبلمان، درست کنار پدرجون که اخم آلود  یچرخوندم. نشسته بود رو یبست. چشم هام و کم 
 به من بود.   میکرد. نگاه اون اما مستق یاز فرش نگاه م ینقطه ا

. اما اومده بود. بعد قطع کردن اون تماس، بعد اون نمشیبه خونه، توقع نداشتم بب  دنمونیاز رس بعد
سرخ خسته نشسته بود  یچشم ها نیشد ساعت ها بهش فکر کرد و با هم یکه م یق ینفس عم

 کرد.  ینگاهم م حیصر  یلیمقابلم و خ 

  یکمک ها یجعبه بود که به سراغ  یا قهیاز آشپزخونه خارج شد. چند دق ،یکرم  وپیت کی با  وایش
خوابوندن سوزش دست من بود. کنارم نشست و بعد رها   یپماد برا کیکردن   دایپ ری رفته و درگ هیاول

و مشغول ماساژ  ختیدستم ر یمانند رو، رو  یکرم اتی از محتو یشونه هاش، کم یکردن شالش رو
 دادنش شد.

 تو خاطرتون نموند؟  یزی_ از شماره پالک موتورش چ

رو گفت و پدرجون با    نیهم قای دق وایش  م،ینکن یتوجه   یزیچ ین یکه به همچ  میهول کرده بود انقدر
لحظه که وارد اتاقشون شد، نگاه مارو   نیتا آخر قایشده بود و دق ری . فکرش درگستادیاتکا به عصاش ا

 هم همراه خودش کشوند.

 ساز؟  دیخر یبرا میبر  ی_ انقدرخوب هست 

 یچند برگ دستمال کاغذ دنیدر پماد رو بست و با کش واینگاهم رو دوباره چرخوند. ش ا،یپور والس
 شد.  یم  یسوال، داشت طوالن نیکرد دست هاش و پاک کنه. جواب من اما به ا یسع

 خوبم.  _

 .ستادیزمزمه کرد و ا  یخب اریبس

 مونم. یمنتظرت م  نی_ تو ماش 
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  ریدارند در خارج مس یکردم کم   یافکارم چرا، حس م ض یلباس نداشتم اما تعو ضی به تعو یاج یاحت
 یم دشونیساخت، رد و تا  یم  ییها هیخودش فرض  یکه برا یریکنند. مس ی شده حرکت م  نیتع

 کرد.  یشدن محکوم م   شیبه پس و پ موی ات یعالئم ح  ،یری گ جهینت  کی کرد و سر آخر با 

ساده و  یبه خودم، چهره  شهیتر از هم  شیب  یصب شده بود کمن یکه کنار در ورود یا نهیآ یجلو
 وسواس گونه لباس هامو از نظر گذروندم و دست  یدرهمم چشم دوختم. کم یها  یو چتر شیآرا یب

بود. مجبور   اوردهی رو داخل خونه باغ ن نشیبا مرتب کردن شالم از ساختمون خارج شدم. ماش  آخر
سر و سامون دادن به احوالم به  یبرا یفرصت خوب  نی کنم و ا یط ادهی سنگ فرش رو پ ری بودم مس

فلز،   یخنک   نیرو باز کردم. در سرد بود و ا یکنار کیباز کردن در بزرگ، در کوچ  ی. به جادیرس  ینظر م
 یپارک شده  نی به ماش ینگاه میداشت. قبل از رها کرد در و بستنش..ن  یا  یحس دوست داشتن

شدم و با باز کردن در، نگاهش از مقابل   نشیماش کی آروم نزد یگش انداختم. با قدم هارن یمشک
 .دیکنده شد و به طرف من چرخ 

  ییشده بود. بو دهیچ یپ  دیرس یبه نظر م دیشامم جد یعطر که برا  کیاز  یمیمال یبو نشی ماش داخل
و چرم براق   نیداخل ماش  یزیبه طرفش، به تم دمیچرخ  یخنک و خاص بود. کم  متیمال نیکه در ع

 فاصله، خوب تونست چهره م رو با نگاهش اسکن کنه. نیها چشم دوختم و اون تو ا یصندل

 ؟ ی_ خوب 

بود فرق داشت. در هرحال  دهیکه در خونه و کنار خانم جان پرس یبا سوال ،یخوب  نیتن و لحن ا یکم
 سوال رو داده بودم. نیمن قبال هم جواب ا

 خوبم!  _

 کرد. یتکون داد. کمربندش رو بست و به من هم اشاره ا یسر

 _ کمربندت و ببند لطفا.

 : دم یکه ذهنم رو ساکت کنم پرس نیا یرو بستم و برا کمربند

 م؟ یر  یکجا م قای_ دق
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رو روشن   یرفت، چراغ داخل  یم یک ی که هوا داشت رو به تار  نیرو به حرکت درآورد، به خاطر ا  نیماش
 کرد:  ادیپخش رو ز یو بعد، صدا

موند و امروز   یکه باق ینیهفت س  لی وسا میر یبعدشم م م،یخر  یم تاریگ هیدوستم،  شی پ میر ی_ م
 . میخور یم گهیو شام رو، کنار هم د میخر یم  نیدینرس

ابروم رو باال   کیبود. انگار از قبل کامال بهش فکر کرده بود.  یو حساب شده ا قیدق یزیر برنامه
 شدند. یمرتب م دیهام با یفرستادم. چتر نی رو پا  ریآفتاب گ ی نهی فرستادم و با دست آ 

 تونم انجام بدم.   یهم م وایسفره رو بعدا با ش لیوسا  دی_ خر

 راحت تره. المیخ  یطور نی_ ا

و موهام موند. سرم رو چرخوندم به طرفش و همزمان هم   یشونیپ یمنظور نشدم، دستم رو متوجه
 و محکمش.  یرخ جد میسپردم و هم، به ن   یق یحواسم رو به موس

 ی خودت باش ری، درگ ینجوریا دیبا ی}تا ک 

 ی پاش ی و م یپوس ی ، م هودهیب  هیگر با

 بارون نیا ی قیموس  رت،ی ز ای ب چتر

 { رونیبزن ب  لهیشدن خوبه، از پ  پروانه

 ؟ ی_ راحت از چ

مقابلش سبقت   نیانداخت و از ماش  یسبقت رو نگاه ری جلو مس ی نهیازآ د،یکش یق یعم  نفس
تالطم  ک یقلبم حل کرده باشند.  یرو تو  ریخاکش یبود که هزار تا دونه   نیا هیگرفت. جملش شب 

 و خشک کننده.   بیعج

و   یکن  یرو قطع نم یگوش  غیج یکنه، با صدا  یپشت دستت و کباب نم  یعوض هیکه  نی_ راحت از ا
 کنم. یتا بفهمم حالت خوبه و الو بشنوم، سکته نم قهیتو همون چند دق

 شده رو دوشت  نیکه غمه انگار سنگ ی}هر چ
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 تو آغوشت  یری گیو زانوتو م یکزکرد

 شهیحروم م یجور نیعمره توئه داره ا نیا

 { شهیتموم ممگه اخه  ایدن نیا یدلتنگ

وجودم با   یتو ییجا هینداشتم. صائقه بود گمونم که  م یزندگ یلحن و تو نیوقت، ا  چی... هنداشتم
  ی. نگاهم نمی. درست همون قدر پرصدا، همون قدر روشن کننده و همون قدر ناگهاندیترس  دنشیشن

 سرعت داد. نش یپرپشتش فرو برد و بعد به ماش  یموها ونیم  یدونم چطور بود که لب بست، دست

 یرخش...فکر کردن م مین یخواست چشمام دوباره بچرخه رو  یو صاف نشستم، دلم نم ساکت
داشت. ذهنم  اجی کردن احت یفکر کردن و حالج  یخواست، لحن و جمله اش، چندساعت الاقل برا

 کرده بودم. ریهردو راهش همزمان گ  یاتوبان دوطرفه که انگار من تو هیاتوبان شلوغ بود.  هی هیشب

 مین دنی... به از دابونایخ دنیکردم و سرم رو چرخوندم. د ادی پخش رو ز یبار خودم بودم که صدا نیا
 کرد با ذهنم.  یروزها جمالت و نگاهاش، چرخ و فلک باز نیبود که ا یرخ مردونه ا

************************************************************** 

خاص،   ی متنوع که هرکدوم به شکل  یو سازها یچوب  ونیبود، دکوراس دهیچی مغازه پ  یعود تو یبو
متصل بودند باعث شده بود حس کنم وارد  واریبه د ای و درشت قرار داشتند و  زی ر یها هیپا یرو
کردم   یبود که اگر دستم رو دراز م  زونی آو یرنگ  یمشک یسقف، نت ها ینت ها شدم. از رو یایدن
  یبلند و ظاهر یها شی با ر یو مرد  ایکس جز من و پور  چیتونستم لمسشون کنم. داخل مغازه ه یم

نشسته بودند و سه فنجون  یفانتز  یچوب یها یصندل یو مرد، رو  ایمابانه وجود نداشت. پور شیدرو
ره  یبه فضا داده بود. خ  یبی عود ادغام شده و حال عج  یکه بوش، با بو یبود. قهوه ا زی م یقهوه رو

  ی سه تار ساده بود و کم کیدختر حک شده بود. کنارش   کیرخ   میکه روش، طرح ن یتاریبودم به گ
 .یفارس  یالفبا یتار با طرح ها هیاون طرف تر، 

 بود. خودش دراورده  ری مکان و به تسخ نیجزء به جزء ا آرامش،

  یزیو ت  زونینام یها، صدا هیو با لمس کالو  ستادمیا  یرنگ  یمشک یانویراه رفتم و بعد کنار پ یکم
کرده بود. از جاش   یمعرف میجذاب، خودش رو ابراه یساز فروش  نیفضا پخش شد. صاحب ا یتو
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ه رو  قهو یمن رو دست گرفت و با لبخند پر حسش به طرفم اومد. با تشکر یبلند شد، فنجون قهوه  
 اشاره کرد:  انویو اون، به پ رفتمگ

 ؟ یبرامون بزن کمی یخوا  ینم  ا،ی_ پور

 و به طرفمون اومد.  ستادینه تکون داد و ا یبه معنا یشدم. سر  رهیخ  ایهم به پور من

 ؟یخواستم اماده کرد یکه م ی. االن اون سازیا گهیوقت د ی_ باشه برا

 خوش طعم، لب زدم:  یمزه مزه کردن قهوه  نیزمزمه کرد. از ما دور شد و من ح یالبته ا میابراه

 ؟یسفارش داد ی_ ساز خاص 

 .نهی به دلت بش دوارمی_ قبل رفتنم سفارش داده بودم. ام

 فیو ک میاز قهوه رو مزه کردم و با برگشت ابراه گهی د ینزدم و به جاش کم  یحرف د،یباال پر  ابروم
قرار داد و با   زی م یرو رو فیقرار داده و جلو رفتم. ک  انوی پ ییرنگ ساز، فنجون رو قسمت باال اهیس

ناباور به  وبرق  کی پر شد از  دنش ی. نگاهم با ددیکش رونی رو ب  کیکالس تاری گ کی  پش،یز دنیکش
 : دم یچرخ  ا یطرف پور

 _ فروغ؟ 

که شونه هامون مماس هم قرار   کمیشد. انقدر نزد  کمینزد بیهم ژست آشناش، دست در ج  باز
 گرفت، لبخندش محو بود و کمرنگ: 

 فروغه. یرانیکتابخونت، تنها کتاب ا ی_ تو

وجود   ی ران یا اتیکتاب ادب کی رشته م، فقط  یتخصص یکتاب ها میعظ ل ی خ ونیبود، م  درست
بودم و حالم   ری که از مادرم به ارث برده بودم. مامان هر وقت که دلگ یعالقه اداشت. فروغ فرخزاد...

رو از   تاریرفتم. گ یخوند و با صداش به خواب م یاومد. برام فروغ م یبد بود، شب ها به اتاقم م
  ل،یخط اص کی یها ی و با فرورفتگ یشعر فروغ حکاک   تاریگ یبدنه  یگرفتم. رو میابراه یدست ها

 از شعرهاش حک شده بود.  یکی از  یقسمت

 بود:  یگوش نواز قیصدامون تلف قیهم اون شعر رو زمزمه کرد، تلف  ایبا زمزمه کردنم، پور همزمان
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 خلوت و سکوت  نیمنم که در دل ا اکنون

 کنم. یم ادی شهر پرخورش ترا  یا

 دار  زی بسته ام به او و تو اورا عز دل

 کنم.  یاو، دل خود شاد م الیبا خ  من

  غیج جانیخواست از ه  یبود. انقدر که دلم م یلطافت، کار قشنگ نیا یخشک شده بود رو همنگا
 آرومش سرم رو چرخوند:  یبکشم. نجوا

 . یدم آروم ش  یزمزمه ش کن و بعد شروع کن به ساز زدن. قول م  ،ی_ دلتنگ شد

  قم،یدونم چرا چشم هام پر شدند و نفس عم یکردن راه ارامشم. نم دایو پ یدلتنگ یبود. پ  حواسش
نکن. چشم هام و کوتاه   یباز یمن نقش یگفت جلو یپر از حس بود. انگار داشت م  یادیز کمی

 ساز رو دوست داشتم. نیحاال، ا نیبستم. از هم

 قشنگه. یل ی_ خ

تکون داد  یشده متوقفشون کرد. تنها سر مونیو بعد، پش یجمله ا انی ب یاحتماال برا دیهاش لرز لب
 شد.  کینزد  میو به ابراه دیو چرخ 

بارون شکوفه. جذاب   کیشعر رو و بعد قلبم پر شد از  یها  یفرورفتگ یرو دوباره لمس کردم، رو ساز
خواست بگه،   یم یاومد...چ یم ش ی سوال پ کیشد باهاش آهنگ زد و فقط  ی بود که م یزی چ نیتر

 که نگفت؟ 

************************************************************* 

 که اون اتفاق افتاد.  دیخر یم یعصر داشت ماه وای_ ش

 به لباس هام انداخت و زمزمه کرد:  یقرار داد و درش رو محکم بست، نگاه نیرو داخل ماش ساز

که   ییزای و چ  یماه میتون  یجا م. اون هیکیکه نزد یتا بازارچه ا میبر ادهیپ یکم  ست ی_ اگه سردت ن 
 . میبخر میدار اجیاحت
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دوونده  شهی جونم ر یساز تو دنیکه بعد د  یو من پر از حس خوب   میبودم، کنار هم قدم برداشت موافق
 : دمیبود پرس

 ن؟یانجام داد یچه کار قا یبندرعباس دق ی_ تو

 زد، نگاهش مهربون و زالل بود. یمحو لبخند

 یشهرها یبرا ی. هرزگاه شرفتیپ یبرا میدیکه پر از ام نیسیپر موز میت هی م،یهست میت هی_ ما 
 .میخون  یم  میکرد میکه خودمون تنظ ییو آهنگ ها میزن   ی. ساز ممیذار یها اجرا م هیری مختلف و خ

بافت گرمم فرو بردم و برعکس جهت راه رفتنش، راه رفتم. رو به  بیبود، دست هام و داخل ج  جالب
 : ر یاون و پشت به مس 

 !هی_ هدفت چ

 مکث جواب داد:  یزمزمه کرد و بعد کم   یمدل راه رفتنم لبخند زد. مواظب باش به

 خواننده بشم. هیو ساخت آهنگ...خودمم  میروز در کنار تنظ هیمنه، دوست دارم  یزندگ   یقی_ موس

  بمی. دست هامو از جستیخاصش، باعث شد از ذهنم بگذره هدفش دور از دسترس هم ن یصدا
 یبه معنا یزیو لبخند باز کردم. چ  طنت ی و من دست هام و با ش  ستادی. اون هم استادمیدرآوردم و ا

 رو نشونش دادم و لب زدم:  ادیز

 مونه مارو؟  یم ادت یاصال  ای یرو ادهیپ  یای بازم با من م ،یانقدر مشهور شد ی_ وقت

من رو کنار   یانداخت و با گرفتن بازوم کم  یچشم هام زل زد، به پشت سرم نگاه یتو قیعم  ینگاه با
دو پهلو   یکه در حال رد شدن بودند متوجه علت کارش شدم. جوابش کم  یخانواده ا دنی. با ددیکش
 بود.

 برم.  ی نم  ادیو از  میقشنگ زندگ ی_ من لحظه ها

قدم به عقب برداشتم و دستش از بازوم سرخورد. نفس   کی د،یازارچه رو دفاصله ب نیشد از ا یم
  نینگاهمون رو من بودم که از ب یرگی لحظه؟ خ نیبود ا شی قشنگ زندگ ی. لحظه  دمیکش ی قیعم

  رو حواسش به من، لذت بخش بود. بازارچه شلوغ بود و پ  میعبور کن  ابونیتا از خ ستادیبردم. کنارم ا
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و نگاهم کرد   میستادیسرخ ا یپر از ماه  ومیاکوار کیورود بهار. مقابل  ی.. عطر بویزندگ یاز عطر و بو
 خوام.   یم  یتا بگم چند ماه

 خانواده. یبه تعداد اعضا  قای_ دق

داشت اشاره   اهیدمش خال س یکه رو  یدرشت یباال انداخت و خندش رو پنهان کرد. به ماه ییابرو
 کردم. 

 _ اون که با ابهته بشه پدربزرگ! 

کرد اشاره   یکه تند شنا م  یطونیفرز و ش یبه ماه عیو من سر رهیرو بگ   یتورش رو انداخت تا ماه مرد
 کردم: 

 قرمزه هم خانم جان. دیسف یماه  یکی اون  وا،ی_ اونم ش

بار اما   نی. ادیسپهر و شهاب رو هم انتخاب کردم، نوبت خودم رس یماه یو وقت ستادیخنده کنارم ا با
  یشلوغ یذاشت تو یو نم ستادهیکه صداش بلند شد، من نبودم. خودش بود که کامل پشتم ا یکس

 مماس بشه. یبدنم با بدن کس 

 . نیو باالش بلند، اونم و بذار دهیکه کال سف  ی_ اون ماه

 : دند یو لب هاش لرز ستادیالم ابه ش کیگوش من اومد، نزد ر یسرش ز بعد

 و.... دی! سف یی_ اونم تو

رو ادامه نداد، سرم رو آروم چرخوندم و صورت هامون مقابل هم قرار گرفت و جملش، من و   حرفش
 خورد.   زیطور از دستم ل نیشده بود که ا یکرد. دلم، انگار صابون مال بیعج  یخوش   کیقلبم رو غرق 

 _ خوشگل. 

متفاوت    یمختلف و با لحن ها  یکلمه رو به زبان ها نینبودم. بارها ا یاچشم و گوش بسته  دختر
  دمی. خجالت نکشدنشیداشت شن  یب یبار اما متفاوت بود. حس عج  نیو لمس کرده بودم. ا دهیشن

نگاهم نکنه و دست   قیتر بشه، انقدر عم  ادی ز نمونیب یمعذب شدم. دوست داشتم فاصله   یاما کم
 بکشم.   قیآخر... بتونم چندبار نفس عم
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به   یلیمن هم م گهید م،یترمه که از بازارچه خارج شد یطرح دار و پارچه  یها و سبزه  یماه با
شده بود. هم خودش و هم کلمات و نگاهش...اون هم  بیشکستن سکوت نداشتم. آدم کنارم عج 

کرده که  ریذهنم رو درگ   یست با چند جمله به حد کافدون یرو نداشت، خوب م گهیقصد زدن حرف د
 تر نباشه. شی به تالش ب  یاج یاحت

 کرد تا سوار بشم نجوا کرد:  یهمون طور که در و باز م ن،یبه ماش دنیبعد از رس فقط

 .یرستوران سنت هی میشام بر یبرا   ی_ اگه موافق باش

از سکوتم   د یمحکم بست. شا یتکون دادم و اون در و کم یسر نیهم یکه مخالفش نبودم. برا یزیچ
 . دمیدزد یکه م ی... از نگاهایبود و  دهیرنج 

*********************************************************** 

 ست؟ ی_ سردت ن

اسپرتم   یو کنار بدنم قرار دادم. نگاهم به بوت ها   مکتی ن یتکون دادم و کف دست هام و رو یسر
. خوردن کباب چرب و  مینگاه اون، به مقابلش. بعد از شام به پارک مقابل رستوران اومده بود بود و
 یورمعدم، ط تی دارم. وضع یرو  ادهی به پ اجیحس و در وجودم به وجود آورد که احت نیا ن،یسنگ

م  از درد به خود دیبا  یدونستم شب... قبل خواب کم یبکنم و خوب م   یزیبتونم نا پره یل ینبود که خ
به پارک    یکه خانوادگ یو به مردم میها نشسته بود  مکتین یکوتاه رو یرو ادهیپ  کی. بعد چمی بپ

 .میاومده بودند چشم دوخت

 ؟ ی_ بهت گفتم خوشگل، ناراحت شد

زدم و به طرفش   یبود. تک خند  یپرده حرف زدنش، باعث گرد شدن چشم هام شدم. آدم جالب یب
 پشت سر من قرار داد. مکت،ین  یافق یلبه  یدستش رو رو کیپا انداخت و  ی. پا رودمیچرخ

 تر جا خوردم.   شی_ ب

زده بود چشم دوخت و   رونی شال ب ر یاز موهام که از ز یزد، سرش رو چرخوند. به قسمت یمحو لبخند
 بعد نگاهش رو تا چشم هام امتداد داد.

 . ستین یکه جا خوردن  قتی_ حق
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  دادیو دو پهلو حرف زدنش ب یتعمد  یرفتن ها راههی جواب ها، ب یتو نیباهوش بود و ا دم،یخند
تونست جذاب   یکننده بود، م جی باهاش همون قدر که گ یکردم هم صحبت یاعتراف م  دیکرد. با یم

 باشه. 

 جا خوردم.   ندشیجا نخوردم، از گو قتشی _ منم از حق

 شد. رهیدادن به گردنش، به آسمون خ  هیو با زاو  دیکش یق یبا لبخند تکون داد. نفس عم یسر

 کرد.  انیسالمت عقل اون کلمه رو ب  تیدر نها ندهی_ گو

 یبوتم رو، به بوت ها یلبه  طنت،ی ش کی هام خشک شده بود، با زبون ترشون کردم و با  لب
  یرفتارم ب   طنتیاز ش  ،ینرم  نیاتصال شد. لحنم در ع  ن یدادم. نگاه هردومون پرت ا هیمردونش تک 

 بچه، متن صحبتمون شده بود. کیاز ته دل  یخنده  یبهره نبود. صدا

 شده بود. بیاون جمله، امشب عج ی ندهی_ گو

و رو کرد.   ریپلک زدن دلم رو ز ک یکردم با حس   ،یهرحرف یرو باال آورد، نگاهم کرد و به جا  سرش
 قطع و به تاب و سرسره ها اشاره کرد:  ارانهی بحث رو کامال هوش

 ؟ ی_ تاب سوار

خواست ادامه بده من   ینم یبودند. وقت  یخال یباز ینگاهش رو دنبال کردم، دوتا از تاب ها  جهت
 . ستادمینداشتم. بلند شدم و ا یهم اصرار

 . ی_ تاب سوار

 جانیاز ه د،یتا من سوار شم و بعد، تاب رو همراه من به عقب کش ستادیقدم برداشت. اول ا کنارم
سرعت گرفتن   نیو اون با رها کردنم، به تاب اوج داد. با جلو عقب کردن بدنم، خودم هم به ا دمیخند

. فقط سوار  هم به تاب نداد  یتکون   ینگرفت، حت یسوار شد. سرعت گهیتاب د یدامن زدم و اون هم رو 
 تاب من.. یشد و بعد زل زد به تکون خوردن ها

 لبخند من..  به

 من... به
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کرد.   ینگاه م یاز زندگ  فیلط ریتصو هیکه انگار داشت به  ینگاه ونی زل زد و من، تاب خوردم م اون
 ! زیعز یطور هیدادن.  ینشون خودم م گهیطور د هیچشم هاش...من و 

 !زی عز  یلیخ

********************************************************* 

دور سفره   یهمراه خانم جان و پدربزرگ کس  وا،ی و ش  انایشده بود که جز من و آر  لیتحو یدر حال  سال
رو کنار    لیدعوت بود و سپهر، به خواست سارا سال تحو یا یشده نبود. شهاب مهمان نیتز ی

 گذروند.  یهمسرش م  یخانواده 

  یهمه به عمارت م لیمتوجه شده بودم دوسه ساعت بعد سال تحو وایش یطور که از حرف ها  اون
 ختهیدر سال نو رو مهمان بزرگ تر خانواده باشن. جوون ها برنامه ر ییغذا یوعده   نی اومدند تا اول

 .دنرفت  یدماوند م یالیبشن و بزرگ ترها هم از پنجم به و  زیسفر تبر یراه  نیبودند دوم فرورد

 یشد. کالفه شده کنار پنجره  یبرقرار کنم و نم یتماس  لوفریداشتم با لندن و ن یبود که سع  یساعت مین
به   یبی عج  یبود نما یدرخت ها که چند روز یرو زیر یبه شکوفه ها  رهی و خ ستادمیسالن ا یسرتاسر

 رانم؟یموقع ا نیباز هم ا گهیسال د ایفکر کردم که ا نیبودند به ا دهیباغ بخش

اطرافم، من  یکنه و اصال چند تا از آدم ها دایدونست سرنوشت قراره چطور ادامه پ یچه م یکس
باور رسونده  نیجمله خودم، سال بعد هم سر سفره خواهند بود. رفتن مامان، بابا و آرشا من و به ا

  یلیبود، خ هاز من گرفت زیزلحظه همزمان سه ع کیکه در  ییای تر از تصورات منه، دن یفان  ایبود که دن
 خوشش قابل اعتماد نبود.  یبه روزها

سال  یشده برا  هیته یمورد عالقه ش، در برنامه  گریباز  دنیکه از د یدر حال   وایش  جانی پره یصدا
زدم و سرم رو کج   شی دوست داشتن جانیه نیبه ا یذوق زده شده بود سرم رو چرخوند. لبخند دیجد

 کردم: 

 ست؟ یبهت بگم جذاب ن یش  ی_ ناراحت نم

 گرد شده نگاهم کرد:  یقلبش گذاشت و با چشم ها یرو، رو دستش

 شم!  ی_ معلومه ناراحت م
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  یلیبراش خ  شهیهنرپ یآقا نیخواست سر به سرش بذارم اما ظاهرا ا یباال انداختم، دلم م یا شونه
کرد،  سه تا از   یشوخ  وایش یاز خط قرمزها یک یقبل که شهاب با  یحرف ها بود. هفته   نیمهم تر از ا

 نیا لی دل نیدادم به هم یم  حی تختش افتاد. ترج ی شده رو یچ یمورد عالقه ش، ق یها راهنیپ
بود به دست  یروغن  یکه پر از مغزها ییاز کاسه ها یکیرو ادامه ندم. کنار خانم جان نشستم و   هیقض

  رینظ یب یقوتش، اجرا یتنها نقطه  دیداشت و شا یکنواختی حالت  یونی زی تلو یگرفتم. برنامه 
 جذابش بود.  یمجر

 _ خانم جان؟ 

که   ییانداخت. اشک ها نیهفت س یاشک هاش سر سفره  ادی من رو  ظشیمادرانه و غل  جانم
 فرزند از دست رفتش بود. یو داغ قلبش برا یدلتنگ ینشونه 

 م؟ ید یرو شوهر نم وای_ ما چرا ش 

شد که  می باعث لبخندم شد. خانم جان هم متوجه شوخ   وا،یش ی دهیگرد شده و سر چرخ یها چشم
 دل به دلم داد:

 کردم!  ی_ کو شوهر مادر؟ اگه بود که دست دست نم 

 زدم:  یبا اعتراض صداش کرد و من لبخند سرحال تر وایش

 ما بمونه؟   شی خونه و پ نیقراره تو ا شهیتا هم  وایش نی بگ نیخوا  یم یعنی_ 

  رونی و بلند بشم. دنبالم اومد و من تنها راه فرار رو ب دهیکش  یغیبه طرفم، باعث شد ج وایش  زیخ
وارد   یخونگ  یها ییسوز داشت. با همون دمپا یبهار، هنوز هوا کم دنی. با وجود رسدمیساختمون د

  انیشا ییدا  نیو ورود ماش   یکنترل یسرم، اصال حواسمون به باز شدن درها باغ شدم و اون هم پشت
بهم برسه پشت   وایکه ش نیکرد و قبل از ا طیمن رو تازه متوجه شرا ن،یاز ماش ییشدن دا ادهی نبود. پ
مشت هام قرار گرفت و اون با باز   ون یم ییکرد سنگر گرفتم. کت دا یکه با لبخند نگاهمون م ییسر دا

 رو ازم دور کنه:  وایکرد ش  یست هاش سع کردن د

 دختر؟ یدار کارشی_ چ

 باعث شد در حال نفس نفس زدن بلندتر بخندم.  وا،یش غی ج یصدا
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 داداش. دهی _ رسما بهم گفت ترش 

بودم با   ییو من در همون حال که پشت دا  تیعصبان   نیا ری ز دنیکش تی انگار کبر د،یکه خند ییدا
قرار داشت لبم رو   ادهیپ مهیدر حالت ن نیماش ی گهی که طرف د  ایدر باز قسمت راننده و پور دنید

  ااز دست هام جد ییاراده کت دا یکه ب دمیحرکتم د  نیدر نگاهش نسبت به ا ی. چنان لذت دمیگز
 نبود و انگار فقط خودشون اومده بودند.  ییاز زندا یشد. اثر

  یبرد چشمک یکنه و همون طور که اون و همراه خودش داخل م رو اروم   وایتونست باالخره ش ییدا
 بزنه. 

بودند مرتب   ختهی بهم ر دنیدو نی و که ح میچتر یخونم موند و موها یها  ییدمپا یبه رو نگاهم
 دراز شده مقابلم، نگاهم رو به باال کشوند:  ی کردم. دست مردونه 

 _ سال نو مبارک... 

. قطعا به خاطر  دمیکش ی قیدونستم. نفس عم یبود نم ستادهیطرف ا نیرو دور زده و ا نیماش  یک
که  یزیکرده بودم. چ دایرو پ یکول یاندک هوا صورتم سرخ شده و شکل دخترک ها یو سرما دنیدو

 کرد. یم ادی  تیبابا ازش به بکر بودند و معصوم

ستم احتماال علت رها نکردنش بود.  د یگفتم، سرما  کیرو تبر دیدستش قرار دادم و ع یتو دست
. لبخندش  د یرس  یگذر از زمستون به بهار به نظر م هیگرمش دور دستم، شب یفشرده شدن دست ها 

  یکاربن راهنیو پ یاون شلوارکتان سورمه ا ،ینیدلنش نی هم علت ا دیداشت. شا ینیهم حالت دلنش 
 بافت نازک روش بود.  ورنگ 

 ! یکرد خی_ 

کردند. با باز شدن مجدد در دستم رو رها   افتشیمن بلند در یجمله رو گفت اما گوش ها  نیا آروم
انگار که دنبال عروس   یدر پ  یپ یبود که با بوق ها  نیآترد نی. ماشمیکرد، هردو سرمون رو چرخوند

ه  زمزم رومآ ایدکتر رنگ گرفت و پور یآقا یها طنتیشد. لبخندم از ش یراه افتاده باشه وارد باغ م
 کرد: 

 . میکن یکالسمون و شروع م  یجلسه   نی_ امشب اول
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سرش رو    گهیبوق د کیو اون بعد زدن  ستادیکنارمون ا قایدق نیآترد نیندادم چون ماش  یجواب
. عمو و زن  ن یعقب ماش یکنار دستش نشسته بود و هست نیآورد، آتر رونی ب نی ماش یاز پنجره  یکم

 اومدند:  یعمو ظاهرا جدا م 

 . ادیداره م یکنار که بهار واقع  نی_ بر

خنده  ریکرد. همه ز یترش م یاعتماد به نفس، دوست داشتن  نیاحتماال به خودش بود. ا منظورش
  نیکردم جزو بهتر یاقرار م دیفرو برد، از نظر چهره واقعا با  باشیپر و ز یموها ونیم یزدند و دست

 بودم. دهیکه د بود ییها

 .نیفهم  ینم نیاما بهار بدون من زمستونه... االن داغ ن،ی_ شماها بخند

 دیقابل د ضمیعر یمن هم روم و برگردوندم تا خنده   دیجلو چسب یکه از خنده به صندل  یهست سر
 خندم و!  ینگاه... نوازش کرد صدا هی و باز،  دمینباشه. چرخ

 شد.  ی داشت پررنگ م یلینگاه که خ هی

******************************************************** 

   ؟یدون ینم  یق یاز موس یچ ی_ ه

دست هاش گرفت، انگار حضور اون ساز   ونیرو م  تاریتکون دادم و اون گ ت ی نسب یبه معنا یسر
پلو و   ی داد. بعد خوردن سبز  یانجام م یاز اندازه کارش رو حرفه ا شی شد و ب یم تش یباعث جد

  نیبعد شام با نگاهش نشون داده بود حرفش راجع به اول ینشستن کنار بزرگ ترها و چا ،یماه
کوتاه  یرو در حد دوره  یقی. موسمیبلند شده و به تراس اتاقم اومده بود  نی. بنابراهیجلسه جد

وقت   چیو ساز زدن، ه یم. در حد شناخت نت ها... اما به طور حرفه امدارس بلد بود یتو  یآموزش
 دنبالش نکرده بودم 

 دونه؟  یم یاض یرو علم ر  یقیموس نایابن س یدونست ی_ م

خودش در حال کوک کردن ساز   ی آرومم باعث شد کوتاه سرش رو بلند کنه. به گفته  یبود، نه  جالب
 دونستم که هنره و هنر... ارزشمند! یرو م نیهم یقیبود. من از موس

 نظم جهان!  یتو یهماهنگ هی  ثاغورثیبه قول ف ای... منطق، فلسفه کیزیعلم ف ،یاض ی_ نه فقط ر
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اعث  که ب یف ی هنر بود. تعر کی فی تعر یمرکب اما قابل تأمل برا بیترک کیدر نظم جهان،  یهماهنگ
  ،ییکشور اروپا کی حضور در  یتر نگاه کنم. ارتباطم با جنس مخالف، به واسطه    قیعم ای شد به پور

هم   یکی زیف یلمس ها یبرا یهم براش وضع شده بود. من حت یفی وقت محدود نبود اما تعار چیه
برام  یمندانه ا اسمت یس ی  چهیاز در شهیکه مامان، هم ییداشتم. خط قرمزها ییخط قرمزها
  یدوست برا کیبلکه در قالب  حت،ینص  کیکه نه من رو در قابل  یا چهی کرد. در یروشنشون م 

 یها یباعث شده بود رفتارها، برخوردها، جمالت و صرفا لفظ باز نیکرد. هم یم ییروابطم راهنما
رو  یمله اداده شده بود نه هرج  ادیبهم  یگذار نباشه. به عبارت  ری تأث یل یروحم خ یبرا بلم،جنس مقا

 ضعف....  یهر محبت یباور کنم و نه برا

 بود.  یاما... باورکردن ایپور

 . بشی عج ینگاه ها دیروزها شا نیو ا شی... درکش... محبت ذات شی آگاه  سطح

که از آشپزخونه با خودش آورده بود قرار   یبلند هیپا ینگاهم، باعث شد آروم ساز رو کنار صندل  یرگیخ
 کنه.  یرو راحت تر م  تاریگرفتن گ ش،ی که معتقد بود به خاطر بلند یا یبده. صندل 

 _ بگو!

حال دروغ گفتن رو هم دوست   نیزدم، مطمئنا قرار نبود از افکار ذهنم براش بگم. در ع  یلبخند
 نداشتم.

 م؟ ی. شروع کنستین  ی_ گفتن

 کینگاه کردن،  یکردم با چشمانش به جا یکه حس م یدم، به همون سبک نگاهم کر هیثان چند
  ،یصندل یبلند شدن از رو نیرو دوباره برداشت و به دستم داد و ح  تاریزنه. گ  یحرف م  ییطورها

 .نمیاشاره کرد تا اون جا بنش

به مدل مد نظرش    یساز جا به جا کرد و وقت یقرار گرفت، دست هام رو یهم پشت صندل خودش
 از گوشم زمزمه کرد:  یکم  یدر فاصله  دم،یرس

روزها پاپ طرفدار    نیا ک،یپاپ، فالمنکو و کالس یسبک ها ن یاز ب که،ی تو ساختمونش آکوست تاری_ گ
  یکه خودت راحت تر باش  یطور ،یکن دایخودت و پ  لینشستن استا نیح   دیداره. با یتر شیب

.  هکوچولو باش یسکو هیپات،  ریداشته باشه و ز میمال بی ش  هیچپت  یرون پا نه یحالت ا  نیاما...بهتر
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  یمخصوص لیخم نشو. هر نوازنده استا  تاریگ یو کمرت و صاف نگه دار. رو  نیبش  تیصندل  یلبه 
کن   ی. سعهیناخن دست راستتم مهمه. االن حالتش عال ی...اندازه یکن  یم داشیداره، به مرور زمان پ 

 !هیدستت و مختل کنه. اوهوم.... عال یکه مانور و سرعت انگشتا  یبلندشون نکن ادیز

کوتاه تر مقابلم  یصندل   یحالتم گردوند. رو  یو با دور زدن، نگاه مهربونش رو، رو  دیعقب کش باالخره
 . ییابتدا حاتینشست و شروع کرد به توض

بود،   دایدر گفتار پ شدمان یو چ ی کلمات انتخاب نیزد و دانشش، از ب  یکه روون حرف م  نیبر ا عالوه
ها، فرت ها و   نی سیساعت تمام از پوز کیشدن گوش هام موثر بود.  زی خاصش هم در ت یتن صدا

 که نه اون رو خسته کرد و نه من رو...  یساعت کیحرف زد.   ییابتدا میمفاه

رفتم. رو به طرفش گ  تاریگ  اریاخت ی ب  ه،یجلسه کاف نیاول ی هاش که تموم شد و زمزمه کرد که برا حرف
 حال جالب بود. نی تعجب نگاهش، بامزه و در ع

 بخون!  کمی_ 

 باال انداخت، ساز رو از دستم گرفت و سرش رو تکون داد:  ییابرو

 بخونم؟ ی_ چ

  شنهادیرو بهش پ یزینبود که بتونم چ یاون قدر یرانی ا یق یبا موس  میمد نظرم نبود. آشنا یک یموز
خوند برام    یکه در دماوند م یشب ادیکنم. فقط صرفا دوست داشتم بخونه، بخونه و من لذت ببرم. 

 که دوست داشتم دوباره بشنوم.  یی تازه شده بود و صدا

 _ انتخاب با خودت!

  یلیگرفت.بعد هم خ یضرب کوتاه نیزم  یو با پاهاش رو دیرو در حالت نواختن در آغوش کش  ساز
زده و   هیتک  میصندل  یم، به پشت نهیس یه نواختن و من با گره زدن دست هام روماهرانه شروع کرد ب

 نگاهش کردم. 

 ... یلی خوامت خ یم  ،یلیجان ل ی"ا

 ..یلی م  یطاقتم به تو بدعاتم تو به من ب یب  یهرچ
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 تو ماه از من، جون بخواه از من.  یا

 عشقه واست مردن.. تهیخاص یدونم غلطه ول  یم

 ! زهیبر ی...دلت هرینبود عاشق

 ...نفست بره راحت. زهیاون که عز واسه

 .. یحال و بدون نیکه ا ،ینبود عاشق

 دلم تنگ بشه واست.  ،یبمون یکه حت نیا 

 .. سیخ یچشما  نیا س،ی چهل گ یبایز

 رسه زورم؟" یتو مگه م ییبای تو به ز یهواه شد

زد به   یکه حال دلم رو داشت گره م یزیچ کیکردم،  یرو دوره م  زیچ کی خوند و من  ی م ایپور
ذهنم  یتو  عیترانه که انگار با جادو زمزمش کرد که انقدر سر کی قسمت از  ک ی..تی ب  کیحالش...

 قلبم به تپش افتاد. هینقش بست و گلوم شب 

 ... نفست بره راحت" زهی... واسه اون که عززهیبر ی... که دلت هری"عاشق نبود

************************************************************** 

  کیدر   لدایو   ی، هست نیآتر  ن،یشروع شد. آترد یشخص  یها لی با اتوموب  ز،یبه تبر ینوروز سفر
  کیدر  نیل یو من و سپهر و سارا، همراه آ نیماش  کیدر   ایبه همراه پور انایو شهاب و آر وایش  ن،یماش
 .میقرار گرفت نیماش

 کندوان بود. یکندوان، در روستا یاقامت چهارروزه در هتل الله  کیمون  هیاول اقامت

رو   رانیاز ا یا گهیدلم نبود شهر د یگرم برداشته بودم و دل تو یبچه ها، لباس ها یصحبت ها طبق
کردند.    تی اذ یحساب پش یرو بابت ت  نیو بچه ها آترد میتماشا کنم. همه از خونه باغ حرکت کرد

 نیتآس ی ه یکه از ناح  یشرتیتنگ همرنگ و سو شرتیبه همراه ت  یسرمه ا نی معتقد بودند شلوار ج
با   ستندی و در چشم بودنش شده و حاضر ن یپی دور گردنش گره زده بود به شدت باعث خوش ت

 مسافرت برن.  یآدم  نیهمچ
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 نیا یآدم ها  یر من همه پر حسادت پسرها، باعث سرحال شدنم شده بود. هرچند که از نظ لحن
 تر...   شیب  یفقط کم  نیدر چشم بودن رو داشتند و آترد لیجمع، پتانس

بعد از ظهر بود. راه  میکه ساعت دو و ن  میدیبه هتل رس یو وقت میسه بار توقف داشت ریطول مس در
  لیهتل رو ساعت سه بعد از ظهر تحو یبود که اتاق ها ل یدل نیافتادن از ساعت پنج صبح فقط به ا

رو   اعته... راه حدودا شش سیراه  نیب یرهای و مس نیساعته در قزو  کیدادند. با توجه به توقف  یم
از   یدنمون شده بود و وقتعضالت ب یامر باعث خشک  نی و هم  میکرده بود یط م یدر هشت ساعت و ن

 همه در حال کش و قوس دادن به خودشون بودند. م،یشد ادهیپ  نیماش

به شدت باعث جا خوردنم شده بود. هرگز تصور   رشینظ  یب  یکندوان، با معمار یالله  یصخره ا هتل
شد و   کیکه ساعت به سه نزد دیبه اوج خودش رس  یوقت رتمی رو نداشتم. ح ییویساختار و و نیهمچ

 .میوارد هتل بش  میتونست

 یبود. پله ها  یبرق یهتل رو جذاب کرده بود نبودن آسانسور و باالبرها یکه ساختار صخره ا یزیچ
  هیگذاشته بودند نه تنها من بلکه بق یصخره ا یع یکه اسمشون رو کرانه و اتاق طب ییو اتاق ها یسنگ

  طیبود هم شرا هو سارا شد لدای وا،یکه سهم من، ش یاتاق چهارتخته ا رو هم به وجد آورده بود. داخل
 بود. تمام اتاق  نیهم

خاص که   یی شده بود. پنجره ها ده یلوکس چ لیاما مجهز به وسا یصخره ا یع یساختار طب  کی هیشب
راه رو به کل از   ی... خستگدنشونی گذاشته بودند و د شی به نما یری نظ یب  یو کوهستان  یالقی ینما

 برده بود.   رونی تنمون ب

دل سنگ ها،  یکندوان بود که تو یکوهستان ها یآب ها نیتر یاز معدن یک یهتل،  یلوله کش آب
 تمدن و سنت رو باهم ادغام کرده بود.  یب یبه شکل عج 

 زدم.  یکرد لبخند یکه داشت بافتش رو تنش م  وایتخت قرار دادم و رو به ش  یرو رو  نمیسنگ لیوسا

 _ سردته؟ 

 لبمون نشست:  یمنظره لبخند رو  دنیو با د میتکون داد، هردو به کنار پنجره رفت  یسر

 دونستم. یو من نم  میداشت رانیا  یتو یهتل بامزه ا نی شه همچ ی_ باورم نم
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 کردن شارژر زمزمه کرد:  دایپ یبرا فشی در حال گشتن ک سارا

 !هیلعنت یلیخ داره ها... نترنتمیا یگرم. راست نی_ بازم دم آترد

 قشنگه؟ یل یداره که منظره اش خ یرو ادهیگن تا خود روستا راه پ یم  رون؟ی ب میبر نی ای_نم

  لدایتنم کردم. سارا و  یتر میتکون دادم و با دراوردن بافتم، ژاکت زخ دیبه تا یسر وایجواب ش در
واسه سالمندان  ی. با توجه به پله ها، مکان خوبمیرو بهونه کردند و ما دوتا از اتاق خارج شد یخستگ

 بود. ا ی مناظر دن نیاز بهتر یک ی من... شخصا  یاومد اما برا یبه حساب نم 

هموار به طرف روستا و مناظرش   یجاده  ک یبا  ش؛ی در دل کوه قرار داشت و خروج بایتقر هتل
دونفره   یتجربه   نیاما ا میرفت یم دیبچه ها با یراه رو مجددا با باق   نید. قطعا اکرده بو دایامتداد پ
 تونست جالب و جذاب باشه. یهم م وایهمراه ش

به   یق یسرد و مطبوع، لذت عم یرو پر کرده بودند و هر نفسم، همراه با هوا  ری انبوه مس یها درخت
 کرد. یم هیوجودم هد

 بپرسم خاله؟ یسوال هی_ 

  یزندگ یشد صدا یدقت م ی فضا بود که انگار با کم  یتو یب یسکوت عج   هیرو چرخوندم،  سرم
 کرد. افتیرو در عتیطب

 _ حتما! 

 بود رسوند و بدون نگاه کردنم زمزمه کرد:  کشیکه نزد یرو به برگ درخت دستش

 نتونه؟ی ب یزی چ ا،ی_ تو و پور

 انداخت.   یجاخوردم نگاه یو به چهره  ستادیخودش هم ا ستم،ی باعث شد با سوالش

 ؟ یبکن   یفکر نی باعث شد همچ  ی_ چ

عادتم   یچرخش مقابلش قرار گرفتم. عقب عقب راه رفتن، به نوع  کیباال انداخت و من با  یا شونه
 تکون دادم: یبود. اون هم قدم برداشت و من سر
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 گم نه! یپرسش از جانب خودم بخوام جواب بدم م نی_ من به ا

 ا؟ ی_ و از جانب پور

کنم. من فقط مطمئن بودم نگاه اون  ین یب  شیرو پ  ایپور  یل یتونستم خ یبود، من نم یسخت سوال
 ... ادیز  یلیمحبت داره. خ یل یآدم، خ

طه و نق  نیتر به ا شی خواست ب یبود و دلم م زیانگ  رتیراه ح  یمنظره   دم،یکش یق یعم  نفس
 فکر کنم:  تیموقع

 . هیپسر مهربون  ای_ پور

و   بیافتاده بود رو برداشتم و به شکل عج نی زم یکه رو یکرد، درست با نگاهش... تکه چوب  دیتا
 انداختم و باز، عقب عقب رفتم:  ینگاه  بشیغر

! هیژگیو نیکنم توجهش صرفا بر اساس ا  ی. من فکر مدستیچی پ یل یمهربون خ  ی_ احساسات آدم ها
 تر نشون بده. ظی محبت رو غل نیا یمن، باعث شده کم  یخاص زندگ  طیکه مهربونه و شرا نیا

 ... مواظب باش.. یمنته نیایبه هم م  یلیدرکت برم. به نظر من شما دوتا خ نی_ قربون ا

کردم که از  ریگ یزیچ دونم به چه یبود، نم   رید یحرفش و گفتن مواطب باش بلندش کم خوردن
  ری ت یطور پشت سرم، به شکل وحشتناک نیخوردم و استخون لگن و هم نی زم  یپشت محکم رو

  دهیسرم رسوند و بعد نشستن با اون رنگ پر یکوتاه، خودش رو باال غیج ک ی بعد  وای. شدندیکش
 بازوم و گرفت: 

 ؟ یر  یآخه چرا راه م ی _ دردت به سرم عقبک

انداختم و بعد، دست  یکه سر راهم قرار گرفته بود نگاه  ی. به سنگ بزرگنمیکردم با کمکش بنش یسع
 وایکه ش نیکف جاده برخورد کرده بود. قبل از ا زیسوخت و ظاهرا به سنگ ر یپشت سرم گذاشتم. م
 کمرم گذاشتم: یدستم رو مشت کردم و رو عا،یبده سر  صیانگشتام تشخ یرد کمرنگ خون رو رو

 نابود شدم. _ 

 ؟ یست یبا یتون  یم _
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بودم که   یچهره از درد کمرم و لگنم درهم شد. اصوال آدم  ستادنیتکون دادم، کمکم کرد و بعد ا یسر
 شدند.   یبالها به طرفم جذب م

 !ومدهی_ روز خوش بهم ن

به حال خراش   یفکر دی. بادیگونه م، شال عقب رفتم رو جلو کش دنیزد و بعد بوس یکمرنگ  لبخند
برگشت رو در    ریمس  وایکردم. رطوبت کم خون قابل حس شدن بود. به کمک ش یشت سرم هم مپ
 نگران اون، اخم هام و درهم کرد:   یو صدا میگرفت  شیپ

 شده.  تیزی چ هی یاومد رونی. هروقت با من ب میر ینم  ییباهم جا گهی_ د

 نباش لطفا.  ی_ خرافات

 ؟ ی. االن واقعا خوب دهی_ واال چشمم ترس

  یکی دادم سرم هم فقط خراش کوچ ینبود. احتمال م یا  یلگن، کمر و سرم مشکل جد فیدرد خف  جز
  یبه هتل دوست داشتن دنیزدم و صاف تر راه رفتم. با رس  یحالش لبخند یراحت یبرداشته باشه. برا

  دمبه خواست خو وای .. شمناظر. دنیو د  یدر حال عکاس یکنار ورود  نیو آتر  نیآترد ا،یپور دنیو د
بود. هوا  دهیرو پوش  شرتشی حاال اون سو نیبازوم رو رها کرد و پسرها به طرفمون اومدند. آترد

 واقعا سرد بود. 

 مادمازل ها؟  می_ کجا رفته بود

 کجان؟  تونیروستا. بق ریمس یتو میاطراف گشت زد  کمی_ 

 داد.  نیرو آتر وایش جواب

 _ خوابن.  

حواس مشتش رو باز کرده بودم و    یمن رو تازه متوجه دستم کرد که ب  ا،یمتعجب پور یصدا
 کرده بودند:  دایرو پ یکمرنگ  یسرانگشت هام رد خونه خشک شده 

 .کمی دستت قرمزه  ن؟یخورد  یوحش ی وهی_ م

 : د یپرس  شی انداخت و با تشو ی دستم رو نگاه عیسر ی ل یو نگران کرد. خ کیرو تحر  وایحرف، ش  نیا
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 پس؟   یکجات خون اومد؟ چرا نگفت _

 : دیکرد پرس یتوش غوغا م یکه نگران  یبا لحن ایو پور دیشده به طرف من چرخ یپسرها جد نگاه

 ؟ یچ ی_ خون برا

 : ستین یمهم و نگران کننده ا زیدونستم چ یکمرنگ بشه. خوب م شونیزدم تا نگران یلبخند

 ..یزی ... چنی_ خوردم زم

 فاصله گرفت.  یلحنش از شوخ یو کم دی حرفم پر  ونیم نیآترد

 .دهید  بیبدنت آس  ی_ کجا

کرد   یاز حد توجه جلب م ادی...زینگران  نیجدا کردم، به نظرم ا ای رو از نگاه شفاف و نگران پور نگاهم
 بشنوم:  یا گهیرو از زبون کس د  وایسوال امروز ش یا گهیخواستم روز د یو من اصال نم 

 سرم..  کمی_ 

زمزمه   ایشونه هام قرار داد. پور   یشالم رو رو  ،یخلوت دن یبه اطراف انداخت و با د  یاومد، نگاه جلو
 کرد: 

 جا؟  نی_ ا

 لب زد:  نانهیب ز یشده و ر یجد یحال بررس سرم، با نگاه در

 ! ستین  ی_ کس

 بچسبه.  مینایب یمعطر هوا ادغام بشه و به پرزها یعطرش با بو  یبود که راحت بو کمی نزد انقدر
 سرم رو چرخوند و دوباره لبخند به لب هاش برگشت:  یکم

 ؟یسرت رو نگه دار یکه نتونست نی زم  یخورد  یچطور _

نداشتم.  یبودنش از پشت، فرصت واکنش  یدونستم، به خاطر شدت افتادن و ناگهان یهم نم خودم
 موهام برگردوند:  یفرستاد و شال رو رو رونی نفسش رو ب
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شبانه روز بسته باشه  هیاطراف زخمش و شستشو بده، بعد روش و ببند.  نیاتاق رفت یجان تو وای_ ش
 . ستی ن  یمهم زی چ هیجذب نکنه و از فردا بازش کن که زخمش خشک شه... سطح کروبیکه م

که خواستم از کنارشون عبور کنم نگاهم موند  یدوباره بازوم رو گرفت، لحظه ا وای و ش میکرد یتشکر
لنگ زدنم بود و   یشده بود. متوجه کم قیقدم هام دق یکه رو  ینگران یشده  ی  رهیت یچشم ها یرو
 داد. ینگاه... دقتش رو نشون م نیا

وان حمام نشوند و بعد  یمن رو لبه  وایخوابشون برده بود. ش لدایسارا و  میاتاق که شد وارد
به طرف تخت برم. تنم   دنیدراز کش یاجازه داد برا لیگاز استر کیردن سرم و بستنش با ک یضدعفون 

  دنیخواب  نیکه ح یخواست. درد یم دنیبهش فقط دلم دراز کش تی اهم یکوفته شده بود و ب یکم
 قفلش رو زدم.  دهیرو برداشتم و در حالت خواب  لمیچهره م و درهم برد. موبا دیچ یلگنم پ یتو

بعد خوندنش چه  دیدونستم با  یواضح بود و من، نم   یلیکه معناش خ  یداشتم... پبغام غامیپ کی
 داشته باشم. یحس

و به ضربان   ستمیعقب با یموارد، فقط مجبورم با نگران نینخوندم و تو ا یکه پزشک نی"متنفرم از ا
 "یتو، به خودت صدمه زد  یقلبم فکر کنم وقت

******************************************************** 

  یرو ادهیروستا تا اون جا پ  دنید یبرا میهتل قرار داشت. دوست داشت یکیور، در نزد لهیح  یروستا
 که پر از لبخند و لحظات ناب بود. یا قهیو پنج دق  ستیب یرو ادهی. پمیکن

 یهمه جا به چشم م بایز  یکه به شکل یکه روستا رو خاص کرده بود حفظ اصالتش بود. اصالت یزیچ
بنا شده بودند. اکثر بچه ها در حال عکس   نی متروکه که تمام خونه هاش در سطح زم ییخورد. روستا

 نیا یاسرما اصال بر زانیم نیسرد بود و ا یلیخونه ها بودند. هوا خ بیو غر  بیاز شکل عج  یبردار
 هیکه شب  یگودال یانجام داده بود باال یقاتیمنطقه تحق ن ینبود. سپهر که از قبل راجع به ا یعیهوا طب

 به اون نقطه لب زد:  یرگ یو با افسوس و خ ستادیدراومده بود ا  نی خونه در دل زم کی

 نیمه از امغول ه یقرار گرفتند و بعد حمله  یادیو آزار ز  تیروستا مورد ظلم و اذ  نیگن مردم ا ی_ م
 ... خونه هارو چطور درست کردن.نینیجا رفتند. بب 
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به غروب   یک یآب بود. به خاطر نزد  نیوجود هم شیکنارمون بودند و علت سرما بخش یپربار ینهرها
 رو به زبون آورد:   نیهم یگرفت و هست یبه خودش م یمنطقه داشت شکل ترسناک  دیخورش 

 ترسم.   یدارم م کمی م؟ی_ برنگرد

 دستش رو دور گردنش انداخت و بعد چسبوندن همسرش به خودش زمزمه کرد:  نیآتر

 . میساعتم راه برگشت دار میبچه ها، حدود ن می_ برگرد

و همچنان   ستادهیقدم برداشتند جز سپهر که ا یاصل یتکون داد و به طرف جاده   دیبه تا یسر همه
 نارش، بازوش و لمس کردم: به اون خونه زل زده بود. جلوتر رفتم و بعد قرار گرفتن ک

 .میبر  ایسارا هم رفت... ب ؟ی کن ینگاه م ی_ به چ

 اومد.  رونی به خاطر سرما از نفسش بخار ب  د،یکش یق یعم  نفس

 یکردند و چه قصه ا  یم یزندگ یکنم. به نظرت مردم اون زمان چطور یخونه نگاه م نی_ دارم به ا
 داشتن؟

که  یبه گودال رهی اما منتظر جواب نموند. به طرف بچه ها قدم برداشت و من خ د،یرو پرس سوالش
دل  یتو یکه در زمان  ییآدما یخونه ها فکر کردم. به قصه  یبه قصه   دیرس یخاص به نظر م  یلیخ
  کی هیشدند و همه جا شب ینم دهی خونه ها از دور د ن،یزم  بیخونه درست کردند و به خاطر ش  نیزم

 . دیرس ینظر م  سطح هموار به

 یخودشون رو پنهان م له،یح  کی کرد و با  یرو گمراه م گهیکه مردم د ییور... روستا لهیح  یروستا
 داشتند؟ ییروستا، چه قصه ها  نیمردم ا یعنی کردند. به قول سپهر، 

  کی. بچه ها دور شده بودند. به قدم هام سرعت دادم با دمیچرخ انایصدا زدن اسمم توسط آر با
 خودم رو بهشون رسوندم.   یعذرخواه

************************************************************ 

و کوه سلطان    نیمجارش یخ یو تار یکندوان، مسجد صخره ا یطرف چشمه، روستا می_ خب فردا بر 
 !یداغ
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 مقابش، لحنش رو ناله کرد:  یزیتبر یدر حال خوردن کوفته  سارا

 _ کوه نه!

 ی. سپهر هم با توجه به بروشور گردشگرمیرستوران هتل نشسته و درحال شام خوردن بود یتو
 عاشقانه بودن جالب بود:  نی. نگاهش به سارا در عزهی روز بعد رو بر یداشت برنامه  یدستش سع

 . زمیکمه... تنبل نباش عز شیرو ادهی_ پ

 . ارنی ر در آب کوفته رو با قاشق جا به کردم، سوال شهاب باعث شد همه سرشون و باال بشناو زرشک

 الن؟یگ میبر ،یبرگشتن  هی_ نظرتون چ

 قرار داد و بعد، ابروش و باال فرستاد:  زیم  یبروشور رو رو  سپهر

 _ چطور؟ 

  یتو یکم دخترها... چون همه بعد برگشت از روستا، یشد، به خصوص رو ثانهی خب  یشهاب کم نگاه
 .میخودمون فرو رفته بود

متروکست که   یکلبه  هیگن اون جا  یبه اسم هفت دغنان، م  هیجنگل یمنطقه   هیصومعه سرا،  یتو_
 کنن.  یارواح تورو ثروتمند م ،یشب توش بخواب هیاگر 

 قرار داد:  زیم  یو دست هاش و رو  دیزد، خودش رو جلو کش یشخندین  نیآترد

 دنبالت.  میایاون جا فرداش م میکن  یم ادهی تورو پ میر  یم ه،ی_ فکر خوب 

 با لبخند صداش رو ترسناک کرد:  شهاب

که واردش شدن   یاشخاص  نیدن وارد اون کلبه بشه البته، چون آخر یاجازه نم یها به کس ی_ تازگ
 شه. ی م دایراه دور زدن قانونم پ شهیاما خب... هم دشیشه از دور د یهمه مردن. االن فقط م

 چهره ش از ترس درهم شد: یزد و هست یبا حرص، به بازوش ضربه ا وایش

 .مایاومد یسفر نوروز هیتوروخدا...    نی_ ول کن
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  نیچپ چپ نگاهش کرد و اون بدون ا وای و اون سکوت وهم آور فضا رو شکست. ش دیخند  شهاب
  طنتی فکر ش هیغذاش شد. ذهن من اما پر شده بود از  یمشغول خوردن باق  اره،ی خودش ب یکه به رو

به جانب دخترها، چشم هام برق    ینگاه میو رو کرده و بعد ن  ریبار... آب اطراف کوفتم رو با قاشق ز
 .زد

 زده و فکرم رو دوره کردم.  هیتک می چوب  یصندل  یپشت به

بود خواهش کردم   یک ی ن یکه اتاقش با آتر یستدخترونه، از ه یدورهم یکه تموم شد به بهانه  غذا
 شد:   زیواکنش هام ر یسارا رو یدر اتاق رو که بستم چشم ها  اد،یبه اتاق ما ب 

 شده؟  یزی_ چ

  سی از ما نشستند و من لب هام رو با زبونم خ تی هم به تبع هی. بقنهیرو گرفتم و خواستم بنش دستش
از حدشون شده بود. همون طور که خودم رو خم کردم تا   شیهوا باعث خشک شدن ب  یکردم. سرد

 رو بردارم جواب دادم: فمیک

 از ترست سوء استفاده کنه. یگه، نذار کس یم شهیدارم که هم یدوست  هی سیانگل ی_ من تو

لب هام   ی لبم رو خارج کردم و رو یمرطوب کننده  ف،ی زدم و از داخل ک ینگاهم کردند، لبخند گنگ
 داد و خنک بود.   یم موی ل ی. بودمیکش

 م؟یپسرارو ادب کن  کمی ه،ی_ نظرتون چ

خواد   یدلش م  یلیو مشخص بود خ   دیرس  یبه نظر م هیزده تر از بق  جانیه  د،یباالپر وایش  یابرو
بودم   یزیچ  هیدر لحظه، شب قایدونستم چقدر فکرم درسته اما دق یکنه. نم  تی اذ یشهاب رو به نحو

 .یلحظه ا مات یبا احساسات و تصم  جان،ی دختر جوان و پره کیکه هم سن وسال هام بودند. 

 ور.  لهی ح میبر میهارو بردار  ن یاز ماش یکی  دی_ با

 .رمعقولهی ترسناک و غ  یکم شنهادمیشد. قبول داشتم که پ ظمی غل یباعث خنده  ،یپررنگ هست یچ

عاقالنه   یل یخلوته خ یاونم وقت ، یخیسکنه و تار یب ی_ قبول دارم نصف شب رفتن به اون روستا 
 . ستیواسه ترس ن  یلیوجود نداره. دل یخاص  زی اون جا چ نیفکر کن نی. اما به استین
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 گذره؟ یم  یتو ذهنت چ  قای_ دق

  دواریتونست من رو ام یسوال، م نیشد و ا  یهم کالم نم یلی. معموال با من خ دمیچرخ  لدای طرف  به
 خودمون.  نیب  یکنه به بهبود رابطه 

 . ستی که ترس، مختص خانما ن نی_ ترسوندن چندتا پسر و نشون دادن ا

 انجامش بدم.  لمیوجود به شدت ما نیو با ا  ادی_ به نظر احمقانه م

 و دستم رو جلو بردم:   دندیلب هام خند یسارا، هم پا یجمله  نیهام با ا چشم

 جلو! ادی هست ب ی_ هرک

مکث   یکم  نیلیو آ لدایبود و بعد سارا...  وایدست هام نشست، متعلق به ش یکه رو دست نیاول
موند هتل تا بتونه   یم دیاز بچه ها با یکیدست رو قرار داد.  نی بود که آخر  یکردند و سرآخر هست

 . میشد یور م لهیح  یراه  نیماش کیبا  دی... باینقشه رو به گوششون برسونه و باق

 شب! مهیدرست بعد از ن 

************************************************************* 

  یباشه و بعد، با قرار دادن دستش پشت صندل دیپارک کرد که قابل د ییرو درست جا نیماش  وایش
 به طرف عقب:  دیکنار دستش، چرخ 

 ه؟ی_ برنامه چ

 شدم.  رهی اطراف خ یک یرا ، به تارسا یگرفتن شماره   نیرو، روشن کرده و ح لمیموبا

 کارش و شروع کنه.  دی_ سارا با

که سارا حاال از اتاق خارج   نیجمع از بابت ا الی و رد تماس داده شد، خ دیکه به سه بوق رس تماسم
فرستادم. قرار بود بهشون   رونی ب ینفس  میستیاتاق هامون ن یکدوم تو چیبگه ما ه هیشه تا به بق یم

سمت   نی. مطمئن بودم بعدش... همشون به ارهیو نتونسته جلومون رو بگ می ور شد  لهیح یبگه راه
 اومدن. یم
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به اطراف،    ینگاه میو من با ن   وستندیهم بهم پ هیشدم. بق ادهینفر پ  نیرو باز کرده و اول نی ماش در
کف هردو دستش رو   وایکننده بود. ش وانهیدمنطقه،   نیبهار ا  یدستکش هام و دست کردم. سرما

 کردم:  یاشاره ا نیدهانش نگه داشت و من به ماش یجلو

اون سطل   ن یلی. آنیرو روشن بذار. درارو هم باز بذار نیماش  یچراغا ن،یکن  لنتیهاتون و سا ی_ گوش
 . زی بر نی و باز کن و اطراف ماش

پخشش    نیکف زم  یرو  نیشده با آب بود... اطراف ماش  قیرق نیتکون داد، داخل سطل، بتاد یسر
 با خنده نجوا کرد:  وا ی. شدیمال نی از اون رو به در ماش یکرد و کم 

 حساس بود. یل یخ  نشیماش یشهاب، رو ی _ طفل

 دور دست اشاره کردم:  یو من به نقطه ا میدیخند همه

 اون سمت.  می...بعد بررهی و بگ لمینشه خوب، اما ف دهی که د نیماش از یو بذار قسمت نی_ اون دورب 

که قرار بود   یاتفاق  جانیحال، همه از ه نیبا ا یبود ول  زیدست به کار شد. فضا واقعا وهم انگ وایش
درست   ن، یزم  یرو وایبا انداختن ژاکت ش  می. کارمون رو که انجام دادمیلب داشت یلبخند رو فتهیب

 نیا ی ه عصر متوجه خون دی. تو بازدمیدیدو میخواست  یکه م یبه طرف نقطه ا ن،یبه ماش کینزد
هرچهارنفر   اطی شد راحت داخلش شد. با احت یداشت و م  یقسمت شده بودم. گودالش ارتفاع کم تر

  لیموبا نی بود بخش دورب  یقرار دادم. فقط کاف یبردار  لمیرو در حالت ف  لمیداخل و من موبا میدیپر
 لمیف ونستمد یهم م یکیبا وجود تار  ی. حتمیاز گودال باشه و ما داخل گودال پنهان بش ونر یب

 . رمی تونم بگ یم یمشخص

کنند.   یو دارند تحمل م دندیشده بود. متوجه بودم همشون ترس  دهیچینفس هامون پ یصدا فقط
 نیشده بودند و ا رهی حال هزار چشم به ما خ نیبود. انگار در ع  نیسنگ ی بی طور عج هیسکوت، 

خونده بودم چشم انسان و  یها در مقاله ا یکرد. به خصوص که تازگ یتصورات، حال آدم رو بدتر م
  رهیبهش خ یکنه کس  ینداره و اگر واقعا تصور م یپرداز الیخ  ییتوانا یکی در هنگام تار ،ذهنش

 . نهیهم هم تی شده....پس در واقع

و از دور   دمیگردن کش یمارو از اون حالت خشک شده خارج کرد. کم ،ینیموتور ماش یصدا باالخره
هم قطع شده بود. تازه داشتم  دنمونینفس کش یصدا یحت گهیدادم. د صی سپهر رو تشخ نیماش
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و   نی شدن پسرها از ماش ادهی اومد. پ یم  رید یلیو به نظر خ  میکرد یبردم کار احمقانه ا یم یپ
شده   قیرق  نیشهاب که حاال درهاش تماما باز بودند و اطرافش بتاد نیبه طرف ماش دنشونیدو

 لرزوند.   جانیشده بود تنم رو از ه ختهیر

 شونمی خداش، توجه باق  ای یخون شد و صدا یو اون ردها وایمتوجه ژاکت ش  هیزودتر از بق  سپهر
دستم نلرزه. صدا زدن هاشون  ،یبردار لمیف نی دستم رو چنگ زد و من تالش کردم ح وایجلب کرد. ش
 شیجلوتر اومدند و شهاب، با تشو  یشد لرزش صداشون و حس کرد. همشون کم  یکه بلند شد م

 : دیون موهاش کشیدست م

 ه؟ی_ اون چ

چسبوندم. دستم از بس باال   وایش یخندم رو به زور کنترل کردم و سرم رو به شونه   د،یچرخ نگاهشون
تخته سنگ   کی یجلب شده بود که رو  یدیسف ی. توجهشون به اون پارچه دیلرز  ینگه داشته بودم م

 و از دور، حالت شبح مانند به خودش گرفته بود. میانداخته بود

که هنوز   نیسرحال آترد یخوردن و افتادنش همزمان شد با صدا  یشهاب، سکندر  یزانو ها لرزش
 ینگران تر و دورتر از اون ها داشتند دنبال ما م انای و آر  ایو پور نیبود. آتر  ستادهیا نیماشکنار 

 گشتند.

 ؟ یدی_ ترس

و ما همه خودمون و   میکه ما پنهان شده بود یطرف دیچرخ نیچون سر آترد دمیشهاب رو ند ی چهره
 اما صداش، باعث خندمون شد:  میدیکش نیپا

 _ من فقط نگرانشونم. 

 تلفات دادن. هیده الاقل  ینشون م نمیب ی که من م  یخون نیبچرخ... ا کمی رو _ پس ب 

 : ستهیکرد با یبلند شد و شهاب سع یسپهر عصب  یصدا

 .ه یچ یدیاون سف نمی بب می... شهاب پاشو برتی موقع نیتو ا نیگ ی_ خدا نکنه، چرا چرت م

تر از   شی و متعاقبش تشر سپهر نشون داد ب یداد مردونه ا یاما بعد از کم  دمیشهاب رو نشن  یصدا
  رونی ب یآوردم هممون نفس  نی رو که پا لی. موباارهیخودش نم  یو به رو دهیحرف ها ترس نیا
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ارواح وحشت   یداشت با خونه  یکه سع یبه آدم ی . درس خوب میدیو بدون صدا خند میفرستاد
 رو تجربه کرده بودم.  یخاص  طنتی و من بعد مدت ها ش میداده بود هزدمون کن

 گذره خانما؟ ی_ خوش م 

  یخونه رو یسرهامون به طرف باال..کنار لبه  عیمن، همراه شد با چرخش سر یجا خورده  نیه
به تأسف و لبخند برامون تکون داد و  یکرد. سر ینگاهمون م طنتی پاهاش نشسته و داشت با ش

 دستش رو جلو آورد: 

هتل. تا صبح   نیو بر نیشهاب بش نیطرف سوار ماش  نینگشتن اباال تا بر  نی ای . بنی_ سکتمون داد
 بهتره. نی چشمشون نباش یجلو

کردم   ی. اصال تصورش رو هم نم دیهمه گذشت و به من رس ی. نگاهش از رودمیهام و آروم گز لب
کلمه جا خورده   یواقع یبه معنا م، یش ری غافلگ یطور نی انقدر راحت متوجه نقشمون بشه و ا نیآترد

 برق زد:   یکیتار  ینگاهش تو بودم.

 سرتوا! ری ز زیگه همه چ ی_ حسم م

  نیپا  یهم نبود چون دستش را کم یحرف دنیبدم، منتظر شن  یجا خورده بودم که نتونم جواب انقدر
. میشوکه شده بود بای . هممون تقرمیای تر باال ب عیاشاره کرد سر وا،یتر آورد و با تکون دادنش سمت ش

  یدنش رو میخند یکه جلو ی کرد و در حال یاشاره ا نیبه ماش عیسر دیکه مارو باال کش بیبه ترت 
 گرفت زمزمه کرد: 

  نیو تخته گاز بر  نیسوار ش نی پسرا بهتون کمک کرد! بر یخنگ باز کممیو  ن یدرآورد یباز ی_ ناش 
 در انتظارتونه! یهتل، فردا روز سخت

با حرکت سر اشاره  نیصورتش گذاشت و آترد  یاز خجالت و خنده کف هردو دستش رو رو یهست
  نیکه از دور توجه پسرها به ماش  دمیاستارت زد، د وای و ش میکه شد نی. سوار ماشمیباش   عیکرد سر

آخر اما نگاه خندان و آسوده  ی. لحظه میجلب شد و ما با خنده، دور زده و به طرف هتل حرکت کرد
 پلک هام و نوازش کرد.  ی... کملکسشیراحت و ر ستادنیبا اون طرز ا ن،یآترد ی

 باهوش بود!  یادیز
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 بود.  از اون آدم یمناسب فی وقفه از ذهنم گذشت و به نظرم... تعر  یو ب ع ی سر یل یجمله، خ نیا

*************************************************************** 

داشت    شی آت یدهانم نگه داشته بودم تا خندم رو پنهان کنم. شهاب مثل اسپند رو یرو جلو دستم
  یغر زدن هاش و گوش م می اما لبخند به لب داشت ری و ما دخترها، سر به ز دیپر  یم نیباال و پا 

 : میکرد

چه  دیاومد با یسرتون م ییبال ؟ی تالف یبه هوا نینصفه شب رفت  ست؟یپوکتون ن یکله  یو_ عقل ت
 م؟ یکرد ی م یغلط

دونست ما   یخوب م  شونیکیکه   یکردند جز دو نفر، دونفر ینگاهمون م یو عصب  یشاک همشون
خوشش هم اومده  طنتمونیش نینگران شدن از ا یانگار سوا گه،ید یکیو  می به کار برد یا لهیچه ح

 بود.

خنده زدم و   ر یز ی ناگهان لممون،یف یشهاب تو ی دهی ترس  یچهره  یادآوریخودم نبود که با  دست
و هم خندش   هیرو هم صادر کردم. سپهر هم مشخص بود هم عصب   هیانگار مجوز رها کردن لبخند بق

 از دستمون ناراحت بودند.  یگرفته، در کل... همگ

 ن؟ی_ کوفت، خنده داره سکتمون داد

 : دیقرار داد و شونه هاش لرز زی م یسرش رو، رو وایش

 !ایبود دهیشهاب واقعا ترس ،ی_ وا

 جواب داد:  ادیکوتاه ب  یکه ذره ا نیگره زد و بدون ا نهیس یبا اخم، دست رو  شهاب

 ه؟ی_ نگرانتون بودم احمق، ترس چ 

 نگاهمون کرد:  ظیکه با غ ینی بار آتر نینده هامون و اخ کی هم شل باز

 ذاشتم! یاومد زندتون نم  ی م یسر هست یی_ بال

شهاب   کی که باعث تحر یاما نشد، حرکت رمی رو بگ دنمیخند  یکردم با فشار دادن گونه هام جلو یسع
باعث شد سرها به    ن،یسطح زم یرو  میشدن صندل دهیبه طرف من شد. بلند شدم و کش  زشی و خ
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صبحانه در سالن بودند به ما نگاه کردند و شهاب ناچارا نشست   یکه برا یطرفم برگرده. تمام اشخاص 
 هتل قدم برداشتم.  یمن با همون خنده به طرف خروج و

  یزیو خنک، چ ری نظ یب یزدم! هوا  یم که به هوا رفت، دست هامو باز کردم و سبک بار چرخ قهقهه
 داشتند.  اجیبهش احتهام  هیبود که ر

چرخش، متوجه   کیشالم رو، پشت گوش فرستادم و چندقدم به طرف جلو برداشتم و بعد  ریز یموها
افتادند. لبخندم   نیقرار گرفت و دست هام پا گمید یپام جلوتر از پا  کیاز هتل شدم.  ا یخروج پور

و اخم و تشرهاشون از شب قبل  ها  یبدخلق یبود. با توجه به همه  یا گهیتر از هر زمان د ض یاما عر
 سابق خودم، حالم بهتره! تی شدن به شخص  کیکردم چقدر با نزد یتا به االن، حس م 

قدر آزاد و شاد و پر از   نیبودن! هم الی خ  یقدر رها و ب نی هم یعنیکردن  یرفته بود زندگ ادمی
 هیجور پروازه و پرواز،  کی  یزد. معتقد بود زندگ یم ییبا ی لحظه ها رو گذروندن. بابا، حرف ز  طنتیش

 ! یوونگینوع د

خطر   یب یها  طنتی ش ی هیدر سا ،یگرفت یاوج م یو گاه یداد یکه اگر دل به دلش م یا یوونگید
و   یری. سهل گ یجهان رو نگاه کن   هینسبت به بق یتر ش یب یاز فاصله  یتونست   یو مشروط، م

بود  نیا می که سع ییها طنتی. شرهی روحم اوج بگ یداد که گاه یاجازه رو م نی هام به من ا طنتیش
سبک  نیکنه و من بعد مدت ها به ا رابی داشته باشه اما روح من رو هم س هیبق یخطر و برا نیکم تر
 برگشته بودم. میزندگ

 شد.  قمیباعث نفس عم  ا،یشدن پور کینزد

 ؟ یدعوام کن ی_ اومد

 پلک زدن بود.   زانیم  نیمن، تا حد امکان با کم تر یتکون داد، نگاهش رو یسر

 !میترسوند یل ی_ خ

بود و   ادی ما، نسبتا ز یآورد. تفاوت قد نیسرش رو پا  یباال انداختم، خندش گرفت و کم  یا شونه
 جمله الزمه! کی یحضور فعل در انتها یکردم حضورش کنارم، به اندازه   یها حس م یتازگ

 کنه. یم یاداوری  زهارویچ  یلی. به آدم خستی! بد هم نه یحس فطر هی _ ترس
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قسمت از شال سقوط  نیا یرو  یدونم ک یکه نم  یشالم قرارش داد و برگ یرو جلو آورد، رو دستش
 کرده بود رو برداشت.  

 کرد! یادآوردی زهاروی چ یل ی_ به منم خ

  هیکج کرد و شب یمتوجه منظورش نشده بودم. سرش رو کم  قتایکردم تا خودش ادامه بده، حق سکوت
 به خورد قلبم داد! هی و قاف فیشعر، رد کی

 قلبم!  یبرا یشد  زیکه بفهمم، چقدر عز  نیآورد بدون ا ادمی_ 

که مدت ها  یشیآت ونیم ی ریدلپذ یوسط قلبم و خنک  دیچ یکه پ یجمله، باد نیباد بود ا هیشب
  یم یکردم هرحرف   یکردم. حس م ینم دایحرف و نگاه پ نیا یبرا ی. جواب دیچ ی احاطش کرده بود پ

جمله خدشه وارد کنه. لب هام و محکم بهم چسبوندم و بعد... بدون عکس    نیصداقت ا یتونه رو
 کنارش گذشتم. از یالعمل

دم و حواسم رو اون جا جا گذاشتم. من خو یکار. منته کی انجام دادن  یعنیفعل بود و فعل  گذشتن
 شده بودم. رشیحد درگ نیتا ا  یگرفت وقت ینم  تی گذشتن انگار، فعل نیا

 بکر نوظهور بود و اغوا کننده! عتی طب  کی یتماشا هیروزها... برام شب نیکه ا ی لطافت و جمالت ریدرگ

 بود!  یبه حق، خوب یکننده  ری درگ ا،یپور

*********************************************************** 

 !بیس نیدو، سه...همه بگ ک،ی_ 

به  نیبلند شد و بعد، آترد  نی فلش دورب یصدا م،یزمزمه کرد  یبلند و خندان  یرو که با صدا بیس
دوست   اتیبا اخالق یصورتش، ازش آدم  یرو یشگیرفت. لبخند هم شیحرفه ا  نیدورب  ی هیطرف پا

 ساخت.  یم یداشتن

بهم   کیکه هنوز در حالت عکس گرفتن، نزد ییطرف ماها دیرو با دقت نگاه کرد و بعد چرخ   عکس
 .میبود ستادهیا
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معموال  ؟یحالت برس نیبه ا  یتونست  یچشمت بسته، چطور کیچشمت باز مونده  کی _ شهاب 
 یعکس افتاده، هست یتو  یشالت به شکل افتضاح یلبه  وایشن. ش  یهردو چشم باهم باز و بسته م

اما...  نی قابل تحمل افتاد یسکته کرده ها کج شده. باق هیاز دهت شب یناراحت نش دوارمیجان ام
افتاده  دی نور خورش  ستاده،یجلو وا  شیطال یسایکه با اون گ مونهیدخترک خارج  نیهم نتونی بهتر

 گهی. دفتادمی اشه خودمم بد ناز خود نب فیموهاش، برق افتاده و قشنگ تر از همه شده. البته تعر یرو
 .گهیبا چهارتا چپول باشه د  تیجذاب  یخدا نیب  ی فرق هی دیبهرحال با

  یکرد و جلو م یزمزمه م یکردند و هرکس در جوابش جمله ا یبا خنده به حرف هاش گوش م  همه
که   ی. ناهارمیناهار انتخاب کرده بود یبود که برا یمکان   ز،ی تبر ی. پارک اورل گرنهی رفت تا عکس رو بب

 . دیچسب ی م یحساب   ز،ی خنک و تم یهوا یسرد آماده بود و تو یها چیساندو

خوندن  یکرد و به جا  یاطراف رو بهونه ا یبراشون بخونه، اما اون شلوغ  ایها دوست داشتند پور بچه
 .داد  یقرار م  شی که تبحرش رو تماما نشون داده و در معرض نما ینواخت. نواختن  یبرامون فقط کم 

خواستند به   یفاصله، پسرها م نی بازار بشن و تو ا یراه  دیخر یدوست داشتند بعد ناهار، برا دخترها
در دو گروه از   نینداشت. بنابرا یت یهم جذاب یل یما خ یکه برا  یزیبرن. چ یکوه عون ابن عل  نیتله کاب

 حرکت کردند.  نیاب الله پارک رفته و اون ها، به طرف تلک  یهم جدا شده و ما به طرف مجتمع تجار

به من هم  ه،یبق  جانی وجود ه  نیکردن نبودم. با ا دیعاشق خر  گهید یهم مثل خانم ها یل یخ من
 و دوست داشتم.  تمونی زنونه و پرجمع  دیکرده بود و خر دایپ  تیسرا

  نیری ش یترک  یشد مردمش، با اون لهجه ها یکه نم یبود. شهر ییبایو ز شرفتهیشهر مدرن، پ زی تبر
کرد و   ی زبان باهاشون صحبت م نیبلد بود و با استفاده از ا یترک  یرو دوست نداشت. سارا کم

  یشد یفقط گوش م دیکردند با  یزبان خودشون رو استفاده م ،یفارس یاون ها به جا یدرست وقت 
 و گفتارشون.   انیدر ب ینی ریهمه ش نیا دنیشن  یابر

لحظات بشم. پسرها   نیبهم خوش گذشته که دلتنگ ا یدونستم انقدر یروز سفر بود و من، م  نیآخر
  یو به حالت سلف  دهیکش رونیرو ب   لمیموبا ،یکه برگشتند قبل از خروج کامل از فودکورت مجتمع تجار

 کیبود   عکس، قرار نیلبخند بزنند. ا نیقرار دادم. جلوتر از بچه ها قرار گرفته و خواستم رو به دورب
 خاک خورده م ثبت کنه.  نستاگرامیا یرو در صفحه  نی ریش  یخاطره 
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رو نوشتم که   یشعر  رشی لبم شکل گرفته بود پستش کرده و ز یکه رو یکه گرفته شد، با لبخند  عکس
 شهر خونده بودم.  یبروشور معرف  یهتل و گوشه  یشب قبل، تو

 و جمال "  ییال به نکوو به م یمن یبه ا ز،ی " نبود شهر در آفاق بهتر از تبر

نشسته بودم  نیداخل ماش یساعت از گذاشتن پست، وقت کی یبه فاصله  رکتیاما در دا لوفرین  امیپ
کردم، باعث   یسپهر رو گوش م  نیپخش شده در ماش یل یساالر عق یقیبه شهر داشتم موس رهی و خ

 شد.  قمیتفکر عم

 کنم؟ " یمن اشتباه حس م ایداخل عکس، نگاهش طرف توا  ی" اون پسر چشم و ابرو مشک

همه به لنز زل زده بودند و اون به من... باعث شد دل کندن  یوقت ا،ی و نگاه پور  دمیرو دوباره د  عکس
کجا رقم خورد..پاسخ من  تیحس زندگ  نیتر  بیعج دنیپرس   یسخت تر بشه. اگر از من م ز،یاز تبر

 روشن و قاطع بود.

 کندوان " ...زی تبر "

******************************************************************************** 

 دو ماه بعد:  

 _ بزن! 

 قرار داده و دست هام و درهم قفل کردم.  یراست صندل یو گوشه  تاریمستأصل و خسته گ کالفه،

 ! ای_ خسته شدم پور

که بفهمم  ن یا یبود برا  یرو برداشت و دوباره به طرفم گرفت. دوماه فرصت خوب  تاریانعطاف، گ  بدون
 زنه:  یحرف اول رو م تشیدر امر آموزش، جد

 !یاریدرش ب  یبتون  دی_ با

 یکه م یا  لهیداشت. همون وس  اجی روزها بهش احت نی بود که ذهنم ا یزیهمون چ قایدق ،یقیموس
  یری حال... سخت گ  نیوهم و ترس از دست دادن دور کنه! با ا یایاز دن ،یلحظه ا یتونست من و برا

 کرد. یحال خوب رو سخت م  نیداشت ا ا،یپور
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 استراحت کنم!  کمی_ 

جفت شدش    یپاها یرو رو  تاریالزم رو گذاشته بود که گ ری فرستاد، ظاهرا لحنم تأث رونیب  یپر نفس
 کرد:  ینیعقب نش  یقرار داده و کم

 ساعت.  می_ ن

تکون داده و بلند شدم، استخون هام از نشستن مداوم خشک و دردناک شده    یلبا خوشحا یسر
چپم، خواب  یسفتشون بود. کف پا یبه پوسته  یانرژ یکم  قیتزر هیعضالت، شب دنیبودند و کش

داشتم گز گزش رو رفع کنم. به طرف   یسع ن،یزم یپام به رو  یرفته بود و من با فشار دادن پنجه 
 میبه ن رهی باز انجام بدم و در همون حال خ یساعتم رو در فضا میبرداشتم تا استراحت ن  متراس قد

 : دمیکرد پرس   یپنهان م  تشیکه در وقت آموزش، محبتش رو پشت جد یرخ مرد

 _ شام امشب مهمون من!

برگردوند و   بشی دن دست گرفته بود به جچک کر یرو که کوتاه برا لشیرو باال آورد، موبا   سرش
هم چهرش رو   نیبود. هم گهیتر از سمت د  یخال یراستش، کم یابرو یباال انداخت. گوشه  ییابرو
 داد: یمردونه تر و جا افتاده تر از سنش نشون م یکم

 _ به چه مناسبت؟ 

 به جلو، ورزششون دادم:  دن یهردو دستم رو بهم چسبونده و با کش کف

 هردو استاد! می_ خسته ا

  ری محوش تأث یمهربون بودند و از اون لبخند ها شهیحال چشم هاش هم نیمحو بود، با ا  لبخندش
 گرفتند:  یم

 و امروز به سرانجام برسون، شام هستم در خدمتتون! نیتمر نی_ تو ا

رو نشون   نیخسته بودم و چشم هام ا یل یهردو دستم را پشت گردنم گذاشته و نگاهش کردم، خ کف
و    یپزشک ن یسنگ یباشگاه، ساز زدن و بعد خوندن کتاب ها یتو نیدادند. روزهام شده بودند تمر یم

  ییها دمروحم و زخم نبودن آ هی پنهان  یافکار درهم...دردها ن،یب نیورود به دانشکده! ا یبرا یامادگ
 نقش داشتند. یخستگ نیبشه هم در ا میکه قرار نبود ترم 
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 ؟ یرو دوست دار یقی موس یدیفهم ی_ از ک

که   ییتارها، صداشون رو دراورد. صدا یانگشت هاش رو دنیرو به حالت نواختن گرفت و با کش ساز
 آروم بود. یناله  کی هیشب

 !ی_ از پنج سالگ 

 زد.  ینگاهش کردم، لبخند رتیح  با

. پنج سالم بود که دمیچرخ  یدور اون م میبچگ یبود که من همه  یمیقد یانویپ هیخونه  یه _ گوش
و بعد، دلم خواست من هم امتحانش کنم. نشستم پشت   دمید ونیزیتلو یتو  ینوازندگ  یاجرا هی
  یو اسباب باز یباز  چیاز ه دمیبلند شد فهم غشیج یرو فشار دادم و صدا  هی که کالو نیو هم  انویپ
مانند و آزاردهنده باعث شد مامان من و  غیج یبرم. همون عالقه و نواختن ها یانقدر لذت نم  یا

 کالس...  سهیبنو

 شوخ بود:  لحنم

 از اون عذاب بوده. ییتر رها شی و علتش ب یکرده بود  تی اذ یرو حساب  ییزندا ی_ احتماال گوش ها

 زد:  یلبخند

 ! دی_ شا

 دوست دارم دکتر بشم. دمی_ من نه سالم بود که فهم

 زدم.  هیپنجره تک یو به لبه  دمیکش یق یکرد. نفس عم یبار، اون بود که داشت با تعجب نگاهم م  نیا

  یلندن بارون م یجواهرات باشم. اون روز مثل اکثر روزها یفروشنده  هی_ تا قبلش دوست داشتم 
  یکزاکیخودم دوچرخم رو ز یگشتم خونه و برا یشتم از مدرسه برمزرد تنم بود و دا یبارون هی. دیبار

رو افتاده. دوچرخه   ادهیپ یشده و گوشه  یگربه که پاش زخم  هیکردم که چشمم خورد به  یم تیهدا
اومد از زخم پاش. بغلش کردم و بردمش خونه، مامان بهم   یرو نگه داشتم و رفتم طرفش. خون م

  یداد چور زخم پاش و ضدعفون  اد یگرم کنم. بعد هم بهم  رینم و ش سبد براش اماده ک هیکمک کرد 
 هیاگه  ی. حت هیحس قشنگ یلی خ هیدکتر بودن و خوب کردن حال بق  دمیکرده و ببندم. اون روز فهم

 .ی پزشک بش دی... تو باا یمان  نهیخودم گفتم، هم  شیباشه و پ  وونیح
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 شد؟   ی_ اون گربه چ

شد   یرنگ افتادم. خوشگل نبود اما نگاه براقش باعث م   ییطال یاون گربه  ادی محو بود،  لبخندم
 باال انداختم. ی. شونه ایدوستش داشته باش

 منتظرش بود که انقدر عجله داشت.  گهید یگربه  دی_ بعد خوب شدنش رفت. شا

 یتشده. وق یخط خط   یو پر از فکر ها ری بود. دلگ یبارون یجمعه   کیغروب  هیشب  نمون،یب  سکوت
 یبار، بهتر از بارها  نیرو به طرفم گرفت و من ا تاریبرگشتم، خودش گ  نیتمر ی دوباره به طرف صندل

به   یدلبخن وا،یهمزمان شد با باز شدن در توسط ش  دنشیخسته نباش یرو نواختم. زمزمه   نیقبل تمر
 قرار داد:   زیم یرو، رو ری و ش کی ک  ینیرومون زد و س 

 ! تگریچ میکه قراره شب بر نی_ بخور

بچه ها   یدونستم با برنامه  یشاممون رو جلو ببرم و در واقع، م یدادم برنامه  یم  حیشب ترج  یبرا
اومده   شیپ  تی از وضع یلیدونست خ  یبا لبخند نگاهم کرد. اون هم م  ایهم توان مخالفت ندارم. پور

 زل زدم:  اویجذاب ش یرو برداشتم و به چهره   ریش  وانی. لستمی ن یراض

 _ همه هستن؟

 : دیهم آروم خند ای رفت، پور رونی تکون داد و من، لب هام و بهم فشردم. از اتاق که ب دیبه تا یسر

 . میذار یم گهیشام بعدا قرار د نیا ی_ برا

از اتاق   ینیس  اتیهم نبود، سرم رو تکون دادم و اون بدون دست زدن به محتو یا گهید ی چاره
  یلباس انتخاب م دی. باستادمی برگردوندم و ا ینیرو داخل س  ریشده از ش  یخال  وانیرفت. ل رونیب

 شد:  فباز بود و سپهر با عبور از کنارش متوق  مهی . در اتاق ندمیرس  یبه موهام م یکردم و قبلش، کم

 قشنگ خانم؟ _ احوال 

 داد:  هیلبخند جوابش رو دادم و اون بدنش رو به چهارچوب در تک  با

 !یداشت اجیاحت حی_ به تفر

 رو رها کردم:  یواریو در کمد د دیباال پر  ابروم
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 تو بود؟  شنهادیپارک رفتن پ  _

قطور   یکتاب باز مونده   ،یصندل  یساز رها شده رو یتکون داد و داخل اتاق شد، نگاهش رو  یسر
 فضا موند:  ینسب یو آشفتگ ز یم یور

 کرده باشه. یدوچرخه سوار  یدلت هوا دیگفتم شا ،یکرد ری درگ یلیچند وقت خ  نی_ خودت و ا

 یمحبت ها نیتا بتونم حسم رو نسبت به ا یزیبگم، چه چ یچ دیدونستم با یمواقع نم  یبعض
خالصانه که   یکرد. توجه یم غی روزها ازم در  نیا انایآر یکه حت ییبرادرانش نشون بدم. محبت ها

 فقط مختص من بود.

 شد. می_ به سارا حسود

 آسمون. هیاسمش. شب هیبلند و رها... شب د،یخند

 !یتینه. زود آماده شود سو  ایرو داره  دهیعق  نیاونم ا دید دی_ با

بود. اون   واری د یچرخوندم که حاال رو میخانوادگ یو من سرم رو به طرف قاب عکس بزرگ شده   رفت
رو برام گذاشته بودند  ییحال...آدم ها نیبا ا گه،ید یبدون بازگشت به جهان  یها رفته بودند...سفر

 بودند.   زیکه عز

 داد. ی قت مصدا ی روزها، اطرافم رو پر کرده بودند و محبتشون...بو نیکه ا ییها آدم

************************************************************* 

  یخواست هم نم  یپاشنه بلندش، م یکه با کفش ها لدای جز  میگرفته بود لیدورچرخه هارو تحو همه
هم با نگاه گردش به   نیو آترد رهی اون کفش ها باعث شده بود خندم بگ دنیتونست رکاب بزنه. د

ب ی ره تا ترت یانصراف داده بود و گفته بود م یهم از دوچرخه سوار این بزنه. پورخنده دام نیا
 شام رو بده. یها چیساندو

  نیآترد یعنی میشالم رو محکم بهم گره زدم و به طرف دوچرخه سوار کنار یکه شدم، لبه ها سوار
 چشمک، زمزمه کرد:   کی به طرفم برگشت و با  ی. نگاهش رقابت طلب بود وقتدمیچرخ

 _ مسابقه؟ 
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خواستم بگم موافقم اما چال   ینبود، الاقل از جانب خودم و مهارتم مطمئن بودم. م یبد  شنهادیپ
 چالش گذاشتم:  یرو اریاخت ی کرد، انگشتم رو ب یگونش، هربار حواسم رو پرت م

 خوام!   یم نای_ من از ا

 : دیخند

 _ قابل شمارو نداره.

 : دم یکش یق یهم خندم گرفت و نفس عم من

 باشه؟ یچ یبرنده  زهی _ جا

 شام توپ! هی_ 

  یاستاندارد و خوب کلیتونستم درک کنم چطور انقدر ه یخوش خوراکه اما نم  یادیبودم ز متوجه
دم. اون هم رکاب قرار داده و حرکت کر یو موافقت کردم. با شمارش اعداد، پام و رو دمیداره. خند

 به موازات من، شروع کرد به رکاب زدن. قایدق

  شی بچه ها با آرامش ب یگرفت. باق  انیرگ هام جر یاز نور تو  سهیر هی هیشب  جانی ه م،یکرد شروع
کردند اما سرعت ما باال بود. بدنم رو به طرف دوچرخه خم کردم تا شتاب بدنم، به  یحرکت م  یتر

که   ییبه جا دنیبود و رس   ستیپ  ریحواسم مس یکردم، همه  یسرعتم اضافه کنه، عقب رو نگاه نم
 دنیرس یتر کردم و درست لحظه   شیشروع، شتابم رو ب  یبه نقطه  میبود کی. نزدمیشروع کرده بود

بهم زد و قبل از   ی امر تعادلم رو کم نیهم ستم،یتونم با ی نم  ادی کردم به خاطر سرعت ز لحظه حس هی
 آسمون و هوا خودم رو نگه داشتم. نیب  ن،یزم  یسقوط دوچرخه و خودم رو

خوش   یروزها  ادیزد و من  یتند م جانیهام از لبخند رنگ گرفته بودند،  بعد مدت ها قلبم از ه  لب
 . میزد  یو به دل پارک م میداشت یکه دوچرخه ها رو برم  ییانداخت. روزها یلندن م

 : د یپرس عی سر یل یهم پشت سرم توقف کرد و خ نیآترد

 ؟ یخوب  _
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رفت. نگران بود مبادا با اون ترمز   نیکمرنگ نگاهش از ب  یخندم، نگران  دنیرو چرخوندم، با د  سرم
 برام افتاده باشه. هنوز نفسم سرجاش برنگشته بود:   یاتفاق

 _ من... بردم. 

. به شدت ضربان قلب دی کش قیبلند و عم یتکون داد و خودش هم نفس ها یلبخند، سر با
 پام گرفته.  یها چهی کردم ماه یکرده بود و من حس م دایپ  شیهردونفمرون افزا

 کرد.  یم  یبرابر  وزپلنگی_ سرعتت با 

 ادغام شده نگاهش کردم. یره ااخم و چشم غ با

 ؟ یکن سمیمقا وونی_ الزم بود با ح 

باعث شد    نیچال گونه هاش و هم یشد، نگاهم باز هم قفل شد رو ادهی و از دورچرخه پ  دیخند بلندتر 
 اخم کنه:  یو مصنوع   رهیرو بگ دنشیخند  یجلو عیسر

 صاحاب من نگاه نکن!  یب یبابا، انقدر به چاال  ی_ ا

کرده و با   ت ی دست دوچرخه رو هدا کیبرام تکون داد و با  ینوبت من بود که بلند بخندم، سر حاال
دوچرخه ها   لی بودند و موقع تحو دهیموهاش رو مرتب کرد. بچه ها هم حاال به ما رس  گهیدست د
و برد،   همسابق نیظرمون بود. اآماده منت یها چیبا ساندو  ایکه پور میاومد رونی ب  ستیاز پ  یبود. وقت
داخل دستش  کیهارو از پالست چیاز ساندو یکی هیکرده بود. زودتر از بق قیتزر   یمضاعف یبهم انرژ

 زدم:  یو رو به نگاه متعجبش لبخند دمیکش رونیب

 _ گرسنمه!

 بود:   یبامزه و دوست داشتن  یلیباال انداخت، لحنش خ  ییابرو

 _ خداروشکر. 

رو   یکرد. قسمت یبود که بابتش شکر م دهید ییاشتها  یو ب  ییمن رو در حالت کم غذا شهیهم انقدر
بود که متوجه   یباق  ی. اشتهام فقط تا زمانمینشستن و بعد، شروع به خوردن کرد یبرا میانتخاب کرد

  شدباعث   یتند  نیمن به شدت مضر بود. هم یمعده  یکه برا یزی طعم تند گوشت همبرگر شدم. چ
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کالباس سرد   انای بندازم و افسوس بخورم که چرا مثل سپهر، سارا و آر چیبه ساندو  ینگاه مین  لیم یب
 انتخاب نکردم. 

  اقیبزنم و بدون اشت یشده بود که باز هم گاز میباعث گرسنگ  ست،یپ یتحرک تو یحال انقدر نیا با
هم با خوردن  یبود اما گاه ی تر عصب  شی ب دمیشد یدهانم رو قورت بدم. زخم معده  اتیمحتو
که  نیرو به زور خوردم و هم چیاز ساندو  یداد. تا نصف  یتند و سرکه دار خود نشون م یها یخوراک 

حرکتم  ن ینشسته بود به ا کمیکه نزد ایشم، اون رو کنار گذاشتم. نگاه پور یم  تی حس کردم دارم اذ
 اختم:باال اند یزده و شونه ا ینگاهم کرد. لبخند یموند و سوال

 شدم!  ری_ س

 رو نگاه کرد:  چیساندو

 فقط. ی_ نصفش و خورد

 اون راحت تر بود:  یبرا  لمیهم پرت من شد. شرح دل انایآر حواس

 تنده!  یل ی_ خ

گاز   کیمن رو برداشت و با زدن  یخورده  مهین چیمتوجه شد و دستش رو دراز کرد، ساندو عایسر
 خودش رو به طرفم گرفت:   چیبهش، اخم هاش درهم رفت و ساندو

 . یخورد یم دی نصفشم نبا وونه،ی_ د

  ریتغ ن یا لی کرد و متوجه دل  یهنوز گنگ نگاهمون م ایاز دستش گرفتم، پور اقیرو با اشت کالباس
و گنگ  جی . گ دمیخند چیگاز بزرگ به ساندو کیبراش نداشتم و فقط با  ینشده بود. جواب  تیوضع

  مومرو ت چیساندو ی گهید ی  مهین هیتر از بق  عیزد و بعد، به خوردن خودش ادامه داد. سر یلبخند
 شستن دست هام از جام بلند شدم. یکرده و برا

آب مخصوص، قدم هام به طرف   یرهای از بچه ها فاصله گرفتم و بعد شستن دست هام در ش یکم
 یم هیبه وجودم هد  یحس دلچسب  دیچی پ یموهام م ونیکه م یحرکت کردند. باد تگریچ ی اچهیدر

 یاز آبش توسط رودخونه ا یفارسه و بخش اعظم جیخل  یشهدا اچهیدر نیگفته بود اسم ا وایداد. ش
 شه.  یم نیتام نبه اسم ک
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 یخنک تر بود. دلم هوا اچهی گرفت. هوا کنار در یآب که از مهتاب نشأت م یشدم به رنگ نقره ا  رهیخ
 نشده بود.  یعاد یدلتنگ نیرو کرد و من، چشم هام و کوتاه بستم. هنوز هم برام ا  مزیتا

 ستم؟ ی_ مزاحم که ن

گنگ براش   یمن. سر یبود رو ره یبود و نگاهش خ  ستادهیکنارم ا یهام باز شدند، پسر جوون چشم
 هم نداشت.  یکنارم برام مزاحمت  ستادنش یلب هام خارج شد. خب ا  نیآروم از ب یتکون دادم و نه ا

 تونم اسمتون و بپرسم؟  ی_ م

 ن؟ یپرس ی_ چرا م

 الغر بود.  یادیمرد ز کیبه عنوان  یباال انداخت، کم یا شونه

 تر! شی ب  ییآشنا ی_ برا

 حرفش رو پردازش کرد و بعد، بدون اراده لبخند زدم.   ذهنم

 باهات دوست بشم؟  یخوا ی_ م

 موضوع کرد که کامال درست حدس زدم.  نیبلند پسر من رو متوجه ا ی خنده

 درخواست و بکنم؟  نیداره ا یتو. اشکال  یهست ی_ چه دختر بامزه ا

  ینیچن نیا ی جهش کنم که اهل رابطه هاخنده دار و بامزه بود. خواستم متو یلی به نظرم خ وهیش نیا 
 : یکرد. اون هم به خوب هشیمن توج یاز پشت سرم، به جا یا یعصب  یکه صدا ستمین

 !فتهی م یبعدش چه اتفاق  ینی و بب یدرخواست بکن  یتون  ی_ م

 نیتا به ا رانیرو در ا یتجارب  نی دست و پام رو گم کرد. همچ ینگاه غضبناکش، کم دنی. ددمیچرخ
 : د یدندون هاش غر نیاون پسر از ب  یو رو به نگاه سوال دیلحظه نداشتم. من رو پشت خودش کش

 . یبامزه دوست دار  یزهایمن هم به شدت بامزن. فکر کنم کال چ  یه یتوج  ی_ روش ها

 _ خانم با شمان؟ قصدم مزاحمت نبود.. 
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 . دمی. رفع زحمت کن تا زحمتش و نکشیاما مزاحم شد  قای_ دق

به طرف من   ای بار پور  نیکه بدون جنجال زمزمه کرد باعث شد ا یدیپسر زد و خوش باش  که یپوزخند
 شدش رو بعد رفتن اون جوون، به من بدوزه:   انیبچرخه و نگاه طغ 

 ؟ یباهاشون کل کل کن دینبا یدون ی_ چند سالته که نم

  هیاز ثان یم در کسرکه لبخند و حال خوب نیبود. ا یکردم از لحن و نوع گفتارش نرنجم اما نشدن یسع
  یبود که درک کردنش الاقل برا  یلحن  نیواکنش مغزم به ا  ،یاخم محو و نگاه جد کیشد به  لیتبد

 : د یرس یمن سخت به نظر م  اتیمن و اخالق

 شدن وجود داشته باشه! یعصب  یبرا  یزیکنم چ  ی_ فکر نم

قدم رو هم   کیداره همون  لیداد م یقدم بود و نگاهش داشت هشدار م کی شد، فاصلمون  آشفته
 برداره: 

 داد! یم شنهادیداشت بهت پ  ای _ نداره؟ مان

 منه؟  ری کجاش تقص نی_ و ا

بود   یدر حال نیکه اشتباه کردم و ا نیکرد، حس ا یبهم منتقل م یزد، نگاهش...حس بد  یپوزخند
 دونستم. یکه خودم رو گناهکار نم 

 اومدم. یخودم از پسش برم یداد یحال اگه اجازه م  نیندارم. با ا یروابط واهمه ا نی_ من از ا

 زد:  یدر نگاهش موج م ادیروزها ز  نیکه ا ینگاهم کرد، تلخ و بدون انعطاف تلخ

 هم کردم درسته؟ یادیدخالت ز نهی_ منظورت ا

شه. کم سن بودم اما   یما داره خارج م  یکردم بحث از دست هردو ینبود، حس م نیمنظورم ا ابدا
کنم و   تیریمواقع بتونم اوضاع رو مد  نیداده بود که راحت تر در ا یبهم درک و منطق تم،یرفتار و ترب

 از دستم در رفته. زی همه چ تیریکردم مد یلحظه حس م  نیا

 نگفتم.  یزی چ نی_ چن
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 گرفتم:  ینم   یدلخور، حس خوب یاز اون چشم ها تکون داد. نی به طرف یسر

نقطه فرق   نیروابط، برخوردها و ارتباطات با ا یکه شما اومد ییاز جا دیشا  زم،یعز یدخترعمه  _
که هوس   یمزاحم عوض  هیو بذارم خودت شر  ستمیکنن. اما من هنوز انقدر چغندر نشدم که عقب با

 . ینزد و رفع ک  ینگاهش از دور برام نور باال م

  کینبود. حس کردم من رو به  یمن، اصال دوست داشتن  یزندگ   طی. اشارش به محدیسوت کش گوشم
شه که حد و مرزها رو   یم لیبازم، دل  ییو فرهنگ اروپا ستیبرام مهم ن  اتیکه اخالق  د،یچالش کش

 ختم بشه: ییجا  نیمزاحمت ساده به همچ کیشد   یبشکنم. باورم نم 

 ؟ یی پسردا ی_ متوجه گفتارت هست 

برافروختش و   یطور صداش کردم. چهره  نیخودم نبود بعد دختر عمه خطاب کردنم، من هم ا دست
 رنگ گرفته از خشمش، دور از انتظار بود: یصدا

 ؟ یهست هیمتوجه حس بق ؟یتو چ _

ل رو بشکافم تا  سوا نیو بخوام ا میجا برس  نیخواست به ا  یسوالش، سخت نبود. دلم نم هامیا حس
خسته و   ی چشم ها یتو قیعم ی رگیخ  کیراه دور شدن بود. بعد   نیبوده. بهتر یبفهمم منظورش چ 

 گرفتم. شی برگشت رو پ  ریبه تاسف تکون داده و مس یسرخش،  سر

تنش،   نیکردم ا یتر حس م شینبود. ب  چیاون ساندو ری کرد اصال تقص  یم تمیکه معدم داشت اذ  نیا
به بچه ها متوجه شدم تمام مدت اون هم  دنمیرحم شده بود. با رس   یو ب بی سوزش عج نیباعث ا

.  دیچیپ نشونینگذشت که همه بلند شدند و عزم رفتن ب ی ل یکرده. خ یعقب تر از من داشته حرکت م
دن قرص معدم روبرو شده بودم و همراه نبو  نیکننده در پا تی سوزش اذ کیبا    هیاما در چندثان نم

 کرد.   یمضطرب ترم مجا گذاشته بودم...  نیماش یتو فمی هام که در ک

دورتر به طرفمون برگشت و بعد  یکم  یدر سطل زباله  چشی با انداختن کاغذ دور ساندو وایش
 با دقت نگاهم کرد:  ی کنار من، کم ستادنیا

 حس منه؟  ای دهی_ رنگت پر
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که   یمعدم فشردم و در حال یپارک، خوب چهرم رو نشونش داده بودند. دستم رو، رو یها ینورپرداز
 نشستم:  مکتین یبودند رو  ستادهیهمه ا

 _معدمه.

 خم شد طرفم: یشونم گذاشت و کم  یرو دست

 خاله؟ یمعده دار یناراحت ی_ سابقه 

 سپهر جلوتر اومدند: و  انایاومده شدند و آر شی پ تی هم متوجه وضع هیرو آروم تکون داد. بق سرم

 ... قرصات کو؟ یکرد یوانگی. دچهی_ به خاطر ساندو

  هیشب ی قلبم نشست. حس یتو  یبی حالم بد نبود که نتونم جوابش رو بدم اما... حس عج یانقدر
 یادیگشتند. ز  یاومد کل خانواده دور من م یسراغم م یکه معده درد عصب  یوقت شهیبغض. هم

نبودنشون عذابم بده.  بیلحظه حس غم غر نیباعث شده بود در ا  ن،یمنازپرورده بار اومده بودم و ه
 صدام کرد.   یزانو نشست و با نگران  یحال بدم گذاشت و رو یرو به پا مسکوت

 چرخوند.   یمعدم بود، سرم رو کم یدست خودم که رو  یرو  یکنارم و قرار گرفتن دست یکس نشستن

 ... یذاشتم ناج یاسمش رو م دیکه با یبود. کس  نیآترد

 مسلط بود.   طیبه شرا شهیهمه پزشک، فقط اون هم نیا ونیم

رو پشت کمرم گذاشته و  گشی به معدم وارد کرد و دست د یتر شی بزرگش فشار ب  یدست ها با
 کرد:  یتا خوردن، درد رو کم تر م نیخواست خم بشم. ا

 بکش و بگو قرص هات کجاست؟   قی_ چندتا نفس عم

گفت و اون با قدم   انای رو به آر نی. همفمیو ک  نیکمرنگ شد، لب زدم داخل ماش  یپناه یحس ب  اون
بود دور   ومدهیکه مدت ها بود سراغم ن یبلند دور شد. لحنش طنز داشت تا حواسم رو از درد یها

بود که  مچقدر مه ایدونستم مگه بحثم با پور یحمالت نشده بودم و نم  نیاصال دچار ا رانیا یکنه. تو
 . ختیطور بهمم ر نیا

 دختر.  میبرات باز کن دیبا  اریس مارستانیب هی_ 
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معدم بود و با حرکت   یبود. دستش همچنان رو دهید  یضیمن رو در حال مر شهیداشت. هم  حق
آب گرم   یبا بطرکه برگشت و  انایذاشت صاف بشم. آر ینم  گشیداد و با دست د یتکونش م یدوران
درد کم   یادامش داد تا کم یا قهیحالت رو ترک نکرد. چند دق نیهم ا دمیسپهر قرص رو بلع یشده 

 بفرستم. رونیتر شد و من تونستم نفس هام و مرتب تر ب 

نگران  ن،ی شد که غمگ ییزدم و نگاهم پرت چشما  ییرنگ و رو یلبخند ب  هیبق ی گفتن ها یبه خوب رو
 کردند.  ینگاهم م مونی پش دیو شا

دونست آشوب  یتنده اما... خوب م چهیساندو یدرد برا  نیدادم اون هم فکر کنه ا یم  حیترج 
 بدنم خود نشون داده بود. یطور تو  نیخشمش، ا

شده    یخال ی و بطر  دی. سپهر سرم رو بوسدمیآب رو هم سر کش یمونده  یرو ازش گرفتم و باق نگاهم
 . ستادمیبلند شدم و ا اط یه. با احت رو ازم گرفت تا داخل سطل بنداز

 حمله کامال رد شه.  نیکردم تا ا یفکر نم ز ی چ چیو به ه  دمیخواب  ی. ممیگشت یبرم دیبا

 بود..  یمحال زیچ

 روزها، واقعا محال بود! ن یا ای نکردن به پور فکر

*************************************************************** 

که نگاهشون به سمت باال و من بود. باد تند و محکم به   یینگاه کردم، به آدم ها نیاون باال به پا  از
 سوختند.  یزد و من دهنم رو بستم. دور لب هام از شدت باد خشک شده بودند و م  یلی صورتم س

پرش...   ی مرب ی.  چشم هام بسته شدند و با صداستادمیا بیصل  کی هام و باز کردم و شکل  دست
سرعت به صورتم خورد و   نیکه با باالتر  ییشدن بدنم، هوا  یخودم رو به سمت جلو خم کردم. خال

 بلندم.  غی رخنه کرد همزمان شد با ج میخون یکه در تک تک سلول ها یجان ی نفسم رو بند آورد و ه

  یبرا غی ج  کی. دمیکش غیرش... من از ته دلم جهربا   یو هوا و تو نیزم ونیخوردم، معلق م تاب
محو و   رشونینداشتن آرشا. صداهاشون، تصاو یبرا یغ ینبودن مامان و ج یبرا غی ج  کینبودن بابا، 

رو پشتشون حس کردم و با کم شدن  یس یچشمم قد علم کرد. چشمامو باز نکردم. خ یدرهم جلو
 منتظر موندم تا متوقف بشم. یغی ج چیبدون ه گهیهام، دست هام رو انداختم و د نیتعداد باال و پا 
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 شده از آب! یخال  یکوزه  هیکوزه بودم،  هی هیشب

که بهم وصل بود رو ازم جدا کردند و من  یزات ی. تجه ستادندیتشک ا یبه سمتم اومدند و باال دونفر
ومدم و  ا نی رفت. معلق موندن در فضا علتش بود. از تشک پا  یم جیکردم لبخند بزنم. سرم گ یسع

 شد:   کمیسپهر با محبت نزد

 بود! ی _ عال

بخورم. در سکوت شروع به   نیزم جهی سرگ نیبه خاطر ا  دمیترس یکردم و بازوش رو گرفتم. م یتشکر
بود که هربار   یورزش  نگیجامپ   یدرونم فکر کردم. بانج یو من به حس پوچ میدور شدن از منطقه کرد

مشخصاتش   یوب گرد کیدر  یاتفاق  ت،یبوستان وال ی بانج یکرد. سکو یحالت م نیمن رو دچار ا
از   ،یشگیهم  یاز پرش ها یداد و من بعد دور یپرش خانم هارو هم م یکه اجازه  ییاومد. سکو باال

 . ارهی جا ب نیسپهر خواستم من رو به ا

 . نمتیبب طونی خواد مثل قبل ش ی_ دلم م

 _ من خوبم سپهر. 

 فرستاد:  رونیرو آه مانند ب   نفسش

 ؟یر  یسارا م شی _ هنوز پ

نجات. حرفاش مکنده بودند، حال بد رو از وجودم   یذاشتم فرشته  یاسمش رو م  دیبا ی... گاهسارا
 کردند.  یم  نیگزیجا ی دور و به جاش، خوش

 تا همسرت بشه.  یمثل اون رو انتخاب کرد ی _ چقدر خوبه که آدم

 زد و مهربون نگاهم کرد.  یلبخند

 جوجه؟ یکن   یم_ بحث و عوض 

  ی. بهرحال آدم ها از بعد اتفاقاتهی انکار زندگ رقابلیبخش غ ر،ی با صدا بود، من معتقد بودم تغ خندم
 قبل باشن.   هیتونستند شب  ینم گهید

 شم؟ یدلتنگشون م بهی _ به نظرت عج
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 تر کرد و با مکث جوابم رو داد. کیتکون داد. من رو به خودش نزد یسر

 یباهاشون ندارم اما باز دلتنگشون م یمشترک  ی_من بچه بودم پدر و مادرم و از دست دادم. خاطره 
باز   ایدن نیکه پاش و به ا ییدلتنگ آدم ها  ی. هر فرزندستین  بیاصال عج نیکنم ا یشم. فکر م 

 آرامگاه؟  میبر یخوا  یشه. م  یکردند م

 شه؟  ی_ م

 و قابل لمسش:   زیعز ی. برادرانه بود تک به تک محبت هادیرو بوس  قمید شقلبخن با

 _ البته!

*************************************************************** 

 گفت شستشو باهاش بهتر از آبه.  ی. سپهر م ختمیسنگ ها ر یگالب رو باز کرده و رو  

تا   ستادی ا رونی بود. خودش ب یآرامش دهنده ا یوبلند شده، ب یبود اما بو  یچ لشیدونم دل ینم
سنگ به حرکت   یبابت ممنونش بودم. چهارزانو نشستم. کف دستم رو، رو ن یراحت تر باشم و از ا

 شدم.  رهی درآوردم و به عکس هاشون خ

  حیتفر نی داشتم... باشه باشه قبول، شماها از ا ی. پرش فوق العاده اامیم نگی جامپ ی_ دارم از بانج 
 یبودم اما قول م دهیوقت بود نپر یل ی. خیاخم کن  ستیخب آرشا الزم ن یلی. خ ادیمن خوشتون نم 

تر   مشه که همش حرف شماها باشه. ک  ینم  ن؟یکن ینگاهم م  یچرا اون طور ه؟یدم کم تر بپرم. چ 
 نپرم.   گهیشه اصال د  یپرم اما نم یم

 . شیجوون  یو وفاتش که چشم دوختم، دلم خون شد برا الدیم خی تار به

  مینداز یتو م ادیکه ما دوتا هم و   ست یمن ن  ری خبر ندارم. تقص  هیمدت لوفرتیندارم ازش. از ن ی_ خبر
اهنگ  هی رم؟ یگ  یم ادی یقی. بابا؟ بهتون گفتم دارم موسمیری گ یاز هم فاصله م میو کامال آگاهانه دار

بود آهنگه؟   ی. چمبزن تاریگرفتم با گ ادی..اون و نی خوند  یمامان م یبرا  شهیبود که هم یمیقد
  یکه قبله گاهم اون جاست. هرجا که پا م ی..کجا تو خونه داریاریگفت اهل کدوم د یآهان... م

 خوند؟  یو برات م نیبابا ا  دیلرز یمامان؟ دلت م ادتهی ...یذار

 لبم داشتم. یاز خاطرات خوشمون رو یحال لبخند ن یر ع چشم هام حدقه زد و من د یتو اشک
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که  یا ی کنم. بدون شماها، بدون خوشبخت یم  یی. احساس تنهاستیکه از صبح تا شب ن انای_ آر
  یلیمامان..از پسر برادرت خ یکنم. راست یم  ییاحساس تنها یل یوسط لحظه هامون بود خ شهیهم

. هم دمشیرفتار کرد ند یپارک که اون طور یتو شی دلم شکست. از چهارشب پ یل یدلخورم. خ
 ه؟یچ نیدلخورم و هم دلتنگ... اسم ا

و   دمشانیسرد چسباندم. بوس  یرا به سنگ ها  میو بعد لب ها دهیکش یکردم. نفس خسته ا سکوت
 از عقب تر نگاهشان کردم.  یبعد بلند شدن با لبخند 

 _ دوستون دارم.

و پارک کرده    نیکه سپهر ماش ییبه دست به طرف جا دیخارج شدم، درش رو قفل کرده و کل آرامگاه  از
مشت دستم و باال   یتو دینشستم. کل نشیداخل ماش  یبود حرکت کردم. سبک تر از قبل بودم وقت

 آورده و بو کردم. 

 ... آروم تر بودم. یگالب گرفته بود و من، واقعا کم یبو

 م؟ ی_ بر

 _ خونه؟ 

 : دمیدندان کش انی به چهرش زل زدم و بعد، لبم و کوتاه م قیدق

 معروفم و درست کنم؟ یرای و پن پسیامشب چ ه ی_ آره... اوم نظرت چ

 نگاهم کرد: یباال رفته ا  یلبخند و ابرو با

 ؟ یگ یم ی_ جد

 فرو رفتم: یو  بسته و راحت تر در صندل کمربندم

 . میریگب  پسی_ اوهوم، فقط قبل رفتن خونه چندتا بسته چ

 هم کمربندش رو بست و لبخندش پررنگ تر شد:  خودش

 _ امر کن جوجه!
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 .  دمشیکش رونیب  یبه سخت  بمیاز ج لم،یزنگ موبا یتر از قبل و با صدا قیهم دستم را بو کردم. عم باز

مامان کردم خودش تماس   شیکه پ ی... چقدر زود بعد گله ایاراد ری لب هام، نرم بود و غ یرو  لبخند
 دم، رد تماس زدم.   یکه سپهر بگه چرا جواب نم  نیگرفت. به اسمش زل زدم و قبل از ا

 شدن براش بد نبود.  هیتنب  کمی

************************************************************** 

فر   ینیس یرو داخل فر قرار داده و درش رو بستم. سه ظرف بزرگ که به موازات هم رو  رکسیپ  ظروف
آب سرد  ر ی ش ری کرده و دست هام و ز میبزرگ متصل به گاز قرار گرفته بودند. درجه و ساعت رو تنظ

 گرفتم.

ود  که من دوست داشتم شام را خودم درست کنم باعث شده ب نیخدمتکار و آشپز عمارت بود. ا نو،یم
رو جمع و جور    زیم یها یختگیها و بهم ر  یبتونه استراحت کنه و حاال اومده بود تا خراب کار یکم

 .کنمتا کمکش  ستادمیچرب شده بودند کنارش ا تزایپ  ریکنه. بعد شستن دست هام که به خاطر پن 

 دم خانم.  ی_ خودم انجام م 

 زدم.  یلبخند

 راحت ترم. یطور نی_ ا

قرار داده و سراغ   نکیرا داخل س فیکث  ی. ظرف هادیکش  زیم یمحکم رونزد و دستمال رو  یحرف 
شده   زیتم زی م یرو برداشته و رو ازمیرفتم. دوست داشتم ساالد هم درست کنم. مواد مورد ن  خچالی

 سراغ شستن ظرف ها رفت و من نشستم تا کاهو ها رو خرد کنم.  نویقرار دادم. م

 ؟ یکن  یجا کار م نیوقته ا یل ی_ خ

 بود اما دستش نکرده بود:  نکیدستکش کنار س د،یچرخ

 شه خانم.  یم ی_ ده سال

 ؟ ین یچ ینم  نیماش یظرف ها رو تو  ای ؟یکن  یمخصوص و دست نم ی_ چرا دستکش ها
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 خواد خانم، دستکشم... واال عادت ندارم.   ینم نی_ چندتا دونه ظرف که ماش

نگفتم. کارش که تموم شد کنارم نشست تا کمکم   یزیکاهو کرده و چ یرو معطوف برش ها حواسم
 چروک خوردش باال اومد.  یدست ها یکنه و من، نگاهم تا رو 

ن  رک نیبده مهم تر تی که آدم به بدنش اهم نیگفت، ا یم شهیبا ارزشه. مامانم هم یل ی_ پوست خ
 سالمه. یزندگ یبرا

 دست هاش موند.  یخودش هم رو نگاه

 حرف ها گذشته.  نیکار پوست من از ا گهی_ د

 نه اما...عنوانش کردم. ای گم  یمطمئن نبودم درست م یلیخ  دم،یخند

 سود داره.  رهیو از هرجا بگ انیز یگه جلو یهست که م ی ضرب المثل  کی_ اگه اشتباه نکنم 

 کنم.  یبه بعد مراعات م نیخانم..چشم. از ا نهیمنفعته. درستش ا یریگن جلو ضرر و از هرجا بگ ی_ م

و البته اون   دنشیو با د دیبدم. سرم چرخ  نویبه م  یجواب  یسالم مردونه، نگذاشت با خوشحال  یصدا
 نگه دارم. یکردم چهره م رو به حالت جد یلبخند محو، سع

 .نی_ سالم آقا خوش اومد 

 ن؟ یزیر  یبرام م یچا  وانیل هین. _ ممنو

بلند شد و با گفتن حتما به سمت سماور رفت. جلو اومد. حواسم رو دوباره معطوف کاهو    عایسر نویم
گذاشت و   زی م یکه کف هردو دستش رو، رو دمیچشم د یانداختم. از گوشه  نی ها کرده و سرم رو پا

 آورد:  کمیسرش رو نزد

 _ احوال شما؟ 

کردم. انگار هزاران اسب در  یرو حس م یکوبنده ا تمیدر قلبم ر  قتای جوابش رو دادم اما در حق یعاد
 حال تاختن بودند. 

 _ خوبم. 
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 _ خداروشکر! 

به اندازه  دی و نفسم شا ستادیدور چاقو از حرکت ا ی. دستم لحظه ادیگفت اما دل من بلند تر کوب آروم
رو به دستش داد و اون با گفتن خانم جان کارتون داره باعث    یچا وانیل نویحبس شد. م  هیچندثان

 شد از آشپزخونه خارج بشه.

 . ایفقط من بودم و پور حاال

 نشست:  یصندل  دنیگذاشت و با کنار کش ز یم یرو، رو یچا

 ؟یو انجام داد  ناتی _ تمر

  یعد اون بحث طوربودم که ب یکردم. مودبانه نبود اما واقعا عصب  نیجواب سرم رو باال و پا  یجا به
 ضرب گرفت:  زی م ی. با دستش روفتادهی ن یکرد که انگار اتفاق  یرفتار م 

 ا؟ ی_ مان

. گس و البته  دیرس  یچوب به نظر م یبو هیسرم رو باال آوردم. فاصلمون کم بود. عطرش، شب  باالخره
 بکر و مرطوب. عتیطب کی ی بو هی. شبزی خاطره انگ

 ؟یکه تماسام و جواب نداد ی_ دلخور

و با لمس   ادیدونستم. سکوتش باعث شد دستش حرکت کنه، آروم به طرف دستم ب  ینم  بودم؟
 بده: هیناشناخته به وجودم هد یانی انگشتام جر

 دونم. ی_ تند رفتم... البته خودم و محق هم م

بود   دهیم نلرزسخت بود اما دل حشیداشت و نداشت. توض  یبه دست هامون بود. حس خاص نگاهم
 شوک بود.  کی هیتر شب شی لمس، ب نیا یبرا

 ؟ یکن یم یعذر خواه  ی_ دار

 هم گذاشت:   یفرستاد و پلک رو رونی ب یزد. نفس  یلبخند

 . بای _ تقر
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 کردم. انقدر پرت که حاال حاال نتونه برگرده به وجودم.   یحواسم رو پرت م  دیبا

 میدنبالم تا بر  یایروز ب  هی ندهیآ یتو هفته  یدوست داشته باش دیدارم... شا دیخر کمی_ من 
 انجامشون بدم. 

  یکه من با هر منطق و حس و برهان  ییهم نشسته بود. صدا رگذارشیتأث یصدا یحاال رو لبخندش،
 ودنش اقرار کنم.تونستم به خوب ب یم

 د؟ یکه ببخشمت ببرمت خر نیا یبرا یخوا  یازم م ی_ دار

دستش   ریمونده بود و من، چم بود که دستم و از ز مهیباال انداختم. هنوز ساالد نصفه و ن یا شونه
 دم؟ یکش  ینم رونیب

 .ی اری دلت بخواد کامل از دلم درب دی_ گفتم شا

بود. بود که چشم هاش با جملم برق زد و من حس کردم سخت داره   یبراش دوست داشتن طنتم،یش
بودند   ییچشم ها نی. چشم هاش صادق ترادی هم جلو ن گشیکنه تا دست د یخودش رو کنترل م

 بودم. دهیکه من د

 خواد. یهم م یا گهی د یزهای چ یلیخواد... البته، دلم خ ی_ دلم م

 من. یها یپهلو حرف زدن، عادتش بود وقت سردرگم  دو

 رهی برگ کاهو برداشتم و خ کی. دم یکش رونیگرش ب  تی بزرگ و حما یدست ها ری رو آروم از ز دستم
 که قبل خروج از آشپزخونه به کار برد فکر کردم.  یدلنوازش به جمله ا یبه سبز

 دم... تا به وقتش!  یم ادشیکردن  ی_ که البته فعال دارم صبور

 برسه؟ یداد که چه وقت یدلش م ادیکردن  یصبور

کنه... البته به جز خانم جان و پدربزرگ   یهمرو راض  یکه آماده کرده بودم تونسته بود ذائقه   ییغذا
 پخته خوردند.  جاتی از حد غذا، سبز شی ب یکه به خواست سپهر، به خاطر چرب 

 ! بشیو غر بی شام مونده بود. با همون نگاه عج یبرا ایپور
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 من بود و متوجهشون بودم. ینامحسوس رو ی لیکه خ  ییتوجه ها با

 شدم چون، من هم حواسم سمتش بود.  یم متوجهشون

رو   یچوب  یها یصندل کیکوچ شی آت  کیو با درست کردن  میباغ شد یراه  یاز شام، همگ بعد
  تمیاز آشپزخونه آورد و با زدن بهش ر یا ینی شهاب س  ی. لبخند زدن ساده بود وقتمیدورش قرار داد

 ! دیرقص زی مسخره آم یبلند شد و با حرکات   وایش یکرد. راحت بود بخندم، وقت جاد ی رو ا  یگوش خراش

و    اقیاشت دنیخانم جان و پدربزرگ دست در دست هم بهمون ملحق شدند و نگاهشون از د یوقت
 ما برق زد.  یخونه کرده در چشم ها یجوون 

 برامون نواخت!  ایو پور می همه سکوت کرد یوقت

 هم ساز زدم..  من

 که استادانه بود! یکرد. نگاه قمیبا دست و اون با نگاهش تشو  یباق

 نقطه... نیجا و تو ا نیا

 بود. دنینفس کش هیشب  دنیخند

 اراده! یقدر راحت... همون قدر ب همون

************************************************************** 

 م. کنار زد یکی  یک یلباس هارو  زیآو

و با گرفتنش   دمشیکش رونیمارکش هم کنده نشده بود. ب یرنگ، هنوز حت  یجلوباز آجر یمانتو
سرم رو کج   یاومد. کم یم میطال یرفتم. رنگش به پوست و موها  شیپ نهیبدنم، تا مقابل آ  یجلو

 تخت انداختمش.  ینگاهش کرده و رو  یتر شی کردم و با دقت ب

 انتخابم بودند.  ینارنج  یبا گل ها  دیبا سف یو شال  دیاسپرت سف شرتیکوتاه بود. ت یکم  نمیج  شلوار

  میانتخاب ی. لباس ها دمیبورم زده و عقب کش یبه مژه ها ملیر یاندکم فقط کم  یشیلوازم آرا نیب از
 لب هام نشست.  یرو  یهماهنگشون لبخند  بیرو تن زده و از ترک 
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هام رو مرتب کرده و بعد درست   ینوک انگشت هام چتر  رو دوست داشتم. با  یو آجر دیسف بیترک
 کردم از اتاق خارج شدم. یکه تازه داشتم به سر کردنش عادت م یکردن شال 

 نیو محبتشون نسبت به هم در ا  اقیاشت نیگرفت. ا یپوست م  وهیپدربزرگ م   یجان داشت برا خانم
تونستند رصد کنند. صورت هردوشون  یمن م یباشه که چشم ها یزیچ نیباتر ی تونست ز یسن، م
 برگردم.   ریبرم و ممکنه د دیبه خر ایدادم که قراره با پور حیبراشون توض دهیرو بوس 

 تونستم درک کنم. یاما نم نمیتونستم بب  یم دیشناور بود که شا یروزها امواج نینگاهشون ا ته

گذاشتم.   ضی خلوت و عر یپا به کوچه بزرگ،   یکرده و با باز کردن دروازه  یط  ادهیرو تا انتها پ  باغ
داده و در و   یمقابل خونه پارک شده و در جلو باز بود. همزمان با سوار شدن سالم قایدق نشیماش
 محکم تر از معمول بستم! یکم

 .یشد ز ی _سالم خانم! رنگ پا

،پر   یسرد ن یدر ع  یعن یشدن  زیپا  هیلب تکرار کنم. شب ریرو ز  زیباعث شد پا  هش،یبراق و تشب  نگاه
 و البته...عشق! یزندگ  یگرما یباش 

 ؟ یبپوش  ینکرد دای پ  یزیچ اهی _ و تو رنگ شب! قشنگ تر از س

جذب   راهنیپ  کی رشیلمس کرد. از ز  یرنگش رو با دست کم  یباعث لبخندش شد. کت مشک نگاهم
 . دیرو هم راحت د شی مشک یشد شلوار و کالج ها یبه همون رنگ تن زده بود و م

 ! شاعرانست. زیب و پا_ ش

 زد و با استارت زدن، آروم حرکت کرد:  ی. خودش هم لبخنددمیخند

 _ خب کجا برم؟ 

اون شبش در پارک گذاشته شده بود. ازش خواسته بودم من رو در   یحرف ها  یتالف یقرار، برا نیا
 همون زمان بود. قایکنه و حاال دق یهمراه دیخر کی

 .یاز من بپرس  دمیمن همه جارو بلدم با ستی_ ن

 شد.  یاصل ابانی و با زدن راهنما، وارد خ دیکش یقی تر کرد. نفس عم قیچپم، خندش رو عم نگاه
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 پوشاکه؟ دی_ قصدت خر

که   یبانک  یرو باز کرده و از بودن کارت ها کمی کوچ یدست فیتکون دادم، در همون حال هم ک یسر
جلو اومد...   ایکردم. دست پور ی م دایپ  اجیبه اسمم گرفته بود مطمئن شدم. قطعا بهشون احت انا یآر
 . دیعقب کش ،یقینشست و با رد کردن چند ترک موس  نشیپخش ماش  یرو

 تکه!  یتکه و عشقمون تکه و آسمون تکه و زندگ  هوا

 خوام مگه؟ یم یچ گهیخب د یو هوادارم  یکه تو کنارم یوقت

 . عاشق توام.....میزندگ یآها

نگاهم  یور کیباال رفته نگاهش کردم، با همون لبخند جذاب و  ییبا ابرو یقی موس کی تمیشروع ر با
دهنم  یشونه باال انداخت. لبم رو تو یفرمون ضرب گرفت و به شکل تخس  یکرد. با دست هاش رو 

 نگذاشت خوددار بمونم. یقیو اون با ولوم دادن به موس رمی رو بگ دنمیخند یجمع کردم تا جلو

  یچرخوندم و دست رو نیماش ی شهیکردن و من سرم رو به طرف ش  یهمخون  یقیکرد به موس شروع
بودن از جانبش... باعث   دیبا وجود بع ایبود و حرکت پور یدهنده ا یانرژ کیلب هام گذاشتم. موز

 سرحال تر شدنم شده بود.

بهش سر زده بودم   وایکه قبال هم با ش یک یش  دیمرکز خر  نگیرو در پارک   نیکه ماش  دیطول نکش یلیخ
  یو البته برند بودن اجناسش برا  دیمرکز خر یبا عمارت نداشت و خلوت یادیز یپارک کرد. فاصله 

 اومدند.  یمناسب به نظر م  دیخر

که مختص مانتو و  یبود که اول از طبقه ا  ایپور شنهاد ی. پمیباال رفت یا شهیش  یآسانسور ها با
که من   ینداشتم. تنها لباس یمهمون  یبه لباس ها یاج ی. احتمیکن  دیبود بازد  یمجلس یها راهنیپ
 بودند.    یرنگ یمانتوها  نیکردم هم  یروزها کمبودش رو حس م نیا

ه اختالف قدمون  ها افتاده و من ب  شهیش یمحو تو رمونی. تصومیستادیا یپرزرق و برق  نیتریو یجلو
 تر از مدل مانتوها توجه نشون دادم. شیب

 اد؟ یبهت م  ی_ صورت
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بود. جهتش رو دنبال کرده و با    نیتریو ی. نگاهش همچنان رودمیتعجب و آروم به طرفش چرخ  با
بده،   صی تونست تشخ یکه جنس نرمش رو نگاهم هم م ینسبتا بلند اما جلوباز یبه مانتو دنیرس

کنه. همون قدر پرناز و همون   یم  یگربه برابر کیگفت سر کج کردنت، با نگاه   یسرم کج شد. آرشا م
 . ادشی! لبخندم محو شد از یدوست داشتن  قدر

 باشم.  دهیپوش یجلوت صورت ادی نم ادمی_ 

 خورد.   یاش از حجم هوا تکون نهی. س دیکش یق یعم  نفس

 !ادیهت ماون مانتو تصورت کردم. ب ی_ اما من تو

 بود نظرش.    نیمنطق اما دلنش یب

 تصورت چقدر درسته! مین یبب می_ خب بر

اجازه داد من وارد بشم. فروشنده   دنشیرو هول داد و با کنار کش یا شهیزده و در ش یروم لبخند به
که رنگ   ییمانتو ایپور یخوش امد گفت و با اشاره  ییبود. با خوش رو یدختر جوان محجبه ا

  پرووارد  نینبود! بنابرا  یهم موجود بود به دستم داد. داخل فروشگاهشون کس  شیو پسته ا  ییمویل
  یرو، رو دیجد یداده و مانتو ا یرو همون جا از تن خارج کرده، به دست پور  میقبل ینشده و مانتو

 . دمیپوش شرتمیت

ندم گرفت. بلند و با  ظاهرم خ دنیو با د ستادمیا نهیوجود داشت. کنار آ  میک یدر نزد یقد یا نهیآ
 پرتاب سر به عقب: 

 !هیزشت  بیترک ی_ چقدر رنگ شال و کفشم با صورت

 کرد:  دیشد و بعد با لبخند تا زی چشمش ر کی نگاهم کرد،  یکم

 _ اوووم... واقعا بده. 

کمرنگ تر از رنگ  یو با تناژ رنگ   ری حر  یبعد با شال یشال رفت و کم یجوان به طرف قفسه ها دختر
 مانتو برگشت. 

 . نیامتحان کن نی_ با ا
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صورتم و اومدن شال به   یایسرم انداختم. سرم رو به چپ و راست چرخوندم تا از زوا یرو، رو شال
 چهرم مطمئن بشم. 

 _ قابل تحمل شدم. 

  نهیآ یحاال در پشت سرم تو رشی بود و تصو زونیآرنج دستش آو ی. مانتوم روستادیپشتم ا ایپور
 کرد:  یداشت نگاهم م قیحک شده بود. دق

 . هیاز کفشات عال یری_ با فاکتور گ 

 . دمیهامو به کمرم زده و چرخ  دست

 . میشد قتیحق هیدارم اما متوجه  ی_ برش م

 و رها کردم:  دهی دهنم کش یآشکار لب هام و تو یطنت ی نگاهم کرد و من با ش گنگ

 افتضاحه!  که تصور کردنت نی_ ا

مانتو تصور کرده بود.  نیکه من رو در ا نیفروشگاه بود. ا نیبه جملش قبل وارد شدن به ا  اشارم
 ی...وقتدیخورش هیآرومش، لبخند من رو هم کمرنگ کرد. شب  یو با جمله  د یبرخالف تصورم نخند

 . دیرس ی زورش به ابر نم گهید

موهات رهاست و   یساحل، وقت  ه ی یمانتو تصور کردم. تو نی_ خب من تورو بدون شال و کفش تو ا
موهات... هنوزم من و معتقد  ییو طال ایدر یآب ونیم  ،یصورت  نیو ا یدو یشن ها م  یپابرهنه رو

 ! ییبای کنه به ز یم

کنه، ازشون  یلمات بازقرار گرفته بودم که بلد بود چطور با ک یسن ممکن مقابل آدم  نیحساس تر در
مسابقه به دور باال برسونه.   کی ست یخودرو در پ کیموتور  هیشعر بسازه و قلبم رو... شب  هیشب یزیچ

  کیو  ستمد یتو یآجر یمانتو کی. حاال من بودم و دیمانتوم رو که به دستم داد، آروم عقب کش 
 تنم.  یتو یصورت یمانتو

 ساحل! کیرنگ ها گم شده و در حال تصور خودم در  ونیم
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  ینوع تاختن ب  نیکردم ا یاستراحت بدم. حس م یتا به خودم و قلبم کم  دمیبار نفس کش نیچند
گذاشت در حال   یا شهیش  زیم  یرو  ایکه پور یکارت  دنیرحمانست. مانتورو از تنم خارج کرده و با د

 داشت:  ینیم ولوم پا شال ها فاصلمون رو کم تر کردم. صدا ضیتعو

 کنم. ی_ خودم حساب م

  یکه پاکت ها یحال سکوت کردم تا زمان  نیبود. با ا  یمعن یکردنش و اون نگاه برنده برام ب  اخم
 .می گرفته و از اون جا خارج شد لیرو تحو  دیخر

 خودم حساب کنم؟   یداد یاجازه م دی_ با

 ها رو به دست چپش داد و با دست راستش رو پشت کمرم قرار داد تا راه برم.  پاکت

 . یبکن  دینبا بی ج  یدست تو یمرد هست کیجوجه خانم، همراه   رانهیجا ا نی_ ا

من سخت بود باهاش کنار   ی که الاقل برا یاز تعارفات متداول یل یحرف، مثل خ نیدار بود ا خنده
 اومدن.

 ن؟ یجنتلمن یل یخ نی بگ  نیخوا ی_ مثال م

 کرد:  یدست هاش به خودش اشاره ا یو با باز کردن نسب ستاد یگرفت و ا خندش

 . میستی_ ن

جواب به پاکت ها اشاره کرده و خونسرد   یحال به جا ن یجنتلمن و خب... جذاب. با ا رگذار،ی! تأثبود
 نجوا کردم: 

 . میبگرد میخواد. بر یکفش هم م هیجنتلمن، اون مانتو   ی_ خب آقا

 ! ینه بلند و نه پنهان د،یخند

 . یخر  ینم یزیچ گهیسر حساب کردنم گفتم البد د یشد ی_ اون طور که تو عصب 

 . یایها ن  یقپ نیاز ا گهید یریبگ ادیو   یخرم ورشکست بش ی_ اتفاقا انقدر م 

 باال انداخت.   ییابرو ناباورانه
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 .یت دور بودهمه سال از ممکلت  نیا یوقت ؟یاصطالحات و از کجا بلد نی_ عجب، تو ا

که  ییها  مهیجر مون،ی خانوادگ  یجلسات شاهنامه خوان ادآوریبود.   زهایچ یل یخ  ادآوریسوال،  نیا
داشتند در   یکه سع  ییبرد و ضرب المثل ها ی صحبت کردن در خونه به کار م  یس یانگل یمامان برا

کرد. بابا   ی شرکت م شهیهم هم  لوفرین یجلسات شاهنامه خوان  ی. تومیریبگ ادی گفتار به کار ببرن تا 
  یلب غنچه م یحسادت مصنوع  کی با  لویباک و ن   ی... جسور و بیدیگردآفر هیگفت تو شب  یبه من م
 عمو!  یپس من چ  دیپرس یکرد و م

ز  رو هی! آخرشم یا ژهیکرد. تو من ینشوند و اون، آروم زمزمه م یلب بابا م یگفتنش لبخند رو  عمو
 ده. یغرور و شجاعتت کار دستت م  نیا

کن.   یازم خواستگار ای ب ژنمیگفتم مثال من ب یذاشت و م  یجا بود که آرشا با لبخند سربه سرش م نیا
داستان  هیرو برامون شب  رانیا خی. بابا تار میافتاد یشد و ما از کل کل هاشون به خنده م یدعواشون م

 یالفبا روف خونه جدول ح  یدادن و ما تو یآموزش م یس یمدارس به ما انگل یکرد. تو یم فیتعر
 یکرد. من سر قصه  یبرامون باز م وانید یخوند و گاه   یبرامون موالنا م یی. شب هامیداشت یفارس

داشتم تا   مرغیپرس  یقبل خواب آرزو طنتیهم با ش  یرستم و سهراب بارها اشکم دراومده بود. گاه 
 الق تر کنم. رو خوش اخ انا یآر

که  یدیگذشته پرتاب شدم به مرکز خر  یخورد و من، انگار از دوره  یصورتم تکون   یجلو ای پور دست
 داد. یبهم نم یحس خوب  گهید

 ؟ یخوب ؟یکن  یم  ری_ کجا س 

که من خارج از کشور   نیا یادآوری گرفته بودم اما.. ادی وای رو از ش یفرستادم. قپ   رونی رو محکم ب نفسم
 بود.  ختهیبهمم ر ه،یقض نیا ینبودم و تالش مامان و بابا برا گانهیو زبانش ب رانی باز هم با ا

 _ خوبم. 

 . می_ برگرد

 . دیباال پر ابروش

 ؟ ی_ چ
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 ضعف بود.  هی نیرو کوتاه تکون دادم. ا سرم

 خونه. می_ برگرد

 آزادش بازوم رو گرفت: انداخت و با دست  ینگران به اطراف نگاه یو کم کالفه

 _ چت شد تو؟ 

حس گنگ و دردناک درست   هیسخت بود. انگار دوباره از اول از دستشون داده بودم.  حشیتوض
 م وجود داشت.  نهیسمت چپ س 

 ... فقط.. یچ ی_ ه

که مشخص بود   یطور ،یادامه بدم. با فشار به همون بازوم من رو همراه خودش کرد و جد نگذاشت
 : دیحرفام پر ونیجز باشه بشنوه م یزی خواد چ ینم

 .یورشکستم کن  یخوا یچطور م  نمی خوام بب ی. ممید یادامه م دمونی_ ما به خر

 اسمش رو صدا زدم.   یدرموندگ با

 ا؟ ی_ پور

 تلخ نگاهم کرد. یو البته کم کالفه

  میبر ایب بحث  ی. پس به جانهیحالت ا  یگردونم، نه تا وقت یمن االن شمارو خونه برنم زمیعز نی_ بب 
 .میمانتو بخر  نیا یبرا  کیو کفش ش فیک هیباال  یطبقه 

روم قد علم کرده بود. با پله   یپسر جلو نیا تی و متفاوت از شخص  بیبعد عج هیکردم.   ینم درکش
رها نکرد. نه اون قدر محکم گرفته بودتش که   یمدت بازوم رو لحظه ا نیو تمام ا میباال رفت  یبرق یها

 .زارهی ب یتماس بدن  نیآزاردهنده باشه و نه اونقدر نرم که حس کنم از ا

سوالش انقدر من رو درمونده و بهم   یکرد که کجا یداشت دوره م دیهم رفته بود. شا یش تو چهره
آروم بازوم رو   ستاد،یا یبزرگ  نیتر یو  یتا باالخره جلو می فروشگاه رو رد کرد نی کرده بود. چند ختهیر

 بشم.  خلرو باز و خواست دا  یا شه یتوجهش رو جلب کرده در ش یکه بفهمم چ  نیرها و بعد بدون ا
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 یا یساله از مشتر یحدودا س یفضا داخل فروشگاه رو پر کرده بود. مرد یخوب خوشبو کننده  یبو
 رف ما اومد. کرد فاصله گرفت و به ط یکه داخل بود و داشت کفش امتحان م

 . در خدمتم.نی_ خوش اومد

 رو نگاه کنم.   نیترینتونستم و قیدق  یدادم خودش حرف بزنه چون من حت اجازه

 .. زیخواستم سا  یچرکش و م  یصورت  هست ... رنگ   نیتریست پشت و فی کالج و ک یسر کی_ 

آروم جواب دادم: _  نمیکه مد نظرش بود رو بب  یزیکرد، سرم رو چرخوندم تا از همون داخل چ نگاهم
 و هشت     یس

 ی نهینداشت نشستم و آ یکه پشت  یشکل یمربع  یصندل  یمن رو اره،یکه دور شد تا کفش رو ب مرد
هره م لبخند  هام گذاشتم و به چ  یچتر یگذاشت. دستم رو، رو شیرو به نما  رمی مقابلم، تصو کیبار

اون رو از دستش گرفت و جلوم   ی با تشکر ایبعد مرد با کفش ها برگشت و پور  یزدم. کم  یکم جون
 زانو زد. 

 : دم یپام رو عقب کش یشده کم معذب

 پوشم.   ی_ خودم م

هام رو دراوردم   یموند. کتون یتکون داد، کفش رو مقابلم گذاشت و در همون حالت زانو زده باق یسر
رنگ زده بودم   کیکه هر انگشتم رو  نیالک ناخنم و ا غیدادم. رنگ ج  یام رو بازپ یو انگشت ها

 کالج فرو بردم و اون با گرفتم مچ پام، پام رو باال آورد:  یباعث لبخندش شد. پام رو تو

 .ادی آزاد م کمی _ به نظر 

 باهاش نداشتم. یمشکل

 _ خوبه. 

  یپام به خاطر کوتاه  یدی. سفستادمیا دنشیگذاشت و من با پوش نیزم یرو هم رو گشید ی لنگه
 اومد. یاما خاص م کیکالج، مشخص بود. دوستش داشتم. به نظرم ش  یجلو

 _ قشنگن.
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 عقب رفت.  یلبخند کم کیو مخملش رو هم به دستم داد و با  کیست کوچ  فیک

 _ مبارکت باشه. 

 .  یرنگ  یرمون پر بود از پاکت هاهردونف  یدست ها م،یاومد رونی ب دیاز مرکز خر یوقت

حالم بد نبود... بلکه لبخند هم داشتم. مرد کنار دستم، با تمام توانش تالش کرده بود تا باعث   گهید
و با جمالتش، غرقم   ارهیب  جانیخاصش من و به ه یها شنهاد یو پ  یرنگ یدهای لبخندم بشه، تا با خر

 برم.  وتا فر ستمیبا ایازش تالش کنم   ییرها  یبرا دیدونستم با یباتالق که نم کیکنه در 

رنگ ها و   یکه به هارمون  یطور نی نکرده بود. ا یهمراه  دیمن و در خر یطور  نیا یوقت کس  چیه
خودش،   ی قهی و با نگاهش بارها و بارها نشون بده و با سل میبای اومدنشون به پوستم دقت کنه، ز

 . رمی بگ یرنگ یمجبورم کنه تا دستبندها

به  یحس لذت بخش ،یاحترام دوست داشتن کی ی هیگرفته بود تا چطور در سا ادی.. انگار .ایپور
 کنه. هیوجودم هد

ها   یصندل ی ها رو رو دیخر میاز دوطرف باز بودند و ما داشت نی عقب ماش یخلوت بود. درها  نگیپارک
رو خاص جلوه   نگیپارک  کی تار یفضا نیروشن بود و ا نی شده در سقف ماش هی . چراغ تعبمیدیچ یم
  یکی تار دنی اومد و من با د رونیب  نگی و کمربندم رو بستم، آروم از پارک میهردو نشست یداد. وقت یم

 بردم.   رونی فرستاده و دستم رو ب نیرو تا انتها پا شهیهوا... ش

 م؟ یبخور یبستن می_ بر

 زمزمه کرد.  ینرم یرو با لبخند کوتاه به طرفم چرخوند و باشه   سرش

  یفلزش حس دلچسب  یکه خنک  مکتین کی یپارک خلوت، رو کیکه هردو در   دیطول نکش یلیخ
 قرار داشت.   یشکالت یف ی ق یمن، بستن یدست ها ونیو م میداشت نشسته بود

اما باعث شده بود از درون حس سرما بهم غالب   یگرم. بستن یل یسرد و نه خ یل یخنک بود، نه خ  هوا
 یها  ینداره و جز خوراک یبهش عالقه ا یل یبود. متوجه شده بودم خ دهیخودش نخر  یبشه. برا

 شه. ینم  یمحبوبش تلق 
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کرده  هیبه وجودم هد یکه بستن ی کم جون  یپارک، سرما  یکنار هم بودنمون و سکوت شبانگاه آرامش
زدند   یچمن ها نشسته بودند و با لبخند باهم حرف م  یرتر از ما، رودو یکه کم یبود و زوج جوون 

 و در گردش بود. الیس  ی زندگ کی هیهمه شب

 ؟ یکن یطور نگاهشون م نی_ چرا ا

 به من بود. یرگی اون خ یدادم. انگار برعکس من، تنها مهم زندگ  ایرو از زوج، به پور حواسم

 رسن.  یشاد به نظر م  یل ی_ خ

 ؟ یستی_ تو شاد ن 

لحظه و کنارش   نیتر از احوال من، اشارش به ا شیهوشمندانه بود. الاقل از نظر من ب یکم سوالش
 نه.   ایکه با حضورش شادم  نیبودن بود. ا

 _ من آرومم. 

 و درست پشت سر من.  یگذاشت. افق مکتیدستش رو پشت ن  کی

 . نه؟ی_ امروز دلتنگ شد

از   یآروم با فشار لب هام کم  یلیشد و من خ  یداشت آب م یپاساژ شده بود. بستن یدردم تو متوجه
کردم    یدهنم، سع ی. بعد هم با فرو بردن لب هام تودمیرو به دهان کش  یشکالت یخامه   ینرم

 آثارش رو پاک کنم. 

 ره پنهانش کنم.   یم ادمی مثل امروز،  یهست. فقط گاه  شهیمن هم ی_ دلتنگ

 _ پنهانش نکن. 

مانتوم قرار   ی  قهی یلبه  یموشکافانه. دستش رو از پشتم برداشت و رو یو کم قیکردم، دق  نگاهش
 اون نقطه قرار گرفت. یداد. با دست صافش کرد و تمام توجهش رو 

 من پنهانش نکن. شی_ پ

 . ادیدردهام خوشم نم می_ از تقس
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آب   یبستن  ختنیباشه. حس ر دیکه با  هیزیز چ کم تر ا یل یرو باال آورد، حس کردم فاصلمون خ  سرش
 کرد؟   ینگاهم م قیبهت خارج کنه. چرا انقدر عم  نیانگشت هامم نتونست من و از ا یشده رو

 کن. مشونی_ با من تقس

  نیکردم ا  یآب شدم چرخوندم و بعد، سع  مهین  یدهانم رو قورت دادم. چشمام و به سمت بستن آب
کار رو هم  نیبزنه. هم خی میداخل یکه دندونام و کل اندام ها ی. طوررمیگاز بزرگ بگ کیبار ازش 

 جمجم پخش شد، چشم هام و بستم. یکردم و با حس سرما که تو

 م؟ ی_ بر

 شاعرانه.  تی گرفته بود اما به غا یرو تا آسمون باال آورد. امشب هوا کم  نگاهش

 م؟ی_ شام بخور

 گرفته بود؟  شی شوخ

 بخور.   ییو زندا  ییشدم. برو شام خونه و با دا ری س یبستن نی_ من با ا

 و خاص بود.  یدوست داشتن یجوان   نینگاهم کرد، چهرش در ع  مهربون

 _ چشم خانم بزرگ. 

و بلند شدم.    دمیبود. خند میدستور یطعنه به جمله  ینکرد اما خب، خانم بزرگ گفتنش کم  مسخرم
 چسبناکش کرده بود.  یشستم. بستن  یدست هام و م دیبا

تا   یوقت دار شهیهم  یکن یتر وقت بگذرون. تا هستن... حس م  شیب ششونیگفتم، پ یجد_ 
 حسرت برات بمونه.  یو کل  ادیشب ب هیشه  یدونم چطور م ی. اما من...خوب میکنارشون باش

هم،  یپارک خلوت و روبرو کیوسط   قایشده بود. ما دق یکالمم، باعث شد اون هم بلند شه. جد غم
افتاد که  یداشت اتفاق م یزیچ هی دم؟یفهم یچرا نم م؟یکرد یم یچه غلط می داشت رهینگاه خ  نیبا ا

 سخت بود درکش. 

 ....یش  یم  نیغمگ ی_ وقت
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 جمله، سرم رو کج کردم.  نیا یانتها دنینداد و من، مصرانه از فهم ادامه

 ؟ی_ چرا ادامه نداد

سرش رو   بش،ی دست هاش در ج شونم گذاشت. آروم فشرد و بعد با گذاشتن یرو، رو دستش
 حرکت کرد.  یچرخوند و به آروم

 . رمتیبغلم بگ یخواد تو یحالت دلم م  نیچقدر تو ا یبدون   یدوست نداشته باش دی_ فکر کردم شا

 رفت اما من جا مونده بودم.  یم اون

روزها قرص و محکم   نیکه داشت ا یاون یحت دیمونده بودم از خودم.... حس هام.... و شا جا
 داشتم نفهمم. یزد و من، سع یحرفش رو م 

 انتخابم شده بود. گهید دن،ینفهم  نیو ا نفهمم

شد. انقدر آروم که بهش برسم و بتونه حواسش بهم   ی بودم بهش که آروم داشت دور م  رهی خ هنوز
 بود که صداش کردم.  اریاخت یباشه. ب 

 ا؟ ی_ پور

 به طرفش قدم برداشتم.  یق یو من با نفس عم دیکوتاه چرخ ستاد،یا

 م؟ یکن یتاب سوار کمی_ قبل رفتن، 

خونه. حال دلم  میو برگرد میاز هم جدا بش یطور نیهمه تالشش ا نیزد. انصاف نبود بعد ا یلبخند
 مونده بود. یدرونم باق ییزهایبود اما... از گذشته چ یهنوز ابر

 خوب کنه.  مرد رو کیتونست حال  یکه م ییها طنتیش

 و گمونم عاشق رو...  بیمرد عج  کی حال

************************************************************** 

کردم   ی. حس مامینبود که بتونم باهاش کنار ب  یزیهوا، چ یاز باشگاه خارج شده بودم و گرما تازه
 داشتند.  یو حالت مشمئز کننده ا دندیتمام لباس هام به پوستم چسب
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آروم سرد بشه و هم از  یطوالن  تی کردم تا هم بدنم بعد از فعال  یط ادهیعادت، تا عمارت رو پ طبق
مخصوص  دی قسمت از شهر استفاده کنم. در رو با دسته کل نیکوتاه و درختان تنومند ا ری مس یمنظره 

 آب خنکش وارد شدم. دنیستم و سر کشد یفلز یباز کردن در قمقمه   نیخودم باز کردم و ح 

بدون پوششم  یسر و موها یو با برداشتن کاله گرمکنم از رو   دمیتا ساختمون رو دو اطیح  مسافت
مد در  یمجله  کی ری چند روز اخ ن ینشسته بود و مثل تمام ا ییرای در پذ ییبه تنها وا،یداخل شدم. ش 

 یبه چهره  ،ید کرد و لبخند محودست هاش جا خوش کرده بود. با حس حضورم سرش رو بلن
 زد. مخست

 .ویخانم اکت  ی_ خسته نباش

 رو از دست چپ به راست منتقل کرده و سرم رو کوتاه تکون دادم. میورزش ساک

 ست؟ ین  ی_ کس

  یدعوت بود و داشت دنبال مدل لباس م یبعد مهمان  یمجله فرو برد. هفته  یسرش رو تو دوباره
 گشت.

 . ستنین یکس گهیزنه، د  ی_ خانم جان داره تلفن حرف م

  یدوش م کی  زیقبل از هرچ  دیباال رفتم. با  یتکون داده و پله هارو به آروم  دنیفهم  یبه معنا یسر
لباس   پش،یدن زتختم رها کردم و با باز کر یبدنم پاک بشه. ساک رو، رو یاز رو قیگرفتم تا آثار تعر

تنم وارد  یانداختم. بعد هم با همون لباس ها فیکث یداخل باشگاهم رو داخل سبد لباس ها یها
 حمام شدم.  

 برد.  رونی از تنم ب یرو تا حدود ی. اما خستگدیهم طول نکش یل یدوش گرفتنم، خ

در   ی. سرماخوردگدمیموهام رس تی سشوار، به وضع  دنیکش رونی اومدم و با ب رونی پوش ب حوله
پا    ریبودم به ز ریو ناگذ فتهی خواست برام اتفاق ب یکه دلم نم یزینوع ممکن بود. چ  نیتابستون، بدتر

 که دوستش هم نداشتم. یگذاشتن عادت ها و استفاده از سشوار

 انتخاب کرده و بعد حولم رو هم به سبد لباس ها پرت کردم.   یو شلوار خنک  زیبل
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  ا،یکه با توجه به کالسم با پور یزی بود. چ یاستراحت طوالن  کیتخت و  یزدن رو رجهیش  حمیترج 
 امکان نداشت بهش برسم.

تونستم بکنم مرتب کردن بهم   یکه م یتا اومدنش مونده بود و من تنها کار گهید ی قهیده دق فقط
 اتاق بود. ییجز یها یختگیر

 کرد.  یمتوجه حضورش م  یزی به عمارت، من و زودتر از هرچ نشیورود ماش یصدا

آرومش به طرف   یعقب و قدم ها یشدنش، برداشتن ساز از صندل  ادهیبار هم از پنجره به پ نیا
  حیکه هم صر  ییمن بود. با حرف ها یایدن  یروزها نیآدم ا نی تر بی عج ایشدم. پور رهیساختمون خ 

  شیو من، دست دلم پ دیدرخش ی م یب یبرق غر ونشونی که م یی... با نگاه هامی مستق  ریبودند و هم غ
 شد.  یسست م  ینگاه کم نیا

  ی رهی. اون تا باال اومده بود و من خدمیدر اتاقم به صدا دراومد، تازه از کنار پنجره عقب کش یوقت
به   دیفرستادم و با گفتن بفرما  رونی خشک شده همون دم مونده بودم. نفسم رو اروم ب  لش،یاتوموب

 چسبوندم.  یهالل یلب هام، طرح  یشد و من هم رو داخل دعوتش کردم. با لبخند وارد

 استاد. یداشت  ری تاخ قهیدق  5_

 گذاشت.  نیزم ی ساز رو، رو فیشد به ساعتش و بعد، ک  رهیخ

 آدم انقدر حواسش به زمان باشه؟  یگفته خوبه که هنرجو ی_ ک

اومد. به خصوص که  یتنش، بهش م شرتیاز گردنش رو خاروند. ت  یعمق گرفت و اون، قسمت خندم
ساخته بود. چند قدم به طرفش  ی متفاوت پی ازش ت یمشک  ی نهیزردش، در پس زم غی رنگ ج

 برداشتم و اون بدون فوت وقت، خواست که سازم رو بردارم. 

 روزها! نیا یرنگ  یبایز یایو نواختن... دن نواختن

  تیکالس ها و جد نیقدر اتونستم اعتراف نکنم که چقدر حالم با ساز زدن بهتر شده بود. چ  ینم
 بردم.  یمتنوع، لذت م  یرو دوست داشتم و از نت ها  ایتوامان با مهر پور

 راههی که ذهنمون رو به ب یحرف و نگاه چیکالس فقط من بودم و اون... بدون ه میتا شهیهم مثل
 و حال خوشش.  یقیو موس میبکشونه. ما بود
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 نبودند...   فکرها

 هم نبودند...  دردها

 کشوند.  یگرفت و به ناکجا آباد م  یشعر بود که دست احساست رو م کیفقط  یق یموس یایدن وسط

 تب.  کیشعر و  کی

************************************************************** 

سر   و دیرس  یم ینسب   تیکه اون به رضا یشد. اونم وقت یجلساتمون با نواختن من تموم م  شهیهم
خوش خواب تخت    یکرد و من تونستم ساز رو، رو دمی داد. مثل هربار، با تکون سرش تا یتکون م

  یرو یآروم به طرف عکس پوستر یلی به بدنش داد و خ یقرار بدم. خودش هم بلند شد. کش و قوس 
 قدم برداشت  وارید

 خودم بود.  عکس

من و به   دنشیداده بود و البته، د رو پوشش واریبودن د یخال   د،یو سف اهی چهره م در حالت س  از
در کاورش قرار داده و بعد تا پشت سرش حرکت   اطیرسوند. ساز رو با احت یم  ییاعتماد به نفس باال

 کردم. 

 مه و مات بود.  بدجور

 که! ی_ قورتم داد

 بود به عکس.  رهی هم بهش نداد. هنوز خ یا هیزاو یرو نچرخوند، حت   سرش

 نه؟  ی_ چرا رنگ 

تر   کیکه شونه هامون بهم نزد  یجلوتر رفتم، انقدر یبودن عکس بود. کم  دی و سف  اهیبه س اشارش
 راستا بودنشون رو دوست داشتم. کیبشن. در 

عکسه   کی حالت نه رنگ چشم مهمه، نه پوست و نه مو!  نیچون تو ا دینداشت. شا یخاص  لی_ دل
 باشن.  بای تونن باهاش ز یجهان م یکه کل آدم ها
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 . ییبایهم ز یلت رنگ _ تو در حا

 .  دمیخند

 . ی_ لطف دار

. دستش رو پشت  دیکش ق یچرا نفس عم دمیرو باالخره چرخوند و نگاهم کرد،اصال نفهم  سرش
 گردنش گذاشت و بعد با فشردنش، لب زد: 

 ! نیرم پا ی_ م

رفتنش رو نگاه کردم. بعد هم سرم رو به طرف عکسم چرخوندم و   یسرتکون دادن یحرف و حت  بدون
 جسورم در عکس. گردنم رو کج کردم.  یبه چشم ها  رهیخ

 _lt's Werid 

 { بهی}اون عج 

که جا   یبه ساز  ینگاه میهم گذاشتم و بعد ن یزدم؟ کوتاه چشم رو  یداشتم با عکسم حرف م واقعا
 دم.اوم رونیاز اتاقم ب  یگذاشته بود کنار صندل 

شدند. سارا اسمشون رو گذاشته بود  ی در من زنده م کیبه   کیداشتند  یمیقد  یروزها عادت ها نیا
 . یوونگی گفتم د یبهشون م دیو من، شا   یو بازگشت به زندگ  قتی قبول حق

کردم با   یو سع دمیکش  قیرنگ دور پله ها، چندبار نفس عم ییطال یکه گره خورد به نرده ها نگاهم
تر از   شی رفتم اما ب  نیسه پله رو هم پا ی. حترمیبه سر خوردن رو بگ لمیم ی جمالت بازدارنده جلو

 اون نتونستم.

خانوادم بود رو امتحان    یمورد مخالفت اعضا شهیکه هم یعادت  نیبار ا کیخودم قول دادم فقط  به
 دورش و خط بکشم. گهیکنم و بعد، د

 وجدانم بود.   یراحت ی تر برا شی که ب یزیچ

نرده ها نشستم. فقط  یرو یبه اروم ،یق یاومده رو به باال برگشتم و بعد نفس عم نیپا یپله  سه
کار   نیداشتم اما باالخره هم دیکنم و دست هام و شل تر...ترد  لیبدنم رو به جلو متما یبود کم یکاف
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قدم  ونستمت یکه بلند شد، م غمیج  ینرده ها سرخوردم. صدا یو انجام دادم و با شتاب بدنم، رو
 بشنوم.   ونشیرو م یتند یها

کردم و البته که  یحال خوب داشتم خودم رو کنترل م نی تر از تصوراتم بودند. با ا چیدرپ چیها پ نرده
 ادیفر یکه صدا نیبه زم دنینمونده بود تا رس  یلیشدم. خ یخفه م دمیکش ی نم غیج  جانی اگر از ه

سمت جلو   هنرده بلند و بدنم با شدت ب یباعث شد دستم بلغزه... از رو ا،ینگران مواظب باش پور 
 بشه. لیمتما

  نیآخر ی کی در نزد قایپرتاب شدم. دق نیزم  یرو اد،یز  یبا شتاب  بای که تعادلم رو بهم زد و تقر یزیچ
 پله!

بدنم  یباره دما کیه مچ پام و پهلوم پخش شد، باعث شد از شدت ضعف ب یکه تو یدیشد درد
 عرق کرده. یبسته  خی ی  شهیش  کی هیتونستم حس کنم. شب یرو خودم هم م نیافت کنه. ا

  یدادند حت یکه اجازه نم یپر درد ینفس ها ونیگم شد م ا،ی پور یخدا ایبلند و  یقدم ها یصدا
سرم   ریکه ز یخودش کرده بود. حس دست  ریضعف، مردمک هام و اس ییطورها کیچشم باز کنم. 

در   یریهم تأث رهی فاصله بگ نیزم  یو سفت یقرار گرفت و با بلند کردنش، باعث شد پشت سرم از خنک 
 نداشت.    تیوضع نیا

بزنم. ترس، ضعف و درد   یپلک  ای بدم و   یتونستم جواب  یعنوان نم  چیاما به ه دمیشن  یرو م  صداها
 باعثش بود. 

 ! زمی عز  ای_ مان

 دنیپلک هام فاصله بندازم. با د ونیم یبود. جون کندم تا کم   صیبدش، از صداش قابل تشخ  لحا
که خواست کمکم کنه بلند بشم چهره م درهم  نیفرستاد و هم رونیب  یبازم فقط نفس  مهین یچشم ها

 لب زد:  دهیترس  یشباهت به گچ نبود وقت  یب  ایشد. رنگ پور

 کنه؟  ی_ کجات درد م 

  یتر تمرکزم رو  شیتکونش بدم. صرف نظر از درد پهلو ب  یتونستم حت  یبود که نم ینقطه ا پام،
 استخوان مچم بود. 
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 _ پام! 

که خانم   یغ یشد. ج غمیبا لمس مچم، باعث بلند شدن ج عی سر ایکردم و دست پور  انشی ب یسخت به
اون  دنمیبا د وایو شاومده کرد. هردوشون وارد سالن شدند  شی پ تی رو هم متوجه وضع وایجان و ش 

دهنش گذاشت و خانم جان محکم به صورت   یکم جون دست رو یغ یمبهوت با ج ن،ی طور پخش زم
 خودش زد: 

 شده؟  یبزرگ، چ ی_ خدا

 : دیلرز یم  ایپور یصدا

 _ از نرده ها افتاد. پاش درد داره. 

که کم کم داشت   یچشم هام از سر درد یسرم، همزمان شد با بسته شدن دوباره  یباال نشستنشون
 کرد.  یمن و مقلوب خودش م 

 مادر...  ای_ خدا من و بکشه! مان 

 یشد. دست یم  ریزدم اشک از چشمم سراز  یم یکردم و حرف یآرومش کنم، چشم باز م نتونستم
 جه شدم دست اونه: متو وایش ی دهیترس یمجددا مچ پام رو لمس کرد و از صدا

 _ فکر کنم در رفته.

شدند و با درآغوش گرفتنم به   دهیچ ی دور تنم پ عی سر یلیحرف خ  نیبعد ا  ایپور یکرده  خی یها دست
 که انگار ضربان داشت.  دیلرز  یم یطور هیبلندم کرد. صداش...   یآروم

 خانم جان، فکر کنم پاش شکسته.  مارستانیبرمش ب  ی_ م

به  یازیرد شد. معتقد بود ن ای از جانب پور یهمراه یخانم جان و اصرارش برا ی هیگر یصدا
 نیعقب قرار داد، ا  یصندل یکه من رو رو  ی. تا لحظه اهیکاف وایو فقط بودن ش  ستیحضورش ن

 بلند مادرانه در گوشم بود.   ی هیگر یصدا
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کرد و من کم  یصدا م اومد که اسمم و یم وایش یفقط صدا یحرکت کرد و هرزگاه یادیسرعت ز با
کرده بود و سرعت   ی رو عاص ایکه پور یزی بدم. چ  یخواستم جواب  یتونستم و نم یدرد، نم  نیجون از ا

 تر. شی رو ب نشیماش

فاصله   یچشمام کم  نیباز شدن در باعث شد باز ب یبرعکس سرعتش آروم بود. صدا  ن،یماش توقف
  یچشمم سر خورد و اون، باز من و تو یقطره اشک از گوشه  کیبدنم افتاد  یکه رو شیبدم، سا

 بغض داشت:  وایش ی. صدادیآغوشش کش

 زدلم؟ی _ عز

 هیکرد.   یگوشم داشت حواس هام و مختل م ریکوبنده ز یصدا هیرو نتونستم بدم چون،   جوابش
کرد من پر   یم وونهیقلب...داشت د یصدا نیبود، صداش لرزون اما ا خیپرقدرت... دستاش  یصدا

 درد و کالفه رو.. 

 . دیرس فیبه گوشام ضع وایش یصدا

 . ادیتخت تا دکتر ب  ی_ بذارش رو

دست هاش بود و فشارش به انگشت هام   نیحالت ممکن قرارم داد. دستم اما هنوز ب   نیآروم تر به
 .ادیز

 کنم.  یسرتق، دارم سکته م یچشمات و باز کن دختره  قهیدق هی_ 

چشم هام جون   یآشفتش جلو ی دهیرنگ پر ریپلک هام، تصو  نیکندم و با فاصله انداختن ب جون
و  ستادیکنارم ا عیسر وای. شیآشفتگ نیا ونینذاشت محو بشم م  یلیگرفت. اومدن دکتر اما خ

استخوان مچ  ینبود... بلکه دررفتگ یکرد. شکستگ دیرو تا   صشیو داد و دکتر هم تشخ  حاتیتوض
 بود.

که قبال دوبار استخون دستش رو جا انداخته بود به طور   ی و البته کس یپزشک یدانشجو  کیان عنو به
بودم. صداش   زاری ب  ییتنها یترس و واهمه  نیبا خبر و از ا چهیبدنم بپ  یکه قرار بود تو یکامل از درد

 دلم قرص بشه:  یگوشم، باعث شد کم ریاما ز

 ... مطمئنم. یایدونم درد داره، اما تو از پسش برم ی_ م



 ی چه خوبه عاشق 

155 
 

. دستش رو فشردم.  دیکش  یرو داشت م  دمیکش یکه من م یکه انگار درد ییگفت اما با صدا مطمئن
 خواستم نشون بدم که حواسم به حرفاش هست.   یم

 بکشم. یق یپزشک، باعث شد نفس عم یمردونه  ی طور. صدا نیدست هاش هم هم یگرما به

 استخون و جا بندازم... دی_ با

*************************************************************** 

  یکاف یو بخور سکتم نده دختر. به اندازه  نیا ای اومدست. ب رونیاز قبر ب  یمرده  هی_ رنگ و روت شب
 . دمیترس

رو از   وهیود. آبم من نب یشباهت به رنگ و رو یبود و رنگش ب دهیبه حالش سوخت. واقعا ترس  دلم
  یبه من نفس  رهیتخت اورژانس نشست و خ  یلبم قرار دادم. لبه  یرو گوشه   یدستش گرفتم و ن

 فرستاد:  رونیب

رژه   یپله جا ینرده  ی. آخه دختر رویشد نی . اما دوهفته رسما خونه نشمیر ی_ سرمت تموم بشه م
 مردم خاله جون. دمتید نیزم یبود؟ قشنگ با چشم بسته رو

پاکت دارو.    کیبودم با  دهیتخت خواب یکه من رو یبه قسمت اینکنه م همزمان شد با ورود پور خدا
 بود.  ومدهیکدومشون سرجاش ن چیاخم داشت و هنوزحال ه

 . وایش  نایان ا یچ نیبب   ای_ ب

 زمزمه کرد:  یکوتاه  یداد و اون بعد بررس وایرو دست ش  پاکت

.  فهیبدنش ضع  یل یقرص که مخصوص استحکام استخونه. دکتر گفت خ  کی _ چندتا مسکنه با 
 استخوانش بدتر از همه.

  یوارد رگ هام م  یکه به اروم یبه سرم رهی خورده شده رو به دستش دادم و خ مه ینصف و ن  ی وهیآبم
 بلند شد.  ا،ی خطاب به پور وایش یشد چشم بستم. صدا

هم   ی. انقدر هول شدم گوش ارمی در ب یو از نگرانرم زنگ بزنم خونه، اون بنده خدا ها ر ی_ من م
 اوردم ین
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 .ر ی من و بگ لیموبا ای_ ب

 زحمت رمزش و بزن.  یگردم. ب  یزنم و برم  یرم تو محوطه زنگ م ی م ،ی_ اوک

لبه  یبعد حس نشستن کس ینشون از رفتنش داد و کم  وا،یش یقدم ها یکه صدا  دیطول نکش یلیخ
 . رهیخ  یل یخ  یلیکرد. خ یتخت چشم هام و باز کرد. نگاهم م ی

 ؟ یدی_ ترس

 هاش و کوتاه بست:  چشم

 پله. ترس نداشت؟  یسرت خورده بود لبه  یافتاد یور تر م نی _ فقط دوتا انگشت ا

 . درد پهلو و پام، چهرم رو درهم برد. نمی خودم به سمت باال خواستم بنش دنیکش با

 . دی_ ببخش

گفتند   یم ینبودند انگار. الک  یاز زخم ها، خوب شدن یخورد. لب هام و محکم بهم چسبوندم. بعض جا
مامان و بابا نشه.  یشم دلم تنگه ناز و نوازش ها یم ضی مر یتونستم وقت  یمن نم یخاک سرده وقت 

 شد.  یدلم نخواد آرشا باشه و لوسم کنه. خاک سرد نم ای

 نبودم.  فیوقت انقدر ضع چی_ من ه

کنه. لب هام انقدر خشک بودند که هرچقدر با زبون  دایجمالتم پ   نیا نیب ینتونسته بود ربط  هنوز
  نیقلبم هم به هم قتای سوخت و من، حق یم یخشک  نی بود. دورشون از ا دهیفا  یکردم ب ی ترشون م

 سوخت. یزه ماندا

  یکه نتونم حت نیو ناتوان نبودم. ا فیوقت مثل امروز ضع  چی_ قبال دوبار دستم دررفته بود، اما ه
 فیکنه وگرنه من، واقعا انقدر لوس و ضع یم فیآدما رو ضع یی تنها ؟یدون یچشم باز کنم.... م

 نبودم. 

 کرد و من با بغض ادامه دادم. اخم

آدم  هیمن   یخواد فکر کن یدردسر درست کردم اما واقعا دلم نمخوام که امروز براتون   ی_ عذر م
 دردسر ساز و ...
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  یکه داشت تو یکرده بودم هرچ   یمن. ق یآشفته بازار کالم  نیبود از ا جیادامه بدم، هنوز گ نذاشت
 . دیچرخ  یذهنم م

 ؟ی گ یم  یچ یحواست هست دار یه ی_ ه

قطره اشک از  کیهمزمان با رها شدن  یسوخت وقت  تمیدل خودم برا مظلوم  ستاد، یاز حرکت ا زبونم
 چشمم لب زدم:  یگوشه 

 . دی_ ببخش

 آروم نجوا کرد:  یل یچشم هام زل زد و بعد، خ یتو هیچندثان

 _ تو هم من و ببخش. 

نرم دست هاش دورم حلقه شدند. شونه م   یل یخ ،یچ یکه بپرسم برا  نینگاهش کردم و قبل از ا جیگ
اتفاق، نفسم بند اومد،   نیآغوش خودش جا داد. مات ا یگرفت و با کم کردن فاصله، من و تو رو

 .دندی اون محکم تر دورم تن  یدست ها یچشم هام درشت شدند و گره 

 تونم بغلت نکنم.  ی_ ببخش که نم 

 کوتاه!  ی هیعمر داشت. فقط چند ثان هیآغوش فقط چند ثان نیا

که هر کدوم، به   یحال، چند هزار حس درون من شروع به رشد و نمو کردند. چند هزار حس نیا با
کنند. من هم کالفه شدم، هم جا خورده و هم  ریتونستند من و ساعت ها درگ  یخودشون م ینوبه 

 داشت.  یب یآغوش، آرامش عج  نیو مبهوت! ا جیگ

و مستأصل بلند شد و   جی... گینگاه چیهکه رهام کرد، من نگاهش کردم و اون بدون  هیچند ثان بعد
  یکه صداش، الاقل برا ینقطه ا  یموندش ذهنم رو پرت کردم تو یخال یجا  ی رهیاز کنارم رفت. خ 

 چندساعت به گوشم نرسه.

کردم تا    یدرد تمرکز م  یرو دیدردناک مچم، با  ینقطه  یآتل بستم زل زدم. تمرکز کردم رو یپا به
 با ذهن و قلبم بود.  یری با درد، بهتر از درگ یریکرد. درگ  یم ری و درگ گشت و جونم یگشت. برم یبرم

******************************************************************************* 
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  یتا بهش فشار یصندل   یجلو نشسته بود و من عقب، پاهام رو دراز کرده بودم رو یصندل   یرو وایش
  نیکمرنگ، با کم تر یکرد. در خود فرو رفته و با اخم  ینگاهم نم گهیهم د نه یاز آ  یوارد نشه. حت
  تابار تمام توانش رو گذاشته بود  نیا بش،یکرد. برعکس اومدن و سرعت عج یم  یسرعت رانندگ
 رد کنه.   یهارو به آروم ابونیخ یها یو ناهموار دست اندازها

که  ییخودشون رو داشتند. قصه ها  یکه هرکدوم قصه  ییها بود، به عابرا ابونیمن هم به خ نگاه
رو پر کرده بود.   نیماش یفضا ،یی ایاسپان  میمال یقینبودند. موس یکردن  فیهاشون، تعر یلیخ  دیشا

...  دنشزد و ذق ذق کر یبهش وصل باشه. نبض م  نیبا ولتاژ پا   یکه برق نیا  هیکرد، شب  یپام درد م
 بود.  دهیامونم و بر

داشت. دکمه رو فشرد و بعد تا باز شدن در، تازه سر چرخوند و  موتیر ستاد،یخونه باغ ا یجلو
  یرو نی اتصال رو قطع کرد من بودم. ماش نیکه پلک زده و ا یبهم گره خورد. اون نهینگاهمون از آ

.  اومدند رونیشدنم، در ساختمون باز و شهاب و خانم جان... ب  ادهیسنگ فرش ها جلو رفت و قبل از پ 
 .دیسرخ از اشک خانم جان ترک  یچشم ها دنیدلم با د

شکرش،    ایو خدا  هیگر ریزد ز دنمیبا د د،یبشم، تنش رو به طرفم کش ادهیکه اجازه بده پ نیاز ا قبل
کرد.   یم هیگر یطور نیشد، ا یتر بشه. مامان هم هروقت نگرانم م باعث شد ناخوداگاه چشم هام 

 شکر.   ایگفت خدا یکرد و م یبغلم م یطور نیا

  ی. هربار که حالم بد م میحال نقطه ضعفش ماها بود نی زن مستقل. با ا کیبود،  یا یزن قو مامان
  یکرد و وقت یزد. بغلم م یم هیگر  ری ز یناگهان  شیاومد با تمام خوددار یسرم م ییشد، هربار که بال

  یوقتافتادم.  ادشی  یتونست انگار نفس بکشه. تر شد چشمام وقت یشد خوبم، تازه م  یمطمئن م
  یرو دور زد. با چهره ا  نیبودم. شهاب، ماش بیدورم غر یآدما یامروز، چقدر با وجود همه  دمیفهم

پام راه   ی که دکتر گفته کم تر رو نیبر ا یمبن  ایبشم و با هشدار پور ادهیگرفته و نگران، کمکم کرد پ
جلو رفت و من و به    انو مبلم  ییرای . تا پذدیزانوم قرار داد و در آغوشم کش  ری برم، دست هاش و ز

 به پام، نجوا کرد:   رهینشوند و خ   یآروم

 جان؟  یی_ حواست کجاست اخه دا

 محو بود. لبخندم،
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بارمم   نیآخر  ست،یبارم ن نیکنم. اول یآهنربا بال ها رو جذب م نی. خوبم. من کال عنی_ شلوغش نکن 
 نخواهد بود. 

 جان هنوز چشماش پر اشک بود.  خانم

 مادر؟  ختمیر  یبه سرم م یپله من چه خاک یخورد لبه  ی_ سرت م 

 نگاهش کردم.   یناراحت با

 ؟ یکن یم هیچرا انقدر گر زم،ی _ خوبم االن عز

... گردنم اما از ای خواست سرم رو بچرخونم طرف پور ی شد. دلم مکنارمون ولو   یهم با خستگ وایش
 . ستادیکرد و ثابت ا یرویعقلم پ

 _ خدا بهمون رحم کرد. 

مسکن ها   قیکردم به خاطر تزر  ی. حس مدیرس  یکردم، تحملش سخت به نظر م یپام رو بررس آتل
 یکه صدا ستمیمبل کرده و خواستم با یخواب آلود شدم. آروم دست هام و وصل دسته ها یکم

 کمرنگ بلند شد:  یهمراه با تشر ا،یپور یعصب

 _ کجا؟ 

 خواب آلودم. کممیلباسامو عوض کنم.  دی_ اتاقم. با

 .دیبود که اخم هام و درهم کش  یبا لحن  جوابش،

 یم یبعد سرخوش پا شد یراه نر ادی گفته روش زشما هست دختر خانم؟ دکتر  یکله  ی_ عقل تو
 باال؟ یاز پله ها بر یخوا

و   یخستگ ینداشتم بلکه به خاطر نگاهش. طور یکه جواب نیا یبهش بدم، نه برا  یجواب نتونستم
کرد لحن   یو سع ستادی. شهاب هم ادمیفهم  یبودم و نم  ی احمق م دیتوش نهفته بود که با ینگران
 کنه.  هیرو، توج  ایپور

 برمت باال. ی. خودم االن مزمی گه عز ی_ راست م 
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و با   دیاز نگاه کالفش گرفته و به شهاب نگاه دوختم. سرم رو تکون دادم. دوباره درآغوشم کش چشم
  نیدوش ا یکه زحماتم رو نیو ا انای از نبود آر دمیکش ی . خجالت م میاز پله ها باال رفت وای ش یهمراه

نشون   یرو به خوب نیاما من معذب بودم. انقباض بدنم، ا کیدونفر بود. هرچقدر هم نسبت ها نزد
 داد. یم

  یکه پشت گردنم رو پوشوند. شهاب کم یدرشت عرق  ی تخت، همزمان شد با قطره  یگرفتنم رو قرار
 زانو گذاشت:  یخم شد و دست رو

 ؟ی_ درد دار

رم تا راحت استراحت   یو با گفتن من م دیکش ی قیعم  تکون دادم. نفس یرو با لبخند مصنوع سرم
تنم  ی با لباس ها  یبه دستم داد و من به آروم موی راحت  یلباس ها وایاز اتاق خارج شد. ش یکن

 : اوردم ی سرم رو باال ن د،یعوضشون کردم. گونه م رو که بوس 

 .یبخور  یبذارن بلند شد  چهی . برم بگم برات سوپ ماهزمی_ بخواب عز

تخت، به غربت اطرافم زل زدم. چشم هام و محکم   ی رفت و من نشسته رو رونی هم از اتاق ب اون
  دیجلوم بده. با  فیضع ختن،یداخلش نبود که بخواد با ر یقطره ا گهیبازشون کردم د یبستم و وقت

 ... دمیخواب  یم

 لحظه بود.  نیدر ا ازمی ن نیتر یع یطب خواب،

  ینعمت برا نیخواب... قشنگ تر ا،یدن نیکرده بودن به ا مر یکه غل و زنج  الی هزارتا فکر و خ وسط
 دست و پا بسته بود  یموجود دوپا نیا

**************************************************************************** 

 شده بود.  کیهام که باز کردم، داخل اتاق تار چشم

پتو رو   یگرما، ک  نیدونستم تو ا یبود. نم  اطراف گردنم، قابل حس کردن یس یکرده بودم و خ عرق
بود. با دست چشم هام و فشردم و سر دردناکم رو جا به جا کردم. زل زده به سقف  دهیتنم کش یرو
 گرفتم. دهیفرستاده و ذق ذق پام رو ناد رونی ب  ینفس ره،یت

 ؟ یشد داری_ باالخره ب
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  رهیخ ی ک یتار یاتاق نشسته بود و تو یراک، قسمت باال یصندل   یکرده سرم رو چرخوندم. رو هول
  یقلبم گذاشتم. پهلوم، کم  یشده دست رو  زیخ  میفرستادم و ن رونی شده بود به من. نفسم رو محکم ب

 اومد.  یموضوع برام به حساب م نیتر تی اهم یکه ب دیکش  ریت

 . دمی... ترس انای_ آر

  یبرد و گاه یترک به سر م یمشتش فشرد. تو یخاموش رو، از کنج لبش برداشت و تو  گاریس
 زد.  یخودش رو آروم کنه. نگاهش برق م نیذاشت تا با تلق یخاموش شدش رو، کنج لب م

 ه؟ یچ یدون  یم دنی_ تو اصال ترس

 سالمم رو جمع کردم و پتو رو، با انزجار عقب زدم.  ی. پادمشیفهم ینم

 شده؟  یچ_

 حالش بود.   یتر از سر خشم و بد  شیشناختم، ب یبرادرم رو خوب م یصدا  یخونسرد

 ا؟ ی مان ی_ تا ک

 ؟ یتا ک  ی_ چ

. برق چشم  ستادیبلند به طرفم اومد و کنار تختم ا یفرستاد. بلند شد، با گام ها رونی ب ینفس  یعصب
 ار واضح تر بود.ب نیهاش ا

 بچگانه و احمقانت!  ینگرانت باشم؟ نگران کارها دیبا  ی_ تا ک

 و اون  خم بشه به طرفم.  شی جد یبود! اون قدر که مات بشم به چهره   نیحرف، سنگ نیا

 ؟ یاریکه سر خودت م  ییرسه تن و بدنم نلرزه از بالها  یم یتموم بشه؟ روز  ی_ خودت بگو قراره ک

 بلند شد.  یصورتم تکون داد و صداش کم  یده بودم. مچم رو جلورو گرفت، خشک ش دستم

زدنت به خودت   ب یو آس ینداره. بچه باز یچشممه، اما تموم یاون روز نحس جلو ی_ هنوز خاطره 
خانواده؟ به    نیبه من؟ به ا  یکن یشد؟ فکر م  یم یپله چ یخورد لبه  ینداره... نداره؟ سرت م  یتموم

   رمرد؟ی و پ رزن یاون پ  ضیقلب مر
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ذهنم رو، نبودن مامان و   ایکه پور ینبود. امروز، امروز  یوقت شناس خوب  انای کرد. آر یتموم م کاش
بحث و   نیحرف ها نبود. وقت ا  نیکرده بودند وقت ا ر ی حد درگ  نیبابا قلبم و درد عصب هام و تا ا

رو بزنم که به غلط  یتر کنه و حرف  ختهیور، ذهنم رو بهم رط نی. وقتش نبود که ایاعالم خستگ نیا
 داشتم.  مانیبودنش ا

 االن منم مرده بودم و انقدر....  یداد ی... اگه اون روز که رگم و زدم، نجاتم نم یخودته داداش  ری _ تقص

سرم و چرخوند و سوزش صورتم، اضافه شد به  ،یلیخورد، ضرب س سی دهنم موند و خ یتو حرفم
 درمون وجودم. یب یدردها

 ... خفه شو.ای _ خفه شو مان

که کردم که  یو بغض دار نجوا کرد و من بدون نگاه کردنش، با همون سر کج شده زمزمه ا  آروم
 شد. میمون یبالفاصله باعث پش

 !یآرشا تو مرده بود ی_ کاش به جا

جسمم. انگار برف   یکرد رو ین ی... سنگانایرنگ آر ینگاه مات و ب  حرف، خودم رو هم کشت. نیا
موند. ناباور و با لب   نمی سر س یزیحرف. پر تر از قبل، چ نی موهاش و کمرش خم شد با ا ینشست رو

 .ومدمزد و من تازه به خودم ا رونی توجه با همون بهت از اتاق ب  یلرزون نگاهش کردم و اون، ب یها

 گفتم؟  یچ

 ردم؟ ک یغلط چه

سپهر هم    یاشک، در اتاق به ضرب باز شد. نگاه جد نی اول زشیدهنم نشست و قبل از ر یرو دستم
 و بهتم رو کم نکرد.   یسرگردون

   ؟یشده مان  یچ _

  یچارگیگونه م و نگاهم سمت سپهر با ب یاشک قل خورد رو یبزرگ. قطره  یخدا ی... من... وامن
 م؟ یبود دهیشد. از کجا به کجا رس دهیکش

 گرفته لب زدم:  یاز حالم جلو اومد و صدام کرد. سرم رو باال آوردم و با صدا دهیترس   سپهر
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 کردم؟  ی_ من چه غلط

به چپ و راست   یشونه هام گذاشت و اشک من شدت گرفت. سرم رو با ناباور  یهاش و رو دست
 تکون داده و مبهوت نجوا کردم : 

 !یمرگش و کردم... وا ی! من آرزویسپهر... وا ی_ وا

******************************************************************************* 

که از  یزی چ ،یبهت و ناباور ایدر  کی ونیکه من... م ی از وقت  یگذشته بود. چند ساعت یساعت چند
 زبون آورده بودم. شد و به   یم نیذهنم باال و پا  یبعد مرگ آرشا تو

دوست، همراه و همدم تک تک لحظاتم به  ،یخواهر و برادر ی... برادر نبود، فراتر از رابطه آرشا
وقت، اون قدر باهاش   چیکه ه  یبود. برادر خشک و بدقلق  انایاومد. در مقابلش آر یحساب م

موند   یگذشت که کاش آرشا م یشب ها بعد اون اتفاق، از ذهنم م  یلینداشتم. خ تی می احساس صم
بابا بود و من،  هیشب  یاز نظر چهره  انای کردم. آر یم یچ ی همون لحظه افکارمو ق ی... بعد توانایو آر

خواسته از ته  نیوقت ا چیبابا بندازه. ه ادیکه من و  یشباهت و داشتن کس   نیدلخوش بودم به ا
 هم ازش نداشتم. یزیذهنم، گر ی ختهیبهم ر یا یدن یدلم نبود اما تو

گذشته سوپ رو خورده   انایمن و آر نی ب یزیبود چ دهی که فهم  ییوایشب شده بود. به اصرار ش حاال
و خودم رو دوباره به خواب زده بودم تا تنهام بذارن.  دهیآب سر کش وانیل ک یبودم. مسکنم رو با 

  انای کرد آرومم کنه و بعدش ظاهرا سراغ آر یفقط سع نشده بود. هیسپهر هم درست متوجه قض یحت
 رفت. 

 بود اگر انقدر حالم بد نبود. ینیدلنش یشاخ و برگ درختا، صدا  نیحرکت باد ب یصدا

کرده بودم. چشم هام و  ییرو رونما تمیشخص  نیداشتم..خودم هم به طبع، مزخرف تر یمزخرف روز
دست هام پنج عضو   ونیرو لمس کردم. قابل عکس جا خوش کرده م میشونیکوتاه بستم و با دست پ

 کردند. یداشت که انگار همشون با اخم نگاهم م

 دلم اومده بود اون حرف و بهش بزنم؟  چطور
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د چشم هام و زد چند کر دایاتاق راه پ یکه تو ینور ی  کهیباز شدن در، سرم رو چرخوند. بار یصدا
 رفت.  نیبعد با بستن شدن در، اون نور هم از ب یلحظه 

 ستم؟ ی_ مزاحم ن

تخت و کنارم نشست.   یرو یو اون به آروم دمیسپهر بود. به سمتش چرخ ری سارا، قطعا تدب اومدن
 آروم از دستم یل ی. قاب عکس رو خدنیزل زدن، چشم هام و عادت داده بود به د یکی ساعت ها در تار

 بهش لب زد:  رهی و خ دیکش رونیب

 _ پات چطوره؟ 

 فرستاد:  رونی و کم جون بود. سرش رو بلند کرد و نفسش رو آروم ب فیضع خوبم،

 ؟ یمادرت هی_ چقدر شب

 تر. شی ب شی طال یعکس مامان و موها یکرده بود. رو یرو  شیکم تا داخل اتاق پ   یلیخ  اط،یح  نور

ما بود.   هیاون. آرشا هم شب  هیبود و من، شب هشی بود. مامان شب  یشیزن اتر ک ی می_ مادربزرگ مادر
 دوستش داشت.  ژهیو  یلیمامان خ  نیهم یبابا بود. برا یشده  ی کپ  یاما نسخه  انا یآر

کرده   خی یدست ها  یداد. دستش رو، رو لمیتحو یلبخند ارهی صدام رو به روم ب  یکه گرفتگ نیا بدون
 من گذاشت و لب زد: ی

 شده؟  یچ یبگ  یخوا ی_ م

  یفکر ب  یسر هیاز  دهیشده بود؟ من هنوز عمق فاجعه رو درک نکرده بودم. من خسته بودم....بر یچ
زبون رونده بودم.  یرو  لیدل نیممکن رو هم به هم یجمله  نیپدر و مادر و ذهن خسته، مزخرف تر

 تونستم خودم رو درک کنم. یخودم هم نم یحت

 بحثمون شد.  _

  یآدم، لمسش رو رو کیاروم کردن  یدونست برا یم ی شونم نشست. سارا حت یبار دستش رو نیا
 کدوم نقاط متمرکز کنه: 

 .ادی م شی خواهرا و برادرا، بحث پ یهمه  نی_ ب
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 دهنم رو محکم قورت دادم.  آب

 بخشتم.  ی_ نم

 انه؟ یده  یم جهی نت ین یو بعد،  بب یکن  یازش عذرخواه یکن ی نم  ی_ چرا قبلش سع

ناسازگارم   یمعده  یدردناکم رو فشردم و بعد دست رو یها قهیهام دوباره پر شدند، شق چشم
 آورد.  یگذاشتم. جسمم انگار داشت کم م

 _ گند زدم. 

 و آروم بود.   قیعم نگاهش

 درست نباشه.  دیکنن که شا یم یی شن و کارا  یم یعصب یآدما گاه ی_ همه 

  ری که امروز ز یت یکردم. به ترب  یبه مامان و بابا فکر م   یکردند وقت یبود، آرومم نم حی همه توج نایا
  یتر کنه و با حرکت آروم رو کی خودش را نزد  یسوال برده بودمش. غم نگاهم، باعث شد سارا کم

 کنه. جادیآروم کننده ا یکمرم، نوازش 

  یو عذابم بذار برا یخودخور نی ا. زمی کن عز یبرو عذرخواه ،یاشتباه کرد یکن ی_ اگه واقعا حس م 
 ... هوم؟ یبکن  یتون ی قبولش نکرد. امتحانش که م انایکه آر یوقت

 : ستادیگونه م ا دنینگاهش کردم. لبخندش رو عمق داد و بعد از بوس  دیترد با

 کنه. ی... فقط از احساست بگو. شک ندارم که درکت م یبهش بگ یادیز زی چ یل یخ  ستی_ الزم ن

 یواقع  یموندنش، اتاق رو ترک کرد و نگاه من باز هم بند شد به اون قاب. به لبخندها یآروم به
نمونده بود. گفتن از احساسات، سخت نبود اما مخاطبم...   یباق  یداخل عکس که حاال ازش، اثر

 نبود که من براش راحت حرف بزنم. یمخاطب 

به  د،یبست. با هزار ترد یتر از قبل م شیهربار دست و پام رو ب  انا،ی من و آر نیب  یو فاصله  مرز
بردم. قدم هام اروم بود تا به پام    نی موندم رو از ب یبلند شدم و با فشردن چشم هام اشک باق  یآروم
ناراحت   ییها مخبابا، با ا یاوردم. چهره  یزدم تا صبح دووم نم  ی. اگر امشب حرف نم ادین یفشار

 . زمی عز یگفت... بد گفت یچشمم بود. انگار داشت بهم م شیپ
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  یچنداتاق اون طرف تر، تنها عضو باق یبه فاصله  یهام و بستم. درد پام مهم نبود برام وقت  چشم
... ستادمیکرد. پشت در اتاقش که ا یمن دست و پنجه نرم م یجمله  بیمونده از خانوادم، با غم غر

شد.   یتوان نداشت و دردش، داشت شروع م گهیدادم. پام د هیرو به چوب در تک  میشونیپ یلحظه ا
 پر شده در و آروم باز کردم.  ییو با چشما دهیلبم رو آروم گز

باز   مهی ن  و از در  دمیجا هم، خودش رو پهن کرده بود. جلو کش نینه تنها تو اتاق من بلکه ا یکی تار
  یصندل ینشسته رو  دنشیدر، با د نیسر و صدا جلوتر رفتم و از ب ی. ب رونهی تراس اتاق متوجه شدم ب

 و گرفته... خودم رو لعنت کردم.  نیبه باغ عمارت، اون طور غمگ رهی و خ

 بخوره.   یآروم و کالفم، باعث شد تکون سخت  یصدا

 انا؟ ی_ آر

کرد من   یاونم فکر م دیوضع. شا ن یساعت و با ا نی، اونم ارو دنمیحضورم رو نداشت. انتظار د انتظار
 هی. چندثانستیبرادر بزرگترم مهم ن یهستم که برام ناراحت  ی هنوز همون خواهر لوس خودخواه

  یو بعد، با بستن چشم هاش سرش رو چرخوند. انگشت شصت و اشارش رو، رو دینگاهش طول کش
 تکون داد:  یهاش گذاشت و سر کپل

 _ پات! 

و   یصندل  نی پا  ،یبشم. جلوتر رفتم و با سخت   زاری تر از قبل از خودم ب شی به پام، باعث شد ب حواسش
 .که دراز کردم نگاه انداخت اما به خودم نه یینشستم. به پا نی زم یرو

و  یجد یوقت مخاطب حرف ها   چیه انا،ینبودم. اما آر یحرف زدن، آدم دست و پا بسته ا یتو من
به باغ   رهیمدت من نبود. نفس صدا دارم، باعث شد چشم هاش و ببنده و من، خ  یالبته طوالن

 ذهنم فکر کنم.  یعمارت به جمالت تو

کار   نی از حسم بگم. سخت ترگرفت و سارا، خواسته بود فقط  یکه از حس من نشأت م  یجمالت
 خواد. یم یچ م،یدونستم حس لعنت  یخودم هم نم یممکن وقت 

داد نگاه سرد و متأسفت و   یبه آب م  یدست و گل ه یکه هربار  یخونه بودم. کس طونی_ دختر ش 
  ومیده سالم بود و باعث شدم، آکوار ادتهی. یگذشت یتفاوت از کنارش م  ی و ب  یکرد یروونش م

 هات بشکنه؟ یماه
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 : نهیچشمام بب یتونست برق اشک و تو  یکرد م ینگاهم م  قیرو باالخره چرخوند، اگر دق  سرش

 ... دردسرساز. یباعث دردسرم. بهم گفت شهی . که همیخسته شد  امی از بچه باز ی_ گفت

سالمم رو جمع کردم   یاومد. پا یمام بدم م چش ینشت نی. از ادمیباال کش موی ن یزدم و ب  یتلخ  لبخند
 شکمم و سرم رو، روش قرار دادم.  یتو

ده نشون   یدوست داره فقط اخالقش اجازه نم  انایگفت آر ی. مرمیبه دل بگ  دیگفت، نبا ی_ آرشا م
 .یکردم دوسم ندار یکرد. هوام و داشت و تو... حس م  یم تمیتوهم حما یبده. آرشا جا

 : دیشد. آب دهنم رو محکم قورت دادم و لب هام لرز ینگاهش، حس م  یرگیخ

. من  یکن تمی بار هم تو حما کیآرشا  ی..که جای. که دوسم داشته باشامی_دوست داشتم به چشمت ب 
 .یو انجام دادم تا تو نگاهم کن  میخطرناک و پردردسر زندگ ینصف کارا

 .گفتنش، خفه و گرفته بود. ناباور و مبهوت.. ایمان

...وسط اون همه غم دمیو د تی سرخ از نگران  یچشما  یچشم باز کردم، وقت مارستان یب  یتو ی_ وقت
ارشا نبود   گهی که د ر،یاما انقدر د ید ید یمن و م یکرد ذوق کردم. باالخره تو داشت یکه داشت لهم م

دست   زا  حس ترس مزخرف اومد سراغم..ترس هیدوسم داره. بعدش  انایتا بهش بگم حق باتوا... آر
... که دوسم نداشته یو بر یکه باعث شه رهام کن نیکنه. ا تتیبچگانم اذ یکه رفتارا نیدادن تو! ا

 کارا نمونده بود.  نی ا یهم برا یجون گهینکنم. د طنتیش گهیتالش کردم د یل ی. خیباش 

خودشون   یتو یبی داد و چشم هاش، درد عج ریگونم، جهت نگاهش رو تغ یسی رو باال آوردم. خ سرم
 جا دادند.

دردسر درست   یگفت ی. امشب اما...وقتیکه تو دوست داشت یخواهر هیکردم بشم شب ی_ من سع
  نیترس...باعث شد مزخرف تر نیدم. ا یشد. حس کردم دارم از دستت م  یچ دمیکنم، نفهم یم

 کردن حرص وجودم بگم.  یخال ی ممکن رو برا یجمله 

 : دیلرز یم  یلیخ  ،صدام

من   یاعتراف سخته اما... تو نباش هی نیشد. ا  یراحت تر م دیشا ایقضا نی_ آرشا اگه بود، تحمل ا 
 .رمیم یم
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 سم،یبه صورتم خ  رهی و خ نهی دوپا بنش یجمله م، با لحن لرزونم باعث شد بلند بشه، کنارم رو نیا
که مرتب باال و   یآدم بیزده بود رو لمس کنه و بعد با س یلیکه س ی. گونه اارهی دستش رو جلو ب

 شد لب بزنه:   یم نیپا

داشتم اما... چطور   یشناخت. اخالق مزخرف یدوست داشتم زلزله. آرشا بهتر از تو من و م شهی_ هم
 تونم دوست نداشته باشم. یم یفکر کرد

 داد. یم رو خوب نشون مکرد یعنوان م دیکه با یاما حرکت لب هام، کلمه ا ومدیدر ن  صدام

 . دی_ ببخش

پرصدا شد و لب   میآغوشش که قرار گرفتم گر یبازوم قرار داد. تو یمردونه، دستش رو، رو یبغض  با
 زد.  هیموهام تک یاون رو یها

 . یراجع به مردنت حرف زد  یشدم وقت  وونهی_ د

زدنش،   ی ل یگونم و محل س دنی . با هردو دست، صورتم رو قاب گرفت و با بوس دیرو عقب کش سرم
 نابودم کرد: 

که انقدر شکنندست، امشب بدجور کمرم و خم   یتر کی خواهر کوچ  تی... مسئولای _ کاش بودن مان
 کرد.

 داشت:  یلحن مظلومانه ا سوالم،

 _ خستت کردم؟ 

رو   قمیو صداش... نفس عم دمی دم رو دخو  رینگاهش تصو یبرق اشک چشمام، منم تو یزد تو زل
 باعث شد: 

 دادم؟ یادامه م ی ا زهی... وگرنه بعد رفتنشون، با چه انگیتا خستم کن ی_ خوبه هست

 با سارا بود..  حق

 کرد.  یزدن، معجزه م حرف
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************************************************************* 

 راه برو...  کمی_ 

شد با   یخشک بود اما... م یگذاشتم. کم نیزم  یرو کامل رو دمید بیآس یو پا  ستادمیا اطی احت با
 آرامش روش حرکت کرد.

 ؟ ی_ درد ندار

 داشت.  یاستخونم... حس بد یرو تکون دادم و پام و چندبار از مچ، تکون دادم. خشک سرم

 _ مبارک باشه.

  یق یکرد. نفس عم ینگاهم م طنتی گرفت، باز کردن پام مبارک باشه داشت؟ خودش هم با ش خندم
 فرستادم:  رونی ب یو عذاب دهنده نفس  نی از اون آتل سنگ ییو خوشحال از رها دمیکش

 . ی_ مرس

من  یهم هم پا نیو آترد میاومد رونی تکون داد و از همکارش تشکر کرد. همراه هم، از اتاق ب یسر
 و آروم کرد تا از من جلو نزنه: قدم هاش 

 ست؟ ین  ی_ مشکل

خودم جا داده بودم و از   یکتون یکفش مخصوص، تو  یکه حاال به جا  ییبه قدم هام بود. به پا نگاهم
 داشتم:  یخوب تی نها یحس ب   ش،یسبک 

 .یکه باهام اومد ی_ نه... مرس

 تکون داد. یکه بهش سالم کرد سر ی پرستار یو برا دیخند

 !ی_ فنچ تعارف 

باز کردن پام،   ی. برااوردی خودش ن  یفنچ، چپ نگاهش کردم و اون ابدا به رو یگفتن کلمه  بابت
  یکه کم  نیبازش کنم و من، از ا دیکردند فردا با یکنه. همه تصور م میازش خواسته بودم همراه
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نفر سالم داد. همه پزشک   نیبه چند  نیبه ماش دنیبردم. تا رس  یرفتار کنم لذت م  ینیب  شی پ رقابلیغ
 کردند.  یبا تعجب نگاهمون م  یکنار من، کم  دنشی شناختند و با د یرو م مارستانشونی مطرح ب

 که نشستم، با دست مچ پام رو لمس کردم.  نیگرم و راحت ماش  یصندل یرو

 ؟ ی_ آت

 : یبه شدت بامزه و دوست داشتن یگرد نگاهم کرد، چهره ا یچشم ها با

 ته. درست اسمم و بگو بچه.عم ی_ آت

 تا نخندم. دمیرو گز لبم

 . انیشا ییدا ی_ من و ببر خونه 

من قرار داد تا دنده عقب از   یکرواتش قرار داد و با شل کردنش، اون رو پشت صندل یرو، رو دستش
 اکثر پزشک ها کروات زده بودند. مارستانیب نیخارج بشه. متوجه بودم در ا  مارستانیب  نگیپارک

 فنچ خانم.  ی_ رسما شدم راننده 

 نگه دار خودم برم. ی_ ناراحت

 اومدن کامل، زمزمه کرد:  رونیب  یبه عقب برا  رهیباال فرستاد و همون طور خ  ییابرو

 _ بهت برخورد؟ 

نظرم    دختر نه...به کیپسر چال گونه داشت و  کی چال گونه هاش. چرا واقعا  یموندم رو رهیخ
قرار داد، فرمون رو   ویدرا یرو از حالت دنده عقب خارج و رو  نیبود. ماش یمزخرف تینها یب  ضی تبع

 شد. بعد هم کوتاه به من و نگاهم زل زد.  یاصل ابونیوارد خ ،یچرخوند و به نرم

 المصبا نگاه نکن.  نی_ انقدر به ا

من لبخند   یها به ندرت جلو  یگنکرد. تاز  شونیاما علن دندیگرفت، خودش هم چشم هاش خند خندم
 به چال هاش، نگرانش کرده بود.  رم یخ  یزد. نگاه ها یم

 پسر معرکه بود.  نیا
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رو باز کرده و به طرفش بچرخم.    میمنی... باعث شد کمربند اییدا یمقابل خونه  لش،یاتوموب توقف
  کیمرد،  نیکردم ا یفراموش م ی. گاهیو پر انرژ طونی بود. همون قدر ش  شهینگاهش، مثل هم

باال   ییجواب نذاشت. ابرو ینگاهم رو ب   یرگیو دو سال سن داره. خ یجراح و متخصص قلبه و س
 و با سرش، به در اشاره کرد.  ختاندا

 باعث لبخندم شد:  ار،یاخت یشرت رو کم کن و ب  یعنی نیا

 . ی_ مرس

دور گردنش چشم  یده کج کرد و من، به کروات شل ش  یسرش رو کم د،یهم باال پر گشید یابرو
 رنگ تنش داشت:  یخاکستر راهنی با پ ییبایز ی رنگ ی دوختم. هارمون

 خوره.   ی نم تی جغله... به گروه خون   نیبپر پا ؟یحرفاهم بلد بود نی_ از ا

  اهیشد. س  قشی. سر تکون دادن متأسفم براش، باعث لبخند عمرهیبگ یرو قرار نبود جد یزیچ چیه
رو باز کرد و   نی در ماش د،ینکنه. خودش رو به طرفم کش ره ی چال گونه هاش، امکان نداشت چشم رو خ

 .دمیمن عطرش رو نفس کش

 دوتا فلج من چشم ندوز. به سالمت...  نیانقدر به ا ن،ی_ بپر پا 

  یکه رو  ییشدم. به پا ادهیپ نی کردنم چشم گرفته و از ماش دک یهمه عجلش برا نیخنده، از ا با
 باز چشم دوخت:  مهیدر ن نیگذاشته بودم، از ب نیزم

 کرد بگو. تتیپات اذ یدی_ اگه د

بردم از   یرو بستم. اشاره کرد داخل بشم. لذت م   نیتکون داده و در ماش الشی خ  یراحت یرو برا سرم
بودم و به نظرم   زاریمغرور و اخم آلود، به شدت ب ی. از پسرهاشی تکلف و دوست داشتن یب  یرفتارها

 انتخابش نبود.  نیتونست مغرور باشه و ا  یو چهره ش، م تیبا توجه به موقع نیآترد

 رو ارزشمند کرده بود.   تش یهم شخص نیهم

 یبا ذوق  ییچهرم معلوم شد که زندا ،یریتصو فونی خونه رو فشردم و از قرار معلوم،  در آ زنگ
 رو برداشت:  یمهربانانه گوش 
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 . زمیتو عز  ایجان... ب   ای_ مان

دور   یحال با لبخند وارد خونه شدم و صدا نینه. با ا ایبوده    یدونستم سر زده اومدنم، کار درست ینم
نبود. راه   دهیپوش  اهی از گل و گ یل یبزرگشون، خ اطیرو پشت سرم جا گذاشتم. ح  نیآترد نیشدن ماش

 دنی. با دهشده به نظر برس  فیاز محوطه ح یادیز یو چند درخت تنومند، باعث شده بود فضا یسنگ
 ... به قدم هام سرعت دادم: یو شراب دهیسشوار کش یبا موها وون،یا ی و لبخندش رو ییزندا

 ؟ ی. پات و باز کردزمی عز ی_ خوش اومد

دستش رو    یی. زندارهی تازه جون گرفتم، تحت فشار قرار نگ یبود پا نیهارو آروم باال رفتم، تالشم ا پله
 مشامم رو پر و حالم رو خوب کرد:  نش،یری عطر ش ی. بو دیپشت کمرم قرار داد و گونم رو آروم بوس 

 که سر زده اومدم. دی_ ببخش

ناز و مالحت، در   زانیم نیخوب درک کنم اتونستم  یشدند. م  دهیهاش، نرم و با ظرافت درهم تن اخم
 باشه.  ییبه زندا  ییدا تینها یتونست عامل عشق ب   یسن م نیبا ا یزن

 . هیچه حرف نیبرو دختر، ا  ای_ ب

 یگل ها دنیبا د قمیو مرتب بودن سالن چشمم رو نوازش کرد. نفس عم یزیخونه که شدم، تم  وارد
  کی یکیهمچنان پشت کمرم بود. تا نزد ییزد. دست زندا رونیب  نمیبا آرامش از س ،یسبز آپارتمان 
روش به   وه،ی م یو چوب   کیکه ظرف کوچ یزی. مزی کرد و بعد نشستنم، خم شد سمت م میمبل همراه

 خورد:  یم شمچ

 ن؟ ی_ مهمون داشت

 پر و مقابلم گذاشت:  وهیاز م ع یرو سر  یدست شی زد، پ  لبخند

پر   وهیهست که صبحا از م زیم یسبد رو  کی شهیهستن. هم وهیدر و پسر، عاشق مپ نی. ازمی _ نه عز
 شه.  یم یو شبا خال

از داخل   یب یبه سمت آشپزخونه پا تند کرد. س زم،یبر یرم چا  یو با گفتن م  ستادیبود، صاف ا جالب
 شدم.   رهی برداشته و به رنگ سرخش، خ یدست شیپ
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 ؟ ییکجاست زندا ای_ پور

 سازه.  یچا یکه در حال پر کردن کتر  دمید یرو بلند کرد، تا به گوشم برسه. از پشت اپن، م  صداش

 کنم.   دارشیکم کم ب دی. بازمی_ خوابه عز

 کار و انجام بدم؟  نیتونم من ا ی_ م

مکث    یدونم چرا در جواب دادن کم یقرار داد. نم رهی ت یاپن چوب  یدستش رو، رو کیو   دیچرخ
 داشت: 

 کنم. ی دم م یمنم چا ،یکن دارش ی. تا ب زمی_ آره عز

که با سه پله از  ییآروم، به طرف راهرو ییمبل قرار دادم و با گام ها یلبه  ی رو برداشته و رو شالم
چسبونده   یفلز یتاریدرش، گ ی اتاق بود. رو نیآخر ا،ی شد قدم برداشتم. اتاق پور یجدا م  ییرایپذ

  یو ب دهی خواب  وراون ط دنش،یانگشت بود. آروم در و باز کرده و با د  کی یاندازه  دیشده بود که شا
 لب هام پخش شد. یخبر از همه جا لبخندم رو

اتاقش، انواع و اقسام سازها وجود داشت.   ی. توارمی به وجود ن ییتالشم رو کردم تا سروصدا تمام
 یشدم. به چشم ها رهی خ وارید یرو   رش،ی هم، از عکسش پر شده بودند. چند لحظه به تصو وارهاید

 نیوقت موهاش و به ا چیبودم ه دهیبود. ند ختهیصورتش ر یکه فشن، رو ییمهربونش و موها
کرد. سرم رو چرخوندم   یعکس نظرم رو جلب م نیشدم، ا یسبک درست کنه و هربار وارد اتاقش م 

از نفس   نش،یو س ش یشونیپ  یبودند رو ختهی بود. موهاش، ر دهیطرف خودش. رو به سقف خواب
ازش برام به   ییو نو دیجد یتنش، جلوه   یتنگ مشک یشد. رکاب  یم نیباال و پا   قشیعم یها
و    ییروشو  یاتاق، واردش شدم. باال سی سرو دنیچرخوندم و با د یگذاشته بود. سرم رو کم  شینما
 . دمیکش یقی نفس عم نهیآ یبه چهرم تو رهیو مسواکش رو قرار داده بود. خ ردندونی قاب خم کیدر 

 خودم بودن... یتر برا ش ی کردن تنگ شده بود. ب طنتی ش یبرا دلم

  نهیآ یکردن نگاهم، تو یکردم به نه  یدست هام فشردم.  سع یرو با مکث برداشته و تو ردندانی خم
  یدر خواب، لبخند تشیمظلوم یبرا  دمیسرش که رس  یبرم. باال  رونیصدا ب  ینکنم و باز هم ب  یتوجه 

شه دوستشون  یکه نم  یبی شن موجودات عج یدر خواب، م شهیگفت مردها هم یزدم. مامان م
 . تنداش
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قرار   شیشونیپ یرو، رو  ریرو باز کردم. سر خم   شینعنا ردندونیخم  وپیشدم به طرفش و در ت خم
  یتر از تصورم بود که خنک  نینوشتم. خوابش سنگ یداده و باهاش، اسمم رو به شکل کج و کوله ا

کرده بود   ت یکارم، که به موهاش هم سرا یباعث آزارش بشه. به افتضاح پخش شده  ردندون،ی مخ
بعد  ی قهیپنج دق یدست هام گرفتم. زنگش رو برا ونیانداخته و ساعت کنار تختش رو م یهنگا
 اومدم.  رونیخودش... از اتاق ب یدندون، سر جا ریکرده و بعد قرار دادن خم میتنظ

 خودش دراورده بود.  تی تمام صورتم رو تحت مالک ن،یر یش  یلبخند یوقت اونم

 زد:  یداشت قل م ش،یکه آب داخل کتر یسازیهمچنان در آشپزخونه بود. کنار کانتر و چا ،ییزندا

 

 .ادیم گهید ی قهی_ تا چند دق

  یبه لب هاش چسبوند. آب رو داخل قور  یخورد و لبخند یجملم، تکون سخت   نیفکر بود. با ا یتو
و بعد، با خروج از آشپزخونه   ختیقرار داشت ر یخشک و هل و گل محمد یکه توش چا  یا شهیش

 به طرفم اومد.

 دخترم؟  یباز کرد  ی. پات و ککمی  نیبش  میبر  ای_ ب

 جا.  نیاومدم ا ممی امروز، مستق نی_ هم

 و اون با آرامش جوابم رو داد:  میمبل ها نشست یرو هردو

 ؟ یش یخودت مشغول م ای  رمی پوست بگ وهی برات م  ،ی_ خوب کرد

بود. حرف زدن راجع به   زیپاهام قرار دادم، رنگ زرد آلوها، اشتها برانگ  یرو برداشته و رو  یدست شیپ
ود. اما  جذاب نب یل یمن خ یکرد، دوستش نداره برا یدوخته بود و حس م یکه به تازگ  ییلباس زندا

 ستهنتون شهیبرخالف هم اطش،یکه خ نیبه احترامش با توجه کامل به حرف هاش گوش کردم. ا
خورد که قرار    یرو م یمراسم یتر از همه غصه  شی کرد و ب یم  تشیاذ ارهی مدل لباس رو ، خوب در ب

 لباس مونده بود.  یوضع ب  نیبود پس فردا شب شرکت کنه و با ا
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چاره   یی. البته که زنداستیاون قدرها هم بد ن ،یلباس حاضر کی دیخرکردم متقاعدش کنم که  یسع
من هم بلند  زه،یشده رو بر دهیدم کش یبلند شد تا چا ی وقت قهیهم نداشت. بعد از ده دق یا گهید ی

 شد.   یبلند م دیبا شی پ قهیمن، پنج دق  یکرده بود و با احتساب زمان  رید ای شدم. پور

 یو وارد شدم. صدا دهیرو کش رهیکه منتظر بشم تا اجازه بده، دستگ نیاتاقش رو زدم و بدون ا در
 .دمیبلندش، گوش هام و پر کرد اما خودش رو ند 

 تو!  نیای_ ن

 گام به جلو بردارم و با تعجب بپرسم:  کیباعث شد  دنشیچرخوندم، ند چشم

 ا؟ یپور یی_ کجا

 از خنده داشت:  یا هیته ما صداش،

 تو.  یدیکردم پر یاشتم لباس عوض م _ د

 کردم خندم رو قورت بدم.  یلب هام گذاشتم و سع یرو، رو دستم

 اد؟ یم  سی. صدا از سرویی_ حاال کجا

سر تا لباس بپوشم برسم  رهیخانم خ رونیببر ب  فی... لطف کن تشرادیم سی _ بله ... صدام از سرو
 خدمتتون.

تونست تا مدت ها باعث لبخندم بشه. با همون لب  یتر شد، تصورش در اون حالت م  قیعم لبخندم
 : دیبه طرفم چرخ   ،یچا ینی با س ییاومدم و زندا رونی شکل از اتاقش ب  یمنحن یها

 _ بلند نشد؟ 

 .دم یبرداشته و عطرش رو نفس کش ین یس یاز فنجون هارو از رو یکی

 _ چرا. 

 زمزمه کرد:  ییو زندا مینشست هردو

 . یمون یجا م  نی. همان یهم ب نایزنم خانم جان یشام زنگ م  یبرا _
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 به چهرم لب زد: رهیتعارف، فقط با لبخند نگاهش کردم و اون خ بدون

 تو خوش رو بود. یندازه. درست به اندازه  یمادرت م  ادی من و  دنتی_ د

 رو با هردو دست، محکم گرفتم. گرماش رو دوست داشتم:  فنجون

 بود؟  یم ی_ مامان با شما صم 

 .  دیکش یآه

 با مادرت بود.   میدوست ان،ی_ باعث ازدواج من و شا

نجوا   نیعوض کردن جو از اون حالت غمگ یتکون داد و برا یسر عایسر د،یدرهمم رو که د ی چهره
 کرد: 

 درست کنم؟ یشام چ ی_ برا

آرامش و جو متعادل  نیبردم. از ا  یتر از کنارهم بودنمون لذت م  شیکرد، من ب ینم  یفرق واقعا
 . سکوتم باعث شد خودش ادامه بده: نمونیب

 کنم. شام و تو بگو..  یو سوپ جو درست م هی_ ساالد اول

 شد:   یقبل حس نم یمثل چندلحظه  گهید یچا یکج کردم. گرما  یرو کم سرم

 ون چطوره؟ _ فسنج

 تکون داد. یرو با مهربون   سرش

 .زمی عز هیخوب شنهادی_ پ

تنش بود و از نم موهاش،   شرت یو ت  یشلوار ورزش   کیسرهردونفرمون رو چرخوند.  ا،یپور سالم
زود به پام    یلیگرفته. سالمش رو با لبخند جواب دادم و نگاهش، خ  یمشخص بود دوش کوتاه

 : دیپرس یشد و جد دهیکش

 ؟یباز کرد ی_ ک
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 تکون داده و نگاهش کردم:  یپام رو کم مچ

 امروز.  نی_ هم

 ام؟یباهات ب ی_ چرا نگفت 

بوده و به    یبره سوالش چ ادشی که انگار، باعث شد  یهام و باال انداختم و لبخند زدم. لبخند  شونه
 لبخندش بود. یگفتنش هم به نرم ینگاهم کنه. به سالمت یشکل خاص و نوازش گونه ا

 شد و لب زد:  رهی با عشق به پسرش خ ،ییزندا

 مامان جان؟  یرفته بود ی_ خواب زمستون 

که   یو بعد مبل دیمادرش رو بوس  یمردونه، گونه   یمن برداشته شد. با محبت یباالخره از رو   ایپور نگاه
 نشستن انتخاب کرد:  یمن بود رو برا یدرست روبرو

 شدم... داریهم که ب یوقت  دم،یچطور خواب دمی... نفهمزمیخسته بودم عز  یل ی_ خ

انداختم و با   نی. سرم رو پا دیکش یدست شیشونینگاه کردن به من، به پ نی رو خورد و ح  حرفش
  یدر اتاقش بود و ردها طنتمی لب هام به داخل دهنم، قهقهه م رو قورت دادم. اشارش... به ش دنیکش
 که مجبورش کرده بود به دوش گرفتن. یردندون ی خم

گذاشت و با همون محبت ناب   ایهارو مقابل پور یاز چا یک یحرفش رو نگرفت. تنها  یدنباله  ،ییزندا
 مادرانه لب زد: 

خوام زنگ بزنم خانم جان و آقا بزرگ، با   یبرام انجام بده مامان جان. م دیخر  کمی _ بخور بعد برو 
 جا.   نیا انیبچه ها شب ب

آماده کردن کارهاش، به   یبلند بشه تا برا  یراحت تر الی خ با  ییباعث شد زندا  ا،یپور ی دهیکش چشم
 من لب زد:  یبه پا رهیرو برداشت و خ  یفنجون چا  ای آشپزخونه برگرده. با رفتنش، پور

 _ خوبه؟ 

 بشم که توجهش... لذت بخشه.    نیتونستم منکر ا ینم
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 _ آره. 

  یانویبه پ رهی کرد. سکوت کردم و خ کیرو کوتاه تکون داد و بعد، فنجون رو به لب هاش نزد  سرش
رفت و به    یهمون طورکه در آشپزخونه راه م ،ییزندا یخونه، به صحبت تلفن  یرنگ گوشه  یمشک

 گوش کردم. در حال دعوت از خانم جان بود و ظاهرا، با مقاومت روبرو شده بود.  دیرس  یکارهاش م

 . ایکنه همراهم ب  ینم  تتیانجام بدم. اگه پات اذ دهارویرم آماده بشم تا خر ی_ م

بود.   زیم یهم رو  یچا یشده  یبود و فنجون خال  ستادهیباعث گردش سرم شد. حاال ا شنهادش،یپ
و به آشپزخونه بردم.   دهیچ ی نی سرم رو به موافقت تکون داده و با رفتنش، فنجون هارو داخل س

 رو از من گرفت:   ینیتماس رو قطع کرد و با لبخند سباالخره  ییزندا

 برم.  دیخر  یبرا  ایمن با پور نی خوا  ینم ی_ اگه کمک 

 بود اما لحن... همون لحن سابق بود.  یرواقع ی غ یکم  لبخندش،

 حال و هوات عوض بشه.  کمی ستیبد ن  ،ین یندارم برو. بعد دوهفته خونه نش یدلم... کار زی _ نه عز

پر   طیاز باشگاه و مح میبخشش هم، دور نیدوهفته، پر از عذاب گذشته بود. سخت تر نیهم ا واقعا
  یپ یرو با ت شی خونگ یکه لباس ها یاز اتاقش در حال  ایاومد.  با خروج پور  یبه حساب م شیانرژ

که با   ینگ یرو در پارک نشیرفتم. ماش  رونی و ب دهیرو بوس ییزندا یکرده بود گونه  ضیاسپرت تعو
قرار داشت پارک   اطی با ساختمون سمت چپ ح یشده بود و مواز دهیمانند پوش یروون یش  یسقف

 کرده بود. 

  یصندل  یرو لش، یکه در و برام باز کنه، خودم سوار شدم و اون هم بعد دور زدن اتوموب نیاز ا قبل
 رو روشن کرد:   نیاز داشبرد، ماش شیدود نکیراننده جا گرفت. کمربندش رو بست و با برداشتن ع

 _ خب... 

 نگاهش کردم.  کوتاه

 ؟ ی_ خب چ
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سر تکون داد. اما به محض   یزد و با لبخند یباشه بوق  شونیهمسا دیرس یکه به نظر م یمرد یبرا
 از کنار مرد، حواسش رو معطوف من کرد:  نی عبور ماش

 رم؟ ی کرده در نظر بگ یدندون ری که موهام و خم یدخترخانم  ی برا یه یخب چه تنب_ 

بدم که خودم شروع کنندش    یا یشوخ نیشوخ و سرحالش، باعث شد من هم دل به دل ا لحن
 بودم.

 کنه. دیخر  یکل  یذار یفروشگاه و م شی بر ی_ االن م

از لبخند   تی لب هاش...حکا  یاما انحنا نمی تونستم حالت چشم هاش و بب ینم نک،یپشت ع  از
 زدنش داشت: 

 _ عجب. 

فاصله  ییدا یهم با خونه  یلیخ  د،یو بامزش، لبخندم رو گسترش داد. مرکز خر دهیکش عجب
از فروشگاه پارک کرد و خواست    یکم  یبا فاصله  نگ،یبردن در پارک  یرو به جا  نیماش اینداشت. پور

ک به  یشدند. عقب تر و نزد یشلوغ بود و عابرها با عجله از کنار هم رد م یرو، کم ادهیبشم. پ ادهیپ
 . ادیسمت ب  نیشده و به ا ادهیتا خودش هم پ ستادمیا یحقوق یموسسه ا وارید

 نیتر   جیچشم هام برق زد. مه ،یدست یچرخ ها دن یو من با د میباهم وارد فروشگاه شد هردو
از اون ها،  یکی بود. بعد از برداشتن  تشونیو هدا  ینقره ا یچرخ ها نی... روندن ا دیبخش خر

 به حرکتم شدم.  ایو پر محبت پور بی متوجه نگاه عج

منظورش شفاف نبود اما، باعث شد منقلب شده، کف دست هام عرق کنه و   یل یکه اگر چه خ  ینگاه
 کنم.  هیج از خودم داشته باشم حرکتم رو تو یکه اراده ا نیبدون ا

فروشگاه ها  نینشوند اون جلو و ب   یبابا، من و م ی ندازن. وقت  یم میبچگ  ادیچرخا من و  نی_ ا
 کرد. یحرکت م

 ینوع محرک برا کیکه  یدستش رو پشت کمر من. حرکت کی چرخ گذاشت و  یدستش رو، رو کی
 گوشم پخش و بدنم رو داغ کرد.   ری ز ین یراه رفتنم بود. صداش هم با ولوم پا

 . ستین حی به توض  یاج یاحت  جانت،ی برم از ه  یلذت م _
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رو به جلو    یزدم. هنوز دستش پشت کمرم قرار داشت و من... بدون قرار، چرخ دست یمحو لبخند
 کردم:  یم تیهدا

 . ی_ مرس

 _ بابت؟ 

شده بودند. من  دهیمتنوع چ یشکالت صبحانه که کنار مرباها  یها شهیش یرو گردوندم رو نگاهم
 پرت کنم.   یحواسم رو کم ل،یالزم داره تا با برداشتن وسا یچ ییدونستم زندا  یاصال نم

 . یدوست دار اممی که بچه باز ننی_ ا

که بعد رفتن   ینهفتست. من   یکردم پشتش چ یساده بود اما فقط خودم درک م دیجمله شا نیا
 نیاطرافم رو هم از دست ندم، ا ی آدم ها نیهمداشت بزرگانه رفتار کنم تا طرد نشم و  یسع زانم،یعز

 تهو حال خوش. بدون ترس از کنار گذاش یشدم. پر از انرژ یگذشته م هیشب  یگاه ای روزها کنار پور
 . باستیمن ز جانیگفت... ه یبود که م یک ی ینداشت وقت  یشدن. ترس معن 

..تا ابد بچه ادی سر مخاطبت م ییزنه چه بال  ینگاهت برق م یوقت  یدونست یتو اگه م  ؟ی_ بچه باز
 . ای مان یکرد یم یباز

جمله انتخاب کرده   نیباتریز یکلمات رو برا  نیجمله فقط نگاهش کردم. به نظرم ساده تر نیا بعد
قفسات مرباها، خامه ها و   ونیخشک. درست م  یلیشاعرانه بود و نه خ  یلیکه، نه خ یمکان  یبود. تو

 صبحانه.   یشکالت ها

که امروز،   ییزده از شالم و لب ها رونیب یموها ی . رودیصورتم چرخ یرو  یفتگی با ش نگاهش،
اومدن  نیپا  هیکه شب یبار کیبار پلک زد،  کیرژ لب کمرنگ روشون زده بودم.  کی شهیبرعکس هم 

 .ی ثبت کردن ذهن هیبود. شب  نیدورب کیشاتر 

 .نیستادیسر راه ا دی_ ببخش

کردم به گوشه و  تی. با عجبه چرخ رو هدامیدیکه از پشت سرمون اومد، هردو چرخ یزن یصدا با
که  یلب هامون نشست. لبخند یرو یتا زن، رد بشه. بعد هم لبخند احمقانه ا میدیهردو کنار کش

رفتار کنم که    یطور دیو معطوف کردن حواسم به خر ایاز دست پور ییزندا ستی کردم با گرفتن ل یسع
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فروشگاه هم رو  نیا ونیشد..امکان داشت درست م یزن بلند نم یاگر صدا میش کنهردو فرامو 
 . میببوس

 کرد.  یم نیری ش یگرگرفتگ  کیفکر بهش هم، من و دچار  یحت

 یادیترش ز   یها لیخودم لواشک و پاست ینبودند. من اما برا ادیهم ز یل یخ  ،ییزندا یدهایخر
 ونی.  کنار هم راه رفتن م دمشونیپرست یکه عاشقانه م یتلخ  یبرداشتم. همراه با شکالت ها
که کدوم   نیمختلف و ا یو صحبت راجع به مارک ها ییمواد غذا یفروشگاه، برداشتن بسته ها

رو کنار صندوق نگه داشتم، داخلش کامال پر بود از مواد   یچرخ دست یبود. سرآخر وقت   ببهتره، جال
 .ییغذا

  زی که در سمت صندوقدار پشت م یو کارتش رو به طرف دختر جوون  ستادیخونسردانه کنارم ا  ایپور
دست   ونیو با گرفتنشون م ختمیر  گهیپاکت د کیخودم رو جدا در   یها ینشسته بود گرفت. خوراک

 برداره.  دهارویخر ی باق ایهام منتظر شدم تا پور 

به صورت هامون خورد. به طرف   یبه غروب، باد گرم  یک یبا وجود نزد م،یزد رونی فروشگاه که ب از
 .میعقب، سوار شد یصندل یرو دها یو بعد قرار دادن خر میحرکت کرد  نیماش

 . یخوب بود، من و برد به دوران بچگ  یلی... خ ی_ مرس

 زد و بعد از زدن راهنما، از پارک خارج شد:   استارت

 خانم موشه؟  ی _ االن مثال بزرگ شد

 : دم یبه طرفش چرخ یرو باال بردم. لبخندم رو حفظ کردم و کم   بروما

 _ نشدم؟ 

شک کرده باشم    یکه حت یآروم..طور یل یو خ شی نگاهم کرد، بعد هم حواسش رو داد به رانندگ کوتاه
 گفته زمزمه کرد:  یزیچ

 .یکه راحت دل ببر  ی... انقدر شدی_ شد
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. به دنی د. سکوت کردم و وانمود به نشنش یمحسوب م میشنوا  یجمله، خطا  نیکردم ا یم حس
 نیلباس به اتاقش رفت و من، مات ا ضیتعو یسپرد و برا ییبه زندا  دهارویخر دن،یمحض رس 

 دونستم. ینم  ؟یکرد. از چ  یفرار م یزیبگم که داشت از چ تی تونستم با قاطع  یفرارش موندم. م

 .یا گهیطور د ایطور...و پور کیبود. من  بی عج حالمون

 نذاره.   یری لحن صدام تأث یرو  یجی گ نیسرم رو چرخوند و من تالش کردم ا ،ییزندا یصدا

 مزه کن.  کمی سوپ و  نیا ای_ خوشگلم ب 

مغزم...  ر یقلبم و ز ریزبونم، ز ریکه ز  یاون حس  دیو نگاهش کردم. مزه کردن سوپ؟ من با دمیچرخ
 داد و من..ازش واهمه داشتم. یکه طعم آهن م یکردم. حس یرسوخ کرده بود رو مزه م

***************************************************************************** 

 رو خورد کنم.  هیساالد اول یارشورهای شده بود تا خ یراض  ییاصرار من، زندا با

 یارشورهای. خدیرس  یمبهتر به نظر  الم،یس شهیو نشستن و پروبال دادن به ذهن هم  یکاری ب از
خورد شدن نداشتند. فقط الزم بود دو برش روشون اعمال کنم و   یبرا یو ترد، زحمت چندان کیکوچ

رود آروم. همون   کیدست ذهن و روحم رو گرفت و پرتابشون کرد در  انو،یپ  یتمام. بلند شدن نوا
 پر آرامش و در گذر. قدر

 آروم نجوا کرد:  ،ییرو باال بردم و زندا  سرم

 .انویپ یکه نشسته پا استی_ پور

که با همون   یداشت. طور یرگذارینوا... غم تأث نینبود اما ا یاتفاق نادر انو،ی پشت پ  ایپور نشستن
به شونه   رهیزده به چهارچوبش، خ  هیآشپزخونه رفته و تک یدرون دستم بلند شدم، تا ورود یچاقو

 هیکالو نی فشار رو هم به آخر نی موندم تا آخر رهی هاش از پشت، به نواختنش نگاه کردم. اون قدر خ
 : د یچرخ  یفرستادن نفسش، کم رونی وارد کرد و با ب

 حاال چطور بود. گان؟ی_ کنسرت را
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د و انگار سلول به سلولم باهاش گره خورده بودن ییطورها کی بودم.  بایز یمحو اون سمفون  هنوز
 قرار دارم.  رشی داد هنوز تحت تأث یآرومم نشون م  یصدا

 . ی_ عال

 به قامت بلندش لب زدم:  رهی زمزمه کرد و از پشت ساز بلند شد. خ  یآروم خداروشکر

 ا؟ ی_ پور

 جوابم رو داد:  یریتأخ چی کرد و بدون ه نگاهم

 _ جانم؟ 

 همراه بود. یقیکه با لبخند و نفس عم  یکلمه، به دلم نشست. دل نشستن نیادا کردن ا محکم

 . ی_ کاش همزمان با نواختن بخون

 رو باال فرستاد و به سمتم اومد. شی خونگ زی بل یها نیآست

 اد؟ یمن م  ریگ ی_ اون وقت در قبالش چ

 ؟ یخوا  ی_ باج م

خم شد   یخورشتش بود کرد و بعد، کم  دنیکه سرگرم چش ییبه زندا یبود به من. نگاه دهیرس  حاال
 پخش شد.  مینیب  ری شکل ممکن ز نیتر میعطرش، به مال یبه طرفم. بو

 خوام.  یم  یگم چ یخوام... اما به وقتش بهت م ی_ م

دستم  ونیچاقو رو م  یو اون نگاهش... باعث شد دسته   دنشیدوپهلوش، عقب کش  یادیز ی جمله
گفت بچرخ و سراغ   یبودند که آروم به روم زد و مغزم م  یچشمک ریهام، درگمحکم فشار بدم. چشم 

که اصال  یکارت برگرد. دست آخر تنم رو از چهارچوب جدا کرده و به آشپزخونه برگشتم. در حال
 حد در فکر فرو رفته. نیتا ا  ییچرا زندا دمینفهم

بعد   یلی تحص دیشروع ترم جدمقنعم فرستادم، سر کردنش سخت بود اما... ذوق   ری و به ز موهام
 درس، سر ذوقم آورده بود.   یمدتم از فضا یطوالن بت یغ
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نشون  یعکس العمل  ب،یپوشش نا آشنا و غر  نیذوق هم باعث شده بود که نخوام در برابر ا نیهم
 بدم.  

 دهیشکل ممکن چ نی که به کامل تر یصبحانه ا زیبود. درست کنار م ستادهی منتظرم ا نی پا وا،یش
 حد نگاهش شد. یبا اون ظاهر، باعث لبخند و محبت ب  دنمیشده بود. د

 . ی_ دورت بگردم که انقدر خانم شد

  نیاز ا ییبایاما ز نیسنگ بیترک م،یسرمه ا نیاومد و ج یزانوم م یرنگ تنگم، تا رو  یمشک یمانتو
و من با   ختندی صورتم ر ی، رومقنعه یاز موهام به خاطر شل بودن چونه  یظاهر ساخته بود. بخش 

 بار هزارم داخل فرستادمشون.  یآرامش، برا

 استرس دارم.  کمی_ 

 مادر. کی هیاومد، با دست هاش اطراف مقنعم رو لمس و صافشون کرد. شب جلو

 یترم چهار وارد دانشکده  یدانشجو کیبه عنوان  یقربونت برم؟ هجده سالته و دار ی_ استرس چ
خانم   یری با افتخار سرت رو باال بگ دیاز دانشگاهت از لندن. با یعال  یرزومه   هی. با یش یم  یپزشک
 دکتر! 

  یع یکردم. به نظرم کامال طب یکردم. من حس هام و درک م کیرو برداشته  به لب هام نزد ری ش وانیل
  لمیتحص طی متفاوت از مح اریشدم که بس یم یده اوارد دانشک دیحاال با ،یمدت دور نیبود که بعد ا

کرد   یم وممآر  یادیتا حد ز ه،یعیکردم طب یخودم اعتراف م  شی که پ نی. همدیرس   یدر لندن به نظر م
 کرد. یپوستم تزرق م  ریز  بای ز یاعتماد به نفس  وا،یش  یو البته حرف ها

در اومدند همراه   یخانم جان و پدربزرگ که به خاطر من تا جلو یگونه  دنیخوردن صبحانه، بوس بعد
 .میاز خونه خارج شد  وایش

مطبوع،   یبود. هوا بایگرفت باز هم ز یکه کم کم داشت شکل م یکی صبح تهران، با اون تراف اول
  یاز گرفتن تخصصم و روزها نده،یاز ا دیکه پر از ام ییوا یو ش نیماش یشاد پخش شده تو یقیموس

 زد.  یبعدش حرف م   نیریش

 .  دیعقب تر از دانشگاه پارک کرد و به طرفم چرخ یکم
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 ام؟ یباهات ب  یخوا  ینم ی_ خب خوشگل خانم، مطمئن

  طی رو کامل به خاطر بسپارم و با مح  ریخواست مس  یبه دانشگاه اومده بودم. م انایقبل، همراه آر روز
شدن کف دستم   سیکه باعث خ یجزئ   یبابت نبود و فقط استرس  نیاز ا یاطرافش آشنا بشم. مشکل
  کیخواست   یوسوسه کننده ش رو گرفتم. دلم نم شنهادی پ یحال، جلو نیشده بود وجود داشت. با ا

 به نظر برسم.  فیدختر لوس و ضع

 .میکه رسوند یرم. مرس  ی_ نه خاله، خودم م

 : د یشد و محکم صورتم رو بوس خم

 عشقم.  یمن، موفق باش  ی... جوجه شی _ آخ

  دمیکش یق یشدم. نفس عم ادهیسادم، پ  یداده و با بغل گرفتن کوله پشت یقیرو با لبخند عم   جوابش
 دانشگاه رسوندم. یداشتند محکم به نظر برسند خودم را به ورود یکه الاقل سع ییو با قدم ها

که تعدادشون اگر چه   ییباز و سبز، جوون ها یکردم. محوطه ا یبود که فکر م  ی همون طور زیچ همه
وارد شدم، نگاه    یهم زمان نبرد. وقت یل یکردن کالسم خ  دایداشتند. پ یمصمم  یکم بود اما چهره ها

. با  کنمکردم با لبخند سالم  ی. سعد یمن چرخ  یها نشسته بودند کوتاه رو یصندل یکه رو یجمع یها
 که بهش اعتقاد داشتم. یمثبت یانرژ

که وجود داشت نشستم. استرسم حاال کمرنگ تر شده بود   یا یخال   یدوم و صندل فیرد یم روه بعد
تر بودم و   کی کالس کوچ نیا یآدم ها یو انگار با نشستنم، اعتماد به نفسم برگشته بود. من از همه 

بود.   یافک  کنم دایکه به خودم و تالشم اعتقاد پ نیا ی... برا نی باهاشون برابر. هم یاز لحاظ بار علم 
همون  قه،ی کرد اما بعد از چند دق   یم ینی روم سنگ یبود که کم  میغرب ینگاه ها احتماال به خاطر چهره 

شدند. ساعت داشت به هشت و  گهیو مشغول صحبت با هم د دهیافراد هم دست از نگاه کردن کش
 کالس پر!  بایشد و تقر یم  کینزد مین

کرد، در کالس باز و قامت   یداشت و من رو از تنها بودنم، خجل م انیکه جر یزی ر یهمهمه  ونیم
محکم به طرف   یو وا رفتن من در ان واحد شد. با قدم ها هیشد که باعث سکوت بق انینما یمرد

رسوند با   یساعت رو هم به گوشم م کیت کیت یکه حاال صدا یسکوت  ونیاستاد رفت و من م  زیم
 براندازش کردم. مبهوت  اریگرد شده و بس یهاچشم 
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 چه خبر بود؟ قایجا دق نیا

کرد و بعد،   یمن مکث  یرو د،یدانشجوها چرخ نیبود ب  تشیاز شخص ریکه متغا یتیبا جد نگاهش،
  زیم ی. دستم رویکه پر بود از خباثت و بدجنس  ی. برقدیمردمک هاش جه   ونیبرق م هیشب یزیچ

زد و بعد، دوباره نقاب   ی.  حس کردم خندش گرفت که تک سرفه ادمیکش یقی مشت شد و نفس عم
 ش نشوند:  هرهچ یرو  تیجد

 .می باهم هست  یآناتوم ویز ی ترم با درس نوروف نیراد هستم، ا  نی_ آترد

  نیحضورش در ا یکه هنوز شوکه   یهمه جز من  یهمه شناخته شده بود. برا یانگار برا  یی طورها کی
  هیته  دیکه با ییکالس گفتن، از کتاب ها نیون لحن شروع کردن از قوانمقام و دانشگاه بودم. با هم

و مسلط صحبت   یجد یکه به اذعان خودش همه باهاش آشنا بودند. به حد یسی بشه و روش تدر
  طیو شاد داخل مح طونیش  نیواقعا همون آترد نیشناسمش. ا یکردم اصال نم یکرد که حس م یم

 خانواده بود؟ 

به شدت   ی گفت، به هجوم دخترها به طرفش با سواالت   دیو خسته نباش دیرس ان ی کالس که به پا میتا
دانشگاه لبخند   ط یپسر در مح نی ا دیجد یچهره  نیاراده، از ا یچشم دوختم و ب یاحمقانه و تکرار

 زدم.

 ؟ یخند  یم ی_ به چ

  رهیه بود به من و لبخندم خ شد ری که در طول کالس کنارم جاگ یرو چرخوندم، نگاه کنجکاو دختر سرم
 باال انداختم. یبود. سرم رو تکون داده و شونه ا

 دخترا پشت استاد. ی_ به حمله 

دختر   یکه دورش پر بود از دانشجو نیآترد زیچسبوند و اون هم به م نشیرنگش رو به س یآب  کالسور
 چشم دوخت: 

 دانشگاهه. نیاستاد ا نی_ استاد راد، محبوب تر 

  دینبود. سرم رو در تا ریتأث  یامر، ب  نیدر ا تی جذاب زانیم  نیداشت و ا یواقعا معقول یچهره  نیآترد
 دادم و اون دستش رو به طرفم گرفت.:  یحرفش تکون
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 . یعیسم  نیهستم، آذ نی_ آذ

سبزه،   یمهربون و بامزه  یارتباط، با اون چهره  کیشروع  یدست دراز شدش چشم دوختم. برا به
 : دیرس  یخوب به نظر م

 هستم، راد! ای_ مان

 کرد:  یاشاره ا  نیابروش رو باال فرستاد و به آترد کی

 ها... یلی_ فام

 زدم.  رونی در کنارش از کالس ب یدوشم انداختم و بعد، با لبخند یشدم، کوله ام رو رو بلند

 _ پسرعمومه!

  ی. بهش لبخنددمیدکالس  نی رو در مقام استاد در ا ن یآترد یمن بود وقت هی ناباورش، شب  ی چهره
 فرستاد:  رونیزدم و اون، نفسش رو محکم ب 

 بزرگ..  ی_ خدا

همون قدر  ،یخانوادگ  یرابطه   کی موضوع بچرخه، بهرحال  نیهم بحث حول ا یلیخواستم خ  ینم
کنه.   جادیدردسر ا نیمن و آترد یتونست برا یتونست خوب باشه به همون مقدار هم م یکه م
 بحث رو عوض کردم.  نیبنابرا

 م؟ یبخور  یکاف  هی میبر یدارم. موافق یساعت خال  کی  م،ی_ من تا کالس بعد

تکون داد و کالسور رو   یکه محجوبانه سر دیبحث د یرو در ادامه   میلیم یب   دیمکث کرد، شا یکم
 محکم تر به خودش فشرد: 

 . می_ آره حتما... بر

  ی کیآماده، دور  ینسکافه   اتیبا محتو یکاغذ وانیهم شلوغ نبود. با گرفتن دول  یلیدانشگاه، خ سلف
رفته   شیبهتر از انتظاراتم پ ز،یبکشم. همه چ ینشسته و من تازه تونستم نفس راحت   یخال یزهایاز م

 . دیرس  یهرچند کوچک به نظر م  یروزیپ کی  هیبرام شب ن،یبود و ا
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  یبرق حلقه  دنیحلقه کرد و من با د یسیانگل یبا نوشته ها یکاغذ وانیدست هاش و دور ل ن،یآذ
 دست چپش، لب زدم:  یساده 

 ؟ی_ متأهل

 : دیکش  یق یشد، لبخند زد و بعد نفس عم دهیبه جانب حلقش کش نگاهش

 _ تازه ازدواج کردم. 

  ینیکه نه طعم و نه شکل دلنش یاز نسکافه ا یجوابم رو داد. کم مانهیگرم بود و اون، صم کمی تبر
رو به دختر بانمک و    یعذرخواه  کیزنگ تلفن همراهم ،با   یداشت خوردم و بعد، با بلند شدن صدا
 خونگرم مقابلم، تماس رو متصل کردم: 

 وا؟ی _ جونم ش

 _ کالس اول چطور بود؟

دونستند جز من. اگر انتخاب واحد رو به  یرو م  زیبود همه، همه چ دایداخل صداش، پ یخنده  از
 خوردم.   یشدم و انقدر جا نم یاسمش متوجه م دنیسپردم حتما با د یدست شهاب نم

 نه؟ نی دونست ی_ م

  ینسکافه صرف نظر کردم. نم  یفرستادم و از خوردن باق  رونیخندش بلند تر شد نفسم رو ب  یصدا
 خورد.  یم  یصنعت کی مزه رو با ک یب عیچطور با ولع داشت اون ما ن یتونستم درک کنم آذ

 استاد؟ کیحاال چطور بود در مقام   ،ی_ اصرار داشت نفهم

 داخل خونه. و البته به شدت بدجنس.  تیبا شخص  ریمتغا ،ی_ جد

 ازت راحت تر باشه.  المونی شه خ یباعث م  یونی یتو نی_ البه کاربلد... بودن آترد

 لب باز کردم:  معترض،

 . مگه من بچم؟_ به خاطر خدا خاله..

 ما.   ینای زتری از عز ادگاری ،یادگاریکنم اما....  یدردونه. لوست نم  یی_ تو جون ما
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رو تموم کرده و   کشینسکافه و ک  نیآروم تر بشم. آذ یق یصداش، باعث شد با نفس عم ونیم عشق
 مقنعه پاک کنه.  یرو از رو کیک  یها زهیداشت خرده ر یتکوند، سع  ی داشت مقنعش رو ام

 _ من حواسم به خودم هست. 

 ؟ یندار یدارم... کار ضیبرم، مر دی. من بازمیعز هیعال نی_ ا

 _ دوست دارم خداحافظ.

 شکل ممکن نجوا کرد:  نی رتری و از ته قلبش، به باور پذ دیکش یق یعم  نفس

 _ منم... خداحافظت جوجه جان. 

  یبود. دختر ساده و ب دهیدادن مقنعش کش هم دست از تکون نیآوردم، آذ نیرو که پا   لیموبا
 . شیآرا یدرشت و ب  ی. با چشم هادی رس  یبه نظر م   یرینظ

 کم کم! میبر دی_ با

پر   مهین وانی نمونده بود. نگاهم رو به ل یتا شروع کالس بعد یادی ساعت دور مچم زل زدم. زمان ز به
  یمقنعه فرستادم و به آروم ری لجوجم رو ز یشده داده و بعد از جام بلند شدم. موها  خی ینسکافه 

 تکون دادم.   یسر

****************************************************************************** 

هام پر   میتا  یتا سه، باق کی میتا  نی. جز دوساعت استراحت  بدیها، تا ساعت پنج طول کش کالس
رو تحت فشار قرار داده بود. بعد نه    زشونی ر یها رگیبود و مو دهیبه چشم هام رس  ،یبودند. خستگ

همه  که ییفشرده در کالس ها می تا نیتنبل شدن... ا ییجورها کیو   لیاز تحص یماه استراحت، دور
 که توان از من گرفته بودند. یا  یشون مستلزم حواس جمع و تمرکز کامل بودند سخت بود. سخت

بودنم،   یروز اول تونسته بودم باهاش ارتباط برقرار کنم. با وجود معاشرت یبود که تو یتنها کس  ن،یآذ
تر بهشون  شیداد ب  یکه اجازه نم یمتفاوته. تفاوت  یلیخ گهید ی..با آدم هاامیکردم دن  یحس م

 بشم.   کینزد
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  دنیرفتن به عمارت و خز  ،یتاکس کی دانشگاه که خارج شدم، مقصد و هدفم مشخص بود. گرفتن  از
 .دنیپتو و خواب  ریز

  نیجا و ا  نیا دنشی. ددیاسمم، سرم چرخ دنیعبور نکرده بودم که با شن  ابونی هنوز، از عرض خ اما
  ریاراده تغ یست خواست به طرفش برم و من بد ی لحظه، باعث جا خوردنم شده بود. با اشاره 

 گفت و خواست همراهش بشم:  یدیبا لبخند خسته نباش  دمیدادم. بهش که رس ریمس

 .میو باالتر پارک کردم. بدو بر نیپارک نبود، ماش  ی_ جا

 ؟ ی_ تو چرا اومد

متر جلوتر پارک   10رو فشرد. چشم چرخوندم.   نیماش  ری حال راه رفتن جوابم رو داد و بعد، دزدگ در
 شده بود.

 ! یی_ اومدم ببرمت جا

 گرم انداخته و با غرغر، دهنم رو کج کردم:  یها یصندل   یتن خستم رو رو دم،یرس باالخره

 نه خستم! ی_ وا

شده بودم و آشفته از   الشونی خ یشلخته که ب یهازل زد به غر زدن هام و اون مو  نیدلنش یلبخند با
 زده بودند. رونیمقنعه ب  ریز

 _ غرغرو جانم! 

 _ واقعا خستم. 

 یبه چونه   یمقنعه و دست ریآروم هول داد ز یپخش شدم رو با حرکت  یرو جلو آورد، موها دستش
 و صافش کردم:   دیکج شدش کش

 . میر یبعد م یریبخور جون بگ یزیچ هیکافه.  هیبه  میچشمات و ببند، تا برس کمی_ 

 _ آخه کجا؟ 

 رو راه انداخت و کوتاه و مختر جوابم رو داد.  نیماش
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 قطعا! ادی که خوشت م یی_ جا

چشمم  یتو  یکردم دست یکردم چشم هامو ببندم. حس م یدادن سرم سع هیکردم و با تک  سکوت
 ت. داش دنیبه خواب   یمبرم اجیسوخت و احت یزنه. م ینشسته و داره چنگش م

کرد برام   یکه حس م  یبود که تموم شده بودند، به طور فشرده و در حد یماه کی تاریگ یها کالس
 نیاما ا میهم نداشت دنید یبرا یآموزش رو ادامه داده بود. حاال مدت ها بود اگر چه بهونه ا ازه،ین

دند... اون قدر که شده بو ادیکه ز  یدونفره ا یرفتن ها رون ی . بمیآورد یبهونه رو خودمون به وجود م
در وجودم   دنشیکه از ند یا یو کالفگ  یکردم کنترل اوضاع از دستم خارج شده. وابستگ یحس م
  یبدعادتم کرده بودند. نم یکه... کم  ییحد و حصرش و توجه ها یب یشد. محبت ها  یحس م

  نیب  دمیفهم ی... فقط خوب مگهید زیچ  ایعادت بود  ه،یمرد چ نیروزها حسم به ا نیدونستم ا
 هم خودم رو گم کردم و هم باورهام و.  ،یجوون یابتدا یتعارض ها

 نگاه کردم.   یرانندگ نیرخش رو ح  مین ، یپلک هام فاصله انداختم و با خستگ ن یرو چرخوندم، ب سرم

بودن  یبود، به خاکستر  دهیرس یو تک رنگ  یبودن به تک بعد  یروزها از رنگ نیمن ا یایدن
 . دنیو نرس دن ی... به پرسیگسال بزر 

 رنگ بود.  هیبرام  ایپور

 .  تشیمثل شخص ا،ی مثل در ،یآب  دیشا

الزم رو   یتونه بهم توان و گرما  ی دل سرماست، م  یتو  یفنجون چا کی هیکردم شب یحس م  یگاه
  یحوادث رو رانیاز اندازه انگار بعد ورودم به ا شیهم خوب بود و هم بد. ب  ن،یبده و ا اتی ح یبرا

  یایدن یدگی چی من، شده بودند پ  یها یاز حد و توان من. سادگ شی دور تندشون قرار گرفته بودند. ب
 روزهام.  نیا

  یمن بود وقت هیپخش شده گوش دادم. تناقض... شب یقی موس یهام رو دوباره بستم و به صدا چشم
 اصال درست هست؟  ،یوابستگ نیدونستم ا یوابسته شدم و نم دونستم ی م یکنارش بودم. وقت

 یپلک هام فاصله انداخت. نگاهش با قفل شدن تو ونیآرومش، دوباره م  یو صدا  نیماش توقف
 چشم هام، دلسوزانه شدند: 
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 _ چشماش و!

عقب پرت کرده و مقنعم رو درست کردم. همراه هم  یصندل یرو رو می. کوله پشتدمیکش یق یعم  نفس
برد.   یبار بود من و اون جا م نی که اول  میشد یو جمع و جور، اما به شدت آروم  کیکوچ یوارد کافه 

 زدم:  لب ز یم یخودم رو رها کردم و با گذاشتن سرم رو  زی م نیو دور اول  یصندل نیاول  یاز ضعف، رو

 . یکالتش  کیخوام. تلخ.... با ک ی_ قهوه م

نرم   یل یاومد داد و بعد، دستش رو خ  زمونیم یکه باال یخدمت  شیبه پ  ریتاخ   یرو با کم  سفارش
 : د یپشت دست من کش 

 _ امروز چطور بود؟ 

 فرستاد. رونی ب یو نفس   دیچشم هام چرخ یبلند کردم، نگاهش رو  زیم یرو از رو سرم

 استاده؟  نیآترد یدون  ی_ تو م

کافه،  یا شهیش  یبلند رعد، باعث شد سرمون بچرخه. نما یتکون داد. صدا یخونسرد سر  یلیخ
 : د یکش ریچشممون به تصو یرو جلو یزی بارون نم نم پا

 ؟ یدونست ی_ نم

  رونی کردم با فشردن چشم هام، خواب رو از توشون ب یباال انداختم، صاف تر نشستم و سع یا شونه
 .دمیکش

 . دمی_ نه... امروز فهم

 ملت؟ _ و عکس الع

 ینشون بدم که برا  یندادم. مسلما اون قدر بچه نبودم که بخوام واکنش یزدم و جواب یمحو لبخند
دستم   ز،یم  یرو دنشونیو با چ دیهردونفرمون بد بشه، با محبت نگاهم کرد. سفارش هامون رس

با اون   اسیعصب هام و آروم کردند. در ق  یقهوه، کم نیا یساده رفت. بو دیسمت فنجون سف 
 . دیرس  یبه نظر م   رینظ یب  ،ییکذا ینسکافه 

 م؟یبر میخوا  یکجا م یگ  ی_ نم
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 . ستین  یبد ی_ جا

 بارون نم نم، زمزمه کردم:  ی رهی و خ دمیاز قهوه رو نوش یا جرعه

 ارزش گذشتن از خوابم رو داشته باشه. دوارمی_ ام

 دختر خانم. یگفت  یچ  دمی_ شن

 داد. یم  فیرو تخف میسردرد جزئ ش،ی . تلخدمیاز قهوه رو سر کش یتر شیبار مقدار ب نیا دم،یندخ

 . ستی _ اصال مهم ن

  نهیکه دور صورتم رو پوشونده بودند. نگاهش آ یینگاهش فقط من بودم، فقط من و برق ها یتو
 داد. یمن و نشون خودم م یزی نبود، اما به شکل عز

 _ سرتق! 

به   ادیلندن، ز یکه تو یبارون  دنید ی رو هم به دهان گذاشتم و به جا کیاز ک یهمون لبخند، تکه ا با
شکلش زل زدم. تماشاش، لذت بخش تر از آسمون بود. اون  یچشمم اومده بود به اون و فک مربع 

از   ودستم ر ار،ی اخت یکه باعث شد تا پشت گوش هام داغ بشه و من ب ینگاهم کرد. نگاه رهیهم خ
 مقنعه به گوشم برسونم. یرو

 چم شده بود؟ یلعنت من

و دوست    بیبود. هوا، حال عج  دنیهنوز آسمون نم نم و آروم در حال بار م،ی اومد رونی کافه که ب از
حس رو   نیا ا،یپور یبا قائده  یهمراه با رانندگ ن،یداخل ماش کی کالس یقیداشت و موس یا یداشتن
الزمه   رو،اصول  یب یها یکه رانندگ  ییاومد. مردها یقانون مند خوشم م یکرد. از مردها یم دیتشد

 کرد.  تیشد احساس امن   یم لشونیدر اتوموب شه،یدونستند و هم  یکردنشون نم  یدلبر ی

  یو در آب یبهمن  یبا آجرها یخونه ا یو روبرو  یکوچه با بافت سنت کیدر  با،یتا تقر دیطول کش یلیخ
 ادهی خواست پ ی. وقتدیرس یبزرگ به نظر م  یدر برابر عرض کوچه کم نش،ی. ماش ستادیا یا روزهیف

بلبل،   ی اروبرو بشم. کنارم حرکت کرد و زنگ خونه رو زد. صد یدونستم قراره با چ  یبشم، هنوز نم
 نگاهم کنه.  بیباعث شد ابروهام باال بپرن و اون با لبخند و همون لذت عج
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که باز شد، با دست اشاره کرد که جلوتر وارد بشم و من... با مکث پا داخل خونه گذاشتم و همه  در
 لحظه اتفاق افتاد.  کیدر  زیچ

  هیبودم. شب دهید ادیز ترنتنیکه در ا یناب  یاز اون عکس ها یک یبهشت بود.   کی ونیپرتاب م  هیشب
 !نهیس یدرست از انتها ق،ینفس عم کیکه انگار، خود نفس بود. خود  ییبه جا  دنیو رس دنیدو

 . یکن  شیقرار بود نقاش  یآرامش... وقت هیشب

 !ینی قرار بود خوابش رو بب  ی وقت ا،ی رو کی هیشب  و

 _ قشنگه؟

 فوق العاده بود! قشنگ؟

 ییمحو و چشم ها یباال انداخت، با لبخند یقرار گرفت، نگاه براقم رو دوختم بهش. شونه ا کنارم
 پربرق تر از من. 

که پر از   یدرشت قرمز رنگ یها یو ماه زی تم یرنگ آسمون بود. با آب  یهم نگاه کردم، حوض آب  باز
قرمز که اگر   یمیدق ینارس، آجرها ییطال یها وهیانار، با م یکردند. درختچه ها یشنا م   طنتیش

ک  ی یتازه و طرف  یها حونیپر از ر  کیکوچ یباغچه ا ،یگفتند بهمن  یکردم بهشون م یاشتباه نم 
 شده بود. دهی خونه هم کش ونیتا ا ش، ی درخت بلند که سا

 ! دیب درخت

گلدون  ک یبود، انگار تازه قلمو برداشته و نرده هاش و رنگ کرده باشند. کنار هر نرده،  یرنگ وونیا
به وجود آورده بودند.  یعیبد یمنظره  ،یرنگ یقرار داشت و گلدون هاش با سفال ها یدون شمع

 نگاهم گم و گور شده.  یتو ،یکه حس کنم تمام خستگ ادیدوستش داشتم. انقدر ز

 داخل.  می_ بر

که مشابه عکس   ییبای ز اری و بس  ینقل  اطیح  یکه نگاهم هنوز رو یآروم، در حال یبا قدم ها کنارش
به  میبود ده یبود حرکت کردم. هنوز اما نرس رهی بودم، خ دهیها د تی و سا  یهاش و در شبکات اجتماع

 یانرژپر یسالم ای و پور ستادندیجوون ازش خارج شدند. پاهام ا نیکه در خونه باز و چند وونیا
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احساس خجالت داشتم و  قتایتر از اون. حق بانهیبهشون داد. من هم سالم کردم. اما آروم تر و غر
 شده.  جیگ یکم

اومد   نیپا وونیمتصل به ا یاز پله ها یجلوتر از باق یکامال اسالم  یجمع، با پوشش   یاز دخترها یکی
 و با محبت دست به طرفم دراز کرد: 

 ؟ یاریهستند که قرار بود ب یهمون فرشته خانم  شونیا ایماهت. پور ی_ سالم به رو

 پشت کمر من قرار گرفت:  یبا لبخند ای پور دست

 دخترعمه جان من هستند.  شونی_ بله ا

هم قد و  یمحبت صداش. پسر دنیشدم به ضعف قلبم، بعد شن   یمعترف م دیبودم، با   یاگر م صادق
خم کرد و   یمودبانه سر اریاومد. بس نی اما مهربان هم پا یبه شدت معمول  یبا چهره ا ا،یقواره با پور

 من رو مخاطب خودش قرار داد:  ا،یبا پور ضمن دست دادن

 کنه. یهستم، پروانه شمارو با بچه ها آشنا م دیخانم. سع نی_ خوش اومد

و با   میمتوجه شدم پروانه اونه. پله هارو باال رفت دیچیدست همون دختر محجبه، دور بازوم پ  یوقت
 بزرگ، پروانه معارفه رو شروع کرد:  ینک یو ع  ین یتز یجوون الغر با شالگردن  کیمقابل  ستادنیا

 _ شهروز جان. 

کوتاه تر اما خوش چهره، بدون   یبا قد یگفت و پشت سرش، پسر یمتواضعانه خوش بختم پسر
 خودش رو به عهده گرفت:  یبزنه، خودش... معارفه   یکه اجازه بده پروانه حرف نیا

 _ روزبه هستم سرکار خانم.

  یی. دخترهامیدوتا دختر جوون قرار گرفت یکردم و بعد، روبرو یالباهاش ابراز خوشح  ییاز آشنا آروم
 کرد.  قیبه وجودم و صدام تزر جانیه دنشون،یهم بودند که د هیشب  یکه به حد

 ن؟ ی_ شما دوقلو 
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از وسط نصف  بیس هیهمراه با لبخند گفتند و من با دقت براندازشون کردم. شب یبا هم بله ا هردو
آورد. پروانه دستش رو به طرف دختر   یدوقلوها،  من و سر ذوق م دنید شهی موندند و هم  یشده م

 سمت چپ گرفت: 

 جمع.  یبامزه  یدوقولوها نا،یخانمم ت یک ی... اون نای_ مب

داد.  صشونیشد بشه تشخ یکه باعث م یزی چ یوجود داشت. تنها زی خال ر ک ی نای مب یچونه  یرو
خوش قد و قامت، با   ی. پسرمیدی نگاهشون پررنگ تر شد و باالخره به نفر اخر رس  طنتی لبخندم با ش

جمع تر بشه و   یکه باعث شد لبخندم کم  یزی . چقیمغرورانه و عم یبه واقع جذاب... نگاه یچهره ا
 بکشم.  یق ینفس عم نش،ی نگاه سنگ ریز

 اشکانن.  شونمی_ ا

پر   یوورد ی دنبال پروانه، وارد خونه شدم. راهروراحترام خم کرده و  یسرم رو  به نشانه  عیسر یلیخ
  ،ییرایچون با ورود به پذ نمی نتونستم با دقت تابلوها رو بب یل ی. خدیسف اهیو س زی ر یبود از تابلو ها

 دهید وای با ش  یچندبارکه  یرانی ا یمیقد یها لمیپرتاب به گذشته بود. به ف هی باز هم محو شدم. شب
  یفرش ها  ،یبا روکش مخمل ارغوان  یمیقد یانگار در گذشته مونده بود. مبل ها زیبودمشون. همه چ

  کیبزرگ، از  یدارند و تابلوفرش  یادی که مشخص بود عمر ز ییانویرنگ، گرامافون و پ یالک
  شیپ یکه هفته  یا یمیقد لمیو چهل. ف   یدر زمان س د یتهران، شا یها ابونی خ هیشب   یطرح...طرح

 خونه و اون تابلو فرش بود. نیا هیانگار شب  قهیدق م،یبود دهید

 _ چطوره؟ 

 باعث شد بچرخم، پروانه هنوز بازوم رو رها نکرده بود.  ایپور یصدا

. و فکر کنم اگه برم  لمیکنم برگشتم به زمان اون ف ی. حس مدمید لمیف هی وای با ش   شی_ چندوقت پ
 و الله زار داشته باشم.  یتوقع کافه نادر دیبا رون،یب

 کرد زمزمه کرد:  یپروانه هم بلند شد، همون طور که من رو به نشستن دعوت م یصدا

 . شیچهل سال پ  یس یجا انگار گم شده تو نی. اری تعب نی_ بهتر

 ه؟یجا مال ک  نی_ ا
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 جوابم رو داد. ای پور خود

 .زمی عز یش  ی_ متوجه م

کلمه که شکل   نیبود گفتن ا  بیجمع، عج نیا یبودم اما ظاهرا برا  هدیازش شن ادیز زم،یعز من
 شدم.  ری مبل جاگ یرو   ایمعذب شده درست کنار پور ینگاهمون کردند و من کم یخاص 

تجربه رو هم دستپاچه، معذب و  ی و ب یمن ناش یپر بهت و تعجب بودند که حت ینگاه ها، انقدر نیا
 کنه.  یعصب یکم

. من هم دیچرخ یسر همگ ،یباز شدن در یرنگ که با صدا یالک  یقال یرو دوختم به گل ها نگاهم
کنار هم  ،یرمردی و پ رزنیاتاق خواب بود. پ کی یورود  هیکه مشخصا شب ینگاه دوختم به طرف 

و دست هام و درهم قفل کردم. نگاه    هی... مثل بقستادمی شدند. ا یم  کیو داشتند به ما نزد ستادهیا
و چروک    نیرو محکم بسته بود و صورتش، از رد زمانه پر بود از چ دشیسف ی که موها یزن  نیزمرد

انقدر در مرکز توجه قرار داشتم.  ی کف دست هام اصال سخت نبود وقت   یسیشد به من. حس خ  رهیخ
 کنارش، خطاب به من بلند شد. رمردی پ یجد یصدا

 ؟ یهست ای _ تو مان

گام به   کیلب هام نشونده و  یرو یلبخند عیتعجب نداشتم چون سر یبرا یشناخت، وقت  یرو م من
 جلو برداشتم.

 سالم.  ی_ بله... راست

با جذبه بود. زن هم با محبت   اریلب هاش نشست. پر غرور و بس یمحو، رو یکردم لبخند حس
 .یداشتند و رفتار به طبع، خاص تر یخاص یجلوتر اومد. لهجه  ی قیعم

 . شیآورد یزودتر م  دیبا  ایپور ،ییبایز یل یمن، خ یخدا ی_ وا

 نیداشتم. اما ا یبامزه ا سی تر ف شیفقط ب  دینبودم. شا میبا یتر شد. معتقد به ز  قیعم لبخندم،
زد. به نشونه  یدستم ضربه ا یرو گش، یدستش رو فشردم با دست د یبود. وقت  نیبرام دلنش ف،یتعر
قدر   ونچشم ها، ا نیداشته. ا ییبایز  یبانو، جوان نی. حاضر بودم قسم بخورم اتیم یو صم  ییآشنا ی
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از گمشدش در   ینگاهم کرد، حس کردم دنبال نشون   یدرخشان بودند که من و مطمئن بکنند. وقت
 منه. یچهره 

 _ خوشبختم دخترم. 

 طور. نیهم ـمنم

 : د یچرخ ستادهیرها کرد و به طرف جمع ا یرو بعد فشار آروم دستم

 . ی. تازه بهتر شدنی ... لطفا بنشزم یلئون عز ن؟یشروع کن نیخوا  ی. نمنیآروم  یل یامروز خ زانم،ی _ عز

مبل قرار گرفتم و   یمبلمان نشستند. من هم رو ینثارش کرد و هردو باهم، رو ینگاه پرعشق رمرد،یپ
 : دم یمبل، پرس  یبود اما نگاهش به من نشسته رو  ستادهیکه کنارم ا ییایاروم از پور

 ستن؟ ین  یرانی_ ا

به طرفم خم شد. بازهم نگاه ها   یمبل قرار داد و کم یدسته  یرو تکون داد. دستش رو، رو  سرش
 : یک ینزد نیما و ا یرو دیکوتاه چرخ

 کنن.  یم یزندگ  رانیبه چهل ساله ا کی نزد ی... ولت ی هستند، اقل ی_ ارمن

از اتاق ها شده و هرکدوم   یکیبلند شدند، وارد  یتکون دادم. بچه ها همگ دنی فهم ی به نشونه یسر
کتش رو از تن درآورد و به   ا،یپور  یانداختم و وقت یاومدند. با تعجب بهشون نگاه رونی ساز  ب کیبا 

  یق یفساز دستش بود. تل کی. هرکس دیرس  رتی تعجب به ح نینشست ا انویدست من داد و پشت پ
 .... انویپ  الون،یو تار،یسه تار، گ  ،ییطال یو پاپ. ساز دهن  یسنت  یقیاز موس

شروع شد. انگار همه   ایکوتاه پور یلبشون با شروع تک نواز ینگاهشون کردم. لبخند رو جانی ه با
دکنک پر از باد  با کیمثل  جانیکرده باشند شروع کردند به نواختن و من، قلبم از ه افتی نت هارو در

. رمیبگ  لمیف قیعم یلبخندها  نیو ا بایز یملود نیصحنه، از ا نیخواست از ا ی. دلم مدیترک
  یم دایانتقال پ  نندهیکار و هنر از چشم ها، لبخندها و حرکات دست هاشون به ب نیعشقشون، به ا

 جمع.  نیوافر نگاهشون رو دوختند به ا  یکرد. لئون و همسرش هم، با حض
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. لبخندم رنگ باخت و تمام وجودم، چشم شد دیبه اوج خودش رس ایپور یبا بلند شدن صدا رتم،یح
وجودم را، مثل نت ها باال و   یکه حس ها ییصدا دنیشن  یو گوش شد برا انوی پشت پ دنشید یبرا
 کرد.   یم نیپا

 عشق... یخواب معصومانه   یبرا

 ...میاز گل بساز یسترکمک کن ب 

 کوچ شب هنگام وحشت..   یبرا 

 .. میکن با تن هم پل بساز کمک

 از ترانه... یبون ی کمک کن سا 

 ... میبساز شمیخواب ابر یبرا 

 کن با کالم عاشقانه... کمک

 ..میزخم شب مرهم بساز یبرا 

 و ..   مونیتنها  میبزار قسمت کن 

 شب تو با من...  یسفره  ونیم

 ما.. یمن و تو دستا  نیب  بزار

 باشه واسه از خود گذشتن...  یپل 

 پرپر.. یها میبه فکر مر یکس

 ..  ستیتو فکر کوچ کفترا ن یکس 

 در به در باش..   یفکر عاشقا به

 ... ستیبه فکر ما ن یاز ما کس  ریغ که
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که  یخواست. به مرد یکردن متر دلم نگاه  ش یمن اما ب ،یبچه ها هم شروع کردند به هم خوان 
گرفته بود که مرتب   شیبود و من، دلم بچه باز ختهیصداش ر  یپشت اون ساز، تمام حس هاش و رو

  یو چشماش، تو  دندیرقص یها م هیکالو یدستاش رو د،ی! نگاهش چرخ نمی خورد وسط س  یسر م
 آزاد کردم.  یقرار یمبل رو چنگ زدم و نفسم رو، با ب ی ستهنگاه من! د

 شبگرد عاشق..  یا شناسمیرو م تو

 ..  ییتو با اسم شب من آشنا 

 ...  داستیاندوه تو و چشم تو پ  از

 .. ییو تبار عاشقا لیاز ا که

 ... بونیسردرگر یا شناسمیم تورو

 نکن با هق هق من.. یبگیغر 

 تن شکستت و بسپار به دست..  

 دست عاشق من... یها نوازش

 و..   مونینها ت میبزار قسمت کن 

 شب تو با من..  یسفره  ونیم

 ما... یمن و تو دستا نیبزار ب 

 باشه واسه از خودگذشتن... یپل 

 جمع.  نیا ز یعز رمردیو پ  رزنی پ یهمه بلندتر و پرجون تر شد. حت  یهم چشم هاش و بست، صدا باز

 ...یدنبال کدوم حرف و کالم به

 گفتن تمام درداست.. سکوتت

 تورو از طپش قلبت شناختم..   
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 .. استیدن یقلبت قلبه عاشق ها  تو

 از گلبرگ و بوسه...  یتو با تن پوش  

 ..یبرد نهیمنو به جشن نور و آ 

 شب بترسم..  یها هیاز سا چرا

 ...یو به دست من سپرد دیخورش تو

 و ...  مونیتنها  میبزار قسمت کن 

 یپر احساس بچه ها تو هم گره خورد. من اما نگاهم رو مرد یسازها قطع شد و نگاه ها یصدا
در فکر بود. پروانه از جاش بلند شد و گونه  قای ها و عم هیکرد که نگاهش و سپرده بود به کالو ستیا

 :  د یو بوس رزنیپ ی

 _ چطور بود سارا بانو؟ 

 و مالحت چهره ش.  چشم ها ییبایبود... به ز  ییبای... اسم زسارابانو

 .دی رینظ  ی. شماها ب شهیمثل هم  زم،ی عز ی _ عال

چون، به دور از   دینشست. شا یزن به دل م نیا فی جدا کردم، تعار ای زدم و نگاهم رو از پور  لبخند
و باعث شد دست و پام رو گم  دیبه طرف من چرخ ت یبود. سر لئون اما با جد ییگو ادهی تملق و ز

 کنم.

 جوان؟  ی زهیبود دوش ی_ نظر شما چ 

و سرم رو به طرف بچه ها چرخوندم. انگار   دمیکش یقیشاهزاده خطابم کرده بود، نفس عم   کی هیشب
 بود به من.   رهیهم خ ایپور  ینظرم براشون مهم بود. حت دنیشن

 زده شدم.  جانیه  یل یمن که خ ،ی _ عال

کردند و   نیرو هم تمر گهید یزد. چهار قطعه  یهم لبخند محو ایکون داد و پوررو با رضات ت  سرش
 یا یبا خداحافظ   یکی  یکیرفتن اماده شدند. سازهارو در همون اتاق قرار داده و  یبرا یسرآخر، همگ



 ی چه خوبه عاشق 

202 
 

  یبرم، م  رونیخواستم ب  یم ی. وقتمیجزو نفرات آخر بود  ایرفتند. من و پور  رونی از خونه ب یپرانرژ
 یجا...آرامش مطلق بود. گونه  نیوجودم نبود. ا یتو  یاز خستگ یاثر گهیتونستم اعتراف کنم د

نگاه چپ چپ لئون که بچه ها عمولئون  دنیو بعد با د دمیمحکم بوس  ی لیخ  یل یسارابانو رو خ
 سرم رو کج کردم. ی کردند کم  یصداش م

 .ن یسیخس  یل ی_ شما خ

بامزه نجوا    یو با لحن دیسارابانو رو به طرف خودش کش ین، بازوو سارابانو لبخند زدند اما لئو ایپور
 کرد.

 .ارهیگستاخ، تورو از چنگم درب یدختره  نیترسم ا ی. مزمی خودم عز  کینزد  ای_ ب

مطبوع بعد بارش نم نم بارون، باعث شد   ی. هوامیاومد رونی شب بود که از خونه ب مینه  و ن ساعت
اومد،   رترید یکم  ای. پورنمیبنش  نیبچه ها در ماش یاز باق یکل یبکشم و بعد خداحافظ  یق ینفس عم

 وچه،براشون زد و بعد دراومدن از ک یکه نشست بوق یشده بود. وقت  یحرف زدنش با پسرها طوالن
 به طرف من:   دیچرخ

 ؟ی_ خسته ا

 رو کوتاه تکون دادم. سرم

 ن؟یجا جمع شده بود نی_ چرا ا

 .مید یجا انجام م  نیهست ا یو دوسال ناتمونیبه خواست خودش تمر ه،یقیتاد موساس کی_ لئون 

 .نیهست یرینظ  ی_ جمع ب

 زد و کوتاه نگاهم کرد. یلبخند

 .می _ ممنون، شام کجا بر

  یگربه رو ک ی هیو خودم رو شب دندیشدم. شونه هام باال پر میحرف تازه متوجه گرسنگ نیا دنیشن  با
 ولو کردم.   یصندل

 نداره. ی_ فرف
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در پارک مقابلش   تزاهارویمن قرار شد پ شنهادیفست فود نگه داشت، به پ ک یبعد مقابل  یکم
 نیحد، از ا  نیتا ا  ینداشت وقت تی برام اهم ی لیسوختند اما خ یم یخواب  ی. چشم هام از ب میبخور

 ساعت ها لذت برده بودم.

که نوشابه ها داخلش بودند   ییها کیوب بودند. پالستپارک، به خاطر نم بارون هنوز مرط  یها چمن
گرسنه بودم   ی. انقدرمیو بعد نشستن مقابل هم، جعبه هارو باز کرد میانداخت رمونیرو پاره کرده و ز

زده بود به من و    زلخوردن  یازش بزنم. اون اما به جا یرو بردارم و گاز بزرگ  سی اسال نیکه با ولع، اول
 بارم. وحشتناک اسف  یچشم ها

 ه؟ی_ چ

 هم اخم داشت.  یکم د،یکش یق یعم  نفس

 قرمزه. یل ی_ چشمات خ

 .شبهید  یخواب  ی_ به خاطر ب 

 تر شدند:   طیهاش غل اخم

 ؟ یدی_ چرا نخواب 

از تموم   ایشه؟  یهام م  یخواب  یگذشته باعث ب  ادیشب ها باز هم  یکه گاه نیگفتم؟ ا ی م یچ دیبا
  یدرد، مرهم نیگفتن ا یسکوت بود وقت حمی بعدش؟ ترج یها یخواب  یخواب و ب یشدن قرص ها

 نداشت. 

 . ایبا شمام مان  ـ

 رو داخل جعبه انداختم. تزای پ  ی کهیت  ،یعصب یکم

 . ستیاون قدرها هم مهم ن ا،ی _ ول کن پور

 من مهمه. یـبرا

 . ارمی هام و کوتاه بستم تا آرامشم رو به دست ب چشم
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 راحت شد؟  التی_ قرص خوابم تموم شده بود. خ

.  یمن شده بودند. قرمز و عصب یتنها اخمش کمرنگ نشد، بلکه حاال چشم هاشم همرنگ چشم ها نه
 مچ دستم رو گرفت تا توجهم رو بهش جلب کنم.

 ؟ یخور یتو قرص خواب م نم،ی_صبر کن بب 

  کیطور به   نیا دینبا ،یو گرسنگ یهمه خستگ نیا ونی م  دم،یکش رونی رو با ضرب از دستش ب دستم
 کرد.  یم لهیپ  تیموضوع کم اهم

 نداره.  ی_ به تو ربط 

اومد و به   یادبانه بود، اون قدر که خودم هم ازش خجالت زده بشم اما خشم، کم سراغم م یب لحنم
مچ   یگرفت. نگاه مبهوتش رو یتر از حد معمول من و تحت فرمان خودش م  ادیهمون اندازه هم ز

به   غ،یت یکنم. ردها یقالب ته ن،ی زم یباز شده و افتاده رو  یدستبند چرم دنی باعث شد با ددستم، 
 وحشت زده بهشون دوخته شده بود. ایمچم قرار گرفته بودند و نگاه پور یحالت ممکن رو  نیزشت تر

مطلع نشه باز شده بود و   هیقض نی از ا یهمراهم بود تا کس  شهیکه هم یدستم، دستبند دنیکش موقع
 کرده خشک شده بودم.  خیحاال من، 

 ه؟ یچ یجا نی_ ا

 دنمیحرکت بلند شدم. دو  کیناله مانند، باعث شد چشم هام و ببندم. سرم رو تکون دادم و با  یصدا
 دنیدو یکنه. صدا یاما باز فرار م   ستیدونه فرار راهش ن یبودم که م یکس هی دست خودم نبود. شب

گوش هام    ونیبلندش، م یو من و با ضرب چرخوند، صدا دیبهم رس ید شد و همزمان وقتاون هم بلن
 پخش شدند. 

 ه؟یچ یگم اون جا  ی_ بهت م

سرکشم، باعث   یاز اندازه کبود شده بود. اشک ها شیلرزه. صورتش ب  یکردم صداش م یم  احساس
 . نمشیشدند تار بب

 .رانهی _ مال قبل اومدنم به ا
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 قسمت از پارک نسبتا خلوت بود.  نیا میبار نعره زد، شانس آورده بود نیا

 ه؟ی چ یگم جا ی_ بهت م

 قابل باور بود. ریخودم هم غ یحد احمق بودنم، برا نی خواست باور کنه. ا یبود اما انگار نم  دهیفهم

 نیکردم و ا یبد بود... فقط به مرگ فکر م می_ من خانوادم و از دست داده بودم. حال روح
 ... یخودزن

اشک هام هم خشک شدند.   گهید  یکه به صورتم خورد خفه شد. مات شدم و حت  یا یلیبا س حرفم،
گچ بود. نفس هاش بلند بودند   هینگاهش کردم. رنگش برعکس لحظات قبل حاال شب یفقط  با ناباور

.  دیکش من و به طرف خودش دی گونه د ینگاهم رو، با اون دست رو ی. وقتدی لرز یو چشم هاش م
که از پس تمام   ییزد و صدا یشکل ممکن م  نیکه قلب صاحبش، به تند تر یبودم و آغوش  نحاال م
 ها حاال بغض داشت.  یقرار یو ب ادهایاون فر

 اومد. یسرت م یی... اگه بالوونهید وونه،ی_ د

  ایپارک  یکردم بابت خلوت  یخداروشکر م  دیرو خورد، حدس ادامه ش ابدا سخت نبود. با حرفش
  یکه محکم و تند م  یقلب  نیتا حاال االنش و ا ششیلحظات پ انیبودم. از طغ  دهیآروم شدنش؟ ترس

مکث، آروم من و از خودش جدا کرد. هنوز هم رنگ به چهره نداشت و حاال نگاهش  ی. بعد کمدیکوب
.  دمید یمیقد یاون ردها دنیم بود. مچم رو گرفت، باال آورد و منقبض شدن چهره ش رو از دبه دست

 یچشم ها یبعد، جلو یردها رو نوازش کرد. فکش بهم فشرده شد و کم ی با انگشت شست ،رو
 اون نقطه چسبوند.  یزده و پربغض من، لبش رو، رو  رتیح

قطره اشک، از   کیو   دی. تنم لرزدهیپر نی پا به یبلند  کی بودم که بدون چتر از   یکس هیمن، شب  و
دستم برداشت و   یبسته شدش رو باز کرد، لب هاش و از رو یگونه ام افتاد. چشم ها یپلک چپم رو

 قلبش قرار داد. یهمون دست رو، خودش رو

ضربان رو   نیکه ا یتجربه بودم اما نه اون قدر یانگشت هام بود. من ب ریضربانش، درست ز حاال
 درک نکنم.

 زنه. یقلبم نم نی_ نبضت نزنه، ا
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بود. دست ازادم رو    میواضح و مستق یادیلحن، به خدا که ز نیاش موندم. ا رهیبزرگ، ناباور خ  یخدا
ازش  همون طور که مچم رو نو ق،ینفس عم  کیلرزونم گذاشتم و اون بعد گرفتن  یلب ها یمبهوت رو

 قلبش نگه داشته بود لب زد:  یکرد و انگشت هام و رو یم

دلته اما، چندماهه  یدونم داغ رو ی.. مایل یخ  یو ارزو  یتجربه ا  یدونم ب یدونم سنت کمه، م ی_ م
جون به   غا،یت نیرد ا دنیخواستم اما با د یخواستم االنم بهت بگم. نم یکنم. نم یم یدارم خودخور

  حالبره. امشب و   یداره جلو م یکن یضربانش و حس م یکه دار یقلب نی . امشب و ادیلبم رس
  الی پس بذار خ یدیو د میقرار یو ب میدیجا رس نیبره. حاال که تا ا  یاون ردها جلو م دنیخرابم از د

 جفتمون و راحت کنم. 

زدن نداره.   یبرا ینبض  دم،ید بی نگاهش کردم و جمله ش باعث شد حس کنم دست آس رونیح
تو اون لحظه، حرفا    یاصال انگار گم شده باش ،یاز خال یباشه پر باش  ییلحظه ها هی ت یزندگ شده تو

برات گنگ باشه، اصال   یو همه چ یمه دست و پا بزن  ه ینت به نت بچرخه و تو گوشت تکرار شه.تو 
  فقط فرار  خوادی که دلت م ییغلط.لحظه ها یدرسته و چ یچ  یمغزت قفل کرده باشه و تو ندون گاران
شد   ی...فکر و فکر و فکر...که اصال چ یفکر کن  یتونیدنج و تا م  یجا هیتو ینی بش ی.بعد بریکن
 ؟؟یتو هم دوسش دار  ی.ازش بپرسیبا خودت و دلت خلوت کن  ین یبش یشد.دوست دار ینجوریا

تو مناظره با دلت    ینیبب   ینیوسط و بش ی.عقلتم بزاریو با دلت مشورت کن  ین یبش  ش؟؟کجاست جا
  نیدچار ا  قایزبون باز کرد، من دق ا ی پور یوقت  اد؟یب  شیلحظه ها برات پ نیکدومشون برندن... شده ا

 لحظه شدم.  

 مسخ کننده. یجی گ کی دچار

 _ من... دوست دارم دختر عمه. 

  ش، جهیدهن هردومون گم شده بود و نت یکلمه و جمله که تو یو رسونده بود عمارت، وسط کل  من
 منطق و لج درارش.   یسکوت بود از نوع ب

  یکه رو یزمان  یرو یتونستم تمرکز یاومد و نه م یبودم. اون قدر که نه حرفم م  جیهنوز گ قتا،یحق
 قاطع!  اریمحکم و بس اریگذشت داشته باشم. گفته بود دوستم داره. بس یدور تند م 

 یها  تیو کم  فت ی . بارها...با کهیدلبر یزبونش برا یحرف، ملعبه  نینبود که حس کنم ا یطور
دوست داشتن رو انگار ثابت کرده بود چون به محض اعتراف پر بهتش، من دونه دونه  نیمتفاوت ا
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به   دمیرس یکردم م  یو هر طرفش رو که نگاه م دمیکش  یم رونی از ذهنم ب نی موچ هیخاطرات رو با 
 ن جمله "دوست دارم دختر عمه" یا

ذهن و قلبم کاشته و حاال، تک تکشون    نیزم یجا یدونه رو، همه  نید که امون  یم  یکشاورز هیشب
 . قیهوشمندانه و دق  اری سبز شده بودند. بس

چه  یبرا  دیدونستم با یکنم" اما... راستش، خودم هم نم یجمله گفته بودم " فکر م کیفقط  بهش
رو تجربه کرده بودم که اگر چه خام   ییحس ها  ا،یکردم. من با پور یذاشتم و فکر م  یزمان م یزیچ

و    یدونستم چقدر منطق یکه دوستشون داشتم و در برابرشون، نم ییبودند. حس ها عی اما نوع و بد
تن خستم   ،یبودم به عمارت، و وارد اتاق شده بودم بدون روشن کردن چراغ دهیرس  یدرستند. از وقت

 تخت پرتاب کرده بودم. یرو رو

سوختند و التماس بسته شدن داشتند و من، سرسختانه   یاز آب بودند. م پر  یهام از خستگ چشم
خواست ساعت ها   یو نو بود که دلم م بی عج یقلبم طور یحس، تو نیکردم. ا یداشتم مقاومت م

دونستم.  ی نم یادیز  زیبودمش چ  دهیو شن دهیکه مکررا د یواژه ا نیتماشاش کنم. من از عشق، از ا
نوع   کیدونستم دچار شدم به  یبه عشق باشه. من فقط م  هیشب  یزیمطمئن نبودم حسم، چ یحت

 . زیو هم، ترسناک و وهم انگ نهیری حس که هم ش

اومد.  یدر م شی چشمام به نما  ش یشکل پ کیو با هر بار پلک زدنم، به  یکی تار ونیاتاقم، م سقف
به  یکه امشب، گفته بود من رو دوست داره و من اون قدر یمرد هیشب  یخودم و گاه هیشب  یگاه

انگار   هزد. انقدر آروم ک  یبود، قلبم آروم م نیداشتم که بدونم بلوف نزده. مسأله اما ا مانیصداقتش ا
 اون جمله، به خواب رفته. دنیبعد شن

 همراهه؟  ی که عشق با تپش قلب و گرگرفتگ نینه ا مگر

رفتم؟ انگار  ی شد و به خواب م ی حالت ممکن، چشمام داشت بسته م  نیپس چرا... تو آروم تر من
که از   یبودم. آرام بخش دهیباالخره به اون آرام بخش مورد نظرم رس ،یهمه مدت خستگ نیبعد ا

 لب هام نشست.  یبالش رو بغل گرفتم و لبخند، هرچند محو رو  دم،یجنس واژه ها بود. چرخ

 بود "دوست دارم دخترعمه"  گفته

 کننده بود.  آروم
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*************************************************************************** 

تا ذهنم، متوجه  دیطول کش یا هی پلک هام فاصله افتاد. چندثان  ونیبلند، م یا  هیو گر  غیج  یصدا با
نگاهم رو، تا    یکی تار یتخت نشسته و تو یشده و پردازش رو شروع کنه. با شتاب، رو هیگر یصدا

ساعت رو روشن   یصفحه  ن،ی زم یقرار دادن پاهام رو نیساعت کنار تخت امتداد دادم و ح یرو
 گذشت.  ینم  دنمیتر از خواب شی ساعت ب کیبامداد بود و حدودا  م یکردم. ساعت، دو و ن

برخواسته و در اتاق رو باز کردم. همزمان با من، در اتاق شهاب هم   عیشد، سر  که بلند تر هیگر یصدا
 اومد. رونیخواب آلود ب یو چهره ا یباز شد و اون با آشفتگ

 شده؟  ی_ چ

اتاق خانم   یکی از نزد هیگر ی. صدامیشد ری زمزمه کرده و هردو باهم از پله ها سراز  یدونم ینم نگران،
به   دنمونیکنه اصال سخت نبود. با رس  یم هیگر یکه چه کس نیا صی اومد و تشخ یجان وپدربزرگ م 

پاهام از   الفهکه قرار بود با سارا شب رو در عمارت بگذرونن، اون طور ک یسپهر دنیاتاق و د یک ینزد
که با سواد نصفه و  یحات یداد. توض  یرو م   یحاتیزد و توض ی. داشت با تلفن حرف م ستادندیحرکت ا

 .هیشرح حال چه نوع عارضه ا یدونستم برا یخوب م ،یپزشک  ی نهیدر زم  ممین

 نگران شهاب نجوا کرد. یشده  یرو که قطع کرد در جواب سوال چ  تماس

 _ احتماال سکته کرده.

رو   هیاول یداشتند مراقبت ها  انایکه کنار آر  وایش دنیرو ناتوان به چهارچوب اتاق رسوندم و با د خودم
  یب  بایتقر وای بغل ش ی. خانم جان تودیتخت پاهام لرز یرو   هوشیدادند و پدربزرگ کبود و ب یانجام م 

 صحنه.   نیبودم به ا رهی کمک جلو رفته بود. من اما مه و مات، فقط خ یحال بود و حاال شهاب هم برا

که مطابقتش دادم با   ذهنم، دست خودم نبود یکه اومد تو مارستانیب یرنگ بابا تو  یب  ی چهره
.  دیمبهوتم باالخره آمبوالنس رس یچشم ها ی. جلودیتصور لرز نیپدربزرگ و تمام جونم، از ا یچهره 

گرفته   رارپدربزرگ روش ق  یانجام دادند و برانکارد، وقت  ییدادند چه کارها یبچه ها داشتند اطالع م
ان پشت سر آمبوالنس حرکت کردند  و  و سپهر، همراه خانم ج  انای چشم هام رد شد. آر یبود از جلو

بزنم..  زبونم از کار افتاده بود و ترس، شوک و ضعف، باعث شده بود در   ینتونستم حرف یمن، حت
 همون حالت مات بمونم.
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  دیشد با یم  شیزی هم از گوش هام خط خورد. اگه چ وای ش ی هیگر یکه سرخوردم، صدا وارید نیپا
معده  دنیکش  ریفلجم کرده بود و با ت  یاز دست بدم؟ترس لعنت زی بازم قرار بود عز یعن یکردم؟  یچه م
 خم شدم.   یم، کم

و افسار عقلم و پاره کرده  دیچ یپ یراه اهن گوشم م یسوت قطار تو هیمطلق داخل فضا، شب  سکوت
  یکمزمزمه کردند.  یزی. لب هاش که تکون خوردند و نگران، چدمیبود. نشستن شهاب رو مقابلم د

و  دمید ی . مندندیهدف جنب  یبعد، ساراهم کنارش نشست. شونه هام رو تکون داد و لب هاش، ب 
 . دمیشن ینم

 دمید یچشمم نقش بسته بود. م شیتلخ از دست دادن که آشنا بودند پ  یو صحنه ها  دمید یم
 و....

 یگونه ا یو دست من، رو  دیچ یپ  یگوشم م ینگران سارا حاال واضح تو یسوت قطع شد، صدا یصدا
  یبود که امشب م یا یلیس ن یدوم نیزده بود. ا یل یبه خود آوردنم، بهش س یبود که شهاب برا

 ونیتکون خورد و هذ یچشم هام هم پر شدند و سرم با ناباور عیسر یلیخ د،یخوردم. لب هام که لرز 
 واژه هارو پشت هم قطار کردم.  روا

رو    یکی ن یقت ندارم. من بعد رفتن مامان و بابا و ارشا، طاقت اطا گهیبشه...من د شی زیچ  دی_ نبا
 .یشهاب... وا یندارم... وا

و سارا هم گوش هام و پر کرد.   وا یش ی هیگر یبلند شده  یو صدا دیبغلش کش یمن و تو شهاب
 حس کردم، خود شهاب هم بغض داره.

 . آروم باش... آروم. زمیشه عز ی نم  یچ ی... هسی_ ه

خواب  ، یک دمیکه بلد بودم خدارو صدا کردم که نفهم  یدلم، به زبون یبغلش زار زدم و تو یتو انقدر
 . دندیحال شدم و چشم هام، به مرز صفر رس یکه نه... ب

****************************************************************************** 

  تیموقع دن یپلک هام فاصله افتاد. سرم رو چرخوندم و با د نیوار، ب   کیاتومات زنگ تلفن، یصدا با
. تمام بدنم خشک شده دمیلبم رو گز ده،یو اون هم به حالت نشسته خواب واری هرچهارنفرمون، کنج د
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افتاد خودم رو به   یپلک هاشون داشت فاصله م نیکه کم کم ب هیقبل از بق ،ینسب یاریبود اما با هوش 
 رسونده و تماس رو با هول جواب دادم. میس یب  یگوش

 _ بله؟

  ر،یکنم و ناگز ری تعب یزیرو به چ یگرفتگ نیخواستم ا یبند دلم رو پاره کرد. نم   انا،یآر یخسته  یصدا
 و ارتعاش داشت.   دیلرز یکردم. صدام م واریقبل از سقوطم دست آزادم رو بند د

 انا؟ یشد آر ی_ چ

سهامدارشه. خودشم  نیکه آترد یمارستان یب میاومد و،یس  یآ یشده تو یگذشت، فعال بستر ری _ به خ
 . نیایدر ب  یسر پدربزرگه و خداروشکر خطر رفع شده. خواستم خبر بدم از دلنگران   یباال میدیرس  یاز وقت

و   فرستادم رونی زانو خم شدم، نفسم رو محکم ب یهام و آروم بستم و با قرار دادن دستم رو چشم
 یکرد. صدا ی. خدا هنوز نگاهم مدیشن یبستم راه گرفت. هنوز صدام رو م  یپلک ها نی اشک از ب

  هکرد ری تعب یزیاشک رو به چ نیاشک هام که بلند شد، سرم رو چرخوندم. ا  دنیاز د وای ش ی دهیترس
 صورتم رو پاک کردم.   ع،یبودند که فکر بهش هم وحشتناک بود. تماس رو قطع کرده و سر

 _ حالش خوبه.

**************************************************************************** 

  وجودمون، دووم یجا مونده تو ی. با آشفتگمیحرکت کرد  مارستانیکامل نزده بود که به طرف ب آفتاب
  یبرا ن،ی نداشتم و ا یساعت که خواب درست 72شد   یخونه امکان نداشت. داشت م یآوردن تو

که با تمام تالشم و کمک گرفتن از آب سرد هم نتونسته  یعذاب بود. اون قدر  نیتر شیچشم هام ب
  ... دریو بعد هر شوک شهیبود و فشارم، مثل هم دهیببرم. رنگم پر نیافتضاحشون رو از ب  یسرخ ودمب

کردم و    یدرد معده رو هم داشتم تحمل م ی حال حت  نیممکن قرار داشت. با ا طیشرا نیتر نیپا
  نفساز خوب بودن حالش بتونم  نانیو با اطم  نمشی بب مارستان،یبه ب  میاومد تا برس یصدام در نم 

 بکشم. 

مالقات راحت کرد. کنار   یورودمون خارج از محدوده  ی کارمون رو برا مارستان،یب  یتو نیآترد وجود
  یکمرنگ رو یحال بدم، لبخند ونیم یتجمع افراد لحظه ا دنیبا د میکه قرار گرفت وی یس یدرب آ

 دنیچون عالوه بر ما، عمو و عمه هم حضور داشتند. د م یلب هام نشست. عمال نظم رو برهم زده بود
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باز هم باعث   دیرس  یخشک شده، کدر به نظر م یز رد اشک هاکه ا یو صورت دهیخانم جان با رنگ پر
توجه به همه، خودم رو در آغوشش پرت کردم و اون محکم دست هاش و   یکه ب  یبغضم شد. طور
 دورم حلقه کرد. 

 نترس. گهیتن لرزونت مادر... خدا بهمون رحم کرد، د یبگردم برا  ی_ اله

که تجربه کرده بودم، خوب   یبا اتفاق تلخ باینبود. من تقر تمیاز حالت و وضع  یدرست فیتوص   ترس،
حال   نیبار دوم. با ا یاز دست دادن و دل کندن، اونم برا یای. فوبدمیرس  ایفوب ک یمتوجه بودم که به 

 شد.  رهی صورتم، اخم کرده به بچه ها خ دنیحرف فقط سرم رو از آغوشش دور کردم و اون با د یب

 ه؟یطور نیدختر چرا ا نی_ ا

 ؟ ی_ چطور

 ادی ز یدر دستش و خسنگ یچا وانیل کی نبود و حاال داشت با  میدیرس  یسپهر که وقت یصدا
به چهرهم گرفت که اون طور  یرگیشد سرم رو چرخوند. جواب سوالش رو، خودش با خ یم کمونینزد

 رو به دست خانم جان داد  یچا وانیل متعجب نگاهم کرد و بعد،

که سکته  نهیظاهر بب نیبرسه و تورو با ا  انایاالن آر ؟ی مون  یاز گور پا شده م یمرده  نی_ تو چرا ع 
 م؟ یکنار آقا بزرگ و تورو کنارش بخوابون  میتختم بذار هیزده. خوبه 

شروع گفتار شهاب و    لبم نشست. لبخندم اما با یمهربون رو یپشت سرهمش، لبخند یغر زدن ها از
  نیهاشون از ب یو البته نگران هی بق یمنف  یو بد شدن حالم، شروع واکنش ها شبید یشرح ماجرا

 تمینبودند و وضع گهیکه د یزان ی امانت بود. امانت از عز ک یرفت. قبول داشتم که حکمم براشون 
و البته دل نازک  یلوس، نازک نارنج  یکردم کم  یحال، حس م نیشون شده بود. با ا یدلنگران  اعثب

 شده بودم. 

 کرد. یجان، تنها ساکت جمع بود که نگاهش رو از روم جدا نم  خانم

 شن بخش؟  یمنتقل م  ی_ ک

 تکون داد. یو سر دیکش ی قیجواب سوالم نفس عم در

 شه به بخش.  یشه منتقل م یگن خطر کامل رفع م  ی بچم رفته باال سرش. م  نی_ آترد
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باعث   شب،ی د ادی. ستادمیسارا رسوندم و ا یک ی... خودم رو به نزدییو زندا ایهمراه پور ،ییدا دنید با
دونم   یپنهون کنم. نم یباشم و دلم بخواد خودم رو گوشه ا یفرار ایشد از چشم تو چشم شدن با پور

. اصال انتظار  ودجا پر شده ب نیکرده بود که ساعت هفت صبح، ا یسرعت به همه خبر رسان نیبه ا یک
  تیهمه اهم ی برا  یوقت از صبح نداشتم اما، وجود پدربزرگ اون قدر نیو خانوادش رو ا ییدا دنید

شد  ییبه دا حاتیخودشون رو برسونن. سپهر، مشغول توض یبه ساعت با نگران   تیاهم  یداشت که ب
 جدا کردم.   واریتنم رو از د ژه،یو یاز بخش مراقبت ها یپزشک  یش با روپو  نیو من با خروج آترد

خاموش و کدر به   ،یشگیو چشماش، بدون برق هم  دمشید یحد خسته م ن یبار بود که تا ا نیاول
کنم. هجوم  نشی تر از قبل تحس  شیپزشک، باعث شد ب  کی بتیدر ه دنش ی. ددیرس  ینظر م
لب نشوند و دست هاش رو به طرف باال  یرو یمصنوع یلبخند  د،یرو که به طرف خودش د انیاطراف

 گرفت: 

 لطفا.  نی_ من و نخور

 تکون داد. یصداش کرد و اون هم سرش رو با خستگ  یجد عمو

 شن بخش.   یمنتقل م ی_ پخوبن خداروشکر، عصر

باال انداخت و لب زد  ییکه همه گفتند، همزمان شد با افتادن نگاهش به من. ابرو یخداروشکر
که  یحال به پرستار نی" سرم رو کوتاه تکون دادم. خبرش، جون به تنم برگردونده بود. با ا؟ی"خوب

 کرد و من رو نشون داد. یهمراهش از اتاق خارج شده بود اشاره ا

 . نیسرم بهش وصل کن  هیخانم و ببر  نی_ ا

بلند از کنارمون دور شد   یهمراه قدم ها ،یدیکردند و با ببخش  جشیبهم نداد چون پ  یاعتراض مهلت
  اجی که متفق القول بودند، من و تن سردم واقعا به سرم احت  یانی پرستار... و اطراف  کیو من موندم و 

 .میدار

 بکنم.  یتونستم، جلوشون مقاومت یواقعا افتضاح بود که من نم نیا

************************************************************************ 
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داخل سرم، از تخت دور شد.   عیهم داخلش زد و با رنگ گرفتن ما یتیسرم، دوتا امپول تقو قیتزر بعد
شد، با   یکه داخل رگ هام م یعیما  یفرستادم و چشم هام و بستم. خنک  رونی ب  ینفسم رو با آسودگ

 کردند.  یکه رد شده بود، حالم رو خوب م یحس دلچسب بهتر بودن حال پدربزرگ و سکته ا

چشم هام  یتو گهیخواب هم د یچندساعت فقط بخوابم، اما حت نیخواست به جبران تمام ا یم دلم
  یشده ب  اری و اون، هوش  زنیروش بر یخ یباعث شده بود سطل آب   ،یوجود نداشت. انگار سرخوش

 بشه. گهیچسبوندن پلک هام بهم د الیخ

بود و  ستادهیسر تخت ا یشامه م، باعث شد چشم هام و باز کنم. باال یآشنا برا یشدن عطر بلند
لحنم رو کشدار کرده   نیکرد. انتظارش رو نداشتم و هم یحالت ممکن نگاهم م   نیتر یداشت در جد

 بود.

 ! ای_ پور

 خم شد.  یتخت، کم  یا گذاشتن دست هاش رونگاهش و به خورد مردمک هام داد و ب یتو ظیغ

 ؟ یباش  اوردهیمونده سر خودت ن ییتا حاال بال شبیتو؟ از د ه یطور نی_ چرا حالت ا

 شد.  یم  تیبالش، اذ یخودم رو در حالت دراز کش جا به جا کردم. گردنم از کوتاه  یکم

 _ چته؟

 آورد، خفه اما بدحال و کالفه. نیرو پا   صداش

 ..نی _ چمه؟ حال و روزت و بب

بود که مثل  یشدم. کس  رهی خ یآشفتگ نیتن صداش. چندلحظه به ا یشره کرده بود تو  ش،ینگران
 داشت. یکننده ا ریبود و چه جواب درگ ینگرانم بشه؟ چه سوال سخت یقرار یمرد با ب  نیا

 _ خوبم جانم. 

 خودم جوابم رو داد. مثل

. چشمات شده  ختهی بهمت ر یطور نیاتفاق ا هی. یستیگم ن یجانم. خوبت و از برم که م  یستینـ
 خون.  ی اچهیدر
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 شنوه.   یم یکیآروم تر، االن  کمی  ای_ پور

نگاهش  یکرد آروم بمونه. چشم هاش و که کوتاه بست با دلسوز یو سع دیموهاش کش نیب یدست
بود که بخوام    یشدت بود. احساس من اما...خام تر از اون ن یبه هم یعشق، حقش احساس  نیکردم. ا

 ازش مطمئن باشم.

 آخر من و... ید ی. سکته منی _ رنگ و روت و بب

رو صاف    راهنشیپ ی قهیآوردم.  زدم و دست رو باال  یلبخند نمش،یاون حال بب یخواستم تو ینم
 سرم گذاشتم.  ری کردم و بعد، همون دست رو ز

 .رهی گ ی. دلم منیسی موز ی_ اخم نکن آقا

 چشمش. یکاسه  یتو ختیخشم، محبت ر یبار به جا نیا

 .... یدونست ی_ اگه م

نکردم. نه حاال وقتش بود و نه ما در   یا یجمله، کنجکاو  نیا ینداد و من هم بابت دونستن باق ادامه
نگاه دودو  یدستش رو باال آورد و کنار سرم قرارش داد. بعد هم تو کی. میقرار داشت ینرمال  طیشرا

 آروم لب زد:  ییموند و با تن صدا رهی زدم، خ

 . یقول بده مواظب خودت باش ،یری حس من و بپذ یاگه نخواست ی... حت ای_ مواظب خودت باش مان

 تونه سخت باشه. یانجام بهش... چقدر م ،یروز ک یدونستم  یکه نم یول دادم... قولمن ق و

****************************************************************************** 

 : دمیش رو محکم بوس  گونه

 . ی_ قربونتون بشم من اله

 گرفته و مهربونش نجوا کرد.  یهمون صدا با

 نگاهت. یتو زینر ی... خوبم. انقدر نگرانزمیخوبم عز _ خدا نکنه بابا،

 چشمم رو پاک کرد.  ر ی و اشک ز دیبا گرفتن شونه هام من وعقب کش  انای شد. آر ی م کاش
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 . یش  ی_ بسه، باز االن سرم واجب م

که وارد اتاق شد و   نیکه دور تخت رو شلوغ کرده بودند چشم دوختم. آترد یو به جمع ستادمیا عقب
 من هم نشست.  ی دهیرنگ پر یلب ها یجمع رو مخاطب قرار داد، لبخند رو یپر انرژ یبا لحن

 _ سالم بر قوم مغول خودم.

که مرد و لبخندش، انگار جون گرفته بودند  نیا دنیباز هم گل کرده بود. همه با د  طنتش،ی ش رگ
  ن،یآترد طنتی و ش ی. شلوغ کارستادمیا نیهمسر آتر ،ی.کنار هست دیرس یحالشون، بهتر به نظر م 

  وکالسش ازمون جدا شده و رفته بود  یساعت قبل به هوا مین  ایهممون رو سر وجد آورده بود. پور
 هم داشتم. ینگاه هاش باشم حس و حال بهتر ریمن، حاال که مجبور نبودم ز

  کیو فقط  نی کن هیاتاق و تخل  دیبا گهیساعت د میداره. ن یهم حد یباز ی... پارتزی_ خب اقوام عز
 تونه بمونه.   ینفر م 

 واکنش نشون داد.  نیدر مقابل حرف آترد عایسر عمه

 _ من هستم.

 محو لب زد. یجان هم پشت سرش با اخم خانم

 مونم. ی_ الزم نکرده، خودم م 

 مونم.  ی_ من م

اخم   انایگرفته" آر تی گفتند "شوخ یکه انگار م  یی. نگاه هادیبه طرف من چرخ یجمله، سر همگ  نیا با
 زمزمه کرد.  یو جد یشوخ  نی ما ب  یباال فرستاد و سپهر با لحن  ییکرده ابرو

 خونه.  میجنازه تو برگردون  دی_ اون وقت صبح با

 . مرده نیدونستم رمز عبورم، ا ی. خوب مستادمیبه پدربزرگ ا کینزد

 _ لطفا... من دوست دارم بمونم. 

 .یسرم پا شد ری تازه از ز ،یتو خسته ا زمی _ عز
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  یرو دهیمرد خواب  ینقره ا یخانم جان، نگاه پرخواهشم رو به چشم ها یجمله  نیبه ا تی اهم یب
 آورد برگردم خونه و اون نباشه. یتخت دوختم. دلم تاب نم

 . حواسش هست. فتهی هم ش نیبمونه. آترد نینداره، بذار یب ی_ ع

 . دمیرو بوس دشیو چروک  ری پ صورت

 _ قربونتون برم. 

بود تا به همه ثابت کنم    یقفل کردم. فرصت خوب هیو نگران بق  ینگاه ناراض یهم چشم هام و تو  بعد
 . ستمین فیرغم حساس بودنم، اون قدرها هم لوس و ضع یعل

بار مصرف    کی وانیآبش داخل ل  ختنیو بعد از ر دمیکش ونر یکمپوت اناناس رو ب  خچال،یداخل  از
و نگاه  ختمیر یا گهیخودم داخل ظرف د ی،اون رو به طرف پدربزرگ گرفتم. آناناس هارو برا

 خندون شد. یمهربونش، کم

 ؟ یکمپوت بخور شمیپ ی_ موند

زدم. ساعت هشت شب شده بود و همه، ساعت هابود رفته بودند.  یلبخند  زشی ر ی شوخ به
هم گذاشته بودم و   یکه پدربزرگ با آرام بخش استراحت کرد من هم چشم رو نیبعد از ا یدوساعت
دست   نی ب  یاز آناناس اونم وقت  یا کهی کم تر شده بود. در حال گاز زدن به ت ی ادیتا حد ز م،یخستگ

 .دمیبودمش پرس تههام گرف

 پدربزرگ؟ _ 

 _ جانم بابا؟ 

 داخل دهنم رو قورت دادم و سرم رو کج کردم.   ی وهیم یمونده  ی. باقدمیکش یق یعم  نفس

 ن؟ یگ یبپرسم نه نم یزیچ هی_ 

قابل حس شدن بود. لبخند زد و   یبه راحت  نمونیبود که ب یسکوت و آرامش نیا  ،یاتاق خصوص  یخوب
 ه بود. آب آناناس رو به دستم داد. فقط نصفش رو خورد

 _ بپرس پدرجان.
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 قرار دادم.   یخودم،  کنار ی مهیخورده رو همراه با کمپوت نصفه ن مهین وانیو ل  دمیکش یق یعم  نفس

 _ مامان و بابا چطور عاشق شدن؟ 

 کرد همچنان لبخندش رو حفظ کنه. ی حال سع  نیدرهم شد و با ا یش، کم چهره

 نکردن؟  فی وقت برات تعر چی_ ه

 خوام از زبون شما بشنوم.  ی_ م

رو   زیبه گذشته ها. حس کردم همه چ  دیشد و انگار، پر کش رهی خ یمحو بود. به نقطه ا لبخندش
کرد. اون، شاهد اون عشق بوده و من...فقط   ی... حسرت زدم م نیو ا نهیب یچشم هاش داره م یجلو

  وبه اتاق، حرفش ر نیکردن که با ورود آترد فیاز اون. لبش باز شد به تعر یکی بخش کوچ یشنونده 
 خورد. 

 . نی_ نوه و پدربزرگ خوب باهم خلوت کرد

طرز نگاهم خندش   نیزل زدم و پدربزرگ از ا دیبه اون جذاب جا خوش کرده در روپوش سف   یعصب
 گرفت. 

 .یمن و با لباسام قورت بد یدار یکنم سع یجغل؟ چرا حس م هی_ چ

 دکتر؟  یآقا هیچ یدون  یمحل م ی_ خروس ب

  یدرست  ریدونست در مس یبه روش زد. خوب م  یو چشمک ستادیگرفت، کنار تخت پدربزرگ ا خندش
 کنه. تمیتونه اذ ینحو م  نیقرار گرفته و به بهتر

 _ اوهوم... چطور.

 لب زدم.  حاضرجوابانه

 خاطره بگه.  خواست برام ی... پدرجون میدر همون نقش ظاهر شد قای_ دق

 گره زد.  نهیس  یروش نشست و دست رو جانی کنار تخت رو برداشت و با ه یصندل   د،یباال پر ابروش

 _ آخ جون خاطره. 
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ها و   یشوخ   نیو از ا هیجد تی نها یکارش ب  طیم گرفت. متوجه شده بودم در بخش و مح خنده
 بود.  یخاک  نی. آترد... وایبردم. به قول ش یدر رابطه با اقوام، لذت م  شی کالم یها یطناز

 کنم؟ فی تعر نید ی _ اجازه م

 به دهانش و اون لبخند به لب، زمزمه کرد.  میزل زد هردو

شدنشون فقط دختر   یخوندن. تا قبل هم دانشگاه یدانشگاه درس م  کی ی تو ن،ی ری_محمد و ش
کنه.   یم ری کرد. متوجه بودم رفتاراشون داره تغ ری تغ زیعمو و پسرعمو بودند اما بعدش، انگار همه چ 

  حاالکرد   یشرکت نم  یا یمهمون چیه یکه تو یبودن. محمد دهیرو فهم نیا لی نه تنها من که کل فام
ساعت ها    یکرد و گاه ین گوش ماستاد بنا یخونه آهنگ ها  یها بود. مرتب تو یثابت دورهم  هیپا
شناختش.    ینم ی که علنا کس  ینقطه. پسر پر شرو و شور خونه، شده بود روح   کیشد به  یم  رهیخ

  رونیاتاقش. دو روز تموم ب یدرمونده از دانشگاه برگشت خونه و رفت تو  ی چند وقت بعد، با حال 
 رون،یروز سوم از اتاقش زد ب یاون روزارو... وقت  ادمهیمادرش... خوب   یبا خواهش ها  یحت ومدین

. بعدها دمیفهم  یو من پدر م   شی قرار یدرمونده و سرخ که ب یبا چشما یمحمد نبود. پسر هیشب
تا   هذار  یدانشگاه قرار م یاز پسرها یک یاز دوستاش با  یک ی ک یمادرت اون زمان، به تحر دمیفهم

 .ادیسرم، به اون حال در ب باعث شده بود پ نمیکنه. هم کیمحمد رو تحر

 نبود اما... بیعج   طنت،یلب هام نشست. مامان و ش یرو  یتلخ  لبخند

 نرفته بود. نیاز ب  یسال ها زندگ  یکه عمقش، تو  یو عالقه ا نشونیعشق ب یشدم، برا دلتنگ

رو   یبد یخورده تا چند ماه با مادرت حرف نزد. سرد شدن از هم و روزا  یباز د،ی_ پدرت که بعدا فهم 
پسر   دیکه خبر رس  نی. تا امیبچه هامون شده بود نی روزگار ب   یباز ریگذروندن. من و برادرمم..درگ

 بعددوتا جوون  نی. همونم باعث شد انیری ش یخواستگار ادیخوام ب  یمن و داداشم، م کیشر
 . انیببه خودشون  یدوسال عاشق 

 . دیخودش رو جلو کش یبا کنجکاو ن،یآترد

 پسره رو کشت؟  ؟عموی_ چطور

 اعتراض نگاهش کردم.  با
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 نه قاتل.  یزن  یمن حرف م  یراجع به بابا ی_ دار

رنگش   ییپرپشت خرما یخواست موها یدلم م  بیباال انداخت. عج ینگاهم کرد و شونه ا  خونسرد
 رو بکشم.

 . نهیکشت. منطق من ا  دیم باعشق آد یخواستگار  ادیکه م ی_ کس

 مزخرفه.  یلیاما منطقت خ دی_ ببخش

 بهم که.   نیدی_ باز پر

. چپ چپ نگاهمون کرد  میو به پدربزرگ زل زد میخطاکار سرمون رو چرخوند یدوتا بچه   هیشب هردو،
 .رهی تا خنده م نگ دمیدندونم کش ری و من لبم رو ز

مجلس   ی. داداش دعوتمون کرد تا به عنوان بزرگ تر تومیما هم رفت ن،یری ش  ی_ شب خواستگار
وارد خونه   یره وقت  ینم ادمی. اما... ایاز وسط نصف شده با تو بود مان بیس هی... شب نی ری. ش میباش

 یخواستگار  نیشک کردم، ا یکه لحظه ا  یچشماش جا خوش کرده بود. طور یتو یشدم چه غم
برازنده و   اریبس ی. خانوده دیفکر از ذهنم پر نیا دن،ی رسکه خواستگارا   نیبراش. اما هم باشهاجبار 

محمد کت شلوار پوش...   دنیمراسم بود که زنگ خونه رو زدن و ما، با د  یبودند. تازه وسطا  یخوب
به   یچ دمیوقت نفهم چیحرف بزنه و من، ه  نیری با ش قهی. از عموت اجازه گرفت پنج دق میشوکه شد
زد و خواست با احترام   یاومد، چشماش برق م  یگفت که وقت قهیاون پنج دق یمادرت تو
 همون جا تموم بشه.  یخواستگار

از خونه رفتند و ما هاج و واج مونده  یو ناراحت  یشاهرخ خان، با دلخور یبه پا شد. خانواده  ولوله
کتش رو صاف کرد و گفت حاال خواستگار منم. داماد از من  ی قهیمبل،  یکه محمد نشست رو میبود

در  اشوندوتا چند ساله هم و دوست دارن و صد نی ا نیدیعمو. اون روز بود فهم  ادینم  رتیبهتر گ 
و عقد و   مینکرد تشونیاومده هم من و هم داداش کم اذ شی پ یزی. بماند که به خاطر آبرورومدهین

خونه باغ، جشنشون برگذار شد و باالخره بهم   یتو ت،یتا ادب بشن...اما در نها میانداخت ری به تأخ
 . دنیرس

 _ از عملکرد عمو خوشم اومد.

 تکون دادم. پدربزرگ هم لبخند داشت.  یو سر دمیبه طرفش چرخ یلبخند با
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  نیوقت ا چیاومد، ه  یاگه اون خواستگار نم دیبا خودشون لج کرده بودن. شا ی_ عاشق بودن و الک 
 شد.  ینم دایوجودشون پ  یجسارت تو

وقت فراموش   چینگاهشون بود قلبم رو فشرده کرد. من، ه یتو شهیکه هم یعشق  ادی. دمیکش یآه
 کردند.  یحفظ حرمت عشقشون تالش م  یکردم که اون ها... چطور برا ینم

 هم و دوست داشتند.  تی نها ی_ اونا ب 

بودنشون و البته...  یگذشته...روزها ی، فکر روزهافکر رفته بودم یدونم چند لحظه بود که تو ینم
به خودم اومدم که پدربزرگ خوابش    یزد. اما وقت یکالم و نگاهشون، موج م یکه تو ییمحبت ها

بود   فکراون هم غرق  دمیکه چرخ  نیرو گذاشته بودند. به طرف آترد  رشونیبرده بود و داروهاش... تأث
بزنه. بلند شد،   یاشارم به پدربزرگ... لبخند دنیحواس. نگاهم، باعث شد سرش بچرخه و با د  یو ب

 بالشت پشت سر پدربزرگ رو صاف کرد و بعد خواست کنارش از اتاق خارج بشم.

 باشن.  دهی کردم عمو جان و زن عمو انقدر عاشقانه بهم رس یوقت فکر نم چیبود. ه ی_ داستان جالب 

 کرده بودند. فیتعر یکل  یلیخبر نداشتم. مامان و بابا، خ   اتی حد از جز نی ا وقت تا چی_ منم ه

 داد و لب زد:  هیچشم هام هد یبه خستگ  یمهربون لبخند

 ؟ یخور ی_ قهوه م

 نبود. ی... تصور اصال دلچسب یکاغذ یها وانیاون ل یتو ،ی دنیخوردن نوش  تصور

 .یکاغذ وانیل ی اما نه تو ادی_ بدم نم 

  ی پرستار از کنارمون و سالم کردنش، اون لبخند رو قورت داد و جد کی ر شد، با عبور ش پررنگ ت خنده
 سر تکون داد.

 کنم.  یاتاق من قهوه جوش دارم. خودم درست م می_ بر

استقبال کرده و کنارش قدم برداشتم. در اتاقش رو که باز کرد، اجازه داد اول من داخل   شنهادشیپ از
با   یو البته تا حدود کینبود، اما ش یلب هام نشوند. اتاق بزرگ  یرو قیعم یحرکت، لبخند نیبشم و ا

 خشک.  ییفضا
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 نیا دنیزدم. دقرار گرفته بود نشستم و دست هام رو، درهم گره  زشیم یکه جلو یمبلمان چرم  یرو
  یل یتر. خ شیتالش ب  یداد برا ی م زهیشده در قفسات، بهم انگ دهیچ  یکتاب پزشک زانی اتاق و اون م
. قهوه  دمرو داشته باشم و با عشق، کارم رو انجام ب  یاتاق نیتونستم همچ  یمن هم م یدور نبود وقت

 شد به چشم هام.  رهیرو که مقابلم گذاشت، خ

 مونم.  یخونه، من م یبر یتون یم ی_ اگه خسته ا

.  ارهی خودش نم  یخواب آلوده و به رو تی نها یب  دمیفهم  یبود. م  مارستانیب شبیهم تمام د خودش
 داشت. نیتحس یوجود باز هم خوش خلق بود برام جا نیکه با ا نیا

 _ نه، من خوبم. 

نشست. گردنش رو چرخوند تا   یخودش رو هم دست گرفت و با خستگ ی پر شده از قهوه  ماگ
 رو از تنش دور کنه و بعد، زمزمه کرد:  یکرخت 

 دانشگاه. برو خونه فقط بخواب. ای_ فردا ن

 ؟یمبحث از دست داده رو بهم درس بد ی_ و اون وقت تو بعدا حاضر

به لب هاش   یبود کم یکاف موهاش زد. اون چال گونه که فقط ونیم ینگاهم کرد و چنگ  مهربون
 گرفت. یم یاعصاب من و به باز شهیانحنا بده تا معلوم بشه، هم

 . رمیبگ  زیخوام کو ی. ممیکن  یکار نم  یدی_ فردا مبحث جد

 کردم.  لیبه جلو متما یخودم رو کم طنتی و با ش  دیباال پر  ابروم

 خبر و ندم؟  نیا  ،یگروه درس یاالن تو  ن یهم ید ی_ چقدر م

 . دمیو من با همون خنده سرم رو عقب کش  دیکوب میشونی نوک انگشتش، به پ با

 ؟ یترسون  یم  یدستمه بچه جان. من و از چ ری _ نمرت ز

 . ثی_ خب 

 تکون داد. یبامزه، سر یل یهاش و گرد کرد و خ چشم
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 تو؟ ایکرد. من  یم دیبود االن داشت تهد ی_ ک

بود و خوش طعم. حس کردم نبض گرفتن  ظیاز قهوه رو مزه کردم. غل یپا انداختم و کم  یرو پا
 جون به بدنم برگشت.  ،یهام و کمرنگ کرد و کم  قهیشق

 . ادینم ادمی یزی_ من که چ

 _ پررو. 

برام   شیاز خاطرات زمان دانشجو  نی. آتردمیرفت مارستانیب یاز خوردن قهوه، باهم به محوطه  بعد
  یبه قهقهه م یداد و من بعد هر حرفش، طور یکه انجام م  ییهاش... از کارا طنت ی کرد. از ش فیتعر

هاش،   یبود. با وجود تمام خستگ  یب یآدم عج  نیگرفت. آترد یافتادم که تمام عضالت صورتم درد م
کنارم موند. با   کیساعت  کیتا نزد  تیغر زدن و عصبان  یبرخوردش همچنان خوب بود و بدون ذره ا

  ونیچشم هاش م دمید یبه زور وقت بایداشت تنهام نذاره و من تقر یسع فتش،ی وجود تموم شدن ش
خواب   قسر پدربزرگ غر یکردم تا بره و خودم دوباره به اتاق و باال شیزنند راض یغلت م  یقرمز

 برگشتم.

 یکه از راهروها  یاموش بود و با نورخلوت و ساکت شده بود. چراغ اتاقش خ  گهید بخش،
نشسته و زل  یتک صندل ی. کنار تختش، رودیشد همه جا رو د یاومد، م یداخل اتاق م مارستانیب

و چروک خورده و چشم  ری شده، صورت پ دیسف یبود به پدرم. به موها هیکه شب  یزدم به چهره ا
 کنن.  یم یباز باشن و نگاهم کنن، بابا رو برام تداع  یوقت  دونستم یکه م ییها

شد و   یم  نی که با هرنفس باال و پا یا نهیس نیخداروشکر کنم. بابت ا یلی خ  دیکردم با یم حس
بخورم و    یباعث شد تکون سخت  لم،ی. لرزش موباستمی کرد، اون قدرها هم تنها ن یهنوز بهم ثابت م 

کرد   دارموا  ا،یپور ی. شماره رمیغرق خوابش بگ یرو از چهره  رمیفرستادن نفسم، نگاه خ  رونی بعد از ب
 برم.  رونی صحبت از اتاق ب  یبرا

 _ بله؟

 که خودم هم بهش واقف بودم. یا یهم گرفتگ دیصدام گمونم باعث مکثش بود. شا یخستگ

 محوطه. ای_ سالم... ب
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که واقعا تا   نیاز ا رتیبهم بده قطع کرده و بعد، من موندم و ح   یکه مهلت جواب نیرو بدون ا  تماس
 اومده؟  مارستانیب

که با   ی آروم در حال یاز پرستار ها خواستم که حواسش به پدربزرگ باشه و بعد، با قدم ها یکی از
به بخش   یک یمحوطه، به خاطر نزد یخارج شدم. تو مارستانیدست هام خودم و بغل کرده بودم از ب

شب بودن، شلوغ بود و پر سرو صدا. چشم  مهیبا وجود ن  یحت اد،ی نسبتا ز نی نس و مراجعاورژا
و با همون  شهی. مثل همدمشیکه نسبتا خلوت تر بود د یقسمت  یعقب تر، تو یچرخوندم و کم 

 اما جذاب. یژست تکرار

ا  کرد. به دست چپش ام یمن رو نگاه م یو جد میکرده و داشت مستق بیراستش رو در ج  دست
و با قدم    دمیکش یق یبدم. نفس عم صی تونستم تشخ  یرو نم   اتشیبود که محتو زونیبسته آو کی

 آروم فاصله رو کم کردم. ییها

 جا؟   نیوقت شب ا نی_ ا

 یموند  یتو م دیچشمات نا نداره... بعد حتما با  ،یسرم بلند شد ریاز ز ،یهمه خسته ا نی_ ا
 ششون؟یپ

 دهیلحنش ند ونیتشر رفتن رو م  نیبه همراه داشت. البته اگر، ا  یبودنش، در اصل حس خوب نگران
 گرفتم. یم

 گرفت خونه.  ی_ خودم خواستم. دلم آروم نم

 _ آخه قربون اون چشمات... 

 .میرفت  یم  شیتند و عجوالنه پ  میداشت یحرفش رو کامل بزنه، کم نذاشتم

 لطفا!   ای_ پور

داشتم که بدونم، کامل   مانیبه هوشش ا یجمله و انقدر  نیا امیبود پ  نگاهم کرد، مشخص دیناام
 شده.  افت ی در امیپ نیا

 نشدم برات؟  رفتهی_ هنوز پذ
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 نه. ای حهی رابطه اصال صح  نیا نمیخوام تا بب  ی. من فرصت ممی_ قرار بود بهم فرصت بد

و قورتشون    دیجو یکه انگار داشت م  یفرستاد کالفه بود و پر از حرف رونیکه ب ی تکون داد، نفس یسر
 داد. سرم رو آروم کج کردم و اون زمزمه کرد. یم

 توا. یبرا نای_ ا

که طرفم گرفته بود زل زدم و بعد، نگاهم رو تا صورتش باال آوردم. برخالف حال گرفته و  یبسته ا به
 زد.  یخرابش، لبخند

  یدونم تا صبح خوابت نم ی. متتیتقو یبرا  یچندتا خوراک هی ،یگوش کن یقیفور که موس  یام پ هی_ 
 . یبکش  یداریسرشون قراره ب یبره و باال

ساعت از شب اومده بود و داشت    نیگرم شد. ا یبی به شکل عجقلبم  ش،ی توجه و حواس جمع نیا از
بگم.  دیبا   یدونستم واقعا چ یکنه. نم  یرفتار هم به من فکر م یحرف، که تو یداد نه تو ینشون م
 لب روندم.  ریکوتاه ز یو با گرفتن بسته، تشکر دمی دندونم کش ریلبم رو ز

 _ برم؟ 

 هم گذاشتم. ی. چشم رورهی باعث شد لبخندم رنگ بگ تعللش،

 . نیببر فی_ بله، تشر

 زد. خسته بود، درست مثل من. یلحنم لبخند به

 مواظب خودت باش.  _ سرتق خانم... 

  قم،یرو کوتاه تکون دادم و بعد، به دور شدنش و خروجش از محوطه چشم دوختم. نفس عم سرم
به داخل برگشتم. اتاق   یداخل دستم، به همون آروم یهوا و بعد با لمس بسته  یپخش شد تو

قرار   یکنار شی خوراک  اتیبود. بسته رو با محتو کیتعلق گرفته به پدربزرگ، همچنان تار یخصوص 
رو داخل گوشام گذاشته و  یهندزفر یها ی. گوشدمیکش رونیفور رو از داخلش ب  یام پ طدادم و فق

رو به جون  میتا نیپدربزرگ و سکوت و آرامش ا ی . زل زدم به چهره یصندل یبعد، نشستم رو
 . دمیخر
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من رو در   ی  قهیپسر، سل نیبه خودش گرفت. ا  یکه شروع شد، نفسم هم حالت راحت تر یقیموس
 گردوند.  یترفند، ورق رو به نقع خودش برم ن یدونست و داشت با هم یخوب م  یقیموس

 قسمت بکنم... ی"هرگز نخواستم که تورو با کس 

 لحظه صحبت بکنم.. هیبا خودم   یاز تو حت  ای 

 هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم..   

 ...به تو جسارت بکنم.."یفقط ماله من بگم

دونستم بهش   یکه هنوز نم ی ا یاز زندگ یاسم، شده بود بخش مهم  نی... اای... پورای... پورایپور
  ییبه اسم پسردا یو هرلحظه. اما با عنوان  شهینه. من.... دوست داشتمش، هم  ایت کرده بودم عاد

باورش هم نداشتم. چشم هام از نگاه   یبودمش. لمسش نکرده بودم و حت  دهی بودن. فراتر از اون ند
  اتاق یبه پدربزرگ سوختند. با انگشت شست و اشاره فشردمشون و بعد، بلند شدم. پنجره  میمستق

  یپارک شده  یها نی که خلوت بود و جز ماش  یمسکون  یابون ی بود. خ مارستانی پشت ب ابونیرو به خ 
 درونش وجود نداشت.  یفراوون، تردد خاص

 .. ستیکس مثله من عاشق تو ن چیکه ه نیبا ا ی"حت

 ..."ستی تو ن  قی... الرهیچشام... حق ی نهی تو آ شیپ

که وسط   یعقل  نیکه با عقل در تضاده. من با ا هیگفت، عشق... احساس ناب یم شهیهم مامان
گندم؟  ا یبود   بی.... سرشی بود؟ تعب یداد عاشق بودم؟ اصال عشق واقعا چ ی فکرهام، رخ نشون م

 و به همون سرعت، چشم هام پر شد.  دمیلرز یدورم حلقه زد و بغلم کرد که لحظه ا یطور ،ییتنها

 داشتم. ازشین

کنه و من دل  میبشم. راهنما کی حس هام و باهاش شر نی اول یکه بهش بگم و تجربه  یدرما به
  یکه نم ینبودن، من رو پر کرده بود از گله ا نینفس بکشم و راه برم. نبود و ا شه،یقرص تر از هم
دوباره تماس گرفته  ا یپور دیفکر که شا نیمن و با ا لم،یموبا  یبکنم. لرزش دوباره  دیبا یدونستم به ک

  یکه کم یشب  یتر بسوزن و درست تو شیلندن... باعث شد چشم هام ب یمتوجهش کرد. اما شماره 
 بشه.  ایمه.... یدرون یخودسوز  کی یالزم داشتم، بزمم برا یفراموش
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 _ بله؟

 قلبم.  یکه درد نشوند تو یطور ،یپر بود از بغض و خش و درد و دلتننگ صداش،

 ا؟ ی_ مان

 شهیداشت، هم  یو مستقل ی حام  تی شده بود عشق برادرم. آرشا شخص ،ی ز دوران نوجوونا لو،ین
  نیهم یرسوند. اما وقت  یخواهر به غرور م کیرفتارهاش... برخوردهاش و جمالتش، من رو به عنوان 

من به عنوان خواهرش هم  یکرد که حت  یم یعاشق   بای ز یگرفت، طور یقرار م لوفریآدم، مقابل ن
  کی ی. حتزهیقطره اشک بر کی  یاجازه نداشت حت لوفریبود، ن  یکردم. آرشا...تا وقت  یم نشیتحس

دوخت تا   یو زمان و بهم م نیبودم چطور زم  دهیکرد. من د یم  شیبود که عمل یقطره...حرف بزرگ
و تموم    دنینرس  نیاز ا ستیدختر تکون نخوره و حاال... دروغ بود بگم دلم خون ن نیدل ا یآب تو

 .نشد

 .زدلمی _ عز

 خواستن نابرابر داغ کرده بود.  نیصداش هم از تب ا یداشت. حت  ونیزدنش، هذ هق

 هم تو... هم آرشا.  ،یمعرفت یب  یل ی_ خ

 _ آروم باش. 

خنک   ی شهیدادم به ش  هیو تک  میشونیپ  ؟یشونیپر ن یتنم رو لرزوند. کجا بود با ا ادش،یفر یصدا
 پنجره. 

 انقدر عاشقم کرد؟  یکنم؟ اونم وقت یزندگ دیبا یمن چطور ست؟یآرشا چرا ن ا ی مان ؟ی_ آروم؟ چطور

و  واریزدم به د هیهام راه گرفت و من دست آزادم رو تک قهیشق  یتو یو بستم. نبض دردناک چشمام
 و نگاه تار از اشکم به سقف اتاق موند.   واریبه د دیسرخوردم، پشت سرم چسب

شب  هیگه خاموشه، باالخره  ینم گهیگم د یزنم به خطش، هرشب.... همش م ی_ هرشب زنگ م
  یم  رونیقشنگم... از کالج ب  لیگه، ن یکنه و م یتونم باهاش حرف بزنم. تماس و وصل م یدوباره م 

  یدنبالم. اما نه تماسام وصل م ادی باشه و ن دیگم امکان نداره بارون شد یچرخونم. م یزنم چشم م
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رفتم   ادهیتا خونه راه رفتم. پ ادهیبارون تند پ  ریدنبالم. آمارش از دستم در رفته چند بار، ز ادیو نه م شه
   ا؟ی . ماندمشی.... اما ندنمشی جا بب هیباالخره   د،یتا شا

در حال   زیجمجمه م، همه چ  یکردم تو یبود به مغزم. من حس م  دهیهام، حاال رس قهیشق  نبض
 نباشه جوابش رو دادم.  ییکردنه. چشم هام و بستم و خفه، انگار که هوا هینبض زدن و گر

 _ جانم؟ 

 ست؟ یآرشا ن گهیواقعا د ،یعنی_ 

  قتیحق ونیکه....نابود شده بودم م  یجواب ممکن و من   نیسوال ممکن، وحشتناک تر نیتر سخت
شد و   ی. نمدیشد نفس کش  یاز داخل ورم کرده بود که نم ی. گلوم، به حدیپرسش   یجمله  نیهم

 داشتم تالش کنم.  ی سع نانهیمن، خوش ب

 ! لوی_ ن

 شه؟  یخواب تموم نم نی_ چرا ا

که آرشا، پدر و مادرم   ی. خوابمیخواب بود  کیبود. ما در  نیواقعا هم  قتیبود، حق یخواب ابد نیا
تندش،   ینفس ها  یصدا ونیما بودند. سکوتم...م یداریدر انتظار ب  گهیازش بلند شده و در جهان د

 شور زد.  شهیتر از هم شی ب  ارغارم،ی یادغام شد و من، دلم برا

 ؟ ی_ مواظب خودت هست 

 آروم تر شده و زمزمه مانند جوابم رو داد. یمکث، کم  با

 . دیپرس  یسوال و ازم م نیهم یزدم، موقع خداحافظ ی_ هروقت با آرشا حرف م

 روح آرشا، حواست به خودت باشه.   ی_ پس به خاطر شاد

بود   ی. عجب...شب دردناکدمیاشک هام و بلع  یو شور دمیکه لب گز یاش و من هیگر یهم صدا باز
 امشب.

******************************************************************************* 
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 قهیاز خوابم رو، چند دق ریس یگذشته. چشم ها دنمیاز خواب یادیداد زمان ز یاتاق، نشون م  یکی تار 
 پرده. میباز و حرکت نرم و مال یبود که دوخته بودم به پنجره  یا

که در   یدونستم از مسجد بزرگ یدر حال پخش بود و م   ،یقابل فهم ریغ  یلیاذان، به شکل خ یصدا
  گانهیفضا ب نیاعتقادات و با ا نی صدا، با ا نیاومد. من با ا ی قرار داشت م یم یکوچه باغ قد یانتها

 نبود که نتونم بهش اعتراف کنم.  یزیمغزم، چ  یکه سر خورد تو یبودم. اما آرامش

دست هام    دنیحالت دادم و با کش ریبه نشسته تغ دهی باالخره از حالت خواب  ، یمکث و کرخت  یکم  با
عمه به  دنیبعد از رس قایبردم. از صبح، دق  نیهام رو هم از ب یخستگ یبه طرف جلو، ته مونده 

  ردهحمام ک   ،یبا کس یحرف  چیمن شدنش، به خونه باغ برگشته بودم. بدون ه  نیگزیو جا مارستانیب
 بودم. دهیو بعد فقط خواب

داشت که کامال  اجیخواب احت نیهام. بدنم انقدر به ا  ی فکرهام، بدون ترس هام، بدون نگران بدون
  یطور نیرفت و موهام که بعد حمام، هم یضعف م یکرد و حاال غروب بود. دلم از گرسنگ  میهمراه

  نشون،دن و بافترهاشون کرده بودم پف کرده و نامرتب، اطراف سرم رو پوشونده بودند. بعد شونه کر
 اومدم. نی سکوت خونه از پله ها پا  ونی و بعد آروم م دمیبه صورتم کش یدست

  بانهیغر یل یسکوت، فضا رو خ  نیباغ، ا  یزی پا یبود به منظره  رهی گردوند و خ  یم  حیجان، تسب  خانم
 تر از قبل گرفت.  شیکرده بود و من... دلم ب 

 _ سالم.

 و نگاهم کرد.  دیخورده چرخ کهی

 ؟یشد  یداریدورت بگردم. ب یاله  ،ی_ سالم مادر

 یداد. طور  یکه بودم نشونم م یزیبچه تر از چ یکم دیبافته شا  یرنگ و روم، با اون موها یب  صورت
 بشم. رهیکنار در خ  ی نهیآ  یتو یچندلحظه ا دم،یو رنگ پر شیآرا یب  سیکه خودم هم به ف

 کجان؟ هی_ خدانکنه... بق

 . ستی ز برنگشتن. برو آشپزخونه برات غذا گرم کنن. رنگ به روت ن_ هنو
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از ظهر مونده رو   یبود. به سمت آشپزخونه قدم برداشتم و خدمه، برام غذا یوسوسه کننده ا  شنهادیپ
بخورم و بعدش، حس کنم تازه ذهنم قعال شده.  شهیتر از هم  شی باعث شد ب  یگرم کردند. گرسنگ

موند   یم یل یموبا هیداشت و حاال شب اجیبودند که بدنم بهشون احت یا یاساس یازهایخواب و غذا، ن
 روش نقش بسته.  یفول باتر غامیکه پ

نم خاک،    یخنک بود و بو یو پا به باغ گذاشتم. هوا کم دم یچی دورم پ یخوردن غذا،  شال پشم بعد
 یسکوت، به حد نیو رنگ و نور بود. حاال ا اهوی پر از ه شهیخونه، هم نیغچه ها بلند شده بود. ااز با
 کرد. یکم نم یری دلگ نیاز ا یزیهم، چ  طیدار مح هیروشن پا یچراغ ها یکرده بود که حت رشیدلگ

س  .... حییبه آسمون چشم هام و بستم. حس معلق بودن، حس رها  رهی رو آروم تکون دادم و خ تاب
 ...یآزاد

ذهن  یتونست تو یبود که م یانقدر رنگ ز،ی ... اما پادیبود، تابستان سبز... زمستان سف  یصورت  بهار،
من و حس هام....   ،یفصل رنگ نی دل هم یباشه. حاال درست تو  ایفصل دن نی و قلب من، خاص تر

 . میخورد  یتاب تکون م نیا نی کرده و ع داینوسان پ

 . شیفکرهام شد. با همون نگاه آشنا و جد نیقرص و محکم.... اومد و صدر نش ا،یپور

پسر   نیا دم،ید ینداختم و م یذهنم رو راه م یخوب و بد ترازو یکفه  دیکردم، با یبهش فکر م  دیبا
 بد.  ایمن، خوبه  یبرا

  تش،یحما ش،ی دوست داشتن یمثبتش همراه بود. با چهره  اتیکردن بهش، با خصوص فکر
 صداش.  یادیتا حد ز یصداقت و پشتوانه بودنش... .حت  ش،یمهربون

ترازو رو کج کرده بودند و من، نه تپش قلب    نیطرف ا ک یهاش،  یقلبم گذاشتم. خوب یرو، رو دستم
 . رمیبگ  یمیانقدر گنگ بود که نتونم تصم ایدل. حس من به پور زشیداشتم و نه ر

 "نمتی چندروز نب دیبا دیلب زدم "شا رهی آسمون ت ی رهیهام و باز کرده و خ چشم

داد. اما اگه نبود، اگه  یقرار م رشی من رو تحت تأث ایپور دنیممکن بود، د می تصم  نیدرست تر نیا
به ابراز    یو درست تر یجواب منظق دیکنم شا دایخودم و حس هام و پ دنشیتونستم بدون د یم

  ا،یکه پور ی... زمانتیموقع نیا  ری تفس یکردم برا یم دا یزمان پ دیتونستم بدم. من با یعشقش م
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  لیسنگ فرش ها، سرم رو چرخوند. اتوموب یرو  نیماش یحرکت چرخ ها  یشد. صدا  یازم دور م دیبا
 فرستادم. رونی ب قیاومدند. لبخند زدم و نفسم رو عم  یسپهر بود و خودش همراه سارا داشتند م

 خواست.  یعشق رو م نیشد. من دلم هم  یمروحش خارج  یخونه از اون حالت ب  گهید حاال

  ا،یمن و پور نمیتا بب  دمیجنگ یبا خودم م دیو با دمید  یدونفر م نینگاه ا یکه تو  یتیف یک  نیهم با
 نه.  ای مینقطه برس نیبه ا میتون یم

 جوجه؟   ی_ ون جا چرا نشستـ

و به طرفش قدم   دمیچ یتر دور خودم پ شی خورد. شال رو ب  یکوتاه تر یو تاب، تکون ها ستادمیا
 اصال آماده بودم؟ یعشق  نیهمچ یبرداشتم. من برا

 .نی _ چقدر خوب که اومد

***************************************************************************** 

 از زمستون هم بلندتر...  یداشت. حت  یبلند یشب ها  ز،یپا

شد   ینم دهیکه د یبه آسمون و باد سرد  رهینشستم و خ یاز افکار م حجم کی که من، با  ییها شب
 بودند. یا یطوالن یشدم، شب ها یعشق و نخواستن گم م نیموهام حضور داشت، ب  نیاما ب

 بودمش. به خواست خودم و با قبول کردن توسط اون! دهیبود که ند یا دوهفته

از ذهنم، دست فکرم رو گرفته و به طرف   یبخش  هیرفت طرفش و  یکه فکرم، م   یشد هرشب یم لدای
توسط    شیک یشد.  یم دهی. فکرم، چهارتا دست داشت. دوتاش، توسط قلبم کشدیکش  یخودش م
جدال زل  نیبه ا  ینگاه عاص کی منطقم و با  ی وارهیبود به د دهیدست ها، چسب نیاز ا یک یذهنم و 

 زد.  یم

 دایدراومده بودند پ یاب یکه محبت و عشق، به شکل کم  یروزگار  یرو نخواستن سخت بود، تو  ایپور
. من ارزش قلب و احساسش رو  د یرس  یحال ارزشمند به نظر م نی سخت و در ع یآدم نی کردن همچ

  ایبه حرفم بهم نشون داده بود. پور  تشیدوهفته نبودن و اهم نیکه با هم  یدونستم. ارزش عشق یم
محبتش   رفتن یعاشقانه با زور و جبر، من و مجبور به پذ یرمان ها و داستان ها یتو یپسرها لمث
 . دیرس  یبه نظر م دشیتأ یمالک برا  نیمن مهم تر یبرا ن،یکرد و ا ینم
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 ...اما

خوب شدن  یکه ادا ییها وونهی د نیو هرشب، ع  دمیکش  یاما... زانوهام و که به بغل م نیاز ا امان
کردم. من   یفکر م  شهیتر از هم شی بالکن اتاقم، به خودم و حالتام ب ینشستم تو یآوردند م یدر م

  یفکر م شی زندگ ت یموقع  نیتر یکه انگار داشت به منطق  یدختر نی تر یو عاد  نیآروم بودم. آروم تر
 کرد.

طناب دار شده بود دور گلوم. من انقدر حالم   ،یگرفت و نه دلتنگ یزد، نه نفسم م  یقلبم تند م نه
 یعاد  نیو نفسام منظم، که از ا دیرس  یبه نظر م یع یبدنم طب یدما یدرجه  نیخوب بود، انقدر ا

 کرده بودم. دایبودن واهمه پ

 بودم؟  عاشق

 نبودم؟ 

تونستند   یموندند، م یخبر م  یاز احوال خودشون ب  یکردند، وقت یخودشون رو گم م یوقت آدما
  دمیبازشون کردم کل دوهفته رو چ  یخودشون نگران بشن؟ چشم بستم و بعد وقت یخودشون هم برا

رخ که  مین  هیاز  ی. پازل دمیاما با مفهوم رس مهی پازل نصفه و ن کیبه  دن،یچ نی و از ا  دمیکنار هم. چ
 . هیک یتونستم بفهمم برا یمن م

و   نهیلب هام بنش یمستأصل وارانه رو ،یهم باعث شد که لبخند محو مهیرخ نصف و ن مین نیهم
 بزنه.  خیدست هام  ونیم لم،یموبا

 "نمی"فردا بعد دانشگاه، هم و بب 

 یگه هرچ ی م ،یزنه و با لبخند یبلندش رو شونه م یکردم تصور کنم مامان مقابلمه، داره موها یسع
شنا در   ایگفت؟ خالف جهت آب رفتن   یبهم م یگفتم چ یحس م نیذهنته بگو. اگه بهش از ا یتو

 جهت آب؟ 

و بعد،    دمیکش یق یزانوم نشست. نفس عم یچشم هام و گرم کرد و چونم، رو امم،ی کوتاه پ جواب
گوشم "جسور باش   ریصداش... درست ز  یموهام حس کردم، حت یمامان رو رو ینوازش دست ها

 مان" دختر ما
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***************************************************************************** 

استادها خودش بود و بس.   ونیآدم در م نیو مزخرف تر نیتر یبود. جد نیبا آترد م،یانیپا کالس
 . امیتونستم با اخالق خشکش کنار ب   ینم  یلیخاصش در خانواده، در دانشگاه خ تی برخالف شخص

خندونش، از   یو البته کم  رهی نگاه خ ری زودتر از همه و ز دش،یبه محض گفتن خسته نباش   نیهم یبرا
مقنعم  دنم،یاومدم. به خاطر دو رونی بلند از ساختمون دانشکده ب ییزدم و با قدم ها  رونی کالس ب

 رو پوشونده بودند. میشونیاکنده کل پهام، شلخته و پر یرفته بود و چتر شهیعقب تر از هم

چشم چرخوندم و   یبود. کم  نیاندک زم یبود، باعث بهتر شدن هوا و البته تر  دهیکه صبح بار یبارون
مرتب کردن   نی لب هام نشست. به قدم هام سرعت دادم و ح یمحو رو یلبخند نش،ی ماش دنیبا د

 یتو لی ردم. جهت نگاهش رو از موبارو باز ک نشیدور گردنم، در ماش  ین یتز کیشال گردن بار
 شهیسوار شدن نداشتم. لبخندش، مثل هم یبرا یدستام بود و قصد ونیداد که در م یبه من ش،دست

 داشت.  ریلبخندش هم تأث  یپشت پلک هاش نقش بسته بود که البته رو یق یعم  ینبود. خستگ

 _ سالم.

بم و  یجون به لبخندش برگشت. صدا  کمی شد و دست آخر،   یطوالن یصورتم کم  یرو نگاهش،
 همراه بود. یقیعم  تی آرومش، با مالم

 دلم.  زیماهت عز ی_ سالم به رو

من  ی رهی نکرد. هنوز خ  یباال رفتند و بعد، آروم سوار شدم. در رو که بستم هم حرکت یهام کم  شونه
 نبود که نشه حسش کرد. یزی چ ،یبود و دلتنگ

 م؟ ی_ بر

 زدن راهنما، از پارک خارج شد.  نیفرستاد و ح رونی ب  ینفس

لباسم اعمال  یشما سرکار خانم و تو ی قهی خوام سل یاز دوستام دعوتم. م یک ی ی_ پس فردا عروس 
 ؟ یستیکنم. خسته که ن

که جوابم نسبت به   نیا دنی . پرسدنیره سراغ پرس  یم میبود که مستق نی ا دنش،یبعد د تصورم
باال رفته نگاهش کردم و اون اگر چه مطمئن  ییو حاال، شگفت زدم کرده بود. با ابرو هیدرخواستش چ
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ولوم داد.  کش، ی موز یفقط به صدا ،یرانندگ نی رو حس کردم اما سرنچرخوند و ح ین یسنگ نیبودم ا
 بودن.  زی داشتم. حس.... عز یب یکرد هم حس عج  ینگاهم نم ی وقت یمن کنارش، حت

 بسته. یچشما یعنی عشق

 دستت.  یگرما یعنی عشق

 خوب و بدش باهم.  یعنی عشق

 راحت غصه نخور با من.   التیخ

محو به قامتش چشم دوختم. کت و شلوار اسپرت   یاومد، با لبخند رونی اتاق پرو رو که باز کرد و ب در
ساخته   یجذاب  بیترک  رش،یز ینوک مداد راهنی نشسته و با پ یتنش به خوب یرنگ، تو یسرمه ا

  یزد و به خودش تو  یهم بذاره. چرخ  یچشم رو یبود تا اون هم راض  یخوب  یبود. لبخندم، نشونه 
 شد. رهیبزرگ خ  ی نهیآ

 _ چطوره؟ 

 حاال کنار هم حک شده بود. نه،یآ یتو رمونیسرش قرار گرفتم. تصو پشت

 . ستی_ بد ن

 صورتم.  یامتداد داد رو  هنیاما نگاهش رو از آ د،ینچرخ

 اما برق چشمات و چه کنم؟ ست،ی_ تو بگو بد ن 

  کیکه وسط  نیقبل از ا د،یتر برق زد. باالخره چرخ ش یچشم هامم ب دیتر شد و شا  قیعم لبخندم
لب  یرو  یشدن فروشنده، لبخند خسته ا کی هم قفل بشه با نزد ینگاه هامون تو یلباس فروش

 هاش نشوند. 

 _ پسند شد؟ 

 _ بله.
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قرار گرفت تا کمکش کنه کت رو از تن خارج کنه. کت   ایکرد و پشت پور  یزمزمه ا یمبارک باشه ا مرد
  ی داشت به طرف پرو م یوقت راهنش یپ  یکوتاه رو ی  قهیبا اون جل لشیبه استا رهی رو که دراورد، خ

و   مجمع کرد نهیس  یرو ییپایفرستادم. دست هام رو چل  رونی رفت موندم و بعد نفسم رو محکم ب
لباس ادغام شده بود  یپارچه ها ینو یمعطرش، با بو یخوش بو کننده  یکه بو  یفروشگاه  یتو

که مانکن هارو کت و شلوار   یا شهی. درست پشت ش ستادمیفروشگاه ا یقدم برداشتم. مقابل خروج 
  احالت ممکنش، ب  نیبود و حاال، آسمون در صاف تر دهی صبح بارون بار نیار داده بودند. همپوش قر

 برد. یم  نیدل از زم ،یماه گرد نقره ا هی

نگاه بود.  نیا ی نهیبودند پس زم  یکت و شلوار عروس  دیکه در حال خر یزوج یصبحت ها یصدا
 حال و هوا... دور بود ازم. نی آدما و ا نیکشور، ا نی داشتم. ا یبی حس غر

لندن، دوچرخه برونم. عشق... دوست   یکوچه ها ونیباز و رها م  ییکه عادت داشتم با موها یمن از
 یکه تو  یسه بار ای معنا داشت  دمید یها م لمیف یکه تو  ییدر حد بوسه ها یداشتن و دلبستگ

  شال کیکه با  ینقطه ا ونیبودم م ستادهیبودم. حاال ا دهید دنیرو در حال بوس یزن و مرد ابون،یخ
عروس و دوماد رو نگاه   کیحال، انتخاب کت و شلوار  یب  ییتماما بسته و لب ها ییسرم، موها یرو
 کردم.  یم

 نبود؟  احمقانه

 م؟ ی_ بر

رو   یقرار یچشم هام اون حس مزخرف و ب یخواست تو یبدون نگاه کردنش... دلم نم دم،یچرخ
و بزرگ کت و شلوار و کاورش دوختم. سر تکون دادم و کنارش از   یپاکت پارچه ا یبخونه. نگاهم رو

  یکم هک ی قرار داد و با اشاره به کافه ا نیماش ی. کاور رو، تومیزد رونیفروشگاه بزرگ لباس مردونه ب
 بدم.  ری باهامون فاصله داشت خواست قدم هام رو به اون سمت تغ

خوردند و انقدر کالفه،   یم  سیدهنم خ یو من... حرف هام تو دیپرس  ینم  یزیکه چ  نیبود؟ ا  یعیطب
 از هم گسسته و ناالن بودم؟

که مقابل سکوتمون،   دیطول نکش یل یکافه جبران کرد. خ ریدلپذ یرو، گرما رونینسبتا سرد ب  یهوا
 دوتا فنجون قهوه نشست و دستامون، دورش حلقه زد. 
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 ؟ ی_ خوب 

.  شی جواب زندگ  نیسوال و مهم تر نیمهم تر هیبود. شب  دهیپرس  یرو باال اوردم. با انعطاف خاص  سرم
 مرد بود.  نیا یخودم اگر مهم نبود برا یخوب بودنم، برا

 _ خوبم. 

 !ی_ کالفه ا

  زیم ی گونم قرار دادم. آرنجم، رو ریکج کردم و کف دستم رو، ز یرو کم  بود، نه سوال. سرم یخبر
 سرم رو تحمل کرد.  نیگاه... وزن سنگ هیتک نینشست و ا

 . کمی_ 

  یبرا کمیکه بپرسه  نیدست هاش گرفت. بدون ا ونی کرد و فنجون خودش رو م یقهوم اشاره ا به
 یکتاب از کتابخونه   کی م،یهوه خوردمن. ق یآدم...اصال انگار قابل شناخت نبود برا نیا ؟یچ

گذار و جذابش...   ریتأث یهردومون خوند. با صدا یرو برا  ییکافه برداشت و قسمت ها کیکوچ
هردونفرمون فال قهوه  یبرا  زی تمسخر آم یبا حالت ی کرد و حت  یداد، شوخ  یشکالت  کیک سفارش 

 هیکه به خودش تشب  یقی. قاقیقا هی بود و  ایدر هیدونم...اما فال من،  یفال خودش رو نم یگرفت. تو
...  لقرار تر و کالفه تر از قب یزدم و هرلحظه، ب یزد و حرف م   یکه... به قلبم! حرف م ییایکردم و در

  یرها نم یو سردرگم   قیحالت تعل نیو هردومون رو از ا  دیپرس ی. چرا نمدی چی پ یدورم م  یدیناام
کور   یو من از ترس هام براش بگم؟ از دلشوره هام... از نقطه  هیچ ممیگفت تصم یم کرد. چرا ن

 دردهام.

  یبافت تنم هم عبور م  ری از ز یزد. هوا سردتر شده بود و سوز، حت  یقلبم کند م  میکافه که خارج شد از
گرفت و نگرفته بود،  یانجام م  دیکه با یاز حرف زدن  دیو من ناام نشیبه ماش میبود  کیکرد. نزد

 دهیکش عقبنکردم که با   دایکه فرصتش رو پ  یدر رو بکشم، کار ی رهیدستم رو جلو بردم تا دستگ
 .دم یچرخ  یشدن بازوم... به حالت جا خورده ا

 یلباس م یدرون کافه و اعتماد به نفس درون فروشگاه وقت  یها یکرد، بدون شوخ یم نگاهم
 خودش.  هیخودم... شب  هی. حاال فقط کالفه بود، شب دیپوش

 _ جوابت؟ 
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  نیا دیبا  یشلوغ نیدل ا یپر عابر و تو یرو ادهیهمه فرصت، وسط پ نیا ونی نگاهش کردم. م جیگ
زد و اون بدون جدا کردن نگاهش از چشم  یرد شدن بهش تنه ا نیح یمرد د؟یپرس یسوال و م
 تکون داد. یهام، سر

 ا؟ ی_ پور

 چیه یو انگار برا ستادنمونیبا ا مینجوا کرد و جلو اومد. سد معبر کرده بود  یقرارتر جانم یب
 دست داخل فرستاد و لب زد.  کی زده از شالم رو با  رونیب یکدوممون مهم نبود. موها

 ؟ یاز جوابت اما...با خودم گفتم آخرش که چ دمیترس  یفکر کردم چطور بپرسم، م  یلیـخ

 ؟ یری گ یشلوغ م یرو  ادهیپ هیجواب ابراز عالقه تو وسط  ی_ دار

 نیزد. حتم داشتم خودش هم متوجه ا یانداخت و لبخند کالفه ا یگنگ نگاه تمونیموقع به
 . یتفاوت یپر از ب  ،یکردند و عده ا  یها با تعجب نگاهمون م ینشده بود. بعض تیموقع

  یشلوغ، ازت بخواد اجازه بد یرو  ادهیپ نیدل ا یو تو یماه نقره ا نیا ریبخواد ز تی _ بده پسردا
 بدونه.  دنشینفس کش لیتورو دل 

 رونیب  یقرار دادم و بعد... نفسم رو محکم و ناگهان  راهنشیپ ی قهی یرو بلند کردم، رو  دستم
  تیموقع  نیبود که تو ا  بینداشتم. عج یفرستادم. من قرار بود از ترس هام حرف بزنم و حاال ترس

 کردم.  ینم دایزدن پ یبرا یکلمه ا چیه

 . ستی_ بد ن

 ؟ یبگ یخوا  یکلمه نم  هیو  یرسون  ی_ جون به لب م

صورتم    یرو ی و بخونه؟ لبخند مضطرب زیدادم از برق چشم هام همه چ یاجازه م ایگفتم  یم دیبا
. میکن دای پ  ییتا از افسون ماه رها میداشت  اجیبود که هردو بهش احت یزیچ  طنت،ینقش بست. ش 

 گوشش، زمزمه کردم. ریپا بلند شدم و ز یپنجه   یسرم رو جلو بردم. رو

 بشم.  دنتینفست کش لیدل شهی_ م
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رسوند که قلبم آروم بزنه و با    ییفرستاد من و به جا  رونیکه ب  یبست، نفس محکم و راحت چشم
 ..گفت انتخابت درست بوده و مغزم. ینگاهم کنه. قلبم داشت م نهیراحت، دست به س یال یخ

 از نگاهاش.  امون

 .یبش مونی ذارم پش ی_ نم

شلوغش،   یرو  ادهیدنج و اون پ یقرص شد و قرص ماه، بهمون لبخند زد. درست مقابل کافه  دلم
 شالم.  یلبه  یبود و دستش، رو  راهنشیپ ی قهی یدستم رو یوقت

****************************************************************************** 

 .میتر کن  شیو ب دشیرنگ سف دی_ با

 نگاهش کردم و بعد، به رنگ داخل سطل زل زدم.  یشاک

 .هی قشنگه، سبز ناز تر شی جور نی هم رم،ی _ نخ

 ست؟ ین  غیج ی ل ی_ واقعا به نظرت خ

  یباال آورد، خندم رو با گاز گرفتن قسمت داخل  میش و به عالمت تسل نگاهش کردم که دست ها کالفه
 . دمیکش یدست میشونیپ یلپم تحت کنترل خودم درآوردم و بعد با مچ دستم، رو

 . میعالمه نت بکش  هی میتون  یجا م نی_ ا

 ساده بهتر بود. دیرنگ سف هی_ هنوزم معتقدم 

 نشست.   نی زم یرو یو با همون سر و وضع رنگ دیچشم هاش زل زدم. خند به

 نبود.  یخوب شنهادیرنگ کردنت، پ  شنهادی_ قبول کن پ 

به حرکت   وار ید یقلمو رو، رو ،یرو نشون بدم بدون دادن جواب میت یکه نارضا ن یا ینداشتم. برا قبول
 خوشرنگش، با ذوق چشم دوختم.  یدرآوردم و به سبز پسته ا

 ه بچه ها؟ کش یطول م  یل ی_ کارتون خ
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اما با   ایشد. پور ستادنمیچرخوندم، حضور سارابانو باعث لبخندم و ا نیرزم یز ی رو به طرف ورود سرم
 در همون حال نشسته مونده و قصد بلند شدن نداشت.  یخستگ

 کنه. یم  یمرتب داره تنبل شونی شد اما ا یامروز تموم م  دیبا گهی_ قاعدتا دـ

 وند و باعث شد به دفاع از خودش بلند بشه.سارا بانو رو خند ا،یبه پور  اشارم

 اومدم.  نیباال رفتم و پا  هیدختر؟ کمرم گرفت به خدا از بس از چهارپا هیچ ی_ تنبل 

 . یکنم نذاشت یرم باال و اون قسمتا رو رنگ م  ی_ گفتم خودم م

 تکون داد.  یکرده به حالت سرتق گونم چشم دوخت و سر اخم

 باال؟  یتو بر ستمیجا با نی_ من ا

 مونه. ینم  ی_ پس حرف

 . نیانقدر بحث نکن ح،ی مس ای_ 

. چپ چپ مینگاهش کن  ری سارا بانو، باعث شد هردو ساکت شده و سر به ز یاخطار ی جمله
 شد.  نیرزمینگاهمون کرد و کامل وارد ز

 .ی_ چه رنگ سبز خوشگل 

 خواستن روشنش کنن.  یم شونی_ موافقم، هرچند ا

باال  ییدفاع، لذت برده ابرو نیاز ا ایانداختم و پور نینگاهم کرد که با خنده سرم رو پا  ظی با غ یطور
 انداخت. 

کامل مونده و   واریطرف د هیو هنوز  نیپر یسگ و گربه بهم م نی ع نیدار نیرزمی ز نیا ی_ دوروزه تو
 رنگ نشده. 

 _ دور از جونم بگو بانو. 

 .دی کوب نیزم  یگرفت اما بروزش نداد و نوک عصاش رو، رو خندش
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 باال. نی ایکنم. ب یگرفتن نون تازه، بعد هم بساط عصرونه رو پهن م ی_ لئون رو فرستادم برا 

هم قفل شد،   ی. نگاهمون که تومیفرستاد رونی ب ینفس نیو بعد از خروجش از زبرزم  میگفت یچشم
لئون و سارابانو،   یخونه  نیرزم ی . زدمیتر نفس کش ق یرنگ رو عم  یبه هوا رفت و من بوخندمون 

  ناتیتمر  یاتاقک برا هیبده تا بشه  یکاربر ریمن قرار بود تغ شنهادیداشت و به پ یبزرگ  یفضا
منتقل بشن و   نیکردن فضا به پا  زی و تم  یزی. سازها قرار بود بعد رنگ آممشیو ت ایپور یقیموس

  یموند کارها یخوش اومده بود و فقط م یبه مذاق همگ  شنهادمی. پرهیبگ یگروه حالت مستقل تر
م بر  یو بامزه، تصم دیجد یتجربه   کی یکه با اصرار و خواهش من برا وارید یزی کردن و رنگ آم  زیتم

 . میانجامش بد ییدوتا ایشد با پور نیا

نرم ما همراه بود، اما لذت   ادیز  یل یو خ یمصنوع یر و بحث هابه قول بانو با ج  دیکه شا یا تجربه
 . دیرس  یبخش و پر از حال خوب به نظر م

 . یقیموس ن یشه تا اتاق تمر  یمهد کودک داره م هیتر شب   شی_ ب

 ؟ی شه انقدر غر نزن ی_ گ

 یضربه ا مینیکرد، به ب  یرو باهاش رنگ م واریکنج د  یبود و قسمت ها کی که بار  یینوک قلمو با
 . دیکوب

 . نمیتر وونهی_ د

باال رفتن و صرف عصرونه، هردو دستمال  یبرا وونیعمو لئون از همون ا یبا بلند شدن صدا دم،یخند
  ی. رومیشدمون رو، کنار حوض شست یرنگ یباز کرده و دست ها میموهامون بسته بود یکه رو ییها

کردنش به   زونیشده و آو یون روپوش رنگ و بعد درآوردن ا میبود دهیپوش  یلباس هامون روپوش کار
 .میپا داخل خونه گذاشت وون،یا ینرده ها

و اون   یقل قل سماور سنت یبود. صدا نیزم  یجامونده از بهشت رو یقطعه  هیکه انگار،  یا خونه
لب  یپهن شده بود، لبخند رو رو یران یا تی نها یبودند اما ب تی اقل نشی که اگرچه صاحب یسفره ا

برش زده شده بودند، اشتهام رو   قهیسل  تیکه با نها  یاریو گوجه و خ  ریخستمون نشوند. پن یها
 رو جدا کردم.  شینون سنگگ، تکه ا یسفره نشستم و با لمس گرم نیکرد. پا ک یتحر

 _ فردا فکر کنم تمومه. 
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 تکون داد. یبانو با ظرف حلوا نشست و سر سارا

 دونم. یم دیبع  نیگه مثل امروز بازم بهم بپر_ ا

 دنیاز موهاش هم نم برداشته بودند و من از د یهم نشست، به خاطر شستن صورتش، بخش ایپور
 بردم. یلذت م ر،یتصو نیا

چندروز از   نی . امینیچ  یو م لیراحت. بعد خشک شدن رنگ ها هم وسا التونی. خ میکن ی_ تمومش م 
 .میعقب افتاد  ناتیتمر

 یو سارابانو راجع به کارها ا یحلوا برداشته و داخل دهانم گذاشتم. پور یتوجه بهشون، مقدار یب
متفاوتمون کنار هم   بیترک نی. از امیکردند و من و لئون در حال خوردن بود یصحبت م  نیرزم یز

. ودشده ب ی لوا خالتر ظرف ح شی ب میاون دونفر متوجه ما شدند که ن بای تقر ی اومد. وقت  یخوشم م
 .  زی و عز ب یاون حال عج ونیبلند خنده هامون، پخش شد م یگره خورد و صدا گهینگاهامون بهم د

 که آرامشش، بند بند وجودمون رو پر کرده بود.  یحال

 یکه آدم ها در هر رابطه ا ییتفاوت ها یدو نسل متفاوت اما عاشق، با همه  م،یدو نسل بود ما
 کردند.  یم تشیریدم دیداشتند و فقط با

********************************************************************** 

 شه؟  ی_ فردا ساعت چند کالست تموم م 

 دنبالما.  یای_ ن

کردن  نیفرستادم. تمام دست هام به خاطر باال و پا رونی محکم ب ی نگاهم کرد و من نفس متعجب
 کرد.  یم تمیدرد کم جون، اذ ن یگرفته بود و ا یزیغلطک مخصوص رنگ آم

...  یگردون یدنبالم، برم م یاینفهمه، بعد هرروز م یزیاز رابطمون چ یفعال کس ی_ خوبه خودت گفت
 .گهیکنن د یخب شک م 

 رو روشن کرد.   نیماش یرو جلو آورد، گونم رو لمس و بعد، چراغ داخل دستش

 .  میگ یم د،یشدنش رس یرابطمون. هروقت زمان رسم  یحساس نشن رو نهیا ی_ اگه گفتم نفهمن برا 
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  ون یآب بود م هینرمش، شب یفرستادم و زمزمه  رونینداشتم. نفسم رو محکم ب  هیقض نیبه ا یمخالفت 
 خاک.  ک ی  قیعم یها یتشنگ

 .هی_ گونه ت رنگ

 گونم گذاشتم. یرو، رو دستم

 شورم.  ی_ رفتم باال با صابون م 

 .یحساسه. محکم نکش   یلی_ پوستت خ 

صورتم نقش   یرو، رو یهم طرح پررنگ نیاومد. هم یتر از خودم مواظبم بود خوشم م شیکه ب نیا از
 لبخند. هیشب ی... طرح یماه هالل  ک یزد. طرح 

 _ حواسم هست. 

به در بزرگ خونه باغ انداختم و بعد، مردد   ینگاه میرفتنم رو سست کرد. ن یاهش، دست و پانگ مهر
 به صورتش زل زدم. 

 ... زهی_ چ

  یبود که براش جواب یداشت سوال یگونه م برنم  یکه دستش رو چرا از رو  نیتکون داد، ا یسر
 نداشتم.

 زه؟ ی_ چ

حواست بهم هست و من و   قمی عم  ییتنها ونیخواستم بگم دوست دارم، که ممنون که انقدر م یم
و  شهیبودمش و هم  رفتهیکه پذ یماه کی  نیخواستم بابت محبت ا ی. می فهم  یبهتر از خودم م 

 یخواستم سر جلو ببرم و گونش رو ببوسم...م یم یکرد تشکر کنم، حت  ینثارم م یط یتحت هرشرا
خونه  یورود یکه جلو  انایآر نیماش دنیشروعش کنم که با د دیدونستم چطور با یخواستم بگم و نم

  ا،یپور  نیماش یتا درها باز بشه، گفته هام آب شدند. نگاهش رو از اون فاصله هم رو ستادیباغ ا
روشن بود و کار رو    لیاتوموب یگونم حس کردم. چراغ داخل یو دست رو بیعج یک ینزد نیخودم و ا

 .  راحت تر کرده بود دنمونید یبرا
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بشه که بازوش رو گرفتم.  ادهی کنم و خواست پ یگفت درستش م تی دستش رو برداشت. با جد ایپور
 نگاهم کرد.

 زنم. ی. خودم باهاش حرف مستی_ مهم ن

 _ بذار... 

 شده. زی رفت قرار بود بهش بگم که چقدر عز ادمیحرفش،   ونیم دمیپر

.  امی مونه که از پسش برم یم ح ی توض هیداره...  یباز دیاون د م،یکشور بود ن ی_ ما سال ها دور از ا
 . ریشب بخ 

شدم.   ادهی پ  نیداد و من از ماش د یرو با ترد  رمینگاهم کرد. جواب شب بخ  یظی غل  تیو جد ینگران  با
اومد. نگاهش   نیپا  لشیداخل رفتن، از اتوموب یهم به جا انایخونه باغ باز شده بودند اما آر یدرها

 شد.  کمیزد و بعد، نزد ی که نرفته بود گشت ییا ی پور نی من و ماش نیب

 . میزن  ی_ حرف م

شلوار کتانش فرو برد و با صدا کردن باغبون ساختمون،  بیتکون داد، دست در ج  یاخم سر با
بره و   ایو داخل ببره. سرم رو چرخوندم و با اشاره خواستم پور نیرو به طرفش گرفت تا ماش  چیسو

حس   هکه دور بود از روزام تا بخوام راجع ب  یمونده بودم و برادراون، با مکث حرکت کرد. حاال من 
 باهاش حرف بزنم.  دمیجد یها

 شنوم.  ی_ م

قدم   ضیخلوت و عر  یکوچه  نیا یکنارهم، تو یا قهی دادم چند دق یم حی اشاره کردم. ترج ریمس به
دم فکر کنم. متوجه ب حی براش توض یرو ادهی رو بدون ز زی همه چ دیکه چطور با ن یو بعد من به ا  میبزن

 .میمنظورم شد و هردو کنار هم شروع به قدم زدن کرد

 ...ـخب

 گم. ی...درست می. بدون اطالع کسمونیاونم با پسردا ،یشد یاحساس یرابطه  هی_ وارد 
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هم کارم رو راحت کرده بود و هم  هیدرک کامل قض یسرد حرف زدن و البته باهوش بودنش تو  نیا
 سخت. لب هام و بهم چسبوندم. 

 گذره ازش. ینم  یل ی_ خ

 ؟ی بهم بگ ی_ قرار بود ک

جواب دلش نشکنه اما بهرحال، صداقت رو   نینداشت. مطمئن نبودم با ا یسوال، جواب سخت نیا
 دادم. یم  حیترج 

 که بتونم ازش بگم.  ستمین کی انقدر باهات نزد قتشی_ حق

 . ای _ من برادرتم مان

رو   یادآوری نیا گه،یهامون در قبال هم د تینداشت اما مسئول یادآوریبه  یاج یباهم، احت نسبتمون
 . دیطلب یم

. همش  میتر از قبل از هم دور شد شی ب ی لیخ ران،یا میاومد یکنم از وقت یاما... حس م  ی_ هست
  یکم باهم حرف م یلیما خ نهی. مسأله ایکه دار یو اهداف ستی. شرکت تازه تأسیخودت  یکارا ریدرگ
. اونم بر حسب  ستیکه من حالم خوب ن هیو اگه قرار به بودنت باشه، اونم وقت یست ی. اکثرا نمیزن

 . فتیوظ 

چشم دوختم، به اخم  دیتاب یرخش م مین یکوچه رو یکه از چراغ تو  ی. به نورستادمیو منم ا ستادیا
 درهمش.  یاه

 . ستیکه حواسمم بهت ن ستین  نیبرا  لیدل ستم،یکه ن نی_ ا

 را جدا کنم. راهنشی پ یزدم و دستم رو جلو بردم تا نخ کوتاه دور دکمه   یتلخ  لبخند

 کیمن  یشد   ی. وگرنه متوجه مستیگم، اما تو واقعا حواست به من ن  یو م نیکه ا انای_ متأسفم آر
 . امی ماهه با پور

 شهی هم انایازش نداشتم. ار یتر شد. گله ا شیلبخندم منم، با عمق گرفتنش ب یخورد و تلخ جا
 کمرنگ بود.
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  یبرا یمی. من تصم میرابطه نگرفت  نیشکل ا یبرا  یمیکه تصم یبفهمه، نه تا زمان  یکس میخوا  ی_ نم
 ه.ندار یا دهیو کتمان فا یدیماجرا رو د نی از ا یبخش هیگفتن بهت نداشتم اما خودت 

چشم  یزل زد تو یانقدر بزرگ شد یکرد تو ک  یکه انگار داشت زمزمه م یبا نگاه شهیتر از هم  یجد
بود که نخوام   کینزد یحال نسبتمون انقدر نیو با ا میهم نبود هیهم شب یاز نظر ظاهر یهام. ما حت

 دلشکستش کنم. 

 .جمی گ یلی _ راستش... خ

 ؟ یچ ی_ تو

 شدم.   رهیکوچه خ  کیتار ریمس به

 نه.  ایکه حس مامان و بابا شفاف بود هست  یکه واقعا حسم، اون قدر نیا ی_ تو

 ؟ یدون یو م  نی. ایرابطه بش هیکه وارد  یهست یکم سن تر از اون  یل یخ  ای_ مان

پر   یها یداشتم به داشتنش، به محبتش... به اون نگران  ازی ن ییهمه تنها نیا  ونیدونستم اما م یم
 داشتم.  ازی انگار ن ایمهرش. من به پور

 کنم چقدر خوب بود اگه بودن. یروزا حس م  نی_ ا

  دمینگاهش د یتو  یبار، برق نیاول یشونه م گذاشت. نگاهش کردم و برا یرو جلو آورد و رو دستش
 . ختیکه دلم رو ر

 ؟ یاما....مطمئن میروابطمون ازاد بود ی... تومیبزرگ نشد یطور نی. ما اخوام دخالت کنم  ی_ من نم

دنبال مرهم بودم براش. بغضم با   ی لیخ  یلی شب ها خ نیکه ا یدرد یدرد، رو یگذاشت رو دست
 گونم. یسر خورد رو یک یتار یچشمم، تو یقطره اشک از گوشه  کیصدا و محکم نشکست اما 

 سش دارم. کنم دو ی_ در واقع نه، اما حس م

 طرف خودش، در آغوشم گرفت.  دنمیو با کش دیکش یآه

 . یمواظب باش یلیخ  دی_ با
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 ؟ی_ مواظب چ

 _ مواظب دلت. 

************************************************************************ 

 زدم. یلبخند نینگاه خواب آلود آذ دنیرو از جزوه باال آوردم و با د سرم

 ؟ید یخوب نخواب  شبیـد

 تکون داد و چشم هاش و فشرد.  یسر

 نتونستم خوب بخوابم. یلی بود، خ  ضی مر یـمهد

  یاز بچه ها مثل ما مشغول نت بردار یلیکولم رو باز کردم. خ  پی کامل شده رو بستم و بعد ز ی جزوه
 استاد بودند. یاز نوشته ها

 ؟یندار  یرم کار  یدارم م ـمن

 م....برو به سالمت. من هنوز مونده کامل کن ـنه،

دانشکده   طیجهت مح نیو از ا  میامروز بود یکالس ها نیزدم و از جام بلند شدم. جزو اخر یلبخند
سارا بانو منتقل کنند. کار رنگ   یخونه   نیرزمیو به ز  لشونیخلوت بود. قرار بود امروز، بچه ها وسا

و من  ادی خودش نتونست دنبالم ب  ایپور لیدل نیبودند. به هم ریتموم شده بود و همه درگ یزیآم
 شم.  یگفته بودم بعد کالس ها، بهشون ملحق م 

  انای زودتر از آر دی. باستمیداد بخوام با  یاجازه نم   ،یاتوبوس شلوغ بود و خستگ ستگاهیا مقابل
  ینبود سخت م  ایکه پور ییکنه. رفت و آمدهام در روزها  هیته نیماش هیکردم برام  یخواهش م

تا   ماتوبوس رو رد کرد ستگاهیرو تحمل کنم. ا یسخت نی بودم که بخوام ا یتر از اونشدند و من لوس 
پر بود،  نانشونی که رد شدند کامل سرنش یا یدربست خودم رو برسونم. دو تاکس یتاکس  کیبا 

که بوق زد دست تکون دادم و بعد خودم رو   یرنگ ینقره ا دیپرا یبرا ادیز ستادنیخسته از ا نیبنابرا
 شد.  ختهبه من دو نهیخورد از آ   یکه حدود چهل سال م یعقب پرتاب کردم. نگاه مرد یصندل یرو

 ن؟ یر  یم ـکجا
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  یو در حالت راحت تر دمیکش یق ی تکون داد. نفس عم ی رو، کنارم قرار دادم و با گفتن آدرس سر کوله
  یاون مکان و از دست بدم. کم یشده  دهیچ دنیر که امروز و دنشستم. خسته بودم اما نه اون قد

 ی دهتر شدند و بعد به رانن قیخستم دق یچشم ها ر،یجلوتر رفت با حس ناآشنا بودن مس  ریکه مس
 خبر از همه جا چشم دوختم. یب

 اشتباهه. ری کنم مس یاما حس م  د،یببخش  ـ

 پروا بود.  یب یادیکه ز  یاز نگاه ختیدلم ر یبار، کم  نینگاهم کرد و ا نهیاز آ دوباره

 . انبرهیم ـنه،

  ریمس نیدونستم ا یکرد و من، م ی انتخاب م رهارویمس ن یکوتاه تر شهیخودش هم ای نبود. پور انبریم
تمام ناآشنا اخم هام  یها ابونیخ دنیکردم و چندلحظه بعد با د یاما باز هم صبور ستین  انبریم

 داشت.    یب یشکل عج   قسمت شهر، نی. ادیچیدرهم پ

 شم.  یم ادهیمن پ ـ

 و صدام رو بلندتر کرد.   ختیبه دلم ر ی ب یترس غر ن،یماش یقفل شدن درها  یصدا

 گم نگه دار. ی. می کن  یو چرا قفل م ـدر

 بدنم شد.  یلب مرد، باعث افت دما یرو  لبخند

 نترس کوچولو.  ـ

گرفت. چشم هام و کوتاه باز و بسته کردم.   انی وجودم جر یبود که تو یحس  نیتر  قیعم  وحشت،
 رهیدستگ نی هم ینبودم که زود دست و پام رو گم کنم. برا فیضع یمتأسفانه اون قدر ایخوشبختانه 

 زدم.  یضربه ا شهیو به ش دمیرو چندبار کش 

 گم نگه دار. ی...بهت میکر ـمگه

متوجه   یبدونم تقالهام رو کس که  یبود. اون قدر  یخلوت  یمنطقه  م،یکه واردش شده بود یا منطقه
 یکوچه  ک ی یرفت، تو فمیراننده بود. دستم که به طرفم ک  یهم باعث خونسرد نیشه و هم  ینم

 . دیچرخ عیسر  یلی و خ  ستادیا یفرع
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 کنم. یبخوره پاره پارت م  فتی دستت به ک ـ

 گهیجا د  نیو باعث شد خشک بشم. دستش جلو اومد. ا دیدستش رو د ی تو یبرق چاقو نگاهم
و رو   ری اومد؟ کولم رو باز کرد و با ز یهم توش به چشم نم زادیبود که آدم یکدوم خراب شده ا

بودم.   ییرها  یبرا  یتیشاگرد، حواسش به من هم بود که هرلحظه دنبال موقع  یصندل یکردنش رو
عمال من و حبس   ن،یماش یبسته  یخودم. درها یبه دردم م یاری تر از ترس و وحشت، هوش شیب

 کرده بودند. 

کولم گذاشته بودم رو   یجلو بی ج  یکه تو ییپول و البته گردنبد طال فیک لم،یگشتن، موبا یکم  با
  ریکردم که بعد پاره شدن زنج  یخودم رو لعنت م  دیزد و من با  یبرداشت. چشم هاش برق م

 کولم انداختم.  بیج یتو  ری تعم یمامان بهم بود، اون و به جا ی هیهد  نیکه آخر یگردنبد

  زینوک ت یاومدند که رهاشون کرد و با همون چاقو یارزش م یاز نظرش ب  فیک  اتیمحتو یباق
 سمتم. دیچرخ

 .ادیرد کن ب   یطال دار یبه شما...هرچ میرس یم ـ

رو که  می تحرک ی. سکون و ب هیدونستم منظورش چ  یچشم هاش بودند و خوب م  یجلو دستبندم،
که  دیدستبند رو از دستم کش انهی وحش یانداخت و دستش رو جلو آورد، طور یبه اطراف نگاه  دید

  یلیباعث بلند شدن صدام و پر شدن چشم هام شد. خ  بشی شدن پوست دستم و سوزش عج یزخم 
مطمئن شد  یمن وقت یتقالها یآورد، مقنعم را باال زد و در مقابل همه  خشن دستش رو جلو

و اون  مینشسته بود ی اما نه تا وقت امی تونستم از پسش برب  یندارم رهام کرد. م یگوشواره و گردنبند
دادم و   یدفاع انجام م یبرا یکار ، یدفاع شخص یآزاد بود با حرکت ها یچاقو داشت. قطعا اگر فضا

  ادهیپ نی رو زد  و ح   نیقفل ماش عیسر یل ی. خدندیرس  یپام به شدت بسته به نظرم حاال دست و
سطح کوچه با سرعت سرجاش نشست و   یمن و پرتابم رو دنیشدن، در عقب رو هم باز کرد. با کش

 گاز داد و ازم دور شد. رم،یجلوش و بگ  یکه بلند شم و با حرکت نیقبل از ا

نثار   ی پربغض رفتنش رو دنبال کردم و با فرستادن لعنت یبا نگاه نیطور ولو شده کف زم همون
کرده بودم و فشارم افتاده بود که خودم هم  خیقرار دادم. انقدر  میشون یپ یشانسم، کف دستم رو، رو

شدم که   زتونستم خودم رو کنترل کنم. نگاهم به مچ  دست قرم یو نم  دیلرز یمتوجه بودم. زانوهام م 
  یحس کردم به خاطر حرکات تندش گردنم هم به شدت درد م  یکرد و حت ریپوستش تماما رفته بود گ
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دونستم کجام و انقدر   ینم  یرسوندم. حت واریو با لرزش پاهام، خودم رو به د ستادم یا یکنه. با سخت
 . دمیترس یهم م  یه از اون خلوت بد و وحشتناک بود ک طیشرا

. قدم هام و دنبال ادیب  ادمیرو  میکه اومده بود یریکردم مس یکردم. سع یم دای زودتر خودم رو پ دیبا
 یرهگذر چرخوندم. منطقه با خونه ها  ایعابر  هیچشمم و به دنبال  ،یو با خروج از فرع   دمیخودم کش

کردم و با   غلشد. با دست خودم رو از سرما ب یم کی ساخته پر شده بود و هوا هم داشت تار مهین
رفتم تا   یا قهیکه از سر ترس و وحشت بود دوباره شروع به حرکت کردم. پونزده دق یهمون ضعف

که   یرو بود. از شدت ضعف همون لب جدول نشستم و با بغض نی که ماش دمیرس  یابون ی باالخره، به خ
  کینزد قهی ق شدم. باالخره بعد پنج د رهی ها خ نیکردم به رفت و آمد ماش یسخت داشتم مهارش م

  سکیحاضر به ر گهیباعث شد بلند بشم و دستم رو تکون بدم. د ،یران یشدن سمند زرد رنگ تاکس
شدن نبودم. مرد نگه داشت و من با گفتن دربست و دادن  یشخص یها  لیکردن و سوار اتوموب
 حالم رو بستم. یب یم و چشم هاچسبوند شهی آدرس، سرم رو به ش

تموم شده بود که هرلحظه با   نی مامان بود. از دست دادنش انقدر برام سنگ ی هیهد گردنبند،
و با گفتن خانم  ستادیتا مرد ا دیدونم چقدر طول کش یگرفت. نم یبغضم شدت م شی ادآوری

 باعث باز شدن چشم هام شد. م،یدیرس

بغضم نمونده. از  دنیتا ترک  یزی کردم چ  ی شمام بود و من حس مسارا بانو مقابل چ یدر خونه  حاال
کردم، دستم رو  ادهی پ نیجونم رو از ماش  یتن ب  یتا پولش رو بدم و بعد، با سخت ستهیمرد خواستم با

با ضعف   د، قاب در ظاهر ش ینگران پروانه تو یکه چهره   نیزنگ فشار دادم و هم یبه طور ممتد رو
 وحشت زدش، کل گوشام و پر کرد.   یآغوشش افتاد. صدا  یزانوهام سست و تو

 شده؟   ی..چای برسرم، مان ـخاک

  یزینگران چ دنمیزدند و هرکس با د رونیصداش، دوقلوها، سارابانو، لئون و اشکان و روزبه هم ب از
  نایدست ت یکه بازوم تو یلاشاره کردم تا پولش رو بدن و بعد در حا  یبه تاکس یزمزمه کرد. به سخت 

 سارابانو باعث شد ساکت بشن.  یو پروانه بود وارد خونه شدم. دورم حلقه زدند و صدا

  ایبگو مان ایره. روزبه زنگ بزن پور یبچه داره از حال م  نیا اد،یحالش جا ب  نی حرف نزن قهیـدودق
 ده رفت دنبالش.  یو جواب نم شیگوش  دید یبا نگران یبرگشته...اون طفل
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شده، بغضم با    یچ دیکه پروانه پرس نیو هم  ادینفسم باال ب یکاهش سروصداها باعث شد کم نیهم
اون گردنبند عزادار بودم.   یتر برا شی که ترس و وحشت عاملش نبود، من ب یشدت بشکنه. بغض 

آغوش سارا بانو قرار   یبعد، تو یتر وحشت کنن و کم شی باعث شد ب  میاز مامان. گر یادگاری  نیآخر
 . رمیگب

 تا از حال نرفته. نیآب قند برسون هیدخترا  ،یخ یبگردم چقدر   یـاله

و   نیسنگ یبی کار رفتن. جو به شکل عج نیا یکه کدومشون برا دمیآغوشش بود و نفهم یتو سرم
باعث   ا،یپور یزدم که باز شدن در خونه و صدا یآغوش سارا بانو دل دل م ینگران شده بود و من تو
 تر بشه.  شیشد سرعت اشک هام ب 

 شده؟ اومد باالخره؟ یچ ـ

گاه   هیتک هیکردم تازه به   یمات موند. حس م د،یاون حال د یو من و تو دیبه ما رس یو وقت دیپرس
 ها نجات بده.  بهیغر نیا ن یتونستم روش حساب باز کنم و من و از ب یکه م ی. کس دمیرس

   ا؟یـپور

 شوکه جلوم نشست.   یبی عج ی اومد و با نگران  رونیبا بغض اسمش رو صدا زدم که از بهت ب یطور

 شده؟   یخدا، چ ایـ

  ینقطه  هیبه   دیآغوشش فرو برم. با یتو دیکردم با ی غلط اما حس م  ایدونستم کارم درسته  ینم
بره و   ادمیاز ذهنم خط بخوره و من بتونم نفس بکشم. که اون چاقو رو  زی امن برسم تا همه چ

اون همه   یو جلو  دیترد یکردم بدون ذره ا کشیسوزشش دست و گردنم کم بشه. خودم رو که نزد
 به خودش فشرد که درد استخونام هم به دردام اضافه شد. یآغوشش و طور یتو  دیمن و کش ،چشم

 کنم.  یدارم سکته م ا؟یشده مان یـچ

 برام ارزش داشت.   یلیشباهت به زار زدن نبود. اون گردنبند، خ یب  صدام

 . دنیدزد ـازم
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تونم از   ینم دید یسرخ، صورتم رو قاب گرفت و بعد وقت   ییرو از آغوشش جدا کرد و با چشم ها سرم
کارش باعث شد چشمش با بهت و    نیدرست نفس بکشم مقنعه رو از سرم برداشت و هم هیشدت گر

روش نقش زده و   یاون عوض یباز یوحش یدونستم جا یکه م ی. گردن فتهیم ببه گردن  یبی خشم عج
 . دمیخودم د یتنش رو با چشما نسست شد

 ا؟ یمان هیچ یجا نیـا

هم، داشت  هینداشت؟ نگاه آشفته و پرحرف بق  یتا کبود یبه کجاها رفته بود که چهره ش مرز فکرش
 هیگر یبلند یو بعدش، با صدا د یکرد. قبل منفجر شدنش لب هام لرز یم لیتبد  نیقیشکش رو به 

 کردم. 

 به گردنم چنگ زد تا بازش کنه که رد دستاش موند.  یکرد گردنبند دارم، طور یفکر م  ـ

 . دندیلرز  یو ترس نگاهش کم نشد. لب هاش علنا م صالیاست یذره ا یحت

 خدا درست جواب بده. یمحض رضا ای مان ؟یک ـ

رفت.   نیاشکم از ب یبا افتادن قطره   یزدم و تار  ی. پلکدمشید یپر شده از اشکم، تار م یچشما با
 کردم.  یرو حس م   یقی نگاه لرزونش، وحشت عم یتو

 .هیتاکس یکردم راننده   یفکر م  ـ

که بهشون وارد کرد، درد،   یبرابر کرد. بازوهام و گرفت و با فشار  نیجمله، اون وحشت و چند نیا
 .دیموقت به طرف اون کش ونیحواسم رو از اون هذ

 ؟ یلعنت یک ـ

زد به   یگفتم بدتر گند م یکه م ینبود. هرجمله ا ی خواست آرومش کنه اما آروم شدن  سارابانو
هم باعث شده بود نتونم خوب و درست واژه هارو   نیبودم، هول کرده و شوکه...هم دهیباوراش. ترس

 . نمیکنار هم بچ

اما نبود...دزد بود. گردنبند   هیکردم تاکس یشدم. فکر م  نشیجا، سوار ماش ن یا امیخواستم ب یم ـ
 مامانم و برد. 
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 خون داشت. سست شده لب زد. هیشب یهام، رنگ  میکبود یرو نگاهش

 ....ـبهت

ا تکون دادن سرم به چپ و راست باعث شدم با بغض نفسش رو  و ب  دمیفهم دم،یرو فهم  منظورش
کردن بخواد.   هیتر دلم گر شی و من ب  نهیگوشم بش یبفرسته. انقدر محکم که پژواکش تو  رونیمحکم ب 

اون سوخت.   یتر از خودم برا ش ی که دلم ب دیصورتش کش یآوار شد و دست رو نیزم  یرو یطور
 کردم.  یآغوشش خال یو من، ترسم رو با اشک تو دیبغلش کش یسرم رو تو وسارابان 

  وارهیبرخورد قاشق با د یسکوت خودشون شناور بودند و جز صدا یدونم چقدر گذشت. همه تو ینم
 یمن بند اومده بودند اما کالفگ یاومد. اشک ها ینم ییکه توش آب و قند داشت صدا یوانیل ی

ها  قهیباالخره نگاهم کرد. بعد دق دم،یرو که نوش  وانیل  اتیقلپ از محتو نیکم نشده بود. آخر ایپور
 غرق خونم.  یمردمک ها  ونینشدن م رهیو خ دنیچشم دزد

 ؟یازش برداشت یزی چ ،یپالک ـ

از پالکش رو در خاطر   یبخش هیزده باشه. فقط  ادیکه ساعت ها فر یآدم هیخش داشت. شب  صداش
  دیو ظاهر راننده رو هم پرس نیاون نبود. مدل ماش یکه بهتر از صدا ییداشتم که بهش گفتم. با صدا

  ادداشتی یکاغذ ینزنم. مشخصات و رو هیگر ر یکردم موقع گفتنشون، مثل بچه ها باز ز یو من سع
دند و پشت سرش از خونه  سرخ بلند شد. پسرها هم بلند ش یکرد و با همون صورت کبود و چشما

کفشاش و    یعصب یداشت با حالت یسع ایکه پور نیا ن یح  نمیتونستم بب یرفتند. از پنجره م رونیب
قفل   دمیترس یچشما ینگاهشون کرد. نگاه سارابانو، تو  یجد اریگفتند که اون بس یزیبپوشه بهش چ 

 شد.

 نباش.  ـنگران

 خوب نبود.  ـحالش

 ونده بود سکته کنه.کم م دت،یاون حال د  یتو یـوقت

 یگذاشتم که باز داشت کار دستم م یمعده ا یآب قند و از دستم گرفت و من دست رو وانیل پروانه
 داد.
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 ی هیاون همه فشار و با اون گر نیهم یترسوند. برا ی تر م  شی که توان دفاع نداشتم من و ب نیا ـ
 احمقانه نشون دادم. 

 دخترم.  ست یکردن بد ن  هیگر ـ

مردمک هام،   نیسوختند و عبور نور از ب  یدردناکم و بستم. چشمام م یزدم و چشم ها  یتلخ  لبخند
 شد.  یهام م قهی شق دنیکش ری باعث ت

 ؟ یتا برگشتشون دراز بکش یخوا یم ـ

 . دمیجواب جواب، آروم پرس به

 برن؟ یم  ییراه به جا مهیپالک نصفه و ن هیبه نظرتون با  ـ

 شوخ کرد. یکم شونم گذاشت و لحنش رو یرو دست

 . دهیپر  یلیاستراحت کن. رنگ و روت خ  کمی . برو اتاق یفکر کن  زایچ  نیبه ا ستیالزم ن ـ

و بعد   ستادمیحرف ا یگرفتند. ب  یدرد معده، سر و چشمم آروم م  یطور نیا دینبود، شا  یبد  شنهادیپ
  عیاما نسبتا راحت باعث شد سر ی میاتاق قدم برداشتم. وجود اون تخت قد یبا کمک دخترا تا ورود 

  یبی عج نگاه شیآخر اما ذهنم بمونه پ  یبشم و تا لحظه   ایکردم، غرق عالم رو  یکه فکر م یزی تر از چ
 دلم رو لرزونده بود.  شیکه، نگران

************************************************************************* 

  دنیاز ذهنم رخت بست و من با د شهیخواب، زودتر از هم  یهام آروم از هم فاصله گرفتند. منگ پلک
نشستم و انگشت شست و اشارم رو،   یآوردم. با کرخت ادیاتاق، اتفاقات عصر رو به  یناآشنا طیمح
دونستم چقدر گذشته اما  ی. نمنمیتونستم بب یچشمام فشردم. از پشت پنجره، ماه رو کامل م یرو

 آروم تر بودم.   یل ینسبت به قبل خ

راه رفتن  یکه بهم حمله کرد باعث شد تو یآن ی جهی . سرگستادمیگذاشتم و ا نیزم یرو رو پاهام
داد  یکم شده بود اما لرزش دست و پام، نشون م یبی مکث کنم. سوزش چشم و معدم، به طرز عج 

 لنرفتم. سا رونیدر، با دست موهام رو مرتب کردم و بعد آروم ب فشارم افت داشته. قبل از باز کردن 
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ده، آه از نهادم   یرو  کیکوچ یعقربه  دنیساعت و با د یو سوت و کور بود. نگاهم سر خورد رو   یخال
 . دیسرم چرخ  ،یگرفته ا  یصدا دنیسارا بانو که با شن  دنید یبلند شد. چشم چرخوندم برا

مکث کردم و اون هم دو  دنش،یبود. با د ستادهیبه من ا رهی الن خس کیو قسمت تار انوی به پ کینزد
حال  نیچهره ش رو واضح کرده بود. با ا یسالن، کم ی گهیقدم به جلو برداشت. حاال نور قسمت د

 هیاز شونه تک  د،یبود. نگاهم رو که د شونیگرفته و پر یلی خ  یلیجا خوردم. خ  دی که با یزیتر از چ  شیب
 وارد کرد تا حرکت کنم.   روی گفتنش، به پاهام ن ایب  یو دستش رو به طرفم دراز کرد. لبخون واریزد به د

گام مونده بود تا برسم بهش که چشماش و با درد بست و با گرفتن دستم، من و به طرف خودش   سه
رفت   نیگاه سرم شد. چشم بستم. انقباض بدنم از ب هیقرارش، تک  یب ی نهی. فاصله کم شد و سدیکش

 بهم دست داد. یو با گرم شدن کمرم، حالت آروم تر

 .یو برگردوند یبرد   ایسرتق، امروز من و تا اون دن یدختره  ـ

 ...یفکر کرد ـ

کامل   یبرا  ییدرمونده، جا یاون نور کم، با اون حال آشفته و صدا یکنم. تو لی حرفم رو تکم نذاشت
 موند انگار.  یحرفم نم کردن

 مرگ بود. پس ادامش نده. هی. فکرم، شبیازش بگ  یکه بخوا  ستیقشنگ ن  ـفکرم

 زدم. یبد، لبخند یتموم اون حس ها ونیکردم م دایکه پ  یداد، حالت مناسب یرو تکون سرم

 ؟ یبود دهیترس ـ

 صال؟یاست ایاز سر بغض بود  یگرفتگ نیسرم نشست. ا یرو چونش،

 . دمیگردنت و د یرو  یاون کبود یترس؟ من هزاربار مردم وقت ـ

  دیو لب هاش، چسب  دمیکش یقیکرد. نفس عم  ینی ریمن و دچار رخوت ش ،یبار حس  نیجمله با ا نیا
تونست آروم کننده   یحال هنوز م   نیبود و کم جون با ا  دهی. عطرش، پردنیبه فرق سرم. بدون بوس

  ی الک یو وسط فرش ها مونیهامون، حال بدمون، کالفگ یقرار ی. بمیدر همون حال موند یباشه. کم 
واقعه  نیحال بعد ا نی بهتر یمن تو میدیعقب کش یو وقت میخت یر نی زم یپامون رو ریز  یمیقد رنگ

که به خاطر   ییم هاسرخش باعث شد دلم براش تند و محکم بتپه. چش یقرار گرفته بودم. چشم ها
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پام بلند بشم، دستام و   یپنجه  یمن سرخ شده بودند. به خاطر من بودنش مهم بود. انقدر که رو
گردنش حلقه کنم و اون کمرم رو محکم بچسبه و من محکم تر از اون، خودم رو بهش سنجاق کنم  دور

 یدست هاش فشرده م ونیفاصله گرفتند و کمرم محکم تر م نیبعد، حس کنم پاهام از زم  یو کم
 شه.

انداختم. سارا و   یروشن شده بود در همون حال نگاه وون یکه با المپ ا یاطی خونه به ح یپنجره  از
برد.    یلذت م دنشونیشکل ممکن آدم از د نیو لبو خوردن بودند. به ساده تر دنیلئون در حال خند

 لغزوندم و چشم هام و بستم.  ایپور یموها نیدستم رو ب

 بود.  یعشق  نیهمچ یتونستم داشته باشم، تجربه  یم ییاگر آرزو من

 اما ناب. ساده

 دختر خانم. یزی چقدر عز یدونست یکاش م  ـ

گوشم چرخ خوردند، به مغزم   ونیگوشم زمزمه کرد. نت هاش رها بودند و م ریباد ز هیجمله رو شب  نیا
 سبک شدم.  دنش،یو من از حال خوش شن دندیرس

******************************************************************************* 

حال   ن یبه سمتش. نگاهش هنوز سرخ بود و خسته با ا  دمیخونه باغ که توقف کرد، چرخ  مقابل
 آشفتش رو با دست عقب روند.  یبه روم زد و موها ی لبخند کمرنگ و محو

 حالت؟  ـخوبه

ازم  یچندقدم شهیداد هم  ینشون م نینه اون از من. ا  دمیپرس یمن ازش م دیال و باسو نیا
 بودن و دوست داشتم. شهیهم  نیجلوتره. ا

 اوهوم. ـ

 . ارمیزود گردنبندت و برام ب یل یدم خ ی ...قول میبرو به سالمت. راحت بخواب  ـپس

 کنن؟  داشیهست پ یدی برام باارزش بود. ام ـ

 .دیفرمون گذاشت و خودش رو به طرف من کش ینرم، دستش رو رو یاخم  با
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 کنم.  یم مونشیکردن پش ی که از زندگ یمونم و آدم یکنن. بعد من م  یم داشیمعلومه که پ ـ

 بکنم؟  یاعتراف هیـ

 زد، نرم و آهسته.  پلک

 کردم انقدر برات مهم باشم. یوقت فکر نم چیه ـ

 زل زد بهم.  شهیتر از هم رهی بعد، خ چونش گذاشت و ی. دست رودیکش یق یعم  نفس

 .یچقدر مهم  یدون ی که نم نه،یهم ـمسأله

 یوقت بود که م ر یوجود انقدر د نیو با ا میرمق بود ی دادم. هردو ب  هیتک  یصندل   یرو به پشت سرم
  نیداخل خونه باغ نگرانم هستند. با ا یاومدنم، باز هم عده ا رید هیتوج  یرغم تماسم برا یدونستم عل

 آرامش و از دست بدم.  نیخواستم ا یحال نم 

 . دمیاالن فهم ـ

 ست؟ ین رید ـ

کوچه بود و نور   یکی فرستادم. نگاهم به تار رونی ب یبا خستگ قای و من، نفسم رو عم میلبخند زد هردو
 کم چراغ ها. 

 ا؟ یـپور

 جانم؟  ـ

خوام و من باز هم اون لبخند   یم ی دوختم. منتظر بود بگم چ رشیت یبه چشم ها  یکی رو از تار نگاهم
رو    نیدر نشست تا بازش کنه و صدام، آروم اتاقک ماش ی رهیدستگ یخسته رو کش دادم. دستم رو

 پر کرد.

 و بشنوم.  نیخواستم هم  یفقط م ـ

نه بلکه  یخواستم، سوال یکه م ینکرد، با تمام وجودش نگاهم کرد و پلک زد و با همون لحن  یکار کم
 زمزمه کرد. یخبر
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 ! یجون دلم ـ

***************************************************************************** 

 گرمم بردار.  ـلباس

چشم   اتشیادم و بعد، دست به کمر به محتو رنگم رو هم داخل چمدون قرار د یزرشک  تی غرغر، سو با
 دوختم.

 فهمم االن چه وقت شمال رفتنه.  یهنوز نم ـ

  زیم یرو یدارم اما در واقع داشت با ادکلن ها  یرو برم  زیکرد، اومده بود تا مطمئن بشه همه چ یاخم
 کرد.  یم یباز

 دانشگاهت.  لهیبه تعط سفره سه روزست. خو  هی ،یخوشبوئه...انقدر غر نزن دختر یل یخ نیاوم، ا ـ

  شیاما ب وای . شمیشمال بش یراه ل یفام یجوون ها یکشور، همه  یرسم  یل یتعط یبود به بهانه  قرار
  ازیتر ن شی . برعکس اون من بازه یهممون ن  یبرا  حیتفر نیداشت و معتقد بود ا جانی تر از همه ه

  میب غرغرو و عص یهم کم نیمدت کار کرده بودم. هم نیکه ا یدروس  یداشتم به استراحت و مطالعه 
 بود.   یجمع میتصم  کی نیو ا  یکن یکس قرار نبود از من نظر خواه  چیکرده بود. ه

 سه روز رو بخوابم.  نیا نیتونستم ع یمن م نهیا ـمسأله

زدم.  یادکلن رو به طرفم پرت کنه لبخند  ی شهیکه ش نیهاش و برام گرد کرد و من، قبل از ا چشم
رفت و من با برداشتن  رونیهم از اتاق ب وایشدم. چمدون که بسته شد، ش یم  میبهتر بود تسل

برام    امیپ ن یصاحب ا ،یکه بعد اون دزد یل یکه برام اومده بود چشم دوختم. موبا یغامیبه پ لم،یموبا
 بود.  دهیخر هیهد

 "ه؟یشمال چ ی هی"قض

 کردم.  پیتخت، براش تا یت موهام رو عقب فرستادم و با نشستن رودس کی با

 ."شونهی جمع  می" ظاهرا تصم

 باعث لبخندم شد.   ا،یپور یبعد  امیپ
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 " واستیسر ش ری دونم همش ز ی"م

 بعدش که بالفاصله اومد اما اون لبخند و خشک کرد.  امیحدس زده بود، پ  خوب

 ." امیبتونم ب دهیبهم اطالع داده شده و بع ری د یجمع م یتصم نی" متأسفانه ا

شده بود که  یطوالن  یادیکه ظاهرا ز یا هی. چندثان امیپ  نیزل زدم به ا یا هیو گرفته، چندثان ناراحت
  کونیو آ دمیکش یق یافتاد. نفس عم رندهی به عنوان تماس گ یگوش یصفحه  یبار، اسمش رو نیا

 سبز رو آروم لمس کردم.

 ـبله؟

 خوشگله. زونتی آو یقربون اون بله  ـ

کم نشده بود. دوست داشتم باشه. حضورش بعد   میاز گرفتگ یزی حال چ نیزدم، اما با ا یمحو لبخند
که  دمی فهم یو وقت نیکردن بود. ا هیکه قابل تک تیامن  هی. تیجور امن  کیاون روز، برام شده بود  

هم  ازه،قانون بند  ری فقط چهارروز بعد اون سرقت، هم تونست با استفاده از روابطش اون مرد رو گ
  یکه حاال دور گردنم، با حال  ی. گردنبند رهی که بهش فروخته شده بود پس بگ یگردنبندم رو از کس

 . دیدرخش  یخوش م 

 ؟ یکرد یبگو شوخ  ـ

 اطرافش نامفهوم و کمرنگ شده بودند.  ی. صداهاداد ری رو تغ   ستادنشیا طیو بعد، انگار مح  دیخند

مسافرت با   هی یتر هالکم برا شی اصفهان. وگرنه من ب یماه بعدمون تو یاجرا یبرا  میدار نیتمر ـ
 .ییخوشگل مو طال

باعث شد اون هم  دم،یکه کش یق ی. نفس عمدمیگفتنش هم نخند ییبار به خوشگل موطال نیا
 شکمم. یکه دلم رو آروم سر داد تو یصدام بزنه. لحن  یبعد با لحن نرم تر یسکوت کنه و کم 

 خانم؟   ایمان ـ

 هوم؟ ـ

 اداهام و بکشه. نیگفتم و انگار، بلد بود ناز ا لوس
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 قربونت برم؟  ـ

 . ـخدانکنه

 بکنه...  ـبذار

لب من نشست. واقعا   یند محو هم رولبخ هیخندش،  یاز صدا د،یاعتراض صداش کردم که خند با
 بود.  دیها از من بع یبچه باز نیا

 بره.   شیخوب پ  ناتتونیتمر دوارم یـام

 . میبد ی قول هی ایب ـ

  دهیکش یتر بودم به سفر همراهش، زل زدم و دوباره هوم  لیم  یکه حاال ب یچمدون بسته شده ا به
 لب هام دراومد. ونیاز م

بدم    بیمسافرت دونفره ترت هیدم  یمسافرت، منم قول م نیخوش بگذره تو ا  یلی قول بده بهت خ ـ
 .گهیواسه دو سه ماه د

نفهمه تا   ی شدنش. قرار بود کس ینداشتم به عمل مانیا ی لیبود اما خ یوسوسه کننده ا  شنهادیپ
ره، اگر  سفر دونف  نیو ا میو درست به وقتش به خانواده ها اطالع بد میو جلو ببر ریمس نیآزادانه ا

 حال پلک زدم.  نیشد. با ا یممکن م ری ندونن غ یزی قرار بود چ هیبق

 باشه. قول. ـ

 آبم نرو لطفا.   یهوا سرده اون اطراف، لباس گرم بردار...تو کمیمراقب خودت باش. االن  ـ

 ا؟ یـپور

 ا؟ یپور ـجان

 داشت.  یبی سهم گوش هام بود و حالوت عج شهیکه هم یگرم شد از جواب دلم

 ؟ ییکجا االن ـ

 ضبط. فکرم اما... یویتراس استود یجسمم تو ـ
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 اما؟  ـفکرت

 اما پرمهر لب زد. یلحن جد هی با

 تو.  شیپ ـ

پسر، داشت من   نیسفر و تحمل کرد. ا نیشد ا یبود راحت تر م شمیهام و بستم. فکرش اگر پ چشم
من و   یزد. سفت و محکم. اون بلد بود حت  یوجودم، به خودش گره م یپاره  ینخ ها نیا ونیو م

 خوب ثابت کرده بود.   یلیو خ  نیگرم برسونه. ا تی امن کیتلخ، به  یخاطره  کیبعد از 

****************************************************************************** 

وحشت   نیکه در ع  ییاون جاده هابود . از  رانیا یجاده ها نی باتریاز ز یکی چالوس، از نظرم  ی جاده
 . رمیتونستم ازش چشم بگ یو خم هاش، نم  چیاز پ

  رهیشد. نگاهم اما، خ یازش پخش م یسیانگل میگوشم بود و آهنگ مال یتو م یفانتز یها یریهندزف
کننده توجهم رو جلب کرده بودند. سپهر پشت رل بود، سارا   رهی که با اون رنگ سبز خ یبود به مناظر

  رهی خ  شبه مقابل یسنگ یجلو، با همون چهره   یصندل یرو  انایو آر دهیخواب نی کنار من و عقب ماش
 نشونیداخل ماش  یاهویگرفت، متوجه ه یشهاب ازمون سبقت م   ای نیآترد نیکه ماش  یبود. گاه

 .میبرد یلذت م  ری آرامش، فقط از مس کیو همه در ما وجود نداشت   نی که ب یزی شدم. چ یم

و کوه محاصره شده بود،  ق یعم یکه با دره ها یبکر و البته جاده ا تیعی طب  ، یطوالن یها تونل
 یفروختند همه برا یکردند و م یکه کباب م  یی و آش و بالل و جگر ها یراه ن یب  یاستراحت گاه ها

شد.   یتر م شی ب یراه  نیب  یتعداد فروشنده ها م،یشد یتر م   کینزد یمن جذاب بودند. هرچ 
  ای یگار کی یرو رو  یکه محصوالت کشاورز ییبودند و مردها زونیکه به طناب آو یرنگ یها راهنیپ

 رها در دست باد.    یریحص ینازک و کاله ها یبند یرو  زونی آو یفروختند. لواشک ها یم یوانت آب

 ...یحال چشم نواز نی و در ع یداشتند. پر از سادگ یمن تازگ یچشم ها یکه برا یمناظر

هم  یهم نتونسته بودم چشم رو یلحظه ا یحت  ریتمام طول مس یکه من تو میدیرس  الیبه و یوقت
همه  دنیناراحت کننده بود اما د  ا،ی پراکنده در راه بشم. نبودن پور یها ییبایاون ز  الیخ  یبذارم و ب

کمرم   ورکه به د یشرتیکمرنگ بشه. سو میعث شده بود ناراحت ها سرحالم کرده و با  ییبایاون ز ی
پرتقال دوطرف محوطه   یچندگام به جلو برداشتم. درخت ها دنش،یبسته بودم رو باز کردم و با پوش
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 کی دنی هوا پخش بود. چشم بستم و همزمان با کش  یتو  یبی خوش عج یرو پر کرده بودند و بو 
  جکشش از تنم خار نیمدتم با ا ینشستن طوالن  یدست هام و از هم باز کردم. خستگ ق،ینفس عم

 کرد.  ری جونم و درگ  بیعج   یشد و آرامش

 . نیاون طرف و بب  ی. منظره  الیبرو پشت و میاریچمدونارو درم  ـتا

زدم و   یزد. لبخند   یبه من چشمک رهی جمله رو گفت و خ  نیا نی. آترددیباز شد و سرم چرخ چشمام
  یها یاون گرمکن و شلوار اسپرت و کتون یو نشونم داد. نگاهم رو از قامتش تو  رین با دست مس او
  نشونرو  الی دور زدن و ریبود که مس یراه سنگ کیبزرگ گرفتم و به همون سمت قدم برداشتم.  یادیز
 د. قرار گرفتم که چشم هام و محو عظمتش کر یبعد، مقابل منظره ا  یداد. دنبالش کردم و کم یم

هردو چشمم نقش زده و داشت مغلوبم   یتو  ،یبود اما اون شکوه و بزرگ  ادیفاصلم باهاش ز ستادم،یا
 کرد.   یم

که باعث    یکس جز من و کنارش نداشت. عظمت  چیکه ه یاختصاص  ی...ساحلی....مواج و طوفان ایدر
موج هارو به   نیخشمگ  یل یخ یل یکه کنارش تنهام، پوستم دون بشه و بدنم کوتاه بلرزه. خ نیشد از ا

  رشینظ  یب  یبه آب  رهی. جلو رفتم و خدیکش یچندلحظه عقب م یو بعد، برا  دیکوب  یطرف ساحل م 
  ی. انگار هزارتا گوش ماهدیشد شن  یبود که م ینت نی باتری گوشم ز یهامو بستم. صداش...تو شمچ

 ه گوش هام چسبونده باشم.همزمان ب

پر خشم،  یکننده  رهی عکس از اون خ کیفرستادم و با گرفتن  رونیکه گذشت، نفسم و ب  چندلحظه
 " ینوشتم" کاش بود رشیشدم. عکس رو ارسال کردم و ز ایچتم با پور یوارد صفحه 

 بمیج  یرو تو لیو چک نکنه. موبا شی و ممکنه گوش نهی دونستم فعال سر تمر ینبود. م  نیآنال
  رهی چونه زدم و خ ریرو داشت نشستم. دست ز  یکه حکم صندل یتخته سنگ کوتاه یبرگردوندم و رو

که آرامش   ییداشتم. صدا اجیبه موج ها و عقب جلو رفتنشون، چشم بستم. فقط به صداش احت
 ...یدیشک و ترد  چیه بدونمطلق بود، 

  یکه انگار، کل  ییو فقط به اون صدا گوش کنم. صدا  نمیال بنشتونستم ساعت ها در همون ح یم
 تونست آدم و آروم کنه؟  یهم، م ادیخودش قورت داده بود و مگه فر یتو ادیفر

***************************************************************************** 
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 .یچه بارون تند ـ

گرفته بود که باعث شد   یلی. چهرم خدمیبه طرفشون چرخ  ،یدیرو از پنجره گرفتم و با ناام نگاهم
 کرد لب زد.  یشطرنج مقابلش نگاه م یبزنن و سپهر، همون طور که داشت به صفحه  یلبخند یهمگ

 شماله و بارونش.  ـ

 خونه؟  یتو مین یکه بش میای فصل ب نی ا یتو دیپس چرا با ـ

که  نیبود. ا  یعاد یل یموضوع خ نیاون ها انگار ا یکالفم، باعث شد بازهم لبخند بزنن. برا  لحن
 یا نهیخونه بمونن و به شوم یتو  قایگردش دق یو بعد به جا انیرو در جاده سر کنن، ب  التشونیتعط

 گذاشت و چشم هاش و فشرد. نیکتاب دستش رو، زم وای هم نداشت بچسبند. ش یادیز یکه گرما

 م؟ یکن یباز یخوا یم ـ

 .یو بد   قتیجرأت و حق  یمسخره  یباز شنهادی پ  یخوا یالبد باز م  ـ

 نیحوصله از ا  یآروم بچه ها بلند شد. ب یخنده  یو باز هم صدا دیرو به کمر شهاب کوب مشتش
  کی با  نیفرستادم. آترد رونی ب یرنگ نشستم و نفس  یمبل زرشک یدسته  یرو  شونیتکرار یبحث ها

که از   یطرف من دیسپهر که هاج و واج مونده بود بلند شد و بعد چرخ یو مات مرموزانه از جلو شیک
مجبور به خونه  یی بایهمه ز  نیا ونیانصاف نبود که م نیدر حال دق کردن بودم. ا یحوصلگ یب

 راه رفت.   رشی ز ینبود که بشه حت یبشم. بارون، اصال طور  ینینش

 خانم و... نیا یلب و لوچه  ـ

 براش درآوردم که چشم هاش و گرد کرد. خودم هم خندم گرفت و با دست صورتم رو پوشوندم.  ییادا

 . دیببخش  ـ

 . دیبه تأسف و خنده برام تکون داد و کف هردو دستش رو بهم کوب یسر

 .یموشک باز میقا نیایب ـ
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  ب،یو غر ب یعج  شنهادیپ نیتر از شوکه شدن از ا شیبلند و قهقهه مانند شهاب، باعث شد ب ی خنده
از ته دلش لبخند زدند و   یشد آروم موند. همه از اون خنده   یکه نم دیخند ی م  ی. طوررهیخندم بگ 

 زد. یپنهون شده به پشت گردنش ضربه ا یهم با همون خنده  نیآترد

 جک گفتم؟ پاشو جمع کن خودت و...مگه  ـ

 م؟ یکن یموشک باز میقا میمثال...پاش میمملکت نیا یاز جک هم بدتر، پزشکا ـ

 به نظر برسه. یداشت جد یسع نیآترد

 به شغلمون داره؟ یبچه هاست؟ چه ربط  یفقط برا یسخت. مگه باز نی قوان کمی آره البته با  ـ

 شد. سارا، در حال نشستن کنار سپهر، لب زد.   یجالب م داشت

 ه؟ یسخت چ نیقوان ـ

از جمالتش به   یو قد بلندش، باعث شد حواسم لحظه ا لی . استادیدست به کمر چرخ نیآترد
 پرت بشه.   تشیجذاب

  داشیکه پ ی کس نیبره. فقط داخل ساختمون. اول رونیب  الیشدن از و میقا یحق نداره برا یکس ـ
  اری هی دیو هرکس با میش ی...دو به دو منهیمهمش ا یدرست کنه. اما نکته   د یبا کنن شام امشب و

و   انشدن دونفر همزم میقا یجا  دیمحل انتخابتون با نهیا شیبشه. سخت میانتخاب کنه و با اون قا 
 هم هست.   شیم یحذف هم ت یبه منزله  م،یت  هینفر از  هیداشته باشه. چون لو رفتن 

سخت و هم جالب بود. سپهر   کمیکردن. به نظر هم  یبه هم نگاه م دنیخند  یبه جا یبچه ها حاال
 باال انداخت و دست سارا رو گرفت.  یشونه ا

 ما که معلومه. میت ـ

و   میت کی  نیاسیو  لدایهم با هم همراه شدند،  نیلیو آ  وایشدند و ش میت کیو همسرش هم  نیآتر 
  انای. نگاه چهارنفرمون که درهم نشست، آرمیو شهاب بود  انای آر و نیمونده من و آترد یتنها افراد باق 

 از جاش بلند شد. یجد  یلیخ

 .ن یرو من حساب نکن ـ
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دونستم شرکت   یکه بهش تعلق گرفته بود قدم برداشت. م یدر مقابل اعتراض همه به طرف اتاق و
موندنش نکردم و شهاب خودش   یبرا ی. پس اصرارادیخوشش نم   جاناتیه  نیکنه و اصال از ا ینم

 باال انداختم. یشد و من ناچارا شونه ا رهیبهم خ  نیگرگ رو قبول کرد. آترد یداوطلبانه نقش آقا

چشم هاش و   وا،یتونست بد باشه. شهاب با شال ش یشدن باهاش، اون قدرها هم نم یمیت هم
مه پراکنده شدند و قبل از  شروع به شمردن اعداد کرد. در عرض چندلحظه ه یبست و بعد با خونسرد 

. خندم گرفته بود از دیمچم رو گرفت و من رو دنبال خودش کش نیچه کنم، آترد دیکه بفهمم با نیا
انگار نه  ست؟یخوب ن یباز نیگفتند ا یبودند که م  ییها همون ها نیهمشون. ا یجان و تکاپویه

مهد  ک یدر  یهم باز یبچه ها هیلحظه شب نیبالغ و بزرگسال بودند. همشون در ا یانگار آدم ها
 که فقط هدفشون برنده شدنه.  دندی رس یکودک به نظر م 

  ی. آبگرمکندیکش یم یو بزرگ قد ستاده یفرز خودش رو پشت آبگرمکن ا یلیوارد آشپزخونه شد و خ 
از   باشه. انگار دیکه در د یوجود داشت. اما نه طور ینسبتا بزرگ یشکاف واریمحل نصبش و د نیکه ب

اون جا   ابود که من واقع نیهم ا ن یداشت و ا رادیا کینقشه فقط  نیکرده بود. ا دایقبل محلش رو پ
 لب زد.  دیشدم. تعللم رو که د یکنارش جا نم 

 گه؟ید ایب ـ

 دانشگاه نبود. یپزشک و استاد جد هیدهنم گذاشتم تا خندم رو کنترل کنم. اصال شب یرو دست

 قا؟ یدق امی دکتر اما کجا ب یآقا دیببخش  ـ

دستم من رو به خودش   دنیو دوباره با کش دیعقب کش یشد و بعد خودش رو کم رهیاطرافش خ  به
در حصار   ییجورها کی  قایخودش، دق  یکرد. متعجب به حرکتش چشم دوختم. من رو جلو کینزد

 فرستاد.  رونی بازوانش نگه داشت و نفسش رو آروم ب

 جات شد؟  یدید ـ

 لب زدم.  یزیر یو با صدا  دمیر آغوشم گرفته بود. لبم رو گزد بایتقر

 .ی به زور من و جا کرد ـ

 . میببر نهیبه زور و با زور نداره. مهم ا ـ
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 رسه.  ینم یزیداره. به برنده که چ مهیبازندش جر یمسابقه برا نیا ـ

.  یفهم  ینم یچی هگفت باز هم مهم برنده شدنه و تو  یکه انگار م  ینگاهم کرد. طور هیاندر سف عاقل
جونم نشسته بود که دوستش داشتم.  یتو یبی عج جانی از سر رفتن حوصلم نبود. ه یخبر گهیحاال د

 نفس بکشم.  یحت  دمیترس  یشهاب حاال شروع کرده بود به گشتن و من م 

 ؟ یشامپو بچه زد ـ

کردم در همون حال سرم رو بچرخونم طرفش. خندش گرفت و با دست   یهام و گرد کردم و سع چشم
 شدم.   یتنگ خفه م یاون فضا یهاش مهارم کرد. داشتم تو

 وول نخور.  ـ

 ؟ یدیو پرس  نیچرا ا ـ

بخورم. صداش، پر بود از خنده و    ینتونستم تکون گهیکار علنا د نیسرم گذاشت و با ا یرو، رو چونش
 . طنتیش

 .ید  یبچه هارو م یبو ـ

  یبهش بدم. اما هم خندم گرفته بود و هم عصب  یشدن شهاب، نتونستم جواب درخور کی حس نزد با
  یداشت بهم القا کنه بچه سالم و هنوز بزرگ نشدم. شهاب دور یسع ییطورها  کیشده بودم. 

  رونی رفت و من نفسم رو آروم ب رونی ب دینرس  یا جهیکه به نت نیآشپزخونه زد و بعد از ا یتو یسرسر
 . تادمفرس

 اومد سرجاش؟  ـحوصلت

هام به  یچتر دنیآب گرم کن بلند شده بود باعث عرق کردن و چسب یکه از که بدنه  ییگرما
 معذب بودم. قتای حق تمونیشده بود. از وضع میشونیپ

 .میکن  یگرگم به هوا هم باز یباز ن یکه بعد ا یبه شرط  ـ

 روت و کم کن. گهیکنن. د یموشک باز میتو وادار کردم قا یه خاطر حوصله عالمه دکتر و ب هی ـ

 کرده بود باعث شد آروم بخندم.   دایاز بچه هارو پ یک یشهاب که انگار  ادیفر یصدا
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 .مینباخت  یدیـد

  یبود. کم  یجا عال   نیتا ا جهی شد گفت نت یکردن گروه دوم هم، باعث ذوقم شد. خب...م دایپ یصدا
  نیلیو آ وای چرخوندم. ش ییرایو سرم رو به طرف پذ  دمیدست هاش رو شل کرد و من گردن کش

 شده بودند.  دا یهمراه سپهر و سارا پ

 ن؟ یـآترد

 داد. لمیتحو  دهیکش یهمون حالت نگاهم کرد و هوم یتو

 شه؟  یم  یکنم چ ییرونما یهنرت تو باز نیدانشگاه از ا ینظرت اگه تو ـبه

 ؟یکرد دیدباز تو من و ته ـ

کرده بود و فقط   دایکردم. شهاب گروه سوم رو هم پ زینمراتم که دستش بود چشم هام و ر یادآوری با
 . نیاسیو  لدایما و  میمونده بود

 . رمیراحت انتقامم و ازت بگ ال یدستت نداشته باشم و با خ  یرسه که واحد  یروز م کیباالخره  ـ

عطرشون محو   یبو شهیکه هم یی. از مردهادمینفس کش قیوارد کرد. عم  یو به سرم فشار دیخند
 اومد.  یخوشم م  صی بود و البته قابل تشخ 

 . زهیم زه ی ر ییتونم جبران کنم مو طال یاز دوستان منن؟ راحت م دتیتمام اسات یکرد ـفراموش

ممکن به خودش نگه  حالت نیتر  کیمن رو در نزد یکه انگار از وقت یبود. لقب  د یجد  یلقب زهی و م زهیر
آخش   یو صدا دمیشکمش کوب  یکرد. با آرنج تو  یبرده و داشت ازش استفاده م یداشته بود بهش پ 

 کرد. یم  یکرده و داشت خوشحال دایرو هم پ نی اس یو  لدایشهاب که   یهمزمان شد با صدا

 ازت متنفرم.  ـ

باعث شده بود  قه،یاون چنددق ی تنگ خارج بشم. گرما یشدت گرفت و کمک کرد از اون جا  خندش
 تکون داد. یانداخت و با خنده سر میبه صورت عصب  ی. نگاهرمی واقعا گر بگ

 .میخانم متنفر، برنده شد ـ



 ی چه خوبه عاشق 

266 
 

 بدم.  نی به آترد  یوسط آشپزخونه چشم هاش گرد شد و نذاشت جواب دنمونیبا د د، یچرخ شهاب

 دمتون؟یکه ند وارید یتو نی رفته بود  ن؟یشما با از ما بهترون ارتباط دار ـ

نگاهم کرد.  طنتی شلوارش با همون لبخند سرخوش و پر ش بی ج یشدم. دست تو رهی خ  نیآترد به
 .میاومد رونی و از آشپزخونه ب میباال انداخت  یهردو در همون حال شونه ا

 شد؟  یخب....شام امشب با ک ـ

 دنیرسه. بند اومده بود؟ به طرف پنجره رفتم و با د ی بارون، به گوشم نم یصدا  گهیکردم د حس
از عرقم رو چسبوندم به   سیخ  یشون ی. پدمیکش یقیو آروم گرفتن آسمون، نفس عم   نیزم  یسیخ

 و چشم بستم. شهیش  یخنک 

 نبود. گهید بارون

 شد.  یمن یخوش  یباز عجب

***************************************************** 

وجود، تا    نیشده بودند. با ا ی سست و البته گل یجنگل یها نیاز قطع بارش شب گذشته، زم بعد
شد جلو برد.  ینم  یل یها رو خ نی . ماش میدل جنگل جلو رفته بود یداد تو یاجازه م  ریکه مس  ییجا

  یرو تو نیماش یکنه و چرخ ها دای پ یبودنش باعث شده بود خاک حالت باتالق  یو گل  نیزم یسست
که خم به ابروم   نیشده بود و من بدون ا یهاش گل  مهیبلندم، تا ن   ریج  یبندازه. بوت ها ری گ ودشخ
درخت   یتنه  یرشد کرده رو یخزه ها یسبز یبود. حت با ی بکر و ز یادیز زیرفتم. همه چ یجلو م ارمیب

 ها.

متنوع استفاده کرد و من بدون   یگرفتن عکس ها ی عکاس برا کیتا تونست ازم به عنوان  وایش
اسپرت و   یکه با اون بوت ها یدل به دلش داده بودم. دست آخر هم چندعکس از من  ،یخستگ

در حالت   یافکت  چیکه بدون ه یانداخت. عکس  دمیرس ی به نظر م شهیبچه تر از هم یکم یآب یبارون
هام و از   هی. رمیستادیباالخره ا م،یشد کیرودخانه که نزد ی هیافتاده بود. به حاش یوبو خ  یعیطب

زدم.   ییداشت لبخند دندون نما  یشهاب که قصد انداختن سلف نی پر کردم و رو به دورب یق ینفس عم
خشک  یاز گل ها  یآب قرار دادم. فشار آب..مقدار یپاهام رو تو  ،یگل یبعد هم با همون بوت ها

 آب رو لمس کردم.  یبا خودش کند و من سرد روشده 
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 .ادهیجلو نرو...فشار آب ز  یلیـخ

که  یا ی ران یخم شده بود و قوط  یوقت  دنشیبدم اما با د  یچرخوندم تا جواب  نی رو به طرف آترد سرم
انداخت چشم  یسبز م  کیو کنار رودخونه رها شده بود رو برداشته و داخل پالست  عتیدل طب یتو

 هام گرد شد. 

 ؟ یکن یم کاریچ ـ

رو به دست من داد و با   کی شد. پالست  ینم یمن که سردم بود، اون انگار متوجه سرد برعکس
 و گرفت. ر  کیهاش دور گردن گره زد و باز پالست نی اسپرتش، اون رو از آست شرتیدرآوردن سو

 . عتیطب ن یکنم. گند زدن به ا یآشغاال رو جمع م  کمی ـ

 کرد. یم تشیموضوع واقعا اذ نی بودمش. انگار ا دهیند  یوقت انقدر جد چیه

 ؟یاز کجا آورد  کیپالست ـ

 یزباله هزاران سال طول م کهیت  نیهنوز مردم ندونن ا  یقرن وقت نیا یافتاده بود. تو نی زم یرو ـ
 تأسف خورد.  دیشه، واقعا با هیکشه تا تجز

جمع   ینگاهش کردم. به اون خط اخم ناراحتش...خم و راست شدنش برا  ق یندادم، اما عم یجواب
که من  یدکتر یآقا نیمرد، ا نی بودند و ا  یو شوخ یرها شده. همه در حال عکاس  یکردن زباله ها

از   عتیطب نیکرد تا ا یدر حد توانش کمک م تیخوشه داشت با جد یادیکردم ز  یفکر م  شهیهم
 نداشت اما ارزشمند بود...نبود؟  یاد یز  ریکارش تأث دیها رها بشن. شا لهزبا نیا

 کردند. یم خیبوت، آب داخلش رسوخ کرده و پاهام داشتند  یاومدم. از درزها رونی آب ب از

 کمکت کنم؟  ـ

رو  گهید یرها شده  کیپالست هی ن،یزم  یا چشم چرخوندن روفرستاد و ب رونیب  یکرد. نفس  نگاهم
 برداشت و به طرفم گرفت. 

 . زهینر نیبده زباله رو زم   ادشی ،یو بچه دار شد یازدواج کرد ـ

 افتاده رو بردارم.  تیسکو یب کیو خم شدم تا پالست دمیخند
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 کو تا اون موقع؟  ـ

 جوابم رو داد. یهمون طور جد ن یهم یبود. برا یشاک  تی وضع نیاز ا یلیخ

 کرد.   ینسل بعد فکر یبرا دیبا  یجد ینسل گذشت، ول نیاز ا ـ

کردم و تا وقت برگشت هردو   شیبردم. در سکوت همراه یدغدغه مند بودنش لذت م  نیا از
شد   یو انگار باورش نم   دینال یم ط یشرا  نیزد. از ا یبامزه غر م  نیکامال پر شده بودند. آترد کیپالست

هزار سال طول  نیبره و چند یم  نیچطور خاک رو از ب   ک،یهستند که ندونن پالست ییهنوز آدم ها
 بشه. هیکشه تا تجز یم

جذاب  یبا ثبت دوخاطره   نیبودنش، به لطف آترد جانیه  یو ب  یکوتاه نی کوتاه بود اما هم  سفر
و زباله جمع کردن با   طونی ش نی با آترد یزموشک با  میوقت قا چیدونستم ه یقابل تحمل شد. م

شد   یکه نم  یت یداشت. شخص ینی قابل تحس تیدکتر شخص  یکنم. آقا یرو فراموش نم   یجد نیآترد
 احترام نباشه. لبرات قاب

ازم گرفته بود پست کردم   وایکه ش ی عکس  م،یجنگل دور شد یبرگشت و از محوطه  میکه به گوش آنتن
 میگشت یازش برم  میکه داشت ییبای ز ریهشتگ روز سبز رو ثبت کردم. بعد هم به همون مس رشیو ز

 کردم بد نگذشته بود. یزل زدم. اون قدرها هم که فکر م 

***************************************************************************** 

اومدم. مقنعم به  رونیرنگش گرفتم و بعد، آروم از دانشگاه ب یسرمه ا یرو از دسته ها یپاکت فانتز 
بند کولم. تمام طول  گم،یدست د کی دستم پاکت بود و  کیبه عقب سر خورده بود.  یادیحد ز

  تایمحتو یذره ا یو حت  فتهی براش ب یخواست اتفاق  یجعبه بود. دلم نم  نیهم ی کالس ها حواسم پ
لب هام نشست. آروم جلو   یلبخند رو لش،یاتوموب دنی. چشم چرخوندم و با دزنی داخلش بهم بر
 موهاش نشسته بود. یرو ش،ی آفتاب  نکیبود و ع  لشی موبا یرفتم. سرش تو

گذاشتم و بدون نگاه کردنش در و بستم و   یصندل یعقب و که باز کردم متوجهم شد. پاکت رو رو در
بزنم، دستاش من و به طرف    یکه حرف نیبار در جلو رو باز کردم. سوار شدم و قبل از ا نیبعد، ا

 . دیخودش کش

 .یا یسرو صدا م یدلبر ب ـ
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 ی. حاال مقنعم کامل سرخورده بود و رودمیکش  قینفس عم کیدستاش و  ونی و جا گذاشتم م خودم
چشم  دنیداد به رها کردنم و با د ت ی باالخره رضا میآغوش هم موند یکه تو یبود. کم شونم رها شده  

 زد.  ی خندون و سرحالم، لبخند مهربون یها

 جونم به چشات.  یا ـ

 دلت تنگ شده بود برام؟  ـ

 دلم مرد برات.  ـ

 و کج کردم و با خنده به قلبش اشاره کردم. سرم

 نفرسته سفر.  ییمن و تنها گهیادب شد د ـ

 . رشیپدر، موهام رو مرتب فرستاد ز کی نی و ع دیسرم کش یهمون خنده مقنعم رو رو اب

 که ها. نیآخ آخ، خوش گذشته مثل ا ـ

پسر مهربون که نازم و تا ته   نیا یحال، منم دلم برا  نیگذشته بود. برخالف تصور و انتظارم. با ا خوش
 تنگ بود.  دیخر  یم ایدن

 بود.  یجات خال ـ

 عقب.  یپاکت صندل یهمون محبت گونم رو لمس کرد و بعد نگاهش و سر داد رو با

 ؟ یسوغات ـ

 مهر کرد و بعد، دستش رو دراز کرد به سمت پاکت.  قیو عم میشونی. پدمیباال انداختم و خند یا شونه

 گه:  ی...میدیمعروف داره که قطعا نشن یق یموس هی دهیها ـبانو

 تو  راهنی غبار پ هیسوغات نیزتریعز 

 تو  دنیو بو دنیدوباره منه د عمر

 خوامی من تو رو واسه خودم نه از.سر هوس م  نه
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 خوام ی تو رو واسه نفس م یدوباره من عمر

 نفسم  رهیگی تو م  یهمه کسم ب ییکه تو یا

 .رسمی م خوامی م یتو رو داشته باشم به هر چ اگه

دار تر شد و   هیداخل پاکت زاو دنید نی نگاهش ح رت ی ح دنیکرد. لبخندم از د  یجادو م  صداش
 چونه منتظر عکس العملش موندم. ریدست ز

 برات؟  رمی بم ـ

رو هم  ینقره ا یو با اعتراض صدا زدم. سرش رو باال اورد و همزمان اون گردنبند مردونه  اسمش
  کیاز  یهم بود اما اصل کار همون پالک مردونه بود. پالک تونیجعبه، کولوچه و ز ی. تودیکش رونیب
شد.   یذهنم تداع یتو ایپاساژ، پور یمغازه تو هی نیتریپشت و دنشیکه به محض د زونی آو تاریگ

 .دیلباسش باز هم بازوم رو کش  ی قهی یگردنش انداخت و بعد فرستادن پالک تو یرو تو  ریزنج 

 همه عشق. نیمرد تا رها شد از ا دیواسه تو واقعا با ـ

 . رنیصدادار شد و نجواش، باعث شد خنده هام ناز زنانه به خودشون بگ  خندم

 اره یتونه در ب ینم یآهنگساز چیخنده هات و ه ینت صدا ـ

*************************************************************************** 

 که از همه پرنورتره...مال من. یاون ستاره بزرگه، اون  ـ

حالت ممکن    نیتر لکسیو ر  نیرو، دور شونه هام انداخت. حالت نشستنم، به آروم تر دستش
 گرفتند.  دراومد. انگار تمام عضالت منقبض شده از سرمام آروم

 که کنارشه هم منم. یکم نور یاون ستاره  ـ

 . نمیرو ، جا به جا کردم تا صورتش رو راحت تر بب سرم

 چرا کم نور؟  ـ

 توا. یستاره به ستاره  نی تر  کیاون ستاره، نزد یوقت  ستینور و کم نور بودنش مهم ن ـپر
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استفاده از کلمات اصال خساست   یتو ای ابراز عالقش. پور ینوع علن نیشد با ا یگرم م شهیهم دلم
 شدم موهبت بود.  یبودن و از راه گوش گمونم عاشق م دن یشن ی فتهی که ش یمن  ی...برانیکرد. ا ینم

 ا؟ یپور ـ

 داد روح تشنم و. یم قلیبرگ خزون زده. ص هی یرو یآب  یسر خوردن قطره  ه ینرم بود. شب جانمش

 ؟ یخون   یبرام م ـ

 خونم؟ ب یچ ـ

مسکن   هی شب ب،ی سکوت و آرامش حکمران و البته عج  نیا ی. بام تهران....تودندیهام باال پر شونه
کرد و دردهام و با   یدادم. آرومم م یکرد به ضرب و زور قورت م یبود که هربار معدم درد م ییها

 . دیکش یم رونیاز جون روحم ب ن،یموچ

 . فقط من.یفتی من ب ادی ش،یدیو شن   یمن باشه. که هروقت خوند یکه فقط برا یزیچ هی ـ

 ه؟یاختصاص  یترانه  لشونیخانم م  ـسرکار

 اوهوم. ـ

سرم قرار داد.  یو بعد، چونش رو رو دیدور از ادب. خند یکم  دیگفتم، کش دار و البته شا لوس
روشن شده بودند،   یکی دل تار یکه تو ییتر چراغ خونه ها  نیپا یستاره ها و البته کم یسوسو
 ونبا هم  عیبه فکر کردن نداشت که سر اجی انگار احت  ای رو به وجود آورده بود. پور  ییبای ز یمنظره 

 وارش، شروع به زمزمه کرد.  یبم لعنت یصدا

 كه خواستنت عادته  ی"تو از كدوم قصه ا

 تهیفاجعه بودنت امن نبودنت

 یی تو از كدوم هوا نی از كدوم سرزم تو

 یی آسمون جدا هیمن  ی لهیاز قب كه

 ی قاصد شكفتن  یهر جا كه باش  اهل



 ی چه خوبه عاشق 

272 
 

 ی قلب من یبهت و دغدغه ناج  یتو

 ی شبنم ایابر نه خدا  ای ی آب یپاك

 ی نه كم یاد ینه ز یآغوش من قد

 گاه من هیتو تك یبا خودت ببر ا منو

 مثل تن تو با تو همسفر شدن  خوبه

 با خودت ببر من به رفتن قانعم منو

 كه هست  یهر چ  یخواستن

 من قانعم"  یبخوا تو

 کیبه   کیحواسم رو  یخواستم همه  یباز موندم رو بستم. م یکه قطع شد، چشم ها صداش
 یخواستم طور یکرده بود. م  ریکه جونم رو درگ  ییاون صدا یخاموش کنم و فقط متمرکز بشم رو

 وقت از خاطرم نره. چیثبتش کنم که ه

 خوابت که نبرد ان شاهلل؟  ـ

 مکث، پلک باز کردم. ی. بعد هم با کمی محو و تو لب دم،یخند

 ا؟ ینه...پور ـ

 روز.  هیشم   یهالکت م ا،یپور  یگ یانقدر قشنگ م ـ

 نید ازد. بع یهمون ستاره ها برق م هیآغوشش باال آوردم. نگاهش شب یهمون خنده سرم رو تو با
 و رفع کرده بود. مینحو دلتنگ نی سفر چندروزه، به بهتر

 من باشه فقط.  ینخون. برا گهیکس د چی ه یآهنگ و برا نیا ـ

محل   ی. بعد هم، سرش و چسبوند رودیو بوس میشونی محکم پ یل یخ  یلیو محکم، خ اوردین  طاقت
 بوسش. 
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 مال تو. ـ

 ا؟ یـپور

بازوهاش فشرد که عالوه بر خنده، استخون هامم درد گرفتند. خوددار نبود در برابرم   نیمن و ب  یطور
نگاه هجده  ی چهی که در یداد. حس یروش...بهم حس قدرت م  رمیبرام لذت بخش بود. تأث ن،یو ا

 دونستش. یسالم، مهم م

 ؟ یدوست دار تونیگم تو ز یـم

 زم؟ ی چطور عز ـ

 خودمم بخرم.  یرفت برا ادمی  دم،یکه برات خر ییایتونیاز اون ز ـ

  ی. داشت با چنان محبتنمی تا نگاهش رو خوب بب  رمیکرد و من باز مجبور شدم سرم رو باال بگ سکوت
نگاهش نشم. آب  یکرد که زبونم بند اومد. من احمق نبودم که متوجه اون همه عشق تو ینگاهم م

 دهنم رو قورت دادم.

 .یو بهم بد  شیکمی دیهمش مال خودت..گفتم شا یخب اگه دوست دار ـ

همه سرما،    نیا یکردم. تو رتیانگشتاش ح یگونم گذاشت و من از گرم یرو جلو آورد، رو دستش
 چطور انقدر گرم بود؟ با نوک انگشت آروم صورتم رو نوازش کرد. 

 .یدون  یبه خدا قسم نم ـ

 و؟  یچ ـ

 .یزیکه چقدر برام عز  نیا ـ

 انقدر پرصدا بود که حسش کردم. سرش جلوتر اومد.  ختنی ر نی. اختیر قلبم

 . رمی برات بم  یتونم هروقت بگ یکه انقدر دوست دارم که م نیا ـ

و بعد، نفسش رو    دیکش رونی دندونم ب ر یانگشتش حاال کنار لبم رو لمس کرد. اون و از ز دم،یرو گز لبم
 صورتم رها کرد. یتو
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 . یقلبم  ییدارا  نیکه ارزشمندتر نیا ـ

 ا؟ یپور ـ

 گهیجفتمون حاال بسته شده بود. د ی. چشم هامیشونی به پ  دیچسب ش،یشونی صداش کردم و پ  خفه
داشت   نمونیکه ب یتونستم برق عشق  یو نه چراغ روشن خونه ها. من اما م دمید ینه ستاره هارو م 

 . واضح و روشن. نمی گرفتم رو بب یم  انیجر

 و هزار بار بگم جانم...  ایپور یخواد هزاربار بگ یم ـدلم

 خواستم بگم. یم  یره چ یم ادمی یجد یاما...من جد هیخوب   شنهادیپ نیا ـ

جانم محکمش و   ی. دروغ نبود وقت میو باز کرد و چشمامو باز کردم. حاال هردو لبخند داشت چشماش
و    دندی. لب هاش لرزیا وهیم نیر ی ش  یتاف کی هیشدند. شب یدهنم آب م یگفته هام تو دمیشن یم

.  دمیهمون ستاره ها به آسمون رس هیگه. بفهمم و حس کنم شب  یم یتونستم بفهمم چ یمن با لبخون 
 ابرها.  ینیبه هم نش

 . یمی زندگ ینقطه  نی باتریتو ز ـ

 بودن قشنگ و باشکوه بود.  یآدم یزندگ  ینقطه  نی باتریبود، ز قشنگ

**************************************************************************** 

 ؟ یعاشقش ـ

کنج اتاق و حواسم،  تاریبود به گ رهی. چشمم اما خفی خنک بود و لط  یتخت، روتخت یرو نشستم
 جوابش.  یو اون سوال ترسناک و ب  لوفرین یصدا  شیپ

 دوسش دارم.  ـ

 ؟ یعاشقش ـ

حواسم رو انگار پرت نگاه مهربون مردونه   تار،ی. چشم هام و بستم. گدیهم با تکرار اون سوال و پرس باز
 اتاق بهم آموزش داده بود.  نیهم یکرد که ماه ها تو یم یا
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 آرومم.   ـکنارش

 ؟ یعاشقش ـ

 .ها دور تر از من سکوت کنه لیباعث شد اون طرف خط...ما نیباعث شد صدام باال بره. هم تکرارش، 

 دونم.  ینم ـ

  یرو برا ی اطرافم، کس یآدم ها یای دن ونیکنم. من چقدر تنها بودم. چقدر م دا یداد خودم رو پ اجازه
 صحبت کردن نداشتم. 

 .یبود شمیکاش پ  ـ

 ا؟ یمان ـ

گلوم  یدونستم چرا تو یکه اصال نم یکه خام بود و نپخته. بغض  ی. بغض دیلرز  زیبغض ر  کیاز  صدام
 خواد.  یم  یجون گرفته و ازم چ 

.  هیهستم. که بپرسم کار درست چ یط یچه شرا یباهاش حرف بزنم. که بگم تو ستیکس ن چیه ـ
  نایدارم. ا تی هست، حس امن ی پسر و دوست دارم. کنارش آرومم. حالم خوبه باهاش. وقت  نیمن ا

 ؟ ی ستیشم؟ تو چرا ن یتوهمم غرق م  یمن دارم تو ایعشقه 

من  یمن خش داشت و درست به اندازه  یگرفته بود. به اندازه  من یاون هم به اندازه  یصدا حاال
 .دی رس  یبه نظر م نیسنگ

 . زدلمیعز ـ

 چیخندم و ه یکه گفته بود صدا یو مرد تاریرو عقب زدم. چشم هام و باز کردم و باز اون گ موهام
 . ختیر  یکه دل من، با هر حرف و کلمش م ی. مردارهی تونه از آب درب  ینم یآهنگساز

 من واقعا دوسش دارم. ـ

 اونم دوست داره؟  ـ
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تخت پرتاب کردم.   یلب هام نشست. از پشت خودم رو رو یاون حال بد، رو ونیلبخند م  اون؟
 چشم هام نشست.  یخوشخواب تکون خورد و سقف، جلو

 اون دوست نداره. یمن و اندازه  ا،یدن یکس تو چیکنم ه یحس م ـ

 .امیدرب ایرنگ پور یقهوه ا یمردونه  یچشم ها یای پشت خط، باعث شد صداش کنم و از رو  سکوت

 شد؟  یچ ـ

 یکنم کس یوقت فکر نم چیجمله رو گفتم. گفتم ه نی به آرشا هم نگتونیکنز یهاباغ  یروز تو هی ـ
 تر از تو دوست داشته باشه.  شی من و ب

 بار من بودم که سکوت کردم.  نی اهام پر شد اما نگاهم رو از سقف نگرفتم. حاال چشم

 یجمله م  نیا دنی. من اما...بعد شنستین یتو، فعال انتخاب خوب  یمعتقده شروع رابطه برا لیدن ـ
دوست داشته باشه و تو هم  یک یکه   ستین  نیباالتر از ا  یلذت چیکنم. ه یم  تیخوام بگم ازت حما

 .  زمی انتخابت بمون عز ی . پایکنارش آروم باش 

 لو؟ ین ـ

 جانم؟  ـ

 اگه آرشا بود.... ـ

 داد.  صشیشد تشخ  یکه سخت م ییحرفم، با صدا ونیم دیپر

 . ستین گهیکه اون د نهیمسأله هم ـ

قب زدم و بعد  از دستم رها بشه. با هردو دست موهام و ع لی آزاد، باعث شد موبا یبوق ها یصدا
مقابلم باشه. باهاش حرف بزنم و اون با فشردن   یک یخواست  یچشم هام و محکم بستم. من دلم م

انتخاب ممکن و کردم. از جام بلند شدم. نم داخل چشم هام و گرفتم   نی دست و بغل کردنم بگه بهتر
  نیا یشخص برا  نیبهتر وایش دی زدم. شا رونیدخترونه از اتاق ب  یتیشلوار طرح تو   زیو با همون بل

  یو آماده برا دهیلباس پوش دنشیاومد. در اتاقش رو که زدم و وارد شدم با د  یمشورت به حساب م
 شد.  زونیرفتن، لب هام آو رونیب
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 جونم خاله؟  ـ

 ؟ یر یم  ییجا ـ

 رو چک کرد و بعد به طرفم اومد. فشیک  اتیمحتو

 ه؟ شد یزی. چ رونی خوام برم ب یبا دوستم م زم،ی آره عز ـ

 . یزدم. تلخ و مصنوع یبه صحبت کردن و گفتن داشتم اما...لبخند اجیشده بود. من احت یزیچ

 حرف بزنم.  کمیخواستم باهات  ینه فقط م ـ

 . دیرو بوس گونم

 ؟ یایشده. تو باهام نم  رمیبعد فداتشم. االن د یباشه برا ـ

 رفتن نگاه کردم.   یزده به چهارچوب اتاقش، عجلش رو برا هینه تکون دادم و تک یبه معنا یسر

 واقعا تنها بودم.  من

 بود.  یتلخ قتیحق نیا و

******************************************************************************* 

 ا؟ یپور یگ یم یجد ـ

 زد.  یخند مهربون کافه برامون آورده بود مقابلم قرار داد و لب  شخدمتیکه پ یا یبستن

 بود.   نیقرارمون هم ـ

 . هیشوخ هیکردم همش   یفکر م  ـ

 رو داخل دهنش گذاشت.  یلیقاشق از اسکوپ وان  هی

رو   یتونم مدت یشکل ممکن تموم شد و من م  نی اصفهان به بهتر یبودم. جشنواره  یمن جد یول ـ
 خدمت شما باشم.  نهیاستراحت کنم. نظرمم ا 
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 بافت نرمشون فرو بردم.  یزل زدم و قاشق رو تو یطالب یبستن  یتکه ها به

 م؟ی بد یپدربزرگ و خانم جان و چ  انا،یجواب آر ـ

رو از ظرف جدا کرد و قاشق رو مقابل دهانم گرفت. با   یدستش رو جلو آورد، بستن  دیرو که د تعللم
 رو مزه کردم.   یو طعم خنک و معطر طالب   دمشیلبخند بلع

 سوالم و جواب بده. ـ

 سفر.  یبر یخوا  ی. به اونا هم بگو با اونا مانیبگو با نامزدش همراهمون ب  نیبه دوستت آذ ـ

 م؟ی تازه از شمال برگشت یبازم دروغ؟ اونم وقت  ـ

 .میر ی قرار بگ نیذره ب   ریخوام ز یمن واقعا نم  ایماه قبل بود، راجع به دروغ هم، مان کیشمال  ـ

 طعم هم جزء مورد عالقه هام بود. نیکردم. ا کی نزد یبار قاشقم رو به قسمت شاهتوت نیا

 ؟ یچ انیاگه ن ـ

 کردنشون با تو.  یسفرشون با من، راض ی نهیهز ـ

 حاال؟  میر یکجا م  ـ

و زمزمه    یصندل  یزد به پشت هی رام شدم. تک  یداد کم یسوال نشون م نیتر شد. ا قیعم  لبخندش
 کرد.

 .رازیش ـ

 زنم.  یباهاشون حرف م ـ

 دستاش فشرد.  ون یسرخورد طرف من، بعد هم محکم انگشتام رو م زی م یرو دستش

 کن.  شونیزنم نه خانم خوشمزه، راض  یحرف م ـ
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به طرف دهنش گرفتم. برخالف   یشاهتوت  یبستن  اتیرو با محتو میبار قاشق دهن  نیو ا دمیخند
  جیگ یاز عملکردش، کم ریو من متح دیرو بلع  اتشیمحتو عایسر اد،یبدش ب میاز دهن  دیتصورم که شا
 شده لب زدم. 

 کنم.  یم شونیراض ـ

**************************************************************************** 

  یکه روتخت یطاق مهتاب بود. همون وقت ری خواب خوش، سر شب و ز هی هی من شب  یبرا زیچ همه
دون  میمال می نس  هیلت گلوله شده. بازوهات از بغ یسر تو  ری ز یپهنه و بالش نرمت، به جا رتی خنک ز

  قیتلف یو خنک   یگرم نیا نیگرمن و ب رشونیهات باال اومده. پاهات ز نهیدون شده و پتو تا وسط س
شن.   یم دهی خواب هم شن یتو یخنده هات، حت  یو صدا  ینی ب یم  بارویز یجا هی یایرو یشده، دار

  یو نشنوه، اما محو نتیریش یا ی رو یقهقهه ها دیشا  نه،یتورو در اون حال بب یکه اگه کس  یخواب
 کنه. یبستت و حس م  یلبت رو با اون آرامش پشت چشما  یلبخند رو

  ا،ی درست شد و من کنار پور یزی به شکل اعجاب انگ زی همه چ یحال بود وقت   نیهم  قایمن، دق یبرا
اصال سخت نبود. بر خالف تصور من،   نیو آذ یکردن مهد یشدم. راض   رازیش  یراه  نیو آذ یمهد
تا خود فرودگاه همراهم اومد و   انایمسافرت استقبال کردند. آر نیخانم جان و پدربزرگ هم از ا یحت

  نیاول یکه برا  نیبود و من از ا ایپور دنیرفت. حاال نوبت رس  ن،یو آذ یبعد از سپردن من دست مهد
 داشتم هم خندم گرفته بود و هم نگران بودم.  یلحظات پنهان  نیاز ا میزندگ یبار تو

دوتا عاشق، هر   یکرد برا یگوشم زمزمه م ری ز نیگفت و آذ یم  ایو پور نی...شهر عشق بود. ارازیش
. نیآذ یاعتقاد داشتم و نه به گفته  ایپور یتونه شهر عشق باشه. البته که من نه به گفته  یم  یشهر

  کیچو از پشت چهارچوب کو  میشب از فرودگاه به سمت هتل حرکت کرد ساعت نه  ی...وقترازیش
 شهر راز. هیراز بود. شب هیمن نشست شب  دید یمخصوص فرودگاه تو   لیاتوموب یها شهیش

شد که  میتقس یطور ت،ی و عدم نسبت محرم ای من و پور تی هتل، به خاطر معذور یهامون تو اتاق
رو تا جلو اتاق برام   کمی. چمدون کوچمیری کنار هم باشن و ما هردو، دو اتاق جدا بگ یو مهد نیآذ

در   نباز کرد  نیو ح دیبرق افتاده بود، خودش کارت اتاق رو کش یکه نگاهش از خوش  یآورد و در حال
 . ری لب زد شب بخ
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براق بهم زل   طور آروم و نیباهم بودن غرق بود که چشماش، ا نیا یایرو یاونم مثل من، تو  دیشا
  یزدند. در اتاق رو که بستم بدون جا به جا کردن چمدون تا پشت پنجره جلو رفتم. چشم انداز ب یم

رو   میشونی باز کردن شالگردن دور گردنم، پ  نیمن هم برق بزنن و ح یشهر، باعث شد چشم ها  رینظ
باغ گل بود.   هیشب یزیبلند، چ یعالوه بر کوه ها دمی د یکه م یزی خنک. چ ی شهیبچسبونم به ش 

دندونام   نیو بعد من سرم رو عقب بکشم و لب هام و ب رهی بخار بگ شهینفس هام باعث شد ش 
 . رمیبگ

 یباشه. دستم رو یسفر که قرار بود فقط خاطره ساز هیبودن رابطمون.   یسفر بدون تظاهر به عاد هی
 قلبم نشست. 

 زد و کوبنده.  یم تند

من از   یشروع شد، اونم وقت   رازی سفر عاشقانمون از ش نیاول کردم  یم ادداشتیدفترچم  یتو دیبا
را پشت بخار نفس هام پنهون کنم. کف هردو   جانمی داشتم ه یهتل هما، سع یپشت پنجره ها

 .  دمیکش  یخفه ا  غیصورتم گذاشتم و ج یدستم رو رو

 اومد.  یقطعا تا صبح خواب به چشمم نم جان،ی ه نیا با

******************************************************************************* 

 نه دختر خانم؟  ایخوب هست   ختیتار ـ

و کنارم   دیتعلل، انگشتام رو به اسارت کش ی. دستش رو دراز کرد و ب دمیلبخند به طرفش چرخ با
 .ستادیا

 خب؟  ـ

 ده. یبه آدم م  یحال عظمتش حس خاص نی. با ادمیعکسا د یکه تو هیزیجا، خراب تر از چ  نیا ـ

 ؟ یدون یجا چقدر م  نیراجع به ا ـ

  میمحل زندگ عتایاطالع نبودم اما خب، طب  یب رانیا خیخنگ نگاهش کردم. من از تار  یدخترها هیشب
بابا   فیشد به تعار  ینکنم. تمام اطالعاتم محدود م دایتر پ شیب  ییآشنا یبرا یباعث شده بود عالقه ا 

 کرد.  یافتخار م  خی تار نیکه به شدت به ا
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 سرش اومده.  ییو کدوم پادشاه موسسش بوده و چه بال هیکه اسمش چ نیا ـ

 یو خودش هم کنارم نشست. حاال ستون ها نمیبنش  یسنگ یسکو یتکون داد، کمک کرد رو یسر
  نکی. عمیکرد یبه عظمتشون نگاه م میبودند و ما کنار هم داشت دمونید یجلو  ،یمنقش و بلند سنگ

حال ما هردو کاپشن    نیموهاش. هوا نسبت به تهران گرم تر بود اما با ا یرو فرستاد رو  شیدود
  یبه نظر م ب یعج د،یکه با وجود تابش پرقدرت خورش ی. سوزمیتا از سوز در امان بمون  میودپوش ب

 . دیرس

 ...صد ستون...هزار ستون...چهل منار. سی .پرسپول...پارسه..دیجمش ـتخت

 تکون داد. یزد، دستم رو فشرد و بعد سر یلبخند دیرو که د جمیگ نگاه

 جاست.  نیا یاسما نایا ـ

 و بلد بودم.  دیتخت جمش ـ

 نشست.  مینیب ر ی ز وش،یخوش افترش یجلو اومد و بو  سرش

 . یبلد نباش یخواست یم نمیخوشگله. ا یدیزحمت کش ـ

 قرار شد و باز هم انگشتام و محکم فشرد.  یچپ نگاهش کردم. چشماش ب چپ

 ینباشه. برا رشیخودش بسازه که نظ  یبرا یتختیبوده پا نیساخته. هدفشم ا وشیجا رو دار نیـا
پارسه   شی. اسم اصل زی که جلگه بوده و حاصلخ ییرو انتخاب کرده. جا  رازی جا...مرودشت ش نیا نیهم

همون فارس خودمون بوده. اما بعدا...مردم از سر   ای چون هخامنش...حکومت مردم پارس بوده، 
جا فقط   نیساخت ا ی. تودینسبت دادن و اسمش شد تخت جمش  دیبنارو به جمش نیا یناآگاه 

 ها، مادها هم الهام گرفته شده. یمصر، ارمن ونان،ی مد نظر نبوده. بلکه از فرهنگ  رانیفرهنگ ا

موند،   یبنا سالم م  نیشد حس غرور و تأسف همزمان بهم دست بده. اگه ا ی باعث م ف،یتعار نیا
 داشت؟  ی لیجا چه شکل و شما نیاالن ا

 گرفت.  شیشد آت فیح ـ

 ستون ها بود. یرو یها یبار دور شونه هام نشستند. همچنان نگاهمون به حکاک نیا دستاش
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 نزده باشه؟ شیجارو آت  نیگن ممکنه اسکندر شخصا ا یم ای بعض یدون  یـم

 چونم، دهنم رو بست.   ریدهن باز نگاهش کردم. باز هم نگاهش خندون شد و با دست گذاشتن ز با

 آخ دلبر من.  ـ

رو کامل   شی قبل یحال دوست داشتم اول جمله  نی. با اشیکالم  ییرک گو نی و گر گرفتم از ا سوختم
 .یخ یتار  نیزم نیکف هم زهی بر کنه و بعد دلم

 زده؟   شیآت یپس ک ـ

کار و کرده   ن یا ونان،یجبران حقارت شکست   یافسانست. از نظر من اسکندر برا هیفقط  نیالبته ا ـ
  یروزیپ یکه برا یا یمهمون یاسکندر تو  یذکر شده که معشوقه  یخیتک و توک منابع تار یاما تو

  نیشه و ا یپرده م هیگرفتن  شیباعث آت  یحالت مست یجا برگذار شده، تو  نیها ا یونانی
 . رهیگ ی...دامن کل بنارو مشیآت

 احمقانست.  یلیخ نیا ـ

عنوان  نی کتاب ها هم یلیخ یزده چون تو   شیجارو آت نیحق باتوا...منم معتقدم خود اسکندر ا ـ
 واقعا باخبره؟  خ یاز تار یشده...اما..ک

تونست   یم یبود؟ ک  یچ قیدق  حی خارج بشم. واقعا تار یباعث شد، از اون حالت تهاجم  حرفش
 از گذشته بگه؟ قایدق

 خ؟ یتار میش یروز م  هیمن و تو هم  ـ

 . خیتار ن یاز ا یشن بخش یم ی روز هیآدما  یهمه  ـ

 کرد لب زد.  یبودند اشاره م یعکاس  یکه در حال  یکه با دستش به گروه یهم در حال  بعد

  یگرفتن عکس در بناها حشانی که تنها تفر ستندیز  یم یدر گذشته مردم سن، یبعدها بنو دیشا ـ
 بود.  یخ یتار

 .شانیو البته له کردن دست معشوقه ها ـ
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 به من، زمزمه کرد.  رهی دستش بالفاصله کم شد و خ فشار

 ؟ یشد تیاذ ـ

مشغول نوازش انگشتام شد. حاال هردو   گشیخودش هم خندش گرفت و بعد، با دست د دم،یخند
زد و   یها حرف م  ستیتور یکه داشت از بنا برا  یزن ی. صدامیبکش  میتونست یم  قینفس عم کی

رسوند. حس    ییبایگوش هامون بلند شد و ما رو به حس غرور ز ریخوند هم ز یرو م  یا بهیمتن کت
 دفاع و افتخار داره.  یجا  یلی..خ.خی تار نیکردم ا یم

که  د،یکه مردم را آفر د،یکه آسمان را آفر  د،یرا آفر  نیزم نیبزرگ اهورامزدا است، که ا ی"خدا
من   ،یاریرا سرور بس  یکی  ،یاریرا شاه بس  یکی را شاه کرد،  ارشایکه خشا د،یمردمان را آفر یخوشبخت

جهان  نیکه مردم گوناگون دارند، شاه ا ییشاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها ارشا،ی)هستم( خشا
 ان…« یشاه، )از تخمه( هخامنش وشیفراخ و دور، پس دار

******************************************************************************** 

شهر و بگردند و   یداشتند دونفر  میمتص  ن،یو آذ یبه هتل...مهد میبرگشته بود  دیاز تخت جمش تازه
شب رو به    یخوش اومده بود. قرار شد بعد استراحت کوتاه  یلیخ  ای به مذاق من و پور میتصم نیا

و   ور دینو و جد یتجربه ها نیاستراحت اما نوشتم. حسم رو...ا  ی. تمام مدت به جامیشاهچراغ بر
با   یتونم درک کنم وقت یکه حاال م نیکردم. بهش از آرامشم گفتم. از ا لیمیا لوفر ین یدست آخر، برا

من  یکه درست به اندازه   یگفتم. از کشور رانیداشت. براش از ا یگذروند چه حال یآرشا وقت م 
  هیچ ایراسم حس من به پو گهی د ستینوشتم که مهم ن لوفرین  یتجربه بود. برا یشناختش ب  یتو

کلمات از   یبقچه  ونیدر لفافه و م لوفر،ین یبودم. برا  دنیاون طالب رس یچون حاال من به اندازه 
ها   یبودند. بهش گفتم تازگ میشونیکه مقصدشون گونه و پ ییگفتم. بوسه ها  ایپور یحس بوسه ها

چون  ستمیحس ن  نینگران ا گهیبهم لقب دلبر و خوشگله رو داده و ته حرف هامم اضافه کردم، د
قلبم سبک تر شده   یشده تو نی رو که ارسال کردم، بار کلمات سنگ لیمیکرده. ا دایو پ  رشی انگار مس

 وزن و رها بدونم.  یبود. اون قدر سبک که بتونم خودم رو ب 

. گونه هام به خاطر حرارت آب سرخ دمیدوش کوتاه لباس هام و آماده کرده و پوش کیبعد هم با  
به   دهیرو دوست داشتم. موهام رو کامال خشک کردم و بعد حاضر و پوش  یسرخ  نیشده بودند و من ا



 ی چه خوبه عاشق 

284 
 

از   روچشماش، برقش   یبودم که ستاره   یباز هم چشماش برق زد. انگار ماه دنمیهتل رفتم. با د یالب
 کرد. یم دایحضور اون پ 

 یچشم ممن جذاب به  یبود اما به همون اندازه برا دیتخت جمش یمتفاوت با بنا ی...مکانشاهچراغ
  رمیکه اصال باهاش بلد نبودم ارتباط بگ نیسرم، با وجود ا یگلدار رو دیاون چادر سف یاومد. حت

  اکرد و ب یم  یموشک باز میچادرم قا ریمحوطه...ز یشد. باد خنک تو یمحسوب م یناب  یتجربه 
  روزهیف ،ییطال زی جا، آرامش مطلق بود. همه چ نی. ادیدو  یطرف و اون طرف م  نیتکون دادنش به ا

 میو داشت می بود ستادهیدرخت سبز ا کیبه   کیشلوغ نبود و ما نزد یل یخ  اطیو سبز رنگ. داخل ح یا
محکم چادر   یو من دست دور گره  بی. اون دست در ج میکرد یآروم کننده نگاه م یبه اون منظره 

 چونم.  ریز

 نذر کردم.  ارتیامشب بعد ز ـ

 گرفته بود. شیاون هم باز یموها ونیرو چرخوندم طرفش. باد م سرم

 ؟ ینذر چ ـ

آب  یستون ها هم تو ی هیمنعکس شده بود. سا نیزم یاطراف بارگاه، رو یی. نور طالدیچرخ  سرش
 افتاده بود. کمونیحوض نزد

 نذر داشتنت.  ـ

 دوست داشتنش پر شد و اون دستش رو به چادرم رسوند.  بی هام با برق عج چشم

جا آروم   نیداشتن، امشب ا نیخواستنت و نداشتنت در ع  یواشک یآروم شدم امشب. بعد چندماه  ـ
 شدم.

 بود؟  ینذرت چ  ـ

  ری نون و پن هینذر یپررنگ شده. خاطره  یلیخ  امی بچگ  یخاطره تو هیخنده دار باشه اما   کمی دیشا ـ
گرسنه بودم که جلومون خم شد  ی و حساب دیخر می...با مامان رفته بودشی تجر یتو ری زن پ هی یسبز

 داد. یو سبز ریلقمه نون و پن  هیو 
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