
 هیکالو

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   



 هیکالو

2 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 هیکالو

3 
 

 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 
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 یهاشم ایمیاز ک یاثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه

 

 یشان کنم. آدم ها یصدا «ییهوی یآدم ها»خواهد  یکنند که دلم م یم یزندگ ایدن نیهستند و در ا یکسان

خودمان هم  دی. اصالً شامیا دهید ییهویدو آدم  ای کیهمه ما حضور دارند. همه ما دورمان حداقل  یدر زندگ ،ییهوی

 .میباش ییهویآدم 

! اّما چند یسادگ نیروند. به هم یم ییهویخندند و  یم ییهوی ند،یآ یم ییهویاند که  ییهمان ها ییهوی یها آدم

دزدند؛ بلکه  یطال و پول نم ،ییهوی یکه دزد بودند. آدم ها ینیب یو م یگرد یگذرد، بر م یکه از رفتن شان م یروز
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. یشان کن یدایپ یداده اند و چنان رفته اند که نتوان یجاقلبت را هم در چمدان شان  ینیب یو م ییآ یبه خودت م

نوشته نشده.  ییهوی یبرخورد با آدم ها یکشور چیه ی. آخر در قانون اساسیرا ندار یدادگاه چیبه ه تیحق شکا

 .ییهوی یخاطره از همان آدم ها ایدن کیو  یخال ی نهیس کیبا  یمان یتو تا ابد م

از رنج بر  ی. او کوله باردهیپنجاه سال درد کش یبه اندازه  یو نُه سالگ ستیست که در ب یمرد جوان تیروا هیکالو

ساخته اند. اّما  یمرد منزو کیاز او  شیم هاو آد یفرزندانش را به ثمر برساند. زندگ ییبه تنها دیدوش دارد و با

تواند او را نجات  یتواند دوباره عاشق شود؟ اصالً عشق م یم ند؟تواند دوباره اعتماد ک یاو م ایآ نجاست؛یمسئله ا

 دهد؟
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 «نوال»

 

 «! آنا! من رفتم ها!ایآر»: دمیبلندش را شن یصدا

 یم نییو آنا با عجله پله ها را پا ایداشت، بستم و سرم را باال آوردم. آر یعیماوراء طب یرا که موضوع بمیعج کتاب

 هوا بود.  غشیج یگذاشت و دخترک موبور صدا یسر به سر آنا م ایراه آر نی. بدندیدو

را از پشت بسته بودند. با  طانیشدم. دست ش شیدوقلو یبر خانه عمه خانم گذاشتم، عاشق نوه ها یآن روز که پا از

 . یشد یبردند که دلبسته شان م یشان چنان دل م یها یزبان نیریو ش یآب یم هاچش

 «دونه کجاست. یکس نم چیه»مادرشان را که گرفتم، همه ساکت شدند. آخر سر هم عمه گفت:  سراغ

 ذهن من را مشغول ساخته بود. بیدانست کجاست، عج یکس نم چیکه ه یمادر نیا و

گفت  یبود و م یرا به زور بر سرش گذاشت. پسرک از کالهش ناراض ییو کاله کاموا دیرا باال کش ایکاپشن آر پیز 

 اش بخارد. یشانیشود پ یباعث م

 بر لب، جلو رفتم و گفتم: لبخند

 سالم پسرعمه.-

نگاهم کرد. در آخر،  یبا آن چشمان درشت مشک یو آنا گرفت و به سمت من ُسر داد. چند لحظه ا ایرا از آر نگاهش

 داد. از جا بلند شدم. یلب سالم کوتاه ریانداخت و ز نییسرش را پا

 شانیمن شده بود را روبه رو بینس ییشان کرده بود و چندتا میکه عمه قا ییو آنا رفتم. آبنبات ها ایبه سمت آر 

 «خواد؟ یآبنبات م یک»گرفتم و گفتم: 

 .نددیدو خوشحال دستانشان را به هم کوب هر

 من!-
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 گرفتن آبنبات ها را کردند که دستم را عقب بردم. قصد

 بوس به خاله نوال؟ هیاول -

کودکان به  یایو من آبنبات ها را در دستان کوچک شان گذاشتم. چقدر ذوق زده اند! دن دندیدو گونه ام را بوس هر

 شود و بس!  یآبنبات ها خالصه م نیست. در هم یکوچک نیهم

 «خاله. یعشق ها دیداشته باش یروز خوب»و گفتم:  دمیتپل شان را کش لپ

 «روز خوش پسرعمه.»رو به او ادامه دادم:  بعد

 .دیو آنا را کش ایرا تکان داد و دست آر سرش

 ، زود! دیایب-

 با هم از خانه خارج شدند.  و

 گریکه د یپدر یرفتن شان. نگاهم آنجا بود و فکرم سو ریو زل زده بودم به مس ستادهیوسط سالن بزرگ خانه عمه ا 

 نداشتم.

 شده نوال؟ یزیچ-

 میمهمان لب ها ی. لبخندیفوق العاده مشک یداشت. مخصوصا با آن چشم و ابرو ینیکردم. چهره دلنش نگاهش

 «فکر بودم. ینه! تو»کردم و پاسخ دادم: 

 ل داد آن طرف.آمد و آن حالت بهت زده صورتش را هو یذوق زده ا لبخند

شه تو  ی. مدهیحال نم ییلباس خوب و آبرومندانه بخرم. تنها هی. مامان گفته که برم و میدار یآخرهفته مهمون یوا-

 ؟یایهم باهام ب

 باال انداختم. یا شانه

 چرا که نه؟!-

 «.ی. مرسیفدات شم نوال»کرد و گفت:  میو بغلم کرد. چند تا ماچ آبدار از گونه ها دیکش یفیخف غیج
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کنم  ضیرا تعو میداشت. به سمت پله ها رفتم تا من هم لباس ها یتا حاضر شود. اخالق جالب دیاز پله ها باال دو بعد

 «نوال جان!»: دمیعمه را از پشت سرم شن یکه صدا

 جانم عمه؟-

ط حواست . فقدیخر یبا کمان بر یخوا یدونم م یم»گفت:  یتر آمد. سرش را خم کرد و با حالت خنده دار کینزد

. خالصه رهیداره آبرومون م یشناسم. هوا برش م یخوب م نویکج و کوله نخره ها! من ا زیچ هیموقع  هیبهش باشه 

 «سپردمش به تو.

 «چشم عمه جان! حواسم هست.»کردم و گفتم:  یخنده ا تک

**** 

آنچنان با آب و تاب از  دادم. یگوش م شیلب ، به صحبت ها یرو یکرد و من هم با لبخند یم فیتعر یشور خاص با

که به سر کرده بودم هول دادم و  یرنگ دیسف ییکاله کاموا ریرا ز میزد که حد نداشت. موها یحرف م شیپسرعمو

 «شد؟ یچ گهیخب د»گفتم: 

خواستم بپرم لپش و ماچ کنم. آن  یشه! اون لحظه م ینوال! باورت نم یوا»و گفت:  دیذوق دستانش را به هم کوب با

اومد. تا  یخونش در نم یزد یبود. شده بود قرمز قرمز. کارد م یدنید یشاد افهی! قیرو داد که وا یچنان جواب شاد

 «شده بودها! یحد عصبان نیا

به  یکنه ، انگشتت و بزن یم شی! انقدرم آرای! دختره نکبت دماغ عملشیا»اش را کج و کوله کرد و گفت:  افهیق

 «ره! یصورتش فرو م

در جمع کردن خنده ام داشتم ، گفتم:  یکه سع ی. در حالدمیو بلند خند رمیخودم را بگ ینتوانستم جلو گرید

 «نکن! بتیزشته کمان! غ»

 یخانم جلسه ا هیکارو بکن! اون کارو بکن! مامان کم بود ،  نیا یآدم رو منع کن! ه یتو هم ه»کنان گفت:  غرولند

 «شد.هم اضافه 

خانم جلسه »دهانم گرفتم و به نوک سرخ شان چشم دوخته بودم گفتم:  یرا جمع و جور کردم. دستم را جلو خودم

 «گه؟ید هیچ یا

 را کج کرد. سرش
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 !یدون ینم یچیه رانیا یتو هم تازه مشرف شد-

 را در دستانش جا به جا کرد. دیخر لونینشدم. نا ریگ یباال انداختم و پ یا شانه

 گم نوال... یم-

 طشی. هم محیزیچ ییچا یقهوه ا هیشاپِ ،  یکاف نیا میبر ای. بشمیمن دارم منجمد م»کردم که ادامه داد:  نگاهش

 «ه؟ی. نظرت چمیش یداخل از تو گرم م میزیر یم یزیچ هیهم  م،یش یگرم م رونیگرمه از ب

 «.میبر»خنده گفتم:  انیلبم چتر باز کرد. م یرو یحرفش خنده آمد و تلپ از

را در  می. ساق دست هامیو نشست میکرد دایخلوت پ یزیداشت. م ییبایلوکس و ز ی. فضامیشاپ شد یکاف وارد

 آوردم که گارسون آمد.

 د؟یدار لیم یزیچه چ-

 «باشه لطفاً. نیری. شیشکالت کیترک با ک هی»گفت:  عیسر کمان

 «ور.ط نیمنم هم»به سمت من برگشت که گفتم:  گارسون

کرد.  یم قیتنم تزر یرا به سلول ها یشاپ ، حس خوب یگرم و مطلوب کاف یدور شد. هوا زیرا تکان داد و از م سرش

سرم  یمرد باال دهیو کش یچشمان مشک ینگاهم را باال و رو یبم مردانه ا یگذاشتم که با صدا زیم یسرم را رو

 .دمیکش

 سالم خانم ها!-

 .دیدفعه از جا پر کی کمان

 چه جالب! سالم رادمان.-

گفت:  عیداد که کمان سر یی. از جا بلند شدم و سالم دادم. جوابم را با خوش روشیرادمان است ؛ پسرعمو نیا پس

 «پسرعموم هستن ، رادمان. شونینوال جان! ا»

 «ساکن فرانسه بوده ، نوال. یسالگ 6ام که از  ییدختردا»رو به رادمان کرد و ادامه داد:  بعد

 سرش را تکان داد. انرادم
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 خوشبختم ، نوال خانم.-

 طور. نیمنم هم-

 جلو آمد و دستش را به سمتم دراز کرد. عیبودند افتاد. دخترک سر ستادهیکه کنارش ا یچشمم به پسر و دختر تازه

 پدرش. یکار کیاز دوستان رادمان و دختر شر یکیسالم. غزاله هستم. -

 فشردم. یرا به گرم دستش

 خوشبختم.-

 «کسرا. یکار کیهستم. نامزد غزاله و شر ایارش»گفت:  سرپ

 «.دینیبش»را با لبخند تکان دادم که کمان گفت:  سرم

 نیآورد فیشد که تشر یخب چ»رنگش کرد و گفت:  یبه ساعت چرم مشک یسه کنارمان نشستند. رادمان نگاه هر

 «کافه؟

آخر هفته. هوا سرد بود. من  یمهمون یبرا دیخر میراستش با نوال اومده بود»گرفت:  یشیدر جواب دادن پ کمان

 «.میگرم بخور زیچ هیو  میایدادم ب شنهادیپ

هم سفارش دادند. رادمان نگاهش را به من  ایهمان لحظه ، گارسون سفارشمان را آورد. رادمان ، غزاله و ارش در

 دوخت.

 ن؟یآخر هفته هست یمهمون ینوال خانم شما هم تو-

 «اگه اجازه داشته باشم ، چرا که نه!»گفتم:  را تکان دادم و سرم

 « رادمان. ادیم»صورتش کنار زد و گفت:  یرا از رو شیموها کمان

، کمان  میخانه که شد اطیو سپس ، رادمان ما را به خانه رساند. وارد ح میعصر را با آنها گذراند میساعت پنج و ن تا

 «چقدر... یدید»و گفت:  دیدستانش را با ذوق به هم کوب

 «سالم داداش!»گفت:  عیتمام گذاشت و سر مهیحرفش را ن ناگهان



 هیکالو

11 
 

 دیکرد. نگاه من را که د یبود و بدون حرف نگاهمان م ستادهیکه پشت سرمان ا دندیرا د ییو چشمانم کسرا برگشتم

 بار شخص مورد خطابش من بودم. نیاول یداد و برا ی، سالم کوتاه

 د؟یبلد ینوال جان ، شما رانندگ د،یببخش-

 لفظ نوال جان خوشم آمد. سرم را تکان دادم. از

 بله ، چه طور؟-

برم  دیدنبال بچه ها. آخه با دینباشه بر یخواستم بدونم اگه زحمت یراستش م»انداخت و گفت:  نییرا پا سرش

 «!دهایتونم. البته اگه بتون ی. نمامیوقت م ریاومده. شب د شیپ ی. کار فورییجا

 زدم. یلبخند

 چشم.-

 کرد. فیرا رد شیغرها عیسر کمان

 بلدم که! یاِ داداش! منم رانندگ-

 زد. یلبخند بامزه ا کسرا

 .ستین یتو اعتماد یبه رانندگ-

حرصش در آمده بود،  یگفت. کمان که حساب یلب ممنون آهسته ا ریرا در دستانم گذاشت ز نیماش چیسوئ بعد

سال  ستیدختر ب نیقابل باور شده بود که ا ریغ میبرا یو باعث خنده آرام کسرا شد. کم دیکوب نیزم یرا رو شیپاها

 «.میبر ایب»و گفتم:  دمیسن دارد. کسرا که رفت ، دستش را کش

و  نوریکه ا یخانه خارج کردم، در حال اطیرا از ح نیماش نکهی. بعد از امیرنگ کسرا شد دیام سف یهم سوار ام و با

 «برادرزاده هات کجاست؟ نیا یدبستان شیپ»گفتم:  دمییپا یرا م ابانیآن ور خ

، کمان کمبربندش را باز  میدیدرب مهدکودک که رس یکردم. جلو یآدرس داد و من هم به سمت محل رانندگ کمان

 «.ارمیتا من برم بچه ها رو ب نیماش یتو نیتو بش»کرد و گفت: 
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را گرفته بود ، به  یچشم آب یکه دست وروجک ها یبعد ، در حال قهیشد. چند دق ادهیرا تکان دادم و کمان پ سرم

آمد. در عقب را باز کرد و بچه ها با سر و صدا نشستند. خودش هم آمد و جلو ، کنار من نشست. به  نیسمت ماش

 «خاله چطورن؟ یفندقا»سمتشان برگشتم و گفتم: 

 «.ستیدر ضمن ، اسم ما فندق نخاله.  میخوب»گفت:  عیسر ایرا غنچه کرد و آر شی، لب ها آنا

 کیک کی،  میرفت ی، با بچه ها پارک باد میرستوران غذا خورد می. آن روز رفتشیها یتخس باز نیبه ا دمیمن خند و

 .میهم مهمانشان کرد رکاکائویو ش

کوچک را که از صندوق عقب  ی. کمان برگشت و پتو مسافرتدمیاز آن نوش یرا باال آوردم و کم یآب معدن یبطر 

 .دیو آنا کش ایآر یبرداشته بود رو نیماش

 انقدر ورجه وورجه کردن خوابشون برد!-

 زدم. استارت

 بذار بخوابن. ؟یکار دار یچ-

 به صفحه اش انداخت و تماس را برقرار کرد. یسمت خانه راندم که در راه ، تلفن کمان زنگ خورد. نگاه به

 جانم داداش؟-

و کمان هم گفت  دیت بود. کسرا است. از طرز صحبت کردنشان متوجه شدم که کسرا درباره بچه ها پرسدرس حدسم

 یکه روشنش م ی. تماس را که قطع کرد ، دستم را به سمت ضبط بردم و در حالمیبه گردش رفته بود یکه با هم کم

 «ن؟یآهنگ داره ا»: دمیکردم ، پرس

فلش داره... آآآ...  هی شهیکسرا هم»گشت ، گفت:  یم یزیلش دنبال چکه داخ یرا باز کرد و در حال داشبورد

 «!ناهاشیا

. آنقدر آرامش دیچیپ نیدر ماش یمیکالم مال یب یقیموس یوصل کرد که صدا نیرنگ را به ضبط ماش یمشک فلش

لبم  یرو ی. لبخندیکن یدر هپروت سپر تیاهایرا با رو یو چند ساعت یخواست چشمانت را ببند یداشت که دلت م

 نشست.

 !دهیگوش م ییداداشت چه آهنگا نیا-
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 .دیکش نییپنجره را پا یکم

گرده. چه آهنگ  یوقته که در به در دنبال آرامش م یلیکرد. خ دایکسرا پ شیپ شهیکه آرامش بده رو م یزیهر چ-

 ...یباشه چه هر چ

 شدم. یجد

 گن؟یم یمگه آرامش نداره؟ پس آرامش به چ-

 .دیکش یقیعم نفس

وجودش آرامش نداشته باشه ، هر چقدر هم  یکه تو یکرد. کس دایوجود آدما پ یتو دینداره نوال. آرامش رو با-

 فهمن یهمه م یروز هیتظاهر کنه بازم 

 .هیطوفان 

 تونم بپرسم چرا؟ یم-

 جا به جا شد. یصندل یرو

 غرق کرد ، خشک شد! شویشد ، زندگ یاومد ، طوفان ای! مثل درایدر-

نامفهوم در ذهن گنگ من. مدام حرفش در  ییاز سؤال ها یکتاب قطور فیتأل یبود برا یکمان ، کاف یجمله  نیا و

 شد:  یسرم پژواک م

 «غرق کرد ، خشک شد! شویشد ، زندگ یاومد ، طوفان ایدر مثل»

**** 

 یموها ینه رو. دستم را نوازش گرادمیرا بوس شانیخاص داشت. خم شدم و گونه هردو یمعصومشان آرامش چهره

 باشد؟! بایتواند ز یکودک م کی. پروردگار من! چقدر دمیشان کش ییطال

 رونیکرد. نفسم را آسوده ب تیکه نگاهم قامت بلندش را رو دمی، از جا پر دیچیاتاق پ یخاص در فضا یعطر یتا بو 

 «خوام. ترسوندمتون! یمن... معذرت م»انداخت و گفت:  نییفرستادم که سرش را پا

 کردم. میمهمان لب ها یمحو لبخند
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 نه! من حواسم نبود.-

 سمت بچه ها برگشتم. به

 ذارن واسه آدم. یماشااهلل دوقلوهاتون انقدر خوشگل و معصوم هستن که حواس نم-

 زد. یلبخند

 بهتون زحمت دادم. یلیامروز. خ یممنون برا-

 را تکان دادم و به سمت در رفتم. سرم

 زبون شما بود. نیریش یروز فوق العاده با بچه ها هین کاش همه زحمتا مثل داشت-

 «.ریشب بخ»شدم ، زمزمه کردم:  یکه از اتاق خارج م یدر حال بعد

 کرد. یراهرو را به سمت اتاقم ط ریبلند ، مس یاز جانبش نماندم و با قدم ها یمنتظر سخن گرید

**** 

 گفت. یماه شان مآخر  یها یاز مهمان میکمان نشسته بودم و او هم برا کنار

 یجا جمع م کی شیها به پاست و کسرا که وارث شرکت پدرش بود و عموها یمهمان نیگفت که هر ماه بساط ا یم 

 یداشتند بحث م یکه با هم همکار شانیدرباره مسائل شرکت ها یو خوش گذران دیو بازد دیشوند و به همراه د

جالب و جذاب است  یزهایو چ جانیه الاست و از نظر او که هر لحظه دنب یرسم اریبس یگفت مهمان یکردند. م

 رسد. یکسل کننده به نظر م

به همراه جوراب  یکاربن یلباسم را به تن کنم. کت و دامن آب نیباتریحال ز نیو در ع نیتر یکرده بودم رسم یسع 

را هم هم رنگ کت و دامنم انتخاب کرده بودم. خودم را سرگرم  میو شال هم رنگش. کفش ها یکلفت مشک یشلوار

بگذارم و از  یا شهیش زیم یشد بشقاب را رو اعثب ییشاد آشنا یکرده بودم که صدا میخوش طعم رو به رو ینیریش

 جا بلند شوم.

 نوال! کمان!-

 .دیجدا کرد و مرا در آغوش کش ایارش یحلقه کرده. دستش را از بازو ایارش یکه دستش را دور بازو دمیرا د غزاله
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 دختر؟ یخوب-

 آغوش فشردمش. در

 !زمیممنون عز-

کوتاه و  یساده اش افتاد؛ مانتو پیرا گرفت. تازه نگاهم به ت ایارش یرا هم مثل من کوتاه بغل کرد و دوباره بازو کمان

اخم کم  ایشده بود. ارش با رنگ رژ و الک اش ست بیو کفش قرمز رنگ که عج فیبا شال و ک دیسف یشلوار دمپا

 هیو به بق میاول بر ستیغزاله جان! بهتر ن»گفت:  ای. ارشدداشت. غزاله مشغول خوش و بش با ما ش یشانیبر پ یرنگ

 «. هوم؟نیو شما به گفت و گو با هم ادامه بد میایبعد م م؟یدوستان هم سالم بد

مهمانان رفتند. با نگاهم از پشت  گریبه سمت د ایارش سرش را تکان داد و با لبخند از ما عذر خواست. سپس با غزاله

. با دمیکوچکش را د یآوردم که بان نییکشد. سرم را پا یآرام دامنم را م یبدرقه شان کردم که احساس کردم کس

. دامنم را ول کرد. هر دو با هم اشاره کردند دمیپاش شیبه رو یبه من زل زده بود. لبخند یدرشت آب یآن چشم ها

 شیشه من و آنا پ یخاله م»گفت:  یآرام یبا صدا ایببرم. سرم را خم کردم تا هم قدشان شوم. آر نییکه سرم را پا

 «م؟یشما باش

 مگه باباتون اجازه داده؟-

 سرش را کج کرد. آنا

 شما. شیپ میاومد نی. به خاطر همستیبابا ن میگرد یم یآخه هر چ-

 را به سمت کمان چرخاندم. سرم

 کسرا کجاست؟ یدون یم-

 یمگه م»و گفتم:  دمیو آنا برگشتم. آرام لپ آنا را کش ایبه نشانه ندانستن باال انداخت. دوباره به سمت آر یا شانه

 «هم دوست داره. یلیتازه خ د؟یباش ششیشه خاله نذاره پ

 یهمراهش نبود. در حال ایبار ارش نیبعد غزاله به سمتمان آمد. ا قهیشدند و آمدند کنارم نشستند. چند دق خوشحال

 «خاله چطورن؟ یالینگیف»و گفت:  دیدوقلوها را بوس ینشست ، گونه  یکه م

 شد. نهیدست به س ایآر
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 ل؟ینگیبه ما نگو ف گمیبار چندمه م نیخاله غزال ا-

 و گفت:  دی، بلند خند غزاله

 !دیازننه اتون زبون در هیالحق که شب-

و فکرم دوباره مشغول شد. کمان با دوقلوها سرگرم شد. از فرصت استفاده کردم و رو به  دمیگفت اما من شن آرام

 «بپرسم؟ یزیچ هیغزاله »غزاله گفتم: 

 .دیاز شربت آلبالو اش نوش یا جرعه

 بپرس.-

 «؟یشناس یمو آنا رو  ایتو...مادر آر»: دمیزدم و پرس ایدارم اما دل به در دیگفتنش ترد در

 وانیداد. ل رونیب قیشد و سپس نفسش را عم رهیخ وانی، دستش در هوا خشک شد. چند لحظه با بهت به ل متعجب

 «من بود. یمیدوست صم ایخب...آره. در»جمع و جور کرد و گفت:  عیگذاشت. خودش را سر زیم یرا رو

 استیدر نیدانم چه در ا یجلوه دهد. نم یداشت خودش را عاد یتوانستم بفهمم. اما سع یرا م نیشده بود. ا هول

تونم  یخب، م»در سالن چرخاندم و گفتم:  یکند؟! نگاهم را کم یهمه را در هول زده م دیآ ینامش هم که م یکه حت

 «ست؟یبود؟ االن کجاست؟ چرا باال سر بچه هاش ن یبپرسم چه جور آدم

که  نهیتونم بگم ا یکه م یزیحرف نزن. تنها چ ایدرباره در گهید نیبب» و گفت: دیکش ینگاهم کرد. آه کوتاه قیعم

 «...نیکجاست خبر نداره! هم ایدر نکهیکسرا از ا یکس حت چیه

 یعنیصحبت نکنم.  ایتوانستم بپرسم. غزاله گفته بود که درباره در یسؤال در ذهنم نقش بسته بود اما نم هزاران

که در  یدوست داشتم درباره اش بدانم. درباره اتفاق یلیکردم. اما خ ینم افتیدر یهم پاسخ دمیپرس یاگر م یحت

دانم  یو چه کرده ؛ فقط م ستیک ایدانم در ی. نمکندخواهد به آن فکر  ینم یکس حت چیخانواده رخ داده و ه نیا

 از آوردن نامش هراس دارند.  یخانواده انداخته که همه حت نیدر دل افراد ا یواهمه ا

 .اورمیکسرا رشته افکارم را پاره کرد و باعث شد سرم را باال ب یصدا

 ن؟ینکرد تی! آنا! بابا خاله رو که اذایآر- 
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و دست به  ستادیا شیرو به رو ای. آنا رفت و محکم دست کسرا را گرفت اما آردندیپر نییپا یصندل یدو از رو هر

 «کنم؟ تیمرد شدم. مگه بچه ام خاله رو اذ گهیبابا من د»گفت:  نهیس

و گفت:  دیکش ایبور آر یموها نیلبخند اکتفا کرد. دستش را ب کیاما کسرا فقط به  دندیخند ایحرف آر نیبه ا همه

 «از ساعت خواب گذشته ها! د؟یبخواب دیببر فیتشر دیخوا یمرد ، نم یخب آقا»

 تکان داد. یسرش را به نشانه منف ایآر

،  ییجا یر یم یوقت ادیه امون خدا بره بخوابه! تو خودت خوشت مکنه ب ی. آدم که مهمان ها رو ول نمرینخ-

 صاحبخونه بره بخوابه؟

 کرد. یاخم مصنوع کسرا

 ها! گمیم بایفر یرو به مامان شبتیبخواب بچه. وگرنه دست گل د ریبرو بگ ایب-

و  میما بر ستیاز وقت خواب من و آنا گذشته. بهتر ن یلیبابا به نظر من خ»به دور و بر کرد و گفت:  یناگهان نگاه ایآر

 «م؟یبخواب

 «.میبر ایپس ب»کرد. آنا را بغل کرد و گفت:  یبار کسرا هم ما را در خنده همراه نیا

**** 

درب اتاق کسرا کردم ،  یبردند. تا قصد عبور از جلو یخانه در خواب به سر م یبود. همه اهال کیتار کیتار راهرو

 یبای. گوشم را به در چسباندم و به آهنگ زستمیو وادارم کرد با دیچیدر گوشم پ یبخش آهنگ آرامش یصدا

 گوش فرا دادم: یلیزندوک

 شبنم یبایکن دختر ز الال»

 قیشقا یبازو یکن رو الال

 ینینب یرحم یتا رنگ ب بخواب

 «قیکه تلخه حقا یِداریب تو
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گذشته ام افتاده بودم.  ادیدور شوم.  یگذاشت لحظه ا یآهنگ نم یسر خوردم و کنار در نشستم. صدا آرام

 دادند. یکه چون برق و باد در ذهنم جوالن م یخاطرات

 یمون یمثل التماس م تو»

 دمیشونه هاش چک یشب رو کی که

 اون بود یگرم نوازش ها سرم

 «دمیخوابم برد و کوچش رو ند که

! ایکرد! چرا؟ البد به خاطر در یم هیدر کردم. گر کینزد . به خودم آمدم. سرم رادیآ یهق هق م یکردم صدا احساس

 ام نقش بست. یشانیپ یرو یناخودآگاه اخم

 کنج خلوت هیمن موندم و  حاال»

 چکه کرده یبیاز سقفش غر که

 ییامواج جدا یها تالطم

 «کاشونه ام رو صد تکه کرده زده

 یقیشد. نفس عم یمتوجه ام شود. اما آهنگ مدام در سرم اکو م یماندم ممکن بود کس یم ادیجا بلند شدم. اگر ز از

 لب زمزمه اش کردم: ریو آرام ز دمیکش

 نیریخواست پس از اون خواب ش یم دلم»

 شد یوا نم ایچشمم به دن گهید

 یقلب متروکه ام نشون ونیم

 «شد ینم دایاز خاطره پ گهید

 قامت بلندش نشست. یبرگشتم که نگاهم رو عیکه از پشت سرم آمد. سر ییبا صدا ناگهان

 وقت شب ، دخترعمه؟ نیا یر یم ییجا-
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در کنار هم  یام؟! همان جور هول ، با تته پته سع ستادهیباشد پشت در ا دهیرا گم کرده بودم. نکند فهم میو پا دست

 «من... یعنی... من... خب... زهیچ»کلمه ها داشتم:  دنیچ

باشه هم  دهیکه اگه نفهم یبر شیپ یطور نیاه نوال! اگه ا»زدم:  بیدادم. در دل به خود نه رونیرا صدادار ب نفسم

 «فهمه. آروم باش دختر! آروم... یم

خواستم برم آب  ی. فقط میچیه»در آرام نشان دادن خود داشتم گفتم:  یکه سع یباال انداختم و در حال یا شانه

 «م بگم پارچ آب رو برام پر کنه.رفت به ملوک خان ادمی یدنیبخورم. شب خواب

لب زمزمه  ریو ز دمیام کش یشانیکه رفت ، کف دستم را به پ نیرا تکان داد و بدون حرف از کنارم رد شد. هم سرش

 «رد شد! ییمو»کردم: 

داخل  یرا باز کردم. پارچ آب را برداشتم و کم خچالیرفتم. به سمت آشپزخانه بزرگ رفتم و در  نییپله ها پا از

 نکیس ی، رو یرا هم پس از آب کش وانیاش برگرداندم و ل هیاول ی. سپس ، پارچ را به جاختمیر یا شهیش وانیل

 زیکه شوم یگذاشتم. در حال یصندل یاز سرم کندم و رو ار یگذاشتم. از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. شال نخ

لو بروم. خب  شیفکر کردم که کم مانده بود چند لحظه پ نیکردم ، به ا یم زانیآوردم و آو یشل و ول را در م

 بود! نیآهنگش دلنش

 یالیباغ کوچکِ و یبه تماشا یداشت و من عالقه خاص ییبایز یپنجره نما رونیب یبه سمت پنجره اتاق رفتم. فضا 

دادم ، از پنجره  یبلندم حرکت م یموها انیکه دستم را شانه وار م یبزرگ عمه از پشت پنجره اتاقم داشتم. در حال

زد.  یقدم م اطیگذاشته بود و آرام در ح بشیج خلشدم که چشمم به کسرا افتاد. دستش را دا رهیخ رونیبه ب

 بار چندم در سرم اکو شد: یناخودآگاه حرف کمان برا

 «غرق کرد ، خشک شد! شویشد ، زندگ یاومد ، طوفان ایدر مثل»

 یکس حت چیبه شدت درباره ات کنجکاوم اما متاسفانه ه یبدان دیرود. با ینم رونیاز ذهنم ب ی! فکرت لحظه اایدر آه

 خدا عالم است! ؟یخاندان به پا کرده ا نیدر ا یبه ادا کردن نامت ندارد. چه آشوب لیم

روزها  نیکه فکرش ا دمیشیاند یم ییایبه خود که آمدم ، مدت ها بود بدون حرکت به او زل زده بودم و به در 

تخت انداختم. اواخر بهمن ماه بود و هوا  یو خودم را رو دمیپرده را کش عیرا سرگردان ساخته بود. سرذهن م بیعج

ماه  کی نیکه در ا یو اتفاقات ستمی. به سقف نگردمیباال کش میگلو ریو آن را تا ز دمیپتو خز ریسرد. آرام ز بیعج
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و آنا  ایو مهربان ، آر گوشیساکت و کم حرف ، کمان باز یِ ، کسرا بیعج یایافتاده را مرور کردم. در رانیحضورم در ا

 ...ایو رادمان  ایام با غزاله و ارش ییکه از همان روز اول عاشقشان شدم ، آشنا یا

 فرو رفتم. یقیگرم شد و به خواب عم میفکر ها ، چشم ها نیهم در

**** 

 یکرده بود که کمان ساعت ها گوشه ا یو کارشود. آن روز هم از آن روزها بود  یروزها واقعا بدخلق م یبعض کسرا

 وایدوستش ، ش نیتر یمیکسرا اجازه نداده بود به تولد صم نکهیکرد. آن هم به خاطر ا یم هینشسته بود و آرام گر

توانست در روز  یکمان نم نکهیبه خاطر ا وایان گذاشت ، شیتماس گرفت و موضوع را با او در م وایبا ش یبرود. وقت

ناراحت شد و آخر سر هم چندتا فحش آبدار نثار کسرا کرد. آنجا بود که کمان اخم  یر داشته باشد کلتولدش حضو

دلخورم اما به هر  یلیتولد و ازش خ امی! درسته نذاشته بوایحواست به حرف زدنت باشه ش»کرده بود و گفته بود: 

 «اون برادرمه. الح

توان عالقه کمان به کسرا را دور  ی، نم فتدیب یلبانم نقش بست. هر اتفاق یرو یلبخند وایجوابش به ش نیاز ا 

کند و خالصه عشق خواهر نسبت  یاش را م یطرفدار شهیاگر مدت ها با کسرا حرف نزند ، باز هم هم یانداخت. حت

 است.  اریبه برادر در کمان عمقش بس

و من هم از پله ها باال رفتم. قصد رفتن به اتاقم را داشتم باال انداختم  یبلند شد و به سمت اتاقش رفت. شانه ا کمان

 یآنا گره خورد. ناخودآگاه لبخند یرا برگرداندم که نگاهم به چشمان آب می. رودیکوچک آرام دستم را کش یکه دست

 یایخاله! خاله! م»و گفت:  دیپر نییباال و پا یخته بود. کمیبورش شلخته دور و برش ر یلبم نشست. موها یرو

 «؟یببند یبرام خرگوش یموهامو شونه کن

 «تو اتاقت. میبر ایآره خاله جون. ب»خدا خواسته گفتم:  از

 یبودند و رو دیو سف یاتاق به رنگ شکالت لیداشت. کل وسا ی. اتاق تِم خاصمیو آنا شد ایهم وارد اتاق مشترک آر با

به رنگ  ییهر دو تخت کوچک ، خرس متوسط پشمالو ی. رونمیقادر بودم که عکس خرس بانمک را بب لیهمه وسا

اش را رنگ  یزیعکس سوپرمن در کتاب رنگ آم شیها یتخت نشسته بود و با مداد رنگ یکه رو ایبود. آر یقهوه ا

 و خوشحال دستانش را به هم زد. دیمن دست از کار کش دنیکرد ، با د یم

 آخ جون! خاله نوال!-

 لبم نشست. یرو یذوقش لبخند از
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 جنتلمن خاله؟ یچطور-

 یلباس م شانیکه برا یپوشند. واقعا کس یم ییبایو ز کیش یبچه ها لباس ها نیکه چقدر ا دیلحظه به ذهنم رس آن

بچه ها تمام و کمال به عهده خود  تیآره عمه جون ، مسؤل»حرف عمه خانم افتادم:  ادیاست. ناگهان  قهیته سل دیخر

بچه هامو تر و خشک  نیخوا یخودم مردم شما م گهم گهی. ممیواسه بچه هاش بکن یذاره ما کار یکسراست. نم

بچه هاش و بزرگ  یشد خودش تک بیمرده غ لیکه اون ذل یاز همون روز گه؟ید میکار کن یواهلل ما هم چ د؟یکن

 «.میلباس بخر هیذاره واسه بچه هاش  ینم یکرد. حت

 «!قهیچه قدر با سل»لب زمزمه کردم:  ریز

بود و  یشانه کوچک که آن هم قهوه ا کیهم رنگ لباسش با  یونیو دو کش پاپ دیاز کشو ها دو یکیبه سمت  آنا

 یموها ینشست و کش ها و شانه را در دستانم گذاشت. با لبخند آرام دستم را رو میطرح خرس داشت آورد. جلو

باشد.  نیریگونه ش نیداشته باشم و ا یدو در ذهن با خود گفتم که کاش اگر من هم فرزن دمیو نرمش کش ییطال

رفت ، گفت:  یاش ور م یآب یکاغذ یکه با لبه سارافُن ل یداد. در حال یرا انتقال م یحس خوب شیشانه کردن موها

خوام خاله نوال برام  یامروز نذاشتم گفتم م یبافه. ول یموقع ها هم م یبنده. تازه بعض یبابا موهام و م شهیهم»

 «ببنده.

 .دمیرا بوس شیموها یرو

 بگو برات ببندم. یتو! هر موقع خواست یدلم زیعز-

کرد.  یچانه اش زده بود، به من و خواهرش نگاه م ریکه دستانش را ز یتمام مدت چهارزانو نشسته و در حال ایآر

 «؟یدیخاله تو مامان ما رو د»ناگهان بدون مقدمه گفت: 

شد ،  یاومد ، طوفان ایمثل در». حرف کمان در ذهنم تکرار شد: ستادندی، دستانم از حرکت ا یحرف ناگهان نیا از

 « و غرق کرد ، خشک شد! شیزندگ

 دانستم چه جوابش را بدهم.  یو من نم ستندینگر یمرا م ایمنتظر آر چشمان

 «چه طور؟»قورت دادم و گفتم:  یدهانم را با سر و صدا و طوالن آب

 باال انداخت. یا شانه

 بود؟ یخواستم بدونم چه جور یم-
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 .ایآر یآنا بودم و حواسم پ یبستن موها مشغول

 گفته؟ یباباتون درباره اش چ-

 «مثال... زایچ یلیخ»باال انداخت و جواب داد:  یا شانه

 «مثال؟». آرام گفتم: دمیفهم یزیچ شیحرف ها انیاز م دیگوش شده بودم. شا سراپا

هم ما رو دوست داشت،  یلیخ گهیبلد بود. م زیم زیهم چ ین بود. تازه کلخوشگل بود. مهربو یلیخ گهیم»: گفت

برد مسافرت  یما رو دوست نداشت. هنوزم نداره. چون اگه داشت ما رو هم با خودش م گمی. اما من مادیز یلیخ

 «خارج از کشور.

 شدم. گرشیو مشغول بستن قسمت د دمیآنا کش یبه موها یخواست تصوراتشان را بر هم بزنم. دست ینم دلم

مامانتون رفته  د؟یکن ی. چرا به باباتون شک مگهیکدومتون نشوم. باباتون راست م چیاز ه یزیچ نیهمچ گهید-

. مامانتون مجبور بود که بره. گهید یمامان ها یمسافرت خارج از کشور و شما رو هم عاشقانه دوست داره. مثل همه 

 .شتونیپ ادیمگرده و  یهم بر م یبه زود

 نگاهم کرد. شیبایز یسرش را به سمتم چرخاند و با چشم ها عیآنا را هم بسته بودم. سر یموها گرید طرف

 م؟یدوستش داشته باش دیبابا هم مامان رو دوست نداره. چرا ما با-

 متعجب  شدم. یکم

 بابات مامانت رو دوست نداره؟ یدون یاز کجا م-

 انداخت. باال یرا کج کرد و شانه ا سرش

از  گهیکنه با حرص م ینگاهمون م ی، وقت نهیش یما م یکه جلو یوقتا موقع ی. بعضدمیمطمئنم. خودم ازش شن-

 ایدعواش شد. من و آر بایفر یاتاق کارش با مامان یبارم تو هیبچه هاش به گذاشته. تازه  یبرا افهیفقط ق یمادر

 اش رو خراب کرده. یازش متنفره و اون زندگ فتگ یداد. م یکه به مامانمون فحش م میدیصداش رو از پشت در شن

خودم را به حالت قبل برگرداندم تا  عیدر شوک بودم. سر یدانستند. کم یو م دیکه نبا زهایبچه ها چه چ نیا

 ام نشاندم. یشانیپ انیم یفیمشکوک نشوند. اخم ظر
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 ن؟یبود سادهیگوش وا-

 «نه به خدا.»گفت:  عیسر ایآر

 ن؟یدیشن یپس چه جور-

داد بابا رو  یکه صدا میشد یرد م میمن و آنا داشت»: دیکه هول شده بود، کلمه ها را کنار هم چ یدر حال ایآر

 نجوریگور به گور شده اس و ا یایکشم از دست اون در یم یگفت هر چ یداد. م ی. داشت مامانو فحش ممیدیشن

 «...زهایچ

 کردم حرفشان را باور کنم. با همان اخم کم رنگ سرم را تکان دادم. یسع

 ازتون نشنوم. با هردوتون هستم. باشه؟ یزیچ نیهمچ گهی. دیهر چ-

ناراحت شده  یهم فقط به تکان دادن سر اکتفا کرد. احساس کردم از لحنم مقدار ایگفت و آر یباشه زمزمه وار آنا

 یریجلوگ شیخواستم از شک فرزندانش به او و حرف ها ین هم به نحوه خودم ممهم نبود. به هر حال م ادیاند. ز

 ختمشانیر یکه به هم م یو در حال دمیکش ایبور آر یوهام انیو ازجا بلند شدم. دستم را م دمیکنم. گونه آنا را بوس

رو  یکار زشت نیهمچ گهید نی. شما هم قول دادهیخاله. پشت سر باباتون حرف زدن کار زشت یفندوقا نیآفر»گفتم: 

 «. مگه نه؟نیانجام ند

،  دیداشت یبچه ها من تو اتاقم هستم. کار»شدم گفتم:  یکه از اتاق خارج م یدو سر تکان دادند و من در حال هر

 «.شمیپ دیایب

  یبود و تا در را بستم، احساس برخوردم با شخص نییاز جانبشان نماندم و از اتاق خارج شدم. سرم پا یجواب منتظر

 یو آنا افتادم. پوف ایآر یحرف ها ادی. نگاهم در نگاه نافذ کسرا گره خورد. ناخودآگاه اورمیباعث شد سرم را باال ب

 یرنگم را جلو م یشال آب یکه کم یدر حال عیتکان دادم. سر رامخروج افکار از ذهن گنگم سرم را آ یو برا دمیکش

 «معذرت. پسرعمه. هواسم نبود. دیآخ! ببخش»گفتم:  دمیکش

 باال انداخت. یرا تکان داد و شانه ا سرش

 .ستین یبود. مشکل ی. اتفاقستین یبه معذرت خواه ازین-

 نشاندم. یرو یلبخند
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 به هر حال. با اجازه، من برم.-

ام را نوازش داد. من انواع و اقسام عطر  ینیب شیلحظه ، عطر تند و خوشبو نیآرام از کنارش رد شدم و در آخر بعد

تواند خوشبو  یعطر م کیبا خود گفتم: واقعا چقدر  ینبود. لحظه ا انشانیم حهیرا نیبودم ، اما تا به حال ا دهییرا بو

که  یوقت فیاز عطرها کرده بودم. ح یونیکلکس یبه جمع آو روعش یباشد؟! من عاشق عطر بودم و از چهارده سالگ

دادم و گفتم که از من  هیهد« المار»دوستم  نیتر یمیمختلف را به صم یآمدم جعبه بزرگ پر از عطرها یم رانیبه ا

داشتم  ستگشتم و دو یبه فرانسه باز نم گری. چون من دافتدیمن ب ادیبه  دیداشته باشد و هر وقت آن را د ادگاریبه 

، در کالس پنجم با هم آشنا  میده ساله بود یکند. من و المار وقت ادیو از من  افتدیمن ب ادیکوتاه به  یلحظه ا یاو حت

 یکه مشکل داشتم به من کمک م یبود و در هر درس ی. پسر آرام و درس خوانمیو سال ها با هم دوست ماند میشد

م کالس ه نکهیا یو علوم را برا یقیمانند موس یشنهادیپ ی، او تمام درس ها میکرد. سال بعد که به کالس ششم رفت

دوستم  نیتر یمی. به هر حال صمدمیگنج یدر پوست خود نم یمانند من برداشت. خب من هم از خوشحال میشو

 ربا هم د پیبوک و اسکا سیخواستم بروم ناراحت شد و از من خواست که در ف یم نکهیاز ا یبود. در فرودگاه کل

 پیاسکا قیآمده بودم دو بار از طر رانیبه ا یو از وقت میکرد یرا با هم چت م یهر هفته ساعات بای. تقرمیارتباط باش

 .میداشت یریبا هم تماس تصو

 یرا باز م میموها رهیداشتم و گ یسر بر م یکه شالم را از رو ینشستم و در حال وترمیکامپ زیم یصندل یاو رو ادیبا  

به صفحه چتمان رفتم و  عیبود. سر نی! المار آنالیبوکم رفتم. چه شانس سیکردم ، لپ تابم را روشن و به صفحه ف

 نوشتم. یامیپ شیبرا

 . حالت خوبه؟ چه خبر؟زیسالم المار عز-

 که جوابم را داد. دیطول نکش یزیسند را زدم. چ نهیگز

 .دمتیکه ند هیماه کیچقدر دلم برات تنگ شده! حدود  یدون یاوه نوال! نم-

 مادر هم دلش برات تنگ شده. 

 زدم و در جوابش نوشتم:  یلبخند

 دوستت دارم. یلی. به خاله سالم برسون و از طرف من بگو خیلیاز خ شتریب یلیمن هم دلتنگ شما هستم. خ-

 را داد. جوابم
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شده که اجناس  سیخونه مون تاس یکیدر نزد یبازار یرفتن. به تازگ دیو هلگا ، به خر زایحتما. فعال که با زن عمو ل-

و البته به درد نخور  ریدست و پا گ دیپا بگذارن و با چندتا خر ریز یاره. رفتن تا بازار رو حسابد یشه گفت خوب یم

 .نهک یاونا فقط جا اشغال م یدایبرگردن. اوه! خر

 فرستادم و کنارش نوشتم:  یخنده ا کریاست

 دلت پره. نکهیمثل ا-

 «چه جورشم؟!»جمله را ارسال کرد:  نیدر جوابم ا و

 یتون یم»ارسال کردم:  شیشد. فکرم را برا ینم یجور نی. امیداشت یادیز یرفت حرف ها یم شیطور که پ نیا

 «المار؟ میصحبت کن یریتا تصو پیاسکا یایب

 باشه.-

 یلیمدل مو خ نیواو! ا»گفتم:  عیسر دنشیرا باز کردم. تماس برقرار شد و با د پیبوکم را بستم و اسکا سیف صفحه

 «المار! ادیبهت م

 ی. تنوع بعضادیکنم بهم م یواقعا خوبه؟ خودمم احساس م»خنده گفت:  انی. مدیکش شیبه موها یو دست دیخند

 «وقتا خوبه.

 را تکان دادم. سرم

 البته.-

 «بذارم نوال. ونیرو باهات در م یخواستم موضوع یافتاد ؛ م ادمیخوب شد »گفت:  عیاش را خورد و سر خنده

 «نباشه. یناراحت کننده و بد زیچ دوارمیشنوم. فقط ام یخب ، م»دادم و گفتم:  رییهم حالتم را تغ من

 را تکان داد. سرش

 .یلی. خهیخوب یلیخ زینگران نباش. چ-

 شده بودم. کنجکاو

 بگو.-
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 و شروع به صحبت کرد. دیکش یقیعم نفس

و...  میاش. با هم آشنا شد ینیبب دیخوشگله نوال. با یلیبه اسم الکسا. خ هیهام دختر یاز هم کالس یکیدر کالج ، -

سفر آماده کن که در چندماه  ی. خواستم بهت بگم خودت رو برامی. ما قصد ازدواج دارمیاالن با هم دوست هست

 فرانسه. یایدوستت ب نیبهتر یعروس یبرا دیبا ندهیآ

 «.هیعال نیبود. ا یخوب یلی! المار! خبر خیوا»و گفتم:  دمی، دستانم را به هم کوب یزده شدم. با خوشحال ذوق

 .دمیکش یفیخف غیج

 خوبه المار. یلیخ نیخوشحالم. آه ا یلی! خیوا-

 «س؟یپار یایم نمت؟یبب یتونم روز عروس یپس م»و گفت:  دیخند

امکان داره؟  نیا ام؟یدوستم ن نیو بهتر نیزتریعز یشه عروس یمگه م»گفتم:  دمیخند یکه م یذوق و در حال با

 «هست؟ یحاال ک

 کنم. حتما. یم لیمیعکس الکسا رو برات ا ی. ولستیعال معلوم نف-

 را تکان دادم. سرم

 «پسر. یخوشحالم کرد یلیالمار! خ یکن. وا لیمیآره، آره. حتما ا-

 کرد. همان موقع کمان سرش را از در داخل آورد. یخنده آرام فقط

 گـ.... ینوال؟ م-

 «بد موقع اومدم. نکهیاوه! معذرت. مثل ا»گفت:  دیصفحه لپ تابم را د یوقت

 «بود نوال؟ یک»گفت:  توری، از پشت مان المار

 «دخترعمه ام. اسمش کمانه.»را به المار دوختم و گفتم:  نگاهم

 «و باهاش آشنا شو. ایزدم. ب ی. داشتم با دوستم حرف مزمینه عز»گفتم:  یرو به کمان کردم و به فارس بعد

 «خوشحالم. دنتونیاوه! سالم. از د»گفت:  دنشی. المار با دتوریمان یآمد جلو کمان
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 «طور. نیسالم. منم هم»جواب المار را داد:  یسیزد و به انگل یلبخند کمان

 «من در فرانسه الماره. یمیدوست صم شونیکمان ، ا»به کمان گفتم:  رو

 «.یبله. درباره اش بهم گفته بود»سرش را تکان داد و گفت:  کمان

 کجا»کردم و گفتم:  شیبه لباس ها ینگاهم به سر و وضع کمان افتاد. اشاره ا تازه

 «؟یبه سالمت 

 .دیرا بوس میگونه ها محکم

 ؟یندار یخوشحالم! کار یلیخ ی. واوایکسرا اجازه داد برم تولد ش-

 زدم. یلبخند

 نه. خوش بگذره.-

 سمت در رفت و دستش را تکان داد. به

 عشقم. یگذره. با یم-

 «.دمیزد نفهم یحرف م یگفت؟ فارس یم یچ»، مرا به خنده وا داشت. المار گفت:  حرکاتش

 باال انداختم. یا شانه

 رفت تولد دوستش. خوشحال بود. ی. میچیه-

 یاوه نوال! مامان اومد. داره صدام م»به پشت سرش کرد. بعد رو به من گفت:  یسرش را تکان داد. ناگهان نگاه المار

 «.زمیرم عزب دیکنه. با

 را تکان دادم. سرم

 باشه. بهش سالم منو برسون. خداحافظ.-

 زد. یلبخند
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 کنم. یم لیمیحتما. عکس الکسا رو برات ا-

 باشه.-

 خداحافظ نوال.-

 میکردم. کش موها یرفتم و آهنگ مورد عالقه ام را پل یقیرا تکان دادم و تماس را قطع کردم. به پوشه موس دستم

 زدم، شروع به زمزمه آهنگ کردم:  یکه آنها را شانه م یرا باز کردم و در حال

 من گفتم نه رهیاومد جاتو بگ یک هر»

 با تو جفتم من ی، وقت یینجایتو ا یوقت

 یینجایتو ا یمال ما دوتاست وقت ایدن

 «ستین ایرو هیواقع نایا

فرستاده  میرا باز کردم. المار عکس الکسا را برا لیمید. الپ تابم اوم لیمیا یرا از کنار گوشم بافتم که صدا میموها

طرفش کوتاه تر  کیکه  ییپسرانه طال یخوشگل و بانمک بود. موها یلیبود. چند لحظه به عکس دخترک زل زدم. خ

 یدیکوچک و خوش فرم و پوست سف ینی، ب یصورت یبایز ی، لب ها یطوس دهیکش یبود ، چشم ها گریاز طرف د

حس  نشیریبود که زده بود. لبخند ش یصورتش رژ لب کم رنگ یرو شیبودند. تنها آرا دهیکش شیداشت. ابروها

کردم.  یخوشبخت یآرزو شانیبه المار گفتم و در دل برا یداشت. خوش به حال ییبایکرد. چهره ز یرا القا م یخوب

 کردم و دوباره با خواننده خواندم:  شتریآهنگ را ب یصدا

 ینده نازه ات وابسته ام کرد انگارخ نیا»

 یبه من دار ینگات معلومه چه حس از

 ستین ایدن یجا چیمثل ما دوتا ه گهید

 «.ستین ایرو هیواقع نایا

 تخت انداختم و بلند بلند خواندم: یرا رو خودم

 ضمیبهت مر یروان»
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 ام ضهیهوا از رو غر یب

 یتو از من دور ش اگه

 زمیر یتنه شهرو به هم م هی

 یداد بزن بگو هنوز با من اسممو

 یاگه ازم دور ش یحت

 «یکن یدل نم ازم

 کند انسان! یم رییبود. و چه زود تغ یآدم ضِیتوان مر یآهنگ. چگونه م نیدارد ا ییدانستم چه معنا یروز نم آن

**** 

 داشت. یو خم چیپر پ یکردم و تمام تنم گوش شده بود. عمه خانم واقعا زندگ یبه دهان عمه نگاه م اقیاشت با

داده. چون اون بچه  هیرو بهتون هد ینیریش نی، مگه نه؟ فکر کنم کسرا ا نهیریش یلیبچه اول خ»گفتم:  اقیبا اشت 

 «.گهیاوله د

انداخت و  نییمتعجب شدم. سرش را پا یناگهان رییتغ نیچشمان عمه از اشک پُر و چهره اش غم زده شد. از ا ناگهان

 «.ستیکسرا بچه اول ن»ناراحت گفت:  یینشست ، با صدا یم ینهارخور زیم یصندل یکه رو یدر حال

از کمان و کسرا نداشت.  ریغ یدانستم عمه فرزند یحرفش چشمانم از تعجب گشاد شدند. تا آن جا که من م نیا با

که  دیبه جز کمان و کسرا ندار یا گهیشما که بچه د یول»: دمیحرف چه بود؟ با همان بهت پرس نیا یپس معنا

 «ست؟یبزرگشون هم کسرا ست. پس چه طور کسرا بچه اول ن

 ، جان باخت. زیم یقطره اشک عمه از گوشه چشمش سر خورد و رو نیاول

 از کسرا بزرگتره. ی. دوسال و اندهانهیدارم. اسمش ک گهیپسر د هی. من قبل از کسرا ستیکسرا بچه اول ن-

 رفتارم نداشتم. یبر رو یاز تعجب کنترل گرید

 درباره اش به من نگفته؟ یزیتا به حال چ یپس چرا کس د؟یبزرگتر از کسرا دار گهیپسر د هی! شما ؟یچ-
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 پاک کرد. شیبایز یاز اشکش را با گوشه روسر سیصورت خ عمه

. دوتا بچه رو از ختیرو به هم ر زیخانواده ما افتاد ، که همه چ یتو ی، اتفاق شینوال جان ، درست پنج سال پ نیبب-

خانواده رخ داد. همه  نیا یجنگ تو هی بای، تقر شیدرشون دور کرد ، دوتا برادر رو با هم دشمن. درست پنج سال پما

 یبرا هانیاون اتفاق افتاد ، ک ی. وقتدیاون بود که خانواده امون از هم پاش ریهرزه حقه باز بود. تقص هی ریاش هم ز

 از خونه رفت. شهیهم

 شده بودم. کالفه

 ن؟یبد حیتوض شتریشه ب یعمه م-

 دیاز خانواده ما دور شده. شا شهیهم یبرا هانیبگم. فقط بدون ک یزیتونم چ ینوال من نم»و گفت:  دیکش یآه عمه

 «داد. حیکسرا برات توض یروز هی

. تا به حال خود را انقدر دمیفهم یسر و ته عمه نم یب یاز حرف ها چی. واقعا کالفه شده بودم. من هدمیکش یپوف

 «کنم. یباشه. اجبار نم»بودم. ناچار ، سرم را تکان دادم و گفتم:  دهیند جیگ

 «؟یکن یم یلطف هینوال جان »بلند شوم ، عمه گفت:  یصندل یخواستم از رو تا

جعبه  هیو از اتاق دوم پشت کمد  یشه بر یزحمت م یپشت ساختمون دوتا اتاقه. ب»نگاهش کردم که گفت:  منتظر

 «.یتون یالبته اگه م ؟یاریهست اونو برام ب

 لب نشاندم. یرو یلبخند

 باشه.-

 «.هیچوب زیم یکشو یاتاق اول تو یاتاق تو دیکل»شدم ، عمه گفت:  یاز آشپزخانه خارج م یوقت

که عمه  یعمه خانم باز هم اتاق وجود دارد. موضوع یالیدانستم پشت ساختمان و یساختمان خارج شدم. نم از

خانواده  یو نهان زندگ بیسخت بود و داستان عج میداد. باورش برا یمدام در سرم جوالن مآشکار کرده بود  میبرا

 را معلوم کند؟ جهولم دیایاست که بدش ب یو چه کس ختیر یعمه ام اعصابم را به هم م

به رو  یشصت متر باً یتقر اطیح کیاز گوشه ساختمان که پر از دار و درخت بود گذشتم و به پشت ساختمان رفتم.  

 رانتیرا ا اطیح یپوشش باال نکهیداده بود. به خاطر ا لیرا چمن تشک اطینبود و تمام ح کییاز موزا ی. خبرمیرو
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 نیکرد. در ا یم یی، چند بوته گل سرخ خودنما اطیازح ینبود. در گوشه ا اطیح یاز برف تو یداده بود، خبر لیتشک

 یبود. صدا فی. صدا به شدت ضعدیچیپ یم اطیح نیدلنش یدر فضا یا یقیموس میمال یقیموس یصدا انیم

دانستم همان  ی. به سمت دو در که مدمیرس یم جهیکردم کمتر به نت یفکر م شتریاز کجا بود؟ هر چه ب یقیموس

عالقه  یبه شوق آمدم. از کودک انویپ یصدا دنیگفته رفتم. صدا واضح تر شده بود. با شن هاست که عم ییاتاق ها

 یم بای. فرد مجهول چنان زدیرس یبه گوش م ییرایگ ی، صدا انویپ نیآهنگ یقیداشتم. کنار موس انویبه پ یادیز

اتاق دوم داخل اتاق اول  دیکل دآمد که عمه گفته بو ادمیرا.  شیصدا دیطلب یخواند که تمام تنم گوش شده بود و م

در گذاشتم و قصد باز کردنش را  گرهیستد یواضح شده بود. تا دستم را رو یلیاست. به سمت اتاق اول رفتم. صدا خ

 خواند مرا متوقف کرد. هر چه بود، در اتاق بود. یکه م یشخص یبایز یکردم صدا

 یمیقد اریمن به تو  سالم»

 یمیهمون هوادار قد منم

 و مستم یهمون خرابات هنوز

 شکستم یمِ یمهر و سبو همه

 ییکجا یساق میتشنه لب همه

 ییکجا یساق میتب گرفتار

 یسبو شکست عمر تو باق اگه

 «یتو ساق ییتو یاعتبار مِ که

نوازشگر ، نوازش دهد قلبم و روحم را.  یداشته باشد و چون دستان ییبایز نیبه ا ییشد صدا یبود. باورم نم کسرا

 یصندل یسر و صدا وارد اتاق شدم. خودش بود. رو یو ب دمیکش نییرا پا رهی. آرام دستگبایخاص بود و ز شیصدا

داد. همان جا به  یها حرکت م هیکالو یرا رو گشتانشان یحرفه ا یلیکه پشتش به من بود، خ یه بود و در حالنشست

 خودش شدم. یبایز یو صدا انویآرامش بخش پ یکه نگاهم به او بود محو صدا یدادم و در حال هیدر تک

 شیکَده امروز شده خونه تشو یمِ اگه»

 شیشده خونه تشو یوا
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 محراب دل ما تو

 «ریتو مرشد و پ ییتو

 نجام؟یچه ا یو برا ستمیو من ک ستیاو ک دمیفهم یرا آرام بستم. چنان غرق بودم که نم چشمانم

 یبه جرم مست همه»

 دار مالمت سر

 میخون یو م میریم یم

  یسالمت وا یساق سر

 «سالمت... یساق سر

 یحرف ، نگاهش م یچشمانم را باز کرده بودم و ب گریبرگشت. حال د عیو سر ستادیدستانش از حرکت ا ناگهان

 «؟یکن یکار م یچ نجایاصال ا ؟یینجایا یاز ک»کردم. متعجب گفت: 

 رفتم گفتم: یشال قرمز رنگم ور م شهیکه با ر یباال انداختم و در حال یا شانه

 «رم و.... منم اومدم بردانجاستیا دشیبردارم. عمه گفت کل یزیچ یاومده بودم از اتاق بغل» 

و نگاهش کردم. حال چشمان  دمیها کش هیکالو یکرد. آرام دستم را رو یجلو رفتم. او هم منتظر نگاهم م آرام

. یزن یم انویپ یدار ینشست دمید»اشاره کردم و ادامه دادم:  انویدرشت رنگ شبش ، واضح تر شده بودند. به پ

 «.یدار ینیدلنش یکنم. واقعا صدا ضورو اعالم حصدا لذت نبرم  نیاز ا ومدیقشنگ بود. دلم ن یلیصدات خ

بود ، به دراوِر گوشه  انویپ یها هیکه نگاهش به کالو یکرد. بعد درحال یلب تشکر کوتاه ریو ز دیرا دزد نگاهش

 اتاقک اشاره کرد.

 .یبردار یتون یاونه. م یکشو یتو دیکل-

به سمت  الیخ ی. من هم برونیتر از اتاق گم شو ب عیگفت که کارت را بکن و هر چه سر یمودبانه داشت م یلیخ

کرد. ناگهان نگاهم به عکس  یم ییآن جلو خودنما دی. کلدمیکشو را جلو کش نیرنگ رفتم و اول یقهوه ا یدراور چوب

و آنا  ایکه بود؟ چشمانش به رنگ چشمان آر گریدبلوند رنگ شده داشت ثابت ماند. او  یکه موها یدختر چشم آب
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کسرا ، باعث هول  یشباهت با آنها نبود هم شدم. ناگهان صدا یکه دقت کردم متوجه ته چهره اش که ب یبود. کم

 ام شد. یزدگ

 ست؟یاونجا ن دیشده نوال؟ کل یزیچ-

 «چرا ، چرا! هست.»گفتم:  عیسر

در کشو را بستم. نگاهم را  عیهول دادم و سر یبا جلد چرم یدفتر یمشکوک نشود. عکس را ته کشو ال نکهیا یبرا

دوخت. به سمت در رفتم و در  شیرو به رو یانوینگاهش را عوض کرد و به پ ری، مس دیبه کسرا دوختم. نگاه مرا که د

 «مزاحمت شدم. دیببخش»گفتم:  ودآن عکس ب شیفشردم و فکرم پ یرا در دستم م دیکه کل یحال

فوت کردم. بهتر بود تا عمه  رونیب یرج شدنم نفسم را از سر آسودگنماندم و از اتاق خارج شدم. با خا یجواب منتظر

نه  گریرفتم. د گریو به سمت در د دمیکش یقیآوردم. نفس عم یرفتم و جعبه مورد نظرش را م ینگران نشده م

بدنم را به لرزه  یو سوز زمستان چدیپ یدر گوشم م ادب یخواننده اش. فقط صدا یبایز یآمد، نه صدا یم انویپ یصدا

 اندازد.  یم

**** 

 «کسرا»

ساعت تا  کیبه ساعت انداختم. فقط  یبود و فکرم نزد بچه ها. نگاه میسر و ته رو به رو یب یبه پرونده ها نگاهم

کاغذها  یشد. کالفه خودکار را رو یجلسه مهمم شروع م گریساعت د مین قیشان مانده بود و من هم دق یلیتعط

خورد و پشت بندش  یبه در م یبود. تقه ا دهیچیدر هم پ بیعج میانداختم و سرم را با دستانم پوشاندم. کارها

 رادمان وارد اتاق شد.

 ؟یکار کرد یکسرا، کار پرونده ها رو چ-

رو از من  نایفقط ا رادمان»نگاه کنم ، به پرونده ها زل زدم و گفتم:  یچندش زیبه چ نکهیکج و کوله مثل ا یا افهیق با

 «.ارمیخواد باال ب یدلم م نمشونیب یدور کن. م

 «؟یتا کجا انجام داد»کرد گفت:  یکه کاغذ ها را جمع م یو جلو آمد. در حال دیخند

 را بستم. چشمانم
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 رو از من دور کن. نایدونم. خودت نگاه کن. فقط ا ینم-

 نثارش کردم. یشده بود. چشم غره ا لیبه قهقهه تبد گری. خنده اش ددیتر خند بلند

 .یزهرمار! رو آب بخند-

به  رمیتو! من م ینپوک»و گفت:  دیموفق نبود. گوشه لبش را گز ادیکرد خنده اش را جمع و جور کند ، اما ز یم یسع

 «!یدار یبرسم. تو که انگار بهشون آلرژ نایا

 «.یوفق باشم»که زدم ، گفتم:  یباال انداختم و به همراه چشمک یا شانه

را برداشتم و اسمش را لمس  لمیدر ذهنم جرقه زد. خشنود موبا یکه ناگهان فکر دمیکش یاتاق خارج  شد. پوف از

 «بله؟»: دیچیپ یدر گوش فشیظر یکردم. بعد از چند بوق ، صدا

 «سالم. کسرا هستم.»کردم و گفتم:  یکوتاه سرفه

 «سالم پسرعمه. حالت چطوره؟»گفت:  ییعوض شد و با خوش رو لحنش

 دادم. هیام تک یصندل به

 خوبم. ممنون.-

 ؟یشده که با من تماس گرفت یچ-

 .دمیکش یقیعم نفس

ساعت  کیجلسه مهم دارم و بچه ها  هی گهیربع د کیآخه درست  ؟یو آنا رو بردار ایمهد و آر یشه لطفا بر یم

 ؟یلطف رو در حقم بکن نیشه ا یبرم دنبالشون. م تونم یشن. نم یم لیتعط گهید قهیچهل و پنج دق

 «گه؟یرم. ببرمشون خونه د ی! من از خدامه. حتما میوا»گفت:  یپر ذوق یخوشحال شد. با صدا اریبس ایگو

 .دمیام کش یشانیبه پ یدست

 شم نوال. یممنون م گه؟ید یشناس یشرکت. م ارشونیزحمت ب ینه ، ب-

 آره. بلدم راه رو. -



 هیکالو

35 
 

  ست؟یسخت ن نی، بدون ماش یممنون. راست-

 ؟یبار یکار گهیشرکت. خب د میایم یرم دنبالشون. با تاکس یم ادهینه. پ-

 نوال. ینه. مرس-

 کنم. خداحافظ. یخواهش م-

آغاز جلسه  گرید قهیبه ساعت انداختم. حدود ده دق یمسئله را هم حل کردم ، نگاه نیباالخره ا نکهیاز ا خوشحال

ام دادم. چقدر خوب شد که آن را به رادمان  ینیبه ب ینیبود چ میجلو شیپ قهیکه تا چند دق ییپرونده ها ادیبود. با 

 یدلم م دمشانید یم یو پس قبول کرد! واقعا وقت شیپ یحرفدادم تا انجامشان دهد! و چقدر خوب تر که او بدون 

 یمخم راه م یاز پرونده ها واقعا رو یاوقات بعض ی. بعضدیایخواست زود خودم را به توالت برسانم تا حالم جا ب

 رفتند.

جورواجور  یها نیبود. ماش یبیعج کیبه شهر بزرگ و شلوغم انداختم. تراف یاز جا بلند شدم. از پنجره اتاق نگاه 

پر از تالطم گرفتم و کتم را از  ابانیبودند. نگاهم را از خ تیاز آن وضع ییهم همه در انتظار باز شدن راه و رها پیک

 نیمرتب باشم. دستم را شانه وار ب شهیکردم مثل هم یو سع کردمگوشه اتاق برداشتم. آن را به تن  یجا لباس یرو

 شرکتم وارد اتاق شد. یمنش نیبه در خورد و پشت بندش خوشب یکه ناگهان تقه ا دمیکش میموها

 تند.افروز دوستان در سالن منتظر شما هس یآقا-

و از اتاق خارج شدم. به سمت سالن رفتم که همه  دمیبه کتم کش یرا تکان دادم که از اتاق خارج شد. باز دست سرم

 ، از جا برخاستند. دنمیبا د

**** 

 نیانداختم. آنقدر صحبت کرده بودم دهانم خشک شده بود. تلفن را برداشتم و با خوشب یصندل یخسته ام را رو تن

 جواب داد. عیتماس گرفتم. سر

 بله مهندس؟-

 لطفا. دیاریآب ب وانیل هی ن،یخانم خوشب-

 چشم.-
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گذاشت. بعد  زیم یآب وارد اتاق شد و آن را رو یوانیبا ل نیکه خوشب دیطول نکش یزیگذاشتم. چ شیرا سر جا تلفن

 «ست؟ین یا گهیامر د»عقب رفت و گفت: 

 را تکان دادم. سرم

 .یبر یتون ینه. م-

 داخل مقنعه اش سُر داد. ِفرَش را یموها

 ...یزیچ هیفقط -

 اومدن با شما کار دارن. االن هم  یخانم هی»نگاهش کردم که ادامه داد:  منتظر

 «.ننیشما رو بب دینه؟ گفتن کارشون واجبه و حتما با ایمنتظر هستن. بفرستم داخل  رونیب

 .دمیهم کش یرا تو میها اخم

 اسمشون رو نگفتن؟-

 .دشونیشناس یگفتن شما م شونیا یول دم؛یپرس-

 کردم نوال باشد. یهم فکر م یکنجکاو شده بودم و از طرف بیرا تکان دادم. عج سرم

 داخل. دشونیکن ییراهنما-

 چشم.-

بعد شخص ناشناس با در زدن اجازه ورود خواست و بعد از کسب اجازه از من در باز شد.  یاز اتاق خارج شد. کم بعد

 میکردم. باورش برا یباز نگاهش م یمبهوت و دهان ییبست. با چشم ها خی میخون در رگ ها سرم را که باال آوردم،

بود. هنوز  ی. هنوز همان قدر دلبر بود. هنوز لبخندش همان قدر دوست داشتنمیبگو یزیتوانستم چ یسخت بود. نم

 و دلبرتر. راتریگ باتر،یز دیداده بودند. هنوز همان بود و شا یکران در خود جا یب ییایچشمانش در

 !ا؟یدر...در-

 .دیعشوه خند پر
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 .یاوه! آره درست حدس زد-

کرد؟ کم کم ابروانم در هم  یچه م نجایآن هم بعد از پنج سال ا ای. درمیدانستم چه بگو یزده بودم. آنقدر که نم بهت

 «؟یکن یم یچه غلط نجایا»گفتم:  یعصب یداد. با لحن یام جا یشانیخودش را در پ ظیغل یگره خوردند و اخم

 کوریبلند و مان یبه ناخن ها یکه دست یپا انداخت و در حال یام نشست. پا رو ییرو به رو یصندل یو رو دیخند

و  نمیندارم ؛ فقط اومدم بچه هامو بب ی. کارینکرد رییکه! اصال تغ یکسرا! هنوزم غد»، گفت:  دیکش یشده اش م

 «ه؟یدرشون کبرم. باالخره اونا هم حق دارن بدونن ما

کردم در کوره  یو گرمم بود. احساس م دندیلرز یم تیام را آشفته کند. دستانم از شدت عصبان یآمده بود زندگ پس

 شیِد آخه تو اگه مادر بود شش سال پ»گفتم:  ینسبتا بلند یو با صدا ستادمیا شیداغ قرار گرفته ام. رو به رو یا

واسه من  یشد دایدفعه پ هیشده؟ ها؟  ی. حاال چیبرس اتیبه خوش گذرون یبر یکرد یدوتا بچه مظلوم رو ول نم

 «؟یمادر مادر راه انداخت

تو »بلوندش را پشت گوش سر داد و گفت:  یرا به چشمانم دوخت. هنوز هم چشمانش جادو داشتند. موها نگاهش

 «کنم. تیتونم ازت شکا ی. میمنو از بچه هام محروم کن یحق ندار

 «.یبکن یتون ینم یغلط چیتو ه»: دمیکش ادیفر

 جا بلند شد. از

 مادرم. هیمنم هستن. منم  یو آنا بچه ها ایمنم حق دارم کسرا. آر-

 ادی. دوباره فردمیشن یجلز و ولز خودم را از شدت خشم م ی. خودم صدارمیگ یکردم دارم آتش م یم احساس

 «...ستیمادر بودن ن یشکمت نگه دار ینُه ماه بچه رو تو نکهی. ایستی. نایدر یستیتو مادر ن»: دمیکش

 «و آنا مادر ندارن. ایآر»: دمیکش ادیاز قبل فر بلندتر

 .دیهمان لحظه ، در باز شد و آنا داخل اتاق پر در

 باباجونم؟ باباجونم؟-

 تاد ، لبش را گاز گرفت.بود اف ستادهیا میتمام رو به رو ییکه با پررو ییایمن و در یسرخ شده  یچشمش به چهره  تا

 .رمیداخل اومدن اجازه بگ یبرا دینبود. با ادمیبابا! -
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 «نداره بابا قربونت بره. بیع»گفتم:  ی. با مهرباندمیبورش را بوس یموها انی. به سمتش رفتم و مدمیکش یقیعم نفس

 یجا قبرتو م نیاز دهنت خارج بشه هم یزیخورم به جون دوتاشون چ یقسم م ایدر»گفتم:  ایبا اخم رو به در بعد

 «کنم. حاال هم گورتو گم کن.

روحم بود. از کنارم رد شد و  یرو یپاشنه بلندش چون سوهان یکفش ها یلبش جا خشک کرد. صدا یرو یپوزخند

 «کسرا خان. رمیگ یباالخره حقمو م یرم؛ ول یاالن م»گفت:  دیکش یآنا دست م یکه به موها یدر حال

خانمه  نیباباجون؟ ا یچرا ناراحت»که آنا گفت:  دمیکش ینثارش کردم و او هم خارج شد. پوف ییشو بابا لب گم ریز

 «بود؟ یک

 .دمی. گونه اش را بوسدمیام کش یشانیبه پ یدست

 نداشت. یخانمه کار نیبابا. ا زیعز یچیه-

 «کجاست؟ ایآر»ادامه دادم:  یمصلحت یبا لبخند بعد

 خاله نواله.  شیپ-

 به در زد. یدر باز اتاق آمد و تقه ا یرا گرفته بود جلو ایکه دست آر یلحظه ، نوال در حال همان

 تو؟ میایب میتون یم-

که  ی. در حالدیسر داد و به سمت من دو رونیدستش را از دست نوال ب عیسر ایرا تکان دادم که وارد شد. آر سرم

 «بابا بغلم کن.»گفت:  دیپر یم نییباال و پا

بابا  رمردیش»و گفتم:  ختمیاش را بر هم ر ییطال یبغلم بود ، موها یکه تو یو آرام بغلش کردم. در حال دمیخند

 «چطوره؟

 .دیام را بوس گونه

 .میگشت یبا خاله کل-

 اش چسباندم. یشانیام را به پ یشانیپ

 خوش گذشته؛ مگه نه؟ یپس کل-
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 را به نشانه مثبت تکان داد. سرش

 ینقطه  نیدر دورتر ییجا میرو یو م رمیگ یشده باشه دستشان را م یشود. حت کیبه آنها نزد ایگذاشتم در ینم 

 من و فرزندانم را بر هم بزند. یگذارم زندگ ی. نممیشو یجهان گم و گور م

 «بغل کردنت سخته. گهی! دایآر یشد نیسنگ»گذاشتم و گفتم:  نیرا زم ایآر 

 رو به نوال کردم. بعد

 .یکرد یممنون. لطف بزرگ-

 باال انداخت. یباشد. در فکر بود. شانه ا دهیرا شن ایمن و در یدعوا یزدم صدا یم حدس

 کنم. یخواهش م-

 .دیشالش را جلو کش بعد

 رم. خداحافظ. یم گهیمن د-

 «که... یندار نیماش»که خواست قدم از قدم بردارد گفتم:  نیهم

 لب نشاند. یرو یلبخند

 گذاشتن؟ یرو واسه چ یپس تاکس-

 را در کاسه سر چرخاندم. چشمانم

 خونه. میر یدان. صبر کن با هم م یدونستم خانم تاکس یاونو خودم م-

 انداخت  یصندل یخود را رو یداشتم تعارف بکند و در برود اما با خشنود انتظار

 «.یکرد یواقعا لطف بزرگ ارم؟یب ریاز کجا گ یسرما تاکس نیآخ! دستت درد نکنه. واقعا مونده بودم تو ا»گفت:  و

، بلند  هیکردم و از جا بلند شدم. همان موقع رادمان پرونده به دست وارد اتاق شد و بدون توجه به بق یزیر خنده

 «به پرونده. پدرم در اومد. یآلرژ یآقا نیاز ا نمی. اایب»گفت: 

 نگاهش به نوال خورد. ناگهان
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 ر؟دخت ی! خوب؟یینجایاِ نوال؟! تو ا-

 تکان داد. یسر نوال

 .یسالم. مرس-

 «کار کنم. یدونستم چ یممنون. واقعا نم»ها را از دستش گرفتم و گفتم:  پرونده

 .دیو آنا را کش اینگفت. لپ آر چیو ه دیخند

 فندوق و فنچول عمو چطورن؟-

 .دیکش غیج ایآر

 عمو رادمـــــــان! صدبار گفتم به من نگو فندوق.-

بود  ییایشرکت نزد در نیا رونیاما من فقط ماسک لبخند بر لب داشتم و فکرم ب م؛یدیخند ایحرف آر نیسه به ا هر

را به  زیبود، آمده بود تا همه چ دایپ شیطور که از حرف ها نیخود نشان داده و ا یکه بعد از پنج سال دوباره رو

گفت:  یاز درون با من م ییداشتم. صدا یدیبه پا شده بود و دلهره شد ی. در قلبم آشوبدیمن بگو یدردانه ها

 «. خودتو آماده کن.کهیطوفان نزد»

 کاش... ی! اایدر یوقت نبود چی. کاش هافتمی یداشتم به آرامش دست م تازه

**** 

بود. هر روز صبح کنار  یعاد زیگذشت. همه چ یباره به شرکت آمد م کی ایکه در ییهفته از آن روز کذا کیدرست  

گذاشتم و  یم یدبستان شیو آنا را در پ ای، آر دیپرس یرا از ما م یشگیهم ی، مامان سوال ها میخورد یهم صبحانه م

شخص  کیاست که  نیا ونیداشت. آن هم مد یریچشم گ شرفتیروزها پ نیشدم که ا یم یشرکت یخود هم راه

 یدرباره اش م یادیز یها فی. تعردمشیو من تا به حال ند دهیرا خر ایارش یعنیام  یقبل کیسهام شر اردریلیم

 کیشر نیدانم. باالخره امروز قرار است با ا یچند شرکت معروف هم در خارج از کشور دارد. نم ندیگو یشود. م

 یشخص ای ایداشت؟ ارش یمن چه فرق ی. برای. حالت خنثنیخوشحالم ، نه غمگ دنشیآشنا شوم. نه از د اردریلیم

 کنم. ی. من کار خودم را مگرید
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من دو کودک بودند  یی. و تنها دارادمیرا بوس شانیهر دو یشانیکردم و پ ادهیپ یدبستان شیپ یو آنا جلو ایآر 

که از وارد شدنشان مطمئن شدم ، به سمت شرکت راندم. امروز از آن روزها بود که ته  ی. وقتشانیوفا یمادر ب ادگاری

 یو سع دمیکش یقیشرکت پارک کردم. نفس عم نگیکرا در پار نیخورد و دلشوره داشتم. ماش چیپ بیدلم عج

 ببرم. نیرا از ب بیدلشوره عج نیکردم ا

 .گهیاست د شهیچته کسرا؟ امروز هم مثل هم -

به احترامم از جا برخاست و سالم داد.  نینبود. وارد ساختمان شرکت شدم. خانم خوشب ینبود. آن روز اصاًل عاد اما

 بعد  یتکان دادم و وارد اتاقم شد. کم یسر

 «ارن؟یب فیمهندس اجازه دارن تشر یآقا»با اجازه وارد اتاق شد و گفت:  نیخوشب

 را تکان دادم. سرم

 .ادیآره ، بگو ب-

 ریام ز ینیب یعطر تند یوارد شد. بو یبه در خورد و شخص یکه تقه ا دیطول نکش یزیگفت و خارج شد. چ یچَشم

که در جا خشک شدم. متعجب نگاهش  نمیرا بب دمیجد کی. سرم را باال آوردم و توقع داشتم شردیچیام پ ینیب

 کردم. گوشه لبش به نشانه پوزخند باال رفت.

 که؟یداداش کوچ یچه طور-

 «!هان؟یک»زده زمزمه کردم:  بهت

 .دیخند

 افروز. هانیمهندس ک کت،یآره خودمم. شر-

 رونیخواهد افتاد. کم کم از حالت شوک ب یاول به دلم افتاده بود که امروز اتفاقراهه نبود. از همان  یدلهره ام ب پس

 یم یچه غلط نجایتو ا»گفتم:  دمییسا یکه به هم م میدندان ها انیام جا خشک کرد. از م یشانیپ یآمدم. اخم رو

 «؟یکن

داد ، گفت:  یدستش را تکان م که یجلو آمد و در حال یبه خود گرفت که مرا بر افروخته تر کرد. کم یمتفکر حالت

 «شرکته. مگه نه؟ نیمن در ا هیاممم...خب امروز شروع کار»
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 یکن یم یچه غلط نجایگفتم ا»: دمیاش را گرفتم و غر قهیاز جا بلند شدم. با خشم  یطاقتم طاق شد. عصب گرید

 «آره؟ ؟یو بر یزیام رو به هم بر یزندگ یکارت از عمد بوده. دوباره اومد نیمطمئنم ا هان؟یک

 «؟یکن یاستقبال م دتیجد کیاز شر یطور نیا»گفت:  خونسرد

مخ من نرو.  یانقدر رو هانیک»که باال رفته بود ، گفتم:  ییگفت. با صدا یکه آخ آرام دمشیکوب یم واریبه د یعصب

. نمینحست رو بب ختیخوام ر ینم گهیخرم. فقط د یرو م یدیخر ایکه از ارش یشد؟ من سهام داتیدوباره از کجا پ

 «.رونیمن گم کن ب ییکذا یگورت رو از زندگ

 لب نشاند. یرو یحرص در آور یلبخند

 من رو ول کن. قهی. االنم لطف کن کهیفروشم داداش کوچ یمن سهامم رو نم یول-

 .دمیخند کیستریه

 اِ؟ نه بابا؟!-

! به هر حال کهیآآ! داداش کوچ»کرد ، گفت:  یاش جدا م قهیکه آرام دست من را از  یرا باال آورد و در حال دستش

 «.یایکن باهام کنار ب یات هستم. سع یکار کیمن شر

 عقب هولش دادم. به

 . از همه اتون متنفرم!هانیگم شو ک-

 کتش را درست کرد. قهیزد. آرام  یپوزخند

 .نمتونیب یبود مهندس افروز. فعال. فردا م یروز خوب-

. ایو در هانیرفتم. باز طوفان شروع شد! باز هم ک رونیبه کتم زدم و از شرکت ب یگچن یاز اتاق خارج شد. حرص بعد

 یدست از سر زندگ شهیهم یشد. خوشحال بودم برا شانیدایکرده بود که دوباره پ دایپ یام روال عاد یتازه زندگ

کرد. از شدت  یم را به هم فشار داده بودم که فکم درد میباطل. آن قدر دندان ها الیخ یمن برداشته بودند اما زه

مرا در بر گرفته  یوجودم چنگ انداخته و واهمه ا یجا یو دلم آشوب بود و آشوب. اضطراب به جا دمیلرز یخشم م

 بود.

 آمد. رونیآشپزخانه ب یعنیاش  یشگیخانه پارک کردم و وارد شدم. مامان از پاتوق هم اطیرا در ح نیماش 
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 پسرم؟ یا جان؟ اومدکسر-

 کردم. قصد رفتن به اتاقم را داشتم که  یسرم را تکان دادم و پله ها را ط فقط

تر شد و  دیآنا شد هیکارم گر نیآنا متوقفم کرد. راهم را به سمت اتاقشان کج و آرام در را باز کردم. با ا هیگر یصدا

 خود رو در آغوشم انداخت.

 پشمالو رو پاره کرد! ایبابا آر-

 شهیمثل هم ای. آردمید نیزم یکه تکه تکه شده بود رو یرا در حال یبه وسط اتاق افتاد که خرسک پشم نگاهم

که در هم  یزانو زدم و با اخم ها شیرفتم. جلو ایتخت نشسته بود. آنا را از خود جدا ساختم و به سمت آر یتخس رو

 «؟یگرفت ادی هیکارها چ نی. ایش یپررو م یدار گهید ایآر»گفتم:  یبرزخ یرفته بود و چهره ا

 «خوب کردم.»گفت:  یحرص

 «!یغلط کرد»زدم:  ادیفر یبلند یصدا با

 گریصحبت نکرده بودم. آنا هم د نیانقدر باال نرفته بود و با هچ کدامشان چن میلحظه نگاهم کرد. تا به حال صدا چند

 زد. هیگر ریقرمز شد. بلند ز ایآر ینیبه من بود. ب ماینگاهش مستق ریکرد و مبهوت مس ینم هیگر

 از من دوست داشت... شتریپشمالو رو ب-

 از سر حسادت عروسک را تکه تکه کرده بود؟  یعنینگاهش کردم.  متعجب

**** 

 

 «نوال»

 

 یکه با صدا دمیکش نییرا پا رهیکردم که مبادا در قفل باشد. آرام دستم رو جلو بردم و دستگ یلب خدا خدا م ریز

در  یبه دور و اطراف کردم. سوز بد یدادم و خدا را شکر کردم. قفل نبود. نگاه رونیباز شد. نفسم را آسوده ب یتق

کار نداشت و  یپشت اطیبا ح یسرم بستم. مسلمًا کس پشتاتاق انداختم و در را  یخودم را تو عی. سردیچیفضا پ
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 نهیبه گوشه اتاق کردم. شوم یاتاق. نگاه رونیندازه باتاق هم سرد بود ، اما نه به ا یآمد. فضا یطرف نم نیاصال ا

رساندم و  زیخودم رو به م عی. سرندیبب نجایمرا ا یتلف کردن نداشتم. دوست نداشتم کس یبرا یخاموش بود. وقت

برگه ها عکس  انیخواستم از م یآوردمش. م رونیبردم و ب ی. دستم را به سمت دفتر جلد چرمدمیکش رونیرا ب کشو

ببرم.  یگرفتم دفتر را به کل میاش شدم. پس تصم یکاه یکاغذها ینشسته رو یرا بردارم که متوجه نوشته ها

و به داخل ساختمان  دمیرا دو اطیشدم. تمام ح جسر و صدا از اتاق خار یشنلم پنهان کردم و باز ب ریآن را ز عیسر

تخت انداختم.  یتوانستم خودم را به اتاقم برسانم. خودم را رو عیسر کند. چمیرفتم. خدا را شکر عمه نبود تا سوال پ

 و نگاهش کردم. دمیکش رونیکردم، عکس را ب یکه شنلم را از تن خارج م یدر حال

به در خورد. با استرس  یداشت. همان لحظه تقه ا یخاص ییبایبود. ز طنتیدخترک ، پر از شور و ش یچشم ها 

 «.دییبفرما»هول دادم. با تته پته گفتم: بالشم  ریعکس و دفتر را ز

 را با زبان تر کردم. میشد. لب ها انیباز و قامت کسرا در چهارچوب در نما در

 افتاده؟ یاتفاق-

 «تو؟ امیتونم ب یم»گفت:  آرام

 را تکان دادم. سرم

 چرا که نه؟!-

 یپشت ینشست. دستش را رو شیو رو دیرا کش وتریچرخدار کامپ یشد و در را پشت سرش بست. صندل داخل

 «؟یزن یباهام قهره. باهاش حرف م ایآر»گذاشت و گفت:  یصندل

 مهمان لبم شد. یلبخند

 شده؟ یزیچرا قهره؟ چ-

مسائل حالم  یسر هیعروسک آنا رو پاره کرده. منم... امروز به خاطر  یاز سر حسود»را تکان داد و گفت:  سرش

 «زنه. یر کرده باهام حرف نم. سرش داد زدم. اونم االن قهستیخوب ن

 ؟یخوا یخب...چرا من؟ کمان که خواهرته از من کمک م-

 زد. یمحو لبخند
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 از تو خواستم. نیدن. به خاطر هم یکنه. بچه ها با تو خوبن. حرفت هم گوش م یزنه کارو خراب تر م یکمان بدتر م-

 باال انداختم. یا شانه

 باشه.-

 زد و از جا برخاست. یلبخند

 مزاحمت شدم. دیممنون. ببخش-

. دیفرستادم. خوب شد که نفهم رونیاز اتاق خارج شد و در را پشت سرش بست. با خروجش نفسم را آسوده ب بعد

و از جا  دمیکش یقی. نفس عمدمیبالش دست کش ریخواهد داشت؟ دوباره به ز یوگرنه معلوم نبود چه رفتار

 برخاستم. 

**** 

لپ تابم بلند شد.  لیمیا یبافتم که صدا یام را م یبلند و مشک یکردم و موها یرا زمزمه م یسیلب آهنگ انگل ریز

 را باز کردم. از المار بود.  لیمیرا عقب فرستادم و ا میموها عیسر

 شروع به خواندن کردم. اقیاشت با

 ستیکسا معلوم شد. ما در بمن و ال یمراسم عروس خیکه حالت خوب باشه. باالخره تار دوارمی. امزمیسالم نوال عز-

 اری. من و الکسا از حضور تو در مراسم بسمیکن یشهر عقد م یها سایاز کل یکیسال در  نیهم لیو چهارم آور

 تو. المار. دوستداررا هم برات ارسال کردم.  قیدق خی. آدرس و تارمیش یخوشحال م

 .دمیکش یفیخف غیج

 ...سیآخ جون! پار-

 لحظه کمان وارد اتاق شد. همان

 ؟یبرگرد یخوا ی! مگه مس؟یپار-

 زدم. یشده باشد. لبخند یبود که خال یبادکنک مانند

 شه نرم. یدوستمه. نم نیتر یمیکه صم یدون یالماره. م یماه. عروس کی. به مدت رمینم شهیهم یبرا-
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 رنگ غم گرفتند. شیها چشم

 ؟یریم یشه نوال. حاال ک یدلم تنگ م-

 .رمی. دو هفته بعد ملهیو االن دهم آور لهیو چهارم آور ستیاشون ب یعروس-

 بغلم کرد. آرام

 لطفا... میدر ارتباط باش پیاسکا قیاز طر-

 .دمیاش را بوس گونه

 .زمیباشه عز-

 کج کرد. یرا کم سرش

وقت نشد داشته باشم رو برام پر  چیکه ه یخواهر ی. تو جایدوماه برام مثل خواهر نداشته ام شد نیا ینوال تو-

 ....هـی. تو رو اندازه کسرا و کیکرد

آره ، اندازه کسرا دوستت »گفت:  عیسر یماست مال یدهنش گذاشت. برا یو دستش را جلو دیکش ینیه ناگهان

 «دارم.

 دهانم گرفتم. یو دستم را جلو دمیکش یپوف

 !هانیک-

 یخونه چه اتفاق نیا یتو ست؟ین نجایاالن ا هانیکمان ، چرا ک» و گفتم: ختمیام را در چشمانم ر یسردرگم تمام

 «ه؟یو آنا ک ایافتاده؟ مادر آر

تونم رو حرف داداشم حرف  ینوال ، کسرا حرف زدن درباره اونا رو ممنوع کرده. به خدا نم نیبب»استرس گفت:  با

 «زنه. یاش رو نگاه نکن ؛ اگه دلخور بشه تا چندماه با آدم حرف نم یجور نیبزنم. ا

 .دمیکش یقیعم نفس

 .ستیباشه. مهم ن-
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 .دیمهم بود. گونه ام را بوس میموضوع برا نیدانستم دروغ گفته ام و ا یخودم هم م اما

 کسرا... یدون ی. مدیباز ببخش-

 را در کاسه سر چرخاندم. چشمانم

 ؟یاومد یکارم داشت یدونم. چ یآره، م-

 .دیداد. ذوق زده دستانش را به هم کوب رییحالت چهره اش را تغ عیسر

 . اومدم اونو بگم.یایبام تهران. گفت تو هم ب میرادمان گفت امروز بر-

 باال انداختم. ییابرو

 ساعت چند؟-

 پنج غروب. -

 را تکان دادم. سرم

 .امیباشه، م-

 عشقم. یمرس-

و  دمیکش رونیتخت ب ریبرداشته بودم را از ز یپشت اطیکه از اتاق ح یق خارج شد. آرام دفترو او هم از اتا دمیخند

به نام »در صفحه اول نوشته بود:  بایخوش و ز یبا دستخط سندهیصفحه اولش را باز کردم و مشغول خواندن شدم. نو

 «دل تنها. کسرا افروز. یها ادداشتیخدا. 

 نوشت. صفحه اول را گشودم.  یدفتر م نیرا در ا شیدلنوشته ها و شعرها پس

 منتظر است یکس نه»

 چشم به راه یکس نه

 گذر از کوچه ما دارد ماه الیخ نه

 هست یمرگ مگر فرق یدلدادگ نیب
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 «از آه ریغ ینبر یاز عشق سهم یوقت

بار  نیا یدست به قلم من! بعد از مدت یسروده بود پسرعمه  بایمشغول خواندن شعرها شدم. و چه ز یچندساعت

در اتاق کمان  یدوش مفصل حاضر و آماده جلو کیبالش هول دادم و به سمت حمام رفتم. بعد از  ریدفتر را ز

 بودم. در زدم و وارد شدم. ستادهیا

 ؟یکمان؟ حاضر شد-

 لب را داخل کشو پرت کرد و از جا بلند شد. رژ

 .میآره بر-

دختر نوجوان پانزده  کیساله به  ستیدختر ب کیو چهره اش را از  دیپوش یم یعروسک یاکثر اوقات لباس ها کمان

 «م؟یر یم یخب ، االن چه جور»زدم و گفتم:  یداد. لبخند یم رییساله تغ

 دنبالمون. ادیرادمان م-

 یخوب شد. واقعا دوست نداشتم با تاکس یلیخ»رفتم ، گفتم:  یم نییکه دوشادوش کمان از پله ها پا یحال در

 «.میبر

تر از جانش را پهن کرده بود ،  زیعز ینوه ها یبرا یبساط بافتن شهیداخل سالن مثل هم یمبل ها یخانم که رو عمه

 ما از جا برخاست. دنیبا د

 دخترها؟ دیریم-

 گونه عمه خانم کاشت. یرو یو بوسه ا دیپر عیسر کمان

 .میخور یشما. من و نوال اون جا م نیآره مامان جونم. شب شام بخور-

سفارشمان کرد که مواظب خودمان  انیم نیو عمه خانم در ا میبه سمتم آمد و هر دو به سمت در سالن رفت بعد

رادمان جلو آمد و در چند  نی، ماش میکه در را باز کرد نی. هممیو از در خارج شد میکرد یخانه را ط اطی. حمیباش

 خارج شد. نیحتراممان از ماشا هو رادمان ب میرفت نیخانه ترمز کرد. هر دو به سمت ماش یقدم

 د؟یسالم خانم ها. خوب-
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کمان هم ناچار جلو نشست. هر  بیترت نیکردم و عقب نشستم. بد یدست شی. من پمیدو با لبخند پاسخش را داد هر

. دیچیپ یم نیماش یدر فضا میمال کیموز یرا به حرکت در آورد. صدا نینبود. رادمان ماش لیم یچند خودش هم ب

بام همه بچه  ایکه گفتم ب نیشدم. هم یعصبان سراامروز واقعا از دست ک»ضبط را کم کرد و گفت:  یصدا یرادمان کم

 یتو شرکت. خودش باعث و بان ایخونه ست  یتو ای. ادیجمع در نم یدونم چرا تو یها هستن قبول نکرد. نم

 «پوکه؟ یخونه نم یدونم تو ی. نمشهیافسردگ

به جمع  یدونه که عالقه ا یرادمان خودت م»و گفت:  دیکش یم نشست. کمان آهلب یرو یاصطالحش لبخند نیا از

 «ده. یم حیترج شتریرو ب یینداره. تنها

 «نداره. یچیه یجز نابود ییتنها یول»و گفت:  دیکش یدر پاسخش پوف رادمان

 یریدانستم به شدت کسرا را دوست دارد و از گوشه گ یناراحت بود. م یزده نشد. کمان هم کم یتا مقصد حرف گرید

بعد به  قهی. اما چند دقدمیبه خود لرز ی، از شدت سوز لحظه ا میشد ادهیپ نیاز ماش یاست. وقت نیبرادرش غمگ

که نگاهش به دور و اطراف بود خطاب به من  یحال درعادت کردم. به هر حال زمستان بود و هوا سرد. رادمان  طیمح

 «اشکال نداره نوال صدات کنم؟»گفت: 

 که. یستین بهینه بابا. غر-

 زد. یلبخند

 کنم. ی. باهاشون آشنات مشونیدیشناستشون اما تو تا حاال ند یامروز بچه ها هم هستن.کمان م-

 را تکان دادم. سرم

 دارم. دیجد یبه آشنا شدن با آدما یادیاتفاقا من هم عالقه ز-

 خوبه.-

 ه کرد.اشار یلحظه به طرف همان

 اونجان.-
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فوق العاده  ی. پسرک کنارشان چهره گریپسر د کیهم بودند. به عالوه دو دختر و  ای. غزاله و ارشمیسمتشان رفت به

را به خود جذب  یکوتاه کرده بود هر کس دیاش که مدل جد ییپر پشت طال یو موها یداشت. چشمان درشت آب یا

 بغلم کرد. یناگهان یلیو خ دیکش یفیغ خفیمن ج دنیمناسب داشت. غزاله با د یکلیکرد. قِد بلند و ه یم

 .دمتیخوشحال شدم د یلی! خ؟ی! نوال جونم تو هم هستیوا-

 «؟ی. خوبزمیسالم عز»زدم و گفتم:  یلبخند

دمان کردم که را ایهم با ارش یکوتاه یغزاله که تمام شد، احوال پرس یها یجنگولک باز یو صدا و به عبارت سر

کمان و کسرا نوال هستنش. حدود  ییدختردا شونیا ه،ی. بقدیشناس یشما که نوال رو م ایخب، غزاله و ارش»گفت: 

 «.رانیدوماهه اومده ا

 لبخند نگاهشان کردم. با

 باهاتون خوشبختم. ییسالم. از آشنا-

 یکه م شونیا»بود اشاره کرد و گفت:  ختهیر رونیشالش ب ریفِرش از ز یکه موها ینقش و تپل زیبه دخترک ر رادمان

 «هم دخترخاله اش ژاله ست... یکی نیخانم ماست. ا نی، ثم ینیب

 «.انهیهم اسمش دا پهیآقا خوشت نیا»به پسرک اشاره کرد و ادامه داد:  بعد

 باال انداختم. ییابرو

 ست؟یاسم دختر ن انیدا-

 .دیخند رادمان

 شه کرد. یاش نم یکار گهی. دانهیفعال که اسمش دا-

 «...یرو آب بخند»لب گفت:  ریرادمان زد و ز یبه بازو یضربه آرام یبا اخم مصنوع انیدا

 «؟یزن یباشه بابا! چرا م»رادمان شدت گرفت و گفت:  خنده

 و ژاله نیکمان ، ثم یاش برا ی. غزاله با ذوق از لباس عروسمیهم راه افتاد با
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فقط من  انیم نیکردند. در ا یآوردم صحبت م یازش در نم یکه من سر یهم آرام از بحث ایگفت و رادمان و ارش یم 

 دهیکوتاه فهم یلیمدت خ نیگفت. در ا ینم یزیبود و چ نیی. سرش پامیداشت یآرام در کنار هم قدم بر م انیو دا

 است. سر صحبت را باز کردم. یبودم پسر آرام و کم حرف

 ؟یچرا انقدر ساکت-

 .حواله ام کرد یکوتاه نگاه

 بگم؟ یچ-

 باال انداختم. یا شانه

  ؟یچندوقته با بچه ها دوست-

 «؟یشناس یرو م ایدر»اش گفت:  یآرام ذات یصدا با

 «ا؟یدر»کرده بودم گفتم:  زیکه چشمانم ر یدر حال دیترد با

 .دیکش یپوف

 ...ستین گهیزن کسرا. البته االن د-

 «.امیمن داداش در»گفت:  عیگفتم که سر یآهان

 «!؟ییای! تو داداش در؟یچ»که از تعجب گشاد شده بود گفتم:  یزده با چشمان بهت

 اش گذاشت. ینیب یرا رو دستش

 .امیآره من داداش در ؟یزن یم غی! چرا جسیه-

هستم. راستش کسرا  یآدم بدبخت یلیکنم خ یخواهرمه احساس م ایدر نکهیبه خاطر ا» و ادامه داد:  دیکش یآه

 «امروزش هم منم. ومدنین لیمطمئنم دل .ادیاز من بدش م یلیخ

 آمدم. رونیآن حالت متعجب ب از

 چرا؟-
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 «نابودش کرد. یلیبهش زده خ ایکه در ی. ضربه اادیکال از خانواده ما بدش م»گفت:  ناراحت

 یآرامش بخش یگفتم عجب صدا یکرد ، با خود م یصحبت م یگوش سپرده بودم. وقت شیسکوت ، به حرف ها با

پر از خواهش و  یو با صدا ستادمیا یرا دوست داشتم. به طور ناگهان تشیشخص نیداشت. ا یمظلوم تیدارد. شخص

 «ان؟یدا»گفتم:  یالتماس

 «صدات کنم؟ یخال انیاشکال نداره دا»نگاهم کرد که گفتم:  متعجب

 باال انداخت. یا شانه

 نه.-

 «ان؟یدا»که دوباره گفتم:  افتدیدوباره راه ب خواست

 نگاهم کرد. منتظر

 گه. تو رو خدا تو بگو. ینم یزیکس بهم چ چی. هیاز کنجکاو رمیم یبه خدا دارم م ه؟یچ ایدر هیقض-

 «پرونه. یم یزیچ هیاالن رادمان  م،یبر ایب»به دور و بر کرد و گفت:  ینگاه

 «؟یگ ینم»شد که گفتم:  یدر سکوت سپر یا قهیرخش دوختم. چند دق میبه ن میراه افتادم. نگاهم را مستق کنارش

 «تونم. یتونم. به خدا نم ینم»گفت:  یروشنش خمار شده بود. با حالت زار ینگاهم کرد. چشمان آب کالفه

 گرفت. حرصم

 بمونم؟ یخبر یب یتو ی. من تا کنیگ یکدومتون نم چیاه! اه! ه-

حاال؟ نوال جان به خدا  یزن یاد مچرا د»اش گرفت و گفت:  ینیب یباال رفته بود. انگشت اشاره اش را جلو میصدا

 «گفت... یروز هیخودش  دیتونم بگم. شا ینم یچیکم. ه هیکسرا همه مون رو قسم داده. درک کن 

. بعد از چند میفاصله داشت هینگفتم. حدود دو متر با بق یزیانداختم و چ نییبه شدت گرفته شده بود. سرم را پا حالم

 «اما نوال من... ؟یناراحت شد»سکوت گفت:  قهیدق

 «تنگنا قرارت بدم. یخوام تو ی. نمدمیباشه، فهم»را باال آوردم و گفتم:  دستم
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 «خوام. یمن معذرت م»گفت:  آرام

 «.ستین یازین»لب زمزمه کردم:  ریز

 شتریدونم. ب یازت نم ادیمن ز»لبم نشانده بودم گفتم:  یکه رو یحالت چهره ام را عوض کردم و با لبخند عیسر

 «بده. حیاره خودت توضدرب

بچه خانواده امون هستم. دوتا  نیخب ، من تنها پسر و کوچک تر»گفت:  الیخ یجا خورد؛ اما ب یناگهان رییتغ نیا از

و پنج سالمه و  ستی. بیشناس یرو هم تو م یکیاش اسمش دلنواز و اون  یکیخواهر بزرگتر از خودم دارم که 

. از خانواده ام جدا شدم و فقط با خواهر رمیگ یتخصص م گهیخونم و سه سال د یهستم. قلب م یپزشک یدانشجو

سال بعد از  کیاز هم طالق گرفتن. مامانم درست  شیکنم. مادر و پدرم ده سال پ یم یبزرگم در ارتباطم. تنها زندگ

 «...نیا شدم. همبابا هم زن گرفت و من هم ازشون جد نکهیبابام بودم تا ا شیطالقشون دوباره شوهر کرد. پ

 به خود گرفتم. یمتفکر حالت

 دادم. عالقه ام رو بهش از دست دادم. دهیعق رییبخونم. اما تغ یدوست داشتم پزشک یزمان هیاوممم...منم -

 را تکان داد. سرش

 ؟یاز طالق پدر و مادرت ناراحت نشد-

 و خنده اش تلخ بود. دیخند

 که ناراحت نشه؟ داغون شدم. هیک-

 «؟یتو چ»د و بعد ادامه داد: مکث کر یکم

بودم  سیپار یاز شش سالگ» که دستم را پشت سرم گره کرده بودم و به رو به رو چشم دوخته بودم گفتم:  یحال در

بلدم. تک  یرو به طور حرفه ا الونیو و تاری، گ انویدارم. چندتا ساز مثل پ یقیموس سانسیو اونجا بزرگ شدم. ل

 .مشه گفت هستم؛ بود ینم گهیدردونه. البته د زیفرزندم و عز

 .دمیکش یجمله آه نیاز اتمام ا بعد

که پدر و مادرم توش بودن و  ینیزنه به ماش یبوده م دهیکه انگار ترمزش بر لیاتوموب هی شیسال پ کیدرست  -

 کنه و من اونا رو از دست دادم و... یجاده برخورد م هیحاش یتو یبابا به درخت نیماش
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 «.گهید نجایبعدش اومدم ا»ادامه دادم:  یمکث کردم و با ناراحت یکم

 انداخت. نییرا پا سرش

 متاسفم. غم آخرت باشه. -

 برگردم. عیشاد و شنگول رادمان از پشت سرمان باعث شد سر یکه صدا دمیکش یآه

 رفته ها! ادتونیکه بحثتون داغه. خوب ما رو  نمیب یبه! م-

 «ها! یدینوال خانم ما رو دزد نیشما هم خوب ا انیآقا دا»گفت:  انینثارش کردم که رو به دا یغره ا چشم

 سرخ شد. انیدا 

 خفه شو!-

 «.میزد یحرف م میبسه بابا. رادمان نکن داشت»خنده گفتم:  با

 سرش گذاشت. یدو انگشت اشاره اش را رو یبا حالت بامزه ا رادمان

 منم که عرعر.-

 «.ستین یدر اون که شک»: دیپر حرفش انیم انیدا

 نشاند. یشانیپ یرو یمصنوع یاخم رادمان

 زنم تو دهنت ها! یم انیدا-

 «بچه ها. شیپ میبر دیایبسه. ب»گفتم:  دمیخند یکه بلند م یحال در

جان!  انیدا»و گفت:  دیجلو پر عیسر نی، ثم میبچه ها رفت شیپ یهم بدون حرف پشت سر من راه افتادند. وقت آنها

 «تو؟ یکجا بود

ما هم با  نیبا من بود. چون شما مشغول بود زمیعز»گفتم:  نیبه من کرد که با لبخند رو به ثم یدرمانده نگاه انیدا

 «.میاز شما دور شد گهی. دمیهم صحبت کرد
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شه دل  یهنه مبه بازار ، ک ادینو که ب»لب زمزمه کرد:  ریمرا نگاه کرد. تعجب کردم. مگر چه گفتم؟! ز یبرزخ نیثم

 «آزار.

باال  یشانه ا الیخ ی. بدمیاش را نفهم یمن در امان نماند؛ اما من هم معن زیت یجمله اش از دست گوش ها نیا

 انیصحبتش تمامًا به دا یکرد. رو یبود و مرا آدم هم حساب نم دهیچسب انیتمام مدت به دا نیبار ثم نیانداختم. ا

توجه باشم. از آنها جدا شدم و خودم  یو رفتارش ب نیثم هکردم ب ی. سعدمیفهم یرفتارش را نم نیا لیبود. واقعا دل

هول داد و گفت:  شیپالتو بیتلفن را داخل ج عیمن سر دنیرا به ژاله که سرگرم تلفن همراهش بود رساندم. با د

 «!یایسراغ ما هم ب یچه عجب! افتخار داد»

 .دمیلبم را گز یحالت ناراحت با

 .ومدمین گهی. منم دنیبود آخه شما سرگرم-

 «نداره. بیع»و گفت:  دیخند

به دلم  یلیباهات نشست و برخواست نداشتم اما خ یلیخ نکهیبا ا»آورد و ادامه داد:  نییرا پا شیولوم صدا بعد

 «.ینشست

 کردم. میمهمان لب ها یلبخند

 .یلطف دار-

شد.  انینثارم کرد و دوباره مشغول صحبت با دا ی، چشم غره ا دیچرخاندم. تا نگاه مرا د نیرا به سمت ثم نگاهم

 «شم. یرو متوجه نم لشیکنه. واقعا دل یبد نگاهم م نیثم»شماردم و رو به ژاله گفتم:  متیفرصت را غن

 نیثم تشیواقع»خم کرد و گفت:  یکرد و چشمانش را در کاسه سر چرخاند. سرش را کم نیبه ثم ینگاه کوتاه ژاله

 «خل شده... یچون تو باهاش گرم گرفترو دوست داره.  انیدا

 «.ادیاش خوشش نم یعشق بیکس از رق چیه»و ادامه داد:  دیخند

 «نداشتم. یقصد نیکرده؟ من اصال همچ یواقعا چه فکر»متعجب گفتم:  

 باال انداخت. یا شانه

 دونه. ینم نویا نیثم یدونم. ول یم-
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 .دیکش یقیعم نفس

از اون  یکیهم  نیتونه دوستش داشته باشه. ثم یهم م یخوشگله. هر دختر یلیخ انینوال قبول کن که دا-

 دخترهاست.

 تیبود. به خصوص معصوم ریواقعا چشم گ انیخاص دا ییبایگفت. ز یکردم. ژاله راست م انیبه دا یکوتاه نگاه

هم به حرف ژاله بار سوم که صورتش را از نظر گذارندم، باز  یکرد. برا ینشسته در چهره اش همه را مجذوب م

 «رو دوست داشته باشه. انیتونه دا یم یهر دختر»: دمیرس

و  ریبام را ز ی. همه قبول کردند. به اندازه کافمیبود برو یکه همان حوال یداد که به رستوران شنهادیپ ایبعد ارش یکم

 رو به رو شد. ایو در آخر هم با تذکر ارش ختینمک ر ی. غزاله کلمیرو کرده و عکس انداخته بود

 نظر رو دارن. نیهم ا هی. شک ندارم بقیجا موند شیپانزده سال پ یکنم تو یغزاله احساس م-

 کیمن بود.  یهنوز رو نیثم یکج و کوله و چشم غره ها ینثارش کرده بود. نگاه ها شگونین یکل یغزاله هم حرص و

 کیسر و ته اش  یب یتوانست به خاطر حرف ها یم اگر انیخورد. شک ندارم که دا یتکان نم انیلحظه هم از کنار دا

کردم و او هم  یم رشیو من هم هر بار قافل گ ادافت یمن م یگاهش رو یگاه و ب یکرد. نگاه ها یفصل کتکش م

! کمان و رادمان گریاست د ینامزد یایکه با هم خوش بودند. باالخره دن ای. غزاله و ارشدیدزد ینگاهش را م عیسر

شود. حق داشت رادمان را دوست  یُتن قند آب م نیهم بودند و خالصه مطمئن بودم در دل کمان چندتمام مدت با 

کرد. من و ژاله هم  یاش همه را به خود جذب م یبود و شوخ طبع یداشته باشد. رادمان واقعا پسر خوب و مهربان

همانند  یاخالق ییجورها کیرا دوست داشتم.  تشیبود. شخص ی. ژاله دختر فوق العاده امیخوب با هم جور شده بود

 .میبا هم گرم گرفت یمن داشت.  خالصه کل

رنگ سبز به  یزمستان یبا وجود سرما یکرد حت یداشت و تا چشم کار م ی، حالت سنت میکه رفته بود یرستوران 

به  یده بود. همگپهن ش شانیقرمز رنگ رو یمیبا طرح قد ییآنجا بودند که فرش ها ییخورد. تخت ها یچشم م

 «.سیرم سرو یم نم»ننشست و گفت:  انی. اما دامیو کنار هم نشست میرفت یسمت تخت بزرگ

 یا قهیرا دنبال کرد. چند دق انیرفتن دا ریمس بشیو غر بیعج یبا آن نگاه ها نیتکان داد و ثم یسر رادمان

شه غذا  ینم ینجوریدست زدم. ا یاز غروب به هر آشغال»لب نشاند و گفت:  یرو ینگذشته بود که غزاله لبخند

 «دستامو بشورم. رمیخورد. من م

 «مراقب باش.»گفت:  ایاز جا بلند شد که ارش و
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نگاهم را حس کرد سرش را  ینیسنگ یدوختم. وقت نیتکان داد و به سمت ته باغ رفت. نگاهم را به ثم یسر غزاله

 یواقعا از دستش کالفه شده بودم. اخم گریتکان داد. د هیدستش را به نشانه چ یت گستاخانه اباال آورد و با حال

و درشت خود بودم که  زیسر و ته و ر یدر افکار ب قاش گرفتم. غر ینگاهم را از چشمان بادام یدیکردم و با الق

اتفاق بود، با  نیوقوع ا یاعث و بانکه ب یچه بود؟ دخترک گریبال د نیاحساس کردم. ا میمانتو یرا رو یعیما یسیخ

 «.دیببخش یلیخوام. از قصد نبود. خ ی! خانم من واقعا معذرت میوا یا»گفت:  یپر از ناراحت یینگران و صدا یحالت

 «.ستیاتفاق بود. مهم ن هینداره.  یبیع»و گفتم:  دمیکش یآه

 «خوام. یبازم عذر م»هول گفت:  دخترک

 یانداز یخونه م می. رفترهیگ یم یبد یلیخ یبرو بشورش نوال. وگرنه بو»از ما دور شد. کمان با خنده گفت:  عیسر و

 «.ییاش لباسشو

 «کنم. یکارش م یچ نمیبب سیرم سرو یمن م»شدم گفتم:  یدور م زیکه از م یرا تکان دادم و در حال سرم

داشتم که  یقدم بر م سیخلوت. آرام به سمت سرو اریاطرافش بس یرستوارن ته باغ بود و فضا یبهداشت سیسرو

 .دیبه گوشم رس ییآشنا یصدا

 دفعه هم اومده طوفان کنه. نیبرگشته. ا گمیبفهم. م انیدا-

به »روشنش زد و گفت:  یبه موها یکالفه چنگ انیغزاله بود. دا یصدا نیپنهان کردم. ا واریخود را پشت د عیسر

 هیمرد. من فقط  شیپنج سال پ ایندارم. در ایبه اسم در یخواهر گهیبخوره. من دخواد بخوره،  یم یجهنم. هر گوه

 «خواهر دارم اونم دلنوازه.

! لج انیدا»گفت:  نیحساس شده بودند. غزاله غمگ ایبه اسم در میگوش ها دایشدم. جد اریهوش اینام در دنیشن با

کرد تا  دیرو تهد ایارش هانیو آنا رو ببره هم شرکت رو باال بکشه. به خدا ک ایدفعه اومده هم آر نیگم ا ینکن! بابا م

 «سهامش رو بفروشه. اون که قصد سهام فروختن نداشت.

 یلرزان یاز اشکش را پاک کرد و با صدا سیصورت خ نشیبا آست عیدر آن وضع متعجب شدم. سر انیدا دنید با

 «سراغ من. نیاینداره. ن یاز همه متنفرم. به من ربط»گفت: 

 «.یکارهات به هم زد نیبود را هم با هم نمونیکه ب یحس»: دینال غزاله
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کنار رفتم و قدم به سمت داخل  واریرفت ، از پشت د انیکه دا نینگفت و از کنار غزاله رد شد. هم یزیچ انیدا

 «؟یاومد یک ؟ییِا! نو...نوال تو»من ، هول گفت:  دنیبرداشتم. غزاله با د سیسرو

 یبه چشم م شیاز دوغ رو یکه لکه بزرگ می. به مانتودهیباشم ترس دهیرا شن شانیحرف ها نکهیبودم از ا مئنمط

 «کنم. زیتم نویاومدم ا»خورد اشاره کردم و گفتم: 

 «شده! یوا! نگاه چ»گفت:  متعجب

 داد. رییحالت چهره اش را تغ عیسر

 .ایمانتوت بزن و ب یذره آب به جلو هیمن برم. تو هم -

در مغزم  شانیبه خودم کردم. حرف ها ینگاه نهیشدم. از آ سیلبخند سرم را تکان دادم و او هم رفت. وارد سرو با

 مشغول شده بود. بیمانتو شدم. فکرم عج یکردن لکه رو زیدادم و مشغول تم رونیشد. نفسم را کالفه ب یاکو م

**** 

 

 

 

 «انیدا»

 

 نیثم یبخورم. صدا یکردم کم یم یحفظ ظاهر ، آرام سع یبه غذا نداشتم اما برا یلیکامال کور شده بود. م میاشتها

گفت؟ در آخر ، طاقتم را از دست  یسر و ته را چرا به من م یهمه حرف ب نیدانم ا یانداخت. نم یبر اعصابم خراش م

 «.ستیخوب ن حالمبه خدا  ؟یشه تمومش کن یجان! م نیثم»دادم و گفتم: 

 «...ایدا یول»گفت:  یذوقش خورده بود. با لحن دلخور یتو

 «!انیآقا دا»: دمیحرفش پر انیم
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نداشت. فکرم نزد  یفی. قصدم رنجاندنش نبود اما حال و روز من واقعا تعردمیکش یحالت قهر برگشت. پوف به

بود  یصدش طوفانآمد ق یم شیطور که بو نیشده بود و ا شیدایبود که بعد از چند سال نبودش حال پ یخواهر

 روزها عاشقشبودم.  از یروز کیکه  دیچرخ یم یاز مغزم هم دور و بر غزاله ا ی. گوشه ایطوالن

 ینم دایها پ یازش خورده بودم ؛ اما فکر و ذهنم آن حوال یبود که فقط چند قاشق میرو به رو یبه بشقاب غذا نگاهم

 سرم را باال آوردم. ایارش یشد. با صدا

 هان؟-

 بشقاب اشاره کرد. به

 گشنمه! یگفت یتو که م ان؟یدا یخور یچرا نم-

 «خواد. ینم یزیاشتهام کور شده. دلم چ»گفتم:  یفیضع یلبم را به دندان گرفتم و با صدا گوشه

 «.میبر دیایب دی. شما هم خوردنیماش یرم تو یمن م»کرد. از جا بلند شدم و گفتم:  ینگاهم م یرکیرزیز غزاله

**** 

کردم. کمان مثل قبل  ینگاه م هیحرف به بق یداده بودم و ب هیام تک یو شش نوک مداد ستی. به دودیرفتن رس زمان

با رادمان  میخوا یهم م نیمن و ثم»و گفت:  دیرا کش نیدست ثم عیبار ژاله سر نیرادمان نشست. ا نیداخل ماش

 «.دیکن یکار هی. خودتون میبر

. میر یم نیماش هیمن و غزاله هم با »گفت:  ایرادمان نشستند. ارش نیو با هم داخل ماش دیرا کش نیدست ثم بعد

 «برو. انینوال تو هم با دا

 باال انداخت. یشانه ا نوال

 باشه.-

شاگرد نشست. استارت زدم و راه افتادم. دستانش را به هم  یصندل یحرف پشت رول نشستم. نوال هم آمد و رو یب

 «دفعه چرا انقدر سرد شد؟ خوب بود که. هی! ییوو»و گفت:  دیمال

 ضبط کرد. یباال یبه دکمه ها ینگاه بعد
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 هم داره؟ یرَخشِت بخار نیا-

 را روشن کردم. نیماش یبخار

. من راه خودم دیرس یم رتریبزند برعکس تصورش د انبریجلوتر بچه ها از ما جدا شدند. رادمان عادت داشت م یکم

بعد ، نوال دستش را به سمت  قهیگاه سرم کرده بودم. چند دق هیپنجره گذاشته و تک یرا ادامه دادم. دستم را رو

 ضبط برد و روشنش کرد.

 سکوت... یتو دمیموش خورد! پوک ییهویخدا زبونتو  دیخودت که به ام م؟یگوش بد یدار یزیچ نمیبب-

. نوال چند دیچیپ نیکه ظهر آرمان گذاشته بود در ماش یو عجق و وجق آهنگ رپ یروشن شدن ضبط ، صدا با

دهانش  یرا پر کرد. دستش را جلو نیماش یخنده اش فضا یکه صدا دیمبهوت به ضبط زل زد و طول نکش یلحظه ا

 گرفت.

 باحال بود. دمت گرم! یلی! خانی!دایوا-

 و ضبط را خاموش کردم. دمیکش ینی. هدیبعد دوباره خند و

 ! آبروم رفت!یاش رو برنداشت. وا ید یس نیاِ! آرمان گور به گور شده ظهر ا-

 گرفتم. شیاز بازو یشگونین یاش شدت گرفت. حرص خنده

 اِ! نوال! نخند بابا. نخند مال خودم نبود.-

 «؟یریگ یم شگونیباشه حاال. چرا ن»کرد خنده اش را بخورد گفت:  یم یکه سع یرا گرفت و در حال شیبازو

 داد. هیتک نیماش یپشت به

 .ی. بساط خنده ام رو فراهم کردانیدستت درد نکنه دا-

 «؟یکن یم تیمال خودم نبود. اِ! چرا اذ»گفتم:  مظلوم

. دستم را جلو چانمیباشد فردا گوش آرمان را بپ ادمی. دیخند ینگفت. هنوز چشمانش م یزیرا تکان داد و چ سرش

 .دیچیپ نیماش یدر فضا یسیانگل یقیموس یارج کردم و به ضبط زدم. صدارا خ یبردم و از داخل داشبورد فلش
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عاشق  شهیدهانم گرفته بودم و غرق در آهنگ بودم. هم ینبود. دستم را جلو یصورت نوال خبر یاز لبخند رو گرید

 !وی تیهِ  یآ و،یالو  یسراسر درد من. آهنگ آ یمن بود و زندگ یبرا ایآهنگ بودم. گو نیا

با  عی. سراوردین میکه از چشم نوال دور نماند و چقدر ممنونش بودم که به رو دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

حواله اش  ینوال نگاه کوتاه یکنم. با صدا نیخواستم بدتر از ا ینم گریدستم پسش زدم و آهنگ را عوض کردم. د

 کردم.

 ان؟یدا-

 هوم؟-

 یکرد. با همان صدا یوقفه کار م یو برف پاک کن ب دیبار یم یدیبه من دوخته بود. باران شد میرا مستق نگاهش

 «...دمیتو و غزاله رو شن یمن امروز حرف ها»آرام گفت: 

 یب یاز مقابل چشمانم گذاشت و مخصوصاً جمله آخرش که مربوط به رابطه  سیسرو یصحبتم با غزاله جلو ی صحنه

 «!؟یچــــــــ»م: سر و ته گذشته مان بود. مبهوت به سمتش برگشتم و داد زد

 یرا رو میخورد نگاهم را چرخاندم و با تمام قدرت پا یکه از رو به رو به چشمانم م یبوق بلند و نور یبا صدا ناگهان

 «مواظب باش!»زد:  غیترمز فشردم که نوال ج

 خورد و چشمانم نیبرخورد کرد و به سمت جلو پرتاب شدم. سرم محکم به فرمان ماش یبه شئ محکم نیماش

 «!ـــــــــانیدا»: دیچینوال در گوشم پ غیج یو گنگ شد و در آخر صدا رهیت زیرفت. کم کم همه چ یاهیس

**** 

 «نوال»

 

 . دستش را فشردم.دمیدو یکنار تختش م هیگر با

 تو رو خدا چشماتو باز کن. انی. دایگفت یم دیغلط خوردم. لعنت بهت نوال! نبا ایب ان؟یدا ان؟یدا-

نگران کمان در  یبار هزارم باعث شد دستش را ول کنم. تماس را برقرار کردم که صدا یزنگ تلفن همراهم برا یصدا

 .دیچیگوشم پ
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 چرا خاموشه؟ انیدا یگوش ؟یداد یات رو جواب نم یچرا گوش ن؟یهست ینوال احمق! شما دوتا کدوم گور-

 «شده؟ ِد جون بکن... یچ ؟یکن یم هیچرا گر»، متعجب گفت:  دیهق هقم را که شن یصدا

 یصدامو نم»گفتم:  ستمینگر یام م یکه به دستان خون یزدم و در حال واریسر خوردم. سرم را آرام به د وارید کنار

 «بود... ی. چشماشو بسته بود. صورتش خوندیشن

 «بود! یصورتش خون»زدم:  غیج

 «؟یکجا؟ چ»گفت:  هول

 )...( مارستانیب ایب-

دستم  یخون رو یقرمز دنیاز جانبش نماندم و تماس را قطع کردم. دوباره به دستانم نگاه کردم. با د یجواب منتظر

 یبه جا ایصورت غرق در خونش. وحشت زده به دستانم نگاه کردم. گو ادیآن صحنه خوفناک افتادم.  ادیدوباره 

. نفس میدیرس یکردم سالم به خانه م یهولش نم ندانستم. اگر م ی. خود را مقصر مدمید یدستانم صورت او را م

ها  وانهیرفت. ناخودآگاه مانند د یچشمانم کنار نم یصورت غرق در خونش از جلو ریهم تصو یزدم. لحظه ا ینفس م

 «! نه!ادینه! تو رو خدا از اون صحنه بدم م»: دمیکش غیچنگ زدم و ج شانمیپر یبه موها

منو ببخش.  ایخدا»لب زمزمه کردم:  ریام گرفتم و ز ی. صورتم را با دستان خوندندیاز پرستارها به سمتم دو چندتا

 «من شد... ریتقص

فرو رفتم. سکوت و  یقیعم یکیتار. صداها گنگ شدند و در آخر در تار دمیو شد و د نیسنگ میکم پلک ها کم

 ...یکیتار

**** 

 نوال؟ نوال جونم؟-

آنقدر  میکردم که پلک ها یرا باز کنم اما احساس م میخواست چشم ها ی. دلم مدیچیام پ ینیتند الکل در ب یبو

دهم.  صیتوانستم صدا را تشخ ی. ممیرا بگشا میشده اند که توانش را ندارم. باالخره توانستم آرام چشم ها نیسنگ

 کمان بود.

 رم به پرستار بگم. یخدا رو شکر. م-
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 یبودم و به دستم سِرُم دهیخواب یتخت یرو دیسراسر سف یاتاق. در نمیتوانستم اطرافم را بب یبهتر شد و م دمید

کردم؟ کم کم  یچه م نجایاست. اما من ا مارستانیب نجایتوانستم بفهمم که ا یتند الکل هم م یوصل بود. از آن بو

صورتم سر خوردند. در همان  یاشک آرام آرام رو یو قطره ها دیرا به خاطر آوردم. چشمه اشکم جوش زیهمه چ

 «حالت خوبه؟ زم؟یعز یشد داریب»زد و گفت:  یوارد اتاق شدند. دختر لبخند یلحظه کمان به همراه دختر جوان

. فشارت افتاده یبر یتون یسرمت که تموم شد م»به سرم کرد و گفت:  یبغض فقط سرم را تکان دادم. دختر نگاه با

 «بود.

 خارج شد. کمان به سمتم آمد.نگفتم. دختر از اتاق  یزیچ

 نوال جان؟ یخوب-

 یم هیآخه چرا گر»کردم. کمان سرم را در آغوش گرفت و گفت:  هینتوانستم خوددار باشم و آشکارا و بلند گر گرید

 «اش نشد که. یزیچ ؟یکن

 «کمان. دمیترس یلیبود. خ ومدهین شیتا حاال برام پ یزیچ نیهمچ»هق هق گفتم:  انیم

 .دیبوس ام را یشانیپ

 قربونت برم.-

 را پاک کردم. میاشک ها نمیآست با

 اش نشده که؟ یزیحالش چطوره؟ چ-

اش نشده. فقط سر و دستش شکسته. حالش خوبه. دکتر گفت  یزیخدا رو شکر چ»و گفت:  دیپاش میبه رو یلبخند

 «.ادیاحتماالً فردا بهوش م

 لبم نشست. یرو ی، لبخند محو هیگر انیم

 بودم. خدا رو شکر که حالش خوبه. دهیترس یلیخدا رو شکر. خ-

**** 

 . دمیگل را در دستم جا به جا و در اتاق را باز کردم. سرم را داخل بردم و سرک کش دسته
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 .ااهللی-

 لبش نشست. یرو یجان یمن لبخند ب دنیرا باز کرد. با د شیچشم ها آرام

 سالم.-

سالم »گذاشتم و گفتم:  زیم یگل را رو یرا بستم. با خوشحال شد. وارد اتاق شدم در میمهمان لب ها یپرذوق لبخند

 «!وونهیمنو د یبرادر؟ تو که ترسوند یخان! خوب انیبر دا

 شد. شیمهمان لب ها یو لبخند دیصورتم چرخ یرو مارشیب نگاه

 شه. یکنم سرم داره منفجر م یخوبم، فقط احساس م-

 کنار تخت نشستم. یصندل یلبخند رو با

 .هیچون سرت شکسته عاد-

! آخ جون از ییوا»و گفتم:  دمیافتاد. با ذوق دستانم را به هم کوب یبر اثر شکستگ شیابرو انیچشمم به خط م ناگهان

. ومدیواسه خودم خط انداختم که متاسفانه بهم ن غیشونزده سالم بود با ت یبار وقت هی. نامی. عاشق ایدار شد نایا

 «شه. یواسه پسرا قشنگ م دمیفهم

 «کنه. یابرومو نگاه م نیمردم ا یمن داشتم م وانهید»و گفت:  دیخند

 .دمیبرچ لب

 !یخب دوست دارم. نگاه از قبل چقدر خوشگل تر شد-

 کرد. زیرا ر چشمانش

 قبال خوشگل بودم؟-

 شدم. سرخ

 .یاِ! لوس! آره قبال خوشگل بود-

 برداشت بد کند. دمینگفت. ناگهان ترس یزیکرد و چ یکوتاه خنده
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 یمقدار راحت و ُرک هستم. م هیآزاد بزرگ شدم.  یطیمح یخارج از کشور و تو یکه من تو یدون یم انیدا-

 ...ینذار پا نویخواستم بگم ا

 .دیحرفم پر انیم

 دونم. یآره، م-

 به صورتش دوختم. یشدم. نگاهم را با نگران یجد

 من شد. ریخوام. تقص یمن معذرت م-

 داد. را تکان سرش

خواد برم  یدلم م ارمیاسمشو م ی. وقتاستیما در یها ینبود. مسبب تمام بدبخت ایکس جز در چیه رینه. تقص-

 دهنمو آب بکشم.

 .دمیکش یقیعم نفس

 .دیشد. ببخش ینم ینجوریگفتم ا یرو نم دمیحرفاتون رو شن نکهیا یدفعه ا هیبه هر حال اگه من  یدونم. ول ینم-

 زد. یمحو لبخند

 .نینداره. مشکل منم و خواهر خائنم. هم بیع-

 وارد اتاق شد. در  کیش یبا لباس ها یلحظه ، در باز شد و زن قد بلند همان

 .دیرا بوس انیدا یشانیپ یکرده بود ، جلو آمد و با نگران سیصورتش را خ شیکه اشک ها یحال

 یات م یزیچ هی یگ ینم ؟یکن یع نم! آخه چرا حواستو جمانیمرگت بشم دا شیمن پ ی. الهزمیقربونت برم عز-

 کردم؟ یکار م یشد و من چ

 یخوبم دلنواز. نگران نباش. م»گفت:  یجان یبا لبخند ب انیکردم. دا یبلند شده بودم و نگاهشان م یصندل یرو از

 «که فقط سر و دستم شکسته. ینیب

 هم وارد اتاق شد. یبود خواهر محبوبش. دخترک حدودا پانزده ساله ا نیا پس
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 جونم؟ ییدا-

 زد. یلبخند انیدا

 ...ییعشق دا نمتیجلو بب ایب-

نشست. نگاه دلنواز تازه به من افتاد.  یبود اما چهره اش به دل م تیش یخشنود به سمتش رفت. کم دخترک

 «داداش؟ یکن ینم یمعرف»: دیپرس انیداد و از دا یزدم و سالم دادم. سالم آرام یلبخند

 نیتو ماش شونیکسرا. روز تصادف ا یینوال خانم، دختردا»روح گفت:  یبه من کرد و با همان لبخند ب ینگاه انیدا

 «من بودن.

 دستش را به سمتم دراز کرد. دلنواز

 خوشبختم نوال جان.-

 فشردم. یرا به گرم دستش

 طور. نیمنم هم-

 خود را جلو سر داد و دستش را به سمتم گرفت. دخترک

 هستم. بایمنو ندارن. د یقصد معرف نکهیمثل ا نایا-

 لبخند دستش را فشردم. با

 .باجونیباهات خوشحالم د ییاز آشنا-

**** 

مهربان داشت و با من هم جور  یتیسه روز بعد مرخص شد. دلنواز شخص انیگذشت. دا یهفته از آن اتفاق شوم م دو

 یهم سن خودم صحبت م یکردم با شخص یاس مداشت. احس یهم نسبت به سنش فکر فوق العاده ا بایشده بود. د

داشت. آنقدر دوستش  بایبه د یادیعالقه ز انی. دامیرفت یاز روزها با هم به گردش م یکنم. با او دوست بودم. بعض

. به دنبالش رفتم و در همان میدر شهر بگرد یکم بایکرد. امروز قرار بود با د یم یدلنواز به او حسود یداشت که گاه

 .میزد یقدم م ابانشانیخ یحوال
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 اده؟یپ ای میبر نیبا ماش باید-

 .میبزن دیدور و اطراف رو د کمی میبر ادهیپ م؟یبر میخوا یکجا م نیبا ماش-

 .میکردم که کنار هم راه افتاد یکوتاه خنده

 اوضاع مدرسه چطوره؟-

 سرش را کج کرد. یکم

 .شهیخوبه. مثل هم-

 «م؟یبخور یشکالت کیاونجا هات چاکلت با ک میبر یایم»را تکان دادم که گفت:  سرم

 «ام. هیپا». سرم را تکان دادم و گفتم: دمیرس ینگاهش را دنبال کردم و به کافه کوچک و خلوت رد

شان  یکیبودند. پشت  یآنجا وجود داشت و همه شان خال زیکوچک بود.در کل سه م اری. بسمیهم وارد کافه شد با

 «خانم ها؟ نیدار لیم یچ»: دیساله جلو آمد و پرس ستیحدودا ب ی. پسرمینشست

 «.یشکالت کیدوتا هات چاکلت با دوتا ک»کردم و گفتم:  بایبه د ینگاه

 «ازت بکنم؟ یخواهش هیتونم  ینوال م»گفت:  بایکه دور شد ، د نیسرش را تکان داد و رفت. هم پسر

 را تکان دادم. سرم

 اوهوم. بگو.-

 شنش را داخل شالش هول داد. رو ییخرما یاز موها یا طره

خوام  یام رو دوست دارم. م ییمن چقدر دا یدون یکنم. خودت م زشیخوام سورپرا ی. مانهیپنجشنبه شب تولد دا-

 خواستم دعوتت کنم. ی. مرمیبراش بگ یتولد خودمون هی

 «من پنجشنبه ظهر ساعت دوازده پرواز دارم.»گفتم:  یشده باشد ، وا رفتم و با ناراحت یکه بادش خال یبادکنک مثل

 .دیهم ناراحت شد و ذوقش خواب او

 . من رو تو حساب کرده بودم.یایشد ب ینه. کاش م ،یواقعا؟! وا-
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 .دمیکش یقیعم نفس

 بدم. رییتونم ساعت پروازم رو تغ یبد شد که! نم یلیخ-

 گذاشت. زیم یرو مانیو هات چاکلت ها را برا کیکه سفارش ها را گرفته بود ، ک یموقع ، پسر همان

 ست؟ین یا گهیامر د-

 زد. یمصلحت یسرش را تکان داد و لبخند باید

 نه ، ممنون.-

 کرد. نییچنگال کوچک را برداشت و گوشه لبش را باال و پا بایعقب رفت و دور شد. د پسر

 نداره. خودت رو ناراحت نکن. حتما قسمت نبوده. بیع- 

 .دمیکش یآه

 شد. فیدوست داشتم باشم. ح یلیخ-

 بایمزه مزه کردم. د یو کم کیبزرگ هات چاکلت را به لبم نزد وانیرا داخل دهانش گذاشت. ل کیاز ک یکوچک تکه

شرکت کنم اما  دمیخواستم در تولد دوست جد ی. من هم ماوردیخودش ن یکرد به رو یم یناراحت بود اما سع یکم

 ام را به او  هیهد حضوربتوانم بدون  دیدارم. شا سیپار یسو یمتاسفانه همان روز پرواز

  یادگاری کی دمیبود. من دوست داشتم به دوست جد نی. راه درست همبدهم

 .  بدهم

**** 

 بخند استیآدمک آخر دن-

 جاست بخند نیمرگ هم آدمک

 یکه بزرگش خواند ییخدا آن

 خدا مثل تو تنهاست بخند به
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 کن درد تو ارزشمند است فکر

 بخند باستیچه ز هیکن گر کرف

 میداد ادتیآنچه به  یراست

 که در جاست بخند ستیزدن ن پر

 نغمه آغاز نخوان آدمک

 بخند استیخدا آخر دن به

را پشت گوشم فرستادم. به پشت خودم را  میفوت کردم و موها رونیبالش هولش دادم. نفسم را ب ریرا بستم و ز دفتر

نشان خواهد داد؟  یکسرا متوجه نبود دفتر شود چه عکس العمل یفکر کردم که اگر روز نیتخت انداختم و به ا یرو

 چه؟ دی. اما اگر فهمآورد یداند دست من است. احتماال به زبان نم یاصال او که نم

 کیزدم.  نستاگراممیا جیبه پ یسر و ته ام تکان دادم. تلفن همراهم را برداشتم و سر یخروج افکار ب یسرم را برا 

 «.رادمهر انیدا»به نامش کردم:  یباز کنم. نگاه شیرا برا جیکه منتظر بود پ دیفالوور جد

کردم. جز چهارتا عکس  جشیداخل پ یبه عکس ها یباز کردم. نگاه شیرا برا جیلبم نشست و پ یرو یلبخند 

افتاد،  شیهم با دلنواز داشت. نگاهم که به فالوور ها یکیو  بایرخ از خودش و دوتا با د میعکس ن کینداشت.  یزیچ

 ی، رادمان و غزاله. دونفر هم بودند که نم ایبا ، ارشی. خودش کال چند نفر را فالو کرده بود. دلنواز ، ددمیکش یسوت

چند انداختم. امروز دوشنبه بود و  یعسل یرا رو لیو موبا دمیکش یقیاز دوستانش بودند. نفس عم دیشناختم. شا

 یشرکت کنم ناراحت بودم اما فکر به عروس انیتوانم در تولد دا ینم نکهیا یپرواز داشتم. هنوز هم برا گریروز د

را عوض کردم و از  می. لباس هادمیخر یم یزیتولدش چ یبرا دیرا از باال بستم. با میکرد. موها یمرا ذوق زده م مارال

 رانیرا ا دیسال نو بود و من دوست داشتم ع گریگرفت. دو هفته د یبهار م یخانه خارج شدم. هوا کم کم رنگ بو

 یاز کوچه دور شده بودم. باران ابانیکردم. چند خ یسر م سیپاردر  دیخانواده عمه باشم. اما متاسفانه باز هم با شیپ

داشتم که ناگهان  یمشغول، آرام قدم بر م یرا پر کرده بود. با فکر ابانیداخل خ یکه آمده بود، چاله چوله ها

 میکج و کوله به لباس ها یا افهی. با قدمیشدن مانتو و شلوارم را فهم سیاز کنارم رد شد و تنها خ یو شش ستیدو

دقت آماده کرده بودم که راننده  یبه راننده ب یهر فحش یبر اندامم افتاد. خود را برا یو لرزه ا دیوز ینگاه کردم. باد

 باال انداخت و گوشه لبش باال آمد.  ییو شش ساله بود. ابرو ستیب ایو پنج  ستیحدودا ب یشد. پسر ادهیپ

 .دمتونیخوام خانم. واقعا ند یعذر م-
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 «!یچون کور بود»حرص گفتم:  با

 .اندازمیب یبرزخ یشده بود ، نگاه ادهیپ نیکه از شاگرد ماش یباعث شد برگردم و به شخص یخنده ا یصدا ناگهان

 !انیدا یشعوریب یلیخ-

 .دیلبش را گز گوشه

 نوال؟ یادب شد یب-

 «ن؟یشناس یرو م گهیشما هم د نمیبب»راننده گفت:  پسر

 .دیبه گچ دستش کش یدست انیدا

 همسر سابق خواهرمه. یی، دختردا یدیسر تا پاشو به گند کش یزد یکه تصادف یخانم نیا-

 .دیکش یسوت پسر

 !یا یاوف! چه نصبت طوالن-

 «. خوشبختم نوال خانم.انیمن آرمانم. دوست دا»: زد و ادامه داد یلبخند

 را در کاسه سر چرخاندم.  چشمانم

 .ستمیمن اصال خوشبخت ن یول-

 «کار کنم؟! یدست گل تون چ نیاالن من با ا»ام را نثارش کردم و ادامه دادم:  یعصب نگاه

 «.یباش رونیب ستیسوار شو برو خونه. قسمت ن ایب»کرد خنده اش را بخورد گفت:  یم یکه سع یدر حال انیدا

نشستم.  نهیتمام در عقب را باز کردم و دست به س ییشده بودم. با پررو یعصبان ی. حسابدیخند زیدوباره ر بعد

 به من کرد. ینگاه مین نهینشست. آرمان از آ زیر یهم با همان خنده ها انیدا

 حاال نوال خانم از قصد نبود که.-

 «بله، کامال متوجه هستم.»: دمیرحرفش پ انیم
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 هیپا شهیبر خالف هم یشرکت در هر کل کل یهم کرد چون امروز برا ینگفت. به نظرم کار خوب یزیزد و چ یلبخند

در حمام خواهم بود. اخم  می، مستق دمیکردم پر از گند و کثافتم و مطمئن بودم به خانه که رس یبودم. احساس م

 «!بوگندو»گفتم:  یدستانم گرفتم و حرص انیرا باز کردم. سرم را م میها

 «زهر مار!»و گفتم:  دمی. لب برچدیبمب خنده شان ترک یبه هم کردند و ناگهان پق یو آرمان نگاه انیدا

 «!یباحال یلیخ»خنده گفت:  انیم آرمان

 نگاهم را به چشمانش دوختم. نهیاز آ نهیبه س دست

 خوره! یحالم داره از خودم به هم م د؟یند تر برشه ت یآرمان خان م-

 به سمتم برگشت. انیدا

 نوال. اتفاق بود. الیخ یب-

 ام را کج و کوله کردم. افهیق

 بپاشه به سر و  ابونیلجنه تو خ یناراحت کننده ست هر چ یلیدختر خ هیواسه -

 .روش

 زد. یلبخند

 بله، مطلع هستم.-

که  دیطول نکش یزیکردند. چ یدوختم که مردم تک و توک از آن عبور م یابانیرفتم و نگاهم را به خ یغره ا چشم

 توقف کرد. نیماش

 متاسفم. یلیخ یلیاتفاق امروز هم خ یخونه. برا نمینوال خانم. ا دییبفرما-

شدم.  ادهیپ نیتا بتواند خنده اش را کنترل کند. بدون حرف از ماش دیبعد انگشت شصتش را به گوشه دهانش کش و

 باعث شد نگاهم را به او بدوزم. انیدا یبه سمت در رفتم که صدا

 .دمشونیشه ند یم یو آنا رو ببوس. دوسال ایاز طرف من آر-
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 .دمیکش یآه

 باشه، خداحافظ.-

 «خبر؟ یب یاوا نوال! کجا رفت»گفت:  دنمیخانه شدم. عمه خانم با د وارد

 زدم. یروح یب لبخند

 خبر ندادم. دیبزنم. ببخش یدور هیرفتم -

دوش آب گرم  کیبه اتاق باز شد ، خودم را داخل حمام انداختم  میکه پا نیبعد بدون حرف از پله ها باال رفتم. هم و

 گرفتم. 

**** 

را بافتم.  میحوصله سشوار را جمع کردم و موها ینم داشت. ب ی. کمدمیکش یرا سشوار م میموها نهیآ یبه رو رو

سرم انداختمش.  یزدم و رو یافتاده بود چنگ یصندل یدر اتاق آمد. به شالم که رو یهمان موقع ها بود که صدا

خانه شال سر  یتو شهیهم یزیاما به طور غر ،موضوع ها بزرگ شده بودم نیبدون توجه به ا ییدرست بود در فضا

 کردم. یم

 .دییبفرما-

 جب نگاهش کردم.شد. متع انیچهار چوب در نما انیم یبرزخ یباز و کسرا با چهره ا در

 شده؟ یزیسالم. چ-

 .دمیکه پر دیرا چنان کوب در

 اش؟ یکجا گذاشت-

 کردم. یزده نگاهش م بهت

 رو؟ یچ-

که  یصاحاب مونده رو؛ همون یاون دفتر ب»: دیکش ادیآرام نداشتم فر شهیهم یکه انتظارش را حداقل از او یصدا با

 «.یبرداشت یپشت اطیاز اتاق ح
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کردم خود را خونسرد و آرام نشان دهم.  یبود. از کجا متوجه شده بود؟ سع زیهمه چ یایگرده شده ام گو یها چشم

 شد آن استرس و اضطراب را پنهان کنم؟ یاما مگر م

 تو؟ یگ یم ی...چیک...کدوم دفتر؟ چ-

 انیم را در موحشت کردم. دستش را جلو آورد و شال تشیلحظه از وضع کی. دیکش یبلند و کش دار م یها نفس

اعصاب من راه نرو. زود اون دفتر رو بده  ینوال رو»و زمزمه وار گفت:  دیآن را جلوتر کش یگرفت. کم شیپنجه ها

 «من.

آره، »دستش گذاشتم و محکم از شالم کندم. به عقب هولش دادم و گفتم:  ی. دستم را رودمیرا در هم کش میها اخم

 «؟یچرا هار شد ؟یمن برداشتم. خب که چ

 «؟یبرس یبه چ یخوا یم»: دیکش ادیفر یعصب یبود و با حالت یعصب

 یمعن دیگذره. با یداره دور و برم م یبدونم چ دیخانواده ام. با نیمنم عضو ا»: دمیکش ادیتر از خودش فر بلند

 «رو بفهمم. هیبق یحرفا

 را باالتر بردم. میصدا

 !شیریحقمو بگ یتون یحق دارم کسرا. نم-

 هم تلخ بود. یدعوا ترسناک و کم انیو آن خنده چه قدر م دیخند

 گم... یباشه. م ؟یاریسر در ب میاز بدبخت یخوا یم-

دستش را  یکیچانه اش گذاشت. آن  ریکردم. گوشه در سر خورد و دستش را ز ینگاهش م ظیبا همان اخم غل هنوز

بچه هام کال دوماهشون بود با  یزنم وقت یبدون ی. حق داریبدون ی. تو حق داریگ یآره، راست م»مشت کرد و گفت: 

 هیو آنا هم  ایکردم آر یم هیطرف خونه گر هینامه اش رو خوندم ، من  یوقت یبدون یداداشم گذاشت و رفت. حق دار

 «طرف...

ه و چ مینداشتم بگو یزی. چمیبگو یزیکردم. دهانم را چند بار باز و بسته کردم، اما نتوانستم چ ینگاهش م متعجب

 اتاق در آن زمستان سوزناک خفقان آور شده بود! یقدر فضا

 کردند. یم یسر سره باز شیگونه ها یرفت و قطرات اشک رو یم لیکم کم تحل شیصدا 
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زنه و بچه هاشو  یم یکه بعد از شش سال برگشته داره دم از مادر یبدون ینوال. حق دار یبدون یآره. تو حق دار- 

 خواد. آره... یم

از رفتار  گرید یو از طرف مانیاز کار خود پش ی! از طرفیمانیبود پش یبا دستانم پوشاندم و چه حس بد را صورتم

در اتاق باز شد و کمان و پشت بندش عمه خانم هراسان  یناگهان یلیدانستم چه کنم؟ خ یبودم. نم یکسرا عصبان

 .دیکش ینیکردم که کمان ه یوارد اتاق شدند. متعجب نگاهشان م

 ؟یکن یم هیداداش! چرا گر-

 به من کرد. یخانم نگران نگاه عمه

 کل خونه رو برداشته! ادتونیفر یشده؟ صدا یچ-

 را پاک کرد و از اتاق خارج شد. کمان دنبالش رفت. شیاشک ها عیبا پشت دست سر کسرا

 کسرذ...-

 تخت پرت کنم. یبلند کسرا باعث شد خودم را رو یصدا

 کمان! ایدنبالم ن-

 «شده؟ ی. چینوال! مادر مردم از نگران»گفت:  یخانم با همان نگران عمه

 را با دستانم پوشاندم. صورتم

 ...یچیعمه. ه یچیه-

 ینم چی، پاپ یده حیتوض شیرا برا یزیچ یدوست ندار دیفهم یم یبود که وقت نیخوب عمه ا اتیاز خصوص یکی

که با چشمان  یبسته شدن در سرم را باال آوردم و به کمان یو بدون حرف از اتاق خارج شد. با صدا دیکش یشد. آه

 تخت نشست. یکرد ، چشم دوختم. آمد و کنارم رو یمظلوم نگاهم م

 کرد؟ یم هیشد؟ چرا کسرا گر ینوال؟ چ-

 .دمیکش یپوف

 من شد. ری! همش تقصیوا-
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و رو به رو شدن با  ابانیداخل خشدن تمام لجن  دهیفکر کردم. از پاش ییروز کذا نیرا بستم و به سراسر ا چشمانم

اتفاقات. واقعا روز  نینبود دفتر شعر توسط کسرا و بعد هم ا دنیآرمان تا فهم بشیو غر بیو آن دوست عج انیدا

 نیگذاشت و از ا می، تنها میگو ینم یزیچ دیبود! مطمئنم کسرا تا مدت ها با من حرف نخواهد زد. کمان که د یبیعج

گوشه اتاق  یاش کردم. حرص یبه جلد چرم یو نگاه دمیکش رونیبالش ب ریممنونش بودم. دفتر را از ز اریبابت بس

 پرتش کردم.

 تو بود! ریهمش تقص-

**** 

 رستانیکه از در بزرگ دب یدختران انیشده بودند. م لیکردم. تازه تعط یپا و آن پا م نیدخترانه ا رستانیدب یجلو

 یقی. نفس عمدیخند یشان م یکیآمد و به حرف  ی. با دوستانش مدمشیگشتم که د یشدند ، دنبالش م یخارج م

دست  کیبا  نجایکوتاه و دختران ا یبا آن دامن ها ا. چقدر درس خواندن آنها با ما در فرانسه متفاوت بود! مدمیکش

 !رهیلباس فرم گل و گشاد ت

 «با؟ید»زدم:  شیدستم را باال آوردم و صدا 

 به دوستانش گفت و ازشان جدا شد.  یزینشست. چ شیلب ها یرو یمن لبخند دنید که با درا برگردان سرش

 ؟یکرد دایآدرس مدرسه منو از کجا پ ؟یکن یکار م یچ نجاینوال جون! تو ا-

 «...دمیاز دلنواز پرس»ام کردم و گفتم:  یبه ساعت مچ ینگاه

 رنگ را به سمتش گرفتم. اهیس جعبه

 .انیاز طرف من بده به دا نویا-

 به جعبه کرد و آرام آن را از دستم گرفت. ینگاه متعجب

 به کادو بود؟ یازی. ننیبا هم آشنا شد ستین ادیشما که ز ؟یکادو براش گرفت-

دادن  ادیمادر و پدرم بهم »و گفتم:  دمیآورده بود کش رونیرنگش ب یا یکه از مقنعه سرم شیها یرا به چتر دستم

 «دوسته؛ هر چند تازه. هیهم  انیبرام مهم باشن. دادوستام 

 «کنه. یجشن رو قطعا پر م یدم بهش. نبودت تو یباشه. م»زد و گفت:  یلبخند
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 .دمیشدم و گونه اش را بوس خم

 جونم. بایممنون د-

**** 

 از طرح داخل دفتر را نشانش دادم. یا گوشه

 سبز کن. نویا-

دستانم را به  قشیتشو یکرد. برا یزیانگشتانش گرفت و شروع به رنگ آم انیسبز رنگ را وسواسانه م یرنگ مداد

 .دمیهم کوب

 !یکن یآنا! چقدر قشنگ رنگ م نیآفر-

رنگ کند تا از  یداشت جور یکردم که سع یاش ادامه داد. با لذت به دقت کودکانه اش نگاه م یزیذوق به رنگ آم با

 رفت.  یمالحظه کج م یگاه مداد بنزند. البته چندان هم موفق نبود و  رونیطرح ب

 کسرا به پشت سرم نگاه کردم. یبا صدا 

 آنا؟-

 که دور دفتر پخش شده بود اشاره کرد. ییها یبدون حرف سرش را باال آورد. کسرا به دفتر و مداد رنگ آنا

 کن. یهات رو جمع کن برو تو اتاقت نقاش لهیوس-

 باال انداخت. یچانه ا آنا

 کنه. یه کمکم مآخه خاله نوال دار-

 ادیگم ب یحرفم حرف نزن. برو به عمه کمان م یآنا گفتم برو تو اتاقت. صدبار بهت گفتم رو»با اخم گفت:  کسرا

 «کنه. یباهات نقاش

که دستانش را داخل  یکرد و با بغض به سمت پله ها رفت. کسرا در حال لشیشروع به جمع کردن وسا لیم یب آنا

داشتند  شیبه من انداخت و به سمت پله ها رفت. رفتارها ینگاه میرنگش گذاشته بود ن یشلوار کتان مشک بیج

اخم عمرم متعلق به آن لحظه بود. به سمتش  نیتر ظیدانستم غل یاز جا بلند شدم و م یکردند. عصب یام م وانهید
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 فیدست ظر ریکه اسعبوسم دوخت و به دستش  یرنگش را به چهره  ی. نگاه براق مشکدمیو دستش را کش دمیدو

 من شده بود اشاره کرد. دیو سف

 دستم رو؟ یکن یول م-

 حرص دستش را محکم تر فشردم. با

 کسرا! یلوس یلیکه خ دمیرس جهینت نیبه ا ؟یکار دار ی، با بچه ها چ یاز دست من ناراحت ؟یچ یعنی ایبچه باز نیا-

 دیکش رونیرنگش نبود. دستش را از دستم ب یو مشک دیابروان کش یدر هم گره خوردند و کورتر از گره  شیابروها

در  یمن بچه باز ه؟یچ یفهم یم یخصوص میتو؟ اصال حر ای ارمیدر م یمن بچه باز»: دیغر شیدندان ها انیو از م

 «؟یدار یبر م اجازهمهمم رو بدون  اریبس لیاز وسا یکی یمکیکه قا ییتو ای ارمیم

 .دمیکوب نیزم یرا رو میکردم. پاها بغض

 کسرا!-

 او هم باز شده بودند. ینبود. اخم ها دایپ یزیصورتم چ یتو تیاز آن خشم و عصبان گرید

 ...دیببخش-

 .ستادمیا شیباال رفت ، دوباره جلو یو برگشت. تا پله ا دیکش یپوف

 ؟یدیبخش-

 .ستادمیا شیاز کنارم بگذرد که دوباره جلو خواست

 .یذارم بر ینم یتا نگ-

 .دیاش کش یشانیرا به پ دستش

 کسرا؟-

 فوت کرد. رونیآشکار ب ینگاهم کرد. سرم را کج کردم. نفسش را با حرص یدرماندگ با

 کنم. یبهش فکر م-
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 ، از کنارم گذشت و رفت.  ینگاه میکنار رفتم. او هم بدون ن شیزدم و از جلو ییدندان نما لبخند

 ؟یبخش یگفتم م یدید-

 کنم. یگفتم بهش فکر م دم،ینبخش-

**** 

 «انیدا»

 

 فوق العاده خونسردش انداختم. یبه چهره  یحرص نگاه با

 گم برو خونه خودت حال ندارم. یآرمان! م-

 صورتم را از نظر گذراند. یچند لحظه تمام اجزا یپارک کرد. به سمتم برگشت و برا ابانیخ کنار

 هینگاه  کیدخترها با  نیدونم چرا ا ینم برنجه. ریات هم ش افهی! اخالقت که گنده. قیبه خدا تو مهره مار دار انیدا-

 شن؟یدل نه صد دل عاشقت م

 . هیگر ریفصل کتکش بزنم و بعد بزنم ز کیخواست  یآمد. دلم م یبه نظرم م ایآدم دن نیلحظه او احمق تر آن

 زد. یلبخند د،یچهره ام را د یآن حالت عصب یوقت

 تلخه. قتیحق-

 داشبورد گذاشتم. یرا رو سرم

 ؟یگ یم یگم؟ تو چ یم یمن چ-

 .دمیعقب پر ادشیفر یصدا با

 سرتو نذار اونجا!-

 نگاهش کردم. جیگ
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 چرا؟-

 .دیو گوشه لبش را جو دیخند

 .دیتو آفسا یر یشه م یباز م ربکیا-

 خاک تو سرت آرمان.-

 یدرد م آخ آرمان! دستم»جمع شده از درد، گفتم:  یو با چهره ا دمی. گوشه لبم را جودیچیدستم پ یتو یدرد بد 

 «کنه.

 زد و از پارک در آمد. راهنما

 .هیچون دستت شکسته ، عاد-

 ادهیپ نی. تا از ماشمیخانه بود یربع بعد جلو کیبود.  یشد یدست هم معضل بزرگ یشکستگ نی. ادمیکش یپوف

 تنگ کردم. زیرا ر میشدم ، او جلوتر از من راه افتاد. چشم ها

 باال؟ یایمگه تو هم م-

 حواله ام کرد. یخنث ینگاه

 ه؟یمشکل-

 را کج کردم. سرم

 .شمیپ ادیخواد ب یم باید-

 خانه ام که دستش بود را داخل قفل چرخاند. دکی دیکل الیخ یب

 کار دارم؟! یچ بایمن با د-

 «آرمان! ییپررو یلیخ»گفتم:  یحرص

بود به  لشیموبا یچشمش به گوشکه  یگفت و جلوتر از من راه افتاد. دکمه آسانسور را زد و در حال یدونم کوتاه یم

نقطه  قایدق اتمانیو اخالق میبا هم دوست بود یرا برانداز کردم. از شش سالگ شیداد. با حرص سر تا پا هیتک وارید
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 یو جذاب تر بود. چشم ها راتری، من آرام و کم حرف. به نظرم چهره او از من گ طانیو ش گوشی. او بازگریکدیمقابل 

دخترانه  یادیز شیکند مژه ها یچون فکر م دینال یخود هم از آنها م یداشت که گاه یُپر یو مژه ها یدرشت مشک

ست. پوستش  یتوان گفت پر کالغ یکه م یدارد. آنقدر مشک یپرپشت مشک یمردانه و موها دهیکش یاند. ابروها

 من سر داد. یگاهش را روآفتاب است. سرش را  باال آورد و ن ریز ادشیگشت و گذار ز ونیرا مد نیاست و ا یدمگن

 مرا برادر! یخورد-

 را به سمت دکمه آسانسور چرخاندم. نگاهم

 آرمان! یا وانهید-

آسانسور،  نهی. اول من و او هم پشت سرم وارد شد و دکمه طبقه ششم را فشرد. از آدیموقع ، آسانسور رس همان

 نایآخ جون! از ا یوا»حرف نوال افتادم:  ادیکرد.  ستیا میکنار ابرو یشکستگ یکردم که نگاهم رو یخود را وارس

 «...نامی! من عاشق ایدار شد

گل بود »بود گفت:  نییکه سرش پا یباال انداخت و در حال ییشد. آرمان ابرو میمهمان لب ها یلبخند محو ناخودآگاه

 «آراسته شد! زیبه سبزه ن

 «؟یچ یعنی»گفتم:  متعجب

 کرد. میبه سر تا پا یدست اشاره ا با

 .ی، به لطف خدا مشنگم شد یبود وانهید-

 خواستم عربده بکشم. یحرص خورده بودم که م آنقدر

 خفه شو بابا!-

باز »ضبط شده بود ، طبقه را اعالم کردم. از آسانسور خارج شدم و گفتم:  شیکه از قبل صدا یو زن ستادیا آسانسور

 «کن درو.

 رنگش شد. دیسف داسیآد یرا باز کرد، خم و مشغول گشودن بندها در

 اول تو برو داخل.-
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 باال انداختم و قدم داخل راهرو گذاشتم. ییابرو

 !یمهربون شد-

 را کج کرد و کمرش را صاف کرد. لبش

 سوزه. یدلم برات م ،یبابا! چالغ رتتیجو نگ-

را بزنم، خم شدم و  زیپر نکهیبود و مسکوت. بدون ا کیخانه تار ینثارش کردم و وارد خانه شدم. تمام فضا یشعوریب

 «برق رو بزن. زیآرمان پر»اسپرتم را باز کنم گفتم:  یبند کالج ها یدست کیداشتم  یکه سع یدر حال

فقط شمع  میخانه روشن شد و چشم ها یراست شدم که ناگهان آباژور گوشه  میخشنود از خارج شدن کفش ها 

 «جونم. ییدا یمَپ یتولدت َهپ»: دندید یرا م میرو به رو کیک یروشن رو

 کیتوانستم بکنم. نگاهم به ک ینم ی. از شدت شوک کاردیرقص یرنگش م یشعله شمع در چشمان براق و آب ریتصو

 گونه ام نشست به سمت راست برگشتم. یکه رو یکردم. ناگهان با بوسه ا ینم ریها س یآن حوال ایبود و گو

 .کهیتولدت مبارک داداش کوچ-

 «!یوا»دهانم را با تعلل قورت دادم و لب زدم:  آب

 .دیگذاشت و در آغوشم پر زیم یرا رو کیک یبا خوشحال باید

 تولدت مبارک!-

 «دستم... باید»خنده گفتم:  با

 نازک کرد. یو پشت چشم دیکوب میمشت به بازو با

 !ییدا یاقتیل یب یلیخ-

 «بگم... یدونم چ یواقعا نم»و گفتم:  دمیام کش یشانیو او عقب رفت. دستم را به پ دمیخند

: دیحرفم پر انیکند م یرا پوست م یکاناپه نشسته بود و با حوصله پرتقال یراحت رو الیکه با خ یدر حال آرمان

 «به حمداهلل؟! هیچ یدون یجان. تشکر که م انیتشکر کن دا»
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 روتو کم کن آرمان. با تو نبودم که...-

حرص در  یکه با خونسرد یگذاشت و در حال زیم یشد را رو یم دهیپرتقال د یکه حاال داخلش پره ها یبشقاب

بود سه ساعت داشت شما رو  ی! پس کاست؟ینجوریاِ؟! ا»کرد گفت:  یپاک م یآورش انگشتانش را با دستمال کاغذ

 یاسه توکرد من و یخانم خواهش نم نوازخانم و دلنواز خانم کارشون رو بکنن؟ اگه دل بایکرد د یدست به سر م

 «! چقدر!انیدا یکردم. چقدر تو قدرنشناس یاحمق تره هم خورد نم

 «آرمان!»زدم:  تشر

 از پرتقال را داخل دهانش گذاشت و اخم کرد. یا پره

 مرگ! یکوفت و آرمان! درد و آرمان! ا-

واقعا »گفتم:  دندیخند یآرمان م یو دلنواز که آرام به حرف ها بایندارد. رو به د یا دهیدانستم بحث با او فا یم

 «کنم. یممنون. جبران م

. من اون ننیریش یلیخ ن؟یپرتقاال رو از کجا گرفت نیدلنواز جون ا»با لذت به ظرف پرتقال نگاه کرد و گفت:  آرمان

 «داد. یم دهیگند یمزه باقال دمیخر لویک مین هیروز 

 یوسط چ نیبحث رو عوض کن تو هم. آخه پرتقال ا یآقا آرمان! اِ! ه»رفت و گفت:  یخنده چشم غره ا انیم باید

 «گه؟یم

 با ذوق به کاناپه سه نفر اشاره کرد. بایکردم که د یزیر خنده

 اونجا. نیبدو بش-

 هم آمد و کنارم نشست. دست دور شانه ام انداخت و کنار گوشم زمزمه کرد: بایحرف نشستم. د بدون

 آرزو کن. هی-

 دم،ید یپرده تار اشک م یجلو شانیکه شعله ها ییچنگ انداخت. شمع ها میوبر گل یجمله، بغض نیا دنیشن با

نامزد  گریمن نخواهد شد. او د یوقت برا چی. غزاله هامدیبازگشتش را خواستم، اما ن شیبودند. سال پ بایز بیعج

 دارد. 

 لب نشاندم. یرو یرا قورت دادم و لبخند تلخ بغضم
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 ندارم. ییآرزو-

 از صورتش را پوشاندند. یبور و بلندش قسمت یسرش را خم کرد که موها باید

 .گهیلوس نشو! آرزو کن د ییاِ! دا-

 یبغض ها انیم ییموقع را جا یکردم آن بغض ب یم یکه سع یهمان لبخند تلخ در حال با

 «ندارم. ییگفتم که...واقعا آرزو»حبس کنم ، گفتم:  گرمینشکسته د 

ها باعث اندوه است. مانند  زیچ یلیکرد. شکستن خ یم یتاب یکرد. اما قلبم بدجور ب یم نمخفه ا میگلو بیس گرید

 شیمحکم شکسته شود. بغض صدا یلیخ دیهم هست که با یزیچ کیدلنواز ، اما  یادگاریگلدان  یغرور ، قلب ، حت

پنجه  یندازد که جا یبه قلبت چنگ م یاش ، جور یو نشکن یست. اگر سرکوبش کن یبیعج زیکنند. المصب چ یم

. ییایکنار ب شیپنجه ها یبا جا ای،  یبشکن دیبا ایبماند. بغض را  یگوشه و کنار قلبت باق یتا آخر عمر رو شیها

 ها یدهند. من هم جزو همان اکثر یم حیها همان را ترج یدوم دردناک تر است اما اکثر نهیگز

 شی. صداوفتین ادشیام را حفظ کن. قلبم! به  یدانگکنم آرام باش. حرمت مر یشوم. بغضم! خواهش م یم حساب

را بستم و فوت کردم  می. چشم هادمیکش یقیاز جانش؟ نفس عم یخواه یخواهد تو را. دگر چه م ینکن. به خدا نم

 ام.  24تلخ تر از سال  یسالگ 25 انیشمع پا

 .دیدستش را دور گردنم حلقه کرد و گونه ام را بوس باید

 «.یساله ش 120شاهللیجونم. ا ییتولدت مبارک دا-

که  یقیاز جانم و رف زتریام. خواهرم ، خواهرزاده عز یزندگ یرا باال آوردم و نگاه کردم به تنها باز مانده از روزها سرم

مهمان  یکرد. لبخند یبرادرانه خرجم م میها یی، در تنها شیها یو با تمام شوخ طبع دیآ یم میسال هاست پا به پا

  ریواقعا غافلگ»و گفتم:  کردم میلب ها

 «.نیکرد یممنونم. لطف بزرگ یلیخ یلی. از هر سه تون خشدم

 «سخنانت قرار گرفتم. آه... ریتحت تاث»را در آورد و گفت:  میادا آرمان

 «.دمیکه د یهست یآدم نیشعورتریآرمان تو ب»خنده گفتم:  با
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پارسال دستبندت موند خونه ما  ادیم ادتی»نداد و گفت:  دیکش یکه از طرف آرمان انتظارم را م یمجال جواب دلنواز

 «و منم گم کردمش؟

 لبم نشست. یرو یخوردم ، لبخند شیکه برا ییو غصه ها یادگاریآن دستبند  ادی با

 دوستش داشتم. یلیاون دستبند! خ یوا-

 را به سمتم گرفت. یا جعبه

 زنه. یست لنگه خودش. باهاش مو نم نمیا-

 زده جعبه را از دستانش گرفتم. بهت

 ! واقعا ممنون.یدلنواز تو فوق العاده ا-

زد. فقط کنارش ، گردنبند و ساعت و ادکلن ستش اضافه  یگفت. با آن دستبند مو نم یرا باز کردم. راست م جعبه

 «.یمرس»گفتم:  یشده بود. با خوشحال

 را به سمتم گرفت. یهم جلو آمد و جعبه بزرگ باید

 نکردم. دایپ گهید زیسخته. به خدا چ یلیخ یلیواسه مردا خ دنی. کادو خردیببخشواقعا -

 .دمیاش را بوس یشانیپ

 ارزه. یم ایدن یاندازه تمام کادوها یکه خودت هست نیچرا آخه؟ هم گهیتو د-

 «اد؟یخوشت م نیبب عیِا! لوسم نکن! باز کن سر»و گفت:  دیخند

چشمک زدن را شروع کرد. با  بیکه داخلش بود ، عج یرنگ یرا باز کردم و کت اسپرت و خوش دوخت زرشک جعبه

 «!باید یا قهیخوش سل یلیخ»گفتم:  یخوشحال

 «؟یدوست داشت»ذوق گفت:  با

 .ی. مرسهیاوهوم. عال-
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خوام بهت کادو بدم.  ینممن که ». سرش را کنار گوشم خم کرد و گفت: ستادیپشتم ا قیاز جا بلند شد و دق آرمان

 «هوم؟ ستم؟یمگه خودم کادو ن

 «پررو!»کردم و آرام گفتم:  یا خنده

 «شما کو؟ یآقا آرمان پس کادو»با ذوق و شوق گفت:  باید

 «کردم... هیتصف انیمن قبال با دا»کرد گفت:  یمبل لم داد و در حال که مرموزانه نگاهم م یرو یبا خونسرد آرمان

 به سمتم گرفت ، توجهم را جلب کرد. با تعجب نگاهش کرد. بایکه د یرنگ اهیس جعبه

 ه؟یچ گهید نیا-

 کارش کرد. نیا یچاشن یبه سمتم هول داد و لبخند شتریرا ب جعبه

 نوال داد تا بدم بهت. نویا-

 نیادو بهترک نیکردم ا یفکر م دهیدانم چرا ، اما ند یلبم خانه کرد. نم یرو یاسمش ، ناخود آگاه لبخند دنیشن با

دانستم. خشنود ،  یکه امروز گرفتم واالتر م ییها هیاز تمام هد دهیکادو را ند نیتولد عمرم خواهد بود. ا یکادو

 یکن یپس چرا باز نم»مبهوت گفت:  بایکنارم گذاشتم. د آرامحواله اش کردم و  یجعبه را از دستانش گرفتم. نگاه

 «اش؟

 «کنم. یبعدا باز م»: دمیکش یقیعم نفس

که هنوز باز نکرده بودم چنان شست و برد که  ییکادو نیرا ا شمیچند لحظه پ یها یتمام دلتنگ دیکس نفهم چیه و

از جشن  یگرید زیچ چی، ه بیعج یکه من جز آن کادو دیرا نفهم نیکس ا چیه ینماند. و حت یاز آن باق یاثر گرید

 .دمیکوچکمان نفهم

**** 

نشست  یتاریگ یسر خورد و رو نییداد. نگاهم پا یشب را نشان م میو ن کیدم که تخت کر یبه ساعت جلو ینگاه

ام  یدر لحظات زندگ نکهیآرمان. با تمام وجودم از ا بیعج هیامشبم بود. هد یکننده ها ریاز غافلگ گرید یکیکه 

ها  یاز آن بعض یکیطرف خداست. آرمان هم  از هیهد نیآدم ها بودنشان بزرگتر یحضور داشت خوشحال بودم. بعض

 بود.
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زد سوق دادم. دستم را به  یکه بدجور به من چشمک م یعسل یرنگ رو اهیجعبه س یگرفتم و رو تارینگاهم را از گ 

تخت نشستم و آرام در جعبه را باز کردم که چشمم به توپ  یبرداشتمش. رو یعسل یسمتش دراز کردم و از رو

 یبرا یا هیپا رشیخورد. ز د،یبار یآن برف م رداد که د یرا نشان م یشهر ریکه داخلش پر از آب بود و تصو یبلور

. دیچیدر فضا پ یمیمال کیکرد و موز دنیگذاشتمش. شروع به چرخ زیم یکوک داشت. آرام کوکش کردم و رو

و بدون توجه به  دمیکش یقیرفتم. نفس عم میتماس ها ستیرا برداشتم و به ل لمیلبم خانه کرد. موبا یرو یلبخند

 .دیچیدر گوشم پ مشیمال یشدم که صدا یم مانیلمس کرد. داشتم از جواب دادنش پش اساعت ، انگشتم نامش ر

 بله؟-

 تر شد. قیلبخندم عم ناخودآگاه

 سالم نوال.-

 تولدتم مبارک. ؟ی. خوبانیاوه! سالم دا-

 داد. یقلبم را قلقلک م شی. صدادمیکش یقیعم نفس

 کردم؟ دارتیاز خواب ب-

 «خوابه؟ یوقت بعد از ظهر م نیتو ا یک»و گفت:  دیخند

 « بعد از ظهر؟!»گفتم:  متعجب

 «بهت نگفته؟ بای. مگه دگهیآره د»مکث کرد و بعد گفت:  یکم

 گفت؟ یم دیبا وینه. چ-

 جمله اش، دهانم خشک شد. دنیشن با

 ...سمی. پارستمین رانیمن ا-

 یبرگشت ؟یچ یبرا سیپ...پار». در آخر عزمم را جزم کردم و گفتم: میدانستم چه بگو یمانده بودم. نم مبهوت

 «دوباره؟
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 یخنده اش کم ی. صدازدیبر نییپا یبرگشته باشد باعث شده بود قلبم هُر شهیهم یبرا نکهیدانستم چرا فکر ا ینم

 داد. هیآرامش به من هد

 دوستمه. به خاطر همون اومدم. ینه. عروس-

 او سکوت را شکست. نکهیتا ا میکرد ینم دایپ یزی. انگار چمیزد ینم یکدام حرف چیگفتم. ه یکوتاه آهان

 ات خوشت اومد؟ هیاز هد-

 .ی. مرسادیز یلیخ-

**** 

نشده بود، بلکه وضعش  جادیدرش ا یخوب رییتغ یعنینکرده بود؛  یرییدور نگاهش کردم. هنوز مانند قبل بود. تغ از

 یهوا تکانشان م یبلوندش را دورش باز گذاشته بود و باد رو یتر از قبل شده بود. هنوز هم مانند قبل موها عیفج

 ییآبرو یب هیزدم. هنوز مثل قبل ما یبود. پوزخند نکردهسر  یزیسرش ، چ یرنگ رو دیسف یداد. جز آن کاله بافتن

 میبه دور و برم کردم. اخم ها یبود نگاه بمیانم داخل جکه دست یدادم و در حال رونیخانواده بود. نفسم را با حرص ب

 منرد شدم. هنوز متوجه  ابانیکردم. از خ یباز کردنشان نم یبرا یدر هم گره خورده بودند و من هم تالش بیعج

 یحرکت ناگهان دستانش را گرفتم و جور کیاش برود جلو رفتم و با  ییآلبالو ینشده بود. تا خواست به سمت مزدا

 «!انیدا»که به سمتم برگشت. تا چشمان شرورش به نگاه خشنم افتاد ، بهت زده لب زد:  چاندمیپ

 هوا رفت. غشیکه ج دمشیتر جلو کش محکم

 !انیدستم شکست! دا ی! نکن وحشیهو-

که  ی. برگرد برو همون قبرستونمیکرد یم مونویزندگ میتازه داشت ؟یدوباره چرا برگشت»: دمیکش ادیفر سرش

 «...یبود

 اش نشست. یشانیپ یرو ظیغل یآرام اخم آرام

 !که؟یچته تو؟ اومدم دنبال بچه هام. تو رو سننه داداش کوچ-

 «کدوم بچه؟ اون بچه ها مادر ندارن. مادرشون مرده. مرده!»زدم و گفتم:  یپوزخند

 «کورتو باز کن! ی. چشماانیدا سادهینمرده. رو به روت وا»زد:  ادیفر
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 سوزاند. یتلخ که تا ته وجود را م یلب نشاندم. از آن پوزخندها یرو یپوزخند

 جمع کن خودتو بابا! ؟ینگاه به سر و وضعت کرد هیمادر؟  یهه! تو اسم خودتو گذاشت-

. تو رمیگ یو آنا رو از کسرا م ایبگو. من آر یخوا یم یهر چ»سرخ از رژ پر رنگش را با زبان تر کرد و گفت:  یها لب

 «.انیدا یبکن یتون ینم یکار چیهم ه

 پرتاب کردم. شیبای. آب دهانم را به سمت صورت زدمییهم سا یرا با حرص رو میها دندان

 .یبه اون بچه ها دست بزن یذارم حت یمثل تو خواهرمه. کسرا هم بذاره من نم یکی! متاسفم ایتف تو روت در-

 .دیخند کیریستیو ه دیکش شیموها یدستش را رو پشت

 .کهیداداش کوچ میبچرخ تا بچرخ-

**** 

نگفت. آنجا بود که او متقابال حرفم را تکرار نکرد. نگفت دوستت دارم.  یزیشروع شد که گفتم و چ ییاز آنجا داستان

 نیزم نجایدرچمدانت. ا یو بگذار یآن را جمع کن دی. باییبگو چکسیبه ه دیاحساست را نبا دمیآنجا بود که فهم

 شکستم.  کههمان جا بود  قیصفر. دق ریرابطه ها ز یست و هوا یسنگ

 ؟یدیترس- »

 نه! مگه پرواز از ارتفاعه؟-

 «احساس... هی یسقوط آزاد! از بلندا شهیم ینشو یو جواب یتونه از اونم بدتر باشه ، دوستت دارم رو که بگ یم-

طرفه. تلخ! مثل  کیاحساس  کی ی. چون تجربه اش کردم. سقوط آزاد از بلندادمیسقوط را فهم نیفقط خودم ا و

 گرفت. یکه حاال نامزد داشت دلم م یدخترک شاداب ادیاسپرسو. هنوز هم با 

 «خانم حق گو؟»گذاشتم و گفتم:  شخوانیپ زیم یرا که گچ نگرفته بودم رو یدست

 واکنش نشان داد. عیزد و سر یمن ، چشمانش برق دنیسمتم برگشت. با د به

 شدم. یکم کم داشتم نگران م گهینکرده بودم. د ارتتونیبود که ز یهفته ا کی ن؟یسالم دکتر. خوب هست-
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 «.امیتصادف کرده بودم. نتونستم ب»گچ دستم اشاره کردم و گفتم:  به

 دوخت. یبه گچ چشم م ینگران با

 ! خدا بد نده. چرا آخه؟یوا یا-

 جواب بگذارمش. یکه بدانستم  یم یاحترام یرا نداشتم ، ب شیحال و حوصله سوال ها نکهیا با

 کجا هستن؟ ی... دکتر رستممیبود. حاال بگذر کیکوچ یحواس پرت هی-

 یشما هم کاش نم یکنن. ول یرو چک م ضایاز مر یکیهستن. دارن  27اتاق  یتو»ته سالن اشاره کرد و گفت:  به

 «کرد. یکار شهیدست گچ گرفته که نم نی. با انیاومد

 زدم. کالفه بودم؛ خسته و کالفه. یتصنع یلبخند

 شد آخه. دستم شکسته فلج نشدم که... ینم-

 .دیحرفم پر انیم

 .دیریزبونتون رو گاز بگ-

 «با اجازه.»تکان دادم و گفتم:  یخنده سر با

 به در زدم و وارد شدم. یکه دکتر داخلش بود رفتم. تقه ا یسمت اتاق به

 اجازه هست؟-

 «ان؟یدا یاوه! چطور»و گفت:  زد یمن برق دنیبا د چشمانش

 لبانم نشاندم. یرو یلبخند

 ن؟یسالم. خوب هست-

 «سرمش رو چک کن. دستت درد نکنه.»پرستار کنارش اشاره کرد و گفت:  به

 بودمش. دهیآمده بود. چون ند دیجد ایتکان داد و مشغول کارش شد. گو یهم سر پرستار



 هیکالو

90 
 

 .میشانه ام گذاشت و با هم از اتاق خارج شد یدستش را رو 

 نگرانت شدم. یلی. خیتصادف کرد دمیشن-

فعال که زنده ام. فقط سر و دستم شکسته بود. »رنگم گذاشتم و با خنده گفتم:  دیروپوش سف بیرا داخل ج دستانم

 «بود. یحواس پرت هی

 «.یبه بعد حواست و جمع کن نیدرس عبرت تا از ا شهیم گهید نیا»را تکان داد و گفت:  سرش

 اش کرد. یبه ساعت مچ ینگاه

و  ستیو ب ستیاتاق ب ماری. در ضمن به بیاینره ب ادتیرو براتون بگم.  یزیچ هیخوام  یتو سالن م گهیساعت د کی-

 .ادیباهات ب یسر بزن. من وقت ندارم. بگو راحم کی

 ی. اصال کاش نمیبجنب ادیخواد ز ینم»و ادامه داد:  لب گفتم. به دستم اشاره کرد ریز یرا تکان دادم و چشم سرم

 «...یاومد

 داشتم. بتیغ یادیز گهیخوبم دکتر. د-

 «.یاینم یتو که گفت»: دمیاز کنار گوشم شن قیآرمان را دق یبه شانه ام زد و دور شد. بالفاصله، صدا یا ضربه

 «فعال که اومدم.»و گفتم:  دمیرا کش دستش

 «گرفت. یجون سراغتو م نازیپر»اش را جا به جا کرد و گفت:  یشاس تخته

 ام را کج و کوله کردم. افهیق

 !ی. چه زود با دختره پسرخاله شدینه و خانم راحم نازی! صدبار گفتم پر؟یباز شروع کرد-

 کردا! ینه به خدا. انقدر دکتر رادمهر دکتر رادمهر م-

 «گم شو آرمان.»گفتم:  یحرص

 «.ریبرو وقت منو نگ ایباشه بابا! ب»و گفت:  دیخند

 «!ییپررو یلیخ»و گفتم:  ستادمیا
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را صاف کردم که هر  میصدا یرفتم. با تک سرفه ا یپرستار زیسپس با تاسف سرم را تکان دادم.  به سمت م و

 دایدکتر رو پ یآقا نیشد؟ تونست یچ»کرد و گفت:  یدست شیبه سمتم برگشتند. حق گو در صحبت پ شانیدو

 «د؟یکن

 را به نشانه مثبت باز و بسته کردم. چشمانم

 کردم. داشیآره. پ-

کنم. با  یدگیرس مارهایبه چندتا از ب دیبا د؟یایبا من ب دیکن ی. لطف میسالم خانم راحم»ادامه دادم:  یبه راحم رو

 «.امیاز پسش بر نم ییاوضاع دستم تنها نیا

 را تکان داد. سرش

 . امیسالم دکتر. چشم االن م-

 دستم اشاره کرد. هب

 .نیتصادف کرد دمیخدا بد نده. از دکتر جهانبخش شن-

 کردم. یکوتاه خنده

 نبود. یزیچ-

اش رو  هیخودم بق امیاون پرونده رو انجام بده. من االن م یکارها هیتو بق نیریش»رو به حق گو کرد و گفت:  یراحم

 «دم. یانجام م

بود که  یمارانیکه نگاهم به همراهان ب یآمد. در حال یهم پشت سرم م یتکان داد. راه افتادم و راحم یگو سر حق

 یدیمدت که من نبودم اتفاق جد نیا یتو»: دمیبودند، پرس یهم مشوش دنبال کار یهر کدام سرگردان و بعض

 «که؟ فتادهین

 «.فتادهین ینه واال. اتفاق مهم»و پاسخ داد:  دیبه پره مقنعه اش کش یدست

 «که اون روز دکتر عمل کرده بود؟ ستین یهمون نیا»گفتم:  یرو به راحم م،یاتاق که شد وارد

 بله. خودشه.-
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**** 

 «نوال»

 

خانه شان را دوست داشتم.  دیداد. خوشبوکننده جد یقهوه م یخاله فلور را دوست داشتم. بو یآن لحظه خانه  یبو

 یخوشبوکننده ، قهوه جوش هم م یوب انیاصال هر چه به قهوه مربوط باشد دوست داشتم. و چه خوب است م

قهوه دوست داشت. چه  یادیگرفت. خاله فلور هم مثل من ز یام را به کار م ییایبو یسلول ها شیو بو دیجوش

قرمز  یچا کیقهوه را به  کیوقت  چیقهوه. من ه ایخواهم  یم یچا دیپرس یوقت نم چیه لیدل نی! به همیتفاهم

خواهم  ی. من نمنیریش ایتلخ باشد  دیپرس یم شهیدانم چرا هم یرا. اما نم اتمیدهم. خوب بلد بود اخالق ینم حیترج

دارد. او را گوشه  یجالب هی. خاله فلور نظرنیری، گفتم و تلخ و ش یدلچسب تر است. راست نیریدهانم را تلخ کنم. ش

 یاس ، م رهیمونه. اگر ت یمثل قهوه م یزندگ»کنم:  یمرورش م یکرده ام. هر هفته چندبار ادداشتیاز ذهنم  یا

 یلیتا خنک بشه. خ یبذار ینتو ی. اگر داغه ، مشهیشکر حل م ی. اگر تلخه ، با کمیاضافه کن ریبهش ش یتون

 «.نشونهیشباهت ب

 کرد. ینگاه م یبه قهوه و زندگ ییبایز دیمن هم موافقم. خاله از د و

نگاه کردم. خاله  میروبرو دی. به فنجان سفاورمیباعث شد سرم را باال ب یا شهیش زیم یبرخورد فنجان رو یصدا 

 .ختیر یفنجان ها قهوه م نیمدت ها بود داخل ا

 .نیریتو؛ ش یبرا یسفارش-

آمده بودم.  سیشد که به پار یم یشد، چشم دوختم. چهار روز یفنجان بلند م یکه از رو یکردم و به بخار یتشکر

و آنا دلتنگم هستند. با آنها هم  ایگفت آر یبا کمان صحبت کردم. م روزیشود. د یبرگزار م یپس فردا ، مراسم عروس

ازدواجشان گرفتند و آنها هم مستقل شدند.  یبرا ینخودما یلیجشن خ کی ایگفت غزاله و ارش یحرف زدم. م یکم

در  یادیگفت کسرا ز یندارد. به قول خودش قسمت نبوده. م یبید. عناراحت ش یلینبودم خ نکهیگفت غزاله از ا یم

اما  دیگو ینم یزیچ میپرس یگفت هر چه م یگذراند. م یم یپشت اطیوقتش را در اتاق ح شتریخود فرو رفته و ب

حرفش  ؟یدان یمربوط باشد. آخر م ایبه در دیکنم شا ینگران و مضطرب است. من که احساس م یزیچاز  داستیپ

 دارد. یبا رفتارش سازگار بیعج

 خواد. یبرگشته و بچه هاش رو م-
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 . دیگفت. اصال کمان فقط بلد است بگو یم یلی. خایگفت از رادمان. از مراسم عقد غزاله و ارش یگفت. م یباز م کمان

 بسته شدن در به خودم آمدم. پشت سرش را نگاه کردم. یصدا با

 پس الکسا کو؟-

 زد. یلبخند

 فت خونشون. کار داشت.اول سالم. ر-

بود ،  یدادم. عادت بد یبعد سالم م دمیپرس یکردم. اول سوالم را م یسالم نم ادیبه سالم معتقد بود. اما من ز یادیز

 نه؟

 . دلم براش تنگ شده.ادیب یگفت یسالم. کاش م د؛یببخش-

صحبت کند. درست مثل غزاله. دوست داشت با من  یادیمهربان بود. ز یادیهم دلم تنگ شده بود. الکسا ز واقعا

از  شهیزانو زاپ داشت. هم یاز رو نشیشلوار ج شهیکردند. هم یجذابش م د،یپوش یکه م یپسرانه ا یلباس ها

 خودم بخرم. یبرا یکیکرد بروم و  یام م سهآمد. داشت وسو یبه او م یادیآمد. اما ز یزاپ دار بدم م نیشلوار ج

 احتماال.  شینیب یفردا م-

 تکان دادم. خاله فلور به آشپزخانه رفت. یسر

 قهوه ، المار؟ ای یچا-

دانم چندسال است. اما به نظرم از  یپرسد. نم یرا بارها و بارها از پسرش م دیپرس یوقت از من نم چیکه ه یسوال

 کند. یعوض م ذائقه یادیسوال مطرح است. خاله فلور حق دارد. المار ز نیا ده،یو قهوه را فهم یالمار فرق چا یوقت

 خورم مامان. ینم-

 ییها امیو آن پ انیکنم. باز دا یشود. بازش م یتلفن همراهم بلند م یمویا امیپ ی. صدادیگو ینم یزیخاله فلور چ و

 یوقت ها بعض یگذار است. اما واقعا بعض ریکوچک انقدر تاث هیدانستم آن هد یفرستد. نم یکه هر بعد از ظهر م

 نگونهیمن هم ا هی. فکر کنم هدیاست که توقعش را ندار ی. درست از جانب کسندینش یبه دل م بیعج زهایچ

 ینم یزیبرم و چ یخوانم و لذت م یدانست م ینداشتم. خودش م شیبرا یرا خواندم. جواب امی. پرگذاشتهیتاث شیرو

 . میگو
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اش  ینخندد انرژ ای. اصال گودیخند یم یادی. هلگا زدیکش رونیب انیدا امیبلند هلگا مرا از خلسه پ یخنده ها یصدا

کند.  ینگرانم م یگاه دنشیاست. خند نیزم یرو وانهید نیتر وانهیکنم هلگا د یاحساس م یشود. گاه ینم نیتام

نگران است. و  بشیو غر بیعج یهرهرها ی. چون براردمنتقلش ک مارستانیبه ت دیگفت با یم یبا شوخ یالمار گاه

  انگار فقط بلد است بخندد.. اصالدیخند یهلگا باز هم م

 دراز کرد. زیم یرا رو شیکاناپه انداخت و پا یانداخت. با خنده خودش را رو یرا کنار دیخر یها سهیآمد و ک جلو

 شد؟! یم دایکه مد نظرم بود پ یکردم. مگه لباس نییفروشگاه ها رو باال و پا یادیآخ! ُمردم! ز-

 .دمیرا کش دشیخر سهیک

 ؟یدیخر یحاال چ-

 .دمیکه عقب کش ردیرا از دستم بگ سهیکرد ک یسع عیسر

 نوال! یفضول نبود-

 شدم.-

 «قشنگه هلگا.». لباس را در آورد و گفت: دیکش رونیرا از دستم ب سهیجلو آمد و آرام ک خاله

بلند  یو لباس را برانداز کردم. ماکس دمیکرد. خند یکه پنچر شده باشد، به خاله فلور نگاه م یکیمانند الست هلگا

 .دیآ ینقص هلگا م یب کلیبود. و من مطمئن بودم به ه بایساده. ز یران چاک داشت. ساده  یرنگ که تا رو یشمی

 چه خوشگله هلگا!-

 کرد. رییتغ یاش فور چهره

 .دمیچون ساده بود خر ؟یگیراست م-

 تر. کیساده تر ش یآره. هر چ-

 آمد. رونیاز اتاق ب المار

 رو سرتون؟ نیشده؛ خونه رو گذاشت یچ-
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که  ی. در حالختیرنگش دورش ر یقهوه ا یو موها دیرا کش شیدوباره به حالت قبل برگشت. کش موها هلگا

 «.ینکن یبحث خانما فضول یداده که تو ادیزن عمو بهت  ادمهی»داد، گفت:  یحرکت م شیموها انیانگشتانش را م

وباره به اتاقش بازگشت. از حرکتش خنده ام گرفت. آن آب ، د یوانیل دنیالمار دهانش را کج کرد و بعد از نوش و

 .دمیخند یم یادیروزها ز

**** 

بلند بود و من دوستش داشتم.  یادی. دنباله لباسش زدیدرخش یدر مجلس م دیدر آن لباس ساده و بلند سف الکسا

 دیسف یرزها یآمد. آن تور بلند به همراه آن تاج گل حاو یبه صاحبش م یبود و حساب بایز یلیخ یلیآن لباس خ

 ی. کت و شلوار اسپرت مشکدیگنج ینم خودنشست. المار در پوست  یبه دلم م اریکوتاهش، بس یموها یرنگ رو

خواهد کت و  یاش نم یگفت روز عروس یم م،یپانزده ساله بود-حدودا چهارده یبرازنده اش بود. وقت یرنگ حساب

 دانستم حاال هم به زور خاله فلور تنش کرده. یآمد. م یاز کت و شلوار بدش م یعید. به طرز فجشلوار بپوش

را  شانیاز دستانم گرفتم و به سمتشان رفتم. هر دو یکیکه دور و برشان خلوت شد، دامن دکلته بلندم را با  یکم 

 قرمز رنگ را به سمت الکسا گرفتم. یجعبه مخمل ،یخوشبخت یبغل کردم و بعد از آرزو

 .ستیاگه خوب ن دیناقابله. ببخش هیهد هی نیا-

 .دیجعبه را گرفت و گونه ام را بوس الکسا

 . ممنون.استیدن هیبرامون  یو در جشنمون حضور دار یبود ادمونیکه به  نیهم-

فوق العاده  یتون آرزومند روزهاهردو یبرا»گفتم:  شانیبرهنه اش گذاشتم و رو به هر دو یبازوها یرا رو دستم

 «.نیهستم. خوشبخت بش

کرد. هلگا در  یبا مهمانان خوش و بش م یکرد و من هم ازشان فاصله گرفتم. خاله فلور با شور خاص یتشکر المار

دادم  یم حیبلندش به راه. نگاهم را دور تا دور سالن چرخاندم. ترج یآن خنده ها شهیجمع جوان ترها بود و مثل هم

توجه  یکه ب یو قد بلند یشناختم به جز پسرک چشم و ابرو مشک ی. همه را از قبل موندمیه همان جمع جوانان بپب

 یپاشنه ده سانت یکفش ها ریباال گرفتم تا ز ی. باز دامنم را کمدیخند یم حی، آرام و مل هیبلنده بق یبه خنده ها

 «سالم بچه ها. اجازه هست؟»گفتم:  یبلند ینکند. به سمتشان رفتم و با صدا ریرنگم گ یمشک
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با  یستیبرگشتم. کر هینگفت. به سمت بق یزینگاه کرد ، اما چ یرا با حالت خاص مینشست. سر تا پا میپسرک رو نگاه

باورم  یدختر؟ وا ینوال! خودت»زدند. ناباورانه بغلم کرد و مبهوت گفت:  یاز خوشحال یمن ، چشمانش برق دنید

 «نمت؟یب ی! دوباره مشهینم

 .ستیرا نگر میآمد و سر تا پا رونیاز آغوشم ب عیلبخند فشردمش. سر با

 .نمتیب یخوشحالم دوباره م یلی! خیچهره ات جا افتاده تر شده. وا کمی، فقط  ینکرد رییتغ ادیز-

هم دست دادم. به  نیو کاتر نیالرز، ال د،یویگفتم و با سامانتا، د یا« من هم خوشحالم»لب،  یهمان لبخند رو با

 «اسمش روهانه. پیخوشت یآقا نینوال، ا»، هلگا گفت:  دمیهمان پسرک که رس

شانس »کردم. هلگا ادامه داد:  یدانم. با او دست دادم و اظهار خوشبخت یاست؟ نم یرانیاسمش تعجب کردم؟ او ا از

 «نرفته. رانیحاال هم اداره. تا  یو مادر فرانسو یرانینوال. روهان دو رگه ست. پدر ا یدار یخوب

خوشحالم  یلیخ یلی. خهیعال نیاوه! ا»داشت خوشحال شدم. با همان ذوق گفتم:  یرانیا یروهان رگه ا نکهیا از

 «روهان.

است و اصالً مانند من ذوق  یکند! او کامال عاد یتر نم ضیلبخندش را عر یزد. مسخره! کم حیمل یاز آن لبخند ها باز

 ذوق! یزده نشد. ب

 من هم خوشحال شدم نوال جان. -

 د،یچرخ یمهمانان م انیکه نگاهم م ینشسته بودم و در حال یصندل یکسل کننده شده بود. رو میبرا یلیخ یمهمان

رخ روهان را  میدرست کنارم، سرم را چرخاندم که چشمانم ن ،یرفتم. با حس حضور شخص یشربتم ور م وانیبا ل

 یرانیا هی یخوشحال شد یلیخ»گفت:  یفارسنگاهم کند ، به  نکهیت. بدون اداش یشانیپ یرو ی. اخم محودندید

 «!؟یدید

 بود. دایاش شد که در کلماتش هو یشد متوجه لهجه فرانسو یدقت فراوان م با

 .شمیخوشحال م نمیهم وطن بب هیقطعا -

 دارم. یرانیرگ ا هیاما من فقط -

 کردم. نگاهش
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 .یهست یرانیباالخره ا-

 باال انداخت. یا شانه

 ؟یکن یم یکجا زندگ-

 برهنه ام را باال انداختم. یاز او، شانه ها تیهم به تبع من

 .ستمین سیتو پار-

 .دیبه صورتش دو بهت

 فهمم! یپس ، تو...المار...الکسا...نم-

 یفته اه کیدوست منه.  نیتر یمیکنم. المار صم یم ی. اونجا زندگرانیعمه ام، ا شیرفتم پ شهیم یسه ماه -دو-

 اومدم فرانسه. شهیم

 و باز حالت آرام صورتش بازگشت. دیاز صورتش پر کش بهت

 خوبه؟ رانیا-

 چانه ام گذاشتم و به صورت بدون اخمش چشم دوختم. ریرا ز دستم

هستن. در  گهیجور د هیو کال فرانسه فرق داره. مردم  سیبا پار زشونیتازه ست. اونجا همه چ یجور هی ؟یدون یم-

 کل دوستش دارم.

 به سمتم برگشت. کامل

 .نمشیروز برم و بب هیدوست دارم  یلیخ-

 ؟ینرفت رانیتا حاال ا-

 هی یمن کال هفت ماهم بوده ، پدرم تو یبوده. وقت یانتظام یروین سیپدر من پل»و گفت:  دیکش یقیعم نفس

و  رانینداشتم ا قیتوف گهین فرانسه. منم دگرد ی. بعدش هم مادرم به همراه عمه ام بر مشهیکشته م اتیعمل

 «.نمیبب
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 رانیا یها فرانسه بهتر باشه، اما من تو یلیاز نظر خ دیهم نداره. شا یدست کم یگم بهشته، ول ی. نمایروز ب هی-

 آروم ترم.

 تو فکرشم.-

 یاز خود راض یگفتم ، نه او. آرام بودنش را دوست نداشتم. کم یم یزیکرد. نه من چ یم یحکم فرمان نمانیب سکوت

 شد اخم کنم. یباعث م نیآمد. و هم یم فتهیو خودش

 «.میریگ یفاصله م یجمع کسل کننده کم نیاز خودت بگو. الاقل از ا»را شکست و گفت:  سکوت

 23نوالم. »: دمیمالت را کنار هم چهمان ج بایافتادم. تقر انیام با دا ییروز اول آشنا ادیو  دمیکش یقیعم نفس

تهران  یهم تو دایتصادف از دست دادم. جد هی یپدر و مادرم و تو شیدارم. چند سال پ یقیموس سانسیسالمه. ل

 «.نیکنم. هم یم یتنها عمه ام و خانواده اش زندگ شیپ

 داد. یرا تکان م سرش

 ؟یقیچرا موس-

 ینم یزیچ گهیزدم. د شی، سازهام رو آت رانیرفتم ا یکه داشتم م ی. اما روزدهیدوست دارم. بهم آرامش م یلیخ-

 زنم.

 «چرا؟»گفت:  متعجب

 ...گهیزدمشون د شیدونم. آت ی...نمدمیدوسشون نداشتم. شا-

 ور رفتم. میبا موها یکم

 ؟یتو چ-

 کرد. زیکج و چشمانش را ر یشد. سرش را کم نهیو دست به س هیاش تک یصندل یپشت به

پدرم  نهیرید ی. اما شغلم رو دوست ندارم. به خاطر آرزوهالمیحقوق. در حال حاضر وک سانسیفوق لو هفت.  ستیب-

 یی. من دوست دارم جاهاستیشغل سازگار ن نیام اصال با ا هیشدم. در واقع روح لیدفتر خاطراتش بود وک یکه تو

 کنم. یم یام زندگ مهمامان و ع شی... پالیخ یکنه. بخندم. ب یباشم که خوشحالم م
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 . به من چه؟! گریدانم؟! حقوق خوانده د ی. چه مدیآ یشغل نم نیفکر کردم که به او اصال ا نیبود. و من به ا لیوک

 باهات. ییدر کل خوشحال شدم از آشنا-

 «دونم. یم»نگاهم کند ، گفت:  نکهیلب ،  بدون ا یرو یلبخند کج با

 .دمیرا در هم کش میهم پررو. اخم ها یادیبود. ز فتهیگرفت. خودش حرصم

 ؟یهست یاز خود راض یدونست یم-

 داد. یرا تکان م سرش

 اوهوم.-

 یرخ مغرورش گرفتم و به المار و الکسا که دست در دست وسط سالن رقص م می! نگاهم را با اخم از نفتهیخودش

نشست. عادت  یم انیعکس دا یو رو دی! سر روهان چرخانی. دادی، دوختم. تلفن همراهم در دستانم لرز دندیرقص

 را کنار گوشم گرفتم. لیو موبا مسبز رنگ را لمس کرد نهیعکس بگذارم. گز نمیهمه مخاطب یداشتم برا

 بله؟-

 نوال!-

 زد ، مرا هم نگران کرد. یموج م شیکه در صدا ینگران

 شده؟ یچ-

 «.نییپا ختهیکسرا سقف و نر نیبدو تا ا ؟یاون دفتر رو کجا گذاشت»زده گفت:  هول

 «اتاق من؟ هان؟ یتو نیرفت یواسه چ»باال رفته بود ، گفتم:  یکه کم ییکرخت شد. دفتر! با صدا نمدستا

 دستانم مشت شد. ادشیفر یصدا با

 ...گهیدونم چه اش شده. بدو د ینپرس نوال. نم-

هم بگو دفترو که برداشت گورشو از اتاق گم کنه  یتخت. به اون وحش ریز»: دمیو حرص دار توپ یعصب یلحن با

 «.رونیب
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و تماس را قطع کرد. باز آن دفتر  فیپشت سر هم رد« باشه». چند دمیام کش یشانیچپم را باال آوردم به پ دست

اعصابت رو  ایبود؟ گو یک»روهان افکارم را پاره کرد:  ی. صدادمیکش یقینشده بود؟ نفس عم الشیخی! مگر بییکذا

 «به هم. ختیر یحسابهم 

 «.ختیآره. به هم ر»پاسخش را دادم:  میرا نداشتم. با همان حرص نشسته در صدا شیها یحوصله تکه پران گرید

من  یبرا شیایبود دن یگرید یایجالب نبود. او در دن میمثل قبل برا گریاز جا بلند و دور شدم. روهان د سپس

و  رانیفکرم در ا ،یمثل روهان ارتباط برقرار کنم. تا آخر مهمان ییوقت نتوانسته بودم با آدم ها چیناشناخته. ه

خز دار  یبه المار و الکسا و گفتم و به سمت در رفتم. پالتو یکوتاه کی. در آخر تبردیچرخ یخانه عمه م یحوال

و سرم را  ستمیهلگا باعث شد با یشدم. صدابه تن کردم و از سالن خارج  دیرس یم میزانو یرنگم را که تا رو یمشک

 به عقب بچرخانم.

 .میبر نیبا ماش سایوا-

 تکان دادم. یرا به نشانه نف سرم

 کم قدم بزنم. هیبرم و  ادهیخوام پ یتو برو. من م-

 گذاشت. میبازو یرا رو دستش

 .ادی. ممکنه بارون بهیهوا ابر-

 زدم. یمحو لبخند

 . خداحافظ.ستین یمشکل-

را بغل گرفته بودم و  فمیمن مهم نبود. ک یسوز داشت. اما برا یتکان داد و من از سالن خارج شدم. هوا کم را سرش

نگفت  انیاست. اصال مگر دا یدانستم از چه عصبان یداشتم. کسرا! کاش آنجا بودم م یرو قدم بر م ادهیآرام در پ

کرد.  دنیدادم. باران نم نم شروع به بار رونینفسم را کالفه ب . پس چرا حاال آنجا بود.ندیکسرا دوست ندارد او را بب

و  یمشک یاز موها ی. کماورمیرا در ب میسخت بود. خم شدم تا کفش ها یپاشنه بلند کم یراه رفتن با آن کفش ها

دست  را در آوردم. هر دو را در می. آنها را عقب فرستادم و کفش هاختندیشان در صورتم ر یفردرشتم با نوک صورت

در باران  نکهیکرده بود و نگران ا لیرژ تکم کیرا فقط  شمیچپ گرفتم و پا برهنه به راهم ادامه دادم. خدا را شکر آرا

بودند. سرم را باال  دهیو به سرم چسب سیخ میاز موها یآن را در صورتم پخش کند نبودم. باران که شدت گرفت ، کم
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را به  یحس خوب م،یبا پوست پاها سیسرد و خ نی. برخورد زمآمدند یباران بر صورتم فرود م یگرفتم. شالق ها

 یتکان ها انیباعث شد به عقب نگاه کنم. از م ینیماش یبوق و نور چراغ ها یکرد. صدا یم قیتنم تزر یسلول ها

 ماماندم ، ممکن بود سر یباران م ریز نیتر از ا شی. بدمیروهان را د ،یرنگ یبلند مشک یبرف پاک کن َجک شاس

 را به حرکت درآورد. نیانداختم. ماش نیباال بکشم. رفتم و خودم را داخل ماش ینیبخورم و از فردا فرت و فرت آب ب

 ؟یبارون سرما بخور ریممکنه ز یفکر کرد نیبه ا-

 باال انداختم. یا شانه

 خورم. ینم-

 زد. یپوزخند

 .مینیب یم-

 نگاهش کردم. یحرص

 .هیعادت بد یلیترک کن. خ دار حرف زدن رو شین نیروهان، ا-

 کرد. نگاهم

 .یگفت یاِ؟! خوب شد-

که هنوز در دستانم گرفته  میدوختم. تا چشمانش به کفش ها ابانینثارش کردم و نگاهم را به خ یا«برو بابا»لب  ریز

 «!؟یروان یکفش هات و چرا در آورد»لب زمزمه کرد و گفت:  ریز یا وانهیبودم افتاد ، د

 حوصله نگاهش کردم. یب

 خوام بدونم ، به تو چه؟ یبه تو چه آخه؟ من م-

 «تونم تو رو تحمل کنم. ی. من نمشمیم ادهیاصال بزن کنار پ»اشاره کردم و ادامه دادم:  ابانیبه کنار خ بعد

 .دیبلند خند یصدا با

 .یکن یسر جات دختر. تب م نیبش-
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 ها چشم دوختم. ابانیشدم و دوباره به خ نهیبه س دست

 و روشن کن. نتیضبط ماش نیالاقل ا-

را پر کرد و من سرم را به  نیماش کیتار یفضا لزیاستا یهر یحرف دستش را جلو برد و روشنش کرد. صدا بدون

 دادم. هیتک نیماش شهیش

 خونه ات کجاست؟-

 کرد. مشیصورتم تنظ یبرد و بعد از روشن کردن ، رو نیماش ی. دستش را به سمت بخاردمیبه خود لرز یکم

 باال. یآب دماغت رو بکش دیبه خدا. از فردا با یا وانهید-

 . برو خونه خاله فلور. فعال اونجام.یالزم نکرده تو نگران باش-

رو متر  ابونایکردم خ ی. همون بهتر ولت مومدهیبه مردم ن یخوب»را در کاسه سر چرخاند و زمزمه کرد:  چشمانش

 «.یکن

بردم.  یشد ، لذت م یخارج م یبخار چهیکه از در ییچشمانم را بستم و از گرما ینداشتم. کم جواب دادن حوصله

 «.میدیرس»را بر هم زد:  نیسکوت ماش شیبعد صدا یکم

،  یرو مخم راه رفت ادیز نکهیبا ا»گذاشتم. آنها را پا کردم و گفتم:  نیرا زم میرا باز کردم. در را باز و کفش ها چشمانم

 «ممنون.

لب زمزمه و نفسم  ریز یششدم. وارد خانه شدم و او هم گازش را گرفت و رفت. خل یم ادهینگفت و من هم پ یزیچ

 فوت کردم.  رونیرا ب

**** 

 خواننده گوش دادم. یکردم. چشمانم را بستم و به صدا ادیرا ز شیگوشم گذاشتم و صدا یرا تو یهندزفر

 ریبخ ادشی»

 آرزوها ناب بودن مایقد اون

 ریبخ ادشی
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 روزامون خوب مثل خواب بودن اون

 بچه گونه یها یباز

 من بمونه ادی شهیهم کاش

 بابا یتنگه واسه قانونا دلم

 «قبل شب به خونه برگشتن

ام پا گذاشته اند و  یکه تازه بر زندگ ییکرده. آدم ها رییتغ یحساب میکه االن برا ییای. به دنمیروزها نیکردم به ا فکر

 ندارمشان. گریبودند و د شمیکه پ ییازشان. آدم ها یشده اند جزو

 یریم یدار ایدن»

 امیمن نم گهید یسمت هر

 ها یمنو برگردون به بچگ گهیبار د هی

 «گهیبار د هی

را ندارم. سه سال است  شی. سه سال است محبت هادمشیکه حاال سه سال است ند یکردم به مادرم. مادر فکر

پا  کیاش فلج است. و من سه سال است با  یزندگ یپا کیکه مادر نداشته باشد ،  یکنه. دختر یرا شانه نم میموها

 گذرانم. یام را م یزندگ یها یبلند یپست

 هدف داشتم یروز هی منم»

 پاشم دیبا یسخت با

 دستم عرق و علف کاشتم یشونیجا پ همه

 امیبا عالف ستمین خوش

 امیحسم هر جا م یب لش

 تو گلومه بغض
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 تهش؟ شهیم یچ

 «ادیکنم به فردا ز ینم فکر

کنم. سه سال است  هیکه به او تک ستین یپدرم را ندارم. سه سال است مرد تگریحما یمن سه سال است دست ها و

که بابا  یتنهاست. دختر یلیکه بابا ندارد ، خ یندارم. و چقدر تنها هستم بدون پدر. دختر مینازها یبرا یداریخر

 را از دست داده ام.  بانمی. و من سه سال است پشتندارد هیو تک بانیندارد ، پشت

 لب گردنم دهیرس غیت»

 که تنها بدنم تو باتالق یمن

 و بده منظره ام فیکال کث گهید

 فاز دهیندارم در حوصله

 باز دهیمنو ند ایدن

 «فارس جیام داده شدم مثل خل یکه باز انقدر

 اش اما... یشناس یم ؟یشناس یجان! نوال را م خودم

 ییبا نوال آشنا ادیام تو ز دهیرس جهینت نی! تازه به ایشناس ی. خودم جان! تو نوال را نمستمیبر خود آگاه ن ادیز من

 .«یدان یم»؛ تو ، فقط ،  «یشناس ینم»اشتباه است. اما به نظرم ، تو ،  یریگ جهینت کی نیا دیدانم. شا ی. نمیندار

 فقط مادرم یو مشت دمیفقط بابامو د مرد»

 اش شده باورم یزنه و سخت یتو من موج م درد

 شرمنده که چِت و لشم بابا

 زدم که ولو نشم رو شونه هات زور

 آسون یهمه چ درک

 «گونه هات یجز اشک رو به
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محاسبه ام  نیشناسم. ا ینم قیخودم را هم دق یدانم. من حت ی. نه! من هم نمتیبرا میبگو یجان! بگذار کم خودم

 .یدیرس جهیبه نت دیکن. شا قیجان! برو تحق مشکل دارد. خودم یادیز

 شهیدادم و از اتاق خارج شدم. هم یپتو جا ری. تلفنم را زدمیکش میها یخاله فلور ، دست از خودشناس یصدا با

نوال جان! اون شکالت »زد:  مینداشت. خاله از تراس بزرگ صدا یخاص لیپتو بگذارم. دل ریعادت داشتم تلفنم را ز

 «.میکه درست کردم بخور یتا با قهوه ا اریرو ب زیم یرو یها

که با دو  یتراس دل باز ده متر کیدوستش دارم.  یلیقسمت خانه اش است. خ نیباتریخانه خاله فلور ، ز تراس

تمام  ،ینشست یم یصندل یرو یشده بود. وقت نیمز شیشکل روبرو یلیمستط یچوب زیو م یگهواره ا یچوب یصندل

 بودند.  زیر یکم نجایا زکه ا ییو خانه ها فلیروشن ا ی. چراغ هاینیبب یتتوانس یرا م سیپار

 یها نشسته بود و آرام آن را تکان م یاز صندل یکی یشکالت ها را برداشتم و به سمت تراس رفتم. خاله رو ظرف

نوش  یشکالت برا نمیا د؛ییبفرما»نشستم و گفتم:  یصندل یداد و به فنجان قهوه اش چشم دوخته بود. با لبخند رو

 «جان کردن به همراه قهوه داغ.

روشن ساختمان ها چشم  ی. به چراغ هادمینوش یکرد. قهوه ام را برداشتم و جرعه ا یزد و تشکر یمحو لبخند

 دوختم چشمانم را از لذت طعم خوش قهوه بستم.

 .شهیکنه، خونم سوت و کور م یگفت نوال که عروس یم شهیمامانت هم-

نشده دلم  یچیاز فرزند سخته. ه یفهمم. دور یحرفش رو تازه م یمعن»را به چشمانم دوخت و ادامه داد:  نگاهش

 «کنه. یم یتاب یالمار ب یبرا

 بغلش کردم. آرام

 خاله جونم. یکن یقربونت برم! عادت م-

 .دیکش میموها یرا نوازش وار رو دستانش

 .دهیمامانت رو م یموهات بو-

 . دیکش یانم تر شدند و خاله آهمامان ، چشم ادی با

 کنم اون جلومه... یاحساس م نمتیب ی.اصال میلوفرین هیشب یلیخ یلیخودت هم خ-
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 .هشیاز مامان بودم و به شدت شب یگرید یگفت. من نمونه  یم راست

 ...بایز یلیخ یلی... خبانیز یلیبمونن. خ یرنگ نیبذار ا شهیات. هم یصورت یالبته با تفاوت نوک موها-

 را باال آوردم. سرم

 واقعا خوشگله؟-

را پاک کردم.  میدوست داشتم. اشک ها اریرا بس میموها اهیو س یصورت بیگفت و سرش را تکان داد. ترک یاوهوم

دختر تنها ، بدون مادر ،  کی. و من شهیهم یدو روز؛ بلکه برا یکی ینبود. مامان رفته بود. آن هم نه برا گریمامان د

 هستم. من نوالم. کیتار یایدن کی انیدر م

**** 

آرامش بخش  یتنگ شده بود. صدا شانیها حرکت کردند. چقدر دلم برا هیکالو یسال ، دوباره دستانم رو کیاز  بعد

 می. تنهادیخند یم یادیدانست؛ همان طور که ز یم یادی. و چقدر خوب بود تنها بودن. هلگا زدیچیدر فضا پ انویپ

 کرد ، گم کردم. یکه فضا را پر م میارا در صد میها یشم. و من تمام دلتنگگذاشت تا راحت تر با

 چشم من بهانه یبرا بایتو ، باران ، چه ز یب»

 انهی، نامت ، زده به قلبم تاز ادتی

 امدین ی، بعد از رفتنت ستاره ا ی، رفت یوقت

 «انهیزد بر آش یعشقت ، چه شعله ا داغ

نداشتمشان ،  گریکه د یخانواده ا یام برا ی. چشمانم را بستم و با تمام دلتنگختندیصورتم ر یبلندم رو یموها

 خواندم و خواندم.

 ییآ یجان من سر آمد ، نم بهارِ»

 ییآ یبه رنگ غم در آمد ، نم خزان

 ییآ ینشسته ام در انتظارت ، نم قهیدق

 ییآ یام در انتظارت ، نم نشسته
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 ییآ یمن به راهت ، نم سیچشم خ دو

 «ییآ یدلم را شکسته ، نم ییموسم جدا یهوا

ساختند.  یرو نم ادهیپ میموها ینوازش بار رو گریکه د ییدست ها یشدند. قلبم فشرده شد برا یجار میها اشک

 نبودند. میموها انیم شانیجا گریکه د ییبوسه ها یبرا

چندتا از  یدستانم گذاشتم. صدا یها مشت شدند. سرم را رو هیکالو یو محکم رو ستادندیدستانم از حرکت ا 

که  دیطول نکش یزیزدم. چ هیگر ریها رها کردند. بلند ز هیخود را در آغوش کالو میها بلند شد و موها هیکالو

آمد و در  یها هم... دست هیهم... کالو نمشد. دستا دندیغلت یگونه ام م یکه رو یداغ یاز اشک ها سیصورتم خ

 دهیداد. به دامنش چنگ زدم. قربان صدقه ام رفت. بر یکه خبر از حضور هلگا م یتن لرزانم را. عطر دیآغوش کش

 «ما...مان...مامانم...با..بابا...خدا...چقدر تنهام...»زمزمه کردم:  دهیبر

 .دیام را مهربانانه بوس یشانیپ

 ییپسرعمه ات. و دوستا ی. دخترعمه و پسرعمه ات. دوقلوهای. عمه ات و داریستینکن تو رو خدا. تو تنها ن هیگر-

 نوال. یستی. تو تنها نیکرد دایکه تازه پ

 .هیپشتم خال یمن دورم پره ول-

**** 

 «کسرا»

 

 به به! جناب مهندس!-

. چون بارها گفته ام و تو هم بارها یدان یدانم که م یازت متنفرم؟ م یدانست ی! مهانی! کهانی. کدمیکش یپوف

 .یا دهینفهم

 گذاشت و به سمتم خم شد. زیم یجلو آمد، دستانش را رو اخم آلود نگاهش کردم. 

 کسرا! یکرد یاخم م یادیاز اولشم ز-
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 کارت؟-

 خورد. یو به هم م یلعنت یپوزخندها نیداد. حالم از ا یعذابم م پوزخندش

 شرکت رسا قراردادش رو فسخ کرد.-

 «؟یگفت یچ...چ»لب زدم:  یشد. مات و مبهوت نگاهش کردم. با ناباور یبر سرم خال خیآب  یسطل ایگو

 .دیرا عقب کش خودش

 .یکه شنوفت نیهم-

 چرا؟-

 ...هانیشانه باال انداخت و باز هم لعنت به تو ک یحرص درآور یخونسرد با

 دونم. ینم-

 در هم گره خوردند. میآمدم ابروها رونیکم از آن حال بهت ب کم

 .یداد کوفتقرار نیجون کندم واسه ا یآخه؟! من کل یچ یعنی! ؟یچ یبرا-

 آورد. یخونم را به جوش م نیگرد کرد. هنوز خونسرد بود و هم عقب

 به من نگفتن. فقط خواستم بهت اطالع بدم. یزیچ-

 سمت در رفت که از جا بلند شدم. به

 شه؟یاز گور تو بلند نم شیآت نی! باور کنم اهانیک- 

 لبانش جا خشک کرد. یرو یکج لبخند

 .کهیداداش کوچ فکر کن ، یهر جور دوست دار-

با چند دفتر و برگه در دستانش در چهارچوب در  انیبکشد، در باز شد و دا نییرا پا رهیدستش جلو رفت تا دستگ تا

کش آمدند و  هانیک ینگاهش کرد. گوشه لب ها یشدند و در آخر، برزخ زیر هانیک دنی. چشمانش کم کم با دانینما

 نشست. انیچشمان دا یقرمز ینگاهش رو
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 ...دمتیند هیاز ک ان؟یدا ی! چطوریبه به! برادر زن گرام-

 من آمد. زیبه او زد و به سمت م یتنه ا انیدا

 من برادر زن تو باشم. ادینم ادمی-

 «! تخس!انیهنوز که دا یکله شق»زد و زمزمه وار گفت:  یشد. پوزخند انیمتوجه طعنه دا یبه خوب هانیک

 گذاشت. زیم یرو میجلو آمد و دفتر و برگه ها را جلو انیرش بست. دااز اتاق خارج شد و در را پشت س بعد

 ؟ی. راحت شدایدر یآلبوم تموم عکسا نمیا-

 زد. خیزده نشست و وجودم  رونیکه از آلبوم ب یعکس یرو چشمانم

 .رمیعکسه را بگ نی. بذار اقهیدو دق نیصاف بش ایدر-»

 .شانشیروشِن پر یلبان سرخ و موها ی. بلند و پر عشوه. و من مردم برادیخند

 سه ساعته! گهید ریاِ! بگ-

 «، دو ، سه... گرفتم. کی-

 را با دستانم پوشاندم. صورتم

 .شهیاعصابم خورد م نمشونیب ی. مانیدا اریسرشون ب ییبال هیخودت -

 حرف آلبوم را برداشت. بدون

 خواد معجزه شه؟ ی. حاال مدنیهمه سال نفهم نیکسرا. ا یریگ یسخت م یدار یادیز گهید-

 شدم. رهیزالل چشمانش خ یرا باال آوردم و به آب سرم

 ییایدر نیببرن. ا ییهمه مدت از بچه ها پنهون کردم. هر لحظه وهم دارم بو نی. ایستیمن ن ی. جاانیترسم دا یم-

 نه.خواد دوباره طوفان ک یو آنا بهونه ان. م ایاومده. آر یرانیو ی، فقط برا نمیکه من ب

 شد و سرش را جلو آورد. خم
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از بچه ها  ایدور نگه داشتن در ی. اما بدون من طرف توام. تمام تالشم و برایندار یدونم از منم دل خوش یکسرا، م-

 کنم. یم

 .دمیو آزاردهنده را آه کش یتکرار یماجراها نیام از ا یخستگ تمام

 .ی. مرسانیدونم دا یم-

 آمد؛ چون برگشت. ادشی یزینگار چاز اتاق خارج شود، اما ا خواست

 .هیاز دستت عصب یلیخ نکهی. خواستم بگم. مثل ارانیگرده ا ینوال پس فردا بر م ،یراست-

 جوابش تنها سرم را تکان دادم. در

 کنم. یاش م یکار هی-

گفتم. شرکت بزرگ رسا! تمام تالش  یا یو لعنت دمیکوب زیم یکرد و از اتاق خارج شد. مشتم را رو یآرام یخداحافظ

به شرکت  التیدر تعط دیبا هانیکار را بکنند؟ چرا ک نیا التیحاال در تعط دیبر باد رفته بودند. اصال چرا با میها

 د؟یایب

 الینبود؟ سال نو را هم در فکر و خ ادیز دمیرس یکه تازه داشتم به آرامش م یمن یبرا یهمه مشغله فکر نی! اآه

 میگونه ها یمهربان مادرم را که رو یبوسه ها دمیو آنا را ، نفهم ایکودکانه آر یها کیتبر دمیگذرانده بودم. نفهم

فهمم. من اصال آن روز  ینم چیه یمدت هاست که از زندگ منکمان را. و  کیقربان صدقه ها و تبر دمینشست ، نفهم

کند.  رانیخواست خانه آرامشم را و یال بازگشته بود و مبود که بعد از شش س ییایدر ریخودم نبودم. فکرم درگ

 میبگوبودم که  نیخواست سال ها دروغم را بر مال کند. آمده بود. او باز آمده بود. و من چقدر محتاج ا یآمده بود و م

 شد.  یدرست م زیو همه چ یگذاشت یام نم یرا در زندگ تیوقت پا چیکاش ه

باران بودم در قلبم.  کی ازمندیشست. ن یرا م نی، زم یج شدم. باران نم نم بهاررا برداشتم و از شرکت خار کُتم

که شاخ و  ی. خستگزی. خسته بودم از همه چدیبشو یکی یکیغبار گرفته قلبم را  یها ابانیو خ دیایب نگونهیدرست ا

 دم نداشت ، داشت؟ 

**** 
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 یام را نداد. مامان چپ چپ نگاهمان م یلب ریجواب سالم ز یامروز برگشت؛ با اخم، دلخور. نگاهم هم نکرد. حت نوال

رفتند و او هم با  یاز سر و کولش باال م یبا ذوق خاص ز،یخبر از همه چ یو آنا ب ایبود. اما آر دهیکرد. ذوق کمان خواب

 داد.  یمهربانانه اش جوابشان را م یبوسه ها

 .دیکش رونمیمامان از فکر ب یصدا

 ؟خوش گذشت نوال جان-

 جا به جا کرد. یصندل یرا رو خودش

 بود. یبله. جاتون خال-

 باشه. یعروس شهیهم شاهللیا-

خوش گذشته. منظورم مراسم غزاله و  ایبه شما هم گو»رنگش هول داد و گفت:  یشال قهوه ا ریرا ز شیموها

 «.استیارش

 انیدونن به خاطر دا یخواسته بود. همه م ینجوریغزاله ا تشیبود عمه جان. واقع یمراسمشون خودمون یلیخ-

 بوده.

 «؟یعنیو غزاله قبال با هم رابطه داشتن. ازدواج کرده بودن  انیبودم دا دهیمن شن ،یراست»: دیپرس

 هویرفته بود رو غزاله.  انیبود. اما به هر حال اسم دا ی. فقط در حد حرف و خواستگارزمینه عز»پاسخ داد:  مامان

 «.دینگفت و خودش پا پس کش یزیهم چ چارهی. اون پسر بایو گفت ارششد  ییغزاله هوا

، تا  میدیکردم. به خانه که رس شتریو سرعتم را ب دمیکش ینگاهش کردم. تا متوجه نگاهم شد ، اخم کرد. پوف نهیآ از

 «نوال؟»زدم:  شیرا صاف کردم و صدا میشدن کرد ، صدا ادهیقصد پ

 و با اخم نگاهم کرد که ادامه دادم. منتظر

 نشو باهات کار دارم. ادهیشما پ-

ما زوم بودند. کمان  یرو یادیشد ، مامان و کمان ز مانیکه دعوا یبه ما کرد. از آن روز ینگاه موشکافانه ا کمان

 «.انیبچه ها. االن خاله و باباتون هم م میبر دیایب»و گفت:  دیدست بچه ها را کش
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 «نوال! گفتم نرو باهات کار دارم.»متوقفش کردم:  میشود که با صدا ادهیخانه شدند. نوال هم خواست پ بعد وارد و

 بعد. یبرا نیمن تازه از سفر اومدم. خسته ام. صحبتتون رو بذار-

 .ندیجلو بنش یصندل یرو دیایبکشد و ب یباعث شد پوف میدر صدا تحکم

 استراحت هست. گفتم کارت دارم. یوقت برا-

 نگاهم کرد. یصبع

 شنوم. یخب ، م-

 دنده گذاردم. یدو دستانم را رو هر

از  یکه حضرت عال یصاحب یمن اون دفتر ب یاتاقت. ول یدونم اخم و تَخمِت مال اون روزه که اومده بودم تو یم-

 که مال خودمه رو بردارم؟! یا لهیالزم داشتم. من حق ندارم وس یکِش رفته بود اطیاتاق پشت ح

 یدونم کارم اشتباه بوده. اما تو حق نداشت ی، من م نیبب»: دیچ یحرص داشت. با اخم کلمات را کنار هم م کالمش

 «کسرا خان! هیزشت یلیدختر کار خ هیداشتم. گشتن اتاق  یشخص زیمن چ دی. شایو رو کن ریو اتاق من رو ز یبر

 گوشه چشم نگاهش کردم. از

اوضاعم  یدیفهم یو م یمن بود یشد االن جا ی. کاش میزن یحرف رو م نیا یکه دار یفهم ینوال. نم یفهم ینم-

 .رهیتو ش ریچقدر ش

 نیا لی. دلستمیفعال که من جات ن»زده بود ، داخل هول داد و گفت:  رونیرا که لجوجانه از شال ب شیموها یجلو

 «کنم. خداحافظ. یکارت هم درک نم

 خانه بردم. اطیرا داخل ح نیزمزمه کردم و ماش یلب عبوس ریشد و در را بست. ز ادهیپ نیاز ماش بعد

**** 

توانند  یخواهر و برادر چقدر م کیکردم که  یفکر م نیو من به ا دیپلک یدور و برم م یادیروزها ز نیا انیدا

 نیاز ا شترینبود ، ب شیو درس ها مارستانیب یدانم اگر کارها یفرق داشت. م ایبا در یادیز انیمتفاوت باشند؟! دا

. اما هنوز میکرد یرا پاک م ایمانده از حضور در یباق راتاث میداشت یروزها حساب نیکرد. ا یوقتش را با من صرف م
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 یبود که م یو آنا بند جمله ا ایآر ی. بر باد رفتن زحمات شش ساله من برامیاش وهم داشت یشدن ناگهان دایاز پ

 «مادرتون منم.»خارج خواهد شد:  ایزود از دهان در ای ریدانستم د

. اما میانداخت یم ریرا به تاخ قتیو برمال شدن حق میگشت یم نیروحمان دنبال تسک یبرا میفقط داشت انیمن و دا و

 «نه حاال!»بود:  نیبحث من ا یو آنا آشکار شود. ول ایبر آر زیکه همه چ دیخواهد رس یدانستم باالخره روز یمن م

 یبود ، اما کمتر رو هانیرو به سامان برود. ک یکم التیبودم بعد از تعط دواریالب نبود. اما امج ادیشرکت ز اوضاع

 دیرا تهد ایگفت در یم انیدر سر داشت. دا ییدانم چه نقشه ها ی. نمدمیبعد آن روز ند گریرا د ایرفت. در یمخم م

 یها عقب نم یسادگ نیحرف هاست و به ا نیاو لجبازتر از ا میدانست یو آنا نپلکد. اما هر دو م ایکرده تا دور و بر آر

استفاده  یحساب التیتعط نیهم نبود. کمان از ا یمیکرد، اما همچون گذشته ساده و صم یاخم نم گریکشد. نوال د

کمتر  بود. من هرا راه انداخت لیبا فا دیو بازد دیشده بود. مامان بساط د یاز دانشگاه عاص یحساب گریکرد. چون د یم

که پشت  ییو حرف ها لیآمد. من از فام یبدم م لیشدم. از رو در رو شدن با فام یحاضر م یخانوادگ یدر جمع ها

 ها مرا از اجتماع زده کرده بود. نیبودم. هم یشد، فرار یسرم زده م

 ی، آرامش میها یخواب یخواب شده بودم. و در زمان ب یهمه خواب بودند. ب ایشب بود. گو ازدهیحدود  ساعت

ممکن، در اتاق را گشودم. سرم را در اتاق  یصدا نیدلچسب تر از دختر و پسرم وجود نداشت. آرام و با کمتر

 «؟ییبابا»: دمینآنا را ش فیضع یچرخاندم. وارد شدم و در را آهسته پشت سر بستم. صدا

 زدم و به سمتش رفتم. یمحو لبخند

 ؟یداریهنوز ب ؟ییجان بابا-

رنگش باز بودند و دل  ینشستم. چشمان آب نیزم یناز خود غوطه ور بود. جلو رفتم و کنار تخت آنا رودر خواب  ایآر

 دخترکم.  یرفت برا یمن ضعف م

  ؟یبخون ییبرام الال شهیبره. م یخوابم نم ،ییبابا-

را  شیبار هم موها کی یشش سال حت نیو نوازششان کردم. در ا دمیرنگش کش ییطال یانبوه موها انیرا م دستم

 دردانه ام را کوتاه کنم؟ یداشت موها یلیکوتاه نکردم. او دختر بود. چه دل

 خونم برات. یچرا نشه عشق بابا؟ م-

 هم فشرد. یرا رو چشمانش
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 بخوابم. دمیتو بخون. منم قول م-

 و زمزمه وار شروع به خواندن کردم: دمیاش را بوس یشانیپ

 الال همه در خواب نازن الال»

 ندارن تا ببازن  یزیچ گهید

 وقت خوابه نکهیآروم نه ا بخواب

 عذابه و عذابه یداریگل که ب یا بخواب

 قانون فردا یاز دست ب نترس

 ایجونم که قانون داره دن بخواب

 آروم گل گلدون خونه بخواب

 نامهربونه یتا بخوا رونیب که

 و رو شد ریالال که قلبم ز الال

 تو رو شد شیدست عاشقم پ که

 کرد یوونگیدلم د نیبازم ا که

 کرد یبا عشق زندگ وونهید نیا که

 یدر نمون یگل اله یا بخواب

 یبغضت از نامهربون رهینگ

 جونم که در ها رو ببندم بخواب

 بخندم هیاز من که با گر ینخوا

 و رو شد ریالال که قلبم ز الال
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 تو رو شد شیدست عاشقم پ که

 کرد یوونگیدلم د نیبازم ا که

 کرد یبا عشق زندگ وونهید نیا که

 یدر نمون یگل اله یا بخواب

 یبغضت از نامهربون رهینگ

 جونم که در ها رو ببندم بخواب

 «بخندم هیاز من که با گر ینخوا

خواند. مگر مادرش نبود؟  یم ییالال شیبرا ایدر دیمن با یبود و آزاردهنده. به جا نیو سنگ قیکردم. بغضم عم بغض

 ختم،یر یم شیرا به پا ایدخترکم. هر چقدر هم که دن یخواند؟ دلم سوخت برا ینم ییدخترش الال یبرا یکدام مادر

 یکه ب ییای. دردیکش یم دکیآن را به  ایدر دینام مقدس که با نیا فیداشت. ح یبه مهر مادر ازیدختر ن کیباز هم 

که از  ییگذاشت. بچه ها شانیخود فروخت و تنها یها یبه خوش یانش را در دو ماهگکه فرزند ییایبود. در اقتیل

 من. آه! چارهیمرد کوچکم. ب چارهیدخترکم. ب چارهیجان و خونش بودند. ب

 «بابا؟ یکن یم هیگر»قلبم را لرزاند:  شیصدا

 .دمیبوس قیکوچکش را جلو آوردم و عم دست

 . بخواب آنا. بخواب بابا. یی. نه جان بابازمینه عز-

گذاشتم.  نیزم یفکر و گله از روزگار. سرم را رو ایدن کی. و من ماندم و دی. آرام چشمانش را بست و خوابدیخواب و

که گوشه اتاق افتاده بود را برداشتم و در آغوشم فشردم. صورتم را به خرسک فشردم و خفه هق  یخرسک بزرگ

 یم یلحظه ا یچقدر نعمت باشد. و من برا اندتو یدختر م کی یخرسک برا کی دمیزدم. و آن موقع بود که فهم

 مرد. مرد بودن چقدر سخت است! کیدختر باشم؛ نه  یخواستم کم

**** 

 بابا؟-
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 «جان بابا؟»دورگه بر اثر خواب گفتم:  ییبودند. با زور با همان چشمان بسته و صدا نیسنگ میپلک زدم. پلک ها آرام

 دادند. یصورتم را قلقلک م شیصورتم. موها یشد رو خم

 ؟یدیخواب نجایچرا ا-

 یکه رو دمیدست کوچکش را کش یدستم را جلو بردم و جور یحرکت ناگهان کیچشمانم را باز کردم. در  گوشه

 دارمیپرنسس خوشگل ب هیخواستم صبح  یچون م»اش فشردم و گفتم:  یشانیپ یرو یام افتاد. لبم را طوالن نهیس

 «کنه.

 اش چسباندم. یشانیام را به پ یشانی. پدیکه از قصد آن را به ناز آغشته کرده بود، خند یکودکانه ا یصدا با

 ؟یستیمگه پرنسس من تو ن-

 بودم. یدوست داشتن یخنده ها نیو من عاشق ا دیخند باز

 چرا ، فقط منم.-

 .دمیکوچکش را بوس ینیب نوک

 م؟یو صبحونه بخور میبر دنیپرنسس خانم افتخار م-

را تکان داد. بلند شدم و او را هم در آغوش بلند کردم. و چقدر خوب بود پدر بودن! و چقدر خوب تر بود  سرش

کردم و تمام غم  یرا با داشتن دخترکم فراموش م ایدن یو من تمام نبودن ها«! دختر»پرنسس به نام  کیداشتن 

 برخوردار بودم. مگر نه؟  یسپردم. من از نعمت بزرگ یمه آغوش باد روزگار کردم و آنها را ب یرا با پسرکم فوت م میها

جوابم را دادند. به جز نوال که زمزمه وار  یکردم. همگ ینشسته بودند. سالم نسبتًا بلند ینهارخور زیدور م همه

 یگرفته بود را م شیکه نوال برا ی! با اخم لقمه اایدر هم گره خورده بودند. آر شیکه ابروها ییایجوابم را داد و آر

خودش  ینشستم. کم ایگرفت. آرام جلو رفتم و کنار آر یجا یصندل یو کنار مامان رو دیپر نیی. آنا از بغلم پادیجو

 «؟ید یم گهیلقمه د هیخاله »و گفت:  دیرا به سمت نوال کش

گرفت و او هم  ایرا به سمت آر مانی. بعد لقمه پر و پدیپاش شیهم گردو رو یو کم دینان مال یرا رو ریبا لبخند پن نوال

کردم و آرام مشغول  یگذاشت. تشکر کوتاه میرا جلو یکرد. ملوک خانم آمد و استکان چا یتشکر کوتاه اقیبا اشت

 .اورمیمامان باعث شد سرم را باال ب ینگذشته بود که صدا یزیشدم. چ
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 کسرا؟-

 .دمینوش یاز چا یکم

 شده؟ یزیجانم؟ چ-

. دور دهانم را با دیبگو یزیخواهد چ یدانستم م یحواسشان به ما بود. م یرکیرزیبه بچه ها انداخت که ز ینگاه

 «تو اتاقتون. دی! آنا! زود برایآر»دستمال پاک کردم و گفتم: 

 در حالتش نداد. یرییتغ ایآمد اما آر نییپا یآرام از صندل آنا

 خان! با شما هستم ها. با خواهرت برو تو اتاقت. ایآر-

 اخم نگاهم کرد. با

 خوام برم. یمن نم-

 «گـ.... یم ایآر»و کالفه گفتم:  دمیکش یپوف

 «خوام برم. یبابا گفتم، نم»: دیحرفم پر انیم

 باال رفت. میصدا

 حرف من حرف نزن. گفتم برو تو اتاقت. تو هم بگو چشم. یرو ایآر-

کردم. آنا مظلوم نگاهم  یکرد. تمام مدت نگاهش م یو پله ها را با سرعت تمام ط دیپر نییپا یندلکرد. از ص بغض

 «.دییجانم؟ بفرما»کرد و بعد آرام از پله ها باال رفت. به سمت مامان برگشتم و گفتم: 

 گرفت انداخت. یم یخودش لقمه ا یانداخته و برا نییبه نوال که سرش را پا یکوتاه نگاه

 شده؟ یزیافته. چ یم ییاتفاقا هیکنم داره  یچند وقته احساس ممادر -

خواد شده باشه؟ چرا  یم ینه مامان. چ». آب دهانم را با استرس قورت دادم و گفتم: ستادندیاز حرکت ا دستانم

 «؟یکرد یفکر نیهمچ
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هوا کم است. او مادر بود و خوب راست  ژنیکردم اکس یکرد ، احساس م یآن طور نگاهم م یوقت شهیکرد. هم نگاهم

 .دیکش یقینگاهش در حال ذوب شدن بودم. نفس عم ری. زدیفهم یکه سال ها بزرگش کرده بود را م یو دروغ فرزند

 یاون اتاق کوفت یتو یدیهمش چپ ؟ی. دقت کرددایجد یکن یکمتر صحبت م ؟یخودت یهمه تو نیپس چرا ا-

 .اطیپشت ح

 یشاخ دار یدروغگو بیکرد. و آن روز من عج یم یباز ریش وانیخورد. فقط با ل ینم گری. دسرش را باال گرفت نوال

 شده بودم!

حس  یرییتغ چیکه قبال داشتم. ه هییرفتارهام همون رفتارها قایکردم؟ من دق رییمن تغ یکن یمامان، چرا فکر م-

 ؟یزن یحرف رو م نیدونم شما چرا ا یکنم. نم ینم

 صورتش نقش بست. یبا غبار گذر زمان رو یاش نشست و خط یشانیپ یکم اخم رو کم

 فهمم حاالتت رو... یسال تمام کنارت بودم. خوب م یو اند ستیکسرا! من تو رو بزرگ کردم. ب-

 طور دلخور. نی. انیو خشمگ یطور عصب نیبودم. ا دهیند نگونهیباال رفت. تا به حال مامان را ا شیصدا

 نیفهمم تو و نوال چند وقته با هم سر سنگ ی. من میباف یدروغ م یچشمام دار یتو یفهمم االن زل زد یمن م-

 .دیهست

خودتم  یحوصله بچه ها گهیفهمم د ی. میرون یفهمم خواهرت رو از خودت م یمن م»زد:  ادیفر بایبار تقر نیا

 یدروغ نباف که من تو رو الف تا  یکیفهمم کسرا! پس واسه من  یفهمم. چون من مادرم. مادرم! م یکسرا! م یندار

 «از برم.

 دهیبود. من هم ند دهیمامان را ند یرو نیتا به حال ا ایکرد. گو یشده بودم. نوال هم بهت زده به مامان نگاه م خشک

 «مامان! آروم....»وقت! کمان زودتر به خود آمد. مبهوت زمزمه کرد:  چیبودم. ه

 «تو ساکت کمان!»: دیحرفش پر انیم ادیبا فر مامان

پس کله اتون؟ چرا االن همه  نیشده؟ چرا اون روز صداتون رو انداخته بود ینوال، تو بگو چ»رو به نوال گفت:  بعد

 «د؟یکن یاش به هم اخم م
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خواد شده باشه؟ اگر هم  یم یعمه... عمه... چ... چ»: دیبه من کرد و من و من کنان کلمات را کنار هم چ ینگاه نوال

 «خبرم. ی... افتاده باشه من بیاتفاق

 «م.ر یخونه م نیذارم از ا یچه مرگته م یکسرا! به خدا نگ»و گفت:  دیکوب زیم یبلند شد. دستش را رو مامان

 .دمیلبم را با استرس جو گوشه

 مامـ...-

 «... دو... سه...کی. یوقت دار هیپنج ثان»: دیحرفم پر انیم

 «برگشتن! هانیو ک ایدر»گفتم:  عیجا بلند شدم و سر از

 «؟یگفت یچ...چ»زمزمه کرد:  یگذاشتند. با ناباور یپا م ریاز شدت تعجب، گردو را ز چشمانش

گه من مادرشونم  یمامان. م رهیخواد بچه هام رو بگ یخواد. م یو آنا رو م ایاومده و آر ایمامان برگشتن. در»: دمینال

 «؟یشد یحق دارم. خوب شد؟ راض

 .دیزد و به سمتش دو یغیافتاد. کمان ج یدلصن یرو یحال یب با

 مامان!-

که  دمیکمان را شن ینشسته و به روبه رو زل زده بود. صدا یصندل یحرکت رو یرا با دستانم پوشاندم. نوال ب صورتم

 «.اریملوک خانم؟ ملوک خانم؟ بدو مامانم از حال رفت. بدو آب قند ب»زد:  یم ادیفر

در اتاق  یکردم و جلو یبلند شدم، پله ها را ط یصندل یاز رو یها نماندم. با سست یحال خراب نیمنتظر ادامه ا گرید

رو برگرداند. رفتم و کنارش  نهیدست به س دیتا من را د ایو در را باز کردم. آر دمیکش ی. آهستادمیو آنا ا ایآر

 نشستم.

 خان؟ ایآر-

 .نداد. صورتش را با دست به طرف خودم برگرداندم جواب

 ! با شمام ها!ایآر-
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هم فشرد. امروز از آن روزها بود که تخس شده بود من هم اصال حوصله نداشتم. اما انصاف نبود  یرا رو شیها لب

 «.یخودتم ندار یحوصله بچه ها دایجد»مامان در سرم پژواک شد:  یکردم. صدا یم یرا سرش خال تمیعصبان

 «؟یریگ یم افهیچرا باز ق ؟ییشده بابا یچ ا؟یآر»سرم را خم کردم و گفتم:  ی. کمدمیکش یپوف

 .یمن نخوند ی. برایخوند ییآنا الال یبرا شبیتو د-

 «؟یبود داریمگه تو ب»گفتم:  متعجب

ا . آندمیخند یاما من فقط م دیایب نییزد تا پا یرا به نشانه مثبت تکان داد. با خنده بلندش کردم. دست و پا م سرش

 «خوابن؟ یم ییمگه مرد ها هم با الال ؟یستیمگه تو مرد ن»گوشش زمزمه کردم:  ری. زدیپر یم نییباال و پا غیهم با ج

 به خود گرفت یحق به جانب افهیق

 از مردها هم دوست دارن خب! یبعض-

بخواند و به  ییشان الال یبرا یمردها هم دوست دارند دوست داشته شوند. دوست دارند کس یگفت. بعض یم راست

 فشردند. یهم م یمرد بودنشان تا ابد لب رو هیسا ریز دیهمدم باشد. مردها هم دوست داشتند. اما با یقرار یوقت ب

 «ذارم. ی. من نمرهیکدومتون رو ازم بگ چیه ایذارم در ینم»لب زمزمه کردم:  ریو ز دمیاش را بوس گونه

**** 

کرد. اکثر اوقاتش را کنار ملوک خانم در  یشده بود. صحبت نم نیماه بود. مامان سرسنگ نیروز دهم فرورد آن

 یکرد. کمان جز مواقع ضرور ینگاهم م یچشم ریز ی! نوال گاهینوروز خوب التیگذراند. عجب تعط یآشپزخانه م

دوست  شهیکرد. هم یم تیجو متشنج شکا نیابر خانه حاکم شده بود. اگر بابا بود، از  ینیزد. جو سنگ یحرف نم

 یفرار از ب یاوقات برا ی. آن روزها ، فقط گاهستین ییبابا گریداشت شور و شوق در خانه اش باشد. آه که د

 ییبردم و ساعت ها خود را به کارها یپناه م هانیک یاز کارمندان و حت یداخل خانه ، به شرکت خال یها یحوصلگ

 بیخوردم. عج یرفته را م یکردم و حسرت روزها یمرا سر و ته  یمیقد ی. پرونده هادمکر ینامعلوم مشغول م

من  ییکردم تنها دارا یحس م بیو آنا بگذرانم. آن روزها، عج ایکردم وقتم را با آر یم یسع شتریخوشمزه بودند! ب

بهتر از  یزی. چه چگریپر کنم د یزیچ کیها را با  زیچ چیه نیا دی! بازیچ چیندارم. ه زیچ چیآنها هستند. من ه

از من هم  انیخودش را داشت. دا یها ی. او هم روزمرگدمیکه آلبوم را آورد ند یرا بعد از آن روز انیفرزندانم؟ دا

 تنهاتر بود. 
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. آن روز، آن غروب جمعه ، تیاتفاق بشر نیروز هفته، جمعه است و غروبش وحشتناک تر نیرتریدانند دلگ یم همه

 یسر و ته و فروغ یمشت خاطره ب کیو  ینیدارچ یفنجان چا کی، و  کمیبود. تراس کوچک اتاق خواب تار یباران

 گفت: یکه م

 ساکت جمعه»

 متروک جمعه

 زیکهنه، غم انگ یچون کوچه ها جمعه

 ماریتنبل ب یها شهیاند جمعه

 کشدار یموذ یها ازهیخم جمعه

 انتظار یب جمعه

 «میتسل جمعه

توانستم  یتباه شده ام. من م یرفت سمت گذشته و زندگ یذهنم م بیکرد. آن روزها ، عج یم لیآن غروب را تکم 

شوم،  یم داریب ایآر یآنا و غرغرها یکه صبح با خنده ها نیکنم. حاال هم هستم. هم ینم یخوشبخت باشم. ناشکر

و عطر  میادار در روزهاهمسر وف کیوجود  متوانست با طع یم ،یخوشبخت نیست. اما ا یخوشبخت ایدن کیخودش 

تلخ  یقهوه ا یبو ،یزندگ نی. ادیلنگ یم یزندگ نیا یجا کیفرزندانم کامل شود.  یمادر مهربان در زندگ کیحضور 

کامت تلخ  ،یچش یطعمش را م یاما وقت ،یشو یم دنشیبه نوش کیتحر ،یکن ینگاهش م یکه وقت یداد. قهوه ا یم

قهوه را  نیدهد. و من هر روز مجبورم ا یم یقهوه تلخ است. طعم گس نا آرام نیشود از طعم نبود آرامش. ا یم

و عذاب  ی. کاش زندگدنشیشود با هر جرعه از نوش یداند کامم زهر م یکس نم چیبنوشم و تظاهر به لذت کنم. ه

 یا نیو ا. یدار تشانبودند که دوس ییو همه کس همان ها زیهمه چ ،یشد یم داریب یخواب بود و وقت کی شیها

بدمزه  زیچ کیهم کر. من  میکور شده بود. گوش ها میمن فراوانند. من عاشق شدم. چشم ها یکاش ها در زندگ

 نیرحم تر یست. عشق ب ی. عاشق شدن درد بزرگیلیاز خ شتریب یلیتلخ بود. خ یلیرا. خ ایخوردم. گول ظاهر در

گذارم ضربه بخورند. دوست ندارم دخترم ،  یعاشق شوند. نم او آن ایگذارم آر یوقت نم چی. هاستیحس خوب دن

پرنسس من بماند.  شهیتا هم دیحرف هاست. دخترم با نیاز ا شتریمن ب ی، عاشق شود. ارزش آنا شیپرنسس بابا

 کیگذارم  یعاشق شود. نم ایگذارم آر یوقت نم چیحرام کند. ه هودهیب زیچ کی یرا برا شیاست روزها فیح
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 شهیپا بگذارد. مرد بابا هم ریاش را ز یو مردانگ دیاینفر ب کیگذارم  یرا سد کند. نم شیراه گلو هانمشت بغض پن

 محکم باشد.  دیبا شهیشکند. مرد بابا هم یاستوار باشد. عشق انسان را م دیبا

 یم نوالکه کنارم بود، باعث شد سر بر گردانم و چشمان یا یچوب یصندل ینفر، درست همان جا، رو کیحضور  حس

. دیشالش را جلو کش یداد. دستانش را باال آورد و پره  یتکان م متیرا با مال شیاز موها یطره ا م،یکه نس نندیرا بب

 «.ستین بیبخوام باهات صحبت کنم عج نجایو ا امیب ناال نکهینگاه نکن. ا»گفت:  یکه م دمیرا شن فشیضع یصدا

شست. گاه  یها را م ابانیو خ دیبار یآن شدت قبل را نداشت. نرم نرمک م گریانداختم. باران د نییرا پا سرم

 عیتند و سر یچتر به دست، با قدم ها یو گاه، رهگذر دیپاش یکرد و آب را به اطراف م یبا سرعت عبور م ینیماش

 گذشت.  یم

 «؟یبهار اعتقاد دار یبه سرما خوردن اونم تو»و گفت:  دیچیبه خود پ شتری. شنلش را بدمیرا در آغوش کش خود

 ام را با زبان تر کردم. دهیخشک یها لب

 چطور؟-

 اشاره کرد. میسمتم برگشت و به لباس ها به

 یها یسرما خوردگ یبدون دی. اما بایاعتقاد ندار یعنی ینیش یتراس م یتو شرتیت نیبا ا ،ینجوریا یآخه وقت-

 سخته. یلیبهار خ

 .دمیکش یقیعم نفس

 بود؟ نیحرفت هم-

 کج کرد. سر

 شم. یرم و مزاحم خلوتت نم یم یخوا یاگه م-

 حرفت رو بزن.-

 داد. رونیباز گذاشت و بعد با تمام قدرت نفسش را ب یرا لحظه ا دهانش

 نتشون؟یخواد بب یوجود داره که م ییایو آنا بفهمن در ایآر یبذار یخوا یتو... نم-
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 اخم نگاهش کردم. با

از  دیبا ای. درزهیرو به هم بر زیهمه چ ادیبشه ب داشیدفعه پ هیغ نگفتم خانم ذارم. شش سال درو یمعلومه که نم-

 و آنا بگه. ایرو به آر قتیجنازه من رد بشه تا بتونه حق یرو

 دیزود با ای ریو آنا باالخره د ایباش. آر یکسرا! منطق»صورتم چرخاند و گفت:  یآرام بود. نگاهش را رو بیروز عج آن

 «!ینجوریشه که ا ی. نمهیبدونن مادرشون ک

 فشردم. میپاها یدستان مشت شده ام را رو تیعصبان با

. یات ساخت یزندگ یکه تو شهیم یسازه ا یبودند باعث نابود یوقت ها منطق یباشم. بعض یخوام منطق یمن نم-

 منطقه. یهر چ ریز یبزن دیاون موقع با

 ییداد. سرش را جلو آورد و با صدا یام را نوازش م ینیخاک نم خورده ب ی. بودیبار ینم گریبار اخم کرد. باران د نیا

روز مجبور به  هیاگه منطق خرابش نکنه، خودت  یکه ستونش خراب باشه، حت یسازه ا»که باال رفته بود ، گفت: 

 «.یش یاش م ینابود

گفت مامانمون ما رو  یگه. م یگفت بابام دروغ م یگفت؟ م یم یبار بهم چ هی ایآر یدون یم»و ادامه داد:  دیکش یآه

 «...یگفت یبد م ایاز در یتو داشت دهیگفت شن یدوست نداره. م

 .دییهم سا یرا رو شیها دندان

. به یزن یخودت رو گول م ی. تو فقط دارید یم لشونیدروغ تحو یفهمن دار یکسرا، بچه ها با سن کمشون م-

 !ایودت بکنم به خ ی! ازت خواهش مایخودت ب

 یام از خارج کردن هر کلمه ا یصوت یچند بار باز و بسته شدند، اما تارها میو مبهوت نگاهش کردم. لب ها مات

 «؟یگفت یچ...چ»زمزمه کردم:  یگرفته ا یکردند. در آخر با صدا یم زیپره

 یکردم. آب نداشته دهانم را قورت دادم تا تر کند خشک نیی. چند بار کلمات را در ذهنم باال و پادیرا دزد نگاهش

 ییکرد. بغض کردم؛ درست مانند تمام تنها دایخشک شباهت پ ریکو کیبه  شتریب میبود. گلو دهیفا یرا. اما ب میگلو

 ینم نکهیماندم و به خاطر ا یدو طفل معصومم م انیم م،که سردرگ یی. مانند تمام روزهاایدر یب یسال ها یها

 یخشک بر خورد فرزندانم م ریش یکه با درماندگ ییکردم. مثل تمام روزها ینستم چگونه آرامشان کنم بغض مدا

 شوند.  رابیوجود مادر س ریاز ش دیخوردم که چرا نبا یدادم و حسرت م
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 یم یچ یفهم ینوال. نم یکه دردم رو بفهم یتو هنوز بچه ندار»گفتم:  یلرزان بر اثر همان بغض لعنت ییصدا با

 «درد منو. یفهم یم یروز هی. باالخره یزن یطور راحت حرف م نیکه ا یکشم. بچه ندار

 یجوان بودم برا یادیدادم. من ز هیتک واریآمدم و اتاق را ترک کردم. به د رونیسست از تراس ب یی، با قدم ها سپس

 یفرزندانم. برا یاز فردا دمیترس یبودند و من م شانیها یمن ، به فکر خوش گذران ی. هم سن و سال هازهایچ نیا

که  یساله ا کیو  ستیچشمانم نقش بستند. مرد ب یجلو شمیشش سال پ یها. روزها ینگران نیزود بود ا یادیمن ز

شان را  یقرار یشان اوج ب هیگر یزل زده که با صدا یزد به موجودات کوچک یصدا هق م یکه ب یدرمانده و در حال

 ییطفل ها یبرا ختمیر یکه اشک م یقیدارم. همان دقا ادیخوب به  یلیرا خ اهیس ی. آن روزهادندیکش یبه رخ م

 هیبه دادم برسد تا بلکه خودم را تنب یگذاشتم کس یکه نم یقیبودند. همان دقا غیطعم حضور مادر در دنیچشکه از 

 کیو  ستیدانستم. من ب یم میروزها اشتباه بزرگم. عشق اشتباه بود؟ به خدا نبود! فقط من آن را مقصر یکنم برا

سال  یس قی، دق دمیرا د یکه آن نامه زهرمار یسال سن داشتم اما در همان لحظه ا کیو  ستیساله بودم ، نه؟ ب

را شروع کردند. من  یام دهن کج قهیمحو از گوشه شق دیسف یهفته بعد، آن تارها کی قیعمرم. دق یآمد رو گرید

که مادر  یعمر گرفته بود. کجا بود آن حق و عدالت یسال داشتم، اما روحم شصت سال کیو  ستیآن موقع ب

حق بلند شو تا حق  یجا ی. لطفا از رویحق نشسته ا یجا ندیگو ی! مایکردنم؟! خدا آرام یکرد برا یصحبتش را م

ذهن و قلب آشفته  نیا یتا کم ندیبنش شیکارت. بگذار حق سر جا نیبا ا یکن یم ی. لطف بزرگندیبنش شیسر جا

چادر  میو داخل گلو دیآ یم یآن روزها بغض ادیشوم. شش سال است با  ی. شش سال است ذره ذره آب مردیآرام بگ

 آرامش. شش سال است... یدوم دنبال ذره ا یکند. شش سال است م یبر پا م

 ست؟یکنم. گناهش چ یدانم و هر شب در دادگاه ذهنم محاکمه اش م یقلب را گناهکار م نیشش سال است ا و

 ،یاندازمش در انفراد یخواهد. م یم یو فرصت زدیر یحکم اعدام ببرم. اما هر بار اشک م شیخواهم برا ی! میعاشق

درد  کی! یهست یکه بهتر بود. عجب احمق عداما ؟یرا دوست دار یکنم تا دادگاه بعد. قلبم؟ انفراد یدر را قفل م

 ارزد؟  یارزد ها! م ینم کیاتاق تار کیات در و خالص! به مرور خاطر یا قهیچند دق

آرام آرام  ی. قطره امیگونه ها یآوار شدند بر رو می. بغضم شکست و اشک هاافتمی یپشت اطیرا در اتاق ح خودم

. شیها هیمحبوب و کالو یانوی! همان پانویام شدت داد. پ هیاش به گر ی. مزه شوردیرس میسر خورد و به لب ها نییپا

 یانگشتانم رو یدانم ک ینشستم و نم یدانم ک یدوست داشت. من هم دوست داشم. نم یلیرا خ انویپ یصدا ایدر

 من خواند: یمخلوط شد و فروغ به جا انویپ میمال یلرزانم با صدا یدانم صدا یها حرکت کردند. فقط م هیکالو

 یخال خانه»

 ریدلگ خانه
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 یدر بسته بر هجوم جوان خانه

 دیو تصور خورش یکیتار خانه

 دیو تفال و ترد ییتنها خانه

 ریپرده، کتاب، گنجه، تصاو خانه

 چه آرام و پر غرور گذر داشت آه،

 یبیغر باریمن چو جو یزندگ

 ساکت متروک یجمعه ها نیدل ا در

 ریدلگ یخال یخانه ها نیدل ا در

 چه آرام و پر غرور گذر داشت... اه،

**** 

خانواده  یخوش رقم بخورد، اما امسال زهرمار همه اعضا یکه قرار بود با خاطره ها یزدهیبه در بود. س زدهیس امروز

بود  نی. ادیپلک یدور و برم نم ادیکرد. کمان ز یزد، اما کم. نوال دلسوزانه تر رفتار م یشده بود. مامان حرف م

 ما. یروزها

مامان با او  دیترس یداد. م یشدند و کمان بدون چون و چرا انجام م یم فیکنار هم رد یکی یکیمامان  یدستورها

آورد. از  یبه سرم م ییدانست دارد چه بال یسخت بودند. خودش م یادیمامان ز یها هیشود. تنب نیهم سرسنگ

کمر به  بیهفته بود عج کی. مامان هم دمیکش یمامان عذاب م یصحبت نکردن ها نیهمان سن و سال کم با ا

 من بسته بود. عذاب

 . نق نق کنان سرش را عقب برد.دمیرا باال کش پشیپوشاندم و ز ایشرت را به تن آر یسوئ

 که! یبریس میر یبه در ها. نم زدهیس میر یم میبابا! دار-

 کردم. یتصنع یاخم

 بهتر از درمانه. یریشگیدماغت رو بکشم باال. پس پ دیبه راه بشه بنده با نتیف نیخان! فردا پس فردا ف ایآر-
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 کرد.  یرا ترک م شیغرغرها نیا ایزد و از اتاق خارج شد. کاش آر یلب غر ریز

به من انداخت.  یخواست با او همراه شود، نگاه کوتاه یکه از آنا م ینوال در چهارچوب در نقش بست و در حال قامت

به در، قهر  زدهیس نیا دیخودم و خانواده ام که شا نیفاصله ب ایدن کیو رفت. من ماندم و  دیسپس دست آنا را کش

و  نینثار چهاردهم فرود یلب فحش ریبه فردا باعث شد ز ربالش بگذارم. فک یهم شود و آسوده خاطر سر رو یبه در

 یروزها دعاها و ا نیروح و روان من درمانده. ا یشدند بر رو یم یسوهان شیکنم که حرف ها یهانیدوباره ک دنید

خواستند مرا  یماندند. م یکه بودند ، م یکاش همان جهنم دره ا یکه ا ایو در هانیشد بر سر ک یآوار م میکاش ها

 سکته ناقابل نداشت.  کیجز  یحاصل یهمه فشار عصب نیبود. ا نیدهند؟ قطعا قصدشان هم سکته

 .کرد میتقس یکمان همچون دو دست جلو آمد و رشته افکارم را به هزار قسمت مساو یصدا

 ؟یایب یخوا یداداش؟ نم-

 «اومدم کمان.»را بلند کردم و گفتم:  میصدا

فوت  رونی. نفسم را به بدیبود، دوختم. اخم کردم و مرد هم ابرو در هم کش ستادهیا نهیکه داخل آ یرا به مرد نگاهم

 ییبه جا دی. شایختشو با بدب قی. حرص نخور. رفیبدبخت باش دیبا شهیتو هم»گفتم:  نهیکردم و رو به مرد داخل آ

 «.نیدیرس

 یرو د،یوز یکه م یخنک میدست نس یگرفتم. نوازش ها شیرا در پ اطیزمزمه کردم و راه ح یا وانهیلب د ریز

رو  بیو غر بیماه عج نیا زدهمیس یکه دار یبه دره. موقع زدهیامروز س»لب زمزمه کردم:  ریصورتم نشستند. ز

 «کسرا. یکن یکار م یچ نمیببره. بب ودشچمدونش تا با خ یها رو بذار تو نهیاون طرف، قهر ها و ک ید یهول م

 «هست تا من ببرم؟ یزیچ»: دمیگرفتم. سرم را داخل بردم و پرس شیرفتم و راه آشپزخانه را در پ نییپله ها پا از

 یب»انداخت و گفت:  دیکش یم رونیب نتیکاب ریجوجه را از ز یها خیتوجه به من، س یبه مامان که ب ینگاه مین کمان

 «.میبردار میتون ی. من و مامان نمنهیزحمت اون سبد رو ببر. سنگ

اش نقش بسته بود،  یشانیپ یکه رو یمامان و حرکات دستش بود. آن اخم یتکان دادم اما نگاهم هنوز رو یسر

 «.میایو مامان هم بتا من  اطیح یبر یکن یکمان جان لطف م»کرد. رو به کمان گفتم:  یم یبه من دهن کج یحساب

 یتوجه ی. به حضورم بستادمیباال انداخت و از آشپزخانه خارج شد. آرام جلو رفتم و درست پشت سرش ا یا شانه

 .دیدستم کش ریاز ز عیگذاشتم که سر شیبازو ی. دستم را رودید یکرد. اصال انگار مرا نم
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 نکن!-

 «؟یش یم یمامان! بگم غلط کردم راض»: دمیرا کج کردم و نال سرم

 سمتم برگشت. با اخم نگاهم کرد. سرم را جلو بردم. به

 ؟یآشت-

 عقب هولم داد. به

 .رینخ-

 . دمیکوب نیزم یرا رو میلجباز پا یپسربچه ها مانند

 مامان! غلط کردم. غلط کردم. غلط کردم. خوبه؟-

و سرم را باال  دمیکش ید. پوفز یکه گوشه آشپزخانه چشمک م یکنارم رد شد و رفت. من ماندم و سبد قرمز رنگ از

 گرفتم.

 نیبه خرج بده فدات شم! ا تیخالق کمیکه!  ستیرسوندن ن ژنیمنظورم از هوام رو داشته باش فقط اکس ایخدا-

 بود؟

گفتم که »جلو رفتم و گفتم:  عیدر صندوق بود. سر لیدادن وسا یرفتم. مامان در حال جا اطیرا برداشتم و به ح سبد

 «صندوق. یذاشتم تو ی. خودم منیماش یتو دینیشما بنش

 یمخش رو م یداشت دمید»گوشم گفت:  ریعقب بگذارم. آرام ز یکه مجبور شدم قدم دیرا کش نمیگوشه آست نوال

 «داشت؟ جهی. نتیزد

 .دمیکش یآه

 پا داره. هینه. مرغش -

 «شه. ینداره. کم کم خودش نرم م بیهستن. ع ینجوریهمه مامان ها ا»و همان جور ، پچ پچ گونه گفت:  دیخند زیر

 نقش خنده گرفتند میها لب
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 دونم واال. ینم-

 خشک کرد. مانیلب هر دو یمامان ، لبخند را رو یصدا

 به حال خودم بکنم. یفکر هیتا من  دی، بگ دیو مردم رو منتظر بذار دیایب دیخوا یاگه نم-

 از کنار نوال گذشتم و در صندوق را بستم. آرام

 ...میمامان جان. بر میبر-

اش  یشانیبه پ ی. کمان کالفه دستمینگاه کرد گریکدیگرفت. هر سه به  یعقب جا یصندل یرفت و رو عیسر مامان

 «پا داره؟ هیگفتم مرغش  یدید»گفتم:  دیجو یکرد. رو به نوال که گوشه لبش را م یو پوف دیکش

 هم در را عقب را باز کرد و کنار مامان نشست. کمان

گرفتنش شروع  افهیتازه ق یدیره رو به سف یکنه. مادر من موهاش کم کم داره م ریآخر و عاقبتمون رو به خ خدا-

 شده.

 «آخه... نمیعمه هست جلو بش یزشته وقت»گفت:  نوال

 باال انداختم. یشانه ا ناچار

 ش نرم بشه.صبر کنم خود دی. به قول تو بایدنده لجباز یشه کرد. زده رو یاش نم ی. کارگهید نیبش-

 هیعمه زشته »کنارم نشست. به عقب برگشت و گفت:  یصندل یرفتم و پشت رول نشستم. نوال هم به اجبار ، رو بعد

نداره حاال. همه جا  بیع میپسرتونه ها. منم نه زنشم نه نامزدش که بگ نی. مثال ماشنمیبزرگتر باشه و من جلو بش

 «.ننینش یبزرگترها جلو م

 حواله اش کرد. ینگاه مهربان مامان

کنه جلو سختمه ، هم  یمقدار پام درد م هینداره که. من هم  یدر آورده؟ فرق یقانون ها رو ک نینه عمه جون. ا-

 .نمیبش ایبعض شیخوام پ ینم نکهیا

 . دینگو یزیچ گریداد د حیو نوال هم ترج دمیکش یپوف

**** 
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 انواده عمو و...و پدرش ، خ ایجمع بودند. غزاله و خانواده اش ، ارش همه

مرتکب نشده  یمشکل داشتم، خواهر و بردارش که گناه ای. من با دردیایب بایهم به همراه دلنواز و د انیبودم دا گفته

را فراموش  زیهمه چ د،یو آنا را د ایاز همان اول که آر انیبودند. دا ی، آنها در حال احوال پرس میدیرس یبودند. وقت

 یو قربان صدقه شان م دشانیبوس یاالن است حل شوند. م مکرد یکه حس م دیکرد. آنچنان در آغوششان کش

 ایکه با حضور خانواده در ینینداشت. همه گرم صحبت بودند. کم کم جو سنگ انیاز دا یرفت. دلنواز هم دست کم

خودش را جلو  تیجمع نیاز ب ای. ارشدیکش یدست نم ایاز آنا و آر یلحظه ا بایبود. د دهیحاکم شده بود، پر کش

 «چه خبر؟ هانیاز...از ک»گوشم آورد و گفت:  کیگرفت. سرش را نزد یکنار من جا و دیکش

 .دمیرا در هم کش میها اخم

 رو دارم. ایدر نیره. همش استرس ا یکنه و م یاعصابم رو خورد م ادیخواد بشه؟ م یم یچ-

 و درمانده نگاهش را حواله ام کرد. دیکش یپوف

 نگرانم. یلیفروختم. خ یشدم عمرا سهامم رو بهش نم یکسرا! به خدا اگه مجبور نم-

 یورشکست م یات بد بود؟ داشت یوضع مال ؟یمجبور بود»گفت:  یشدم. حرص یعصب یلحظه ا یدانم چرا برا ینم

 «!؟یمجبور بود یواسه چ ؟یشد

. به ادیازش بر م یچقدر کله خره. هر کار هانیک یدون یکرد.  خودت م دمیسرا! به خدا تهدک»: دیو درمانده نال کالفه

سر  ییبال هیبعدش هم  یکنم غزاله ولت کنه و بره. گفت حت یم یکرد و گفت کار دمیخاطر غزاله مجبور شدم. تهد

 «. مجبور بودم به خدا.ارهیغزاله م

 یشد ، با درماندگ یکه در سکوت سپر یا قهیراه بود. چند دق نیسکوت بهتر م؟یتوانستم بگو یکردم. چه م سکوت

 «آخه؟ یزن یچرا حرف نم»گفت: 

 .دمیکش میموها یرا به جلو دستانم

حالش  یگلوم ، ول یحرف مونده تو یلی. منم االن خیحرف که حال زدنش رو ندار یکل یعنیوقت ها سکوت  یبعض-

 ترم. نیبرام بکنه. حرف نزنم سنگ یکار تونه یکس نم چیدونم ه یرو ندارم بزنم چون م

 میما بر دیخب ، خب! جوونا بلند ش»و صورتش را با دستانش پوشاند. همان موقع ، کمان با شور گفت:  دیکش یآه

 «.میکم شعر بخون هیدره.  یپشت درخت ها باال
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 .دیرا هم کش ایبا ذوق بلند شد و دست ارش غزاله

 با؟ی. کسرا؟ نوال؟ دمیبر دیآره. بلند ش-

 «؟یزن یم تاریتو هنوز گ انیدا»ادامه داد:  جانیبرگشت و با ه انیسمت دا به

 نگاه کرد. انیمتعجب به دا نوال

 ان؟یدا یبلد تاری! مگه گتار؟یگ-

 «.اوردمیو ن تارمیگ یآر...آره. ول»به نوال انداخت و سپس رو به غزاله گفت:  یمن و من کنان نگاه انیدا

 حلقه کرد. انیو دستانش را دور گردن دا دیجا پر از باید

 شه. یدونستم الزم م یرو گذاشتم تو صندوق. م تارتیعشقم؟ من گ-

 دوخت. بایباال رفته نگاهش را به د ییبا ابرو انیدا

 !باید-

 «.ارمشیرو بده برم ب چتینکن! سوئ تیاذ ییاِ! دا»و گفت:  دیرا محکم بوس انیگونه دا باید

 گرفت. بایخارج کرد و به سمت د بشیرا از ج چیسوئ انیدا

 از بسته شدن در مطمئن شو.-

گفت:  انی. دلنواز از پشت دخترش را بدرقه کرد و رو به دادیها دو نیو به سمت ماش دیرا بوس انیدوباره گونه دا باید

 «!انیدا یلوسش کرد»

 «گرفته. ادیکردنم رو دوستش دارم خب. راه و روش خر »باال انداخت و گفت:  یشانه ا انیدا

با هم  بایو د انیرابطه دا نکهینداره. ا بیدلنواز جان، ع»گذاشت و با خنده گفت:  انیشانه دا یدستش را رو عمو

اش رو داره، دوستش هم هست و  ییحکم دا انیدا نکهیهم خوبه. عالوه بر ا باید یبرا ینجوری. اهیعال یلیخوبه خ

 «برادره. هیبراش مثل  انیچون تک فرزنده دا

 «شده. عشیمط یلیخ گهید انیمسعودخان. اما دا حهیامر شما صح»تکان داد و گفت:  یبا لبخند سر دلنواز
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کسرا تو هم »دنباله بحث را نگرفت. مامان رو به من کرد و گفت:  یکس گری، د دیسر رس تاریگ فیبا ک بایکه د نیهم

 «و آنا هست. ایبرو. من حواسم به آر

 یتخته سنگ ها ده،یجلوتر، درست پشت درختان سر به فلک کش یدم و از جا بلند شدم. کمکر یلب تشکر ریز

 نی. امیخواند یو م دمیخند یو م میگفت یرا م یو دور هم ساعات مینشست یپشتشان م شهیبودند که ما هم یبزرگ

هم داشت.  یجذاب یثابت شان بود. صدا هیپا انیخواندم. اما دا یوقت ها من هم م یبود. بعض مانیها حیاز تفر یکی

که رفت، من کمتر در  ایهم جمع شد. در ینکردند، بساط آوازخوان دایدر جمعمان حضور پ گریو دلنواز د انیدا یوقت

کرد. حال بعد از مدت ها کمان  رییتغ زمانیعوض شد. همه چ زمانیکه رفت، همه چ ایجمع حاضر شدم. اصال در

شانزده ساله هم به جمعمان  یبایبار ، د نی. امیتخته سنگ ها نشست یا کرده بود. همه روبساط را برپ نیدوباره ا

و هشت سال  یبه س گری. گفت که دامدیما ن شیپ گرینبودند و دلنواز هم د هانیو ک ایبار در نیاضافه شده بود. ا

. دلنواز بدون وجود همسرش بود یا دهیدختر فهم بایکند. د نینشستن در جمع بزرگترها را تمر دیو با دهیرس

 کرد. یدخترش را خوب بزرگ م

 گرفت. انیو به سمت دا دیکش رونیب فشیرا از ک تاریگ باید 

 .انیدا ییاول دا-

 سرش را کج کرد. انیدا

 چرا من؟!-

 دهانش را کج کرد. رادمان

 . تو صدات قشنگه.گهیبخون د انیبابا! دا یا-

 چانه زد. ریدست ز نوال

 .نمی. بخون ببدمیشنمنم صدات رو ن-

 «. پس چرا من؟یدیکسرا رو هم نشن یصدا»به من اشاره کرد و گفت:  انیدا

 زد. یرو به من چشمک نوال

 .دمیچرا ، شن-
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 «خونم ها! یمن نم»گفتم:  دواریتهد

 شد. نهیگذاشت و دست به س نیزم یرا کنارش رو تاریگ انیدا

 خونم. یمنم نم یاونجور-

 «خونم. یباشه. بخون. منم م»دادم و گفتم:  رونیب یبلند شد. نفسم را حرص هیاعتراض بق یصدا

 حاال شد. -

 آن حرکت داد. یها میس یرا بغل گرفت و دستانش را آرام رو تاریگ

 دارم به تو یبیحس عج هی»

 زهیر یدلم م ادیدونم چرا اسم تو م ینم

 تو یکه کرد ییها یبد تمام

 رهیم یاش م عشق من همه یبار، فقط بگ هی اگه

 سرد تو نگاه

 بعد تو یحرفا

 تلخ تو یخداحافظ

 باورم نشد نه،

 دوستت دارم گفتم

 تو یقلبمه جا تو

 بمون شمیپ فقط

 «باورت نشد؟ چرا
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نبود  یو خود آن شخص ذهن و قلبش آن حوال ستیشعرها ک نیدانستند مخاطب ا یخواند و همه م یتمام حس م با

رفته بود، اما در وجود  رونیب انیدا ی. غزاله مدت ها بود که از زندگدشیدر کنار معشوقه جد یو حال مشغول زندگ

 .دیکش ینفس م شیها یبا تمام بد ییایهنوز زنده بود. همان طور که در وجود من، در یغزاله ا ان،یدا

 رابطه نینشد که ا باورت»

 خاتمه هی شد

 من یعاشق واسه

 من گهیبشه که د باورت

 «خداحافظ عشق من رم و یم

 کرد. یو رو م ریشد که قلبت را ز یم بایهنگام اوج چنان ز شیبار با اوج خواند و صدا نیرا بست و ا چشمانش

 رابطه نینشد که ا باورت»

 خاتمه هی شد

 من یعاشق واسه

 من گهیبشه که د باورت

 «رم و خداحافظ عشق من یم

 .دیلرز یم شیخواند، صدا یبار که م نیباز کرد و ا چشم

 دارم به تو یبیحس عج هی»

 تنهام شهیخونم و هم یبه عشق تو م هنوز

 کنه یولم نم التیخ یستین تو

 دردام لیخوره دل یحالم از تو به هم نم چرا

 روم یبست چشاتو
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 بود یتمومه هر چ یگفت

 زود یرفت یزد حرفاتو

 باورم نشد نه،

 روم یرو بست درها

 دور یرفت یم یه دمید یم

 بشه مونیکار کردم پش هر

 «نشد آخرم

 شد. یو قلب من از درد فشرده م دندیدرخش یاو از اشک م یآخر را همه با او زمزمه کردند و چشمان آب تیب چند

 رابطه نینشد که ا باورت»

 خاتمه هی شد

 من یعاشق واسه

 من گهیبشه که د باورت

 «رم و خداحافظ عشق من یم

 «قشنگه! یلیصدات خ انی! دایوا»ده گفت: دست زدند. نوال بهت ز شیبرا همه

بره  دیام با یی! دا؟یپس چ»انداخت و گفت:  انیدستش را دور شانه دا بایخانه کرد. د انیلب دا یرو یلبخند

 «خواننده بشه.

 «شه. یبغلم جا نم ریهمه هندونه ز نیا باید»و گفت:  دیخند انیدا

 اکتفا کردم. نوال با شور به سمت من برگشت. یخنده ها بلند شد و من فقط به لبخند محو یصدا

 خب. حاال نوبت کسرا ست. -
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و  مینگو یزیدادم چ حیبخوانم. پست ترج دیشوند و در آخر من با چیخواهند سه پ یدانستم م یتکان دادم. م یسر

 یم را روو دستان دمیکش یقی. نفس عمدیرنگ ، دست به دست آمد و به من رس یمشک تاریمثل بچه آدم بخوانم. گ

 شد. بازبه خواندن آهنگ مورد عالقه ام  میحرکت دادم و لب ها شیها میس

 ازم چه مرگمه نپرس»

 تونم بفهممت ینم

 تو رو گهید

 از سرم لشیس گذشته

 شکستم از همه فقط

 هم برو تو

 یقد نهییآ

 یزخم دهیمرد پاش هی توش

 دیاش و قاب کرد و بخش یزندگ که

 «که عاشقش نبود یتر به اون کس کیباشه نزد تا

 داد. یآهنگ تکان م تمیرا با ر شینوال پاها یدر سکوت نگاهشان را به من دوخته بودند. فقط گاه همه

 آسمون»

 برات ببارم و بذار

 دارم و یچه فصل نیبب

 «بکن ستاره ام و خاموش

 در برابر پلکان بسته ام نقش بستند. یکران چشمان یب یایدر ریبستم و تصو چشم

 زنم یم نقاب»
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 یحتما منو گم کن که

 دورِ دور برو

 یراه برگشتن و گم کن تا

 بن بست یها کوچه

 خاطرات مرده ست ریمس

 نمونیکه جمعه ست ب نیبب

 «نموند جز آسمون یکس

که سال ها  ی. من از قلبدمیترس یچشمانش م یایو در ایبودم. من از در یاو را. من از او فرار نمیباز کردم تا نب چشم

 .دمیترس یآن را شکسته بود م شیپ

 آسمون»

 برات ببارم و بذار

 دارم و یچه فصل نیبب

 «بکن ستاره ام و خاموش

 یکه م دمیآرام نوال را شن یانداختم. صدا نییزدم و سرم را پا یدست زدند. لبخند محو میکه تمام شد، برا آهنگ

 «وقته به ساز دست نزدم. یلیشه منم بخونم؟ خ یم...م»گفت: 

را دادم تا دست به دست به نوال برسانند. رادمان کنجکاو  تاریخوانده. گ یقیآمد او موس ادمیباال انداختم.  ییابرو

 شود. یم نهیدست به س

 نوال! یخون یدونستم تو هم م ینم-

 زد. یلبخند محو نوال

 زدن و خوندن رو بلدم. تاریگ هیآقارادمان. قطعا  هیقیمن موس یرشته دانشگاه-



 هیکالو

137 
 

 تکان داد. یسر رادمان

 چه جالب!-

واهمه  یزیدانستم از چه چ یلرزند. نم یکردم دستانش م یکرد. احساس م ینگاه م تاریبه گ یبا نگاه خاص نوال

 یدخترانه اش با ملود یبایز ی. در آخر، عزمش را جزم کرد صدادیترس یساز م نی. از نواختن ادیترس یداشت. اما م

 شد. ختهیآم تاریگ

 یبه لب من برسان جان یآمده ا تو»

 یعمر بمانم تو نمان کیتو  یپا من

 تو به من درد یعشق به تو دادم و عمر من

 رحم ترت کرد یهمه ب نیعشق چرا ا نیا

 ام بود یخرد شدم عشق تو پروانگ من

 «ام بود یوانگید هیخرد شدن هد نیا

. یشو شیو غرق در صدا ینیخواست او ساعت ها بخواند و تو هم بنش یو سوزناک بود که دلت م بایآنقدر ز شیصدا

 داشته باشد؟  ییبایز نیبه ا ییدختر صدا کیشود  یمگر م

 که به دل من عشق تو کم شد یآن نفس از»

 من دور تو گرداب خودم شد دنیچرخ

 التیهمه عمر مرا کشت خ نکهیا با

 «ز من و عشق حاللت یآنچه گرفت هر

دست و سوت بلند شد. کمان با ذوق دستانش را باال  یحرکت داد، صدا تاریگ یها میس یدستش را روبار که  نیآخر

 آورد و دست زد.

 !یبود. عال یعال ؟یخوند یوقت نم چینوال! چرا ه یوا-
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 قیبود. در برابر تمام تشو یفرار یقیکرد. او از موس یکار امتناع م نیخواند. فقط از ا یم بایبود. نوال ز یهم عال واقعا

بودم. رادمان از جا بلند شد و  دهیحد غرق در خودش ند نیلبخند اکتفا کرد. تا به حال او را تا ا کیها ، تنها به 

 دستانش را به کمر زد.

 گرفتم بابا! ی! افسردگدیخوند نیشما که هر سه تون غمگ-

 زد، کمرش را همچون دختران رقاص تاب داد. یکه در هوا بشکن م یدستانش را باال آورد و در حال بعد

 ...یدل منو برد یصورت رهنیپ-

 مانیخنده ها یاش کردند. صدا یخنده جمع بلند شده بود. غزاله و کمان هم بلند شدند و با خنده همراه یصدا

 یعشوه م داد و یمعجزه بود. آنچنان قر م کیشوخ طبعش در جمع ها  هیکرد. رادمان با روح یگوش عالم را کر م

 بود. یعال یخانوادگ یها یشاد نیها را دوست داشتم. ا نیبه سالم بودن عقلش شک کردم. من ا یآمد که لحظه ا

**** 

 «نوال»

 

 «خانم؟»، سرم را جلو بردم و گفتم:  دمیکه رس رشیپذ زیم به

 بود. سرش را جلو آورد. دایرنگ پ یآن مقنعه مشک ریرنگش از ز یشراب یبه سمتم برگشت. موها دخترک

 بله؟-

 چرخاندم. یرا کم نگاهم

 دارن؟ فیبا دکتررادمهر کار داشتم. تشر-

 «کنند. یدکتر قبول نم ن؟یاومد نهیمعا یبرا»بود گفت:  شیروبرو یکه حواسش به کاغذها یحال در

 «باهاشون دارم. ینه، کار خصوص»گفتم:  عیسر

 دخترک نشست. یشانیپ انیم یاخم 
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 !؟یخصوص-

 .دمیرا کنار گوشم شن ییآشنا یموقع ، صدا همان

 خانم راحـ...-

 باال انداخت. یی، متعجب ابرو دندیچشمانش مرا د تا

 !داری! مشتاق دغویج غیبه به! خانم ج-

 یبه به! آقا»افتادم. چشمانم را تنگ کردم و با لحن خودش گفتم:  میشدن لباس ها دهیآن روز شوم و به لجن کش ادی

 «کور! حالتون چطوره آرمان خان؟

خانم »نظر داشت. آرمان رو به  او کرد و گفت:  ریکرده بود، موشکافانه ما را ز شیصدا یکه آرمان راحم دخترک

 «.دی. سرمش رو عوض کندیبزن 117اتاق  ماریسر به ب هی یراحم

گرفت. خودم را به او رساندم و گفتم: بماند، سر برگرداند و راهش را  یاز جانب راحم یمنتظر حرف نکهیبدون ا سپس

 «کجاست؟ یدون ی. مانیاومدم سراغ دا»

 به ساعتش کرد. ینگاه

 .شتیپ ادیگم ب یم نیبش اطیح یوقت استراحتش باشه. تو دیاالن با-

 یاز بو شهیگرفتم. هم شیرا در پ مارستانیتکان دادم و او هم بدون حرف دور شد. راه خروج از ساختمان ب یسر

که گوشه  یآهن مکتین ی. رودمیکش یقی، نفس عم دمیآزاد رس یبه فضا یآمد. وقت یبدم م مارستانیاخل بالکل د

در  یماریدست در دست ب یو گاه دندیدو یم یدوختم که هر کدام به سمت یبود نشستم و نگاهم را به مردم اطیح

ست. اما  ینکشد. هر چند نشدن مارستانیکس به ب چیبود که راه ه نیمن ا یآرزو نیزدند. بزرگتر یمحوطه قدم م

 واقعا سخت و عذاب آور است.

بورش را باال داده و دستانش  یبرازنده اش بود. موها یرنگ حساب دی. آن روپوش سفدمشیبعد از دور د قهیچند دق 

 ینارم روتکان داد. آمد و ک یتکان دادم. با لبخند سر یدست شیزدم و برا یروپوش گذاشته بود. لبخند بیرا در ج

 نشست. مکتین

 ؟یسالم. خوب-
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 «مزاحم شدم و وقتت رو گرفتم. دیسالم. ببخش»و گفتم:  دمیساتنم را که عقب رفته بود جلو کش یروسر یکم

 شد. لیبه سمتم ما یگذاشت و کم مکتین یپشت یتکان داد و دست راستش را رو یسر

 شده؟ یزیآرمان گفت کنجکاو شدم. چ یوقت ه؟ینه بابا. مزاحم چ-

 باال انداختم. یا شانه

 که... یزیچ-

ره شرکت  یشده. م فی. عمه قهره. کسرا هم کال اعصابش ضعهیخونه حکومت نظام یتو»و ادامه دادم:  دمیکش یپوف

 «شد. خیتنم س یموها دیکش ایسر آر یداد نیهمچ روزیشه برج زهرمار. د یم ادیم

 .دمیکش یقیکرد. نفس عم یرا در هم کرده بود و با دقت نگاهم م شیها اخم

 و آنا. ایکنند. من نگرانم؛ نگران آر ی. دارن کسرا رو نابود مریرو بگ ایدر یکن. جلو یکار هی انیدا-

 ایبا در یصحبت هیمن »و گفت:  دیکش شیموها انیکند. دستانش را م یبود که دارد فکر م دایبود و پ نییپا سرش

تو سرشه، اما مطمئنم به  یدونم چ ی. نمستینشه، اما گوشش شنوا ن کیکردم. گفتم به بچه ها نزد دشیداشتم. تهد

 «ترسم. یم یلیاومده. خ یرانیقصد و

افتند به شدت  یخواهند اتفاق ب یکه کم کم م ییپر از فکر شوم و حادثه ها یایدر کیهم ترسناک بود.  واقعا

 نیاحساس خرد شده. ا کی یاز جنس خرابه ها یبه همراه دارد. طوفان یبار هم طوفان نیکه ا ییایترسناک اند. در

 یو داشت به دامن زندگ دیکش یزبانه م شیها لهبود که کم کم شع یآتش نمش،یکه هنوز قسمت نشده بود بب ییایدر

زخم کهنه دارد  نیسوزاند. ا یهر چه بر سر راهش باشد م ایدر نیانداخت و قصدش سوزاندن بود. ا یکسرا چنگ م

 داشت. میرو خواه شیرا پ یداند چه اتفاقات یکس نم چیهکند. و  یسر باز م

**** 

را به  یبودم ، هر هفته چند بار دهیطور که فهم نیگرفت. ا یاز اوضاع خانه خبر م یهر روز به گونه ا انیآن روز دا از

 ینم زیچ چیاز ه ایبرپا بود. اما در ایدر یرو شیها دیداد. هنوز تهد یآب م یزد و سر و گوش یشرکت کسرا سر م

آرامش قبل از طوفان است.  نیآرام بود و من مطمئن بودم ا زیدر سر دارد. همه چ ییدانستم فکرها یو من م دیترس

 کیشده بود. مطمئن بود  اریهوش یلنگد. کسرا کم یکار در شرکتش م یجا کی دهیگفت از کسرا شن یم انیدا

کرده بود.  ریرا دامن گ نیمورد اعتمادش خانم خوشب یمنش یشرکت ، حت یاش تمام اعضا یو شکاک دیآ یم ییبوها
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 یرو یشد. مدام با حرکاتش به عبارت یرا هم شامل م هانیک یها یگفته بود ، اعصاب خوردکن انیکه دا ییزهایچ

را  یرسم برادر بیعج هانیدانم. ک یم دیدو واقعا با هم برادر بودند؟ بع نیکرد. ا یم یرفت و او را عصب یمخ کسرا م

داد تا به مؤسسه  شنهادی، پ دیمن را د یکار یب نیا یوقت انیبود. دا یمن همچنان معمول یشکسته بود. زندگ

بود. از  یخوب شنهادی. پمیایدر ب یحوصلگ یب نیاز ا یبروم تا کم سیتدر یاش برا یمیاز دوستان قد یکی یقیموس

به مؤسسه بزنم.  یبمانم. فردا قرار بود بروم و سر یورط نیخواستم هم یآمدم. تا ابد که نم یمعطل بودن در م نیا

شد. عمه به من  یاز اتاقش خارج م یمواقع ضرور یخواند. فقط برا یفصل امتحاناتش بود و درس م وزهار نیکمان ا

شدم.  یام مشغول م ینمد فیبدوزم و من هم در اوقات فراغت به دوخت ک  فیآموزش داده بود چگونه با نمد ک

 ینمد یها فیعاشق ک وایش فتگ یبرداشت. م وایخودش و دوستش ش یبرا یی، چندتا دیها را د فیک یکمان وقت

آمد  یرفت شرکت و م یخرد. اوضاع کسرا همان طور مثل قبل بود. م یدانه را م کیحداقل  ندیاست و هر وقت بب

اذان  یها کیو نزد اطیاق پشت حشود ات یخواباند ، پناهگاهش م یخانه. متوجه شده بودم شب ها که بچه ها را م

ماهه  کی یاز زندگ ای. گومیبوک چت کرد سیاش فقط دو بار در ف یبعد از عروس ارگردد. با الم یصبح به اتاقش باز م

ارسال کرده بود. خوشحال بودم که  میرا هم برا شانیاز عکس ها ییبود و چندتا یراض یاش با الکسا حساب

 خوشبخت بود.

آزاد  یتوانستم لباس ها ینبود و نم سیپار نجایکه ا یی. از آنجامیرفت یاواسط خردادماه بود کم کم رو به گرما م 

 یکوتاه نخ یمانتو یی. چندتامیتهران رفت یبه بازار و پاساژ ها ینخ یچند دست مانتو دیخر یبپوشم ، با دلنواز برا

را بر اثر سرطان خون از دست داده بود.  یهمسرش عل شیدوستشان داشتم. دلنواز شش سال پ یکه حساب دمیخر

 انی. در پاختیر یهمسرش اشک م ادیدلنواز هنوز هم بعد چند سال با  رایبه هم عالقه مند بودند. ز اریآنها بس ایگو

ان ی. دامیکرد لیم یرستوران سنت کیشام خوشمزه در  کیبه اصرار خودش به دنبالمان آمد و با هم  انیآن روز ، دا

به اصرار خودش خانه  بایاما دلنواز در پاسخ به او گفت که د م،یا اوردهین دیرا به خر بایشد که چرا د یشاک یکل

خوش  بایبه د یحساب ای. گومیرا هم از خانه ماهک برداشت بایراه د انیدوستش ماهک رفته. شب، هنگام برگشت، م

گفت که برادر ماهک  یم نیاو پخته بود. همچن یبرا وبشمحب یها یشکالت کیگذشته بود و مادر ماهک هم از آن ک

اخم  ینام برادر ماهک، حساب دنی. دلنواز با شندهیهم بهشان چسب یلیو فالوده مهمان کرده و خ یبستن کیآنها را 

 برگشت. بایو به سمت د دیدر هم کش

 .دیو با برادر ماهک فالوده بخور دیمن تو رو اونجا نفرستادم تا بر با؟ید-

 .ستیبا چشمان مظلوم دلنواز را نگر باید

 !گهیفالوده بود د هیشه مگه؟  یم یداد. ماهک هم اصرار کرد و خب منم قبول کردم. چ شنهادیآخه مامان اون پ-
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 .دیکش یمتوال قیچند نفس عم دلنواز

مورد  ی. ماهک و مادر و پدرش آدم هاستین ندیامر خوشا نیمن ا یپسره. برا هی الدی. مستیبحث من اون ن با،ید-

 .دیبر رونیبا هم ب نمیب یخوره. صالح نم یهستند، اما چشمم از برادرش آب نم یخوب یلیاعتماد و خ

 نشست. بایدر چهره د تیاخم و عصبان طرح

پسر  یلیخ الدیم ؟ینیچرا به همه بدب ؟یکن یکار کرده؟ چرا انقدر شلوغش م یچ الدیمگه م ؟یگ یم یمامان چ-

 .هیخوب

 باال رفت. یدلنواز کم یصدا

 با؟ید یفهم ی. میمثل اون معاشرت داشته باش یمن دوست ندارم تو با پسر -

 دستانش را مشت کرد. باید

 ؟یتو به من اعتماد ندار یعنیمامان -

خونه ست  الدیم یتوق یشم. حق ندار یم ایبه بعد هم خودم جو نیاعتماد ندارم. از ا الدیمن به تو اعتماد دارم. به م-

 ؟یدیماهک. فهم شیپ یبر

 یکن یم یانصاف یب یدار»و گفت:  دیکوب شیزانو یکرد. دستان مشت شده اش رو رو دنیشروع به لرز باید چانه

 «مامان!

 .ستین یانصاف یب نیا-

 کرد. بایبه صورت د ینگاه نهیاز آ انیدا

 یب نینداره. مامانت نگرانته. به ا یعاقبت جالب یپسر نیهمچ هیگه. گرم گرفتن با  ی! مامانت راست مباجانید-

 .ینحو بزرگ بش نیخواد تو به بهتر یگن. دلنواز م ینم یانصاف

 سر داد. هیگر یو بلند آوا دیرا نداشت، بغضش ترک انیدلنواز از طرف دا یحرف ها دییتا دنیکه توقع شن باید

 گ شدم. من طرز فکر شما رو دوست ندارم.من بزر دی. بفهمدیکن یم یبه من امر و نه دیشما دار-

 شدم. شقدمیپ عیکه سر دیبگو یزیخواست چ انیدا
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بحث رو  نیکنه. به نظر من ا یبعدا عاقالنه تر فکر م بایبعد. قطعا د یبرا میصحبت ها رو بذار نیجان! بهتره ا انیدا-

 .دیفعال تمومش کن

 را با دستانم پاک کردم. شیرا در آغوش گرفتم و اشک ها بای. سر ددیکش یپوف انیدا

 .باینکن د هی! گرسیه-

کردم. سرم را باال آوردم و رو به  یبا او صحبت م دیبا دیشد. شا لیتبد یاش به هق هق خفه ا هیگر یکم صدا کم

 «من بمونه؟ شیتونه امشب پ یم بایدلنواز؟ د»فشرد گفتم:  یاش را با انگشتانش م یشانیدلنواز که پ

 کرد. بایبه من د ینگاه میبرگشت و ن دلنواز

 ندارم. یدوست داشته باشه من مشکل بایبگم؟ اگه د یچ-

 «نداره. یمشکل باید»زدم و آرام گفتم:  یلبخند

ما را به خانه  انیداد. دا یم تشیبود. سکوتش خبر از رضا شینداشت و از خدا یواقعا مشکل بایدانستم د یم و

 داخل بردم. یرا نداد. سرم را کم انیدا یجواب خداحافظ یحت یجور قهر بود. شانیبا هر دو یحساب بایرساند. د

 شه. نگران نباش. یخود به خود دوباره باهات جور م گهیکم د هیاالن قهر کرده. -

 .دیکش یقی. نفس عممینسبتا بزرگ خانه عمه شد اطیوارد ح بایکردم و با د یخداحافظ شانیباها

 داشتم که باهاش صحبت کنم. ازین یکیممنون نوال. واقعا به -

 .دمیپاش شیبه رو یلبخند

 .یمن بمون شیدادم امشب پ شنهادیحدس زدم که به دلنواز پ نویا-

 یخونه خوابن. بهتره ب یفکر کنم همه اهال»شده گفتم:  زیساختمان دوبلکس نگاه کردم و با چشمان ر یپنجره ها به

 «اتاق. یتو میسر و صدا بر

شد  یبلند گوشه خانه م هیپا ی. سکوت تمام فضا را در بر گرفته بود و فقط با نور آباژور هامیدهم وارد ساختمان ش با

 زد. یچنگ میبه بازو بای. دمینیراهمان را بب یجلو

 و مسکوته! کیچقدر تار نجایترسم. ا ینوال! من م یوا-



 هیکالو

144 
 

 باال انداختم. یا شانه

 ترس نداره که. ؟یترس یم یاز چ-

بود.  نجای. اونجا هم خونه مثل ادمیترسناک د لمیف هیآخه »کرد گفت:  یکه با ترس به دور و بر نگاه م یحال در

. دیباشه که بشه تهش رو د یجور هی دیداره خونه انقدر بزرگ باشه؟ خونه با یی. اصال چه معنادمشیاشتباه کردم د

 «کنه! یبابا؟ آدم خوف م هیچ

. من به شخصه خودم چندتا ینیرو بب یپشت اطیح دی. باستین یزیکه چ نجای احاال»گفتم:  یآلود طنتیلبخند ش با

 «خواستن من رو بکشن! یشه؟ م ی. باورت مدمیجن اونجا د

 کرد. میحواله بازو یمشت بایخنده زدم که د ریز بعد

 باشه. مسخره کن.-

را از تن کندم و همان جور  می. وارد که شدم، شال و مانتومیصدا بود. با هم به اتاق من رفت یب ییفقط خنده ها جوابم

را نداشتم؛ حداقل  میلباس ها دنیکرده بودم که جان مرتب چ نییپاساژها را باال و پا ادهیداخل کمد چپاندم. آنقدر پ

 کردم. شجذب نیبه مانتو و شلوار ج یامشب. نگاه یبرا

 کم از تو بلند ترم. هیشه؟ آخه من  یمن اندازه تو م ی! لباسایوا یا-

 را گشود. پشیاش را از پشتش در آورد و ز کوله

 همراهم دارم. یماهک لباس راحت شیرفته بودم پ نکهیا یبرا-

اش عوض  یو شلوارک گشاد و راحت شرتیرا با ت شیپشت کمد رفت و لباس ها بای. ددمیکش یاز سر آسودگ ینفس

رفتم و  یواریشد. به سمت کمد د شانیپر شیشانه ها یرو رنگش ییخرما یو موج موها دیرا کش شیکرد. کش مو

 لحاف و تشک آوردم.

 .میخواب یم نیزم یرو ییامشب دوتا-

 نخواب. نی. به خاطر من زمیتختت بخواب یرو یتون یاما تو م-

 زدم و بالش ها را از کمد در آوردم. یچشمک
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 . مگه نه؟میحرف دخترونه قبل از خواب دار یامشب کل-

سرم زدم و به سمتش برگشتم. او هم  ری. دست راستم را زمیگرفت یتشک ها جا یلبخند بود. هر دو رو کی جوابم

 بود. دهیمثل من خواب

 .رونیب زیبر یدار یخب. هر حرف-

 . چشمانش را بست و بعد از چند لحظه باز کرد.دیکش یقیعم نفس

خوشگله و مد روز  یلیخ الدیم دارم. آخه معالقه دارم. خب ، به نظرم حق ه الدیبگم؟ راستش من به م یچجور-

 حرفم رو. یاش تا بفهم ینیبب دیپوشه. با یلباس م

 کوله اش که کنارش بود چنگ انداخت. به

 هست. بذار بهت نشون بدم. لمیموبا ی. عکسش توسایاصال وا-

 کرد و در آخر آن را به سمتم گرفت. نییرا باال و پا لشیصفحات موبا یکم

 .نهی. اناهایا-

 ییو موها یگندم گون، چشمان مشک ی. پوستبایجذاب بود تا ز شتریرا به عکس دوختم. پسرک جوان ب نگاهم

بود  دایکلفت نداشت ، اما از آن دراز الغر ها هم نبود. پ ینبود و بر و بازو یآنچنان ورزشکار کلشیداشت. ه ییخرما

نام مورد عالقه اش دست  الدیم یوارس زا دست شیبه ظاهر خوش فرم داشت. با صدا یکلیکند و ه یورزش م

 برداشتم و نگاهم چشمانش را نشانه گرفت.

 چه بانمکه؟ یدید-

 کرد. زیگفتم.چشمانش را ر یتکان دادم و اوهوم یسر

 .یبه مامانم نگ ید یبگم ، قول م یزیچ هیاگه -

 را باال دادم. میابروها

 هستم. یگم. من آدم رازدار یاومم... خب معلومه که نم-

 .میسه ماهه با هم دوست الدیمن و م-
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مهربونه.  یلیخ یوا»در ذهنم بود. نگاهش را به سقف دوخت و ادامه داد:  یزیچ نیباال انداختم. از اول هم چن ییابرو

 «انقدر دوستش دارم. اونم دوستم داره.

تنها  نیست و ا یگرید زیعشق چ نکهیخبر از ا ی. برندیگ یکه نام عشق م ییدوست داشتن ها نیامان از ا و

. انیبود به نام برا یشانزده ساله بودم در مدرسه مان پسر یوقت دیآ یم ادمیاحساسات حاصل از بلوغ است. 

 تیبه من هم اهم نکهیا یبرا شهیهم دیآ یم ادمیخوشگل بود و اکثر دختران مدرسه از جمله من دوستش داشتند. 

را ادا  نشید نکهیرا انجام دادم. به عنوان ا فشیهم تکال یچندبار ی. حتدادم یخواست انجام م یم یبدهد ، هر کار

 طانیاز دختران ش یکیروز پشت مدرسه او را با  کی. اما دمیگنج یکند با من دوست شد. من هم در پوست خود نم

چگونه خود را به خانه رساندم. پدرم محرم راز  دمیکردم و نفهم یم هیمهابا گر ی. آن روز بدمید ایکالس به نام کلود

گوش  میبود. با حوصله به تمام حرف ها یدادم. پدرم واقعا آدم روشنفکر و خوب حیتوض شیرا برا ایمن بود. تمام قضا

 یاو فقط خودم را کوچک م یدادن کارها نجامخواهد و من با ا یخودم نم یگفت که او مرا برا میداد و در آخر برا

، به  انیآن روز نه تنها به برا یحرف زد و متقاعد شده بودم. از فردا میساعت برا نیگفت و گفت و گفت. چندکنم. 

مقتدر بودن ها را  نیاخالقم متعجب شده بودند. اما من تمام ا نیکدام از پسران مدرسه توجه نکردم. همه از ا چیه

من »جمله بود:  کیرفتارم بود. اما جواب من به او تنها  نیا لیدنبال دل انیهفته برا کیبودم. آن روز تا  رمپد ونیمد

مدرسه رو  ی گهید یبه عنوان حمال دخترها یتون یبگم چشم. م یتو بگ یکه هر چ ستمین دیو پد دیدختر ند هی

 «.زیعز انی. روز خوش برایانتخاب کن

ا او صحبت کنم. حداقل از من انتظار گونه ب نیشد من ا یبود. باورش نم ستادهیبهت زده همان جا ا قهیچند دق تا

بار  کیبودم. بعدها  یاز رفتار خودم راض یرود. من حساب ینم شیطبق انتظاراتمان پ زیچ چیه شهینداشت. اما هم

از همان  یکیاش مرد شده بود. با  افهیبود. به قول عمه ق شده باتریکرده بود و البته ز ریی. تغدمیدر دانشکده او را د

را دوست  نی. ژاکلشانیهردو لیدوست بود. قصدشان ازدواج بود، اما بعد از اتمام تحص ممانیقد یها یهم مدرسه ا

نسبت به آن چشمان فوق العاده خمار سبز رنگش  یحس چیکردم. ه یخوشبخت یآرزو شانیداشت و من هم برا

 توانستم نظرش را عوض کنم. یپدر نداشت. کاش من با حرف زدن م بای! دینداشتم. خنث

را عقب  میدادم. بدون حرف فقط گوش داد. در آخر موها حیتوض شیرا برا انیبرا هیو تمام قض دمیکش یقینفس عم 

تو رو به خاطر  الدی. میکنم. اما بهتره چشم هات رو باز کن حتتیخوام نص ی، من نم باید نیبب»فرستادم و گفتم: 

 شتریگن. پس بهتره ب یدونن که م یم یزیحتما چ زاو دلنو انیتر به موضوع فکر کن. دا قیخواد. عم یخودت نم

 «.یروش فکر کن

 باز کرد. قهیرا بست و بعد از چند دق چشمانش
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 نجایا ومدمیکنن. من ن یم حتمینص یبه اندازه کاف ییکنم. مامان و دا یکار م یدونم چ ینوال جونم ، من خودم م-

 .ینکن یشم اگه پافشار یتو رو بشنوم. ممنون م یها حتینص

 .دمیکش یآه

 خودته. یکنم. به هر حال زندگ یمنم اصرار نم-

 .دیکش یقیعم ازهیجا به جا شد و خم شیجا در

 شم. یم هوشیامروز انقدر خسته ام که حد نداره. االن ب یوا-

 .ی. خوب بخوابزمیباشه عز-

 داشتم: انیاز دا یامیرا از کنارم برداشتم. وارد تلگرامم شدم. پ لمیبرد. موبا یرا بستم. اما خوابم نم جشمانم

 ؟یداریسالم. ب-

 کردم:  پیتا شیبرا عیسر

 .دارمیسالم. آره. ب-

 شد و در جوابم نوشت: نیبعد آنال قهیدق کی

 د؟یکن یکار م یخوبه؟ چ باید-

 آزرد. یرا کم کردم. چشمانم را م لیصفحه موبا نور

 .میحرف زد کمی. مینکرد یکار چی. هدیاالن خواب نیهم باید-

 نوشت: بالفاصله

 ؟یدرباره چ-

 لبم نشست.  یرو یلبخند

 دخترونه. یحرف ها یسر هیبه تو چه؟ -
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 خنده بسنده کرد:  کریاست کیچشمک گذاشتم. او هم به  یموجیا کنارش

 .یشم. خوب بخواب ی. مزاحمت نمیاوک-

 کردم:  پیتا عیسر

 ان؟یدا میقیرف-

 .میقیرف-

. میقیما رف»کردم بخوابم. با لبخند زمزمه کردم:  یرا خاموش کردم. چشمانم را بستم و سع نترنتمیزدم و ا یلبخند

 «.انیمن و دا

 را گذارندم. ی. شب خوبدمی. خواب خوب ددمی، خوب خواب انیدا یخوابم برد. با خوب بخواب و

**** 

تنگ شده  شینه شان رفتند. غروب با المار تماس گرفتم. دلم براآمد و با هم به خا بایبه دنبال د انیروز بعد ، دا ظهر

 یبودند. چون صدا یمهمان کیدر  ایو داد کردم. با الکسا هم صحبت کردم. گو غیج یکل دمیرا که شن شیبود. صدا

و او در جواب  دمیهمه سر و صدا را پرس نیا لیرا المار داد ، دل ی. الکسا که دوباره گوشدمیشن یبلند را م کیموز

 «روهان. یپارت یگودبا میاومد»گفت: 

 «ره مگه؟ ی! کجا داره م؟یپارت یگودبا»گفتم:  متعجب

 .رانیا ادیداره م-

 تکان دادم. یتعجب دهانم باز مانده بود. سر از

 باشه. خوش بگذره.-

بود. دکمه روشن شدن کولر را تخت انداختم. هوا رو به گرما  یرا رو لمی، تماس را قطع کردم و موبا یاز خداحافظ پس

کرد. چشمانم را  دایراه گذر را پ میموها انیم یرنگ کولر باز شد و باد خنک دیسف چهینشستم. در شیفشردم و جلو

،  زانشیاز سوگ عز ی. نوال تنها ، با کول باردمیشیماه اند شش نیام در ا یلذت بردم. به زندگ یخنک نیبستم و از ا

ام شده  یاز زندگ یکه حاال جزو یی. فکر کردم به آدم هادیگذاشت و در خانه تنها عمه اش اقامت گز رانیبر ا یپا
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. مرا دوست داشت نمیشوند. من سرزم یکه حاال کمتر تر م یآمدند. و چشمان یکه پشت سر هم م یبودند. مشکالت

 بودم. من نوالم. نوال معاف.داشتم که از خدا بابتشان ممنون  دیخانواده جد کیتنها نبودم.  نجایمن ا

**** 

 کوچک خوش بود یزهایبه چ دلم»

 پوستش موقع نوازش کردنش یزبر به

 لبانش موقع حرف زدنش یانحنا به

 چشمانش موقع دروغ گفتن یبه کالفگ یحت

 دنشیکش گاریس به

 «...دنشیکش گاریس به

 نکش!-

شد. با بغض  یجار شی. بغضش شکست. اشک هادیدستانش افتاد. خودش هم لرز نیاز ب گاری. سدیلرز یم دستانش

مرد شکست  کی. پر از درد. نیپدر غمگ کیبود. بغض و بغض و اشک. و  نیکردم. دو سال تمام هم ینگاهش م

 غم بار... یزن ناچار. با بغض. با نگاه کی. قیآه عم کیخورده. 

**** 

بودند و به  ستادهیا یو آنا هم با بغض گوشه ا ای. آردیکش یم ادیشکاند. فر یزد. م یبود. م یروز کسرا عصبان آن

شد. ناگهان  یداد. آرام نم یعمه. کمان قسمش م ینبود. حت فشیکس حر چی. هستندینگر یپدرشان م یها یوانگید

دستانش  یو رو دیاز گوشه چشمانش چک شیها کسر خورد و نشست. اش واریپسربچه بغض کرد. گوشه د کیمانند 

 و بر سرش زد. دیکش یغیمرد آمده بود؟ عمه ج نیهق هق مردانه اش فضا را پر کرد. چه بر سر ا یجان باخت. صدا

 !گهیمنو پسر! بگو چه مرگته د یکسرا! کشت-

ذارم  ینم نکهیکرده. به جرم ا تیکرده. شکا تی! شکاایبچه هام! در»ضجه زد:  ی. با درماندگدیلرز یاش م چانه

 «شم. مامان بچه هام... ی. مامان نابود مرنیگ یم . مامان بچه هام رو ازمنتشونیبب
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و از آنجا  دمیو آنا را کش ایچنگ زد. دست آر شیدهانش گذاشت. کسرا به موها یو دستش را رو دیکش ینیه عمه

شدم ، آنا  یداشتم خارج م یدر اتاق وقت ی. جلونندیپدرشان را نب یدرماندگ نیاز ا شیدورشان کردم. بردمشان تا ب

 «شده؟ ضیمر ابامخاله نوال؟ ب»گفت:  یم چنگ زد و با بغض کودکانه ابه دامن

 .دمیزدم. خم شدم و گونه اش را بوس یمصلحت یلبخند

 شه. یناراحته. اما خوب م کمی. ستین ضی. بابات مرزمینه عز-

پدر ،  نیآمد. ا یکسرا هنوز م یها هیگر یگرفتم. صدا شیرفتن از پله ها را در پ نییاز اتاق خارج شدم و راه پا بعد

زد. و من هم  یضجه م نینچنیو نه ساله درمانده که از ترس گرفتن فرزندانش ا ستیپدر ب کیواقعا پدر بود. 

 شد. یرفتند ، کسرا نابود م یو آنا م ای. اگر آردمیترس

**** 

 انیبا دا .دیکش یسوخت و قلب ما را هم به آتش م یدر آتش م زمیگرفت. همچون ه یجوره آرام نم چیه کسرا

بود. فشار  دیرساند و واقعا هم وجودش مف یشرح دادم. او هم گفت خودش را م شیاو را برا تیتماس گرفتم و وضع

مبل به خواب  یآرامبخش ، کسرا همان جا رو نمجبور شد به سرم متوسل شود. با آ انیبود که دا نییکسرا آنقدر پا

کرد. بر حال بد پسرش  یم نیرا نفر ایعمه شدت گرفت و به زانوانش چنگ زد. در هی، گر دیکه او خواب نیرفت. هم

 یاو را به نابود یاش که عشق دوران جوان چارهیپسرک ب یکرد. دلش برا هیهم از خدا گال یافسوس خورد و کم

و کمان در  انیاکرد و د یم هی. عمه گرمیمبل ها نشسته بود گرید یبود. همه درمانده رو کباب بیکشانده بود، عج

بعد متوجه  یگونه اش خشک شده بود. کم یبود که اشک رو ییافکارشان غوطه ور بودند. نگاه غم زده ام رو به کسرا

تبش باالست. »و گفت:  دیکش یو درجه تبش را گرفت. پوف دیبه سمتش دو عیسر انی. دامیشد شیگفتن ها انیهذ

 «سرش اومده! ییچه بال ستیپسر معلوم ن نی. ااریظرف آب ب هینوال بلند شو 

 ونیو ش هیهم برداشتم و به سمت هال شتافتم. عمه با گر یرا پر از آب ولرم کردم. حوله ا یو ظرف دمیاز جا پر عیسر

. به دیبار آرام خواب نیآمد و ا نییبعد تبش پا ی. کمدمیکش یاش م یشانیپ یرا رو سیکرد. دستمال خ شیپاشو

قلبم را  یلحظه ا یبرا اهشی. مژگان پرپشت و سوختمگرفته بود نگاه د یخاص تیدر خواب معصومصورت آرامَش که 

درمانده دادم. همان جا کنار مبل  انیرا از او گرفتم و به دا جمیام نشاند. نگاه گ یشانیپ یبه تالطم انداخت و عرق رو

 دستانش گرفته بود. انینشسته و سرش را م

 لعنتت کنه! ! خداایخدا لعنتت کنه در-
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 دنیخواهرانشان را دوست داشتند و د بیکه خواهرش جانش است. پسرها عج یبرادر نیچقدر دردناک بود نفر و

 آورد. یخواهرش قلبم را به درد م یبرا انیدا یها نینفر

 یدانستم تا چه حد کسرا را دوست دارد و حال بد برادرش قلب او را م یگوشه کز کرده بود. م کیکمان با بغض  

، از شدت ترس  شیپ قهیکه تا چند دق یکردم به مرد یگوشه نشسته بودم و فکر م کیآزارد. مانده بودم چه کنم؟ 

 داغ شده بود. ینبود فرزندانش همچون کوره ا

. دیگر یداشت که م نینشان از ا شید و لرزش شانه هارنگش گرفته بو یگل دار سرمه ا یعمه صورتش را با روسر 

کودکانه آنا، سر همه  یشد که ناگهان با صدا ینم دهیشن یزیسکوت خانه را فرا گرفته بود و جز هق هق خفه عمه چ

 .دیبه عقب چرخ

 کنم. یشده؟ سرما خورده بابام. من خوبش م ضیشه. بابام مر یبابام خوب م یخاله گفت-

آمد. ژست دکترها را گرفته بود. با  نییرنگش از پله ها پا یصورت یبعد با لوازم دکتر ی. کمدیباال دو از پله ها عیسر

کسرا را نوازش  یشانیبود که با دستان کودکانه اش پ یکرد و من با بغض نگاهم به دختر یم نهیپدرش را معا ینگران

 «. باشه؟یش یباباجونم؟ خوب م»در گوشش گفت:  مکسرا نشاند و آرا یشانیپ یرو یکرد. بوسه ا یم

 .دیجلو رفت و آرام صورت کسرا را بوس عیکه خواست قدم از قدم بردارد ، ناله کسرا بلند شد. سر نیهم

 ؟ییبابا یخوب شد ؟یخوب شد ؟ییبابا-

 .دمیکسرا را شن فیناله خف یصدا

 بابا؟ پرنسس بابا؟ عشق بابا؟ یآنا-

 .دیچشمانش کش یکوچک آنا را باال آورد و رو دستان

 دخترم؟ ؟ییبابا-

 «؟یبابا؟ خوب شد»با بغض گفت:  آنا

 دستان آنا نشست. یرو یکی یکی شیها بوسه

 بابا بمون باشه؟ شیپ شهیها. پرنسسم هم ییجا یخوبم. نر یخوبم بابا. تو باش-
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 «.ییباشه بابا»آورد گفت:  یپدرش در نم یپرنسسش که سر از حرف ها و

 یچطور م ایدر میفکر کرد نیو به ا میختیرفتند اشک ر یم گریکدیکه قربان صدقه  یپدر و دختر دنیما هم با د و

 تواند آنها را از هم جدا کند؟

**** 

 کهنیکرد. کسرا با ا یکس صحبت نم چیاعالم کرده بودند. ه یعموم یشد که انگار در خانه عزا یم یهفته ا کی

 یم بیروزها عج نی. ادیترس یگذراند. م یآمد، اما ساعات خود را مدام با فرزندانش م یاز شرکت به خانه م یعصب

 یم یجود و او را عصب یمخش را م یحساب شرکتدر  هانیدانستم ک یاش. م یزندگ یدهایاز نبود تنها ام دیترس

 کند. 

کردم.  یم میشروع کرده بودم و هر روز ، دوساعت از روزم را صرف دوتا از کالس ها یقیرا در مؤسسه موس کارم

کردم و  یهم استفاده کنم. من هم تشکر یپشت اطیح یانویداد از پ شنهادیموضوع شده بود، پ نیکسرا که متوجه ا

و  ختیر یم صدا بر حال پسرش اشک یشد، ب یزدم. عمه تنها که م یسر م بیو غر بیبه آن اتاق عج یگاه

 خورد.  یافسوس م

سوزناکش را اعالم کرده بود.  یکه از ماه قبل، گرما یرماهیشد. ت ینشان داده م رماهیت کمی میجمعه بود و در تقو روز

 یبرق م یزیاز تم شهیکه هم یرنگ یمشک یانویو پ اطیخواستم به اتاق پشت ح یم یکار یکار بودم و از شدت ب یب

گرفتند. کنار در  یماتم م یروزها هر کدام گوشه ا نیدم که ایرا شن یزد سر بزنم که در راه ، مکالمه مادر و پسر

 خراش داشت. بیروزها عج نیکسرا ا یدادم. صدا هیتک واریآشپزخانه به د

 مامان؟-

 برگشت. با بغض صورت پسرش را قاب گرفت. عمه

 جان مامان؟ جان دلم؟-

 برداشت و کفشان را بوسه باران کرد. شیگونه ها یرا از رو دستان مادرش کسرا

 گفتم ننه؟ یشونزده سالم بود بهت م ادتهی-
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عمه خانه کرد. برگشت و به ظرف شستنش ادامه داد. کسرا از پشت دستانش را دور مادر  یلب ها یرو یتلخ لبخند

وقت از او  چیبودند که ه یمادر یش شانه هااو گذاشت. تنها پناه دل غم زده ا یشانه ها یحلقه کرد و سرش را رو

 شد. ینم غیدر

 زنه. هی یها یمروت یکشم همه اش از ب یکه االن دارم م ینوکرتم ننه! هر چ-

 کرد. یم هیبغض داشت. گر شیصدا

 در مسجدها رو بستن؟ یدعام کن یمخلصتم مامان! رفت-

 شدند. عمه برگشت و پر غم پسرش را در بر گرفت. یصدا جار یمن هم ب یزدند. اشک ها یدو آرام هق م هر

غمت رو  رهیمادر بم ؟ینیب یرو نم یپسرم. چرا رنگ خوشبخت اههی. چقدر بختت سزمیمامان به فدات عز یآ-

 ...نهینب

 «مامان. ریزبونت رو گاز بگ»: دیحرفش پر انیم کسرا

 یفهمه چ یبچه کله اش باد داره نم نیگفت ا گفت نه. امرزیخدا ب ومرثیمنه. ک ریتقص»عمه همچنان ضجه زد:  اما

. مخالفت کردم گفتم ستیمن ن یدختر مناسب کسرا نیکنه. گفت چشم هاش رو عشق کور کرده. گفت ا یکار م

 رهی. گفتم نه سر و سامون بگشوننها یجوون یپ نیا یعاشقشه بذار به عشقش برسه. گفت سنش کمه هم سن ها

 یکاش الل م یدلم! وا یشه. وا ینم قی. گفتم ازدواج که کنه خام رفیو نوش و دخترباز شیره دنبال ع یبهتره. نم

 هیترکم  یخدا دلم! دارم م یبرات کسرا. وا کهیاون زن یرفتم خواستگار یگفتم. کاش پا نداشتم نم ینم یزیشدم چ

کسرا من ظلم کردم بهت.  .نمی! بکش منو عذابشون رو نبایشه. خدا یهم داره پرپر م یکی نیشد ا یبچم اونجور

 یسالگ ستیب یبرات که تو رهی. مادر بمیشد یبدبخت نم ینجوریگوشت تو ا ریزدم ز یپسرم حاللم کن. من اگه م

 «.یشد ریپ

نامعلوم زل زده  یبود و به نقطه ا ستادهیا یهق هقم بلند نشود. کسرا گوشه ا یدهانم گرفتم تا صدا یرا جلو دستم

 دینال یاشتباه گرفته بودند. عمه م یشهرباز یرا با سرسره ها شیوقفه گونه ها یب شیزد ، اما اشک ها یبود. هق نم

شکستن  یشکست. صدا یدانست. و اما کسرا م یم احال کسر نیکرد. خودش را مسبب ا یو خودش را لعنت م

 یبود ضجه ها یزینگ غم انگشکست. چه آه یم شهیصدا تر از هم یمرد ب نیفشرد. و ا یقلبش ، قلب من را هم م

 پسربچه شکست خورده مردنما... کیپسر.  کی یمادر و اشک ها کی

**** 
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 : میدار تیآدم ها سه نوع جنس ما»

 ...زن

 ...مرد

 «به نام )نامرد( یمشترک تیجنس و

به سمتش  هیجنون بود. با گر کی یها گواه نی. و همه اختیر یکرد. اشک م یزد. بغض م یم ادیشکست. فر یم

 سر و صورتش کاشتم. یو پر بغض بوسه بر رو دمیچی. دستانم را دورش پدمیدو

 ییبرات الال یخوا یاتاق. م یتو میما بر ایره. ب یره. االن م ینکن. االن م هیفدات شم؟ تو رو خدا آروم باش. گر-

. آروم میخور یبا هم م ارمیارم. م. منم دوست دینه. تو قهوه دوست دار ای. ارمیم وهیواست آبم ؟یبخونم؟ دوست دار

 ره. ی. االن مزمیباش عز

شه.  ی! داره هر لحظه آب منیاش کرد وانهید ش؟یدید»زدم:  غیبود برگشتم و ج ستادهیسمت او که هنوز مبهوت ا به

 «. برو!رونی. گورتو گم کن بگهیبسه. برو د شیخب نما ش؟یدید

دوختم که آرام در  یچنگ زد و از خانه خارج شد. نگاهم را به مرد فشیبه ک عیرنگ غم گرفت. سر چشمانش

 .ستیگر یآغوشم م

 نوال!-

 .دمیرنگش را بوس یمشک شانیپر یموها یو تند رو تند

 تو تراس... میبر ای. بزمینکن عز هیجان نوال؟ جانم؟ جانم؟ گر-

 «.ادیز کن. بخون تا بخوابم. خوابم متراس نه. تراس دوست ندارم. برام بخون. موهام رو نا»: دیحرفم پر انیم

 .دیلرز یم میصدا

 تو اتاق. میبر ایچشم. چشم. ب-

گذاشت. دستم را نوازش گونه  میپاها یو سرش را رو دیتخت نشستم. آرام دراز کش ی. رومیگرفت شیاتاق را در پ راه

 رنگ شبش حرکت دادم. یموها نیب
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 خدا زوده به»

 مونه ینم یحرف گهید یکه بگ زوده

 خدا زوده به

 وونهیدل د نیواسه مردن ا زوده

 «زوده یلیخدا خ به

 یبود هم م میپاها یکه سرش رو یمرد شکسته ا ی. شانه هادیلرز ی. قلبم هم مدیلرز یبغض داشت و م میصدا

 .دیلرز

 خدا سخته به»

 ایتو تو دن یکه بخوام بمونم ب سخته

 خدا سخته به

 ما نیب یزینبوده چ یکه بگ سخته

 «سخته یلیخدا خ به

 کردم. آرام بر کف دستم بوسه زد. یو نوازشش م دمیکش یم سشیخ یگونه ها یرا آرام رو گرمید دست

 راحت دلتو»

 شهیهم واسه

 ساده یدیبر نگو

 دلشو راحت به تو داده نجاستیکه ا یاون

 خوابه هی بگو

 یمون یم بگو
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 تو یترسم ب یم نرو

 آخر رهیم یم

 شکسته ام دل

 «تو یبر تو

 ام چرخ زد. یباران یرنگش در چشم ها یروح مشک ی. نگاه بدیرا باال کش سرش

 آره؟ ؟یر ینه؟ تو هم م ،یر ینوال؟ تو هم م-

 .دمیرا بوس شیموها

 اش رو بخونم برات؟ هی. بقشهیهم شهیهستم. هم شهیرم. تا هم یوقت نم چی. من هزمینه فدات شم. نه عز-

 شم. یآره بخون. با صدات آروم م-

 رهیخدا د به»

 وابسته ام ینجوریبه تو آخه ا ینیب یم

 خدا ظلمه به

 موقع نشکستم چیکه قلبتو ه یدون یم

 رهید یلیخدا خ به

 ییخونه واسم مثل زندون تنها نیتو ا یخدا ب به

 خدا تنهام به

 یینجایبگو ا یریخوابه بگو نم نیا

 «تنهام یلیخدا خ به

**** 
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. کمان که یموجب خشنود نیدادگاهش را به سه ماه بعد انداخته بود و هم ایکم کم اوضاع رو به سامان بود. در ایگو

مدت مشغله داشتم که  نیخبر نداشتم. آنقدر در ا بایبگذراند ، خوشحال بود. از د یتوانسته بود امتحاناتش را به خوب

. و میهرشبمان را هنوز هم داشت ینترنتیا ید. اما صحبت هاش یم شیدایپ شیهم کم و ب انیماند. دا ینم ادمی باید

 آخرشان:  بیجمله عج

 م؟یقیرف-

 .میقیآره رف-

گفت  یبود. دلم م یداد. ته دلم خال یبود. اما قلب من گواه بد م یعاد زیشد. همه چ یم یآرام سپر یلیخ مانیروزها

دل  نیدانستم ا ی. چه مدیگو یکردم دروغ م یزدم. فکر م یآرامش قبل از طوفان است. حرف دلم را پس م نیا

 داشت... یلیدل شیدلشوره ها شهیهم

او دوخته بودند. حالت  یفقط برا ایجذب قرمز رنگ را گو شرتی. آن تدمیرا از پشت در تراس کتابخانه د کسرا

 بودم. شی؛ عاشق مدل موها میتوانستم بگو یرا دوست داشتم. دوست داشتن که نم شیموها

 یکه م یزیدانم. تنها چ یخارج شود. چه اش بود؟ نم نهیکه شدم ، احساس کردم االن است قلبم از س کشینزد 

افتاد، قلبم به  یاش م یها هر بار که نگاهم به صورت جذاب شرق یو تپش کوبنده اش بود. تازگ یتاب یدانستم ب

را داده بود، شدت گرفته  ایدر تیخبر شکا که با حال زار به خانه برگشت و یافتاد. تمام آن حاالت از روز یتالطم م

 بود. 

کسرا همان کسرا ست. همان مرد کم  نی! امروز چه شده؟ اایام را نوازش کرد. خدا ینیهمان عطر مخصوص ب یبو

عاشق فرزندانش شدم.  امدهیکه ن یحرف. همان پسرعمه مرموز که دوست داشتم زبانش را به صحبت وا دارم. همان

 کردم؟  یمها قلبم را در دهانم حس  یسر من آمده بود؟ چرا تازگ ییپس چه بال

 شد. شتریتپش قلبم ب شیصدا با

 نشسته. نمیجن در کم هیکنم  ی. احساس مستیانقدر پشتم نا-

 یکیبود! انگار کسرا  بایرخ مردانه اش چشم دوختم. چقدر ز می. به نستادمیزدم. جلو رفتم و کنارش ا یمحو لبخند

شد را  یکه مدام از راهش منحرف م یتابم و چشمان یفوق العاده خداوند بود و من کنترل قلب ب یت هااز همان خلق

که حاال  یاطیخانه چشم دوختم. ح اطیگرفتم و به ح نگاهاش بمانم ، نبود؟  رهیخ نیاز ا شترینداشتم. زشت بود ب

 سرسبز بود. یحساب
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 اوضاع خوبه؟-

 .دمید یدانم. من که نم یبود؟ نم باتریاز من ز دید یکه او م ییکند. آنجا یآن نقطه نامفهوم نم یاز تماشا دل

 .هیعاد زیفعال که آره. همه چ-

 را با زبان تر کردم. میها لب

 زنه. یدلم شور م یلیقلبم. خ یکردن تو ینمک رو جاساز لویک کیمن انگار  یول-

به خودم هم نگفته بودم.  یشود؟ نه نگفته بودم. حت یم یکند چقدر خواستن یکرده بود. گفته بودم اخم که م اخم

 ست؟ی. اما واقعا هم هست. ناستیمرد دن نیتر یکنم خواستن یاست حس م یدانم. مدت یسرم آمده بود؟ نم ییبال

. ادیآرومه. اگه فکر کنم مطمئنم همون لحظه سرم م زیشوم فکر نکنم. االن همه چ یکنم به اتفاق ها یم یمن سع-

 رو دونست. هیقدر هر ثان دیدم با بچه هام خوش باشم. با یم حیترج

. من هم اخم کردم. یدید یجالب زیچ دی. شایبه دور و بر هم بنداز یبهتر است نگاه تیاز بچه ها ریپدر؟ غ یآقا یه

هم فشردم.  یرا رو می. دهانم را بستم و لب هادمینپرس د؟یآ یخواست بپرسم اخم همچون تو به من هم م یدلم م

 میآفتاب مستق یشد ، قطعا از داغ یکه از من خارج م یآتش نیتابستان گرم بود. اما ا یتکان دادم. هوا یشالم را کم

 تابستانه نبود.

 گرمته؟ یلیخ-

 صورتم تکان داد. یاش چشم دوختم. دستش را جلو یریق یاز سوالش ، به چشم ها متعجب

 .یش یسر ظهرم هست، خون دماغ م ینجوریداخل کولر رو بزنم. ا ایگرمته. ب نکهیچشم خوشگل! مثل ا یه-

حتما  یقهوه ا یچشم ها نیطور است. ا نیخب چون او گفته قطعا هم باست؟یز میخوشگل؟! چشم ها چشم

 . چون کسرا گفته.بایز یلیخ یلیدارم. خ ییبایز ی. من چشم هادیگو یکه م باستیز

 ینگران ینداشت. اما من به معنا یاو قصد دیشوم. شا یآفتاب نباشم. چون خون دماغ م رینگرانم بود؟ گفت ز 

نبود. از  یتوانستم بکنم؟ کار سخت یبرداشت کردم. مرد مورد توجه من نگران خون دماغ شدنم بود. خب من چه م

. نمیاشاره کرد که بنشو  دیجلو کش میبرا را یسپردم. صندل یآمدم و خودم را به باد خنک کولرگاز رونیتراس ب

انبوه کتاب ها  انیاز م یخب من هم نشستم. من که کار نداشتم. نشستم. کتاب نم؟یرا کنارش بنش یخواست ساعت
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 یبلند م»گفتم:  عی؛ اما سر ستیدانستم در دستانش چ یگرفت. نم یجا میروبرو یصندل یو رو دیکش رونیب

 «؟یخون

خدا!  یخوان. ا یخواستم بدانم تو چگونه کتاب خواه ی! فقط مگریلحظه نگاهم کرد. نگاه دارد؟ خب بخوان د چند

ام را گرفته و ولم  قهیچه بود که چند هفته است  یحس لعنت نیکردم؟ ا یم فیحرف ها چه بود پشت سر هم رد نیا

 طور است. نیکند؟ قصد قتل من کرده؟! قطعا هم ینم

 .دیکش رونمیخواند ، از آن انبوه چراها ب یاز مطلب را م یتکه قسم شیصدا 

زن  کیعاشقانه  یتا درون آوازها ،ینداشت باش ییزن جا کیکه درون قلب  یهم که از آن تو باشد ، تا زمان ایدن-

 .ری...! شکسپیمرد نیرتریفق ،ینداشته باش یزن یاز دلشوره ها یو سهم ینکن یزندگ

 را به چشمانم دوخت. نگاهش

 !ایمرد دن نیرتریگه. فق یمنو م قایراست گفته ها. دق-

بنداز.  تینگاه به روبرو کی ؟یندار ییزن جا کیدرون قلب  یدان یچرا؟! از کجا م ایمرد دن نیفقرتر میبگو خواستم

ته  نکیع کیاش عکس تو نقش خواهد بست. قطعا به  یکه در نوار قلب ینیب یو چهار ساله م ستیزن ب کی

قلب  یتو یتو مطمئن»پنهان شد:  یمعمول لهجم کی؛ اما حرف پشت  میکسرا جانم. خواستم بگو یدار ازین یاستکان

 «؟یندار ییزن جا هی

  ؟یکن یم غیرا از نگاهم گرفت. چرا نگاه در نگاهش

کنم.  یدارم. الاقل خودم توش جا باز م یکیقلب  یکردم دارم. نداشتم. االنم ته دلم روشنه که جا تو یقبال فکر م-

 دور. یلیخ یلی. خنمیب یام م ینقطه زندگ نیدورتر یاما اون رو تو

خواست بدانم و آن  یداشته باشد؟ دلم م یخواست در قلبش جا یمن م ی. که بود که کسراختمیباره فرو ر کی به

او  ادی گریکنم تا د یخانه قلبش را خراب مکردم.  یداشتم قلب آن زن را تکه تکه م یبزرگ بر م یچاقو کیوقت 

بودم. عشق؟! عشق؟! عشق به کسرا؟!  شدهکند. حسود  یگفتند عشق آدم را حسود م ی. راست مردینگ یدرش جا

را در خود  میسرطان وخ کی یشده بود که عالمت ها یچه بود؟!  حالم همچون شخص فیاراج نیگفتم من؟! ا یچه م

اش مطمئن شود. عشق  یماریتر خود را به پزشک برساند و از ب عیخواست هر چه سر یو هراس داشت. م دید یم

عشق! مثال  یشد؛ پزشک یم سیتدر یعشق شناس دیدر دانشگاه ها رشته جد شهم پزشک داشت؟ نه، نداشت. کا
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 یه معشق خوانده ام و روزها هزاران عاشق به من مراجع یگفت پزشک یم ؟یچه کاره ا یدیپرس یم یاگر از کس

 شدم.  یداشتم. نبود؟! خودم پزشک خودم م ازیپزشک عشق ن کیکنند. واقعا در جامعه الزم بود. به 

 «؟یینوال؟ کجا»رشته افکارم را پاره کرد:  شیصدا

 بار سرم را تکان دادم. چند

 جا... نیهم-

 .دمیخند یجا بلند شدم و تصنع از

 ؟یخوا ینم یزیهست بخورم؟ تو چ یزیچ نمیبب نییدلم ضعف رفت. برم پا کمی. من دیببخش-

 زد. یلبخند

 نه ، ممنون.-

 یتکان دادم و از اتاق خارج شدم. لحظه آخر ، صحنه کتاب دست گرفتنش را در خاطرم ضبط کردم. لبخند یسر

 یبه رخ م شیاز پ شیشد خود را ب یم یکه چند ماه یحس تازه شکفته. حس کیلبم نشست. من و ماندم و  یرو

 . دیکش

قلبم  یپا انداختنش ضعف رفته بود. دستم را رو یپا رو ی. ضعف کرده بودم. دلم برایضعف کرده بودم؟ آر اواقع

 گذاشتم.

 نکن. یزیکنم آبرور یخواهش م-

آمد. عمه و ملوک  یخوردن م یخوب سبز یو به آشپزخانه رفتم. در آشپزخانه بو دمیکش یام آه یدرد حال خراب از

عمه  یو در کارها نجایآمد ا یسه بار م یزدم. ملوک خانم هفته ا یبودند. لبخند خرد کردن یخانم مشغول سبز

 کرد.  یکمکش م

 زد. زیم یمن ، دستش را رو دنید با

 دختر؟ یبزنم به تخته. سالم نوال جان. خوب-
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نشستم. به دستانشان  یصندل یاز داخلش خارج کردم. رو یبیرفتم و س خچالیلبخند جوابش را دادم. به سمت  با

از پشت  ییزدم که صدا یم بیبزرگ به س یکردند چشم دوختم. گاز ها یها حرکت م یسبز انیکه تند و تند م

 .فتدیب زیم یاز دستانم رو بیسرم باعث شد س

 کنه. یرو رفع نم ی. چون اصال گشنگستین یخوب نهیگز یرفع گشنگ یبرا بیس-

 زیم یکه از دستم رو یبیخانه کرده بود. عمه به س شیلب ها یرو ید بانمک. لبخندیناخودآگاه به سمتش چرخ سرم

 «زهره ترک شد! چارهیپسر چه خبرته؟ ب»افتاده بود اشاره کرد و گفت: 

آمد و  یخارج کرد. وقت ییدوقلو کیاز کشوها رفت و ک یکی. به سمت دیصدا خند یشد و ب لیبه خنده تبد لبخندش

 «.ستیگشنه ات ن یتو که گفت»نشست گفتم:  یصندل یکنار من رو

 نگاهم کرد. یچشم ریز

 االن گشنه ام شده.-

 رم؟یو من نگ یبده یزیشود تو چ یها را به سمتم گرفت. به من داد؟ مگر م کیاز ک یکیباال انداختم که  یا شانه

 کیه گوشه اش زدم. طعم کب یاز دستش گرفتم و با لذت گاز یرا با تشکر کیزهر هم از دستان تو لذتبخش است. ک

مقدمه  یکردند. ناگهان ملوک خانم ب ینگاهمان م فانهو شکالت تلخ دهانم را مزه دار کرد. عمه و ملوک خانم موشکا

. بچه هات یبمون یجور نیهم فهی؛ ح ی، خوشگل یتو جوون ؟یبزن یحرکت هی گهید یخوا یکسرا جان تو نم»گفت: 

 «فهمن. یهم که کم کم بزرگ شدن و م

 «شم. فیدم ح یم حیترج»گفت:  یبا خونسرد کسرا

 تکان داد. یبا تاسف سر عمه

 کفش! هی یبار بهش گفتم؟ پاش رو کرده تو نیمن چند یدون یملوک جان تو م-

 یهم که نم ینجوریا یول ،یاز ازدواج ندار یدونم دل خوش یکسرا جان، م»آورد و ادامه داد:  نییسرش را پا بعد

 «شه.

 خانم با لبخند به من اشاره کرد. ملوک

 .هیخوب نهیگز یلیات نوال جان ؛ خ ییدختردا نیمثال هم-
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 یآب وانیبه پشتش زدم. عمه با ل عی. سردیکسرا پر یدر گلو کیمن در هوا خشک شد و ک یحرفش دست ها نیا با

که بر  شیو اشک ها دیاز آب نوش یکرد. کسرا کم یو آن را به دستش داد. ملوک خانم متعجب نگاهمان م دیسر رس

. چند لحظه نگاهم کرد و بعد از آشپزخانه شدممن  دشیاثر سرفه به وجود آمده بود ، با دستانش پاک کرد. مرکز د

 به من کرد. ی. ملوک خانم نگاهدمیام کش یشانیپ یو انگشتانم را رو دمیکش یقیخارج شد. نفس عم

 زدم؟ یکرد؟ حرف بد نیچرا همچ نیا-

 تکان دادم و از آشپزخانه خارج شدم. یرا به نشانه منف سرم

**** 

کالسم را در  نیدانم. آخر یپنهان شدنش چه بود؟ نم نیا لیشد. دل یم شیدایپ دمیاز آن روز کسرا کمتر در د بعد

به صفحه اش کردم. شماره  یزنگ خورد. نگاه لمی، موبا دمیپله رس نیکه به آخر نیمؤسسه تمام کرده بودم. هم

 ناشناس بود. تماس را وصل کردم.

 بله؟-

 «نوال؟!»: دیچیدر گوشم پ یمردانه ا یصدا

 شناختم؟  یشناخت و من نم یکه بود که مرا م او

 . شما؟دییخودم هستم. بفرما-

 .دیباال پر میاز ابروها یکیناخودآگاه  شیصدا با

 ادته؟یروهانم. -

 بود. دایاز تک تک حرکاتش هو یفتگیه خودشافتادم ک یچهره مغرور ادی

 ؟ی. شماره من رو از کجا آوردادمهیآره -

 کرد. یا سرفه

 .نمتیبب دیمجبور شدم. از المار گرفتم. با-

 سوال بزرگ بود. کی میداشت برا یبا من چه کار نکهیآمده. اما ا رانیدانستم به ا یم
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 .یشده که به من زنگ زد یکنجکاوم بدونم چ یلیچون خ ام؟ی. کجا بیاوک-

رد شده بودم. آن قدر خسته بودم  شیاطراف همان مؤسسه بود. چند بار از رو به رو یاز کافه ها یکیرا گفت.  آدرس

 ادهیکافه پ یگذشت دست تکان دادم. جلو یکه م یتاکس نیاول یکردند. برا یام نم یاری یرو ادهیپ یبرا میکه پاها

، اصال  بیو غر بیعج پیت نی. ادمشیلب خواندم. وارد شدم و سرم را چرخاندم. د ریشدم. چند بار نام کافه را ز

 یانداخت و مرا به شک م یپسربچه نوجوان م کی هیگل و گشاد او را شب یو هود نیج یمناسبش نبود. آن شلوار

 است. لیوک کیانداخت که او 

اوه! »نگاهم کند گفت:  نکهیانداختم. سرش را باال آورد و بدون ا زیم یرا رو نمیج یرفتم و کوله پشت زیبه سمت م 

 «؟یسالم خانم خشن. چطور

 «خب؟»نشستم و گفتم:  یصندل یسالم اکتفا کردم. رو کی به

 آورد. یحرصم در م یحساب لبخندش

 ؟یخور یم یخب به جمالت. چ-

 .دمیکش یپوف

 بخورم. حرفت رو بزن. یزیچ ومدمیروهان ، من ن نیبب-

 یرا که در دستانم بود رو لمیدر کاسه سر چرخاندم. موبا یآرامش دو فنجان قهوه سفارش داد. چشمانم را با کالفگ با

را  میکرد. لب ها ینگاهم م یالیخ یرا از نظر گذراندم. با ب شیشدم و سر تا پا نهیگذاشتم. با حرص دست به س زیم

 بارش نکنم. یزیهم فشردم تا چ یرو

 گم االن. یحاال اخم نکن. م-

. یهست یقیمعلم موس دمیشن»چرخاند گفت:  یم زیم یکه فنجان قهوه اش را آرام رو یها را آوردند. در حال قهوه

 «. الزم دارم.یقیخوام برم موس یمن م

و نام  بای. عکس کسرا با آن لبخند زدیصفحه اش چرخ یبلند شد. نگاه روهان رو لیزنگ موبا یموقع صدا همان

 «جانم یکسرا»: رشیز

 .دمیزد. با چشم غره دکمه سبز رنگ را کش یشخندین روهان
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 بله؟-

 سالم نوال.-

 یمن گوش م یبدنش گوش شده و به صحبت ها یدانستم تمام اعضا یبه ظاهر سرگرم قهوه اش بود اما م روهان

 دهد.

 شده؟ یزی. چیسالم. مرس-

 ؟یاریب انیو آنا رو از خونه دا ایآر یبر یتون یاومده. م شیشرکت پ یراستش چندتا کار تو-

 رونمیروهان از فکر ب یزل زدم که صدا لیکرد. چند لحظه به صفحه خاموش موبا یکردم و او هم خداحافظ قبول

 .دیکش

 دوست پسرت بود؟-

 فضول بود ، نبود؟ یادیپسر ز نیا

 تونم بکنم؟ یکار م ینداره. خب االن من چ یبه تو ربط-

 گذاشت. زیم یقهوه اش را رو فنجان

کالس تو باشم.  یخوام تو ی. مید یکه تو درس م یتو همون مؤسسه ا امی. من میبکن ستیقرار ن یکار خاص-

 درستش کن.

 را به هم بسابم. میکرد دندان ها یو مرا وادار م ختیر یاش اعصابم را بر هم م یدستور لحن

 گه؟یعه؟! امر د-

 از جا بلند شدم و کوله ام را برداشتم. 

 ؟یکمکم کن یواخ ینم-

 یداشتم از کافه خارج م ی. برگشتم و لحظه آخر وقتردینگفتم تا خودش جوابش را از سکوت معنادارم بگ یزیچ

 «جانت سالم برسون. یبه کسرا»گفت:  یکه م دمیرا شن شیشدم، صدا
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داشتم. چون  ینیفکر کردم که کاش ماش نی. به استادمیا یمنتظر تاکس ابانیرا با تاسف تکان دادم و کنار خ سرم

. سوار شدم و بالفاصله ستادیا میپا یجلو یبه فکرش باشم. تاکس دیبمانم. با یشدم هر روز لنگ تاکس یمجبور نم

 لیو آن را لمس کردم. موبا ستادمیا انینام دا یکردم و در آخر رو نییرا باال و پا ستیشدم. ل نمیمخاطب ستیوارد ل

خواست ساعت ها  یکه دلت م یداشت. جور یخوب یصدا انی. دادمیرا شن شیبعد صدا یرا کنار گوشم گذاشتم. کم

 .دیرس یبه کسرا نم شیهر چه بود صدا انینفر را دوست داشتم. دا کی ی. اما من فقط صدایحرف بزند و گوش ده

 جانم نوال؟-

 داد کردم. یام که شش بعد از ظهر را نشان م یبه ساعت مچ ینگاه

 و آنا. ایدنبال آر امیاونجا. کسرا گفت ب امیدارم م-

 .ایهم مهمون ییچا هی. ایباشه. ب-

 نـ...-

 «.دمتیوقته ند یلی. خگهید ارینه و نو ن»: دیحرفم پر انیم

 . انیچون دا یشوم بابت وجود دوست یاز خدا ممنون م یزدم. گاه یلبخند

 رسم. یم گهیکم د هیباشه. -

کرد داخلش قرار داشت.  یم یدر آن زندگ انیکه دا یبودم که ساختمان یابانیبعد سر خ یرا قطع کردم. کم تماس

 زد. یپرنده هم در آن پر نم یمسکوت و به شدت خلوت که  حت یابانیبودم. خ

 «بله؟»آمد:  شیبعد صدا یزنگ فشردم. کم یدستم را رو 

 «نجاست؟یدارم. ا یدوست زشت چشم آب هیمن »خنده گفتم:  با

 .دمیخنده اش را شن یصدا

 .نجاستیات ا یدوست زشت چشم آب نیبله. خونه ا-

را باز کرد و من هم وارد شدم. واحد او در طبقه اول بود. همان طور بدون آسانسور از پله ها باال رفتم. در باز بود و  در

و  ایا باز کردن در، آردوست ندارم. ب یدانست من چا یزدم. م یآمد. لبخند یقهوه م نیخوب و دلنش یاز داخلش بو
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 یکسرا را م یدادند؛ بو یم یخوب ی. بودمی. خم شدم و هر دو را در آغوش کشدندیو داد کنان به سمتم دو غیآنا ج

 «گذره؟ یخوش م انیدا ییخاله؟ خونه دا یگرایج نیچطور»و گفتم:  دمیهر دو را بوس یشانیدادند. پ

 یلیرا خ دشیسف یها یانداخت. جوراب شلوار یگرید یرا رو شیاز پاها یکی یمبل نشست و با طناز یرو آنا

 دوست داشتم.

 پزوند. الیخوبه. تازه برامون پف یلیخ ییدا-

 .دیبا دو فنجان قهوه آمد و لپ آنا را کش انیدا

 پزوند نه! پخت درسته.-

 .ختیشکر داخلش ر یمهم فنجان را برداشت و ک انیگفت و من فنجان قهوه ام را برداشتم. دا یا دهیکش یحاال آنا

 !ه؟یچه شکر گهید نیبازم تلخه. ا زمیر یشکر م یدونم چرا هر چ ینم-

 یداره مزه خودش رو از دست م زیمزه شدن. همه چ ینمک ها هم ب»و گفتم:  ختمیشکر در فنجان ر یهم کم من

 «ده.

 امیب»گفت:  انیو آنا را گرفتم که دا ایماندم و در آخر عزم رفتن کردم. دست آر انیرا در خانه دا یساعت کی

 «برسونمتون؟

 تکان دادم. یبه نشانه منف یسر

 شه. یم ادیز نهیداره هم هز یهم آوارگ ینجوریبخرم. ا نیماش هی دی. اما خودم باستینه ، الزم ن-

و  میشد یاکس، سوار ت ابانیرا گرفته بودم. سر خ شانی. دستان هر دومیآمد نییو از پله ها پا میکرد یخداحافظ

 را نداشتم.  ابانیرفتن خ ادهیگفتم که ما را دربست ببرد. چون حوصله پ

**** 

 وقت ها یگاه»

 میشو یساده عروسک م چه

 میزن یلبخند م نه
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 میکن یم تیشکا نه

 میکن یسکوت م فقط

 «گذرد ینداند در دلمان چه م یکس که

بود  یشد ، غم یم دهیکه درش د یزیروح بود. و تنها چ یروح ب یزد. ب یچون قبل برق نم گریاش د یآب چشمان

 . قیعم

 نوال. یبود فیح-

 نشدم. فیمن ح-

خش  شیدانم. فقط دوست نداشت نگاهم کند. صدا یانداخت. از نگاهم به چشمانش وهم داشت؟ نم نییرا پا سرش

 داده ام؟ من چه کردم با دلش؟ رییهم تغ شیدار شده. صدا

 ...نمیب ینم یکردم. خوشبخت دایخودم جواب خودم رو پ ؟یتخواستم بپرسم خوشبخ یم-

. دیآ یو شش ساله خوشبخت که لبخند بر لبش نم ستیزن ب کیدانست؟  یکردم. من خوشبختم ، او چه م اخم

 جوابم خار شد در قلبش.

 ام. یام هم راض ی. من خوشبختم. از زندگیکرد دایپ یجواب خودت رو اشتباه-

 نبود. یشوهر روان هیحقت -

 کمی. فقط ستین یاون روان»: دمیکش غینبود. دستانم را مشت کردم و ج یروان ؟یجا بلند شدم. به او گفت روان از

 «افسرده ست.

 ینم د؟یرس یمن چه به او م یکردن باورها یبا خط خط د؟یرس یاست؟ چه به او م یخواست باور کنم روان یم

  ؟یکن میناشنوا یشود چند روز یم ایاست. خدا ینعمت را بشنوم. ناشنوا بودن هم شیخواستم حرف ها

 درمان بشه. دی. باضهی. اون مریباور کن یخوا ی. نمی. گوشات رو گرفتیچشمات رو بست-

 . دمیکش ینه. نم دم؟یکش یم غیکشم! قبال هم ج یم غی. چقدر جدمیکش غیهم ج باز

 شم پرستارش. یکنم. خودم م یباشه. خودم حالش رو خوب م ضی. اصال مرستین ضی. اون مرستین ضیمر-
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 «باشه. حرف خودت رو بزن...»زد و گفت:  یجا بلند شد. لبخند تلخ از

 «...ادیز یلی. خیکرد رییتغ یلی! خیچقدر الغر شد»آمد:  جلوتر

 بودند. دهیرس می. تا ران هادیبود دست کش ختهیر رونیکه از شال ب میرا جلو آورد و به ته موها دستش

 شناختمت. نای. با اهینوک موهات هنوز صورت-

به چشمان گود افتاده ام کردم.  ینگاه نهیرفتم. از آ یبهداشت سیبرگشت و از خانه خارج شد. به سمت سرو بعد

 بردم. میموها نیرا ب میو پنجه ها دمیکش یغیشدم. ج وانهی، د دیرا د میموها یاز صورت یچشمانم که قسمت

 همتون. دیریبم دی. برستین ضی. دروغگو! به خدا اون مرستین ضی. اون مرستین ضیمر-

را باال  میشدم. با دستان لرزانم موها سیرا از آشپزخانه برداشتم و دوباره وارد سرو یچی. قدمیدو رونیب سیسرو از

 از پشت سرم آمد. شیبود. صدا دهیامانم را بر هی. گرختیر نیزم یبود که رو یصورت یمو یآوردم و بعد دسته ا

 موهات!-

 کردم. نیزم یرو یصورت یبه دسته موها ینگاه

 ... خب...خب...دوستش نداشتم...زهیچ-

 باال رفت. یکم شیصدا

 من دوستش داشتم.-

 آخـ...-

خودت  هینجوریا نمیاش نوال. به خدا شب بب یکن یمثل قبل م یر یاالن م نیآخه. هم یآخه ب»: دیحرفم پر انیم

 «.یدون یم

 «؟یدیفهم»: دیکش ادینگفتم. فر یزیچ

 .دمیسمتش دو به

 رم. یرم. به خدا االن م یباشه. باشه. غلط کردم. غلط کردم االن م-



 هیکالو

169 
 

**** 

پسر پولدار راحت طلب  کیتماس گرفت. جوابش را ندادم. من تحمل  یگذشتند. روهان چندبار یاز پس هم م روزها

 یرا م زیچ کیهم متوجه شده بودند.  گرانیبه من بود. د یادیشده بود. حواسش ز بیعج یادیرا نداشتم. کسرا ز

شان را قطع  یقرارداد بسته بود ، همکار شانیکه باها یمهم یجالب نبود. شرکت ها ادیدانستم. اوضاع شرکت ز

 یتماس گرفت و برا . مادر رادمان با عمهدیچیخبر خوب در خانه پ کیبه ضرر شرکت بود. آن روز  نیکرده بودند و ا

و به کمان  رفتیپذ عیرادمان را درخواست کرد. عمه که هول شده بود ، سر یکمان برا یپنجشنبه اجازه خواستگار

کرد که  نیی. آنقدر پاساژها را باال و پامیبرو دیمجبورم کرد به خر شی. فردادیگنج یخود نم وستگفت. کمان در پ

. کم دیخر یبه رنگ سبز زمرد یمغازه برگشت و کت دامن نیکرد. سرانجام به همان اول یذوق ذوق م میکف پاها

معشوق چه  یدانستم خواستگار یکردم. چه م یفروشنده ها تا جا دارد کتکش بزنم. من درکش نم یمانده بود جلو

 دارد! یلذت

  ؟یاضاف یخورد لباس ها ی. به چه دردم مگری. داشتم ددمیبخرم. اما من نخر یزیداد من هم چ شنهادیپ

 یسارافن ریرنگ ، ز یکلفت مشک یخانواده رادمان آمدند. لباس من خانمانه و خوب بود. جوراب شلوار پنجشنبه

 یو شال مشک غیج یهم کش داشت ، سارافن صورت نشیداشت و سر آست ریو حر یپف یها نیرنگ که آست یمشک

اش با  یشانی. از پاک کردن مدام عرق پدیگنج یدر پوست خود نم را هم از کنارم بافته بودم. رادمان میرنگ. موها

 بود.  بیعج یرادمان کم یگرفت. شرم و خجالت برا یخنده ام م یدستمال کاغذ

سنگ  یپرداختند و به عبارت یم شانیبود رادمان و کمان در اتاق کمان به صحبت درباره خواسته ها یا قهیدق پنج

 یمادر رادمان ، توران خانم که تور شتریکردند. البته ب یبا هم صحبت م ی، به گرم یکندند. دو جار یرا وا م شانیها

کرد. لقب جالب و خنده  یم دییرا تا شیو حرف ها ددا یزد و عمه فقط سر تکان م یکردند حرف م یم شیصدا

فوق العاده خنده دار بود. با  یتگارخواس یمهمان نیانداخت. ا یپنجره م یتور ادیخانم. آدم را  یداشت؛ تور یدار

 نیکرد و به هم یم لیتحص سیدادم. روشنک در انگل یروشنک، خواهر رادمان گوش م یلبخند بر لب به حرف ها

را نصفه  مانیتوران خانم ، صحبت ها یبودمش. با من گرم بود و من هم دوستش داشتم. صدا دهیند توق چیه لیدل

 «.نمتینوال جان؟ قسمت نشده بود تا حاال بب یتو چطور»گذاشت: 

 .دمیکش میبه موها یدست

 خانم. یکنم تور ارتیمن سعادت نداشتم شما رو ز-

 «خونه شوهرها. یبر دیکم کم تو هم با گهید»گفت:  طنتیو با ش دیخند
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. کسرا یزندگ کیمرد به عنوان شر کیشوهر.  کیفکر کرده بودم؟  نیگفتم؟ تا به حال به ا یلبخند زدم. چه م فقط

مرد که قصد ازدواج نداشت.  نی. اما ایگریکنارم باشد و من فکرم نزد مرد د یاست مرد یانصاف یرا چه کنم؟ ب

بود؟ کسرا هم  یچه عشق نیکنم؟ دل جان ا چهکرد. پس من با دلم  یمطمئنم مرا هم به عنوان همسرش قبول نم

 دل جان؟  یده یرا انجام م یدون فکر کارعاشق شدن؟! چرا ب یبرا نهیشد گز

توانم  یرا هم م یزنند. امواج صوت یکه نامت را صدا م ی. مخصوصا وقتدیها را بوس یبعض یشد صدا یم کاش

 کرد. یتوانستم. چون همان موقع بود که نامم را آرام هج یببوسم؟ کاش م

 نوال؟-

 «بله؟»اما تنها گفتم: « جان دلم؟»: میبگو خواستم

محتاج  یا دهیفهم ؟یدزد یجانم؟ چرا نگاه م یکسرا یگونه شده ا نیشده بود. چرا ا مانیاز صدا کردنم پش انگار

 یزی. چیتو فکر»افتاده بود گفت:  نییکه پا ی. با همان سریکن یم غیکه نگاه در یا دهینگاهت هستم؟ البد فهم

 «؟یناراحت شد یشده؟ از حرف زن عمو تور

. سرش را باال رمیبه لبخند شباهت داشت را بگ شتریرا که ب زمیخنده ر ینتوانستم جلو «یو تورزن عم»گفتن نام  با

 آورد و متعجب نگاهم کرد.

 ؟یخند یچرا م-

ممکن  ی. آن جوراوردیسرش را کنار ب یحواسش به ما بود کردم. اشاره کردم کم یرکیرزیبه توران خانم که ز ینگاه

 «افتم. یپنجره م یتور ادی یزن عمو تور یگ یم»متوجه شود. با خنده گفتم:  یبود کس

. دیکش یلبش نشست. لبخند که نه ، خنده اش گرفته بود. چون گوشه انگشت شصتش را گوشه لبش م یرو یلبخند

 کرد.  یکار را م نیکنترل خنده اش ا یبرا شهیهم

 ره. یترکم آبرومون م یخدا نکشتت! االن م-

 .دیلبمان ماس یتوران خانم لبخند رو یصدا با

 ؟یکه از خنده قرمز شد ییدختردا نیگفت ا یکسرا جان چ-

 کرد. کیاش را برداشت و به لبش نزد یاستکان چا کسرا
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 بود. یزن عمو. خصوص یچیه-

 !؟یخصوص-

بود  دهیکرده بودم. خودش هم فهم دایپ نانیاش اطم یزد که به خفگ ی. آنچنان سرفه مدیپر شیدر گلو یچا ناگهان

از من در دسترس  ریغ یچه گفته. آمد ابرو را درست کند ، چشمش را هم کور کرد. از خجالت سرخ شده بودم. کس

. رادمان و دیخند یآب آورد. توران خانم آرام م یوانیو ل دینبود. آرام به پشتش زدم. روشنک به سمت آشپزخانه دو

 هوا چرا انقدر گرم بود؟ م؟یرا مرکز توجه همه ما بودنکرده بودند؟ چ ریکمان د

 یلبخند گشاد آمدند. توران خانم چشمک کی. چون همان لحظه رادمان و کمان هر دو با دیرا شن میانگار خدا صدا 

 زد.

 م؟یکن نیریعروس خانم دهنمون رو ش-

مبارکه. نوال جان؟ بلند شو »ند گفت: انداخت که توران خانم با لبخ نییلبخند بر لب و با خجالت سرش را پا کمان

 «رو پخش کن. ینیریش نیا

ها  ینیریاز ش یکیمتوجه شود  یکس نکهیرا به همه تعارف کردم. کسرا بدون ا ینیریحرف از جا بلند شدم ش بدون

 ینیری! شینکن عیضا»گفت:  دیجو یکه با عجله آن را م یرا در بشقابش. در حال گرید یکیرا داخل دهانش چپاند و 

 «مضره. گهیمذاره دستم بهش برسه.  یدوست دارم. بعدا مامان نم یخامه ا

 زدم. یچشمک

 تخت. التیخ-

خودت رو  یمراسم خواستگار ینیریش شاهللیا»برداشت و گفت:  یبا لبخند خاص د،یبه توران خانم که رس ینیریش

 «نوال جان. میبخور

تمام دختران  ای یهست ینجوریفقط با من ا ؟یوهر دهمرا ش یدار یخانم امشب چه اصرار یتور یبگو خواستم

گرفتم. حضار  یزدم. رفتم و کنار کسرا جا یاما تنها لبخند زدم. امروز کال لبخند م ستند؟یمجرد از دستت در امان ن

شه من برم  یم»بود. رو به کسرا آرام گفتم:  شدهکسل کننده  میشدند. جمع برا وندیعقد و پ خیتار نییمشغول تع

 «بچه ها؟ شیپ

 «مقدار خسته ام. شبتون خوش. هیمن  دیببخش»گفتم:  هیبه نشانه باشه تکان داد. از جا بلند شدم و رو به بق یسر
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 نیحس خوب در قلبم نشست. من عاشق ا کی،  دمیاتاق بچه ها که رس یکردم. جلو یبعد پله ها را به سمت باال ط و

 شانیتخت ها یسته بود. در را باز کردم و وارد شدم. هر  دو معصوم روبچه ها بودم. مهرشان از همان اول بر دلم نش

 دادند. یکسرا را م یاز وجود کسرا بودند. بو یابودند. لبخند زدم. آنها را دوست داشتم. تکه  دهیخواب

 شدم. یلب شروع به زمزمه آهنگ ریکاشتم. آرام ز شانیهردو یموها یرو ینشستم. بوسه ا نشانیآرام ب 

 مونم و  یکه تنها م ها شب»

 خونم و  یواسه چشم هات م نمیش یم

 یالیخ یدونم ب یم

 قفس نیمونم تو ا یم یوقت

 پشت پنجره ست شهیمن هم یجا

 یخواب محال هی تو

 رسم یدونم نم یتو م به

 کسم یچه ب یدونم تو نباش یم

 رنیگ یرو از من م تو

 روز هیکنه آخرش  خدا

 همه عاشقا به هم برسن

 «رنیکه اس ییاونا

 ریخواب محال بود. کسرا اشتباه بود. عشق به کسرا غلط بود. قلب کسرا شکست ناپذ کیشد. کسرا  یباران چشمانم

دل بسته بودم که عشق را از  ییمنطق به او یفکر کند. چطور انقدر ب یزن چیخواست به ه ینم گریشده بود. او د

 ریکه مرا اس یو حس مبهم یگمراه نیاز ا واستخ یشناخت؟ دلم م یکرده بود؟ اما مگر عشق منطق م رونیقلبش ب

 !یبافق یگفت وحش بایچه ز ،یکنم. چقدر زود کم آورده بودم! راست دایپ ییکرده بود رها

 .میخند یبافد و ما م یفلسفه م ی. عقل همیدار یبساط وانهیمن و عشق و دل د -
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 نکن از تو گذشتم الیخ»

 خسته ام یاگه خسته  هنوز

 تو هستم الیبه خ بدون

 قلب شکسته ام یتو ییتو

 یمال من بش دیروز تو با هی

 چشم هات دنیند عذاب

 همه حرفات ادمهی هنوز

 ره هنوز اشکات ینم ادمی

 مونم پات یم شهیهم بدون

 «یمال من بش دیروز تو با هی

 نیزم یگرفتم با همان لباس ها رو میو تصم دمیکش رونیاز کمد ب یشب  ، کسرا اصال به اتاق سر نزد. بالش آن

 بود. انیاز دا امیپ نیرا برداشتم. تلگرامم را باز کردم و اول لمیبرد. موبا یبخوابم. خوابم نم

 سالم دوستم.-

 «؟یسالم. خوب»نوشتم:  شیبرا

تنها  و من دیکمان پرس یلبخند گذاشت. بعد بالفاصله از مراسم خواستگار یموجیکرد و کنارش هم ا پیتا یممنون

 یم فیپشت سر هم رد میها ازهی. کم کم خممیکرد یصحبت معمول یاکتفا کردم. کم« خوب بود» کیبه نوشتن 

 «م؟یقیرف»کردم:  پیتا شیشدند. برا

 ساکت ماند. جوابش متعجبم کرد. یا قهیکرد اما چند دق نیس

 .میستینه ، ن-

 ؟یچرا؟ قهر کرد-
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 نه.-

 شده؟ یپس چ-

 کرد. یام م وانهیمکث ها د نیکرد. ا مکث

 .ستین قمی. تنها عشقمه. رفستمین قیکه عاشقشم رف یمن با آدم-

شده. چند بار جمله را خواندم.  جادیدر خواندنم ا ی. فکر کردم اشتباهدیسست شد. خواب به کل از سرم پر دستانم

کردم:  پیدستان لرزان تا. با دیکوب یم نهیوار خودش را به س وانهیخشک شده بود و قلبم د مینه ، درست بود. گلو

 «.یکرد پیفکر کنم اشتباه تا»

 قلبم را محکم گرفت و فشرد. جوابش

 کردم. پینه. درست تا-

اعتراف کنم. اما االن گفتم. نوال، من واقعا  دمیترس یوقته دوستت دارم. م یلیخ»دوباره بالفاصله نوشت:  بعد

 «عاشقت شدم.

را خراب کرد.  می. حرفش تمام باورهادمید یدوست نم کیرا جز  انیشدند. من دا یجار میکردم. اشک ها بغض

از  یاعتراف پرده بزرگ نیدانستم با ا یو م نمیبب گرید یگاهیتوانستم او را در جا یشد. نم سیخ سیصورتم خ

 یعنت. من با همان جمله لدمید یدست رفته م ازرا  انیداد. دا یم یبرداشته شده بود. دهانم طعم گس ناراحت انمانیم

ام بود. آنقدر غم  یزندگ یسکانس ها نیتر زیاز غم انگ یکی نیرا از دست داده بودم و ا میروزها نیا قیرف نیبهتر

نقش بست. نوشته بود:  شیصفحه نما یرو یامیو مرا به هق هق انداخته بود. دوباره پ سیکه صورتم را خ زیانگ

 «نوال؟ یهست»

. تموم شد. انیمدت دا نیا یممنون برا»کردم:  پیتا شیکردم هق هقم را خفه کنم برا یم یکه سع یحال در

 «نده. امیبهم پ گهیخداحافظ. د

 نیشد جمع کرد. فقط س یشده بود را نم ختهیکه ر یگفت فراموش کنم حرفش را. اما آب یالتماس کرد. حت یکل

 !انیدا یب کردحرف. خرا کی. امیپ کیلحظه ،  نی. در آخرختمیکردم و اشک ر

 ستین یالیخ»



 هیکالو

175 
 

 میگو یرا نم میدردها گرید

 «بگذار دیکهنه ام تشد یدردها یرو به

**** 

که مال اتاق  یلیبودم. اما وسا دهیو آنا خواب ایتخت نبودم. در اتاق آر یرو شبید دیآ یم ادمیشدم.  داریشد. ب صبح

. دمیرا در خواب د انیخواب بوده. آن حرف دا شبیلحظه فکر کردم تمام د کیگفتند.  ینم یزیچ نیخودم بود ، چن

کدام خواب نبوده. همه اش  چیه دمیبه تن داشتم، فهم شبیکه د ییلباس ها دنیخوشحال شدم. اما با د یلحظه ا

 هجوم آوردم و تمام وجودم را پر از حس بد کرد.  می! چه کنم؟ بغض دوباره به گلوایداشت. خدا قتیحق

رفتم.  نییرا عوض کردم. دست و صورتم را شستم و پا میدهم. لباس ها یکردم خودم را تسل یجا بلند شدم و سع از

 ریها نشستم. فکرم درگ یاز صندل یکی یدادم و رو یکرده بودم. سالم رید ایصبحانه نشسته بودند. گو زیهمه دور م

آورد.  یقلبم را در م یو صدا بست یدر سرم نقش م گشرن یو چشمان آسمان ییچهره اروپا ریبود. مدام تصو انیدا

 بود! زی. چقدر تلخ و غم انگدیکش یم ادیکمبود را فر نیرا از دست داده بودم و تمام وجودم ا قمیرف

و صبح سر از اتاق خودم در آورده بودم.  دهیآوردم من شب در اتاق بچه ها خواب ادیلقمه خورده بودم که به  کیتنها  

 و سوالم را مطرح کردم. دمینوش نمیریش یاز چا یجرعه ا

 اتاقم؟ یاتاقم بودم. خودم رفتم تو یبودم. صبح که بلند شدم تو دهیاتاق بچه ها خواب یمن شب تو-

 .ستادندیکوتاه گفت. دستانم از حرکت ا« نه» کیبالفاصله  کسرا

 اتاق خودم بودم؟ یصبح تو یپس من چه جور-

من بردمت. شب سرد »تمام گفت:  یگرفت با خونسرد یم ایآر یبرا یریکه لقمه نان و پن یکرد. در حال ینم نگاهم

 «گرفت. ی. کمرت درد میبود دهیخواب نیزم یبود. رو

 نگاهش کردم. متعجب

 ؟یچجور-

 بغلت کردم.-
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آنجا نبود و خدا را بابتش  یکرد. اما کمان در حال و هوا ینگاهش م یچشم ریصورتش ثابت ماندم. عمه هم ز یرو

 کردم.  یشکر م

 انقدر نگاهم نکن.-

 یزیخوردن چ یبرا یلیم گریکور شده بود و د می. اشتهادمیپرس یشدم. کاش آن سوال را در حضور عمه نم سرخ

افزوده  میبود هم به دغدغه ها بیحرکت که از نظرم عج نیکم بود، حاال فکر ا گرشیو حرف د انیدا ادینداشتم. 

 خوردم. ینباشم ، کم عیضا نکهیا یشد! فقط برا

 که گذشت، کسرا از جا برخاست و به کتش چنگ زد. یکم 

 برم؟ د؟یندار یکار-

برو مادر. مواظب »و گفت:  دیاش را بوس یشانیمادرانه اش از جا بلند شد و کت کسرا را مرتب کرد. پ یبا مهربان عمه

 «خودت باش.

 یزیاز خانه خارج شد. خدا را شکر عمه چزد و  یو آنا هم بوسه ا ایآر یموها ی. رودیهم گونه اش را بوس کسرا

 شدم. یبستم از خجالت آب م ینگفت. وگرنه شرط م

 صبحانه کمک کردم.  زیبه عمه در جمع کردن م 

 ؟یندار یکار گهیعمه جون د-

 .دیام را بوس گونه

 نه عمه جان. دستت درد نکنه. برو.-

 قلبم را به درد آورد. انیدا یها امیرا که برداشتم ، پ لمیگرفتم. موبا شیاتاق را در پ راه

 نوال غلط کردم. ببخش.-

 نوال؟-

 نوال گ*و*ه خوردم. غلط کردم. فراموشش کن. نوال؟-

 جواب بده. یدوست دار ینوال جان هر ک-
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 نوال جان؟ -

خواست هوار بکشم. تمام حرصم را  یکه از صبح سرکوبش کرده بودم سر باز کرد و به هق هق افتادم. دلم م یبغض

 هوا بود. میها غیآمد و ج یجسم نرمش فرو م یرو میکردم. مشت ها یخال چارهیبالش ب یور

 !انیدا ی! خرابش کردانیخدا! دا ؟یگفت ینجوری! چرا اانیدا-

قلبم را به درد  امشیپ نیتمام شده بود. آخر انی. رفاقت من و دامینبود گرید م؟یبود قیخرابش کرده بود. رف انیدا

 آورد.

 فکر نکنم بتونم سر پا شم نوال... گهی! دگهیکست دش هی نمیا-

است. آنجاست  شتریزور زمانه ب یفهم یشکنند. آنجاست که م یرسد که زنوانت م یم ییجا شهیدانستم. هم ینم

 یم یهر کس»افتم:  یحرف ژاله م ادیبود.  دهیرس ینقطه از زندگ نیبه ا انیشود. دا یکه همه کار و بارت افسوس م

 «رو دوست داشته باشه. انیتونه دا

 ...نیچون ثم یتواند دوستش داشته باشد. شخص یم یکاش مرا فراموش کند. چون هر کس و

**** 

کرده بود و عمه نگرانش بود. باالخره آمد.  ریجفت چشم پف کرده در انتظار کسرا که د کیشد. من ماندم و  غروب

و نامش را  دیکش یغیج دنشیهم نامرتب بود. کمان با د شی! گوشه لبش پاره شده بود موها و لباس هایاما چه آمدن

در  قشیعم ینفس ها یاش گذاشت. صدا یشانیپ یرو راکاناپه انداخت و ساعدش  یصدا زد. اما او تنها خود را رو

اکتفا کرد. عمه نگران بود. « دم یم حیمامان بعدا توض» کیو او فقط به  دیرا پرس لیدل ی. عمه با نگراندیچیپ یفضا م

 گذاشت جلو بروم. ینم یخجالت لعنت نیبدتر بودم. اما ا شانیکرد. من از هر دو یم هیمدام گر

 .دیگرفت. عمه دنبالش دو شیکالفه از جا بلند شد و راه خروج خانه را در پ کسرا

 کجا؟-

 مامان. یپشت اطیرم اتاق ح یم-

 یمرد یبرا یو پله ها را باال رفت. من و ماندم و نگران دیکش یاه برد. کمان هم آهبه آشپزخانه پن هی. عمه با گررفت

دعوا بود. با که دعوا  کیها اثرات  نی. ایدانم. دعوا کرده بود؟ آر یسوخت؟ نم یکه گوشه لبش پاره شده بود. م
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با خودش  دیفجار است. باکردم سرم در حال ان یچه بود؟ آنقدر نشستم و فکر کردم که احساس م لشیکرده بود؟ دل

بود و در  دای. از خانه خارج شدم. هالل ماه پدیگفت؟ شا یکردم. او که به مادرش نگفته بود ، به من م یصحبت م

. در اتاق باز دمیرس شیها ی. از کنار درخت ها گذشتم و به پاتوق حال خرابدیدرخش یشب م کیو تار رهیآسمان ت

 لذتبخش بود. میداد و برا یگوش نواز خودش قلبم را قلقلک م یآمد. صدا یم انویپ یو صدا بود

 یگذاشت تنهام»

 شد یدفعه آخه چ هی

 شد یدروغات حاال قسمت ک بگو

 گرفته یلیدلم خ بگو

 یرفت یول شهیهم یمون یم یگفت

 رمیم یمن م یبر یدونست ینم

 «گرفته یلیدلم خ حاال

از جنس عشق نشسته در وجودم  یقلب شکسته ات را با چسب یخواه یخواست بپرسم م یگرفته بود؟ دلم م دلش

 یکم کم داشت مرا از پا در م بیعج یضیمر نیتوانستم حرف بزنم. ا ینگفتم. نم چیدوباره مثل روز اولش کنم؟ اما ه

 آورد.

 نفس کیبه  کیام را نوازشگر شد، مرا تحر ینیعطر خاصش که ب یحضورم نشده بود. جلو رفتم و باز بو متوجه

 .ختیاش به هم آم ییطال یمردانه صدا یزنانه ام با آوا یکرد. صدا قیعم

 اومد یچجور دلت»

 یکه منو دوست داشت تو

 یذاشت یغصه هات سرتو رو شونه هام م تو

 اومد یچجور دلت

 به تو وابسته ام آخه
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 تو یدستا بدون

 «لرزه دستم یم داره

 خواندم. یبار فقط من بودم که م نیکردند. ا یحرکت م ها هیکالو یشده بود. فقط دستانش بودند که رو ساکت

 شهیواسه هم یر یم یخط نوشت هی»

 کنم یدق م یبر یدونست ینم

 زمیعز یکه دوستم داشت تو

 خوام ینم یچیه گهید یکه نباش تو

 رمیخوام بم یم

 «زمیعز یذاشت یشد اگه تو تنهام نم یم یچ

 نشستم. انویو کنار پ دمیکه گوشه اتاق بود را کش ی. سرش را با دستانش گرفت. صندلستادندیاز حرکت ا دستانش

 تنگ شده؟ ایدر یدلت برا-

 تکان داد. یزد و سرش را به نشانه منف یتلخ لبخند

 نداره. یخائن که دلتنگ یدروغگو هیشه. وگرنه  یخاطره هاش تنگ م یآدم دلش برا-

و رو شد. حسود شده بودم. عشق آدم را حسود  ریجمله از جانب او ز نیا دنیام با شن یداند چقدر دل لعنت یم خدا

که تمام عشقش را  ییایکردم؛ چه برسد به در یم یکرد هم حسود یکه شب ها بغلش م ییبه پتو یکرد. من حت یم

 نشده بود. بشینص چیه یو بدبخت ییصرف او کرده بود و جز تنها

 .رهیگ یعشق اول رو نم یجا یچیگن ه یم-

 زد. یپوزخند

 گ*و*ه خوردن.-

 .دمیسرم را جلو کش یکرد. کم یدادم. چون حالش را بد م یبحث را کش نم نیبود ا بهتر
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 ؟یدعوا کرد یبا ک-

 «!هانیک»ده ساله چانه باال انداخت و گفت:  ینگاهم کرد. همچون پسربچه ها مظلوم

 باال انداختم. ییابرو

 چرا؟-

 انداخت. نییرا پا سرش

 دونم. ینم-

 زخم لبش نشست. یجلو رفت و ناآگاهانه رو یدانم دستم با چه دستور یرا چند لحظه بستم. نم چشمانم

 سوزه؟ یم یلیخ-

 شد و بعد زمزمه کرد:  رهیبه چشمانم خ یحرف چیه یلحظه ب چند

 مهمه؟-

 باال انداختم. یشانه ا دم؟یبود؟ اگر مهم نبود پس چرا پرس یچه سوال نیبود؟ ا مهم

 . دمی... حتما مهمه که پرسخب-

 شه.  یخوب م-

 که او هم متعجب شد. ی. جوردمیاز جا پر عیشد. جرعت داشت خوب نشود؟ سر یخوب م دیبا

 رم. یمزاحم خلوتت شدم. من م دیببخش-

 . دستش بود.یهر چه بود قلبم را لرزاند. دستش بود؟ آر د؟یچیجسم داغ چه بود که دور مچم پ آن

 نرو.-

کرد؟ چه  یمجذوب خود م نیچن نیرنگ بود که مرا ا یمشک یها یگو نیکردم. بدون حرف. چه در انگاهش  تنها

انداخت.  نیی. سرش را پاانویکنار پ ش،یروبرو ،یهمان صندل یدوباره همان جا نشستم، رو ب؟ینگاه عج کیبود جز 

تونم  یرو دوست نداره. نم ییتنها نیدلم ا یخوام تنها بمونم. ول یم یطیهست به اسم تو هر شرا یزیچ هی»گفت: 
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دارم و از درون داغونم.  یحس گهید یکیبفهمه باز به  یخوام کس یپنهون کنم. نم دیدلم رو با یکنم. خواسته  یکار

رو  زنیر یدونن باهاش خاطره دارم و اعصابم رو به هم م یکه همه م ییکنم. آهنگ ها یشروع م کیکوچ یزهایاز چ

سنگ شدم و به  گهیخوام بفهمن د یزنم. م یسمش رو از همه صفحه همه کتاب هام خط مکنم. ا یمبا لذت گوش 

 «دارم... یحس هی یکیکنم. دارم. به  یدارم انکار م یندارم. ول یحس یکس

خواستم  یحرفش. نم نیکنند به ا یتنم دارند اعتراض م یتمام اجزا ندی. مشت شان کردم تا نبدندیلرز یم دستانم

 بود که داشتم. یزیچ نیغرورم بشکند. غرورم با ارزش تر شیجلو

 کرد. یو جذابش قلبم را در حصار عشق خود زندان اهیباز آن نگاه س 

حفاظ. کال  یدلبرش ب یمن در برابر تمام نگاه ها چارهیخوشگل بود و دل ب یلیخ ایرو دوست داشتم. در ایمن در-

 که االن هستم... ینیم، اما دوستش داشتم. عاقبتش شد اسن نداشتم که بفهم یسالم بود. اون قدر ستیب

رو دوست  ای. درهیلیاما االن عاشق شدم. فرق دوست داشتن و عاشق شدن خ»و ادامه داد:  دیکش یقیعم نفس

. انگار کم کم دارم هیکنه، اما تمام وجودش خواستن ینم یاونقدر مشهود دلبر ایداشتم؛ االن عاشق شدم. مثل در

 «. کمکم کن!شمیم وونهید

 کی دهیبرج سر به فلک کش یاز بلندا زیسقوط وهم انگ کیچگونه بود؟ من آن لحظه تجربه اش کردم.  سقوط

احساس. سقوط کردم. با حرفش سقوط کردم. نفسم رو به بند آمدن بود. مشتم را محکم تر کردم؛ آنقدر که کف 

 بود. یعاد زهایچ نیکند ا سقوطکه  یآدم یبرا .دیلرز یهم م میبودند. صدا یدیرو به سف میدست و ناخن ها

 ؟یگ یحرف ها رو به من م نیچ...چرا ا-

 یلیروز خ هی. یفهم یروز م هی»گفت:  نیب نیرنگش چنگ زد و به سمت در رفت. در ا یجا بلند شد. به کت مشک از

 «...کینزد یلیخ

بسته شدن  ی. صدادمیترس یام م یزندگ یبه اندازه تمام ترس ها کینزد یلیخ یلیمن وحشت کردم. از آن روز خ و

زدم.  یدهانم فشردم. نفس نفس م یرو انهی. دستم را باال بردم و وحشرمیخودم را بگ یدر که آمد، نتوانستم جلو

. دندیلرز یم میبود. پاها سیخ دندیچک یم مانمکه به وقفه از چش ییاز اشک ها می. گونه هادمیکش یم غیخفه ج

از حرف  یکه ناش ییها غیشد؟ آن ج یرا خودم هم نشنوم. اما مگر م میدهانم فشار دادم تا صدا یرو شتریدستم را ب

فرود آوردم و  شیرا رو میام چنگ زدم. مشت ها نهیدستم به س یکیشدند. به آن  یگاه آرام نم چیکسرا بود ه یها

 «! ببر صدات رو!یشو! خفه شو لعنت هخف»گفتم: 



 هیکالو

182 
 

 صدا... ی... خفه... بدیکش ادیوقت خفه نشد. داد زد... فر چیه یآن تکه گوشت لعنت و

**** 

 باران با ترانه باز»

 خورد بر بام خانه؟ یم

 ام کو؟ خانه

 ات کو؟ خانه

 ات کو؟ وانهیدل د آن

 کو؟  یکودک یروزها

 کو؟  یخوب سادگ فصل

 نیریروز د کیروز باران گردش  دیآ ادتی

 گر؟یچه شد د پس

 رفت؟ کجا

  نیخوب و رنگ خاطرات

 بن بست یپس آن کو در

 دل تو؟ در

 هست؟  آرزو

 روزیخوشحال د کودک

 امروز یغرق در غم ها 

 باران؟ ادی
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 خورد بر بام خانه یباران م باز

 ترانه یب

 بهانه یب

 «گم کرده خانه... دمیشا

که در  نیشناخت. ا یمرا نم چکسیه گریکرده بودم! د رییبه خودم کردم. چقدر تغ ی، نگاه نهیبخار گرفته آ شهیش از

 یب یو چشمان دهیرنگ پر یرنگ، پوست یصورت یپسرانه  یبا موها یبود ، من بودم؟ چه از من مانده بود؟ زن نهیآ

فرو رفته  یرا پوشانده بود و در گودال شیاز غم رو یکه غبار ییچشم ها نیچشم ها مال من بودند؟ هم نیروح. ا

کرد، من بودم؟ همان  ینگاهم م نهیکه از آ یآدم نیشده بودند؟ ا اهیس هیاز شدت گر رشانیکه ز یچشمان نیبود؟ ا

بر خواب رفته بود.  یتخت همچون کودک یکرده بودم! خودم را هم نشناختم. برگشتم. رو رییچقدر تغ ؟یمینوال قد

 . دمیکنارش نشستم. سرش را در آغوشم کش

 سهیخس ایالال الال بخواب دن-

 سهینو یخوب م یکمتر کس واسه

 غرق خنده شهیلب هاش هم یکی

 سهیخ سیچشم هاش تو خوابم خ یکی

**** 

بود. چرا  میکرده ام. نگاه کسرا ، مدام رو رییآن شب به بعد ، من عوض شده بودم. همه متوجه شده بودند که من تغ از

توانم  یبله برون کمان آمدند. آنقدر ذوق داشت که نم یبرا روزیشوم؟ د یم تیگفت اذ یکرد؟ نم یانقدر نگاهم م

مشت کردم و زجه  نهیس یکسرا ، دستانم را رو یحرف ها ادیکنم. خوش به حالش! و من آن روز ، باز به  فیتوص

 غیشده بود در وجودم. در خلوتم ج ییشد. غوغا یشد که نم یخواستم آرامش کنم آن صاحب مرده را. نم یزدم. م

. یفیمرد مطلقه ح هی ینوال. تو برا یفیاون پدر دوتا بچه است. تو ح»زدم و گفتم:  غیزدم. گفتم. با خودم گفتم. ج

 «مهم تره. زیشده خودت رو خرد نکن. غرورت از همه چ گهید یکی قعاش

ه شوم چهار کلم نیآورد. لعنت به ا یرا در انسان به وجود نم یخصلت نیوقت چن چیلعنت به غرور. کاش خدا ه و

 .یحرف
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شمردم که ناگهان به  یرو را م ادهیپ یها کییبود و موزا نییچند قدم مانده بود به مؤسسه برسم. سرم پا تنها

و عبور سر باال آوردم،  یعذرخواه یبود. تا برا میرنگ مردانه رو برو یجفت کالج سرمه ا کیبرخورد کردم.  یشخص

اش پخش شده بودند. اخم  یشانیپ یشلخته رو یحالتروشن افتاد که به  ییرنگ و موها یآب ییها لهیت ینگاهم رو

 .دیکردم. خواستم از کنارش بگذرم که دستم را کش

 نوال!-

 فرو برد. شیموها انی. با همان اخم نگاهش کردم. دستش شل شد. عقب رفت. انگشتانش را مستادمیا

 .میبا هم حرف بزن دیبا-

 با تو ندارم. یمن حرف-

 من دارم.-

 «انصاف نباش! ینوال! ب»: دیرا تنگ کرد و نال چشمانش

 «. ندارم. زوره؟انیدوستت ندارم دا»کردم. چانه ام را باال انداختم و گفتم:  بغض

 .دمیاشک را در چشمانش د حلقه

 حرفم رو. غلط کردم. ریبگ دهیغلط کردم نوال. غلط کردم. نوال نشن-

 اش گرفتم. یرا از آسمان باران نگاهم

 ...یکرد یغلط م دینبا-

لحظه اعصابم  کی. بچه ها هم متوجه شده بودند. دمینفهم زیچ چیمؤسسه باال رفتم. آن روز از کالس ه یاز پله ها و

 نکهیاستاد مثل ا»از دختران کالس گفت:  یکینشستم. بهناز ،  یصندل یگذاشتم و رو زیم یرا رو الونیخرد شد. و

 «.ستیحالتون خوب ن

. سرم ختمی. صورتم را با دستانم پوشاندم و آرام اشک رهیگر ریبود تا بغضم بشکند و بزنم ز یحرفش کاف نی. همنبود

 پخش شده. بهناز از جا بلند شد و جلو آمد. میچشم ها ریز ملمیرا باال آوردم. مطمئن بودم ر

 افتاده؟ یاستاد؟ حالتون خوبه؟ اتفاق-
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 را تکان دادم. سرم

 .دی. خسته نباشهیکالس کاف-

شش بعد از  بایساعت تقر نکهیاز مؤسسه خارج شدم. با ا قهیپاک کردم و زودتر از ب یرا با دستمال کاغذ میها اشک

عمه گفت که  دم،یبه خانه رس یکز کردم. وقت ادهیسوزاند. تا خانه را پ یم یشوم حساب رماهیت نیا یظهر بود ، اما هوا

 یآنا را هم برده اند. کسرا امروز شرکت نرفته بود. دلم تنها اتاقم را م و ایرفته اند و آر دیخر یکمان و رادمان برا

. یدانم به چ یتخت نشستم و زانوانم را بغل کردم. فکر کردم. نم یرا که عوض کردم ، رو میخواست و بس. لباس ها

 دوستشکه دوستم نداشت و من  ییهم به کسرا دیشا ایکه دوستم داشت و من دوستش نداشتم.  یانیبه دا دیشا

رنگ و  یریچشمان ق ریو تصو انیو مهربان دا یچشمان آسمان ریحال به هم زن است! تصو زیداشتم. چقدر همه چ

 رنگ چشم دوختم و فکر کردم.  دیسف واریهدف تنها به آن د یمحزون کسرا را از مغزم کنار زدم. ب

 را پاک کردم. میو اشک ها دمیصورتم کش ینم را رودر اتاق توجهم را جلب کرد. دستا یبعد، صدا یکم

 بله؟-

 شد. انیباز و کسرا در چهارچوب نما در

 سالم.-

 «م؟یحرف بزن»تکان دادم که گفت:  یسر

 .میبزن-

نشست. چند لحظه  شیو کنار تخت گذاشت و رو دیرا کش ریتحر زیم یداخل و در را پشت سرش بست. صندل آمد

 یآوردند. با همان کالفگ یجان من را باال م اهیس یدو گو نیکرد. ا یداد و کالفه ام م ینگاهم کرد. نگاهش آزارم م

 «؟یبگ یخوا یم یچ»: دمیپرس

 .دیکش ششیته ر یرا رو دستش

 رو بهم گفت. هیقض انیدا-

 .زدیشد اعصابم بر هم بر یباعث م انینام دا یملحفه مشت کردم. حت یرا رو انگشتانم

 خب؟-
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 «؟یدرباره اش فکر کن یخوا ینم»گفت:  یو آرام میمال یو با صدا دیسرش را جلو کش یکم

 «خوام. ینه، نم»گفتم:  یو با تخس دمیدزد نگاه

 چرا؟-

 کار ممکن را کرده باشم. نیشدم. انگار احمقانه تر مانیدانم چرا آن کلمه را بر زبان آوردم. بالفاصله پش ینم

 مهمه؟-

 گذرد. یتوانستم بفهمم در مغزش چه م یشد. کاش م رهیلحظه در سکوت به چشمانم خ چند

 مهمه. ادیز یلیآره، مهمه. خ-

 داد؟ قصد کشتن من را داشت؟ یعطر را م نیا یبو شهیکردم. چرا هم نگاهش

. هیدوست معمول هیمن فقط در حد  یبرا انیفکر کنم. دا انیتونم به دا یرو دوست دارم. نم گهید یکیچون... چون -

 ؟یدیفهم

 زمزمه کرد. دیدتر با

 ؟یرو دوست دار یت... تو کس-

 مشت شده بودند. شیزانوها یدانم آن اخمش چه بود. دستانش رو یبود. اما فقط سر تکان دادم. نم سخت

 شناسمش؟ یمن م-

 یباق انیدا یبرا ییو جا یکه تمام قلب و مغز مرا تصاحب کرده ا یی. توییآن شخص تو میخواست بگو یم دلم

 .ینگذاشته ا

 اش. یشناس یخوب م یلیخ یلیتو خ-

 ه؟یک-

 «کن. داشیخودت پ»شدم و بعد زمزمه کردم:  رهیلحظه به چشمانش خ چند
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کردم. از جا بلند شد و  یم یرا باز کن. چون احساس خفگ تیاخم ها میخواست بگو یانداخت. دلم م نییرا پا سرش

 «ذارم. یات م. تنهیباشه ، هر جور راحت»رفت گفت:  یکه عقب عقب م یدر حال

دادم.  یجواب منف انیکه دوستش دارم. نرو، من به خاطر تو به دا ینرو، تو همان مینرو. خواستم بگو میبگو خواستم

 نگذاشت حرف بزنم؛ غرور! یلعنت یاما نگفتم و رفتنش را نظار گر شدم. باز همان چهار حرف ؟یشود نرو یم

**** 

آمد و  نییپا یدود شهیش یترمز کرد. فکر کردم مزاحم است. اما وقت میپا یرنگ جلو اهیس یمایماکس کیروز  آن

 بدون مکث در را باز کردم و نشستم. دم،یرا شن نیدلنش یآن صدا

 سوار شو.-

کرد. لعنت  یرا پر کرده بود و مستم م نیماش بیآن عطر عج یدانم. بو یدادم. جواب نداد. اخم داشت. چرا؟ نم سالم

 عطر! قطعا قصد قتل من کرده بود. نیبه مخترع ا

 راند. یشناختمش م یکه من نم یکرد و به سمت محل یبود. با خشونت دنده عوض م یانگار عصب 

 شده؟ یزیچ-

 متنفرم؟ رمیسوال بپرسم و جواب نگ نکهینداد. گفته بودم از ا جواب

 زنم کسرا! یدارم با تو حرف م-

 برد و مقصد کجاست؟ یدارد مرا به کجا م دیخواست بگو ی. انگار نمهم بودند یتو شیصورتش عبوس و اخم ها هنوز

به »گفتم:  دمشانییسا یکه به هم م ییدندان ها انیشدم و از م نهیدهد، با حرص دست به س یجواب نم دمید یوقت

 «جهنم! جواب نده.

 کرد. یم یگاز خال چارهیاو همچنان ساکت بود و حرصش را بر سر پدال ب و

 .ستادیرنگ ا دیسف یاز سنگ ها ییآپارتمان با نما کی یبعد، جلو یقیدقا

 شو. ادهیپ-

 کلـ... هیچه عجب! -
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 «نوال! یزن یحرف م یلیخ»: دیحرفم پر انیم

 خوبه؟ رمیبگ یتو اللمون نیع-

م، بکش غیو ج ستمیخواست همان جا با یرا نداد. وارد ساختمان شد و من هم بدون حرف دنبالش رفتم. دلم م جوابم

 «کجاست؟ نجایا یشه بگ یم»گفتم:  می. وارد آسانسور که شددیکش یمرا به دنبال او م ییرویاما ن

آوردم. آسانسور در  یصورتش فرود م یرو یتوانستم مشت ینگفتن ها! اگر م یزیچ نینگفت. لعنت به ا یزیچ باز

و  ستادمیرا باز کرد و واردش شد. من هم دنبالش رفتم. در را بستم. وسط سالن ا ی. در واحدستادیطبقه پنجم ا

 .دمیکوب نیزم یرا رو میپاها

 ؟یمنو کجا آورد یو بگ یات بردار یشه دست از اون سکوت کوفت یم-

د. کرده بو ضیرنگ تعو یشکالت شرتیو ت یشلوار کتان کرم کیاش را با  یرسم یداخل اتاق در آمد. لباس ها از

 «کسرا!»زدم:  غیج

 نگاهم کرد. یکالفگ با

 !یزن یم غیبله؟ جانم؟ چقدر ج ه؟یها؟ چ-

 به کاناپه ها اشاره کرد. بعد

 پات رو بکنم. ریز یمن حوصله ندارم علف ها-

 یرا رو ینیاز آشپزخانه آمد. س ریشربت خاکش وانیبعد ، با دو ل یاز کاناپه ها نشستم. کم یکی یو رو دمیکش یپوف

زدم. با ذوق  یم غیداشتم ج شیپ قهیرفته بود تا چند دق ادمیگذاشت و خودش هم با فاصله کنارم نشست. انگار  زیم

 ها را برداشتم. وانیاز ل یکی

 چسبه. یم یلیخنک خ زیچ هیتابستون  ی! دمت گرم! چله ولیا-

 «نوش جونت.»کرد:  زمزمه

را  یخوب گالب حس خوب یشدند. بو یبا آب قاط ریخاکشقرمز رنگ  یحرکت دادم که دانه ها وانیرا داخل ل قاشق

از  یرنگ در حال خفه شدن. با وسواس تکه ا یگرم بود و من با آن مقنعه مشک یلیکرد. هوا خ یم قیبه وجودم تزر
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قرچ  یو با لذت به صدا دمیجو یرا م خیکرد.  یم همرا برداشتم و در دهانم گذاشتم. مبهوت نگا وانیداخل ل یها خی

 دادم. یگوش م شیو قروچ شکستن تکه ها

 ؟یرو خورد خی! چرا وانهینکن د-

 نگاهش کردم. یچشم ریز

 گرمه خب...-

 .دیاز شربتش نوش یرفت و کم یغره ا چشم

 .مینیب یخوردنت رو م خیبازم  یگرفت تینوزی=فردا پس فردا زمستون شد ، س-

 .دمیبرچ لب

 به تو چه!-

بود. شربت را که به آخر  یاخم کرده و عصبان شیپ قهیلبخند زد. انگار او هم فراموش کرده بود تا چند دق آرام

 گذاشتم. زیم یرا رو وانیرساندم ، ل

 خب؟-

 خب به جمالت!-

 .دمیرا در هم کش میها اخم

 دونم دره؟ ینم نیا یتو یکه چرا من رو کشوند نهیمنظورم ا-

 «گه؟ید هیدونم دره چ ینم»باال رفته گفت:  یابروها با

 باشم؟ یجد یگذاشت کم ی! چرا نمیلعنت

 دونم دره. یگم نم یدونم کجاست م یکه نم ی. به جاهاهیمن در آورد زیچ هیدونم دره  ینم-

 «دونم دره! ینم»لب زمزمه کرد:  رینشست و ز شیلب ها یرو یمحو لبخند
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 قهینخندم و دق قهیدق کی یحال به حال یباشم و مثل آدم ها یجد گریگرفتم د میبار تصم نیپا انداختم و ا یرو پا

 بعد اخم کنم.

 حرف هام صحبت کنم. اتیو درباره ادب نمیبش نجایو پوچ ا چیه یدوست ندارم برا ؟یشه حرفت رو بزن یکسرا م-

 صورتم چرخ داد. یتمام اجزا یگشت؟ نگاهش را رو یم یزیلحظه بدون حرف نگاهم کرد. دنبال چه چ چند

 با چند لحظه کنار من نشستن ناراحت بشه؟ یترس یکه م یانقدر دوستش دار یعنی-

 و گنگ نگاهش کردم. جیگ

 ؟یگ یرو م یک-

 کردند. یپرت م یزیو پرپشتش حواسم را از هر چ اهیس یزد، مژه ها یکه م پلک

 .یرو دوست دار یکنم بگو ک یخواهش م-

کاناپه  ین روزم افتادم. من چه گفته بودم؟ به جلو خم شدم و دستانم را روحرف آ ادینگاهش کردم.  متعجب

 گذاشتم.

 دروغ بود. هی. اون حرف یسر هم کردم و تو هم باور کرد یزیچ هیمن اون روز حالم خوش نبود ، -

 لبش باال آمد. گوشه

 ؟یکن یچرا ازم پنهون م-

 و چشمانم را در کاسه سر چرخاندم. دمیکش یپوف

 رو دوست ندارم. چکسی. من هنهیکنم کسرا. باور کن هم یمن ازت پنهون نم-

 یکه نم یزیداشتند. چ یزیبکشد. چشمانش چ رونیرا از وجودم ب یزیخواست چ یبودند. انگار م بیعج شیها نگاه

را از هم  توانستم راست و دروغ ینم یکه حت یبودم. من فیضع یلیخ زهایچ نیرا بفهمم. من در ا تشیتوانستم ماه

 دهم. صیتشخ

 تونم برم؟ یم-
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به من  یحس بد دنشانیرا دوست نداشتم. با د نیغمگ ینگاه ها نیسوخت. ا شیرنگ غم گرفت. دلم برا نگاهش

 «؟یشه بمون ینم ؟یبر یخوا یچرا م گهیخب د». چانه باال انداخت و گفت: افتی یدست م

چشم »و گفتم:  دمیرا با او بگذرانم. خند یآمد ساعت ی. من هم بدم نمچاندیپ یمعده ام را به هم م نشیغمگ نگاه

 «نکن تو رو خدا! یهات رو اونجور

. آن شب میو آخر هم به خانه برگشت میخرت و پرت خورد ی، کل میدید لمی، ف میشب ساعت ها با هم صحبت کرد آن

تا آسمان فرق داشت.  نیبودم زم دهیآن د که قبل از ییبا کسرا دم،یکه آن شب د ییبود. کسرا یخوب اری، شب بس

 دوست داشتم. شتریکسرا را ب نیشده بود. ا گرینفر د کی ییگو

**** 

 یعوض شده بود. آن روزها ، حساب شیآن شب به بعد ، رفتار کسرا عوض شد. مدام حواسش به من بود. نگاه ها از

 . دیخر یم هیهد شانیآمد برا یرفت و هر چه دم دستش م یو آنا م ایکوک بود. مدام قربان صدقه آر فشیک

 یم دیهر روز به خر بایخانه برگزار شود. آنها هم تقر نیبعد جشن عقد کمان و رادمان بود. قرار بود در هم هفته

 یدیحال دلهره شد نیندارند؟! کسرا خوب بود اما در ع یتمام شانیدهایرفتند و من در عجب بودم که چرا خر

را درک  شیها ینگران نیشد. ا یم شتریب سترسش، ا میشد یم کینزد ایهر لحظه که به روز دادگاهش با درداشت. 

دلشوره ها از حس پدرانه اش نشات  نی. ادیترس یبدهد، اما او باز م ایبود دادگاه حق را به در دیبع نکهیکردم. با ا یم

و نه ساله ،  ستیب یاز تجربه به همراه داشت. کسرا یهفت سال کوه نیبود ، اما در هم یگرفتند. کسرا پدر جوان یم

 ایرفته بودند. دلنواز آمد و آر دیخر یتجربه بود. آن روز هم کمان و رادمان برا یمرد پنجاه ساله دارا کی یاندازه  به

 نیرفته بود و دلنواز اتور از طرف مدرسه اش  کیبا دوستانش به  بایبه خانه خودش برد. د یچند ساعت یو آنا را برا

 آورد.  یرا طاقت نم ییتنها

مجله  یاش را به چشم زده بود، حواسش پ ینیذره ب نکیکه ع ی. عمه در حالمیکاناپه ها نشسته بود یسه رو هر

 روزیکه د یزیانگ جانیرمان ه جانیپا انداخته بودم و با ه یخواند. من هم پا رو یبود و با دقت مطالبش را م یآشپز

به سمت  یتکه ا یکند و گاه یپوست م وهیحرف م یو ب ودخواندم. کسرا با فاصله کنارم نشسته ب یبودم را م هدیخر

 یها وهیعمه در امان نبود. م نیزبیت یحرکتش از نگاه ها نیگرفتم و ا یم یگرفت. من هم با تشکر کوتاه یمن م

 پاک کرد.  یداخل بشقابش تمام شدند. دستانش را با دستمال کاغذ

 «مامان؟»چانه اش زد و گفت:  ریرا ز دستانش
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 به او انداخت. ینگاه مین نکیع یاز باال عمه

 جانم؟-

 به من متصل شد. کتاب از دستانم افتاد. خشک شدم. او چه گفت؟  یولت ستیبرق دو ایکه زد گو یحرف با

 مامان من نوال رو دوست دارم.-

توانستم  یاش برداشت. نم ینیب یرا از رو نکیجله را کنارش گذاشت و عم نیریزد. با آن لبخند ش یلبخند عمه

 به زبان آورده بود را هضم کنم.  یناگهان نیکه چن یحرف

 ؟یگفت ی...چیچ...چ-

 «اش کن. ی. برام خواستگارادیدوستش دارم. ازش خوشم م»که نگاهش به عمه بود گفت:  یتوجه به من در حال بدون

 «پسر! یخودش گفت شیتو که پ»و گفت:  دیخند عمه

 به سمت من برگشت. کسرا

که بهش دادم حکم رز قرمز رو  ییها وهیباشه؟ اون م کیو صحنه رمانت رمیگل بگ دیبا یخواستگار یمگه حتما تو-

 داشت.

 «خوام ها! یفکر هات رو بکن. من جواب م»و او ادامه داد:  دمیلبم را جو گوشه

 یلبخند از شوق خواستگار ایدن کیحرف او با  لیو تحل هیله را باال رفت. من ماندم و تجزاز جا بلند شد و پ بعد

 خندان عمه دور نماند. یاز نگاه ها بمیزبانم بند آمده بود. حال عج ایاش. گو ییفضا

**** 

 یظرم کمدادم به ن یدانستم. اما اگر زود جواب م ینشدم. خودم جواب خودم را م یآفتاب شیجلو بایروز تقر سه

دلداده  نیچن دیگفت که چرا با یته قلبم به من م یحس کی ی. ولگریزشت بود. باالخره همان بحث ناز دخترانه د

شناخت. خدا  یگذاشتم. عشق که منطق نم یم ابجو یدو فرزند است؟ چرا من؟ اما خودم را ب یشوم که دارا یمرد

 یم یو شاد دمیرقص یخودم م یگذاشتم و برا یدانست چقدر خوشحال بودم. ساعت ها در اتاق آهنگ شاد م یم

کردند. روز چهارم با  ینم یزیآبرور میها یشاد یصدا بود و صدا قیخانه عا یوارهایکردم. خدا را شاکر بودم که د

و شروع به  دیود کرد. کمان با ذوق هلهله کشگلگون شده جواب را گفتم. عمه با ذوق بلند شد و اسفند د یگونه ها



 هیکالو

193 
 

 امینداده بودم ، مدام پ یکه جواب یی. در روزهادمید یاز ته دل کسرا را م یکرد. لبخندها دنیشعر خواندن و رقص

من واقعا آنها را دوست داشتم و  اما. میایبود که من با موضوع بچه ها کنار ن نیاش از ا یداد و تمام نگران یم

 خواستم. یوار کسرا را م وانهینداشت. من در هر صورت د یوجودشان مشکل

در شناسنامه ام نقش بسته بود که او را  یماند. نام مرد یم ایرو کیمثل  می. برامیروز بعد، در محضر عقد کرد دو

به عنوان  ید کمان و رادمان، ما هم جشن کوچک. قرار شد بعد از مراسم عقدمید یاتفاق عمرم م نیتر رممکنیغ

تواند  یدانستم که نم ی. مستین لیما ادیدانستم ز یمجلل را داد. اما م یعروس کی شنهادی. کسرا پمیریبگ یعروس

 شهیکه هم یمردم یکرد و برا یبار ازدواج م نیدوم یرا تحمل کند. او با دوتا بچه برا انیدوستان و آشنا ینگاه ها

 ینقل مجلس خانم ها میشد یموضوع بحث جالب بود و م کی نیبودند ا گرانیپشت سر د یمنتظر در آوردن حرف

گفت  یخواهم. او م یجشن کوچک م کیدانستم ، با او مخالفت کردم و گفتم که تنها  یرا م طشیشرا کهحراف. من 

که قبول کردم  نیگفت هم یشته باشد. مدا ییایرو یجشن عروس کی بایز دیلباس سف کیآرزو دارد در  یهر دختر

کند. اما  یم یاحساس شرمندگ گفت یاست. م یبا او که پر از مشکل بود و بچه هم داشت ازدواج کنم ، لطف بزرگ

صدا کنند. چون معتقد بود صفت « نوال جون»داده بود مرا  ادی ایمن با جان و دل او را دوست داشتم. به آنا و آر

کردم مادرشان منم  یندارد. آن ها هم قبول کردند. من واقعا دوستشان داشتم. احساس م یندیصورت خوشا« خاله»

 . شتمرا دوست دا بایحس ز نیو ا

گفت  یاش رفته بود. م یمیاز دوستان قد یکیرفته بودند. عمه هم نزد  رونیگردش ب یروز پدر و دختر و پسر برا آن

وقت  ینزدش برود. کمان هم برا تیعرض تسل یمتاسفانه دخترش را بر اثر سرطان از دست داده و بهتر است برا

را  فونیآ یموقع زنگ در به صدا در آمد. گوش نتنها. هما یرفته بود. من مانده بودم در خانه تنها شگاهشیآر

 برداشتم.

 د؟ییبفرما-

 منزل خانم نوال معاف؟-

 د؟ییفرماخودم هستم. ب-

 .دیریبگ لیدم در و بسته اتون رو تحو دیایب دیاز اداره پست اومدم. لطف کن-

 .امیاالن م نیچشم. هم-
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 ی، جلو اطیکردن ح یسرم انداختم. از خانه خارج شدم و پس از ط یو شالم را رو میشانه ها یجلو بازم را رو یمانتو

امضا کردم  نکهی. جلو آمد و بسته را دستم داد. بعد از ادمیموتور را د کیبا  ی. در را که باز کردم ، مرددمیدر رس

 «ه؟ینگفتن از ک»گفتم: 

 نه متاسفانه.-

لحظه خشکم زد.  کیدر بسته را باز کردم که  یکردم و وارد شدم. همان جا جلو یداد. تشکر یجواب منف مرد

نواخت. دورش را با  یبودم و با چرخاندنش آهنگ م دهیخر انیتولد دا یکه برا یچرخان ی. همان گودمید یدرست م

که کنارش بود را  یداد. کاغذ یام را نوازش م ینیب یخوش عطر فرانسو یکرده بود و بو نیرز قرمز پرپر شده تزئ

 برداشتم.

 قیرف کیداداشم. از طرف  ی. کسرا هم جازمیشه عز دیاگه من نباشم. بختت سف ی. حتیخوشبخت بش یاله-

 .انیعاشق ، دا

 یو رو دمیکش یغی. جدیچیدر فضا پ میمال کیموز یرا چرخاندم. صدا یرا برداشتم و آن تکه فلز یکردم. گو بغض

را  میو پا دمیکش غی. جامدیدر ن گرید شی. صداختندیر نیزم یشکست و آب و پولک ها رو یانداختمش. گو نیزم

 .دمیکوب شیرو

 ! نکن!انیام نده دا یشکنجه روح-

. آمد. و من دمیکسرا را شن نیماش ی. چند ساعت بعد ، صدادمیرا در دستانم مشت کردم و به سمت خانه دو شالم

رز قرمز و آب و  یکه شد ، نگاهش در انبوه گلبرگ ها ادهیدر انداختم. پ یآمد بسته را همان جور جلو ادمیتازه 

که خواندش ، سرش را  نی. همدیکش رونیب اننشیبگره خورد. جلو رفت. خم شد و کاغذ را از  انشانیم یها شهیش

کردند. سرم را به  یم یصورتم سرسره باز یوقفه رو یب میباال آورد و نگاهش را به پنجره اتاق من دوخت. اشک ها

، اتاق  دیآ یکه م یمیدانستم محل مستق یبه نشانه تاسف تکان داد و به سمت خانه آمد. م یدادم. سر هیتک شهیش

 بعد در را باز کرد. یمن است. کم

 نوالم؟-

 «.یسالم ، خسته نباش»لب نشاندم و گفتم:  یرو یرا با دستانم پس زدم. لبخند میها اشک

 ام. یشانیپ یمهر شدند رو شیآمد. صورتم را با دستانش قاب گرفت و لب ها جلو
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 ره. یم ادمیام  یخستگ نمیب یتو رو م-

 را پس زد. میهازدم. با انگشت شصتش اشک  نهیرا به س دستانم

 اره؟یحرف بزنم؟ اشک خانم منو در م انیبا دا یخوا ینوال؟ م-

 تکان دادم. یرا به نشانه منف سرم

 .ستمیمجرد ن گهیره. به هر حال من د یم ادشیکه بگذره  کمیخواد. اونم دلخور شد.  ینم-

من برم اون خرت و پرت  یقهوه درست کن هیتا تو »و گفت:  دیام را بوس یشانینشست. دوباره پ یبه دلم م لبخندش

 «ها رو جمع کنم...

 ینم یاجازه ا نیچن رتمیکنم. غ یقطعا باهاش برخورد م یکنه که ناراحت بش یدفعه کار نیا»کرد و ادامه داد:  اخم

 «فهمم. یکاراش رو نم نیا لی. دلیگفت و تو هم جوابش رو داد یزیچ هیده. اون 

 را دوست داشتم. من او را دوست داشتم. زشیتم. من همه چرا دوست داش شیها تیحما نیا

 «کسرا؟»زدم:  شیسمت در رفت که صدا به

 و نگاهش را به سمتم چرخاند. برگشت

 جانم.-

 زدم. یلبخند

 .یکه هست یمرس-

 «کسرا؟»زدم:  شیبرود که دوباره صدا خواست

 «جانم نوالم؟»را گفت:  یبار هم همان کلمه دوست داشتن نیا

 ومدن؟یبچه ها تنگ شده. ن یدلم برا-

 بچه ها... یگم خانمم دلش برا ی. مانیزنم به کمان زودتر ب ینه گلم. االن زنگ م-

 «منم هستن. یبه بعد بچه ها نیو آنا از ا ایبچه ها نه ؛ بچه هام. آر»: دمیحرفش پر انیم
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 «!یخانم یلیخ»فرستاد و گفت:  یزد. از همان جا بوسه ا یلبخند

 را فراموش یآن بسته کوفت انیدا گریعالمه حس خوب تنها گذاشت. د کیو من را با  رفت

 آمد.  یموضوع کنار م نیبا ا دیشد. او کم کم با یهم تمام م انیکردم. عمر عشق دا 

**** 

 یبه من کند. چندبار یکسرا شک نکهیاز ا دمیترس یگذاشت. م یروهان آسوده ام نم یبود تماس ها یهفته ا کی

گرفتم موضوع را با  میابش را دادم و خواستم که دست از سرم بردارد. اما او گوشش بدهکار نبود. در آخر تصمجو

 یظیگذاشتم ، با اخم غل انیرا که با کسرا در م هیبود. قض یاز هر اتفاق شوم یریبگذارم. باالخره جلوگ انیکسرا در م

 . دیحرف آخر را بگو یرا به او بدهم تا صحبت کند و به عبارت لیبار موبا نیگفت که ا

 بود. انویمملو از آرامش پ یمن هم نوا با صدا ینواخت و صدا ی. او ممینشسته بود اطیاتاق پشت ح در

 دونه یتو م ینفسا نفس»

 وونهیعاشق و د یبر

 جون نگاهت شمیم

 جهان توشه یهمه  که

 گوشه نیگم بشم ا نذار

 «پوشه یگرمتو دوباره م یکه دستا یسرد یدستا ریبگ

 روحم را نوازش داد. نشیدلنش یام کرد و با صدا یبار خودش هم ، همراه نیا

 عاشقت شدم من»

 نیبب

 دارم دوست

 نیهم
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 نیزم یمثل تو رو گهید ادینم یکس

 عاشقت شدم من

 زود چه

 خودم نبود دست

 «کرده بودم واسه عشق تو بود یکار هر

به صفحه اش کردم و با استرس نگاهم را به  ی، خلوت عاشقانه مان را بر هم زد. نگاه لمیزنگ موبا کیموز یصدا

 اش را چرخاند. یکسرا دوختم. صندل

 ه؟یک-

 .دمیرا جو لبم

 کار کنم؟ یروهان. چ-

 .دیکش رونیدندانم ب ریرا جلو آورد و با انگشتش لبم را از ز دستش

 بده به من...-

 «بله؟»گذاشتش و جواب داد:  فونیآ یرا به سمتش گرفتم. رو لیحرف موبا بدون

 نوال؟  د؟یببخش-

 کرد. یمصلحت یسرفه ا کسرا

 نوال خانم!-

 «نوال بود ، نه نوال خانم ادیم ادمیکه  ییتا جا»گفت:  یزیبا لحن تمسخرآم روهان

 بودند. ظیکسرا غل یها اخم

 من نامرد نوالم.-
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کسرا  یخوشبختم آقا ؟یجانش یِ اومد. تو کسرا ادمیآهــــــان! »گفت:  یکرد و با لحن کشدار یخنده ا روهان

 «خان!

از راه  یریبا خانم من تماس بگ گهیبار د هی. اگه یش یمزاحمش م یروهان خان! شما دار نیبب»گفت:  عیسر کسرا

 «شم. یوارد م یا گهید یها

: دمیکش غیو ج دمیبماند ، تماس را قطع کرد. در آغوشش پراز جانت روهان  یمنتظر حرف نکهیبدون ا سپس

 «عاشقتم کسرا جانم!»

 «.شتریمن ب»و گفت:  دیخند

 هیوونگید مثل»

 هیزندگ اسمش

 کنار خودت خوبه

 که آسون یاون

 منو برده دل

 «نگاه توئه عشقم

**** 

 که دلت گرفته یزندگ یهست تو ییجا هی»

 یو شاد باش یبخند یمجبور یول

 !یگن اوج بدبخت یم بهش

 «نیسل_نانیفرد_یلوع

 یکه پوست سرم م دیرا کش می. چنان موهادندیچیکوتاهم فرو رفتند و آنها را دور خود پ یموها انیم شیها پنجه

 سوخت.
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 ؟یکن یقرمز م سیبعد تو گ شه؛یداداش من داره از ماتم بچه هاش پر پر م طهیدختره سل-

 شد. شیدایگفتم که پ یخشد او همان آدم قبل باشد. آ ینم باورم

 موهاشو! ی! بکش دستتو! کندیهو-

 .دیدستانش را عقب کش کمان

 آخه...-

 «ه؟یباشه. مشکل یشکل نیمن بهش گفتم. زنمه دوست دارم موهاش ا»: دیحرفش پر انیم

 و به سمت اتاق رفت. دیرا کش دستم

 خوام تنها باشم. ی! مرونیگورتو از خونه من گم کن ب-

 که سلول به سلولش عاشقانه خواهرش را دوست داشت. ییمن بدجور عوض شده بود. کسرا یکسرا

**** 

گرفتم،  یعمه فتانه، عمه کسرا را فاکتور م زیآم هیکنا یجشن عقد کمان و رادمان بود. در کل اگر حرف ها روزید

خوشحال بودند. آن روز هم  یحساب وضع نیو آنا هم از ا ایبودند. آر یرنگ یحساب مانی. روزهامیرا گذراند یشب خوب

که مانتو و شالم را در آوردم، با عشق نگاهم کرد و  نی. هممیتکه آن دفعه مرا برده بود رف یبه واحد کسرا همان واحد

 «بافم... یرا م التیزن. دستم بند است. دارم خ اوریب یچا یفنجان»بامزه گفت:  یبا لحن

که هنگام با من  یوقت حس چیگفت ه یخواند. م یم ادیشعرها ز نیاز ا میو به سمت آشپزخانه رفتم. برا دمیخند

قندت در  لویک لویکردم و ک یذوق م یحرفش حساب نینداشته. و من از ا ایبودن را دارد، درگذراندن اوقاتش با در

 نیباال آورد ااز دستانش را  یکی دم،یکه سر رس یچا یکردنم را خوب بلد بود. با فنجان وانهیشد. رسم د یدلم آب م

و او هم محکم مرا به  دمیآغوشش خز انیم یدر آغوشش باشد. همچون بچه گربه ا دیبا میبود که جا نیا یبه معنا

دواست. و من با عشق در دل زمزمه  یماند که بر هر درد یم یخود فشرد. خداقوت به مخترع بغل! همچون مسکن

 «ام! یزندان نیوان تو ، مجرم ترباز یمرا حبس کن در حصار بازوانت. من برا»کردم: 

 «؟یخون یبازم برام شعر م»که گفتم:  دیاش نوش یاز چا یا جرعه

 خونم؟ یانقدر برات شعر م یش یتو خسته نم-
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 نشست. شیبازو یرو مشتم

 توام. بخون. یمن با تمام وجودم عاشق شعرها-

به  شیو لبانم را به لبانش چسباندم. خنده ها دمیو لذتبخش بود که خودم را باال کش نیریچنان ش میاش برا خنده

 انداختند.  یوار قلبم را به تکاپو م وانهید یطرز

 کرد:  زیزمزمه اش مرا از حس خوب لبر یبعد صدا یکم

 امشب  ریچشمم نم نم بارن و دل دشت کو دو»

 امشب ریبانو! مدارا کن دو دستم را بگ ایب

 ام باش بشو شعر من هیآرا ایب

 امشب؟ ریمراعات النظ ایآ یشو یبا من م تو

 شانیمن ، تو و او ، ما ، شما ، ا یمرجع برا تو

 امشب؟ رینه متصل گردان مرا بر خود ضم جدا

 بد ی! ماه من! به دور از چشم هایآ ینگفت

 امشب؟ ریو تو در کنار هم شود امکان پذ من

 بود یریسراسر حال گ ایسهمم از دن تمام

 امشب ریتو حالم را نگ گریو الاقل د ایب

 تو مضمون را یریگ یاز قالب چشمم نم چرا

 «امشب ریکرده گ یحساب شتیگلو پ نیکه ا بدان

 .دیگونه ام را بوس دیشعر که رس یانتها به

 .یکن یکه آرومم م ینوال! مرس یسراسر آرامش-
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 را داشت. ایحرف از دهانش لذت داشتن کل دن نیا دنیزدم. شن یلبخند

 شنوم. یحرف رو ازت م نیخوشحالم که ا یلیخ-

 داشت. یکرد و قلبم را به لرزه وا م یداغش پوست صورتم را نوازش م یصورتم آورد. نفس ها کیرا نزد سرش

دوباره  ایکردم بعد از در یوقت فکر نم چی! از خدا بابت داشتن تو ممنونم. هیمعجزه ا هیمن  یکوفت یزندگ یتو تو-

 شد.  یتمام باورهام خط خط یتو اومد یشته باشم. اما وقترو دوست دا یبتونم کس

 .دمیرا عقب بردم و خند سرم

 .میکردم من و تو با هم باش یوقت فکر نم چیه-

 رونیب نهیخواست از س یچشمک جذابش کنترل خود را از دست داد و م دنیجنبه من با د یزد و قلب ب یچشمک

 بپرد.

 ؟ینگاه اول عاشقم شد یکه تو یانکار کن یخوا یتو م یعنی-

عشق!  یدوستش دارم؛ دلشوره  یلیوجود داره که من خ یعبارت ژاپن هی»را پشت گوشم فرستادم و گفتم:  میموها

 مینیب یرو م یکس یوقت یعنیعشق در نگاه دومه.  یبه معنا شتری. بلکه بستیعشق در نگاه اول ن یعبارتبه معن نیا

 « .میش یاما عاشقش م م،یعاشقش نش یفور دی. شامیعاشقش بش میخوا یکه م

 «مونه. یم ادمیبود.  یاوممم...حرف خوب»تکان داد:  یسر

 .دمیخودم را عقب کش یکم

 خونه؟ بچه ها تنهان. میبر-

 مامان و کمان که هستن. یول-

 و گفتم: دمیزبرش کش یگونه  یرا رو انگشتانم

 !گهیخونه د میازشون دور باشم. بر ارهینه. دلم طاقت نم-

 ...شیاز خنده ها یو وا دیخند
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 .میباشه ، بلند شو جمع کن بر-

را باز  راهنشیپ یها نیآست یزد و تا میلب ها یرو یعیبوسه تند و سر ستد،یصاف با نکهیجا بلند شد و قبل از ا از

 «کسرا؟»زدم:  شیکرد. صدا

 «جانم؟»گفت:  دیپوش یکت اسپرتش را م نهیآ یکه جلو یحال در

 ...یآور یجان گفتنت جانم به لب م نیبگو. با هم یکنم جان یم تیا، صد نمیریش جان

 . یچیه-

 زد. یچشمک

 منم دوستت دارم.-

 داد. یمبل را به سمتش پرتاب کردم که جاخال کوسن

 !یرو دار یلیخ-

**** 

 را راحت کنم التیخ بگذار»

 ستین یساعت چیداشتنت مشروط به ه دوست

  یچه نباش یباش چه

 «ابد عاشقانه دوستت خواهم داشت تا

مال اوست. من  شهیشود معشوقش تا هم یکه مطمئن م یاش است. روز یدختر روز عروس کی یروز زندگ نیباتریز

 انیم نیآوردم. اما در ا یدر حال تجربه آن روز بودم. خوشحال بودم. خوشحال که چه عرض کنم ، داشتم بال در م

ام  یشانیبود که با ذوق پ یداشتم پدر ت. دوسختیر یاشک شوق م دید یمرا م یبود که وقت یدوست داشتم مادر

. یهمراهم بود ، نه مادر یام ، نه پدر یکرد. اما نبود. من در جشن عروس یم یخوشبخت یآرزو میو برا دیبوس یرا م

 کرد. یناراحتم م یموضوع کم نیو ا
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بافته شده بود و با  یبا مدل خاص میداشت. موها ییبایرنگم دنباله ز یشده بودم. لباس ساده و بدون پف صورت بایز 

تاجم در دستانم بود.  یدسته گل از همان رزها کیبسته شده بود.  نیآذ یو صورت دیسف یاز رزها یتاج گل کی

 یلحظه نم کیخواند.  یعاشقانه م یزد و در گوشم حرف ها ی. مدام لبخند مدیگنج یکسرا در پوست خود نم

مادر هم  کیشدم،  یهمسر حساب م کی نکهیاشتم بچه ها از من دور شوند. از آن لحظه به بعد عالوه بر اگذ

شدم. تمام حس  یو آنا م ایقلبم نشسته بود. مدام نگران آر یرو یآمده بود تلپ یشدم. حس مادرانه ا یشناخته م

 لذتبخش بودند. میکه به سمتم هجوم آورده بودند برا ینیریش یها

بودند. کسرا اصرار داشت در واحد خودش  کیدرجه  یها لیشدند که از فام یدر پنجاه نفر خالصه م مانیها مهمان

خانه بزرگ تنها بماند. باالخره سنش باال  نیگرفت که عمه در ا یاما من به شدت مخالفت کردم. دلم م م،یکن یزندگ

به سمت ما  نیب نیکرد. در ا یم ییرایو پذ دیچرخ یدلچسب نبود. ملوک خانم چون فرفره م شیبرا ییبود و تنها

 «.ششیپ دیاومده منتظر شماست. گفت که حتما بر ییآقا هی رونیب»آمد و گفت: 

 «ه؟یک یعنی»به کسرا گفتم:  رو

 باال انداخت. یا شانه

 دونم. ینم-

بلند شوم. به حضار گفت که شانه ام انداخت و کمک کرد  ی. شنل را رواوردیکمان اشاره کرد تا شنل نازکم را ب به

که از  یکه پشتش به ما بود. مرد دمیرا د یمرد هیسا م،یدیرس اطیبه ح ی. وقتمیگرد یاالن بر م نیو هم میدار یکار

! جلو انینفر بود؛ دا کیعطر فقط مخصوص  یو بو پیت وها،مدل م نیتوانستم حال بدش را درک کنم. ا یجا م نیهم

لب نامش را نجوا  ریدر آن بشکند. ز یزیو چ ادیو قلبم به درد ب نمیرنگش را بب یتوانستم غم را در نگاه آب م،یکه رفت

 «!انیدا»کردم: 

 ادیشکسته شده را از  یخرده ها شهیدر را فراموش نکرده بود. هنوز ش یجلو ی. هنوز رزهادیاخم در هم کش کسرا

 نقش بست که تا عمق وجودم را سوزاند. انیدا یلب ها یرو ینبرده بود. لبخند تلخ

 سالم...-

و  رمیوقتتون رو بگ ادیز ومدمین»به من انداخت و گفت:  یدادم و کسرا با او دست داد. نگاه پر حسرت یلب سالم ریز

 «کنم و... یخوشبخت یبشم فرشته عذاب. اومدم براتون آرزو

 «رو بهت بدم. نیا»رنگ را به سمتم گرفت و ادامه داد:  یقلب شکل صورت جعبه
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. به دیاش کش یشانیبه پ یرا ترک کرد. کسرا دست اطیبلند به سرعت ح ییاز جانب ما نماند و با قدم ها یحرف منتظر

زد.  یکه در نور ماه برق م فیظر دیگردنبند طالسف کیجعبه نگاه کردم. آرام درش را باز کردم که چشمانم برق زد. 

 یم»کرد. گردنبند را در مشتم فشردم و گفتم:  ینگاهم م هاکسرا بدون حرف تن با دستانم گرفتمش و آوردمش باال.

 «تونم بندازمش؟

آن روز  یکه فردا یقیاز رف یادگاری کیشد  نیزد. گردنبند را از دستانم گرفت و دور گردنم بست. و ا یلبخند

 .  میتازه را با عشق شروع کرد یزندگ کیشکست خورد! ما  انیرفته. دا رانیاز ا دمیفهم

**** 

 یعاشق م یزوج ها گریعشق همچون د ریبا اکس مانی. روزهامیمشترکمان را شروع کرده بود یهفته بود زندگ دو

دلهره به  یکم نکهیبود. با ا ایدر تیدو هفته افتاده بود، پس گرفتن شکا نیا یکه ط یبیگذشت. تنها اتفاق عج

 هانیگفت ک ی! کسرا میخام الیفکر بچه ها را از سر پرانده. چه خ گریوشحال بودم که دوجودم انداخته بود، اما خ

که  یانتیوقت حوصله برادر بزرگش را نداشت. خ چیخوب بود. چون کسرا ه نیپلکد. ا یکمتر دور و برش م گرید

پزخانه بودم و ظرف ها را بود. در آش گرید یشد. آن روز هم چون روزها یگاه فراموش نم چیبه او کرده بود ه هانیک

 شد. واردشستم که  یم

 !الیسالم ع-

 «؟یسالم. خوب کیعل»و جوابش را دادم:  دمیخند

 ، منم خوبم.  یشما که خوب باش-

 ی. دو فنجان چادیکش یدر چشمانش هوار م یو کالفگ یحوصلگ یاست. ب ختهیبه هم ر یکردم کم یم احساس

کرد  ینشستم. تشکر ینهارخور زیم یصندل یرا کنارش گذاشتم و کنارش رو یآبنبات یو آوردم. شکالت ها ختمیر

که با گره  یرا گرفتم و در حال شرنگ یبسته بودم. قسمت صورت یرا دم اسب میدر دهانش گذاشت. موها یو شکالت

 «!یشده کسرا؟ پکر یزیچ»رفتم گفتم:  یشده بود ور م جادیکه تهش ا یا

 «ه ست.حامل ایدر»زد و گفت:  یپوزخند

 خشک شد. متعجب نگاهش کردم. دستانم

 ؟یگیم یجد-
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 را به نشانه مثبت تکان داد. سرش

 داره! نگو خودش حامله شده. یو آنا بر نم ایدست از سر آر تهیعفر نیا گمیمن م-

 زدم. یلبخند

 بهتر...-

 چرا ناراحت بود؟ نکند... پس

 را به زبان آوردم. فکرم

 ؟یپس... پس چرا ناراحت-

لرزد  یم سیهر چقدر هم که عاشقت باشد باز دلت مثل گنجشک خ یعنی! استیموجود دن نیدوم بدبخت تر عشق

 که نکند...

 یبندد، بو یرا م شیدر آغوش من چشم ها ینقش فراموش کننده را داشته باشم؟! نکند وقت شینکند من برا که

 نیبا او کرده؟! نکند ا یرا روز میکن یکه با هم م ییکند؟! نکند تمام کارها یاو را با تمام وجود استشمام م یلعنت

 زد؟! نکند اسم او را در آغوشم لو بدهد؟! یخوابم به او هم م شهیرا که من هم یسر صبح لعنت یزنگ ها

 ها به کنار ، نکند برگردد؟ نیاصال همه ا

 !استیموجود دن نیدوم بدبخت تر عشق

 . دیبوس یام را طوالن یشانیآمد و پ جلو

 ره. یم نیترسم هم از ب یترسم. تو که باش یکم م هی. فقط ستمیناراحت ن-

 آرامش گرفتم. همان موقع دوباره بساط شعر خواندنش را راه انداخت. یکم شیحرف ها با

  عاشقم»

 یبن بست کنار یکوچه  نیهم اهل

 ینهاد وانهیبه قلب من د یتو از پنجره اش پا که
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 کجا؟ باز یکجا؟ کوچه کجا؟ پنجره  تو

 کجا؟ عشق کجا؟ طاقت آغاز کجا؟ من

 یلبخند و نگاه هی تو

 یدلداده به آه من

 نمیبنش

 یدر قلب و من خسته به چاه تو

 ست؟یاز ک گنه

 باز؟ یآن پنجره  از

 آن لحظه آغاز؟ از

 آن چشم گنه کار؟ از

 دار؟یآن لحظه د از

 رمیشد گنه از پنجره و لحظه و چشمت همه بر دوش بگ یم کاش

 «رمیشب مهتاب تو را تنگ در آغوش بگ کیآن  یجا

و آشپزخانه را ترک  دیگونه ام را بوس د،یلبخند جوابش را دادم. شعر خواندنش را دوست داشتم. عمه که سر رس با

 کرد. عمه با بغض نگاهم کرد.

شه. همه درها  یلحظه خنده از لب هاش دور نم هی. بچه ام یکنم که تو اومد ینوال خدا رو صد هزار مرتبه شکر م-

 بده عمه جون! رتی. خدا خدیشاه کل یبه روش بسته شده بود، اما تو شد

کردم عاشق  یوقت فکر نم چیه»که حاال سرد شده بود چشم دوختم و گفتم:  میبر لب نشاندم. به فنجان چا یلبخند

 «کسرا بشم.

 .نیره بود. اما خدا رو شکر که خوشبختمنتظ ریغ زیچ هیکرد.  یفکرش رو نم چکسیه-
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. اما عمه میسرسبزش داشته باش یبه مازندران و جنگل ها یبا هم سفر گریداد تا دو روز د شنهادیآن شب پ کسرا

اصرار کردم، اما  ادیبماند. من ز ششیملوک خانم در زمان نبود ما پ دیدهد بگو یم حیو ترج دیایتواند ب یگفت که نم

به  یسفر دو هفته ا کی گریو قرار شد دو روز د میگفتن یزیچ گریبه سفر نداشت. ما هم د یعمه واقعا عالقه ا

. دمیخند یو م میگفت ی. در راه ممیشد ی. مقدمات سفر را آماده کردم و روز سه شنبه راهمیمازندران داشته باش

 مانیکه گونه هر دو یآورد و در حال یخواند. آنا مدام سرش را جلو م یم گرفت و بلند بلند با خواننده یژست م ایآر

داشت. غافل از  میخواه یجالب یدانستم داخل مازندران هم روزها یگفت. م یم« دوستتون دارم»مدام  دیبوس یم را

 ...نکهیا

**** 

. میو رو کرد ریهم بازار را ز یو چند بار میرفت یم ایبود. هر روز به در ایرو به در ییالیاقامتمان در بابلسر و محل

. دمیخر یلباس محل کیآنا  یکرد. در بازار برا یخشنود م زیاش مرا ن یخوشحال نیخوشحال بود. ا یکسرا حساب

و او  میگرفت ییایدزدان در یست اسباب باز کیهم  ایآر یکرد. برا یدوستش داشت و مدام بابتش تشکر م یلیخ

به  نیانداخت. همچن یرا گرفت. حرکتاش ما را به خنده م ییایدزدان در پیسته خارج و ترا از ب لیهمان جا وسا

 بود که تجربه کرده بودم. یسفر نیسفر مشترکمان بهتر نی. اولمیکرد یرا در آنجا سپر یروز عال کیو  میجنگل رفت

بابت ناراحت بودند. کسرا با حوصله  نیاز ا ی، بچه ها کم میبود. روز آخر که عزم رفتن کرد یدر کل سفر خوب 

روز مدرسه مخصوصا کالس اول،  نیدر مدرسه حضور داشته باشند و اول دیبا گریداد که دو هفته د حیتوض شانیبرا

 خوشحال بودند.  یرفتند حساب یم سهامسال مدر نکهیخواهد بود. آنها از بابت ا یزیانگ جانیروز ه

 یکه با خواننده هم خوان یکسرا دستش را جلو برد و ضبط را روشن کرد و در حال. میبود که راه افتاده بود یربع کی

 فرمان ضربه گرفته بود. یکرد ، با دستانش رو یم

 شم با خنده هات یآروم م چقد»

 راه و تا تهش پا به پات نیا امیم

 جونم فدات  یهمه جونم تو

 قربون حرف زدنات یاله

 شه تو رو دوستت نداشت یم مگه
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 شه تو رو تنهات گذاشت یم مگه

 به چشات بسته شده نفسام

 ساخت وونهیعشقت ازم د نیبب

 واسه ام یساخت ییایدن هی تو

 اصال دمید یتو خوابم نم که

 «به بعد بگو مجنون به من نیا از

 یدهانش گرفته بود و بلند بلند همچون پدرش با خواننده همراه یجلو کروفنیهم دستش را به نشانه م ایبار آر نیا

 داشت.. ایهمچون آر یتی. آنا هم وضعدمیخند یبلند م یکرد. با صدا یم

 ذارم تو رو از دست بدم ینم»

 دوستام رو زدم دیتو ق واسه

 اتفاق نیبهتر از ا یچ بگو

 «تو اومدم یایمن به دن که

 آمد... یکه از روبه رو م یوانت کانی! بوق وحشتناک پدمیدانم چه شد. نفهم ینم

 داد... ینور باال م یکیتار که در آن چراغش

 ...ایبابا گفتن بلند آر یصدا 

 آنا... غیج 

 گشاد شده کسرا...  یچشم ها 

 من... ادیفر

 که به دره پرتاب شد... ینیو ماش دیکه بر یجاده چالوس که سرنوشت شوم ما را رقم زد. ترمز یو لعنت به دره ها 



 هیکالو

209 
 

**** 

 معبر من در»

 گرید

 کند ینجوا نم زیچ چیه

 و نه درخت مینس نه

 در گذر یآب نه

 جنبد یم ختهیگس یشره نوحه ا شره

 تنها

 تر از شب اهیس

 باد یسرگردان یگرده  بر

 «احمد شاملو-

کردند. دست راستش را گچ گرفته بود.  یم یصورتش به من دهان کج یآمد. چند زخم رو یبه او نم اهیس لباس

را  شیرفت پا یراه م یآشفته و شلخته بودند. وقت شیروح و موها یکدر و ب اهشیچشمان س ده،یصورتش رنگ پر

کمان از  ینیرا گرفت. چشم ها و نوک ب شیو بازو دیبود که به سمتش دو ینفر نی. کمان اولدیکش یم نیزم یرو

 سرخ بودند. هیشدت گر

 «داداش! قربونت برم من! نیبش ایب داداشم؟»

نوه  یعمه برا یو عزادار هیگر یکردند. صدا یا در قبرستان پخش مر شیخواند و بلندگوها صدا یم نیاسی یمرد

. دست کمان را از دور ستادمیاش ا یقدم کیسوزاندند. لنگان لنگان به سمت کسرا رفتم و در  یجگرم را م شیها

 عقب گذاشت. یباز کرد و قدم شیبازو

 «.نمیخوام بش ینم»
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 یعذابم م نیزد و ا ینگرد. با من حرف نم یغضبناک مرا م نیچرا چن دمینگاه کمان به من افتاد، اخم کرد و نفهم تا

 کیتازه شکفته مان و حال خراب کسرا وجود داشت؟ کسرا درست  یباالتر از مرگ غنچه ها یداد. اما مگر عذاب

 .ستینگر یرا م وارینشست و د یم یا گوشهمات و مبهوت  زد،یاشک بر یقطره ا نکهیهفته بود که بدون ا

شانه کسرا گذاشت و گفت:  یدستش را رو یاز کنار کمان گذاشت و خودش را به کسرا رساند. با مهربان نرادما

 «؟ینیکنار قبرشون بش یخوا ینم یکه برادر من! حت یدیخودت رو به کشتن م یکسرا، دار»

 «...دی.. ولم کن.دیولم کن»که باال رفته بود گفت:  ییچند بار سرش را به چپ و راست تکان داد و با صدا کسرا

و ناله سر  دی. عمه بر زانو کوبدیچرخ یکلمه نم کی یگفتن حت یجلو بروم و زبانم برا دمیترس یزد. م ینفس م نفس

 رمیمامان... بم یمن... کسرا یگم شده ات! کسرا یخنده ها یبرا رمیدل شکسته ات! بم یبرا رمیپسرکم؟ بم»داد: 

 «...ومدیبهت ن یوقت خوش چیبرات که ه

 یبود. سر که چرخاندم، زن تیجمع انیم یعقب رفت. نگاهش به نقطه ا یهم فشار داد و قدم یچشمانش را رو کسرا

اش  ینیب یرا جلو یرنگ دیگذاشته و دستمال سف رونیب اهشیبلوندش را از شال س یکه موها دمیخوش پوش را د

چهره  دنیکرد. د یکنار چشمانش پاک م زرا ا شیداد و اشک ها یاش را باال م یدود نکیگرفته بود. گه گاه ع

 بود! زیو نفرت انگ حیکرد. چقدر وق یرا تند م میشد و نفس ها یخشمم م دنیموجب جوش شیآشنا

 ی. در چشم هاستین نیدانستم چن یداده بود. اما خوب م نیغمگ یو به صورتش حالت ستادهیکنار او ا هانیک

اش را  قهیخواست جلو بروم و  ی. دلم مدیکش یم ادیبه کسرا بودند، هنوز شرارت فر هیشب تینها یکه ب اهشیس

 بکشم. چرا آمده بود؟ چرا؟ ادیبچسبم و سرش فر

پاشنه  یتق تق کفش ها یسالنه سالنه جلو آمد. صدا د،یکه نگاه او را د ایترساند. در یکسرا به آنها مرا م رهیخ نگاه

توانستم چشمان فوق العاده  یچشمانش برداشت و حاال م یرا از رو نکشی. عختیر یبلندش اعصابم را بر هم م

شروع  یو وقت ستادیکسرا ا یانداخته بودند. جلو هیسا شبرجسته ا یگونه ها یبلندش رو ی. مژه هانمیرا بب شیبایز

 به شدت محسورکننده است. شیصدا ییرایبه حرف زدن کرد، متوجه شدم گ

 بگم. تیتونم بهت تسل ینم-

 بزرگ و رژ خورده اش به نشانه پوزخند باال آمد. یلب ها گوشه

 گفت. کیقاتل تبر هیبه  شهینم-
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 برداشت که رادمان بازوانش را گرفت. زیزده نگاهش کردم. کمان به سمتش خ بهت

 هرزه؟ کهیزن یگیم یدار یچ-

 «؟یرو کنار نذاشت تیگستاخ نیکمان. هنوز ا رمیگ یم دهیحرفت رو نشن»دستش را در هوا تکان داد و گفت:  ایدر

شد دست به  یبرات متاسفم کسرا، باورم نم»کرد برگشت و گفت:  یکه با اخم نگاهش م ییبه سمت کسرا دوباره

 «!یخودت بزن یکشتن بچه ها

 .اوردیخواهد حرص مان را در ب یدانستم م یزد و م شخندین دوباره

 من! ی! خدایوا ؟یببر نیمونده رو از ب تیزندگ یکه از من تو ییزهایتنها چ یخواست یم-

 بود. فیکسرا هنگام سخن گفتن ضع یصدا

 من بچه هامو نکشتم.-

به هم  میمن نشست و گوشه به نشانه پوزخند کش آمد. ابروها یرو ایکسرا چنگ زدم. نگاه در یرفتم و به بازو جلو

 شدند. کینزد

 خودت. ی! قاتل بچه هایتو قاتل-

رو به عقب برداشت و دستش را  یقدم ایبرداشت. در زیخ ایدستان من در آورد و به سمت در انیرا از م شیبازو کسرا

 باال آورد.

! حالم ی. بسه! خسته ام کرددمیاز دستت کش ی! بسه هر چگهیبرو د رون؟یب یکن یام گم نم یچرا گورتو از زندگ-

 خوره! من نکشتمشون! من نکشتم! یازت به هم م

. ستادیکسرا ا یبود. رادمان کمان را رها کرد و جلو ستادهیا ایحاال کنار در هانیو ک دهیهمه به سمت ما چرخ نگاه

 .دیکش یهق هقش قلبم را به آتش م یکرد. صدا یبود و هق هق م سیصورت کسرا از اشک خ

 ها، قاتل! یشد وونهی! واقعا دی! هیه-

 حاالست که حنجره اش پاره شود. نیزد که احساس کردم هم ادیفر یجور کسرا

 .ستمیمن قاتل ن-
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حاال گورتو گم کن و از  نیهم»تکان دادم و گفتم:  شیجلو دواری. دستم را تهدستادمیا شیرفتم و جلو ایسمت در به

 «برو. نجایا

توانستم او را درک کنم. حس مادرانه اش کجا رفته بود؟  یشدند. نم انینما دشیچون مروار یو دندان ها دیخند

 وجدانش کجا رفته بود؟

 بمونم. روز خوش! نجایا ستمیهم مشتاق ن یلیخ-

 اش را دوباره به چشمانش زد. یدود نکیرا گرفت و ع هانیک دست

 .زمیعز میبر-

 هی. بعد از چند روز باالخره داشت گرافتاد نیزم یکسرا خم شد و رو یکه رفتند، زانو نیبعد هر دو دور شدند. هم و

صف بسته  میکه پشت پلک ها ییو به اشک ها دمیکرد. باالخره بغضش شکسته بود. تن لرزانش را در آغوش کش یم

 شدن دادم. یبودند اجازه جار

**** 

 !بیغر چقدر»

 انگار چکسیه

 کند یرا نم چکسیه یهوا

 نیکرده زم خی

 «ییهوا یب از

 یزن مو صورت کیشده و  یگفتند روان یپوش که م اهیمرد س کیسال از آن روز گذشته بود. و مانده بود  دو

آمده بود.  رانیا یکه به تازگ یانیدانست و دا یکه مرا مقصر م یفوت کرد، کمان شیکه دوماه پ یخوشبخت نما. عمه ا

 یم یکیخانه در تار نیا شهیتا هم دیبا ای. گوتنداشخانه حق کنار رفتن ند یکسل کننده بودند. پرده ها مانیروزها

را  هانیمشکل وجود داشت که کمر ک کیگذاشته بود. اما  نایپسر. نامش را س کیآمده بود.  ایبه دن ایماند. فرزند در

را  شانیهردو انتیکند. خدا جواب خ یم هیمدام گر ایگفت در یم هانیبود. ک یعقب مانده ذهن نایخم کرده بود. س

شد. بعد  یکسرا مواجه م یدانستم هدفش چه بود. اما در آخر با حال خراب یسراغ کسرا آمد. نم یچندبار هانی. کادد
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)اختالل استرس پس از سانحه( شده بود. شب ها مدام از  یاس د یت یمن دچار پ چارهیب یِاز آن سانحه ، کسرا

مراجعه  مارستانیبه ب دیشد و با یم یحمله عصب ار، دچ دیشن یرا که م نیبوق ماش ایترمز  ی. صدادیپر یخواب م

و  ایآر یخال یجا یکم دیتا شا میاوریبچه ب کیکه با کمک دکتر  دی. چند ماه بعد از آن اتفاق به فکرم رسمیکرد یم

 یوقت نم چیمشکل بزرگ داشتم. من ه کیسرم خراب شد. من  یرو ایدن شیجواب آزما دنیآنا را پر کند. اما با شن

. توقع داشتم او هم دیزبانم کش ریمادر شوم. آنقدر ناراحت بودم که حد نداشت. آخر سر موضوع را از ز تمتوانس

 «خوام. یخوام. خودت رو م یمن بچه نم»ناراحت شود اما فقط گفت: 

کسرا چه نوشته شده بود؟ تا  یشانی. در پدیفقط چند هفته طول کش مانیها یشده بود. خوشبخت اهیمان س یزندگ

 یبار، دلم برا نیو آنا قفل بود. در آن خانه هم قفل بود. آخر ایدوسال بود در اتاق آر ؟یو بدبخت یبدبخت هشیهم

 ی. از آنها مختیر یکوچک مدرسه بچه ها را بغل کرده بود و اشک م یکه تنها شده بود آتش گرفت. لباس ها یپدر

کردند. اما دوسال گذشت و تنها محل  یم ریول دهمان روز ا دیشود. نبا یم ریخواست برگردند چون مدرسه شان د

چرا  ایکرد. خدا یم یدهن کج شانیتنش رو یمورد عالقه اش بهشت زهرا بود و دو سنگ قبر کوچک که نام پاره ها

 «بغلشون کنه. یدارن کس ازین یمردها هم گاه»گفت:  یکه عمه بود م لیاوا ؟یگرفترا  شانیهردو

نبود، او  ایدر یبرد. اگر حرف ها یگذاشت و در آخر خوابش م یزانوانم م یسر رو هیمن هر شب با گر نیمرد غمگ و

 شد. یحالش بهتر م یقطعا بعد از دوسال کم

 !یخودت ی! تو قاتل بچه هایتو قاتل-

خانه سوت و کور  یستون ها یرو شیها ادیکرد و در آخر فر یجمله را زمزمه م نیو مدام ا ستادیا یم نهیآ یجلو

 دند.ش یهوار م

 هیاز گر میدهانم گرفتم و شانه ها یآمد. با بغض کنار در سر خوردم. دستم را جلو یاز در بسته اتاق م تاریگ یصدا

 لرزان. ییخواند. با صدا ی! مچارهیب ی. دختر موصورتدندیلرز

 ببخش منو»

 نمیب یخوابت و م اگه

 نمیش یتو م یپا اگه

 وونتمید اگه



 هیکالو

214 
 

 نیبب منو

 ارمیتو طاقت نم یب

  دارمیب نه

 خوابم یم نه

 «تمیروان هنوز

کشم  یطاقت فرساست. نم میاش برا یآخر ناراحت ؟یستیشود با یام مشت کردم. قلب جان؟ م نهیس یرا رو دستانم

 م؟یگو یچه م یشنو ینباشم. قلب جان؟ م شیتا انقدر نظاره گر اشک ها ستی. قلب جان؟ باگرید

 ببخش منو»

 تو فالم یایهمش م اگه

 خوبه حالم یلیخ یهست اگه

 کارم نیببخش واسه ا منو

 ببخش منو

 «دارم دوستت

 گوشم زمزمه کرد: یحوال ییو جا دی. کنارم نشست. مرا در آغوشش کشاوردمیباز شد. سرم را باال ن در

 ببخش منو»

 رم یمن م یدیبخش اگه

 دمید یبستم ول چشمامو

 تمیروان هنوز

  نینب منو
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 خوابم یم هیبا گر یوقت

 تابم یخوابم ، ب ینم

 «اتم وونهید هنوز

 زدند. میموها نیب یمهر شیها لب

 شد. اهی. روزهات به خاطر من سدینوالم. ببخش دیببخش-

 .امیهم م ایبا تو تا ته دن-

**** 

 دهیپوش دیعروسک قشنگ من سف-

 دهیاش تنها خواب یقبر آروم و خاک تو

 من چشماتو باز کن عروسک

 اومده واسه من ناز کن بابا

مرد من  یشانه ها ؟یرا باز نکرد. به پدر شکست خورده ات چرا رحم نکرد شیوقت چشم ها چیعروسک ه اما

سنگ  یچنگ انداخته بود. دستش را رو میآمدند. بغض بر گلو یبدنم به لرزه در م یکه تمام اعضا دیلرز یآنچنان م

 «بابا؟ یای. آرزمیقربونت بشم عز ؟ید یم وده. تو جوابم ر یرو نم که جوابم تیآبج ؟ییبابا»و گفت:  دیکش گرید

جلز و ولز سوختن دلم بلند شده بود. جلو رفتم و دستم را دور شانه اش  یرا با دستانش پوشاند. صدا صورتش

 «.زمی! بلند شو عزشنای. بچه ها ناراحت مگهینکن د هی. بسه. گرزمیکسرا؟ بسه عز»انداختم. با بغض گفتم: 

درد  نیمن با ا»زد گفت:  یرا پس م شیکه اشک ها ی. از جا بلند شد و در حالدیهر دو سنگ را بوس یشد و رو خم

 «خاک. ریترگل و ورگلم رو کردم ز یکار کنم نوال؟ بچه ها یچ

 زد. هیگر ریرا باال گرفت و دوباره ز سرش

 !گهید یکشت یخدا! منم م-
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 .دمیرا بوس شیبازو

 کنه. ی. خدا خودش کمک مگهیمت بوده د. نگو. قسزمینگو عز-

 خدا نه ساله من رو فراموش کرده.-

 کنه کسرا. کفر نگو قربونت بشم. ینکرده. به خدا نکرده. داره امتحانت م-

 «کشم. بسه طاقت ندارم. یبه خدا نم»را پاک کردم که گفت:  شیها اشک

 قلبش مشت کرد. یرا رو دستش

 شه! یهمه درد رو نداره. داره منفجر م نیا شیقلبم! قلبم گنجا یآ-

 یدهایخر»و گفتم:  دمیمشتش را بوس یشد. قلب من هم طاقت نداشت. درست رو یمن هم داشت منفجر م قلب

 «شدها! رید لدایشب 

مردانه  یعطر خوشبو شهیش کی شیبرا هیکردم. به عنوان هد نیشب خانه را تزئ یو من برا میدیخر لیروز وسا آن

 «.زمیعز گهید ایکسرا؟ ب»را باال بردم:  میرا روشن کردم و صدا ونی. تلوزبودم دهیخر

بود  دهیپوش یرنگ یزرشک یتیلبم نشست. شلوار کبر یرو یلبخند شیلباس ها دنیآمد. با د رونیبعد از اتاق ب یکم

 .ستادیا یدر ورود نهیآ یرنگ. جلو یمشک راهنیبه همراه پ

 شدم؟ پیخوشت-

 تکان دادم. یذوق سر با

 .یبود پیخوشت-

 .دینشست و مرا در آغوشش کش کنارم

 ؟یبا من خسته شد یتا حاال از زندگ-

 کردم. اخم

 کنم. یقهر م یحرف رو بزن نیا گهیبار د هیفقط -
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 «.یشد فیگه. تو ح یراست م انیدا»و گفت:  دیکش یآه

 نگاهش کردم. مبهوت

 ؟یدیرو شن انیدا یمگه حرف ها-

 اش را گرفتم و مجبورش کردم به چشمانم نگاه کند. قهیتکان داد.  یسر

 کنه. یمن فضول یزندگ یحق نداره تو یچکسیتو مهم باشه. در ضمن ه یبرا دیزنه نبا یکه م یهر زر انیدا-

 .یستیاون راست گفته نوال. انکار نکن. تو واقعا خوشبخت ن-

 «من خوشبختم.»: دمینال

 مهربان زد. یلبخند

بلکه ثواب هفتاد سال  ست،ینه تنها گناه ن ارنیسر در ب زتیخوان از همه چ یفضول که م یدروغ گفتن به آدم ها-

 .یعبادت داره. تو هم دروغ گفت

 .دمیکش یقیعم نفس

 نهیا یاز خوشبخت رمیست. من تعب گهید زیچ هی یمن از خوشبخت فیخواد فکر کنه. تعر یکه م یهر جور یهر ک-

کشه. من به  ینفس بکشم که اون نفس م ییهوا یشم که عاشقانه دوستش دارم. تو داریب ینار مردصبح هام رو ک

. ی. تو بچه هات رو از دست دادیباش الیخ یهم نباشه و ب التیخ نی. من ازت توقع ندارم عیگم خوشبخت یم نیا

که جگرگوشه هاش رو از دست داده. من  ی. پدریپدر هیو هم مادر. تو  یکه هفت سال هم براشون پدر بود ییبچه ها

 ندارم. یازت توقع

 بغض نگاهم کرد. با

 نوال! یخانم یلیخ-

 کنار ظرف انار بود اشاره کردم. زیکتاب حافظ که گوشه م به

 م؟یریفال بگ-

 تکان داد. یرا به نشانه منف سرش
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 گه. یحافظ هم به من دروغ م-

 را با زبانم تر کردم. میها لب

 ؟یخوا ینم یعنیچرا؟ -

 رو ندونم.  ادیدفعه قراره سرم ب نیکه ا ییدم بال یم حینه. ترج-

 .دمیخواستم ناراحت شود. دستش را گرفتم و بوس ینم

 !الیخ یکنم. ب ی. اصرار نمزمیباشه عز-

 «خوام ها! یم هیعشقم؟ من هد یبرام گرفت یچ»زدم و گفتم:  یچشمک بعد

 ادی. من زدیببخش»در آورد. به سمتم گرفت و گفت:  یبه رنگ سرمه ا یکوچک یجعبه مخمل بشیزد و از ج یلبخند

 «.ستمین قهیخوش سل

به شکل قلب  ییزهاینازک که آو یلیخ یلیخ دیدستبند طال سف کیزد.  یذوق جعبه را باز کردم که چشمانم برق با

 کردم.  نگاهش دیتاب یکه از لوستر م ینور ریبود. دستبند را باال آوردم و ز زانیاز آن آو

 فوق العاده ست! نی! کسرا ایوا-

 «ببند برام.»را پشت گوش زدم و گفتم:  میموها

. مرا در دیام را بوس یشانیرا جلو بردم و او هم با دقت دستبند را دور دستم بست. سرم را جلو برد و پ دستم

 «!یبامزه شد یچون پسرونه کرد نی. همچنادیبهت م یلیخ یصورت یموها»و گفت:  دیآغوشش کش

 رنگ بمونه. نیذارم کوتاه و هم یبه بعد م نیپس از ا-

 .یشه صورت یقبل نوک موهات م نیع ادیها هم تهش در م یصورت نی. اادیبهت م شتریکوتاه نکن. بلند ب-

 را بستم. چشمانم

 !یتو بگ یهر چ-
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داده بود.  هیهد انیدا یوز عروسکه ر ی. همان گردنبنددیکه در گردنم بود کش یگردنبند یجلو آمد و رو دستانش

 دستش نشست. یآهش دلم را سوزاند. دستم جلو رفت و رو

 .ارمیمن درش م-

 «نه!»گفت:  ینیغمگ یصدا با

 کردم. نگاهش

 .ارمی. درش میخوام تو ناراحت باش یمن نم-

 اش را با دستانش فشرد. قهیشق

 . کاش...یکرد یوقت منو قبول نم چی. کاش هیکرد یداد قبول م شنهادیبهت پ انیکه دا یکاش اون روز-

مهم  میندارد برا یحال خوش یو روان یاز لحاظ روح نکهیخواهد بفهمد ا یوقت نم چیشده بودم. او ه یعصب گرید

خواهم. اخم کردم و از جا بلند  یم یطیکردم که ثابت کنم او را در هر شرا نیدو سال را صرف ا نی! من تمام استین

وقت  چیمونم. ه یقدر عاشقتم که همه جوره پات م نمن او یفهم یوقت نم چیه»پر از بغض گفتم:  ییشدم. با صدا

 «!یفهم ینم

که  یسر دادم. در حال هیو با بلند گر ستادمیا نهیآ یبه سمت اتاق قدم تند کردم و خودم را داخلش انداختم. جلو بعد

کار کنم بفهمه دوستش دارم؟ دو سال تمومه دارم  یچ دیبا گهید»: دمیآوردم نال یزانوانم فرود م یرا رو میمشت ها

 «ستم؟ین مونیمن پش نهخواد قبول ک یسازم. چرا نم یسوزم و م یبه پاش م

پر از  یشب سال بود؛ شب نیشد. الحق که بلندتر یسکوت او سپر یصدا یب یمن و صدا یبا اشک ها مانیلدای شب

کردم بخوابم.  یمانده بود. سرم را به بالش فشردم و سع شیآرا زیم یمن. جعبه قرمز رنگ عطر رو یبرا یحال خراب

هم فشردم. آمد و کنارم  یرا رو میداد. چشم ها شام را نواز ینیعطر محبوبش ب یبعد، در باز شد و بو قهیچند دق

: دمیگرفته اش را شن یبعد صدا ی. کمدمیجو یساکت ماند و من هم لپم را از داخل م قهیتخت نشست. چند دق یرو

 «نوال؟»

 آوردم. نییپا یرا ندادم که سرش را کم جوابش

 ! چشمات رو باز کن.زمیعز یداریدونم ب ینوال جانم؟ م-
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به حالت قهر سر برگرداندم. دستش را جلو آورد و مرا برگرداند. کنار گوشم  عیگوشه چشمم را باز کردم و سر آرام

 «!یخانِم موصورت گهیقهر نکن د»گفت: 

 دست چپم به عقب هولش دادم. با

 کنه. یم تمی. عطرت اذادیبرو اونور کسرا! خوابم م-

 و گوشه چشمانش چروک افتادند. دیخند

 !یکه دوست داشت روزیتا د-

 االن دوست ندارم. برو اونور...-

 «.یدون یمنو م. تو که حال زمیعز دینوالم؟ بگم غلط کردم خوبه؟ ببخش». مظلومانه گفت: دیلبش ماس یرو لبخند

 گهی. دیکن یم ادیتو غلط ز»گفتم:  یلرزان یو با صدا دمیکردند. لب برچ دنیاز شدت بغض شروع به لرز میها لب

 «خسته شدم از دست غلط هات!

 .دیبوس یام را طوالن یشانیپ

 یآروم نم یآخه قهر کن ؟یده غلط نکنه و باز غلط هاش ادامه داره رو ببخش یکه هر دفعه قول م ییآقا نیشه ا یم-

 شه!

 بره. یسؤال م ریآقا هر روز خدا داره عشق من رو ز نیا-

 را مظلوم کرد. چشمانش

شه.  یحالم بد م نمیب یم تیوضع نی. تو رو کنار خودم با استی. به خدا دست خودم ندی! ببخشگهید ینوال؟ آشت-

 ...دیقربونت برم. ببخش دی. ببخشیمثل من بسوز یکی یکه به پا ستین نیتو ا اقتیگم ل یم

 «.شهیآرا زیم یات رو هیهد». با همان حالت قهر گفتم: دیخم شد و چندبار پشت سر هم گونه ام را بوس بعد

شده عطر را برداشت. بازش کرد و به  یچیو جعبه روبان پ ستادیا شیآرا زیم یزد و از جا بلند شد. جلو یلبخند

 کرد. کیاش نزد ینیب

 زنم. یعطر رو م نیا گهیبه بعد د نیو! از ااوممم... چه خوشب-
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 «کنه. یم تشیاذ میعطر قبل یآخه خانمم گفته بو»زد و ادامه داد:  یچشمک بعد

. ندیتا لبخندم را نب دمیباال کش یدوست داشتم. پتو را کم دارید نیکرد. من آن عطر خاص را از همان اول ینم تیاذ

 کرد. زیو چشمانش را ر ستیخودش نگر ریبه تصو نهیاز آ

 من بدبخت بشم خانم؟! ارهین ییعطرتون جدا نیوقت ا هی. ارهیم ییعطر جدا گنیم-

 .دمیخند ینخود

 عطر من فرق داره.-

 اون که صد البته.-

دوستت  یلینوال من خ»نشست و گفت:  میموها انی. دستش مدیپتو خز ریرا عوض کرد و کنارم ز شیلباس ها  

 «؟یدونست یصدم حسم به تو نبود. م کی ایدارم. حسم به در

 دوستت دارم. شتریمن ب-

 .شتریب یلیخ یلیمن خ-

 گوشم نشست.  یحوال ییجا شیصدا

 سکوتو بشکن درد و دل کن نیبسه ا-

 غرورت یبذار رو پا

 بازم یدردم ول یایخودم در من

 شم سنگ صبورت یم من

 یدونم اگه نباش یم

 کوه دردم هیمثل  من

 گوشه قلبت  ییجا هی

 گردم یخودم م دنبال
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 گرم شد. مینشست و کم کم چشم ها شیآهسته من کنار صدا یها زمزمه

 رمیگ یغصه م ایدن هیسکوتت  از»

 رمیم یتو م یب

 رمیم یتو م یب من

 رمیزمونه دلگ نیتو من از ا مثل

 رمیم یتو م یب

 «رمیم یتو م یب من

**** 

 کسرا

 

 ست که هنگام فرار یریمن حال اس حال»

 ، ستیمنتظرش ن یآمد کس ادشی

 «!نرفت

دارد. وارد آشپزخانه  یغذا بدهد، رنگ زندگ یکه بو یگفت خانه ا یم شهیخانه را برداشته بود. مامان هم مهیق یبو

دوست دارم.  مهیدانست من با ق یدرست کند. م اریخواست ماست و خ یکند. م یپوست م اریشدم. نشسته بود و خ

 زد. یلبخند دنمیدبا 

 .یسالم. خوش اومد-

 .دمیگونه اش را بوس عیرفتم و سر جلو

 وقت بلد نبود. چیه ایکه در یغذا به مشامم بخوره. کار یخونه بو امیم یوقت نمیعاشق ا-
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در آمده بود.  یمشک شیموها شهیر یرخش را دوست داشتم. کم میانداختم و کنارش نشستم. ن یصندل یرا رو کتم

گفت:  یشدم. حرص دنیزدم و با لذت مشغول جو ی. گازدمیکش رونیدستانش ب انیرا از م اریدستم را جلو بردم و خ

 «ره تو معده ات. یم کروبیدست هات رو بشور بعد بخور. م»

 حرص خوردنش لبخند زدم. به

 .کروبشهیمزه اش به همون م-

 کسرا! یچندش یلیخ-

کسرا »و گفت:  دیکش یقیتکان دادم. نفس عم« شده؟ یزیچ» یاهم کرد. سرم را به معنالحظه بدون حرف نگ چند

 «.یایکنار م تیبا واقع یخوشحالم حالت بهتر شده و دار

 انداختم. نییرا پا سرم

 من رو بکشن. یها یجور بدبخت دینبا ه؟یچ انمیگناه اطراف-

 را جلو بردم. سرم

 یم یچ یفهم ی. مارمیکنم. فقط به خاطر تو دارم دووم م یم ی. به خاطرت هر کارییکه دارم تو ینوال! تنها کس-

 گم؟

 «کسرا؟»زد:  میرا تکان داد. از جا بلند شدم که صدا سرش

 نشستم. دوباره

 جانم؟-

 «فرانسه؟ میمدت بر هیبه نظرت چطوره »و گفت:  دیکش یقیانداخت. نفس عم نییرا پا سرش

به آلمان  یکه نوال در آنجا بزرگ شده بود. چند بار یی! جاسیباال انداختم و در فکر فرو رفتم. فرانسه! پار یا شانه

 .دمیکش شمیبه ته ر ی. دستمیدانستم چه بگو یوقت در فرانسه حضور نداشتم. نم چیرفته بودم، اما ه

 فکر کنم نوال. دیبا-
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هر  یخوب روش فکر کن. به نظر من برا»زد و گفت:  یلبخنددستانش گرفت.  انیرا تکان داد. دستانم را م سرش

 «. نظرت رو فردا بهم بگو.میگرد یو دوباره بر م میمون یاونجا م یچند سال هیدومون خوبه. 

 را تکان دادم. سرم

 باشه.-

**** 

واگذار کردم. همه  هانیکردم. بعد از آن اتفاق شوم ، تمام سهام شرکت را به ک یدر امالکش کار م ایبود با ارش یمدت

اداره آن شرکت را نداشتم.  ییتوانا گریهفته با من صحبت نکرد. اما من د کینوال تا  یبودند. حت یکارم ناراض نیاز ا

 زیناچ یآن را با مبلغ شیو شر ها ریته اش را نداشتم. با تمام خ وسر  یبود که حوصله امور ب ریآنقدر فکرم درگ

 ینوال فکر م شنهادیچانه ام بود، به پ رینشسته بودم و دستانم ز یصندل یکه روکردم. تمام مدت  هانیک میتقد

زد. در آخر به  یشور م یدلم کم گریآمد و از طرف د یم یخوب شنهادیبه نظرم پ یکردم. سردرگم شده بودم. از طرف

توئه. من  یدته. زندگخو میکسرا، تصم»در فکر بود. در آخر گفت:  یا قهیمتوسل شدم. تا چند دق ایمشورت با ارش

 «داشته باشم. یتونم دخالت ینم

 را باال دادم. میموها کالفه

 !ایشدم ارش جی! گدمیپرس یکه از تو نم رمیبگ میتونستم تصم یدِ آخه من اگه خودم م-

 .دیکش یقیعم نفس

 فضا برات خوبه. نیمدت دور بودن از ا هی ؟یکه دلت بهش خوش باشه. چرا موند یندار نجایا یتو یچیه گهیتو د-

 گهیو آنا و از طرف د ایآر ی! از طرفیکسرا! بد شکست یتو شکست»ادامه داد:  یآرام یو با صدا دیرا جلو کش خودش

و خاطره هاش؟  یکوفت یالیهوم؟ به اون و ؟یدل خوش کرد یهم وجود نداره. واقعا به چ یشرکت گهیخاله شهرناز. د

نمونده. برو کسرا. دست نوال  یازت باق یچیبچه ها! ه یاهم به لباس ه دیشا انو؟یخاک خورده اون پ یها هیکالو ای

حاضر بود با تو ازدواج  یکرده. کدوم زن کیخوبش رو با تو تار یهم گناه داره. روزها چارهیو برو. اون دختر ب ریرو بگ

 رییتغ. خودت رو یدرست کن دیجد یزندگ هی. یپات مونده. بهتره بر یتینارضا چیکنه؟ دختره دو سال تمام بدون ه

ذارن زخم ضربه هاشون خوب بشه. هر  یجماعت نم نی. برو و بذار تا زخمات خوب بشن. اگهید یِکسرا هی. بشو یبد

 «.یافته از درون بسوز یخاروننش تا جاش بمونه. تا هر وقت چشمت بهشون م یو م انیروز م
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 ام گذاشت. نهیسمت چپ س یرا رو دستش

تهش قلبت رو  شیآت نیرو خاموش کن. ا ششیرو قلبت. آت زیدور باش. آب بر یسوزه کسرا. برو. کم یقلبت داره م-

 شو. به خاطر نوال... گهیآدم د هیسوزونه. به خاطر اون.  یکنه و قلب نوال رو هم م یخاکستر م

 امی. طوفانه. تا مایسوزه ارش یم»گفتم:  یفیضع یقلبم گذاشتم و با صدا یانداختم. دستم را رو نییرا پا سرم

سوزه. نوال هر  یزنم بهش دستم م یکنه. دست م یشعله هاش رو گسترده تر م ادیخاموشش کنم باد با سرعت م

 «قلبم! چارهی. بنهیب یم بیرو خاموش کنه. آس ششیخواد آت یسوزونه. چون م یروز دستش رو م

 شده ام که اشکم دم مشکم باشد. فیحد ضع نیا شد تا یکردم. باورم نم دنیشروع به لرز میزدم. شانه ها هیگر ریز

کنه  یقلبت درد م»گفت:  یو م دیبوس یگونه ام را م یگذاشت ، چند بار یقلبم م یمامان بود دستش را رو اگر

. شهیحالت خوب م یروز هیات کرد. قربونت بشم تو هم  ینجوریرو که ا یقلبت. خدا لعنت کنه اون یبه فدا یمادر؟ ا

 «. صبر کن مادرم.دهیبهت رو نشون م دیخورش یروز هی

 .زمیر یشوم ، قطره قطره اشک م یسوزد ، ذره ذره نابود م ی. لحظه لحظه قلبم میستین مامان

 «کنه! ینم هیمرد که گر»در سرم تکرار شد:  شیصدا باز

 کیاش...!  یشانیپ یرو ندیش یعرق سرد م کیکند! مرد اول  هیگر دیکند. مرد اصال نبا ینم هی، مرد که گر یآر

کشد رو  یدفعه دست م کیشده پسرم؟  یپرسد چ یدفعه مادرش م کیشود!   یخش دار م شیدفعه صدا

شود  یم گاریس کیدفعه  کیها...  ابانیزند در خ یپوشد م یژاکت م کیدفعه  کی...! یچیه دیگو یچشمانش و م

شود  یدفعه پرت م کیپل!  کیرسد به  یه مرود ک یرود آنقدر م یرود و م یرود و م یدفعه م کی! گاریده تا س

 کند... ینم هی...! مرد که گرنییپا

نشست.  شیلب ها یرو ی. لبخند محومی، بالفاصله به نوال گفتم که برو دمیرا گرفته بودم. به خانه که رس ممیتصم

اش را درک  یخانه جور کند. خوشحال مانیسپارد برا یخروجمان را انجام بدهم و او هم به المار م یگفت من کارها

در  یاز دوستان رادمان به نام عل یکیدوست داشت. باالخره آنجا بزرگ شده بود.  رانیاز ا شتریکردم. فرانسه را ب یم

. دستان دمیرا شن ییقدم ها یبود که صدا میروبرو لیانجام کارها کمکمان کرد. در امالک نشسته بودم و نگاهم به فا

پخته  یبور! همان چهره فقط کم ی! همان موهایجفت چشم آب کیقرار گرفت. سرم را باال آوردم.  زیم یور یمردانه ا

 «!ان؟یدا»لب زمزمه کردم:  ریتر. ز

 .دیکت اسپرتش را جلو کش قهیرا باال برد و  دستش
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 سالم.-

 .دمیانداختم و آرام لبم را جو نیی. سرم را پادمشیشده بودم. آن روز هم از پشت د خشک

 سالم. کیعل-

 زد. یمحو لبخند

 دونم. ی؛ م امیب یتوقع نداشت-

 انداختم. نییرا پا سرم

 واقعا نداشتم.-

 کردم. زیچشمانم را ر یکم

 دمت؟یچند وقته ند یدون یم-

 زد. یکج لبخند

 باهام حرف نزد. گهیکه نوال د یآره ، از زمان-

 را با دستانش پوشاند. صورتش

 فرستم که چرا بهش گفتم! یهنوز هم هر روز به خودم لعنت م یسه سال گذشته ول-

 «؟یهنوزم دوستش دار»و گفتم:  دمیآن را جلو کش یرا گشودم. کم راهنمیدکمه پ نیرا باال بردم و اول دستم

 کنم نداشته باشم. یم یسع-

 انداختم. زیم یرا رو خودکار

 من تو رو دوست داشت. یکاش به جا-

 چرا؟-

 تانم پوشاندم.را با دس صورتم
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 شد. یبا تو خوشبخت م-

 گفت با تو خوشبخته.-

 شدم. رهینامعلوم خ یو به نقطه ا دمیکش یآه

 کنه. ی. داره تظاهر مستین-

 سمتش برگشتم و ادامه دادم. به

 ؟یداشت یکار-

 «دونم چرا اومدم... ینم»انداخت و گفت:  نییرا پا سرش

 زد. یپوزخند

 ؟ی. دقت کردمیمن و تو با هم دوست باش ستیاصال انگار قسمت ن-

 بهش دقت کردم. یلیاوهوم. خ-

. یکی. تماماً تارمیگفتن نداشت یبرا یدیحرف جد دی. شادیکش یها م یدانم چرا بحثمان مدام به سمت بدبخت ینم

 ام کردم. یبه ساعت مچ ینگاه

 ؟ی، تخصصت رو گرفت یراست-

 را تکان داد. سرش

 خصص نرفته بودم.فقط به خاطر ت یآره. ول-

 ؟یرفته بود یچ یبرا-

 کرد. زیو چشمانش را ر دیرا جلو کش خودش

 .فتهینوال از سرم ب-

 .دمیکش یپوف
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 ان؟یدا یانقدر نوال رو وسط نکش شهیم-

 «.یشیم یرتی. حواسم نبود. غدیآره ، ببخش»و با افسوس گفت:  دیخند

 .دیلبش ماس یرو لبخند

 نداره. ی. اون بچه که گناهادی. از خودش بدم منمیرو بب ایدر یاومدم بچه -

 .دمیکش میموها انیدو دستم را باال بردم و م هر

 .دمیعکسش هم ند ی! من حتنایس-

 بعد آن را به سمتم گرفت. یکرد. کم نییباال و پا یرا در آورد و کم لشیموبا

 فرستاد. ی. برام عکس هاش رو منهیا-

گذاشتم و صورتم را با  زیم یرا رو لیموبا عیبچه ها افتادم. سر ادیند. ثابت ما یجفت چشم آب کی یرو چشمانم

 «. حواسم نبود...دیببخش»و گفت:  دیرا کش لیموبا عیدستانم پوشاندم. سر

 زیهمه چ نکهیخوب بود. از ا زی. همه چیدلتنگ ی. بذار پانجایدونم چرا اومدم ا ینم»جا بلند شد و ادامه داد:  از

 «پلکم ، نه نوال. خداحافظ. ینه دور و بر تو م گهیناراحتم. د یلیخ دیپاش

 خواست قدم از قدم بردارد ، از جا بلند شدم. تا

 ان؟یدا-

 «خواهر تو و دلنوازه. ایشه در یوقت باورم نم چیه»سمتم برگشت که ادامه دادم:  به

 زد. یتلخ لبخند

 شه. یخودمم باورم نم-

که هنوز بعد از نه  ایدر نیبود ا یچانه ام گذاشتم. چه اتفاق شوم ریدستم را ز بعد از امالک خارج شد. نشستم و و

بک گراندش به  یعکس چهارنفره رو کیرا روشن کردم.  لمیشد! موبا یهمه ما حس م یزندگ یسال اثراتش بر رو

و  دمیکش ی. آهیآب کرانیب یایروز خوب کنار در کیو آنا.  ایکردند. من ، نوال ، آر یم یچشمان خسته من دهن کج

 ...یو آخر یغاتیتبل امیزدند. دو پ یرفتم که گوشه صفحه چشمک م ییها امکیپ ستیبه ل



 هیکالو

229 
 

 را باز کردم.  امشیبود. پ هانیک

 شد حال خوب را ،  یکاش م-

 را ، بایز لبخند

 دوست داشتن ها را ، یبعض

 کرد! خشک

 کتاب گذاشت و نگهشان داشت... یال

وقت قابل تحقق  چیداشتم و ه یکه در زندگ ییاهایبود. مثل تمام رو ایرو کیتنها  نیشد. اما ا ی، کاش م یآر

زد  یبار حرف کی. یاحمد یبه نام آقا میداشت یریکه بودم ، دب رستانینبودند. من که بودم؟ چه بودم؟ سال اول دب

که االن  ینیداشتم. اما مطمئنم ا ییچه آرزو بودمبچه  یدونم وقت ینم». گفت: دمیهفته خند کیکه آن موقع تا 

 «هام نبود. یبچگ یهستم آرزو

 ام.  دهیاست به حرفش رس یمورد بودند. من چند سال یب یلیفهمم آن خنده خ یم حاال

 نیبر سرم زد. ب یگرفتم. در راه فکر شیکردم و راه خانه را در پ لیآن روز نبود. امالک را تعط ایجا بلند شدم. ارش از

 دنیکردم ، دستانم شروع به لرز یموضوع فکر هم م نیبه ا یوقت یبزنم؟ حت یمان هم سر یمیراه بروم و به خانه قد

 یکه وقت فی! آنقدر ضعفیشده بودم ضع یخواست و من هم مرد یکردند. رفتن به آن خانه و خاطراتش جرعت م یم

مامان در ذهنم زنده شد.  ادیآورد.  یحجوم م میبه گلو انهیکردم ، بغض وحش یاز دست رفته ام فکر م یها ییبه دارا

 آمد. ادمیرا به  شیحرف ها

 !دیبچه ام از همون اول روز خوش ند چارهیب-

گفت:  یم دیآ یم ادمیهمان ها روز خوش بودند. باور کن همان ها روز خوش بودند.  یدید یم یکاش بود مامان،

 «.یخور یروزها رو م نیحسرت ا یروز هیانقدر غصه نخور فدات شم. »

 «روزهام رو بخورم! نیقراره بشه که حسرت ا یچ مونیزندگ نیبب»گفتم:  یو م دمیخند یهم م من

خورم. در آخر عزمم را جزم  یمامان؟ آخر حرفت درست در آمد. دارم حسرت همان روزها را م یداشت بیغ علم

در  ی. جلوختیر یم یشدم ، قلبم هر یم کیکردم و به سمت خانه پر خاطره مان رفتم. هر متر که به خانه نزد
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به سمتم هجوم  یعی. خاطرات به طور فجردک دنی، عالوه بر دستانم چانه ام هم شروع به لرز دمیبزرگ که رس یآهن

انداختم. در را که باز کردم ،  دیشدم. کل ادهیپ نیکند. از ماش یر خفه ام مبغض دست آخ نیدانستم ا یآوردند. م

شدند.  دهیبه سمت خانه کش مینشده بود. قدم ها یدگیکه مدت ها بود به درختانش رس دندیرا د یاطیچشمانم ح

 یخنده ها یکردم؟ وارد ساختمان شدم. صدا یکار را م نیا یآورده بودم؟ با چه جرعت کجاآن همه شجاعت را از 

 بچه ها

 میمن... بغضم شکست. اشک ها یکمان... غر زدن ها یها طنتیمامان...  ش ی. قربان صدقه رفتن هادیچیسرم پ در

که  یتوانستم حس کنم. همان صندل یمامان را م یغذاها ی. هنوز بودمیشدند. به داخل آشپزخانه سرک کش یجار

پله ها  ی. نگاهم رودمیکش یقیکرد. دستم را به چهارچوب گرفتم. نفس عم ینشست و با ملوک خانم صحبت م یم

 ینرده ها یرو میشدند. دست ها دهیناخودآگاه به آن سمت کش مینشست. طاقت باال رفتن از آنها را داشتم؟ پاها

. دیاهرو چرخشدند. نگاهم در ر یبلند م یچوب یپله ها ژیو ق ژیق یرفتم ، صدا ینشستند. هر قدم که باال م یچوب

نشست.  رهیدستگ ی. رودیلرز یزد. دستم جلو رفت. م یرنگ، آن گوشه چشمک م دیسف در کیو مسکوت.  کیتار

رنگ  یکه با باز شدنش قلبم فشرده شد. خرسک قهوه ا یبود و در یتق کوچک یدانم. فقط صدا یطاقت داشتم؟ نم

قلبم  یخوردم. دستم را رو نینتوانستم. نشستم. در واقع زم گریگوشه اتاق... د یو آب یصورت فیوسط اتاق... دو ک

 مشت کردم.

 خدا!-

 گذاشتم. نیزم یرا رو سرم

 !گهیکشم د ینم-

**** 

 ها نفر در سراسر جهان ، ونیلیروز م هر»

 شان ، ییدر خط مقدم تنها 

 جنگند یبا خاطرات خود م 

 شوند! یم وکشته

 که در آنها ییها جنگ
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 ستین انیدر م ینیو موسولو روزولت  تلریه یپا

 دهند یها اخبارشان را پوشش نم رسانه

 زدیر ینم یخون

 شود یخراب نم یا خانه

 دهد ، یرخ م آنچه

 شود  یاست که دود م یگاریس

 «رود یکه رو به زوال م یانسان و

است. شده  ازیناقابل ن نهیآ کی. تنها ستمیآن آدم قبل ن گریبدانم د نکهیا یاست برا یکاف نهیآ کی، فقط  نهیآ کی

چه کنم.  ایدن کی نیدارد و نه جرعت بازگشت. مانده آن وسط ب یشرویشکست خورده که نه توان پ یام چون لشگر

 گنگ.  یچرا ایدن کیمبهم.  یایدن کی انیمانده ام م

 یبا صورت ییبایز بیترک شیموها یمشک یها شهینگاهش کردم. ر نهیشانه ام نشست. از آ یآمد. دستانش رو جلو

 داشتند که نامرتب در حال بلند شدن بودند. ییها

 ؟یکن یفکر م یبه چ-

 «. نه؟ییحجم تنها نیسابقه ست ا یمن مرده. ب یهم همتا نهیآ یتو»بود گفتم:  نهیکه هنوز نگاهم به آ یحال در

 شانه ام گذاشت و چشمانش را بست. یرا از پشت دور شکمم حلقه کرد. سرش را رو دستانش

 . من هستم.یستیتنها ن تو-

 «. تو رو دارم.ستمی. من تنها نیگیراست م»زدم. زمزمه وار گفتم:  یسمتش برگشتم. لبخند تلخ به

و خودم را  دمیشد. آرام دستش را کش یکوچک خوشحال م یحرف ها نیزد. با هم ی. لبخنددندیخند چشمانش

 لب زمزمه کردم. ریو پر بغض ز دمیرا بوس شیموها انی. مدیتخت انداختم. آرام در آغوشم خز یرو

 ...یمراقب من باش! از من فقط تو مانده ا-
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من دلم »من هم نشست. مثل خودم زمزمه کرد:  یلب ها یکردم. از لبخندش ، لبخند آمد و رو یرا حس م لبخندش

 «خاطر خواهت... ی وانهیدل د کیراحت. منم و  التی، خ ستین یکس شیپ

 «اومده بود. انیامروز دا»و گفتم:  دمیکش یقیشد. نفس عم یدر سکوت سپر یا قهیدق چند

 سمتم برگشت. به

 خب؟-

 باال انداختم. یناراحت بود. چانه ا ستیدوست ن انیبا دا گرید نکهی. هنوز هم از ادمید یرا در چشمانش م غم

 .نهیگفت فقط اومده منو بب-

 زدم. یتکان داد. لبخند تلخ یسر تنها

 .ایم داد؛ پسر دررو هم نشون نایعکس س-

دونم  یسوزه. نم یم ایدر یدلم برا»گذاشتم که آرام گفت:  میچشم ها یو دستم را رو دمی. به پشت خوابدیکش یآه

 «چرا؟

سخته. آدم ذره ذره آب  یلیخ ضیبچه مر هیباشه سر کردن با  یخب هر چ»نگاهش کردم که ادامه داد:  یچشم ریز

 «.شهیم

 را بستم. چشمانم

 ؟یبه اسم تاوان اعتقاد دار یزیبه چ-

 نه.-

 .دهیداره تاوان م ایمن اعتقاد دارم. در یول-

 صورتم خم شد. یرو

 ؟یدیرو م یتاوان چ یتو دار-
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ام را با زبان تر کردم و آرام زمزمه کردم:  دهیخشک یرا باز کردم. نگاهم را به چشمانش دوختم. لب ها چشمانم

 «...یعاشق»

 سمتش برگشتم. به

 ؟یمانیپش یعاشق گنیم یدیشن-

 زدم. یتکان داد. لبخند کج یسرش را به آرام تنها

 .دمیمنم همون رو کش-

 .دیتخت خواب یرو دوباره

 فهمم. ی. مارهیم یمونیپش یآره ، درسته. عاشق-

 .دمیرا به سمتش کش خودم

 نشدم. شونیوقت پر چیعاشق تو که شدم ه یول-

 .یکن یرو فراموش نم ایوقت در چیتو ه-

 زدم. یتلخ لبخند

 .شهیام حس م یزندگ یهنوز تو ی. چون اثرات اون خامشهیفراموش نم-

 «بپاش. دیبه خاطرِت از خودم گذشتم. به خاطرم رو خاطرات اس»گفت:  یلرزان یصدا با

 «خوام. یم مریگوشمه. آلزا یام تو یکوفت یخاطره ها یها غیج یصدا ی. ولدمیپاش»گوشش گفتم:  یدر حوال ییجا

 «.یکن یبهش کمتر فکر م یا قهیچند دق یفراموش هیچشم هات رو ببند. با »لب گفت:  ریز

 گفت.  یکه نوال م یی. از همان هایا قهیآرامش چند دق کی دیرا بستم. به ام میمن چشم ها و

**** 

آن زمان که . میکرد یاشتباه پافشار ینگه داشتن آدم ها یکه برا ی. زمانمیبه خود بدهکار یعذرخواه کیهمه ما -

 چی. از همیانگاشت دهیو ند میدیکه د ییزهای. چمیستادیاما ا میرفت یم دیکه با یی. جامیو سکوت کرد میدیدروغ شن
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... خاموش کن فانوس میو لج کرد میو لج کرد میکرد لج قتیفرار از حق ی! برامیو ذوق کرد میساخت ایو پوچ رو

 ی... مهربانمانیجا یب یست اثبات دوست داشتنمان به آدم ها. معرفت ها یا هودهیاصرار ب یات را! گاه یوابستگ

 «سرانجام... یب یحفظ رابطه ها یمورد برا یب یاز حدمان... تالش ها شیب یمان... بها دادن ها نیدروغ یها

 وقت ها صرف نیکاش ا»نگاه خسته ام سوق داد و آرام زمزمه کرد:  یرا رو شیرا باال گرفت. چشم ها سرش

 «...گرانیکه تمام حواسش به ما بود ، صرف آرامش خود و د یشد. صرف کس یم یخودشناس

 «اش رو نزده بود. سندهیاسم نو»گفت:  نیگذاشت و در همان ح زیم یرا رو لشیموبا

و  دمیکش شیبایز یها یصورت ی. دستم را رودمیکش رونیب شیموها انیکوچک را از م رهیرا جلو بردم و گ دستم

 «قشنگ بود! یلیخ»دادم. آرام گفتم:  یجا انشانیرا م رهیدوباره گ

 اوهوم.-

 «اون کاناپه رو دوست دارم. یلیخ»زمزمه کرد:  یگوشه در به سالن نگاه کرد. با لبخند محو از

 به کاناپه کردم. ینگاه مین

 چرا؟-

 روشنش نگاهم کرد. یرا باال آورد و با چشمان قهوه ا سرش

 .یکرد یم یو حسود یاون کاناپه نشسته بود یرو شیال پچون درست دوس-

 .دمیاش را کش ینیو ب دمیخند آرام

 مونه! یهم م ادتیچه خوب -

 .دیکش یقیعم نفس

 مونه. یم ادشیخوب رو خوب  یزهایآدم چ-

 خوبه؟ یزهایحرص خوردن منم جزو چ-

 «باشه ، آره. یاگه از سر حسود»و گفت:  دیخند
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 میرفت یرو ادهیشد. آن روز به پ یخالصه م یا هیچند ثان یخنده ها نیما در هم ی. زندگدی. او هم خنددمیخند آرام

 شد.  زبانمانیو آخر شب هم پارک کنار ساختمان م می، مشاعره کرد میخورد یراشکی، پ

سکوت کنند. بگو  ای، به تمام دن ییآ یبه سمت من م یوقت»زد و آرام گفت:  یرا محکم فشردم. لبخند دستانش

 «دهم. یدوستت دارم م یخوب گوش کن ؛ من صدا

 نشاندم. شیرا رو میرا باال آوردم و لب ها دستش

 ، دوست داشتن تو! یشود. آر ینم یتکرار زیچ کی میبرا شهیهم-

دستش را هم گرفتم. چقدر خوب بود  یکیبودند. آن  میایکه دن یی. نگاهم را به چشمانش دوختم. چشم هاستادمیا

 ونیبودم! مد ونشیسوخت و ساخت. چقدر مد میکه دوسال تمام به پا یزد. من بودم و شب و زن یکه پرنده هم پر نم

گوشه موهات ». پر بغض زمزمه کرد: دیلرز یم انشبودند. قهوه چشم یکه دوسال تمام به خاطر من باران ییچشم ها

 «شده! دیسف

 دم.ز یتلخ لبخند

 شم. یتر م پیدارم خوشت-

 .دندیخز شیگونه ها یآرام رو شیها اشک

 سالته. ی. کال سیپیخوشت نیا یکم زود بود برا هی-

 .دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 کار کنم بچه هام آروم بشن. یچ دیبا دمیشدم. همون موقع که نفهم ریپ شیمن نه سال پ-

را به سمت آپارتمانمان  ابانیو با هم خ دمیکاشتم. بعد دستش را کش شیلب ها یکوتاه رو یخم شدم و بوسه ا عیسر

 مانیعاشقانه ها لیکه اوا ییبه آرزوها میکرد یحرف فکر م ی. تمام مدت سکوت بود و سکوت. هر دو بمیکرد یط

 یروزها یایتنگ شده بود! رو بایآن لحظات ز ی. چقدر دلم براجایب یها یپرداز الی. به آن خمیکنار هم داشت

روز ،  کیخواهد کرد.  ینیمان سنگ یزندگ یاتفاق نحس که تا ابد رو کیشوم  هیشاعرانه ، شده بودم سا شهیهم

؛ نه! او  مینوش یو قهوه م مینینش یتلخ است. م شترشانیکه ب یزوج مسن. با خاطرات کی میشو یجا ، من و او م کی

را تلخ  شیدوسال قهوه ها نی. مانند ادینخواهد نوش نیریش رگیروزها د نی. مانند تمام ایمن چا ونوشد  یقهوه م

 یهمه تلخ است تلخ نیا یزندگ یخواست قهوه تلخ بنوشد ، اما وقت یوقت دلش نم چیگفت ه ی. مدیخواهد نوش
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 ی. فقط مستیات مهم ن هوهق یتلخ گریات که تلخ بشود، د یوسطش هم نخواهد بود. زندگ یبازرگان امیقهوه پ

برسد. با ورودمان به واحد، همان  انیات به پا یتا زندگ یگذران یرا م تی. همان طور که روزهایتا تمامش کن یخور

 «.می. هردوتامون خسته امیبخواب ایب». به سمتش برگشتم و گفتم: ستادیدر ا یجا جلو

وقت  چیه»و آرام گفت: لبش نشست  یرو یجلو آمد. دستانش را باال آورد و صورتم را قاب گرفت. لبخند محو آرام

کسرا. اگه صدبار هم به عقب برگردم ، باز تو رو انتخاب  ییایمرد دن نی. تو بهترشهینم یدوست داشتنت برام تکرار

 «کنم. یم

 .دمیمن خشنود گونه اش را بوس و

 من! یتو! فرشته  یفرشته ا هی-

**** 

 

 نوال

 

 یکی نیخواستم ا یامروز به آموزشگاه رفتم و انصراف دادم. ممقنعه ام را مرتب کردم.  یرا باال بردم و پره ها دستم

رساندم. غروب بود  انیجلسه را هم چند ساعت قبل به پا نیرا بدون مشغله باشم. آخر میهست رانیکه در ا یدوماه

رنگ. در باز  یمگان مشک کیترمز زد.  میپا یجلو یلیاتوموب هبروم ک ابانیها شلوغ. خواستم به آن طرف خ ابانیو خ

 شد.  ادهیپ نیو راننده از ماش

 «!ان؟یدا»و آرام زمزمه کردم:  زی! چشمانم را رانیدا 

 زد. یلبخند

 ؟یوقت دار-

 «.یبخوا یچ یداره وقت رو برا یبستگ»کردم و گفتم:  اخم

 . او هم اخم کرد.دیلبش ماس یرو لبخند
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 دوست. هی. به عنوان یجور نیهم-

 زدم. یپوزخند

 !انیدا یخودت گفت ادته؟ی. میستین قیبا هم رف گهیه ساله که دمن و تو س-

 خواستم قدم از قدم بردارم ، دستانش دور مچ دستم حلقه شد. تا

 !یهست یا نهیسرم. چقدر ک ینوال! انقدر نزنش تو-

 ادامه داد. یآرام ینگاهم کرد و با صدا مظلوم

 کنم. بذار برسونمت. ی. خواهش مقهیفقط چند دق-

آمد و استارت  عی. سردمیرا در برق چشمانش د یو سوار شدم. به وضوح خوشحال دمیکش یسوخت. پوف شیبرا دلم

 زدم. یداد. پوزخند یام را نوازش م ینیعطرش ب یزد. بو

 ؟یمعناست که هنوز آدم قبل نیبه ا یهنوز عطرت روعوض نکرد نکهیا-

 نگاهم کرد. یچشم ریز

 .قایدق-

 تر شد. قیعم پوزخندم

 مهمه. یمهمه که هنوز همون آدم یچه کس یبرا نکهی؛ ا ستیمهم ن نیا-

 تو مهمه؟ یبرا-

 نگاهش کردم. میمستق

 مهم باشه؟ دیچرا با-

 بار او پوزخند زد. نیا

 .ستمیکس مهم ن چیه ی. من براستین یبیعج زیچ-
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 «د...اون دوستت بو یراست»و گفتم:  دمیکش میلب ها یآمد. دستم را رو یبحث خوشم نم نیا از

 «آرمان ، اون چطوره؟»گفتم:  عیفکر کردم و سر یکم

 .دیبورش کش یموها انیرا م دستش

 من نه. یآرمان مهمه ، ول-

 «؟یانقدر گله نکن شهیم انیدا»کردم و گفتم:  اخم

 زد و سرش را تکان داد. یلبخند

 کنم. یآره ، درسته. گله نم-

 «.شهیعروس گهیماه د هیآرمان هم خوبه. نامزد کرده. »و ادامه داد:  دیکش یقیعم نفس

 . خوشبخت بشه.یبه سالمت-

 مثل تو؟-

 نگاهش کردم. ظیغ با

 تو رو ندارم. ی. حال و حوصله متلک هاشمیم ادهیبزن کنار من پ انیدا-

 نگاهم کرد. مظلوم

 زنم. فقط آدرستون رو بگو. یحرف نم گهی، د دیببخش-

. میگوش داد یقیرا روشن کرد. تمام مدت در سکوت به موس نشیآدرس را گفتم و او هم ضبط ماش تیعصبان با

 ، دستم را باال آوردم. میدیکه رس ابانیکرد. سر خ یبه من م ینگاه میگشت و ن یاز وقت ها برم یبعض

 نرو داخل. -

 کرد و ابروانش را باال فرستاد. یا سرفه

 چرا؟-
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 نگاهش کردم. هیاندر سف عاقل

اش هم  یجور نیکه. هم ستین ینیزم بیمرده ها ، س یبشم. ناسالمت ادهیپ نتیکسرا از ماش یکه جلو یتوقع ندار-

 قوز باال قوز. گهید نهی. حاال تو رو هم ببمونمیانتخابش کردم پش نکهیکنه من از ا یفکر م

 .ستادیا ابانیزد و کنار خ راهنما

 باشه.-

 «لحظه. هیصبر کن »شوم ، آرام گفت:  ادهیپ نیخواستم از ماش تا

در آورد و به سمتم گرفت.  یجال داده ا یحرف نگاهش کردم. از داخل داشبورد جعبه جوب یرا برگرداندم و ب صورتم

 «ه؟یچ نیا»به جعبه کردم و گفتم:  ینگاه

 ...یادگاری هی-

 «.یمیدوست قد هیاز »لب زمزمه کرد:  ریرا با آه بست و ز چشمانش

کوچک ، آرام  لی. آدمک استدیچیپ نیماش یدر فضا یمیمال کیموز یرا گرفتم و آرام درش را باز کردم. صدا جعبه

 . به سمتش برگشتم.دیچرخ یم کیو همزمان با موز

 !؟یقیجعبه موس-

 مقنعه ام بردم و ری. دستم را زدمیکش قیدر سکوت و بدون حرف نگاهم کرد. جعبه را بستم و چند نفس عم تنها

چشمانم  یداده بود. آرام بازش کردم و جلو هیام هد یکه روز عروس یپالک گردنبند را لمس کردم. همان گردنند

هم فشردم. جعبه و گرنبند را هر  یمحکم رو هچند لحظ یجعبه گذاشتمش و چشمانم را برا یتابش دادم. در آخر رو

بمونه. اونقدر  یادگاریشئ ازت  هیخوام  ینم» نگاهش کنم گفتم: نکهیداشبورد گذاشتم و بدون ا یدو با هم رو

 «. ممنون و...ادیاصال به چشم نم نیکه ا یمن دار شیپ یادگاریخاطره به عنوان 

 «خداحافظ.»شدم و حرفم را ادامه دادم:  ادهیپ نیماش از

 ی. کدمیکش یبود. آه ستادهیراه برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. هنوز همان جا ا نیگرفتم. ب شیراه خانه را در پ 

 ستادهیهنوز همان جا ا انیرا که در قفل چرخاندم ، دا دیبود؟ نه! کل نطوریمان ا یزندگ م؟یدینقطه رس نیهمه ما به ا

 بود. 
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**** 

لب  ریاخوان ثالث ز یاز مهد یاش فشردم. زمزمه وار ، شعر نهیدور کمرم حلقه شدند. سرم را به س شیها دست

 گوشم. یحوالدر  ییخواند. درست جا

 ؟یقاصدک! هان ، چه خبر آورد-

 ؟یکجا و ز که خبر آورد از

 اما ، اما یخبر باش خوش

 بام و دِر من گردِ 

 یگرد یثمر م یب

 مرا ستین یخبر انتظار

 یبار یاریو د ارینه ز د یاریز  نه

 با کس یو گوش یآنجا که بود چشم برو

 آنجا که تو را منتظرند برو

 !قاصدک

 دل من همه کورند و کرند در

  بیغر شیدر وطن خو نیبردار از ا دست

 همه تلخ یتجربه ها قاصد

 دیگو یدلم م با

 تو دروغ یدروغ که

 بیتو فر یبیفر که
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 !یوا ی... آخر... ای! هان ولقاصدک

 با باد؟ یرفت ایآ یراست

 ...!یآ ؟ی! کجا رفتیتوام ، آ با

 هست هنوز؟ یخبر ییجا ایآ یراست

 ؟یی، جا یخاکستر گرم مانده

 هست هنوز؟ یبندم خردک شرر یطمع شعله نم یاجاق در

 :میشدم. آرام ، آهسته ، با غم ، هر دو زمزمه کرد شیرا بستم و خودم هم هم آوا میها چشم

 قاصدک!-

 همه عالم شب و روز یابرها

 ندیگو یدلم م در

 و از جا برخاست. دیام را بوس گونه

 ؟یندار یکار-

 تکان دادم. ینشانه منفرا به  سرم

 نه ، مواظب خودت باش.-

سفره دل با  یبود تا کم یبه خودم کردم. کاش کس ینگاه ونیتلوز شهیرا تکان داد و از خانه خارج شد. از ش سرش

 ! که نبود و که نبود و که نبود...فیکردم. اما ح یاو باز م

تواند وقتش  یم حاال ساعت مدرسه اش است و قطعا نمدانست ی. اما ممیزد یبود تا با هم حرف م ییبایالاقل د کاش

 یگرفتم. م شیدادم همچون گذشته تنها باشم. از جا بلند شدم و راه آشپزخانه را در پ حیرا با من بگذراند. ترج

 دهانم  گریبنوشم. د نیریخواستم چون گذشته قهوه ش
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. فکر دمیدادم و خودم را در آغوش کش هیگس شده بود. قهوه جوش را روشن کردم. خودم هم به اپن تک یادیز

، با او کامال آشنا  یشناسمش؟ آر یکردم. کجا بودم؟ حاال کجا هستم؟ از آن نوال قبل چه مانده؟ اصال او که بود؟ م

 ی، اما به لطف پدرش اخالق و متانت یکه با وجود بزرگ شدنش در غرب کره خاک یقیعاشق موس یهستم. دختر

کوچک دخترانه هم  یدقدقه ها یدارا یکه حت ی. دخترییماورا یعاشق کتاب ها یمنطق یداشت. دختر یشرق

ناآشناست.  میبرا دیجد تیشخص نیشناسمش. ا یشناسم؟ نه ، نم یرا هم م دینوال جد نینبود. حاال چه هستم؟ ا

 یاش مرد افسرده ا یراکد که تنها دلخوش یزندگ کیبا  یکوتاه است ؛ دختر لهجم کیدانم ،  یکه م یزیتنها چ

 . یمن نسبت به دختر موصورت ییاست دانا نیاش شده. هم یتمام زندگ یست که روز

و محبوبم را برداشتم و داخلش را لبالب پر از قهوه کردم. شکرپاش  دیقهوه جوش به خود آمدم. فنجان سف یصدا با

رنگ را در  دیکاناپه نشستم. کوسن سف یو روکردم. فنجان را برداشتم  یداخل فنجان خال یادیرا برداشتم و مقدار ز

کردم.  یرا حس نم می. انگار سوزش دهان و گلودمیآغوش گرفتم و قهوه را همان طور داغ داغ ، تا نصفه سر کش

و  یخال ییرنگ را داخل ظرفشو یقهوه ا عیشد. از جا بلند شدم. ما ینم افتیمن  یکه در زندگ یبود! طعم نیریش

بابت گل زرد بدقواره  شهیرا که هم یدوستش نداشتم. فنجان قرمز رنگ گریزباله انداختم. دفنجان را داخل سطل 

نکردم. شکالت تلخ هشتاد  نشیریش گری. دختمیبار داخل آن ر نیکردم برداشتم و قهوه را ا یاش م رهمسخ شیرو

. دمینوش شی. اما بدون توجه قهوه را هم از رودیچیزدم. مزه تلخش در دهانم پ یدرصد را هم برداشتم و گاز بزرگ

اش را  یرفتم و بدون توجه به صفحه اش ، گوش فونی. به سمت آدمیاپن کوب یآمد. فنجان را رو فونیزنگ آ یصدا

 برداشتم.

 بله؟-

 .دمیرا شن یفیضع یصدا

 نوال؟-

! مانده بودم چه کنم. ای! دریچشم آب یوباریبودم. دختر ز دهید کیبار از نزد کیچهره را  نیرا باال آوردم. من ا سرم

 «!ا؟یدر»داشت. خودش بود. ناباورانه گفتم:  قتیچند بار چشمانم را باز و بسته کردم ؛ اما حق

 زد! سرش را تکان داد. یلبخند م بایزد. چقدر ز لبخند

 تو؟ امیب شهیم-
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به خودم  ینگاه نهی. از آدمیکوب فونیآ یرا رو یگوش عیلرزانم جلو رفت و دکمه باز شدن در را فشرد. سر دست

و  دمیکش نییرا پا رهیزنگ آمد. آرام دستگ یبزک و دوزک نداشتم. صدا یبرا یکردم. خوب بودم؟ اگر نبودم هم وقت

 زد. یشد. لبخند انینما میدر را گشودم. چهره اش رو به رو

 ؟یسالم. خوب-

 دادم. وارد خانه شد و من هم در را  یلب سالم ریز نیدر کنار رفتم و در همان ح یجلو از

 «.نیبش»سرش بستم. به کاناپه اشاره کردم و گفتم:  پشت

صورتم تکان داد و  یبودم. دستش را جلو ستادهیگذراند ، نشست. همان جا مبهوت ا یکه خانه را از نظر م یحال در

 «چرا ماتت برده؟»گفت: 

 را تکان دادم. سرم

 ...یچیهان؟ ه-

 اره کردم.آشپزخانه اش به

 ؟یخور یم یچ-

 زد. یلبخند

 .ومدمیخوردن ن یخوام باهات صحبت کنم. برا یم نیبش ایخوام. ب ینم یچیه-

 که... شهینم ینجوریا یول-

 .نیخوام. بش یگفتم که نم-

. با دمیرس یهم نم شیبود. من گرد پا بایز یلیصورتش دقت نکرده بودم. او خ ینشستم. تا به حال رو شیبه رو رو

  رییتغ ادیبرد. از آن موقع ، ز یدل م بیعج یآب یهمان چشم ها

 ینجوریا»گفت:  یداشت. با لحن بامزه ا یخاص تیصورتش شکسته تر شده بود. اما هنوز جذاب یبود. تنها کم نکرده

 «کنم. ی، به خودم شک م یکن ینگاهم م

 «!یخوشگل یلیتو خ»گفتم:  یسیرودروا یرا تکان دادم و ب سرم
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 زد. یبخندل

 آورد. یبرام بدبخت یخوشگل نی. راستش همیمرس-

 را خورد. لبخندش

 !یتو از من خوشگل تر-

 زدم. یپوزخند

 .ستمیچهره ام خوب باشه اما از تو خوشگل تر ن دیجوک نگو خواهشا. شا-

 .دیکش یقیعم نفس

 کنه... یکه همه رو جذب م باتهیباطن ز نی. همباترهیباطنه. باطن تو از منم ز یمنظورم خوشگل-

 «.مونهیم هی هیاما باطن من شب»زد و ادامه داد:  یپوزخند

 .دمیداشت. گوشه لبم را جو یتودار یها حرف

 ؟یاوردیپسرت رو ن-

 «باباش. شینه. گذاشتمش پ»زد و گفت:  لبخند

 باال آمدند. یاش کردند و کم یهمراه می. لب هاندازدیخواست متلک ب یزبانم تنها م ایگو

باباشون. منتها  شیپ یو آنا رو هم گذاشته بود ایباباشون. آر شیپ یذار یبچه هات رو م شهینبود. تو هم ادمیآره ، -

 کسرا. شیپ یگذاشت شهیهم یاون دوتا رو برا ی. ولنایس شیپ یریم گهیکم د هی

و  ایآر یاما برا یمادر نایمادر! واسه س»ادامه دادم:  ثانهیانداخت. خب نییلبالب پر شدند. سرش را پا شیها چشم

 «آنا...

 .دیاز گوشه چشمش چک یرا به نشانه تاسف تکان دادم. قطره اشک سرم

 سرم نزن. یهستم ؛ تو یدونم آدم بد یخودم م-
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! تو ایزنم در یم سرتیتو»زدم:  ادیآمد. سرش فر ادمیناخودآگاه باال رفت. تمام حاالت جنون وار کسرا  میصدا

گفت قاتل بچه  یمدام به کسرا م روزیپر روزید نیبود تا هم یمن؟ ک یرو به رو ینشست یاومد یکش یخجالت نم

! یاش کرد وانهیکشه. د یکه نفس م یمرده. مرده ا هی نینکرد. دوسال شد ع یهاشه؟ هان؟ کسرا دوسال تمام زندگ

 «!یاش کرد وانهیتو د

 «کسرا مسبب مرگ بچه هاست. یت هم قبول دارنکن. خود یانصاف یب»گفت:  هیگر با

 «حادثه. هیاشتباه.  هیتصادف بود.  هیاون »: دمیکش غیج

 را باال آورد. دستش

 موضوع تموم شده حرف بزنم... هیسر  ومدمیمن ن-

،  قهی. هر روز ، هر ساعت ، هر دقرهیم ی. کسرا هر روز داره مستیموضوع تموم شده ن نیا»: دمیحرفش پر انیم

اش کردم. نه ساله داره ذره ذره آب  چارهیخسته شده. تو ب یکشه. از زندگ یروزها داره زجر م نیلحظه به لحظه ا

که درباره مرگ بچه هات  یهست ی. تو چه مادرشکل. هر روز از روز قبل بدتر. سه ساله باهاشم مشکل پشت مشهیم

 «؟یزن یحرف م ینجوریا

جنگ  ومدمین»و گفت:  دیکش قیرا پس زد. چند نفس عم شیا بلند شد و اشک هاطاقتش را از دست داد. از ج انگار

. ما با سن کم ازدواج کردم. سرمون باد داشت. یو بچگ یاشتباه بود. از سر خام هینوال. ازدواج من و کسرا  میکن

 «ت بکشم...و آنا. مجبور شدم از بچه هام دس ای. حاصلش شد آرمیکرد یداد. نفهم یم ریش یدهنمون هنوز بو

 تعلل آنها را گشود. یچند لحظه باز کرد و سپس بعد از کم یرا برا چشمانش

مبحث مجهول  هیتا ابد  دمی، شا نیروز متوجهش بش هی دی. شامونمیسگ پش نیکردم که بابتش ع یکار هیمن -

 یلی. من خدیوقت نخواهم داشت. فقط...اومدم بگم که حاللم کن چیدونم. جرعت گفتنش رو ندارم و ه یبمونه. نم

شکنجه ست. دارم  هیتا آخر عمر برام  هینجوریا نایکه س نیحقمه. هم ادیسرم ب ییبدم. هر بال یلیخ یلیبدم. خ

 ...نی. همدی... حاللم کننیدیموضوع رو فهم یروز هیمونم. اگر  یهام م یتموم بد ی. پادمیتاوان م

من  ی! او برامیداشت یداریبود. چه د دهیطلب تیخانه خارج شد. من ماندم و آن راز مجهول که بابتش حاللسپس از  و

موضوع آدم و  نیمهره سوخته بود. بابت ا کیبود. کسرا  میایکه دن یخوش مَرَدم. مرد یقاتل بود. قاتل روزها کی

 دانستم. یعالم را مقصر م
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**** 

 رهییشود. کسرا هم تغ یم دهیبا کلماتشان د رییتغ یکردن آدم ها ، نه رنگ دارد ، نه بو و نه مزه. فقط صدا رییتغ

. در همان دمیرا فهم نی، ا میگذاشت رونیب مایرا از هواپ مانیکه پا یکرده بود. درست وقت رییهم تغ یلیکرده بود. خ

شدم.  گهیآدم د هی،  گهید یجا هی میحاال که اومد»گفت:  کرده بود. چه گفت؟ رییتغ میکه در راه بود یچند ساعت

 «ام. گهید یکیاون کسرا همون جا موند. من 

تکان داد. من هم  می. دستش را در هوا برانمیتوانستم المار دست در دست الکسا بب یمن تنها لبخند زدم. از دور م و

و خوشامد گفت. پس از او المار را هم در  دی. الکسا مرا در آغوش کشمیسرم را تکان دادم و با کسرا به سمتشان رفت

و دست کسرا را در دستانم فشردم. سپس با لبخند رو به المار  منثارم کرد. عقب رفت« نامرد» کیآغوش فشردم و او 

 «همسرم، کسرا. نمیو ا»و الکسا گفتم: 

که دو انگشت شصت و اشاره  یش را باال آورد و در حالکرد. الکسا دستان یبا آن دو دست داد و ابراز خوشبخت کسرا

شما  یچهره شرق»گفت:  یسیکسرا متوجه شود ، به انگل نکهیا یکرد و برا زیاش را باال گرفته بود ، چشمانش را ر

 «جذابه. یلیخ

 اکتفا کرد. « نظر لطفته» کیزد و به  یتنها لبخند کسرا

بابت  یساعت راه است. کسرا هم کل میت از فرودگاه تا خانه ما حدود نکرد و گف تیهدا نشیما را به سمت ماش المار

بود و من هم آرام زمزمه  یپل لیدر اتوموب یفرانسو میمال کیخانه و سر و سامان دادنش از او تشکر کرد. موز دیخر

 یو سرم را رو دمیپاش شیبه رو یدستم را گرفت. لبخند مآهنگ مورد عالقه من بود. کسرا آرا نیکردم. ا یاش م

 یرا صاف کرد و رو به المار که رانندگ شینشاند. گلو میموها انیم یآورد و بوسه ا نییشانه اش گذاشتم. سرش را پا

 «برامون چقدر تا خونه خودتون فاصله داره؟ دیکه گرفت یخونه ا نیا»کرد ، گفت:  یم

 . چطور؟ابونی. حدود سه خستین ادیاممم... ز-

 انداخت.باال  یشانه ا کسرا

 ...یجور نی، هم یچیه-

خونتون.  می، بپر گهید بهیباالخره مملکت غر م،یدیشب که از خواب پر نمیخواستم بب یم»با خنده ادامه داد:  بعد

 «.میبدو دیکه معلومه با نطوریاونم ا
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 یجلو نی. ماشدیایبودم که خنده ام ب یزدم. خسته تر از آن یو من تنها لبخند دندیحرفش خند نیو الکسا با ا المار

از  یادیز زیآپارتمان دوازده طبقه. المار صندوق را زد و کسرا هم چمدان ها را برداشت. چ کیساختمان توقف کرد. 

ماند. کسرا صندوق را بست و رو  ی، همان جا ، در همان خانه م ود. تنها چند دست لباس. هر چه بمیبود اوردهین رانیا

 «باال. دیایب»به المار گفت: 

 تکان داد. یزد و سرش را به نشانه منف یلبخند لمارا

 .میشی. مزاحمتون مدی. شما هم خسته هستمینر شهینه. امروز مادر الکسا شام دعوتمون کرده. نم-

 زدم و با او دست دادم. یلبخند

 بهت زحمت دادم. دیممنون بابت خونه. ببخش-

 کنم. ینه بابا ، خواهش م-

 یکسرا قرمز شده بود. دو روز تمام شب چشم رو ی. چشم هامیکردم و وارد آپارتمان شد یالکسا هم خداحافظ از

را بست. دستم را باال آوردم و  شیداد و چشم ها هیتک نهی، سرش را به آ میهم نگذاشته بود. وارد آسانسور که شد

 .دمیو خوش حالتش کش اهیس یموها انیم

 بخواب. ریدوش بگ هیباال  می! رفتیخسته ا یلیخ-

قلبم را  شیدلم برا دنیلرز یروزها نیو نافذش هنوز چون اول اهیچشمانش را باز کرد و نگاهم کرد. نگاه س یال آرام

انگشتانم  انیرا م دی. کلستادینگفت. آسانسور در طبقه هشتم ا یزیو چ دیکش یقیداد. نفس عم یقلقلک م

 «واحدمون کدومه؟»چرخاندم و گفتم: 

 رنگ اشاره کرد. یشماره در قهوه ا و به دیرا کش دستم

 .نهیا-

کاناپه لم داده و  یکل خانه را از نظر گذراندم. تمام مدت کسرا رو تیانداختم و جلوتر از او وارد شدم. با حساس دیکل

 قهیدانستم سل یبودند. م یو کرم دیگذاشته بود. تمام لوازم خانه به رنگ سف شیچشم ها یساعدش را رو

و به داخل اتاق بردم. در  دمیحد. چمدان را کش نیا ادانستم ت یاست؛ اما نم قهیالکساست. المار گفته بود خوش سل

 «.شهیکسرا! اونجا نخواب. کمرت خشک م»گفتم:  یبلند یبا صدا نیهمان ح
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شان  انیکه م یاهیس یتارها انیو چند بار انگشتانش را م دیکش شیموها انیحرف وارد اتاق شد. دستش را م بدون

 .دیشد کش یم دایهم پ دیچند تار سف

 ؟یدیحوله منو م-

 «ته چمدونمه.»چمدان را باز کردم که ادامه داد:  پیز آرام

 باشه. -

 !یخرسک قهوه ا کیعروسک...  کیآشنا نشست؛  یجسم یها را که پس زدم، نگاهم رو لباس

 و با شتاب جلو آمد و دستش را به سمتم دراز کرد. هول

 دارم. یو کنار، خودم برمبر-

 در هم گره خورده نگاهش کردم. ییابروها با

 کسرا! ایجلو ن-

گذشت. همان  یچشمانم م یاز جلو لمیکرد. گذشته همچون ف ی. درمانده نگاهم مدمیکش رونیخرسک را ب آرام

از سر حسادت کودکانه دخلش را آورده بود. خرسک را  ایداشت و آر یکی. همان که آنا هم ایخرسک بود؛ خرسک آر

 دانم. یباال گرفتم. چشمانم ترسناک شده بودند؟ نم

 کسرا؟ هیچ نیا-

 «...زهیچ یعنینوال... من... »تته پته گفت:  با

 نیا یفرودگاهت؟! آخه بدبخت، برداشت یبود حرف تو نیا»زدم:  غیوار ج وانهیتوانستم خودم را کنترل کنم. د ینم

با خاطرات؟ خب باشه خودتو زجرکش نکن؛ به من بگو.  ؟یخودتو بکش یخوا یم ؟یکه چ یرو با خودت آورد یلعنت

 «چاقو بکنم تو قلب تو بعد خودم. هیاول 

قلبم را به  یکرده بود. انگار کس سیصورتم را خ میرا به سمتش پرتاب کردم و از جا بلند شدم. اشک ها خرسک

 سر باز کرده بودند. حالم خوش نبود. میبود. تمام زخم ها دهیآتش کش

 انداخت و دنبالم آمد. نیاز اتاق خارج شدم. خرسک را زم 
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 نداشتم... ینوال من قصد-

که  دیرنگ را گشودم. دستم را کش یو در قهوه ا دمیکش رونیب یرا از داخل جاکفش میرا ندادم. کفش ها جوابش

 «.ریات ماتم بگ یکوفت یها یو با همون بدبختبه من دست نزن! بر»زدم:  غیج

 «نوال! لوس نشو!»: دیکه نال دمیرا پوش میها کفش

 .ستادمیا شیجلو

 که هست. نهیآره ، من لوسم. هم-

 به عقب هولش دادم. یاش گذاشتم و کم نهیس یدستم را رو کف

 شو آقا! وانهیزار بزن. دوباره د نیحاال هم برو بش-

بلند بسته شدن در،  یچسباند. از صدا واریو مرا به د دیرا در آغوش گرفتند و اخم کرد. در را کوب گریکدی شیابروها

 زدم. یو نفس نفس م دیکوب یم نهیوار به س وانهی. قلبم خود را ددمیدر جا پر

 نی! ایبه پا کرد یعروسک چه آشوب هینگاه کن به خاطر  ؟یچته رم کرد»: دیام قفل کرد و غر نهیس یدستانم را رو 

 «؟یچ یعنیحرکات 

 آزاد کردم. ادیوارد کردم و دستانم را با شدت ز یدستانش فشار به

 تمومش کن! گهیدرست! اما د ،یتو داره. پدر بود یعروسک؟! اون عروسک هزارتا خاطره برا هیفقط -

کسرا!  یرسوند نجامیبه ا»م: زد غیگردنم گذاشتم و ج ی. دستم را رودمید یاز اشک تار م یرا پشت پرده ا صورتش

 «!یسرم. خسته ام کرد یمرد افسرده زدم تو هی ی. خسته شدم از بس براگهیبسه د

 در جا خشک شدم. ادشیفر با

 . جلوت رو نگرفتم.یبر یتون یم ی! مگه من گفتم بمون؟ االنم مشکل داریبه درک که خسته شد-

 ادیکه با او تجربه کردم را به  یتلخ و پررنج یبرج آسمان خراش. تمام روزها کیسقوط داشتم؛ سقوط از  حس

که  ییآوردم. روزها ادیکه به او داشتم دم نزدم و ماندم تا حالش خوب شود را به  یکه به خاطر عشق ییآوردم. روزها

 تنها نبودنش تالش کردم...  یبرا
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 ما...چشمانم گذشتند. ا یاز جلو لمیآن روزها چون ف تمام

 بود جوابم؟ نیا اما

 زد. انگار زنده نبود! ی. اصال انگار نمدیتپ یبا شدت نم گریدستانم شروع به لرزش کرد. قلبم د  

تونم برم؟  ی! اگه مشکل دارم من؟یو تهش هم ی! دوسال بدبختن؟یهم»را جلو بردم و ناباورانه زمزمه کردم:  سرم

 «!ینمک نشناس یلیواقعا برات متاسفم کسرا! خ ؟نیکه تهش بشه ا دمیدوسال پا به پات زجر کش

زد. بغض قصد خفه کردنم را داشت. آنچنان  یبرد و همان جا نگه داشت. نفس نفس م شیموها انیدو دستش را م هر

. کفش ها را کج دمید یرا نم میکردم االن است نفسم را ببرد. در را باز کردم. جلو یبود که حس م دهیرا چسب میگلو

 . دمو کوله به پا کردم. خم شدم و بندها را داخل کفش هول دا

 نوال...-

 «نوال مرد!»: دمیلرزانم نال یلب ها انیم از

 دوساله ام.  یبود پاسخ وفادار نی. تمام! اامدی. دنبالم ندمیدو نییپله ها را به سمت پا عیسر

که حاال به اندازه  ییآشنا یها ابانیزدم. خ یو هق م دمیدو یها م ابانیمقصد در خ یزدم. ب رونیساختمان ب از

 ییبرد. موها یو آنها را به عقب م دیچیپ یکوتاهم م یموها انیتار بود. باد م دمیبودند. د بهیغر میسال برا نیچند

 کمرم. یروز بلند بودند؛ درست تا رو کیکه 

صورتم  یرا از رو میافتادم. اشک ها نیزم یقد بلند برخورد کردم و تنم آنقدر سست بود که رو یناگهان به شخص 

 یکوتاه یزن، عذرخواه ایانداخته مرد است  نیزم یرو نیکه برخورد با  او مرا چن یبدانم فرد نکهیپس زدم. بدون ا

 «نوال؟!»: دیچیشم پدر گو یا مردانه یشد. صدا دهیکردم و خواستم بروم که دستم از جانبش کش

 یرا رو نمیبا او نداشتم. آست یبار برخورد خوب نیپررو بود که آخر لیوک یهمان آقا دم،یکه د یچرخاندم و مرد سر

 .نمشیتا واضح تر بب دمیکش میچشم ها

 روهان؟-

 د،یلبخند پاش میآمد هم بلرزد. به رو یکه انگار از ته چاه در م ییگرفته بود و بغض باعث شده بود همان صدا میصدا

 آمدند. یمن کش نم یاما لب ها
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 !یکرد ریی. چقدر تغشهیچه جالب! باورم نم یوا-

 گریظاهرش د دییکرده ام. بگو رییمن تغ دیاست. به گوش عالم برسان حی، صح یمن. آر رییزدند از تغ یهمه دم م و

سنش آمده. و اما  یرو یچند سال دییرنگ کرده. بگو یرا صورت شی. الغرتر شده. موهاستین میهمچون نوال قد

که پس از سال ها خون دل خوردن در  ستادهیا یمرد یاحمقانه پا یزن نجایا دییاز درون شکسته ام. بگو دییبگو

چسب  کی ازمندیکه ن یمتالطم وجود دارد. زن یزن کی نجایا دییبرو. بگو دیگو یخواسته اش م نیجواب کوچک تر

ِقران  کیمخترعان پر آوازه ، اختراعاتتان  یدل اختراع شده؟ آها یشکستگ یهم برا ی، چسب یدل است. به راست

 شود.  یقلب هزاران نفر تکه تکه م نهروزا یارزد وقت ینم

 «کردم... رییآره ، تغ»گفتم:  یفیضع یزهر زدم و با صدا یبه تلخ یلبخند

شده. مثل روز  لیوک یآقا هی نیع دنتیتو فقط طرز لباس پوش»به سر و وضعش اشاره کردم و ادامه دادم:  سپس

 «پسر هجده ساله. هیالمار. نه  یعروس

 گرفت. یو ژست بامزه ا دیخند

 گذاره. یم ریآدم تاث یمتاهل بودن رو-

 «؟یازدواج کرد»گفتم:  مبهوت

 .شهیم یسال کیآره ، -

 «ماهه دارم. هیپسر  هیتازه »را جلو آورد و ادامه داد:  سرش

 ام گذاشتم. یشانیپ یرا رو دستم

 گفتم. یزودتر م دیچه جالب! مبارک باشه. البته با-

 باال انداخت. ییابرو

نوال! من  یشعوریب یلی. خرمیجرعت نکردم تماس بگ گهیجانت بر پا کرد ، من د یِ که کسرا ییالبته با اون بل بشو-

 داشتم. ازیواقعا به کمکت ن

 «؟یپس چرا باز برگشت ران؟یا یمگه نرفته بود»و گفتم:  . خودم را بغل کردمدمیکش ینام کسرا ، آه دنیشن با
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 اشاره کرد. ابانیخ به

 م؟یقدم بزن-

 .میبزن-

. نتونستم. با وجود شغلم ستمیموندن ن رانیمن مرد ا»و گفت:  دیرنگش کش یپرپشت مشک یموها انیرا م دستش

 «من بهتره. یبرا سی. فقط کنجکاو بودم. پارامیتونستم کنار ب یاصال نم

 «؟یینجایتو چرا ا»را تکان دادم که گفت:  سرم

، آواره در  شرتیت کینازک و  زیشوم کیشبانه اش بود و من با  یرا به آسمان غروب دوختم. هوا رو به سرد نگاهم

 داشتم.  یها قدم بر م ابانیخ

 کم تنوع. هی. میبمون نجایرو ا یمدت هی میبا کسرا اومد-

 سرش را تکان داد. تنها

 ؟یربچه ندا-

 «نه.»و گفتم:  دمیکش یآه

در  شتری. به سمتم برگشت. چانه ام را باال انداختم و بستادمیدنباله اش را نگرفت و من چقدر ممنونش بودم. ا گرید

 خودم جمع شدم.

 . به همسرت سالم برسون. پسرت رو هم از طرف من ببوس.شمیمزاحمت نم گهیخوشحال شدم ، روهان. د-

 «.یطور. موفق باش نیم هممن»زد و گفت:  یلبخند

 کردم.  لمیبه صفحه موبا ی. نگاهدمیکش میموها انیرا تکان دادم و دور شدم. دستم را م سرم

 یکنم اما تو حق ندار یاست که من قهر م نیتمام زنان. آن هم ا انیمنطق هست م کیداشتم.  امیپ کی یحت انتظار

 من نبود. یمنطق ها برا نیکدام از ا چیکرد. ه یمن صدق نم یمنطق برا نی. اما اییایدنبالم ن

 !یبه درک که خسته شد-
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 بغض. چهره اش مقابل صورتم آمد. دوباره

 .یبر یتون یم یمشکل دار-

 یلرزان ی. با صدادمیو من به خود لرز دیوز یمیگونه ام سر خورد. نس یو رو دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 «از خداش بود!»زمزمه کردم: 

دادم. خودم را بغل گرفتم و  هیتک وارینشستم و سرم را به د ییالیخانه و کیپلکان  یبودم به کجا پناه ببرم. رو مانده

 . دمیام را باال کش ینیب

 بدبخت بشم خانم؟ ارهین ییعطره جدا نیوقت ا هی. ارهیم ییعطر جدا گنیم-»

 عطر من فرق داره.-

 «اون که صد البته.-

 میموها انیآورد. باد م ییمن هم مثل همه جدا یین هم مشابه آنها بود. عطر اهدامن فرق نداشت. عطر م عطر

به  ی. قطعا خودش بود. نگرانم شده بود؟ با لبخند نگاهدی. دلم هم لرزدیلرز لمی. خودم را آرام تکان دادم. موبادیچیپ

 صفحه کردم که...

 .دمیرنگ کش سبز نهیگز یو بغضم را قورت دادم. دستم را آرام رو دمیبرچ لب

 جانم المار؟-

 «.رهیم یم یپسره داره از نگران نیتو دختر؟ ا ییکجا»بلند گفت:  ی. با صدانیبود و خشمگ یعصب شیصدا

 کردم. اخم

کنم. آقا از همون اول هم  یخوام چه غلط یم رونیتنها بلند شدم اومدم ب نهیسراغ از من نگرفت بب هیخودش الله؟ -

 من رو دَک کنه. از خداش بود! ادیب شیپ یاتفاق هیبود  ستادهیوا

 افتاد. یم هیانصاف نباش! داشت به گر ینوال ب-

 هقم بلند شد. هق
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خودش کرده.  شیپ گهیفکر د هیکردم اما  یگفت منم اطاعت کردم. مراعات حالش را م یبسه هر چ گهیبه جهنم! د-

 .شهیمنم آدمم صبر و تحملم تموم م

 یم یمشکل دار گهی. میبه درک که خسته شد گهیبرگشته م»ادامه دادم:  یلرزان یاو با صد دمیام را باال کش ینیب

 «جواب من؟ نهیآخه؟ ا یچ یعنی نی. ایبر یتون

 «؟ییاالن کجا»و گفت:  دیکش یپوف

 .گهیهستم د یجهنم دره ا هی-

 «.شتیپ امیب ییها. بهم بگو کجا ستمینوال! من کسرا ن»گفت:  یحرص

 کردم. ابانیخ یبا تابلو ینگاه

 شانزدهم. ابانیخ-

 .امیهمون جا باش االن م-

 «. زشته.دیهست ینه ، نه. شما االن مهمان»گفتم:  عیسر

 خفه شو.-

 یدر خودم جمع شدم. نم شتریزد. ب ی، در دلم سو سو م دیبعد تماس را قطع کرد. نگران شده بود! نورِ چراغ ام و

اگر  دیدر آن تصادف در جا جانش را از دست داده بود، شا ایآر نکهیادانم. با  یاو. نم ایدانستم حق را به خودم بدهم 

ماند ، غم  یشان زنده م یکی یاگر حت دیشد. شا یماند کسرا انقدر سرشکسته نم یشد و م ینم یآنا دچار مرگ مغز

 یمرخص شد و با جا مارستانیکه بعد از تصادف از ب یشد. اما هر دو ناگهان رفتند. روز یزودتر فراموش م یگرید

 دنیلرزآوردم.  ادیرنگ را به  اهیس یآوردم. نگاه بهت زده اش به پارچه ها ادیتنش مواجه شد را به  یپاره ها یخال

کند.  رییآمد! اما باز هم حق را به خودم دادم. او قول داده بود تغ ادمیآوردم. شکستن کمرش را هم.  ادیزانوانش را به 

را  دیجد یزندگ کیو  میرا پشت در آن خانه مسکوت گذاشته ا مانیبرسد تمام زجرها سیکه به پار مانیگفت پا

دانم چقدر گذشت  یکرد. نم یم ینیمان سنگ یزندگ یهنوز رو زهاشوم آن رو هی. سامی. شروع نکردمیکن یشروع م

 یانداختم. بخار نی. از جا بلند شدم و خودم را داخل ماشدمیرنگ المار را د دیسف نیماش یها کی، تنها ترمز الست

 قصد منجمد شدنم را داشت.  یزییسرد پا یهوا نیا ایکرد. ممنونش بودم چون گو میرا به سمتم تنظ

 کن. فیرو برام تعر زیهمه چ-
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 نگاهش کردم. یچشم ریز

 کشه.  یهام رو شرح بدم که سه ، چهار ماه طول م یبگم؟ بخوام بدبخت یچ-

 «باش! یشده؟ دختر خوب ینوال! دهنت رو باز کن و بگو چ»گفت:  یآرام یو با صدا دیرا کش نمیآست گوشه

 .دیترک بغضم

 گهیم گه؟یم یکسرا بهم چ یفهم یشد حال و روزم. ِد آخه م نیبودم که ا یباشم. دختر خوب یخوام دختر خوب ینم-

 ترکم ، مونده رو دلم همه اش.  ی. دارم میبر یتون یم یمشکل دار

 رفت. لیتحل میصدا

 یم زمی. فوقش دوتا هگهی. االنم تو جهنمم دیبه درک که خسته شد گهیحاال م ستادمیدوسال همه جوره پشتش وا-

 شه. شتریخواد ب

باش ! درکِش کن! اون بچه هاش رو از دست داده. توقع نداشته زمیعز»دستش را دور گردنم انداخت و گفت:  آرام

 «.یکرد یها م نیاومد بدتر از ا یبال سر تو م نیفراموششون کنه. خودت رو بذار جاش. اگر ا

 چنگ انداختم. شرتشیت به

 دونم خدا! یکار کنم؟! نم یچ گهید-

 گذاشتم. او هم استارت زد و راه افتاد.  نیماش شهیش یو سرم را رو دمیرا عقب کش خودم

 ناراحت شده. یرفت نکهی. االن الکسا بابت ادیببخش-

 «! خودش من رو فرستاد.؟یتو هنوز الکسا رو نشناخت»زد و گفت:  یلبخند

که آپارتمان ما داخلش قرار داشت  یابانیخواست داخل خ یهم لبخند زدم، اما لبخندم تلخ و زهرآلود بود. م من

 «خونه! یالمار، نر»گفتم:  عیکه سر چدیبپ

 نگاهم کرد. مبهوت

 گفتم؟ یم یشتم چپس من سه ساعت دا-
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 «.دیهست یکیهمه تون »گفتم:  یلرزان یشدم. با صدا ادهیرا باز کردم و پ نیاخم در ماش با

 گذاشت. نیسقف ماش یشد و دستش را رو ادهیپ نیماش از

 ؟ینوال! چرا انقدر سرتق-

 «.نمیخوام کسرا رو بب ینم گمیدارم بهت م»: دمیکش غیج

 «پدره! هیاون »گفت:  یبلند یصدا با

 .دمیکوب نشیسقف ماش یرو

 همسره. هیفقط  گهیاون پدر بود. االن د-

 «کسرا نابود شدم! یمن برا»ادامه دادم:  هیگر با

بود؟ از  یچه عشق نیا ه؟یچه عذاب گهید نی. اشهیقلبم داره تکه تکه م»: دمیام مشت کردم و نال نهیس یرا رو دستم

 «! نابودم کرد...ادیعشق بدم م

 .دیلرز میبا دستانم پوشاندم. شانه ها را صورتم

 نابود شدم...-

**** 

 ی. سه روز بود در خانه شان بودم. مدیچیپ یدر گوشم م یاطیچرخ خ یبودم صدا رهیخ فشیحرکات دستان ظر به

با کسرا بود و  یکارش همدست نیآنها هستم. با المار هم قهر بودم. به نظرم ا شیدانستم المار به کسرا گفته که من پ

 دانستم. یرا همدستش م دبده تیبه کسرا اهم یرا که گوشه چشم یروزها هر کس نیمن ا

 یبلندش چشمان طوس یهمچون گذشته پسرانه بود. همان طور مش. مژه ها شینگاهم را به صورتش دادم. موها 

 لبخند نگاهم کرد.بود. سرش را باال آورد و با  نیدلنش یادیاش را قاب گرفته بودند. چهره او ز

 به خودم شک کردم. ؟یکن ینگاه م یبه چ-

 باال انداختم. یا شانه
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 ...یفکر بودم. راست ی. تویچیه-

 هوم؟-

 «.دمیروهان رو د»و گفتم:  دمیکش میموها انیرا م دستم

 دونم. یم-

 «؟یدون یاز کجا م»: دمیپرس متعجب

 .دیخند آرام

 خودِ روهان بهم گفت.-

 نهیخودش را به قفسه س یادیکه ز یسه روز. فکر کردم به قلب نیگفتم و دوباره در فکر فرو رفتم؛ مثل تمام ا یآهان

 هیتنب دیتماس با او جلو رفت، اما مانعش شدم. احمق شده بود. با یام چند بار برا ی. دستم! دست لعنتدیکوب یام م

معتاد به مواد مخدر که  یشده بود. چون فرد شیبرا یه بزرگیدستان معشوقش را نداشت تنب گریکه د نیشد. هم یم

 یرا مخدر شی. من همان نوال گفتن هاگریقرار بودم. نگاهش مخدر بود د یست نتوانسته مصرف کند، ب یچند روز

هم  یکمپ دیگذشت که مخدرش را مصرف نکرده بود. با یم یجاِن خسته ، چند روز نیپنداشتم. ا یقلبم م یبرا

 یمراجعش م نی. من اولیعشق برگرد یو بعد از چند ماه بدون ذره ا یبه عشق برپا کنند. مثال برو ادیاعت ترک یبرا

 «است که پاکم. یمعتاد. چندوقت کینوال هستم ، »گفتم:  یبرگشتم به تمام شهر م یرفتم و وقت یشدم. م

 مخدر فوق العاده خطرناک و احمق به نام عشق.  کی میگو یمصرفت چه بوده، م دندیهم پرس یوقت

جسمش را  عیزدم و سر ی. جستختیفرو ر یام زنگ خورد و من احساس کردم قلبم هر یلعنت لیخورد! موبا زنگ

 نی. ماندم بدیجانم. دستم لرز یِشد. کسرا یزد. نامش خاموش و روشن م یدستانم گرفتم. به من لبخند م انیدر م

 یهاست و تا لحظه ا هیثان نیدانستم آخر یم گرینه؟ آب دهانم را با تعلل قورت دادم. د ای . جواب بدهمیدوراه

را کنار گوشم  لیسبز رنگ را لمس کرد. موبا نهی. انگشتم بدون اجازه گزدیزنگ را نخواهم شن یصدا گرید گر،ید

 هیام را از او داشتم. چند ثان ینگوایکه د یآرام مرد ینفس ها یگذاشتم. زبانم کار نکرد. من ماندم و سکوت و صدا

کند،  ینفس ها قلبم را از جا م یهمان صدا م؟یگوش سپرد گریکدی ینفس ها یبه صدا هیچند ثان م؟یسکوت کرد

 «قطع کنم؟ یندار یاگه حرف»گفتم:  یگرفته ا ی. آخر سر دهانم باز شد و با صدازجانیعز ستیبه صحبت ن یازین

 گرفته تر از من. یاو هم گرفته بود. حت یصدا
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! یمعرفت نبود یخود داره. تو که ب یجا گهیکنه، دل که د یدلم برات تنگ شده نامرد! کفش هم تنگ باشه زخم م-

 .دمتیسه روزه ند

 زدم. یپوزخند

 !یبهم زنگ هم نزد یمدت تو حت نیا یدنبالم. تو یاومد یدلت تنگ شده؟! ِد آخه اگه برام تنگ شده بود م-

 کردم محکم باشم. یم یلرزش داشت اما سع مینگ انداخته بود. صداچ میبه گلو بغض

 .ی. کسرا، دلم رو بد شکستگهیبود؟ منم رفتم د نیمن هم یبرم. جواب دوسال در به در یاز خدات بود. منتظر بود-

 «هردومون الزمه. گفتم بذار با خودش به تفاهم برسه. یبرا ییکم تنها هیفکر کردم »: دیعجز نال با

من  یکردم. اصال حواسم نبود زندگ یام خودخواه یزندگ یآوردمت تو یوقت»ادامه داد:  یو لرزان فیضع یصدا با

دختر  هی. برام مهم نبود تو یخوشبخت باش یا گهیبا کس د یتون ی. خودخواه بودم ، برام مهم نبود تو مستین یعاد

 یخواست؛ با تو. تو رو آرامش م یآرامش م یدلم ذره امرد مطلقه و افسرده با دوتا بچه.  هیو من  یخاص یبا آرزوها

 «.ریآرامش رو ازم نگ نی. انمیب ی. تو رو آرامش مدمید

اش را حس  یکرد و خودش را به لبم رساند. شور دایلجوجانه از گوشه چشمم راهش را پ یشکست. قطره اشک بغضم

 کردم.  یم

 گنیخرجت کردم. بهت وفادار بودم. برام مهم نبود که م ات شدم. من عاشقت بودم. عاشقانه یخودخواه میمن تسل-

کنم. موندم. به خودم قول داده بودم. به قولم عمل  یمونم کمکش م یست. گفتم خودم به پاش م وانهیشوهرم د

 تونم. ینم گهیکردم. اما... اما د

 .دیلرز یوحشتناک م شیبود؟ صدا میایرا که تمام دن یمرد هیشد نشناسم گر ی. مگر مدمیفهم یکرد. م یم هیگر

چرا اون  دمی. اون روز نفهمشهیم ینجوریدونستم ا یبگم غلط کردم خوبه؟ غلط کردم نوالریال فقط برگرد. من نم-

 رو زدم. اشتباه کردم. یحرفِ کوفت

 «شده کسرا... ادیاشتباهاتت ز»و گفتم:  دمیکش یآه

 «عرو... هیبه خاطر  ؟یتمومش کن یخوا یم یاحتر نینوال؟ به هم یراحت نیبه هم»گفت:  یناباور با
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 هینگاه به خودت بنداز! به خاطر  هیکسرا.  ستیعروسک ن هیبه خاطر »گفتم:  یبلند یو با صدا دمیحرفش پر انیم

. یکن یم هیگر یاالن دار نکهیاز ا ادیخوره. محکم باش! بدم م یبودنت به هم م فی، حالم داره از ضع ستیعروسک ن

 «نکن! هیکم مرد باش. مردونه ازم بخواه که برگردم. گر هی

و آرام  دمیکش یقیآمد. نفس عم یتند و پشت سر همش م ینفس ها ینگفت. سکوت بود و سکوت. فقط صدا یزیچ

 «.امیم»گفتم: 

 «!؟یایم»ذوق زده گفت:  ییصدا با

 «موندن... ینه برا یول امیم»گفتم:  یاحساس یلحن ب با

 «رو جمع کنم. لمیتا وسا امیم»و ادامه دادم:  دمیکش یآه

 «نوال...»: دینال ناباورانه

ام فشردم و  نهیرا به س لیکرد. موبا یم ییبک گراند صفحه خودنما یمان رو ییرا قطع کردم. عکس دوتا تماس

 بلرزند. میگذاشتم شانه ها

**** 

گفت. من  ینم یزیداد. چ هی. به در تکختیفرو ر یقلبم هر دمیروح و رنگ شبش را که د یرا باز کرد. چشمان ب در

دستم  یاش گذاشتم و خواستم از کنارش رد شوم که دستش را رو نهیس یگفتم. دستم را رو ینم یزیهم چ

 زد. ی! لبخند تلخیقلبش گذاشته بودم. و چه اشتباه بزرگ یگذاشت. دستم را رو

 . انقدر تنگ شده بودها!یدستت رو گذاشت یخوب یچه جا-

 دستم را بکشم که محکم تر گرفتتش. استمخو

 ولم کن کسرا. وقت اضافه ندارم.-

 «رو تموم کن. یباز نینوال! تو رو خدا ا»: دینال یآرام یصدا با

 اش گذاشتم و به عقب هولش دادم. نهیس یدستم را هم رو یکی آن

 من و توئه. یِشوم زندگ قتی. حقستین یباز نیا-
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 کند. آن هم فقط به خاطر حرف آن روز من. یدانستم دارد به زور بغضش را کنترل م ی. مدیبرچ لب

 ؟یریم یکه برام م یگفت یدروغ م شهیهم یعنینوال؟  یچ یعنی-

 «سوال نبر! ری. صدبار بهت گفتم عشقم رو زگمیهنوز هم دارم م»و گفتم:  دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 «؟یعاشقم یپس چه جور یریم یتو که دار ؟یمن. تو عاشقم زیزع گهیِد نه د»زد و گفت:  یپوزخند

 زدم. یتلخ لبخند

 .یکن یخوشبخت یطرِفت آرزو یو برا یبر یکه دار یبا تمام عشق دیبا یگاه-

 .دیرا کش راهنمیپ قهی

 خوشبخت باشم؟  یتون یم یمن چه جور یتو بر-

 .دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 کن. یخوشبخت شو. سع-

 «داغون هستم ، داغون ترم نکن. ی. من به اندازه کافشمینابود م ینوال، بر ؟یقَسَمت بدم که نر ینوال! به ک»: دینال

 کنم.  یجا ببر. خواهش م نینفسم را هم ا،یزدم. خدا یهق م خفه

. ما یمون یام م یعشق زندگ نیو آخر نیبدون اول یول رمیم»گفتم:  یفیضع یلبم را گاز گرفتم و با صدا گوشه

 زیچ هی. عشق می. انگار از همون اول قسمت نبود من و تو با هم باشمیبا هم داشت یخوِب انگشت شمار یروزها

 «ما بود. نیاشتباه ب

 به خدا قسم اشتباه نبود.-

 هم اشتباه بود. یلیچرا بود. خ-

بود که تپش قلبم را در و همان موقع  دیتا به سمت اتاق بروم، اما ناگهان دستم را به شدت از پشت کش برگشتم

 .امدیدر ن شی. صداامدیدر ن میدهانم حس کردم. چشمانش را بست. چشمانم را بستم. صدا

**** 
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 تو رو یکاشک»

 رهیازم نگ سرنوشت

 ترسه دلم یم

 رهیرفتنت بم بعد

 تو رو ارنیم ادمیخاطره ها  اگه

 «از تو خاطر من نرو الاقل

توانست بدون حس  یرو بزرگ بود و هر کدام از ما م ادهیکه پ یطرف بودم و او آن طرف. چه نعمت بزرگ نیا من

 شده بودند. سیخ یحساب مانی. موها و لباس هاردیبگ میتصم یعقالن یگریحضور د

 مثل من واسه تو یک»

 زنه یشکسته اش م قلب

 «واسه تو مثل منه یک آخه

 میزانوها ینتوانستم. رو گریآمد. سرم را رو به آسمان گرفتم. د یام بند نم هی. گردمیکش یم نیزم یرا رو میپاها 

 .دمیرو کوب ادهیپ یها کیرا به موزائ میافتادم و مشت ها نیزم

 کار کنم خدا؟ نوال احمق! یکار کنم؟ چ یچ-

و مشت  دمیکش رونینش بکرد. دستانم را از دستا یم هیو هر دو دستم را با دستانش گرفت. او هم گر دیسمتم دو به

 اش فرود آوردم. نهیس یرا رو میها

آروم بود. من که با مرگ مامان و بابام کنار اومده بودم. تو از  زمیمن؟ من که همه چ یِ زندگ یتو یبود یآخه تو چ-

 ام؟ چرا عاشقت شدم؟ خدا بسمه! یزندگ یتو یکجا افتاد

رو ازت گرفتم. آخ! من  یکه طعم خوشبخت دینوالم؟ فدات شم؟ ببخش زم؟یعز»: دینال یرا گاز گرفت و با نگران لبش

 «. غصه نخور.زمیپر از گند و کثافت خودم؟ غلط کردم. غلط کردم. غصه نخور عز یزندگ یتو دمتیچرا کش

 «کار کنم؟ یبمونم؟ چ یتنهات بذارم؟ چه جور یآخه من چه جور»اش فشردم و آرام گفتم:  نهیرا به س سرم
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 بمون»

 ن فقط به بودنت خوشهم دل

 کشه یفکر رفتن تو م منو

 تو یهام تباهه ب لحظه

 تو یب اههیس میزندگ

 «تونم ینم

بمون. ببخش منو. »گوشم زمزمه کرد:  یحوال ییو جا دیرا بوس سمیخ یموها انی. مدیدر آغوش کش قیعم مرا

 یکن. بمون. مثل اسمت باش. مگه معن یرو که بدبختت کرد. بمون. بمون و نابودش نکن. باز فداکار یمرد نیببخش ا

 «ببخش منو. بمون. ست؟یاسمت بخشش ن

 «نمونم؟ یمن چه جور»زدم:  هق

 یبار با فاصله گام بر نم نی.امیخلوت ادامه داد یرو ادهیبلند شوم. باز هم به راهمان در پ نیزم یکرد از رو کمکم

 اش فشردم. نهیفشرد. سرم را به س یوش م. دستش را دورم حلقه کرده بود و تن لرزانم را در آغمیداشت

 احمقه. یلیعشق خ-

خوننش. اسم عشق برگرفته از نام  یکه گرفتارشن احمق نم ییاونا یها احمق باشه. ول یبعض دیاز د دیعشق شا-

 کار رو کردن؟ نیچرا ا یدون ی. حاال ماههیگ کی

. چهیپ یدورش م چکیگل مثل پ هیبنده به  یدل م یوقت اهیگ نیا»رخش دوختم و او ادامه داد:  میرا به ن نگاهم

رو از  زیو نور و همه چ دیفهمه. خورش یو خودش نم ادیخودش از خاک در م یها شهیکه ر چهیپ یم چهویپ یانقدر م

فهمه جفتشون رو نابود کرده. از  یکنه. نم یمحافظت م لکنه داره از اون گ یفهمه و فکر م ی. اما نمرهیگ یاون گل م

 «دونه. یهم اون رو اسطوره و نماد عشق م گهید یکیمزخرفه و  یعلف خودرو هیعشقه  یکینظر 

 نیمن هم کار هم»و گفت:  دیکش یقیدر چشمانم دوخت. نفس عم می. به سمتم برگشت و نگاهش را مستقستادیا

 «رو کردم. اهیگ

 انداختم. نییرا پا سرم
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 بودم. دهیتا حاال نشن-

 ؟یدیبخش-

من، از شکست  یب ندهیزد. نگران بود؛ از آ یدرونشان موج م یرنگ شبش دوختم. نگران یها لهیرا به ت نگاهم

 دوباره...

نبرد است. من  روزیپ شهیو هم شهیدانست تا هم یخواست با چنگ و دندان عشقش را بچسبد. و او نم یبار م نیاو ا 

 کند وجودم. یکردم تب م یدارند. هر بار نگاهش م یمرض مسر کیمطمئن بودم چشمانش 

**** 

ست که  یدرس نیباتریچند لحظه نگاهم کرد. چشمانش ز یگذاشت. برا شیپا یدستانش گرفت و رو انیرا م دستم

بکنم. من به تو بدهکارم.  یاعتراف دیزدم. کسرا جانم! من با یست نگاهش! تنها لبخند یخوانده ام. و چه معلم خوب

باران  نیهم هم کی. علت ترافدیبار یها در هم قفل شده بودند. باران م نیهر لبخند. ماش یجان برا کیدست کم 

 .دیاش کش یشانیبود. دستش را به پ

 .شهی. باعث سردردم مادیبدم م کیچقدر از تراف-

 «دوست دارم. یلیرو خ کیتراف یتو باش یمن وقت یول»رخش دوختم و گفتم:  میرا به ن نگاهم

 کرد. یآرام خنده

 چرا؟-

 ال انداختم.با یا شانه

 مکث عالم باشه. نیتونه بهتر یم کیبه نظرم تراف یتو با من یوقت-

 به جا شد و کامل به سمتم برگشت. جا

 یتفنگ وارد شو چون اصال روش خوب ایکنم با چاقو  یخواهش م ؟یحرف ها بکش نیمن رو با ا ی، قصد دار نمیبب-

 .ستین

 «مگه مرض دارم تو رو بکشم؟»رفتم و با اخم گفتم:  یغره ا چشم
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 .دمیاش را شن یلب ریباز شد. دنده را عوض کرد. زمزمه ز ابانیخ قفل

 .یکش یمنو م یتو هر لحظه دار-

. دیچ یشعر را کنار هم م یها تیخواند و ب یبود که م ی. تنها خواننده امیبه خانه شان سکوت کرده بود دنیرس تا

 زد. ی. نگاهم در نگاهش قفل شد. لبخنددیشوم که دستم را کش ادهیکرد. خواستم پدر پارک  یجلو

 خواستم بگم دوستت دارم. امروز نگفته بودم.-

من »گفتم:  ی. به فرانسومیبود ایدن وانگانید نیتر وانهیبودم. ما با هم د وانهیبود. من هم د وانهی. او ددمیخند زیر

 «.یا وونهیدوستت دارم. چون مثل خودم د شتریب

 کرد. زیرا ر چشمانش

 ؟یفحشم داد ؟یچ-

 یلحظه ا یداد. چشمانم را برا یام را نوازش م ینیباران ب یشدم. بو ادهیپ نیخنده سرم را تکان دادم و از ماش با

زده ام. به سمتش برگشتم. با خنده  خیو  فیشد دور دست ظر ی. دست گرمش حصاردمیکش یقیبستم و نفس عم

 زد. یچشمک

 ها. یفحشم داد یول-

و بتوانم باز هم از  میکردم که برس یم ی. لحظه شمارمینگفتم و تنها لبخند زدم. با هم وارد ساختمان شد یزیچ

 «خانم. دییبفرما»سرش را خم و گفت:  یخوش طعم الکسا بچشم. در آسانسور که باز شد، کسرا کم یغذاها

 زدم و از آسانسور خارج شدم. یلبخند

 .یکن یم تیخوشحالم که قانون خانم ها مقدم ترن رو رعا-

 زد. یچشمک

 .ستیمقدم ن یهر خانم-

 داشتند. دستش را فشردم. یدر را گشود. چشمانش برق خاص المار

 .یزن ی. شنگول منهیرید قیسالم بر رف-
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 .دیخند آرام

 برو تو چرت و پرت نگو. ایب-

 .دمیو گونه اش را بوس دمشیو وارد شدم. الکسا به سمتم آمد. در آغوش کش دمیخند

 ! ایریگ یاز ما نم یخبر ؟یتو چطور-

 «.یریگ ینم یام ها ؛ تو هم خبر یخودمون یبودم. ول ری، درگ دیببخش»زد و گفت:  یلبخند

 به خود گرفتم. یحق به جانب افهیق

 با المار حرف زدم. روزید نیخوبه هم-

 شیکارها کند. به رو نیآورد. سابقه نداشت المار از ا یچا مانی. خودش بلند شد و برامیتعارف کرد و نشست المار

چطوره؟  سیخب ، چه خبر؟ پار»و رو به کسرا گفت:  دیاش کش یشانیبه پ ینداشت. المار دست ی. به من ربطاوردمین

 «ماه بهت خوش گذشته؟ کی نیا یتو

 زد. یلبخند کسرا

 خود داره. یکه جا سیجهنم هم برات خوبه ؛ پار یفرار کن یزیاز چ یبخوا یوقت-

 دستانم گرفتم. انیرا م دستش

 کسرا!-

 نگاهم کرد. نیسمتم برگشت و غمگ به

 خوام. یمعذرت م-

 با لبخند چند لحظه چشمانم را بستم. همان لحظه زنگ خانه به صدا در آمد. نگاهم را به سمت الکسا چرخاندم. تنها

 اد؟یاز ما قراره ب ریغهم  یکس-

 شنهادیهم مهمونمون هستن. من پ گهیچندتا دوست د هیراستش... »جا بلند شد. شانه اش را باال انداخت و گفت:  از

 «. قطعا شبمون بهتر خواهد شد.انیدادم که اونا هم ب
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 نکهیاز ا دمیترس ی. به سمت کسرا برگشتم. مستیک گرید همانیسرم را تکان دادم. کنجکاو شده بودم که م تنها

 «؟یندار یمشکل»گفتم:  یآرام یجمع را دوست نداشته باشد. با صدا

 تکان داد. یرا به نشانه منف سرش

 ؟ینه ، چه مشکل-

 میو دخترانه اش اصال برا فیظر یآمد. صدا یالکسا و المار با شخص یاحوال پرس یسرم را تکان دادم. صدا خشنود

سبز رنگ  دهیبودند. چشمان کش میرو به رو یکلی. دختر قدبلند و خوش همیآشنا نبود. وارد که شد ، از جا بلند شد

 میبرا یکرد، کم یصحبت م یفارس نکهیگرفت. ا میوداشت. با لبخند به سمتم آمد و دستش را جل یبور یو موها

 زد. یاش آشکارا در ذوق م یفرانسو ظیبود. اما لهجه غل بیعج

 هستم. والیسالم. و-

 فشردم. یرا به گرم دستش

 نوال هستم. خوشبختم.-

 «باهاتون خوشبختم. ییسالم. از آشنا»را به سمت کسرا گرفت و گفت:  دستش

 لب نشاند و سرش را تکان داد. یرو یلبخند کسرا

 سالم. کسرا هستم. همسر نوال. خوشوقتم.-

را به  یشناختم. ناباورانه به سمتش برگشتم. داشت موجود کوچک یرا م طانیش یصدا نی. ادمیرا شن ییآشنا یصدا

 شد. قیکردم که به سمتم برگشت. لبخندش عم یسپرد. مبهوت نگاهش م یدستان الکسا م

 !داریبه به! حالت چطوره نوال؟ مشتاق د-

 کردم. یمتعجب خنده

 کردم. یفکرش رو هم نم-

کسرا خان!  یآقا»کرد و گفت:  زیفشرد. روهان چشمانش را ررا به سمت کسرا گرفت و کسرا هم دست او را  دستش

 «. روهان هستم...دمتیسعادمتندم که باالخره د یلیخ
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 «بند. یرو یو پهن کرد یبار قشنگ شست هیکه  یهمون»زد و ادامه داد:  یچشمک سپس

 «ه.. تعجب نداره کدینیخب خب! بسه. بنش»هم به اندازه من تعجب کرده بود. المار گفت:  کسرا

که قربان صدقه آن  یکردند. الکسا در حال یصحبت م یسیتسلط نداشت، همه انگل یکسرا به زبان فرانسو چون

بود که  بایکه در آغوشش بود چشم دوختم. آنقدر ز یرفت، آمد و کنارم نشست. به کودک یشده م چیموجود پتو پ

ساخته بودند  شیبرا یبلند حصار یاز مژه ها ی. چشمان درشت سبز رنگش که انبوهمیماندم چه بگو یلحظه ا

از خود در آورد. دلم  ینامفهوم یزدن غنچه کرد و صداها کیمرا نشانه گرفته بودند. لبش را به حالت م میمستق

 «بغلش کنم؟ شهیم»: دمیپرس یفیضع یضعف رفت. آب دهانم را آرام قورت دادم و با صدا شیبرا

نشست.  میلب ها یکسا موجود کوچک را به دستانم سپرد. لبخند ناخودآگاه روتکان داد و ال یبا لبخند سر والیو

: دمیکه کنار هم نشسته بودند برگشتم و پرس والینشاندم. به سمت روهان و و شیرو یدستش را باال آوردم و بوسه ا

 «ه؟یاسمش چ»

 «.نییرا»به روهان کرد و سپس در جواب به من گفت:  ینگاه پر از عشق والیو

 را باال دادم. میابرو

 ؟یرانیاسم ا-

 باال انداخت. یشانه ا والیو

پسرم  یکه برا یدوست داشتم اسم هیرانیهم که روهان ا یعالقه دارم. از طرف یرانیا یبه اسم ها یلیراستش من خ-

 باشه. یذارم فارس یم

 چه جالب!-

. قلبم در حال فشرده شدن بود. به سمت دمیاش را بوس یشانی. پختیر نییپا یزد. دلم هر یدر آغوشم نق نییرا

و بغضم را هم  دمینوش یاز چا ی. جرعه استینگر یکه در آغوشم بود م یکسرا برگشتم. با چشمان غم زده به کودک

 «اش؟ یریبگ شهیم»گفتم:  یلرزان یو با صدا ردمرا به دستان الکسا سپ نییفرستادم. را نییقرمز رنگ پا عیبا ما

 «.دیتراس. ببخش یتو رمیمن م»و ادامه دادم:  از جا بلند شدم سپس
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. بغض باعث شده بود چانه ام بلرزد. حس دمیکش ی. آهدیرقص میموها انیم یخنک میگرفتم. نس شیتراس را در پ راه

 یدستش را دور شانه ام حلقه کرد. سرم را رو یرا پس بزنم. به آرام میدر کنارم ، باعث شد اشک ها یحضور شخص

 .دیرا بوس میموها انیم یام شدت گرفت. با محبت خواهرانه ا هیشانه اش گذاشتم. گر

 ها! یکن ی. من رو هم ناراحت مگهینوال جان؟ غصه نخور د-

 را پس زدم. میها اشک

 .شمیم ینجوریخود به خود ا نمیب یالکسا. بچه م ستیدست خودم ن-

 .دیکش یآه

 .شهیکه نم یش ینجوریا ینیب یرو م یاگه قرار باشه هر بچه ا. یایباهاش کنار ب دیکه با هیمشکل نیا-

 کرد؟ اون از من هم بدبخت تره. ینگاه م یکسرا چه جور یدیتونم. د یتونم الکسا. نم ینم-

 مونیپش دمتید ینجوریا یبدم که وقت یخبر هیخواستم  یم»و گفت:  دیرا با دستانش قاب گرفت. لب برچ صورتم

 «شدم.

 اش زدم. یدلخوش یبرا یلبخند

 ؟یبگ یخواست یم یچ-

 زد. یچشمک

 بگم؟ یگیم یعنی-

 اوهوم.-

 «.گمینه ، ولش کن. نم»و گفت:  دیکش یقیعم نفس

 رفتم. یغره ا چشم

 الکسا! گهیاه! بگو د-

 داد. یچشمانش حالت خاص به
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 من حامله ام.-

 خوشحال نشدم ، دروغ گفتم. با ذوق بغلش کردم. میبگو اگر

 خوشحالم. یلی! مبارک باشه. خیوا-

 به عقب هولم داد. آرام

 دختر! یلهم کرد-

 .دمیکوب شیبه بازو یخنده ، با حرص مشت انیم

 !اقتیل یگم شو برو اصال. ب-

که  یدر ذهنم ثبت کردم. شب شهیبود. دل کسرا هنوز با روهان صاف نشده بود. آن شب را هم یشب ، شب خوب آن

 ...دمیرا شن دوستم نیخبر پدر شدن بهتر

**** 

 خورند یاز زخم ها هستند که جوش نم یبعض»

 شوند یم مزمن

 «شوند یتر م قیبا گذشت زمان عم و

که  یمرد یرخ دوست داشتن میرخش دوختم. ن می. نگاهم را به ندیچیپ یخانه م یدر فضا یسنت یقیموس یصدا

انبوه  انیرنگ م دیسف یشکسته تر شده بود، اما هنوز جذاب بود. تارها ،یشدن به چهل سالگ کیحاال در آستانه نزد

را از  نکیو سرش را باال آورد. ع دیکش نییپاکردند روزنامه را  یم ییخودنما شیاز پ شیرنگ شبش حاال ب یموها

 زد. یچشمانش برداشت و لبخند یرو

 ؟یکن ینگاه م یبه چ-

 زدم. یمتقابال لبخند 

 به عشقم.-
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 کرد و نگاهش را گرداگرد اتاق چرخاند. یعتصن یاخم

 ن؟ییپا ارمیرو ب ونشیعشقت بزنم دکوراس نیکو ا-

 و از جا بلند شدم. پشتش رفتم و دستم را دور گردنش انداختم. گونه ام را به گونه زبرش چسباندم. دمیخند آرام

 . من دوستش دارم.نییپا اریرو ن ونشیتو رو خدا دکوراس-

 بست. یرا با لبخند چشمانش

 دوستت داره. شتریاون ب-

برام شعر »اش گذاشتم. چشمانم را بستم و گفتم:  نهیس ینشستم. دستش را دور کمرم حلقه کرد. سرم را رو کنارش

 «؟یخون یم

 . دیخند آرام

 کارسازه ها! یلیشعرهام خ-

 شعرها عاشقت شدم. نیاصال به خاطر هم ؟یپس چ-

خواند. او هم سکوت کرده بود تا گوش بسپارد به عاشقانه  ینم گریسکوت کرد. خواننده د یو چند لحظه ا دیخند

 مرد من. یها

 ستین دنیبگو به عقربه ها موقع دو-

 ستین دنیسر رس یبرا شهیشب هم که

 خواب گفته ام امشب از سرم بپرد به

 ستین دنی، وقت خواب د یمن شیکه پ یشب

 نمخوا یاز نگاه تو ناگفته حرف م من

 ستین دنیما دو نفر گفتن و شن انیم

 چشم یکن به غزاالن اهل نگاه
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 ستین دنیمست رام در فکرشان رس دو

 بوسه ناب تیاز لب داغم دو ب ریبگ

 ستین دنیشعر سرودن که واژه چ شهیهم

 بساز شیمن قفس از بازوان خو یبرا

 ستین دنیپر کش لیم یقفس نیاز چن که

 ، جز پناه آغوشت یآسمان من تو

 ستین دنیبال و پرم وسعت پر یبرا

کردم. شدت خنده  شیحواله بازو ی. مشتدی. آرام خنددمیزنگ در خلوت عاشقانه مان را بر هم زد. از جا پر یصدا

 رفتم. فونیشد. به سمت آ شتریاش ب

 ه؟یک-

 .دیچیکودکانه الرا در گوشم پ یصدا

 باز کن درو خاله. باز کن!-

 «؟یزن یم غی. چرا جیباشه فسقل»و گفتم:  دمیخند

 «ترقه اومد. نیباز ا»رفت گفت:  یکه به سمت اتاقش م یباز شدن در را فشردم. کسرا در حال دکمه

 خوف کردم. آرام در را گشودم. یکه لحظه ا دیکوب یضربه به در آمد. آنقدر محکم در را م ی. صدادمیخند تنها

 سالم عشقم.-

 .دمیگرفت. گونه اش را بوس یدستانم جا انیباز شد و او هم م آغوشم

 الرا. یخوش اومد-

بود. از جا بلند شدم و با  یشد. الرا دختر فوق العاده ا یخنده ام م هی. حرکاتش مادیبار محکم گونه ام را بوس چند

 الکسا دست دادم.
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 . المار کو؟یسالم ، خوش اومد-

 زد. یچشمک

 .ارهیداره درخت رو م-

 .دمیتعجب خند با

 !هیعال نی! ایوا-

 «؟یسالم پرنسس. خوب»کرد. به سمت الرا برگشت و گفت:  یاز اتاق خارج شد و با الکسا سالم و احوال پرس کسرا

 .دیگذاشت و گونه اش را کش نی. کسرا او را زمدیکش یغیو چرخاندش. الرا پر ذوق ج دیاو را در آغوش کش سپس

 مبارک پرنسس. سمسیکر-

 باز شود. یاش چون چتر یخی یدار و آب نیزد که باعث شد لباس چ یبا عشوه چرخ الرا

 .دهیبرام خر یلباسم چطوره عمو؟ دد-

 زد. یچشمک کسرا

 .یعال یِعال-

 با لبخند دستش را دور گردن او حلقه کرد. الرا

 ؟یاوک ر؟یپ یسانتا شیپ میریشب م-

 چشمانش گذاشت. یدستانش را رو کسرا

 پرنسس. یشما بگ یهر چ-

اندازد. همان موقع دو  یآنا م ادیدانستم او را به  یدوست داشت. م یلیکردم. کسرا الرا را خ یبخند نگاهشان مل با

درخت  نینهان در قلبم نشست. تزئ یذوق دنشیکارگر به همراه المار درخت کاج بزرگ را داخل خانه آوردند. از د

کرد و من هم با لبخند  یرا از داخل جعبه خارج م رتلذتبخش بود. الرا با ذوق و شوق خرت و پ شهیهم سمسیکر

کردم.  یم نیرا تزئ سمسیبود که در حضور کسرا درخت کر یبار نیهشتم نیکردم. ا یم زانیآنها را به شاخه ها آو
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را به الکسا سپردم. شنلم را  نیتزئ هی. بقرانیمان از ا یو دور سیسال حضور در پار نیدر هشتم سمسیکر نیهشتم

پوشاند. نفس  یرنگ م دیسف راهنیپ نیو بر تن زم دیبار یو به سمت تراس رفتم. برف زمستانه آرام م دمکربر تن 

 رییکه هنوز هم بعد از هشت سال تغ یام را نوازش داد. عطر ینیآشنا ب یو چشمانم را بستم. عطر دمیکش یقیعم

 لقه کرد و مرا به خود چسباند.بودم. دستش را دورم ح دهیخر شیبرا لدایکه شب  ینکرده بود. همان عطر

از تمام لحظات  ستیبهتر ن م؟یکه کنار دوستامون هست هیسمسیکر نیآخر نیرفته ا ادتیتراس؟  یتو یچرا اومد-

 م؟یاستفاده رو ببر تینها

 سرم را تکان دادم. یلبخند تلخ با

 چه زود گذشت!-

 .نهیهم یزندگ-

 .دمیکش یقیعم نفس

 نجا؟یبه ا میدیشد که رس یکسرا، چ-

 ؟یدون یواقعا نم-

 چند لحظه بستم. یرا برا چشمانم

 ساله به پشت سرم نگاه نکردم. یلیمن خ-

 .دیکش یآه

 .یکه هست ینقطه ا نیبه ا یدیکه از کجا رس دیبرگشت و د دیبا یگاه-

 کنه. یم تمیمرور خاطرات تلخم اذ-

 آوردم. یمن برات تلخ-

 بودند. میایتمام دن اهیس یچشمانش نگاه کردم. آن دوگو به

 هاش کنار اومد. یبا سخت دی. باستین یفقط خوش یکه زندگ یداد ادیتو بهم -
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 .نییپرتمون کرد پا یبیسراش نیا-

 یبرا یِبهونه ا یزندگ یبیسراش یخوردن تو زیل یگاه»گفتم:  یآرام یشانه اش گذاشتم و با صدا یسرم را رو دوباره

 «...!یمحکم تر بفشاررو  یکه دوستش دار یدست اون نکهیا

جور  یمدت با هم حساب نیداد. در ا یالکسا و المار خبر از آمدن روهان و خانواده اش م یسالم و احوال پرس یصدا

زدند و به  یاز خوشحال یچشمانش برق دنمیبا د نیی. از تراس خارج شدم و کسرا هم پشت سرم آمد. رامیشده بود

به  والیشکم و یو روهان هم دست دادم. برآمدگ والیداد. با و یم یخوب ی. بودمشیسمتم آمد. آرام در آغوش کش

 فرزندشان را هم باردار بود. نیآمد. او دوم یچشم م

 یدستم را ول نم یبودند. کسرا لحظه ا دهیها پاش ابانیرا در خ یگرد و غبار شاد ای. گومیرفت رونیبا هم از خانه ب 

 کردم. یبود ، احساس غرور مدستانم در دستان مردَم  نکهیکرد. از ا

غزاله ارسال کردم.  یرا برا یی. چندتامیبود عکس انداخت دهیرا پوش ریپ یکه لباس سانتا یبا آن مرد شکم گنده ا 

کرد.  یعسل را ارسال م یعکس ها میشان از طرف خدا حاال پنج ساله بود. برا هیداشتند و هد یخوب یآنها هم زندگ

 است بهمان خوش بگذرد.  دواریغزاله گفت که ام

باز  رانیفکر کردم که هفته بعد به ا نی. آرام خودم را بغل کردم. به ادیبار یآسمان چشم دوختم. هنوز برف م به

روز قدم بر خاکش  کی ییوجود داشت. وحشت از بازگشتن به جا یقلبم وحشت یگشت. آن ته ته ها میخواه

 رانیکه در ا یبا هجوم خاطرات میشد یبه رو م ور دی. بامیگشت یباز م یزرو دیام دگرگون شد. اما با یگذاشتم و زندگ

 دور دستم قفل شد. ی. انگشتان شخصمیجا گذاشت

 ؟یکن یفکر م یبه چ-

 به بازگشتمون.-

 بست. نانیرا با اطم چشمانش

 محکم باشم. یداد ادیرفته؟ تو خودت بهم  ادتی. یحس ترست مقابله کن نیبا ا دینترس. با-

 محکم باشم. دیامن ب-

**** 
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 یم یتاب یسر دهم. قلبم ب هیو گر نمیخواست کف فرودگاه بنش ی. دلم مدمیکش یم نیزم یچمدان را رو درمانده

که از بازگشت به  یی! همان جارانینبود. ا ریامکان پذ نیاما ا م،یآ یمن نم میخواست عقب بکشم و بگو یکرد. دلم م

 را پس زد. شی. آرام اشک هادمیرا در آغوش کش ساواهمه داشتم. پرواز اعالم شد. برگشتم و الک شیها ابانیخ

 نوال. شهیدلم برات تنگ م-

 .ستمیصدا در آغوشش گر ی. برمیرا بگ میاشک ها ینتوانستم جلو گرید

 .شهیتنگ م شتریمن دلم ب-

الرا بود که بغ کرده بود و با اخم به  نیدر آخر ا . از من خواست که مواظب خودم باشم.دمیرا هم در آغوش کش المار

 شیموها انی. مدیکش رونیزد و او را از آغوش من ب ی. او را هم بغل کردم. کسرا لبخند لرزانستینگر یمن و کسرا م

 یکرد. کسرا حساب یم هیبلند در آغوش کسرا گر ی. با صدادیو بغضش ترک اوردی. الرا در آخر طاقت ندیرا بوس

 صورت او را قاب گرفت. یتصنع ی. با لبخندندیتواند او را بب یدانست حاالحاالها نم یناراحت بود. چون م

 ها! یکن یهات ناراحتم م هی. با گرگهیباش د یالرا؟ دختر خوب-

 «؟یبر یخوا یعمو. چرا م یمعرفت یب یلیخ»هق هق کنان گفت:  الرا

 بمونم عموجون. شهینم-

 «عمو...»: دینال الرا

مدت.  نیا یممنون برا»بار دوم اعالم شد. به سمت الکسا و المار برگشت و گفت: یاز جا بلند شد. پرواز برا کسرا

 «کنم. یرو فراموش نم دیکه کرد ییوقت لطف ها چیه

 «نوال؟ میبر»به سمت من برگشت و خطاب به من ادامه داد:  سپس

پاک کردم و سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. آرام دستم را گرفت و پس از وداع  نمیرا با گوشه سر آست میها اشک

از قلب من هم در فرودگاه جا ماند. درست نزد  یتکه ا د،یپر مایهواپ ی. بازگشت! وقتمیآخر به سمت پله ها رفت

 الرا... شانیدوستانم. المار ، الکسا و کوچولو نیبهتر

**** 
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 م،یرفت سیکه به پار لیگرفت. تمام طول راه ، سکوت بود و سکوت. اوا یام نم هی. اما گرگرفته بود. بغض داشتم دلم

که درش  ینبود. به خاک ادیآن چنان ز میبرا شیبایکه تمام خاطرات ز یروز. بازگشت! به خاک نیکردم به ا یفکر م

 یکردم و روزها یذاشتم. آنجا زندگپا در فرانسه گ یطوالن دتعاشق شدم و باختم به عشقم. من تا به حال دوبار به م

 است و بس.  رانیباز هم خانه من ا انشیدانستم در پا یداشتم. اما م یخوب و بد

 شد. نیاندوهگ زیخود ن دیبه سمتم برگشت. چهره گرفته ام را که د کسرا

 ؟یهست یناراض میگرد یبر م میدار نکهیاز... از ا-

 «کم دلتنگم. هینه ، فقط... فقط »تکان دادم و گفتم:  یرا به نشانه منف سرم

 «داشت رو برات پر کنم. یخواه رانیا یرو که تو ییتموم نبودن ها دمیقول م»و گفت:  دیدر آغوش کش مرا

 باال انداختم. چانه

کرد  یم هیبغلت گر یتو یالرا اون جور یسخته. لطفا نگو که وقت شهیهم ی. خب... خداحافظستیبحث سر نبودن ن-

 قلبت فشرده نشد. یخواست نر یو م

رد و بدل نشد.  نمانیب یحرف گریانداخت. د نییبه صورتم نگاه کرد و سپس بدون حرف سرش را پا قیلحظه عم چند

شد.  شتریآمد. تپش قلبم ب میفرود خواه یکه به زود میرا ببند مانیهمان موقع از ما درخواست کردند کمربندها

کردم که چه  یفکر م نیبه ا م،یشد یتر م کیزدسرم انداختم و در خود جمع شدم. هر لحظه که ن یرا رو یشال نخ

کردند. دهانم از استرس  دنیکه فرود آمد دستانم شروع به لرز مای. هواپدیرا در تهرانِ شوم خواهم د یراتییتغ

شدند در  ی. بازوانش حفاظیستنبودند خوا یآرامش میتوانستم بکنم؟ دستان گرم کسرا برا یخشک شده بود. چه م

 . میهابرابر هجوم ترس 

 همون تهرانه. نجاینترس نوال! ا-

 ترسم. یچون همون تهرانه م-

برامون اتفاق افتاده رو فراموش  شیرو که هشت سال پ ی. هر چفتهیب یاتفاق ستیقرار ن»و گفت:  ستادیا میبه رو رو

که گذشت رو فراموش  ییزهای. چمیفرانسه شروع کرد یکه تو هیفوق العاده خوب یادامه همون زندگ یزندگ نیکن. ا

 «رو؟ نایا ینداد ادیکن. نقطه ضعف نداشته باش. مگه خودت بهم 

 را تکان دادم. سرم
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 .میدرسته. بر-

 زد. یلبخند

 .میبخند تا بر-

 را در کاسه سر چرخاندم. چشمانم

 کسرا!-

 جان کسرا؟-

 .دیزدم و او هم آرام خند یلبخند ناخودآگاه

 !یدیباالخره خند-

خام کردن مرا خوب بلد بود. با هم سوار  ی. او راه هامیکردم و با هم از فرودگاه خارج شد شیروانه بازو یمشت

 کرد. زیبسنده کردم. چشمانش را ر یگذاشت. به لبخند شیزانو ی. دستم را گرفتم و رومیشد یتاکس

 لبخند؟! هیفقط -

 ؟یپس چ-

 ی. قدرم رو نمیزیچ ی، عاشقتم یدوستت دارم هیخب »با زبان تر کرد و گفت:  یرا به حالت متفکرانه ا شیها لب

 «که! یدون

خاک آنتن  ری. زدیرو بدون گریکه قدر همد میدار تیاصال روا»هوشمندانه انگشتش را در هوا تکان و ادامه داد:  سپس

 «...دهینم

 «کسرا!»: دمیحرفش پر انیاخم م با

هم  یبه نبود کسرا. قطعا اگر کسرا نباشد ، نوال دمیشیاند یکرد ، اما من جد ینگفت. او شوخ یزیو چ دیخند تنها

! یآزاد دانیکنم. نگاهم را به سمت برجِ دوپا چرخاندم. م یشرط بند شیرا مطمئن بودم و حاضر بودم برا نی. استین

را هنوز  شی. عکس هامیآمد دانیم نیبار به ا نیاول یبرا مانافتادم که با ک یروز ادیکرده بود.  رییسبزش تغ یفضا
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وقت دلش با من صاف نخواهد شد.  چیبعد از ده سال ، مطمئنم ه یکه حت ی. کماندمیکش یکمان آه ادیهم داشتم. با 

 کند و... طنتیش میخواست باز مثل قد یدلم م

ساله شده بود با همسرش  یخانم بالغ س کینبود. او  طانیساله ش ستیبزرگ شده بود و آن دختر ب گریحاال د کمان

گذاشت. به  یم یدر جهان هست یپا گریکه سه ماه د یدر خانواده شان؛ دختر دیعضو جد کیشش ساله. و  انازیو ک

 خوشبخت باشد.  شهیکردم که هم یقلب آرزو م میمخواهد نامش را کژال بگذارد. و من از ص یکسرا گفته بود که م

که آن  یشاپ یهمان کاف یپرداختم. از جلو یم ی، به مرور خاطره ا میکرد یم یها را که ط ابانیکه خ رلومتیک هر

و شش  ستیخانم ب کیدختر نوجوان پر شور نبود. او حاال  کی گریهم د بای! دبای. دمیهم گذشت میرفت بایروز با د

 الدیبه حس زودگذرش به م یدانستم او هم روز یبود که نامزد کرده. با استاد زبانش. م دهیساله شده بود و خبر رس

و سه ساله با  ستیدختر ب کیگذاشتم.  رانیکه پا در ا یبود. همان روز روزید نیبرد. چقدر زود گذشت. انگار هم یپ

خوب و بد. حاال  یساله بود با خاطرات 34خانم  کیکرده بودم. آن نوال ، حاال  رییتغ یلی. من خیکامال معمول ییایدن

 دیفهمانند که با یبه ما م یمشکالت زندگ ی. گاهستندیدر حرکت ن یخوشبخت لیر یروزها رو شهیبود هم دهیمفه

دور و  یقدر آدم ها دیآموزند با یبه ما م یزندگ یها یبی. سراشیریبگ میو عاقالنه تصم یاحساس را کنار بگذار

 . میبرمان را بدان

بود. بغض کرده  دهیام را به چشم د یبدبخت ینشست که روزها یآپارتمان یو رو دینگاهم چرخ ستادیکه ا یتاکس

که  دمیکسرا در را گشود ؛ تنها فهم یرنگ بودم و ک یدر قهوه ا یجلو یک م،یسوار آسانسور شد یک دمیبودم. نفهم

گونه  یصدا رو یب میام. اشک ها یزندگ یها یتلخدارم به سمت  یام و قدم بر م ستادهیاز خاطرات ا ییایوسط دن

او هم در حال مرور آن دوسال  دیبود. شا رهینامعلوم خ یکاناپه نشسته و به نقطه ا یشدند. کسرا رو یم یجار میها

و مرتب بود.  زیتم زیبرگشتم. دستان لرزانم را جلو بردم و در اتاقمان را گشودم. همه چ نهیبود. به سمت آ یبدبخت

که  ستمینگر یبرگشتم و به زن نهیرا بفرستد تا خانه را مرتب کند. به سمت آ یبه رادمان گفته بود کس روزید اکسر

. رانیاول حضورم در ا ی. چون گذشته شده بودم. همان روزهارییزدم. دوباره تغ یبود. لبخند تلخ ستادهیا نهیدرون آ

 نی. دلم به ادمیکش یشه ا. چمدان را گویبود. نوال واقع شا یکه خود واقع یزن نیزدم. ا نهیبه زن درون آ یلبخند

 .ریمتغ یبار کم نی. اما امیمان بود. ما بازگشته بود یکه آغاز زندگ یلبخند قرص شد. به لبخند

**** 

 نیدر ا یداد که زن یم نیماند و خبر از ا یجا م نیزم یرو میکرده بود. رِد قدم ها دپوشیرا سف نیزم یزمستان برف

و  دمیکش نییدهانم پا ی، شال گردن را از جلو دمیموسسه که رس یرو قدم برداشته. جلو ادهیسوزناک ، در پ یسرما

عقب  یداشتم. قدم دیآشنا بود. رادمهر! ترد مینام برا نی! اتشیریو اما مد یمی. همان نام قدستمینگر شیبه تابلو
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سرد به بخار  یکه بازدمم در هوا دمیکش یقینفس عم ست؟ین یهشت سال کاف ز؟یو گر بیتعق یگذاشتم. اما تا ک

 یمنش زیرا پشت م یو کم کم در هوا محو شد. قدم تند کرده و از پله ها باال رفتم. سر چرخاندم که دختر جوان لیتبد

، سر باال آورد و با  دیرا که شن میقدم ها یاز مقنعه گذاشته بود. صدا رونیرنگ و ِفرش را ب یتونیز ی. موهادمید

 «، امرتون؟ نیش اومدخو»لبخند گفت: 

 «. وقت دارن؟نمیرو بب تیریخواستم مد یم»چرخاندم و گفتم:  سر

 را تکان داد. سرش

 باهاشون هماهنگ کنم. دیالبته ، اما بذار-

زل زده بودم. آنقدر  میبوت ها میانداخته و به ن نییکرد. سرم را پا یصحبت م تیریاو با مد یمن جان دادم وقت و

 صورتم تکان داد. یدستش را جلو یکه متوجه دختر نشدم. به آرام غرق در افکارم بودم

 داخل. دیببر فیتشر دیتون یخانم؟ م-

داشتند. اما در آخر عزمم را جزم  دیترد میزدم. استرس داشتم. کف دستانم عرق کرده بودند. قدم ها یعیضا لبخند

 .نمشیکردم نب یکه دعا م دندیرا د یکردم و در را گشودم. چشم چرخاندم و چشمانم همان شخص

 د؟ییبفرما-

 ینم یو حرف ستادهیبستم. همان جا وسط اتاق ا یصدا بود. آب دهانم را پر استرس قورت دادم و در را به آرام همان

در  نیکردم چقدر اتاق گرم است و ا یصورتم و من احساس م یزدم. سرش را که باال آورد چشمانش قفل شدند رو

 یآرام یکرد. اخم کرد و با صدا یاز غرور مخف یاببود. تعجبش را پشت نق یعیرطبیغ یامر یسوزناک زمستان یسرما

 گفت:

 .دینیسالم ، لطفا بش-

 انگشتانم فشردم. انیرا محکم تر م فمیک دسته

 ؟یکن ی!  چرا جمع صحبت مد؟ینیبنش-

 روح من. یشدن به چشمان ب رهیدانستم وهم دارد از خ یکرد. م ینم نگاهم

 صحبت نکنم. یرسم نمیب ینم یلزوم-
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بعد ، باالخره  یحکم فرما بود. کم نمانی. سکوت بیباز یبرا یگرفتم. انگشتانم شدند اسباب یمبل چرم جا یرو

 سرش را باال آورد و نگاهم کرد.

 کنجکاوم کارتون رو بدونم. یلیمن خ د؟ینیبنش نجایا یجور نیهم دیخوا یم-

 .دمیلبم را گز گوشه

کردم اگه  ی. در ضمن فکر نمهیمحمد یهنوز آقا نجایا تیریکردم مد ی. من... من فکر منجایا ومدمیم دیانگار نبا-

 ؟ی. در ضمن، مگه خارج نبودیقیموسسه موس ری. نه مدیپزشک هی. چون تو یکرده باشه تو باش رییتغ

 را باال آورد و در هوا تکان داد. خودکارش

 شما گذاشتن خانم معاف. یدر رو برا یجلو یتابلو-

 انداختم. نییرا پا سرم

 شما درسته. شیبله ، فرما-

 شنوم. یخب؟ م-

 یکار درست نکهی. اما مثل ایقی. موسشیهمون کار چند سال پ یاومدم موسسه برا»باال انداختم و گفتم:  یا شانه

 «نکردم.

 د؟یکار کن دیخوا یچرا م-

 «ده؟ یمن یهمسرتون خرج»زد و ادامه داد:  یپوزخند

 کردم. یاخم

 .امیدر ب یکاریخوام از ب یره. م یحوصله ام سر م-

 را تکان داد. صورتم را با دستانم پوشاندم. سرش

 رو به روم نشسته. میقد انی. اصال انگار نه انگار اون داانیدا یکرد رییتغ یلیخ-

 محو به من زل زده بود. ییاش چشمانم را نشانه گرفت. با اخم ها یآب نگاه
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 .ینکن رییکنن و انتظار دارن که تو تغ یم رییکه آدم ها تغ هیبد یلیخ زیچ نیا-

 ؟یتمومش کن شهیم انیدا-

 .دیکوب زیم یصورتش را برداشت و دست رو یغرور بر رو نینقاب فوالد آن

 ؟یدار یچه انتظار گهیخب منم فراموشت کردم. د رون؟یات برم ب یاز زندگ یرو تموم کنم نوال؟ مگه نخواست یچ-

 زدم. یتلخ لبخند

 ؟یهنوز ازدواج نکرد-

 دوخت. شیرو به رو یاخم نگاهش را به برگه ها با

 نکردم. دایمناسبم رو هنوز پ سیک-

 بلندم دوختم. یرا به ناخن ها نگاهم

 نکردم ، بگو هنوز فراموشت نکردم. دایمناسبم رو پ سینگو ک-

 داد. رونیب یرا حرص نفسش

 ؟ی. خوب شد؟ راحت شدیستیتو مال من ن نکهیآره ، فراموشت نکردم. فقط کنار اومدم با ا-

 دوختم. نشیجا بلند شدم و نگاه غم زده ام را به چهره خشمگ از

 خوام. خداحافظ... یاومدم. معذرت م یم دینبا-

 از پشت سر مرا متوقف کرد. شیدر را گشودم ، صدا تا

 نوال؟-

 «؟یخوا یداشتم. م ازیدارم. به معلم ن تاریکالس گ هی»و گفت:  دیکش ینگاهش کردم. پوف منتظر

 دور نماند. انیچشمان دا یایدر یکه از موج ها یزدم. لبخند یمحو لبخند

**** 
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و روزنامه حوادث روز.  نکشی. باز هم کسرا بود و عرانیحضورمان در ا یمعمول یروزها گریبود از د یروز هم روز آن

بود. جمعه  بایز یمن حساب یژستش برا نیخواست محکم بغلش کنم و ببوسمش. ا یخواند ، دلم م یروزنامه م یوقت

فرصت دفاع از خودش را  هیبودند و من کنترل به دست ، به هر کانال سه ثان لیهم تعط ونیتلوز یکانال ها یها حت

 دیخانه را در بر گرفت. نگاهم به سمتش چرخ یفضا لشیزنگ موبا کیموز یسکوت دونفره مان صدا انیدادم. م یم

 یرا با زبان تر کرد و با صدا شیتکان دادم. لب ها هی. سرم را به نشان کستینگر یم لیبه صفحه موبا تیکه با جد

 «...ایدر»: گفت یفیضع

 کردم. ی. آنها را با مشتم مخفدندیلرز یشد؟ دستانم م یمان کم نم یزندگ یاش از رو هی. چرا ساینام لعنت نی! اایدر

 گه. یم یچ نیخب... جواب بده بب-

پر  یبگذارد. با صدا کریاسپ ینگاهم کرد و در آخر تماس را متصل کرد. آرام اشاره کردم که تماس را رو درمانده

 «بله؟»گفت:  یاسترس

 .دمینرا ش شیو سکوتش. چند لحظه بعد صدا ای. و لعنت به درسکوت

 سالم...-

 نگاهش را به من دوخت. کسرا

 شده؟ یزیسالم... چ-

 .مینیشما رو بب میخوا یم هانی. من و کمتونینیبب دیبا یعنیکسرا.  نمتیبب دیبا-

 فرا گرفت. بیعج یرا دلشوره ا قلبم

 افتاده؟ یاتفاق-

 .اینپرس. فقط... فقط ب-

 اما...-

طاقتم  گهید رانیا نیاومد دمیفهم یتونم. وقت ینم گهیکردم. اما... اما د یاشتباه هی شیکسرا من چند سال پ نیبب-

 تونم صبر کنم. ینم گهیرو از دست دادم. د
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مبهوت بود ،  یهق هقش کل خانه را برداشته بود. کسرا که حساب یکرد؟ صدا یم هیگر ایچه بود؟ در یصدا نیا

 «.میرسون یباشه ، فقط بگو کجا؟ خودمون رو م»گفت: 

**** 

 کسرا

 

. پر استرس دست نوال را فشردم و نگاهم را در کافه فوق العاده خلوت چرخاندم. توانستم دیلرز یم جانیاز ه روحم

کرده بود ؛ اما هنوز همان چهره را داشت.  رییتغ یادیبودمش ز دهیبار که د نیدهم. از آخر صشیاز دور تشخ

بود. اما آن پسر نوجوان  نییشناختم. سرش پا همبود را  را که کنارش نشسته یهانیبودند. ک یحاال مشک شیموها

 نیتواند باشد و ا یسن نم نیآمد که او در ا ادمیباشد. اما بعد  نایس دیآشنا بود. ابتدا فکر کردم که شا میکنارشان برا

 «م؟ینر». نوال به سمتم برگشت و گفت: ستین یمعلول ذهن کی هیپسر شب

 .ایچرا چرا. ب-

در فکر بود و  قی. متوجه حضورمان که شدند ، به احتراممان از جا برخاستند. اما پسرک عممیهم قدم جلو گذاشت با

کنجکاوم بدونم  یلیمن خ»گفتند ، نه ما. در آخر سکوت را شکستم و آرام گفتم:  یم یزیمتوجهمان نشد. نه آنها چ

 «شده. یچ

 یچشمانش بودند. رنگ چشمان یآسمان یچشمانم آمد ، رنگ آبکه به  یزیچ نی. اولدیپسرک به سمتمان چرخ نگاه

کردم. چشمان پسرک از بهت درشت  یآشنا نبود. قلبم را در دهانم حس م میچهره برا نیشناختمشان. اما ا یکه م

 «االن نه!»گفت:  یبلند یابا صد هانیرا داشت که ک یشدند. دهانش باز شد و قصد خروج کلمه ا

و ما هم  مینیاشاره کرد که بنش هانیکردم. ک یشدند. مبهوت نگاهش م یجار شینگفت اما اشک ها یزیچ پسر

 .دیبه سمتش چرخ ای. نگاه درستینگر یرا م ایدر یزد و برزخ یصدا هق م ی. پسر بمیاطاعت کرد

 کنم بدترش نکن. یخواهش م-

 را با دستانش پوشاند. صورتش

 خوره... ی! حالم ازت به هم مییدروغگو هیدروغگو! تو -
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 ام را با زبان تر کردم. دهیخشک یشدند. لب ها یهم جار ایدر یها اشک

 .یکنم از کنجکاو یشده؟ دارم دق م یچ یبگ شهیم-

ازش  یکردم که حساب یحماقت هی شیمن چند سال پ»گفت:  یلرزان یلحظه چشمانش را بست و سپس با صدا چند

 «بگم... یدونم چ یبزنم. من... من... من نم یذاشت حرف یته دلم نم یترس هیشدم. اما  مونیپش

 «نکن! ینیکنم مقدمه چ یخواهش م»: دمیحرفش پر انیم

کسرا تو رو خدا منو »خود گرفتند. ضجه زد:  انیکوتاهش را م یموها شی. پنجه هاختیر یبلند اشک م یصدا با

 «کنم... یببخش. حاللم کن. ببخش منو. خواهش م

 ا تکان دادم.ر سرم

 چه خبره؟ نجایتو؟ ا یگ یم یچ-

 کردند. یسرم خال یرا رو یخی، انگار سطل آب  ایدر ی. با صداختیر یصدا اشک م یهم ب هانیبار ک نیا

 زنده ست... ایآر-

 «؟یگیم یدار ی... چیت...تو چ»مبهوت گفت:  نوال

زنده  ایآر»شد:  یمزاحم بود که در سرم اکو م یصدا کی. تنها دمیشن ی. صداها را نمدیچرخ یدور سرم م ایدن

 «ست...

 اش قرمز شده بود. ینیآمد. چشمان و نوک ب یبند نم یاش لحظه ا هی. گردمیهمان پسرک را شن یصدا

 بابا...-

. دیمرا در آغوش کش یچه شد و ک دمیقلبم مشت کردم. چهره اش پشت پرده اشک تار شده بود. نفهم یرا رو دستم

 دیخبر جد نیبود که از شدت شوک ا ی. تنها قلبدمیسر داد و من عطرش را با تمام وجود بلع هیگر در آغوشم یک

 و تار شد. رهیت دگانمیکه در برابر د ییایو دن دیکوب یم نهیخود را به س

**** 
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شد.  کیگذشتند. همه جا تار یم دگانمید یاز جلو لمیف کیچون  زیگذشته ام. همه چ یگذشتم. از تمام روزها یم

 یگنگ را م یکرده بودند. صداها خی. دستانم دیچیپ یام م ینیالکل در ب یو تارم. بو رهیت یایباز من ماندم و دن

دانم از  یرا که نم یکردم و پارچه ا ی. ناله اآورد یکرد و در م یداغ درون سرم فرو م یخیس یشخص ای. گودمیشن

دانم  ی. نمدیصورتم چک یرو یام مهر شد. قطره ا یشانیپ یاغ رونرم و د یزیانگشتانم گرفتم. چ انیکجا آمده بود م

 از چه بود. 

 .دمیلرزانش را کنار گوشم شن یهق هق واضح شد. صدا یصدا

 ؟یشنو یبابا صدام رو م ؟ییبابا-

خواب  کی نیکردم که ا یسر داد. نگاهم را سمتش چرخاندم. فکر م هیام گذاشت و بلند گر نهیس یرا رو سرش

اش شدت گرفت. مهار کردن  هیبورش نشاندم. آرام نوازششان کردم. گر یموها یاست. دستم را باال آوردم و رو

خبر  شیکه ده سال پ یچه کنم. پسر مدانست یفشرد. نم یقلبم را م یکس ایممکن شده بودند. گو ریغ میاشک ها

خشک شده بود. سرش را باال آورد و با  شیموها انینشسته بود. دستم م میمرگش را به من دادند ، حاال رو به رو

تکان دادم. فکرم آنجا نبود.  یپرستار را صدا کرد. زن جوان وارد شد و با لبخند سالم داد. تنها سر یبلند یصدا

خدا رو شکر »کردم. زن کنارم آمد و گفت:  یکه خبر مرگ بچه ها را به من دادند را مرور م ار یلحظه به لحظه روز

 «.نین خوبه. از شدت شوک فشارتون افتاده. سرمتون که تموم شه مرخصحالتو

 .دیام کش یشانیپ یجلو آمد. دستش را رو اینگفتم و او هم خارج شد. آر یزیچ

 بابا؟ یخوب-

. همان ها بودند. ته چهره اش چون گذشته بود یچانه اش گذاشتم. همان چشمان آب ریبغض کردم. دستم را ز دوباره

 .دیاز گوشه چشمم چک یبود که نشناختمش. قطره اشک نیبه خاطر هم دیکرده بود. شا رییتغ یاما حساب

 ...ایآر-

 گونه اش سر خورد. یاشک رو قطره

 جانم؟-

 .دمیشن یهق هق خفه ام را م یصدا

 ده سال؟ نیا یتو یتو؟ کجا بود یکجا بود ؟یخودت ایآر-
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 باال رفت. میصدا

 دمت؟یکه حاال د یکجا بود-

 دورگه شده بود. شیصدا

 ...یمامان گفت تو مرد-

 زدم. یپوزخند

 مامان؟!-

 انداخت. نییرا پا سرش

 ...ای، در دیببخش-

 ام گذاشتم. یشانیپ یرا رو دستم

 آنا هم زنده ست ؛ آره؟-

 «نه...»گفت:  یفیضع یانداخت و با صدا نییرنگ غم گرفت. آرام سرش را پا نگاهش

به سمتش برگشت.  ایبه در خورد و نوال وارد اتاق شد. نگاه آر یحکم فرما بود. تقه ا نمانی. سکوت بدمیکش یپوف

 زد. یلبخند محو

 نوال...-

 .دیآرام خند هیگر انیم ای. آردیو گوشه لبش را گز دیچسب واریبه د نوال

 !یدلم برات تنگ شده بود نوال-

 .دیاز جا بلند شد و او را در آغوش کش ایهق زد. آر یبلند یدهانش گرفت و با صدا یدستش را جلو نوال

 نکن. هیگر-

 «؟یخودت ای. آرشهیباورم نم»را پس زد و گفت:  شیبا دست اشک ها نوال
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 شدند. ینوال دوباره جار ینگفت. اشک ها یزیچ ایآر

 خدا چطور ممکنه؟ یوا-

 از پشت سرش آمد. ییصدا

 ...دمیم حیمن همه اش رو براتون توض-

 «کسرا بهتر شد. یاما وقت»سمت من برگشت و ادامه داد:  به

 دوخت. ایرا به آر نگاهش

 ...ایجان تو ب ایآر-

 با اخم نگاهش کرد. ایآر

 .امیجا نم چیمن با تو ه-

 دستش را گرفت. ایدر

 جونم؟ مامانـ... ایآر-

 «!یستیبه من دست نزن. تو مامان من ن»: دیکش ادیو فر دیکش رونیدستان او ب انیدستش را از م ایآر

 بیدروغگو نبود. تو ده سال من رو فر هیکرد  یم فیکه بابا برام تعر یمامان»به سمت من برگشت و ادامه داد:  سپس

 «چطور دلت اومد؟ ؟ی! چطور تونستیداد

 عقب گذاشت. یزد ، قدم یهق م یبلند یکه به صدا یحال در

 .دمیعمرم د یکه تو یهست یآدم نیخوره. آشغال تر یحالم ازت بهم م-

 را پس زد. شیاشک ها ایدر

 ...ایآر-

 آمد. یاش بند نم هیبه عقب هولش داد. گر ایآر
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 .ارین فتیاسم منو رو زبون کث-

 «! بسه!ایآر»گفتم:  یفیضع یرا باال آوردم و با صدا دستم

رنگش کدر  یهره نوجوانش غم داشت. چشمان آبقلبم به تنگ آمد. چ سشیصورت خ دنیسمتم برگشت. با د به

 بودند.

 . چطور تموم کنم؟گهیبابا. بابا ده ساله داره بهم دروغ م ستیبس ن-

 اون مادرته...-

 .دمیخودم را عقب کش یکم ادشیفر یصدا با

 من مادر ندارم.-

به  یچنگ ای. دردمیکش یقیچشمانم گذاشتم و نفس عم یزد و از اتاق خارج شد. ساعدم را رو ایبه در یتنه ا سپس

 را گرفت. ایدر یپاک کرد و بازو نشیرا با آست شیسر خورد. نوال اشک ها واریزد و کنار د شیموها

 بلند شو. بسه ، اشک هات رو پاک کن.-

 «حقمه. تمومش حقمه.»دهانش گرفت وگفت:  یدستش را جلو ایدر

 نگاهش کردم. یچشم ریز

  ؟یکار رو کرد نیکالم ؛ چرا ا هی-

 یگو نینسبت به ا یحس چیلرزاند. اما االن ه یدلم را م ینگاه روز نیرنگش را به چشمانم دوخت. ا یآب سیخ نگاه

است، اما فراموش کردن آنقدر  یکار دشوار یکردم فراموش یفکر م ی. روزگاریخنث یِنداشتم. خنث یآسمان یها

غرق نکرده بود.  شیخودش را در آرا گری. دبودعوض شده  اینگذارد. در یباق تیاحساس برا یآسان است که ذره ا

شالش فرو کرده بود. چشمانش گود  ریرنگ کرده بود ز یشلخته اش را که مشک یبلوند نبود. موها شیموها گرید

 رنگ بودند. یو ب دهیخشک شیافتاده بودند. لب ها

 خواستم عذابت بدم. اشتباه کردم. یم-

 نفسم را داشت.  دنینشسته بود قصد بر میکه در گلو یشدند. بغض یجار میها اشک
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 عاشقت شدم؟ یسوزه. من چه جور یدلم واسه خودم م-

هم پشت سرش رفت. من ماندم و  ایو از اتاق خارج شد. در دیکش ی. نوال آهدیو نگاهش را از من دزد دیبرچ لب

 افکار مشوش و هضم زنده بودن فرزندم...

**** 

چند  ایزد. در یلبخند دمیرا بوس شیموها انیام چسباندم. م نهیرا دور شانه اش حلقه کردم و سرش را به س دستم

 بود. نجایا شیلحظه پ

 ...مانیپش

 ...شانیپر

به عنوان پدر در شناسنامه  هانیبا نام ک یجنازه ها. ساخت شناسنامه جعل ضیرا گفت. از رشوه دادن و تعو زیچ همه

داده بود؟ چگونه  یمرا باز نینچنیکردم. پر بغض. چگونه ا ی. از دروغ ها. تمامشان را گفت. تمام مدت نگاهش مایآر

جمله... گفت که دارد  کیکنم. اما  تیتوانم از او شکا یگفته بود پدرت مرده؟ سکوت تنها جوابش بود. گفت م ایبه آر

 که کرده. ییها انتیدهد. تاوان دروغ ها و خ یتاوان م

، تا آخر عمرم تاوان  ضهیمر نایکه س نی. همدمیهم دارم تقاص م یطور نی، اما من هم یکن تیازم شکا یتون یم-

 ...ای... تو و آریا رندهیگ می. خدا بد جور زد تو کمرم. اما تو تصمدمیم

 «؟یکن تی... از اون شکایخوا یم»گفت:  یآرام یو با صدا دیسرش را باال آورد. لب برچ ایآر

 باال انداختم. ییابرو

 اون؟!-

 «!گهیمامان د»گفت:  ناچار

 آشفته حال.  یکه پر بود از تالطم ذهن ی. نفسدمیکش یقیعم نفس

 دونم... ینم-

 بود. ینگاه برگرفت. هنوز چون گذشته تخس و خودرا تخس
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 بخشمش. یوقت نم چیمن ه یول-

 .دهیاون داره تقاص م-

 شدند. یباران چشمانش

 دتر از اونش کنه.خدا ب شاهللیا-

 «!ایآر»: دمیاخم توپ با

 «؟یرو دوست داشته باش یزن نیهمچ یبله؟ بابا چطور تونست»و گفت:  دیصورتش کش یرا رو دستش

 خوب بود. یلیفرشته بود برام. خ هی ایاون زمان در ی. توایسنم کم بود آر-

 ازش متنفرم.-

 متنفر نباش.-

 ...رمیتونم جلوش رو بگ ی. نمهیدرون زیچ هیتنفر -

 «کاش نوال مادرم بود.»و ادامه داد:  دیکش یآه سپس

 زدم. یلبخند

 اون مادرت هست.-

 زد. یلبخند متقابال

 دوستش دارم. یلیخ-

 زدم. یچشمک

 اونم دوستت داره.-

 «دوست داره. شتریاون تو رو از من ب»و گفت:  دیخند

 زدم. شیبه بازو یفیخف مشت
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 حسود! یا-

**** 

 «شد. رمیبدو بابا. د»گفت:  یبلند یانداخت با صدا یدوشش م یرا رو فشیکه ک یحال در

 و از جا بلند شدم. دمینوش یاز چا یا جرعه

 اومدم.-

 «صبر کن.»و گفت:  دیدو ایجلوتر از او از در خانه خارج شدم. نوال به سمت آر سپس

 گذاشت. فشیرا درون ک یپر مالت خانگ جیساندو سپس

 .یمدرسه بخور ضعف نکن یتو نویا-

، با ذوق و بغض گونه نوال را  دیگنج یکه در پوست خود نم ایبردم. آر یرا به مدرسه م ایبود که آر یروز نیاول امروز

 «مامان... یمرس»و گفت:  دیبوس

 «مامان؟!»هوا خشک شد. ناباورانه زمزمه کرد:  ینوال رو دستان

 «نگم؟»با خجالت نگاه برگرفت و گفت:  ایآر

 «...ی. مرسایآر یمامان قربونت. مرس»لرزان زد و گفت:  یشدند. لبخند ینوال جار یها اشک

 . دمیزد و من دستش را کش یخشنود لبخند ایآر

 شد! ریمدرسه ات د میبر ایب-

خانم شما هم اشک هات رو پاک کن. به خدا فراغ از من انقدر دردناک »به نوال زدم و ادامه دادم:  یچشمک سپس

 «.الیع یگردم ا یباز م ی. به زودستین

 گرفت. شگونیرا ن میو بازو دی، خند هیگر انیم

 !زیبرو انقدر زبون نر ایب-



 هیکالو

292 
 

کشه. با  یآسانسور طول م»و گفت:  دیدستم را کش ایو نوال در را بست. دکمه آسانسور را فشردم ، اما آر دمیخند

 «پله.

 را تکان دادم. سرم

 باشه.-

 ینیرفت. نگاه غم زده ام به قامتش بود. هنوز هم باور نداشتم ا ی. او جلوتر از من ممیکرد یط نییها را رو به پا پله

که قدش  طانیتخس و ش ایباشد. پسرم بزرگ شده بود. آر شیده سال پ یایدارد همان آر یقدم بر م میکه رو به رو

چند سانت از من کوتاه تر بود. حسرت خوردم. حسرت  تنهاحاال هفده سال داشت و  د،یرس یم میبه زور تا زانو

را به من نشان دهد؟ به  یچطور توانسته بود آن جنازه جعل ایگذشته نتوانستم داشته باشمش. در یدر سال ها نکهیا

 مشتاقش نگاهم کرد. یو با چشم ها ستادی، ا میدیپله که رس نیآخر

 ارم؟یرو من در ب نیبابا ماش-

 تکان دادم. یفرا به نشانه من سرم

 .یندار نامهی. تو که گواهرینخ-

 بابا...-

 «جان اصرار نکن بابا. ایآر»و گفتم:  دمیپرپشتش کش یموها انیرا م دستم

 .دیبرچ لب

 داده. ادی... بهم هانیعمو ک-

 لحظه در سکوت نگاهش کردم. نگاهش را از چشمانم گرفت. چند

 .می. بردیببخش-

 .دمیرا کش دستش

 ...ایآر-
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زدم. پشت  یرا گرفت. لبخند چیزدند و سوئ یصورتش گرفتم. چشمانش برق یرا جلو چیسمتم برگشت که سوئ به

 یخارج کرد. تمام مدت پر ذوق نگاهش م نگیرا از پارک نیاز دقتش بود ماش یکه ناش یفرمان نشست و با اخم

 یوارد یلینه ، خ»خنده گفتم:  اشاگرد نشست. پشت فرمان نشستم و ب یصندل یشد و رو ادهیدر پ یکردم. جلو

 «ها!

 کرد. ذوق

 واقعا؟!-

 اوهوم.-

 «.نجاستیا»گفت:  میدیکه رس ابانیخ کی. نزدمینزد یبه مدرسه حرف دنیرس تا

 . کمربندش را باز کرد.ستادمیدر ا یو جلو دمیچیپ ابانیرا تکان دادم. داخل خ سرم

 .یمرس-

 «ا؟یآر»زدم:  شیشد. تا خواست در را ببندد ، صدا ادهیپ نیماش از

 را خم کرد. سرش

 جانم؟-

 .دمیپاش شیبه رو یلبخند

 دنبالت. امیم سایجا وا نیبعد از مدرسه هم-

 لبش نشست. یرو یلبخند

 باشه ، ممنون.-

 یدوستش بود ، دستش را رو ایکه گو گرید یرا چند لحظه بستم و سپس دوباره گشودم. همان موقع پسر چشمانم

گفت:  یبلند یوارد شود ، برگشت و با صدا  نکهیشانه اش گذاشت. با هم به سمت در مدرسه حرکت کردند. قبل از ا

 «نوکرتم.»
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لب زمزمه  ری. سرم را باال گرفتم و زدمیکش یاز سر آسودگ یتکان دادم و او هم وارد مدرسه شد. نفس یخنده سر با

 «زنده ست. امیشکرت. شکرت که آر ایخدا»کردم: 

**** 

رخش دوختم.  می. نگاهم را به نمینشسته بود نیبود بدون حرف داخل ماش یا قهیکرد. چند دق یپاک کن کار م برف

 شهیکه سرش را به ش ایبه آر ینگاه نهیرا پس زدم. از آ شی. بدون حرف با دستم اشک هاختیر یصدا اشک م یب

 را با زبان تر کردم. میداده بود انداختم. لب ها هیتک نیماش

 م؟ی... نردیخوا یم-

 «. باشه؟ایتو ن»شد. خطاب به نوال گفتم:  ادهیپ نیتنها سرش را تکان داد و بدون حرف از ماش ایآر

 باشه.-

. سرش را دمشی. سرم را چرخاندم. از پشت ددیبار یم دیشدم. باران شد ادهیپ نیرا خاموش کردم و از ماش نیماش

کردم و  یم یو در همان حال سع دمیگذاشته بود. با سرعت به سمتش دو بشیانداخته و دستش را داخل ج نییپا

 انداختم. نییبه من کرد و دوباره سرش را پا ینگاه میبار با او هم قدم بودم. ن نیسنگ قبرها نگذارم. ا یرا رو میپا

 .یسرما نخور-

تار  دمی، احساس کردم قلبم در حال فشرده شدن است. د میدیتکان داد. به سنگ که رس یرا به نشانه منف سرش

که  ی. پسربچه اینبود. نام همان جنازه جعل شیرو ایکه حاال نام آر یشد. نگاهم را به قبر کنارش دوختم. قبر

نام دخترکم  ی. دستم را رومیسنگ نشست ارسنگ بود. هر دو کن یاش رو یواقع تینداشت و حاال هو یخانواده ا

 یرو ایآر یباشد. دست ها دهیخروارها از خاک خواب ریباعث شده بود حاال ز یسهل انگار کیتنها  یدخترک .دمیکش

. دستم را دور میشده بود سی. رعد و برق زد. باران شدت گرفت. هر دو خدندیلرز یم شیسنگ مشت شدند. شانه ها

مهر  میز گوشه چشمانم سر خورد. لب هالجوجانه ا یام فشردم. قطره اشک نهیرا به س سرششانه اش انداختم و 

 .سشیخ یموها انیشدند م

 ها! شهینکن بابا. آنا ناراحت م هیگر-

 «.شهیدلم براش تنگ م»و گفت:  دیصورتش کش یرا رو دستش

 .شهیدل هممون براش تنگ م-
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سنگ قبر گذاشت. سرش را  یزانو زد و دستش را رو مانیکه رو به رو یاز کنارمان و سپس شخص ییقدم ها یصدا

که آمد و کنارش نشست ، برادرم نبود.  یرنگش کدر بودند. مرد یآب یها لهیباال آورد. نگاهش در نگاهم قفل شد. ت

هم ، هم زمان با من از  اینبود. از جا بلند شدم. آر هگذشت هانی، آن ک هانیک نیکرده بود. ا رییتغ یحساب هانیک نیا

چند لحظه چشمانش  هانیکرد. ک هانیبه ک یانداخت. نگاه نییسرش را پا ای. درستادندیا نمایجا برخاست. رو به رو

 انیرا م ای. دست مشت شده آرختیر یصدا اشک م ی. بدیایجلو ب ایدر نکهیا یبود برا یدییتا نیرا بست و ا

 «منو؟ یبخش یجان؟ مامان؟ م ایآر»گفت:  یلرزان ی. با صداگرفتدستانش 

وقت  چیکاش ه»و زمزمه کرد:  دیکش رونیب ایدستان در انیچند لحظه پر بغض نگاهش کرد. آرام دستش را از م ایآر

 «...ینبود

 را با دستانش پس زد. شیسمت من برگشت و اشک ها به

 م؟یبر-

 و سرم را تکان دادم. دمیکش یآه

 .میبر-

انداختم و  ایبه در ینگاه میراه افتاد. ن نیبه سمت ماش اندازدیب ایبه در ینگاه مین نکهیرا بغل کرد و بدون ا خودش

را در چنگ گرفت.  شیخورد و موها نیزانو زم یافتاد که رو ییایمن هم پشت سرش راه افتادم. در آخر نگاهم به در

آسمان  شد. سرم را رو به نیسوار ماش اوردیبر زبان ب یکلمه ا نکهیبدون ا ای. آردمیکش یپر بغض ، نگاه برگرفتم و آه

بد من  یتقاص تمام روزها ایرا پس داد. در شیتقاص کارها ایآمدند. در یصورتم فرود م یباران رو یگرفتم. شالق ها

 ایدن نیو ظلم او تباه شد. در ا انتیام را که با خ یجوان یکنم. روزها یگاه فراموششان نم چیکه ه ییرا داد. روزها

، از همان دست  یبوده؛ سرنوشت شوم من.  از هر دست بده نیهم اسرنوشت من  دی. شاستیحساب ن یب یکار چیه

و چشمت  یکن انیرا گر یشود چشم یو قلبت شکسته نشود؟! مگر م یرا بشکن یشود قلب ی. مگر میریگ یپس م

و  یرا بسوزان یشود احساس ینشود؟! مگر م شانیپرو ذهنت  یکن شانیرا پر یشود ذهن ینشود؟! مگر م انیگر

و شر ، هر چه به  ری! از خستیقانون ن یب ایدن نی. ایمواظب باش دیبا شتریشود؟! ب یاحساست سوخته نشود؟! مگر م

 گردد. یبه طرف خودت باز م ی، روز یداده باش ایدن نیا
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 ...انیپا

 1396آبان ماه  19

 17:  28 ساعت

 تهران

 یهاشم ایمیک

  

 

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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