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 مقدمه

 دهیبرتن قلبم کش تیبود که نگاهت مثل چوب کبر زیی. پاندیگو یاست؛ راست هم م یعاشق زفصلییپا ندیگو یم

 هست؟  ادتی. دیشد وآتش عشقت دروجودم زبانه کش

شده  دهیدرهم تن تیبا عسل چشمها دیغروب زود هنگام خورش ی. سرخیپنجره جاخوش کرده بود کنج

چه  یگرفت و لعنت یازمن م یچه جان دیو سرخ خورش فیظر یتاب دار تو با سرانگشت ها یلمس موها دنیبودند.د

 داد! یسخت هم پس م

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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کرده ام  ریکردن با تو گ یوعاشق زییعمراست در پا کی. حاال دمیبود که با شوق کش زییخواستنت راهمان پا ی نقشه

 است! یوعجب اسارت دلچسب

*** 

کرده بود. پنجره رو باز کردم وهمون لبه نشستم.  نیاتاقم کم یو بدون بارون پشت پنجره  یآسمون ابر هیهم  باز

رنگارنگ بود بد جور تنگ شده بود اما به هر حال عاشق  یخونه پراز دار و درخت و گل ها اطیکه ح یوقت یدلم برا

 ریرو ز شونیزرد و نارنج یکه برگ ها ییدرخت ها نیمو با ه رشیو دلگ یابر یبا تموم روزها یبودم حت زهمییپا

 کردند. یم یبودند ودلبر ختهیپاهاشون ر

که  نیمغزم رو فاصله بدم. هم یکه با مامان داشتم کم یشیپ قهیکردم از بحث چند دق یو سع دمیکش قینفس عم هی

 .دمیدر اتاقم رو شن دنیتق تق کوب یصدا اد،یلب هام کش ب یناغافل خواست رو یلبخند

ساده اش  شهیوهم بایز یکه گفتم مامان وارد شد. عاشق چهره  یآروم《دییبفرما》بودم مامانه و حاال با مطمئن

 بلند و بدون رنگش! شهیهم یموها یرفت برا یبودم. دلم م

 مامان؟! زیعز ی: آروم شددیمقدمه پرس یپنجره نشست و ب یلبه  کنارم

 ترکه! یهان؟ به خدا سرم داره م ،یکه ادامه بد یخوا ی: مامان نمدمیکالفه ام رو بهش دادم و با عجز پرس نگاه

 دهیتو خونه موندن و به اصطالح ترش بیبرام از محاسن ازدواج و معا زیر هیبودم  دهیکه به خونه رس یلحظه ا از

بود و هم چنان هم ادامه داشت. دستم رو تو  دهیخواستگار رس نیریهم به بحث ش تیشدن گفته بود و در نها

به خاطر خودت و  گمیم یکرد جواب داد: آخه من هر چ یدستش گرفت و همون طور که آروم پشتش رو نوازش م

 اند؟ین یگیم هیو نشناخته از پا دهیاته؛ اصال تو چه طور هنوز ند ندهیآ

لب گفتم: به خدا من زبونم  ریکردم مامان رو از خودم نرنجونم از جام بلند شدم و ز یم یسع شهیکه مثل هم یدرحال

 مو در آورد.

که با  یزدم رو به مامان یپاور رو م یتختم نشستم. همون طور که دکمه  یدر آوردم و رو فشیک یتاپم رو از تو لپ

 نازت بشم که توش پر از فحشه... یهاادامه دادم: مادرمن، قربون اون چشم  یکرد با لحن شوخ یحرص نگاهم م

من از اون ور بوم افتادم. از اول هم دل  یدون یخنده اش رو قورت داد و سمتم اومد که ادامه دادم: توکه م مامان

و اون  نیا یافتند خونه  یفهمم مگه عهد بوقه که مادرها راه م ینداشتم. من نم یسنت یازدواج ها نیاز ا یخوش
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جور ازدواج ها ارتباط برقرار  نیآدم رو بزنه. من با ا قلبخودش در  دیبابا، عشق با یا ؟یستگارپسرهاشون خوا یبرا

 واضحه؟! زم،یکنم عز ینم

 هیکردم نه اون من رو؛  یرفت. واقعا نه من اون رو درک م رونیو با غرغر از اتاق ب دیصورتش دست کش یرو کالفه

همه  نیو ا مینداشت یتفاوت سن شتریسال ب یو خرده ا ستیهمون تفاوت نسل ها بود. حاال خوبه ما ب ییجورها

 تفکراتمون از هم فاصله داشت.

بود،  ادیشرکت ز یکارم تو یاوقات وقت شتریوصل کردم و منتظر به صفحه چشم دوختم. ب ستمیام رو به س فلش

کردند.  یم دادیرو ب یهم چشم هام خستگ بیپر کار بود وعج یروزها دادم. امروز هم از اون یخونه ادامه اش م یتو

توانم هم تموم  یکه ته تو نیبستم تا ا یکار م هبسته نشدن چشم هام تمام تالشم رو ب یمشغول شدم و هر بار برا

 خوابم برد. یچه طور ول دمیشد و نفهم

 یبود که وقت نیا زییپا یشدم. بد رهیخ رونیبه ب. تو جام نشستم و دمیرعد و برق از خواب پر یبعد با صدا یساعت

که االن درست چه  یکرد یچند لحظه هنگ م ،یشد یم داریتر ب ییهویافتاد و بعد  یچشم هات رو هم م هویعصر 

 ... ایخواد شب بشه؟ صبح زوده  یموقع از روزه؟ شب شده؟ تازه م

آوردن  ادیخوردند و سر و صدا راه انداخته بودند. با به  یم گهینداشتند فقط طلبکار به همد دنیبار الیابرها خ هنوز

وقت خواب هام  چیگرفتم. ه یبودم، جون م دهیخواب د یمهربون که تو یو اون چشم ها یاون لبخند دوست داشتن

که  ییخواب پر از حس خوب، از اون ها هیاومد.  یجلو چشمم م یه یکی نیبود که ا بیعج یموندند ول ینم ادمی

 خاطرت جا خوش کنه. یتا تو یشدن چند بار مرورش کن داریبعد از ب یدوست دار

 یحالم جا اومد. ازپله ها یبه دست و صورتم زدم و کم یاتاقم رفتم. آب سیاومدم و سمت سرو نییاز تخت پا آروم

شد وشکم ام به قار و  دایمامان هوش از سرم برد. طبق معمول بزاق دهنم ز یغذا یشدم، بو ریباال که سراز یطبقه 

 ستادمیبابا هنوز از سر کار برنگشته بود. تو درگاه آشپزخونه ا یعنی یقور افتاد. تو سالن چشم چرخوندم و سالن خال

 و با شوق فراوون سالم دادم.

لب جوابم رو داد.  رینگاهم کنه ز نکهیکرد. بدون ا ینشسته بود و ساالد درست م یناهارخور زیپشت م مامان

 دمیفهم

 اریاخت یشکم ام حواسم رو پرت کرد و ب یآن صدا هینبودم.  یراض تیوضع نیاز دستم دلخوره و واقعا از ا هنوز

 .دمیهام کش هیرو با ولع به ر یخواستن یشدم. آروم در قابلمه رو برداشتم و اون بو دهیسمت اجاق گاز کش
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شدند درست مثل  یکه انقدر خوشبو و خوردن یکار کرد یمرغا چ نیهوم، فدات بشم مامان شوکوه)شکوه(! با ا-

 خودت؟

ام سمتش رفتم و از پشت دست هام رو دورش حلقه کردم. تند تند صورتش رو  ینیریخود ش لیتکم یهم برا بعد

 .دیچیدادش تو گوشم پ یمرتبه صدا هیرفتم.  و بلند بلند قربون صدقه اش دمیبوس

که  یکه باورت کنه، نه واسه من یایواسه شوهرت ب دیبا ها رو نیا ؟هیاداها چ نیقدت خجالت بکش غزل، ا نیاز ا- 

 شناسمت! یم گهیبزرگت کردم و د

 ی.شکم ام ناله دمیشن یگفت و چ یکه چ ارمیخودم ب یخواستم به رو یاول اما نم یخونه  سر میبرگشته بود باز

 گرد و بامزه بهم یآلو هیبار دوم سمت اجاق گاز رفتم. در قابلمه رو که برداشتم،  یسر داد و من عاجزانه برا یا گهید

برداشتم و دوباره  جیهو هیها بود.  جیهو ی. بعد از اون انگار موقع دلبردمیزد. آروم برداشتمش و با اشتها جو چشمک

پشت  ریمامان آن چنان با کفگ بزنم، یزعفرون یرو به مرغ ها یکه خواستم ناخنک اصل نیبا لذت قورتش دادم. هم

 .دیدستم زد که برق از سرم پر

 !زمیعز ادیها م یپشت دست نیپشت بندش از ا ،یصد بار بهت گفتم اگه ناخنک بزن-

 اصال نخواستم! ،یندار یمادر یذره عاطفه  هی یعنیو شوکه گفتم:  دمیبرچ لب

بود  دهیرس یساالد یها اریبه خ یظرف ساالد چشم هام برق زدند. مامان حساب دنینشستم. با د زیکرده پشت م بغ

دهنم  یو اون رو تو دمییمامان رو پا یچشم ریرو برداشتم و ز هااریاز خ یکیکرده بودشون.  یو به قول خودم اطوار

حرکت نگه داشتم تا دوباره مشغول هم  یرو ب قدردهنمگذاشتم. همون موقع مامان سرش رو به طرفم برگردوند. ان

 شتریهم ب یسیپل اتیکردم. واقعا ازعمل نشییمربوطه دادم و بالخره پا اریبه خ گهیتکون د هیزدن غذاش شد. 

 نیکنم مامانم از ا یوقت ها فکرم یآن باز سرش سمتم برگشت. گاه هیدوم رو برداشتم که تو  اریاسترس داشت. خ

 موهاش، کالهمه جاش! یبدنش چشم داره؛ پشت کمرش، ال یاکه همه ج هاست ییآدم فضا

بابا...مامان شوکوه چرا  یزدم و گفتم: ا یکردم. لبخند ساختگ یتو دستم مونده بود و بهش نگاه م اریطور خ نیهم

 کن و تموم! یرو همون حلقه ا ارهایخ نیقربونت برم؟ ا یکن یم تیانقدر خودت رو اذ

 یتو اریناگفته بود. باالخره مجبورم کرد با خ یبماند که تو چشم هاش پر از حرف ها کرد. حاال یو بر نگاهم م بر

درهم ام کردم و  یچهره  یهم چاشن یکه چشم ازم برداره به قابلمه اشاره و چشمک نیا یدستم وداع کنم.برا

 مامان؟! رهیگفتم:ته نگ
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 یته م ،ینر رونیاالن ب نیکه اگه هم ییگرفت گفت: اون تو یسمتم م یدستش رو شاک یتو ریطورکه کفگ همون

 دخترم! یریگ

شکم ام سمت سالن  یاز برطرف کردن ناله  دیگفت که حساب کار خودم رو کردم و ناام یرو جور 《دخترمش》

 رفتم. منینش

غذاش تعصب  یمامان من انقدر رو یدونم ول یرونم نطورهیفقط مامان من ا ایهستند  یجور نیمامان ها ا ی همه

 داره

 یانگار با روح و روانش باز ،یبشند ناخنک بزن دهیبشقاب کش یبشه و غذاها تو دهیچ زیکه م نیاگه قبل ازا که

 کنه. یم یرکشیبرات کفگ نطوریکه ا یکرد

 یکردن کانال ها بودم که صدا نییرفتم. مشغول باال و پا ونیسمت تلوز یکاریب یاز رو ایدن یآدم ها شتریب مثل

به طرفش قدم برداشتم و با خنده بهش سالم دادم.  عیداد. سر یاومدن بابا رو خبر م یبه در ورود دیانداختن کل

کنم  یم زونیادامه دادم: کتت رو بده من آو ارهیبلندش رو ازتنش در ب ی زهییکردم تا کت پا یهمونطورکه کمک م

 هم بده قربونت بشم! فتیباباجونم؛ ک

 دیاالن با نکهیشده غزل بابا مهربون شده؟ سوماً هم ا یسالم، دوما چ کی: اوال علبهم انداخت و گفت یقینگاه دق بابا

 ها رو واسه... یکار نیریش نیا

 یرنگ شتونیحنا ام پ گهیجمله اش رو گفتم: واسه شوهرم بکنم، نه شما که د یرفته نگاهش کردم و خودم ادامه  وا

 نداره.

کور شده ادامه دادم: به خودتون  یرفتم با ذوق یو کتش به  سمت اتاق خوابشون م فیگذاشتن ک یکه برا همونطور

 یبابا و مامان مثل شما نوبره! من واقعا موندم چه طور یعنیبابا جونم چون همه اش رو از حفظ ام  دیزحمت ند

 د؟یکن یحرفاتون رو باهم هماهنگ م

عوض  یکه سراغ مامان بره برا نیمحال بود قبل از او وارد اتاق شدم.  دمیلبش رو شن ریز گفتن《یپدرصلوات》

بلند مامان بهم ثابت  یخنده  یام صدا تینها یبار ب یاومدم، برا رونی. ازاتاق که بادیکردن لباس هاش به اتاقشون ب

 بود، خوشبخت بودم. نشونیکه ب یکرد چه قدر به خاطر داشتنشون و عشق یم
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. بابا از پشت مامان دست هاش رو دور کمرش حلقه ستادمین رو به تماشا اعاشقانه هاشو نهیدرگاه در دست به س تو

رو  یوجب میاون ن ،یومدیچرا اخم هات تو هم بود؟ برا استقبال هم که ن ی: هان؟ نگفتدیکرده بود. کنار گوشش پرس

 !یفرستاد

تک  نیکنه به خاطر هم یاز من م تیاومده نشم، حتما مامان شروع به گله و شکا شیدونستم اگه وارد بحث پ یم

 !؟یچ یعنیکارها  نیجا دختر مجرد نشسته، ا نی...ادهایزدم و گفتم: ببخش یسرفه ا

به در گفتن و  ی هیحرف زد انگار همون قض یکه طرفم برگرده، جور نیبود اما بابا بدون ا لکسیر شهیمثل هم مامان

 بود. دنیشن وارید

 به خدا! میراحت بش میدختر رو شوهرش بد نیا شهیم یآخ شوکوه، ک-

من  یعنیبابا؟  یچ یعنی نیگرفتم گفتم: اون وقت ا یو من همون طور که گونه ام رو ازداخل گاز م دیآروم خند مامان

 که از دستم... دیشوهرم بد دیخوا یم یعنیمزاحم ام؟ 

قربون دختر خودم  یسمتم اومد و نذاشت حرفم رو ادامه بدم. به جاش من رو تو آغوش گرمش گرفت و گفت: ا بابا

 بعد باز ما... ،یمون یجا م نیاون وقت باز ا اد،ینم رتیاون وقت شوهر گ ،یشیبغض نکن، زشت م یجور نیبشم، ا

 کنما! یم هیبابا به خدا گر-

 و محکم تر بغلم کرد. دیخند

 دلم! زیبوسم عز یتو هم م ایکردم غزلم، ب یشوخ-

 زیچ هیهم گفتم: بابا... نیلوس دخترونه ام فوران کرد و به خاطر هم. حس دیموهام رو بوس یها رو شهیمثل هم بعد

 خانومت بگوها! نیبه ا

نوک انگشتم رو نشون دادم و ادامه دادم: همه اش انقدر ناخنک زدم، آن چنان پشت دستم زد که برق سه فاز از  

 .دیسرم پر

 یغزل خانوم؟ باشه اگه وقت چوغول هیجور نیرو بهم گفت: پس ا یکه تا حاال ساکت مونده بود با چشم غره ا مامان

 کردنه حاال نوبت منه!
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 اد،یخواد براش خواستگار ب ی. باز دوباره مستیدخترت تا من رو دق نده ول کن ن نیرو به بابا ادامه داد: مهران، ا بعد

 !شمیم ونهید نی! به خدا من آخر از دست ایچ دونمیهاش شروع شده که نم یفلسفه باف

 !دمیمام؟ خودم شوهرش  کارهیجا چ نیشوکوه جونم؟ مگه من ا هیحرف ها چ نیو گفت: خدا نکنه، ا دیزلب گ بابا

 زدم: بابا! غیج

 نیاز ا یکیرفت گفت: اوف گوشم کر شد. آروم تر دخترم، به خدا اگه  یم رونیطور که از آشپزخونه ب همون

 !یمون یواقعا رو دستمون م گهید ،یزن یم یبنفش یها غیخونه چه ج نیا یخواستگارهات بدونند تو

 یبابا تو سالن پخش شد. با چشم غره  یقهقهه  یو صدا دمیکوب نیشدم، پا به زم یم یکه کفر ییها شهیهم مثل

 شام شدم. یسفره  دنیمشغول چ ز،یمامان و اشاره اش به م

قلوپ ازش خوردم،  هیکه  نیو هم ختمیدوغ ر وانیل هیخودم  یاز عزا در آوردم. برا یدست پخت محشر مامان، دل با

 شوکوه؟! هیک دیخواستگار جد ی: نگفتدیکه رو به مامان پرس دمیبابا رو شن یصدا

 که مهران؟! شیشناس یم مه،یمیقد یازدوست ها ،یراستش خانوم طاهر-

 خورد جواب داد: آهان، همون که شوهرش بساز بفروشه؟ یکه داشت آروم آروم ساالدش رو م بابا

 و مامان گفت: آره همون! دمیکش یکالفه ا پوف

 نداره خودت قرار مدارها رو بذار! یرادیاز نظر من ا-

 مشغول خوردن بودند. با بغض گفتم: بابا...! ینگران چیحرف به سرفه افتادم. مامان و بابا بدون ه نیا دنیشن با

 یه؟چیپسرشون چه جور مینیبب اندی بذار بنکن دخترم. اصال تیراه ننداز غزل، مامانت هم اذ دادیداد و ب خودیب- 

 کاره است؟ بعد مخالفت کن!

من اگه نخوام ازدواج کنم  زمن،یمن، عز یوبا جلز و ولز گفتم: آخه بابا دمیاز جام پر شیآت یبار مثل اسپند رو نیا

 نم؟یبب دیرو با یک

 من و مامانت رو!-

 زدم: بابا...! غیج
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 !گمیمن م که نینکن هم غیج غیبابا غزل، ج یا-

ستون  زیم یمونده بودم. دست هام رو رو اری یکرده به لبخند کمرنگ مامان چشم دوختم. چه قدر در برابرشون ب بغ

 گرفتم. نشونیکردم و سرم رو ب

 کنه. تیاز من حما ستیمهرداده که ن نیا ری. همه اش تقصدیآورد ریاصال آقا شما مظلوم گ-

وقت زن  چیوقت ه چیه یکنه، اله کارتیمهرداد بگم خدا چ یرو به حالت دعا باال آوردم و ادامه دادم: اله دستم

 !تیمامور یبر یمجبور نباش گهیبشه که د کسانیزلزله بشه اون شرکتتون با خاک  یاله اد،ین رتیگ

کنه. خجالت  یهم م ینیچه آه و نفر ها رزنیکه خنده اش گرفته بود رو به من گفت: نگاش کن تو رو خدا، مثل پ بابا

تو سر  یها یریبهونه گ نیدونم نصف ا یزنه. آخه خوبه من م یحرف نم یجور نیبکش، آدم پشت سرعموش ا

 مهرداده! یبرا یدلتنگ

 شیدست مامان ختم شد. پ دنیکرد که به بوس یا ژهیرو گفت و طبق معمول از مامان به خاطر شامش تشکر و نیا

خواهرم بوده،  یدوستم بوده، داداشم بوده، جا یهستم که از بچگ یی. من عاشق عموگهیخودم گفتم،  بابا راست م

مهرداد بوده و  ین چند وقت ام به خاطر دلتنگیبد ا یاز حال ها یلی. خشدیهمه کس ام حساب م  ییجورها هیاصال 

 بس!

بشه،  شیطور هیمن  یها نینفر نیبراش تنگ شده بابا، نکنه با ا یلیرو آروم تو بغل بابا انداختم و گفتم: دلم خ خودم

 !ادین رشیواقعا زن گ ای

گربه  ی. از دعاشهینم شیطور زم،یموهام رو ناز کرد و گفت: نه عز د،یخند یمن م یهمون طور که به لحن آشفته  بابا

 !ادیکوره که بارون نم

رو دل  د،یرینگ لیطور با اخم بهش زل زدم و گفتم: بابا تو رو خدا انقدر من رو تحو نیاومدم و هم رونیتو بغلش ب از

 گه؟یکنم ها. االن من گربه کورم د یم

 مثال بود! نینه بابا دور از جونت، ا-

 !دیکن یممنون از لطفتون، واقعا شرمنده ام م یلیخ-

 ریها رو شستم و همون طور که بهشون شب به خ . بعد هم ظرفمیرو جمع کرد زیجام بلند شدم و با کمک مامان م از

 ؟یبخواب یبر یخوا یم یزود نیغزل؟ به ا یریبرم که مامان گفت: کجا م رونیگفتم، خواستم از آشپزخونه ب یم
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 !دیخوام برم تا شما دو تا کبوترعاشق با هم خوش باش یو با خنده جواب دادم: آره م دمیکش یا ازهیخم یخستگ از

گفت: الحق که بچه ام مثل خودم درک و شعورش  یبرام نازک کرد و بابا مصمم و بدون شوخ یپشت چشم مامان

 باالست.

 !ریدلم، شبت هم به خ زیعز برو

 دادم. یجوابش رو م دیحرص دادان هم که شده بود با یبرا

 یتو تخت شما م امیمونم، شب هم م یجا م نیطور شد من ا نیجمله از مادرعروس، اصال حاال که ا هیهم  نیبله ا-

 خوابم!

. از دیچیآشپزخونه پ یبابا و مامان تو یخنده  ینشستم. صدا ونیتلوز یجلو یکاناپه  یزدم و رفتم رو   یا قهقهه

 !دهاینظر دارمتون، کار بد بد نکن ریز یهمون جا داد زدم:آها

 کن! ایوروجک، ح گهیسمتم اومد و گفت: بس کن د یچا ینیلحظه بعد بابا با س چند

 !؟ییخجالت بابا ای میبخور ییحاال ما چا ،یوا یخوشرنگ مامان با حظ نگاه کردم و گفتم: ا یها ییچا به

 خوبه؟ یاز کار و بار چه خبر؟ همه چ یرو بخور! راست تییچا نیهم ،یخجالت روکه  تو قورت داد-

 خدا رو شکر! شه،یخوبه مثل هم-

 قراره خودش رو بازنشست کنه؟ یدیسع یآقا یدونست ی: مهران مدیمقدمه پرس یاومد کنار بابا نشست و ب مامان

 آخه؟ یواسه چ ،یبا تعجب گفت: جد بابا

جلسه گذاشت و بهمون گفت قراره پسرش  هی شیهفته پ هیدونم واال،  یخوردم و جواب دادم: نم مییقلوپ از چا هی

 خودش بکنه! نیکت جانشخواد پسرش رو تو شر یداره انگار، م یداروساز ی. دکتراادیاز آلمان ب

 بابا انقدراسترس دارم که نگو! یگذاشتم و کامل سمت بابا برگشتم و ادامه دادم: وا زیم یرو رو مییچا فنجون

 جونم؟ یاسترس واسه چ-

تو کارش  یلیخ ایگفتند از اون سرسخت هاست. گو یم دند،یرو د یدیسع یاز بچه ها پسراقا ییچند تا هیآخه -

 !هیجد
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 ؟یترس یم یدخترم، ازچ یگرفت ادیکارت رو خوب  گهید ،یکن یشرکت کار م نیتو ا یخب باشه، تو دو ساله دار-

 !شناسمیعادت کرده بودم، پسرش رو که نم  یدیسع یآخه به اقا-

 !یشیخب با اون هم آشنا م-

 نیما هم از ا ،یپسر رو بزن نیمخ هم یتونست دیبه مامان انداخت و بعد رو به من ادامه داد: اصال شا یطونیش نگاه

 !یها خالص کن یخواستگار باز

 رسه آخه؟ یمن م یو بدبخت یحرف هامون به خواستگار یبابا، چرا آخر همه  یو حق به جانب گفتم: ا یکفر

 یدلم م شه،یو لبو م رهیگ یگر م نیهمچ اد،یمهران، اصال اسم خواستگار که م ینیب یو گفت: م دیبار مامان خند نیا

 چپش کنم! یلقمه  هیخواد بپزمش و 

 !دیواسه گفتن ندار دیحرف جد د،یو با داد گفتم: من رفتم بخوابم، شماها تا من رو شوهر ند دمیفنر از جام پر مثل

*** 

کردم  میلب چند تا ابراز احساسات جانانه خرج ساعت گوش ریچشم هام رو باز کردم. ز میآالرم گوش یصبح با صدا 

 م.و تو جام نشست

با  یو وقت میکن یشدنمون کوک م داریب یساعت رو برا شهی. خودمون هممیهست یآدم ها کال مخلوقات جالب ما

 .میگیم راهیکنه درعوض تشکر، بهش بد و ب یم دارمونیزنگش ب یصدا

 افهیق دنیبا د   ستادم،یکه ا ییروشو ی  نهییآ یبه بدنم دادم و باالخره از تختخوابم دل کندم. رو به رو یو قوس کش

زدند.  یبه دل نم یچنگ شیدرشت، بدون آرا یعسل یروشنم و اون چشم ها یادیوا رفته ام دمغ شدم. پوست ز ی

 کردم. یحس م یجور نیخودم ا شهیهم یعنی

حالم رو جا آورد. طبق معمول سمت کمد لباس هام رفتم و با  بیآب عج یو صورتم رو آب زدم. خنک دمیکش یپوف

باشه و هم  کیلباس بپوشم که هم ش یدوست داشتم جور شهی. همدمیمانتو شلوار انتخاب کردم و پوش هیوسواس 

 کردم. ادهیصورتم پ یبشه رو خوبکه حالم  یمختصر هم تا حد شیآرا هیاز نظر همه معقول به نظر برسم. 

 یجانیاتفاق خوب و ه هی یشدند. چه قدر جا یاومدم با خودم فکر کردم، چه قدر روزها تکرار یم نییپله ها که پا از

 !هیخال میزندگ یتو
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 یآماده بود م شهیکه هم یگرم مامان و صبحونه ا شهیتق و توق خوردن ظروف آشپزخونه خبر از حضور هم یصدا

 داد.

طرز  نیا اهوا ب یبلند سالم دادم و باز هم انگار مامان رو ب یو متقابال با صدا دمیآروم تو آشپزخونه سرک کش یلیخ

 بلند شد. نیاز زم یلیو حس کردم چند م دیکش ینیسالم دادنم ترسوندم که ه

هوا  یب یجور نیهستم ا یمشغول کار یگرد و با نمکش بهم زل زد و گفت: غزل، من صد بار نگفتم وقت یچشم ها با

 ظاهر نشو؟

 و سمتش قدم برداشتم. دمیخند

 من نرفت، حداقل خودت عادت کن جون دلم! یو تو کله  یقربونت برم مامان خوشگلم، خب تو گفت-

االن بگه که من  نیخواد برسونتم، هم یها، اگه نم شهیم رمینشستم و ادامه دادم: پس بابا کجاست؟ داره د زیم پشت

 بکنم! یفکر هی

 !ینخودچ شمیکه گفت: دارم حاضر م دمیشن رونیبابا رو از ب یموقع صدا همون

 ؟ینخودچ دیکرد شدم و با غرغر گفتم: باز به من گفت یپرش م ییکه مامان با چا میت داشتنتپل دوس وانیل ی رهیخ

 ستیکه من از خجالت، ن دیبگ یکی یاگه جلو ه؟ینخودچ هیقد و باال کجام شب نیمن، من با ا زیآخه پدر من، عز

 !شمیم

 نشست. یصندل یبا خنده وارد آشپزخونه شد و کنارم رو بابا

 !مییتنها یفقط وقت گم،ینم یکس ینترس جلو-

صورت گرد و  نیبا ا ییسبد برداشت و ادامه داد: آخه خدا یتستر رو از تو یداغ شده تو یاز نون ها کهیت هی

 !یهست ینخودچ هیشب فت،یظر

شما  یهر چ ل،یاصال کشمش، آج ،ینون برداشتم و لب زدم: خب باشه شما بگو نخودچ کهیت هیهم به تبع بابا،  من

 مونه بابا! یمن آبرو برام نم د،یجمع نگ یرو تو نیا یلی. فقط خدا وکدیردوست دا

و اون  نیا شیپ ده،یبزرگ شده، قد کش میحواسم هست نخودچ ،یشونه ام رو گرفت و گفت: باشه پدر صلوات آروم

 آخه؟ یانقدر بزرگ شد یآبرو داره! قربونت برم تو ک
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کرد و  ادهیشرکت پ ی. بابا من رو رو به رومیزد رونیو از خونه ب میو خنده خورد یزود صبحونه رو با شوخ یلیخ

 رفت.

ساختمون سالم دادم و اون هم  داریو به عمو رحمان سرا دمیهام کش هیصبح رو به ر یآلوده نشده  ادیهنوز ز یهوا

قدر به دل کرده بودند و چه  یانگار طرح لبخندش رو کپ شیشونیپ یافتاده رو یداد. خط ها لمیتحو یجواب گرم

آسانسور رو زدم و  یقدم تند کردم. دکمه  ردوش ام جا به جا و سمت آسانسو یلپ تابم رو رو فینشست. ک یم

 .ستادمیمنتظر ا

خورد. سر که سمت منبعش چرخوندم، ماتم برد. چه نگاه  چیپ مینیب ریعطر فوق العاده ز هینگذشته بود که  یزیچ

 یمهابا بهش زل زده بودم که برا یبودمش. انقدر ب دهیخواب د یو بارها توداشت، حاضرم قسم بخورم بارها  ییآشنا

 خودم و

 ینگاهم شد که به طرفم برگشت. لبخند ینیکه از خودم سراغ داشتم قابل باور نبود. انگار متوجه سنگ یتیشخص

 بود، نبود؟! روزمید یایرو هیلب هاش شکل گرفت. چه قدر شب یناخودآگاه رو

لب سالم کرد و متقابال غرق نگاهم شد. بگم زبونم قفل شده بود و الل شده بودم، دروغ نگفتم. در جوابش فقط  ریز

شده  گوشینگاهم سرکش و باز بی. عجرمیتونستم افسار نگاهم رو دستم بگ یدونم چرا نم یتکون دادم و نم یسر

 بود.

: شما هم محل کارتون تو دیلب پرس ریفشار داد و ز اومدن نداشت دو باره نییکه انگار قصد پا یآسانسور ی دکمه

 ساختمونه؟ نیا

کردم. اصال انگار  یگرفت، دنبال م یقرار م بشیج یتو یو گاه فشیک ریگ یچشم حرکات دست هاش رو که گاه با

شده  یزی: چدیبار کالفه پرس نیدادم که ا یادامه م میبه چشم چرون الیخ یسوالش با من بود. ب یمتوجه نبودم رو

 خانوم محترم؟!

 انداختم و نییصورتم تکون داد و دوباره سوالش رو تکرار کرد، به خودم اومدم. سرم رو پا یرو که رو به رو دستش

از سر و کولش  دیبار ترد نیکرد. دوباره صداش رو که ا یبود که از احساساتم فوران م یزیاون لحظه تنها چ خجالت

 .دمیرفت شن یباال م

 شما؟! یشنو یممن رو  یصدا-
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که اکثر اوقات  یاز اومدن آسانسور دیبهش بدم، نا ام یکه جواب نیشده بودم و بدون ا یاز دست خودم کفر یحساب

 کرد، سمت راه پله ها راه افتادم. یکار نم

کردم. مطمئن  یم یپله رو دیخراب با شهیکردند و من به لطف آسانسور هم یم یرو ادهیمردم صبح ها پ ی همه

گرم و  یادی. عطر زشهیم یمجبور به پله رو گهید ی قهیشده هم تا چند دق تیتازه رو پیخوشت یآقابودم 

 هیکردم آروم باشم.  یسع ودستم فشار دادم  یرو محکم تو فمیشد، بند ک کیدلچسبش که دوباره بهم نزد

 شده بود. یاراد ریغ یدستپاچگ یوجودم دچار نوع ییجورها

 نهیمرتبه کنارم قرار گرفت و شروع به باال اومدن کرد. س هیشد  یدونم چ یدو سه تا پله از من عقب تر بود. نم دیشا

من رو مخاطب  یقبل یکه داشتم به خس خس افتاده بود. دوباره با همون واژه  یام به خاطر باال رفتن از پله ها و حال

 قرار داد.

 خانوم محترم؟-

 یراه حل م هیخواست جوابش رو بدم و تو سرم دنبال  یشده بودم. دلم نم یکرده بود، کفر لهیکه پ نیواقعا از ا 

 گشتم تا

از وجود پراسترسم قرض گرفتم.  طنتیش یکم نیجواب ندادن مشکوک تبرئه کنم. به خاطر هم نیخودم رو از ا 

 مجبور بودم. یبود ول یکه به سرم زده بود نامرد یفکر

دهنم گذاشتم  یباشم. بهش زل زدم و انگشتم رو جلو یام مظلوم به نظر برسه و عاد افهیکردم تا حد ممکن ق یسع 

باز  ی. با دهنگمیم یبودم گرفته باشه چ داوریبود که کر و الل ام و ام نیو به عالمت نه دستم رو باال آوردم. منظورم ا

 افتاد، چشمم رو زد. شیقهوه ا یها که تو چشم یبود برق غم نمونیکه ب یکم یفاصله  نیبهم زل زده بود و از ا

خواست. دستم رو به نرده  یاز ته دل م یخنده  هیبغ کرده اش  ی افهیق دنیخوشم اومده بود و دلم با د یباز نیا از

 نشیغمگ یعذاب وجدان به جونم انداخت. شروع کردم باال رفتن که صدا قشیآه عم یگرفتم و صدا لیسرد است ی

 .دیچیخلوت پ یتو راه پله 

 ست؟یمحض ن یانصاف یشنوه، ب یکه نم یکنار گوش تینها یب ییبایز هیحکمتت رو شکر،  ایخدا-

 لحن پر ترحمش کباب شد. یقورت داده باشم. دلم برا یدندون گرفتم تا خنده ام رو اساس ریرو محکم ز لبم
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چهارم که شرکت توش بود  یبه طبقه  یاومد. وقت یصدا دنبالم از پله ها باال م یسوم هم چنان آروم و ب یطبقه  تا

کردن  دایپ یرو باز کردم و مثال برا فمیو در ک دمی. آروم خودم رو کنار کشستادیکه ا دمید یدر کمال ناباور م،یدیرس

 یشرکت ما کار داشته باشه به تاپ تاپ افتاده بود و به معنا یکه نکنه تو نیزدم. دلم از ا یداخلش رو چنگ م یزیچ

 به غلط کردم افتاده بودم. کلمه یواقع

شرکت، در رو باز  یکه اکبر آقا، آبدارچ دینکش هی. به ثاندندیهام پر کش یالیزنگ در شرکت رو که زد، تمام خوش خ 

 شد. یم دهیگفت مثل پتک تو سرم کوب یکه م یاکبر آقا و جمالت یام حبس شده بود و صدا نهیکرد. نفس تو س

 خبر! یچه طور ب م،یبود دارتونی. مشتاق دیدیسع یآقا ریبه خ دنیجاست، رس نیا یک نیبه به بب-

کرد. در که بسته شد، انگار نفس  یرو به داخل دعوت م پیخوشت یآقا اقیمتوجه من نشده بود و حاال با اشت انگار

 یزیآبرو ر نیکردم اگه کر و الل باشم، بهتر از ا ی. اون لحظه واقعا از ته دل حس مدیپر رونیحبس شده ام با درد ب

 بود.

 آوردم. یکردم پشت در قدم زدن و افکارم رو آروم به زبون م شروع

هم مگه  شتریب نیاز ا یکرد؟! بد شانس یکار م یجا چ نیپس االن ا اد،یب گهید یکه قرار بود چند هفته  نیا ا،یخدا

 م؟یسر کارت بذارم که دور هم بخند یام؟ بگم خواستم اول صبح ونهیبگم؟ بگم د یاالن من برگردم بهش چ م؟یدار

 خدا؟ یا یبگم چ

 دشیمهناز که صورت سف دنیو به عقب برگشتم. با د دمیکش ینیشونه ام قرار گرفت. از ترس ه یرو یدست ناغافل

 .دمیزد، اخم هام رو تو هم کش یم یبه خاطر باال اومدن از پله ها به قرمز

 با خودت غزل؟ یگیم یدار یچ ؟یخل شد ی: اول صبحدیرو بهم پرس تشیوضع یچاشن شهیهم یخنده  با

 دادم. لیکه صبح مامان به خورد گوش هام داده بود رو بهش تحو یا جمله

 من نپر؟! یها الیهوا وسط فکر و خ یمهناز؟ صد بار نگفتم ب یشیتو آدم نم-

 نیا نمی. برم ببرمیم یدارم م یاز گشنگ نم،یو گفت: برو اون طرف بب دیکش یمن رو به سمت الیخ یب شهیهم مثل

 برام آماده کرده! یاکبر اقا چ

رو نزن مهناز،  یزنگ لعنت نیا قهیدق هی: دمیلب غر ریداشتم، ز یبرم زیتو پر و با نمکش خ کلیکه سمت ه یدرحال

 بهت؟ گمیم یچ نیبب سایوا
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 .دیشونه اش لغز یاخم سمتم برگشت و دستم ناخودآگاه از رو با

 !؟یهم شد یاول صبحت، وحش تیبر خلچته تو؟ عالوه -

بکنم؟ تو  یبه من بگو من چه غلط سایوا قهیدق هیچشم هام رو پر از التماس کردم و با عجز گفتم: مهناز، جون من  

 جونم! یآبج یمن راه حل دار یحماقت ها نیا یبرا شهیهم

 !؟یزد یشده؟ باز چه گند ی: مگه چدیتر بهم نگاه کرد و پرس قیشد و دق نهیبه س دست

 بدبخت شدم مهناز! کیدر حد المپ-

 مردم! یخب جون بکن بگو، من که از گشنگ-

 !؟یزینبود تو اون شکمت بر یزیچ ،یایکه ازش م یفرار کرده؛ تو اون خراب شده ا یها، انگار از قحط نیحاال بب-

 در پس ام زد. یو از جلو دیدستم رو کش یکفر

راه رو  یبخورم، همه  یزیشدم، نه تنها نتونستم چ داریاز خواب ب ری. امروز دحوصله ندارم نم،یبرو اون طرف بب ایب- 

 برام نمونده! یجون گهید دم،یهم بدو بدو کردم تا رس

 !یشیم لیتازه اندازه بچه ف ینخور زیسال چ هیتو اگه  ؟یتو جون ندار-

 ام؟ یاون وقت االن چ-

 !گهید یاالن مامانش-

 ؟یمامان ک-

 !گهید لیمامان بچه ف-

جا  پهن  نیبرو اون طرف تا روت ننشستم که هم ایب ؛یزن یم یادیور ز یدار گهیبازوم کرد و گفت: د یحواله  یمشت

 !یها بش کیسرام

من شکر خوردم مهناز جونم،  یکه گفت با صدا قورت دادم ودوباره مستاصل گفتم: وا یزیدهنم رو از تصور چ آب

 خوبه؟ میتا بترک میخور یداخل انقدر م میریکمکم کن بعد م
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 نشدم! مونیجون بکن بگو غزل تا پش-

 یگرد و درشت شده بودند. کم ینعلبک یو جذابش اندازه  یخاکستر یکردم. چشم ها فیماجرا رو براش تعر ی همه

 که...! نهیاون هم ا ،یندار شتریراه ب هیفکر کرد و بعد گفت: 

کنم، قول  یتو رو کتابش م یراه حل ها نیمن ا یروز هیماچ آبدار به گونه اش کردم و با ذوق گفتم:  هیو  دمیپر

 !دمیم

من رو از  یصبح اول صبح شدیرو پر اخم کرد و گفت: حاال نم  شمیصورت تو هم رفته اش به خاطر ماچ چند لحظه پ 

 ؟یکرد ینم ضیشدن چندش، مستف سیخ نیا

 !ینزد گهیگند د هیتا باز  میبر ای: بدر رفت و ادامه داد سمت

 یکه وارد شرکت م میکارمندها بود نیبعد از اکبر آقا من و مهناز جز اول شهیدنبالش راه افتادم. هم دهیبرچ لب

 جواب سالم اکبر آقا رو دادم. یکه به اطرافم نگاه بندازم، سرسر نی. بدون امیشد

شرکت  نیورودم به ا یکه از ابتدا یشرکت، دوست دو ساله ام، دختر فوق العاده و مهربون الیخوش خ یمنش مهناز،

آل نگه داشته،  دهیهمه خوردن، وزنش رو ا نیدونستم چه طور با ا یکه واقعا هنوز نم یهمراهم شده بود، دختر

 ی، با چشم بدرقه ازشون حساب نبرم نستمتو یزد، نم یبهم زل م قیکه هر بار دق ییدخترجذاب با چشم ها

 شرکت کردم و سمت اتاقم پرواز کردم. یدو درسه  یآشپزخونه 

شرکت بود  استیبود و تنها اتاق شرکت بعد از اتاق ر رینور گ یبزرگ حساب یکه با دو تا پنجره  میدوست داشتن اتاق

 یشعبه هم تو هیتهران شرکت واردات صادرات دارو بود که جز  هیکه فقط به من اختصاص داده شده بود. شرکت ما 

 کردند که همشون هم آقا یشرکت کار م یهم تو گهیاز من و مهناز، ده نفر د ری. غمیاصفهان داشت

هم  لمیرنگم نشستم و با وسا یو طوس ضیعر زیشدند. کالفه پشت م یاتاق مشغول م هی ی. هر دو نفرشون توبودند

 دلم بر پا شده بود. یتو یکه کرده بودم، چه آشوب یدونست به خاطر حماقت ی. خدا ممیپهن شد زیم یزمان رو

 یتو یگرم کار شده بود. خدا رو شکر که تا االن کس یآروم شده بودم و سرم حساب بایگذشته بود. تقر یساعت هی

هوا در رو  یمرتبه مهناز ب هیکار بودم که  ی. تو حال و هوامیببر شینقشه امون رو پ میتونست یبود و م ومدهیاتاق ن

 که! یام داد کتهقلبم گذاشتم و با حرص گفتم: س یاز کرد. دستم رو روب
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معارفه  یجلسه  یدیسع یاتاق کنفرانس، آقا ایدستش مونده بود که با خنده گفت: ب یدر تو ی رهیدستگ هنوز

 گذاشتند.

خودت به  ایلب زمزمه کنم: خدا ریبهم چشم دوخت و من فقط تونستم مسخ شده ز رونیحرف قلبم ح نیا دنیشن با

 بگذرون! ریخ

 جون دلم! ینشده که استرس گرفت یزیبابا چ یگفت: ا یوصف نشدن یداخل گذاشت و با آرامش یقدم مهناز

 تو رو من داشتم! یالیخ یب نیدرصد از ا هیکاش  یا-

 !سادمیجونم، خودم مثل کوه پشتت وا یدست سر شونه ام گذاشت و گفت: نترس آبج دم،یکه رس کنارش

فقط آروم سر  شون،یپر انرژ یها یدر جواب سالم و احوال پرس ،یگرام یهمکارها دنیو با د مین شدسال داخل

که  یصولت یهمه اشون شده بودم. مخصوصا بابک و آقا یباعث تعجب و گرد شدن چشم ها بایدادم. تقر یتکون م

پر سوال اون ها فقط  یجواب نگاه ها در. مهناز میبا هم داشت مانهیکامال صم یگفت و گو هیاول صبح ها  شهیهم

 شده! یچ میدیم حیگفت: بعدا توض

که  زی. پشت ممینزد و همه امون وارد اتاق کنفرانس شد یحرف گهید یرو به زبون آورد که کس نیا یجد نیهمچ

 شده؟ ی: چدیپرس یو اشاره مرتب م ماینشده بود و با ا الیخ یبابک انگار هنوز ب م،ینشست

با اخم سمت بابک  دیزدم. مهناز که حالم رو د یلبخند م قیآوردم و عم ی( باال م یچی)هینشونه  سرم رو به فقط

 بود. یساکت شدن بابک کاف یبرگشت و همون نگاهش برا

زد، کنار گوشم گفت:  یاز اندازه موج م شیب یذوق زدگ هیلحنش  یآروم سمت من برگشت و همون طور که تو بعد

 تموم! یهمه چ پ،یآقاست! مودب، جذاب، خوشت یلیخ دیجد سیرئ ییخدا

وارد اتاق شد. با اراده  یدیتونستم جوابش رو بدم، زدم. همون موقع جناب سع یکه نم نیبه خاطر ا یلبخند حرص هی

که  یشد کس ی. باورم نمدیبار یبخورند، از سر تا پاش م زیل یبارون یکه تند تند از رو یبودن و جذبه مثل قطرات آب

 نگاه و

 م،یاز ما که به احترامش بلند شده بود مانهیصم یلیباشه. خ دمونیجد سیانقدر برام آشنا بود، همون رئ لبخندش

 نشست. زیو خودش هم راس م مینیخواست بش
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تون خاص  هیشناختشون خوش و بش کردن و من محو صداش که  یکه از قبل م ییهمکارها یکرد با بعض شروع

شده بود با اون دماغ  یقلیصاف و ص یکردن حساب غهیداشت، شده بودم. صورت خوش فرمش که به خاطر سه ت

 و مردونه براش رقم زده بود. نیظاهر دلنش هیشکلش  یو مربع یگوشت یو لب ها یقلم

تونستم  یودم اما راحت منب دشید یتو بایکه اون نشسته بود، انتخاب کرده بودم و تقر ییرو از جا یصندل نیدورتر

که  نیسابقه بود برداشتم. هم یب بیکه عج یکه مهناز به پهلوم زد، دست از چشم چرون ی. با ضربه انمشیبب

و  ستادیکرد. سر جاش ا مونمیمحکمش، پش یو متعاقبا صدا یدیخواستم بهش اعتراض کنم، بلند شدن جناب سع

 یزانیاز عز یلیشروع کرد: خ یطور نیکنه. باالخره با لبخند ا میتک تک همکارها تقس نیکرد نگاهش رو ب یم یسع

 یدیعرض کنم که بنده حامد سع دیشناسند اما خدمت افراد تازه وارد با یشرکت هستند،بنده رو از قبل م یکه تو

 برگشتم. رانیهست که به ا یرو از آلمان گرفتم و دو روز میدارو ساز یهست دکترا یهستم. چند ماه

و دوباره ادامه داد: همون طورکه پدرم قبال بهتون اطالع دادند،  دیو خوش حالتش کش یمشک یموها یال یدست

 شونیا

. البته پدر هم چند شمیجا مشغول م نیا نشونیدارند خودشون رو بازنشسته کنند. از امروز من به عنوان جانش قصد

نه؟! من  ای رهیم شیخواند پ یم شونیکه ا یع طوراوضا نندیکه  بب نیزنند، صرفا جهت ا یبار به شرکت سر م هیروز 

 .هها برامون رقم بخور نیکنم تا بهتر یتالشم رو م یهمه 

خودتون رو  یکی یکیشلوار خوش دوختش فرو برد و گفت: دوست دارم  بیتو ج کیش یلیخ مهیدستش رو تا ن هی

 .میبا هم آشنا بش شتریتا ب دیرو بگ دیشرکت دار یکه تو یو سمت دیکن یمعرف

بست. دست  یم خی شتریخودشون شدند. هر لحظه تنم ب یمشغول معرف یکی یکیسر جاش نشست و بعد بچه ها  

خشک شده بود. مهناز که از جاش بلند شد و با لبخند خودش  بیهام که به وضوح لرزش گرفته  بودند و دهنم عج

که به پام خورد به خودم  ی. با ضربه ازد یانگار تو گلوم م که بعدش نوبت منه، نیکرد، قلبم از تصور ا یرو معرف

 یشد و بعد در حال رهیچند لحظه بهم خ دنمیاز جام بلند شدم. با د قینفس عم هیو با  دمیاومدم. خودم رو جلو  کش

 ...؟نجای: شما...ادیلب پرس ریکرد، ز یم کیاش رو به هم نزد دهیپر و کش یکه ابرو ها

 》!قا؟یدق یکن یم یجا چه غلط نیا شما《: دیپرس یم یزبون یداشت با زبون ب انگار

رو بهش  یهول شدن چیو بدون ه ستادیکه همون موقع مهناز کنارم ا دمیفشار دادم و لب گز زیم یرو به لبه  دستم

 گفت:
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دندون  یجراح هی روزیخانم غزل سراج حسابدار دوم شرکت هستند. متاسفانه د شونیا ،یدیسع یآقا دیببخش

 بدم. حیشما توض یکه از من خواستند برا نهیتونند صحبت کنند. ا یداشتند و نم

 عالمت سوال هیانداختم. تعجب و  یتک تک همکارها نگاه پر استرس یرو که گفت سرم رو باال آوردم و به چهره  نیا

کرد باالخره به زبون اومد و همون  یکه هنوز مات نگاهم م یدینگاهشون به من شده بود. جناب سع یچاشن بزرگ

 !دینیبش دییخب بفرما یلیکرد، گفت: خ یمحترمانه بهمون اشاره م یلیطور که با دست خ

که چه قدر تو دلم به خودم بد و  نیزدم و سر جام نشستم. حس کردم چهره اش دمغ شد و ا یلبخند ساختگ هی 

 شتری. بمیانجام بد یوقت ادار انیمحول کرد که تا پا یکار هی یگفتم، بماند. معارفه که تموم شد، به هر کس راهیب

هم  یمومن یکنه. از آقا یشرکت رو تو هر قسمت بررس تیبود که وضع نیکه بهمون سپرده شد به خاطر ا ییکارها

ورودم به  یهم که از ابتدا یمومن یخواست. آقا گهید زیو چند تا چ انیو صورت سود و ز ریدو سال اخ یتراز نامه 

گرفته بودم من رو مورد لطف قرار دادند و گفتند چون امروز  ادیکرده بودم وکار  یکنارش شاگرد قتیشرکت درحق

 شیببرم پ یینها دییتا یانجام بدم و فقط برا دیکارها رو با یزبونم و فرصت دفاع کردن از خودم رو ندارم، همه  یب

 .نندیتا بب شونیا

بدتر  دینبود. اگه من بودم شا بیهم عج ادینگاه هم بهم ننداخته بود و خب ز هیون لحظه از ا گهیهم د یدیسع جناب

 یم

اومدم.  رونیوا رفته از کنارش که سرگرم صحبت با بابک شده بود، گذشتم و از اتاق کنفرانس ب ی افهی. با قکردم

 گفت و با سرعت خودش رو بهم رسوند. یمهناز هم با اجازه ا

دوستم دمغ باشه ها، به  نمیانداخته بودم رو باال آورد و گفت: نب نییکه پا یو مانع رفتن ام شد. سر دستایرو به روم ا 

مردم نشو که  یپسرها خیم یجور نیا گهید ییراحت باورکرد. فقط خدا التیدختر خوب! خ گهیگذشت د ریخ

 !یگند زده نشه به همه چ یجور نیبعدش ا

 : کوفت، مثال تو...دیبزنم که محکم در دهنم رو گرفت و بهم توپ غیج اومدم

 یکه قرار گرفتم، نگاه خسته ا زمیادامه بده و با اخم دستش رو پس زدم و طرف اتاقم قدم برداشتم. پشت م نذاشتم

ل رد دادن در حا ییجورها هیمغزم فکر فرو کردم و  یامروز تو یادیکردم ز یرو به روم انداختم. حس م توریبه مان

 بود.
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 یوقت شهیکردم. مشغول کار شدم و مثل هم یشروع م ییجا هیاز دیهم نبود، با یو خب چاره ا دمیکش یقیعم نفس

 بردم. یم ادیو زمان رو از  نیشدم، زم یغرق کار م

 میپوشه گذاشتم. به صندل یکردم وک اغذها رو مرتب ال یظهر بود که کارم تموم شد. تمام اطالعات رو کپ کینزد

مهرداد باشه و  دیکه شا یدیام یبا کور سو م،یگوش امکیپ یپلک هام رو ماساژ دادم. با صدا یدادم و آروم رو هیتک

اصال  ایبود که گو یغاتیتبل امکیپ هیاش رو باز کردم.  هافتاده باشه، صفح یلعنت یدلتنگ نیبه فکر بر طرف کردن ا

رفتم.  چند  رونیمانتوم فرو کردم و از جام بلند شدم وب بیج یرو تو یبود. کالفه گوشمن هم براش مهم ن یدلتنگ

 یرو کهدر رو باز کردم و با لبخند وارد شدم. پوشه رو  ،یآروم دییبفرما دنیزدم. با شن مییتقه به در اتاق رو به رو

داد. من رو به نشستن دعوت کرد و خودش مشغول  لیبهم تحو یمیصم 》خداقوت《یمومن یگذاشتم، آقا زیم

 پوشه شد. یبررس

جا به جا  زشیپشت م یاتاق بودند، خودش رو کم هی یتو یمومن یشرکت بود و با آقا یمال ریکه مد یمحسن یآقا

زودتر حالتون مساعد بشه خانوم  دوارمی: امدیکرد، پرس یبهم القا م یحس بد شهیکه هم یکرد و با همون لحن

 صداتون تنگ شده! یج؛ دلمون براسرا

بهش زدم که فکر  یگفت. لبخند کفر یجور نیجواب بدم، ا شهیتونم مثل هم یدونست نم یاز عمد و چون م انگار

 کنم از

کرد، رو به همکار  یپدرانه رفتار م بایفرد شرکت بود و با همه تقر نیکه مسن تر یمومن یصد تا فحش بد تر بود. آقا 

احوال همکارتون  یایحالشون که بهتر شد، جو هللانشا د،یگفت: لطفا شما به کارتون برس یجد کرد و شیهم اتاق

 !دیشیم

باال انداخت و مشغول کارش شد. چهل  ییابرو یکردم و همون موقع محسن یمومن یبه آقا یقدرشناسانه ا نگاه

آدم  یسر هی یهر محل کار یرفت. متاسفانه تو یسن داشت و با داشتن زن و دو بچه، هنوز نگاهش هرز م یسال

و فقط حرص هات رو تو  یذاریم گریدندون سر ج ییجورها هی یول یبر یباهاشون لذت نم یهستند که از همکار

 .یزیر یدلت م

 گفت: یداشت خطاب به محسن یکه بهش داده بودم بر نم یپرونده ا یهمون طور که نگاهش رو از رو یمومن یآقا

 ؟یمحسن یشد آقا یچ دیاصفهان بفرست یبه که قرار بود به شع ییداروها
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از شرکت برند، مفصل باهاشون صحبت  یدیسع یکه آقا نیبه غبغبه انداخت و جواب داد: من قبل از ا یباد یمحسن

 انبار بمونه! یهم موافقت کردند فعال داروها تو شونیکردم، ا

ادامه داد: فردا داروها پخش بشه بهتر از  یموند. محسن رهیو بهش خ دیابرو تو هم کش یمومن یحرف، آقا نیا با

 به نفع شرکت هم هست. یطور نیا د؟یها که هست متیامروزه، متوجه باال رفتن ق

 شیکه زندگ یا چارهیپس اون ب ؟یگیم یچشم هاش برداشت و کالفه گفت: شما چ یرو از رو نکشیع یمومن یآقا

 آخه؟ یمتیبه چه قسود بردن شرکت  شه؟یم یچ فشیداروها بنده، تکل نیبه ا

کلمه،  یواقع یبه معنا ینبود ول دیبع یطرز فکر از محسن نیدادم.ا  یگوش م نشونیاومده ب شیسکوت به بحث پ تو

 دور

 یطور نیشرکتم، ا یمال ریلب زد: اگه من مد الیخ یچرخوند و ب توریسرش رو سمت مان یانصاف بود. محسن از

 .میکه داروها رو فعال نگه دار دمیصالح د

 یشد و طرف من که رو یتاسف تکون داد و همون طور که از جاش بلند م یچند بار سرش رو به نشونه  یمومن یآقا

صحبت  یدیسع یمفصل با آقا دیلب گفت: پس من هم با ریداشت ز یکز کرده بودم قدم برم زشیم یمبل تک جلو

 کنم!

بود  یهمون جور یبود دخترم، همه چ یعال یلیت: خبه احترامش از جام بلند شدم و اون گف ستاد،یبه روم که ا رو

 !یخواستم، خسته هم نباش یکه م

نگرفته بودم. چال  یشد و ازش کمک یبود که بهم سپرده م یکار نیبرق زدند چون اول فشیکنم چشم هام از تعر فکر

 یحالم بود که ادامه داد: واقعا خستگ دنیبه خاطر د دیتر شد و اون شا قیام، عم قیگونه ام به خاطر لبخند عم یرو

 ! یانقدر تو کارت ماهر شد دمید یمن هم در اومد وقت

 گرفت ادامه داد: لطف کن و خودت براشون ببر! یمکث کرد و همون طور که پوشه رو سمتم م یکم

 اریبار بخت باهام  نیانگار ا یشدم، چشم هام رو پر خواهش کردم ول یباهاش رو به رو م دیکه باز با نیاز ا درمونده

 دخترم! رینگاهم نشد. به پرونده اشاره کرد و گفت: بگ یمتوجه معن یمومن ینبود و آقا
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 دیلرزش هم با یاومدم. خربزه خورده بودم و پا رونیتکون دادم. از اتاق ب نییبه پا یپوشه رو گرفتم و سر دیترد با

مطمئن  یبه اطراف انداختم و وقت یرفتم. نگاه سرسربود  استیمهناز که پشت در اتاق ر زی. سمت مستادمیا یم

 بگو! نبهشو شش،یها رو ببرم پ نیا دیلب زدم: با ست،ین یشدم کس

حواست رو  ،یگفت: جون آبج ذاشتیم یگوش یدهنه  یداشت و دستش رو رو یتلفن رو برم یطور که گوش همون

 ها! ونهیمن هم در م یآبرو یاز دهنت نپره. پا یزیجمع کن که چ

 یخانوم سراج کارشون تموم شده، م ،یدیسع یتلفن برداشت و گفت: آقا یچشم گرفت و دستش رو از دهنه  ازم

 بدند. لیخواند بهتون تحو

رفتم  یسمت در اتاق م یگفت و تلفن رو سر جاش گذاشت. با حالت گرفته ا 》یچشم《 رلبیکوتاه، ز یاز مکث بعد

 .دیکه مهناز دوباره دستم رو کش

 ش نکنم غزل!سفار گهید-

 و آروم گفتم: باشه، بذار برم حوصله ندارم به خدا! دمیکش یکالفه ا پوف

رو به  یپرونده  یشدن من، سرش رو از رو کینشسته بود و با نزد زشیتقه به در زد و در رو باز کردم. پشت م چند

 روش باال آورد.

 ییجورها هیکردم راحت برخورد کنم و  یم یاضافه شده بود. سع راش،یبه صورت مردونه و گ یقاب مشک نکیع هی

 کاشتم! یکه صبح چه گل ارمیمبارکم هم ن یبه رو

 و گفت: زشیم یرو به رو یچرم یگذاشتم. اشاره کرد به مبل ها زیم یدستم رو رو یتو یپوشه  یحرف چیه بدون

 لطفا!  دینیبش دییبفرما

اتاق  یقد یپنجره  یجلو یفیکاکتوس که رد یچند ساعته ام شد و من به گلدون ها یزحمت ها یبررس مشغول

افکار خودم غرق بودم  یداشت. تو ادیطرفدار ز یبود چون پر از خار بود ول یجالب اهیشدم. گ رهیشده بودند، خ دهیچ

 یو هر کدوممون دنبال منبع صدا م میچشم تو چشم شد دیجد سیسکوت اتاق رو شکست. با رئ یزنگ یکه صدا

 یا مهیدادم. لبخند نصفه ن صیرو تشخ لمیصدا به خودم شدم و زنگ موبا یکیکه باالخره متوجه نزد نی. تا امیگشت

به لنز  شیعکس مهرداد که با لبخند خواستن دنیدر آوردم. با د بمیرد کردن تماس از ج یرو برا لمیزدم و موبا

 لب زدم: مهرداده! اباورانهزل زده بود، ن نیدورب
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 !؟ی: کدیکه با تعجب پرس دمیرو شن یدیسع یآقا یبندش صدا پشت

 زنه! یشدم و دوباره تکرار کردم: مهرداد داره زنگ م رهیخ بهش

زدم. لبم رو محکم  یافتاد چه گند ادمیکردم، تازه  نییخودم باال و پا شیرو که پ یدیو صورت پر اخم سع یجد نگاه

 مونه! یم ادمیکه با تحکم ادا کرد، تا ابد  یدندون گرفتم و چشم هام روبستم. مطمئن بودم جمله ا ریز

 خانوم سراج! د،یحرف بزن دیتون یکردم نم یفکر م-

 تته پته جواب دادم: م...من...من... با

 دستم فشار دادم. یخورد، محکم تو یاز جام بلند شدم و تلفنم رو که هنوز زنگ م کالفه

 بتونم باهاش حرف بزنم! یک گهید ستیمعلوم ناول جواب تلفنم رو بدم؟ آخه اگه االن جواب ندم،  شهیم-

زود  یول دیو گفت: باشه جواب بد دیپلک هاش دست کش یرو برداشت. خسته رو نکشیو ع دیکش یکالفه ا پوف

 لطًفا! دیایب

گفتم: الو...سالم به  یدلتنگ ایدن ایرفتم. تماس رو وصل کردم و با دن رونیذوق سمت تراس اتاق قدم تند کردم و ب با

 !ایدن یعمو نیمعرفت تر یب

 من چه طوره؟ ی: سالم، غزل عسلدیچیگوش جانم پ یتو طنتشیپر ش یصدا

شد و جواب دادم: بگم خوبم دروغ گفتم. معلوم هست  نیریزد، ش یتنگ اسمم م شهیکه هم یاز طعم عسل وجودم

 ؟ییکجا

ادامه دادم: من  ضیگرفتم با غ یضرب م نیزم یتراس دادم و همون طور که با نوک کفشم رو یام رو به نرده ها هیتک

 گه؟ید هیفرستادنش چ تیمامور ،یفهمم اون شرکت زپرت ینم

نداره، همه که واسه  بی! باشه عیرو به رخ من بکش تتونیاون شرکت دره پ میمستق ریغ یبابا باز که تو خواست یا-

 هم روش! یکیتو  رند،یگ یما دست م

آن چنان  ،یجا بود نیمهرداد، اگه االن ا یعنیکه زده بود گفتم:  ییتوجه به حرف ها یکردم و ب یکوتاه یخنده  

 !یموقع به من زنگ نزن یطور ب نیا گهیکه د یکرد یاز من نوش جان م یپس گردن



 تیعسل چشمها

26 
 

 : خدا مرگم بده، چرا خواهر؟دیرو خانومانه کرد و پرس صداش

آنتن  یگیکه م ییکجا ستی. معلوم نمیندار یبرخ چیدادم و گفتم: ده روزه ازت ه لشیتحو یکش دار "کوفت"

 !یا هیقض هی یکه من از شوکش گند بزنم تو یزنگ زد یزنگ زد و فالن، االن عهد وقت شهیو نم دهینم

 شده مگه؟ ی: آخه چرا؟ چدیپرس دوباره

 ؟هان؟یگرد یبرم ی! حاال کگمیمفصله، سر فرصت بهت م یچیه-

 گردم؟! یکجا برم-

 ! زمیلب گفتم: سر قبر من عز ریو ز دمییهم سا یدندون رو یحرص

 انگار! یندار ه؟اعصابیحرف ها چ نیبابا ا یرو پر داد کرد و گفت: ا صداش

 !گهید یکن یم یکجا برگردم؟ آدم رو کفر یگیم ؟یگرد یبرم یک گمیم ،یپرس یجا م یآخه سوال ب-

 !گهیبرگشتم دبار  هیگرده؟  یبرم ییجا هیبابا آخه آدم مگه چند بار از  یا-

الو الو گفتن مهرداد وچند  ینداشت. صدا یادیز یبهت از نرده ها فاصله گرفتم و قلبم تا ذوق مرگ شدن فاصله  با

 یدیسع یلحظه واقعا سر در گم موندم. نگاه عصب هیرو به روم وارد شد، با هم تداخل کرد و  ی شهیکه به ش یتقه ا

کنم، خودم بهت زنگ  یعجله به مهرداد گفتم: قطع م بابهم زل زده بود، پشت سر گذاشتم و  شهیرو که از پشت ش

 زنم! یم

کنار رفته  شهیسرزنش بارش از پشت ش ی. چشم هادمیکش قیسر دادم و چند تا نفس عم بمیج یرو تو یگوش

 کرد. یوجودم رو پر آشوب م یانگار ردش ه یبودند ول

اتاق شدم. سر جاش نشسته بود و عطر گرمش که تمام اتاق رو گرفته بود، حال بدم رو تراس رو باز کردم و داخل  در

از استرس خشک شده ام رو  یکردم گلو یرو به روش بود. سع یپرونده  ی رهیو خ نییداد. سرش پا یم امیالت یکم

 صداش زدم. دیرس یمظلوم به نظر م یر ارادیکه غ ییرو به راه کنم که موفق نبودم. با صدا یبا سرفه ا

 !؟یدیسع یآقا-

 یبه تکاپو افتاده و دوباره ادامه دادم: واقعا ازتون معذرت م یسرش رو بلند نکرد تا نگاهم کنه. دلم جور نا جور یحت

 ناراحت کردم، متاسفم! مونییکه شما رو روز اول آشنا نیاز ا یلیخ یبگم ول یدونم چ یخوام. نم
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قشنگ  دیدست انداخت دیفکر کنم اگه بگ د،یبهم نگاه کرد و گفت: ناراحت نکرد قیسرش رو باال آورد و دق باالخره

 تر باشه!

برام  یادیگشتم و اتاق ز یکه زد، تمام تنم از خجالت گر گرفت. مستاصل تو سرم دنبال جواب م یکردم با حرف حس

 تنگ شده بود.

 . راستش...من...چه طور بگم؟ستین دیکن یکه فکر م یجور نیبه خدا ا-

 یهمکارها هم م شتریرو ب نیکنه. ا یگل م طنتمیکم ش هیدهنم رو با صدا قورت دادم و ادامه دادم: من صبح ها  آب

 یرو ادهیبگم ز دیدر مورد صبح، با یام رو عوض کنم که تا شب شارژ باشم ول هیروح یجور هیدونند. دوست دارم 

 کردم، کارم بچه گانه بود!

شرکت  یبچه رو تو هیپدرم گفته باشند،  ادینم ادمیداد و حق به جانب گفت:  هیتک شیشد و به صندل نهیبه س دست

 .دمیشما رو از پدرم شن فیتعر شهیهم ادمه،یکه  ییاستخدام کردند. تا اون جا

کردم اما خدا رو شکر که هنوز ته  یاز خجالت آب شدن رو با تمام پوست و گوشتم درک م یواقع یداشتم معنا تازه

 از اعتماد به نفسم رو داشتم. یمونده ا

که شاد و سر  نیا یبرا یکودک درون داره که گاه هی یهر آدم یول دیگیپدرتون لطف دارند و شما هم درست م-

 حال بشه

 خواد. یم طنتیش یدلش کم ،

شما  یعنیجواب داد:  یمعطل یموهاش گم شدم. ب یاهیس یو حس کردم ال دیکش شیمشک یموها یال یدست

 طرف مقابلش بخنده، هان؟! شیتا کودک درونمون سر حال بشه و بعد هم به ر مینفر رو دست بنداز هی دیبا دیگیم

بار از مهرداد  هیسوختم.  یخوردم و م یسره م هیداغ  ییچا هیهام رو کالفه بستم و حرص رو انگار مثل  چشم

 و خودت رو خالص کن! یازبزن به در مسخره ب ،یافتاد ریبد گ تیموقع هی  یتو یگفت وقت یکه م دمیشن

من بهش بخنده، دوما من اشتباه  یبچه نیکه ا دیندار شیزدم و گفتم: اوال که شما ر یلبخند مچهین نیخاطر هم به

 !زیعز یدیسع ینه تنها، سوما هم هزار بار معذرت آقا امیذکر نکردم با بچه ام م میفرم استخدام یکردم که تو

 یقسمت نشد خودم رو تو اتاق کنفرانس معرف یمقدمه ادامه دادم: راست یرو که گفتم دستم رو جلو بردم و ب نیا

 خوش وقتم! یلیخ یلیبا شما هم خ ییکنم. من غزل سراج هستم از آشنا
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برجسته اش جا خوش کنه، قورت داد و از جاش بلند شد. همون  یلب ها یاومد تا رو یرو که م یکردم لبخند حس

 هان؟ میبحث رو ادامه ند یعنی نیداد، گفت: ا یم یطور که دستم رو با دستش فشار آروم

. اصال هر دیشما بزرگوار د،یدار اریکرد. جواب دادم: اخت شتریدستم تو دستش بود و حس کردم فشارش رو ب هنوز

 جالد ها رو صدا کنم؟ دیخوا ی. مدیدون یشما صالح م یچ

 !یدیتره جناب سع کیگردن من از مو بار نیو ادامه دادم: اسمتش خم کردم  یرو کم گردنم

جالد ها رو  یگیم یکه محکم تر گرفتش و گفت: کجا؟ خودت دار ارمیدستش در ب یدستم رو آروم از تو خواستم

 صدا کنم

 ! ؟یکن یفرار م یخودت هم دار ،

 مادر بشه؟ یبود ب رشیاون بچه که ذکر خ اد،یشما دلت م یوا یا-

 آن دستم رو ول کرد. هیو تو  رهیخنده اش رو بگ یکرد جلو یم یداشت سع باز

انگار اون بچه کار  ینبودم ول شیپ قهیدق هی. البته تا تونییبشه؟ من هم خوشحال شدم از آشنا یکه راض هینه ک-

 خودش رو کرد!

 خودتون؟ یبچه  ایمن  یجسارتا بچه -

 !شهیبرابر جذاب تر م و من مطمئن شدم با خنده هزار دیبار خند نیا

 فکر کنم هر دوشون با هم!-

 خب خدا رو شکر، حاال چطو ربود؟!-

 !میفکر جواب داد: خوب بود، شاد شد یب

 بود که خدمتتون ارائه دادم! ییو ترازنامه ها و نمودارها یمال یمن منظورم صورت ها یخب خدا رو شکر ول-

به پا کرد. سر جاش نشست و  ییرفت، تو دلم از ذوق بلوا یم دنیلبش رو به ماس یکه رو یمات شده و لبخند نگاه

 !دیتشکر کن یمومن یزد گفت: کامل و خوب بود، از طرف من از آقا یرو به چشمش م نکشیهمون طور که دوباره ع
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به خاطر  هییرسوندم که همه اش کار خودم تنها یبود بهش م یهر طور دی! باهیمومن یفکر کرده بود کار آقا پس

 کنم! یکارم تشکر م یینها دییهم به خاطر تا شونیگفتم: بله چشم از ا نیهم

سپارند. در  یکار رو به شما م نیصبح گفتند ا یمومن یالزم به تذکر نبود که کار خودتون تنها بوده چون خود آقا- 

 !گهید زیمثل شما بود، نه چ یطونیخوب شاگرد ش تیبه خاطر ترب یمومن یضمن تشکر من از آقا

 یبند پهنم کرد تا سر فرصت خشک بشم. لبخند زورک یکه بهم داد، من رو قشنگ شست و رو یکردم با جواب حس

 د؟یدیم یمرخص یلب گفتم: اجازه  ریزدم و ز

 !دییبله حتما، بفرما-

گفتم، در اتاق رو باز کردم. هنوز پام  یم راهیبد و ب میاراد ریدلم به امروز و رفتار غ یکردم و همون طور که تو تشکر

 دیکه بع دیرس یبه نظر م یمهناز جلوم ظاهر شد. انقدر عصب یگر گرفته  ی افهینذاشته بودم که ق رونیرو از اتاق ب

سمت جناب  زیخ هیکه بهم کرده بود افتادم و با  ییسفارش ها ادی ازهناهارش من رو بخوره. ت چیساندو ینبود به جا

 م.برگشت سیرئ

موضوع  نیاصال از ا شونی... ایرو فراموش کردم بهتون بگم. در مورد خانوم کمال یزیچ هیمن  ،یدیسع یآقا- 

 نداشتند و به اصرار من اون حرف ها رو زدند! یاطالع

 !دیبه کارتون برس دینداره. بر یکه بوده، اشکال یلیبهم انداخت و گفت: به هر دل هینگاه به تمام معنا، عاقل اندر سف هی

شد.  دهیکش یاومدم. در رو که بستم، بازوم به طرز وحشتناک رونیگفتم و ب یاز ته چاه در اومده ا ی》بااجازه《  

 آره؟ ،یکرد کسانیمن رو با خاک باغچه  تیثیح یکه کنار گوشم لب زد: زد نیفوق خشمگ یصدا هیبعد هم 

 حیشد، براش توض یچ دمی.به...جو...جون...خو...خودم اصال نفهمطرفش برگشتم و با تته پته جواب دادم:ب.. مظلوم

 !گهیخودت ببخش د یجونم. توهم به گندگ یدادم آبج

 . آخه من کجام گنده است؟یگیمتلک بهم م یاالن هم دار ،یمن رو برد یغزل، آبرو ییواقعا که پررو-

 رم،یبار باهات استخر م هی یکه دارم هفته ادور شونه اش انداختم و آروم گفتم: قربونت برم، من  یمیرو صم دستم

 دونم. حاال بگم کجات گنده است؟! یسوال رو خوب م نیجواب ا

 تو به خدا! یشعور ندار س،یانداخت و گفت: ه نییشونه اش پا یاز رو یرو حرص دستم
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 دوستم! نمتیب یو گفتم: باشه حرص نخور، من رفتم. واسه ناهار م دمشیبوس

 یشرکت سفارش م شهیشد. ناهار رو هم دهیوسط اتاق چ زیتوسط اکبر آقا رو م ییساعت بعد، ناهار خوش بر و رو هی

رو که  ییغذا عیسر دنیو بلع میهم نشست یکه مهناز هم به اتاق اومد. رو به رو دینکش هی. به ثانارندیداد تا برامون ب

 یسس رو ازجا یکرد بسته  یم یهمون طور که سع نازمه. میبود، شروع کرد دهیساعت ها پختنش طول کش دیشا

 ؟یبهش گفت ی: حاال چدیپاره کنه، پرس شیدگیبر

 زنه! یافتم قلبم تند تند م یم ادشیمهناز هنوز  ی! واگهید چوندمشیپ یجور هیدونم بابا،  ینم-

 ؟یعنیدلت رو برد  یزود نیاون وقت؟ به ا یچ ادی-

 بود که صبح زدم. یمهناز؟ منظورم گند یگیم یتو چ گم،یم یبهش انداختم و گفتم: من چ یعصب نگاه

 !یگیباال انداخت و لب زد: تو که راست م ییابرو مشکوک

 کار، خوشم اومد! یتو هیا یآدم سر سخت و جد یلیخ ییخدا یول-

هم  نیلحاظ خوشت اومده ازش؟ باشه ا نیدوباره گفت: فقط از ا دیجو یساالدش رو با آرامش م یطور که کاهو همون

 !یگیراست م

 زنم تو سرت ها! یحرف رو تکرار نکن مهناز، م نیوار سمتش گرفتم و گفتم: انقدر ا دیرو تهد انگشتم

 نیبشه ا یتو؛ ک یلب هاش پخش شد و گفت: باشه بابا، چقدر خشن یباال آورد. خنده رو میرو به حالت تسل دستش

 کال از دست رفته! یدلتنگ یفتت از رومهرداد برگرده چون لطا

و با حرص  دیکارم مهناز با ترس خودش رو عقب کش نی. با ادمیهوا مثل برق گرفته ها از جام پر یرو که گفت، ب نیا

 !ونهید دمیشد؟ ترس ی: چدیغر

خورد جواب  اسمش رو لمس کردم. چند تا بوق که یرو باز کردم و رو میگوش یاعتنا به مهناز و غرغرهاش صفحه  یب

 داد.

 ساعت بخوابم! هی نیجانم غزل؟ اگه گذاشت-

 تو؟! ییمهرداد، کجا-
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 تو خونه ام!-

 ؟یگفتم: تو خونه ا غیبا ج بایتقر

 !گهیگفت و ادامه داد: گوشم کر شد غزل، آره خونه ام د یاوف کشدار کالفه

 مهناز گرفتم و سمت پنجره رفتم. یگرد شده  یاز چشم ها چشم

 هان؟ ،یبرگشت یک-

زد چه قدر خسته است و خوابش  یشدم. صداش داد م رهیخ رونیگرفتم و به ب یپنجره رو به باز یعمود ی پرده

 .ادیم

 !گهیبهت زنگ زدم د دمیکه رس نیبود، هم میدوازده و ن کینزد-

 ،یای. اگه ندنبالم یایسر ساعت چهار م یذره شده. االن بخواب ول هیتعلل گفتم: دلم برات  یو ب دمیکش یقیعم آه

 شه؟یم یکه چ یدون یم

 بخوابم! دیجون من فقط بذار ام،یچشم م-

 خنده گفتم: باشه بخواب خرس تنبل من! با

. انگار خبر نمشیبب گهیقرار بود دو سه ساعت د یالزم نبود، وقت یقطع کردم. خداحافظ یهم بدون خداحافظ بعد

و بدون بارون که از اول صبح بغ کرده بود، حاال به  یآسمون ابر یکرده بود، حت یرو رنگ امیبرگشتن مهرداد دن

برگ  نیمبل وسط اتاق برگشتم و مات آخر سمتکرد.  یرو گرم م نیداده بود و تن زم دنیتاب یاجازه  دیخورش

مو لب زد: باالخره ع الیخ یشد. با اخم بهش زل زدم و اون ب یمهناز خورد م یدندون ها ریساالدم شدم که ز یکاهو

 جونت برگشت؟

 ؟یدیساالد رو باال کش ،یدیچشم من رو دور د قهیباز دو دق اد؛یبدش م لیبچه ف گمیبهش م-

 .دیداد و شکم جلو اومده به خاطر خوردنش رو به رخ کش هیمبل تک یپشت به

نخور عوضش  جاتیفیامروز س هی. حاال گهیو گوجه بود د اریخب بابا تو هم، همه اش دو تا برگ کاهو و دو تا حلقه خ-

 !یکن یکمتر بع بع م
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. همون طور که پشت دیلحظه از جاش پر هیتو  یبود ول دیبرداشتم. ازش بع زینتونستم تحمل کنم و طرفش خ گهید

جونم؟ خب اصال بع  یشد؟ ناراحت شد یکرد تون صداش باال نره با خنده گفت: چ یم یمبل سنگر گرفته بود و سع

 !یبع کن، هر جور راحت

 کشتمت مهناز! رمت،ی: بگدمیب غرل ریز

بود.  ینقطه ضعفش برام کاف نیبود و هم یبره، از پشت گرفتمش. آدم قلقلک رونیکه خواست از اتاق ب نیهم هم بعد

 شروع

حال  یب نیخواست تمومش کنم. کف زم یو از ته دلش ازم م زیر یخنده ها  ونیکردنش و اون م تیبه اذ کردم

شد، دلم براش سوخت. همون طور که  یم دهیاش که داشت به گند کش دهیرک و اتو کشما یمانتو دنینشست و با د

 !یدوًما حرف نا مربوط نزن ،یاوال ساالد من رو باال نکش ،یرفتم گفتم: تا تو باش یکارم م زیسمت م

 که از جاش بلند شد و شروع به تکوندن مانتوش و غر زدن کرد. دمشیکه نشستم، د زمیم پشت

 دیجد سیرئ نیا یجلو گهیبار د هیکنم  یکارت رو بده غزل خانوم! اصال آرزو م نیا یخوام خدا سزا یاز ته دل م- 

 !یبش یقهوه ا

 !یبش تیاذ یخوا یخودت م ن،یباال انداختم و طلب کار گفتم: حاال بب ابرو

وست داشتم حال خوبم رو بهش آن بچه گانه رو برگردوند و به اصطالح قهرکرد. د هیبود و تو  ستادهیجاش ا سر

حرص خوردن، االن خوشحال بودم. از جام بلند شدم و سمتش قدم  یبود که بعد از کل ییمنتقل کنم. از اون زمان ها

شد،  ضیلبخندش که عر یخودم از دلش در آوردم. منحن ی وهیبه ش خت،یر یبرداشتم. همون طور که برام اخم م

 : گفته بودم که!دیپرس

 رو؟ ی: چدمیتعجب پرس با

 گرده! یمهرداد برگرده لطافت تو هم برم یکه وقت نیهم-

 ذوق جواب دادم: آخ آره، دقت نکرده بودم! با

 وجود استخر امروز کنسله، آره؟ نیپس با ا-
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گل از  دنشیبه خاطر د یجور نیها عمو دارند و ا یتکون دادم که گفت: خدا شانس بده. بعض دییتا یبه نشونه  یسر

وقت من رو با اون  هیگردم که  یدنبال سوراخ موش م شهیاومدنش که م کیشکفه، من هم عمو دارم. نزد یگلشون م

 لفظ من عاشقش صدا نکنه!

 ، آره؟ زهایچ نیهوا گفتم: آهان همون عروس گلم و ا یکردم و ب یفکر

 یه با عجله سمتش مهمراه مهناز بود به صدا در اومد. همون طور ک شهیکه هم زیم یرو میسیموقع تلفن ب همون

که به کل کارم رو  یجا گرم کرد نیچه طور سر من رو ا نیکنه غزل؟ بب کارتی: خدا بگم چدیرفت رو بهم توپ

 !سهیفراموش کردم. خاک به سرم، حتما رئ

 یداشت رقم م قیمن همون دقا یکنند تا بگذرند. برا یهست که انگار جون م قیدقا یسر هی یهر آدم یزندگ تو

 خورد.

ساعت، انگار عصا دستشون گرفته بودند.  یو عقربه ها نمیتر از جونم رو بب زیعز یخواستم عمو یاز ده روز م بعد

 یاومدم. رو به رو رونیهام رو جمع کردم و از اتاق ب لهیواقعا کارهام تموم شده بود، وس گهید یسر ساعت چهار وقت

 نه هنوز؟ ای درفتن کیکوچ یدی: جناب سعدمیو پرس ستادمیمهناز ا زیم

جواب داد: نه  دیکش یپلک هاش رو دست م ریرو طرف صورتش گرفته بود و ز شیبیج نهییهمون طور که آ مهناز

 هنوز تو اتاقشه، چطور مگه؟

 نه؟ ایکنم  یازش معذرت خواه گهیبار د هیلب گفتم: به نظرت برم  ریشدم و ز رهیدراتاقش خ به

 یچ اریخودت هم ن یبه رو گهیشو، اصال د الیخ یگفت: نه بابا، به نظر من ب یگذاشت و جد فشیک بیرو تو ج نهییآ

 شده.

 !؟یجور نیا ستیزشت ن-

و به  ندازهیکال م سیبرسه حتما برام م یدونستم مهرداد وقت یشدم. م الیخ یگفت که واقعا ب یمحکم ی"نه"

 دنبال وقت تلف کردن بودم. نیخاطر هم

 بره؟ شهیحاال چرا پا نم-

دونم واال، همه رفتند. فقط  یتو حدقه اش چرخوند و جواب داد: نم شهیو چشم هاش رو مثل هم دینفس کش قیعم 

 .میموند نیمن و تو و ا
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 !زمیاسم داره عز ،ینینازن نیجوون به ا ؟یچ یعنی نیآروم گفتم: ا یلیکردم و با عشوه خ یصدام رو تو دماغ 

 رو گرفته! نیا نیگفتم چشمت هم یدیزد و گفت: د یکه مهناز چشمک میخنده زد ریز 

خندم  یبهت م زم،یکم آدم باش عز هیفقط گفتم:  م،یجمع شد و با تک زنگ خوردن گوش یخنده ام به شکل بامزه ا 

 پر رو نشو!

 کوفتت بشه. سالم مخصوص برسون! ،یپیخوشت نی! در ضمن عمو به اشهیباشه برو حاال، زود هم واسه من هاپو م-

 ؟یخوا یبوس هم م ای یگفتم: رو چشمم، سالم خال ششیپ قهیچند دقحرف  یتالف یبرا

اومدم و  رونیکرد. از ساختمون ب یو من فرار کردم. خدا رو شکر کردم که آسانسور کار م 》تا نزدم برو《گفت: فقط

 .دمیصداش رو از پشت سر شن هویرو چشم چرخوندم.  ادهیتو پ

 د؟یخانوم، شما راننده خواسته بود دیببخش-

دونم  یقر تو کمرم فراوونه، نم ستیگفتم: نه واال، من خواننده خواسته بودم. ن یمعطل یذوق طرفش برگشتم و ب با

 !زم؟یکجا بر

 مزه هات؟ نیبا ا یبود یعسل ک نیریجون، ش یشد و گفت: ا کیخنده بهم نزد با

. رهیام بگ هیبهم فشار آورده باشه که گر یانقدر دلتنگ شدیبغلم کرد و من تو محبتش غرق شدم. باورم نم  محکم

 چه قدر دلتنگت بودم! ش،یو گفت: آخ دیبوس قیرو عم میشونیپ

. دیبابا شده بود، دست کش یجوون یعکس ها هیرفت و شب یم یکه رو به بلند شییحالت دار و خرما یموها یال

 باز شد. تیلبم به شکا یدست دور شونه ام حلقه کرد و من از زور دلتنگ

 !یدلتنگمون شده بود یگیبه قول مهناز، تو که راست م-

 سالم نرسوند؟ نمش؟یبب ن،ییپا ومدیتخس گفت: آخ چرا ن م،یرفت یم نشیطور که سمت ماش همون

 ها! یبا من طرف ،یعمو، به دوست من نظر داشته باش یزدم و گفتم: هو یبازوش مشت آروم به

 کارها رو دارم آخه؟ نیا نه به جان خودم، نظر کجا بود؟ من اصال وقت-

 آروم چشم هاش رو بهم دوخت. یو روشنش کرد. صداش زدم و آب میشد نیماش سوار
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 !ارمیتو در م یمشکوک و سر یها تیمامور نیمن آخرش سر از ا ،یبد یلیخ-

 یمدت طرف ها نیا ؟یغزل عسل یا یبابا چه سر یرو عوض کرد و به رو به روش چشم دوخت و گفت: ا دنده

 .رمیشد باهاتون تماس بگ یبلوچستان بودم. باور کن اون جا امکاناتش صفره، نم ستانیس

 !؟ی: کجا رفته بوددمیگرد شده و دهن باز مونده پرس یچشم ها با

تعجب  یجور نیماه که ا یچونه ام گذاشت و دهن باز مونده ام رو نرم بست و گفت: مگه گفتم رفتم کره  ریز دست

 ؟یکرد

 !نیزم یشهر و آدم هاش دوره که ماه از کره  نیلب ادامه داد: گر چه اون جا همون قدر از ا ریو ز دیکش یقیعم آه

 قا؟یدق یکار داشت ی: مهرداد، تو اون جا چدمیپرس یفقط با همون تعجب قبل اوردمیسر در ن یزیحرف هاش چ از

 تو کار قاچاق، هان؟ ینکنه رفت

 خنده هاش هم دلتنگ بودم. یبرا یو حت دیچیپ نیخنده اش تو اتاقک ماش کیشل

 فقط؟ رهیقاچاق م یاون اطراف، برا رهیم یهر ک یعنیبشم من!  تیقربون مغز فندق-

 بهم نگو! یزیام چ بهیلب گفتم: اگه غر ریشدم و ز رهیخ رونیبه ب دهیبرچ لب

 بود. نفر مثل اون چه قدر خوب هی یدستش، دستم رو شکار کرد و لمس دست ها یبعد گرما هیثان چند

رو  نیکنم. فقط هم فیرو تعر زیسر فرصت برات همه چ دمیقول م گه،یدلم رو نرنجون د زم؟یعز هیحرف ها چ نیا- 

 یجور ادا هی. میانجام بد است،یدر یاون جا که دل هاشون به بزرگ یآدم ها یبرا یکیکوچ یبدون که ما قراره کارها

 !یاز نوع به قول تو سّرّ یول نید

 شونه اش گذاشتم. یو سرم رو آروم رو دمیام رو با حرف هاش راحت کرده بود. خودم رو سمتش کش الیخ

 کن، باشه؟ فیرو برام تعر یکنم. سر فرصت همه چ یبه خودم به خاطر داشتنت افتخار م-

 قربون دل مهربونت بشم، چشم خوشگل من!-

 !؟یکه برگشت ی: به مامان بابا گفتدمیو پرس سرم رو بلند کردم و صاف نشستم م،یستادیچراغ قرمز که ا پشت

 مردونه و به قول خودش دختر کشش دلم رفت. یچهره  یطرفم برگشت و من برا به
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 آره، بعد از تو به مهران زنگ زدم.-

به  شیمهران هم انگار زنگ زده بود به مامانت و طبق معمول آت نیو با خنده ادامه داد: ا دیکش شیشونیپیرو  یدست

 کرد. میروان بایکه...زن داداش تقر یدون یغزل نم یه بود. واپا کرد

 شد مگه؟ ی: چدمیخنده پرس با

 دیبا یمن آخر گهید حاال《بار زنگ زد گفت: هیافتاد ادامه داد:  یرو خوابوند و همون طور که راه م یدست ترمز

رو به موت بودم چون  یخواب یو حاال من از ب یشگیهم یکم حال  و احوال و حرف ها هی خالصه》؟یبفهمم برگشت

 .میکردم و قطع کرد شیراضمشقت باالخره  یکرده بودم. با کل یچند ساعت پشت سر هم رانندگ

 : خب؟دمینگاهش کردم و با تعجب دوباره پرس نهیبه س دست

 بهش》جا نیا اینه؟ بلند شو ناهار ب ای یرفت بپرسم ناهار خورد ادمی من《:گهیبعد، دوباره زنگ زده م قهیچند دق-

 گفتم:

 》!نمتونیب یام،میشب م هللابخوابم. انشا کمیخوام  یخوام، فقط م ینم یزیداداش چ زن《

 یشب چ یبرا《پرسه: یبعد دوباره زنگ زده م قهیتکون داد و ادامه داد: دست بردار نبود که، دو دق یسر باخنده

 》.دیایشما هم با مهران ب ،یشگیرستوران هم میشام بر یخوام با غزل شب برا یم زنداداش《گفتم: 》برات بپزم؟

که قطع کردم و باالخره چشم هام رو  نیبرد. هم توق یا قهیپنج دق ارمیکم ناراحت شد و تا از دلش در ب هیخالصه 

 رفت، دوباره زنگ زد. یبه گرم شدن م

 گفت؟ یم یبار چ نیا شه،یباورم نم یخنده ام به هوا رفت و گفتم: وا کیشل

گوشم گذاشتم و چشم هام رو  یرو رو یگوش ادمهی. فقط ستین ادمی یزیاز اون دفعه چ گهیدم، دبه جون خو-

 چه طور خوابم برد! دمیشده بود واقعا، اصال نفهم ییبستم. صداش مثل الال

 بودم. دهیخند یکردنش حساب فیکردم و از طرز تعر یطور نگاهش م نیهم

مهرداد، حاال حداقل تو رو  ی. آخ خوبه برگشتستیول کن ن گهیکنه د لهیپ زیچ هیبه  یعنیمامان،  نیامان از دست ا-

 خواد من رو شوهر بده! یکه... کمر همت بسته، م یدون یواال. نم دهیم ریهم به تو گ یکم هی نه،یب یهم م
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 دایپ سیبرات ک مهرداد《:گهیم ده،ی. هنوز از گرد راه نرسزمیکنم عز یگفت: درکت م یو جد دیچیپ یفرع یتو

 》ماه! کهیت هیکردم، 

ات رو بنازم مادر  هیروح نیمن ا یمهرداد؟ ا یگیم یقهقهه ام باال نره و گفتم: جد یدهنم گذاشتم تا صدا یرو دست

 !هللانداره ماشا یا گهیمن؛ انگار جز زن و شوهر دادن ما کار د

 غزل؟ یدون یرو م زیچ هی یول-

از ته دل خدا  نم،یب یشنوم و م یزن داداش رو که م یو کار ها نه باال آوردم که گفت: حرف ها یسرم رو به نشونه  

که پدر و مادرت  یکه انقدر به فکرت باشه، اون هم وقت ینفر رو داشته باش هیچه خوبه که  گم،یکنم و م یرو شکر م

 .ستندین شتیپ

شد. دست سر شونه اش  یآرومش طوفان ینشست و آب قیغم عم هیو حس کردم تو چشم هاش  دیکش یقیعم آه

 جونم؟! یشد مه ی: چدمیپرس دیگذاشتم و با ترد

 ارمیکه نفس کم م ادیکنم، انقدر ز یرو حس م شونیخال یجا یلیروزها خ نیشد و زمزمه کرد: ا رهیرو به رو خ به

 غزل!

 ذارهیموقت ن چیدونستم ه ی. مدیچشم هاش آروم دست کش یلحظه سرش رو به طرف مخالفم چرخوند و رو هی تو

سالگرد فوت  کینزد شهیرو به هم بزنم. هم شییخواستم تنها ی. ساکت شد و ساکت شدم. نمنمیاشک هاش رو بب

 ی. وقتدیپر کش نیغمگ یاون روزها بهشد. ذهنم  یم یشد، حس و حال بابا و مهرداد بارون یو باباجون که م زیعز

 یوقت م،یاز دست داد گهیحادثه با همد هیو بابا جون رو تو  زیعز یمهرداد دوازده سالش و من هفت ساله ام بود، وقت

و  زیعشق عز یزد. قصه  یداد و کنار قبرشون ضجه م یبار دوم بود که پدر و مادرش رو از دست م یبرا دیمامانم شا

بود.  همه رو بهت زده کرده دنشونیطور پر کش نیبود و حاال ا دهیچیپ لیفام یهمه  نیب شیوقت پ یلیباباجون از خ

تلخ شده بود. عمه  یوِرد زبون همه تو اون روزها دند،یکش ایدن نیکه از بس عاشق هم بودند، با هم دست از ا نیا

کردند و هم چنان  یم یو کوروش، کانادا زندگ اوشیمهرک که از بابا پنج سال بزرگتره و با شوهر و دو تا پسرهاش، س

 اومدند. رانیبه ا یروز بعد از خاک سپار هیاون جا هستند، 

که هر  هیقابل جبران ری. مرگ، اتفاق غستیکنارمون نباشند ن گهیکه د نیهامون وا نیتر زیبد تر از مرگ عز یچیه

هنوز دوست  یول نیغمگ مرخی. به نمیو پر از درد بش فتهیب زهامونیاز عز یکی ایخود ما  یلحظه ممکنه برا

که داشتمش شکر گذار بودم. چه قدر  نیا طرشدم. چه قدر دوستش داشتم و چه قدر خدا رو به خا رهیخ شیداشتن

کنه تا مهرداد رو با خودش  یعمه مهرک هر چه قدر تالش کرد تا بابا رو راض ،یبعد خاکسپار یخوب که تو اون روزها
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 یتا وقت فعال《و گفت: ستادیر دوشون اه یبه کانادا ببره، موفق نشد. چه قدر خوب که مهرداد با اون سن کمش جلو

هم  پلمشیبعد از د یو چه قدر خوب که حت 》رمیگ یم میمونم و بعد هم خودم تصم یجا م نیهم رمیبگ پلمید

 و کار بشه. لیجا مشغول تحص نیبمونه و هم رانیداد ا حیترج

لب هاش شکل گرفت. با لبخند که جوابش رو  یرو یرنگ یطرفم برگشت و لبخند ب دینگاهم رو که فهم ینیسنگ

 یدادم، ب

 یمشک یرو که عاشق موها یکار رو کردم و دست نی. من هم متقابال همدیدستم رو گرفت و باال آورد و نرم بوس هوا

و پنج  ستیو باباجون باعث شد تا ب زیکه مرگ عز نیبه بودنش، گرم بوده و هست. ا شهی. دلم همدمیروش بودم، بوس

گرفت سهم االرثش رو از اموال بابا جون  میکه تصم نیو ا فتهیکنه و بعد به فکر مستقل شدن ب یبا ما زندگ یسالگ

 نیکنه و هم یگذار هیشرکت ساخت و ساز سرما هی یرو هم تو شترشیخونه بخره و نصف ب هیخودش  یو برا رهیبگ

مرد  نیمثل برادرم بشم و با قابل اعتماد تر یعمو یهم خونه  یجوون لیو اوا یسالگ ستیکه من، تو سن ب نیطور ا

پر از  یلیخ یلینگاه خ هیگفت،  شهیبود و م یموهبت اله هی فتم،ین یآبک یها یوقت بگذرونم و به فکر دوست میزندگ

 مهر از طرف خدا به من بود.

 ومدم.مهرداد به خودم ا یو با صدا میبود دهیبه خونه رس یک دمیفکر رفته بودم که نفهم یتو انقدر

 شو! ادهیپ م،یغزل عسل میدیرس-

 ه؟یو صداش زدم. جواب داد: جون دلم؟ چ دمیطرف بازوش رو قاپ نیدر رو که گرفت، از ا ی رهیدستگ

آدم پر کنه و  یپدر و مادر رو برا یخال یتونه جا یکس نم چیدونم ه یبه دل پر غمش دادم و گفتم: مهرداد، م دل

 ...یول شهیاون ها نم یهم سر سوزن محبت ها یمحبت چیه

محبت هاتون  یو جونم برا دییمن شما ها یزندگ یهمه  ،یدون یبهم چشم دوخت و گفت: خودت هم خوب م کالفه

 .رهیدر م

 نگو لطفا! یجور نیا پس

 یلیاتفاق خ هی یخواستم بگم، اگه نشد اون ها کنارت باشند ول یدهنم رو آروم قورت دادم و گفتم: نه من فقط م آب

هات رو  تیو حما یبرادر کنارم بود هیمثل  شهیکه هم نی. امیمن و زندگ یتو، برا یافتاد. اون هم نه برا یرمهم ت

 ! بمون برام داداشم، باشه؟!مونه یمن ارزش داره و مثل معجزه م یبرا ایدن هیداشتم، 
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انقدر بزرگ  یگوشم زمزمه کرد: تو ک ری. زدیو دوباره محکم به آغوشم کش اوردیشد که طاقت ن یاحساسات انقدر

 هان؟! ؟یکن یم یو دلبر یزن یحرف م یجور نیکه ا یشد

 ؟یکن یمسخره که نم انایخنده ازش جدا شدم و گفتم: اح با

گذاشت و به طرفم برگشت و  نیسقف ماش یدستش رو رو هی. میشد ادهیو پ میرو باز کرد نیزمان با هم در ماش هم

 محضه! تیرو مسخره کنم. همش واقع میم آبججواب داد: من شکر بخور

آروم  یلیرو بهش خ م،یشد اطیکه وارد ح نی. هممیخونه رد شد یشناسانه نگاهش کردم و کنار هم از پل جلو قدر

 !میکن زیتو، مامان رو سورپرا میسر و صدا بر یب ایگفتم: ب

 کرد و گفت: باشه، موافقم! طنتمیصورت پر ش یحواله  یچشمک

شد باال رفتم و  یختم م منیکه به نش یکوتاه یرو باز کردم. چند تا پله  یانداختم و در ورود دیآروم کل یلیخ

 مهرداد تو

 یمورد عالقه  یبرنامه  یصدا یو وقت دمیطرف و اون طرف سرک کش نیمنتظر موند. آروم ا یورود یراهرو  همون

 یمخصوصش نشسته و جا یهمون کاناپه  یرو ونیزیوتل یحرکت رو به رو یمطمئن شدم االن ب دم،یمامان رو شن

کرد.  یرو ناممکن م یا گهید یهر صدا دنیخورد، شن یم چیکه تو سالن پ یمجر یبلند آقا ی. صداستین یا گهید

 یغیمرتبه آن چنان ج هیچشم هاش گذاشتم.  یآروم کف دست هام رو رو یلیخودم رو پشت سر مامان رسوندم و خ

 یاحتمال یدر امان بودن از هر حمله  یو من برا دی. از جاش پردیزد که فکر کنم لوستر وسط سالن به خودش لرز

من  یداد، جا یم حیترج دیمن حرصش گرفته بود که حس کردم شا دنیشدم. انقدر از د دهیچند قدم به عقب کش

 نیتو ا یایادا اطوار ب یروز ب هیدختر، نشد  یکوند: زهره ام رو تردیباشه. رو بهم غر یزیچ یمثال دزد ای یآدم خوار

 خونه!

ها اومدم از پشت سر چشم هات رو  لمیف نیمثل ا فیو مظلومانه گفتم: آخه مادر من، من که انقدر لط دمیبرچ لب

 واقعا؟! یگیم یجور نیکنم، چرا ا زتیگرفتم که مثال سورپرا

ور و  نیهاست، صد نفر ا لمیبه قول تو ف یکه تو ییرو کالفه تو دستش گرفت و گفت: آخه اون بنده خدا شیشونیپ

 خوام شوهر بدم؟ یرو م یخدا من ک یخونه تک و تنها، ا نیترسه، نه مثل من تو ا ینم سادن،یاون ورش وا

 دهیهم زنه شوهر دادن من رسو حال به  نیری. بد بخت شده بودم چون دوباره به بحث شدمیکش یکالفه ا پوف

 هان؟ ؟یدیاصال تو چرا امروز انقدر زود رس نم،یبب سای: وادینگفتم که دوباره پرس یزی. چمیبود
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 مرتبه مهرداد از پشت سر مامان داد زد: چون امروز با من اومده! هیجوابش رو بدم که  اومدم

. مامان هاج میدیو بعد از ته دل با مهرداد خند میفرابنفش مامان رو به خورد گوش هامون داد یها غیاز ج گهید یکی

رو بزرگ  وونهیخدا، چرا من دو تا د یسرش رو به طرف باال برد و گفت: ا یبار شاک نیکرد که ا یو واج نگاهمون م

 !؟یدون یجامعه دادم؟ تو م لیکردم و تحو

 هیزن داداش گلم بشم، دلم برات  یرو از پهلو بغل گرفت و با خنده گفت: فدا مامان ،یمیصم شهیمثل هم مهرداد

 شده بود شوکوه جون! زهیر

من هم عقلم رو امروز دست  د،یو گفت: ببخش دیدست مامان رو بوس یبا مهر سمتش برگشت و مهرداد فور مامان

 دادم! یوجب مین نیا

 یلب هاش کنار نم یمهرداد کردم. مامان که حاال خنده از رو یبازو یحواله  یاخم سمتشون رفتم و طلبکار مشت با

ها  یباز نیمگه ا گه؟یبچه ام رو؟ مگه دروغ م یکار دار یو رو به من گفت: چ دیمهرداد رو بوس یشونیرفت، پ 

 خونه؟ نیبوده، تو ا یک ی دهیا شهیهم

کرده بود. مامان  یحس خوب جار هیم تو دل 》ام بچه《دوباره شروع کردم گونه ام رو از داخل گاز گرفتن و لفظ 

رو نرگس  یکیگردن من بوده و زحمت اون  شونیکی دنییدو تا بچه دارم، فقط زحمت زا من《گفت: یم شهیهم

 》.دهی( کشزیجون)عز

و  میبود دهیهوا و با خنده دستش رو دورم حلقه کرد و به خودش چسبوند. حاال هر دومون به مامان چسب یب

آشنا که همه ازش به عنوان مهر  یبعد مامان با عشق یزد. کم یبود که بهمون لبخند م ینفر چهارم یخوشبخت

 یکه بهت دسترس یریم ییجا یوقت یگینمتو پسر خوب؟  یی: کجادیکردند به مهرداد نگاه کرد و پرس یم ادی یمادر

 !ره؟یدلمون هزار راه م م،یندار

که  ییرفت، گفت: واال شوکوه جون، به غزل هم گفتم؛ اون جا یهمونطور که آروم آروم طرف آشپزخونه م مهرداد

 .رمیشد تماس بگ یبودم امکانات صفر بود. شرمنده که نم

از چشم  ،یو بزرگ کیکوچ زیچ چیرو باز کرده بود و حاال ه خچالی. در میشد دهیدنبالش کش اریاخت یو مامان ب من

ادامه داد: داشتم  ذاشتیم رونیرو ب گهید یظرف در بسته  هیموند. همونطور که ظرف ساالد و  یجا نم نشیزبیت یها

 وگرنه که من هم دلم براتون لک زده بود! ادد یاون جا خط نم یکه گوش نیگفتم؟ آهان، خالصه ا یم یچ
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بدجنس،  یو گفت: ا دیکرد خند یبود و حرکاتش رو دنبال م ستادهیکه دست به کمر تو درگاه آشپزخونه ا مامان

 من، راستش رو بگو؟ یغذاها ایما لک زده بود  یدلت برا

دست  یهر دو مورد، منته یمامان داد و با ذوق جواب داد: راستش رو که بخوام بگم، برا لیتحو یساختگ ی خنده

 !شتریب یکم هیپخت شما 

 ویکرویاناهار ظهر رو داخل م یفراوون ظرف حاو یکه حاال داوطلبانه و با شوق ینشستم و رو به مامان زیم پشت

 شونیآقا دلم اندازه بال مگس شده بود، اون وقت ا نیا یجا برا نیتو رو خدا مامان، من ا ینیب یگفتم: م ذاشت،یم

 از عزا درآوردن بودند! یفقط به فکر برگشتن  و دل

شد. اصال انگار مکان و  دنشیرو به چنگال زد و ناجوان مردانه و تند تند مشغول جو شبیاز دسر د یا کهیت مهرداد

شد،  یم یمختلف توسط مامان رنگ یها یکه با خوراک یزیم یاطرافش، تو یایزمان براش رنگ باخته بود و فقط دن

 !یومدیکه ن یعمو؟ از قحط یشد. مات و مبهوت از طرز خوردنش، رو بهش با طعنه گفتم: خفه نش یخالصه م

 یپر م ییبراقش رو از چا ستالیکر یخوردن شد. مامان که فنجون هارو بهم دوخت و دوباره مشغول  الشیخ یب نگاه

 کرد

 !زمینکن عز تشیسر سمت من چرخوند و گفت: غزل؟ اذ ،

 نیطورند. ا نیکنه همه ا یخوره، فکر م یم شکیگذاشت و ادامه داد: خودش اندازه گنج زیم یرو مقابلم رو فنجون

 هم بخوره! دیمرده دخترم، با

. حظ کردنم دیاز تنم پر کش یکه به گونه هام خورد، خستگ ییچا یباال آوردم و عطر و داغ مینیب کیرو نزد فنجون

 کرده باشم. یخوشرنگ مامان تموم شد، دوباره خواستم نطق ییکه با چا

 یاون موقع مرد ها مثل چ 》هم بخوره! دیبا مرده《گفتند  یبود که م میحرف ها واسه قد نیبابا، مادر من، ا یا-

رو بردارند و  ونیزیکه کنترل تلو نهیکنند، ا یکه م یکار نیسخت تر ونی. االن آقاختندیر یکردند و عرق م یکار م

 کنند. نییکانال ها رو باال و پا

خدمتت عرض کنم که هنوز هم از  دیبهم دوخت. لقمه اش رو قورت داد و گفت: با قیبار نگاهش رو باال آورد و عم نیا

 !میقد یتر از مردها نهیتر و پر پ دهیکش یسخت یلیخ یوجود دارند حت یگیکه تو م ییاون مردها



 تیعسل چشمها

42 
 

شد و مهرداد آروم فوران کرد.  دهیبود که کش یحس کردم حرفم مثل ضامن بمب ساعت یشد ول یچ دونمینم

 زد یپوزخند

 یخواست یهر چ ،یچشم باز کرد یاز وقت ؛یغزل خانوم، خب البته حق هم دار یخبر ندار ییادامه داد: انگار از جا و

من نبودم،  یوقت یحت یتو نبود یوقت یگفتند چشم، پدرت از اول اولش حت ،یگفت یجلو چشمت آوردند. هر چ

 !یدیو نه فهم یدیرو نه چش یپول یوقت طعم ب چیپولدار بوده و شما ه

 یده بود، فورحال مهرداد ش رییو بشقاب جلو روش رو به عقب هل داد. مامان که متوجه تغ دیکش یکالفه ا پوف

 فنجون

 رو بخور پسرم!  تییلب گفت: چا ریپر کرد و جلو روش گذاشت و ز ییرو از چا یا گهید

لفظش  دیشا یما حت یلقمه نون که برا هیهستند که واسه در آوردن  یی: آدم هادیاعتنا به حرف مامان دوباره غر یب

زن و بچه اشون  یسر سفره  یا گهید زیکنند و آخر هم جز حسرت چ یمسخره و خنده دار باشه، روز و شب جون م

 !ذارندینم

 بد جور دلت رو پر کرده! تیمامور نیکه، ا نینگاهش کردم و گفتم: مثل ا قیکه شد، دق ساکت

 !یخبر ندار رم،یوقته درگ یلیلب گفت: خ ریز

 عمو! ستمین ،یزن یکه ازشون حرف م ییدم هاآ نیخبر و دور از ا یو دوباره گفتم: انقدرها هم ب دمیتو هم کش اخم

. یفهم یرو نم زهایچ نیا ،ینکن یو باهاشون زندگ ینباش نشونیتا ب یشد و زمزمه کرد: آره ول رهیخ شییبخار چا به

 ایدن نیکه بعدش مطمئن باشند هنوز تو ا هیدنیاون ها فقط نفس کش یواسه  یکنند؛ زندگ ینم یاون ها که زندگ

 هستند و نمردند.

 !میرو بخور مونییاومده ازمون خواست، چا شیدادن بحث پ انیپا یکنارمون نشست و دوباره برا یصندل یرو مامان

طور گفت: ممنون شوکوه جون، همه  نیراغب به ادامه نبود که ا ادیخودش هم ز دیبه مامان انداخت و شا یآروم نگاه

 بود! یخوشمزه و عال شهیاشون مثل هم

و بعد   میخورد ییکرد. تو سکوت چا میبه پسرش تقد یظیغل یلیخ 》جون نوش《زد و  ینیریلبخند ش مانما

 لتیمن، وسا شیپ یایمهرداد شد و رو بهم گفت: بلند شو، اگه شب م یلحن دوست داشتن یدوباره چاشن یمهربون

 رو جمع کن!
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دلم برا خونه ات لک  شم؛یاماده م رمیو گفتم: آخ جون، معلومه م دمیحرفش ذوق زده شدم که از جام پر نیبا ا انقدر

 جونم! یزده مه

 نیکنه ما ا یندونه فکر م یتو رو خدا مهرداد، هر ک ینیب یبرام نازک کرد و رو به مهرداد گفت: م یپشت چشم مامان

 کنه! یرفتن خوشحاله و ذوق م یطور برا نیکه ا میکن یخونه شکنجه م نیدختر رو تو ا

حرص خوردن هاش رفتم. مهرداد از جاش بلند  یخنده زدم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم و قربون صدقه  ریز

رو ولش کن، اصل  نیدوم رو نوش جان کنه، گفت: شوکوه جون، ا ییرفت تا چا یم یشد و همون طور که سمت قور

 خونه، تشنه ام! نیاومدن به ا یبرا شهیمنم که هم یکار

 !زمیبگو عز قیگشنه؟ دق ای ی: آهان، اون وقت تشنه ادمیرو به کمرم زدم و تخس پرس دستم

رو از پشت  شیشاک یاومدم. صدا رونیبرداره، فرار کردم و خنده کنان از آشپزخونه ب زیکه خواست سمتم خ نیهم

 !یالل بود میگیما نم ،یگفت: شما اگه اظهار نظر نکن یکه م دمیسر شن

و  یجونم! وا یشکوه جون؟ دختر بزرگ کردم همدمم بشه، شده بال ینیب یانومانه کرد و گفت: مهم صداش رو خ بعد

 امروز!  یجوون ها نیامون از دست ا

گشتم، هر  یجا برنم نیا یو از پله ها باال رفتم. چون احتماال چند روز دمیمامان رو شن یغش غش خنده  یصدا 

 میاصل یهم الزم نبود چون در واقع خونه  یادیز زی. البته چدمیچ یساک م یتو دیرس یالزم بود و دم دستم م یچ

سرما خوردن رو  دیرفتن و شا رونیو بعد هم ب فتندوش گر یداشتم. حوصله  یمهرداد بود و اون جا همه چ یخونه 

که به قول  ام رو زهیم زهیکردم. صورت ر زیپاک کن تم ریدرآور نشستم و صورتم رو با ش ی نهییآ ینداشتم. رو به رو

چشم  یهم چاشن ملیر یو کم کیخط چشم بار هیدر آوردم.  یروح یمهرداد کم خرج بود با حداقل کرم پودر از ب

 .اندیدر ب یحالت خمار از خستگ نیکم از ا هی تاهام کردم 

. نگاه آخر دمیساده هماهنگ کردم و پوش یشال شکالت هیجذب و  یشلوار مشک هیرنگم رو با  یآجر ی زهییپا پالتو

داشتم اما  ینیو دلنش ینمک یشده بود. در کل چهره  یبرو برگرد، راض یانداختم، دلم ب نهییآ یرو که به خودم تو

که خودم به دستش آورده باشم و تازه بخوام به  ودنب یزیهام مغرور نبودم چون چ تیوقت به چهره و جذاب چیه

 و اون نیخاطرش به ا

خدا جذاب و  ی شهیآدم رو هم هیتونه  یم ،یشگیلبخند مهربون و هم هیاخالق خوب و  هیبفروشم. از نظر من  فخر

 جلوه کنه. یدوست داشتن
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آروم  یکه شدم، صدا منیسالن نش کیاومدم. نزد رونیدرآور چنگ زدم و از اتاق ب یرو از رو کمیکوچ یدست فیک

 مامان

 کنم. ستیآخر ا یشد روپله  باعث

 اش با من! هیکن. بق یلجباز خانوم رو راض نیتمومه، تو فقط ا یگفت، همه چ یطور که مادرش م نیخالصه مهرداد، ا-

 مهرداد رو بشنوم. یتر کردم که صدا زیهام رو ت گوش

 زنم، نگران نباش! یراحت. من باهاش حرف م التیباشه شوکوه جون، خ-

 کیکه ناخودآگاه ابرو هام رو به هم نزد یاخم کردم یرفتم و سع نییآخر رو هم پا یشدم. پله  یدونم چرا عصب ینم

 مامان؟ ینیچ یم سهیپشت سر من دس گهی: حاال ددمیکرد، کمرنگ کنم. کنار مهرداد نشستم و پرس یم

 شما! یجان، چه خوشگل شد یاعتنا به حرفم، گفت: ا یبهم انداخت و ب ینگاه دلبرانه ا مهرداد

از پشت سرمون جمع  یک م،یبر رونیب یجور نیدامه داد: حاال اگه اچونه اش گذاشت و ا ریز یحالت تفکر، دست به

 کنه؟!

 رو جمع کنه؟! یچ ،یک ؟یگیم ی: چدمیتعجب پرس با

 !گمیرو م میپشت سر غزل عسل یباال انداخت و گفت: خب معلومه، کشته ها ابرو

بغل من نذار، بحث هم عوض  ریدادم و حق به جانب گفتم: خبه خبه...هندونه ز  هیمبل تک یبه پشت نهیبه س دست

 حرف هام! نینکن، من باهوش تر از ا

 خرگوش کوچولو اضافه شد! هیباهوش،  یپس امشب به آمار خرگوش ها-

پوست کندن شده  بیآب دادن، مشغول س ابویرو برگردوندم و رو به مامان که به خاطر همون به قول معروف  ازش

 ومده؟یوز ن: عشقتون کجا مونده پس؟ چرا هندمیبود، پرس

 !زمیعز ادیرو به کارد زد و طرفم گرفت و جواب داد: کم کم م بیقاچ س هی یفور
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خوش و بش  یشد. بابا بعد از پشت سر گذاشتن کل دایسر و کله اش پ میحالل زاده بود که تا حرفش رو زد بیعج

امشب رو  هیخواد  یم《بلش گفت:رستوران کرد و البته ق یپدرانه، ما رو راه یبرادرانه و سر به سر گذاشتن ها یها

 با

و  یوقت تکرار چیبودم که ه نشونیو من عاشق عشق ب 》شام دو نفره داشته باشند. هیخونه،  یتو همسرجان

 شد. یعادت نم

 بود که با یزیچ نیهاش، اول یو صندل زیرستوران و م یکل یچوب به خاطر طراح ی. بومیرستوران ترنج شد یراه

 یجا نیدنج و خلوت، تو آرومتر یجا هی دن،یگفت. به محض رس یبهمون خوش آمد م شهیبه اون جا هم ورود

خدمت که منو رو برامون آورد، مهرداد از جاش بلند شد و گفت: تا تو  شی. پمیو نشست میرستوران انتخاب کرد

 من برم دست هام رو بشورم و برگردم! ،یکن یانتخاب م

جا تنگ  نیا یموندم. چه قدر دلم برا رهیسقف خ کیو کالس کیش یاگفتم و به سقف و لوستره یلب ریز ی"برو"

 شده بود.

خانوم  دیاز پشت سرم گفت: ببخش یکیمتنوعش بودم که  یرستوران و غذاها مونیپر و پ یخوندن منو غرق

 ما رزرو شده! یقبال برا زیم نیا د،یمحترم! فکر کنم شما اشتباه نشست

منو بلند کنم،  یکه سرم رو از رو نیاما بدون ا 》قدر صداش آشناست چه《بود نیکه از ذهنم گذشت ا یزیچ تنها

 زیم یرو یرزرو یتابلو م،یما اومد یمحترم چون وقت یکنم آقا یلفظ خودش رو به کار بردم و آروم گفتم: فکر نم

 نبود!

 ما رزرو شده، خانوم محترم! یجا برا نیمن مطمئنم ا یکه گفت: ول دمیتر شن کینزد ییبار صداش رو از جا نیا

 گهید یجا دییهمه جا، بفرما نیا د؟یدار یبابا، حاال چه اصرار یکرد گفتم: ا یکه مدام تکرار م یاز لفظ یکفر

 .دینیبش

 محت... یجنبه آقا یم گهید یجا نیهم زم دیزدم و ادامه دادم: شا یپوزخند

 شیتا مرز سکته پ دنشی. سرم رو که باال آوردم از دستادیاون لفظ مسخره رو کامل نگفته بودم که رو به روم ا هنوز

 رفتم.



 تیعسل چشمها

46 
 

 نیداشت به بدتر روزمیمزخرفم کردم. خواب د یخرج حافظه  یظیغل 》یلعنت《نگاهم کرد و من تو دلم  قیعم 

 یمن جا نخورده بود و فقط سع دنیاز د ادیشد و من هاج و واج مونده بودم اما انگار اون ز یم ریشکل ممکن تعب

 !؟یدی...س...سعیآ...آقا د،ییشما: ش...شما...دمیکنه. با تته پته پرس زیشت با نگاهش من رو آنالدا

نگاهم کرد و  یافتاد. خم شد و منو رو برداشت. جد نیزم یکه هول شده از جام بلند شدم، منو از دستم رو نیهم

 باره!  یم طنتیمنو رو سمتم گرفت و گفت: همون اول صداتون برام آشنا بود، از صداتون انگار ش

 !دییدونستم شما یگاز محکم گرفتم و گفتم: به خدا من نم هیام رو از داخل  گونه

 نداشتم! یخوام، منظور یهام رو شرمنده بهش دوختم و ادامه دادم: واقعا معذرت م چشم

رو به روم حلقه کرد و  یمرد اخمو ی. دستش رو دور بازوستادیکنارش ا بایدختر فوق العاده ز هی ن،یمون حه تو

 !یسادیگفت: حامد جونم، تو که هنوز وا

 زم؟ی: خانوم آشناست عزدیمن اشاره کرد و دوباره رو بهش پرس به

 بابا هستند. حسابدار شرکت شونیو جواب داد: بله، ا دیموهاش دست کش یمحکم ال یدیسع

 تو چشم هام زل زد و ادامه داد: خانوم غزل سراج! بعد

مرتبه  هیشده بودم که  بانیدست به گر میبا فضول نشونینسبت ب دنیآروم شده بود و حاال به خاطر فهم لحنش

خوش وقتم از  د،یمحترمانه دستش رو جلو آورد و گفت: پس شما کارمند شرکت بابا هست یلیهمون دختر خ

 !تونییآشنا

 زدم و گفتم: منم خوشوقتم خانِوِم... لبخند

 جمله ام رو کامل کرد. یحیمل یخنده  با

 سابقتون! سیحامد جان و دختر رئ یخواهر دوقلو زم،یام عز هیهان-

 بردم. یبود، پ نشونیکه ب یچهره هاشون به شباهت ی سهیهام رو پر تعجب کردم و تازه با مقا چشم

 چه جالب! یوا د؟یذوق گفتم: شما دوقلو هست با
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کنارم چنگ  یصندل یرو از رو فمیاخمش رو کم رنگ تر کرد. ک یدیو حامد خان سع دییبا لبخند حرفم رو تا هیهان

جا  نیانگار ا د،ینیجا بش نیشما ا دییگفتم: بفرما هیکردم، رو به هان یاشاره م یزدم و همون طور که به همون صندل

 شماست! یبرا

 یبرخوردها نیکنم ا یخانوم سراج. حس م ستیمحترم به خودش اومد و گفت: نه الزم ن سیحرفم، باالخره رئ نیا با

 .مینیجا بش نیداشته باشه. اگه ممکنه ما هم ا یحکمت هیما 

 د؟یشما تنها اومد ی: راستدیبه اطراف انداخت و پرس یسرسر نگاه

دور  یحاجت کرده، دست یخورده، نه قضا یزیو هم دارم که انگار ده روزه نه چعم هیکه اومدم بگم، نه راستش  نیهم

 هست در خدمتم! یجناب با من اومده، امر ریمن جواب داد: نه خ یشونه ام انداخته شد و صاحبش به جا

 تو آخه؟ سه نکن، آشناست! یلب گفتم: کجا موند رینگاه پر حرص بهش انداختم و ز هی

 هام آخر کار دستم داد! یلب گفت: پر خور ریاون هم ز متقابال

و  قیو خواهر جان برگشتم و لبخندم رو حجم دادم. ابرو هاش رو به هم گره کرده بود و دق یدیطرف سع به

 دیجد سیهستند، رئ یدیسع یآقا شونیکرد. بهش اشاره کردم و گفتم: ا یمهرداد نگاه م ی افهیموشکافانه به ق

 شرکتمون!

کرد و  یدراز م یدیدستش رو طرف سع د،یکه با نگاه پر ترد نیشد. هم یآن نگاه مهرداد هم جد هیکردم تو  حس

 هوا گفت: مهرداد سراج، درسته؟! یب یدیکنم، سع یخواستم مهرداد رو معرف یمن هم م

 !؟یگرد شده لب زد: حامد، داداش خودت یتر شد و با چشم ها کینزد مهرداد

رو با  گهیرو در آغوش گرفتند و ناباورانه اسم همد گهی. همدمیکرد یصحنه نگاه م نیهاج و واج به ا هیو هان من

 زد؟ بتیمرتبه کجا غ هیهمه سال،  نیداداش صدا زدند. حامد با شوق گفت: ا شوندیپ

 تهرون بودم واال! نیتکون داد و جواب داد: من تو هم یهم سر مهرداد

 !د؟یشناس یرو م گهی: شماها هم دمیهم زمان گفت هیمن و هان ناخودآگاه
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. دمیزده بود کش رونیکه از شالش ب ییموها یکردم و فور هیبه هان ی. نگاه تخسمیدیو خند میهم به هم نگاه کرد بعد

انداختم،  نییخرجم کردند. سرم رو پا یپر معن یرفت و مهرداد و حامد هم نگاه ها سهیاز خنده ر هیکارم هان نیبا ا

 گفت: هیکه هان

 !زمیهاش، عز نیاز خوشگل تر هللانشاا

بود که مهرداد  نییدندون فشار دادم. هنوز سرم پا ریگوشت داخل گونه ام رو ز شتریو ب دمیخجالت کش شتریب

 خانومه؟! هیهم هان نی: نکنه ادیپرس

است، پس فکر  هیو جواب داد: معلومه هان دیرو به سمت خودش کش هیتعجب به طرفش برگشتم که حامد هان با

 زرنگم، زن گرفتم! یکرد

 نه؟ ایجا چه خبره  نیا دیگی: مدمیهر دوشون که بلند شد، کالفه رو به مهرداد پرس یخنده  کیشل

 !میایدر ب یجیگ نیما هم از ا دیهم به حرف اومد و گفت: آره واال، بگ هیبند من هان پشت

خدمت اومد و خواست سفارش  شیهمون موقع هم پبا خنده هر سه نفرمون رو به نشستن دعوت کرد و  مهرداد

 . دررهیبگ

که افتاده بود،  یسر در آوردن از اتفاق یوقتمون رو برا میداد حیسفارش و ترج کسیچهار پرس م قه،یدو دق عرض

 باشم! دهی: فکر کنم االن حکمت اون برخورد ها رو فهمدی. حامد با لبخند به طرف من برگشت و پرسمیصرف کن

 ه؟یبرخورد چ ی هیبودم و فقط نگاهش کردم که مهرداد با خنده گفت: اون وقت قض جیگ هنوز

 فیخودمون رو تعر ی هینبود داداش، فعال تو قض یخاص زیکرد و جواب داد: چ یکوتاه یو حامد خنده  دمیلب گز من

 کن

 تا بعد! اندیها از تعجب در ب نیا ،

شروع کرد: راستش من و حامد از اول دبستان  یجور نیون هم او ا میراغب به مهرداد چشم دوخت یلیخ هیو هان من

رو گم  گهیهم د هویبا هم فاصله نداشتند. بعد از فوت مامان و بابا  شتریب ابونیخ هی. خونه هامون میبا هم دوست بود

 .میکرد
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 ،یپدر و مادرت رو از دست داد دمیاز معلم ها شن یزد. وقت بتیمرتبه غ هیهم به حرف اومد و گفت: در واقع تو حامد

گفت: اون روز ها حال  نیو غمگ دیکش ینبود. مهرداد آه یخبر یناراحت شدم. صد بار اومدم دم خونتون ول یلیخ

انقدر حالم بد بود که دکترم قد و غن کرده بود  ره؟گذ یم یاطرافم چ دمیفهم ینداشتم. اصال نم یدرست و حساب

 ودمون برم.خ یساعت، به خونه  هیشده  یحت

نثار بابا جون  یا》رحمت کنه خدا《افتادم. چشم بستم و تو دلم یاون روزها م ادیبود که امروز  یدوم یدفعه  نیا

 و

سال از درس و مدرسه اش عقب افتاد و نتونست سال  هیاومد انقدر حال مهرداد بد بود که  ادمیکردم.  زیعز 

هاتون  هیهمسا یو دست هاش رو تو هم قفل کرد و گفت: همه  دیرو تموم کنه. حامد خودش رو جلو کش شیلیتحص

خونه عوض کرده و  دایبرادرت جد ندنداشتم و اون هام گفت یخب من که آدرس یول یبرادرت یگفتند خونه  یم

مدت حالت بهتر بشه و به  هیبودم بعد از  دواری. امیرفته بود نیرو ندارند. انگار آب شده و تو زم دشیادرس جد

بابا و عمو به  یبه خاطر کارخونه  میمجبور شد ییهوی یلیماه بعد از رفتن تو، ما هم خ هی قایدق یول یایمدرسه ب

. بعد هم که من کال انقدر دیطول کش شتریخب ب یسال باشه ول هیالبته قرار بود  م؛یکن یزندگ جاو اون  میاصفهان بر

 فراموشم شد. یبه کل همه چ شدم، یدرس و زندگ ریدرگ

 یشد و گفت: وقت رهیآوردن اون روزها، غم تو چشم هاش نشسته بود به حامد خ ادیکه انگار دوباره با به  مهرداد

تو دلم مونده  شهیکس ازت خبر نداشت. هم چیسال بعد به همون مدرسه برگشتم و از بچه ها سراغت رو گرفتم، ه

 سخت! یلیبود، خ یسخت یاباور کن روزه یداداش ول یزده باش ییوفا یبود که بهم اَنگ ب

وفا کدومه؟  یداداش؟ ب هیحرف ها چ نیداد و گفت: ا یمهرداد گذاشت و فشار آروم یشونه  یدستش رو رو حامد

 !یهات رو از دست داد زیاون طور عز یوقت یببُر یازهمه چ یفهمم پسر، حق داشت یحالت رو م

حاال مگه  دها؛یکرد دایرو پ گهیهمه سال همد نیچه طور بعد ا ن،یگفتم: کار خدا رو بب ینگاه کردم و جد بهشون

 د؟یهاتون عوض نشده؟ چطورهم رو شناخت افهیق

خورد. مهرداد رو که  یتو مغزم تاب م ن،یشد یسراج از صبح که بهم معرف یلیگفت: راستش من فام یفور حامد

 هیبخ انیداشت و خودم در جر شیشونیپ یکه رو یکیزخم کوچ یمونده بود و جا ادمیکه ازش تو  یبا چهره ا دمید

 خوردنش بودم

 مطمئن شدم خودشه! گهید ،
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 حامد؟! ادتهیو با خنده گفت:  دیدست کش شیمیزخم قد یجا یرو مهرداد

 بره!؟ ادمی شهیهم با خنده جواب داد: مگه م حامد

 ه؟یچ گهید نیا ی هی: قضدیبا تعجب پرس هیهان

 یکرد، چشم ها یرو حمل م مونیسفارش یشد و غذا ها یم کیکه بهمون نزد یچرخ دار زیشدن م دهیکش یصدا با

 خانوم! هیهان د،یاریسر در ب یامشب از همه چ نیکه هم شهینم گهیگفت: نه د هیزدند و در جواب هان یمهرداد برق

آروم خودم رو بهش  یلیزدند. خ یغذاها دو دو م یمهرداد رو یشد و چشم ها زیم دنیخدمت مشغول چ شیپ

 !چندیلب گفتم: حواست به دل و روده ات باشه عمو جان، دوباره به هم نپ ریکردم و ز کینزد

 لب گفت: حواسم هست! ریهم به تبع من ز مهرداد

 یدون یه مدوباره آروم گفتم: نه آخ دمیرو مشغول صحبت د هیحامد و هان یبراش نازک کردم و وقت یچشم پشت

 خوام رو تختم غش کنم! یخونه فقط م دمینبات و نعنا درست کردن ندارم چون رس یحوصله  ه؟یچ

 خمار نکن! یجور نیعسل ها رو ا نیا ن،یاعتنا به حرفم تخس گفت: چشم هاش رو بب یزد و ب یلبخند

 مردم گناه دارند! یبه اطراف چرخوند و ادامه داد: حاال من به جهنم، پسرها ینگاه 

هم  هیشدند و من و هان ینگفتم. سر شام مهرداد و حامد با هم گرم خاطره باز یزیکردم و چ یجوابش اخم در

 یحساب

با وجود  یشده بود. حت نیبا خونشون عج "یتیباشخص"بود و اصال انگار ی. دختر فوق العاده امیدیو خند میزد حرف

کرد.  یبرخورد م یو به قول معروف خاک ایر یب یلیکرده بود، خ یدرش زندگهمه سال که خارج از کشور با برا نیا

 شوخش شدم. ی هیو روح تیخالصه عاشق شخص

در  یبه نوع دیداده و شا هیهامون راحت تک یبود که شاممون تموم شده بود و حاال هر چهار نفرمون به صندل یربع هی

 یمعده اش جا باز م یسرعت تو نیبودم چه طور به ا دهیفهم. مهرداد که واقعا هنوز هم نمیحال هضم غذامون بود

 د؟یخور یم یزی: بچه ها دسر چدیکنه، رو به جمع پرس

 ندارند. یمشکل چیهستند که با معده اشون ه یجور نیکه داد مطمئن شدم، کال پسرها ا یو با جواب دیخند حامد

 و پرسش داداش؟! یکین-
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 ها! نییگرد شده سمت مهرداد برگشتم و گفتم: هنوز شاممون نرفته پا یچشم ها با

معده هاشون دوباره به قار و قور  نمیب یکه من م ییها نیا زم،ینرفته عز نییزد و گفت: شام ما پا یحیلبخند مل هیهان

 افتاده!

 یم سهیمقا یرو با چ یدو تا، چبار مهرداد به خودشون و ما، هم زمان اشاره کرد و گفت: شما  نیکه ا میدیهم خند با

 اندازه غذا الزم داره؟ هیشما  فیما با اندام ظر یورزشکار یها کلیه دیفکر کرد د؟یکن

بودند.  ختهیو عرق ر دهیداشتند که براش زحمت کش یا دهیورز یگفت چون هر دوشون بدن ها یهم راست م واقعا

از  شونیکه برجستگ ییحامد هم کامال مشخص بود. اون بازوها یبودم ول شیبدنساز انیالبته مهرداد رو که در جر

چند  یبدنساز هینداشت، حاصل  یبرآمدگ الکه اص یپهن و شکم ی نهیلباسش معلوم بود و اون س یها نیآست ریز

 ساله بود.

 و حامد هیخودش همون دسر مخصوصش رو سفارش داد. هان یخدمت رو صدا کرد و برا شیحرف هاش، پ یادامه  در

که عاشقش  یخوراک یبرا یبرق افتاده از سر دلتنگ یسفارش دادند و من هم با چشم ها ییو چا یشکالت کیهم ک

 !یپرس نون خامه ا هیمن هم  یبودم، گفتم: برا

تکون داد و گفت: چشم، مثل  یشناخت، سر یما رو م بایتقر نجا،یاومدن ما به ا ادیخدمت که به خاطر ز شیپ

 شما! یبزرگ هم برا یپنج تا نون خامه ا شهیهم

شدم. مهرداد دستش رو  رهیتعجب و خندهاشون رو گرفته بودند خ یکه به زور جلو یا هیرفت، به حامد و هان یوقت

رو انتخاب کن،  یکی یمهرداد و نون خامه ا نیدورم حلقه کرد و با خنده گفت: قربونت برم که اگه بهت بگند ب

 !ینون خامه ا یگید ماحتمال نود و نه درص

 هامه! یخب؟ عشق بچگ هیگفتم: چ دهیبرچ لب

جا  هیرو  یپنج تا نون خامه ا یبخوا ادیات نم افهیخنده اش رو آشکار کرد و گفت: قربونت برم، آخه اصال به ق هیهان

 !یبخور

سفارش غزل آشنا شدند. دو  نیهمه با ا گهید م،یجا اومد نیخانوم، ما از بس ا هیمن جواب داد: نه هان یبه جا مهرداد

 !میکنند تا با خودمون ببر یم یاش رو هم بسته بند هیکنند، بق یجا سرو م نیتاش رو هم
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جوره  چیشدم که ه ییلبخند چفت شده با لب ها ی رهیگفت و من سر که برگردوندم خ یکش دار 》آهان《هیهان

بهش  ینگاه که هر چ هیبود و نبود،  یآشنا که تکرار لبخند هیوقت قرار نبود محو بشه.  چینبود و انگار ه ایکوتاه ب

 !روزمهیخواب د هیکه شب دمیرس یم جهینت نیبه ا شتریکردم ب یفکر م

 یقانون نون خامه ا یدرشت و تازه غرق شد. تو یها ینون خامه ا یتابم تو یها رو که آوردند، نگاه ب سفارش

تو دست گرفت و با لذت گاز زد و از خوردنش  دیرو با یخوردن، استفاده از کارد و چنگال ممنوعه؛ اصال نون خامه ا

 کرد. فیک

خامه و اون بافت  ینیریبهش زدم. ش کیگاز کوچ هینگاه دلبر که بهش انداختم،  هیرو برداشتم و بعد از  شیکی

چشم هام رو بستم  یشدم. از سرخوش یدوست داشتن یخوردن نیاز قبل عاشق ا شتریدندونم رفت، ب ریتردش که ز

عادت داشتم هر  یکردم. از بچگ یحس فوق العاده بود که فقط من درک م هی. دمیلب هام کش یو زبونم رو آروم رو

لب هام  یکه رو یو زبون کیگاز کوچ هیخوردم تا زود تموم نشه. دوباره  یرو که دوست داشتم، آروم آروم م یخوراک

 هی ریگم شدم. تصو ریتصو  هیبار به محض باز کردن چشم هام، تو  نیشد اما ا یم ختهیکه به وجودم ر یو لذت دهیکش

و با ولع خوردن  شیکه سرگرم چک کردن گوش یمهرداد نیصورتم شده بود. نگاهم ب خیکه م یا وهجفت چشم قه

به حرف  ادمیخورد و دوباره سمت حامد برگشت.  یچرخ د،یکش یرو سر م شییکه آروم چا یا هیدسرش بود و هان

 نهیاون صحنه رو بب یخوره که هر ک یم یرو که دوست داره، جور یزیچ غزل《گفت: یم شهیمامانم افتاد که هم

 》خواد! یحتما دلش م

 یتو ینگاه پر حسرت به نون خامه ا هینبود.  یخب انگار چاره ا یداشتم ول یهام تعصب خاص ینون خامه ا یرو

 د؟یکم امتحانش کن هی دیبشقاب کردم و رو بهش گفتم: دوست دار

ذهنم  یحرفم رو تو گهیبار د هیزده باشم،  یکه نکنه حرف بد نیاز ا دهیسوال من جا خورد که ترس نیبا ا نیهمچ

 رو امتحان کنم؟! ی: چ...چدیپرس یکردم. با تته پته و نگاه گنگ یحالج

 !گهید یبا حسرت به بشقابم اشاره کردم و گفتم: نون خامه ا دوباره

گفت: نه نوش جونتون،  ینه چند بار تکون داد و با لبخند خاص یتازه متوجه منظورم شد و سرش رو به نشونه  انگار

 ندارم! لیمن م

 نداشتنش لیبه خاطر م قایطور به خوردنم زل زده بود، حرص خوردم اما عم نینداشت و ا لیکه م نیدلم به خاطر ا تو
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 یکه نکنه با کس اوردمیاز اون لحظه سرم رو باال ن گهیخوردنم شدم. د یخوشحال بودم و حاال راحت مشغول ادامه  

اطرافم دادم.  یچشم تو چشم و بعد هم مجبور به تعارف بشم. خوردنم که تموم شد، باالخره حواسم رو به آدم ها

 یحلقه کرده بود و انگار حساب شییدستش رو دور فنجون چا هیده بودند و هانمهرداد و حامد دوباره سرگرم حرف ش

و بار  دیصداش زدم. بار اول نفهم میو مال دمیفکر رفته بود که متوجه نگاهم به خودش نشد. خودم رو جلو کش یتو

 به خودش اومد. 》جون! هیزنه هان یخانوم، شما رو صدا م غزل《گفت یحامد که م یدوم با صدا

 ؟ینخود یزیچرا چ ومد؟ی: از دسرت خوشت ندمیگفت و من پرس یلب ریز 》دیببخش《

 !زمینداشتم عز لیخب م یهم خوشمزه است ول یلیزد و جواب داد: اتفاقا خ یقشنگ لبخند

 م؟یبرگرد ،یاگه خسته ا زمیانداخت و گفت: عز هیبه هان ینگاه نگران حامد

به  هیدونستم. هان یحامد رو نم ینگران لیخب دل یدرک بود ول که به هم داشتند، کامال قابل یکینزد احساس

 من خوبه خوبم! ،یشد و گفت: نه داداش رهیبرادرش خ

 قتیپس نگران من نباش، حواست به رف یدیبه مهرداد کرد و ادامه داد: بعد از چند وقت دوستت رو د یکوتاه نگاه

 !یباشه که دوباره گمش نکن

 !ستمیول کنش ن گهید یکیرو که عمرا، من  یکی نیحامد جواب داد: ا یبه جا مهرداد

دنج و خاصه، بلکه  یلیجا خ نیا رونی...برونیب میکم بر هی یجون، اگه دوست دار هی: هاندمیپرس هیهوا رو به هان یب

 رو هضم کنم! یدسر پر کالر نیکنم و ا یرو ادهیکم پ هیمن هم 

 !میخوبه، بر یلیجاش بلند شد و گفت: آره خ از خداش بود که با خنده از انگار

نگاه  هیزدند که هان یرو با عجله گرفت. انگار با نگاه با هم حرف م هینگران حامد پر رنگ تر شد و دست هان نگاه

 بهش انداخت و چشم رو هم گذاشت. یبخش نانیاطم

ماه  هی یشده بود و البته به سبز یرستوران که دورش چمن کار رونیب یسنگ فرش شده  کیراه بار یهم رو کنار

 قبل

داده بودند، انگار تو سکوت قدم هامون  لیسبز اون جا رو تشک یکه فضا یسرو ی. درخت هامیداشت یقدم برم نبود،

داده  بیرد و بدل بشه، ترت نمونیکه قرار بود ب ییواسه حرف ها یفال گوش حساب هیهم  دیشمردند و شا یرو م

 بودند.
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هم حس  گهیزده شده بود در تعجب بودم و از طرف د هیهان یلب ها یکه ناغافل رو یسکوت از مهر یطرف از

 شده بود. کیآوردن نگاه نگران حامد، تحر ادیبا به  میکنجکاو

 یزینکنه از چ ؟یمرتبه ساکت شد هیشد که  یزیجون، چ هی: هاندمیپرس میمال یلیرو آروم گرفتم و خ بازوش

 هان؟! ،یناراحت شد

چرا ناراحت شده  زم،ینگاه مهربون بهم انداخت و گفت: نه عز هیدستم گذاشت و آروم فشرد.  یمخالفش رو رو دست

 !یو ابر ریدلگ یبعد یام، لحظه  یلحظه آفتاب هیمونه،  یم زییپا نیطورم، حال دلم مثل هم نیباشم؟ من هم

 ریکنار مس یصورت دیسف مکتیکه به ن نیهم دونم. یکردم، نم یطور فکر م نیمن ا ایاومد  یغم م یحرف هاش بو از

و کنار خودم نشوندم. دستش که هنوز تو دستم بود فشار  دمیرو هم آروم کش هیروش نشستم و دست هان م،یدیرس

  ؟یتو خواهر دار هی: هاندمیهوا پرس یدادم و ب یآروم

 لبخندش رو کش داد و گفت: نه چطور مگه؟ یمنحن

بره جهنم چون به قدر  دیکه خواهر نداره نبا یخوندم نوشته بود دختر ییجا هیآخه  ،یخب پس تو هم مثل خودم-

 جهنم بوده! اشیدن یکاف

 طوره! نیواقعا هم هم زم،یهاش رو خمار کرد و با حس گفت: عز چشم

 ته چشم هات نشسته! یغم هیکنم  یحس م هیچشم هاش زل زدم و دوباره گفتم: هان تو

 !؟یدیزد و گفت: پس تو هم فهم یخندانداخت و تل نییرو پا سرش

 !زدلمیباهام حرف بزن؛ من هم مثل خواهر نداشته ات عز یکنه و دوست دار یاگه آرومت م-

 بود! یتو خوشگل م یاگه خواهر داشتم، به اندازه  ستمیمن مطمئن ن یگفت: ول یفور

هندونه ها رو  نیبسوزونم اما واقعا تحمل ا یخوام کالر یگفتم که م یزیچ هیزدم و رو بهش گفتم: بابا من  یا قهقهه

 قربونت برم! یبغلم گذاشت ریندارم که ز

 غزل جون! یخوشگل ومهربون یلیخ ته،یواقع ست،یاخم گفت: هندونه ن با

 باهام حرف بزن! ه،یجور نیهام رو شرمنده و پر خواهش بهش دوختم و گفتم: خب پس حاال که ا چشم
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 کالف سر در گم شده! هی هیشب میزندگ یت که همه اس دهیچیراستش موضوع انقدر پ-

 کنم! یحالم خراب م نیشب تو هم با ا زم،یعز الیخ یو ادامه داد: اصال ب دیکش یآه دوباره

 !شهیشبم خراب م ینگ یزیبر عکس اگه چ ر،ینه خ-

 تاب شدند. یبه طرفم برگشت و حس کردم چشم هاش ب کامل

 باشه؟! ،یتعارف بهم بگ یب یخسته شد دنیقول بده هر جاش که از شن یکنم ول یم فیپس من تعر-

 خسته نشم! ،یتا فردا صبح هم اگه برام حرف بزن دمیهام رو با ذوق بهش دوختم و گفتم: من قول م چشم

 شدن داد. یخال یشد و انگار به خودش و دلش اجازه  رهیرو به رو خ به

 چیه دوارمی. امستیدل درمونده است، مدت هاست که ن نیا یدواکه  یچون اون ستیغزل جون حالم سر جاش ن-

. اصال خودت شهیو رو م ریز اتیدن ،ینکرده تجربه اش کن یکه اگه خدا یرو که االن من دارم، تجربه نکن یوقت حس

 گذره؟! یم یاطرافت چ یفهم یو نم یکن یرو گم م

 یگذره آرزو م یکه م یباهام لج کرده. هر روز ای، دنکنم یوقته حس م یلیخودش رو بغل گرفت و ادامه داد: خ آروم

 کنم

کابوس بوده و االن همه اش تموم شده. منم  هیتلخ  یاون روز ها یهمه  نمیبب شم،یفردا صبح که از خواب پا م کاش

 پر از حس خوب بودنش! ایدن هیو 

 : نکنه... نکنه عشقت رو...دمیپرس دیلب و با ترد ریز

عشقم بود چون اون خود من بود. خود خودم بود غزل، آدم که عاشق  گمیادامه بدم که خودش گفت: نم نتونستم

 !شه؟یم شه،یخودش نم

کنارم بود، دلم  یوقت یبود که حت یکس نیاز وجودم بود. اول یمینه تکون دادم و اون ادامه داد: ن یبه نشونه  یسر 

 شد! یبراش تنگ م

 شد؟! ترکت کرد؟ یاشک توش برق انداخته بود بهم دوخت. لرزون لب زدم: چ قطره هیهاش رو که حاال  چشم
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 ریدونستم هنوز هست و ز یم یکرده بود و منم ازش جدا شده بودم ول انتیکاش ترکم کرده بود، کاش مثال بهم خ-

به  رشیغزل، از دست دادمش چون تقد ستیکشه اما ن یکشم، اون هم نفس م یکه من نفس م یهمون آسمون

 شکل ممکن نوشته شده بود. نیدردناک تر

که جلو رومه، همون دختر شاد و  یدختر شدیصورتش راه گرفته بودند. باورم نم  یمحابا رو یاشک هاش ب حاال

بود که مردم  ادیباشه. دستش رو گرفتم و اشک هاش رو پاک کردم. انقدر غم تو چشم هاش ز شیساعت پ هیخندون 

 قدم شد. شیگفتن پ یکه ازش بخوام ادامه بده، خودش برا نیش اومده بود. بدون اکه به سر یزیاز تصور چ

 نییساختمون پا یداشتم با عجله از پله ها یدانشکده وقت یروز تو هیگذشت.  یاز رفتنمون به آلمان م یسه سال- 

آخر رو سُر  یند تا پله شد که چ یدونم چ یسوال مهم خودم رو به استادم برسونم، نم هی دنیپرس یاومدم تا برا یم

و باعث شد من سقوط نکنم.  دیبه طرف خودش کش رونفر از پشت سر من  هیلحظه حس کردم  هیخوردم. فقط تو 

نفس  نیبعد از اول یام حبس شده بود ول نهینفس تو س فته،یبود برام ب کیکه نزد یاول از شوک اتفاق یلحظه 

: دیپرس یکه آغوشش داشت به خودم اومدم. از همون پشت سر به المان یاز حس عطر گرم دم،یکه کش یقیعم

 ن؟یکه نشد؟ خوب تونیزیچ

خودم رو  نیحرف بزنم، به خاطر هم میاز زبون مادر ریغ یتونستم با زبون یشدم، نم یکه شوک م ییوقت ها تموم

با مخ  دیممنون که نذاشت یلی، خنشد یزیجواب دادم: نه چ یکه به عقب نگاه کنم، به فارس نیو بدون ا دمیجلو کش

 بخورم! نیزم

مرد جلو روم افتاد، چشم هام گرد  یکامال شرق یرو گفتم، رو به روم قرار گرفت. نگاهم که به چهره  نیکه ا نیهم

 شد.

با لبخند جواب  》ن؟یهست یرانیا شما《:دیحرف زدن من تعجب کرده بود که پرس یهم انگار به خاطر فارس اون

 دادم

کرد. آروم دستش رو گرفتم و من هم خودم رو  یبرزگر معرف ریدست جلو آورد و خودش رو ام یو اون فور 》بله《 

 که لحظه لحظه اش تو خاطرم حک شده. مونیشد آغاز راه عاشق نیکردم. ا یمعرف

بعدش  : خبدمیصبرانه پرس یچونه ام گذاشته بودم روش ستون کردم و ب ریکه ز یهم انداختم و دست یرو رو پاهام

 شد؟! یچ
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پرده جلو روش در حال  هی یاتفاقات رو نیا یشد. انگار همه  رهیزد و دوباره به رو به روش خ یسر در گم لبخند

 مونده بود. رهیبهشون خ قیبود و اون دق شینما

 دمی. فهمزهایچ نیو ا هیو رشته امون چ میهست یکه سال چندم نی. در حد امیبا هم زد کیگپ کوچ هیاون روز - 

 تیاز طرف استاد ها حما یدانشگاهه و حساب یاز نخبه ها یکی دمیو البته بعد تر ها بود که فهم هیسال آخر پزشک

که از اون اتفاق  ی. چند روزمیبود دهیرو ند گهیدهر دومون جالب بود که چه طور تا االن هم ی. البته براشهیم

طرف و  نیدانشکده همه اش سرم ا یافتم. تو یم ادشیمغزم رو اشغال کرده که مدام به  یجا هی دمیگذشت، فهم

که  نیدونست تا ا یرو نم لشیخودش هم دل یگشت ول ینفر م هیتابم دنبال  ی. انگار دل بدیچرخ یاون طرف م

باطل  الیخ یزه یکنه ول یکردم پر رنگ تر از قبل تو ذهنم جا خوش م یهر دفعه حس م دمش؛یدوباره و دوباره د

 نبود. میکرد و من حال یقلبم خونه م ید، داشت توذهنم نبو یکه تو

که چه قدر با  نیا دنیداد. فهم رونیهوا با بخار از دهنش ب یو بازدمش رو به خاطر سرد دیاما لرزون کش قیدم عم هی

 نبود. یآوردن اون روزها حالش گرفته شده، کار سخت ادیبه 

 یبرگزار م دیاسات یکه برا یینارهایسم یتو اینداشت.  یشلوغ بود. اصال انگار زمان خال یاون روز ها سرش حساب-

 یهم تو ایو مطالعه  قیکتابخونه مشغول تحق یتو ایکرد  یشد شرکت م یاز دانشجوها هم دعوت م یشد و از بعض

 نیاون روز ها فقط عاشق ا من یدون ی. مدمیفهم وررو به مر زهایچ نیا یبود. همه  یمشغول کار آموز مارستانیب

چند روز  یحت ایصدا و حرف هاش هست، من رو تا چند ساعت  یکه تو یشده بودم که باهاش حرف بزنم و آرامش

با  یحت شه،یوقت کم رنگ نم چیکه ه یخاص به دلم نشسته بود غزل، جور یلیخ یلیجور خ هیشارژ نگه داره. 

 با نبودنش! یرفتنش، حت

 لب ریاومدن از چشمش رو داشت، با سر انگشت هاش گرفت و ز نییکه قصد پا یو اشک سمج دیآه کش دوباره

 گفت. یضیپر غ 》یلعنت《

 !زمیها عز یادامه بد یستیجونم؟ مجبور ن هیهان ی: خوبدمیصورتش گذاشتم و پرس یرو رو دستم

تر  یند ماه بعد رابطه امون جداعتنا به حرفم ادامه داد: چ یصورتش برداشت و تو دستش گرفت. ب یرو از رو دستم

 شد.
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خوب بود و  ی. اصال همه چمیدید یرو م گهیو همد میذاشتیزد و با هم قرار م یبهم زنگ م شیکار یب یوقت ها گهید

آخر  م،یطرف و اون طرف رفت نیکردم و نصف روز با هم ا شیشدم. به حامد که معرف یعاشق م شتریمن هر روز ب

 》!یباخت یاز دستش بد ه،یآدم درست یلیپسر خ نیا هیهان《گفت: یحامد به شوخ ر،یشب بعد از رفتن ام

 طور هم شد؛ از دستش دادم و...باختم! نیو آروم زمزمه کرد: هم دیگز لب

 حس دو طرفه است. نیکه اعتراف کنه، مطمئن بودم ا نیدونم چرا تا قبل از ا یمکث کرد و دوباره ادامه داد: نم یکم

 ستیل هیمادرش براش  ران،یگفت هنوز برنگشته به ا یو م دیکش یم شیش، بحث ازدواج رو پوسط حرف ها یگاه

 زنش بده. د،یرس رانیخواد پاش که به ا یکرده و م هیبلند باال ته

برگشتن  یگفت، انقدر برا یم یبه شوخ شهیزد و ادامه داد: هم یگلوش، لبخند یلرزون به خاطر بغض تو یلب ها با

و بعد هم با داد و  رمیدختر زشت رو بغل نگ هیتنم نکنم و  یخواب لباس دوماد یتو ستین یاسترس دارم که شب

 از خواب نپرم! ادیفر

 آن به هقهق افتاد. هی ینداشتند، که تو ختنیجز ر یاشک هاش چاره ا گهید انگار

 ... یداریو تو ب دیپوش یخواب ...لباس دوماد یکه... تو رمی... ب... براش... بمیاله-

اومدند از  یلشکر آدم هم م هیبود. انگار  ادیز یلیدردش خ یکردم آرومش کنم ول یرو تو بغل گرفتم و سع سرش

 اومدند. یاش بود بر نم نهیکه تو س یپس درد

 کردم. یوقت اصرار نم چیه شه،یدونستم با حرف زدن حالت بد م یبسه قربونت برم، اگه م-

 !شهیبد تر نم نیحال من از ا زم،یآورد گفت: نترس عز یم رونیچرمش ب یپالتو بیاز ج یطور که دستمال نیهم

خندم و  یکم م هیطور شده که هر وقت  نیا میوقته زندگ یلیرو با دستمال پاک کرد و ادامه داد: خ صورتش

 خوشحالم،

خندم،  یکشم، م ینفس م یو من حت ستین نکه چرا او نی. اشمیو از خودم متنفر م رمیگ یعذاب وجدان م یفور

کنه، له ام  یاصال مچاله ام م ره،ینفس گ ست،یبرام سخته، نه...سخت ن یلی. خدهیها عذابم م نیا یخوش حالم، همه 

 کنه! یم

 بکنم! یتونستم کار یتو دلت؟! کاش م یتو؟ چقدر درد دار یدیکش یقربونت برم چ-
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وقت  یگاه یدون یخواد حرفام رو بشنوه. م یهست که فقط م یکیکنم، بعد از چند وقت  یاتفاقا امشب احساس م-

 خواد که دل به دلش بده و آرومش کنه! یدل م هیخواد، فقط  ینم یها آدم دلش دلدار

 !یکن یحس م یجور نیبغلش کردم و گفتم: قربونت برم، خوشحالم که ا دوباره

بابت خدا  نیو از ا دشید یچون مخالف نشسته بود نم هی. هانادیبه طرفمون م که داره دمیلحظه حامد رو از دور د هی

دست و صورتم به حامد فهموندم که  یکردم با اشاره  یرو تو بغلم حل م هیهان شتریرو شکر کردم. همون طور که ب

که خودش رو  هیکه اومده بود رو برگشت. هان یراه د،یکرد و بعد از چند لحظه با ترد ی. مستاصل نگاهمون مادیاالن ن

دوستت بگو نگران  به《مهرداد نوشتم: یپالتوم بود در آوردم و برا بیرو که طبق معمول تو ج میازم جدا کرد، گوش

 》!میایم گهیکم د هیدرد و دل خواهرانه است.  هینباش. 

 سردت نشه؟دلم  زی: عزدمیباز ساکت شده بود. دستش رو گرفتم و آروم پرس هیهان

 که درمون نداره! یچون تب دارم، اون هم تب شهیوقته سردم نم یلیخ یعنی. ستینه سردم ن-

زنم تا  ینم یدور و برم هم که شده حرف یوقته به خاطر آدم ها یلیزد و ادامه داد: راستش خ یتلخند بعد

 ناراحتشون نکنم.

 هیواقعا برام عذاب آوره. فقط شکل  نیخوره و ا یمن رو م یغصه  یلیاز اون حامد چون خ شتریمامان و ب مخصوصا

دلم باهام  نیا شه،یکه نم نهیا یبدبخت یبشم ول یکنم همون آدم قبل یم ینشونم و سع یلب هام م یلبخند رو رو

 و انگار باهام سر جنگ داره! رهیگ یسازه، آروم نم ینم

 دلم! زیعز یگیم یتونم بفهمم چ یلب هام رو تو دهنم جمع کردم و دوباره از هم فاصله اشون دادم و گفتم: م آروم

 ادامه اش رو... ی: اگه دوست نداردمیمکث کردم و پرس کمی

 خوام ادامه بدم! یو محکم گفت: نه م یفور

 یزبونه م هیکه تو دل هان یشیگه فقط آتسرد هم گرمت باشه، ا یهوا هی یتو شهیکه من باور کردم م دیکش یآه بعد

 دل تو هم باشه. یکشه، تو

که دوتامون  ییمن حاضرم به همون خدا ه؟یک میدون یکه هنوز هم نم یکیخبر ازم گرفت.  یاز خدا ب هیعشقم رو -

گفتند نکرده. شب قبلش کابوس  یرو که اون روز ها همه م یوقت کار چیمن ه ریقسم بخورم، ام میباورش داشت

زنگ زدم تلفنش رو  یشد. صبح هر چ ریعبشکل ممکن ت نیاون شب به زجر آورتر یکابوس شوم که فردا هی. دمید
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نداشتند.  یخبر چیازش ه یهم زنگ زدم ول مارستانی. به بمیتا با هم به دانشگاه بر ادیجواب نداد. قرار بود دنبالم ب

بودم در حال  دهیکه شب قبلش د یکردم و سرم هم به لطف کابوس یگلوم حس م یرو تو قلبم یاز نگران گهید یوقت

 تیسوئ هی یرو گفتم. تو هیراه به حامد زنگ زدم و قض یبه خونه اش بزنم. تو یسر هیگرفتم  میصمانفجار بود، ت

کردم تو خونه باشه و به محض  یدادم و خدا خدا م یم یکرد. فقط به خودم دلدار یم یزندگ یهم خونه ا چیبدون ه

 یآشوب م شتریدادن ها فقط قلبت رو ب دیام یاما خب بعض نمیرو بب شیضیحال از مر یب ی افهیباز شدن در، مثال ق

خواست  یکرده بود و م چیرو کادو پ میزندگ یلحظه  نینامرد تلخ تر یایکنه. اون روز دن یهم دوا نم یکنه و درد

 کنه. میبهم تقد

 دور تندش افتاده بود. یچشم هاش رو بست. انگار برگشت به خاطراتش، رو دیحرف هاش که رس یجا نیا به

و  زیتم شهیمثل هم یبه سالن و آشپزخونه  ینگاه سرسر هیبود انداختم و در و باز کردم.  شمیکه پ دشیکل دکی- 

 دم،ید یاون جا رو هم خال یسمت اتاق خوابش رفتم و وقت دمینشن یجواب یمرتبش انداختم و بلند صداش زدم. وقت

. اون دمیحموم شن یشر شر آب رو از تو یصدا یزدم. در کمال نا باور هیاتاق خواب و حموم تک نیب واریبه د دینا ام

 .و با ذوق صداش زدم دمیکرد و من با خنده چند بار به در حموم کوب یبود که سمت قلبم پرواز م دیلحظه فقط ام

ما  یبودند، رو کمونیکه نزد یو باز نگاه چند نفر دندیلرز یاش گرفته بود، باز شونه هاش م هیمکث کرد، باز گر باز

که انگار جونش رو گرفته بودند،  ییها زیگفتن چ یبود که داشت برا یمهم نبود، مهم فقط دختر یشد ول یقفل م

 چشم هاش بسته بود. هنوزن کرد. محکم شونه هاش رو گرفتم و او یتمام تالشش رو م

باز؟ سرما  یشد یچ ؟یدیتلفن من رو جواب نم گهیجون، حاال د ریام《دمیگوشم رو به در حموم چسبوندم و پرس-

 》ها یمملکت هست نیپزشک ا یبابا نا سالمت یقربونت برم؟ چقدر بگم به خودت برس؟ ا یخورد

مردونه و جذابش تو گوشم  یصدا یرو گرفت، محکم فشار داد و ادامه داد: دوباره در زدم، سه باره، ده باره ول دستم

گرفته  یبودم و باز نشده بود، شُل شده بود. از استرس حالت تهوع بد دهیدر که از بس کش ی رهی. دستگدیچینپ

 دیاومد قبال کل ادمیحواسم رو جمع کردم و  هویدم. بو مبود و انگار وسط جهن دهیبودم، سر دردم به حد انفجار رس

 بودم. دهیآشپزخونه د یکشو تو هی یخونه اش رو تو یها دکی

لرزه، زبونم قفل شده بود و فقط محکم تر به خودم فشارش دادم و اون ادامه داد: راه رفتن  یکردم داره م احساس

 سخت

شده بود غزل اما باالخره  یلومتریتا آشپزخونه، انگار ک یسخت شده بود. راه چند قدم دنیبود، اصال نفس کش شده

 داشونیپ
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 یچرخوندمشون تا بالخره صدا یقفل م یتو یکی یکیلرزون  ی. مُردم تا دوباره به حموم برسم. با دست هاکردم

در کارش نبود. چشم هام رو که از  یرفت و برگشت ی. نفسم انگار مدیو نرس دیباز شدن در به گوش هام رس کیت

 شدم. رهیترس بسته بودم با زحمت باز کردم و به رو به روم خ

 ریاز چشم هام سراز یدونستم ک یکه نم ییآن چشم هاش رو باز کرد و به طرفم برگشت. به خاطر اشک ها هی تو

 یسرم، صداها یتو یمه داد: صداهاادا هیو اون با گر نمشیتار شده بود. محکم پلک زدم تا تونستم بب دمیشدند، د

  گند؟یم یچ یدون یسرم رو از اون لحظه نتونستم خفه کنم. م یتو

عشقته  نیا نیبب《:گهیزنه م یم غیج یکینداشتند، گفت:  یعیکه حالت طب ییهق هق افتادم و اون با چشم ها به

 یها خون ها نیا《:گهیگردونه و م یسرم رو به طرف خودش بر م انهیوحش یکیاون  》دهیوان دراز کش یکه تو

نگاه  خوب《:گهیزنه و م یمحکم تو صورتم م گهید یکی 》عشقته که کف حموم و وان رو پر کرده، خوب نگاه کن

. منتظر نباش از جاش بلند بشه و بگه نترس جون دلم، فقط خواستم بترسونمت و بعد ستین یشوخ گهیبار د نیکن، ا

 》میبا هم بخند

 بسه تو رو خدا! ،یلرز یم یدار ه،یرف صورتش گذاشتم و با عجز و التماس گفتم: بسه هانهام رو دو ط دست

 یتر از کاش دیشده بود... صورتش سف اهیگفت: لب هاش س دهیبر دهیاعتنا به التماس من بر یرو تکون داد و ب سرش

 شدند و مردم انگار! اهیلحظه س هیمن بود که تو  یبود... فقط چشم ها یو رنگ یحموم شده بود... همه جا خون یها

رو  میکه چه کار کنم نداشتم. گوش نیزل زده بودم و واقعا مغزم قفل کرده بود. قدرت تمرکز و ا هیپاچه به هان دست

 !شتیپ ادیحامد ...ب...ب گمیدلم... االن...م... م زیچنگ زدم و با تته پته گفتم: آروم...ب...باش عز بمیج یاز تو

 نگو، من خوبم! یزی، محکم دستم رو گرفت و با ناله گفت: نه تو رو خدا به حامد چرو که گفتم نیهم

 خوبه خوبم! ن،یهم زد و ادامه داد: بب یزور یخنده  هیو  دیعجله رو چشم هاش دست کش با

بد شده بود و افسار اشک هام دست  یلیبهش چشم دوختم. حالم خ هیدهنم گرفتم و با گر یرو محکم جلو دستم

 نبودند.خودم 

لب  ریدستش گرفت و ز یاش رو با دستمال مچاله شده تو ینیرو جلو آورد و آروم صورتم رو ناز کرد. آب ب دستش

 گفت:

 !شمیم یجور نیکه ا ستیدست خودم ن زم،یعز ببخش
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 فداتشم؟ ی: االن خوبدمیو لرزون پرس دمیکش یآه

 بار پشت سر هم سرش رو تکون داد و جواب داد: آره خوبم، ببخش ناراحتت کردم! چند

 ی: آخه چه طور ممکنه خود کشدمیگرفتم و ناباورانه پرس نشونیپاهام ستون کردم و سرم رو ب یهام رو رو آرنج

 مثل اون! یکرده باشه؟ اون هم کس

کنم  یوقت هم باور نم چیبوده و ه یخودکش هیوقت باور نکردم اون  چیکه جواب داد: من ه دمیصداش رو شن فقط

 !یوقتشه که باور کن ه،یکردم هان یو بگه من خودکش ادیب ایاز اون دن ریاگه خود ام یحت

 !ومدهیها که به سرت ن یچ زم،یبرا دلت عز رمیسمتش برگشتم و با بغض گفتم: بم به

از  دیرو که د دنمیبه تن هر دومون لرز انداخت. لرز د،یکه وز یخنک میآن نس هیدهنش رو محکم قورت داد و تو  آب

 سردت هم هست! گه،ید میجاش بلند شد و با عجله گفت: پاشو قربونت برم، بر

 !یکن فیباز هم برام تعر م،یلبخند از جام بلند شدم و گفتم: باشه پس آروم آروم بر با

 کرد. یو اون دوباره به گذشته برگشت و دلش رو با درد خال میهم قدم برداشت کنار

 یچشم ها یوقت یول 》خواب وحشتناک بود هیهمه اش  شیآخ《لحظه گفتم: هیچشم هام رو باز کردم،  یوقت-

نبودن عشقم  ه،یواقع میبدبخت دمیکابوس نبوده. فهم دمیفهم دم،ید مارستانیاتاق ب یحامد رو تو سیو خ نیغمگ

زدم، حامد رو  یزدم. خودم رو م غیج زدم،و ضجه  دمیکردم، فهم هیو گر دمی. فهمهیواقع اهامیرو دنیکشپر  ه،یواقع

 گشت. یشد، کاش بر م یکارها قلبم آروم م نیداشت. کاش با ا دهیکاش فا یزدم ول یخواست آرومم کنه م یکه م

که  لمیف هیرو دور تند افتاد. مثل  میانگار زندگ گهیدستم رو دورش حلقه کردم و اون ادامه داد: از اون لحظه د محکم

اش شده بودم. الل  رهیشد و من فقط تو سکوت خ یتند تند از جلو چشم هام رد م زیتندش کرده باشند، همه چ

 شده بودم، اصال

 یم یچ که بدونم اطرافم نیفرستادند و من بدون ا رانیبه ا یخاکسپار یاز اول هم زبون نداشتم. عشقم رو برا انگار

کرد تا حالم  یبراش؛ هر کار رمیشدم. حامد اون روز ها پا به پام سوخت و آب شد. بم یبستر کینیکل هی یگذره، تو

 خوب بشه.

من  ِریشد ام یباورش م یو با غمش گذشت. ک ریکوتاه سمتم برگشت و گفت: همه اش گذشت، بدونا م یاز مکث بعد

 نخبه
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اومد. من  یکنه؟ اصال با عقل جور در نم یرو گرفته بود، خود کش شیبود مدرک پزشک یسال هیدانشگاه که تازه  ی 

طرف هم دنبال  هیطرف دنبال خوب کردن حال من بود و از  هیحامد از  ینداشتم ول یکه اون روز ها حال مساعد

گفت که  یو مدارک محامد، تمام شواهد  یها یریگ یبا تمام پ یکه مشکوک به قتل بود ول ریام یپرونده  یکارها

 یول شهیم یریگ یداره پ رانیا یکنم هنوز هم از تو یبوده و بس. پرونده بسته شد، گر چه فکر م یخود کش هی نیا

 م،یرو از دست داد ریبه ما ها که ام یکار رو کرده چه کمک نیا یک میکه بفهم نیا شه؟یم یها چ نیا یهمه  تینها

 کنه؟ یم میمن و مامانش رو ترم یگردونه؟ دل شکسته  یرو بهمون بر م ریم اکنه؟ یم

 ی. دستش رو گرفتم و نذاشتم جلو تر بره. دوباره محکم بغلش کردم. دلم ممیبود دهیرستوران رس یورود یجلو

 یآروم از تو هی. هانزمیکه به قلبش داشت رو به قلب خودم بر ییخواست انقدر به خودم فشارش بدم تا مثال درد ها

چون من االن خوبم،  یآرومم کن یتون یچه طور م کهفکر نکن  نیاومد و با لبخند گفت: غزل جون، به ا رونیبغلم ب

مثل  شهیداشته باشم، البته مامانم هم یمیوقت نتونستم دوست صم چیمن ه ه؟یچ یدون یراحت! م التیآرومم، خ

بچه هاشون رو ضرب در صد کنند و  یهاعادت دارند درد  شهیمامان ها هم یدون یدوستم بوده اما خب خودت که م

کنارم بوده  شهی. حامد هم که قربونش برم انقدر همگمیباهاش از دردهام نم ادیز نیبه خاطر هم د،غصه اش رو بخورن

دارم، باور  یحس سبک هیکشم. امشب با حرف زدن با تو،  یاز روش خجالت م گهیکه د دهیو دردهام رو به جون خر

 کن!

 ...زمیطور شده عز نیکه زده بود، گفتم: خدا رو شکر که ا یاز حرف خوشحال

 یزیچ هی یاومدن از رستوران رو داشتند از کنارمون رد بشند و ادامه دادم: ول رونیکه قصد ب یدختر و پسر گذاشتم

 ام! مهیعقل نصفه ن نیخوام بهت بگم، با هم یهم من م

 کنم! یل گوش مبگو با جون و د ه؟یحرف ها چ نیاخم کرد و گفت: ا بهم

هست که  یاز زندگ ییجا هیاصال  شه،ینم التیخ یوقت ها گذشته ب یخوام بگم گذشته ها گذشته چون گاه ینم- 

گذشته نشند،  یها یتلخ الیخ یاگه ب ییوقت ها هیقربونت برم، آدم ها  یول یکن یم ریگ ،یمون یگذشته م یتو

نتونم بفهمم از دست دادن عشق  دی. من شاشهیم کیرنگ و تار یب یو آروم آروم همه چ دهیگذشته قورتشون م

فکر از  یحت یداره. من وقت یارزش داره، چه درد ایدن ایکه برات دن یدونم از دست دادن اون یخوب م یول یچ یعنی

نم و ...جمله ام رو نتونستم کامل کنکهیکشم چه برسه به ا یعذاب م شه،یهام از ذهنم رد م زیاز عز یکیدست دادن 

تو به حامد  ه،یهان《:گمیمن هر روز و هر روز صد ها بار به خودم م شهیباورت م زم،یبا توعه عز حقگفت: آره،  هیهان

 》!یخوب رو حداقل به اون بدهکار یزندگ هیداشتن  ،یخوشبخت و خوشحال باش یقول داد
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رو نداشته باش.  تیخوش یوقت، عذاب وجدان لحظه ها چیهم ه گهی... دنهیدختر خوب، اصلش هم هم نیآفر-

 کشه! یچند برابر عذاب م دنتیعذاب کش دنیو با د شهیتو آروم م یخوشحال دنیهم از د ریمطمئن باش ام

اومدند. حامد نگاه نگران و  رونیچشم هاش، در رستوران باز شد و مهرداد و حامد ب دییو تا هیزمان با لبخند هان هم

 باز؟ یکرد هیلب گفت: گر ریدوخت و ز هیبه هان قرارش رو یب

 خوب! یلیخ ،یخوبه داداش یلیحامد گذاشت و گفت: حالم خ یگونه  یجلو رفت و آروم کف دستش رو رو هیهان

رو دوست  نشونی. چه قدر حس بدیگونه اش برداشت و نرم بوس یرو از رو هیو دست هان دیکش ینفس راحت حامد

گوشم  ریکه مهرداد از پهلو دستش رو دورم حلقه کرد و ز دمیکش یکردم و آه م یداشتم. با حسرت نگاهشون م

 کشه! یطور آه م نیا م،یگفت: مگه من مردم، غزل عسل

 !ریبازوش کردم و با اخم گفتم: زبونت رو گاز بگ یحواله  یمشت

 .میاز هم جدا شد یگرم یرو گرفتم و بعد از خداحافظ هینها یهامون، شماره  نیو ماش نگیبه پارک دنیرس تا

 د؟یگفت یم یچ گهیهمه وقت، به هم د نی: ادیمحض سوار شدن و استارت زدن، مهرداد پرس به

داغونه مهرداد، دلم  یلیگفتم: خ دم،یکش یکنارم، با انگشت اشکال در هم و برهم م ی شهیش یطور که رو نیهم

 که... از حس ترحم متنفرم! یدون یسوزه اما خب م یبراش م یلیخ

 کنه! فیبرام تعر اتیخواست با جزئ ینم ادیانگار ز یبهم گفت، منته ییزهایچ هیحامد -

 ها گفت؟! ی: مثال چدمیطرفش برگشتم و پرس به

 آلمان بودند، از دست داده. ینامزدش رو وقت ایگو-

 از دستش داده؟ یرو گفت؟ نگفت چه طور نیگفتم: فقط هم دیترد با

! دمینگفت، من هم نپرس یادیز زیداد جواب داد: نه گفتم که چ یم چیرو طرف تقاطع پ نیطور که فرمون ماش همون

 از دستش داده؟ یمگه چه طور
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 یگفتم: وا نیدرست نباشه. به خاطر هم دیکنم، شا فیشدم و حس کردم اگه ماجرا رو براش تعر رهیرو به رو خ به

 ذره شده! هیخونه امون  یدلم برا م،یکاش زود تر برس

 نداره عمو، مگه نه؟! یبه شما ربط یعنی نیکه گفت: ا دمیرو شن شیشاک یطرفش برنگشتم اما صدا به

به من اعتماد کرد و حرف  هیآخه هان ست،ین یکنم کار درست ینگاهش کردم و گفتم: نه به خدا، فقط حس م کالفه

 د!هاش رو ز

از لُپم گرفت و با خنده گفت: قربون غزل  یکیکوچ شگونیآن ن هیکردم که  یام رو از تو گاز گرفتم و نگاهش م گونه

 رازدارم بشم آخه من! یعسل

نون  دن،ی. به محض رسمیدیتو سکوت گذشت. ساعت از دوازده رد شده بود که به خونه رس ریمس ی هیو بق دمیخند

افتادم. هر دومون  ونیزیمخصوص تلو یکاناپه  یگذاشتم و بعد کنار مهرداد رو خچالی یرو تو زمیعز یها یخامه ا

زد. تو  یبرق م یزیبه اطراف انداختم. خونه از تم یهخواب هم زود بود. نگا یخب انگار برا یول میخسته و داغون بود

تونستم  یخودش نبود، اصال نم یو جمع و جور کنه. من که وقت یریخونه رو گرد گ ادینفر ب هینبودش، سپرده بود 

 دادند. یدور گلوم و فشارش م نداختندیدست م واریجا رو تحمل کنم. انگار در و د نیا

شدم گفتم: من برم لباس هام  یبرداشت و روشنش کرد. همون طور که از جام بلند م زیم یرو از رو ونیزیتلو کنترل

 بذارم؟ یخور یم ییرو عوض کنم؛ چا

 یرو یمامان، لبخند یشماره  دنیپالتوم درش آوردم و با د بیزنگ خورد. از ج میب بده، گوشکه اومد جوا نیهم

ذره  هیقربونت برم؟ دلم برات  یکه وصل کردم با ذوق گفتم: سالم به مامان شوکوه خودم! خوب نیلبم نشست. هم

 !زمیشده عز

 .دیچیپ ینازش تو گوش یصدا

 که! شهیدلتون برا ما تنگ نم گهید د،یبا هم ا یشما دو تا وقت شه،یحرف رو نزن که باورم نم نیا زم،یسالم عز-

 د؟یخونه ا د،یی: حاال کجادیپرس یاز مکث بعد

 ستم،یکجاست؟ من ن ییبابا یخونه، راست میدیرس شیکم پ هی زم،یکاناپه نشستم و گفتم: آره عز یرو دوباره

 ها! دینکن یطونیش
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بابا اومد  یبلندگو گذاشته بود، پشت بندش صدا یرو رو یکه طبق معمول چون مامان گوش دمیندرو گفتم و خ نیا

 که گفت:

 داره! یاون جا هم که هست دست برنم ن،یرو بب ینخودچ

 ون،یزیتلو یبا همسرجان، جلو میداشت یو حس کردم لحن صداش تخس شد و ادامه داد: اتفاقا جات خال دیخند

 !میخورد یم ریو ماست و موس پسیچ

شد و با  کیتحر یخوردن بابا، حسادتم به طرز وحشتناک ریو ماست و موس پسیچ یرو که گفت، از تصور صحنه  نیا

 !یلیخ د،ینامرد یلیگفتم: خ غیج

بابا به اعصابم سوهان  یقهقهه ها یشدم و صدا رهیناخودآگاه مظلوم شده به مهرداد خ یو با چشم ها دهیبرچ لب

 .دیکش یم

 : بدبخت شدم؟!دیصحنه ها براش بارها و بارها تکرار شده بود با عجز پرس نیکه انگار ا مهرداد

که تو رو بندازه به  دهیبرام د یمهران چه خواب نیدوباره ا نم،یرو بده بب یکرد و گفت: گوش کیرو بهم نزد خودش

 جون من؟!

 سر داد. زیم یبلندگو گذاشت و رو یرو از دستم گرفت و رو یگوش

 ؟یکه باز ماتش برده؟ کدوم ها رو گفت یانداخت نیتو سر ا یچ نمت،یکه نب نیالو مهران؟ مگه ا-

 ،یچیکه امروز ترکونده، ه یذهنش باز کرد و ادامه داد: نون خامه ا یمن تو یها یاز عالقه مند ستیل هیانگار  بعد

 لواشک؟!

و  دیموهاش دست کش یال یجواب داد. کفر یشدارک "نه"رفته بود  سهیکه از خنده ر یبابا از اون طرف در حال 

 !؟یزبون من رو باز نکن مهران؛ سوهان بستن ،هللادوباره گفت: نه و... استغفر

 آره؟ ر،یو ماست و موس پسیحتما چ ؟یبدبختم کرد یگفت: پس حساب د،یچیبابا که تو سالن پ یپر خنده  ی"نه"

است. لطفا هر  حیمحترم، جواب شما صح یمامان هم با بابا همراه شد و گفت: شرکت کننده  یخنده  یبار صدا نیا

 !دییچه زود تر اقدام فرما
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طلبت خان  یکیدهنش گرفت و گفت:  یرو جلو یکرده به مهرداد زل زدم و اون درمونده بهم نگاه کرد. بعد گوش بغ

 برم! دیخر دمیچون نرس میتو خونه ندار یچیه بایتقر ر،ینه ماست و موس م،یدار پسیداداش، نه چ

 کرده آخه؟ یبچه چه گناه نیگفت: امان از دست تو مهران، ا یگله مند مامان اومد که انگار رو به بابا م یصدا

 ها! شینفرست رونیموقع شب ب نیادامه داد: غزل جون، عموت گناه داره! ا یپر خواهش یبا صدا بعد

 مظلومانه به مهرداد انداختم و زمزمه کردم: چشم! یلیخ یلینگاه خ هی

من حساس بود. طاقت  یکه کال همه جوره رو یشد، چه برسه به مهرداد یبا سوز گفتم که دل سنگ آب م نیهمچ

. آخه من ینیاش رو بب افهیق ،یستیجا ن نیبلند رو به مامانم گفت: زن داداش شما که ا یو بغلم کرد. با صدا اوردین

 نم؟یرو مظلوم بب میغزل عسل یچه طور

 خرم، چند؟! ی! حالت رو میاحساساتت شدم داداش یاز اون طرف داد زد: شرمنده  بابا

 !داریچند؟ صبر کن خان داداش، شب دراز است و قلندر ب گمیو گفت: حاال بعدا بهت م دیخند مهرداد

اومد که گفت: باش تا صبح دولتت بدمد،  بابا یتوام با خنده  یمهرداد گذاشتم و دوباره صدا یشونه  یرو رو سرم

 قلندر! ریشبت به خ

 چهیباز ره،یو ماست و موس پسی! چزمیها عز یکن یکار م یچ نمیغزل بابا! بب ر،یتر ادامه داد: شب تو هم به خ بلند

 !ستیکه ن

. مهرداد از جاش بلند شد و گفت: من برم میخنده زد ریکه قطع کرد، نگاهمون به هم گره خورد و بعد هر دومون ز بابا

 !امیو ب رمیبگ

 شدند. یم رهیمهربونش شدم که انگار شب ها ت یها یآب ی رهیو خ دمیبرچ لب

 و ماست دوست ندارم! پسیجونم، اصال هم چ ینه نرو مه-

 !هیدونم حرف دلت چ یکرد و گفت: برو وروجک، من که م یساختگ اخم

 !گهید ستیباز ن ییجا مه،یت دوازده و نساع نینرو، بب گمیخب بهت م-

 ها! مهیو ن کیکه رکوردمون ساعت  نیمثل ا ؟یخور یرو م یچ یغصه -
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گفت و  یعیسر 》گردم یبرم زود《.دیموهام رو بوس یرو شهیمبل نشسته بودم، خم شد و مثل هم یکه رو سمتم

 رفت.

کم  هیمن  ومد،یکمد بذارم، برگشت. البته اون زود ن یکه با خودم آورده بودم تو یلیمن لباس عوض کنم و وسا تا

و  دنیها رو از دست هم قاپ پسیهم زدن و چ یتو سر و کله  یانجام کار هام کند بودم. خالصه بعد از کل یتو

. میهوا پر شده بود، با ماست نوش جان کرد زهر کدومشون فقط ا شتریرو که نصف ب پسیسه تا بسته چ دن،یخند

 دنیخواب یدو هم باالخره برا م،یو ن کی. حول و حوش میکرد یو رفع دلتنگ میدیخند یقت حساببعد از چند و

 .میداد تیرضا

شدم. تمام بدنم کوفته بود و حس  داریشناس بود، ب فهیخدا وظ ی شهیکه هم میآالرم ساعت گوش یزود با صدا صبح

 خوابم رو بپرونم. یطور نیو بلکه ا رمیبگ یدوش حساب هیحوله ام رو برداشتم تا  ی. فوردمیکردم اصال نخواب یم

خواب، دل ضعفه گرفتم و به  یتو شیمعصوم و دوست داشتن ی افهیق یاتاق مهرداد انداختم و برا یتو یراه نگاه سر

باال بسته  یکردم موها یم اطیکه احت یآب گرم یکردنش رو به بعد از دوش موکول کردم. وقت داریهم ب نیخاطر هم

 و حال بدم رو شست. یفتگشونه هام راه گرفت، با خودش تمام کو ینکنه رو سیرو خام 

جون سمت  زیخوشگل عز ییکردم. به قصد روشن کردن سماور طال داریمهرداد رو ب یاومدم فور رونیحموم که ب از

مهرداد افتادم که  ادیکردم،  یکنارش مخزنش رو پر از آب م ییآشپز خونه قدم برداشتم. همون طور که با پارچ طال

و  ادی. اصال انگار مامان خودش از بهشت مارهکه با سماور مامان درست بشه، خوردن د ییچا《گفت:  یم شهیهم

 》چسبه! یبه دل آدم م یجور نیکنه، که ا یدم م ییچا

رو اطراف رفتم. نگاهم  یلباس هام سمت اتاقم م دنیپوش یلب هام اومد و همون طور که برا یناخودآگاه رو یلبخند

سالن، تابلو فرش  یگوشه  ی ستادهیداشت. ساعت ا ییایخونه دن نیا یخودش تو یخونه تاب دادم. کال مهرداد برا

رو  زیجا انتقال داده بود. درآور اتاق عز نیاشون به ا نهبود که از خو ییها یادگاری گه،ید زیچ یبابا جون و کل یها

 اتاقش یتو

نشسته و موهاش رو شونه  یروز مادرش جلوش م هیکنه که  ینگاه م یا نهییآ یتوکه  نیاز ا شهیبود و هم گذاشته

 یکرد جلو یبه ارث برده بودم، مجبور م زیحالت دارم رو از عز یمن رو که موها یگاه یزده، خوشحال بود. حت یم

بابا جون رو هم که به اتاق کارش آورده بود و  ی نهشد. کتابخو یتو خاطراتش غرق م دنمیو اون با د نمیبش نهییآ

که  یخوند. کال عاشق بود، عاشق گذشته ا یآورد و م یم رونیاز کتاب هاش رو ب یکیبار  هی یشده ماه یحت

رنگ دادن به صورتم از اتاق  یو بعد از کم دمیافکار لباس پوش نی. با همرهیخاک به خودش بگ یذره ا ذاشتینم
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. گفت》یریبه خ صبح《رو به من د،یکش یکه همون طور که کاله حوله اش رو به موهاش م دمشیاومدم. د رونیب

 !شمیحاضر م یجوابش رو که با لبخند دادم، با عجله از کنارم رد شد و ادامه داد: االن زود

به  یحساب م،یدوست داشتن یها یکه به لطف نون خامه ا ی. بعد از خوردن صبحانه ادمیرو چ زیگذاشتم و م ییچا

. لبخند مهربون و میکرد یام کرد و از هم خداحافظ ادهیشرکت پ ی. جلومیاومد رونیاز خونه ب د،یتن و روانم چسب

ساختمون بود،  یبزرگ جلو یگلدون ها زسب شهیهم یخی یگل ها یسالم گرم عمو رحمان که مشغول آب پاش

 ی رهیجا چشم هام رو خ نیدرست هم روزیکه د یاتفاق دمیآسانسور که رس یپشت سر گذاشتم و داخل شدم. جلو

ساختمون و  یلب هام جا خوش کنه با باز شدن در ورود یاومد تا رو یکه م یخودش کرده بود، برام زنده شد. لبخند

کردم معقول برخورد کنم و واقعا  یکرد. سع یاومد، از لب هام خداحافظ یم سمتمکه به  پیهمون اتفاق خوشت

سالم و صبح به  یرو نداشتم. با لبخند سمتم اومد و اول من برا سمیرئ یشدن جلو یقهوه ا گهیبار د هی شیگنجا

: خب خدا رو فتلب گ ریجواب داد و با باز شدن در آسانسور با خنده ز یمیقدم شدم. گرم و صم شیگفتن، پ ریخ

 نشده! داریو بکه هنوز خوابه  نیها هم مثل ا یکودک درون بعض ست،یشکر که امروز، آسانسور خراب ن

 ی نهییآ یخندونش که تو ی. سرم رو باال آوردم و به چهره میستادیدندون گرفتم و کنار هم ا ریزده لبم رو ز خجالت

که با وجود  یهند یها گریباز هیداشت، درست شب یرو به روم بهم زل زده بود، چشم دوختم. چهره اش نمکخ اص

 .شهیحالش خوب م دنشونیو آدم از د نندیش یبه دل م بیعج یندارند ول یو پوست روشن یکه چشِم رنگ نیا

 تیها براتون گفت؟ راستش به خاطر وضع یچ هیهان شبی: غزل خانوم، ددیمقدمه پرس یکرد و ب قیرو عم لبخندش

 !دینذار ینگرانم، سوالم رو حمل بر فضول شیروح

دونستم. آروم به طرفش برگشتم و جواب دادم:  یرو نم لشیکرد و واقعا دل یحال هیاسمم از زبونش، دلم رو  دنیشن 

 اتشیکنم با جزئ یرو فکر م زیهمه چ شبید هیهان د؛یکنم چه قدر نگرانش هست یدرک م ه؟معلومهیحرف ها چ نیا

 کرد. فیبرام تعر

من  اد،یبا من دکتر ب ستیخودش حاضر ن گهیچون د تشیدست هاش جا به جا کرد و گفت: واقع نیرو ب فشیک

 صحبت کردم! یهم با دکترش تلفن شبیمجبورم گزارش روز به روزش رو به دکترش بدم. د

بعد از زنگ زدنمون، اکبر آقا در رو باز کرد. کنار در  هیو چند ثان میشد ادهیحرفش نصفه موند. پ ستاد،یکه ا آسانسور

 کنم! یخواهش م دییو گفت: بفرما ستادیا

شد،  یداخل شدم. همون طور که از پشت سرم وارد شرکت م یلب ریز 》دیببخش《بهش انداختم و با یپر مهر نگاه

 باهاتون حرف بزنم! دیاتاق من، با دیاریب فیچند لحظه تشر شهیگفت: اگه م
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 البته، حتما!-

شده  یخال ییچون اگه بود حتما تا االن دو تا فنجون چا دهیکردم. مطمئن بودم مهناز هنوز نرس یبه سالن خال ینگاه

 بود. زشیم یرو

. انگار میکارش نشست زیم یجلو کیش یچرم یمبل ها یکرد و من اول داخل شدم. رو ستیباز کنار در اتاقش ا 

 یموها یال یداد. دست ینرم و منظم، پاش رو تکون م یلیبراش مهم بود که از استرس خ یلیواقعا جواب سوالش خ

 بود. ینیحرکت خاص و دلنش هم یلیو از قضا خ تشهیاز شخص یکار جزئ نیو مطمئن شدم ا دیکش شیمشک

خوشحال شدم. البته  یلیزنه خ یداره اون طور باهاتون حرف م دمید یوقت شبید ه؟یچ دیدون یغزل خانوم م-

راغبم بدونم  یلی. خزهیاومده باشه و به هم بر ادشیهم نگران بودم که دوباره اون روز رو  یاز طرف دیراستش رو بخوا

 کرده؟ فیتعر ها براتون یچ

 رو راحت کنم. الشیکردم خ یو سع دمیجلو کش یرو کم خودم

 تا... ریام یبا آقا شونییکرد، از همون اول آشنا فیرو برام تعر یهمه چ-

 ادامه دادم: تا از دست دادنش! نیمکث کردم و غمگ یکم

 یرو از دست داد، چه طور ریکه ام یهمون روز لعنت یعنی: اون روز رو... دیپرس یمعطل یزدند و ب یچشم هاش برق 

 کرد؟ یم فیتعر ینه کامل براتون گفت؟ حالش بد نشد وقت ایرد شد  یکرد؟ سرسر فیبراتون تعر

کرد. انگار داشت  فیکه داشته برام تعر ییو تمام حس ها اتشیکنم اون روز رو با تمام جزئ یخب راستش فکر م- 

کرد؛ البته  یم فیمن تعر یذهنش مونده، برا یاش تو هیبه ثان هیو ثان هدیرو که بارها قبال د یریتلخ و نفس گ لمیف

 زود هم به خودش اومد. یلیخ یول ختیبه هم ر یلیخ

 یباورتون نشه ول دیبگم که شا دی. باهیا دوارکنندهیخوب و ام ینشونه  نیو گفت: خدا رو شکر، ا دیکش یراحت نفس

 هیخبر خوب رفته،یکه شما رو به عنوان دوست پذ نینکرده. ا فیتعر اتیکس اون روز رو با جزئ چیه یتا حاال برا هیهان

 گذاشته بشه. ونیبا دکترش در م دیو حتما با

 دونم چه طور از شما تشکر کنم؟! یزد و ادامه داد: واقعا نم یگرم لبخند

که به حرف  نینکردم جز ا یمن که کارجون خودش لطف داشته و به من اعتماد کرده،  هی. هانستیتشکر الزم ن-

 هاش گوش کردم.
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 یکنم بعد از خراب کار یزدم و ادامه دادم: البته فکرم ایدلم رو به در یداشتم ول دیجمله ام ترد یگفتن ادامه  یبرا

 کم جبران کرد. هیشد  یبود که م یتنها کار نیا روزم،ید یها

بود که تموم شد و حس  کیکوچ طنتیش هی. دیحرف رو نزن نیا گهیکنم د یکرد و گفت: خواهش م یکوتاه ی خنده

 .نهیشیلب هامون م یلبخند نا خودآگاه رو هیآوردنش  ادیکه با به  ییخاطره ها نیکنم رفت ب یم

 یلیروز خ هی روزیکردم و اون ادامه داد: اصال د میهام تقد هیبه ر قینفس عم هیزدم و عطر گرمش رو با  یلبخند

منتظر  یکه بعد از مدت ها وقت یا هیو بعد هم هان میمیکردن دوست قد دایخاص بود. از همون اول صبح تا شب و پ

 یخوابش ببره، در کمال ناباور هیگر یو با کل زهیهم بر هتلخ دوباره حالش ب یاون روزها ادآوردنیبودم به خاطر به 

 .زود هم خوابش برد یلیقرص آرامبخش خورد و خ هی دمید

مگه فراموش کرده که  اره؟یب ادشیاون روز رو  د،یگیفهمم، چرا شما مدام م یبه صورت انداختم و گفتم: من نم یاخم

 شیاز زندگ یکنه. اصال اون روزها جزئ یم یکه گذرونده، زندگ ییداره با تموم اون روزها هیهان اردش؟یب ادیحاال به 

 شده!

 هیدوباره برنگرده که اگه برگرده هان یلعنت یاون بحران روح دوارمیام من فقط یدرست ول دیگیکه شما م یزیبله چ-

 اون روز ها دوباره تکرار بشه! یلحظه  هیخوام  ینم ی. حتامیاز پا در م گهیهم د یکیاست، من  هیکه هان

با موضوع از دست دادن عشقش  بایتقر هیگرده چون هان یبرنم گهید دیو با مکث گفتم: مطمئن باش دمیکش یآه 

گذشته اش  یها یاز تلخ یکنه. هنوز هم وقت یکه تو دلشه هنوز داره دست و پنجه نرم م یبا غم یکنار اومده ول

 ذارهیکه نم هیزیوجدان، همون چ عذابو حس  رهیگ یو همون غم گلوش رو م ادیبه خودش م هوی شه،یغافل م

 فراموش کنه.

 اش رو تو هم چفت کرد. صاف تو چشم هام زل زد و چه قدر اخمش خاص بود.و دست ه دیرو جلو کش خودش

خب به  یول میراه کار امتحان کرد یحس، کل نیبردن ا نیاز ب یو تا حاال برا میدونیرو م نیبله متاسفانه ما هم ا-

 کنه! یرو حل م زیخوشه که زمان همه چ نیو دلمون هم به هم برهیزمان م دن،یرس جهینت

. فتمیخاطره هو هو کنان سمت ذهنم اومد و باعث شد ناخودآگاه به خنده ب هیقسمت آخر حرفش،  دنیبا شن هوی

لب هام که به خاطر خنده کش اومده بود و چشم هام مدام رد و  نیکرد و حس کردم نگاهش ب ینگاهم م یحامد سوال

 شد. یبدل م
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افتادم، نتونستم  یخاطره ا هی ادیخوام،  یواقعا معذرت مکردم خنده ام رو کنترل کنم گفتم:  یم یطور که سع نیهم

 نخندم.

شما، بد جور هوس  یخنده  دنیچون با د دیکن فیمن هم تعر یگفت: پس واجب شد برا یباال انداخت و جد ییابرو

 کردم. دنیخند

 ادشیکه هر موقع  یکردن خاطره ا فیمقدمه شروع کردم به تعر یحرفش رو ندادم و ب لیبه خودم فرصت تحل ادیز 

 افتادم، محال بود نخندم. یم

 م،یبود که هر موقع باهاش کالس داشت یبود. کال طور یجد یلیکه سر کالس خ میداشت یاستاد هیدانشگاه  یتو- 

تابلو نوشت  یمساله رو هیکه درسش رو داد،  نیروز هم هیکدوم از بچه ها نه!  چیشد اما از ه یصدا بلند م مکتیاز ن

مسئله رو حل  نیا تونهیم یحاال چ د،یگفت اگه《:دیانداخت، پرس یبه بچه ها م قینگاه عم هیطور که و همون 

 》کنه؟!

که نگاه  نیرفت. هم یداد، تو سرمون نم یم ادیکه  یزیها چ یراحت نیبود، معموال به ا یسخت یلیدرس خ چون

 》متاسفم براتون! واقعا《تکون داد و گفت: یسر د،یگنگ بچه ها رو د

شد که به خودم جرات دادم و از جام بلند  یدونم چ یآن نم هیادامه دادم:  یشتریرو با زبون تر کردم و با ذوق ب لبم

استاد هم که هاج و واج مونده بود  》کنه! یمساله رو حل م نیا یدونم چ یاستاد من م 《بلند گفتم: یشدم. با صدا

 با تعجب گفت:

زمان...  《باشه گفتم: یکردم صدام جد یم یهمون طور که سع 》رم بشنومخانوم سراج، منتظ نمیبب دییبفرما 《 

 》کنه، استاد! یمسائل رو حل م یزمان همه 

 شد؟! یخب بعدش چ ا،یخدا ی: وادیتکون داد و پرس یبا خنده سر حامد

که  یرو که گفتم، کالس مثل بمب از خنده منفجر شد و استاد هم که ماتش برده بود اما خب بعدش با حرف نیا-

 .دیبچه ها هم به اوجش رس یخنده  یو صدا دیاستاد زد، من کل بادم خواب

خندند. با همون خنده  یخنده، انگار چشم هاش هم به آدم م یم یو حس کردم وقت دیرو صورتش دست کش 

 گفت؟! یمگه استادتون چ :دیپرس

 رو حل کنه! هیو قض ادیب دیگرفتن نمره به همون زمان بگ یخانوم سراج، آخر ترم هم برا رونیب دیبر دییگفت بفرما-



 تیعسل چشمها

73 
 

با امروز فرق داشت. بغ کرده ادامه دادم:  روزید یو چه قدر حامد اخمو دیچیاتاق پ یخنده اش تو فضا کیشل

نداد. هر موقع  تیرضا یزدم ول شیاز اون درس انداخت؟ خودم رو به آب و آت که همون ترم، من رو شهیباورتون م

 》کنه! یرو حل م زی... زمان همه چانزم 《گفت: یزد و م یتو چشم هام زل م یجد یلیکردم، خ یالتماسش م

 ردتون کرد؟ یشوخ هیواقعا به خاطر  شه،یباورم نم-

حامد، در باز شد و  》دییبفرما《. با دیبه در اتاق کوب یکه اومدم جواب بدم، کس نیو هم دمیکش یکالفه ا پوف

 .دیدر سرک کش یاول صبحش، از ال یپوف کرده  یچهره 

 اجازه هست؟! ر،یسالم، صبحتون به خ-

 د؟یدیم یمرخص ی: اجازه دمیمهناز رو به داخل دعوت کرد و من از جام بلند شدم. رو بهش پرس حامد

 بله البته، باز هم ممنون خانوم سراج! جواب داد:  یمیجاش بلند شد و صم از

 نکردم که! یکنم، کار یخواهش م-

سالم و چشمک نا  بانه،یاول صبحش دست به گر یکه مطمئن بودم با فضول یلبخند از کنارش گذشتم. به مهناز با

 اومدم. رونیدادم و بعد از جواب گرفتن، از اتاق ب لیتحو یمحسوس

سالن مشغول صحبت بودند. جلو رفتم و سالم کردم. بابک به محض  یبودند، تو دهیکه انگار تازه رس یو صولت بابک

 : خدا شفا داد باالخره؟دیصدام، چشم هاش رو درشت کرد و پرس دنیشن

 تو؟ یگیم ی: چدمیجواب پرس ینگاهش کردم و به جا متعجب

 نظورمونه!دندون م یخانوم سراج؟ جراح دیزد و گفت: بهتر یلبخند یصولت یبابک آقا یجا به

 یرفت، لعنت فرستادم و با لبخند ساختگ یداشت به سمت کوتاه مدت بودن م یکه انگار حساب یبه حافظه ا باز

 گفتم: بله خوبه خوب شدم، شکر خدا!

ها داشته  یجراح نیاز ا شتریکن ب یخوب بود، سع یلیخ یدست بردار نبود. با خنده گفت: ول شهیبابک مثل هم اما

 .یباش

 به خدا! میروز از دست زبونت راحت باش هی حداقل
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 کار به تو دارم آخه؟ یو گفتم: مار بگزه اون زبونت رو بابک، آخه من چ دمیهام رو تو هم کش اخم

من هم قول  ،یبنداز انیماه قبلم رو به جر هی شنهادیو بابک دوباره گفت: باشه، تو قول بده پ دندیدوشون خند هر

 بزنه! ششیتا ن یمار هیزبونم رو بدم دست  دمیم

 ؟ینکنه باز قرص هات رو فراموش کرده باش ؟یپر رو شد دم،یبهش انداختم و گفتم: باز به روت خند یاسف بار نگاه

 هان

 ؟

 زنم! یکار من از قرص خوردن گذشته، آمپول هم جواب نداد، پمادش رو م-

دستمه ها،  متیساب نکنند، من قحاال؟ گرون باهات ح یخر یچند م ی: دونه ادمیپرس یشدم و جد نهیبه س دست

 انبار داروهام که دستمه! دیهم دارم، کل یپارت یخواست

 !هیکاف ،یبر یدندون پزشک هی ینه قربون دستت، شما همون فرصت کن-

هم  یمطب روانپزشک هی. اتفاقا رمیهم م یگاز محکم گرفتم و گفتم: رو چشمم، دندون پزشک هیام رو از داخل  گونه

و انتقال به  نهیراست معا هی ؛یمعطل نش ادیکه ز رمیگ یبعد ازش برات نوبت م یت، دفعه طبقه باالش هس

 و... مارستانیت

 .دیکن ینذاشت حرفم رو تموم کنم و گفت: بسه بچه ها، ولتون کنند تا شب با هم کل کل م یصولت

 .دیمدارا کن دیجد سیرئ یادامه داد: حداقل جلو د،یکش یطور که دست بابک رو م همون

. بابک پسر فوق العاده میو ناچار هر کدوم سمت اتاق هامون رفت میهم نازک کرد یبرا یو بابک پشت چشم من

 یحرف بد ایوقت نگاه بد  چیبود. ه یا گهیبود. کال از همکار ها از همون اول رابطه ام با بابک، طور د یراحت و شوخ

هامون  یکه وسط شوخ شیماه پ هیجواب گرفته.  وده رو راست حرفش رو ز شهی. همدمیو نه شن دمیرو نه ازش د

 گفت: هوی

رو هوا منظورش رو گرفتم و با اخم بهش  》بهت بدم یشنهادیپ هیخوام  یم م،یبا هم تفاهم دار یلیما دو تا خ 《

 :دمیتوپ
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که حرف اون روزش  نیا 》خرابش نکن! یالک یبره، با حرف ها شیخوب پ یجور نیهم یلطفا بذار همه چ 《  

خوب  یلیبود که حد و مرزها رو مشخص کرده بودم و اون هم خ نینداشت. مهم ا تیاهم یذره ا ،یشوخ ایبود  یجد

بود تعجب کردم. داخل اتاقم شدم و  ومدهین رونیکه مهناز هنوز ب نیبه اتاق حامد انداختم و از ا یبود. نگاه دهیفهم

هوا در رو باز کرد. نگاهم رو از  یبود که مهناز ب ومدهیباال ن ستمیم. هنوز سگذاشت زیم یرو طبق معمول رو لمیوسا

 نییسرت رو پا ست،ین یاهل واناتیح یجا محل نگه دار نیچند بار بگم ا زمیتا باالش کش دادم و گفتم: عز نییپا

 تو! ایننداز و ب

 هی! چرا قضگه؟یبود د لهیبلند، طو یگفت: منظورت از اون جمله  نداختیمبل م یطور که اندام تو پرش رو رو همون

 ؟یچونیپ یرو م

کلمه  هی یاون وقت چه طور از رو ،یفهم یو نم دمیم حیطومار برات توض هیتاسف تکون دادم و گفتم:  یاز رو یسر 

 بشه جونم؟ تیقراره حال

 .دیبا سوالش به رخ کشرو  شیو باالخره فضول دیکش زمیاعتنا به حرفم خودش رو سمت م یب

که  دیگفت یم یدو،چ ؟یکرد یکار م یچ سیتو اتاق رئ یصبح اول صبح ک،ی نمیبسه، بگو بب هیخب حاش یلیخ-

 وقت ندارم! یلیاومد؟ سه، لطفا طفره نرو چون خ یم رونیخنده اتون تا ب یصدا

 باشه. یکردم لحنم جد یام رو قورت دادم و سع خنده

 ... برو به سالمت!یسه... کوتاه جواب دادم معطل نش ومده،یبه تو ن شیدو... فضول م،یکرد ینم ی... کار خاصکی-

و گر  دنیو بعد هم از جا پر دنیبه نگاه کردن نداشت. از پا کوب یازیشدنش ن یبود اما حرص توریبه مان چشمم

 فیرو تعر شبید ازیتا پ ریاش سکرد و بر میباالخره راض ار،یبس یگرفتنش کامال واضح بود. بعد از جلز و ولز کردن ها

کرد، از اتاق  میاطالعات ی هیتخل قهیکه در عرض ده دق نیاز ا درو فاکتور گرفتم. بع هیهان یکردم. البته درد و دل ها

رفت و من هم فرصت کردم کارم رو شروع کنم. باز انقدر مشغول کار شده بودم که زمان از دستم در رفته بود.  رونیب

آروم با سر  مآرو یکیشد. انگار  دهیبه عقب کش توریهوا از مان یاتاقم خورد، سرم ب یکه به پنجره  یتق تق یبا صدا

با ذوق از جام بلند شدم.  نداختیها رو نقش م شهیبارون که ش یقطره ها دنی. با ددیکوب یم شهیانگشت هاش به ش

 یپنجره ها کم ی رهیدستگ یفاصله  در کنند. یتا خستگ دمیدست هام رو کش یپشت گردنم رو فشار دادم و کم

به خاطر  دم؛یاش رو محکم کش رهی. دستگستادمیو روش ا دمیپنجره کش یرو پا میصندل نیبود، به خاطر هم ادیز

 د،یکه زورم باالخره چرب نیکرد و هم ینم ییباز شدن تقال یگذشت، برا یوقت بود از بسته بودنش م یلیکه خ نیا

 خورد. چیاتاق پ یناله مانندش تو یصدا
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شد.  یآسمون ابر ی رهیکنند. نگاهم خ سشیگرفتم تا قطرات بارون خ رونیو کف دستم رو ب دمیکش قینفس عم هی

کرد. همون طور که سرم رو باال گرفته  یکردنش خوشحال شده بودم، چپ چپ نگاهم م هیکه به خاطر گر نیاز ا

 ریز میبا هم بر ایبگه ب رهیندارم دستم رو بگ یاریمن که  گه،ین دنگاه نک یطور نیبودم، رو به آسمون آروم لب زدم: ا

 تک نفره اکتفا کنم. یها یخل باز نی. مجبورم به هممیبارون قدم بزن

 !رونیب میبار هم دست چترم رو گرفتم و با هم زد هی دیزدم و ادامه دادم: حاال شا یچشمک

بودم و ناچارا آسمون رو  ضیبد مر دایلرز به بدنم نشست، پنجره رو بستم. شد نیکه اول نیام گرفته بود و هم خنده

. قرار بود عصر بعد از میو طبق معمول در جوار مهناز نوش جان کرد دیبعد ناهار رس یبه حال خودش رها کردم. کم

 استیاز اتاق ر یداخل کردم که تلفن اتاقم زنگ خورد. یم لدل د هیدعوت کردن هان ی. برامیکار با هم به استخر بر

 !دییلب هام نشست. برداشتم و آروم گفتم: بله، بفرما یرو یدونم چرا لبخند یبود. نم

 !دیسالم دوباره خانوم سراج، خسته نباش-

سالم،  کیجواب دادم: عل یو جد دمیشده بودم، ابرو تو هم کش لیکه باز از غزل خانوم به خانوم سراج تبد نیا از

 ! امرتون؟!دیممنون، شما هم خسته نباش

 دیدون یشما نم ده؛یجواب نم رمیگ یهست هر چه قدر با مهرداد تماس م یساعت هیکرد و گفت: راستش  یمکث

 کجاست؟

 ندارم! یمنم از صبح که ازش جدا شدم خبر-

رفته؛  ییجا یش سر ساختموندفترش جا مونده و خود یتو ای نیتو ماش لشیموبا دیکردم و ادامه دادم: شا یفکر

 افته! یاتفاق م نیاکثرا ا

 نمش؟یکه اون موقع بب ادیگفت: عصر دنبالتون م یفور

 دنبالم! ادیبرم، نم ییجا دیبا یدندون گرفتم و با عجله گفتم: نه راستش عصر ریاومد و لبم رو ز ادمیاستخر  ی برنامه

 ممنون! رم،یگ یباشه پس من دوباره باهاش تماس م-

کارش  یجون ک هیهان ،یدیسع یآقا ی: راستدمیکه قطع کنه، پرس نیقبل از ا نیافتادم، به خاطر هم هیهان ادی هوی

 شه؟یتموم م
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 خونه! دهیهست که رس یساعت هیسه، حدودا  م،یدو و ن-

 نه؟ک یقبول م اد،یبه نظرتون اگه ازش بخوام امروز باهامون ب-

 چشم هاش رو تصور کنم.تونستم  یجا م نیکردم لبخند زد. از هم حس

 جا نداره آخه! نیا یادیدوست ز هی. هانشهیکنه، خوشحال هم م یالبته که قبول م-

 کنم! یهم با لبخند گفتم: پس باهاش هماهنگ م من

 ازتون تشکر کنم غزل خانوم! د،یکه به فکرش هست نیدونم چطور از ا یگفت: واقعا نم خوشحال

 رو بدون پسوند خانوم از زبونش بشنوم؟بار اسمم  هیدوست داشتم  دایشد چرا

 وقت نداشتم! چیکه ه یهم مثل خواهر هیکنم. هان ینم یمن که کار د،ینگ یجور نیلطفا ا-

 میگوش یرفتم، صفحه  یاتاق م یشدم و سمت کمد گوشه  یهمون طور که از جام بلند م م،یکه قطع کرد نیاز ا بعد

زنگ  یخواب باش دیگفتم شا زم،یسالم عز 《مکث کردم. براش نوشتم: امیدادن پ یبرا ه،یرو باز کردم و رو اسم هان

 نزدم.

 》؟یایبعد از ظهر با من و دوستم استخر ب یدار دوست

از داخلش در  میکرد یکه با مهناز مشترک استفاده م یبزرگ یخورد، کمد رو باز کردم و ساک شنا کیت اممیپ یوقت

ماهت، فقط آدرس و ساعت  یسالم به رو 《اومد. نوشته بود: امکشیپ یگذاشتم، صدا زیم یآوردم. ساک رو که رو

 》!نمتیکن، از خدامه بب امیرو برام پ

 دنیاومدم. از ند رونیکارهام رو انجام دادم و از اتاق ب یبراش آدرس رو نوشتم. ته تو یرو کش دادم و فور لبخندم

 حدس زدم اون جا باشه. دم،یباز اتاق حامد رو د مهیدر ن یوقت یمهناز تعجب کردم ول

. جلوتر رفتم و درست رو دیشد فهم یکه شرکت رو در بر گرفته بود، م یرو از سکوت نیکارمند ها رفته بودند. ا اکثر

 به

بود و اون  ستادهیزدم. سرم رو دوباره سمت اتاقش چرخوندم. مهناز کنارش ا هیو بهش تک ستادمیمهناز ا زیم یرو 

 جلو روش بود. یها برگه یدر حال امضا زدن رو
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دو تا چهره دارند  ،ینکیکه افراد ع تیواقع نیچهره اش کامال عوض شده بود و به ا یقاب مشک یطب نکیع نیا با

سرش رو باال گرفت و همون لحظه مهناز هم بهم چشم  د،ینگاهم رو فهم ینیکه سنگ نیبردم. هم یم یپ شتریب

 داخل! دییدوخت. با لبخند گفت: بفرما

 !شهیم رمونید میبر دیرو هم گذاشتم و گفتم: نه ممنون، با چشم

 ادیبه سمتش برگشت و گفت: با شما قراره برند؟ پس ز عیحرف انگار متوجه شد که با مهناز قراره برم و سر نیا با

 !ذارمیم زتونیم یکنم و دم رفتن، رو یها رو تموم م نیکنم. ا یمعطلتون نم

راحت قبول کرد و  یلینبود و خ یشد. مهناز که اصوال تعارف دهیگاه به طرف باال کشخاطر درک باالش ابروم ناخوآ به

کرد، با آژانس تماس گرفتم و به  یرو جمع و جور م لشیطور که وسا نیاومد و در رو هم بست. هم رونیاز اتاق ب

از تو ذهنم پر مهن تیکه حرکت کرد، تازه حساس نی. ماشدیساختمون، آژانس هم رس نییبه پا دنمونیمحض رس

اتفاق  نیاستخر بره، متنفر بود. کال اگه ا ستیکه آشنا ن یکه با کس نیاز ا شهیهم یرنگ شد. واقعا قابل درک نبود ول

که به جونم افتاده  یهم ممکن بود انجام بده. با استرس یدور از ذهن یشد والبته کارها یم یعصب یلیافتاد، خ یم

 !زمیعز م،یامروز مهمون دار یرو بهش گفتم: راست د،بو

 .ستین یگفت: آشنا باشه، مشکل دیکرد و با ترد زیدرشتش رو ر یها چشم

 یکه دستم به طرز وحشتناک نیدادم. هم یکردم و آب دهن قورت م یتو ذهنم عکس العملش رو تصور م مدام

 شد، به خودم اومدم. دهیکش

 فکر؟ یتو یتو؟ چرا رفت یشد یچ-

 ...مهناز...ج...جونم، راستش...تته پته گفتم: م با

 !یشده؟ نصف عمرم کرد یچ نمیو گفت: د خب حرف بزن بب دیاخم  توهم کش کالفه

مطمئنم  یول شیدیتا حاال ند یعنی... یعنیکوچولو آشناست،  هیجراتم رو به کار گرفتم و گفتم: مهمونمون فقط  تمام

 !ادیازش خوشت م

 داد. هیتک شهیرو تو دستش گرفت و سرش رو به ش شیشونیپ

 !یدون یمن رو م تیواقعا که غزل، خوبه حساس-
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 !هیدختر ماه یلیشد. خواهر حامده، به خدا خ ییهویگفتم: باور کن  میدستش رو گرفتم و مال یکی اون

 دهیمحکم بهش کوببود،  شهیرفت و سر مهناز که به ش یدست انداز یبا سرعت رو نیحرفم، ماش نیبند هم پشت

 شد.

گفت و مهناز براش پشت چشم نازک  》یدیببخش《یراننده با لحن شرمنده ا د،یچیپ نیآخش که تو ماش یصدا

 چه خر... گهی: حامد ددیو آروم غر یکرد. بعد عصب

منظورم  یدیو گفتم: حامد سع دمیدهنش گذاشتم و نذاشتم جمله اش رو کامل کنه. لب گز یدستم رو رو یفور

 باهاش اشنا شدم! شبیکردم که برات د فیبود!تعر

 گفت:نه؟! دهیو کش متعجب

ها  یراحت نیکردنش به ا یدونستم راض یچند بار پشت سر هم تکون دادم و اون ازم رو گرفت. م دوارییسرم رو تا 

ه استفاده کردم و گفتم: کن یخام م یرو به راحت یگفتند، هر کس یم شهیکه مهرداد و بابا هم ی. از همون لحنستین

 داره! ازیهم به کمک ما ن یلیتازه خ ه،یدختر خوب یلیجونم، به خدا خ یقربونت برم آبج

حس،  نیآدم رو به روم کردم. انگار ا یحس فضول خرج》یا امرزهیب خدا《سمتم برگشت و من تو دلم یسرش فور 

 ازیشده که به کمکمون ن ی: چرا؟ چدیابروش رو موشکافانه باال انداخت و پرس یتا هیکرد.  یرو نقض م نشیتمام قوان

 داره؟

 نه؟ ست،ین یمشکل گهیپس د گمیم یچ یفهم یم ش،ینیزدم و جواب دادم: حاال خودت که بب یساختگ لبخند

وگرنه نباشه ها  یو افاده ا سیف یآدم ها نیفکر گفت: باشه قبول، فقط از ا یکم تو چشم هام زل زد و بعد از کم هی

 !رمیو م ذارمیمن م

 اون هم همون طوره... یو شناخت یدیرو د یدیسع یآقا یراحت، هر چ التیخ-

 رفته بود بهت بگم! ادمیذوق ادامه دادم: آخه با هم دوقلواند! با

 باشه! یدنید دیچه جالب، پس با ؟یجد-

 !قا؟یباشه دق یدنید دیبا شیلب گفتم: اون وقت، چ ریگوشش خم شدم و ز سمت
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 هیرو پر کرد، فرصت جواب ازش گرفته شد. کرا نیراهنما که ماش کیت کیت یو شماتت بار نگاهم کرد. صدا دیگز لب

من  یسمت استخر رفت ول یمعطل یو مهناز ب میدیهامون رو پوش ویرختکن، ما ی. تومیشد ادهیو پ میرو حساب کرد

کمد ها نشستم. نگران مهرداد شده بودم، به خاطر  فیرد نیب مکتین یبمونم تا برسه. رو هیدادم منتظر هان حیترج

گوشم  یپر نشاطش، بعد از دو تا بوق تو شهیو هم نیدلنش یاومده، باهاش تماس گرفتم. صدا شیتو فرصت پ نیهم

 .دیچیپ

 من در چه حاله؟ یسالم، غزل عسل-

 تو هم اصال انگار نه انگار! رم،ینگ یسالم، واقعا که اگه من ازت سراغ-

اومد. طبق معمول  یم نیمن از ضبط ماش یآهنگ مورد عالقه  یکنه چون صدا یم یبودم داره رانندگ مطمئن

 .رهیگذاشته بود تا مجبور نباشه دستش بگ کریاسپ یرو رو شیگوش

 ی. واختهیبه هم ر زی همه چاز کار هام عقب افتاده، کال یاالن دستم بند بود. کل نیواقعا ببخش خوشگلم، تا هم- 

 کنم ده سال از عمرم کم شده! یغزل، انقدر که امروز حرص خوردم، احساس م

که وارد رختکن شده  یسال انیدو تا خانوم م ی رهیخ یکردم نگاه ها یگرفتم و سع یکنارم رو به باز فیک ی دسته

 .رمیبگ دهیبودند، نا د

 .یمنتظر عواقبش هم باش دیبا گهی. خب معلومه دیخودته؛ ده روز نبود ریتقص یول رمیبرات بم یاله-

 کنم. یدرستش م الیخ یگفت: خدا نکنه، ب کالفه

 حامد تونست باهات حرف بزنه؟ انگار کارت داشت. ی: راستدمیهوا پرس یب

 حامد به خدا! نیزدم. چه قدر گله ا یقبل از تو با اون داشتم حرف م زم،یآره عز-

اسم، ناخودآگاه لبخند مهمون لب هام شد.  هی دنیباز هم با شن یحس کردم ول شتریروم رو ب یاه هانگ ینیسنگ

 خونه اتون؟ یرفت ؟ییتو کجا ی: راستدینگفتم، خودش پرس یزیچ دید یوقت

رفتم جواب دادم: نه خونه  یرو از کنارم چنگ زدم و از جام بلند شدم. همون طور که سمت کمد مخصوصمون م فمیک

 ام، اون هم دعوتش کردم.  هیاستخر. منتظر هان میبا مهناز اومد ستم،ین

 دنبالت، باشه؟ امیجانم، مهربون من، خوش بگذره پس! حتما بهم زنگ بزن تا ب یخنده گفت: ا با
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از اون دو تا خانوم رو حس  یکیشدن  کیگذاشتم، نزد فمیک یرو که تو ی. گوشمیکرد یچشم و خداحافظ گفتم

 کردم. من

گفتم که  یآروم ی 》بله《شده بود. رهیخطاب کرد و من به طرفش برگشتم. با لبخند بهم خ 》دخترم《با لفظ  رو

 زم؟یعز ی: خوبدیصورتش رو بشاش کرد و پرس

 زدم و به خاطر نشناختنش، با شک جواب دادم: ممنون، به لطفتون! یکوتاه لبخند

 وقته با خواهرم... یلیدلم، خ زیتر کرد و گفت: من شهال ام عز کیخودش رو بهم نزد یکم

. هر مینیب یجا م نیوقت هم هست که تو رو ا یلی. خمیایاستخر م نیهمراهش اشاره کرد و ادامه داد: به ا سمت

 جور نشده. یباهات حرف بزنم منته امیهم دلم خواسته ب یسر

که خودش رو شهال  یبراش تکون دادم و دوباره سمت خانوم ییآشنا یبه نشونه  یخواهرش برگشتم و سر سمت

 کرده بود برگشتم. یمعرف

 د؟یصحبت کن دیخواست یم یدر خدمتم، در مورد چ دییخب بفرما-

که  یینگاهم کرد و من معذب از لباس شنا قیوسط نشوند. دق مکتیرو گرفت و من رو کنار خودش رو همون ن دستم

 تنم

 ،یهست یدختر ناز یلیکردم. خواهرش هم کنارش نشست و شهال با خنده گفت: تو خ یخودم رو مدام جمع م بود

 .یا یهم جذاب و دوست داشتن یلیخ

 !دیکردم و با شرم گفتم: ممنون، شما لطف دار قیرو عم لبخندم

 هان؟! ،یشده ادامه داد: ازدواج که نکرد زیر یخودش رو سر جاش جا به جا کرد و با چشم ها یکم شهال

 و حال غزل خراب کن امروز بدون حضور مامان نیریبود. همون بحث ش یخبر دار شدن شستم کاف یسوال برا نیهم

 هیهان دنیگرفت. به سرم زده بود بگم نامزد دارم و بحث رو شروع نشده تموم کنم اما با سر رس یسر م داشت

حضور شهال و  یپوست ریز م،یکه شد یبغلش کردم. گرم احوال پرس یمیشدم. از جام بلند شدم و صم مونیپش

 یکردن هم تو یاحترام یالبته ب وحرف ها بودند  نیتر از ا لهیخودم کمرنگ کردم اما خب پ یخواهرش رو برا
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 یدستم داشتم، به طرفش برگشتم و جد یرو تو هیهمون طور که دست هان ستادینبود. شهال که کنارم ا تمیشخص

 واج نکردم، قصدش هم ندارم.شهال خانوم، من ازد دینیگفتم: بب

 کرد و گفت: اِ وا چرا آخه؟ یکیاخم کوچ شهال

به  یشده بود که فور هیبرگشتم و با زبون چشم هام ازش کمک خواستم. اون هم انگار تا االن متوجه قض هیهان سمت

به شهال با عجله رو  هیکنم، پلک رو هم فشرد. با لبخند به شهال زل زدم و هان یراحت خودم درستش م التیخ یمعن

 گفت: غزل جون نامزد برادر منه!

برگشتم و اون برام ابرو باال  هیگرد شد. هاج و واج سمت هان یبه طرز وحشتناک هیهان یجمله  دنیهام با شن چشم

با خواهرش رد و بدل  یرو به رو شدم. نگاه معنا دار ظشیحواس سمت شهال برگشتم که با اخم غل یانداخت. دوباره ب

 کردند و با

 ازمون فاصله گرفتند. یحال یب 》بشند خوشبخت《

دونم چرا  یبودم با دهن باز به رو به رو زل زده بودم و نم دهیشن هیاز دهن هان شیپ هیکه چند ثان یاز حرف جیگ هنوز

 الخره به خودم اومدم.با دمیکه زمزمه وار کنار گوشم شن ییبه تاپ تاپ افتاده بود. با صدا یجور هیدلم 

 فکر کردن نداره! گهیخوشگلم، د یحل شد آبج-

 رو تو ذهنم پر رنگ کرد. شهال و خواهرش که از 》بود یدروغ مصلحت هیاش  همه《یجمله  طونش،یش چشمک

 نیجون، ا هی: دمت گرم هاندمیکه مشغول در آوردن لباس هاش شده بود، پرس یا هیرفتند، رو به هان رونیب رختکن

 د؟یبه ذهنت رس یچه طور فکر

 به فکر کردن نداشت! ازیداشته باشه آخه؟ ن یو ناز یگل نیزن داداش به ا ادیبدش م یخنده جواب داد: ک با

مونده بود به داخل هل دادم و در کمد رو بستم.  زونیکمد آو یلبه  یرو که رو فمیانداختم و ک ریشرم نگاهم رو ز با

 !یایبا دوستت م یفکر کردم گفت ؟یی: تنهادیبود پرس وشیما دنیهمون طور که مشغول پوش هیهان

 بهش زل نزنم که معذب نباشه. ادیکردم ز یسع

 آره فداتشم، با مهناز اومدم. اون رفته تو آب، من هم منتظر تو بودم.-
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هر بار  کنند چون یم ادیکه همه ازش  هیناباب قیالحق که مهناز همون رف 《شدم و تو دلم گفتم: رهیبهش خ دوباره

 》چشم هام دست خودم نبود. اریاخت گهیکرد که د یو نقد م زیرو آنال هیانقدر اندام بق م،یاومد یکه با هم استخر م

 غزل جون، دم در اومدم حساب کنم، گفتند قبال حساب شده! یدوباره با لبخند گفت: شرمنده ام کرد هیهان

 .میدیشن کینزد یمحل رو از فاصله ا یخروس ب یصدا ارم،یمعمول رو به زبون ب یکه اومدم همون تعارف ها نیهم

 افته! یبار اتفاق م هیهر ده سال  اد،یم شیکم پ یلیها خ تیموقع نیاز ا-

دراز کرد و گفت:  هی. با خنده به طرفمون اومد. دستش رو طرف هانمیهم با تعجب سمتش برگشت هیبا اخم و هان من

 شرکت پدرتون! یسالم من مهنازم، منش

 خوشحالم! دنتونیاز د یلیام، خ هیمهربونش گفت: منم هان شهیفشرد و با همون لبخند هم یدستش رو به نرم هینها

به بابا  دیبهمون نگاه کرد و گفت: واقعا با قیقدم به عقب گذاشت. دق هیرو گفت و دست مهناز رو ول کرد و  نیا

 خوشگل تر و ناز تراند! یکیاز  یکیبگم، کارمند هاش  کیتبر

 هیدر جواب هان یدیمهربون و بع یمهرش به دل مهناز افتاد. با لبخند و نگاه و صدا کبارهیرو که گفت انگار به  نیا

 مثل شما! یبه خاطر داشتن دختر با کماالت م،یبه پدرتون بگ دیرو ما با کیتبر زم،یگفت: نظر لطفته عز

 ادیبود با گاز گرفتن گونه ام پنهون کنم اما خب انگار زاومده  رونیکه از دهن مهناز ب یکردم تعجبم رو از جمالت یسع

سه نفره شده بود،  هیکه امروز با حضور هان یموفق نبودم که مهناز نا محسوس برام پشت چشم نازک کرد. جمع

 نیو ا میاستخر رفتنمون بود یهفتگ یبرنامه  یتو رییتغ هیبه مزاجمون خوش اومد. انگار روز ها بود منتظر  یحساب

 م،ینشست. با هم شنا کرد یبد جور به دل آدم م نیبود و ا یدختر خون گرم و شوخ هیبود. هان رییون تغهم

 .میخوش گذروند یجمله، حساب هی یو تو میکرد یشوخ م،یدیخند

که  هی. هانمیداد تیبه رفتن رضا میرو به موت بود یهر سه نفرمون از خستگ یباالخره وقت یکندن سخت بود ول دل

 با

من چون به مهرداد گفته بودم، منتظرش موندم. تمام تالشم رو  یرسونه ول یاومده بود و گفت مهناز رو م نیماش

 ستادهیاستخر ا یورود یبودم. رو به رو زاریموهام رو خشک کنم چون از سرما خوردن به شدت ب یکردم تا حساب

 یگل بدند. وقت کهیسبز شده بودند، نزد پام ریکه ز ییکردم انقدر منتظر موندم که علف ها یبودم و احساس م
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 آن《 نیا یسوار شدم. جواب سالمش رو با اخم دادم و گفتم: واقعا من کشته  یطلبکار ی افهیبا ق دیباالخره رس

 بودن توام مهرداد! 》میتا

 ت:ام کم کنه، دست هام رو تو دست هاش گرفت و مهربون گف تیعصبان زانیخواست از م یکه م ییها شهیهم مثل

 فاصله داشتم. یلیجا خ نیبا ا یراه افتادم، منته یکه زنگ زد نیبه خدا هم م،یغزل عسل شرمنده

اصال هر کار  د،یاخم ها رو قربونت برم. گفتم که ببخش نیا زیو اخمم رو پر رنگ تر کردم که ادامه داد: نر دمیبرچ لب

 !ادیکنم تا از دلت در ب یم یگفت

کارش لب هام به خنده کش اومدند  نیگرفت. با ا یآروم شگونیدنده برداشت و گونه ام رو ن یراستش رو از رو دست

 !یکن کاریکه چ رمیبگ مینگو تا من تمرکز کنم و تصم یچیو با ذوق گفتم: پس ه

 چشم! یگفت: به رو دهیچشم هاش گذاشت و کش یرو دست

تر  کیبا خودم فکر کردم اگه فقط چند سال کوچ ا؛یدن یعمو نیرخ بهتر میبه رو به روش چشم دوخت و من به ن اون

 یلی. خدادیاجازه رو نم  نیا گهیام د دهیکش یکه قد و باال فیخواستم اما ح یکه ازش نم ییها زیبودم، االن چه چ

 یداد که به خنده م یو قلقلکم م دیبوس یهام رو م هانقدر گون دمیچ یلب برم یجور نیقبل تر، هر وقت ا یلیخ

رفتم  یشد، انقدر از سر و کولش باال م یشب ها موقع خواب که م ر،یبه خ ادشیشد.  یفراموشم م زیهمه چ افتادم و

کرد. از  یاومد و تا اتاق خواب کولم م یکه آخر کوتاه م 》خوام یم یکول 《گفتم: یو م دمیکش یو موهاش رو م

 یو من غش غش م 》یکن یبچه رو از کمر ناقص م نیتو آخر ا 《گفت: یخورد و م یاون طرف مامان حرص م

 گفت: یو اون م دمیخند

من  یاون تا وقت یشدم ول یم هوشیزدم که خودم ب یانقدر براش حرف م 》!شهینم میچیتو فقط بخند، من ه 《  

. درست قهرمان بود هیبرام مثل  یهم از من بزرگ تر نبود ول ادیکه ز نی. با اذاشتیبرد، چشم رو هم نم یخوابم نم

 هی م،یبزرگ تر که شد یعنی. بزرگ تر که شد شهیخواهر کوچولوش پشت و پناه م یداداش بزرگ که برا هی نیع

حال  نیاصال مهم نبود. با ا زهایچ نیکه ا میبود کیباز هم انقدر به هم نزد یشد ول یحفظ م نمونیب دیبا ییها میحر

که بعدا فقط به عنوان خاطره  شهیم یتلق یها توش مجاز و قانون زیچ یلیاست. حداقل خ گهید زیچ هی یبچگ یایدن

 .شندیم کتو ذهنت ح
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ها رخنه کرده بود و فقط باعث شده بود،  ابونیتو وجود خ زییدادم. پا رونیو نگاهم رو ازش گرفتم و به ب دمیکش یآه

مهرداد چشم از  یبرند. با صدا از ترس سوز و سرما تو الک خودشون فرو شتریب یتر بشند و کم نیلباس آدم ها سنگ

 گرفتم و به اون دادم. رونیب

 ؟یشد؟ فکرهات رو کرد یچ-

 کنم! ینه هنوز دارم فکر م-

 بگذرونه! ریپس خدا به خ-

 ؟یریم یخنده گفتم: نترس، کجا دار با

 شه؟یم یکه چ یدون یم میاگه نر گه،ید مییشما یامشب شام خونه -

 کنه! یرو حاللمون نم رشیدونم، مامان ش یو جواب دادم: آره م دمیکش یکالفه ا پوف

 !اریخب به تو و مهران، چه بس ینگاهم کرد و گفت: البته به من که نداده ول یجد یلیخ

برام رنگ گرفت. با  شییایح یکردن با ذهن خسته ام، ب یحالج یبعد از کم یول دمیجمله اش رو نفهم یمعن اول

 گفتم: خجالت بکش مهرداد! و دمیبه بازوش کوب غیج

خب؟ مادرت  هی: چدیداد پرس یبود، ماساژ م هیبراش به نوازش شب شتریکه ب یطور که بازوش رو به خاطر مشت همون

 گرم نکرده؟ ریمهران ش ینداده؟ از موقع ازدواجشون تا حاال، صبح به صبح برا ریدو سال به تو ش

 بود! نیزدم و گفتم: جون عمه ات، تو هم که منظورت هم یپوزخند

*** 

نشسته بود، از  اطیح یزده  زییدرخت پا یکه رو یقار قار کالغ یهفته، با صدا یروزها یجمعه بر خالف همه  صبح

راف به اط یاتاق نشونه رفتم. نگاه یکه از کمان پرتاب بشه سمت پنجره  یریرو مثل ت میشدم. نگاه شاک داریخواب ب

بود، رو  دهیکه پر یبا مهرداد نرفتم. کالفه از خواب شبیدخودمون هستم و  یاومد خونه  ادمیاتاق چرخوندم و تازه 

 چشم هام

صبح  هی: دلمون به دمیرو به عامل مزاحم اول صبحم توپ دمی. از جام بلند شدم و به پنجره که رسدمیکش دست

 ده شد!جمعه خوش بود که اون هم به لطف تو بهش گند ز
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 یکشون و با چشم ها ازهیهم صبح زود نبود. همون طور خم ادیداد. پس ز یرو نشون م مینه و ن وارید یرو ساعت

تختم خورد و حس کردم دلم از دردش ضعف کرد. تو  ی هیرفتم، پام به پا یم سیو خواب آلود به طرف سرو خمار

 گفتن هم نداشتم. کیکوچ "آخ" هی یناله کردن و حت یدونم چرا حوصله  یدستم گرفتمش و نم

رو در بر  نییپا یتمام طبقه  یجارو برق یرفتم. صدا نییسر و وضعم رو مرتب کردم و پا یبود، کم یهر جون کندن به

 دیکش یطرف و اون طرف م نیخرطوم جارو رو ا ،یحرفه ا یجنگجو هیمامان مثل  ینبود ول یگرفته بود. از بابا خبر

متوجه نشد. جلو تر رفتم و چون به مخزن جارو  اصالرفت. صداش که زدم،  یسر در نماز دستش ق یآشغال چیو ه

 .دیدکمه اش فشار دادم و سر و صداها خواب یتر بودم، دستم رو رو کینزد یبرق

شده بود. آروم سالم و  یازم شاک شیجنگ ی لهیبا توپ پر سمتم برگشت. البد به خاطر از کار انداختن وس مامان

 یکن یگفت: جارو رو چرا خاموش م غیکه جوابم رو بده با ج نیکه بدون ا رفتمیگفتم و به طرفش م ریصبح به خ

 غزل؟!

که خودم رو تو بغلش  نیکار راغب نبود چون هم نیبه ا ادیاون انگار ز یخواست ول یم یلوس کردن حساب هی دلم

 !ختهیرکار رو سرم  یانداختم  رو ترش کرد و گفت: ول کن تو رو خدا غزل، کل

روشن کردن  یداد، برا یاز احساسات مادرانه اش رو تکون نم یذره ا یمن حت یبغ کرده  ی افهیطور که ق همون

 ایکار ها، برو صبحونه ات رو بخور بعد هم ب نیبلند گفت: عوض ا یمجدد سالحش قدم تند کرد. در همون حال با صدا

 کمک!

 ؟یکن یچرا مثل ماست نگاه م ستم؟یبا تو نزد: مگه  غیبهش زل زده بودم که دوباره ج هنوز

ناخن  یحواس یاز سر ب یکیشدم که  یبادکنک هیآن شب هیبا شتاب سمت آشپزخونه رفتم. به  غشیپر ج یصدا با

شدم. باالخره  یم دهیکردم و با شتاب طرف آشپزخونه کش یم یداشتم باد خال یدیتوش فرو کرده و حاال با ناام

 غیبودن و ج یشاهد عصب دیتا اومدنشون با و میمطمئن شده بودم مهمون دار گهیوا رفتم. د  یناهار خور زیپشت م

 مامان باشم. یها غیج

تازه نفس به کمک  یرویدادم و به عنوان ن نییپا نیریش ییبه صبحانه نداشتم. چند لقمه رو با زور چا یادیز لیم

بردم، رو  یشده بود، لذت م بمینص یوش شدن جارو برقکه با خام یجنگ رفتم. همون طور که از آرامش یفرمانده 

 :دمیبهش پرس

 مامان؟ میدار مهمون
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 اخم جواب داد: نه چطور مگه؟ با

 .میمهمون دار دیبه جون خونه، گفتم شا نیافتاد دمیخب آخه د-

 کنم؟ واقعا که! یم زیخونه رو تم م،یکه مهمون دار ییمن فقط وقت ها یگیم یعنی-

و فقط دلم رو به اومدن بابا خوش  دمیرو خط کش دنیکه داد، کال دور سوال پرس یبا جواب زیقشنگ و تم یلیخ 

وارد خونه  ینیریبزرگ ش یو جعبه  وهیم لونیپر از نا یکه گذشت، بابا و مهرداد با دست ها یساعت هیکردم. بعد از 

رو  انشیتوان ب یونم افتاده بود ولبه ج یشک هیو  دمکر یم نییباال و پا یشدند. هاج و واج سوال تو ذهنم رو ه

 نداشتم.

 ریآژ هیحس  نی.  با اادیمهربون سمت من م یلیکانتر گذاشت و حس کردم خ یدستش رو رو یتو لیوسا مهرداد

 نیقیشک هام به  》باال کارت دارم میبر ایب 《یجمله  دنیشد و با گرفتن دستم و شن دهیسرم کش یتو ییها

 آره؟ اد،یقراره خواستگار ب رداد،و گفتم: ولم کن مه دمیشد. گر گرفته دستم رو از تو دست مهرداد کش لیتبد

 !دمیام که زود تر نفهم یلب ادامه دادم: عجب احمق ریرفتم ز یبلند سمت راه پله ها م یطور که با قدم ها همون

 غزل؟ هیها چ یبچه باز نیداد زد: ا بابا

 بابا جون؟! دندیم دند،یداد زدم: آره من بچه ام، بچه رو که شوهر نمبرگشتم و بلند تر  سمتش

 مهرداد مانع شد. یقو یکه اومدم در رو ببندم، دست ها نی. همدمیرو گرفتم و سمت اتاقم دو ازشون

 مهرداد، اصال حوصله ندارم! نمیول کن بب-

و البته کوتاه اومدند. وارد اتاق شد و به  دندیدر قفل شده بودند، در برابر زورش فقط حسرت کش یهام که رو دست

 رهیگ یجبهه م نینگاهش کن تو رو خدا، همچ ه؟یادا ها چ نینشستم، با اخم گفت: ا یتخت م یرو یکه عصب یمن

 عقد!  یسفره  یبرنش پا یانگار دارند کشون کشون م

و با  دیابروهاش کش نیب ید فرضخط عمو هیدادم و بالشتم رو بغل گرفتم. با انگشت اشاره اش  هیتاج تخت تک به

 !نیهم رند،یو م دینیب یرو م گهیهمد اندیساده است، م یمهمون هیادامه داد: بابا  یپوف کالفه ا

رو هم که بهش  یزیچ ره؛یگ یها لجم م دیو بازد دید نیهزار بار، من از ا نیچشم هاش زل زدم و گفتم: بابا ا تو

 .دمیانجام نم لیوقت با کمال م چیندارم، ه یاعتقاد
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ادامه دادم:  نیهستم. به خاطر هم میدونستم بخوام و نخوام، وسط عمل انجام شده قرار گرفتم و مجبور به تسل یم

 چون حقتونه! دیقهر و اخم هام رو به جون بخر دیپس همه اتون با رمیبگ دهیخودم رو ناد دیحاال که مجبورم عقا

 باشه، قبول! یول دمینفهم یزیدست به کمر شد و گفت: من که چ مهرداد

 رونیاز اتاق ب گهیافسارش رو گرفتم و همون اخمام رو ادامه دادم. د یفور یگرفت ول یحرفش داشت خنده ام م از

مامان  ینرفتن و به دنبالش کار نکردن چون وسواس ها نییپا یشده بود برا یبهونه ا هیفقط  نیا دی. البته شاومدمین

 .داشتمدونستم و واقعا حوصله اش رو ن یم یخونه تکون یرو تو

به دست وارد اتاقم شد  ینیگرفتم، مهرداد س دهینشن یکه چند بار به خاطر ناهار صدام زدند و من مصلحت نیبعد از ا 

وقت  یکم هیبود و با  زییپا یخوردم. خدا رو شکر که روز ها یباالخره از فرط گرسنگ ار،یبس یو بعد از ناز کردن ها

دونم چرا حالم گرفته  یتموم و مثال فردا صبح بشه. نم زیچ هخواستم زود تر هم ی، زود شب شد. فقط متلف کردن

اومدم، کت  رونیب یدوش گرفتم و وقت هیخوش کنم.  یاتفاق دوست داشتن هیشده بود و دوست داشتم دلم رو به 

مامان زرنگم رفتم که هم خونه رو  یه تختم بود. تو دلم قربون صدق یرو دهیاتو کش ش،یرنگم با دامن شکالت یریش

 تکونده بود و هم وقت کرده بود تا برام لباس انتخاب کنه و اتو بکشه. املک

 اد،یب میکه امشب قرار بود به خواستگار یکردم که اگه کس یفکر م نیکردم، به ا یطور که موهام رو خشک م همون

هم  نیکرد. به خاطر هم یخواستمش و عاشقش بودم، چه قدر اوضاع فرق م یبود که واقعا از ته دل م یهمون کس

 یم حینذاشته بود اما من ترج یروسر ایشال  مآروم حاضر شدم. مامان برا یلیاسترس نداشتم و خ یبود که ذره ا

عطر  و بعد از زدن دمیرو با لباس هام هماهنگ کردم و پوش میکرم قهوه ا یدادم که حجاب داشته باشم. روسر

 هفت بود. کیرسند و االن هم نزد یانداختم. مهرداد گفته بود ساعت هفت م وارید یبه ساعت رو یدلخواهم نگاه

آن چشم هام رو  هیبه  ادشیروشن بود و نور ز نییپا یطبقه  یکوب ها واریشدم. تمام لوستر ها و د ریپله ها سراز از

جا  نیبابا، چه خبره انقدر نور ا یشدند و بلند گفتم: ا دهیتو هم کشناخودآگاه  دیکرد. ابرو هام به خاطر نور شد تیاذ

 !د؟یدیپاش

 تشونیخواستم اذ ی. اصال نمستادندیو کنار هم ا دندیسرک کش منیصدام، از آشپزخونه و نش دنیو بابا با شن مامان

 کیبه هردوشون که انگار منتظر واکنش من بودند با لبخند نزد نیکنم، به خاطر هم یجهت اوقات تلخ یکنم و ب

 زدم و با ناز گفتم: چطور شدم؟! یشدم. دور خودم چرخ

چشم رو هم گذاشت و گفت: مثل قرص  نیمامان رو از پهلو به خودش فشرد و با حظ نگاهم کرد و مامان با تحس بابا،

 !یماه شد
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 !گهیه دپر از لک و لوک و حفر یعنیخنده گفتم:  با

 راحت شد. المیصداش خ دنیمهرداد و شن دنیو با د دمیکش ینیشونه ام گذاشته شد، ه یکه رو یدست با

 ازت چشم برداشت! شهیکه نم یخوشگل یجور یعنی ر،ینه خ-

 ی. هر کدوم سمتدیچیپ یورود یهر سه تاشون رو جواب بدم، زنگ در تو راهرو ی دارانهیکه اومدم نگاه خر نیهم

رو  اهوشونیپر ه یها یاحوال پرس یآشپزخونه سنگر گرفتم. چند لحظه بعد صدا یرفتند و من هم طبق معمول تو

 زیم یرو رو ییرایپذ لیقبال تمام وسا نبعد تر هم صداشون کمتر و کمتر شد. مطمئن بودم ماما یو کم دمیشن

 نه سر زده بود.و گرنه تا االن ده بار به آشپزخو دهیقشنگش چ ییطال هیپا یلیمستط

گاز پر  هیبرداشتم و  اریخ هی نیهم یشدم. از سکوت آشپزخونه لجم گرفته بود، برا رهیرو به روم خ ی وهیسبد م به

سبک انقدر جالب و حرص در آر هست که اگه  نیخوردن به ا اریشدم. کال خ دنشیسر و صدا بهش زدم و مشغول جو

و من از  یشد، خونه از حضورشون خال یپخش م میمحترم مستق یخواستگار ها یبرا رمیجا تصو نیاز هم

 شونه ام زد. یبودم که مامان رو وهیم نیپر سر و صدا تر دنیشدم. غرق فکر و جو یوجودشون آزاد م

 زنم. یساعته دارم صدات م هی ؟یسالم-

 موند. رهیدستم خ یتو اریگفتم و مامان با حرص به خ ی》هان《حواس یب

 که جفت گوش هات کر شده و فَکت به کار افتاده؟! نهیپس بگو به خاطر ا-

 !اریبردار ب زم،یبر ییزل زده بودم، ادامه داد: پاشو چا کشیش شهیو هم یدوست داشتن پیطور که به اون ت همون

 یبه چهره . با عشق نگاهش کردم و اون با طعنه ستادمیکه شد، از جام بلند شدم و کنارش ا ختنیر ییچا مشغول

 وقت؟! هی فتهی: نگرانتم، فشارت از استرس ندیآرومم زل زد و پرس

 استرس دارم؟! داستیانقدر پ یعنیکردم کنترلش کنم و وسطش گفتم:  یحرفش خنده ام گرفت. سع دنیشن با

 ار،یبعد من بردار ب قهیدو دق هیپر کرد رو بهم گفت:  ییفنجون رو که از چا نیبرام نازک کرد و آخر یچشم پشت

 باشه؟

 ییچا یتکرار نییمراسم و آ نیافتاد که چه قدر از ا ادمیگفتم و مامان رفت و من تازه  یظیغل 》چشم یرو به《 

رو محکم تو دستم گرفتم. از  ینیو بعد از آروم شدن، س دمیکش قیتعارف کردنش متنفرم. چند تا نفس عم
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آروم وارد شدم و با  یلیباال رفتم. خ شد یختم م ییرایکه به پذ یتاهکو یاومدم و چند تا پله  رونیآشپزخونه ب

 یموندم و پشت بندش سه جفت چشم رهیجفت چشم خ شیلبخند سالم دادم. نگاه همه سمتم برگشت و من به ش

بودم که نداشتم.  یاسترس ونیبا لبخند جواب سالمم رو دادند. حال خوبم رو مد دمشونید یبار بود م نیاول یکه برا

 دمیآن ترس هیبود که  دهیو اتو کش کیتعارف کردم. انقدر ش ییپدر باشه رفتم و چا دیسر یکه به نظر م یسمت مرد

 ینفس راحت 》دخترم ممنون《نگاهم کرد و گفت: نیرو برداشت و با تحس ییچا یباشه اما وقت نینکنه داماد ا

از  نیا د،و خانوم بودن بایامان مثل خودش مهربون و زم یو سمت خانومش خم شدم. تمام دوست ها دمیکش

رو دو چندان کرده  شونییبایرو که چند تا انگشتر ز دشیو سف کیبار یوجناتشون کامال مشخص بود. انگشت ها

 دلم! زیبود، دور فنجون حلقه کرد و ضمن برداشتنش گفت: ممنون عز

 خدا ببخشه بهتون! ،یدار یر نازچه دخت اکبرهللابه مامان ادامه داد: شکوه جون، هزار  رو

 عیرو به اون ها تعارف کنم. هر دوشون سر ییتا چا دمیوسمت بابا و مامان چرخ 》!نیدار لطف《آروم گفتم یلیخ

سالن نشسته بود  یمبل تک گوشه  یمهرداد که رو یکه جلو نیبرداشتند و با نگاه مهربونشون تشکر کردند. هم

 !یخوشگل نیبه ا وسلب گفت: کوفتشون بشه عر ریلبخندم کرد و ز یحواله  یخم شدم، چشمک

 راه یاصل ی نهیبه طرف گز یو ابرو باال انداختم و فور دمیکه نکنه صداش رو بشنوند، هم زمان لب گز نیترس ا با

که  یلیم یبود. سمتش که خم شدم با ب دهیپدرش به خودش نرس یبه اندازه  یداشت و حت یمعمول ی افهی. قافتادم

 ذوق یتو

 یتا نگاه کوتاه اوردیسرش رو باال ن یهم به گوشم رسوند. حت یزمزمه وار 》تشکر《رو برداشت و ییزد، چا یم

کرد که به دست و پاش افتادم تا طالع  یرو القا م نیاش حق به جانب و عصا قورت داده بود، ا افهیبهم بندازه. انقدر ق

 نجاتم بده! یدگیمن رو با حضورش روشن کنه و از ترش

رو روش گذاشتم. کنار  ینیبرگشتم و س زیکه جوابش رو بدم، سمت م نیشده بودم که بدون ا یاز رفتارش کفر انقدر

دلم ذوق داشتم که  یکه اون بود ننداختم. بر خالف چهره ام، تو ینگاه هم به طرف مین هی گهید یمامان نشستم و حت

پشت انگشت  یهم به فکر کردن نداشت. لبخند بدجنس یازیشده بود و ن رد کردن، خود به خود جور یبار بهونه  نیا

هوا به  یاز آلودگ بایجمع شدم. بحث ها باال گرفته بود و تقر ی رهیلب هام مهر زده بودم نشست و خ یکه رو ییها

کر کنم، قرار گرفته ش هیحاش یکه اصل مطلب تو نیکه اومدم خدا رو به خاطر ا نیبود. هم دهیرس استیتورم و س

 داد. انیمعروف، بحث ها رو پا یبا لبخند و ادا کردن همون جمله  یطاهر مخانو

 سر اصل مطلب! میبا اجازه اتون بر گهیخب د-
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 》خونه اتون! دیو بر دیسر اصل مطلب و تمومش کن دیقربون دهنت، زود بر 《ساکت شدند و من تو دلم گفتم: همه

ما، نه فقط از نظر ما که پدر  مانیآقا پ نیجمع رو با سکوتشون گرفت، ادامه داد: راستش ا دییتا یوقت یخانوم طاهر

 تمومه! زیداشته، همه چ نشرکه تا حاال باهاش حشر و  یبلکه از نظر هر کس میو مادرش

 ادیز 》ماست من ترشه؟ گهیم یک《کردم، به ضرب المثل معروف یرو پشت لب هام پنهون کردم و سع پوزخندم

 جه نکنم. تو

 !هیمعمار یمهندس ها یکارش هم که خدا رو شکر، سر آمد همه  یتو-

از اون  یمهندس معمار هیدر آسمون باز شده و  یبه سخره گرفت. آخه به نوع شخندیاز درونم، حرفش رو با ن ییصدا

چرخند، نه که  یف مطرف و اون طر نیاالف ا ایمسافر کش اند  ایهم که  ییافتاده بود. اون مهندس ها نییباال پا

 عرضه اند صد در صد! یباباشون پول دار نبوده باشه ها نه، خودشون ب

 و کماالت کم نداره. یاز خانوم یزیچ هللانداره، دختر شما هم که ماشا یمشکل چیهم که ه یاز نظر مال-

 مهرش به دلم نشسته شکوه جون! یکه حساب نیلبخند سمت مامان برگشت و ادامه داد: خالصه ا با

دو تا جوون هم برند با هم صحبت  نیا ند،یو گفت: اگه جناب سراج اجازه بفرما دیهم نگاهش رو سمت بابا کش بعد

 نه؟! ایبا هم تفاهم دارند  نندیهاشون رو بکنند بب

 ست شماست!ما هم د یخانوم، اجازه  دیدار اریبا همون لحن من عاشقش و مصمم جواب داد: اخت بابا

 !دیصحبت کن مانیبا آقا پ دیبر دیبه من ادامه داد: غزل جان، هر جا راحت تر رو

بلند شد، سمت  مانیکه پ نیلب گفتم. هم ریز یتوام با لبخند کوتاه ی》اجازه با《از جام بلند شدم و  لیم یب

راست به طرف شنل بافت ام که  هیو  دمیتراس رو کنار کش ییکشو یا شهیراه افتادم. در ش نییپا یتراس طبقه 

رو به  دمش،یکش یشونه هام م یکه رو وربود، رفتم. همون ط زونیتراس آو یها یصندل یپشت یخدا رو ی شهیهم

 !دینیبش دییگفتم: بفرما مانیپ

داشت.  ازین ژنیاکس نیبود که به ا یو نشست. مهم نبود که هوا سرد بود، مهم فقط مغز دیرو عقب کش یصندل هی

 ست؟ی: سردتون که ندمیشدم و پرس ریجا گ یصندل یرو آروم

 که نگاهم کنه جواب داد: نه... خوبه! نیا بدون
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 : حالتون خوبه؟دمیسکوت کسل کننده پرس نیدادن به ا انیزود تر پا یرو صاف کردم و برا صدام

 کامال با شیریانداخت. سر به ز ریبهم زل زد و دوباره نگاهش رو ز هیدفعه سرش رو باال آورد. در حد چند ثان نیا

که گفت: به لطفتون،  دمیقبل شن یبار صداش رو بلند تر از دفعه ها نیمتناقض بود. ا یامروز یپسرها تیشخص

 خوبم ممنون!

 یهاش رو داشت. حس خوب یهنوز هم قشنگ زییخونه شد که با وجود حضور پر رنگ پا اطیح یمشغول تماشا دوباره

 یو باطن شوخ یجا به جا کردم و با لحن جد یصندل یخودم رو رو ینداشتم. کم شیتفاوت یسکوت و ب نیاز ا

 که حاال قابل هضم هست؟! گمی: مدمیپرس

 قابل هضمه؟ یآن نگاهش رو بهم دوخت و گفت: متوجه منظورتون نشدم، چ هیسوالم جا خورد.  دنیشن با

 !گمیرو م نیکه قورت داد ییجواب دادم: اون عصا یمعطل یب

. دست زدیزشت بودند که لبخند پت و پهن نم  یادیدندون هاش ز دیرو لب هاش نشست. شا کیتبسم کوچ هی فقط

 ن؟یهست ییو رک گو یگفت: پس اهل شوخ یهم قالب کرد و جد یهاش رو تو

 من هستند. یها جزء جدا نشدن نیبله، ا-

 هم خوب! یلیطور، خ نیکه ا-

 : خب؟!دمیانداختم و پرس ها و ابرو هام رو هم زمان باال چشم

 خب؟ ی: چدیرو آروم تکون داد و پرس سرش

 !د؟یبگ دیخوا ینم یزیشما چ-

 !دییبفرما دیدار یها رو مادرم گفته باشند. شما اگه سوال یکنم گفتن یفکر م-

 ام! یالبد من هم مجر ه؟یونی: مگه برنامه تلوزدمیحرفش لب هام کش اومدند و با خنده پرس از

 بخوره. چیو صداش تو گوشت پ یباهاش حرف بزن یداشت. دوست داشت یذ و مردونه ابا نفو یصدا

 رسه بخوام بگم! یبه ذهنم نم یزیچ یعنی دونم،یخب واال من نم -
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کردم و باالخره هم  یگذشت دل دل م یکه تو مغزم م یزیگفتن چ یگاز محکم گرفتم و برا هیام رو از داخل  گونه

 د،یومدیجا ن نیخودتون ا لیکنم به م یاحساس م ینه ول ایدونم گفتنش درسته  یکردم و گفتم: نم یخودم رو راض

 درسته؟!

 کرد. یرو منتف شمیپ قهیفکر چند دق دش،یو سف فیرد یکرد و دندون ها یکوتاه یبار خنده  نیا

 !دیپس باهوش هم هست-

 بله؟ د،یستیجا ن نیخودتون ا لیحدسم درست بوده و به م یعنی نیا-

کرد باهام چشم تو چشم نشه، جواب داد:  یم یداد و سع یو همون طور که هنوز نگاهش رو به اطراف سر م دیترد با

 بله

 بگم؟ ی...من...راستش... چطور

اون هم به اجبار  م،یمثبت با هم داشت ینقطه  هیچون خوشبختانه تا االن من و شما  دیکنم راحت باش یخواهش م- 

 ه!جا نشستنمون نیا

 پس شما هم...؟!-

 دیکن یکنم تظاهر نم یکه احساس م دیهست یدختر نیاول تشیکردم و اون ادامه داد: واقع دییلبخند حرفش رو تا با

 .دیکن یم یدل خودتون زندگ یکنند. انگار واقعا فقط برا یم یدر موردتون چه فکر هیبق ستیو براتون مهم ن

 درسته... یبله تا حدود-

در مورد شما بگم. به نظرم به اجبار  یزیچ هیخوام  ینگاه کردم و ادامه دادم: من هم م زونشیگر یتو چشم ها قیدق

تو  میمستق دینتون شهی. باعث مدیمعذب باش تونیخواستگار یتو شهیهست که باعث م یکیو تو قلبتون  دییجا نیا

 درسته؟! د،یطرفتون نگاه کن یچشم ها

 یهم م یانگار اگه روانشناس یول دیخوند یدونم حسابدار یکه من م ییگفت: تا اون جا یباال انداخت و جد ییابرو

 .دیموفق بود د،یخوند

 .دیکن فیاصل مطلب رو برام تعر نه،یو گفتم: خب پس اگه نظرتون ا دمیخند
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داره. با اصرار ادامه دادم: حاال  اجیتلنگر احت هیحرف زدن فقط به  یو حس کردم برا دیرو صورتش دست کش کالفه

 .میکم با هم گپ بزن هیو حداقل  میبهتره از فرصت استفاده کن م،یجا نشست نیداده شده و ما ا بیکه امشب ترت

چون  شهینم یمامانم راض یدستش رو شکست و کالفه گفت: راستش من انتخابم رو کردم ول یانگشت ها قلنج

 کنه. یاش رو نقض م ندهیعروس آ یامامانم بر یها اریانتخابم کال مع

 مادرتون متناقضه؟ یارهایمثال تا چه حد با مع یعنیجالبه، -

 ناز هم داره! یسه ساله  یدختر بچه  هیاست و دو سال هم از من بزرگ تره؛ البته  وهیزن ب هیحد که  نیتا ا-

ازدواج  نیبه ا یمادرش بودم، راض یاگه من هم جا دیمونده بودم. شا رهیگرد شده بهش خ یدهن باز و چشم ها با

 ینم

مامانم حق  دیگیخودتون م شیهم گفت: البد االن پ نی. تعجبم مثل روز براش روشن شده بود و به خاطر همشدم

 جنگم. یفرشته است. انقدر خوبه که من به خاطرش تا هر وقت که الزم باشه م هیمن  میمر یداره ول

: خب چطور با هم دمیپرس ارم،یمعقولش در ب ریانتخاب غ نیهم سر از ا یذوقش نزده باشم و کم یکه تو نیخاطر ا به

 باشه؟ یتونه براتون همسر مناسب یکه م دیدیچطور فهم د؟یآشنا شد

 گه؟ید دیکامل دار نانیبهش اطم یول دیادامه دادم: ببخش دیخودم رو سر جام جا به جا کردم و با ترد یکم

 !دیکرد دنینانگارهوس قصه ش-

 د،یقصه اش د دنیفهم یکه راغب بودنم رو برا نیبه خودم فشردم و با ذوق بهش چشم دوختم. هم شتریرو ب شنلم

تصادف از  یبود که شوهرش رو تو یچند ماه دمشید یگذره. وقت یم مونییاز آشنا یطور شروع کرد: دو سال نیا

 دست داده بود.

شناخت، به عنوان  یرو م میکه برادر مر میمیقد یاز دوست ها یکیاز طرف  یاتفاق یلیگشت و خ یکار م دنبال

که حداقل چند سال سابقه کار داشته و به کارمون وارد  میداشت ازین یبه کس یمنش یشد. برا یبهم معرف یمنش

ل کار مدت مشغو هیقبول کردم که  یلسوزد یرو گفت و من هم صرفا از رو میمر طیباشه اما خب دوستم بهم شرا

گذشتم. االن که  یاز جواب هاش م یسرسر یلیاومد که خ یبشه. روز مصاحبه انقدر به نظرم صورتش معصوم م

 اومد. یشده باشم که روز اول فقط به نظرم قابل ترحم م یعاشق دختر شهیکنم، باورم نم یفکرش رو م

 !الیخ یکنه، ب یهام خسته اتون م یسکوت کرد و بعد با لبخند گفت: پر حرف هیثان چند
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 خوام همه اش رو بدونم. یم د،یکنم بگ یرسه؟ خواهش م یمن خسته به نظر م ی افهیبه نظرتون ق-

 شرفتیتو کارش پ یگذشت. حساب یادامه داد: چند ماه راشیپشت سرم زل زد و دوباره با همون لحن گ ییجا به

 کرده بود

اوقات سرش تو  شترینداشت و ب یبه کس یرفت. کار یم واشیاومد،  یم واشیبودم.  یراض زشیمن هم از همه چ و

شدم، پشت در  یرفتن آماده م رونیب یشده بود و داشتم برا لیشرکت تعط یروز وقت هیکه  نیالک خودش بود تا ا

 یاتاق صدا

. کنجکاو دیرس یهم صداش پر اضطراب به گوشم م یلیکرد و خ یصحبت م یتلفن ی. داشت با کسدمیرو شن آرومش

حرف هاش، حس کردم  دنیتر که گوش کردم از شن قیجوره نتونستم به حرف هاش گوش ندم. دق چیشده بودم و ه

 . ادیبه دهنم با سرعت باال م دنیرس یمسابقه شده و برا نیماش هیقلبم مثل 

 گفت مگه؟ یم ی: چدمیو با ترس پرس دمیرو جلو کش خودم

 یمشکل دیخواد، گفتم شا یخودش م یرو برا هیها، البته اولش فکر کردم کلبرنامه  نیو ا هیدر مورد فروش کل- 

 یداره برا دمیشن یاش رو بفروشه. وقت هیخواد کل یم دم،یدر کمال تعجب فهم شیبعد یبا جمله ها یداره ول یزیچ

 .هیجد هیخواسته بود، مطمئن شدم قض یمرخص زکنه و قبال هم از من دو سه رو یم یزیبرنامه ر گهید یهفته 

 د؟یدیکه صداش رو شن دیشد؟ به روش آورد ی... خب بعدش چایخدا-

بار   نیاول یبرخورد کنم و برا یکردم عاد یم یرفتم. سع رونیتلفن رو که قطع کرد، پر آشوب در رو باز کردم و ب- 

نشست.  نمیماش یورسونمش. با اصرار قبول کرد و معذب ت یرو بهونه کردم و گفتم خودم م یوقت ریهوا و د یکیتار

طفره رفت و  دمیعلتش رو پرس ی. وقتزهیر یصدا اشک م یکه بهش نگاه کردم متوجه شدم داره آروم و ب نهییاز آ

. اولش جا دمینداره، مجبور شدم بهش بگم صداش رو شن دهیاصرارم فا دمید ی. من هم وقتهیگفت به خاطر خستگ

هق  یتونم کمکش کنم و همون موقع بود که صدا یدادم و گفتم م نانیبهش اطم یخورد و خواست حاشا کنه ول

 پر کرد. ور نیهقش تمام ماش

 یکرد. از خانواده اش که نه تنها وضع مال فیبرام تعر نیرو تو همون اتاقک ماش شیو درشت زندگ زیشب، ر همون

کار کنه تا  فتیمجبوره دو ش خونه افتاده. از برادرش که یفلج شده و گوشه  یندارند، پدرش هم سر اتفاق یخوب

 یاشون رو بده. گفت بعد از فوت شوهرش نم درسهکنه و خرج م ریاش رو س گهیحداقل شکم دو تا خواهر و برادر د

 که با شوهرش داشتند، مونده. یاجاره ا یخانواده اش بشه و تو همون خونه  یها یخواسته قوز باال قوز گرفتار
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 !ک؟یکوچ یبچه  هیمرد و تازه با  ی هیبدون سا یدردناکه، زندگ یلیقعا خبهش چشم دوختم و گفتم: وا نیغمگ

 !هیاون زندگ ی قهیدق هی یبهم زل زد و گفت: دردناک برا یبار با تلخند نیو ا دیکش یآه

 نیبوده و تنها مشکلش ا یشوهرش آدم خوب ایرنگ چوب تراس داد و گفت: گو یها کینگاهش رو به سرام دوباره

 نیتونسته بگردونه، به خاطر هم ینم دیرو اون جور که با ینداشته و البته که زندگ یبوده که کار و بار درست و درمون

دنبال زنده کردن طلبشون  یو همه اشون به نوع شهیمخونه اشون  یطلبکار ها روونه  لیهم بعد از فوتش تازه س

گفته و از  یبهش م راهیبد و ب یو فضول بوده که هر روز کلحراف  رزنهیپ هیبودند. از اون طرف صاحب خونه اشون 

 وهیهم که ب یوقت

 یکه هر وقت م هیهمسا یزن ها ینگفته باشه. از نگاه ها هینبوده پشت سرش به در و همسا یحرف گهیشده بوده، د 

 یانداختند م یبهش مکه  ییهرز شوهر هاشون و متلک ها یرو به رو شدند، از نگاه ها یقاتل جان هیانگار با  ننشیب

سرآمد همه  》که از هزار تا مردن براش سخت تره نهنک وهیب یآدم رو جوون مرگ بکنه ول خدا《زد: یگفت. هق م

با خودش کلنجار  یلیگفتنش خ یبوده؟ برا یچ یدون یاش فکر کنه، م هیاتفاق ها که مجبور شده به فروش کل نیا ی

اون  یصاحب خونه اش که گاه گدار ینوه  ش،یکرد که چند وقت پ فیرو راحت کردم برام تعر الشیخ یرفت و وقت

 ی. مادیم میبره، پشت در اتاق مر یمامان بزرگش خوابش م یتا مثال به مامان بزرگش سر بزنه؛ وقت مدهاو یطرف ها م

 ینبوده، م شترینوزده سالش ب جدهیزدن و اون هم که ه غیکنه به ج یشروع م میخواسته با زور وارد اتاق بشه که مر

 کنه. یترسه و فرار م

 افته؟ ینفر م هی یهمه اتفاق برا نیچطور ا ا،یلب گفتم: خدا ریدهنم نگه داشتم و ز یباور دستم رو جلو نا

که تو خودت هرزه  نیو ا میکردن مر نیکنه به نفر یشروع م گه،یماجرا رو م رزنیاون شب که به اون پ یتازه فردا- 

 نیهم از ترس ا میبره. مر یو خالصه امونش رو م یکن یم ییچه غلط ها یستیصبح تا شب که ن ستیو معلوم ن یا

و فقط تنها راه  ذارهیم گریدندون سر ج فته،یب یبد اقبشه و تازه اتف یرتیرو بگه و اون هم غ هیکه به برادرش قض

و بانک ها هم که خدا  رهیام مدنبال و یدونه. چند وقت یم شهیهم یحل خالص شدنش رو رفتن از اون محله برا

 یلیروز خ هی. هینقلش نگفتن گهیخواند و اقساط و بهره هاش هم که د یضامن م یکل یهر وام یبده برا رشونیخ

به  یتکون هیتونه باهاش  یکه م یکرد تنها راه ی. خالصه فکر مشهیم ریگیو پ نهیب یرو م هیفروش کل یآگه یاتفاق

 است. هیفروش کل نیبده، هم شیزندگ

 یکه برا ییها یکه وجود نداره. زندگ ییها یشهر چه زندگ نیا یو با حسرت گفتم: واقعا تو دمیآه از ته دل کش هی 

چند تا خونه  یحت ایهم چند تا کوچه  دیشا ابون،یچند تا خ دی. شامیکن یفرسنگ ها راه رو ط ستیالزم ن دنشونید
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و مشتاقانه  مینشست ونیتلوز یکشه و ما هم چنان پا یآخرش رو م ینفر داره نفس ها هی یبرا یاون طرف تر، زندگ

 .میکن یسر و ته رو دنبال م یب یترک الیسر هی

 ،یشیبه بعد درمونده م ییجا هیاز  ،یرو به دوش بکش یزندگ هیبار  یبخوا ییتنها کریدر و پ یشهر ب نیتو ا یوقت-

 !یبُر یم

 شد؟ یبله حق با شماست، خب بعدش چ-

 زد و باز به گذشته برگشت. یلبخند

آپارتمان براش اجاره کردم که  هی یجمع و جور تو تیسوئ هیهمون شب خودم دنبال کار هاش راه افتادم.  یاز فردا- 

بابا بود. کمکش کردم از اون جا اسباب  یمیقد یشناختم و مالکش هم که از دوست ها یهاش رو م هیکامال همسا

. حقوقش میکرد هیشوهرش رو تسو یها یاز بده تاو دو سه  میکه توش بود رو گرفت یخونه ا شیکرد. پول پ یکش

 نیبود. تو تمام ا دیاون صد تومن اضافه حقوق هم نور ام یشد اما برا یکم نم یزیکردم؛البته از من که چ ادیرو هم ز

 ام نکنه!شرمنده اش رو بهم ندوزه و دع یبکنم و اون چشم ها ینبود که براش کار یمدت لحظه ا

 د؟یچه طور شد عاشقش شد ،ی: و اما سوال اصلدمیپرس طنتینگاهش کردم و با ش قیدق

باهاش آشنا  شتریگذشت و ب یکه م یشروع شد که هر روز ییاصل داستان از اون جا یخنده گفت: بله خانوم مجر با

 یم

اتاق خانوم  یشد. هر روز موقع اذان ظهر، سجاده اش رو گوشه  یبرام روشن م شتریب شیبودن و پاک مانیبا ا شدم،

نماز خوندنش رو به تماشا  یچند بار اتفاق یوقت شهیخوند. باورتون نم یکرد و نمازش رو با آرامش م یپهن م یمیکر

ترحم و  یکردم دلسوز یشد که من اصال فکر نم جادیا یسح هیچه قدر از حضورش آرامش گرفتم. به مرور  ستادم،یا

 یقلبم رو باهاش صاف م ششیآرا یداشتم. صورت مهربون و ب یو با وقارش حس خوب نیباشه. من فقط به رفتار سنگ

خود خدا من رو سر راهش قرار  مطمئنه《گفت یو م دیکش یبه خدا رو به رخ م مانشیکرد. حرف هاش که انقدر ا

حرف ها و  دنیشن یدلم برا نمشیکه نب لیتعط روز هی دمیبه خودم اومدم د هویکرد.  یآروم م رودلم  ،》داده

مشکل  یکه همه  دیخند یکرد و م یانقدر ذوق م دمشید یدختر کوچولوش که هر بار م ی. براشهیصداش تنگ م

 تونستم بذارم! ینم قاز عش ریبه غ یکه بهش داشتم، اسم یحس یرو گهیرفت. اون وقت بود که د یم ادمیهام 

 !شهیحستون واقعا قابل ستا-
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خوندند که از  یکنم، مدام در گوشم م یم ییکار ها هیدارم براش  دندیفهم یم یوقت یچند نفر مونییآشنا لیاوا- 

بار امتحانش کردم و  نیخدا شاهده که چند یول ستیزدنت ن غیدختره برات تور پهن نکرده و دنبال ت نیکجا معلوم ا

 شدن بهش مصمم تر بشم. کینزد رشتیب یها باعث شد برا نیهر بار هم سر بلندم کرد. هم

راه  یباشم که باهاش ادامه  یدنبال ک دیسن و سال، با نی: اصال به نظر شما، من با ادیتر پرس یو جد دیکش یآه

جواب  یمن چ دیدون یم ؟یریبچه بگ هیدختر دست خورده رو با  هی یخوا یم گهیرو هم قدم بشم؟ مامان م میزندگ

 دم؟یم

 د؟یگیم ینه، چ-

خوشگل و  دیعروسم با گهینرم؟! دوباره م راههیتونستم خودم رو کنترل کنم و ب یلیمگه من تا حاال خ گمیبهش م-

خانواده  دیبا گهیعوض کرد؟ م رینفس گ ییبایز هیبا  شهیرو م یو پاک یمگه مهربون گم،یتموم باشه؛ من م زیهمه چ

 رو سوا کنه؟! نشونینقص تر یکنه که ب یمگه آدم خودش پدر و مادرش رو انتخاب م گمیدار باشه، م

 نشون داد؟ یچه واکنش دیاز حستون بهش گفت ی! وقتمانیآقا پ هیحرف هاتون منطق یواقعا همه -

ها باعث بشه که  یکینزد نیکرده ا یوقت فکر نم چیگفت ه یراه افتاد. م لیکه بهش گفتم، از چشم هاش س نیهم- 

بزرگ کرده و البد  یخوب نیگفت مادرتون پسر به ا یراحت بود و مدام منا یلی. خرهیمن شکل بگ یتو یحس نیهمچ

جواب  گهید زیچ هیاون گفت من  ی. هر چدیشکن یکارتون دل مادرتون رو م نیهم براش آرزو داره. شما با ا یکل

 .شهیدرست م زیو باهات آشنا بشه، همه چ نهیمامانم تو رو بب هیدادم. بهش گفتم فقط کاف

 گفتم: که البته درست نشد! یلحن شوخ با

 میباهاش در مورد مر یکردم. وقت یتاسف تکون داد و گفت: بله متاسفانه اشتباه فکر م یبار سرش رو به نشونه  چند

 یپسرشون چه مشکل گندیشد. گفت مردم نم الیشد بعد هم که باور کرد واو یحرف زدم، اولش که اصال باورش نم

به همون آه و  دیخالصه گفت و گفت تا رس ؟یکس و کار یمگه ب ؟یآخه مگه ناقصگرفته؟  وهیداشته که رفته زن ب

 !زهایچ نیکنم و از ا یرو حاللت نم رمیش ،یکار رو بکن نیمادرانه که اگه ا یشگیهم یها نینفر

 درسته؟ د،یکه به حرفش گوش کن دیبابا، البد بعدش هم مجبور شد یا-

وقت خوشبخت  چیدونم ه یخوام چون اگه دلش رو بشکنم م یرو نم شیدوست دارم و ناراحت یلیمامانم رو خ-

 یاز اون روز دارم هفته ا شهی. باورتون مامیکه خواست من باهاش م ی. بهش قول دادم هر چند تا خواستگارشمینم

 رم؟یم یحداقل دو بار باهاش خواستگار
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همه  نیا یو با چه بهونه ا یحاال چطور د،یگرفت شیپ یچه راه خسته کننده ا یگرد شده گفتم: وا یچشم ها با

 د؟یگذرون یم ریرو به خ یخواستگار

که خودشون خود به خود  نمیش یجلوشون م یانقدر به قول شما عصا قورت داده و جد رمیراستش هر جا که م- 

از  یبرا هگیراه د ینظرش مثبت بود، کل ی. اگه باز هم کسشهیکنسل م زیکنند و همه چ یباهام ارتباط بر قرار نم

 شدم. یسرم باز کردنشون هست. باالخره بعد از چند ماه حرفه ا

 نیبهتر اقتیل دیکه ازش حرف زد یچون واقعا دختر دیو به عشقتون برس دیموفق باش دوارمیو گفتم: ام دمیخند

 که انقدر خوب اون رو شناخته و عاشقش هم هست. یبهتر از کس یرو داره و ک یزندگ

از  ریغ یا گهیکردم ادامه دادم: به هر حال اگه کمک د یجام بلند شدم و همون طور که لبخندم رو پر رنگ تر م از

 کمکتون کنم! شمیخوشحال م اد،یاز من بر م انیدر جر یکردن خواستگار یمنتف

هام رو طاقت  یفکه پر حر دیفرو رفت و گفت: نه واقعا لطف کرد شیعجله از جاش بلند شد و دوباره تو جلد جد با

 یاالن برا نی. از همدیانتخاب باش نیازدواج بهتر یبرا دیتون یو م دیهست ی. در ضمن شما دختر فوق العاده ادیآورد

 خوشحالم! د،یبش بشیکه قراره شما نص یکس

 !دیخوشبخت بش هللانظر لطفتونه، انشا-

کردند  یبود و حس م دهیکه حرف هامون طول کش نی. همه اشون از امیبرگشت هیبق شیو پ میگپ زد گهیکم د هی

بود و البته که بر خالف  یا گهید زیرسند، خوشحال بودند اما خب اصل موضوع چ یم یخوب جیدارند به نتا

 داشتم. یحس خوب مان،یپ یقصه  دنیقبل، امشب با شن یها یخواستگار

که  نیتعارف و ا ینبود نظر پسرش رو بدونه با کلکه دل تو دلش  یبعد از برگشتن ما خانوم طاهر قهیچند دق بایتقر

 یکرد و باالخره خونه از حضور خواستگار ها یخداحافظ ره،یگ یگرفتن جواب تماس م یبرا ندهیحتما تا دو روز آ

که  یرفته بود با عجله وارد خونه شد و سمت من رونیب ونبدرقه اش یکه رفتند، مامان که برا نیشد. هم یمحترم خال

 شد، چه طور بود؟ ی: چدیپرس جانیولو شده بودم اومد. با ه الیخ یکاناپه ب یرو

 شدم. یم الیخ یب یدر من اثر کرده بود و کم کم داشتم مثل مهناز به طرز وافر نیکه کمال همنش واقعا

 !هیمامان جان، منتف یچیه-
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: دندیتاشون هم زمان و با داد پرس حرف من، هر سه دنیو با شن دندیموقع مهرداد و بابا پشت سر مامان رس همون

 !؟یچ

بود. آروم چشم هام رو بستم و سرم  دهیبه چشم هام رس یو حرف هاش پر شده بود و خستگ مانیپ یاز قصه  سرم

 رو به

دارم از  م؟یبخور ،یآماده کن یزیچ هی شهیگفتم: مامان م الیخ یدوباره ب نیدادم و تو همون ح هیکاناپه تک یپشت

 .رمیم یم یگشنگ

ساعت  می: ندیبهم توپ یآن براق شدند. مامان بود که عصب هیشد، چشم هام تو  دهیکش یکه با سرعت به طرف صورتم

که  یدون یم زم،ینکن عز یغزل من رو عصب ه؟یمنتف یبگ یایکه بعدش ب دیزد یحرف م دینشسته بود رونیاون ب

 چه قدر خسته ام!

داشتند  یو تو دهنم جمع کردم و به سه تاشون که چشم ازم بر نملحن پر حسش سوخت. آروم لب هام ر یبرا دلم

پسره دلش  زم،یاست عز گهید زیچ هیو حرص بدم. قض ارمیبهونه ب خوامیبار من نم  نیزل زدم و گفتم: به خدا مامان ا

 و به اصرار مادرش اومده بود. رهیگ گهید یجا

 !؟ی: چدندیپرس یشتریبا تعجب ب نباریهم زمان و ا دوباره

 من گشنمه! د؟یخوا یاز جونم م یبابا، چتونه شما ها؟ چ یگفتم: ا هیحالت گر با

با دقت و  نیکردن اصل داستان برام نذاشتند. همچ فیبه جز تعر یسنگ چشم دار بهم زل زده بودند و راه نیع

نازش رو با اشک  یهابسازم. مامان چشم  یینمایس لمیف هیدادند که به دلم افتاد از روش  یذوق به حرف هام گوش م

 کردم؟!  یکار م یچ مبود یخانوم طاهر یدونم واقعا اگه جا یبرق انداخت و گفت: نم

بذاره باهاش ازدواج کنه  دیشد و گفت: معلومه زن داداش، فکر کردن نداره. با نهیحق به جانب، دست به س مهرداد

 رو! چارهیدختر ب هیکنه، هم  یبود مخودش رو نا یبه زور ازدواج کنه، هم زندگ یا گهیچون با هر کس د

انتخاب  هیکه نکنه با  نیمونه. از ا یبچه ها م نیوقت ها آدم تو کار ا یباال انداخت و گفت: گاه ییاز اون طرف ابرو بابا

 .میحرص و جوششون رو بخور دیو مدام با ذارندیآدم شب و روز نم یبه فنا بره، برا شونیاشتباه کل زندگ

 !گمیم یچ دینیبب دیو گفت: خوب گوش کن دیسمت من و مهرداد کش ینگاهش رو جد بعد
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ها در  یباز ونهید نیاز ا دیوار سمتمون نشونه رفت و ادامه داد: خدا شاهده اگه بخوا دیاشاره اش رو تهد انگشت

جربه بشه که و براتون ت دیکنم تا به فنا بر یو نگاهتون م ستمیا یاصال حوصله ندارم. راست راست م یکیمن  د،یاریب

 !دیغلط ها نکن نیاز ا گهید

 یو پدرانه  بایحس ز نیبهم انداخت و گفت: واقعا از ا یاز ترس آب دهن قورت دادم و مهرداد نگاه مات شده ا من

 غزل؟ یکرد، بگو چ شهیکار م هیمهران، فقط 

 ؟ی: چ...چدمیتته پته پرس با

 !یو دور شهر گشتند یدندیَداد زد: جامه ها درَ یو با حالت خنده دار تر دیاز جاش پر یحالت خنده دار با

 . باز بهمیرسوند مهیو خنده به ن یبا شوخ زهامیرو کنار عز یزییشب بلند پا هیخنده هامون خونه رو پر کرد.  کیشل

خدا حرف زدم و صد باره با  ریدل س هی. قبل از خواب میمهرداد کوچ نکرد یو به خونه  میمامان همون جا موند اصرار

 》گرم! دمت《ازش تشکر کردم و با عشق گفتم: میو خوشبخت میزندگ یزهایبه خاطر وجود عز

*** 

باز کردم  مهیخواب رو از چشم هام گرفت. پلک هام رو تا ن میزنگ گوش یکه صدا دمید یم نیریخواب ش هی داشتم

بندازم،  میگوش یبه صفحه  یکه دقت نی. کورمال کورمال بدون ادمیدست کش میبرداشتن گوش یبالشتم رو برا ریو ز

رو کنارم سر دادم و خواب  یکردم. گوش خاموشو به اصطالح خودم ساعتش رو  دمیصفحه کش یرو یانگشتم رو افق

ه تو چا یفتیو ادامه دادم: آخ ب دمیکش یا ازهیزدن افتاد. خم نگیبه ر یلعنت یگوش نیآلود گفتم: باز صبح شد و ا

 من از دست تو خالص بشم واال! ،ییدستشو

 زد: الو...الو...! یداشت داد م یکیبه گوشم خورد. انگار  ییشد که صدا یم نیداشت پلک هام سنگ باز

ساعت،  دنید یشدم تو جام نشستم و با وحشت به اطرافم نگاه کردم. به نظرم دچار وهم شده بودم و برا بلند

آشنا به گوشم  یلیخ یلیخ یصدا هیماتم برد.  م،یگوش یصفحه  دنیتخت برداشتم. با روشن د یرو از رو میگوش

اون  شدیزدم. باورم نم  یگند م تمیبه شخص د،یپر یکه از دهنم م ییخورد که هر بار قبل از شناختنش، با حرف ها

رو با  میاون موقع زنگ گوش که نیکنه. از ا یم یکه صداش رو بشنوم، خودکش نیا یطرف خط، حامده و داره برا

گوشم آوردم. با واضح تر  کیرو نزد یجون گوش یب یزنگ ساعت اشتباه گرفتم خودم رو لعنت کردم و با دست ها

 .دمیباشه، ملحفه رو تو دستم فشار دادم و لب گز دهیکه امکان داشت شن ییها حرفصداش، از خجالت  دنیشن
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 !د؟ییالو... غزل خانوم... اون جا-

 جا ام! نیه پته جواب دادم: س... سالم... ب... بله... اتت با

 موقع صبح باهاتون تماس گرفتم. نیو گفت: سالم، واقعا شرمنده که ا دیکش یراحت نفس

 نکرده؟ یافتاده خدا ی: اتفاقدمیلحظه نگران شدم و با هول و وال پرس هی

 راستش مجبور بودم که مزاحمتون شدم. د،یجواب داد: نه اصال نگران نباش یمعطل یب

 شنوم.  یم دیبگ ه؟یچه حرف نیاسترس از جام بلند شدم و شروع به قدم زدن کردم و گفتم: ا پر

اصفهان  یاز شعبه  شبیقراره که د نیاز ا هیساکت شد و بعد ادامه داد: قض یزدن لبخند کوتاه یکردم برا احساس

 یموجود یتو ادیفوق العاده ز یکسر هیاومده. انگار  شیانبار پ یساب هاح یتو یمشکل هیبهم زنگ زدند و گفتند 

 هامون

هم ارسال کردم.  یمومن یآقا یکنند و برا لیمیشعبه رو برام ا یاسناد ثبت شده  ی. ازشون خواستم همه میدار

 یحساب ها دست کار دیو احتمال دادند شا ستیسر جاش ن یزیچ هیانگار  یظاهرا مرتبه ول زیگفتند همه چ شونیا

 شده باشند.

 حرف هاش تمرکز کنم. یرو شتریکردم خواب رو به کل از خودم دور و ب یو سع دمیصورتم دست کش یرو

 اتفاق افتاده؟ نیآخه چطور ا-

خونه، به  ینم ستمیس یانبار با حساب ها یموجود دندیفهم یانبار گردان یو جواب داد: واال تو دیکش یکالفه ا پوف

 کنم. یرو بررس زیبرم اصفهان و همه چ دیهم خودم با نیخاطر هم

: خب حاال از من دمیپرس یجیصبحه و با گ کهینزد دمیرنگ فهم ییآسمون طال دنیاتاقم رو پس زدم و با د ی پرده

 اد؟یبر م یچه کمک

گفتند  شونیا یول ادیخواستم باهام ب یمومن یکه من از آقا نهیا تشیادامه داد: واقع یصداش رو صاف کرد و جد 

 .دیایداد که از شما خواهش کنم همراهم ب شنهادیسرشون شلوغه؛ به بابا که گفتم پ یلیخ

 آورد. یحس ناشناخته که به قلبم هجوم م هیهم از ترس بود و  دیدونم چرا از حرفش گر گرفتم. شا ینم
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 خب... راستش... من... آخه چرا من؟!-

 هیکامل داره و البد  نانی. بابا هم به شما و کارتون اطمارمیاب ها سر در نمحساب کت نیکه من از ا نیخب به خاطر ا-

 داده. شنهادیدونه که شما رو پ یم یزیچ

 بتونم... ستمیآخه من مطمئن ن یول-

 یتونه موثر باشه. خواهش م یمن مطمئنم حضور شما م د،ینگ یطور نیتر گفت: لطفا ا یحرفم رو قطع کرد و جد 

 .دیکنم نه نگ

 ! دیشما دستور بد یاز لحن التماس گونه اش با ناله گفتم: باشه، هر چ عاجز

 

 طیکه من تازه ساعت دو بود که تونستم دو تا بل نهیا یو خبر بعد دیخوشحالم قبول کرد د،یارداریتعلل گفت: اخت یب

 رزرو

شتند و تا پس فردا هم پرواز رو دا مهیپرواز که ساعت هشت و ن هی نیآخه امروز هم ،یبدبخت یاون هم با کل کنم،

 ندارند. یا گهید

پرواز دو ساعت  یعنی. دیهوش از سرم پر م،یساعت شش و ن دنیصورتم گرفتم و با د یرو رو به رو یگوش یفور

 نهیها رو رزرو کردم نشد بهتون بگم، ا طیچون آخر وقت بل دیگفت: ببخش یکه م دمیبود. دوباره صداش رو شن گهید

 .دیکردم تا زودتر آماده بش دارتونیزنگ زدم و ب یشرمندگ یلکه االن هم با ک

 کارها مثل حلزون کند بودم. نیا یچون واقعا تو ادیخواست در ب یکردم، اشکم م یچمدون بستن که فکر م به

 د؟یغزل خانوم هست-

 !نمتونیب یفرودگاه م ی. توشمیآماده م ستین یب... بله هستم، مشکل-

الزمه  ی. هر چدیبراتون سخته زود حاضر بش دیدونم شا یاز کجا ذهنم رو خوند و گفت: باز هم شرمنده، م دونمینم

 .دیربع قبل پرواز فرودگاه باش هی تاینها دیکن یکارمون چند روز طول بکشه. سع دیشا دیبردار

ساعته چمدونم رو  هیور به دور و برم نگاه کردم. چط جی. بغ کرده و هنوز گمیکرد یو خداحافظ 》باشه《:گفتم

خشک شده ام  ی. گلوستمیشدم؟ حس کردم بدنم لرزش گرفته و رو پاهام بند ن یو تازه خودم هم حاضر م بستمیم
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مواقع بود  نیا یتو دمیکه منبع ام یو کس تاقاومدم. سمت ا رونیرو با اندک آب دهنم تر کردم و هراسون از اتاق ب

باز شدن در با ترس  یو هر دوشون از صدا دمیدر رو کش ی رهیکه در بزنم، دستگ نیحواس بدون ا یقدم تند کردم. ب

 رو لعنت کردم. میحواس ینبودند، خدا رو شکر و ب یناجور تیکه تو وضع نیلحظه از ا هی. دندیاز جاشون پر

 سکته کردم! ؟یکن یدر رو باز م یجور نی: چته غزل؟ چرا ادیبهت زده پرس بابا

مامان گفتم: مامان تو رو خدا بلند شو کمکم کن  یگرد شده  ین نشستم و رو به چشم هاتختشو یرو دستپاچه

 چمدونم رو ببندم، قراره برم اصفهان!

 باز خواب زده شده مهران! نیکرد، رو به بابا گفت: ا یپتوش رو دور خودش جمع م الیخ یهمون طور که ب مامان

 زم؟یعز یدیواب د: آره غزل؟ خدیکج کرد و رو به من پرس یلب بابا

چند  نیهم د؟یکن یبابا چرا باور نم یاز جام بلند شدم و دستم رو به کمرم زدم تا مسلط تر باشم و گفتم: ا کالفه

 شیاصفهان پ یشعبه  یحساب ها یتو یمشکل هیزنگ زد و گفت  یدیسع یپسر آقا یعنیحامد...  شیپ قهیدق

 بره اصفهان دیاومده و با

 پروازه! میاز من هم خواست همراهش برم. مامان تو رو خدا بلند شو کمکم کن، ساعت هشت و ن ،

حرف هام صحه گذاشت و مامان باالخره از جاش بلند شد. همون طور که موهاش رو  یلرزون و پر اضطرابم رو یصدا 

 نگران نباش! زم،یعز یرس یکرد تا با کش ببنده رو به من با عجله گفت: باشه خب آروم باش، م یجمع م

اتاقم  سیکنه و خودم رو تو سرو داری. از بابا خواستم مهرداد رو بمیاومد رونیاز پهلو بغلم گرفت و از اتاق ب بابا

 انداختم.

نکردم چون خشک کردنشون دردسر داشت. از حموم که  سیگرفتم و موهام رو طبق معمول خ یدوش سر سر هی

که به  یزیجمع کردن هر چ یطرف و اون طرف اتاق برا نیتختم گذاشته بود و ا یاومدم، مامان چمدون رو رو رونیب

. همون طور که شارژر دمیپوشو حضور ذهنش حسرت خوردم و لباس  یخورد. به فرز یچرخ م د،یرس ینظرش م

 پسره قابل اعتماد هست غزل؟ نیا د؟یمون ی: چند روز مدیپرس دیکش یم رونیرو از کشو ب میگوش

مهرداده، حتما قابل اعتماده  یمیو گفتم: واال دوست قد دیبه ذهنم رس نیفقط هم دیسوالش جا خوردم و با ترد از

 !گهید
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 تیو باالخره رضا میچمدون چپوند یرو با زور تو لمیوسا ی هیگفت و دوباره مشغول کارش شد. بق ی》آهان《

وسط گوش هام هم از سفارش  نیآماده کرده بود خوردم و البته ا زمیعز یرو که بابا ی. صبحونه امیبر نییتا پا میداد

 برد. یم ضیمامان ف یها حتیها و نص

و به  یریگ یکه حالت تهوع م یدون ینخور، م ادیهم ز ینکن، سرد یرو ادهیمواظب خورد و خوراکت باش غزل، ز-

 !؟یزیر یهم م

 دونم، چشم! یبله مامان م-

 گذاشتم! هیاون قض یبرا برات نعنا و دم نوش مخصوصت ام-

 ه؟ی: کدوم قضدمیشک نگاهش کردم و پرس با

که بابا گفت: غزل بابا، منظور  نیکردم تا ا یلب کج م جیشدم. گ یکرد و من متوجه نم یچشم و ابرو بهم اشاره م با

 عادت ماهانته! یدل درد برا یمامانت جوشونده ها

که از گفتنش  ستین یزیبا رو به هردومون گفت: شماها چتونه؟چانداختم با نییو من سرم رو پا دیکه لب گز مامان

 شماست.  عتیاز طب ییو جز یعیطب زیچ هیواقعا!  دیخجالت بکش

هست و  زیاندازه حواسش به همه چ نیشد مامان تا ا یهم باورم نم یو از طرف دمیطرز فکر بابا بال نیبه ا یطرف از

 دونه. یزمان عادت ماهانه ام رو بهتر از خودم م

 ینکن یخوب فکر کن. حواست رو جمع کن که کار یبگ یزیکه چ نیگفت: مواظب حرف زدنت باش، قبل از ا دوباره

 بشه ها! یزیآبرو ر ستیرئ یجلو

 شیو بفرست یبد یخوا یکنم، بابا کالفه گفت: بسه شکوفه ام، شوهرش که نم دییکه اومدم حرفش رو تا نیهم

 نکن. شیسفارش نداره، بچه رو استرسهمه  نیغربت؛ چند روز سفر که ا

 یکرد و چقدر هم که دل من به جا یخواست مامان رو کامل مجاب کنه از لفظ شکوفه استفاده م یکه م یمواقع بابا

دست هاش بود،  یبلند چمدونم تو یکه دسته  یرفت. همون موقع مهرداد نفس نفس زنون، در حال یمامان ضعف م

چمدون؟... با سنگ  نی... تو ایختیر ی... چاداشگفت: خدا قوت... زن د دهیبر دهیو بر ستادیتو درگاه آشپزخونه ا

 ؟یپرش کرد
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 یذاشتیم ؟یآورد نییچمدون رو پا نیاز پله ها ا ییگفت: آخه پسرم چطور تنها هیو مامان با گال دیخند زیر زیر بابا

 کمکت. ادیمهران ب

 ورزشکارم! ینبود که، نا سالمت یزیفت گفت: چگر یم رینون و پن یلقمه ا ستادهیطور که ا همون

 م؟یغزل عسل یبازو گرفت و بعد رو به من ادامه داد: آماده ا گوریف

 ؟یخور ی: مگه صبحونه نمدمیجام بلند شدم و پرس از

 داد و تو رنگ چشم هاش گم شدم. لمیتحو یگرم لبخند

 !ادیز ستیگرسنه ام هم ن ره،ینه د-

و بغض  هیماچ و گر یرو گوشزد کرد. باالخره وسط کل میحرفش مامان غرغر کرد و بابا ساعت هفت و ن دنیشن با

بود که بدون اون  یاول یدادم که نگرانم باشه و چون دفعه  ی. به مامان حق ممیکردم و جدا شد یازشون خداحافظ

 امیحامد برام پ م،یفرودگاه که بود کی. نزدمکم استرس گرفته بود یلیخودم هم در حد خ یرفتم حت یم ییها جا

و  یبدن ی. بعد از بازرسمیو کنار هم وارد شد میپارک کرد ییرو جا نی. ماشمیداخل بش یداد و گفت از کدوم ورود

بود. بعد از سالم و  ستادهیستون منتظرمون ا هی. کنار میشد یرد شد، وارد سالن اصل لیر یکه از رو یو چمدون فیک

. همه اش نگران دیدیکه دستم رو فشرد، گفت: خدا رو شکر که به موقع رس یگرم تر یگرم و دست ها یساحوال پر

 .دیکن ریبودم نکنه د

چمدونتون رو انجام  لیتحو یچمدونم رو ازم گرفت و کارت پروازم رو دستم داد و ادامه داد: من کارها ی دسته

 !هازدی یسالن پرواز، خروج دیبر دیشما هم لطف کن دم،یم

مواظب  ،ینکن یطونیش ادیکن ز یلبخند سمت مهرداد برگشتم و تو آغوشش فرو رفتم. در گوشم آروم گفت: سع با

 باشه؟! م،یخودت هم باش غزل عسل

 یتو نیداشتم و همه اش ا یدونم چرا بغض گلوم رو گرفته بود. حس گنگ یو ازش جدا شدم اما نم 》چشم《گفتم

. اون ها مشغول خوش و بش شدند و من با عجله نمشیها بب یزود نیا به ستیبست که قرار ن یذهنم نقش م

 یکه نم ییآدم ها نیو ب یرقپله ب یچشمم رو پنهون کنم. رو یبهشون پشت کردم تا بغض و اشک حلقه زده تو

 یو دوباره سمت صورت جذابش برگشتم. داشت با حامد دست م ستادمیدادند، ا یسفر م یشناختم و همه اشون بو

 هاش رفتم. یمهربون یدادم و تو دلم قربون صدقه  رونیب یقیگفت. نفسم رو با آه عم یبهش م یزیداد و چ
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که حامد  یبعد سمت خروج ی. کمذاشتمیمخصوص م لیر یهم رو میدست فیشدم و ک یم یبدن یبازرس دیبا دوباره

 گفته

رو از نظر بگذرونم.  پشیفرصت کرده بودم تا ت . تازهادیکه به طرفم م دمشی. از دور دستادمیصف ا یرفتم و تو بود

جذابش شده  پیت یکننده  لیکه تکم یکت بلند خاکستر هیرنگ و خوش دوخت و  رهیشلوار ت هی د،یسف راهنیپ هی

 رو حس کردم. شیکیوضعم راحت شد، نزد واز سر  المیکه خ نیبه خودم انداختم و هم یبود. نگاه کوتاه

 !دیایباهام ب دیدونم چطور ازتون تشکر کنم که قبول کرد یو با لبخند گفت: واقعا نم ستادیا کنارم

که بهتون  یوقت یبرا دیو گفتم: به نظر من که تشکر رو بذار دمیبه رخ کش یقیگونه ام رو با لبخند عم یرو چال

 .رهیم شیچه طور پ مینیبب دیکرده باشم، اصال بذار یکمک

 االن ممنون! نی، از هممن مطمئنم حضورتون موثره-

 رونیب بیکه باالخره باز شده بود و همه به ترت یمارکش داد و من به در خروج یبا خنده نگاهش رو به ساعت مچ اون

 ایدن نگیپارک نیتر عیبه اون محوطه که به نظرم وس دنمونیو به محض رس میرد شد یرفتند. کنار هم از خروج یم

سوار شدن  یبه تنم انداخت. خودم رو بغل گرفتم و برا یدسفر بود، سوز و سرما، لرز ب ی لهیوس نیکرتریغول پ یبرا

داشت و لرز بدنم  یمطبوع یپا تند کردم. خدا رو شکر که اون جا گرما م،یشد یم ییکه به طرفش راهنما یبه اتوبوس

 یدنبالم م تیجمع نیبودم. ب هوا، حضور حامد رو فراموش کرده یگرفت. اصال متوجه نبودم که به خاطر سرد یرو م

 هو؟یزد  بتونی: کجا غدیکه صداش زدم و متوجه ام شد و پرس گشت

 جا! نیاومدم ا عیسر نیتحمل اون حجم سرما رو نداشتم به خاطر هم دیگفتم: ببخش شرمنده

 به صورتم انداخت و گفت: بله کامال مشخصه که چه قدر سردتون شده! ینگاه

انداختم که دوباره با خنده  نییهوا دستم رو روش گذاشتم و سرم رو پا یبودم نوک دماغم قرمز شده و ب مطمئن

 گفت:

 !ادیهم به چهره اتون م یلیخ د،ینترس

در  یرو به رو یو از پله ها دمیرو به جون خر رونیوحشتناک ب یبعد دوباره سرما یتو سکوت لبخند زدم و کم فقط

 کرد. یبار حامد هم پا به پام عجله م نیباال رفتم. ا ما،یهواپ
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ها  یصندل فیرد نیهامون رو گفت. ب یصندل یبود، کارتمون رو نگاه کرد و جا ستادهیکه کنار در ا یمهماندار یآقا

 ی. من سمت پنجره نشستم و حامد بمیو نشست میکرد دایدو نفره ها جامون رو پ فیرد یو باالخره تو میراه افتاد

بحث کنم،  نمیکه کنار پنجره بش نیباهاش سر ا هرداد،که مجبور نبودم بر خالف م نیگرفت. از ا کنارم جا تیشکا

دو سه ساعت  شبیبه موقع انجام شد. من که د زیو گفت: خدا رو شکر که همه چ دیکش یخوشحال بودم. نفس راحت

 .دمینخواب شتریب

 !د؟یچرت بزن هی دنمونیتا رس دیخوا یم د،یخسته ا یلیحتما خ-

هر  یراحت نیکم بد خوابم، به ا هیداد و گفت: متاسفانه من  هیتک یصندل یشد و سرش رو به پشت نهیبه س دست

 بره. یخوابم نم ییجا

 زبان زده! نشونیخواب سنگ هیقض نیا یتو یلیخ ونیشنوم. معموال آقا یرو ازش م نیکه ا دیهست ییآقا نیاول-

 موقع م،یزندگ یپرواز ها یکرد مانع شد. طبق معمول همه  یخلبان که پرواز رو اعالم م یخواست جواب بده، صدا تا

فشار داده  یصندل یکرده بود و انقدر که به دسته ها خیشد. دست هام  یخال یته دلم بد جور مایشدن هواپ بلند

، چشم هام رو باالخره باز خط صاف قرار گرفت هی یاوج گرفت و رو یتر از حد معمول شده بودند. وقت دیبودم، سف

 کردم.

خنده که انگار چشم  یم یجور《بار تو دلم گفتم نیصدم یبا اون لبخند مکش مرگ ما بهم زل زده بود و برا حامد

 》خندند! یهاش هم به آدم م

 نکرده؟! یخدا دیترس ی: از پرواز که نمدیپرس

 فته.ا یکم فشارم م هیبلند شدنش  ینه از کل پرواز،فقط همون لحظه -

 وار گفت: آخ... کاش شکالت همراهم بود! دلهره

آوردم. سمتش  رونیگذاشته بود، ب فمیآخر مامان تو ک یکه لحظه  ییرو باز کردم و چند تا از آبنبات ها میدست فیک

 !دییمامان برام گذاشته. شما هم بفرما د،یگرفتم و گفتم: نگران نباش

 یقیدادم. دقا هیلپم گذاشتم و راحت تک یرو باز کردم و گوشه  شیکیرو برداشت و تشکر کرد. من هم جلد  شیکی

 به همون
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 مارستانیب ایفرودگاه  جیپ یبا ناز تو یلیکه خ ییفوق العاده جذاب و زنونه، از همون ها یصدا هیموندم که با  حالت

 کنند، چشم هام خودکار باز شدند. یرو اعالم م یزیچ

 م؟!محتر یآقا د،یندار اجیاحت یزیشما چ-

شده و صورت  نتیو لم دیسف یحامد تو لبخند جذاب و دندون ها یبه حامد زل زده بود و من جا یحیلبخند مل با

 .یاش بش رهیخ یکرد و دوست داشت یزده م جانیزد که آدم رو ه یگم شدم. انقدر صورتش برق م ششیغرق آرا

نسکافه هم  ای یی:چادیراغب به کمک بود که دوباره پرس ادیز یلیتشکر کرد و البته که مهماندار محترم، خ حامد

 !دیداشته باش لیهست، اگه م

 د؟یخور یم یزیچ ؟یندارم، شما چ لیم یزیبار حامد با لبخند طرف من برگشت و گفت: من چ نیا

تر از  بایز یکی دنیبا د یشده بودم که هر خانوم یحسادت ریگ بانیگر دیدونم چرا از دختره لج ام گرفته بود. شا ینم

 !میگیم میخواست یزیچ ریاون حس رو داشت. با اخم طرف مهماندار محترمه برگشتم و گفتم: نه خ دیترد یخودش ب

رو با نگاهم بهش القا کردم و اون باز نگاهش رو سمت حامد چرخوند و گفت: در  》ادیبذار باد ب برو《ی جمله

 !میخدمتتون هست

 یازش م طنتیکه ش یچرخ دارش رو هل داد و ازمون فاصله گرفت. حامد با لحن زیاخم رو صورتم بود که م هنوز

 !ونیبر عکس ما آقا د،یندار یخوب یخانوم رابطه  یبا مهماندار ها ادیگفت: انگار ز د،یبار

 .ستیطور ن نیاصال هم ا رینه خ-

تونه  یشون هست، چشم هام نمرو صورتا شیوجب آرا هیکه  نیچشم هام رو تو حدقه چرخوندم و ادامه دادم: نه ا 

 کنه. یارتباط کمک نم یبه برقرار نیعروسک به خاطر هم ایها آدم اند  نیبده ا صیتشخ

 باال انداخت و تخس گفت: جالبه، تا حاال بهش فکر نکرده بودم. ییابرو

بهتون نگفت؟ که  یزی. از اون روز چرمیجون سراغ بگ هیرفت از هان ادمی ی: راستدمیعوض کردن بحث پرس یبرا

 نه؟ ایبهش خوش گذشته 

 داشت. یاساس ازین هیمثل شما  یبه دوست هیخوشحال بود و واقعا ازتون ممنونم؛ هان یبله حساب-

 .گمیخوشحال شدم، از ته دلم م-
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 یهام سوق داد، سمت پنجره  هیدلچسب حامد رو به طرف ر یادیکه عطر ز یقیرو گفتم و همراه با نفس عم نیا

پنبه زن رو صدا کرده بود و اون با تمام قدرتش مشغول بود و پنبه  هی. انگار امروز خدا دمیکنارم چرخ کیوچک یمربع

. میدیکه به فرودگاه اصفهان رس دیطول نکش ادیآسمون پخش شده بودند. ز یها به شکل ابر از هم باز و همه جا

شهر و البته  نیبود که عاشق ا نیقبول کردم، ا عیحامد فکر نکرده بودم و سر شنهادیپ یرو ادیکه ز یلیاز دال یکی

خوش قد و باال  یآقا هیداشت که  یبرم لیر یهم دلتنگش شده بودم. حامد داشت چمدون هامون رو از رو یحساب

رو بغل  گهیهمد یمیصم یلیحامد گذاشت، سمتش برگشت و خ یشونه  یکه دستش رو رو نی. همدش کمونینزد

 .دیچیگوشم پ یتو یاصفهان نیریلعاده شفوق ا یلهجه  هیکردند و 

 !دمت؟یچند وقِتس ند یدون یتو دادا؟ م ییکجا-

 مهتاب چطوره؟ ؟یاومدم بمونم، تو خوب گهیازش جدا شد و گفت: د حامد

: دادا، خانوم دیکردم شد و رو به حامد پرس یصدا نگاهشون م یکه ب یکه اومد جواب حامد رو بده، متوجه من نیهم

 با شوماست؟!

 کردم. یم تونیمعرف دیزودتر با دیآره ببخش یبه من انداخت و گفت: وا یشرمنده نگاه حامد

 لبخند نگاهش رو از من گرفت و رو به اون ادامه داد: خانوم غزل سراج هستند، حسابدار شرکت تهران! با

 کنه خودش دست به کار شد. یکه خواست اون رو به من معرف نیهم بعدهم

 دیکم( هول شدم. بنده هم سع هی)وختهیکه  نهیا دم،یدادا حامد رو چند وقتس ند نیا ستین ندا،یبخش یم یلیخ-

 شعبه! یکی نیهستم، حسابدار ا یفیشر

تا درست بهش نگاه  دمیکش یگردنم رو به طرف باال م دیبا یعنی نیسر و گردن بلند تر بود و ا هیاز  شتریحامد ب از

 کنم.

 !تونیی. خوشبختم از آشنادیدار اریکنم، اخت یخواهش م-

اون  یهم نوعانشون تو ی هیبق یبعد چرخ چمدون هامون همپا یهمون تعارفات معمول  انجام شد و لحظه ا باز

رنگ و  یمشک ی. سمت پژومیراه افتاد یشدند و طرف خروج دهیسالن فرودگاه کش یها کیسرام یمحوطه رو

 یکه پخش م یمیآهنگ مال مراهگذشت. ه یو راه افتادنش ماز سوار شدن  یا قهی. چند دقمیشد ییراهنما یبراق

 یتوشون مرور کرد، نگاه م شهیرو م خیکردم هنوز هم که هنوزه تار یکه حس م ییها ابونیشد، با جون و دل به خ
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داشت،  دیترد یزیگفتن چ یکه انگار برا دیگرفتم و به سع رونیآهنگ رو کم کرد، چشم از ب یکه صدا دیکردم. سع

 خواستم بهت بگم. یم یزیچ هیکردن رو به حامد گفت: حامد، دادا،  دستدست و اون  نیا یزل زدم. با کم

 مناسب برادون رزرو کونم اما خب... یجا هی یکه سمتش برگشت ادامه داد: راستش دادا تو گفته بود حامد

کنم و  یم یشوخ یفکر کرد ،یباش ییجا هیکه بهت سپردم تو فکر  شبینکنه د د؟یسع هی: چدیحامد بهش توپ 

 !؟یپشت گوش انداخت

 ؟یما رو شناخت یجور نیشوما درد نکونه، ا یو با اخم گفت: دست دیپشت گردنش کش یدست دیسع

 ؟ی: پس چدیپرس دیدوباره با ترد حامد

 که... یدیمیمهِلت ن هللاماشا-

خودم  یشیخب پ یرزرو کونم ول ییجا یخواستم برم برادون تو هتل یمکث کرد و با آب و تاب گفت: دادا م یکم

زود آماده کردم. اون جا  یاز دوستام رو برادون صبح یکی یتیسوئ نم،یهم ی. به خاطرنیستیگفتم تو هتل راحت ن

 شرکت هم هست. یکینزد ن،یتو رفت و آمد راحت تر

کرد و طلب کار گفت: واقعا  یرفتم که حامد اخم یار مبودم با مغزم کلنج دهیکه شن یکردن حرف یحالج یبرا داشتم

 راحت نباشند. تیتو سوئ دیخانوم هم باهام هست. خب شا هیخوبه بهت گفتم احتماال  د،یکه سع

خواد شوما اخم هادو تو هم  یمیکه طرف حامد برگرده گفت: حاال ن نیآروم دنده رو عوض کرد و بدون ا یلیخ دیسع

 شهر! نیهتلس تو ا ادسیکه ز یزیچ ،یکون

 میزندگ یتو دیجد یاز اتفاق ها شهیکه به سرم زده بود، بودم. هم یفکر ریدوشون ساکت شدند و من هنوز درگ هر

 یتجربه  هیهم خونه شدن چند روزه برام حکم  نیدونم چرا به نظرم ا یبردم و نم یکردم و لذت م یاستقبال م

 و خودم دمیرو داشت. لب گز دیجد

 یفیشر یندارم. به نظرم حق با آقا یمن مشکل ،یدیسع یکردم و گفتم: آقا کیبهش نزد شیصندلاز پشت  رو

 راحت تره. تیسوئ یهستش، رفت و آمدمون تو

از نظر  یعنی: دیپرس دیموند و با ترد رهیتو چشم هام خ یصدام سمتم برگشته بود، کم دنیکه به محض شن حامد

 ست؟ین یشما مسئله ا
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باال  یضبط رو کم یصدا دیشد. سع تیرفتن به سوئ دییگفتن حامد، مهر تا 》باشه《و  دیو لبخند سع 》نه《گفتم

افتاد که از حالت  میبه گوش ادمیلحظه  هیبرد و من تو حس و حال آهنگ مورد عالقه ام غرق شدم. وسط آهنگ 

پاسخ،  یو تماس ب امیپ لیاز، سپرو حالتدر آوردمش و به محض خارج شدن از  فمیاز ک یپرواز خارجش نکردم. فور

 به حالم بود. یرو فراموش کردم و وا یمهم زیافتاد چه چ ادمیاسم مهناز، تازه  دنیشد. با د میگوش یصفحه  یروانه 

بار زنگ زده بود، تماس  هیو حامد سرگرم صحبت بودند و من از فرصت استفاده کردم و اول با مامانم که  دیسع

 گرفتم.

 داشته و نه احتماال سقوط! ریو خدا رو شکر پرواز نه تاخ میصفهانگفتم االن ا بهش

 م،یمیدوست صم یها یبه خل وچل باز شیاز پ شتریمهناز کردم و البته چه قدر ب یها امیهم شروع به خوندن پ بعد

 !دمیبال

 》پس؟ یهنوز؟ کجا موند یبه خرس تنبل! خواب یخرس قطب از《

 》...!یآها ؟یمرد《

شانس ها  نیخوبه واال خدا از ا ؟یدیخواب یبرده اصفهان، تو هم تخت گرفت فیمحترم تشر سیامروز که رئ حاال《 

 》به ما هم بده!

 فضول خانوم گزارش کارش رو داده بود. نیاز من به فکر بوده و به ا شتریحامد ب یعنیجا  نیا تا

 》تو؟ یدیزنم جواب نم یزنگ م یچرا هر چ شم،یدارم نگرانت م گهید《

 !شهیم یکردم اوضاع داره خطر حس

 》!یدیتخته بشورمت غزل که انقدر حرص م سر《

 حس که نه مطمئن شدم، اوضاع نا به سامانه! شیبعد امیپ با

اصفهان؛ خاک باغچه تو سرت، مثال  یرفت یدیسع یرو! زنگ زدم به مامانت گفت با آقا یزندگ نیبزنند ا گند《

 ها قتمیرف

 》کشتمت! نمت،یخودت رو مرده فرض کن، چون بب ؟یکن یکار م یبفهمم چ دیبا یآخر ،
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 یو داد حساب غیج هی یاالن خودم رو برا نیشد و از هم یکه فرستاده بود، خال یجمجمه ا یکرهایدلم با است ته

 یالهر دو تا طبقه اش هم خ د،یسع ینو ساز نگه داشت. دو طبقه بود و به گفته  یآپارتمان نقل هی یآماده کردم. جلو

انداخت و بازش کرد. ما رو به داخل دعوت  دیکل یدر ورود بهجلوتر راه افتاد و  دیهم کف، سع یبود. تو همون طبقه 

 کرد و خودش مشغول نشون دادن خونه شد.

 وارهاید یکار شده بود. همه  دیو سف اهیخونه س یکل ونیبود. دکوراس کیش یلیخ یهشتاد متر بایتقر تیسوئ هی

بودند.  یخاکستر ،یورود یو راهرو ید یمثل پشت ال ا ییشده بودند و فقط چند جا دیسف یواریاکثرا کاغذ د

مدرن و جمع و  یشده بود. آشپزخونه  پر یچوب دیشکل سف یضیب زیم هیو  یچرم مشک یدست کاناپه  هیسالن با 

رو به ما  یرو باز کرد و با حالت شوخ خچالیدر  دیبودند. سع دیو سف اهیس ونیدر م یکیهاش  نتیکه کاب یجور

 قسمتس! نیهم سخت بودس، ا یلیروش وقت گذاشتم و البته خ یلیکه خ یاصل یگفت: قسمت

زد و گفت: دستت درد نکنه  یپر شده بود. حامد پوزخند گهید یزهایو چ وهیو م یو خوردن یدنیبا انواع نوش خچالی

 .یپسش بر اومدخوب از  یدونم چه قدر سخت بوده ول یداداش، م

به حامد  یقینگاه دق دیدارند. سع یهستند و شوخ یمیطرز حرف زدنشون کامال مشخص بود که چه قدر با هم صم از

شده که حدس زدم گز و  دهیمرتب چ یرو هم زمان باز کرد. انواع تنقالت و جعبه ها نتیانداخت و در دو تا کاب

با سخاوت بهمون چشمک  گهید یزهایچ یو کل یو برنج و ماکارون یا سهیک یچا یشکالت باشند، قهوه و بسته ها

کمرم رگ به  ،یکی نیا یبار یریز ییرفته بود، خدا ادمیرو  یکی نیگفت: ا یصاف کرد و جد ییبار گلو نیزدند. ا

 رگ شدس دادا!

و تو دست هاش ر دیسع یبار هر دومون به حرفش خنده امون گرفت که حامد با همون خنده جلو رفت و بازوها نیا

 !شهیروز درست م هی زیباش مرد، نشکن، همه چ یگفت: قو یگرفت و با لحن محکم

لرزون  یبه کمر گرفت و ناالن و با دست ها یدست دی. سعدمیو واقعا از ته دل خند رمیخودم رو بگ یجلو نتونستم

 مرغ و گوشتس! نامیگفت: دادا ا یرو باز کرد و با حالت زار زریفر

 خودت کمکم کن! ا،یسرش رو باال گرفت و بلند گفت: خدا بعد

 گفت: نیرفت و تو همون ح رونیکه دوال دوال از آشپزخونه ب میرفته بود سهیمن و حامد از خنده ر گهید

 اتاق خواب ها رو هم نشونتون بدم! میبر دیایب
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رو  دیبه بعد هر وقت سع نیقراره از احلقه زده به خاطر خنده ام رو از چشمم گرفتم و حامد گفت: غزل خانوم،  اشک

 .دیناراحت نش دوارمیها هم باشه. ام یشوخ نیا د،یدید

 که ناراحت شدند؟! هییآدم ها هیمن شب ی افهیخنده گفتم: به نظرتون ق با

 هی. دو تا اتاق خواب که از هر نظر شبمیو سمت اتاق خواب ها رفت رونیگفت و کنار هم ب یا"نه"شیلبخند خواستن با

مشترک  یبهداشت سیسرو هیبود.  یواریکمد د هیمبل تک نفره و  هیدرآور و  هیتخت و  هیهم بودند. تو هر کدوم 

بسته شدن در تو خونه  یکه صدا نیکرد و رفت. هم یفظخداحا دیبعد سع یدو تا اتاق قرار گرفته بود. کم نیهم ب

بودم.  ستادهیحرکت ا یخونه تنها موندم. وسط سالن ب هی یتو بهیغر بایپسر تقر هیتازه به فکر افتادم که با  د،یچیپ

 اکردم فکرهام رو پس بزنم. اگه حامد انقدره یشد و من فقط سع یم کمیرفته بود، نزد دیسع یبدرقه  یحامد که برا

 ؟یخونه موندم؟ اگه مهرداد بفهمه چ هیتو  بهیپسرغر هینباشه؟ اگه مامان بفهمه با  یکنم پسر خوب یهم که فکر م

 !میکاش زبون به دهن گرفته بودم و همون هتل رفته بود

 حواس رو بهش جواب دادم: بله؟! یاومدم و ب رونیاز فکر ب د،یکه به گوشم رس ی 》خانوم غزل《با

 هان؟ ومده،یجا خوشتون ن نیشده؟ نکنه از ا یزیچ د،یتو فکر-

شد که با تته  یدونم چ یاما نم 》هتل! میشدم.بر مونیبگو پش نه،یهم آره《زد ادیفر شیشگیبا وسواس هم مغزم

 پته گفتم:

 !الیخ یاصال ب یچی... نه...خ... خوبه... راستش... من فقط... هن

 .شمیناراحت م د،یکنم با من تعارف نداشته باش یخواهش م-

 رو جا به جا کنم. لمیمن برم وسا ست،ین یمشکل دیزدم و مصرانه گفتم: نه باور کن یکوتاه لبخند

 ی: اتاق ها که براتون فرقدمیرفتم پرس یو همون طور که سمت اتاق ها م دمیچمدونم رو کش یرو گفتم و دسته  نیا

 کنه؟ ینم

کنه، هر جا  ینم یفرق چیمن ه یجواب داد: برا نیو تو همون ح دیکمک از دستم کش یشد و چمدون رو برا کمینزد

 .دیهاتون رو همون جا بذار لیوسا دیراحت
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 هیمن  د،یکن یرو جا به جا م لتونیسمت چپ رو انتخاب کردم و آروم تشکر کردم که دوباره گفت: تا شما وسا اتاق

من خودم  دیشما بمون دیشرکت، البته اگه خسته بود میریم دی. بعد هم اگه موافق بودمیخور یو م ذارمیم ییچا

 .رمیم

برام  م،یکه به خاطرش اومد یمسافرت و کار نیر اباشه و کامال براش مشخص کنم که چقد یکردم لحن ام جد یسع

 مهمه.

 !مییجا نیکار ا یبرا میومدیاستراحت که ن یبرا ستم؛ینه اصال خسته ن-

لباس هام  دنیتخت باز کردم و مشغول چ یپر سپاسش رو پشت سر گذاشتم و داخل شدم. چمدونم رو رو لبخند

 یکه مامان برام انتخاب کرده بود، چشم هام گرد تر م یراحت یلباس ها دنیشدم. هر لحظه از د یواریکمد د یتو

دونست  یو البته دلخواه من بود برام گذاشته بود. خب حق هم داشت چون اون که نم یلباس طرح فانتز یشد. هر چ

 فیو چشمم به ک دمیکش ی! پوف کالفه اره؟یبگ یناعاقالنه ا میبه آب بده و چه تصم یقراره دخترش چه دسته گل

 فیک نیا یناخودآگاه محتو یکه کس نیشده بود. برداشتمش و از تصور ا ریچمدون جا گ یافتاد که گوشه  یکیوچک

کمد پنهونش کردم  یجا نیتر یبود. تو گوشه ا یبهداشت یو پدها ریپر از لباس ز فیک هی نچو دمیلب گز نه،یرو بب

 یشالم رو رو یرفتن خوب بود. فقط کم رونیب یبرا زیانداختم. همه چ نهییآ یبه خودم تو یو از جام بلند شدم. نگاه

اسم قشنگش  دنیدادم که مهناز باشه و با د یم یادیزنگ خورد. احتمال ز میگوش نیسرم مرتب کردم و همون ح

 .دیچیپ یگوش یتو غشیتوام با ج یتماس رو وصل کردم. صدا یهللاصفحه، با بسم یرو

 رو روشن کردند! یفتکو یگوش نیچه عجب، خانوم ا-

 کردم از در محبت وارد بشم. یرو آروم کردم و سع لحنم

 حال شما چطوره؟ ،یسالم عرض شد خانوم کمال-

 !؟یکه بد باشه، شما دکتر رمیگفت: گ یمعطل یب

 ها! یرو از رو بست ریشمش-

 نباشه... اتیخوام دن یادامه دادم: مهناز، به جون تو که م صالیتخت نشستم و با است لبه

 جون من رو قسم نده ها! خودیرو قطع کرد و گفت: ب حرفم

 شد. ییهوی زیخب اصال به جون خودم... نشد بهت خبر بدم، همه چ یلیخ-
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 از اندازه از دستم ناراحت بود. شیب یعنیکه نداد،  یو جواب سکوتش

 ارم؟یگلم در ب یکار کنم که از دل آبج یخب حاال من چ-

 سمش رو صدا زدم باالخره به حرف اومد.بار که ملتمس ا چند

 معرفت و... ینامرد و ب یلیفقط بدون خ-

 یکارها م یچه خبر از شرکت؟ چ یبد، من ام! راست یزهایرو قطع کردم و با خنده گفتم: باشه اصال همه چ حرفش

 د؟یکن

 اتاق هاشون و مشغول اند. یتو دندیطبق معمول همه چپ یچیه-

 بهت بگم! دیبا یزیچ هیمهناز،  یه گرفت، گونه ام رو گاز گرفتم و تخس گفتم: راستکه به مغزم را یطنتیش از

 ؟یچ-

. دمیصداش رو شن ییهوی. امروز دیاصفهانه، حواستون رو جمع کن سیچند روز که رئ نیخودمون باشه ها، ا نیب-

 راهروها، سالن، اتاقها... یکار گذاشته، تو نیشرکت دورب یگفت، همه جا یم یتلفن یداشت به کس

 آشپزخونه! یتو یخوردم، ادامه دادم: حت یکه م یکردم و با خنده ا یمکث

 نه؟! گه،ید یگیچرت و پرت م یگفت: دار دیو با ترد دیکردم صداش لرز حس

 .دمیگوش هام شن نینه واال، خودم با هم-

 نیزد: مگه ا غیه هوا رفت. از اون طرف جخنده ام ب کیخورد، شل چیپ یگوش یپر استرسش که تو ینفس ها یصدا 

 کردم! ی. داشتم سکته میشعور یکه دستم بهت نرسه، واقعا که ب

 ینداشتم ول هیقض نیبا ا یو گفت: به جون تو مشکل دیکه آخر خودش هم کم آورد و غش غش خند دمیخند انقدر

 موند. یآبرو برام نم د،ید یخب اگه واقعا آشپزخونه رو م

 !یکوفتت بشه اصفهان گرد یا د؟یمون یکدوم هتل م یهوا ادامه داد: راست یب

جا  نیا یاز کارمندها یکیچون  میمون یدر ضمن تو هتل نم م؟یاومد حیتفر یکجا بود؟ مگه برا یاصفهان گرد-

 .مییآماده کرده و االن اون جا تیسوئ هیبرامون 
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 و االن در حال سکته است. دهید یزیچ یآن گفتم سوسک هیزد که  یغیج نیرو که گفتم همچ نیا

 د؟یکن یم یچه غلط تیتو سوئ ؟یشد ونهیغزل؟ د یگیم یچ-

 جو نده خواهر من! یالک م؟یکن یم یبابا چه غلط یا-

 ؟یکن یانقدر راحت اعتماد م یچطور ؟یستیچرا به فکر خودت ن ست؟ید آخه مگه عقل تو سرت ن-

 ؛یزن یبابا مهناز، مثل مامان بزرگ ها حرف م یم کردن دل خودم گفتم: اآرو یبرا شتریاز جام بلند شدم و ب کالفه

 و مزخرفه؟ یعقده ا یمردها نیاز ا یکیطرفم  یکن ینکنه فکر م

 !ش؟یشناس یانگار ده ساله که م یزن یحرف م یچرا جور-

 ینم شونیکارها به گروه خون نیکه ا یساده و معمول یآدم ها نیادامه داد: اتفاقا از ا یشتریب تیکرد و با جد یمکث

و بعد هر  یشد هوشیو ب یو بهت داد و خورد ختیر یزیچ یخوردن هی یتو زیچ هیاگه  ونه،ی. ددیترس دیخوره، با

 کار دلش خواست باهات کرد، چه غل...

 واسه خودت؟ اصال مگه ما قراره چقدر یگیم یدار ینفس بکش مهناز، چ یوا یوسط حرفش و گفتم: ا دمیپر یکفر

 تو

 یمزخرفات نیکردن و ا هوشیچه برسه به ب م،یکه فرصت سر خاروندن ندار ادهیمطمئنم انقدر کارمون ز م؟یخونه باش 

 .یگیکه تو م

راحت  گمیمواظب باش، من فقط م یلیتو هم خ گه،یخوره من برم د یباشه حرص نخور، تلفن شرکت داره زنگ م- 

 اعتماد نکن!

بمونه، قطع کرد. انگار فقط مامور بود بهم زنگ بزنه و ذهنم رو با حرف هاش پر  میکه منتظر خداحافظ نیا بدون

اومدم. سر سمت اتاق رو  رونیبه خودم مسلط شدم، از اتاق ب یو وقت دمیکش قیکنه و بره. چند تا نفس عم شیتشو

 ییخونه مشغول چاآشپز یقدم برداشتم. تو زخونهسمت سالن و آشپ اد،ینم ییصدا دمید یکج کردم و وقت ییبه رو

 کرده بود. متوجه اومدنم که شد، سمتم برگشت. زونیآو یاش رو در آورده و پشت صندل زهییبود. فقط کت پا ختنیر

 !ن؟یاومد-

 هم آماده است. ییچا دییگذاشت و با لبخند ادامه داد: بفرما زیم یرو رو ییچا وانیتا ل دو
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 .مینشست زیاتفاق افکار درهم و برهمم سر م به

 .دیممنون، تو زحمت افتاد-

 نوش جانتون! د،یدار اریاخت-

رفت و  یسرم رژه م یمهناز و حرف هاش تو یقفل شده بود و صدا ییچا یتو سکوت گذشت. نگاهم رو یا قهیدق هی

 نیزم یرو یبد یبا صدا یکارش صندل نیاز جاش بلند و با ا ییهوی یلیفکر غرق بود. خ یتو یانگار اون هم حساب

 فکرهام تشر رفت. تمومبا محبتش به  ی. صدادمیکش ی"نیه"و از ترس اریاخت ید. بش دهیکش

 ترسوندمتون؟ د،یببخش یوا-

 کردم لحنم آروم باشه. یتته پته افتاده بودم و فقط سع به

 کم... تو فکر بودم، از صداش جا خوردم! هین...نه...ف...فقط... چون -

با  دیاگه دوست دار ،یشکالت کیک دییگذاشت و گفت: بفرما زیم یجعبه برداشت و رو هیرو باز کرد و  خچالی در

 .دیبخور تونییچا

 هم از خرما! نیگفت: ا زیم یخرما و گذاشتنش رو یگاز رفت و همراه برداشتن جعبه  یباال نتیکاب سمت

 یاحتمال داده من بخورم مقدار که یزیهر چ یدستش گرفته و رو یهوشیاز پودر ب یکه نمکپاش نیبار از تصور ا نیا

آقا حامد، من  دینیکه خنده ام رو قورت داده باشم گفتم: بش نیا یشد. برا یلبم داشت به خنده باز م ده،یاز اون پاش

 خورم. ینم یادیز زیموقع ها چ نیا

از خرماها رو  یکیبعد نگاهش رو گرفت و سر جاش نشست.  یکرد و تو نگاهم گم شد. لحظه ا یدونم چرا مکث ینم

 الیشده بودند. حاال با خ یبود که خنث یخورد. از نظر من خرماها مثل بمب شییاز چا یبرداشت و همراه جرعه ا

شد، از جام بلند شدم و ضمن  یها خال وانیکه ل نیرو خوردم. هم مییدونه برداشتم و باالخره چا هیراحت 

 .میتا ظهر نشده بر گهیآماده ام د من ،یدیسع یرفتن گفتم: آقا نکیبرداشتنشون و سمت س

 تمام معادالتم رو به هم زد. یزیچ هیزد که حس کردم  یاز جاش بلند شد و حرف یفور

 د؟یهمون حامد صدام کن شهیم-



 تیعسل چشمها

119 
 

انگار  ه،یجور هیبودن ها  یرسم نیا م،یکه با هم تنها هست ییبهت سمتش برگشتم و اون ادامه داد: حداقل وقت ها با

 کنه. یم نیفضا رو سنگ

بعد تو  یشدم. کم یها و قور وانیگفتم و مشغول آب زدن ل یاز نفس افتاده ا 》چشم《دهنم رو قورت دادم و آب

 س... یآقا دی: آژانس خبر کرددمیکه پرس میکفش هامون بود دنیمشغول پوش یورود یراهرو

 کردم: آقا حامد! حیتصح یرو خوردم و فور حرفم

رو به  یبلند تر ی. بعد با صدادمیفهم نشیرو از ب "قشنگ"گفت که فقط لفظ لب  ریز یزیزد و چ یلبخند یمیصم 

 جور کنه. مییجا نیمدت که ا نیا یبرا نیماش هیسپرده بودم  دیمن گفت: نه به سع

 جاها گذاشته! نیهم ییجا هیرو گفت  چشیبه اطراف انداخت و گفت: سوئ ینگاه

و شش  ستیدو هی یرو که زد، چراغ ها ری. دزدگمیاومد رونیبرداشت و از خونه ب یجا کفش یرو از رو چیسوئ

 ییآلبالو

ها  ابونیخ ی. البته انقدر آشنا و ماهرانه تومیدیبه شرکت رس قهیو در عرض چند دق میچشمک زد. سوار شد بهمون

ه به گشاد یبا رو دیسع میکنه. زنگ رو که زد یم یشهر زندگ نیا یکه انگار سال هاست تو دیچیپ یو کوچه ها م

کنند. نسبت  یم لیرو بعد از اون اتفاقات تعط شرکتاستقبالمون اومد. سکوت همه جا رو گرفته بود و مسلم بود که 

 ستمیبه اتاق خودش که س دیو مدرن بود. توسط سع کیتر و البته به همون اندازه ش کیتهران کوچ یبه شرکت اصل

 رفت. تیریما موند و بعد به اتاق مد شیپ ی. حامد کممیشد ییداخلش بود، راهنما یحسابدار یها

شرکت تهران  قیدارو از طر یواردات اصل ی. همه میدر آورد شیسال پ هیشعبه رو تا  یتمام حساب ها دیبا سع 

 یامون هم تو گهید یبه شعبه  م،یتهران قرارداد داشت یکه باهاشون تو ییاز داروخانه ها ریشد و بعد به غ یانجام م

داروها با  یشد و موجود یم یهر دو تا شعبه، انبارگردان یبار، تو هیشد. هر سه ماه  یمل و نقل ماصفهان داروها ح

هر دو تا شعبه  یشد. در کل حسابدار یم ییحساب ها به تهران فرستاده و ثبت نها یشد و همه  یفروش تراز م

 یآقا نیکردند. مثال هم یکار انتخاب م نیا یرو برا یهر شرکت افراد زبده ا یبود و تو ریو وقت گ دهیچیپ یلیخ

 ادیز یلیهمکار بودند و خ دیشعبه که با سع نیحسابدار ا یدیس یآقا نیهم ایخودمون  یشعبه  یتو یمومن

کرد که از سه  فیبرام تعر نشیریدلخواه و ش یبا همون لهجه  دیها سع یبودم. وسط حسابرس دهیرو شن فشونیتعر

دوش اون  یها رو یتحت درمان قرار گرفتند، کل بار حسابدار یقلب یماریاطر ببه خ یدیس یکه آقا شیهفته پ

 یانبار و نخوندنش با حساب ها یموجود یمتوجه کسر روزیکه د نیمدت مشغول بوده تا ا نیا یافتاده و حساب

 .رهیگ یو عاجز از حل کردنش با حامد تماس م شهیم ستمیس
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 یصحبت هامون هم حول و حوش شرکت و حساب هاش م یو همه  مینشسته بود ستمیساعت به کوپ پشت س سه

 گذشت.

 !یفیشر یرو به راهه آقا زیگفتم: به نظر من که همه چ دیو رو به سع دمیچشم هام کش یرو یدست

کرد گفت: من که بهتون گفته بودم، به  ینگاه م ستمیو س یدفتر یثبت شده  یطور که همزمان به سندها همون

 رسد! یمین ییجا عقلم به گهیخدا د

 یشعبه، خودشون رو باز نشسته کردند، کل یرعاملیمد یصدر یآقا یو ادامه داد: اصال از وقت دیکش یکالفه ا پوف

 اتفاق افتادس!

 نداره؟ ریجا مد نیاالن ا یعنی: دمیتعجب پرس با

 ...رجیا ییدا یگفت: چرا داره، آقا بهزاد برادر زاده ا یفور

 اند! ریجا مد نیخودتون... موقتا ا یدیسع ییهمون آقا یعنیکرد و گفت:  یمکث

 ؟یفیشر یآقا دیشک ندار یآهان، خب شما به کس-

 یکِس هی دمیطورس؟ من فقط احتمال م یچ دیدون یاتش شک که ندارم... م ینگاهم کرد و جواب داد: راست قیدق

 باشد. دهیکرده و از اون طرِف داروها رو از انبار دز یحساب ها رو دست کار نیا

 تو حساب ها دست برد؟ چه طور ممکنه؟ شهی: آخه مگه مدمیپرس دیو با ترد دمیگز لب

کم کرده باشه و بعد  ستمیها رو از س یموجود یمثال کس د،یگیخب درست هم م یکردم و ادامه دادم: ول یفکر

 دارو فروخته باشه! یو به دالل ها اهیبازار س یها رو سر فرصت از انبار خارج کرده و تو یاختالف حساب ها و موجود

واقعا از  گهیفکر کرده و د نیدو روز فقط به ا نیبا تاسف تکون داد و خودش رو سرزنش کرد و گفت، اون هم ا یسر

 نیبرام قابل درک بود. ا تشی. موقعدهیکار رو باهاش بکنند و اون نفهم نیکه چطور تونستند ا هیدست خودش عصبان

گند زده و تازه انگشت  زیبه همه چ یطور نیبعد ا یبره ول شیتا کارها خوب پ یبزن شیآتکه خودت رو به آب و 

 اتهام هم سمت تو گرفته بشه.

تو هوا پخش  یبا ورودش عطر شهیحامد در زد و داخل اومد. جالب بود که هم م،یکه دوباره مشغول کار شد نیهم

 !هیامروز کاف یبرا د،یشد و گفت: خسته نباش کمونیدلچسب بود. نزد ادیز یلیکرد که خ یم
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 ؟یندار یمگه تو زن و زندگ گه،یادامه داد: پاشو د دیبه سع رو

 یتا حاال دو بار تماس گرِفتس و به طرز ماهرانه ا میدادا، زن و زندگ یکالفه از جاش بلند شد و گفت: آخ گفت دیسع

 شدس! چوندهیپ

با حامد  ایناهار خونه ما، دخترعمه دون هم گفتِس  میبر نیایداد: دادا، شومام بجام که بلند شدم، رو به حامد ادامه  از

 .یایمیاصال ن ای یایم

 هیزد و گفت:  یمطمئن شده بودم. حامد لبخند پت و پهن گهیدارند و االن د یلینسبت فام دیزده بودم با سع حدس

 !میایحتما م گهیوقت د

 .میخونه استراحت کن میو برگرد میبخور یزیچ هی میبر م،یبه من کرد و ادامه داد: االن خسته ا یا اشاره

 هیکرد.  یمهربون بود که احساسم دست و پاش رو گم م یکردم؟ جور یطور حس م نیمن ا ایمهربون بود  نگاهش

 دم برداشتم.کرده بودم ق زونیاتاق آو یگوشه  یکه به چوب لباس فمیو سمت ک دمیکش قینفس عم

که از  یآسمون یبارون از چشم ها یقطره  نیاول م،یشد دیبا سع یو مشغول خداحافظ میاومد رونیساختمون که ب از

 یشد. هوا شتریو ب شتریسرعت قطره ها ب م،یبش نی. تا سوار ماشدیصورتم چک یبود، رو دهیصبح اخم تو هم کش

 نیماش یبخار یشد با گرما یبرف پاک کن محو م کیت کیت یبار ردش با صدا هی هیکه چند ثان یو بارون زییخنک پا

دونم  یبشم اما نم ادهیرستوران نگه داشت و خواست پ یکرد. جلو یحال آدم رو خوب م بیو عطر گرم حامد، عج

 م؟یبخور نیجا تو ماش نیو هم میریهمبرگر بگ شهیشد که گفتم: م یچ

 ذاشت و با لبخند جواب داد: آره، چرا نشه؟تعجب کرد و بعد چشم رو هم گ اولش

 حامد... ینش سیبا عجله گفتم: خ د،یرو که کش رهیدستگ

سر شما و  یبشم، فدا سیبه آخر دلهره ام اضافه کردم و اون با مهر جواب داد: خب خ یی》آقا《یبا شرمندگ بعد

 قشنگ! یهوا نیا

 یکنارم با بخار پوشونده شد. از بچگ ی شهیدادم. ش رونیکه شد، فرصت کردم و نفس حبس شده ام رو ب ادهیپ

قلب کج و معوج بود. درخت  هی دنیهنرم، کش تیبخار گرفته بودم. طبق معمول هم نها ی شهیش یعاشق نوشتن رو

 نیکرده بود. بارون که نم نم شد، در ماش رحال ت شونیچهار باغ رو بارون پر یسر تا سر یشده  یزرد و نارنج یها
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شده بود، تعارف  کیتحر لونیداخل نا یدلبرها یبا بو یحامد کنارم جا گرفت. همون طور که اشتهام حساب باز شد و

 معمول رو شروع کردم. زرورق دور همبرگرم رو باز کرد و به طرفم گرفت و گفت: بفرما، نوش جونت! یها

 م؟یبذار یقرار هیبا هم  شهیو اون ادامه داد: غزل خانوم م "ممنون" گفتم

کنه، حواست پرت  یهر بار اسمت رو صدا م چرا《آروم تو گوشم گفت: یکیآوردم و  نییبله پا یرو به نشونه  مسر

 》شه؟یم

 است، قبول؟ فهیکنم همه اش وظ یمن هر کار م یو بدون یچند وقت تمام تعارف ها رو کنار بذار نیکه ا نیا-

 اومده بودند، حواسم پرت تر شد و فقط با لبخند لب زدم: قبول! رونیاز حالت جمع ب ییهوی یلیکه خ ییفعل ها از

 !ییو گفتم: به به، عجب هوا دمیهام کش هیتازه رو به ر یدادم و با حظ هوا نییرو پا شهیش یکم

تو دهنم، انگار  یکه به طرفش برگشتم، نگاهم تا لبخندش کش اومد و لقمه  نیبه همبرم زدم و هم یکیکوچ گاز

هم دلچسب بودند. فقط سکوت  نیتو اتاقک ماش دهیچیرفت. ناهار، خوشمزه و هوا و عطر پ نییعسل شد و پا

 نچسب بود که خودم دست به کار شدم. نمونیب

 یریگیاون ها پ قیاز طر دیبه هر حال احتمال سرقت هست و با د؟یبزن یسر هیهم  یبه آگاه دیخوا یآقا حامد، نم-

 .دیکن

مورد عالقه ام  یداغ کافه  یقهوه ها ادیمن رو  شیقهوه ا یبار چشم ها نیاول یزل زد که برا یچشم هام جور تو

 انداخت.

 من راحت شدم، تو هم راحت باش. نیاز جمع بستن فعل ها؟ بب یشیکرد و گفت: خسته نم ینوچ نوچ

زدن باهاش جسارت  بود که راحت حرف تیبا شخص یجور یبا حرفش کامال موافق بودم ول ینبودم و حت یخجالت

وقت نشد. شما  گهیامروز د ،یو ادامه داد: راستش قراره فردا صبح برم آگاه دیکش یخواست. دور دهنش دست یم

 واقعا ممنون! ،یامروز خسته شد یهم که حساب

 شد و بعد رهیتو چشم هام خ هیبوده و هست. چند ثان فهیوظ م،یکردم و گفتم: قرار شد تعارف و کنار بذار یتبسم

 حواس پرت گفت: آره درسته!
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که  دیچسب یزد. من هم مشغول خوردن شدم. انقدر لقمه ها بهم م یازم چشم گرفت و به همبرش گاز محکم کالفه

 ی. تمام شب رو با کار کردن رومیبعد طرف خونه راه افتاد یرو تموم کردم؟ کم یچطور همبرگر به اون بزرگ دمینفهم

. انقدر میتهران گذروند یشعبه  یبا سندها قشونیکرده بودم و تطب یلب تاپم کپ یکه رو یحسابدار یسندها

 وارید یاز طرف من، نگاه هر دومون به ساعت رو ازهیخم نیو با اول میکه متوجه گذر زمان نبود میمشغول کار بود

 بهیعج ن،یرو بب خدا ساعت یچشم هاش برداشت و شرمنده نگاهم کرد و گفت: وا یرو از رو نکشیافتاد. حامد ع

 چطور زمان گذشت؟ دمیاصال نفهم

 طور! نیدادم و گفتم: من هم هم هیکاناپه تک یپشت به

شد، جلوم قد علم کرد و با  یم دهیبه رخ کش شتریست راحت و جذاب مردونه اش ب نیا یکه تو شیورزشکار اندام

 .میبخواب میپاشو بر گه،ید هیعجله گفت: پس کاف

طور زل زل  نیبا حرفش جا خوردم که ناخودآگاه چشم هام گرد و حس کردم قلبم کامل از جاش کنده شد. هم چنان

بود که  نیکرد: منظورم ا حیقورت داد و تصح یکردن جمله اش آب دهن یکردم که تازه انگار با حالج ینگاهش م

 . من هم برم مسواک بزنم و بخوابم.ریشبت هم به خ ،یخسته نباش

 یرس بهم چشم دوخته بود و منتظر جوابم بود. از جام بلند شدم و تخس گفتم: جالبه، چقدر جمله ات معناست با

 داشت!

ادامه دادم:  دهیبرجسته اش گرفتم و لب گز یو تا پشت گردنش امتداد داد. چشم از بازوها دیکش یموهاش دست یال

 !ریشبت به خ ،یشما هم خسته نباش

اش خاص  افهیشد، ق یم یخجالت یکرد و با عجله ازم فاصله گرفت. چقدر وقت صورت پر شرمش یچاشن یلبخند

 بود.

بود تا  دهیداشتم. باالخره وقتش رس یاساس ازین یو طوالن نیریخواب ش هیو به طرف اتاقم رفتم. به  دمیخند زیر زیر

 روز خسته کننده رو پشت پلک هام جا بذارم و به خواب برم. نیا

*** 

 با چند ساعت میدادن صبحونه بودم. تمام خستگ بیآشپزخونه مشغول ترت یو حاضر شده، تو دهیپوش لباس



 تیعسل چشمها

124 
 

 یو حامد رو صدا میزنگ ساعت گوش یکار آماده بودم. من رو صدا یبود و حاال پر نشاط برا دهیپر کش دیخواب مف 

. سر حال و مثل دیکه سر رس شتمذایم زیم یرو رو ییچا یها وانیکرده بود. ل داریمن به در اتاقش، ب دنیتق تق کوب

 یینشست. با نگاه گذرا زیرد و بدل شد و پشت م نمونیب یمیصم "ریصبح به خ"و  "سالم"بود.  پیخوش ت شهیهم

 ...یگفت: آخ که چقدر هم زحمت کش زیبه م

 تعارف! یدو طرفه بودها، تعارف ب روزیرو قطع کردم و با خنده گفتم: قرار د حرفش

نداشت. صبحانه رو با گفتن از  یازیبود که به زبون آوردن ن یهمون تشکر نیپلک رو هم گذاشت و باز کرد و ا آروم

 روز،یبره. بر خالف د یو قرار شد حامد من رو به شرکت برسونه و خودش به آگاه میامروزمون خورد یبرنامه ها

. میدیشرکت رس یساعت نه بود که رو به رو احدودکردم.  یاز صبح احساس سرما م یبود ول یآسمون امروز آفتاب

برم،  گهیبه خودم فشردم و سمت حامد برگشتم و گفتم: من د شتریرو ب میبلند مشک ی زهییکه شدم، پا ادهیپ

 ممنون!

ساختمون شرکت پارک شده  یکه جلو ییمدل باال نی. نگاه و اخمش رو دنبال کردم و به ماشدیصدام رو نشن انگار

 ؟یگفت یزیو حواس پرت گفت: بله؟ چ دیبار شن نیصداش زدم که ا دیترد . بادمیبود، رس

 برم، خداحافظ! گهیمن د ،یگفتم موفق باش-

دادم  حیبلند خودم رو به در رسوندم. ترج یراه افتاد. با قدم ها دیگفت و حس کردم با ترد ی》خداحافظ《لبخند با

گرم  یاز کم غیاصفهان هم اجرا کنم. تند تند از پله ها باال رفتم و در یتهرانم رو تو یگرم شدن، ورزش پله رو یبرا

 در رو باز کرد. ریتاخ یبا کم دیشدن، فقط بد تر از نفس افتادم. زنگ رو فشردم و سع

 !نیخوش اومد ر،یسالم، صبحدون به خ-

دادا حامدم که رفت : دیبه پشت سرم انداخت و پرس یدلهره داره. نگاه یجوابش رو دادم و حس کردم کم گرم

 آره؟! ،یآگاه

 من رو رسوند و رفت. گه،یکنارش رد و داخل شدم و جواب دادم: بله د از

 .دیچیپ یرفتم که صداش تو سالن خال یم یاتاق حسابدار سمت

 سراج! یلحظه خانوم هی-

 .نیجا نخور نشیدی... دادا هومن تو اتاقس، گفتم بگم که دتشیشد و ادامه داد: راست کمینزد
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 : دادا هومن؟!دمیو پرس دیابروم باال پر یتا هی

 !ن؟یدونست یمیشوما ن رجِس،یا ییدا یارشد یپسر-

سمت اتاق، پشت سرش قدم برداشتم. کنار در که  دیندونستن تکون دادم و با راه افتادن سع یبه نشونه  یسر 

جهت دلشوره گرفته بودم و ضربان قلبم تند شده بود. به  یو مودب من رو به داخل دعوت کرد. ب دیعقب کش دیرس

 یو پشت به ما نشسته بود. بو دیگردان سع یصندل یشد که رو یمرد ی دهیاندام کش خیمحض ورودم نگاهم م

 خنک! یادیعطر ز هیو  گاریمخلوط از س ییاتاق رو پر کرده بود؛ بو ینیو دلنش بیعج

و  دهیصورت کش یکه بد جور رو یظیورد و من در نگاه اول فقط اخم غلخ یچرخ یصندل د،یسع یمصلحت یسرفه  با

نازکش چشم دوخته  یجذابش نشسته بود، از نظر گذروندم. جلو رفتم و آروم سالم کردم. منتظر جواب به لب ها

و رو  ستادیا زشیکنار م دیداد. سع لمیتحو یاز ته چاه در اومده ا 》سالم《بودم که باالخره به خودش زحمت داد و 

 بود. رشونیخ یسراج هستند که ذکر یخانوم شونیبهش گفت: ا

کرد  یکه ادب حکم م نیآن پر از فکر شد. با ا هیبه  ره،یدونستم تا چه حد خ ینم قیکه حاال دق یریاز ذکر خ مغزم

خودم مسلط  طعنه زدن هم که شده بود، به یشده بود. برا خیم یخانوم از جاش بلند بشه اما انگار به صندل هی یجلو

 !یدیسع یآقا دنتونیخوشبختم از د یلیبه نظر برسه گفتم: خ یداشتم جد یکه سع ییشدم و با صدا

آن از  هیخونه.  یگذره رو داره راحت م یذهنم م یتو یکردم، هر چ یبا نفوذ بهم زل زده بود که احساس م انقدر

 نیلب گفت: من هم هم ریقرار دادم، ز ریکه باالخره ادبش رو تحت تاث نیجاش بلند شد و رو به من خوشحال از ا

 طور!

و دنبالش راه  دیبه روم پاش یهم لبخند ساختگ دیاز کنارم رد شد. سع الیخ یاومد و ب رونیب زیهم از پشت م بعد

 یآقا یشده  تیه روهاشون فرق داشت؟ به نظرم پسر تاز تیواقعا برادر حامد بود؟ چرا انقدر شخص نیا یعنیافتاد. 

بود که واقعا  ختهیمشغول شدم. انقدر کار سرمون ر ونشستم  ستمی. پشت سدیرس یمرموز به نظر م یادیز ،یدیسع

 توریباالخره به اتاق برگشت. انقدر که به  مان دیظهر بود که سع کیرو نداشتم. نزد یا گهید زیوقت فکر کردن به چ

من دستم اون  ندایکنارم نشست و گفت: خدا قوِت، ببخش یصندل ی. رودمید یم یزل زده بودم، اون رو شطرنج

 طرِف بند شد.

 !ه؟یچه حرف نیا ست،ین یمشکل-
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با من، خودم انجامش  شیبق گهید دیکم استراحت کون هیگفت: شوما  دیکش یرو جلو م شیکه صندل نیح همون

 .دمیم

 د،یسع نیریش یاشتم اما چه خوب که لهجه هم گذ یچشم هام رو رو لیو با کمال م دمیپشت گردنم کش یدست

 شد. یوقت استراحتم م یکامل کننده 

 دادن! ریبهِونس و گ یدادا هومن رو انگار دوباره سگ گاز گرِفتس، دنبال نیا د،یدون یمیآخه شوما که ن-

 نیهواش رو ا وختهیهم مجبور شدم بمونم،  نیهم یلحن شوخش لبم به لبخند کش اومد و اون ادامه داد: به خاطر از

 دادا حامد و اومِدم. یداشته باشم. حاال هم سپردمش دست یجور

 : مگه حامد برگشته؟!دمیهوا پرس یاسمش ب دنیشن با

. از جام بلند شدم و هول شده گفتم: دمیتازه به خودم اومدم و لب گز د،یسع یکش اومده  یدار و لب ها ینگاه معن با

 !دیبه صورتم بزنم، ببخش یآب هیمن برم 

دادم. پر حرص از دست  رونیب نیو نفسم رو سنگ هیاومدم. به در تک رونیگذشتم و از اتاق ب قشیکنار لبخند عم از

 ،یجر و بحث یصدا دنیناغافل با شن دمیرس تیریکه به اتاق مد نیته راهرو قدم برداشتم. هم سیخودم سمت سرو

صداشون،  دنیشن یبرا یداشتم و حاال حت ازیحس ن نیداد. بد جور به ارضا کردن ا ستیبهم فرمان ا میحس فضول

طور  نیهم ،یبود یطور نیهم شهیگفت: هم یحامد بود که م ینفس هام رو هم خفه کرده بودم. صدا یصدا

 خودخواه و طلبکار...

 ،یخودت بگ شیبار هم نشد پ هی یول یحق به جانب حرف زد شهیخودش:هم یقدم زدنش و بعد دوباره صدا یصدا 

 که اطرافم هستند هم حق دارند، اون ها هم آدم اند. ییاآدم ه

 خورد. یتاب م تیریو مد دیدر اتاق سع نیاومد و من با استرس نگاهم ب یهومن م یشاک یصدا حاال

 بابات؟ ایها هستن؟ تو؟ خواهر جونت؟ مامان جونت  یک قایدق یگیکه م ییآدم ها نیا-

 یشد و دوباره صدا یم ادی. معماها داشت زنمیب یاطرافم نم یآدم گهیبعد از فوت مامانم من د ؟یتر داد زد: ک بلند

 .دیچیبه درم پ دهیمحکم هومن تو گوش چسب

سنگ قبر گوشه  هیمن،  یو خانواده  یندارم. تنها دل خوش یرو خوب تو گوشت فرو کن حامد، من خانواده ا نیا- 

 قبرستونه که روش نوشته سحربانو! ی
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بابا ازت  یبود، چرا وقت تیحال تیتو اگه انسان یول میستیکدوم از نظر تو آدم ن چی: باشه هومن خان، ما هحامد

 ینیب یهان؟ م ؟یپشت گوش انداخت ،یشرکت رو داشته باش یو هوا یبزن یسر هیجا  نیبه ا یخواست گه گدار

 رو؟ تمونیوضع

که  یدیس یدر قبال شما و شرکتتون ندارم. االن هم فقط به اصرار آقا یا فهیوظ چیجواب داد: من ه یمعطل یب

 ول معطل اند. هیو بق هیبابا ک یدونند حام یجا اومدم وگرنه که همه م نیبه گردنم حق داره ا یلیخ

بون از ز یجمله ا دنیکه اومدم قدم بردارم دوباره با شن نیبودم و هم دهیسر برسه ترس دیکه سع نیواقعا از ا گهید

 هومن، سر جام خشکم زد.

. ینباش کاریکه شب ها هم ب یدنبال خودت راه انداخت یچشم عسل هیبهت بد بگذره.  یذاریخوشم اومد، نم یول-

 گرفته. تیگفت براتون سوئ یم دیسع

 یکرد از حد یم یکه انگار سع ییدهنم حس کردم. حامد با صدا یمشت شد و قلبم رو تو تیاز شدت عصبان دستم

که دورت رو گرفتند و  ییرو ببند هومن، اوال خانوم سراج رو با اون آشغال ها فتیباالتر نره گفت: اون دهن کث

 !یگیم یبفهم چ ،جاست نینکن. دوما هم به اصرار بابا ا یکیرسه  یخبرهاش بهمون م

گذره، حاال سر باز  یم شیکه سال ها از خاموش یرگ هام مثل آتشفشان یگر گرفته بودم که انگار خون تو یجور

قدم تند کردم.  ییندونستم. سمت دستشو زیموندن رو جا نیاز ا شتریسوزوند. ب یکرده بود و تمام تنم رو داشت م

 یطور در مورد کس نیداد، ا یبه خودش اجازه م رام حبس شده بود. چطو نهیس یهوا تموم و نفسم تو ژنیانگار اکس

خرج  یمحکم یلیگشتم و س یاالن برم نیجسارتش رو داشتم و همشناسه قضاوت کنه؟ کاش قدرت و  یکه نم

 کردم. یصورت پر اخمش م

بهم  نهییآ یام تو تیهام رو از آب سرد پر کردم و پشت سر هم به صورتم زدم. صورت سرخ شده از عصبان دست

 ینفهم پس هر چ یبود، دختره  یا غهیچه ص گهیرفتن د تیبگه سوئ ستین یکی《لب زدم: یزد. کفر یپوزخند م

هزار تا فکر مثل خوره سمتم هجوم  وجا خوش کرده بودم  سیسرو یربع بود که تو هیاز  شتریب 》حقته! یکه بشنو

هم  یخورد. از طرف یآورده بود، خون خون ام رو م نییفاحشه پا هیمن رو تا حد  تینفر شخص هیکه  نیآورد. از ا یم

 بد شده بود. یبیگرفته بودم و حالم جور عج یحالت تهوع بد

 نیاومدم و اون وقت بود که علت ا رونیهومن ب یرفتم تازه از شوک حرف ها ییبار دوم دستشو یبرا یوقت باالخره

 یو تونستم با دستمال توالت دمی. خدا رو شکر کردم که به موقع فهمدمیکه به جونم افتاده بود، فهم یدل درد لعنت

 یتو رونیب دیاومدم. حامد و سع رونیب ییزار از دستشو یلکنم. باحا یریکه اون جا بود از افتضاح بار اومدن جلوگ
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 یکردم اون لحظه با اون آقا یو در حال صحبت بودند. آروم سمتشون قدم برداشتم و فقط خدا خدا م ستادهیسالن ا

 افتاد؟! یم یبود چه اتفاقشدم معلوم ن یبه اصطالح محترم رو به رو نشم که اگه م

 یخانوم نی: بالخره اومددیپرس یکه متوجه ام شد، از همون فاصله با نگران نیهم دیسع یپشتش به من بود ول حامد

 سراج؟

 یناکرده از گشنگ ییشدم. گفتم نکونه خدا یداشتم نگراندون م گهیادامه داد: د دیسر سمتم چرخوند و سع حامد

 حالدون به هم خورده باشد!

که تهوع  ییها شهیام جا خوردند. مطمئن بودم رنگم مثل هم افهیق دنیآن هر دوشون از د هیتر شدم،  کینزد یوقت

زودتر به خودش  دیشده بود. نگاه ماتشون رو از نظر گذروندم و سع دیسف تیو دل درد داشتم، به قول مهرداد مثل م

 دس؟یاومد و هول شده گفت: خاک به سرم، شوما حالدون خبس؟ چرا انقدر رنگدون پر

 یکرد گفت: دادا چرا مثل یکه خشک شده نگاهم م یرفت، رو به حامد یهمون طور که سمت آشپزخونه م بعد

 !ننیشیکون ب ؟کمِکشونیسادیماست اون جا وا

قوز  د،یکوب یام م نهیکه به س یمحکم یحاال قلب پر استرسم با اون ضربه ها هوا بازوم رو گرفت و یحامد نگران و ب 

 یداده شده بود نشستم و در جواب نگران بیارباب رجوع ترت یکه برا ییها یصندل یباال قوز حال بدم شد. آروم رو

 !دیحامد لب زدم: خوبم به خدا، نگران نباش یها

خواست زود تر به خونه  یشده بود و حاال فقط دلم م شتریه برابر بدونست که خوب نبودم. دل دردم د یخدا م اما

 برگردم.

 شد؟ صبح که حالت خوب بود، حتما از خست... یچ هوی: آخه دیپرس دوباره

هول شده  دیکرد، حرفش نصفه موند. سع یکه تمام سالن رو پر م یا شهیش وانیل یبه هم خوردن قاشق تو یصدا با

 شوما، حتما فشاردون افتادس! نیرو بخور نیقندآب رو سمتم گرفت و گفت: ا وانیل

 یاهیکه خوردم، حس کردم نفسم برگشت و چشم هام از س ینیریقلوپ آب ش نیرو از دستش گرفتم و با اول وانیل

 در

دم. حامد خواست انداختم و بعد انگار که پاهام جون گرفته باشند از جام بلند ش دیبه سع ی. نگاه قدرشناساومدند

 خونه! میکنم آقا حامد، من خوبم فقط بهتره برگرد یبشه که با التماس گفتم: خواهش م ستادنمیمانع ا



 تیعسل چشمها

129 
 

خونه، برو  دیدادا، بِهترس بر گهیحواس گفت: راست م یکالفه تر و ب دیو سع دیموهاش کش یال یحامد کالفه دست 

 جا برش دار... نیاز اسراج و  یخانوم یعنیجا...  نیا اریو بردار ب نیماش

 .گمیمعمول، دارم چرت و پرت م ی: طبقدیو نال شیشونیبه پ زد

و لب تاپم برگشت و  فیبعد با ک یپا تند کرد. لحظه ا دیزدم و حامد سمت اتاق سع شیشونیبه پر یکوتاه لبخند

 کرد گفت: بذار کمکت کنم. یهمون طور که فاصله اش رو باهام کم م

 .امیتونم ب یکردم رفتارم مودبانه باشه و آروم فقط گفتم: ممنون، خودم م یسع

موقع ام  یو ب ختهیداشتم و تو دلم حال و اوضاع به هم ر یهم برم کیرو گفتم و جلوتر راه افتادم. پاهام رو نزد نیا

  ن؟ی: بهتردیحامد رو به من پرس م،یکردم. سوار آسانسور که شد یرو لعنت م

 دییتکون دادم و حرفش رو تا یحال با لبخند سر نیگرفت و با ا یم شگونیشکم ام رو ن نییند تند پات یکی انگار

 .دیتا استراحت کن تیسوئ میگرد یبعد هم برم میخور یم یزیچ هی ییجا هی میریکردم که دوباره گفت: االن م

 .ستیخونه، به خدا من گشنه ام ن میکه راه گرفته بود، زار زدم: فقط بر یگرم انیزده از جر شوک

بهم انداخت و هم زمان با باز شدن در آسانسور رو به  یقینگاه دق دیشد، سع یدونم چ یاعتراض کنه که نم خواست

داشته  یکار دیخورد. اوِل خانوم و برسون خونه، شا شهیجا نکون، غذا رو تو خونه ام م یب یحامد گفت: دادا اصرار

 باشند.

 .ریگیشوما برو غذا ب بعدشم

آورد با  یواقعا درد بهم فشار م یدرنگ و وقت یحرفش سمتم پرواز کرد و ب دنیبا شن یراحت الیو خ یخوشحال

و  دیکش یمانع سوار شدن حامد شد و اون رو به طرف دیآخر سع یشدم. لحظه  نیسوار ماش یکوتاه یخداحافظ

به خاطر متاهل  دیسع دیکه شا نی. استاز سرم رد شد، دلم مردن خوا ریکه مثل ت یمشغول حرف زدن شدند. از فکر

حامد کنارم  یبود. آب دهنم رو با استرس قورت دادم و وقت یزیآبرور تینها نیبرده و ا ییمن بو تیبودنش از وضع

 یودادم. دستم رو از درد ر حیترج زیشد و سکوت رو به همه چ دهیحالت ممکن کش نیتر نیینشست، سرم به پا

اندازه ام و بعد هم مجبور به  یکه متوجه درد ب دمییپا یحامد رو م یچشم ریطرف ز اوندادم و از  یپاهام فشار م

 پرس و جو نشه.
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دوخت. فقط از  یانداخت و دوباره به رو به روش م یسمتم م ینگاه کوتاه یو گاه دیکش یموهاش دست م یتو یگاه

فکرها  نینبودم. تو هم دیرو برام گذاشته و مجبور به خر ازمیمورد ن لیاکردم که تمام وس یته دل مامان رو دعا م

 یحالت بهتره؟ م گمی...مزهیکه...چ گمی: م...مدیدست و اون دست کردن با تته پته پرس نیا یبودم که حامد بعد از کل

 !رم؟یبگ یزیچ ینگه دارم، مسکن ییجا یداروخونه ا هی یخوا

مطمئن شدم انقدر حالم افتضاح بوده که به طور حتم  گهیبست. د خیرگ هام  یکلمه خون تو یواقع یمعن به

به هم خورد.  تمیخشک شده ام رو با اندک آب دهنم تر کردم و حالم از موقع یاز چه قراره؟ گلو هیقض دندیفهم

 .ستیالزم ن یزیآروم و به زور گفتم: نه ممنون، چ یلیخ

خونه که نگه داشت،  ینگفت. رو به رو یزیبه خونه چ دنیتا رس گهینگاهش رو روم ثابت نگه داشت و بعد د یکم

 دیکل

ناهار  ام،یباهات ب ستیحالت خوب ن یدون یاگه م ؟یخوب ی: مطمئندیرو سمتم گرفت و نگران تر از قبل پرس تیسوئ

 .ارندیب کیبا پ گمیرو هم م

 .ریراحت، من خوبه خوبم. شما برو ناهار رو بگ التیگفتم: خ ییتنها یفقط لحظه ا یعجله و تشنه  با

گاز دادن و حرکت  یکه داخل شدم صدا نیشدم و سمت در خونه پا تند کردم. هم ادهیپ یمعطل یرو گفتم و ب نیا

که لباس  نیو از ته دل خدا رو شکر کردم. بعد از ا دمیکش یقیکوچه رو برداشت. پشت در نفس عم نشیکردن ماش

 یپتوم آروم و ب ریو در برابر لشکر دردهام، ز ردمخوردم، به تختم پناه ب یکردم و دو تا مُسکن قوهام رو کامل عوض 

 جون سنگر گرفتم.

*** 

رو  نیسنگ یوزنه  هیرو داشتم که  یچطور وسط اون همه درد خوابم برد. چشم که باز کردم، حس آدم دمینفهم اصال

 از

کرد.  یشکمم زُق زق نم نییپا گهیهنوز تمام تنش کوفته است. دردم بهتر شده بود و د یدوشش برداشتند ول یرو

 داشیپالتوم پ بی. تو جدمیشن یرو از سمت چوب لباس لمیکمه زنگ موبا یلیخ یآن صدا هیسر جام که نشستم 

تاده بود با صفحه اف یکه رو یپاسخ یتماس ب یس دنیکه خواستم جواب بدم صداش قطع شد. با د نیکردم و هم

 یسه چهار ساعت دمیکه در حال غروب بود، فهم یدیخورش دنیو با د دمیاتاق رو کنار کش ی. پرده دمیتعجب لب گز
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داد مهرداد بود که بهم  یبار با عجله وصل کردم. صدا نیبلند شد که ا میزنگ گوش ی. دوباره صدادمیهست که خواب

 غزل؟ یی. معلوم هست کجایزنم، نصف عمرم کرد یم زنگ: دو ساعته دارم دیتوپ

 یشال ام جا دادم و رو رینه چندان موفق ز دند،یکش یسرک م ییخودنما یحالت دارم رو که از هر طرف برا یموها

 ندم. دونیم شیکنار پنجره نشستم. تمام تالشم رو کردم تا آروم باشم و به بد اخالق یسکو

 کجا ام؟ یپرس یاالن م ،یصبح من رو تا فرودگاه رسوند روزیاصفهانم، خودت د یجاتون خال-

 !؟یگیکرد و گفت: نه بابا، راست م میخرج مزه پرون یشخندین

. یدیتو اتاقت و خواب یرفت دیاز شرکت که اومد گهیتو به حامد زنگ زدم، م یتر ادامه داد: از سر دلشوره  یجد 

خودم هم نگرانش  گهینشده باشه، م شیطور نیرو ببرو جواب نده ب شیآخه سابقه نداشته غزل گوش گمیبهش م

 خواب خوابه! یناهار صداش کردم ول یچند بار هم برا ده،یخواب دمیدر نگاه کردم د یبودم از ال

برد،  یبد و با درد خوابم م یلیخ یوقت شهیگرفتم. هم یافسردگ ده،ید یتیکه حامد من رو تو چه وضع نیتصور ا از

 مهرداد دوباره به اتاق برم گردوند. یکردم. صدا یموند و البته که خر و پف هم م یدهنم باز م

 واقعا که غزل! ؟یدیخواب یاون جا گرفت یرفت ؟یندار یتو مگه کار و زندگ-

هم  یو خبر یرفت یم تیاون موقع که ده روز ده روز مامور ؟یچرا انقدر طلب کار یبابا، مه یجواب دادم: ا یحرص

 ؟یراه انداخت یچه الم شنگه ا نیرو جواب ندادم بب می. االن من فقط دو ساعت گوشمیا حق گله نداشتازت نبود، م

 شدم؟ هوشیچطور ب دمینفهم خورده بودم، اصال یخوبه حاال دست خودم هم نبود و مسکن قو

 مگه؟ یشد یچ ؟ی: مسکن واسه چدیپرس یو با نگران دیچیپ یتو گوش دنشیپوف کش یصدا

نبود،  یزیچ ال،یخ یپرت کردن حواسش گفتم: ب یبدم. برا حیمهرداد هم حالم رو توض یام مونده بود برا نیهم فقط

چند روز که  نیا یدلت برام تنگ شده بود؟ راست ؟یبود رامیگ یکه انقدر پ یکار داشت یاالن بهترم. حاال تو باهام چ

 ا!ه یند رهدور و برت اجا یاتاقم رو به خانوم خوشگل ها ستم،ین

 .نمیجذابش رو بب یتا خنده  ستین شمیو من حسرت خوردم که چرا پ دیخند کوتاه

 همه! یچون اگه قرار به اجاره باشه، اتاق خودم هست که البته با خودم رو زمینترس عز-

 مهرداد، خجالت بکش! یجنبه ا یب یلی: خدمیام رو خوردم و بهش توپ خنده
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 قرمز؟ ،یبکشم؟ زرد، آب یگفت: چه رنگ الیخ یب

 .دهیتونم چون حامد رو سکته م یکه االن دوست دارم از دستت بکشم و متاسفانه نم یبنفش یها غیهم رنگ ج-

 د؟یمون یشما مگه هتل نم یراست-

که احتمال  یرتیافتاد. با ترس از رگ غ نییکه لب پنجره دراز کرده بودم پا ییچنان با سوالش جا خوردم که پاها آن

از کارمند  یکینداره ها...  یجا هم با هتل فرق نیا یعنی... راستش نه... زهیتته پته گفتم: چ... چقلنبه شدنش بود با 

 !زمیعز میمون یجا م نیا گهیآماده کرده بود... د تیسوئ هیجا برامون  نیا یها

 قطع کنم. دیمن با م؟یغزل عسل یندار یطور! خب باشه، کار نیگفت: که ا میمال یکمال نا باور در

 م؟یموند تیکه چرا تو سوئ نیمثال ا ؟یبگ یزیچ یخوا یاالن نم یعنی! ن؟ی: همدمیگرد شده پرس یچشم ها با

 زهیاز بس که پاستور شهیبلند نم یحامد بخار نیراحته که از ا المیخوام بگم؟ خ یم یفکر جواب داد: نه بابا، چ یب

 است.

 ؟یگیم یورج نیچطور ا ش،یدیهمه ساله که ند نیآهان اون وقت شما ا-

پا و  زیهم همونه فقط سا شیجون یمطمئن باش تو ،یبشناس شینوجوون یپسر رو تو هی یباشه اگه تونست ادتی-

 برنامه ها نبود، درست بر عکس هومن! نی. حامد از اول هم اهل اشهیعوض م رهنشیپ

: دمیسرم شروع به رژه رفتن کردند. خودم رو به اون راه زدم و پرس یاسم هومن حرف هاش دوباره تو دنیشن با

 اتونه؟ گهیدوست د هیهومن؟ 

 از ما بزرگ تر بود. یندارم، سه چهار سال یوقته ازش خبر یلیهستند. خ یکیحامده و از پدر  ینه هومن برادر ناتن-

 طور! نیآهان، که ا-

 دست به سرش کردم که نگرانت نشه. یمن ه زنگ هم به شوکوه جون بزن، هی ،یاز من خداحافظ-

 !یباشه خداحافظ-

 یرو پشت نگاهم قاب گرفتم. روز ها دیخورش یبایدادم و غروب ز هیتک شهیقطع کردم. به ش یقیبا آه عم همراه

 دادند. یم شونیمیقد اریرفتن عجول بودند و زود جاشون رو به  یکه برا ییها دیبود و خورش یزییپا
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 یمن یبرام سخت بود. اون هم برا یادیهومن ز یظهر سراغم اومده بودند. انگار هضم حرف ها یهمون فکر ها دوباره

سر و ته  یب یرابطه ها نیپسر از ا هیاصال دوست داشته باشم با  ایوقت نشده بود، بخوام  چیوقت ه چیکه تا االن ه

ها  زیچ نیدانشگاه، ا یباالتر از اون دوره  ای تانرسیدب یتو دوره  یکردم حت یداشته باشم. االن که فکرش رو م

 تو ذهنم یحت

 شونیاجتماع ای یها معمول یبه قول امروز یبودند که بخواند رابطه  ییاطرافم پسرها شهی. البته همدیگنج ینم هم

 یمعمول یبود کَنه بشند تا به کل همون رابطه  یدادم و فقط کاف یمن اصال اجازه نم یادامه بدند ول یا گهیرو جور د

مغروره،  یکه فالن دمیشن یپشت سرم م ییحرف ها قاتهم اکثر او نیرو هم باهاشون قطع کنم. به خاطر هم

باشه، از  یکی ریکه دلم هر روز گ نیکنه اما برام مهم نبود. از ا یاز باال به همه نگاه م شیخودخواهه، به خاطر خوشگل

 وجا نمونند  قشونیکه از رف نیجو دانشگاه و ا ریکه تحت تاث یین و رو دست خوردن، اون هم از پسرهاشد چهیباز

رزرو داشتند،  یبعد یرابطه  یهم برا یکیدوست دختر کنارشون و  هی شهیاالمکان هم یحت اند،یعرضه به نظر ن یب

 متنفر بودم.

نه   یکردم ول یم یبودم، شوخ یمیدونستم. باهاشون صم یهم حد خودم رو م یمعمول یتو همون رابطه ها اصوال

 یاعتقاداتم، حت یافکارم، برا یخودم ارزش قائل بودم؛ برا یبرا شهیخودم بودم. هم یکه با همجنس ها یاون جور

 یآن با صدا هینفر بتپه.  هیهمون  یآخر عمرم برا ات دینفر تپ هی یقلبم که باهاش قرار گذاشته بودم اگه برا یبرا

 ینگاهم م نهیزده بود و دست به س هیتک واریبه اتاق پرتاب شدم. کنار چهار چوب در به د الیفکر و خ یایحامد از دن

 نگاهم رو به لبخندش دوختم. یاومدم و با شرمندگ نییکرد. از سکو پا

 ام،یداخل بنگرانت شدم، مجبور شدم بدون اجازه ات  گهیزنم؟ د یساعته دارم صدات م هی ییغزل خانوم، کجا-

 ببخش!

 .دمیکه صدات رو نشن نهیاالن هم تو فکر بودم، ا دم؟یچطور انقدر خواب دمیکنم، تو ببخش اصال نفهم یخواهش م-

به خودم انداختم و خدا رو شکر کردم که لباس مناسب تنم  یشد. نگاه سرسر کمیگرفت و نزد واریاش رو از د هیتک

 بود.

 حالت بهتره؟! رنگ و روت که هنوز...-

کردم، گفتم: نه خوبم فقط  یاحساس ضعف م دیرفتم و شد یحرفش رو قطع کردم و همون طور که سمت در م 

 گاو رو درسته قورت بدم. هیتونم  یکه م ادیگرسنمه، انقدر ز



 تیعسل چشمها

134 
 

 یجا ،یا االن غش نکردکه ت نیدختر خوب، هم ینخورد یچیسرم راه افتاد و هم زمان گفت: خب از صبح ه پشت

 !هیشکرش باق

رو  زیمن برات همه چ ن،یبرم، مانع شد و گفت: شما بش خچالیو خواستم سراغ  میدیکه به آشپزخونه رس نیهم

 کنم. یحاضر م

 برام غذا آماده کنه. سمیام مونده رئ نیهم ؟یچ گهیکردم و گفتم: د یساختگ اخم

! تازه گمهیمن م یهر چ سم،یآورد و حق به جانب گفت: اگه من رئ رونیب خچالیبار مصرف غذا رو از  هی یها ظرف

 خوام گرم کنم. یخودم هم م ینرفت، برا نییپا یزیمن هم از گلوم چ

 ن؟یکار کرد یشد؟ چ یچ یآگاه نیصبح رفت یچرا؟ راست یوا ی: ادمیتعجب پرس با

. قرار میداد لیفعال پرونده تشک ،یچیهگذاشت و جواب داد:  ویکرویتر کرد و ظرف غذا رو تو ما قیرو عم لبخندش

 به انبار بفرستنم. زهایچ نیو ا یانگشت نگار یو بعد هم با چند نفر برا یشد فردا صبح دوباره برم آگاه

 !هللانشا شهیآهان پس حل م-

 رهیجا م هیمالش  آدم《:گندیم میکه از قد ستین خودیبه نگهبان انبار هم شک کردم. ب یدونم واال، من که حت ینم-

 》هزار جا! مانش،یو ا نیو د

 یم بیرو ترت زیم دنیچ عی. انقدر با دقت و سردیرس یجذاب به نظر م یحساب ،یو گرم کن ورزش شرتیسوئ نیا تو

گذاشت، آب دهنم رو محکم قورت دادم  زیم ی. ظرف خورش ماست رو که رونمیبش زیدادم پشت م حیداد که ترج

که فرصت حرف زدن  میگرسنه بود فتمونانقدر ج یعنی. میتو سکوت خورد که باعث خنده اش شد. باالخره غذا رو

و البته دلچسب  بیبرام عج یخوردن من بود، حساب یکه پ یگاهه حامد و حواس یگاه و ب ی. تازه تعارف هامینداشت

 که خواستم بنوشم، هول شده گفت: اون رو نخور لطفا! نیرو از دوغ پر کردم و هم وانمیبود. ل

 شده؟ یرو از لب هام فاصله دادم و با تته پته گفتم: چ... چرا؟ م... مگه چ... چ وانیگرد شده ل یچشم ها با

من خوردم  زم،ینشده عز یزیچ یچیبرداشت و گفت: ه زیم یو پارچ دوغ رو از رو وانیجاش بلند شد و هم زمان ل از

 .یبهتره نخور ،یترش بود. تو هم که ضعف دار یلیخ
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 یمامان افتادم که هر بار عادت بودم، با تشر بهم م ادی یخورد و از طرف یتو سرم تاب م ش》زمیعز《لفظ یطرف از

رو گفته باشه،  نیمنظور ا نیحامد هم به ا دیکه شا نیاز تصور ا 》تو ممنوعه خانوم کوچولو! یفعال دوغ برا 《گفت:

 اومدم. مکه جلو روم گرفته شد، به خود یآب وانیو با ل دمیلب گز

 هام بهتره! یدنینوش یاز همه  ات،یح ی هیبفرما، آب ما-

و  زی. بعد از جمع کردن مدمیزد، آب رو سر کش یبهم چشمک م نتیکاب یکه از رو یدوغ وانیو در حسرت ل لیم یب

 بیو من برام عج میسه نفره نشست یکاناپه  ی. رومیرفت منیتازه دم حامد، به نش ییشستن ظرف ها، به همراه چا

 چیبود که نگاه و رفتار و حرف هاش ه نیخاطر ا هب دینداشتم. شا نمونیکم ب یفاصله  نیاز ا یحس بد چیه هبود ک

سو  یحرکاتش ذره ا یبود، تو کیبهم نزد یوقت ایشدم  ینم تیکرد اذ ینگاهم م یکدوم با منظور نبودند. وقت

هستند که حداکثر استفاده رو  یتیعصر حاضر که فقط دنبال موقع یاز مذکر ها یلیاستفاده نبود، اون هم برخالف خ

طرز رفتار و  نیا یبرا یمحکم لیدل نیهم دیبوده و شا رانیخارج از ا شیزندگ شتریهم حامد ب یفببرند. از طر

ار روند ک یکردم برا یکه فکر م ییپاهام گذاشتم و سند ها یلپ تابم رو رو م،یرو که خورد مونییبود. چا تشیشخص

 یبهشون انداخت و گفت: تو ینگاه فهبودم، به حامد نشون دادم. کال ختهیاون ر یشرکت رو ستمیمهمه و قبال از س

 فوق العاده داره. یکسر هیانبار  یموجود یها رو به راهه ول ستمیس یتو زیکه همه چ نیموندم، ا نیهم

 یرفته که تا االن کس شیپ یاصول یلیکار رو کرده، خ نیکه ا یکردم؟ اون کس یفکر م یمن امروز به چ دیدون یم-

مثل  یچون کس ستین یدست ببره شدن یحسابدار یسند ها یتو میکه مستق نیشک نکرده. به نظرم ا یزیبه چ

هم نگهبان  یکنه. از طرف ینم بتث یرو بدون بررس یسند چیهست و ه زیحواسش به همه چ شهیهم یدیس یآقا

 که نشدند. بیغ گه،یاز انبار خارج شدند د یجور هیچون باالخره داروها  دیکن ییجوحتما باز دیانبار رو با

زدم و دوباره گفتم: کاش  یکرد. لبخند دییو حرفم رو تا دیکش یدست دند،یرس یچشم هاش که به نظر خسته م یرو

 زنه. یرو داد م یچشم هات خستگ ،یدیخواب یم یکم هی

 .ذارهینم الیاومدم بخوابم نتونستم. فکر و خ یچشم هام زل زد و مهربون گفت: راستش هر چ تو

 !ینگران خودیب شه،یبابا حل م یا-

 .ختمیبه هم ر شتریهومن، ب دنیو درمونده گفت: راستش امروز به خاطر د دیپشت گردنش کش یدست

پسر مرموز و مغرور بدونم.  نیاز ا شتریت داشتم بدونم چرا دوس یشد. نم یکه آشفته م یالیاسم هومن و خ دوباره

 کنند؟ ینم ی: برادر تون با شما زندگدمیپرس یهم با کنجکاو نیبه خاطر هم
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 یدارو دیتول یجاست. کارخونه  نیا شتریهم ب نیدارو داره به خاطر هم دیتول ینه هومن اطراف اصفهان، کارخونه -

 ن؟یدیسحر، اسمش رو نشن

 سحر از آقا هومنه؟ یکارخونه دارو یعنیباشم؟  دهینشن شهیمگه م ؟ی: جددمیپرس دهیتعجب و کش با

 بله، البته بابا هم اونجا سهام داره.-

هم  هیشب یتیکه اصال از نظر شخص نهیدونستم البته جالب ترش ا یگفتم: جالبه نم دیام رو گاز گرفتم و با ترد گونه

 .دیستین

 .اندیبه نظر م یآدم خشک یلیخ شونیا

هومن از  قتشیگفت: حق دیکش یم شیو همون طور که انگشت هاش رو دور فنجون خال دیخودش رو جلو کش 

سال بعدش هم بابا با  هیو  شندیاومدنش بابا و مادرش سحربانو از هم جدا م ایازدواج اول باباست. دو سال بعد از به دن

باهامون  ادیخب ز یما رفت و آمد داشت ول یبه خونه  یلیکه خ نیهم با ا نیکنه. به خاطر هم یمامان من ازدواج م

 گم؟یم یکه چ دیفهم یشد. م ینم یمیصم

 خورند. یبچه ها هستند که ضربه م نیا شهیرابطه ها هم نیا ی:بله خب توگفتم

 طوره! نیلب گفت: بله متاسفانه هم ریز یقیآه عم همراه

 نیا ایکار کنم؟ برم شرکت،  یگفتم: من فردا چ نیهم یو بحث رو به طرف کار بکشم. برا ارمیخواستم از فکر درش ب 

 ام؟یکه با شما ب

 شهینم نیاز ا شتریشرکت چون ب یرو بهم دوخت و گفت: نه بهتره شما بر نشیغمگ یسمتم برگشت و قهوه ها 

کارهامون عقب افتاده. داروخونه  یبگردند. حسا یکارمند ها هم سرکار برم ی هیکرد و فردا بق لیشرکت رو تعط

 .زدندبه شرکت زنگ  یانگار امروز شاک م،یهم که باهاشون قرارداد دار ییها

گفت حکم طال رو دارند.  شهیم بایتقر مته؟یو گرون ق ابیکم  یشدند از داروها دهیکه دزد ییداروها یدقت کرد- 

 کنه!  کاریکار رو کرده خوب بلد بوده چ نیکه ا یکس

گفت و جواب داد: سالم  یدیرو به رومون زنگ خورد. ببخش زیم یرو لشیکنه موبا دییکه خواست حرفم رو تا نیهم 

 قربونت برم؟! یمامانم، خوب
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 ...)سکوت(

 و در جواب اون طرف خط گفت: شکر خدا من هم خوبم! دیکش شیشونیبه پ یدست

... 

 !گهیخرج نگاهم کرد و آروم لب زد: مامانه د ییمن برگشت و لبخند پر معنا طرف

 مامان جان! ستمیمونم. بچه که ن یهم بلند تر ادامه داد: بله... بله، شام هم خوردم. نترس گشنه نم بعد

... 

گفتو از جاش  یلب ریز 》دیببخش《 یطوالن بایآن ساکت شد و بعد از مکث تقر هیلبخند زدم و جواب گرفتم.  بهش

آوردنش داشت گفت: آخه قربونت برم، من که در مورد اون موضوع باهات  نییدر پا یکه سع ییبلند شد. با صدا

 .ستیحرف زده بودم. گفته بودم که فعال وقتش ن

 دادم. ینشون م الیخ یخودم رو مشغول و ب یشده بودند و از طرف زیگوش هام ت یحساب

 .میبزن مفصل حرف دمیبرگشتم قول م یباشه، باشه شما آروم باش! وقت-

... 

 لطفا! زم،یعز یکن ینم یکار چیبا من ه یشما بدون هماهنگ ؟یچ-

جلو روم زل زدم. با  توریبه مان زونیآو یراه رفتنش سمت اتاقش منحرف شد و من با لب ها ریدر کمال تاسف مس و

بودمش. به طرفش  دهیآشپزخونه د نتیکاب یبار رو نی. آخردمیپر رونیو از فکر ب دمیکش ینیه م،یزنگ گوش یصدا

 یجا ی! راست؟یجونم، چطور هیجواب دادم: سالم هان یبا سرخوش ه،یاسم هان دنیبعد با د یقدم تند کردم و کم

 د؟یگذرون یم یزندگ گهیکه بدون هم د دیهست ییشماها چطور دوقلوها نمیسبز باشه، بب شتیداداشت پ

جواب داد: من تو همون  دمیکه صداش رو از اون طرف شن یمهربون و آرومش و البته با خنده ا شهیهم یصدا با

 بپرس فداتشم. یکی یکیجواب سالمت موندم، چه خبرته؟ 

گرفت و  طیبل یک دمیعجوله، اصال نفهم یادیقل ام ز نیا ،یدون یادامه داد: آخه تو که نم یشتریب یهم با خنده  بعد

زمان ممکن  نیرو بکنه دوست داره تو کوتاه تر یکار هیکه اگه بخواد  نیخودش رو به اصفهان رسوند. خالصه ا یک

 .میاومد ایبه دن اههاون شد که هفت م ریکنم تقص یمن فکر م یانجام بشه حت
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 اتاق ها کش دادم. یو نگاهم رو تا سالن و راهرو دمیخند

 د؟یاومد ایمن، واقعا هفت ماهه به دن یخدا-

 یکه نم دیبود فی. انقدر زشت و ظردیبچه گربه بود یاندازه  د،یاومد ایبه دن یوقت گهیم شهیمامانم هم گه،یبله د-

 شد بهتون دست زد.

دو تا هنوز که هنوزه  نیا گهیم ،یگفتم و اون ادامه داد: البته اگه االن هم ازش بپرس یا》شهیباورم نم 《خنده با

 بزرگ نشدند.

 .دهیجواب رو م نیهم یبپرس یاز هر مادرسوال رو که کال  نیگرفتم و آروم گفتم: ا نتیام رو از کاب هیتک

و  نیاالن به حامد زنگ زده و داره زم نی. مثال هممیو هر لحظه فکرشون ما هست شهیهم ،یگفت: آخ گفت یمعطل یب

 !شهینم یکنه، انگار دلش راض یآقا امروز و فردا م یول ایلع یخواستگار میکنه بر شیدوزه تا راض یزمان رو به هم م

 !ا؟ی: لعدمیپرس دیدونم چرا اخم هام تو هم رفت و با ترد ینم

 حامد در نظر گرفته. یاون رو برا شیوقت پ یلیدختر خاله امه! مامانم از خ ایلع زمیآره عز-

 .ومدهیما خوش ن یاون علفه هنوز به دهن بُز یادامه داد: منته یقهقهه ا با

: االن شما به دمیو با خنده پرس یالیخ یمسلط باشم. زدم به بکردم به خودم  یدهنم رو با صدا قورت دادم و سع آب

 کار... یچ یلو ندادنت، حاضر یبرا ؟یبز یمن گفت سیرئ

 چه خبر؟ گهیو به جاش گفتم: خب د دیلبم ماس یمبل نشست، حرفم رو یحامد که اومد و کالفه رو دنید با

فعال  ه،یجا هم اوضاع خطر نیجانم باور کن ا یعوض کردم و با خنده گفت: ا یکه حرف رو به خاطر چ دیهوا فهم رو

 داره. اجیآب قند احت هینبرد برگشته و به  هی! احتماال مامانم از زمیزنم عز یمن دوباره بهت زنگ م یخداحافظ

 دلم، خوشحال شدم، مواظب خودت باش! زیآره برو عز-

رو تو سرم  هیهان یحرف ها گهیبار د هیلبخند جواب دادم و  هیو با مبل ر ینشستن کالفه اش رو م،یکه کرد قطع

 مرور
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 چیکه ه نهیمشترک اند و اون هم ا زیچ هی یهاش افتادم. اصال انگار مادرها تو یمامان خودم و دل مشغول ادی. کردم

 نیودن سخت تررسه. اصال مادر ب یدارند تهش به بچه هاشون م ییخواند. هر آرزو ینم یزیخودشون چ یوقت برا

 چیو ه یهمه قوت قلب باش یکه برا نیا ،یباش هیشحا یو خودت تو یبه فکر همه باش شهیکه هم نی. ااستیشغل دن

و در  ادیتموم بار ب یکه دخترت همه چ نیلرزه، ا یم هیبق یبا غم ها یکس حواسش به قلب تو نباشه که چه طور

ات  ندهیعروس آ یکه پسرت برا نیا شه،یصورت خودت اضافه م یچروک به چروک ها هیمقابل مهم نباشه هر روز 

 مرد شدنش چند هزار بار بلرزونه. نینباشه دلت رو با ا همو م ادیمرد بار ب

 استی. تنها شغل دنیشیمرهم م هیبق یزخم ها یو در عوض فقط برا یکش یدرد م یلیکه توش خ هیبودن شغل مادر

تنها  شونیزندگ یکه آخر جاده  یی. به نظر من مادرهایمون یو آخر سر تنها م یذاریم هیکه با تموم جونت براش ما

 هستند،

 یهم نداشته باشه، حت نندهیب هی یحت دیکه شا یشی. نماذارندیم شیآدم رو به نما هی یزندگ یصحنه  نیتر دردناک

 !زهینگغم ا یلیخ نیو ا نندیتا بب ستندیهم ن دندیعمر به خاطرشون درد کش هیکه  ییبچه ها

نگاه و لبخند  نیگفتن حامد، سمت سالن برگشتم و با لبخند پهنش رو به رو شدم. هم 》خانوم غزل《 یصدا با

آدم بگذرونه، براش از ته دل خوشحال  نیکه قرار بود عمرش رو با ا نیو از ا رهیتو ذهنم رنگ بگ ایبود تا اسم لع یکاف

 داشت. دندرغبطه خور یسع یقلبم با پا فشار یهم به نوع دیبشم. شا

*** 

 کرد. یبه در اتاقم، پلک هام رو آروم از هم فاصله دادم. حامد بود که داشت صدام م دنیتق تق کوب یصدا با

 شما؟! یداریغزل خانوم، ب-

 یخواب بودم که صدا قیانقدر عم شدیخشک شد. باورم نم  وارید یجام بلند شدم و نگاهم به ساعت هشت رو از

 !دارمیو داد زدم: بله، ب دمیدوباره صدام کرد، هول شده رو صورتم دست کش ی. وقتدمیرو نشن لمیزنگ موبا

بعدا  ایتا برسونمت شرکت  یایشما االن با من م ،یزود تر برم آگاه دیشده، با رمیهمون پشت در گفت: من د از

 اد؟یدنبالت ب دیبسپارم سع

که عادت بودم، مامان با  ییوقت ها شهی. همشمیم هوشیب کردم دارم دوباره یچشم هام خمار بود و حس م هنوز

کردم تا  یشدم. داشتم چشم هام رو محکم باز و بسته م یکرد چون کال تنبل و سست م یم دارمیاز خواب ب یبدبخت

 .دیدوباره به گوشم رس شیشاک یخوابم بپره که صدا
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 تو؟ امیب شهیم ؟یدیچرا جواب نم ؟یداریب-

 !؟یکن یچند لحظه صبر م هیبپرم. بلند گفتم:  نییتخت پا یبگم و از رو یا》نه 《غیبود تا با ج یسوالش کاف نیهم

تختم بود رو برداشتم و دور  یکه رو یملحفه ا دم،یدم دستم ند یزیچ یبه اطراف اتاق انداختم و وقت یسرسر نگاه

هاش رو مهربون کرد و گفت: صبحت  دادم. به محض باز کردن در، حامد مات زده نگاهم کرد و بعد چشم چیخودم پ

 سردته؟! ر،یبه خ

 لب زدم: نه، چطور مگه؟ جیگ

 کرد. شهینم یا گهیفکر د ،یکه خودت رو قنداق کرد یطور نیداد و گفت: ا هیبه چهارچوب در تک نهیبه س دست

 دم دستم بود. نیمعطلتون نکنم، ا ادیخواستم ز یفکر جواب دادم: نه بابا م یب

 .یشد شمیکرم ابر ی لهیپ هیشب اد،یچقدرهم که بهت م ،یهم عال یلیخنده گفت: خ با

کردم، چرا ناراحت  یبابا شوخ ی: ادیو اون با لبخند پرس دمیکنه، اخم تو هم کش یکردم داره مسخره ام م حس

 آخه ؟یشد

کنه، خب من  یاول صبح حال آدم رو خوب م یها یکه بهم گفت، شوخ دمیرو د یدختر هی شیچند روز پ یدون یم

 داشتم. اجیاحت یهم االن به انرژ

آدم جلو  نیاحتماال هم ،یگیکه م ی: اون وقت دختر خانومدمیابروم رو باال انداختم و پرس یتا هیو  زیچشم هام رو ر 

 روت نبود؟

 یطور نیا د،یبار یم طنتیاز صداش و نگاهش ش گمیکه من م یکنم، اون یبهم زل زد و جواب داد: فکر نم قیدق

 اخمو نبود.

 》بوده! ختهیاحتماال اون موقع مثل االن هورمون هاش بهم نر آخه《دلم گفتم: تو

 نشه! رتی. خودم رو به اون راه زدم و گفتم: ددمیبه روش پاش یزور لبخند

بمون  یخوا یکرد و گفت: م یمصلحت ی. سرفه ستادیاش رو از چهارچوب گرفت و صاف ا هیو تک دیرو فهم منظورم

 خونه و امروز رو استراحت کن، هان!؟
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استراحت  یگفتم: من خوبم، مگه برا یحوصلگ یب یشکم ام دوباره شروع به زق زق کرده بود و فقط از رو نییپا

 م؟یاومد

زنگ  دیبه سع یهر موقع آماده شد رم،یگفت: باشه پس من االن م یباال انداخت و جد ییکرد و هم زمان ابرو تعجب

 بزن تا...

 .ستین یکنم، تا شرکت هم که راه یرو ادهیخواد پ یهوا گفتم: دلم م یرو قطع کردم و ب حرفش

 !گهیوقت د هی یبرا یرو بذار یرو ادهیو گفت: بهتره پ دیبار اون اخم تو هم کش نیا

 : چرا؟!دمیپرس یو جد محکم

چشم  نیسوخت به خاطر هم شیربونمه یلحظه دلم برا هیانداخت.  نییلحظه مات نگاهم کرد و بعد سرش رو پا چند

 قدم زدن! یبرا دهی. االن چهارباغ جون منیهام رو مظلوم کردم و گفتم: آقا حامد، لطفا اجازه بد

 من هم دلم خواست. ،یگفت یجور نیخب االن ا-

 مواظب خودت باش. یلیخ یو دوباره گفت: باشه برو ول دمیحرفش خند به

 ،یایدر ب لهیافتاده ادامه داد: باالخره قراره تازه از پ یبیکرد و همون طور که حس کردم تو چشم هاش برق عج یمکث

 !ریهم چشم گ ادیز یلیو البته خ یشکننده ا

احساسم رو محکم به باال پرتاب کرد و حاال کف قلبم فرود اومده بود و داشت پر سر و  یحرفش انگار سکه  نیا با

 یدر ورود یخداحافظ کوتاه از قاب نگاهم دور شد. صدا هیبه خودم اومدم که با  ی. وقتدیچرخ یم صدا دور خودش

 فیتعر یاولته که از کس یدختر؟ مگه دفعه  رگته: چه مدمیلب غر ریام نشست. ز نهیس یدستم رو دم،یرو که شن

 ؟یدیشن

سمت  یدر اومدم. فور لهیخودم تکون دادم و ملحفه رو از دورم باز کردم و به قول حامد از پ یتاسف برا یاز رو یسر

نشده  شتریدردم ب روزیتا مثل د دیدل دردم گذاشته بود برداشتم. با یکه مامان برا ییچمدونم رفتم و دم نوش ها

شده  دهیچ قهیکه با سل یبحونه امفصل ص زیم دنیاز د دمیخوردم. به آشپزخونه که رس یازشون م وانیل هیبود، 

 کیتحر ینشست. اشتهام حساب یبود؟! چه قدر کارهاش به دل آدم م یک گهید نیمن ا یبود، دهنم باز موند. خدا

نشستم و از خجالت شکم گرسنه ام در اومدم. بعد از خوردن دم نوش مخصوص مامان،  زیتعارف پشت م یشده بود. ب

 اومدم. رونیخونه بو راحت زدم و از  پرتاس پیت هی
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که  ییآدم ها یاصفهان یلهجه  دنیام از شن گهیدادم با گوش د حیاز گوش هام گذاشتم. ترج یکی یرو تو یهندزفر

 یداد برا یدرخت ها نم داشتند. هوا فوق العاده بود و جون م روزیشدند، لذت ببرم. هنوز از بارون د یاز کنارم رد م

شارژ و پر  یحساب دمیکرد.  به شرکت که رس قیتزر دموجو یرو تو ذره ذره  یو اصال حس خوب دنینفس کش قیعم

 یبودم فرق داشت. هر کس دهیکه روز قبل د یاون جا شدم. کال با شرکت یبودم. به محض ورودم متوجه شلوغ یانرژ

در حال  ایسالن نشسته  یتو یها یصندل یرو ای دند،یرس یهم که به نظر ارباب رجوع م هیرفت و بق یطرف م هی

 تلفن حرف زدن بودند. باقدم زدن و 

اومد. مصمم جلو رفتم و حس کردم نگاه چند نفر  یم ییصدا هیچون از هر طرف  یزنبور شد یانگار وارد لونه  قایدق

که از پشت سر  دمیشناختم، تو اتاقش که درش باز بود سرک کش یکه اون جا م یسمتم برگشت. دنبال تنها کس

 صدام کرد.

 سراج؟ یخانوم نیاوِمد-

 لبخند سمتش برگشتم و سالم کردم. با

 سالم، خدا رو شکر انگار حالدون بهِترس! یکیعل-

 فشارم افتاده بود. کمیبله خوبم، -

 》؟یکه باهاش گرم گرفت هیک نیا《:دندیپرس یم دیو اشاره از سع مایشدند و انگار با ا کمونینزد ینفر چند

. میشدند. بعد هم با هم داخل اتاقش شد یکرد و متقابال معرف یمن رو بهشون معرف اون آشوب وسط سالن نیب دیسع

 پالتو و

که  روزیجا چه خبره؟ انقدر شلوغه؟ نه به د نی: ادمیرفتم پرس یم زیکردم و همون طور که سمت م زونیرو آو فمیک

 زد، نه به امروز که... یمگس هم پر نم

 یچ یخورد چ یجا ها تاب م نیا روزیکه د یپس اون زرافه ا س؟یِ چِ یگفت: مگس چ یحرفم رو قطع کرد و با شوخ 

 سخترس! نایبود؟ اون کنترلش اِز همه ا

 د؟یگیرو م نیخودشون هم ا یدونستم منظورش هومنه، خنده ام رو کش دادم و گفتم: جلو یم

 شدم؟ رینه مگه اِز جونم س-
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 شد؟ داشونیآدم ها از کجا پ نیحاال واقعا ا-

شام شدِس؛ انگار زِبونم الل  یبازار ،یآباج ینیب یتکون داد و گفت: م یکالفگ یسرش رو چند بار به نشونه  

شدِس! حاال  یداروخونا رو خوردند و انبار هاشون هم خال نیا ییدا روها یاومِدس که تمام یزیچ ،ییوبا ،یطاعون

 .مینکرد لشیهفته تعط هیخوبس 

. گرم دیهم حرف هاش رو به طرف کار کش دیدادم، مشغول کار شدم. سع یگوش م دیسع یطور که به غرغرها همون

صفحه  یرو که رو شیدوست داشتن یزنگ خورد. اسم مهرداد و چهره  میظهر بود که گوش کیو نزد میکار بود

 برد. از رو تا سقف باال میحرف زد و انرژ یرو تو خودش حل کنه. کل میجواب دادم تا صداش دلتنگ یمعطل یب دم،ید

مختلف بهش نشون داده گفت. انقدر  یزهایکه مامانم از انواع و اقسام دخترها تو سن و سا یو آلبوم عکس شبید

 افهیاز ق یکردن هاش بودم. جور فیخورده بود. عاشق تعر چیمن رو با حرف هاش خندوند که دل و روده ام به هم پ

کنه. واسه هر کدوم با هزار  یموجود ناشناخته صحبت م یسر هیگفت که انگار داره از  یمآلبوم  یتو یدخترها ی

 بشه. الیخ یمامان رو سرگرم کرده بود تا ب یجور هیکرده بود و خالصه  دایپ یبیع هی ،یبدبخت

من  یدونم چرا واسه دل خوش یباشه! فقط نم دهیتو تهران انقدر دختر ترش شهیباورم نم 《گفت: یهم م یطرف از

بود که  یاما اوج خنده هام وقت 》نبودند. ابونیکوچه خ یبه قول معروف داف ها نیا هیشب شونیکیهم که بود 

بهم  یقینگاه دق دیقطع کردم، سع یوقت 》پهن ترش! زیتو سا یسندباد بود، منته هیاز دخترها که شب یکی《گفت:

 یخواد بدونم اون طرِف یمدلم  یلیخ ینباشه ول یحمل بر فضول ،یآباج گمایافتاده گفت: م یانداخت و بعد با سر

 ؟یرفت سهیگفت که شوما ر یم یچ یخط چ یپشت

 یکرد. بعد هم مثال جد یمهرداد رو براش گفتم و اون هم که کال خوش خنده بود، با هر حرفم غش م یحرف ها تمام

 شونیکیاز  یکیما حرف ندارند،  یاصفان یی. دختراردیاز اصفان دختر بگ ادیشد و گفت: شوما به عموت بوگو ب

 شهیبه حالدس! از بس که انتخاب سخت م یوا ،(یری)بگیزن بسون یگرفت میاِگه تصم یعنیخوشگل تر و خانومِتر 

سرت  یگشاد یچه کاله یفهم یزنونه تازه م یتو قسمت یکه رفت تیعروس یشب ،یتازه بعد هم که انتخابت و کرد

 رفتس!

 ،یفیشر یگفتم: آقا یکنم فور تشیکه اذ نیا یو بعد برا دمیرفت. پا به پاش خند سهیرو گفت و از خنده ر نیا

 من باهاشون کار دارم. ن،یخانومتون رو بد یشماره 

خودم که  یالیگفت: ع ذاشت،یم شیلبخند پهن به نما هیو دو تا دندونش رو با  یکه س یزد و در حال ثیلبخند خب هی

 بلند نشدس. یشکیتا حاال رو دستش ه یمنِس، تو خوشگل یسر یاِز همشون سرست، تاج
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 !مییدانشجو یدوران یهم اِز عشق نیرو روشن کرد و جلوم گرفت و ادامه داد: بفرما ا لشیموبا ی صفحه

 دیهم از لحاظ قد و باال به سع یلیهم بود، خ یدختر قشنگ و ناز ییبود. خدا لشیموبا یصفحه  یعکس مهتاب رو 

 اومد. یم

 ...یآقا باست،یز یلیخ تونییجانم، عشق دانشجو یا-

. صورت پر اخمش رو تو اتاق دیپر رونیشد و از گلوم ب ی》نیه《جمله ام یدر اتاق، ادامه  یباز شدن ناگهان با

 و پشت بندش عطر مخلوط و خاصش اتاق رو پر کرد. دیکش

رو کوتاه داد و سر سمت من چرخوند. انقدر  دیاز جاش بلند شد و با تته پته سالم کرد. جواب سالم سع یفور دیسع

 کیرو به روم زل زده بودم. نزد توریخشک شده و با اخم به مان یصندل یبودم که رو یطرز وارد شدنش کفر نیاز ا

 .دیچیمن بودم، تو گوشم پ قتیو در حق دیسعپر تمسخرش که ظاهرا مخاطبش  یشدنش رو حس کردم و بعد صدا

 .دهیسالم دادن هم نم هیکه به خودش زحمت  شهیتو کارش غرق م یلیخ دتیجد اریتخوبه، فکر کنم دس یلیخ-

 یبود، م دیرخش رو که سمت سع میبود که فقط ن ستادهیا یجور هیسمتش چرخوندم و نگاهش کردم.  یرو جد سرم

جا رو  نیکه ا یتفاوته، گفتم: کس یکرد بگه نسبت بهم ب یم یگرم صحبت شده بود و سع دی. رو بهش که با سعدمید

انتظار سالم و احترام داشته باشه، جناب  دینبا اد،یکنه و داخل م یدر رو باز م یجور نیاشتباه گرفته و ا گهید یبا جا

 !یدیسع

با کجا  انایجا رو اح نیو حق به جانب گفت: آهان، اون وقت شما ا یمعطل یبا نفوذش سمتم برگشت و ب یچشم ها با

 ؟یو تازه انتظار در زدن هم دار ادیم رونیده اتون تا بخن یکه صدا یاشتباه گرفت

 کردم. رتونیکه غافل گ دیادامه داد: ببخش یپوزخند با

 دیزد. سع یداشت حالم رو با حرف هاش به هم م گهیبره و د رونیکه صدام تا ب دمیبودم انقدر بلند نخند مطمئن

ماست،  یجا مهمون نیسراج ا یس؟خانومیا غهیچه ص گهید یری: دادا چِدِس؟ غافل گدیشد و رو به هومن غر یجد

 حرف زد... یمواظب

 .دیو با بلند شدنم حرفش تو دهنش ماس دمیکش یپوف

دهن به دهن  یکه برا ستمیطلب کار هم ن یو از کس ی! عقده ایدیدونم جناب سع یمن معموال حد خودم رو م-

 گذاشتن و مزخرف گفتن دنبال بهونه باشم.
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چند لحظه  هیمن  یفیشر یگفتم: آقا دیکه نداشت تکون دادم و رو به سع یو جواب شخندین یبرا تاسف یاز رو یسر

 .رونیب رمیم

 یحرف ها و کارهاش رو نم نیا لیسمت در قدم برداشتم. واقعا دل یگفت و من حرص یخفه ا ی》باشه《دیسع

 .دمیفهم

کرد؟ اصال انگار از  یطور باهام رفتار م نیشناخت و تا حاال چند بار باهام برخورد داشت که ا یچقدر من رو م مگه

 سیکنم، به سمت سرو یخال ششیکه نبود تا خودم رو پ یو کس یپناه یب یو زمان طلب کار بود. دوباره از رو نیزم

بحران  هی روزشیچون حرف د دینبود شا روزید یبه بد المبود اما ح دهیرفتم. رنگم پر شییبزرگ رو شو ی نهییو آ

. لب هام رو چند بار به دمیرنگم کش یزرشک یبه مقنعه و مانتو یبود که ازش رد شده و حاال محکم شده بودم. دست

که حالم جا  یکم کنم. کم شیرگیتا از ت دمیچشم هام رو هم آروم دست کش ری. زادیدر ب یروح یکه از ب دمیهم مال

رفت و بعد  تیریکه متوجه من بشه، با عجله سمت اتاق مد نیکه بدون ا دمیاومدم. حامد رو د رونیب سیاز سرو ومدا

 از در زدن داخل شد.

از کارمند ها که از قضا پسر  یکیکه خواستم سمت اتاقم برم،  نینگاه کردم و هم زونیآو یرو با لب ها رفتنش

تونم چند لحظه وقتتون  ی: مدیاز کنارش رد بشم که پرس شد. خواستم کمیهم بود با لبخند نزد یو با کالس پیخوشت

 خانوم سراج؟ رمیرو بگ

 یمشک وریروشنش به پل یچشم ها یبهش اجازه دادم. نگاهم رو به جا یکوتاه ی》بله《کردم و با زیچشم ر 

 تو زحمت انداخته! یشما رو هم حساب انیجر نیا د،یگفت: خسته نباش یلهجه ا چیجذبش دادم و اون بدون ه

 دست دست کردن ها متنفر بودم. دوست داشتم زود تر کارش رو بگه و سر کارم برگردم. نیا از

 ... ینبوده آقا یزحمت-

دندون  ریکه بهش بگم برام مهم نبوده وانمود کردم فراموشم شده. لبش رو ز نیا یبرا یبود ول ادمیرو  لشیفام

 کرد: محمد هستم! لیکمجمله ام رو ت یجور نیگرفت و خودش ا

 من برم؟ نیندار یمحمد، خب اگه کار یو گفتم: آخ بله آقا دمیحواس پرت خند مثال

با همکارها  کیجشن کوچ هیمزاحمتون شدم فقط خواستم بگم امشب تولدمه،  دیگفت: بله حتما، ببخش یفور

 !شمیخوشحال م ن،یاریب فی. شما هم تشرمیگرفت
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 افتاده بودم. یریشناسم. چه گ یبرم که نم یام مونده بود، تولد کس نیهم

 .امیتونم ب یمن نم یهم ممنون از دعوتتون ول یلیتولدتون مبارک و خ-

که  یچند روز نیا ستیکنم خانوم سراج، قرار ن یکه خواستم برم، جلوم سد شد و با اصرار گفت: خواهش م نیهم

 گذره. یبهتون خوش م دی. مطمئن باشدیفقط کار کن دییجا نیا

از آدم رو به  دنیشن خودیو حرف ب ییپر رو زانیم نیکردم به اعصابم مسلط باشم. ا یچشم هام رو آروم بستم و سع 

 یکه خواستم عصب نیبود نبود؟! هم یام، کاف ختهیبه هم ر یفوران کردن هورمون ها یروم و اون هومن مرموز، برا

 یاومد. نگاهش که به ما افتاد، ابرو ها رونینجات ب یل فرشته باز شد و حامد مث تیریجوابش رو بدم، در اتاق مد

 شده؟! یزی: چدیکرد و از همون فاصله پرس کیمردونه اش رو به هم نزد

مکث سمت اتاقش  یگفت و بدون لحظه ا یا》یچیه《. با تته پته دمیآب دهن قورت دادن محمد رو شن یصدا 

 یهمکار هاش برگزار بشه. پوزخند یکارش کامال برام مشخص شد که قرار نبوده تولد مربوطه با همه  نیرفت. با ا

 نیگفت ا یم ی: چدیپرس یجد ارهخسته اش شدم که دوب یعطر گرم حامد و قهوه ها جیبعد گ یزدم و لحظه ا

 پسره؟

 !یسالم، خسته نباش کیاعتنا به سوالش گفتم: عل یلبخند زدم و ب فقط

 !یگفت: ببخش، سالم، تو هم خسته نباش یو با شرمندگ دیکش یموهاش دست یال

 رفت؟ شیکارهات خوب پ-

کنم. قبال در مورد مسعود گفته بودم  تیبه پسرعموم معرف میکنم. فعال بر یم فیحاال بعدا برات تعر ،یآره تا حدود-

 که؟

 .میباشه بر ،یبله گفته بود-

زود تر  مینینباشه اما به محض داخل شدنم، ب مییتم هومن تو اتاق رو به روخواس یو از ته دل م دمیکش یقیعم نفس

که به  یبزرگ رو به روم و آدم ییگردو زیبشه به م دهیکه نگاهم طرف هومن کش نیحضورش رو حس کرد. بدون ا

 یلبخند کم رنگ، دستم رو سمت دست هی. بعد با دادمشدم. جلو رفتم و با متانت سالم  قیاحترامم بلند شده بود، دق

هستند به  تیبا شخص یمحترمانه دستم رو فشرد و من مطمئن شدم خانوادگ یلیکه به طرفم دراز شده بود، بردم. خ

 کردم. ینگاهش رو حس م ینیجدا بافته بود و سنگ یکه انگار تافته  یجز آدم
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 خوش وقتم! دنتونیهستم، از د یدیمسعود سع-

 گفتم: غزل سراج هستم، من هم خوش وقتم! دمیکش یم رونیرم دستم رو از دستش بکه ن نیا نیح در

 شیحامد و لبخندش رو مبل کنار ینشستن تعارف کرد. به عقب برگشتم و با اشاره  یمبل اشاره کرد و برا به

هاش،  قهیار شقکن یحامد بود. موها هیشب یلیخ یچهل ساله و جا افتاده و از نظر ظاهر باینشستم. مسعود، مرد تقر

 یدیپر اقتدار سع یصدا ادیکه من رو  یی. با صداوداش رو جذاب تر کرده ب افهیق نیشده بودند و البته ا دیسف یکم

 . واقعا ازتون ممنونم!نیدو سه روز به زحمت افتاد نیا یگفت: خب خانم سراج، حساب نداخت،یبزرگ م

 نکردم. یمن که کار د،یدار اریکش کردم و گفتم: اخت شیبه تشکرش پ قیلبخند عم هی

معلوم  یدیس یآقا تشی. واقعدیبهمون لطف کرد ایدن هی د،یکمک کرد یتو قسمت حسابدار دیکه به سع نیهم- 

 !متهیما غن یبتونند سر کار برگردند و وجود شما االن برا یک ستین

 نیاول ه،یهم مرخص یدیس یاتفاق افتاده و آقا نیا دیفهم یحرف مسعود رو گرفت و گفت: بابا وقت یادامه  حامد

 که یزیچ

 یلیخ شونیگفتند ا یخانوم سراج رو با خودت ببر. م اند،یتونند ب ینم یمومن یبود که حتما اگه آقا نیمن گفت ا به

 طور هم بود. نیکمک بزرگ بهتون بکنند که البته هم هیتونند اون جا  یهستند و م یحسابدار خوب

قشنگ تر از  یحس چیو فقط به حس خوبم فکر کنم. واقعا ه رمیبگ دهیهومن رو ناد یخند مسخره کردم پوز یسع 

. با محبت نگاهشون کردم و گفتم: یبودنت افتخار کن دیمف نیو به ا یبشنو فیوقفه تعر یحس نبود که ب نیا

 انجام دادم. لیبوده و با کمال م فهیوظ مکرد ی. هر کارستمیهاتون ن فیتعر قیکنم، من انقدرها ام ال یخواهش م

 یبد نم ادیهم ز شونینفهمش برداشت و گفت: البته به ا یچیمن ه یرو که گفتم هومن باالخره دست از نگاه ها نیا

 گذره!

که حامد  نیتا بتونم جوابش رو بدم. تا ا رمیدونستم کدوم رو بگ یحرفش قطار شد و نم نیذهنم هزار تا منظور از ا تو

 هومن؟! هی: منظورت چدیو اخمو پرس دیسبه دادم ر

کرد، کش  یبهم نگاه م رهیمبل لم داده بود و خ یرو لکسیر یلیکه خ یپرسشگر مسعود رو رد کردم و تا هومن نگاه

 دادم.

 !دینداشتم، نگران نباش یمنظور خاص-
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کرد. صاف تو چشم  یم بمیقلبم به جواب دادن ترغ یهومن مونده بود ول یانگشت به دهن رفتار و حرف ها عقلم

فقط من  یدیگرده جناب سع یکه بود به خودتون و درک و شعورتون بر م یهاش زل زدم و گفتم: منظورتون هر چ

 ؟رفتار شما هستم نیپوزخند ها و ا نیا قیکار کردم که ال یفهمم چ ینم

دادم و فقط  رونیکالفه ب نفسم رو نیو به خاطر هم ارمیب نییگفتن، شان خودم رو پا راهیخواستم با بد و ب ینم

 !ن؟یکال با خانوم ها مشکل دار ایکنه  یجا هستم، شما رو ناراحت م نیکه ا نی: ادمیپرس

 ریخوبه، ازش دلگ یلیگفت: خانوم سراج، اتفاقا هومن رابطه اش با خانوم ها خ یمیکرد و صم یگر یانجیم مسعود

داشته باشند و  یدل پر ادیگفتم: اتفاقا به نظر م یدج یلی. از جام بلند شدم و خستیتو دلش ن یزیچون چ دینش

 .دو خودشون رو سبک کنن یسرش خال ینفر که حساب هیالبته دنبال 

چند تا سند هست  هی د،یسع شیپ میو رو به من گفت: بهتره بر دیموهاش دست کش یو کالفه ال ستادیحامد کنارم ا 

 بشند. یبررس ان،یجر نیبهترحل شدن ا یبرا دیکه با

 هویو سمت در قدم تند کردم. حامد هم پشت سرم راه افتاد که  گفتم》یاجازه ا با《خدا خواسته رو به مسعود  از

 هومن سر جام خشکم زد. یبا صدا

 ؟یجواب سوالت رو بشنو یخوا ینم-

که  ستیندارم، با حضور شما هم که اصال برام مهم ن یسمتش برگشتم که ادامه داد: من با خانوم ها مشکل یعصب 

جبران  یمعذرت بخوام بگو تا دست به کار بشم. حاضرم هر طور خواست دیداشته باشم. اگه با یبخوام باهاش مشکل

 کنم.

الزم  یو جواب دادم: معذرت خواه دمیکش قینفس عم هیبافت؟  یبود؟ چرا انقدر مزخرف به هم م یک گهید نیا

مهم  گهیهم د یبرا ن،یطور که خودتون گفت نیو هم میبا هم برخورد نداشته باش گهیجناب، به نظر من اگه د ستین

 خوب باشه!  یلیخ م،ینباش

 یکه م دمیحامد رو شن یرفتم. در رو که پشت سرم بستم صدا رونیو ب دمیکش نییرو پا رهیرو گفتم و دستگ نیا

 .یکن یکه ناراحتش م اولت نبود یمطمئنم دفعه  ؟یگفت: تو چته هومن؟ باز افسار پاره کرد

 یم یکارت رو تالف نیوگرنه حتما ا یکه پسرعموم فیکه گفت: هومن ح دیمسعود به گوشم رس یشاک یصدا بعد

 کردم.
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 یم ادداشتیبرگه  یرو رو یزیچ یقدم برداشتم. مشغول صحبت با تلفن بود و گاه دینموندم و سمت اتاق سع گهید

 ختهیتوش ر الیدست هام گرفتم. احساس کردم انقدر فکر و خ نیها نشستم و سرم رو ب ستمیاز س یکیکرد. پشت 

: دیتکون داد و پرس یبا تاسف سر کردکه تلفن رو قطع  نیبه محض ا دیهست. سع دنشیکه هر آن احتمال ترک

 حالدون خُبس؟

تو  یترسه که باز چه فکر یکنارشه دائم م ی! آدم وقته؟یطور نیپسره چرا ا نی: ادمیرو رها کردم و پرس سرم

 اره هم وحشتناک تره! یها لمیحضورش از ف ییبزنه و کال نابودم کنه؟ خدا یخواد چه حرف یسرشه؟ باز م

به اخالقش عادت  گهیو ما د رهیو م ادیجا م نیا یلی. هومن خستیطورها هم ن نیو گفت: نه بابا ا دیتعلل خند یب

اما خب کال چند  شهیم یشوما شاک یاخالقشا مثل نیدفعه اول باهاش برخورد داشته باشد، از ا یهر ک یول میکرد

 دونم چِشس؟! یمیوقتس ن

 ؟یچ دیدون ی: نمدمینگاهش کردم و با تعجب پرس یسوال

 چه مرگشه؟! واریهمون روم به د یعنیاستادها نگاهم کرد و جواب داد:چِشس  مثل

طور در  نیکه به در اتاق خورد، از ترس خنده ام رو قورت دادم. حامد بود که با ا یتقتق  یو با صدا دمیخند زیر زیر

رفت و چند تا پوشه رو  دیسع زیخسته سمت م یلیزدنش دوباره بهم ثابت کرد که چه قدر با برادرش فرق داره. خ

خودت  ستمیهمه اش با س ایشده  یدست کار شییجا نیچک بکن، بب هیها رو  نیگذاشت و گفت: ا زشیم یرو

 ه؟یکی

 هیکه من پشتش نشسته بودم اومد و  یزیگفت و به ظاهر مشغول کارش شد. سمت م یی》دادا چشم《 دیسع

خوام  یو نشست. شرمنده نگاهش رو بهم دوخت و گفت: من از طرف هومن ازت معذرت م دیرو کنار کش یصندل

 !زمیعز

 دنشیگرفت؟ انگار برعکس، شن یگفت، قلبم تپش م یعادت بهم م یز رورو هر چند ا بایز یواژه  نیهر بار که ا چرا

 طور با اهنگ بهم نیا یوقت شمیم یکردم آروم باشم و نفهمه چه حال یشد. سع یمن عادت نم یوقت برا چیه

 .گهیم 》زمیعز《

 کوبه؟ یطور من رو م نیکه ا دهیاز من د یدو تا برخورد کوتاه چ نیفقط من موندم تو ا ستیباور کن اصال مهم ن-
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که مادرش رو از دست  ستین یادی... راستش... مدت زیعنیبگم؟ واال هومن...  یو ناچار جواب داد: چ دیکش یآه

 داده، به

انگار از همه  ست،یاون ن گهیمادرش بود و االن که د یدلبسته  یلی. اون خختهیبه هم ر شیاوضاع روح نیخاطر هم 

 ما نبودنش رو طلب داره. ی

 .ستیرفتارش با من ن یبرا یخوب لیدل نیبه نظرم ا یول-

تا دختر رفت و  ونیلیمکث کرد و گفت: غزل خانوم، متاسفانه هومن تا حاال با م ی. کمدیکش یچشم هاش دست رو

 آمد و

 هیعیطب نیبودند. ا زهاشیچ نیو ا یپیو خوشت یشغل تیاون ها دنبال پول و موقع یهم همه  یداشته، از طرف رابطه

 .نهیچشم بب هیمخالفش رو به  یجنس ها یکه همه 

زد و گفت: چه خبرس دادا؟  یما بود، سوت کش دار یحرف ها شیکه ظاهرا مشغول کار اما گوش هاش پ دیسع

اش هم  هیبق گهیکه اِز کنارش رد شدِس رابطه برقرار کرِدس و د یباره بوگو تا االن با هر دخِتر هیتا دختر؟  ونیلیم

 !بماند، هان؟

و بعد هر دومون از حرفش خنده امون گرفت. رو به حامد گفتم: حرفت رو قبول  میبه هم کرد یو حامد نگاه کوتاه من

باهاشون رابطه برقرار کنم و به فکر  د،یخوام به قول آقا سع یفکر کرده م شونیکردم که ا یمگه من کار یدارم ول

 دخترها افتاده؟ ی هیمن با بق ی سهیمقا

 یهومن و م نیباهادون لج کردس. من ا ن،یرابطه نبود یچون شوما دنبال گهیجواب داد: نه د دی، سعحامد یجا به

 سگ... یهم محل نیکه دخترها براش سر و دست بشکونند و ا نسیا یشناسم، عاشق

هم  قهیچند دق هی. یکه بهت گفتم رو انجام بد ییجان، بهتره کارها دیحرفش رو قطع کرد و گفت: سع یحامد عصب 

 .ستیبد ن ،یبه اون فکت استراحت بد

آروم  یلیداد. حامد نگاهم کرد و بعد با خنده و خ توریگفت و دوباره نگاهش رو به مان یکش دار 》شیا《 دیسع

 کشه؟! یم یچ نیمن از دست ا ی چارهیب یگفت: دخترعمه 

شوما  یکه نگاهمون کنه گفت: دخترعمه ا نیو بدون ا یالیخ یبود و حاال با ب دهیحامد رو شن یکمال تعجب صدا در

 کشه واال! یمین یا گهید یزیکشِد، چ یم خیمنِس که هر شب با غرغرهاش به س یبدبخت یگریفقط ج
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 به کارت برس دادا! گه،یبسه د حیخب تفر یلی: خحامد

هر کدوم تو  کنار هم نشسته و نیساعت بعد تو ماش کی. مینزن یحرف م،یداد حیترج گهیو د میدیخند زیر زیر 

 . حامد با خنده گفت: اول تو بگو!میشکستن سکوت سمت هم برگشت یکه هم زمان با هم برا نیتا ا میفکرغرق بود

  ه؟یهان؟ نظرت چ م،یخور یکنم با هم م یدرست م یزیچ هی ت،یسوئ میخواستم بگم بر یمن م-

بعد  ؟یچ گهیکه گفت: د شیشاک یو بعد صدا دمیرخش د مین یطور که نگاهش به رو به رو بود اخمش رو تو همون

 ؟یکن یخونه آشپز میو کار، تازه بر یهمه خستگ نیاز ا

 میایب میتون یچند بار م ی. اصال مگه سالیبهم زل زد و ادامه داد: نگاه کن، رنگ به رو ندار قیطرفم برگشت و دق 

 نه؟ ای میاستفاده امون رو بکن تینها دیاصفهان؟ با

نگاه مهربون کم  نیا یحت ایتوجهه  نیا ته،یمیصم نیشد. ا یجور هیدونم چرا تو دلم  ینم یکردم ولن یمخالفت گهید

کرده بود.  ریو ضربانش رو درگ ختیر یبه قلبم م یحس خاص هیها  یکینزد نیکرد. ا یو رو م ریکم داشت حالم رو ز

که هوس  یاما باز هم باهاش حالت خوبه، مثل وقت یدیمصدم گوش  دیبار شا یآهنگ رو برا هیکه  یدرست مثل وقت

امتحان  هی یکه تو نیاز ا دیکه نا ام یمثال وقت ایپزه  یمامانت همون غذا رو م ییهوی یلیو خ یکن یرو م ییغذا هی

حالم خوب  یجور نیا یوقت ها یلیکنه، خالصه مثل خ یم حیارفاق برگه ات رو تصح تیمعلمت با نها ،یارینمره ب

 و ذوق داشتم. دبو

 یو حساب میجا خورده بود نیشام ا هی م،یکه اصفهان اومده بود شیپ یرستوران شهرزاد نگه داشت. دفعه  یبه رو رو

افتاد. از  یکردم، شکم ام به قار و قور م یبه طعمش فکر م یبود. غذاهاش حرف نداشت و وقت دهیهم بهمون چسب

و سقف اون جا  وارهایسمتمون پرواز کرد. عاشق د وعمطب یگرما هین و به محض ورودمو میباال رفت یورود یپله ها

 شتریداشت. ب خیتار یاصفهان، رنگ و بو یشده بودند. مثل اکثر رستوران ها یو گچ بر ینقاش بایز یلیبودم که خ

. من میشد ییبود، راهنما یچهار نفره خال زیم هیکه  یدنج یخدمت ها به گوشه  شیاز پ یکیپر بودند. توسط  زهایم

 دست هاش رو بشوره. رهیکرد و گفت م زونیآو شیحامد پالتوش رو پشت صندل ینشستم ول

بود سرش رو  ستادهیسرم ا یطور که باال نی. همدمیمشغول نگاه کردن به منو بودم، صداش رو شن یبعد وقت یکم

 .دیما نشست یشده ها، شما جامن و همکارم رزرو  یجا برا نیبابا، خانوم محترم ا یآورد و تخس گفت: ا کینزد

 یو آروم گفتم: آقا دمیکنه. حس کردم گونه هام رنگ گرفتند. لب گز یم یادآوریدونستم داره کدوم ماجرا رو  یم

 .دیخانوم محترم رو هم انقدر خجالت ند نیا د،ینیبش دیمحترم لطف کن
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خجالتت ندم؟  یچ یعنیکرد، گفت:  یستون م زیم یرو به روم نشست و همون طور که دست هاش رو از آرنج رو 

 کشه؟! یکنه خجالت م یدرونش م یکه بچه  ییمگه آدم از کارها

 مونه؟! یم ادتی اتیبا جزئ زیانقدر حافظه ات خوبه و همه چ شهیدرون نه و کودک درون، دوما شما هم یاوال بچه -

 خاص! یآدم ها یخاص و برا یوقت هاکه نه، معموال  شهیرو برداشت و گفت: هم یا گهید یمنو ز،یاون طرف م از

 یانداخته بود و مثال منو رو نگاه م نییسرش رو پا یخواستم منظورش رو از چشم هاش بخونم و ل یکردم، م نگاهش

 کرد.

 یخدمت برا شی. همون موقع هم بود که پدمیشن یگفت و چ یکه چ ارمیخودم ن یبود که به رو نیکار ا نیبهتر

 ؟یانتخاب کرد یزی: غزل خانوم، چدی. حامد رو به من پرسستادیا زمونیگرفتن سفارش کنار م

رو گفتم و پشت بندش حامد رو به  شنهادمیپ نیزبونم بود، به خاطر هم ریاون جا ز یها یپلو ماه دیشو یمزه  هنوز

 پرس خوراک گوشت و کباب برگ! هی یبه عالوه  یپلو ماه دیخدمت گفت: پس دو پرس شو شیپ

 یهمه غذا رو قراره ک نی: ادمیخدمت با تعجب پرس شیرو هم سفارش داد و به محض رفتن پ یدنیو نوش ساالد

 ها! میستین شتریبخوره؟ دو نفر ب

 یغذا هیبا اون طبع سردش  یجواب داد: اگه کنار ماه نشیدلنش یمهربونش رو بهم دوخت و با صدا یها قهوه

 خوره؟! یبرم ییبه جا ،یهم بخور یگوشت

 یکه پرخور یبه حال اون وقت یوا گهیکنم، د یاضافه م لویچند ک رمیمسافرت م یهم وقت یطور نیبابا من هم یا- 

 هم بکنم.

 .یحساس باش زهایچ نیاومد رو اضافه وزن و ا یلب گفت: بهت نم ریبه اطراف انداخت و ز ینگاه یسرسر

 ه!هست که بد جور حساس یکی یطور هم هست. خودم نه ول نیاتفاقا هم-

گفت و بعد کالفه نگاهش رو ازم گرفت و  یوار زمزمه》آهان《حرف، چشم هاش درشت شد.  نیا دنیمحض شن به

 ریخواست. لبخند تخسم رو ز یم طنتیبه اطراف داد. حس کردم منظورم رو بد متوجه شده و حاال دلم بد جور ش

 یمرتب بهم زنگ م ستمین ششیکه پ ییهاانقدر حساسه که وقت  یعنی شه،یو دوباره گفتم: باورت نم دمیدندون کش

 دهیم ریاون رو نخور، اون رو بخور، اوه انقدر گ ؟یبخور یقراره چ ؟یخور یم یاالن چ ؟یخورد یزنه که... غزل، چ

 که نگو!
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خدمت، کودک درونم  شیشدن پ کیو اخم هاش تو هم رفت. با نزد دیموهاش دست کش یکه کالفه ال دمیچشم د به

شد، چشم دوختم. به محض رفتنش، به  یغذا پر م شیکه از انواع ساالد و پ یزیرو ساکت کردم و فقط با لذت به م

جا بود  نیاگه االن ا یدون یتنگ شده بود. م جا نیا یغذاها یچه قدر دلم برا یحامد نگاه کردم و با ذوق گفتم: وا

 گفت؟ یم یچ

 گفت؟ یم یدونم، چ یم گفت: نوش جانتون، نه نمزد و آرو یکم رنگ لبخند

گفت خدا  یاما خودم رو محکم گرفتم و گفتم: م رهیوا رفته اش خنده ام بگ ی افهیق دنیلحظه امکان داشت از د هر

 جا بخوره. هیکنه و همه اش رو  چیسفره ساندو یبگذرونه، باز غزل گشنه اش شده... االنه که غذا ها رو ال ریبه خ

 ؟یکه شما رستوران انندیدر جر ؟ی: االن چدیپرس یخشک و جد نیرو باز کرد و تو همون ح یآب معدن یبطر در

 ؟یبهشون گفت

 خورند. یدو نفره م یناهار خوشمزه  هیدونه، احتماال االن دارند با بابام  یجواب دادم: نه نم الیخ یب

 : همکار باباتون هستند؟!دیپرس دیمکث و ترد با

 همسر بابام هستند. ر،یجواب دادم: نه خ یمعطل یدرست بود به خنده افتادم و بکه حدسم  نیا از

حالش شدم که وسط سرفه اش و خنده  یایو شروع به سرفه کرد. با خنده جو دیرو که گفتم آب به گلوش پر نیا

 ؟یزد یاز مادرت حرف م ی... داشتیگفت:اون... اون موقع تا حاال... داشت دهیبر دهیمن بر یها

  ؟یکرده بود یگفتم، مگه شما چه فکر یمعلومه مامانم رو م-

نکردم. بخور تا  یفکر چیه ،یچیگفت: ه یو البته حرص قیلبخند عم هیرنگ چهره اش باز شده بود و فقط با  حاال

 !زمیسرد نشده عز

*** 

که  یگفتم: وا یحال یب رفتم و حامد با چند قدم فاصله پشت سرم بود، با یطور که سالنه سالنه سمت اتاقم م همون

 چسبه! یم نیناهار سنگ هیچقدر خواب بعد از 

 یطور به آدم نم نیمن کاش چشم هاش ا ی. خدادیقدم رس کیطرفش برگشتم و فاصله امون به کمتر از  به

 اون وقت حرف زدن راحت تر بود. دند،یخند



 تیعسل چشمها

154 
 

 بکن! یاستراحت هیممنون، شما هم برو  زیبابت همه چ-

 !رمیدوش بگ هیبرم  دیخانوم، نه من بانکردم که  یکار-

اقا  ستیگفتم: دوش گرفتن با شکم پر خوب ن نیام رو پشت لب هام سرکوب کنم و تو همون ح ازهیکردم خم یسع

 حامد، من رفتم.

خمار سمت اتاقم راه افتادم. فقط پالتو و  یاز طرفش باشم، با چشم ها یکه منتظر حرف نیرو گفتم و بدون ا نیا

خواب  نیمن به ا اد،یتخت افتادم. لعنت به اعت یو طبق معمول با شکم رو دمیکش رونیمقنعه ام رو از تن و سرم ب

دور و  یهام کامل از تنم در رفته بود. کم یخستگ کهشدم  داریاز خواب ب یداشتم. وقت دیشد ادیعصرانه اعت یها

زدم.  یحساب یشونه  هیدرآور نشستم و موهام رو  ینظم دادم. بعد هم جلو زیو مرتب کردم و به همه چاطراف اتاقم ر

 یگردنم نم یمدام رو یجور نیداده بود دو قسمتشون کردم و دو طرف رو جداگونه بافتم. ا ادمیکه مامان  یجور

کردند.  یم میباز بودند، حرص یاومد موهام رو باز بذارم چون وقت یم شیکم پ یلیکرد. کال خ یهم نم تیاذ و ختیر

 رفت. ینم شیشدم و کارهام درست پ یسر در گم م ییجورها هی

سرم انداختم.  یلباس هام تنم کردم و شالم رو رو یرنگ رو یبرف شرتیسوئ هیکردم،  یکم احساس سرما م هی چون

تو  یراحت بودن رو هم دوست نداشتم و ندارم. حت یلیخ یسفت و سخت نبودم ول ادیحجاب ز یمقوله  یتو

 یها یمهمون

که با حامد تو  تیموقع نیبه هر حال االن تو ا یباشه ول دهیکردم لباس هام پوش یاگه مختلط بوده سع مونیخانوادگ 

هم به خاطر همون جمله  دی. شازمیبر زمیکرد، ه یبه پا م طونیکه ش یشیآت یدوست نداشتم رو م،یتنها بود تیسوئ

و  》!طانهیسقف با هم تنها باشند، نفر سومشون ش هی ریدختر و پسر نامحرم ز هیاگه  《گفتند: یبود که م یمیقد ی

 طونیپا ش هیرسه که دختر و پسرها خودشون  یم یدونسته دوره ا یرو گفته نم نیکه ا یکس ادیبه احتمال ز

 》شما ها؟! نیبود یک سیابل《: گهیاون ها م یبه دهن از کارها و انگشت ششونیپ ادیم طونی. تازه ششندیم

دوش آب بود.  یصدا دمیکه شن ییصدا نیاتاق ها بود، اول نیاومدم. چون حموم ب رونیو از اتاق ب دمیافکارم خند به

براش افتاده باشه! آب  یحمومه، ترس برم داشت. نکنه اتفاق یهمه وقت حامد هنوز تو نیکه ا نیلحظه از تصور ا هی

 حامد؟! ؟یو داد زدم: آقا حامد خوب دمیکوب رمحکم به د یدهنم رو با استرس قورت دادم و بدون معطل

ترسونده بودمش و بعد هم صداش رو  یدر زده بودم، حساب هویگوشم خورد. انگار چون  به》یآ《مثل  یزیچ اول

 شده؟! ی! چ؟یزن یغزل، چرا داد م دمیرسکه گفت: ت دمیخورد شن یم چیحموم پ یوارهاید نیکه ب
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بود. نفس  زیانگ جانیدونم چرا انقدر ه یآورد و نم یبود که اسمم رو بدون پسوند به زبون م یاول یدفعه  دیشا

 سرت اومده باشه. ییبال هی دمیترس ،یینشده فقط دو ساعته اون جا یزیو گفتم: چ دمیاز سالم بودنش کش یراحت

 . انگار خودش رو به در حموم چسبونده بود.دمیشن یتر م کیصداش رو نزد حاال

 که اومدم. ستیهم ن قهینه بابا، دو ساعت کجا بود؟ پنج دق-

بهت خوش گذشته، زمان رو  یلیکه خ نیحموم، مثل ا یریم یبه من گفت شیبابا تو دو ساعت پ یتعجب گفتم: ا با

 .یفراموش کرد

 فیبعد ناهار تعر دنیو از خواب یبخواب یکه تو رفت یاون جور ،یدون یپر خنده اش جواب داد: نه آخه م یصدا با

 تخت رو انتخاب کردم و تا االن هم خواب بودم. دم،یشد. تو اتاق که رس میمن هم حسود ،یکرد

 !دیپس به کارت برس، ببخش یکرد یآهان خوب کار-

کردم تا خونه رو از  یگذشتم، روشنش م یکه م یدیاز کنار هر کل نیرفت و به خاطر هم یم یکیرو به تار هوا

 یکیتار

 نتیساز رو از آب پر و روشنش کردم. تا جوش اومدنش، به کاب یچا ی. به محض ورودم به آشپزخونه، کترارمیب در

و  دمیبشقاب قشنگ، گز و شکالت چ هی یرو که گذاشتم تو ییزدم و طبق معمول تو افکارم غرق شدم. چا هیتک

که نشسته بودم، چند بار  ییم. از همون جایبشقاب، به سالن رفت یتو یدلبرها ی هیو بق ییچا ینیبعد با س یکم

کردم به  یم یصدام رو بشنوه. سع ذاشتینم نیاومد و ا یمثل سشوار از اتاقش م ییصدا هی یحامد رو صدا زدم ول

 تفاوت باشم. یکردند، ب یخرج لب و لوچه ام م یانصاف یب تیدر نها یپسته ا یکه گزها ییچشمک ها

 یبود منته دهیست پوش هی روزیهم زده بود. مثل د یپیباالخره با حضورش انتظار رو تموم کرد. چه ت یام داد ول دق

بودمش،  دهیکه د ییها شهیقشنگ به طرف باال سشوار زده بود و چهره اش از هم یلیبود. موهاش رو هم خ یمشک

 شیکه گوش نیگفتم. تو همون ح یا》باشه تیافع《و با لبخند  برداشتم یجذاب تر شده بود. دست از چشم چرون

 !زمیعز ینشست، گفت: سالمت باش یمبل م یو رو ذاشتیم زیم یرو رو

 الزم بودم، دستت درد نکنه. ییچقدر االن چا یکرد و ادامه داد: وا یاشاره ا زیم به

 گه؟ید زیچ ای یخور یم ییچا دمینپرس دینوش جان، ببخش-

 نبودم. رانیا یوقت یدادم حت یم حیترج زیرو به همه چ ییچا شهینه بابا من هم-
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 شد؟ یچ یآگاه یصبح رفت ،ینکرد فیبرام تعر ی: راستدمیمقدمه پرس یکردم، ب یطور که جلد گز رو باز م نیهم

همون اول که . راستش من میرفتم اون جا بعد با دو تا مامور سمت انبار رفت یچیو کالفه گفت: ه دیکش یپوف

 و استرس نگهبان انبار شدم. یمتوجه دستپاچگ م،یدیرس

 شد؟  یخب بعدش چ د،یاول از اون شروع کن دیمن که گفتم با-

موندم و  شونیتو اتاق حسابدار یساعت هی. میآب داد یسر و گوش هیداخل،  میخورد و گفت: رفت شییقلوپ از چا هی

باشم. آخرش هم چند تا پوشه که واسه  یدنبال چه مدرک دیدونستم با یو رو کردم. اصال خودم هم نم ریهمه جا رو ز

 یبودند م یکه اون دو تا مامور در حال وارس ییجا سمتاومدم. داشتم  رونیبود برداشتم و ب ریاخ یحمل و نقل ها

 یاطرافش رو م یزد و هر از گاه یرف مح شی. داشت با گوشدمیدفعه از دور نگهبان رو تو اتاقکش د هیرفتم که 

 .دییپا

 زنه؟ یحرف م یبا ک ینیبب یچشم درشت کردم و هول شده گفتم: خب رفت جانیه با

گفت حال و روز  یبهم م یحس هیها... اون لحظه  یدختر خوب، صبر ندار گهید گمیزد و جواب داد: دارم م یلبخند

باز هم  یخورد ول یبه گوشم م فی. صداش ضعسادمیگوش وا نهیکه من رو نب یتر رفتم و جور کینداره. نزد یخوب

با دو تا مامور اومدند. من االن  سه،یرئ انگار 《گفت: یبشنوم. داشت  به اون طرف پشت خط م ییزهایچ هیتونستم 

 یته بودگف آره《ساکت شد و دوباره گفت:  یبعد هم لحظه ا 》.اندیبکنم؟ گفتم که باالخره سراغم م یچه غلط

 》؟یکنند چ رمیاگه دستگ شم،یمن دارم بدبخت م یبهت زنگ نزنم ول

 نه؟ ای دیکرد رشیحامد، دستگ گهیحله د هیاوصاف قض نیوسط حرفش و گفتم: پس با ا دمیمهابا پر یب

اسمم رو بدون پسوند و  یطور نیهم شهیهم شهیمقدمه گفت: م یب یلیلحظه نگاهش رو من ثابت موند و بعد خ هی

 انقدر قشنگ نگفته حامد! یآخه تا حاال کس ؟یصدا کن شوندیپ

که  یگز ایدونستم به خاطر حرف حامده  یو واقعا نم دیکش ریآن حس کردم قلبم ت هیکردم.  یو واج نگاهش م هاج

و بعد انگار  دیکش یچشم هاش دست یشد. با خنده رو یم دهیدندون خرابم رفته بود و دردش تا قلبم کش یرو

رو به مامورها گفتم،  هیقض یوقت یعنی. میکردن رشیطور ادامه داد: نه واال دستگ نیبه اون راه زد که اخودش رو 

 دیفهمند و شا یرو لو بده، تازه بعدش هم دست هاش هم م یزیچ ستیکنند معلوم ن رشیگفتند اگه االن دستگ

 دستمون بهشون نرسه. گهید
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کرد. با زبون چشم هام خواستم  یم ریگفت که تمام مغزم رو درگ یم یزیچ ییهویبند اومده بود.  بایتقر زبونم

در تماسه؛ اون جا رو هم نا  یبا ک میتا بفهم میرو شنود کن لشیصحبت هاش رو ادامه بده که گفت: فعال قرار شده موبا

 باشند. اشتهرفت و آمد ها خبر د ینظر دارند تا از همه  ریمحسوس ز

دندونم بره. به زور زبونم رو تکون دادم  یگز از رو ینیریتا بلکه ش دمیا آخر سر کشرو ت مییزدم و چا یکوتاه لبخند

 من دلم روشنه. شه،یحل م هللاو گفتم: انشا

 یاون پ شتریب گهی. با مسعود حرف زدم، قرار شد دستمینگرانش ن ادیز گهیبله اگه خدا بخواد و البته من هم د-

 کنه و من به اوضاع شرکت برسم. یریگ

 نیا《گفت: یکه امروز باهام به انبار اومده بود م یسروان نیغزل، ا یدون یو ادامه داد: م دیرو تا ته سر کش شییچا

مثل ماست.  تشونیانبار هم وضع یکیالبته اون  》.دیشما بود شیکیکه  میانبار دارو داشت یاز دزد تیماه دو تا شکا

 انبارشون کمه. یواقع یموجود یها رو به راهه ول ستمیتو س زیهمه چ ایگو

 نفر باشه؟! هیامکانش هست که کار  یعنی... ی ؟ی: ج... جددمیرو از غزل گفتنش پرت کردم و با تته پته پرس حواسم

 ها کار...  یدزد نیکنم ا یکنم، همه اش حس م یطور فکر م نیمن که ا-

اون  ینیریش یبود ول دهیدندونم پر کش یگز از رو ینیری. درسته شدمیشن یاز حرف هاش نم یزیچ گهید بایتقر

و وجودم تماما چشم شده بود و فقط  دیکش یگرفته بود که گوش هام سوت م یقلبم رو به باز یحامد جور یجمله 

 زل زده بودم. نشیدلنش یبه قهوه ها

*** 

زم و فاکتورها . تمام سفارشات المیگشت یو بعد از ظهر به خونه برم میرفت یهم گذشت. به شرکت م گهیروز د دو

 یریگیشرکت بود. پ شهیهم گهیداده شده بودند و قرار بود از تهران حمل و نقل ها به انبار انجام بشه. حامد د بیترت

با  یطور منته نیهم هم دیسع یشده بودم و البته برا 》غزل《داد. علنا براش یرو هم مسعود انجام م یآگاه یها

 شوندیپ هی

 اضافه تر! 》یآباج《

شد، حامد  یهم که حضورش پر رنگ م یشد و گاه یتفاوت رد م یکم رنگ شده بود. هر بار از کنارم ب حضورهومن

در مقابلش  یاول نبود منته یدگیچیرفت و به پ یم شیکار ها خوب پ یکرد. خالصه همه  یرنگش م یهر طور بود ب
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ام که تا به حال  یحس یحال تجربه  درکردم  ی. احساس مدیچیپ یخورد و در هم م یگره م یدر قلبم ه یزیچ

قابل کنترل و سر به هوا و البته  ریبود؛ غ یا ختهیو افسار گس قیحس نکردم. حس عم کمیرو هم نزد مشینس یحت

صدا با آهنگ  یساعت ها به ماه زل زدم و ب شیلحاظ که دو شب پ نیاز ا دیشا ،ینیب شیقابل پ ریهم غ یکم

بست و من سر در گم فقط بهشون  یذهنم نقش م یسوال تو یکردم. کل هیشد گر یپخش م لمیکه از موبا ینیغمگ

بکشم  یقیبود تا نفس عم یکاف یجفت چشم قهوه ا هیعطر گرم و  هیصدا،  هیجا بود که فقط  نیزدم. جالب ا یزل م

بار، تو آشپزخونه  کرده بودم و امشب هم به تبع همون چند یآشپز یچند روز هر از گاه نی. اامیو دوباره به خودم ب

آخر گذاشته  یمرحله  یرو هم برا ازیکردم و پ یخرد م ینیها رو نگ ینیزم بیمشغول بودم. س تیمدرن سوئ ی

شدم. با  یکرد که کالفه م یم دایپ زشیحساس بودم و بعدش انقدر چشم هام آبر ازیپ یبه بو یبودم چون حساب

 حامد نگاهم به عقب برگشت. یصدا

 .یمدت شرمنده کرد نیمن رو ا یبابا حساب یا-

 گفتم: تعارف ممنوع بود ها! آروم

 با من! ازشیو گفت: پس خرد کردن پ دیکش نتیکاب یرو ازیرو سمت پ نگاهش

 خردش کن. زیچاقو از کشو برداشتم و سمتش گرفتم و گفتم: باشه بفرما، فقط ر هی یمعطل یخدا خواسته ب از

 رینفر تعارف کنه و تو هم از ز هی یرفت. با همون خنده گفت: انگار آماده بودحرکت ام هر دومون خنده امون گ نیا با

 .یکن یشونه خال تیمامور نیا

 کردنم آرزوست! یشانه خال ت،یمامور نیا ریزدم و گفتم: از ز یبار لبخند بدجنس نیا

 شما آرزوست بانو! تیمن هم لبخند رضا یهوا گفت: برا یب

فقط چند لحظه به خودم مسلط  یانداختم و مثال مشغول کارم شدم و برا ریجنبه شده بودم. سرم رو ز یقدر ب چه

 !دمیسوزند، قول م یتراس، اون جا هوا آزاده چشم هات نم یتو رونیشدن، گفتم: برو ب

رفت. به  رونیگفت و به همراه اون منبع اشک آور از در تراس که از آشپزخونه راه داشت، ب ی》چشم یرو به《 

بعد برگشت. از  یو دوباره مشغول کارم شدم. کم دمینفس نوش هیاز آب سرد پر کردم و  وانیل هیمحض رفتنش 

هوا قرمز  یو نوک دماغش از سرد سیبرو برگرد لبخند مهمون لب هام شد. صورتش از اشک خ یاش، ب افهیق دنید

کرد گفت: تو که قول  یافتاده بود. همون طور که نگاهم مهم  نیف نیبه ف تیمامور نیمثل من بعد از ا قایشده بود. دق

 چشم هام نسوزه! یداده بود
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رفتم و  یدستمال کاغذ یشد. به طرف جعبه  یگرفت و کباب شیمظلومانه گفت که به قول معروف جگرم آت انقدر

کرده بود گفتم:واال تو  تیبهم سرا دیکه از سع یاصفهان یو سمتش گرفتم. با ته لهجه  دمیکش رونیب ییچند تا

 شدِس؟! یطور نیدونم چرا واسه شوما ا یمین ده،یمواقع جواب م یاکثر

لحظه حس از تموم  هی. دیلرز یکه قلبم به طرز وحشتناک دیو به حرفم خند دیموهاش دست کش یقشنگ ال انقدر

 بدنم رفت.

داشت  ییرو لعنت کردم. اصال چه بال ونطیبرگردوندم و فقط چند بار تو دلم ش گهیسرم رو طرف د انهیناش یلیخ 

 اومد؟ یسرم م

 یکه انگار بعد از سال ها تازه چند روز بود داشتم م ی. غزل گفتندیچیگوشم پ یگفتنش تو 》غزل《 یصدا 

بار به طرفش برگشتم.  نیدوباره صدام زد، ا یتر اومد و وقت کیاون بود. نزد نیچون با صدا و لحن دلنش دمشیشن

و باهاشون برخورد  دمیکه تا حاال د ییسرهابا پ یفرق چیخواستم به خودم ثابت کنم ه یتو صورتش زل زدم؛ م قیدق

 خواستم یداشتم نداره. م

نفسم  یزیکه رو صورتش مکث کردم چ نیهم یول دیام لرز نهیکه اون طور تو س هیا گهید زیکنم قلبم واسه چ ثابت

 !ارمشیبه زبون ب دمیترس یاست داشت و ماسمش هم قد یکه حت یزیرو بند آورد. چ

 ؟یساکت شد هویشد؟ چرا  ی: چدیفرق داشت، پرس شهیکردن من امشب با هم ونهید یکه انگار برا ییصدا با

انجام بده،  یدار یبرو اگه کار گهی... دستت درد نکنه، ت... تو دیچی... هی... چیخودم اومدم و با لکنت گفتم: ه به

 کنم. یمن خودم آماده اش م

 صدام کن، من تو اتاقم ام. یداشت یاگه کار ینگفتم، گفت: باشه ول یزیچ گهید دید یپا و اون پا کرد و وقت نیا یکم

کردم فقط ذهنم رو منحرف کنم.  یو اون لحظه سع دمیکش قیاز کنارم رد شد و رفت. چند تا نفس عم دیترد با

اندازه خرد کرده بود.  هیو  زیهمون طور که سفارش کرده بودم، رکه خرد کرده بود انداختم. چقدر  ییازهایبه پ ینگاه

 یحرکت تند و حرص هیرو با  ازهایو خاص بودند. پ نیاز خودم حرصم گرفته بود که تمام کارهاش برام دلنش یحساب

از ب خشیکه  ییها نسلیرو کم کردم. شروع کردم به خرد کردن ش رشیروغن ز ختنیو بعد از ر ختمیر تابهیتو ماه

 شده بود.

پرت کردن  یآوردند. برا یمثل لشکر زنبورها که مغزم رو با لونه اشون اشتباه گرفته باشند، سمتم هجوم م افکارم

 یلحظه هم از جلو هیخب انقدر آشفته بودم که لبخند حامد  یلب شروع به خوندن کردم ول ریرو ز یحواسم، آهنگ
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. دستم دندیخند یمهربونش بهم م یکرد و چشم ها یشد. انگار هنوز رو به روم بود، بهم نگاه م یچشم هام محو نم

داشتم با  اجیمهناز رو گرفتم. احت یکنارم چنگ زدم. شماره  نتیکاب یرو از رو میپاک کردم و گوش شبندمیرو با پ

به  دهی. لب برچرهیگ یکه خودش تماس مداد  امیکنم. اشغالش کرد و بعد برام پ ینفر حرف بزنم و مغزم رو خال هی

 اون هم جواب نداد. یزنگ زدم و در کمال بد شانس نماما

بار خوش  نیمهرداد بود که البته ا دمیام نیو درش رو گذاشتم. آخر ختمیر ازهایپ یخرد شده رو رو یها نسلیش

 شانس بودم و بعد از خوردن دو تا بوق جواب داد.

 !؟یجانم غزل عسل-

کدومتون از  چیها، ه ستین یخال شتونیمن پ یسالم کردم و گفتم: خوب جا ی. با دلخوردیصداش پر کش یبرا دلم

 .دیریگ یسراغ نم هیمن 

من ناخودآگاه  یو اخم ها 》ه؟یک《 دینازک به گوشم خورد. انگار با ناز پرس یصدا هیکه جوابم رو بده،  نیاز ا قبل

 شدم. یکفر شتریب 》زاده امه برادر《گفت:  یآروم مهرداد که در جوابش م یخورد. با صدا چیتو هم پ

 هان؟! ،ینکنه تو خونه ا شته؟یپ یبود؟ ک یک یسرت کجا بنده؟ اون صدا ،یمه ی: آهادمیتوپ بهش

 ینفس هاش تو یبه گوشم خورد. انگار از جاش بلند شده بود که صدا یشدن صندل دهیکش یحس کردم صدا 

 با همکارهاست. یشام کار هی زم،یعز رونمیجواب داد: ب ی. جددیچیپ یم یگوش

گفتم: من هم گوش  هیو رو کردن مرغ ها شدم و پر گال ریرو با حرص برداشتم و کنار گذاشتم. مشغول ز تابهیماه در

 ؟یهام درازه و باور کردم. دو روز به حال خودت گذاشتمت، از راه به در شد

 گرم بخوره! نیبه زم یبچه رو بزرگ کردم. اله نیخدا، من خون دل خوردم ا یادامه دادم: ا یشتریحرص ب با

 ؟یکن یم نیرو نفر ی: کدیلحن ام پرس دنیخنده از شن با

 که کنارت نشسته بود. یهمون اردک-

 .ادیبشه، هم اسمش به طرف ب یبگو قو که هم لب هات غنچه ا ه؟یبا ادب باش، اردک چ زمیعز-

 ،یمه رندیات رو گل بگ قهیگفتم: اون سل یداد، خنده ام گرفت. فور یرو لو م هیشت قضراحت دا یلیکه خ نیا از

 ؟یدیانقدر گردنش درازه که بهش لقب قو رو م یعنی
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 گفتم. شییبایو ز یدیاز لحاظ سف زمیقهقهه اش اومد و پشت بندش گفت: نه عز یصدا

 یاردک خانوم ک نیحاال ا ه؟یچ یدون یعق زدن در آوردم و گفتم: اَه حالم بد شد. خجالت هم که اصال نم یادا

 هست؟

 کنه. یخواد باهاش همکار ی! آدم همه اش دلش میذوق جواب داد: مهندسه، اون هم چه مهندس با

 !؟ینزده بود ی: تا حاال ازش حرفدمیپرس کنجکاو

اصال تا حاال مثلش  ه،یچه دختر پر شر و شور یدون یغزل نم یاست. وا هیمراحل اول قربونت برم، تو دهینه آخه جد-

 خودته!  یچون لنگه  ادیازش خوشت م شینی. حتما ببدمیرو ند

شده که نظرش  یپس حاال چ ستیتو شلوغ و پر شور ن یکس به اندازه  چیوقت، ه چیگفت ه یم شهیهم ادمهی

 به خودم اومدم. د،یچیپ یالو الو گفتنش که تو گوش یدونم چرا حالم گرفته شد؟ صدا یعوض شده بود؟ نم

 !؟یزن یچرا داد م ه؟ی: چدمیپرس

 برم! دیمن با زم؟یعز یندار یتو؟ فکر کردم قطع شده. کار ییکجا-

خنده  هین کنم و با کردم بغض ام رو پنهو ی. سعرهیام بگ هیقدر زود رنج شده بودم. انگار منتظر اشاره بودم تا گر چه

 .یکن فیازش برام تعر شتریباشه بعدا ب ادتیندارم فقط  یگفتم: نه کار یمصنوع ی

و قطع کرد. کاش بهش زنگ نزده بودم چون دلم  یخداحافظ عیسر یلیو خ 》!میحتما غزل عسل 《گفت: فقط

 شتریاز بابا هم ب یحضورش حت شهیهم میمن بود، تو زندگ زیتماس گرفته تر هم شد. مهرداد همه چ نیگرفته بود با ا

شدند تحمل  یم رهیهاش خ تیکه به جذاب ودخترها ر ینگاه ها یتونستم حت یبوده؛ انقدر بهش وابسته بودم که نم

 اون رو مال خودش بکنه! شهیهم یرخنه و بخواد برا شیاز همون دخترها تو زندگ یکیکه  نیکنم، چه برسه به ا

بود. فکر کردم  ختهیتو خونه اش هم سربار ام، روانم به هم ر دیکه شا نیبود. از فکر ا به تاپ تاپ افتاده یحساب قلبم

 نیآن با ا هیرو بهش کم کنم.  میکمتر به خونه اش برم تا به دنبالش وابستگ گهیبهتر باشه بعد از برگشتنم د دیشا

چشم هام  یو محکم رو دمیچشم هام کردند. لب گز یتو دنیرقصاشک هام شروع به  یچطور ول دمیفکر اصال نفهم

 که مانع فوران احساساتم بشم. دمیدست کش

 یم کیکردم کش یم یآشپز یوقت شهیرنگ شده بودند. مهرداد هم ییمرغ ها، طال نیشد که ب ییازهایقفل پ نگاهم

 داد



 تیعسل چشمها

162 
 

 یو دادها غیزد و کنار ج یمک مداشت و داغ داغ ن یقاشق پر ازش بر م هی د،یرس یمرحله م نیبه ا ازیکه پ نیهم

سرکوب  یگونه هام سر خورد و برا یقطره اشک از رو هینتونستم خودم رو کنترل کنم.  گهیخورد. د یمن با خنده م

 کردن

کارم روغن  نیکردم. با ا یخال تابهیماه یمرتبه تو هیها رو برداشتم و از حرص  ینیزم بیبشقاب س ،یبعد یها قطره

همراه بغض سرکش ام از  یدار کش》یآ《پشت دستم شد.  بیافتادند و چند قطره اش نص زیلیو و زیلیها به ج

 .دمیحامد رو از پشت سر شن ی. همون موقع صدادیپر رونیگلوم ب

 !نمیبذار بب ؟یشد یچ-

که سمتش برگردم جواب  نیو بدون ا یموقع اش جا خوردم. با همون بغض لعنت یکه از حضور ب اوردمیخودم ن یرو به

 .دیقطره روغن به دستم پاش هیفقط  یچیادم: هد

سوزش دستم، سرم رو گرم هم زدن کرده بودم اما  الیخ یداد و دست هاش رو بغل گرفت. ب هیتک نتیبه کاب کنارم

به احساساتم حمله شده و  یدونست امشب به قدر کاف یکاش م ی. ادمیفهم ینگاهش رو با تمام وجودم م ینیسنگ

رو کم کردم. نفس لرزونم  رشیتابه رو گذاشتم و زی. در ماهفتمیاون االنه که به نفس نفس ب بیعج یبا نگاه ها گهید

تخته کنار  یکه قبال شسته بودم، رو یینشستم. کاهوها زیفرار از اون حس ها، پشت م یدادم و برا رونیرو آروم ب

 زیم یدستش رو رو یو خودکار تو . اومد و همون طور که برگه هادمیروشون کش یهم گذاشتم و چاقو رو عمود

حس  نیرفتم چون ترس برم داشته بود. از خودم، از ا ینگاهش در م ریبه روم نشست. هنوز از ز ودرست ر ذاشت،یم

 از همه اشون واهمه داشتم. رها،ییتغ نیفکرها، از ا نیاز ا د،یجد

محکم راه گلوم رو بسته بود اما انگار  یشد. اون بغض کوفت ینم یبزنم ول یحرف هیخواست زبون باز کنم و  یم دلم

شده؟ چرا صورتت قرمزه؟ چشم هات هم  یزی: حالت خوبه تو؟ چدیاون باالخره طاقتش تموم شد وپشت سر هم پرس

 که...

 است. تابهیخودم جرئت دادم و حرفش رو قطع کردم و فقط جواب دادم: به خاطر حرارت ماه به

صبر از جام بلند شدم و دوباره سمت گاز  یو به جاش فقط سکوت کرد. ب یگیدروغ م ینگفت دار ینکرد ول باور

که  یبار محکم صدام زد، جور نیخورد. ا یکردم، دلم هم باهاش هم م یو رو م ریرفتم. انگار هر بار که غذا رو ز

 نتونستم
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 نیناراحته و اکه  دیشد فهم یجواب دادم. از حالت صورتش م یخفه ا ی》بله《نکنم. به طرفش برگشتم و نگاهش

 کرد. یحالم رو بد م

 بمونم. جا نیا گهیمجبور باشم چند روز د دیمن شا ؟یبرگرد رمیبگ طیفردا برات بل یخوا یم ؟یخسته شد-

 خسته شدم؟ یکن ی: چرا فکر مدمیجواب آروم پرس یجا به

انگار از  ،یکم حرف شد ،یهست یجور هیکه نگاهم کنه جواب داد: آخه  نیبشقاب برداشت و بدون ا یاز تو اریخ هی

 .یناراحت یزیچ

هم از خجالت  نیخوبه و هم یادیکنارش ام حالم ز یکه چرا وقت بهیخودم هم عج یدونست برا یاگه م دیشا 

 التیو گفتم: خ دمیجون ام رو به روش پاش ی. لبخند بدیپرس یسوال رو نم نیوقت ا چیاحساساتم در اومده، ه

 یبهم بگ هیبحثش جداست. کاف یداگه شما از دستم خسته ش یش هم هستم ولراحت چون من خوبه خوبم، تا آخر

 بشم. بیاالن غ نیتا هم

 لب گفت: چه خوب! ریز تیاون لبخند مکش مرگ ما بهم زل زد و در نها با

 بشم؟ بیکه غ یموافق یعنی-

 ...ای...  ی... مَجیاَج نطورهیادامه دادم: باشه حاال که ا یهام رو درشت کردم و جد چشم

 .دیورد جادو تو دهنم ماس یکه زد، ادامه  یحرف با

 بود. نیمنظورم ا ،یچه خوب که تا آخرش هست-

بود که از طرف  یپر معن یبود. از اون لحظه به بعد لبخندها یدخترونه ام کاف یهفت پشت حس ها یجمله برا نیهم

نگاهم رو  انهیکردم. دوباره ناش یش نمام حس نهیبود که تو س ختهیر نییپا یشد. قلبم جور یاون خرج سکوتم م

زدم و دوباره  هینمک و ادو تیر و رو کردم و در نهایرو چند بار ز تابهیماه یو سمت گاز برگشتم. مواد تو دمیدزد

کرد. ظاهرا از اون  یماهرانه خرد م یلیرو خ یساالد یو گوجه ها اریمشغول شده بود و خ ینشستم. حساب زیپشت م

 کنند. یتمومش نم ارندیتا اشکت رو در ن یسپار یبهشون م یکار یوقت نبود که ییمردها

  ؟یکردم، تو چرا دست زد یمن خودم تمومش م-
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صورتش تکون دادم و  یهم نشون نداد. دستم رو جلو یو عکس العمل دیصدام رو نشن یکردم غرق فکره و حت حس

 با لبخند صداش زدم: حامد؟!

 خودش اومد و سر به هوا جواب داد: جانم! به

 تیو گفتم: جونت سالمت، حواست کجاست؟ تو فکر بودن من به توهم سرا دمیامشب بس بود، نبود؟! لب گز یبرا

 کرد؟

 غزل خانوم! یتو فکر بود یزد و جواب داد: پس قبول دار حیلبخند مل هی

 شده؟ ینداره، نگو چ یبیعکرد ادامه داد: باشه  یطور که موشکافانه نگاهم م نیهم

 نم؟یرو بچ زی: غذا آماده است، گشنه ات شده مدمیپرس نیرو به اون راه زدم و از جام بلند شدم. تو همون ح خودم

نه چون  ایمرد نپرس گشنته  هیوقت از  چیدر ضمن ه ؟یپرس یکه م هیچه سوال نیا ،یکه راه انداخت ییبوها نیبا ا-

 غذا خورده باشند. لیف هی یاگه قبلش اندازه  یخوردن آماده اند حت یبرا شهیمرد ها هم

 ها و با اشتها خوردن هاش، رو به راه کرده بود. فیاز سر شبم رو با تعر ی ختهی. حال به هم رمیهم شام رو خورد کنار

 :غزل دست پخت مامانت هم خوبه، مگه نه؟دیلقمه اش بود، پرس نیطورکه مشغول گرفتن آخر همون

 ؟یدون یتعجب گفتم: آره خب، از کجا م اب

 فیآورد، کوتاه گفت: االن برات تعر یباال م دنیسر کش یآبش رو برا وانیاش رو قورت داد و همون طور که ل لقمه

 کنم. یم

رو گفتم چون مطمئنم و تجربه بهم ثابت  نیبهش زل زدم و اون ادامه داد: ا اقیچونه ام گذاشتم و با اشت ریز دست

 !هیه دست پخت ارثکرده ک

 !ه؟یارث یچ یعنی-

 یکوکو سبز هیکشت تا مثال  یاز دوست هام خودش رو م یکیداشتم.  یرانیدوست ا یالمان کل یمن تو نیبب-

داد.  یجلبک م یاومد، مزه  یم رونیب تابهیاگه هم سالم از ماه ایسوزوند  یم ای تینها یخوشمزه درست کنه ول

 》!دهیمامانم رو م یکوکوها ی مزهکه،  خوبه《گفت: یرفت و با افتخار م یجالب اون جا بود که از رو نم
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 هیبار برامون  هی شه،یبود. غزل باورت نم یداشتم، اون دست پختش عال گهیدوست د هیکه ادامه داد: بعد  دمیخند

 هیمامانش  م،یروز که خونه اشون دعوت بود هی. بعدش میدرست کرد که انگشت هامون هم باهاش خورد ایالزان

 .میگوشه افتاد هیو کال فلج  میدرست کرده بود که ما اون روز پاهامون رو هم خورد یفسنجون

آن فقط به من و خنده هام ماتش برد.  هی ی. خودش هم خنده اش گرفته بود ولدمیبلند به حرفش خند یصدا با

بود، چند  کشیکه طبق معمول نزد لشیزنگ موبا یحرف داشت. با صدا بینگاهمون قفل هم شده بود و نگاه اون عج

 جناب《لب گفت: ریدرشت کرد و ز مبار سرش رو تکون داد و به خودش اومد. با نگاه کردن به صفحه اش چش

 و از جاش بلند شد و جواب داد. 》سروانه!

 سالم جناب سروان!-

 ...)سکوت(

 بله... بله!-

... 

 د؟یکرد رشیاالن دستگ یعنی: واقعا؟ دیکردم که دوباره از اون طرف خط پرس ینگاهش م جانیه با

... 

 طور! نیکه ا-

... 

 ...ام؟یفردا صبح زود ب شهیبه من ادامه داد: االن جناب سروان؟ نم ییو با نگاه گذرا دیتو هم کش اخم

 کنم خودم رو برسونم! یم یو گفت: باشه سع دیبار کالفه تو موهاش دست کش نیا

... 

 خداحافظ!-

 کردند؟! ریشده؟ دزد انبار رو دستگ ی: چدمیطاقت پرس یمحض قطع کردنش ب به
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 دندیهام ترس نیشهر که ا رونیرفته ب یکردند. ظاهرا داشته م بشیاومده تعق رونینگهبانه از انبار که ب نینه انگار ا-

 کردند. رشیگمش کنند و فرار کنه، دستگ هوینکنه 

 خب؟!-

کنند.  یکنم و ازش بازپرس تیتا ازش شکا یاالن برم کالنتر نیهم دیپرونده منم با یاصل یون شاکچ گه،ید یچیه-

 من بره. یتونه به جا یمسعود نم یعنی

 !گهیجام بلند شدم و گفتم: خب زود حاضر شو و برو د از

 .یمون یگفت: آخه تو تنها م دیترد با

راحت باشه من  التیبود گفتم: خب تنها بمونم، مگه بچه ام؟ برو خ دیکه ازم بع یکه حنّاق نبود، بود؟! با آرامش دروغ

 عادت دارم. ییبه تنها

 یبرمت خونه  یبرگردم. پاشو حاضر شو م یک ستی. معلوم نستیراحت ن المیخ یجور نیکرد و گفت: نه ا یفکر

 .یشیبا مهتاب هم آشنا م د،یسع

 یزن یحرف م یجور هیبابا  یاخم هام رو تو هم کردم و گفتم: ا ام،یدست و پا به نظر ب یخواستم تو ذهنش ب ینم

پاره ام کنند. االن من برم  کهیکه تنها شدم، ت نیهزار تا گرگ هم منتظرند هم ،یکن یولم م ابونیوسط ب یانگار دار

 کشم. یبگم؟ خجالت م یچ دیآقا سع یخونه 

 !زمیعز ادیغزل جان، اون ها از خداشونه براشون مهمون ب-

 هم از بابت من راحت باشه! التیزود تر برو حاضر شو، خ ست،یبحث ن یاومدم و مصر گفتم: جا رونیآشپزخونه ب زا

چشم هاش  د،یپوش یمن قبول کرد و رفت حاضر شد. دم در همون طور که کفش هاش رو م یبعد از اصرارها خالصه

 رفتم خودت قفل کن. یدر هم وقت نیکنم، ا یرو قفل م یرو نگران بهم دوخت و گفت: در اصل

 بخش بهش زدم و گفتم: برو به سالمت، انقدر هم نگران نباش! نانیلبخند اطم هیهاش ضعف رفت.  ینگران یبرا دلم

 تیرفته بود، باال اومد و حواس پرت گفت: غزل جان لطفا گوش نییکرد و بعد دوباره چند پله رو که پا یخداحافظ 

 نم.ز یباشه، بهت زنگ م شتیپ
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 یو لبخند دمیکش یکه اومد نفس راحت نییبسته شدن در پا یشد. صدا یگفتم و باالخره راه ی》چشم《لب  ریز

 گرفت. یم یها، دلم رو به باز یتوجه و نگران نیلب هام نشست. ا یناخودآگاه رو

گفته بود  یضاع کالنتراز او یدوم با کالفگ یگذشت و تا حاال دو بار تماس گرفته بود. دفعه  یاز رفتنش م یساعت دو

گم  هیگفت که با گر یم ی. از مادرشهیلحظه هم خلوت نم هینداره و  یشب معن مهیجا شب و ن نیکه انگار ا نیو ا

 یحساب یابونیخ یدعوا هی یکه تو یداده، از پسر یاطالع م ستیازش ن یاز صبح خبر ایشدن دخترش رو که گو

 دهیها به دادشون رس هیزنش رو به قصد کشت زده و همسا ادیز یکه از مست یصورتش رو داغون کرده بودند، از مرد

از سرما پوستش ترک برداشته  چارهیب یرهاش کرده بودند و بچه  یکه پشت در کالنتر یدو ساله ا یبودند، از بچه 

حرف  یصه کلشناخت؟ خال یم یو شب بارون یشناخت؟ مگه روز آفتاب یمردم شب و روز م یمگه درد ها صالبوده؛ ا

 یمن بود ول ییشرکت برسه. از اون طرف هم فقط نگران تنها یهم گفت منتظره تا نوبت به پرونده  تیزد و در نها

 هی یتو ب،یشهرغر هی یشب، تو ازدهیدختر بودم که ساعت  هیدونستم. من فقط  یرو نم شینگران لیمن اصال دل

 وجود نداشت! ینگران یبرا ییتنها مونده، معلومه که جا یخال یآپارتمان دو طبقه 

که اومدم کنترل رو  نیبود. هم گهید یحواسم جا یکردم ول ینشسته بودم و به ظاهر بهش نگاه م ونیتلوز یبه رو رو

 م،رو جمع کن یناهارخور زیخواستم م یافتاد که وقت ییبردارم، چشمم به برگه ها زیم یعوض کردن کانال از رو یبرا

برگه ها تاب  نیبهشون بندازم. نگاهم ب یکنترل اون ها رو برداشتم تا نگاه یجا گذاشته بودم. به جا نیو ا برداشته

 نوشته شده بود، ثابت موند. ییبایشعر که با خط ز تیب هی یرو تیخورد و در نها

  》؟یسرمست شد ی وانهیتا به حال عاشق د   ؟یمست شد یبه حال از عسل چشم کس تا《

 》خوشه! بیدلم امروز، عج حال《ترش هم نوشته بود: نییپا

به پا  شیخونه آت نیا یتو طونیزد. انگار باالخره ش یام گره شده بود. قلبم مثل قلب گنجشک م نهیس یتو نفس

 یکردم. دوباره و دوباره با دست ها یکمرم حس م یعرق سرد رو رو هیحال  نیکرده بود. گرمم شده بود و در ع

شعر  نیبوده که ا دهیپر کش یسمت ک الشیخ یعنیشدم.  یم ونهیگه رو تو دستم گرفتم و خوندم. داشتم دلرزون بر

اما خب  دیبد دیند یتو ننوشته دختره  یهم نوشته باشه، برا یهر ک یرفتم که برا یرو نوشته؟ بعد به خودم تَشر م

 نوشته عسل، نوشته چشم، نکنه منظورش...؟

 خچالی یآب سرد رو از تو یو کالفه از جام بلند شدم. سمت آشپزخونه رفتم و بطر دمیافکارم کش یخط باطل رو هی

 سمتش لینگاهم به تراس افتاد و با کمال م یهنوز گر گرفته بودم. لحظه ا یبرد ول نیاز عطشم رو از ب یبرداشتم. کم
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 یبود که رو یبهتر شد. انگار آب یلیلم خحا دم،یکش قینفس عم هیهوا به صورتم خورد و  یسرد یکردم. وقت پرواز

امشب هم آسمون دلش گرفته بود و  یعنی نیآسمون نبود و ا یدونه ستاره هم تو هی یشد. حت ختهیوجودم ر شیآت

 هیهم دنبال  دیخواست، شا ی! چه قدر دلم بارون مدیبار ی. کاش بارون مدیکش یپر برقش م یچشم ها یابرها رو رو

 نشونه بودم.

پشتم باش. چشم  شهیلب گفتم: خدا جونم خودت مثل هم ریگوشه اش زل زدم. ز هیو به  دمیرو سمت باال کش نگاهم

. چشم باز کردم و دیصورتم چک یقطره بارون آروم رو هیکه همون موقع  رمیهام رو بستم تا قولم رو تو دلم ازش بگ

دونستم  یدا بود. دلم آروم گرفته بود و مخ وابهمون ج نیرو صورتم ضربه زدند. حتم داشتم ا یبعد یقطره ها

مبل نشستم و  یشدن بارون، داخل رفتم. رو دی. با شدستین ینگران چیه یرو به خودش بسپارم، جا زیهمه چ یوقت

 یبرگه ها یسمتش پرواز نکنه، ال به ال المیکه دوباره خ نیا یبود برا باشیاون دست خط و شعر ز یکه حاو یبرگه ا

شده بودند. باز نگه داشتنشون  نیسنگ یگذاشتمشون. چشم هام بد جور زیم یم و مرتب روکرد نپنهو گهید

 یرو اریاخت یزد و من ب یمبل بهم چشمک م یاومد. کوسن رو یغزل امشب بر نم یخواست که از عهده  یم یقدرت

 خوابم برد. دهیو سرم به اون کوسن نرس دمیمبل دراز کش

زد، چشم هام رو باز کردم. چند بار پلک  یخاص تر صدا م یلیو خاص که اسمم رو خ نیدلنش یصدا هیکه با  نیا تا

که به خاطر خواب دو رگه  یی. تو جام نشستم و با صدانمیتار حامد رو که کنارم زانو زده بود واضح بب ریزدم تا تصو

 ؟ی: سالم، برگشتدمیشده بود، پرس

 !زمیآره عز-

زل زدم.  ش،یخواب یقرمز شده از ب یخسته و چشم ها یاومدند و به چهره  در یکه نشست، چشم هام از تار کنارم

ناشناخته! همون طور که  یحس فوق العاده  هیترس و  ،ینگران ،یچند تا حس هم زمان سمتم هجوم آوردند؛ دلسوز

 آخه؟ یاببخو یریتو اتاقت راحت بگ ی: چرا نرفتدیکرد پرس ینگاهم م قیدق

 شد؟ یچ دمیچشم هام بسته شدند اصال نفهم دمیجا دراز کش نیکه ا نیبعد بخوابم. هم یایخواستم ب یم-

 در بره؟ هان؟ تیبذارم خستگ ییبرم چا ،یکردم و ادامه دادم: چقدر خسته ا یاشاره ا بهش

 برم بخوابم. دمیم حیخوام، ترج ینم یزیکرد و جواب داد: نه چ باشیرو مهمون لبخند ز من

به  یچیهمه مدت اون جا بودم، آخرش هم ه نیو دوباره گفت: ا دیمحکم رو صورتش دست کش داد و هیمبل تک به

 !یچیه
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 اعتراف نکرد؟!-

 .ارندیسر زن و بچه ام م ییبال هیکه زن ام حامله است و اگه لوشون بدم  نیگفته، اون هم ا زیچ هیظاهرا فقط -

 !ن؟ی: همدمیتعجب پرس با

که اون طرف بهش گفته  نیهم گفته، ا گهید زیچ هیداد گفت: نه  یهاش رو آروم آروم ماساژ م قهیطور که شق همون

 !یکیو تو هم توش شر میثواب کن میخوا یما م

 ه؟یچه جور ثواب گهید نیآخه؟ ا یچ یعنیبابا  یا-

 دونم. یمن هم نم-

 بخواب. پاشو برو ؟یجا نشست نیا یچ یچشم هاش بسته بودند که گفتم: حاال برا هنوز

 سمتم برگشت و گفت: باشه پس تو هم برو بخواب. مهربون

رفت.  یتنش کرده بود و سمت آشپزخونه م یکه لباس راحت دمشیاومدم، د رونیب سیرو که زدم و از سرو مسواکم

 یم

خسته  یهم دست و دلم به رفتن و دوباره تو قهوه ها دیشدم؛ شا مونیپش یبگم ول ریبرم بهش شب به خ خواستم

 اش گم شدن

 !ریرفتم بخوابم، شبت به خ گهیکه بودم داد زدم: من د ییرفت. از همون جا ینم ،

 شبت همرنگ چشم هات! ،یو گفت: خوب بخواب دیاپن خم کرد و گردن کش یتنه اش رو رو باال

ته بودم. دستم بعد به خودم اومده و تو اتاقم و پشت درش سنگر گرف یو واج سر جام خشکم زده بود. لحظه ا هاج

گفت؟ گفت شبت همرنگ چشم هات؟ انقدر هول شده بودم که انگار رنگ چشم هام  یچ نیقلبم مشت شد. ا یرو

 یاون شعر چ یبودند. تو ی. عسلزدمدرآور قدم تند کردم و به چشم هام زل  ی نهییفراموشم شده بود. سمت آ

هنوز عقلم کار  ایبودم  ونهیهم ربط داشتند؟ من د ها به نیا ؟یمست شد ینوشته بود؟ تا به حال از عسل چشم کس

 بگذرون! ریسفر رو به خ نیخودت آخر و عاقبت ا ایکرد؟ خدا یم

*** 
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تو تن و چشم هام جا  ی. خستگدمیزدم و دست هام رو محکم به طرف باال کش یچرخ دیگردان سع یصندل یرو

از حساب ها هم  یلیدست تنها بودم. از خ یرفته بود و امروز حساب دیجد یانبارگردان یبرا دیخوش کرده بود. سع

 نیو آخر ی. حامد هم که رفته بود آگاهرمیباهاش تماس بگ یآوردم و تا حاال مجبور شده بودم چند بار یسر در نم

 هیر ها کا یدزد نیکرده و گفته ا کیاعتراف کوچ هیباالخره نگهبان انبار  《بار که باهام تماس گرفت، گفت:

که  هیهکر حرفه ا هی. به ظاهر طرف رهینم رونیحرفش جا خوردم که هنوز از فکرم ب دنیانقدر از شن 》هکِره.

 یکنه. بعد هم سر فرصت داروها رو از انبار خارج م یها رو کسر م یشرکت ها رو هک و موجود یحسابدار ستمیس

و متوجه کمبود  میکرد یکه انبار گردان یا وقتت میشک نکرد یزیهم هست که تا االن به چ نیکنه و به خاطر هم

 .میفروشش شد یداروها و نبود فاکتورها

فنجون قهوه  هیازش  میرفع خستگ یشرکت رو گرفتم و برا یآبدارچ یآقا مهد یو داخل دمیکش یکالفه ا پوف

وصلش کردم و گرم احوال  یگرمابه و گلستانم بود. فور قیزنگ خورد. رف میکه قطع کردم گوش نیخواستم. هم

حالم شد. ذهنم سمت حس  یایجو ،شدم یاطالعات ی هیو تخل دیکه از اوضاع شرکت پرس نی. بعد از امیشد یپرس

قلبم رو  تمیکه ر یاتفاقات نیآروم آروم براش از ا یلیخواست. خ یشدن م یخال قایو دلم عم دیپر کش دمیجد یها

رو  زیخواست که همه چ یازم م غیو ج جانیاون با ه یردم آروم باشم ولک یم یبود حرف زدم. من سع ختهیبه هم ر

دلش  یهفته ا هیها نبود،  یواد نیکه اصال تو ا یغزل شهیو گفت باورش نم دیکنم. با شوق خند فیمو به مو تعر

 یبود. بعد از کل یدلم کاف دنیطور لرز نیا یهم برا قهیدق هی دیهفته که سهله شا هیمن  یباشه اما برا دهیلرز

هم که تو  یطور نی. اهببره تا وقتش برس ییفعال نذار از حست بو گمیو سر به سرم گذاشتن گفت: من که م دنیخند

 نباشه. لیم یاون هم نسبت به تو ب دیشا یکرد فیتعر

 نکن! شیا هیترک یمکث کرد و ادامه داد: فقط جون آبج یکم

 نکنم؟! شیا هیترک یچ یعنی: دمیتعجب پرس با

 !رتتیحامله نشو که بعد مجبور نشه بگ یعنیجواب داد:  یعاد یلیخ

گوشش از اون طرف پاره  یبزنم که پرده  یغیخواست آن چنان ج یجمله اش داغ کرد. دلم م دنیهام با شن گوش

 شتریگوش هام رو ب یغش غش خنده اش از اون طرف داغ یجور نبود. همون طور که صدا تشیانصافا موقع یبشه ول

 کرد، یم

منتظر  گه،ید نمتیب یروز م هیمهناز، من باالخره  یتیترب یب یلیو گفتم: خ دمییهم سا یدندون هام رو رو یحرص

 باش! تیعواقب مسخره باز
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سر  زیم یرو رو میو گوش یبفهمه، با عجله خداحافظ یزیبه اتاقم، انگار که مثال از حرف هامون چ یورود آقا مهد با

انواع تنقالت  نیرفت. نگاهم ب رونیاز اتاق ب یظیغل》جان نوش《گذاشت و با گفتن زیم یقهوه رو رو ینیدادم. س

به اتاقمون اومده بود و  یبار آقا مهد نیچند یاومد. وقت ادمی دیسع شیگردش کرد و حرف چند روز پ ینیداخل س

 یکه دکتر حامد، حساب نیا یه؛ مثلجوندون بش ینوش《گفته بود: نشیریش یهر بار هم با دست پر، با همون لهجه 

آقا  م،یشد یهالک م میداشت ی. اگه از تشنگستیخبرها ن نیاز ا گهید ییشوما رو کردس و گرنه روزا یسفارش

سق  ستینون خشک هم ن هی میرو به موت هم باش یدستمون، اگه اِز گشنگ دهیمیهم ن ریآب از ش وانیل هی یمهد

 کونن! یمین ییو پاشها جا ختیر نیجا اصِفانست، از ا نیا ی. نا سالمتمیبزن

هاش بودند که حال آدم رو  یگرفت. حاال هم که نبود، شوخ یافتاد، خنده ام م یکردنش م فیکه به طرز تعر ادمی

شدم که  یکالفگ ی. دچار نوعشمیدمغ م لیدل یهم ب یخندم و گاه یم لیدل یب یروزها گاه نیخوب کنند. گر چه ا

 ینم یوقت

باز هم اصرار دارم  یواقعا از خودم و افکارم خسته شدم ول گهی. دشهیم یبه دلتنگ لیو سرش گرم کارشه تبد نمشیب

شده بود  ی. دستم دور فنجون قهوه ام حلقه شد و به رنگش ماتم برد. چارهیکه قلبم داره کم م ارمیخودم ن یبه رو

رفت تا  یم یو دلتنگ دمیبا لبخند قهوه ام رو سر کش ادم؟فتا یچشم هاش م ادیقهوه  دنیکه شاعر شده بودم و با د

 کمرنگ بشه.

آژانس گرفتم و به خونه برگشتم. از  هی اد،یتونه دنبالم ب یو نم دهیطول کش دیحامد خبر داد کارش با سع یوقت عصر

چند روز  نیاحموم دل چسب رفتم چون کال  هیراحت  الیخودم گرم کردم و خوردم. بعد هم با خ یبرا شبیشام د

جا اومد  ی. حالم حسابامیب رونیو ب رمیدوش بگ هی یرفت، سرسر یم رونیب یکار یحامد برا یمجبور شده بودم وقت

 عمل پوشوندم. یراحت بهش جامه  الیتو برنامه ام کم داشتم که با خ یعال یخواب عصرانه  هیو فقط 

. گنگ به اطرافم نگاه کردم و دیچیپ یتو سکوت اتاق م میزنگ گوش اریحرص در ب یچشم باز کردم که صدا یزمان 

 ... ایشبه؟ نصف شبه؟ دم صبحه  ه؟یدونستم چه زمان یواقعا اون لحظه نم

 یعسل یخورد از رو یرو که هنوز زنگ م میگوش یجیمطلق فرو رفته. با همون گ یکیدونستم، اتاقم تو تار یفقط م 

صفحه افتاد که  یبود ماتم برد. به دنبالش چشمم به  ساعت گوشه صفحه اش  یرو که》یمامان《برداشتم و به اسم

وسط  زیبرق رو زدم. چراغ آو دیکل یو فور دمیداد. انقدر شوکه شده بودم که از جام باال پر یهفت شب رو نشون م

 چشم ها و صورتم کنار زدم. یقطع شد. موهام رو از رو میگوش یاتاق روشن و در مقابل صدا



 تیعسل چشمها

172 
 

 میافکار بودم که دوباره گوش نیهمه مدت خواب بودم. تو هم نیباشه ا دهیحامد برگشته بود؟ خدا کنه نفهم یعنی

 چته تو امروز؟ گه،ید یلب گفتم: آخه مادر من از صبح ده بار زنگ زد ریزنگ خورد. کالفه به سمتش رفتم و ز

که باهات  شیبرم فکر نکنم از چهار ساعت پجواب دادم: سالم مامان شوکوه، قربونت  یعصب دیلحن کشدار و شا با

 افتاده باشه ها! یدیحرف زدم، اتفاق جد

بود  یکس هیبار بغض داشت. شب نیچون ا نشیآروم و دلنش شهیهم یخورد اما نه صدا چیمامان تو گوشم پ یصدا 

 !؟یدیاب... نم... دلم!... چرا... جوزِیگفت: س... سالم...عز...عز دهیبر دهیکرده باشه. بر هیگر یکه کل

اتاق به  یوارهایحس کردم تمام سقف و د گهیلرزه راه انداخت و از طرف د نیام زم نهیطرف تپش قلبم تو س هی از

 تخت نشستم. یحرکت در اومدند. به زور رو

 تو رو خدا حرف بزن! ؟یکرد هیشده مامان شوکوه؟ گر یچ-

 بست. خیلحظه حس کردم خون تو رگ هام  هیسوال ها تازه کرده باشم که به هق هق افتاد.  نیداغ دلش رو با ا انگار

خوام. اصال  یازت نم یچیه گهینشده باشه، د شیطور یفقط کس ایافتاد. خدا نییاز دستم سر خورد و پا یگوش

بود و  دهیته کش ،نیزم یاز رو یبرداشتن گوش یشدند. تمام شجاعتم برا یچشم هام بارون یچطور ول دمینفهم

 نیزم یرو از رو یلرزون گوش د،یچیپ اتاقکه دوباره تو  لمیداشتم. زنگ موبا اجیاحت یکیشوک الکتر هیبه  یحساب

نفسم باال اومد. با جون کندن وصلش کردم و  یافتاد، کم 》ییبابا《چنگ زدم. نگاهم که به عکس و لبخند و اسم 

من  د،یخوب یخوبه. فقط بگو همگ یشده... بگوهمه چ یگفتم: بابا... تو رو خدا... تو رو خدا... نگو طور دهیبر دهیبر

 خوام. یاز خدا نم یزیچ گهید

اومدم. درست مثل  رونیشد، انگار از وسط جهنم ب دهیو توام با خنده اش که از اون طرف خط شن یپر انرژ یصدا 

 و آروم شدم. دیقلبم دست کش یاومد و رو نیمون قدر دلنشصداش ه نه،یبرگ گل بش یکه رو یمینس

بچه حرف نزن  نیبا ا یجور نیا گمیبهش م یکنم. ه یم یمن از طرف خانومم ازت معذرت خواه ،ییفدات بشم بابا-

 کنه.  یگوش نم شیترسون یم

: دمیپرس یقیگونه هام پاک کردم و همراه با آه عم یو اشک هام رو از رو میشونیپ یزمان عرق سردم رو از رو هم

 شده بابا؟ نصف عمر شدم به خدا! یچ
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که از اون موقع تا  دهید یخواب هیصبح امروز  یها یکیخانوم من، نزد نی. ازمینشده عز یچیجواب داد: ه یمعطل یب

 کنه. یم هیداره گر زیر هیحاال 

و حاال با همون  نهیب یم ادیز ک،ینزد تیو البته به واقع بیرغ بیعج یدونستم مامان هم مثل خودم خواب ها یم

 فکر

براش؛ حاال مگه  رمیتو خودش؟ بم ختهیهمه وقت ر نینگفت؟ ا یزی: خب چرا همون صبح که زنگ زد بهم چدمیپرس

 ده؟ید یچه خواب

 یشده، هر چ داریب غیبگم؟ صبح با ج یجواب داد: واال چ یلحن زنانه ا هیگل کرده بود. با  طنتشیمهرداد ش مثل

 فراوون... یتونه که حرف بزنه؛ به زور آب قند و ماساژها ینم ؟یدیشده؟ خواب د یچ گمیم

 یرو بگم که ماساژ فقط قسمت شونه هاش بود، تو هم مثل مهرداد فکر بد نکن نیکرد و تخس ادامه داد: البته ا یمکث

 .شمیکه جونِ بابا ناراحت م

 نه؟ ای دهید یچه خواب یگی: بابا مدمیپرس یدوباره جد یام گرفت ول خنده

 غیبود و ج کیتار یجا هی یغزل تو دمیخواب د گهیتقّال خانوم آروم شده و م یآره بابا جون درد سرت ندم، با کل- 

شد تا  یاز من دور و دورتر م ی. انگار هدیرس یدستم بهش نم دمیدو یم یخواست، من هم هر چ یزد و کمک م یم

چشم به هم  هی یتو اهیگرگ بزرگ و س هیکرده و  زک نیگوشه رو زم هیکه  دمشیهمه جا روشن شد و د هویکه  نیا

 زدن سمتش هجوم آورد و...

مامان رو  یشاک یصدا نی. اون بدیرس یخنده هاش به گوشم م زیر زیر یساکت شد. فقط صدا دیجا که رس نیا به

 گفت: مهران من رو مسخره نکن، اعصاب ندارم! یکه م دمیشن یهم م

 .دیچیپ یگوش یبابا تو یقهقهه  یبندش صدا پشت

 ها! یفتیشنگول و منگول و آقا گرگه ب یقصه  ادیاگه  یونیغزل، مد-

که مامان ناراحت نشه، تا حد ممکن سرکوبش کردم. حاال  نیا یهم برا یفکرش من هم خنده ام گرفت و از طرف از

غزل، من به  یول دیشما من رو مسخره کن یگرفته گفت: حاال ه یرو از دست بابا گرفت و با همون صدا یگوش یکفر

 هم بد افتاده. یلیدلم بد افتاده خ
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 یعنی: دمیپرس یشده بود و مدام از خودم م خیهم چشمم به در م یهاش ضعف رفت اما از طرف یدلواپس یبرا دلم

 برگشته؟

 دیدیگفت اگه خواب بد د یم شهیمامان نرگس هم ادتهیخواب بد بود که تموم شد.  هی مامان قشنگم، نگران نباش.- 

 د؟ینباش رشیو دنبال تعب رهیخ هللانشا دیو بگ دیصدقه بد

کردم. دلم  یتا محکم بغلت م یبود شمیجا پ نی. کاش ارهیگ یدلم آروم نم یهمون صبح صدقه دادم ول زم،یآره عز- 

 د؟یگرد یبرم یبرات تنگ شده پس ک یلیخ

 یحال سع نیلجم گرفت اما با ا شمیباعث نگران شهیکه هم نیاز اشکش رو که تصور کردم، از خودم و ا سیخ صورت

 کردم آروم باشم تا اون رو هم آروم کنم.

ذره  هیمن هم دلم براتون  زم،یگردم عز ی. زوده زود برممیبمون ادیز گهیکارهامون تمومه؛ فکر نکنم د بایتقر گهید-

 شده!

نکن مامانم، باشه؟  هیگر گهیتر ادامه دادم: د یکرد. جد یام م ونهیبابا د یدادن ها یکردنش و دلدار نیف نیف یصدا 

 نشدم. تتیراحت باشه که باعث اذ المیبذار خ

 .یقول بده مواظب خودت باش یکنم ول ینم هیباشه فداتشم گر-

 ؟یدیم یقول هیباشه قربونت برم مواظبم، تو هم بهم -

 !زمیآره عز-

خواستم سنگ قورت  یسخت بود که انگار م یدادم؛ جور نییبه شورافتاده بود. آب دهنم رو به زور پا بیعج دلم

 بدم.

 برات بودم؟ هان؟ یمامان؟ اصال من تا حاال دختر خوب یبرام دعا کن یدی: قول مدمیدونم چرا پرس ینم

 .دیچیتو تموم وجودم پ یچیگوشم که ه یمهربونش تو یصدا

 زم؟ینباشه عز یراض دهیکه خدا بهش م یا هیآدم از هد شهیکه بهم داد. مگه م یخدا بود ی هیهد نیتو قشنگ تر-

 توست. یتو و خوشبخت یمن برا یدعاها یهمه 

 گفتم باز هم کم بود. یصد بار هم بهشون م یگلوم رو فشار داد. چه قدر دوستشون داشتم و اگه روز بغض
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 دوستتون دارم! یلیدوست دارم مامان، خ یلیخ-

 زود تر برگرد، باشه؟ م،یکن یم یلحظه شمار دنتید یمن هم عاشقتم! همه امون برا-

 بوسم. یرو از دور م دتیسف یباشه مامان جونم، اون گونه ها-

رو راحت  لمایخ یشد و باالخره کم دنشیزدم که باعث خند میماچ پر سر و صدا به گوش هیها  ونهیهم مثل د بعد

و  دمیبه لباس هام کش یتخت خوابم رو مرتب کردم. دست یاز جام بلند شدم و فور م،یکه کرد یکرد. خداحافظ

بود و  یقرار یحسم گذاشت، ب یشد رو یم هکه اون لحظ یاسم نیانداختم. بهتر ینگاه سرسر نهییآ یصورتم رو تو

 دنشیکه فکر کنم به خاطر از صبح ند یقرار یاومدم. با همون ب رونی! در اتاق رو آروم باز کردم و کنجکاو بیقرار یب

 یمبل پشت به من نشسته بود و گوش هام رو یپهنش که رو یشونه ها یشدم. چشم هام رو کیبود، به سالن نزد

 قفل کردند. شد، یکه پخش م یآهنگ

 شادمهر( -)عقل وعشق

 تو نگاهت هست یچه حرف ،یحرف چه

 داره؟ یچشم هات زندگ که

 داره؟ یکنارت، تازگ یتکرار یایدن نیا که

 !ستیهم دست آدم ن یکیعقل و عشق،  نیب شهیهم شه،یهم

 !ستیوقت، دست آدم ن چیدونم که ه یرو م نیعشق هم از

 شهیم تیونگیعشق بودن، همه د میجا تسل هی

 شهیم تیتموم زندگ ،یکرد یکه فکر نم یکس

 دادم یبه من که دل نم ،یبه من داد ییایدن چه

 افتادم! ادشیتو دلم گم بود، که با تو  یعشق چه

لب  یصفحه  ی رهیداد. خ یمن رو به طرفش هل م یزیشده بود و چ یبه حال یحال بیآهنگ عج نیا دنیبا شن دلم

 یونگیداد. د یم شیصفحه نما یکج و معوج رو به همراه پخش آهنگ رو یرو به روش بود که خط ها زیم یتاب رو
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از  شتریگفتم چند روز ب ینبود اگه م یونگیزد؟! د یصداش پر پر م دنیشن یکردم دلم برا یتراف منبود اگه اع

هام پر  یپرداز الیبه خ نیاز ا شتریشدم. ب یتاب م یاز تصورش هم ب یگذره و من بهش دل بستم؟ حت ینم دنشید

 یسرش با شتاب سمتم برگشت. انگار صبح به صبح رو یسالم کردم. به آن یبلند یو بال ندادم و از پشت سر با صدا

 ینم رییتغ یذره ا یهم داشت که حت یجنس مرغوب ایو گو دیکش یم تیو جذاب یمهربون ودرکرم پ هیال هیصورتش 

 کرد.

 شما؟ ییسالم غزل خانوم، کجا-

 شرمنده! ،یشد داریباالخره ب نیا یشد و آهنگ رو قطع کرد و با خنده ادامه داد: فکر کنم به خاطر صدا خم

 بود! یآهنگ قشنگ ،یکرد یاش با ذوق گفتم: قطعش نم هیاعتنا به کنا ینشستم و ب کنارش

البته  ه،یرفت گفت: راستش آره آهنگ قشنگ یجاش بلند شد و همون طور که پشت به من سمت آشپزخونه م از

 کرده. دایبرام مفهوم پ هیچند روز هینبود اما  یقشنگ نیدادم به ا یقبال هر بار گوش م

 .ذارمیاالن م ؟یخور یکه م ییادامه داد: چا یبلند تر یشد و اون با صدا کیناخودآگاه به هم نزد ابروهام

 یحرف هاش بگذاره. به تبع خودش داد زدم: بله م یخمار یبود آدم رو تو نیشک نداشتم که استاد ا گهید االن

 من خودم... ایشما ب یخورم ول

 ع کرد و با خنده داد زد: ممنوع بودها!رو قط حرفم

شده بودم اما خب  ونهید یشد. انگار حساب یلب هام پاک نم یدادم. لبخند از رو هیمبل تک یو به پشت دمیخند 

لب در حال  ریاز جام بلند شدم و سمت آشپزخونه رفتم. ز نیهم بود که طاقتم رو طاق کرده بود و به خاطر هم یحس

 ی: حسابدمینشستم و پرس زیپشت م ینشدن داساکت شد. با همون لبخند ج دنمیخوندن همون آهنگ بود و با د

 ها، چه خبر؟! یامروز خسته شد

 میکه تا به حال خورده بودم فرق داشت حرف زد ییها ییچا یدونم چرا طعمش با همه  یکه نم ییچا دنینوش کنار

 و

که  ییبود، از انبار و داروها ختهیاعصابش به هم ر یمونده بود و حساب یآگاه یکه تو یی. از ساعت هامیزد حرف

از  ی زهیانگ لیکه تنها دل دیسع یها یهمه اشون رو چک کرده بودند، از شوخ دیبود و با سع دهینصفش از تهران رس

و به سرفه  دیبه گلوم پر ییکه چا کردنش به خنده انداخت؛ انقدر فیامروزش بوده گفت و من رو هم با تعر فتادنیپا ن
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پر از اشک خنده، بهش  یدر کمک کردنم داشت و من با همون چشم ها یافتادم. نگران سمتم هجوم آورد و سع

 دادم که خوبم. نانیاطم

 !یمن رو ترسوند هو؟ی یشد یام که آروم گرفت، گفت: چ سرفه

به سرفه  نیهم با خنده همراهه؛ ا شهیخورم و هم یشما ناهار م یمن دارم هر روز با منش ،ینگران شد خودیب-

 افتادن ها خاطره شده برام واال!

 !نمیکن بب فی: چطور مگه؟! تعردیچشم هام زل زد و پرس به

 کردم. فیکردم و شروع به تعر قیگرفت. لبخندم رو عم یافتاد خنده ام م یکه به اون روز م ادمی

خنده ام گرفت و پشت بندش به سرفه افتادم. به جان خودم تا مرز  گفت که من یزیچ هیروز وسط غذا خوردن  هی- 

 ی. هر هر مارمیدر م یشما هم فکر کرده بود دارم مسخره باز یمنش نیرفتم ا یم شیخفه شدن و مردن داشتم پ

تو سرش زد و  یاول دو دست دیکه من رو د نیغذا اومد. هم یجمع کردن ظرف ها یاکبر آقا برا هویکه  نیتا ا دیخند

 بن باقر، خانوم سراج خفه شد! یموس ایو داد زد:  دیطرف من دو یبعد هم هول هولک

 قا؟یبن باقر کدوم امام بود دق ی: موسدیپرس یبلند یبا خنده  حامد

خواست بخندم  یاومد و دلم م شیسوال برام پ نیکردم و جواب دادم: اون لحظه من هم مثل تو ا یکوتاه ی خنده

مهناز هم سر از نو به حرف اکبر آقا خنده  نیزد و ا یم رونیشد. چشم هام از بس سرفه کرده بودم داشت ب ینم یول

 اش گرفته بود.

 نیبکنه همچ یکه کار نیعوض ا ست،ین یشوخ دیاکبر آقا به خودش اومد و تازه فهم یهم که باالخره با دادها بعد

 رش آوردند.زد که همه از تو اتاق هاشون سمت اتاق من شو یغیج

 شد؟ ی: خب بعدش چدیو دوباره با خنده پرس دیکش یموهاش دست یال

 هی نیفقط هم هیاول یکمر بدبخت من کرد. انگار از تمام کمک ها نیا یمشت حواله  هی د،یاز راه رس یخالصه هر ک-

 صفحه رو خوب حفظ کرده بودند.

 کنم! هشونیکارشون تنب نیباشه به خاطر ا ادمیهوا و با خنده گفت: آخ بگردم؛  یب



 تیعسل چشمها

178 
 

گذاشتند. خودم و قلبم رو به  یجمله ها، تموم واژه ها از مغزم پا به فرار م نیا دنینبود اگه با شن بیکنم عج یم فکر

خودم گفتم االن هاست  شیادامه دادم: باالخره انقدر مشت خوردم که پ الیخ یجمع و جور کردم و به ظاهر ب یسخت

 یکه به جا

و  یمومن یباز کردم. بعد هم رو کردم به آقا قی. راه نفسم رو به زور آب و چند تا نفس عمرمیبم یاز کوفتگ یخفگ

 کردم. رونشونینگرانتون کردم و محترمانه از اتاقم ب دیشرکت بودند و گفتم ببخش یپدرتون که بزرگ ها

 . ینکرده باش یکارشون رو تالف شهیباورم نم-

رفتند، از خجالت  رونیکه بزرگ ترها ب نیبعد از ا گه،ید نیگرفتم و گفتم: هم کیگاز کوچ هیام رو از داخل  گونه

متاسفانه زورم بهشون  یمشت محکم حواله اشون کنم ول هی یکیخواست  یاتاقم در اومدم. دلم م یتو یهمکارها

همه هم از دست  از شتری. بدیسرهاتون مغز ندار ونجلبک هم تو ا هی ی. فقط با حرص بهشون گفتم اندازه دیرس ینم

از  یزد. جور یهاش تو گوش هام زنگ م غیج یتا چند ساعت بعدش هنوز صدا یول شهیبودم؛ باورت نم یمهناز کفر

 زنه! یو داره ضجه م سادهیجنازه ام وا یزد که انگار باال یم غیته دلش ج

هم  شیحرف ها شوخ نیگفت: ا یبا دلخور یشد. قند تو دلم آب شد وقت لیتبد یخنده اش به اخم بزرگ یآن به

 .ستیقشنگ ن

 نگو! یجور نیا گهیکنم د یخواهش م زم،یسالمت باشه عز تنت

 !دیانداختم و مظلوم گفتم: چشم، ببخش نییرو پا سرم

 .میشام بخور رونیب میبال، پاشو حاضر شو بر یچشمت ب-

 ...یزود حاضر م یزیچ هیاش تعجب کردم. با همون تعجب گفتم: نه بابا، االن  ییهوی شنهادیپ از

 خواد. یدور دور م بیدلم عج یرو قطع کرد و گفت: من که از خدامه دست پخت تو رو بخورم ول حرفم

رو کنارش  گهید یزییشب بلند پا هیحاضر بشم تا  ینکنم و فور یمخالفت گهیبود تا د یلحن گفتنش کاف نیهم

 یبردم. حامد از هر نظر پسر فوق العاده ا یم یهاش پ یبه خوب شتریشناختمش ب یم شتریکنم. هر لحظه که ب یسپر

 ییجورها هیشد. انگار که تموم کارهاش  یبه هر حرکتش نظرم جلب م بیمن عج یبود. دنبال جلب توجه نبود ول

که  ییجا کینزد نگیپارک هی یرو تو نی. بعد هم ماشمیدیخند یو کل میحرف زد م،یخاص بود. کنار هم شام خورد

 نیا یکنارش راه افتادم. هوا سرد بود ول لی. اولش تعجب کردم و بعد با کمال ممیکن یرو ادهیو گفت پ گذاشت میبود
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احساساتم  یبیسرما رو حس کنم. جور عج ذاشتیشد، نم یدلم گرم م دمیشن یکه هر بار م ییداص نیقدم زدن و ا

 بود و من هاج و واج مونده بودم.  دنیدر حال قد کش

 گفت یکه اون جا داشته، دلم براش سوخت. م ییکرد و مشغله ها فیبرام تعر رانیخارج از ا یتو شیاز زندگ یوقت

کشورت، کارت  یاگه قرار باشه برگرد یراحته ول یهمون جا بمون شهیهم یخارج، اگه قرار باشه برا یتو لیتحص

ادامه اش بدم؟  یچ یبرا بمونم ستیمن که قرار ن یگیبا خودت م یکن یرو که شروع م ی. هر کارشهیسخت م یلیخ

 تیو زندگ یکه برگرد یخوا یو م یاریکم م تایرفتن و موندن جلو روته و تو نها ی نهیچون دو تا گز یدودل شهیهم

 .یادامه بد زهاتیکشورت و کنار عز یرو تو

تمام احساساتم رو هدف قرار داد و من رو مغلوب  یینها کیشل هیزد که مثل  یحرف ها، حرف نیا یبعد از همه  اما

 کرد.

چشم هام شد و من دست و پام رو  ی رهینگاهش خ یچند لحظه ا ،یلبو فروش یرو، کنار دکه  ادهیپ یتو یوقت

: دمیو پرس دمیدندون کش ریمطمئنا سرخ شده به خاطر سرما و خوردن لبوم رو ز یگم کرده بودم. لب ها یحساب

 شده؟! یزیچ

داشتم  یدون یمنظور از چشم هام به سمت لب هام سر داد و جواب داد: م یب دینگاهش رو شا یچشم بر هم زدن به

برگشتم، چقدر خوش شانس بودم که  رانیکه چه قدر خوش شانس بودم نموندم و به ا نیکردم؟ به ا یفکر م یبه چ

 ...شتمپا گذا دیجد ریشرکت رو داشت و من اون جا به عنوان مد نیپدرم ا

جا  نیآدم فوق العاده آشنا شدم و االن ا هیکه با  نیادامه داد: از همه مهم تر ا یشتریمکث کرد و با شوق ب یکم

 .ستادمیکنارش ا

لبخندش  یها قرار نداشت. وقت نیاز ا ریاطرافم غ یزیچ چیاحساساتش بودم و انگار ه انیچشم ها و طرز ب محو

حس  م،یدیکشوندن بود. به خونه که رس یا گهید یو بحث رو به جا زونیگرنگاه  هیشد، تنها عکس العمل ام  میحج

به  شب《هیکوتاه گفتم و  》ریبه خ شب《 هی. فتمیب پاو االنه که واقعا از  دمیاز پاهام کار کش شتریکردم از قلبم ب

 یمون لباس ها. با هدمیاز حس جواب گرفتم. تن خسته ام رو بغل گرفتم و دنبال خودم تا اتاقم کش زیلبر 》ریخ

بود که پدرم رو در آورده بودند.  یاز ته دل چند وقت یلبخندها نیتخت افتادم و از ته دل لبخند زدم. ا یرو رونیب

 ریشکل خودش داشت تعب نیشدم که خواب مامان به بهتر یکردم، خوشحال م یکه امشب رو تصور م ودمخ شیپ

 شد. یم
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تونست حال امشبم رو  یبارون م هیشد. فقط  دهیسرم سمتش کش شه،یخوردن بارون به ش کیریت کیریخوردن ت با

 لیتکم

گرفته بود، چه دو  دنیبارون بار نیا شیساعت پ می. با ذوق سمت پنجره رفتم و درش رو باز کردم. آخ که اگه نکنه

ونه تو کل خ یزیشکستن چ یو همون موقع صدا دمیکش یخورد. آه پر حسرت یکنارش رقم م یپر احساس ینفره 

چطور خودم رو به سالن و بعد هم به  دمیاومدم. اصال نفهم رونیاز اتاق ب یو با نگران ختیر نیی. قلبم پادیچیپ

 یدر حال سکته بودم. با چشم ها شم،یرو به رو م یبا چه صحنه ا دمیرس یکه وقت نیآشپزخونه رسوندم. از فکر ا

 دیکه من رو د نیکرد، زل زدم. هم ینگاه م نیکه دست هاش رو باال گرفته بود و با تعجب به زم یگرد شده به حامد

 ترسوندمت! دیخورد و افتاد شکست، ببخش نتیکاب یدستم به پارچ آب رو یچطور دمیشرمنده گفت: اصال نفهم

 حامد، اشکال نداره، قضا بال بوده. یو گفتم: آخ سکته ام داد دمینفس راحت کش هی

پام بره، داخل آشپزخونه شدم. همون  یتو شهیکه خرده ش نیبدون ترس از ا نیپام بود، به خاطر هم یابر ییدمپا

 کنم، تو برو بخواب. یرفتم گفتم: االن جمعش م یبلند و خاک انداز مخصوصش م یطور که سمت جارو

 درستش کنم. دیکردم خودم هم با یخراب کار شه؟یرو برداشت و گفت: مگه م یدنبال من ت به

انگار  شه،یکُپ م ییآب جا وانیل هی یحت ایپارچ  هی یوقت یمشغول جارو زدن بودم که غر زد: غزل، دقت کرد آروم

 آب شده ها! سیهمه جا خ ینگاه کن تو رو خدا چه طور شه؟یحجم آب ده برابر م

هر جفتمون  یربع هیخالصه  وقت تموم نشه. چیغزل گفتنش ه نیخواست ا یتکون دادم و فقط دلم م یخنده سر با

 نیرفتم، گفتم: خب ا یم یا گهیطور که به سمت د نیکه کمرم رو راست کردم و هم نیتا ا میمشغول بود اطیبا احت

 ...یتِ هی ایطرف هم تموم شد، ب

 یو پشت بندش صدا زیآشپزخونه ل سیخ یها کیسرام یآن پام رو هیجمله ام رو کامل نگفته بودم که  هنوز

سقوط دردناک در انتظارم بود و من فقط چشم هام رو بستم و  هیخورد.  چیگفتن حامد تو سرم پ 》باش مواظب《

گرم بودم و عطر  یجا هی یشدم. تو رفتهکمرم رو گرفت و من کامل بغل گ ریز بیاز عالم غ یمرتبه دست هیزدم.  غیج

خوش بود که دوست  الیخ هید. مثل بو دهیچیپ مینیب یتو شهیتر از هم کیچند روزم، نزد نیا یدوست داشتن

 کرد. یام م ونهید شتریفاصله ب نیمهربونش از ا یبدم. صدا انینداشتم چشم هام رو باز کنم و بهش پا

 .دمیبه موقع به دادت رس زم،ینترس عز-
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کم  یفاصله  نیپلک هام رو آروم باز کردم. گردن سمت صداش چرخوندم. از ا یدهنم رو با صدا قورت دادم و ال آب

و  بیحس عج یداد. در حال تجربه  یپر حرارت اون پوست صورتم رو نوازش م ینفس من بند اومده بود و نفس ها

داغ بودند که  یچشم هاش هم جور یاز صدا و هرم نفس هاش، قهوه ها ریبودم و انگار فلج شده بودم. غ یبیغر

دست  نیاز ا شتریکه ب نیا ی. برادیکش نفس قیلحظه چشم هاش رو بست و عم هیشدم.  یذوب م رشونیداشتم ز

 .دمیدلم رو جلوش رو نکنم، خودم رو به سمت جلو کش

 ی. شال ام رو که از روستادمیکه لرزش گرفته بودند، ا ییپاها یکار حامد هم به خودش اومد و با کمکش رو نیا با

اون طور تو بغلش افتاده  شیپ یلحظه  تا چند یاومد وقت یو به نظرم کار مسخره ا دمیباال کش یسرم افتاده بود، کم

 ریاومدم؟ نگاهم رو ز یاز پسش بر م یبود و به سخت دهبود؟ چرا فراموشم ش یچه طور دنینفس کش یبودم. راست

 !ریبرم، شبت به خ گهیهوا گفتم: من د یب تیداشتم. به خاطر فرار از اون موقع یانداخته بودم و حس خفگ

سمتش برگشتم که گفت: ممنون به خاطر  یدستپاچگ یکه خواستم به جلو قدم بردارم صدام زد. با کل نیهم

 !ریهات، شبت به خ یمهربون

راه رفتن نداشتند خودم رو به اتاقم رسوندم. همون جا  یبرا یقدرت چیکه انگار ه یینگاهم تشکر کردم و با پاها با

 از همه جا! شترینشستم. تمام بدنم لرزش گرفته بود و قلبم ب نیزم یپشت در رو

 نیآخر شبمون شدند. ا یگونه هام گذاشتم. گر گرفته بودند و مطمئن بودم، همرنگ لبوها یدست هام رو رو کف

 زانیم

حجم استرس از  نیسال به خاطر ا هیتجربه سکته آور بود و من شک نداشتم امشب  یمن ب یاحساسات برا انیغل

جنبه بودنم سرزنش کردم. بعد هم با جون کندن از جام بلند شدم  یب نیخودم رو به خاطر ا یعمرم کم شده بود. کل

نم بارون  یکه باز مونده بود، بو یاومد. به خاطر پنجره ا یو چراغ خواب اتاق رو روشن کردم. هنوز داشت بارون م

 یعطر قبل یهام رو از عطر بارون پر کنم ول هیخواست ر ی. دلم مدمیکش قینفس عم هیتمام اتاق رو پر کرده بود. 

تموم سال  ینمونده بود. انگار تازه امشب داشتم اندازه  یا گهیواسه عطر د ییدماغم رو پر کرده بود که جا نیهمچ

بودم. انگار احساسات غزل سراج  کیشدم. انگار تا قبل از امشب هنوز کوچ یکرده بودم، بزرگ م یکه زندگ ییها

 رو بفهمه. یزندگ یخواست معن یگرفت، تازه م یازه داشت شکل مت

بود که با  یحس خوب نیهم یعاشق یعنیبود؟  رمیتقد یکجا قایجا دق نیبود. ا دهیبه کل از چشم هام پر کش خواب

 تمام وجود
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چطور و  دمیکرده بود؟ اصال نفهم ریباالخره قلب من رو هم درگ یسه حرف یکلمه  نیا یعنیلحظه داشتم؟  نیا در

و  دیدر آسمون شد. لب هام از بغض لرز ینقطه ا ی رهیپنجره نشستم و نگاهم خ نییشدند. پا سیچشم هام خ یک

خودت آخر  ت،یبه حق تمام رحمت و مهربون باره، یهمه م یبرا غیدر یکه ب یبارون نیبه حق هم ایزمزمه کردم: خدا

 صالحه همون بشه. یکن که هر چ یکن. کار ریعشق رو به خ نیو عاقبت ا

*** 

تا  شبیبود. د دهیام، باالخره به آخرش رس دهیقلب عشق ند یمغز و تن ام و چه برا یپر مشغله چه برا یهفته  هی

دووند.  یم شهیر شتریکه تو قلبم هر لحظه ب یزیبودم و فکر کردم. به خودم، به حامد، به چ داریصبح ب یها یکینزد

 یطرف ها شبم،ید یخواب یبا وجود ب یحت یول بخوابمخواست تا ظهر  یدلم م میزندگ یقبل یمثل تمام جمعه ها

 داریساعت هشت ب

به ظاهرم برسم.  یگرفتم بلند بشم و کم میآن تصم هیشدم. تو  یدنده به اون دنده م نیهدف از ا یب یبودم و ه شده

 هیموهام رو شونه زدم. بعد هم با  درآور نشستم و اول یداشت. جلو ازیاصالحات ن یهفته صورتم به کم هیبعد از 

شروع کردم.  شم،یلوازم آرا فیاز ک نیبرداشتن موچ بارو  یبعد یبستمشون. مرحله  یخوشگل، دم اسب یکش فانتز

 کرد. میاش راض جهیبعد نت یول دیطول کش یا قهیدق ستیب هیکارم 

 دادم یاومد. اگه هنوز خواب بوده باشه بهش حق م ینم ییصدا چیاومدم. ه رونیهام رو مرتب کردم و از اتاق ب لباس

از  یخستگ دمشید یم رونیشده و بعدش هم بدو بدو کرده بود که هر وقت ب داریهفته صبح زود ب نیانقدر ا چون

 سر و

لحظه هم از رو لب  هیلبخند دل آب کنش  میدیرس یبود، به خونه که م رونیب یاما خب اون برا دیبار یم صورتش

 یقلب و حت یرو یکنترل گهیشد. از اون لبخند ها که انگار قصد جون من رو کرده بود چون واقعا د ینمهاش پاک 

 کرد. یمن رو نگران م نیچشم هام نداشتم و ا

در اتاق حامد شد که کامل بسته نشده  ی رهیاومدم و خواستم سمت آشپزخونه برم، نگاهم خ رونیکه ب سیسرو از

سر و  هیبرو  《گفت: یتخس در گوشم م یکرد. کس ریاول صبح، فکرم رو درگ یها طنتیاز همون ش یکیبود. 

تنش  یزیخودم گفتم اگه چ شیپ شاول شه؟یم یخوابه چه شکل یوقت ینیخواد بب یدلت نم ییآب بده، خدا یگوش

زدم به افکارم  یلبخند بدجنس 》است لخت بخوابه؟ وونهیسرد مگه د یهوا نیبعدش گفتم آخه تو ا یول ینباشه چ

 صداش زدم: حامد ...حامد! دمیشن یآروم که خودم هم به زور م یلیخ یصدا هیو خودم رو به در اتاقش چسبوندم. با 
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در رو آروم باز  یهنوز خواب بود. ال یعنیجواب ندادنش  نیپس ا دیشن یبود حتما صدام رو م داریبودم اگه ب مطمئن

به جلو  ی. پر استرس قدمدیرس یاش به گوشم م دهیکش یآروم نفس ها ی. فقط صدادمیکردم و تو اتاقش سرک کش

فقط با مهرداد و مامان و بابا؛  یکرده بودم ول ادیکارها ز نیگرفتم. از ا یگذاشتم و گونه ام رو تند تند از داخل گاز م

 اون هم فقط

تازه  یایق داشت. انگار داشتم دنمورد فر هی نیسر به سر گذاشتنشون و شاد کردن اول صبح کودک درونم اما ا یبرا

دستش رو هم از آرنج تا کرده  هیو  دهیبودم. به شکم خواب دهیتختش رس یدو سه قدم بایکردم. تقر یرو کشف م یا

 ریو ز

و شکمش در حال جون دادن بود.  نهیس ریبالشت ز هیاز تخت افتاده بود و به جاش  یگذاشته بود. پتوش طرف سرش

 یصدا

 . دمیشن یلشتش رو به وضوح مبا یو ناله  آه

که افسار  ینگاه یکرده بودند. تازه معن ریبرجسته اش رو اس یبازوها ش،یگرد مشک قهی شرتیت یها نیآست مین

بار بستم و آروم بازشون کردم. نگاهم سمت صورتش که غرق خواب و  هی. چشم هام رو دمیفهم یکرد رو م یپاره م

محابا همون جا  یبود و حاال ب ختهیام ر رست یول یدونم رو چه حساب یشد. نم دهیبا نمک تر بود کش شهیاز هم

 یحال خوش آدم رو خراب م یچون جور ستین اریهم بخت با آدم  شهیکردم اما خب هم یبودم و نگاهش م ستادهیا

 .یخور یکنه که بعدش فقط از خودت فحش م

کرد.  ریکل اتاق رو برداشت و من رو غافلگ لشیگ موبازن یلحظه صدا هیکه تو  نیرفت تا ا یم شیخوب پ زیچ همه

زنگ پلک هاش تکون  نینداشت چون با اول یا دهیدونستم هم فا یدونستم از کدوم طرف فرار کنم؛ گر چه م ینم

از  یادگاریشد به عنوان  یکه م یبود؛ جور زدهآروم از هم فاصله اشون داد. صاف سر جام خشکم  شیخورد و با دوم

 یاومدم. مات زده نگاهم م الیخ هیبه نظرش  دیکتاب گذاشت. تو نگاه اول شا یحماقت، تن خشک شده ام رو ال هی

 یلعنت لیاون موبا یکردم. باالخره صدا یم فیشد بهم ببافم رو رد یکه م ییکرد و من هم متقابال تو ذهنم دروغ ها

که از تعجب گرد  ییتخت نشست و با چشم ها یوو ر دیرو به خودش آورد. مثل فنر از جاش پر حامدقطع شد و 

 ... ش... شده غزل جان؟!ی: چ... چدیشده بودند با تته پته پرس

 !لتیاشاره کردم و قاطع جواب دادم: موبا لشیزدم و به موبا کیذهنم ت یرو تو نهیگز هی باالخره

 !لم؟ی: موبادیخواب بود که پرس جیگ هنوز
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 دارتیاومدم ب یدیجواب نم دمیو د دمیبودم صداش رو که شن داریزنه من ب یوقته داره زنگ م یلیخ گه،یآره د-

 کار واجب باهات داشته باشه! یکس دیکنم. گفتم شا

 زنه؟ یوقته داره زنگ م یلیخ یعنی ؟ی: جددیو با تعجب پرس دیکش یخواب آلوده اش دست یچشم ها یرو

 شده؟! نیانقدر خوابم سنگ یعنی به،یعج یلیلب ادامه داد: خ ریگفتم که اون ز ی》اوهوم《لب ریز

باشه  ریسالم، صبحت هم به خ یگفت: به هر حال ممنون، راست نشیریشد و با لبخند ش الیخ یرو شکر ب خدا

 !یخانوم

حال و  یگفتنش و تنم ب 》یخانوم《ام حبس شد، دروغ نگفتم. دلم هالک  نهیو نفس تو س دیعقل از سرم پر بگم

 !ریانداختم و با شرم گفتم: صبحت به خ ریاز عرق شد. نگاهم رو ز زیلبر

و  دهیرفتم ادامه دادم: برم صبحونه رو آماده کنم، البته اگه خوابت پر یرو گرفتم و همون طور که سمت در م ازش

 .یبخواب یخوا ینم

 !زمیعز امیزنگ زده بود و ب یک نمیعادت ندارم. بب دم،یهم خواب ادیدرنگ جواب داد: نه ز یب

رو جمع کرده بودم  هیقض یجور هیکه  نینفس راحت به خاطر ا هیپرتاب کردم.  رونیاز اتاق به ب بایرو تقر خودم

با جنبه بودن طلب  یگرفت و ازش محکم بودن و کم شگونیدلم ن یاز بازو یو بعد هم تا آشپزخونه عقلم کل دمیکش

بره  ادمیکردم تا حماقتم از  یسرم رو بند م دی. باادمساز رو آب کردم و بعد هم دکمه اش رو فشار د یچا یکرد. کتر

کرده بودم. کره  مرویگاز گذاشتم آخه بد جور هوس ن یو رو دمیکش رونیب نتیکاب یرو از تو تابهیماه نیبه خاطر هم

شکستنشون بهم آرامش  یوش انداختم. صداشکستم و ت یکی یکیآب شدند، تخم مرغ ها رو  تابهیماه یها که تو

 رو کم کردم تا آروم آروم پخته بشند. رشیداد. ز یم

 ییدونستم. غرق فکر و مشغول چا یدلخواه حامد رو نم یمروین یدادم ول یم حیترج زیرو به همه چ یعسل یمروین

دونم چرا  یکلمه حالم گرفته شد. نم یواقع یتو درگاه در ظاهر شد. به معنا دهیپوش رونیبودم که لباس ب گذاشتن

 !لهیفکر کردم امروز کار تعط ؟یریم ییباشه، جا ریبپرسم: خ زونیآو یبه خودم حق دادم که با لب ها یول

 کرده بودم، دستت درد... مرویچه قدر هوس ن یگاز انداخت و گفت: وا یرو ی تابهیبه ماه ینگاه

 مگه نه؟ ،یرینداره کجا م یمن ربطبه  یعنی نیوسط حرفش و دلخور گفتم: ا دمیپر
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 دیبا سع دهیگفتم نصف داروها از تهران رس روزید ادتهیغزل جان؟  هیچه حرف نیشد و گفت: ا کیعجله بهم نزد با

 برم. دیاالن با نیهم ده،یاش رس گهید یاالن نصفه  م؟یگرفتنش بود لیمشغول تحو

برگشتم  یساعته برگردم. تا اون موقع هم حاضر شو وقت هی دمیقول م یگفتم که ادامه داد: ول یا》باشه 《لب ریز

 اصفهان گرد! میقراره بر

 عس... ای یپخته دوست دار یرو پخته  مروتی: ندمیهوا پرس یب یول دیپوستم دو ریز یخوشحال

 !یکامل بگم و به جاش خودش با ذوق گفت: معلومه که عسل نذاشت

تر شد  کیها رو تو بشقاب بکشم، نزد مرویکه اومدم ن نیدم و همگاز رو خاموش کر ریو ازش چشم گرفتم. ز دمیخند

 پره. یبشقاب مزه اش م یتو یبکش ؛یاش بخور تابهیماه یکه از تو نهیبه ا مروین یمزه  ؟یکن یکار م یو گفت: چ

بشقاب رو داشتم. خودش  یتو دنشونیقصد کش ،یآبرو دار یدوست فقط از رو یباهاش موافق بودم و نم کامال

 یکنارش رو عقب م یطور که صندل نیها نشست و هم یاز صندل یکی یگذاشت. رو زیم یرو برداشت و رو تابهیماه

 دستت درد نکنه. یکه حساب زمیعز نیبش ایرو به من گفت: ب د،یکش

 لقمه رو گرفت و به دستم داد. نیکم کنارش نشستم. اول یتو فاصله  یقلبم سخت بود ول یبرا

 .دهیخوشمزه رو کش یمروین نیبخوره که زحمت درست کردن ا دیاب یلقمه رو کس نیاول-

 خوشمزه است؟ یگیچطور م ،ی: هنوز که نخورددمیسپاس نگاهش کردم و لقمه رو از دستش گرفتم و پرس پر

نگاه به  هی ؛یخوردن رو گرفتم بعد داروساز مرویپختن و ن مروین یکه من اول دکترا نیدست شما درد نکنه، مثل ا- 

 یبهش نمک زد یحت ایرو گاز پخته شده  قهیتونم بگم چند دق یم ینه؟ حت ایفهمم خوشمزه است  یبندازم، م مروین

 نمکه... یب ای

گاهه مرد رو به  یگاه و ب یصورت پر آرامش و خنده ها یجا تمام حواسش پ نینفر ا هی یزد ول یداشت حرف م هنوز

دادم. درست مثل عسل  یلقمه ها رو قورت م یچطور دمیکرد. اصال نفهم یکار نم ادیروش بود و گوش هاش ز

معتقدم اون غذا حتما از بهشت اومده و  نچسبه که م یانقدر به دل آدم م ییغذا هیوقت ها  یبودند. بعض نیریش

کرد و رفت. از  یفراوون باالخره خداحافظ یبعد از تشکرها م،یاز همون غذاها بود. صبحونه رو که خورد یکیهم  نیا

سر به  یازم خواست مراقب باشم. بابا هم کل یفرصت استفاده کردم و با مامان تماس گرفتم. هنوز نگران بود و کل

 .میکرد قطعسرم گذاشت و 
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که به خاطر  یپشت پا زدن به دلشوره ا یرو مرتب کردم و به کمد لباس هام سر و سامان دادم. بعد هم برا اتاقم

باز و بسته  یشد که صدا یداشت تموم م گهیکردم. کارم د شیامان، به جونم افتاده بود شروع به آرام داریپا ینگران

و بعد چند بار لب هام رو به هم  دمیلب هام کش یبار رو هیرو برداشتم و  می. رژ لب کالباسدمیشدن در خونه رو شن

 یگشت و بلند سالم م یکه به خونه برم ییها شهیفکر که چرا حامد مثل هم نیتر کنم. با ا میزدم تا رنگش رو مال

 سر و صداست، از جام بلند شدم.  یبرم و جوابش رو بدم، امروز ساکت و ب ششیداد تا مجبور بشم پ

هفته بهم  نی. نگران نبودم چون ادمیسخت لباس انتخاب کردن رس یکمد لباس هام رفتم و باز هم به مرحله  سمت

 نیمانتو شلوار ست ج هیانتخاب مانتو شلوار هام به کار برده بود.  یرو برا قهیسل تیثابت شده بود که مامان نها

اسپرتم  پیت یکننده  لیهم تکم میمشک یساده  لو کت چرم و شا دمیداشتم که عاشقشون بودم. اون ها رو پوش

 نمیمه گوش کردم بباومدم و اول از ه رونیدر منتظرم بودند. سرخوش از اتاق ب یهم جلو میمشک یبوت ها میشد. ن

 حضور داشتنش یبرا یی. حموم و دستشوادیم ییچه صدا

نداد، در رو باز  یجواب یباز مونده بود. چند تا تقه به در اتاقش زدم و وقت شونیورود یشدند چون در راهرو یمنتف

لند بلند صداش ب نیگرفتم و تو همون ح شیتو اتاقش نبود. راه سالن رو در پ ری. نخدمیکردم و به داخل سرک کش

 زدم. یم

 رفت؟ شیکارها خوب پ ؟یکار کرد یچ ؟ییحامد، کجا-

مات ام برد. پس کجا  یخال ی. آشپزخونه رو هم از نظر گذروندم و بعد هاج و واج به خونه دمینشن ییصدا چیه دوباره

ترس داد زدم:  یبار با کم نیبودم. دوباره و ا دهیباز و بسته شدن در خونه رو شن یمونده بود؟ مطمئنم اون موقع صدا

 حامد

 من رو نترسون لطفا! ؟ییکجا ،

خشک و قطره  ریبود، مثل کو دهیوهم برم داشته بود. دهنم از بس باز مونده بود و هوا رو به داخلش کش ییجورها هی

 یا

و حداقل از  دیشد کوچه رو د یسالن گره شد. فقط از اون پنجره ها م یآب نداشت. ناخودآگاه نگاهم به پنجره ها هم

زد. آروم آروم طرف پنجره قدم  یم شکینه، مطمئن شد. قلبم مثل قلب گنج ایدم در هست  نشیکه ماش نیا

خوندم  و  یکه بلد بودم م ییلب هر دعا ریو ز مکرد یطرف و اون طرف رو با ترس نگاه م نیا نیبرداشتم. تو همون ح

همون  یعنیعضو بدن  نیو جان نثارتر دمیرو ند زیم ی هیکردم. انقدر حواسم پرت بود که پا یبه خودم فوت م
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دور، دور  هیشد که دلم ضعف رفت. تو دستم گرفتمش و از دردش  دهیپام آن چنان بهش کوب ی کهیانگشت کوچ

 بگم. "آخ"اومد تا از درد  یصدام باال نم یکه به جونم افتاده بود حت یرس. به لطف تدمیخودم چرخ

که اومدم پرده رو کنار  نیرسوندم. هم یکوفت یکه شدم همون طور لنگ لنگون خودم رو باالخره به اون پنجره  آروم

 !یایبا من ب دیو گرفته گفت: تو با بیو غر بیعج یصدا هیشونه ام زده شد و با  یاز پشت سر رو یبکشم، دست

شده بود.  نیسنگ نهیفلج شده بودم و زبونم سنگ نییام برنگشت. از گردن به پا نهیتو س گهید یباال اومد ول نفسم

تو کل خونه پخش شد.  یخنده ا کیشل یدفعه صدا هیکردم که  یناقص رو داشتم تجربه م یسکته  هیعالئم  دیشا

که از فرط خنده به  یحامد دنیهام از د چشمو  دیکه خشک شده بود، صد و هشتاد درجه چرخ یگردن دنشیبا شن

شد آدم رو به  یباورم نم یطور من رو سر کار گذاشته باشه و حت نیشد ا یگشاد شد. باورم نم د،یچیپ یخودش م

 هیخواست  یم یتونست خودش رو کنترل کنه و ه یو نم دیخند یها هم بلد باشه. غش غش م طنتیش نیروم از ا

کردم.  یات زده نگاهش منشون بدم، فقط م یدونستم چه عکس العمل یداد. نم ینم جازهخنده اش ا یبگه ول یزیچ

 که استاد سر کار گذاشتن همه بودم، بلند شده بود. یرو دست من قتیواقعا من رو ترسونده بود. در حق

دادم. حس کردم  رونشیو با صدا ب دمیکش قینفس عم هیاز خنده سرخ و چشم هاش پر از اشک شده بود.  صورتش

مغزم زده شد و  یجرقه تو هیلحظه  هیشده بود که دماغم رو سوزوند. تو  یشیام که اون نفس باطنا آت یانقدر عصبان

هق هق کردن و شونه هام رو  یکردم الک شروعزدم.  ثیلبخند خب هیبه سرم زد. پشتم رو بهش کردم و  یفکر هی

ون نشستم و زانوهام رو بغل گرفتم و سرم رو روش نیزم یدادم. بعد هم رو یآروم و با هر هق هق ام تکون م

 صورتم اصال مشخص نبود. یطور نیگذاشتم. ا

نقشه ام گرفته بود. صداش رو از  یعنی نیبعد کنارم زانو زد و ا ی هیحامد قطع شد. تو ثان یخنده  یدفعه صدا هی

 شد؟ یغزل جان؟ تو رو خدا حرف بزن، چ یشد یگفت: چ یمونیکه با پش دمیشن کینزد یلیخ ییجا

 دادم. یم شونه هام رو تکون مگفتم و فقط آروم آرو ینم یچیه

 بشه. میتیدرونم  یبچه  نیخدا بکشتم که ا زم؟یعز یدیترس یلیخ-

خواستم سرم رو  یم 》کشه! یرحمت رو سر م قیکه غزل هم ر ینکنه، تو نباش خدا《و تو دلم گفتم:  دمیگز لب

 بود. دارشیو اون خر یکرد یناز م یبود وقت یحس فوق العاده ا هی یبلند کنم ول

 نکن! هیبسه گر گه،ی... ببخش درهیگ یات م هیکه گر یترس یدونستم انقدر م یغزل به خدا نم-

 هم جوابش سکوت بود! باز
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 سرت رو بلند کن، نگاهم کن!-

... 

 غزل تو رو خدا!-

... 

دوباره  یشد. وقت یم مونیآورد و پش یم کمیهر بار تا نزد یسرم بکشه ول یخواد دستش رو رو یکردم م یحس م 

 خنک شد. یدلم حساب د،یچیگوشم پ یتو مونشیپش یصدا

 تو رو خدا نگام کن! یبزن تو صورتم ول ایهان؟ اصال ب م؟یکار کنم ببخش یحماقت کردم، چ-

سرم رو بلند  ییهوی یلیآخر نقشه ام بود. خ یکردن مرحله  یالتماس هاش سوخت. وقت عمل یواقعا دلم برا گهید

 زدم: پِخ! غیج دهیکردم و محکم و کش

گرد شده اش بخندم.  یکه سر و تنش همزمان به عقب پرت شدند. حاال نوبت من بود که به چشم ها دیترس نیهمچ

گفتم: ح...  دهیبر دهیلبخند وحشتناک خوشگل بهم زل زده بود. بر هیرفته بودم و اون با  سهیبعد از خنده ر یلحظه ا

 حقت... بود!

 !؟یشیدن دست به کار مکر یتالف یانقدر زود برا شهیهم-

 !شهیهم یها شهیخنده ام جواب دادم: آره...هم یته مونده  با

کردم،  یبودم. اگه سکته م دهیحامد، واقعا ترس یبد یلیخ یداد ول فیچه قدر ک شیرو گرفتم و ادامه دادم: آخ دلم

 مردم جواب مامانم... یم

تماس رد کردم، دروغ  نیرو با هم یواقع یلب هام گذاشت. بگم سکته  یانگشتش رو جلو آورد و رو ییهوی یلیخ

 نیخدا نکنه، گفته بودم که دوست ندارم از ا س،یحالم خرابه که آروم برش داشت و گفت: ه دینگفتم. انگار فهم

 !؟یحرف ها بزن

چشم هام رو بستم و شد. آب دهنم رو با صدا قورت دادم و همزمان  دمییهم تو صورتم زوم کرد و منتظر تا بعد

 دوباره بازشون کردم. آروم گفتم: باشه!

 گولم زد. طونیباور کن ش ن،یآفر-
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 می: اصال من که همه جا رو گشتم، تو کجا قادمیفرار از اون حس ها پرس یکرد. برا یم ییدلم رو هوا مونشیپش لحن

 هان؟ دمت؟یکه من ند یشده بود

 حلقه کرد و تخس جواب داد: حدس بزن!رو باال آورد و دست هاش رو دورش  زانوهاش

 .میبترسون یجور نیا ذاشتمیکرده بودم و نم داتیتونستم حدس بزنم که پ یآخه اگه م-

 میو پشت اُپن قا رونیآروم اومدم ب رون،یب یکه از آشپزخونه رفت نی. همچیتراس بودم، اون جا رو نگشت یتو-

 شدم.

با مزه  یلیات خ افهیق یکردم. وا ینگاهت م یواشکیهام رو از تعجب گرد کردم و اون ادامه داد: از اون جا  چشم

خورد، واقعا خودم رو  زیبه م یپات اون جور یوقت یول یخوند یبه خودت دعا م یاون جور یداشت یشده بود وقت

 لعنت کردم.

دردم  یلیخ ار،ین ادمیسر گذاشتم و با لبخند گفتم: آخ آخ، پشت  دیچرخ یصورتم م یاعضا نیتابش رو که ب یب نگاه

 اومد.

 دمیکه به خودم جرئت م دمید طنتیبرخورد هامون انقدر ازت ش نیخودت هم هست، تو اول ریتقص ه؟یچ یدون یم-

 ها باهات بکنم. یشوخ نیاز ا

دادم  یکردم و آروم ماساژش م یکه نگاهش م نیاومده بود. تو همون ح ادمی کهیواقعا دوباره درد انگشت کوچ انگار

 گفتم:

 هاست، باشه پس منتظر عواقبش هم باش حامد خان! یجور نیکه ا آهان

بودمت،  دهیند یطور نیهوا گفت: تا حاال ا یمونده بود که ب نییبعد هنوز سرم پا یبه سکوت گذشت و کم یا لحظه

 !یکن یمتعجبم م یجور هیهر بار 

 ام مگه؟! ی: چه طوردمی. حس کردم قهوه هاش دوباره داغ کردند. ابرو باال انداختم و پرسدمیرو آروم باال کش نگاهم

 گفت: بماند...! دهیصورتم نگاهش رو تاب داد و کش یاجزا نیتر ب قیبار عم نیو ا گهیبار د هی

 هم از جاش بلند شد و ادامه داد: من برم حاضر بشم، ظهر شد. بعد
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و رفتنش رو  دمیفکر لب گز نیبودم. با ا دهیطور به خودم نرس نیبود چون تا حاال ا شمیبودم منظورش آرا مطمئن

روشن و خط  یقهوه ا ی هی. ساستادمیا نهییآ یاز جام بلند شدم و به اتاقم رفتم. رو به رو ینگاه کردم. بعد هم کفر

کرده  شهیکرده بودم، چشم هام رو جذاب تر از هم یخال ممژه ها یکه فراوون رو یملیام و ر دهیو کش کیچشم بار

کار رو کردم، دستم سمت  نیجلب توجه ا یخودش فکر کرده برا شیپ شمیآرا دنیبا د دیکه شا نیلحظه از ا هیبود. 

مهم تر  شهیخوام هم یم یکه خودم چ نیبعد منصرف شدم. ا یبدم ول انیپا ییبایز نیدستمال مرطوب رفت تا به ا

مورد  یزهایرژ ام رو کمرنگ کردم و مشغول برداشتن چ یشدم. فقط کم یم یآدم خود خواه یکال گاه چونبوده 

اما در رو باز  دیزود حاضر شد و در اتاقم رو کوب یلیخ یا گهیشدم. مثل هر مرد د فمیک یو چپوندنشون تو ازمین

 کردن همان و گرد شدن چشم هام همان!

کت چرم  هیبا  ن،یو شلوار ج رهنیپ هیو قلبم رو به تاپ تاپ انداخته بود. لباس هاش رو با من ست کرده  قایدق

امروز رو با همکارم ست کنم، چطور  هیو گفت: دلم خواست  دیدلبرانه شونه زده بود. خند یلیکه خ ییو موها یمشک

 شدم؟

ه هزار باره عقلم رو مجبور کرده بود اما بهش نگفتم. دست دلم رو سفت تو مشتم گرفته بودم وگرن یفوق العاده ا کار

 !هیلب گفتم: عال ریفرار از تموم اون حس ها ز یکرده بود تا فرمان بده و بپرم بغلش! برا

 !رهید م،یبر گهیهم تند تند طرف در قدم برداشتم و بلند تر گفتم: د بعد

من به  یشاک یکوب شد و بعد دوباره با صدا خیسر جاش م هیرو نداشت که چند ثان یبرخورد سرد نیانتظار چن انگار

 خوب! یجا هیجواب داد:  م؟یریکجا م دمیپرس یراه سکوت کرده بود و فقط وقت یحرکت در اومد. تو

داشتم  یرنگ افتاد، از خوشحال دیبزرگ سف یتابلو یرو یدوست داشتن ینگاهم به اون کلمه  یوقت ابونیخ هی سر

صورتش  یرو شیته ر هیکرد و  یبود که اصالح نم یدر دادم و نگاهش کردم. دو روز ام رو به هیآوردم. تک یبال در م

با همون لبخند مُکُش  د،ینگاهم رو که فهم ینی. سنگودشده ب شهیجا خوش کرده بود که صد البته هم جذاب تر از هم

 شده؟ یزی: چدیمرگ ما پرس

 اون جا! میریم مینقش جهان تنگ شده بود، ممنون که دار دونیم یدلم برا یلیجواب دادم: خ خوشحال

 !؟یدیاِ ...مگه فهم-

 .دمید ابونهیچشم دارم، تابلوش رو سر اون خ گهیآره د-



 تیعسل چشمها

191 
 

اش رو به در داد و گفت: بر منکرش لعنت که  هیمن تک نیرو کم کرد و پشت چراغ قرمز ترمز زد. ع نیماش سرعت

 .یبعد دست و پا در آورد یاول چشم بود خانوم، اصال شما مطمئنا یشما چشم دار

 ؟یکن یم یشوخ یدار ایبود  فیتعر نیگفتم: االن ا یمعطل یب

کوجا بود؟ شوما  میدادا شوخ ینه به جون دمونیسع یگفت: به قول یبا مزه ا یلیخ یاصفهان یو با لهجه  دیخند

 کونه! یمیول ن گهیو د ردیگ یچشمات آدم و م

به خودم قول داده بودم محکم باشم و وا ندم. مثل خودش به  یشد ول یهاش دلم آب م فیاز تعر شتریلحظه ب هر

 طرف هاپو داره؟!  یچشم ها گندیخودمون که م یهمون هاپو یعنیگفتم: آهان  یشوخ

 تا اون حد! گهیمنتظره گفت: نه د ریو غ دیغش خند غش

 !زمیاز اون حده عز شتریب یلینظورم خادامه داد: م مونیپش دنشیکه به محض د دمیهام رو تو هم کش اخم

 بیج ی. دستش رو تودیچیپ نیماش یهم تو لشیموقع چراغ سبز شد و همزمان با راه افتادنش زنگ موبا همون

 زنه! یداره زنگ م دی! سعینگاه کوتاه به صفحه کرد و گفت: عجب حالل زاده ا هیکتش کرد و درش آورد. 

 مخصوصش قرار داد. یرو در جا لشیگذاشت. بعد هم موبا کریاسپ یکرد و رو وصل

 گل! دیسالم آقا سع-

 ؟یداریب ؟یخواب ؟یتو خونه ا ؟یکوجا ؟یخب طوره؟یوار جواب داد: سالم دادا، حالت چ مسلسل

 داداش، چطور مگه؟ رونمیجان، ب دیخوبم سع-

 شِدِس؟یپ یکِس ؟یزن یمهِربون حرف م یلیاز اون طرف گفت: چدِس دادا؟ خ یمعطل یب

 جان! دیزنم سع یطور حرف م نیهم شهیام رو قورت دادم و حامد حق به جانب گفت: من هم خنده

 ی... هر وقت هم میریگیخط گازمون ب یکم مونده بود از اون طرف م،یهفته ما هر وقت به تو زنگ زد نینه واال... ا-

 بود. یباِشدا اون جور دهیگوسفند سر بر هیسر کوچه ما که تازه  یقصاب نیا یمثل افِتیق متیدید
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خنده ام گرفته  یخواستم بلند سالم بدم که بدونه من هم وجود دارم ول یهاش؛ م یو شوخ دیسع نیاز دست ا امان

 یو نگاهش رو از رو به روش نم دیجو یبود چون داشت پوست لب هاش رو م دهیبود. حامد هم انگار خجالت کش

 گرفت.

 !یآبرو واسه من نذاشت ؟یبگ ستین یا گهید زیجان، چ دیسع رو بهش گفت: دلخور

 جا هست؟ نیدختر عمه دون ا نیمن و تو و ا یریغ یآبروت و کوجا بردم؟ مگه کس-

 ؟یباف یرو به هم م فیاراج نیا یمهتاب هم االن اون جاست و تو دار یعنی ؟یبار با داد گفت: چ نیا

هول شده گفت: اِوا  دیخنده ام رو شن یصدا یوقت دیخنده زدم. سع رینتونستم خودم رو کنترل کنم و بلند ز گهید

 نیوگرنه ا یحامد مهربون شدسا، نگو شوما اون جا بود نیچرا ا گمیم د؟یخاک به سرم، غزل خانوم شومام اون جا

 قصا... نیا یمثل میبهش زنگ زد ای میدیو د نیهفته ما هر وقت ا

 مهتاب اومد و نذاشت ادامه بده. یصدا هویول بزنه که خواست همون حرف ها رو از ا یم دوباره

 ؟یبگ یهست بهت گفتم چ ادتیاصال  ؟یگیم یساعته چ هی د،یرو سع یگوش نیا نمیبده به من بب-

شوهرت رو  نیو گفت: جمع کن ا دیخند ییجلو نیسبقت از ماش نیکرد و در ح نیماش یها نهییبه آ ینگاه حامد

 مهتاب!

که؛ زنگ  ذارنیمیدادا حواس واسه آدم ن یدوباره گفت: وا دیمهتاب و بعد هم سالم دادنش اومد. سع یخنده  یصدا

 ؟هللانشا دیایب نیخوا یمیخونه ما هم که ن ؟هللابه حمد سیهان؟ گشنه اتون که ن ن؟یخور یمیزدم بگم ناهار که ن

بود.  یهم م یحواسش به رانندگ دیبا یرفته بودم و حامد بد تر از من به خنده افتاده بود، منته سهیاز خنده ر گهید

 بود. یگرفت کاف یم یبا نگاهش دلم رو به باز یکه گاه نیاصال هم

 شوهرت رو جمع کن تا اخراجش نکردم. نیمهتاب گفتم ا-

 یخوب ،ییرو ولش کن پسر دا نیب که گفت: اناز مهتا یجفتشون از اون طرف اومد و بعد هم صدا یخنده  یصدا 

 !یمعرفت یب یلیتو؟ دلم برات تنگ شده، خ

 کارها هست. انیخودش در جر دیشلوغ بود، سع یلیهفته خ نیبه خدا مهتاب جان سرم ا-

 جا! نیا دیایناهار ب یدعوت کنم برا دمیازش شن فیتعر یغزل خانوم که کل نیدونم، زنگ زدم خودت و ا یآره م-
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 یونیبر ی: دادا آدرسدیاز اون دورها بهمون رس دیسع یشدم. صدا ریبهم انداخت و من سر به ز ینگاه مهربون دحام

 .ستین یچاره ا گهید میکونیحساب م یدونگ ا،یب ریگیسر راه ب ؟یاعظم رو که دار

 گرفت. یشد و هر لحظه شدت م یجوره قطع نم چیام ه خنده

 گوشه؟ هی ینیبش یتون یآروم نم دی: سعمهتاب

 س؟یمِگه الک ونسیدر م یاصفهون هیشرافت  ی: پادیسع

داشت، گفت:  ینگه م یورود یروها ادهیرو کنار پ نیطور که ماش نی. هممیدینقش جهان رس دانیم یورود به

 مهتاب جان

 یچ مینیتا بعد بب مییجا نیکم ا هینقش جهان،  دونیم میدیخونه موندن رو ندارم. ما االن تازه رس یامروز حوصله  ،

 .دیایب دیفتیشما هم راه ب دی. اگه دوست دارادیم شیپ

ناهار اون جا مهمون  ،یوعده امون باشه واسه ظهر، رستوران هتل عباس یول دیگفت: پس خوش بگذرون یفور مهتاب

 !ییما پسر دا

 که زن! یکه هول شده و با داد گفت: د بدبختم کرد دیسع یشاک یصدا

. کارتون که میکرد. پس منتظرتون ونهیمن رو د نیادامه داد: حامد ا نیش کرده بود و تو همون حاز خنده غ مهتاب

 .میفتیتموم شد بگو تا ما هم راه ب

 !زمیعز نمتیب یشوهرت بخوره تا سکته نکرده، م نیقندآب بده ا هیباشه فعال برو -

از بس که آدم رو  شه،ینم ریآدم پ دیسع نیکه گفت: با ا میدیهم با خنده قطع کرد. دوباره و دوباره از ته دل خند بعد

 خندونه! یم

جا  نیمن هم نگیبرو پارک ،یرو بذار نیماش یتون یجا که نم نیشدم و گفتم: ا ادهیپ نیکردم و از ماش دییسر تا با

 مونم! یمنتظرت م

 یه ساعت ده بود و تا ظهر کلرو نگاه کردم تاز میذوق داشتم. ساعت گوش یو راه افتاد. تو دلم کل 》باشه《:گفت

جا خوش کرده  دونیم یتو گوشه گوشه  خی. انگار تارمیبعد حامد برگشت و کنار هم راه افتاد ی. کممیزمان داشت

 یبا چه فرهنگ و امکانات و سر و لباس ییآدم ها هدور، چ یشد تو گذشته ها یباورت نم یکرد یبود. فکرش رو که م
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 شتریکه به درشکه بسته شده بودند ب ییاسب ها یزنگوله و پا یکردند. به محض ورود صدا یجا ها رفت و آمد م نیا

 به گذشته پرتمون کرد. 

 یکسب و کار هیو کنار هم بود. هر کدومشون  کیکوچ کیکوچ یبزرگ که دور تا دورش پر از حجره ها دونیم هی

 یها گز و تنقالت و تو حجره ها یتو بعض قشنگ، یلیخ یسنت یو کفش و لباس ها فیهاشون ک یداشتند. تو بعض

 ی! اصال سرت رو هر طرف میو خاتم کار یمنبت کار ،یکار نایم ،یاصفهان مثل قلم زن یدست یهنرها گهید

کردند. با  یوسوسه م دنیخر یبودند و آدم رو برا ریکرد. همه اشون چشم گ ینظرت رو جلب م یزیچ هی یچرخوند

 .میمنفجر کرد دنیخر یخودمون رو با سوغات بای. تقرمیزد دونیدور کامل دور تا دور م هیحس خوب  یکل

. بعد هم میگرفت گهیاز هم د یتک یعکس ها یو کل میکرد دنیقرار داشت، د دونیضلع م هی یقاپو هم که تو یعال از

دو نفره ثبت بشند،  دیهم با یگاه نیریش یتو نگاهش سرگردون بود رو به من گفت: خاطره ها یزیچ هیکه  یدر حال

 مگه نه؟!

و هر دومون به  ستادیفاصله کنارم ا نیتر کیخواست تا ازمون عکس بندازه. تو نزد ییآقا هیکردم از  دییسر که تا با

انداختم و انقدر قلبم از  یم یبود که با کس یعکس دو نفره ا نیاول نیتونم بگم ا ی. به جرات ممیلبخند زد نیدورب

مرد مهربون و دوست  هیرو از دست  یداغ اصفهان ی. باقلوادام کوبش گرفته بو نهیس یتند تو میحضور نفر کنار

 !یداشت نا گفتن ینشست، گرفتن و خوردن، لذت یمهرش به دلم م شتریکه هر لحظه ب یداشتن

سوار  می: بردیپرس د،ینگاه مشتاقم رو به کالسکه ها د یو باالخره وقت میکرد دنیمسجد و بازار مسگرها هم د از

 م؟یبش

کالس  یبچه ها هیام شب افهی. قمینشست شونیکی یتو میسرم رو تند تند تکون دادم و رفت یذوق و بدون معطل با

 شده بود یاول

و حامد رو هم به  دمیخند یکردم و م یذوق م ده؛یخر ییو چهار تا ستیب یبسته مداد رنگ هیمامانشون براشون  که

که کالسکه  یخوشگل یآن، اسب قهوه ا هیکردم که تو  یانداخته بودم. راه که افتاد، ذوق زده به اطراف نگاه م جانیه

حامد رو محکم  یزدم و بازو غیج هیکه من از ترس  دیکش ههیآن چنان خودش رو تکون داد و ش د،یکش یما رو م ی

دستم که دور بازوش  نیب یبعد آروم شد و نگاهش جور خاص یفته بود ولخنده اش گر دنمی. اولش از ترسدمیچسب

که خواستم دستم رو کنار بکشم با لبخند مهربونش  نیو هم دمیکرد. لب گزد یحلقه شده بود و چشم هام گردش م

 دوباره... دیاسبه انگار امروز اعصاب نداره ها، شا نیا اشه،گفت: بذار ب
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آروم  نیدوختم و تو همون ح یقرارم رو به طرف ینگاهم کرد و من نگاه ب طونیادامه نداد. فقط ش گهید خودش

بفهمه و  کشیلرزش دستم رو از حضور نزد دمیترس یکنه ها نه، م دایکه نخوام ادامه پ نیبازوش رو ول کردم. نه ا

 هیروح یو کل میرو از تنمون در کرد یخستگ تههف هی نیا یدستم رو بشه. انقدر بهمون خوش گذشته بود که تالف

نشستم و  یسنگ یسکو هی یقوت کرده بود. رو یپاهامون رو ب یرو ادهیظهر شده بود و پ گهیامون عوض شد. د

 تونم راه برم.  ینم گهیحامد من د یگفتم: وا

خوام،  یم یزیچ هیدر بره، من هم  تیخستگ نیجا بش نیکم هم هیدنبال بهونه بود که با عجله گفت: باشه تو  انگار

 گردم. یو برم رمیگ یم رمیم

 یکه رفت چ نیگم شد. کنجکاو از ا تیجمع نیب یمن گذاشت و به لحظه ا یرو کنار پا دیخر یها سهیهم ک بعد

گل از گلم شکفت. جواب  دمیزنگ خورد. اسم مهرداد رو که د میکه گوش دینکش هیاما خب به ثان دمیبخره، لب برچ

 رم؟قربونت ب یجونم، خوب یدادم: سالم مِه

 که چقدر صداش رو دوست داشتم. یوا

 آره؟ د،یکه اصفهان بمون دیگرفت یشماها؟ نکنه کال انتقال دیدلم! معلوم هست کجا موند زیسالم عز-

 .میگرد یبرم گهیدو روز د یکیتمومه؛  باینه، کارمون تقر-

کردم؟  یکار م یحال سرگردون دلم چ نیمن با ا میگشت یکرد. اگه برم یته دلم رو خال یزیچ هی یرو گفتم ول نیا

 مهرداد به خودم اومدم. یجا نبود. با صدا نیشرکت تهران مثل ا یتو تمونیمیقاعدتا رابطه و صم

 حامد کجاست؟ د؟ییاالن کجا-

 مامانم چطوره؟ د؟یرفت. شما ها خوب یکار یاالن برا نینقش جهان، حامد هم هم دونیم میما امروز اومد-

تو  ره،یگ یغزل رو م یصبح مهران زنگ زد گفت شوکوه بهونه  یعنی. امیم ششونیانت، تازه از پمام یگفت یراست- 

 رفع بشه. شیدلتنگ فتهیغزل ب ادی ار،یدر ب یکم مسخره باز هیجا  نیا ایپاشو ب

 بابا مگه من تو اون خونه دلقک بودم آخه؟! ی: ادمیپرس یهام رو گرد کردم و شاک چشم

 !قا؟یدر مورد من کرده بود دق یفقط موندم چه فکر زم؛یاز مهران بپرس عز گهیرو د نیخنده جواب داد: ا با
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دوباره  》است؟  انیاست چه حاجت به ب انیکه ع یزیچ 《گفتند: میبار خودم هم خنده ام گرفت. اصال از قد نیا

 شد؟ حالش بهتر شده بود؟ ی: حاال چدمیپرس

چون  یبازنشسته بش دیبه تو بودم. فکر کنم کم کم با کیامروز نزد یمثل تو که نه ول م،یآره نگران نباش غزل عسل-

 .دندیرو پسند دیدلقک جد

راحت شد و بعد از  المیمامان حالش خوب بود، خ دمیکه شن نیپر پر زد. از ا دنشید یخنده زدم و دلم برا ریز بلند

که  نیشد که رفته بود و هم یم یربع هی. میو قطع کرد یهاش من رو خندوند، خداحافظ یکه باز هم با شوخ نیا

 .دمیشن کیصداش رو از نزد رم،یخواستم شماره اش رو بگ

 .میفتیاالن زنگ زد و گفت راه ب نیمهتاب هم زم؟یدر رفت عز تیخستگ-

بادم رو خوابوند. از جام بلند شدم و گفتم:  نیبود و ا یخال هیجواب، کنجکاو به دست هاش نگاه کردم. خال یجا به

 .میبر گهیپس د

شد.  یآرزوها انقدر راحت برآورده م شهی. کاش هممیو راه افتاد میشد نیو سوار ماش میرفت نگیهم سمت پارک کنار

 یربع هیو مهتاب  دیسع میدیرس ی. وقتمیرفت یناهار به اون جا م یبرا میبودم و االن داشت یمن عاشق هتل عباس

 یم دادیب نشونیبود، ده برابر خوشگل تر بود. عشق ب دهبهم نشون دا دیکه سع یبود که اومده بودند. مهتاب از عکس

 نینبودند. هم یو ظاهرساز یالک یکه تا حاال باهاشون برخورد داشتم، اهل حرف ها ییاز زوج ها یکرد. مثل بعض

که  یشد یمطمئن م ،یدیشن یشد رو م یرد و بدل م نشونیکه ب ییو حرف ها یکرد یطور که بهشون نگاه م

 یلیخون گرم بود. کال انگار فام یو حساب دیسع هیشب یتیهم از نظر شخص یلیدوست دارند. خ دررو چه ق گهیدهم

 موجود ناشناخته مونده بود. هیمغرور بود و هنوز هم برام  ینفر که بد جور هیاز  ریو افاده نبودند، غ سیاهل ف

قشنگ  ی. فضاستین انیو خوش گذشت اصال قابل ب میدیخند دیحامد و سع یکه چقدر از دست کل کل ها نیا

 لیفوق العاده خوشمزه اش کال روزمون رو تکم یو غذاها شیخوشگل و رنگ یها یکار نهییرستوران هم که با اون آ

 یتو پرم م یجور هیبعدش  دم،یخند یم ادیز یوقت شهیزد. هم یم یبیشور عج هی دن،یهمه خند نیکرد.ته دلم از ا

 کنم. یحال دوست داشتم امروز شاد باشم و تو لحظه زندگ نیبا ا یخورد ول

من رو  یحامد موقع ناهار خوردن بود. انقدر هوا یقلب و ذهنم رو مشغول کرده بود، رفتارها یلیکه خ یزیچ تنها

بود تا اون حد که  ختهیها اعصابم به هم ر یآخر گهیگفت بخورم که د یبهم م یو ه دیکش یداشت و برام غذا م

هم متوجه  دیبود که سع بی. انقدر رفتارش عجمبکن نیرو با موچ ششیته ر یاون موها یت داشتم، دونه دونه دوس
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بخور بخور، تو چشم هاش  یانقدر که بهش گفت گ؟یتو د یافتاد میحل ی: دادا چِدس از هولدیشد و رو به حامد پرس

 !خودت رو بوکون یکار یشوما حساب گهیحاال د نم،یب یفحش م یسر هی

 یکس رو نم چیمگه؟ پس مثل تو خوبه که سر غذا ه هیجواب داد: چ دیرو پر اخم کرد و رو به سع شیشونیپ حامد

 نه؟یب یو چشم هات فقط غذا رو م یشناس

اول بعد از عقدمون  یفقط هفته  دیسع نی! اییخوشگل غر زد: آخ قربون دهنت پسر دا یلیخ یخنده  هیبا  مهتاب

بار که فاجعه شد؛ با هم  هیرفت.  یم ادشیبعدش کال موقع غذا من رو  یموقع غذا حواسش به من بود، از هفته 

 !دهایحد من رو ند نیتا ا یعنیرستوران، غذاش رو که خورد بلند شد حساب کرد و رفت،  میرفت

مهتاب  هیشکرش باق یکه حساب کرده و رفته جا نیکنه و با خنده گفتم: حاال هم یم یداره شوخ میدونست یم

 جون!

. موقع حساب کردن هم انقدر با مهتاب سر میدیبعدش خند یماجرا و کل کل ها نیسر ا ریدل س هیچهار نفرمون  هر

و  میکرد ی. باالخره ساعت از سه گذشته بود که خداحافظمیکه دل درد گرفت میبود دهیدو تا خند نیا یها یشوخ

 هی رشیداد ز یحال خنک بود که جون م نیگرم و در ع یجور ز،ییپا ی. آفتاب بعد از ظهرهامیسمت خونه راه افتاد

 یم حیزد. انگار همه ترج یها خلوته خلوت شده بود و به قول معروف کالغ هم پر نم ابونی. خیبزن یچرت حساب

 یاز ناهار رو بزنند. روم رو به طرف حامد کردم و گفتم: وا ها رو پر دود کنند، چُرت بعد ابونیکه خ نیا یدادند به جا

 !م؟یرس یچرا نم اد،یچقدر خوابم م

 ها! شهیروزت روز نم ،یکه اگه بعد از ظهرها نخواب نیمثل ا-

 عادت کردم. یجور نیخنده گفتم: معلومه خب، ا با

طوره،  نیداد و گفت: خب پس حاال که ا چیداخلش بود، پ تیکه سوئ یخلوت شهیدنج و هم یرو طرف کوچه  فرمون

 به بعد عادت کنم. نیمن هم از ا دیشا

 مونییجلو نیمرتبه... ماش هیکردم که  یم یحرفش رو تو ذهنم حالج یدهنم رو محکم قورت دادم و داشتم معن آب

 نیماش هی نیح نی. تو هممیشد، رو ترمز زد و ما محکم از پشت سر بهش برخورد کرد داشیدونم از کجا پ یکه نم

با  یبود که سرعتمون باال نبود ول نیشانسمون ا اترمز گرفتن ما محکم بهمون خورد. تنه ییهویهم از عقب به خاطر 

شد و دوباره به عقب برگشت. حامد دستپاچه سمت من برگشت و  دهیکش شهیش کیحال، سر هر دومون تا نزد نیا

 که نشد؟ تیزیچ ؟ی: غزل خوبدیپرس
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 ونه؟یکرد د یجور نیچرا ا نیا ست،ین میزیکردم و پر ترس گفتم: نه چ نگاهش

من  م،یرو کم داشت نیبره گفت: فقط هم نییتا پا دیکش یدر رو م ی رهیو همون طور که دستگ دیکش یکالفه ا پوف

 شد؟ داشونیها از کجا پ نیخلوت بود ا شهیجا که هم نیموندم ا

شدند. هر سه تاشون اون وسط جمع شده  ادهیام پ گهید نیاون دو تا ماش یشد و همزمان راننده ها ادهیپ نیماش

 آقا؟ یرو ترمز زد ییهویحامد: شما چرا  یشاک ی. صداگندیم یچ نمیدادم تا بب نییرو پا شهیبودند. ش

کل صورتش رو پوشونده بود، رو  بایبزرگ تقر یآفتاب نکیپسر الغر اندام بود و اون ع هیکه  ییجلو نیماش ی راننده

 !؟یطلب کار هم هست ،یبه حامد گفت: شما از پشت سر زد

بود،  کلیدرشت ه یکیکه برعکس اون  یعقب نیماش یکه موهاش رو چنگ زد، گم شدم. راننده  یو دست یکالفگ تو

 !نیبب ایده، باز عقب داغون ش شترینشده، ب شیزینگاه به سپر جلو کرد و رو به حامد گفت: جلو که چ هی

 ییجلو نیالغر اندام ماش یرفتند. راننده  نیگذشتند و سمت عقب ماش نیرو گفت و به همراه حامد از کنار ماش نیا

 ،یخاص گوریداد. همون طور که با ف هیبود تک زیتم یلیخ یمیقد اتیف هیکه  نشیهم رفت و به صندوق عقب ماش

 یدونم چرا از نگاهش ته دلم خال یزل زد. نم نبه م میرو هم در آورد و مستق نکشیکرد، ع یرو روشن م گارشیس

کردم تا منبع  رونیکنارم ب ی شهی. با جون کندن سرم رو از شستادیشد. ترس برم داشته بود و حس کردم قلبم ا

 کس نبود. چیه یو دلم گرم بشه ول نمیآرامشم رو بب

در بردم تا بازش کنم که همون موقع  ی رهیست لرزونم رو طرف دستگآن خشکم زد و از ترس نفسم بند اومد. د هی

گرفت اما با  دنیپوستم دو ریبه خاطر حضور حامد، ز ی. خوشحالدیچیباز شدن در سمت راننده تو گوشم پ یصدا

محکم به قلبم چنگ زد. اصال انگار  یکی م،رو به رو ی بهیمرد غر دنی. از ددیبرگشتنم، همه اش رو صورتم ماس

 حا... حامد... کجاست؟  ؟یهست ی: تو... تو... کدمی. با تته پته پرسدمیکش یوقت بود نفس نم یلیخ

رو زد و درها قفل شد. دوباره هراسون به طرفش  یلحظه مغزم به کار افتاد. اومدم در رو باز کنم که قفل مرکز هی

کرد. تمام توانم رو جمع کردم و  یداد نگاهم م یم شیزشت ترش رو نما یون هالبخند زشت که دند هیبرگشتم. با 

 یسر در نم یچیام خفه شد. گنگ بودم و از ه غیجکه خواستم حامد رو صدا بزنم، محکم دهنم رو گرفت و  نیهم

غر اندام دهنم بردارم چشمم دوباره سمت همون پسر ال یکردم دست هاش رو از رو یآوردم. همون طور که تقال م

خواستم  ی. با نگاهم ازش کمک مدیکش یرو م گارشیداده بود و داشت با آرامش س هیتک نشیافتاد. هنوز به ماش

اومد. از بس تقال  یداشت بند م گهیداد که نفسم د یتکون نخورد. انقدر محکم دهنم رو فشار م شاز جا یذره ا یول

عالمت به مرد  هیهام بکنم، چشم هام از اشک تار شده بود. دوباره که نگاهش کردم  هیوارد ر ژنیکرده بودم تا اکس
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کس نبود تا کمکم  چیجا چه خبر بود؟ چرا ه نیمثل کابوس بود. ا زیشد. همه چ نشیداد و رفت سوار ماش میکنار

 یو قول بد یباش یکه گفت: اگه دختر خوب دمینحسش رو شن یاومد؟ باالخره صدا یداشت سرمون م ییکنه؟ چه بال

 دارم. یدستم رو برم ینزن غیج

کرده  دییتکون دادم تا حرفش رو تا یسرم رو چند بار به سخت نیکه بهتره، به خاطر هم یخودم فکر کردم از خفگ با

وقت به  چیکاپشنش گفت: البته تجربه گفته ه بیج یکرد تو یدست آزادش رو م یکیباشم اما همون طور که اون 

 زن اعتماد نکن! هی یحرف ها

 دهیدماغ و دهنم کش یدستمال که رو هی یچشم به هم زدن، دست هاش رو جا به جا کرد و زبر هیرو گفت و تو  نیا

 نداشتند. یقدرت چیبسته نشدن ه یکه انگار برا ییتند بود و چشم ها یبو هیرو وارونه کرد. بعدش فقط  امیشد دن

*** 

 هیمردن بودند؟  ینشونه ها دم،یترس یم شونینیکه از سنگ یبدن نیپلک ها و ا نیهمون مردن بود؟ ا نیا یعنی

دل و  یداشتم و همه  یکرد. حالت تهوع بد یاطرافم جدام م یایشد و از دن یگوش هام زده م یسوت ممتد که تو

 یردن و بالفاصله توگ یتو یتقال، درد وحشتناک نیکردم خودم رو تکون بدم اما با اول ی. سعدیچیپ یروده ام به هم م

 رونیاز حنجره ام ب ییصدا هیکردم  یکه سر بود سع یخورد و نفسم رو به شماره انداخت. با زبون چیستون فقراتم پ

 بدنم تحت کنترلم نبود. یداشتم ول یاتیبود. کال عالئم ح هیاز ته چاه شب یناله  هیبه  شتریب یبدم ول

 یهنوز خوابم م بیعج یگرفتند ول یاطراف واضح تر شدند. پلک هام داشتند جون م یکه گذشت صدا ها یکم

 شیر هیمرد با  هی ریکه تو ذهنم مونده بود، تصو یآخر ری. تصودیبه گوشم رس گهینفر د هی فیخف یناله  یاومد. صدا

از کار  یجور نیومده که اسرم ا ییو چه بال دهش یاومد چ یم ادمیلبخند مسخره تر بود. کم کم داشت  هیمسخره و 

 یب یفشار محکم دادم و هر طور که بود بازشون کردم اما به محض باز کردنشون نور زرد رنگ هیافتادم. پلک هام رو 

بسته شده  ییمحکم به جا یلی. خودم رو تکون دادم، انگار خدیکش ریرحمانه طرفم پرتاب شد و مردمک چشم هام ت

 بودم آروم چشم هام رو به نور عادت دادم. دهیناله که قبال هم شن یهمون صدا دنینبود و با شن یبودم. چاره ا

نشسته بود و دست و پاهاش رو  یصندل هی یرو به روم آرزو کردم کاش واقعا مرده بودم. رو یصحنه  دنیآن از د هی

 با

به درد  تشیوضع دنیز دکرد. دلم ا یخم شده بود و مدام ناله م نییبسته بودند. سرش به طرف پا یبه صندل طناب

نشون نداد.  یعکس العمل چیو حامد هم ه دیرس یصدام انگار به زور به گوش خودم م یجون صداش زدم ول یاومد. ب

 میتیوضع نیا یبسته شده بودم و معلوم نبود چند ساعته تو یصندل هیحامد به  نینگاه به خودم کردم. درست ع هی
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زدن اطرافم  دیدردناکم رو به چپ و راست تکون دادم و شروع به د خشک شده بود. گردن یجور نیکه کمرم ا

 کردم.

شده بود رو  کیکه تار یو آسمون رونیشد ب یسقف م یدور تا دور یها شهیبود؟ از ش یکدوم جهنم گهیجا د نیا

کرد.  یرو روشن م کیمن زده شده بود، اون اتاق کوچ یرو به رو واریالمپ که درست به د هی. فقط نور زرد رنگ دید

که من و حامد  یاز همون دو تا صندل ری. غدیبار یم ینگو سقفش که وارهایبود. از د یانبار هیبه  هیاتاق نمور شب هی

هم  یشیآت یبخار هیکهنه و  زیم هیاتاق و  یگوشه  هیزهوار در رفته هم  یتخت چوب هی م،یروش بسته شده بود

 اومدند. یاش، به چشم م گهید یگوشه 

. دوباره نگاهم دمیلرز یم یجور نیمن فشارم افتاده بود که ا ایسرد بود  یلیجا خ نیا ایبه تمام بدنم نشست.  لرز

که  نیلحظه از فکر ا هیکنه.  یناله هم نم گهیهست که د یا قهیشد. تازه متوجه شدم چند دق دهیسمت حامد کش

 صدا زدم. روچطور با درد اسمش  دمیو نفهم دیشده باشه قلبم لرز شیطور

 شو تو رو خدا، حامد؟! داریحامد، حامد ب-

. هزار تا فکر به جونم افتاده و ادیکردم به هوش ب یبودم. فقط خدا خدا م یونگینکرد و من تو مرز د یحرکت چیه

تو ذهنم  شبیانداخت. تمام اتفاقات از د یشد و قلبم رو محکم به تپش م یدلهره و استرس بود که وارد خون ام م

 یبابا، اون اتفاق پر حس که تو یها یکرد. شوخ یم هک ییها هیبود و گر دهیکه د یش بست. تماس مامان و خوابنق

 یترس بزرگ تر یبرا نهیزم شیپ هیاون که مثل  دنیمن، ترس دنیحامد، ترس یآشپزخونه افتاد، صبح جمعه، شوخ

که معلوم  یلعنت نیو مهتاب، بعد هم تصادف و اون ماش دیبود، گردش دو نفرمون با حامد، ناهار چهار نفرمون با سع

طاقت  گهیکرد. د یحامد که خون به دلم م تیوضع نیجا و ا نیسر راهمون سبز شد و حاال هم که ا یورچط ستین

 ن؟یخوا یاز جونمون م ی! چ؟یآها ست؟یجا ن نیا یکس ینداشتم. شروع به داد زدن کردم: آها

 د؟یدیجا؟ چرا جواب نم نیا دی! چرا ما رو آورد؟یزدم: آها غیدوباره ج دل خوش کنک! یصدا هیاز  غیدر

 غیوحشتناکش از ته دل ج یاتاق زد. از صدا یمحکم به در آهن یکیشدم،  یم دیداشتم از جواب گرفتن نا ام یوقت

هر آن منتظر  یشد و خنده دار بود ول یزدم و حس کردم حنجره ام به خس خس افتاد. قلبم داشت از جاش کنده م

 لمیف نیگفت از بس از ا شهیو بهمون حمله کنه. م هدر رو باز کن ییکایآمر یها لمیف یآدم خوارها نیاز ا یکیبودم 

که در  یکس نیاز ا ریدادم غ یرو م یبود اما خب احتمال هر کس دهیبودم، عقل به کل از سرم پر دهیترسناک د یها

و  دهیطرف کش هیرو از  شیلباس بلند مشک یکه پره ها یعاده چاق که در حالزن فوق ال هیرو باز کرد و داخل اومد. 

 کمیاش رو هم به کمرش زده بود، نفس نفس زنون سمتم اومد. همون طور که نزد گهیگرفته بود و دست د دستشبه 



 تیعسل چشمها

201 
 

من رو برانداز کرد و  یسر تا پا بشیعج ی. با اون چشم هاادیسمتم م اهیس میحج یگلوله  هیشد، احساس کردم  یم

 ؟یراه انداخت دادی: چه مرگته؟ چرا داد و بدیمردونه پرس بایتقر ی دهینخراش یصدا هیبا  هوی

نمونده بود.  یآب گهید یبدبخت یو بتونم حرف بزنم ول ادیدر ب یخواستم آب دهنم رو قورت بدم تا گلوم از خشک یم

شده  یجور نیهم از ترس بود که ا دیدهنم جمع شده بود. شا یهمون جور ،ینارس بخور یخرمالو هیکه  یمثل وقت

 دونم! یبودم، نم

 .یراه انداخته بود غیج غیاون موقع که خوب ج ؟ی: پس چرا الل شددیتر نگاهم کرد و دوباره پرس زیت

ما رو چ... چرا  د؟یهست ی: ش... شما ها... ک... کدمیتر کردم و با لکنت پرس یکم یلب هام رو به سخت باالخره

 د؟یگرفت

 گهیاگه کار د ،یادی... زمیگیما بهش م یکه تو گفت ییها نیگفت: ا لکسیر یلیرو طرف صورتم خم کرد و خ سرش

 بگو وگرنه که من برم. یدار یا

کنه، تو رو  یناله هم نم گهید ومده؟یکه هنوز به هوش ن دیکارش کرد ی: چدمیترس به حامد اشاره کردم و پرس پر

 براش افتاده باشه. یترسم اتفاق یمن م اد،یکن به هوش ب یکار هیخدا 

 !اد؟یخواد به هوش ب ی: دلت مدیبه حامد کرد و دوباره تو چشم هام زل زد و پرس یینگاه گذرا برگشت

 خوام. یسر تکون دادم و گفتم: معلومه که م یخوشحال با

 صبر کن! ،ادیلب گفت: االن به هوش م ریرفت ز یم رونیطور که از اتاق ب همون

 ...س...ر...م...!یگفت: آ دهیبر دهیحامد گوش هام رو پر کرد. بر یناله  یکه رفت، پشت بندش صدا نیهم

شو؛  داریو تو دلم خدا رو شکر کردم. با لبخند پت و پهن ام رو بهش گفتم: حامد تو رو خدا ب دمینفس راحت کش هی

 چشم هات رو باز کن!

 یبلند گفت. دلم از درد "آخ" هیکه به جونش افتاد،  یو از درد دیاده بود، باال کشافت نییدفعه گردنش رو که پا نیا

دستش  یآب تو وانی. همون موقع زنه به اتاق برگشت. چشمم که به لدیضعف رفت و لب هام از بغض لرز دیکه کش

افکارم  یخط باطل رو هیکه کرد  یام اما با حرکت هکه تشن دهیاز کجا فهم دمیافتاد تعجب کردم. از خودم پرس

که جگرم سوخت. ماتم برده  دیکش ی》نیه《. آن چنان دیآب رو تو صورت حامد پاش وانیهوا ل یب یلی. خدمیکش
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آخه  ونه؟ید یکن یکار م یگفتم: چ غیزدم. با ج خیحامد  یاتاق سرد من به جا نیتو ا ،یزیچ نیبود و از تصور همچ

 روش؟ یزیر یجا سرده ، تازه آب سرد هم م نیاچقدر  ینیب ینم ارند؟یبه هوش م یجور نیا

سمت من هجوم آورد و بازوم رو گرفت که لرزم  نیتعجب داشت. همچ یهمه فرز بودن جا نیا کلشیاون ه با

 نشست.

صدات هم  یبند یاون دهنت رو م ه؟یک یروان ی ونهید یبزنمت که تازه بفهم نیهمچ یخوا یم ونه؟ید یگیبه من م-

 وگرنه منتظر عواقبش باش. ادیدر نم گهید

که  نیباز هم جرات کردم و هم یدونم از کجا و چه طور ول یام فرو رفت. نم قهیتو  ادشیفر یناخودآگاه از صدا سرم

 جا روشن کن. نیا یزیچ هی... یبزن شمونیآت ،یارینم نیدفعه بنز نیبره، گفتم: اگه ا رونیخواست از اتاق ب

 لرزه.  یحامد هم داره م م،یکرد خیو ادامه دادم: از سرما  ختمیالتماس بود تو صدام ر یهر چ بعد

 گه؟یم یچ نمیبب گمیبست گفت: به آقا م یرو که م در

قرار دادم. دوباره نگاهم سمت حامد پر  تیذهنم آقاش رو تصور کردم و مورد عنا یو تو دمیکش یکالفه ا پوف

 .دیکش

 یجور نیا یاتاق و کار اون زن روان یدونستم به خاطر سرد یداد. م یم رونیبا صدا بو  دیکش یم قینفس عم داشت

بود  یبه زبون آورد، اسم من یکه به سخت یزیچ نیبار چشم هاش آروم آروم باز شد. اول نیشده بود. صداش زدم و ا

و  ستمیجا تنها ن نیکه ا نیخوشحال بودم و از ا داشص دنیکه انگار سال ها بود باهاش انس داشتم. انقدر از شن

خواست داد  یانگار به دلم چنگ انداختند و اشک تو چشم هام حلقه زد. دلم م هویحامد کنارمه خوشحال تر که 

 که! یمن رو کشت ؟یشد داریفقط پر حسرت لب زدم: باالخره ب یول 》غزل جان《بزنم: 

داد و همون طور که نگاهش به رو به رو و من  هم فشار یاومد. چند بار چشم هاش رو رو یدر م یجیداشت از گ تازه

 ... که نکردند؟!تتی... اذ؟یبود، آروم لب زد: خوب

 هو؟یشد  یسرت آوردند حامد؟ اصال چ ییچه بال ؟ینکردند... تو خوب تمیبغض جواب دادم: آره خوبم، نه اذ با

کار  نیهم فشار داد. انگار با ا یو چشم هاش رو محکم رو دیدندون هاش کش نیکه داشت، لبش رو ب یخاطر درد به

حالت بده حامد؟ چرا  یلی: خدمیپرس دیلرز یبار م نیکه ا ییقلب من رو هم محکم تکون داد. دوباره با صدا یکی

 ترسم! یمن م ؟یگینم یچیه
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خمار از دردش نگاهم کرد و از اون لبخند  یبودند. با قهوه ها ختهیر شونیپر شیشونیپ یمرتبش، رو شهیهم یموها

... من... کنارتم... قول شهینم یچیلب زد: نترس... ه دهیبر دهی. آروم و بردیآورد، به روم پاش یکه نفسم رو بند م ییها

 !دمیم

 از یان؟ چ یها ک نی: ادمیباز هم پرس یسرد نبود؟ انگار بد جور دلم به حضورش گرم شده بود ول گهیاتاق د چرا

 خواند حامد؟ یجونمون م

 نداره... یباهامون دشمن یکس یدونم ول ینم-

 دونم! یکرده... نم یباشه که از انبار دزد یکار همون آدم دیادامه داد: شا یاز مکث بعد

لبش خشک  یرد کمرنگ خون، گوشه  هیکردم،  ینبود و االن که با دقت نگاهش م ادیز یلیامون با هم خ فاصله

 شده بود.

سکوتش بد جور  نیو ا دمیفهم یبود که نم یزیچ هیکرد. تو نگاهش  یذوبم م دینگاه که نه شا رهیخ رهیخ داشت

رو محکم  نشییبعد، لب پا ینشست و لحظه  نیغم سنگ هیچشم هاش  یلحظه احساس کردم تو هیداد.  یآزارم م

 یچ یگیچرا نم ؟یدرد دار یلیخ :دمیسوال نگاهش کردم و پرس ایدن هیانداخت. با  نییگاز گرفت و سرش رو پا

 حامد؟! هیلبت از چ یکارت کردند؟ اون رد خون گوشه 

بار از  نیرنگ ترس گرفت. دوباره و ا زیبودم، همه چ گانهیحالتش ب نیو با ا دهیلبخندش رو د شهیکه هم یمن یبرا

 ترس اسمش رو صدا زدم. یرو

 باال نگاهم کن! ریبزن، سرت رو بگ یحرف هیحامد؟! تو رو خدا -

 زمزمه کرد: لعنت به من! فقط

 آخه؟ یگیم یجور نیتعجب گفتم: دور از جونت، چرا ا با

 دیگرفت، با یسرش رو باال م شهیهم دیشدم. حامد با یافتاده اش کالفه م نییسر پا نیداشتم از ا گهینداد و د یجواب

 شدم. یتو قهوه هاش غرق م دیکرد، با ینگاهم م

 جون غزل نگام کن! ر،یحامد، تو رو خدا سرت رو باال بگ-
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بهم زل زد و بعد دوباره چشم هاش رو بست و همون  هیبود. فقط چند ثان یسرش کاف دنیباال کش یقسم برا نیهم

 جمله رو به زبون آورد.

 خدا لعنتم کنه...!-

 .یکن یناراحتم م یدار گهیحرف رو نزن. د نیبسه حامد، ا-

جا آورده مهم  نیکه ما رو ا یلیبه هر دل یگذره غزل چون هر کس یم یتو دلم چ یدون یو گفت: نم دیآه بلند کش هی

 !؟یفهم یکشم، م یدارم عذاب م ییجا نیکه تو ا نی. فقط از استین

ه داد: اگه بگم که کالفه تر ادام یزیناراحت هم نبودم. اومدم چ یخودم، خوشحال نبودم ول یبرا شیهمه نگران نیا از

 کار کردم؟! یکار کردم؟! چ یمن چ ایغزل... خدا ادیسرت ب ییبشه، اگه بال تیطور

مرد رو  هیبود که  ومدهین شیپ ادیبگم چون ز یدونستم چ یدادم. نم یبغض تو صداش انگار داشتم جون م نیا از

 ی. حس بدیبد شیدلدار یمرد، فاجعه است و عمق فاجعه اون جاست که بخوا هیگفت بغض  شهیبدم. م یدلدار

بغض وحشتناک راه گلوم رو بسته  هیو  ردک یخوب نبودم. قلبم درد م یحالم چطور بود ول قایدونم دق یداشتم. نم

 یاومد. تموم بدنم کوفته و کمرم به طرز وحشتناک ینم رونیاز ب ییصدا چیزده بود و ه خیبود. اتاق هم که ده باره 

 ییجا هی قهیشده پنج دق یخواست حت یطر بسته شدنشون سر بودند. دلم مخشک و دست هام هم که کال به خا

 کرد. یگرفت که دلم، عاجزانه بغل مامانم رو طلب م جهینت شد یدراز بکشم و در کل م

و  دیکش قینفس عم هیداره،  یمطمئن بودم قلب بزرگ یشناختمش ول یکه فقط ده روز بود م یرو به روم، کس پسر

کردم، نگاهم کنه و چشم  یتو دلم آرزو م بیبود و من عج نییلرزش نفس هاش رو حس کردم. سرش هنوز هم پا

 .نمیهاش رو بب

جمله بودم که بتونم آرومش  هیکردم بغضم نشکنه و تو ذهنم دنبال  یم یجا به جا کردم. سع یصندل یرو رو خودم

 ؟ینگاهم کن شهیاره گفتم: حامد مدل کردم و رو بهش و دوب هیکنم. باالخره دلم رو 

که اصال  نیقبل تر از ا یلیخ ،ییجا نیتو ا ایجا ام  نیکه االن من ا نیرو که بهم دوخت، گفتم: ا نشیغمگ یها قهوه

خوره حامد، مثل همه  یداره ورق م مونیبرگ از دفتر زندگ هینوشته شده.  رمونیتقد یجا وجود داشته باشه، تو نیا

 یوقت ها زندگ یجلوش رو گرفته. گاه یزیچ هیو  فتهیبوده ب ارقر یحت ایتا حاال برامون افتاده که  ییاتفاق ها ی

به نظرم  ،یسرزنش کن یجا کشوند نیکه من رو دنبال خودت ا نیکه خودت رو به خاطر ا نی. استیدست ما ن

 مسخره است.
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و با تته پته ادامه دادم: م... من...  دمینفس لرزون کش هیشد.  یتمرکزم صفر م یعنی نیزدند و ا یچشم هاش برق م 

و بهش اعتقاد دارم.  گمیطوره که م نیجام... چون خودم خواستم... چون قرار بوده که باشم. مطمئن باش هم نیمن ا

 .یخواد تو هم باورش کن یدلم م

گرم شدم و  کیلبخند کوچ نیهم جون زد اما من با مهیلبخند ن هیکرد و  سیبودم که لب هاش رو خ دشییتا منتظر

 جون

که تو  یچون همون قسمت رهیگ یدلم آروم نم ی... ولیخوام باور کنم غزل ول یم یلیگرفته گفت: خ ی. با صداگرفتم

 نفر رو تا حد ممکن زجر بده. هیخواد  یدلش م بیرحمه و عج یب یلیوقت ها خ یگاه یزن یازش حرف م

داشتم از  یفرودگاه وقت ی! توزمیعز ستیدست خودم ن میداد و ادامه داد: نگران یتکون نیرو با تاسف به طرف سرش

 ...دهیکه نتونم ازت مراقبت کنم آزارم م نیشدم، تو رو دست من سپرد. ا یمهرداد جدا م

 ؟یچرا انقدر نگران ؟یرفت شیجلو جلو برا خودت تا کجا ها پ ؟یگیم یدار یو گفتم: حامد چ دمیحرفش پر نیب کالفه

 !م؟ییجا نیا یچ یبرا مینیصبر کن اصال بب

 یاون تصادف برا دمیکه نفهم نی... از امیعرضگ ی... از برهیگ ی... از خودم حرصم مگهید نیگفت: هم یمعطل یب

 بود. یصحنه ساز هیشدنمون فقط  دهیدزد

 قهیکمتر از پنج دق یشد؟ تو یچ نمیکن بب فیاصال تعر ؟یکن یم تیچرا خودت رو اذ ؟یداشت بیآخه مگه علم غ-

 من هنوز تو شوک ام! ،یشد بیغ

سپر خم شدم، از پشت  دنید یو برا نیپشت ماش میرفت کهیکه کنار اون مردت نیکرد: هم فیشروع به تعر یحرص

 آخ بگم. هی یبه گردنم زد. مثل مردن بود غزل، اصال پاهام فلج شد و نتونستم حت یشوک برق هیسر 

 گرد شده و انگار که خودم هم دردم اومده باشه از ته دل گفتم: دستشون بشکنه! یچشم ها با

 یم ریکه به گردنم زده بودند ت ییاومدم. همون جا یکم کم داشتم به هوش م یدونستم چه قدر گذشته بود ول ینم-

و نفر که با هم د یو صدا دمیفهم یرو م نیماش یچون تکون ها مینیماش یبودم. حس کردم تو جیو هنوز گ دیکش

چشم هام رو  یزیچ هیچون با  دمیند یزیچ م. چشم هام رو که آروم باز کرددیرس یزدند هم به گوشم م یحرف م

 دست هام هم محکم بستند. دمید یبسته بودند. شروع کردم تقال کردن ول

 ها...! یو با درد لب زدم: لعنت دمیگز لب
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بهش  گهیکم د هیبرو  م،یمونده برس یلیخ هنوز《به گوشم خورد که گفت:  یکی یداد ام، صدا نیداد: با اول ادامه

خواست باال بزنه که شروع کردم  یلباسم رو م نیطرفم اومد و آست یکیبعد هم حس کردم  》بزن تا لومون نداده! 

هام شروع و گوش  دیچیخون تو تموم دهنم پ یدهنم زد و مزه  یتقال کردن و داد زدن، همون موقع هم با قدرت تو

 به زنگ زدن کردند.

 اند آخه؟! یها ک یوحش نینگو، ا گهیبسه حامد، د-

جواب  یو به جا دیکش یبود. آه دهیتر کرد وگرنه مطمئن بودم دهنش مثل خودم کامال خشک یرو فقط ظاهر لبش

 :دیپرس

 از همه عذابم داد؟ شتریب تیتو اون موقع یچ یدون یم

 ؟ینه، چ-

 یتقال م یچ یرسه، برا یزورت که به من نم 《گفت:  یم بسته بودند رو باز کرد و کفرکه دور چشم ها یدستمال-

 یکن

 نیکه از پشت بهمون زده بود و تو همون ح مینیانگار تو اتاقک عقب همون ماش دمیسرم رو که برگردوندم، د 》؟

 و چشم ها و دست هات هم بسته بودند. یچشمم به تو خورد که کنارم افتاده بود

قبر، به خدا نفسم بند  یانگار گذاشتنم تو دمتید تیتو اون وضع یتاسف تکون داد و ادامه داد: وقت یاز رو یسر

 جون دادم. دنتیتا چشم هام بسته بشه فقط از د یکردند ول قیرو بهم تزر یاومد. بعد هم که اون سرنگ کوفت

 حامد! ریحرص گفتم: زبونت رو گاز بگ با

رو  یطور نیبه هوش اومدم و تو رو ا یچون خودم هم وقت یشد یدونم چه حال یدادم: مکردم و مظلوم ادامه  یمکث

 همون حال شدم. دم،یبه روم د

 ؟ی: تو رو چدیپرس دیصورتش گرفته شد. با ترد یجور نیکه ا ختندیدلش ر یرو تو ایدن یغم ها یانگار همه  دوباره

 کردند؟! تتیاذ یلیخ

پوف کالفه و دست  هی تشیشد. نها یسرخ تر م تیکردم؛ صورتش هر لحظه از عصبان یم فیرو که براش تعر انیجر 

 که کالفه بود موهاش رو چنگ بزنند. ییها شهیتونست مثل هم یکه بسته بودند و نم ییها
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*** 

 یخوردند. کاش حداقل دست هام باز بودند تا خودم رو بغل م یبه هم م زیر زیانقدر سرد بود که دندون هام ر اتاق

 نیف نیشدم. از سرما آب دماغم هم راه افتاده و به دنبالش ف یکم گرم م هی دیدادم، اون وقت شا یکردم و فشار م

هوا بدنش کرخت شده بود چون  یکلمه حس ام کالفه کننده بود. حامد هم به خاطر سرد کیکردم. در  یهم م

کرده و نگران  خیمن م ید و در عوض روخور یخوردم، اون تکون نم ینطور سر جام وول م یبرعکس من که هم

 ببندم. لیدادم کالفه گفتم: االنه که از سرما قند یتکون تکون م یصندل یطور که خودم رو رو نیکرد. هم ینگاهم م

 !زمیعز فتهیم تینکن غزل، صندل یمند گفت: اون جور گله

دادم؟ لپم رو از تو گاز گرفتم و گفتم: سردمه خب،  یو لحن مهربونش جون نم ینگران نیا یواقعا من چه طور برا آخه

 نزنم. خیکنم که  تیخوام فعال یم

 برات جوجه کوچولو! رمیحالت خاص لب زد: بم هیو با  دیصدا خند یب

 !؟یگفت ی: چدمی. فقط آب دهنم رو قورت دادم و پرسدندیشن یلحظه به گوش هام شک کردم که چ هی

 د؟یایب شهیم ،یاعتنا به سوال من سرش رو طرف در برگردوند و داد زد: آها یبهم انداخت و ب طونینگاه ش هی

که  میقرمز دار یجوجه کوچولو با لپ ها هیدوباره همون طور که نگاهش هنوز سمت در بود، زمزمه وار ادامه داد:  بعد

 لرزه نامرد ها! یداره از سرما م

 گهیدر حال پس افتادن بودم. شال ام که د گهیم یجور نیکه حامد ا هیام چه جور افهیکه االن ق نیآن از تصور ا هی

بود وگرنه تا االن صد باره از سرم افتاده بود. موهام هم که  ریکه به موهام بسته بودم گ یسرم بند نبود و به کش یرو

که فراوون و هام و دماغم هم قرمز شدند و آب دماغم هم  ونهبودند و حتم داشتم گ ختهیشلخته اطراف صورتم ر

شده  اهیچشم هام س یکرده بودم و احتماال االن پا یمژه هام خال یرو ملیر یاز ظهر هم کل شیاومد که پ ادمیالبته 

 》نه جوجه کوچولو! ختیر یب مونیم 《گفت: شهیحامد نشسته م یکه جلو یموجود نیبود. در کل به ا

 کرد. آروم اسمش رو صدا زدم. یزده بود و نگاهم نم یالیخ یو حامد هم که کال به ب ختیافکار روانم به هم ر نیا با

 ی. فوردیلب هاش ماس یمن، لبخند رو ی دهیبغ کرده و لب برچ ی افهیق دنیآن با د هیرو باال آورد و  نگاهش

 ه؟یشده؟ چ ی: چدیپرس

 .رمیم ینکنم، منگاه  نهییخودم رو تو آ گهید ی قهیدق هیانداختم و پر التماس گفتم: اگه تا  نییرو پا سرم
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 ام؟ یزشت شدم، مگه نه؟ تو رو خدا بگو االن چه شکل یلی. ادامه دادم:حتما خدندیهاش گرد و ابروهاش باال پر چشم

 دروغش؟ ای یبدون یخوا ی: راستش رو مدیکه تازه متوجه منظورم شده بود تخس پرس حامد

 خب معلومه راستش رو بگو!-

 خونه مونده. رونیروز سرد، ب هی یکه تو ییجوجه کوچولو هیمثل  ،یقشنگ تر یا گهیبه نظر من از هر وقت د-

ام قابل  افهیق یعنی: دمیخودم رو به اون راه زدم و پرس یجمله اش جمع کرده ول نیا یتو یدونستم چقدر مهربون یم

 ترحمه

 هان؟! ،

 زدم؟! یحرف نیهمچ یکرد و گفت: من ک یکیکوچ اخم

 !گهیمونند، قابل ترحم اند د یخونه م رونیکه ب ییخب جوجه کوچولوها-

که انقدر معادالتش  هیک نهیبپره و بب رونیام رو بشکافه و ب نهیخواد با قدرت س یکه داد حس کردم قلبم م یجواب با

 زنه؟ یبه هم م یرو ه

 و بَغل گرفت... یبود که همون قدر کوچولو و دوست داشتن نینه منظور من ا-

در اتاق که درست سمت چپمون بود، جمله اش نصفه موند و هر دومون به سمت در  یتو دیکل دنیچرخ یصدا با

 .میبرگشت

 یواشکیلبخند  هیحامد رو با  یشد، نگاه گرد شده  انیچهارچوب در نما یخوش فرم همون زن که تو یادیز کلیه

دستش گرفته بود، به طرف  یکیپارچ آب هم به اون  هیدستش و  هی یبزرگ رو ینیس هیکه  یجواب دادم. در حال

که  نیاتاق رفت. هم یگوشه  ی فتهزهوار در ر یرو روش گذاشت. بعد هم سمت همون بخار ینیتخت رفت و س

کردن داخلش شد. انقدر که  زیو تم یبخار یجا میافتاد. مشغول تنظ نیزم یلباس بلندش دورش رو نیینشست، پا

که معلوم  تیوضع نیا یتو گه؛یبودم د ونهیغذا خوشحال نشدم. د ینیس دنیذوق کردم، از د یاز روشن کردن بخار

دادم  یگفت واقعا تحمل سرما رو نداشتم. البته شعار م شهیکرد اما خب م یم شحالمها خو زیچ نیا ه،یبه چ ینبود چ

 ده باشم.گرم تنم کر زیچ هیحداقل  ایگرم باشم  یجا هیبود که تو  یوقت یاون برا یو زمستونم ول زییکه عاشق پا
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نشست.  یداخل آورد و دوباره کنار بخار د،یکش یم نیزم یطور که رو نیرو هم یگون هیبعد از پشت در اتاق،  یکم

صداش زد  》خانوم《طاقت شد و چند بار با عنوان  یکرد باالخره ب یحامد که تو سکوت حرکات زن رو دنبال م

نکنه چون من قبال امتحان کرده بودم و  تیاذتوجه و عکس العمل! بهش اشاره کردم که خودش رو  یاز کم غیدر یول

حامد قدم برداشت و  یتالش روشن کرد و سمت صندل یرو بعد از کل یهم نگرفته بودم. بخار یجواب درست و درمون

گرم و  یروشن، غذا یبخار ح،ید تفر. انگار اومدنمیدیکه د میبود دهیند یجور نیا یریبا غر و لند گفت: گروگان گ

 ...!همفصل، واقعا ک

باز کردن طناب دور دست هاش بود با تحکم ادامه داد: دست و  ریحامد خم شد و همون طور که درگ یصندل پشت

 !دیو فکر فرار به سرتون بزنه، با خودم طرف دیغلط اضافه بکن یکنم ول یپاهاتون رو باز م

اتفاق  گهید یاز تصور باز شدن دست هام که قرار بود چند لحظه  یآورد ول یو در مبا حرف هاش کفر آدم ر درسته

شده بود. حامد به محض باز شدن دست هاش باال آوردشون و شروع به ماساژ مچ  گهیرنگ د هیبرام  ایانگار دن فته،یب

اون خانوم  یز کردن دست هالبخند مسخره رو به حامد گفت: پاهات هم خودت باز کن. افتخار با هیهاش کرد. زن با 

 .دمیخوشگله رو هم به خودت م

 یکه سع یاندازه فندق یدوباره انگشت اشاره اش رو سمتمون گرفت و با اون چشم ها دیتهد یهم به نشونه  بعد

که بد  دیدست از پا خطا نکن دیگفتم. مواظب باش ینره چ ادتونیکرد:  دیموفق نبود تاک یداشت درشتشون کنه ول

 . دینیب یم

زندان بود و ما هم  هی هیدلم گرفت. درست شب د،یچیاتاق پ یتو قفل تو دیچرخش کل یرفت و صدا رونیاتاق که ب از

شکر داشت. حامد طرف پاهاش خم شده بود و  ینبود، جا یکه حداقل زندانش انفراد نیاما هم میهاش بود یزندان

 ؟یکرد یپاهام هم باز م یمرد یم ،ییحلوا کدوآخه  بهش بگه ستین یکیلب غر زد:  ریداشت بازشون کنه. ز یسع

اومد. با همون  یم ریتعب نیبود و چقدر به اندام اون زن ا یجالب ریکه بهش داده بود خنده ام گرفت. چه تعب یلقب از

 .میوقت دار یلیخنده گفتم: حرص نخور حامد جان، عجله هم نکن چون ظاهرا خ

باالخره طناب پاهاش رو هم باز و از  م؟یجا باش نی. واقعا قرار بود چند وقت ادمیکه زدم ترس یهم از حرف خودم

ترق تروق  یکارش و صدا نیاز جاش بلند شد. با ا ییهوی یلیپرتاب کرد. بعد هم خ یحرصش طناب رو به طرف

گفت و من تو  یکش دار 》آخ《. شددلم براش کباب  د،یستون فقراتش که به گوشم رس یشکستن استخون ها

مغزم که  یداد، سمت من اومد. همون جا یهمون طور که به بدنش کش و قوس م 》برات! رمیبم《دلم گفتم:
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شروع  دم،ید یبار بود م نیاول یرو که هر دفعه انگار برا یخاصه، اندام تو پر و مردونه ا یها زیمسئول ثبت کردن چ

 کرد. زیبه آنال

 چیهم پ یکه تو اهشیپر پشت و س یموها یپاهام زانو زد و مشغول باز کردن طناب پاهام شد. نگاهم رو یجلو 

دست  بیو عج دیچیپ یحامد، به هم م یخورده  چیپ یموها هیخورده بودند، سنجاق شده بود. انگار دل من هم شب

که مثل من  یبلند نش ییهویگفت: بود  نییکرد. همون طور که سرش پا یرو طلب م اهیس یاون توده  یکردن ال

 !زمیعز شهیم ضیکمرت مستف

مکث کرد.  هیکردم، چند ثان یکه بهش زل زل نگاه م یمن دنیبا د یول رهیرو بگ دمییسرش رو با خنده باال آورد تا تا 

کردم؟ چرا چشم هام  یکار م یمن داشتم چ ایصورتم شروع به قدم رو رفتن کرد. خدا یو قشنگش رو ینگاه قهوه ا

کردم. نفس  یخودم رو کنترل م دیکرد؟ هر طور بود با ینم تمیاذ یها ذره ا یکینزد نیافسار پاره کرده بودند؟ چرا ا

 : تموم نشد؟!دمیو زمزمه وار پرس دمیکش یو لرزون قیعم

 تموم نشد؟! یهمون نگاه سرتق، حواس پرت لب زد: چ با

 باز شدند؟ گم،ی: پاهام رو مپاهام اشاره کردم و جواب دادم به

 .شهیلب گفت: االن تموم م ریانداخت. ز نییو سرش رو پا دیکش یدهنش کالفه دست رو

دستش به دستم  یمشغول باز کردن دست هام شده بود. هرازگاه یلحظه بعد پاهام باز شده بودند و پشت صندل چند

بود،  ادیفوق العاده ز یکیبه خاطر نزد ترششیمن که ب یدست ها یاون و سرد یدست ها یداغ نیخورد و ا یم

شناخت  یکه م یمخالف یباشم که راحت با جنس ها یشد همون دختر یبا هم داشتند. باورم نم یبیتناقض عج

 شدم؟! یحس ناشناخته م هیزد و پر از  یم خیوجودم  یجور نیا کیتماس کوچ هیشده بود که با  یداد. چ یدست م

. انگار تازه دمشونیشد کش یکه م ییکه احساساتم رو دست به سر کنم، پاهام رو باال آوردم و تا اون جا نیا یبرا

 یکرد و بعدش تازه شروع به سوزن سوزن شدن کردند. دست هام رو که باز کرد، جلو دایپ انیرگ هام جر یخون تو

آروم از جام  یلید قرمز انداخته بود. خر هی هامطناب دور مچ دست  یصورتم آوردمشون و بهشون نگاه کردم. جا

 تمرکز کنم و موفق هم شدم. ستادنیا یکردم برا یرفت اما سع جیلحظه سرم گ هیبلند شدم. 

راحت راه رفتن، راحت  نی. هممیدونست یو قدرشون رو نم میداشت ییته دل خدا رو شکر کردم. واقعا چه نعمت ها از

که  میکن یفکر نم نیلحظه هم به ا هی یهستند حت ارمونیدر اخت یکه تا وقت ییها یراحت نیخم و راست شدن، هم

حامد  یفکرها بودم که با سر و صدا نی. تو هممیکن یو زمان گله م نیو اگه نباشند از زم میچقدر محتاجشون هست
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کرد.  ینگاه م یاشکویرو  رونیسقف ب کینزد یرفته بود و از پنجره ها واریکنار د یکهنه  زیم یبه خودم اومدم. رو

: دمیآروم پرس یلی. طرفش رفتم و خدیطاقت وزنش رو نداشته باشه و بشکنه، دلم لرز زیکه م نیلحظه از ترس ا هی

 موقع؟!  هینشکنه  زیحامد؟ م یکن یم رکا یچ

 !زمینگران نباش عز نییپا امیو طرف من گرفت و گفت: االن م نییلبخند سرش رو پا با

 یدر اتاق و حامد گردش م نیگرفتم و نگاهم ب یموقع استرس داشتن، گونه ام رو از داخل گاز م میشگیعادت هم به

و مطمئن بودم  دیرس یاش گرفته به نظر م افهیاومد. ق نییپا زیآروم نشست و از م قهیکرد. باالخره بعد از چند دق

 ؟یبفهم یتتونس م؟ییشد؟ کجا ی: چدمی. با عجله پرسستیاوضاع خوب ن

 تا برات بگم. میبخور یزیچ هی میکرد گفت: فعال بر یم تمیطور که سمت تخت هدا همون

 یو رو ارمیدادم کفش هام رو در ب یم حیمن ترج یکرد ول زونیتخت نشست و پاهاش رو هم آو یفکر لبه  غرق

بدون  ادیز یبشقاب غذا رو باز کردم. از گرسنگ یشده رو دهیو به پاهام قوت بدم. سلفون کش نمیتخت چهار زانو بش

زده بود.  رونیبرنج ها ب ریطرف کباب ها از ز هیغذاها شدم.  یکه حامد رو متوجه ذوق خودم بکنم مشغول وارس نیا

بشقاب بودند. سلفون بشقاب حامد  ی گهیخرد شده هم طرف د یجعفر ازیپ یطرف بشقاب و کم هی یگوجه کباب هی

 .نیباال راحت بش ایب ار،یم و رو بهش گفتم: حامد، کفش هات رو در برو هم باز کرد

 هاش رو مهربون کرد و گفت: باشه! چشم

رفت. درست رو به روم نشست. قاشق  یگفت که دلم ضعف م یم یجور خاص هیگفتن هاش بودم.  》باشه《عاشق  

خورد. همون طور که  یل من با اشتها نممث یاول رو تو دهنم گذاشتم و با ولع خوردم. حامد هم شروع کرده بود ول

 ها؟! مییکجا یفکر؟ نگفت یتو ی: چرا رفتدمیدادم نگران پرس یلقمه ام رو قورت م

کنار بشقابش فرو و شروع به تکه تکه کردنش کرد. انگار که تصور کرد  یگوجه  یبار مصرفش رو محکم تو هی چنگال

 کرد. یحرصش رو خال یجور نیبالها رو سرمون آورده و ا نیکه ا هیکس یگوجه، چشم ها

 !میخونه باغ هی یکه بگم سر و تهش کجاست. ظاهرا تو دمیند یو در واریبزرگه... د یلیباغ خ هیدونم،  ینم-

 ؟یخب حاال چرا انقدر ناراحت-

از شهر  دیبا ست،یباغ ها ن نیاصفهان که از ا یآخه تو م؟یدونم چقدر از اصفهان دور شد یناراحتم که نم نیاز ا- 

 .میاطراف اصفهان باش یاز شهرستان ها یکیهم اصال تو  دی. شاینیباغ ها بب نیتا از ا رونیب یایب
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 !شهیسخت م یلیکنند کارشون خ دامونیو ادامه داد: به هر حال اگه قرار باشه پ دیکش یموهاش دست یال کالفه

 آروم لب زدم: آهان! ذاشتمیدهنم م یرو تو گهیقاشق د هیکردم و  یطور که بهش نگاه م همون

دستش  یدستم رو آروم رو ییهویشد  یدونم چ یکرد. نم یهاش داشت دل من رو هم آشوب م ینگران نیا با

انقدر  شه،یدرست م زیکارم تعجب و لبخند هم زمان به صورتش رنگ دادند. پر حس لب زدم: همه چ نیگذاشتم و با ا

 نگران نباش حامد!

 ییتو میهمه نگران ستم،یبه خاطر خودم نگران ن ی... اما من سر سوزندوارمیگفت: ام یمعطل یرو که برداشتم ب دستم

 و تو!

چونه ام  ریآن دست ز هیهم بود.  یعیمثل اول اشتها نداشتم و طب گهیکردم. د یانداختم و با غذام باز نییرو پا سرم

 پرتاب کرد. گهید یایدن هیکارش به  نیگذاشت و من رو با ا

 کنم. یم تیبا فکرهام تو رو هم اذ دیببخش زم،یغذات رو بخور عز-

حالم خراب بود. بعد از  یجور نا جور هی. رمیخواست فاصله بگ یدلم نم یافتادم ول یدستش پس م یاز داغ داشتم

فهمونه همه خواست بهم ب یهم م دیبار با اشتها مشغول خوردن شد. شا نیمکث دستش رو برداشت و ا یلحظه ا

 یجنبه بودن هاش کفر یب نیبود و از خودش و ا تهگر گرف بیاتاق عج نینفر تو ا هیخوب و رو به راهه اما نبود.  زیچ

 شده بود.

*** 

دونستم چقدر گذشته و ساعت چند بود؟! کال من آدم ساعت بستن نبودم و حامد هم امروز استثناعن فراموش  ینم

و از اون موقع به بعد حامد از بس طول و عرض اتاق رو قدم رو رفته  میکرده و نبسته بود. غذامون رو تموم کرده بود

شد باعث شد حامد باالخره دست از راه  یم کینزد اقکه به در ات یکس یقدم ها یگرفته بودم. صدا جهیبود، سرگ

که دستش  ی. دوباره همون زن بود که در رو باز کرد و به محض ورودش پتو و بالشتستهیرفتن برداره و سر جاش با

که دوباره اتاق از حضور  دینکش قهیغذا رفت. به دق ینیسمت تخت و س یحرف چیانداخت و بدون ه نیزم یبود رو رو

 شد. یالخ مشیحج

 یم نیتمام اتاق رو پر کرده بود و چشم هام کم کم داشتند سنگ م،یمال یگرما هیچوب در حال سوختن و  یبو

 تو؟ سرت که درد نگرفته؟ ی: خوبدیتخت نشست و پرس یشدند. کنارم لبه 
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 شده بود. ییالال هیبرام شب تیانقدر آرامش داشت که تو اون موقع صداش

 ندارم فقط بد جور خوابم گرفته!آره خوبم، سر درد هم فعال -

 یاون رو مطرح کنم. از جاش بلند شد و گفت: پس منتظر چ دمیکش یخجالت م یهم داشتم ول ییدستشو البته

 ؟یهست

 اد؟یمگه خوابت نم ؟یتخت پهن کردن که گفتم: تو چ یکرد پتو رو رو شروع

 تو بخواب غزل جان! اد،یکه نگاهم کنه و سرگرم کار خودش گفت: نه من فعال خوابم نم نیا بدون

 زدند که چه قدر خسته و تو حسرت خواب اند! یاصال قهوه هاش داد م گه؛یدونستم داره دروغ م یم

 نیصبح هم من هم تا یاصال اگه تو نخواب ،یچون خسته ا یچشم هات رو ببند دیتو هم با شه،یاخم گفتم: نه نم با

 .نمیش یم یطور

 نیزم یاز پتوها رو رو یکیکف اتاق انداخت و گفت: باشه پس من  یکییموزا نیدستش و زم یتو یبه پتو ینگاه

 خوابم. یکنم و م یپهن م

نگاهش کردم و ادامه دادم: نه  یزنند. جد یم خیاستخون هات  ؟یسرد بخواب نیزم نیا یتا صبح رو یخوا یم-

 بکن. گهیفکر د هی شه،ینم

 .میکار کن یگفت: باشه پس پاشو تا بهت بگم چ نانیبار با اطم نیمکث کرد و ا یکم

بود پهن  واریاز پتوها رو برداشت و از وسط تا زد و اون طرف تخت که به د یکی. ستادمیجام بلند شدم و کنار ا از

 کرد.

باشه و  رتیپتو ز یتا هیجا،  نیگفت: بخواب اهم که بود رو برداشت و اون جا گذاشت. بعد هم رو به من  یبالشت تنها

 اش رو بکش روت تا سردت نشه. گهید یتا

 که همون شد! نیا ،یو گفتم: خسته نباش دمیتو هم کش یهام رو ساختگ اخم

 و گفت: باشه تموم نشده، اول تو بخواب حاال! دیخند
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سنگ هم  یکه رو یانقدر خسته ا ی. گاهدمیکه گفته بود خواب یگفتم و رفتم و همون جور یکش دار ی》باشه《

 ازش استفاده کرده؟ ینه؟ قبال ک ای زهیتم ه؟یروته از ک ای رتیکه ز ییپتو یفکر کن نیبره، چه برسه به ا یخوابت م

بهم دست  یتخت اون هم بعد از چند ساعت پشت سر هم راه رفتن و نشستن، حس خوب یقرار گرفتن کمرم رو از

 خب منتظرم جناب حامد خان! یلینظر گرفتم و گفتم: خ ریربون حامد رو زداد. به پهلو شدم و نگاه مه

شدم. دوباره دست به کار شد و  یم یبه حال یحال یراه بود ه یکه تو یخودم از تصور اتفاق یگفتم ول یها رو م نیا

زد و  یو محرکاتش دو د نیتخت پهن کرد. چشم هام ب یاز وسط تا زد و کنارم رو یرو هم همون جور گهید یپتو

بهم انداخت و گفت: من  طونینگاه ش هیقلبم تپش گرفته بود. کت چرمش رو در آورد و مشغول تا کردنش شد. 

 خوابم که جامون بشه. یمخالف تو م

اون سمت سر  ی. حاال پاهادیدراز کش رشیپتو رو باز کرد و ز یمن گذاشت و آروم ال یهم کتش رو طرف پا ها بعد

 یکه اون لحظه سر جا یزیتخت جامون شده بود. تنها چ یراحت رو یلیمن هم سمت سر اون بودند و خ یمن و پاها

و من به پهلو بودم.  دهی. اون به کمر خواببوداومدن به سرش زده  رونیقلب بود که بد جور هوس ب هیخودش نبود 

 یاون حس ها با بدبخت نیرو از ب دلهره هام بودند. خودم یصورتش و نگاه مهربونش، هر دوشون درست رو به رو

 دمیفهم یکردم، نم یجان، من تا ده سال هم فکر م سیرئ یجالب ی دهیچه ا نیو رو بهش گفتم: آفر دمیکش رونیب

 .دینفره خواب هیتخت  یرو یدو نفر شهیهم م یجور نیا

 حد جواب بده! نیمغزم تا ا ،یهمه دل مشغول نیکردم با ا یو گفت: آره خودم هم فکرش رو نم دیخند

 .دهیاگه جوراب هام بو م دیگفتم: فقط ببخش یبار به شوخ نیو ا دوباره

 .یدیگل م یخدا بو ی شهیاز ته دل کرد و جواب داد: نه بابا تو که هم یخنده  هی

جمع کرد که بدتر دلم  یجور قشنگ هیخنده اش رو  د،یگرد شده ام رو که د ی. چشم هاستادیقلبم از حرکت ا انگار

گذاشته  یچشم هام فوق العاده خسته بودند. سر ناسازگار ن،یریش یبراش ضعف رفت. وسط اون همه تجربه ها

 هی یبودن، برا کشیدونست که انقدر نزد یمن یکردند اما ک یبسته شدن تقال م یبودند و مدام کرکره هاشون برا

 یزد که فکر کنم گلبول ها یم یقشنگ و آروم تمیر هیونش برم با بس بود. قلبم هم که قرب دنیکش یخواب یعمر ب

آروم بود و من دوست داشتم تا  زیخوب بود. همه چ یادی. حالم زدندیرقص یتانگو م تمشیقرمز خون ام همراه با ر

اون گلبول ها سر  یخوش آهنگ صدام کرد، انگار که همه  یاون جور یحرف بزنم. وقت امدو با ح نمیصبح بش

 کوب شدند و به طرف حامد برگشتند. خیجاشون م
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 غزل جان!-

گونه ام  یکه رو ییاون حرفش که هوش از سرم برد، از اون لبخند ها یهم به تالف دیهمون حس ها و شا ریتاث تحت

 افتاد زدم و جواب دادم: جانم! یچال م

جانم کوتاه گفتم،  هیحاال خوب بود که فقط  》بود! قتح《تو دلم گفتم: دم،یمتعجب و گرد شده اش رو که د نگاه

. دیآه لرزون کش هیکار کنه؟  یزدم، قرار بود چ یکه تو دلم بهش م ییو حرف ها دیشن یدرونم رو م یاگه صدا

. با تته پته گفت: ج...جونت...سالمت اشتزده بود که انگار قصد جدا شدن ند مهیتو چشم هام خ نینگاهش همچ

 ؟یخواستم... بپرسم جات خوبه، راحتباشه...خ... 

 !یلیاوهوم... خ-

اون  بپرس《زد: یشده بود و مدام سرکوفت م یی. دلم هوادیدزد یساکت شد و از اون لحظه نگاهش رو مدام م گهید

جدال  نیب 》ممنوع! ینپرس، سبک سر 《گفت: یاما عقلم م 》رو که مدت هاست ذهنت رو مشغول کرده. یسوال

: دمیپرس دیسرم گذاشتم و با ترد ریرو ز مکردم. دست دیعقلم رو از خودم نا ام هویافتاده بودم که  ریعقل و دلم گ

 ؟یجوابم رو بد یدیسوال ازت بپرسم... قول م هیحامد... اگه 

 راستش رو بگم. دمیقول نم یجواب بدم ول دمیو بدجنس جواب داد: قول م یفور

 .یش رو بگراست دیهم با ،یجواب بد دیهم با گهینه د-

 دروغ نگم! دمیابروش رو باال داد و با خنده گفت: باشه قول م هی

 شدم. مونیخواد اصال، پش ینم گه؟ید تهیمنظورت همون پنهون کردن واقع-

تونستم  یتر م قیسرش باال اومد و دق یجور نیسرش گذاشت. ا ریبار دست هاش رو تو هم قالب کرد و ز نیا

 بشم. رهیو تو قهوه هاش خ نمشیبب

 !دمیخب باشه بپرس، قول م یلیخ-

 !؟ی: تا حاال عاشق شددمیهوا پرس یب یلیخ

طرف و اون طرف چرخوند و بعد هم سر در گم رو صورتش  نیسوالم انگار نفسش بند اومد. چشم هاش رو ا دنیشن با

 میونستم فضولد یدونست خودم که م ینم یهر ک ی. دستپاچه شدنش، لب هام رو به لبخند کش داد ولدیدست کش
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. لب هام رو تو دهنم جمع کردم و دلخور گفتم: اگه دمیکش یدست نم یکار چیحسش از ه دنیفهم یگل کرده و برا

 جواب نده!   یدوست ندار

شد جواب ندم  یحالت خاص گفت: اگه م هیاش گذاشت. با  نهیس یرو رو یکیسرش و اون  ریاز دست هاش رو ز یکی

 خب قول دادم که جواب بدم. یکه خوب بود ول

افتادم که  یکارتن تام و جر ادیکردم.  یداشتم تموم تالشم رو م فتند،یهم ن یکه پلک هام رو نیا یلحظه برا اون

همون حالت رو داشتم  قایپلک هاش گذاشته بود تا بسته نشند. االن دق نیب تیموندن دو تا چوب کبر داریب یتام برا

 کرد. رمیاقعا غافلگو دیکه پرس یاما با سوال

 نه؟ ایشدم  ؟یبشنو یچ یدوست دار-

 .ی... قرار نشد سوال رو با سوال جواب بدگهیجواب دادم: نه د یحال شده و خمار خواب فور یب یصدا با

 مونده بود. یتا بسته شدن چشم هام، باق کیخط بار هی

 گذره... یازش نم ادیز یآره شدم ول-

 گهیتموم شد و باالخره چشم هام کامل بسته شدند و د کیو حرف هاش نا مفهوم بودند. خط بار ییصداش مثل الال 

 .دمینفهم یچیه

 》حامد《

صدام رو صاف کردم و جواب  ن؟یبهتر از ا یتیگفتم پس چه موقع یبهش م ییجا هیروز و  هی دیبا ؟یکه چ آخرش

 دادم:

خواد زمان  یهست که آدم دلش م یتو زندگ ییوقت ها هی ه؟یچ یدون یم یعنیگذره...  یازش نم ادیز یشدم ول آره

 نگذره

 کنه! یسال زندگ نیخواد تو همون لحظه چند یدلش م ،

کندم. نگاهم رو ازش گرفته و به سقف اتاق دوخته بودم.  یگفتن و نگفتن مونده بودم، انگار داشتم جون م نیب

 باالخره دلم
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که با تو هستم، جنسش از همون لحظه هاست. انقدر برام ناب و تازه  ییدل کردم و ادامه دادم: غزل، لحظه ها هی رو

 است که...

به رو به رو  یگرد و عسل یبود، چشم هام به قصد شکار کردن اون چشم ها یینها کیجمله ام که شل یادامه  یبرا

 یا قهیچند دق هیشد. انگار  یبسته شده اش مواجه شدم. اصال باورم نم یدر کمال تعجب با چشم ها یشد ول رهیخ

آن تمام احساسات  هی. به دیرس یده به گوش میطور منظم و کش نینفس هاش ا یهم از خوابش گذشته بود که صدا

 بود؟ خودیهمه استرس همش ب نیبود؟ ا دهیاز حرف هام رو نشن یچیه یعنی. دندیمردونه ام لب برچ

 یدونستم هنوز هم اثرات اون ب یهوا معلق بودم و م یجام بلند شدم و نشستم. با بلند شدنم انگار که تو از آروم

بود افتاد، تمام دل  دهیپا هام خواب نییکه پا ییچشمم به جوجه کوچولو یمزخرف تو بدنم مونده بود. وقت یها یهوش

 هام رنگ باختند. یآشوب ها و نگران

 ینفس ها یفاصله ازش دراز بکشم و صدا نیتر کیکه تو نزد ی. شبدمید یرو نم یشب نیتو خواب هم همچ یحت 

و  نمیبش یجور نیهم استیدن ایخواست تا دن یبود که دلم م دهیخواب گوشم رو پر کنه. انقدر ناز خواب یمنظمش تو

 داریها از خواب ب یزود نیهست که به ا ستهدونستم انقدر خ یم ینه ول ایدونستم خواب سبکه  ینگاهش کنم. نم

دل درمونده ام  ینبود ول ی. کار درستدمیصورتش خودم رو جلو کش یتر اومدم و درست تا رو به رو کی. نزدشهینم

 یجور نیچشم هاش ا یبود. وقت ییدرست همون فرصت طال نینبود. فقط دنبال فرصت بود و ا شیکه حرف حال

که دور سرش تاب داده  یاهیس یبا پتو باشیبه خواب رفته بود. صورت معصوم و ز ایدن یبسته بودند انگار که همه 

هم گذاشته شده بود و من تموم حس  یخوش فرمش رو یادیخندون و ز شهیهم یبود، قاب گرفته شده بود. لب ها

 به پا شده بود. ییدست به شورش زده و تو دلم بلوا گهیهام با هم د

نکنم،  یکه کار اشتباه نیا یروع به راه رفتن کردم. تو دلم با خدا حرف زدم و ازش برااومدم و ش نییاز تخت پا آروم

شده بودم که روزها  یپسر بچه ا هیبود. شب بیغر بیحالم عج یول دمیکش قیچند تا نفس عم هیکمک خواستم. 

ظه برام اتفاق افتاده فقط و حاال که اون لح دمیکش تظارخواسته، ان یکه از ته دل اون رو م ییبغل گرفتن آرزو یبرا

 جگرم بذارم. یبا حسرت نگاهش کنم و دندون رو دیبا

رو به روم شدم. اگه االن  یتابلو یچونه ام گذاشتم و محو تماشا رینشستم. دستم رو ز نیزم یتخت رو نییزانو پا دو

دلم رو برده بود؟ اصال  یجور نیا یشد. از ک یم ایعکس دن نیتر بایعکس به طور قطع ز نیبود، ا شمیپ لمیموبا

متفاوت  یمختلف و ظاهرها یها تیبا شخص دم؛یند دخترکم  میزندگ یکه تو یمن یچطور اتفاق افتاد؟ اون هم برا

گونه اش  یهاش، حرف زدنش، اون چال رو ی. تمام رفتارهاش، حرکاتش، مهربونستیکس ن  چیه هیتر اما غزل شب
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همه  زش،یاصال همه چ شه،یوجودم ازش پر م یهمه  کمهینزد یکه وقت یخوب یبار لمسش کنم، اون بو هیکه آرزومه 

 بود. نیریو ش صبرام خا زشیچ

 نیدونم حاال حاال ها هم ا یها، عسل چشم هاشه که بد جور ازش مست شدم و م نیا یخاص تر از همه  یطرف از

ها رو  نیا یاول همه  یخواست همون لحظه  یدلم م د،یاون سوال رو پرس یداره. وقت یدست از سرم بر نم یمست

زندون  نیصبر کنم تا از ا دیفقط با گمیمبهش  ست،ین یانگار قسمت نبود اعترافم رو بشنوه؛ حرف یبهش بگم ول

تخت  یشد. از جام بلند شدم و رو دهیغم بود سمت قلبم کش یهر چ تمون،یآوردن موقع ادی. با به میبر رونیب یلعنت

 نشستم. زانوهام رو باال آوردم و دست هام رو دورش قالب کردم. خودم یپتو یو رو

دونه چقدر امروز به  ی. خدا مدمیکش یکردم و مدام آه م یکرده بود نگاه م ریکه تموم فکرم رو درگ یدختر به

که من مقصر  نیا رم،یم یبشه من م شیکه اگه طور نیا اد،یسرش ن ییکه بال نیخاطرش هول برم داشته بود. از ا

مونده بودم.  رونیدرهم و برهم، ح ین همه فکرهای! وسط ا؟یچ یدونم چرا و برا ینم یهام و حت یبدبخت نیا یهمه 

سر  نیبش 《زد: یخواست و عقلم داد م یممنوعه م زیچ هیگرفت. همه اش  یبود و دلم بهونه م دهیخواب از سرم پر

 یبرا ک،یکوچ یب*و*س*ه* هیفقط  《زد: یدلم بلند تر داد مدوباره  》جات، مرد باش و دست از پا خطا نکن!

 》!شمآروم ب یکه کم نیا

شدم.  دهیبردند و ناخودآگاه به جلو کش ورشیکنه، به قلبم  یلشکر که به دشمن حمله م هیاحساساتم مثل  ی همه

که کجا  نی*د*ن سخت و انتخاب ایشدم. ب*و*س* یم یکردم روان یکار رو نم نیواقعا هم اگه ا

 هویشد،  یدونم چ ینم هخورد ک یصورتش تاب م یاجزا نی*د*ه بشه از اون هم سخت تر بود. نگاهم بیب*و*س*

 دیدست سف نهیگز نیبود. بهتر نیشد. انگار هم دهیپتو رو تو خودش مچاله کرده بود کش یبه سمت دستش که لبه 

 *د*م.یآروم تر ب*و*س* یلیروم باال آوردمش و خآ یلیلب هام بشه. خ یاش بود که باند فرود اضطرار دهیو کش

سال پشت سر گذاشتم. قلبم آروم  یرو بعد از س ایدن یتجربه  نیتر نیریدادم. حس کردم ش رونیرو لرزون ب نفسم

لشکر  ینیزدم. حاال وقت عقب نش یگرفتم و خودم رو به اون راه م یاز وجدان معذبم رو م یگرفته بود و ه

کنم چون  رهیرو تو اعماق قلبم ذخ وبمحس خ نیکردم ا ی. سعدمیاحساساتم بود. عقب رفتم و تو جام دراز کش

لب هام جا خوش کرد.  یلبخند رو هیدارم. چشم هام رو بستم و  شیراه در پ یکل یمطمئن بودم تا حس خوب بعد

 لب خوندم: ریز

 》تو...  الیدر خلوت خود با خ یکه دارم عالم         عالم نخواهم داد، امشب خلوت خود را    کی به《

 》غزل《
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 یتقال م یکرده و مثل چوب خشک شده بود. هر چ یباهاش همزاد پندار ،یتخت چوب نیا یرو دنیبا خواب بدنم

. رو صورتش نهیجاش بش یتو یبشه و به آن داریکارم باعث شدم حامد ب نیبا ا یشد ول یکردم از جام بلند بشم نم

غوطه ور  دنیتو آرامش کنار اون خواب زکه هنو ی. بعد هم نگاهش رو سمت مندیو چشم هاش رو مال دیکش یدست

 لبخند قشنگ تر جوابم رو داد. هیکردم که با  یلبخند قشنگ نگاهش م هیبودم، دوخت. داشتم با 

 ؟یدیخوب خواب ،یخانوم ریصبح به خ-

آره  ر،یکش اومدند و غرق لذت شدم. آروم جواب دادم: صبح به خ شتریگفتنش، لب هام ب یباره از لفظ خانوم هزار

 چطور خوابم برد؟! دمیاصال نفهم

از جام بلند  یکمکم کن شهیادامه دادم: م یتونستم از جام بلند بشم. با شرمندگ یبودم و نم دهیبه پهلو خواب هنوز

 بشم؟ بدنم خشک شده!

اش پشت کمرم قرار  گهیدستش گرفت و دست د هید. دستم رو با اوم نییبا عجله از تخت پا ،یحرف چیگفتن ه بدون

 گرفت و من از جام کَنده شدم و نشستم.

خوابم برده  شبیکه تا االن به همون دنده که د هیزدم، چطور یرختخواب وول م یتو یکل شهیکه هم یممنون، من-

 موندم؟

 یحرکت م یب یجور نیخوابت برد، معلومه تا صبح ا ییهویو  یکنارم نشست و گفت: اون قدر که تو خسته بود اومد

 .یخواب

 بیاون طور نبود که نشه تحمل کرد. دلم عج یپتو تازه متوجه شده بودم، اتاق سرد شده ول ریاومدن از ز رونیب با

زانوهاش  یرفتم. خم شده و آرنج هاش رو رو یم دیهم با ییرفت و حالت تهوع داشتم و البته دستشو یمالش م

آروم  نی. حس کردم سردرد داره به خاطر همددا یدست هاش گرفته بود و ماساژ م نیته بود. سرش رو هم بگذاش

 حامد؟ یبخواب یتونست شبی: ددمیپرس

 نتونستم بخوابم، تازه دم صبح خوابم برد. ادینگاهم کرد و با لبخند گفت: راستش ز یفور

مانع ام شد. نگاه هر دومون هم زمان سمت در برگشت. قفل  یتو دیچرخش کل یکه خواستم بپرسم چرا، صدا نیهم

که  یمزخرف رو شروع کرده. در باز شد و همون پسر الغر یباز نیکه ا مینیرو بب یگفت قراره کس یبهم م یحس هی

و بعد با  میبه هم انداخت یشد. با حامد نگاه اقوارد ات یدر کمال خونسرد م،یزد نشیظهر از پشت سر به ماش روزید

اتاق سرد تر شد. چند لحظه  ی. از نگاه سردش که به جفتمون زل زده بود، انگار هوامیتعجب دوباره سمت اون برگشت
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کرده بود هم وارد اتاق شد. با همون نگاه هرز و اون لبخند مسخره اش به من زل  هوشیکه من رو ب یبعد همون مرد

 .ستادیا ینارزد و ک

 یچ یما رو برا ه؟یسر توعه لعنت ریها ز یباز نیا ی: پس همه دیپرس یشد و با اخم و جداز جاش بلند  یعصب حامد

 هان؟! ؟یهست یاصال تو ک ؟یگرفت

 یها بیتو ج یعاد یلیچسبوند. دست هاش رو خ واریدار به د هیاز پاهاش رو باال آورد و زاو یکیداد و  هیتک وارید به

رو  یحس چیو ه ختیر یم رونیب خیکرد. از چشم هاش انگار  خیشلوارش فرو کرد و تو سکوت نگاهش رو بهمون م

. حامد دیبار یاز سر و وضعش م یکه درموندگ البتهزد و  یالغرش تو ذوق م یادیکرد. صورت ز یبه آدم القا نم

 سر جات! سایو داد زد: وا در اورد بشیاز ج ییچاقو عیخواست سمتش بره که برزو هم زمان و سر

داد گفت:  یکه انگار داشت با چشم هاش من رو قورت م کهینگاهش رو ازمون گرفت و رو به همون مردت یلحظه ا به

 رو روشن کنه. یبخار نیو ا ارهیتا صدات کنم. به ملک هم بگو چوب ب رونیبرزو... گمشو ب

گرم و  دیبا یمهمون یپس هوا میجا راه بنداز نیا یهمونم هیو ادامه داد: قراره  دیهم دوباره سمت ما چرخ بعد

 دلچسب باشه تا حس و حال از تن مهمون ها نره!

اسمش  میبود دهیزد. همون مرد که حاال فهم یدهنم م یاومد و من دوباره انگار قلبم تو ینم یخوب یحرف هاش بو از

 ایجا چه خبره  نیا یگی: مدیقبل پرس یو کالفه تر از دفعه  یرفت. حامد عصب رونیگفت و ب ی》چشم《برزوست، 

 نه؟

به چپ و راست تکون داد. بعد هم  یزد و چشم هاش رو با تمسخر بست و سر یجواب حامد فقط پوزخند صدا دار در

 .دینگاه حامد رو هم دنبال خودش کش نیآروم سمت من قدم برداشت و تو همون ح

 یاما همون لحظه دست فتهیب ستیقرار ن یدلم قرص بشه اتفاق دنشیخواستم با د یماسترس به حامد نگاه کردم.  پر

 میبسته شد چون واقعا از مستق یچونه ام قرار گرفت و سرم رو محکم به طرف خودش برگردوند. چشم هام به آن ریز

شد چشم باز کردم.  کمیبود اما عطر حامد که نزد ومدهبودم و زبونم بند ا دهیکم ترس یفاصله  نینگاه کردنش تو ا

 ؟یکن یم یچه غلط ی: داردیغر ذاشتیاون م یشونه  یسمت مرد اومد و همون طور که محکم دستش رو رو یشاک

  ؟یدیفهم ،یجا فقط با من طرف حساب نیبهش دست نزن... تو ا

و حامد رو پس زد. کمر راست کرد و داد زد: دستت  دیفقط شونه اش رو محکم کش دیحامد رو نشن یاصال صدا انگار

 رو بنداز!
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باز بودن رو داشته باش وگرنه مجبور  یدادش، دوباره ناخودآگاه چشم هام بسته شدند. ادامه داد: جنبه  یصدا از

 ببندمتون دکتر جان! شمیم

بخشش حالم رو خوب  نانیمخواست با نگاه اط یچشم هام رو با ترس باز کردم. حامد بود که م یلمس دست کس با

 دیبا ه؟یچ یترس لعنت نیخودم گفتم ا شیمن انگار گلوم رو باد کرده بودند و راه نفسم بسته شده بود. پ یکنه ول

هم فشار دادم و نگاهم رو اول به حامد  یرو محکم. پلک هام رو دمیباشم و نذارم فکر کنه ترس شهیدختر محکم هم

 تیبهم زل زد و در نها میاند. اون هم مستق نیو به روم دوختم که حس کردم غمگمرد ر یبه چشم ها زیو بعد هم ت

 تو! یتر از چشم ها بندهیفر یلیقشنگ تر بودند، خ یلیاون خ یو گفت: چشم ها دیکش یآه

 مرتبه صداش رو باال برد و گفت: خدا همه اتون رو لعنت کنه! هی

 ؟یکن یمعما طرح م ؟یگینم یچیو دست حامد محکم تر دستم رو فشرد و بعد به تبع اون داد زد: چرا ه دمیگز لب

 ؟یهست یداد زد:مَلک!؟ مَلک کدوم گور رونیو رو به ب ستادیحامد دم در اتاق ا یاعتنا به صدا یب

چشم از آدم ناشناس رو به روم آروم حامد  ی. با صدادیهم نشن یو دوباره اسم ملک رو صدا زد و البته جواب دوباره

 گرفتم.

 یدخترم و دخترها گاه هیکه  نیاز ا دمیرو راحت کنم که خوبم، که نترس الشیخ یلبخند ساختگ هیکردم با  یسع

عرق  شیشونیپ یمونم مگه نه حامد؟! رو یخوب م یجور نیکه من هم ست،ین یزیاند، که چ فیضع یلیوقت ها خ

حرکت دادم که  نییوار به پا دییرو تا مو من سر 》؟یخوب《:دینشسته بود و من حال دلم خوب نبود. اون آروم پرس

زدند و  یقشنگ و مهربونش باهام حرف م یدونست که حالم خوب نبود. چشم ها یخدا م یجوابش رو داده باشم ول

که آرامش رو ازمون گرفته بود، از  یهمون یوباره صدانبود. نگاهمون گرم هم بود که د یزیبه زبون آوردن چ یازین

 د.یبه گوشمون رس رونیب

 ؟یهست یمعلومه کدوم گور-

 .میدیبسته شده بود چرخ مهیکه تا ن یدومون سمت در هر

 .نی... خودتون گفته بودارمیچوب ب یبخار یبه خدا داوود خان رفته بودم برا-

اسم داوود  نمیبه حامد نگاه کردم تا بب دیرو نا منظم کرده داوود بود؟ با ترد مونیکه ضربان آروم زندگ یاسم کس پس

اون هم از  دمیتکون داد، فهم نینشناختن به طرف یکه به معنا یاخم ها و سر دنیبا د ینه ول ایبراش آشنا هست 
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 که؟یزن یفرض کرد ی: من رو چدیچیپ رونیداوود، ب یصبانع یبار صدا نیاسم داوود بد جور تعجب کرده. ا دنیشن

 حواست به همه جا هست؟! یچهارچشم یجور نیا ؟ییکجا ستیساعته اومدم، معلوم ن هی

رو روشن  یبخار ایجا بودم، رفته بودم دست به آب که برزو اومد گفت داوود خان گفته ب نی: به خدا آقا من همملِک

 کن، رفتم دنبا...

طور، پس باز شما دو تا به  نیشد گفت: که ا یتر م کیبهمون نزدحرفش رو ادامه بده و همون طور که صداش  نذاشت

 شده؟! نیا تمونیکه وضع دیدیهم رس

سمت ملک  دیدر رو تا آخر باز کرد و همزمان به عقب برگشت و انگشت اشاره اش رو به حالت تهد دیاتاق که رس به

 .ارمیدمار از روزگارت در م ،یراه انداخت یجا کثافت کار نیبه حالت اگه بفهمم ا یبه حالت، وا یگرفت و گفت: وا

 !؟یاریب یکه رفته بود یلعنت ی: پس کو اون چوب هادیولوم صداش رو تا حد ممکن باال برد و پرس بعد

 !ارهیبا تته پته گفت: اَ...االن...ُب... برزو م ملک

اشغال  طیکه از مح یدار حجممق نیکه چطور بود ملِک با ا نیشد. واقعا ا یکردن بخار زیرو گفت و مشغول تم نیا

سر ملک  یتعجب داشت. داوود باال یسومش هم وزن نداره، جا هیبرد که  یو حساب م دیترس یم یکرده، از داوود

انداخته بود و بابا  هیسا وارید یرو ستادنشیوضع ا نیو ا دهیکرد. اندام کش یبود و نگاهش م ستادهیا نهیدست به س

 نه؟! ای یرو چرا راه انداخت یباز نیا یگی: مدیشد و پرس کشیکرد. حامد نزد یم یذهنم تداع یلنگ دراز رو تو

 هیرو بدون که تو  نیبه حامد انداخت و جواب داد: عجله نکن دکتر جان، فعال هم قینگاه عم هیسرش رو برگردوند و  

. یاون ها مجازات بش یمه ه یتا به جا یکه بد جور به من وعشقم ظلم کردند. تو انتخاب شد ییاز طرف اون ها یا

 سر جات تا نگفتم ببندنتون! نیحاال هم برو بش

 دیکرد و شا ینگاهش م رهی. حامد فقط خمیدونست یبود رو نم یچ لشیکه دل نیا یزد ول ینگاهش تنفر موج م تو

شد. بعد هم طرف تخت اومد و کنارم  یگشت که به داوود و عشقش مربوط م یم یزیداشت تو مغزش دنبال چ

مونده؟ رفته درخت قطع کنه  یجهنم دومبرزو ک نی: پس ادیو کالفه رو به مَلک پرس ینشست. داوود اما دوباره عصب

 ؟یواسه بخار ارهیب

 کجا موند؟! نمیبب رمیباال و با عجله گفت: االن م دیاز جاش پر ملک

 !یشیگم و گور م یریهم مثل اون مرو باال آورد و گفت: الزم نکرده، تو  دستش
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بهم حالت  دنشیدونم چرا با د یدست هاش تلنبار کرده بود. نم یچوب هم رو یموقع برزو داخل اومد و کل همون

در آوردن جفت چشم هاش رو از  بیمن شد و دلم عج خیورودش نگاهش م یداد. همون لحظه  یتهوع دست م

 یکاسه م

فرما شدند! رفته  فیو به برزو دوخت و گفت: چه عجب جناب برزو خان تشر. داوود سرزنش وار نگاهش رخواست

 !؟یاریشمال چوب ب یجنگل ها یبود

اون جا نم دارند، به  ینشست جواب داد: نه آقا چوب ها یم نیزم یو دو زانو رو یاومد طرف بخار یطور که م همون

 خورند. یدرست کردن نم شیدرد آت

گفت: مگه من باهات  دیلرز یکه از خشم م ییاش رو چنگ زد و با صدا قهیرو که گفت داوود روش خم شد و  نیا

 که؟یدارم مردت یشوخ

 !؟یزن یاعصاب ندارم، بد تر توش تِر م یدون ی: مدیرو بهش دوخت و داوود غر الشیخ ینگاه ب برزو

 !نرویاش رو ول کرد و داد زد: کارت رو تموم کن و گمشو ب قهی

 : من برم آقا؟دیبرزو ملک پرس یجا به

خودم حس کردم. به طرفش  ینگاه حامد رو رو ینیو ملِک هم رفت. سنگ دیطرف کش هیبرو به  یرو به معن سرش

چشم هاش دوباره  یول یچیه یعنیتکون آروم به طرف باال داد که  هینگاهش کردم. سرش رو  یبرگشتم و سوال

در آورد  بشیکه از ج یبا فندک بعدو  ختیجا داشت توش چوب ر یکه بخار ییشده بودند. برزو تا اون جا نیغمگ

 یو سکوت اتاق رو با صدا دیکش یم نیزم یروشن کرد. از جاش بلند شد و همون طور که کفش هاش رو رو شیآت

ه زنگ زدن کرد. همون جا شروع ب شیکه سمت ما برگشت، گوش نیرفت. داوود هم رونیشکست ب یلِخ زدنش م

 کنم! یدر آورد و جواب داد: بگو، گوش م نشیشلوار ج بیرو از ج شیو گوش ستادیا

 ...)سکوت(

 ه؟ی: نگفت از طرف کدیداد. با تعجب پرس یاون طرف گوش م یکرده بود و با دقت به حرف ها زیهاش رو ر چشم

... 

 .دیکش نییدماغش رو گرفت و تا پشت لبش پا یباال و بعد هم با انگشت اشاره و شستش دیموهاش کش یال یدست
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 خب فعال از اون جا برو تا خبرت کنم. یلیخ-

... 

آب بدند. تو  یسر و گوش هیسپارم بچه ها  یغلط اضافه ممنوع. م ر،یرو به کمرش زد و دوباره گفت: نه خ دستش

 که گفتم رو بکن! یکار

که نگاهمون کنه  نیرفت با حالت تمسخر، بدون ا یها رو گفت و بعد هم قطع کرد. همون طور که به طرف در م نیا

 گفت:

 تا من برگردم. دیکن ییرایکم از خودتون پذ هیفعال  زم،یعز یتنهاتون بذارم مهمون ها یساعت مجبورم

اال اومد. چشم هام رو بستم و سرم ناخودآگاه به ام برداشتند و نفسم ب نهیس یوزنه رو از رو هیرو که بست انگار  در

اتاق بود که  یبه خاطر هوا دیسوخت. شا یدونم چرا گلوم انقدر م یاش دادم. نم هیتک واریشد و به د لیعقب متما

 یچشم هام باز شدن نم یآروم و نگران صدام زد ول حامدهم از ترس بود.  دیداد و شا ینم و نا م یبدجور بو

و جمع شدن  دیکش ریوضع ادامه داشته باشه، پشت پلک هام ت نیقراره ا یکه تا ک نیلحظه از تصور ا هیخواستند. 

 دیبا گهیاز هر وقت د شتریکه ب یکردم. االن وقتش نبود، االن یم هیگر دینبا یچشم هام حس کردم ول یاشک رو تو

 نا آروم حامد: غزل نگام کن! یبودم. باز صدا یم ممحک

 بزنم. هیگر ریو ز ارمیطاقت ن دمیترس یتونستم نگاهش کنم چون م ینم یم ولکه نخوا نیا نه

 و دلت قرص و محکم باشه که جات امنه... یکه بهش پشت بد یگاه هیتک هیاگه به فکر  یباشه جوابم رو نده ول-

 ذارمیگاه باشم. نم هیخورم برات همون تک یو ادامه داد: قسم م دیو بدون لرزش کش قینفس عم هیمکث کرد و  یکم

 غزل چون... فتهیب یاتفاق

 بعد باالخره موفق شد. هیگشت و چند ثان یذهن نا آرومش دنبال جمله م یساکت شد. انگار تو یا لحظه

 !یتصورش رو بکن یتون یخودت هم نم یکه حت یزیعز یجور ،یتر زیچون تو از جونم هم برام عز-

 هیخواست  یرفت. چقدر دلم م ین قلبم هم که مدام باال و باال تر محرفش عشق کرد و ضربا نیانگار با ا وجودم

 شهیحرف م هی یمهم اند؛ گاه یلیخواستم. حرف ها خ یبود که م یدرست همون جمله ا نیحرف خوب بشنوم و ا

نفر  هیرو با هم از  یهم برعکس، نفس و زندگ یگاه یول دهیرو نجات م شینفر و زندگ هی ینفس برا شهیم ژن،یاکس

خواست. چشم هام رو آروم باز و گردنم رو صاف  یمهربون رو م یدلم نگاه کردن به اون قهوه ها گهی. االن درهیگ یم
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خواستم  یلبم جا خوش کرده بود و نم یگوشه  کیتبسم کوچ هیصورتش بود.  یکردم. صورتم حاال درست رو به رو

 .دیو به روم لبخند پاش دینفس راحت کش هی همون تبسم بود که دنید حامد هم با دیاز دستش بدم. شا

بعد تر، اتاق انقدر گرم  یسوختند تموم اتاق رو پر کرد و کم یکه داشتند با سر و صدا م ییچوب ها یبعد بو یکم

شده بودم  یجور نیهم از ضعف ا دیابر ها بودم. شا یشده بودند و انگار رو نیشده بود که چشم هام دوباره سنگ

 یحامد، من رو از حال و هوا یبرد. صدا یخوابم نم دم،اتفاق بو هیراحت نبود و هر لحظه منتظر  لمایخب چون خ یول

 .دیکش رونیخواب ب

 شدند؟ نیباز چشم هات سنگ-

 حال شده بود، جواب دادم: اوهوم! یکه ب ییصدا با

فکر  نیاومد. داشتم به ا ینم رونیاز ب یی. طبق معمول صدادیکش یلبخند زد و کالفه نگاهش رو به طرف بخار فقط

 حامد دوباره سکوت اتاق رو شکست. یزنه که صدا یم بشیملک کجا غ نیکردم ا یم

 ؟یهست یجور هیغزل! انگار  ستیتو حالت خوب ن-

انداختم و با جون کندن گفتم:  نییاز عهده ام خارج بود. سرم رو پا گهیبگم چون د یدونستم بهش چ ینم واقعا

 دارم. ییخوبم فقط... دستشو

 توام با خنده اش اومد. یصدا

 آخه؟ یگیها؛ چرا زود تر نم دهیهمه آروم بودن از تو بع نیگفتم ا-

خوش فرمش بود. شستش رو گذاشت  یلب ها یلبخند مکش مرگ ما رو هیسرم رو باال آوردم و نگاهش کردم.  

و  رونیب میاتاق بر نیاز ا قهیچند دق میبهونه، تونست نیبه ا دیو گفت: اصال شا دیبا اون کش یلبش و مواز یگوشه 

 !؟یایب شهیخانوم! م یداد زد: آها و دیرو گفت و طرف در رفت. محکم به در کوب نیچه خبره؟! ا مینیبب

. از جام دیشد، به گوشمون رس یم کینفر که به در نزد هی یقدم ها یطور به در زدن ادامه داد تا باالخره صدا نیهم

وحشتناک بودم.  یزیآبرو ر هینداشتم و هر لحظه منتظر  یکنترل گهی. واقعا دستادمیبلند شدم و رفتم کنار حامد ا

 نگران نباش! م،یشیم کیکم کم به هدف نزد میلب با خنده گفت: دار ریحامد نگاهش رو بهم دوخت و ز

 مسخره ام نکن! ،یبد یلیکردم و آروم گفتم: خ یزیو اخم ر دمیکش خجالت
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شدم. صورتش  دهیملِک، برزو بود که در رو باز کرد و داخل شد. ناخودآگاه پشت حامد کش یکمال تعجب به جا در

 سبزه

و خرده  یاون ها رو پوشونده بودند. به نظر س ینا مرتبش رو یها شیداشت. گونه هاش تو رفته و ر یو دماغ پهن بود

اومدند که با نگاه کردن  یبه نظر م یطانی. چشم هاش انقدر شدیرس ینظر مشکسته تر به  یلیخ یساله بود ول یا

تنش به دماغ ام  یخاکستر یاز لباس ها گه،ید یبو هی ادود مخلوط ب یمثل بو ب،یعج یبو هی. دیلرز یبهشون دلم م

 !؟ی: چته سر و صدا راه انداختدیپرس دهیلحن کش هیخورد. رو به حامد با 

 !ییدستشو میبر میاخو یگفت: م یعصب حامد

با هم  یمسخره اش کرد و شروع کرد به آروم آروم خاروندنشون و گفت: باشه، فقط دو نفر یها شیر یرو ال دستش

 ...شهینم

 بعد تو! اد،یدختره ب نیمن اشاره کرد و ادامه داد: اول ا به

بود  کیشد که نزد ختهیبه دلم ر یترس نیبرم، همچ ییجا ییموجود حال بهم زن تنها نیکه با ا نیحرفش و ا از

 همون جا

 یزد. ترسو نبودم ول یوار م وانهیحامد حلقه شد. قلبم د یدور بازو یاریاخت چیکنم. دستم بدون ه سیرو خ خودم

هم نداشتم. حامد به محض حلقه شدن دستم دور بازوش، نگاهش رو سمتم برگردوند و چشم هاش رو به  یقدرت

 .میبر گهیبا همد دیبا شه،ی: نمتم دوخت. بعد طرف برزو برگشت و طلبکار گفا دهینگران و ترس یچشم ها

 و زورت بهمون نرسه؟! میفرار کن میبخوا یترس ینکنه م ه؟یزد و ادامه داد: چ شخندین هیهم  بعد

 ! ارویها  یزنیزر مفت م یزد و جواب داد: دار یپوزخند صدا دار برزو

 .نمیاومد سمت من، رو به حامد ادامه داد: برو اون ور ب یطور که م همون

سر  سایوا ؟یایو داد زد: کجا م دیبرزو کوب ی نهیو محکم با کف دستش به س دیمن رو کامل پشت خودش کش حامد

 جات!

 یع. انگار سستیپاهاش بند ن ینداره و رو یقدم به عقب رفت و من مطمئن شدم حالت عاد هیکار حامد، برزو  نیا با

برا من شاخ  میبار محکم تر از قبل سمت حامد اومد و با داد گفت: چته؟ دست هات رو باز کرد نیو ا ارهیکرد کم ن یم

 جوجه؟!  یشد
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 که بخوام برات شاخ بشم؟ یهست یتو اصال ک ،یآخه عمل-

: به دیروش نداشت غر یکه کنترل ییحامد رو چنگ زد و با صدا ی قهیداده،  یحرفش انگار بهش فحش ناموس نیا با

 مادر...وه؟ یعمل یگیمن م

. شهیکه داد االن حامد منفجر م یهام رو بستم و لب هام رو محکم تو دهنم جمع کردم. مطمئن بودم با فحش چشم

کار رو کرد که برزو فرصت در  نیا ییهویپرت و شروع به زدنش کرد. انقدر  یجور هم شد و برزو رو به گوشه ا نیهم

 کشی. نزدفتهیو خونش به گردن حامد ب رهیبم دمیترسزد که  ینکرد. انقدر محکم بهش لگد م دایش رو پاوردن چاقو

 ترسم... بس کن! ی... حامد من مشیگفتم: حامد... تو رو خدا... کشت دهیبر دهیو بر هیرفتم و با گر

 یصدا رونی. همون موقع از بشدم یم دهیزد، من هم باهاش کش یکه به برزو م یدور بازوش بود و با هر لگد دستم

ملک و چوب  دنیداد. به محض د یاومد. حامد پشتش به در اتاق بود و هم چنان به کارش ادامه م یکس دنیدو

 یزدند. با صورت سرخ شده و چشم ها قفلدهنم  یدستش بود، ماتم برد و ناخودآگاه دست هام رو یکه تو یبزرگ

 زدم: حامد! غیکار کنه ج یچوب چ نیکه قراره با ا نیبرداشت. از تصور ا زیطرف حامد خ دهیدر

چشم هام  د،یچیگوشم پ یآخ دردناکش که تو یکه به طرف صدام برگشت، چوب محکم به سرش خورد. صدا نیهم

نشستم. صورتش غرق خون شد. کمرش رو خم  نیزم یکه زانوهاش خم شدند، رو یرفتند. هم زمان با حامد یاهیس

سرش بود و حس  یجلو یموها یال ییاش، جا گهیگذاشته و دست د نیزم یگاه بدنش رو هیدستش رو تک هیکرده و 

دونستم  یشدند و مغزم هنگ کرده و نم یم ی. چشم هام از اشک پر و خالدهیکردم داره با تمام قدرت فشارش م

اتاق  رونیاش رو گرفته بود و به ب قهیکارکنم. ملِک سمت برزو رفت و از جاش بلندش کرد. همون طور که پشت  یچ

 احمق! یبد دیجواب داوودخان رو هم خودت با ،یدردسر ی هیاش ما همهکه  رونیداد، گفت: گمشو ب یهلش م

 !نیباز بودن ندار اقتیکه ل نیهم سمت ما اومد و هن هن کنان گفت: نشون داد بعد

 ...زتیس گفتم: تو رو خدا نبندش، تو رو جون عزحامد رو از جاش بلند کنه که دستش رو گرفتم و با التما اومد

 !رهیداره ازش خون م ی... چطورنی... ببنیهق هق ادامه دادم: بب با

قهوه  یکه صورتش رو پوشونده چشم ها یهمه خون نیا نیکردم ب یسرش رو باال آورد و من سع یحامد به سخت 

 ها التماس نکن! یلعنت نی. آروم گفت: به انمیرو بب شیا

حامد رو اون جور از جاش کند و کشون  یتر شد و دست من رو محکم پس زد. وقت یحرف حامد جر نیبا ا ملک

باز هم تکون دادن حامد براش مشقت  یچقدر برعکس زن بودنش زور داره ول دمیبرد، تازه فهم یکشون طرف صندل
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... تو رو خدا زتی: خانوم، تو رو جون عزشدم و زار زدم کشیداشت و تمام توانش رو به کار گرفته بود. دوباره نزد

 کم دراز بکشه.  هینبندش، بذار 

و اعصاب خرد کن بود.  زیمگس، همون قدر ناچ هیمن براش مثل وز وز  یصدا دیبود که شا یملک انقدر عصبان اما

باعث شد سر  داد داوود یصدا نیداد و گوشش به التماس هام بدهکار نبود. تو همون ح یتند تند کارش رو انجام م

 من و ملِک خود به خود، به طرف در برگرده.

 جا چه خبره؟ نیمعلومه ا-

 داوود خان... یچی. با عجله گفت: هستادیو جلوش ا دیاز جاش پر ملک

 .دمیمن به خدمتش رس یشدند ول یانگار وحش میطرف حامد برگشت و با نفرت ادامه داد: بازشون گذاشت به

درهم گفت: مگه  یرو گرفته بود، سرش رو به طرف حامد کج کرد و با اخم ها دشید یملِک جلو کلیکه ه داوود

 !اد؟ینم یمن نخواستم خون از دماغ کس ینگفتم تا وقت

کار کنه، افسار پاره کرده بود. افتاده بود به  یخواست چ یزدمش معلوم نبود م یجواب داد: اگه نم دهیترس ملِک

 جون برزو داشت...

 به شما دو تا اعتماد کردم آخه؟ یعرضه اتون، من چه جور یو با تحکم گفت: خاک بر سر ب دیحرفش پر ونیم داوود

زانوش رو خم  هیداده و چشم هاش هم بسته بود، قدم برداشت.  هیتک یحال سرش رو به صندل یکه ب یحامد طرف

کوتاه بهش  یگاه شد. نگاه هید، تکدستش که از آرنج تا شده بو یاش هم برا گهید یگذاشت. زانو نیزم یکرد و رو

 یم یچه غلط یدار یفهم یو نم یبند یجور چشم هات رو م نیهم ،یشعور یب یلیانداخت و رو به ملِک گفت: خ

 ؟یکن یناکارش م یزن یم ینگفت ؟یکن

 .اوردمیسرت ن ییبال هیکرد و ادامه داد: گمشو از جلو چشم هام تا  ینوچ نوچ

 خواستم ببندم... یانداخت و گفت: م نییسرش رو پا ملِک

 !یهر ،یکن یخواد غلط یبا داد داوود ساکت شد: نم که
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صورت  یرفت. از داد داوود من هم شوکه شدم. تازه به خودم اومدم و نگاهم رو رونیگفت و ب یی》آقا چشم《 

 یر من هم خورده باشه. صداخورد و سرم درد گرفته بود و انگار که اون چوب به س یو تاب م چیحامد گره شد. دلم پ

 آخ پر

خورد. من  یذهنم چرخ م یسوال تو هیگوش هام بود و  یخوردن چوب به سرش هنوز هم تو یهمون لحظه  دردش

 شدم؟ یتاب م یجور با دردش ب نیانقدر دلبسته اش شده بودم که ا یک

 !؟یو با بغض صداش زدم: حامد، خوب نگران

خورد که با  یصورت غرق خونش تاب م یاجزا ی. چشم هام رودیرو اصال نشن حال بود که فکر کنم صدام یب انقدر

 سوال داوود شوکه شدم و سرم با شتاب به طرفش برگشت.

 !؟ی... عاشقشدیکردم فقط با هم همکار یفکر م-

حرف داوود رو  نمیخواستم بب یفشار محکم بهش داد. به حامد نگاه کردم. م هیرو انگار تو مشتش گرفت و  قلبم

 هیزدند. تو ذهنم دنبال  یداوود و حامد دو دو م نیشده بود. چشم هام ب جیبا اون ضربه بد جور گ ینه ول ای دهیشن

طرز نگاه رو خوب  نیو ا یطور نگران نیدوباره گفت: ا وزد  یجواب بود. پوزخند نیجواب بودم و انگار سکوت، بهتر

 .ینک یرو مخف یزینکن چ یشناسم پس سع یم

 رو! یلعنت یباز نیگفتم: تموم کن ا دیرس یکه انگار به گوش خودم هم نم ییدهنم رو با صدا قورت دادم و با صدا آب

 !ه؟یباز هی نیا ی: پس فکر کرددیباال برد و پرس یابروش رو به حالت سوال یتا هی

با  یبدون دیبا ه،یباز هی نیبه نظرت ااگه  یزد و از جاش بلند شد. دست هاش رو به کمرش زد و ادامه داد: ول یپوزخند

 .شهیم یدونم چ یو م نمیب یاالن آخرش رو م نیکنه چون از هم یفرق م یکه تا حاال کرد ییها یتموم باز

لب گفتم: داره  ریتوان ناله کردن هم نداشت. ز یبود که انگار حت یحامد یاز غم، چشم ازش گرفتم. چشم هام پ پر

 و از من جون... باز کن چشم هات رو حامدم! رهیازت خون م

ها دوباره  کییموزا یرو یشدن صندل دهیکش ژیق یبودم. با صدا دهیشده بود و من چقدر ترس هوشیباالخره ب انگار

 نگاهم
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کاپشن چرمش در آورد و  بیاز ج یگاریگذاشت و روش نشست. س زیرو کنار م یسمت داوود برگشت. صندل 

 یلعنت نیا به《گفت: یخورد که م یحامد تو سرم وول م یاش گذاشت و روشنش کرد. جمله انگشت ه یماهرانه ال

 تونستم؟ یشد؟ مگه م یمگه م یول 》ها التماس نکن

 شده! هوشیب د،یبغض گفتم: آقا تو رو خدا کمکش کن با

 یبود که دلم م الیخ یاش ب افهیداد. انقدر ق رونیتو دستش زد و دودش رو محکم تر ب گاریبه س یمحکم پک

نبود، نگاه  قیزخمش عم ست،ین شیزیمحکم خرج صورتش کنم. باالخره به حرف اومد: نترس چ یلیس هیخواست 

 کردم.

 ست؟ین قیزخمش عم یداد صیتشخ یچه جور ؟یپرستار ؟ی... شما دکترنطوریزدم و گفتم: که ا یتلخند

انگشت هاش بود،  یال گاریکه س یمن شد. با همون دست خیافتاده باشه، چشم هاش م یزیچ ادیحرفم  نیبا ا انگار

و آروم  دیکش یباالخره آه یول رهیحرف زدن داره با خودش کلنجار م ی. حس کردم برادیکالفه چشم هاش رو مال

 عشقم قرار بود پرستار بشه، دانشجو بود. یول ستمیگفت: نه ن

 !ه؟یتو و گذشته ات چ یگربط حامد با زند یعنیربط ما،  یگی: چرا نمدمیفکر پرس یب

 .دیخرابش کرد یگفتم ول یبراتون م نیاگه به امروز گند نزده بود یعنی ،یفهم یبه موقع اش م-

زنه، چند  یم جیکم گ هیهم نباش. به خاطر ضربه  نیزد و ادامه داد: نگران ا گارشیپک محکم به س هیهم دوباره  بعد

 .شهیبهتر م گهیساعت د

 یبغل هاش رو گرفت و کشون کشون سمت همون تخت کهنه  ریرو گفت و ازجاش بلند شد. طرف حامد اومد و ز نیا

کردند و توان ازشون رفته بود. با صداش به  یاتاق برد. من هنوز همون جا نشسته بودم. زانوهام گِز گِز م یگوشه 

 رسه! ینم لکیه نیتخت، من زورم به ا یرو مشیخودم اومدم: پاشو کمک کن بذار

تخت  یبغض از جام بلند شدم و به سمتشون قدم برداشتم. اون شونه هاش و من هم پاهاش رو گرفتم و با هم رو با

 سمت در قدم برداشت. الیخ یسمت حامد انداخت و بعد هم ب ی. دوباره نگاه کوتاهمشیخوابوند

 ؟یون، سمتش رفتم و گفتم: مگه تو رحم ندارلرز یرو تحمل کنم. با همون زانوها شیالیخ یب نیتونستم ا ینم گهید

 خون ازش رفته! یشده، کل دیرنگش مثل گچ سف نیبب
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 هی ستم؟یلباسش رو گرفتم و گفتم: مگه با تو ن نیبره که از پشت سر آست رونی. خواست بدیشن یصدام رو نم انگار

 دکتر خبر کن!

 تو چشم هام زل زد. میکه تو دستم بود کرد و بعد مستق نشینگاه به دست من و آست هی

 ره؟یحرف تو کله ات نم ست،یگفتم که الزم ن-

قفل، اتاق رو پر کرد. نگاه تار شده از  یتو دیچرخش کل یلعنت یبعد اون صدا یو لحظه  دیرو محکم کش دستش

 یتو شد، یکه داشت از درد منفجر م یتخت وا رفتم و سر ی. لبه دمیاشکم رو به در بسته دوختم و از ته دل آه کش

رفت و  یکه از سرش م یاز خون مون،یکس یاز ب م،ییبودم، از تنها دهیشده بود، ترس یدست هام گرفتم. ته دلم خال

خوب دلم رو  ی. وقتختمیبود. صورتم رو پوشوندم و از ته دلم زار زدم و اشک ر دهیچیانگار بوش تو تموم وجودم پ

وقت جا زدن  االن《گفتم: ی. مدام با خودم مدیش پر کشو دوباره نگاهم سمت دمیکش قینفس عم هیکردم،  یخال

 》باش غزل! ینکن، قو لهانقدر گ ست،ین

 شیاون همه خون ر دنی. دلم از ددمید کیو زخمش رو از نزد ستادمیتخت بلند شدم و رفتم باال سرش ا یلبه  از

 وانیل یبود تو نیزم یکه هنوز رو یدستمال داشتم و االن هم مستثنا نبود. از پارچ آب بمیج یتو شهیشد. هم شیر

اون  یصورتش کردم. نفس ها یخشک شده رو یو دستمال رو مرطوب کردم و شروع به پاک کردن خون ها ختمیر

شکل و برجسته اش، خشک شده  یمربع یافتاد؟! لب ها ی... چرا نفس من به شماره میخورد و راست یبه دستم م

 رفت؟! یم هرز مانقدر نگاه یبودند و... واقعا من از ک

سرش  یبه خودم و شالم ثابت موندم. از سرم در آوردمش و بهش زل زدم. کم تیبه اطراف چرخوندم و در نها چشم

خواستم اگه هنوز  یدادم و محکمش کردم. م چیبالشت فاصله دادم و شال رو مثل دستار دور سرش پ یرو از رو

که دستار  یهند یمثل مردها قایشده بود. دق یخواستن یلیاش خ افهی. قرمیجلوش رو بگ یطور نیداره ا یزیخونر

 یخورد؟ م یکه برنم ییبه جا ارم،یکه به زبون ب نیقربون صدقه، اون هم از اعماق قلبم و بدون ا یبندند. کم یم

 خورد؟

گوشه  هیتخت نشسته بودم و  یکنارش لبه  شتر؛یب یهم کم دیساعت و شا هی دیدونم چه قدر گذشته بود؟ شا ینم

دو روز کال  نیکردم که ا یفکر م نیاون هم انداخته بودم. به ا یباال تنه  یبودم رو رو دهیچیکه دور خودم پ ییاز پتو

 بیتکون نخورد و من عج یبوده که حامد چشم هاش رو باز کنه. دوباره تکونش دادم و صداش کردم ول نیآرزوم ا

 اریاخت یو ب ارمیزد. نتونستم طاقت ب یچشم هاش بهم لبخند م یجا که کنارش افتاده بود، به یدلم گرفته بود. دست

 باال آوردمش و محکم تو دستم گرفتم.
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لبم  ی. بعد هم آوردمش رودمیاون کش یگونه ام گذاشتمشون و نوازش وار رو یبود. آروم رو یاراد ریکارهام غ تموم

 *د*م.یو گرم ب*و*س*

 ری. با حسرت نگاهش کردم و زدیدستش چک یشد، باالخره رو یم نییچشم هام باال پا یقطره اشک سمج که تو هی

 》است! یکس ِیپ یاما؛ حواست چهار چشم ی... دو چشم داریعنیدچار  《لب خوندم:

خنده  یبغل مامانم، برا یمن دچارش شده بودم. دلم برا یول یدونم چطور یتا ته قلبم رو سوزوند. نم قیآه عم هی

 یاتاقم، برا یخونه امون، برا یمهناز، برا یها یشوخ یمهرداد، برا یسر به سر گذاشتن ها یاز ته دل بابا، برا یها

بود. مطمئن بودم تا االن مامانم صد بار  دنیکه در حال ترک دتنگ شده بو نیمهربونش، همچ یقهوه ها یتهران... برا

 یجور هیو  رهیداره قربون صدقه اش م شهیبابا هم مثل هم ده؛یبه اوج خودش رس شیبهم زنگ زده بود و االن نگران

 و مهرداد رو هم خبر کرده. دهیته دل خودش هم لرز ینشده ول یزیکنه که نترس، چ یمجابش م

و  دمیکش یتر شد. پوف کالفه ا دیکرد، شد یکه تمام سرم رو داشت منفجر م یو حالشون، درد یتصور نگران از

داد. کش موهام رو باز و شروع  یه ام فشار دادم چون بهم آرامش ماشار یپشت پلک هام رو آروم آروم با انگشت ها

کردند. دوباره  یهاشون درد م شهیر یجور نیبود که ا دهیمحکم موهام رو کش یکیبه ماساژ پوست سرم کردم. انگار 

عث بودنش سوءاستفاده کرده بود، با هوشیحس سرتق که از ب هیشد.  دهیو دوباره نگاهم سمت صورت مهربونش کش

 فیتکون ضع هیبار پلک هاش  نیقبل ب*ب*و*س*م. ا یدفعه محکم تر از دفعه  نیو ا ارمیشد دستش رو باز باال ب

 .دینور انگار صاف اومد و به قلبم تاب هیخوردند و 

براش  رمیانگار تصو تیپلک هاش رو باز کرد. چند بار چشم هاش رو باز و بسته کرد و در نها یزدم و آروم ال صداش

که  یکه خواست لب هاش رو کش بده و به روم لبخند بزنه، انگار درد نیواضح شد. چند لحظه فقط نگاهم کرد و هم

 : آخ... سرم! دیمانع شد. نال دیچیتو سرش پ

فشار دادم و با بغض گفتم: بخواب  نییکَند تا بلند بشه، آروم به طرف پا یبالشت م یهاش رو که داشت از رو شونه

 خون از سرت رفته! یان، کلحامد ج

تا بغضم دوباره نشکنه و از ذوق نپرم بغلش کنم. ادامه دادم: خدا رو شکر... خدا رو شکر که به  دمیکش قینفس عم هی

 !یهوش اومد

و تازه  دمیبودند رس ختهیدنبالش کردم به موهام که دورم ر یلرزوند. وقت یم یانقدر خاص بود که دلم رو ه نگاهش

طرز قرار  》زنند! یقهوه هاش بد جور برق م 《زد: یتو سرم داد م یکی. دمیخاص بودنش رو فهم تعجب و لیدل

 شد؟! ی: پس شالت چدیپرس ییهویزده باشم.  مهیبود که انگار من روش خ یگرفتنمون طور
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انقدر به نظرم  یول یشده باش داریکه تازه از خواب ب یبرگشتم. صداش گرفته بود؛ مثل وقت ایدن نیسوالش به ا با

 !یبه سرش کردم و جواب دادم: رو سر جناب عال یغرق لذت شدم. اشاره ا دنشیجذاب بود که ناخودآگاه از شن

 که ضربه خورده بود گذاشت. چشم ها و ابروهاش از درد جمع شدند. ییجا یرو آروم طرف سرش برد و رو دستش

 به سرم؟! یرو چرا بست نیا-

گرفتم. صاف سر جام نشستم و با تته پته  ید، جا خورده بودم و دوباره لپم رو از تو گاز مبو یلحنش که انگار عصب از

 رو... تیزیخونر یجا نبود، خ... خواستم جلو نیا یا گهید زیاز ش... شال ام چ ریگفتم: خ...خب به غ

 نیهم نه،یبب یجور نیتو رو ا وونیح ی کهیمونده اون مردت نمونیحرفم رو ادامه بدم و کالفه گفت: هم نذاشت

 .دهیهم با نگاهش قورتت م شیجور

از جاش بلند شد و سر جاش نشست. شروع کرد به باز کردن شال  یآورد به سخت یطور که به خودش فشار م همون

شدنش از بس قند توش آب شده بود، همه  یرتیغ نیاز ا ره،یکه به خاطر برخوردش بگ نیاز ا شتریام، ب چارهیو دل ب

رو پنهون کنم. گفتم: بازش نکن حامد جان،  امکردم آروم باشم و لرزش دل و دست ه یجاش شِکَرَک زده بود. سع

 بذار بمونه!

دونست چشم هاش شده نبض  یم یعنیکرد؟  یم غیدونست محتاج نگاهشم و ازم در یم یعنیکرد.  ینم نگاهم

 یگفتم: ول یوجودم پشت کردم و با لحن شوخ گوشیاحساسات باز یل رو باز کرد و من به همه باالخره شا م؟یزندگ

 .یکومار شده بود یآکش هیها، شب یقشنگ شده بود یلیخ یاون جور

 یهاپو کومار تو خونه  هیمعلومه شب طونتیزد و گفت: از لحن ش یکیقهوه هاش رو باال آورد و لبخند کوچ باالخره

 کومار! یبودم تا آکش مادر بزرگه شده

بود.  بیغر بیخودم هم عج یکه برا دمیخند یدونم چرا قهقهه زدم. جور یهاپو کومار تو ذهنم اومد و نم ی افهیق

رو به روم  ریکه تصو دمیخند یبهم زل زده بود. هنوز داشتم م اریجذاب و پدر در ب یادیلبخند ز هیحامد هم که با 

. دیکوب یو لب هاش آورده بود. قلبم تند تند م ینیب کینزد ییحس ام کرد. چشم هاش رو بسته و شالم رو جا یب

 》!دهیتو رو م یکه بو نیبه خاطر ا دیکنه غزل! شا یداره بوش م 《دوباره داد زد: یکی

 خون گرفته؟! یبو ه؟ی: چدمیازش پرس گهیجور د هیکه تو ذهنم اومده بود رو  یزیانداختم و چ نییرو پا سرم

 !دهیم یزندگ یلب گفت: نه... بو ریچرخوند و ز یرو آروم به طرف سرش
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 نه من! یبش تیکنم شالت رو سر کن که نه خودت اذ یشال رو سمتم گرفت و ادامه داد: خواهش م یآن به

 اَمر، امر شماست! س،یرو از دستش گرفتم و گفتم: چشم جناب رئ شال

 یزیچ تیدر نها یبه تکاپو افتاد ول یزندگ یکردن اون بو دایپ یسرم انداختم و دماغ ام به بهونه  یشال رو رو 

که جو رو عوض کنم،  نیا یکردم. برا یوقت عوضش نم چیمورد عالقه ام که ه یشامپو یاز بو رینشد غ رشیدستگ

 شد؟!و چشم هام رو چپ کردم و گفتم: خوب  دمیکش نییابروهام پا ریشالم رو تا ز

 کردم. یرو کامل حس م نیکه با درد همراه بود و من ا ییکرد. خنده ها دنیچشمش بهم افتاد شروع به خند یوقت

 کنه؟ یدرد م یلیسرت خ-

 به طرف باال برد. 》نه《 یاش رو ادامه داد و سرش رو به معنا خنده

 کار کنم؟ یچ دیجا بدون تو با نیمن ا ینگفت ارند؟یسرت م ییبال هیزنند  یم یحامد؟ نگفت یکرد یجور نیچرا ا-

 دروند؟ یزد و چشم م یحرف م یاون جور یبِر و بر نگاهش کنم وقت سمیوا یجواب داد: انتظار داشت یعصب

 موقع بود. یب ییمن و اون دستشو ریگفتم: همش تقص مظلومانه

ازم خواسته  زیچ هیا لعنتم کنه! غزل... خد یافتاده باشه، چشم هاش رو با تعجب بهم دوخت و گفت: وا ادشی انگار

 ها! یبود

 خود به خود سرکوب شد. ال،یخ یحامد؟ ب هیچه حرف نیو گفتم: خدا نکنه، ا دمیهام رو تو هم کش اخم

 یحامد؟ کجا م یشیزدم: چرا از جات بلند م غیخواست از جاش بلند بشه که ج یانداخت. م نییرو از تخت پا پاهاش

 ؟یبر یخوا

 نیا نم،یبب ایکرد تعادلش رو حفظ کنه، آروم آروم سمت در قدم برداشت و گفت: پاشو ب یم یطور که سع همون

 .یزن یم بیهات آس هیبه کل یجور

 حامد، گفتم سرکوب شد. نیبرو بش ایرو گرفتم و با التماس گفتم: ب بازوش

 یداغ کردم. کاش م من ی. دستش گرم نبود ولدیاش به در کوب گهیدستش گرفت و با دست د یرو محکم تو دستم

چون درست انگار از دستش برق به دستم وصل شد و شوکش تمام قلبم  ارهیسرم م ییها چه بال یکینزد نیدونست ا
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که باالخره  دیتر کرد. انقدر به در کوب مگره دستش رو محک یکردم دستم رو آزاد کنم ول یرو محکم تکون داد. سع

جا رو  نیخشکم زد. داد زد: چه مرگتونه؟ ا بشیکبود وعج یو لب ها یعصبان ی افهیملِک اومد و در رو باز کرد. به ق

 د؟یکوب یکه دم به ساعت در م دیبا هتل اشتباه گرفت

 !یهوش یکه من زدم گفتم حاال حاال ها ب یهنوز؟ اون جور ی: تو زنده ادیبه حامد انداخت و پرس قینگاه دق هی بعد

دهنش بکوبم. حامد پر  یش کرد که اون لحظه دوست داشتم محکم توحرف ها یهم چاشن زینفرت انگ یخنده  هی

 یزیمن چ یکه برا نیحرف هام؛ ا نیپوزخند کنج لب هاش جواب داد: نترس من پوست کلفت تر از ا هیجذبه و با 

 نبود...

که  یبادکنک شد. اون هم یبادکنک خال هینگرانم زل زد و ادامه داد: فقط انگار باد  یکرد و به من و چشم ها یمکث

 نداره. یا هیبادش کردند وگرنه از خودش ما گرونید

 .میملِک هر دومون سمتش برگشت یلب هام نقش بست. با صدا یتبسم رو هیبه خود  خود

 ایراست اون دن هیکه  یخور یم یبعد خوب حواست رو جمع کن چون جور یدفعه  ،یزن یم یادیزر ز یدار گهید-

 .یکن یچشم هات رو باز م

لب  ریبار بازوش رو محکم فشار دادم و ز نیخواست جوابش رو بده که ا ی. باز حامد مدیکش ریاز زهر حرفش ت قلبم

 گفتم:

 کنم حامد، ادامه نده! یم خواهش

 کنم. کاریدونستم چ یکه دستور آقاست وگرنه م فیلب گفت: ح ریبار ز نیا ملِک

 !ییدستشو میبر دیو رو به ملِک گفت: با دیپرده کش تشیعصبان یو به خاطر من رو دیکش یحامد پوف کالفه ا 

 !نیفتیبا سرش به جلو اشاره کرد و گفت: راه ب یبهمون انداخت و بعد از مکث کوتاه ینگاه طلبکارانه ا ملک

کرد محکم قدم  یم یاومد. حامد سع یو ملک هم غرغرکنان پشت سرمون م میداشت یو حامد کنار هم قدم برم من

و دراز رد  کیبار یلیخ یراهرو هیکردم. از  یرو حس م شیحال یچندان موفق نبود و من با تمام وجودم ب یبرداره ول

 ریشد. ز یراه پله ختم م هیاون راهرو تازه به  ینتهاچون ا ادینم رونیاز ب ییصدا چیچرا ه دمیو من تازه فهم میشد

رنگ  یدر قهوه ا هیآخرش به  م،یه ها که باال رفتباشه. از راه پل یدر بود که حدس زدم در خروج هیراه پله ها 
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 هک میبه دور و بر انداخت یو نگاه اجمال میستادی. سر جامون امیو وارد شد دیکش نییرو پا رهی. حامد دستگمیبرخورد

 د؟یسادیچرا وا گه،ید دیفتیملِک داد زد: راه ب

حال به  یاز اون برزو ی. خدا رو شکر خبرمیکه ملِک بهمون نشون داد، راه افتاد ییسالن و جا یسمت انتها دوباره

برزو به دماغم خورده بود  یکه قبال از لباس ها ییمزخرف مثل بو یبو هیبود و  ختهیهم زن نبود. همه جا به هم ر

 هی زیم یار داشت. روکهنه قر زیم هیبود که جلوش  لنسا یگوشه  هی یمیو قد یدست مبل چوب هیکرد.  یم تمیاذ

نگاهم رو به اون  یبودم پر کرده بود. ملِک وقت دهیها د لمیف یشکل که مثلش رو قبال تو یحباب یها شهیش یسر

 یکن یکار م یزدم: آخ پهلوم، چ غیدردم اومد و ج یلیبه پهلوم زد و به جلو هلم داد. خ یهوا مشت یب د،ید زیم

 ونه؟ید

 ؟یشد ی: چدیسمتم برگشت و نگران پرس حامد

کرد،  ینشده، فضول شیمرگ چیمن جواب داد: ه یبار هر دومون رو به جلو هل داد و حق به جانب به جا نیا ملک

 جوابش رو گرفت.

تو  یول 》ستین یزیچ 《و به نگاه پرسشگر حامد فقط لبخند زدم و گفتم: دمیدردناکم کش یپهلو یرو رو دستم

 فحش بود نثار ملِک کردم و از خجالتش در اومدم. یدلم هر چ

 !اهللای گهیرو باز کرد و رو به من گفت: جون بکَن د شیکیسالن سه تا در بود که  یانتها

 ییروشو ی نهییآ ی. خودم رو تونهیب یمربوطه، حس کردم چشم هام همه جا رو روشن تر م اتیاز انجام عمل بعد

 نگاه

که من  یا هیو صورت وحشتناک نبود. مسلم هم بود با اون همه گر ختهیر یها ملیاز ر ی. خدا رو شکر خبرکردم

قرمز شده بودند و پلک هام هم خمار و افتاده به نظر  یچشم هام از خستگ یول شهیکرده بودم صورتم کامل شسته م

سبک شدم.  یحساباز رو دوش ام برداشتند و ارب هیآب رو باز کردم و صورتم رو شستم. انگار  ری. شدندیرس یم

کرد و از کنارم  یداد. بهم تبسم یرو ماساژ م شیشونیو پ هیرو به روم تک واریکه به د دمیکه اومدم حامد رو د رونیب

 رد شد.

که معلوم  ی. تو همون اتاق لعنتمیبرگشت نییاومد. دوباره به پا رونیبعد اون هم با دست و صورت شسته ب قهیدق چند

و روش  می. ملک در رو محکم به هم زد و قفل کرد. هر دومون کالفه به طرف تخت رفتمیقراره اون جا باش ینبود تا ک

 .مینشست
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 زنه معتاد باشه! نیکنم ا یگفتم: فکر م ییهوی

 برزو! کهیدست هاش گرفت و گفت: آره هم اون معتاده هم اون مردت نیرو ب سرش

 کنه، مگه نه؟! ید مدر یلی: سرت خدمینگران نگاهش کردم و پرس دل

 بودم. دهیمرد رو به روم د یروزها فقط تو چهره  نیرو ا یرو از حصار دست هاش آزاد کرد و من مهربون سرش

 .ستین یزیچ زم،یخوبم عز-

 زخمت در چه حاله؟ نمیگفتم: بذار بب ستادمیا یجام بلند شدم و همون طور که کنارش م از

 بود. یهم م ختیر یکه به هم م یتمیو ر یقلب لعنت نیو کنار خودش نشوند اما کاش فکر ا دیرو آروم کش دستم

 . اوضاعش خوبه، تو نگران نباش!دمید ییغزل جان، خودم تو دستشو نیبش-

 دادم، دوختم. یتکون م یباز یکرده بودم. نگاهم رو ازش گرفتم و به کفش هام که باز داغ

*** 

غذا خوردن  یتکرار یاز داوود نشد. همون برنامه  یگذشت و خبر یفیو بالتکل یکالفگ هم پر از گهیروز و شب د هی

 ایزدند  یقهوه ها که تو چشم هام زل م نیکرد. مثل هم یحال دلم رو خوب م یزیچ هی نیب نیا یول گهید یزهایو چ

قلبم بود.  یتجربه برا نیتر بیعج دیها که شا دنیابخو کشینزد نیزد و ا یمهربون که اسمم رو صدا م یاون صدا

 شیاز پ شیاون نفس بکشم و ب یوقفه تو هوا یهم که نداشت، باعث شده بود ب یزیشدنمون هر چ دهیدزد نیاصال ا

 دلم رو ببازم.

 ملِک چشم هام رو باز کردم. نیدلنش یادیز یباز شدن در و صدا یبا صدا صبح

 !نمیبب دیلنگ ظهره، بلند ش-

دستش کرد. حامد زود تر از من به خودش اومد و تو جاش نشست. رو  یتو یا گوشهم شروع به حرف زدن ب بعد

بود،  شیبا گوش یکه در حال حرف زدن به گمونم ترک یلب به ملِک ری. زدیو چشم هاش رو مال دیکش یصورتش دست

 نَکره ات! یصدا نیگفت: خدا لعنتت کنه با ا
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نشستم،  یداد. همون طور که سر جام م لمیتحو یقشنگ 》ریبه خ صبح《و  دیهم نگاهش رو سمت من کش بعد

 مگه نه؟! ،یهنوز درد دار ؟یبخواب یتونست شبی: ددمیاش پرس دهیرنگ پر دنیجوابش رو دادم و به محض د

 سرم هم خوبه نگران نباش! دم،یآره خواب-

 دونم. یمن م یحتما درد دار ده،یدروغ نگو حامد، رنگت پر-

 یخواب درست و حساب مییجا نیا یمن تا وقت ،ینگران خودیب زدلمیبهم زد و جواب داد: عز یبخش نانیاطم لبخند

 وگرنه حالم خوبه خوبه!  امیحال به نظر م یهم هست که ب نیتونم برم چون بد خوابم؛ به خاطر هم ینم

 یز چشم هاکه حواسم رو ا نیا یو برا دمیکش یقی. نفس عمدمیگفتم که خودم هم به زور شن یآروم ی باشه

 ینفهمش حرف م یچیرفت و با زبون من ه یکه دور اتاق راه م یمهربونش پرت کنم، نگاهم رو ازش گرفتم و به ملِک

 دیحتما با ؟یحرف بزن تیبا گوش یونستت ینم یکه بود یهمون خراب شده ا یبهش بگه تو ستین یکیزد، دوختم. 

 یبود که صبح زود رو یمثل قارقار کالغ مزاحم قایصداش دق ؟یکن ضیقشنگت مستف یجا ما رو از صدا نیا یایب

 ریکه ز یدست دنیکه با د میرو به حامد بگم بخند نیکنه. برگشتم هم یم دارتیو از خواب ناز ب نهیش یخونه م وارید

نگاهش کردم و اون به حرف  یچشم هاش که رو من ثابت مونده بود، خشکم زد. سوال یرگیخ وچونه اش گذاشته بود 

 اومد. 

انقدر افتضاح بودم؟! حتما آب  یعنیانگار بهم برق وصل کردند.  ؟یهست یشکل نیا ،یشیاز خواب پا م یوقت شهیهم-

چشم هام دست  یدور دهنم و رو یافکار، فور نیشدند. با هم یچشم هام پر از قِ ایدهنم کنار لبم خشک شده 

که تو  یکارم انگار متوجه شد که هول کردم و با خنده گفت: نه منظورم اون نینبود. با ا یاما خدا رو شکر خبر دمیکش

 خواد...  یآدم دلش م یبا مزه شد یلینبود، خ یفکر کرد

 یو با چشم ها ستادی. دست به کمر رو به رومون ادیشدن اون کالغ مزاحم به تخت، حرف تو دهنش ماس کینزد با

: دیساخته بود. با طعنه پرس یقابل تحمل تر بود. فکر کنم خودش رو حساب شبید بهمون زل زد. صورتش از زشیر

 وقت؟! هیبد نگذره 

با وجود تو  گهیگذشت، االن د یاگه خوش هم م یدونم ول یجواب داد: نم لکسیهمون جور که نشسته بود، ر حامد

 گذره! ینم

پر بود و تحمل نداشتم.  تمیظرف گهیچون من واقعا د ذاشتیزنه نم نیدوباره آشوب شده بود. کاش سر به سر ا دلم

 ؟یآقا خوشگله؟ نکنه دوباره هوس کتک کرد هیچونه اش رو گرفت و گفت: چ ریملِک سمتش خم شد و ز
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چونه اش برداشته بشه.  ریکه باعث شد دستش از ز دیکش یدستش گرفت و به سمت یملِک رو به جا نیآست حامد

 شما! یستیحرفا ن نیملک زل زد و جواب داد: مال ا یچشم ها بعد هم از جاش بلند شد و تو

انگار متوجه نبود  یکشند ول یدختر بچه ها شاخ و شونه م یشده بود که برا یتخس یپسر بچه ها هیاش شب افهیق

ترسوست. با التماس نگاهش کردم و دستش رو  یدختر بچه  هیداره و نه زن رو به روش  یکه نه خودش حال مساعد

تو چهار چوب  روزشید یبا همون لباس ها داوود ی دهیدر اتاق به ضرب باز شد و اندام کش نیگرفتم که تو همون ح

هم صدات نکردم  یتا وقت رونی: برو بدیکارش ملک عقب گرد کرد. رو بهش توپ نیشد. جلو تر اومد و با ا انیدر نما

 !یاینم

 ندادند؟! ادیو گفت: سالم بهتون  ستادیا نهیکه رفت، درست رو به رومون دست به س ملک

کاره  یچ ستیکه معلوم ن یبه اهلش نه آدم یدادند ول ادیاومده جواب داد: چرا  شیاز اوضاع مزخرف پ یعصب حامد

 !ه؟یاست و دنبال چ

 !دهیجان ته کش یکه تحمل دک نمیب یزد و گفت: م یصدا دار پوزخند

 که حامد زد، سرم با شتاب سمتش برگشت. یحرف اب

 مونم. یجا م نیا یجا بره، من تا هر وقت که بخوا نیدختر از ا نیبذار ا-

اون به دَرک؟  گمیو م شمیم الیخ یکه ب رم؟یو م ذارمشیفکر کرده بود؟ که من م یخودش چ شیسوخت. پ قلبم

سرخوش گفت: بِراوو دکتر جان پس از جان  یصدا هیگفت واقعا؟ داوود شروع  به دست زدن کرد و با  یم یچ نیا

 ؟یرو هم بلد یگذشتگ

مثل  یکه آدم نیا یجا الزمه برا نیدختر ا نی. اتفاقا حضور استین یکاف یکرد و ادامه داد: ول یمستانه ا یخنده  

 .یمن رو بهتر درک کن

دختره  نیراه افتاد و گفت: از اول قرار نبود ا یکنار بخار یو صندل زیشت کرد. سمت مو بهمون پ دیسر جاش چرخ 

 شد. یم شتریب یلیخ یباز جانیه یجور نی. آخه امیکن یانگار قسمت بود اون هم وارد باز یبرنامه باشه ول یتو

 ؟یستیجا تنها ن نیکه ا نیاز ا یستیدکتر؟ خوشحال ن هی: نظر تو چدینشست و رو به حامد پرس یصندل یرو

 اوود؟ دیراه انداخت یچ یرو برا یباز نینگاه سر در گمش رو به داوود دوخت و گفت: حرف بزن، بگو ا حامد



 تیعسل چشمها

240 
 

تونم در حقت  یم یتا االن اسمت هم به گوشم نخورده، چطور یزد و ادامه داد: هه داوود... من حت یشخندین بعد

 کرده باشم آخه؟ یبد

که اسم  نهیشماها وامثال شماها هم رادیچونه اش گذاشت و گفت: آره ا ریدستش رو ز پا انداخت و یپا رو داوود

ارزن هم  هی یاندازه  یمشت آدم خودخواه که حت هیرسه.  یبه گوشتون هم نم یمثل من حت ییها چارهیبدبخت ب

 .ستین شونیحال تیانسان

 هان؟! ه؟یدردت چ یگیچرا نم ؟یکرد یجا زندون نیکه ما رو ا تهیحال تی: البد تو انساندیغر یعصب حامد

رو  یسر جات تا برات همه چ نیو جواب داد: برو بش رونیبه حامد انداخت و نفسش رو با صدا ب یقینگاه عم داوود

 کنم. فیتعر

دادم و زانوهام رو بغل گرفتم. هر دومون  هیتک واریتخت نشست. من هم عقب رفتم و به د یاومد و کنارم لبه  حامد

. همون طور میداشت یذهنمون ازش چشم برنم یحل کردن معماها یو برا میداوود آماده بود یحرف ها دنیشن یبرا

بوده و  یبدبخت شهیهم اد،یم ادمی یدکتر از وقت یدون یشروع کرد: م یجور نیرو به روش زل زده بود، ا واریکه به د

 یدلم م شیگرفتم، از زبر یبابام رو م یکرد. هر موقع دست ها یم یاطیکارگر ساده بود و مامانم خ هیبابام  ؛یبدبخت

نشست. اصال  یترس به جونم م اد،یگرفتم از لرزشش به خاطر کار ز یمامانم رو م یگرفت و هر موقع دست ها

امثال  یها یکه بزرگ شدم. بچگ دیطول نکش یلیام! خ ندهیترس داشتم، ترس از دست دادنشون، ترس از آ شهیهم

 یول یافتنیدست ن یهم توش نداره؛ همه اش حسرت، همه اش آرزو ها یادیز زیکشه چون چ یطول نم ادیمن ز

 موندم! یکاش همون طور بچه م

 یتلخند زد و ادامه داد: ول هیکرد.  یهم نم دایگشت و پ یغم بود که دنبال چاره م هیکرد. انگار تو چشم هاش  یمکث

 اومدم. ینم اینه، کاش اصال به دن

 روشنش کرد و دودش اطرافش رو گرفت. عیسر یلیرو در آورد و خ گارشی. فندک و سدیکش نیآه غمگ هی

محال بود.  یآرزو هیبرام  بایبودم و داشتنش تقر وتریبود. عشق کامپ وتریکامپ هیتنها آرزوم اون روزها داشتن - 

ام رو  ندهیکه دارم آ یکه با عالقه ا نیا دیرو انتخاب کردم فقط به ام وتریکامپ رستان،یدب یموقع انتخاب رشته تو

. االن دیدونه دست دومش رو خر هیپول جور کرد و برام  یبا بدبخت د،یعالقه ام رو د یسال بعدش بابام وقت هیبسازم. 

گر چه... اون هم  دم،یبود که از ته دل خواستم و بهش رس میو نوجون یبچگ یاون تنها آرزو نمیب یکنم، م یکه فکر م

 یرشته  نمرو از حفظ بودم. شب و روز درس خوندم تا بتو وتریکامپ گهید د،یکه رس رستانیدوم بود. آخر دبدست 

مجبور بودم از اصفهان برم. با بابام  یقبول بشم و البته قبول هم شدم ول یدانشگاه دولت هی یمورد عالقه ام رو تو
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دونستم دانشگاه رفتن هر  یمن که م دم،ید ینگرانش رو م یمن که چشم ها یتونم برم ول ی. بهم گفت ممیحرف زد

تر از خودم  کیاون هم کجا؟ تهران! دو تا خواهر برادر کوچ تازهچقدر خرج و مخارج داره،  شیچند از نوع دولت

من  یدرمانش، قوز باال قوز شده بود ول یها نهیبرادرم و هز یکیژنت یماریداشتم که مخارج اون ها هم بود. تازه ب

کردم تلخ تر از  یکه فکر م ییاز اون روزها ،یخواستم فرار کنم؛ از اون زندگ یهم م دیرو گرفته بودم. شا ممیتصم

 ! شهینم گهید نیا

 هیخواست تموم درد دلش رو سر ر یتکوند و دوباره ازش محکم کام گرفت. انگار م نیزم یرو رو گارشیس خاکستر

 کنه. یبدبختش خال یها

 یزیچ هی یخواستم برگردم ول ی. مشهیدوم سال ترمم شروع م ی مهیثبت نام رفتم تهران و تازه بهم گفتند ن یبرا-

 یخوابگاه با بدبخت یبرم. تو یکار هیخواستم دنبال  یزده بود به سرم و ول کنم نبود. م یفکر هیشد.  یمانع م

خوام  یکه م نیبهشون از اوضاعم گفتم و ا یوقت یول ندداد یبودم بهم جا نم یدوم مهی. چون نرمیجا بگ هیتونستم 

که فکرش رو  ییکردن کار افتادم. هر جا دایخوابم مطمئن شدم، دنبال پ یاز جا یکار کنم، باهام کنار اومدند. وقت

همه اشون کارگر تمام  یها ول یچیرستوران ها و ساندو یشد؛ اکثرا تو یم دایکار پ یعنیدنبال کار گشتم.  دیبکن

رفتن به کالس  یرو انتخاب کنم که به صورت پاره وقت باشه تا بعدا برا یخواستند و من مجبور بودم کار یم وقت

داشتم نا  گهید یدو ماه وقت بایگرفتند. بعد از تقر یم یرادیا هیهام به مشکل برنخورم. به هر حال هر کدومشون 

کنم.  دایپ یوتریکامپ یمغازه  هی یتو یکار هیستم تون هبود، باالخر دنیشدم و پول هام هم در حال ته کش یم دیام

رو شروع  یکار هی یسرگرم یکه برا ییدارها هیهم سن و سال خودم بود. از اون بچه ما بایپسر تقر هیصاحب مغازه 

که پسرش به راه  نیا یکرده بود و باباجونش هم برا یدرس خوندن شونه خال ری. از زارندیبعد کم م یکنند ول یم

 یپل برا هیدونست اون مغازه  ینم یمغازه براش باز کرده بود تا وقتش اون جا بگذره ول هینشه،  دهیکش الفخ

 شده! شیپسرعقده ا

 دید یبود که از خدا خواسته وقت نیشد. ا یکرد که من پسر ازشون شرمم م یم ییاون سن و سال کم، کارها یتو

کدوم  چیعقب افتاده اش شد. البته از اول هم ه یها یافت کارکار بلدم، من رو به کار گرفت و خودش هم مشغول کث

! اصال مهم گهید زینه چ دم،ید یکه قرار بود بهم بده م ینداشت. من اون رو فقط شکل حقوق تیکارهاش برام اهم

بودم. همون موقع ها به مامانم زنگ زدم. بهش  دواریام که بهشون بد جور ام ندهیخوب آ یفقط من بودم و روزها

دعام کرد و گفت:  ی. مامانم کلارمیخودم خرج ام رو در م گهیکردم و به بابا بگو غصه نخوره چون د دایگفتم کار پ

 》بهت بده داوودم! یخوا یاز خدا م یچ ره هللاشایا《
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شد که تو برام  یم یلب گفت: کاش همون ریشد. ز رهیخ ینامعلوم یتکون داد و به نقطه  نیرو به طرف سرش

 مامان، کاش! یخواست

و سرش به طرفم برگشت. بهش لبخند زدم و اون هم با  دینگاهم رو فهم ینیبعد سنگ هیحامد نگاه کردم. چند ثان به

 آروم

که  یکردن جواب، دوباره به داوود دایپ یو برا میچشم هاش جوابم رو داد. هر دومون هنوز پر از سوال بود بستن

وقت بود که خاموش شده بود اما  یلیهم خ یبود. بخار دهیچیپ گاریس یواتاق ب ی. تومیساکت شده بود چشم دوخت

داوود مثل  یگرمش کرده بود. صدا بایو تقر دیتاب یسقف خورده بود، به اتاق م نییکه پا ییها شهیآفتاب ظهر از ش

 .دیرو به رو کوب واریبود که خواب رو از چشم هام جمع کرد و محکم به د یتلنگر

از نُه،  یبودم. وقت یخودم مخ یگرفته بود، آخه برا یرفت. کارم حساب یم شیخوب پ زیگذشت. همه چ یچند ماه- 

و  یکه تمام استعدادت رو شکوفا کن یفرصت هیباشه، دنبال  یبرات زندگ وتریو کامپ یباش وتریعشق کامپ یده سالگ

گرفتم،  یکردم، درس م یاشتباه مکردم،  یم سکیکردم، ر یرو خودم تجربه م زیهمون فرصت بود. همه چ نیا

ترمم شروع شد، مجبور بودم از صبح زود برم دانشگاه و بعد  یخالصه تموم فکر و ذهنم شده بود کار و کار و کار! وقت

داد  ینم ریکردم. مسئول خوابگاه هم بهم گ یوقت کار م ریرفتم مغازه تا د یچهار م م،یاز ظهرها هم از ساعت سه و ن

از  یلیکمکم بودند و تو خ یلیکنم. استاد هام خ یدونست کجا کار م یم یبراش گفته بودم و حترو  یچ همهچون 

در اومده بودم و آرزوهام هم بزرگ  یاز نوجون گهیگذشت. د یکردند. دو سال یم قمیو تشو تیحما میکار یمشکل ها

سر  هیتابستون، فقط  التیموقع تعط ایدو تا ترم  نی. بمتر شده بودند. توقع ام از خودم باال رفته بود. اکثرا تهران بود

کردم  یهام رو از حقوقم کم م نهیاومد. اگه هز یم شیواقعا فرصتش پ یزدم، اون هم وقت یبه خونه امون م کیکوچ

 یم ییفرستادم. چون مغازه رو تنها یموند، همه اش رو با دل و جون به حساب بابام م یم یازش باق یزیو چ

داد  یبهم م یبود و حقوق خوب یاز کارم راض یلیسرم شلوغ بود. محمدرضا، همون صاحب مغازه، خ یلیگردوندم خ

نداشتم، باالخره  ینبود. من هم اعتراض دمیکش یهم که م ینصف زحمت ،یحساب کن ییخدا یخواست یاگه م یول

 .رمیبگ ادیفرصت رو جور کرده بود تا کار  نیاون برام ا

از کارهاشون رو به  یلیکار داشته باشند. دانشجو ها مجبور بودند خ یتو یدست هیروز ها مثل االن نبود که همه  اون

بودم، آدرس مغازه رو  دهیکه رس یدانشگاه به هر کس ی. تومیما بدند تا براشون انجام بد یمثل مغازه  ییمغازه ها

 یزییروز سرد پا هی. گذشت و گذشت...! اون روز، اندیودم بش خیداشتند پ یداده بودم و سفارش کرده بودم اگه کار

 روز ها! نیروز درست مثل هم هیبود. 



 تیعسل چشمها

243 
 

شد تو ذره  یخاموش کرد. حسرت رو م زیم یبود، رو دهیرس لتریرو که به ف گارشینگاهش رنگ غم گرفت. س دوباره

 .یحرف هاش جست و جو کن یذره 

خاص! اون روز کالس آخرم کنسل شده  یلیخ یلیروز خ هیروز خاص بود،  هینبود.  یروز چیه هینه...اون روز شب- 

 کینزد نیبود و به خاطر هم یطوالن بایتقر رشیکرد سمت مغازه راه افتادم. مس دنیبود. بارون که نم نم شروع به بار

د متر اون طرف تر که چن یشاپ یگشنه ام شده بود. فالکسم رو برداشتم و رفتم تا از کاف ی. حسابدمیظهر بود که رس

هم ازشون  یشکالت کیبزرگ ک یتکه  هیگرفتم و  لیتحو شتری. خودم رو برمیاز مغازه امون بود آب جوش بگ

اول  ی. تکه ختمیخودم ر یکه دم شد برا ییو همون طور که بارون تند تر شده بود به مغازه برگشتم. چا دمیخر

شد و من فقط مات دختر رو به روم شدم که از سر و صورتش آب رو که تو دهنم گذاشتم، در مغازه به شدت باز  کیک

 اول دلم رو به تاپ تاپ انداخت. یو امان از چشم هاش! چشم هاش همون لحظه  ی. وادیچک یم

 یاون صحنه ها رو م قایسکوت کرد. انقدر تو اون لحظه غرق شده بود که انگار داره پشت پلک هاش دق یا لحظه

کرد که داوود ادامه  ی. تو چشم هام زل زده بود و پر حس نگاهم مدمیداوود گرفتم به حامد رس. نگاهم رو که از نهیب

 داد: چشم

 سیکه خ شیپر و مشک ی. مژه هاستین یآن فکر کردم عروسکه و واقع هیبودند که  دهیانقدر درشت و کش هاش

دارم با نگاهم قورتش  دمیبه خودم اومدم که د یکرده بود. وقت شیشده بودند، چقدر به نظرم جذاب و دوست داشتن

کرد و حاال سرفه نکن  ریگ یبدبخت یفرو بدم ول ددهنم مونده بو یرو که تو یکی. اون موقع بود که تازه اومدم کدمیم

 سرفه کن! یو ک

 هچارینقش بست و ادامه داد: دختر ب گاریس دنیشده اش به خاطر کش یخاکستر یلب ها یلبخند تلخ گوشه  هی

 وانیبه خودم اومدم و ل 》 ن؟یآقا؟ خوب نیشد یچ《: دیپرس یکار کنه. مدام م یدونست چ یهول شده بود و نم

 گرفت.  شیگلوم آت ،یچا یقلوپ ازش خوردم و تازه اون وقت بود که از داغ هیرو برداشتم و  مییچا

هم داغ  دیبود. شا نیریش ،یشکالت کیاون لحظه ها براش مثل همون ک یادآوریهاش رو آروم بست. انگار  چشم

 که گلوش رو سوزوند. ییاون چا هیبود، شب

 هیکردم بهش لبخند بزنم که بگم خوبم؛ اون هم بهم  یسوخت. سع یم دیگلوم شد یسرفه ام تموم شده بود ول-

 دیته بااسم رو روش گذاش نیا یهر ک 《کرد و من تو دلم گفتم:  یمعرف ییزد و خودش رو آهو صفا نیریلبخند ش

 》داد. زهیبهش جا
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جا  نیکه من ا نیو ا دهیمن رو شن فیاز دوست هاش تعر یکیاز  یاتفاق یلیو خ هیپرستار یدانشجو 《:گفت

 ریکنم. البته اون لحظه انقدر مات تصو پیتا قیتحق هیبود تا براش  اومده》. دمیانجام م زهایچ نیو ا پیتا یکارها

خواست بره صداش  یاومد. وقت یداشت بارون م وز. هندمیکه زد رو نفهم یینصف حرف ها بایرو به روم بودم که تقر

که  یکیپالست یصندل یاون هم قبول کرد و با تعارف من رو 》بذار بارون آروم تر بشه بعد برو! 《زدم و گفتم:

. برداشت و تشکر و بهش تعارف کردم ختمیر ییبراش چا گهید وانیل هی یها بود نشست. تو ید یس نیتریو یجلو

از رفتارش  نینبود و ا یخواست ساکت باشه. دختر خجالت یزد که دلم نم یحرف م نیریش وکرد. انقدر مهربون 

 کامال مشخص بود.

شد حس کرد که چقدر دلش تنگه اون دختر  یجمله اش م ی. با ادامه دینفس کش قیو عم دیکش یرو صورتش دست 

 بود. ییچشم آهو

 نییباال و پا یتو دلم ه یزیچ هیاومد.  یکه زده بود تموم مغازه رو پر کرده بود و من نفسم درست باال نم یاسیعطر -

چشم  ریکرد و رفت. رفت و انگار تصو یاون جا بود تا باالخره بارون بند اومد و بعد هم خداحافظ یساعت میشد. ن یم

 .شهیکمرنگ هم نم یحت ،یچیوقت پاک که ه چی. هشد یمغزم حکاک یگوشه  هی یتو ،یسنگ ی بهیکت هی یهاش رو

ها خودش  گاریس ی هیزود تر از بق گاریس هیبرداشت. چند ضربه به تهش زد و  زیم یرو از رو گارشیپاکت س دوباره

که  یشد. از جاش بلند شد. نشستن براش سخت شده بود، درد دهیکش رونیداوود ب یو با دست ها دیرو جلو کش

 کرد تا راه بره. یوادارش م دیکش یم

کرد  ریکرد. گ ریدلم گ یکرد، تو ریکه تو گلوم گ یشکالت کیو با همون نگاه اول، آهو مثل همون ک یراحت نیبه هم-

کردم تا  یم ی. روز شماردیکش یآهو انگار زنده نبود، انگار نفس نم دنیداوود قبل نشدم. داوود، قبل از د گهیو من د

بعد  یخوند. روزها یدرس م یدانشگاه علوم پزشک یاون تو یول میدانشگاه بود هی ی. کاش حداقل تونمشیدوباره بب

 یو شوق زندگ یکردم، پر از انرژ یبار بود اون حس ها رو تجربه م نیمن که اول یتازه بودند و برا بیعج دنشیاز د

اون چشم ها رو  گهیبار د هیکردم  یکردم. فقط آرزو م یرو به رو شدن با اون بود که مغازه رو باز م دیبود. هر روز با ام

بوده؛ همون قدر دور و  نیریخواب ش هی ای ایرو هیاون روزمون  داریکردم د یدونم چرا همه اش فکر م ی. نمنمیبب

 !یالیهمون قدر خ

راتش رو . انگار دفتر خاطدیکش یلختش دست یموها یکرد. تو زونیرفت و روش نشست و پاهاش رو هم آ زیم سمت

تپل تر و  یذهنم، کم یشد. صورتش رو تو یهم کالفه م یرفت و گاه یفکر فرو م یانقدر تو یزد که گاه یورق م

بوده قبل از  یگفت پسر قشنگ شهیکردم. م صورروح، ت یبهتر نه انقدر ب ینا منظم، با رنگ و رو یها شیر نیبدون ا

 خلوت ذهنم رو نشونه گرفت. نشیغمگ یبشه. دوباره صدا دیشکسته و نا ام یجور نیکه ا نیا
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قبل بود. انگار چشم هاش برق  یتر از دفعه  بایز یلیاومد. خ قشیگرفتن تحق یو آهو برا دیباالخره روز موعود رس- 

به چشم  پشیبود که ت یانقدر قشنگ و نمک یساده بود ول یلیخ پشیگرفت. ت یداشتند و المصب قلبم رو نشونه م

بودند.  ختهیفرِش بودم که دور صورتش ر یوهاو لبخند خوشگل و م شییآهو یچشم ها خیاومد. من فقط م ینم

سر حرف رو باز  یجور هینکنم. دوست داشتم  عیبود که ضا نیتموم تالشم ا یدوباره دست و پام رو گم کرده بودم ول

. اون هم رمیوقتش رو بگ یکم هیدلشوره ازش خواستم اگه ممکنه  یازش بدونم. با کل شتریکنم. دوست داشتم ب

نشست و من پشت  یهمون صندل یکارش دارم؟ دوباره رو یکنجکاو شده بود بدونه چ شتریقبول کرد. البته ب

 تیگردانم نشستم. شروع به از خودم گفتن کردم. بهش گفتم اصفهان بزرگ شدم، از وضع یصندل یرو ن،یتریو

دوششون  یبار از رو هیبودم که  نیجا فقط دنبال ا نیاومدم ا یکه از وقت نیو پدر و مادرم گفتم. از ا مونیزندگ

 شتریب شهیکرد. در آخر هم حرف هام رو با گفتن م یگفتم و اون فقط تو سکوت با لبخند نگاهم م یبردارم. از همه چ

 یم یازت بدونم، تموم کردم. البته جون کندم تا بهش بگم چ شتریو ب نمتیبب

بره و پشت سرش هم نگاه  دمیترس ی. مدمیترس یقراره باهام داشته باشه م یکه چه برخورد نیچون واقعا از ا خوام

نگاهش کردم. منتظر هر  قینکنه و من تو حسرتش بسوزم. خالصه حرف هام که تموم شد، سرم رو باال آوردم و دق

من واقعا انگار دل  اشک جمع شده بود و گلشخوش ی. تو چشم هادمید یکه م یزیاز چ ریازش بودم، غ یبرخورد

 یهام ناراحتت کرد؟ چ حرف《: دمیمن بغض کرده بود. ازش پرس ی. آهودمید یرو م ایدن یصحنه  نیخراش تر

کاش من هم پدر و مادر داشتم و وضع  《نگاه و صداش هم زمان پر از حسرت شدند و جواب داد: 》شده؟

 نیو هم 》شدن؟ یپدر و مادرت چ مگه《:دمیدوباره ازش پرس 》فقط داشتمشون! یخوب نبود ول مونیزندگ

 یپرورشگاه بزرگ شده و کس یکه تو نیکنه؛ ا فیرو برام تعر شیزندگ یقصه  یترس چیبود تا بدون ه یسوالم کاف

کش  یحسرت ها ه نیخانواده گذشته و با بزرگ شدنش ا هیتو حسرت داشتن  شیکودک یکه همه  نیرو نداره، ا

 رونیرشته، از ب نیا یقبول شدن تو یاز تالشش برا ،یاومدند، از خودش و عالقه اش به پرستار شاومدند و ک

و مستقل گفت.  دیجد یزندگ هیاومدنش از پرورشگاه و تنها گذاشتن دوست هاش، از رفتنش به خوابگاه و شروع 

بود.  دهیتا مرز تکه تکه شدن رستو دلش تلنبار شده بودند و از حجمش  یکه ه ییآهو پر از درد بود. پر از دردها

داشتم و انقدر  زیتا االن همه چ دمیحرف هاش تازه فهم دنیبزرگ شده بود و من با شن یگاه هیپناه و تک چیبدون ه

فهمند  یکه م نیکه هم نیاطرافش گفت و ا یآدم ها ییوفا یهم از ب تیخوردم. در نها یحسرت آرزوهام رو م

 گرده. یبرم ردشوکال نظرشون در م ه،یپرورشگاه

چپ و راستش کج کرد و  یشونه  یداد. گردن بلندش رو آروم رو رونیرو محکم ب گارشیساکت شد. دود س دوباره

مثل اون سوخته بود. البد دل آهو هم با همون جمله  یبچه ها یآهو و همه  یبه اصطالح قلنجش رو شکوند. دلم برا

ح*ر*و*م*ز*ا*د*ه است، شکسته  هیاصال  دیشاپدر و مادر بزرگ نشده و  یبچه سر سفره  نیمعروف و تلخ که ا ی
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 ییدارند؟ بچه ها یبچه ها چه گناه نیدارند؟ ا تیزنند، چقدر انسان یم ییحرف ها نیکه همچ ییبود. واقعا آدم ها

رو به دوش بکشند پدر و مادرشون  یتیکفا یو قراره تا آخر عمرشون بار ب شندیم یلعنت یایدن نیکه ناخواسته وارد ا

دلشون مونده  یزن و مرد که حسرت داشتن بچه رو هیمواقع نادر، مورد لطف  یلیخ یتو ایبگذرونند  وزگارو تنها ر

وقت طعم  چیبچه ها ه نیکنه. ا یم ییخود نما شونیشونیپ یبودن رو یگر چه باز هم مُهر سر راه رند،یقرار بگ

 یغنچه ها نیا یزندگ ینیریشکه زهر حرف هاشون،  ییهستند آدم ها شهیچشند چون هم یرو نم یخوشبخت

به درد  یما آدم ها یرحم یبچه ها و ب نیا یشکسته  یبه حال دل ها یکنه. واقعا وا یرو تا حد ممکن تلخ م یزخم

 نخور و حرف باز!

من به حرف  یاون روز آهو شد. ادامه داد: یتموم و خاموش م یا قهیگرفت که دو دق یکام م گارشیاز س قیعم انقدر

ترسم دل ببندم و نشه  یم 《بهم گفت: تیو در نها دیکرد، خند هیهام گوش داد، خودش هم حرف زد، بغض کرد، گر

 》که بشه!

صدا و چشم هاش هم زمان موج انداخته بود. چشم هاش رو آروم بست و زمزمه کرد: من  یتو یوحشتناک بغض

 از عشق نفهمش نذاشتند. یچیه یرحم و آدم ها یب یایدن نیخواستم بشه عشقم اما نشد، ا

 سرش اومد؟ یی: چه بالدمیو پرس دمیهم بغض کرده بودم، از ته دل آه کش من

محکم  م،یکه ما روش نشسته بود یاومد و طرف تخت نییپا زیم یهوا از رو یحرف من بود که ب نیمنتظر هم انگار

 قدم

دل  یشده بود؛ بو یکیانگار با تموم تنش  گاریس یاده بودم خم شد. بود هیپشتم تک واریکه به د ی. سمت منبرداشت

 شیبرداشت که با دست مانع شد و داد زد: کار زی! حامد سمتش خیخواب یب یبو ،یدینا ام یداد، بو یم یشکستگ

 ندارم، برو کنار!

 یوقت نذار کس چیوقت، ه چیداوود زل زدم که گفت: ه یتو چشم ها مینگاهم از حامد خواستم آروم باشه و مستق با

دونه از  یکه نم ونهیسرگردون د هیمثل من،  یکی شهیروز از دستشون بده م هیعاشق چشم هات بشه چون اگه 

باشه  دیکه با یکه نبود اون یجهنم نیدست بندازه تا خودش رو از ا یو به چ یدونه به ک یخواد؟ نم یم یچ شیزندگ

 براش ساخته، نجات بده؟!

شد  یدونم چ یبه حامد انداخت. نم یدار یو به عرق نشست. کمرش رو صاف کرد و نگاه معن دیم لرزحرفش پشت از

. دیانداخت. داوود هم پشتش رو بهمون کرد و رو چشم هاش دست کش ریکه حامد چشم هاش رو بست و سرش رو ز

 نیشد. اون هم غمگ هدیحامد کش تچشم هاش جمع شده بود رو گرفت. نگاهم دوباره سم یکه تو یحس کردم اشک
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داوود  یمهمونم کرد و با صدا نیغمگ یلیخ یلیلبخند خ هیکرد.  یبهم نگاه م یجور خاص هیاون  یشده بود و جدا

 .میدوباره هر دومون سمتش سر بر گردوند

 واریدر و د یخوشبخت دیکه توش با آهو آشنا شدم و رنگ سف یزییمن بود. پا یزندگ زییپا نیقشنگ تر زییاون پا-

شناختمش،  شتری. بمیشده بود ریقاب هر دومون رو تو آغوش گرفته و جدا ناپذ هیرابطه مثل  نیرو پوشوند. ا میزندگ

 یبا هم بودنمون لحظه شمار یدادند، برا یاجازه م شگاهکه کار و درس و دان ییوقت ها گهیمن رو شناخت. د شتریب

ترسِ  م؛یداشت شهیترس که هم اون و هم من هم نیند. بد تردنبالمون بود هیترس هامون هنوز مثل سا یول میکرد یم

 یطول م شتریچون درس آهو دو سال ب میدرس من که تموم شد ازدواج کن م،یاز دست دادن! با هم قرار گذاشته بود

که  نیا یخواستم نگرانشون کنم و بندازمشون تو دلهره  یرابطه نگفته بودم. نم نیدر ا یزید. به بابا و مامانم چیکش

 خودشون رو داشتند. دیبودند و عقا یکنم چون به هر حال اون ها سنت یکار م یدارم چ بیتو شهر غر

 گذشت، یکه م یرو به روش زل زد و با غم ادامه داد: دو سال مثل برق و باد گذشت. هر روز واریو به د دیکش یآه

گذشته؟ اصال  یقبل از نبودن آهو چه جور یروز ها دمیپرس یگذشت از خودم م یکه م یشدم. هر روز یتر م عاشق

 میزندگ فیتکل دیقبلش با یارشد بخونم ول یبودم و دوست داشتم برا ینه؟ سال آخر کارشناس ایوجود داشته 

 رشی. قرار بود تو جشنمون غافلگمیریرو با هم جشن بگ مونییسالگرد آشنا نیدوم میخواست یشد. م یمشخص م

خواستم بابا و مامانم رو دعوت کنم تهران و آهو رو بهشون  ی. مدهیشدنمون رس یکیوقت  گهیکنم و بهش بگم د

 کنم. یمعرف

 زیم یشد و پاکت رو رو مونیپش هویدونم چرا  ینم یهجوم برد ول گارشیکرد و دوباره سمت پاکت س یکوتاه مکث

 درمون دردش نبود. گاریس گهیهم د دیپرت کرد. شا

 》کار آرامم نکرد! نینشد.    خواستم اما نشد، افراموشت کنم اما  گریخواستم د 《

 مونیشد. سرطان مثل بختک رو زندگ ضیشد. آهوم مر اهیس اههیس مونیخوشبخت دیطوفان شد... رنگ سف هوی-

بد  یدکتر و بعدش روزها مینبود. با اصرار من رفت یشگیخوشحال هم یحال بود و آهو یبود که ب یافتاد. چند وقت

تا  ضه،یمن مر یشد تا بهمون ثابت بشه آهو نجاما گهیهزار تا کوفت و زهرمار د ،یام آر آ ش،یتازه شروع شدند. آزما

 گهیاز حاال د 《زد: یکرد و داد م یم یبهمون دهن کج ای. انگار دندیخوش بود یتمومه، بسه هر چ گهیثابت بشه د

 》بکنه؟! دیبا یدونه چه غلط یکه نم یب آهو و داوودتا یب یهمه اش درد، همه اش چشم ها ه،یهمه اش گر
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 یدست انداخته بود دور گردنش و نفسش رو بند آورده بود. دو تا دکمه  یکیانگار  دیحرف هاش که رس یجا نیا به

 میزد باز کرد. من و حامد هم شوک زده، سرا پا چشم شده بود یکه لرزشش تو چشم م ییاول لباسش رو با دست ها

 .میکرد یو نگاهش م

 یآرومش کنم، نم یدونستم چطور یشوک بود. نم یتو شتریو آهو ب میاول هر دومون سر در گم بود یروزها-

 دونستم!

مکث کوتاه دوباره ادامه داد:  هیکرد. بعد از  یتالش م ختنشونینر یبرا بیچشم هاش پر از اشک شده بودند و عج 

و حضورش رو  یکن یماه باهاش زندگ نیممکنه چند یعنیجلو،  ادیوش مچراغ خام یضیمر نیگفتند ا یدکترها م

 یبودند و م دواریام یالبته تا حدود ره،ید یلیخ شیدرمان قطع یکه برا شهیسرت خراب م یوقت هی یول یحس نکن

کرد. اون ها  یو آهوم بغض م کیدرجه  لیگفتند فام ی. اون ها مشهیبهتر م یمغز استخوان همه چ وندیگفتند با پ

دادم و خودم از درون داغون بودم.  یم شیشکست. دلدار یگفتند پدر، مادر، خواهر، برادر و... آهوم تو خودش م یم

 مون،یپول یسرسام آور داروها و آمپول هاش، درد ب یها نهیشد، تازه درد ها شروع شدند. درد هز عدرمان که شرو

مغز استخوان، از پا افتاده بود. خودم اول از همه  وندیصف پ یهوم توکرد و آ یم یرو شی! سرطان پمونییدرد تنها

دو سال داشتم، تموم شد. تموم شد و من انگار  نیکه ا یدو ماه اول درمانش، کل پس انداز یدادم و نشد. تو شیآزما

گفتم  یو من م ونیلیم میو ن کی یگفتند آمپول دونه ا یاون روز ها عصا الزم شده بودم. دکتر ها م بیو عج ریپ

من  دشیام یتاب آهوم رو که همه  یب یچشم ها نمیروزها رو، که نب نیا نمیمرگ من رو زود تر برسون که نب ایخدا

 خدا؟ یزدند و ساکت شده بود. چرا من همون روز ها نمردم ا یبرق نم گهیکه چشم هاش د آخام. چشم هاش، 

 باشه با ولع ازش کام گرفت. دهیکه به آب رس یرفت و با روشن کردنش، مثل تشنه ا گارشیبار سمت پاکت س نیا

 وارید ی نهیبر س ،یکن یم هیگر خاموش《

 》گاریبا س گاریس ،یکن یبغض روشن م با

و من  نداختنیزد. اشک هام دونه دونه رو صورتم رد م یانگار به قلبم مشت م یکیو  دنیهام شروع کردن لرز لب

 فقط به رو به روش زل زده بود. ،یحرکت چیخواست. حامد شوک زده و بدون ه یغل مامانم رو مچقدر دلم ب

گشتم. به پرورشگاه سر زدم و کمک  یدست از پا دراز تر بر م تیزدم و در نها یم یجور کردن پول به هر در یبرا-

بلند  ستیاز دانشگاهمون وام خواستم و بهم ل 》خدا رو شکر کنه! مشیجا هم رسوند نیتا هم 《خواستم، گفتند:

 شیکی یهزار تا ضامن ازم خواستند که من حت وصف رو نشون دادند. از بانک وام خواستم  یتو یدانشجوها یباال
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 شیدختره بود به جرم هتک حرمت و اصال زندگ هی تیشکا یپرونده  ریهم نداشتم. محمدرضا هم که اون روزها درگ

 م هم که قربونش برم، از اول درمونده بود.رو هوا بود. بابا

حامد هم  دنیآه کش یزد. هم زمان صدا گارشیهم به س یو به دنبالش پک محکم دیاز اعماق وجودش کش یآه

 گوش هام رو پر کرد.

دل اون ها سنگ شده  یبهم دارو بدند ول یخواستم قسط یدست به دامن داروخونه ها شدم و با التماس ازشون م-

پول و درمونده شده  یکلمه ب یواقع یشکست. به معن یتلنگر م هینازک که با  ی شهیش هیل من از جنس بود و د

 یرفتم داروخونه اما م یشد و م یجور م یلپو هیزدم  یم شیهم بود که خودم رو به آب و آت ییروزها هیبودم. 

بله از  《دادند: یجواب م رند،یکه سرشون رو باال بگ نیبدون ا 》شد؟ تموم《:دمیپرس یم》شد! تموم《گفتند:

سوختم و  یگرفتم، م یم شیاون وقت بود که آت 》.شهیوارد بازار م یخاص فقط مقدار محدود یآمپول و داروها نیا

سرما  یکردند، انگار ازشون دارو یو راحت برخورد م یجا بود که انقدر عاد نی. جالب اداوم یاز دستم بر نم یکار

مثل  یآدم ها یشده. وقت عیشا یسرما خوردگ روسیروزها سرطان واقعا مثل و نیگر چه ا م،یخوا یم یخوردگ

 یشدند، دلم م یشوکه م متشونیق دنیاومدند و با شن یگرفتن دارو به داروخونه م یکه برا دمید یخودم رو م

جون و داغون بودند انگار  یکه انقدر ب ییزدند، پدر ها یکه زار م ییخواست همون جا قبر خودم رو بکنم. مادر ها

 یمثل من که حاضر بودند همه  یهم که از قشر کم درآمد و بدبخت شترشونیشدند. ب یم دهیکش نیزم یرو

هم ندارند که بخواند  یآن چنان یجاست که زندگ نیا یبختبد یزنده بمونه ول زشونیرو بدند، فقط عز شونیزندگ

تونم بگم تو ماه  یبه جرات م ذاره،یپا م یضیمر نیهمچ هی ییها خانواده نیتو همچ یچوب حراج بهش بزنند. وقت

رسند. همه درمونده، همه دل شکسته، درست مثل حال االن من؛  یبه صفر م ،یچیخط فقر که ه ریاول درمان به ز

نبود، راه  شیخواد! سرطان که حرف حال یقدرت م یلیدو تا کلمه خ نیهضم ا ،یسنگ یو قلب ها یبارون یچشم ها

گرونش که  یآمپول ها ی نهیشد چون من از پس هز یمن هر روز شکسته تر از روز قبل م یرفت. آهو یخودش رو م

 شد. صیترخ تیو در نها ومدمیهم برن مارستانیب یها نهیاز پس هز ،یچیه

زد ادامه داد: اون  یمخشونت توش موج  یکه رگه ها ییحامد نگاه کرد و با صدا یبه چشم ها یبیبار با تنفر عج نیا

 یدارند و وارد بازار نم یانبارهاشون نگه م یوجود داره که داروها رو تو ایدن نیمثل شما هم تو ا ییوقت آدم ها

 یپول ها و در به درها یب یگور بابا گندیخودشون م شیو پ دگرون تر بفروشن گهیکنند. چرا؟ چون قراره چند ماه د

 خودمون رو عشقه! بیمثل داوود، ج

 یمشتش گرفت. نگاه داغ دارش رو به چشم ها یحامد رو تو ی قهی تیبه طرف حامد قدم تند کرد و با عصبان هوی

 نیمن اگه به همچ یمثل آهو ییدکتر جون؟ آدم ها هی: نظر تو چدیبلند پرس یحامد دوخت. تو صورتش با صدا
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درد بکشند تا جونشون در  دیکس اند، با یارند؟ چون بدبخت و بچون پول ند رندیبرند بم دیگرفتار بشند، با یضیمر

 اد؟یب

 بار نعره زد: نیشده بودم. ا خیسر جام م یگردنش متورم و صورتش سرخ سرخ شده بود. از ترس و ناراحت یها رگ

 شدند؟ یطور پر پر م نیا دیبود که با یمن چ یآهو هیبده، گناه آهو و هزار تا شب جواب

 دهیکه حامد نشسته بود، کش ییتخت و جا یو ناخودآگاه به سمت لبه  دیچیتنم پ یتو یلرز بد ،ادشیفر یصدا از

کرد اما باالخره  ینم یرها کردنش تالش یبود و برا ریو رنجور داوود اس دهیکش یدست ها یاش هنوز تو قهیشدم. 

 .دیچیاتاق پ یپر بغضش تو یصدا

 نداشتند. یگناه چی... هیچیه-

رو به من  نشیغمگ یاش رو محکم ول کرد و هم زمان به عقب هلش داد. سرش رو باال آورد و چشم ها قهی داوود

 دوخت.

 یگلوم رو فشار م یانگار ه یکیخواست و  یآزاد م یشدم. دلم هوا یهوا سمت گردنم رفت. داشتم خفه م یب دستم

 داد.

شد. حامد نگران بهم  یگره م شترینم بدور گرد یشد، اون دست نامرئ ینم یبکشم ول قیکردم نفس عم یسع 

 ؟یشد یغزل؟ چ ی: خوبدیشد و پرس کینزد

 !ادینفسش باال نم ؟یدر رو باز کن نیا شهی: مدیکش ادیو سمت داوود فر دیدقت حالم رو فهم یکم با

 یچیه زم،یکرد گفت: آروم باش عز یدوباره به طرف من برگشت و همون طور که شالم رو از دور گردنم باز م بعد

 ... آروم نفس بکش...!ستین

 ایدن نیکه انگار اصال تو ا یکردم و موفق نبودم. دوباره آشفته از حال بد من و داوود یتقال م ژنیگرفتن اکس یبرا

 کم عوض بشه. هیرو باز کن، بذار هوا  یدر لعنت نیقبل داد زد: ا یبلند تر از دفعه  یلیخ د،یشن ینبود و صداش رو نم

کارش انگار  نیداد. با ا هیبار داوود سمت در قدم برداشت و در رو تا آخر باز کرد و همون جا به چهارچوبش تک نیا

 .نیاون جا بش میوارد اتاق شد. حامد آروم لب زد: پاشو کمکت کنم بر ژنیاکس یادیحجم ز
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 ی. حالم بهتر شده بود و سعگذاشت و من روش نشستم یصندل هیدستم رو گرفت و از جام بلند شدم. کنار در  آروم

که  یداوود و جمله ا یگرفته  یبود، القا کنم. با صدا ستادهیکه نگران کنارم ا یرو به حامد نیکردم با لبخندم ا

 .میمخاطبش حامد بود، هر دومون به سمتش برگشت

 ...یزن یبراش بال بال م یجور نیکه ا یدوستش دار یلیانگار خ-

 یمن برا یدرصد بال بال زدن ها هی یحامد زل زد و ادامه داد: ول یاف تو چشم هااش رو از در گرفت و ص هیتک

 عشقم نبود.

که من متوجه حرف داوود  نیو ا یریجور مچ گ هیتو دلم تکون خورد. مثل  یزیچ هیکه حامد بهم انداخت،  ینگاه با

 زیکردم کاش حرف داوود درست باشه! داوود سمت م یتو دلم آرزو م ینشون دادم ول الیخ ینه؟ خودم رو ب ایشدم 

طور ادامه داد: از  نیخم شد و درد و دل هاش رو ا نییاون گذاشت و سرش به پا یرفت و کف دست هاش رو رو

خواست کنارش  یرو داشت و نه من؛ دلم فقط م یدونستم کجا ببرمش؟ نه اون کس یشد، نم صیکه ترخ مارستانیب

 یاتاقک پشت مغازه بود که به جا هیکه سراغ داشتم مغازه بود.  ییرو ازش دور کنم. تنها جا ییباشم و اون حس تنها

 تخت گذاشتم. هیکردم و براش  زی. اون جا رو تممیکرد یم فادهازش است یانبار

 !یلیخ م،یبود بیغر یلیلب گفت: خ ریو ز دیکش یآه

 رو حس کردم. شیداد و من از اعماق قلبم ناراحت هیتک وارینشست و به د نیزم یرو میکنار صندل حامد

 ینداشت که بره. دست و دلم هم به کار نم یرفتم و آهوم هم قدرت یطور گذشت. دانشگاه نم نیهم یچند ماه- 

خورد  یم دیکه با یقو یآمپول ها و مسکن ها یجور کنم برا یپول هیمجبور بودم کار کنم تا حداقل بتونم  یرفت ول

 یخوشگل تو ذهنت باق یطور نیگفت بذار هم یشد، م یهم نم یدرمان یمیبه ش ی. راضرندیآروم بگتا درد هاش 

ها همه اش بهانه است.  نیمنه و ا یپول یدونستم دردش ب یمن که م یول ختندیکه ر ییبمونم، نه با مو ها و ابرو ها

 ذاشت،یسر به سرم م د،یندخ یبشه، همه اش م یکردم قراره چ یتصورش هم نم یکه من حت یآخر یروز ها

 .ستیسر جاش ن یزیچ هی دونستم یم یشده بود ول طونیش

از حسرت و درد، از  یو من چرا قلبم درد گرفته بود؟ حجم انبوه دیچک زیم یقطره اشک باالخره از چشمش رو هی

 یاون هم اشک نشسته بود و کف دستش رو یچشم ها یکرد. نگاهم سمت حامد سر خورد. تو یچشم هاش چکه م

 نیسنگ یانگار ه یرو آروم کنم ول قلبم هیخواستم با گر یو م ختمیر یصورتم اشک م یدهنش قفل زده بود. به پهنا

 شب قبل از... یعنیشد. رنجور ادامه داد: اون شب،  یتر م
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کامل کردنش شد و گفت:  الیخ یهم ب تیداد. در نها یجمله اش، داشت جون م یگفتن ادامه  یمکث کرد و برا یکم

 اون

. ارمیب نییکردم تبش رو پا ینشستم و سع داریکرد. تا صبح باال سرش ب یخواب ناله م یتب کرده بود و مدام تو شب

 هیرنگ، تو صورتم زل زده بود.  یشیچشم هام رو باز کردم دو تا چشم م یخوابم برد. وقت هویصبح بود که  کینزد

و من غرق لذت  》عشقم ریصبح به خ 《گفت: ملب هاش بود و من محو چشم هاش بودم. به یرو نیلبخند غمگ

و رو  ریکه تو تنش نشسته بود، ز یهمه درد نیشدم. جوابش رو که دادم، آروم از جاش بلند شد و نشست. دلم از ا

چند لحظه  یشدم ولاومده بود خوشحال  نییکه تبش پا نیرو لمس کردم. از ا شیشونیشد. کنارش نشستم و پ یم

برات  اد؟یم ادتینرجس رو  یب یداوود، ب 《:دی. رو بهم پرسدیپر کش میخوشحال ورش،رنج یصدا دنیبعد با شن

 یهمون که گفت زمیآره عز 《بهش گفتم: 》کرده بود؟  دایکرده بودم که اول اون من رو پشت در پرورشگاه پ فیتعر

 》تو گذاشته! یکه اسم آهو رو رو یوقت بچه دار نشده. همون چیکرده و خودش ه یپرورشگاه کار م یتو یافتخار

اومده بود تو خوابم. چقدر هم که دلم براش تنگ شده بود. انقدر خوشگل و جوون بود که  شبیآره همون، د 《:گفت

 یکل

چند  یدون یمعرفتم داوود، م یب یلیکه زنده بود. خ ییمثل همون روزها د،یخند ی. اون هم که فقط مدمشیبوس

که تو چشم  یبرق ادمهیهنوز  》. زمیعز میریامروز اگه حالت بهتر بود م 《بهش گفتم: 》وقته نرفتم سر خاکش؟

 یبود تا قلبم از تو یحرف آهوم کاف نیمه 》الزم نباشه!  گهید دیشا 《لب زد. گفت:  ریکه ز یهاش نشست و حرف

سر  یدراز بکشه تا من برم جگرک گهیکم د هی. بهش گفتم حرف نامربوط نزنه و به جاش رمیو بم ادیب رونیام ب نهیس

شدم،  یداشتم از کنارش بلند م یو وقت دیگرفت. آروم دراز کش یجون م دیخورد، با یم یزیچ هی دیآخه با ابون؛یخ

 یدرد نیر خدا رو به خاطر اهزار با یکه روز ادیدوستت دارم داوود، انقدر ز یلیخ 《دوباره دستم رو گرفت و گفت:

 》.رمیکنم چون قبل از تو م یکه بهم داده شکر م

 یدفعه  آهو《و گفتم:  دمیبار سرش داد کش نیاول یو برا دمیقورت داد و ادامه داد: بهش توپ یبغضش رو به سخت 

قلبم  》آخر باشه. یدفعه  دمیقول م باشه《و گفت:  دیبهم خند 》؟یدیشنوم، فهم یحرف رو ازت م نیآخره ا

 داد. یهلم م رونیبه ب یکیانگار  ینبود ول فتناومدم. دلشوره گرفته بودم. دلم با ر رونیسوخت و لرزون از مغازه ب

 یو کمرش تا شده بود و م ستهیپاهاش با یتونه رو ینم گهیداد. احساس کردم د هیتک زیو پشتش رو به م برگشت

 یراست رفتم تو هیبرگشتم  ی: وقتدیچیگوشم پ یپر دردش تو ی. صدارهیکمک بگ ستادنیا یبرا زیخواست از م

شو آهوم، از االن گفته باشم  بلند《: فتمکردم گ یو بازش م ذاشتمیتخت م یاتاقک و همون طور که ظرف غذا رو رو

انگار تو  یکیداد.  یداد. چشم هاش بسته بودند و من دلم گواه بد م یجوابم رو نم 》یبخور دیها، همه اش رو با
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جلو تر و دست هاش  دمیخواستم. خودم رو کش یخواستم باورش کنم، نم ینم یول 》تموم شد!  《:زدیم غیسرم ج

 شده بود. یکه دست هاش سرد سرد و رنگش مهتاب ادمهیرو  نیا فقطرو گرفتم. از اون لحظه 

ورد و هق هق مردونه اش تموم اتاق سر خ نیزم یشده باشه که رو یپاهاش خال ریو انگار ز دیتوانش ته کش باالخره

 رو

حکمتت رو شکر، آهو رو به  ایکرد. خدا یم هیرو از دست داده باشه، همون طور پر سوز گر زشیکرد. انگار تازه عز پر

 تیو نها یگرفت، بهش درد داد یپر و بال م اتیتازه داشت تو دن یو وقت دیآه کش د،یحسرت کش ،یآورد ایدن نیا

 !؟یدار یخدا جونم؟! چه حکمت یدار یچه حکمت ش؟یهم برد

: محکم بغلش کردم و از ته دلم زار زدم، عشقم تو بغلم بود و جون دیبود، نال زیم ی هیاش به پا هیطور که تک همون

 نداشت.

 پر پر شد، رفت و من هنوز زنده ام. آهوم

رو ... پر و  میلعنت یها هیکشه... ر یتوش نفس نم که اون ییهق هق ادامه داد: رفت و... من... هنوز... از... از هوا با

 کنم. یم یخال

 بندم یم واریآغوشم دور تو، دارم د با《

 بندم یرگبار م یچشمامه، بر یتو یابر چه

 گوشه تنها شم هیخوام، برم  یم یبگ یروز دیشا

 همون دور و ورا باشم ست،ین دمیاما بع برو

 وقت صعودم هست گمیم ،یدیقله نشون م هی تا

 مرگت شم، توانش در وجودم هست شیتا پ بگو

 تونم که برگردم یاون قدر اومدم با تو، نم من

 》تو رو محکم بغل کردم ،یجور نیترس ا کیاز  من

*** 
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شد. اتاق تموم  یداشت تموم م یزییروز کوتاه پا هیرفت و  یشدن م کیدونم چقدر گذشته بود. هوا رو به تار ینم

بود، پتو رو محکم دور  دهیچیتموم تنم پ یکه تو یپس زدن لرزش یبود و من برا دهیرو به خودش کش رونیب یسرد

اتاق  واریدر و د یزد. رو یم رونیاز دهنم بخار ب دمیکش یخودم گرفته بودم و قصد نداشتم ازش جدا بشم. آه که م

اشاره بودند تا دوباره ببارند. حامد رو به  هیغم نشسته بود. دلم بد جور گرفته بود و چشم هام، منتظر  یرنگ و بو

رو با  شیشونیپاهاش و خودش هم به طرف جلو خم شده بود. داشت پ ینشسته بود. آرنج هاش رو یصندل یروم رو

 یتو سرم داد م یکیافتاد و  یسر درد داشته باشه، قلبم به تالطم م دیکه شا نیداد. از تصور ا یدست هاش ماساژ م

 》د؟یعشقش رو د دنیزجر کش یبه سرش اومد وقت یداوود هم عاشق بود، چ 《زد:

 》خاک قبرستون سرده!  《یجمله  یهاش تو گوشم بود. داغش انقدر تازه بود که رو هیناله ها و گر یهنوز صدا 

ند. تو خودش جمع شده و چشم هاش هم بسته بود ن،یزم یرو زیاالن آروم، کنار م یبود ول دهیخط پر رنگ کش هی

دستش رو با  یو خواسته بود بغلش کنه ول دجلو رفته بو شیدلدار یکرد، حامد برا یم یقرار یب یاون جور یوقت

 مرهم دل داغ دارش نبود و حق هم داشت. یزیچ چیشتاب پس زده و مانع شده بود. انگار ه

 یزخم ها رینمک گ ب،یافتاده بود و عج ریاتاق گ نیا یاما قلبمون تو میفرار کن میتونست یم دیباز مونده بود و شا در

 یزیشد. کاش غصه خوردن ما چ یم زیرفت و دلم از غصه لبر یمغزم رژه م ی. هنوز حرف هاش تومیداوود شده بود

نفس رو براش داشت. آهو رفته بود و تموم درد هاش  کمداد که ح یرو به داوود پس م یکرد. کاش کس یرو درست م

 پشت سرش تا ابد پر از درد شد. یکی د،یموند و ندن یهم تموم شده بودند ول

جا  نی: ادیاومدم. با تعجب به در باز نگاه کرد و غر رونیاتاق، از فکر ب یملِک و بعد هم حضورش تو یقدم ها یصدا با

 چه خبره؟ در چرا بازه؟

ن شد و رو به حامد، په بایتقر نیزم ینشسته بود، تعجبش دو چندان شد. کنارش رو نیزم یداوود که رو دنید با

 ن؟یکارش کرد یداد زد: چ

 هم دوباره به طرف داوود برگشت و پشت سر هم صداش زد: داوود خان؟! بعد

گلوش رو  یکیاش رو باز کرد. انگار  هیخسته از گر یو جوابش رو هم نداد. داوود چشم ها ستادیسر جاش ا حامد

 : چه خبرته؟ داد نزن!دیدرست حرف بزنه. رو به ملک نال ذاشتیداد و نم یفشار م

 یزیاومد پس بزنه، ادامه داد: چ یکرد از جاش بلند بشه و دست ملِک رو که به طرفش م یم یطور که سع همون

 نشده، برو کنار ملِک!



 تیعسل چشمها

255 
 

رو روشن  یبخار نیبه کمر خشک شده اش داد. بعد رو به ملِک گفت: ا یبه حامد انداخت و کش و قوس یکوتاه نگاه

 ومده؟یکن، برزو هنوز ن

 .ارمیبرم چوب ب ومده،یرفت جواب داد: نه آقا ن یهمون طور که به سمت در م ملک

 یرفت و اتاق دوباره تو سکوت فرو رفت. حامد به سمت تخت قدم برداشت و کنارم نشست. دلم م رونیاتاق ب از

 یمهرداد انجام م یبرا شهیکه هم یماساژ بدم. مثل کار رو برات تیشونیپاهام بذار تا پ یخواست بگم سرت رو رو

 یتو یدلم خفه کردم. چه بغض بد یتو وفقط بهش لبخند زدم و حرف هام ر یشد ول یدادم و سر دردش سبک م

که در و  یاتاق نیخواد از ا یدونستم دلم م یام فقط م یدونستم چه حال یگلوم دوباره جا خوش کرده بود. اصال نم

شده بود، همون قدر افسرده  مارستانیب یاتاق درست مثل فضا یخواند قورتم بدند، دور بشم چون فضا یم وارشید

 روح! یکننده و ب

 یخواستم. نم یاتاق نم نیا یجا، تو نیلبخندش رو ا گهید یکرد و من حت ینگاهم م یبا لبخند دل آب کن حامد

 بهت! دمیقول م زم،یعز شهیلب گفت: تموم م ریو حرف دلم رو خوند که ز دیدونم چطور رنگ نگاهم رو فهم

دلم آروم گرفت که خودم هم تعجب کرده بودم.  نیکرد. همچ هیحرفش بهم هد نیخواستم با ا یم یهر چ انگار

و به ما زل زده بود. انقدر نگاهش غم داشت که لبخند  ستادهیکه وسط اتاق ا دمینگاهم رو که باال آوردم داوود رو د

عکس العمل من، نگاهم رو  نیکردم. حامد با ا خیتوب ،رو که با حرف حامد لرزش گرفته بود یو دل دیلب هام ماس یرو

سمت من  یکمرش رو که کم نی. اون هم متوجه نگاه غم آلود داوود شد و به خاطر همدیدنبال کرد و به داوود رس

 یرفت و روش م یم یبه طرف صندل دهیکه خم یرو به داوود یشده بود، صاف کرد. بعد از مکث کوتاه لیمتما

 تونستم... یو واقعا متاسفم، کاش م قهیدونم چقدر دردت عم یم ودنشست، گفت: داو

 چیخودت نگه دار دکترجون چون براب من ه یگفت: تاسفت رو برا یدو رگه ا یحرفش رو قطع کرد و با صدا داوود

 نداره! یا دهیفا

 یچرخوند، گذشته  یاش م دهیکش یگرفته بود و با انگشت ها یباز به زیم یهم همون طور که فندکش رو رو بعد

 .  دیتلخش رو دوباره به رخ کش

چهل روز، شب هام رو کنار مزارش صبح کردم.  نیا یگذشت. همه  دهیفا یب یو ضجه ها هیچهل روز، با داغ، با گر-

قابل تحمل شده بود.  ریو غ نیمزار عشقم گذاشتم، برام سنگ یکه بعد از چهل روز رو یتهران، مثل همون سنگ قبر

گذشت و  یسال بعدش بدون هدف م کیداشتم و نداشتم جمع کردم و به اصفهان برگشتم. شب و روزم تا  یهر چ

بُرد.  یو تا مرز خفه شدن من رو م دیچیپ یتو وجودم بود که مثل مار دور گردنم م یزیچ هیگرفت.  یمن دلم آروم نم
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به مغزم زده شد. از  ونیزیتلو یخبر تو هیجرقه، با پخش  نیگرفت. اول یدلم آروم م یجور هیگرفتم و  یانتقام م دیبا

 یبودم. خودم هم چند بار دهیدر مورد هک کردن شن ییزهایچ هیزدند. قبال  یکه کرده بود، حرف م یو کار کرهَ هی

 یکه تو یی! دست به کار شدم. نقشه هایبه صورت حرفه ا نه یتجربه اش کرده بودم ول یتا حدود یکنجکاو یاز رو

امتحان  یبکنم و برا ییکارها هیکردند. باالخره بعد از چند ماه تالش تونستم  یم قمیتشو شتریزدند، ب یسرم وول م

 هک کردم. ک،یشرکت کوچ هی یرو تو ستمیس هی

رو هم  ییدو تا شرکت دارو یحسابدار یها ستمیبود. س دهیرس یاصل یحاال نوبت نقشه  گهیشده بودم و د موفق

باالخره قانعش کردم. نگهبان انبار شما هم که  یکرد ول ینم یانبار، باهام همکار یکیزمان هک کردم. نگهبان اون 

. البته دیرو به گند کش یهمه چ ه،یبا لو دادن قض وبعد کم آورد  یپول الزم بود ول دیشد چون شد یهمون اول راض

 ...یول اوردهیاز ما ن یدارم که اسم تا االن خبر

خواست  یکرد و داوود ساکت شده بود. انگار نم یرو روشن م یکاره موند. ملک بخار مهیاومدن ملک حرفش ن با

محکم داوود سر  یبره با صدا رونیکه کارش تموم شد و خواست از اتاق ب نیاز صحبت هامون بفهمه. هم یزیملک چ

 .ستادیجاش ا

 ملک؟!-

! یکن یم یاون باال چه غلط یدونم دار یادامه داد: فکر نکن نم ینیسرش به عقب برگشت و داوود با نگاه خشمگ 

 منتظرم به موقع اش به حسابت برسم.

گره کرده و  یاتاق نبود. با رفتن ملک، حامد با اخم ها یتو گهیانداخت و چند لحظه بعد د نییسرش رو پا ملک

 !؟یکار کرد ی: با دارو ها چدیسرو به داوود پر ،یصورت جد

 زد و جواب داد: دادم دست اهلش دکتر جون! یهم پوزخند داوود

کار  یچ قایدق یعنی: دیانگشت هاش جا داد. حامد دوباره و با تعجب پرس یو ال دیکش رونیاز پاکتش ب یگاریس

 !؟یکرد

خونسرد پک اول رو بهش زد. دود تمام صورتش رو پوشوند و تو همون حال شروع  یلیرو روشن کرد و خ گارشیس 

 ماجرا کرد. ی هیکردن بق فیبه تعر

 یرو گفتم. قرار شد اون ها تو زیرو جمع کردم. بهشون همه چ میمیقد یچند نفر از دوست ها ش،یحدود سه ماه پ-

گرفت. البته همه  یقرار م ارشونیدر اخت یداروها مجان کنند و ییبدبخت مثل داوود رو شناسا یداروخونه ها، آدم ها
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 یلو ندند. اون ها هم که انقدر خوشحال م یکس ای ییجا به هیقض نیاز ا یزیگرفتند که چ یشرط دارو م نیاشون به ا

 .میدارو ها رو پخش کرد شتریشدند، اصال زبون لو دادن نداشتند. تا االن هم نصف ب

 یجناب دکتر هیکرده بودند  فیادامه داد: البته فعال پروژه متوقف شده؛ بچه ها برام تعرکرد و  یا مهینصف ن ی خنده

شدند حتما دوست  ریگ یپ شونی. گفتم حاال که انقدر استیهم ن ایپرونده شده و کوتاه ب ریگ یپ یلیهست که خ

 به سرم زد. دنتونیدارند در جوار ما باشند و همون موقع هم فکر دزد

لبخند خاص به حامد زل زد و گفت: خب حاال نوبت  هیبا  زهیزد تا خاکسترش بر یضربه م گارشیطور که به س همون

 یجور نیبود که ا یزینکنه از ترس لو رفتن چ ؟یشده بود ریگ یکن برامون، چرا انقدر پ فیتوست دکتر جان، تعر

 هان؟! ؟یزد یدست و پا م

و ثابت شده  قیسوالم رو حامد با نگاه دق د؟یترس یم دیبا یو از چ یچ یراواقعا به نظرم مسخره اومد. حامد ب حرفش

 خودم مال باخته بودم؟ یوقت دمیترس یم دیبا ی: اون وقت من از چدیداوود پرس یرو

: دست بردار دکتر دیمطمئن پرس یلیو خ ستادیجاش بلند شد و سمت حامد قدم برداشت. درست رو به روش ا از

 ؟یجا خبر ندار چیجون، نگو که از ه

 ینه ول ای ارمیداوود سر در م یاز حرف ها یزیمن چ نهیخواست بب یحامد برگشت و متعجب به من نگاه کرد. انگار م 

 تو؟ یگیم ی: چدیدوباره سمت داوود برگشت و پرس نیتر از نگاه خودش بود. به خاطر هم ینگاه من سوال

 کوب کرد. خید داد که هر دومون رو مبه حام یو کالفه جواب دیلختش کش یموها یال یدست

مواد مخدر  دیتول یو برا شهیقاچاق وارد کشور م یشرکت شما، دارو ها قیچند ساله از طر یخبر ندار یگیم یعنی- 

 یپر از داروها نیرزمیز هیاصفهان،  یشعبه اتون تو نیانبار هم ریکه ز یخبر ندار یگیم یعنی شه؟یازش استفاده م

 مواد مخدر هالکش هستند؟ یکننده ها دیقاچاقه که تول

 رسه؟ یبه ذهنت م یچه طور زهایچ نیا ه؟یتو؟ قاچاق چ یگیم یبار من به حرف اومدم و حق به جانب گفتم: چ نیا

 مطمئن باش دکتر... یول یخبر نداشته باش دیزد و جواب داد: تو شا یقهقهه ا داوود

خبر داشته باشم؟ اصال کو سند  دیبا یمن از چ ار،یدر ن یناباورانه حرفش رو قطع کرد و گفت: داوود مسخره باز حامد

 و مدرکت؟
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انجام  سشیرو بدون نظر رئ ییکارها نیهمچ الت،یتشک نیا شهیآخه مگه م یول یخبر ندار ییباشه قبول تو از جا-

 بده؟

 یچ نمی: درست حرف بزن ببدیو پرس ستادیداوود ا یو رو به رو دیکش یحامد از جاش بلند شد. پوف کالفه ا 

کردم. حرف  یرو من خودم از اون جا اداره م رانیصادرات داروها به ا یکدومه؟ کارها سیرئ ه؟یچ التیتشک ؟یگیم

 داشته باشه! قتیتونه حق یتو نم یها

 کنم. فیشده هم تعر رمیستگشرکتتون د یها ستمیکه از هک کردن س ییزهایخب پس واجب شد برات از چ-

 یم قتیگفت اگه حق یکه م ییزهای. چمیزد که من و حامد کم مونده بود سکته کن ییاون لحظه داوود حرف ها از

 شیورشکستگ یمتضرر شدن و بعد هم حت یبعد یشد و قدم ها یرفت، تو قدم اول شرکت پلمپ م یداشت و لو م

که  نیکردن حامد و ا دیهم ازشون مطمئن بود، با تهد یلیحرف هاش رو که به ظاهر خ تیداشت. در نها یرو در پ

 بهت گذاشت و رفت. یتموم کرد. بعد هم من و حامد رو تو دهیلو م سیرو به پل هیقض

*** 

 نیاومد، انگار ا ینم ییصدا چیه رونیدر روشن کرده بود. از ب یباال کیگذشته بود. اتاق رو همون المپ کوچ یساعت

وقت  چیکردم، ه یآورد که حس م یبهم هجوم م یدیانقدر نا ام یداشت. گاه یادیز یفاصله  رونیب یایجا با دن

 گهیو د میتخت کز کرده بود یرو جهینت یو ب یوالنبحث ط هی. هر دو مون خسته از میشیجا خالص نم نیاز ا گهید

که مغزهامون در حال انفجار بود. باور کردنش واقعا  میداد. انقدر حرف زده و فکر کرده بود یقد نم ییعقلمون به جا

 ختهیرفت، روان ام رو به هم ر یسرم رژه م یداوود تو یحرف ها دنیشن یکه از همون لحظه  یبود. فکر یکار سخت

موضوع  نیجز ا زی. حامد هم که از همه چدمیترس یاز عکس العمل حامد م یول ارمیخواستم به زبون ب یم یبود. ه

 ده بود.حرف ز

 شده بود. یچونه اش کرس ریدست ز یپاش هم که از زانو خم کرده بود، برا یکیاز پاهاش رو دراز کرده بود. اون  یکی

 ایکرد. باالخره دلم رو به در یلب زمزمه م ریرو ز یزیچ اریاخت یب یزد و گاه یبه لب هاش با استرس ضربه م یگاه

 ...انیداشته باشه، پدرت هم در جر قتیحق هیقض نی: حامد، به نظرت اگه ادمیپرس دیزدم. رو بهش با ترد

که زد متوجه  یبعد با حرف یادامه دادن جمله ام از کار افتاد ول یسرش با شتاب سمتم برگشت و ناخودآگاه زبونم برا 

: نگو غزل، نگو کرده. نگاهش رو ازم گرفت و به رو به روش دوخت و گفت یفکر م نیشدم خودش هم داشته به هم
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 یکنم به هر چ یداشته، پشت م هیقض نیا یتو یهم، دست ابا. نگو که اگه بفهمم بشمیم ونهید الیکه دارم از فکر و خ

 احترامه و...

سرد پشت سرم  واریام رو از د هیساکت شد. تک دیکه پشت بندش کش یاش رو ادامه نداد و با پوف کالفه ا جمله

شدم و گفتم: انقدر خود  کشیداد. نزد یبه جلو هلم م یدادنش ه یدلدار یقلبم برانبود که  بیگرفتم. اصال عج

 داشته باشه، هان؟ قتینکن، اصال از کجا معلوم حرف هاش حق یخور

داد. تو همون حالت دوباره به طرفم برگشت و تو چشم هام زل زد و  هیاش تک قهیرو مشت کرد و به شق دستش

 جواب داد:

 شک کرده بودم! ییزهایچ هیمن به  غزل

 یچ یعنی... عی: دمیهم فشار داد. ناباور نگاهش کردم و با تته پته پرس یهاش رو بست و لب هاش رو محکم رو چشم

 ؟یشک کرد ی... چه طوریک ؟

بشم چون  ریگ یوقت نشد پ چیه یول رانیو جواب داد: قبل از برگشتم به ا دیو لب هاش کش ینیب یرو یدست کالفه

طرف  هیاز  ه،یهان یِروح تیطرف، تِز دانشگاهم و وضع هیبودم. از  ریدرگ یلیو نداشتم. اون روزها خواقعا وقتش ر

برام  یوقت گهیدوش من افتاده بود، واقعا د یبود رو یاهچند م رانیصادر کردن داروها به ا یکه برا ییکارها گهید

 موند. ینم

 اصال اون موضوع به کل فراموشم شده بود. ،ینیب یرو م تمیوضع گهیهم که برگشتم خودت که د یوقت

 دایپ یبیکه از ذهنم گذشت، حال عج یکرد. از واژه ا یم ینیدوش عشقم سنگ یبراش سوخت. چقدر بار رو دلم

افکار و  نیاز ا ییرها یدلم رو باخته بودم؟ برا یعنیاتفاق افتاده بود؟  یعنیحامد شده بود عشقم؟  یعنیکردم. 

چند  نینداره، در عوض ا یرادیگفتم: ا یشوخکان داشت انجام بدم، به خودم اومدم و به که ام یو کار انشیپا

 !رهیدر م تیخستگ یحساب م،یجا هست نیکه ا یصباح

 خوبه چون... زی. اصال همه چهیخودش، بهشت یجا برا نیکرد و جواب داد: اون که صد البته، ا یخوشگل  ی خنده

 ادیام فر نهیس یقلبم رو تکون داد که از تو نیجمله اش همچ یکرد و انگار نگاهش رنگ عوض کرد. با ادامه  مکث

 زد:

 》انصاف!  یتر، ب واشی 《
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 !ییجا نیداد: چون که تو ا ادامه

که به قول مهناز خجالت رو قورت داده  یشده بودم؟ من یانقدر خجالت یگرفتن گونه هام رو حس کردم. از ک رنگ

جمع  یلو رفتن زود بود. به خودم مسلط شدم. برا یآوردم. هنوز برا یجلوش کم م دیخزر هم روش! نبا یایودم و درب

 شدم. یشوخ طبع ستمیمجهز به س شه،یهم یها شهیکردن اوضاع، مثل هم

 نیهاش کجاند؟ نکنه شانس ما هم یمور یجا بهشته، پس حور نیفقط من موندم اگه ا یآره من هستم، تو هست- 

 ها! یکوبونه تو سر بهشت یهوا م یب ،یکار یب یگرز هم دستش دادند و وقت ها هیجاست؟  نیا هیملِک، حور

بودم. انقدر گرم نگاهش کردم که  شیطور نیا یبلندش اتاق رو پر کرد و من چقدر عاشق خنده ها یخنده  یصدا 

 آبروم کنه. یتا ب دیو چرخ دیمعمول چرخ متوجه حرارتش شد و چشم هاش رو مهربون به من دوخت. زبونم هم طبق

 خوبه! زیکه همه چ شهیدلم قرص م ،یخند یاز ته دل م یطور نیا یبخند حامد؛ وقت یطور نیهم شهیهم-

تر کردن  چارهیب یشد. بعد هم برا ضیکه روح ام مستف دیپاش یبه روم لبخند یبعد یلحظه ماتش برد و لحظه  هی

 دلم اسمم رو صدا زد.

 ییهوی یلیمکث کرد و خ یخواست. کم یو انگار واقعا با صدا کردن اسمم جونم رو م 》جانم  《جواب دادم:  

 تنگ شده؟ یک یاز همه دلت برا شتری: االن بدیپرس

 یختیبه هم ر ی. انگار تمام معادالتم رو جورشهیتنگ نم یکس یانگار دلم برا یتو کنارم یوقت 《خواستم بگم:  یم

 مامانم! دیدونم، شا یبه جاش جواب دادم: خب راستش نم یول 》! میدلتنگ یحت شهیم دهیتو سنج با زیکه همه چ

راحت شد، دلم  الشیحرفم خ نیبود که با ا نی. حس کردم نفس راحتش به خاطر ادیکش ینفس راحت دم،یچشم د به

 کردم. یم یباف الیخودم خ یهم خل بودم و برا دی. شاستین یتنگ کس خاص ای ریگ ییجا

 ...یشود ول دایتو پ هیشب ،یشب دیشا《

 》شود! یمن، عاشق نم هیشب یکس گرید

هر روز  نیوقت تجربه اش نکرده بودم. ا چیکه ه ی. با همون آرامش و همون تازگمیرو به صبح رسوند گهیشب د کی

 یکرد و من نم ی. بد عادتم منداختیترس به جونم م دن،یفاصله کنارش خواب نیتر کیو هر شب تو نزد دنید

 !نم؟آروم ک ،یعادت دوست داشتن نیترک ا یدونستم قراره چطور دلم رو برا
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*** 

 مونیو خستگ دهیچون شب قبل زود تر خواب میشده بود داریگذشت. امروز زود تر ب یشدنمون م داریاز ب یساعت

غرغر برامون صبحانه آورده بود و ما هم برعکس با  یعذاب به سراغمون اومده و با کل یکامل در رفته بود. ملکه 

چشم هاش پف داشتند و به نظر  یبود ول روزیاز د هتربعد داوود به خونه باغ اومد. حالش ب ی. کممیاشتها خورده بود

 یطوس رهنیپ هیرو با  مشیبود دهیبا اون ها د شهیکه هم ییگذره. اون لباس ها یشدنش نم داریاز ب ادیز دیرس یم

نشست و رو به حامد  یصندل یبود، عوض کرده بود. با ژست خاص خودش رو دهیکه روش پوش یگ و ژاکت بافترن

 دکتر جون؟ ومدین ادتی یزیچ ؟یرو کرد ت: فکرهادیپرس

داشته باشه،  قتیتو همه اش حق یحرف ها میریجواب داد: گ یسر در گم نگاهش کرد و بعد از مکث کوتاه حامد

 رو بگو! نیداوود؟ ا یکارکن یچ یخوا یحاال م

تقاص  دیکار کنم، شماها هم با یخوام چ یتاسف تکون و جواب داد: فکر کنم قبال گفتم م یبه نشونه  یسر داوود

 با از دست دادن دار و ندارتون! د،یپس بد

 !یو به ما ضربه بزن یدلت رو خنک کن یخوا یم هیدونم با لو دادن قض یم ن،یکالفه گفت: بب حامد

به طرف داوود خم شد  یگذاشت و کم زیم یدستش رو رو هیداوود قدم برداشت.  یز جاش بلند شد و سمت صندلا 

جا برم و  نیکار رو نکن. بذار من از ا نیا ت،یوضع نیاالن و تو ا یول دمیبهت م یبخوا یداوود، هر چ نیو ادامه داد: بب

 نیاالن اگه ا یکنم ول یافشاش اقدام م یبرا دم،یفهم ور هیاصل قض یبشم. به خدا قسم، خودم وقت ریگ یخودم پ

 !رهیم نیهوا، اعتبارمون از ب یرو رهی. شرکتمون مزهیر یبه هم م زیهمه چ یکار رو بکن

 یهر چ ؟یخوا یم یچ ه؟یکرد و به رو به رو زل زده بود. حامد دوباره ادامه داد: هان؟ نظرت چ یبهش نگاه نم داوود

 قبوله! یخواست

 !؟یتون یخوام. آهوم رو برگردون، م یزد و نگاه سردش رو به حامد دوخت و جواب داد: عشقم رو م یوزخندپ داوود

 دیداد. با رونینفسش رو ب یداد. دست هاش رو بغل کرد و عصب هیپشت سرش تک زیو بعد به م ستادیصاف ا حامد

نگاهش کردم و  یبار من جد نیا نیشرکت از هم بپاشه. به خاطر هم یطور نیهم ذاشتمیم دیگفتم، نبا یم یزیچ

 نیبا ا یکن یفکر م یازش گذشت ول تکه بشه راح ستین یزیچ نی. درسته ایگفتم: آره، عشقت رو از دست داد

 اگه کارش متوقف یدون یتهران و اصفهانه، م یبزرگ دارو تو یوارد کننده  هیافته؟ شرکت ما  یم یکارت چه اتفاق

 که... ییها ضیسر مر ییبشه چه بال
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 !ستیتو چشم هام زل زد و گفت: مهم ن میحرفم رو ادامه بدم و مستق نذاشت

 ییآدم ربا ،یکرد یدزد ،یچرا هک کرد ؟یدیخطر رو به جون خر ی: اگه مهم نبود پس چرا کلدمیبه جانب پرس حق

 ؟یو دارو ها رو به قول خودت دست اهلش رسوند یکرد

دارم. باور  مانیا نیمن به ا ،یدید ادیز یبد یول یستین یداوود، تو آدم بد نیحرف من ادامه داد: بب دییحامد در تا 

 یتهران، من به آدم ایراحت باشه. اصال ب التی. خدمیلو نم سیرو به پل یچیه م،یما بر یاالن هم اگه بذار نیکن هم

 دارم. اون جا... اجیمثل تو احت

و گفت:  ستادیحامد حرفش تو دهنش موند. دست هاش رو به کمرش زد و پشت به ما اداوود از جاش بلند شد و  

 گهیهدف هام رو برد. داوود د یباور و اعتقاداتم و همه  یهام، همه  زهیانگ یخوام. آهو با رفتنش همه  ینم یچیه

 وجب چه صد وجب! هیآب از سرش گذشته دکتر جون چه 

 دیهم که شده باشه. شا یمتیکنم، به هر ق یکار رو م نیادامه داد: من ا یو خشک یحامد برگشت و با لحن جد سمت

از کجا ضربه  دیبدون خت،یبه هم ر تونیهمه چ یها رو هم بهتون گفتم که فقط وقت نیباشه. ا نید یجور ادا هیهم 

 !د؟یخورد

 هی. سد راهش شدم. دمیاومدم و با شتاب سمتش دو نییتخت پا یرو گفت و به طرف در قدم برداشت. از رو نیا

 !دیتقال کنم، با دیگفت با یم یحس

 بهت... گمیم یچ نیصبر کن، بب-

تو  یبرا یزندگ یعنیبه خودم مسلط شدم و رو بهش ادامه دادم:  قینفس عم هیحامد رو پشت سر گذاشتم و با  نگاه

 هیپدرت رو که  یخوا یندارند. چرا م یارزشه؟ به پدر و مادرت فکر کن، به برادر و خواهرت، اون ها که گناه یانقدر ب

 ریپس هنوز هم د نهیچقدر سنگ ییجرم آدم ربا یدون یم حتما ؟یساخته و پا کج نذاشته، شرمنده کن یعمر با ندار

 ات رو خراب نکن! ندهیآ م،یجا بر نینشده. بذار ما از ا

حرف  یادامه  ینشسته بود که برابه وجودم  یبهم زل زده بود و من با نگاه کردن به چشم هاش چنان سرد ساکت

و من اون گرما رو از نگاه و لبخندش شکار  کمیبودم و چه خوب که حامد اومد نزد تینها یب یگرما هیهام دنبال 

اون ها از ما  ز؟یآهو رفت، تموم شد همه چ یکردبمون که آهو عاشقش بود. فکر  یکردم. ادامه دادم: همون داوود

 یهمراهته. آهو پاک بود، معصوم بود، ب تیزندگ یکنارته، تو لحظه لحظه  شهیند. آهو همدل مرده، زنده تر یآدم ها

 !یکن که خوشحالش کن یرفت. دنبال انتقام نباش، به جاش کار ایدن نیگناه از ا
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و از اتاق  》کنم یبهش فکر م 《گفت: یاحساساتش رو نرم کردم وقت یو من حس کردم کم دیکش یپر حسرت آه

زالل چشم هاش که تا  دیبشم. شا کشیکرد، نزد یوادارم م یزیچ هیرفت. برگشتم و به حامد نگاه کردم.  رونیب

 !دمیقول م شه،یدرست م زیکرد. تو چشم هاش زل زدم و گفتم: همه چ یعمق وجودم رخنه م

 !دمیوبه، قول مخ زیهمه چ ،یداد و گفت: تو باش لمیانداخت تحو یکه قلبم رو به تاپ تاپ م ییاون نگاه ها از

پاهات  یکن یو حس م ینیب یخواب م یکه دار یهوا معلق موندم. مثل وقت یبلندم کرد و من رو نیانگار از زم یکی

 زنه. یبرات رقم م ،یاصال انتظارش رو ندار یاتفاق خوب وقت هیکه  ی. مثل حس خوشستندین نیرو زم

 》!ستیآنان کاف یپچ پچ هزار ساله  یزالل چشمانت برا نینام تو را بدانند، هم گرانید نگذار《

چرا انقدر  امیدن یشد. راست یم ریطور حرف بود که از چشم هامون سراز نیو هم میبود ستادهیهم ا یرو به رو هنوز

که حرف هاش  ینیریبود که به احساس حامد داشتم. اون ش یکردن شک دایپ نیقیبه خاطر  دیشده بود؟ شا یرنگ

دهنم هم انگار طعم عسل گرفته بود.  چ،یکه ه مبرق انداخته بود. اصال چشم ها میعسل یچشم ها یبرام داشت، تو

 هیدلم  بیشد. آخ که عج یمهربون فقط خرج من و احساساتم م ینگاه ها نیو کاش ا دندیخند یچشم هاش بهم م

 یهم گذاشت. انگار م یخواست. هنوز غرق نگاهش بودم که پلک هاش رو محکم رو یاز زبونش رو م نیریاعتراف ش

گردوندم. هوا رو  یبرش م ایدن نیبه ا دیداشت. با ازین ییایاح نی. قلب من هم به همچادیب رونیب ایخواست از رو

کرد  یرو باز م رهنشیپ یباال یدادم. همون طور که دکمه  رونیهام کردم و از دهنم با صدا و لرزش ب هیمحکم وارد ر

 لب گفت: هوا چقدر گرم شده امروز! ریگرفت ز یو نگاه تب دارش رو ازم م

 یپشت گردن و رو یو پشت لب هاش راه گرفته بودند. دست یشونیپ یعرق رو یو دونه ها دیرس یبه نظر م کالفه

 یگفت رو شهیم بایبود و تقر یاون طرف رفت. حرکاتش محکم و عصب یو صندل زیو به طرف م دیصورتش کش

به رفتن نداشتند. با جون کندن  یلیو م دهیچسب نیطرف من بودم که پاهام انگار به زم نیشد اما ا دهیکوب یصندل

 خودم رو به تخت رسوندم و نشستم. 

 نیابود.  دهیاتاق سرک کش یسقف، تو ریز یها شهیآفتاب خانوم، از ش نیهم یعنی دیظهر بود. دختر خورش کینزد

از در و  یزیچ دنیفهم یگل کرده بود و مصرانه برا شیفضول یلیدونم که خ یدونم فقط م یبود نم یکه دنبال چ

دور  چکیپ هیبودم که مثل  ییصدا دلتنگشد و من  یم یداشت طوالن گهید نمونیرفت. سکوت ب یباال م وارید

ماتش برده بود.  نیزم یرو ینامعلوم یانداخته بود و به نقطه  نییو غرق آرامشش بشم. سرش رو پا چهیگوشم بپ

 لب زمزمه کردم: ریبود و ز یوجودم پر از حس خوش

 شدند شیدایاست و تمام شهر ش ریسر به ز 《
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 》سرو من ردیکه سر باال بگ یاز آن روز یوا

 یاش رو از پشت هیتک نیهم بود. به خاطر دهیپچ پچ شن یصدا هیکنم انقدر آروم زمزمه کردم که حامد فقط  فکر

 گرفت و من رو به آرزوم رسوند. یصندل

 غزل جان؟! یگفت یزیچ-

 !ستین یزیصداش لب زدم: نه، چ دنیاز شن جیگ

 حامد؟ یخون یافتادم، تو شعر م یشعر هی ادیپرت کردن نگاه کنجکاوش ادامه دادم: فقط  یمکث کردم و برا یکم

دلم  یکرد وقت یکار رو نم نیفاصله نشست اما کاش ا یهمون لبخند کنج لب هاش از جاش بلند شد و کنارم با کم با

صداش، تو نگاهش غرق  دنیکرد. با شن ینم دمیعا یزیچ یتاب یها جز ب یکینزد نیافسار پاره کرده بود! ا یجور نیا

 شدم.

 رو بخونم؟ شیکیالن برات ا یخوا یمنه، م یاز زندگ یآره خب شعر که اصال جزئ-

 زد. مشکوک جواب دادم: آره حتما، بخون! یموج م یخاص یتخس هینگاه و طرز حرف زدنش  تو

شروع به  یکوتاه پشت سر هم کرد تا صداش رو به اصطالح صاف کنه. بعد هم با لحن بچه گانه ا یتا سرفه  دو

 دارم خوشگله، فرار کرده ز دستم... ییخوندن کرد: آهو

مشکله،  میبرا شیخنده ام به هوا رفت و اون ادامه داد: دور کیشل د،یپر رونیاول که از دهنش ب یون واژه هم از

 بستم... یاون و م یکاشک

 نیاومد. به ا یقابل باور بود که خنده ام بند نم ریبرام غ یشوخ طبع زانیم نیلحن بچه گانه اش برام جالب و ا انقدر

رفتم و از چشم هام اشک  سهیاز خنده ر گهیخوندنش رو ادامه داد که د غیج غیبا ج نیهمچ دیشعرش که رس یجا

 اومد. یم

 کنم دایکار کنم، آهوم و پ یخدا چ یا-

 کنم دایکار کنم، آهوم و پ یخدا چ یا

 کنم دایچه کنم، کجا اون و پ یچه کنم، آ یوا
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 بستم یاون و م یکاشک

 یقطع شد. سرم رو باال گرفتم و سع ییهویه بودند و اون صداش شکم و گونه هام به خاطر خنده درد گرفت یها عضله

 یزد. ب یصورتش موج م یخنده تو ی هیکردم خنده ام رو کنترل کنم. تو چشم هام زل زده بود و خودش هم ته ما

 هم افتادند. یآرامش شدم و پلک هام رو ازجذابش پر  یادیز یکرد که من از صدا یهوا شروع به خوندن شعر

 دنتیشود با د یبرابر م نیمن چند شوق《-

 دنتیخند ی وانهیام، د وانهیمن د یوا

 پر از احساس ناب ییگل، گل به معنا یگل تو

 دنتییتر، هر لحظه از بو وانهیشوم د یم

 درخت کیبر فراز  یسرخ بیکه نه، تو س ای

 دنتیچ الیاز خ یمن دور است حت دست

 هم خوشم التیبا خ الش،یخ یاصال ب آه

 دنتیبانو، از همه تاب ستیکاف یا هیسا

 نمتیب یو م یکه هست نیهم یعنی یخوش دل

 دنتییپا یدزدک یکه گاه یعنی یخوش دل

 یاز بغض من یخشکم و تو ابر ریکو من

 دنتیبار یکه دارم، با کم یبغض نیا بشکن

 بخند یباز هم لَخت م،یچقدر از تو بگو هر

 》دنتیخند ی وانهیام، د وانهیمن د آه

بود که راه گلوم رو بسته بود؟ چشم هام هنوز بسته بودند و از باز  یچ یبغض لعنت نیزبونم بند اومده بود. ا 

که انگار قصد جونم رو کرده بودند. لب  ییاز رسوا شدن و بد تر از اون نگاه کردن تو چشم ها دم؛یترس یکردنشون م
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دهنم جمعشون کردم و سرم رو به طرف مخالف  یتوپنهون کردن لرزششون،  یکردند. برا دنیهام شروع به لرز

. ذاشتمیپا به فرار م م،یبود یا گهید یجا ای گهیبد؟ مطمئن بودم اگه وقت د ایحامد چرخوندم. اصال حالم خوب بود 

 خورد. چیصداش تو تمام وجودم پ چکیدوباره پ

 !؟یکن یغزل جان، چشم هات رو باز نم-

رو با  یچشمم راه گرفت و شوک بعد یقطره اشک از گوشه  هیدم کرده بود. خو یکه خونده بود، از خود ب یشعر 

 خندونش شدم. یچهره  ی رهیباز شدند و خ یگرفتن اون قطره با سر انگشت هاش بهم وارد کرد. چشم هام فور

 ! مگه برات روضه خوندم؟؟یکن یم هیگر-

جمله بود: خوابم  نیا دیکه به ذهنم رس یزیکردم. تنها چ یشد و فرار م یباز م یدر هیاالن  نیخدا، کاش هم یوا

 !ادیم

 کش اومد و گفت: باشه، اول جواب من رو بده، بعد بخواب. ناراحتت کردم؟! لبخندش

 !ادیانداختم و با بغض دوباره تکرار کردم: نه... فقط خوابم م نییرو پا سرم

پناه گرفتم. روم رو به طرف  رشیو کامل ز دمیخزپتو  ریگفت و بعد از جاش بلند شد و من ز یآروم ی》باشه《

 یحس ها یکل ونیبعد هم م یهق هق ام بلند نشه. کم یدهنم گذاشتم تا صدا یکردم و دستم رو محکم رو وارید

 جور وا جور خوابم برد.

*** 

ود و . سمتم خم شده بدمیو از خواب پر دمیکش ی》نیه《زد.  یداد و صدام م یآروم شونه هام رو تکون م یکی

 کرد. ینگران نگاهم م

 !یکرد یخواب ناله م یتو یداشت زم؟یعز یخوب-

 یو دست هام رو رو دمیکش یقیکرده بود. نفس عم سیجام بلند شدم و نشستم. عرق پشت کمر و موهام رو خ از

 !یچه خوب که صدام زد دم،ید یخواب بد م هیپر حرارتم گذاشتم و گفتم: انگار داشتم  یگونه ها

بودم که شب شده بود؟ حامد کنارم نشسته بود و تو سکوت  دهیبه اطراف انداختم. مگه چقدر خواب یگنگ نگاه

 بود. یهم از گرسنگ دیدونم چرا دلم شور افتاده بود و حالت تهوع داشتم، شا یکرد. نم یحرکاتم رو دنبال م



 تیعسل چشمها

267 
 

 شب شده! ؟ینکرد دارمیچرا زود تر ب-

  م؟یجز انتظار هم دار یجا کار نیمگه ا ؟یکار کن یکه چ یبش داریجواب داد: ب ینگاه کنجکاو با

 لب گفتم: حالت تهوع دارم. ریمعده ام گذاشتم و فشار دادم و ز کینزد ییرو جا دستم

 ملِک غذا آورد. یخواب بود یوقت ه،یشده از جاش بلند شد و گفت: حتما از گشنگ هول

اتاق رو باز  یدر آهن یکیکه خواستم شروع کنم،  نیتخت گذاشت. هم یبرداشت و رو نیزم یغذا رو از رو ینیس

 کرد.

 باال! ایرو به حامد گفت: بلند شو ب ی. ملک بود که با نگاه آتشختیر نییپا یهر دلم

. حامد پر اخم دیلرز یشده بود که به شدت استرس داشتم و تمام تنم م یدونم چ یانگار به دلم چنگ زد. نم یکی

 :دیپرس

 شده؟ یچ ؟یکار دار یچ ام؟یب کجا

 حرف نباشه. ا،یپاشو ب ؟یپرس یم نی: اصول ددیغر ملک

و دستم رو محکم گرفت و بهم  دینشست. چه خوب حال دلم رو فهم شیقهوه ا یچشم ها یام رو دهیترس نگاه

 کارت! یبرو پ ام،ینم ییلبخند زد. رو به ملک گفت: من جا

 حامد رو گرفت و از جاش بلندش کرد. ی قهیکرد و اون با تمام قدرت  یحرفش کفر نیرو با ا ملک

 ؟یزن یحرف م یجور نیجا خونه ننه اته که ا نیا یفکر کرد-

رو گرفتم و با التماس نگاهش  نشیبشه، آست زیکه خواست باهاش گالو نیدستش رو پس زد و هم یحامد عصب 

 یچ نیگفتم: برو بب دیدم رسکه به زور به گوش خو ییبه سمتم برگشت و تو سکوت نگاهم کرد. با صدا یکردم. فور

 !گهیم

 من اومدم، باشه؟ یتا غذات رو بخور زم،یبهش انداخت و رو به من گفت: نگران نباش عز یداد ملک نگاه عصب با

 یکه چه قدر حالم بده. در اتاق که بسته شد، انگار تو دیفهم یکس نم چیاون لحظه ه دیبغض نگاهش کردم و شا با

هل دادم و زانوهام رو  یغذا رو به طرف ینیشده بود. س زیبرام زجر آور و وهم انگ م،ییتنها اتاق و یقبر گذاشتنم. فضا
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شد.  یو رو م ریز بیدلم عج ینبود ول ادمیبودم  دهیکه د یاز کابوس یزیبغل گرفتم و سرم رو روشون گذاشتم. چ

 ی. تودیبرزو لبخندم ماس دنیبعد در اتاق باز شد. خوشحال از برگشت حامد، سرم رو باال گرفتم و با د قهیچند دق

 هک هیهمون اتفاق بد نیا 《گفت: یدر درونم م یزیچ هیکرد.  ینگاه م رهیخ رهیبود و بهم خ ستادهیچهارچوب در ا

و فقط  یونیح هی یدر معرض حمله  ی. مثل وقتدیچرخ یدهنم چفت شده بود و نم یزبونم تو 》!یمنتظرش بود

 سر جام خشک شده بودم. یهمون طور ،یگرد یو تو سرت دنبال راه چاره م یکن یثابت نگاهش م

زد. باالخره  یاش دو دو م دهیدر یزشت و چشم ها یخنده  نیتر شد و در رو هم پشت سرش بست. نگاهم ب کینزد

 ؟یخوا یم ی: چ... چ... چدمیبا جون کندن زبونم رو چرخوندم و با لکنت پرس

الکل و دود،  یمثل بو یگند یشد. بو یتر و خنده اش زشت تر و صورتش وحشتناک تر م کیلحظه حضورش نزد هر

 ینم یخاص زیجواب داد: چ یا دهیو لحن کش یعاد ریغ یکرده بود. با صدا دیحالت تهوع ام رو تشد نیاتاق رو پر و ا

 !یخوام فقط اومدم احوال پرس

آورد. دستش که به طرف  یپشت سرم فشار م واریبه د شتریاومد و کمرم ب یم کیسست و آروم نزد یها قدم با

: دا... دمیاومدم. دوباره با تته پته و پر ترس پرس رونیزد و از شوک ب یلیانگار محکم بهم س یکیکمربندش رفت، 

 !ایجلو ن ؟یکن یم... م ی... چ... چه غلطیدار

و من ناباور از  دیکش رونیمرتبه ژاکتش رو از تنش ب هیبود.  دهیشد و حاال به تخت رس لیخنده اش به قهقهه تبد 

کارم  نیو از ته دل حامد رو صدا زدم. با ا ختمیصدام ر یداشتم، تو دیتوان و ام یهر چ فته،یکه قرار بود ب یاتفاق

تخت فرود اومد و از دردش اشک  یخوردم. سرم محکم رو رتخت س یو رو دیحرکت پا هام رو کش هیشد و با  یکفر

مثل  یعرضه ا یشرف بود و زورش به ب ینامرد ب هیمرد که نه،  هی ینداشت ول یچشم هام جمع شد. حالت عاد یتو

نزن خانوم  غیدهنم گذاشت و گفت: ج یدستش رو محکم رو یبزنم که فور غی. خواستم دوباره جدیرس یمن م

 زوده! یلیزدن خ غیج یاکوچولو، االن بر

له ام کرده بود و  یقبال حساب یکیانگار  یزدم ول یزده بود، مشت م مهیدست هام به دست و سرش که روم خ با

خورد. شال ام  یرو به روم، به هم م وونیو جنس ح فمیجنس ضع نینمونده بود. حالم از ا یبرام باق یقدرت چیه گهید

نداشتم. قلبم از درد جمع شده  یفاصله ا یود و تا مرز خفگدهنم ب یدستش رو هی. هنوز دیاز سرم کش انهیرو وحش

زده بودند. دست هام رو با دست  یگوش هام جو کیخواستم. اشک هام از کنار چشم هام تا نزد یبود و فقط مرگ م

. صداش به تمام تنم لرز دینفس کش قیگردنم آورد و عم کینزد ییسرم قفل کرد و سرش رو جا یاش باال گهید

 .نداختیم
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 !یدیم یخوب یچه بو-

تموم وجودم رو تکون داد. شروع به  زهیانگ هیچشم هام اومد. مثل  یاون همه اشک، صورت خندون حامد جلو نیب

مرتبه  هیپاهام نشسته و هنوز سرش سمت گردنم خم شده بود.  یدادم. رو یتکون م نیتقال کردم و سرم رو به طرف

 خیلب هام م یبرداشت و سرش رو باال آورد و رو مدهن یخود شده باشه، غافل شد و دستش رو از رو یانگار از خود ب

از گلوم باال  یدیاس عیما هیشدنش به صورتم  کیبرگشته بود و با نزد مییایشد. حاال تازه با برداشتن دستش حس بو

و من دوباره و دوباره عق زدم.  دیر عقب کشکا نیصورتش باال آوردم. با ا یمرتبه، تموم وحشت ام رو رو هیاومد و 

 رو با دست هاش پاک کرد و شوک زده گفت: گندت بزنند! تشصور

گردنم ب*و*س*ه که نه بلکه زخم  یرو انهیسمتم هجوم آورد و خودش رو روم انداخت. وحش یشتریبار با ولع ب نیا

نداشتم و روح از تنم جدا شد. با  دنیجنگ یبرا ی. جونشهیوقت خوب نم چیکه مطمئن بودم ه یزخم کار هیکاشت. 

 یلباس تن ام، گوش هام شروع به زنگ زدن کردند و چشم هام تار شدند. صورت مهربون مامان و بابام جلو دنیدر

اومد؟ مامانم گفته بود ازم  یبه سرشون م یشد؟ چ یم یمردم چ یهم بود. اگه م زمیچشم هام اومدند، مهرداد عز

کرد. چشم هام رو با درد  ینم ینیدوش ام سنگ یرو یبار گهیمردم، د یکنه پس اگه م یگفته بود برام دعا م ه،یراض

جا  نیچشم هام باز نشه و هم گهیرو تجربه کنم، بعدش د یزنونگ یجور نیخدا خواستم اگه قراره ا ازبستم و فقط 

 جون بدم.

کار، نفس  نیام افتاده بود، از روم پس زده شد و با اکه به جون دخترانه ه یآن حس کردم سگ وحش هیتو  بعدش

تونست باشه جز عشقم؟ شوک زده  یم یام چشم هام رو باز کردم. ک یمنج دنید یهام برگشت. برا هیدوباره به ر

 یشده بودم، گوش هام هنوز هم سوت م نگکردم. گ یکرد نگاه م یدست و پاهاش له م ریبهش که اون لجن رو ز

بعد فقط حس کردم کنارم  یتخت مثل کاغذ مچاله شدم و کم یزد. گوشه  یوقت بود نم یلیم که خزدند و قلبم ه

 (pauseحالت پاز) یهم مرده بودم و خبر نداشتم. انگار تموم بدنم رو دینشست. حس از تموم تنم رفته بود و شا

 یباالخره دکمه  یکیصورتم نشست،  یکه رو یمحکم یلیلحظه با س هیمونده بودم و تو  تحرک یقرار گرفته بود و ب

 د،یچیگوشم پ یکه تو شونشیپر یاز اشک حامد و صدا سیخ یرو فشار داد و به کار افتادم. چشم ها (play)یپل

 برگشتم. ایدن نیتازه به ا

 جام! نیقربونت بره حامد، تموم شد، من ا-

 شدم؟ یهاش رو دو طرف صورتم گذاشت و من چرا داشتم خفه م دست

 غزلم، ببخش تنهات گذاشتم! زم،یجام... ببخشم عز نیمن ا نیبب-
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شکست که قلبم  نیبودم و بغضم همچ نی*ن*ه*اش فرو کرد. انگار منتظر همیس* یبغلم کرد و سرم رو تو محکم

 یبه خودش اومد و سرم رو از رو هویداد.  یم می. زار زدم و حامد فقط دلداردیشکستنش از درد نال یاز صدا

 !کنلحظه به من گوش  هی*ن*ه*اش بلند کرد و گفت: قربون چشم هات بشم، یس*

که از اشک تار شده بودند، نگاهش کردم. همون طور که مضطرب سرش رو سمت در برگردوند گفت:  ییچشم ها با

 .میفرار کن دیفرصته، با نیاالن بهتر

 یتو یلعنت دیافتاده بود خورد و دوباره اون اس یگوشه ا هوشیکه ب یینگاهش کردم و بعد تازه چشمم به برزو ناباور

شونه هام  یتاب رو یکت چرمش رو در آورد و ب یآورد. وقت نییشد. دستم رو گرفت و از تخت پا نییگلوم باال و پا

 یتون ی: مدیپرس یمعطل یانداختم و اون ب ریزده نگاهم رو ز تافتاد. خجال ادمیناجور لباس هام  تیانداخت تازه وضع

 غزلم؟ یایبراه 

شد. سرم رو به عالمت مثبت  یتکرار م یمغزم ه یتو ش》غزلم《 ت،یاون موقع یرو بهش دوختم و تو میاشک نگاه

 جیسرم گ د،یخونه باغ رس رونی. پامون که به بمیاومد رونیآوردم. دستم رو محکم تر گرفت و با هم از اتاق ب نییپا

و  دیفهم یسخت کرده بود. حامد فور یبرام حساب ور رونیب یاون اتاق موندن تحمل فضا یرفت. انگار چند روز تو

 !زمیات رو به من بده عز هیدستش رو دورم حلقه کرد و گفت: تک هی

خواست  یکه اگه کس میاز سمت مخالف بر ایباغ اون طرفه، ب یبه اطراف انداخت و ادامه داد: انگار در ورود ینگاه

 !نهیو نبما ر اد،یداخل ب

با  هویاما  میتر از اون جهنم خالص بش عیکردم به قدم هام شتاب بدم تا سر یم ی. سعمیپشت باغ راه افتاد سمت

 نیزم ی. پر درد رودیو چرخ دیدور سرم چرخ ایحامد، دن 》آخ《 یگلوله و پشت بندش صدا یصدا دنیشن

رو  ی. نگاهم به عقب برگشت و ملِکدپشت ساق پاش رو خراش داده بو رینشست و من پر درد تر کنارش زانو زدم. ت

 یلعنت یاشک ها نیاومد، از ته دل لعنت کردم. دوباره ا یدست هاش بود و به سمتمون م یرو یتفنگ شکار هیکه 

 حامد؟! یشد ی: چدمیچشم هام رو تار کرده بودند. با ضجه پرس

 بشه!: نشد که بشه غزل... نشد که دیحسرت نال پر

همون طور که با اون  د،یبهمون رس یبلند شد. وقت نیزم یعذاب، کمکش کردم و از رو یشدن اون ملکه  کینزد با

که بخواد ملِک رو  یکنم، از مادر زاده نشده کس یاتون م چارهیداد گفت: ب یتفنگ مسخره اش ما رو به جلو هل م

 قال بذاره.
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 دمی. اصال نفهمدمیشن یملک رو هم نم یصدا یحت گهیخواست. د یم اومد و من دلم مردن یلنگ لنگون راه م حامد

صورت غرق  دنیهوش افتاده بود و با د یهنوز ب وونی. اون حمیدیچطور تا اون اتاق که حکم جهنم رو داشت رس

معده ام نبود و فقط  یتو یچیزدم. ه عقو دوباره  دمیاتاق دو یخونش دوباره حالت تهوع گرفتم. سمت گوشه 

 نیزم ی. رودمیکش یخجالت م تمیوضع نیداد. از ا یآوردم. حامد کنارم بود و شونه هام رو ماساژ م یزردآب باال م

پر از مهرش بود  یگذاشتم و دوباره آرامش آغوش حامد و صدا هیدادم. بنا به گر هیپشت سرم تک واریافتادم و به د

 که پناهم شد.

 !زمیعز دمی. قول ممیریجا م نیاز ا دمیخودت، بهت قول منکن با  یطور نیا-

کردم و  هیگر یکه حساب نینبود. بعد از ا شیام که حرف حال ونهیداد اما دل د یدلم م لیقشنگ تحو یحرف ها اون

 اون

 ی. نَقل حالم ناگفتنمیتخت نشست یو کنار هم رو میبرد، از جامون بلند شد رونیرو از اتاق ب قشیهم نعش رف کهیزن 

شده بود که احساسات  یآب گل آلود هیکه برام باز کرده بود، شب یبود و اون لحظه نگاه مهربون حامد و آغوش

 خواستند. یگرفتن ازش رو م یدخترونه ام بد جور دلشون ماه

 یلیم هیاگه  گذشت. من هنوز تو آغوش حامد گم شده بودم و انگار یم یزمان جور خاص یول یدونم چه طور ینم

 بیکرد. آخ که چه حس عج یحرف بغلم گرفته بود و موهام رو ناز م یمردم. اون هم ب یگرفتم، م یمتر ازش فاصله م

 و

که از قضا اون هم مذکر بود، حل شده  یا گهیجنس مذکر زخم خورده بودم و حاال تو آغوش کس د هیبود. از  یبیغر 

 کجا و اون کجا؟! نیبودم اما ا

خودم رو  شتریاز ترس ب د،یبه گوشم رس رونیکه از ب یدر پ یپ یها کیشل یچقدر گذشته بود که با صدا دونم ینم

بعد تر  یکرد. کم شتریشده بود، ب خیبه حامد چسبوندم و اون هم نوازش هاش رو همون طور که نگاهش به در اتاق م

 رونی. از بغل حامد بدیچیتو تموم وجودم پ یآزاد دینونقابدار رو به روم،  یآدم ها دنیدر با شدت باز شد و با د

به تنم نشست. سرم به شدت درد گرفته  یبست و به دنبالش لرز بد خیاتاق  واریاومدم و انگار زمستون شد. در و د

اش انداخته بود ماتم  نهیس یرو سیپل یکه اسلحه  یقرمز ینوار یبود و هنوز تو شوک اون اتفاق بودم. به اشعه 

 یکینگاهم شده بود که ترسم رو خوند و دستم رو محکم تو دستش گرفت. همون موقع  یبرا یمترجم خوب برد. چه

 حرکت! یها داد زد: ب سیاز پل
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حامد رو  یبازو یکیو اون  دیکش گهیمن رو با اسلحه به طرف د شونیکیدو تاشون به سرعت به طرفمون اومدند.  هر

رو به رو چسبوندش و دوباره داد زد: دست هات رو  واریبا شدت گرفت و از جاش بلندش کرد. بعد هم با صورت به د

 پاهات هم از هم باز کن. وار،ید یباال و بذار رو اریب

ن اسلحه او دنیکه با د یترس یبودم ول دهیها د لمیف یصحنه ها رو قبال فقط تو نیکرد. ا شیبدن یشروع به بازرس 

رو قانع  سیداشت پل ی. حامد سعدندیلرز یقابل انکار بود و به وضوح شونه هام م ریشده بود، غ دهیها به قلبم پاش

 ن جا گروگان گرفتند.یما رو چند روزه ا د،یکن یکنه که گفت: آقا اشتباه م

 .ستیباهاش ن یزیحامد به طرف همکارش برگشت و گفت: چ یتوجه به صدا یب

 حتما گم شدنمون رو گزارش دادند. د،یاالن استعالم کن نیهم دیتون یه گفت: مدوبار حامد

 م؟ینکن یرو بازرس یکی نیبه من اشاره کرد و گفت: ا میکنار سیپل

 .ادیب یمقابلش گفت: برو بگو خانوم علو طرف

 یم یمن رو با اون حال زارم بازرس یخانوم به اتاق برگشت. وقت سیپل هیبا  دهینکش هیرفت و به ثان رونیاتاق ب از

از  یکیبود. به سمت  سیپل نیباغ پر از ماش یورود یراه انداخته بودند. جلو لیگونه هام س یکرد، اشک هام رو

 نیرو قانع کنه که ما ا شیکنار سیداشت پل یو هنوز سع ندرفت ی. حامد جلو تر از ما راه ممیشد یها برده م نیماش

 .میبود یجا زندون

رفت. در حال سقوط بودم که  یاهیلحظه چشم هام س هیشد که دوباره حالت تهوع سراغم اومد و  یدونم چ ینم

 نیو با زانو رو زم ستمیپام با یحال نتونستم رو نیبغلم رو گرفت و مانع شد. با ا ریو ز دیبه دادم رس میخانوم کنار

که کنارش بود  یسیزبون اون خانوم، سر حامد و پل از 》؟یشد یچ《نشستم. سرم به دَوران افتاده بود. با گفتن 

 قربونت برم. یضعف کرد زم،یعز ستین یچیبه طرفم اومد و گفت: ه مهیسمت ما برگشت. حامد سراس

دراز بکشه. تو رو خدا به حرف هام  ییجا دیها برگشت و با ناله گفت: افت فشار داره، با سیاز پل یکیبه طرف  بعد

 .دیگوش کن

 .رمیکه گفت: ببر اون جا بخوابونش تا من استعالم بگ دمیها رو شن سیپل از یکی یصدا

کس داخلش  چیکه ه ینیدورم حلقه شد و از جام کنده شدم. محکم نگه ام داشته بود و با جون کندن به ماش دستش

 یم ینفر داشت توش رو بازرس هیپارک شده بود و  مونییو شش آلبالو ستیدو ن،یماش نی. جلو تر از امیدینبود، رس
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. پاهام رو باال ستادی. بعد هم در رو بست و کنار ادمیشدراز ک یصندل یخانوم در عقب رو باز کرد و من رو سیکرد. پل

 یبعد حامد رو قهیکرد. چند دق دایپ انیسرم جر یرو به روم گذاشتم. احساس کردم خون تو ی شهیآوردم و به ش

شکالت به طرفم  هیبود،  دهیجلو سمت من کش یها یصندل نیر که سرش رو از بطو نیجلو نشست و هم یصندل

 خانومه داد. نیهم زم،یعز ورگرفت و گفت: بخ

 دمیدر اومدند. البته لبخند حامد رو که د یبهتر شدم و چشم هام از تار یلیرو که تو دهنم مزه مزه کردم، خ شکالت

 جون گرفتم. شتریب

 بوده! یریفهمند که گروگان گ یم گهیکم د هی رند،یگ یباالخره تموم شد غزل، دارند استعالم م-

 خواد برم خونه! یبغض گفتم : دلم م با

 بودند پس زد. دهیچسب میشونیپ یاز عرق رو سیرو جلو آورد و آروم موهام رو که خ دستش

 !کینزد یلیخ م،یکینزد گهید م،یریم-

نبود.  یربط به اون بغض لعنت یانگار ب یدونستم ول یو من علتش رو نم دیچیپ یام م نهیس یقفسه  یتو یدرد هی

بمون، بذار حالت  یهمون جور گهیکم د هیگفت:  یو حامد فور دمیخودم رو باال کش یسر دردم اما بهتر شده بود. کم

 بهتر بشه.

دستبند زده رد شدند،  یبا دست ها شهیش یکه از جلو یو ملک زیهمه چ یب یبرزو دنیبگم بهترم که با د خواستم

حالم و  رییهم فشار دادم. حامد که متوجه تغ یو لب هام رو محکم رو دیچیام پ نهیدوباره الل شدم. دوباره درد تو س

 گفت: خودت رو ناراحت نکن... تیعلتش شده بود با جد

 .میذاریحقش رو کف دستش م م،یکن یم تیو ادامه داد: شکا دیکش قیآه عم هی

 که توشون اشک جمع شده بود لرزون گفتم: نه! ییچشم ها با

 : نه؟!دیتعجب پرس با

بودم  هیگر یشونه ام حس کردم. آماده  یمرگ رو رو یوحشتناک، فرشته  یآوردن اون لحظه ها ادیبا به  ناخودآگاه

بغضم رو قورت دادم و جواب دادم: خواهش  نی. به خاطر همامیبه نظر ب فیحامد ضع یخواستم جلو ینم گهید یول

بعدش رو  یکالغ، چهل کالغ و حرف ها هی ی لهباره بدونه چون حوص نیدر ا یزیچ یخوام کس یکنم حامد، نم یم

 ندارم.
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 !؟یفکر گفت: مطمئن یمتعجب بهم زل زده بود و بعد از کم حامد

راننده  یصندل یرو ،یپر ابهت یحدودا چهل ساله، با چهره  یآقا هیجواب سوالش رو نگرفت.  ن،یباز شدن در ماش با

 یآقا م،یوقت درجه ها رو بلد نشدم. رو به حامد گفت: استعالم گرفت چیه یعنی ه،یدونستم درجه اش چ ینشست. نم

 و مهرداد سراج گم شدنتون رو گزارش دادند.    یدیهومن سع

داشتم. اصال  اجیست. چقدر دلتنگش بودم. چقدر بهش احتلب هام نقش ب یرو یاسم مهرداد لبخند محو دنیشن با

 سیبه من انداخت و رو به همون پل یکردم. حامد نگاه کوتاه یآوردم و سمتشون پرواز م یدوست داشتم بال در م

 همکارم! یگفت: بله هومن برادر منه و مهرداد هم عمو

 م؟یاز اصفهان دور شد یلیجا کجاست جناب سرگرد؟ خ نی: ادیبه اطراف انداخت و پرس ینگاه بعد

ساعت  هیساعت تا خود اصفهان فاصله داره.  می. نمیاطراف اصفهان هست یاز شهرستان ها یکیجواب داد:  سرگرد

 شیپ

به  یمشکوک یشنوه و چون چند روز بوده رفت و آمدها یم کیشل یصدا یاتفاق یلیباغ خ نیا یکنار ی هیهمسا

 کنه. یو گزارش م یکالنتر ادیم ده،ید یباغ م

 : پات چطوره حامد؟دمیحامد افتاد. رو بهش پرس یبه پا ادمیشد و تازه  ریدلم گفتم چه خوب که عَدو سبب خ تو

 !کهیخراش کوچ هی ست،ین یزیبهم انداخت و جواب داد: خوبم، چ یمهربون نگاه

فکر کنم خانواده هاتون هم اون جا منتظرتون  د،یبه اصفهان منتقل بش دیشده؟! با یراندازی: پس به شما تسرگرد

 .میبش ریگ یتا پ دیکن تیشکا دیباشند. با

 ...ایدو نفر بودند  نیشدند. فقط هم ریدو نفر دستگ ،ی: راستدیکرد و دوباره پرس یمکث

 .میدیرو ند یا گهیما کس د یگرفتند ول یدستور م یا گهیحرف سرگرد و قطع کرد و گفت: انگار از کس د حامد

تکون داد و بعد با گفتن  یکار رو کرد. سرگرد سر نیا یدونستم به خاطر چ یو م اوردیاز داوود به زبون ن یزیچ 

سر  هیبا رفتنش حامد به سمتم برگشت و من تو چشم هاش شد.  ادهیپ نیاز ماش 》!میافت یگردم راه م یبرم االن《

 .دمیوحشتناک د یدر گم
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ممکنه اون  می. اگه لوش بدمیکن سکیر دیفعال نبا یول هیدونم برنامه اش چ ینبرم، نم یمجبور بودم از داوود اسم- 

 شرکت رو لو بده و اون وقت... ی هیهم قض

 گند؟ینم یزیهم چ وونیملک و اون ح یکن یفکر م م،یو گفتم: ما نگ دمیحرفش پر ونیم

بهتر باشه. حداقل االن که  میکنم اگه ما نگ یدونم، فقط فکر م یحوصله گفت: نم یتکون داد و ب نیرو به طرف سرش

 شرکت تو خطره!

 یاریاخت چیه یب م،یدیمورد نظر رس یبه کالنتر ی. وقتمیبعد سمت اصفهان حرکت کرد یو کم مینگفت یزیچ گهید

لمسش قلبم  یآغوش که برا هی ایلبخند خاص  هیکردن  دایپ یبرا دی. شادیچرخ یطرف و اون طرف م نیگردنم ا

اون با  یکوب شده بودم ول خیتاب بود. من که سر جام م یو ب شونیچقدر پر دمش؛یفته بود. باالخره از دور دتپش گر

تو گوشم  نشیغمگ یدلم، فرو رفتم. صدا زیبرادرم، عز ا،یدن یعمو نی. تو آغوش بهتردیام سمتم پر کش دنید

 که مُردم از نبودنت! یغزل، وا ی: وادیچیپ

شد.  دهیکش رونیکرد، باال اومد و باال اومد تا باالخره از چشم هام ب یم ینیام سنگ نهیس یقفسه  یکه تو یدرد

. با خنده ازش دندیکش یم ریکه انقدر من رو به خودش فشرده بود، تموم استخون هام ت میبه خودمون اومد یوقت

 مهرداد! یجدا شدم و گفتم: له ام کرد

 دختر زشت! یانقدر ما رو نگران نکن گهیدو گفت: حقته که  دیو دماغم رو کش دیخند فقط

 یداده بود و خجالت زده نگاهمون م هیتک واریحامد گره خورد. به د نیجوابش رو بدم که نگاهم به نگاه غمگ خواستم

 کرد.

جان؟ ببخش انقدر که  قیرف یکه تازه متوجه حامد شد به طرفش رفت و مردونه بغلش کرد و گفت: چطور مهرداد

 !دمتیتنگ شده بود، ند میغزل عسل نیا یدلم برا

 نبودم. یشرم زده جواب داد: تو ببخش که امانت دار خوب حامد

ازت طلبکار  یهمه راه و...؟! بابا من مهردادم، ک نیا رهیم یو گفت: اوه، ک ختیحامد رو به هم ر یموها ییهوی یلیخ 

 گذشته! ریبودم که حاال باشم؟ خداروشکر که به خ

بنده خدا هومن هم  ن،یکشت یکرد و ادامه داد: همه امون رو از نگران لیرو تکم شیزد و دلبر یگهم لبخند قشن بعد

 .ادیبود. االن هم خبرش کردم داره م ریگ یپ یلیخ
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 یشد. هومن بود که با عجله سمتمون م دهیاز پشت سرمون شن یمحکم و مردونه ا یقدم ها یموقع صدا همون

: مامان بابا کجاند؟ دمیغل کردند و مشغول صحبت شدند. رو به مهرداد آروم پرسرو ب گهیاومد. دو تا برادر هم د

 حالشون خوبه؟

آورد  یدر م بشیرو از ج لشیو همون طور که موبا دیکش ی》نیه《حرفم انگار بهش برق وصل کردند.  نیا با

 گفت:

 کنه! یام م چارهیرفت به مهران خبر بدم. ب ادمی دنت،یغزل انقدر که هول داشتم برا د یوا

 تماس رو وصل کرد. یگوشش گذاشت و بابا انگار بد جور منتظر بود که فور یرو رو یگوش

 الو داداش!-

 ...)سکوت( و احساس کردم دوباره بغض کرد.

 شد، چشمت روشن! دایداداش پ-

... 

 باهاش حرف بزن! ایب گم،یبه خدا راست م-

از  دمیترس ی. مدندیلرز یتونستم؛ از تحملم خارج بود. دست هام م یرو به سمت من گرفت و من واقعا نم یگوش

مهرداد رو  یصدا گهیو پشتم رو به مهرداد کردم. د 》تونم ینم《لب گفتم:  ری. زرمیسکته کنم و بم یدلتنگ

موندم. گرم نگاهش بودم که  رهیکرد، خ یکه ازشون فوران م یو محبت یجفت چشم قهوه ا هیو به جاش به  دمینشن

شدنش تو  کیکه با نزد یجالب یو همون بو کیاومد و سالم کرد. همون طور پر جذبه و همون قدر ش کیومن نزده

 عطر مخصوص! هیو  گاریس یمخلوط بو د،یچیدماغم پ

اولمون تو ذهنم مغرور جا افتاده بود که حاال  یگفت: حالتون خوبه غزل خانوم؟ انقدر تو برخورد ها یمیلحن صم با

 لبخند کم رنگ زدم و جواب دادم: ممنون خوبم! هی شیمیمتعجب از لحن صم

کنم. مهرداد  ریدونستم نگاهش رو چطور تعب یمواجه شدم. اون لحظه واقعا نم بشیسمت حامد و با نگاه عج برگشتم

 یغزل؟ کل ی: چرا حرف نزددیو رو به من پرس دیکش یکالفه اتلفن رو قطع کرد و دوباره کنارمون جا گرفت. پوف 

 قسم خوردم تا باور کرد.



 تیعسل چشمها

277 
 

 تونستم، االن کجاند؟ مامانم خوبه؟ یجواب دادم: به خدا نم دهیبرچ لب

 تونند باشند؟ یم یبهم کرد و جواب داد: به نظرت چجور یهیعاقل اندر سف نگاه

و دوباره محکم  اوردیام مظلوم تر شده. طاقت ن افهیق شهیهم یاه شهیدونستم از هم یانداختم و م نییرو پا سرم

کرد. باالخره هم کار  یم ینا آروم یلینداشتم. راستش شوکوه جون خ یبغلم کرد و مهربون گفت: قربونت برم منظور

 شکر االن خوبه! وخدا ر یول مارستانیب مشیدستمون داد و حالش بد شد. رسوند

مهرداد رو چنگ زدم تا از افتادنم  یمحکم پشت زانوهام ضربه زد و خم شدند. بازو یکیحرف هاش انگار  دنیشن با

 یبرد و روش افتادم. منج یکالنتر واریکنار د یفیرد یها یکنم. مهرداد شوک زده من رو به طرف صندل یریجلوگ

 یدختر به اندازه  نیا ند؟دیخبر م یجور نیمهرداد، ا کالیروز هام هول شده سمتم اومد و رو به مهرداد گفت: بار نیا

 بد ترش نکن لطفا! گهیامروز ضعف کرده، د یکاف

که با خبر حال بد مامانم بهم هجوم آورده بود، تموم وجودم رو پر  ییتموم اون حس ها نیحس فوق العاده خاص، ب هی

 کرد.

ابرو هاش افتاده بود گفت:  نیکه ب یزیاشباع شدم. دوباره با اخم ر تشیخوب که حواسش بهم بود. از حس حما چه

 ...زهایچ نیو ا تیشکا یجا بمونم برا نیا دیمن با

هم بده بخوره و استراحت کنه، حالش خوب  یزیچ هیجا ببرش.  نیانداخت و ادامه داد: فقط از ا یطرفم نگاه نگران به

 مهرداد! ستین

ست من رو گرفت و از جام بلند با هر دوشون دست داد. بعد هم د یمعطل یگفت و ب ی》داداش باشه《 مهرداد

گرفت. چطور بعد از چند روز کنارش بودن از  یشدم. من اما حال دلم خوب نبود. دوباره بچه شده بود و بهونه م

 یام م یبه حال یجا مونده بود، حال شکه رو یتنم جا خوش کرده بود و عطر یهنوز کتش رو یرفتم وقت یم ششیپ

 !زمیعز شهیسردت م ست،یجا خورد و گفت: الزم نکه  ارمیکرد؟ اومدم کتش رو در ب

 شد. نگاهم کرد و لب زد: مواظب خودت باش. یآوردم قلبم له م یخدام بود، اصال اگه درش م از

 طور! نیبغض لب زدم: تو هم هم با

 تکرار خواهد کرد "یجمله ا"عشق را با  زبانم《

 》اقرار خواهد کرد یشب "عاشقت هستم"که  نیا به
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 》حامد《

در اومده بود. انگار تازه درد زخم پام، به تموم تنم  یحس یچند وقت ام، بدنم از ب نیرفتن غزل، منبع آرامش ا با

و روش افتادم. روحم  دمیکش واریکنار د یها یکوفته و له بودم. خودم رو طرف صندل یطور نیرسوخ کرده بود که ا

 نینبود، دردناک تر یکم زیخواستم. چ یم قیخواب عم هی وساعت آرامش  هیفقط  ا،یانقدر خسته بود که از تموم دن

 عمرم رو امروز شاهد بودم. یصحنه 

 باال و در رو پشت سرمون قفل کرد و من داد زدم: یطبقه  میرفت یبرد، وقت رونیملِک من رو به عمد از اتاق ب یوقت

 یصدا یجا خفه اش کنم، وقتخواست همون  یفقط قهقهه زد و دلم م شرفیو اون ب 》؟یکن یرو چرا قفل م در《

 یباز هیآخر  یخود شدم و انگار توانم صد برابر شد. با ملک که مثل غول مرحله  یو از خود ب دمیغزل رو شن غیج

چطور پله  دمیو بعدش اصال نفهم امیپسش بر ب از یجور هیشدم و باالخره تونستم  ریحال به هم زن و بزرگ بود، درگ

بست.  خیرو به روم، خون تو رگ هام  یصحنه  دنیاومدم و خودم رو به اتاق رسوندم. از د نییپا یکیها رو دو تا 

 تو خودش جمع شده بود و... یاون عوض یدست و پا ریغزل ز

به سرم اومد. هنوز  دمیترس یکه ازش م ی. آخرش اونشمیم یکه اون لحظه داشت، روان یکه با فکر کردن به حال یوا

امشب  یعنیتموم شد؟  یعنیکردم. دلم ماتم گرفته بود. چقدر رفتنش تلخ بود.  یگاه مرفتنش رو ن ریداشتم مس

اون صورت مثل فرشته اش که  نم؟یب یرو نم شخواب آلود یفردا صبح که بشه، چشم ها گهید ست؟یکنارم ن گهید

کل روز رو شارژ بودم! اصال کاش اون  دنشیبود که با د یشد، انقدر خاص و دوست داشتن یاز خواب بلند م یوقت

با  》!شه؟یخوام فقط شالت رو بهم بده، م ینم کت《گفتم:  یخواست کت ام رو بهم برگردونه م یموقع که م

 هومن به خودم اومدم. یشاک یاشدن بازوم و بعد صد دهیکش

 حامد، با توام!-

 یپاچه  دمیساعته ماتت برده؟ پرس هی؟ چرا تو یی: کجادینگاهش کردم که دوباره پرس یبه سمتش برگشتم و سوال 

 ؟یشد یزخم ه؟یشلوارت چرا خون

شد، جواب دادم:  یکردم از اون بلند تر نم یکه هر چقدر تقال م ییاز قلبم بودم. با صدا کهیت هیاز رفتن  جیگ هنوز

 داروخونه! میبعدش هم بر م،یبد لیپرونده تشک میپانسمانش کنم. بر دیبا کهیخراش کوچ هی ست،ین یزیچ

 تو؟! ی: خوبدیو با تعجب نگاهم کرد و پرس مشکوک
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 یمهم زیچ ادیآن،  هیسالنه، قدم برداشتم. تو  یو سمت اتاق سرگرد که بهم گفته بود انتها 》خوبم《زدم:  لب

کوب شدم. سرم رو با شتاب سمت هومن برگردوندم و رو به  خیافتادم که تا االن ازش غافل مونده بودم. سر جام م

سر و گردن بلند تر بود  هیبزنم. قدش از من  زلچشم هاش  یسرم رو به طرف باال گرفتم تا تو ی. کمستادمیوش ار

باال آورد و گفت: چته؟  میمن ازش تو پُر تر و چهار شونه تر بودم. از حرکت ام جا خورد و دستش رو به حالت تسل یول

 شده؟ یچ

 باهات حرف بزنم هومن! دیگفتم: با دمشیکش یم یطور که به سمت خروج نیرو گرفتم و هم بازوش

 !؟یدیسع یاز پشت سرمون داد زد: آقا یکیموقع  همون

پرونده  لیتشک یگفت: جناب سرگرد گفتن برا دیبهمون رس یاومد. وقت یسرباز بود که با سرعت سمتمون م هی

 اتاقش! نیایب

 اومده! شیپ یکار هی م،یایحتما م گهید ی قهیگفتم: بهشون بگو چند دق یفور یشدم ول هول

غزله و  یشونه ها یکردم کت ام رو یفکر م یوقت ی. هوا سوز داشت ولمیرفت رونیو ب مینشد دشییهم منتظر تا بعد

 نیگرفتم. سوار ماش یگر م یجور نا جور هیشد. اصال  یکنه، گرم ام م یم رهیتار و پودش ذخ یداره عطرش رو تو

شده حامد؟ چرا هول  ی: چدیو پرس برگشتهم کنارش نشستم. به طرفم . هومن پشت فرمون و من میهومن شد

 !؟یکرد

 .دمیموهام دست کش یو طبق معمول ال دمیکش یکالفه ا پوف

 کار کنم هومن؟ یچ دیدونم با ینم-

 نمینکن، حرفت رو بزن بب میحامد؟ روان یکار کن یرو چ یتر کرد و گفت: چ کیبه هم نزد شهیهاش رو از هم ابرو

 شده! یچ

 داده بود و ما رو گروگان گرفت... بیانبار رو ترت یو گفتم: داوود، همون پسره که دزد دمیکش قینفس عم هی

 گفت: خب؟ یکردم، که کفر مکث

دونم چقدر از حرف هاش  یدر مورد شرکت بدست آورده بود که من واقعا نم یاطالعات هیها،  ستمیبا هک کردن س- 

 داره. قتیحق



 تیعسل چشمها

280 
 

شد و بعد از  رهیاون کرد. به رو به روش خ یضربه زدن رو یفرمون گذاشته بود، شروع به عصب یه روک ییدست ها با

 فکر گفت: پس باالخره لو رفت برات؟ یکم

انگار از  ،یگفت یجور هیهومن؟!  یچ یعنی: دمیاز حرفش جا خوردم که ضربان قلبم شدت گرفت. ناباور پرس انقدر

 ماجرا... نیا ی. نکنه تو هم، تویخبر دار زیهمه چ

 یعجوالنه ات رو، با بابات مو نم یقضاوت ها نی: بسه حامد، بس کن ادیتو صورتم غر تیوسط حرفم و با عصبان دیپر

 !یزن

 کردم. الیکنه از بس فکر و خ یمغزم کار نم گهید خب به من هم بگو چه خبره؟ د-

 !هیتونم بگم کار ک یم یوقته خبر دارم حت یلیخگفت: من  الیخ یبه رو به روش زل زد و ب دوباره

و به  یهومن؟ تو... تو خبر داشت یزن ی: چطور انقدر راحت حرف مدمیتکون دادم و پرس نیشوک زده سرم رو به طرف 

 آخه چرا؟ ؟ینگفت یزیمن و بابا چ

گفتم، بعدش  ی. اگه میخودت داده باش شیجواب داد: فکر کنم جواب سوالت رو چند لحظه پ شیشگیپوزخند هم با

 داشتم. یماجرا دست نیحتما من هم تو ا نیگفت یتو و بابات م

و آدم هاش خورده بودم. داد زدم: بس کن...  ایدن نیامروز از ا یکاف یواقعا صبرم تموم شده بود. به اندازه  گهید 

 انقدر

 یمهم نیکه موضوع به ا یفاصله گرفت انقدر ازمون یتو هم هست. تو چت شده؟ ک یبابات نکن هومن! اون بابا بابات

 ؟یکن یم یرو از ما مخف

 بکنم؟ هان؟ یکردم و بلند تر داد زدم: حاال من چه غلط مکث

کرد. بازوش رو گرفتم  ینگاه م رونیکردم، به ب یجلز و ولز م شیآت یکه مثل  اسفند رو یو بدون توجه به من لکسیر

 شدم. یم یکرد کفر یزدم و نگاهم نم یحرف م یکیبا  یتا به طرفم برگرده چون وقت

 !نمیهومن، نگام کن بب-

 ه؟ی: کار کدمیاز صورتش شده بود. پرس یکه جزئ یطرفم برگشت. با همون اخم به

 !یلب زد: صدر الیخ یب
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 یعمو صدر یکه از بچگ یذهنم نقش بست. مرد یمرد مهربون و مقتدر تو هیاز  ریتصو هیکه به زبون آورد،  یاسم از

: دمیآخه مگه ممکنه؟ با تته پته پرس یاصفهان ول یسابق شرکتمون تو سیبابا، رئ یمی. دوست صممیکرد یصداش م

 خودمون؟ ی... عمو ص... صدرنیه... هم

مثل االن  دمیفهم یخودتون! من هم وقت یمعروفش زد و جواب داد: آره همون عمو صدر یاز اون پوزخند ها دوباره

 بزرگ! یدیمخصوصا سع د،یکرد یگفتم هم باور نم ینگم چون اگه م یزیدادم چ حیخب ترج یتو شدم ول

 یتموم م یشب لعنت نیکردم. کاش ا میشونیسرم به شدت درد گرفته بود. به جلو خم شدم و شروع به ماساژ دادن پ 

 رم؟یفاجعه رو بگ نیا یجلو یکار کنم؟ چه جور یلب زمزمه کردم: االن من چ ریشد. ز

 به زبون آورد که باعث شد ماتم ببره. یشونه ام نشست و هم زمان جمله ا یرو دستش

 کار رو به من بسپار! نیبرگرد حامد، برگرد تهران و ا-

 ...یول یخوام هول کن یرو خوند و ادامه داد: گوش کن حامد، نم میسوال نگاه

 وارید نیا لیسال ها دل دیکه شا یواژه اخوشحال نبود.  ادیز ارهیخواست به زبون ب یکه م یگفتن واژه ا یبرا انگار

 ما و اون شده بود. نیب یسنگ

 وگرنه تا االن هزار باره به اصفهان اومده بودند. ششیهم مونده پ هی. هانستیما... مادرت... حالش خوب ن-

ازشون نگرفته بودم؟! از مامانم و قلب  یگرفت. چطور تا االن غافل شده بودم و خبر شگونیمحکم بهم ن یکی انگار

انقدر دل سنگ شده  یخورد. ک یناراحتش، بابام، خواهر دوقلوم که جونش به جونم بسته بود. حالم از خودم به هم م

 چش شده هومن؟ م: ماماندمیپرس نداختیصدام موج م یکه تو یبودم؟ با بغض

 !مارستانیبوده و به موقع رسوندتش ب ششیپ هیانکنه. البته ه یزده، هول م بتیشنوه غ یم یاتفاق یوقت-

رو که به گلوم چنگ انداخته و قصد جدا  یتونم سنگ یکردم، م یو بچه گانه بود که فکر م دمیگلوم دست کش یرو

 شدن نداره تکون بدم.

 االن چطوره حالش؟-

 جوابم رو داد: حالش خوبه، نگران نباش! یمعطل بدون
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 نیا ییروزها هیبود.  دهیدرد ها رو کش نیفهمه. هومن ا یم یا گهیاز هر کس د شتریب دیدونستم حال بدم رو شا یم

جمله اش پنهون شده  یادامه  یکه تو یفرو داده بود. در مقابل، من هم حس یمادرش ه یماریبغض ها رو به خاطر ب

 کردم. یبود رو درک م

 دونه اشه! هی یکیاالن هم فقط منتظر پسر ِ-

نبود که  ییسحربانو گهیخبر داشتم. د دیکش یکه م ی. از درددیصورتش دست کش یرو گفت و کالفه رو نیا

: هومن دمیجو به وجود اومده پرس رییتغ یو برا دمیکش یتونه بد تر باشه؟ آه یم نیاز ا یمنتظرش باشه و چه درد

 کار کنم؟ یچ یگیم قایتو دق

 نه؟ ایلو بره  هیقض یخوا یم-

 !دهیلو م سیرو به پل هیقض نیب دادم: خب راستش من بخوام و نخوام، داوود گفته بود اجوا قاطعانه

 میبتون دیشا یجور نی. امیدیو سر دسته اشون رو هم لو م میکن یطوره، خودمون فاش م نیخب پس حاال که ا-

 .میحفظ کن یتهران رو از پلمپ یحداقل شعبه 

 لو داد؟ مدرک الزمه! یسادگ نیبه ا شهیرو مگه م یالتیتشک نیآخه همچ یول-

که  یاصل یوقته خبر دارم. تو نگران مدرک نباش چون من مهره  یلیبهم کرد و جواب داد: گفتم که خ یقیعم نگاه

 شناسم. یکنه م یرو کنترل م یاون همه چ قیبعد از باز نشسته شدنش، از طر یشرکته و صدر یهنوز تو

حرف هاش بهم برگردوند.  نیرو با ا دمیواقعا متعجبم کرده بود. ام شزانیم نیا یهومن شک نداشتم ول یزرنگ به

داداش منه،  نیا《گفت:  یو م ستادیا یشد، م یکه برام شاخ م یهر کس یهامون که جلو یشده بود مثل بچگ

که کار  یگفت یکاش زود تر بهمون م یادادم و گفتم: دمت گرم داداش فقط  یشونه اش رو فشار محکم 》!ش؟یفرما

 جاها نکشه! نیبه ا

 شدن گفت: زود باش حامد، صبح شد! ادهیپ نیرو باز کرد و ح نیدر ماش یجواب چیه بدون

با اون  م؟یرسوندم گفتم: هومن به نظرت به بابا نگ یشدم و همون طور که با عجله خودم رو بهش م ادهیپ نیماش از

 ست؟یبهتر ن میبکن یمشورت هیهم 

رو زد و گفت: بابات بهت اعتماد کرده که اون شرکت رو دستت  نشیماش ریر آورد و دزدگد بشیرو از ج چشیسوئ

 سپرده. از وقت مشورت کردنت گذشته حامد، بزرگ شو لطفا!
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شد. از  یداشت تموم م گهینوشتن کار هامون د زیو حرف زدن و چ یدوندگ یحسابش جواب نداشت. بعد از کل حرف

کارها رو تموم کنه و من  هیخواستم. هومن داخل موند تا بق یآزاد م یراه رفتن نداشتم و بد جور هوا ینا یخستگ

رفتند.  یجور وا جور تو مغزم رژه م ی. فکرهابودنشستم. ساعت از دوازده گذشته  یصندل هی یرفتم و رو رونیهم ب

جا خوردم. داشت از دور برام  دیسع دنیبا د هویکرد؟  یهم رهام نم قهیدق هیاالن غزل کجا بود؟ چرا فکرش  یعنی

و محکم بغلم کرد. با  دیلب هام اومد. از جام بلند شدم و اون بهم رس یرو یداد. ناخودآگاه لبخند یدست تکون م

 که اِز استرس! میمُرد هو؟یزد  بتونیکوجا غ ؟یطوریگفت: سالم دادا، چ نشیریش ی جههمون له

 !؟یکن یکار م یجا چ نیوقت شب ا نیسالم، تو ابغلش در اومدم و فقط گفتم:  از

با لب خندون  شهیهم مثل هم دیشدم و روش نشستم. سع دهیکش مکتیبا گزگز کردن زانوهام دوباره سمت ن بعد

 شدس با کله خودم رو رسوندم. داتونیپ دمیکه فهم نیشوما درد نکونه، هم یکنارم جا گرفت و گفت: دست

 بهت خبر داد؟ ی: کدمیکردم و پرس نگاهش

 اون بهم گفت. رم،یگیزنگ زدم هومن ازِت خبر ب دینا ام-

خسته ام  دید یموند و وقت گهیکم د هیکردم که هومن اومد.  یم فیتعر دیسع یماجرا رو سر بسته برا داشتم

 من مخالفت یاصفهان بره ول یخواست سمت خونه اش تو یهومن م م،یکه شد نیکرد و رفت. سوار ماش یخداحافظ

 ادشیحد به فکر نبود، مهتاب  نیگرفته بودم. البته خودش که تا ا دیرو از سع تیسوئ دکی دیکردم چون قبلش کل

کرد و  هیزنگ زدم و اون فقط گر هیهومن، به هان لیراه با موبا ی. توارهیها رو با خودش ب دیآورده بود که حتما کل

 هیدلم شد. غر نزد، گر شیآت یرو یکه با مامان حرف زدم، صداش آب نیهم یکه آرومم کنه ول یحرف هیاز  غیدر

با قدرت مادرانه اش آشوب  نیهمچ 》!منتظرتم《ام رفت و خدا رو شکر کرد و گفت:  دقهنکرد، فقط قربون ص

 .دمیبودنش بال نیدرونم رو آروم کرد که به ا

چند  نیخونه جا مونده. هم یاون تو یکردم هنوز بو ی. جالب بود که فکر مدمینفس کش قیکه شدم عم تیسوئ وارد

 ستیرو هم که معلوم نبود کجا سر به ن میلعنت لیام کرده بود. موبا چارهیخبر مونده بودم قلبم ب یساعت که ازش ب

رو بهم دادند. تا حاال نشده  ایدوش رفتم انگار دن ریز یکرده بودند؟ سمت اتاقم راه افتادم و حوله ام رو برداشتم. وقت

اومدم. نگاهم ناخودآگاه سمت اتاق  رونیبود چند روز پشت سر هم حموم نرم. سبک که شدم، ازش دل کندم و ب

 نیهم که ا ی. اصال حقم بود؛ حاال هر چدمیکه به سرم زده بود ابدا خجالت نکش یطانیشد. از فکر ش دهیغزل کش

 زد. یام بهم غر م مهینصفه ن لعق
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کارم استرس گرفته بودم که خدا رو شکر کردم دزد نشدم وگرنه  نیرو باز کردم و آروم داخل شدم. انقدر از ا رد

اتاق پر از  هیداشتم،  ازیبود که بهش ن ییجا همون جا نیرفتم. ا یو لو م زیزدم به همه چ یاول گند م یهمون دفعه 

 ونهیرو برداشتم و صورتم رو توش فرو کردم. د الشتشبراست سمت تخت خوابش رفتم و روش نشستم.  هیعطر اون! 

زد.  یوجودم اسمش رو صدا م یو همه  دیتپ یم نهیوار تو س ونهیدادم. دلم د یحق م بیشده بودم و به خودم عج

افتادم. شماره اش رو  تیتلفن سوئ ادی هویدونستم.  ینم ،یکه چه جور نیا یدوست داشتم صداش رو بشنوم ول

خب متاسفانه اون  یکردم ول یبرام مهم بودند رو حفظ م یلیکه خ ییآدم ها یعادت داشتم شماره  یعنیحفظ بودم. 

هومن رو که به لطف دوست دخترهاش رُند انتخاب شده  یشماره  یمحروم شده بود. فور لشیهم مثل من از موبا

امشب سمت  نیزده و گفته هممهرداد رو خواستم و اون هم گفت که مهرداد بهش زنگ  یبود، گرفتم. ازش شماره 

 تهران راه افتادند.

 》غزل《

مامان گذاشتم. شروع به ناز کردن مو هام کرد که دستش رو  یپا ها یخودم رو جمع کردم و سرم رو رو نیجن مثل

صورت، همون قدر لمس دست هاش لذت بخش بود.  یبارون رو یقطره  نی. مثل برخورد اولدمیبوس قیگرفتم و عم

االن نه، به خدا االن  مامان《بودم:  تهمامان، گف یدر پ یپ یچون در جواب سوال ها دیگفت. شا ینم یزیچ یکس

شدن  دهیچیباعث پ نیماش یتکون ها یکردند. گاه یو چه خوب که درکم م 》پُرم، پر از حرف و پر از حس نگفتن!

 سر خورد. شیشد. دوباره فکرم سمت چند ساعت پ یسر بسته اش م یفضا یصدا تو هی

 نیماش دنیدلم رو محکم تو مشتم گرفتم و از اون جا کندمش؛ با د ینه بهتره بگم وقت م،یاومد رونیکه ب یکالنتر از

 نیگرفتند با ماش میتصم ومده،ین رشونیگ طیقرار بوده و بل یمهرداد تعجب کردم و اون هم گفت که چون مامانم ب

کردم. از  یم یلحظه شمار دنشونید یشده بود. برا یبسترکه مامان  یمارستانیسمت ب می. راه افتاداندیمهرداد ب

 یزد و من همچنان مصر بودم رو یتنم زار م یافتاد. با اون کت که تو پمیاورژانس نگاهم به ت یورود یها شهیش

 نیع قایکنم، دق شونیشالم مخف ریکردم ز یم یکه سع یا ختهیچسبناک و به هم ر یبدنم نگهش دارم و اون موها

عواطف  یختگینشستم، موجب برانگ یم یورود یپله ها یاگه همون دم در رو دیشده بودم. شا یابونیخ یگداها

 ساعت بعد چقدر کاسب شده بودم؟! هیدونه  یشدم و خدا م یمردم دلسوزمون م

و با بغض  دیکش بارون مونده باشه به آغوشش پناه بردم. فقط آه ریکه ز یمثل گنجشک دمیبابا رو دم در اتاق د یوقت

 گفت:

 یخارج از تحمل و توانم بود. محکم بغلش کردم و حساب گهیاش که د دهیمامانم و رنگ پر دنید 》شکرت! ایخدا《 

که توش سِرم زده بودند و باال  یو من مثل مسخ شده ها، دست دیپرس یحالم رو م هیکردم. اون با گر یبغض خال
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 هیو قلبم انگار  دمیبلع یرو با تموم وجودم م طرشکردم. ع یلمسشون م دندیلرز یم هیکه از گر ییآوردم و با لب ها

زد. بابا دوباره کنارم اومد و دستش رو دورم حلقه کرد. کمر راست کردم و باز تو بغلش حل شدم.  یم یا گهیجور د

 هدوبار م،یزندگ یها نیرقلب سه تا از بهت یو پودر شده بود، با آهنربا کهیت کهیآهن ت یقلبم که امروز مثل براده ها

و اون ها انگار  》خونه بابا! میبرگرد《بود:  نیکه تونستم بگم ا یکرد. تنها جمله ا یداشت خودش رو جمع و جور م

 یفقط بهم لبخند زدند. سه ساعت بعد هم وقت یبهانه و مخالفت چیبودند که بدون ه یدرخواست نیمنتظر همچ

و سمت  میشد نیبودند انجام شد، سوار ماش رفتههتل گ یکه تو ییتاق هاا لیتحو یمامان و کارها صیترخ یکارها

 .میتهران راه افتاد

 نیماش یوقت تو چیکردند. ه یتالش م فتادنین یبرا یشده بودند ول نیسنگ نیآروم ماش یهام از تکون ها پلک

 یا گهید زیکردم امشب، چ یدونم چرا حس م ینم یشدم ول یرو به موت م یخواب یاگه از ب یبرد حت یخوابم نم

 نیکه امروز افتاده بود، از وجودم رخت نبسته بود. اصال مگه به ا یهنوز وحشت اتفاق دی. شاشهیم دنمیمانع خواب

 ینبود. هنوز جا یکار چندان راحت ش،یریو دلگ زییپا نیا یرحم یآدم و ب هی یها بود؟ فراموش کردن پست یسادگ

سر  یزیچ هیکشتمش!  یشدم و تو ذهنم م یازش متنفر م شیاز پ شیکرد و ب یم ینیبدنم سنگ یدست هاش رو

 هی نداخت،یتو گلوم چند باره و چند باره بغض م یزیچ هیهام رو تکون داده بود،  نهدخترا یزیچ هیجاش نبود، 

 》ن!به من نگاه ک 《گفت: یزد و با داد م یهام رو پس م یهام رو، رفع دلتنگ نیبهتر دنیحسِ خوب د یزیچ

که من خوابم برده آروم  نیا الیو بلور افکار من رو هم زمان شکست. بابا به خ نیمهرداد سکوت ماش لیموبا یصدا

 گفت:

 نشده، جواب بده مهرداد! داریغزل ب تا

 !ستمیگفتم: خواب ن بلند

 یاصفهانه، تماس رو وصل کرد. به معنا یشماره  شیکه پ نیو مهرداد با گفتن ا دیبا خنده سمت عقب چرخ بابا

 گفت که حامد پشت خط بود. یبهم م یحس هی. دیجنب یکلمه سر و گوشم م یواقع

 الو!-

 ...)سکوت(

 داداش؟ چه خبر؟ یبَه سالم، خوب-

... 
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 اش داد و گفت: آره! گهیرو به دست د یگوش

... 

 ؟یکار کرد ی. تو چمیخواست، االن تو راه یطور نیراستش غزل ا-

... 

کردم و  ینگاه م رهیمطمئن شده بودم که حامد اون طرف خطه؛ به مهرداد خ گهیجام بلند شدم و نشستم. د از

کرد  یحرف هاش بودم که مامان دستم رو گرفت. همون طور که با نگاه مهربونش، مادرانه خرج ام م ریگ یپ بیعج

 قربونت برم؟! ی: چرا بلند شددیپرس

بهش لبخند  》!ستیدست خودم ن ارمیاخت گهید شه،یحرف اون م یوقت چون《ب داد: جوا یواشکیاز درونم  یکی

 پاهات افتادم. یمامان شوکوه، من هم که مثل بختک رو یزدم و جواب دادم: شما هم خسته ا

 غزلم؟!  هیچه حرف نیدندون گرفت و گفت: ا ریداد و لبش رو ز یرو فشار آروم دستم

 یذهنم نقش بست اما دوباره حواسم پ یتو ،یو خواستن یجفت چشم قهوه ا هیلحظه،  هیصدا،  هیگفت غزلم و  اون

 تو دستش جمع شد. یمهرداد و گوش

 شده! یجور نیطور، پس ا نیکه ا-

... 

 راحت! التیآره داداش، خ-

... 

 !یبا خودش حرف بزن تا مطمئن بش ایبابا گفتم که نگران نباش، اصال ب یا-

 خواد باهات حرف بزنه! یچپش، سمت عقب گرفت و گفت: غزل، حامد م یشونه  یرو از رو یهوا گوش یب

وقت ها آدم از رو شدن دستش، انقدر  یگوش هام سوت زدند و در حال سکته بودم، دروغ نگفتم. آخه گاه بگم

 یاونه؛ درست مثل االن که تصور م شیپ انشیکنه تموم توجه اطراف یکه همه اش فکر م شهیدستپاچه و سر در گم م

 کردم سه جفت
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چشم هام رو اطرافم  یوقت یشدند ول زیت یحساب ارند،یکه از حال من سر در ب نیا یچشم و سه جفت گوش، برا 

کنه و مهرداد  یو داره با همسرجان خوش و بش م دهیعقب چرخ یسمت صندل الیخ یکه ب دمیچرخوندم، بابا رو د

 ! دستم آرتروز گرفت به خدا!ش؟یریگ ی: نمگهیم یکنه و شاک یتر نگاهم م الیخ یبجلو  ی نهییکه از آ

 یخواستم هر جور یفشار دادم. م یصندل یدستم رو مشت کردم و رو یکیرو محکم تو دستم گرفتم و اون  یگوش

که هنوز  دیا چرخمامان و باب نیدادم و باز نگاهم ب هیتک یصندل یهست به خودم مسلط باشم و صدام نلرزه. به پشت

 سرگرم بودند.

و چشم هام بسته  دمیکش یناخودآگاه آه دمیکه صداش رو شن نیصداش تموم وجودم گوش شد و هم دنیشن یبرا

 شدند.

 الو غزل جان... الو؟!-

 دهنم رو با صدا قورت دادم و هم زمان با باز کردن چشم هام گفتم: سالم! آب

 ممکن بود. ریغ یرو هم داشتم ول رشیاالن همراه صدا، تصو کاش

 !؟یخوب زم،یسالم عز-

 شد. یگفتنش م 》زمیعز《 الیخ یاالن ب کاش

 پات؟ یبرا یدکتر رفت ؟یکن یکار م یخوبم، تو چ-

 ...ستین یزیکه چ نیکنم. ا یمن هم خوبم، پام هم خوبه! از حموم اومدم، االن پانسمانش م-

 مه داد: کاش حال دلم خوب بود!ادا یگرفته و آروم یمکث کرد و با صدا یکم

شدم. سرم رو که برگردوندم و نگاهم با نگاه کنجکاو مامان که  زیاز احساس لبر یجور خاص هیگرفتم و اصال  گر

 ییبوس هوا هیبراش  تیو در نها دمیبه صورتش پاش یکرد گره خورد، از ترس لو رفتن لبخند ساختگ یبراندازم م

کرد.  یهنوز دست بردار نبود و نگاهم م یولداد  هیکنارش تک یو سرش رو به پنجره  دیفرستادم. اون هم خند

 !الیخ یاز اون طرف گفت: خب ب دانهیبه حرفش ندادم و ساکت موندم نا ام یجواب چیه دید یحامد وقت چارهیب

فردا صبح راه  ،یکرد یاستراحت م کمیامشب رو  ؟یرفتن عجله کرد یآه بلند ادامه داد: چرا برا هی دنیاز کش بعد

 بره! یخوابت نم نیماش یکه تو ی. قبال گفته بوددیافتاد یم
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 از حفظ بود؟! یطور نیکه بهش گفته بودم رو ا ییزهایچ یهمه  یعنی

 خواست فردا صبح خونه باشم! یدونم... فقط دلم م ینم-

افتم سمت  یکنم، آخه فردا صبح من هم راه م یرو جمع م لتیشدم که دوباره گفت: پس با اجازه ات من وسا ساکت

 تهران!

 نیبود. چطور همچ یآخر بدشانس گهید نیکرد؟! ا یرو جمع م لمیکه زد رو چند بار تو مغزم تکرار کردم. وسا یحرف

بود؟! هول شدم و با تته پته گفتم: چ... چ...  اوردهین ادمیکس هم  چیرو فراموش کرده بودم و چطور ه یموضوع مهم

 !الیخ یب ست،ین لمیوسا یتو یواجب زیکه... حاال به خودت زحمت نده؛ چ گمی... مزهیچ

 یکوتاه یبودم منظورم رو درک کنه و اون فقط خنده  دواریدهنم جمع کردم و بعد محکم گاز گرفتم. ام یرو تو لبم

 !زمیجا بمونند عز نیکه ا شهینم ؟یکرد و گفت: نه بابا چه زحمت

که اگه  یشدم. وا رهیخ رونیب یفضا یکیو به تار دمیکش یپوف کالفه ا ده،یکه منظورم رو نفهم نیاز ا دیام نا

جا داده بود.  یدست فیک هی یافتاد، البته خدا رو شکر مامان همه اشون رو تو یم میناموس یچشمش به لباس ها

که  نیهم ا رم،یهم ازت اجازه بگ زنگ زدم که ستشفکرها بودم که گفت: را نیخودت به داد قلبم برس! تو هم ایخدا

 بندم، خوبه؟! یهم چشم هام رو م ییجاها هینکنم،  یفضول ادیبهت قول بدم ز

دادم، سه  یکه احتمال م یشده بود؟ اون هم االن طونیچرا انقدر ش نیوضوح قرمز شدن گونه هام رو حس کردم. ا به

خنده اش از اون طرف خط  یو حرف هامه! صدا صد در صد توجهشون به من دند،ینشون م الیخ یکه ب یجفت گوش

برجسته اش  یبازوها یتو سرش که نه تو شیشوخ نیبودم و به خاطر ا ششیخواست االن پ یاومد و من دلم م

 انقدر خنده داره؟ ی: چدمیپرس یزدم. جد یمشت م

 !دهیم فیک یلیموارد خ نیا یکردن دخترها تو تیاذ یول دیخنده هاش جواب داد: ببخش نیطور ما ب همون

قاب گرفته شده بود چشم تو چشم شدم. داشت  نهییآ یخوش رنگ مهرداد که تو یرو چرخوندم و با چشم ها سرم

. صدام رو صاف دیپرس یکنه و بعد حتما ازم درباره اش م یم یباف الیو مطمئن بودم تو سرش داره خ دیخند یبهم م

 نیا تو《موارد!  نیتو ا یتجربه دار یلیخ که نیا هم مثل ازدم و گفتم: شم یلبخند تخس یریحال گ یکردم و برا

درست به  یعنیخنده اش  یشد گفت بهش متلک انداختم. ساکت شدن صدا یگفتم که م یدیتاک یرو طور 》موارد

 غزل... یهوا گفت: راست یتوجه به حرف من ب یهدف زده بودم. خودش رو از تا ننداخت و ب

 که امروز... یادامه داد: در مورد اون موضوع... همون اتفاق دیتعلل کرد و با ترد یکم
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 !میحرف نزن گهیحرفش رو قطع کردم و گفتم: اگه ممکنه در موردش د نیو به خاطر هم هیدونستم دنبال چ یم

 گفت: باشه! آروم

 حتما! یکار دار یاستراحت کن، فردا هم کل کمیو گفتم: برو  دمیکش یقیعم نفس

دلم  یدونم مسخره است ول یبه جاش گفت: غزل... م یکرد ول یگفت و قطع م یم ریاون هم فقط شب به خ کاش

 !شهیبد جور تنگ م م،یبود یکه تو اون اتاق زندون یاون چند شب یبرا

 》!منم《گفت:  یواشکیاز درونم دوباره  یکی

و رو در رو بهت بگم که  نمتیبرد. االن آرومم فقط کاش زود تر بب یزدم خوابم نم یداد: اگه باهات حرف نم ادامه

 چقدر...

قرمز رو لمس کردم و تماس قطع شد. نفسم به شماره  یو دکمه  دمیبر 》ریبه خ شب《هوا حرفش رو با گفتن  یب

 نیا دنیز شنا فتادنیدونستم، االن وقتش نبود. من آدم پس ن یکار رو کردم فقط م نیدونم چرا ا یافتاده بود. نم

گرفت و اون  یقلبم آروم نم گهید دم،یشن یم روخواست بشنوم  یرو که دلم م یحرف ها نبودم. اگه از زبونش حرف

رو سمت  لیشد. موبا یسه جفت چشم کنجکاو، بد جور مچ ام باز م نیب ،یآهن ی بسته یفضا نیا یموقع بود که تو

 یکردم حواسم رو پرت کنم و به آهنگ یکه آشوب شده بود سع یبا لبخند ازم گرفت، با درون یمهرداد گرفتم و وقت

 شد گوش بدم. یپخش م نیماش یتو میالم یکه با صدا

*** 

 مامان چشم هام رو باز کردم. یصدا با

 غزل... غزل، پاشو قربونت بشم!-

که چه حس  یاتاقم بودم. وا ینبود که تو یدنمن باور کر یجام نشستم و با تعجب به اطرافم نگاه کردم. خدا سر

! هنوز چشم هام گرم دنیرختخواب خودم خواب یحس خوب اومدن به خونه و بعد از چند وقت تو نیبود، هم یخوب

زد گفت: چند بار اومدم  یکنار م میشونیپ یخواب بودند که مامان کنارم نشست و همون طور که مو هام رو از رو

 !زم؟یعز یخور یسرما م یگیحرص خوردم. نم یکل ،یدیبا حوله خواب دمی. از اون طرف هم دومدیصدات کنم، دلم ن

 موندم. رهیتنم خ یحرف مامان به خودم اومدم و به حوله  با
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 مامان؟ ساعت چنده؟ دمیچقدر خواب-

 من عاشقش بهم زد و جواب داد: چهار عصر خانوم خوش خواب!  یاون لبخند ها از

 یام حساب یخستگ ییخدا یشدن ول داریبار ب هی یسره و بدون حت کیباشم؛ اون هم  دهیشد انقدر خواب ینم باورم

 هی نییپا ایگرم تنت کن، ب زیچ هیرفت گفت: پاشو  یدر رفته بود. از جاش بلند شد و همون طور که سمت در م

. چشم هام رو گشاد رمیگ یباهت ماتاق اشت یگوشه  یکم کم با چوب لباس ،یهم بخور. پوست و استخون شد یزیچ

 مامان شوکوه؟! ادیزدم: اِوا، دلت م غیکردم و گله مند ج

فرق کرده بود. با بغض گفت: جون مامان شوکوه،  شیپ یصد و هشتاد درجه با لحظه  باشیسمتم و صورت ز برگشت

 ذره شده بود! هیعمرم، غزلم، قربونت برم، دلم برا مامان شوکوه گفتن هات 

 چیکه ه یتاب از جام بلند شدم و محکم بغلش کردم. وا یخود کرد. ب یکردن و من رو از خود ب هیرد گرشروع ک 

من سند زده شده بود.  یآغوش از ازل برا نیشد. چه خوب که داشتمش و چه خوب که ا ینم یوقت آغوشش تکرار

و بند بند وجودم از عشق  دیکمرم کش یوبود. دستش رو نوازش وار ر گهیمخالف هم د یسر هر کدوممون رو شونه 

رنگش  قایدق دمیوقت نفهم چیکه ه ییمادرانه اش پر شد. بعد هم صورتم رو با دست هاش قاب گرفت و با چشم ها

 به ارث برده، تو چشم هام زل زد و دوباره بوسه بارونم کرد. یرو از ک

 یدلتنگ هیاش به خاطر  گهیبخش د هیان و مام ی هیبه خاطر گر یبخش هی دیکرده بود. شا هیمن هم هوس گر دل

کردم نه با بد تر کردن حالش پس  ینبودن هام رو با خوشحال کردن مامان جبران م دیبا یکننده ول ونهیو د بیعج

 خورم! ینمتکون  شتیاز پ گهیگفتم: آروم باش قربونت برم، د نیبه خاطر هم

 نگرانت نکنم، قبول نفس بابا مهرانم؟! یطور نیا گهید بهت دمیبه صدام دادم و ادامه دادم: قول م طنتیش یکم

 و در جوابم گفت: باشه قبول... نفس من و بابا مهرانت! دیرو از بغلم جدا کرد و به روم لبخند پاش خودش

 : گردنت چرا انقدر قرمز شده؟دیهم کرد و پرس یتو یرو به گردنم دوخت و اخم هاش رو سوال نگاهش

 شده بودم. یخوب یکردم و چه دروغگو یمصلحت ی خنده

 شد. یجور نیا خت،یحموم آب داغ روش ر یصبح تو یچی...هیه-

دم و دستگاه  نیاالن ا نم،یبپوش بب یزیچ هیکرد و بدجنس گفت: زود باش  کیحوله ام رو به هم نزد یباال یها لبه

 مثال؟! یکه چ رونیب یرو انداخت
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 ...دیکه با یها ذوق مرگ بشم، اون نیا دنیاز د دیه داد: من که نبالحن شوخش خنده ام گرفت و اون ادام از

دادم گفتم: مامان به خدا من خجالت  یاتاق هلش م رونیدهنش گذاشتم و همون طور که با خنده به ب یرو رو دستم

 . مامان مثل شما، نوبره به خدا!دیحرف ها رو نزن نیکشم، ا یم

 ها! نییپا یاومد یگفت: زود دنیاتاق در حال خند رونیب

 ادیم ادمیرو  نیا شیدرآور ثابت موند. از چند ساعت پ یرو به رو یخنده در رو بستم و نگاهم ناخودآگاه به صندل با

خسته و خواب آلود و تن خسته تر، داخل اتاقم شدم. کت حامد رو  ی. با چشم هامیدیصبح به خونه رس کیکه نزد

اتاقم رفتم و  سیراست به طرف سرو کیکردم. بعد هم  زونیآو یپشت صندل اطیهمون جا از تنم در آوردم و با احت

چون  ختمیر یسطل آشغال م یتو دیانداختم. همه اشون رو با یلباس هام رو از تنم در آوردم و گوشه ا یهمه  یکفر

 یدوش که قرار گرفتم، دلم م ریشرف بهش خورده رو نگه دارم. ز ینفس اون ب یحت ایکه دست  یخواستم لباس ینم

و آزار دهنده به  یحس لعنت هی یجسم و روحم نفوذ کرده بود بشورم و تموم بشه ول یکه تو ییدرد ها مومخواست ت

تونست حال  یگذشت، م یاز قِدمتش نم ادیآغوش که ز هیبودم که فقط  یجور دیکرد. شا یتموم حس هام غلبه م

به جون گردنم افتاده بودم. انقدر  فیبا ل وکردم  یهق هق م اهیبد و س یاز حس هادوش پر  ریبدم رو بشوره و ببره. ز

آن از سوزشش به خودم اومدم و کف حموم  هیزدم که  یم فیل*م*س کرده بود رو ل وونیکه اون ح ییمحکم جا ها

 نشستم.

و تازه  》بده حیرو توض تونه درد یکه لب هامون نم یزنه وقت یکه قلبمون م هیحرف هیگر《خونده بودم  ییجا هی

بود که  ییجا همون جا نیداشت و ا یاساس ی هیگر هیبه  ازیقلبم جا خوش کرده بود ن یکه رو یزخم دمیفهم یم

و پر از حرف  نیغمگ یمهرداد، دور از چشم ها یانگران مامان و بابا و برادرانه ه یدنبالش بودم. دور از چشم ها

 .دیطلب یرو م ییتنها بیبود که عج یحامد و اون لحظه درست همون لحظه ا

دلتنگم کنه  شتریب نیتونست از ا یم یمن، چ یکردم. خدا کینزد مینیبرداشتم و به ب یصندل یحامد رو از رو کت

 ایبود تهران  دهیرس یعنیکرد؟  یکار م یاالن کجا بود؟ چ یعنیاون؟!  یتا بو دهیخودم رو م یبو شتریب دمید یوقت

 نیسمت کمد لباس هام رفتم. اول دانهیو نا ام دمیکش یالزم بودم. آه لیکه چقدر موبا یهنوز اصفهان مونده بود؟ وا

 لیشرت تکم یسوئ هیمامان در امان باشم  یکه از غرغرها نیا ی. بعد هم برادمیپوش دیکه دم دستم رس یزیچ

روحم رو از نظر گذروندم و حالم گرفته  یدم. صورت بو موهام رو شونه ز نهییآ یلباس هام شد. رفتم جلو یکننده 

داد و  یبهم م یاعتماد به نفس خوب هیکردن داشتم.  شیبه آرا دیشد ازیگرفت، ن یکه دلم م ییها شهیهم ثلشد. م

. دمیکش کیخط چشم بار هیبودم؟ اول  ونهیفقط من د ایاند  یجور نیدخترها ا یافسرده بشم. واقعا همه  ذاشتینم

 دمیلب هام کش یها چند بار پشت سر هم رو ونهید نیمن درست ع یبود ول غیبعد رژ قرمزم رو برداشتم. رنگش ج
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لبخند خوشگل  هی. کارم که تموم شد نمیبب نهییآ یتو یو پر از انرژ غیغزل ج هیخواست  یتا پر رنگ تر بشه. دلم م

 نبود که حالم بهتر شده بود. بیبه خودم زدم و اصال عج

 نیرفت. پاورچ یم نییاز راه پله ها پا لش،یکه در حال صحبت با موبا دمیاومدم، مهرداد رو د رونیاتاقم که ب از

از  دیدونستم رو پهلو هاش حساسه و شد یخودم رو بهش رسوندم و از پشت سر پهلو هاش رو گرفتم. م نیپاورچ

کردم.  دنیکه شروع به خند دیگفت کش یم داشتکه  یبا جمله ا یبا مزه ا 》نیه《بود. چنان  یقلقلک هیاون ناح

کرد. همون  میزندان یمحکم گرفتم و به نوع شیو با دست خال دیپله ها نشست و من رو هم سمت خودش کش یرو

وروجک  هیجا  نینشد، ا یزیگفت: نه بابا چ یگوش یبه طرفش تو دیکش یطور که با چشم هاش برام خط و نشون م

 کنه! یعقب افتاده اش رو جبران م یها یونطیش یکه داره حساب میدار

 ! اردک خانومه؟ه؟یچسبوندم، لب زدم:ک یبهش م شتریو خودم رو ب دمیخند یم زیر زیطور که ر همون

 هم به تبع من لب زد: نه...حامده! اون

 یکید. دوباره قل بخورن نییو از پله ها به سمت پا اندیجا خوردم که هر آن منتظر بودم چشم هام از حدقه در ب انقدر

 شروع

 یجور نیمهرداد فرو بردم و چه خوب که ا ی نهیس کینزد ییسرم جا یداد. فور یبود و قلبم رو مشت و مال م کرده

حس  نیکشف ا ی. از جام تکون نخوردم که مبادا به حسم شک کنه چون مهرداد فوق العاده تودید یام رو نم افهیق

 کنم اورژانس الزم شدم. کرف گهیکه از دهنش در اومد د یجمله ا دنیها ماهر بود. با شن

 باشه داداش منتظرتم، قدمت به چشم. فعال!-

 آره؟ یدیرو قطع کرد و تخس گفت: که من رو قلقلک م یگوش

جمله نداشتم. اومدم از دستش فرار کنم که محکم تر گرفتم و شروع به قلقلک دادنم  نیا دنیاز شن یخوب ی تجربه

 کرد.

خواستم مانع قلقلک دادن  یجون م ینفسم بند اومده بود. همون طور که ب گهیکه د دمیکردم و خند غیج غیج انقدر

 جون ندارم بخندم! گهید ،یبشم گفتم: جون غزل ول کن مه شترشیب

 ها! یدیکوتاه اومد و ولم کرد. با اخم نگاهم کرد و گفت: بار آخرته که جون خودت رو قسم م باالخره
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خنده هات تنگ شده بود غزل  یلب ادامه داد: دلم برا ریو ز دیموهام رو بوس یهم دوباره محکم بغلم کرد و رو بعد

 !میعسل

 بشم. لیتبد یریت یفقط در حال فشرده شدن ام، فکر کنم کم کم به ام پ دمتونید یو گفتم: از وقت دمیخند

 !م؟ی: مهمون داردینه، قلبم پرسشد و زبونم که  رهیبغلش جدام کرد و با دقت تو صورتم خ از

 .ارهیهات رو ب لهیکه وس ادیحامد داره م ،یافتاده باشه جواب داد: آره راست ادشیتازه  انگار

 گفتم: آهان! الیخ یرو از تو گاز گرفتم و مثال ب لپم

گش کن رو کم رن نیگفت: چه خبره؟! ا د،یکش یلب هام م یکرد و همون طور که شستش رو آروم رو یساختگ اخم

 !میمهمون دار نم،یبب

جمله اش رو  یصدامون کرد. من و مهرداد هم زمان با داد مامان ادامه  نییجواب بدم که مامان از پا یزیچ هی اومدم

 .میاز حفظ گفت

 !ام؟یخودم ب ای نییپا دیایم-

 یساعت بعد انگار زنگ خونه رو هیبود.  یخال یرفته بود و جاش حساب رونیب یکار ی. بابا برامیرفت نییخنده پا با

و  》حامده حتما《گرفت. مهرداد گفت:  یدیشده بود چون به محض زده شدنش قلبم لرزش شد وِرتیقلب من دا

تب دارم  یگونه ها یاتاقم پناه بردم. رو هلباس عوض کردن ب یکردن دستپاچه شدن ام، به بهونه  یمخف یمن برا

عشقشون  دنیشدند و با هر بار د شونیعشق اول زندگ ریبودم که درگشده  ینوجون یدخترها هی. شبدمیدست کش

نه  ای ادیو بهم م هی. اصال مهم نبود چدمیاز تو کمد برداشتم و با عجله پوش یزیچ هیلرزه.  یدست و دلشون با هم م

 طاقت نداشت. نیاز ا شتریچون دلم ب دمشید یرفتم و م یم نییپا دیفقط با

 دو تن مغرور، ما《

 دو از هم دور! هر

 !ستین یدر من تاب دور یوا

 خاطر من را نوازش بار، الت،یخ یا

 !ستین یدر من صبور نیاز ا شیب
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 !میتنها یتو، من تنها یب

 》میآ یتو م داریبه د من

 مصدق_دیحم#

جدا شده بود راه افتادم.  منیکه با چند تا پله از نش ییرایاومدم. به سمت پذ نییو از پله ها پا دمیکش قینفس عم هی

که  ییپاکت ها دنیاز د یاون تعجب نکردم ول دنیسالن گذاشته شده بود افتاد. از د یچشمم به چمدونم که گوشه 

 هیجا خوردم. عطرش مثل  یلیخ م،یبود دهیخر دنمونش دهیبود که همون روز دزد ییها یتوشون سوغات ادمهی

 دنیصداش، با شن یکرد. وا یو مستم م دیچیپ یاشت دور وجود من مهمه جا تاب خورده بود و االن هم د مینس

 》آبروم نکن! یب ،یلعنت ریبگ آروم《که به زور آروم کرده بودم، دوباره به لرزش افتاد. تو دلم گفتم:  یصداش قلب

 داد. یبودند و داشت جوابشون رو م دهیخانواده اش پرس الانگار از ح

 رسوندند خانوم سراج... ژهی. سالم وامیم ششونیشکر خدا خوب بودند، االن از پ-

 !دیمودبانه طرف مامان برگشت و گفت: ببخش یلیکاره رها کرد و خ مهیسالم من، حرفش رو ن با

 ناز جوابم رو داد. یلیخ یلیلبخند خ هیهم از جاش بلند شد و با  بعد

 سالم از ماست، حال شما خانوم؟!-

تونه راحت  یمامان نم یدونستم جلو یجمع بسته شده. م یفعل و فاعل ها نیرو داشتم به جز ا زیهمه چ انتظار

گفتم: ممنون  یکرده بود. با دلخور میو روان دیکش یرو به رخم م شینبود. دلتنگ شیدلم که حرف حال یباشه ول

 خوبم!

 ! یدیسع یآقا دینیبش دییادامه دادم: بفرما یتالف یبا دست به مبل اشاره کردم و برا بعد

 

 یینبودم. عکس ها ایدن نیو من انگار تو ا دیازش پرس یزیبچه گانه ام فقط لبخند زد و نشست. مهرداد چ یتالف به

 هستند

حامد برام مثل همون  تیموقع شه،یم دهیهاله ازشون د هیهم فقط  دیشا ایو اطرافش محواند  رهیسوژه وسط تصو که

 یم یجور نیهم دلم ا دی. شادمید یاطراف تار بودند و من فقط حامد رو واضح م یفضا یعکس ها شده بود. همه 
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رو به اون رو  نیکرده بود و چهره اش از ا غیت هنذاشته بود. صورتش رو س یچشم هام چاره ا یو برا نهیخواست بب

 یمو به پوست گندممدل  نیشده بود. فرقش رو هم کج باز کرده و موهاش رو مرتب به طرف باال شونه زده بود. ا

 بود. دهیپوش یمشک دیسف یچهار خونه  راهنیاومد. شلوار کتون کِرِم و پ یم یادیبلندش، ز یشونیصورت و پ

ذره شده  هیتنها بودن باهاش  یانداخت. دلم برا یم یطرف رو نگاه نیهم ا یصحبت با مهرداد بود و گاه گدار گرم

 بود.

شدم. مامان هم انگار وارد بحثشون  یم ونهیزد چون داشتم د یکرد، کاش باهام حرف م یفقط به من نگاه م کاش

 !هللانشا شهیاش هم توکل به خدا درست م هیبق یگذشت حامد جان، برا ریشده بود که گفت: واقعا به خ

 !هللاو گفت: انشا دیکش یآه حامد

 ؟یهنوز؟ چرا ساکت ی: غزل، خوابدیهوا رو به من پرس یب مهرداد

 یزیکه هنوز چ نیکه به من زل زده بود برگشت و گفت: داداش ا یکه جواب من رو بشنوه، طرف حامد نیبدون ا بعد

 اومده رو حالت استراحت قرار گرفته؟! یشده که از وقت یچند وقت چ نیا ییخدا یبه ما لو نداده ول

 یلیشد، جواب داد: خ یتو دلم قند آب م لویک لویمهربون و خندونش ک یو همون طور که از چشم ها دیخند حامد

 کمه! میبراشون بکن یبه خدا هر کار م،یبهشون زحمت داد

مگه  د؟یبکن یانداختم گفتم: برامون کار یم یتو چشم هاش زل زدم و همون طور که به دور و برم نگاه سرسر کالفه

 من چند نفرم؟!

 یکه بدون دیهم بود شیمدت انقدر پ نیاش، مطمئنم ازد و مهرداد به جاش جواب داد: راحت باش داد یتخس لبخند

 !شهیم یطرز حرف زدن بد جور عصب نیغزل از ا

 پسرم! دیبذارم، ببخش ییچا هیبا خنده از جاش بلند شد و گفت: برم  مامان

 خانوم سراج! دیگفت: نه تو رو خدا، زحمت نکش یبا لحن دختر کش حامد

 پسرم؟ هیحرف ها چ نیگفت: ا مامان

کجا  دم،ید رونیها رو ب یسوغات ی: راستدمیرفت و پشت بندش به همون طرف اشاره کردم و پرس رونیم به بعد

 بودند؟
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باغ بوده و اون ها هم از اون جا به اصفهان  یتو نمونیزدم، بهم گفتند تموم مدت ماش یسر هی یصبح رفتم آگاه-

 یزیچ ادیدادند. بعد انگار  لمیبوده که تحو نیماش یدست نخورده تو بایهامون هم تقر لهیمنتقلش کرده بودند. وس

 !یانداخت ادمی یافتاده باشه گفت: راست

 میروز دوباره گوش هی دیرس یبه ذهنم هم نم یدر آورد و من حت یگوش هیکه کنار پا هاش گذاشته بود  فشیک یتو از

بوده،  نیهامون هم تو ماش یگفت: گوش رو به طرفم گرفت و می. گوشستادی. از جاش بلند شد و رو به روم انمیرو بب

 !یکارت و باتر میالبته بدون س

رو از دستش  میبپرم. از جام بلند شدم و گوش نییبزنم و باال و پا غیخوشحال شده بودم که کم مونده بود ج انقدر

 .دمیهم خر یگرفتم، باتر دیرفتم برات با همون شماره خط جد امیکه ب نیگرفتم که دوباره گفت: قبل از ا

 داشتم. اجیواقعا بهش احت ،یلطف کرد یلیخ شه،یباورم نم یگفتم: وا یخوشحال با

 داشتم! اجیبهش احت شتریکه فقط من بشنوم گفت: خودم ب یلب جور ریز

که قلبم رو  کیبود، اون قدر نزد کینزد یلی. فاصله امون خدمید بیبرق عج هیرو باال گرفتم و تو چشم هاش  سرم

 ونهید

. حامد به واکنشم دمیکش یا دهیترس 》نِ یه《دستم  یتو دنشیو هم زمان لرز لمیزنگ موبا یبا صدا هویکرد.  یم

 محل! یلب گفت: خروس ب ریو دوباره ز دیخند

شدم. احتماال شماره هام پاک شده بودند.  رهیصفحه بود خ یکه رو یناشناس یو سر جاش نشست. به شماره  رفت

: الو غزل!؟ تو رو خدا بگو دیچیپ یگوش یکه من عاشقش بودم تو ونهید یآشنا هی یتماس رو وصل کردم و صدا

 جونم، حرف بزن! یآبج یخودت

بغض کرده بودم و از اون  یاومدم. از دلتنگ رونیب ییرایپرسشگر حامد و مهرداد گرفتم و از پذ یچشم از چشم ها 

 کرد. یحالم رو خراب تر م م،یگوش یحامد رو یدست ها یطرف بو

 !؟یسالم مهناز جونم، خوب-

نکن فداتشم. من خوبم فقط  هیتونست حرف بزنه. دوباره گفتم: گر یاومد. انگار نم یاش از اون طرف م هیگر یصدا 

 ذره شده! هیدلم برات 

 !؟یی: االن کجادیپرس یسخت به
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نثارش کردم و دوباره راه  یا ونهیو قطع کرد. د 》اون جا ام گهیساعت د مین تا《گفتم خونه ام فقط گفت:  یوقت

 بود غزل؟! ی: کدیکرد. به محض نشستن ام، مهرداد پرس یم زونیکه ضربان قلبم رو نا م ییافتادم سمت جا

 جا! نیا ادیمهناز بود، داره م-

 نگو که بدبخت شدم! یو گفت: وا دیپر رنگش

شده بود. به زن داداش زنگ زد. شوکوه کنه نگرانت  داتینتونسته بود پ ینگاهش کردم و اون ادامه داد: وقت یسوال

قرار بود و مدام  یناراحت و ب یلیرو جواب دادم. بنده خدا خ شیجون هم چون حالش خوب نبود من به جاش گوش

 ...یبگم ول هشگرفتم ب یکه ازت خبر نیکرد. قرار بود به محض ا یپرس و جو م

 ؟!آره شه،یرفت مثل هم ادتی یجمله اش رو کامل کردم: ول خودم

تونم  یمن نم نهیاگه تو رو بب نیخودت رو گم و گور کن مهرداد، ا ییجا هیبار نگاهش کردم و ادامه دادم: برو  سرزنش

 کنم. نیزنده موندنت رو تضم

 ه؟یمهناز خانوم ک نی: ادیو حامد پرس دیخند مهرداد

هم فراموش کرده بود. اگه  دیدونه، شا یرو نم شیمنش کیکه دادم با خبر شدم. واضح بود که اسم کوچ یاز سوت تازه

داد. با تته پته گفتم:  یکَند و به دستم م یزدم سرم رو م سشیرئ شیآبش رو پ ریز یجور نیکه ا دیفهم یمهناز م

 !یشکیه یعنی.. عی... یچی... هیه

 !دیخانوم رو د نیحتما ا دیبا یجور که تو به لکنت افتاد نیقهقهه زد و گفت: ا حامد

 !گهید تیمنش نیهم ش؟یدی: مگه نددیبا تعجب پرس مهرداد

 !د؟یگیرو م یتکون داد و گفت: آهان پس خانوم کمال دییتا یبه نشونه  یسر حامد

 یبهش بگه عمو جان، اگه من م ستین یکیخوشگل مهرداد رو بکنم. آخه  یخواست دونه دونه مو ها یم دلم

کار کرده که از جاش  یچ دیار نگاهش کردم و خودش فهمخواستم بدونه که همون موقع بهش گفته بودم. طلب ک

 بلند شد و با عجله و بلند گفت: اومدم زن داداش!

 کارم داره! یشوکوه جون چ نمیبرم بب ام،یرو به حامد گفت: من االن م بعد
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مهرداد نگفت و  یزی. حامد هم از خدا خواسته چمینره و با حامد تنها نش ومدیدلم ن یعمو ول یبگم خودت اومدم

 زمیبر رونیرو ب میدلتنگ یجمله بودم که بگم و همه  هیرفت. دوباره نگاهمون به هم گره خورد. من تو سرم دنبال 

 جون خوبه؟! هی: هاندمیپرس قطف نیتونستم تمرکز کنم و به خاطر هم ینم یعنیشد  ینم یول

موند  یمامان م شیخونه پ دیبا یول نتتیبب ادیخواست ب یدلش م یلیو جواب داد: آره خ دیکش یموهاش دست یال

 !ستیحالشون خوش ن کمیچون 

 : خدا بد نده، چشونه؟!دمیپرس یو فور دمیهام رو تو هم کش ابرو

 که حالشون بد شده متاسفانه! نهیداشتند ا یچند وقت هم استرس و ناراحت نیدارند، ا یقلب یناراحت-

 االن بهتراند؟-

 بهتر شدند! یلیآره خدا رو شکر خ-

داشتم و تو فکرت  یحس بد هیهمه اش  شبینگرانت بودم. د یلیخ ؟یخوب ؟یهوا گفت: تو چ یمکث کرد و ب یمک

 بودم.

 !یکردم از دستم ناراحت شد یبد تر شدم. فکر م گهید یقطع کرد ییهویرو  یهم که گوش یطور اون

 شد! ییهویقطع کردم،  دیهم براش زهرمار کردم و نذاشته بودم بخوابه. آروم گفتم: ببخش شبشیبراش که د رمیبم

جا  نیبودم تو ماش دهیبرات خر یزیچ هیزنم؟  یم جیچرا من امروز انقدر گ یمرتبه از جاش بلند شد و گفت: وا هی

 بهت بدم و زحمت هم کم کنم.  میبر ایموند. ب

 شدند. ییرایپر وارد پذ یو همون موقع مامان و مهرداد با دست ها دمیلب برچ ؟یزود نیبه ا یعنیخواست بره؟  یم

 ؟یپسرم، چرا بلند شد رهیگفت: خ ذاشتیم زیم یرو رو ییچا ینیهمون طور که س مامان

کار  یلیبرم...خ دیبا گهیاالن د یبازم ول شمیمزاحمتون م اده،یوقت ز د،یتشکر زد و گفت: ببخش یبه نشونه  یلبخند

 دارم.

 .دیبره. مامان به داد دلم رس ذاشتینم یکیکرد کاش  یم یکار هی یکی کاش

 آوردم. ییپسرم، چا نیبش ؟یبر ذارمیمگه من م-
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 تعارف کن! ینیریمهرداد اشاره کرد و گفت: مهرداد جان، ش به

 د،یکش یکه اون توش نفس م ییهم تو هوا هیثان هیمن  یدادم. برا رونیراحت ب الینشست و من نفسم رو با خ ناچار

بدرقه اش تا دم در  یبعد باهاش تماس گرفتند و عزم رفتن کرد. برا یدادم. کم یبود. عمرا اگه از دستش م هیثان هی

و کنارش  دمیدر پر یجلو یسرد هم شده بود. از جو لبتهرفت و ا یم یکیرفتم. کوچه خلوت بود و هوا رو به تار

 !زهایچ ی هیو بق میهام، گوش لیممنون، جمع کردن وسا یو گفتم: بابت همه چ ستادمیا

 مونده! یگفت: صبر کن اصل کار نیرو باز کرد و تو همون ح نشیعقب ماش در

و کادو رو به  ستادیآورد. رو به روم ا رونیب نیخوشگل از ماش یلیخ ییکارتن کادو هیکردم که  ینگاهش م کنجکاو

 !زمیعز ادیخوشت ب دوارمیسمتم گرفت و گفت: ام

 داشت. یخوشبخت یبود؟ حتما که مزه  یکادو از دست عشقم چه مزه ا نیغنج رفت. اول دلم

 ؟یدیممنون، چرا زحمت کش یوا-

 هست؟ یکردم ادامه دادم: حاال چ یطور که درش رو باز م همون

ازه بود. زبونم بند درشت و ت یها یجعبه که پر از نون خامه ا هیکرد.  ستیداخل جعبه ا دنیو من قلبم از د دیخند

و اون سگ  مونییفضول رو به رو ی هیهمسا دنیبغلش کنم که با د دمیو ذوق زده پر یاریاخت چیاومده بود و بدون ه

 ی. حامد نگاه پنچر شده ام رو دنبال کرد و وقتشدمکلمه پنچر  یواقع یشدم. به معنا مونیمسخره و زشتش پش

 بغض نکن، قبولت دارم! یجور نیشد و گفت: باشه حاال ا کمینزد ه،یبه چ یچ دیفهم

 !ادیز یلیحامد، خ یلطف کرد یلیچشم هاش زل زدم و گفتم: خ تو

 کنم! یبسنده م یتشکر خشک و خال نیگوشم لب زد: فعال به هم کیلبخند زد و نزد بدجنس

 یخوا یم که ادامه داد: حاال نمنباشه گر گرفتم. آب دهنم رو با صدا قورت داد یکه خشک و خال یتصور تشکر از

 شیکی

قرمز تو  یلپ ها دنیها  هم که اگه هوا سرد نبود تا االن با د ینون خامه ا نیتو دلم آب شد. ا یمن جا ؟یبخور رو

 آب شده بودند. 
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راهش  سادنیگوش وا یفضول بعد از کم ی هیها رو برداشتم. همسا یاز نون خامه ا یکیدندون گرفتم و  ریرو ز لبم

 یمزه  بیزدم و چشم هام بسته شدند. عج کیگاز کوچ هیگرفت.  یرو به اون طرف کج کرده بود و ازمون فاصله م

کرد و  یشدم. با لذت نگاهم م شینگاه قهوه ا رقباز کردم و غ 》حامد هیعال《داد. چشم هام رو با گفتن  یبهشت م

. جعبه رو به طرفش گرفتم و گفتم: رمیوقت نم هینگاهش فرار کنم که  ریاز ز یدونستم چه جور یاون لحظه نم

 تعارف هم نکردم، خودت هم بردار! دیببخش

 ام رو با هم برد. نیکه گفت دل و د یزیچ

 که دستته رو بده! یکیخوام، اون  یها نم نیاز ا-

ها شروع به . با اشتدیدستم رو قاپ یتو یگاز زده شده  یماتم برده، خودش دست به کار شد و نون خامه ا دید یوقت

خشک شده ام زبونم رو به سقف  یتر کردن گلو یانداختم و برا نییکرده بودم؟! سرم رو پا خیخوردن کرد و من چرا 

آب دادن گفتم:  ابویمثال  یبود. باز خل شدم و برا دهش رینداشت چون المذهب کو یا دهیفا یدهنم فشار دادم ول

 گردونم. یو بهت برش م ییخشک شو دمیموند، م شمیکتت پ یراست

 رو که گفتم شروع کرد سرفه کردن و بعد با عجله گفت: نه! نیا

 نه؟! یچ یعنی: دمیتعجب پرس با

 ش؟یاریاالن ب نیهم یبر شهیم-

لباس هام رو  شهیکه هم ییهمون خشک شو دمیمن خودم م ارش،یب شهیکردم که ادامه داد: اگه م ینگاهش م مات

 .دمیم

و اون با لبخند تشکر کرد. دست هام رو دورم گرفتم تا مثال خودم رو بغل گرفته باشم و  》اشهب《مونده گفتم:  مات

 دمیکش یرو زدم. منتظر جواب موندم و نگاهم رو سمت حامد فونیگرم بشم. بعد هم تند تند به طرف در رفتم و آ

 هیکه از 

قلب من و تکه تکه  دنیدر حال جو ،ینگاه دوست داشتن هیبا  گهیزد و از طرف د یرو گاز م شیته نون خامه ا طرف

 یبه مهرداد بگ شهیهول شده گفتم: مامان م فون،یکردنش بود. بهش لبخند زدم و به الو الو گفتن مامان از پشت آ

 کردم. زونشیدرآور آو یبه صندل اره؟یاتاقم ب یکت حامد رو از تو

 رو گذاشت. یگفت: باشه و گوش مامان
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 از داوود چه خبر؟ ره؟یم شی: کارها چطور پدمیکه حرف بزنه پرس نیا یشدم و فقط برا کشینزد دوباره

 اش قالب کرد. نهیس یداد و دست هاش رو جلو هیتک نیماش به

خواست و من هم واقعا  یجور نی... کارها رو هم سپردم دست هومن و برگشتم. البته خودش ایچیاز داوود که ه-

 اشتم و قبول کردم.رو ند گهید یماجرا هیکشش 

 هم دلم به موندن نبود. یکرد و ادامه داد: از طرف یمکث

دلت  یعنی گه؟ید یخواسته برگرد یدلت م یعنیبهش دوختم و گفتم: دلت به موندن نبوده  طونیچشم هام رو ش 

 تنگ شده بوده مثال؟!

 !گه؟یجور اعتراف گرفتن بود د هیاالن  نیمن جواب داد: ا یهمون لحن سوال با

دوقلوت تنگ  یمامان و بابات و آبج یدلت برا یبگ یخوا یم یعنیخودم رو به اون راه زدم و گفتم: اعتراف؟! نه بابا  

 نشده بود؟!

نفر رو از قلم  هیگفت:  ی. تو چشم هام زل زد و با لحن خاصستادیاش رو از در گرفت و درست رو به روم ا هیتک

 که! یانداخت

 نداختیقلبم رو به تالطم م یجور هی یعنیدادم.  رهنشیپ یمشک دیسف یچهار خونه هارو ازش گرفتم و به  نگاهم

شد؟ با سوالش جا خوردم:  یکنه و چه طور هر دفعه هم موفق م یکار رو م نیدونستم چه طور ا یکه خودم هم نم

 چطوره جنسش؟

هوا  یشدم. ب یسوال م شکل عالمت شترینگاهش کردم که شروع کرد به قهقهه زدن و از اون طرف من ب مات

 انگشت

چشم هات رو  یطور نیو ا ینگاه کن میمال شهیلب گفت: م ریپلک هام گذاشت و آروم بستشون و ز یرو رو هاش

 ...ارمی! من آخه چطور طاقت ب؟یگرد نکن

 و خودش رو جمع و جور کرد. دیکش یمهرداد، پر استرس چشم هام رو باز کردم و حامد هم پوف کالفه ا یصدا با

 داداش! یموند ی! خب همون باال م؟یتو هنوز نرفت-

 : پس کو؟!دمیکردم پرس یمهرداد نگاه م یخال یو من همون طور که با تعجب به دست ها دیخند حامد
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 تو هم کرد و با ترس جواب داد: به جون خودم من برش نداشتم! یهاش رو سوال ابرو

 !؟یاریتا کت حامد رو ب نییپا یومدیگفتم: خودت رو لوس نکن مهرداد، مگه نسر شونه اش زدم و  آروم

 تِلپش خنده ام گرفت. یمحکم به لپش زد که از صدا نیزن ها همچ مثل

 ذاره؟یجعفرآقا مگه حواس برا آدم م نیرفت؟ ا ادمی یدیاوا خاک به سرم، د-

 حامد! یمهرداد؟ خجالت بکش جلو هیکردم و گفتم: جعفرآقا ک اخم

تا ب*و*س  گهیجلو راهم رو گرفته م ام،ی. اومدم بگمیشعورم رو م یشوهر ب نیرو با مزه تکون داد و گفت: هم سرش

 ؟یبر ذارمینم یند

 .ینکرد یرییتغ چیمهرداد، ه شهیکه خنده اش گرفته بود گفت: باورم نم یدر حال حامد

 نه؟  ای یدو با خنده ادامه داد: حاال بوس رو دا دیصورتش دست کش رو

همون موقع ها بود که کتت از دستم رو  گهیچند بار پشت سر هم پلک زد و مثال خجالت زده جواب داد: آره د مهرداد

 رو هم کرده بود... ول کن نبود که! شییکایهوس آمر کهیولو شد. مردت نیزم

 چاریل یرو خفه کنم. رو دنده مهرداد  نیدونستم چطور ا یکمرش از شدت خنده تا شده بود و من از خجالت نم حامد

بده کم  رشیو مهرداد هم که خدا خ دندیخند یبود. هنوز داشتند م لیافتاد جمع کردنش کار حضرت ف یگفتن که م

کردم  یهم فکر م یام انداختم و از طرف ونهید یعمو به یکرد. نگاه تاسف بار یم شتریرو ب زمشیآورد و بد تر ه ینم

 مینیبب لمیتا مثال ف مینشست یم ونیزیتلو یخونه اش جلو یکه تو ییشب ها یچقدر دلم براش تنگ شده بود. برا

فوق  شیکیبود و  چاری. از هر پنج تا جمله اش هم چهار تاش لمیدیفهم ینم لمیاز ف یزیزد چ یاز بس حرف م یول

 !چاریل

 یو فقط وقت ستادیدر ا یآژانس جلو هی. همون موقع ارمید رو بو راه افتادم سمت در که خودم کت حام دمیکش یآه

تخت نشسته  یساعت بعد تو اتاقم رو میدوستم در حال آب لمبو شدن بودم. ن نیبه خودم اومدم که تو آغوش بهتر

 ازیخواهر و درد و دل کردن باهاش ن هیبه  رمهناز جا خوش کرده بودند. چقد یدست ها یو دست هام تو میبود

داد و  یبهم داده بود. دست هام رو فشار محکم گهیقالب د هی یداشتم و مهناز همون خواهر نداشته ام بود که خدا تو

شدم.  یم ونهیسرت اومده داشتم د ییکه چه بال نیچند وقت مردم و زنده شدم. از ترس ا نیغزل به خدا ا یگفت: وا

 خوردم که نگو! هانقدر غص
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 .یاستخون شد برات، اصال پوست و رمیبم-

 ینگاهم کرد و گفت: کوفت، تو که م یکردم لبخندم رو قورت بدم که شاک یهام رو تو دهنم جمع کردم و سع لب

 اعصاب نداشته باشم... یمن وقت یدون

 !زمیر یم زیوامونده چ نیتو ا شتریب یبه شکمش زد و ادامه داد: ه دهیبرچ لب

 و بغلش کردم: قربون خودت و اون شکم قلنبه ات بشم من آخه! دمیخند

 و ازم جدا شد. 》کوفت《لب گفت:  ریز دوباره

 .نمیزود باش بب ،یکن فیرو تعر یاز اول اولش برام همه چ دیبا-

 ی. از همه چدیچسب یبغض مثل زالو به گلوم م هی ییجاها هیو  دمیخند ییجاها هیکردم.  فیاول اولش  براش تعر از

حامد و  یحرف ها یکرده بودم، از بعض دایکه به حامد پ یکه قبال بهش گفته بودم. از احساس ییزهایچ یگفتم حت

از  یزیچ هیتونستم.  یشد، نم ینم یعنی ،یون لعنتیاون ح یبه جز حمله  یهمه چ هیخودم، از همه چ یواکنش ها

 یتو بیگاز از س هی. شهیکرد و از اون طرف مطمئن بودم اگه در موردش حرف بزنم حالم بهتر م یگفتن منع ام م

 تو! یدیکش یبرات، چ رمیدستش زد و گفت: بم

 بگم غزل؟ یزیچ هی: دیهوا پرس یکرد و ب یرو خال دهنش

 .کنار تخت چنگ زدم یعسل یرو از رو میکردم و گوش زونیو پاهام رو از تخت آو 》بگو《: گفتم

 !گمیم یچ نیبب-

 کردم. یعشقم رو وارد م یها شماره  امیکرد و من تو بخش پ یپا و اون پا م نیا یزیگفتن چ یبرا

 موقع؟ هی یآخه چطور بگم؟ ناراحت نش-

 ها حرف نزن لطفا! بهینگاهش کردم و گفتم: مثل غر طلبکار

 یادیفضولم، من فقط ز یفکر کن یونیکه مهرداد اومد؟! مد یبگ یخواست یم یموقع چ اون《نوشتم:  براش

 ؟یاز حست مطمئن گمیو گفت: م دیکش قینفس عم هیبعد هم براش شکلک خنده گذاشتم. مهناز  》کنجکاوم!

و مدام  دیهم بود شیروز پ ند. نکنه چون چیداد یها وا نم یراحت نیو به ا یبود یتو دختر سفت و سخت گمیم یعنی

 ؟یبهش دار ییحس ها هی یفکر کرد ش،یدید
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مدام و  یها دنید نیهم میدلبستگ لیاز دال یکی دیو به حرف مهناز فکر کردم. آره شا میگوش یزدم به صفحه  زل

 گذشت رو به زبون آوردم. یکه تو ذهنم م یزی...! نگاهم رو بهش دوختم و چیحضور پر رنگش بوده باشه ول

 وقت تا حاال نبودم. چیکه ه یجور هی ،یام آبج یجور هی. ستیروزها واسه خودم ن نیمهناز، قلبم ا-

 کردم و غافل بودم یتو م یتماشا من《رو باز کردم. نوشته بود:  امشیپ یمعطل یو ب دیتو دستم لرز میگوش

 》من اند یبه تماشا یتو، خلق یتماشا کز

اال گرفتم . سرم رو که بدمیدست هاش روش باشه، باال آوردم و بوس یرو انگار که جا امشیشدم و پ یاز حس خوش پر

هم که تو دهنش مونده بود انگار لپ هاش  یبیاومده برخورد کردم. دهنش باز و س رونیجفت چشم از حدقه ب هیبا 

کرد و کش دار گفت: نه بابا... انگار واقعا از دست  نگاهمرفتم. ناباور  سهیاش ر افهیق دنیرو باد کرده باشند. از د

 !یرفت

 .گندیم یجور نیدونم واال، ا یزدم و گفتم: نم قهقهه

 》کنم. خونه باش استراحت کن، باشه؟! یرد م یچند روز مرخص برات《. نوشته بود: دیلرز میگوش دوباره

تو  فردا《کرد:  یسوال م میمستق ریداشت غ دیمعکوس داره. شا ییجمله بار معنا نیدونم چرا حس کردم ا ینم

گفت: بذار  دیکش یم میمون طور که گردنش رو به سمت گوششد و ه کمیمهناز نزد 》!گه؟ید نمتیب یشرکت م

 ؟یکن یدادند ذوق م تابیمثل اون زبون بسته که بهش ت یجور نیکه ا گهیم یچ نمیبب

 شده؟  یچ گهی: اه چه خبرته؟ االن مامانم مدمیبه هوا رفت. رو بهش توپ غشیاز بازوش گرفتم که ج شگونین هی

 و کبودم کرد! اهیکه س رهیبگ لیرو تحو شیباال دختر روان ادیگفت: بهتر، ب دیمال یطور که بازوش رو تند تند م همون

 شوکوه جونم، تو هم به عشقت برس. شیهم به حالت قهر از جاش بلند شد و گفت: اصال من برم پ بعد

 دمید مکنه واسه من! صبر کن جوابش رو بدم بع یقهر م نم،یبب نیو کنارم نشوندمش و گفتم: بش دمیرو کش دستش

 همه اش رو بخون، خوبه؟!

 ایاون زبون بسته است  هیشب شتریب افهیق نیحرفش گفتم: نگاهش کن تو رو خدا، حاال ا یتالف یکرد و من برا ذوق

 من؟! یقبل افهیق
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من فردا  ست،ین الزم《جوابم رو بده. براش نوشتم:  ذاشتیبود و نم دهیاش رو چسب قهی یفضول یذوقش خورد ول تو

سر و  یخواست بشنوه. بعد از کل یرو م نینداد، انگار هم یجواب گهیاون هم د 》تنگ شده! یلیشرکت. دلم خ امیم

 یو نم شهیگفت نم یتعارف کرد و م یزد. اولش کل نشام صدامو یهام، مامان برا امیکله زدن با مهناز سر خوندن پ

 وکوه بگذره که مهناز تپل من بگذره؟!از دست پخت مامان ش تونستیم یک تیدر نها یبرم ول دیخوام و با

شدن من رو ندادند با مهرداد کَل کَل کردند و بعد از چند وقت  دایکه چرا زودتر بهش خبر پ نیسر ا یسر شام کل 

 یگشت. من هم دلم م یبه خونه اش برم دی. بعد از شام هم مهرداد رسوندش خونه و خودش هم بامیدیخند یحساب

که برم نا محسوس بغض کرده و بابا نا محسوس تر داره بهش  نیمامان از ترس ا دمید یوقت یخواست باهاش برم ول

. دمیگرفتم و طبق سفارش مامان لباس گرم پوش یا قهیدوش ده دق هیگرفتم امشب هم بمونم.  میتصم ده؛یم یدلدار

 شدم که در اتاقم زده شد. یآماده م دنیخواب یداشتم برا

 ام! تو بابا مهران دییبفرما-

 !؟یمن ام، نخودچ یدی: از کجا فهمدیخنده داخل اومد و پرس با

 !گهی... دگهید-

غرق  دنشیاز چش یجور نیداشت که ا یبود؟ چه طعم یاومد و محکم بغلم کرد. واقعا آغوش پدرها چه رنگ سمتم

از  ادمهیکه  یی. دوباره همون سوال هادیموهام رو بوس یصورتم رو با دست هاش قاب گرفت و رو ؟یشد یلذت م

 .دیپرس یازم م شهیهم یبچگ

 که چقدر دوست دارم؟ یدون یم-

 اوهوم!-

 که جونم به جونت بسته است؟ یدون یم-

 اوهوم!-

 نباشه؟ ایخوام دن یم ،یکه نباش یدون یم-

 اوهوم!-

 من، باشه؟! یمواظب خودت باش خانوم کوچولو شتریپس ب-
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 رو چشمم!-

 هنوز نم دارند! ؟یچرا موهات رو خشک نکرد و گفت: دیکش یموهام دست یال بعد

 نشوند. یصندل یرو سمت درآور برد و رو من

 تا برات سشوار بکشم، دختر تنبل من! نیبش-

جا بود  نیاگه االن مامان ا یدون ی: بابا، مدمیکردم پرس یبه صورت مهربون و جذابش نگاه م نهییطور که از آ همون

 گفت؟ یم یچ

. دونمیگفت: آره معلومه که م دیکش یم رونیداد و همون طور که سشوار رو از کشو ب ملیقشنگش رو تحو ی خنده

 》که تا االن وَر دلمون مونده! یکن یکارها رو م نیدختر رو لوسش نکن. هم نیانقدر ا 《گفت: یم

. چه قدر خوب که داشتمش و دیدلم لرز شی. از مهربونمیدیو دوباره خند میبه هم نگاه کرد نهییآ یاز تو جفتمون

! چرا دند؟یلرز یالبته داشتمشون! سشوار رو روشن کرد و شروع به خشک کردن مو هام کرد اما چرا من لب هام م

سالحه و  کیما نه  ی. اشک برامیهست یبیعج تموجودا ف،یظر یکنم؟! اصال ما جنس ها هیخواستم گر یدوباره م

از بدنمونه؛  یعضو جدا نشدن هیما  ی. اشک برامیندار یزیتوش راه گر که ییها تیموقع یبرگ برنده برا کینه 

برعکس  ایدلمون شکسته  یوقت م،ینیغمگ یوقت م،یاز ته دل خوشحال یاعضا! وقت ی هیدرست مثل دست و پا و بق

 م،یشیکه... عاشق م یزمان شه،یم یرنگ امونینفر دن هیاز محبت  یترس، وقت یحت ای جانیهموقع  م،یسرخوش یلیخ

و ما خرج  ادیاعضامون تو چشم م یاون وقته که اشک پر رنگ تر از همه  گه؛ید یها تیموقع یلیو خ میشیمادر م

کنه و فقط  یاون کنارها مظلوم نگاهمون م ییجا هی شهی. همشهیوقت تموم نم چیو اون ه مشیکن یاحساساتمون م

 》!فیظر جنس《: گندیکه بهمون م شهیم یجور نیبشه و ا زیو لبر میمنتظره تا لب تر کن

 نیبهتره بگم تنگ شده بود. حس کردم ا ایبودم. دلم بد جور گرفته بود  دهیاز اتاق رفته و من رو تختم دراز کش بابا

خوش آهنگ  یاومدم و سمت اتاق مامان بابا قدم تند کردم. در زدم و صدا رونیادامه داد. از اتاقم ب شهینم یجور

 .دیچیمامان تو گوشم پ

 تو که منتظرت بودم. ایب-

کردند. مظلوم نگاهشون کردم و  یتخت نشسته بودند و با لبخند نگاهم م یو در رو باز کردم. هر دوشون رو دمیخند

 گفتم:
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 من امشب... شهیم

 حرفم رو قطع کرد و رو به بابا گفت: نگفتم مهران؟! مامان

نبودم  یجا گرفتم. دختر لوس نشونیز کرد و من بخوام. آغوشش رو با یم یحدس زده چ شهیدونستم مثل هم یم

آغوش  هی یتونست خاطره  یدو تا آغوش گرم و مهربون م دیشا یدیکرده بودم. خدا رو چه د یامشب هوس بغل یول

 ذهنم کمرنگ کنه و خوابم ببره. یناب رو تو

*** 

بود و از  کیبهم نزد ییجورها هیزد.  یکرد و صدام م یرو به روم بود. داشت با همون لبخند قشنگش نگاهم م حامد

نفس نفس زدن ام  یدر کار نبود. صدا یدنیرس دم،یدو یم یازم فاصله داشت که هر چ لومترهایانگار ک گهیطرف د

 دهیفا یب یول 》کمینزد گهیکن د صبر《گفتم:  یم شکردم و به یگوش خودم رو پر کرده بود. قدم هام رو تند تر م

نگاه  یوقت تیدر نها یول یو بدَو یو فقط بدَو یافتاده باش لیدور تند تردم یانگار رو .دمیرس یبود چون بهش نم

نفر از پشت سر، من رو به طرف  هی هوی. یو تکون هم نخورد یکه قبال بود یهست ییدرست همون جا ینیبب یکن

بود.  کیبهم نزد یلیکبود و حال به هم زن! بر عکس حامد اون خ ی افهیبود، با همون ق شیلعنت ود. خدیخودش کش

گوش خودم  غمیج یزدم و صدا یم غیفرو برم. از درون ج شیاهیتکون بخورم و تو س دمیترس یکه م کیانقدر نزد

آشنا روحم رو به تنم  یصدا هی هوی. ادینم رونیاز حنجره ام ب ییصدا چیمطمئن بودم ه یرو کر کرده بود ول

 اومدم. رونیب یاهیدوند. جون گرفتم و از سبرگر

 !ینیب یخواب م یدار ،یغزل... بلند شو مامان-

سرد  یو با لمس دونه ها دمیدوباره بستشون. رو صورتم دست کش دیباز شدند و نور خورش یمعطل یهام ب چشم

فرو رفتم و صداش رو با جون و دل به خورد  ایآغوش دن نیتر لیبد یب یکرد و لرزم نشست. تو خیعرق، تموم تنم 

 گوش هام دادم.

 قربونت برم آروم باش!-

اش برداشت و تو  نهیس یخواست تا ساعت ها همون جا بمونم و عطر تن مامان آرومم کنه. سرم رو از رو یم دلم

 ام نگاه کرد. دهیترس یچشم ها

 ؟یکرد خیعرق سرد نشسته رو تنت و  یجور نیکه ا یدید یبرات، چه خواب رمیمن بم یاله-
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 یب نیکردم و ا یمامان رو پاک م ینشستم و اشک ها یم دیتموم روز رو با دیشا دمید یگفتم چه خواب یم اگه

 کردم لبخند بزنم. یو سع دمیکش یمحض بود. فقط آه یانصاف

 مامان، خوبم نگران نباش! یچیه-

 رو درک کردم. تمیمکث کردم و تازه با نگاه کردن به اطرافم موقع یکم

 ساعت چنده مامان؟ صبح شده؟ پس بابا کو؟-

 .یگیشده و تو به من نم یزیچ هیهست. به خدا  تیزیچ هینگاهم کرد و گفت: غزل تو  نیغمگ مامان

 االن مجبور بودم. ینداشتم بهش دروغ بگم ول عادت

 ونم؟ گفتم که نگران نباش.خواد بشه مامان ج یم یچ-

 : پس بابا کجاست؟!دمیمعروف و پرس یزدم به اون کوچه  دوباره

 رفت سر کار! شیساعت پ میجواب داد: بابا ن قیآه عم هی دنینگاهم کرد و با کش مشکوک

 نهه! کیاشاره کرد و ادامه داد: ساعت هم نزد یعسل یساعت رو به

 خواستم برم شرکت. یشد، م رمید ؟ینکرد دارمیمامان چرا ب ی: وادمیپرس متعجب

خودم رو برسونم شرکت،  یرفتم گفتم: االن من چطور یاومدم و سمت در م یم نییطور که با عجله از تخت پا همون

 بابا هم که رفته!

 ؟یشرکت؟! پس چرا بهم نگفت یغزل، مگه قرار بوده بر نمیپشت سرم راه افتاد و گفت: صبر کن بب مامان

اتاقم و در رو هم  یتو دمیپرسشگر مامان و رو نشدن دستم چپ یفرار از نگاه ها یو برا 》رفته بود ادمی《زدم:  داد

تونستم از دستش  ینم گهیشدند، د یکرد و سوال هاش شروع م یتو چشم هام نگاه م گهیکم د هیبستم چون اگه 

 نهییآ یام تو دهیم رو شستم و به رنگ پرو صورت دستآورد ول کن نبود.  یرو هم در نم هیقض یفرار کنم و تا ته تو

وگرنه  نمیبود که تو خونه نش نیراه ا نیبهتر دم؟یرس یبه نظر م فیشدم. چه مرگم شده بود؟ چرا انقدر ضع رهیخ

شرکت، نه  یالبته فقط برا 《گفت: یواشکی یکیشرکت تنگ شده بود.  یهم دلم برا یشدم. از طرف یم ونهیحتما د

 》!سشییر
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که مامان  یصبحونه ا زیم دنیکم کنم. با د میروح یکردم تا از ب شیهم چاشن میمال شیآرا هیو  دمیلباس پوش یفور

شده بود. از مامان خواستم آژانس خبر  رمیصبحونه نخورده برم، حاال هر چه قدر هم که د ومدیبود دلم ن دهیبرام چ

 یعسل یمرویرفت. از ن رونیآروم خوردنم از آشپزخونه ب یرو دنکر دی. اون هم با تاکادیب گهیربع د هیکنه و بگه تا 

نشست.  یصندل یخاطره اومد و درست رو به روم رو هیگرفتم و همون موقع،  یبزرگ م یلقمه  هیخودم  یمامان برا

من هم به  یزد و لب ها یبهم لبخند م یحت یکرد. گاه یچونه اش گذاشته بود و با لذت تماشام م ریدستش رو ز

 دیرسم مامان شوکوه، با ینم ییگفتم: به چا زهیبر ییکه خواست برام چا نیداشت. مامان برگشت و هم یوا م هندخ

 برم.

 !؟یباشه چ یزد و گفت: اگه با نون خامه ا یطونیش لبخند

 شکمو! یلب گفت: کوچولو ریزدم. مامان خنده اش گرفت و ز رجهیش خچالیو سمت  دمیکش غیذوق ج از

هام رو فراموش کرده  ینون خامه ا نِیریآوردم و گفتم: چطور تا االن حضور ش رونیب خچالیه رو از جعب یخوشحال با

 بودم؟!

 یمروین ممنون《و گفتم:  دمیخوردم و از جام بلند شدم. مامان رو بوس یرو هم هول هولک میو نون خامه ا ییچا

که با عشقم  ییمرویخوشمزه تر از ن یول 《از درونم طعنه زد: یکیاما پشت بندش  》بود مامان شوکوه! یخوشمزه ا

 》خوردم نبود متاسفانه!

 اُپن چنگ زدم و سمت در قدم برداشتم. یرو از رو فمیو من ک 》جان نوش《گفت:  مامان

 !؟یرو برداشت لتیمواظب خودت باش، موبا-

 هم برداشتم. لمیدادم: چشم مواظبم، موبا جواب

 دایدونم چرا جد یآوردم. نم رونیب یرو که با مانتو و مقنعه ام همرنگ بود از جا کفش میهوه اق یبوت ها میزمان ن هم

 درست همرنگ چشم هاش! رهیت یکرده بودم. اون هم قهوه ا دایعالقه پ یبه رنگ قهوه ا

*** 

اومدند و بهم خوش آمد  ی. همه از هر طرف سمتم مختیر یآدم بود که رو سرم م واریشرکت که شدم، از در و د وارد

سالم  ی. بعد از کلامیبود م دهیفهم روزیکرده بودم، البته به جز مهناز که د زشونیبا اومدنم سوپرا یگفتند. حساب یم
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ذوقم زده بود و با لب  ینفر تو هی یخال یجا بیرفتم. عج اتاقمسمت  م،یگرام یو اظهار لطف همکارها یو احوال پرس

 جذابش پر شد. یمربوطه با صدا یخال یکه خواستم در رو باز کنم جا نی. همدمیرس به در اتاقم دهیبرچ یها

 خانوم سراج!؟-

در اصل الل شده بودم و فقط  یول 》دلم! جان《زد:  ادیاز تمام وجودم فر یکیوار به گردش در اومد.  ونهید گردنم

 کرد. یم دادیتو چهره اش ب یبود و مهربون ستادهیچهارچوب در اتاقش ا یکردم. تو یبهش نگاه م

 اتاقم؟ نیایب شهیسالم، م-

 بودند، به تته پته افتادم. ستادهیا یکه هنوز وسط سالن اصل ینگاه کنجکاو بابک و صولت ریز

 .امیس... سالم، ب... بله االن م-

بود و با اومدن من به  ستادهیبود خودم رو به اتاقش رسوندم. همون کنار ا یخودش داخل رفت و من هم هر طور 

خواست...  یخواست، دلم م یخوشحال بودم که دلم م دنشیداخل اتاق، در رو خودش پشت سرم بست. انقدر از د

 خانوم سراج! نی: خوش اومدفتگ یکرد و دستش رو جلو آورد و با لحن خنده دار ی! تبسمالیخ یپوف ب

دست هام رو ذوب  خی آوردم و باهاش دست دادم. انگار سرد شده بود باال خیتکه  هیرو که مثل  یو دست دمیخند 

خودم و عطرش که  ی. تو حال و هوادیام کوب نهیس ی وارهیکرد و از اون طرف قلبم رو مثل توپ گرفت و محکم به د

 کرد. تمیهدا زشیم یجلو یو به سمت مبل ها شتتموم اتاق رو پر کرده بود، گم بودم. دستش رو پشت کمرم گذا

 پس؟! یگینم یچیتو؟ چرا ه یخوب ن،یبش ایب-

 چه خبر؟ ؟ی! خوب؟یحواس پرتم، خوبم، توچ دیو گفتم: ببخش نشستم

 مبل رو به روم نشست و جواب داد: خوبم! رو

 نداره، داره؟ یکه مشکل لتیکرد و ادامه داد: موبا کیاخم کوچ هی

 تو هم کردم و گفتم: نه، چطور مگه؟! یهم مثل خودش اخم هام رو سوال من

 .یجواب نداد یبهت زنگ زدم ول یکرد رید دمیآخه د یچیه-
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آخه صبح هم خواب  لنتهیبرم سراغش، حتما طبق معمول رو سا دمیگاز گرفتم و گفتم: آخ اصال نرس هیرو از تو  لپم

 .دیشد، ببخش رید نیموندم به خاطر هم

 !زمینداره عز یرادیا-

و  دمیصدا زد. خند یگفتن جمله ا یرو برا یکیهم زمان هر کدوممون اسم اون  هویو  میشد گهیغرق نگاه هم د 

 گفتم: اول تو بگو!

 نه خانوم ها مقدم تراند، اول تو بگو!-

 پاهام گذاشتم. یو آرنج هام رو رو دمیرو به طرف جلو کش خودم

 ازت تشکر کنم. روزیخواستم دوباره به خاطر د یمن م-

 بوده خانوم! فهیو گفت: همه اش وظ دیطرف جلو کشهم خودش رو مثل من به  اون

 !شهیزود زود تنگ م یلینفر خ هی یروزها دلم برا نیخواستم بگم ا یهوا ادامه داد: من هم م یکرد و ب یمکث

 نییکرد با دلم؟ به خدا که انصاف هم بد نبود. بدنم گر گرفت و انگار فشارم تا هزار رفته بود. سرم رو پا یکار م یچ

 !یباش یکردم انقدر خجالت یفکر نم دمتیجا د نیکه ا یلبخند مکش مرگ ما ادامه داد: روز اول هیتم که با انداخ

 !هیدل شتریبه خجالت نداره، ب یربط زهایچ نیرو جمع و جور کردم و گفتم: ا خودم

 :دیزدند. تو صورتم زل زد و پرس یکه دادم خودم ماتم برده بود، چه برسه به حامد و چشم هاش که برق م یجواب از

 !ارند؟یبگم برات ب یخور یم یزیچ ؟یغزل؟ صبحونه خورد دهیچرا پر رنگت

و همون موقع تلفن همراهش زنگ خورد. از خدا  》خورم، قهوه لطفا، هم رنگ چشم هات! یم آره《دلم گفتم:  تو

 شدم.که ضربان قلبم گوش فلک رو کر کنه از جام بلند  نیخواسته و از ترس ا

 تو هم به کارهات برس. گه،ینه ممنون صبحونه مفصل خوردم، من برم د-

انداختم و  نییازش باشم سرم رو پا یکه منتظر جواب نینبود. بدون ا یچاره ا یول دمیخوردنش رو به چشم د جا

 رونیب
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 یشدن ام رو نم و خدا رو شکر کردم که مهناز مشغول صحبت با تلفن شرکته و هول دمیکش ی. پوف کالفه ااومدم

 یاعتراف کنم که حساب دیتوش پرتاب کردم. با بای. در اتاقم رو باز کردم و خودم رو تقررهیتا برام دست بگ نهیب

 یکردن ذره ا دایپ یبرا ستمیس دیصفحه کل یرو یتوق یزد. حت یبرق م یزیدلتنگ اتاقم شده بودم. همه جا از تم

 نکردم. دایپ یاثر چیه دم،یگرد و غبار دست کش

و  امکیرو در آوردم. پ لمیبرداشتم و موبا زیم یرو از رو فمیپاور رو فشار دادم. ک ینشستم و دکمه  ستمیس پشت

که  من《رو باز کردم. ساعت نه ارسالش کرده بود.  امکشیکردند. پ یم ییصفحه خودنما یپاسخش رو یتماس ب

درست از  روزمیکه حدس د نی. از ابودگذاشته  نیشکلک فوق غمگ هیبعد هم  》کنم! یرد م یگفتم برات مرخص

نفر تنگ  هی یها برا یشدم. بهم گفت دلم تازگ نیبعد ناخودآگاه غمگ یخواستم پرواز کنم ول یآب در اومده بود، م

انقدر دلم بهونه اش  یگفت، اون هم وقت یپرده بهم نم یداشت چرا ب یتو، واقعا چرا؟! اگه حس ینگفت برا یول شهیم

 یب یدختره  یکن یهمه اش فرار م ؟یدیاصال تو بهش مهلت م مگه《: دیبهم توپ یعصب یکیگرفت.  یرو م

 》جنبه!

 یگذاشته بود و بدون تعارف گفته بود، کارها زیم یقبال برام چند تا فلش رو یمومن یباال اومده بود. آقا ستمیس

 سر فرصت انجامشون بدم. دیعقب افتاده ام داخلشونه و با

 را گذاشته ام اسمش《

 هم جان است و هم دل! یعنیدلم،  جان

 ما ازعشق گذشته، کار

 نشده! دایپ یاحساسمان اسم یهنوز برا یعنی

 》!دیکن مانیصدا "گریمال هم د" عجالتا

  *** 

بسته شد. انبار  لیاصفهان همون اوا یگذره. شعبه  یاز برگشتمون به تهران و اون ماجراها م میماه و ن کی حدوداً

که دارم  یاطالعات نیکردند. آخر ریسابق شرکت رو دستگ رعاملیمد ،یقاچاق لو رفت و از اون طرف صدر یداروها

کرد:  یم فیتعر یحامد با ناراحت دمیبار شن هیفقط  ؟یدونه چطور ینم یماه آزادش کردند و کس کیکه بعد از  نهیا

اصفهان دوباره کارش رو شروع کرده بود  یبعد هم شعبه  》!میکردخودمون حلش  د،ینکن یریگ یپ گهید گفتند《

انتقال داده  یا گهید یشد. به احتمال نود و نه درصد به جا دهیقاچاق هم برچ یو اون حجم داروها ییو اون انبار کذا
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 یکنند و نم رشیبود. هنوز نتونسته بودند دستگ بیشده بودند. داوود توسط هم دست هاش لو رفته بود و تحت تعق

به گذشته و  یوقت یبابت خوشحال بودم. درسته که به خاطر اون بود که اون اتفاق ها برامون افتاد ول نیدونم چرا از ا

تلنبار شده  یو غم ها رهیانتقام بگ یجور هیدادم که بخواد  یکردم، بهش حق م یبود فکر م دهیکه کش ییدردها

 کنه. یخال ینحو هیدلش رو به  یرو

بار به اصفهان رفته و بعد از دو سه روز  هیدو هفته  یگرفتار بوده و حت یمدت، حامد طبق معمول حساب نیا یتو

جور به قول  هینداره.  یفیروز هام تعر نیبود که رفته و هنوز هم برنگشته بود. حال ا شیبرگشته. االن هم دو روز پ

مثل  ییو وقت ها نمشیتونم بب ینم ادش،یز یشغله م اطرکه تهرانه به خ ییمعروف پا در هوا موندن چون وقت ها

 و اوضاع مشخصه! ستیاصال ن گهیاالن هم که د

 

 نیصورت نگرفته و من چقدر ا یابراز احساسات گهیاتاقش اون حرف رو زد د یکه رفتم شرکت و تو یاز اون روز بعد

از  یمانع هیهر بار  یبگه ول ییزهایچ هیخواسته  یپرام! البته چند بار یمنف یها الیروز و شب ها، از حس و خ

 یمعمول یها یزنه و بعد از احوال پرس یاصفهانه هر روزش بهم زنگ م یآسمون افتاده و تو حال خوشمون زده. وقت

خوشه،  یمعمول یتماس ها و حرف ها نینگرفته و من دلم بد جور به هم یاستثناعن امروز تماس یکنه ول یقطع م

 هیخودش  ره،یازم بگ یبار سراغ هی یدونه روز یهستم که واجب م ییآدم ها ستیلکه من براش تو  نیهم یعنی

 کردن احساساتم! یعاشق موندن و البته پا فشار یاست برا زهیانگ

خودمون چون  یخونه  رمیکه مهرداد شک نکنه بهش گفتم م یجور هی نیدلم گرفته بود. به خاطر هم یلیخ امشب

 هیرختخوابم دراز بکشم و هدفون رو تو گوشم بذارم.  یبودم که تو نیخواست. عاشق ا یم ییتنها ریدل س هیدلم 

 آهنگ پخش بشه و من تو فکرش غرق بشم.

 》!یحنا کرد، گذاشت بر جان... که بمان دیرا با تو《

 نمیاز نبودنش غمگ یجور یخواد خفه ام کنه، وقت یم یدلتنگ یبوده؛ شب ها وقت نیچند وقت کارم هم نیا ی همه

به جونم  یترس هی. شمیم ونهیدارم د الی. از فکر و خشهیم نیبه اتاقم و حال و روزم ا ارمیپناه م ست،یدَوا ن یچیکه ه

وقت بهم نگه دوست دارم؟ اگه دلم اشتباه کرده  چیاگه ه ؟راحت نفس بکشم. اگه من رو نخواد ذارهیافتاده که نم

بار هزارم آهنگ نفس  ی. براهیباشه؟! اگه... اگه... اگه...! ساعت از دوازده گذشته و خواب هنوز هم از چشم هام فرار

 کنم. یم یرو پل یرضا صادق

 دونه، یتو م ینفسا نفس،《
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 جهان توشه! یجون نگات که همه  شم،یم ونهیعاشق و د یبر

 گوشه، نیگم بشم ا رنذا

 پوشه! یگرمت و دوباره م یکه دستا یسرد یدستا ریبگ

 ن،یدوست دارم هم ن،یعاشقت شدم بب من

 !نیزم یمثل تو رو گهید ادینم یکس

 عاشقت شدم چه زود، دست خودم نبود من

  》کرده بودم، واسه عشق تو بود!  یکار هر

 هیکنند و هر کدومشون به  یبندم. خاطرات مشترکمون مثل لشکر مورچه ها، مغزم رو احاطه م یهام رو م چشم

 یسمت

ام گذاشته بودم، از ترس  نهیس یقفسه  یکه رو میگوش دنیعالم خودم بودم که با لرز یکِشند. تو یرو م اون

 ام قفل شد. نهیس یناخودآگاه دستم رو

: دمیطرف جان دلم ارسال شده بود، لبخند زدم. مثل هر بار از خودم پرس که از یامکیرو باال آوردم و به پ یگوش

 دمیکش یقینفس عم 》جواب بدم؟ یکردم، قراره چ رهیذخ یچ میگوش یاسم حامد رو تو نهیبب یاتفاق یکس اگه《

و  تیتو زندگ ادیب یدختر چشم عسل هیقراره  تندگف یبهم م شیچند ماه پ اگه《رو باز کردم. نوشته بود:  امکشیو پ

 یحرف ها؟ ب نیگفتم من و ا یو م دمیخند یبهشون م ،یصداش بخواب دنیبدون شن یتون ینم یکه حت شهیم یجور

 》بابا! الیخ

خواست که روش  یکوه م هیکار کنم. دلم  یدونستم چ ینم یو از خوشحال دمیمثل فنر از جام پر امکشیخوندن پ با

االنم فقط  تیموقع یبدبخت یام منعکس بشه و گوش خودم رو کر کنه ولبعد صد 》!عاشقتم《بزنم:  غیو ج ستمیبا

 یشد. بالشتم رو برداشتم و محکم رو یم الیواو گهیکنه و بعد د داریکم داشت تا بابا و مامان رو از خواب ب غیج هی

شوک زده  میگوش بوردیک یشده بودم و انگشت هام رو جیکردم. گ یرو هم خال غمیدهنم فشار دادم و هم زمان ج

و بتونم جواب احساساتش رو جانانه پس بدم. عرق کرده بودم.  ادیمونده بودند. منتظر بودم عقلم سر جاش ب یباق

داد:  امکیکنم که دوباره پ پیتا یزیچ هیلرزونم جون بدم و  یکم کنم و به دست ها جانمیه زداشتم ا یسع
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و  ارمینفس کم م ی! انقدر که هزمیبرات تنگ شده عز یلیام، دلم خ یجور هیغزل، من امشب  دار؟یب ای یخواب《

 》نفسم! شهیم میگوش یصفحه  یعکست رو یه

 یداشتم از ذوق جون م دیاحساس کردم تمام تنم سِر شده و شا ه؛یهمون اول هم معلوم بود امشب، شب خاص از

گونه هام راه گرفته بودند. چقدر دلم براش تنگ  یکاش حسرت به دل نمونم! اشک هام رو سته،یدادم. کاش قلبم نا

 ییجورها هیگرفت و  یکه داشت باهام تماس م بودشده  دیشده بود و چقدر عاشقش بودم. انگار از جواب دادنم نا ام

که صداش رو هم  یبه حال وقت یخود شده بودم، وا یاز خود ب یجور نیا امی.  از خوندن دو تا پدمیبود نخواب نیمطم

 شد. اشک هام رو پاک کردم و با بغض وصلش کردم. یبد م یلیدادم خ یخب اگه جواب هم نم یول دمینش یم

 الو... سالم!-

 کردم؟! دارتیدلم، ب زیسالم عز-

 بودم. داریدادم و گفتم: نه ب رونیرو با صدا ب نفسم

 یم شیبه قلبم آت یجور خاص هی. اصال صداش امشب دیچیپ یم یگوش یتو قمونیعم ینفس ها یشدم. صدا ساکت

 زد.

 .ستمین ایبگو غزلم، بذار صدات رو بشنوم. بذار باور کنم مثل هر شب تو رو یزیچ هی-

کرد؟ پس دلش نا جور به دلم  یصدام م یجور نیدونست که ا یمن غزلش شده بودم؟ من رو واسه خودش م یعنی

 گفتم. یم یزیهر طور شده بود چ دیراه داشت و با

 ؟یگرد ی... برمی... دلم برات تنگ شده، کیلیحامد... من... من خ-

 تونستم حس کنم. یکه رو لب هاش نشست رو م یلبخند ینیریجا ش نیهم از

 قربون دلت بشم، فردا شب پرواز دارم.-

 که مثل شمع گر گرفته و در حال آب شدن بودم. یسکوت و من یلحظه ا دوباره

خوام تو چشم هات که  یاز پشت تلفن باشه. م یجور نیدوست ندارم ا یبهت بگم ولرو  ییزهایچ هی دیغزل من با-

 .زمیبر رونیتو دلمه ب یکنه زل بزنم و هر چ یم نیریرو ش میعسلش هر لحظه زندگ

 نیباشه، محکم تو صورت خودم زدم. همچ نیریخواب ش هی یهمه چ دیکه شا نیآن از تصور ا هیخواب نبودم؟  یعنی
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تو؟  یبود غزل؟ خوب یچ ی: صدادیشد. حامد از اون طرف نگران پرس یدست هام سوزن سوزن م یزدم که جا محکم

 ؟یگینم یچیچرا ه

کارم  نیو شروع کردم گونه ام رو ماساژ دادن چون واقعا دردم گرفته بود و با ا 》ستین یزیچ《ناله جواب دادم: با

 ام! ونهیبهم ثابت شد که د

 غزل؟!-

 ب دادم: جانم؟ته دلم جوا از

 به خدا! هیانصاف یب یلیجانم گفتنت؟ خ نیبا ا یتر ام کن ونهید یخوا یزمزمه کرد: م ینا آروم یکرد و با صدا یمکث

 یخواست؟ داشتم جون م یآدم، چقدر توان م هیو حس خوب به قلب  یهمه خوشبخت نیشدن ا ریطاقت سراز واقعا

 ... قطع... کنم؟شهینره و فقط تونستم بگم: م رونیهق هق ام از حنجره ام ب یکندم تا صدا

 !ریشبت به خ زم،یجواب داد: برو عز د،یرس یکه بغض دار به نظر م ییهم با صدا اون

 دوس... یلیو ادامه داد: خ دیکش قینفس عم هیهم  بعد

 نیم بگو. ابه میگفتم: االن نگو حامد، بذار هر وقت به قول خودت چشم تو چشم هم شد یوسط حرفش و فور دمیپر

 ها خرجش نکن لطفا! یسادگ نیبار روشه، به ا یلیجمله خ

رو که  یگفتم. گوش یتوانم رو به کار گرفتم و خداحافظ گُنگ یکه منتظر جوابش باشم، ته مونده  نیهم بدون ا بعد

 قطع

 ینفس م قیشب حالم رو بهتر کرد. عم مهیسرد ن یپنجره رو باز کردم. هوا ژنیاکس یذره ا دنیبلع یبرا کردم،

 یرو تا خود صبح بغل م ریشب بلند و نفس گ نیا دیشد! چطور با یکردم. چه شب یم یهام رو پر و خال هیو ر دمیکش

 !دم؟یخر یم نبه جو یکی یکیام رو  ونهیدل د یکردم و از اون طرف بهونه ها

 

 عشق، یمرحله  نیآخر《

 سخن است... کی نیهم
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 اخد دیبگُذار

 》خودش را بکند! کار

 》حامد《

 نیا ریساده نگ گهیکنه؟ به من م یهم قطع م یزنه و فور یم ییچه حرف ها م،یعشق چشم عسل نیجانم، بب یا

خواد از تو حرف زدن و از  یعشق من، معلومه جرات م ستیحرف ها رو؛ خب معلومه که دوست داشتن تو ساده ن

بشه؟ قراره  یموقع قراره چه رنگ اون ایدن یراست ،یعشق گفتن! آخ غزل، آخ اگه من بهت برسم، اگه واسه من بش

 رو هضم کنم؟ یچطور اون همه خوشبخت

. میدبودم که قبال با غزل بو یتیاتاق قدم برداشتم. تو همون سوئ یو از جام بلند شدم و سمت پنجره  دمیکش یپوف

تا صبح از حسرت کنارش بودن جون  ییو من تو اتاق رو به رو دیخواب یروز عشقم توش م هیبودم که  یتو همون اتاق

ترسوند.  یفرو رفته بود که آدم رو م ی. کوچه تو سکوتدمیعشب رو بل مهیسرد ن یکندم. پنجره رو باز کردم و هوا یم

 فتیبودند که ش یمو کوتاه یخونه ها کاشته شده بودند، درست مثل سربازها یجلو یفیکه رد یبرگ یب یدرخت ها

 .دندیخونه ها رو م یشب اند و نگهبان

بود  دهیانقدر به قلبم فشار آورد که بدجور کم آوردم و بعد هم اعتراف کردم. اصال وقتش رس یامشب دلتنگ باالخره

اصفهان، هر لحظه  یشعبه  یکارها ریزش دور بودم و درگکه ا یمدت نیطاقت نداشتم. تمام ا گهیچون من واقعا د

 اینگاه ساده اش  هیکنارم نباشه که حداقل دلم رو به  یغزل ی. وقتشمیم یکردم دارم از درون خال یاحساس م شتریب

 یچیکه ه یآدم تو خال هی شمیسمت قلبم و م شهیم ریها سراز یلبخند نازش خوش کنم، تمام حسرت ها و دلتنگ هی

خودش  یسر جا یچیه یکن یاحساس م یعاشق بش یوقت《روز بابا بهم گفت:  هی ادمهیتونه آرومش کنه.  ینم

درست مرکز قلبت و  یعنیخودش باشه،  یداره که عشقت سر جا یحس دست از سرت بر م نیا ی. فقط وقتستین

 》!رهینم ییجا چیه یمطمئن باش

 .دمیبود. دوباره و دوباره از ته دلم عکسش رو بوس میگوش یصفحه  ینقش جهان، رو دانیم یدو نفره امون تو عکس

مامان و بابا و  تیمیصم یقبل تر، وقت یلینبودم چون خ گانهیآورد؟ من با عشق ب یسرم م ییداشت چه بال عشقش

و  هیکردن، وجود هان یذهنم نقاش یکردم عشق رو تو یشروع م دم،ید یقربون صدقه رفتن هاشون رو م

و بعد هم  یسر و ته دوران نوجون یب یعشق ها یداده بود حت ادمیعشق رو  گهیجور د هی گه،یبه هم د مونیدلبستگ

گاه حالم رو خوب  یخاصه که گاه و ب یکنه؛ طور یخنده دار بودند اما جنس عشقم به اون فرق م شتریکه ب یجوون

 زنه! یتا ابد کنارش بودن دلم غنج م یداشتنش و برا یکنه و برا یم
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که من عاشقش  یتونه اندازه ا یوقت نم چیعشق دو طرفه است. البته اون ه نیخوب که امشب مطمئن شدم ا چه

رو  نیتونه ا یو اون نم دمیام که تا االن د یدختر نیو خاص تر نیتر یهستم، عاشقم باشه چون من عاشق خواستن

ام رو ببندم و تصورش کنم؛ با همون صورت ه مخواد چش ی. دلم مارمیبه رختخوابم پناه م گهیبار د هیتجربه کنه. 

 که چند وقته عقل از سرم برده.  شیمعصوم و دوست داشتن

و آخر هم  یلعنت یپرونده  نیا یهمه سگ دو زدن برا نیکارام رو تموم کنم و برگردم. ا یته تو دیبا گهید فردا

تونستند قاچاق کنند و آب از آب تکون نخوره،  یهمه سال به راحت نیا ی. از اول هم معلوم بود وقتیچیبه ه یچیه

طناب از شرکت ما قطع بشه برامون  نیکه ا نیتونه بِبرتش اما هم ینم یغیت چیوصله که ه ییحتما طنابشون به جا

 دهیطور گرفته ند نیکار هاست، انقدر ناراحت شد که تا حاال ا نیا یباعث و بان یصدر دیفهم یبود. بابا وقت یکاف

مثل تو  ی. بهش بگو آدم هایو رفاقت رو به جا آورد یبهش بگو خوب رسم برادر شیدید اگه《قط گفت: بودمش. ف

پر  یتو چشم ها دمش،ید یآگاه یکه تو یو من هم وقت 》گرگ تو لباس بره رو! یقصه  میتا باور کن شندبا دیبا

 پوزخند مسخره کُنج لب هاش بود. هیبابا رو بهش گفتم. جوابم فقط  یحرف ها یحرصش نگاه کردم و همه 

خوام ملِک  یو صد برابر م فتهیب رینشه چون دوست ندارم گ یوقت خبر چیه دوارمینشده و ام یداوود هم که خبر از

 و

چه  یکنم ول تیکثافت شکا یخواست به جرم تعرض از برزو یدلم م یلیکارشون برسند. خ یبه جزا کهیمردت اون

دونم  ینم یگذره ول ینم دنیساعت هم از حرف زدن باهاش و صداش رو شن میهنوز نکنم که به عشقم قول دادم. 

دادن بهش با عقلم کلنجار  امیدوباره پ یو دلم برا رمیگ یدستم م یرو تو میکنم ده سال گذشته. گوش یچرا حس م

 نیتر لدای م،یهر شب برا ت،یتو و عسل چشم ها یب《: سمینو یو م شهیم روزیقرارم پ یدل ب شهی. مثل همرهیم

بهم  یدلتنگ یامشبه؛ وقت نیاز نظر من هم خیشب تار نیتر لدای《: سهینو یبعد برام م قهیدو دق 》است خیشب تار

نق  ،یبد حیکه هر قدر هم بهش توض یسه ساله ا یدرست مثل بچه  ش،یپس دارم نه راه پ هو من نه را ارهیهجوم م

 》!ستیبدهکار نجوره به حرف هات  چیزنه و گوشش ه یخودش رو م

 》غزل《

و  دمیسرم کش یکاره باز و صدا رو قطعش کردم. پتو رو دوباره رو مهیچشم هام رو ن م،یآالرم گوش یصدا دنیشن با

 یب نیدونستم ا یشبونه با حامد، خوابم برده بود و م یها یاس باز ونیبود که خواب از سرم نپره. م نیتمام تالشم ا

 یزد. بعض یحرف هاش ته دلم وول م ینیریهنوز ش بیعج یکنه ول یم رمیها، آخر سر پ یکم خواب دیشا ای یخواب

تا  یزن یو هم م یزن یهم م یو ه یندازیم تییچا یکه تو یمونند. نبات یحرف ها هستند که درست مثل نبات م

 ینگاه م تیبه فنجون خال یبعد وقت ی. کمیکش یهمه اش رو سر م لیو با کمال م دهیم تیکه دلت رضا ییاون جا
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 نیریبرام ش یجور نیمونده. حرف هاش هم یتکه از اون نبات هنوز اون ته، سفت و سخت باق هی ینیب یم ،یکن

 بمونه و حال دلم رو خوش کنه. یروزها اثرشون باق یهم قرار بود تا ساعت ها و حت یجور نیبودند و هم

مامان از پشت در اتاقم مجبورم کرد از  یپتو دور خودم، صدا دنیچیطرف و اون طرف شدن و انواع پ نیا یاز کل بعد

به دست و صورتم زدم و  یآب هیمحال بود.  یآرزو هیانگار  یخواست کل روز رو بخوابم ول یجام بلند بشم. دلم م

و در حد . صبحونه ردیلرز یرفتن نم یدست و دلم برا گارحامد شرکت نبود ان یرفتن به سر کار حاضر شدم. وقت یبرا

 مامان در امان باشم خوردم و بابا به شرکت رسوندم. یکه از غرغرها نیا

: چته دیاومد. انقدر تو خودم بودم که مهناز صد بار پرس شمیروز تو اتاقم تنها بودم و فقط موقع ناهار مهناز پ تمام

 یلیو من خ 》رفته خسته و ناجوره! یرو اشتباه ابونیخ هیکه  یات مثل اون الک پشت افهیق《بار هم گفت:  هیتو؟ 

شدن شرکت  لیتعط کیشده. نزد میزیچ هیمطمئن شده بود  شتریدر جوابش لبخند زده بودم و اون ب زیتعجب برانگ

رو به  یخندون و آشنا یچهره  دنیدر اتاقم رو زد. در که باز شد از د یکیکردم برم که  یبود و داشتم جمع و جور م

 : اجازه هست؟دیو پرس دیدر سرک کش یبود که با ذوق از ال هیآوردم. هان بال در یروم از خوشحال

و به داخل دعوتش کردم. خوشحال سمتم قدم برداشت و من چرا انقدر حرکاتم کند  》رو لوس نکن خودت《: گفتم

 گهیرو خرج احساساتم کرده بودم و د میتمام انرژ شبیشده بود؟ نکنه واقعا الک پشت شده بودم؟ نه مطمئنا د

ذره  هیگفت: قربونت برم، دلم برات  جانی. با هدهیرو م میدلتنگ ینداشتم. تو بغل گرفتمش و حس کردم بو یتوان

 شده بود.

 !طونیش میدیرو تو استخر د گهیو گفتم: ما که اول هفته، هم د میمبل نشست یرو

 که االن آخر هفته است ها! نیاول هفته بود، مثل ا یو جواب داد: اون برا دیخند

 سفارش... یزیچ هیشدم گفتم: بذار  یطور که از جام بلند م همون

 کارت دارم! نیبش ،یخوام خانوم ینم یزیو گفت: چ دیبلند نشدن کش یرو قطع کرد و هم زمان دستم رو برا حرفم

ها رو حداقل کمرنگ  یلتنگشد د یهم بودند و م هیحامد بود. چقدر خوب که شب هیگفتنش شب یلحن خانوم چقدر

 کرد.

 فکرش به سرم زد. ییهوینشو که چرا قبال بهت نگفتم چون باور کن امروز  یفقط قبلش بگم، خواهشا عصبان-

 کنه! ریبه سرت زده مگه؟ خدا به خ ی: چه فکردمیتعجب پرس با
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 رو تو دستش گرفت و گفت: راستش فردا تولد من و حامده. دستم

 من فداش... یزده بغلش کردم و هول شده گفتم: اله ذوق

 !زمیعز گمیم کیفدات بشم، تبر یعنیکردم:  حیرو گاز گرفتم و تصح زبونم

خوام  یامسال م یول میگرفت یجشن کوچولو م هیبا مامان بابا  ایبا هم  ایجونم، راستش هر سال  یخدا نکنه آبج-

خوام  یداشته. م یریچند وقته فقط درگ نیبرا داداشم، ا رمیبم یه. الرمیجشن مفصل براش بگ هیکنم و  زشیسوپرا

 .نمشیشب هم شده خوشحال بب هی

 انجام بشه؟ زیسورپرا نی: خب قراره چطور ادمینگاهش کردم و پرس یسوال

 .میریبگ یامشب قراره مهمون گه،ید نیاش رو مظلوم کرد و جواب داد: خب هم افهیق

 گفتم: امشب؟! غیج با

 یکمکم کرد. م یلیاز همکارهام هم خ یکیدوم. البته  یدنبال کارها م یبه خدا از صبح دارم مثل چ گه،یآره د- 

 زشیرو جمع کنم و سوپرا لیدوست ها و همکارهاش و خالصه فام یبه خونه همه  دنشیخوام امشب قبل از رس

به  یکنه که حامد ک یهماهنگ م باهام ون. اصال اادیکردم ب یخواهش و التماس راض یهومن هم با کل ی. حتمیکن

 رسه؟ یخونه م

 . یاون جا باش دیاصال اول از همه با ،یایب دیادامه داد: تو هم با یمکث کرد و با خوشحال یکم

خب همون صبح به من هم خبر  ؟یگیبه من م یتو االن دار هی: هاندمیپرس یگرد شده و عصب یو با چشم ها ناباور

 حاضر بشم آخه؟ یحداقل، االن من چطور یداد یم

 کرد جواب داد: قربونت برم حرص یکه دلم رو تنگ تر م یا یهاش رو دو طرف صورتم گذاشت و با مهربون دست

 یکنه. االن ساعت چهاره، حامد هم ساعت نه م یهول باشم عقلم درست کار نم یکه من وقت یدون یخودت م نخور،

 .یوقت دار یرسه خونه تا اون موقع کل

و به جاش  دمیفهم ینم یزیخورد و ازشون چ یم چیتو گوشم پ ییویمثل امواج راد شتریب هیهان یاحرف ه ی هیبق

و از اون  یحموم درست و حساب هی دم،یخر یبراشون کادو م دیشدند. با یم ستیکردم تو سرم ل یم دیکه با ییکارها
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من  《پرسه  یخبر از خودش م نیا دنیاز شن عدب یکه هر خانوم یکردم و در آخر جمله ا یطرف خودم رو حاضر م

 》بپوشم؟ یلباس چ

طرف  هیتولد دعوتش کنه و من دلم آشوب شده بود. از  یمهرداد رو بهش بدم تا برا یازم خواست شماره  هیهان

 کنم؟ میکه چطور کارهام رو تنظ نیطرف پر از استرس ا هیو از  نمیکه شب قراره عشقم رو بب نیخوشحال از ا

باهاش  هیکردم که قراره هان فیزنگ زدن به مهرداد بود. براش تعر د،یکه به ذهنم رس یزیچ نیاول هینبعد از رفتن ها 

 می. مهناز هم دعوت شده بود و تصممیبر دیتا با هم به خر ادیو بعد هم ازش خواستم زود تر دنبالم ب رهیتماس بگ

 ییزهایچ هی میو باالخره تونست میانتخاب کادو بود ریاول درگ عتسا هی. رهیتا حداقل کادوش رو بگ ادیگرفت با ما ب

کمربند  هیحامد هم، همون کفش مدل مردونه اش رو با  یو کفش؛ برا فیست ک هی هیهان ی. برامیرو انتخاب کن

دوست  یها تیبودند. البته به لطف حساس کیهمرنگش برداشتم. همه اشون چرم دست دوز و فوق العاده ش

پاش رو  یاصفهان شماره  یتو یروز اتفاق هیحامد هم که  یو برا میدونست یرو م هیکفش هان مارهکنجکاوم ش

 بودم. دهیفهم

 یگفت آدم راحت شهیکرد و رفت. م ینداره و خداحافظ اجیکه کادوهاش رو گرفت، گفت لباس احت نیبعد از ا مهناز

 بود

. انگار اصال براش دیپوش یم یچند تا مهمون یبرا دیکرد شا یجذابش م یاومد و حساب یرو که بهش م یلباس چون

امشب فرق  یهم موفق شده و عادتم داده بود ول یکرد. تا حدود یم قیکار تشو نیشد و من رو هم به ا ینم یتکرار

کنم و دوست داشتم از هر نظر به دلش  دارید شقماندازه خاص بود. قرار بود با مامان ع یب ییجورها هیداشت و 

لباس ساده  هیهم که مد نظرم بود،  یچشم باشم. لباس ینبودم و دوست نداشتم تو ییصال اهل خود نما. البته انمیبش

 بود. کیو ش

مهرداد در  یچشم ها یمهربون زانیشد و از اون طرف م یم ریواقعا داشت د گهید یو وقت یپاساژ گرد یاز کل بعد

و مهرداد از فروشنده  میمک زد. داخل مغازه شدبهم چش نیتریو هیلباس باالخره از پشت  هیحال کم شدن بود، 

 ریحر هیزانوهام بود و از پشت کمرش  یاز جلو تا باال شیکه بلند یمشک راهنیپ هی. ارهیمن رو ب زیخواست تا سا

روشون کار شده بود.  رهیت یزرشک یبودند و سنگ دوز ریهاش هم حر نیو آست نهیس یخورد. قسمت باال یبلند م

اومد.   یبه چشم م یکرده بودند و حساب جادیا یقشنگ یلباس، هارمون یها با رنگ مشک یسنگ دوز یرنگ زرشک

رو انتخاب  نیبود بلکه هم دیو تمج فیاتاق پرو بودم از پشت در، در حال تعر یکه تو یقبل یمهرداد مثل چند دفعه 

 کنم.
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 یافتند و م یهمه دنبالت راه م یبپوش ،یبگو گونتو  یعنی. ادیبهت م یبپوش یکه هر چ یقربونت برم، تو انقدر ناز-

 عروسک؟! یدیلعبت رو از کجا خر نیپرسند ا

 رو بردارم؟ نیخوبه هم نیخب بسه، خر شدم. بب یلیدر گفتم: خ یرو آروم باز کردم و از ال در

 یباز گذاشته بود و مثال م یشکل با مزه ا هیبهم چشم دوخت. دهنش رو  یا دارانهیطرفم و با نگاه خر دیذوق پر با

 چونه اش گذاشتم و دهنش رو بستم. ریدستم رو آروم ز 》و کَف کردم! ادیبهت م یلیخ 《خواست بگه:

 خوبه؟ یلیخ یعنیفکت رو ببند عمو، االن -

که جلو من  ینیگفته فرشته ها فقط اون باال اند؟ ا یزد و جواب داد: ک یهاش رو گشاد کرد و سوت کش دار چشم

 خوده خوده فرشته است! دهسایوا

کرده بودم برداشتم. سمتش گرفتم و  زونیآو یکه به چوب لباس فمیک یرو از تو لمیرو با ناز ازش گرفتم و موبا نگاهم

 گفتم:

 گه؟یم یاون چ نمیبفرستم برا مامان بب ریعکس ازم بگ هی ز،یانقدر زبون نر گهید بسه

گرفتم و مهرداد در  یشدند، ژست م یجا م یسه نفر توش به راحت دیکه شا ییطور واسه خودم تو اتاق پرو نیهم

مهرداد به هم گره خورد. از  یآن ابروها هیشروع به زنگ زدن کرد. تو  میمرتبه گوش هیبود.  نیدورب میحال تنظ

با  》دلم! جان《احاطه شد:  یپر معن یواژه  هی زکرد. تموم سرم ا خیصفحه افتاده تموم بدنم  یکه رو یتصور اسم

 !ه؟ی... کی: کدمیتته پته پرس

 بهم دوخت و جواب داد: جان دلت! یهاش رو جور خاص چشم

رو  یبه صفحه و بعد به من انداخت و گوش یشدم که دوباره نگاه مشکوک یافتادم و آب قند الزم م یپس م داشتم

 .میدار یرو برم نیخواد... هم یجواب بده، عکس هم نم ریگفت: بگ یجد یلیسمتم گرفت. خ

رو پنهون  یزیکه ازش چ نیاز ا شهیآب دادم. هم یدونستم بند رو حساب ینموند و در اتاقکم بست. م گهیهم د بعد

حالم خوش نبود،  ایرفتم  یهر وقت تو خودم م م،یکه از اصفهان برگشته بود یمیماه و ن کی نیکنم متنفر بود. تموم ا

 بود دهیازم پرس

بودمش که خودم انگشت به دهن  چوندهیپ نیهمچ ،یمشهد یقهوه ا دیراه راه سف یو من هر بار مثل آبنبات ها چته

بهش  یتونستم حت ینم بیخورد و من عج یداشت زنگ م مینداشتم. هنوز گوش یراه فرار گهیاالن د یموندم ول یم



 تیعسل چشمها

323 
 

 یصدا شهیموقع بدم تا حداقل دلم خنک بشه. ناچار جواب دادم و مثل هم یتماس ب نیبه خاطر ا کیفحش کوچ هی

 جذاب و خاصش التهاب درونم رو آروم کرد.

کنه، گفت کارهاش تموم شده و حتما شب بعد از  یم یلحظه شمار دنمید یتنگ شده و برا یلیگفت دلش خ بهم

 یگفت و در مقابل، قسمت شرور وجود من رو با حرف هاش فعال م ی. اون مادیم دنمیبه د یبهونه ا هیبه  دنشیرس

 یالیو میریم میدار امشب《بهش گفتم:  تیکرد. در نها یم بمیدروغ ترغ هین رو کردن دستم به جبرا یکرد و برا

اش  افهیتونستم حس کنم ق یجا م نیاز هم یعنی 》.میگرد یبابام و تا شنبه هم برنم یاز همکارها یکیلواسون 

بعد که  یول رهیگرما مونده باشه در حال وا رفتنه. خودم رو سفت گرفته بودم تا خنده ام نگ یکه تو یفیق یمثل بستن

 گرفت. شیکرد، دلم آت یخداحافظ نیغمگفوق  یصدا هیبا 

 یبدم. حالم بد شده بود و دلم نم یکردم جواب مهرداد رو چ یحال فکر م نیعوض کردن لباسم شدم و در ع مشغول

دستش رو  هیکه  دمشیاومدم د رونی. از اتاقک که بستمیو فکر کنه باهاش راحت ن رهیگبه دل ب یزیخواست ازم چ

 یداد. جلو رفتم و لباس رو رو یماساژ م روخوش رنگش  یاش چشم ها گهیخوان گذاشته بود و با دست د شیپ یرو

. تو دیهم بذار میساپورت ضخ هیدارم فقط اگه ممکنه  یرو برم نیخوان گذاشتم و رو به فروشنده گفتم: هم شیپ

فکر رفته  یتو قایکرد. عم یباز نگاهش کردم و اون بهم نگاه نم 》بپوشم. یرو لُخت نیعمرا اگه ا 《دلم ادامه دادم:

 جونم؟ یمه یشد ی: چدمیو بازوش رو گرفتم. مظلوم پرس رفتم کشیبود. نزد

 ؟یندار اجیاحت یا گهید زی: چدیجواب پرس یگرفته به جا نییهمون سر پا با

 !زهایچ یلیو جواب دادم: چرا... خ دمیبرچ لب

 گفت: دروغ؟! دهیهوا باال گرفت و با تعجب و کش یرو ب سرش

لباس  نیخوام. کفش هم دارم که به ا ینم یزیچ گهیکردم بابا، د یو گفتم: شوخ شینیو آروم زدم نوک ب دمیخند

 .ادیب

 هیخواستم  یراه خونه همه اش م ی. تومیاومد رونیپولش رو حساب کرد و ب یمحسوس خوشحال شد و فور نا

خواست لپ هاش رو محکم  یشد. مهرداد هم سکوت کرده بود و من دلم م ینم یسر حرف رو باز کنم ول یجور

 صداش کردم: عمو جونم... وسزدم و ل ایخونه دلم رو به در یها یکیبشه. باالخره نزد یبکشم تا کل بادش خال

 !؟ییعمو

 خشک گفت: بله؟ یلیکرد خ یطور که دنده رو عوض م همون
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 ؟یچرا ساکت گمیم-

 رسه بگم. یبه ذهنم نم یزیچون چ-

 دهیوجودم قرض گرفتم و آروم و بر یشدن از دخترانه ها دیخجالت و سرخ و سف یگفتم؟ کم یبهش م دیبا چطور

 گفتم: خب... راستش... دهیبر

غزل، هر موقع وقتش بود بهم بگو نه االن  ستیهوا گفت: الزم ن یرو بگم که ب هیو خواستم قض دمیکش قینفس عم هی

 .یگرد یرفع رجوع کردن دنبال راه چاره م یکه فقط برا

و صدام رو صاف کردم و  دمیقرار شده بود. سمتش چرخ یدلم ب تیوضع نیاز دستم ناراحت بود و من از ا یحساب 

 یعنیشد.  یجور نم تشیموقع یخواستم بهت بگم ول یبه خدا، من م ستیفع رجوع نر یحق به جانب گفتم: برا

 فقط من... فتادهیهم ن یاتفاق خاص

 گاز محکم گرفتم و ادامه دادم: فقط من... عاشق شدم! هیمکث کردم و گونه ام رو از تو  یکم

 راهین چشم هاش پر از بد و بچشم هام شد. کاش خدا به دادم برسه چو ی رهیبا سرعت سمتم برگشت و خ گردنش

زدم و مهرداد  یا مهینصفه ن غیکه از کنارمون با سرعت رد شد، من ج ینیبوق ممتد ماش یبود. با صدا ینا گفتن یها

 یزیو من هم چ دینپرس یزیچ میدیرس خونهبعد که به  قهیتا چند دق گهیکرد و د شیحواسش رو جمع رانندگ

و گفت: برو خونه آماده شو تا من هم برم خونه ام حاضر بشم و  دیرو که نگه داشت رو به من چرخ نینگفتم. فقط ماش

 دنبالت. امیب

با بغض  》شو! ادهیپ《:یعنی نیرو دوباره استارت زد و ا نیهم نگاهش رو ازم گرفت و به رو به رو دوخت و ماش بعد

 .یکن فیرو برام تعر یهمه چ دیبعد با یول رهیاالن د :دیچیکه صداش تو گوشم پ دمیباز کردن کش یرو برا رهیدستگ

سمتش برگشتم اما اون  یکه در رو باز کردم بازوم رو گرفت و صدام زد. با ناراحت نیگفتم و هم یا》باشه《لب  ریز

 !م؟یتو غزل عسل یانقدر بزرگ شد ی: کدیپرس یبهم زل زد و با لبخند قشنگ یبا نگاه خاص

  》حامد《

تو جام تکون  یمتنفر بودم. کم ینیبب یاهیفقط س یزل بزن رونیاز پنجره به ب یکه هر چ نیشب و ا یپرواز تو از

 زد. ی. هومن کنارم نشسته بود و غرق فکر، روزنامه ورق مدمیخوردم و گردنم رو به دو طرف کش
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ا خوردم و الحق رزرو کنم ج طیاون هم بل یصبح بهم گفت برا یتونستم ذهنش رو بخونم. وقت یخواست م یم دلم

شد که  شتریب یحال تعجبم وقت نی. در عارمیب ریجا گ هیکه خوش شانس هم بود چون تونستم براش تو همون پرواز 

 گفت:

دارم. اصال  یکه کنارشم حس خوب ییوقت ها  》هم تنگ شده! هیهان یو دلم برا نمیخوام بابا رو بب یم یکار یبرا《

هاش  تیکه دلت به حما یپدر دوم داشته باش هی شهیکه هم نیخاصه؛ ا یا گهیدر کل برادر بزرگ داشتن جور د

فکر و  یمثل االن رفته تو یوقت یحت ای دنیکش گاریاون ژست خاصش موقع س ش،یخوش باشه. اون اخم جدا نشدن

کنه. من،  یخاص تو حرکات و چهره اش هست که جذبت م یجور انرژ هی یفکر کن شهیباعث م گهید یزهایچ یلیخ

بکنم.  یرو بهم داشته باشه هر کار یحس نیکه اون هم دوباره همچ نیا ین رو برادرانه دوست دارم و حاضرم براهوم

اون انگار هر روز اضافه  یچشم به راه اومدنشم؛ همه اش انتظار و انتظار ول یداره که ه رو یاون برام حکم سرباز

 کنه. یدور م دنشیروز از د هیخوره و من رو دوباره  یخدمت م

سالش بود و من تازه  جدهیحدودا ه یرو به اون رو شد. وقت نیاز ا هوی زیهمه چ نم،یب یکنم م یکه فکرش رو م االن

 شیاصفهان پ ل،یو تحص کایاوقات البته قبل از رفتنش به آمر شتریب گهیرو تموم کرده بودم. اون موقع د ییراهنما

باهاشون مثل قبل گرم  د،یخند یبودند نم یشده بود. وقت یا گهیر دمادرش سحربانو بود. نگاهش به مامان و بابا جو

کمرنگ و کمرنگ تر شد تا اون  ی. حضورش هختیر یبود که ترس به دلم م یزیچ هیگرفت، اصال تو نگاهش  ینم

 یم ول. البته از اومدنش خوشحالرهیدلم هزار راه م هیبابا و هان دنیتهران د ادیخواد ب یم گهیبهم م یکه وقت ییجا

 هیو از افکار درهم و برهم ام فاصله گرفتم و دوباره بهش زل زدم.  دمیکش ی. آهستیسر جاش ن یزیچ هی مطمئنم

 !؟یکن ینگاه م یجور نیچرا ا ه،ی: چدیپرس ی. سمتم سر چرخوند و جددینگاهم رو فهم ینیآن انگار سنگ

 !یچیجواب دادم: ه الیخ یب

 یخشک و خال ی》بله《 هیکه نگاهم کنه  نیهوا صداش زدم. بدون ا یسرگرم خوندن روزنامه شد که ب دوباره

 ؟یتو چرا انقدر ساکت گمی: مدمیداد و پرس لمیتحو

 یجور نیهم یریم رونیادامه دادم: با دوست دخترهات هم که ب یآوردم و با لحن شوخ نییرو تا حد ممکن پا صدام

 تو خوشه واقعا؟ یپس اون ها دلشون به چ ؟یساکت

بهش دل خوش کنند  دیکه با یزیمنه؟ نترس، چ یدوست دخترها یتو، دلخوش یجواب داد: االن نگران یعاد یلیخ

 سرِجاشه!
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تو؟ اصال  یکش یلب هاش نشست. طلب کار نگاهش کردم و گفتم: خجالت نم یرو یرو گفت و لبخند محو نیا

 جواب دادنت! نیابا تو حرف زد با  شهینم

 تیاز اون مغز ِفندق یداشت گفت: االن چ یسازگار بیسمتم و با همون لبخند محو که با اخمش عج برگشت

 حسابم بود منحرف! یگذشت؟ منظورم پول و موجود

 بود. نیباور کردم منظورت هم ،یخنده ام گرفت و گفتم: من هم که گوش هام مخمل کمونیهر چند کوچ یشوخ به

هست  یو زمزمه وار گفت: من چند ماه دیبه ساعت مارکش دوخت و بعد آروم پشت گردنش دست کشرو  نگاهش

 .ستمین یکه با کس

 کنه؟! یدرست کار نم هیغمت رو داداش، چرا پس؟! نکنه دلخوش نمیبه بازوش و تخس گفتم: آخ نب زدم

 خنده گفت: زهرمار لطفا! با

با  شونیکی. میادامه نداد گهیکردند د یمسافرها پخش م نیغذا رو ب یکه ظرف ها یشدن دو تا مهماندار کینزد با

 یطناز

لب نوچ  ریکرد و اون هام از کنارمون رد شدند. ز یدو تا ظرف غذا رو سمت هومن گرفت. هومن تشکر رسم یخاص

 ال مذهب! هیشدم و گفتم: تو چشم هاش خوندم، دنبال دل خوش کیکردم و به هومن نزد ینوچ

 رو کوفت کن! نیام چسبوند و گفت: شما لطفا ا نهیغذام رو به س ظرف

 المیپرنده دور خ هیخاطره مثل  هیدونم از کجا و چه طور،  ینم هویخنده ظرف غذام رو باز کردم و مشغول شدم.  با

 یزیچ《بود: دهیکه ازم پرس یکنارم نشسته بود، طلبکار به مهماندار یصندل یشونه ام نشست. رو یپر زد  و رو

خورد و من فقط  یاون روز عشقم داشت حرص م هداد. آخ ک یکرد و با جذبه جوابش رو م ینگاه م 》خوام؟ ینم

 !شهیم یداره، چقدر با نمک عصبان ینیریش ی افهیکردم چه ق یداشتم فکر م

 یول نمشیب یخوش بود که امشب بعد از چند روز م نیبرد. دلم به ا ینم ییشده بود و راه به جا ییدلم هوا دوباره

رو  نشونیلواسون، چند بار تو ذهنم ماش رندیکه بهم گفته بود دارند م یدونه از لحظه ا یباطل! خدا م الیخ یزه

گرفتن  شیها هم که فکر آت یآخر نیکرده بودم. ا صورخراب کرده و دوست باباش رو هم بد حال و در حال سکته ت

براش تنگ شده، کاش دل اون هم  یلیشدم. دلم خ مونیذهنم رو مغشوش کرده بود که زود پش یلعنت یالیاون و

 تا شنبه نباشه. دیرس یبه فکرش هم نم یحال رو داشت و حت نیهم
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و من هم رفتم  رهیگ یم لینشست. هومن گفت چمدون ها رو تحو مایبود که هواپ میهشت و ن کینزد ساعت

 یم نیماش یتو امکشیپ یبود و مرتب صدا شیگوش یراه هومن سرش تو یرو بردارم. تو نمیتا ماش نگیپارک

بوده، دلش برات تنگ  خاموش تیکه گوش یساعت هی نیکه انقدر تو ا هی: چه خبره بابا؟! کدمی. کالفه پرسدیچیپ

 شده؟

 ...ای: برسونمت خونه ات دمیشد. دوباره پرس رهیخ رونینداد و به جاش به ب جواب

 شما! یخونه  می، برنه-

رو  اطیدر ح موتیدم در و من با ر میدیبعد رس یو کم 》شما! یخونه  یخونه امون بود به جا کاش《دلم گفتم:  تو

 باز

روشن و  اطیدور تا دور ح ی. المپ هامیگذاشتم و با هومن سمت ساختمون راه افتاد نگیپارک یرو تو نی. ماشکردم

آب نما ها  نیدوباره دلش گرفته بود که به فکر افتاده ا یاطراف استخر هم در حال رقص بودند. حتما هان یآب نما ها

 د؛یکش یزده رو به رخ م زییزرد و پا یشده بود و درخت ها ینوران اطی! هر چقدر حنهیرو روشن کنه و به تماشا بش

کرد که راغب به  یم جادیتصور رو ا نیرداشتنش ابود. هومن کنارم بود و طرز گام ب بیو عج کیداخل ساختمون تار

رو به روم چشم دوختم و  کیدادند. دوباره به ساختمون تار یبه جلو هلش م ینامرئ یدست ها یول ستیاومدن ن

 !که؟یچرا همه جا تار به،ی: عجدمیکرد. رو به هومن پرس یم یرو ط گهید یراه نرفته  هزاردلم 

 ؟یپرس یشماست از من م یزد و جواب داد: خونه  یپوزخند هومن

 باز کردم. دمیرو با کل یورود در

 برو تو داداش!-

 مشکوکه! یلب گفت: الزم نکرده، خودت اول برو، همه چ ریجلو هلم داد و ز به

 از دست تو!-

 !؟یهان ست؟ین یکس م،یرو روشن کردم و از همون جا داد زدم: ما اومد یورود یراهرو المپ

مامان روشن  یمورد عالقه  یکوب ها وارید شهینبود و هم یکیتار نیشب ها هم به ا مهین یشدم که حت یسالن دوار

خبر بد باشم بلند داد زدم:  هیزد و انگار هر آن منتظر  یکه صدام م دمیرو شن هیهان غیج یمرتبه صدا هیموندند.  یم

 !ه؟یخدا خودت کمک کن، هان ای
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 ستادهیکه رو به روم ا یتیجمع غیدست و ج یبرداشم، تمام سالن روشن شد و صدا زیخ دنیدو یکه برا نیهم

 بودند، سر جام خشکم کرد.

 》غزل《

طور سر جاش خشکش زده بود و فقط  نیشدند. هم ینلعبک یمهربونش بشم که اندازه  یمن قربون اون چشم ها آخ

 کیرفتند و بعد از تبر یسمت حامد م سالن رو پر کرده بود. مهمون ها یمهمون ها فضا غیدست و ج یصدا

دور  ییکرده بود. من جا زیرو سوپرا هاشدند. انگار حضور هومن هم متقابال اون  یم دهیناخودآگاه به طرف هومن کش

بود  دهیکنه. مهناز هنوز نرس دامیکرد تا پ یدقت م یلیخ دیاون با یبود ول دمید یبودم. حامد تو ستادهیتر از همه ا

و  یدیسع یو آقا هیدار و جذابش نگاه کردم. هان شیاومدن هاش عادت داشتم. دوباره به صورت ته ر رید نیو من به ا

 کردند. یبودند و با محبت نگاهش م ستادهیا کنارشهما جون، 

بودم و االن مطمئن شده بودم حامد  دهید هیهان یبود. قبال عکسش رو تو گوش یجون، خانوم فوق العاده ا هما

 .دیکش رونمیبه ارث برده. مهرداد به بازوم زد و از فکر ب یاز ک رو یمهربون

 م؟یکن ینگاه م میسادیمثل مترسک وا هیچ م،یبگ کیجلو ما هم تبر میبر-

 !میسرم رو تکون دادم و گفتم: بر دوارییلبخند زدم و تا بهش

که حتما باهاشون رو در  یتیجمع نیا نیکنه؟ اون هم ب یکار م یچ نهیب یمن رو م یوقت نمیخواست بب یم دلم

 یستیبا

 یکرد. با قدم ها یم یبشه تموم وجودم رو ط ریکه از کوه سراز یزد و استرس مثل بهمن یدهنم م ی. قلبم توداشت

که  یجنس مونث یقطب شد. خنده ها یتنم هوا یرو به روم هوا یصحنه  دنیاز د هویکه  میرفت یآروم به طرفش م

اسم  نیخودم فکر کرده بودم ا شیاول پ یلحظه  مونبه دلم لرزه انداخت. از ه بیعج کرده بود شیمعرف ایلع ه،یهان

حامد بود. تمام  هیشب بیکه رنگ چشم هاش عج یو جذاب ی. دختر مو مشکدمیشن هیاز زبون هان گهیبار د هیرو 

 به حالِ...! یبرد وا یکه دختر بودم م یرفتارهاش دل من

سوزن دستش گرفت و به جون قلبم افتاد. حامد لبخند  یکیحامد گذاشت و  یگونه  یکوتاه رو یب*و*س*ه ا 

چشم  یتو تیمثل مالک یحس دیشد. شا زونیسرخوشانه از بازوش آو یلیبهش زد و اون در جوابش خ ینیدلنش

: تعجب به جلو هلم داد و گفت باکوب شده بودم. مهرداد  خیچطور سر جام م دمیفهم یکرد. اصال نم یم دادیهاش ب

 چرا ماتت برد پس؟!
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 نیخوردم. اول نیمحکم با زانو زم م،یکرد یم یطور که با دوست هام تو کوچه باز نیبچه بودم هم یبار وقت هی ادمهی

باال  یلیخ  یلحظه همون درد و سوزش رو داشت منته نیو اشک به چشمم آورد. ا ادمهیبود که هنوز رنجش  یدرد

. میجلو رفت دمیگز یکه از سوزشش لب م یقلب مونسوخت. با ه یام از حسادت م نهیوسط س ییتر اومده بود؛ جا

رفت. دور  یبرند و خودش هم همراهشون م ییرایخواست به قسمت پذ ی. هما جون از همه ممیشده بود کشونینزد

 یمهرداد بو حرف هاش بود و با سالم مهرداد به طرفمون برگشت.  هیشد. حواسش به هان یحامد خلوت و خلوت تر م

 شد. کیو مشغول خوش و بش و تبر دشیبه آغوش کش یمعطل

که از کنارش جم  یحور نیخوند، اون هم با ا یکبکش خروس م دیاون که با یالل شدنم واضح بود ول لیکه دل من

من  دنیچشم هاش با د یکه تو یبرق دنیاز د یگفت؟! انقدر دلم گرفته بود که حت ینم یچیخورد پس چرا ه ینم

شدند نگاه  رهیکه مطمئن بودم ت نمیغمگ یها شمبد تر هم شده بود. جلو اومد و تو چ چیتاده بود حالم بهتر که هاف

با  میجلب توجه نکن نیاز ا شتریکه ب نیا ی. براشندیم کیتمام نگاه ها سمت من و حامد شل ریکرد. احساس کردم ت

 سالم کردم. یاز ته چاه در اومده ا یصدا

خواست جلو  یسوخت. دلم م یحسادت دخترونه م هینگاهم کرد و گرم جواب سالمم رو داد. تموم وجودم از  تخس

 کرد. یم مونمیکار پش نیمثل خوره به جونم افتاده بود و از اون طرف، مونث رو به روم از ا یبرم و بغلش کنم. دلتنگ

از دور بازوش که نه، از دور گردن من برداشته شدند.  ایلع یحلقه شده  یتو جاش جا به جا شد و دست ها یکم

 دستش رو به طرفم گرفت و طعنه گونه گفت: تولدم مبارک باشه!

 محکم مشتش کردم و بعد آروم باال آوردم. رم؟یخواستم دستش رو بگ یلرزون چطور م یدست ها نیبا ا حاال

 تولدتون مبارک باشه!-

 !یخانوم یتر شد بایلباس ز نی*د و گفت: چقدر با ایب*و*س*خم شد؛ دستم رو نرم  یکمال ناباور در

 کردم: ممنون! زمزمه

کار کنه تا  ینداشت و من چه قدر اون لحظه با کارش عشق کردم. خوب بلد بود چ ییاز رو شدن حسمون اِبا پس

شده بود و االن داشت  کیبهمون نزد شیکه چند لحظه پ یو هومن ایشده بود، مخصوصا لع زیبشم. نگاه همه ت ونهید

 ینگاه خاردار چ نیوسط با ا نیا گهید نیا《: مزد و من تو دلم گفت یداد. پوزخند یدارش قورتم م یبا نگاه معن

بار  هیکه گفت  یو جمله ا ایلع یکردند. صدا یگشتم و واژه ها از مغزم فرار م یتو سرم دنبال جمله م 》!گه؟یم

 قلبم رو نشونه گرفت. گهید
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 به خودت برس قربونت برم، مثال تولدته امشب! کمیلباس هات رو عوض کن.  میبر گهین دحامد جا-

وقته  یلیخ ادمهیکه  ییبرگشت و گفت: تا اون جا ایگره کرده سمت لع یدستم رو آروم رها کرد و با ابروها حامد

 ندارم. ازین یلباس عوض کردن به کس یبزرگ شدم و برا

 رو برگردوند و گفت: هیناراحت سمت هان ایشد. لع یسمت قلبم هجوم آورد و مشغول آب پاش رکشانیآژ یکی انگار

 .یبر هیبود با هان نیا منظورم

 !هیهان یبود، حت یمکث جواب داد: من هم منظورم هر کس یب حامد

که فقط  یطورلب و  ریز نیاز کنارم گذشت و تو همون ح یرنگ گرفت. دوباره دلم کوبش گرفته بود. به نرم نگاهم

 .دمی... قول میکنم خانوم یم یخودم بشنوم گفت: اون دروغت رو تالف

باال بود راه افتاد.  یمسخ شده ام کرد و سمت اتاقش که احتماال طبقه  ی افهیق یهم حواله  یچشمک نا محسوس 

 یشتریب یبودند. هر لحظه مهمون ها دهیچسب نیبه زم میواقع یپاها یبدو بدو دنبالش راه افتادند ول میالیخ یپاها

و بزرگ خونه  بایجواب نداد. سالن ز یبهش زنگ زدم ول ینبود. چند بار یشدند و هنوز از مهناز خبر یوارد سالن م

 دهیچ ییطال یها یزیبا روم یبلند هیگرد و پا یزهایمختلف اشباع شده بود. دور تا دور سالن م یعطرها یاز بو

که  ییتو جا ،یآهنگ بهنام بان تمیکه با ر یی. به پسر دخترهامیبود ستادهیا زهایاز م یکیکنار  شده بودند. با مهرداد

 .میکرد ینگاه م دندیلول یرقص اختصاص داده شده بود تو هم م یبرا

بود. حامد  یپزشک یدانشجو نشونیکالس، همه از دم دکتر و جراح و فکر کنم کمتر یو ها پیاشون خوش ت همه

گر گرفته  یاون حرف هاش حساب دنیازش خوردم. بعد از شن یرو باال آوردم و کم میدنینوش وانیبود. ل ومدهیهنوز ن

 خشک شده ام شده بود. یمرهمِ گلو وهیآب م نیبودم و ا

خوشم  بیعج د،یچیپ یم مینیب یتو یوقت شهیرو که هم یخاص ی. بوشهیم کیاز پشت بهم نزد یکردم کس حس

. مهرداد هم جا خورده از حضورش به وجد اومد و گفت: به به، هومن خان ستادیر مهرداد ااومد، لعنت کردم. کنا یم

 افتخار دادند!

انگشت هاش نگه داشته بود،  نیرو که ماهرانه ب یگاریدستش س هیشلوار خوش دوختش بود و  بیج یدستش تو هی

 یکجا موند پس《: دمیپرس یم مبار هزارم تو دل یبرد. مشغول خوش و بش شدند و من برا یلب هاش م کینزد

 شیکه به لطف مامان قسمت موهاممدل  نمیخواستم بب یگذاشتم. م یحالت سلف یرو رو لمیموبا نیدورب 》عشقم؟

بودم، به هم نخورده باشه. خدا رو شکر همه  ختهیشونه ام ر یطرف رو هیرو از  شیرو ساده باال بسته بودم و قسمت
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مهرداد و بعد هم گرفته  یاومد. با صدا یبود که به نظر در حال اتمام م میهم انقدر مال شمیسر جاش بود. آرا زیچ

 .مدمشدن بازوم به خودم او

 غزل جان، هومن با شماست!-

و مشترک حامد و مهرداد؛ مهرداد رو صدا  یمیقد یاز دوست ها یکیرو سمت هومن چرخوندم و همون موقع  نگاهم

 زد.

و  هیا دهیچیکردم هومن آدم پ یور شد. آب دهنم رو با صدا قورت دادم. احساس مگفت و ازمون د ی》دیببخش《

: دمیبهم زل زده بود. خودم رو جمع و جور کردم و پرس بیطور عج نیا یمخصوصا وقت ه،یحرف زدن باهاش کار سخت

 !ن؟یبود دهیپرس یزیشما چ

  ؟یچرا انقدر ساکت ؟یشما چطور دمیصداش جواب داد: پرس یتو یخاص یداد و با جذبه  لمیتحو یلبخند

 ؟یچرخون یطرف اون طرف چشم م نیا یطور نیکه ا یهست یزد و ادامه داد: انگار منتظر کس یپوزخند

 یسوالش م یتو یو دنبال چ هیدونستم منظورش چ یسر و ته هومن رو خورده بودم و م یب یحرف ها یضربه  قبال

 تا االن... یول ادیاز دوست هام هستم، قرار بوده ب یکیجواب دادم: بله منتظر  نیگرده به خاطر هم

سالن رو در بر گرفت، ساکت شدم. از  یکه به خاطر اومدن حامد همه  یمهمون ها و همهمه ا غیدست و ج یصدا با

 یکردم و لبخند یبود. به لباسم نگاه دهیپوش یزرشک راهنیجذاب با پ یکت و شلوار مشک هیکه  دمشیدور د

کرده بود غنج زد اما انگار قرار نبود امشب  تکه لباسش رو باهام س نیلب هام جا خوش کرد. دلم از ا یناخودآگاه رو

 ییهومن رو از جا یرقص هل داده شد. صدا گاهیگم شد و به جا تیجمع نیدلم رو به حضورش خوش کنم چون باز ب

 شد؟! داشی: باالخره پدیکه دوباره پرس دمیشن کینزد یلیخ

 باهام نداشت برگشتم. چشم هاش رو خمار کرد و حق به جانب گفت: یچندان یرتش که حاال فاصله اخم سمت صو با

 ؟یکن ینگاه م یطور نیچرا ا ،یدوستت بود که منتظرش بود منظورم

 وانیگذره؟ دوباره ل یم یخواست بدونم تو سر آدم رو به روم چ یدلم م یلی. خدمیخودم رو عقب کش یکم

 هیشد و از اون طرف هان یم کمیکه هومن باز نزد دمیرو سر کش شینفس باق هیچنگ زدم و  زیم یرو از رو میدنینوش

رنگ،  فیط نیبا هم یشیو آرا رهیت یو آب لندب راهنیپ نی. با اادیم زمونیکه با عجله و خندون به طرف م دمیرو د

 مثل فرشته ها شده بود. قد
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تو هومن جان؟ دنبالت  یی: کجادیپرس یشد و با خوشحال نکموینشست. نزد یبه دل م بیعج باشیو اندام ز بلند

 .رندیگ یگشتم، آخه همه سراغت رو م یم

 ومد؟یبه طرف من برگشت و ادامه داد: غزل جونم، پس چرا مهناز ن بعد

 دونم واال، چند بار زنگ زدم جواب نداد. یلبخند جواب دادم: نم با

 میبر ایب شه،یم داشیگفت: باشه حتما کم کم پ دیکش یگرفت و با خودش م یشد و همون طور که بازوم رو م کمینزد

 فعال!

 !ه؟یهان می: کجا بردمیتعجب پرس با

 ؟یسر جات و تکون هم نخور یسیآهنگ وا نیرو ا ادیدلت م یی. خدامیکه بترکون میریم-

 تونم. یهم خودش با خنده ادامه داد: من که نم بعد

. چشم میستادیکردند ا یم هیتخل یکه انرژ ییدختر پسرها نیب هیشد. با هان یر مت ادیو ز کینزد یآهنگ ه یصدا

 ؟یسادیچرا وا نم،یگفت: زود باش بب یو م دیکش یدستم رو م هیگشتند و هان یدنبالش م اریاخت یهام ب

رقصه؟!  یداره باهاش م ای! نکنه لعدمش؟ید یکردم. پس کجا بود؟ چرا نم یکردم و باهاش همراه یکوتاه ی خنده

 گفت بهت؟ یم ی: هومن چدیشد و پرس کمیبا خنده نزد هینکنه قراره امشب از حرص سکته کنم؟ هان

 !یمعمول یحرف ها ،یچیدادم، جواب دادم: ه یطور که دست هام رو آروم تکون م نیهم

عارف  ی》بهتر از تو یک《گفت. بعد از تموم شدن آهنگ در حال پخش، آهنگِ  یلب ریز 》آهان《زد و  یلبخند

 یو صورت یلین یهمه، گوش هام رو پر کرد. نور سالن کم شد و به جاش رقص نورها یو شاد غیج یپخش شد و صدا

که  یو چشمک نا محسوس هیخ هانیکردند. نگاهم م دنیشدند. همه با خنده زوج شدند و شروع به رقص نیگزیجا

 ینفر رو که همه  هی یچشم هام رد شد. صدا یلواز ج ام،ینفر پشت سر من زد، شد و تا اومدم به خودم ب هی یبرا

 .دمیشده بود، از پشت سر و کنار گوشم شن امیدن

 ینیبهتر از تو،که بهتر یک-

 !ینیزم یرو یبایماه ز تو

 .دیرقص یکرد و م یلب آهنگ رو زمزمه م ریو ز ستادیبه روم ا رو



 تیعسل چشمها

333 
 

 ...یتو قلب من باش تا که بفهم-

 !ینیش یدلبرانه به دل م چه

. بهم لبخند زد و دیبزنم. اسمش رو زمزمه کردم و شن غیب*غ*ل*ش و ج یبپرم تو یخواست از خوشحال یم دلم

 جواب داد: جانم!

کرد. دوباره لب زدم: نکن  یتوجه نم گهیبه کس د یاطراف نگاه کردم. همه مشغول رقص با عشقشون بودند و کس به

 کار رو باهام!  نیا

 ت.چشمش گذاش یو دستش رو رو دیخند

 رو چشمم غزلم!-

 دوباره همراه آهنگ خوند: بعد

 من باش تا باورت شه... یجا تو

 من؟ ای یعشق، تو هست ی وونهید

 ...ینیچشم من باش تا که بب دو

 تو، چه کرده با من! یچشم ها دو

ونه؛ کش یکه آدم رو به مرز جنون م هیهمون لحظه ا نی. ادندیلرز یچشم هام اشک جمع شده بود و لب هام م تو

. میکن یبغض م یکنه و از خوشحال یم دادیچشم هامون ب یعشق تو ،یترس چیقشنگ که بدون ه یهمون لحظه 

 بشم. ونهیو د چهیکه صداش تو گوشم بپ کیبود، اون قدر نزد کمینزد

 هام و... ییبدرقه کردم تنها-

 دعام و... دیشا دهیشن یکس

 ماه تو؟ یرو ن،یمن و ا کجا

 بوسه خواه تو؟! یلبا کجا
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 رونیام ب نهیقلبم به پرواز در اومدند و از تو س یدونه دونه از تو ،یو رنگ کیکوچ یعشقم مثل پروانه ها تمام

به  کشیآخه سبک شده بودم. لبخند مهربون و حضور نزد ستین نیسنگ گهیکردم دلم د یشدند. احساس م دهیکش

داد. تو چشم هام زل زد. دستم رو باال آورد و دوباره  یبزرگ رو هشدار م یسوز شیآت هیجنگل تن ام، 

 *د. یب*و*س*

 ...یذاریتو پا م-

 من! یقلبش اشاره کرد و ادامه داد: تو خونه  به

 ...یشیتو عاشق م-

 من! یشونه اش اشاره کرد و ادامه داد: رو شونه  به

 من اشاره کرد و خوند: به

 من و تو... نیقراره ب هی نیا

 من و تو! نیع ستیعاشق ن یکس

ناب  یلحظه  نیلحظه بود. هم نیهم یخواستم؟ خوشبخت یم یاز خدا چ گهیشد. د یتموم م ایلحظه دن نیهم کاش

اون همه  نیفرق داشتند. آهنگ تموم شد و ب شهیقلب ها و رنگ نگاهمون که با هم تمیدرست مثل ر ،یو تکرار نشدن

که تو  یزد. نفسم بند اومد از نفرت اهامیتو برجک رو ا،یلع یعصبان یمثبت، صورت تو هم رفته و چشم ها یحس ها

به  دنی. راه رسدیتو تموم وجودم لرز یزیچ هیمطمئن شده بودم.  گهیعاشق بود و د ایبود. لع ختهیچشم هاش ر

کرد.  یزدند، گردش م یهم دست م یکه برا ییو پسر دخترها ایلع نیشد. نگاهم ب یداشت ناهموار م دیحامد شا

 !ادیهم ز یلیبودم، خ دهیبلند خنده هاشون چون من ترس یتن ها و صدا دنحسرت خوردم به چفت ش

 زانوهات و بلندت... ریجا دست بندازم ز نیهم یخوا یعشقم تو لَک بره ها، خودم نوکرشم! اصال م نمینب-

 هم قبولت دارم! یجور نیدت همزدم به بازوش و چشم هام رو خمار کردم و گفتم: الزم نکرده، به قول خو آروم

چشم ها و نگاه هات، از راه به درم  نیامشب با ا یخوا یتو م یگفت: ول یهاش رو با مزه گرد کرد و با لحن خاص چشم

 ها! یکن
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با خودش  کیک دنیبر یو حامد رو برا دیبه دادم رس هیگر گرفتند. هان شتریتب دارم ب یحرفش گونه ها نیا با

 !شمیپ ایشد لب زد: ب یم دهیکش هیطور که همراه هان نی. همدیکش

جمع شدند.  زیدور م هیجا گرفتند و بق کیآوردم و همراهشون راه افتادم. پشت ک نییباشه پا یرو به نشونه  سرم

 یبه چشم م کیک یشکل دو تا قلب بود که تو هم فرو رفتند. عکسشون هم که کنار هم ژست گرفته بودند، رو کیک

از سر و  هینداشت. هان یاشون تموم دوستانهجمع  یها یدر حال آب شدن بودند و شوخ کیسه و  یع هااومد. شم

زد.  یخواست هر طور شده حامد رو به خنده بندازه و حامد هم برادرانه بهش لبخند م یرفت و م یکول حامد باال م

 دوقلوها نیچقدر حس ب

پا  ایدن نیهنوز به ا یوقت یاز اول اولش کنارت بوده حتنفر  هی یکن یفکرش رو م یوقت یچه حس خوب قشنگه؛

کنارت باشه که از  یکیموقع  نیا گهیداد زد: حامد داداش، آرزو کن سال د تیجمع نیپسر از ب هی. ینذاشته بود

 نجاتت بده.  هیهان نیدست ا

تونه دوقلوها رو  یحامد جواب داد: خدمتت عرض کنم که... فقط مرگ م یطلبکار به اون پسر نگاه کرد و به جا هیهان

 بدون. یدون یاز هم جدا کنه، نم

 حرف هاست؟ نیا یوسط تولد جا ؟یهان هیچه حرف نیگفت: ا هیکرد و رو به هان یجون اخم کوتاه هما

جوره رها  چیمن انداخته بود و ه یرو به چشم ها راشیو شونه باال انداخت. حامد اما قالب نگاه گ دیهم لب برچ هیهان

بود و انگار کامل حضور من رو فراموش  شیمیاون طرف تر مشغول خوش و بش با دوست قد یکرد. مهرداد کم ینم

آروم  یصدا هویدادم.  یم حیحضورها ترج یرو به همه  رنف هیکرده بود. البته که من هم اون لحظات، حضور پر رنگ 

 .دیکش رونیمن رو از فکر ب ،یکس

 !رهینفس گ یلیخ تییبایز-

بود که به حال خوبت گند بزنه؟  یکی شهی. چرا همدیکش ریهومن، قلبم ت دنیتعجب سمت صدا برگشتم و از د با

 یصدا

 یو سوال دمیانداخت. اخم هام رو تو هم کش یخط م شتریاعصابم ب یرو کیفوت کردن ک یپسر دخترها برا شمردن

 : منظور؟!به هومن نگاه کردم و لب زدم

 خواد. یم اقتیکه... داشتنت ل نیاز صورتش گفت: منظور ا یرو ازم گرفت و با همون اخم جدا نشدن نگاهش
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 ها داشته باشند! یمکث کرد و رو بهم ادامه داد: کاش بعض یکم

نگفت و از کنارم رد  یزیچ گهیحرفش نگردم. اون هم د ریکردم دنبال تفس یگاز محکم گرفتم و سع هیرو از تو  لپم

 شد.

 یظاهر م هویروح  هی نیاومد. درست ع یبهش م یلیداشتم به هومن لقب روح سرگردان رو بدم چون واقعا خ میتصم

نگاهم رو سمت حامد برگردوندم.  الیخ یشد. ب یم دیکرد و زِرت ناپد یم نییکم احساسات آدم رو باال و پا هیشد و 

گفته اما خب  یخواست بدونه هومن چ یکرد. حتما م یاش بهم داغون ام م رهیه ختو هم گره خورده و نگا یاخم ها

 بودم؟ یجواب گو م دیشد، من با یم شیزیچ هیکه داداشش  نیا

و با اعتراض بچه ها به خودش اومد. چشم هاش رو بست و آروم باز کرد. هم زمان با  دمیبه روش پاش یساختگ لبخند

که  نیا یگفتند. فردا جمعه بود و همه به بهونه  کیو خنده بهشون تبر یرو فوت کردند. همه باز با شوخ کیک هیهان

 میدو و ن کیطور شد که تولد تا نزد نیدادند و ا یم ادامهرو  شونیخوابند، خوشحال یو تا لنگ ظهر م لهیفردا تعط

اومد، کش  یکش م نیشد، کاش امشب همچ یبود. کاش تموم نم یشب ادامه داشت. شب قشنگ و خوب مهین یسه 

 شد! یاومد تا عمرمون تموم م یم

 یاز قلبم به چشم هام و از چشم هام به چشم هاش پاس م یرو ه یمن هنوز دلتنگ د،یکه رس یخداحافظ موقع

ون خونه اش یجلو! 》نیاز ا نمیا شیآخ《بشم و بگم:  یوقت قرار نبود راض چیشد، انگار ه یدادم. انگار تموم نم

 نگیبه پارک بایکوچه تقر میاومد یچون وقت ارهیب یرو از کوچه پشت نیو مهرداد رفته بود تا ماش میبود ستادهیا

بود.  یشب خوب یلیو گفتم: خ دمیکش یتر شد و من آه کینبود. حامد نزد ییما جا نیماش یشده بود و برا لیتبد

 . مگه نه؟!دیچسب یحساب زهایچ نیو کار و ا یبعد از چند وقت گرفتار

 : مگه نه حامد؟!دمیگفت. دوباره صداش زدم و پرس ینم یزیطور تو چشم هام زل زده بود و چ نیهم

 تو؟! ییکجا ؟ی: خوبدمیبار بازوش رو گرفتم و با تعجب پرس نیکرد. ا ینگاهم م رهیخ رهیخ باز

 ؟یگفت یزیحواسم نبود. چ زم،یعز دیخودش اومد و با خنده جواب داد: ببخش به

 زدم و گفتم: اون وقت، حواست کجا بود؟! یحرص یاون لبخند ها از

 یو جواب داد: آخه تو که نم دیو خوش حالتش دست کش یمشک یموها یرو به دو طرف تکون داد و ال سرش

 ...یدون
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 تونه سخت باشه؟! یکه چشم هاش قشنگه، چقدر م یکس یحرف ها دنیمکث کرد و ادامه داد: فهم یکم

اما من طبق معمول داغ کرده بودم. دوباره  دیشد فهم یم شیمشک یموها میرو از حرکت مال نیاسوز داشت و  هوا

کرد. دوباره  یکه ازش عشق فوران م ییآورد. نگاهش کردم، از اون نگاه ها یدر م ییآبرو یقلب عاشقم داشت ب نیا

 انداخت. رمیتو حصار صدا و لحن خاصش گ

 ...نمتیبب یامشب نشد درست و حساب-

 رو به اطراف چرخوند و دوباره نگاهم کرد و ادامه داد: نشد بهت بگم چقدر... رشس

 دنیشن یشد. مصر برا یاومد، کاش امشب انقدر زود تموم نم یمهرداد جلومون ترمز کرد. کاش انقدر زود نم نیماش

 یرو نشد بهم بگ ی: چدمیگفتن نداره خودم پرس الیخ دمید یگرفتم و وقت یحرف هاش لپم رو از تو گاز م یادامه 

 حامد؟!

با  شیهم خداحافظ هیشد و حامد لبخند زنان سمتش چشم چرخوند. همون موقع هان ادهیپ نیاز ماش مهرداد

 همکارهاش تموم

سه ساله در  یرو که قلبم از تصورش مثل بچه ها یزیشد بهم اون چ یعمرا م گهیشد و سمت ما قدم برداشت پس د 

پشتش  یدونستم چقدر خستگ یکه فقط من م یا افهیاومد و با ق کیود، بگه! مهرداد نزدب دنیپر نییحال باال و پا

 .گمیک میبود، باز هم تولدتون رو تبر یشب خوب یلیپنهون کرده گفت: خ

 خانوم! هیهان دیبود دهیزحمت کش یلیادامه داد: شما هم خ هیهان سمت

زد  یلبخند قدرشناس هیبود. هان ریچشم ها و نگاه مهربون حامد گ شیدر گردش و قلبم پ هیمهرداد و هان نیب نگاهم

 .دیکه اومد نیدینکردم. شما زحمت کش یکار نیدار اریو جواب داد: اخت

دونم چرا حس کردم حالش گرفته  یرفت. نم نشیکرد و دوباره سمت ماش یبا حامد دست داد و خداحافظ مهرداد

همون طور که از سرما  یمعمول ازش جدا شدم. اون هم بعد از خداحافظ یارو بغل کردم و بعد از تشکره هیاست. هان

: دیکش ادیبار هزارم تو سرم فر یبرا یکیشد.  هداد داخل خون یو تند تند بازوهاش رو ماساژ م دیلرز یبه خودش م

 یبه جا یکش یم یکه وقت یی. از اون آه هادمیآه کش قیعم 》!اد؟ینم رونیخونه ب نیدلبر از تو ا یایچرا لع پس《

برم که حامد جلوتر از  نیافته. خواستم طرف ماش یات م نهیس یرو ییلویصد ک یوزنه  هیسبک شدن، انگار بد تر 

 عیبرسه دستش رو سر رهیکه دستم به دستگ نی. بهش لبخند زدم و قبل از استادیا نیمن حرکت کرد و کنار ماش

 لب گفت: صبرکن! ریگذاشت. آروم و ز رهیدستگ یرو
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دوست دارم... آخ غزل... آخ که  یلیداد و همون طور که تو چشم هام زل زده بود گفت: خ رونیرو با صدا ب فسشن

 !امیدن یهمه  یشد

 ارم،یندارند طاقت ب یها رو که انگار تموم یدلتنگ نیبه اطراف انداخت و دوباره گفت: چطور ا یینگاه گذرا مستاصل

 هان؟!

بار و هر بار هم  نیدونست چند یبرد. کاش م یدلم رو م شتریب یا گهیهر وقت د شده بود و از یچشم هاش چراغون 

قابل وصف  ریقشنگ بود. انقدر قشنگ و غ یا گهیجور د تیواقع یکردم ول یذهنم نقاش یلحظه رو تو نیجور ا هی

استارت زدن مهرداد،  یدل من هم بود ول فکرد. حرف هاش حر شیشد بازساز ینم یرنگ چیقلمو و ه چیکه با ه

خوب  ر،یو در رو برام باز کرد. با محبت نگاهم کرد و گفت: شبت به خ دیرو کش رهیفرصت جواب رو ازم گرفت. دستگ

 !یبخواب

تو  گهیکم د هیحرکت کنم. دلم موندن و  ذارهیپر زورش گرفته و نم یبا دست ها یکردم مچ پاهام رو کس احساس

گفتم.  یکوتاه ریشب به خ یگرفته ا یت. با جون کندن سوار شدم و با صداخواس یم دنیعطرش نفس کش یحوال

هنوز سر  یفرع ابونیتو خ نیماش دنیچیپداد و تا  ینگاهش بودم. دست تکون م ریگ یپ نیبغل ماش نهییهنوز از آ

 بود. ستادهیجاش ا

غم بغل گرفت. ناخودآگاه  یام هجوم برد و زانو نهیس یجا نیتر یو به گوشه ا دیتموم شد. قلبم لب برچ باالخره

 یلبش ضرب گرفته بودند. م یپنجره گذاشته بود و انگشت هاش رو یلبه  ینگاهم به مهرداد افتاد. دستش رو رو

روشن بود و حالم رو  نیماش یشروع کنم. بخار ودمکنه و منتظر بود تا من خ یفکر م یتونستم حدس بزنم داره به چ

و نگاهمون قفل هم  می. بعد هم زمان به طرف هم برگشتدمینفس کش قیدادم و عم نییرو پا شهی. شتخیر یبه هم م

 من بود؟! یمیقد قیرف نی: پس جان دلمت همدیتو چشم هام نگاه کرد و پرس قیشد. دق گهید

 شده بود. ریهم د یلیخ دیو شا دهیوقتش رس گهیانداختم. د نییهام رو بستم و سرم رو پا چشم

 》حامد《

کوچه  یهست که به انتها یا قهیدو سه دق دمیشونه ام قرار گرفت، تازه به خودم اومدم و فهم یهومن که رو دست

خاله که  نیاش رو به ماش هیچقدر امشبت قشنگه! هومن تک ایشد باالخره بهش گفتم. خدا یماتم برده. باورم نم

. همون طور که دیکش رونیرو ب گارشیس شت اسپرتک بیاصال متوجه اش نشده بودم داد و از ج میدیرس یوقت

 !گهیجا بمون د نیامشب هم رون؟یب ی: چرا اومددمیشدم و پرس کشیمشغول روشن کردنش شد، نزد
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داشت، اصال انگار هزار تا حرف توش  شیزد. پوزخندش ن گارشیهم به س یزد و هم زمان پک محکم یپوزخند

 رسه. یبه نظر م یهوا گفت: دختر خوب یکرده بود. ب یمخف

 یاز دختر یوقت یدیخطر تو تموم وجودم به صدا در اومد. هومن سع ریگره خوردند. آژ یاریاخت چیه یب ابروهام

 !؟یگی: ک... کدوم... دختر رو مدمی...! با تته پته پرسیعنیکرد  یم فیتعر

 رو برده بود نباشه! نمیدل و دکه  یکه به جونم افتاده بود کرد. کاش جوابش دختر یخرج استرس یپوزخند دوباره

 .یاومد رونیبدرقه اش ب یساعته برا هیکه  یدختر نیهم-

اش  گهیدست د یداشت رو عمود رو گاریکه س ی. دستستیخدا، امشب انقدرها هم قشنگ ن رمیگ یرو پس م حرفم

کنه چون رنگ  فیدونم چرا دوست نداشتم هومن از عشقم تعر یاش قرار گرفته بود گذاشت. نم نهیس یکه رو

گفت.  یم یزیلب بهش چ ریکه ز شبودم دهیاطراف غزل د یبودم. امشب هم که چند بار دهینگاهش رو به دخترها د

بعد فقط تو دلم حرص خورده بودم.  یو دفعه ها ارهیرقص ب یخواستم بره غزل رو به بهونه  هیاول از هان یدفعه 

 هویکنه؟  یطور بدجنس نگاهم م نیگذره که ا ین مغزش متو او یخواست بدونم چ ینگاهش کردم، دلم م قیدق

 گفت: ازش خوشم اومده! دیق یب یلیخ

 دیکرد اما خودم رو نبا ستیکارکنه و حس کردم ا یچ دیلحظه فراموش کرد با هیام حبس شد. قلبم  نهیس یتو نفس

 گفتم. یم یزیچ دیباختم، با یم

 !اد؟یو ازش بدش ب نهیغزل رو بب یکس شهیمگه م-

گفتم که عاشق غزل شدم و  یزود تر بهش م دیمن باال آورد. با یپاش تا چشم ها ریز نیزم ینگاهش رو از رو آروم

 شده جونم!

 خوام باهاش... یهومن، من م-

موهام  یو محکم ال دمیکش ی. پوف کالفه ادمیشن فونیمامان رو از آ یجمله ام رو کامل نگفته بودم که صدا هنوز

 بلند گفتم: بله مامان جان؟ یدر شدم و با صدا کی. نزددمیدست کش

 سرما؟ نیتو ا یکن یکار م یباال، چ یایخسته اش از اون طرف اومد: پس چرا نم یصدا

 !زمیاالن عز امیهومنم، م شیپ-
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 کیکه دوست داشت تو نزد ییایشد. حضور لع یو رو م ریخونه بودند دلم ز یهنوز تو ایکه خاله و لع نیتصور ا از

از  یبهونه ا هیام بود و من هر بار به  ندهیآ یکه انتخاب مامان برا ییایداد. لع یآزارم م رهیفاصله کنارم قرار بگ نیتر

 رشیز

 هیخوردند دوباره سمت هومن قدم برداشتم. تک یمغزم رو م انهیکرده بودم. با هزار تا فکر که مثل مور یشونه خال 

 ر کن برام!آژانس خب هیگرفت و گفت:  نیاش رو از ماش

 رسو...  یخودم م ؟یچ یآژانس برا-

جا  نتیچمدونم صندوق عقب ماش ست،ینه باال آورد و گفت: الزم ن یحرفم رو تموم کنم و دستش رو به معنا نذاشت

 .ارشیموند، اون هم برام ب

رفت اما جمله اش  یا گهیحرف د چیگفتم و وارد خونه شدم. آژانس خبر کردم و هومن بدون ه یلب ریز ی》باشه《

 یزیکاش چ ایخدا 》خوشم اومده! ازش《محکم به مغزم سنجاق شده بود و قصد جدا شدن نداشت.  ی رهیگ هیبا 

 دور! یلیدور باشه، خ یلیخ تیکه مثل خوره به جونم افتاده از واقع

 》کند! یاش خدا کارک یا ،ییهمه تنها نیا یما، برا یبرا م،یدرد ها یمن، برا یبرا ت،یچشم ها یتو، برا یبرا《

 شاملو#

 》غزل《

کرد.  یتختم نشسته بود و آروم صدام م یباز کردم. مهرداد بود که لبه  یلیم یچشم هام رو با ب یآروم یتکون ها با

 نکن! تمیتو رو خدا اذ ،یگفتم: بذار بخوابم مه یخواب آلوده ا یبا صدا

 ظهره! میو ن کیساعت  نمیگفت: پاشو بب یغلت زدم که برم گردوند و شاک گهید یپهلو به

باشه، اصال  میباشه، دو و ن میو ن کیگفتم: خب  یصدام کرد که ناچار چشم هام رو باز کردم و کفر یبلند تر یصدا با

 بخوابم بابا! دیشب باشه، خبر مرگم امروز جمعه است بذار

برداشت. صفحه اش رو باز کرد و ابروهاش  یعسل یورو از ر میگوش الیخ یرو که گفتم، با اخم نگاهم کرد و بعد ب نیا

 یدنبال چ ه؟ی: هان چدمیکرد. پر اخم پرس میگوش یو باال بردن صفحه  نییکرد و شروع به پا ی. نوچ نوچدندیباال پر

 ؟یگرد یم
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از  همه اش هم که ،ینخونده دار امیپاسخ و صد تا پ یزد و جواب داد: آخ... آخ هشتاد تا تماس ب یبدجنس لبخند

 طرف...

 ها! یسوسول باز نیاز ا ادیرو کج کرد و ادامه داد: جان دلم، اَه... اه بدم م دهنش

 .دمیرو از دستش قاپ یو گوش دمیبشه از جام پر کیگلوله که از تفنگ شل مثل

 فضول! نمیبده به من بب-

 دنیبرداشتم که شروع کرد خند زیزدنش خ یدود شد. برا میافتاد تمام خوشحال یخال یکه چشمم به صفحه  نیهم

 و از دستم فرار کرد.

 !یهِرهِرهر... رو آب بخند-

شد. مثل  یدنید یلیات خ افهیو گفت: به خدا ق دیچهارچوب در به حالت فرار قرار گرفته بود خند یطور که تو همون

 آورده بودند. هیهد وانیهفت سالت بود و تولدت برات پارچ و ل یوقت

کردم  یم میخودم تنظ ی. همون طور که پتو رو رودمیتو هم کش شتریخنده و من اخم هام رو بغش کرد از  دوباره

 کارت کنم. یدونستم چ یخوام خواب از سرم نپره وگرنه م یکه م فیگفتم: ح

 .دمیتو جام دراز کش یتند سمتم اومد و من فور تند

 ییخدا لنتیتو هم که سا دم،یبوده نشن لنتیسا میغزل نخواب جون من، مامانت صد بار زنگ زده، من هم که گوش- 

 .دمیبعد هم زنگ زد به خونه، خواست خدا بود که صداش رو شن ،یهست

 کار داشت؟ یپتو گفتم: خب؟! چ ریز از

 که! یجا ناهار درست کردم، تو چته؟ انقدر تنبل نبود نیا دیایب دیپاش گهیو گفت: م دیرو از سرم کش پتو

 .گمیو ادامه داد: پاشو بهت م دیرو گرفت کش بازوم

سفارش بده از  یزیچ هی م،یریتو رو خدا زنگ بزن بگو نم یام رو مظلوم کردم و گفتم: مه افهیجام نشستم و ق تو

 .میبخور ارندیب رونیب
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خوام  یو ادامه دادم: مرگ من بذار امروز، به قول تَتل تو حال خودم باشم... اصال نم دمینداشته ام دست کش شیر به

 پاشم.

 یو گفت: راه نداره، مامانت رو که شناخت دیخوش حالتش دست کش یادیز یسمت درآور رفت و تو موها الیخ یب

 غزل، خواهشا مهران رو به جون من ننداز.

 .ستادمیجام بلند شدم و کنارش ا از

 دفعه آخر باشه. دمیبار قول م هی نیجذابم بشم. هم یآخ من قربون عمو-

حموم و در رو هم قفل کردم.  یفرصت ندادم جواب بده و بدو بدو رفتم تو گهیبه گونه اش کردم و دبوس محکم  هی

هم نشده  شبیاومد. د یاز پس مامان و بابا بر م یجور هیمحل نذاشتم. خودش  یاومد ول یم دادشیداد و ب یصدا

اخودآگاه بسته شدند. تک تک چشم هام ن م،دوش که قرار گرفت ری. زدیچسب یم یو االن حساب رمیبود دوش بگ

تو ذهنم مونده بود که انگار داره  اتیبا جزئ یبسته ام نقش بست. انقدر همه چ یپشت پلک ها شبید یلحظه ها

 یکه برام خوند و حرف دلش رو با اون ترانه به زبون آورد ول یافته. لحظه ا یچشم هام اتفاق م یاالن جلو نیهم

لحظه  یشدم. اصال همه  اشیدن یبار بهم گفت دوستم داره و همه  نیاول یبود که برا یوقت نقشنگ تر از او دیشا

 .استیبا اون قشنگه چون خوده خوده رو یها

هم  یبرام خوشحال بود و از طرف یلیتو دلم بود بهش گفتم. خ یو هر چ میصبح با مهرداد حرف زد کینزد تا

 روزیداره و همه جوره دل به عقل پ یتب تند شهیکه هم یولکه دلم نشکنه، دلواپس عشق ا نیدلواپس؛ دلواپس ا

 و... خوشبخت بشم! رمیرو بگ میتصم نی. بهش قول دادم بهترشهیم

 میداد یازش سفارش م شهیکه هم یاز مهرداد نبود. حتما طبق معمول رستوران یاومدم خبر رونیاز حموم که ب 

تخت افتاده  یکه رو میبرداشتن گوش یو برا دمی. لباس پوشرهینداشته و مجبور شده بود خودش بره و غذا بگ کیپ

صفحه جا خوش کرده  یکه رو یامکیپ دنیکار بودم. با د نیزدم چون عاشق ا رجهیتخت ش یبود محکم با شکم رو

 یلی. دلم خینشده باش داریهنوز از خواب ب دی. زنگ نزدم گفتم شاریروزت به خ ،یخانوم سالم《بود بال در آوردم. 

از شاخک  یکی دیشا یحت ایچشمش  یهم تنگ تر، مثال اندازه  دیمورچه، شا یتنگ شده غزلم، شده اندازه  برات

صداش، پر پر زدن قلبم رو به تماشا نشستم. دو تا  دنیشن یبود. شماره اش رو گرفتم و برا هخنده ام گرفت 》هاش!

 بوق نخورده جواب داد.

 !ریتون به خا نهیجان، حالتون خوبه؟ آد سیسالم بر رئ-
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 شب؟ید یدیعشق جانم؟! خوب خواب یسالم، ممنون، تو چطور-

تمام سال رو خوش بودم.  دیشا دم،یکه از زبونش شن یواژه ا نیگرفته بود قلبم رو چطور بلرزونه. با هم ادی خوب

 داریساعته که ب میچون تازه ن دمیگفت خوب خواب شهیمن هم خوبم، م یذوقم رو کنترل کردم و جواب دادم: مرس

 شدم.

حرف هاش  یادامه  دنیتاب شد. تازه بعد با شن یچهره و خنده اش ب دنیکرد و دلم تو حسرت د یجانانه ا ی خنده

 کار من نبود. گهیضعف کرد که سر پا کردنش د یجور

 یشته فر هیبنده  یکه خواب شب بهش حروم شده و تا چشم هاش رو م یکه در به در شده منم، اون یپس اون- 

 کنه باز هم منم! یپشت پلک هاش خونه م یچشم عسل

 کم آورده بودم. بیعج نشیدلنش یمحبت و حرف ها یوجودم داغ شد. جلو تمام

و آرومش  ریکن دستش رو بگ یو بزرگ ایشده به خدا، ب ونهی. دادیرقمه باهام راه نم چیدلم ه ه؟یچ یدون یغزل، م- 

 !زمیعز رهیگ یتو رو م یکن، آخه فقط بهونه 

 ؟یستین شمیپ یآرومش کنم وقت یگفتم: چه طور تخس

 مهردادم! یجا حامد، من خونه  نیا ایمکث کردم و ادامه دادم: پاشو ب یکم

 مهرداد رسوا بشم. یمونده جلو نمیقربونت برم، فقط هم-

 رو بهش لو دادم. یهمه چ شبیکه د یخنده گفتم: پس خبر ندار با

از راه  ه؟یک گهیپسره د نیگفت؟ فحش نداد؟ نگفت ا یوغ؟! بعد اون وقت اون چ: دردیتعجب و کش دار پرس با

 ...یبه چه حق دهینرس

 .ایپاشو ب گهیهم استقبال کرد پس حاال د یلیرو نگفت. خ زهایچ نیخنده حرفش رو قطع کردم و گفتم: نه بابا ا با

 !زمیعز امیاون جا بعدش حتما م رمیهومن، گفته باهام کار داره. م تیقراره بعد از ناهار برم سوئ یول امیاز خدامه ب-

 منتظرم! ایو گفتم: باشه پس زود ب دمیبرچ لب

 بوس... یم زدلم،یباشه عز-
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 !ایح یب بیحرفش رو خورد و من چقدر دوست داشتم ادامه بده چون عاشق شده بودم و عج عیسر

نباشه که اگه  یسخت و سنگ دنمونیدوست دارم غزل! دعا کن راه رس یلی: خدیچیگوشم پ یزمزمه وار تو صداش

 به تو قرار گرفتند. دنیکه سر راه رس ییبه جون سنگ ها فتمیکنم و بشم فرهاد و ب شهیقلبم رو ت دیباشه، با

 گفتم: لطفا تلخ حرف نزن حامد، باشه؟! نیو غمگ دیتو وجودم لرز یزیچ هی

 و گفت: چشم غزلم! دیکش یآه

 برو به کارت برس، منتظرتم.-

انتظارها قرار  یسر جاش نبود. بعض یزیچ هینداشتم چون  یو بعد هم قطع کرد. حس خوب یخداحافظ دیترد با

 یکیهم  نیا دیدونست، شا یچه م یکه جونمون رو به لبمون برسونند. کس اندیتموم بشند، قراره انقدر کش ب ستین

 از همون انتظارها بود.

 》حامد《

رو از  نمیماش چیو سوئ دمیکش یقیکرده بودم. نفس عم دایهومن باهام تماس گرفته بود، دلشوره پ یاز وقت درست

 ایداداشت گفته ب ونه،یباش د آروم《زدم:  یم بیرفتم و مدام به خودم نه یم نییبرداشتم. از پله ها پا زیم یرو

تراس نشسته بودند. بابا غرق  یو مامان و بابا تو شتو اتاق هیهان 》نشده! یزیچ م،یعصرونه رو با هم بخور ییچا

دونستم مامان هنوز به  ی. مدینوش یم شیمیعشق قد ینیریرو با ش شییچا دیمامان بود و شا یگرفته  یچهره 

 یب یرو دوست داشت و وقت ایلع یلیبهم نگاه نکرده بود. خ ادیازم دلخوره چون سر ناهار هم ز شبیخاطر بحث د

جور بشه و همه بدونند عشق من  زیخواست زودتر همه چ یشد. دلم م یواقعا ناراحت م دید یم شمن رو به یمحل

 خم شدم. نشونیب یهاشون گذاشتم و کم یصندل یجلو رفتم و دست هام رو رو ه؟یک

 حال دو کبوتر عاشق؟!-

 !؟یحام یبر یخوا یم یی: جادیبابا بهم لبخند زد و پرس ینگفت ول یزیچ مامان

کرد. پر از حس خوب شدم و سمت مامان برگشتم و گفتم: اگه مامان خانومم اخم  یصدام م 》یحام《اوقات  شتریب

 هاش رو باز کنه، بله!

 .زمیبر ییبرات چا نیازش خورد و گفت: بش یرو باال آورد و کم شییفنجون چا مامان
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 و کمر راست کردم. دمیرو به راه شده بود. گونه اش رو آروم بوس زیهمه چ یعنیکه حرف زد  نیا

 خورم. یهومن، اون جا م شیپ رمیممنون دارم م-

غبار  هیال هیشد انگار  یدونم چرا هر وقت صحبت از هومن م یتاب بهم دوخته شد. نم یمامان ب یچشم ها دوباره

سوزه  یهومن م یکردم دلش برا یتر بودم فکر م کیکوچ یزد. وقت یبرق نم گهیشد و د یم ختهینگاه مامان ر یرو

دونم.  یهم عذاب وجدان، نم دیشا ایترس  ورج هی دیبزرگ تر شدم نگاهش به هومن برام گنگ شد؛ شا یوقت یول

 و گفت: مگه هومن هنوز برنگشته؟ دیخودش رو جلو کش یبابا کم

 شد. رمید گهیجاست، من برم د نینه فعال که ا-

 .دیرس یخمار تر به نظر م هشیخمارش از هم یبرم که مامان دستم رو گرفت. چشم ها اومدم

 حامد؟! یمواظب خودت که هست-

 یقرص ها ده،یرنگتون پر کمیو گفتم: معلومه مامان جان، شما هم مواظب باش.  دمیرو باال آوردم و بوس دستش

 ن؟یقلبتون رو خورد

 !زمیعز گهیآره خوردم نگران نباش برو د-

 الیخ یب رم،یهومن م شیدارم پ دیفهم یم هیون اگه هاناومدم چ رونیصدا از خونه ب یب یلیکردم و خ یخداحافظ

آپارتمانش پارک  یدلم رو به هول و وال انداخته بود. جلو دیتاک نیکرده بود تنها برم و هم دیشد و هومن هم تاک ینم

 یشدم. دلم م رهیراه بندازند خ زانیبودند برگ ر رفتهگ میتصم یکه دست جمع ییشدم. به درخت ها ادهیکردم و پ

 یقدم بزنم. صدا یزرد و نارنج یبرگ ها یکنم، رو یکه به غزل فکر م یبلند رو در حال یکوچه  نیخواست تمام ا

 میپرداز الیشد! از خ یم یچ دیبار یبارون نم نم هم م هیکه اگه  یپام، گوشم رو پر کنه و وا ریخش خش برگ ها ز

دونست من کار از  یاما نم یکنم پسر باش یشک م یات گاه هیروح نیگفت که با ا یراست م هیام گرفت. هان هخند

فکر برم و  یتو یتونم ساعت ها به خاطر دلتنگ یکه م ستیروزها دست خودم ن نیکارم گذشته، انقدر احساساتم ا

 .ادیاشکم در ب یحت

در  یاال رفتم. جلودر رو باز کرد. وارد شدم و از پله ها ب هیکه بپرسه ک نیزنگ در رو فشار دادم و هومن بدون ا 

 گاریس یو بو ختهیبه هم ر یکم یخونه  دنیطبق معمول در رو از قبل باز گذاشته بود. از د دم،یآپارتمان که رس

 داشیتا باالخره تو آشپزخونه پ دیتا دور خونه چرخ دورداد. نگاهم  یم ییتنها یدلم گرفت. همه جا بو شیشکالت
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بلند و چشم  یشونیآشفته اش از سر و کول پ یتنش بود و موها یراحت کردم. مشغول قهوه درست کردن بود. لباس

 دادم و دست هام رو روش گذاشتم. هیرفتند. به اُپن تک یهاش باال م

 داداش! رینگ لیسالم عرض شد هومن خان، انقدر تحو-

 .امیاالن م نیگاز بلند کنه، لب زد: برو بش یقهوه جوش رو یکه سرش رو از رو نیا بدون

زد. راه  یدونم چرا دلم شور م یبود. نم ختهیدوباره اعصاب نداشته اش رو به هم ر یزیچ هی یعنیجور حرف زدن  نیا

که با پرده ها و فرش تک وسط سالن ست شده بود. خودم رو روش انداختم و  منینش یزرشک یافتادم سمت کاناپه 

 ریسُر دادم. ز زیم یآوردم و رو رونیکتم ب بیج یرو از تو میحس کردم تمام تنم کوفته است. طبق عادت، گوش

 ختهیداشته تو انگشت هاش ر یقدرت و دق و دل یهر چ یکیمچاله شده بود. انگار  یلترهایپر از ف زیم یرو یگاریس

جا چه خبر بوده  نیتا حاال ا شبیته ظرف له کرده باشه. از همون جا بلند داد زدم: د یکی یکیرو  لترهایباشه و ف

 انگار...  یول یریگ یدست م گاریس یکردم گاه گدار یمن فکر م ده؛یاز شما بع ان؟دکتر ج

 کاره گذاشت. مهیآشپزخونه جمله ام رو ن یاز تو صداش

 !شهیمثل هم ،یاشتباه فکر کرد-

 دو پهلو شروع شدند. یشدند و زمزمه کردم: دوباره حرف ها دهیهام تو هم کش اخم

لخت و  یجا گرفت. موها زیم یو صد در صد تلخ رو ظیفوق العاده غل ی شد. دو تا قهوه کمیبه دست نزد ینیس

و چشم هاش کنار زد. فنجون رو برداشت و همون طور که به  یشونیپ یبلندش رو به طرف باال چنگ کرد و از رو

 کرد گفت: بردار بخور... یم کیلبش نزد

 .ستیتلخ ن میمثل من و قهوه ام و... زندگ نه،یریتو ش یمن اشاره کرد و ادامه داد: نترس برا یقهوه  به

 گذشت. یکه از سرم م ییفکرها یرو به اون راه زدم و پشت کردم به همه  خودم

 ؟ییچا ای یخور یپرسه قهوه م یآدم اول از مهمونش م-

 ؟یخوا یم ییچا یعنیاالن  نیزد و جواب داد: ا یپوزخند

قهوه رو  نیهم کوست،یهر چه از دوست رسد ن یعنی نیگفتم: اخم شدم و فنجونم رو برداشتم و  زیلبخند سمت م با

 خورم. یم
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 .دمیاش رو آروم آروم سر کش هیبودنش راحت شد بق نیریاز ش المیخ یو وقت دمیازش چش یکم

اصفهان خوردم  یدست پختت هم که چندبار تو هللاهومن؟ ماشا یکن یانقدر خوب درست م یمعرکه است، چطور-

 که با تو ازدواج کنه! یخوش به حال دختر ه،یعال

 گهیها، چند روز د ستیاالن ن یصداش گفت: خواستگار یخاص تو یگذاشت و با همون جذبه  زیم یرو رو فنجونش

 !؟یکه داداشت رو به طرف بنداز یکن یخودت رو آماده م گهیواسه چند روز د یاست. از االن دار

کنه.  یو رو م ریکردم نگاهش تلخه و دلم رو ز یط با تمام وجودم حس مفق دمش؛یفهم ینم یجد ایشوخ بود  لحنش

 م؟یدار یخان داداش، مگه خواستگار یزدم و جواب دادم: به سالمت یلبخند گنگ

 .یکمرنگ کرد و جواب داد: آره خواستم اول تو بدون ،یهاش رو فقط کم اخم

تهران، البته  امیم گهید یاواسط هفته  یگردم اصفهان ول یهم گردوند و ادامه داد: امروز برم یرو زیم یرو رو پاهاش

 نه؟ ایبه درد بخوره  دیبا ییوقت ها نیهمچ هیکه باهاشون هماهنگ کنه. باالخره  گمیقبلش به بابا م

حس  دمشیکه د یهام نبض گرفته بودند و اون ادامه داد: از همون اول قهیکردم. شق یدهنم حس م یرو تو قلبم

 ه؟یچه طور دختر دیشد فهم یباشه، از نگاهش م دیبا یکردم دختر خوب

 خودت کمکم کن. ستم،یلحظه ها ن نیمن آدم ا ایخدا

 یجور خاص هیزد، اصال  ینم شیلحظه نگاهش کنم خودش رو به آب و آت هیکه  نیا یدخترها برا ی هیمثل بق-

 نشست.  یرفتارهاش به دل م

 کنم. نیتونستم پاره نشدن رگ گردنم رو تضم یزنه وگرنه نم یمداره حرف  یاز ک دمیفهم یم دیبس بود با گهید

 هومن؟! یزن یحرف م یدار یاز ک-

 شد. دهیکش رونیکه ب یگاریبرداشت. چند ضربه و بعد س زیم یراحت از رو الیرو با خ گارشیس پاکت

 ه؟یمنظورم ک یدون ینم یعنی-

 بشم. ایآدم دن نیبزنم و احمق تر یداشتم خودم رو به نفهم دوست

 ؟یگیرو م یکنم بگو ک یحرف نزن هومن، خواهش م یقرض-
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 زدند. یبرق م شیو شعله اش روشن شد. چشم هاش از پشت آت دیصورتش کش یفندکش رو رو به رو ضامن

 .دمشیاصفهان د یاول تو یکه دفعه  یکارمند خودت، همون نیغزل سراج، هم-

 جور مرگ بود. هیمثل  د،یطرف من رو محکم هورت کش نیهم از ا یکیزد و انگار  گارشیبه س یمحکم پک

 بدم؟ حیباز هم توض ای ی: شناختدیپرس

 شدم! یم داریکه کاش زودتر ازش ب قیخواب عم هیخواب ام،  دیشا

 ها تنگ اومدم. ییتنها نیاز ا گهیازدواج روش حساب کرد، من هم که د یبرا شهیکه م هیدختر-

 نیو گفتم: بسه هومن، ا ختمیتوان داشتم تو صدام ر یبست. هر چ یم خیهام زد و انگار خون تو رگ  یحرف م اون

 مزخرفات رو تموم کن.

 ساکت شدنش پاهام جون گرفتند و از جام بلند شدم. با

خوب داشته باشم  یعصر جمعه  هیبا داداشم  امیکردم قراره ب ی! فکر م؟یباف یبه هم م یساعته برا خودت چ هی-

 .یانگار تو فقط گند زدن بلد یول

من  یدیزدم و ادامه دادم: هومن نگو که نفهم یشدم. پوزخند یم یجر شتریب شیو عاد لکسیصورت ر دنید با

 عاشقشم؟

 و به زبون آوردم که احساس کردم گلوم زخم شد. دمیداد کش نیجمله ام رو همچ ی ادامه

 رو عشق برادرت؟ یذاریکه دست م یهست ینگو انقدرعوض-

نافذش که  یلب هاش و چشم ها یرو یبرداشت و از جاش بلند شد. دوباره همون پوزخند لعنت زیم یرو از رو پاهاش

 چشم هام زل زدند. یتو

 زنه؟ یحرف م یداره از عشق دزد یک نیبب-

ق عش شتریب یکه پسر اون مادر ییداشت رو طرفم گرفت و داد زد: به تو... تو گاریکه الش س ییانگشت ها همون

 نه من!  ادیم یدزد
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نگاهش کردم که ادامه داد: خوب گوش کن حامد، من عاشق اون دختر شدم.  زیفقط ت دم،یاز جمله اش نفهم یچیه

 یکه من م یرو دختر یحق ندار یول دهیتو خونته و از مادرت بهت ارث رس هیدرسته که دست گذاشتن رو عشق بق

 خوام...

 آن متوجه شد و دستم رو گرفت. هیزدن بهش باال اومد و  یلیس یجمله اش کامل نشده بود که دستم برا هنوز

 .میزن یمثل دو تا انسان با هم حرف م میاوه ... اوه... خجالت بکش، دار-

 یخوا یم ی. سرم رو ناباورانه به دو طرف تکون دادم و گفتم: به چدمیکش رونیدستش ب یرو محکم از تو دستم

 ؟یعوض یزن یحرف م یجور نیگذره؟ چرا در مورد مادر من ا یتو اون مغزت م یهومن؟ چ یبرس

 کرد؟ انتیاز خواهر که به مادر من خ زتریاون دوست عز ایمنم  یعوض-

و مات از  جیو پنجره رو باز کرد. گ دیسمت پنجره راه افتاد. پرده رو محکم کش تیرو بهم کرد و با عصبان پشتش

نکن  میروان ؟یگیم یدار یکرده هومن؟ تو چ انتیبه مادرت خ یگرفتمش لب زدم: ک یکه نم یحرف هاش و منظور

 تو رو خدا!

 مادر من که تو زرد از آب در اومد. یمیهمون دوست صم ،یزن یم نهیهمون مادرت که سنگش رو به س-

 مبل افتادم. یچطور رو دمیشده باشه اصال نفهم یپاهام خال ریز انگار

 شناخته؟ آخه چطور ممکنه؟ یم...ما...مادر من مگه مادر تو رو م-

 .دیکش یاش رو صورتش دست م گهیداده بود و با دست د هیتک شهیدستش رو به ش هیروش ثابت مونده بود.  نگاهم

 گهیحاال د یولو دم نزدم  ختمیعمره تو خودم ر هیکنم؛  فیدرخشان پدر و مادرت رو برات تعر یوقتشه گذشته -

 وقتشه!

 خواد تو خودش غرقت کنه. یو م چهیپ یکه هوهوکنان دورت م یتا فکر سمت مغزم هجوم آوردند، مثل گردباد هزار

تر بودند؟ اصال بذار از اولش برات  کیمادرم بوده؟ که از خواهر به هم نزد یمیمادرت بهت نگفته که دوست صم- 

 بگم، از اوله اولش!
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اجبار با مادر من که  یخاموش کرد و ادامه داد: بابات از رو یگاریس ریز یرو محکم تو گارشیس لتریو ف برگشت

شده و پدر تو هر روز دورتر  یگذره و مادر من هر روز عاشق تر م یکنه. روزها م یدختر دوست باباش بوده ازدواج م

 مرتب! یو همه چ شهیم شیبند زندگ مردت پا اد،یب چهخونند که اگه ب یتر. همه در گوش مادرم م یافتنیو دست ن

اومدنم، همه جا رو  ایکه از همون اول با به دن یگفت: لعنت به من یزد و کفر شیشونیپ یچند بار پشت سر هم رو 

 .دمیرنگ غم پاش

 یدیشد یاومدنم افسردگ ایو ادامه داد: مادرم بعد از به دن دیکش یکردم تو چشم هاش اشک جمع شد. آه احساس

 یپرستار یکه از قضا تازه دوره  شیمیمونه. از دوست صم یمن هم در م یاز نگه دار یکه حت دیانقدر شد ره،یگ یم

 اش رو داشته باشه. چهو ب یزندگ یهوا یخونه اش و کم ادیخواد ب یبوده م دهیکودک د

 دونم اصال؟ یم یدونستم پرستار بوده؟ من چ یگفت؟ چرا تا االن نم یمن رو م مامان

کنه و  یدوستش اعتماد م نیتر یمیبه صم شیسر و سامون دادن به زندگ یکه به هوا میرو دار یجا زن نیپس تا ا-

که به خونه  شهیم یهمون اعتماد ییکمک به بهبود زنش، دلش بد جور هوا یکه به جا میرو دار یدر مقابلش مرد

 اشون پا گذاشته بوده.

 شدم. یم کیو به مرگ نزد دیمک یآروم آروم داشت خون ام رو م یکی انگار

 زدم: هومن...! لب

 نیخوره. هم یاش رو برات بگم، فقط گوش کن. مادر بدبخت من اون روزها چوب اعتمادش رو م هیبذار بق س،یه- 

از دهن افتاده  بیس هیسرخ رو به  یگاز نزده  بیس هیکه  ی. هوس مردشهیهوس م هیخاکستر  ریز شیاعتماد هم آت

 .دهیم حیبا حال نزار ترج

قلبم طاقت نداشت. از جام بلند شدم و سرم رو با دست هام گرفتم. داد زدم: بسه  گهیتنگ شده بود. واقعا د نفسم

 خوام بشنوم. ینم گهیهومن، بس کن، د

 زد. شهیو نامردانه به تموم باورهام ت ستادیا جلوم

 نیپشت ا یبدون دیبا ست،ین یکرد یفکر م شهیکه هم یمادرت اون فرشته ا یبدون دیرو بس کنم حامد؟ با یچ- 

 پنهون شده؟ یبابات چ یچهره 
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که از شوک در  نیا یآب سرد رو باز کردم و برا ریام کرده بود سمت آشپزخونه رفتم. ش ونهیکه لرزشش د ییپاها با

از  ایدن یسرد نشستم. گاه یها کیسرام ی. همون جا رودمیچند بار محکم به صورتم آب پاش ادیو نفسم باال ب امیب

نشست. لحنش آروم  یصندل یهمون لحظه بود. هومن رو به روم رو نیمن ا یو برا شهیهمه طرف رو سر آدم آوار م

 ندارم و دلش به رحم اومده بود. یدونست تا مردن فاصله ا یتر شده بود، انگار م

تا  دهید یشوهرش رو م یتشک کرده بوده، به رنگ نگاه شوهرش، به معذب بودن دوستش وق ییزهایچ هیمادرم به -

 شنوه که از شوهرش اصرار و از دوستش انکار... یصداشون رو م یاتفاق یلیروز خ هیکه  نیا

بهت  یرو ک زهایچ نیکرد. زل زدم تو چشم هاش و ناباور گفتم: همه اش دروغه هومن، ا یداشت خفه ام م بغض

 گفته؟

 افتاد. نیزم یرو یبد یاز پشت با صدا شیو صندل دیرو که گفتم از جاش پر نیا

 که دروغه هان؟ که دروغه؟-

 یلی. خدیچیخونه پ یتو میگوش امکیپ یو همون موقع صدا دیچرخ یدور سرم م ایسرعت سمت اتاقش رفت. دن با

 عیسر

 هیبخونش. همه اش خاطرات مادرمه،  ریبگ ا،یعکس سمتم گرفت و گفت: ب هیرو با  یا یمیو دفتر قد برگشت

 !ینگاه بنداز هیبه اون عکس هم  ستیکنم. بد ن یوقت از خودم دورش نم چیمنه و ه یر، زندگدفت نیا ییجورها

 چیاش تو تمام وجودم پ یکهنگ یدفتر رو از دستش گرفتم. الش رو که باز کردم بو دیرو باال آوردم و با ترد سرم

 عکس دو نفره از مامانم و سحربانو که کنار هم نشسته و به لنز لبخند زده بودند. هیخورد 

 کرده حامد، با شوهر دوستش رابطه... انتیرو بخون. مادرت به دوستش خ نیا یمن اعتماد ندار یاگه به حرف ها-

 ادامه نده هومن! زمزمه کردم: نگو،  یخفه ا ی. با صدادندیجمله اش سوت کش یادامه  دنینشن یهام برا گوش

 یداشتم که انگار به جا یقدم برم نیجا بمونم. انقدر سنگ نیتونستم ا ینم گهیجون کندن از جام بلند شدم، د با

 یخون تو

برداشتم. مطمئن بودم حتما غزل  زیم یرو از رو میکاناپه رفتم و گوش یجلو زیبودند. سمت م ختهیهام سنگ ر رگ

دوباره  》عشق جانم؟! یکجا موند پس《باز شد:  امکشیصفحه رو لمس کردم و پ داد. امیبود که اون موقع بهم پ
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!؟ صداش دوباره تمام وجودم رو هیغزل افتادم. مثل روز برام روشن بود که دنبال چ یهومن درباره  یحرف ها ادی

 لرزوند.

که سحربانو  یذهنم از مادر و پدرت انتقام گرفتم. درست از وقت یجور تو هیهر شب  دمیقصه رو فهم نیا یاز وقت-

 دفترچه دست من افتاد. نیمرد و ا

 ه؟یوسط چ نیمن ا ریبا گرفتن عشق من؟ آخه تقص ؟یریانتقام بگ یخوا یم یچطور-

باالخره و  یجواب داد: فقط منتظر بودم عاشق بش ستادیا یروشن کرد و همون طور که رو به روم م یا گهید گاریس 

 دیتو هم با یهم که خود به خود حل شد و خدا بدون دخالت من عشقش رو ازش گرفت ول هیاتفاق افتاد. از طرف هان

 .نهیرو بب دنتیو مادرت زجر کش یتقاص بد

خواند از من  ینشستم و تو سرم زدم و گفتم: خاک بر سر من که همه انتقام عقده هاشون رو م نیزم یدو زانو رو 

 هم از تو! نیاون از داوود، ا رند،یبگ

 تو حامد؟ اون اگه بخوادت جوابش به من معلومه! یترس یم یاز چ-

 گهینزن هومن، اون وقت اون نم تی: خودت رو به خردمیزهر گرفت. نال یتلخ، انقدر تلخ که تمام دهنم مزه  دم،یخند

 کنه؟ یو گذاشتم برادرم از عشقم خواستگار سادمیمترسک وا نیچطور سر جام ع

 نه از من! ریکار رو نکن، با من نکن نامرد، از خودشون انتقام بگ نیبغض ادامه دادم: ا با

رو  نیبا بچه هاشون و دردهاشون زجر داد؟ ا شهیمادرها رو فقط م یدون یزد و گفت: مگه نم یشخندین الیخ یب

 باشه! ادتی ن،یهمه اتون به من بدهکار

*** 

 شتریهر لحظه ب دیروندم. غروب شده بود و خورش یها م ابونیخ یهدف تو یم و بزده بود رونیهومن ب یخونه  از

جلو به چشم هام  ی نهییآ یما آدم ها تنگ اومده بود. از تو یاهیبرد. انگار از س یسرش رو تو الک خودش فرو م

روش  دیجلو روم که غروب خورش آسمونزد، درست همرنگ  یم یبه سرخ تیاز عصبان شونیدیشدم. سف رهیخ

 نقش انداخته بود.

 یعمر چطور جلومون نقش باز هیفرمون ضربه زدم. از ته دل داد زدم:  یرو تیبار پشت سر هم و با عصبان چند

 !د؟یکرد
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و به جاش  دمیشن یاطراف رو گنگ م یگوش هام پر آب شده باشه، صداها یبه دَوران افتاده بود. انگار که تو سرم

 یکیبلند شد،  نیماش یکه تو میزنگ گوش یکردند. صدا یان دور مغزم پرواز مهومن مثل اشباح سرگرد یحرف ها

شد  یصفحه افتاده بود و عکس نازش که خاموش و روشن م یتَبر دستش گرفت و قلبم رو تکه تکه کرد. اسمش رو

تر  ریگه دلگو پارک کردم. م دمیکش ابونیخ یرو گوشه  نیزد. انقدر جواب ندادم تا قطع شد. ماش یم شیبه قلبم آت

تونم امروز  یبند شد، نم ییدلم، دستم جا زیعز سالم《لرزون براش نوشتم:  ی! با دست هام؟یجمعه هم داشت نیاز ا

 》ببخش! نمت،یبب

حامدت امروز دود شد و به هوا  یکردم آخه تمام گذشته  یببخش مهربونم، ببخش نفس حامد، ببخش که بد قول آره

 رفت.

 یرو باز کردم و دلم ب امکشیشک نکرده بودم. پ یزیدونستم و تا حاال هم به چ یرو نم یچیبر سر من که ه خاک

 》یداد یکاش حداقل تلفنت رو جواب م ،یخوبه حامدم؟ نگرانم کرد حالت《قرار تر شد. نوشته بود: 

 یایب شهی. مخواد یخوبه، فقط دلم مُردن م حالم《کرد. نوشتم:  یو آشفته ترم م ونهید بیعج تیمالک یها میم نیا

ارسال خشک شد. اگه  یدکمه  یدستم رو 》چسبه! یبهم م بیآغوش تو عج یغزلم، آخ که مُردن هم تو شمیپ

کنارم پرت کردم. دلم  یصندل یرو رو میگوشرو پاک و  امیپ یاومد؟ همه  یبه سر قلبش م یخوند چ یرو م امیپ نیا

بود.  ختهیتمام حس هام رو به هم ر یزیچ هی یسبک شدم، تموم شد ول شیخواست که بعدش بگم آخ یم یا هیگر

بود که چرا محکم جلوش  نی. دردم از ادمینفس دو هیرو  یراه طوالن هیکه انگار  دیکش یم ریت یام جور نهیس

 عشق من! یخواستگار یبر یکن یو بگم تو غلط م ستادمینا

قد عَلم کردن و از حق حرف زدن نمونده بود. چطور  یبرا ییاز حرف هاش شوکه و کمرم خم شده بود که جا انقدر

 باور

از پشت به دوستش خنجر زده باشه؟  یروز هیقسم خورده بودم،  تشیو معصوم یپاک یرو یرو که از بچگ یکس کنم

 پدر

به هر کرده و پشت پا زده  انتیبه همسرش خ یروز هی ستین ایدن یکردم عاشق تر و مرد تر از اون تو یکه فکر م ی

 کار رو بکنند؟ نیو شرفه؟ چطور دلشون اومده بود با اون زن بدبخت ا یمردونگ یچ

کرد. انگار با  یم یبهم دهن کج نهییآ یکبودم از تو یاومد. چهره  یام مشت شد. نفسم باال نم نهیس یرو دستم

 یطعنه م
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 یبار ک نیاومد آخر ینم ادمی یود. حتحمله ها بهم دست نداده ب نیوقت بود ا یلیخ 》!یایاز  پا در م یدار《: گفت

که چند متر اون  یسوپرمارکت دنیانداختم. با د یسوختند به اطراف نگاه یکه از درد م ییو با چشم ها جیبود؟ گ

بزرگ بود. با جون کندن  یادیز یقلب لعنت نیا یبرا ددر نیشدم، ا یم ونهیطرف تر بود به خودم اومدم. داشتم د

رو برداشتم و همون  یآب معدن یبطر خچالیکرد. از  یتنگ م شتریخودم رو به مغازه رسوندم. هر قدمم نفسم رو ب

 انیجر هیمثل  شیو سرد ختمیصورتم ر یرو کامل رو شیازش خوردم و باق یکم ینشستم. به سخت نیزم یجا رو

تا حالم بهتر شد. باالخره  دمیکش قیمحکم و عم یرد. انقدر دم و بازدم هاعبور کنه، بهم شوک وارد ک مبرق که از بدن

سرم  یکه کنارم دو زانو نشسته بود تو یمرد مسن یکالفه  یبرداشتند و حاال صدا دنیگوش هام دست از سوت کش

 شد. یاکو م

 شده؟! یپسر جون، چ یرنگ به رو ندار-

تمام  نهیش یرو لب هات م یکوه لونه کرده و وقت هی یبغض به بزرگ هیکه پشتش  ییزدم، از اون لبخندها لبخند

 .دهیوجودت رو تکون م

 . دیخو... خوبم... ن... نگران نباش-

دستم باشه تا  یکردم تمام وزنم رو یگذاشتم و سع زیم یخوان رفتم. دستم رو رو شیجام بلند شدم و طرف پ از

که نگاه کنم  نیاسکناس رو بدون ا هیو  دمیکش رونیکتم ب بیاز جرو  فمیجون بودند. ک یکه سست و ب ییپاها یرو

 و گفتم: ممنون! دمیگذاشتم. نگاهم رو تا صورت مهربونش باال کش زیم یچقدره رو

 ارزش حرص خوردن نداره جوون! یچیلبخند جواب داد: ه با

گذاشت و  زیم یپولم رو رو یصورتم مشخص بود؟ باق یانقدر تو میبدبخت یعنیبود حرص خوردم؟  دهیکجا فهم از

 ادامه

جونت ارزش قائل  یبرا یکن یو زندگ یباش ایدن نیکه قراره تو ا یعالج داره و درمون... جز مرگ، تا وقت ی: همه چداد

 نکن! یشو و راحت باهاش باز

 یم با مرگ دست و پنجه نرم یجور که تو داشت نیا یخسته ام گذاشت و دوباره گفت: ول یشونه  یرو رو دستش

 .استیراحت که حاال حاالها روت به دن التیخ یکرد

 شد! یلب گفتم: کاش نبود، کاش تموم م ریز
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 ؟یگفت یزی: چدیتر کرد و پرس زیر مشیضخ نکیکه چشم هاش رو از پشت ع دینشن انگار

 گفتم: نه... خدافظ! یفور

اول نبود و االن که آروم تر بودم وقتش بود به خونه برگردم. مطمئن بودم  یمیبه وخ تمیشدم. عصبان نیماش سوار

 اون خونه بود.                    یزخم شده بودند، دست آدم ها یکه مثل نمک رو ییجواب سوال ها

 》غزل《

 یرو عصبتخت نشسته بودم و پاهام  یشده و خبر ندارم. رو یزیچ هی. مطمئنم که دیجوش یو سرکه م ریمثل س دلم

دستم  یتو میاکتفا کرد و تموم؟ گوش امکیپ هیشده که به  یچ یعنیدادم. چرا تلفنش رو جواب نداد؟  یتکون م

بسته وصل  یو با چشم ها یکه دلش به حال دلم سوخته و بهم زنگ زده فور نیو تماس رو خوشحال از ا دیلرز

 کردم.

 !زم؟یجانم عز-

 کرد. زونیرف خط لب هام رو آومهناز از اون ط ی دهیخندون و کش یصدا

 .میداریدماغ سوخته خر-

هاش رو نداشتم. دوباره ادامه داد: قشنگ معلومه منتظر  یشوخ یرو آروم با دستم ماساژ دادم. حوصله  میشونیپ

 ها! یبود اریتلفن 

 کنند؟ یم یپرون کهی: دل درد خانوم خوب شده که تدمیاعتنا به حرفش پرس یب

و  یدنیخوشمزه و نوش یو اون همه خوراک یاز اون مهمون شب،یخواست د یدل درد مسخره م نیآره خوبم، فقط ا-

 دم بخت و رقص و الو آخر شب و... یالبته که پسرها

 رو قطع کردم و کالفه ادامه دادم: کوفت و زهرمار و... حاال اگه جمله اش رو تموم کرد! حرفش

 ؟یها غزل، چته جون دلم؟ دلت گرفته عصر جمعه ا یاعصاب ندار-

 المیخ یکه تو الشیو از خ دمیکش یچشم هاش سر م ادیجام بلند شدم. هوس قهوه به سرم زد. جرعه جرعه به  از

 زم؟یعز یزنگ زد یداشت یو زمزمه کردم: نه خوبم، کار دمیکش یشدم. آه یجا مونده بود، مست م
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 .یشده که حوصله ام رو ندار یزیچ هیبود و گفت: پس  از لحنم جا خورده یحساب انگار

تو شرکت موقع ناهار شروع  یوقت شیچند ماه پ ادتهیادامه داد: غزل  دمینم یجواب دید یمکث کرد و وقت یکم

 بهت گفتم؟ یو خوندن، چ دنیدورم رقص یکرد

تمام خاطراتم مربوط به بعد از عاشق شدنم بود. انگار قبل از اون  یول ارمیتالش کردم اون روز رو به خاطر ب یلیخ

 نداشتم. یو خاطره ا یزندگ چیه

 مگه؟ یگفت یچ ست،ین ادمینه -

 اتاق ها آروم رد شدم. نیب کیبار یزمان در اتاق رو باز کردم و از راهرو هم

 اومد؟ ادتی ،یعاشق شده باش که یدار یها و شنگول بودن ها برم یبچه باز نیدست از ا یبهت گفتم روز-

 کرده؟ دایپ تیحرفت واقع یخوشحال ؟یاومد، حاال که چ ادمیو گفتم: آره  دمیخند

 ه؟ی: کدیکرد. نگاهش کردم و اون پرس یم نییبود و کانال باال و پا دهیکاناپه دراز کش یرو مهرداد

 !؟یخور یلب زدم: مهنازه، قهوه م آروم

 ؟یخورم پس چ یآره که م یعنی نیهاش رو آروم با لبخند بست و ا چشم

 ...یکرده ول دایپ تی: حرفم واقعدیچیپ یگوش یمهناز تو یصدا باز

 ...؟!ی: ولدمیدر آوردم و کش دار پرس نتیکاب یقهوه رو از تو ی شهیش

باش. همون  شهیعوض نشو غزل، همون غزل شاد هم یبود ادامه داد: ول دیکه ازش بع یو با لحن نگران دیکش یآه

 لحظه آروم و قرار نداشت. هیخودم که  طونیش یآبج

اومد قبال  ادمیعوض شده بود.  زیوقت بود همه چ یلیتلنگر، کل احساساتم رو در بر گرفت. آره خ هیهاش مثل  حرف

برد. اون  یم یا گهید یایبه دن دینه، شارو به اون رو که  نیدست کم گرفته بودم. عشق آدم رو از ا یلیعشق رو خ

در  زیغم ها! اون جا همه چ یو حت یخوشحال یها، همه  هنگا یعطر ها، همه  یرنگ ها فرق داشتند. همه  یجا همه 

که  ییها یهمرنگ دلتنگ یاون، چشم هاش و حت یحال همرنگ شدن با اون بودند. با نگاه اون، عطر اون، صدا

 نداشتند. یتموم
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   ***                    

 نیچون عشقم بد جور ا ستیگذره. حالم خوش ن یاز حضور گرمش م یو خال یپر از سرد یاز اون جمعه  یروز چند

که بدجور به نظرم  ششیآشفته و ته ر یتنش و موها ی رهیرو لباس ت نیفکر و حالش ناخوش بوده. ا یچند روز تو

که  یسر و ته اش در حال یکوتاه و ب یجواب ها م،اتاقش رفت یتو یکنه. هر بار که به بهونه ا یم دییتا اد،یجذاب م

. نگاه سر در گمش ستیسر جاش ن یزیچ هیمطمئنم کرده که  شتریلبش بنشونه، ب یکرده به زور لبخند رو یم یسع

زنه،  یغم به چشم هام زل م با یاون جور یوقت ست،یقرارم ن یمن و قلب ب شیحواسش پ یترسونه. وقت یمن رو م

حال و روزش  نیا یغزل، که اگه بود یستیکه سنگ صبورش ن آخ《: گهیو م رهیگ یم تمدلم پشت بندش ما

 》نبود.

 نیاز ا شتریبودن گذاشت. دلم ب کشیو من رو تو حسرت همون چند ساعت نزد ومدیهم که اصال شرکت ن امروز

بار هزارم  یبرداشتم و برا زیم یرو از رو میبود. گوش لیو قاعدتا شرکت هم تعط هیرسم لیگرفته که فردا هم تعط

 دنیبا د 》باشد یمورد نظر خاموش م مشترک《: یلعنت یو باز همون جمله  دمیجان دلم دست کش یواژه  یرو

 چهیدر گهید یوق و وقتشد. چطور تا االن به اون زنگ نزده بودم؟ بعد از چند تا ب دهیبه قلبم تاب یدینور ام هیاسم هان

داشتم نا  گهیجون، د هیگفتم: سالم هان یقلبم در حال بسته شدن بودند تماس رو وصل کرد. فور یباز شده رو یها

 شدم. یم دیام

 یباشه که من م یاون زیانگار قرار نبود همه چ یدلم آرزو کردم صداش گرفته نباشه ول یدونست چقدر تو یم خدا

 خوام.

 ببخش دستم بند بود. زم،یسالم عز-

خورد. آب دهنم رو قورت دادم و  یم چیدهنم مثل مار پ یام تا تو نهیس یاز تو یزیچ هیکرده بودند و  خیهام  دست

 قربونت برم؟ چه خبر؟ ی: خوبدمیزبون سر شده ام رو تکون دادم و پرس

 .ستمیبد ن یجواب داد: ه یخسته ا یصدا با

 آره قربونت برم؟ ،یریاز حامد سراغ بگ یکرد: حتما زنگ زد ونهیرو د هوا قلبم یجمله اش، ب یادامه  با

 شد. یجور هیها مثل روز روشن شده بود، دلم  یلیخ یکه احساس من و حامد برا نیرو گاز گرفتم و از ا لبم

 خ...خب...راستش...آره!-
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 جونم، راستش... یگفت: منتظر تماست بودم آبج یمعطل یو ب دیکش یآه

 جون دادن بودم. کینباشه که من نزد یفقط خبر بد کاش

 زیتا همه چ میو منتظر معجزه نشست میگوشه افتاد هیطوفان شده. هر کدوممون  هیتو خونه امون،  یعنیجا،  نیا- 

 خوره. یبه هم گره م شتریب یه یانگار همه چ یدرست بشه ول

شده؟ از  یحامد خوبه؟ تو رو خدا به من بگو چ ه؟یشده هان ی: چدمیام دادم و پرس گهیرو به دست د یتعجب گوش با

 ؟یزن یحرف م یچ

به هم  مونیفقط اوضاع روح میجواب داد: آره نگران نباش همه امون خوب دیرنگ غم گرفت و با ترد شتریصداش ب 

 لواسون... یالیعصر رفت سمت و روزیحامد هم د زم،یعز ختهیر

 خواد تنها باشه! یکرد و ادامه داد: گفت... گفت م یمکث

داد خبر بده  یبه خودش زحمت نم یشده بودم که حت بهیانقدر براش غر یفکر مثل برق از سرم گذشت. ک هی

 قا؟یبودم دق شیزندگ یبودم؟ کجا یکنه؟! اصال من براش ک یکار م یکجاست و چ

 》حامد《

سر درد  نیبه عرق نشسته ام گذاشتم. فقط هم یشونیپ یتم رو روتخت جا به جا کردم و دس یخودم رو رو یکم

 هیکردم به هان یپر کرده بود. سع یدلتنگ یبو ،یکالفگ یبو ،یماریب یالکل، بو یرو کم داشتم. تمام اتاق رو بو یلعنت

گذشت؟! عشقم  یم یدونست تو دلم چ یم خداتفاوت باشم اما  یو تلفن تو دستش و حضورش پشت در اتاق ب

مرد قورت  هی. بغضم رو مثل دندیلرز یجا تو حسرت صداش، لب هام از درد م نیزد و من ا یحرف م هیداشت با هان

 راه انداخته بودم. ونیزنه، ش یضجه م زشیاز دست دادن عز یزن که برا هیدادم و تو تمام وجودم مثل  یم

دوباره ذهنم به اون شب شوم و  ام؟یکه من از پا در ب زهیبه هم بر یجور زیدر عرض چند روز همه چ شهیچطور م 

مامان و از  یخونه...زل زدم تو چشم ها دمیهومن برگشتم و رس یاز خونه  یشد. وقت دهیکه به پاشد، کش یمعرکه ا

پسرم، آروم  ستین یکن یتو فکر م که یاون جور یچیه《و گفت:  ختیو اون فقط اشک ر دمیگذشته پرس

 عاشق《. دیسرم کوب یجمله رو مثل پُتک تو هیمن  یبابا در برابر تمام جلز و ولز کردن ها یقتو 》باش...قلبت...!

ها که به  یکه اون شب چ یوا 》لیو عقل آدم زا شهیچطور چشم آدم کور م یبفهم یشده بودم حامد، عاشق نشد

و صداقتم اون شب جلو روم پر پر زد و من به پر پر زدنش فقط تلخ  یو پر از پاک نگقش ی! گذشته ومدیسر قلبم ن

 . دمیخند
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شده بودم. انگار که  یتو خال یاز خجالت تنم در اومده بود. از طرف یدر عرض چند ساعت حساب یقلب یدو تا حمله  

شوک زده کنار تن  هیهانزد.  یبود و به حالم زار م ستادهیاون لحظه روحم از تنم جدا شده بود و درست رو به روم ا

 یوقت مارستانیب یتو یلعنت یاون روزها ادیزد. حالتش من رو  یم یکرد، نه حرف یم هیخسته ام نشسته بود. نه گر

اون هم  یدونستم چقدر برا یرنجور من هم که قوز باال قوز شده بود. م تیو وضع نداختیرو از دست داده بود م ریام

 نیب یدرد ارث نیخشان بابا و مامان سخته و فقط از ته دل خدا رو شکر کردم که ابه قول هومن در یگذشته  دنیشن

 یاعتنا به ضجه زدن ها یفقط من رو انتخاب کرده بود. خالصه هر طور بود دوباره خودم رو سر پا کردم. ب هیمن و هان

رو گرفتم  هیکرد بخورم، دست هان یرو طرفم گرفته بود و التماس م یآب وانیمامان و حال خرابش، به بابا که قرص و ل

 کنه! هیو ده باره ازش خواستم گر 》خوبم من《. بغلش کردم و با التماس بهش گفتم: میو طرف اتاقم رفت

که ترک برداشته بود و هر لحظه  یبا قلب ،یبعد هم گذشتند اما به تلخ یبعد و شب ها یشب گذشت، روزها اون

عشقم نگاه کردم و  یچشم ها یشده، تو الیخ یکه هومن ب نیا دیز رو به امچند رو نیبودم. تمام ا ستادنشیمنتظر ا

پس فردا قرار  یزد و گفت: به بابا گفتم برا نگبهم ز شبیکه د نینزنم تا ا هیگر ریتمام تالشم رو کردم که ز

باشند و با  ختهیر شد، زهر یکه وارد بدنم م یژنی. انگار تو ذره ذره اکسامیبذاره. من از حرفم کوتاه نم یخواستگار

 مارستانیب یچشم باز کردم تو یشد. وقت یچ دمینفهم گهیشدم و بعد د کیبه مرگ نزد شتریب دنمیهر بار نفس کش

 تخت بودم.  نیا یو رو

 یغزل تو یصدا شیاومدم. خوش به حالش که چند لحظه پ رونیوارد اتاق شد و از فکر ب دهیبا صورت رنگ پر هیهان

 یعوضشون م هیو با بق میکرد یداشتند تا در مواقع لزوم اون ها رو باز م چیهاش نشسته بود. کاش گوش ها پ گوش

. بهش مارستانمیغزل بهش زنگ زد، ازش خواستم دروغ خودش رو به خودش برگردونه و نگه من ب ی. وقتمیکرد

 باشه. طور نیکردم ا یوقت فکر نم چیه یکنم ول یم یگفته بودم دروغش رو تالف

 گفت؟! یشد؟ چ ی: چدمیپرس

و تو  دندیلرز ی. لب هاش مدیدستش گرفت و آروم بوس ی. دستم رو تودیتخت نشست و از ته دل آه کش ی لبه

 چشم هاش اشک نشسته بود.

 نگرانت بود! یلیحامد... خ-

 ریازت دلگ یلیلواسون اصال وا رفت، خ یگفتم رفت یو ادامه داد: وقت دیچشم هاش دست کش یدست آزادش رو با

 شد.
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و هومن قراره  هیبه چ یدونست چ یچون اون که نم ذاشتیرو م یزد و قرار خواستگار یصبح بابا زنگ م فردا

. دوباره قلبم از درد و غصه به سمت شهیمثل قبل نم یچیه گهی. مطمئن بودم از فردا شب درهیانتقامش رو از من بگ

عمر تو حسرت داشتن پدر و  هیدادم که  یم یمُردم؟ چرا حق رو به هومن یچرا نم ایخدارفت.  یمچاله شدن م

 دیدونه شا یچه م یدلش خون شد و کس یروز هیدادم که  یمادرش کنار هم سوخت؟ چرا حق رو به پسر اون زن م

 قلب هامون؟ عشقمون؟ ؟یغزل چ ؟یکرد؟ پس من چ هیخون گر یمیقد یهمون دفترچه  یرو

کار رو  نیو گفت: ا دیاون ها هم رسوخ کرده بود دست کش یموهام که انگار درد تو یتر اومد و ال کینزد هیهان

 کنم! یصبر نم گهید ،یخوا یکه تو غزل رو م گمیباهاش نکن حامد، گناه داره به خدا، من به بابا م

 》؟یهست یکنه، نگران چ ینماگه با تمام قلبش بخوادت قبول  اون《سرم تکرار شد:  یهومن دوباره تو ی جمله

عشقش کنار  نهیکه بب نیموضوع رو قبول کنه. ا نیتونه ا ینم یدختر چیدونستم قلب حساس ه یمن که م یول

گذاشت.  یفشارم سر به فلک م ش،با فکر کردن به یکه حت یکرده! وا یخواستگار یرو راه گهید یکیو  دهیکش

کردم  نشیخرج صورت درمونده و غمگ یاز پا افتاده ا 》جانمِ 《دوباره صدام کرد و من دستش رو محکم تر گرفتم. 

 ؟یدیفهم ه،یهان یگیبهشون نم یچیو گفتم: ه

 یتقاص گذشته  میما دار یگی: تو مدیپرس یگرفته ا یو با صدا دیصدام پر رنگ بود که لب گز یخواهش تو انقدر

 که؟یبخت ما انقدر تار یعنیزمونه انقدر نامرده؟  یعنیحامد؟  میدیبا رو ممامان و با

: دیانداخت و رو به من پرس شیگوش یبه صفحه  یدرد و دل هاش قطع شد. نگاه یصدا ش،یزنگ گوش یبا صدا 

 باهاش؟ یزن یمامانه، حرف نم

 پیرو تا یزیرد تماس داد و همون طور که چ هیبه زبون آوردم. هان یجور نیرو ا میرو برگردوندم و جواب منف سرم

 ...نهیب یم یوقت ادیکرد گفت: حامد... مامان داغونه، داره از پا در م یم

 بلند کرد. لشیموبا یرو قطع کردم و اون سرش رو از رو حرفش

 یتهومن خورد شدم وق یمن جلو ه،یبه حال من داره؟ من شکستم هان یا دهیغصه خوردن و داغون شدنش چه فا-

 .دیکش یبابا رو به رخم م یمامان و هوس باز یناپاک

گونه هاش کرد و پر غم گفت: از اون  هیخورد با محکم پلک زدن، راه یرو که سمج تو چشم هاش تاب م یاشک هیهان

دونه چطور آرومش کنه و  یخواد. بابا نم یلب از خدا مرگش رو م ریکنه و ز یم هیگوشه نشسته و گر هیشب فقط 

 من...
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سوزه، به جاش  یاش شدت گرفت و خودش رو تو بغلم انداخت و با هق هق ادامه داد: من... من دلم براش نم هیگر

 یبرا

دل شکسته ات؟  یکار کنم برا یکار کنم برات داداشم؟ چ ی. چادیو... نفسم بند م رهیگ یم شیغزل... آت ی... براتو

 جا خبر نداره؟ چیو از ه شیخواستگار رهیداره م گهید یکیعشقت که  یبرا

تو  گهیبار د هیدعا کن  ه،یقراره سر باز کنه گفتم: فقط دعا کن هان یکه معلوم نبود ک یو با بغض دمیسرش رو بوس 

 .رمیصورتم نگاه کنه و بعد بم

 》غزل《

 داریشده بود ب نیتازه سنگ دیکه شا یاومد من رو از خواب یکه بود، دلش نم یکرد. کاش هر کس یآروم صدام م یکی

 کنه.

 !زمیعز میکار دار یپاشو که کل ؟یخواب یچقدر م یشو مامان داریب-

باال اومد  دیخورش یکه تا خودِ صبح و تا وقت یدون یاومد؟ نم یبه سر دخترت چ شبید یدون یمامان، آخ که نم آخ

چون تو حسرت شب  یچیبه ه یچیموندم و باز هم ه داریموندم. ب داریداد ب یبد رو م یروز پر از حس ها هی دیو نو

 یخورد و برا یگره م نهیکه نفسم تو س ادیانقدر ز د،گفتنش سوختم و هق هق کردم. دلم براش تنگ شده بو ریبه خ

 ختهیاون مونده بودم انقدر دردهام رو تو خودم نر یمهرداد بود و خونه  شبیاگه د دیکرد. شا ینم یباال اومدن تالش

 یکرده بود که با چند تا از دوست ها فیو بلوچستان رفته بود. باالخره برام تعر ستانیاما باز هم به سبودم 

محروم  یمنطقه  هی یبا هم گذاشته بودند دارند اون جا برا شونییدانشجو یکه همون روزها یطبق قرار انشگاهشد

 سازند. یمدرسه و خونه م

 شب ها را نیتوانستم تمام ا من《

 تو ریشب بخ بدونِ

 صبح برسانم و نمُردم به

 》کندم هر شب...! "جان" اما

 خواست. یو من فقط دلم خواب م دیرو کش دستم
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 پره. یکار داشت، خواب از سرت م یزنگ زد و چ یک یپاشو که اگه بدون-

امان و گفتم: م دمیتو هم کش یشد. چشم هام رو باز کردم و اخم هام رو سوال کیتحر میلحظه حس کنجکاو هی

 زنگ زد؟ یفکر کردن ندارم، بگو ک یحوصله 

 عروس بد اخالق! نمیاخم هات رو بب نیو جواب داد: باز کن ا دیابروهام کش نیب یدست مامان

 زنگ زد. یدیسع یام کوبش گرفت و اون ادامه داد: آقا نهیس یوار تو وانهی! قلبم دعروس؟

خواستم دست از آب و  یکردم و از ته دل م ی. ناباورانه نگاهش مدیکش یخوش حالتش دست یموها یکرد و ال یمکث

 تاب دادن به حرف هاش برداره.

 .میشیمزاحم م ریامر خ هی یگفت شب برا-

 کَلک؟! یدونست ی: تو مدیکرد و پرس زیهاش رو ر چشم

 ن؟یتگف یدهنم رو به زور قورت دادم و با تته پته جواب دادم: م...من...ن... نه، ش... شما چ آب

 قدمتون به چشم، زنگ زدم به بابات هم خبر دادم. دیاریب فیگفتم تشر گه،ید یچیه-

 یم یغزل؟ آخه قبال هر موقع حرف خواستگار یندار یچشم هام نگاه کرد و ادامه داد: تو که مخالفت یتو قیدق

 شد...

رو  خدا《لب  ریزد و ز یکبودم. چشم دهیانداختم و سکوت کردم. خجالت کش نییادامه نداد. سرم رو پا گهید

خواستن ها، همه اش  ییهم بودن ها، تنها یچند روز، اون تو نیشد پس تمام ا یباورم نم ایگفت. خدا ی》شکر

با  یپسر یازدواج اون هم برا یم برایاومده؟ خب حق هم داره، تصم یبوده که داشته با خودش کنار م نیا یبرا

شد. تند تند گونه ام رو  ریهمراه با دلشوره و استرس سمت قلبم سراز یبوده. حس خوب یاون حتما کار سخت طیشرا

 مامان به خودم اومدم. یگرفتم که با تکون ها یاز داخل گاز م

 شد. کهیت کهیغزل، چرا خشکت زده؟ ول کن اون لپت رو ت-

فرار  چارهیداماده ب که یبکن دیاصالح هم با هیوسط؟  نیا گهیم یها چ لیبیس نیو ادامه داد: ا دیلبم دست کش پشت

 وقت. هینکنه 

 ؟یدیسع یگفت آقا یچ قای: مامان دقدمیمامان پرس یمستانه  یتفاوت به خنده  یب
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 ...ریامر خ هی یگفت برا گه،ید نیاش رو جمع کرد و جواب داد: هم خنده

 .دمی: باشه مامان جونم، باشه فهمدمیحرفش پر ونیو م دمیکش یکالفه ا پوف

به جون  میفتیب دیبخور بعد هم با یزیچ هی ایرفت گفت: زود باش ب یجاش بلند شد و همون طور که سمت در م از

 خونه!

هم  یکردم، کس یم زیرو دوباره تم زمونیتم یخونه  ادشیز یمامان و وسواس ها یروز همون طور که پا به پا تمام

مانع  یزیچ هی یول رمیخواستم با حامد تماس بگ یبار شست. چند یباال زده بود و تند تند رخت م نیدلم آست یتو

به امشب و  دمیتمام ام یزد ول یذوقم م یوبد جور ت ستیازش ن یخبر چیه هیکه چرا چند روز نیشد. ا یم

به خودم انداختم. کت  یقیو نگاه دق ستادمیاتاقم ا یگوشه  یقد ی نهییآ یو جواب گرفتن بود. جلو دنیپرس

 یشد با دامن مشک یجمع م ییبایز ییخورد و جلوش با سنجاق طال یم یمشک یتاپ ساده  رشیکه ز یدیسف

 کیو خط چشم بار ملیو ر یصورت مینداشتم، فقط رژ مال یآن چنان شیاومدند. آرا یبهم م یادیخوش دوختش، ز

 جز دل نا آروم من، خوب بود.  زیبودند. همه چ شمیآرا هیکه جز جدا نشدن

. احساس کردم دیلنگ یکار بد جور م یجا هیفکر مثل کنه به جون مغزم افتاد چون  هیدونم بار چندم  ینم یبرا 

مطمئن شدم زنگ در رو  ،》مهمون ها اومدند غزل《گفت:  یکه م نییمامان از پا غیج ی. با صدادمیزنگ در رو شن

برند.  ییرایاق موندم تا مهمون ها سمت پذتو ات یکمبودند.  دهیزود رس یلیو خ اندیب گهیساعت د هیزدند. قرار بود 

حامدم لحظه  دنید یکردم و به جاش برا یاصال فکر هم نم یدلم انقدر براش تنگ شده بود که به استرس خواستگار

 کردم. یم یشمار

که من بودم مثل زمزمه  ییصحبت هاشون از جا یراست به طرف آشپزخونه رفتم. صدا کیاومدم و  نییپله ها پا از

مهناز افتادم که تو مواقع حساس  ادیرفتم و  نتیقار و قور شکمم تعجب کردم. سمت کاب ی. با صدادیرس یبه گوش م

دونم  ینخورده بودم. نم یادیز زیو ناهار هم چ فتر ینم نییاز گلوم پا یزیبود که چ یشد. چند روز یگشنه اش م

رو  تییسکویب یکار خودش رو کرده بود. جعبه  هیحدس زدم همون خوشحال یچرا اون لحظه گشنه ام شده بود ول

 یکار م یچ ی: داردیدونه اش رو برداشتم، مامان با عجله وارد آشپزخونه شد و پرس هیکه  نیگذاشتم و هم نییپا

 غزل؟! یکن

 نشون بدم. الیخ یکردم خودم رو ب یسع

 ...سکیگشنه ام شد مامان، دارم ب-
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: غزل تو دیآورد و دوباره پرس نییاخم هاش تو هم بود. حرفم رو قطع کرد و صداش رو تا حد ممکن پادونم چرا  ینم

 دو تا پسر داره؟ یدیسع یآقا یدونست یم

ساز رفت و تو همون  یسمت چا عیکه سر ارمیرو به زبون ب نیسوال ها بود؟ اومدم هم نیاالن چه وقته ا ؟یچ یعنی

 .اریرو بردار ب ییکه من رفتم چا نیگفت: ولش کن اصال، بعد ا ختیر یم ییکه چا ینیح

زدم. هنوز شکمم دست از ناله کردن بر نداشته بود که  یکیدستم گاز کوچ یتو تییسکویو ناچار به ب دمیبرچ لب

 یبا من چ نیکارت نکنه حامد، بب ی. خدا بگم چدمیکش قینفس فوق عم هیرو برداشتم و  ینیبعد از مامان س یکم

 مییایرفتم و حس بو ییرایلرزه! آروم آروم سمت پذ یم دنتیو چطور دست و پام داره به خاطر د یکار کرد

 هویو  دیچیپ یگوش هام م یتو یدیسع یآقا یعطرش هم تنگ شده بود. صدا ی. دلم برادیبلع یکنجکاوانه هوا رو م

 خاص تمام مشامم رو پر کرد. یلیآشنا و خ یبو هی

و هومن کنار هم  یدیسع ی. سر جام خشکم زده بود. آقادندید یچشم هام درست م یخواست باور کنم ول یدلم نم 

طور بود.  نیراهه، آره حتما هم یشد که حتما تو ریسمت قلبم سراز یواه یها دی. پس کجا بود؟ باز هم امستادندیا

 صدام کرد: غزل جان، بابا! یشد و با لحن مهربون کمیبابا نزد

گفتم و ادامه دادم:  یهم زمان و هول شده ا دیمون ها اشاره کرد و من تازه به خودم اومدم. سالم و ببخشمه سمت

 . نیخوش اومد یلیخ د،ییبفرما

که  یقبل یتعارف کردم. احساس کردم از دفعه  ییرفتم و چا یدیسع یجاشون نشستند. آروم به سمت آقا سر

 هنوز هم جذاب بود. یشکسته شده ول یلیخ دمشید

. به بابا دیپرس یو پشت سر هم سوال م دیکش یم ادیتند تند فر یکیکرد. تو سرم  یرو برداشت و تشکر آروم ییچا

 و

هومن  یحالت تهوع بهم دست داده بود جلو یکه از گشنگ یخبر از همه جا و در حال یهم تعارف کردم و بعد ب مامان

چشم هام  یرو همون طور که تو یینداشتم. باالخره چا یحضورش حس خوببود و از  یخشک و جد یلیخم شدم. خ

هم فکرش به  هیثان کی یکرد اما حت یم میالرو ح یزیبود که انگار داشت چ یطور هیزل زده بود برداشت. نگاهش 

 یلیرو از خ یدیسع یمبل تک کنار مامان نشستم. آقا یگذاشتم و رو زیم یرو رو ینی. سدیرس ینم کمیمغز کوچ

 یدرصد هم فکر نم هی یناراحت شده بودم ول یلیخ ادیشرکت نم گهید دمیفهم یوقت ادمهیشناختم.  یم شیوقت پ

 یخودش رو بازنشسته کرد. لبخند یدیسع یبشم و خدا رو هم شکر کنم که آقا دیجد سیعاشق رئ یروز هیکردم 

 ه غزل جان؟!: حالت خوبدیرو لبش نشوند و با همون غرور خاص خودش رو به من پرس
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 .فتمیکردم به خودم مسلط باشم و به تته پته ن یسع

 خانواده خوبند؟ ن؟یممنون خوبم، شما چطور-

و جواب داد: خوبند  دیکش یآه کوتاه یدیسع یهومن نشست و آقا یلب ها یرو یکردم پوزخند محو احساس

 ممنون! زم،یعز

سمت بابا برگشت و  ذاشتیهومن م یشونه  یرو لیم یب دیمکث کرد و همون طور که دستش رو آروم و شا یکم

 گفت:

 ...دهیغزل جان رو د یآقا هومن ما چند بار نیعرض کنم که ا حضورتون

ادامه داد:  یزد. با لبخند کوتاه یهم افکار من رو محکم به هم گره م یکیهاش رو تو هم قالب کرد و انگار  دست

 خانواده افتاده! لیاالخره به فکر ازدواج و تشکانگار کماالت دخترتون بد جور به دلش نشسته که ب

زد.  یتو صورتم م یمحکم یلیشد و س یبلند م کمونیجمع کوچ نیاز ب یکیبود؟ کاش  یچه مسخره باز گهید نیا

 تکون داد و گفت: چقدر خوب! دییتا یبه نشونه  یمطمئن بودم که خوابم. بابا سر

جون به  یگوشت ب کهیت هیبود. مثل  یخود خود فاجعه و آخر بدبخت نیکجاش خوب بود؟ ا نیگفت؟ ا یم یچ بابا

 یصندل

که قصاب زمونه خوب داشت احساساتش رو  یجون یرفته بود. جسم ب ادمی دنیواقعا نفس کش دیبودم و شا دهیچسب

 ن؟ی: آقا هومن شما هم تو شرکت پدرتون هستدیبه من پرس رهیفکر و خ یکرد. مامان رو به هومن تو یم یسالخ

اتاق  نیا یجا، تو نینشده بود. من ا زیاز من سوپرا شتریب یاز حضور هومن جا خورده ول یدونستم مامان حساب یم

 یچوبه  یپا ایبود  میکردم؟ خواستگار یم یگرفت، چه غلط یم شتریشد و نفسم رو ب یکه هر لحظه برام تنگ تر م

 !دم؟یلرز یطور از درون م نیدار بودم که ا

 خانوم سراج...  ریجواب داد: نخ یدیشک و ترد یحت ایخش  چیمحکم و بدون ه یبا صدا هومن

دارم و اون جا  یداروساز یدارم. اصفهان کارخونه  ییجدا یبه پدرش انداخت و ادامه داد: من کال زندگ یپر معن نگاه

 . در ضمن...رمیو م امیم ادیتهران هم ز یمشغولم ول

 نشست، غم و حسرت رو با هم داشت. یبیبار تو چشم هاش برق عج نیا
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که امروز متاسفانه مزاحم  نهیکه عمرشون رو به شما دادند. ا شهیم یسال کیمن از همسر اول پدرم هستم. مادرم -

 بابا شدم.

 یاز طرز حرف زدنش م یرو هر کس نیحضور پدرش نداشت. ا یحضور نداشتن مادرش داشت رو رو یکه رو یتعصب

 شده اش رو به هومن دوخت و گفت: متاسفم پسرم، خدا مادرت رو رحمت کنه! نی. مامان نگاه غمگدیفهم

گل  ش،یگفت. صحبت ها در مورد هومن و شغلش و محل زندگ یلب ریز 》ممنون《انداخت و  نییسرش رو پا هومن

شدم. گلوم از  یاشتم خفه مد یدادم تا مانع بلند شدنم بشم ول یفشار م نیانداخت. صد باره پاهام رو محکم به زم

 شتریسالن، ب یتنم از زمستون پشت پنجره ها خبندونیکرد.  یبس بغضم رو قورت داده بودم، باد کرده بود و درد م

...! حامد، چشم هاش، لبخند شیپوزخندش، خواستگار ش،یشکالت گاریعطر و س یاومد. هومن، بو یبه چشم م

باشد...!  یباشد، غزل مورد نظر در حال جان دادن م یورد نظر خاموش ملواسون، مشترک م یالیو م،یجذابش، دلتنگ

و در حال حاضر  یا شهیکل یرو به بابا و مامان همون جمله  یدیسع یعذاب آور، آقا یها الیهمه فکر و خ نیوسط ا

 مزخرف رو به زبون آورد.

 گوشه با هم صحبت هاشون رو بکنند. هیهومن و غزل جان برند  نیاگه اجازه بد-

صحبت  یکه واقعا چه خبر شده بود، مجبور بودم با هومن خصوص نیا دنیفهم یخواست فرار کنم اما برا یم دلم

باال بود بهتر  یاتاق که طبقه  یو من جلو تر به طرف اتاقم راه افتادم. تو میکنم. با اجازه دادن بابا از جامون بلند شد

. حضورش رو که پشت سرم دیرس ینم نییبود که به پا نیا قلشباال بره، حدا ییشد حرف زد. اگه قرار بود صدا یم

 یم یجا چه غلط نیتو ا واقعا《به سرم زده بود برگردم و تو صورتش داد بزنم:  بیکردم و عج یاومد حس م یم

 نهیازش کردم. منتظر وسط اتاق دست به سو ب دمیدر رو محکم کش ی رهیاما خودم رو کنترل کردم و دستگ 》؟یکن

تو،  ایب ؟یسادیپس چرا وا ه؟ی: چدمیغر یبهم زل زده بود. عصب یو اون تو چهارچوب در با لبخند مسخره ا ستادمیا

 اون در هم ببند.

 ترسم ازت! یم شه،یسرش رو باال انداخت و جواب داد: نوچ... نم الیخ یب

 یها یشوخ یاومد. حوصله  یکردند خون ام در نم یبا ساتور تکه تکه ام هم م یچیباال اومده بود. کارد که ه کفرم

به تنش نشسته بود  بیکه عج یکت مارک نیمسخره اش رو هم که اصال نداشتم. محکم به طرفش قدم برداشتم. آست

 جا چه خبره؟! نیداد زدم: ا بای. در رو پشت سرش بستم و تقردمشیرو گرفتم و به داخل اتاق کش
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 یلیگفت: خ یطونیبه طرفم برگشت. دست هاش رو باال آورد و با لحن ش لکسیر یلیبه من بود و با داد من خ شپشت

هومن  ،ی. من هومن هستم و تو هم غزلستین یجا واال خبر نی. ادمیم حیخب، تو آروم باش من از اول برات توض

 !؟یدیجاش رو فهم نیغزل، االن تا ا یاومده خواستگار

که من رو  یاول ی: دفعه دمیبه سمتش برداشتم و پرس یهم فشار دادم و قدم یاز حرص محکم رو هام رو دندون

 !؟یبه حامد گفت یچ ادیم ادتی ،یبود دهید

 !ادیکرد و جواب داد: نه ز یکوتاه اخم

 اومد؟ ادتیحاال  ،یچشم هاش زل زدم و گفتم: به من لقب هرزه بودن داد تو

سمتم  ی. دست هاش رو به کمرش زد و کمدیرس یمتر هم نم میبرداشت. فاصله امون به ن یبار اون به سمتم قدم نیا

 هم هستند خانوم خانوما؟! سادنی: پس اهل گوش وادیخم شد و طعنه گونه پرس

اصال تو از کجا  ؟یجا خواستگار نیا یتو فکر کن هستم. فقط به من بگو چطور باور کنم از من خوشت اومده و اومد-

 ؟شد داتیپ

 موفق نبود. ادیز یخواست لحنش رو مهربون کنه ول یرو از من نداشت. م یتیقاطع نیانتظار همچ انگار

 غزل جان! یو عاشقم کرد یافتاد میوسط زندگ هویخودت -

 گفتم: من غلط کردم! غیکش دار و با ج بایتقر

 دهنم گذاشت. یشد و دستش رو رو یاش جد افهیق

 تر! واشیچته تو؟ -

دردناکم رو ماساژ بدم.  یها قهیتخت نشستم و شروع کردم شق یرو محکم پس زدم و سمت تخت رفتم. لبه  دستش

کنه؟ خبر  یجنگ م شیبا برادر ناتن یو دلتنگ تیاتاق داره از زور عصبان نیاالن کجا بود؟ خبر داشت عشقش تو ا

بزرگ بود، دل من  یادیغصه ز نیا یول نهیخواست هومن اشکم رو بب یکرد؟ دلم نم یم یمعرفت یداشت و هنوز ب

درآور رو جلو  یبود. صندل یادیز ،یادیاتاق ز نیا یو هومن تو دیپرس یسوال م یادیتنگ شده بود، مغزم ز یادیز

گذره؟ همه اش رو بپرس تا  یتو سرت م ی: چدیپاهاش ستون کرد و پرس یو روش نشست. آرنج هاش رو رو دیکش

 جوابت رو بدم.
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 که مغزم رو سوراخ کرده بود به لرزه در اومد. یسوال دنیپرس یقلبم برا یو خونه  دمیکش یآه

 ؟ییجا نیدونه تو ا یسوال... حا... حامد... م هیفقط -

دونه، اصال اول از همه به اون گفتم که ازت  یجواب داد: آره م یمعطل یسوال مونده باشه ب نیساعت ها منتظر ا انگار

 خوشم اومده.

. انگار دمیرو با درد پرس ید شدم و پشتم رو بهش کردم. از درون شکستم و زانوهام خم شدند. سوال بعدجام بلن از

 گرفتم. یم شیشد و آت یوارد دهنم م دیبا هر کلمه اس

 نگفت نه؟ نگفت نرو؟ نگفت من رو دوست...-

شدنش رو خبر  کیش نزدخش خش شلوار ی. هنوز پشتم بهش بود و صدادیادامه بدم و اشکم باالخره چک نتونستم

 داد. یم

چونه ام بذاره که  ریمحالمه! خواست دست ز یگواه حال بد و آرزو میبارون یدونستم چشم ها یو م ستادیبه روم ا رو

اتاق، رو  نیجا، تو ا نیو جواب داد: اگه گفته بود که من االن ا دیکش یشد. آه لیسرم به عقب متما یاریاخت چیه یب

 .دمبو ستادهیخورده نا سیو خ یجفت چشم عسل هی یبه رو

 نیزم یشدم؟ با زانو رو یکرد؟ چرا داشتم خم م یم ینیشونه هام سنگ یرو ایکردند؟ چرا دن ینم میاریچرا پاهام  

اگه دلت هم  یانتخاب که حت هیانتخابم،  هیتعلل رو به روم نشست و گفت: گوش کن غزل، من  یافتادم و هومن هم ب

 .یباهاش سر پا بمون یتون یم یباشه ولن یبهش راض

 یکه شکسته و دنبال مرهم چشم م یاز خودم، از دل ،یوفا باش یکه تو هنوز هم توش ب ییترسم حامد، از فردا یم 

 گردونه

 ترسم حامد! یلحظه ها م نیاز آدم رو به روم و حرف هاش، من از ا ،

 !زیشد؛ همون قدر آزار دهنده و همون قدر خون ر دهیخاردار دور گوش هام کش میس هیصداش مثل  دوباره

زنه به احساسش  یکه راحت پشت پا م ی. پسرمیندار ای میدار ایخواد که ما  یم اقتیل یوقت ها، خوشبخت یبعض- 

 خوره غزل جان! یو احساست، به درد خوشبختت کردن نم
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حال  نیکرد، لعنت به امروز و ا مییدت که هوابه من که هنوز دلم بد جور برات تنگه، لعنت به چشم هات و لبخن لعنت

 و روز من!

*** 

که هومن از  نیعمر گذشته بود. بعد از ا هیهم  دیساعت، دو ساعت، چهل ساعت، شا هیدونم چقدر گذشته بود؟  ینم

 هیتختم کز کرده بودم و زانوهام تک ینرفتم. از همون موقع گوشه  نییهم پا یخداحافظ یبرا یرفت، حت رونیاتاقم ب

که از درد در حال انفجار بود. اتاق رو نور زرد رنگ آباژور کنار تختم روشن کرده بود.  یسر یشده بودند برا یگاه

 دیبهتر بود. شا یطور نیکرد. ا یتو جونم نفوذ م شتریباز کرده بودم و چه خوب که سرما هر لحظه ب مهیپنجره رو تا ن

 شدند. یچند ساعت هم شده دردهام تموم م یشد و برا یبدنم سر م

شدند.  یچشم هام ظاهر م یجواب جلو یو سوال ب تریت یروزنامه که با هر بار ورق زدنش کل هیشده بود مثل  مغزم

بود. درست  یچشم هام ابر یهوا 》من رو پس زده بود! ده،یکنار کش عشقم《بود:  نیخبرها هم ا یهمه  تریسر ت

 یم رونیشد که تمام وجودم رو و یبه پا م یانآن چنان طوف یو گاه دیچک ینم نم م یگاه ،یبهار یهامثل بارون 

کاش از  یا دم،یکه سکوت اتاق رو شکست، جا خوردم. آه کش یامکیپ یرو کنارم گذاشته بودم و با صدا میکرد. گوش

تموم  یجونم؟ خواستگار یآبج ییکجا《باطل چون از طرف مهناز بود.  الیخ یزه یمعرفت بود ول یطرف اون ب

 》یکرد یو برام ارسال م یگرفت یم لمیکاش از لحظه لحظه اش ف رمیم یم یغزل دارم از فضول یشد؟ وا

 نیهم کاش《گفت:  یمسخره بهم م شخندین هیبا  میگوش یشده  کیتار یصفحه  یرو ندادم و عکسم رو جوابش

کردم  یبهش فکر م شتریب یهر چ 》گرفت. یسال رو م لمیف نیگرفتم، حتما اسکار درام تر یم لمیطور بود و ف

 یبه عشقش اعتراف کرد؟ چرا وقت یچرا االن؟ چرا وقت ؟یعوض شده بود؟ چ نمونیب یشدم. چ یم ونهید شتریب

اون  شه؟یراهم سبز م یجلو گهید یکی نمش،یخواد بب یبا تمام وجود دلم م یبار عاشق شدم؟ چرا وقت نیاول یبرا

دستش گرفته و محکم و پشت سر هم به قلبم  شهیکه ت یخنده دار زیچ یهومن!؟ واقعا خنده دار بود ول ؟یهم ک

 .دمیبار چندم از پشت در شن یبرا مدون یمامان رو نم یزد. صدا یزخم م

 ؟یدو ساعته اون تو خودت رو حبس کرد یچ یغزل تو رو خدا در رو باز کن مامان، آخه به من هم بگو برا-

و  ییجدا بسازم. ساعت ها تنها یایدن هیخودم  یتونم برا یم یجور نیکردم ا یقفل کرده بودم و فکر مرو  در

 رو میدلتنگ
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بود با دستم گرفتم.  دهیچک مینیسر و ته ام گم بشم. رد اشکم رو که از نوک ب یو تو افکار ب رمیزمان تو بغلم بگ هم

 یآن صدا هیکنم که  یرنگشون رو عاد یکم دیگونه هام گذاشتم و فشار دادم تا شا یزده ام رو رو خی یدست ها

 مامان از جام بلندم کرد. یمانند و حرص غیج

 !ستم؟یغزل، مگه با تو ن-

 کرد. مونمیزمزمه وار بابا پش یکه اومدم در رو باز کنم صدا نیو هم دمیدر رس پشت

 خواد تنها باشه. سوهان روحش نشو لطفا! یر، البد مشوکوفه ام، خانومم، عمرم، دست از سرش بردا-

و اون وقته که دوباره اشک هات از  شهیدل نازکت بهونه م یبرا یکیکوچ زیبده که هر چ یاوقات حالِت طور یگاه

خواست که  یحرف بابا در حال حاضر همون بهونه بود اما دلم بغلش رو م شند؛یم زیصبرت لبر یب یچشم ها یکاسه 

رفتند سمتم  یازم نپرسه. در رو آروم باز کردم و هر دوشون که به سمت پله ها م یچیبزنم و اون هتوش زار 

به طرفم اومد و  یاز چشم هام حرفم رو خوند که فور یجور یکرد ول یکار رو م نیدونم بابا چطور ا یبرگشتند. نم

بودم و چشم  ستادهیبره. وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست. سر جام ا نییقبلش هم از مامان خواهش کرد پا

جا بود.  نیداد آخه بابام ا ینم ییتنها یبو گهیسرخ شده و پوف کرده ام رو بهش دوختم. اتاق د هیرمطمئنا از گ یها

شده ام گرم  یخالسر شدن به باد داد و از وجود گرمش، پشت  یشد و محکم بغلم کرد. تمام تالشم رو برا کمینزد

 !اد؟یجون ام باال نم هیهمه درد و گر نیا زشده بود که چطور ا زیحالم دست خودم نبود و برام سوال برانگ گهیشد. د

 !یلیدلم گرفته بابا، خ یلیزار زدم: خ 

به مرهم بودند.  بیبود که بوسه هاش عج یهمون محرم نیشد. ا قیو آرامش ذره ذره بهم تزر دیموهام رو بوس یرو

. قرار شده ارهیبراش محترمه و نه توش نم رمیبگ یمیمحکم بهم گفت هر تصم یلیبابا خ یول هیبابا نگفتم دردم از چ

 گرفتن جواب زنگ بزنه. یبرا گهید یهفته  یدیسع یبود آقا

                      *** 

ازش نگرفتن با خودم کلنجار رفته بودم که  یسراغ یدادم. انقدر برا یروز آخر هفته رو کامل به خودم مرخص دو

خود  یکم《زدم:  یم بیرو هم خاموش کرده بودم و صد باره به خودم نه میگوش یبرام نمونده بود. حت یینا گهید

واقعا انقدر  ه؟یتیتو چه وضع یعنی《: دمیپرس یاز خودم م یاما در مقابل ه 》دار و مغرور باش درست مثل خودش!

کردم  یخودم رو جمع و جور م دیبا تیدر نها 》ره؟یاون هم سخت و نفس گ یمثل جون دادنه برامن تلخ و  یکه برا

گرفتم سکوت کنم.  جهیکردم. نت یفکر م یداشتم، حساب یم دیکه با یو رفتار دمشید یکه دوباره م یو به لحظه ا
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 مانیبا تمام قلبم ا یاما از طرف ستیطرف مقابلش ن یدختر برا هیتر و عذاب آورتر از سکوت  لخت یچیمطمئنا ه

 باد! یتو تیکه روشن نگه داشتن کبر هیداشتم سکوت در برابر اون، همون قدر نشدن

 ینرفتنم اصرار م یبود برا دهیچند روزم رو د نیهم بود. مامان که حال ا یخسته ا یو چه شنبه  دیشنبه رس باالخره

 کرد

ام  رهیت یلباس ها نیخواستم آماده بشم، دستم فقط ب ی. وقتشمیم ونهیکردم که اگه نرم د یفکر م نیمن فقط به ا و

 یرو م یچ ی. مشکدمیانتخاب کردم و پوش یرنگ یدود یو شلوار و مقنعه  یمشک ی. آخر سر هم مانتودیچرخ یم

 خوبم رو! یمرگ تمام حس ها دیدونم! شا ینم دم؟یپوش

بود. اکبر آقا در رو باز کرد و من با سالم کوتاه و احوال  ومدهیهنوز مهناز هم ن ی. حتدمینفر به شرکت رس نیاول

انگار تمام افکار  ،ییآشنا یبعد بود که با صدا قهیتند تند سمت اتاقم رفتم. سه چهار دق یشده ا یچیق یپرس

 شدم. دهیکش تاقدوباره پشت در ا اریاخت یآن جارو شد و ب کیبه  شونمیپر

 تازه دمه؟ تییخوبم اکبر آقا، چا-

 خدمتتون! ارمیله آقا االن مب-

 .دمیچرخ یشد و من سر در گم دور خودم م یرشته بودم داشت پنبه م یصداش هر چ دنیشن با

 》حامد《

کرد  ی. دلم مظلومانه نگاهم مدمیکش ینفس م قیسمت آشپزخونه رفت و من وسط سالن دوباره و دوباره عم اکبرآقا

 》پسر! یشد یاالتیاون باشه، خ یاگه بو عمرا《گفت: یو عقلم م

 مارستانیچند روز ب یبسته شدند. هنوز خستگ الشیچند روز با خ نیکه نشستم، چشم هام مثل تمام ا زمیم پشت

با سرعت از روم رد شده بود؛ نمرده بودم اما به جاش تمام  ونیکام هیتنم مونده بود. انقدر له بودم که انگار  یبودن تو

با  ستیقرار ن یقلب لعنت نیا دندیفهم یبود که دکترها نم بداشته بودند. جالو درشت بر زیر یاستخون هام ترک ها

 ضیمر شتریرو ب ونهیقلب د نیا شیدرد من بود با هر لحظه دور یکه دوا یاون ها سرپا بشه چون اون یمراقبت ها

 زمیم یرو رو ییخم شد و فنجون چا یبه دست وارد اتاقم شد. کم ینیبه در زده شد و اکبرآقا س یکرد. تقه ا یم

با هم  نیاگه برا خودته بش ه؟یک یبرا یکی: اون دمینگاه کردم و با لبخند پرس ینیس یتو ی گهی. به فنجون دذاشتگ

 .میبخور
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ها روش نقش و نگار بندازه، رو سرش جا به جا کرد و  یکرده مثل بازار یماهرانه سع یبافتش رو که واضح بود زن کاله

 ...ستین جواب داد: نه آقا برا من

 یقبل از شما اومدند. واژه  یکم هیخانوم سراجه،  یعنی...یَ...یَاشاره کرد و ادامه داد: برا خانوم غزله... رونیب به

 یکر شدند. ناباورانه به اکبرآقا نگاه م دنشیکه گوش هام از شن یشد؛ جور دهیکش ادیسرم فر یانگار تو 》غزل《

 میاریناجوانمردانه  یازش بخوام جمله اش رو تکرار کنه ول گهیبار د هی خواست زبونم رو بچرخونم و یکردم. دلم م

عشقم بوده و دلم اشتباه فکر نکرده بود. اکبرآقا که  یسالن، بو یپخش شده تو یشد اون بو یداد. باورم نم ینم

 یچطور تو چشم هاش نگاه م ؟ییآخه چطور؟ با چه رو یرفتم سراغش ول یم دیرفت تازه به خودم اومدم. با رونیب

دادم به سوال  یجواب م یکردم؟ چ یشدم؟ چطور دلش رو که مطمئنم شکسته آروم م یکردم و از خجالت آب نم

 یاز مرزش رد م دیکش یطول م گهید ی قهیدق هیبودم و اگه  دهیتا مرز جنون رس یاز دلتنگ ش؟یتموم نشدن یها

. در رو باز کردم و آروم سمت اتاقش قدم دجا خوش کر میقبل یبغض ها یرو گهیبغض د هیشدم. از جام بلند شدم و 

 کرد. یم ونهینازش که قلبم رو د یبرداشتم. چند تقه به در و صدا

 نه قهوه! ،ییاکبرآقا گفتم که ... نه چا-

از عطر و آرامش وجودش سمتم پرواز کرد. آروم در رو بستم و  یمیرو آروم باز کردم و داخل رفتم. حجم عظ در

درست مثل من و  د،یپهن شده و سرش هم روشون گذاشته بود. خسته بود شا زیم یطرفش برگشتم. دست هاش رو

 دوباره به حرف اومد. مقدم ها یکه سرش رو بلند کنه از صدا نیچشم هام! جلو تر رفتم و بدون ا

 ...سیاکبرآقا، مگه من با شما ن-

زد.  یزدم و... نم یپلک هم نم یمن صدا تو گلوش خفه شد. حت دنیبلند کرد و با د زیم یمرتبه از رو هیرو  سرش

کار کرده  یشده بودند؛ من باهاش چ رهیت شیعسل یکردم؟ چشم ها یطور فکر م نیمن ا ایصورتش الغر شده بود 

شد چون جرات  یاما نم یدیخواب بد د هی طبغلش کنم و بگم تموم شد غزلم فق خواست محکم یبودم؟ فقط دلم م

بود که حس  یگفتم و باالخره به خودش اومد اما جواب سالمم، آه یآروم 》سالم《. دندیلرز ینداشتم و پاهام م

 .دیو حرارتش تا قلب من هم رس دیکردم کش

 یانداخته بود و من تو حسرت چشم هاش بال بال م نییبودم. سرش رو پا دهیرس زشیهم جلو تر رفتم و حاال به م باز

 زدم.

 به پس افتادن قلبم کمک کنم. شتریسمتش خم شدم تا ب یکم
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 ...زیعز یخوب-

 ضیو با غ دهیگذاشت و کش شینیلب ها و ب یرو که با شتاب باال آورد، زبونم بند اومد. انگشتش رو با حرص رو سرش

 حامد! نگو یچیه س،یگفت: ه

 نگو که بد جور داغونم، که خوردم، خسته ام...له ام! یچیبغض ادامه داد: ه با

 زدم: منم!  لب

 یو سراغ یفکر رو کرد نیکه هم یچند روز نیتو چشم هام زل زد و گفت: اصال تو فکر کن مُردم، مثل تموم ا دوباره

 .یاز من گرفت

 نینگو غزل جان، خدا من رو بکشه اگه همچ س،یدم و گفتم: هلب هاش مهر ز یبا انگشتم رو اریاخت یو ب دمیگز لب

 کنم. یفکر

من، مثل عشقمون که تب کرده بود. محکم از جاش بلند شد و دستم پس زده  یهاش داغ بودند، مثل انگشت ها لب

 شد.

 .دیکش یقرارم رو هم دنبال خودش م یکرد دور اتاق قدم زدن و نگاه ب شروع

 دارم که بگم؟ یبگم حامد؟ اصال چ یمن بهت چ-

 یگفت حق داشت چون من بد کرده بودم. انگار ب یم یمبل انداختم. هر چ ینگاهش کردم و خودم رو رو شرمنده

 یخواب

افتاد. سرش رو به  ییمبل رو به رو یرو هم از پا در آورده بود که خسته تر از من دست از راه رفتن برداشت و رو اون

چند  نی. به خدا انقدر ایدون یکه تو مغزمه همه اش رو م ییمطمئنم سوال ها ن،یو گفت: حامد، ببتکون داد  نیطرف

که اگه نداشته  یبراشون داشته باش یجواب دوارمیزبون چرخوندن ندارم. ام ینا گهیکه د دمشونیروز از خودم پرس

 ...یباش

گفتم گذشته مثل آوار  یگفتم؟ م یم دیبا ینده. چگرفت ادامه  میتصم د،یکه کش یکرد و همراه با پوف کالفه ا یمکث

 رو
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شب ها که  نیاز ا ایگفتم  یاز پدرم؟ از خودم م ایگفتم  یخراب شده و تموم حق ها رو ازم گرفته؟ از مادرم م سرم

 ینم

 یکه جا یشدن از عشقم؟ وا یخواستگار ایجا  هیبه حال کدوم دردم غصه بخورم؟ از دست دادن پدر و مادرم  دونم

 یانداختم و با غم نیی. سرم رو پادیجمله از تموم فکرهام به ذهنم رس هیبه سرم اومده! فقط  یمن نبود تا بفهمه چ

 : مجبور شدم.تمکرد گف یم ینیعالم رو دلم سنگ یکوه ها یکه به اندازه 

من،  ی هیو گر یداریهمه شب ب نیحامد؟ واقعا جواب ا نیداد و گفت: هم هیمبل تک یزد و به پشت یصدا دار پوزخند

 نه؟یهم

 گفت: به من نگاه کن حامد! یو کفر دیمکث کرد و دوباره خودش رو جلو کش یکم

: من دیتاب نگاه کردن بهش رو ندارم، بلند تر از قبل جمله اش رو تکرار کرد و ناچار بهش زل زدم. پرس دید یوقت

 ام حامد؟! هان؟ یک

از جواب من خودش جواب داد: من غزل ام  دیرو که به دَوران افتاده بود با دست هام گرفتم و اون نا ام میلعنت سر

 حامد،

االن  یبره ول یصدات خوابم نم دنیشب ها بدون شن یگفت یکه م یدوستت دارم، همون یگفت یکه بهش م یهمون

 ...!یکن یصدام شبت رو راحت صبح م دنیچند شبه بدون شن

 زدم: راحت نه... با جون کندن! بغض لب با

کردن ازش  دایراه افتاده بود که نجات پ ییایو تو چشم هاش اشک نشست. اصال تو چشم هاش در دندیهاش لرز لب

هم که شده باشه و هر چه قدر هم که سخت، تو  یحامد، هر چ زهیچ هیممکن نبود. تو همون حال گفت: حرف من 

 من... عشقت ام!  یکار رو بکنه چون... چون گفت نیا یداد یبه هومن اجازه م دینبا

قلبم  ی. از جام بلند شدم و برادمیبار یموندم مثل ابر بهار م یاون جا م گهید ی هیثان هیتحمل نداشتم. اگه  گهید

 !زمیعز یرو قبول کن یزیچ یستیتو... مجبور ن یمرگ کردم و زمزمه کردم: من مجبور شدم غزل ول یآرزو

 .دیپر حرصش به گوشم رس یطرف در رفتم که صدا به

 من از تو لجباز ترم! ه،یاگه قرار به لجباز یباشه حامد خان سکوت کن ول-
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 شرکت رو به رو شدم. یمنش یبهت زده  ی افهیرو که باز کردم، هم زمان با ق در

 》غزل《

 واریخواست از دستش سرم رو به د یکه دلم م یانگار برعکس شد. وا ینگم ول یزیبود من سکوت کنم و چ قرار

 بکوبم.

 از حدقه دراومده تند تند سمتم قدم برداشت. یبا چشم ها مهناز

 جا چه خبره غزل؟! نیا-

 یرو روشن م ستمینشستم و همون طور که س زمیبهش انداختم و از جام بلند شدم. پشت م یهیعاقل اندر سف نگاه

 کردم گفتم:

 ه!؟چه خبر یدون یهم که اصال نم تو

 بودم. دهیبود پشت در رس هیکار نگاهم کرد و جواب داد: به جون غزل، همه اش دو ثان طلب

به  یجونم؟ چ یآبج ییرو چند برابر کردم و اون کنارم اومد و محکم بغلم کرد و ادامه داد: معلوم هست کجا اخمم

 ده؟یسرت اومده که انقدر رنگت پر

افتاد.  یم نیزم یشد و رو یاز قلبم کنده م یشتریب یفقط انگار هر لحظه تکه ها یچیبه سرم اومده بود؟ ه یچ

 کمیو نزد زیم یرو شهیو اون مثل هم دمیکش یخورد. آه یم چیپ یشکستنش هم تو بند بند وجودم ه یصدا

 نشست.

 بود که تموم شد و رفت. یخواستگار هی ؟یکن یم تیقربونت برم چرا انقدر خودت رو اذ-

آخ که اگه غزل به  شه،یم ونهی. آخ حامد، آخ که غزل داره دشهیداره شروع م تازه《: دیکش ادیاز درونم فر ییصدا 

 ... با توام غزل!یشونه ام گذاشت و دوباره و دوباره صدام زد: غزل...او یدستش رو رو 》!الستیسرش بزنه واو

ترسم. چته  یبا اون چشم هات نگاه نکن ها، ازت م یجور نیگرفتم و بهش زل زدم که گفت: ا توریرو از مان نگاهم

 خب؟ حرف بزن!

 یباز هم نم یمعلوم بود ناراحته ول یعنیبود  یجور هی. اصال ستیبراش مهم ن هیقض نیکم آوردم. انگار ا گهیمهناز د-

 شده و هومن رو جلو انداخته. یشده و چرا راض یخواست بگه چ
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 بگه ستین یکیمجبور شدم. آخه  گهیو ادامه دادم: اِ...اِ...ِا... برگشته م رو مشت کردم و از حرص گاز گرفتم دستم

تو سرت زده بودند؟ اسلحه گذاشته بودند رو گوشت؟ طناب انداخته بودند دور گردنت؟ با  ؟یمجبور شد یچطور 

 ات؟ دست هات رو بسته بودند؟ پاهات رو ...  نهیخنجر افتاده بودند رو س

جا  نیها؛ بسه قربونت برم، مجرد ا یرس یحساسش م یکم کم به عضوها یپوف... دار وسط حرفم و گفت: دیپر 

 نشسته!

 وار سمتش گرفتم و گفتم: مهناز حوصله ندارما! دیرو تهد انگشتم

 گفت: باشه...باشه... لطفا پاچه نگ... یباال آورد و جد میهاش رو به حالت تسل دست

 یگل یشلوارم ک یبابا، پاچه  یو با تعجب لب زد: ا دیلوارش کشبه ش یبراق شدم که حرفش رو خورد. دست بهش

 شد؟!

 ؟یجا نشست نیا یندار یگفتم: تو کار و زندگ یو کفر دمیرو صورتم دست کش کالفه

 عشقم! ییمن تو یکرد و با عشوه جواب داد: آخه کار و زندگ یجور بامزه ا هیهاش رو  چشم

 زنمتا! یزدم: مهناز به خدا م غیج

انگار حالت بد تر از  یات عوض بشه ول هیخب، خواستم روح دیگفت: ببخش نیو تو همون ح دیبار غش غش خند نیا

 حرف هاست. نیا

داد. درمونده شده  یو البته که اومدن کارمند ها رو خبر م دیاتاق به گوشمون رس رونیهمهمه از ب یموقع صدا همون

 بودم.

ول کن  دیرس یداد و انگار تا به مقصدش نم یر اسب تو سرم جولون مسوار ب ییکابو هیدرست مثل  ثیفکر خب هی

 نبود.

درست و  یتالف هیبرام گرون تموم شده بود که دنبال  یادیز هیقض نیهم ا دیشده بودم و شا ونهیواقعا د دیشا

بکنم اول از همه خودم رو شکستم. مهناز  گهیکه قلبم م یزیاز چ ریغ یداشتم هر کار مانیگشتم اما ا یم یحساب

تو  یچ ؟یکن یفکر م یبه چ یغزل؟ دار شدند یجور نی: چشم هات چرا ادیدستم رو تو دستش گرفت و نگران پرس

 گذره؟! یاون سرت م
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رو  》نه《باره  کیرو به زبون آوردم که با گفتنش، تمام وجودم به  یزیچ یهام رو تو هم کردم و با لحن جد اخم

 .دیکش دایفر

 .دمیبه هومن جواب مثبت م-

 !؟ی: چدیپرس غیو با ج دهیو کش دیپر نییپا زیرو م از

 .یدیکه شن نیهم-

 ینشده که م یزیتو هم... چ گهیگفت: وا بده د یتو چشم هام نگاه کرد و عصب قیرو با دستش باال گرفت و دق سرم

 .یکن یتالف یجور نیا یخوا

 نشده؟! یزی: چدمیپرس تیو با عصبان ستادمیچونه ام پس زدم. سر جام ا ریرو از ز دستش

 .ارمیب نییکردم صدام رو تا حد ممکن پا یم یکردم دور اتاق قدم زدن و سع شروع

رو به اون رو بشه، جواب تلفن  نیاز ا هویاصال، بعد اون  یخَرش ،یاش ونهید ،یهست یکیمهناز تو فکر کن عاشق -

 یدار دنشید یکه برا یبعد درست وقت ره،یازت نگ یهات رو نده، برا خودش بره لواسون عشق و حال و باز هم سراغ

 ! ؟یشیم یچه حال ییخدا ت،یاراون اومده خواستگ یکه جا ینیبرادرش رو بب ،یزن یله له م

ها همه اش به کنار مهناز، اصال همه اش  نیدونم. ادامه دادم: ا ینم یعنی نیگرد و درشتش رو تاب داد و ا یها چشم

صدام جون کنده بود پس  دنیبودم، اگه بدون شن زشیاون اگه عاشقم بود، اگه به قول خودش عز یبه جهنم ول

 مگه نه؟ گه،یاون قدرها هم ارزش ندارم د اشمن بر یعنی نیرو قبول کرد؟ ا یزیچ نیشد؟ چطور همچ یچ رتشیغ

کنم که اون هم مثل  یم یکار یعنیمن، بد به دلم باختم مهناز،  یعنی نیزل زدم و تلخ ادامه دادم: ا نشینگاه غمگ به

 من بد به دلش ببازه...

                    *** 

 یم یانداخته بودند. هنوز هم وقت هیسا میزندگ ینا جور رو شونیکه بد ییهم گذشت. پر از حس ها گهیروز د چند

به صورتم زده بودم و  یتفاوت ینقاب ب هیزدم اما  یکردم، اصال پر پر م یدست و پام رو گم م د،یلرز یدلم م دمشید

اون طور  یامان از اون قهوه هاش که وقت یبود ول ردهخودش جا خوش ک یپوزخند مسخره هم که کنج لب هام برا هی

 یهمون طور تو هوا پخش و از جلو ،یش کنقاصدک که محکم فوت هیمثل  ممیزدند، تصم یبا احساس بهم زل م

سمتم  یفرار یکرد که دوباره و دوباره همون قاصدک ها یسکوت م یهم طور یشد. البته گاه یچشم هام دور م
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 دیخواست راحتم بذاره تا خوب فکرهام رو بکنم و شا یانگار م شه؟ینم کمیدونستم چرا نزد یمگشتند. واقعا ن یبرم

 نی. استمیمن ن نه،یب یروزها م نیکه ا یغزل نیدونست ا یکرد اما نم ینم یمطمئن بود که کار ممیهم واقعا از تصم

 .شهیوحشتناک تر م شیپ یدو سره که هر لحظه داره از لحظه  وید هی

 شیسال پ یلیبار به خ نینمونده بود. آخر یاثر میوقت بود ازش تو زندگ یلیشده بودم که خ یا یخود خواه ریاس

شکل ممکن بهش جواب پس  نیکار رو در حق ام کرد و من هم به بدتر نیدوستم بدتر نیبهتر یگشت. وقت یبرم

بار فرق داشت  نیکاشت اما ا یدلم خنک شده بود که تا مدت ها اثرش خنده رو لب هام م یدادم. اون روزها جور

وسط  نیا یزیچ هیشد.  یو کبود تر مالغر تر  یخود خواه شده بودم که هر بار صورتش از بار قبل یکس یچون برا

 عشق《: دمیپرس یخوردم. با رها از خودم م یم یهر روز دو تا ژلوفن قو دنشیاومد و من از درد نفهم یجور در نم

که  یستیعشق اولش ن دیشا《داد:  یجواب م میغرور لعنت یول 》راحت از دستش بدم؟  شهیمگه م مه،یاول زندگ

شونه هامون گذاشته بود و محکم سر  یغرور هم اون روزها دست رو نیانگار هم و 》کشه یراحت داره ازت دست م

 .میبردار یگام هیحل کردن قض یداشت که مبادا برا یجامون نگه امون م

*** 

دو بار تا حاال تماس  یدیسع یشد غزل؟ آقا یچ جوابت《: دیکه مامان کالفه پرس نیاون شب بعد از ا باالخره

رو گفتم و همون جا  نیا 》!اندیب یبعد یصحبت ها یخوشم اومده مامان، بگو برا ازش《دادم:  جواب》گرفته. 

. پتو رو تو ختمیاشک ر مییافتاده باشه ذره ذره جون داد. گفتم و تا صبح تو تنها رونیکه از آب ب یقلبم مثل ماه

 رو دست خورده بودم.انگار از خودم هم  یکنم ول یکار م یدارم چ دمیفهم یدهنم چفت کردم و ضجه زدم. نم

 ست؟یتو ن یهست، چرا شانه  هیهرشب که گر 《

 حایمس_حیمس# 》ست؟یک یمدامم به پا یها"ستین"و"هست"نیا

 یوتو ب شهیاضافه م شیسخت که مرحله به مرحله به سخت یباز هیبود گذشتم. مثل  یهر طور یاون شب لعنت از

زده بود  خی. احساساتم یذاریو م یها رو پشت سر گذاشت نیبد تر از ا یو مطمئن یدون یچون م یدیتر ادامه م الیخ

چند ساله دور درختِ وجودم  چکیپ هیرو آب کنه. عشقم به حامد مثل  خی نیا ستیقرار ن یچیدونستم ه یو م

ام  ونهید بیعج شیخال یجا نیچه کنم که کنارم نبود و ا یشده بود و حاال جدا کردنش اصال ممکن نبود ول دهیتن

 نیا دیبا《گفتم:  یکار شده بودم. با خودم م نیبود و حاضر به انجام ا دهیکه به سر حدش رس یا یونگید کرد. یم

حامد اونقدرها  یبه خودم ثابت کنم برا دیبا یول یکار رو تموم کنم. هر چقدر هم که سخت، هر چقدر هم که نامرد

 》.ذاشتیم شیپیکه اگه بودم قدم  ستمیهم مهم ن
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 یازش داشته باشم ول یوقت قرار نبود راه نجات چیه دیکه شا نداختمیخودم رو م یچیدر پ چیپ یتو هزار تو داشتم

 یول ادیمشتاق بود به تهران ب یلیحرف زدم. خ یبا هومن تلفن یافتاد چون دلم شکسته بود. چند بار یاتفاق م دیبا

بشه گفت با حرف  دیکرد و شا یم یشوخ ذاشت،یبه سرم م رکرده بود. س رییتغ یادیبود. اخالقش ز ادیکارش ز ایگو

 یکرد. قرار رو برا یخاطرش رو خوش نم یچیو امان از دل بازنده ام که ه یکردن داشت اما وا یهاش قصد دلبر

هم همون  کیکوچ ینامزد هی دیاومدند و شا یبه خونه امون م یدیسع یجمعه گذاشته بودند. باز هومن و آقا نیهم

 .میرفتگ یشب م

رو صبح کرده  یخسته ام رو باز کردم. بماند که چه شب یاتاقم پلک ها رونیحرف زدن مامان و بابا ب یا صداروز ب اون

خونه  نیا یگوش هام فشار دادم. صبح جمعه بود و قرار بود امشب تو یسرم برداشتم و رو ریبودم. بالشت رو از ز

نداشتم بازشون کنم تا اون  الیبسته بود و خنقش  اهیس ریتصو هیرقم بخوره. پشت پلک هام فقط  یاتفاقات مهم

 یبود؟ من ک یکردم؟ هومن ک یکار م یماتم برده بود. اصال من داشتم چ میها به زندگ ونهیبره. مثل د نیاز ب یاهیس

افکار  نیا یشد؟ با هجوم دوباره  یدل نم هیجور بودم؟ چرا دلم  هیچرا هر لحظه  اد؟یسرم ب ییبودم؟ قرار بود چه بال

 یگرفت. لب هام رو تو دهنم محکم جمع کردم و باالخره صدا دنیسر و ته، اشک دم مَشک ام چک یب یو سوال ها

 قطع شد. میگوش

شدند  یم یها چشم هام انقدر راحت پر و خال یهم فشار دادم. تازگ یباز شدم و چند بار پلک هام رو محکم رو طاق

 یعسل یمثل پتک به اعصاب نداشته ام زده شد. از رو مینگ گوشز ی. دوباره صدادیگز یکه ککَ ام هم نم

و جواب دادم: سالم، اسم  دمیکش الخودم رو با یدلم گفتم. کم یتو ی》عجب چه《اسمش  دنیبرداشتمش و با د

 معرفت! یب یعمو ل،یسه یستاره  ذاشتنیم دیتو رو با

 رسوند. یرو به مشامم نم یخوب یبو ها شیعصب یو پشت بندش صدا قیعم نفس

 سالم و زهر... -

 یکن یم یچه غلط یتر ادامه داد: معلوم هست اون جا چه خبره؟! تو دار یمکث، عصب یرو خورد و بعد از کم حرفش

 کردم. یاشتباه م یول یهات برداشت یدست از بچه باز ،یکردم بزرگ شد یغزل؟ فکر م

 دهیبر دهیش از عشقم به حامد گفتم لعنت کردم. برکه برا نیدهنم رو قورت دادم و صد باره خودم رو به خاطر ا آب

 برات! دمیم حیگفتم: ت...تو... توض

 رو؟ یغزل؟ چ یدیم حیرو توض یداد گفت: چ با
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شدم. از جام بلند شدم و سمت پنجره رفتم. پرده رو کنار  یالل م یمواقع نیرو از رو بسته بود و من تو چن ریشمش

 زدم.

بودند. صداش از  دهیخوشگلش رو سرمه کش یآب یرنگ انگار چشم ها رهیت یبرهابود و بغض داشت. ا یابر آسمون

 تو گوشم خورد. یلیهمون فاصله مثل س

داره، برگرد تهران،  ازیگذاشته که غزل بهت ن غامیدر و اون در زدن برام پ نیا یکه زن داداش با کل یکار کرد یچ- 

رو  مشیتصم یهفته ا هیکرد االن  یاَلم شنگه به پا م یمعمول یخواستگار هی یروز برا هیکه  یدختر نیو بب ایکه ب

 خواد نامزد کنه... یو م رهیگ یم

 رونیوقفه ب یاومد که درد هام رو ب یم شیپ تیموقع نیمن هم مثل ا یکرد و کاش برا یم یسرهم عقده خال پشت

 گهید یکیدوستت دارم، عاشقتم، فرداش با  یبگ یکیروز به  هی ه؟یو سبک بشم. ادامه داد: آخه مگه خاله باز زمیبر

 !؟ی! اون هم ک؟ینامزد کن

 تر از قبل داد زد: هومن؟! بلند

شد چشم هام بسته شدند. از  دهیکش نیماش یبسته  یدادش که انگار تو فضا یهنوز تو مشتم بود و از صدا پرده

 یم یرانندگ یمهرداد؟ دار یی: تو االن کجادمی. پرسدیکنه تمام تنم لرز یم یحال رانندگ نیکه داره با ا نیتصور ا

 ؟یکن

 نشدم. ونهیغزل، بگو تا د چونیحرف رو نپ-

 فقط تو آروم باش! گم،یباشه... باشه م-

زدم:  غیکه به سرم زده بود ج یبه گوشم خورد. مطمئن از فکر یبوق ممتد یو همون موقع صدا دیکش یقیعم آه

 یکار رو م نیکه ا یدون یم ن،ییمهرداد؟ زود باش بزن کنار تا خودم رو از پنجره پرت نکردم پا یپس پشت فرمون

 کنم.

آروم کردنش بگردم، صداش  یکردم افکارم رو جمع کنم و دنبال راه چاره برا یم یکه سع یلحظه بعد در حال چند

 ده.ش ادهیپ نیراحت شد که از ماش المیو خ دیباد به گوشم رس یهمراه هوهو

 شنوم! یزود باش بگو م-
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آدم جا  حامد《گفت:  یشد. مدام م یم زیدادم و اون ناباورانه منکر همه چ حیاتفاق افتاده بود رو براش توض یچ هر

کَت  یجوره تو چیحرف ها پر شده بود و ه نیاما گوش من از ا 》کارش داره! یبرا یمحکم لیحتما دل ست،یزدن ن

 رفت. یام نم

بحث و جدل گفت:  ینداشت. در آخر و بعد از کل دنیر هم که شده بود حامد حق پا پس کشاز نظر من هر طو 

به دست و صورتم زدم و  یبعد از قطع کردنش، آب 》!یبکن یغلط چیه دیگردم تهران و تا اومدن من با یبرم دارم《

زدم،  یقدم م دیخونه رو نداشت. با نین اتاق و ایتاب ا گهیالزم داشتم و دلم د ژنیرفتن آماده شدم. اکس رونیب یبرا

چطور مامان  دمیگرفتم. نفهم یکردم و محکمه محکم بغل م یم دایماجراها گم شده بود پ نیخودم رو که وسط ا دیبا

 یبه خودم اومدم که ساعت ها راه رفته بودم و حاال پاهام ب یزدم. فقط وقت رونیرو دست به سر کردم و از خونه ب

 یکه ب یکردم. مثل وقت یحس م یدرد بد هیتو قلبم  یبود و از طرف ختهیبه هم ر یم حساببودند. فکر هجون شد

 چه مرگته؟! قایدق یدون یافته و نم یجهت دلت شور م

تنم رو باز نکرده بود  خی یرو ادهیهمه پ نیا یبسته بودم؟! حت خی یادیمن ز ایبود  یریزمستون سرد و نفس گ واقعا

کفشم  یکردند چند بار تو یپام رو که زق زُق م یبه اطراف انداختم و انگشت ها ی. نگاهدمیلرز یو هنوز از درون م

برام  ییکشوندم. نا بای. تا اون جا خودم رو تقردمیپارک د هیتر  نییپا ابونیخ هیاومد قبال  ادمیکردم.  نییباال و پا

نه چندان بزرگ پارک  ی. وارد محوطه نمیشو فقط ب ارمیب ریدنج و خلوت گ یجا هیخواستم  ینمونده بود و واقعا م

بچه  دنیبا د دیام تنگ شده بود. اصال شا یبچگ یها ثابت موند. چقدر دلم برا یمحل اسباب باز یشدم و چشمم رو

 شد.  یاز دردم کم م یهاشون کم یها و خوش

. دمیخودم رو جلو کش یاون محوطه بود قدم برداشتم. روش نشستم و کم یکه درست رو به رو یخال مکتین سمت

به همون حالت  یا قهیدادم. چند دق هیتک مکتین یپشت ی وارهیشد به د ینم یاز فکر خال یا هیثان یرو که حت یسر

زد:  یبه خودم اومدم که صدام م یکس ی شدههول  یهام در حال کم شدن بودند، با صدا یکه خستگ نیموندم و هم

 خانوم...خانوم!؟

اضافه کنم. دختر حدودا  میقبل یشد گردن خشک شده و پر دردم رو هم به دردها یالبته حاال مرو باال آوردم و  سرم

 کمیگفتم و اون آروم نزد یآروم ی》بله《داشت.  یساله رو به روم بود. سر و وضع مرتب اما کهنه ا یو خرده ا یس

. دییپا یاطرافش رو م ریو ناگز دیترس یم یزیبه من و ده برابرش به اطراف بود. انگار از چ شیکیشد. از هر نگاهش 

 حواستون به دخترم باشه؟! ن،یجا نشست نیطور که ا نیهم قهیازتون خواهش کنم چند دق شهی: مدیپر خواهش پرس

کار دارم  ییلرزه ادامه داد: جا یکردم م یکه حس م یینگاهش کردم. با صدا یسر جام نشستم و با اخم و سوال صاف

 گردم. یزود برم یلاالن برم و نیهم دیبا
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 یلیبچه ها رو هم خ ستم،ین یخانوم، من آدم بد نیو صدام رو صاف کردم و گفتم: بب دمیپشت گردنم کش یدست

 ...یدوست دارم ول

 یها باال م یخوردنشون باز از سر و کول اسباب باز نیو صد بار زم ایدن یاز همه  الیخ یکه ب ییبه بچه ها ینگاه

 نسپار. بهیغر هیانقدر راحت بچه ات رو دست  یشنو یاز من م یدامه دادم: ولرفتند کردم و رو بهش ا

 انگار کالفه ترش کرد. لشیزنگ موبا یو صدا دیکش یکالفه ا پوف

 ! ؟یفهم یدخترم همراهم باشه... مجبورم اعتماد کنم، م شهیبرم که نم ییاالن جا نیهم دیبا-

 ینم یروزها همه مجبورند ول نیزنان به سمتم هجوم آورد. تو دلم گفتم ا غیج 》مجبورم《 یزدم و واژه  یپوزخند

 یکه بهش زنگ م ینثار کس یظیغل یزنگ خورد. رد تماس داد و لعنت لشیفهممشون!؟ دوباره موبا یدونم چرا من نم

 : دخترت کدومه؟!دمینگاهش کردم و پرس قیزد، کرد. عم

 اومد. نییاالن از سرسره پا نی: اوناهاش... همون لباس قرمزه که هماشاره کرد و جواب داد یچیمارپ یسُرسره  به

 باشه برو حواسم بهش هست.-

 یفاصله فقط موها نیکه از ا یگفت و با عجله از اون جا دور شد. به دختر بچه ا یخشک 》ممنوِن《 یمعطل یب

غم و غصه  شهیبزرگ م یاومدند نگاه کردم. واقعا آدم وقت یرنگ و لباس قرمزش به چشمم م ییخرما یخرگوش

 یروز هی شهیکه با نگاه کردن به بچه ها باورش نم شهیمختلف پر م یکنند. انقدر از حس ها یهاش هم باهاش رشد م

غرق شده بودم که پسر  دیهام شنا که نه شا الیدونم چقدر گذشته بود. تو فکر و خ یبوده. نم کیخودش هم کوچ

 یداشت. انقدر تو یخوش رنگ و معصوم یکه چه چشم ها ی. واستادیرو به روم ا یهم کمتر دیده ساله شا ی بچه

قرمز پوش  یبه دختر بچه  یبود. نگاه کوتاه بایهم چنان ز یزد ول یم یرگیبه ت دشیسرما مونده بود که پوست سف

شده  دهیمرتب داخلش چ یرنگ یرنگ یرو که کاغذها یکیکوچ ییمقوا یکردم و دوباره سمت اون برگشتم. جعبه 

گفت: خانوم  ردک یشد و همون طور که به جعبه اشاره م کمینزد یجا به جا کرد. کم کشیکوچ یبودند، تو دست ها

 .دیفال بخر هیتو رو خدا 

: دمیو پرس بشم. با لبخند نگاهش کردم شیسبزعسل یها لهیت ی رهیو خ نهیخواست ساعت ها رو به روم بش یم دلم

 کردم دمُده شده باشند. یفروشند؟ فکر م یفال ها م نیمگه هنوز از ا

شکلشون عوض بشه  دیخانوم. شا رندیوقت از مد نم چیکرد و جواب داد: فال ها ه کیرو به هم نزد شیعسل یابروها

 .میریخبر بگ ندهیکه از آ میهست نیهستند چون ما آدم ها عاشق ا شهیهم یول
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 دنیبه امانت به زور سپرده شده انداختم و با د یگفت کم آوردم. دوباره نگاه شهیم بایجوابش جا خوردم و تقر از

گفتم و  یبا عجله ا 》امِ یم االن《فال فروش  ی. رو به پسر بچه دمیرفت، مثل فنر از جام پر یکه به طرفش م یمرد

دخترک رو تو دست هاش گرفت. بهشون  یزد و بازوها نوزا نیزم یبه دو خودم رو به اون جا رسوندم. رو به روش رو

که از قبل  ییبا وحشت و چشم ها چارهیکار دختر ب نی. با ادمیو با شتاب دختر بچه رو به طرف خودم کش دمیرس

 آقا؟ یکن یکار م یچ یبودند به من زل زد. مرد از جاش بلند شد و من به طرفش براق شدم: دار دهیبار

زدند که معتاد بود. حق به  یخم شده اش داد م یو زانوها افهیشدم. ق رهیخ زشیر یچشم ها کِدر و یبه چهره  

 باشند؟! ی: خانوم کدیجانب و با تعجب پرس

 بچه، به من سپردتش! نیمادر ا-

 هست حاال؟  ی: مادرش کدوم گوردیزد و پرس یمسخره ا شخندین

خمار  یادیدادش که ز ی. صدادمیجواب دادن به سوالش دست دخترک رو محکم تر گرفتم و دنبال خودم کش بدون

 به گوشم خورد. دیرس یبه نظر م

 ؟یبچه امو؟ اوهو یبر یکجا م نمیصبرکن ب-

آخرش  ی دهیکش یاز هو یبود؟ عصبان دهیدختر انقدر ازش ترس نی. اگه پدرش بود پس چرا استادمیسر جام ا 

 تش برگشتم. سم

 .ادیمونه تا مادرش ب یمن م شیدختر پ نیتو پاچه اته، ا یهو-

 شد. دهیبرداشت و دخترک از ترس پشت من کش زیخ طرفم

 ...ایدست من  شیدیاالن م نیهم ایدختر منه،  نیگوش کن خانوم، ا-

 !؟یچ ای: دمیکه اطرافمون بودند و توجهشون به ما جلب شده بود انداختم و با جرات پرس یبه چند نفر ینگاه

 ...ای-

 .دیحرف تو دهنش ماس غشیج یمادر بچه و صدا دنیرس با

 از جونش؟ یخوا یم یچ گهید ،یبچه رو لرزوند نیا شبید یبه قدر کاف که؟یمردت یکن یم یجا چه غلط نیا-
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 یریبم یادامه داد: ا یشتریدونم چرا واقعا منتظر تشکرش نبودم. با سوز ب یو نم دیدخترش رو از دستم کش دست

منصور  ؟یبچه رو به باد کتک گرفت نیمن و ا شبی. بس نبود اون همه دشندیاز دستت راحت م ایدن هی یریکه اگه بم

 ...یکن یبچه ام رو جلو چشم هام پر پر م یک نمیکنم بب یصبر نم گهید ست،یها ن یریاز اون تو بم یریتو بم نیا

رو  یچ یتو دلم تکون خورده بود. من واقعا داشتم غصه  یزیچ هی. دمیفهم یحرف هاش نم یاز ادامه  یچیه گهید

 یم

که هنوز منتظر سر جاش  یفال فروش یزن، دخترش، پسر بچه  نیآدم ها بود؛ ا نیتو دل ا یدرد واقع خوردم؟

بودم.  نیدرد تر یکرده؟ در حال حاضر من ب یخوشگلش مخف یپشت چشم ها ینبود چه غمبود و معلوم  ستادهیا

بر  زیبودم که چرا قلبم شکسته و چرا همه چ یو زمان شاک نیعاشق شده و حاال از زم یدرد یاون قدر که از زور ب

زود جا  یلیمنتظر و صورت خ یقدم برداشتم. تو چشم ها مکتیخسته و درمونده سمت همون ن ست؟یوفق مرادم ن

 !اد؟یدرست در ب یدی: قول مدمیافتاده اش زل زدم و پرس

 به خودت و دلت داره! یزد و جواب داد: بستگ یلبخند

 یبرام باق یشک یجا گهیو کاغذ رو برداشتم. با باز کردنش انگار د شهیم یچ ممیکردم عاقبت تصم تیدلم ن تو

 نموند.

 حافظ# 》غم مخور! انیپا ستیکان را ن ستین یراه چیه د،یو مقصد بس بعچه منزل بس خطرناک است  گر《

*** 

تخت نشستم. مشغول خشک کردن موهام با کاله حوله ام شدم. دوباره نگاهم سمت  یاومدم و رو رونیحموم ب از

 دمیدق بود، ثابت موند. آه کش ی نهییمثل آ بایکرده بود و تقر زونیآو یکه مامان به چوب لباس یرنگ یریش راهنیپ

 بار یو برا

رنگ روشن رو  نیکه بتونه ا ستیرو بپوشم. انقدرها هم حال دلم خوب ن نیاگه ا عمرا《تو دلم گفتم:  هزارم

 》!رهیبپذ

کوله  یبودم، هنوز از تو دهیاومد از بعد از ظهر که به خونه رس ادمی. دمیشن ییرو از جا لمیموبا امکیپ یخفه  یصدا

شونه هام نشست.  یکوه اومد و درست رو هی هیاسم هان دنیبودم. صفحه اش رو باز کردم و از د اوردهین رونشیام ب

لرزون  یشدند. با دست ها یم ریام سراز چارهیب یسمت گلو یبزرگ یکرد و حاال سنگ ها زشیبعدش همون کوه ر

دونم. االن که دارم  یچون حالت رو م یپرسم خوب یغزل جونم، نم سالم《و باز شد.  دمیدست کش امکشیپ یرو
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خوام  ی. انقدر دلم گرفته که منمیب یرو تار م میگوش یصفحه  یکردم که حت هیانقدر گر سمینو یرو برات م نیا

جونم، تو و حامد  یآبج تونیکار رو با زندگ نیسوزه. نکن ا ی. انقدر به حامد زنگ زدم و جواب نداده که قلبم مرمیبم

 》نیستیها نلحظه  نیا قیال

 م،یمغرور تر یکیچون هر کدوممون از اون  میلحظه ها هست نیلحظه ها که نه، بد تر از ا نیا قیمن و حامد ال آره

کردم.  هی. بس بود انقدر گردمیبه اشک نشسته ام محکم دست کش ی! رو چشم هامیتر اقتیل یخود خواه تر و اصال ب

قلب  هیکه اون طرفش  ییپشت کمرم، جا یدرد هیشد.  یخشک م یجور هیجوشان  شهیهم یچشمه  نیکاش ا

نشستم و به خودم نگاه کردم. چشم هام مثل  نهییآ ی. رو به رودیچیپ یجزغاله شده در حال دود کردن بود، م

 یشد چون دست هام بد جور م یکردم بکشم اما نم یزدند. خط چشمم رو برداشتم و سع ینبودند و برق نم شهیهم

 به غزل بودنم! م،یبه خوشحال م،یپلک هام، گند زده بودند به زندگ شته بودم به پ. گند زددندیلرز

نگاه  وارید یرو یکردن شدم. به ساعت فانتز شیآرا الیخ یدستمال مرطوب پشت پلک هام رو پاک کردم و ب با

از اون قلب  یکیو درشت به رو به رو بود. وسط  زیر یقلب ها یزن بود که در حال فوت کردن کل هیرخ  میکردم. ن

کت و  یخورد، رو یهام تاب م راهنیپ نیاومدنشون شده بود. دست هام که ب کیبزرگ ساعت قرار داشت. نزد یها

 محکم باش! ،ی: بس کن لعنتدمیلب غر ریو ز دیلرز یثابت موند. لب هام از دلتنگ یرنگ یدامن قهوه ا

. تمام تالشم دمیداشت برداشتم و پوش یکه جنس ساتن نرم میسورمه ا یبلند و ساده  نراهیپ یا گهیفکر د چیه یب

زده  یبد یپام، تاول ها کیکوچ یصبح کنار انگشت ها یرو ادهیکردم. به خاطر پ یم فتادنیاز پا ن یرو داشتم برا

آوردم و  رونیکرد، از کشو ب یرو جمع م هاصندل ها پا یهمه  تیکه طبق خاص یرنگ یمشک یبود. صندل ها

هم به مرز  دیبودم. شا یو خود آزار دنی. سوختن تاول هام رو دوست داشتم، اصال امشب عاشق درد کشدمیپوش

 بودم. دهیرس یونگید

گفتم و  یکوتاه 》دییبفرما《گفت باباست.  یقلبم م د،یآروم به در کوب یکه بود حاضر شدم. کس یهر جون کندن به

شد و دستم رو گرفت.  کمیاومدند. با لبخند نزد یطور حدس هام درست از آب در م نیهم شهیهم در باز شد. کاش

 تخت نشست و من رو هم کنار خودش نشوند. یرو

: دمیو پرس فتمین هیکردم دوباره به گر یگرفتم و سع یمن! لب هام رو گاز محکم ینخودچ یچه خوشگل شد-

 بابا؟ ومدهیمهرداد هنوز ن

چند ساعت تا اون  یدون یو جواب داد: م دیکش یبودم دست دهیو قبال سشوار کش ختهیساده دورم رموهام که  یرو

 !دیآخرشب برسه، اون هم شا دیجا راهه؟ شا
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 دونم! یم شه،یاش گذاشتم و گفتم: از دستم دلخور م نهیس یبغلش جا دادم و سرم رو رو یخودم رو تو آروم

 !گهیلب گفت: حتما د ریآروم موهام رو ناز کرد و ز آروم

 دلم براش تنگ شده بابا! یلیبا بغض گفتم: خ دوباره

 !زم؟یعز یک یبرا قایدق-

لبخند  هیاش باال آوردم و با تعجب نگاهش کردم. با  نهیس یچنان از سوالش جا خوردم که سرم رو با شتاب از رو آن

 گشت. یتو چشم هام دنبال جوابش م دیکرد و شا ینگاهم م حیمل

که  نیدلمون به ا نه،یحال و روزت فقط به خاطر ا نیبه امشب و ا میشد یگوش کن غزل، اگه من و مامانت راض-

 باشه، خوشه! شتریب ییآشنا یساده برا ینامزد هیقراره 

اشتباه  متیتصم یمکث کرد و دستم رو تو دستش گرفت و ادامه داد: هر وقت، هر وقت هر وقت که حس کرد یکم

 آب تو دلت تکون بخوره! ذارمیبوده بهم بگو چون من مثل کوه پشتتم غزلم، نم

وقته آب تو دلم تکون  یلی. آخ بابا، آخ که خرمیگ یم شیآت دنشیدونست با شن یگفت غزلم، کاش م ینم کاش

حکم قورت دادم. لب وار تکون و آب دهنم رو م دیی. سرم رو تایهمه جا رو برداشته و خبر ندار لیخورده، اصال س

 باشم. هرو راحت کرد الشیهام رو با حسرت کش دادم تا مثال لبخند زده و خ

 هی یدیسع یآقا یتو چشم ها یزد، وقت یموج م قیعم یدلواپس هیمامان و بابا  یتو چهره  یساعت بعد، وقت چند

 ینم یچیهومن ه یگاه هااز ن یداشت خودش رو خوشحال نشون بده، وقت یغم بزرگ نشسته بود و هم چنان سع

تو انگشتم انداخته شد. همون موقع  ینامزدکردم، باالخره انگشتر  یو فال امروزم فکر م ممیو فقط به تصم دمیفهم

 شکست. یوحشتناک یبزرگ و بزرگ تر شده بود با صدا یبود که باالخره بغض آسمون هم که از صبح ه

ها  شهیبارون که به ش کیریت کیریت یو حاال صدا میآن ساکت شد هیمنتظره بود که همه امون به  ریصداش غ انقدر

لب گفت: تعارف کن مامان  ریرو برداشت و دستم داد. ز ینیریکرد. مامان ظرف ش یخورد، سکوت خونه رو پر م یم

 جان!

 لرزون، ظرف رو یو با قلب و دست لیم یکرد. ب یو هومن رو به نشستن دعوت م یدیسع یهم دوباره آقا بابا

 یکرد. به هومن هم تعارف کردم و بعد هم جلو یرو برداشت و تشکر گرم ینیریش یدیسع یمقابلشون گرفتم. آقا

کرد. بعد هم رو  ینم نشیریش یچیکام اون ها هم مثل من انقدر تلخ بود که ه دیمامان و بابا گرفتم که برنداشتند. شا
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به  یدوباره سر سمت بابا چرخوند و جمله ا یدیسع یاعدام رو داشت نشستم. آقا یکه حکِم صندل یهمون مبل لعنت

 .دیکش ریت دنشیزبون آورد که تمام سرم با شن

 خونده بشه که... نشونیب تیمحرم ی غهیص هی دیاگه موافق باش-

 کرد. ریبه قلبم سراز یکه زد، حس خوب یبار با حرف نیاول یو برا دیوسط حرفش پر هومن

 یدائم دیبا تیمحرم ی غهی. صیلیدارم و نه تما ینه اعتقاد زهایچ نیکه من اصال به ا یدون یکنم بابا، م یم خواهش-

 !مونیخونده بشه، اون هم اگه خدا بخواد روز عروس

زود بود، من  یلینگفتند. آخه هنوز خ یزینزدم اون ها هم چ یحرف دندید یبه من انداختند و وقت یو مامان نگاه بابا

جواب داد  یو وقت دیکش رونشیکتش ب بیزنگ خورد. از ج یدیسع یهنوز با دلم کار داشتم. همون موقع تلفن آقا

و  میبلند شد و به دنبالش همه از جامون بلند شد جاششد. تماس رو که قطع کرد، از  یتر م دهیهر لحظه رنگش پر

. واقعا مارستانیدخترم رسوندتش ب ست،یل خانومم مساعد ن. ناراحت گفت: حامیبه صورت درهم رفته اش زل زد

 برم. دیمن با یول دیببخش

: خدا بد نده جناب دیشد و پرس یدیسع یآقا کیدور نموند. بابا نزد دمیهومن نشست از د یکه تو چشم ها یبرق

 ...دیشا ام،یمن هم باهاتون م ه؟یحرف ها چ نیا ،یدیسع

 زودتر برم. دی... من بانیشما بزرگوار ست،یحرف بابا رو قطع کرد و گفت: نه الزم ن یدیسع یآقا

 !امیداد زد: صبر کن من هم م دیدو یدر قدم تند کرد و هومن همون طور که پشت سرش م سمت

 و تب کرده به ضیشب مر نیاومده تموم شد و چه بهتر چون من هم از ا شیپ تیبا وضع یطور شد که مهمون نیا و

 بردم. یاتاقم پناه م

 》حامد《

 از دوست هام یکیپام رو تو خونه امون نذاشته بودم. قبلش از  گهیمرخص شدم د مارستانیکه از ب یهمون روز از

شده بود دست به  یجا خبر نداشت و هر طور نیهم از ا هیهان یآپارتمان مبله برام اجاره کنه و حت هیبودم  خواسته

روزهام شده بود. از  نیا ییتنها قیکه رف یکاناپه ا یمون جا بودم، تو همون خونه، روسرش کرده بودم. االن هم ه

بودنم شک کردم. باالخره انتخابش رو کرده بود و در  ندهگذاشتند، به ز یصبح که خبر دار شدم امشب قرار نامزد
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واقعا جونم از تنم در اومده  دیشد و از اون لحظه انگار رو هوا معلقم و شا یمن نبودم. اصال باورم نم یانصاف یکمال ب

 بود.

دونستم  یپر کردم. م شم،ینم مونیکرده بود و گفته بود پش ادیرو ز فشیکه فروشنده تعر یدنیاز نوش یا گهید وانیل

 یتینه واقع نم،یرو بب الشیخواست انقدر بخورم که فقط خ یدلم م یتر ول ضیکنه و قلبم رو مر یم شتریدردم رو ب

که مثل خودم احمق بود و  یرو باال آوردم و با همون بغض لعنت وانمیافتاد. ل یام م نهیکه هر لحظه مثل بختک رو س

 !دهیکه امونم رو بر یا یامشب و دلتنگ یشد لب زدم: به سالمت یسر به راه نم

خوردم. صد  یم یبود که از درد و درموندگ یبار اول یولخوردم  یزهر مانندش گلوم رو سوزوند. بار اولم نبود م طعم

طور  همون《گرفتم:  یبعد هم خودم جواب م 》شد؟ چطور دلش اومد؟ یراض چطور《: دمیپرس یباره از خودم م

خدا، کاش امشب  یکرد یفقط تمومش م کاشبودند.  دهیهمه جا خاک مرگ پاش 》شدم و دلم اومد! یکه خودم راض

که از صبح روشن مونده بود و صداش رو تا حد ممکن باال برده بودم.  یونیتلوز یشب آخر بود. زل زدم به صفحه 

کرد؟! چشم ازش گرفتم و دوباره  یکردم عکسش رو پخش م یاون هم عاشق غزل بود که هر بار بهش نگاه م یراست

 یکنم. صدا یکه قرار بود باهاش خودکش یشده بود همون سم یرمارزه نیکردم. انگار ا کیرو به لب هام نزد وانمیل

اومده باشند توجهشون به  رونیو همون موقع انگار گوش هام از شوک ب دیچیتو کل خونه پ یرعد و برق وحشتناک

 شد جلب شد. یپخش م ونیزیکه از تلو یآهنگ

 تره زیاز جمعه که خون ر ریقاتلمن، به غ روزها《

 》تره زیها، از خود جمعه غم انگو روزم جمعه  حال

بود تو  ومدهیوقت باهام راه ن چیکه ه یزندگ نیرو تو دستم فشار دادن، انگار گردن ا میدنینوش وانیشروع کردم ل 

 خواستم بشکنمش. یدست هام بود و م

 حتما یاز من، قهر کرد یکرد کوچ《

 》گردم یزمستون سردم، بگو بر م هی

خون روش نقش انداخته بود، ناخودآگاه  یکه حاال سرخ یو بند بندش از هم جدا شد. دست اوردیتاب ن وانیل باالخره

 شدم. یسمت گلوم رفت، آخه داشتم خفه م

 تو مُردم یکه ب ییهمه شب ها دارم،یها ب شب《
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 که، همه عمرم از فراقت خوردم ییزخم ها همه

 کردم ینه شوخ رم،یگ یرو پس م همه

 》گردم یقصه ها بگو برم شهرزاد

 یام رو ب ونهیخواننده دل د یشکستم، بغضم دست از حماقت برداشت و از ته دل اسمش رو صدا زدم. صدا باالخره

 کرد. یقرار تر م

 شونی... پرشونمی... پرشونمیپر《

 》مونی... پشمونمی... پشمونمیپش

بارون که به صورتم خورد، از خود  یقطره  نیبردم و اول رونیپنجره کشوندم و بازش کردم. سرم رو ب یرو پا خودم

 خود شدم. یب

 بشه زییپا یزرد یجا برگ ام، طعمه  نیا نذار《

 بشه زیتلخ و غم انگ یتو، قصه ا یآخر ب فصل

 دردم یمغرورم، عشق ب دلبر

 》گردم یتموم قصه ها، بگو برم یا

 یشده بود که هم پا یخوب قیگم شد. آسمون چه رف یبود. ضجه زدم و صدام تو رعد و برق بعد دهیوقتش رس گهید

 .ختیر یکرد و با اشک هام اشک م یمن با ناله هام ناله م

 تره زیاز جمعه که خون ر ریقاتلمن، به غ روزها《

 تره زیو روزم جمعه ها از خود جمعه غم انگ حال

 حتما یاز من، قهر کرد یکرد کوچ

 گردم یزمستون سردم، بگو بر م هی

 شونی... پرشونمی... پرشونمیپر
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 》مونی... پشمونمی... پشمونمیپش

زدم. تموم  هیپشت سرم تک واریجون به د یکه از جنگ برگشته باشه، خسته و ب یینشستم و مثل جنگجو نیزم یرو

شد. از حاال تا هر وقت که زنده باشم  یم دهیاز جنس قلب هومن کش یسنگ وارید هیمن و اون  نیشد؛ از امشب ب

 اقتیچون ل شمیوقت عاشق نم چیوقت ه چیهکنم. از حاال تا ابد،  یو فراموش نمحالم ر نیوقت امشب و ا چیه

 عاشق شدن رو ندارم.

                       *** 

 》غزل《

که انگار هر شبش شب  میزمستون زندگ نیتر یو طوالن نی. بدتررهینم ادمیزمستون رو  نیوقت ا چیآخر عمرم، ه تا

لحظه هم مهمون چشم هام نشده بود که در رو باز  هی ی. خواب حتدیشب به خونه رس مهی. مهرداد همون نلداستی

تو چشم هاش نگاه کردم،  یو بهم زل زد. وقت تتختم نشس یحال خسته بود که فقط رو نیو در ع یکرد. انقدر عصب

ابش با تمام وجود بود تا همون جا از ترس جو یسوال کاف هی. فقط دیخود شدم و اشک تو چشم هام چرخ یاز خود ب

و اون وقت بود که شدم همون غزل سه چهار  》!م؟یبا خودت غزل عسل یکار کرد یچ《: دیبه خودم بلرزم. پرس

از چنگش در آورده بود. مثل همون روز تو بغلش  اهیس یگربه  هیدوست داشت  یلیرو که خ یساله که جوجه رنگ

تر بود.  کیدر واقع از برادر بهم نزد د،یکش یم دکیرو  یینسبت عمو هیو فقط هق هق کردم. مهرداد فقط  دمیخز

و هم من آروم  بشه یگفت که هم خودش خال یم یزیلب چ ریز یفقط موهام رو ناز کرد و گاه یتیشکا چیبدون ه

 . دیفهم یدادم و اون چه خوب م یبرادرانه هاش جون م یبشم. برا

که مهناز بهم گفت:  نیتا ا دمیترس یشد که پام رو تو شرکت نذاشته بودم. از رو به رو شدن باهاش م یم یروز چند

برگشته  روزیبه اصفهان رفته بود و تازه د یکار یانگار برا 》!ادیبابا، اون هم مثل تو شرکت نم یترس یم یچ از《

بار روش سر به سرش  نیکه اول یراه پله اکرد؟! اگه خودش نبود خاطره هاش که بودند.  یم یبود. اصال چه فرق

 یهمه جا سَرک م الشیهمه اشون هنوز همون جا بودند. پس چه باشه و چه نباشه، خ زش،یگذاشتم، اتاق کارش، م

تاب،  یکه از پنجره اومده داخل خونه و راهش رو گم کرده، همون طور سرگردون و ب یو درست مثل گنجشک دیکش

 .دیکوب یدلم م واریو د رخودش رو به د

بفهمه و به مهناز هم  یزیچ یخواستم کس یدونست. فعال نم یرو م ینامزد ی هیشرکت قض یمهناز، از بچه ها فقط

که اون شب تو انگشتم انداخته بودند،  یسپرده بودم که زبونش رو سفت نگه داره و البته بهش اعتماد داشتم. حلقه ا

 یکرد؛ انگار دور گردنم م یم یافتاد نفسم تنگ یوقت نگاهم بهش مهمون شب از انگشتم درش آورده بودم. هر 
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فرستاد که  یم غامیبرام پ قهیدم به دق یمومن یرو نداشتم. آقا یچیه یخواست خفه ام کنه. حوصله  یو م دیچیپ

چپوندن  شیگنجا گهیپر بود که د الیکرد. انقدر از فکر و خ یکارها بدون من عقب افتاده و... من واقعا مغزم درد م

 و رقم تو خودش رو نداشت. دعد یکل

 دهیازش نداشتم. رو تختم دراز کش یامروز خبر یول میکرد یبا هم صحبت م یبار تلفن هی یاصفهان بود و روز هومن

 یبود لذت م نیدادم و فوق غمگ یگوش م یلیروزها خ نیکه ا یو هدفون تو گوش هام بود. داشتم از آهنگ بودم

 دمیصفحه د یبلند شد. اسم مهناز رو که رو میزنگ گوش یآهنگ قطع شد و به جاش صدا یمرتبه صدا هیبردم که 

 یسالم کردم. اون هم جواب سالمم رو داد و با لحن گرفته ا یمعطل یبلند شدم و سر جام نشستم. وصل کردم و ب

 ؟یبهتر زم؟یتو؟ چه خبرعز یادامه داد: خوب

 .دیهم پشت بندش کش قیمع یلیآه خ هیو  دیها رو پرس نیا

 ؟یتو چطور زم،یخوبم عز-

 !گهیگذره د یم ستم،یبد ن یو جواب داد: ه دیکش گهیآه د هی

 ؟یکش یچته، چرا انقدر آه م-

 کم دلم گرفته! هیبابا  یچیه-

 شده مگه؟ یچ ؟یواسه چ گهی: تو ددمیو پرس دمیکش یکالفه ا پوف

 ؟یکن یفقط خودت به زور نامزد م یبابا تو فکر کرد یا-

 جام بلند شدم و شروع به قدم زدن کردم. از

 !ه؟یمنظورت چ-

 اش مفصله! هیبابا، قض یچیگفت: ه یفور

 شده؟ یمعما حل کردن ندارم، بگو چ یمهناز حوصله -

 آخه تو انقدر خودت تو دلت غصه...-
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عمو دارم که  هیبهت گفته بودم  ادتهینزن.  غیبا جاسمش رو صدا زدم که گفت: باشه با غیوسط حرفش و با ج دمیپر

 اون رو... ادیراست م رهیپسر داره و چپ م هی

 خُب؟ ادمه،یآره  شت،یبنده به ر یم-

 .میهم قراره نامزد کن گهیچند روز د ،یباالخره رسما اومدند خواستگار شیدو روز پ-

 یب یلیتو مهناز؟ خ یگیم ی...دا...داری: چ...چدمیاز حرفش جا خوردم که سرجام خشکم زد. با تته پته پرس نیهمچ

 واقعا! یشعور

 !زمیعز یبه من لطف داشت شهیخنده گفت: ممنون، تو هم با

 به آدم؟ یگینم یچیهمه اتفاق برات افتاده ه نیزهرمار، ا-

 ...یمن رو هم بخور یغصه  ومدیدلم ن یخواستم بگم ول یقربونت برم م-

اون روزهامون تنگ شده  یدلم برا م؟یچند وقته نرفت یدون یاستخر، م میل پاشو برمکث کرد و ادامه داد: غز یکم

 جونم! یآبج

که مهناز  نیا یحال برا نیخوردم. با ا یبرو برگرد سرما م یرفتن تو زمستون رو دوست نداشتم چون بعدش ب استخر

 ...ای میریهم خبر بدم م هیغزل، به هان ی: راستدیپرس هویکه  میکرد یم یخداحافظ میقبول کردم. داشت نمیرو بب

 یازش نپرسم. نم یچیو ه نمشیتونستم قول بدم بب یجمله اش رو من کامل کنم. نم یمنتظر بود ادامه  انگار

 زم،یدونم عز یاز عهده ام خارج بود. گفتم: نم ییجورها هی. رمینم یو از دلتنگ نمیتونستم قول بدم چشم هاش رو بب

 .ادیب بگو یاگه دوست دار

 بعد! یدفعه  یبرا میذاریم ال،یخ یشد و گفت: ب مونیپش دیتعللم رو که د انگار

 یک ستیاستخر و معلوم ن رمیو آماده شدم. به مامان گفتم دارم با مهناز م دمیلباس پوش یو فور میقطع کرد باالخره

رو بهش دادند سر و صورتم رو  ایانگار دن رون،یخوام برم ب یم ینیبعد از چند روز خونه نش دید یبرگردم. اون هم وقت

 کرد. میو راه دیبوس
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تونستم  یداشتم. م یموندم، حس خوب یآب که شناور م ی. رودیبهم چسب یکه بر خالف تصورم، شنا حساب الحق

 یآب رینفس ز هی دیرس یکه طولش به ده متر م یکنم. استخر هیهم آرامش به مغز داغ کرده ام هد یتمرکز کنم و کم

 کردم و ینا مش

بار تا مرز  نیکه چند نینکنم، ا یزنده موندن تالش یو برا ارمینفس کم ب یکه ه نیبود؛ ا یچه حس فوق العاده ا 

از دستم حرص خورد و بعد کشون کشون من رو از  یکنم. مهناز کل فیخفه شدن برم و از حس مردن و زنده شدن ک

 یبرام درد و دل کرد. م ی. حسابمیسفارش داد تنقالتبا انواع  ییاستخر و دو تا چا یکافه  میاستخر دور کرد. رفت

 ایخورند  یواقعا به درد هم م نندیبا هم باشند و بب شتریگفت قراره ب یجز اون، م میبودند نامزد کن یگفت همه راض

باخت چون به نظر  یلش رو مانگار داشت کم کم د یکار کرده بود ول نیبه ا یبود راض ینه؟ خودش رو هم هرجور

احساساتش  یکرده و خالصه کم یذهنش داشته فرق م یکه تو یچند وقت شناخته با فرهاد نیکه ا یخودش فرهاد

 نرم شده بود. 

 یول رهیگ ی. مهناز از ترس سرما خوردن دوش نگرفت و گفت تو خونه ممیاون جا موند شتریهم ب دیدو ساعت شا 

هام  یلجباز نیکه دست از ا نیغرغر و ا یچون عادت داشتم. چون عجله داشت، با کل رمیتونستم دوش نگ یمن نم

گرفتم و سراغ لباس هام  یا قهیو ده دق تدوش پرفک هیکرد و سمت رخت کن رفت. من هم  یبردارم، ازم خداحافظ

مد. هنوز موهام نم او یهم م یاومدم. غروب بود و سوز بد رونیبود که از استخر ب میپنج و ن کیرفتم. ساعت نزد

کردن باال  》ها《 یو دست هام رو برا ستادمیا یکه بهش نفوذ کرد، لرز ام نشست. منتظر تاکس یداشتند و سرد

 یو چروک شده بودند، درست مثل قلب و عشق ب ریبه خاطر تو آب موندن پ دمیآوردم. بهشون که نگاه کردم د

 شدند. یتر م دهیو چروک رتریپ شیپ یحظه از لحظه کرده بودند و هر ل ریباتالق گ هیسرانجامم که تو 

از هر  یخال شهیهم یها شهیاسم هومن، مثل هم دنیدر آوردم و با د فمیک بیزنگ خورد. از ج میموقع گوش همون

 جواب دادم: الو سالم! یحس

چه  ؟یخانوم یخوب زم،یکردند، گفت: سالم عز یم یاز دخترها براش خودکش یلیخ دیشا تشیکه از جذاب ییصدا با

 ؟ییخبر؟ کجا

بودم از فرهنگ  دهیروز از زبون اون شن هیکه  ییواژه ها یاصال کاش همه  زم،یگفت عز ینم ،یگفت خانوم ینم کاش

 خوردند. یلغت خط م

 ؟ییام، تو کجا یاستخر منتظر تاکس یمن خوبم، جلو-

 تونستم اخمش رو تصور کنم. یجا م نیهم از
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 دنبالت. امیهوا؟! صبر کن االن م نیاستخر تو ا-

 ؟یدنبالم؟ مگه تهران یای: مدمیتعجب پرس با

 اومدم سراغ تو! یشدم، االن هم داشتم م داریاز خواب ب شیکم پ هی دم،یآره بعد از ظهر رس-

 ینداشتم حت نمشیخواستم بب یهفته م هیکه بعد از  نیاز ا یحس چیرو گفتم و همون جا منتظرش موندم. ه آدرس

 یاومد، کفر یکه بهم زنگ زده بود و داشت دنبالم م نیاز ا یاومد که حت یبرعکس انقدر خسته بودم و خوابم م

واقعا  گهید یبعد، وقت یفقط دست اون بود. کم سمهم نبض احسا دیاز حامد سر بودم. شا ریغ یبودم. اصال انگار برا

 خوش رنگ و گرونش  ِنیدادم، ماش یاک رو به خودم موحشتن یسرماخوردگ هی دیو نو دمیلرز یاز سرما به خودم م

شده از سرما به زبون آوردم. دستش رو جلو آورد و  دیبا دهن کل یپام ترمز کرد. سوار شدم و سالم زمزمه وار یجلو

 که تو، آخه االن چه وقت استخر رفتنه؟ یکرد خیدادم که گفت:  تباهاش دس

 ی: خب کجا دوست داردیکرد. بعد به طرفم برگشت و پرس میدرجه باال برد و رو من تنظ نیرو تا آخر نیماش یبخار

 !؟یبر

کرد. به  یبارم م چاریل یگفتم که کل یبلند م یرو با صدا نیاگه ا یول 》پتوم! ریرختخوابم، ز تو《دلم گفتم:  تو

 رفتن ندارم. ییجا یتو استخر خسته شدم، حوصله  یلیگفتم: خ نیخاطر هم

 من! تیسوئ میریبودم پس م نیزد گفت: آخ که من منتظر هم یرو استارت م نیو همون طور که ماش دیخند

کردم که دوباره  یو چشم هام مثل فنر از جاشون در اومدند، دروغ نگفتم. هاج و واج نگاهش م دیبرق از سرم پر بگم

 خورمت. یکنه، نترس بابا نم یآدمخوار نگاه م هیگفت: اوه چته؟ انگار داره به 

 خب. میبترسم؟ بر یو آروم لب زدم: از چ الیخ یرو به رو به روم دادم و مثال ب نگاهم

با  یترس ینم ت،یبا اون بغل دست یغلط کرد تو《محکم از پهلوم گرفت و گفت:  شگونین هی یکی یرو گفتم ول نیا

دستش رو آروم رو شونه  》؟یتنها باش تیسوئ هیتو  دهیصد باره به گوشت رس شیدختر باز یکه آوازه  یآدم نیا

 ام گذاشت و تکون داد.

 رم؟یسر راه بگ یخور یم یزیچ دمیتو غزل؟ پرس ییکجا-

 !رامیس ریتو استخر هله هوله خوردم، س یشده جواب دادم: نه کل هول
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وقت وسط  هیبزرگ خوردم که  یآب معدن یبطر هیرو با  ییساقه طال تیسکویب هیبرعکس من که از صبح فقط - 

 جلو دستمه بخورم. یخواد هر چ یخفه نشم. االن انقدر گشنمه که دلم م شیجاده از خشک

خوردن  یبرا یزیواقعا چ گهیکه د یوقت یبرا ذارمیتو نترس، تو رو م یبهم انداخت و ادامه داد: ول یبدجنس نگاه

 نداشتم.

بره  ادشیکم بکوبونم تو صورتش که خنده شنام رو مح فیخواست ک یکرد. دلم م دنیهم خودش شروع به خند بعد

 یبود ول یمجرد یخونه  ی. حال و هوامیدیرس تشیربع بعد به سوئ هیمن رو به خاطر ترسم مسخره نکنه.  گهیو د

نداشته بود. کتِ اسپرت و  یوقت ختنشیهم ر هب یهنوز برا ده،یهم چون تازه رس دیسر جاش بود. شا یهمه چ بایتقر

راست به طرف آشپزخونه رفت. از همون جا داد زد: راحت باش غزل جان، من  کیمبل انداخت و  یرو رو کشیش

 .امیکنم و م یقهوه درست م

 یول هیکه راحت باشم چ نیدونستم منظورش از ا یبود نشستم. م ونیتلوز یکه جلو یرنگ یزرشک یمبل راحت یرو 

 یکردم. واقعا هم هنوز احساس سرما م یدن رو بهونه معمرا اگه بتونم بهش اعتماد داشته باشم. فوقش سردم بو

 یسرما م ریبه د ریطور بودم، د نیهم یداغه. از بچگ یگذاشتم و حس کردم کم میشونیپ یکردم. دستم رو رو

همون جا موندم تا باالخره صبرم تموم  یا قهیچند دق هیخوردم خوب شدن تو کارم نبود.  یهم م یوقت یخوردم ول

 ساعته؟! هی یکن یکار م ی: چدمیو پرس ستادمیفتم. تو درگاه آشپزخونه اشد و سراغش ر

ارزه به  یخب انتظار م یسمتم برگشت و جواب داد: آخه قهوه درست کردن من آداب داره ول دیلبخند بع هی با

 خوردنش!

: تو مگه گشنه ات دمیکردم پرس یرو ارضا م میخوردم و حس فضول یطرف و اون طرف تاب م نیطور که ا همون

 ها! ستیخوب ن ینبود؟ قهوه برا رفع گشنگ

. حرکاتش ختیآورد و شروع کرد قهوه ها رو داخلشون ر رونیب نتیکه بهم جواب بده دو تا فنجون از کاب نیا بدون

رو  یرناهار خو یقهوه سِرو کرده بود. صندل یملت یشاپ کار کرده و برا یفوِق ماهرانه بودند. انگار سال ها تو کاف

 !گهید نیبش ایزده بودم گفت: ب هیتک نتیو نشست. رو به من که به کاب دیکش رونیب

 گفت: اون جا نه! عیرو کنار بکشم که سر یصندل اومدم

 جا! نیا اینگاهش کردم که به پاهاش اشاره کرد و مرموز گفت: ب یو سوال دمیهام رو تو هم کش اخم
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خنده اش به هوا رفت و  کیحد گشاد شدند. شل نیدهنم باز موند و چشم هام هم که تا اخر اریاخت یشوک شده و ب 

 نیا گهی... بابا تو انقدر چشم هات درشت هست دنیاش رو بب افهیخدا... ق یگفت: وا دهیبر دهیبر نیتو همون ح

 گردشون نکن! یطور

 !زمیعز نیبش م،یردم بخندک یو با همون خنده ادامه داد: شوخ دیرو کنار کش گهید یصندل هی

 .یلب گفتم: رو آب بخند ریاخم نشستم و ز با

 ها! یگفت یچ دمیکرد و گفت: شن کیقهوه اش رو به لب هاش نزد فنجون

 .یهم خونسرد فنجونم رو برداشتم و جواب دادم: من هم گفتم که بشنو من

انقدر خوب درست  یخوشمزه است، چطور یلیداشت. با حظ گفتم: خ یقلوپ ازش خوردم و واقعا چه طعم خوب هی

 ؟یکن یم

که قبل از تو  یکس نیکرد جواب داد: حواست باشه ها، آخر یزد و همون طور که به بخار قهوه اش نگاه م یپوزخند

 کرد بعدش به غلط کردن افتاد. فیقهوه ام رو خورد و ازش تعر

 چرا؟!-

 ولش کن! ،یچیابروهاش خونه کرده بود. آروم زمزمه کرد: ه نیدوباره ب یکیفکر رفته و اخم کوچ یتو

 هی یشیبلند م ،یگره کرده گفت: قهوه ات رو که خورد یو اخم ها یا رمنتظرهیو غ یداش مشت یبا صدا هوی بعد

 .یپز یشومه)شام( خوشمزه برا شوهرت م

  !فهیبوگو چشم ضع یدیادامه داد: اگه فهم یو محکم طونیکرد و با لحن ش یمکث

جور بود. فقط  هیبود واقعا؟ هر لحظه  یک گهید نی. ادمیترس یکه پرروش کنم، م نیاز ا یخواست بخندم ول یم دلم

 باش شوما! الیخ نیگفتم: به هم یلبخندم رو قورت دادم و جد

بار دوست داشتم. همه  نیاول یکرد، برا یغلبه م شینیریرو که به ش یتلخ یام رو آروم آروم خوردم و مزه  قهوه

 کرد. یم ییوقت بود دلم رو هوا یلیقهوه خ دنید یول دیرس یخوب به نظر م زیچ

موقع ها، بد  نیقبل هم یشب ها یو کنار آدم رو به روم نبود. مثل همه  زیم نیخونه، سر ا نیا یجا، تو نیدلم ا اصال

 ریجهنم گ هیمن بدون اون، تو  م؟یبود دهیرسجا  نیزد. کجا بود؟ چطور به ا یجور خاطرِش دور خاطرم پرسه م
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پشت سر هم به طرف قلبم پرتاب  شیآت یدونه چه طور گلوله ها یچه م یکس یخندند ول یکردم. آره لب هام م

 !شم؟یناتوان تر م شیپ یو من هر لحظه از لحظه  شهیم

. دیرس یبه دادمون م دیمن نباشم که اگه باشم، خدا با الشیفکر و خ یکرد و کاش همه  یم ینیهومن روم سنگ نگاه

 سوال ازت بپرسم؟ هی: دیبا صداش به خودم اومدم که پرس

 گفتم: بپرس. دیهام رو تو دهنم جمع کردم و با ترد لب

 !؟یهم انقدر خوشگل شیتو چه طور بدون آرا-

رو بهم انتقال  یکرد حس بد یم تالشش رو ممفهوم بود. انگار تمو یبرام گُنگ و ب یبود ول یدونم تو نگاهش چ ینم

 .یاز سازنده ام بپرس دیرو با نیدونم، ا یجواب دادم: نم الیخ یموفق نبود. لپم رو از تو گاز گرفتم و ب ادیز ینده ول

 از مامان و بابات؟ یعنیفکر گفت:  یب

 منظورم از خدا بود. ر،یافتاده بود و من در مقابلش حوصله نداشتم. پراخم گفتم: نه خ یشوخ یرو دنده  امشب

 ؟یگیآهان، از اون لحاظ م-

 خچالیرو آروم به جلو هُل دادم. از جام بلند شدم و همون طور که به طرف  مینگاهش کردم و فنجون خال مشکوک

 م بپزم.شا یکه برا یدار یچ خچالتیتو  نمیرفتم گفتم: برم بب یم

 .ارندیم میدیسفارش م رونیاز ب یزیچ هی زم،یکردم عز یاون موقع شوخ-

توش  یا گهید زیزده، چ خی یبسته ماه هیاز  ری. غدمیرو باز کردم و توش سَرک کش زریتوجه به حرفش، در فر یب

 !؟یرو دار نی: فقط همدمینبود. همون رو برداشتم و با تعجب به سمتش سر چرخوندم و پرس

کنم،  یآشپز سمیکه وا ستمین کاریهم باشم ب یوقت ستم،یجا ن نیا ادیکه ز یدون یپا انداخت و جواب داد: م یرو پا

 ...رونیاز ب

دوست دخترهات  یعنی: دمیگرفتم و پرس یماه یزده  خی یبسته  یوسط حرفش و هم زمان آب داغ رو رو دمیپر

 کنند؟! ینم یهم آشپز

نداره، آخه اون  یجواب داد: نه لزوم لکسیجمع کرد و ر یفور نه،یلب هاش بش یاومد رو یکه م یکردم لبخند حس

 مونند. یجا م نیا یا گهیها واسه کار د
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 بچه پررو! ،یخواد ادامه بد ینگاهش کردم و پر اخم گفتم: بسه نم زیت

 گشتم. یم گهید یزهایو چ هیام دنبال ادو یماه یکردم و برا یرو باز م یکِرم شکالت ونیدر م یکی یها نتیکاب در

 !؟یدار ؟یچ مویآبل ،یزعفرون که عمرا داشته باش زها؟یچ نیزردچوبه و ا شه؟یم دایخونه پ نیتو ا هیادو-

: دمیشن کینزد یلیخ یمرتبه صداش رو از فاصله  هیکردم که  یبهش بود و داشتم پشت سر هم ازش سوال م پشتم

 گفتم که خودت رو به زحمت ننداز.

کشوندم  گهیکم جا خوردم. نامحسوس خودم رو به طرف د یفاصله  نیدونم چرا از ا یبه سمتش برگشتم و نم یفور

رو دارم،  یکه گفت ییزهایچ یرو باز کرد و گفت: اتفاقا همه  نتیکاب هیزد و در  یزدم. لبخند خاص هیتک نکیو به س

 داشته باشم. خچالیهم فکر کنم تو  مویآبل

کرده  یماه ی. خودم رو مشغول باز کردن بسته دیچ نتیکاب یآورد و رو رونیو نمک و فلفل رو ب هیادو یها یقوط

دهنم باال اومده بود و حاال از  ی. قلبم تا توستادیشدنش رو حس کردم. درست پشت سرم ا کیبودم که دوباره نزد

خواستم به ترس  یواقعا نم ندادم چون نشون یعکس العمل چیزد. ه یاون جا داشت بهم سرکوفت م یفضا یخشک

 یآشپز یتو ؟ی: چرا شالت رو بر نداشتدیشالم نشست و پرس یهوا دستش رو یببره و باز مسخره ام کنه. ب یام پ

 کنه ها! یم تتیاذ

 از موهات! ادیم یخوب یو ادامه داد: چه بو دینفس کش قیتر اومد و عم کینزد یکم

که شالم رو از  وونیح هیو دست  شیبه عقب برگشت. به چند ماه پ لمیف هیجلو روم مثل  ریتصاو یهمه  ناخودآگاه

کابوس جلو چشم هام شکل گرفته بود. نفسم به  هیو بعدش  دمیکه از زبونش شن یجمله ا نی. به همدیسرم کش

 یبوده. آب نداشته  هودهیکنم، همه اش ب وشکرده بودم فرام یهر چقدر هم که سع دمیفهم یشماره افتاد. حاال م

 راحتم! یطور نیدهنم رو قورت دادم و لب زدم: هم

 !؟یسیعقب تر وا یبر شهی: مدمیلب غر ریکردم و ز یمکث

 !یطور نیمن هم ا ،یراحت یجواب داد: تو اون طور لجباز

خبر نداشت که من از همون  یکنه ول تمیخنده هم شده اذ یخواد برا یو م دمیترس دهیگفت فهم یبهم م یحس هی

. محکم باشم و هر طور ارمیدر ن یعرضه باز یوقت ب چیوقته ه چیه گهیروز و همون اتفاق به خودم قول داده بودم د

 شده خودم رو از تک و تا نندازم.
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 یبو : ازدمیپرس یگره کرده و جد ی. با اخم هامیبود ستادهیاز هم ا یدو سه سانت یسمتش و حاال درست تو برگشتم

 موهام خوشت اومده، نه!؟

 کرد. یباال رفته اش حالم رو خراب م یو ابرو لبخند

 خُب معلومه که آره!-

 اش جلو آوردم و گفتم: باشه، برو عقب تا بهت بگم. نهیس کیرو تا نزد دستم

 دمیکرد. خودم رو کنار کش یبهم نگاه م لکسیتازه دست هاش رو هم به کمرش زد و ر چ،یجاش تکون که نخورد ه از

 و

شنام رفتم و  فیدادم. سمت ک یو به خاطر ضعفم به خودم فحش م دندیلرز یاومدم. زانوهام م رونیآشپزخونه ب از

نشسته و در حال روشن کردن  یناهارخور زیآوردم. به آشپزخونه که برگشتم؛ پشت م رونیشامپوم رو از توش ب

 ریانقدر بوش کن تا س ریمورد عالقه ات، بگ یبو هم نی... اایو گفتم: ب دمیکوب زیم یبود. شامپو رو محکم رو گارشیس

 .یبش

. دیچیآشپزخونه پ یسرفه اش تو فضا یخنده اش و پشت بندش صدا یقهقهه  یصدا گارش،یبا پک اول س همراه

خوشم اومد.  ن،یاز ته دل کرد و گفت: آفر یکردم. چند تا سرفه و خنده  یبودم و نگاهش م ستادهیا نهیدست به س

 قانع نشده بودم. یطور نیتا حاال ا

 موی. شروع کردم روشون آبلدمشونیچ ینیس یها رفتم و تو یسمت ماه الیخ یکه ب دیخند یداشت م هنوز

 هاش تموم نشده. یکه دوباره صداش مطمئنم کرد هنوز مسخره باز ختنیر

 سات آدم...به احسا یکن یم یپ یقشنگ پ یعنی-

مثل تو  یاحساس یمثل حامد با اون حجم احساسات، چطور عاشق دختر ب یو ادامه داد: موندم پسر دیخند دوباره

 شده؟!

 .دیپر رونیاز تو حنجره ام ب یا دهیکش 》سِ یه《و  دمیکوب نتیکاب ینمک رو محکم رو یقوط

 خوام اسمش رو بشنوم! ینم ؟یتمومش کن شهیم-
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بود  گاریانگشت هاش س ی. دستش رو که الستادیکنارم ا یشتریب یبار با فاصله  نیو ا کمیجاش بلند شد و نزد از

 ؟یفراموشش کرد یبگ یخوا یم یعنی: دیپرس یو کنجکاو یسمتم خم شد و با نگاه جد یگذاشت و کم نتیکاب یرو

 !؟داخل، اصال انگار نه انگار، آره ادیدر ب نیاگه االن از ا یعنی

 ه...!زدم: آره...آر داد

شد کالفه شده بودم. همون طور که از  یبه اون و اسمش ختم م تیدر نها زیکه همه چ نیخون شده و از ا دلم

 دیهومن؟ دست از سرم بردار، از اول هم نبا یبشنو یخوا یم یگفتم: چ غیج غیرفتم با ج یم رونیآشپزخونه ب

 جا! نیا میایکردم ب یقبول م

 و بازوم رو از پشت گرفت. دیسرم دو پشت

 خوردم اصال، آروم باش، خُب؟! زیببخش غزل، چ-

کرد.  یخواست از اون جا فرار کنم. تمام تنم درد م ی. دلم مدمیو لب برچ دمیکش رونیرو محکم از تو دستش ب بازوم

 هی زم،یت خواستم که عزگفت: معذر صالیجا نگه ام داره چون دوباره با است نیاومد و اون هنوز مُصر بود ا یخوابم م

 .دیشدم از دهنم پر ونهیلحظه د

 یبرام؟! بد جور هوس غذا یپز یکج کرد و ادامه داد: پلو هم م یجور با نمک هینگاهم کرد و سرش رو  مظلومانه

 کردم.  یخونگ

آره  یاومدند که زود جمعش کردم. ناچار سرم رو به نشونه  یربطش لب هام داشتند کش م یو ب ییهویسوال  نیا از

 فوت کرد. گهیرو به طرف د گارشیدادم. دود س یتکون آروم

 دعا کن کِرم نگرفته باشند. شه،یوقت پ یلیدختر خوب، برنج هم دارم. البته واسه خ نیآفر-

به  یدار یش گفتم: تو برو اگه کارکه رو به دیکش رونیبرنج از توش ب ی سهیک هیرفت و  یا گهید نتیسمت کاب 

 اش با من! هیکارت برس، بق

 زد و گفت: باشه پس من برم. یآروم لبخند

. چند لحظه بعد، پشت اُپن دمیسالن شن یحرف زدنش رو از تو یتلفن یکردن برنج ها بودم که صدا سیخ سرگرم

 برم. ییجا دیمن با یکن یغذا رو آماده م یتا تو دار دیو گفت: غزل جان، ببخش ستادیا
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 جواب دادم: باشه برو! یمعطل یب 

 جا! نیا ادیزنم امشب شام ب یبه مهرداد هم زنگ م یکنم زود برگردم. راست یم یسع-

 !شهیخوب م یلیاز حضور مهرداد با ذوق گفتم: خ خوشحال

 .یشیدونستم خوشحال م یلب گفت: م ریز

آخر به سمتم  یراه افتادم که با عجله سمت مبل رفت و کتش رو چنگ زد و سمت در قدم برداشت. لحظه  دنبالش

 ...رهیبگ یزیچ هی ادیاز همکارهام قرار بود ب یکیرفت،  یم ادمیداشت   یبرگشت و گفت: راست

 کو پس؟! کجا گذاشتمش!؟ هی: اون پوشه آبدیانداخت و از خودش پرس یاطراف نگاه به

 بود فکر کنم. زیم یجواب دادم: اون جا رو نیبودمش، به خاطر هم دهید زیم یبار رو نیآخر

 برگردم اومد دم در، اون رو بردار بهش بده، باشه؟ یآره... قربون دستت اگه تا وقت-

اصفهان  ادیرفت. نگران تنها موندنم نبود. چقدر با حامد فرق داشت.  رونیو اون با عجله از خونه ب 》باشه《: گفتم

بره افتادم. چقدر دلواپسم بود. چقدر... دلم براش تنگ شده بود!  یخواست تنهام بذاره و به کالنتر یکه م یو شب

از دستم در رفته بود که با  یزدم و دوباره به آشپزخونه برگشتم. مشغول پخت و پز شده بودم و زمان به کل یتلخند

همون  دیداشت، شا دیتو روغن انداختم. هومن که کل یهول هولکرو  یآخر ماه یزنگِ در آپارتمان، تکه  یصدا

 ه؟ی: کدمیهم مهرداد بود. از پشت در پرس دیشا ایهمکارش 

 .دیجواب داد: باز کن یاز ته چاه در اومده ا یلحظه بعد صدا چند

ام  نیف نیکم فکردم. کم  یموند. داغ بودن بدنم رو حس م یم نهیگز هیهومن و مهرداد خط زده شدند پس  ی نهیگز

افکار در رو باز کردم. پشتش به من بود  نیگرفت. با هم یرو م بانمیوحشتناک گر یسرماخوردگ هیاومد و  یهم در م

به طرف چشم هام پرتاب کرد. چشم هام از غم و  مانهرح یرو ب یریت ی. انگار کسدیو با باز کردن در سمتم چرخ

هم چقدر  یعاشق ها برا یها یتموم دلتنگ یکه جلو رومه، حامد بود؟ اندازه  ینیشد؛ ا یتعجب سوختند. باورم نم

درمونده ها  یگره شده تو گلو یتموم بغض ها یتمومش با حسرت نگاهش کردم. اندازه  یشد؟ من به اندازه  یم

 تمومش، دردم رو قورت دادم و قلبم از پا افتاد. یشد؟ من به اندازه  یچقدر م

شده بودم که اگه  یآهن قراضه ا هینثارم کرد اما من تماما شب یدش اومد و سالم از پا افتاده ااون زود تر به خو 

هم که  یلعنت یضیمر نیتار شده بودند. ا یبود. چشم هام کم یو کهنگ ژیق ژیق یاومد، فقط صدا یازم در م ییصدا
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گفت: هو... هومن زنگ زد  دهیبر دهی. بردمیبه زور شن خودم دیجواب دادم که شا یقوز باال قوز شده بود. سالم گنگ

 جا...! نیا امیبهم... گفت... گفت ب

 یم مینیبا گوش ها و چشم ها و ب یدلتنگ یعطرش، همه اشون رو از رو شش،یبغضش، چشم هاش، ته ر صداش،

 .دمیبلع

تو، گفت  ایکرد، کمک کردم و خسته گفتم: ب یکه داشت به زور اَدا م یدر کنار رفتم و به ادامه ندادن جمله ا یجلو از

 گرده! یزود برم

هومن خونه نبود،  یجا، امشب، اون هم وقت نیا حضورش《: دمیسمت سالن قدم برداشتم و از خودم پرس 

هومن بدجنس بود. حتما خواسته بهم ثابت کنه فراموشش نکردم و اگه  یمطمئنا نه و صد در صد نقشه  》ه؟یاتفاق

 افته. یوار به دست و پاش م ونهیبرگرد دلم د برو یب نمشیبب

منعش کردند  یزیاز چ شیماریکه به خاطر ب یضیانداختم. درست مثل مر نییمبل نشستم و سرم رو پا یجون رو یب

عذاب آور تر! رو به روم  یلیخ یلیخ یخواد. همون حس بود، منته یرو م زیو اون با تموم وجود فقط همون چ

و من هزار  ستهیخواست زمان با یم دلمبگم، فقط  یدونستم چ یانداخته بود. نم ریرو زنشست. اون هم نگاهش 

زدم. سرش رو  یاومد و دوباره و دوباره پسش م یبغض تا پشت پلک هام باال م هیکنم.  یلحظه رو زندگ نیسال هم

 !؟ی: خوبدینگاهم کرد و زمزمه وار پرس قیآروم باال آورد و دق

 زد و مغزم فرمان بلند شدن داد. ی! دلم پوزخندیسوال مسخره ا چه

 بذارم. ییچا رمیم-

 ریساز رو برداشتم. ش یچا ی. کتردمیدوشم انداختم و تا آشپزخونه جون کندم تا رس یخسته و تب دارم رو رو تن

 آب رو

ور پشت سر قرار بود چط م؟یکار کرده بودم با زندگ یکردم و همون موقع سد پشت پلک هام هم شکسته شد. چ باز

 زیکه از آب لبر یو کتر دمیکش ی》نیه《صداش که اسمم رو از پشت سر خطاب کرد،  دنیبذارم و رد بشم؟ با شن

پاک کردم و  ی. اشک هام رو فورسوندمتگفت: آخ ببخش تر یمونیافتاد. با لحن پش نکیس یشده بود از دستم تو

 .رمیخواد، من دارم م ینم یزیتر اومد و گفت: چ کیاون نزد

 بیتوجه به حرفش سر جاش گذاشتم و دکمه اش رو فشار دادم. پشتم بهش بود و افسار چشم هام عج یرو ب یکتر

 کرد. ستیو قلبم ا ستادی. کنارم ادمیکش یمحکم تر م یدر حال پاره شدن بود و من ه
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 یو خستگ یچارگیشه بغزل، بگو تا تموم بشه درد هام، تموم ب یحرف بزن. بگو که خوب ی... نکن ولیکن ینگام نم-

 هام!

: انگار حالت خوب دیتر نگاهم کرد و پرس قیرو! دل نگران و دق یبرگشتم. دلم براش تنگ شده بود لعنت سمتش

 !؟یغزل، گونه هات چرا انقدر سرخ اند؟ نکنه تب دار ستین

که انگار کم شده  ییهوا دنیبلع یبسته شدند و برا شیکیگذاشت. چشم هام از نزد میشونیپ یهوا رو یرو ب دستش

 بود لب

 یام م ونهیگونه ام گذاشت. داشت د یبرداشت و حاال نرم رو میشونیپ یاز هم باز شدند. دستش رو آروم از رو هام

که جرات باز کردن چشم  یکرد و من یروحم رو لمس م شهیتر از هم کیکه نزد یکرد؛ سکوت بود و سکوت! عطر

. قلبم به تکاپو افتاده بود و مغزم درست ردمل*ب*ه*ا*م حس ک یرو رو یرینفس گ یآن، داغ هیهام رو نداشتم. به 

شد.  یقطع و وصل م یکه ه یگونه ام راه گرفته بود و نفس یناجور رو یکه مثل وصله  یکرد. قطره اشک یکار نم

 .دمیشن شد یمَلس! هنوز چشم هام بسته بودند که صداش رو که دور و دور تر م بیکوتاه بود و عج ایرو هیمثل 

 ببخش غزلم، به خدا دست خودم نبود.-

ها  نیاول یتب کرده بودند. گاه یبیحاال لب هام هم به طرز عج یاون جا نبود ول گهیهام رو که باز کردم د چشم

 مَحض بود!  یانصاف یشدند که تکرار نشدنشون، ب یتجربه م یجور

 یها قِل خورده بود و معلوم نبود االن کجاست؟ در مقابل حس م کیسرام یرو شیانگار چند لحظه پ چ،یکه ه قلبم

لب هام  یبدم. دستم رو نتیام رو محکم به کاب هیکردم تک یسقوط کرده. سع یکردم فشارم هم به طرز وحشتناک

ن هوم یکیاز نزد شیساعت پ هیشدند. چطور  یده میمغزم کوب واریثابت مونده بود و هزار تا سوال، محکم به در و د

شدن داده  کینزد یراحت به حامد اجازه  یلیاالن خ یکابوسم افتاده بودم ول ادی یشده بودم و حت یاون طور عصبان

 یمدت داشت نیا یشد غزلم، همه  تموم《گفت:  یگشت و م یاون کار رو؟! کاش برم یبا سکوتم اجازه  یبودم و حت

قلب شکسته و روح زخم خورده ام،  یبابا گور《تم: گف یمن هم م 》از حاال کنارتم گهید ،یدید یخواب بد م هی

 》بودنت رو عشقه!

بهش اعتماد  یتون یچطور م گهید ،یرو گول نزن لعنت خودت《: دیدلم زد و بهش توپ االتیبه خ یپوزخند عقلم

 یشده و پا گذاشته رو یبار راض هیچون اگه  یبخوا دینبا گهیو اون بخواد، تو د فتهیاتفاق هم ب نیا یاگه حت ؟یکن

 یداشت دور سرم تاب م زیکم کم همه چ 》!یباش یدو حال خراب بع یمنتظر اتفاق بعد دیتو، هر روز و هر روز با

زدند. پلک هام مدام به هم  یشد. گوش هام سوت م یم نییباال و پا یدونم چرا لوستر وسط آشپزخونه ه یخورد. نم



 تیعسل چشمها

404 
 

 هیتو  تیخورد و در نها یزیچ هیلرزه به  یبد م یلیکردم خ یحساس مشدند. دستم که ا یتر م کیو نزد کینزد

 هیتو  ام،یشد. قلبم و احساسم و عشقم و اصال تمام دن کهیافتادن من، اون هم کنارم افتاد و هزار ت الحظه هم زمان ب

 آخ کوتاه بگم. هیفرصت نکردم  یو من حت ختندیلحظه فرو ر

 》حامد《

رفتن و نرفتن،  یخودم رو ازش جدا کردم. در رو نبسته بودم و هنوز پشت در برا یچطور و با چه حال دمینفهم

گفتم از  یبه تکاپو افتاده بود که هر لحظه م نیعصا دستش گرفته بود، حاال همچ دایکه جد یکردم. قلب یاستخاره م

کار کرده  یده بود. من چزانوهام منعکس ش یهاش رو هکنه. انگار درونم زلزله شده و حاال پس لرز یسکته م جانیه

لحظه  هی یخونه باغ، اون روزها حت یآپارتمان تنها بودم و بعد هم که تو هیکه اون همه مدت با غزل تو  یبودم؟ من

خود شدم و  یطور از خود ب نیمرتبه ا هیشده بود؟ چطور  ینکرده بودم اما حاال چ دایرو پ یکار نیهم جسارت چن

 کار رو کردم؟ ناو

خوش حالتش  یبسته و لب ها ینگاهم به چشم ها یتب دارش رو لمس کردم، وقت یو گونه ها یشونیپ یوقت دیشا

انگار سکوت  ایدن یهمه  یتاب شده بود، وقت یبودم و دلم براش ب دهیکش یتموم عمرم دلتنگ یاندازه  یافتاد، وقت

و حسرت  ی*ه اومد و مرهم تموم آشفتگب*و*س هیباره  کیکنند، اون لحظه بود که به  ونهیکرده بودند تا من رو د

طور از تمام تنم راه گرفته بود.  نیعرق ا یتنور که دونه ها یشدم. انگار انداخته بودنم تو یهام شد. داشتم خفه م

 یال اریاخت یپشت در قدم بزنم. دست هام مدام و ب یرو باز کردم و شروع کردم عصب رهنمیاول پ یدو سه تا دکمه 

افتاد که چقدر تبش  یم ادمی یکردم آخه وقت یم یکارم رو سر اون بد بخت ها خال یشد. دق و دل یم دهیموهام کش

 هیکه بهم زنگ زد و گفت  شیساعت پ هیدونم.  یبود نم یشدم. خدا لعنت کنه هومن رو، دنبال چ یم ونهیباال بود، د

شد حال و  نیبه هر حال اومدم. اومدم و ا یول دمشک کر نه،یحتما من رو بب دیمهم در مورد شرکته و با یمساله 

 یاومد. غزلم چه حال یاز داخل خونه نم ییصدا چیباز چسبوندم. ه مهیشد حال و روزمون! سرم رو به در ن نیروزم، ا

 اسمم رو بشنوه. گهیخواد د ینم یحت ایاز قبل متنفر شده  شتریداشت؟ حتما ازم ب

 غیج هیشکستنش مثل  ی. صدادمیخونه شن یشکستن از تو یصدا هیکه اومدم خودم رو از در جدا کنم،  نیهم

 وحشتناک تو

آشپزخونه بود. انگار تا اون جا رو پرواز  دیکه به ذهنم رس ییجا نیدر رو هل دادم و اول یمعطل ی. بدیچیسرم پ تموم

 دیدور سرم چرخ ایافتاده بود، دن نیزم یکه رو میزندگ دنیکردم. با د یحس نم نیزم یکردم چون پاهام رو اصال رو

: دمیگرفت. رنگش زرده زرد بود. نال شیدلم آت ش،ی. از داغوندمکَندم و به خودم چسب نی. سرش رو از رو زمدیو چرخ

 عمرم؟ یشد یتو آخه؟ چ یشد یخدا لعنتم کنه غزلم، چ
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تمام قلبم فشرده شد.  شیکزدم از جام بلند شدم. از سب یتر بغلش کردم و همون طور که خدا رو صدا م محکم

ها از آشپزخونه  کیسرام یشکسته و پخش شده رو یتوجه به تکه ها یبودم و حاال ب اوردهیکفش هام رو از پام در ن

آخه جونم به جونش  دیلرز یوجودم م یمبل گذاشتم. همه  یخوابوندمش و پاهاش رو رو نیزم یاومدم. رو رونیب

صورتش زدم  یکرد. چند بار آروم تو یم یاریو صورتم رو آب دیکش یتند تند از چاه چشم هام آب م یکیبسته بود. 

خوام. دوباره سمت آشپزخونه  یاز خدا نم یچیه گهیباز بشه د شیعسل یو اسمش رو صدا زدم. فقط اون چشم ها

رو پر کرد. به  مینیتموم ب یوختگس یشد و حاال بو یاز آب کردم. تازه داشت حواسم جمع م ررو پ وانیل هیرفتم و 

 یگاز نگاه کردم و متوجه دود کردنش شدم. دستپاچه خاموشش کردم و دوباره سمت جوجه کوچولو یرو ی تابهیماه

 سالن قدم تند کردم.  یتو

 یزیتکون ر سشیخ ی. مژه هادمیو تو صورتش پاش ختمیمشتم ر یاز آب رو تو یرو با درد صدا زدم و کم اسمش

 یناخودآگاه از اعماق قلبم تا رو ی》رو شکر خدا《شد.  یپرتاب م رونیراحت تر به ب نمیحاال نفس سنگ خوردند و

اومده بود  رونینازش رو که از شالش ب یموها یروام فشار دادم و  نهیاز قبل تو س شتریلب هام باال اومد. سرش رو ب

زد بندازمش رو کول ام و  یبه سرم م یشده بودم و ه یانگار روان ی. چقدر دلم براش تنگ شده بود. از دلتنگدمیبوس

و مهربونش! با بغض لب زدم:  یعسل یکه فقط من باشم و اون، من باشم و چشم ها ییجا هی میجا ببرمش؛ بر نیاز ا

 هو؟یتو  یشد یغزلم؟! چ یکن یرو باز نم تچشم ها

 ایجا دن نیکرد. کاش هم ینگاهم م رهیخ رهیخ لحظه از هم باز شدند. هیتکون خوردند و تو  شتریبار ب نیهاش ا پلک

چشم بر هم زدن بود. معلوم بود  هینفس و  هی یفاصله اش با من اندازه  یجا، وقت نی. درست همدیرس یبه آخر م

 صداش بودم. دنیندونست که چه قدر محتاج ش یحرف زدن براش سخته اما خدا م

 ؟یت... تو... م... مگه... نرفته بود-

 شد که با لبخند نگاهش کردم و جواب دادم: نه نرفته بودم، هنوز پُشت... ساکت

 بلند مهرداد حرفم نصفه موند. یمرتبه با صدا هی

 !ن؟یصابخونه، در رو چرا باز گذاشت یآها-

 

 تکون یکنه، هول کرده بودم. غزل که نا یم ییخودش چه فکرها شیپ ت،یوضع نیا یما تو دنیکه با د نیتصور ا از
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به  یراض بیدادند و عج ینم میاریحالت  نیا رییتغ یجابود که دست و دل من هم برا نینداشت و جالب ا دنخور

ما اون هم مثل درخت خشک شد. با دهن باز مونده نگاهمون کرد  دنی. با غرغر وارد سالن شد و با ددندیرس ینظر م

 غزل؟! یشد یجا چه خبره؟! چ نی: ادیو با تعجب و اخم پرس

جا... بعد رفتم... بعدش دوباره  نینشده... من اومدم ا یزیتر اومد و من با تته پته جواب دادم: ن... نترس... چ جلو

 ...دمیجا د نیبرگشتم... اومدم ا

 شده؟ یچ دمیپرس ؟یکن یفعل ها رو برا من صرف م ی: اَه... چته تو حامد؟ داردیغر یعصب

لحظه  هیهوا رو برد چون  ژنیلم جدا شد. انگار با خودش تموم اکسبغ یجون خودش رو تکون داد و از تو یب غزل،

 شده غزل؟ رنگت چرا انقدر... ی: چدیکرد و با اخم پرس کیحس کردم مُردم. مهرداد خودش رو بهش نزد

کم  هیفشارم افتاد.  ست،ین یزیگرفت گفت: چ یوسط سوالش و همون طور که سرش رو با دست هاش م دیپر غزل

 م، اصال جون ندارم.هم سرما خورد

تازه اول  یکه اگه سرما خورده باش یکرد گفت: وا یبلند شدن کمک م یکه بهش تو ینوچ نوچ کنان در حال مهرداد

 !هیبدبخت

که طعنه توش موج  یبود. با لحن دهیتمام توانم ته کش دینشسته بودم. شا نیزم یمبل نشوندش و من هنوز رو یرو

مهمون دعوت  ؟یطرف ها؟ هومن کجاست راست نیاز ا ل؟یسه یستاره  یشما آقا یی: کجادیزد، رو به من پرس یم

 چونه؟یپ یکنه و خودش م یم

 .میهومن هر سه نفرمون با تعجب به سمتش برگشت یصدا با

 جا ام. نیمن ا دیاریبرا من حرف در ن خودیب چوندم؟یکجا پ-

لند شدم و سمتش قدم تند کردم و داد زدم: معلومه خون ام به جوش اومد و پاهام قدرت گرفتند. از جام ب دنشید با

 تو هومن؟! یهست یکدوم گور

 لی: به من لبخند ژکوند تحودمیاش رو محکم تو مشتم گرفتم و غر قهیتر شدم.  یپوزخند و سکوتش جر دنید با

 نده، حرف بزن.

 یکیخواست  یخواست، اصال دلم م یم ی. دلم کتک کاردمیبکشه که محکم تر کش رونیاش رو از دستم ب قهی اومد

 بهتر از آدم رو به روم؟! یرو به قصد کشت بزنم و ک
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: به من هم بگو چه خبر شده دیداد و پرس یشونه ام گذاشت و فشار آروم یاومد و دستش رو رو کینزد مهرداد

 !؟یا یداداش، چته؟ چرا انقدر عصب

که در آورده  ییها یآقا و باز نیهومن جدا کردم و به عقب هلش دادم. دوباره داد زدم: از ا ی قهیرو محکم از  دستم

 بپرس.

 نه خانوم کوچولو؟! ای: بهت ثابت شد دیلب پرس ریشد، ز کشیکه نزد نیتوجه به من، سمت غزل رفت و هم یب هومن

هومن بهش  یکیغزل و نزد نیغمگ یهم چشم ها دیبشم. شا یحد ممکن روان نیبود که تا آخر یحرفش کاف نیهم

 یو محکم به طرف دمشیبلند خودم رو بهش رسوندم و از پشت به طرف خودم کش یصبرم رو تموم کرد. با قدم ها

 هُلش دادم.

 !؟یعذابمون داد یهر چ ستیهومن؟! بس ن یباف یخودت به هم م یبرا یدار یچ-

از  یخوا یم یلباسم رو تکه تکه کنند. ادامه دادم: چ یها نیخواند آست یبرجسته ام م یکردم بازوها احساس

 که به خاطر بردنش زده به سرت؟ یبست یجونش؟ دوباره چه شرط

 بابات! ینزن حام شی. تو خودت رو به آب و آتدیفهم د،یفهم یم دیکه با یغزل اشاره کرد و لب زد: اون به

وحشت زده و  یگرفتم. چشم ها یآروم م یجور هی دیشد، با یم یخال یجور هی دیدرد با نیشد؛ ا ینم یجور نیا

 یِ بارون

ها  یها و دلتنگ یخواب یتموم غم ها و ب ی. مشتم رو به اندازه ختیر یم زمیو حال خرابم ه تیعصبان شیرو آت غزل،

ام به شدت باال و  نهیس ی. قفسه دمیچند وقت ام، محکم فشردم و با تمام توانم تو صورتش کوب نیا یها هیو گر

 با هر دوتون ام! گه،ید دیمتوقف شد: بس کن لغز غیکه خواست طرفم حمله کنه با ج نیرفت و هم یم نییپا

 خونه ببر مهرداد! ونهید نیاز جاش بلند شد و رو به مهرداد گفت: من رو از ا یعصب

با  سمت مبل رفت و روش نشست. یداد، شاک یاش رو با دست هاش مالش م دهیهمون طور که فکِ ضرب د هومن

 .یتب هم که دار ست،یحالت خوب ن زم،یدکتر عز میبر ایسمت غزل رفتم و گفتم: ب یقرار یب

به ظاهر  یآقا ستیوقته حالم خوب ن یلیگفت: من خ یوقت ختیزد و تمام وجودم از زهر حرفش فرو ر یتلخند

 ؟یکرده باش رید یادینگران شدن ز یبرا یکن یمهربون، فکر نم
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کار کرده بودم؟! چطور  یدختر چ نیرو سرم خراب شد. من با ا ایانگار تموم دن دیچیهومن که تو خونه پ ی قهقهه

تا من  نییتاسف تکون داد و رو به غزل گفت: برو پا یبه نشونه  یبودم؟ مهرداد سر دهیتموم باورهاش رو به لجن کش

 .امیب

رفت،  یم رونیآروم از ما فاصله گرفت. از در که ب یم هابود برداشت و با قد نیزم یرو که کنار مبل رو یبزرگ فیک

خوش  یوزن کمش رو ندارند. هزار باره خودم رو لعنت کردم و چشم ها نیاحساس کردم کمر و پاهاش تحمل هم

 رنگ مهرداد که تو چشم هام زوم شد، به خودم اومدم.

 همه اش به کنار... زه،یعز باهات خاطره دارم، خاطرت ،یمثل داداشم ،یقمیخوب گوش کن حامد! رف-

همه کس منه، مثل نفس  امه،یدن یکرد ادامه داد: اما غزل همه  یاشاره م رونیمکث کرد و همون طور که به ب یکم

 مونه برام! یم

 》که نفس من هم به نفسش بنده مهرداد! آخ《: دیکش ادیتو تمام وجودم فر یکی

کدوم ما  چیه یبرا یحرف یجا گهیبخواد د یزیهم که اون چ یکه خودش خواسته. وقت نهیجاست به خاطر ا نیاگه ا-

 مونه. ینم

 دیخوا یم نمیهم زمان سمت من و هومن گرفت و دوباره گفت: خدا شاهده بب دیاشاره اش رو به حالت تهد انگشت

 .دیخورد یاز کجا و چه جور دیکه نفهم ارمیسرتون م ییچنان بال د،یریبگ یدلش رو به باز ای دیکن تشیاذ

 کنم؟! تونیحال گهیجور د هی ای دیدیداد ادامه داد: فهم با

زدم چون  یمن تو برزخ دست و پا م یجا نبود ول نیبود، اصال انگار ا الیخ یو ب لکسیهومن طبق معمول ر ی چهره

 نیولا ینه؟ برا ایجبران کرد  شهیدونستم اصال م یزدم جمع کنم؟ نم مونیکه به زندگ یگند دیدونستم چطور با ینم

 زدم. یشده بود، از ته دل زار م نیکه بهم بد ب یشقخودم و ع یجا برا نیبار آرزو کردم کاش مرد نبودم تا هم

                       یریمش_دونیفر# 》کنم؟! تیتمنا یمن، تا ک یفرداها دیمن، ام یاهایدن دیمن، خورش یاهایرو یبانو《

شونه ام نشست  یکرد. دست مهرداد که رو یم دایو دردش تا پشت کمرم ادامه پ دیکش یم ریدونم چرا گردنم ت ینم

 به خودم اومدم.

 !؟یمرتبه جا زد هیدونم چطور  یو نم شهیاصال باورم نم ق،یرف یخراب کرد-
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 یبه خاطرش م دیبود که با یگردوندم. غزل همون قسمت یرو برم میزندگ دینشده بود، با ریهنوز هم د دیشا

 باهاش حرف بزنم. دیلب گفتم: با ریفکرها تند سمت در قدم برداشتم. ز نیبا هم. دمیجنگ

 حامد! نمیگفت: صبر کن بب یو حرص دیو از پشت سر، دستم رو کش دیبهم رس مهرداد

 باهاش حرف بزنم مهرداد! دیطرفش برگشتم و دوباره با درد لب زدم: من با به

 !یگند زد یگوش کن حامد، غزل بد دلش رو باخته بود، تو هم که بد جور به همه چ-

 .ستیاالن وقتش ن اد،یکنم تنهاش بذار. صبر کن تا با خودش کنار ب یمکث کرد و ادامه داد: خواهش م یکم

 یزیچ گهیبودند. د یگشت، کاش حماقت ها تموم شدن یبه عقب برم زیدردناکم رو لمس کردم. کاش همه چ گردن

دستم گذاشتم و دلم از تصور  ی. سرم رو رودیبه چهارچوب در چسب اریاخت یرفت. دستم ب نیینگفت و از پله ها پا

 همه نداشتن، مچاله شد. نیا

 》غزل《

 یم یشدم. گلوم و قلبم به طرز وحشتناک نیسوار ماش دمشون،یکش یم نیکه به زور رو زم ییاومد و با پاها مهرداد

مزخرف بود  یسرما خوردگ نیبودند. سوزش گلوم به خاطر هم ختهیمشت فلفل ر هیتو هر دوشون،  سوختند. انگار

 یصندل یخودم رو رو یبود. کم دهیتو صورتم کوب مکارش، محک نیبود که هومن با ا یتیاما سوزش قلبم از اون واقع

 یکه باال بود چ یا قهیخواست بدونم اون چند دق یفکر بود. دلم م یتو قایجا به جا کردم. مهرداد ساکت و البته عم

دکتر تا از  میگفت: بر یمرتبه از فکر در اومد و حرص هینپرسم.  یزیگفت چ یبهم م یحس هی یول دهیها گفته و شن

 غزل؟ یستیچرا مواظب خودت ن یضیبد مر یدون یآخه تو که م ،یتر نشد ضیمر نیا

 .شمیکم که بخوابم خوب م هیخودمون مهرداد. خسته ام،  ی ببرم خونه م،یو گفتم: دکتر نر دمیبرچ لب

 مخالفت! یعنی نیهاش رو تو هم کرد و ا اخم

 ...یسرما بخور یدونم وقت یکه من تو رو بزرگت کردم، م نیو من هم باور کردم. مثل ا یآره تو گفت-

 . ستمیوسط حرفش و گفتم: تو رو خدا مهرداد، رو پام بند ن دمیپر

رو با  مینیدستمال از جعبه برداشتم و آب ب هیکردم.  خیپلک زدن محکم توب هیچشمم رو با  یحلقه زده تو اشک

 .ادیخونه، سوپ مامان رو که بخورم حالم سر جاش م میحرص گرفتم و دوباره با بغض گفتم: فقط بر
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 دونست. یرو م ازمیرو گرفت و چه خوب ن دستم

 خونه! میریباشه م-

 فقط بخند برام. ،یبرادرانه نگاهم کرد و دوباره لب زد: هر جور که تو بخوا یاز حس ها سرشار

 زدم. نگاهش رو از من گرفت و به رو به روش داد. یجون یب لبخند

خوشگلت رو  یحوصله نباش، چشم ها ینباش، ب نینباش، غمگ ضیتو رو خدا مر م،یقربون خنده هات غزل عسل-

 افتم دردت به سرم! ینکن، به خدا دارم از پا م یبارون

رو پر کرده  نیجلو، تموم ماش ی نهییاز آ زونیآو یکاغذ ریتلخ قهوه از بوگ یرفت. بو یهاش نفسم م یدل دار یبرا

 که شاخ و دم نداشت، داشت؟! یونگیقهوه و... باز هم قهوه...! د یخورد. وا یم چیدلم پ بیبود و عج

 !؟یدی: قول مدیهامون پرس یرو محکم تر تو دستش فشرد و مثل بچگ دستم

کمرم خم شده نترس.  یدید هویفقط اگه اون وسط ها  دم،یکه زنگ خورد فرصت نکردم بگم: قول رو که م تلفنش

. بدون نگاه کردن به صفحه اش، تماس رو وصل کرد و شمیتلف م شینیرو شونه هامه که دارم از سنگ یچنان بار

 بلندگو گذاشت. یرو

 بله؟!-

 و چشم درشت کرد. دیوار گردن کش وانهیام، قلبم د تینها یبارِ ب یبرا دیچیپ یگوش یوکه ت ییصدا با

 الو مهرداد؟!-

که هنوز  یینگاه مهرداد رو هم زمان با فلفل ها ینیحال سنگ نیشدم. در ع رهیخ رونیو به ب دمیکش یقیعم آه

 دادم. یبردند، قورت م یسمت گلوم هجوم م

 پس؟ یدیچرا جواب نم ؟ییمهرداد، کجا-

 شده؟! یچ نم،ی: تو ماشدیپرس یبم شده ا یبا صدا مهرداد

شد، لب هام  یم دهیخوش حالتش کش یموها یکه حتما ال یو از تصور دست دیپوف کالفه اش به گوشم رس یصدا

 .دندیلرز
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 دکتر؟! دیریم دیدار-

 ببرم خونه! گهینه ... م-

رو برام تنگ و تنگ  نیاتاقک ماش یجمله اش که ه یه شد و بعد ادام دهیاز اون طرف شن یآروم 》دونستم یم 《

 کرد. یتر م

 گه؟یداداشت د یخونه  دیری. مامیم رمیگ یهست م یو سرماخوردگ یتب بُر قو یسر هیباشه پس -

بغلش  شیمثل چند ساعت پ گهیبار د هیخواد، فقط  یبهش بگه غزل تب بر نم کاش《با بغض کنار گوشم گفت:  یکی

الزم  یزیخواد، چ یقلبم جواب داد: نم یاعتنا به صدا یمهرداد ب یول 》!هیکاف یباش کشیکن، فقط همون قدر نزد

 دکتر! یآقا میکن یم هیباشه خودمون ته

 دونست. یحامد که نم یمن رو نداره ول یدونستم تحمل دردها یاز طعنه اش جا خوردم. من م زیو لبر یلحن عصب از

 ونهیپر حسرتم از قبل د یگرفتم که مبادا مهرداد رو با چشم ها یخلوت و سرما زده نم یها ابونیو خ رونیاز ب چشم

 تر کنم.

گرفته اش از اون طرف خط تو  یرو پر کرده بود و باالخره هم صدا نیمهرداد ماش یعصب یحامد و نفس ها سکوت

 انداز شد. نیگوشم طن

 خرم داداش! یرو به جون م تیاراحت! باشه، نقیرف یهوام رو داشت شتریقبال ب-

 باره، اخم و تَخم تو هم روش... یبرام م واریمکث کرد و ادامه داد: من که داره از در و د یکم

که کمرنگ شده بود، کم کم داشت هر  یشد. اعتماد یعادت م دینداشتنش بد جور سوخت اما نبودش با یبرا دلم

 یلحن جد یچاشن متیمال یکرد. مهرداد که حاال کم یم یسنگحس و  یگرفت ب یرو که سر راهش قرار م یزیچ

 داداشم! یخونه  میریکرد گفت: م یاش م

 ییمرتبه رو به من با اخم ها هیمخصوصش چنگ زد و قطع کرد.  یتلفن رو از جا یا گهیحرف د چیهم بدون ه بعد

 شد باالخره؟ یچ متی: غزل تصمدیبرام نا مانوس بودند پرس یلیکه خ

 چونه ام گذاشت و سرم رو به طرف خودش بر گردوند. ریجوابش رو ندادم دستش رو آروم ز یوقت

 .نمینگام کن بب-
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 بگم بهت؟! یآخه من چ ،ی: چه قدر داغدیلب غر ریلمس صورتم، نگاهش رو ازم کند و به رو به رو داد و ز با

 لیس هیاالن  نیبال جواب بود. از همصبرش تموم شده و دن یعنی نیبلند شد و ا نیماش یتاک راهنما کیت یصدا

 .دیو خودش کامل سمتم چرخ دیرو کنار کش نیکردن شده بود. ماش رانیو یغول آسا پشت پلک هام آماده 

 ه؟یاشک دم مشکت به خاطر چ نیا ؟یشد فی!؟ چرا انقدر ضعیکن یکار م یچ تیبا زندگ یتو دار-

حماقت از طرف حامد و بعد  هیها به خاطر  نیا یهمه  یعنیهام رو محکم تو دهنم جمع کردم و اون ادامه داد:  لب

 یاز هم م دیانقدر راحت دار یوقت دیبود گهیباور کنم عاشق هم د یمسخره از طرف توعه؟ چطور یتالف هیهم 

 د؟یگذر

 خواست. یاز مدت ها دلم حرف زدن م بعد

 یغرورم رو له کرد؟ وقت ینکنم وقت یرو؟ چه طور تالف نیا یفهم یپاس داد مهرداد، م گهید یکیاون من رو به -

 شدم؟ کیقلبم ازش داشتم کوچ یکه تو یخودم و عشق شیپ

انتخاب و  یاومد ادامه دادم: من تا آخرش پا یسراغم م یکه فقط تو مواقع خاص یتیهام رو پس زدم و با جد اشک

اگه لحظه لحظه به  یام، حت ندهیخراب شدن آ متیشده به ق یهم که شده باشه، حت یمتی. به هر قستادمیا ممیتصم

 زنم. یخاطر نداشتنش جون بدم، باز هم جا نم

 یبا هومن زندگ یتون یمگه م یکه تو عاشق یجور نیغزل؟ ا یگیم یدار یگوشم رو پر کرد: چ شیعصب یصدا

 !؟یکن

 د.چه قدر با هم فرق دارن یدون یخودت خوب م تو

و هر بار ما رو با  میکه جلو چشمش باش نیاست. ا نهیگز نیرو برگردوندم و محکم جواب دادم: اتفاقا هومن بهتر ازش

 دل سوخته ام خنک بشه! نیا نه،یب یهم م

تو قلبت  یخوا یعمر م هیچه طور  دیشناسمت. به فرض که ازدواج هم بکن یغزل، به خدا نم یعوض شد یلیخ-

 هان؟! ؟یکن انتیخ یجور نیو به شوهرت ا یباش گهید یکیعاشق 

 کنم! یخونه، خواهش م میبر شهیهوا گفتم: م یب

 بهت... گمیم یچ نیباشه. فقط خوب گوش کن بب م،یریکرد و گفت: باشه م نییباال و پا یرو عصب سرش
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حال خراب،  نیا، اه یزار هیگر نیجا دفتر ا نیفرمون ضرب گرفت و ادامه داد: خدا شاهده اگه هم یدست هاش رو با

که به مهران  یقول ریزنم ز ی... میکس ازش خبر نداره، نبند چیه یکن یکه بچه گانه فکر م ییها یشب زنده دار نیا

 هم اصال گم و گور بشم. دیشا ش،یشناس یکه اصال نم یآدم شمیو زن داداش دادم و اون وقته که مهردادت پر؛ م

بار با  نیسوخت. محکم و ا یهنوز جگرم م یول ختندیتن تب دارم ر یرو خیسطل آب  هیحرفش حس کردم  از

 نه؟! ای ی: منظورم رو گرفتدیپرس یبلند یصدا

خوام  ینم یحت گهیباش. د یپس قو یوار تکون دادم که ادامه داد: اگه قراره کار خودت رو بکن دییرو تند و تا سرم

 میگینم یحت ؟یریم شیتا کجا پ مینیتا بب یخودت تجربه کنتا تو  می. ماها پشتت انمیات رو بب هیهم گر هیثان هی

 !رهیگ یدامن همه امون رو م یکرد عرو که شرو یعواقب کار میدون یخودت چون م یعواقبش پا

 !گهید میبر فتیراه ب دم،یرو بغل گرفتم و زمزمه کردم: باشه فهم خودم

 افتم. یبعد راه م یدیسوال رو به من م هینشد، اول شما جواب  گهینه د-

 تمومش کن! شم،یبده دارم از گلو درد خفه م یلیمهرداد؟ به خدا حالم خ ی: چدمیهام رو مظلوم کردم و پرس چشم

 .اوردمیخودم ن یبه رو یلحظه از نگاهش ترس برم داشت ول هیتو چشم هام نگاه کرد.  قیدق

 هان؟ گهید یهست یجد یعنی! ؟یبا هومن ازدواج کن یخوا یتو م-

کرد و حس کردم  شتریفشارش رو ب د،یچیپ یمار دورم م هیموضوع مثل  نیکه هر بار با فکر کردن به ا یشَک

 استخون

 یکه اومدم جواب بدم مهرداد دستش رو به نشونه  نیچشم هام باال اومد و هم یخورد شدند. همون شک تا تو هام

 نگفتن باال آورد.

 شه؛یش نیزنم تو ا یسرم رو م یجواب بد دیبا شک و ترد یگه بخوابرام غزل، ا ینیتر زیبه جان خودت که عز-

 .یباش یمحکم جواب بده، قرار شد قو

دادند. آب دهنم رو با درد قورت دادم و از سوزش گلوم دلم  یرو لو م زیهمه چ شهیبر سرم که چشم هام هم خاک

 مردن خواست.

 ام! یآره... جد-
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زنم تا زود تر  یطوره من با هومن حرف م نیو گفت: باشه پس حاال که اداد  رونیرو کالفه ب نشینفس سنگ مهرداد

 !تونیسر زندگ دیبر گهیرو بکنه، ماه د یعروس یکار ها

 یوزن تر و معلق تر م یرفتم و هر لحظه ب یطور فرو م نیافتادم که ته نداشت. هم یگفت و من انگار تو چاه اون

 شدم.

 نشنوم. یزیچ گهیغزل، د یدیکه شن نیمانع شد و گفت: هم یمخالفت کنم که عصب اومدم

. من که کال الل شده بودم. مینزد یا گهیبه خونه امون حرف د دنیرو روشن کرد و راه افتاد. تا رس نیهم ماش بعد

رو نگه  نیخونه ماش ی. جلوستیجلو دارش ن یچیبگه ه تیطور با جد نیرو ا یزیمهرداد چ یمطمئن بودم وقت

همراه  یگرد و براق زیشدنم، چ ادهیزمان با پ همچنگ زدم.  میصندل یشنام رو از جلو فیر رو باز کردم و کداشت. د

زل  شیگوش یمردونه بود. برش داشتم و سمتش که به صفحه  یدکمه  هیافتاد. انگار  نیزم یرو فمیآوردن ک رونیب

 زده بود، گرفتم.

 تا بعد برات بدوزم. ریبگ ن،یدکمه ات افتاده تو ماش-

 بهش انداخت. یرو از دستم گرفت و نگاه دکمه

 واسه هومنه! دیشا ست،ینه واسه من ن-

 تو بوده؟ نیماش ی: هومن؟! هومن مگه تودمیتعجب پرس با

 نیبابا از بس که از ا یزود به خودش اومد و جواب داد: واقعا گفتم هومن؟! ا یول دمیرو تو چشم هاش د یدستپاچگ

 چرخه! یزبونم رو اسمشون م گهید میداداشش حرف زد پسره و

همکارمه، اشتباه  نیتر بهش زل زدم که گفت: اومدم بگم واسه شرو قیکردم و دق کیبه هم نزد یرو سوال ابروهام

 گفتم هومن...

 !زمیعز گهیهم به خونه اشاره کرد و ادامه داد: برو تو خونه د بعد

 !؟یایتو مگه نم-

 .امیتو برو من هم م که،یداده نزد امیجناب دکتر پ-
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 یعنیجون سمت خونه قدم برداشتم.  یسست و ب یو ناچار با قدم ها 》باشه《لب گفتم:  ریکه رو دلم بود ز یداغ با

 یمگه م ام؟یرو نداشتم با درد ها و حسرت هام کنار ب نیفرصت ا یحت یعنی! فته؟یاتفاق ب یزود نیخواست به ا یم

شد از فکر  یبخوره؟ اصال مگه م میشونیدلم و حال و روزم رو جمع و جور کنم و مُهر تاهل رو پشد انقدر زود خودم و 

و  یشب طوالن هیخواستم. وسط زمستون  یم یخواب ابد هیفکر،  یشب آروم و ب هیدق نکرد؟! از خدا فقط  الشیو خ

خواستند  یکردند. انگار م یم که تک تکشون بدو بدو یزهر آلود یکردم. پر از حس ها یداغ رو داشتم تجربه م

و کجا بهتر از تن تب دار من که هر  زندیبر رونیب ییگلوشون باال اومده بود، جا یرو که تا تو ییها یاون تلخ یهمه 

 یم دهیقُل قُلش تو سرم کوب یبدنم خون ام به جوش اومده بود و صدا ی.از داغدیکش یمرگ رو بو م شتریلحظه ب

مهرداد و  یمامان و صبورانه ها نیخوردم. نگاه غمگ ود،که حامد آورده و به مهرداد داده ب ییشد. دو تا از تب برها

 .ادینم ادمی یچیه گهیو د دمیرو تختم دراز کش ادمهیخسته ام شد. فقط  یچشم ها یبابا، بدرقه 

*** 

حالم بهتر  یپر کرده ولتنم  یسوختگ ی. اتاق رو بودندیهم زمان ته کش اهامیباالخره صبح شد. کابوس ها و رو بعد

که اومدم  نیداد. رو تختم نشستم و هم یو تاب م چیدلم رو پ یشده بود. اون وسط فقط احساس ضعف و گرسنگ

شده بود نظرم رو جلب کرد. اطراف داشت  زدهکه پشتش  یشکم به صدا افتاده ام بذارم، چسب بزرگ یدستم رو رو

حد حالم بد  نیتا ا یعنیکرد.  شتریکنار تختم تعجبم رو ب یعسل یشده رو یشد. سِرم خال یپر رنگ و پر رنگ تر م

داد. پا در هوا  یهشت صبح رو نشون م وارید یبوده که سِرم الزم شده بودم؟! با رخوت از جام بلند شدم. ساعت رو

 کنم.  یدنبالش پرواز مو  شمیکنده م نیاز رو زم ادیباد تند ب هیکردم انقدر الغر شدم که اگه  یرفتم و حس م یراه م

صحنه،  هی شبیبه تن خسته ام برگشت. از د یخنک اول صبح که به صورتم خورد، زندگ میرو باز کردم و نس پنجره

 قیکه به لب هام تزر یزیسحر آم ی. دارودیکش یدست نم المیلحظه هم از خ هی یلذت، حت هیهم  دیتصور، شا هی

 نهییآ یکه بخواد زود فراموش بشه. جلو ودنب یکم زیکرد. چ یآوردنش قلبم بغض م ادیشده بود و هنوز با به 

حامد رو ل*ب*ه*ا*م داغ زده بود، هنوز  شبیکه د یو به خودم زل زدم. بچه گانه مصر بودم بگم اثر مُهر ستادمیا

 کرد. یم یو خوشحال دیکوب یم نیزم یپا بر جاست و دلم بچه گانه تر از تصورش پا رو

هر بار که  یجور نیا ؛یسوختگ ای یماه گرفتگ یموند، درست مثل لکه  یب*و*س*ه ها اثرشون م یواقعا بعض کاش

 یکه به سرم زده بود ناخودآگاه خنده رو یشد. از تصور فکر یخاطره برامون زنده م هی میکرد یبه خودمون نگاه م

تو  یمشت زامب هیشد؟! البد  یم یآدم بندازه، چ رتتن و صو یلکه رو هیهر بوسه  یلب هام اومد. اگه قرار بود جا

دونستم همه اش  یگذشت و م یمغزم نم یسر ب نیاز ا ییکه چه فکرها یرفتند. وا یطرف و اون طرف م نیا ابونیخ

 اثرات بعد از تبه!
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رفتم و حوله ام رو  میواریبهتر بشه. سمت کمد د یلیخ یلیخواست که حالم خ یحموم درست و درمون م هی دلم

 برداشتم.

با  ومدین رونیاز ب ییصدا چیه یشدم. بازش کردم و وقت دهیبرم، به طرف در اتاقم کش سیکه سمت سرو نیاز ا قبل

بودم، رفتند گرفتند  ضیکنند؟ اصال انگار نه انگار من مر یکار م یکجاند، چ ستی: معلوم ندمیتعجب از خودم پرس

 !ستی... بچه ام نای: مهران بدمیمامان رو شن غیج یصداکه درش رو بستم،  نیتاقم و هما سی. رفتم تو سرودندیخواب

: دینگران بابا به گوشم رس یشوکه شده بودم که پشت در خشکم زده بود. پشت بندش صدا غشیج یاز صدا انقدر

 سکته کردم! ؟یزن یم غیچته شکوه؟ چرا ج

 مهران... ستیغزل ن گمیلرزون مامان: م یصدا

 : پنجره چرا بازه؟!دیو دوباره پرس دیکش ینیه

انگار مرغ عشق بوده، پنجره  ستیغزل ن گهیم نیکه خنده رو مهمون لب هام کرد: همچ یآروم بابا و جمله ا یصدا 

 جاهاست خانومم! نی! آروم باش، همرونیباز مونده رفته ب

چشمش بهم افتاد سمتم اومد و محکم بغلم که  نیدر رو آروم باز کردم و با لبخند بهشون زل زدم. مامان هم یال

 کرد.

 غزل! یتو که ما رو جون به لب کرد-

 نشده که! یزیشب تب کردم ها، چ هیبهش چسبوندم و گفتم: همش  شتریرو ب خودم

 حد ممکن گرد شد. نیکه چشم هام تا آخر دیکش رونیرو که گفتم آن چنان من رو از بغلش ب نیهم

 شب و ده شبه؟ مردم و زنده شدم دختر! هیساعت و  هیآخه مگه به -

بار بابا کنارم  نیذوق کردم. ا یپوست رینسوخت، ز شبیکه گلوم به شدت د نیدهنم رو محکم قورت دادم و از ا آب

 .دیاومد و در آغوشم کش

 .میرو باال سرت آورد ی! انقدر حالت بد بود که دکتر صبورزمیعز یشد داریخدا رو شکر که ب-

 ...!یگفت یم ونیتو چشم هام نگاه کرد و ادامه داد: همه اش هم که هذ قیدق مکث کرد و یکم
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 نا مربوط نزده باشم. یها گفته بودم؟ خدا کنه حرف ها یچ یعنی

 حت کنه!االن با زور فرستادمش که بره خونه استرا نیچشم رو هم نذاشته بود. هم شبیمهرداد کل د-

گفت  یچرا همه اش م میدیبهم زل زد و گفت: آخرش هم نفهم یبیه عجو با نگا دیدفعه مامان ابرو تو هم کش نیا

 حال و روز افتاده؟ نیمن و حرف هامه که غزل به ا ریتقص

 بهش زنگ بزنم. دیکجاست؟! با می: گوشدمیدور اتاق سر چرخوندم و پرس تند

به  یکل دی. اگه قرار به زنگ زدن باشه که بایشد داریب گمیزنم بهش م یخواد، خودم زنگ م یجواب داد: نم مامان

 چند نفر سراغت رو گرفتند؟! یدون یم ،یو اون زنگ بزن نیا

 》حامد هم جز اون چند نفر بوده؟! یعنی《زد:  غیتاب و سرخوش ج یب دلم

 حموم؟! یبر یخواست ی: مدیتو دستم ثابت موند و با تعجب پرس یلحظه نگاهش به حوله  هی

 نیاون تو؟! امان از دست تو غزل با ا یکن یموقع ضعف م هی یتکون دادم که گفت: آخه نگفت وار دییرو تا سرم

 کارهات!

تا من برم براش  ارهیرفت رو به مامان گفت: شکوه کمکش کن لباس هاش رو در ب یهمون طور که سمت در م بابا

 .ارمیعسل آب بزنم ب

 دم؟یرس یبه نظر م فیجون و ضع یانقدر ب یعنیها چشون شده بود؟  نیا

 خواد بابا، من واقعا خوبم... شماها چتونه؟ ینم-

رفت اما مامان بازوم رو گرفت و همون طور که سمت  رونیب یحرف چیتاسف تکون داد و بدون ه یبه نشونه  یسر بابا

 .یداد یبهمون حق م یدید یگرفتم و االن م یم لمیف هی تتیاز وضع شبیبرد گفت: اگه د یحموم م

تونستم و  ینفس، همون قدر سخت بود ول هیبزرگ و گاز دار، اون هم  ینوشابه  هیبعد درست مثل خوردن  یکم

 یدونستم آقا یعقب افتاده بود و م یلیشد و اجازه داد به شرکت برم. کارهام خ یانقدر حرف زدم تا مامان راض

 کرد امروز به اون جا برم. یبود که وادارم م یزیه چیها،  نیا یاز همه  ی. البته جداادیاز خجالتم در م یحساب یمومن

هام ازش  تیاذ یو به خاطر همه  دمشیام کرد. بوس ادهیشرکت پ یبود که بابا رو به رو مینه و ن کینزد ساعت

 .متیو دار یفقط گفت: خدا رو شکر که خوب شهیلبخند مهربون زد و مثل هم هیکردم. اون هم  یمعذرت خواه
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که  نیهم از تصور ا یتابستون رو داشتم. از طرف یتو دنیدرسه بعد از سه ماه خوردن و خوابروز اول م هیشب یحس 

درهم و برهم  یدست و پاهام نامحسوس لرزش گرفته بودند. دوباره فکرها دم،ید یحامد رو م گهید ی قهیتا چند دق

 ی. پوف کالفه ادندیکش یمدور مغزم حصار  شتندگرفتم، دا یمهرداد م یبه خواسته  دیکه با یدیجد میو تصم

صورتم رو قابل تحمل  ش،یکه تونسته بودم با آرا نیانداختم. از ا یآسانسور به سر و وضعم نگاه ی نهییو از آ دمیکش

خوشحال شد. بعد هم طبق معمول  دنمیاز د ینفر اکبرآقا بود که در رو برام باز کرد و حساب نیبودم. اول یکنم راض

تا مرز سکته رفت و برگشت. مدام اشک تو  دنمیبچه ها خبردار شدند و سمتم هجوم آوردند. مهناز که با د یکی یکی

تب کردم، داره خودش رو به خاطر  دهیکه فهم شبیگفت از د یخورد و م یدرشت و بامزه اش تاب م یچشم ها

که  یجفت چشم قهوه ا هیهم به کردم که قالب نگا یکنه. داشتم تمام تالشم رو م یمزخرفش سرزنش م شنهادیپ

ثمر بود. باالخره تونستم  یب بینکنه اما خب تالشم عج ریاومدن نداشت گ یپا دیناباورانه بهم دوخته شده بود و شا

رفته بود وگرنه  رونیب یکار یبرا یمومن یاز جمعشون خالص بشم و به اتاقم پناه ببرم. حاال خدا رو شکر که آقا

که به در اتاقم خورد،  یتقه ا یشدم از صدا ریجا گ زمیکه پشت م نیکار من نبود. هم گهید ن،راحت رد شدن از او

 جا خوردم.

 هی یرو آب بد بند《گفت:  یپاش بند نبود اما عقلم با اخم بهم زل زده بود و م یرو گهیگفت حامده و د یم دلم

و  اوردمیگفتم. سرم رو باال ن یآروم 》دِ ییبفرما《و  دمیکش قینفس عم هی 》!مارستانیفرستمت ت یراست م

که  یقو مریآلزا هیخواست.  مریآلزادلم  دیچیسالم دادنش که تو سرم پ یشدم. صدا ستمیمشغول روشن کردن س

 یاومد و وقت کیبود. نزد یکنه و دوباره به آدم رو به روم اعتماد کنم اما محال و نشدن رونیتموم گذشته رو از ذهنم ب

 !زم؟ی: حالت بهتره عزدید و آروم پرسسمتم خم ش دیرس زمیبه م

 وونهیکنم. انگار د یفقط دنبال بهونه بودم تا عقده خال دمشید یم یوقت یعاشقش بودم ول شتریکنارم نبود ب یوقت

 شده بودم.

 آره؟! اد،یحتما ز قا؟یدق یکن یچند بار استفاده م یها رو روز زمیعز نیا-

مشت شد و چشم ها و لب هاش هم زمان جمع  زیم یحرفم نابود کردم که دستش رو نیرو با ا دشیتمام ام دیشا

لحظه به غلط کردن افتادم. کمر راست کرد و نگاه خسته اش رو  هیکشه و  یدونم چرا حس کردم درد م یشدند. نم

 سر کار؟ یروز اومداومده، چرا ام نییتبت پا حگفت تازه برا اذون صب دم،یبه چشم هام داد و گفت: صبح مهرداد رو د

 !؟یدیمهرداد رو کجا د-

 .یکرد یسوالم رو نداد و به جاش با لبخند گفت: امروز رو استراحت م جواب
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 ...یجواب بد یتونیکه نم هییاز سوال ها گهید یکیهم  نیا دمیاهان فهم-

 از کارهام عقب افتادم، حالم هم خوبه! یمکث کردم و ادامه دادم: به قدر کاف یکم

 شد. یو رو م ریو از هر بار پلک زدنش دلم ز دیکش یآه

 !یباهات حرف بزنم غزل، اون هم جد دیبا-

 راه افتادم. ذاشتمیعقب افتاده ام رو اون جا م یکارها شهیکه هم ییجام بلند شدم و سمت کشو از

 م؟یکن یکار م یچ میمگه االن دار-

 باز شده رو به داخل هل داد و بست. یشد و کشو کمینزد

 کنم. فیو من برات تعر یو تو چشم هام نگاه کن ینیبش دیبا یعنی یجد گفتم-

 کار دارم. یلیاالن هم خ س،یجا محل کار منه جناب رئ نیو گفتم: ا دمیکش رونیکشو رو ب یلجباز با

اتاق از  نیتو هم شیوقت پ یلیآوردم و ادامه دادم: در ضمن شما فرصتت رو خ رونیب دیکه دم دستم رس یا پوشه

 .یدست داد

قدم تند کردم و اون هم، هم زمان موهاش رو چنگ زد و کالفه بهم پشت کرد. بعد دوباره سمتم برگشت  زمیسمت م 

 حرفش رو زد. یا گهیبار محکم تر و جور د نیو ا

 تا... یدیاجازه رو نم نیبهم ا یارزشم که حت یواقعا انقدر برات ب یعنی-

تموم شد  گه،یهان؟ حامد فراموش کن د ؟یخودت رو تبرئه کن ؟یکه چ دمیازه نموسط حرفش و گفتم: اج دمیپر

 !یهمه چ

 باور کنم برات تموم شدم؟  یعنی: دی. نالدیکش ریکه تو چشم ها و صداش نشست قلبم ت یغم با

 هیفقط  یکه به فکرت بودم و به فکرم بود ییشب ها یسمتم خم شد و با عجز ادامه داد: غزل به حرمت همه  دوباره

 لحظه حرف هام رو گوش کن.

به در اتاق خورد و مهناز بدون  یمرتبه تقه ا هیشد که  یحرفش شُل و دلم نرم م نیاحساسم داشت با ا یو پا دست

 .دیلحظه مکث تو اتاق سرک کش هی یحت
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 .نندیخواند شما رو بب یاومدند م یخانوم هی یدیسع یمزاحم شدم، آقا دیببخش-

 !ه؟ی: کدیپرس یعصب رهینگاهش رو از من بگکه  نیبدون ا حامد

هستند و قبال باهاتون  ایلع گندیبه مهناز نگاه کردم که اون هم شونه باال انداخت و رو به حامد جواب داد: م یسوال

 هماهنگ کردند.

گفت:  آروم یلیکنم. حامد خ رونشینبود که بتونم راحت از ذهنم ب ینبود که بشه راحت فراموش کرد. کس یاسم ایلع

 تو اتاقم منتظر بمونه تا ب... دیبگ

بود که بهش داده بودم  یلقب قیال بی. عجستادیدلبر تو چهارچوب در ا یایجمله اش رو کامل نگفته بود که لع هنوز

 کامال مشخص بود بدون اَداست. یبود ول یصداش هم با طناز یچون حت

 حامد جان!-

 یروح شدم. مهناز با اجازه ا یمن ب د،یپر رونیکه از حنجره اش ب ی》جانم《حامد گردن سمتش چرخوند و با  

رفت چون وجودش اون لحظه برام الزم بود. داخل اتاق شد و با خنده به  یگفت و از در فاصله گرفت و کاش نم

ون کرده باشه تو دستش گرفت و گفت: مهم وکار ر نیراحت و انگار که بارها ا یلیحامد رو خ یطرفمون اومد. بازو

 ؟یذاریو بعد منتظرش م یکن یدعوت م

. انقدر زخم هاش تو چشم بود که نداختیبه جونم زخم م یشد و ه یم دهیپشت کمرم کش یحسادت داشت ه ناخن

 .دیترحم هم که شده بود خودش رو عقب کش یو برا دیحامد فهم

 بهتر بود. یموند یتو اتاقم منتظر م-

بود که حاضر بودم به خاطر ترجمه  یزیچ هیمن شد و تو چشم هام زل زد. تو نگاهش  کیاعتنا به حرف حامد نزد یب

داده بودند از جام بلند شدم. سالم  ادمیکه  یاحترام یکردنش دست به دامن هزار تا مترجم بشم. ناچار و از رو

ام کرخت شده و به سق ام  چارهیچه کنم که زبون ب یول فتمیخواست به تته پته ب ینثارم کرد و من دلم نم یخشک

 بود. دهیچسب

 .دینیبش دییس...سالم، بفرما-

 دعوتم. گهید یکرد، جواب داد: ممنون گلم، جا یو همون طور که به حامد اشاره م یمعطل یب
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غزل جان، هومن،  گمیم کی. بهت تبرمیو دوباره گفت: ما قبال با هم آشنا شد دنیهم شروع کرد با عشوه خند بعد

 .یداد به چنگ آورد یجوره دم به تله نم چیرو که ه لیشور فامپسر شَر و 

چه طرز حرف  نیآروم تر، ا ایو گفت: لع دیقلبم به نفس نفس افتاده بود. حامد اخم هاش رو تو هم کش تیعصبان از

 زدنه؟

خوب آمار  هللاکه از صد تا فحش بد تر بود گفتم: شما هم ماشا یبا خنده ا ایخودم رو جمع و جور کردم و رو به لع 

 ده؟ینم یو ک دهیدم به تله م یک دیدون یجان، م ایلع دیرو دار لتونیفام یپسرها

موضوع  نیهنوز ا دیرو نداشت، با اخم نگاهم کرد که دوباره گفتم: بهتره بدون یبرخورد نیانتظار همچ دیکه شا ایلع

حداقل  شمیبرطرف شد، ممنون م تونیاطالع نداره. در ضمن اگه حس کنجکاو یجا کس نیاست و ا هیدر مراحل اول

 .دینکن کیرو تحر هیبق یحس کنجکاو

باز  یناچار یاز رو گهیبار د هیآورده بودم،  رونیرو که اون موقع از کشو ب یرو گفتم و سر جام نشستم. پوشه ا نیا

 حامد به خودش اومد. یهم سر جاش خشکش زده بود و با صدا ایکردم و شروع به ورق زدنش کردم. لع

 .امیبرو تو اتاقم االن م-

 رفت و حامد سمتم خم شد و عطرش حالم رو خراب تر کرد. رونیاز اتاق ب یعصب یقدم ها با

 ...یکم هیخُب...  یول هیدختر خوب ایخوام، لع یواقعا معذرت م-

 لطفا، مهمونت رو منتظر نذار. رونیب یبر شهیپوشه بلند کردم و گفتم: م یرو با شتاب از رو سرم

گفتم شرکت  یو من هم وقت نهیاون خودش خواست من رو بب ه؟یبار با اخم نگاهم کرد و گفت: مهمون چ نیاول یبرا

 ...نیا ادیام گفت م

 رو قطع کردم و دوباره چه تلخ شده بودم. حرفش

 ؟یدیم حیمهمه که برام توض یکن یفکر م-

 و چنان شوکه شدم که زبون و تمام بدنم سِر شد. دیکوب زیرو م محکم

 !دمیبر گهیبه خدا د له،یتکم تمیظرف گهیبس کن غزل، من د-
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به حرف هام گوش  دی... باامیو ادامه داد: بعد از رفتنش م دیداد و رو چشم هاش دست کش رونیب یرو عصب نفسش

 .یبد

 رفت. رونیهم عقب گرد کرد و از اتاق ب بعد

 》حامد《

گذره و اون چه  یسمت اتاقم رفتم. باز هم نشد، باز هم نتونسته بودم حرفم رو بهش بزنم. زمان داره م یو عصب کالفه

واقعا  یحال، اومدنش به شرکت اون هم امروز و وقت نی. با اهیرحمانه، منطقش رو کنار گذاشته و فقط دنبال تالف یب

خودم شدم. در  یپر سوال کارمندها رو ینگاه ها الیخ یبود. ب یبزرگ زینداشتم، واقعا سوپرا دنشیبه د یدیام چیه

کرد.  یم دیاشباع شده بود و سر دردم رو تشد ایادکلن لع یاتاق از بو یاتاقم رو محکم باز کردم و داخل رفتم. هوا

مبل نشسته بود و چشم هاش رو با  یرو ایخواست. لع یحال بدم بود م نیکه مورف شیدلم همون عطر چند لحظه پ

و االن درست همون  شمیم ونهیدونست اگه با کارها و حرف هاش معرکه راه بندازه، د یدوخته بود. مترس بهم 

 ارم؟ینداره براش ب لیم یزیمن جاش راحته؟ چ زی: مهمون عزدمیو با اخم پرس ستادمیبود. رو به روش ا تیموقع

 انداخت. نییطعنه ام شد و سرش رو پا متوجه

 حرف هام رو بشنو بعدش گورم رو گم... نینگاهم نکن لطفا، بش یطور نیحامد؟ ا ینیبش شهیم-

 .یکن یتر ام م یحرف زدنت، کفر یجور نیبا ا ا،یوسط جمله اش و گفتم: بس کن لع دمیپر

نفس  نیشده بودند ا یتکرار بیبه چپ و راست تکون دادم. سمت پنجره رفتم و بازش کردم. عج یرو عصب سرم

 رو صادر کنه؟ ستیقراره فرمان ا یکِ نندیشم به قلبم دوخته بودند تا ببخسته که هِن هِن کنان چ یها

مثل  یقاب بود ول نیدونم چندم یشده بود. نم خیچشم هام م واریاش، به د هیو پر گال یچشم ها و نگاه عسل قابِ

 تموم قاب

 خیم هیشد  یاون م یکه مربوط به خاطره ها ییمغزم اون جا واریاز پشت پلک هام جداش کردم. رو د یقبل یها

خسته کننده ام  یبه خودم و زندگ ایلع ینگاهش کنم. با صدا ریدل س هیکردم تا سر فرصت  زونشیو آو دمیکوب

 برگشتم.

 پسر خاله؟! ینیبش یاینم-
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نگاهش کردم و گفتم:  یمبل دادم و جد یام رو به پشت هیبرگشتم و رو همون مبل رو به روش نشستم. تک سمتش

 شنوم! یبگو م

امروز طاقتم  گهیو صاف تو چشم هام نگاه کرد و گفت: حامد من پر از سوالم، به خدا د دیخودش رو جلو کش یکم

 تموم شده بود که سراغت اومدم.

دختر خاله چون آدم رو به روت چند شبه چشم رو  یاومد یگرفتن جواب هات سراغ بد کس یگفتم: برا یمعطل یب

 سر و ته و پر از درد و حسرته! یب یل و جواب هاهم نذاشته، خودش گُنگه، پر از سوا

اومده حامد؟ اصال تو  تونیسر زندگ یی: چه بالدیاش رو پر از غصه کرد و بهم زل زد و پرس رهیت یقهوه ا یها چشم

 چرا

شده که هر وقت  یچ ؟یرحم شد یتو انقدر ب ده،یجون م دنتیلحظه د هی یخاله برا یچرا وقت ؟یریخونه نم گهید

تونه مادرش رو تو اون حال و روز ول کنه،  ینه م چارهیدختر ب ره؟یگ یم شیاش آت ییدلم از تنها نمیب یرو م هیهان

 نرم! ینه دل داداشِ لجبازش رو کم

 .یدون یرو خودت نم یدیکه پرس ییپس نگو که جواب سوال ها یهومن و غزل خبر دار یتو که از نامزد-

 یشده که مامانم خبر داره و همه اش با خاله در موردش پچ پچ م یزیچ هینم دو یم یعنیدونم حامد،  یبه خدا نم- 

. دمیکه فهم دیپر هیاز زبون هان ییهویهومن و غزل هم  ینامزد یبه من نگفتند. حت یچیبه جون خودم ه یکنند ول

 خُب... ینگم ول یهم قسمم داد به کس یکل چارهیب

 ،ینفر رو با اون حرفت حرص بد هی یخُب بد جور دوست داشت یزدم و خودم حرفش رو ادامه دادم: ول یشخندین

 مگه نه؟ 

خواستم  ینداشتم فقط م یمن از اون حرفم اصال منظور یفکر کن ول یجور نیرو به دندون گرفت و گفت: تو ا لبش

 بگم! کیبهش تبر

 من هم که باور کردم.-

 !؟یگفتم، حاال راحت شد یدلم خنک شد اون جوررو گرفت و گفت: باشه بابا منظور داشتم، اصال  شیشونیپ کالفه

آبدارخونه رو  یو داخل دمیکارم رو سمت خودم کش زیم یتاسف سرم رو تکون دادم و از جام بلند شدم. تلفن رو با

 گرفتم.
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شد داره  یجا خوردم. باورم نم نشیف نیف یبرگشتم، از صدا ایکه سمت لع نیدادم و هم ییاکبرآقا سفارش چا به

 ! چرا واقعا؟!ا؟یلع یکن یم هیگر ی: داردمیکنه. کنارش نشستم و با تعجب پرس یم هیگر

 داد. یاش بد جور آزارم م هیگر دنیبود و د هیاشک هاش دلم گرفت. برام مثل هان دنیبرگشت و با د سمتم

 یخواب یمن چند هفته است که شب ها ب یول یچ یهم برا یو نگفت یچند شبه چشم رو هم نذاشت یحامد تو گفت- 

 رو بهت بگم. لشیخوام دل یکشم و بر خالف تو م یم

 !دهیوقتش رس گهیلب گفت: د ریو ز دیکش یآه

تا تهش بگم، بعدش  یو بذار یچشم هام زل زد و با بغض ادامه داد: فقط قول بده وسط حرف هام نپر یتو دوباره

 نوبت تو، باشه؟

 برداشتم و سمتش گرفتم. زیم یرو از رو یدستمال کاغذ ی جعبه

 نکن لطفا! هیباشه قبول، فقط گر-

باهاش بزرگ شده بودم  یدستمال برداشت و صورتش رو آروم پاک کرد. تمام حرکاتش با ناز بود و من که از بچگ هی

خسته و  یکرد. صدا یم یا گهید یمن بود حتما فکرها یبه جا یوگرنه هر مرد ستیادا ن یدونستم از رو یم

 تو وجودم نشست. نشیغمگ

و  یهمه جا حضور داشت ،ی. همه جا بودادیم ادمیفقط تو رو  م،یو بعد هم جوون یو نوجون یحامد من از تموم بچگ-

خانوم  یصحبت ها نی. بدمید یچهره اش فقط تو رو م یبود تو هتیانقدر که شب ه،یهامون با هان ی. تو بازینداشت

بودند. نگاه خاله از  داوریام اشندهیکه همه به آ یبود لی. پسر سر به راه فامنداختیصحبت تو گل م هوی لیفام یها

 نیدختر ا یشیگفت آخرش م یکرد و م یاز ته دل بغلم م یمحبت هاش گاه ونیبود. م یا گهیاول به من طور د

 نیاستم که اخو یگرفتم چون از ته دلم م یشد و من رو هوا منظور خاله رو م یخونه؛ مامانم قند تو دلش آب م

 دونست. ینم قتیکه خودش رو ال یشدم عروس یداماد و من م یشد یم المیبشه. هزار باره تو خ یجور

 !ا؟یحرف ها قراره به کجا برسه لع نی: آخر ادمیبهش نگاه کردم و پرس ناباورانه

 چه معصومانه شده بود. ششیپ قهیو نگاه سرتق چند دق دیاش به وضوح لرز چونه

 تا من حرف هام تموم بشه. ینگ یچیرفت؟ قرار شد ه ادتیقولت -
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 یغزل که کنار کمال یمن، اکبر آقا در رو تا آخر باز کرد و وارد شد. نگاهم رو دییبه در اتاق زده شد و با بفرما یتقه ا 

د و کامال که دستش برام رو شده بو نیاون جاست، ثابت موند. ته دلم از ا یداشت نشون بده اتفاق یبود و سع ستادهیا

 یفاصله  نیدونستم حساس شده و البد از ا یزد اما خُب م یم نجکرده، غ کیحسادتش رو تحر ایمشخص بود لع

از  یشده بود ول ریگذاشت. د زیم یکنه. اکبرآقا فنجون ها رو رو یبار ام م راهیداره تو دلش بد و ب ایمن و لع کِینزد

کرد چقدر  یشد، کاش باور م یتموم م دهایشک و ترد نیاش انشستم. ک ییمبل رو به رو یجام بلند شدم و رو

 یدرست کردن گند یپشت در شد. تمام تالشم برا ریتصو نیدوستش دارم! اکبرآقا در رو بست و پوزخند غزل، آخر

شد. اون هم  یم رینفس گ یها ییبه عشقم داشت پر از دره و سرباال دنیرفت. راه رس یم یکه زده بودم رو به نابود

رو سمتش  ییزد. فنجون چا یهم م یبیعج یحرف ها وکه امروز مشکوک شده بود  یبه خاطر حضور دختر خاله ا

 !ارهیگذاشتم و آروم گفتم: بخور، حالت رو جا م

 گرفت. شیحرف هاش رو پ یاعتنا به حرفم دنباله  یکه ب دیصدام رو نشن انگار

زدم و  یبود که تو گلدون قلبم کاشته بودم و هر روز و هر لحظه بهش سر م یکه بهت داشتم مثل دونه ا یحس-

 جوونه زد حامد؟ یباالخره ک یدون یکردم. م یم شیاریآب

خاله بغلم کرد و با خنده گفت:  یوقت میسالگ کیو  ستیتولد ب یاز سوال نگاهش کردم و اون ادامه داد: تو پر

حرف خاله شد  دیی. لبخندت مُهر تایبعدش تو گرم بهم لبخند زدو  》عروس خوشگلم! تیتولد صد سالگ هللاشایا《

 داشتنت صابون زدم. یواقعا به دلم برا گهیو من از اون لحظه د

به  دمیورق زدم و ورق زدم تا رس یدهنم رو محکم قورت دادم. گلوم خشکه خشک شده بود. دفتر خاطراتم رو ه آب

کردم  ی. موهام رو چنگ زدم و سعومدین ادمی یحرف و لبخند نیاون روز اما هر چه قدر به مغزم فشار آوردم همچ

 آروم باشم.

 واقعا! ادینم ادمیرو  یزیچ نیمن همچ ایلع-

 .ادینم ادتیدونستم  یانداخت و زمزمه کرد: م ریرو ز نگاهش

. دوباره گفتم: خدا لعنتم کنه اگه مامان دینه هاش چکساحل نم دار گو یقطره اشک از سقف چشم هاش رو هی

 باشم و تو... تو دلت قرص شده باشه! دهیرو زده باشه و من خند یحرف نیهمچ

گرماش رو حس کردم  یکرد. دستش رو تو دستم گرفتم و وقت یم هیشدم. مثل ابر بهار گر دهیسمتش کش دوباره

 نیو گفت: تا هم دیحرکتم تلخ خند نیو ول کردم و اون به انگاه غزل جلو چشم هام جون گرفت. آروم دستش ر
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تا  یهمون طور پر رنگ، همون طور مهربون و دوست داشتن ،یبود المیخوب بود. هنوز تو خ یهمه چ شیچند هفته پ

 اون شب تولدتون...

بود و من در  ی. دختر خوشگلدمیبه اشک نشسته اش ادامه داد: عشق رو تو چشم هات د یکرد و با چشم ها یمکث

 نابود شد حامد، من اون شب باختم، اصال تموم شدم. امیکم داشتم. دن زهایچ یلیبرابرش خ

 کردم. یهق هق افتاده بود و من سر در گم نگاهش م به

 کیو  ستیکه... از تولد ب دمیرس جهینت نیبا خودم کلنجار رفتم و ... فقط به ا یچند هفته... کل نی... انیتمام ا- 

ناجور  یطرفه که وصله  هیعشق  هیعمر گذشت، اون هم با حماقت... با  هیتو  یسالگ کیو  یمن تا... تولد س یسالگ

 شده.  میزندگ

که مامان چه قدر دوستت  شمینم نیمن منکر ا ایصورتش برداشتم و گفتم: لع یو دست هاش رو از رو دمیکش یآه 

با هم در رابطه با  یمخالف بودم. کل شهیخدا شاهده من هم یدر نظر گرفته ول شیوقت پ یلیداره و تو رو برام از خ

موضوع رو به گوش مامانت و تو  نیکرده بودم که اگه فقط بشنوم ا دشیتهد یو حت میموضوع بحث کرده بود نیا

 نه من نه اون! گهیرسونده، د

بزرگش  المیتو خ یبودند و من احمق هم ... هدر گوشم خونده  شیوقت پ یلیحامد...از... از خ یهق هق گفت: ول با

 شعورم! ی... از بس که برهیگ یکرده بودم. از خودم لج ام م

شده وگرنه زود تر باهات حرف  یزیچ نیدونستم همچ یبه خدا من نم ا،ینگو لع یجور نیبهش براق شدم: ا یعصبان

دونم داشتنت  یم یحت ،یو دوست داشتن با وقار یلیخ یلیو خ یتو خوشگل ای. لعمیزده بودم و حلش کرده بود

 من... آخه... چطور بگم...؟ یبوده و هست ول لیفام یپسرها یهمه  یآرزو

جا قبر  نیجمله ام هم یخواست با ادامه  یانداخته بود باال آورد و صاف تو چشم هام نگاه کرد. انگار م ریکه ز یسر 

 احساساتش رو بِکنه.

جور  دمیلحظه هم به خودم اجازه نم هی یمن حت زم،یعز یو ندار ینداشت یفرق هیوقت با هان چیمن ه یآخه تو برا-

 نگاهت کنم. یا گهید

 دشیرنگ عوض کرد. حس کردم ام زیلحظه همه چ هیجمله، تو  نیا دنیو انگار با شن دیآه از اعماق وجودش کش هی

آورد. اشک هاش رو پاک کرد  یاش دلم رو به درد م هیرسرخ از گ یرحمانه پاره شد. گونه ها یبود ب دهیکه به مو رس
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 یجا فکرش هم نم نیاومدم ا یم یحامد؛ وقت نوشتماتاق  نیقصه رو امروز تو هم نیآخر ا یو آروم گفت: صفحه 

 ...یباشه ول دهیکردم روز اعترافم رس

خواسته  یطور نیو ا دهیچند شب صدام رو شن نیهم خدا ا دیاتفاق افتاد، شا یزد و ادامه داد: ول یکوتاه لبخند

 آرومم کنه

دونم عشقتون تکرار  یاما تو از عشقت نگذر حامد، به خاطرش بجنگ چون م ادیهم ز یلیواقعا االن آرومم... خ چون

 و مهم تر از اون دو طرفه است. ینشدن

 !یکنم داداش یلب زد: براتون دعا م یمکث کرد و با لبخند مهربون یکم

خواست فراموش کنه؟  یدختر؟ چطور م نیا یبا زندگ میکار کرده بود یو محکم بغلش کردم. چ اوردمین طاقت 

 بگو! ا،یلع یکن ی: فقط بگو حاللمون مدمیام برداشتم و با بغض پرس نهیس یسرش رو از رو

بهم  یقول هیبهم زل زد و جواب داد: فقط  دند،یرس یخمار به نظر م هیاش که حاال به خاطر گر دهیکش یچشم ها با

 بده حامد!

 باشه قبوله! یرو قاب گرفتم و گفتم: هر چ صورتش

 بخشمت. یوقت نم چیه ،یبهش بزن یحرف هیقض نیمبادا در مورد ا زه،یعز یلیخاله برام خ-

 وار تکون دادم و گفتم: باشه فقط به خاطر تو! دییسرم رو تا ناچار

گناه داره حامد، اون  ره،ی. به خدا داره از دست منتتیکنم برو خونه تا بب یازت خواهش م ام هست، گهید زیچ هی-

 مادرته! 

تونست درکش  یاز من نم شتریکس ب چیاون گذشت. ه یمن و هق هق کردن ها یدادن ها یبا دلدار یبعد قیدقا

و  ستادیآروم تر که شد، ا ی. کمدیرس یبه بن بست م یزدم که ه یدست و پا م یکنه چون من هم داشتم تو برزخ

 برم. دیبا گهیکالفه لب زد: من د

 کرد. خیکه  یهم نخورد تیینگاه کردم و گفتم: چا زیم به

 رفت گفت: عوضش دلم گرمه گرم شد. یطور که سمت در م همون

 برسونمت؟ یخوا یم ؟یاومد ی: با چدمیکه در رو باز کرد پرس نیرو بهش رسوندم و هم خودم
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 اومدم نگران نباش. نیگذاشت و سمتم برگشت و جواب داد: با ماش رونیب یقدم

 یلیهم نبود. خ یخانوم منش یظهر بود و احتماال همه در حال صرف ناهار بودند حت کیخلوت خلوت بود. نزد سالن

 باشه؟ ،یگونه ام گذاشت و گفت: به حرف هام فکر کن داداش یآروم کف دستش رو رو

گونه  یلحظه کف دستش رو از رو هیتو  یکرد. از دلتنگ یکار رو م نیهم شهیفتادم. اون هم هما هیهان ادی ناخودآگاه

من،  ی. خدادیچیپ یتو سالن خال یزیشکستن چ یمرتبه صدا هیو  》!باشه《. لب زدم: دمیام برداشتم و نرم بوس

با تمام کائناتش رو سرم خراب  ایآن دن هیبرده بود. تو  تشو به ما ما ستادهیغزل بود که کنار آبدارخونه هاج و واج ا

غزل، دوباره  دنیسرش رو برگردوند و با د د،یشده ام رو د خیکه نگاه م نیهم ایشد. با درد اسمش رو صدا زدم و لع

 حامد! میو با آه گفت: فکر کنم گند زد دیکش یناباورانه سمت من برگشت. رو چشم هاش دست

 هی یهمون طور ایلع یجمله  چه،یسرت بپ یتَرک خوردنش تو یآب و صدا یوت یرو بنداز خی کهیت هیکه  یوقت مثل

شده  دیاز مغزم رو ترک داد. سمتش که قدم برداشتم، سرش رو به چپ و راست تکون داد و انگار با زبون کل ییجا

 نیهم دیرفتم، با یجلو م دیگذشته بود. با رمآب از س گهیمن د یخواست بهم بفهمونه جلو نرم ول یدهنش م یتو

 شد. یاومدند، تموم م یداشتند کش م خودیو مزخرف که ب یتکرار یروزها نیامروز ا

که دنبال  ایام شدم و لع نهیسوزن سوزن شدن س الیخ یرو به من کرد و با دو خودش رو تو اتاقش انداخت. ب پشتش

 شینما هیرو به روم که مثل  یو به صحنه  ستادمیجون گرفتم و سمتشون پرواز کردم. تو چهارچوب در ا د،یغزل دو

شد آخه؟ غزل با  چت《: دیپرس یکرد و مرتب ازش سوال م یبه غزل نگاه م جیگ یشد ماتم برد. کمال یتلخ  اجرا م

 ایمخصوصش جا بده. لع فیک یکرد لپ تابش رو تو یم یسع یاعتنا به همه عصب یب یغزل ول 》شده؟ یتوام، چ

 در مورد... میکنم بد برداشت نکن، من و حامد داشت یخواهش م زم،یآروم گفت: عز یلیشد و خ کشینزد

کنه، قطع کرد.  یکردم قلبم رو از جاش م یبود و حس م دهیبهش چسب نیبغض سنگ هیکه  ییرو با صدا ایلع حرف

 زد. یانگار داشت با خودش حرف م

 خدا... چرا اومدم؟!  یخراب شده؟ ا نیمن چرا امروز اومدم تو ا-

بود قدم برداشت.  ستادهیمات و مبهوت ا ،یآدم رو به خاموش هیکه  ییرو چنگ زد. سمت در و جا لشیو وسا فیک

 ده ساله بود گرفتم. یپسر بچه  هی یاندازه  دیکه خواست از کنارم رد بشه بازوش رو با تمام توانم که شا نیهم

 .یو حرف هام رو بشنو یسیصبر کن غزل، قرار بود وا-
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خورد. دست غزل که از  یم چیچپ ام هم پ یام نشسته بود و حاال به جز قلبم داشت دور شونه  نهیس یرو یمار هی

 کرد.  یاومد حس کردم اون مار زهرش رو تو تموم وجودم خال رونیدستم با شدت ب یتو

 زد: ولم کن حامد...لعنت به همه اتون! غیج

 یکرد. سمت خروج یم وجودش تالش منشکستن بغضش با تما یداشت برا دیسرخ سرخ شده بود. شا صورتش

رحمانه بهم  یو ب یدر پ یکه پ ییها شیو ن ینیشونه ام نشسته بود و از سنگ یکه رو یو من هم با همون مار دیدو

 .دمیزد در حال از پا افتادن بودم، دنبالش دو یم

 .میبد حینرو... بذار برات توض یجور نیغزل جان ا-

 ی. بدندیکش یاز اتاق هاشون سَرک م یکی یکیو پشت بندش کارمندها  دیچیپ یالبود که تو سالن خ ایلع یصدا نیا

شد و من دوباره با درد اسمش رو صدا زدم.  ریساختمون سراز یکه راه افتاده بود از راه پله ها ییاهویتوجه به ه

از پا  یام محکم نرده ها رو چنگ زد. برا گهیدکه به خِس خِس افتاده بود مشت شد و دست  یقلب یدستم رو

که تو قلبم  ینگه داشتن کس ینفس برا نیخواستم تا آخر یبودم که م یدادم. سرباز یداشتم جون م فتادنین

رفت و انگار پلک  یم نییپا یکیاومد. پله ها رو دو تا  یباهام راه نم یقلب لعنت نیحرمت داشت تالش کنم اما خُب ا

بغض آلوده  یرو کنارم حس کردم و صدا یکرد. حضور کس یدرد من رو با هر قدمش جمع تر م از هشد نیسنگ یها

 بود، تو گوشم نشست. هیهان هیشب بیاش که تو اون لحظه عج

 قَ...قلبت... قلبته حامد؟-

دادنش  انیپا یکرد که تمام وجودم برا یام وارد م نهیس یبه قفسه  یرفت، برگشتش چنان درد یکه م ینفس هر

... قرص هات کجاست... ایشدند. کمک... خدا یگُنگ و ُگنگ تر م یکه ه ییکرد. صداها یمرگ رو طلب م

 ...اریآمبوالنس... خبر... حامد... طاقت ب

تا پشت لبم راه گرفته بودند،  میشونیپ یعرق رو که از رو یقطره ها یرو محکم تر تو مشتم فشار دادم. سرد نرده

بود که عشقم ازم  یراه پله ا ستگاهیجا تو ا نیهم میزندگ ستگاهیا نیجا آخر خط بود؟ آخر نیا یعنیکردم.  یحس م

 !ا؟یخدا کردم یچه طور جمعش م گهیبود رو د ختهیکه ر یفرار کرد؟! آب

 》غزل《

و  ییام، قفس تنها هیگر یگذاشتم صدا رونیکه پام رو از ساختمون ب نیشده بودم. هم یو روان دهیاز سرم پر عقل

که به خاطر اشک تار شده  ییدهنم نگه داشتم و با چشم ها یرو به لرزه در آورد. دستم رو محکم جلو میدرموندگ



 تیعسل چشمها

430 
 

خواست دستشون بهم  یقدم تند کردم. دلم نم ابونیخ یانداختم. سمت انتها یبودند، به چپ و راست نگاه سرسر

 یم دهیمثل پُتک تو سرم کوب یه میزنگ گوش یصدا ناتوان شده بودند. بیپاهام عج یکردم ول یفرار م دیبرسه، با

که حامد  نیزدم. از ا ینفس نفس م هیو گر دنیکردم جواب بدم. به خاطر دو یفکر نم نیدرصد هم به ا هی یشد و حت

 یزد هنوز تو یناله مانند آخرش که اسمم رو صدا م یدونم چرا صدا ینم یبود خوشحال بودم ول فتادهیندنبالم راه 

 .ختیر یم نییپا یشد. دلم از تصورش ه یرار مسرم تک

شده بود، سرم رو به عقب  دمیام یکه اون لحظه همه  یزرد رنگ یتاکس دنید یبرا دانهیبار صدم نا ام یبرا

براش دست تکون دادم و  یاومد. فور یکه به سمتم م دمیها رو د دیاز همون ام یکیچرخوندم. در کمال تعجب 

آروم  قیکردم با چند تا نفس عم یشد سع ین مییام باال و پا نهیس یرو که تو یپام ترمز کرد. سوار شدم و قلب یجلو

پر  یکه فقط ابروها یمسن یبم راننده  ی. صدادمیلرز یاز درون م یکنم. اون لحظه اشک هام بند اومده بودند ول

 نگر زد.تل شمیبه ذهن پر از تشو دم،ید یجلو م ی نهییپشتش رو از آ

 خانوم؟ نیو به نفس نفس افتاد نیدیدو یطور نیمزاحمتون شده که ا یکس-

هم موفق  یبه زبون آوردم. تا حدود شیبعد یدادن به سواالت احتمال انیپا یرو برا یو محکم یعصب 》رِ یخ نه《

اون  دنیکه با د یمیدر آوردم. به تصم فمیرو از ک میو گوش دمیکش گهید قینفس عم هیکرد.  میشدم و سکوتش راض

 ی. صفحه اش رو باز کردم و تماس هادمیتلخ خند گهیبار د هیتو همون لحظات اول به سرم زده بود  ،یلعنت یصحنه 

روز انقدر  نیا یذهنم فاکتور گرفتم. نحس یتو یشرکت بود فور یبچه ها ی هیرو که از طرف مهناز و بق یپاسخ یب

 ممیتصم من《لرزون براش نوشتم:  یبا انگشت ها نیبود که قدرت حرف زدن ازم سلب شده بود. به خاطر هم ادیز

 》.میزود تر ازدواج کن دیرو گرفتم، با

راننده خلوتم  ی. دوباره صدادیصفحه چک یاحساسات لگد شده ام مونده باشه رو یقطره اشک انگار که از ته تو هی

 رو به هم زد.

 برم؟ یت؟ کدوم طرفکجاس رتونیمس-

زنگ  یکه اومدم جوابش رو بدم صدا نی. همدمیو رو صورتم کالفه دست کش 》!قبرستون《دلم جواب دادم:  تو

به صفحه انداختم و رد تماس دادم. از شدت ترس و دلهره تمام وجودم و البته که لب هام به  یبلند شد. نگاه لمیموبا

 عصر! یسمت ول دی...فعال...ِب... بررعشه افتاده بودند. رو به راننده گفتم: ف

رو تو  میگوش 》ام! یتونم حرف بزنم، تو تاکس ینم《وار تکون داد و ساکت شد. نوشتم:  دییسرش رو تا راننده

 نیهم هم دیشا ،یکیخواست  یخواست. اصال دلم م یدادم. دلم بارون م هیتک شهیدستم فشار و سرم رو به ش
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انقدر بگه و بگه  زه؛یاشک بر یاز درد و غصه هاش بگه و ه یو ه نهیرو به روم، کنارم بش یو بغض کرده  یآسمونِ ابر

 تر از من هم هست. نیتا دردهام کمرنگ بشند تا به اون مرحله برسم که باور کنم غمگ

 یم ییزهایچ هیحالت خوبه؟ صبح مهرداد  زم؟یشده عز یچ《رو باز کردم.  امکشیدرنگ پ ی. بدیلرز میگوش دوباره

 مگه《و نوشتم:  دیدلم کوب یرو محکم به گونه  یلیس نیعقلم آخر 》!هیجد متیدونستم انقدر تصم ینم یگفت ول

من از هر وقت  زم،یعز نه《حس شدم.  یب شیبعد امکیو بعد با پ 》هان؟ ؟ینکنه جا زد ؟یخواست یرو نم نیهم

 د،یجد یخونه  د،یسال جد که،ینباشه سال نو نزد ی. هر چمیزن یمفصل حرف م امیمصمم تر هستم. م یا گهید

 یشد و تو دهیکش رونیاون لحظه بود که حس کردم تمام عشقم از تو قلبم ب 》بهتر؟! نیاز ا یچ د،یجد یهمخونه 

 》شده! باطل《و روش هم درشت نوشتند:  دمُهر و موم ش یسنگ یجعبه  هی

 دهیخم یباز کردم و با شونه ها دیشدم. در رو با کل ادهیکردم و پ یخونه نگه داشت، تشکر آروم یکه جلو راننده

 داخل

 هیدرگاه در، فک هاشون تو  یمن تو دنیآشپزخونه مشغول ناهار خوردن بودند و با د یشدم. مامان و بابا تو خونه

کردم  یکه درش رو باز م ینیرفتم و تو ح خچالی. سمت دمیهم نشن یجواب یدادم ول یآن قفل کرد. سالم آروم

رو  یکردنم اصال در اون اتاق لعنت داریب یمامان، لطفا برا ستیخوام برم تو اتاقم بخوابم. حالم خوب ن یگفتم: من م

 نزن.

 و با تعجب نگاهم کرد. ستادی. مامان کنارم ادمینفس نصفش رو سر کش هی شهیآب رو باال بردم و مثل هم یبطر

 ه؟یچه سر و وضع نیا ؟یچته تو؟ از جنگ برگشت-

 کامل بود مامان؟! حاتمی: توضدمیجواب، پرس یام رو بهش دوختم و به جا هیخمار شده از گر یها چشم

به  یچ نیگذاشت و گله مند گفت: چقدر بهت گفتم نرو سر کار، بب میشونیپ یتوجه به سوالم رو یدستش رو ب مامان

 روزت اومده؟

ساکت و زل زده به من گفت:  یش گرفت و رو به بابااز تب نداشتنم راحت شد، سرش رو تو دست ها الشیخ یوقت

 .دهیکارهاش سکته م نیدست آخر من رو با ا نیمهران ا

مامان و  یبه قول مامان از جنگ برگشته سمت اتاقم راه افتادم. هنوز غرغرها دیو تن خسته و شا زونیآو ی افهیق با

 بابا ادامه داشت که از پله ها باال رفتم. بیسکوت عج
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 بهش بگو! یزیچ هیبخور حداقل، مهران تو هم  یزیچ هی ایغزل، ب نمیصبر کن بب-

هم افتاد و بعد  یتخت افتادم. پلک هام رو یو بعد رو دمیاز سرم کش یاتاقم شدم. فقط مقنعه ام بود که حرص داخل

 نداشتم. یتالش چیبه ه ازین دنیخواب یاز مدت ها برا

*** 

 آروم از هم فاصله گرفتند.مهرداد پلک هام آروم  یصدا با

 ذره شده! هیمن، دلم برا چشم هات  یغزل عسل نمیپاشو بب-

شد. متاسفانه هنوز  یمتوقف م قمیتو همون خواب عم یشدم، کاش زندگ ینم داریبه بدنم دادم. کاش ب یو قوس کش

بار قراره چه طور کوکم کنه و چه  نیموندم که ا یزمونه م یمنتظر دست ها دیبا یعروسک کوک هیزنده بودم و مثل 

 دارمیمگه نگفتم ب ؟یاومد یمگه؟ تو ک دمیخواب: چه قدر دمیگرفته پرس یلب و با صدا ریطور براش برقصم؟! ز

 اَه...! د؟ینکن

 کالفه اش تو گوشم نشست. یشد و بالفاصله صدا دهیکش دستم

 کنه. یواسه من غرغر هم م نم،یپاشو بب-

 به صورت مهربونش زل زدم.تو جام نشستم و  ناچار

 شدم. داریبله... بفرما ب-

 بابا زمزمه کرد: خدا رو شکر! نیهوا بغلم کرد و درست ع یب

 ؟یبه سرمون آورد یاز استرس چ شبید یدون یرو با دست هاش قاب گرفت و گفت: م صورتم

قصه سر  نیکه ا نیته مثل او ادامه داد: الب دیکم شده بود آروم دست کش شونیاز خستگ یچشم هام که فقط کم رو

 دراز دارد.

 یباش یقو یاند؟ مگه شما به من قول نداد نیچشم ها چرا دوباره انقدر غمگ نیانداختم که گفت: ا نییرو پا سرم

 غزل خانوم

 شد پس؟ یچ ؟
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 کردن نداشتم. هیگر یانگار نا یبودن تو کارم نبود. دوباره هم که بغض کرده بودم ول یجوره قو چیبر سرم که ه خاک

که با  شبیبگم بهت؟ اون از د یاش گذاشت و شروع کرد موهام رو ناز کردن و گفت: آخه من چ نهیس یرو رو سرم

شرکت  یکه تو یهم که از امروزت و گل نیا ،یلو داد یها و حامد حامد گفتن ها خودت رو اون جور ونیاون هذ

 .یکاشت

 شرکت رو... یتو از کجا ماجرا یگفتم مگه؟ راست یها م ی: چدمیسرو با شتاب بلند کردم و با تته پته پر سرم

 یا گهید زیالبته از اون مجنون و اون حال و روزش چ گه،یدونم د یم ییجا هیحرفم رو ادامه بدم و گفت: از  نذاشت

 شد توقع داشت. یهم نم

 رو نداره. اقتشیاخم گفتم: خواهشا لقب مجنون رو به اون نده چون اصال ل با

نشسته بود و چشم رو  نشیخونه، تو ماش نیا رونیب شب،ی. تمومه دگمیدارم که م لیمجنون البد دل گمیم ید وقت- 

 شتیبودم که نذاشتم پ یخُب انقدر از دستش کفر یزد ول یبال بال م دنتید یچه طور برا یدون یهم نذاشت. نم

 .ادیب

 ی: مهرداد چدمینبود. ناباورانه پرس یجوره برام باور کردن چیانقدر از حرفش شوکه شدم که زبونم بند اومده بود. ه 

 ...؟شبیحامد د یعنیتو؟  یگیم یدار

 شده بود. داریزهر دار دلم رو با تمام وجود خر ینتونستم ادامه بدم. عقلم کم آورده بود و نگاه ها گهید

 یعنی... عیمرگ رفته و برگشته! پر ترس لب زدم:  یپسر عاشقته، انقدر عاشق که امروز به خاطر تو تا پا نیغزل ا-

 ...مَ... مرگ رفته؟یکه تا پا یچ

 گذشت. ریاش رو بهم دوخت و جواب داد: آروم باش، خدا رو شکر که به خ یرنگ نگاه

 قدم بزنم. یجام بلند شدم و شروع کردم عصب از

 شده؟ بگو بهم! یحرف نزن، چ یمهرداد تو رو خدا قرض-

بوده که  یقلب یحمله  هی زمیعز یچیبلند شد و بازوهام رو آروم تو دست هاش گرفت و جواب داد: ه هم از جاش اون

 یبهش فشار م یلیکه خ ییموقع ها یحامد از بچگ ه؟یچ یدون ی. آخه مدندیخدا رو شکر بچه ها زود به دادش رس

 که... هیمادرزاد یماریب هیشد.  یم یجور نیاومد ا
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. چند بار محکم فشارشون دادم اما دمیشن یواضح نم گهیمهرداد رو د ین کردند. صداهام شروع به زنگ زد گوش

 یمهرداد رو که ه یحرف ها دمیشن یشدم و نم یشدم. کر م ینداشت. خوب بود، کاش تا آخر عمرم کَر م یا جهینت

 افتاده بود زل زدم. ریگ مه هی یمحکمش، به صورتش که انگار تو یدادند. با تکون ها یدق ام م

 غزل؟! یشیقطع و وصل م یتو چرا مثل آنتن ماهواره ه نم،یجا بب نیا نیبش ایب-

بوده و بعد هم  مارستانیب یدو ساعت گه،یحالش خوبه نگران نباش د گمیکه گفت: م میتخت نشست یرو دوباره

 مرخص شده.

خوبه حالش؟ اصال تو از کجا  ی: مطمئندمیپرس دادم و رونیراحت شد. نفسم رو راحت تر ب المیحرفش خ نیبا ا یکم

 ؟یدار قیانقدر اطالعات دق

 یبه تو ربط داشته باشه رو با جون و دل پ یمن هر چ رها،یکرد و جواب داد: من رو دست کم نگ یمصلحت ی سرفه

 کنم. یم یریگ

 نیتاسف داشت که ا یاز غصه هام کم شده و هزار برابر بهشون اضافه شده بود. البته جا یآروم گرفته بود. کم قلبم

کرد.  ریروحم رو تسخ یقبل ثیکه گذشت، دوباره همون غزل خب شتریمزاج شده بودم چون ب یدم دم بیروزها عج

 یکرد و اون قدر گرم م یاش رو با عشق نگاه م لهطور اون موقع که دختر خا چه《نداشتند:  یعقلم تموم یطعنه ها

ها  یریاز اون تو بم یریتو بم نیا ر،یزدن؟ نه خ پیافتاد به ر دیبه تو که رس یکرد ول یقلبش درست کار م دش،یبوس

از نو شروع  یترحم و نرم شدن، چه برا یچه برا ر؛یهم د یلیشده، خ رید گهیتموم شد و رفت. د ،ی. بله رو دادستین

هم  دیشا ر،یدست تقد دیو شا میداد تا از هم دور تر بش یدست به دست هم م یهمه چ 》و فراموش کردن! دنکر

 کردن ها! رید نیخواست خدا بود تموم ا

*** 

رسوند.  یکردند و مهناز به دستم م یتلنبار شده ام رو فلش م یبودم. کارها دهیدور شرکت رفتن رو خط کش دوباره

 یمن به غلط کردن م ی هیمظلوم شده و آماده به گر یو چشم ها اومد و با سکوت یم حتیغرغر و نص یهر بار با کل

موند. با  یجواب م یگرفت، ب یکه مدام م ییبار هم به حامد زنگ نزدم و تماس ها هی یرفت. حت یافتاد و بعد هم م

که  ییها امکیآشوب ها، خواسته و ناخواسته پ نیا یدادم. وسط همه  یاجازه نم یول ندمیخواست بب یالتماس م

نداره. تو دچار سوء  یبرام فرق هیمثل خواهرمه و با هان ایبه خدا لع غزل،《گفت:  یبار م هیکردم.  یفرستاد، باز م یم

باشم که چه  دهیرو نشناخته باشم و نفهم ایاحمق باشم اگه رنگ نگاه لع دیبا یلیو واقعا خ 》!زمیعز یتفاهم شد

 قدرعاشقه!
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خواد باهات ازدواج کنه  یگذشته م یخرده حساب تو هی یتالف یفقط از رو هومن《داد:  یم امکیپ گهیبار د هی

 نیکرد ا یفکر م یعنیزدم.  یتو دلم به حرف هاش پوزخند م 》.ستیبرنامه ها ن نیغزل، اصال اون آدم ازدواج و ا

نه ام کَندم و لحظه لحظه کپک زدنش رو به یس یدونست من دلم رو از تو یهم نم دیمن مهمه؟! شا یبرا زهایچ

ذره هم  هی ینباشه، حت ایباشه  یتالف یکه ازدواجمون از رو نینخواد، ا ایکه هومن من رو بخواد  نیتماشا نشستم. ا

هم که  یمتیبه هر ق رم،یبگ یمیهستم؟ که اگه تصم یخواستم بهش ثابت کنم که ک ینداشت. من فقط م تیبرام اهم

 .ستمیمونم و مثل اون اهل جا زدن ن یم اششده مردونه پ

 دمی! فهمدهیبر دمی! اون جا بود که فهمینه سراغ ،یجواب یب امینه پ ،یساکت شد. نه زنگ گهیبه بعد، د ییجا هی از

 یباالخره جور اره،یکنه و دلم رو به راه ب ریبار قالبش بهش گ هیکرد تا بلکه  یسمت قلبم پرتاب م یکه ه یطناب

 شهیهم یبار و برا هیبود.  یمقدس یلیخ زیمن چ یبراکش کرد. عشق  شیرو با عجز بهش پ یدیکه نا ام دیپوس

وسط قسمتم فقط خون  نیا یگرفت ول یوجودم آرامش م شینیریکه هنوز از ش ینیریش یتجربه اش کردم. تجربه 

 و آه و حسرت شد. هیو گر یدل خوردن و درموندگ

بحث هام با مامان  ادی یکردم. وقت یکه قبل از عاشق شدنم داشتم لعنت م یر اعتقادصد بار خودم رو به خاط یروز 

 ادیکه اسم خواستگار م ستمیدوست هات ن یمن مثل اون دخترها مامان،《خواستم خودم رو بکشم.  یافتادم، م یم

فرق  ،یفهم یدل ببَرند. من فرق دارم، م یهستند که چه طور نیفقط دنبال ا گهیکنند و د یم زونیلب و لوچه آو

 یتو یفقط از اون عشق ها یعاشق بشم و بعد ازدواج کنم. اون هم نه الک دیجونم، اوال که من با مامان《 》دارم!

تک باشه و البته  دیآرامش بخش، دوما هم عشقم با یزهایچ یرمان ها، از اون ها که همه اش احساسه و لطافت و کل

 》هم از کاسه در آوردمشون! دینه من نه اون، شا گهیکه د نهیجز من رو بب یشم هاش کسهم عاشق. چ یلیخ

 یبِر و بر نگاهشون کردم و بعد هم پا به فرار گذاشتم. آخ که چ ستادمی... چه قدر هم که از کاسه در آوردمشون؛ اهه

عشق انقدر سر  یکردم جاده  یفکرش رو م یخود احمقمه، آخه ک ریشد؟ همه اش تقص بمینص یخواستم از خدا و چ

 م؟یبشم و بر خالف رمان ها به هم نرس یعاشق کس وزر هیکردم  یفکرش رو م یداشته باشه؟ ک ینییباال و سر پا

مامان و بابا  گمیاومد و با بابا و مامان مفصل حرف زد. م زینفرت انگ یکه داده بود آخر همون هفته  یطبق قول هومن

 یو به لب هام لبخند یالیخ یابدا! به نگاهم رنگ ب یحضور قلب یچرا ول یحضور نداشت. البته حضور ماد یچون غزل

 نیبود چون خودم خواسته بودم سخت باشه، خودم خواسته بودم به ا یسخت یاز جنس اجبار وصله زده بودم. روزها

 شهی. هومن که مثل همدمیفهم یابا رو نمشدن مامان و ب یانقدر زود راض لیها، دل نیا یجا برسم اما وسط همه 

در  یهاش سع یکنارم بود و با شوخ شهیتر از هم کیبرد. مهرداد نزد یم شیرو پ الشیخ یو ب لکسیر یچهره 
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 یروزها رو شب و شب ها رو سخت ول یدور تند افتاده بود و ه یهم که قربونش برم رو ایداشت. دن حالمعوض کردن 

 کرد. یباالخره روز م

. کنار مامان، رو میشد یم دیمراکز خر یبه اصرار مامان راه یگاه یشده بودم ول نیکلمه خونه نش یواقع یمعنا به 

 نهیتو س دیکه با یو لذت یو به خوشحال ستادمیا یم رهیها و غ ینیها، چ ستالیکر ،یلوازم خونگ نیتریو یبه رو

رو با بغض جواب  یخواست و من فقط اصوات نامفهوم ی. مامان از من نظر مدمیخند یداشته باشم و نداشتم، تلخ م

بلکه  نمشیمدت نب هیرو ببر من  نیا ایب《گفت:  یزد و م یشد به مهرداد زنگ م یم یدادم. از دستم که حرص یم

 》حداقل دلم براش تنگ بشه!

و باغچه هاش شده بودم که چون  ینقل اطیبود. تو همون نگاه اول عاشق ح دهیخر یکیدوبلکس و ش یخونه  هومن

 یباال م یبه تراس طبقه  اطیح یهم از رو ییبایز یپر گل و نونوار شده بودند. راه پله  یبهار بود حساب کینزد

 بودند. زونیآو یخی ینرده هاش گل ها ی. رودیرس

امکانات و به  نیه با مدرن ترباال قرار داشتند. البته هم یو اتاق خواب ها طبقه  نییو آشپزخونه پا منیو نش ییرایپذ

تو اون  یکنم وقت یخونه، انقدر با صفا و به دلم نشسته بود که فکر م ینسبت به تو اطیاما ح ونیدکوراس نیروز تر

به اون جا رفته  دنشیپسند یبار به اصرار هومن برا هی. فقط ذرونمبگ اطیح یخونه پا بذارم فقط و فقط وقتم رو تو

 یبدون من اون جا م هیزیجه دنیچ یبود برا شیمیقد یکه از دوست ها ایمامان با خاله ثروقت ها  ی هیبودم. بق

 کنه؟ تیریاصفهانش رو هم مد یدونستم هومن قراره چطور تهران باشه و کارخونه  ینم یرفتند. مسخره بود که حت

 بودم و مهم هم نبود، بود؟! دهیاصال چند روز در هفته خونه بود؟ نپرس

 گذره! یاش گذشت و هنوز هم م همه

از  یبار آخر پرو کنم. حت یبرا م،یو لباس عروسم رو که با مامان انتخابش کرده بود میقرار بود با هومن بر امروز

به خورد احساسات و  یکه طعم گَس و زننده اش جور یتلخ یو از ته دل بخندم. خنده  نمیخوام بش یتصورش هم م

سرم انداختم. گونه هام  یو شالم رو رو ستادمیا نهییآ یرو هها فلج بشم. رو ب هیز اون ناحعمر ا هی دیقلبم بره که شا

و رو شد.  ریدلم ز شیتنم انداختم و از گشاد یتو یبه مانتو یبود. نگاه دهیاز صورتم پر کش یآب شده بودند و شاداب

که تنگ تر از روز قبل نفسم رو  یکرد. دل یمانتو هام، دلم رو گشاد م یبه جا یکیانقدر الغر شده بودم؟ کاش  یک

 آورد. یبند م یه

گفت  یشد. مهناز م یجدا نم ادمیوقت از  چیافتم آخه اون که ه ینم ادشیهم  دیافتاده بودم. شا ادشی دوباره

 یو اون هم گفته حامد برا دمیپرس هیگفت از هان یبزرگ دوباره سر کار برگشته بود. م یدیسع یو آقا رهیشرکت نم
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دلتنگش بودم  یبراش تنگ شده بود. اصال جور میاون شعبه مشغول شده. دل لعنت یمدت به اصفهان رفته و تو هی

کشه  یآدم رو م یدلتنگ نیدندون درد وحشتناک به جونم افتاده؛ درد ا هی ،یشب بلند زمستون هیکه انگار وسط 

و هنوز هم فکر  ستادمی. منتظر نامزدم اشمیاحساس رو که آدم نم نیو ... نه تموم! اَه... گند بزنند ا شهینه صبح م یول

 خوره.  یسرم وول م تواون 

 یترهم نم یحت گهیوقت بود د یلیروحم که خ یب یبه خودم اومدم. رو صورت و چشم ها نییمامان از پا یصدا با

 یکه تو نیبا مامان بود. از ا رفتم. هومن مشغول خوش و بش نییرو برداشتم و از پله ها پا فمی. کدمیشد، دست کش

 کردم و باهاش دست دادم. یوتاهگرفت. سالم ک یدل مامان انقدر زود جا باز کرده بود حرصم م

 ؟یسالم غزل خانوم، آماده ا-

 کرد. یبه لبخند چفت شده با لب هاش، دهن کج قلبم

 نشده! ریتا د میسالم...آماده ام، بر-

بود. با جذبه گفت: با اجازه اتون خانوِم  یتو خانواده اشون ارث دنی. انگار دست بوسدیمامان رو باال آورد و بوس دست

 سراج!

 !زمیبه سالمت عز دیجواب داد: بر یهم با لبخند جذاب مامان

 شد و به جلو اشاره کرد. کمینزد

 خانوم... دییبفرما-

 اخالقم! نیریگوش ام ادامه داد: ش در

 گهیبودم. د یراض یابروهام نقش بسته رو مُخش بود ول نیناخودآگاه ب دنشید یکه از لحظه  یدونستم اخم یم

 اخالقش

باهاش  شتریچند وقت در حد چند تا جمله ب نی. در کل ادید یم یبود، البته اگه خوب یاومده بود. پسر خوب دستم

گفته بود  یاز همه چدوست دخترهاش،  یاون گفته و من شنونده بودم. از خودش، کارش، حت شتریحرف نزده بودم. ب

 نیو ا
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که دست خودم باشه  نیشد که بدون ا یم نیبا غم عج یزد رنگ نگاهش جور یاز مادرش حرف م یفقط وقت وسط

به هر حال مادرش بوده و تا زمان  یبد ول یبوده و روزها یضیبوده همه اش مر یگفت تا وقت یشدم. م یجذبش م

گفت. من هم ازش  ینم یزیچ درشونو ما هیپدرش و حامد و هان لحظه هم تنهاش نذاشته بود. از هی یمرگش حت

 بودم. واقعا مهم نبود، بود؟! دهینپرس رهیخواسته ازش انتقام بگ یکه سر چ نیحامد و ا یحرف ها لیدل

رو از نظر گذروندم. انگار خط کش  پشیرو سر و ته کنه. ت نیزودتر از من جلو رفت تا ماش م،یاومد رونیخونه که ب از

نقص،  یور و اون ور نبود. آدم هم انقدر ب نیا یزیمتر هم چ یلیم هیگذاشته و لباس هاش رو تنش کرده بودند. 

 یبه پاساژ تو سکوت گذشت. وقت دنیکارم تا رس نی. با ادمخوش پوش! اخم هام رو پر رنگ تر کردم و سوار ش یِلعنت

و صدام کرد. به طرفش برگشتم و منتظر بهش چشم دوختم.  دیبشم دستم رو کش ادهیپ که خواستم نیهم میدیرس

 . انگار دلم رو چنگ زدند. مهم نبود، بود؟!دیموهاش دست کش یکالفه و بعد... محکم ال یپوف

 !شه؟یم زم،یاخم و تَخم هات سخت ترش نکن عز نیگذره پس تو با ا یخود داره سخت م یروزها به خود نیا-

 یسع 》!یو دلم رو آشوب نکن یموهات رو چنگ نزن یجور نیا گهید یفقط اگه قول بد شهیم《دلم گفتم:  تو

که روزها و روزها از سفت شدنش گذشته باشه،  یمانیشد. لبخند زدن برام مثل کَندن س ینم یکردم لبخند بزنم ول

کن بهت  یسع یغزل ول یبودن ندار رماز کنا یدونم احساس خوب یممکن بود. خودش ادامه داد: م ریو غ ینشدن

 .یسرزنش نکن یکه نداشت یا یروزها و خوشحال نیخوش بگذره که بعد خودت رو به خاطر ا

که رو به روته انقدر حسرت و آرزو رو دلش مونده که به خاطر  یراحت هومن خان، آدم التیزدم و گفتم: خ یپوزخند

 کنه. یخودش رو سرزنش نمگذره و قراره بگذره  یکه م ییکدوم از روزها چیه

رو منتظرش  ادهیپ یآب رد شدم و تو یجو یپل رو یشدم. از رو ادهیو پ دمیرو کش رهیرو گفتم و دستگ نیا

 پاساژ پارک کنه. ریز نگیپارک یرو تو نیخواست ماش یچون م ستادمیا

ها رنگ گرفته بودند. درخت ها انگار  ابونیخورد. خ یم چیهمه جا پ دیع یمونده بود و بو دیبه سال جد یروز چند

 یهمون طور که سع یدر پ یپ یها ازهیکردند. همراه با خم یخواب رفته اشون رو آروم آروم باز م یداشتند پلک ها

. دست فروش دندیکش یکردند و محکم قد م یم ازداشتند، دست هاشون رو ب شونیکردن خواب زمستون رونیدر ب

پهن کرده بودند. از هر طرف  ن،یها بود و متاسفانه ساخت چ یرانینوروز ا دینبل عکه سَ ییها نیها بساط هفت س

پر  لیرو براشون از آج یکاغذ کیکه مغازه دار پاکت کوچ یدختر پسر یاومد. نگاهم رو یم یخنده و شاد یصدا

 شد. یدلم قلنبه م یگوشه  هیکه  دیحسرت جد هیهم  نیثابت موند. ا دند،یچش یخنده ازش م باکرد و اون ها  یم
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و حضور هومن که کنارم جون گرفت، کالف سر در گم افکارم رو دستم گرفتم. کنار هم سمت  دمیکش قینفس عم هی

 نیدر حال انفجار بود. خدا رو شکر که با ا تی. پاساژ از جمعمیهمکف بود راه افتاد یمزون لباس عروسم که تو طبقه 

 همه تورم

مثل من  قایعم دیبودند و شا نندهیهاشون فقط ب یلیرفتند. البته خ یکول بازارها باال مهنوز مردم از سر و  یگرون و

 اومد. یبه چشم م یلیخ مونیترم شد. اختالف قد کینزد یخوردند. کم یحسرت نداشته هاشون رو م

 باز بشند؟ ستیاخم ها قرار ن نیتو چته امروز؟ ا-

 خوبم! ست،ین میچیو گفتم: ه دمیکش یآه

 هم از اخم هام! نیزدم و ادامه دادم: بفرما ا ینگاه کردم و لبخند زور بهش

 لحظه دلم سوخت. هیگفت که  یزیلب چ ریحس نگاهم کرد و بعد حواسش رو به اطراف داد. ز یب

 شدند! یمن هم مهربون م یکم برا هیکاش چشم هات -

 ؟یدید مهربون بوده و تو یک ی: مگه برادمیدندون گرفتم و پرس ریرو ز لبم

 االن هم تو فکرته! نیکه هم یهمون یفکر جواب داد: برا یب

و پر اخم  یخوند. حرص یچه طور ذهنم رو م نیبب ،یانداختم. هومن موذ نییپا اریاخت یجا خوردم که سرم رو ب انقدر

 حامد خان!  ست،یتو فکرم ن ی: اصال هم کسدمیبهش توپ

 یروزها رو نیچه قدر دست حماقت ا دمیکردن جمله ام فهم نیخنده اش که به هوا رفت تازه با سبک سنگ کیشل

انداختم و وارد مزون شدم. با  نییاز خودم هم شرمنده شده بودم. سرم رو پا یحت گهیکنه. د یم ینیشونه ام سنگ

آثار خنده تو صورتش مشهود بود. بهم  وزشد. هن دهیرفتم که دستم آروم کش یسمت صاحب مزون م یعجله و عصب

 .ارمیو گفت: تو برو حاضر شو من خودم لباست رو م زل زد

 رونیتکون دادم و سمت اتاق پرو قدم تند کردم. در رو پشت سرم بستم و نفسم رو کالفه ب یخدا خواسته سر از

 دادم. از

گر گرفته بودم. شروع  بیکنم. عج زیبودم و دوست داشتم تو همون اتاقک خودم رو حلق آو یخودم کفر دست

 .دمیهومن رو از پشت در شن یکردم لباس هام رو در آوردن که صدا
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 بگو بهت بدم. یجاست هر موقع خواست نیلباست ا زمیعز-

کردم تا حد  یدر رو باز کردم و سع یال یکم 》اَه، خدا لعنتم کنه! ،یآمازون یزرافه  یند اهیخوام صد سال س یم《

دادم و هم  رونیدر ب یبود کش بدم. دستم رو از ال ستادهیکه هومن ا ییرو به طرف مخالف جا نمییممکن گردن به پا

 زمان گفتم: اون لباس رو بده به من!

روزنه بدم داخل؟  نیا یاز ال یرو چطور یپف نیگفت: آخه لباس به ا یگله مند یبا صدا یول دمید یرو نم صورتش

 اون المذهب رو باز کن. شتریکم ب هی

 ها کرد و ادامه داد: کور بشه چشم هام اگه نگاه کنم مادر! رزنیهم صداش رو مثل پ بعد

 یتنم کردم و حت یبتیباز کردم و لباس رو از دستش گرفتم. بماند که با چه مص شتریخنده ام گرفت. در رو ب باالخره

که خرج  نیزن ذوق و تحساز سر سو غیکرد هم ندادم. در یکه اون جا کار م یکمک به دختر یاجازه  یلیبه دال

زد.  یبینگاهش برق عج دنم،یبکنم. در رو باز کردم و هومن رو به روم قرار گرفت. به محض د نهییآ یتو رمیتصو

 گاد، واقعا خوشا به احوالش! یزد و گفت: اوه ما یسوت کش دار

خوش به  گم،یحواس گفت: بابا لباس رو م یب دیجمله اش تو سرم تکرار و چشم هام گشاد شدند. تعجبم رو که د 

 .ادیهاش به چشم م ییبایتن تو، تازه ز یو تو یشد بشیحالش که تو نص

 : واقعا خوب شدم؟دمیو پرس دمیچرخ نهییآ سمت

 من مطمئ... ادینافذش گفت: خوشش م ینگاهم کرد و با همون چشم ها نهییآ یتو از

من هم که اصال رو  اد،یخوشش م نتتیبب یهر کس گمی... می... میعنی... یَجمله اش رو خورد و با تته پته ادامه داد:  

 !یهوا ام از بس که خوشگل

 کنم؟! ی: به تنت خوبه؟ برم اکدینگاهش کردم که دوباره پرس مشکوک

جا  نیماش یکه دوباره تو دیطول نکش ادیگفتم و دوباره مشغول عوض کردن لباس هام شدم. ز یی》برو《لب  ریز

 !م؟یناهار بخور یشگیهمون رستوران هم می: بردی. نگاه آرومش رو بهم دوخت و پرسمیشد ریگ

زل  رونیو بعد به ب 》میبر آره《. فقط تونستم بگم: رمیبگ یحساب شگونین هیام رو  دهیداشتم قلب لب برچ دوست

 ادیرو فر یتنگدل گهیبار د هیشد،  یکه از ضبط پخش م یآهنگ دنیبدنم با شن یآن تمام سلول ها هیزدم. تو 

 .دندیکش
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 برنگردم؟ گهیاومد، سر من که قول داده بودم د یچ《

 کردم هیچشات گر ادیامشب دوباره به  که

 تو دردم یب گهینداره د یانگار تموم که

 تو بذارم؟ یشونه  یسرم رو رو شهیم یامشب، چ هی

 شونه هات بر ندارم یاز رو گهیرو د سرم

 》بره روزگارم ادمیبخوابم که  یجور هی

که انگار جونمون رو  ییقشنگ، تو روزها یلیخ یرستوران سنت هی. میدیرو ذره ذره قورت دادم تا باالخره رس بغضم

دور تا دور سالن  کیش یلیخ یچوب یتخت ها ،یو صندل زیم یگرفتند تا بگذرند، پاتوقمون شده بود. به جا یم

 بودند. دهیچ

داخلشون فواره روشن بود.  ونیدر م یکیگذاشته بودند و  یا روزهیف کیکوچ یسالن از اول تا انتها حوض ها وسط

که روشون پارچه  ییها یکرد. به پشت ینشست و آرومم م یبه تمام تنم م چ،یشرشر آب به گوش هام که ه ُیصدا

 یچه قدر م یچُرت حساب هیدراز کردم. آخ که  وزدم و پاهام ر هیانداخته شده بود، تک ییطال یطرح دار زرشک یها

تخت و تشک  دنیبا د بیبودند و عج ختهیسر به هوام به هم ر یآورد. دوباره هورمون ها یو حالم رو جا م دیچسب

 شده بود. ادیاشتهام هم ز روز،یشدم و البته از د یسست م

وردهامون برخ نیاول ادیموندم.  رهیشد، خ یم کیشستن دست هاش رفته بود و حاال به تخت نزد یبه هومن که برا 

ندارم. هنوز هم برام ناشناخته  یافته و من راه فرار یروزها، گذشته مثل خوره هر لحظه به جونم م نیافتادم. اصال ا

 یرفتارها نیرابطه ام باهاش از حد هم الم،یخ یهم تو صددر هی یحت یکه قراره باهاش ازدواج کنم ول هیاست. کس

زد  یکشم. لبخند گرم یاز خودم خجالت م یرفتم که گاه شیبا حامد پ المی. در عوض انقدر تو خرهیفرا تر نم یمعمول

کس عطر اون  چیبار حسرت خوردم که چرا ه نیهزارم یتخت کنارم نشست و من برا یو کفش هاش رو در آورد. رو

 داره؟رو ن

 اوردند؟ی: هنوز سفارش ها رو ندیپرس

 من همه اش رو زدم به بدن! یایب ینگاهش کردم و جواب دادم: چرا آوردند تا اومد الیخ یب

 باهوش! یجا پر از غذا بود آقا نینگاهش کردم و ادامه دادم: خب اگه آورده بودند که االن ا هیاندر سف عاقل
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 ؟یکن یو رو نم یهم بلد یچه عجب... شوخ-

 نبود. یاالن شوخ نیبه جانب گفتم: اشتباه نکن چون ا حق

 لطفا!  ،ینگاهم کن شهیبودم گفت: م یکه طبق معمول از نگاه هاش فرار یو رو به من دیکش یآه

چشم هاش همون رنگ تاب  یگشتم. تو گو رهیرنگ تلخ ت هیها تو چشم هاش دنبال  ونهینگاه کردم و مثل د بهش

ش دوست همه ا دمت،یبار د نیاول یبرا یمقدمه گفت: وقت یتر! ب رهیتلخ تر و البته ت یلیخ یلیخ یخورد، منته یم

خواستم تموم  یو از ته دل م یاومد یمباهات سر حرف رو باز کنم غزل، همه اش به چشمم  یجور هیداشتم 

 چیو نگاهت ه یدخترها انقدر فرق دار ی هیخواستم بدونم چرا با بق یکنم. م لیتحل هیخودم تجز یرفتارهات رو برا

 !ره؟یوقت هرز نم

داشته باشم  ییقلب هومن واقعا جا یکه تو نیاز ا شهی. همختیرو رف یزیچ هیتعجب نگاهش کردم و تو دلم  با

 ینگاه ها شهیبشم که بتونم کشفت کنم اما خب سهمم هم کتیخواستم انقدر نزد یهراس داشتم. ادامه داد: م

 کنم ادامه هم داشته باشه! یبوده، البته فکر م یزور یو جواب ها مهینصفه ن یو حرف ها یفرار

دل کرد  هیگرده که باالخره دلش رو  یدنبال اجازه م یزیگفتن چ یهاش رو تو دهنش جمع کرد و حس کردم برا لب

 .نمیتو رو که حامد اون جور به خاطرش مجنون شده بود بب یبودم که اون رو نیو گفت: عاشقه... عاشقه ا

دوست نداشتم اسم اون رو  دیشا کردند. یکوهستان تو چشم هام خال یوحش یمشت عسل از گل ها هیحس کردم  

 یزیخوام ازش چ یبهش دوختم و گفتم: نم یشده ام رو عاص یوحش یدونم! چشم ها یهم... نم دیشا اره،یبه زبون ب

 نکن. میبشنوم هومن، لطفا عصب

 لب گفت: باشه، آروم باش. ریگونه ام گذاشت و ز یرو آروم رو دستش

 یدرست مثل روشن کردن بخار ،یاردا ریغ دیلمس پر حرارت شا نیا یخورد و از طرف یسُر م یتو دلم ه یزیچ هی

. دوباره دیکش نییتابستون حالم رو بد کرده بود. سرم رو تکون تکون دادم تا باالخره با اکراه دستش رو پا یتو

 گفت: ییهوی

 خوام. یمرو از ته دل  تیو خوشبخت یها هست نیبهتر قیمطمئنم تو ال زم،یاومد عز یبهت م یلیخ لباست

که چه قدر بودنت و  یرو بدون نیکالفه اش رو از اطراف گرفت و آروم سمتم برگشت و ادامه داد: دوست دارم ا نگاه

 برام با ارزشه غزل! ت،یخوشحال
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تخس رو  یرو به رومون جمع شده بودند دادم. مثل پسر بچه  یکه دور حوضچه  ییرو ازش گرفتم و به بچه ها نگاهم

 یقلبم مدام استرس آب پاش واریدر و د یهم، رو یحس فوق العاده بد د،یپاش یه دوست هاش آب مب یبه روم که ه

 کرد. یم

 .دیچیگوشم پ یخواست که دوباره صداش تو یگرمم رو م یلحظه دلم اتاقم و تختم و پتو اون

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-

 .ادیخوابم م یلیبود: خ نیلب هام اومد ا یکه رو یها تنها جمله ا ونهیدهنم رو قورت دادم و مثل د آب

گفت: باشه، االن غذا رو  یو رو لب هاش ثابت نگه داشت. کفر دیزد و دستش رو محکم رو صورتش کش یتلخند

 رسونمت. یبعدش م میخور یم ارندیم

 نشیمگغ یاومد. چشم ها یراحت تر باهام کنار م یطور نیشدم، ا ونهیدونست د یناراحتش کردم. کاش م دمیفهم

زدم و دوباره و  ینوشتم، خط م یصد بار تو ذهنم م یرو که روز ییگرفتم حرف ها میلحظه تصم هی یتو دم،یرو که د

 نوشتم، بهش بگم. یدوباره از نو م

 بهت بگم. یزیچ هیخوام  یهومن... م-

 نگاهم کرد و انگار تمام حواسش رو بهم داد. قیدق

 ...یول رمینم الیدونم قراره چه طور از فکر و خ ینم ی!؟ حتدمیراه رو ادامه م نیدونم چرا دارم ا یمن واقعا نم-

از درد و  یکرد. محکم پلک زدم و کم یچشمم رو پاره م یرحمانه رگ ها یمثل چاقو، ب یاشک آماده ا قطره

 سوزشش

که  یدوباره با دردسوخت.  یدلم به حال خودمون م شتریتاب شده بود و چه قدر هر لحظه ب یشد. نگاه هومن ب کم

وقت باهام خوشبخت  چیکه ه یخوام بدون ی... من هم میادامه دادم: ول دیچیپ یام به خاطر بغض م نهیس یتو

. اگه ارمیهومن، فقط دارم اداش رو در م ستمیروزها ن نیکه چرا؟! من آدم ا یدون یالبته خودت هم خوب م ،یشینم

 یفراموش کنم، باز هم م شهیتر م قیام نشسته و هر روز و هر روز داره عم نهیس یکه تو یغم نیبتونم ا یروز یحت

 تونم خوشبختت کنم. یدونم که نم

 هیتو فقط  زم،یبه سرت اومده عز یو چ یکش یم یچ یدونم دار یبود. زمزمه کرد: م بیدوراز تصور و عج لبخندش

 شه؟یبهم بده، م یقول
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که من از همه  هیانصاف یواقعا ب یهم روش ول یکیازم قول گرفتند تو  اواخر همه نیا《از درونم گفت:  یواشکی یکی

وار  دییسرم رو تا 》.ستادیو نا ستهیکه زده بود محکم با یحرف ینفر خواستم پا هیو آدم هاش فقط از  ایدن نیا ی

 و البته جا هم نزنم. مکه قول بد نیا یمن آماده ام برا یعنیآوردم که  نییپا

 باشه؟! ،یو با خودت و قلبت لج نکن یریرو بگ میتصم نیکه افتاد، بهتر یقول بده هر اتفاق-

 یدیدونم منظورم رو نفهم یدونم، م یکه اومدم بهش بگم، مانع شد و گفت: م نیو هم دمیاز حرف هاش نفهم یزیچ

 !زم؟ینره، باشه عز ادتیفقط تا اون موقع قولت  ،یفهم یو منظورم هم م ادیم ادتیحرفم  نیروز ا هی یول

 یتونم تا روز عروس یکه نم دیگردم اصفهان، ببخش یو اون ادامه داد: من فردا صبح برم 》باشه《گفتم:  گنگ

 تهران باشم.

 جواب بدم. دیبا زمیعز دیزنگ خورد و با نگاه کردن به صفحه اش رو به من گفت: ببخش لشیموقع موبا همون

خان، چه عجب  دیگفت: سالم سع د،یکش یتخت م یه صفحه رو لمس کرد و همون طور که خودش رو به طرف لب 

 چند بار از صبح بهت زنگ زدم؟! یدون یشد! م داتیپ

غذا رو  یشد. شروع کرد بشقاب ها کیبه دست نزد ینیس یخدمت شیپ ن،یتخت فاصله گرفت و تو همون ح از

اون سوال  یبود. از همه  شده زیشدند، لبر یکه پشت سر هم حَک م ییو من ذهنم از عالمت سوال ها دنیمرتب چ

 داد. یشده با وَلع قورت م کیتحر هاکردم بعد از مدت  یرو که حس م ییساخته شد و حاال اشتها اهیغول س هیها 

 》حامد《

 دیرو که با ییکاغذها گهیبار د هیبود.  دنیبودم که در حال ترک دهیچهار عصر بود و انقدر از مغزم کار کش کینزد

 امضا

. دمیپشت سرم چرخ یبه طرف پنجره  یرو به راهه، رو صندل زیمطمئن شدم همه چ یزدم چک کردم و وقت یم

شونه ام چنبره زده بود، اخم هام از درد  یرحم که هنوز رو یاون مار ب دنیدست هام رو پشت گردنم گره زدم و با د

دلم از حسرت و غصه روز به  ینداشتم، وقت ندیجنگ یبرا یینا گهید یهام، وقت یتو هم رفتند. درست تو اوج بدبخت

تونستم  ینم یدادم ول یشد، از تهران کندم و به اصفهان پناه آوردم. خودم رو مشغول کار نشون م یروز تنگ تر م

 درونم رو گول بزنم. یکه حامد افسرده 
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 یم ها و نگاه خاصش بهم زل مبودم. با همون چش دهیبار قبال غزل رو همون جا د هیکردم انگار  یرو نگاه م ییجا هر

گذاشتم  یدندون رو جگر م دینبود. با یزد اما چاره ا یم شخندیمرگ بهم ن یکه تو راه بود، ه یزد و از تصور اتفاقات

زخم هام  یاش نمکِ رو دهیکش یآه ها یزد، صدا یبار بهم زنگ م هرکه  هی. اون هم به خاطر هانفتمیتا فقط از پا ن

 》کس نکن! یبرام، من رو ب یفقط تو موند ،یداداش 《داد: یم امیشد. دم به ساعت بهم پ یم

 گذره...! یروزها گذشت و هنوز هم م یلیخ

 نیدونست که ا ینم یگرفت اما ک یشده بودم. اصفهان کم کم رنگ بهار رو به خودش م رهیخ رونیپنجره به ب از

شد،  یم نیغمگ یوقت یبودند و حت ختهیرو چهره اش ر یریرد پ. انگار گستین شیاصفهان، اصفهانِ چند سال پ

 یاز چشم ها گهید

که پشت سر  ییکردم پا به سن گذاشتم و صورتم از غم روزها یکرد. مثل من که حس م یچکه نم یسوش هم آب کم

 یلحظه تمام حس و حالم با وحشت فرار کردند. م هیچروک افتاده. در با شتاب باز شد و  ذارم،یگذاشتم و هم چنان م

لب غر  ریبرنگشتم و همون جور ز نیعادت کرده بودم. به خاطر هم گهیاما د نمیب یرو م یبرگردم ک یدونستم وقت

 کنم. یتو اخراجت م یایب یجور نیا گهیبار د هی دیزدم: به جان خودم سع

 رایدست به کمر نگاهم کرد و گفت: خُبس خُبس ، درسته اخ و ستادیرو فرمش اومد جلوم ا یاون قد و قواره  با

اِزت بترسم و آدم حسابت کونم، آ بعدشم شومام زرت زرت من رو  شهیمین لیدل نیا یهاپوها شدِس ول یاخالقت مثل

 ؟یاخراج کون

 !نمیتو اتاق؟ بنال بب یچته دوباره مثل حاِرس اومد د،یتو سع یبه خدا شعور ندار-

 یمرخص یبه خودش گرفت و گفت: عرضم به حضوردون، تقاضا یجد ی افهیو ابروهاش رو هم زمان باال داد و ق چشم

 دارم جناب هاپ...

 اخمم حرفش رو قورت داد و ادامه داد: جناب حامد خان منظورم بود. با

 م،یدیرو م یلعنت یرقتس یتاوان اون داروها میسرمون؟ هنوز دار ختهیچه قدر کار ر ینیب ینم ؟یچ یبرا یمرخص- 

 واقعا؟! ینیب ینم

 لکسیرفت و ر زیم یرو به رو یگفت. بعد هم سمت مبل ها یکش دار 》اُه《رفت،  یطور که از جلوم کنار م همون
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چند  دیااِل و بال با گهیدختر عمه ات بوکون که م نیا یحال ایب یتون یشوما اِگه م مِس،یداد: دادا من خودم حال ادامه

 .میتهران باش یعروس یروز قبل

زد:  ادیبلند بلند فر یا گهیگوشم به صدا در آورد. بعد هم کس د یرحمانه تو یرو ب یسوت آخر باز یکیکردم  حس

چشم  دیسع یبا تکون ها 》پر قدرت و ظالم! یایدر برابر دن چیحامد! اون هم صد به ه یتموم شد، تو باخت یباز《

 روحم رو بهش دوختم. یب یها

 ! ؟یدادا، زنده  چت شد تو-

 زد. یو قال راه انداخته بود و پشت دستش م لیداشت. مثل زن ها ق یبرنم یهم دست از شوخ تیموقع نیتو ا یحت

 خدا مرگم بده، بچه م اِز دستم رفت.-

. خواست سمت در بره دهیخبر عمرم رو بهم م نیتمام تلخ تر یرحم یدونست داره با ب ینداشت؛ نم یریکه تقص اون

 تو؟! یاریدر م یباز ونهیکه مانع شدم و گفتم: خوبم، چرا د

 شد. وارید یگچ یرنگت مثل هویو گفت: د خُب چِدس؟! زَهره ام آب شد،  دیکش یراحت نفس

 یهست؟ هفته  یپس؟ حاال کِ نی: شما هم دعوتدمیشد پنهانش کنم نگاهش کردم و پرس یجوره نم چیکه ه یغم با

 گه؟ید

 م؟یکه دعوت ینشست و با اخم بهم زل زد و جواب داد: آره پس چ زیم یشد. رو یجور هیکردم رنگ نگاهش  حس

 ما عمه دومادس ها! یکه مادِر زن نیا یمثل

 چدِس دادا؟! یبگ یخوا یمی: هنوز هم ندیپرس هوی. دیچرخ یشترنمیب یسوال ها دنیپرس یو زبونم برا دمیکش آه

 بگم که دستش رو باال آورد و مانع شد. یزیسوالش جا خوردم و خواستم چ با

 هیبودم  دهیمن فهم دیکه با هم اصفهان بود یمن نده و من هم خر فرض نکون دادا، از همون وقت یلیدروغ تحو- 

 هست. نتونیب ییخبرها

 یرنگ عوِض کردس؟! تو شد یه چطور شدِس که هم یهوچیدونم  یمیتر نگاهم کرد و ادامه داد: فقط ن موشکافانه

 و هومن هم شده اون! نیا
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چنگ زدم. سمت در قدم تند  نیزم یرو از رو فمیباره از جام بلند شدم و ک کیاسم هومن گر گرفتم. به  دنیشن با

 .دیکردم که دستم رو محکم کش

 !یاِز دستم فِرار کون یتون یمیامروز ن گهید نم،یبیصبر کون ب-

ول  هیبه چ یو مطمئن بودم تا نفهمه چ دیراه افتادم. دنبالم دو یاعتنا سمت در خروج یو ب دمیرو عقب کش خودم

 .ستیکن ن

رو به حرکت در  نیوار ماش وانهیاستارت زدم و د یکنارم جا گرفت. عصب یشدم، اون هم فور نمیسوار ماش یوقت

 یخواست ول یم دنیت ها دلم خنداش و حرف هاش بعد از مد افهیق دنیبود و از د دهیچسب یآوردم. به صندل

 خنده بهم حروم شده بود. ،یبدبخت

(... بعد میری)بگمیبسون گهید ارانهی هی م،یبچه دار ش میخوا یآرزو دارم. تازه م یتِر، من کل واشیدادا تو رو خدا -

ببنده به  یکیشوما به جا پوشک، الست یدختر عمه ا نیرو غلِتک اِگه خدا بخواد. البته اِگه ا فتدیب گهید مونیزندگ

بچه ام تا  یتو حلق زهیریب ریرو خراب کونه و خودش ش کلشیه هخشک هم زحِمت بکش ریاون زبون بسته و به جا ش

 معصوم و جمع کونم و خالصه... یطفل نیا ارانهیاون وقت من 

 !رونیتا پرتت نکردم ب دیوسط حرفش و گفتم: ساکت شو سع دمیپر یکفر

 تر!   ِواشیدادا  یفقط جون شم،یو دوباره گله مند گفت: باشه خفه م دیچسب یبه صندل شتریب

 دیکار سع نیکه نذاشتم و محکم فرمون رو به طرفش چرخوندم. با ا رهیخواست ازم سبقت بگ نیماش هیموقع  همون

 زد که باالخره خنده ام گرفت. یغیج نیهمچ

 !شمیمیاالغ ن نیا ینیماش یداره آخه؟ سوار یچه گناه نیاالغ... نه ماش نیا یسوار گهیغِلط کردم، د ایخدا-

 رو کمتر کردم و با اخم گفتم: ببند دهنت رو تا ندادم ببندند. سرعتم

بردم، نگه  یلذت م بیکرد و من عج یم قیکه گوشه گوشه اش به وجودم زهر تزر یتیهمون سوئ یبعد جلو یکم

 داشتم.

 یعمرا اگه به روش م یبودم ول یداشت. از حضورش راض یهم با غرغر کنارم قدم برم دیتر راه افتادم و سع جلو

 یام نگاه م ختهیبه هم ر یو هاج و واج به خونه  ستادیوسط سالن ا میآوردم که بعدش برام پر رو بشه. داخل که شد
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 یکه خواست یها؛ هر غِلط یاشتباه گرفت لهیبا طو وجا ر نیحامد، ا زمیریکرد. با نوچ نوچ گفت: خاک تو سرت ب

 !ی...یگوشه بر هیفقط موندس  ،یکرد

 من لباس عوض کردم و اومدم. یذاریم ییچا هیتا تو  د،یسع یتیترب یب یلیخ-

دادا اِگه  یرفتم که دوباره گفت: به جون یچند وقتم شده بود م نیا ییخنده سمت اتاق سابق غزل که مونس تنها با

گفتم که من آرزو دارم،  رم،یگ یم یزیچ یرقانی ییوقت وبا هیبِزنم، اصال حرفش هم نزِن.  یزیجا لب به چ نیمن ا

 خوام بِچه... یتازه م

گفت تو  یحاال ک د،یگفتم: تمومش کن سع تیکردم حرفش رو قطع کردم و با عصبان یطور که در رو باز م همون

 یبخور

 برا من درست کن... دادا! ؟

 ام،یبه خودم ب یکنم و کم دایکه حالم رو پ نیا یل اتاق شدم. حوله ام رو برداشتم و براگفت و داخ یچ دمینشن گهید

خسته شده بودم از بس دردهام رو به خورد دلم داده بودم و  گهیبود. د دهیسمت حموم رفتم. انگار وقت اعتراف رس

که  دمیپوش یاومدم، موهام رو خشک کردم و داشتم لباس م رونیبودند. از حموم که ب دهیهمه فقط ظاهر آرومم رو د

 افکارم رو پاره کرد. یعمداً بهش ولوم داده تا من بشنوم، رشته  دیرس یکه به نظر م دیگله مند سع یصدا

 دادا؟! یدیچه قدر طولش م یبر یبخوا یعروس یحموم-

بود! معلوم  یزیغم انگ یعجب واژه  》!یروسع《زدم.  یداغون ام پوزخند ی افهیو به ق ستادمیا نهییآ یبه رو رو

 نهییآ نیروز تو قاب ا هیکه  نیدق کنم؟ موهام رو شونه زدم و دوباره از تصور ا دنشیبا شن گهینبود قراره چند بار د

رو  مونیزندگ یها نیتر زیعز ریضبط داشتند و تصو یدکمه  هیها  نهییتاب شد. کاش آ یخودش رو نگاه کرده دلم ب

ضبط شده رو با دل و جون  ریتصاو میشد یهر وقت که دلتنگشون م یطور نیکرد. ا رهیاشون ذخ گوشه هیشد  یم

جا  نیدستگاه اندازه گرفت و االن اون دستگاه ا هیشد با  یرو م یدلتنگ ی. آخ که اگه درجه مینشست یبه تماشا م

 .دیترک یبمب م نبود مثل فیکه قابل توص یشد، مطمئناً از درجه ا یبود و به من وصل م

رو خانمانه به خودش بسته بود  یبند شیعمرم رو به رو شدم. پ یصحنه  نیاومدم، با خنده دار تر رونیاتاق که ب از

طرف  نیا یدستمال هم دور سرش بسته بود و ه هیکمربندش رو پوشونده بود.  نییکه به خاطر قد بلندش فقط تا پا

 کرد. یغرولند خونه رو جمع و جور م با. انگار هنوز متوجه من نشده بود که دیچرخ یو اون طرف م

 ؟یکون یم لهیطو یخونه رو چرا مثل ،یکه خورد یخورد یعشق یکِستیبگو آخه ش-
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که چشمش بهم افتاد،  نیکردم. هم نیتحس یشوهر نیکردن همچ تیشدم و تو دلم مهتاب رو به خاطر ترب کشینزد

 جناب! نیفرما شد فیشد و گفت: چه عجِب تشر رهیدست به کمر بهم خ

 .یسرم رو برد د؟یسع یزن یمبل انداختم و راحت لم دادم و گفتم: انقدر غر م یرو رو خودم

کوفت...  یچ شونیی: سرورم با چادیپرس یطرفم خم کرد و با حالت مسخره ا یو کمرش رو کم دیتو هم کش اخم

 ارم؟یکونن ب یم لیم یچ یعنی

 .ینجاتم بد یلعنت یزندگ نیتا از ا هیکاف مییتو چا یزیقطره بر هی انور،یام رو جمع کردم و جواب دادم: س خنده

. یشد یسم قو یخونه اِز هر نَظر در بِرابر نیجناب، شوما تو ا نییگفت: نفرما یچشم هاش رو با مزه تاب داد و عاد 

 یگویمیآخ ن یهم بخور انوریس وانیل هیور جمع کردم،  ور و اون نیکه من از ا ییگَندا یشیپ ،یچیقطره که ه هی

 دادا، مطمئن باش!

 لب گفت: نمونش... ریبرداشت و ز زیم یاز رو یدستمال کاغذ هی

 کردم. دایپ زیم نیهم یریکه ز کروبیم یعامل نیکه کنار پاش بود خم شد و ادامه داد: ا یسطل زباله ا سمت

 یشدم. صورتم رو جمع کردم و گفتم: اَه ...حالم رو به هم زد رهیکه با دستمال گرفته بود خ یاهیجسم لجز و س به

 !دیسع

موزه دادا،  دمیکه کردم د حشیاما تشر س،یزیچ یخوف کردم. گفتم جوَنور دمید زیم یریرو که ز نیدادا ا یجون-

 موزه!

 .ادیم رونیب دهیموز گند لویک لویمبالش به جا آشغال ک یریما ز یسیبخورند، اون وقت رئ ادیمین رشونیموز گ مردم

داده بود  یگفت و خرامان خرامان طرف آشپزخونه راه افتاد. عمدا به راه رفتنش طناز یکش دار 》شِ یا《هم  بعد

 هیعوض کردن روح یمخلوقات اطرافش داشته باشه چون برا نی. چه قدر خوبه آدم از ارهیخنده ام بگ دنشیتا با د

 نیسوال دارم دادا؛ تو ا هیگفت: حامد  یحرص ارهگذاشت و دوب زیم یرو رو ییچا ینیالعاده اند. دلبرانه سخارق 

 بد در رفتس ها! ایما اصفان یفقط اسم ؟یبِخِر شهیمین دایپ یزهرمار ،یکوفت ،یخِراب شده ما گز یاصفان

هم از  یزیروزها چ نیا یعنینداشتم  دیخر یو جواب دادم: شرمنده داداش، اصال حوصله  دمیخودم رو جلو کش 

 .رهینم نییگلوم پا
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 》کنم. یداغونم م یقلب و سر درد که مشت مشت وارد معده  یجز قرص ها به《دلم ادامه دادم:  تو

خونت دادا، آخه  یواسه دل رمیمی: بدینگاهم کرد و پرس یاومد و جد رونیاش ب یرنگ باخت. از جلد کُمد نگاهش

 طور شدِس؟!  یچ

هاش، اومدنمون به اصفهان و اون  طنتیو ش مونییپرواز کرد. روز آشنا شیبه چند ماه پ المیسوال خ نیمه با

شدم. گفتم و با هر بار به زبون آوردن  یبود. از همه اش گفتم و خال یاراد ریماجراها، عاشق شدن ام که انگار غ

خواست همه شون رو  یکرد و ازم م یدهام مدر وبغض ها  یمدام انگشت تو گلو یکی. انگار دیکش ریاسمش قلبم ت

و درد  زمیدوست دارم مردونه اشک بر ینگفت و گذاشت هر چ یچیه دیکار رو هم کردم. سع نیو هم ارمیجا باال ب هی

گرفت  یداد. دلم که آروم م یو آروم فشار م ذاشتیشونه ام م یتو اوج درد هام دستش رو رو یو دل کنم. فقط گاه

 گرفتم. یرو از سر م هامدوباره حرف 

. فقط دلت ستیدردت ن یدوا یچیوقت ها ه یها حسادت کردم و بهشون حق دادم. گاه یگاریبار به س نیاول یبرا

 یهومن و کام ها ادیقراره آرومت کنه. بعد  نیکه ا یکن نیو به خودت تلق یباشه که بهش چنگ بزن یزیخواد چ یم

 !تقدر به جونش درد داش گرفت، افتادم. چه یم گارشیکه از س یمحکم

کنه مامان من باعث جدا  یمامان و بابا افتاده بود فاکتور گرفتم. فقط گفتم هومن فکر م یگذشته  یکه تو یاتفاقات از

 شدن

کردن و  یعمر با احترام زندگ هیخواستم بعد از  یهم به فکر انتقام افتاده. نم نیسحربانو و بابا شده و به خاطر هم 

دهنش قرصه  دیدونستم سع یکنه. البته م دایپ یبد یهامون جلوه  کینزد شیمامان و بابا پ یچهره  ،یآبرو دار

 دیحرف هام تموم شد و آروم شدم، سع یباشه. وقت ونخودم نیموضوع ب نیدادم ا یم حیخب به هر حال ترج یول

داغونم اجازه نداده که  ی هیوحداد که اون روزها ر یکرد. بهم حق م یشروع به حرف زدن کرد. حرف هاش آرومم م

نداشته و انگار دنبال  یبوده که حال رو به راه یگفت هومن چند وقت یدرست فکر کنم. با اخالق هومن آشنا بود و م

اون  یحرف ها دی. شامیدلش بوده. خالصه اون هم گفت و گفت تا باالخره جفتمون ساکت شد یعقده ها کردن یخال

فالکت بارم براش  یو شب ها میتونستم از حسرت ها و دلتنگ یافتاد ساعت ها م یاش ممن اگه پ یبود ول دهیته کش

حاال  گمیتازه کرد و گفت: دادا من که م ییگلو د،که دو باره تازه دم درست کرده بو ییکنم. با چا فیکنم و تعر فیتعر

 شو! الیخ یشوما ب ست،یهم ن ایلج و کوتاه ب یغزل خانوم افتادس رو دنده  نیکه ا

. فکرش از ذهنم کنده امیاز پسش بر نم د،یسع شهیگفتم: نم یقیدست هام گرفتم و همراه با آه عم نیرو ب سرم

 ؟یفهم یم شه،ینم
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 هم هست. گهیراه د هیخب دادا -

تهران و شب  یبرگرد دیخودش ادامه داد: شوما با ،یکه سوال کنم چ نیبه خودش گرفت و بدون ا یمتفکر ی افهیق

 .یهم اون جا کنارشون باش شونیعروس

برم  د؟یسع یگیم یدار ی: چدمیغزلم تو لباس عروس بود. غر د،یحرفش به ذهنم رس نیکه با ا یزیچ نیتر دردناک

 اون دختر بدبخت؟ کدومش؟ یگند بزنم به شب عروس ایاون جا که داغ دلم رو تازه کنم 

 دل بشه! هیوالِبته دلتم  یآ باوِر کون ،ینیبیخودت ب یبا چشم یایب دیحامد، با سین یا گهید یراه-

 نم،یاون شب اون جا باشم و با چشم خودم بب یوقت دیکرد. واقعا شا یم ریکم حرف هاش داشت فکرم رو درگ کم

 شد. یدادم و تموم م یجون م دنشیهم همون جا با د دیشا یدیکنم. خدا رو چه د رونیفکرش رو از سرم ب

خودش گفِتس من رو تو  یشیکونه. پ یتو رو تالف یکارشا، کار نیغزل خانوم فقط خواستس با ا نیبندم ا یشرط م-

 نیدیهم رو د یوقت مینیبیاون جا تا ب ایمنم خنِک. پس تو هم ب یو دل شهیخون م گِرِشیآ ج نهیب یعروس م یلباس

 ؟یگل پسر نیهمچ ادیم رشیاصلش کوجا گ اره؟یکم م یک

از جنس بد  یدل من و دل اون، نبرد نیب ینبرد آماده کردم. نبرد هی یخودم رو برا قهیقزدم و از همون د یلبخند

انجام  تیبا موفق اتیعمل ن،یهم از ا نیو زمزمه وار گفت: خُب ا دیخند د،یرو که د تمیلبخند رضا دی! سعیدرموندگ

 شد.

 》غزل《

کارت دعوت ها رو پخش کرده بودند. کارت  شیپ یمونده بود. مامان و بابا و البته مهرداد هفته  یبه عروس یروز دو

رفتن نداشتم، از  یشرکت هم چون خودم پا یبچه ها یبودم. البته برا دهیانتخاب من نبود و ند یکه حت یدعوت

رو  میو از طرف من دعوتشون کرده بود و البته گوش دهکار رو بکنه و اون هم قبول کر نیمهناز خواهش کرده بودم ا

جواب دادن نداشتم. اگه بخوام از  یاز طرفشون خاموش کرده بودم چون اصال حوصله  یاحتمال یهاتماس  یهم برا

 تهیو فقط فُرمال یاز هر حس یخال یعنیربات شدم.  هیروزها شب نیکه بگم ا نهیا نهیگز نیحس و حالم بگم، بهتر

خورم. نگاهم  یکم م یلیخ یلیزنم و غذا رو هم به اجبار و خ یم یجون مهیلبخند ن یگاه رم،یراه م زنم، یحرف م

 کشم. یتموم نشه، عذاب م زیو همه چ ادیاون شب ن یدونم تا وقت یسرد شده و م

من چند  ی. قرار بود بعد از دو سال به خاطر عروسمیسالن فرودگاه منتظر عمه مهرک و خانواده اش نشسته بود تو

پر کرده بود. مردم مدام  یمطبوع یبود و البته هنوز سرد اما سالن انتظار رو گرما دیع دم ی. هوااندیب رانیبه ا یروز
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 ادیو  دیچیپ یتو سرم م یشد، گاه یم دهیکش نیزم یکه رو ییچمدون ها یچرخ ها یدر رفت و آمد بودند. صدا

و در  ستادهیرداد جلو تر اسفر و بعدش هم عاشق شدنه! بابا و مه یافتادم. آخ که متنفر شده بودم از هر چ یسفر م

و دست من داده بودند، تو  میبود دهیکه خر یمونده بود. دسته گل دنشونیتا رس یساعت میحال صحبت بودند. هنوز ن

بود  شیگوش یدندون گرفتم. به مامان که سرش تو ریکه به جونم افتاده بود، لبم رو ز یفشار دادم و از ضعف دستم

 هست؟ شتی: مامان شکالت پدمیشدم و پرس کینزد

 من رو مَرگ... ینگرانش رو بهم دوخت و گفت: باز فشارت افتاده؟ خدا اله نگاه

 نه؟ ای یوسط حرفش و گفتم: مامان دار دمیپر

 هیتک یصندل یو سرم رو به پشت دمیکش نییشکالت از توش در آورد. خودم رو آروم پا هیرو باز کرد و  فشیک عیسر

 دادم.

فرستاد و  یمثل بادکنک تو هوا معلق بمونه. تند تند صلوات م کهینقدر سرم سبک شده که نزدکردم ا یم حس

لب گفتم: خوبم مامانم،  ریدهنم گذاشت. خواست بابا رو صدا بزنه که دستش رو گرفتم و ز یشکالت رو آروم تو

 نگران نشو تو رو خدا! خودیب

 یجور نی: دردت به سرم، چرا با خودت ادیشدم. نال رهیخ نم دارش یباز کردم و تو چشم ها یهام رو به سخت چشم

 !یجون یو انقدر ب تهیآخه؟ مثال پس فردا عروس یکن یم

 .شهیتموم م گهیدو روز هم بگذره، د نیخوب بشم مامان جونم، فقط صبر کن ا دمیقول م-

 !یگیباشه که تو م ینیلب گفت: خدا کنه هم ریو ز دیکش یآه

غزل! انگار  یشیعروس م یدار شهیو با ذوق ادامه داد: باورم نم دیکش یرنگ گرفت و رو گونه هام دست نگاهش

درشت و  یچشم ها نی. همون اول همچمیشناخت یو همه امون سر از پا نم یاومده بود ایبود که به دن روزید نیهم

 شد. یآوردنت، تو دلم قند آب م ایدن طربه خا لویک لویکه ک یکرد یو نگاهمون م یرو باز کرده بود تیعسل

عاشق چشم هات  یکس نذار《که اون روز بهم زده بود افتادم.  یداوود و حرف ادیمرتبه  هیشد که  یدونم چ ینم

دونه  یمثل داوود که نم ونهیسرگردون د هی شهی. مشهیجهنم م شیاز دستشون بده زندگ یروز هیبشه که اگه بشه و 

 یاون هم تو همون جهنم یعنیاالن همون حرف داوود شده بود؟  یعنی 》پناه ببره؟ یکار کنه و از دردش به ک یچ

زده گفت: اعالم  جانیاومدم. مهرداد ه رونیگفت؟ بابا و مهرداد که به سمتمون اومدند از فکر ب یبود که داوود ازش م

 !یخارج یقسمت پروازها میتا بر دیشد پروازشون نشسته، بلند ش
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 جمع هم تنهاست انیم داند دل تنها، ینم《

 استیدر گرشیکه نام د ،یافکنده در تُنگ مرا

 بود از من نهییپرسش آ نیا ؟یعاشق یاز ک تو

 》مدت هاست، مدت هاست! دیام فهم هیاز گر خودش

 ینظر_فاضل#

 یمهرداد دلشون براش تنگ م ایکه هر وقت بابا  ی. عمه ادیبهم چسب یعمه مِهرک بعد از چند وقت حساب دنید

گفتند انگار مهرک تو آغوششونه چون همون حالت چهره و همون  یکردند و از ته دل م یشد، من رو محکم بغل م

باهاشون  ادیشده بودند اما من ز پیوشتجذاب و خ یو کوروش حساب اوشیرنگ چشم ها رو به من ارث داده بود. س

خاص خودشون رو داشتند. به هر حال  اتیاون طرف بزرگ شده بودند و کال خصوص ینبودم چون از بچگ یمیصم

رو هم  نیبوک ارتباط داشتم. ا سیف قیاز طر یاز من بزرگ تر بود، گاه یکه سه سال اوشیعصر ارتباطات بود و با س

با کالس و  شهیبود. ارسالن خان مثل هم یرو کامال به ارث برده و آدم خوش گذرون اشبودم که اخالق باب دهیفهم

نکرد.  غیگرمش رو هم از ما، مخصوصا من و مامان در یادیبا تک تکمون دست داد. البته که آغوش ز ندیاُپن ما یلیخ

. انقدر قربون صدقه ام دیرس یمحال پر قدرت و با اراده به نظر  نیو در ع بایعمه مهرک هم همون بود. همون طور ز

 شد. یم ریخوب به قلبم سراز یحس ها یمثبت و کل یطور پشت سر هم انرژ نیرفت و به خودش فشارم داد که هم

و کوروش هم آپارتمان مهرداد بمونند. شب تو  اوشیما و س یچند وقت، عمه و ارسالن خان خونه  نیشده بود ا قرار

حسرت خوردم  مونیمیاما صم ادی. تو دلم به جمع نه چندان زمیگرفت کیکوچ یمهمون هیو  میما جمع شد یخونه 

 ست؟ین یشگیکه چرا هم

همه  دایکردند. البته جد یبابا بحث رو عوض م ایدونم چرا هر بار مهرداد  یگرفت و نم یعمه مدام سراغ نامزدم رو م 

که با  یمشکوک یمهرداد باهاشون، تلفن ها یها یمدام مامان و بابا، درِگوش یمشکوک شده بود. پچ پچ ها زیچ

که  یزیشدم. آخه چ یکدومشون حساس نم چیه همن ب یول گهید یزهایچ یلیشدند و خ یقطع م هویمن  دنید

 و نگاه دلسوزانه اشون به من بود. انینداشت، اطراف یتیاون روزها برام اهم

 نیاز ا دیشد پس فردا با یعمه، من هم خواب رو بهونه کردم و به اتاقم رفتم. باورم نم یرفتن مهرداد و گل پسرها با

قرار  یکه بدون نهیا ینوع دلتنگ نیگرفته بود. از نظر من بدتر یورکنم و مستقل بشم. دلم بد ج یاتاق خداحافظ

اما باز قلبت به خاطر  یرس یبهش نم یکه مطمئن باش نهیبد تر از اون ا دیو شا شینیها بب یزود نیبه ا ستین
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کرد. چرا از  یبه هم وصلمون نم یچیکه انگار ه میدور افتاده شده بود ی رهیفشرده بشه. مثل دو تا جز یه دنشیند

فرش  یبود که رو یکرد؟! اصال فراموش کردنش مثل جوهر یکمرنگش نم یچیشد؟! چرا ه یدل وامونده جدا نم نیا

 ینگاه م رونیعرق کرده و ح یخوام پاکش کنم اما وقت یبه جونش افتادم و م دهیکه دم دستم رس یو با هر چ ختهیر

 وقت مثل اولش بشه. چیه تسیبهش گند زدم و قرار هم ن شتریب نمیب یکنم، م

 یکیو باغچه ها به لطف باغبون امون صفا داده شده بودند. کاش  اطیرو باز کردم و آروم رو لبه اش نشستم. ح پنجره

من هم  》نداره خانوم؟ اجیبه صفا دادن احت قلبتون《: دیپرس یزد و م یبار در دلم رو م هیهم بود که چند وقت 

 یجواب م

که اون گوشه است  یچکیهم بکن و به پ یلطف هیزخم هاش رو هَرس کن. البته  یتون یزحمت تا م ی،ب چرا《: دادم

 دیاصال شا 》کشه. یطور داره قد م نیجدا داره و هم یایدن هیاون واسه خودش  ،یدون ینداشته باش. آخه م یکار

 دهیبود و هر روز از روز قبل قد کش دلم گذاشته نیمهم پا به سرز تین نیبوده و با هم ییهم از اول قصدش فرمانروا

 .دیرس یتر و محکم تر به نظر م

از  زیرو سمتش پرواز دادم اما مثل هر شب غرق لذت که نه، لبر المیو با تمام وجود خ دمینفس کش قیعم دوباره

کجا بود؟ چرا انقدر دور؟ اصال خسته شدم از بس  شم؟یم گهید یکیخبر داشت پس فردا واسه  یعنیحسرت شدم. 

 شیبا دست پس زدن و با پا پ ی هیت همون قضبرا《: دیکش ادیاز درونم فر یکیبود.  گهید یکیکه نبود و به جاش 

 یبا تقه ا 》مسخره رو محکم ببند! یفکرها نیپس لطفا دهن ا یجا برس نیبه ا یشده غزل؟ خودت خواست دنیکش

در سرک  یخودم ساخته بودم کَنده شدم. در آروم باز شد و عمه از ال یکه برا یالیخ یای، از دنکه به در زده شد

 قربونت برم؟ یدی: هنوز نخوابدیو پرس دیکش

خُر و پفش اتاق رو  دهیزدم و سمتش رفتم. دستم رو گرفت و آروم زمزمه کرد: ارسالن سرش به بالشت نرس یلبخند

 پر کرد.

. با خنده لب تخت دهیفردا صبح طالقم م نیگفتم، هم یجور نیادامه داد: اگه بشنوه ا یواشکیو  دیخند زیر زیر

 کنه؟! دایخواد پ یمن خوشگل تر و خانوم تر کجا م یکار رو بکنه، اصال از عمه  نیو گفتم: عمرا اگه ا مینشست

 کنه. ینم دایپ زم،یلب هاش کرد و گفت: آره عز یهم چاشن یا مهیو لبخند نصفه ن دیکش یآه

 .دمیپاهاش گذاشتم و رو تخت دراز کش یسرم رو رو 

 .دیزود برگرد دیخوا یو البد بعد هم م هیپس فردا عروس د؟یومدیعمه چرا زود تر ن-
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 راحت باشه. التیخ م،یجا هست نیفعال ا یقربونت برم ول گهیو جواب داد: زود تر نشد د دیموهام دست کش رو

 هیگل من؟ اصال شب ی: تو چرا انقدر پژمرده ادیدست هاش آرامش بخش بود. پرس یمکث کرد و چه قدر بو یکم

 .یستین شونهیعروس کهیکه نزد ییدخترها

بشه چون به مهرداد قول داده بودم. لب زدم:  یجار یاحساسم انگار به هق هق افتاده بود اما قرار نبود اشک تمام

 .دمیبهتون قول م د،یدید یم شهیکه هم شمیم یروز همون غزل هیعمه مهرک جونم،  شهیدرست م

همون جوره  زیهمه چ یعنی زم؟یعز ی: دوستش داردیبازوم امتداد داد و دوباره پرس یموهام تا رو یرو از رو دستش

 ؟یخوا یکه م

 خوام. یهمون جوره که م زیو زبونم با زور جواب داد: اوهوم، همه چ دیاز درد لب گز قلبم

کجاست؟ آخ که وجودم پر از  ستیدلم گذاشته، معلوم ن یکه بغل بغل حسرت رو یاون یمنته《دلم ادامه دادم:  تو

خوبه  ه؟یچه جور ؟یگیم یمتاهل ی: عمه برام از زندگدمیهوا پرس یب 》کالفه کننده است عمه! یها ستیهست و ن

 بد؟ ای

 تمام اتاق رو گرم کرد. دیکه کش یکردم آه حس

همون بهشت و تو و  شهیم ایدن ،یباشه که دوستش دار یتو و کس نیتعهد ب نیجور تعهده جون دلم؛ اگه ا هیتاهل -

 گهیکه سفت هم د دیشما دو تا هست نیبره آسمون، باز هم ا نیزم ن،یزم ادیآدم و حوّاش! آسمون ب دیشیاون هم م

 .دیجدا شدن هم ندار الیو خ دیدیرو چسب

 یلیخ یلیخودم بود اما جا افتاده و خ یتو چشم هاش نگاه کردم. همون چشم ها قیپاهاش بلند و دق یرو از رو سرم

 !شه؟یم یچ یطرف رو دوستش نداشته باش یوقت ؟ی: برعکسش چدمیپر حسرت تر! پرس

مکث جواب داد: اون وقت  یدونست چون ب یبهتر م یلیسوال رو خ نیو انگار جواب ا دیکش یقیآه عم دوباره

خودت  شیپ ی. هیکش یاز خودت و آرزوهات دست م یکن یدق، هر بار که بهش نگاه م ی نهییآ شهیم تیزندگ

 روز تموم هی یگیم

 یلعنت یایدن نیهات تو ا یگذره، وابستگ یکه از عمرت م یاما به خدا اگه تموم بشه فقط هر روز و هر سال شهیم

 . یتمومش کن یتون ینم ،یاگه هم بخوا یحت گهید ینیب یو م یایکه به خودت م ییتا جا شهیم شتریب
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هاش  ییتموم تنها یاندازه  دیکردم. شا یرو با تمام وجودم حس م نیعمه سر جاش نبود و ا یتو زندگ یزیچ هی

 بغض و ده برابرِ اون هم صبر داشت.

 رو به راهه؟ یعمه؟ همه چ نی: شما خوشبختدمیپرس دیترد با

جور  هیخوبه، من هم  یو گفت: آره همه چ دیروم پاش پنهون شده بود به بایرو که پشتش همون صبر ز یلبخند

پشت به  یبه پشت و گه نیز یپاشنه بچرخه... گه هی یهمه اش رو ایکه دن ستیقرار ن زدلم؛یعز گهیخوشبخت ام د

 !نیز

 .دیچرخ یم یا گهیشکست و طور د یلحظه م نیبه خاطر دل من هم که بود، تو هم ایدن یپاشنه  کاش

 》حامد《

گرد ساعت با هر بار تکون خوردنش، ذره ذره  هیبود که انگار ثان یاز اصفهان برگشته بودم و امروز همون روز روزید

دادم. بهش سپرده بودم حداقل  یذهنم مورد لطف قرار م یرو به خاطر خام کردنم، تو دیکرد. صد باره سع یآبم م

استثناعن به حرفم گوش کرده بود.  یعنینبود  هیهاناز  یتا االن خبر یرو از برگشتن ام خبر دار نکنه و وقت یکس

 یلعنت یگرفته بودم که از دور شاهد اون لحظه ها میهم تصم تیرو تا خود صبح فکر کرده و در نها شبیتموم د

 دادم. یشدم و عشقم رو زجر نم یفقط خودم داغون م یجور نیباشم. ا

 ارم؟یچه طور طاقت ب ی. راستیبش یا گهیقلبم جدات کنم و واسه کس د یاز تو دیبا گهیعشقم، تا چند ساعت د آخ

رو  میکه هشت و ن یعسل ی. اصال جون نداشتم از رختخواب بلند بشم. ساعت رونمیفقط کاش زنده نمونم که نب

 کشیت کیت یگرفته بود و با صدا دستشچکش  ی. لعنتدمیکوب واریبرداشتم و محکم به د یداد، عصب ینشون م

پر  یسرم فشار دادم. پلک ها یو بالشتم رو رو دمی. به شکم خوابدیکوب یم و پشت سر هم به اعصاب داغونم ممحک

 یهم م نیاما خب ا رهیساعت بتونم بخوابم و مغزم آروم بگ میشده ن یخواست حت یدرد و خسته ام رو بستم و دلم م

زنگ در رو  یلحظه حس کردم صدا هیبشه.  ریخواستم و نشده بود، جا گ یمدت م نیکه ا ییزهایرفت تا جز همون چ

لب گفتم: شروع شد، تا چند  ریز دیچیدوباره صداش تو گوشم پ یسرم برداشتم و وقت ی. بالشت رو از رودمیشن

 داره. یخونه رو برم هیهان یاشک ها لیس گهید ی قهیدق

سالن رو روشن نکرده بودم و انگار استخون  یشتم. شوفاژ هارخوت از جام بلند شدم و آروم سمت در قدم بردا با

ذهنم  یکه تو یزیو مطمئن از چ هیکه بپرسم ک نیزده و خشک شده بودند. بدون ا خیخونه مثل احساس من  یها

: باالخره اون دمیگرفتم. با غرغر پرس شیکه اومده بودم رو در پ یریگذشت، در رو آروم باز کردم و دوباره مس یم

 تو، اون در هم ببند.  ایب ره؟یاون زبون وامونده رو بگ ینتونست جلو دیسع
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 .دیچیتو سالن پ ره،یبگ ریو بعد هم نامردانه اون رو ز ادیکه سمت مغزم ب یپر سرعت نیآن صداش مثل ماش هی تو

 !گند؟یبه مهمونشون خوش آمد م یجور نیا-

بهم  گاریس یمخلوطش با بو شهیکرد؟ عطر هم یکار م یجا چ نیا یروز لعنت نیا یتو نیسر جام خشکم زد. ا 

کنار  نیاز کنارم رد شد و تو همون ح یشد. هنوز سمتش برنگشته بودم که همون طور عاد یتر م کیو نزد کینزد

 رو آداب معاشرتت کار کن... داداش! شتریگوشم گفت: ب

 یکه هاج و واج نگاهش م یو به منجلوش گذاشت و ر زیم یمبل نشست. پاهاش رو طبق عادتش رو یو رو رفت

 ام! یقهوه درست کن، جون حامد امروز بد جور قاط هیکردم گفت: فعال برو 

هومن؟ از  یکن یم یجا چه غلط نیجا... تو ا نی: ت...تو... ادمیو با تته پته پرس دمیموهام دست کش یال ناباورانه

 ؟یعوض یشد ریجونت س

انداختم و  نیبلند کردم و رو زم زیم ی. محکم پاهاش رو از رومیهامون سمتش هجوم برد یو قلبم و دلتنگ من

 .اوردمیسر خودت و خودم ن ییبال هیتا  رونیزود گم شو ب نم،ی: بلند شو جمعش کن ببدمیغر

ژست گرفت و  شهیشلوارش فرو برد و مثل هم بیپوزخند زد و از جاش بلند شد. دست تو ج یحالت مسخره ا با

 روان پزشک خوب سراغ دا... هی یخوا یها حامد، اگه م یکن یزود حمله م دایفت: جدگ

پس گورت رو گم کن تا خودم  شیریام، اون هم از نوع زنج یو بلند تر از قبل داد زدم: آره من روان دمیرو بر حرفش

 جا چالت نکردم. نیهم

با  دیکه گفت: با دمیزد. شن یشده بودم که فقط فکر کشتنش تو سرم وول م یزدم. واقعا انقدر عصب ینفس م نفس

 . میهم حرف بزن

بکشم. به لطف اُپن بودن  قیکردم نفس عم یهم سمت آشپزخونه راه افتاد. نگاهم رو کالفه بهش دوختم و سع بعد

 آشپزخونه

کرد و مطمئن بودم دنبال  یباز م یکی یکیها رو  نتی. کابنمشیبودم بب ستادهیهم که ا ییجا نیتونستم از هم یم ،

کرده بود. دستم رو مشت  رمیس یخودش به خوردم داده و از زندگ یروز تو خونه  هیگرده که  یم یهمون طعم تلخ

رفته؟ که  شیتا کجا پ یزد میکه به زندگ یگند ینیبب اج نیا ی: اومددمیو پر درد پرس ستادمیاُپن ا کیکردم و نزد

 افتم؟ هان؟ یدارم از پا م یچه طور ینینه؟ که بب ایزنده ام هنوز 
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به سوال هام بده مشغول روشن کردن  یکه جواب نیکرد و بدون ا دایها مُخدرش رو پ نتیاز کاب یکی یتو باالخره

آب رو از توش در  یو بطر دیرفت و درش رو باز کرد. داخلش سرک کش خچالیسمت  نیقهوه ساز شد. تو همون ح

 .یکم آروم بش هیبخور تا  ریبگ ایگرفت و گفت: ب آورد و به طرفم

تکه تکه شدنش  ی. صدادمیکانتر کوب یرو از دستش گرفتم و محکم رو یکرد. بطر یام م یبودنش کفر لکسیر نیا

 به دلم نشست. بیعج یوحشتناک بود ول

 !؟یاومد یچ یهومن، سر به سر من نذار، فقط بگو برا ستمیمن آروم بشو ن-

. برو یبر دیهم با یدامپزشک هی: چه مرگته تو؟ عالوه بر روانپزشک، انگار دیهمون جا با اخم هل ام داد و بهم توپ از

 .میزن یحرف م امیاالن م ن،یجا آروم بش هی

 جونم و...؟ ؟یخوا یم یچ گهید ؟یدیمگه به خواسته ات نرس ؟یدارم با تو بزنم لعنت یزدم: من چه حرف داد

 دمیداد کش یگردنم گذاشتم و جور یکانتر چنگ زدم و رو یشکسته رو از رو یآن ته بطر هی. تو شده بودم ونهید

 که گلوم سوخت.

 نداره که االن... یکار ؟یخوا یآره جونم رو م-

پرتاب شد. بعد همون طور که پر جذبه تو چشم هام زل زده بود،  یبه طرف شهیو ش دیپر قدرت دستم رو کش یلیخ 

بلند تر از من  دیو پشت سر هم بهش زل زدم که شا دهیکش یزد. شوک زده و با نفس ها یلیس صورتم یمحکم تو

 ؟یاریدر م یباز ونهیآروم باش، چرا د گمیم ؟یداد زد: افسار پاره کرد

 دارم. ادیمن حرف واسه گفتن ز یول یتر ادامه داد: تو حرف ندار یعصب

 دهیمبل کوب یعلت اومدنش به اجبار رو دنیفهم ی. برادمیو با خودش ببره که محکم پس کش رهیدستم رو بگ اومد

 شدم.

نداشت. منتظر و سر در گم  یهم اصرار دنیتپ یبرا یحت گهیسوخت و از اون بد تر قلبم بود که د یاش م یلیس یجا

مقدمه  یقفل کرد. ب شیشونیپ یاش رو رو دهیکش یپاهاش حائل و انگشت ها یکردم. آرنج هاش رو رو ینگاهش م

. از اوله اولش هم رمیمادرم رو از شماها بگ ی لهسا نیاز گذشته گفت: من اومده بودم انتقام اشک ها و حال بد چند

راه  نیهم ا نیتوست به خاطر هم یو خوشحال یخوشبخت دشیام یدونستم اون زن چه قدر دوستت داره و همه  یم

 به اون شب... دمیرفتم که رس شیپ یانتقام افتادم اما انقدر ریرو انتخاب کردم و تو مس
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 .گمیبا غزل رو م میکرد و سخت گفت: شب نامزد یمکث

من به  ی: حداقل اسمش رو جلودمیخود شدم. سرم رو تو دست هام گرفتم و نال یاسمش دوباره از خود ب دنیشن با

 .اریزبونت ن

رو گفته بود.  زینتونسته بود تحمل کنه و به مادرت همه چ هین شب هانتوجه به خواهش ام ادامه داد: باالخره او یب

کارش حال مادرت رو خراب  نیو با ا رمیخوام عشقت رو ازت بگ یو من به خاطر انتقام م یگفته بود که تو عاشق غزل

 مارستانیمادرش رو به ب 《زنگ زد و گفت: نبهمو هویرفت که  یم شیداشت خوب پ یکرده بود. همه چ

            》ونده!رس

 زدند. یخونه اون شب به حالم زار م نیا واریدر و د یاون شب و حال خرابم افتادم. حت ادی

من  یحس هیخبر دستپاچه شده بود راه افتادم.  نیا دنیکه با شن یمن هم دنبال مرد یدونم چرا ول یادامه داد: نم 

 دنیزدم چون با د یتو چشم هاش زل نم گهیوقت بود د یلیداد. خ یرو به طرف اون اتاق و اون تخت و اون زن هل م

 افتادم. یخط به خط اون دفتر م ادیچشم هاش 

جور از  نیشده بودند که ا نیاون نوشته ها با مغزش عج یکرد و چشم هاش رو آروم بست. انگار کلمه به کلمه  یمکث

 کرد. یحفظ همه رو باز گو م

ساخته است.  ییماورا یزیمن نبودنش، از او چ هیهم شب دیشا ش،یها یدلبر دیچشمان رنگ شب اش، شا دیشا《- 

شده که هنوز پسوند سابق، پشت بند  یمرد یام، معشوقه  نهیرید قیاحوال شوم؛ رف نیروزها و ا نیافسوس از ا

 》.نمیب یروزها غرورم را له م نیو چه قدر ا ستینسبتش وصله ن

سحربانو و  ییتنها یکه وجودم سراسر ماتم شد. دلم برا دیکش یمادرش رو به رخ م ینوشته ها یتلخ یصداش جور 

 بتینص شیمهر یتا عشقت بهت نگاه کنه اما فقط ب یبزن شیکه خودت رو به اب و ات نیحال االن خودم سوخت. ا

ر به خاطر مادرم و ادامه داد: حامد من انقد ورو بهم دوخت  شیموند. نگاه ابر یبشه؛ سخت که نه مثل جون کندن م

کردم، حتما  ینم یخودم و عقده هام رو خال یجور هیبود، حسرت و غصه خورده بودم که اگه  دهیکه کش ییدردها

 کردم. یدق م

دلم مونده بود و مدام  یرو که رو یداغ نیا یجور هیکردم. درست مثل االن من که اگه  یحالش رو درک م بیعج

لب  ریرو تو دستش گرفت و ز شیشونیدادم. پ یجون م دهیشک تا شب نکش یکردم، ب یزد سرد نم یم شیبهم ن
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از جاش بلند شد. سمت آشپزخونه  کهروشن نکرده  گاریبه زبون آورد. مونده بودم چرا تا االن س یا 》یلعنت《

 قهوه بخورم. دیاون جا، با ایگفت: پاشو ب نیرفت و تو همون ح

جا  یجا اومده باشه، دو تا فنجون از تو نیانگار بارها ا یعاد یلیفتادم. خو ناچار دنبالش راه ا دمیکش یکالفه ا پوف

خونه  ای یترک یدکتر؟ تو یآقا هی: چدمینشستم و با طعنه پرس زی. پشت مختیبرداشت و قهوه ها رو توش ر یظرف

 که تا االن از دودش در امان موندم؟ شیجا گذاشت

تلخ و داغش مزه مزه کرد و باالخره جواب داد: فعال دارم  یاز قهوه  یو نشست. کم دیرو به روم رو عقب کش یصندل 

 نفر قول دادم. هیکنم، آخه به  یکمش م

رو به روم رنگ خون شد. دلم  یرو ترک کنه، فنجون قهوه  دنیکش گاریغزل ازش خواسته س دیکه شا نیتصور ا از

 زار

گذشت آشکار کرد که ادامه داد: به  یکه تو سرم م یزیدمغ شده ام، چ یخواست. انگار چهره  یو مرد نبودن م زدن

هم ته چشم هاش نمونده بود و  دیذره ام هیکه  ییکه تو اون مغزته نه، به مادرم قول داده بودم. تو همون روزها یاون

 .مزد یم شیآت گاریرو با س گاریها فقط س ونهیمن مثل د

 نه؟ ایهومن  هیچ هیقض یگی: مدمیتکون دادم و با عجز پرس نیبه طرف یسر

 .دیبا ولع سر کش یمعتاد واقع هیقهوه اش رو مثل  یگفت و باق یلب ریز 》گمیم《

از بابات خواستم چند لحظه من و مادرت رو تنها بذاره، فقط شوک زده نگاهم کرد.  یوقت مارستان،یب یاون شب تو-

دونست  یکنم اما نم یسره م کیگردن مادرت و کار رو  ندازمیبذاره، دست م رونیانگار مطمئن بود پاش رو از اتاق ب

 . رهیگ یآروم نم زهایچ نیدل المذهب با ا نیا

 دم،یرس ینم یا جهینت چیکردم به ه یفکر م یکه مدت ها مغزم رو سوراخ کرده بود و هر چ یحرفش، سوال نیا با

  ؟یستین یاز بابا شاک ،یدون یماجرا مادر من رو مقصر م نی: هومن تو چرا انقدر که تو ادمیپرس

راحت هر روز و هر روز  یلیخ فتهیمرد ها هست. اگه پاش ب یتو وجود همه  یمکث جواب داد: چون تنوع طلب یب

 کنند. یعشق عوض م
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 گهید یکیتصورش رو بکنم اون نباشه و  یتونستم حت ینبودم؟ چرا از بعد عاشق شدنم نم یجور نیچرا من ا پس

 ادیز یلیخ ایعاشق باشند  یلیکه خ نینگاهم کرد و گفت: مگه ا دیلبخند بع هیباشه؟ دوباره حرف دلم رو خوند و با 

 به خرج بدند. یمردونگ

 بابا حق داشته پاش بلغزه چون مرد بوده و تنوع طلب؟! یگیم یعنی ؟یخب که چ-

که گفته تا چهار تاش حالله بهش داده  یون اسالمباال انداخت و حق به جانب جواب داد: حق رو که قبال هم ییابرو

 لطفا بحث رو عوض نکن. م،یکار دار یکل ال،یخ یحرف ها رو ب نیحامد، اصال ا

 کنم. یخب بگو گوش م یلیو گفتم: خ دمیموهام دست کش یال

 هیمثل  بیعج زیچ هیالتماس هم نبود.  یحت دم،یند یبعد از چند سال تو چشم هاش زل زدم ترس یاون شب وقت- 

اون چهره  دنیشد. اون لحظه با د دیموند تا آخر سف رهیانقدر به در خ گندیکه م یبود، مثل چشم یجور چشم انتظار

 عطش انتقامم کم رنگ شد. یمن ام فقط کم لشیدونستم دل یکه به جونش افتاده بود و م یرنگ و درد یب ی

و اعتراف، تنگ و پر از حس  یاتاق بازپرس هیق که مثل چشم هاش رو بست و ادامه داد: اون شب تو اون اتا کالفه

وقتش  باالخره《: دیو با درد پرس دیکش نییگذاشت و پا ژنشیماسک اکس یبد بود، هما دستش رو آروم رو یها

 هیکه رو به روته  یآدم نی! خوب نگاهم کن، اومنکنم ه یلحظه فکر م نیعمره هر روز دارم به اومدنت و ا هی! د؟یرس

 هی《: دمیازش پرس یکنه. فور یرفتن و موندن دل دل م نیعمره داره ب هیعمر عذاب وجدان گلوش رو فشار داده، 

 》؟یبطلب تیاز دوست مثل خواهرت حالل یومدیبار ن هیو  یعمر عذاب وجدان داشت

خواسته بود که مامان هزار باره  ییحرف ها دنیساکت شد. کنجکاو به خاطر شن دیحرف هاش که رس یجا نیا به

 جواب داد؟! ی: خب چدمینذاشته بودم بهش چشم دوختم و پرس یبده ول حیبرام توض

 نیا اقتیگفت ل یداد و م ی. بهش حق مندشیصد بار اومده و مامانم نخواسته بب ومده؟یدونم که ن یگفت از کجا م- 

مادرم،  یعشق سوخته  یخون خواه یمنتظر بوده من برا شهیتو صورتش تف بندازه اما هم یرو نداشته که حت

 .امیسراغش ب

 جواب داد؟! یچ یدون یم 》کنه؟ انتیطور تونست به خواهرش خ چه《: دمیپرس ازش

عاشق بوده،  شیوقت پ یلیندونستن به چپ و راست تکون دادم که خودش ادامه داد: گفت از خ یرو به نشونه  سرم

 یکه تو ییتو جشن ها و مناسبت ها ای. گوفتندیکه اصال بابا و سحربانو به فکر ازدواج ب یقبل تر از وقت یلیخ یلیخ
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 یاون ها ازدواج م یوقت یول شهینه صد دل عاشق م لد هیگرفتند و بابات هم دعوت داشته... یمادرم م یخونه 

 ه.کرده که قلبش رو سر پا کن یم یکه سرشکسته شده بوده، کم کم داشته سع نیکنند با ا

 باشه. دهیروز مامان هم درد عشق کش هیشد  ینم باورم

داره در  ضمیقلب مر دمیکنم، فهم یاومدم از تو نگه دار یکه حال مادرت خوب نبود و م ییگفت تو همون روز ها-

مردم که البته اون موقع ها مرگ  یم ایدادم  یم وندیتن به پ دیبا ای. ستین شیحال گهیزنه و قرص و دوا هم د یجا م

 سد راهم شد. رجیروز ا هیکه  نیدادم. تا ا یم حیرو ترج

موضوع مثل  نیچه قدر حرف زدن در مورد ا دم،یفهم یکرد. با تمام وجود م رهیخ یدر گم نگاهش رو به گوشه ا سر

 براش سخت و طاقت فرساست. دنینکش گاریهمون س

 نیشده، از ا شیزندگ یتوقف تو یهاش گفت. از سحر که انگار دچار نوع یینهاسد راهم شد و از ت رجیگفت ا یم- 

هم از اول عاشق من شده بوده اما باباش مجبورش  رجیطرف هاست دو طرفه بوده و ا کیکردم  یکه فکر م یکه عشق

بودم. حالم  رجیا یتو شوک حرف ها لیگفت اوا یسحر به هم نخوره. م یکرده با سحر ازدواج کنه تا شراکتش با بابا

اون حرف ها دست و پا هام شل شده بود، متنفر بودم. سحر  دنیکه با شن نیخورد. از ا یاز خودم و حس هام به هم م

 بار نیکه دوباره حالم بد شد و ا نیشد و من روز به روز از خودم متنفر تر و دل زده تر تا ا یروز به روز حالش بد تر م

از عمرم نمونده  شتریب یخودم گفتم حاال که چند صباح شیباشم. پ وندیتند به فکر پتر از قبل بهم گف یدکترها جد

شد، برام  یهم جهنم م ایاگه اون دن گهیکه با نبودش جهنم شده بود پس د ایدن نی. ارمیبذار حداقل حسرت به دل نم

که تازه روش  یساعتگذشت مثل  یزدن اموراتش م پیر باکه  یکرد اما بعدش عشق معجزه کرد. قلب ینم یفرق

و من هم  شهیعاشق دو آت هیشده بود  رجیکار از کار گذشته بود. ا گهیانداخته باشند به کار افتاد. اون موقع د یباتر

 وسط وسط جهنم! رونیح هی

 

 یدونست با اون گذشته و کار یبود که مامان نم نیحرف ها داشتم مهم نبود. مهم ا نیا دنیاز شن یکه چه حس نیا

باشم. هومن صاف تو چشم  ستادهیکه در حق دوستش کرده باعث شده بود، من هم االن درست وسط همون جهنم ا

 یشده و به خاطر چ یچ یکه تو هم بدون نهیا اطرفقط به خ گم،یها رو برات م نیهام زل زد و ادامه داد: اگه دارم ا

مادرم حاللش  یتم رو گرفت و خواهش کرد به جادس دیلرز یاز درد م ی. مادرت همون شب وقتدیخواستم تاوان بد

نگاهش  یکه تو یآخر عمرش انداخت. با عجز یمامانم تو روزها ادیلرزش دست هاش من رو  یدونم چرا ول یکنم. نم

رو  یخون دل خورده و به قول خودش عذاب وجدان گلوش رو ول نکرده. انگار همون لحظه آب عمره هی دمیبود فهم
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خوابم  دهیخونه بعد از مدت ها سرم به بالشت نرس دمیرس ی. سبک شدم، انقدر سبک که وقتدختنیوجودم ر شیآت

 برد.

 دونستم محاله پاش به گونه هاش برسه! یچشم هاش برق انداخته بود و م یتو یمغرور اشک

و هر روز با  ادمهی. لحظه لحظه اش رو دمیبار بعد از...مرگش... خوابش رو د نیاول یحامد، اون شب برا یدون یم- 

فروغ  یراک مخصوصش نشسته بود. عاشق شعرها یهمون صندل یخدا هنوز فراموشت نکرده هومن! رو گمیخودم م

 آن نگاهش رو از کتاب هیبود که محو تماشاش بودم.  بایبود و همون کتاب هم تو دستش گرفته بود. انقدر جوون و ز

گذشتم و آروم گرفتم، تو هم بگذر تا آروم  من《د و گفت: و به من دوخت. مثل همون موقع ها بهم لبخند ز گرفت

که روش  یشدم گنگ بودم. انگار زبونم بند اومده بود. ساعت ها رو همون مبل داریاز خواب که ب 》پسرم! یریبگ

 .محاله ادامه اش بدم گهیبرام رنگ باخته که د انقدرانتقام  دمیخوابم برده بود نشستم و فکر کردم. فکر کردم و فهم

 به امروز، مگه نه؟! یدیتا رس یادامه اش داد ی: ولدمیزدم و رو بهش پرس یتلخ لبخند

اش تو هوا معلق مونده بود،  گهیو دست د یصندل یپشت یدستش رو هیجاش بلند و سمتم خم شد. همون طور که  از

 گفت:

تو رو  نیکه دل و د ید بدونم دخترادامه دادم چون واقعا برام جالب شده بو م،ینه با هدف قبل یادامه دادم ول آره

 بود. یبراش گرون تموم شده بود و دنبال تالف یلیادامه دادم چون غزل هم خ ه؟یبرده واقعا چه طور

تو چشم هام زل  هیاز چند ثان شتریادامه داد: حامد اون دختر انقدر عاشقته که تا حاال نشده ب دیرو که د پوزخندم

تا نخواد چشم هاش برات  یول هیتوعه، دوست داشتن شینداره چون دلش پ دنیدل و دماغ خند یبزنه، مهربونه ول

 زنند. یبرق نم

 .میاز جام بلند شدم و به همراه تمام غصه ها و درد هام جلوش قد علم کرد یعصب

 ؟یبزن شیکه بد تر به قلبم آت یزن یحرف ها رو م نیا ؟یخب حاال که چ-

که  ،یایزنم که به خودت ب یحرف ها رو م نیپر رنگ تر شده بود و جواب داد: نه ا شهیهمراست کرد و اخمش از  کمر

 .شهیچون اون فقط با تو خوشبخت م یسیپاش وا

 بکنم یتونم چه غلط یم گهیمن د تونهیامروز عروس ؟یگیم یدار ی: تو...تو چدمیو منگ نگاهش کردم و پرس جیگ
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 هان؟! ؟

 کرد. یزد و چه قدر نا آرومم م یا قهقهه

آلمان، چمدونم  رمیم دیبستن قرارداد جد یبرا گهیمن دارم دو ساعت د مون؛ینه عروس تونهیخنگ، عروس یپسره -

 !نمهیهم تو ماش

 یرو چنگ بزنم اما نشد. هم زمان درد وحشتناک یزیهلم داد. زور زدم چ نییبه پا یبیسراش هیمحکم از  یکی انگار

 افتادم. یچند وقتم مشت کردم و رو صندل نیا یتاب یعامل ب یخورد. دستم رو رو چیپ ام نهیتو س

 هومن، به خدا زده به سرت! یشد ونهیت...تو... تو د-

کارش له  نیشونه ام رو با ا یداد. حس کردم مار جا خوش کرده رو یشونه ام گذاشت و فشار محکم یرو رو دستش

 کرد.

در اومده. البته  رمونیشما دو تا پ یتو تدارکات عروس هیاالن دو ماهه من و مهرداد و بق ؟یبگم باور کن یچه طور-

 کنه داماد امشب من ام! یغزل هنوز خبر نداره و فکر م

تا آخرش  دیبا یکه کرد یغلط یهومن، پا یی: معلومه که داماد امشب تودمیو با اخم غر دیچونه ام از درد لرز 

 رو؟ نیا یفهم ی. میسیوا

 قهقهه زد. بلند، انقدر بلند که گوش هام شروع به زنگ زدن کردند. دوباره

 .ادیبهم م شتریب یداماد فرار میبگ-

 نیکارت ها با اسم شما دو تا ب ؟یباور کن یخوا یتموم شد و رفت، چرا نم گمیتر ادامه داد: حامد م یکرد و جد یمکث

 کنه و به تهران بکشونتت. تیور شده راضخواستم هر ط دیهمه پخش شده، اصال من بودم که از سع

. بلند تهیکرده ام رو گرفت و گفت: بلند شو مرد، مثال شب عروس خیدادم. دست  یشده به حرف هاش گوش م مسخ

خوب وقت  شگاهیآرا هیخودت هم از  یبرا شگاه،یرو فرستادم دنبال غزل ببرتش آرا هیها! هان یکار دار یشو کل

 بهت برسونند. او سپردم بچه ه دمیگرفتم، به انتخاب خودم هم برات کت و شلوار خر

به  ن؟یکار کرد ی: شما ها چدمیام گرفت. نال هیکه دلم رو آشوب کرده بود اما گر یترس ایبود  یدونم از خوشحال ینم

 وقته از دست دادم هومن! یلیاون رو خ کنه. من یوقت به من اعتماد نم چیه گهیبشه! اون د یخدا که اگه غزل راض
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و بعد هم پِرس کنم. دست  رهیشد سرم رو الش گ یبود که م یزیسرم رو تو دست هام فشار دادم و دوست داشتم چ 

 سرم برداشت و محکم صورتم رو قاب گرفت. یهام رو از رو

 حامد. نگاهم کن پسر! نیمن رو بب-

 موندم. رهی. با اکراه چشم هام رو باز کردم و به صورت جذابش خمدیداد که از دردش نال یرو تکون محکم سرم

 باشه؟! ،یداداش دمیکنه، بهت قول م یدوباره اعتماد م یسخته ول شه،یدرست م یهمه چ-

رو مردونه  میشونی. پدیلرز گهیبار د هیوقت بود برام حسرت شده بود، قلبم  یلیگفتنش که خ ی》داداش《لفظ  از

 و گرم

دوباره تکرارش نکن.  یول یدیبار پا پس کش هی. یستیا یم زشیهمه چ یپا یو دوباره گفت: اگه عاشق باش دیبوس

 خواد؟ یرو نم نینگو که دلت ا

 یکرده بود اما از غزل و غرورش م دایپ تیبود که واقع یمحال یخواست؟ از خدام بود. اصال خود خود آرزو ینم دلم

 که دوباره قرص الزم شده بود، هراس داشتم. از یهمه فکر و از قلب نیته بود، از اکه از دست رف ی. از اعتماددمیترس

 یزد و انگار به جلو هلم م یسرپوش گذاشته بود که مدام بهم چشمک م یا یها، حس دلتنگ نیتموم ا یرو یطرف

 حال خرابم بدهکار بودم. نیرو حداقل به خودم و ا نیشد. ا یامروز واسه من م دیبود با یمتیداد. به هر ق

 》غزل《

 که یبود اما دل ییایکردن، چه لحظات رو فیکردن و البته مرتب هم ازت تعر شتیشکل آرا نیشدن و به بهتر عروس

فرشته  هیکه قراره  نیاطرافم و ا یلفظ داماد از دهن خانوم ها دنیو ذوق کردن نداشت. با شن دنیتپ الیبود خ مرده

 بشینص

 یکیکوچ یمنحن ایلبخند  هی یبشند. حت یکه مثال گل گل دیدو یشد. رو گونه هام خون نم یآب نم تو دلم قند بشه؛

ها،  یداریتمام شب ب یکیبود. انگار  یهوش یب ینوع دیو شا یحس یکه لب هام رو نقش بده، در کار نبود. همه اش ب

کرده  قیسرنگ بزرگ به احساساتم تزر هیرحمانه با  یها و غم هام رو تو اون لحظه ب یها، حسرت ها، دلتنگ هیگر

 ی. مثل برگدمیرس یجون به نظر م یکلمه کرخت و ب یواقع یاحساساتم سر شده بودند. به معن بیبود و حاال عج

به  گهیتباه شده و د شیدونه زندگ یکه م نیگرد باد وحشتناک از شاخه جداش کرده و با وجود ا هیشده بودم که 

 کرده! دایپ انیبراش جر یا گهیجور د یآب شناور شده و باز زندگ یرو الیخ یو باما آروم  ستیدرخت وصل ن



 تیعسل چشمها

466 
 

که  یشیصورتم تموم شده بود. آرا ی هیاول شیاشباع کرده بود. آرا دیپر که نه شا یشیالک و مواد آرا یرو بو اتاق

رو به اون رو کرده بود.  نیصورتم رو از ا ینبود ول لیکه تکم نینباشه و حاال با ا غیخواسته بودم تا حد امکان ج

 ابروهام نازک

بهش، چشم  دهیچسب یها یروشن پشت پلک هام و اون مژه مصنوع رهیو ت یعسل ی هیتر و کوتاه شده بودند. سا 

 ادیبار آروم بستمشون و آروم تر بازشون کردم. با نگاه کردن بهشون  هیداد.  یجلوه م شهیتر از هم رایهام رو گ

شدند و دلم  یخمار م یجور نیهاش هم چشمخوابوندمش  یرو دستم آروم م یافتادم. وقت یهام م یعروسک بچگ

 رفت. یبراش ضعف م

 

 یناخن ها یکنه. دختر جوون یدگیسوگل جون مجبور بود به دو تامون هم زمان رس م،یدو تا عروس اون جا بود چون

حال با دوستش که در حال پوش دادن به موهام بود هم  نیانداخت. در ع یزد و روشون طرح م یام رو الک م دهیکش

روزها  نیو ا دیچیپ یخنده هاشون تو اتاق م یصدا یتوجه نداشتم اما گاه یزد. به حرف هاشون ذره ا یحرف م

 یکنارم نشسته بود. از تو یصندل یرو هی. هاندیکوب یپا م بیاعصابم عج یهم رو انمیاطراف یخنده  یصدا یحت

که کنارم بود خوشحال بودم. حداقل با نگاه  نیدونه چه قدر از ا یشنگش رو بهم دوخته بود و خدا منگاه ق نهییآ

 شدم. یکردم و مثال عروس ناکام نم یدق نم یتنگکردن بهش، از دل

 نیدمغ شدم اما بعد هم یفرسته، کم یرو م هیو هان ادیتونه دنبالم ب یهومن باهام تماس گرفت و گفت نم یصبح وقت 

دادند و باهاشون صورتم رو  یحامد رو م یدست ها یکه دست هاش بو نیکه محکم بغلم کرد، هم نیهم دمش،یدکه 

خواهان  یاراد ریطرف افسار زبونم که غ هیروز مثال مهم برام رنگ باخت. از  نیقاب گرفت، حضور نداشتن هومن تو ا

 یسر کوفت ها گهیو از طرف د دمیکش یکه قرار بود همسرم بشه م یحال برادر دوقلوش بود نه برادر ناتن دنیپرس

نگاه نافذش رو حس  ینیکه سنگ نیاومدم و هم رونی. از فکر بدمیخر یبه جون م ،ییپروا یب نیعقلم رو به خاطر ا

 شدم. آروم لب زد: بخند برام! رهیخ بهشکردم، 

بغض  هیزدم لبخند بزنم  یشد. هر چه قدر زور م ینماما واقعا  》!باشه《هم گذاشتم و لب زدم:  یچشم هام رو رو 

 کرد. یم المیخ یتالش ب یلرزوند و از ادامه  یفضول لب هام رو م

 برات! رمیلب زد: بم دوباره
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االن  دیکنه؟ من با یبرات دلسوز نتیبه خاطر نگاه غمگ تیروز عروس یتلخ تر باشه که کس نیتونست از ا یم یچ 

 نیرو بروز بدند اما خب ا شونیمن سر از پا نشناسند و ندونند چه طور خوشحال دنیبا د هیانقدر شاد باشم که بق

 حال و روز! نیبود و لعنت به ا تمیوضع

تازه الک  یانگشت ها اطیشد. با احت کمیاز خدا خواسته نزد هیرفتند و هان رونیکارشون تموم شد از اتاق ب یوقت 

 یخور یرو م یچ یجونم؛ غصه  یبگذرد آبج زین نیگفت: ا فشیظر یزده شده ام رو تو دستش گرفت و با صدا

 قربونت برم؟

هم  نیخورم؟ آره ا یرو م یچ یدونست غصه  یواقعا نم یعنیناز ترش کرده بود زل زدم.  شیصورت نازش که آرا به

تو نگاهش  یزیچ هیدادند.  یقورتم م والیه هیکه مثل  یوحشتناک یگذشت اما با گرفتن جون من و با حس ها یم

 شدم. یتر م جیحرف هاش گ دنیآوردم و با شن یبود که سر در نم

 نمی. حاال بخند ببادیبره که حالت سر جاش ب شیپ یهمه چ یجور دمیبه من اعتماد کن غزل جونم، بهت قول م-

 نم؟یصورت مثل ماهت رو خندون نب ستین فیخانوم خانوما، ح

 یو قلبم پر از حضور گرمش بود پس چ شیخال یکه کنارم پر از جا نیمگه نه ا اد؟یحالم سر جاش ب یبود چطور قرار

: حال دینبود؟ همون موقع سوگل جون وارد اتاق شد و با خنده برام چشمک زد و پرس یکرد وقت یحالم رو بهتر م

 ؟یعروس خوشگل من چطوره؟! خسته که نشد

خوش که راحت با فکر کردن بهش لم بدم و  الیخ هیت وقته خسته ام اما کجاس یلیخ《من جواب داد:  یبه جا یکی

 !یشما خسته نباش ستم،یخسته ن زمیفقط به زور لبخند زدم و جواب دادم: نه عز 》در کنم؟ یخستگ

نشست گفت: واقعا هم خسته نباشم. عروس  یمخصوصش کنارم م یصندل یو همون طور که رو دیکش یکالفه ا پوف

. انقدر هم که ارمیاز اون وضع درش ب یکم هیصورتش داغون و پر از جوش و لکه، پدرم در اومد تا تونستم  یاتاق بغل

 کنه، کفرم رو در آورده. یم ییبایصورتش احساس ز یفراوون رو یو به خاطر عمل ها شهیادعاش م

و به دل  یم. از بس که خوشگلجون دل رهیام در م یزد و ادامه داد: عوضش با نگاه کردن به تو خستگ یقیعم لبخند

 !ینیش یم

 !نیممنون شما به من لطف دار-

زنگ زد و گفت برامون غذا  هیکرد. ظهر که شد هان شمیکردن آرا لیو شروع به تکم 》!تهیواقع《لب گفت:  ریز

از رفتنش گذشته بود که باالخره  یا قهیدق ستیرفت. ب رونیاز اتاق ب شیبعد با تک زنگ خوردن گوش ی. کمارندیب
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رفت اما  یهم خنده از رو لب هاش کنار نم ظهلح هی یگذاشت و جالب بود که حت زیم یغذا رو رو یها سهیاومد. ک

ورودش اتاق  ینشسته و از لحظه  هیهان یلباس ها یبود که انگار رو یکرده بود، عطر یبه حال یکه من رو حال یزیچ

 یجوره شدن چیکرد اما خب ه یکه هست تو ذهنم پر رنگ تر م ینینفر رو از ا هیکه فقط  یرو بغل گرفته بود. عطر

 یجور نیاومده بود دم در که ا یک ی: هاندمیکرد پرس یظرف ها رو باز م یرو یومینیکه سر پوش آلوم شنبود. رو به

 !شه؟یو لبخندت پاک نم یذوق زده شد

 داداشمه ها! یکه عروس نیجواب داد: چرا خنده ام رو کم رنگ کنم؟ مثل ا یتر شد و با سرخوش ضیعر لبخندش

جلو روم خوردم و در  ی دهیاز کوب کیکوچ ینگفتم. با اصرار چند تا لقمه  یزیچ گهینگاهش کردم و د مشکوک

و  شیاساعت سه بود که کار آر کیاتاق رو با ولع به خورد وجودم دادم. نزد یتونستم عطر مونده تو یعوض تا م

. سوگل جون میو در آخر هم به تاالر بر هیجا اول به محضر و بعد هم آتل نیموهام کامل شد. قرار بود از ا ونینیش

هم  خانواده  نیو به خاطر هم میهاش نباش هیتا مزاحم همسا ادیدنبالم ن یا گهیاز داماد کس د ریکرده بود، غ دیتاک

صورت و موهاش به لطف همکار سوگل جون کامل شده و  شیهم آرا هیموندند. هان یها تو همون محضر منتظرمون م

 یرو برم یخواستگارهات عروس لیو گفتم: امشب س دمیکش یسوت انهیباش رو هم تنش کرده بود. ناشیلباس شب ز

 نه؟ نگاه کن! یگیجون، م یداره هان

نگاهم بهم  مین هی یکس حت چیرفت گفت: نگران نباش، با وجود تو ه یزد وهمون طور که سمت کاور لباسم م قهقهه

 .ندازهینم

با اون  باش،یز یشده  یسنگ دوز یو خاص رو بپوشم. باال تنه  نیرو در آوردم و کمکم کرد تا اون لباس سنگ لباسم

 هی. ذاشتینم یرو باق یحرف چیه یدارش، جا نیو چ نیترش کرده بود، با دامن سنگ لیکه شک ریحر یها نیآست

هاج و واج مونده بود و نگاهش رو ازم  هیدمش هانیپوش یحال ساده بود. وقت نیو در ع کیلباس عروس فوق العاده ش

رو همراه با خنده تجربه کردم. نگاه سوگل جون و  یاش بعد از مدت ها حس خوب افهیق دنیگرفت. با د ینم

 رییتغ یلیکه خ دیبه ذهنم رس نیفقط ا نه،ییآ یتو دنمیبود اما خودم با د یو ناباور نیاز تحس زیهمکارهاش هم لبر

 داد.  یخودش رو نشون م شگاهیآرا یمشترک از همون اتاق تو یو پا گذاشتن به زندگ رییتغکردم. انگار 

ه ظاهرا ک یعروس اتاق بغل یمونده  یباق یکارها یهم اتاق رو برا هیرفت. بق رونیبه دست ب یگوش هیبعد هان یکم

 شد، ترک کردند. ینم یجوره راض چیه
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 کاپیم یصندل یدرآور گذاشته بودم برداشتم. آروم رو یمدام مامان و مهرداد رو یرو که به خاطر تماس ها میگوش

 نیکه ا ینیآهنگ غمگ یرو باز کردم و رو کی. قسمت موزدمیتخت بود، دراز کش هیبرام شب شتریکه اون لحظه ب

 پخش رو لمس کردم. یکردم مکث و دکمه  یگوش م یلیچند وقت خ

 اشک هاته لی... که دلعشقه《

 همراته! شهی... که همعشقه

 اما عشق یدون ینم د،یشا

 تموم درد هاته! مرهم

 حالت، حال دل مجنونه! یکه بش عاشق

 فکرت همه جا اونه! س،یخود آدم ن دست

 ؛ینم بارون یمسِت... بو یکه بش عاشق

 》!یتو خاطره هات اون ،یبند یهات و که م چشم

 یلحظه قلبم رو خال نیاما االن وقتش بود. اگه تو هم دمیکش یعذاب م ختنشونیوقت بود داشتم به خاطر نر یلیخ

 کردم ینم

گونه ام  یقطره اشک آروم آروم از رو هیجور اتمام حجت با دلم بود.  هیافتاد. اصال  یم یمعلوم نبود بعد چه اتفاق ،

نداشتم.  یچاره ا یاومد ول یاز خجالتم در م یحساب دید یصحنه رو م نیدونستم اگه سوگل جون ا یسر خورد. م

 داشتم. اجیبهش احت ورصبور بودن بد ج یبرا اوردن،یکم ن یبرا دن،ینترک یبرا

 دور و وَرت یزنه به سرت ول یم هواش،《

 !ستین شیخال یجز جا یزیچ

 ها ونهیدلش و که بده مثل د آدم،

 !ستین شیحال یزیچ چیه گهید 

 حالت، حالِ دل مجنونه! یکه بش عاشق
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 فکرت همه جا اونه! ست،یخود آدم ن دست

 ینم بارون یمست بو یکه بش عاشق

 》!یتو خاطره هات اون ،یبند یهات و که م چشم

قلبم  یجا نیتر یگوشه ا یکه تو یهست فراموش کنم اما حفره ا یخودم قول داده بودم از بعد از امروز هر جور به

همراهم بود. با تموم  دم،یکش یکه م یهر روز و هر روز مثل نفس دیموند و دردش شا یم یدرست شده بود تا ابد باق

 یکه رد کمرنگ ییکم کنم. آروم اشک ها شیتا از قرمز مشدم. صورتم رو با دست باد زد زیخ میشدن آهنگ تو جام ن

هم  یو کف دست هام رو رو دمیدراز کش یصندل یار به پهلو روب نیگونه هام انداخته بودند پاک کردم. ا یرو

 یو البته حجم انبوه مژه ها یشده از خواب و خستگ نیسنگ یسرم قرار دادم و پلک ها ریگذاشتم و مثل بالشت ز

 هم گذاشتم. یرو میرو مال میمصنوع

 یبودم و کم کم صداها یداریبره. تو عالم خواب و ب یحس کردم داره خوابم م یدونم چه قدر گذشته بود ول ینم

کردم  یشده اش رو حس م خینگاه م ینیدامنم افتاد. سنگ یرو یکس ی هیشدند. حس کردم سا یاطرافم گنگ م

به کمکم اومد و  مییایکه حس بو نیتا ا ردمک یهم واقعا داشتم مرگ رو تجربه م دیشدن نداشتم. شا داریتوان ب یول

 ایدن نیا یتو گهیکه د نیکرد. مطمئن از ا یجادوم م شهیکه هم ی. همون عطر آشنا بود، هموندمینفس کش قیعم

 دهیبه ساحل و بعد هم کش ایشدن امواج در کینزد یمثل صدا ییمرتبه صدا هیزدم.  یناخودآگاه لبخند ستم،ین

 انداز شد. نیطور نرم و همون طور گوش نواز، تو گوشم طن مونماسه ها، ه یشدنشون رو

 !؟یغزلم، خواب-

 ینفس ها یافتاد. دوباره همون صدا، منته یصورتم م یاومد و رو یهوا باال م یبودم، حاال ب دهیکه قبال د یا هیسا

 کرد. یصورتم م میرو هم تقد یگرم

 دلم، دلم بد جور تنگ چشم هاته! زیشو عز داریب-

 بودم؟ اگه دهیصورتم فهم یدست هاش رو رو یود چرا گرماچشم باز کردم. اگه خواب ب یلمس پوست صورتم به آن با

چشم هاش چرا  یبود؟ قهوه  کیبود چرا عطرش رو با تموم وجود حس کرده بودم؟ لبخندش چرا انقدر نزد خواب

*د و یرو نرم ب*و*س* میشونیزنده؟ سمتم خم شد و پ ایمرده ام  دار؟یب ایخوابم  ایانقدر گرم و تب دار بودند؟ خدا

برق  یجور نیقربون عسل چشم هات بشم که ا ته؛سر و  یب یدلتنگ نیتاب زمزمه کرد: آخ باالخره تموم شد ا یب

 زنند. یم
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انداختم و مطمئن  یحرف ها مغزم باالخره فرمان داد و ناباورانه تو جام نشستم. به اطراف نگاه سرسر نیا دنیشن با

: حالت خوبه دیگار الل شده بودم. دوباره بهم لبخند زد و پرسدوباره بهش چشم دوختم و ان ستمیکه خواب ن نیاز ا

 خوابت برده بود. یبرات انگار از خستگ رمیغزلم؟ بم

: دمیبود پس زدم. با تته پته پرس یآن به جونم افتاده بود، هر جور هیرو که  یا جهیجام بلند شدم و سرگ از

 شده؟ یکجاست؟ چ...چ! هو...هومن ؟یکن یکار م یجا چ نی...انیت...ت...تو...ا

لب هاش ثابت نگه  یشوک زده دستش رو رو تی. در نهادیلباسم رو کاو نییصورتم و بعد هم از باال تا پا نگاهش

 ... ایدن نیبه ا یغزل، اشتباه ی! به خدا که فرشته ایداشت و گفت: چه قدر خوشگل شد

جا  نیهومن کجاست؟ تو ا گمی: جواب من رو بده، مدمیو پرس دمیو هنوز هم گنگ از حضورش، حرفش رو بر یکفر

 ؟یکن یکار م یچ

 بازوم گذاشت. یشد و دستش رو آروم رو کمینزد

 .میجا بر نیاز ا ایغزلم، فعال ب گمیرو م یهمه چ-

جا چه خبره  نیزدم: ا غیشد. ج یمرتب تو سرم تکرار م ش》غزلم《و  دمیکش رونیرو محکم از دستش ب بازوم

 بهش تن بدم؟ هان؟! دیو من احمق هم با نیراه انداخت یه بازحامد؟ دوباره چ

 نیحامد تو ا دنیکه از شوک د ییو با پاها ی. عصبدیاتاق سرک کش یتو هیبه در زده شد و هان یموقع تقه ا همون

: دمیتر رو بهش غر یسمتش رفتم. داخل اتاق شد و در رو هم پشت سرش بست. عصب دندیلرز یاتاق م نیروز و تو ا

 !هیبگو هان یزیچ هیتو 

 کن. دارمیب یخواب لعنت نیبزن از ا ه،یو ادامه دادم: بزن تو صورتم هان دمیرو باال آوردم و سمت صورتم کش دستش

زده ام رو محکم تر گرفت و پر اضطراب گفت: قربونت برم آروم  خیبغض کرده نگاهم کرد و دست طبق معمول  هیهان

 !زدلمیعز یلرز یم یباش، دار

کم شده بود  شونیبه دامادش رو به رخ چشم هام که تازه از تار هیشب یادیز پیحال ت نیسمتمون اومد و در ع امدح

 .ادیدنبالت م گهید قهیرو جمع کن، مهرداد چند دق لتونیگفت: وسا هی. رو به هاندیکش یم
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. حامد هم از دستش گرفت و آروم دیکش رونیکاور ب یشنل بلندم رو از تو یگفت و فور یلب ریز 》چشم《 هیهان

رو  یزد گفت: همه چ یسرم انداخت. سر جام خشکم زده بود و اون همون طور که بند شنل رو گره م یاون رو رو

 !زمیعز میجا بر نیاالن از ا نیهم ایفقط ب میدیم حیبرات توض

اون  یا مونده و چرا حامد به جاکه هومن کج نیدر گم بودم و مثل کوه آتشفشان هر لحظه امکان فورانم بود. ا سر

چونه ام گذاشت  ریدستش رو ز گهیبار د هی. ختیر یقلبم رو فرو م یشده بود که ه ینحلیال یجا بود، معما نیاالن ا

 و گفت: تو فقط آروم باش، فقط آروم، باشه؟

که چرا مثال سرم  نیبکشه اما ا شیتلنگر الزمه تا همه جا رو به آت هی دیشده که شا یکوره ا هیکردم قلبم شب حس

 یرو نم

 یشد. مدام از خودم م یگوشه از قلبم مربوط م هیچونه ام برداشته بشه به خودم و  ریتا دستش از ز دمیکش

 چه《: دمیپرس

 هیدونه تا  یم یزنند وقت یچه طور هنوز چشم هاش برق م اره؟یو کم ن نهیلباس بب نیمن رو تو ا ارهیطاقت م طور

 》شم؟یم یا گهیواسه کس د گهیساعت د

افتاده بود  کاپیم یصندل یرو که رو میشدن به چشم هاش دل کندم و بهش پشت کردم. گوش رهیاز خ باالخره

 مشترک《 یکه جمله  نیلرزون شماره اش رو گرفتم. هم یصفحه اش رو باز کردم. با دست ها یچنگ زدم و فور

تر اومد.  کینزد هی. هانداختبه قلبم چنگ ان یزیچ هیتو گوشم تکرار شد،  》باشد یمورد نظر در دسترس نم

 قربونت برم؟ یزن یزنگ م ی: به کدیرو آروم گرفت و پرس میگوش

 مکث جواب دادم: به اون داداش احم... یب

 کجا مونده پس؟ نمیخوام بب یخوردم و به جاش ادامه دادم: م دنیحرفم رو با لب گز ی ادامه

شده؟ تو رو خدا به من بگو؛  یچ هیو عجز ادامه دادم: هان دیافتاد، رو بهش با ترد هیکه به نگاه پر اضطراب هان نگاهم

 افتاده، هان؟ یهومن اتفاق ینکنه برا

حضورش  یداد و مدام چشم هام پِ یلحظه هم امون نم هیکه  یدلتنگ نیاومد. لعنت به ا یبود که به طرفم م حامد

 بود.

 بشه؟ یکه چ یجا سر پا موند نیبه حرفم غزل؟ ا یدیچرا گوش نم-
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برات همه  ن،یتو ماش میبرد ادامه داد: گفتم بر یگرفت و سمت در اتاق م یطور که بازوم رو آروم تو دستش م همون

 .دمیم حیرو توض یچ

سمت  ه،یچ هیگفت قض یکرد و نم یرو تکرار م زیچ هیکه مدام  نیاز ا ی. عصبدمیبازوم رو محکم کش لمیخالف م بر

 در

درسته قلبم از پا  ؛یبش کیو بهم نزد یکن یراه به راه ابراز نگران یه ستین یازی: ندمیلب غر ریبرداشتم. ز قدم

 هنوز چالق نشدم. یافتاده ول

ترس  یکه قرار بود بشنوم بد جور ییزهای. از چدمیقدم هاش رو از پشت سر شن یو بعد هم صدا قشیآه عم یصدا

 نینگاهش بهم افتاد، سمتم اومد و دوباره بغلم کرد. در گوشم گفت: خوشبخت بش یبرم داشته بود. سوگل جون وقت

 دلم، چه قدر هم که آقاتون، آقاست! زیعز

حامد رو  ینموندم تعارف ها گهیلب تشکر کردم. د ریزدم و ز یکرد و ازم جدا شد. پوزخند نامحسوس یزیر یخنده  

کفش هام  یتق تق خوردن پاشنه  یاومدم. سمت آسانسور قدم تند کردم. صدا رونیب شگاهیو از آراباهاش بشنوم 

 یم نیو محکم پا به زم رندیافتادم که رژه م ییهاسرباز ادیو همون لحظه  دیچیپ یراهرو تو سرم م یها کیبه سرام

 .دمیکوب یم نیتا چه حد بَده، پا به زمدونستم  یکه نم یقتیحق دنیفهم یکوبند. من هم اون لحظه محکم بودم و برا

 ینیآسانسور رو زدم، حامد کنارم جا گرفت. منتظر به در آسانسور چشم دوخته بودم و سنگ یکه دکمه  نیهم

بودم. به محض باز شدن در خودم رو توش  زونیازش گر بیعج یبود. آزار دهنده نبود ول ینگاهش جور خاص

 یدادم. کمرم انقدر درد گرفته بود که نم واریام رو به د هیاتاقک تک یانداختم و اون عطر هم همراهم شد. گوشه 

همکف رو فشار  یطبقه  ی! دکمه ارم؟یو خم به ابرو ن نمیمهمون ها بش یدونستم چه طور قراره تا آخر شب پا به پا

نگاهش احساسات سر شده ام به تکاپو افتاده بودند و انگار عرق از سر  ریباره تو سکوت بهم زل زد. زداد و بعدش دو

 .ختیر یو روشون م

انداخت ثابت مونده بود. سر از  یهومن م ی قهیسل ادیمن رو  بیکه تنش بود و عج یکت و شلوار مارک یرو نگاهم

 حش،یمل یادیکه لبخند ز یانقدر بهم زل نزن شهیگم مبهش ب یآوردم. اومدم شاک یزدنش در نم پیجور ت نیا

حالتش رو دوست داشتم و لعنت بهم  نیا یادیمن ز د،یرس یخوب به نظر م یادیطور ز نیهم شهیکرد. هم مونمیپش

 کردم. یم لیو تحل هیکه هنوز هم رفتارهاش رو تجز

 نبود. از نظر من اون لحظه آسمون هم مشکوک شده بود و کالفه یعال یاز آسمون خوش رنگ و صاف و هوا یخبر
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مثبت بود.  ینقطه  ابونیخ یاون موقع روز فقط خلوت یتا از نگاهم فرار کنه. تو دیکش یچشم هاش م یرو جلو ابرها

کوب شدم. با تعجب سمتش سر  خیگل زده شده اش، در جا م یمشک یسوناتا دنیساختمون با د یرو به رو

 عروس باشه؟ نیتو، ماش نی: قراره ماشدمیدم و پرسبرگردون

: دیغم بزرگ نشست. سمتم اومد و آروم پرس هینگاه حامد  یدر مقابل تو یاز سوال بچه گانه ام به هم خورد ول حالم

 اجازه هست در رو برات باز کنم؟ یول یایدونم خودت از پسش برم یم

جا چه خبر بود؟  نیدونه که ا یشدم، خدا م یم ونهید. داشتم دتوجه در رو برام باز کر یچپ نگاهش کردم که ب چپ

 یاومدند تو یکردم دامن پف و اون دنباله اش که اون لحظه به نظرم مسخره م ینشستم و کالفه سع یرو صندل

اعصابم باشه  ی. دوست داشتم لبخندش روشستپام ن یلب در حال غرولند بودم که حامد جلو ریجا بدم. ز نیماش

لباسم رو جمع  یدامن و دنباله  میمال یلیلبخندهاش بودم و دست خودم هم نبود. خ ی ونهید ییجورها هینبود.  یول

گره کرده  یکه استارت زد با ابروها نیکرد و در رو هم بست. به آرامش خاصش، حسرت ها بود که خوردم. هم

 نه؟ ایجا چه خبره  نیا نییفرما یحاال م ن،یماش مه نی: بفرما ادمیپرس

 فقط تو... گم،ینگاهم کرد و جواب داد: باشه م قیعم

 !ارمشیخوام باال ب یمن که م ؟یجمله رو تکرار کرد نیانقدر ا یوسط حرفش و گفتم: خسته نشد دمیپر

 !شیلب گفت: چه قدر هم که گفتم و تو گوش کرد ریز

اصال  یوقت شه؛یهومن جلو روم سبز م نم،یمنتظرم تو رو بب یگرفته؟ وقت تونی: شماها بازدمیتوجه به حرفش غر یب

 جا چه خبره واقعا؟! نیا ،یشیهومن جلوم سبز م یتو به جا نمت،یانتظارش رو ندارم بب

دلم تپش گرفت.  نم،یصحنه رو بب نیا گهیبار د هیکردم  ی. فکر نمدیزدند دست کش یکه برق م شیمشک یموها یال

امروز  نیمن هم تا هم یخوام بدون یکنم، م فیکه برات تعر نیل از اتر کرد و گفت: قب یکه نگاهم کنه لب نیبدون ا

 .رمیو بعد هم به درد خودم بم یواسه هومن شد نمیبب ورجا تا فقط از د نیخبر نداشتم. اومده بودم ا یزیصبح از چ

نه، بذار خودم حدس  ای ینیشب بشه و بعد بب یدهنم رو قورت دادم و با طعنه گفتم: خب پس چرا صبر نکرد آب

 بزنم...

خواد تو روز  یهومنه؛ م یباز نقشه  نیرو کشف کرده باشم ادامه دادم: به خدا ا یبزرگ زیکردم و انگار چ یمکث

 !نهیهم بهم ثابت کنه هنوز احمق ام، آره هم میعروس
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 ریغ یخنده ها ونیم. مکلمه رد داده بود یواقع یآخه به معنا دنیرو گفتم و بعد شروع کردم بلند بلند خند نیا

گفتم: زنگ بزن... زنگ بزن بهش... بگو  دهیبر دهیچشم هام جمع شده بود، بر یکه به خاطرش تو یام و اشک یعیطب

 !یتو برد

 کنم هنوز هم چه قدر احمق ام! فیتا خودم براش تعر ادی... بگو ببگو

شونه ام  یو دستش که رو دمیقرار لب گز یشده بودم و اشک هام پشت چشم هام سنگر گرفته بودند. ب ونهید

رو کنار زد. سمتم برگشت و  نیماش یافتادم. فور ریگ خیکوه  هیانقدر بد که انگار وسط  دم؛ینشست، ناجور لرز

هنوز بازوهام تو دست هاش  یول دیکش رونمی! از تو بغلش بجیحس بودم و البته گ یمحکم بغلم کرد و من هنوز ب

 یجور نیجون دلم؟ سردته؟ تو رو خدا غزل من طاقت ندارم ا یلرز یم ی: چرا داردیرسشکار بودند. با عجز پ

 !ستهیا یقلبم داره م نمت،یبب

عذاب تموم بشه حامد، تو رو خدا کشش  نی. بذار اادیآروم بشم، زنگ بزن هومن ب یخوا یبغض لب زدم: اگه م با

 .دیند

 دنیکه از کنارمون رد شد و حتما با د ینیممتد ماش بوق یبست. صدا خیچشم هاش  یلحظه حس کردم قهوه  هی

 .دندیهمراه شد. هر دوشون تو مغزم سوت کش شیبعد ی شده بود، با گفتن جمله ریعروس جو گ نیماش

 رفت آلمان! شیهومن چند ساعت پ-

 برد... ماتم

کرد: زمان مرگ، سه و چهل  یبلند اعالم م یکرد، قطعا با صدا یرو چک م میاتیهمون موقع عالئم ح یاگه کس دیشا 

خوردند، قابل  یحامد که تکون م یشد و انگار فقط لب ها اهیاطراف س یلحظه تمام فضا هیعصر! تو  ی قهیو پنج دق

 بودند. دنید

مدت با مهرداد  نیعشق ما کم آورد غزل! تمام ا یبعد خودش هم جلو یکار رو شروع کرد ول نیانتقام ا یهومن برا-

 زم؟یعز شهیتا ما رو به هم برسونند، باورت م دندید یدارک مداشتند ت هیو بق

 》دروغه، دورغه! دروغه،《زدن:  ادیمغزم پشت سر هم شروع کردن به فر ینورون ها تمام



 تیعسل چشمها

476 
 

 یسرم رو خفه کنم ول یتو یگوش هام گذاشتم تا صدا یخورده باشم. دستم رو رو یباز یجور نیشد ا ینم باورم

اومد. شروع کردم اول  یشد و حداقل نفسم باال م یزدم معجزه م یم غیاگه ج دیبد تر هم شد. شا چ،یخفه که نشد ه

 جون و بعد یب

 یتو یصداها یخودم به جا یزدم تا باالخره صدا غیبزنم. انقدر گوش هام رو فشار دادم و ج غیرفته بلند تر ج رفته

 یکدومشون رو نم چیه یگفت ول یکنار گوشم مرو  ییزهایچ هیسرم خفه شد. حامد محکم بغلم کرده بود و 

کرد که باالخره از شوک خارج  یکار رو م نیا حکمکه از خودش جدام کرد و محکم تکونم داد. انقدر م نی. تا ادمیفهم

مرد رو به روم زل زدم.  یبارون یکرد، چشم گرفتم و به جاش تو چشم ها یهق هق م بانهیکه غر یشدم. بعدش از قلب

 کردم. یهنوز گنگ و ناباورانه نگاهش م یول دمیشن یرو م حاال صداش

 یدیشن یم هیاگه از مهرداد و بق دیاومدم. شا یشکست و دنبالت نم یکاش قلم پام م ،یجور نینکن با خودت ا-

 بهتر بود.

 حالت رو عشقم! نیا دمید یمردم و نم یم کاش

بزن من رو،  ایداشته باشم محکم تو صورت خودش کوبوند. ضجه زد: ب یکه بتونم و اراده ا نیرو گرفت و بدون ا دستم

 نکن غزلم! طاقت نَ... تیخودت رو اذ یجور نیا یاصال بکشم ول

کردم و هنوز  یکرد. داشتم دق م اهیرو س امیقلبش مشت شد انگار دن یکه رو یرو نتونست تموم کنه و دست حرفش

بگم  یزیکرد. خواستم چ هیگذاشت و دلم به حال و روزمون خون گرفرمون  یکرد. سرش رو رو یکف دستم زق زق م

طرف حامد ضربه زد و سر هر دومون سمتش برگشت. حامد به  ی شهیچند بار به ش یکیاومد.  یصدام در نم یول

که سمت حامد خم شده بود تو  یمرد یگونه  ادیو فر یعصب یداد. صدا نییرو پا شهیکمر راست کرد و ش یسخت

 .دیچیپ نیماش

 ،یکن یاصال توجه نم ،یرو جا به جا کن نتیکم ماش هیزنم  یساعته دارم بوق م هیشاه دوماد؛  یستیانگار تو باغ ن-

 چه طرز پارک کردنه؟ نیا

 !دیآقا، ببخش رمیجون لب زد: االن م یب حامد

ن کار ما رو راه بنداز، واجب کارها رو موکول کن به آخر شب، اال نیکه انگار دست بردار نبود ادامه داد: داداش ا مرد

 تره!

 شما؟ یگیم یدار ی: کدوم کارها؟ چدیتر پرس جینگاهش کرد و گ جیگ حامد
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تا آخر  یانگار طاقت ندار ؟یو عروست رو بغل گرفت یسادیجا وا نیدو ساعته ا مینیب ینم م،یما کور یگیم یعنی-

 ها! یشب صبر کن

 نیو پر اخم در ماش یکرد. همون طور که عصب دایپ یحرف هاش من که گر گرفتم، بماند که حامد چه حال دنیشن با

 ؟ینیب یحال و روزمون رو نم که؟یمردت یزن یواسه خودت ور م یدار یکرد، با داد گفت: چ یرو باز م

و  دمیلرز یم دینه. مثل بداشت آرومشون ک یجور سع هی یهمهمه شد. هر ک د،یاول رو که تو صورت طرف کوب مشت

افتاد و دلم آروم  تیجمع نیآشناش ب یمهرداد برداشتم، نگاهم به چهره  یگرفتن شماره  یرو برا میکه گوش نیهم

 قایدونستم دق یبدم. نم رونیاون لحظه باعث شد نفسم رو راحت ب یاز همه از دست اون شکار بودم ول شتریگرفت. ب

کرد. سمتش که هنوز به  نشیو حامد رو با زور سوار ماش دیکه اومد دعوا خواب نیشد. هم داشیچه طور و از کجا پ

طرف رو  یداشت ؟یکن یم یچه غلط ی: بس کن حامد، معلوم هست داردیگفت خم شد و غر یم راهیاون مرد بد و ب

 ؟یبر شیپ یخواست یبودم معلوم نبود تا کجا م ستادهی! اگه عقب تر منتظرتون ناونهید یکشت یم

 

: از تو انتظار نداشتم مهرداد، به خدا که امروز غزلت رو دمیحامد، من طلب کار نگاهش کردم و بهش توپ یجا هب

 رفت. یکه جونم براش در م یمثل برادرم، کس یاز عمو ؟یرو دست خورده باشم، اون هم از ک شهی. باورم نمیشکست

 

طرف  فتیبهم بده رو به حامد گفت: راه ب یکه جواب نی. بدون ادیهم از اعماق وجودش کش یو آه دیلب گز مهرداد

 خونه اتون، همه اون جا جمع اند.

داده و  هیتک شیحامد بودم که سرش رو به بالشتک صندل ی رهیرو بست و ازمون دور شد. خ نیهم در ماش بعد

 یا دهیترس 》نیه《کارش  نیکنده شد و سمت من خم شد. با ا شیمرتبه از صندل هی. دیکش ینفس م قیعم

قرص از توش  یقوط هیو  کیکوچ یآب معدن یبطر هیبه ترس ام زد. در داشبورد رو باز کرد و  یو اون تلخند دمیکش

آب رو هم کامل  یشد انقدر حالش بد باشه. دو تا قرص رو هم زمان تو دهنش گذاشت و بطر ی. باورم نمدیکش رونیب

 ه؟: حا...حالت...خو...خوبدمی. با تته پته پرسدیسر کش

وقته  یلیزد جواب داد: حال خوب برام آرزو شده، خ یبهم انداخت و بعد همون طور که استارت م یپر حسرت نگاه

 غزل!
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بود که از هر طرف  یپارچه ا یکه مثل گلوله  یبغضم رو فرو دادم. بغض گهیبار د هیخسته ام رو بستم و  یها چشم

سرم آورده  ییخورد. چه بال یاز گلوم و بعد هم قلبم زخم م ییجا هیبهش سوزن فرو کردند و با هر بار قورت دادنش 

 همه اشون دورم زده بودند؟ و ستادهیبودند؟ چه طور چند ماه مثل احمق ها تو مرکز ا

بوده تا من و حامد رو به هم برسونند و مثال من به آرزوم  نیکه قصدشون ا نیانقدر گرفته شده بود که اصال به ا حالم

خورد که اون من رو به هومن پاس داد، هومن نخواست  یفکر تو سرم تاب م نیکردم. به جاش مدام ا یبرسم، فکر نم

و انگار تا جنون و زدن به  دندیلرز یکه تو قلبم افتاده بود م یو جنس سپرده شده رو پس فرستاد. لب هام از درد

سر  یم رو به قلب درمونده ام، روعقل یزخم زبون ها دیبا ینداشتم. حرف زدن سخت بود ول یآخر فاصله ا میس

 جهیاز قبل سرگ شتریدلم ب شش،یپ قهیچند دق یآشفته شده به خاطر دعوا یموها دنیکردم. از د یآوار م یکس

 : خاک بر سر من!دمیلب نال ریگرفت. ز

 نیصدام با تعجب سمتم سر چرخوند. جون کندم تا ا دنیداد که با شن یرو با دست چپش ماساژ م شیشونیپ داشت

 بود. قتیله شدم و گفتم اما همه اش حق ارم،یها رو به زبون ب

انقدر  یعنیاون، اون نخواست تو؛  ی. تو نخواستشمیخاک بر سر من که مثل عروسک تو دست هاتون جا به جا م-

 ارزش ام؟! یبدبخت و ب

سرتق  ،یکن یاشتباه م یارگفتند د یشدند و م یهم جمع م ایبود که اون لحظه داشتم و حاال اگه تمام دن یحس نیا

انگار که با خودم حرف  گهینم یچیه دمید یوقت 》.گمیطوره که من م نیهم نه《گفتم:  یو م ستادمیا یسر جام م

انقدر راحت بخواند  فتم؟یحال و روز ب نیروز به ا هیکرد  یفکرش رو م یبزنم اما مخاطبش اون باشه، ادامه دادم: ک

داره  یانبار یبه درد نخور که سال هاست گوشه  ی لهیوس هیارزش مثل  یارزش و ساده ام... ب یبهم بفهمونند ب

 خوره! یخاک م

کالفه سمتش برگشتم، ناباورانه گونه  یراه افتاد. وقت لیبغض سرکش خراب کرد و س هیسنگر اشک هام رو  باالخره

 ینه مثل من که از رو یمرد واقع هیکرد. مثل  یم هیگربود و آروم آروم  رهی. به رو به رو خدمید سیاون رو هم خ یها

بودمش تو اون خونه باغ بود. اون روز هم از ترس  دهید یجور نیکه ا یاول یعجز به هق هق افتاده بودم. دفعه 

 یزیچ گهی. دختیر یصدا اشک م یطور آروم و ب نیبود، هم دهیو به دادم رس فتهیبود برام ب کیکه نزد یاتفاق

 !ا؟یکار کنم... خدا یچ ؟یکار کنم تا باور کن یلب ناله کرد: چ ریز دمینگفتم و فقط شن

و اون لحظه چه قدر  میخونه اشون بود یچشم دوختم. جلو رونیرمق به ب یرو نگه داشت و من ب نیبعد ماش یکم

 یدلم م
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کنه و من فقط بتونم  دایروزها امتداد پ دیباشه که ساعت ها و شا ی. جاده امیدیرس ینم ییوقت به جا چیه خواست

صدا دارند انتظار  یکوچه که انگار فقط آروم و ب نیهم یسر تا سر یاز جنس درخت ها یکنم. آرامش دایآرامش پ

تو افکار خودش غرق بود.  یو هر ک میبش ادهیپ میشتو قصد هم ندا مینشسته بود نیکشند. هنوز تو ماش یبهار رو م

 دیو منتظر به ما دو تا زل زده بودند. هر دوشون نگران و شا ستادهیدر ا یشده و جلو ادهیپ نیاز ماش هیمهرداد و هان

و نابود شده بودم که  ختهیچنان روح و روانم به هم ر شیساعت پ هیدونستند  یاما نم یو داد حساب غیج هیمنتظر 

خب  یول نمیکس رو بب چیخواستم ه یظه نماگه دست من بود، اون لح یو حت دمیکش ینفس هم به زور م یحت گهید

دورش  ییو آدم ها ستیو مجبوره بهشون تن بده چون تنها ن ستیدست خود آدم ن زهایچ یلیوقت ها، خ یلیخ

بدهکاره! اومدم در رو باز کنم که  ونبهش شهیادامه دادن رو هم یطیهر شرا یو تو اوردنیهستند که حداقل کم ن

 !زم؟یعز یکن یصبر م قهیدق هیگفت:  یبم شده و خش دار یدستم رو گرفت. با صدا

 》کنم. صبر《مهرداد شد و بهم گفت:  نیدر مانع سوار شدنم به ماش نیهم یبار جلو نیو امان از خاطره ها! اول یوا

از اون  ییچه روزها و شب ها 》دارم غزل! دوستت《بعد هم نگاه تب دارش رو بهم دوخت و با تمام وجودش گفت: 

از صداش رو از  هیاز حس خوب نبود، انگار هر ال رو پ جانیبار صداش پر ه نیشت و چه تلخ هم گذشته بود. اشب گذ

 غم اشباع کرده بودند.

خورم که من حالم از تو بد تره؛ انقدر غصه تو  یقسم م یپرست یکه م یبه هر چ یول یدار یدونم االن چه حس یم- 

 بهت بگم. یزیچ هیخوام  یاما فقط م ارمیرات به زبون بب یکی یکیدلم تلنبار شده که نا ندارم 

کنم. فقط  یمن با جون و دل قبول م ،یریبگ یمیکه هر تصم نیقهوه هاش تو عسل چشم هام زل زد و ادامه داد: ا با

چه قدر دوستت دارم و به خاطر  یخوام باور کن یکابوس تموم بشه، م نیخوام ا یعذابت ندم، م گهیخوام د یم

 بکنم. یحاضرم هر کار تیخوشحال

 سوزه حامد؟ یم یدلم از چ یدون ی: مدمیهام رو محکم تو دهنم جمع کردم و با غم پرس لب

 ...یگفت یدر، بهم نم نیهم یوقت اون شب جلو چیرو که منتظر بهم دوخت، ادامه دادم: کاش ه شیابر نگاه

 .دیام شعله کشتو رگ ه یزیجمله ام چ یدهنم رو قورت دادم و از گفتن ادامه  آب

 راحت تر بود. یلیگرفتن خ دهیکه... که دوستت دارم، اون موقع رد شدن و نا د-

 هاش رو با درد بست و زمزمه کرد: لعنت به من! چشم
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ازش شونه  یتون ینم گهیتمومه چون د ،یجمله هست حامد، نگفتم؟! گفتم اگه بگ نیا یبار رو یلیبهت گفتم خ- 

دل بشو  گهیدل من د یبه همون کوچه و همون حال و همون جمله، منته میدیو االن رس یاما تو جا زد یکن یخال

 کنه. یپرشون نم یزیچ چیاند که ه قیتَرک هاش انقدر عم ست،ین

رو  نیاون لباس مزاحم و پر چ ینگران و با سرعت سمتم اومد و دنباله  هی. هاندمیرو کش رهیرو گفتم و دستگ نیا

 یبا خودت آبج یکار کرد یقربون چشم هات بشم؟! چ ی: خوبدیلرزون پرس نیهمون ح بشم. تو ادهیگرفت تا پ

 جونم؟!

بودم گرفته بود اما مهم  دهیکه کش ییها غیو ج هینا فُرم خسته ام رو بهش دوختم. صدام به خاطر گر یها چشم

 ه؟یهان یبهم نگفت یزی: تو چرا چدمینبود، بود؟! پرس

نداشت بهم بده و  یجواب دیداشت. شا تیشدند. چه قدر مثل حامد نگاهش مظلوم ریآن چشم هاش سر به ز هی تو

 ی هیجواب گرفتن از هان الیخ یکنه. مهرداد که جلو اومد، ب یمن رو قانع نم یجواب چیدونست ه یهم م دیشا

صبح  یسح یدونم چرا دوباره همون ب یکرد و تو چشم هاش برق افتاده بود. نم یشدم. با حظ نگاهم م چارهیب

 .دیموهام رو بوس یو آروم تر رو دیسراغم اومد. آروم من رو تو آغوشش کش

 زبونم بند اومده به خدا! م،یغزل عسل یچه خوشگل شد-

ها شدم اما  یزامب هینابود شده و شب شمیآرا هیام؟ حتما به خاطر گر یخودم فکر کردم االن چه شکل شیلحظه پ هی

 درصد هم مهم نبود، بود؟! هی

 عمو! یبش یغزل عسل یکه ب یگوشش زمزمه کردم: اله کنار

 : بزنم...؟!دیبهم غر یو عصب محکم

 مهرداد؟ زدلیعز یگیم یجور نیچرا آخه ا وار؟ید نیپشت سرش اشاره کرد و ادامه داد: بزنم سرم رو تو ا به

آرام بخشش نگاه کردم و  یها ی. تو همون آبیشد ینم یوقت دلتنگ آسمون آب چیمهرداد کنارت بود، ه یوقت

 .یداد ینم میباز یطور نیبودم ا زدلتیگفتم: اگه عز

 د؟یستادیا یچ یتو؟ برا دیری: چرا نمدیو پرس ستادیبگه که حامد کنارمون ا یزیچ اومد

 جونم! یتو آبج میبر ایگرفت، گفت: ب یانداخت و در رو باز کرد و همون طور که دستم رو م دیکل یفور هیهان
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 .رمیم یبه خدا دارم از سردرد م ام،یو گفتم: اگه شلوغه من نم ستادمیسر جام ا محکم

 .ستین یا گهیکس د زدلم،یمن عز یخودت و مامان بابا یزد و جواب داد: فقط مامان بابا یبخش نانیاطم لبخند

خِرچ جا به جا خِرچ  ی. صدامیکرد یم یساختمون امتداد داشت، ط یتا در ورود اطیدر ح یکه از جلو یشن ریمس

 یفوق العاده قشنگ و بزرگ اطیشکست. ح یچهار نفرمون رو م نیپاهامون، سکوت ب ریها ز زهیشدن سنگ ر

هوا خشک شده بودند  یسرد خاطرزده و گونه هاش به  خیکه باهاش آشنا شدم، دست هاش  شیپ یداشتند. دفعه 

 ینشون م یتر از قبل خود بایز یلیخ یلیکرده بود و خ دایپ انیبهار تو رگ هاش جر یبار ول نیبود. ا بایباز هم ز یول

 یشد برا ینم گهیسخت بود و د یادیپاشنه بلند ز یکفش ها نیشن ها با ا یزد. راه رفتن رو یداد و بهم لبخند م

پام و پاشنه  ریز نیبکنم. در حال کلنجار با زم یخورده بود تالش زیسر و شونه هام ل یکه از رو یجمع کردن شنل

شد. انگار سال ها بود با گرماش آشنا بودم. صداش  ریاس یلحظه دستم تو دست کس هیبودم که تو  میده سانت یاه

 نواخت. یوقفه م یگرامافون مغزم گذاشته بودم و روزها بود ب یبود که رو یهم مثل صفحه ا

 . یراه بر یتون یراحت تر م یطور نیدستت رو بده به من غزلم، ا-

 تیاذ بیعقلم عج 》مگه چالق ام؟ 《تا دوباره بهش بتوپم: دیخندونش نگاه کردم و زبونم نچرخ یچشم ها تو

بار  هی نیهم 《گفت: یزد و م یخواست اما دلم فقط قهقهه م یدست هاش رو م یدستم از تو دنیکردن و مثال کش

درگاه در ظاهر شدند.  که چهار نفرشون تو میبود دهینرس یهنوز به در ورود 》کنم! یدلش رو نشکن، خواهش م

بدم. بابا هم  صیتونستم تشخ یحلقه زده تو چشم هاش رو م یدور اشک ها نیمعلوم بود. از هم فشیمامان که تکل

هم با  یدیسع یگفت. هما جون و آقا یم یزیگوشش چ ریخانومش رو گرفته بود و ز یکه طبق معمول شونه ها

که دوش به  یاز سه نفر تیشدند. نگاهشون کردم و به تبع ریسراز یورود یها هشده بودند. از پل رهیلبخند بهمون خ

بهم  یحس یتر شده بود ول بایز شیلب سالم دادم. اول هما جون بغلم کرد. صورتش با آرا ریبودند، ز ستادهیدوشم ا

بهم  یکالمش حس خوب یتو یچهره رد شده و آثارش هنوز هم هست. از مهربون نیا یبحران از رو هیگفت  یم

 شد. قیتزر

 !نیهمون قدر قشنگ و دلنش زم؛یعز یمون یم ایمثل رو شه،یباورم نم-

زدم. زبونم قفل  یبود، لبخند هیبه تعارف شب شتریام تو ذهنم بود ب افهیکه از ق یزیکه در واقع با وجود چ فشیتعر به

 هیدر حال خوش و بش با مهرداد بود که  یدیسع یکرد. آقا یام نم یاریکوتاه  یگفتن واژه ا یبرا یشده بود و حت

مثل تو  یافتخاره عروس ی هیدو تا دستش گرفت و گفت: ما ر. آروم جلو اومد و دستم رو با هدیمرتبه سمتم چرخ
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خونه، خوش  نیدختر ا یخواستم بش یداشتن، غزل جان! از اول هم انقدر مهرت به دلم نشسته بود که از ته دل م

 !مزیبه خونه ات عز یاومد

شدم تا بلکه از اون ها کمک  رهیکنم. به مامان و بابا خ یگفتند؟ من که هنوز نگفته بودم قبول م یم یها چ نیا

 یبود. دوباره سمت آقا ستادهیجلوشون ا ریبودند که با متانت و سر به ز یاون ها هم سرگرم حامد یبخوام ول

باالخره دستم رو ول کرد و با احترام  یوفق بودم ولدونم چه قدر م یکردم لبخند بزنم. نم یبرگشتم و سع یدیسع

اون ها باالخره بابا و مامان از حامد دل کندند و سمت ما اومدند.  یتعارف ها یبهم تعارف کردند داخل برم. با صدا

 از یلینکنه اما دلم خ فیازم تعر غیج غیدونستم خودش رو محکم نگه داشته که با ج یمامان با عشق نگاهم کرد و م

طرف بازوم رو گرفت و محکم من رو به خودش فشرد و کنار  هیکرد. بابا از  ینم میراض یچیپر بود و انگار ه تشوندس

که اون  یرز قرمز گذاشته بودند. از عطر یدو تا گلدون بزرگ پر از گل ها یورود یراهرو ی. تومیهم داخل خونه شد

 بود، قلبم آروم گرفت. دهیچیجا پ

 

 ییرایرنگ پذ یا روزهیف یسلطنت یمبل ها یکردم. رو نیبود تحس دهیخونه رو چ نیکه ا یکس ی قهیتو دلم سل 

 .مینشست

حرف زدن  الیکس خ چیهستم اما ه یسر حرف رو باز کنه تا بگم چه قدر از همه اشون عصبان یکیتو دلم نبود  دل

طور شروع کردم:  نیخودم ا کمونیوچو رو به جمع ک دمیکش یقیبد جور کالفه ام کرده بود. نفس عم نینداشت و ا

 ...نیکرد یرو از من مخف زیچند ماهه همه چ

 د؟ینگ یزیمامان و بابا زل زدم و ادامه دادم: شما ها چه طور دلتون اومد بهم چ یچشم ها تو

پام زانو  یهمه جوره کم آورده بودم. مهرداد جلو یکنم ول هیخواست دوباره گر یرو تو دست هام گرفتم. دلم نم سرم

خوام نشون بدم باهاش قهرم، تو چشم  یکه مثال م ییدونست وقت ها یزد و آروم دستم رو تو دستش گرفت. م

 کنم. فیرو برات تعر ینگاهم کن تا همه چ م،یللب گفت: نگاهم کن غزل عس ریز نیکنم. به خاطر هم یهاش نگاه نم

که  یآخر میهمون س دمیترس یبلند کردن نداشتم. مکردم اما جرئت سر  یخودم حس م ینگاه همه رو رو ینیسنگ

که بعد  ادین رونیاز دهنم ب یزیکردم چ ینذاره. خدا خدا م یبرام باق ییآبرو گهیکار خودش رو بکنه و د گندیهمه م

 .دیچیمهرداد تو گوشم پ یبشه. دوباره صدا میشرمندگ ی هیما

 معرفت! یباشه نگاهم نکن ب-
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که من  ؟یفکر کرده بود یخودت چ شیتر از قبل گفت: تو واقعا پ یبار جد نی. استادیجاش بلند شد و رو به روم ا از

 م؟یدید یحال و روزت رو نم ؟یستین قشیکه ال یا یوسط زندگ یتو  خودت رو بنداز میشیم یو مامان و بابات راض

 م؟یدونست ینم رو یباش یبا ک گهیم تیو لجباز هیکه دلت با ک نیبه نظرت ا

و  تیمثل احمق ها باور کنم که وضع نی: چرا گذاشتدمینگاهش کردم و پرس قیبار سرم رو باال آوردم و دق نیا

 د؟یایپا به پام م دیو دار دیرو قبول کرد ممیتصم

 یهومن برم یاز خونه  میداشت یوقت ادتهیو جواب داد: اون شب رو  هیو شونه هام رو به خودش تک ستادیسرم ا یباال

رو ادامه  یباز نیا یلجباز یاز رو یفقط دار دمیهمون شب فهم ؟یجواب داد یو چ دمیپرس یازت چ ادتهی م؟یگشت

 .یدیم

. مونهیکار رو کرده و االن پش نیا یا گهید زیچ یهومن باهام صحبت کرده بود و بهم گفته بود از اول هم برا قبلش

 گفت

و تا خود صبح هم  ی. همون شب هم بود که تب کرددیکن یشما دو تا حاال حاال ها ازدواج نم میدست دست کن اگه

 .یوار صدا زد ونیاسم حامد رو هذ

. نگاهم سمت دمیکس سرزنش نبود اما خجالت کش چیبرگشت. تو نگاه ه هیجمله سرم با شتاب سمت بق نیگفتن ا با

چشم هاش رو  یآروم قهوه  یجمله، کس نیا دنیو انگار با شنلب هاش بود  یگوشه  یشد. لبخند تلخ دهیحامد کش

جلو  نیاز ا شتریخواستم ب یم یزبون یبه تالطم انداخته بود. بعدش باالخره سرم سمت مهرداد برگشت و با زبون ب

زن  ادامه داد: تا صبح باال سرت موندم و فکر کردم. مجبور شدم با مهران و یطور نیکه ا دینره و اون چه خوب فهم

که پشت در خونه دل نگران حال تو تا  یو از حامد تونیبگم. از لج و لجباز نتونیداداش هم حرف بزنم و از حس ب

ما خودمون  ،یشینم یبه آشت یپا داره و راض هیخودم گفتم حاال که مرغ تو  شیرو هم نذاشته. پ شمخود صبح چ

 .میدست به کار بش

 یخواد خفه ام کنه. تو نم یو با جون کندن گفتم: مهرداد انگار قلبم تا گلوم باال اومده و م دمیبه گلوم دست کش 

 دم؟یها کش یمن چ یدون ینم ؟یچ یعنیتو رو جا بذاره  یکه دوستش دار یکس یوقت یفهم

آقا به  نیم: اکردم گفت یاشک هام نبودم. همون طور که به حامد اشاره م ختنینگران ر گهیجام بلند شدم و حاال د از

 من
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 حیتوض هیبه خودش زحمت نداد بهم  یدوستت دارم و بعد دستم رو ول کرد. گذاشت تو شوک بمونم و حت گفت

تنهام  گهیبار د هیو  فتهیاتفاق ب نیا گهید ستیکوچولو بده. االن چه طور بهش اعتماد کنم؟ چه طور باور کنم قرار ن

 بذاره؟ هان؟

دل  نیا یخواست آروم باشم ول یلب ازم م ری. مامان کنارم نشست و زمیفرود اومد نیزم یهام رو یتموم دق و دل با

رفت  ینم نییاز گلوم پا یزیطرف لب هام آورد پس زدم. اصال چ هیکه هان یآب وانینبود. ل شیوامونده که حرف حال

 بیچشم هاش عج یسیدست هاش قاب گرفت. خ باانقدر بغض داشتم. هما جون جلوم نشست و صورتم رو  یوقت

 زدند. یآشنا م

افتاده بود. دست خودش نبود که نتونست بهت بگه چرا  ریاتفاق گ یاون روزها حامد وسط کل زدلم،یگوش کن عز-

 چرا؟ یدون یکم آورده؟ م

که وسط ما و  نیسنجاق کردم و اون ادامه داد: به خاطر من، به خاطر ا سشیخ یداغ کرده ام رو به چشم ها نگاه

 یزندگ

تاوان  دیحامد من نبا یاون من ام، من بد کردم ول ،یگرد یماجرا م نیا یخودش درمونده بود. اگه دنبال مقصر تو 

 هیو قسم بخورم پسرم از هر تک ارمیحاضرم قرآن ب ی. اگه بخوایبهش اعتماد کن یکه نتون ستین نیا قیبده چون ال

عمر تو  هیبمونم، نذار  اهیبچه ام رو س یرو ببخش؛ نذار جلو هم مرد تره! تو فقط ما یگاه تر و از هر مرد هیتک یگاه

 و خودم رو مقصر حال بدش بدونم. نمینگاهش غم بب

وجود تو  یرو تو یو چه قدر صداش درد داشت: از ما بگذر دخترم! حامدم خوشبخت دیمن رو به آغوش کش آروم

 بهش اعتماد کن. شهیهم یو برا گهیبار د هیپس  دهید

خواست بخوره. هما جون اما انگار تا جواب  یرو طرف مادرش گرفته بود و ازش م یآب وانیتماس قرص و لبا ال هیهان

. با همون نگاه مادرانه اش هم بود که باالخره عقلم رو مغلوب کرد. رفته رهیگرفت قصد نداشت نگاهش رو ازم بگ ینم

 .دندیکش یزمان نفس راحتهم  ایدن املب هام نقش بست، انگار تم یرو تیرفته که لبخند رضا

 نییخورد. نگاهم رو پا یهم تو سرم تاب م الیفکر و خ ینشسته بودم و کل نیزم یهما جون رو یرو به رو هنوز

چونه ام قرار  ریکردم که دست هما جون ز یحال خرابم رو به اجبار چهار تا م یدلم دو دو تا یانداخته و داشتم تو

 گرفت و به خودم اومدم.

 دختر خوشگلم! ینگاهم کن و بگو که قبول کرد-
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تونستم.  ینم یعنیشد  ینم ینگاه کنم و حرف دلم رو بزنم ول ریدل س هیداغ پسرش  یخواست تو قهوه ها یم دلم

خسته ام رو شکسته بود. چه قدر دلم ازش پر بود و چه قدر  ینگاهش کمر پلک ها ینیو سنگ ستادهیرو به روم ا

 مهربون هما جون نگاه کردم. یاون تو چشم ها یباالخره باال آوردم و به جا حرف داشتم. سرم رو

 دارم. یشرط هیکنم، فقط  یباشه قبول م-

جلو گذاشت. هما جون دستم رو گرفت و محکم فشرد و با  یگرفت و قدم واریاش رو از د هیکه تک دمید یچشم ریز

 !زدلمیعز شهیهمون م یبخوا یرو چشمم، هر چ یبگ یگفت: هر چ یذوق و بدون معطل

 مصمم تر بودم. یا گهیگذشت، از هر وقت د یکه تو مغزم م یزیگفتن چ یو برا دمیکش یقیعم آه

. دمیوقته دور احساساتم رو خط کش یلیچون من خ ستیاحساساتم ن یاگه قبول کردم از رو دیخوام بدون یم- 

 دهیبرام د یا گهیاحساساتم رو بخشکونم اما خب انگار روزگار خواب د شهیخواستم با ازدواجم با هومن از ر یم یحت

 .دمیجا رس نیبود و االن به ا

 دونم چه قدر برات سخت بوده قربونت برم. یم زم،یدونم عز یجون نگاهش رو از حامد تا من کش داد و گفت: م هما

 .دمیقول م م،یکن یهمه اشون رو جبران م. میما بهت زهر کرد ،یداشت یتوشون ذوق و شوق م دیرو که با ییروزها

که دوباره چشم هام رو تار کرده بود با پلک زدن جمع کردم. مخاطبم حامد بود  یرو قورت دادم و اشک میلعنت بغض

 یبرا ییجورها هیخواستم بزنم از ته ته دلم بود،  یکه م ییمادرش قفل شده بود. حرف ها یاما نگاهم تو چشم ها

 .ارمشونیام مجبور بودم به زبون ب ونهیآروم کردن دل د

هست و به خاطر شما و پدر و مادر خودم تموم  یخوام. امروز رو هر طور یمن تا دوباره بخوام اعتماد کنم زمان م- 

کردن باشه.  هیتک قیتونه ال یبهم ثابت کنه چه قدر مرده و چه قدر م دیکنم اما امروز که تموم شد تازه از فردا با یم

 .میو تمومش کن میببخش یراحت نیکه به ا دینداشته باش ظارهما جون، از من انت میشکست یبم بد جورمن و قل

و امان از صداش که چه  ینتونستم نگاهش نکنم. وا گهیکنار مادرش نشست د یشدنش رو حس کردم و وقت کینزد

 بود! یمخدر نامرد

وقت  چیه گهی. دستادمیحرفم ا یه همون خدا پاکنم غزل، ب یحسش م شهیتر از هم کیکه نزد ییبه همون خدا- 

کنم  یم یو تا اون روز و اون لحظه هر کار میبخش یو باالخره م یذاریروز به سرم منت م هی. زمیعز ذارمیتنهات نم

 .یتا دوباره بهم اعتماد کن
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که تو عمق  یا شهیمثل خرده ش تیرضا یرو ازش گرفتم و به مامان و بابا و مهرداد هم زمان نگاه کردم. وقت نگاهم

 دنیکِل کش ی انهیناش یتونستم بگم؟! صدا یم یچشم هاشون فرو رفته باشه، تو چهره اشون برق انداخته بود، چ

 دلم ناخودآگاه گرم شد. د،یچیمهرداد که تو سالن پ

 خودم! یدست قشنگه رو به افتخار غزل عسل دیبزن-

گفتنشون دنبال  یدلم تلنبار شده بود و برا یحرف رو ینوز هم کلکردند. ه دنیشروع به دست زدن و خند همه

حرف زد و  شتریشد ب یکردند، م یم ادیمشترک  یکه همه ازش به عنوان زندگ یسقف ریز دیگشتم. شا یفرصت م

هم با شتاب کنارم اومد و آروم کمکم  هیاناشاره کرد. ه هیزد و با سر به هان یسبک شد. هما جون لبخند پهن شتریب

 قربونت برم! میبر ایلب گفت: ب ریبود. ز دهیامونم رو بر یکمر درد لعنت نیکرد تا از جام بلند بشم. ا

 م؟ی: کجا بردمینگاهش کردم و پرس رهیخ

 .ادیاقد بتا ع میکن، بعدش حاضر بش لکسیر یکم هیباال  میمات شده ام کرد و گفت: بر یچشم ها یحواله  یچشمک

جا؟ مگه قرار نبود  نیا ادی: مگه عاقد قراره بدمیبرد دوباره پرس یطور که دستم رو گرفته بود و از پله ها باال م همون

 تو محضر...

 بشه؟ یکه چ میتو محضر عقدش کن م؟یدار شتریدونه عروس ب هیمگه  ریوسط حرفم و گفت: نه خ دیپر

که با ورودم به  یکار نیشدم. اول ییانداختم و به طرف اتاقش راهنما یباال نگاه سرسر کیسالن نه چندان کوچ به

 یتکون نخورده باشه. هاج و واج به خودم تو شمیشد آب از آب آرا یبود. باورم نم نهییآ یاتاق کردم، نگاه کردن تو

 یچ ؟یناز موند هنوز همون قدر یتعجب کرد ه؟یو گفت: چ تخندون شونه هام رو گرف هیکردم که هان ینگاه م نهییآ

شسته  ینیریآب شور و ش چیرو صورتت کار کنه که با ه یسفارش کرده بودم اختصاص شگرتیمن به آرا ؟یفکر کرد

 کنم. یخواد که خودم برات حلش م یم دیکوچولو تجد هینشه. فقط 

راحت شده بود  از بابت سر و وضعم المیزدم. خ یحرفش لبخند نیهامه و به ا هیدونستم منظورش از آب شور گر یم

جون؟ کمر درد دارم، سرم  هیهان یاریمسکن ب هیبرام  شهی: مدمی. پرسدمیدراز کش هیتخت هان یتعارف رو یو حاال ب

 هم که مثل تنور داغ و پر درده!

کردن  لکسیر نیرفت. پلک هام رو بستم و واقعا چه قدر به ا رونیگفت و آروم از اتاق ب یلب ریز 》رمِ یبم《 هیهان

که تشک تخت به  نیکه گذشت و پلک هام در حال جون گرفتن بودند، در اتاق باز شد. قبل از ا یداشتم. کم اجیاحت

تموم  یداخل اتاق شده. هنوز به اندازه  یکه ک دآشناش خبر دارم کرده بو شهیخاطر نشستنش فرو بره، عطر هم
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 دنیشروع به لرز ،یبهشون تلنگر زده باشکه  یساز یچند وقت ام بغض داشتم. لب هام مثل تارها نیا یها یدلتنگ

 کرد. یاز قبل نا آروم م شتریآروم و دلچسبش، دلم رو ب یکردند اما صدا

 برات قرص آوردم قربونت برم! نی. پاشو بششمیم ونهیغزل، د یکن هیبه خدا اگه گر-

و دست خودم هم  دمیدزد یرو که آورده بود از دستش گرفتم و خوردم. نگاهم رو ازش م یجام نشستم و قرص تو

عشقم!  یبرات که درد دار رمیو گفت: بم دی. آروم خودش رو جلو کشمینبود چون من و عقلم هنوز با دلم کار داشت

 .شهیدردت آروم م گهیکم د هیبود،  یقو یلیمسکن خ نیا

 گرفت! یلب گفتم: کاش درد قلبم آروم م ریز

 !میخرم، زندگ یدرد هات رو به جون م یخودم همه -

گفت کمر درد هم  یم هی: هاندیپرس دیکش یکمرم م یرو یتر شد و همون طور که دستش رو دَوران کینزد وبارهد

 !؟یچ یبرا زدلم،یعز یدار

و وا  ارمیدونستم اگه نگاهش کنم، حتما کم م یحرکتش خشکم زد. اون لحظه انقدر حالم خراب بود که م نیا از

حامد؟ ما که هنوز به هم محرم  یکن یکار م ی: چدمیلب غر ریو ز دمیاخم هام رو تو هم کش نی. به خاطر همدمیم

 .میستین

 .دیقلب خوشگل کش هیآسمون دلم اوج گرفت و با دودش  یبود که رو یخنده اش مثل موشک یصدا

 . سوختم تو حسرت نگاهت که خانومم!یکن یم غشونیقربون اون چشم هات بشم که از من در میشیمحرم هم م-

. آروم سر بلند کردم و بهش رهیرو با حرف هاش، به دست بگ زونمیچه طور افسار نگاه آشفته و گر بلد بود خوب

 رهیخ

از  شتریکت و شلوارش که ب یکینبود. از ش یخبر یقبل یختگیشدم. موهاش رو دوباره مرتب کرده بود و از به هم ر 

بود که  دارانهینگاه خر نیدلم ضعف رفت. انگار منتظر هم د،یکش یقبل اندام مردونه و ساخته شده اش رو به رخ م

 هام... ایرو یچشم عسل یکس ام، بانو مهگوشم گفت: غزل حامد، عمرم، جون دلم، ه کیزمزمه وار نزد

روز  هیدارم تا  شیدر پ یدونم چه راه طوالن یدونم چقدر بد بودم، م یو ادامه داد: م دیرو آروم باال آورد و بوس دستم

 حاال تو بهم بگو...  یام رو هزار باره با خودش ببره ول نینگاهت مثل قبل عاشق بشه و دل و د
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ادامه  یدیبه من اجازه م م؟یکن یشدنمون رو رسم یکیو  نییپا میبا هم بر یزد و باز ادامه داد: حاضر یجذاب لبخند

 آره غزلم؟ ؟یگام بله ب ضیبه من و قلب مر یرو کنارت باشم؟ حاضر تیراه زندگ ی

که  میبود ونهی. ما دو تا عاشق ددمیلب گز شه،یکردم قلبم از حرارتشون فشرده م یکه حس م ییواژه ها دنیشن از

چند بار تکون بدم و اون هم فقط بهم لبخند زد.  دوارییعوضمون کنه. فقط تونستم سرم رو تا یچیانگار قرار نبود ه

 نییکنار هم از پله ها پا ،》باشم آروم《حامد:  ولبکشم و به ق قیکردم نفس عم یم یکه سع یبعد در حال یکم

ها اضافه شده  یلیما شروع به دست زدن کردند. به جمعشون خ دنیبودند و با د ستادهیپله ها ا نیی. همه پامیاومد

 یکس مکرده بود و همکارش که تند تند ازمون ع میما تنظ یرو رو نشیکه لنز دورب یلمبرداریبودند. از جمله ف

دونم چرا حس کردم تو نگاه هر دوشون  یشباهت به هما جون نبود و نم یکه ب یو خانوم ایطور لع نیگرفت. هم

اون روز چرا به شرکت اومده بود و چه طور  ایلع دمیحسش؛ آخر هم نفهم یاز نوع کمرنگ و ب یهست ول یخوشحال

 اد؟رابطه امون بود، افت یبرا یینها کیشل هیاون اتفاق که مثل 

آزار دهنده رو از خودم روندم. سر مست از حضور گرمش به آغوشش پناه  یفکرها راشیعمه مهرک و نگاه گ دنید با

شد  کمی. حامد نزدرمیبودند، قاب بگ بایاز اشک ذوق براق شده اش رو از بس که ز یخواست چشم ها یبردم. دلم م

و مهتاب خندون  دیکنم که سع یریحال گ رهاز پهلو در آغوشم گرفت. اومدم دوبا یخجالت چیه یو راحت و ب

طبق معمول  دی. سعمیکرد یدست دادم و احوال پرس یمیبا هر دوشون صم دنشونیسمتمون اومدند. خوشحال از د

 نشست. یو کامال هم به دلمون م ذاشتیم هیهاش از دل و جون ما یشوخ یبرا

موهام، دست مامان که  یگرم بابا رو یمهرداد، بوسه ها یا خوش کرده بود، برادرانه هالب همه ج یکه رو یلبخند

 یکه اون لحظه دوست داشتن ییزهایاون چ یو همه  نشیریکرد، نگاه پر حرف حامد و لبخند ش یدستم رو ول نم

شده بود و  دهیکه اون جا چ ییبایز یسفره  دنیاز د د،گرم کرده بود. تازه با ورود به اتاق عق یبودند، دلم رو بد جور

ساتن  یشده بودند، ماتم برد. سفره  نیتزئ دیقرمز و سف یحالت ممکن با بادکنک ها نیکه به قشنگ تر ییوارهاید

ها، گردو و  یگو یهمه جاش رو پر کرده بود. رو د،یرز قرمز و سف یو گل ها یبلند نقره ا هیپا یها یکه گو ییطال

دسته گل بزرگ درست شده بود و  هیکه به شکل  یسبز ریکار شده بودند. نون و پن ییبایو نقل و نبات،به ز دامبا

 .دیرس یبود که به نظر قابل خوردن نم کیانقدر ش

 !رهید یلیخ زدلم،یعز نیبش میکردم که مامان در گوشم گفت: بر یو مبهوت نگاه م مات

زدم عاقد  یکه حدس م ی. حامد داشت با مرد مسنسفره قرار گرفته بود نشستم یکه رو به رو یمبل دو نفره ا یرو

بود و فقط  دهیکه هومن به انتخاب خودش از اصفهان خر یاصل یو شمعدون نقره  نهییزد. نگاهم به آ یباشه، حرف م

آوردند تَشر رفتم و اون ها  یسمت مغزم هجوم م تندکه دوباره داش ییزهایموند. به چ رهیبودم، خ دهیعکسش رو د



 تیعسل چشمها

489 
 

 دنییشروع به سا یسرمون گرفتند. عمه با مهربون یرو رو یدیساتن سف هیساکت شدند. مهتاب و هان یهم تا حدود

شده بودند. بابا و مامان کنارم و مهرداد رو به روم بود. عشقم  نیناز تزئ یلیخ ،یکرد که با تور یکیکوچ یکله قندها

 یم یاز خدا چ گهینارم نشسته بود پس دفاصله ک نیتر کیبا نزد نمش،یبب گهیکردم د یفکر نم یحت شبیکه د

 خواستم؟

شاخه گل الش گذاشته بودند، باز کردم.  هیکه  ییقدر خوشبخت بودم که داشتمشون. قرآن رو به روم رو از جا چه

دلم به  یشدن قند به جونم دلهره انداخته بود ول دهییسا یهم داشت. صدا ینور بود و چه اسم آرام بخش یسوره 

کرد که به  یا هیبه خوندن خطبه و مهر شروعگرم شده بود. عاقد  بیحضورش و کتابش که تو دست هام بود، عج

 شده بود. نییمن فقط چهارده تا سکه تع میتصم

حامد  یآقا یتا شما را به عقد دائم دیده یبه بنده وکالت م ایخانم غزل سراج، آ زهیدوش ،یو مبارک ریبه خ هللانشا-

شاه  یو شمعدان، چهار ده عدد سکه و به گفته  نهییدست آ کی م،یجلد قرآن کر کی ی هیبر اساس مهر ؛یدیسع

 داماد، هزار و

بدند،  تیو هفتاد روز سفر، البته به هر جا که عروس خانم دستور و رضا صدیو هفتاد شاخه گل رز و هزار و س صدیس 

 لم؟یوک ایآ اورم؟یدر ب

داده بود. واقعا  رشییبودم که حامد تغ یا هیآخر مهر یتو سکوت فرو رفته بود و من هم مثل همه تو شوک تکه  اتاق

رو  》نهیرفته گل بچ عروس《 یِا شهیکل یکه خندون همون جمله  هیبود؟ هان دهیبه ذهنش رس دهیا نیچه طور ا

که  یهمه گل نیکه گفت: عروس خانم لطفا به ا اومدعاقد  یبلند به زبون آورد، وقت کردم تمرکز کنم. دوباره صدا

 .دیو بله رو هر چه زود تر بد دیبد تیشده رضا دهیعقدتون چ یسفره  یتو

دستم حس کردم، نگاهم رو سمتش  یشروع به خنده کردند و عاقد دوباره مجبور به تکرار شد. دستش رو که رو همه

از ته دلش  ینگاه ها نیکار بود. من اگه دلم رو فقط به همقابل ان ریزد غ یکه تو چشم هاش موج م یچرخوندم. عشق

آخر عاقد رو  یهاش شده بودم که فقط واژه  چشمبار انقدر محو  نیبود. ا یعمرم کاف هی یکردم، برا یخوش م

 .دمیشن

 !لم؟یعروس خانم وک-

 همه شد. یاتاق رو پر کرد و باعث خنده  دیسع ینازک شده  یمرتبه صدا هی

 خبِر دارد؟! یخواد، ک یم یلفظ ریاز شاه دوماد ز دمیشا ارِد،یعروس خانم رفِتس کاشون گالب ب-
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صورت خندون مهرداد نگاه کردم و بعد سمت مامان و بابا برگشتم. با چشم هام از بابا اجازه خواستم که دستش رو  به

 یکه اگه خدا م یک و داشتن همراهمشتر یزندگ یشونه ام گذاشت و آروم پلک زد. من آماده بودم، برا یرو

نفس  هیعاقد اومد دوباره خطبه رو تکرار کنه  هک نیجمع، هم یخنده ها ونیموند. م یهمراه م شهیهم یخواست برا

 جمع و پدر و مادرم... یبزرگ ترها یبا اجازه  ست،یو گفتم: الزم به تکرار ن دمیکش قیعم

 که دلم رو روشن کرده، بله! ییخدا کردم و محکم تر ادامه دادم: و با خواست یمکث

 بار رو به حامد کرد و گفت: نیاتاق رو از قبل شلوغ تر کرد. عاقد ا یصلوات و بعد هم دست و کِل و سوت فضا یصدا

 کنم. یشما هم جار یو کنارش گذاشته پس خطبه رو برا دهیرو شکر که شاه داماد گلش رو چ خدا

بلند بله رو داد. بعد  یچشم هام بود با صدا ی رهیزد و با خوندن عاقد، همون طور که چشم هاش خ یلبخند حامد

 دوباره

هامون  شیآوردن جواب آزما گهیبار د هیکرد. در آخر هم  یعرب یکه شروع به خوندن خطبه  یو سوت و عاقد دست

ها تموم شد، نوبت  یو رو بوس کیتبر یقترفتند. و رونیب یدیسع یرو به دفترخونه اش گوش زد کرد و همراه آقا

رو باز کرد که حلقه هامون توش  یشده ا یارخاتم ک یبایز یمراسم حلقه انداختن و عسل خوردن شد. حامد جعبه 

 بودم. دهینقش جهان خر دونیرو همون روز از م نیجعبه بودم که حامد در گوشم گفت: ا ییبایبودند. محو ز

 با هم بود. دامونیخر یما که همه  ؟ی: کدمیدم و پرستو هم کر یرو سوال ابروهام

 چشم هام کرد و گفت: بماند! یحواله  یچشمک

پشت سر هم عکس گرفتن  کِیریت کیریت ی. صدادیدستم رو بوس یرو تو دستم انداخت و آروم و نرم رو حلقه

 یروز ادیآن  هیشد. حلقه اش رو که تو دستش انداختم،  یاون صحنه ها شده بود و جدا هم نم سینو ریز ن،یدورب

حلقه رو تو انگشت شستش امتحان کرد،  دمید ی. اون روز وقتمیکرد یحلقه ها رو انتخاب م نیافتادم که با هومن ا

و جواب داده بود:  دهیاون هم خند 》؟یرو اشتباه گرفت هیقض یکن ینم فکر《بودم:  دهیو با تعجب پرس دهیخند

 یچرا اون کار رو کرد؟ به خاطر انگشت ها دمیفهم یاالن م 》چاق شدم! یبعد عروس دیشا یدیو چه در خدا《

که دستش  ییطال یشدن هما جون و جعبه  کیبودند. با نزد دهیو کش کیبار مد،حا یخودش که برعکس انگشت ها

 اومدم. رونیبود، از فکر ب

 !زمیعز میعروس خوشگلم، که اون موقع نشد بهت بد یلفظ ریز-
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 زونیبود. با لبخند تشکر کردم و خودش مشغول آو دیسبز و سف یبا سنگ ها بایز یلیخ یطال سیسرو هی

 یکردند. ک ینم قیرو اون لحظه بهم تزر یکدوم احساس خوشبخت چیها ه نیدونست که ا ینم یکردنشون شد اما ک

 نبود. یوریطال و زر و ز چیشده بود، حاصل ه دهیوجودم دم یکه تو ذره ذره  یدونست حس ناب ینم

 نیا یداد. من عاشق مرد کنارم بودم  و برا یکه نگاه گرم و عاشق حامد بهم م یفقط پر بودم از حس خوشبخت من

و کِل  غیو ج دیمهرداد و سع یکه سوت ها یکه دوباره بهش اعتماد کنم، خدا رو واسطه قرار داده بودم. در حال

دهنش گذاشتم. انقدر ن*ر*م عسل  یرو تو میکرده بود، انگشت عسل اهویو مهتاب اتاق رو پر ه هیهان یها دنیکش

تو تمام وجودم راه  یپوست ریخجالت ز هیشد.  یجور هیبار  نیاول یانگشتم رو با زبونش پاک کرد که دلم برا یرو

چه  نیهمه، ا یدم. آخه جلوش دیگرفت. نگاهم رو ازش گرفتم و انگشتش که طرف دهنم اومد دوباره سرخ و سف

کردم و  یم داشیوگرنه حتما پ ستیاالن زنده ن ادیرسم رو اختراع کرده، به احتمال ز نیکه ا یسک ف،یبود؟ ح یکار

 》شه؟یسرت نم ایح تو《: دمیپرس یازش م

عسل  ینیریکه ش نیکار رو بکنم. هم نیا یعجله ا چیآروم و بدون ه یلیکردم خ یسع یول یچه طور دمینفهم اصال

 یگوشم آورد و زمزمه کرد: عسل م کیانگشتش احساسم رو قلقلک داد، سرش رو نزد یزبونم سُر خورد و نرم یرو

 کنه! یمکه چه طور آدم رو مست  یدون یعشق من، نم یفقط عسل چشم ها ،یخوا

بار  نیاول یاکه تازه بر یتو شکم مادر نیجن زیر یمثل تکون ها ی. حسدیچیتو کل قلبم پ یحس خوب فشیتعر از

 نیآروم شدن و دل به دلش دادن، به خاطر هم یحرف ها الزم بود، برا نیاز ا شتریکنه اما ب یرو تجربه م یداره مادر

کردم و محکم  یخال نواشیانگشت ب یهم از اون ها رو عددندون هام و ب یچند وقتم رو تو نیا یهم بود که دق و دل

 کوتاه اتفاق افتاد. ی هیها تو چند ثان نیا یگاز گرفتم. همه 

همه با  یول ومدین رونیآخ کوتاه هم از گلوش ب هی یکه حت نیو با ا دیکش رونیاز دهنم ب اریاخت یرو ب انگشتش

 ریبهش انداختم و ز یخنده اشون به هوا رفت. نگاه موذ کیشده اش، شل دهیهم کش یناخودآگاه تو یابروها دنید

 قم، تا بعد!رو داشته باش عش نیلب گفتم: فعال ا

من هم  یلب گفت: منتظر تالف ریز د،یبوس یگرفت و م یرو پر رنگ کردم و اون همون طور که دستم رو م لبخندم

 انقدرها هم مهربون نباشم. دیباش خانوم کوچولو؛ اون موقع شا

 رهیچشم هام، ها کنه. آب دهنم رو با صدا قورت دادم و به رو به رو خ یرو تو شیبار نوبت اون بود که نگاه موذ نیا

شوک  ی. من که هنوز انقدر تومیدادن بود پشت سر گذاشت هیو هد کاتیمراسم معمول که شامل تبر ی هیموندم. بق

انوم خ یجد یگفت؟ به خودم که اومدم چهره  یچ یبهم داد و ک یچ یک دمیامروز و اتفاقاتش بودم، اصال نفهم
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شدن اتاق به سمتمون اومد و گفت: فعال چند  یخواست اتاق رو ترک کنند. بعد از خال یکه از همه م دمیعکاس رو د

 !هیباغ مخصوص آتل میبر دیبعد با رم،یگ یجا ازتون م نیتا عکس ا

کار  نی. نگاهش کردم و گفتم: باشه همدیرس یعصا قورت داده به نظر م یادیز یبود ول یا زهیم زهیبا نمک و ر دختر

 خانوم... میکن یرو م

 .دیصدام کن کتایبودم که جواب داد:  شیمعرف منتظر

مطمئن شدم  دم،یاش رو که د رهیسمت حامد برگشتم. نگاه خ نیرو گفت و سمت همکارش رفت. تو همون ح نیا

که به  کتای یه با هم کشمکش دارند. با صدااول قورتم بد یکه ک نیدو تا چشم هاش راه افتاده و سر ا نیب یجنگ

 آن پاره شد. هیهام وصل کرده به  شمکه حتم داشتم چشم هاش رو به چ یاومد، نخ نامرئ یجذاب م یلینظرم خ

 عروس خانوم! ایاول شما ب-

به که دست  یکه گفته بود رفتم. چند تا ژست و عکس تک ازم گرفت. بعد از حامد یجام بلند شدم و سمت مبل از

که اومدم  نی. جلو اومد و همرهیمن رو بگ یکرد، خواست تا جا یداده بود و نگاهمون م واریاش رو به د هیتک نهیس

 .دیخوام، فعال دو نفره ها رو بنداز ینم یمانع شد و گفت: من عکس تک عیبلند بشم، سر

 نیبه هم انداختند و رو به حامد گفتند: هر جور شما بخوا یقورت دادم. با همکارش نگاه کتایام رو همراه اخم  خنده

 !یدیجناب سع

جا نبود. مدام  نیحامد انگار اصال ا یدادم ول یگوش م قی. من دقمیریکه چه طور ژست بگ نیکردند به گفتن ا شروع

بخندم.  حرکاتش نیخواست از ته دل به ا یخورد و دلم م یصورتم و موهام چرخ م یتک تک اجزا یچشم هاش رو

شده بود. انقدر حرف گوش نکرد که آخر سر  اعاشق و سر به هو میغرور و غزل درون یخدا میاون لحظه غزل ظاهر

 نیا یعنیجا،  نیا یعنیرو به رو  گمیم یسمتش اومد و سرش رو به طرف خودشون چرخوند و گفت: وقت یشاک کتای

 !یدیسع یآقا یطرف

بار  هیشدم و تخس زمزمه کردم:  کشینگاهش کردم و نزد یازمون فاصله گرفت. جد یکرد و اون عصب یاخم حامد

 زنم. یرو به هم م یبهت دست بزنه، عروس یطور نیو اون ا یحرفش رو گوش نکن گهید

 یکم تحمل شده بودم و دلم م یدونستم کارم بچه گانه است ول یبستم و ازش رو برگردوندم. م میچشم هام رو مال 

شده بود.  زیو پر رنگ بودنش، لبر ییهویطور  نیهمه نبودنش و حاال ا نیصبرم از ا ییجورها هیکنم.  تشیخواست اذ

 گوشم خورد، قلب و عقلم هم زمان داغ کردند. یپر حرارتش که به الله  ینفس ها
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 یزت به هم مرو به خاطر نا ایدن هی ،یچیکه ه یعروس ،یبا ناز ببند یجور نیچشم هات رو ا گهیبار د هیشما هم -

 زنم نفسم!

 کتای یعصب یو با صدا دمیکش یقیتونست تلخ باشه؟ آه عم یداد؟ چرا بر عکس من نم یانقدرعاشق جواب م چرا

 از قبل کوبش گرفت. شتریقلبم ب

 .دیطرف رو نگاه کن نیا شهیبه خدا، م رهید یدیسع یآقا-

 گهیانگار ده ساله هم د به،یکرد ادامه داد: عج یم میرو تنظ نشیآورد و لنز دورب یم نییطور که صداش رو پا همون

 .دندیرو ند

که عمر کرده بودم  ییاون سال ها یهمه  یانگار اندازه  چ،ی. ده سال که هدیحرفش ناخودآگاه کل وجودم لرز نیا با

سه  نیمدستم رو گرفت و رو بهشون گفت: تا ه یناگهان یلیمدت حضورش رو کم داشتم. خ نیو قرار بود عمر کنم، ا

همون ده  یکه هر روزش اندازه  یو هشت روز یس کتا؛یگذشت خانوم  یم دنشیو هشت روز از ند یس ش،یساعت پ

 .دمیکش یدلتنگ دیکه شما گفت یسال

. نیعکس گرفت یهر چ هیممنون خانوم، کاف یلیقرارش رو بهم دوخت و ادامه داد: خ یکرد و دوباره نگاه ب یمکث

 .میایتا ب دیداشته باش فیتشر رونیسر پا بمونه. شما ب ادیتونه ز یخانومم کمر درد داره نم

 یحامد براش سخت بود و با ادامه  یکنه. هضم حرف ها یهاج و واج داره بهمون نگاه م دمیبرگشتم و د کتای سمت

ه آدم ب یلیخ یرفتند. تنها شدن گاه رونیاز اتاق ب یحرف چیحرف هاش انگار به خودش اومد و با همکارش بدون ه

 هیطور هم بعد از  نیاتفاق، هم ینفره بعد از کل ود ییتنها هیدو نفره باشه.  ییتنها هی یچسبه، مخصوصا وقت یم

و  یقو یاومد. بازوهام تو دست ها یلمس هامون هم خدا رو خوش م یحاال حت گهیشده و د یجار نمونیتعهد که ب

و سکوت اتاق رو  ختیر یم نییناگفته بود که مثل آبشار پا یطور حرف ها نیبود. از نگاهمون هم ریمردونه اش اس

خبر داره من و قلبم  یخبر داره از حال دلم؟! ک یو آروم تر گفت: ک دی. آروم من رو به آ*غ*و*ش کشدکر یم یمعن

 م؟یدیکش یچ

تا سکوتشون رو  ومدیلب هام باال ن یتا رو ادیاون فر یول 》جز من خبر داره، حامدم؟ یک《زد:  ادیاز درونم فر یکی

حرف هاش سوخته بود. هر طور که بود حس سرتق و لجباز درونم رو سرکوب  یغم تو یدلم بد جور برا یبشکنه ول

 ی. اون جا هم کلمیباغ شد یراه ه،یخوب بق یاو حس ه یخوشحال یبعد وسط کل ی. کمرفتمیکردم و آغوشش رو پذ

رفت و  یژستش فرو م یاز اندازه تو شیب یگاه یکرد. حت یم یهمکار شیاز پ شتریبار حامد ب نیاما ا میعکس گرفت

شده بودند که با هر بار تماسش با پوستم،  یشد همه با لبخند نگاهش کنند. لب هاش که کال مثل شوکر برق یباعث م
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 دمیترس یکه با هر بار پلک زدن م یخورد. من یبرامون رقم م یبیانداخت. لحظات عج یاحساساتم م نبه جو یلرز

لحظه هم دست از  هیکه نگاهش سر خوش بود و  یحامد، هومن جلوم سبز بشه؛ حامد یبشم و به جا داریاز خواب ب

 زیمثل قبل وهم انگ گهید میندگز ی. هزار تودیکش یگاهش، نم یگاه و ب یها یعاشقانه اش و شوخ یها یدر گوش

 !یبود و خوشبخت یرفتم، خوشبخت ینبود. از هر طرف که م

لطف  یلیگفت: خ کتایندارم دستم رو گرفت و رو به  ستادنیا ینا دید یغروب بود که باالخره حامد وقت کینزد

 .میبر دیبا گهیما د یول نیکرد

 .دیاریخانومم رو ب لیوسا دیکه اون جا بود کرد و گفت: لطف کن ییاز دخترها یکیهم رو به  بعد

هم  گهیتا هنوز نور هست چند تا عکس د ،یدیسع یاکنم آق یبا شتاب سمتمون اومد و گفت: خواهش م کتای

 .دیشیم مونی... بعدا پشمیریبگ

 هیثان هیخانوم، ثان دیدار اریزد گفت: اخت یبهش زد و همون طور که هم زمان به قلب و سرش ضربه م یلبخند حامد

 آخه؟! میبش یچ مونیپش شه؛یجا ضبط م نیاش داره ا

 .نمتونیب یتاالر م یداد و گفت: پس تو لمونیتحو یلبخند گرم کتایحرفش  نیا با

*** 

کرد. فاصله  یم میبه حال یدسته گلم توام شده بود و حال دیسف یرزها یعطرش با بو ی. بومینشسته بود نیماش یتو

چِفت شده  یبایز سیتند نیهم ا یخودش پر کرده بود. گاه گدار یدست چپم رو با انگشت ها یانگشت ها نیب ی

سرم درست کردم.  یشنلم رو رو یجا کردم و جا هجا ب یصندل یخودم رو رو ی. کمدیبوس یآورد و گرم م یرو باال م

امروز کمر درد  نیهم دیو به شانس گندم لعنت فرستادم که با دمی. لب گزدیچیکمرم پ یتو یبا تکون خوردنم درد بد

رت کردن حواسم، دستم رو آروم از دستش پ یداره. برا یعصب لیدل شترشیاومد و البته مطمئن بودم ب یسراغم م

 سمت ضبط بردم. و دمیکش رونیب

 نوبره واال! یسوت و کور نیعروس به ا نیماش-

 یمن عاشقش گفت: قشنگ تر از صدا یرو دوباره شکل داد. بعد با همون صدا ختهیبه هم ر سیمانع شد و تند آروم

 رو به هم نزن خانومم! یملود نیهست؟ لطفا ا ایتو هم مگه تو دن ینفس ها

 !یدیها جناب سع یام رو از تو گاز گرفتم و گفتم: امروز شاعر شد گونه
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: دمیبود اما دوباره پرس یالل شدنم کاف یجواب برا نیکرد و انگار هم میرو همراه نگاه تب دارش بهم تقد لبخندش

 .رندیزنگ زد گفت دارند سمت تاالر م میباغ بود یها، مامان اون موقع که تو شهیم رید م؟یریم میحاال کجا دار

 الزم داره.  یخوب بخرم. خانومم بد جور انرژ زیچ هیخوب که  یجا هی میباشه عشقم، اول بر-

وقت  چیدونم چرا ه ی. نمدیبار دستم رو بوس نیهزارم ینگه داشت و دوباره و برا ابونیرو کنار خ نیبعد ماش یکم

شد  یم ادهیپ نیکردم. همون طور که از ماش یگرفتم و به بودنش دلم رو خوش م یشد؟ هر بار گُر م ینم یتکرار

 رو بزن غزلم! یگفت: قفل مرکز

 دیگفت، شا یدادم و ناخودآگاه به حرفش خنده ام گرفت. راست م رونیکه بسته شد، نفسم رو با صدا ب نیماش در

 هیو  دیجد یماجرا هی ریهمه وقت دوباره حامد درگ نی. فکر کن بعد ادندیدزد یرو با عروسش با هم م نیبار ماش نیا

کردم فقط به خاطر خنده  یم یرفته بودم و سع سهیر ندهبود از خ دهیکه به ذهنم رس یشد. از فکر یم دیانتقام جد

که  نیام خفه شد. بدون ا غیج یخنده ام تو صدا یکنارم زده شد و صدا ی شهیبه ش یمرتبه تقه ا هی. ادیاشکم در ن

 یها تیشخص هیام شب افهیرو زدم. مطمئن بودم ق یلرزون قفل مرکز یبندازم با دست ها ینگاه شهیبه طرف ش

اتفاق بد هستند. نفس حبس شده و دهن خشک شده ام رو کنار زدم  هیشده که منتظر  یوحشتناک یها لمیف یاصل

 .دیچرخ شهیو باالخره گردنم با زور سمت ش

 یقیلحظه نفس راحت و عم هی خت،یر یاسپند م کشیمنقل کوچ یکرد و رو یلبخند نگاهم مکه با  یرمردیپ دنید با

خوشبخت  یدادم ازش خواستم برا یکه به دستش م یدادم و همراه اسکناس نییرو پا شهی. شدیپر رونیام ب نهیاز س

 یکه چ یهمه وقت رفت نی: ادمیشدنم دعا کنه! حامد که سوار شد و کنارم نشست، به دستش اشاره کردم و پرس

 ها! رهینم نییاز گلوم پا یزیچ ؟یبخر

 ما《: دندیپرس یتپل و تازه بهم چشمک زدند و انگار با پوزخند ازم م یظرف رو که باز کرد، دو تا نون خامه ا در

 》 م؟یرینم نییما هم از گلوت پا ؟یچ

 عشق جانم! یبا عشق، برا میتقد-

چشم هام کار گذاشتم.  یترازو تو هیام هم بود که  ییشکمو نیده و به خاطر ادونستم حتما تو چشم هام برق افتا یم

گفتم:  غیو با ج دمیلب هام کش ی. از تصور طعمشون زبونم رو آروم رودمیکش یخجالت بود که باهاش م لویک لویک

 ممنون! یوا
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خاطره  هی هویگاز زدم. با آب و تاب مشغول خوردنش بودم که  اطیکه به حامد تعارف کنم با احت نیرو بدون ا شیکی

: دمیگرفتشون زل زدم و پرس یلحظه هم از من نم هیذهنم شروع به پر و بال زدن کرد. تو چشم هاش که  یتو

 روز که چمدون هام رو برام... ون! اادته؟یحامد،  یبود دهیخر یبار خودت برام نون خامه ا نیآخر

بار  نیبود که گفت: اول دهیتر پر کش یمیقد یلیخ یلیخ یو انگار ذهن اون به خاطره ا دیرفم پروسط ح ییهوی یلیخ

 یدستت گاز م یتو یبه نون خامه ا میمال نی. همچیها بود که دلم رو لرزوند ینون خامه ا نیاز هم یکیبا گاز زدن 

گفتم  یخودم م شیرو به روم شده بودم. پ ریتصو سخکه م یدیکش یلب هات م یزبونت رو آروم رو یو گاه یزد

 !نهیخوردنت رو نب ینون خامه ا ،یمرد چیوقت، ه چیکاش ه

که تو  ییقندها لویک لویو تو دلم نصبش کردم. حاال ک دمیکش نییچشم هام رو پا یتو یحرف هاش، ترازو دنیشن با

 خورد. چیتونستم وزن کنم. دوباره صداش تو گوشم پ یشدند، م یدلم آب م

 ؟یدیپرس یازم چ هویخوردنت  یوسط نون خامه ا ادیم ادتیرستوران  یاون روز تو-

 یغزل، اون لحظه فقط فکرها یوا د؟یکم ازش امتحان کن هی دیخوا یم یدیکه ادامه داد: پرس 》نه《گفتم:  آروم

 بود سکته کنم. کیخورد و با سوالت نزد یمثبت هجده تو ذهنم تاب م

ها که  ی. وسط خنده گفتم: واقعا تو ذهن شما پسرها چمیکه بهش گذشته بود به خنده افتاد یزیاز تصور چ دوتامون

 گذره! ینم

بگم که ازم چشم گرفت و دوباره  یزیشدم. خواستم سمتش برگردم و چ زمیعز یمشغول خوردن نون خامه ا دوباره

 یموها ید. هنوز دست هاش الش دهیکش ریبود، به تصو یکردن غزل سراج کاف ونهید یکه برا یهمون صحنه ا

 !یدیصحنه وا م نیا یلوزمزمه کرد: خدا لعنتت کنه حامد که هنوز هم ج یبودند که حرص ریگ شیمشک

 یا گهیو حال د گهید یدونستم اگه جا یرو به خوردنم دادم. م یشتریناز ب شتر،یآزار ب یکردم و برا یزیر ی خنده

بودم.  یراض قایاز طرفش در انتظارم بود اما خب فعال دُور دست من افتاده بود و عم یکننده ا ریغافل گ یبود، کارها

 به خدا! هیانصاف یب یلیبستن کمربندش زمزمه کرد: خ نیرو روشن کرد و ح نیماش

 برام هیرو که هان یبه صورتم گند نزده باشم. رژ نمیدادم تا بب نییرو پا رینثارش کردم و آفتاب گ یی 》بچه پر رو 《

 ی. کارم که تموم شد، کمر دردناکم رو به صندلدمیلب هام کش یآروم رو یلیگذاشته بود برداشتم و خ فمیک یتو

 ومیآکوار هیمثل  یاز سر و کول مغزم باال رفتند. همه چ ارهچند وقت مثل مور و ملخ دوب نیا یدادم. اتفاق ها هیتک

در  ومیآکوار یبودند که تو ییها یکه داشتم مثل ماه یو حس آرامش یو قشنگ یبود. خوب کیش یلیخ یا شهیش
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 یکرد. هر لحظه ا یم ییخود نما ومیآکوار ی شهیدرست وسط ش یتَرک لعنت هیدادن باشند اما  شیحال شنا و نما

طعم  یهمه  یطعم تلخ بود که چاشن هیداد. اصال  یشکستن و نابود شدن م دینو یبعد یبه لحظه  گذشت یکه م

 مینیب یکه هر لحظه تو یکرد. چشم هام رو بسته بودم و عطر یم میشد و بد جور کفر یون لحظات ما ریدلپذ یها

 .دندیپلک هام لرز ودآگاهکرد. با حس لمس دست هاش، ناخ یم یعقلم دهن کج یها یبه بدخلق د،یچیپ یم

 غزلم، چشم هات رو باز کن قربونت برم! میدیرس-

 نیاز ماش یحامد ک دمی. اصال نفهممیبود ستادهیتاالر ا یورود یشدم. جلو رهیخ رونیهام رو باز کردم و به ب چشم

 یکرد. دستش رو جلو آورد و گفت: دستت رو بده به من غزلم، م یشده بود و حاال داشت در طرف من رو باز م ادهیپ

 لمس کنم. شتریرو ب یخوام خوشبخت

دست  ین شده بود، دلم ضعف رفت. دستم رو به گرماپهن و مردونه مال م یدست ها نیکه ا نیلحظه از تصور ا هی

 نیماش یعروس از ورود نیماش یدل چسب بود، سپردم. ظاهرا ورود بیخنک برام عج یهوا نیا یهاش که تو

دوشون سالم دوباره دادند و جلوتر از  راون جا نبود. ه یا گهیو همکارش کس د کتایاز  ریمهمون ها جدا بود چون غ

 لحظات راه افتادند.  نیثبت کردن ا یما برا

 ریتن مس یکهنسال مجنون مثل چتر رو یها دی. بدیکه جلو رومون بود، چرخ یو خم چیپر پ رینگاهم سمت مس تازه

 یرو همراه دست ها یاختصاص یکرده بودند. جاده  یبلند از هر دو طرف راه رو نوران هیپا یخم شده بودند. چراغ ها

به خاطر  دیب ی. شاخه هامیکرد یم یشد، ط یم چفتمن دور کمرم  دنیبا حس سرما و لرز یحامد که گاه تگریحما

 یکردند. وارد فضا یم لیتحم نمونیرو به سکوت ب یگوش نواز یخوردند و صدا یو تاب م چیباد تو هم پ میوزش مال

 پر کرده بود.  ،یشمیبا روکش مخمل سبز  ییطال یها یو صندل زی. گوشه گوشه اش رو ممیباغ شد یاصل

داده بودند.  حیبه سالن داخل ترج ش،یرو به همراه سرد ییبایحجم از ز نیانگار هر جور هم که بود، ا ونیآقا اکثر

. تو آغوش تک تکشون فرو رفتم و حس کردم اندیکه به سمتمون م دمیرو از دور د میزندگ یها نیتر زیباالخره عز

. میکنه. وارد سالن شد یم ریگ رمیتقد یگلو یرحمانه تو یکه ب شهیم یبزرگ بیس هیشب یکنار اون ها خوشبخت

 یشمیسبز  میضخ یکه غرب و شرق سالن کار شده و پرده ها یقد یو پنجره ها ییطال یبا رگه ها دیسف یها وارید

 شده بود. زونیشده بهشون آو یو طال کوب

عروس و داماد در نظر گرفته شده بود  گاهیبه جا دنیرس یها برا یو صندل زیم نیکه ب یریاز مس میکه خواست نیهم

لباسم  یو از پشت سر دنباله  دهیعروس و هم شکل پوش دیسف یشدم که لباس ها ییمتوجه دختر بچه ها م،یرد بش

. هر بار سرم رو به ختندیر یقدم هامون م یجا ومآر یلیبادام رو خ یرو گرفتند. با گام برداشتن ما، شکوفه ها
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 گاهیکردم. به جا یلب سالم و تشکر م ریدادم و ز یشناختم، تکون م یشناختم و نم یکه م ییمهمون ها یبرا یآروم

که با همون مخمل  یرنگ ییتعجب کردم. تاب طال شیاز پ شتریاون جا ب نیزاید دنیاز د میدیعروس و داماد که رس

تاب قرار داشت که با  یه صورت هالل روب یآرام بخش بود. طاق یپوشونده شده بود و در حال حرکت یشمیسبز  یها

 آراسته شده بود. میو مر دهیارک یگل ها

 گاهیکه اطراف جا ییشمع ها یشد، مثل رقص شعله  یم ختهیکه هر لحظه تو وجودم ر یهمه احساس نیدلم از ا 

اطراف و نگاه اون  یافض ینگاه من باز رو م،یافتاد. سر جامون که نشست یقرار داده شده بودند، به تالطم م هیپا یرو

در مرکز توجه قرار داشتن، چه  نیما گره شده بود و ا یخورد. در مقابل هم نگاه همه رو یحرکات من تاب م یرو

 راهنیکِرم که پ کیکت و شلوار ش نیشد. تو ا کمونیداشت. مهرداد که همراهمون داخل اومده بود، نزد یحس خوب

و سمتمون خم شد و  ستادیکرد. پشت تاب ا یم یدلبر یادیبَک گراندش شده بود ز ،یو کراوات کرم قهوه ا یمشک

 کبوترعاشق؟! و: حال ددیپرس

چشم  یبرادرانه تو ایدن هی. مهرداد که میبه هم گره خورد و با لبخند هم زمان سر سمت مهرداد چرخوند نگاهمون

 دو جفت چشم بشم که برق افتادند. نیکرده بود دوباره گفت: آخ من قربون ا یهاش خال

 یاوال که هوا رونیب میذوق نکن، پاشو بر ادیخب حاال ز یلیهر دومون کش اومد که رو به حامد ادامه داد: خ لبخند

 ینفس راحت از دستت بکشه، سوما هم تو دوباره دلت برا هیبهتره دوما هم غزل بعد از چند ساعت  یلیاون جا خ

 شه!من تنگ ب یغزل عسل نیا

 اطرافم ساکت شد. یایلحظه انگار تمام دن هیکه حامد داد،  یجواب از

 ! شهیکه کنارته و باز هم هر لحظه دلت براش تنگ م نیداداش، ا یحس رو تجربه کن نیروز ا هیخدا کنه -

 یو دستش رو رو دیکش یآورد. مهرداد سوت بلند یکرد و چه خوب زبونم رو بند م یخرجم م ییشاعرانه ها چه

به هر حال دمت  یتجربه ها داشته باشم ول نیخوره از ا یحامد گذاشت و تخس گفت: من که چشمم آب نم یشونه 

 گرم داداش،

به  یدم دست یتجربه ها نیهم یچون حداقل برا یباشه کالس فشرده برام بذار ادتی. یکن یم یبا کلمات باز خوب

 خوره. یدردم م

دم  یتجربه ها نیا ریگفت: پس تو هم مثل هومن اس ییهوی یلیرداد خو در جواب مه دیهاش رو تو هم کش اخم

 آره؟! ،یشد یدست
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تمام  یرو رو خیبودم که آب  یحرفش انگار آهن مذاب ریمهرداد به هوا رفت و من از تعب یخنده  کیحرفش شل با

 وجودم

حرکت موندم. نگاهش که سمت من برگشت تازه فرصت کرد جمله اش رو تو ذهنش  یکردند. خشک شدم و ب یخال

 بود که باهاشون... ییغزل، منظورم دخترها یکنه و با تته پته گفت: ب...به خدا...به خدا منظورم تو نبود یحالج

که  یشو گندداشت حامد رو از جاش بلند کنه حرفش رو قطع کرد و با خنده گفت: پا یهمون طور که سع مهرداد

 رو هم نزن، پاشو داداش! یزد

بد  ییتنها نیخواست زور مهرداد بچربه و از اون جا برند. به ا یبده و من واقعا دلم م حیداشت توض یحامد هنوز سع 

بشه. دوباره  دهیقراره گذشته مثل پتک تو سرم کوب یداشتم و باالخره هم اتفاق افتاد. معلوم نبود تا ک اجیجور احت

آهنگ داشت باال  یکردم ظاهر آرومم رو حفظ کنم. کم کم صدا یم یشده بود و سع ختهیو به هم ر شیر تشوذهنم پ

شدند. دلم مامان و  یم دهیکش د،یدرخش یم یو آب یصورت ینورها رشیکه ز یگرفت و جوون تر ها سمت سن یم

چه طور در کنار عمه در حال جنب و جوش و  دمید یدور هم م نیاز هم یخواست ول یمهربونش رو م یچشم ها

 مهمون ها هستند. هب ییخوش آمد گو

فاصله هم  نیگرفت. از هم دنیو بغل کردنش تپ دنید یدادم. دلم برا صیتشخ تیجمع نیلحظه مهناز رو ب هیتو  

 نیب سمتم اومد. تو ارد شد و با شتا هیکرد. باالخره از سد مامان و هان یم قیرو بهم تزر یاز ته دلش شاد یخنده ها

 یخواهرانه هاش باز کردم و چه خوب بود که داشتمش چون گاه یمعرکه شده بود. آغوشم رو برا یلباس شب زرشک

خنده  یو صدا میرو بغل کرد گهیخواند. محکم هم د یخواهرت، بغض هات شکستن نم یکس به اندازه  چیه دنیبا د

درشت و قشنگش رو با مهر بهم دوخت و  یو چشم ها دیکش رونمیزد. از تو بغلش ب یم شخندیهاش به حال بدم ن

 !؟یچند وقت نیا یکه تو همون غزل دماغو شهیخدا باورم نم یجونم، وا یآبج یشد یگفت: چه فرشته ا

! همه دارند نگاهمون یگفت: او یو فور دیکش ینیآورد تو سرش بکوبم که ه یطبق معمول که حرصم رو در م اومدم

 خودشون بگند عروس امشب خل و چله؟ شیکه پ یخوا یکنند، نم یم

چه با حاله  یتاب مثل بچه ها ذوق کرد و گفت: وا یرو محکم گرفتم و کنار خودم نشوندم. با نشستنش رو دستش

 جا! نیا

 نیو بدون من رو ا ییامشب تنها یآرامش حرکت تاب رو با تکون هاش به هم زد و ادامه داد: کوفتت بشه هر چ یکم

 .یکن یبازتاب 
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کرد. سمتم  یخورد و ذوق م یخودش تاب م یجاها نبود. برا نیسکوت به حرکاتش زل زده بودم و اون اصال انگار ا تو

خواد درسته قورتش بده،  یآدم م ن،یاش رو بب افهیخدا ق یجذابش رو گرد کرد و گفت: وا یکه برگشت، چشم ها

 !یخوشگل نیکوفت حامد بشه خانوم به ا

 ست؟ین یا گهید یاز کوفت واژه  ریغ ،یکه بلد یکلمات ی رهیبابا تو دا یا-

 یگرفت و گفت: داشتم م شونیبه باز یفر شده و خوش حالتش تاب داد. با طناز یو انگشتش رو دور موها دیخند

و با  یپیخوشت نیکوفت صاحبش بشه مرد به ا سمون؛یرئ نیهم شده بود ا یی. عجب بالدمیرو د ارتیاومدم، دم در 

 کالس...

 مهناز، مگه نه؟! یدونست ی: تو مدمیهوا حرفش رو قطع کردم و پرس یب

لب هاش رو از داخل به دندون  یگوشه  شه،یاومد. مثل هم رونیآن از جلد شوخش ب هیام  یلحن جد دنیبا شن انگار

 که نگاهم کنه با تته پته جواب نیداد و بدون ا هیکارش لب هاش به اصطالح غنچه شدند. به تاب تک نیگرفت و با ا

به خدا، جون خودت رو قسم داد که  ی... ولیمهرداد بهم گفته بود ول یعنی... یعنیدونستم...  ی: آ...آره خب... مداد

 نگم. یزیبهت چ

 یبه راه انداخته بودند و چه دلبر یبود دادم. چه رقص کمیکه نزد یمعطر یزدم و نگاهم رو به شمع ها یپوزخند

 خوره! یبه هم م میلب گفتم: حالم از سادگ ریکردند. ز یکه نم ییها

 افتاد. یبود م یهر طور دیاتفاق با نیا گه،ینگو د یجور نیرو تو دستش گرفت و گفت: ا دستم

عسل ها رو  نیو ا یماتم گرفت یجور نیا هیاش صورتم رو طرف خودش برگردوند و ادامه داد: حاال چ گهیدست د با

 ؟یخمار کرد

 کرد. یشدن تالش م کی یبرا بیشده وعج یکه به جونش افتاده بود، حرص ییدو نیلحظه دلم از ا اون

به هم  یزدن ها برا یبه هر در نیا یها و تو یکار یمخف نیا یاگه حداقل تو ه؟یچ یدون یام مهناز، م یجور هی- 

امروز صبح از  نیجاست که خودش هم تا هم نیا یبدبخت یشد ول یداشت، دلم خوش م کینقش کوچ هی دنمونیرس

 هیآقا  د،یکش یرو نمنقشه  نیاومد و ا یاگه هومن کوتاه نم یعنیبهت؟  گمیم یچ یفهم یخبر نداشته؛ م ییجا

 بشه و اگه هم نشد به جهنم! یفرج هیموند تا بلکه  یو فقط منتظر م ستادیا یگوشه م
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 دند،یرقص یکه م ییدخترها غیدست و ج یشد. صدا یبود که حالم هر لحظه گرفته تر م زهایچ نیفکر کردن به ا با

 ینم یاشفته داشت، توجه یفوق العاده با درون یکه ظاهر یطرف و عروس نیبه ا ،یکس بایسالن رو پر کرده بود و تقر

تو چشم هاش  شهیشست. همشدن لباس بلندش باشه، جلوم ن فیکه نگران کث نیتاب بلند شد و بدون ا یکرد. از رو

 خوهرانه که تنگش زده بود. ایدن هیزد با  یعالمه رفاقت برق م هیکردم  یکه نگاه م

کار کنه؟ خود من شاهد بودم چه قدر بهت  یبرات چ یخواست یم گهی. دیانصاف نبود یقربونت برم تو که انقدر ب-

 یبهش بنداز کینگاه کوچ هیدر و اون در زد بلکه  نیبه ا د،یداد، زنگ زد، اومد در خونه اتون و خالصه با هزار ام امیپ

. تو که اون دیاز همه جا بر چارهیب گهیپا داشت. بعدش هم که د هیگل کرده بود و اال و بال مرغش  شیخانوم لجباز یول

ون شهر گفت داداشش داغونه؛ پناه برده به هم ی. مدام مدمشیاما من که د ینیرو بب هیهان یحت یروزها حاضر نبود

 یزنم، انقدر صداش گرفته و ب یگفت هر بار که بهش زنگ م یکه چند صباح با غزل اون جا مونده بودند. م یو خونه ا

 خوام دق کنم.  یجونه که م

برهنه امون  یبازوها یو وقت دمیدادم و چشم هام رو آروم بستم. بلند شدنش رو فهم هیتاب تک یرو به پشت سرم

حبابم و منتظرم  هی یغلط مهناز؟ انگار تو یدرسته چ یدونم چ ینم گهیشدند، زمزمه وار گفتم: د گهیمماس هم د

 تموم بشه! یتلنگر بهم بزنه و تَق، همه چ هی یکی

! به خدا گهیبابا غزل، وا بده تو هم د یکه گفت: ا دمیرو شن شیحرص یصدا یچشم هام بسته بود ول هنوز

 زود باش. نم،ی. نگاهم کن ببشینیبب یخوا یجلو روته و نم یخوشبخت

 یمن هم پا به پات م ،یریگ یو ماتم م ینیشیجا م نیا یکرد الیشدم ادامه داد: به جون خودم، اگه خ رهیکه خ بهش

 !دیاون هم شد ،یبگم کور خوند دیکنم، با یتا مثال باهات هم درد دمیاشک تاب م یو تو چشم هام ه نمیش

شد و ازش حساب  یم یشده بود که جد ییوقت ها هیاش شب افهی. قستادیرو به روم ا مرتبه از جاش بلند شد و هی

 بردم. یم

. عمرا اگه زمیبر رونیخشک شده ام رو ب یخواد تا جون دارم قِرها یسر گرفته و دلم م یعروس هی یعمر هیبعد - 

 نکن. یریلحظه اش هم از دستم بره پس تو رو خدا حال گ هیبذارم 

از امشبت لذت ببر، اصال بترکون، نذار بعدا حسرتش رو  گمیتر ادامه داد: اصال آقا، من م یسمتم خم شد و جد یکم

 ه؟ی. هان؟ نظرت چدیسنگ هاتون رو با هم وا بِکن دینیبش د،یخونه و تنها شد دیکه رفت نیدلت بمونه. عوضش همچ
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لن پخش شد. نشد جوابش رو بدم اما حس کردم زاده تو تمام سا میمحسن ابراه یموقع آهنگ دونه دونه  همون

که از چشم  یو درشت زیر یقلب ها دنیآهنگه و حاال د نیدونستم عاشق ا یباالخره دلم از زوج بودن در اومد. م

 گهیغزل، مگه د یگفت: وا دهیو کش غیخواست که استثناعن داشتم. با ج یم یرتیشدند، چشم بص یم ریهاش سراز

 !ساد؟یجا وا نیا شهیم

 یم جیتاب کنده شدم. همون طور که من رو سمت است یکارش خواسته و ناخواسته از رو نیو با ا دیرو کش دستم

 یکننده اش حساب رهیخ یکه با رقص نورها گاهیبه اون جا دنمونی. با رسدیکش یبلند هم، هو م یبرد، همزمان با صدا

 یو سوت دخترها گم م غیج یصدا ینگ بود که توآه یهمه سمتمون برگشتند. حاال صدا د،یرس یبه نظر م جیمه

! دنیرقص زیر زیر یشروع کردم هماهنگ باهاش خودم رو تاب دادن و به قول اریاخت یکه بهم زد ب یشد. با چشمک

کردم هر چه زود  یم یبهش سع دنیبه خاطر رس یبود که تو بچگ یدیسف یاون لحظه حضور مهناز، همون صفحه 

از ته دل  یخنده  هیبود،  یزدم. اصال خود خود انرژ یقرار ورق م یپر کنم و بعدش ب روکه توش بودم  یتر صفحه ا

برامون دست  نیکرد. با تموم شدن آهنگ همه دوباره با تحس یم میبه وجودم تقد یبود که با خوهرانه هاش دو دست

که چه  یزمزمه کرد: وا گوشمم کرد و کنار شد. گرم بغل کمیموند و با خنده نزد رهیپشت سرم خ یزدند. نگاهش رو

که از قضا چهار تا پا هم داره  ینیبه بعد به اسم اون نازن نیاز ا ش،یابیداره غزل! به جون خودم اگه درن ینگاه عاشق

 زنم. یصدات م

به  رو که مهناز یفرصت نکردم به عقب برگردم و نگاه عاشق یازم جدا شد و فرصت نداد جوابش رو بدم. حت یفور

خورد. کنار  یم چیمهابا دور کمرم پ یرو حس کردم که ب ییمرتبه گرما هی. نمیکرد بب یم خمیتوب افتنشیخاطر در ن

 ! ؟یتنها تنها رقص و دلبر گهیگوشم لب زد: حاال د

برگشت  ییکتایچشم هاش سمت  یبود، سر در گم بودم و نگاهم به جا کیاز اندازه نزد شینفس هاش که ب یگرما تو

 اومد. یکه با لبخند سمتمون م

 اون طرف باهاتون کار دارم، زوج عاشق! دیایچند لحظه ب هی-

 شیپرده نما دنیچنبره زده دور کمرم قصد جدا شدن نداشت. با د یو هنوز هم اون گرما میشد دهیدنبالش کش ناچار

 پخش کنند؟! یزیچ: قراره دمیبود با تعجب پرس یکه در حال راه انداز یپروژکتور ویدیو و

باغ  یکه عصر ازتون تو یلمیجواب داد: آره همون ف کتایکرد و در عوض  ادیفقط فشار دست هاش رو ز حامد

دنبال  میعاشقانه گرمه، ما هم بر ی. تا مهمون ها سرشون به اون صحنه هامیشده و قراره پخشش کن کسیم م،یگرفت

 !یبعد یرقم زدن عاشقانه ها
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طرف اتاق قرار  هیکه  یکیو ش یسلطنت یها یگرد با صندل زیم هیاز  ریرو باز و به داخل دعوتمون کرد. غ یاتاق در

با لبخند  کتایاتاق نبود.  یتو یا گهیخاص د زیشام دو نفره امون قراره آماده بشه، چ یداشت و حدس زدم برا

دادن  ادیو  نیبه تمر یازیروم و پر حس نآ ی نفرهرقص دو  هیکه  دیدونم انقدر عاشق ینگاهمون کرد و گفت: م

 .ستیبد ن یهماهنگ یکم هیخب به هر حال  ینداشته باشه ول

اش رو باال و  دهیکش یکردن آهنگ مورد نظرش بود که انگشت ها دایپ یرو باز کرد و انگار برا شیگوش یصفحه  

 یداغش رو تو عسل چشم هام خال یهوا که سمتش برگشتم، تازه بهش فرصت دادم تا قهوه ها یکرد. ب یم نییپا

 !ام؟بر یبخند شهیو اون آروم زمزمه کرد: م دیچشم هام پر کش یکنه.خستگ

 شما؟! یانقدر داغ نگاه نکن شهیتر لب زدم: م آروم

 شما؟! یانقدر خوشگل نباش شهیم-

 شما؟! یکم به احساساتم اَمون بد هی شهیم-

نصفه موند. با باز شدن  کتایدر و بعد هم وارد شدن همکار  دنیوبک یدر گرفته بود با صدا نمونیکه ب ینیریش بحث

به محض ورودش  کتایکر کننده بود. همکار  ییجورها هی د،یرس یبه گوش م رونیکه از ب ییو سوت ها غیج یدر صدا

 یقشنگ لمیبه وجد اومدند. واقعا هم که ف لمتونیدن فیچه خبره؟! همه از د رونیب دیدون ینم یرو به ما گفت: وا

 !گمیم کیشده، باز هم بهتون تبر

 یو مالن اریداد آهنگ خوشحالم از کام شنهادیپ کتایکه  ی. آهنگمیدیو خند 》ممنون《: میحامد هم زمان گفت با

و کجا فاصله امون کم بشه و  ادیکجا فاصله امون ز م،یگفت، کجا به هم نگاه کن یبود. همراه با پخش آهنگ بهمون م

بهمون گوش زد کرد. البته  قیمن مُهر بزنه دق یل*ب*ه*ا* یحامد رو یقراره ل*ب*ه*ا* یک رو هم که نیا یحت

وسط گُر گرفتن  نیو ا میکرد نیتمر یساعت میو قرار شد رفتارمون بداهه باشه. خالصه ن مینکرد نیاون لحظه رو تمر

انگار مُسکن ها اثر کرده بودند. کمر  بود. خدا رو شکر که تازه یها، هم چنان به قوت خودش باق دنیها و از عشق لرز

 خوشحال بودم. یبابت کل نیبهتر شده بود و از ا یلیخ یلیخ ردمد

 رفتند. رونیسالن، با همکارش ب یهماهنگ کردن نور پرداز یرو به راهه برا یمطمئن شد همه چ کتایباالخره  یوقت

 یشده بودم که تو یوقت هیکرد. شب یم شونیدونم چرا استرس مدام وجودم رو پر یقلب گرفته بودم و نم تپش

به درون  ینگاه کردنم پ یو با کم ستادیموندم تا صدام کنه. رو به روم ا یکنفرانس دادن منتظر استاد م یدانشگاه برا

 آشفته ام برد.
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 خانوم من که استرس نداره، داره؟!-

هان؟! شب تولدت که با هم  زه،یبه هم بردوباره  یکه بعد از امشب همه چ ستیگفتم: حامد، قرار ن ییهوی یلیخ 

 !رهیگ یکه قلبم آروم نم ادیترسم حامد، انقدر ز ی. من مختیبه هم ر زیاز فرداش همه چ ادته؟ی میدیرقص

تونم گول بزنم و هنوز  یحس کردم خودم رو نم یجمله ها رو به زبون آوردم ول نیدونم از کجا و چه طور ا ینم

دست هاش گرفت و به  نیسرم رو ب اریاخت یروم بازه. ب یمثل کتاب جلو میکه پشت سر گذاشت ییروزها

 کردند. یده اش هم ثابت میکش یرو نفس ها نیتند شده بود و ا یقلبش بد جور تمی*ن*ه*ا*ش فشرد. ریس*

 شتری. بگمیوقت بهت دروغ نگفتم و نم چیمحض بود، غزلم! من ه قتیکه اون شب بهت زدم حق ییحرف ها یهمه -

 نیهمچ دمیاون وقت بهت قول م رهیمن رو شرمنده نکن خانومم، فقط بذار قلبم با وجودت آروم بگ نیاز ا

 باشه؟ ،یبد رو فراموش کن یاون روزها یخوشبختت کنم که همه 

بود که باالخره زبون به  شونیاون نگاه عاشق و پر دنیمغزم با د دی*ن*ه*ا*ش جدا کرد، شایرو که از س* سرم

 دهن گرفت. 

*** 

 یسالن رو کم کرده بودند و فقط اون سکو ی. نورهامیداشت یقدم برم جیتو دستش بود و آروم سمت است دستم

سکو، انگار به همه برق وصل کردند  ی. با پا گذاشتنمون رودیدرخش یم ،یکرد یبود که از هر طرف نگاه م یا شهیش

مشتم داشتم. آهنگ پخش شد و حامد با  یتو ور ایو همه با هم شروع به دست زدن کردند. آروم شده بودم چون دن

دادم و  ی. دست هام رو با ناز حرکت مدمیچرخ یو من نرم و آروم دورش م ستادیا جینگاه عاشق تو مرکز است هی

 دادم. یگرفتم و تکون م یهم دامنم رو آروم م یگاه

 صدا... یهوا، آروم آروم و ب یب《

 تو، شدم با اون خنده هات عاشق

 خواستم بگم... یم شهیمه زم،یعز

 ام گهیآدم د هیتو، انگار  شیپ 

 شهیامروز به بعد، قلب هامون مال هم م از
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 》شهیکم م مونییاز تنها م،یبا هم باش یوقت

فاصله از  نیتر کیآروم دستم رو تو دستش گذاشتم. حاال تو نزد یلیبا لبخند دستش رو سمتم دراز کرد و خ حامد

 کردند. یم مونیو مهمون ها با شوق و دست همراه میهم بود

 ستین یکم زیچ نیا امه،یعشق تو دن خوشحالم،《

 ست،ین یکم زیچ نیهمرامه، ا یخوشبخت خوشحالم،

 》ستین یکم زیچ نیا

ام  گهیدست د یشونه اش گذاشته بودم و اون با دست مخالفش کمرم رو گرفته بود. انگشت ها یچپم رو رو دست

 نیکه ب

آهنگ  یو با ادامه  میداد یو آروم خودمون رو حرکت م تمی. با ردندیهاش حبس شد، حسرت هاش پر کش انگشت

 یخوند، قلبم رو به باز یزمزمه وار عشقم که هم زمان با خواننده م یصورتش رو مماس صورتم قرار داد. حاال صدا

 گرفت. یم

 تو، وسط دلم ثابته... یجا《

 رابطه؟ نیبهتر از ا یمن، چ واسه

 قبول دارم یبگ یبخواه، هر چ جون

 》!ذارمیتو رو تنهات نم یدون یم

 دست هامون هنوز تو هم قفل بود. یلحظه ازش جدا شدم ول هی تو

 محکمه، دستامون تو دست همه عشقمون《

 》شناسمه یکه من م یاسم ن،یتو بهتر اسم

مهمون ها غوغا به پا کرد. تو همون  غیت و جدس یکار صدا نیو از پشت تو ب*غ*ل*ش افتادم. با ا دیرو کش دستم

و عاشقانه خرج هم  میکنار هم برقص یشتریبا عشق ب می. شروع کردمیخورد یبه هم تکون م دهیو چسب میحالت مال

 .میکرد یخودمون بود و از ته دل زمزمه اش م دلو انگار حرف  دیچیپ یتو گوشمون م یو مالن اریکام ی. صدامیکن



 تیعسل چشمها

506 
 

 ستین یکم زیچ نیا امه،یعشق تو دن خوشحالم《

 ستین یکم زیچ نیهمرامه، ا یخوشبخت خوشحالم

 》ستین یکم زیچ نیا

آروم دستم رو گرفت و من  یلی. خدهیرس یشینما یوقت اون لحظه  میدیفهم یآبشار یروشن شدن فشفشه ها با

دستش خم شدم. صورت  یمن رو تو بغل گرفت و من از کمر رو عیسر یلیخوردم. بعد خ کیتاب کوچ هیدور خودم 

 خوندند. یم ییبایز ادهفوق الع تمیهم زمان با ر یو مالن اریهم بود. کام یهامون درست رو به رو

 ستین یکم زیچ نیا امه،یعشق تو دن خوشحالم،《 

 ستین یکم زیچ نیهمرامه ا یخوشبخت خوشحالم،

 》ستین یکم زیچ نیا

کوتاه بود  ی هیل*ب*ه*ا*م نشست. چند ثان ینرم رو هیهام رو بستم و ل*ب*ه*ا*ش فقط در حد چند ثان چشم

 .دیکش شیوجودم رو به آت یهمه  شیاما انگار از داغ

نبود. با کمک حامد کمر راست کردم  یجوره تموم شدن چیمهمون ها ه غیهمهمه و ج یتموم شده بود و صدا آهنگ

 و با

 یهامون جلو نیتر زی. عزمیکرد یدوباره دوباره اشون سالن رو پر کرده بود، نگاه م ادیکه فر یتیرو به جمع لبخند

 یاز ذوق پر اشک شده، برامون دست م یو چشم ها نیبودند. با تحس ستادهیفاصله از ما ا نیتر کینزد یسکو و تو

 د.بو یجا... درست وسط وسط خوشبخت نیدادند و ا یزدند و با مِهر سر تکون م

 》حامد《

 یدرنگ پخش شد. همه خود به خود رو یبهتر از تو عارف ب یاومد که آهنگ ک یم تیدست زدن جمع یصدا هنوز

قرار  جیاست یکنارمون رو گهید یها یلیو مهتاب و خ دیو مهرداد، سع هیشدند. پدر و مادرهامون، هان دهیسکو کش

داد. خودم رو به عشقم که  یم دیرو نو یشده بود که خوشبخت ییبایانگار نت ز شونیخنده و شاد یگرفتند. صدا

کردم. دستش هنوز تو دستم جا مونده  کینزد شتریمطمئن بودم اون لحظه ذهنش سمت کدوم خاطره پرواز کرده، ب

 بودند. نیریقدر ش نیجا موندن ها هم یبود و کاش همه 
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راه باز  هی میزندگ یواسه من بود. وسط بلبشو گهیدانداخت.  یقلبم رو به تالطم م شتریحضورش هر لحظه ب جانیه

که به  یینشست. نگاهش کردم، از اون نگاه ها یهم قدم شدنش نا جور به تن خسته ام م نیشده بود و حاال ا

. ستین د،یکش یتمام وجودم زبونه م یتوهم که  یدرصد اون عطش هیدونستم  یاعتراف کرده بود و م شونیداغ

رو گرفتم و حس کردم چه قدر  کشی. کمر باردندیرقص یشاد کنار هم م یلیشده بودند و خناخودآگاه همه زوج 

 کیو رو کرد. نزد ریاز من ز یرو بهم دوخت و چه دل شی. نگاه عسلمیدیکه با هم رقص هیقبل یالغرتر از دفعه 

 خواد غزلم؟! یم یچ ندلم اال یدون یگوشش گفتم: م

 خوام؟ یم یلحظه چ نیتونم بگم خودم تو ا یدونم، اما م یجواب داد: تو رو نم یمعطل یب

 االن برات.. نیهم یبخوا یعشقم؟ هر چ یرو محکم تر گرفتم و با ذوق گفتم: چ دستش

 یخواست مثال امشب صد سال طول م یو گفت: دلم م دیوسط حرفم پر یبه اطراف انداخت و فور یسرسر نگاه

 حامد! میدکر یم ریگ یهمه خوشبخت نیو وسط ا دیکش

و ادامه داد:  دیدندون احساسات مردونه ام جا مونده بود، برچ ریخوش حالتش رو که هنوز طعمشون ز ی*ب*ه*ا*ل

 خواب بوده، حامدم! هیها  نیا یهمه  نمیکنم االنه که از خواب بپرم و بب یهمه اش فکر م

لبخند پت و پهن زد  هیکه حس کردم قلبم  دیچیرگ هام پ یتو یکه آخر اسمم وصله کرد، چنان ذوق یمیکه با م آخ

. دمیبه آغوشش کش ییهویخودمون نبودم. محکم و  یرو ی رهیخ ی. نگران نگاه هادیکش یو باالخره نفس راحت

 دوباره کنار گوشش

 نیفقط مونده بود ا گهی. دیکن یم یدلبر یدار ،یکن یجور، هر لحظه که نگاهم م نیکردم: به خدا غزل هم زمزمه

 اصال! رمیتا من فدات بشم و بم یدام کنص یجور

 آخه؟! هیچه حرف نیرو آروم بلند کرد و با اخم گفت: خدا نکنه، ا سرش

 .یو دار یدلبر حضور داشت میم نیفکرم با هم یتو شهیانداخت و ادامه داد: تو هم نییرو پا سرش

دوستت  یلیلب گفتم: خ ری*د*م و زیرو نرم ب*و*س* شیشونیاحساسات داغ شده ام دست خودم نبود. پ گهید

 دارم نفسم!

از  یزیچ چیه گهیدوستت دارم، د یلیگفت من هم خ یقرارش رو بهم دوخته بود و اگه اون لحظه تو جوابم م یب نگاه

آن حس  هیکه تو  نیشده بودند تا ا زیحد ممکن ت نیتا آخر زیچ هی دنیشن یخواستم. گوش هام فقط برا یخدا نم
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 یکرد، سوال ینگاهم م یمرموز یکه با خنده  دیسع دنیشونه ام زد. برگشتم و با د یز پشت سر رونفر ا هیکردم 

 .دمیاخم تو هم کش

 ؟یگیم یچ د؟یسع هیچ-

دادا،  یجون یچیگفت: ه د،یرقص یداد و به اصطالح خودش م یتکون م یطور که دست هاش رو جور با مزه ا نیهم

 انجام شد. هللابود که به حمد ختنیهدف کِرم ر

خنده  دنیکه سمت غزل اشاره کرد و ابرو باال انداخت. به ناچار طرف غزل برگشتم و با د امیاز خجالتش در ب اومدم

کردند. همون موقع مهتاب هم کنار غزل جا گرفت و با خنده رو  یو با نمکش، تمام سقف چشم هام رو چراغون زیر ی

 !طون؟یشپسر  یدیر دچشم من رو دو قهی: باز دو دقدیپرس دیبه سع

که چه قدر  هللاغزل جون. چشم بد دور باشه، ماشا گمیم کیغزل رو نرم گرفت و ادامه داد: باز هم تبر یهم بازو بعد

 .دیایم گهیهم به هم د

از مهتاب  یمیصم یلیزد و خ دیکش یگونه اش رو به رخ م یکننده اش که چال رو ونهید یاز اون لبخندها غزل

آن  هی. تو دیابراز احساساتم، چشم هام اطراف رو کاو یلحظه برا هیتشکر کرد. دست هام رو دورش حلقه کردم و 

آورد. مطمئن بودم  نییآروم سرش رو برام پا یلیبهمون زل زده بود و خ یحیگره خورد. با لبخند مل اینگاهم با نگاه لع

کردم چون خودم هم قرار بود امشب از دور  یدرکش م دایبابت شد نیو از ا رهیهنوز با خودش و احساساتش درگ

 ریت یصدا بشکنم. دوباره ناخودآگاه سمت غزل سر چرخوندم و وقت یصحنه ها باشم و فقط درد بکشم و ب نیشاهد ا

 یو اون ب ادیبرگشتم. اشاره کردم کنارمون ب ایدلهره طرف لع یب دم،یکرد د یپرتاب م ایرو که سمت لع شنگاه مهربون

 یمعادالت دلش رو حل م یاز ته دلم، کم یخوشبخت یآرزو هینگاه برادرانه و  هی دیدرنگ سمتمون قدم برداشت. شا

 داشت. یبر م دیکرد و دست از ترد

آدم که  یجا وسط کل نیگرفت. ا یآروم م شتریگذشت دلم ب یبودند. هر لحظه که م ییبایو ز بیعج یها هیثان

برام ساخته شده بود که قابل  یبهشت هیشدم،  ینم ریفرشته که از نگاه کردن بهش س هیر دوستشون داشتم، کنا

 دیدونستم شا یحال و روزم باشه که اگه م نیموقع، ا نیکردم فردا شب ا یفکرش هم نم یحت شبیتصور نبود. د

 شد.   یم میطور هیرو نداشت و حتما  تینها یب یخوش نیقلبم تحمل ا

 کتایکه  یبا مزه ا یبه ژست ها م،یشام خورد م،یکرد یشوخ م،یدیگذشت. کنار هم رقص یشب هم به شاد ی هیبق

چند  نیا یها یقرار یو ب یاز خجالت دلتنگ یو خالصه کنار هم حساب میدیاز ته دل خند میریخواست بگ یازمون م

 هی. از همون لحظه دندیصف کش نمونیماشسر  شتها پ نیو ماش میاومد رونی. آخر شب از تاالر بمیوقتمون در اومد
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 یکردم آروم رانندگ یم یشرکت به خودم وعده دادم. سع یو بچه ها دیرو از طرف مهرداد و سع یحساب یباز ونهید

 دستم جدا نکنم. یلحظه هم دستش رو از تو هی یبود حت یکنم و هر طور

 یهم وسوسه ها یاومد و هر سر یدهنم باال م یقلبم تا تو نشیریجذاب و ش یلبخند و اون چهره  دنیبار با د هر

 طونیش

و  دیسع یها دنیکش ییکورس گذاشتن و ال یگرفتم. بعد از کل یم دهیپشت سرم نشن تیجا گذاشتن جمع یرو برا 

مز تر یها و هر بار رو ابونیخ یامشب با هم اُخت شده بودند و دو ساعت تموم دور دور تو یمهرداد که انگار حساب

دادند و قرار شد سمت خونه امون حرکت  تیرضا ییه جایباالخره  ونه،یبا اون دو تا د دنیاومدن و رقص نییزدن و پا

 یحرف بود اما به رو یلیخودم و قلبم خ یبرا نیبودم که آدرس خونه ام رو بلد نبودم و ا یداماد نیاول دی. شامیکن

 کرد، راه افتادم. یمهرداد که جلو حرکت م نیو دنبال ماش اوردمیخودم ن

 گهید ستیاز همون جا برگردند و الزم ن گهیزنگ زدم و گفتم د کتایبه  دمیغزل رو د یخستگ یراه وقت نیب

 .اندیدنبالمون ب

غزل و همسرش  یعمه  م،یدیرو نداشتم. به خونه که رس یلمبرداریو ف یعکاس تیواقعا خودم هم ظرف گهیچه د گر

کرده بودند تمام کوچه رو پر کرده بود. با خنده سمت غزل  شیکه آت یبودند و حاال دود اسپند دهیرسزود تر 

 عروس خوشگل من رو چشم نزنه! یتا کس زندیبر شیآت یاسپند الزمه رو یبرگشتم و گفتم: هزار تا بوته 

 به خاطر داشتنش احساس غرور کردم. شهیاز هم شتریکه داد ب یجواب از

تب بنده  هیکه به  یرو چشم نزنه، خوشگل مونیخوشبخت ی! دعا کن کس؟یدیهمه راه رو جناب سع نیا رهیم یک-

 !زمیعز

لباسش رو آروم  یشدم و در رو براش باز کردم. دامن و دنباله  ادهی. زود تر پدمیرو باال آوردم و گرم بوس دستش

مادرهامون مونده بودند. همه رو به داخل دعوت و پدر و  کینزد یها لیبشه. فقط فام ادهیگرفتم و کمکش کردم تا پ

 اطی. از حمیبه داخل خونه امون گذاشت م،یشد یر قرآن رد میکه از ز یقدم هامون رو در حال نیو خودمون اول میکرد

که داشت  یهومن و لحظه ا ادیمرتبه  هی م،یدیسالن رس یبه در ورود یو وقت میو دنج خونه گذشت بایفوق العاده ز

رنگ با حروف اول اسممون بهش وصل بود،  یقلب نقره ا مهیخونه رو که دو ن دیکرد افتادم. کل یم یازم خداحافظ

پس  یشیداداش گلم. مطمئنم با داشتن غزل خوشبخت م یعروس یمن برا ی هیهم هد نیا 《گرفت و گفت:  سمتم

 》کنم. یم یسالمت یبرات فقط آرزو
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 یاون آرزو یلب هام نقش بست. تو اون لحظه من هم از ته دل برا یرو یه ها لبخندآوردن اون جمل ادیبه  با

مهرداد که  یبود. با صدا یو آرامش کردم و با تمام وجود حس کردم چه قدر امشب جاش کنارمون خال یخوشحال

ردم. در رو باز آو رونیکتم ب بیرو از ج دمیخواست در رو باز کنم، به خودم اومدم و با عجله دسته کل یم یشاک

که  یخونه سمتمون پرواز کرد. هر کس لیوسا یینو یو کال بو یچوب لیوسا یبو م،یکردم و پا که به داخل گذاشت

 یکیو ش بایز ونیشد. چشمم که به دکوراس دهیکش یسمت هیبه  دن،یسرک کش شتریب یدنبالمون اومده بود برا

ها کار  نیکدوم ا چیلب گفت: ه ریکنم که ز نشیبه غزل نگاه کردم و خواستم تحس اسانهخونه افتاد، قدر شن لیوسا

 .استیهمه اش کار مامان و خاله ثر ست،یمن ن

 بود. یخال هیجا خال نیجا اومدم، اون موقع هم ا نیبار ا هیتعجب بهش زل زدم که با خنده ادامه داد: من همه اش  با

 یخونه مشغول شد و دلم از حال و روز عشقم که حت یبه دور زدن تو هیبق یپارو گفت و ازم فاصله گرفت. پا به  نیا

اومدم.  رونیغزل که رو به روم قرار گرفت از فکر ب یشد. بابا یحال هی نه،یذوق نداشته که خونه اش رو بچ انقدر

 !؟ینیب یدرنگ گرفتم و اون با مهر گفت: باالخره اتفاق افتاد حامد جان، م یدستش رو که سمتم دراز کرد، ب

محبت هاتون باشم جناب  قیال دوارمیشور و شعف به اطرافم چشم دوختم و گفتم: بله، به کمک شما و لطفتون. ام با

 سراج!

و گفت: من هم  دیه بوسرو مردون میشونیو ببوسم که مانع شد و پ ارمیدستم بود باال ب یدستش رو که تو اومدم

 بشه. لیجناب سراج، برات به بابا تبد نیزودتر ا دوارمیام

 بابا! شهیطور م نیاز حس خوب گفتم: حتما هم پر

 یبرد، غزل رو هم بلند صدا م یسالن م یقد یداد و همون طور که من رو سمت پنجره ها یرو فشار محکم دستم

 زد.

دست من  ی. بعد دستش رو تودیو بوس دیپدرانه دخترش رو به آغوش کش یبعد غزل کنارمون بود. با عشق هیثان چند

 تیمعجزه تو زندگ هیمثل  ست؟یکس ن چینفر برات مثل ه هی ی: حامد جان، تا حاال شده حس کندیگذاشت و پرس

 باشه که

و  ذارمیم هیاز دلم ما شیشاد یمن همون معجزه است. من برا یتکرار بشه؟ غزل برا گهیوقت د چیه ستیهم ن قرار

 به
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برام سخته اما  یکم هی نیکنم. ا میتقس یا گهی. از حاال به بعد قراره حضورش رو با کس دادیغمش نفسم بند م خاطر

 انداخته. یبیبرق عج هیحدت تو چشم هات  یچون عشق ب یاز من و مادرش هواش رو دار شتریدونم تو ب یم

فقط خوشبختشون  دند،یکش یمدت خودش و دلش سخت نیا یلیکرد ادامه داد: خ یطور که به غزل اشاره م همون

 کن، باشه؟

 نیف نیف یفشردم. صدا شتریشده بود، ب خیتکه  هیمحبت به مرد رو به روم نگاه کردم و دست غزل رو که مثل  با

شده بودند اما چه کنم که تاب نگاه کردن  ریداد که دوباره از چشم هاش سراز یم ییها دیکردنش، خبر از مروار

من  یایدن یوقته همه  یلیدادم و گفتم: غزل خ شهم دوباره نگاهم رو به پدر نیبهشون رو نداشتم و به خاطر هم

چون  میشیخوشبخت م دی. مطمئن باشادیتو چشم هاش ب یکشم، نذارم غم ینفس م یتا وقت دمیشده، بهتون قول م

 شما پشت سرمونه! یدعا

 دلتنگ بودم و اون بیوقت بود ازش دور مونده بودم، کنارم حس کردم. عج یلیرو که انگار خ ییگرم و آشنا حضور

گذاشت، رو به پدر غزل گفت:  یشونه ام م یداشتم. همون طور که دستش رو رو ازین دشییبه حضور و تا لحظه

 واقعا ازتون ممنونم. دیکه به پسرم اعتماد کرد نیجناب سراج، از ا

به همسرش انداخت و دوباره سمت پدر غزل ادامه داد:  یموقع مامان هم کنار بابا قرار گرفت. بابا نگاه پر عشق همون

هنوز هم  یول میمدت از هم دور موند هیبوده. درسته  یمن و خانواده ام حام یکه جلو روتونه تا بوده برا یپسر نیا

وقت  چیبه خاطر سپردن دخترتون به دستش، ه دمیقول م نو بهتو هیخودش مرد ینابه. برا یدل گرم هیحضورش 

 .دیشینم مونیپش

حس رو  نیبودمشون و باهاشون حرف زده بودم تا االن ا دهیبابا بغض تو گلوم نشست. از صبح که د یحرف ها از

شد. حرف  یم دهیتاب روزنه باز شده بود و از مهرشون نور به تمام وجودم هیحاال درست وسط قلبم انگار  ینداشتم ول

 یبغض خال یخجالت چیه یو اون ها ب دمیشد، هر دوشون رو به آغوش کش دییبابا که با لبخند غزل و پدرش تا یها

بود اگه  یانصاف یبودند و ب دهیعمر زحمتم رو کش هیهم که بوده باشند، پدر و مادرم بودند.  یکردند. اون ها هر چ

 یجدا نشدن یما آدم هاست. جزئ یاز زندگ یگرفتم. اشتباه، جزئ یم دهیاه ناداشتب هیتمام زحماتشون رو به خاطر 

که تو  نیرو قضاوت کنه؛ مگر ا هیتونه بق یکس نم چیافته و ه یاتفاق م یزندگ یتو یهر کس یبرا میباور کن دیکه با

 کرده باشه! یاون ها زندگ یاون ها بوده و جا تیموقع

داشتم. بعد از بابا و مامان نوبت بغل گرفتن خواهر دوست  یشده بودم و حس فوق العاده ا یخال ییجورها هی

از چشم  شهیما هم یبزنه ول یداد حرف یمدت پا به پام مثل شمع آب شده بود. اشک اجازه نم نیبود که ا میداشتن
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که  یشد اما آغوش یم دهیکش زانشیبه آغوش عز یکی یکی. غزل هم میخوند یحرف دلمون رو م گهیهم د یها

من قابل  یواقعا برا شونیفراوون همراه بود، آغوش مهرداد بود. وابستگ یها هیو با گر دیاز همه طول کش شتریب

 هیکه همه رو در بر گرفته بود، کم کم همه عازم رفتن شدند. غزل  یاشک شوق و دلتنگ یدرک بود. خالصه بعد از کل

 سالن باال رفتند. چیمارپ یکرد و کنار مادرش از پله ها یاحافظبا همه خد گهیبار د

سراج همون طور  یکردم. آقا یهم اون جا موندم تا همه رو راه یا قهیرفتم. چند دق رونیمهمون ها ب یبدرقه  یبرا

ل از هم د یزود نیها به ا نیخانوم من رو صدا کن وگرنه ا نیرفت رو به من گفت: پسرم لطفا ا یم نشیکه سمت ماش

 کنند. ینم

که داشتم تو دلم  یتیخنده ازش فاصله گرفتم و وارد خونه شدم. از پله ها باال رفتم و هر لحظه به خاطر موقع با

 قند شتریب

 یپر شده بود، گذروندم و به راهرو یخانوادگ ینمایو س یدست مبل راحت میباال رو که با ن کیشد. سالن کوچ یم آب

 اتاق

ناجوانمردانه  یفضول هیآروم غزل و مادرش به  یاز اتاق ها باز بود. اومدم در بزنم که صدا یکیدر  ی. الدمیرس ها

 غزل دلم رو به تاپ تاپ انداخت. یو حرف ها یکفر یحال صدا نیکرد و در ع قمیتشو

 د؟یفکر کرد یخودتون چ شیواقعا پ ؟یزن یکه شما م هییچه حرف ها نیآخه فدات بشم من، مامان خوشگلم، ا-

 هی فمهیداشت غزل رو آروم کنه به گوشم خورد: خب قربونت برم، من وظ یآروم مادرش که انگار سع یداص 

 ؟یکن یداغ م خودیبدم. چرا ب حیرو برات توض ییزهایچ

که...  نیباشه، االن از من انتظار ندار یا گهیکردم شوهرم قراره کس د یعصر فکر م نیآخه شوکوه جونم، من تا هم- 

 بابا! یا

 هینبود، به احساساتم  یزن و شوهرها عاد ی هیکه شب اول ازدواجمون مثل بق نیو از ا هیدونستم منظورش چ یم

 مادرش بود که به حال بَرم گردوند. یزده شد. دوباره صدا یپاتک اساس

 گفتم. یزیچ هی یطور نیباشه، آروم باش. تو خودت رو ناراحت نکن، من هم-

 و مهربون عشقم گوش هام رو نوازش داد. نیریش یبار صدا نیتو سکوت گذشت و ا یکم
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الو  یما حساب ی. عوضش شما و بابا امشب به جادیرو درک کن تمیناراحت نشدم که مامانم، فقط خواستم موقع-

 .دیبترکون

ت دلم ضعف رف طونشیبه عقب برداشتم. از تصور لحن ش یکه زد، دستپاچه و با عجله قدم یحرف دنیلحظه از شن هی

 یجفتشون رو م دنیخند زیر زیر یصبر کردم و بعد دوباره سمت اتاق رفتم. صدا ی. کمدمیو از ته دل و آروم خند

 . آروم در زدم و وارد شدم.دمیشن

 مامان، بابا گفتند صداتون کنم. دیببخش-

 !زمیرفتم عز یداشتم م گهیگفت: د یوصله شده به صورتش، سمتم برگشت و فور یخانوم با همون خنده  شکوه

بهش گفت و بعد سمت من اومد. بازوم رو تو دستش گرفت و  یزیلب چ ریو دوباره ز دیغزل رو دوباره به آغوش کش 

 چه قدر حس مادرانه اش آرامش بخش بود.

 دونه دختر من! هی نیپسرم، جون تو و جون ا-

که ازم دور شده بود، به خودم  یا قهیقچند د نی. دلتنگ از همستادیبرداشت و کنارمون ا یموقع غزل هم قدم همون

 آروم

من، قدر  یزهایدوخت، ادامه داد: عز یدادم. شکوه خانوم همون طور که دوباره نگاه مهربونش رو بهمون م فشارش

 نهیتو س دیمبادا بذار د،یکن میتقد گهیو به هم د دیبکش رونیعشقتون رو از تو قلبتون ب شهی. همدیرو بدون گهیهم د

 بخوره ها!اتون خاک 

 : چشم!میدومون با خنده و هم زمان گفت هر

بود که بهمون چشمک  ییتنها نی. باالخره امیبر نییبدرقه اش پا ینذاشت برا یکرد و حت یبعد هم خداحافظ یکم

قرارم گرفت و  ی. غزل نگاه از نگاه بدیپر یم رونیامون ب نهیبود که ناخودآگاه از س قمونیعم ینفس ها نیزد و ا یم

مخصوصش نشست، مشغول در آوردن  یصندل یکه رو نیاتاق رفت. هم کیو ش دیآروم سمت درآور سف یلیخ

 گوشواره هاش شد. 

 

بار به شماره افتاد. به گوشواره هاش اشاره کردم و  نیهزارم یبرا شییبایهمه ز نیزدم و نفسم از ا مهیسرش خ پشت

 زم؟یکنند عز یم تتی: اذدمیپرس
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 .ندازمیسبک م شهیعادت ندارم چون هم ادیکرد و جواب داد: ز بهم نگاه نهییتو آ از

 ینگاهم م نهیآ یکه سمت گردنبندش رفت، مانع شدم و خودم مشغول باز کردنش شدم. آروم و ساکت از تو دستش

کارم  نیخواست باز عاشقانه خرجش کنم به خاطر هم یزد. دلم م یموج م قیعم یدلهره  هیکرد. تو نگاهش انگار 

 یهست یشکمش گره کردم و گفتم: انقدر مثل عروسک ها ناز و دوست داشتن یباال ییکه تموم شد، دست هام رو جا

 کنم... یکه همه اش فکر م

جا رو فشار بدم شروع به خوندن  نیکنم اگه ا یدادم و ادامه دادم: فکر م یکه بود فشار آروم ییرو همون جا دستم

 !یکن یم

زد.  یتاب شد و حاال پشت سر هم تو گوش عقلم م یب یکیباالخره دلم از اون همه نزد دمیدرو که  شیعسل نگاه

کرد. همون موقع  یاومد، وادار م یکه اون لحظه از دستشون بر م یعقلم هم دست از پا درازتر لب هام رو به تنها کار

 بود که

 یتنگ هیام شب نهیاون لحظه س رو حس کردم و تو دنشیپشت گردنش کاشتم. لرز ینرم، ب*و*س*ه*ا یلیخ 

مرتبه از  هی! دهیو تاب م چیپ دنیپر رونیب یقرار خودش رو برا یشده بود که ب یبزرگ یماه هیو قلبم شب کیکوچ

 دیکرد، گفت: من با یرو باز م کمدهااز  یکیاتاق رفت. همون طور که دستپاچه در  ی گهیجاش بلند شد و سمت د

 .رمیدوش بگ هیبرم 

 یخوا ی: مدمیپرس دیاتاق قدم تند کرد. ناچار و با ترد سیو سمت سرو دیکش رونیو چند تکه لباس از کمد ب حوله

 کمکت کنم لباست رو...

 ؟یکمک کنم موهات رو باز کن یعنیرو خوردم و به جاش گفتم:  حرفم

 نیشد و در رو آروم به هم زد. خشکم زده و از ا سیو بعد هم وارد سرو 》تونم! یممنون خودم م نه،《گفت:  فقط

 دهیاگه هنوز من رو نبخش ؟یداشته باشه چ دیترد رفتنمیپذ یشده بود. اگه هنوز برا یعکس العملش ته دلم خال

من باشه  یکه حدس زدم برا یا گهیکمد د متو س دمیکش یکردم؟ پوف کالفه ا یکار م یچ دیبا ایخدا ؟یباشه چ

 نیهست، به خاطر هم نییپا یطبقه  گهید سیسرو هیدونستم  یون همه لباس نو شوکه شدم. ما دنیرفتم. از د

گل جمعش  هی. حوله ام رو که شبادیو به غزل فرصت بدم تا با خودش کنار ب رمیدوش بگ هیگرفتم من هم  میتصم

 قهیده دق هیاز  شتریدوش هام ب شهیاومدم. هم رونیکمد برداشتم و از اتاق ب یاز تو اسدست لب هیکرده بودند، با 

 آروم بشم و آروم بشه. شتریاما عمدا طول دادم تا ب دیکش یطول نم
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 》غزل《

جنبه شده بودم و حالم از خودم  یگر گرفته ام پوزخند زدم. واقعا ب یو به گونه ها ستادمیحموم ا ی نهییآ یبه رو رو

چشم  یخستگ یلک هام جدا کردم، سرم سبک و به نوعپ یرو که آروم از رو میمصنوع یخورد. مژه ها یبه هم م

 هام دود شد.

به موهام نبود اما تا دلشون  رهیگ شتریب ییرو هم آروم در آوردم و مشغول باز کردن موهام شدم. چند تا لباسم

 درشون آورده بودند. یبدبختم تافت زده و از حالت عاد یخواسته بود به موها

حامد، ضد  یها دنیعشق ورز یبم آرامش بدم و رو مخ خودم کار کنم تا کمتر برابه اعصا یدوش کم ریکردم ز یسع

فاصله کنارش  نیتر کیکه قرار بود امشب تو نزد نیحال باشم. واقعا هم دست خودم نبود، استرس گرفته بودم و از ا

 هیمغزم  یگوشه  هیهم  یشد. از طرف یم نییو پا باال یافتاده باشه، ه یکه تو جاده خاک ینیبخوابم دلم مثل ماش

 گشت. یکرد و دنبال جواب م یاما و اگر تو سرم پخش م یچراغ قرمز روشن شده بود و با هر بار چشمک زدنش کل

حموم بود  یکه گوشه  ییسکو یاز چند بار شامپو و نرم کننده به موهام زدن، باالخره از حموم دل کندم. رو بعد

نرم بود  یلیبا جنس خ یبلوز شلوار گل به هیکه با عجله انتخاب کرده بودم انداختم.  ییبه لباس ها ینشستم و نگاه

رو انتخاب کردن نداشتم. همون ها رو  یا گهیرفتن و لباس د رونی. واقعا توان بدیرس یجذب به نظر م یادیکه ز

 دمیترس یرا بغضم گرفت. مدونم چ ینم دم،یاز حضور گرمش رو د یاتاق خال یاومدم. وقت رونیو از حموم ب دمیپوش

 حس دخترونه بود، ازم ناراحت شده باشه. هی یبه خاطر برخورد اون موقع که فقط از رو

 

حوصله مشغول خشک کردنشون  یکه دور موهام تاب داده بودم، ب یکیکوچ یتخت نشستم و با حوله  یکرده رو بُغ

 شدم.

که خواستم از جام بلند بشم، در اتاق باز شد.  نیشد و هم زیصبرم لبر یکه گذشت، باالخره کاسه  یا قهیدق چند

گرم  یعسل ریش هیهم  نیا دییتخت نشست و گفت: بفرما یاومد. با لبخند لبه  یحامدم بود که با دست پر سمتم م

 خانوم خوشگلم! یرفع خستگ یبرا
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 یدونست من برا یه طور نممعلق مونده بودند، ضعف کرد. چ شیشونیپ یکه رو یسیخ یچند تا تار مو یدلم برا 

انداختشون؟! هنوز محو  یطور به رقص م نیا یانصاف یو تازه با ب رهیجونم در م چ،یدر پ چیو پ اهیس یتوده  نیا

 زنه به سرم ها! یباز م یکن ینگام م یجور نیتماشاش بودم که گفت: قربونت برم ا

 زیرو سمتم گرفت و مهربون گفت: بخور عز ریبلند ش هیپا وانی. لدمیکش یقیشرمنده ازش چشم گرفتم و نفس عم 

 من! یدل حامد، نفس حامد، چشم عسل

 موهام برداشت. یهوا و آروم حوله رو از رو یرو از دستش گرفتم و اون ب وانیل

 اند. سیآخ آخ موهات که هنوز خ-

 کجاست؟ یچ مینیبب م،یبگرد دیابه بعد تازه ب نیجاش بلند شد و ادامه داد: به نظرت سشوار کجاست؟! حاال از ا از

جذابش، ثابت موند.  یادیقامت چهار شونه و ز یکردم، نگاهم رو یم کیرو به لب هام نزد وانیطور که ل همون

 یسشوار که گاه یحس خوب مشغول خشک کردن موهام شد. گرما یکرد و با کل دایباالخره سشوار مورد نظر رو پ

شد مرتب باز و بسته اشون کنم  یم باعثکرد و  یبه پلک هام القا م ینیریخورد، حس خواب ش یبه چشم هام بر م

غش  ی. صدارمیرو بگ میلو رفتن خستگ یتونستم جلو یکردم نم یهر کار هم که م یول رمیحس رو ازشون بگ نیتا ا

 ونهیبه سرش زد و تازه شروع کرد با د شیاز پ شتریاتاق دست به دست شد، دلم ب یوارهاید نیغش خنده هاش که ب

 بکوبه. ام نهیخودش رو به س یباز

 افتند. یرو هم م یه یخمارت بشم که از خستگ یآخ من قربون اون عسل ها-

 !دمیجون م یبود حامد، دارم از خستگ یرو گرفت و سمت تخت برد. زمزمه وار گفتم: چه روز طوالن دستم

 حرف رو نشنوم ها! نیا گهیگفت: د یو عصب دیکش یبلند 》سیه《

رنگ اتاق که با رو  یاسی ریحر یپرده  دنی. مشغول کشدمیتخت دراز کش یگفتم و آروم رو ی》چشم《 رلبیز

رو  یعسل یاتاق ست شده بود، شد. لوستر وسط اتاق رو خاموش و به جاش چراغ خواب رو لیاز وسا یلیو خ یتخت

 یخورد، پلک ها چیشه تو دماغم پیتر از هم کیرفت و عطرش که نزد نییروشن کرد. تخت که به خاطر نشستنش پا

رو بغل  دشیشده بودم که عاشقانه عروسک جد یدختر بچه ا هیاز هم فاصله گرفتند. درست شب یخسته ام با خوش

عروسکش، با  دنید شتریب قهیچند دق یکنند باز هم برا یم ینیپلک هاش سنگ یکه از خستگ نیگرفته و با ا

 یاحساساتم م ی هیخواست و حس خواب رو پشت گوش بق یکنه. اون لحظه دلم حرف زدن م یمبارزه م دنیخواب

 نبود که بشه ازش آسون گذشت. یراحت هم نبود چون خجالت هم حس نیانداختم اما خب همچ
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که گفت: قربون عشقم بشم که لپ  دمیصداش رو شن دم،یکش نییفرار از همون حس سرتق سمت پا یرو که برا سرم

 ...میکن یم یکار هیهاش گل انداختند. اصال 

و با  دمیکه صداش رو از اون سر تخت شن نیچشم هام هنوز بسته بودند تا ا یکنارم رو حس کردم ول دنشیکش دراز

 تعجب چشم باز کردم.

 .ستیهم ن یخب فعال چاره ا یول ستین یاصول ادیز یطور نیالبته ا-

 و اون دمیباال کش یکرد. خودم رو کم یم یبود و با اون لبخندهاش دلبر دهیخونه باغ برعکس دراز کش هیشب درست

بود که اون شب جوراب پات بود غزلم چون  ییخدا یبا لمسشون ادامه داد: ول د،یچرخ یطور که سمت پاهام م همون

 نبوسمشون! یطور نیدادم که ا یقول نم دم،ید یو کوچولو رو م دیسف یپاها نیاگه ا

دادم، دروغ نگفتم. با بغض  یهمه عاشقانه اش جون م نی. بگم داشتم از ادیآروم پاهام رو بوس یلیرو گفت و خ نیا

 ؟یاز اون جا بلند ش شهیحامدم؟ م هیچه کار نیلب زدم: ا

زبون چشم هاش  دستش رو دراز کرد و انگار با میمال یلیو بعد سمتم اومد. خ گهیآروم د یب*و*س*ه  هیهم  باز

بنده  یعقل چشم م فته،یکه دست قلب ب اریاراده و اخت یبرجسته اش بذارم. گاه یبازو یخواست سرم رو رو یازم م

اما به نظر خوش خواب  نیسفت تر یسرم رو رو لیمبا کمال  ا؛یموجود دن نیتر الیخ یب شهیو اون وقته که آدم م

 یگرفت پوف یهوا و همون طور که نگاهش رو ازم م یگذاشتم و با عشق تو چشم هاش زل زدم. ب ایبالشت دن نیتر

در جوابش گفتم و اون همون لحظه  ی》جانم《به قول خودم دلبر، صدا زد.  میلب اسمم رو با همون م ریو ز دیکش

 شد؟ یقرار لب زدم: چ یقلبش مشت کرد و من ب یدستش رو رو

 رو نداره انگار! یهمه خوشبخت نیتحمل ا ینتگفت: لع یو فور دیگز لب

 یافتاده رو یکه مانع شد و همون طور که با سر انگشتش آروم موها ارمیاز جام بلند بشم و قرص هاش رو ب اومدم

 یکه هر لحظه تو گلو ینیریو ش تیهمه جذاب نیکار کنم با ا ی: تو فقط بگو من چدیزد پرس یرو کنار م میشونیپ

 رو پوشونده؟ هان؟ امیدنکه  یهمه خوشبخت نیکار کنم با ا یکنه؟! چ یم ریگ میمردونگ

 یرو بده که تمام معماها یتونه جواب سوال کس یم یدهنم رو با صدا قورت دادم و گفتم: حامدم، آدم وقت آب

 !زدلمیخودش حل شده باشند، من هنوزخودم سر در گم ام عز
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افتاد، اگه هومن  یاتفاق ها نم نیکدوم ا چیادامه دادم: تو هم فقط به من بگو، اگه ه دم،یپر سوالش رو که د نگاه

 جا... نیتو ا یاگه امشب واقعا اون به جا د،یکش ینقشه رو نم نیوقت ا چیانقدرها هم مهربون نبود و ه

 زیبگذره سر ر گهیکم د هیچشم هاش داغه داغ شدند و اگه  یلب هام گذاشت. حس کردم قهوه  یرو رو انگشتش

 حرف ها خراب نکن، عشقم! نیتو رو خدا حال خوبم رو با ا س،یو محکم گفت: ه دهی. کششندیم

 یلیچونه ام گذاشت و باال آورد و گفت: خ ریدست ز یکه فور دمیکش نییاز جواب گرفتن به طرف پا دیسرم رو نا ام 

 باشه؟! ،یحرف ها رو نزن نیوقت ا چیه گهیقول بده بعدش د یول دمیمن هم بهت م یخب بغض نکن. تو دنبال جواب

 .دیکش یقیوار تکون دادم و اون پشت بندش آه عم دییرو تا سرم

آورد. مطمئن باش اگه امشب بهت  یبود که هر لحظه نفسم رو بند م ادیز تیو دلتنگ یغزلم، عشقم، انقدر درد دور-

 مردم غزل، باور کن! یبه خدا م دم،ید یوقت صبح فردا رو نم چیه دم،یرس ینم

محکم  ی*ن*ه*ا*ش نشست از صدایس* ی. محکم بغلم کرد و سرم که رودیلرز یحرفش قلبم به طرز وحشتناک از

 ستهیقلب از حرکت با نیکه ا ارهیشدن قلبش ترس به دلم افتاد. با بغض زمزمه کردم: خدا اون روز رو ن دهیکوب

 لحظه هم امروز ولم نکردند. هی یکه حت یامسخره  یحامدم! ببخش به خاطر فکرها

رو شکست و  نمونیکه باالخره سکوت ب نیبه سکوت گذشت تا ا یا قهیتر به خودش فشارم داد و چند دق محکم

 دوباره

 چشم هاش برق انداخته بود، بودم و اون یکه تو یقطره اشک ی رهیهم قرار گرفت. من خ یهامون رو به رو صورت

 یکیهمه نزد نیا شهیباورم نم شه؛یخوشگل تو باز م یچشم ها یفردا صبح که بشه چشم هام رو شهی: باورم نمگفت

 رو! یهمه خوشبخت نیهمه تو رو داشتن و ا نیرو، ا

 مونه! یم ایمثل رو ییجورها هیخونه و کنار تو باشم؛  نیتو ا لیقراره سال تحو شهیهوا گفتم: من هم باورم نم یب

من  الیزد و بعد با خنده گفت: خانوم خوش خ مینیبه نوک ب میرو چند بار مال شینینوک بآورد و  کیصورتش رو نزد 

 جاست! نیا لیفکر کرده سال تحو ن،یرو بب

 یکنار من هست لیکه بپرسم، پس کجام؟ خودش ادامه داد: شما سال تحو نیو بدون ا دمیاخم تو هم کش ناخودآگاه

و  صدیکه نرفته اون هزار و س ادتیعشقم هستم.  ی هیامروز موظف به پرداخت مهر نیجا؛ بنده از هم نینه ا یول

 گم؟یهفتاد روز سفر رو م
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 !م؟یرفته باشه، حاال قراره کجا بر ادمیدرصد  هیگفتم: نه، فکر کن  جانیزدم و با ه یکوتاه لبخند

 که عشقم دوست داشته باشه! ییهر جا-

 !هیکنه، فقط کنار تو باشم، کاف یباشه فرق نم ییفتم: هر جااش چسبوندم و گ نهیبه س شتریرو ب سرم

تو  یآونگ ه هیکه امروز مثل  یخواستم همون جمله ا یلحظه سرم رو بلند کردم. م هیو تو  دیموهام رو بوس یرو

بدنم جمع  یعشق داشتم از تمام سلول ها یو بگم. هر چ ارمیمغزم جا به جا شده و فرصتش نشده بود به زبون ب

کرد دو دل ام!  یمونده بود و اگه هنوز فکر م یباق یدیخواستم تموم کنم اگه ترد ی. مختمیکردم و تو چشم هام ر

 .دیبلع یبراقش احساساتم رو م یانگار اون هم منتظر همون جمله بود و داشت با چشم ها

 حامدم؟!-

 قرار لب زد: جانم؟! یب 

 دوست... یلیخواستم بگم... خ-

تو  امکش،یپ یحامد و پشت بندش صدا یبلند تک زنگ خوردن گوش یجمله ام رو کامل نگفته بودم که صدا هنوز

 دهیترس یلیمنتظره بود و خ ریچون صداش تو سکوت اتاق واقعا غ میدی. هر دومون با وحشت از جا پردیچیاتاق پ

لب طرف مقابل رو مورد  ریت زرف یم شیشد و سمت درآور و گوش ی. حامد همون طور که از جاش بلند ممیبود

لب  ریو ز دیکش یبعد پوف کالفه ا هیرو برداشت و با اخم به صفحه اش زل زد. چند ثان شیداد. گوش یلطفش قرار م

 !دیگفت: دهنت رو سع

 نوشته؟  یشده؟ چ ی: چدمیناخودآگاه خنده ام گرفت. پرس دیاسم سع دنیشن با

هست انتقالش بدن  یهر جور دیرو با نینشست جواب داد: ا یتخت م یلبه  زونیآو ی افهیطور که با ق همون

 زنه به احساسات ما! یشهرش؛ داره گند م

رو طرفم گرفت و  ی. گوشدمیو غش غش خند اوردمیو قابل ترحم بود که طاقت ن دینا ام یطرز حرف زدنش جور 

 نوشته برامون! یچ نیگفت: بب

 یو م امیپ نیا یاالن دار نیهم اِگه《. دیخنده ام به اوج خودش رس یصدا امکشیپ دنیرو باز کردم و از د صفحه

 یبود خال یمونده ام رو هر جور یباق یکرم ها ی. خواستم ته تویاِگه فحشم بد یونیدادا، مد یبگم جون دیبا ،یخون

 》...آ...راحت بخواب!ریگینمونِدس دادا، ب یزیچ گهیخدا همِش انجام شد. د یاریکونم که به 
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 .دیشکمم رو گرفته بودم، سمت خودش کش ادیز یو من رو که از خنده  دیتخت دراز کش یدوباره رو حامد

 عشقم رو خندوند. یجور نیکه ا رمیدر نظر بگ ونهید نیپاداش برا ا هیباشه  ادمیقربون خنده هات بشم من، -

کرد که خواب و آرامش  یو ناز مموهام ر فیبودم و حاال از پشت تو ب*غ*ل*ش بودم. انقدر لط دهیخند ریدل س هی

 برام؟ یخون یلب گفتم: حامد، م ریوجودش تمام دخترانه هام رو در برگرفته بود. ز

 بخونم؟ یکه گفت: چ دمیقشنگش رو از کنار گوشم شن یصدا

 تو خوابم ببره! یخواد با صدا یفقط بخون. دلم م ،یهرچ-

 خوابت هم نبره ها! شهیگفت: حاال م طنتی*د و با شیگوشم رو ب*و*س* یو گرم الله  آروم

 بخون! گه،ینکن د تیو گفتم: اذ دمیخند

 یواریچهار د یبود که تو یخوشبخت یحامد که نه، صدا یصدا نیبعد ا ی*د*م و کمیو دوباره ب*و*س* دوباره

 نشست...! ینشست و م ینشست و م یقلبم م یواریچهار د یاتاقمون که نه، تو

 ؟یمست شد یتا به حال از عسل چشم کس-

 !؟یسرمست شد ی وانهیبه حال عاشق د تا

 سرمست توام، ی وانهیهمان عاشق د من

 !؟یهرز شد یکس یمن پا یبه اندازه  تو

 گردم، یآغوش تو برم یاز خلسه  یوقت

 !؟یمرز شد یب یهم آشفته آن بوسه  تو

 لرزد، یتو تار دلم م یکه از دور من

 !؟یهمه دلتنگ شد نیمن ا یهم اندازه  تو

 است، نیریخواستنت مثل عسل ش هوس

 !؟یقلب پر از درد شد نیبگو، عاشق ا تو


