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اش سرانجام یستیبایبود که م یگرگ مرگ است! بهراد افشار همان گرگ  ی توبه  ندیگو یم
  ی برا ییکه بقا یرا در خود داشت، گرگ صفت یکه باغ وحش کامل ی مرگ باشد و بس. مرد

روباه   نیبود و ا یخواِر قهارچون خفاش، خون که هم  ینداشت، مار خوش خط و خال یکس
 ی هااش به عقاب شهرت دارد. بهراد قانون بودن  زیکه در ت ستیفیو کث  ی موِش موذ  گرلهیح
 ی برداشته شود؛ صفحه قیو پرده از حقا  افتندیها که بنقاب  یدور زده است، ولرا  ی ادیز

 ! ستدیای م شیاز باورها به نما ی دی جد

 

 

 

 

 

 

 

 : مقدمه

 ست؛ یشدن بد هم ن  یاوقات قربان یگاه

 ...ی اش شوچشمان  یقربان مثالا 

 ...شیهانگاه  یقربان

 ...شی هایمهربان یقربان

 ؟ ی وجودش شو ی همه یقربان  یتوانستی م شد،ی چه م اصالا 

 اش!عطر تن  یحت
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  ییروش خودنما یبه تلخ لی گال  ی هاکه گل یرنگ  اهیسنگ قبر س ی دستم رو رو ی تو سنگ
 گهیکه د یهام رو با درد بستم، با بغضخوندم و چشم  ییالب فاتحه  ر یز  دم،ی کوب کردنیم

 بعد از چند ماه بهش عادت کرده بودم آروم لب زدم:

من   ی که به جا یهست یتو ک  ؟یکنیم کاری من چ ی جا جان یبنده خدا؟ ا   یهست یتو ک  -
 !کنن؟یم  هیو برات گر خوننی سر قبرت فاتحه م

  یخاک سرد بلند شدم و خاک ی از رو یبا خستگ شد. ن ییبار هزارم باال و پا ی گلوم برا  بکیس
دورتادور قبرستون گردوندم.   ینشسته بود رو تکوندم. نگاه پر از غم میمشک ی مانتو ی که رو
  نداخت،ی رو به لرزه م یکه کل فضا رو پر کرده بود دل هر کس ییهانوحه و زجه ی صدا

عادت  هایاه یس ن یا دنید هام بهبعد از چند ماه چشم  گهی پوش بودن. د  اهیهمه س جان یا
عادت کرده بودم به   گه یعادت کرده بودم، د دنی پوش اهی بعد از چند ماه به س  گهیکرده بود، د

و   چوندمیپی اومدن سر قبر مثالا پدر و مادرم م ی خانم جون و آقاجون رو به بهونه  کهن یا
  گهی د بردم؟یو انتظار به سر م  یخبر ی ب ی تو د یبا ی! تا ک آوردمی م رقبر د  نیو ا جان یسر از ا 



چرا؟ چون من خطاکار بودم، من   زدم؟یو دم نم کردمی دِل تنگم رو سرکوب م دی با یتا ک 
 برگشتن نداشتم!   ی رو

که من رو از   ییاو احمقانه  کی کوچ ی کنج لبم جا خوش کرد. هه خطا! چه خطا ی پوزخند
 محروم کرده بود، از... . زهایچ یلیخ

  نیشستن قبر ا  ی برا رمیبگ یچپ و راست تکون دادم و قصد کردم گالب سرم رو به   کالفه
قبرستون تا دکه رو با چند گام   ی بود. فاصله  ترلیفک و فام  ی که از من هم ب ینیبدبخت، ا 
چند ماه به   نی بعد از ا گهیکه د یگالب برگشتم سمت قبر دنی کردم و بعد از خر یبلند ط
رو روبه ی صحنه  دن یبا د دمی به قبر رس کهنیشده بودم. هم  حفظآدرسش رو از   یخوب

لبم نقش   ی رو ی لبخند ناز؟یبعد از چند سال؟ پر دم؟یدی نفسم حبس شد. داشتم درست م
  تونستمی هنوز هم نم یلحظه آماده کرده بودم ول  نی ا ی خودم رو برا شهیبست. هم

  کی رو بستم و بعد  هامچشم رو بشم! کرده بودم باهاش روبه  ینیبشیکه پ یجوراون 
سرش   ی باال کهن یلرزون راه افتادم سمت قبر. هم ی بازش کردم و با پاها قینفس عم

 ش به گوشم خورد: زجه ی صدا دمیرس

 ! یاسیهنوزم بعد دو سال نتونستم فراموشت کنم  ق،یتنگتم رفدل  -

به جونم انداخت. ناله کرد و رعشه به تنم افتاد.  ش ی و آت  ختی. اشک ر دیزد و دلم لرز  هق
 داشتم آروم به نظر برسه گفتم:  یکه سع ییروش نشستم و با صدا روبه

  ادتیخوشحالم که من رو هنوز  ناز، یپر  ی نکرد یمعرفتی مورد ب  هی نیا  ی خوشحالم که تو -
 نرفته! 

  یلیشد. خ  رهیبهم خبود  دای که نم اشک درش هو  ییهاسرش رو باال آورد و با چشم  ی تند
که گفتم االِن سکته رو بزنه و تمام!   یقدرهاش گرد و گردتر شد؛ ِان نگذشته بود که چشم 

 : دمیبه روش پاش ی لبخند

 خودمم!  ینیبی آره، درست م -

 پته گفت: تته  با



 تو... تو... !  -

 خودم کاملش کردم: لیدل ن یش رو کامل کنه؛ به همجمله  نتونست

 .ی رم پآره من زنده  -

شد که حرفش رو خوندم و دوباره   رهیبه سنگ قبر خ ده یدر ی هاو با چشم  زدهرتیح
 جوابش رو دادم: 

 .دهیخاک خواب نیا  ریمن ز ی که دو سال جا هیبدبخت ک  نی ا دونمی! نمدونمی نم -

شد، که لبم به خنده کش   ریبهم خ ترقیسرش رو به چپ و راست تکون داد و دق یناباور با
 اومد و گفتم: 

 بدم؟!  DNA ش یآزما کهن یا  ایدست بذارم رو قرآن برات؟   ی خوایبه خدا خودمم؛ م  -

 از چند لحظه با بهت لب زد: بعد

 امکان نداره، نه نداره!  نی... انی ا یول -

 خودمم بابا.  ستم یروح که ن -

  دم،ی سمتش دو ی. با نگرانکه پشتش بود پرت شد  یو سست سمت درخت حالی بدن ب با
دور خودم زدم.   یو چرخ ستادمی بلند کرد. کالفه سر جام ا ستادنیا ی که دستش رو به معنا

  دیکه وز  یمی کشوند. باد مال  جان ی بود که من رو به ا یی روزا ادآوریفرسا طاقت  ی گرما نیا
تر شه. من دو ماه بود، که  کم  م یاسترس و نگران شدی ن باعث میبهم داد و هم یحس خوب

بودم.   دهیرس جان یو ا  جهینت ن یم با خودم کلنجار رفته بودم تا به ا بعد از برگشتن حافظه
آدم دخترشون رو که طرد  ی رو گرفته و قصد داشتم برگردم؛ باألخره خونواده  ممیتصم
 من که مقصر نبودم!   کنن،ینم

  ی ان داغ شده بود نشستم و گره که به خاطر آفتاب سوز  ییسکو  ی رو دوباره

 رو شل کردم، آب دهنم رو قورت دادم و به حرف اومدم: شالم



م حافظه یمن خودم وقت یآوِر، ولتو تعجب   ی از کجا شروع کنم، برا دونمی من نم -
بهم وارد شده بود، که تا دو روز لب به آب و غذا نزدم! من تازه   یقدر شوک بزرگ برگشت، ِان 

که االن   پناهزده ی ا اسمنی  هی ام،یآدم اشتباه ه یکه  دمی فهم ییاال و خوردهس هیبعد از  
 مهرپرور!  رهبه ستا  دهیرس

 چاق کردم و باز ادامه دادم: ینفس

  یباند کوفت هیبه خاطر  ارزش،ی مسافرت ب هیشبه به خاطر  هیسخته مگه نه؟! سخته که  -
 . یرو بباز تیزندگ 

شده بود. حق  رهیباز هم مات و مبهوت به من خ  یشدم، ول  رهیهاش خچشم  ی غم تو با
 سخت!  یلیسخت بود، خ   تیواقع نیداشت، هضم ا 

 از قبل گفتم: ترخسته 

عده   هیچشم باز کردم  کهن یبعد از ا دونمی من فقط م ،یپر شدی چ دونمی من خودمم نم -
 ! ی اومد رونیم کردن و گفتن که بعد از پنج ماه از کما بم کردن، دورهآدم دوره 

 . شدی هاش گردتر ملحظه چشم  هر

م رو از  حال االن تو رو داشتم، بلکم هزار برابر بدتر! تا هفت ماه حافظه  قاا یآره منم دق -
م دست و پا  م حافظه شبانه ی هاکه به لطف کابوس  شهیم یچهار ماه  هیدست داده بودم،  
 شکسته برگشته! 

 : دی لب باز کرد و پرس باألخره

 دختر؟  ی همه مدت کجا بود نیمه مدت... اه نی ا -

  یکی ی همه مدت جا نی بودم، ا یآدم اشتباه هیهمه مدت  نیلبم نشست. ا  ی رو ی خندکج
جا درآوردم، هنوز هم به وقت  طور سر از اون چه دم یهنوز هم نفهم یکردم ول  یزندگ  گهید
دلم بود، کوتاه جوابش   ی که تو  ییهاکنم. بر خالف تموم حرف  دایداشتم تا خودم رو پ ازین

 رو دادم:



 اشتباه گرفتن من رو! گهی د یکی انگار با  یهستن! ول یک  دونمینم  ،ییاخونه  هیتو  -

 گرفتم:   مینیب ی سکوت جلو ی م رو به معنابگه که انگشت اشاره  یزیچ  خواست

 ! ندارم ینگو و نپرس چون جواب ،ینگو پر یچی ه سیه -

از جاش بلند شد و به سمتم هجوم آورد،   یکه تازه از شوک خارج شده باشه ناگهان انگار
 یزدگ شد. با ذوق  میشونیپ  ی و مشغول بوسه زدن رو دی آغوشم کش  ی سفت و سخت تو

 زد: غیج

  شمی مرگ مذوق یدارم از خوشحال ،ییا! تو زنده شهیمن باورم نم ی خدا ی وا ی وا -
 . شعوریب

 باال رفته گفتم:  ی زور از خودم جداش کردم و با ابروها  به

 که!  ی اخالق گندت رو ترک نکرد نیهنوز هم ا  -

 غیج یاز زمان عقب مونده باشه باز هم با خوشحال یلیخ کهن یبه حرفم به مثال ا توجهیب
 زد:

 رو بهم داده باشن!  ایانگار که دن ،یاسیخوشحالم   یلیخ -

 آورد؛یدر م  یبازداشت بچه   گهید. بغض خودم هم دچشمش جمع ش  ی تو یاشک قطره
 گفتم:   یعوض کردن جو با شوخ ی برا

 ! گهیرو بهت دادن د ایخوب دن  وونه؟ی د هیانگار چ -

دوسال   نی ا یتنگرفع دل  ی من هم برا بارن یو دوباره بغلم گرفت. ا دی خند هیبغض و گر ی تو
 گوشش پچ زدم: ری ش حلقه کردم و زهادور شونه  یهام رو با مهربوندست 

 برات تنگ شده بود.  یلیدلم خ -

 : دمیگوشم شن ری آرومش رو ز ی صدا



 ! یلعنت دیکشی م مارستانیداشت کارم به ت گهیمن د  -

جمالتش باشه،   ی آخر همه یفحش هی یزدگ مواقع ذوق کهن یبود، ا شی شگیعادت هم نیا
رو   گهیدهم  ریدل س هی کهن یساز بود. بعد از ا و خاطره  نیر یقدر برام شاخالقش چه  نیو ا

 . می برطرف شد از هم جدا شد هایتنگدل ی و تا حدود می بغل گرفت

 تو راهه!  یجشن حساب ه یانگار  -

 بهش نگاه کردم:  یمتعجب و سؤال ی هاچشم  با

 ! ؟ی جشن؟ چه جشن -

 جواب داد:  ی بازوم کردم و با خوشحال ی حواله  یمشت

 ! گهی مرده د هی جشن زنده شدن  -

کردم و به معناش   لیذهنم تحل ی حرفش رو تو کهن یبعد از ا یم گرفت، ولحرفش خنده  از
 کردنش باز کردم: مونیبردم با ترس آب دهنم رو قورت دادم و لب به پش یپ

 ها!  ینکن یکار نی نه، نه اصالا همچ -

 دادم:  حیبگه، که خودم توض یز یباال انداخت و خواست چ ییابرو یسٔوال

 ؟ یدونیم رو ندارم مخونواده  شی برگشت پ ی ! من هنوز رو نازیپر  -

 تعجب گفت:  با

شده، مامانت خونه   رتر یهمه غصه خوردن، بابات ده سال پ نیت اخونواده  ؟ی چ یعنی -
 ... !یگیرو زدن. بعد تو م شونه یبورس دی و نرجس ق مای شده، ن نینش

 دنیور تکون داد. با شنو اون  ورن یسرش رو به ا  یرو ادامه نداد و با ناباور حرفش
  یاز اون ترفی تر و ضعسست  یول  د،یچک نییلجوجانه از چشمم پا  یهاش قطره اشکحرف 

م بود  خبر از خونواده  هی دنی بودم که بخوام پسش بزنم. سلول به سلول بدنم خمار شن



  هی ی کردم باهاشون؟ چرا واسه کاری ! من چخواستمی من م هنبود ک  یز یچ نیا ی... ولیول
  گشتمی برم ییبا چه رو  د یم آوردم! بابالها رو سر خودم و خونواده  نیا  یکوفت ی سفر مجرد

از   دی شا  دونمیخطاکار! نم ی زنده  هی ؛ییام؟! اونم چه زنده من زنده  هاالناس یا  گفتمی و م
 ... . ینظر خودم خطاکار بودم ول

. خسته از  کردی مغزم در رفت و آمد بودن، که اعصابم رو خرد م ی تو  ی ادیز  ی و اگرها اما
 چشم بستم و لب زدم:  یهمه چ

   ی شدم تو ده یکه کش شدی قدر که بفهمم چدارم! ِان  ازیهنوز به وقت ن -

 امون درست کردن. ش برکه بهراد آشغال و دار و دسته ی... باتالقباتالق

 خودش رو کنارم رسونده.   دمی . چشم باز کردم که ددمیگوشم شن ری آرومش رو ز ی صدا

 !نی هم ی کرد یتو فقط لجباز زم، یعز  یستی تو مقصر ن یاسی -

 ازش فاصله گرفتم و گفتم:  اریاخت بدون 

ز من  ا ی با تو مردم و زنده شدم! حاال چه انتظار  ییارو ینه نه مقصرم! اصالا من واسه رو -
گرام؟! به نظر  م خانواده شاد و خوشحال برگردم تو اون خونه و بگم من زنده  کهن یا ؟یدار

 کنن؟ یخودت زبونم الل سکته نم

 م گذاشت: شونه ی رو رو سرش

 ! ستی ن یکم ُشک  ، یگیآره درست م -

دور گذشته رو مرور کنم بعدش   هی دی اول با ام،یبا خودم کنار ب دی حق با مِن، اول با نیبب -
 . شهیم یچ نمیبب

 کوتاه اومد و گفت:  باألخره

 !قیخسروان دانند رف شی صالح مملکت خو -



 عوض نشده؟! یچیلبم نقش بست، چرا ه ی رو یتلخ لبخند

 . یهات بودم پرگفتن قیدل تنگ رف -

 م برداشت و نگاه ناباورش رو بهم دوخت: شونه ی رو از رو سرش

 چرتم. ی هاواسه لفظ  ی! چه برسه به دلتنگ ی نیمن رو بب ی بخوا گه ید دمکری فکر نم -

 دلم رو به زبون آوردم: حرف

  یطور که من خطا کردم تو هم حق داشتهمون   یپر ی... ولیآره تا قبِل اون تصادف ول -
 . یخطا کن

 دستم گرفتم و سرش رو باال آوردم: ی ش رو توانداخت، که چونه  ر ی سرش رو ز زدهشرم 

 ؟ یرو! خوشبخت ت یسرافکندگ   نمینب -

  د،ی هاش دوبه گونه  یکرده باشه، رنگ سرخ رشیگبوده و غافل   ییهوی ی ادی سٔوالم ز یانگار
 با خجالت لبش رو به دندون گرفت و گفت: 

  گهیو طرف م دهیرخ م یاسرار  دی کل هی یاتفاقات نی همچ ی تو شهیهم  اس؛ی یدونی م -
 ... .یول کردم،ینم یکار نیکاش دستم چالق شده بود و همچ

 ادامه داد: یبهم دوخت و با لحن آروم تیرو با مظلوم  نگاهش

 از انتخابم؛ من و ن... . ستم ین مونیپش من خوشبختم به خدا، من  یول -

 حرفش رو بهش ندادم: ی ادامه ی دهنش گرفتم و اجازه  ی رو جلو دستم

 .هیکاف ن ی . همیخوبه که خوشبخت ، یخوبه پر -

عضالتم برطرف بشه   یتا گرفتگ ستادمی پام ثابت ا  ی رو یسنگ داغ بلند شدم و کم ی رو از
 هم بلند شد و گفت:  ی. پشت سرم پرافتنیم به کار بخواب رفته  ی و پاها

 ؟ ی بر ی خوای م -



 تر کردم:  لب

 برم. خوامی م -

 :د ی باز پرس بالفاصله و

 نمت؟ یبب  ی ایم یدوباره ک  -

 جوابش رو دادم: سرباال

 .گردمیبرم امیم کنار بکه با خودم و گذشته  یوقت ناز،یپر دونمی نم -

 بشه و باز گفت:   شیمانع فضول تونستینم انگار

 ؟ی از خودت بهم بد  یآدرس  هی ی خوای نم -

 لبم نقش بست:  ی رو ی لبخند

 نگو لطفاا. یبه کس یز ی چ …یدختر، صبر کن پر یقدر دهن لقکه چه  دونمی نه، م -

کردن. چه  ییها شروع به خودنماهاش باز هم مثل گذشته کرد که چال گونه  ییاخنده 
  دهی نکرده و نخند ی دوتا گودال روزمون رو سپر  ن یا ی که با انگشت فرو کردن تو ییروزا
فکر   یطورن یهم من ا  دی شا دونمی برق گذشته رو نداشت؛ نم شیشی م ی ها. چشم می بود
 که صداش به گوشم خورد: دم،یاز ته دلم کش یآه  مگذشته باز  یادآوری! با کردمیم

 ، به قول... .  اسمنی بزرگ شدم   یلیخ -

  یساختگ ی ش رو کامل کنه. با خنده بگه که نتونست جمله  یچ خواستی م دونستمیم
 سرش رو به چپ و راست تکون داد، که گفتم: 

 خوبه!  یلیخ ، یخوبه پر -

 ی همه  ی ابد ی خونه جان ی. ا می و از قبرستون خارج شد می هم راه افتاد ی به شونه  شونه
  یعنی جا،ن ی ا می اومدی باز هم م میکردی قدر هم که ازش فرار مآدما بود، هر چه 



رو در خودش حل   هایلیبود که خ یخاک ن یون ا مهمه ی ابد ی ... خونهجان یا  مونآوردن یم
  ابونیور خکه اون  دمیسف ی دادم. قفل سناتا رونیکرده بود. نفسم رو باز هم پر سر و صدا ب 

  شی چنان از آسمون آتهم  ی. عصر بود، ولمی ستادیپارک کرده بودم رو زدم و کنارش ا
چشمم گذاشتم و    ی مشتم بود رو، رو ی لحظه تو که تا اون  م یمشک یآفتاب  نکی. عدیباریم

 شدم:  رهیخ یبه پر

 .رمی م گهیمن د  -

  نی هم آخر داری د ن یا دی ترسیو شک نداشتم، که م زدی نگاهش موج م ی که تو ینگران با
 باشه گفت: دارید

 ! یاسیمواظب خودت باش  -

 چشم. -

 . اشکی ب -

 زدم: ی پوزخند

 ! نازیپر کننی م یمن نقش آبشار رو باز ی هاروزا چشم  نی ا -

  ینیش کردم... ماشبدرقه  شی مشک ی ونداینگفت. تا رفتن کنار ه یچی زد و ه یتلخ لبخند
  زا،یچ یلیخ ی رو دنیداشتنش رو داشت و به لطف خط کش ی آرزو شی اوج جوون ی که تو

آور دور شم.  مکان خفقان  نیشدم تا هرچه زودتر از ا  نمیبود! خودمم سوار ماش دهیبهش رس
  گنیهاش م آدما چقدر تلخِ که به قبرستو  یبه کل دار و درخت بود. زندگ  جان یا  ابونِ یخ

بود، مِن شاد و شنگول که   بی و غر بیعج ی ادیحرفا و تفکرات از جانب من ز نی بهشت! ا
 ! زدمیکه نم ییمعروف شده بودم، حاال دم از چه حرفا   یبه بمب انرژ

م رو رو چرخوندم و از بهشت زهرا خارج شدم؛ با خارج شدنم نفس حبس شده  فرمون
مسئله کنار    نی با خودم و ا یطورکنم؟ چه  کاری چ دی فکر کردم که با نیفرستادم و به ا  رونیب
 ام؟ یب



  نیربع خودم رو به شرکت رسوندم. ماش هی ی کالفه کننده رو رد کردم تو ک یکه تراف نیهم
به آسانسور   توجهی و عوامل شرکت بود پارک کردم و ب رایکه مختص مد  ینگیپارک  ی رو تو

  یو نفس ستادمیدوم ا ی در طبقه ی شرکت رو باال رفتم. جلو  دیسف یکیسرام  ی هاتندتند پله 
شرکت با اون   یمنش یخانم ملک قهیواحد رو زدم. بعد از چند دق گتازه کردم، بعدش زن 

در رو باز کرد. داخل رفتم، در رو پشت سرم بستم    فونیگفت و با آ مهربونش »بله«  ی صدا
  ی نبود، تو یواحد تجار  هیفقط  جان یانداختم. ا  های به شرکت بزرگ صولت یو نگاه سرسر

پوش مانند بزرگ با کف   ی مجتمع بزرگ گنجانده شده بود. سالن گرد هیواحد  نیهم
که دورتادور سالن قرار داشت و  ییابا در قهوه  ییهااتاق  ،ییو طال   دیسف  یکیسرام

   ز یم تیو در نها خوردیم به چشم  یکه کناِر َدر هر اتاق یبزرگ  ی هاگلدون 

   نیساده و در ع نی زا یاز سالن قرار داشت، د ییاکه گوشه  ی رنگ منش یشکالت

بلند شد، که با   شیصندل ی از رو  دنمیبا د  یکرده بود. ملک جاده یرو ا  یو رسم  کیش حال
 جوابم رو داد. ییرو. جلوتر رفتم و سالم کردم، که با خوش نهیدست بهش اشاره کردم بش

 اتاقشون هستن؟  ی تو یصولت ی آقا -

 رو باال انداخت:  شیشکالت ی هاشور شده  ی ابرو ی تا هی

 بزرگ؟  یصولت ی آقا -

 :کردم یلب هوف ریز

 ! گمینه؛ ارشاد رو م -

 برگشتن. یگانی آها، بله تازه از با -

براش تکون دادم و حرکت کردم سمت اتاقش. چند تقه به در زدم و  ی سر دیی تأ ی معنا به
رنگش   ییطال  زیپشت م یرسم پیبا صالبت و با ت  شهیداخل شدم. مثل هم دشی با بفرمائ

گلوم رو صاف کردم تا متوجه حضورم  یمشت کاغذ بود. ساختگ هی ی نشسته و سرش تو 



بلند شد و به   شیصندل ی زد، از رو  یلبخند مهربون دنمی بشه؛ سرش رو باال آورد و با د
 سوخته اشاره زد: ییاچرم قهوه  ی های صندل

 . نیبش  ای! بی اوه ستاره خوش اومد -

دارش نشست.  چرخ  یصندل ی نشستم خودش هم دوباره رو یصندل ی زدم و رو ی پوزخند
 کجاست؟!  یواقع ی خبر داشت ستاره  یچه کس ستم؟یمن ستاره ن دونستی م یره! ک ستا

شون رو سرکوب کنم. که همه دادمی م حیهام نداشتم، پس ترجسٔوال ی برا  یجواب چیه
 به روش زدم و گفتم:  یلبخند مصنوع

 ممنون.  -

 بهم انداخت:  ینگاه مشکوک 

 شده؟   یزیچ -

 : دمی همون لحِن خودش پرس با

 طور مگه؟ چه  -

 تکون داد و آروم گفت:  یسر

 ! یزنی کسل م ییجورا  هی دونمی نم -

 حدقه چرخوندم:  ی تو یچشم

 اومدم. نی آها، آره واسه هم -

 دادم:  حیبهم نگاه کرد، که توض  گرپرسش 

 رو برم مسافرت.   یمدت هی خوامیم... مخسته  یلی من خ -



بلند   شیصندل ی حرف بوده، خوشحال از رو نیا  دن یوقت باشه منتظر شن یلیکه خ انگار
هوا   ی رو گشتی م ی زیچ هیدنبال  زشیرنگ کنار م ییاکمد قهوه  ی شد و همون طور که تو

 زد: یبشکن

 یدار ازیبهت گفته بودم به استراحت ن شی وقت پ  یلیدختر عمه، خ مِ ی تصم  نیبهتر نی ا -
 که!

هم  درش نداشتم به  ینقش  چی که من ه می جعل ت یکم حالم از خودم و هو کم  گهید
 یکه حت  یمن شدی چ دمیفهمی . کاش مشدی سرم اکو م ی . دختر عمه! صداش توخوردیم
 ی مهرپرور، دختر عمه ی درآوردم و شدم ستاره  جان ی هم ندارم االن سر از ا یی پسردا هی

 ! اهی تپسر بزرگ خاندان صول ؛یارشاد صولت

به   کمی و  شدمی خونواده دور م نیاز ا  دی . بارفتی تلخ جلو م ی ویسنار  هیمثل  یچ همه
پازل رو کنار هم   نیا ی هاکهیو ت دادمی به مغزم استراحت م کمی دادم،ی مغزم استراحت م

 معما رو حل کنم.  نی تا به مرور زمان ا دمیچیم

روم روبه  یصندل ی دستش بود رو ی که تو یز ی نگفتم، که خودش اومد و با چ یزیچ
 نشست: 

 ! ؟ی کامران مقدمات سفرت رو آماده کنه، فقط بگو کدوم طرف دمیکارت، م نمیا  ایب -

رو از   یاز خداش بوده باشه چند روز کردمی باز مونده و مغزم ارور داده بود! حس م دهنم
معذب شدم و احساس سربار بودن داشتم.  شیاز پ شتر ی برفتارش  نیشرم خالص بشه. با ا

 بکنم، که خودش مانع شد و گفت:  یلب باز کردم و خواستم اعتراض

 ! می حرفا رو ندار نیدست بردار، من و تو که ا -

ازش گرفتمش. همون   یزدگ روم گرفت و با لبخند بهم نگاه کرد، که با شرم کارت رو روبه  
 با کامران هماهنگ کرد، رو به من لب زد: کهن یاز ا موقع تلفن رو برداشت و بعد 

 خوش بگذره!  -



 . گذرهیمطمئن باش خوش م -

  نیا دونست یدلم باز هم پوزخند زدم. اون که نم ی ش بلند شد و من توقههقه  ی صدا
 تشر بود! تشر به خودم.  هیحرف  

 به  نیی که از پا ستادمی روش ابهبلند شدم و رو  یصندل ی رو از

 بهم نگاه کرد. باال

 برم.  گهیممنونم، من د  -

 مواظب خودت باش. -

 نه از ارشاد و نه پدر و مادرش! دم،یفهمیرو نم  یمهربون همهن ی ا لیوقت دل چیه

 باشه. خداحافظ. -

 ی سمت خونه  می مستق بارن یزدم و ا  رونیاز شرکت ب  عیجوابم رو داد، که سر یرلبیز
 سرپناهم شده بود.  شدیم  یکه دو سال ییاروندم. خونه های صولت

  هیکه به سرعت برق و باد از کنارم گذشت نشدم و    ینیفکر بودم، که متوجه ماش ی تو قدرِان
  ی تو نی بوق ممتد هر دو ماش ی مرِگ دوباره من رو کشوند. صدا ی پا  ی لحظه غفلت تا

شدم.   ره یروم خزنان به درخت روبهنفسترمز زدم و نفس  ی رو عیکه سر د،ی چیمحوطه پ
حد ممکن   نی هام از شدت ترس تا آخرو چشم  دیکوبی م  فسمقلبم به شدت خودش رو به ق

 . گرد شده بود. با ترس آب دهنم رو قورت دادم

شدم،   رهیخ شییاقهوه  ی هاچشم  ی خورد، سرم رو بلند کردم و تو نیماش ی شه یبه ش یتق
 زد:  شهیکه مجدد به ش

 باتواَم خانوم!  -

 : دیکه غر  م،دی کش نیی رو پا شهیش



 هردوتامون رو... .  یحواست کجاست؟! داشت -

 گفت. لب زدم: ییاللّٰهالهلب ال  ر یرو قطع کرد و ز حرفش

 متأسفم!  -

 :ستادیبه جانب  جلوم ا حق

 ! ن؟یمتاسفم؟ هم -

شدم و   ادهیپ نی! با اخم از ماشکردی م یداشت روش اسک نمیاعصابم قشنگ بود، ا یلیخ
 ! دیرسی گردنش م ر یکه البته، به خاطر قد بلند بودنش، قدم تا ز ستادم، ی رو به روش ا

 ؟ یِبکَنگوشم رو  ی خوای م -

  ی رو تو شگه یشلوارش کرد و دست د  بیج ی هاش رو تو از دست  ی کی  یلبخند عصب با
 : دیکش شییخرما ی موها

 تو!  یعجب ها! چه پرروئ -

 :دمی هم ساب ی هام رو روحرص دندون  با

نشده که، سر و مر و گنده   ی زیبه ظاهر محترم، االنم چ ی آقا دیدرست صحبت کن -
 !نییجان یا

 جدول خورده بود اشاره کرد:   ی که به گوشه  دش،ی سف 206دست به  با

 سالمه؟!  نم یا ؟ یچ نی ا -

 به جانب غر زدم: حق

 نه؟ یآها پس مشکلت ا  -

 جوابم رو داد:  اونم بدون تعارف و



 لطف بفرما حلش کن. نه،یآره مشکلم ا -

 یکه ارشاد با هزار مدل پارت می جعل یِ شرکت و کارت مل ِت یز یپوزخند زدم، کارت و بهش
 برداشتم و جلوش گرفتم:  نی داشبورد ماش ی جورش کرده بود رو از رو

 به حسابتون.  زمی بر د،یقدر شد زنگ بزنهر چه  -

 اسم شرکت جا خورد. دن یرو ازم گرفت و بهش نگاه کرد، که با د کارت

 نداره، ناقابِل.  یاشکال ی! آجیاوک  -

 هام نشوندم: لب ی رو ی خندکج

 معلوِم! روزخوش.  -

شدم و به سرعت خودم رو به خونه رسوندم. با بوق زدنم در توسط آقا رحمت   نیماش سوار
خودشون با   ی بود که به گفته  یکشو زحمت مهربون  رمردیباز شد. پ های صولت داری سرا

رو داخل   نی کار کرده بودن. ماش های صولت  ی برا شی وقت پ یلیطهورا خانم همسرش از خ
 :دی شدم، که آقا رحمت با سرعت سمتم دو  ادهی پ نیاشاز م اط یبردم و همون اول ح 

 سالم خانوم.  -

 زدم و گفتم:  ییاخسته  لبخند

 ! دی سالم آقا رحمت خسته نباش -

 خانم جان.  یسالمت باش -

 رو سمتش گرفتم:  نیماش چی سو

 . دیرو پارک کن  نی ماش زحمتی ب -



کردم و  یمانند و سرسبز خونه رو ط  ییال یو  ریگفت. مس  یرو از دستم گرفت و چشم چی سو
 ی داخل باغچه ی هاپاش که حاصل از آب  سم،یخ یشونیرسوندم. پ یخودم رو به سالن اصل

 بود رو با پشت دست پاک و در رو باز کردم.  اط یح کیکوچ

نشسته بود لبم رو به دندون گرفتم و   ی ویت  ی هال جلو ی خانم جون، که تو دنید با
کرد و روش رو   صدایرو ب ی وی ت دنمی و صدا باال برم اما موفق نبودم. با د سری خواستم ب

 سمتم برگردوند: 

 ستاره جان!  ی اومد -

 زدم و آروم گفتم: ییازدهشرم  لبخند

 بله، خواستم برم باال مزاحم شما نشم.  -

بود،   مییداکرد. خانم جون مثالا زن هیخوش تراشش تک ی مبل بلند شد و به عصا ی رو از
تموم شد برگردم   لم یدانشگاه و تحص یکه قرار شده بود بعد فوت مامان و بابام، وقت ییدا
رو که خورده بودم   ییم هر لقمه غذاکنم. بعد از برگشتن حافظه  یزندگ  ششونیو پ  رانیا

  دی من نبود. با اقتیل نایکه بهم کرده بودن رو زهرمار دونستم. ا یمحبتکوفتم شده بود، هر  
کم به خاطر کهولت سن و داغ کم  گهی شون، که دمهربون  ی هااون چشم  ی تو ییبا چه رو
 شون در  جوون 

 ! د؟یکنیکه شما فکرش رو م  ستم ین یمن اون گفتمی و م کردمی رنگ بود نگاه م رییتغ حال

گذر زمان بود   ی دهنده ش که نشونچروک شده  ی هارو بهم رسوند و با دست  خودش
 هام رو محکم فشرد: دست 

 یما هم هست نگ  ی آرش دردونه ی آرش عاشقت بود، دردونه ،یی تو مثل دختر ما -
 ! نینگفت



 یحصار چشمم زندان ی که تو ی. اشکشدیت دادنم مهم بغضم داشت موفق به شکس  باز
نگفتم که  یزی رو تار کرده بود. لبم رو به دندون گرفتم و چ دمیکرده بودم سد شده و د

 لرزون و مهربونش گفت: ی خودش متوجه حال دگرگونم شد و با صدا

 تازه بشه!  زی... داغ عزگردهیت برم از نو حافظه  یوقت  کردمی فکر نم -

 گر بهش نگاه کردم، که جوابم رو داد:و پرسش  گنگ

 دخترم؛ بازم داغ دلت تازه شده!  گمی رو م امرزتیپدر و مادر خدا ب -

 تازه کرد و ادامه داد: ینفس

  ی تو یغم نمینب ؛یتو درست مثل دخترم یول  م،ینداشت  یخوب ی ونهیم  نی میدرسته با س -
 دلت جا خوش کنه! 

 دادن سرم اکتفا کردم:  خجالت به تکون با

 استراحت کنم. کمی  دیاجازه بد  ست،یحالم خوش ن کمیمن   -

 : دی کش میشونیپ ی شده بهم نگاه کرد و دستش رو رو  هول

 دکتر؟!  می بر ی خوای! م یچته دختر جون؟ تب هم که ندار -

سرم رو به چپ و راست   کردمی شون منگران  شتریلحظه به لحظه ب کهن یاز ا زدهخجالت 
 رو برام سخت کرده بود رو به زور قورت دادم:  دن یو بغض گلوم که راه نفس کش تکون 

 خانم جان!   شمیدو ساعت بخوابم خوب م اِد،یست؛ به خاطر کاِر زسردرد ساده   هینه فقط  -

ش نشوندم و  چروک شده  یشونیپ ی رو ییابرام تکون داد، قبل از رفتنم بوسه  ی ناچار سر به
رنگ اتاق رو   دیکردم. در سف  یبه اتاقم ط  دنیرس ی خونه رو برا یچیمارپ  ی هابا عجله پله 

و   دیسف  نیزا یاتاق با د نی باز کردم و بعد از ورودم و بستنش؛ پشت در ُسر خوردم. ا
 به من نداشت!  یتعلق چیرنگش، با اون تراس بزرگ و دلباز ه یبادمجون



رنگ رفتم،   یسمت کمد بادمجون می از جام بلند شدم و مستق یبا کرخت  هقیاز دو دق بعد
رو  یرنگ  ییاسورمه  پوریبدون وسواس بلوز گ شهیاز هم ترحوصله یو ب درش رو باز کردم 

  لیولو شدم و بدون م دمیتخت سف ی کردم. رو ضشیتنم تعو ی هاآوردم و با لباس   رونیب
  چیکار ه نیکه ا یبار، دو بار، سه بار... انگار  کیماساژ دادم.  رو مقهی با دست شق یباطن
کنار  ی کشو  ی کننده نداشت. با حرص بلند شدم و از تو وونهیسردرد د نی ا ی رو یری تأث

رو بدون آب قورت دادم که   شدونهه یآوردم،   رونی بخش رو بقرص آرامش  ی تخت بسته 
نکردم و دوباره سرجام ولو شدم،   یجهسر دلم احساس کردم؛ تو ینیچند لحظه سنگ  ی برا

 چشمم گذاشتم... . ی هام رو بستم و ساعدم رو روچشم 

 *** 

 زدم:  غی. با ترس جکردیم  یرانندگ  یآورو داشت با سرعت سرسام م یبود  نی ماش یِ تو

 دار. نگه ،یدار لعنتنگه  -

 زد:  داد

 .کنمیم یدارم چه غلط  نمیخفه شو، خفه شو، خفه شو بذار بب -

. با  رونی ب شدی گردنش متورم شده بود، از دهنشم آب پرت محرف زدن سرخ و رگ  موقع
چشمم اومد و با ترس   ی جلو می تصادف قبل یِ ها صحنه ی به جاده چالوس همه  دنیرس

. التماسش  دی لرزی چسپوندم. اشکم در اومده بود و صدام م نیماش یخودم و به صندل
 کردم:

 ! ؟یفهمی م …ی دیمون مبه کشتن  یدار، دارتو رو قرآن نگه  -

 : دی کوب شیشونیپ  ی رو یدست محکم

 ِد ساکت شو دختر. -

دهنم رو گرفتم. قدرت تکلمم رو از   ی هام روشد، که با جفت دست  لیهق تبدبه هق   اشکم
که  دی چیبودم، که هر آن امکان غش کردنم بود. جاده رو پ دهی قدر ترسدست داده و ِان 



از دستش در رفته و   نیرومون. کنترل ماش ی اومد تو ییاپژو پارس نقره  هیهمون موقع  
  ده یچیجاده پ  ی مون بودن توکه دنبال یعقب نی با ماش ییجلو نیبوق ممتد ماش ی صدا

 پته گفتم: بود. به زور زبون باز کردم و با تته 

 دار!نگه... نگهش -

 *** 

 ی تند خودش رو به قفسهتخت نشستم. قلبم تند  ی و صاف رو دمیاز خواب پر  غیج با
هام رو به گلوم گرفتم،  . دست اومدی دهنم خشک شده بود و نفسم باال نم د،یکوبیم منهیس

که همون موقع در اتاق  دادم،ی کلمه داشتم جون م یواقع ی به سرفه افتاده بودم و به معنا
و    دیاتاق اومدن. خانم جون با عجله پشتم کوب یِ جون و طهورا تو  مبا شدت باز شد و خان

برش دارم.   تمتونس یقدر سست بودم، که نمِان یداشت ول آب رو جلوم نگه    وانیطهورا ل
 زد: غیخانم جون سر طهورا ج

 خودش نفس نداره طهورا؟  ینیبی مگه نم -

جرئه  کرد و جرئه  کیهام نزدآب رو به لب  وانیلرزون ل  ی هاخانم با عجله و دست  طهورا
 دمیکش  یقینفِس عم اریاختیموقع بهمون  . باألخره نفسم باال اومد و ختیدهنم ر یِ تو
 تخت نشست و غر زد: ی که خانم جون کنارم رو کرد،یمِخس هنوز گلوم ِخس  یول

  ینیبی . مشمیدو ساعت بخوابم خوب م یگی دکتر م می دختر جون بر گمیم -

 و روزت رو؟!  حال

با   یخانم جون آماده کردم، ول ی هاموعظه  ی انداختم و خودم رو برا ریسرم رو ز   شرمنده
سرم   ی هام جاش رو به تعجب و عالمت سؤال بزرگ رو چشم  ی تو یِ زدگ که کرد شرم یکار

 داد. بلند شد و گفت:

و   ریپ  یقدردختر، باور کن هنوز هم ِان  یباهام حرف بزن یتونیم  یهر وقت خواست -
 خرفت نشدم، که زبونت رو نفهمم! 



بم  معذ شی از پ شترینافذش، که هر لحظه ب ی هافرار از نگاه   ی رو به دندون گرفتم و برا لبم
بخواد اتاق رو ترک کنه   کهن ینگفتم. قبل از ا یزیدورتادور اتاق گردوندم و چ ینگاه کردیم
 به ذهنم خطور کرد و آروم لب زدم: یزیچ

 دارم!   ازیاستراحت ن هیرو برم مسافرت. به  یمدت دی خانوم جون... اگه اجازه بد  -

رفتن خانم جون و   رونیبا ب  قهیم تکون داد و باألخره بعد از چند دقواسه یلبخند سر با
  دی شده بود؟ با  یجورن ی . چرا ادمی به گردنم کش یانداختم و دست  ر یطهورا از اتاق، سرم رو ز

فکر کردن    ی! حتکردم؟یآور رو مرور ماون خاطرات عذاب  ی به گذشته و همه  گشتم ی برم
 بود.  ندیناخوشا بهش هم تلخ و 

انگار که  ستاد،یا  دنیکوتاه از تپ یلیخ ییالحظه ی رد شدن صداش از مخم قلبم برا با
باال اومدن نفسم تقال کردم، که  ی قدر براقدر و ِان قلبم فرو کرده باشن، ِان  ی رو تو یخنجر

فکر کردم    نیهام رو حصار صورتم و به ا زمان شد با هق زدنم. دست باال اومدن نفسم هم 
که...  اقتیلی ب هیبا   یتاوان داشته باشه؟ لجباز  تونستی تا چه حد م یازلجب هیکه مگه 
گوشم و   ی تو تایزدن و خوندن رز  تاری گ ی از گفتنش عاجز و ناتوان بودم. صدا یکه... حت

در رفت و آمد بود. اون روز چه   لمی ف کی مثل  ق یچشمم دق ی هنوز هم اون صحنه جلو
  مونی خنده و شوخ ی و صدا می اسکان گرفت ونهاون جنگل کنار رودخ ی که تو  م،یخوش بود

چرت و پرتا بود   نیو ا  یریگمن هم مثل جن  ی تموم جنگل رو برداشته بود. کاش ماجرا 
اون باند و اون ماجراها کمرم رو  یول آورد،یهرچند مضحک به لبم م  ی لبخند دی شا

  مچشم  ی جلو ییهویصحنه اون  بستمیهام رو مچشم  یخم کرد. چرا وقت یبدجور
 ! داد؟ی قدر عذابم مو ِان کردی م ییخودنما

 *** 

خواب ولو  تخت  ی رو یکه برام گرفته بودن ول کردم و با خستگ یدر اتاق ی رو جلو چمدون
 ازیخواب آروم ن هیبه اصفهان، فقط به   یچند ساعت ی پرواز خسته کننده  هیشدم. بعد از 

سفر   ن یبعد ا د یاز خواب داشتم. با  یترمهم ی کارا جان یکه ا فیح  یداشتم و بس... ول
 !کردمیم  دای نجات پ یو تقلب  ک یف  تی هو نیسفر از ا نی بعد ا دی اب  شد،ی تموم م یچهمه



که   د،یسف  دِ یسف ی صحنه  هیذهنم آوردم،  ی رو تو  دیسف ی صفحه  هیکردم و  یلب هوف ریز
حدقه چرخوندم   ی هام رو توچشم  شهیبشه. به عادت هم یخطقرار بود به دست من خط 

و بچه   های فکر کنم که ماجرا از کجا شروع شد؟ لجباز  نیبدم و به ا  یتا به مغزم آرامش
  هیاحمقانه. آره  میترش و اون کافه و اون تصمقبل   یلیهم خ دیشا  ای من؟  ی هایباز

سه ماه رو خوش و مستقل   میتونی م  میچهار نفره، که فکر کرده بود  ی احمقانه  میتصم
مون  خودش هم همراه  کهنی به شرط ا  مایکه بابا باهاش مخالف بود و ن یمی . تصممیباش

  نوشت یو م  نوشتیروزگار که م لم امان از ق  یکرده بود! ول یسفر، بابا رو راض نی ا ی شه تو
چه زود   یمن هم خوب نوشت هم بد، ول ی برا خوب بودنش هم نداشت، ایبه بد   یو کار
 داده بودن! های جاشون رو به تلخ های خوب

چشم باز کرده بودم و بعد چند    مارستانیب ی که تو یاز روز کردم؟یاز کجا شروع م  د یبا
گفته بودن به خاطر از دست    تی م کرده و تسلم کرده بودن؟ دورهعده آدم دوره  هی قهیدق

 حکم نامزدم رو داشته؟    ییجوراهیم، که ه نداشت یی دادن پسر دا

که بعد از   آوردم،یم  ادیو اون لحظه رو به  زدمی رو جلو م لمی ف دی هم با  دیشا  ای
م برگشته بود، برگشته بود و  که شب و روز نداشتند دست و پا شکسته حافظه ییهاکابوس 

 برده بودم!  یبه عمق فاجعه پ

رو   یدور همه چ هیکردم به ذهنم مسلط بشم و   یفرستادم و سع رون یدار برو آه  نفسم
رو از نو   م ینداشتم برگردم و زندگ  ییتا اگه که خطا رم،یرو بگ میتصم  نیمرور کنم تا بهتر 

  هیعمرم رو از دست داده بودم با   ی روزها نی به دو سال از بهتر ب یقر یوقت  یروع کنم. ولش
گفتن داشتم؟    ی هم برا یزیبود، که چ  نیا قتیحق  گفتم؟ی م یگشتم و چی دل شکسته برم

 قطعاا نه! 

 ی ها به مثال ارتش جلو هام رو بستم که گذشته حرص پوست لبم رو کندم و چشم  با
 . .چشمم رژه رفتن..

 *** 

 ور« ی گرِم شهر ی هاشنبهاز پنج  یکی  ش،یبک، دو ساِل پ  »فلش



 

 ! اسینره  ادتی  یزی چ ؟یرو برداشت یچ همه  -

  ادمی یزیرو چک و مطمئنش کردم، که چ لمیبار هزارم به اصرار نرجس چمدون و وسا  ی برا
  یزیچ  هی می بر گفتیآشپزخونه بلند شد، که م ی مامان از تو ی نرفته. همون موقع صدا

 شهیدو نفره نشستم. هم   مکتین ی رو زیآشپزخونه و پشت م ی رفتم تو ی . تندمی بخور
برسم بعدش به غضنفر درونم، به   رونمیب ی به صغرا ولا  ییجا رمیم یوقت دادمی م حیترج
و به   دمیهام رو با ولع بهم ساب قبلش آماده شده بودم. دست  نی از شوصون م لیدل نیهم
 و... . ری کره، مربا، عسل، پن ر،یصبحونه نگاه کردم، ش زیم

  ایگو  ی رو نداشت، ول هایخرجول  نی ما هم توان ا ی در کار نبود، وسع خونواده  یاغراق
 مامان امروز رو سنگ تموم گذاشته بود! 

 بانو!  ستسابقه ی مهال خانوم، ب ی اوه! چه کرد -

 بهم رفت:  یتوپ ی غره  چشم

 نشه بچه. رتیبخور د  -

 چشمم گذاشتم:  ی رو  یشی دست راستم رو به حالت نما کف

 به چشم. ی ا -

  م یصندل یشت رو درو کردم و با تشکر کردن از مامان به پ زیم ی همه قهی دق ستیعرض ب در
 مایافتادم کف آشپزخونه. ن ینداره و شاالپ  یپشت  یصندل ن یرفته بود ا ادمیدادم، که  هیتک

خنده   ر یز  یمن پق دنیآب بود با د سیاومده و صورتش خ یبهداشت سی که تازه از سرو
 نشستم و گفتم:  یصندل ی کردم، دوباره رو زک براش نا یزد. پشت چشم

 خان!  ماین ری صبح شما هم بخ -



  دیمالی نونش م ی رو ری که داشت پن یبه من، درحال توجهی و ب دیرو سر کش شیی چا هورت
 گفت: 

 جان. ی اسی  ریهوم صبح شما هم بخ -

 :دمیکش یپوف  یو حرص کالفه

 . شهیم رمونی د مایزود باش ن -

 بهم انداخت و دوباره مشغول لمبوندن شد. ینگاه یچشم ریز

 حاال حاالها وقت هست.  کنن؛ی گفته ساعت شش حرکت م  ینترس، پر شهیمن رتی د -

 زدم: غیگرد شده بهش نگاه کردم و ج ی هاچشم  با

قدر  تا حاال ِان  یخوشم باشه از ک  نم یبب ستای! وا ی حرف زد یبا پر  یتو ک   ؟یگفت یچ -
 ن؟ یشد  یمیصم

 گلوش و به سرفه افتاد.  ی تو د یپر  ییچا  هوی

سفر ما بود،   ی واسه  یی زایچ نیچن   نیو ا وهی لقمه و م دنی موقع مشغول چکه تا اون  مامان
 نیپشتش، که باألخره آقا بعد چند م  ی تو دی و با دست کوب مایسمت ن  دیبا عجله دو 

 ی تا هی انداخت و مشغول خوردن شد.   ر یسرش رو ز تفاوتی نفسش باال اومد. دوباره ب
 کردم:  طونیرو ش نموم رو باال انداختم و لحابر

 . مایآقا ن یگفت ی خب، خب م -

 گفت:   یرلبیبهم نگاه کنه ز کهن یا بدونِ 

 ! گفتم؟ی م یچ -

 ش؟ ه یبق م،یافتی راه م ش یبهت زنگ زده و گفته ساعت ش  یپر یگفتی م -



گردنش هزار و   ی هاگرد شده بهم نگاه کرد، که مهره  ی هاعجله سرش رو بلند و با چشم  با
 صدا داد:   کی

 رو گفتم؟!  نایا ی دهنم بچه؟ من ک  ی ذاری چرا حرف م -

  ی داغ تو ری ش وانیبا ل یطور که مشغول بازحدقه چرخوندم و همون  ی رو تو هامچشم 
 نگاهش کردم:  یچشم ری دستم بودم ز

 ! کنمی هم من دارم اشتباه م د یشا بوده؟  یماجرا چ  نم یخب تو درستش رو بگو بب -

 شد. رهیبهم خ یالیخی باال انداخت و با ب ییاشونه 

کنه...   د ی خر  خواستی اونم م دمش،ی سفر سر راه د دِ ی که رفتم فروشگاه واسه خر  روزی د -
 ! نیهم

 بهم نگاه کرد: مشکوک 

 شون چهار تا کوچه باالترِ که! هوم؟ خونه یدونی م -

تابستون    ی گرما  ی تو ینیماش  کی مثل الست ارم،یب ر ی ازشون گ یزینتونسته بودم چ کهن یا از
لب آروم گفتم "آره" که خودمم   ری کردم و ز زونی م رو آوشد. ناراحت لب و لوچه  یم خالباده 

قرن مراسم صبحونه  هیبعد از  خان، که باألخره  مایچه برسه به اون! ن دمیبه زور شن
 ی وی ت ی هال جلو ی که بابا و نرجس هم تو م،یرفت رونیاز آشپزخونه ب دخورونش تموم ش 

 نشسته بودن.

 . می و رفت می بود ان یاگر خوشگل پر  می و رفت می اگر ناز مهربان بود گه؛یخب د -

مشت   هی مایهم با خنده بهم نگاه کردن، که نگرد شده بعدش   ی هااولش با چشم  ییتا دو
 آخم بلند شد:  ی و صدا  دیچی بدنم پ ی هاتک، تک سلول  ی بازوم کرد. درد تو ی حواله

 دستم!  ی دستم، وا  ی آ ،یلعنت  نِ یآخ دستت سنگ -

 از برادر دوقلوش، برام چشم و ابرو اومد: تیبه حما  نرجس



 نشه. رتونیکن د لیرو فعالا تعط هاتی باز یکول  نیُخِب ُخِب، ا  -

 باز هم با دهن باز بهش زل زدم: یعادت داشتم ول شیرفتار لج و لجباز  ن یبه ا درسته

 ! ؟ی باز یکول -

ما هم به ظاهر ساکت   م،ینرجس خواست دوباره بهم بپره بابا اشاره کرد که تمومش کن تا
 .می دیکشی و خط و نشون م  مینداختیواسه هم ابرو باال م یچشم  ر یز  یول می شد

 در منتظرن.  ی هات جلودوست   ار، یتواَم ساک من رو ب برمی چمدونت رو م  نیمن ا  یاسی -

 کهن یرفت. منم قبل از ا رونیبهم بده با برداشتن چمدونم از در ب یمهلت حرف کهن یا بدون 
 دستش گرفت. ی هام رو تومامان اومد سمتم و دست  رونیبخوام برم ب

 .شهیمواظب خودت باش، دلم برات تنگ م مزیعز  یاسی -

 بغلش فرو رفتم.  ی تو محکم

 حتماا.  ،یقربونت برم مامان  -

 سفارش نکنم ها!   گهیخب د -

 چپ نگاهش کردم:اومدم و با خنده چپ رون یبغلش ب ی تو از

 م!بابا مگه بچه  ی ا -

 .ییا ما بچه  ی هم که بشه واسه  صد سالت  -

. درست  می رو چلوند گهیده زدم و دوباره محکم هم خند  ریم کرد که زحواله  یچشمک
  هیپدر و مادرشون حکم  ی باز هم واسه  شدنیقدر هم که بزرگ مها هر چهبچه  گفت؛یم

 رو داشتن!  دفاعیب ی سه ساله  ی بچه

که   ما،ی باألخره از خونه دل کندم و دنبال ن یگرام ی با خانواده  یروبوس ری دل س هیاز   بعد
چهارچوب    ی از تو مایکه ن نیروونه شدم. هم دیکشی چمدون من و خودش رو دنبالش م



حدقه   ی هام رو توچشم  نیدو تا ماش دنی با د نم،یدر کنار رفت تونستم سه کله پوک رو بب
 . شدم تر ک ی چرخوندم و نزد

 بود، چرا دو تا؟!  یکاف نیماش هی -

 دو تا نه پس چند تا؟  :یپر

 !دونهه ی -

 !دونه؟ه یچرا  -

.  میو دست از چرت و پرت گفتن برداشت  میکه رها بهم زد به خودمون اومد  ،یپس گردن با
که داشت    مایها مشغول خوش و بش کردن با مامان و بابا شدن و منم رفتم سمت نبچه

 .ذاشتیم  نش یها رو صندوق عقب ماشچمدون 

 داداش. -

 صندوق رو بست و سرش رو بلند کرد:  در

 جاِن داداش؟  -

 ام؟ یب ی پر نیمن با ماش شهیبال، م  یجانت ب -

  نیبا ا  شکی شدم؛ ب  رهیهام رو مظلوم کردم و بهش خگرد شد، که مدل چشم  هاشچشم 
 کرد: ی. کالفه هوفاومدی به رحم م مانندششک یدل گنج شهیکار مثل هم

 سه ماه رو.   نیبابا تو رو سپرده دست من! رفت و برگشت، کل ا زمی عز -

 . شمیدار سوار م! سر کوچه نگه شمیم ی پر نیسوار ماش جان یخب منم که نگفتم از هم -

 کرد و گفت: ییاخنده 

 ؟ یداداشت رو تنها بذار ی خوای م معرفتی ب ی ا -

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم: تند



 .رمی نم نیندار نه، نه، اگه شما دوست  -

 نداره، باشه با دوستت هماهنگ کن.  یمشکل زمی نه عز -

کردم و   یم بود. تشکر از حرفه  ی جزو ،یمواقع نیهمچ ی داداش بزرگه، تو ی واسه  یبازلوس 
کردم و دوباره برگشتم سمت   یرفتم سمت مامان و بابا و نرجس و باهاشون خداحافظ

رو روشن   نی سفارش کرد ماش مایبه ن یبابا کل کهن یو کنارش نشستم. بعد از ا  ما ین نیماش
آوردم و   رونیب می رو از کوله پشت لمی هم پشت سرمون اومدن. موبا اهکرد و راه افتاد. بچه 

 رو گرفتم.  یپر ی شماره 

 بله؟  -

 . ستای وا ماین ن ی پشت سر ماش میکه از کوچه ما گذشت   ن یهم ،ی پر  نیبب -

 : دیو پرسکرد   یهوف

 افتاده؟!  یطور مگه؟ اتفاق چه  -

 و گفتم:  دمیم کشکرده عرق ی قه یبه شق یدست

 دار تو! بهت فقط نگه گمینه، حاال م -

 باشه.  -

 تشر زد:  مایداشبورد انداختم، که ن ی رو رو لیرو قطع کردم و موبا  تماس

... می داداش گوش یبگ ی ایباز ن زه،یری بهم م تیدل و روده گوش زنهیجا گرِم؛ آفتاب ماون  -
. 

 مشتم گرفتم. حرفش رو قطع کردم:  ی داشبورد برداشتم و تو  ی رو از رو لیموبا 

 ؟ یکنی بارون م  ریغلط خوردم چرا ت ی وا -



  وسک یرو کنار ک  نیماش میکوچه رو رد کرد چیکه پ ن ینگفت. هم یزیچ  گهیزد و د ی لبخند
  ماین نی رها کنار ماش ی بایبعد ت قهیدق هی داشت.برق نگه   ری ت ریز یسبز رنگ تلفن عموم 

  شهیسرش رو از ش یمثل بوقلمون سؤال تایداد، رز  نیی کنار راننده رو پا ی شه یترمز کرد و ش
 آورد:   رونیب

 افتاده؟  یاتفاق -

 بده سرم رو جلو بردم و با حالت تمسخر جوابش رو دادم: یجواب ماین کهن ی از ا قبل

 کار خودتون باشه!  ی و سرتون تو دی نکن یبوقلموِن محترم، فضول ریخ -

خنده زدن. رها سرش رو جلو   ری ز مایبهم نگاه کرد که رها و ن یو عصبان  دهیدر ی هاچشم  با
 رو مخاطب خودش قرار داد:  مایبه حضوِر من، ن توجهی آورد و ب

 ما؟ یآقا ن  نی ستادی چرا ا -

 بره.  شونیبا ا خوادی م یاسی م،یخانوم هست یمنتظر پر  ست،ین یمشکل -

نگاه   نی بلند شد، برگشتم و به پشت ماش یپشت سر نیبوق ماش  ی موقع صدا  همون
رها و   ی هاو اوشون کردن  شونیبه ا توجهیآورده بودن. ب  فیکردم، که باألخره خانوم تشر 

  یپر ی بابازن نیبهترِ بگم ماش ای  یپر نیدوشم انداختم و سمت ماش ی م رو روکوله  ما،ین
 دادش بلند شد:  ی که صدا  دم،یهم کوب و محکم در رو به مگرفت  ی جا یصندل  ی رفتم، رو

 اردک، مگه مال باباته؟  ی اهو -

 .ستیشما هم ن  ی حاال که مال بابا -

  ی و اون پشت سرمون باشه، پر می ه ما هم برراهنما زد ک  ما یرها، ن نِ ی حرکت کردن ماش با
 باز هم فک زد:  میاتوبان افتاد  ی که تو نی راه افتاد و هم

  شیزی مال زهراست چ ست؛یمن و تو که ن ی مال بابا گه،ید گمیرو م نیخب منم هم -
 !کنهی م سی هردوتامون رو سرو ی بشه بابا



 خنده زدم. ری ز محابای که زد ب ،ی حرف با

 م؟ یدار  فیبوق تشر جان یو تو ا  غلط کرده مگه من  -

 بله... . -

 ادامه داد: یکرد و باز با حالت بانمک یمکث

 اونم از نوع خوبش! می دار فیبوق تشر  تهی در مقابل اون عفر  -

 رو براش تکون دادم:  سرم

 ؟ ی اون اومد نِ ی طور شد با ماشحاال چه  شعور، ی خاک تو سرت ب -

 ش انداخت: به غبغبه ی ادرو عوض کرد و ب دنده

 جان من تو رو دوست دارم و فالن. یکنه، بگه آره پر ینیریخودش خوادی خانوم م -

 ! نازیپر ستین  ی خدا زهرا زن بد به گه،ید ییاوونه ی د -

بحث   گهی د قهیانداخت و دوباره چشم به جاده دوخت، اگه تا چند دق یاخم بهم نگاه با
 فاتحه. کردمی رو عوض نم

 نفله؟  یطور خب، چهخب  -

 برام تکون داد:  یسر

 نرفته چلغوز.  زادی به آدم دنتم ی حال و احوال پرس -

 کردم:  ی بلند ی تک خنده  سرخوش 

 به خودت رفتم. -

 داد: شین یبه ب ینیچ ضیغ با

 ! بتایبا تو دارم که اخالقت به من رفته باشه؟ وا مص یمگه من چه نسبت ش،ی ا -



 افتادم. تشر رفتم:  ماین یحرف صبح ادیذهنم زده شد و به   ی تو ییاقهحرفش جر  دنیشن با

 تر؟ ک ی نزد نی نسبت از ا ،یداداشمزن -

 ی گرفت، که جعبه  یترمز  شیپدال ترمز گذاشت و ن ی تموم شدن حرفم پاش رو رو با
. من که دی چیپ نیماش ی محوطه ی م توقههبغلم پرت شد و دوباره قه  ی تو ی کاغذدستمال 

 درش نبود! یدو تا هست، شک نی ا نیب یز ی چ هی دونستمیم

 شو بابا. خفه -

 :دمیپرس   یلحن مرموز با

 شد، مال شما نبود؟   دایپ مای اتاق ن ی که تو ی دیاون کل  اناا یاح یعنی -

 رفته برگشت سمتم و بهم نگاه کرد:  ی رنگ و رو با

 ! د؟یکدوم کل  د؟یک... کل-

کم داشت روشن  بود، هوا کم  ابونیو دور و اطراف کامل ب می از شهر خارج شده بود تازه
باز هم    یجاده خلوت بود، ول نیجاده بودن؛ بنابرا  ی تو ییهان یو تک و توک ماش شدیم

بزنه و چپک   یزی چ یربرقی رو به ت نی ماش شی رو داشت که با حواس پرت نی احتمال ا
 گفتم: ی مون کنه. جدچالق

 چشم از جاده بر ندار. -

 سؤال قبلش رو تکرار کرد: یباز هم استرس  یشد، ول رهیرو خبه روبه  دوباره

 ؟ یچ د یبا تواَم کل -

 !گهیقلبت رو د   دیکل -

  نیکل ماش غشیجغ یج ی صدا هیبعد از چند ثان یانگار متوجه حرفم نشده باشه، ول  اولش
 درهم شد، که گفت:  مافه یهام و قگوش  ی هام رو گذاشتم رو بود. دست  رو پر کرده 



 . ی م دادسکته شعوری کنن ب ضتیخاک تو مغز مر -

 گفتم:  دادی داشت گاف م قهیدم به دق کهن ی از ا سرخوش 

تند زود   ؟ی کردیم کاری! شما تو اتاق داداش من چیانگار به خودت شک داشت زمی عز -
 نکردم.  متیتقس ی ت نامساوبگو تا به سه قسم  عیسر

 پته افتاده بود: به تته  بازم

 ؟یکن ممیتقس ی به سه قسمت نامساو شهیطور م ! چه ی مساو یعن ی  می... تقسزهیچ -

  چیبود من مهره بودم، اگه سه پ  چیاگه اون پ یخوب بلد بود بحث رو عوض کنه ول  ناقال 
 . شدمی م چی بود من چهارپ

 . می دور بزن از همون راه خودمون بر یول ،ی تو جاده فرع یقشنگ بحث رو انداخت  نیآفر  -

 جواب داد: ییقبل با پررو ی تر از دفعه حواس جمع بارن یا

 دارم؟ کاری شو، من تو اتاق داداش تو چبرو گم  -

 سؤال منم هست!  شکی ب -

 زد: غیج یعصب

 پلنگ. یبزنمت به شلنگ بگ یجور یاسی -

 سر گذاشتنش برداشتم: دست از سربه   گهیدو  دمیخند  زیر

 .زنمی م  یچرت هی م ی باشه من تا برس -

  د یسابیهم م ی که رو ، ییهاهم معلوم بود و دندون رخشم یگرد شده که از ن ی هاچشم  با
 : دی ش غرفک چفت شده  نیاز ب

 چرت؟  یگیبعد بهش م یبکپ یریتا مشهد بگ ی خوایروت رو برم دختر، م -



 ... .هیشم   ادبی ب گهی م طونهیش -

 بکپ. زنه،ی داره زر مفت م طونهیش -

  ی هام رو رودادم، چشم  هیتک  شیرو خوابوندم و سرم رو به پشت نیماش  یخنده صندل با
هام چشم  ی بوم بوم آهنگ پر ی که بدون توجه به صدا دی نرس نیهم گذاشتم و به سه م

 . ... گرم خواب شد 

 *** 

 الو اردک!  -

رو  هام رو به زور باز کردم و به روبههاش چشم کردن غیجغ ینفر و ج هی ی هاتکون دادن  با
 یدر حال  دی که طرف کش یدوم غیشد. با ج نیهام سنگپلک  حالی شدم، که دوباره ب رهیخ

حد ممکن باز کردم، باز کردن چشم   ن یرو تا آخر هامکه  خواب بودم وحشت زده چشم 
  نیرو کنار زدم و از ماش نازیرها و پر یهر و کرشون همانا. عصب ی همانا و بلند شدن صدا

داشت...  ی چسبقشنگ و دل  ی واقعاا هوا جان یا یشدم. آفتاب وسط آسمون بود، ول  ادهیپ
ها هم  درخت کاج سرتاسر محوطه رو پر کرده و دورادور  ی ده یسر به فلک کش ی هادرخت
 . دمیهم کش  ی هام رو تودادم و اخم  هیتک نیماش ی به بدنه  نهیبود. دست به س ختهیکاج ر

 !یروان ی های آمازون -

 ی تا هی   نازینجوا کرد و با خنده ازمون دور شد. پر  یز یچ یلب ری به حرفم ز توجهیب رها
 رو باال داد:  ابروش 

 طور مگه؟ چه  -

خودش بود، آدم رو به   ی واقع تی مواقع که برخالف شخص نیا  ی تو شی سردخون  قتشیحق
ش رو از  حالت ممکن کله  نی ترع یکه دوست داشتم به فج یجور رسوند،ی مرض جنون م

و سرم رو به چپ و راست   دمیکش یقیآروم شدِن خودم نفس عم ی بدنش جدا کنم. برا 
 :دمی تکون دادم و پرس



 ن؟ ی ستادی چرا ا -

 : دیشکمش کش ی رو یدست یحالت با نمک با

کنار،  یبذار یرو ببوس یزندگ   دی با  یکه نرس نیجانم، به ا خوادیصاب مرده توجه م نی ا -
 ... .نیا

 رو قطع کردم:  ضشی پر ف ی هایسخنران

 !یپر  یری بگ یمونالل  -

 برگردوند. ییاگهی و روش رو طرف د دیهم کش ی هاش رو تواخم  یشی حالت نما به

 کرد:  غرولند

  گهی بار د هیمن غلط بکنم  ، یستی ن یسفر خوبوجه هم هم  چیکه! به ه ومده یبهت ن  یخوب -
 مسافرت!  امی ب یکیبا تو  

 جواب دادم: زی آمطنتیپرو با لحن ش پرو

 چه بهتر!  -

خنده زدم. با  ریز یگشاد شده از تعجب به رک بودنم زل زد ،که پق ی ها و با چشم  برگشت 
 درهم ادامه داد: ی هااخم

کردم  دارتیکنار. من رو باش ب ذارهی م شورهیحموِم، همه رو م فیل ست ین! رو که ایِد ب -
 .یاز گشنگ یهالک نش یکوفت کن یزیچ هی

 ! ؟یمن و هالک شدن! اونم از گشنگ -

 و تمسخر گفت: یلودگ  با

 .یدار ف یروز سال رو روزه تشر ۳۶۵نه بابا شما کُل   -

 زدم: ی خندشین



  یستیحاال که شما بچه ن  ،ی بشنو وونهی د ایاز دهن بچه  دی رو باحرف راست  گنیم -
 پس... . 

 آسمون بود پر زد و از اون جا دور شد.  ی کالغ تو یکه زد هرچ  یغیج با

 ! اسمنی   یشعوری ب یلیخ -

من نبود؛ پس چه   ی بشر برا ن یحرص خوردن ا  دنیتر از دبخش لذت یزیچ چی که ه آخ
 . دادمی حرصش م شتریب د یبسا با 

 ستم؟ ی حاال بهت ثابت شد که من شکمو ن ایب -

 ادامه دادم: ییاحالت بامزه  با

 که! ی زدینم غیج یجورن یاگه حرفت دروغ بود ا -

رستوران رفتم.  ی زدم و تو میش جمبهوت شده  ی هاچشم  ی از جلو هیعرض چند ثان در
  نیزا ید هیبا  یدر عوض بزرگ  یطبقه ول  کی گذرا دورتادور سالنش انداختم؛ رستوران  ینگاه
مانند   ی دورتادور سالن حالت گرد  یصندل ی جاکه به ییهاجال داده شده بود، تخت  یسنت
کرده بود، و صد البته   جادیرو ا یقشنگ  ی قرار داشت فضا وسطکه  ییاشده و فواره   دهیچ

 . دادی جلوه م زتری داشت که رستوران رو متما ی قد ی هاشهیتادور رستوران ش دور

 ها نشسته بودن جلو رفتم و کنارشون نشستم: از تخت  یکی ی که رو  تا یرها و رز  دنید با

 کو؟  مایپس ن -

 جوابم رو داد: تایرز

معذب نبودن ما   ی آق داداشت گفت برا کهن یهاش رو بشوره، دوم ارفته دست  کهن یاول ا  -
 .نهیشیم  گهیتخت د  هی ی رو

 گفتم:  زدهذوق



 ! ستده ی قدر فهمدورش بگردم، چه -

 داد: شینیبه ب ینیچ تایرز

 ! رهی هم م ییاچه قربون صدقه  -

  ی»پر دی رها پرس بارن یبراش نازک کردم، که ا یبهش بدم پشت چشم یجواب کهن یا بدون 
 . شه«یم  دایش پجوابش رو دادم و گفتم »االن سر و کلهکجاست؟« و منم کوتاه 

که اخالقشون   ییتا یدوتا خواهر فکر کردم. رها و رز ن ی ا نی انداختم و به تفاوت ب ریرو ز  سرم
که  ییتا آسمون باهم فرق داشت. رها نی بود، زم هی به هم شب یلیشون، که خبرعکس چهره 

بود و   پیاک ی پاره  شیکه آت یی تای و رز شناختنشی م پیهمه به خانوم و مظلوم بودن اک
 . شدینم شیجلودار زبون هزار متر  یکس

دست و پاش رو گم و همه رو   یکی کوچ زی مون بود و سر هرچگروه  یو استرس  یعصب یپر
شهرت   پی اک یتیمزاج و دو شخص یدمنبود، به دم  یو خودم که اخالقم گفتن کردی م یعاص
دور نموند    یرز زیت ی هالبم نشست، که از چشم  ی رو  ی لبخند شیادآوریکرده بودم! با   دایپ

 لحظه رو شکار کرد: عیو سر 

 ؟یزنی م حیلبخند مل یبه ک  یدار ی او ،ی او -

 ی هاکه چشم  یتنها تفاوت دیشدم؛ شا  رهی سبز درشتش خ ی هارو بلند کردم و به چشم  سرم
و برعکس، رها  شدی چشم گاو م ی اندازه  یبود، که مال رز زشونیو رها داشت سا  یرز

 ارمیتفاهم درش بداشت. تا خواستم دهن باز کنم و از سوء  یخمار و خوش حالت ی هاچشم 
 نفسم رو قطع کرد:

  ریس  یکور سوار بر هفت خر خاکستر انیهفت گدا  ی ایرو ی حتم دارم تو دمی آها فهم -
رو   شونی کی  یبلکم بتون شمی راحت باش دخترم مزاحمت نم گهید ی چیپس ه ،یکنیم

 !یتور کن

 تأسف براش تکون دادم. ی از رو یو سر رونینفسم رو ب کالفه



 ! وونهی د -

 . دیخوشش آ  ندیب وانهی چو د وانهی د گنیم زمی عز -

تخت   یبه پشت  نهیبهم داده باشه دست به س یخودش جواب  الیبه خ کهن ی از ا سرخوش 
 کردم: ریداد، که حرفش رو به نفع خودم تعب  هیتک

 یل یکه شوما از ما خوشت اومده؛ پس ل نِ ی جانم، مهم ا ست یمهم ن زاشی چ نیحاال ا  -
 . یل

هم به جمعمون اضافه   یو همون لحظه پر میخنده زد ر یمون ز که تموم شد همه حرفم
 شد و کنار من نشست.

بساط   نیهم  شهیرفته بود! هم ادمونیرو   بتشیل غکه بالک م،ی کنار هم خوش بود قدرِان
ها هم به طرز راه رفتن مورچه  گهید م یکه ما چهار نفر کنار هم بود یو وقت م یرو داشت

 . اومدیدار منظرمون خنده 

 آورد.  ف یتون کم بود، که تشرجمعتون جمع بود گل  -

 آورد.   فیخوش تشر  -

خودمم   ی شده بود. برا هایی اسکته  هیشب شتریش بزد، که چهره  ی خندکج  یناباور با
سر گذاشتن  بهسر  ی قدر کسل بودم و حال و حوصله طور امروز ِان آور بود، که چهتعجب 

طرف ما نشسته بود،  تخت اون  ی که رو ماین ینداشتم! با اومدن گارسون و چشم غره 
  دهیبودم کوب دهیکه عاشق کوب ید. منسفارش ناهار دا  یکسو هر م یهروکرمون رو جمع کرد

 جورن یا ی کشته مرده  گرفتیعقم م  ییایدر ی برعکس من که از غذاها ی سفارش دادم، پر
مورد تفاهم   نیکه حداقل خدا رو شکر در ا  تایسفارش داد و رها و رز   یبود و ماه زایچ

بعد از  گذشت و  یو شوخ ندهها به خپلو سفارش دادن. تا اومدن سفارش داشتن زرشک 
همه رو حساب کرد از   ی شق با اصرار پول هنگفت غذاکله  ی مایو ن میغذا رو خورد کهن یا

کش و   اریاختی بهم داد و ب یبه صورتم خورد، که حس خوب  ی . بادمی رفت رونیرستوران ب



  می انتز . به فدادیکردن جون م ی باز یوسط ی مکان برا ن یهوا و ا  نیبه بدنم دادم. ا یقوس
 شدم.    یپر نی زدم و دوباره سوار ماش ی لبخند

  رونیب ی گشا قشنگ و دل  ی که به منظره  دادم،یم  حیحس خواب نبود و ترج گهید بارن یا
 بودم!  دهینخواب جان یهم بودم من؛ نه که مثل خرس تا خود ا یبشم. حاال چه پرروئ رهیخ

 م؟ ی قدر مونده برسچه  -

 ی جلو  یبهم نداد. بشکن یجواب چ یشه هبا ده یفکر بوده و حرفم رو نشن ی که تو انگار
بهم   ینگاهم یدهنش برداشت و ن ی هاش زدم، که متعجب دستش رو از جلوچشم 

 انداخت: 

 ه؟ یچ -

 ؟یکنیم  ریکجا س ،یِ چیآرپ -

 گفت:  جی و گ کسل

 طور مگه؟ چه  -

 کردنش گفتم:  ت یاذ  واسه

 گفتم ها!  یچ ی د یداداش ما بدجور دل شما رو برده، نشن کهن ی مثل ا ریخنه -

 هم معلوم بود: رخشم یدرهمش از ن ی هااخم

 ؟ ی گفت یچ  اس،یچرت و پرت نگو  -

 :دمینداره کوتاه اومدم و پرس  یدرست ی حال و حوصله  دمی د یوقت

 م؟ یقدر مونده برسچه  گمیم -

 صورتش محو شد و گفت: ی کم از رو کم  هاشاخم

 ! گهیساعت د شی پنج با ش  دیشا  دونمی نم قیآها، دق -



 کردم؛  یپوف کالفه

فلج   نمیبش  یصندل  نیرو ا یحرکت  چ یه یب یجورن یا  گهیساعت د شی من که ش  اخدا،ی -
 ! شمیم

 ش بلند شد: خنده  ی صدا

  یبه مشهد کل  دنی . نترس بابا تا رسمیبه سمنان اکتفا کرد  می حاال خوبه از راه شمال نرفت -
 . می ستادیا  دیهست، که شا یدنید ی جا

 تا بناگوش کش اومد:  لبم

 . ولیا  ع،یه -

 ! دیرو ببند، گفتم شا  شتیحاال ن -

  رهیخ رونیب ی در کور کردن ذوقم داشت ندادم و به منظره  یبه حرفش، که سع یتیاهم
سفر برام چه    نیدار و درخت بود. آخ که ا ریمس شتر ینبود و ب یخبر ابون یاز ب گهیشدم. د

حس   هیبودنش هم   ی بعد از چند سال اومده بودم سفر، مجرد کهن یداشت، جدا از ا یلذت
 ی منظره  شدنی م دهی که کنار جاده د ییهاداشت. گاوها و اسب ی و حال تازه و خوش

، که چشم بستنم  به مغزم بدم  ی آرامش هیهام رو بستم تا  کرده بودن. چشم  جادی رو ا یدنید
  دهیکه د یی اچشمم همانا! با ترس از صحنه ی جلو  یمشک ی همانا و نقش بستن دو تا گو
 یلیره شدم. مخم ارور داده بود! خیرو خروبه ی زده به جاده بودم چشم باز کردم و بهت 

داشتم!   ادیمو به  اتفاقات اون روز رو موبه  ی... حتاومدیم ادمی رو  هالهی خوب صاحب اون ت
پارک کرده   کرد،یجا کار مکه مامان اون یمارستانی ب اط یح ی رو تو نی همون روز که ماش

  ایپارک کنم،   مارستانشیب اط یح ی رو بدون اجازه تو نمیماش دی شده بود نبا یبودم و مدع
از   یحساب پروای با هم بحثمون شده بود و منم ب  کی تراف ی چند ساعت قبلش که تو یحت

قدر  روز تا حاال ِان چرا از اون  رفتی تو کتم نم  جورهچ یه یخجالتش در اومده بودم! ول
شد، که   انی لبم نما ی رو ی ذهنم نقش بست لبخند  ی که تو یشده بودم! با فکر رشیدرگ 
  هی دن یها با دش نشد. فکر کن مثل رمان بود متوجه  اریفکر   ی قدر توِان  یشکر پر روخدا 



  یهم مضحک بود. پس اسمش رو چفکر کردن بهش    یده باشم! حتجفت چشم عاشق ش
 ی زه ی فکر هم دوباره لبم به خنده کش اومد. غر نی با ا  ؟یانسان ی زه یبذارم؟! غر تونستمیم

 چشم و گوش بسته! نه و منِ  یچک ی! اونم هیانسان

اسمش رو بذارم  تونستم ی م دی نه؛ شا یتر بود، ولاسم عشق براش جالب  دیشا  بلکم
به اون   یعطش خاص هی حس بود؛ چون   نی اسم واسه ا  نی عطش... آره عطش بهتر

. من نمشیهم شده بب گهی بار د هیکرده بودم، دوست داشتم   دایمرموز پ ی هاچشم 
دخترِ   هینباشم نه که بگم من   یاساسم حسم رو عشق بذارم؛ نه که آدم احس تونستمینم

  یمضحک باشه ول دی اتفاقاا برعکس؛ شا ست، یکارم ن تو  یهستم و عشق و عاشق یسنگ
بودم، که بتونم باهاش  دیسوار بر اسب سف ی شازده  هیدنبال  اهامیرو  ی تو شهیهم

هم   زهی اسم حسم رو غر تونستمیبودم. نم توقعی و ب ادعای ب قدرنی خوشبخت بشم هم
  ی! آدم چشم پاکدیگنجینم یچکیه ی له یمن تو مخ ی درباره  یزیچ  نیچون همچ مبذار

  یاسم نیپس بهتر دونستن،یرو همه م  ن ینداشتم و ا ییازه ی غر یبه کس وقتچ ی بودم و ه
  هیمرموز و  یهاش بدجورحسم بذارم عطش بود؛ چون چشم  ی واسه  تونستمیکه م
رو به خودش   های لیخ یبه راحت تونستیم یعن ی  گمیجذاب بود! جذاب که م ییجورا

. فکر نکنم اون پسر  گرفتیم مخودم خنده  ی رد داده بودم! از فکرهاجذب کنه. امروز به کُل 
روش کراش زده و االن   بهی نفر هفت پشت غر هیدرصد از مخش خطور کنه که  هی یحت
سرم رو به   ه . با خندندازهیرا م ی هاش نظرسنجداره درمورد خودش و چشم  التشیتخ ی تو

با حرف    دی پرت از ذهنم دور شه. شاو  چرت  ی فکرها ن یچپ و راست تکون دادم تا بلکم ا
 موضوع پرت کنم!  نیذهنم رو از ا  تونستم یزدن م

 ؟ ی پر -

 کرد و گفتم:  یهوم خسته

 ؟ یگی بگم راستش رو م یزیچ هی  گمیم -

 کرد و لب زد:  یکالفه هوف گذرهیسرم م   ی تو یباشه چ دهیکه فهم یانگار

 تمومش کن تو رو قرآن!  ست، یمن و خان داداشت ن  نی ب یچیه یاسی -



 م گرفته بود.خنده زدی صداش موج م ی که تو ، ی تیعجز و مظلوم از

 بپرسه؟  یزی چ ن یهمچ  خواستی م یمگرنه ک  ،یزنیخودت مشکوک م  -

شد، که باعث شد    رهیسمتم سوق داد و باز به جاده خ هیچند ثان ی رو برا نشیخشمگ نگاه
 شه.  دی م تشدخنده 

 ست؟ ین یباشه بابا، حاال جون من خبر  -

 من نبند! ش یرو به ر تده یاون داداش ترش ست،ین ینه خبر -

 از داداش بزرِگ تشر زدم: تیبه حما  شهیهم مثل

 از خداتم باشه. ، یاوهوک  -

هاش رفت، که نسبت به لحظات  م سمت دست لبش نشست. نگاه  ی رو ی لبخند مچهین
 رو بهش دادم.  یداداش خجالتدلم لقب زن  ی . تودی چسبیتر فرمون رو مقبل محکم 

 . هوم؟ می حرف بزن گهید زیچ  هیاز  ا یجون، ب اسمنی الیخی باشه ب -

کردنش رو نداشتم،   ت یاذ  شتریشده بودم ،که اصالا حِس ب یجورن یچرا امروز ا  دونمینم
  نیباشه! به هم ی سفر عاد ه ی تونهی سفر نم نیا کردمی ش حس مو همه زدی دلم شور م

 باال انداختم.  ییاخاطر آروم شونه 

 م سوخت.راه بنداز، که حوصله یبحث  هیخب،   لهیخ -

 رو کم کن.  رشی ز -

 بهش نگاه کردم: گنگ

 ! ؟ی چ رِ یها! ز  -

 اعصابم خرد شه. شدی باعث م نیو هم  دیخندی اون بود، که به من م بارن یا

 ت سوخت؟ حوصله  یگیگازت رو، مگه نم ری ز -



 نثارش کردم: ییاغره چشم 

 ! مزهی ب -

 ! یهپروت ی تو یامروز بدجور یباشه. ول -

 و ادامه داد: دیکش شی عرق کرده از خستگ یشونیبه پ یدست

هات رو تماشا  ساعِت دارم کش اومدن لب  ه ی  ق،یرف ست یحواسم بهت ن یفکر نکن -
 !کنمیم

 یچ  دی بود! حاال با دیبع  یاز پر یحواس جمع نیحبس شد. همچ نهیس ی تو نفسم
اونم به   دمش؟یند  شتریکه دو بار ب ،ی کیکراش زدم رو  قیرف گفتمیم دادم؟ یجوابش رو م

 دعوا!

هام کردم به حرف  یسع اومده. رشی فکر کنه خواهرشوهر هول گ یمونده بود پر نمی! همهه
 و بحث رو عوض کنم:  دا یتسلط پ

 که در انتظارمون هست بود. ی مسافرت مجرد ِش ی... پِش ی فکرم پ ست،ین یخاص زیچ -

 برام تکون داد: ی بهش زدم، که با لبخند سر یبخشنان یاطم لبخند

 م؟ یستیجا وادامغان اون  میرسی م گهیساعت د  میباشه، ن -

که حرفم رو باور کرده باشه و ازش ممنون   ست،یقدر هم ساده نِان گهیبودم د مطمئن
رو بهش بگم.   زیچاومده رو کش نداد چون ممکن بود هر آن همه  ش یبودم، که بحث پ

  هیبه   یحتم گفتمیم یدروغ  هیدهنم به دروغ بچرخه و اگه  اومدی م شیکم پ یلیخ
  یول افتادی نم یاتفاق خاص گفتمی م  یهم به پر ر. اگشدی که دستم رو م دیکشی ساعت نم

 نسبت به گفتنش نداشتم!  یچرا ته دلم حس خوب دونمینم

 !یصندل   نیآره پشتم خشک شد رو ا  ی وا -

 . ستنیبگو وا  نایپس زنگ بزن به داداشت و رها ا  -



  نیعقب ماش یم رو از صندلبراش تکون دادم، خم شدم و کوله ی حرفش سر د ییعنوان تأ به
 رو گرفتم.  ماین ی آوردم و شماره  رونیب م یهلوگرام ی بغل کوله بیرو از ج لمیبرداشتم، موبا

 الو داداش!  -

 : کردیم دادی صداش ب ی تو یخستگ

 اس؟ یبله   -

 ه؟ ینظرت چ م،یکن یاستراحت  هی  میستیدامغان وا گهیم ی پر -

رو  ش یکی وقت کمه؛ فقط  یهست، ول ی ادیز یدنی د ی به مشهد جاها  دنی تا رس -
 م؟ ی ستی . حاال کجا وامی ستی وا  میتونیم

  شهیبودم و عادت داشتم هم یطلببود، منم آدم فرصت  یبه کل درست و منطق  حرفش
  تونستمیکه م ییاگه ید ی ها رو انتخاب کنم. به نظرم دامغان نسبت به جاهافرصت  نی بهتر

جوابش رو   یبدون مشورت با پر ن ی. به خاطر همزدیبه دل نم یچنگ  ادیز می توقف کن
 دادم: 

 .می ستیبهت کجا وا  گمی حاال بعد م م،یخب پس دامغان نمون -

 باشه.  -

بلند   یپر  ی زدهرت یح ی قطع کردم، که صداتماس رو  ییاگه ید ی حرف اضافه چیه بدونِ 
 شد: 

 ! شد؟ی چ  شد،ی چ -

 نشد.  یخاص زیچ -

 !  م؟یستیکه پشتم خشک شده وا ،یمگه االن نگفت -

 تر کردم و گفتم: لب



. تو دامغان فوقش  می ستیوا  میتون ی از دامغان هست، که م یبهتر ی آها، نه به نظرم جاها -
  یاز هرچ خورهی قدر خوردم حالم به هم مور، که االن ِان بتونم دو خوشه انگور بفرستم اون 

 . یِ خوردن

 سگ تو روِح فرصت طلبت.  -

افتاد از صبح تا حاال آهنگ گوش نداده بودم، اونم   ادمی موقع که همون   م، ی خنده زد ریز یپق
مثل معتاد خمار  دادمیروز گوش نم هیه هام معتاد آهنگ شده بود و اگکه گوش  یمن
 رو روشن کردم. نی! دست بردم و ضبط ماشدمیچیپیو به خودم م شدمیم

 ؟یدار یدرست حساب  زِ یچ -

 ! ه؟یچ  زیچ -

 کردم و گفتم:  ییاخنده 

 بابا... آها آهنگ.  گهید  زیچ -

 زد و جواب داد:  ی لبخند

 ! ستیمن که ن نیبه خدا. ماش دونمی نم -

که   د،یباریاز سر و روش م  یولو شد. خستگ یصندل  ی سر جاش نشست و دوباره رو  صاف
 حق هم داشت بنده خدا از صبح پشت فرمون بود. 

 ؟ یپر  نمیمن پشت فرمون بش ی خوای م -

 زد:  تشر

 . رمیگیت و زهرا رو گردن نمنه، من شرِ خانواده  -

بود، تصادف   یمنظورش به چ دمیشدم. قشنگ فهم رهیخ رخشم یکردم و به ن  ییاخنده 
 ریچالوس خ می رها رفته بود نی واسه چند ساعت با ماش یجاده چالوس پارسال؛ همگ



من پشت فرمون نشستم. منم که با اون دست فرمون  یسرمون گردش، که برگشتن
 شکست. با خنده جوابش رو دادم: یرو زدم به درخت و دماغ پر نیخوشگلم ماش

 تو که بد نشد! واسه  -

 باال انداخت:  یی ابرو

 طور مگه؟ چه  -

 گفتم:  رک 

 ! ؟ ی دماغ طال شد  ،ی عمل کرد یبود اون دماغ زشت خودت؟ بد شد رفت یچ -

 گرد شده سمتم برگشت، که گفتم:  ی هاچشم  با

 !زحمتی حواست به جاده باشه ب -

 معترضانه لب زد: یشد، ول رهیروش خبه روبه  بازهم

 دماغ من زشت بود؟! -

 بود! دلتون یم تیک  یِ نیب  ینه پس انگار -

 نزد.  یحرف گهیبده لبش رو به دندون گرفت و د  یجواب تونستینم کهن یاز ا یعصب

سرش بود که عملش   ی تو  شهیدماغ خودش قورت داشت و هم گفتمیدروغ که نم یول
معروف شد.   پیاک ی ماغ طال و از اون به بعد به د د ی ش رسکنه، به لطف من هم به خواسته 

رو   لمی . بلوتوث موباکردیم یمخم اسک  ی که روشن بود برفک داشت و رو ییوی راد ی صدا
م رو باال  مورد عالقه ی هاآهنگ  تینهایب  ستیل یبار وصلش کردم، چند   نی روشن و به ماش

  میمال   ی کردم، که صدا شی به مذاقم خوش اومد و پل  شیکی کردم تا باألخره  نییو پا
 . دی چیپ نیماش ی رو داشت تو  یخواننده که آرامش خاص

 



 نداره  یانیباشه، که پا  ی اجاده ، یباشم، تو باش »من

 نداره  یاز تو طرفدار ریکه به غ ابش،یقلب رو در نیا

 حسوده  ایدن نی آخر با من باش آخه دلواپسم، ا تا

 صه کشونده ق نیهات رو به اچشم  ی عشِق، که پا نی کن ا باور

 شم یم ایمن خود در یساحل آرامشم لب اگه َتر بکن ی ا

 داد از دل ی داد، ا ی . اشمیم ایآدم دن نی تروونه یتو د  با

 با کل وجودش صدا  زنهی اسمت رو م ادعا،ی آدم ب نیا

 داد از دل ی داد، ا  ی قلب من رو تا ناکجا. ا  برهی تو م عشق

 بست« به ته بن  خورهیاگه عشق رو نفهمه م دل

 *** 

 گفت:  دواریش رو بهم دوخت و تهد خصمانه  نگاه

 گه؟ یخوبه د جان ی ا -

منظورشون به   گفتنیکردم. آدم طماع که م دییتکون دادم و حرفش رو تأ  ی ناچار سر به
 ! گهیکرد د  شدیچه م ی... ولمیجا توقف کن نیبهتر   خواستی من بود، که دلم م

هاش مهره  ی به بدنم دادم، که صدا یکش و قوس  نازیزمان با پر شدم و هم  ادهیپ نیماش از
ور تکونش  و اون  ورن یرنگ نازکم، که باد به ا یجلو باز طوس ی . مانتودیچی محوطه پ ی تو
رها   نیباد کنه با دست گرفتم و سمت ماش رتشیو رگ غ  نهیبب ماین کهن ی رو قبل از ا دادیم

 ی داد و با گوشه نیی کنارش رو پا ی شه یش تایپارک کرده بود. رز ماین نی ماش ی رفتم، که جلو
تر و  هوا گرم   گذشتی م  شتریب یشال نازک کرم رنگش مشغول باد زدن خودش شد. هر چ 

 . شدی م تری تحمل نکردن



 سمت مشهد.  میرونی تخت گاز م بارن ی ا گهید میکن  یاستراحت هی  نییپا  د یخب بروبچز بپر  -

کرد. باألخره   هیتک نشیماش ییاگوجه  ی شد و به بدنه ادهیپ نیلحظه رها از ماش همون
داشتم تا االن   نانیکه اطم م،ی پشت . بند کوله میو عزم رفتن کرد می همه دور هم جمع شد

  دی وزیم  یگاهکه گه  یمیجاش کردم. باد مال م مونده بود رو گرفتم و جابهشونه  ی ردش رو
که وارد  نی. همکردی که حاصل از گرما بود رو خشک م مون یشونی پ ی عرق نشسته رو

بود،   یفرسا نبود، برعکس باد خشک و سرد کولرطاقت  ی از گرما یخبر  گهید م یبازارچه شد 
که انتهاش نامشخص بود  یسقف ی چشم دور بازارچه .شدی بازارچه پراکنده م ی که تو

فقط    شابوریها کشوندم. از نبچه  لم رو دنباکردم و بدن خسته یلب هوف ری گردوندم، ز
خسته طول بازارچه رو گز   ی که با پاها طورن یو بس! هم دونستمی رو م دش یبازارچه و خر 

  ی و گردنبند جلو  حیروم، که انواع تسبروبه  یجواهر فروش ی مغازه  ی رو ره ی نگاهم خ کردمیم
که  دمش،ی خودم کش الرو گرفتم و دنب تای رز ی مانتو نی بود موند، با عجله آست  زونی درش آو

 غرغرش بلند شد:  ی صدا

 ولم کن تو رو قرآن، نا ندارم! ؟یکنیم یجورن ی چته؟ چرا ا -

 :دمیهم کش ی رو تو هاماخم

 . میبخر  زیم ز یچ  مکی  ای اَه، کم فک بزن بچه جون، ب -

 خدا؟! هیچ زیم  زیچ -

 کردم: ییاخنده تک 

 . جاتی! آها بدلگهی د زیم  زیچ -

  نهیبه پشت سرم انداختم. وسط بازارچه دست به س یکه نگاه ومد، یازش درن ییصدا گهید
  تایکه از رز ،یکی اون تار ی . تودادی تأسف سرش رو برام تکون م ی بود و به معنا ستادهیا

درهم من رو   ی هااخم  تونستیاونم نم  نیقیمعلوم بود، قطع به  شده ی فقط قد بلند و کش
  جاتیبدل ی مغازه  ی زدم و راه افتادم سمت مغازه. جلو میشونیپ ی رو  یکیبا دست   نه؛یبب

رو کنکاش کردم، که چشمم   ورآالتیو با وسواس ز  ستادمیهم نداشت ا  یکه در یفروش



 ی هامانندش با سنگ  یض یب یاقوتی ییاشهیموند؛ سنگ ش  رهیخ  یاقوتیانگشتر   ی رو
  شیخوشگل و تو چشم ی ادیز  کشیبار ی شده بودن و اون حلقه نشیکه دور چ ی دیسف

انگشتم جاش دادم. دستم رو با وسواس از خودم   ی کرده بود. دست بردم برش داشتم و تو 
به انگشتر   رهی. خکردی م ییخودنما دمی دست سف ی دور و نگاهش کردم. حقا که قشنگ تو

 :دم یگوشم شن ر یرو ز ی پر ی بودم، که صدا

 من. ی برا  نیچه قشنِگ، ا  -

درهم  ابرو  یعصب د،ی کش رونی بچه دستم رو گرفت و به زور انگشتر رو از انگشتم ب هی مثل
 لب غر زدم: ری و ز دمیکش

 اون مال خودِم، از اول من برداشتمش پسش بده!  خودی ب -

دستش   ی هوا تکون داد و انگشتر رو تو  ی "برو بابا" تو  ی به من دستش رو به معنا توجهیب
داشت!   ی خودم رو بکشم، آخه ظلم و زور هم حد   ی از حرص موها خواستی چپوند. دلم م

دستش رو    هوی  می بچگ یارث یِ و به طبع از رگ لجباز  دمیهم ساب ی رو یهام رو حرص دندون 
نق اون باز هم مقاومت کرد و با نق یانگشتر شدم، ول وردنو مشغول درآ دمی به شدت کش

دستش رو بلند   کنمیم کاریمتوجه باشم دارم چ کهن یبدون ا  بارن ی. ادیدستش و عقب کش
کردم!  کاری چ  دمیبلند شد. تازه به خودم اومدم و فهم نازیپر غیکردم و گازش گرفتم، که ج

مغازه که به  ی بازارچه در رفت و آمد بودن، به اضافه فروشنده  ی که تو یچند تا از مردم
 بارتأسف  ی هازده از نگاه بود در حال تماشا کردن ما بودن. خجالت  ده یدو  رونیسرعت ب

  ی انداختم و لبم رو به دندون گرفتم، که صدا ریسرم رو ز  ،یپر ی ده یدر ی هامردم و چشم 
 به گوشم خورد:  ماین

 چه خبرِ؟!  جان ی ا -

هم با    تایرها و رز  کرد،یباال رفته بهمون نگاه م  ی نگاهش کردم، که با ابروها یچشم ریز
 زودتر جواب داد:  نازیرمن کردم، که پمن یبودن. کم ستادهی پشت سرش ا یتعجب و سؤال

 شده به موال!  یوحش، وحشباغ  نی رو ببر نی ا -



گوشم    ی تو ماین یعصب ی خنده زدن. صدا  ریز تا ی هم رفت و رها و رز ی تو ماین ی هااخم
 شد:  اندازنیطن

 ! ن؟یندازی راه م یزی چرا آبرور ؟ی اسی  شدهی چ -

 باشه، ِشرِک شدم و سرم رو بلند کردم:  ه یکه در انتظار تنب یخطاکار  ی بچه  مثل

 خودش بود، اول من برداشتمش!  ریبه خدا تقص -

 شد:  رهیگر بهم خو پرسش  گنگ

 ! ؟یرو اول برداشت  یچ -

که  یکه داغ دلم دوباره تازه شده بود، با چشم به انگشتر  یدر حال یشتریبا جرئت ب بارن یا
  نیدستش مونده بود و ا  ی هام رواشاره کردم. رد دندون کردی م ییخودنما یدست پر ی تو

  یسوق داد، که پر یپر ی هادست  هم نگاهش رو سمت  مای. نکردیخنک م شتریدلم رو ب
بود،   رستانشی کرد. درست حرکتش مثل دوران دب م ی قا  پشتشمعذب دستش رو مشت و 

استرس دستش رو با  کردی م یها رو بررسو ناظم ناخن بچه  زدی که هر موقع الک م
برامون تکون داد  یگر سرسرزنش مای. نکردی و شروع به کندن پوست لبش م می پشتش قا
 و گفت: 

 .نی عقل نگرفت یها! ول ن ی دراز شد ن،ی تراز بچه هم بچه یعنی -

که   م،ی خنده زد ر یز یو پق  می مون رو نگه دارخنده  می نتونست کدوممونچ ی حرفش ه با
شده بود. به زور لبم رو به دوندون   لیصورتش تبد  ی کور رو ی به گره  گهی د ماین ی هااخم

 م رو جمع کردم و دوباره شرک مانند بهش نگاه کردم.گرفتم، خنده 

 ! ن؟یانگشتر دعوا راه انداخت هیاالن سر   -

برگشتم و با   دم؛ی رو کنارمون شن ییابه یغر  ی خواستم لب باز و از خودم دفاع کنم صدا تا
بود نگاه کردم، با خنده   ستاده ی داشت و کنارمون ا  یمهربون ی افه یکه ق  ی رمردی تعجب به پ
 آروم لب زد:



 هم دارم! گهید ی دو تا نیدخترا، خوشبختانه از ا  دی دعوا نکن -

حالم رو بد    کمینم مغازه   ی ش رفتم، که بومغازه  ی تو  یتا بناگوش کش اومد و فور شمین
از انگشتر   ی نگاهم رو دورتادور مغازه چرخوندم بلکم خبر ینکردم و با پروئ یکرد اما توجه
  یمانند، با ذوق خم شدم و به زور و بدبخت  نیتریو  زیم  ریز  دنشیم بشه. با دمورد عالقه

رو شدن با ُنه عدد چشم رنگ به رنگ  رو باال آوردم، باال اومدنم همانا و روبه  ترانگش ی جعبه
نه هشت تا   دمی هاشون رو شمردم، که درا ُنه تا؟! دوباره با دقت چشم ! چشد؟ی همانا! چ

اعلم!  فرض کرده بودم الل   یشون رو سه چشمبودن و اشتباه شمرده بودم! حاال کدوم 
.  ستادی ا نشیتریور تکون داد و پشت و و اون  ورنی رو به ا لشصاحب مغازه با خنده سر کچ

 بدم گفتم:  یمهلت حرف یبه کس کهن یبدون ا

 چنده؟!  متشیق  نایحاج آقا، ا -

 قابل شما رو نداره دخترم! -

 کردم:  تعارف

 .دی لطف دار -

 گفت:  یو با مکث کوتاه دیسرش کش ی رو یدست

 تومن.  ۳۰۰واسه شما   نی ا -

 از دهنم در رفت:  اریاختی شده آب دهنم رو قورت دادم و ب مات

 چنِد؟!   هیتومن، واسه بق ۳۰۰واسه ما  -

 دار جواب داد:همه بلند شد و مغازه  ی نده خ ی صدا

 بدم!   ف یخوشتون اومده گفتم تخف دمی تومِن، د ۳۵۰ هیواسه بق -

 حدقه چرخوندم و آروم گفتم:  ی رو تو هامچشم 



 ممنون از لطفتون!  د،ی فرمائی بله بله درست م -

که انگشتر رو گذاشته   ینگاهم رو از دست زیم ی شهیش ی رو ییاگه یقرار گرفتن انگشتر د با
 دوختم، که آروم گفت: یبود باال بردم و به پر 

 ! خوامشی ممنون من نم -

زد؛ همون موقع   ینیکه لبخند شرمگ م،ی گرد شده بهش نگاه کرد ی هابا چشم   مونهمه
 وسط:  دی پر مایبگم ن یزیمن چ کهن ی مشکل پولِش. قبل از ا دمیفهم

 کن.واسه ما حساب  نا یحاج آقا دوتا از ا -

 ... .ی: ولنازیپر

 جان! یاسیشما و   ی از طرف من برا  هی: پولش با من، هدماین

 بود، جلو اومد و لب به اعتراض باز کرد: ستادهیا  ییاگوشه  هیکه تا اون موقع ساکت   رها

 !؟ ی اوه! پس من چ -

 زد و رو به صاحب مغازه گفت: یلبخند زور ماین

 !یپس چهار تا بده حاج -

 کردم! یخ: نه بابا شورها

 اشکال نداره. -

 معذب و شرمنده لب زد: رها

که االنم   نینیبی م زاره، ی به شدت ب  زایجور چ نیو ا ورآالتیاز ز  تایچون رز   نی پس سه تا بد -
 ! ستادهی وا  رونیب

 حرفش تکون داد. دیی تأ ی به معنا یآقا سر حاج



 فقط سه تا مونده، که قسمت شما شد. مبارکتون باشه!  -

  ۹۰۰و  دیکارت کش مایها نچرت و پرت نی پاره کردن و ا کهی تعارف ت یبعد از کل خالصه
و انگشتر رو با   دمیهم کش ی هام رو تو اخم  یپول سه تا انگشتر داد. حرص ینگیری تومن ج
  ی زده و به خاطر گرما و عرق رو رونیم انداختم، موهام رو که از شال بکوله  ی تو تیعصبان

شون راه افتادم. به داخل فرستادم و جلوتر از همه  ی ده بود با تندیچسب سمیخ یشونیپ
و خواستم درش رو باز کنم که قفل   ما ین نیرفتم کنار ماش میمستق دمیبازارچه که رس   رونیب

کردم. همون موقع متوجه   هی ش تکپروندم و به بدنه  نیماش کی به الست ی بود. کالفه لگد
و روم رو  گفتم  یدرک دلم به  ی شدم. تو یرها و پر  تا،یمتعجب و دلخور رز ی هانگاه 

زده به سرم، دلم   یطورن یکه چم شده ا دم یفهمیوجه نم  چی! به هییاگهی برگردوندم طرف د
لحظه   هی! درسته ؟ی حسود ایاهرانه خو ینگران گفتمیم  دیبا  دونمینم ما؛یپر بود از دست ن

رو در مورد  یهمه چ دی با مایتر بود. نپر رنگ  مینگران یاز دلم گذشت ول ی حس حسود هی
 نگفته!  مایرو به ن هاقت یمطمئن بودم که حق د؛یفهمی م یپر

که وجودم از استرس   یرو باز کرد، در حال نیبرام تکون داد و قفل ماش یوار سرتأسف  ماین
نشستم؛   یصندل ی رو باز کردم و رو نی لرزون در ماش ی هاپر شده بود با دست  تیو عصبان
رو   نیماش  ی هاشه یعقب پرت کردم و خواستم ش یصندل ی رو با حرص رو میکوله پشت

 کُش آدم  ی اگرم نی بدم و از شر ا  نییپا

کلمه   یواقع  ی ود. به معناممکن نب  نیهم به خاطر خاموش بودن ماش  ن یشم، که ا خالص
  چیه تونستم ی روم بود و نم یفشار عصب یوقت شهی . هماومدیداشت اشکم در م گهید
که  اومد، ی م رونیها از ببا بچه  ما ین ی بگو مگو ی . صداشدمیم یجورن یبکنم ا  یکار
 ینکردم و با لجباز ییاعتنا ی" ولم یهم حرف بزن اب اد،ی با من م ی اسی"فعال    گفتیم

باز و بسته شدن در و روشن شدن   ی بعد صدا قهیهم فشردم. چند دق ی هام رو روچشم 
هم فشار دادم.   ی هام رو روباز هم لجوجانه چشم   یول دی چیگوشم پ  ی بود، که تو نیماش
شد،   نییباال و پا  ادهج ی هاچاله چوله ی حرکت کرد و با هر بار رفتنش تو نی که ماش نیهم
 در کنترل کردنش داشت بلند شد:  ی که سع ماین ی صدا



 ! شنومی خب م -

 چشم باز کنم آروم لب زدم:  کهن یا بدون 

 رو؟!  یچ -

 بود؟  یچه رفتار  ن یت رو، امسخره  ی رفتارها ن یا لیدل -

 نشستم:  م یصندل ی بهش انداختم و صاف رو ینگاه حوصلهیب

 داداش. ستیمهم ن الیخی ب -

 ؟ یبود راه انداخت یچ  یزیآبرور   نی! ا ست؟ی مهم ن -

 کردم و گفتم:  یکی ستریه ی خنده  یعصب

 ! ؟ی گیرو م یز ی کدوم آبرور قیدق -

 ها رو داشت؟ اخم کردن  نیتومن ناقابل ا ۹۰۰ م؟یمگه ما گدائ  اسمنی -

 گفتم:  ی بلند ی نگاه کردم و با صدا رخشم ی گشاد شده به ن ی هابا چشم  متعجب

 کار رو کردم؟  ن ین واسه چندرغاز پول ام  ی تو فکر کرد یعنی  ی جد ؟ی چ -

 :دی پرس یمتعجب  ی خورد و با صدا یتکون هاشلب

 ؟ ی کارها رو کرد نی ا  یپس واسه چ -

 ! ماین ما،ین ما، ین -

 بهم انداخت و دوباره روش رو سمت جاده برگردوند. ینگاهمین

 ! ه؟یچ  ه؟یچ ه؟ یچ -

 جمعش کردم و لب زدم:  عیکش اومد، که سر  ییابه خنده  لبم



 ! ما؟ین دمی رو ند قرارتیب ی هانگاه  ی ! فکر کردره؟یگ  ی پر شی دلت پ دونمی نم ی فکر کرد -

 زد و گفت:  یکالم از دستش در رفته باشه لبخند زورک  ی که هول شده و رشته  انگار

 ! ؟ی خواهرشوهر باز ی کارهات رو بذارم به پا نیمن... تو... خب االن ا -

 بم جا خوش کرد: کنج ل ی پوزخند

 داداش جان!  یتا کجاها هم که نرفت -

 نزد، که ادامه دادم:  یحرف

  خوام،ی و صالحت رو م ریمن خواهرتم؛ خ  ؟یکن ی م یپنهون کار یجان چرا دار  ماین -
 !کنم یکه نم ی حسود

 ... .یول  اسمن،ینزدم  ی حرف نیمن همچ -

 رو قطع کردم و گفتم:  حرفش

م و چند ساله  نی هم دوست چند یپر شناسمت،ی و م یقدر تو که داداشم هستهمون  -
 !شناسم ی هست؛ پس اون رو هم خوب م

اون   ی در کرد، که همون موقع تو زونِ یداد و دستش رو آو نییرو پا نی ماش ی هاشهیش
 لبم جا خوش کرد. لب باز کرد و عاجز گفت:  ی رو ی مکش و تنش لبخندهمه کش 

که  شی ! از همون دو سال پستین روزیدوسش دارم؛ حرفم مال امروز و د یاسیآره  -
از همون روز دلم رو بهش باختم؛ به اون    دمش،ی مدرسه دنبالت و د ی اومدم جلو

 ! ؟یآج  یفهمی من دلم رو باختم م  یاسیبه...  ش، یمشک ی هاهاش، به اون چشم لبخند

دلش   مایکه ن دمی ترسیم دم؛یترسی روز م نیاز ا شه یترس آب دهنم رو قورت دادم. هم با
هم دوسش داشتم که   یقدردوستم بود... ِان یهم دلش رو ببازه. پر  یرو ببازه، به بد کس

گفتن   ی بود. برا ونیداداشم درم ی االن پا یَسر و سرمون با هم بود؛ ول ی نبود، همه  یگفتن
م و چند ساله  نی رو رفاقت چند دمیکشی و خط بطالن م گفتمی م دی با ،دم دو دل بو قتیحق



رو   یپر  گهی و د گفتم یاگه م کردم؟ی م سکیتنها برادرم ر یو سر خوشبخت زدمی دم نم ای
 ی ادیز ی هااگه ؟ی چ آوردیاسمم رو به زبون نم گهی د یو پر گفتمیاگه م ؟یچ  خواستینم
که بعدها به   گفتمی م د یبا یول کردن،یم یخطخط  و و اعصابم ر دادنی سرم جوالن م ی تو

خواهر بد محکوم نشم. از نظر من دوست بد بودن بهتر از خواهر بد بودِن! لبم رو با زبون  
 تر کردم و گفتم:

 !یدونی نم یرو درمورد پر ی زیچ هیتو... تو، فکر کنم  ما، ین -

 : دیبهم انداخت و با استرس پرس ینگران نگاه

  یسر زبونت هست. تو رو خدا همه چ  یحرف هی ی تو  کنمی من حس م  اسمن؟ی  شدهی چ -
 ! یگمراه ی رو به من بگو، نذار بمونم تو

 ...یکه پر یدونستی تو م -

داشتم راز دوستم رو   کردم؟یم کاری قاصر شده بود. من داشتم چ قتیاز گفتن حق زبونم
 ی وا ی بود؟! وا   ریگ  یپر شی که االن دلش پ یاونم واسه داداشم؟ داداش  کردم؟ی برمال م

 د؟ یکش جان یبه ا  ی انگشتر کوفت هی دنیو خر  تیعصبان هی که کارم از  شد،یچ

 شده بود!  ر ید یانگار یمونیپش ی واسه   یبودم، ول مون یپش

 اس؟ ی دونستمی رو م یچ -

 من... من... . -

 :دی غر یعصب

 نشدم!  وونهیا دبگو ت   اسیمن من نکن  -

 ییتقال  یول  د،یچک نییلجوجانه از چشمم پا  یکه روم بود قطره اشک ی خاطر فشار عصب به
 صورتم نداشتم. خسته لب زدم:  ی پاک کردنش از رو ی برا



که  یجون من، جون مامان، جون همون یول گم، ی رو م یهمه چ گم، ی ... من بهت مماین -
 ! ریبگ میتصم  ینرو؛ فکر کن، منطق ی طرفه به قاض هی ی دلت رو بهش باخت

 بهم انداخت و شروع به کندن پوست لبش کرد: ی نگاه تیعصبان با

 . اسمنیها! پس زبون باز کن  زنهیداره به سرم م گهید -

 و شروع به گفتن کردم: دمیکش یقیعم نفس

  ی... ولی ول. اسمش احسان بود؛ رستانیدوران دب ی ها دوست پسر داشته، توقبل  ی پر -
که  ست،ی ن ی! اون آدمشناسمشی دوستِم، م یاون پسر رو ول کرد، پر  ی! پرمایولش کرد ن
  حیتفر  هی  گه،ی آدم د هی  یپ رهی و م  شهیخسته م یمدت  هی. اون بعد از  ادیکنار ب یکیبتونه با  

 .گهید

تر  هاش متورمتر و رگ دست بود، که مدام سرخ  مایتموم مدت حرف زدنم چشمم به ن  ی تو
انصاف نبود پشت   رفتم؛ی تا آخرش رو م دی رو که گفته بودم با جان یتا ا  یول شد،یم

 دوستم رو  

 کنم! یخال

حرف دل اون رو   دمی تو رو فهم قراریکه حرف دل ب یجور! همون مایدوِست داره ن  ی پر -
نبود، احسان فقط   یجورن یاحسان ا ی برا ،شناسمش ی م یخودش نگفته ها! ول دم،ی هم شن

 ... . هی

 : دی سرخ شده غر ی هابودم و چشم   دهیکه تا حاال ازش نشن ،ییصدا  با

بحث رو   ن یبهم گفته؛ ا دونم،ی رو م یبشنفم، من همه چ یزیچ خوامی ! نمگهی بسته د -
 ! یاسیتمومش کن 

! امکان نداشت!  دونست؟یم  دونست؟یبهش نگاه کردم. م  دهیدر ی هابا چشم  زده،رتیح
 . دادمینم یاحتمال نیهمچ وقتچ یداشتم ه ماین رتیکه از غ یبا شناخت



 ... .یول -

 حرفم رو قطع کرد: بازم

 .یاسیو ... ال اله اال الل، بس کن  یول -

  یقدرر بود، ِان بودا ی ادیز ماین ی هاحرف  ینگفتم، ول یزی چ گهیرو به دندون گرفتم و د لبم
خودش   مای کرد؟ تا ن شدی ! اما چه مدهیپشتش خواب  یدروغ  هیکه مطمئن بودم  

هر   ی بود و تو یپسر عاقل مایباز کرد! ن ت یچشمش رو به واقع شدیکه نم  خواست،ینم
کارش دخالت نکنم و   ی گرفت پس بهتر بود، که تو ی رو م هام یتصم نیبهتر  یطیشرا
 خودش بذارم. ی رو به عهده  یریگم یتصم

 *** 

تا حاال   کردمی اعتراف م دیشده و با  قیبهم تزر  ی بیعج ی به مشهد حال و هوا دنیرس با
شد،   نی حرم آقا دلم سنگ دنیبودم درست بود. با د دهید هاال یو سر  لم یف ن یتو ا یهرچ

دلم   ی از رو ینیبار سنگ بارهک ی   یکرد ول سیگلوم رو گرفت و اشک صورتم رو خ ی بغض بد
و   می بود  دهیعصر بود، که به مشهد رس ی هادمپرکاه شده بود. دم یبرداشته و قلبم به سبک

 یشهر بدجور ی هایبرده بودم. چراغون ادیحرم آقا به کل سفر رو از  دنی با د قتشیحق
 . کردی و مخاطب جذب م ییخودنما

 ! م؟یری حرم آقا م -

 گفت:   ییاته خس ی صدا با

 فردا. ی م؛ بمونه برانه، خسته  -

با خودش کنار  دی روحش هم خسته بود، با  یجسم  ی... به جز خستگکردمی م درکش
 . اومدیم

 باشه.  -



اا بعد از سه  حدود  م،یرو گم نکن ری تا مس می رها راه افتاد نی. دنبال ماشمی نزد یحرف گهید
 یبود، ول یی روستا ی نگه داشت، اسمش خونه  ییروستا  ی خونه هی ی رو جلو  نیماش یربع

با دهن باز در   زد؛ی موج م ماینگاه من و ن ی . تعجب توموندیخان م ی به خونه  تیدر واقع
  نیدست چپم بود از ماش ی تو   لمی و موبا کردیم ی نیدوشم سنگ ی رو م یشتکه کوله پ یحال
 ی خونه  هیاز  جان یر بود؛ اکاکلمه شاه  یواقع ی شدم. به معنا رهیخونه خ ی و به نما ادهیپ
  یمی قد ی خونه  هی جان ینبود، برعکس ا یخبر چی ه یامروز ی دار با نمازرق و برق ییال یو

لب   اریاختی . بارهیبه ذهنم هجوم ب ی ادیز ی هاشد سؤالی که باعث م دم،یدیخانانه رو م
 باز کردم:

 ... . التونیو  ی اوه! نما -

حرفم رو خوردم، که همون موقع رها و   ی بود ادامه ستادهیکنارم ا مای ن کهن ی ا یادآوری با
که از  یسؤال  نی. اولستادنیگرد شده کنارمون ا ی هابا چشم  یخندون و پر ی هابا لب تایرز

 ذهنم خطور کرد رو به زبون آوردم:

 شماست؟  ی خونه جان ی ا -

 جواب داد: یطونیبا لحن ش تایرز

 بابابزرگ جاِن. ی خونه  -

 رو هم به زبون آوردم: ی بعد سؤال

 دِه؟!  نیتون خاِن ا بابابزرگ  -

درخت  ی هاکه از تنه اط یدستش قرار داشت در ح  ی که تو ،ی میقد دیجلو رفت و با کل  رها
 بود رو باز کرد.

 بهتون!  دمیم حی تو توض می بهترِ بر  -

سر جام متوقف    ماین ی سمت درش، که با صدا می خونه راه افتاد ی به نما رهیخ طورهمون 
 شدم: 



 د؟ یدار یجان تیامن جان ی ا -

 جواب داد: زدی صداش موج م ی که تو ی با غرور آشکار تایرز

 نگاه چپ بندازه؟!  یحاج ی جرأت داره به خونه یاوه، چه جورم؛ مگه کس -

 : دی پرس بارن ی تکون داد و ا تیسرش رو با رضا  ماین

 ؟ ی چ یروان -

 زده حرفش رو اصالح کرد: که شرم  م،ی گرد شده بهش نگاه کرد ی هاچشم  با

 اون رو هم داره؟!  ؟یچ یروان تی امن نِ ی خب منظورم ا زه؛یِام... چ -

و چهار   ست ی ب ی گوپاسخ  کی بازهم به مثال   تای مون بلند شد، که رزهمه ی خنده  ی صدا
 ساعته به حرف اومد: 

پا جن   ه یتون خودش تحفه  یآبج نی تخت، ا التیخ اِت یچرند   نیاگه منظورت جن و ا -
 داره!  فی تشر

باز هم لبشون به خنده کش    یتأسف براش تکون دادم و رها و پر ی از رو یخنده سر با
م رو خوردم، که آروم  خنده  ی. با ناراحت ماین ی گره خورده ی امان از ابروها ی... ولیاومد، ول
 گفت: 

 برم. گهیوبه. من دخ -

 و مبهوت بهش نگاه کردم:  مات

 کجا؟!  ؟ی بر -

 دوستم.  ی خونه  -

 زدم: لب

 . ی ری بکن بعد م یاستراحت هی! صبر کن یراه ی خسته -



 باز هم نه آورد: ماین  یکردن، ول دیی هم با تکون دادن سر حرفم رو تأ تایو رز رها

 .کنمی جا استراحت ممهران منتظرِم؛ اون -

 پچ کردم: گوشش پچ  ری و آروم ز  دمشی آغوشم کش ی براش تکون دادم و جلو رفتم؛ تو یسر

 کردم فدات شم!  تتیامروز اذ  دی ببخش -

 :دیکش  رونیخودش رو از آغوشم ب یکالفگ با

 . یمواظب خودت باش ست،ی مهم ن -

 کهنی گفتم. بعد از ا یآروم ی و باشه   دمیشبه روش پا یبخشنانیمهربون و اطم  لبخند
گذاشت با سرعت از خونه دور شد. به خاطر آسفالت نبودِن   اط یح ی من رو تو ی هاچمدون 

به پا و   ی ادیبود، گرد و خاک ز تشیبه خاطر عصبان  شکیکه ب ماین  ادیکوچه و سرعت ز 
 اط یو وارد ح  میفت مون گردهن ی مون رو جلو. با سرفه شال دمون شباعث به سرفه افتادن

شدم که   ییازاده خان ی در رو پشت سرش بست و همون موقع متوجه خونه تایرز م،ی شد
 اط یم رو دورتادور حزده. نگاه متعجب و ذوق کردی م رهیرو به خودش خ یهر چشم

 یخاک اط یاز ح ی ادیش قابل حدس زدن نبود. قسمت زکه اندازه  یبزرگ  اط یچرخوندم. ح
بزرگ   ی هادرخت  خورد،ی له شده به چشم م ی هاهم گل و بوته ییهاگوشه گوشه  یبود ول

قرار   اط یاز ح یکه کنار یکیزده و کوچ رو گرفته بودن، حوض زنگ  اط یسرو که دورتادور ح
  کیکوچ یدرخت ی . چند خونه اومدیبزرگ به زور به چشم م اط یداشت و در مقابل اون ح

  تیگه حدسم درست باشه متعلق به خدمه بود، و در نهاقرار داشت که ا اط یگوشه و کنار ح
 خوردیم  ی ادیز ی هاکه وسط قرار داشت و از دو طرف به باال پله  یبزرگ و اصل  ی خونه
 و گفتم:  دمیکش  یسوت ی. با مبهوتکردیرو اثبات م تایزاده بودن رها و رزخان

 ! دمیگود هود، هنگ ی ماو وا -

  هیزدن  دی موفق به د ترعی جلو رفتم تا هرچه سر توجهی شون بلند شد، که بخنده  ی صدا
 : ستادمی سر جام ا  یپر ی با صدا یخانانه بشم، ول ی خونه



 هات رو ببر.چمدون  -

 ترِ! واجب  می... فعالا برطرف کردن فضولبرمی بعد م -

 ش خارج شد.: دوباره از حنجره  نشی گرفته و غمگ ی صدا

 مدونت رو ببر. چ ای گفتم ب -

مؤاخذه شدن    یعنی نی چمدون بهونه بود و ا یعنی   نیبگه، ا ی زیچ خواستی م یعنی  نیا
 من! 

  ی و رها برن. به محض رفتن اونا باز هم صدا تایتا رز  میتعلل طرفش رفتم و منتظر شد  با
 ش به گوشم خورد:گرفته 

 مگه نه! ؟ی بهش گفت -

  نیحرفا. به هم یلیراه واسه فرار بود، فرار و نگفتن خ نیچپ بهتر  یعل ی کوچه  شهیهم
 گفتم:  یآروم   ی چپ زدم و با تن صدا یعل ی خودم رو به کوچه لیدل

 ! ؟یرو؟ به ک  یچ -

 سر داد.  یگوش دراز خودت ی به معنا یز یتمسخرآم ی خنده 

 ! یمطمئنم گفت ؛یاسی ی گفت -

 رم صورتم رو در بر گرفته بود. بهم دست داده و عرق ش  ی بد یکم آورده بودم، شرمندگ  گهید

بهش  کهن یبدون ا  ،ییاگه یفرستادم و با پرت کردن نگاهم به سمت د رون یدار برو آه  نفسم
 نگاه کنم گفتم:

 به خ... .  ی! داداشِم، ولگفتمی م دیبا  -

چمدونش،   ی هاچرخ  ی هم چفت شد. صدا ی حرفم رو ی که کرد دهنم بدون ادامه یکار با
  ی رو مخم بودن. چند ی ادیبود ز اط یح ی هاسنگ و کلوخ  ی شدن رو دهیکه درحال کش



حدقه   ی هام رو توشد. چشم  دی ناپد دمیخونه از د ی چوب ی هانگذشت، که با باال رفتن از پله 
قدر  و ِان افتادی اتفاقات نم نیاگه االن ا  د ی. شارفتم چرخوندم و با خجالت سمت خونه 

که االن داشتن   یها برعکس اعصاب خوردکنپله ژیژقیق ی صدا ختیری مغزم به هم نم
که به زور باال آورده بودم رو کنار در  یبخش و جالب باشه! چمدونآرامش  تونستیم

که چارتاق باز بود، شدم و نگاهم رو با تعجب   یگذاشتم و وارد در به نسبت بزرگ  ی ورود
نبود.  یخبر چی امروز ه ی زهای شوفاژ و چدورتادور خونه گردوندم. نه از مبل و نه از 

رو به آدم منتقل  یآرامش خاص ییطال  ی هاهیحاش  بیخونه با ترک  دیسرتاسر سف ی وارهاید
 ی قرمز دورش با اون پنجره  ی های وسط اتاق، پشت  یبافت و کرسفرش دست  کرد،یم

پشت   یزدم و دست  ی. سوتدادی اتاق م نیبه ا یحال دلباز ابهت خاص  نیو در ع  کیکوچ
 .دمی گردنم کش

جاها رو هم   جورن یاز ا م ی بشتاب یباق ارید ی به سو کهن ی رو باش، خوبه قبل ا جان ی ا -
 ها!  می دید

 .دیچیپی نسبتاا گرم اتاق م ی فضا  ی هامون بود، که توخنده  ی هم صدا باز

 .د ینیرو بب جان یا یزیاتاق بابابزرِگ، گفتم قبل هرچ  جان ی: ارها

 باال انداختم.   ییوابر یسؤال

 پس درست حدس زدم، بابابزرگتون خاِن! -

 با صورت کج و کوله جواب داد:  یرز

 رو جمع کنه، آره.  یزادگ بساط خان و خان نیو آقا ا  م یبه تهران کوچ کن کهن یقبل از ا  -

 نبود. آروم و با مکث لب زدم: یسخت یلیکار خ ینگاه من و پر  ی تعجب تو خوندن

 ... .زهی... خوب چگهی ... االن دیعنی -

خوب عاجز بودم، که خودش جمله رو کامل   ی جمله هیسر هم کردن حرفم و ساختن   از
 کرد:



  ریشون رو تسخخودش بدونه و اموال  تیرو رع چاره ی مردم ب نیا کهن یآره بابابزرگ از ا -
 غالم حلقه به گوشش باشن متنفرِ... .  هم که مردم نیکنه متنفرِ، از ا 

 حرف خواهرش رو گرفت:  ی دنباله رها

 تهران! م یو اومد  دیده رو بهشون بخش نی اموال مردم ا ی همه نی آره، واسه هم -

تو   ی رو گرفتم و با صدا مینیکردن باشم ب  نی در حالت ف کهن یبه مثال ا یشیحالت نما  با
 گفتم: یدماغ

 . یزیآمچه سرگذشت عبرت   ،یاوخ -

 ی گذرا رو ینثار گردنم کرد. سوزش تایکه رز یزمان شد با پس گردنشدن حرفم هم  تموم
 : دمیپوستم حسم کردم، که با آخ گفتن کف دستم رو پشت گردنم مال

 ! ؟یزنیدستت بشکنه، چرا م -

 لبش نشوند:  ی رو ییاروزمندانه یپ لبخند

 چون حقِت.  -

 عجب! قانع شدم.  -

رفتن. منم دوباره مثل جوجه اردک خوشگل   رونی باال انداخت و از اتاق ب ییاشونه 
که به تراس هم   یچوب ی روراه  ی مون به طبع از رها توشون روانه شدم، که همهدنبال

 .م ی ستادیا  موندیم

 در کل هشت تا اتاق داره خدا رو شکر. جان یخوب، ا  -

 پروندم: تیپاراز

 کنه. شترشیب خدا رو شکر، انشالل که خدا بخو  -

 بدون حرف نگاهم کردن، که از هزار تا فحش هم بدتر بود! ادامه داد:  چپچپ



باال هست، چهار   نیچهار تا هم ال،یخیرو ب جان یبه کل ا  یعنی اتاق خوِد بابابزرِگ،  جان ی ا -
 .دیراحت باش  د؛ی اتاق رو بردار هی  دیتونیهرکدوم م ن،ییتا هم پا 

حدقه  ی تو یچشم شدم،ی نفر خسته م هی  ی که از پرچونگ شهی به عادت هم دوباره
مواجه  یکی چرخوندم و بدون وسواس در اتاق دوم از سمت چپ رو باز کردم، که با تار

لبم   ی رو  ی کردنش لبخند دا ی کنم و با پ دایرو پ  زی تا پر دمی کوب وارید  ی شدم. با دست رو
و   دی سف ی وارهای بهش انداختم؛ د ییرو زدم و اتاق روشن شد. نگاه گذرا زیست. پر نش
  یآب یمخمل سلطنت ی پرده  کرد،ی ها رو اثبات ماتاق ی همه  واریبودِن د هیکه شب ،ییطال 
و در   یمیقد  ک یکوچ زیپنجره و م رینفره ز  کی نور رو گرفته بود، تخت  ی که جلو یرنگکم
که وسط   ی متیو گرون ق دبافت گرکه کنارش قرار داشت و فرش دست  ییاحال تازه  نیع

ساده   نیزا یکه سمت چپ پنجره قرار داشت د یرنگ ییاکمد قهوه  ی اتاق پهن بود به اضافه
. جلوتر رفتم و با پا در رو پشت سرم بستم.  کردنیم  جادی رو ا یبخشحال آرامش نیو در ع
  نداختم،شده بود ا نیمض ی ادیز ی هااتاق که با قاب عکس  یکاهگل ییانتها  واری به د ینگاه

ها رو کنکاش کردم،  شده عکس   زیر ی هاپوستم حس کردم. با چشم  ریرو ز  یکه حس خوش
 ی . از رویمگول   یو گوگول فتهیو... خودش  فتهیخودش ی بچه  هیبچه بود،    هیاتاق  جان یانگار ا

.  زمیتو عز یچه خوشگل ی . وا دمی کش شیمشک ی هاتپل و چشم  ی هابه لپ  یقاب دست
 هاست؟! زادهعکس متعلق به کدوم بچه از خانداِن خان  نی ذهنم جرقه زد، که ا ی تو یسؤال

  کمی کهن ی. بعد از ارفتی دلم ضعف م یتپل الخصوصی و عل  کیکوچ ی ها بچه ی برا شهیهم
باال  ییاشونه تفاوتیم، باون عکس رفت  یمگول یصاحب گوگول ی قربون صدقه  گهید

من وزن داشت رو کنار زدم و  ی ده تا ی که به اندازه  ییاانداختم و سمت پنجره رفتم. پرده 
باغ با   هیباغ بود،  هیخونه   نیالعاده بود؛ انگار که پشت ا . فوق دمش  رهیخ  رونیب ی به منظره 

. به زور و  کردی م  زونی آو یهرکس  ی که آب از لب و لوچه  ییهاوه ی... موهیدرخت م یکل
چمدونم رو داخل آوردم در کمد   کهن یاز اون منظره دل کندم و بعد از ا یباطن ل یبرخالف م

  ۱۳۰م مارک و مردونه بردم و لب و لوچه ی هالباس  نی رو باز کردم. مات شده دستم رو ب
و    زهیر ی هاش برخالف جثه لباس  یمگول یگوگول ی بچه  نی درجه کج و معکوج شد. ا

 ی کشوها ی آوردم و شلخته و نامرتب تو رونیها رو ببزرگ بودن! لباس  ی ادیز شزه یم



 های به چوب رخت یخودم رو با وسواس خاص ی هابرعکس لباس  یکمد چپوندم؛ ول ینییپا
اتاق   ی که با باز کردن در کمد تو یکردم و داخل کمد گذاشتم. عطر تند و خنک زونی آو
العاده بود،  عطر فوق  ی . بوکردی و حالم رو بد م نداختی رو به خارش م می نیبود ب ده یچیپ
. خوب خدا  خوردی گرم عالقه داشتم نم ی به عطرها  شتریمن که ب ی قهی متأسفانه به سل یول

  ی کردم و رو ییا! سرخوش خنده یمگول یگوگول ی بچه  نی تفاهمم با ا ن یاز اول نمیا کررو ش
 ی ادیازش بلند شد. برام سؤال شده بود که وزن من ز  یژی ق ی تخت ولو شدم، که صدا

  لمیباال انداختم و موبا  ییاشونه الیخی درب و داغون بود؟! باز هم ب یل یتخت خ ای کردیم
خونه رو گرفتم و   ی شالم پاک کردم، شماره  ی رو با گوشه  وددستم عرق کرده ب  ی که تو
 :دی چی گوشم پ  ی سرد نرجس تون خو  ی نگذشت که صدا ی چند

 د؟ یبله بفرمائ -

ساعته هم بچسبون آخرش   ۲۴ ی گوپاسخ  هی طرز جواب دادنش رو نگاه تو رو خدا! تازه  -
 .گهید

 مانند عمل کرد: گوشم زنگ  ی مانندش تو غیج ی صدا

 !یشی کجا آدم نم  چیطور هبرام جالِب که چه  ،یاسی  ی وا -

 کردم و گفتم:  یبراش دهن کج نهیاز پشت تلفن من رو بب تونستیکه م یانگار

 ... خب؟ شنیها آدم نمفرشته کم؛یبار هزار و    نیهزار بار گفتم، ا  -

 ! غمبریبه پ ی خزش کرد ؟یزنی حرف رو م  نی قدر اخدا چه  ای -

 و در همون حال جواب دادم: دمی چیاز موهام رو دور انگشتم پ ییادسته

 رو بگو تا منم خزش نکنم!  نیمن، کم ا زِ ی خوب عز -

 ن؟ ی دیهوف! باشه. حاال رس -

 رو دادم:  جوابش



 بگه.  خواستی م یچ رهیم ادشی که آدم  ،یزنی قدر فک مِان  گهیآره د -

 : دیش به گوشم رسخنده  ی صدا

 .یخوب به سالمت -

 ست؟ یمامان خونه ن ،ی سالمت باش -

 گفت:   یشیلحن پرتشو  با

 ... مامان؟! زهیچ -

 :دمی ناخودآگاه دلشوره گرفتم و پرس زد،ی مشکوک م ی ادیز

 شده؟   یزیچ -

جلوه دادنش   یتالشش رو مبنا بر واقع ی که داشت همه ش،یمصنوع ی خنده  ی صدا
 بلند شد:  کردیم

 سرت بذارم.نه بابا، خواستم سربه  -

 لب زدم: معترضانه

 نرجس!  -

 بود فقط. یبه خدا، شوخ یچی... هیچیه -

 ی های شوخ ن یاز ا وقت چ یفکر کردم که نرجس ه نی و به ا  دمی کش میشونیبه پ یدست کالفه
. تار موهام رو عقب فرستادم و  ختیانگی حرصم رو بر م نی و ا دارهیش دست بر نممسخره 

پرتش    ییاسرم برداشتم و به گوشه  ی موقع ازش غافل شده بودم رو از روشالم که تا اون 
 کردم.

 ؟ یندار  یبرم جات رو پر کنم؛ کار گهی باشه، سالم برسون، من د -

 وقت. ه ی ی! نه برو خوش بگذره، از ما غافل نشگهی د یپروئ -



 . کنمی رو م م یسع ی باشه همه  -

   ی رو رو لیسر دادم و تماس رو قطع کردم، موبا  ییاخنده 

شده بود انداختم و از جام بلند شدم.   دهی پوش یآسمون یآب  یتخت که با روبالشت بالشت
  ی موها  نی نداشتم با ا ییا. عالقهبه شالم افتاد  ادمیبرم، که دوباره   رونیخواستم از اتاق ب

خاطر شالم رو   نیکنم؛ به هم ییکه تنها حصارش درخت بود خودنما  یاط یح ی تو شون،یپر
کش   دم،ی کردم. در رو باز کردم و هوا رو با ولع بلع م یسرم تنظ  ی و رو اشتمبرد نیزم ی از رو

  افتیدر یجواب  چیه یها رو زدم ولتک اتاق م دادم و در تک به بدن خسته و کوفته  یو قوس
  یرفتم و نگاه نیی پا یچوب ی هاصادر کرد از پله  که مغزم ینکردم، پس بر اساس دستور

 ی هام رو روازشون نبود. با حرص دندون  یخبر چی ه همباز یچرخوندم ول اط یدورتادور ح
هام از فرط تعجب  رو باز کردم. با باز کردن در چشم   نییپا ی هااز اتاق  یک یو در  دمیهم ساب

از اول هم   دیشا  دونمیشده؟ نم   یشکل نیاتاق چرا ا نیخبر بود؟ ا چه جان یگرد شد، ا 
م رو دورتادور  زده! نگاه ماتم رهی نم ارانتظ یزیچ نینه همچ ی... ولیبوده، ول  یجورن یهم

 ذهنم اومد با ترس آب دهنم رو قورت دادم، نکنه... .  ی که تو یاتاق گردوندم و از فکر

  نیهمچ ییجنا ی هاال ی و سر  لمی ف ت یحکا کردمی کلمات ناتوان بودم و خداخدا م ی ادا از
لقب دزدزده رو بهش بدم گرفتم و   تونستمیکه م ی. نگاهم رو از اتاقادیبه سرمون ن ییبال 

بار، دو بار، سه   هیها رو صدا زدم... بچه   اومدیکه به زور از گلوم باال م  یدارخش  ی با صدا
 کهن یفکر به ا ی! حتشدیم لی تبد نیقیکم شکم داشت به  نبود. کم  یبر خ چیه یبار... ول

. با  داشتی چند تا دزد اومدن و اون سه تا چلغوز رو به تاراج بردن هم من رو به خنده وا م
چرت و پرت رو از ذهنم دور   ی فکرها نی رو ماساژ دادم تا بلکم ا مقهیم شقدو انگشت اشاره 

که  اط یح ی گوشه  قیبکنم. در اتاق رو بستم و سمت آالچ جان یبه حال خودم و ا یو فکر
بودن  جان یا یی. تنهاابم یب ییابکنم و چاره  یش شده بودم رفتم تا فکرتازه متوجه 

 توجهیبدم؛ پس ب  یتیاهم مکت ین ی بود، که به خاک نشسته رو یزی تر از اون چترسناک 
شروع   کردی و ترسم بهم غلبه م  ترسکه اس شهیهم  اون همه خاک نشستم و به عادت ی رو

که   ی مرد دنیبا د  یهام رو بستم و باز کردم، ولدستم کردم. چشم  ی هابه ترکوندن انگشت 
 حبس شد.  نهیس ی اومد نفسم تو  رونی خونه ب ری از اتاقک ز



  ی برا یبخوام تا بلکم جلتنمن دزد، دزد سر بدم و کمک   ادی فر هالم یاز ف دی به تقل خواستم
  مونیی ایرو  یو زندگ   میسقف بر   هی ری بشه و آخرش هم خوب و خوش ز داینجات دادنم پ
بهم   یمجال   نیکرده بود همچ ریم که صدام رو در خودش اسحنجره   یول  م،یرو شروع کن

دست از سرم بر   یچرت ی فکرها  نیچنن یا یتیموقع نی همچ ی تو یحت کهنی. از ادادینم
کنم. دوباره نگاهم رو سمت اون مرد با   کهیتکهی دوست داشتم سر خودم رو ت داشتینم

  کشیبار ی هاو لب  شیشونیپ ی هاترسناکش سوق دادم، از چروک  ی هاسر تاس و چشم 
رو خوندم و به انتظار   دمدلم اشه ی دستش افتاد. تو  ی اومدم، که چشمم به داس تو نییپا

زارها در گردش بودن  چمن  ی که تو ییهارک یرجیج  ی داشتم با صدا نانیمرگ نشستم. اطم
به حالت سکته   شتریو من ب شد یم ترک ی و نزد  ک یخواهم داشت. اون نزد  ییا یمرگ رو

داسش رو برداشت و نگاه خشنش رو   د،ی. باألخره انتظار به سر اومد و کنارم رسرفتمیم
 بمش به گوشم خورد:  ی نگذشته بود، که صدا قهی. چند دقبهش دوخت 

 ! ؟یی خانوم تو یاسی -

نگفتم، که باز هم   یزیآدرسم رو بهش داده بود! چ  یو خودمون قیچه دق  لیخدا ازرائ ای
 پته جواب دادم:سؤالش رو با تعجب تکرار کرد. با تته 

 ِب... َب... بله!  -

 هاش رو تکون داد: کرد و باز لب  زی رو ر هاشچشم 

 . دی ش اردی وقِت منتظرتونم ب یلیخ -

 ؟ ی عذابم بد ی منتظر بود ؟ی همون خواب کار رو تموم نکرد ی ! خوب... خوب چرا تو؟ی چ -

 :دیبمش پرس  ی . باز هم با اون صداشدیگرد و گردتر م قهیبه دق قهیدق هاشچشم 

 تون خوبه خانم؟ بله؟! حال  -

مؤدبانه  یطورن ی اون سه تا بدبخت رو هم هم رفتی ! احتمال مزدیمودب هم حرف م چه
 ی اون رو میلحظات زندگ  نیدر آخر  خواستی دلم م یلیبه کام مرگ کشونده باشه. خ



. به  شدینم دای من پ ی تو ییاجربزه  نیکه همچ فیح یبذارم، ول شیم رو به نما گستاخانه
 گفتم:  یتخاطر باز هم با ترس و سس  نیهم

 ؟ یکشت یجورن یا رو هم همهاون بدبخت... اون بدبخت  -

 ش بلند شد:گونه ادیمتعجب و فر  ی صدا

 رو کشتم من خانم جان؟!  یک  ؟ی چ -

محترم   زهیدوش  ک یمثل   یکه حداقل آخر عمر یلبم نشست. چه مرگ قشنگ ی رو ی پوزخند
 قهیمن دم به دق کهن یبود. از ا ییا یرو یلیو مکرمه بهت بگن خانم جان! به ولل که خ

 صبرش سر اومد و گفت:  زدمی نم یو حرف دادمی م لشیمضحک تحو ی لبخندها

  نی شد  داری رفتن کنار رودخونه. گفتن ب تونگه یرها خانم با خواهرشون و اون دوست د -
 ن؟ یراه رو بلد  د،ی بهتون بگم شما هم بر

بود و   یک  نی. پس اگه اونا زنده بودن ا دادنیم ز ی سا  رییهام تغمن بودم، که چشم  بارن یا
 خواست؟ یم یچ جان یا

 :دمی که از خودم سراغ داشتم پرس ،یتوان نیآخر  با

 ! ن؟یهست یپس... شما ک  -

 هاش نشست: لب ی رو ی لبخند

 ؟ ی دی قدر ترسمن باغبون امالک آقا هستم دختر جان، چرا ِان  -

و  زیآمسرزنش  ی هاور پرت کردم تا از شر نگاه و اون  ورن یوار به ارو اسگل  نگاهم
 جان یا ییهم نبود؛ تنها یبیعج یلیخ زیکنم. هر چند چ دای باغبون نجات پ ی دهنده خجالت 
  دی تشد  شتری که ترس رو ب ها،رک یرجی اون ج ی موقع غروب، به خصوص با صدا  نیبودن، ا 

و ترس رو به وجود هر   دادی آور نشون مترسناک و خفقان ی ادیمکان رو ز ن یا کرد،یم
 . کردی منتقل م یکس



 نگاهم رو به نگاهش دوختم و جواب دادم: کالفه

 بود؛ فکر کردم دزد اومده. ختهیبه هم ر ی اد یاون اتاق ز  ی رفتم تو خوام،ی عذر م -

 ش بلند شد و گفت: با خنده  ختهیآم ی صدا

 م! اون دزد من ی هم فکر کرد  یحتم -

 لبم رو به دندون گرفتم، که باز ادامه داد:  زدهخجالت 

 ی هاهرس کردن علف  ی برا گشتمی م نیدنبال ا  ختم،ینه دختر جان؛ من اتاق رو به هم ر -
 هرز.

به  ینگاه کردم، بعد هم نگاه  دادی هوا تکونش م ی دستش که تو ی داس موجود تو به
 گفتم: یآروم  ی هرز باغ انداختم و ناخودآگاه با صدا ی هاعلف 

 شلخته شده.  ی ادیآره، باغ ز -

 . کنهی برو برگرد اخراجم م یب نهیرو بب یوضع  نی آقا همچ -

هاش  چشم  کردمی ش دوختم. االن که فکر مچروک شده  ی هادلسوزم رو به دست  نگاه
  یلیوگرنه خ د، ی ه نظرم رسب یجورن یا  مییهم خشن نبود فقط بر اساس ترس و تنها  یلیخ

 هم مهربون بود. 

 .کنمی اشکال نداره من کمکتون م -

 کرد و گفت: ییاخنده 

 ! ؟ی هکتار علف کمکم کن شیهرس کردن ش ی تو یتونی م یعنی ؟ی جد -

  ی جرقه  هی دلم خودم رو سرزنش کردم، که چرا   ی سر و صدا آب دهنم رو قورت دادم و تو با
جالبش و بعدش   ی خنده  ی بود؟ دوباره صدا یپتروس فداکار شدن من کاف ی برا  کیکوچ
 خودش بلند شد:  ی صدا



 ؟ ی راه رو بلد بود ی گفت یدوستات منتظرتن. راست ش ی کردم دخترم... نترس، برو پ یشوخ -

 دادم بحث رو عوض کنم:  حیبهش نگاه کردم و ترج خندش ین با

 ! ستمی نه، بلد ن -

  ،یدر چوب  هیبه  یرسی برو م ری رو بگ می مستق ریپشت خونه، مس برو ن ینداره، بب یاشکال -
 ست. سمت چپت رودخونه  یبر رونیاز در که ب

بلند   یصندل   ی بودم از رو دهیهاش نفهماز حرف  یچیکه ه یکج و کوله، در حال ی افه یق با
به حس ششمم   دی با یکردم. انگار یو تشکر دمیم کششده  فیکث ی به مانتو یشدم، دست
  قهیدق هیچرا واسه   دمیفهمیم   ی. کاشکرسوندمیها م و خودم رو به بچه  کردمی اعتماد م

چرا فکر کرده بودن،   کهن ی ا ایراه نبودن؟   ی مگه خسته   داشتن؟ی مبر ن ی گرد هم دست از ول 
 کردمیطور، که غرغر م ازشون غافل شدم ها! همون  قهیسرم ده دق ری خ دم؟یکه من خواب

 افتاد.  یبه حصار چوب  چشمم

رفتم. خوب خوب کجا   رونیکرده بود رو باز کردم و از باغ ب  ریها گِگل   ی که تو یزور در به
ُشرُشر آب رو دنبال    ی هام اعتماد و صدابود که به گوش  ن یکار ا نی بهتر  دی شا  رفتم؟ی م د یبا

  دهیونه رسباال انداختم و از سمت چپ رفتم. درست حدس زده و به رودخ ییاکنم! شونه 
 ی هاتک سلول رو به تک  یآب حس خوب یآب خنک زدم و خنک ی تو  یدست قبودم. با ذو

تکون   ی تأسف سر ی دخترا کل منطقه رو گرفته بود، از رو ی خنده  ی بدنم منتقل کرد. صدا
ور برسم.  آب رد شدم تا به اون  ی کم بود از تو یعمق رودخونه بس کهنی دادم و با توجه به ا 

شدم. دست به کمر    شوندن ی تا باألخره موفق به د فتمرو باال ر یجنگل  دارب یکم و ش ریمس
از   غیکردم، که با ج تاینثار رز یکه متوجه من نشده بودن پس گردن یشدم و در حال  کینزد
هاش رو  . اخمدمزیقهه ممن بودم که قه بارن یها. اچمن  ی سنگ بلند و پرت شد رو ی رو
رو  یدارنم  یکه خنک نشستم،ها چمن  ی نگفتم و رو یزیبارم کرد. چ یهم و فحش ی تو
 رها بلند شد:  ی ندادم، که صدا یتیاهم یحس کردم ول رمیز

 . شهیخل جان مانتوت سبز م -



 .دمی چیهام رو دور زانوهام پباال انداختم و دست  ییاشونه 

 . ستیبشه، مهم ن -

 ! گهی د یخل -

 .ی کرد یچه کشف مهم نیآفر  -

 بحثمون شرکت کرد:  ی تو یپر بارن یا

 ! دی ولش کن ستوونهید  نیبابا ا -

به گوش   شهی از هم شتریها، که در اون لحظه بپرنده  کیجک یج ی ندادم و به صدا یجواب
 گوش سپردم.  اومدیم

 بیج  رو از لشی با عجله موبا  یبلند شد، پر یل یزنگ موبا  ی نگذشته بود که صدا ی چند
  شیکردم تا کم و ب زیآورد و بعد از جواب دادنش از ما دور شد. گوش ت رونیمانتوش ب

باشه   دادیاون طرف خط در حال داد و ب یکس کهن یهاش بشم. به مثال ا متوجه حرف 
که از سرم گذشت لبم رو   ی. با فکرکردی خودش دور م زرو ا لیموبا شتریلحظه به لحظه ب

 قهینبود. بعد از چند دق ندی جوره خوشا  چیه نی . انگار طوفان به پا کرده بودم و ادمی گز
  یزیخفه شم و چ دیبا  دونستمیتماس رو قطع کرد و دوباره کنارمون نشست. من که م

 ها رو پرت کنم، گفتم: خاطر هم که حواس بچه  نینگم به هم 

 ! د؟یکشی شما خجالت نم -

 باال انداخت:  یی گرفت و ابرو یمشکوک نگاه از پر تایرز

 .میکنی تو بکش ما رنگ م ست؛یخوب ن  مونی نه ما نقاش -

 چنان ادامه دادم: من هم  یول  دی هم خند  بعدش

 . نیدار فی حرفا تشر نی شما پرروتر از ا د؟ی نه! خجالت چرا بکش یول -



 مداخله کرد:  رها

 ! ؟ی اسی  شدهی چ -

که  یبدنم کردم و خم شدم. نگاهم رو به آسمون دوختم و درحال گاه ه یدستم رو تک دو
 آروم جواب دادم: زد،یچشمم رو م دی غروب خورش

 ! ن؟یداریبر نم  ی گرد... چرا دست از ول نی ستیراه ن ی مگه شما خسته   ینشده؛ ول یزیچ -

 گذاشته بود تشر زد:  گریموقع دندون رو جکه تا اون  یپر

 ! یِ گراز فتنه بهتر  -

هم درست حال   تا یگرد شده بهش نگاه کردم، که روش رو ازم گرفت. رها و رز ی هاچشم  با
  ای دادمی بهش م یشکنو جواب دندون  ذاشتمی دهن به دهنش م  دی من رو داشتن. با

من حق داشتم همه   دیفهمی م د یبا  یپر ینگم؟! از طرف یزیبذارم و چ گریدندون سر ج
ها بحث و  بچه  شی پ دیهم نبا یکنه و از طرف  تخاببگم تا درست انرو به داداشم  زیچ

خودم  ال یکه مانتوم رو به خ یچمن بلند شدم و در حال ی . از رومینداختی مجادله راه م
 لب زدم: کردمی م زیتم

 کارت دارم. ایب ی پر -

جا دور ندادم و از اون  یبه پر ییاگه ی و رها مهلت حرف د یمشکوک رز ی هابه نگاه  توجهیب
 شدم. 

. آب زدم ی تر باز هم کنار رودخونه نشستم و دستم رو تومتر اون طرف  ستیبه ب  بیقر
 رودخونه پرت کردم. ی رودخونه برداشتم و دوباره شاتاالپ تو  ی از تو  یسنگ یحرص

م از  ه دی شا  ایاز من و   دیروم نشست و به تقلدرهم روبه ی هابا اخم  یپر  قهیاز چند دق بعد
 آب برد و لب زد:  ی مشترک دستش رو تو  یسر حس

 م. برگردم خونه؛ خسته  خوامی بگو م -



 سر اصل مطلب رفتم:  مقدمهیب

 رو بگم. زیهمه چ مایمن حق داشتم به ن -

به   ی منفجر شد و با صدا یباشه ناگهان  دهیرو در بند کش تشیوقِت عصبان یلیکه خ انگار
 زد:  غینسبت بلند ج

 ! اسمنی  یحق نداشت ؛یحق نداشت -

 : ومدمیو از موضعم کوتاه ن دمیدرهم کش ابرو

بهش نگفته  یزیرو بدونه، چرا چ قتیکه حق داشت حق مایباشه من حق نداشتم. ن -
 ! ؟ی بود

 : دی لرز هاشلب

 !؟یکنیم کاریچ  یمن باش ی خودت جا گفتم؟ی م یچ -

 یچ یعن ی! زنهی داره به سرم م گهید  ایشد سمت اون پسره... خدا دهیفکرم کش اریاختیب
 من؟!  ی تو کله  ادیم نیزرت و زرت ا یسر هر حرف

 به جانب گفتم:  حق

 .تو باشم، من...  ی نخواستم جا وقتچ ی چون ه ستم،ین ی تو ی من جا -

 به اشک نشسته حرفم رو قطع کرد و گفت:  ی هابغض و چشم  با

 چرا؟!  ،ی نشده، نتونست ؛ی نه که نخوا یول ،ی نبود  ،ی گیراست م -

 شدم، که ادامه داد:   رهیو مبهوت بهش خ  ساکت

که مثل کوه   ی خواهر ما؛ین ت یمحبت بابات، حما   ،یچون تو آغوش مامانت رو دار -
 پشتته! 

 هق ادامه داد: باز هم با هق  انداختم، که ری سرم رو ز مونیو پش زدهخجالت 



 . یمحبت داشت تی زندگ  ی چون تو ی من نبود ی جا ق؛یخانوم، آره رف یاسیآره  -

 گذاشت.  شین یب ی سکوت رو ی بگم که انگشتش رو به معنا یز یچ خواستم

  ی که سر رو ،ینداشته باش ی مادر یوقت یدونیشم، تو م  ینگو بذار خال یچی ه سیه -
  یعنی ی و از دردهات بگ یکن  هیگر ی های ها ؟یچ  یعنی  یکن هیگر ی های و ها یپاش بزار

 ! ؟یچ

 ی هااز چمن  یاون نبودم. مشت ی چون جا دونستم ی کوتاه بود؛ نه، نه نم ی کلمه  هی  جوابش
 آب پرت کرد. ادامه داد:  ی کنارش رو کند و تو

 ...یاسیرفت تنهاتر شدم   امرزمیکه مامان خداب یوقت -

 : دمی حرفش پر ونیم یعصب

 !یچسبونی رو تنگ اسم مادرت م امرز یلقب خداب یزشته که ه -

 کرد و گفت:  یکج دهن

 محبت بابا رو نداشتم... .  وقتچ یتنهاتر چون با وجود اونم تنها بودم، چون ه گمی م -

 چشمم و گفت:  ی شد تو رهیخ

. داره  ازیمرد ن هی ت یبه محبت و حما یانکار نکن، که هر دختر یدختر  هیتو    اسمنی -
احسان   دیشدم. به نظرم اومد شا  غیمحبت هم در ز یمون کرد از اون مقدار ناچمامان که ول 

 بشه!  م یمکش بتونه راه خوشبختاون همه تنش و کش  ی تو

 گرفته بود رو به زبون آوردم: یهمه مدت ذهنم رو به باز  نیکه ا یسؤال

 !؟ی پس چرا ولش کرد  -

 کنج لبش نشست:  ی پوزخند



اگه بابا بفهمه با پسر جماعت   یکه پر افتاد؛ی مثل خوره به جونم م یها فکر وقت  یلیخ -
 خب! زهیریخونت رو م ی ختیبساط رفاقت ر 

 : دمیگرد شده پرس ی هاچشم  با

 ... .مایبه خاطر ترس؟! پس ن -

 رو ادامه ندادم، که جواب داد:  حرفم

 من اون رو ول نکردم. اسمن،یهوف نه   -

گرد شده بهش نگاه کردم. قدرت تکلمم رو از دست   ی هادهنم رو قورت دادم و با چشم  آب
 عاجز بودم، که خودش گفت:  یهر نوع سؤال دنیداده و از پرس

 من ولش نکردم! اون بود که رفت، اون بود که خسته شد و ولم کرد...   یاسیآره  -

 پته گفتم: تته  با

 ... ! ی خودت ولش کرد ؛ی خودت ازش خسته شد ی! تو... تو که گفت؟ ی چ یعنی... یعنی -

 ی ور تکون دادم. مثل بچه و اون  ورن یسرم رو به ا یرو ادامه ندادم و با ناباور حرفم
 تا اشکش پاک شه و گفت:   دیچشمش کش ریزبر مانتوش ز  نیبا آست یکیکوچ

 . دمیچون ترس -

 : دمیغر  مبهوت

 ! ؟ی از چ -

 بالفاصله جواب داد: و

  یغلط نی همچ مغزمیبا احسان رفاقت نکنم، خود ب ی گفته بود  تم،یر لعناز شکستن غرو -
 لرزش نشستم. ی کردم؛ خربزه خوردم و پا



چمن بلند شدم تا   ی کردم. از رو دای پ نیقیدختر   نی بودن ا  دندهک یو به  دمیدرهم کش ابرو
بودن چمن پام سر خورد و  زیخاطر ل به  هوی آغوشش بکشم، که   ی برم و تو کشینزد

  د؛یبا عجله سمتم دو  یکه پر دم، یکش یفیخف غیرودخونه افتادم. از سر درد ج ی شاتاالپ تو
  ییناهموار بودن کف رودخونه و گل و ال  یبلکم بتونم بلند شم، ول مکرد  گاهمه یدستم رو تک

م رو به  . با درد لب گرفتیرو ازم م ییتوانا  نیهمچ نداختی م ریکه دستم رو خودش گ
بازوم رو گرفت و کمکم کرد بلند شم. با هر زور و   ری ز یو همون موقع پر  دمیدندون کش

و   سیخ ی هابه خودم و لباس   یچندش  اهکه بود از کف رودخونه بلند شدم و نگ یزحمت
 زانو خم شدم. ی زدم و رو یمانتوم عق  ی حال و وضعم و لجن رو دنی انداختم. با د میلجن

که  ی. از همون راهدمیبگه، که ناخودآگاه پسش زدم و سمت خونه دو  یزی خواست چ یپر
  ییا. مانتو رو از تنم درآوردم و با صورت درهم گوشه دمیاتاقم دو  ی اومده بودم برگشتم و تو

باشه؟!   تونهی م یفکر کردم حموم کدوم گور  نیدور خودم زدم و به ا   یپرتش کردم، چرخ
اتاق حموم   نیها رو باز کردم، که آخر اتاق  ی در همه یرفتم و نوبت نییها رو دوتا دوتا پا پله

 رو هم به زور قفل کردم... . یمیداخل رفتم و در کهنه و قد  ی از آب در اومد، فور

 *** 

در اتاق اومد و بعدش با   ی . صدادمی نور آفتاب کش ری خودم رو ز شتری کردم و ب ییاعطسه
  ییاموکت گذاشت و خودش هم گوشه ی نارم روداخل شد. سوپ رو ک  یمن پر ی تو ایب

 نشست. 

 .رونی ب میشام بر  م یخوایرو بخور، که م نی پاشو ا -

 لب زدم: معترض 

 م... . م، من کوفته نه تو رو خدا! من خسته  -

 رو قطع کرد و قاطعانه گفت: حرفم 

 رستوران. می بعدش شام بر می تو طرقبه بزن یچرخ هی م یخوایکه گفتم، م  ن یهم -



 بهم انداخت و ادامه داد: ی مرموز نگاه

که بهش   ینیرزمیاون ز  ی و تو ی ببند بندش یکار پخودت مثل خدمت  ی خوایتو که نم -
 ! ؟ی بش یمطبخ دست به آشپز  گنیم

ش بلند  خنده  ی دهنم رو قورت و تندتند سرم رو به چپ و راست تکون دادم، که صدا آب
 تش پرت کردم و گفتم: که کنارم بود رو سم ی شد. بالشت

 ی به نظر تو اگه به جا ست؛یهم جالب ن  ادیخونه ز نیا کنمی حاال که فکرش رو م ییخدا  -
 تر نبود؟جالب  م یگرفتیاسکان م  یسلطنت ی خونه  هی ی تو جا،ن یا

و از   دمیم رو به زور باال کشخنده زد. تن کوفته  ریباال انداختم، که باز هم مثل اسکال ز یی ابرو
عقم گرفت. کاسه رو پس   شتریمزه کردم، که بسوپ رو مزه  یجام بلند شدم. با قاشق کم

آوردم و با شال و شلوار   رونی رو ب یرنگ مدل کت یاسی  ی زدم و سمت کمد رفتم. مانتو
  یصندل ی رنگ رفتم و رو  ییاقهوه  یچوب ی نه یآ ی شون. جلوتخت انداختم  ی رو ییای مشک
  میو رژ کالباس کی آوردم و با برداشتن پنک رونیرو ب شمیآرا ل یوسا  فینشستم، ک  یآهن

 ی هابه مژه  ملیر یکم تی و در نها دمی کش میاقلوه  ی هادست به کار شدم. رژ رو به لب 
کنن. خدا رو شکر چشم   ییخودنما  شتری ب میاه قهو ی هاچشم  شدیبلندم زدم، که باعث م

 ی قههقه ی گرفتم، که صدا یگوریف  نهیآ  ی ها رو داشتم! تومژه   نینداشتم عوضش ا یرنگ
  ادمیطور زدم، که چه میشونیپ  ی رو یبلند شد. با دهن باز بهش نگاه کردم و کف دست یپر

 غافل شده بودم؟!  ادشیاتاِق و از  ی رفته بود تو

 کردم و گفتم:  یاخم

 ؟ یکنیرو نگاه م یبر و بر چ ینشست ون،ری پاشو برو ب -

 خدا رو.  یخوب معلومه! نقاش -

 بچه جون.  ه یخدا نقاش ماهر  -



براش تکون دادم و سمتش   یتأسف با خنده سر  ی از رو بارن ی خنده زد، که ا ریز  یهم پق باز
 کردم و قبل از بستن در گفتم:   رونش ی رفتم، با گرفتن گوشش از اتاق ب

 بده. ییاگهید ی رو جا ت یبرو بچه جون، خدا روز -

موهام که مدل پسرونه زده بودم رو   ی . جلودمیمانتو و شلوار رو پوش  عیرو بستم و سر  در
  عیسر افته،یوسواس به جونم ب کهن یسرم انداختم. قبل از ا   ی مرتب کردم و شال رو هم رو

  دم،یها رو دتراس بچه ی زدم. از باال رونی جفت کفش از اتاق ب هیو  میدست فیبا برداشتن ک 
 و خودم رو بهشون رسوندم. دمی ها رو پوشمن بودن. کفش نتظر م اط یح ی که تو

 م. من آماده  می خب بر  -

 . میمن بر  نی : با ماشرها

 غر زد:  یپر

. ِد اگه شما  ارمیدرش ب یلومتریر ک نحس رو گرفتم، که از صف ی زهرا نی ا  نیبابا من ماش -
 . نیگذاشت

 کرد: ی گری انجیم تایرز

 آرزو به دل نمونه. م ی بر نیا  نیبا ماش -

  دهی. باغبون خونه که حاال فهممیگرفت ی جا یپر  ن یماش ی تو یو همگ  میتکون داد یسر
کوچه پس   ی تو نی با ماش ی. پر می زد رون یبودم اسمش آقا مراِد در رو باز کرد و از خونه ب

 و گفت:  دیکش ینیدادن بود، که رها ه راژیها در حال و کوچه

 !زتی... مثل بچه آدم برون جون عز ستیمثل تهرون ن جان یا  م،ی آبرو دار  ،یپر  ی وا -

رو کاهش داد و آروم خطاب به رها  سرعتش  یکرد، که پر دیی با سر حرفش رو تأ تایرز
 گفت: 

 ! ستمیرو بلند ن جاهان یمن ا  م؟ ی کجا بر -



 و رها جواب داد: م ی کج و معکوج بهش نگاه کرد ی افه یق با

 م؟ ی من بر نیبا ماش  یگی چرا م یست ی رو شفا بده، ِد آخه بلد ن نی ا ایخدا  -

 ادامه داد: یباال انداخت، که رز ییاشونه  تفاوتی ب یپر

 .میرسی م ییجا هی برو باألخره به   میمستق یآج الیخی ب -

  یکیو رها  دی انداختم، که باز هم خند یسرم بهش نگاه  ی رو یفرض ی هادهن باز و شاخ  با
 زد.  شیشونیپ ی رو

 برو. م یمستق -

 *** 

و   می شد  ادهیپ یو همگ رو پارک کرد نیماش یاز سه ربع به دستور رها کنار رستوران  بعد
دورتادور محوطه گردوندم.   یتا از مرتب بودنش مطمئن بشم. نگاه دمی به شالم کش یدست

گر  داشتن حس لیو هوشمند که به دل ییاشهی در ش هیبا  یو امروز  کی رستوران ش هی
  ی محوطه برا ی هازه یردر و سنگ ی جلو کیو کوچ بزرگ ی ها. گلدون شدی خودش باز م

موفق به  ترع ی. پا تند کردم تا هرچه سرکردنی کنجکاوم م شتریداخل رستوران ب دنید
بشم. در با حس کردن وجود مبارکم باز شد و   م ی همون فضول ای ی برطرف کردن کنجکاو 
و  ز یو م ان داخل رستور ینئون ی . نورهادمی رستوران کش ی تو  یداخل شدم و سرک 

جلوه   رونشیاز ب ترک ی ان داخلش رو شوسط رستور ی هابا ستون  دی طرح جد ی های صندل
نشستن انتخاب کردم و   ی ها قرار داشت برااز ستون  یکیرو که کنار  یز یم ییا. عجلهدادیم

 سمتم اومد و گفت: عیرستوران سر  تری. و انیها بدورش نشستم تا بچه

 ... . یول  د،ی خوش اومد -

 باال انداختم، که ادامه داد:  ییابرو یسؤال

 رزرو شده.  زیم نی ا زه،یدوش طلبمی پوزش م -



  زه یچوب خشک با اون دوش ی دلم اداش رو درآوردم. پسره  ی بهش کردم و تو ینگاه پوکر
 یجواب کهن یبلند شدم و بدون ا  یصندل ی ذوقم زده بود. از رو ی محترمانه تو  یلیگفتنش خ

  فمینشستم و ک  یصندل ی رستوران بود رفتم. رو ی شه که گو ییاگه ید ز یبهش بدم سمت م
 یرز کهن ی. سه کله پوک با خنده کنارم اومدن و بعد از ا ردمپرت ک  یکنار  یصندل ی رو رو

من رو    ینشستن. پر هایاز صندل  یکی ی برداشت، هر کدوم رو یصندل ی رو از رو فمیک 
 مورد تمسخرش قرار داد:

 .یرستوران و ما رو جا بذار ی تو ی ندو  گیمگ یمثل م  یحقته، تا تو باش -

  زمونیها کنار مگرفتن سفارش  ی ندادم. همون پسره باز هم برا یکردم و جواب یکج دهن
پا انداختم و با حسرت به   ی پا رو کی ها ازمون دور شد و من شاومد. بعد از گرفتن سفارش 

زوج الو ترکون باشه. هوف   هیمتقلق به   یستی بای م نیقیشدم. قطع به   رهی خ یقبل زیم
کج شد؛   یورک ی هام اطرافش نشستن لب  ی هایصندل  ی که رو یدو پسر دنی ! با دایخدا

شون  کرده زیو برازنده منتظر دو دوست دختر عز  ک ی خب ممکن هم هست که دو پسر ش
م نگاه  هوک یشدم، که  رهیخ ییروروبه  زیباال انداختم و کنجکاوتر از قبل به م ییباشن! ابرو 

زده سرم رو به  برخورد کرد. خجالت داشت،هم  ییکهربا ی هاها که چشم از پسر  یکیبا نگاه  
مشغول   کی ش یلیچرت از سرم بپره، بعدش هم خ ی فکرها نیچپ و راست تکون دادم تا ا

  ی نداشتم تو ی من که منظور بد کهن یروم شدم. با فکر به ا شمع روبه  ی رو ی هاشمردن گل 
 سفر بود شرکت کردم: ی برنامه برا دنی دخترا که در مورد چ ی بحث دوستانه 

 هشدار من به شما!  نیا د، ی نبر ادیرو از   یسواراسب کهن یاول ا  -

 کرد: هیتک  شیبه صندل  نهیدست به س یپر

جلز و ولز   یجورن ی ا یسوار ماهراسب هی کنهیندونه فکر م  یعجب! خانم سوارکار کس -
 . یکنیم

  ینگاه ین یسنگ یجواب دندون شکن بودم، ول هیذهنم دنبال   ی و تو دم یهم کش ی تو ابرو
ها نشون  . اولش خودم رو مشغول بحث و خنده با بچه گرفتیرو ازم م یامکان نیهمچ

نگاهم رو قفل   خندش یکنم. سه رو نشمرده سرم رو باال آوردم و با ن رشیگغافل  هویدادم تا 



قرآن چه   ا یهاش کرد. رو مهمون لب لبخند  شتری و ب اون از رو نرفت ینگاهش کردم، ول
.  مینگاهم رو ازش گرفتم و مشغول خوردن شد  تری ها توسط وبچه پررِو! با آوردن سفارش 

تمام رستوران رو کنکاش  ی بلند شد؛ با کنجکاو  ی تولد مبارک  ی نگذشته بود که صدا یلیخ
  نگولیدو تا ج نیا یعنیبودم! کرده  کف یاون دوتا پسر موندم. بدجور زیکردم، که مات م

! با حرص پوست لبم رو به  ی تولد  نی تولد گرفته بودن؟ اونم همچ شونگه یدوست د ی برا
 سوق دادم:  یو نگاهم رو سمت پر  دمیدندون کش

 .یپر  یه -

 رو بهم داد: الشیخی ب نگاه

 ! ه؟یچ -

 !کننی چه م یمامان  شی تیت ی پسرها نی ا  نیبب ، یِ نخودچ -

 شد: ره یبهشون انداخت و دوباره به من خ ینگاه جیگ

 ؟ یها رو هم نداربدبخت  نیا  دنی چشم د ؟ی خب، که چ -

 . ریبگ اد یکه  نِ ی منظورم ا -

 رو تنگ جمله چسبوندم: میشگیکالم هم کهی آخر با حرص ت در

 چلغوزالدوله!  -

 با برو بابا نگاهش رو ازم گرفت و رها مداخله کرد:  یپر

 ن؟ یست یبردار نهم دست  جان یبه جون هم؟ ا  نیربه افتادشده مثل سگ و گ  یباز چ -

 من جواب داد:  ی جابه  یبهش بدم، که پر  یجواب خواستم

 تولد به سرش زده.  ی شده و هوا  شیسال سن حسود ۲۱با  لِ یخانِم گور ر،یخنه -



بهشون انداختن   ینگاه یچشم ر یز یگوشه چشم به اون سه تا پسر اشاره زد. رها و رز با
  ی م رو پشت لبم به حصار بکشم و صدانتونستم خنده  گهیخنده زدن، منم د  ر یز یو پق
  یستیرودبا ی منگنه  ر یو خنده رها رو ز یم بلند شد. بعد از خوردن غذاها با شوخخنده 
سر جامون    ییکه با صدا م، یبش  نیوارد ماش می کرد. خواست بسا و پول غذاها رو ح می گذاشت

با   نی قیروم دوختم. قطع به  روبه  ی آشنا ی . برگشتم و نگاهم رو به چهره می متوقف شد
نگم و به   یزیچ دادم حی. ترجکردمی م ینیبشیرو پ یتی موقع نیرستوران همچ ی هانگاه 
رفت، که باز صداش به   نیماش رد رهیگمحلش کنم. دوباره دستم سمت دست سگ  یتیروا

 گوشم خورد: 

 اومده بود. شی برامون پ  یما فقط سؤال یعنیها! من... خانم خوامی عذر م -

انتظار داشتم با   دی . شامیدوخت پشونیرو به ت مونی کردم و نگاه خشن و جد  یلب هوف ریز
به   یشون با اون شلوار لبلوز مارک تن  یرو بشم، ولروبه  یمامان شیتی جلف و ت لیاستا  هی

 پوچ من بود!  ی از تصورها  یحاک متشیاحتمال گرون ق

ش رو به حرکت  هم دوخته شده به ی هاهم انداختن و باألخره لب به  یدوستش نگاه با
 درآورد:

 دارن؟  یشما پرورش حور  ی ِام... خب؛ خونواده  -

بگن به حرفش   یزیچ کهن یباال انداختم، قبل از ا ییندونستن حرفش ابرو ی به معنا یسؤال
 دلم پچ زدم: ی کار اومد. تو  ی رو تمیسرخ از عصبان ی و گوجه  دمیرس

  ش،یبا حواس جمع بشور هی فقط کاف ،یدست و پات رو گم کن ستی الزم ن  ،یاسی  یه -
 ! نیبند... هم ی رو یبعدش هم پهنش کن 

 که از ذهنم گذشت رو به زبون آوردم: یجواب هی از ثان یرو در کس دمیکش یقیعم نفس

 پرورش خر و گاو دارن.  ر،یخ -



بهش داده بودم با   یو جواب اوردهیپسر کم ن هی ی عمرم جلو  ی باألخره تو کهن ی از ا سرخوش 
رو  متعجبشون روبه ی هاها، که با نگاه کش اومده برگشتم طرف بچه  ی هاباز و لب  شین

ور تکون دادم، که همون  و اون  ورن ی سرم رو به ا ه؟ی چ ی شدم. آب دهنم رو قورت و به معنا
 اون دو تا پسر از پشت سرم بلند شد.  زیتمسخرآم ی قههقه   ی لحظه صدا

 ی از رو یسر  شونی شونیپ ی رو دنی زمان با کوبهم رفت و هم  ی تو شونافه یق  یو پر رها
 یمزه کردم و تازه به عمق فاجعه پدهنم مزه  ی بار دوم حرفم رو تو ی تأسف تکون دادن. برا

گرفتم. رز کنارم  ی جا نیماش ی حدقه چرخوندم و سه رو نشمرده تو  ی هام رو توبردم. چشم 
به حرکت در اومد.   نینگذشت که ماش ی جلو نشستن و چند مو رها ه  ینشست و پر
 اون سه تا.  غیبلند شدن جزمان شد با هم   نیحرکت ماش

 ها!  یریبگ یمونالل  قهیدق هی  یریمی م یعنی: رها

 مانند بهش نگاه کردم: شرک 

 بگم که... که... .  یزیچ هی وا، خب خواستم   -

 حرفم رو ادامه داد: یکالم از دستم در رفته بود، که رز ی رشته 

 .ی. دستت درست آجی کرد عمونیکه قشنگ ضا گه،یآره د -

بردم. باد  رونی ب شهیدادم و دستم رو از ش نییرو پا ن یماش ی شهیعوض کردن جو ش ی برا
 یجورن یهم شهیمن! هم  ی که به کف دستم خورد عرقش رو خشک کرد. خدا یمیمال 

 کردمی جنس مخالف دست و پام رو گم م ی جلو شهیهم اهامیرو ی بودم، برعکس دختر تو
به بعد   نیگند زدم! به نظرم از ا   یجورن یبدم ا یوابج  تمخواس بارمهی. افتادمی پته مو به تته 

رو  روبه ی مغازه  دن ینگم. با د  یزی و چ رمی بهترِ زبون به دهن بگ ییهات ی موقع نیچن ی تو
 : دمیکوب یپر ی شونه ی و رو دمیکش یفیخف غیج کرد،یم یی ربادل  یکه بدجور

 .ستای وا د،ینیجا رو بب! اون یپر  یه -

 شد:  ره یبهم خ یدرهم ی کرد و با ابروها  میرو، رو به من تنظ نهیآ



 رو.  شتی زد؛ ببند ن رونیت از حلقت بجلوت، دل و روده  ختنیر تابیباز انگار ت هیچ -

 خواست!  یدلم بستن ستای اَه گندت بزنن ضدحال، ِد وا -

 با ذوق گفت:  تای بلند شد و رز غشونیج ی صدا زمانهم 

 !ینداز ی رو به کار نم تی خوب چرا زودتر اون زبون هزار متر  یری بم  ؟ی! بستن؟ی چ -

 خور بهشون نگاه کردم.و دل  زونیم رو آو و لوچه  لب

 . گمیوا! خب من که دارم م -

 از پهلوم گرفت:  یشگونین تایرز

 حداقل حاال بگو مغازه کجا بود؟  ،ی اسی  یریحناق بگ  -

رو   نیبه دوربرگردون دور زد و ماش دنیبا رس یاشاره زدم و پر  ابونیور خچشم به اون  با
قدر خلوت بود... ِان  هاابون یبود که خ بیشب عج موقعن یپارک کرد. ا یفروش  یبستن ی جلو

 الیخی ب م یشگیهم ی سردشِب بود! به طبع از عادت خون  ازدهیهنوز که تازه ساعت  
شه...  دایپ یپر ی له شدم تا بلکم سر و ک  رهیباال انداختم و چشم انتظار به مغازه خ ییاشونه 

. 

 *** 

 »هاتف« 

 

دوشم انداختم   ی تا از شلخته بودنش مطمئن شم، ساکم رو رو دمیموهام کش ی تو یدست
 زدم.   رونیاز اتاق ب  تیو در نها

  زیم ی کردم و جلو  یط رشی به پذ  دنی هم زن مسافرخونه رو تا رسو حال به  کی بار سالن
 . دمیزنگ مسافرخونه کوب ی فرو کردم و چند بار رو بم یج ی هام رو تواز دست  یکی. ستادمیا



 ؟ ییعمو، کجا  -

 گذاشت:  زیم  ی رو رو یاومد و دفتر  رونی ب زی م ریز از

 جانم؟  -

مسافرخونه   ی کهنه واریو نگاهم رو پرت در و د دم یدور لبم کش یدست یشی حالت نما به
 کردم:

 .میری م م یدار گهیجانت سالمت، ما د -

 رو خشک کرد:  شیشونیرو از دور گردنش برداشت و باهاش عرق پ شی زدی مالدست 

 کجا!  ؟ی ریم -

 .میمنم جور شده، زحمت رو کم کن ی زحمتت دادم، کارها یلی مدت خ نیا  گهید -

 و لب زد:   دیم کوبشونه ی رو یدست

 پسر جان... . یرحمت -

 آورد و ادامه داد:  رونی رو ب م یشناسنامه و کارت مل زی م ریز از

 برو خدا پشت و پناهت پسرم.  -

رو دور زد و خودش رو  زیرنگم انداختم. م ییاساک سورمه ی و شناسنامه رو تو یمل کارت
 و مردونه بغلش کردم. دمیش کوبشونه  ی رو  یکنارم رسوند، دست

  ک ی. با نزدستادم ی زدم و سر چهار راه ا رون یاز مسافرخونه ب م یبا عمو رح یاز خداحافظ بعد
 شدنش سوت زدم: 

 .یتاکس یه -



عقب پرت کردم. خودم جلو نشستم و   یصندل ی پام ترمز کرد. در رو باز و ساکم رو رو ی جلو
 ی ره یبه بدنم دادم و خ یکش و قوس میکه از مسافرخونه دور شد  نیراه افتاد. هم  یتاکس

 صورتش شدم: 

 . یدم از خستگمر -

 لبش جا خوش کرد:  ی رو ییاخنده 

 ! ی تو که هنوز کارت رو شروع نکرد -

 شهر سوق دادم و لب زدم: ی هادون ی رو سمت م نگاهم

 باهاش دست و پنجه نرم کنم؟   تونمی به نظرت م -

 :دی پام کوب ی رو یدست

 . می دار مانیمون بهت ا همه یعنی دارم،  مانیبهت ا  -

  رهی. نگاهم خکردی اعتمادها بود که دلم رو قرص م نیهم د،ی پوستم دو ریز  یخوش حس
 اومد:  ش یگوشت ی هاش موند، که لبخند به لبپوست سبزه  ی رو

 .کننیم  بمونیپسر، دارن تعق یه -

 کرد: شتریپام رو ب ی عجله خواستم برگردم، که فشار دستش رو با

 حواست کجاست هاتف؟ برنگرد. -

 و گفتم:   دمیکوب میشونی پ ی رو یدست کالفه

 استرس دارم.  ی لیاوه! متأسفم خ -

 رو حفظ کن. تی سردپسر، خون  یهنوز اول راه -



  ی جلو نیسه ربع بعد ماش   کینگفتم. نزد  یزیتکون دادم و چ ی حرفش سر دیی تأ ی معنا به
شاگرد   ی شه یسرم رو از ش نی شدم و بعد از برداشتن ساکم از عقب ماش ادهی. پستادیباغ ا

 رو حساب کردم.  هیدم و کراز یداخل بردم، چشمک 

موتورش به گوشم خورد، سرم    ی ندادم. صدا یتیاهم یرفتنش گرد و خاک به پا شد، ول با
پام پروندم و   ریز ی زه یربه سنگ  ی کردم به اعصابم مسلط شم. لگد یانداختم و سع  ریرو ز

شدم، نگاهم رو بهش دوختم که   کشینزد کردیم ینیم سنگشونه  ی طور که ساک روهمون 
 خواست فرار کنه. داد زدم: 

 ندارم. تیکار ستای وا  ارو،ی  یه -

 پته گفت: تند کردم و خودم رو بهش رسوندم. با تته پا

 .گردمی مش طاهر م ی من متأسفم، راه رو گم کرده بودم؛ دنبال خونه -

که ساک رو گرفته بود پشت   یلبم نشست. با دست ی مضحکش رو ی هااز دروغ ی لبخند
 و نگاه نافذم رو بهش دوختم:   دمیگردنم رو مال

آفتاب مهتاب مشهد    هیخشک که بشه و  می بگو هاتف گفته؛ عرق خستگ ستی برو به رئ -
 .رسمی خودم خدمت م نمیرو بب

شلوار   بی جرو از  دیبهش ندادم و خودم رو به در باغ رسوندم. کل ییادروغ اضافه  فرصت
باز شد و داخل رفتم، با   یژیچرخوندم. در با ق اط یح  یدر چوب ی آوردم و تو رونیب  میاپارچه

مثل فلفل   ی معطر ی گردوندم، که بو اط یدوتادور ح یپا در رو پشت سرم بستم و نگاه
 .کرد  کی رو تحر مینیدلمه ب

 . یدارن. دختر داشتن دوماد و اول و آخرشون خودت  یپختچه دست  هاه یپسر همسا  یه -

  شتری غذا هم ب ی بو شدمی م کی نزد شتریب یشدم. هرچ  ترک یسر دادم و نزد ییاقههقه
 ی غذا هی  یتو خمار یرو حساب یمدت هیفکر کردم قراِر  نی درهم شد و به ا مافه ی. قشدیم

 خوب بمونم. 



گند بدنم    ی بو ن یوسه شدم اول از شر اوس زدیخونه که بهم چشمک م ر یحموم ز  دنید با
ها ول کردم و وارد پله  ی دست لباس، ساک رو رو ه یم و خالص بشم. بعد از برداشتن حوله 

هم رفت و به عقل کل  ی زد، صورتم تو خی  شیحموم شدم. آب رو باز کردم که تنم از سرد
 خودم لعنت فرستادم.

  رونیهام مثل جت از حموم بلباس  دنیگرفتم و بعد از پوش یدوش یسرسر  خ یاون آب   با
ها  دورتادور پله یها باال رفتم، نگاهمچ دست چپم انداختم و از پله  ی م رو روزدم. حوله

باال انداختم و احتمال دادم کار آقا   ییاشونه  الیخی از ساکم نبود. ب ی خبر یچرخوندم ول
شال    دنی با د یتخت ولو شدم ول ی خل شدم. رو. در اتاقم رو باز کردم و دامراد باشه 
 جانی ا  ستی هم رفت. معلوم ن ی هام تواخم کردی م ییخودنما  زیم ی که رو ییادخترونه 

 خبرِ! چه

 رسوندم. داد زدم:  اط یرفتم و خودم رو به ح نییحرکت از تخت پا هی با

 آقا مراد، مش مراد. -

از پشت سرم بلند شد، برگشتم و   یوقتق و ت ی موقع صدانکردم، همون   افتیدر یجواب یول
راپورت دادن بهش و   ی خل و چل رو برا یسر  هی  یصدا رو دنبال کردم. حتماا باز مرتض

 .دی روم هوش از سرم پر روبه ی صحنه  دنی فرستاده! در مطبخ رو باز کردم، که با د  یجاسوس

اون دود    ی هام رو حصارش کردم و جلوتر رفتم. توممانعت از کر شدن گوشم، دست  ی برا
. با  دیچیپی فضا م ی چند دختر بود که تو غیج ی مشخص نبود؛ فقط صدا ی ادیز زی چ ظیغل
کردم و دستم رو پشت کمرم گذاشتم تا با اسلحه بتونم   زیمطبخ چشم ت ی به انتها دنیرس

آسوده شد و با   المیرز خ ی آشنا ی چهره  دن یفاع کنم. با دد دماز خو یدر برابر خطر احتمال 
که در حال به فنا رفتن بود،   یدورتادور مطبخ کاهلگ  یتعجب دست از کمرم برداشتم. نگاه

رنگ چرب شده از   د یو سف ییاپارچه ی هارو کنار گذاشتم؛ پرده  یزدگ گردونم. تعجب و مات
باغچه  ی حوض تو ری. از شدمی دو رونی ب عیروغن رو کنار زدم تا پنجره رو باز کنم و سر

بال زدن کنار که در حال بال  یمطبخ. دختر ناشناس ی رو پر آب کردم و برگشتم تو یسطل
  ی کردم. صدا یتنور خال ی آب رو تو  یرو باال دادم و فور هامن یتنور بود رو پس زدم، آست



عرق   دست. با پشت د یچی فضا پ  ی بلند شد و پشت بندش دود به شدت تو یجلز
که به خاطر دود   منهیس ی رفتم. با مشت رو رونی رو پاک کردم و از آشپزخونه ب میشونیپ
نفس به  کهن ی. همدمیکش یق یو بالفاصله نفس عم دمی خس افتاده بود کوببه خس  ادیز
رز، رها و اون دو دختر سوق دادم. نگاهم   رو سمت نمیم برگشت نگاه خشمگگرفته  ی هاهیر
م خارج از حنجره  ییصدا  یلب زدم، ول  صدایموند و مات شده ب ثابتنفر   نی آخر ی رو

 من!  ی نشد. خدا

 به گوشم خورد، که گفت:  فشیضع ی صدا

 !دارهی دست از سرم برنم یواه الیخ -

 م جمع کردم و با داد گفتم: حنجره  ی از حرفش تمام توانم رو تو جیگ

 بازم تو؟ نه! -

پشت گردنم   یکلمه رو گفت. کالفه دست نیاون، که هم غیج ی زمان شد با صدامن هم  داد
  نیا  دمی فهم یسرانگشت ی مصاحبه هیروز... با شد سمت اون   دهی و فکرم کش دمیکش
  د یشا  ای... ایتصادف  ذاشتم؟ی م یرو بر حسب چ دارها ید  نیا ی ستی. با دارمونِ ید ن یسوم

 یزیابروهام به مثال کالف کاموا در هم گره خورد. چ ذشتکه از سرم گ  ی! با فکری هم عمد
 زبون آوردم: ی مزه کردنش روکه از ذهنم گذشت رو بدون مزه 

 باشه!  یهم تصادف  یلیحضورت خ کنمی فکر نم -

فشان  کوه آتش کی تر شد و بعد هم درست مثل  سس کچاب هر لحظه سرخ و سرخ  هیشب
 چشمم، فوران کرد:   ی ش جلوبا تکون دادن انگشت اشاره 

عاشق چشم و ابروت شدم حضرت  ی ! مواظب حرف زدنت باش، نکنه فکر کردیه ،یه -
 آقا؟! 

 باال پروندم و گفتم: ییاشونه  سردخون 

 ؟یکنیم کاریچ جان یپس ا  -



 داد، که رز به حرف اومد: تایچشم ازم گرفت و نگاهش رو به رها و رز  ینگاه برزخ با

 ... .یچه خبرِ! ول جانی ا شمی متوجه نم -

 و بهم نگاه دوخت، که لب زدم:  دیکش یقیعم نفس

 ! ؟یول -

 شد و جواب داد:   نهیبه س دست

 دوستموِن، با ما اومده مسافرت...  یاسی  یول -

 ادامه داد: یدواری کرد و با حالت تهد یمکث

 خان داداش؟  ی چشم. متوجه شد ی و قدمش رو -

  یتیاهم دوارش ی و تهدبود، که به لحن خشک  نیر ی قدر شداداش گفتن رز هنوز هم ِان  خان
باال انداختم و حرکت کردم سمت خونه، که با   ییاو باالجبار شونه   دیندم. پر از شک و ترد 

 شدم:  خی حرف تشر مانند رها سرجام م

 زندان خوش گذشت؟  -

 در آخر حرفش اضافه کرد: ی دیو تاک یحالت حرص با

 خان داداِشش!  -

به کنار و حرص خوردن رها هم به   زیخنده سرم رو به چپ و راست تکون دادم. همه چ با
به عقب برگردم   کهن یندادم و بدون ا یتیاهم یپچشون به گوشم خورد، ولپچ  ی کنار. صدا
 م:جواب داد یبشاش  ی با صدا

 ! ست؟یپوستم... مشخص ن ر یآب رفت ز  یحساب  ،یجات خال -



زدم، دو   ییاقههنبود. قه یکار مشکل  شیو حرص یعصب ی افه یهم، حدس ق دنید بدون 
لرزون از خنده داخل اتاقم   ی هاگذاشتم و با شونه  مقهیانگشتم رو به مثال تفنگ کنار شق

 پر مهر خواب سپردم... .  ی هادست  م رو بهتخت ولو شدم و تن خسته و کوفته   ی رفتم. رو

 *** 

 ؟ یهست یفقط... بگو... االن کدوم گور -

 : دی چیگوشم پ ی بشاشش تو  ی صدا

 ! گهید می بابا، خوب پشت در ی ا -

آخرش سر    ست،یآدم بشو ن  وقتچ ی پسر ه نیهم فشردم. ا ی هام رو روحرص چشم  با
 .دهیرو به باد م  مونی کی

 : دمیحرص غر  با

 ؟ یکله خراب. پشت کدوم در ی پسره  -

 جواب داد:  ی سردخون  با

 و مرصادم همراهم هستن!   هانیکه، آ  ستمی بابا فقط من ن -

 و گفتم:  دمیکوب م ی شونیپ ی رو یدست

  گمی م ه؟ی ک  گهیمرصاد د  ست؟یتون نوامونده  ی جو عقل تو اون کله  ه یمن! شما  ی خدا -
 ! ؟یپشت کدوم در

 بشه، غر زد:  جادیسردش ا و خون  س لکیر ی صدا ی تو ی رییتغ کهن یا بدون 

 بپرس خوب. یکی  یکی! یزنیقدر فک م چه  ی وا -

 نگفتم، که خودش ادامه داد:  یزی هام باالتر رفته بود و چنفس  ی صدا تیعصبان لیدل به



  حیدر رو باز کنم بهت توض ای. ب می باغ هست یخب آروم باش هاتف! پشت در پشت لهیخ -
 . میدیم

  دمی تماس رو قطع کردم. کتم رو پوش ییاگه ی و بدون حرف د دمیهم ساب ی رو رو هامدندون 
بلند خودم رو به  ی هاکه بااالجبار درحال حاضر ساکنش بودم خارج شدم. با گام  یو از اتاق
پرت شدن   یوحش ی گله  هیبندش رو برداشتم، که درست مثل رسوندم و پشت  یدر پشت

 باغ. ی تو

  یدور و اطراف چرخوندم تا مطمئن شم کس ی چند بار بردم و رونیدر ب ی رو از ال سرم
  ی کج و کوله  ی هاافه یکردم، که همون موقع با ق  هیشون نبوده. در رو بستم و بهش تک دنبال

 رو شدم. سه نفرشون روبه 

 با اخم فک زدم: شون،نیب ی به شخص ناآشنا رهیخ

 باشن؟  یک  شونیا -

  دایپ نیزم ی که از رو یباال انداخت و با چوب ییاشونه الیخیب ش؛شهیبه عادت هم  سامرند
 روش کرد و گفت: روبه  ن یکرده بود شروع به شخم زدن زم

 داداش. هیمرصاد خود  -

افتاد.  نیزم ی دستش پروندم، که رو ی چوب تو ری ز ی بهش نگاه کردم و لگد یحرص
 شد، که گفتم:  رهیبرگشت و با فک چفت شده بهم خ

 شده؟   دایش پو از کجا سر و کله هیک  نمی! گفتم بگو بببهیرغ  ای نگفتم آشناست  -

 و مداخله کرد:  دیم کوبشونه ی رو یدست هانیآ

 پسر، چته آروم باش!  یه -

 پام پروندم: ریز ی زه یربه سنگ ی لگد بارن یا

 باشن... . دهیاگه د ی فکر کرد ن؟یکنیم کاری چ جانی بابا؟ ا یگی م یچ -



 جواب داد:  یمیو با لحن مال  دی رو بر حرفم

 ؟ ی هاتف! تو به کار ما شک دار -

 ادامه داد:  یخورنگفتم، که با لحن دل یزیچ

 . میزد  بیبابا! نترس داداش ضد تعق ولی ا -

شون بود. پسر ناشناس همراه  می فکر ی تنها مشغله  بارن ی راحت شده و ا المیخ ی حدود تا
 اومد و لب زد:نگاهم رو معطوفش کردم، که لبش به خنده کش 

 من مرصادم، مرصاد رادفر. خوشبختم آقا هاتف.  -

 بهش تشر رفتم:  توجهی رو جلوم دراز کرد، که ب دستش

 کامل خواستم جناب!  ی . معارفه یبختحالم که خوشخوش  -

لبش نشست،   ی رو ییازده. لبخند خجالت دیموهاش کش ی دستش رو عقب و تو زدهشرم 
 ی افه یبور ق ی و موها یبا لب گوشت شیسبز عسل ی هاشد. چشم  ان یهاش نماکه چال گونه 

... خب اعتقاد داشتم آدم پولدارا  آدم تو پر قو بزرگ شده  هی ی افه ی. قساختی ازش م یخوب
 داشت!    ری هم با هم توف شونافه یق یحت را یو فق

 : و نگاهم رو زوم صورتش کردم، که به حرف اومد  لیسرم رو به چپ و راست متما کالفه

 اومدم.  یخاشع ی از طرف آقا -

 ی تو یکرد. آسوده دست دیی ثابت کردم، که با سر حرفش رو تأ  هانیآ ی رو  یرو سؤال نگاهم
 و بعد مقابلش نگه داشتم:  دمیموهام کش

 .یخور نشو دل یکار ما رو درک کن تی حساس  دوارمیحاال منم خوشبختم داداش. ام -

 فشرد: یزد و دستم رو به گرم ی خندشین

 گفتم!  یچ دی متوجه نشد کهن یا مثل  -



 باال انداختم: یی ابرو

 طور مگه؟ چه  -

 رفت و گفت:  ییاخنده تک 

 کار شما هستم. که منم هم  رسوند،ی رو م ن یحرف من ا اتیچون کل -

 داد: حیرو بهش دوختم، که توض جمی گ نگاه

 کار ما... .  تی حساس ی گفت -

 شده بودم، که حرفش رو قطع کردم:  شی پرونمتوجه مزه  تازه

 بله. متوجه شدم... . -

 کردم، با دست به خونه اشاره زدم و ادامه دادم: یمکث

 .ومدهیبه بار ن یخونه تا گند جبران نشدن ی تو  دیزودتر بر  -

خورشون جلوتر راه افتادم و پسرا هم بعد  هم دل دی مبهوت و شا ی هابه نگاه  توجهیب
رو باز کردم و خودم   نییال اومد پشت سرم راه افتادن. آروم در اتاق پابا   ندوزشونیو کهن یا

بود خودم هم داخل شدم و در   هانیکه آ نفر  نیتا وارد بشن. با ورود آخر  دمیکش یو کنار
سه  ی رو از رو نمیفرستادم و نگاه خشمگ رونی . آسوده نفسم رو بتم رو پشت سرم بس
 نفرشون گذروندم. 

 خب!  -

 باال پروند و گفت:  ییاشونه لایخی ب سامرند

 خب؟  -

 مبادا صدام بلند شه و دخترا بفهمن. دمیلبم رو به دندون کش یعصب

 بود؟  یتون چجا و احمقانهنابه  میتصم نیا لیخب... دل -



کارش بود به حرف   لیوسا دنیتخت نشسته و مشغول چ ی که تا اون لحظه رو هانیآ
 اومد: 

 رو پرت کن اون دور دورها.  جاتی. اون غرور بیکن یکار یتونی دست تنها نم -

 :دمی . غر شدمی م یجر ترش ی و ب ترش یب  اومد،ی م رونیکه از دهنش ب ییاهر کلمه  با

 کمک... . نیطور تا حاال تونستم؟ من نگفتم چرا اومد چه  -

 مرصاد گذروندم و ادامه دادم: ی کردم، نگاهم رو از رو یمکث

 با من!  ینم بدون هماهنگاو جا؟ن یا  نیگفتم چرا اومد  -

 هاش چرخوند و مداخله کرد:قفل لب  ی تو  دی مرصاد کل باألخره

حاال که   ت؟یحساس همهنی ا گهی د یول م،یکار شما خبر دار تی آقا هاتف! ما از حساس -
 بفهمه. یکس کهن ی. اونم بدون ا میاومد 

 و گفتم:  ستادیا  شیکنج لبم به نما ی پوزخند

 تون کنم. خب پسرا بهتره روشن  -

 حرفم رو گرفتم:  ی باال انداختن، که دنباله  ییابرو یسؤال

  یشک نی ترفضول و کنجکاو، که اگه کوچک  ی ها. مهمون می مهمون دار یسر هی جان ی ا -
 . زهیری هم مبه  ی بکنن همه چ

 با عجله جلو اومد:  سامرند

 !هی منظورت چ ؟ی چ -

 : دمیدور لبم کش ی دست یشینما

 چهار تا دختر اون باال اسکان دارن.  -



 دادم: حیمشکوک مرصاد زوم صورتم موند، که توض نگاه

 دوست دخترعموهام.  شونگه ی ! دو نفرشون دخترعموم هستن، دو نفر دیهی ه -

 از هم باز شد:  یسام  ی هاش یزمان ممکن ن نیترکوتاه  در

 هم هست؟  تایرز یعنی!  ولی ا -

 هام رو سمتش چرخوندم: چشم  ت یو عصبان  ضیغ با

 ! ؟یفرض کن باشه. که چ -

 جواب داد: یالیخی ب ی چپ زد و با صدا یعل ی رو به کوچه  خودش

 . خوش باشه.یچیه ، یچیه -

 سه نفرشون به حرکت درآوردم و گفتم:  ی هاچشم  ی جلو دواری م رو تهداشاره  انگشت

باهاتون نخواهم   یتار درست. پرتون به پر دخترا نخوره، که رف دیحواستون رو جمع کن -
 داشت.

 و گفت: دیم کوبشونه   ی رو یدست مرصاد

 حواسمون هست.  م؛یتخت، ما خودمون خواهر و مادر دار التیخ -

جور حس  هیبهش نداشتم.  یچرا ته دلم حس خوب دونمینم  ینبود. ول ی بد پسر
رو از سرم دور  الی. غبار فکر و خکردی م تمیوجودم رخنه بسته بود و اذ   ی تو ی اعتمادیب

 باال برد:  می هاش رو به حالت تسلنشست، که دست  یسام ی وارم روکردم و نگاه مشکوک 

 ؟ ی... بهم اعتماد ندارتمیی عمرِ پسردا هی داداش، من  بهیع -

 :دادمی م حیرو ترج ییگورک  یهر حالت در

 نه. -



به   دی رنگ رو با ن یا ست،ین ی تجسم شدن یخورگرفت. رنگ دل  یخوررنگ دل  نگاهش
  تونستمی م یرنگ رو به راحت نیقدر دلش ازت پره. و من ا طرف چه  دی تا فهم دی چشم د

 بدم لب باز کردم و گفتم:  صی سامرند تشخ ییاقهوه  ی هاچشم  ی تو

 ناراحت نشو. فقط گفتم حواست جمع باشه. -

 جواب داد: ییاآهسته   ی صدا با

 حواسم هست.  -

  تفاوتیرفت. ب رونیاز اتاق ب عی از طرف من نموند و با برداشتن ساکش سر یجواب منتظر
 باال انداختم و سمت کمد رفتم. ییاشونه 

 شماها.  یه -

 متعجبشون بلند شد:  ی صدا

 ما؟!  -

 وارم رو زوم صورتشون کردم و باز سمت کمد برگشتم: چند لحظه نگاه سرزنش  ی برا

 کمک؟  نیاومد نی گفتمگه ن ن؟یافتاد  کار ی آره شما! چرا ب -

 : دمیگوشم شن  ریرو ز  هانیبم آ  ی صدا

 داداش، شما فقط امر کن. میگوش به فرمان -

 لبم نشست.  ی رو یبخشنانی بهم دست داد و لبخند اطم یخوب حس

 . میچه کن نمیبب  زیم ی رو دی زی دوستتون بر ن یبا ا دیدار ی. هرچیزمی عز -

 ی کاغذ رو رو کهیتاپ و چند تلپ هیاز ثان یرفت. در کسر لشیگفت و سمت وسا ییاباشه 
تاپ شد.  وسط اتاق ولو کرد و خودش مشغول روشن کردن لپ ی گرد و رنگ و رو رفته  زیم

 داد: حیزمان با کارش هم توضهم 



 درسته. یلیاطالعاِت. کارش خ ی هامرصاد از بچه  -

 پاره کردن شد.   کهیدر جوابش مشغول تعارف ت مرصاد

 چاکرتم.  -

 هاش گوش دادم.حرف  ی و به ادامه  ستادمی وا ییاگوشه  نهیبه س دست

سه سوته قرارهاش رو  م یتلفنش رو که رصد کن ؛یکن یبهراد رو وارد باز  هیفقط کاف -
 .میزنیم

 کنج لبم نشست:  ی دو ماه پوزخند نیعادت تموم ا  به

 .دهیدم به تله موش ما نم  های راحت نیگراز به ا ن یحرفا فرزتره... ا ن یاز ا  یلیبهراد خ -

 حرفم رو تکرار کرد: یبا لبخند ساختگ مرصاد

 گراز؟!  -

 باال پروندم و گفتم:  یی ابرو

 آره...  -

 به قدم زدن دور اتاق کردم و ادامه دادم:   شروع

 گن؟ ی م یبهش چ هاشب یرق دیدونی م -

 باال انداختن، که خودم جواب خودم رو دادم: ییاندونستن شونه  ی معنا به

 رو بهش دادن. یلقب گراز وحش -

 بلند شد:  هانیآ   زیتمسخرآم ی صدا

 وقت؟! چرا اون  -

 :دمیم کش دور لب خشک شده  ی دست یشینما



قدر که حرومه،  خوردن گوشتش همون  ؛یِ گراز وحش هیاز نظر اونا بهراد درست مثل   -
 هست.بخش هم لذت

 خنده بزنم.  ریز یشون مجابم کرد، که پقچهره  ی درهم رفته و ترس مشهود تو ی هاافه یق

 چه مدلشه؟! بابا... .  نی ا -

آوردم.   رونشی ب میاشلوار پارچه  بیحرفم رو قطع کردم و از ج لمیموبا   ی بلند شدن صدا با
  میس دورنبرخالف ح  یناشناس استرس مثل خوره به جونم افتاد، ول ی شماره  دنیبا د

 صدام رو صاف کردم و پاسخ رو زدم: 

 الو!  -

 :دی چی گوشم پ  ی بخشش توآرامش  ی صدا

 ! ؟ی سیرئ ی آقا -

 م رو کف دستم فشار دادم:اشاره  انگشت

 . دیبله، خودم هستم. امرتون رو بفرمائ -

 ش گوشم رو آزار داد:خنده  ی صدا

 .یقدر خشک و رسمچه  -

 کردم:  تکرار

 .د ی امرتون رو بفرمائ -

 گفت:  یتری شده باشه، با لحن رسم ی که اون هم جد  انگار

 خشک شد؟  تی عرق خستگ ؟ی دی آفتاب مهتاب مشهد رو د -

 دادم مثل خودش پررو رفتار کنم:  حیندادم و ترج یتیاهم یرو گرفتم، ول  تشرش



 .دمی مهتاب مشهد رو ند ی! من هنوز حت ریخ -

 ش گوشم رو نوازش داد.ده آزاردهن ی خنده  ی صدا دوباره

 .نهیتو رو بب خوادیم  ی. مرتضیوقت دار  یلی عجله نکن، خ -

  هانیکنجکاو مرصاد و آ  ی هانگاه  ی هام و روشد. چشم   قیبه وجودم تزر یترش ی ب استرس
 چرخوندم، و بعد جوابش رو دادم:

 االن؟!  -

 . نیآفتاب مهتابت رو بب نی نه، بش -

 گفتم:  ی جد  ی مکررش با صدا ی از تشرها خسته

 و کجا؟!  یک  -

وجودم جون گرفت و سرم   ی تو  ترش یو ب ترش ینفرت ب د،یکه گفت مخم سوت کش ییجا با
 تر شد. داغ و داغ یپزسفال ی کوره  کی درست مثل 

قدر  از طرف اون باشم تماس رو قطع کردم. ِان یمنتظر جواب  کهن یگفتم و بدون ا ییاباشه 
مچم سست شد.   تیدستم درد گرفت و در نها ی ها فشردم، که عضله   مشتم ی تلفن رو تو

 که خودم به حرف اومدم:  اومد،یدر نم یحرف کدومچ یاز ه

رو کشونده   هاشی الناس خورخدا رو نگه نداشته... حق ی حرمت خونه  یآشغال، حت -
 جا!اون 

 بلند شد:   هانیآ  می مال  ی صدا

 هاتف؟   شدهی چ -

 : دمی بود رو سمتش سوق دادم و غر  هام که خشک شدهچشم  مردمک 



پاک رو سرپوش کاراش  ی جا  هی یاون عوض هانیکجا قرار گذاشته؟ مسجد! آ یدونی م -
 کرده.

 اومد و نگاه ناباورش رو زوم صورتم کرد:  کم ینزد

 تو؟  ی شد یجور ن یچرا ا  ست،یهاتف! بار اولت که ن -

و مشغول کندن پوست   ستادهی اتاق ا ی کردم، که با استرس گوشه  ی رو پرت مرصاد نگاهم
که آب ازش چکه   یسیخ ی ش و موهاشونه  ی رو ی لبش بود. همون لحظه سامرند با حوله 

 بود لب زدم: یطور که چشمم به ساموارد اتاق شد. همون  کردیم

  یو کس گردهی شهر م ی خوشان توو حاال خوش   دهی قدر مال مردم رو باال کشچه  یخبر دار -
 به کارش نداره؟  یکار

ش مشغول خشک  تخت پرت کرد و با حوله  ی نداد. سامرند ساکش رو رو  یجواب یکس
 کردن موهاش شد.

 داره. گهی د یبوده؟ به ولل که هزار تا گندکار ن ی هم شی تنها خالف زندگ  نیفکر کرد  -

 سام سکوت رو شکست:   باألخره

 شدن نداره که! ییاگوجه  قدرن ی. اهاشی گندکار ی رو می که خط بطالن بکش میجائن ی ا -

  نیکه ا  گه،ید ی زایچ یلیمنفور شدن و خ ،ییبودم، تنها دهیرو به جون خر  ییآبرو ی . بآره
فکرم رو متمرکز   دادمیم حیآروم شده بودم و ترج  ی رو به تله بندازم. تا حدود فیموش کث

 .دمی رو شن هانینگران آ ی قرار فردا کنم. صدا

 ؟ ی خوب -

 جواب دادم: کوتاه

 خوبم.  -



 تاپ شدم. هجوم بردم و مشغول رصد کردن اطالعات لپ  زیم  سمت

 ؟ ی بهش بگ ی خوایم یکه چ ی رو درآورده، فکر کرد جان ی مطمئنم آمار ا -

 دستم برگشتم:  ی تو ی کاغذهاصورت سامرند شدم و دوباره سمت  ی ره ی لحظه خ چند

 آره. -

 فک زد:  دوباره

 !یداش یبه آب نزن گداریب  ؟ی بذار انی ما رو هم در جر ی خوای نم -

معترض   ت یهم فشردم و در نها ی هام رو چند بار روهاش، چشم گفتن یاز داش یعصب
 گفتم: 

 سامرند!  -

 باشه.  -

کردم و  هی تک زی . به مدمیرو ماساژ دادم و به سمتشون چرخ مقهیم شقاشاره  ی هاانگشت  با
 پا انداختم:  ی پا رو

 . گمیش مو دار و دسته یرو به مرتض قتیمن حق -

 : دیبا عجله وسط حرفم پر  هانیآ

 ! ه؟یمنظورت چ -

 کنار تخت نشستم. یآهن یصندل   ی و رو دمیموهام کش ی تو یدست

 .شهیدستمون زود رو م میرو گفت. دروغ که بگ قتیحق دی با شهیهم -

 ... .خوای م یعنی -

 مرصاد رو قطع کردم و گفتم:  حرف



 .گهید جوره یاما  گم یرو بهش م یآره. همه چ -

 :دی کش شیشونیپ ی رو  یکالفه دست سامرند

 .گهی . بگو دی ! جون به لبمون کردیعک ه -

 دادن شدم... . حیکنج لبم نشست و مشغول توض یثیخب لبخند

 *** 

 " اسمن ی"

 

پسرِ   نیا ی سر و کله   ییهویطور شد  . مخم ارور داده بود، چه یتر از هر وقتبودم، کالفه  کالفه
 شد؟  دایپ

 و گفتم:  دمی رز چرخ سمت

 ... .یعنیپسرعموِت؟ خب پس  -

 یجالب  زیبه چ ذاشتمیپازل رو کنار هم م  ی هاکه یت ی اون روز شد و وقت ادآوری مغزم
 . مات شده ادامه دادم:دمیرسینم

 ن؟ یهست یسی رئ ی آقا ی هاشما نوه  یعنی... پدربزرگ شما... یعنی -

کردن.  ن یی باال و پا د ییتأ ی سرشون رو به معنا  کردیم دادیشون بچهره  ی که تو ینگران با
 رو به زبون آوردم: می بهشون بدم سؤال بعد یمجال  نیترکوچک  کهن یبدون ا

 کنه؟یپدربزرگ شما کار م ی مادر من برا  یعنی -

از من نداشت و   یدست کم نازی سرشون رو تکون دادن. حاِل پر یحرف چ یهم بدون ه باز
  ری ز تی از عصبان ییهاکم رگهبود. کم  ستادهی ساکت به تماشا ا ییازده گوشهاون هم بهت 
 و رها رو خطاب قرار دادم:  دیپوستم دو 



 ن؟ یکرده بود  یما مخفرو از  یمهم  زیچ نیطور تا حاال همچچه  -

گفتن نداشت. رز که  ی برا یحرف نیقیپته افتاده بود و قطع به کلمه به تته  یواقع ی معنا به
 تر بود جواب داد:زبل

 و دوم... .  نیبود  دهینپرس کهن یاول ا  -

 درهم حرفش رو قطع کرد: ی با ابروها نازی پر

 و دوم؟  -

 که باألخره ادامه داد: م،یبود رهیبهش خ  ساکت

 هم نبوده!  یمهم یلیخ زیچ کهن یو دوم هم ا  -

از   ییادسته  میپا انداخت. به عادت مواقع عصبان ی باال پروند و پا رو ییاشونه  یالیخیب
مزه کردنش به زبون  که به ذهنم اومد رو بدون مزه  یزی و چ دمی چیموهام رو دور انگشتم پ

 آوردم:

 شه؟ یم  مونی ن حسودبهتو نینکنه فکر کرد -

به هم   یکرد. رز و رها نگاه ناباور دییقدمم شد و با تکون دادن سر حرفم رو تأ هم  یپر
بودم، که چه استدالل   دهی انداختن و بعدش سرشون رو سمت من چرخوندن. تازه فهم

  یبودم. رها با تعجب مون یاز حرفم پش یلیرو به زبون آورده و خ ییاگونهو بچه  یرمنطقیغ
 : فتکه تو صداش آشکار بود گ

 

 ! یلیخ ،یاس ی ییابچه  یلیخ -

 :ارمیحرف دلم رو هم به زبون ب ی هیاومده بودم بق جان یدادم حاال که تا ا حیترج

 . دیاریب یمنطق لیدل هی  دیشما هم با  یول  م،یاباشه ما بچه  -



به حرف   ترش یکنج لبم نشست و ب ی پته افتاده و کم آورده بودن. پوزخندهم به تته  باز
 رز سکوت رو شکست:  تیکردم. در نها دایخودم اعتقاد پ ی گونه بچه

 ... .یعنینبوده،    یمهم زیخدا چبه   -

 حرفش رو گرفت:  ی کرد و باز تندتر از قبل دنباله  یمکث

 .میکردی فکر م جورن یما که ا یعنی -

جز به  ییاجه یبحث نت نی کش دادن ا دادم،یکش م  نیاز ا  ترشی بحث رو ب نیا  دینبا
دو خواهر   یکارنداشت. بحث رو از پنهون  پیاک نی ا نی نازک کدورت ب ی وجود اومدن پرده 

 که کنجکاوم کرده بود عوض کردم: ییاگه ید زیبه چ

 ...ستی مهم ن -

 سبزشون کردم و ادامه دادم: ی هانافذم رو معطوف چشم  نگاه

 پسرعموتون زندون بوده؟!  -

 جواب داد: یپاچگبود رو عقب فرستاد و با دست  ختهیصورتش ر  ی بلندش که تو ی موها رز

 .ستین ی بد ی خب، راستش... هاتف بچه  -

 ادامه داد: یزده و بغض آشکارلحن شرم  با

  دونمینم خوردن؛ی اهل محل سرش قسم م ی بود، همه یپسر خوب یلی به خدا داداشم خ -
 شد. یجورن ی ا هویچرا 

 :دمیاز قبل پرس  کنجکاوتر

 شد؟!  یجورچه  -

 درهم جواب داد:  ی هارها با اخم  بارن یا



هم شد   شجه ینت کرد،یش نوشابه باز مواسه  ادیز یهاتف هوا برش داشته بود. حاج -
 ! نیا

کراش  یدزد و زندان هی ی رو کهن یهاشون تموم باورهام رو به تاراج برده بودن. باور ا حرف  با
  ی شد و و با صدا  نییگلوم باال و پا بک یبود. س یم سخت و هضم نشدنبرا یلیزدم خ
 گفتم:  ییاآهسته

 ... . یبفهمه فور  ماین کنه؟یم کاریچ جان ی ا -

  یخورحرف من رو گرفت و با لحن دل ی موقع ساکت بود جلو اومد، دنباله که تا اون نازی پر
 گفت: 

هم   ی آدم عاد   هیست و اون پسر خونه  نیا ی پسر تو  هیاگه بفهمه  دیآره، بدون ترد  -
 . کنهی سفر رو کنسل م نیا  ستین

 درهم معترض شد: ی هاهاش تکون دادم، که رز با اخم گفته  دییتأ  ی رو به معنا سرم

زندان بوده که بوده. حداقلش داداشم چشم پاِک  والست؟یمگه ه  ست؟ین ی که عاد -
 هم پاک.  یلیخ

 فته و به زور خودم رو کنترل کرده بودم. م گرش خنده گونه بچه  یتی لحن حما از

 جوابش رو داد:  یپر

 !دونهیکه نم یاسیداداش  ،یدونی رو م ن یشما ا -

 بحثمون مداخله کرد:  ی تو رها

 بفهمه که.   ماین ستی! بعدش قرار نجاستن یا  یهاتف تا ک  میدونیما نم کهن یاول ا  -

  ماین دی. نباشدی محسوب م انتینوع خ هیمتنفر بودم. به نظرم  ییگوو دروغ یکارپنهون  از
 . کردمی رو بالنسبت خر فرض و از اعتمادش سوءاستفاده م



 :دی دهنم چرخ ی تو  تی با قاطع زبونم

 کنسل شدن مسافرتمون باشه.   متیاگه به ق ی. حتگمی م مایمن به ن -

اتاقم رفتم. در رو محکم به هم   ی ندادم و تو یتی هاشون بلند شد، که اهماعتراض  ی صدا
تخت نشستم. زانوهام رو حصار دستم کردم و مشغول ماساژ دادن   ی و کالفه رو دمیکوب
 !ارادهیقدر بقدر سست، ِان شده بودم؟ ِان یجورنی شدم. چرا ا مقهیشق

  ،یمشک  ی نکرده بود، همون دو تا گو یفرق چیه دش ی جد شیراون روز تا حاال به جز ته از
 ی رو برداشتم. شماره  لیو موبا   دمیکوب میشونیپ ی رو  ی دست ی! حرصیطوس  نگ یبا همون ر

 : دیچیگوشم پ ی ش توگرفته  ی که صدا  د، ی بوق نرس ن یرو گرفتم و به سوم ماین

 اس؟ یجانم   -

 لبم رو کندم و گفتم:  پوست

 داداش؟  یسالم، خوب -

 تمام جوابم رو داد:  یِ مهربون با

 ؟ ی . خوبم تو خوبزمیسالم عز  -

 خوبم.  -

 :دی پرس یلحن نگران با

 ؟ ی اسیشده    یزیچ -

 طور مگه؟! نه... نه چه -

 صدات هست!   ی تو یشیتشو  هی کنمی آخه احساس م -

سر   یساختگ ی کرده بودم. خنده  تشیاذ  یکاف ی مدت به اندازه  نی! اکردمی نگرانش م دینبا
 دادم و بحث رو عوض کردم:



 ست؟ تو چرا صدات گرفته یمن خوبم داداش. ول -

 زد: لب

 بودم!  ده ی خواب -

 .کردمیم  یکار هی  دیمن بودم و با  ماین ی های لبم نشست. مقصر آشفتگ ی رو یتلخ لبخند

 . نمتیبب خوامی جان اگر امکانش هست م ماین -

 شده؟   یزیچ -

 گفتم:  ییاعجله

 باهات دارم. یارک  هینه... نه  -

و  یخداحافظ  ی نکردم. سرسر دایپ ییاحرف اضافه  در اتاق که بلند شد مهلت  ی صدا با
چارچوب در شوکه شدم.   ی شخص تو دن یتماس رو قطع کردم. در اتاق رو باز کردم، که با د

و   دیکوبیم منهیس ی کردم. قلبم تندتند خودش رو به قفسه  هیدر رو بستم و بهش تک یفور
 کرد؟ یم کاریچ جان یا  نیکردم! اصالا ای نم دا یپ ییراه چاره 

  ییارو عجله یرنگ یری . شال شدمیسمت کمد دو   عیافتاد و سر انم یعر ی به موها ادمی  هوی
در بلند   ی کنم دوباره صدا  دایمرتب کردنش پ ی برا یمجال کهن ی سرم انداختم و قبل از ا ی رو

 . ستادمیگره شده جلوش ا  ی هار رو باز کردم و با اخم تر از قبل دمحتاطانه بارن ی شد. ا

 امرتون؟  -

  شیبه نما  ترش یش رو بشده  یسازه یلبش به رقص در اومد و فک زاو  ی رو ی لبخند
 .گذاشت 

 شما! یکارچه طلب  -

 ندادم، که باز خودش فک زد: یو جواب دمی به شالم کش یدست



 هام رو بردارم.اومدم لباس  -

 باال پروندم: ییو مبهوت ابرو  یسؤال

 کنه؟یم کاریچ جان یشما ا  ی هاهاتون؟ لباس لباس  -

  ی نقطه  چی رفتار آقامنشانه و محجوب ه نیلبش نشست. ا ی رو یلبخند محجوب  دوباره
 اون روز نداشت!  ی با پسر گستاخ و پررو ی مشترک 

 اتاق منه!  جان ی ا ی! ولدی ببخش -

ندارن   یمفهوم چی ه دمیدیم یوقت  یول اومد، ی دهنم م ی تا ابتدا یحرفش کلمات دنیشن با
 . اتاق اون بود؟فرستادمی دوباره پسشون م

 اتاق شما؟  -

 :دمی پرس یکرد، که باز با سست دییتکون دادن سر حرفم رو تأ  با

 ست، فکر کنم!بچه  هیاتاق   جان ی... ایول -

به هوا   ییپر سر و صدا  ریش به مثال تقههقه  ی که صدا د،ی ها چرخقاب عکس  ی رو نگاهم
 شد: ک یشل

 اون بچه منم.  ادیو به احتماِل ز  -

 نگاهم رو دور اتاق به گردش در آوردم، که صداش به گوشم خورد:  جیگ

 داخل شم. دی متاسفم. اگر اجازه بد -

در  به نهیو هاتف وارد اتاق شد. دست به س دمینداشتم. خودم رو کنار کش یمقاومت توان
هاش که سر لباس  ییبال  یادآور یگرش شدم، که سمت کمد رفت. با  دادم و نظاره  هیتک

هم   ی هام رو رو. در کمد رو باز کرد و من همون موقع با ترس پلک دمیآورده بودم لبم رو گز 
 رو نوازش داد: گوشم مبهوتش  ی فشردم. صدا



 من کجاست؟  ی هاپس لباس  -

 جواب دادم: یفینح ی صدا با

 ... .زهی خب، چ -

 ! هیچ زه؟ یچ -

 هاش گفتم: مردمک چشم   ی زمان با زل زدن توپرت کردم و هم  یرو کنار ترس 

 . ینیی پا ی کشوها ی تو -

کمد   نیی پا  ی سمت کشوها  یچند لحظه بهم دوخت و بعد فور ی رو برا زشیتند و ت نگاه
لباس به   ی نشسته رو ی هاجلوم گرفت. چروک  صدای آورد و ب رون یرو ب یهجوم برد. لباس

  یو حرف چرخوندمی دهن م ی زبون تو دیبهش نداده بود. با یخوب ی وجه جلوه  چیه
قلبم برخالف عقلم   ی... ولکردمی م یخواهتهم معذر  دی و شا زدمی م ی. حرفزدمیم

و با صورت   خودش رو کنارم رسونده بود امی. تا به خودم بدادی رو بهم نم ییااجازه  نیهمچ
 . کردی درهم بهم نگاه م

 ! ن؟ی بد  یحی توض ن؟یبگ  یزی چ نیخوای نم -

مقابله باهاش داشتم.  ی برا یفکر کردم کاش زبون  نیانداختم و به ا  نیی سرم رو پا زدهشرم 
توانم رو جمع کردم و بهش   ی همه هام؛یکه برخالف تمام بزدل   د،ی نرس هیبه چند ثان

 : دمیتوپ

 . ستمین مونیشما بوده پش ی هالباس  فهممی نه. االن که م -

از قبل بهش   ترش یمن هر بار ب  یول دیکوبیم منهیس ی تند و تند خودش رو به قفسه   قلبم
باال انداخت و   ییفرو برد. ابرو  بشیج ی سرد دست چپش رو تو. خون کردمی م یتیاهمیب

 گفت: 

 وقت؟ اون چرا  -



 توانم جواب دادم: نیبا آخر  یو حرص دمیرو به دندون کش  لبم

که با متلک پروندن به دخترا اونا رو آزار   ، یهست ییاشپش عقده  هی چون شما... شما  -
 .ی دیم یروان

کرد   کمیسرش رو نزد هوک یم رو زوم صورتش کردم، که  که تموم شد نگاه مات شده  حرفم
 و پچ زد: 

 هم براش ندارم. یوقت قتیبانو! در حق ادیخوشم نم یبازکل کردن و بچه من از کل  -

بگم،   یزیدلم و توان حرف زدن رو ازم ربود. تا خواستم چ شیآت ی شد رو یگفتنش آب بانو
 : دیکش ششیربه ته  یخودش رو عقب و دست

 . مجبور شدم! خوامیبابت اون روز معذرت م -

  دنیرفت. با شن رونیاز اتاق ب مزده رتیح ی هابه چشم  تفاوتی رو بهم نداد و ب یحرف مجال
اتاق گرم شده   ی . هوادمیکش  میشونیپ ی رو یدِر بسته شده به خودم اومدم و دست ی صدا

که به صورتم   ییرسوندم و بازش کردم. هوا کیکوچ ی گرم! خودم رو به پنجره  یلیبود... خ
آزاد باش داد. تندتند و   دنینفس کش ی رو پاک کرد و برا م یشونیپ ی خورد عرق نشسته رو

شده بودم؟   یجورن یتخت پرت کردم. چرا ا ی خودم رو رو اریاختی و ب دم ی با ولع هوا رو بلع
 ی که چشم کم آوردم برا کردم،ی احساس م دمشیدی م ی ! چرا وقتارادهی قدر هول و بِان

  ی ادیز نی عقلم رو به تاراج برده و ا یبدجور موزو مر  یمشک ی لهینظاره کردنش؟ دو تا ت
 مضحک بود! 

صفحه رو باز   ی رو امیفاصله گرفتم و پ الیاز عالم فکر و خ لمیموبا   ی بلند شدن صدا با
 کردم.

 !" یتا ابد گِل گلدونم بمون شدی م یو قلب من گلدون. کاشک  اسیگل   ی "تو شد

ناشناسش انداختم و   ی به شماره یهرو از اول خوندم. نگا امیباره پدوباره و سه  زدهمات
متِن فوق    نیمزاحم؟ ا  ذاشتمی اسمش رو م د ی ترس رو به دلم انداخت. با ترش ی ب نیا



 ی قدر بو نداشت! چرا متنش ِان  یخوونمزاحم هم   هیبا  جورهچ ی عاشقانه و عارفانه ه
! به هر حال امروز به  کردمیفکر م  یجورن یهم من ا دی شا  ای داد؟یخواهش و التماس م

وجود نداشت. با بلند   یترش ی استرس ب ی بهم شوک وارد شده بود و جا یکاف ی اندازه 
شماره موند، که  ی ره یبردم و نگاهم خ ورشی با عجله سمتش  لیزنگ موبا ی شدن صدا

فرستادم و خسته    رونیب ادار. آهم رو صد کردیم یی خودنما لیموبا نی اسکر ی رو مایاسم ن
 م:جواب داد

 جانم؟  -

 منتظرتم.  نییپا  ایب -

 : دمی پرس متعجب

 شده؟!  یزی چرا؟ چ -

 گفت:  یی ازدهرت یلحن ح با

 . حالت خوبه؟ یکارم دار ینیمن و بب ی خوایم  یوا! خودت گفت -

 . چشم بستم و شرمنده لب زدم: کردی م  تمی اذ  نیپرت شده بودم و ارفته بود. حواس  ادمی

 . امیرفت. االن م ادمی دی ببخش -

. سرم زدی عطرش پرسه م ی هنوزم بو  یرو قطع کردم و سمت کمد رفتم. اون حوال تماس
قرمز   زی شوم ی افکار مزاحم خالص شم. تند نی رو به چپ و راست تکون دادم تا از شر ا 

از   لی سرم انداختم و با برداشتن موبا ی رو ی. شال مشکدمی رو پوش می و شلوار مشک راه راه
قدر خسته بودم،  ِان  شبی. دشدی کم داشت شب مکم  گهی و د درفتم. غروب بو رونیاتاق ب

نبود و   اط یح ی تو یقشنگ باشه! کس دی با جان یا ی ها. شب دمیشب نرس  دنیکه به د
برم، که به   رونی نفسم رو آسوده رها کنم. در رو باز کردم و خواستم ب  شدی باعث م نیهم
 . دیمچ دستم رو چسب یدست بارهک ی

 :دمی شدم. بهش توپ مون یپش ی پر ی آشنا  ی چهره  دن یبکشم، که با د غیج خواستم



 !یکنیم یجورن ی. چرا ایریکوفت بگ -

 گفت:  ی مانندآهسته و پچ   ی صدا با

 بابا!   سیه -

  یکی اون تار ی شده بود و نگاهش تو کی هاش موندم. هوا تارچشم  ی ره ی نگفتم و خ یزیچ
 : دیپرس یبا لحن پر از شک داشت. یبرق خاص

 ؟ یر یکجا م یدار -

 کردم و صادقانه جواب دادم:  دمشیدی باغ که به زور م ی گوشه  قی رو پرت آالچ نگاهم

 دم در منتظرِم. ماین -

 کف دستش؟  یو بذار یهمه چ ی ری م یپس درست حدس زدم، دار -

 هاش زل زدم: چشم  ی تو بارن یا

 بدونه. دی آره. با -

 لب زد: زدی که تو صداش موج م ی دی دستم رو ول کرد و با ناام مچ

 ... . یصداقت رو به داداشت ثابت کن کهن یقبل از ا  -

 شد و دوباره ادامه داد: رهیهام خچشم  ی کرد، تو یمکث

 جوانب رو بسنج. ی همه  -

 یشد. دست دی ناپد دمیاز د قهیدق کی تر از بهم نداد و ازم دور و در عرض کم  یحرف مهلت
 یخاک ی که اون طرف جاده  مای ن نی خارج شدم. ماش اط یو از ح دمیسر و صورتم کش ی رو

 و سوارش شدم.  دمی پارک شده بود رو د

 تو؟  ی ومدیچرا ن -



  نی. دست بردم و المپ ماشاومدی به چشم نم ی ادیز  زیبود و چ ک یتار  یلیخ نیماش داخل
چشمش رو گرفت تا به احتمال نور  ی با دست رو مای رو روشن کردم و همون لحظه ن

 ی رو شدم. توش روبه مغموم و افسرده  ی نکنه. دستش رو که برداشت با چهره  تشیاذ 
هام قدر شکسته شده باشه! ناباور لبِان  دی دو روز با ی تو مایکه چرا ن  د،یگنجینم ملهیمخ
 به حرکت درآوردم: رو

 ! ماین -

 م. فقط خسته  -

 : دی بهم نداد و پرس یمهلت یبگم ول یز یچ خواستم

 اومده؟  ش یپ یمشکل ؟ی اسی  شدهی چ -

 سرم اکو شد:   ی تو یحرف پر  ارمیرو به زبون ب یحرف کهن ی از ا قبل

 جوانب رو بسنج"  ی "همه 

حرف در   ن یترکه با کوچک  ییما ین یعنیجوانب  ی متوجه حرفش شده بودم، که همه  االن
  یزی اون خونه چ ی که اگر در مورد حضور اون پسر تو ییمای. نشدی حد داغون م نیا
و مسافرت رو   هاشی فکرتموم روشن ی رو دیکشی خط بطالن م نیق یقطع به   دیفهمیم

هرچه زودتر   دی و با دادیبودم روانم رو آزار م ردهک  دایکه پ یذهن یری. درگ کردیکنسل م
  رون یهاتف که از خونه ب ی چشمم رو ،ی و داِر فکر ری اون همه گ ی . توگرفتمی رو م ممیتصم

چرخوندم و ناخودآگاه دستور    مایچشمم رو سمت ن ی زد ثابت موند. مردمک خشک شده 
متعجبش   ی که صدا ،رو خاموش کردم نیماش یسقف  کی المپ کوچ ی مغزم رو اجرا و فور

 به گوشم خورد:

 !؟ی چرا خاموشش کرد  -

 جواب دادم: پاچهدست 

 .زدیعام! خوب نور چشمم رو م -



نبود. خواست به  یکار ناممکن یکی اون تار ی تو یمتعجبش حت ی افهیزدن ق حدس
 روش نگاه کنه، که دوباره به حرف گرفتمش: روبه

 ! یپر -

 سرش رو سمتم چرخوند:  عیاسمش سر دنیشن با

 افتاده؟  ی! اتفاقیچ ی پر -

از   اومدی م ونی تا اسم دلبرش به م یخوربا اون همه دل یلبم نشست. حت ی رو ی لبخند
 .شدی و نگرانش م خودیخود ب

 حرف زدم،   ینه نگران نباش! فقط داداش من امروز با پر -

 هم ببخش. بارن ی ا ،ی بخشنده بود  شهیتو هم ما ی. نمونِ یپش یلی. خدمی رو شن لش یدال

 : دی چیپ نیمسکوت ماش ی محوطه  ی ش توگرفته  ی صدا

رسوندم،   جان ی خودم رو ا ییاو با چه دلهره  یجورچه یدونی م ؟ی نگرانم کرد نیواسه هم -
 براتون افتاده باشه؟!  یکه مبادا اتفاق

 انداختم:  نیی زده سرم رو پاو شرم  دمی رو گز لبم

 .دی ببخش -

 دستم بودم، لب زدم: ی هاکردن با انگشت  یکه مشغول باز یحال در

ها بخشش و وقت  یاونم تو رو دوست داره. بعض  ،ی! تو اون رو دوست دارماین -
 خوبه. یپوشچشم 

 هاست؟ وقت   یبه نظرت االن جزو اون بعض -



خودم   ری گبان یگر  شنده یآ ی جهیکه نت زدم،ی حرف م یجور د یبود. نبا  زی تمسخرآم صداش
از اون   ست،یجا ناون  گهید متوجه شدم  یخونه انداختم و وقت ی شه. نگاهم رو به جلو

 همه استرس فارغ شدم. 

 خوب فکر کن.  یمی ندارم. فقط قبل هر تصم تیزندگ  ی تو  یمن دخالت -

 یشدم. باد خنک ادهیپ نیاز ماش ریو شب بخ یخداحافظ هیبهش ندادم و با   یحرف مهلت
به بدنم بدم. وارد باغ شدم و    یکش و قوس اریاختی دورم به چرخش دراومد و باعث شد ب

که کرده بودم   یکاربه گوشم خورد. نگران از پنهون  ما ین نیگذر ماش  ی با بسته شدن در صدا
سنگ سفت برخورد کردم و آخم به هوا رفت.   هیبرم، که با  اتاقمبرگشتم و خواستم سمت 

  ری ش رو زمن و من مردونه  ی رو بهش دوختم، که صدا  جمیدماغم رو ماساژ دادم و نگاه گ
از کنارش گذشتم و خودم رو به   ی زده تندهاتف باشه خجالت  کهن ی. با فکر به ادمی گوشم شن

انداختم و خواستم   ییاشالم رو گوشه دم،اتاقم رسوندم. در رو بستم و پشتش سر خور
 جا خشک شدم. هاتف خونه نبود همون  کهن یا  یادآوری کنم، که با  ض یهام رو تعو لباس 

لرزون   ی هاتوان رها کردنش رو نداشتم. با دست  یول   اومدی م باال محنجره  ی تا ابتدا یغیج
پاهام نمونده و هر آن امکان   ی تو یدر رو گرفتم و از اتاق خارج شدم. رمق ی ره یگدست 

که متعلق به   ،ی به اتاق سمت راست دنی بدنم کردم و با رس گاهه یرو تک  وارهای افتادنم بود. د
  یجواب یچند تقه به در زدم ولهام و مشت کردم. توانم رو جمع و دست   مامرها بود ت

تندتر   بارنی و غرق در سکوت انداختم و ا  کی دورتادور باغ تار ینکردم. با ترس نگاه افتیدر
چهارچوب در ظاهر   ی خودش تو تی بله گفتن رها بلند و در نها ی . اول صدادمیبه در کوب
که  کرد،ی زده نگاهم ماتاق. مات ی و پرتش کردم تو ممچ دستش رو گرفت   دنشی شد. با د

 لب باز کردم:

 باغ بود. ی نفر تو هیباغ...  -

 شد.  لیبه سمت چپ متما  هاشلب

 رز بوده!  ا ی یپر ینفر؟ خوب حتم  هی -



 رد کردن حرفش سرم رو به چپ و راست تکون دادم.  ی معنا به

 نه، نه مرد بود!  -

 هم رفت:  ی تو ابروهاش 

 آقا مراد بوده.  دیشا  -

 . آوردمی نم ادیرو به  یمراد نام چیو ه کردینم  یاریمغزم  مراد؟

 ه؟ یآقا مراد ک  -

 گفت:  رفتی طور که سمت پنجره ملبش نشست و هنون  ی رو ی زی تمسخرآم لبخند

 ! گهی باغبون د -

چشمم    ی از باغبون جلو ی محو ری که همون موقع تصو د،ی رو بست و سمتم چرخ پنجره
با پسر قد بلند   یتفاهم چیاسش هو الغر با اون سر ت دهیقد کوتاه، خم  رمردینقش بست. پ

 نداشت.  دمیباغ که د ی تو

 نه جوون و قد بلند بود به خدا.  -

 نشست. ییاگوشه  کالفه

 هاتف نبود؟  -

برنگشته بود لب   دونستمیکه من م ییزده و تا جا  رونی هاتف از خونه ب کهن ی ا یادآوری با
 زدم:

 رفت.  رونی از خونه ب دمینه اون رو من خودم د -

  رونیاز جا بلند شد و سمت در و از اتاق ب عی. سر دی به صورتش دو یاز نگران ییهارگه کمکم
 پچ گفتم: رفت. با ترس چشم از اتاق برداشتم و دنبالش روانه شدم. با پچ 

 ؟ یر یم یکجا دار -



 درش اسکان داشت رسوند.  یکه پر  یرو به اتاق خودش

 کرد!  دیبا کاری چ نم یبب  م،ی بذار انی ها رو هم در جربچه  ستای وا -

  دمیکه د یزیو من نگاهم رو پرت باغ کردم. با چ  دیاتاق کوب ی مشت به در بسته شده  با
  رون یاز در ب عیمن سر غیکه با ج ی و خودم رو به عقب پرت کردم. موجود دمیکش یغیج

فشارم   ادیو به احتمال ز اومد ی کوچه محو شد. نفسم به زور باال م  یکیتار  ی رفت و تو
 افتاده بود. 

به  توجهی باز شد ب  یدر اتاق پر کهن ی من، رها هم صداش بلند شد و به محض ا غِ یج با
.  میو در رو هم پشت سرمون قفل زد می دی اتاق دو  ی تو شزدهرت یمتعجب و ح ی هاچشم 

رسوندم و به  ییا. به زور خودم رو گوشه رفتی م جی و سرم گ دمیکش ی تندتند نفس م
 لب به اعتراض باز کرد: یپر  وقعدادم، که همون م هیچرم تک یصندل

 چه وضعشه؟!  ن یا  شده؟ی چ یه -

. رها که دمی نفس سر کش هی پر از آب کردم و  زیم  ی که برداشته بودم رو از پارچِ رو یوانیل
 تازه به خودش اومده بود به بازوم زد و گفت: 

 ؟ ی دیکش  غی؟ چرا جچته  -

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 .دمشینفر از باغ رد شد. به خدا خودم د هی -

 چشمم اشاره زدم و گفتم:  به

 ! دمشیهام ددو تا چشم  نیبا هم -

بهم   ینگران ی افه یرها با ق  یول کرد،ی نگاهم م ز یخبر نداشت تمسخرآم یزیکه از چ یپر
 شد.  رهیخ

 هست!  ییخبرها هی جان ی انگار ا شه،یماجرا داره بودار م  -



 رو زوم صورتش کردم.  جمی گ نگاه

 ؟ یی چه خبرها -

 :دی پرس بارن ی اصالا به سؤالم توجه نکرده باشه، ا کهن یمثال ا به

 ؟ ی دیکجا رفت؟ ند  -

 شد و تندتند جواب دادم: یم تداعحافظه  ی اون صحنه تو  دوباره

پا به فرار گذاشت و از باغ   دمیکه من کش یغیبا ج یت در، ولسم  رفتیچرا! داشت م -
 رفت!  رونیب

 وارد شد. یبشاش ی افه یسرشون رو تکون دادن، که همون لحظه رز با ق مشکوک 

 زد؟!  غیتون جچه خبرِ؟ کدوم جان ی ا -

که اون هم متفکر   م،ی کرد ف یو ماجرا رو براش تعر می تکون داد ی سر شی خبری از ب متأسف
 زد: ی و بشکن دی رز باال پر   هو ی قهی. بعد از چند دقستادی ا ییاگوشه 

 خورد.  ی درد هیهاتف برگرده. باألخره حضورش به  دیزنگ بزن -

که   م،یهامون و سمت رز سوق دادو بعدش نگاه  م ی نگاه به هم کرد هیاول   ی رها و پر من،
 گفت:  یبا سست

 گفتم؟  ی بد  زیچ -

رد کردن حرفش   ی گفته؟ و جوابم نه بود. رها به معنا  ی بد زی ردم، که واقعاا چفکر ک   نیا به
  زیم ی رها رو از رو لیصورتش مشهود بود موبا ی که تو  یتکون داد، که رز با خوشحال یسر

 هاتف رو گرفت.  ی برداشت و به احتمال شماره 

 ی کار رو کرد. بعد از سه بوق صداش تو نیهم تای و رز  کریاسپ ی اشاره زد بزنه رو  یپر
 .دی چیمحوطه پ



 بله؟  -

 بالفاصله جواب داد: رز

 . تایداداش منم رز  -

 .دنشیشن ی شد برا یوجودم گوش  ی صداش ترس رو کنار گذاشتم و همه دنیشن با

 شده؟  ی زی آها! جانم رز چ -

 به حرف اومد:  تی به ما انداخت و در نها ینگاه

 ؟ یستیباغ ن -

 طور مگه؟ نه! چه  -

 بلندش رو عقب فرستاد و گفت:  ی موها

 اومده.  شی پ یمشکل هی جانی ا ؟ی برگرد شهی م -

از اون طرف که به احتمال با هاتف   یشخص ی بگه صدا یزیلب باز کنه و چ کهن یااز   قبل
مون  و همه   دیچی پ لیموبا ی سردش بود، که توخون   ی صدا  تیبلند شد و در نها زدی حرف م
 کرد: زدهرت یرو ح

 . خداحافظ .میزنی حرف م امی آخر شب م -

اتاق پخش   ی بوق آزاد تو ی به رز بده تماس رو قطع کرد و صدا یمهلت حرف کهن یا بدون 
آزار  ی برا  یرو از دست رز گرفت و قطع تماس رو زد تا سوهان لیموبا  یشد. رها عصب

 منفجر شد:  یل بمبسمت رز برگشت و به مثا  هویروحمون نباشه. 

  نیسرد بود؟ هزار بار گفتم کم داداشم داداشم کن. به ولل، که اداداشت چه خون  ی دی د -
 جو انصاف نداره! هیآدم 

 :دی لبش کوب ی بگه، که رها دستش رو رو ی زیعقب گذاشت و خواست چ یقدم دهی ترس رز



  نی. قبول کن اون زمستیاون آدم سابق ن گهی. قبول کن هاتف دتاینگو رز یچی ه سیه -
 تا آسمون عوض شده.

 گونه لب زد:نشوندن حرفش عاجز و التماس  یبه کرس ی برا

 رز؟  یفهمی م -

  ی. پر دیدو  رون ی سرش رو تکون داد و از اتاق ب کردمی حسش م یکه به راحت یبا بغض رز
هاتف بودم   ی سردون شوک خ   ی که هنوز تو یبود و من ستادهیبه تماشا ا  ییامبهوت گوشه 

که تازه متوجه بسته   یدر ی ! با صداهیکه ماجرا چ کردم،ی فکر م  نیبه ا  شهیکنجکاوتر از هم
سرم رو تکون   ت یبرگشتن به واقع ی رها حس شد. برا یخال ی جابرگشتم و   میشدنش شد 

 گفتم:   یدادم و رو به پر

 برم. در رو قفل کن!  گهیمن د  -

هنوز از بهت خارج نشده باشه بهم نگاه کرد، که از اتاق   کهن یبه مثال ا یحرف چیه بدون 
هاش به گردش در اومد و  عکس  ی اتاق خودم رفتم. نگاهم رو ی راست تو  هیو   رونیب

کردن. سردرگم   یکجبودن عکس بهم دهن   دیو سف  اهیبا وجود س یحت  شیمشک ی هاچشم 
  یم رو به ماهزدهنگاه ماتم و روش نشستم.  دمیکش نجرهرو کنار پ یآشفته صندل یو با ذهن

  ادمیقار و قور شکمم بلند شد و   ی به کامل شدنش مونده بود. صدا یل یدوختم، که هنوز خ
رو دود کرده و به هوا   یتنور ی تزایپ یتجربگیساده بر حسب ب یلیکه خ  یرفت به ظهر
ش که  رفتن و غذا خوردن نبود؛ حداقل رونیب ی برا  یاالن وقت خوب شکی . بمی فرستاده بود
و اتفاقات امروز رو   می دور تند تنظ ی م رو رو. حافظه دادی رو بهم نم ییااجازه  نی ترس همچ

 مایکه از ن یکارپسر گرفته تا پنهون  نیا  بیغر  بیو عج  ییهویشدن   دا یمرور کردم. از پ
 کرده بودم! 

فرستادم. تا   رونیم بشده  پیک  ی نهیآه سردم رو از س  میکاریو مخف  مایآوردن ن  ادیبه  با
بدنم رخنه  ی ترس تو هوی اومد  رونیهاتف از خونه ب یوقت یرفتنش رفته بودم، ول ی پا

پسر   نیا  مایفکر کردم، که اگه ن  نی. اون لحظه به ا دی بست و جرئت گفتن از وجودم پر کش



 ی چشم رو نیقی قطع به  کرد؟ی با خودش م ی ن وقت شب چه فکریاونم ا  دیدیرو م
 ... . زدیمسافرت رو م   دیق و  بست ی اعتمادش م

 *** 

تخت نشستم. آب دهنم رو قورت   ی و صاف رو  دمی که حس کردم از خواب پر ییصدا  با
در چرخوندم و در رو باز کردم.   ی رو تو دی و ترس کل یگلوم رفع بشه. با نگران یدادم تا خشک

  غمیچهار موجود متحرک ج دنی دورتادور باغ چرخوندم، که با د یسمت تراس رفتم و نگاه
اومدن. ترس توان   کمیو نزد رون ی هاشون بدخترا از اتاق  کهنگذشت،  یلیبه هوا رفت. خ

 غِ یج ی تراس اشاره زدم. صدا  نیی به پا یبا سست لیدل ن یحرف زدنم رو ربوده بود؛ به هم
اون   ی . تودیچیباغ پ ی محوطه  ی رها تو ی هارز و کمک خواستن  ی هادزد، دزد گفتن  ،یپر

رمق از پاهام رفت. داشتم   کهتراس رسوند،  ی خودش رو به باال  شون ی کی غیهمه ج
 ی صورتش گرفت و چهره  ی رو جلو  یلیلحظه نور موبا  نیآخر  ی که تو شدم،ی م هوشیب

 مانندش بلند شد:پچ  ی شد. صدا انیچشمم نما  ی هاتف جلو ی آشنا

 ! نیآبرو برامون نذاشت نی! ساکت باش سیه -

  ی برا  ییدادم. نا هیتراس تک یسرد و آهن ی دهنم رو قورت و بدن سستم رو به نرده آب
 : دیاعتراض نداشتم، که رز با تمام قدرتش غر 

 ؟ یِ باق متمی باغ دو قورت و ن ی تو یرفت جان یوقت شب ا نی ا -

 : دیپرس یبه جانب تراس سوق داد و با لحن حق نییرو سمت پا زشیت نگاه 

 !جا؟ن یا  ی ساعت سه شب آورد  یبرداشت اَنیسه تا لندهور ک  نی ا -

 بلند شد:  ییابه یغر ی بده صدا یح یهاتف لب باز کنه و توض کهن ی از ا قبل

 . من سامرندم. تای سالم رز -

از اطرافم   یدرک درست چی. فشارم افتاده بود و ه دیباری از صداش م طنتیو ش تمسخر 
 نداشتم. رها تشر رفت: 



 گربه نره کم بود، روباه مکار هم اضافه شد!  -

 به حرف اومد:  ییاگهید ی و بعدش شخص ناآشنا د یچیباغ پ ی چند نفر تو ی خنده  ی صدا

 ! میو پدر ژپتو باش  وینوک یما هم پ  دی شا  ه؟یما دو نفر چ  فیو تکل -

 باألخره به حرف اومدم:  هاشونیبازاز مسخره  یعصب

  دای تون پموقع شب سر و کله ن یکه ا ن،یهست ییهای چه خبره؟ شماها کدوم روان جان ی ا -
 شده؟ 

نبودم.  کردمی صحبت م یبا چه لحن کهن یکالمم رو از دست داده بودم و متوجه ا اریاخت
 : دمی بخش هاتف رو شنآرامش  ی صدا

 اتاقمون، که... . می و صدا برگرد سری ب م ی. فقط خواستمیمتأسفم که شما رو ترسوند  -

 از پسرا چرخوند و ادامه داد:  یک یبود رو سمت   دای هو  لینور موبا ریش، که زخصمانه  نگاه

 ! نی شد داری کرد و شما از خواب ب یاطیاحتی که سامرند ب -

 گفت: یپر از شک ی رز با صدانوازش شده بودم، که لحن مؤدبانه و گوش  مدهوش

 ن؟ یشما بود  دهیباغ د  ی تو یاسیکه  یی ها! نکنه سر شب اون نمیبب نی ستی وا -

 که االن متوجه شده بودم اسمش سامرنِد جواب داد:  ،ی اول ی باز هم صدا و

که دوستتون با  م،یشام کوفت کن هی  می بر ن یپاورچ نیپاورچ یل یخ می آره خواست -
 کوفتمون کرد. هاشغیج

. خواستم  کردی م می عصب ترشی ب نیباغ رو برداشته بود و ا  ی لحن حق به جانبش همه  ی بو
 : دی بگم، که هاتف قبل از من غر یزیچ

 سامرند!  -



قبل   یبرعکس دفعه  بارنی نموندم و وارد اتاق خوابم شدم. ا یزیمنتظر چ گهید یعصب
 جان یانجام بدم چرا که ا تونستمی نم یکار چیه  ی. ولشدی خواب م ی برا یمانع می گرسنگ

 یاز خوراک یاون مطبخ خبر  خچالی  ی به اسم آشپزخونه نداشت و مطمئناا تو ییجا چیه
اتاق بذارم. به  ن یاز ا رون یوقت شب پام رو ب نیا کردمی نم تجرئ  بودی نبود، که اگر هم م

 ... .ارمیکه شده خواب رو به چشمم ب یکردم هر جور یسع لیدل نیهم

 *** 

 "هاتف" 

رفتم   رونی. از اتاقم ب دمیم کشژل زده  ی به موها یبه خودم انداختم و دست ینگاه نهیآ  ی تو
  ادهیپ دیو براقم از خونه خارج شدم. تا سر جاده رو با   یمشک ی هاکفش دنیو بعد از پوش

اسپورتم که   یبه ساعت مچ ی. نگاهارمیب ری گ ینیتا بلکم به زور ماش رفتمیم
کوچه خارج شدم. سر   چیظهر بود انداختم و همون موقع از پ  ازچهاِر بعد  ی دهنده نشون 
به  ی اکدوم عالقه چیانگار ه ی گذرا تکون دادم، ول ی هان ی ماش ی برا یو دست  ستادمیجاده ا

شدم تا  بمیاز ج لیانداختم و مشغول در آوردن موبا  نیی نداشتن! سرم رو پا ستادنیا
  یو نگاه نافذم رو به پژو پارس مشک  فتمسرم رو باال گر یبوق ی که با صدا رم،یاسنپ بگ

م به پسر نوجوون پشت  داد و توجه نییرو پا شه یپاهام انداختم. ش ی پارک شده جلو
 فرمون جلب شد.

 ؟ ی سیرئ ی آقا -

 م: باال پروند ییابرو  ناخودآگاه

 بله!  -

 اومدم. یمانی سل ی . من از طرف آقادی بفرمائ-

شدم و   نیعقب ماش یسوار صندل  توجهیو در رو باز کرد، که ب دی رو جلو کش خودش
پسر که تازه پشت لبش سبز شده اعتماد   هیبه  دی با یفکر کردم چرا مرتض ن یزمان به اهم 

 بشه؟  ی مکان نیوارد همچ وقت کرده بود خودش رو ثابت کنه و یپسر ک  نیکنه؟ اصالا ا



 ش سکوت رو شکست:دار و تازه بالغ شده لهجه  ی صدا  ن،ی بعد از حرکِت ماش قهیدق چند

 د؟ ی ندار نیخودتون ماش -

 .کردمیاالن شروع م نی رک و صادق بودنم رو از هم د یبا

 چرا! دارم. -

 ینگاه نهیآ ی شده بود، از تو  یاون همه ابرو مخف ری که ز ییهاو چشم  ی وندیپ ی ابروها با
 : دیبهم انداخت و باز پرس

 ن؟ یبود  یپس چرا منتظر تاکس -

 .خودم تهرانِ  نیاومدم. ماش مایبا هواپ -

 تکون داد. یسر دنی فهم ی معنا به

 تون؟ دنبال  فرستنی که من رو م د،ی خبر نداشت یراست -

 تصر جواب دادم: و مخ د یناتمام پسرک راننده؛ مف ی هاو سؤال یاز وراج کالفه

 نه! -

رو   نیساعت بعد ماش هینگفت. حدود  یزیچ گهیشده باشه د  میحوصلگی که متوجه ب انگار
افتاد و باز اعصابم   یمرتض یمغزی به ب ادمیمسجد باز   دنی پارک کرد. با د ی مسجد ی جلو

شدم و    ادهی پ نیبشه از ماش جادیم احالت چهره   ی تو یرییتغ کهن یبدون ا یخرد شد، ول
پارک و با دست به داخل اشاره کرد. دستم رو   ییارو گوشه  نی. ماشدمیبه کتم کش یدست
  ی عطر محمد ی بو می راه افتادم. داخل که شد شهی تر از همفرو بردم و با صالبت   بمیج ی تو

نبود،   یو پشت یاز قال یمسجد خبر ی بهم داد. تو یرو نوازش و حس خوب می نیآب بو گل 
  ی من برا بارن ی. اکردنی رو پر م وطهرنگ بودن، که مح  یطوس یکیپالست ی های فقط صندل

 شدم و گفتم:   قدمش یپ ی کنجکاو

 ! ستین یخبر ییاگه ید  زیچ ا یو و   یچه جالِب؛ از قال -



 : دمیرو پشت سرم شن صداش

  یمدل نیا کنن؛یرزرو م یمراسمات ختم و عزادار  ی رو برا جان یها اوقت  یلیآره. چون خ -
 . دنشیچ

که کنار ممبر بود   یبه در دنیکردم. با رس  ن ییباال و پا یسر دیی تأ ی نگفتم و به معنا یزیچ
و برگشتم    دمیپا چرخ ی پاشنه ی داخل شم رو کهن یجلو افتاد و در رو باز کرد. قبل از ا

 سمتش. 

 پسر خوب!  یاسمت رو نگفت -

 به خنده کش اومد: هاشلب

 .زننی صدام م یمن فرزادم آقا، فر  -

 م رو به سمتش گرفتم: اشاره  انگشت

 . ی واسه من آقا فرزاد  -

باز کنه، وارد اتاقک شدم.   یباز لب به وراج  کهنی به سمت در برگشتم و قبل از ا   بالفاصله
پر شده بود؛ دلم رو زد. با  یزرشک ی و سرد اتاق که فقط با دو تا مبل کهنه یخال ی محوطه 

پا انداخته بود جلو رفتم   ی ها نشسته و پا رواز مبل  یکی  ی که پشت به من رو ،ی مرد دنید
   دارید  نیاول ی نشستم. تو شروو روبه 

و   دیش کشزرد شده  ی موها ی تو  یذوق زد. دست ی صورتش تو  ی رو ی زننده  ی هایکوبخال
 لب زد:

 هاتف. ی خوش اومد -

 وردم:مخم بود رو بالفاصله به زبون آ ی که تو ،یزیچ

 ؟ ییتو  یمرتض -



 به سرش داد: یو تاب چیپ خندش ین با

 طور مگه؟ آره خودمم، چه  -

کارهاش انتخاب کرده بود رو    ی پسر بچه رو برا هی چرا  کهن یکنج لبم نشست. ا  ی پوزخند
 نی از ا ترش یب یزننده و جلف ی افه یق نیبا همچ یآدم  نی. از همچدمیفهمی االن م
بود، که بتونه   ینیاز ا تری دست و پا چلفت یلیآدم خ نی! پس ا رفتیانتظار نم های گریناش

 .ندازهرو راه ب ی باند نیهمچ

 .ینیمن رو بب ی خوای م ی . گفته بودیطورن یهم -

 .می با هم آشنا ش ترشی ب  خواستمی آره. م -

 بگم، که حرفم رو قطع کرد و ادامه داد: یز یچ خواستم

 !ی زندون بود  ی با جربزه  ی هااز بچه گفتیرو کرده، م  فتیتعر  یلیالبته؛ شهاب خ -

 جواب دادم: تفاوتیب

 . رونمیب نی ثابت کنم، االن که ا  دی جربزه رو االن با -

ش نشده بودم رو که متوجه  یگاریپاکت س یی اشه یش زیم ی باال انداخت، از رو یی ابرو
 .دی کش رونی رو ب یبرداشت و با ضربه زدن بهش نخ

  لیلبش گذاشت و قبل از روشن کردنش پاکت رو سمت من گرفت. با م ی رو گوشه  گاریس
در کار نبود و خودم   یتظاهر ا یاجبار  چیلبم قرار دادم. ه ی رو برداشتم و گوشه  ینخ یباطن

زد و   رشی فندک ز  ی . با خرسندکردمی رو دود م ی گاریساوقات دور از چشم آقا   ی هم گاه
  نیزد و ماهرانه ب گارشیبه س ی. پکدیچیپیفضا م  ی گار بود، که تویبعد نور قرمز و دود س

 هاش گرفت و گفت: انگشت 

 خوشم اومد.  -

 محوطه پخش کردم و با اعتماد به نفس مشهود تو صدام گفتم:  ی رو تو دود



 .ستمی ن یمن آدم خنگ -

 حرفم رو گرفتم:  ی کرد، که دنباله د یی سر حرفم رو تأ با

 جناب. نمیرو بب یخود مرتض خوامی م -

  ی فضا  ی م توقههقه  ی شد، که صدا رهیبهم خ یپاچگو با دست  دیش پر کشاز چهره  رنگ
 کرد. دا ی اتاقک اکو پ یخال

 . ستمین یگفتم که! من آدم خنگ -

مبل بلند شد.  ی له کرد و از رو زی م ی رو رو گاریس  د،یش کشعرق کرده  یشونیبه پ یدست
رو سمتم سوق داد و بعد   شزدهرت یو ح  دهیدر ی هااتاق رو ترک کنه چشم  کهن ی قبل از ا
 یانداختم ول  نیی. سرم رو پادیچیمغزم پ ی بود، که تو  یشدن در آهن ده ی کوب ی صدا

انداخت بلندش کردم و نگاه کنجکاوم   نیاتاق طن ی تو که یزدندست  ی بالفاصله با صدا
تر! معقول  یلی داشت، خ ینسبت به پسر قبل  یتر مرد مقابلم نشست. ظاهر معقول  ی رو

ش بخش چهره ابهت  یبا کراوات مشک دهیاتو کش دی سف رهنیو پ یمشک ییاشلوار پارچه 
.  دادیبودنش م  از سن باال یصورتش حاک زیر ی هاو چروک  یجوگندم ی و موها دشیم

و دستش   ستادمیاومد، که مقابلش ا  ترک یکردن من برداشت و نزد  قیباألخره دست از تشو 
مبل ولو   ی رو یو منم بدون معطل نم یفشردم. با دست به مبل اشاره زد، که بش یرو به گرم

 شدم. مقابلم نشست و کراوتش رو شل کرد.

 زندان خوش گذشت پسر جان؟  -

 .ادی ش بلند و باعث شد منم لبم به خنده کش بخنده  ی تموم شدن حرفش صدا با

 شما!  ی هاخوش گذشت. به خصوص با وجود نوچه  یلیخ -

 ش رو قطع و نگاه نافذش رو زوم صورتم شد. خنده  ییهوی

 !یهست   یآدم باهوش -



 جواب دادم: سرد

 ممنونم از لطفتون.  -

 مبل کرد. یپشت زونیرو آو هاشدست 

 .شنیخروج م ی ا آماده تانکر   گهید ی . چهار هفتهم ی وقت ندار یلیخ -

 رو گرفتم و لب زدم: حرفش

 ن.من آماده  ی آدما -

 باال انداخت و لحن مشکوکش نجواگونه بلند شد:  یی ابرو

 کارت درسته... .  قدرن یتو که ا -

 کرد و باز ادامه داد: یکوتاه مکث

 گل پسر؟   ی شد هالهیم  ریاس یطورچه  -

 دادم. هیباال پروندم و درست مثل خودش به مبل تک ییاشونه تفاوتیب

 . ادیاز دستم برم یو چ امیمن ک  یدونی تو م -

 زانو خم شدم و ادامه دادم: ی رو دم،یبه دور لبم کش یدست

 همه بدونن که!  ست یقرار ن -

خوش   ی موها ی تو یاز رفتارهام دست زدهجان یبه خودش گرفت و ه نی رنگ تحس نگاهش
 و پر شعف گفت:   دیحالتش کش

 .زنهیبه آب نم گداری شهاب ب دونمی من که م -

 . ستادمی مبل بلند شدم و جلوش ا ی رو از

 ؟ ی ریم -



 آره. -

 . ستادیا رومروبه

 ؟ ی من باششام رو مهمون  ی خوای هاتف نم یه -

دورتادور اتاق به گردش   یکه کنج لبم نشست نگاه  ی بردم و با لبخند بمیج ی تو یدست
 درآوردم و بعد تشر رفتم:

 بخورم جناب. متکشرم!  کنن،ی سرو م تی م ی که برا ییمن دوست ندارم از غذا -

 ش شدم. کرده  نتیلم ی هاو تازه متوجه دندون  دی چیاتاق پ ی ش توخنده  ی صدا

 .میکار دار یلیبرو پسر جان. برو، که خ -

رفتم. فرزاد به سمتم   رونیاز مسجد ب یتکون دادم و بعد از خداحافظ د یی تأ ی به معنا یسر
 . ستادی پا تند کرد و کنارم ا

 تون آقا. برسونم  دی بفرمائ -

 حرفش رو رد کردم: تیبه چرخش در اومد و در نها نشیخودش و ماش نیب منگاه 

 برم. خوامی دستت درست پسر. خودم م -

 ش بلند شد: زدهخجالت  ی صدا

 آقا؟  یکنی تعارف م -

نامعلوم   ی نده یو همون لحظه دلم سوخت به خاطر آ دمیش کوبشونه   ی رو یخنده دست با
 روم.روبه  فی پسرک نح

 من با شما تعارف ندارم. روز خوش.  -



رسوندم.  یاصل ابونیودم رو به خبمونم ازش دور شدم و خ یمنتظر جواب کهن یا بدون 
. کردمیو مکان رو ترک م دادمی نم یبه کس یعادتم بود، که بعد از زدن حرفم مجال شهیهم
 مواقع کار ساز!  یلیخ ی عادت بد اما تو هی

 بلند کردم:  هانی ماش ی رو برا دستم

 سربرج.  -

 بلندتر تکرار کردم:  لیدل نی نداشت به هم یمثبت ی جهینت

 دربست سربرج.  -

 ی سوار شدم. بالفاصله پنجره  یپام ترمز زد و با خوشحال ی جلو ی د یسف  ۲۰۷ تینها در
 جوونش گفتم: ی دادم و رو به راننده  نییرو پا نیماش

 . دمی قربون دستت داداش. دربست برو سربرج پولش رو م -

 به خنده کش اومد: زدی درش موج م یو آرامش خاص  یکه مهربون شیی اقهوه  ی هاچشم 

 همون سربرجِ داداش. رمی مس -

مثل خوره به جونم   یدادم. سؤال هیتک یزدم و سرم رو به صندل ی در جوابش لبخند خرسند
راننده دست از   ی بود! با صدا دهیو آقا نپرس ال یدرمورد و  یزیچ یطور مرتضافتاد، که چه 

 جدال با ذهنم برداشتم و چشم باز کردم. 

 ن؟ یگفت یزی جانم چ -

 : دیبه پشت گردنش کش یدست

 ؟ ی بچه سربرج هست گمیم -

 کردم و مشکوکانه جواب دادم:  زیرو ر هامچشم 

 طور مگه؟ آره. چه  -



 سردش نجواگونه بلند شد: خون  ی صدا

 داره؟   تیاون منطقه امن -

زبونش    ریتا ز دادی قلقلکم م  یدرون استیو س کردمی بهش شک ماز قبل  شتر یلحظه ب هر
 رو بکشم:

 از چه لحاظ؟  تیامن -

 شد:  رهیرو خپوکرش روم نشست و باز به روبه  نگاه

 . یجان تیامن -

 باال پروندم و صادقانه جواب دادم: یی ابرو

 داره کدوم قسمتش!  یبستگ -

 ش؟ یشناسی م ؛یسیحاج آقا رئ  ی خونه  -

لبم به  ی رو ی زیآمطنتی حبس شد و لبخند ش نهیس ی گفت نفسم توکه  یزیچ با
 :ستادی ا ییخودنما

 ... .شناسمشی آره م -

 : دمیکردم و بعد پرس یمکث

 طور مگه؟ چه  -

 رو روشن کرد: نی برد و باألخره کولر ماش دست

 ! ستی مهم ن -

سرم در رفت و آمد بودن   ی تو  ی ادیز ی هاسؤال ینگفتم، ول  یزیچ گهی نشدم و د چشیپاپ
 شناخت؟ ی طور من رو نمبود چه  یمرتض ی هاپسر به ظاهر مهربون از آدم  نیکه اگه ا



 خواست؟ ی م یچ ی جا رو برااون  تیامن کهن ی ا ای

جا رو رصد کنن؟  که از ذهنم گذشت استرس به جونم افتاد. نکنه قصد کردن اون  یفکر با
االن با وجود   ینداشت، ول یمشکل فکری ن سه تا بخونه تا قبل از اومدن او  رصد شدن اون 

. البته اگه تا  می کردیحواسمون رو جمع م شتر ی ب دیو با  شدی دردسر بزرگ محسوب م هیاونا 
 نبرده باشن! ییاالن بو

 : دی چیپ نیماش ی خنک شده  ی محوطه ی صداش تو باز

 کنم داداش؟  تاده یکجا پ -

 جواب دادم: یپته و نگرانتته  با

 کن ممنون.  مادهی خب... سر جاده پ -

  یپارک کرد. خواستم پول یاصل ی جاده ی رو گوشه   نی تکون داد و ماش ی سر دیی تأ ی معنا به
شدم. کش و   ادهیپ نیکردم و از ماش یقبول نکرد. تشکر یپرداخت کنم، ول هیبابت کرا 

کوچه   ی بال کردم، که توحرکتش رو دن ری م دادم و  با چشم مسبه بدن عرق کرده  یقوس
پام   ریز ی هابه کلوخ  کهیدور بزنه، در حال یپشت ی از کوچه  استهخو کهن یا  الی. به خدیچیپ

ربع مونده به هفت   کی کوچه و آروم سمت خونه رفتم. ساعت  ی تو کردمی لگد پرتاب م
 . رفتیم  یکیکم رو به تارهوا کم  گهی بود و د

جا هام خشک شد و ثابت همون روم چشم روبه ی صحنه  دنیرو بلند کردم، که با د سرم
که دارم سمت خونه   دم،یبه خودم اومدم د یخس افتاد و وقتهام به خسموندم. نفس 

خونه و فارغ   ی پسرا تو شکی. بکردمی م یری پسر به خونه جلوگ  نیاز ورود ا دی. بادومیم
خونه  نی ا ی هم تو ییاگهی به جز من شخص د دیفهمی پسر م نی بودن و اگه ا  ایاز دن

هام تندتر  و نفس  دهی به صورتم دو ی. استرس و نگرانختیری به هم م یهست همه چ
 خودم رو مقابلش پرت کردم و داد زدم:  دمی خونه رس ی جلو  کهن ی شده بود. هم

 ؟یکار دار ی داداش! با ک  یه -



هاش به  بهم انداخت و لب   یاومد. متعجب نگاه ن ییزنگ خشک شد و پا ی رو دستش
 حرکت دراومد: 

 طور مگه؟ خونه! چه نیا  ی با اعضا -

به    تیبگم. در نها یچ دی با دونستم ی و من نم زدی من دودو م ی متعجبش رو ی هاچشم 
 صادقانه جوابش رو دادم:  می شگیهم  استیاز س تیطبع

 .دیخوب من در خدمتم... امرتون رو بفرمائ  -

 ابروهاش رو باال انداخت:  هزدرتیح

 د؟ یکنی م یزندگ  جان یمگه... شما ا  -

 دادم. یو قوز رو از پشتم فرار دمیکش یقیعم نفس

 بله!  -

 رد کردن حرفم به چپ و راست تکون داد.  ی رو به معنا سرش

 ! یِ سیرئ  ی آقا ی خونه  جانی ا د؛یکنیاشتباه م -

 شد. یبه باال منحن لبم

 . گهیهستم د  یسی رئ ی خوب منم آقا -

 گفت:   شدی از قبل سست م شتریکه هر لحظه ب ییهالب با

 ! گمیرو م یسیحاج آقا رئ -

 تکون دادم. یمنظور متوجه شدن حرفش سر به

 د؟ ی داشت ی شون هستم. جانم امرنوه  -



 ی که به معنا یبا دست ی، که نگران سمتش هجوم بردم ولسست و بدنش شل شد  پاهاش
 موندم.  خیباال آورد سر جام م ستادنیا

 شده؟ ی چ -

دوست    خی و نگاهم م دمیبگه، که همون لحظه در باز شد. سمت در چرخ یزیچ  خواست
در سر   ی جلو تیمن و پسر کنارم به گردش در اومد و در نها ی موند. نگاهش رو تایرز

که در حال رخ دادن بود، نبودم و دوباره نگاه   یوجه متوجه اتفاقات مبهم  چیخورد. به ه
 به حرکت در اومد: زونشلر ی هادخترِ نشست. لب  ی رو جمیگ

 .دمیم حیداداش... تو... توض -

هاش  چشم   ی و همون لحظه متوجه نم اشک تو کردیم دادیصداش ب  ی و التماس تو عجز
 : دی چسب بگم، که با داد پسر کنارم زبونم به کف دهنم یز یشدم. خواستم چ

 رو؟  بهیغر  نیرو؟ حضور ا  یچ  ؟ی دیم حیتوض -

.  دنی دو اط یح ی دختر بود، پسرا تو نیپسره که به گمانم برادر ا دادی داد و ب ی صدا با
 ی هاکم رگهو اونم همون لحظه متوجه حضور پسرا شد. کم  دیپسره چرخ ی نگاهم رو

سمت خواهرش هجوم برد. دستش رو بلند کرد تا   هوه یصورتش نشست و   ی رو تیعصبان
سرخ،   ی هاو مچ دستش رو گرفتم. با چشم   دمیپر  جلوگوشش بخوابونه، که   ریبه احتمال ز 

 : دی گردنش رو سمتم چرخوند و غر

 .اوردمیسرت ن ییبال  ه یور تا  گم شو اون  -

. کردی سوق دادم، که با نفرت نگاهم م  اسمنینگاهم رو سمت   یهقهق  ی بلند شدن صدا با
به تقال  توجهی . بدمشیلبم نشست و با گرفتن دست پسره دنبال خودم کش ی رو ی خندکج

 :دمی م غرچفت شده  ی هافک   نیو از ب اط یح ی درخت گوشه  ریهاش پرتش کردم زکردن

 ! ستیدختر ن ی به دست بلند کردن رو   رتیآقا پسر؛ غ -

 شد:  رهیبهم خ یشیساکت و با نگاه آت  هویت، بعد  لبش نشس  ی رو یعصب ی خنده 



و   شینیخونه بب  ی بماله و بعد با چهار تا پسر جوون تو ره ی خواهرت سرت ش کهن ی ا یول -
 بودن.  شهی و ر رگی ب  یعنیاز نظر من  یو دست نوازش به سرش بکش یدم نزن

 لب زدم: زدهرت یگرد شده و ح ی هاچشم  با

 ! سوءتفاهم شده.نمیبب ستای وا -

 م رو بجوه: خرخره  یو به عبارت ارهیلحظه امکان داشت سمتم هجوم ب هر

 ؟ یتفاهمچه سوء  ؟ی جد -

 گفتم:  تندتند 

من   ی که خواهر شما با دخترعموها م،یخبر نداشت  م ی! من و دوستام سرزده اومد یه یه -
 !جانن یا

 بگم، که عربده زد: یز یچ خواستم

 ! نیکه سرزده اومد  ن، یهات غلط خورد تو و دوست  -

 هم گره زدم و درست مثل خودش رک جواب دادم:  ی بودنش ابرو تو پروای از رک و ب یعصب

 .میکنی م هیرو تخل جان ی االن ا نیهام همدار! من و دوست احترام خودت رو نگه -

 اون مچ دست من رو گرفت و گفت:  بارن یبرم سمت پسرا، که ا خواستم

 شازده!  ستین  شی ب یتوهم ی دیسر من د ی که رو یاون دو تا گوش دراز -

 *** 

 " اسمن ی"

 



 نی که در حال رقم خوردن بود شدم. تا به االن همچ یگر اتفاقاتهق نظاره لرز و هق  با
 بود!  یهضم نشدن ی ادی ز نی سر نزده و ا مای از ن یوونگید

ها نشست  بچه  ی م روزدهو خجالت  نی بازوم رو گرفت، که نگاه شرمگ ریسمتم اومد و ز  یپر
رم   هوی د یچرا با  ماین دمیمخم ارور داد و تازه فهم اط یح ی تو گهیسه پسر د  دنی اما با د

  دی سمتش برگشتم و با ترس بهش نگاه کردم. با کشیرک  ی هاو فحش  ماین ی کنه! با عربده 
  ی تو  آوردم؟ی ش رو دوباره به دست ماعتماد شکسته شده  یجورچه  کردم؟یم کاریچ
 نی سرم رسوند و از ب ی بلند خودش رو باال ی هابا گام  هویو دار بودم، که  ری گ نیهم

 لب زد: شدی م دهیهم ساب ی که رو ییهادندون 

 .می پاشو جمع کن بر -

 بلندتر داد زد:  بارن یترس نگاه به لبش دوختم، که ا با

 . االلیگفتم؟ ِد    یچ ی دی مگه نشن -

از  ی... عصبیاز هر وقت تریبودم! عصبان یاز ترس و استرس نبود، بلکم عصبان یخبر بارن یا
من   شدمی متوجه م کردمیها! االن که فکر مبچه ی جلو ماین ی زشت و زننده  ی رفتارها
رو پس زدم و سمت   مایزده شده بودم. نهام شرم دوست  شینکرده و به ناحق پ ییخطا
  هیتنم رو با  ی هاچمدون چپوندم و لباس  ی رو بدون تا کردن تو هاس اق رفتم. تندتند لبا ات

دورتادور اتاق چرخوندم تا مطمئن   یبار نگاه  نیآخر  ی کردم. برا ضی مانتو شلوار ساده تعو
  شونیکی برداشتن   ی برا وارید ی رو ی هاقاب عکس   دنی رو جا نذاشتم، که با د یزی شم چ

شد. به خودم که   دهیکش شون ی کیسمت  هوسوسه شدم. جلوتر رفتم و دستم ناخودآگا
و لبم رو به دندون گرفتم. من داشتم   دمیو حرص دستم رو عقب کش یاومدم با ناباور

اتاق جا   نی ا ی تو نیقیو چرا به سرم زده بود؟! برخالف دلم که قطع به  کردمیم کاریچ
بدم سوار   یوابدخترا ج ی ها به حرف کهن ی کردم و بدون ا اتاق رو ترک  توجهی ب موند،یم

  یسوار شه پر ماین کهن ی. قبل از ادمی توان در رو به هم کوب نیشدم و با آخر  ما ین نیماش
 به گوشم خورد.  نیماش ی شهی بودن ش نییپا لیشون به دلمشاجره  ی و صدا   دیپشتش دو 

 ! مایآقا ن -



 به پشت سرش برگرده گفت:  کهن ی بدون ا ماین

 .دی نداره. خوش باش یندارم و کاراتون به من ربط یمن با شما کار -

نداد، خودش هم سوار شد و   ی به پر یهم دفاع کردن مجال دی شا  ایحرف زدن و   ی برا
 سرعت به حرکت درآورد.  تی رو با نها نیماش

 ... .ماین -

 پراکنده شد:  نیماش ی دادش تو ی صدا

 نگو. یچی... هسیه -

  ی ندونستم و با صدا زیصبر رو جا گهی د جاش،یب ی هاو قضاوت  شیاز لحن دستور یعصب
 به نسبت قبل بلندتر دهن به حرف باز کردم:

  ی دی خودت بر م؛یبد  حیبهت توض ی صبر نکرد قهیدق  هی  یداره؟ تو حت یرفتارا چه معن  نی ا -
 !ی مون کردو تن  یو دوخت

 سرخ شده به طرفم برگشت و داد زد:  ی هابا چشم  هوی

   رهی سرم رو ش یجورچه کهن ی آخه؟ ا ی بد  حیرو توض یچ -

 ؟ ی و از اعتمادم سوءاستفاده کرد ی دیمال

 کردم:  امیق میگناهی و به دفاع از ب ومدم یحقم کوتاه ن از

 کدوم سوءاستفاده؟  ره؟یکدوم ش -

 دادم: رو سکوت گرفت، که باز ادامه   نیماش ی حرف نزدنش فضا  با

 . اونا تازه اومدن...   -

آروم شدن   ی برا  دیبا  یول دم،ی ترسی م شیدو دل بودم و از عواقب بعد  ییگو دروغ ی برا
 . کردمی م یکار هیبرادرم 



 ترس ادامه دادم: با

 رو بهت بگم!  نیکه هم جا،ن یا ی ایامروز... بهت زنگ زدم ب -

 ترمز زد و نگاه مشکوش رو زوم صورتم کرد:  ی رو هوی

 ؟ ی چرا زودتر نگفت -

 :دمی به جانب غر حق

 تا خواستم دهن باز کنم... .  ؟ی مگه تو وقت داد -

کردم.   ینیحرفم رو قطع و ه دیچی رومون پ ی که جلو  ینیماش کی الست  غیج ی صدا با
  ن یممکن ماش زمان نی ترترسم رو سمتش چرخوندم و در کم یبا چاشن ختهیآم ی هاچشم 

  نینشست و باز سمت ماش مایدرهم ن ی ابروها ی دادم. نگاهم رو صیرو تشخ تایرز
دلم اشهدم رو  ی هاتف جا خوردم. آب دهنم رو قورت دادم و تو دن ی که با د دم، یچرخ

نداد. خواست   یتیاهم ما ین یزد، ول شهیخوندم. کنار در راننده رفت و چند تقه به ش
زد و همون   نیماش ی شهیتر از قبل به شمحکم  بارن ی رو روشن و حرکت کنه، که ا نیماش

که مبادا   دم،ی لب ذکر گفتم و ترس ریرفت. ز  نییپا یرو باز کرد و عصب  نی در ماش مایلحظه ن
. هاتف دستش  زدی دو نفرشون در گردش بود و دودو م ی به پا کنن! نگاهم مدام رو یشر

شون رو  دستش رو پس زد. لب زدن  اتی، که داداش با عصبانگذاشت  ماین ی شونه  ی رو رو
رفتن از    ن ییهم جرئت پا یو از طرف  شدمیمتوجه نم یول  گفتنیم یی زای که چ دم،یدیم

از اونا و فارغ از هر   دیفرستادم و ناام  رونی. آهم رو پر سر و صدا بشتمرو ندا نیماش
هام رو بستم، که با باز شدن  دادم و چشم  هیتک نی ماش یسرم رو به صندل یاسترس و نگران

شد و به سمت   نیهاتف نشست، که سوار ماش ی بازشون کردم. نگاه کنجکاوم رو  نیدر ماش
رو   شدم، که اونم جاده رهیخ  مایبه ن صدای و ب دمی سابهم   ی هام رو روباغ دور زد. دندون 
 لب زدم: زدهرتیسست شده و ح ی هادور زد. با دست 

 ! ؟یکن یم کاری چ یدار -

 کلمه جواب داد: هی



 .گردمی برم -

 :دم یپرس ترزدهجان یه

 ؟ ی طور شد که قانع شدچرا؟ چه  -

صورتم به حرکت   ی اجزا ی رو  هیچند ثان ی رو برا زدی درش موج م یمونیکه پش ییهاچشم 
 آورد:  رونمیب یفیاز بالتکل یمشکوک  ی با صدا  تیدرآورد و در نها

 کنن. ه یقراره باغ رو تخل -

رو   یزیچ هی کردمی شد. احساس م ده ی گفتم و فکرم به رفتار مشکوکش کش یهوم یلب ریز
 که یمن ی قانع بشه. حداقلش برا یراحت نینبود به ا یآدم مایچون ن کنه؛ ی از من پنهون م

  بهیغر هی ی قانع شدنش برا  یفور ن یخواهرش بودم و بهم اعتماد داشت قانع نشد، پس ا
 بود. زی شک برانگ یلیخ

 ن؟ یهم یخب... داداش مطمئن -

 : دی ش کالفه غرفک چفت شده  نیب از

 ؟ یدونی م نیاز ا  ترشی ب یزی مگه تو چ -

 از حرفم پچ زدم: مونیو پش  دهی ترس

 نه! نه! -

و   م یاز باغ دور نشده بود یلینگفت. خ یزیچ گهی تکون داد و د د ییتأ ی رو به معنا سرش
 خونه پارک کنه. ی رو جلو  نیتا ماش دی تر از دو ربع طول کشکم  لیدل نیبه هم

.  دمیبودن، موند و لبم رو به دندون کش ستادهیباغ ا رونیدخترا که ب ی م روزدهخجالت  نگاه
شدم، که    ادهیپ نی انداختم و از ماش ریشم. سرم رو ز  ادهیم پشد و اشاره زد من ادهیپ ماین
 گوشم پچ زد:  ریز  ی خودش رو کنارم رسوند و با لحن کنجکاو یپر



 ن؟ یطور برگشتچه  شد؟ ی چ -

 کردم:  یگرفتن از پهلوش حرصم رو سرش خال شگونین با

 حاال دارم برات. -

 گفت:   متعجب

 کردم؟ کاری واسه من؟ مگه من چ -

 طور گندش دراومد؟ چه  ی دی. بفرما دمینگ  مایبه ن  یتو گفت -

  نیماش یعقب ی های بهش بدم، با برداشتن چمدونم از صندل یمهلت حرف کهن یا بدون 
که توش  یبه در اتاق ی جا تنها گذاشتم. لگد رو همون  یو پر مایرفتم و ن  اط یداخل ح

 معترض شدم:   یلب ریو شدم. زرنگران هاتف روبه  ی با چهره   هویاسکان داشتم پروندم و 

 داشته باشه.   فیتشر  د یبا  نمیا رمی بابا! هر جا م ی ا -

 ستاد؛یاتاق رو ترک کنه کنارم ا کهن یلبش نشست و قبل از ا ی رو  یمهربون ی خنده 

 هام رو جمع کردم برم. بشه. االن هم لباس  یجورن ی ا خواستمی من متأسفم! نم -

 زبونم نشست:  ی شوکه شده بودم و ناخودآگاه حرف دلم رو یلیش خلحن مؤدبانه از

 ن؟ یریم  نیکجا دار  ؟ی بر -

جمع کردن  ی برا یراه برگشت چیه یزدم، ول  ی چه گند دمی به خودم اومدم و فهم تازه
 داختم، که صداش به گوشم خورد: ان ری زده سرم رو زوجود نداشت! خجالت   یسوت نیهمچ

 .نییتون اتاق پا با اجازه  -

خندونش موند.  ی هاچشم  ی ره یهام خسرم رو بلند کردم و چشم  ی که گفت تند یزیچ با
 .ذاشتی م شی رو به نما طنتشیهاش در گردش بود شچشم  ی که تو یبرق

 مگه قرار نبود... . ن؟ییاتاق پا -



  شیمشک ی هاباال پروند و همون لحظه چشم  یسؤالرو قطع کردم، که ابروهاش رو  حرفم
 در اومد:   یی به خودنما  شتریب

 ؟ یچه قرار -

 اتاق کردم:  رون یدهنم رو قورت دادم و نگاهم رو پرت ب آب

 شد برگرده!  یطور راض چه  مایپس ن د؟یکن هیرو تخل جان یمگه قرار نبود ا  -

 شد:  دای هو شافه یق ی تو یآشکار  یو کالفگ دیکش  ششیربه ته  یدست

دادم، که حضور ما از شما سلب   نانیخب... من با داداشتون حرف زدم و بهش اطم -
 آرامش نکنه. 

 حرف زدنش نگاه مشکوکم رو زوم صورتش کردم:  یو رسم  یاز کتاب خسته

 ! طورن یکه ا -

من   ی هااز سؤال یهم به عبارت دی شا  ایبره و   رونیرو تکون داد و خواست از اتاق ب سرش
 کردم:  رشیگفرار کنه، که با حرفم غافل 

 ن؟ یتون گذاشتزندان بودن  انیداداشم رو در جر -

 به طرفم برگرده رک و سرد جواب داد: کهن یا بدون 

هام رو با  من خودم حرف  د،ینداشته باش  یموارد دخالت نی ا ی تو کنمیازتون خواهش م  -
 داداشتون زدم. روز خوش.

اتاق تنها گذاشت. چمدونم   ی تو   تیسرخ شده از عصبان  یبهم نداد و من رو با صورت یمجال
تخت نشستم. به عادت از  ی از اتاق پرت کردم و رو  ییاگوشه یارزشیرو به مثال آشغال ب 

 موهام کردم... .  دنیبه کششروع  دادمیمواقع حرص خوردنم انجام م شهیکه هم یحرکت

 *** 



روم ظاهر    ی جلو هانیآ  هویبرم، که  رون یب اط یرفتم و خواستم از ح نییرو دوتا دوتا پا  هاپله
 ی هاکردنش با چشم  سهی شد و مشغول مقا ده ی کش شیمشک ی هاشد. فکرم به چشم 
که  ینداره." با دست  ریهاتف نظ ی هاچشم  شکی دلم جواب دادم "ب ی هاتف شدم و تو

 فاصله گرفتم.   یبافال یو از فکر و خ دمیگز   وچشمم به حرکت درآورد لبم ر ی لوج

 د؟ ی گفت  یزیچ -

 رو دور باغ به گردش درآورد: تفاوتشی ب نگاه

 که؟  دی ترسی. نممی ستیما امشب ن -

 نثارش کردم.   یدلم بچه پرروئ ی در هم گره و تو  ابرو

 البته... .  م؟ ی که االن بترس م،ی دی ترسی نه! مگه قبل از اومدن شما م -

 که زد، عالوه بر قانع کردنم ترس رو هم مهمون  دلم کرد: ی شد و با حرف  میپر حرف مانع

 .ستیآقا مراد هم ن یامشب حت  ینه. ول -

م چون  دلم خدا رو شکر کردم، که حرفم رو کامل نکرده بود ی دهنم رو قورت دادم و تو آب
که  یسه روز ن یا ی " توگذرهی خوش م شتریب یل یبگم "البته با نبودن شما خ خواستمیم
از   یکی ی تو  مای. البته اسکان گرفتن نمیتر شده بود با هم آشنا و راحت  شتریبودن ب جان یا

حدقه   ی تو  یبه ترس چند لحظه قبلم چشم تفاوتی نبود! ب ری تأثیب  م ه نییپا ی هااتاق 
 براش تکون دادم:  یسر  بخشنان یچرخوندم و اطم

 .نی. ممنون که اطالع دادمی ترسی داداش که هست! به هر حال نم -

 ذوقم زد: ی لبش نشست و باز تو ی رو ینینمک لبخند

 . ستنی اومده ن شیبراشون پ  یهم کار مای نه متأسفانه! آقا ن -

داد و   شیاستخوان یِ نیبه ب ینیچ ییا، که بدون زدن حرف اضافه کردم زی چشم ر مشکوک 
رفتم.   رونیب اط یتا از ترسم کم کنم و بالفاصله از ح دمیبه صورتم کش  یازم دور شد. دست



که جلو نشسته بود لب به  ی پر ن،یرها شدم و اونم راه افتاد. با حرکت ماش نیسوار ماش
 اعتراض باز کرد:

  یدور هی  میری ... فقط میعروس می بر ستیبه خدا قرار ن ؟یکنیم کاریچ  یدو ساعِت دار -
 ! میطرقبه بزن ی تو

  رونیب ی خوش آب و هوا  ی بهش انداختم، بعد حواسم رو پرت منظره  ینگاه چپچپ
 لب گفتم:  ر یکردم و ز

 د؟ یترسی م م،یاون باغ مخوف و درندشت تنها باش ی امشب قراره تو دیاگه بفهم -

 حرفم مداخله کرد: ی تو یکه کنارم نشسته بود با لحن پر از شک تایرز

 ه؟ یمنظورت چ -

 و البته... .  ستنیخونه ن ییجا هیو پسرا قراره برن   ماین -

 سه نفرشون چرخوندم و ادامه دادم:  ی رو رو نگاهم

 ! ستی آقا مراد هم امشب ن  یانگار حت -

باال   ییاشونه الیخی بود ب پیکه نترِس اک  تایو داد راه بندازن، رز  غیبخوان ج کهن ی از ا قبل
 پروند: 

 خب نباشن! جن نداره که. -

به   دنی تا رس گهیحواسمون به آهنگ رفت و د  نی ماش ی تو کی موز ی صدا دنیچیپ با
 . می نگفت یزیچ درهیچال ی رودخونه

 

 ماه من از قلب شب نرو  ی " ا

 جان من به لب نرو  دهیرس



 اگر  یبمان قرارتم یب

 ر یدل خراب و خسته بگ  نیاز ا یاننش کنارتم

 تو دلم پر زد ی هوا در

 ... " ریدل به گل نشسته بگ نی از ا  یتو سراغ ی برا

با خودم  دی هاش پر زده و آزاردهنده بود. باچشم  ی هوا ی دلم تو یکه بدجور  قتش،یحق
حس  هی گونه و مسخره؛ چون حس بچه  نیا ی رو دمیکشیو خط بطالن م اومدمیکنار م

فکر   ی شب و روز تو  خواستیجوره دلم نم  چینداشت و من ه یآخر و عاقبت  چی ه طرفهک ی
 کنم!  یابافیرو  یکیداشتن  ی برا المیو خ

 *** 

 ! نی ماش ی تو می خسته شد م،ی بر ادهیرو پ ریمس ی ه یبق نییپا  نی ایها بخب بچه  -

سبز  ی شدم. نگاهم زوم منظره  اده یپ می شتن کوله پشترو باال دادم و با بردا نیماش ی شهیش
رو  از درخت و گل روبه یبا انبوه گردوندمیو قشنگ اطرافم موند. چشمم رو هر جا که م

 گوشم پچ زد:  ری ز ی . پرشدمیم

 جا رو باش. چه خوشگِل!اون   یاسی  یه -

در حال باد   اچهیکه کنار در ییای پسر چشم آب ی نگاهش رو دنبال کردم و چشمم رو ریمس
 هم گره زدم:  ی تو یزدن کباب بود نشست. ابروهام رو به مثال طناب

 ها!  ینگفت ی نگ دمیم مایکن. آمارت رو به ن شی هات رو دروچشم  -

 لیسرم به دل ی جلو ی به بازوم پروند و ازم دور شد. موها یمشت زدهرت یح ی هاچشم  با
و   دمیبهشون کش ی. دستگرفتنی ودن و مدل نمنب می مستق یصراط  چی کوتاه بودن به ه

  یکوله رو باز کردم و گوش پیبلند شد. به زور ز لم یموبا  ی ها برم، که صداخواستم دنبال بچه 



 کهن یا یادآوریبا   یبزنم، ول جکت یناشناس خواستم ر ی شماره   دنی. با ددمیکش رونیرو ب
 باهام داشته باشه اتصال رو لمس کردم:  یپشت تلفن کار مهم یشخص دی شا

 بله!  -

 بفرستم. رونیو باعث شد نفسم رو آسوده ب د یچیگوشم پ ی تو ماین ی آشنا ی صدا

 هاتف زنگ بزنم.  لیخودم شارژ نداشت مجبور شدم با موبا  لیموبا   مام؛یجان ن یاسی -

به  ینگاهرو از گوشم دور و  لیموبا  اریاختی اسمش دوباره به سرم زد و ب دنیشن با
 طرف خط بلند شد:از اون  ماین ی ش کردم. صدا شماره 

 اسمن؟ ی  ی دیالو! شن -

سرم رو به چپ و راست   دادن، یمغزم جوالن م ی که تو یدادن افکار مزاحم یفرار ی برا
 کردم:  کی رو به گوشم نزد لیو دوباره موبا لیمتما 

 شده؟ ی آره. جانم چ -

 شد: دهی گوشم دم  ی آرومش تو  ی صدا  بالفاصله

 د؟ یاخونه  -

 نه! -

 من کرد و گفت:من  یکم

 .دیخونه، درا رو هم قفل کن نی . زود برگردمی ستیگفتم بهت خبر بدم امشب ن -

 و لب زدم: دمیهم کش ی ابرو تو مشکوک 

 بهم گفتن. فقط... . هانیبله آقا آ -

 :دی کردم، که پرس یمکث



 ؟ ی فقط چ -

 داداش؟  هیفقط ماجرا چ -

 صداش جواب داد: ی مشهود تو  استرس با

 کدوم ماجرا؟  -

 زدم: ی شخندین

 ! نیرفتن کرد رونی قصد ب یامشب همگ کهن ی ا -

 جوابم رو داد: تندتند

و  دی گفتم! مواظب خودتون باش  ینره چ  ادتیبرم.   دی اومده. با  شی برام پ یکار -
 خداحافظ. 

کنم. نگران   یقطع کردن تماس انگار که نفس من رو هم قطع کرده باشه نتونستم اعتراض با
 سرم رو بلند کردم: تایرز ی م برگردوندم و با صداکوله  ی رو تو لیموبا 

 ؟ ی ایچرا نم ؟ی کجا موند -

از مردم سرشون رو به   یاسکان گرفته بودن و هوار زدنش باعث شد بعض  اچهیدر کنار
م نثارش کردم. کوله یخل و چل ی رلبیلبم رو به دندون گرفتم و ز  ی. حرصطرفمون برگردونن

  ریمس هی اچهیتا کنار در ن یدوشم مرتب کردم و به طرفشون راه افتادم. از ماش ی رو رو
که گوشه و کنار چادر زده   یاطرافم و مردم ی زدن منظره  دی با د  اماراه بود،  یمتر  ۳۰حدوِد 

که به خاطر   ییو با پاها  دم ی . باألخره کنارشون رسمکردی رو احساس نم یبودن خستگ
پهن شده ولو شدم. همون لحظه   راندازِ یز ی رو کرد،ی کفش گزگز م یِ سه سانت ی پاشنه
 اریاختی گرفته شد ثابت موند و ب ومرکه روبه ی شیآت ییچا ی رو مزده رتیح ی هاچشم 
 :دمی کش یسوت

 ن؟ یراه بنداز  یشیآت یی بساط چا نیوقت کرد یماشاالل سرعت عمل! ک  -



 به خنده کش اومد: یپر ی هالب  یبیطرز عج به

 چشِم. یخی  ی کار آقا -

 باال پروندم. یی ابرو

 ه؟ یک  گهی چشم د یخ ی  ی ! آقاغمبریپ  ای -

  ی برا زده به کنارمون اشاره زد. نگاهمذوق ی هابا چشم  یشون بلند شد، که پرخنده  ی صدا
قرارش داده   تی مورد عنا هاشیچرونبا چشم  یکه از قبل پر  یپسرِ چشم آب ی بار دوم رو

برام   یکنج لبش سر  ی اونم سرش رو باال کرد و نگاهم رو زد. با لبخند هو یبود نشست. 
 :دمی غر  یپر رتکون داد، که معترض س

 ! دی بد  دی ند ی دختره  یراه انداخت  هیچ یبازبساط مسخره  نی ا -

 تکون و جواب داد: ی سر سردخون 

 ! دمیکم د هم  یپسر چشم آب دم،یبد   دیند  -

بودنش   پروای و ب ی سردنتونستم خون  یهم فشردم، ول ی آرامِش اعصابم چشم رو ی واسه 
  ختمیپاش ر ی دستم رو رو ی داغ تو  ی چند جرئه از چا هوهیخاطر   نیرو هضم کنم؛ به هم 

 ی بلند و باعث شد دوباره همه غشیج ی داص یع یطب یلیواکنش خ  هیو اونم بر حسب 
به   نازیپر ی های باز یو در جواب کول دمیکوب میشونیپ ی رو یسرها سمتمون بچرخه. دست

خودش    یخیچشم  یبه قول پر  ی پسره  میاکتفا کردم. تا به خودمون اومد  یدهن کج هی
 سرمون رسوند و گفت:  ی رو باال

 اد؟ ی از دست من بر م یخانم؟ کمک  شدی چ -

ش رو به دندون  شدت دوست داشتم خرخره به قتشیحق یبود، ول  بیغر  بیعج یلیخ
 بکشم! 

 جوابش رو دادم: ی شروع به ناز اومدن بکنه، با لحن تند یپر کهن ی از ا قبل



 نه. روزتون خوش.  -

ه  ب ییرها ی ندادم و ازمون دور شد. و همون لحظه برا یتیاهم ینگاهم کرد، ول چپچپ
که دوباره سمتمون برگشت به مرز انفجار   دنشیم آزاد باش دادم، اما با دنفس حبس شده 

 مون نگه داشت و فک زد: جوجه رو مقابل  خیشدم. چند س   کینزد

 تون. نوش جون  -

که از   لمی موبا دنی سگ محلش کردم. با د یندادم و به عبارت یتیرو برگردوندن بهش اهم با
سرم جرقه زد. برش   ی تو یزده و در حال چشمک زدن بود، فکر رونی م بکوله یبغل بیج

  رهی" ذخیسی ش رو با عنوان "هاتف رئهام رفتم. شماره تماس  نی داشتم و به قسمت آخر
  شتریو ب  شتریو استرسم ب  دهیکوب منهیس ی تندتند به قفسه  قلبمکردم و وارد تلگرام شدم. 

  ی اوج گرما ی تو خیآب   وانی ل هیبه مثال خوردن  ینیر یاکانتش حس ش دنی. با د شدیم
رو باز کردم و درجا با عکسش نفسم رفت. کت   لشیتابستون وجودم رو در بر گرفت. پروفا 

جال   یش رو به خوبش چهره زده شده  ییامدل خامه ی بود و موها دهی که پوش ییاسورمه 
" ! خواستم به زور از  ی و نوشته شده بود "به تازگ  یمن مخف  ی برا  دشیبازد  نیداده بود. آخر 

و از ترس به   دمیکش یغیگوشم ج ری پچ رز زعکسش دل بکنم و صفحه رو ببندم، که با پچ 
 نفس افتادم.نفس

 ! اون عکس داداش نبود؟ نمیبب ستای وا -

ندادم   یسفره کردم. جواب ی تو ی جوجه ی هاخ یدهنم رو قورت دادم و حواسم رو پرت س آب
 گفتن نداشتم!  ی برا  یالبته جوابو 

 چشمم روشن.  -

 تند و پشت سر هم از خودم دفاع کردم:  بالفاصله

 اشتباه نکن! من... فقط... . -

 باال انداخت:  ییابرو  ز ی آمطنت یرو مقابلم رسوند و ش خودش



 ؟ ی! فقط چطورن یکه ا -

 کردم: زونی م رو آوشدم و لب و لوچه   شرک 

  ی شماره  نمیشماره بهم زنگ زد، منم کنجکاو شدم بب نیا ا شارژ نداشت ب مای به خدا ن -
 ! نیهم ه؟یک 

  که زد راه یکرد و با تشر  دای اکو پ یگردشگر ی باز مجموعه ی فضا ی ش تو قههقه  ی صدا
 برام نذاشت:  یفرار

  رهیهم که ذخ یسی ها! اون هاتف رئ می خداوند منان رو صد هزار مرتبه شکر کور هم شد -
 ! دنیچشمام چپ د ی کرده بود

گفتن نداشتم و ترس تو جونم   ی برا یانداختم. جواب ریو سرم رو ز  دمیرو به دندون کش  لبم
 ی و سوژه  ذاشتی آبرو برام نم گفتی که م یبگه. به پر نازیافتاده بود، مبادا به رها و پر 

بدون  هاش نگاه کردم، که چشم  ی سرم رو باال گرفتم و تو یگزده. با شرم شدمیش مخنده 
 از جانب من خودش گفت:  یحرف چیه

 نکن!  یجورهات رو اون چشم  گمینم ی به ما چه؟ به کس -

 آخرش رو زد:   شیبه خنده کش اومد، که ن هاملب

 داداش. زن  نیخوشبخت باش -

اعتراض رها به هوا   ی خنده زد و سر سفره برگشت. صدا ریز یرفتم، که پق ییاغره  چشم
 رفت: 

 ن؟یکنی مپچ پچ  یدو ساعِت چ -

 من رو مخاطب حرفاش قرار داد:  بارن یا

 زد به خدا!   خی  ؟یاریب ف ی تشر ی خوای نم -



  ریغذا ز  ی بو دنی چیبا پ یهم رفت، ول ی هام تووسط سفره دوباره اخم  ی جوجه  دنید با
ور نتونستم مقاومت کنم و سمت سفره حمله  کردی بهم وارد م یکه گرسنگ یو فشار مینیب

 شدم. 

بردنش   ی رو به پسره برگردونه، که مانعش و خودم برا هاخ ی خواست س یاز غذا پر بعد
اسکان گرفته و در حال  اچهیساله کنار در  ازدهیدختر به احتمال   هیداوطلب شدم. خودش و 

گرفت و به من   اچهیدررو مقابل چشمش نگه داشتم، که چشم از  خیبودن. س   یریگیماه
 دوخت.

 .آوردمشی ! خودم مدینبود زحمت بکش یازین -

 اخم لب زدم:  با

 ممنون.  -

 نوش جان. -

 غنج رفت.  شیی طال  ی موها ی رو پرت دختر کنارش کردم و دلم برا نگاهم

 خواهرمه!  -

 شدم، که ادامه داد:  رهیدهنش خ به

 خوبه. شی دکتر گفته گردش واسه افسردگ  -

 : دمی پرس اریاختیب

 داشته باشه؟  یسن، افسردگ  نیبه ا بچه  هی دی چرا با  ؟ی افسردگ  -

 پچ زد: یخواهرش اشاره و با لحن آروم ی . با چشم به پاهادیغم به نگاهش دو رنگ

 حرکت کردنش رو از دست داده. ییتصادف توانا ی پارسال تو -



  گفتیکه م یپر  ی صدا قهی و باز به دختره نگاه کردم. همون دق دمی رو گز لبم  یناراحت با
ازش دور شدم و سمت دخترا   ی سرسر یِ که با ابراز تأسف و ناراحت " بلند شد، ؟ ی "کجا موند
 تشر رفت:   کرد،یم دادی که حرص درش ب ییهابا چشم   یبرگشتم. پر

 ! رهیمستر گرم بگکه خودش با  کنه،ی پس بگو؛ خانم به ما اخم و تخم م -

 بدوِن وقفه به مغزم هجوم آورد: تی عصبان موج

 . میزدی در مورد خواهرش حرف م میها! داشت یگیم  یمواظب باش چ -

 کنج لبش به رقص دراومد و با تمسخر گفت: ی پوزخند

 ! زمیعز  یآخ -

 جواب دادم:  ی ستیرودربا  چی ه یو ب رک 

 دار! خانم؛ احترام خودت رو نگه  ی پر -

 حرفم رو گرفتم:  ی که دنباله  ستاد،یمقابلم ا  نهیو دست به س  دیهم کش ی تو ابرو

 ! ؟ی چ ای  ماین ؟یهست  یباألخره کدوم طرف ؟یاریدرم هیچ های َهَول باز نی ا -

درنگ ازشون فاصله   ییاندادم و بدون لحظه یتی بلند شد، که اهم تایرها و رز  نیه ی صدا
 جا متوقفم کرد:بازوم همون  دنی و با کش د یدنبالم دو تایتم. رزگرف 

 شما دوتا چه مرگتونه؟  ن؟یکنیم یجور ن ی! چرا ایاسی -

 متحرک چرخوندم. ی هانیکابندادم و نگاهم رو سمت تله  یجواب

تله   پنگ،ی. جاممی خوش بگذرون  یامروز کل م یخوای. برگرد م اریدر ن یلطف کن مسخره باز -
 ... .ژیس

 و قاطعانه لب به حرکت تکون دادم:  دمیرو بر  حرفش

 . میو درا رو هم قفل کن می گفتن زود برگرد ستنی. پسرا خونه نشهیم رمونی د -



 : دیو ابرو تو هم کش دی شک به نگاهش دو رنگ

 مشکوک شدن!  یلی. خشمیمتوجه رفتاراشون نم -

 باال انداختم و گفتم: یی ابرو

 طور مگه؟ چه  -

 ها جواب داد:و غواص  اچهیزمان با نگاه کردن به در و هم  دیرتش کشبه صو یدست

. به نظر تو  میگفتن درا رو قفل کن کهن ی ا ایشون نبودن  ییهو ی نی ! مثل ادونمی نم -
 ست؟ یمشکوک ن

بود، که رفتاراشون فوق   ن یا  قتشیکرد. حق رتریم رو درگ حرفاش مغزِ مغشوش شده  با
 با اون چهار تا پسر!  شی و دوست  مایرام شدن ن ییهوی  یمشکوک بود. حت

 چرا از نظر منم مشکوک هستن!  -

 نگفت، که خودم ادامه دادم:  یزیچ

 خونه. میپس بهتره زودتر برگرد -

  نیو رها برگشت. سمت ماش یتکون داد و دوباره سمت پر یحرفم سر دیی تأ ی معنا به
رو   یآب معدن  یکننده بود. بطر تی فرسا و اذ گرما فوق طاقت  نیدادم. ا هیبهش تک رفتم و
تا عطشم برطرف شه و بعد    دمیش رو نوشآوردم و چند جرعه  رونیم بکوله  یبغل بیاز ج

که خبر از باز شدن درا   نیماش ری کوله برگردوندمش. با به صدا در اومدن دزدگ  ی دوباره تو
کنارش  یشدم. رها پشت فرمون و پر نیو سوار ماش  دمینوک پا چرخ ی رو داد،یم

  یتموم طول راه حرف ی هم بعد از بستن صندوق عقب کنار من جا گرفت. تو تای نشست. رز
 گهید ی گوتهبچه  ی دعوا هیاز  ی ریجلوگ  ی کار برا نی بهتر نیا قتیزده نشد و در حق مونن یب

 بود.

 *** 



 به هوا رفت:   غشیج تای کوچه، رز  ی تو دنی چیاز پ قبل

 .ستایعه رها واعه  -

 سرش غر زد:  یترمز و با لحن معترض  ی رو ی ش کردم و رها تندنگاه  متعجب

 شده؟ ی باز چ -

 طرف جاده اشاره زد: اون ی با دست به مغازه  تایرز

 ... .می درست کن یزیچ هیشب  ی واسه  رمیبگ ل یوسا   کمی  ستای وا -

 تشر زد: تیرد و بدل کرد و در نها یمن و پر  نیب ینگاه

 و گردش رو زهرمارمون کردن.  حیدو تا عجوزه که تفر نی ا -

رفت و به سرعت برق و باد   رونی ب نیاز ماش م،یبهش بگ یزی چ میفرصت کن کهن یقبل از ا  و
 رسوند. یخودش رو داخل سوپر مارکت

 *** 

 "هاتف" 

 

 راحت باشه؟  المیخ گهیخب د -

 ی. سامرند سؤالنهیلبم بش ی برام تکون داد و باعث شد لبخند رو یسر  بخشنان یاطم ماین
 سرش رو کج کرد و لب زد:

 شک نکنه؟!  -

  یو فرار طانیبعد از لعنت کردن ش تیبه دلم هجوم آورد و در نها یاسترس و نگران دوباره
 و مختصر گفتم:  دیدادن ترس از وجودم مف



 نه. -

رو زد و  نشیقفل ماش مایشدن. ن  ادهیشدم و پسرا هم به طبع از من پ ادهیپ نیماش از
 . میحرکت کرد  ال ی سمت و  یچهار نفر

 گفتم به من چه. یخواستم بپرسم ول یمرصاد کجاست؟ ه -

 هم فشردم: ی تکون داد. لب رو یزده سر کردم، که شرم  مایرو زوم ن نگاهم

 . کنهی م مونیبانیمرصاد پشت -

 تکون داد: یسر جیو گ گنگ

 موفق باشه. -

هم   نی ب یباز شد. نگاه یکی ت ی رو فشردم، که در با صدا ال ینگفتم و زنگ و یزیچ
کن دورتادور  زوم  نیدورب هیو در آخر من جلو راه افتادم. چشمم درست مثل   می چرخوند 

 جهی نت نیبزرگ رو از نظر گذروند. آخر سر به ا اط یح ی به گردش دراومد و همه  اط یح
که  یوسطش و تاب فلز یل یشده، با استخر مستط یکاربزرِگ گل  اط یح نی که ا دم،یرس

 باشه!  بردارنه یهز  ی ادیز دی جا خوش کرده بود با ییاگوشه 

 مون اومد، دست از کنکاش کردن برداشتم.که به استقبال  ی مرد ی خنده  ی صدا با

 .ی اومدپسر خوش  یه -

 ادامه داد: یپسرا به چرخش در اومد و با مکث کوتاه ی رو نگاهش

 ! ی هات رو هم آوردکه نوچه  نمیبی م -

که قطع به  ال یو یچیمارپ ی هاو درست همون لحظه از پله   دمیدور لبم کش ی دست یشینما
فشردم و   یاومد. جلوتر رفتم و دستش رو به گرم نییپا شدی ختم م ی به سالن اصل نیقی

 گفتم: 



 .اَنم یت ی هاگل، بچه  ی پسرا  ن یخان؟ ا  ینوچه کجا بود مرتض -

. به طبع از حرفم جلو اومدن و به  انیها نگاه کرد، که اشاره کردم جلو ببه بچه ترقیدق بارن یا
 نوبت عرض ادب کردن.

خنده و   نی ا گفتی بود، که بخواد گاف بده. عقلم بهم م یتر از اونتر و با تجربه پخته  یمرتض
ها رو باال رفت و اشاره کرد بود! پله  استشیس  ی و از رو لمیش فهم همه  یدلقک باز
بود، که  نی ا  قتیدوختم و دنبالش روونه شدم. حق  هان ی. نگاه معنادارم رو به آمی دنبالش بر

  کردنیم ی رانکه دورتادورش حکم  ییاقهیعت ی هاو مجسمه  یطرح سلطنت ی ال یو  دنیبا د
و   کردنی م ییخودنما  دیسف  ی وارهاید ی که رو ییشده بودم. تابلوها  زدهرت یمات و ح

شده کار گذاشته شده بود خبر از ارزش چند   یسقف کنف کار ی رو ییبایکه به ز ییهالوستر 
 . دادیم  ال یو  نیا ی اردیلیم

  ی کینشست و با چشم و ابرو به  یداخل سالن اصل یسلطنت ی هااز مبل یکی  ی رو خودش
و   یرو انجام بده و اون خانم هم با لباس مخصوص مشک یش اشاره کرد، که کاراز خدمه 

که به خودش اومد و با دست   م،ی بود ستادهیجا اازمون دور شد. همون  دش یسف  بندشیپ
 روش اشاره کرد:روبه ی هابه مبل 

 !دینیبش  ن؟ ی ستادی چرا ا -

هم چپ و راستم   هانیو آ مای مقابلش نشستم و سامرند و ن ی ه مبل تک نفر ی رو خودم
رو  یبشاش مرتض ی مبل رو حصار آرنجم کردم و چهره  ییطال  ی هااسکان گرفتن. دسته 

قرار دادم. سکوت سالن با وارد شدن خدمه شکسته شد. سه زن با   تفاوتم ی هدف نگاه ب
  ها،وه یماومدن و آب زیم  کیدست داشتن نزد  هب  یزی مخصوص که هر کدوم چ ی هالباس 

شدن.   دی ناپد دی از د یگذاشتن و بالفاصله با بشکن مرتض زیم ی رو رو  های نیری و ش هاوه یم
 کرد و گفت:  دایسالن باز و بزرگ اکو پ ی ش توخنده  ی صدا

 . نمیبچ وهیم زمیم  ی عالقه ندارم قبل از حضور مهمون، رو -

 داد:  حی توض به لبش چشم دوختم، که کنجکاو



 . شهیتظاهر محسوب م ی حت ایبه مهمون و   یاحترامی نوع ب  هی  نیاز نظر من ا  -

  د ییتأ ی به نشونه   یپا انداخت. سر ی ولو شد و پا رو  یصندل ی تموم کردن حرفش رو با
که زد  ی تکون دادم و پسرا بدون تعارف مشغول پر کردن ظرفشون شدن. با حرف بعد

 گلوم بپره اما به زور مانعش شدم.  ی تو وه یمممکن بود آب 

 رو بپرسم. یزیچ هیرفت   ادمی ی کرد مزده رتیقدر حروز با ذکاوتت ِان هاتف! اون  یراست -

ترش خودم رو قبل  یلیاز خ لیدل نیرو بپرسه به هم یزیبودم قصد داره چه چ مطمئن
 آماده کرده بودم.

 خان. یبفرما مرتض -

 رسوند:  ان یانتظارم رو به پا تیبه دستش داد و در نها یو تاب چیپ

 ه؟ یمتعلق به ک  یکه توش اسکان گرفت ییااون خونه -

  خواستیرد مم نی . استادی ا شی کنج لبم به نما ی هم فشردم و پوزخند  ی رو رو هامچشم 
 کردی برسونه و عقل منم حکم م جهیخودش به نت  استیرو در آرامش کامل و س زیهمه چ

  زیم ی رو رو وهیمنذارم. آب  یبراش باق ییاشک و شبهه  ی در برابرش صادقانه جلو برم تا جا
 مضطرب پسرا، باألخره لب به حرف باز کردم: ی هابه چهره  ردنگذاشتم و بعد از نگاه ک 

 واسه بابابزرگِم.  -

 یول اد یجلوه داد، که باعث شد خنده به لبم ب زدهرت یخودش رو متعجب و ح یشینما
 جمعش کردم مبادا گند بزنم.  ی زود

 ؟ ی میحاج ابراه ی تو نوه  یعنی! ؟ی جد -

 تکون دادم: ی سر سردخون 

 ن؟ یشناسی آره. آقا رو م -



 دهنش قرار داد: ی از موزش رو تو ییاحرفم تکون و تکه د ییتأ ی به معنارو  سرش

 رو نشناسه! یکه حاج هیک  -

 و باألخره سر اصل مطلب رفت:   دیتو هم کش ابرو

 بشه!  دهیراه کش نی به ا ی مرد نیهمچ ی نوه  ِب یعج یکم -

 : دی و خطاب به اونا پرس  دیپسرا چرخ ی رو نگاهش

 ست؟ ین طورن ی ا -

از هم   یتصنع ی لبشون به خنده  هان یسامرند و آ ی ش کرد، ولنظاره  یحرف  چی بدون ه ماین
پس   اره،یرو به زبون ب یحرف نی کرده بود تا همچ ینیچمرد چهار ساعت مقدمه  نیباز شد. ا 
نگرانم   ی چهره  ی انجام بده. نقاب نفرت رو رو یزیررو بدون برنامه  یکار  رفتی انتظار نم

 نشوندم و گفتم: 

 به دست باشن. حیتسب ی حاج لیفک و فام ی همه  ست یقرار ن -

 کردم و تشر زدم:  شده یدر ی هااز خودش نگاه نافذم رو زوم چشم  دیتقل به

 ست؟ ین طورن ی ا -

و   دمیدور لبم کش یاز بهت خارج شد و با خنده تندتند سرش رو تکون داد. دست باألخره
 حرفم رو گرفتم:  ی دنباله

 زِن خاندان.هاتف و راه  شهی م  یکی  تیدر نها -

 لبش برد و قبل از خوردنش گفت: ک یرو نزد ییای نیری خنده، ش با

 ت باشه! اسم برازنده  نیا کنمی زن؟ گمون نمراه  -

باال پروندم و دست به   یی شد، که ابرو دنشی دهنش فرو برد و مشغول جو ی رو تو ینیریش
 دامن تمسخر شدم: 



 ! یقشنگ  نیطور مگه؟ لقب به اچه  -

  ی شد و با صالبت رو ی رو پاک کنه. جد ینیریش ی هازه ی تا خورده ر دیلبش کش  ی رو یدست
 نشست:  شیصندل

 بیقدر به جبا هر تانکر چه  ی! خبر دارستین کیکوچ یِ زنراه  هیکار ما  یدونی مطمئنم م -
 که؟  میزنیم

  زمی! نگاه تمسخرآمادیلبم ب ی خنده رو  شدی و باعث م گفتی قشنگ از افتخاراتش م چه
 فک زدم:  تی دورتادور سالن بزرگ خونه به گردش دراومد و در نها

 آره. کار ش... .  -

 رو اصالح کردم: حرفم

ورتر  هم اون  یزنی و دالرفروش ی و طالفروش یزن. کار ما از گاوصندوق ستین یزنکار ما راه  -
 رفته.

کم . کم دی من اونم خند ی ا خنده . بدی چیسالن پ ی م توقههقه  ی شد، که صدا رهیبهم خ مات
رو پر   ال یپنج نفرمون تموم و ی خنده  ی اوج گرفت تا آخرِ سر صدا شتر ی و ب شتر یش بخنده 

 نفس لب زد:کرد. با نفس

 پسر... عاشق حرفات شدم.  ی وا -

گذاشتم. بعد هم بحث رو عوض   شی هم رو به نمابه دستم دادم و غرور نگا  یو تاب چیپ
 : دمی کردم و پرس

 مگه نه؟  م،یهنوز اول راه -

 شیشونیپ ی و اخِم رو تی ش، با جدقههقه هیتر از چند ثاندر کم هاوونه ی مثل د دوباره
عوض شدن حالتش رو   ییهویرفتارش و   نیهنوز نتونسته بودم ا تشیشد و واقع  نیگز یجا

 هضم کنم! 



 گفت:  شهیلبش قرار داد و بعد از خارج کردن دود از ر ی رو گوشه  یچوب پیپ

 جلو بره... .  زیکارا تم خوامی م -

 کرد، با انگشِت اشاره به من اشاره زد و ادامه داد:  یکوتاه مکث

 . ی ایو من مطمئنم که تو از پسش بر م -

 سرم رو براش تکون دادم، که باز خودش شروع به حرف زدن کرد:  یحرف چیه یب

 . نیرو مهمون من هستامشب  -

 پسرا نشست و ادامه داد: ی رو نگاهش

 ن؟ یجوجه درست کن نی شما بلد ؛یه -

زبون به دهن گرفته بود، باألخره قفل لبش رو   یبیعج  یلی که تا اون لحظه به طرز خ سامرند
 به حرف اومد: یی ایر  چیوافر بدون ه  یشکست و با ذوق

 زِد. من زبون  ی هااوه! چه جورم. جوجه -

کار دستش    یذوق و انرژ نیمبادا ا دم،یمن نشست و همون لحظه لبم رو گز  ی رو نگاهش
 رو لو بده. یهمه چ یکاربده و با فراموش 

 مگه نه هاتف؟  -

و   می بمون جان ی ا شتریب کهن یاز ا قتشیتکون دادم. اما حق دیی تأ ی ترس سرم رو به نشونه با
 تعارفش رو رد کردم:  لیدل نی. به همدمی ترسی م ارهیها گند به بار باز بچه  یکی

 !افته ی مونده و کارامون عقب م یلی. تا شب هم خمی بر دی خان با یمچکرم مرتض -

بسته شده به دستش نگاه   متیگرون ق ی. به ساعت مچ دیابرو تو هم کش یشینما
 انداخت و گفت: 

 عصره!   ِش ینه. ساعت ش -



زمان با قدم  کرده باشه، از جا بلند شد و هم  تشی نشستن اذ  یصندل  ی که مداوم رو انگار
 حرفش رو گرفت: ی زدن دنباله

 .دی بر جان ی امکان نداره بذارم بدون شام از ا -

 اما... . -

 ها اللم کرد: نافذش رو بهم دوخت و با همون چشم  نگاه

 و اگه نداره پسر. اما  -

پسرا نگاه کردم. سامرند که انگار از خداش بوده   ی فرستادم و به چهره  رونینفسم رو ب کالفه
 ی چهره  ی تو یداده و نگران هیتک نهیو دست به س تفاوتی ب  هانیباز بود. آ ششیباشه ن

سالن مسکوت   ی تو لم ی موبا ی بره، که صدا رونیخواست از سالن ب یبود. مرتض دایهو  ماین
  بمیرو از ج لیسرد موبامن موند. خون  ی ره یسر جاش ثابت و خ یتض . در جا مردیچیپ
  جکتیر الیخی صفحه بهم چشمک زد. ب ی ناشناس نقش بسته رو ی آوردم و شماره   رونیب

در اومد. خواستم باز   شی چشمم به نما  ی زدم، که بالفاصله دوباره همون شماره جلو
 به گوشم خورد: یمرتض ی کنم، که صدا  جکتیر

 باهات داشته باشن!  یکار مهم دی شا ؟ ی دیچرا جواب نم -

خاتمه دادن به شکش اتصال رو برقرار کردم و همون لحظه   ی پر از شک بود. برا نگاهش
 . دیچیگوشم پ   ی تو یدخترونه و ناشناس ی صدا

 ! دیبله بفرمائ -

 باغ.  نی آقا هاتف تو رو خدا زود برگرد -

بشه   جادیم ات چهره حال ی تو ی ر یینذاشتم تغ یبه دلم چنگ انداخت، ول یو نگران استرس
 .کردیم  ینیروم سنگ یمرتض ی ره یچون نگاه خ

 شما؟  -



 شد: دهی گوشم دم  ی نگرانش تو ی صدا دوباره

 هستم.   اسمنی -

 کرد:  یکردم، که خودش رو بهتر معرف سکوت

 ! مایخواهر ن -

 لبم نشوندم: ی رو یتصنع لبخند

 خانوم کرامت؟  ن ی بله! خوب هست -

 گفت:  زدی که تعجب درش موج م یلحن با

 ! پناهمزده یا  ه؟یکرامت ک  -

 . کنمی م زی تا فردا پول رو به حسابتون وار دی بله شناختم. مطمئن باش -

 زد: غیج یپر از ترس و عصب ی صدا با

 ... . جان ی. انی باغ فقط... زود برگرد نیبرگرد  ن؟ یگی م یچ -

و خبر از قطع  دی چیگوشم پ  ی تو ی بوق ممتد ی حرفش رو تموم کنه، صدا کهن ی از ا قبل
 یسؤال ی هارو بلند کردم، که با نگاه برگردوندم و سرم   بم یج ی رو تو لیشدن تماس داد. موبا

 هم فشردم:  ی هام رو رورو شدم. لب روبه یها و مرتضبچه

 . خواستیم انجام داده، پولش رو مواسه  یکار هی یک ی. ستین یمشکل -

 زمان ممکن از   ن یترتکون داد و در کم  یبا خنده سر  یمرتض

پسرا   ی حاصل کردم نگاه نگرانم رو رو نانیاز رفتنش اطم  کهنیخارج شد. هم  سالن
 گوشم پچ زد:   ریکنارم اومد و ز   هانیچرخوندم، که آ 

 بود؟  یک  شده؟ی چ -



فک چفت شده  لبم و   ی رو یبا لبخند تصنع  رمیبگ ماینگران ن ی نگاه از چهره  کهن یا بدون 
 جواب دادم:

 تو باغ افتاده. یاتفاق ه یانگار  -

  ارهیبخواد صداش رو درب کهن یبهم نگاه کرد. قبل از ا دهیدر ی هارو بلند و با چشم  سرش
 گفتم: گونهحتینص

 . ارهیو گند باال م  زنه ی بفهمه به سرش م مایآروم باش. ن -

 رو بهم دوخت، که ادامه دادم: شیپر از ترس و نگران نگاه

 مون داشته!شام نگه   نِ یفرستاده، واسه هم  یفضول  ی هاش رو واسه نوچه یبه نظرم مرتض -

 و آروم لب زد: دیموهاش کش ی تو یدست

 !نهیدخترا رو نب م؟یکن کاری چ -

هام رو بستم و لبم رو به دندون  به بار آورده بودم، چشم  ی چه گند کهن ی ا یادآوری با
  کیشر  هانیرو با آ  مینگران دی هوا بود! با ی رو یهمه چ کردنیم  داشی. اگه پدمیکش
 . شدمیم

 ... .یهستن. ول قمونیرف میواسه دخترا بگ میتونی. مستن یمشکل اونا ن -

 باال پروند:   ییدادن حرفم عاجز و دو دل بودم. مشکوک ابرو ادامه از

 ؟ ی چ یول -

 گفتم:  تند

 زدم داداش.  ی گند  هی ی وا -

از اتمام حرفم نفسم رو آسوده رها کردم، که همون لحظه سامرند خودش رو بهمون   بعد
 رسوند و غر زد: 



 ن؟ ی کنی پچ مپچ  یدو ساعِت چ شده؟ی چ -

 حرف خودش رو به زبون آورد:  زدهرت یبه حضور سامرند، ح توجهی ب هانیآ

 هاتف؟  ی زد ی چه گند -

 پروند: تی پاراز سامرند

 ه؟ ی ماجرا چ ؟ یگنِد چ -

 پچ زدم: هانیگوش آ   ریو ز دمیتو هم کش ابرو

 اتاقم جا گذاشتمش.  ی تو -

انداختم.   ر یزده سرم رو زنگاهم کرد، که شرم رهی گرد و نفس حبس شده خ ی هاچشم  با
 شد: ده یگوشم شن  ریز شزده رت یح ی صدا

 نگو که... .  -

ن دادم و حواسم رو معطوف  براش تکو د ییتأ ی رو ادامه نداد، که سرم رو به معنا  حرفش
 :دی کوب شی شونیپ ی رو یسالن کردم. دست ی گوشه  ی گلدون بزرگ و قد

 . دیبه اتمام رس یاول کار نیهم ی پس بگو همه چ -

 رو به نگاه نگرونش دوختم:  میسرم رو باال گرفتم و نگاه عصب ی تند

 نکنن!  داشی نه. ممکنه پ -

که   یشد. با حرف تمیشدن عصبان شتریلبش نشست و باعث ب ی رو یز یتمسخرآم ی خنده 
 زد دستم سست شد:

 خونه؟  م یو برگرد می چونیرو بپ یمرتض  ستیبهتر ن -

حرفش   ی مهر رد رو لیدل نیخودمون به دست خودمون باخت دادن؛ به هم  یعنیکار  نیا
 : دمیکوب



و شک   فهمهی م می اگه برگرد کنه،ی داره سر ما رو گرم م ی وجه! اون عمد چ ینه به ه -
 به خصوص با وجود اون تماس.  کنه،یم

 پرت کرد:  یجلو اومد و صبرش رو کنار ماینگاهم کرد. باألخره ن صدایب

 افتاده؟  یچه اتفاق -

  یزی چ دیپس نبا  د؛یکشی سراغ داشتم، بدون شک امشب رو به گند م  مایکه از ن یرتیغ با
 و نرمال به نظر برسه: ی کردم حالم عاد ی. آب دهنم رو قورت دادم و سع دیفهمیم

 .ماین ست ین یخاص زیچ -

و درجا لبخند   میبود، به خودمون اومد  ستاده ی سکو ا ی که باال یسوت مرتض  ی صدا با
 و گفت:  دی رو به هم کوبهاش دادم. دست لش یتحو  یمصنوع

 تراس. بساط رو آماده کردم، زحمت کباب کردنش با شماها.  می بر دیا یب -

دست به   یعوض کردن جو و مشکوک نشدن مرتض ی که فرزتر از همه بود، برا سامرند
 شد:  یو شوخ  یدامن دلقک باز

 شما مهمون ما!  ای   م،ییما مهمون شما   م ید یباألخره نفهم -

  ی تو دنی چی و خودش با پ می سر داد و اشاره زد، که دنبالش بر ییاخنده  واروونه ی د دوباره
 محو شد. دی سالن از د

خنک رو با   ی . هوامیسمت تراس رفت یو با نگران  میهم رد و بدل کرد   نی ب یپسرا نگاه با
حال  نیو در ع کی گل رز کوچ ی باغچه  ی کردم و نگاهم رو هامه یتموم توانم وارد ر 

بود، که حفاظ   ال یاول و ی طبقه  ی تو یموند. تراس بزرگ  رهیتراس خ ی تو  رِ یگچشم  العادهفوق 
تراس رفت و سامرند دنبالش  ی پز گوشه . سمِت کباب گرفتی بر م ردورتادورش رو د یآهن

 کرد:  یروونه شد و شروع به چاپلوس

 خان!  یمرتض ی کرد شی آت یچه ذغال -



 سامرند کرد: ی چپ نگاه خندونش رو حواله  ی هابا چشم  یمرتض

 ها کره بزن. مرغ  نیبه ا  اینکن جوون. ب یچاپلوس -

 *** 

ساعت دِه شب، از شر    تیو در نها  می رسوند انیکه بود شب رو به پا  یهر جور باألخره
زدم و گفتم   ماین ی شونه  ی رو چهیکوچه بپ ی تو نیماش کهن ی. قبل از ا می خالص شد  یمرتض

 .ستهیباجا که همون 

 شده؟   یزیچ -

که متعلق به سوپرمارکت   ینئون ی و با پرت کردن نگاهم سمت نورها دمی دور لبم کش یدست
 طرف جاده بود به حرف اومدم: اون 

 فقط آروم باش. ُخب؟   گمیم یز ی چ هی ما؛ی ن نیبب -

 م رو جلب کرد.نور کم ماه توجه  ری نگاهش ز ی تو  یِ سرش رو چرخوند و نگران دنمید ی برا

 شده؟ ی چ -

 گلوم عبور دادم و گفتم:   ی رواز راه  یدهنم رو به سخت  آب

 آدم فرستاده بوده باغ!  میبود یمرتض شیما پ  یوقت کنمی فکر م -

 دادم: حیبستش. توض یحرف چیدوباره بدون ه یاز هم باز شد، ول هاشلب

  یوقت  خوامی نداشتن. فقط م یبه دخترا کارو   زننی به آب نم گداری نترس مطمئنم ب -
 باغ... . می برگشت

 کرد: ینیصورتم سنگ  ی رو شی شیو آت یعصب نگاه

 ! ؟یچ  می برگشت یوقت -

 گفتن حرفم خودم رو خالص کردم:  با



 سر جاش باشه.  یز یچ هیمطمئن شم    دی. با رونیخواهرت رو از اتاق من ببر ب -

هاش بود و  از عادت  یکی کارن ی . انگار ادیپشت گردنش کش یرو برگردوند و دست روش
پدال   ی پاش رو رو  ییاگه ید ی حرف اضافه  چیسرما هم نداشت. بدون ه  ایبه گرما   یربط

بودن جاده و صد البته   یسرعت از جا کنده شد. به خاطر خاک  تیبا نها  نیگاز فشرد و ماش
 ی شهیبه پا شده بود. ش یبیدور و اطرافمون گرد و خاک عج نیماش ادیالعاده زسرعت فوق 

با عجله سمت در   مای. نستادی از حرکت ا نیکه همون لحظه ماش دم،ی رو باال کش نیماش
  ادهیپ ینکرد. با نگران افتیدر یجواب  یول  د،یو با مشت تند و پشت سر هم به در کوب  دیدو

  ی و تو دمی کش رونیب بمیج ی رو از تو  دی کلو سامرند هم دنبالم روونه شدن.  هانیشدم و آ
و شروع به داد و   دیدو اط ی ح ی به ما بده تو یمهلت کهن یبدون ا  مایقفل در چرخوندم. ن

 کرد: دادیب

 ؟ ییکجا  اسمنی. یاسی -

 : دمیو جلوش دو  دمیکوب م ی شونیپ ی رو یدست

 !یکنی رو خبر م هاهی آروم باش. همسا -

 : دیکوب منهیس ی قفسه  ی رو یور شد و کف دستخورده سمتم حمله ببر زخم  هیمثل   هوی

 ترِ؟! از خواهر من مهم  هاتونه ینشدن همسا  ای االن خبردار شدن   -

. سرم رو  گفتمی بهش م یزیچ  دی بود و نبا یعیبراش طب یهر واکنش یط یشرا نی همچ ی تو
بلند شده از پشت    ی رد حرفش تکون دادم و خواستم آرومش کنم، که با صدا ی به نشونه

ترس به دلم   اسمنی ی زدهو ماتم  دهیرنگ پر ی چهره  دنی. با د میسرمون به عقب برگشت
. دی کنارم زد و سمتش دو مایاز خودم بروز بدم ن ینشواک کهن یهجوم آورد. قبل از ا 

 خواهرش رو گرفت و تکونش داد:  ی هاشونه 

 اس؟ یافتاده  یچه اتفاق  شده؟ی چ -



لرزون دهن باز کرد و  ی هابا لب  زدهرت یمن برداره، ح ی نگاهش رو از رو کهن یا بدون 
 ش خارج شد:از حنجره  یگنگ  ی صداها

 داداش!  -

 . دیآغوشش کش ی کرد و تو  کی رو به خودش نزد اسمنیتموم  یبا مهربون ماین

 جاِن داداش؟  -

که از مطبخ   تایرز  دنی نگفت. با د یزی چ گهیداداشش گذاشت و د ی شونه ی رو رو سرش
 :دمی دو کشیاومد و سمت ما پا تند کرد به خودم اومدم و نزد  رونیب

 چه خبرِ؟  جان ی رز! ا یه -

درهم داد   ی بگه، که رها خودش رو بهمون رسوند و حق به جانب با ابروها یزیچ  خواست
 زد:

ول  جان یکه چهار تا دختر رو تک و تنها ا ن،ی بود یم گور چه خبرِ؟ کدو جان یا یبگ دی تو با -
 ن؟ ی و رفت نیکرد

دخترا باز تنها و به امون خدا   می اومدینم جان یوقت به ا چیبود، که اگه ما ه  نیا قتیحق
  دید ی هی که از زاو  یوقت یول  م،ی شون نداشتدر قبال  یتیول بودن، پس ما به ظاهر مسئول

به صف   جان ی ش رو مثل مور و ملخ ادار و دسته   یمرتض می اگه ما نبود دمیدیم ییاگه ید
 ی هاو حرف  می کردم با لحن مال  ی ! پس سعافتهیبه دل چهار تا دختر تنها ب ستا تر  کردینم

 شون کنم: آروم یمنطق

 .اما...  خوامیمن معذرت م م،یذاشتیتنهاتون م دی نبا یگیرها جان! درست م  -

که  یسکوت بلند کرد و در حال  ی فم رو به اتمام برسونم دستش رو به معناحر کهن ی از ا قبل
 گفت:   رهی داشت صداش اوج نگ یسع



تون رو  خودتم اشتباه  یعنی یاری حرفت م ی اما و اگه تو ی! وقتشهینم ی جورن یا گه،ینه د -
 !هیپوچِ، تو خال تیخواهو معذرت یقبول ندار

 :دمیکش م ی شونیپ ی رو یدست

 افتاده؟  یچه اتفاق دی فقط بهم بگ شده؟ یرها! باشه باشه ببخش. چ -

تر رفت.  نگفت و عقب  یزیچ  گهیکه به ناچار خودش رو مجبور به سکوت کرده بود د  انگار
  رون یدار بنفسش رو آه  قهیرز نشست، که باألخره بعد از چند دق  ی م روگونه نگاه التماس 

 واب داد: فرستاد و با اشاره کردن به پشت سرم ج 

نشه...   رمونیگدامن  ی ندیتا اتفاق ناخوشا  می برگشت حیزود از تفر یظهر  شونیا ی به گفته  -
. 

و در حال مرتب کردن   ستادهیا  اسمنیشدم، که کنار  مایپشت سرم نگاه کردم و متوجه ن به
 خواهرش بود. ی شونه   ی پتو رو

 ش ادامه داد:از جانب من خود یحرف چیبه رز نگاه کردم، که بدون ه دوباره

شام   م یو داشت م یمطبخ بود ی . تو میواسه شام درست کن می دی خر ایالزان  کمیقبلش سر راه   -
 که... . میپختیم

حرفش بازموند.   ی اون لحظه ترس به دلش برگشته باشه از ادامه یادآور یبا  کهن یا مثل
 دور خودم زدم و گفتم:  یکالفه چرخ

 تا؟ یرز یکه چ -

 و عاجز ادامه داد: دیرو به دندون کش لبش

دو   می دیکه د م،ینگاه کرد  رونی از پنجره به ب یاومد، من و پر رونیاز ب یی سر و صداها  هی -
  وارید ی نه... از رو یول نییشما   میوارد باغ شدن. اولش فکر کرد  نی پاورچ نینفر پاورچ



رو در  یاس ی. رها و میبکن دیبا کاری چ م یدونستیو نم  می دی ترس یلی! خورن یبودن ا  دهی پر
 . می و خودمون رو نشون ند  میمطبخ بمون ی که رها گفت بهتره تو م،ی گذاشت  انیجر

بودن    دهی لبم نشست. پس اونا دخترا رو ند ی رو ی حرف آخرش ناخودآگاه لبخند  دنیشن با
 بود.   یعال نیو ا

 شد؟ ی خوب بعدش چ -

و بعدش با مرتب کردن   گشتنی م یزیچ هیانگار دنبال  ختن،یکل خونه رو بهم ر یچیه -
 رفتن. رونیخونه از باغ ب

 نبوده؟  بی کارشون عج هاتف

 به سؤالش، سؤال خودم رو به زبون آوردم: توجهیب

 نشد که؟!  تونی زیچ -

 رز جوابم رو داد: ی زد و به جا یپوزخند صدادار  رها

  شی زیچ یاتاق افتاده... نه کس ی شده و گوشه  هوش یبدبخت که ب یبه جز اون پر  -
 بالشت بذار!  ی نشده، راحت سرت رو رو

سابق نشد.    ی اون رها وقتچ یرها ه  گهی زندون رفته بودم د ی. از وقتدی لبم ماس ی رو لبخند
 ! گهی قابل هضم د ریغ ی رفتارها یلیو خ دادی جوابم رو نم کرد،ی م  ییتندخو

و رو کردن،  ترس تو وجودم رخنه بست و    ریحرف رز که گفته بود همه جا رو ز یادآوری با
سرم افتاد، که   ی تو ی. سؤالد ی دخترا به دلم نشسته بود پر کش یکه با سالمت ییای آسودگ 
 افته؟ ی م یکرده باشن چه اتفاق داشیاگه پ

  ی. از شلوغبردمی سؤال م  ریبرنامه رو ز یبا حواس پرت دیدلم خودم رو لعنت کردم، نبا  ی تو
زدم و خودم رو به اتاقم که   می باغ ج یکی تار ی و دخترا استفاده کردم، تو مایو جر و بحث ن

رو جلب   ی توجه ژش یژقیق ی درش اسکان داشت رسوندم. در رو آروم بستم تا صدا اسمنی



  ادمیهام مواجه شدم و در لحظه لباس  یخال ی نکنه. جلو رفتم و کمد رو باز کردم، که با جا
  یکشوها چپونده بود. وقت ی ها رو تولباس  یاون دختر سرتق با لجبازکه  یرفت به روز

 هام نبود! از لباس  یباز هم خبر  یخنده نبود و بالفاصله کشو رو باز کردم، ول ی برا

زانو زدم.  نیزم ی با بدن سست شده رو ی دیاز هر ام  دیپاهام نموند و ناام ی تو یرمق
  دنیرو خوندم، که با شن زیهمه چ ی لم فاتحه د ی هام بدون نا کنارم ولو شده بود و تودست 

 صداش برگشتم و بهش نگاه کردم.

 جناب؟  یگشت ی م نی دنبال ا -

 کرد:  لیلبش نشوند و حرفش رو تکم ی رو ییاروزمندانه یپ لبخند

 ! یسیسرگرد محمدهاتِف رئ -

گفتن   ی برا ینشست، حرف دادی دستش تکونش م ی که تو ییکارت شناسا ی رو نگاهم
دست   یسم   زیچ نیخوشحال بودم، که چن یحناق گرفته بودم. از طرف  ینداشتم و به عبارت

جونم در حال جوالن دادن   ی تو  یهم ترس یو از طرف  افتادهیو بهراد ن یمرتض ی دار و دسته 
 هم فضول! دوباره خودش سکوت اتاق رو شکست:  دی ادختر سرتق و ش نیبود؛ ترس از ا 

 نگاهم نکن.  یورجن یجناب سرگرد! ا  -

 کرد و ادامه داد:  هیکنار در تک واریاتاق شد، به د  وارد

عذاب   نی نگفت یز یو چ نی رفت رونی! فقط اون روز که از اتاق بستمین  یمن دختر فضول -
افتاد اون روز   ادمی یول ارم،یتون ب هاتون رو واسه وجودم افتاد، خواستم لباس  ی وجدان تو

 اتاقم... . ی تو نیاومده بود اجازهیکه ب

 باال پروندم و حرفش رو قطع کردم:  ییابرو  نهیبه س دست

 وارد اتاق شما شده بودم! اجازهی ! اتاقم؟ من بد؟ی ببخش -



 ی گرفت. دستش رو به معنا واری رو از د شهیو تک دیبه سر و صورتش کش یدست کالفه
 هوا تکون داد و گفت:  ی تو یتفاوتیب

 .ستیشما مهم ن  ایق من ! اتاستی مهم ن -

 شال فرستاد.  ری رو عقب و ز اومدی به صورت تو ُپرش م بیکوتاهش که عج ی موها

بذارم، که با  یبه مثال خال ی کشوها ی هام رو تواز لباس  یسر هیامشب خواستم   -
 شما مواجه شدم!  ی هالباس 

 زد:  ی پوزخند

 بهتون شک کردم... .  یلی خ قتشیحق -

 حرفش رو گرفت:  ی ش دنبالهفرستادن نفس کالفه  رون ی کرد و بعد از ب یکوتاه مکث

  لیهاتون رو مرتب شده بهتون تحواون روزم لباس  یادبی خواستم واسه جبران ب یول -
 کردم. دا یپ هاتونرهنی از پ یکی بیج ی رو از تو  نی بدم، که ا

  دستیچشمم به رقص درآورد و دوباره داغ دلم رو تازه و دوباره خنگ و ب  ی رو جلو کارت
مضطرب و   ی تموم مدت حرف زدنش به چهره  ی کرد. تو یادآوریو پا بودنم رو بهم 

 و لب زدم:  ای. باألخره دلم رو به درگفتمی نم یزیشده بودم و چ  رهیلرزونش خ ی هادست 

 ن؟ یزنیحرف نم  یبا کس نیا ی شما که... درباره -

 : دیو پرس دیموهاش کش ی تو یپسر دست  هیمثل  درست

 ! ست؟یو رز و رها که ن یپر ی منظورتون از کس -

در  یسرد نشون دادن خودش سعحال باز هم با خون  نی با ا یدرون مضطرب بود، ول از
م کرده بود. لب باز کردم و تند  موفق شده و کالفه ی کردنم داشت، که البته تا حدود  یعصبان
 گفتم: 



 منظورم خودشون هست.  قیچرا! دق -

 کرد:  رمیگکنج لبم نشست، که با جوابش غافل  یمطمئن لبخند

 . گمی بهشون م شک ی نه! من ب -

با   یلجباز ی هاراه ی دختر داشت همه  نی. اادیزد، که باعث شد خنده به لبم ب ی شخندین
 و قصد کوتاه اومدن هم نداشت. تشر رفتم:  فتری من رو م

 نداره!  یخوب ی جه یکارتون نت ن یا  دی مطمئن باش -

 دست دادن:  گهیدبا هم  ابروهاش 

 !؟یکنی م  دیتهد  -

باهام حرف بزنه و   گونهی رفته بود با جمع و رسم ادشی  یکرده بودم، که حت ش یعصب قدرِان
و با خنده   گونهم ی. تسلکردی م شی جر شتریجوره خوب نبود بلکم ب چی به نظرم ه نیا

 قانعش کنم: یکردم به صورت منطق یهام رو باال بردم و سعدست 

  م،ی هست ییاپرونده  هی ریما درگ   کهن ی ! فقط اکنمینم یکار نیوقت همچ  چینه بانو، من ه -
 ه.بش  شونچ یپاپ یو دردسر ادی ب ونی دخترا به م ی پا خوامیکه نم

نکردم و نذاشتم   جادیم احالت چهره  ی تو یرییمشکوکش رو زوم صورتم کرد، که تغ نگاه
رو به   یو خستگ  یکه اتاق رو تو خودش حل کرده بود آشفتگ یخنده از لبم محو شه. سکوت

رو از دستش   ییجلو رفتم و خواستم کارت شناسا لیدل نیبه هم کرد؛ی م قیجونم تزر 
 . نهیصورتم بش ی و باعث شد ناخودآگاه اخم رو  دیکه دستش رو پس کش رم، یبگ

 به من!  نی اون رو بد دیلطف کن -

 باال انداخت و گفت:  ییابرو سرتقانه

 تون بدونم.درمورد پرونده  شتریب خوادی دلم م -



 و درخواستش رو رد کردم: دم یصورتم کش ی رو یدست

 !شهی نم -

 وا تکون داد: ه  ی رو تو میی و کارت شناسا دی به نگاهش دو طنتیش رنگ

 بشه!  دی با نیخوای رو م نیاگر ا  -

هوا چنگ زدم، که مات و   ی و استرسش سوءاستفاده کردم و کارت رو تو یحواس پرت از
 شد. رهیخ خوردی دست من تکون م ی که االن تو یزده به کارتماتم 

 نداره دختر جون... .  یعاقبت خوش یفضول -

 حرفم گفتم:  لیتکم ی کردم و برا یمکث

 گوشت کن. ی زه یبدون و آو  حتینص هیرو   ن ینکن، بلکم ا ریتعب دی تهد  هیرو  نی ا -

تنهاش  تی از بهت و عصبان ییابقچه  ی که تموم شد بدون مجال دادن بهش تو حرفم
 رفتم.  رونی گذاشتم و از اتاق ب

که  ما ین ی به صورتم خورد و باعث شد عرق از صورتم پاک شه. نگاهم رو یخنک ی هوا
 ی هابراش تکون دادم و پله ی نشست. سر کردیبود و به من نگاه م  ستاده ی تراس ا نییپا

 رفتم. پسرا دورم حصار زدن، که لب تر کردم و از   نییرو دوتا دوتا پا یچوب

 آوردم:  شونرون یب یکالفگ

 ه!رفقا؛ ورق برگشت یه -

 نشست رو خوندم. با استرس لب زد: ماین ی هاچشم  ی که تو ینگران یراحت به

 ! شده؟ی چ -

 بهش زدم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم. ی لبخند

 ! دنی اونا رو ند  یحت افتاده،یواسه دخترا ن ینگران نباش اتفاق  -



 حرفم رو گرفتم:  ی فرستاد، که دنباله  رونی نفسش رو ب آسوده

 به بعد کار ما زاره!  نیانگار از ا  یول -

 هاش رو به پرسش تکون داد:لب  هانیآ بارن یا

 کن! راست برو سر اصل مطلب.  جمونیهاتف لطف کن کم گ -

حال رو   نیچون خودمم تا چند لحظه قبل هم کردم،ی و استرسشون رو درک م  یخستگ
  رونی از جونم ب اسمنی ی هاالن هم استرس حرف ا نی داشتم بلکم صد برابر بدتر. هرچند هم

 نرفته بود! 

 راست رفتم سر اصل مطلب: هان ینگاه کردم و به قول آ ماین به

 که... . دهی کرده و فهم دای رو پ م ییکارت شناسا ده،ی رو فهم ز ی خواهرت همه چ -

پام   ریز ی زه یربه سنگ  ی قابل حدس بود رو ادامه ندادم و لگد یش به خوبکه ادامه حرفم
 ی با کف دست رو ماین د، یموهاش کش ی تو  یدست دهیدر ی هابا چشم  هانیپروندم. آ 

و گرمش   کردی که استرس بهش غلبه م ییهاسامرند به عادت وقت   د،یخودش کوب  یشونیپ
  نیلباسش رو گشادتر کرد. ب ی قهی یرو باز و کم شیارمه سو  راهنیپ ییباال ی دکمه  شدیم

وجه   چیبه ه  نیو ا کردی لبش بهمون نگاه م ی ما فقط مرصاد بود، که با لبخند نشسته رو
 ! ومدیبه مذاقم خوش ن

 مرصاد خان!   میهست بگو ماهم بهش بخند   یزیچ -

ش رو بهم دوخت، که  زده کرده باشه نگاه مات رشیبوده و غافلگ ییهو یکه حرفم  یانگار
در جمع کردن حرکتش   یت و پا شکسته سعدس ی. با لحندمی به روش پاش یلبخند حرص

 کرد:

 ! نی م گرفت. همدختر خنده  نیا ینه... نه از... از فضول -

 ش رو سمت مرصاد سوق داد، که مرصاد نگاه خصمانه  ماین



 گرد کرد و خودش رو داخل اتاق رسوند. . عقباز قبل شد  ترکالفه

 کرد؟  یجورن یچرا ا -

ندونستن و   ی و به معنا ستادی که حاال از حرف بازمونده بود ا هانیآ ی هالب  ی رو نگاهم
 باال پروندم. سامرند که تا اون لحظه سکوت کرده بود گفت:  ییاشونه  یالیخی هم ب دی شا

 م؟ یکن  کاری چ دی حاال با -

 رو خطاب قرار دادم: مایجواب سؤالش، ن در

 ! رهیزبون به دهن بگ یخواهرت رو قانع کن یبتون  دیپسر تو با  یه -

  چیهاش بدون هسرمون اومد دوباره لب  ی که از باال ییبا صدا یبگه، ول یزیچ  خواست
 هم نشست. ی رو یحرف

 گه؟ ی درست م ی اسیداداش،   یه -

.  دمیکوب  میشونیپ ی رو یکردم و کالفه دست تایرز  نیم رو زوم صورت خشمگزده مات  نگاه
 زد: غی رها ج بارن یبهش رفتم، که ا ییانشست و چشم غره  اسمنی  ی نگاه غضبناکم رو

 ز؟ ی شاند ی جوجه خوردن تو ی پ نیشما امشب رفته بود  یعنی گه؟ی درست م اسی -

 کالم رو دست گرفت:  ی ش نشست، که دوباره رز رشته چفت شده  ی هالب ی رو جمی گ نگاه

به امون خدا و   ن یخونه ول کرد ی برات متأسفم هاتف! چهار تا دختر رو تک و تنها تو -
 گردش؟  نی خودتون رفت

رو مخاطب  ماین بارن یسکوت بلند کرد و ا ی بگم، که دستش رو به معنا یز یچ خواستم
 حرفش قرار داد: 

 ! رتتون؟ی بود غ نی ؟ اچرا   گهیشما د -



  هیو مدام گال  دادی نم یمجال حرف یبه کس جورهچ یخور بود، که هو دل یقدر عصبِان رز
  یدلم حرف ی نشست و تو یاس ی زیآمطنت یش ی هانگاه  ی رو مزدهرت یح ی ها. چشم کردیم

وجه به مذاقم خوش   چیبه ه  نی تا سرحد مرگ ما رو برده و ا هاشیبارش کردم. با لجباز 
 گفتم: تایرز ی دادهایبرگشتم و بدون توجه به داد و ب  هابود. سمت رز و ر ومدهین

 . می بر می اومده بود، که مجبور شد شی مون پواسه  یرز! نه ما کار گهی د هیکاف -

 تشر زدم: ی عمد

 ! ز؟یشاند می گفته رفت یک  -

 به حرف اومد: تیدودو زد و در نها یاسی من و  ن یب نگاهش

 گفت!  یاسی -

 بردم:  اسمنیحرفم باشم دست به برمال کردن دروغ  جیمتوجه عوارض و نتا  کهن یا بدونِ 

 .یمهم یلیکار خ یِ پ م یاشتباه کردن! ما رفته بود شون ی نه، ا -

رنگ اتاق مشخص بود، رنگ تعجب گرفت. بدون توجه   یالمپ نارنج  ریکه ز هاشون چشم 
 .می  من برگردِ اتاق  ی دم، که توبهشون به پسرا اشاره ز

 کردم، که بالفاصله سامرند به حرف اومد:  هیرو پشت سرم بستم و بهش تک در

 .ی کرد عیدختره رو ضا نی ها! بد ا می . خودمونی خوب جمعش کرد ولی ا -

که از سرم   یاز تعجبم رو زومش کردم و سٔوال دهیدر ی هام کرد، که چشم حواله  یچشمک
 دم:گذشت رو به زبون آور

 ! ه؟یدختره ک  -

 گفت:  تفاوتی پرت کرد و ب وارید ی گوشه ی تخت زوار در رفته  ی رو رو خودش

 ! گهید ی اسیدخترِ   ن یهم -



 زودتر از من به حرف اومد:  مایبگم، که ن یز یچ خواستم

 ! ؟یگینکنه خواهر من رو م -

که   د،یدهنش کوب ی رو یتخت نشست و دست ی رو خیزده سجن  هیدرست مثل   سامرند
 لب گفتم: ری . زچهیاتاق بپ ی تو   هانیمن و آ ی خنده  ی باعث شد صدا

 باز بشه«  موقعیکه ب یبه دهن »لعنت

 یسام، اتاق رو ترک کرد، که به عبارت ی زده رتیح ی هاما و چشم  ی هااز خنده  یعصب ماین
 : دمیکوب شنهیس ی قفسه  ی رو  یسمت سام هجوم بردم و کِف دست

 ... گهیباِر د  کی سام!  هیچ های مسخره باز نی ا -

 هاش به حرکت درآوردم و ادامه دادم: چشم  ی جلو دواری م رو تهداشاره  انگشت

 سامرند!  یبا من طرف یکن  نیدختر توه نیبه ا  گهیباِر د کی فقط  -

هوا مونده بود شد،   ی رو دی تهد ی خشک شده زوِم انگشتم که هنوزم به معنا ی هاچشم  با
رو باز کردم و  رهنم ی پ نیسر آست ی هافرو بردم. دکمه   بمیج ی که غالفش کردم و دست تو

اتاق هجوم بردم، که به  ی گوشه یِ چوب یِ سام سمت صندل ی زده رتیح  ی هادر مقابل چشم 
 داد زد: یو وحشتناک بیطرز عج

 ! نی اون نش ی رو -

و نگاهم رو سمِت سام سوق دادم، که خودش  از نشستن امتناع کردم دهیدر ی هاچشم  با
 داد: حیتوض

 شکسته!  شه یپا -

پر   یدرب و داغون صندل ی هاه یاشاره زد، که در لحظه نگاهم سمت پا یدست به صندل با
به زمان و مکان به کارها و  توجهی ب یگوشیباز ی و فکرم درست مثِل بچه  دیکش
 . دیدو اسمن ی ی هاطنت یش



و   دمی رو بوس الیعالم و فکر رو خ دادی م طنت یهم ش د یتمسخر و شا  ی سام که بو   یِ صدا با
 پرت کردم.  ییابه گوشه 

خانوم و هم دل   یلی ل یخواستگار یبر ی خوای چندتا؟ هم م-: دست خوش! چندتا سامرند
 ؟ی دخترِ بد  نیبه دل ا

از زندون بود تا  افتاد، که به ظاهر منتظر برگشت من  ییای لیبه ل ادمینگاهش کردم و  جیگ
! آه سرد از نهادم خارج شد، که اون میبر   مونیسرِ خونه و زندگ  یو خوش یبعدش به خوب

 ی داده بود؟! فقط نوه  تیرضا یچدزد و قاچاق  هیبا   یراحت به زندگ  یل یخ یطوردختر چه 
 ! کرد؟یت می بودن کفا یحاج

وضع   لیداشت و به دل یمعمار  پلمِ ی...  فوِق د بیعی نبود و از همه لحاظ ب ی بد دختر
 ش نداده بود! ادامه گهید  شونیمال

  کردن،یم یزندگ  النیگ نینشخوش ی از روستاها یک ی  ی خوب و با آبرو، تو ی خونواده  هی با
 ازدواج رو داده بود!  نیا  بیخانوم جون بودن و خانوم ترت  ی آشنا یکه به عبارت

بر عهد بستن دو ابروم با هم   ی لیدل شکی بمغزم به صدا دراومد و  ی حرِف سام تو ی دنباله
 شد! 

 ! ه؟یمنظورت چ -

تخت نشست، هر دو   ی رو ی سرد با خون  ش؛یشگی مسخره و هم ی عادِت تموم رفتارها به
 اونا خم شد و گفت:  ی دستش رو حصاِر تنش کرد و رو

 ندارم! یمنظور خاص -

مغزش   ی حفظ جونش عقلش رو تو  ی دوباره سمتش هجوم ببرم، که خودش برا خواستم
 پچ زد: یآروم و سست ی حبس کرد و با صدا 

 . مگه نه؟! یرو دوست دار اسمنیدختره،   نیخب؛ تو ا  -



خودم  ی سٔوالش رو برا  دی سٔوال سام شد و بدوِن ترد ری حبس و فکرم درگ  نهیس ی تو نفسم
 تکرار کردم. دوستش داشتم؟ 

کشک   ی هاه یتو ما یزیفکر کردم مگه عشق چ  نیبه هوا رفت و به ا مقههقهی حظه صدال در
 دل ببندم؟!  یبود، که به راحت

 جوابش گفتم:  در

قدر بزرگ و با ارزش هست، که با خوردنش  کلمه ِان  نی خانومش رو نخور؛ ا کهن یاول ا  -
 !یرودل کن

حرفم رو   ی شده  یچیق ی دم و دنبالهبهش ندا یانجام داد، که مجال حرف یدم و بازدم عملِ 
 بهش دوختم: 

 کن سام!  رونیگونه رو از سرت ب فکرِ مسخره و بچه  نیا  که؛ن یو دوم هم ا  -

نگاهش؛ چشمم رو   ی نشسته تو رِ یتحق رنِگ ی کنج لبش نشست، که برِق رنِگ ب ی پوزخند
 زد!

 بزدل متنفرم! ی هااز آدم که؛ن ی تر او جالب آدیاز انکار خوشم نم -

 نداشت!  یعنوان وجِه خوب  چیبه ه نی و ا کردیدعوت م یو روان یمن رو به جنگ لفظ انگار

رو قانع   ی پسرِ سمج و رو مخ نیا یمنطق ی هاو با حرف  شدمی به اعصابم مسلط م د یبا
 بسته بشه. ی بحث و جدال چیبدوِن ه جوابیب ی پرونده  نی تا ا کردم،یم

 بهتره.  یبحث رو تموم کن نی و نه بزدل! ا امیی گو! من نه آدم دروغییپسردا -

قبل از رفتنش   یو خواست از کنارم گذر کنه؛ ول دی چی پ ی اتا ی تو شیحرص ی خنده  ی صدا
 و پچ زد:  دیم کوبشونه   ی رو یدست ستاد،یم اشونه به شونه 

  ی نخوردن کلمه  ایسرِ خوردن  ی! اگه دوستش نداشتیستیهم ن یخوب  ی گوآره دروغ  -
 ... ی شدی قدر حساس نمخانوم ِان 



 کرد:  لیرو تشرمانند تکم حرفش

 پسر عمه!  -

 ییاگس و آزاردهنده  ی از مزه  ی از اتاق خارج شد. آب دهنم رو قورت دادم تا کم درنگی ب و
مرصاِد  و  هان یسام نشستم، که نگاهم ماِت آ یقبل یِ بود کم کنم و جا دهی چیدهنم پ ی که تو

 در موند.  یخشک شده گوشه 

 گفت:  یزدگ رت یبا ح هانیآ

 ! ری. شب بخمیدار ی ادیز ی صبح کارها گه؛ی وقِت د ری د -

  رونشی و از اتاق ب دیاز جانب من بمونه؛ دسِت مرصاد رو کش یمنتظر حرف کهن ی از ا قبل
 برد.

 !کردم؟ی هضمش م دی با یجوررو چه نی من! ا ی خدا

کردم، که   ضی لعنت مستف ی با کلمه هاشی پراکن عهی و شا   ضیفکر مر  ی سام رو برا  دی تردیب
  زِ یچ ای کرده بود،   یپراکن عهیکه سامرند شا  نهیا قتیزد: »حق بیتِه قلبم نهاز تهِ  یی صدا
 ؟« ییاگه ید

  ی پرنده رو ییاکه مثِل دسته  ییاآزاردهنده  ی و فکرها دمیداغم کش یِ شونیپ ی رو یدست
هم از سرِ مِن   ال یمثل ل یفکر کردم، که داشتِن زن ن ی سرم تجمع کرده بودن رو پر دادم. به ا

هم بهش   ییاذره  ی  بود... هر چند حت یفکرِ ممکِن ناممکن  یاسیو داشتِن   ی ادیز  تی هویب
 ی بود که رفتارها نیا کردمی وسط انکارش م  نی که ا یزیو تنها چ بودمدلبسته نشده 

 دلم نشسته بود و بس! ش به خانومانه

مضحک   ی هاکه حاصل از حرف  ییاکردم و با ذهن آشفته  رونیفکرش رو از سرم ب پس
زدم، ساعدم رو   ی . پوزخنددم یتخت دراز کش ی بود، رو   هانیمتعجب آ ی هاسامرند و نگاه 

 هام رو بستم... .کردم و چشم  میشونیحصار پ

 *** 



 اسمن« ی»

 

 ممنون از محبتتون حاج خانم.  یلیخ -

 بهم انداخت و گفت:   یخانوم نگاه پرمحبت حاج

 تون دخترم. فقط... .نوش جون  -

به زور نگاه از رنگ و لعاب داده   کردم،ی اشتهاآوِر آش رو استشمام م ی بو کهی جورهمون 
 : دمیگرفتم و بهش نگاه کردم. پرس  یشده به آِش محل

االن بشورمش بدم   نیهم  د یخوای اگه م ایتخت،   تون الی! از بابت کاسه خ؟ی فقط چ -
 بهتون! 

که چند تار   دشی سف ی موها  ی تو ی هاش نشست، دستلب ی رو ینی خجول و نمک لبخندِ 
رنگش به  ییاسورمه  یِ شاِل محل رِ ی ز تیو در نها دیکش کردیم ییتوش خودنما اهیس

 . دیبندشون کش

 ! اوردن؟ین ف یبزرگ خودشون تشر  ی سیرئ ی نه دخترم! اون که قابل شما رو نداره. فقط آقا -

هاتف که داشت از   ی سر و کله هو یبگم، که  یز یو خواستم چ دمیرو به دندون کش  لبم
  یزن با خودش چه فکر  نیو نفسم حبس شد. االن ا  دایپ اومدی م رونی خونه ب ری حموِم ز

 ! کرد؟یم

.  انداختیبهم بزنن سلول به سلول تنم رو به رعشه م  ییتهمِت ناروا کهن یترس از ا  شهیهم
 سرش انداخت:  ی دار شده بود رو روخش  یبدجور یصداش که اوِل صبح 

 ! ر؟یمن یبی جانم ب -

ها به خنده از هم باز شد  هاتف گل از گلش شکفته باشه لبش  دنیخانوم انگار که با د حاج
 و پر ذوق گفت:  



 طرفا!   نیاز ا یپسرم؟ به سالمت یخوب -

 زد و جواب داد: یساختگ ی قههپشت بندش قه هاتف

 اطراف افتاده.  نی کارمون به ا کمی ! یبی بگم ب یچ -

االن   یها مملو از کاسه، ولکه قبل از پخش کردن آش ینیگفت و س ی رلبی »آهان« ز یبیب
 بغلش زد. ری بود رو ز یخال

 ست؟ ی تنت سالمت محمد جان! آقابزرگت ن -

 ! قتشینه حق -

نزده و   ی مسافرِت مجرد نیا هیتوج ی برا یشتری»نه« حرف ب ی هاتف هم به جز کلمه  یحت
 کم آورده بود! شونه یهمسا شیپ  یبدجور یعنی  نیا

به چوِب   توجهی بودم، ب ستادهی ا یدِر چوب ی و صدا گوشه سری ا اون لحظه بکه ت یمن و
 ونی م ییابه مثال قاشق نشسته  دادیو آزارم م رفت ی مخم رژه م ی خشِک در که رو

 :دمی حرفشون پر

 . با اجازه! نیلطف کرد یلیبرم، بازم دستتون درد نکنه از بابت آش خ گهیمن د  -

 یکه دوست داشتم به فضول میباطن لیبرام تکون داد و من برخالف م یسر  مهربون 
از حرکت   دهیسامرند جلوم در اومد و باعث شد ترس هوک یعقب گرد کردم، که  ستم،یبا
  رلبیآش رو گرفتم و ز ی توانم کاسه تی ناخودآگاه تلوتلو بخورم و عقب برم. با نها شیی هوی

 ی پاشنه ی رو عقب رفتن  گهیقدم د هیخره بعد از  زدم؛ باأل  اآبروم صد دن ی خدا رو واسه خر
 و به زور تعادلم رو حفظ کردم، که سامرند شرمنده لب زد: ستادمیپام ا

 بشه!  یجورن یا خواستم ی نم د،ی ببخش -

صورتم نشسته و  ی که رو یاز شالم رو عقب فرستادم و با اخم نازک  یفرار  ی موها تارِ 
 براش تکون دادم: یر چشمم به بخاِر بلند شده از آش بود س



 .ادیم  شیاشکال نداره پ -

 هاش رو به حرف تکون داد: لب  بالفاصله

 ! گفت؟یم یچ یبی ب -

 باال پروندم و گفتم:  ییابرو  ناخودآگاه

 درمورد شما نگفت!  یزیچ -

 : دیرو نرفت و باز سرتقانه پرس از

 ! گه؟ی به هاتف م یآخه دو ساعِت چ  ی! ول دونمی رو م نی ا -

 جواب دادم:  یگارد گرفتن  چیو مختصر، بدون ه کوتاه

 .دونمی متأسفانه منم نم -

که هر آن ممکن بود پشت   یهم به دونستنش عالقه داشتم، به طور ی لیو خ دونستمینم
 :دمیدست کش االتمیسامرند از خ ی هاشون گوش بدم! باز با صداکنم و به حرف  نیدر کم

 !ی ستین لیمی پس تو هم به دونستن ب -

بهش نگاه کردم، که  یاز هر حس یچه زود پسرخاله شده بود، خال کهنی ا  دنی با فهم هوک ی
 به روم زد و گفت: ییازدهخودش لبخند شرم 

واسه برطرف    یچون که اگه خودمون کار گن؟یم  یچ نمیبب می بر ایخواهر، ب ر یسخت نگ -
 .ده ی رو لو نم یچیهاتف ه نی ا  م،یخودمون نکن یکردن فضول

 نگفتم، که پچ زد:  یز یبهش نگاه کردم و چ سیپوکر ف بازم

 ... .ایهم ن ی اینم ا،ی ب ی ایم یخود دان -

 باال انداخت و ادامه داد:  ییاشونه 



 !ی کنی نگاه م یجورنی زورت نکردم، که ا -

ش  حرکات بچگونه ی رسوند. نگاهم رو اط یگفت و خودش رو به پشِت در ح یزی چ یرلبیز
 گفتم:  یرلبی تأسف براش تکون دادم و ز  ی از رو یبه گردش دراومد و سر

 !کشهیگنده خجالت نم  ی اداهاش رو... پسره  -

 شدم.  خیسرِ جام م ی مانند عربده  ی جا دور شم و به اتاقم برگردم، که با صدااز اون  خواستم

 ! ؟یگ ی م یکه چ یحاج خانوم متوجه هست -

 هاتِف محمدنما گوشم رو نوازش داد:  یِ آشنا  ی صدا بارن یا

 ! یکنیم کاری چ جان یپسر چته؟ اصالا تو ا یه -

 : دیغر  یعصب سامرند

 ! رِ یمن یبی مهم درخواسِت ناممکِن ب ست،یمهم ن کنمشیم کاری چ -

با   یقلقلکم داده بود و خواستم به سمتشون برگردم، ول یفضول  ی ناخواسته برا هاشونحرف 
آش از دستم ول شد و   ی کاسه دی چیمحوطه پ ی ه از دهن سامرند خارج شد و تو ک  یزیچ
بار دوم   ی که نگاهم به کاسه بود برگشتم و برا یزده در حالافتاد. مات و ماتم  نیزم ی رو

 کردم:  یحالجمغزم  ی حرف سام رو تو

 !کنه؟یم یاومده اون رو واسه پسرش خواستگار یبی رز نامزدمه، بعد ب -

 نامزِد سامرند بود؟!  تایرز

 اط یخاِک ح یِ  جذب شده توِ به آش  توجهی ! بآوردیفکر کردن بهش خنده رو به لبم م یحت
. ستادمیسام ا ی شونه به شونه   قهیتر از چند دقو ناخودآگاه، سمتشون قدم برداشتم. در کم

پرت   اط یو به ته ح  دمیرو بوس می پاچگو دست  یو هاتف، نگران یبیبه حضور ب  توجهیب
 رو مخاطب حرفم قرار دادم: امرندس  صانهیکردم و حر



 ! د؟ی ری حرفتون رو پس بگ ستینامزدتونه؟! بهتر ن تای رز -

  ییاشونه  ینبود، عصب ی خوب یِ روح تی موقع  ی که انگار تو اونم

 ش انداخت: پروند و صداش رو پس کله  باال

 هست؟!  یآره نامزدمه، مشکل  -

پروندن کرد.  ک یچشِم چپم شروع به ت گرفت،یرصم م ح یزیکه از چ  ییهاعادِت وقت  به
 یچندرغاز ارزش ی هاهام حرف که پشت سرِ دوست  اومدی جوره به مذاقم خوش نم چیه

 از قبل گفتم:  تریعصب ل یدل نیباشه، به هم

  ریشما رو با ت ی ه یرز سا  ن؟یکرد  فیپشت سر هم رد  هیها چدروغ نی محترم ا ی آقا -
 چه برسه به... . زنهیم

  قیهام تزرطوِل روز شوک رو به سلول  ی بار دوم تو ی پروند و برا تیحرفم پاراز ونِ ی م هاتف
 کرد:

 .گهی خانم! سامرند درست م اسمنی -

 زدم.  یکیستریه ی خنده  اریاختی حرفش ب دنِ یشن با

  ی رو جمیگم کرده بودن! نگاِه محاصره  یرو ازم گرفته و به عبارت یهر حرف و دفاع امکان
گرد کردم. سمِت خونه عقب  اریاختی نشست و ب یبیب ی و شرمنده   ده ی رنگ پر ی هانگاه 

و باعث   دادی عذابم م شکیبودن ب  ییگو و دروغ یکاررز و رها مدام در حال پنهون  کهن یا
 ور شن!به ذهنم حمله  ی بد ی فکرها  شدیم

افتاد!   نییتخت پا  ی جا خورد و از رو هویرو باز کردم، که  یبدوِن پرسش و اجازه در اتاق پر
آشنا و نگران    ی رفته بود باعث شد صدا کریاسپ ی حادثه ناخودآگاه رو نی ا  یِ که ط لشیموبا 

 :چه یاتاق بپ ی تو ماین

 ! ؟ی شدی ! چیپر -



کرده بود، دوباره   یکارون برادر خودم هم ازم پنه یموضوع که حت  ن یفکر کردن به ا با
با   ی بردم و تماس رو قطع کردم، که پر ورشی  لیسمت موبا  هوی.  دمیخند  کی ستریه

 گر نگاهم کردم.و پرسش   دهیدر ی هاچشم 

من   ی های بازیسکوت به وحش  ی و تو دشی هوا قاپ ی رو سمتش پرت کردم، که تو لیموبا 
 نگاه کرد. 

  نازیاز جانب پر یزانوهام گذاشتم و بدوِن سٔوال ی هام رو روتخت کنارش نشستم، آرنج  ی رو
 خودم لب زدم:

 نامزد داره؟!  تایرز یدونست ی تو م ی پر -

 متعجبش کنار گوشم بلند شد:  یِ صدا

 رو زده؟!  یحرف چرت نیهمچ یبابا! ک  الیخی رز؟! ب یک  -

 گفتم:   به سٔوالش توجهی رو سمتش چرخوندم و ب هامچشم 

 سامرند نامزدشه؟!  یدونستیم  کهن ی تر او جالب  -

هام رو حصارشون  گوش خراشش، دست  ی هاغ یهام در برابر جمحافظت از گوش واسه
 رو قورت داد و صداش به هوا رفت:  غشیکردم، که بالفاصله ج

 ؟ یدونی تو از کجا م -

زن   هی ینقاش گرش یروم که نمانگاه از قاِب عکِس روبه  کهن یزدم و بدون ا ی پوزخند
 لب زدم: رم،ی ش بود بگشونه  ی رو ی و کوزه  ییروستا 

 !دمیاز دهِن آقا هاتف و خوِد سامرند شن -

 گارد گرفت:   عیسر

 سرت بذارن!بابا خواستن سربه  الیخی ب -



 :دمی ِن اتاق غر زمان با قدم زدن و متر کردتخت بلند شدم و هم  ی از رو یعصب بارن یا

  ستشه یو ر  رگی قدر بهاتِف ِان  نی به کنار، مگه ا ن یا  ای!  شون؟ه یهمسا ی سر؟ جلوسربه  -
 کنه؟!  یخودش شوخ ی که سرِ دخترعمو

 و گفت:  دیرو به دندون کش لبش

دو تا خواهر به هم   نیا ی هایکارمضحک و پنهون  ی کم حالم از رفتارهاکم  گهید -
 ! خورهیم

 ی کم در حال رو شدن بود، داشتن چهره که کم  ییهاو دروغ  هاشونیکاران و رها با پنه رز
  یخوونهم   نازیمن و پر قیبا سال   جورهچیکه ه ییا! چهره کردنیاز خودشون رو م ی دی جد

  تایرز ی کارها نی و با ا کردی هم مثل من فکر م یپر نیقی. قطع به دادینداشت و آزارمون م 
 ! شدی م نیتوه رشو رها به شعو

 هام رو به حرف تکون دادم:لب  یریگم یفکر و تصم  چیه بدونِ 

 ! می برگرد -

 بازمونده از حرکتم موند: ی هامبهوت شده، زوِم لب  ی هاچشم  با

 ! ؟ی چ -

 قاطع گفتم:  یپرتهام رو زوِم صورتش کردم و به دور از هر حواس مردمک چشم  بارن یا

 کردن!  نیبه شعورمون توه یهرچ هیکاف  گهید م؛ی رو جمع کن برگرد لتیوسا -

حرف رو   ی . دوباره خودم دنبالهدیبه صورتش کش  یبهم نگاه کرد و دست یحرف چیه بدون 
 دستم گرفتم: 

رفتار   یجورچه  کنن،یم کاری دو تا خواهر دارن چ نی ا نیبب ِن،یکار هم نیبهتر  ی پر -
 !کننیم



تخت بلند شد   ی کرد. از رو دییو با تکون دادن سر حرفم رو تأ   دیهم کش ی رو تو هاشاخم
 دنیکش رونی زمان با باتاق هجوم برد، هم  ی گوشه   یِ رنگ و آهن  د یو سمِت کمِد سف
 چمدونش پچ زد:

 . می شورش رو درآوردن! برو جمع کن بر  گهیآره د -

  نییشل و وارفته رو پا ی ره ی گرد کردم، دستگگفتم و سمِت دِر اتاق عقب یآروم ی «»باشه
و چند قدم به   دمیکش ینیروم ظاهر شد! همان با باز شدِن در هاتف روبهزکه هم  دم،یکش

گرفت و با چشم و ابرو به   شی نیب ی سکوت جلو ی عقب برداشتم، که انگشتش رو به نشونه 
کمد و سخت مشغول جمع   ی که سرش تو  دم،یرو د یپشت سرم اشاره کرد. برگشتم و پر

 هاش بود. کردن لباس 

 کارتون دارم! ن،ییپا  دیا یب -

 رفت!  ن ییپا  یکی رو دو تا  ی چوب ی هارو بهم بده خودش پله  یفرصت حرف کهن یا بدون 

نشسته   قیآالچ  یِ تراس تو ن ییکه پا یاز هفت دولت آزاد و هاتف یِ پر  نِ ی ب یچشم مردد
 زد،ی به مغزم چنگ م انهیکه وحش ییای برطرف کردن فضول ی برا تیبود چرخوندم و در نها

 اشاره زد:  یخاک ی های . با دست به صندلستادم یروش ارفتم و روبه  نیی ها پااز پله

 ! ندیبش -

گرد و   زِ ی م ی باال پروند و رو یی بهش ندادم، که ابرو  یو جواب دمیهم کش ی رو تو هاماخم
 خم شد.  قیوسط آالچ یِ چوب

 ! دی... هر طور که خودتون راحتستی مهم ن -

  توجهینثار هاتف کردم و ب یتشر  یرلبی. زکردیم تم یزانوم گرفته بود و به شدت اذ  عضالت
کردم،   تی هدا رونینشستم و نفسم رو آسوده به ب یصندل ی قبلم رو قهیچند دق یبه سرتق

 فت. خودم سر حرف رو باز کردم:نگ یزیزد و چ یحیکه لبخند مل



لذت  هارک ی رجیج ی و از صدا می نیبش قیآالچ  ری که ز نییپا  امیو صدا ب سری ب نی گفت -
 م؟ ی ببر

 : دیپرس میپرونمزه  دی شا ا یبه تشر و   توجهیب

 ن؟ یکردیجمع م لیوسا نی داشت -

 شدم:  نهیزدم و دست به س ی خند تک

 آره!  -

 تعلل گفت:  ییالحظه  بدونِ 

 تهران!   نیبرگرد ن یقصد کرد دونمی و م ستمین  یخوب آدم خنگ -

 تا به حرف مضحکش نخندم و باوقار جواب دادم: دمیرو به دندون کش  لبم

 ! نیبله درست حدس زد -

 کنج لبش نشست و تلخ گفت: ی شخندین

 ! دونمی مضحکتون رو نم ی رفتارها نیا ل یخانم! دل اسمنی -

 لب زدم: شی گرد شده از گستاخ ی هام حبس شد و با چش نفسم

 کدوم رفتار مضحک؟!  -

 پاش پروند و جواب داد: ریز ی زه یربه سنگ  ی جاش بلند شد و لگد از

 . ستیبچگونه در شأن شما ن ی رفتارا نی و ا نی هست یماشاللّٰه شما خانم عاقل و بزرگ  -

  ی جلو سیه ی بکنم، که انگشتش رو به نشونه یهم اعتراض دی شا  ایبگم و  یز یچ خواستم
 گذاشت و باز ادامه داد:  شینیب



  دونم؟ ی... چه مایبه شما جواب پس بدن   کننیکه م یهمه به خاطر هر کار ست یقرار ن -
 بذارن!  یزیهر چ انیشما رو در جر 

 هام نشست و تشر آخرش رو هم زد:مردمک لرزون چشم  ی سردش رو  ی هانگاه 

 ! دیرفتار کن یعاقالنه و منطق کمی کنمیم  ازتون خواهش -

و رسوام کنه.    ارهیهاش اشک رو به چشمم بحرف  ِش ی تا مبادا ن دمیرو به دندون کش  لبم
 گفتم:  یزیر ی باال انداختم و با صدا  ییاشونه  الیخیب

  تیحما شمارشیب ی هاو دروغ   تایاز رز دیمن به خودم مربوطه... لطف کن ی رفتارها -
 ! دینکن

 دهنش چرخوند:  ی تو یرفت و باز زبونش رو به تلخ یکیستر یه ی خنده 

 صالح نبوده!  شکیرو بهتون نگفته... که ب ییزها ی چ هیبه شما نگفته، فقط   یرز دروغ -

وجب صورتش رو چنگ بندازم.  بهکنم و وجب  یبلندم رو سالح ی هاناخن خواستی م دلم
بعد   هیبلند شد و چند ثان لشیبامو ی ! همون لحظه صداادبی چوب خشک و ب ی پسره 
 : دیچیپی م اط یخنِک ح ی محوطه ی هاتف بود، که تو ی صدا

 ! شدهی چ -

 ناشناس: ... . شخص

  ی بلند شم و با زانوها یصندل ی هاتف به هوا رفت و باعث شد ناخودآگاه از رو  ی عربده  هوی
 ! ستمی روش با لرزون روبه 

 : دیش غر چفت شده  ی هافک  نیدرهم از ب  ی هااخم  با

 ما رو بسنجه؟!  خوادیکارا م نی ! با ا؟یکه چ -



طرف خط بود رو بشنفم در  که اون  یشخص ی صدا  تونستمینم کهن یا ی باز هم از کنجکاو و
 حال انفجار بودم.

 ! رسونمی مرز بودن خبر بده خودم رو م کیا نزد... بگو هر وقت تانکر ستی مهم ن -

ش زد. چونه   ریرو ز  لیموبا یقطع کرد و با حالت متفکر  تماس رو هیبعد از چند ثان و
 به حضورش خواستم سمِت اتاقم برم، که صداش باعث شد سر جام ثابت بمونم:  توجهیب

 .نی خور نشاز من دل  -

 لب زدم:  صدای کج شد و ب یطرف ک ی هام به لب  میاز دستوِر قلب تیطبع به

 ! ستی مهم ن -

 کرد:  دایمسکوت اکو پ ی محوطه  ی گوش نوازش تو ی خنده  ی صدا

 ! د؟ی کنی م د یاز من تقل -

 کلمه به کلمه بهش تشر بزنم:  خواستی تلخ شده بودم و دلم م ناخودآگاه

 کنم. دی که بخوام ازتون تقل دی ستیمن مهم ن  ی قدر براشما ِان  -

 شد و روحم رو خراش داد:  یسوهان زشیتمسخرآم ی خنده  ی صدا

 شدم!  بعدها  دیشا  -

جناِب   نی از ا یکه به تازگ  ییامسخره  ی به رفتارها  توجهی هم فشردم و ب ی رو رو هامچشم 
 اتاقم رفتم.  ی تو می و مستق رون ی ب قیمحترم رو شده بود، از آالچ

 از موهام رو به دندون گرفتم.  ییادسته  یتخت نشستم و حرص ی رو

 ! ه؟یپررو فکر کرده ک  ی پسره  -

 رو فشار دادم و معترض شدم:   هامقهیدست شق با



 هات!انتخاب  ن یخاک تو سرت با ا یاسی -

نقش  امیپ ی و نگاه نافذم رو بردم ورشی بلند شد، که سمتش  لمیموبا   ی لحظه صدا همون
 نشست.  لیموبا   ی صفحه   ی بسته رو

  دنِ یدلم واسه د یمن حت یباورت نشه ول دی ات تنگ شده ها! شاواسه یلیدلم خ »من
 هم تنگ شده!«  تیباز یلیل

شماره    ی دستم رو یفکر و منطق چی حد ممکن گشاد شد و بدون ه  نیتا آخر  هامچشم 
 و تماس رو برقرار کردم.  دیلغز

  ی تو ییامردونه  ی بم و خسته  ی که صدا شدم،یم  دیداشتم از جواب دادنش ناام کمکم
 : دی چیگوشم پ

 جانم؟!  -

 : دمینفسم  حبس شد و سست پرس شبه یجانم گفتِن غر با

 شما؟!  -

 شد:   دهی گوشم دم  ی تلخش تو ی صدا

قدر  و ِان   برهی هاش رو با فکر کردن به تو خوابش مقدر آشنا که شب ِان به، یغر  ی آشنا  هی -
 ! ستی ن تیزندگ  ی ازش تو ی رد چ یکه ه بهیغر

 گفتم:  یلبم نشست و حرص ی گوشه  ییامسخره  خندِ کج

  ی کن، من حوصله  ی... درست خودت رو معرفیکه هست ی! هر ک بهیرغ  ی ... آشنااروی  یه -
 رو ندارم! نینو  ی هامزاحمت  نیا

 ش بلند شد و گفت: خنده  ی صدا

 !ی قدر هم تندخو نبودِان ی... حتی تر بودها باحوصله قبل  یاسی -



 میخطاعصاِب خط  یکارش بدجور نیدر گنگ و ناشناس موندن خودش داشت و ا  تالش
 .کردیدار مرو خدشه 

 نکن...  یکن یخودت رو معرف ی خوای ! نمستی مهم ن -

 حرفم رو گرفتم:  ی کردم و دنباله یکوتاه مکث

 . گمی به داداشم م نمیبب لمیموبا ی ازت رو یزنگ ای  امیپ گهیبار د  یول -

 رو هم داشت:   یخنده درش بود، غم آشکار ی هامونده که هنوز ته  صداش

 طوره؟! داشت! هنوزم همون  رت یسرت غ  یلیخ ماین ادمهی -

 زدم: غ یسرش ج اریاختیب

 ! ؟ی راه انداخت ی باز باشکم یچرا قا  ؟ یروان یهست یک  -

 گفت: ینیخنده بزنه با لحن غمگ  ری تصورم که انتظار داشتم بازم ز برخالِف 

 آدم پوچم... پوچِ پوچ!  هیدختر؛ من   ستمی ن یچکیآروم باش! من ه یاسی -

  ی و باعث شد برا دی چیگوشم پ  ی بوق ممتد قطع تماس تو ی بگم، که صدا یز یچ خواستم
 به هوا بره.  غمیبار دوم ج

چهارچوب در ظاهر شد. با   ی رز و رها تو  جِ ی نگران و گ ی هاافه یلحظه در اتاق باز و ق همون
  ی از اون پسرعمو ییهاحرف  چه  هاشونیکارها و پنهون به خاطر دروغ کهن یا  یادآوری
هم   ی . ابروهام رو تو دیهام داغ شد و سرم سوت کشبودم، گوش  دهی شن احساسشونیب

 سمت کمدم رفتم.  ورشونو بدون توجه به حض دمیکش

 بهشون بدم تشر رفتم: یحرف و بحث ی اجازه کهن یا بدون 

 ت خواستگار اومده بود رز؟ واسه  یخبر دار -



  دادی صداش ب ی تعجب تو یول  دم،یدی رو نم شافه ی شده بود و ق مونن یکمد حصار ب در
 :کردیم

 بود؟  یبود؟ ک  یجاِن من؟ چ -

 :دمیزمان جمعش کردم و سرد بهش توپ  نیترع یسر ی تو یم گرفت، ولخنده  اریاختیب

 ...ریمن یبی پسر ببود هم  یبودش که آدم بود فکر کنم! ک  یچ -

خورم رو به خودم رو باهاش سرگرم کرده بودم فاصله گرفتم و نگاِه دل  یکه الک ی کمد از
 ش دوختم و گفتم: زده ذوق نگاه 

 !یتو که خودت نامزد دار ؟یکنی چرا ذوق م -

بود، که اتاق رو در   ییاسکوِت آزاردهنده  تیو در نها  دمیوضوح حبس شدن نفسش رو د به
 سرد گفتم: تکون دادم و خون  ی. سرکردی خودش حل م

 ! ستیمهم ن الیخی ب -

 و گفت: دیکردنش شدم، که بازوم رو کش ز یسمت کمد برگشتم و مشغول تم بازم

 ! ؟یبود گفت یچرت و پرت چ نی ا -

 حدقه چرخوندم و گفتم:  ی تو یچشم

 !ی بد حیتوض خوادی نم ست یرز... گفتم که مهم ن الیخیچرت و پرت؟! ب -

 مون مداخله کرد: بحِث به ظاهر دوستانه  ی رها تو بارن یا

 ه؟ یجان ماجرا چ اسمنی -

 کنار کمد نشستم:  ی رنگ و رو رفته  یصندل ی کردم و رو ییاقروچه  دندون

 که سامرند نامزدته؟!  ی چرا نگفته بود -



 . دی کوب شیشونیپ ی رو  یدش محکم دستبهم نگاه کرد و بع  دهیدر ی هاچشم  با

 چرت و پرت رو سام بهت گفته؟!  نیمن! نگو که ا ی خدا -

 زدم و جواب دادم: یحرص شخندِ ین

 نه، پسرعموتون گفت!  -

  ،ی بلند ی به من نگاه کردن و با صدا تیانداختن. در نها گهیدبه هم   یرها نگاه متعجب با
 زمان گفتن:هم 

 هاتف؟!  -

حرف رو دستش   ی رشته  عیکردم، که رز تند و سر   دییباال پروندم و حرفشون رو تأ  ییاشونه 
 گرفت: 

  آلده ی مرد ا  ط یبود، که سام شرا  یخواستگار هی !  یزیمن نه نامزد سامرندم نه چ  نیبب -
 ! نیمن رو نداشت و ردش کردم. هم یزندگ 

بار رو    نیحداقلش ا  د؛ی پوستم دو  ریز یدلم جرقه زد و خوشحال  ی تو ی دیام نور
 . برخالف باطِن خوشحالم اخم رو مهمون صورتم کردم: می شون نشده بودمضحکه

  یچه فرق گهی... دهیکارپنهون  ،یکار! پنهون نیرو هم پنهون کرد یخواستگار یحت نهیمهم ا  -
 داره؟ 

 شد و خودش به حرف اومد: تای مانع صحبت مجدد رز رها

 بود؟  یقرارتون چ ؟ یسامرند بدبخت رو سر بدون ی خوای قدر م! چهگهید  هیکاف تای رز -

 نگاه از من برداره سست لب زد:  کهن یشد و بدون ا   نییرز باال و پا ی گلو  بکیس

 هنوز به قولش عمل نکرده! هنوز خودش رو ثابت نکرده.  -



 کردی م ینیکه روم سنگ ی فشار فضول لیشون گوش کردم و به دلبه مکالمه  کنجکاوانه
 :دمی پرس

 ؟ یلچه قو -

روم نشستن و  روبه  نیزم ی تکون دادن، رو یباال پروندم، که هر دوتاشون کالفه دست یی ابرو
 .دی آغوششون کش ی هاش رو حصار زانوهاش کرد و تورز دست 

و واسه فرار از حرف    شدیدلم تلنبار م ی که غم رو یی به روزا  د،یپر کش هام یبه نوجوون ادمی
و به مثال االِن رز زانوهام رو بغل  بردمی پناه م ییابه گوشه  شونرحمانهی ب ی هاهیو کنا

  یجورنی هات رو هم همدخترکم غم  گفتی م امرزیبزرگ خدابمامان  ری بخ اِدشی. کردمیم
 شون کن تا ولت کنن! کارشون، ول  ی برن پ یذاریو نم ی کردسفت بغل 

 فتم:تلخ و آزاردهنده رو از اطرافم پر دادم و گ ی فکرها

 ه؟ یماجرا چ -

 گفت:   رونیب ی به منظره  رهی پنجره رفت و خ شد، کنار  بلند نی زم ی از رو تایرز

 به سامرند اعتماد کنم! تونمی من نم ؟ی اسی هیچ قتیحق یدونی م -

 نگاهش بهم نگاه کرد:  ی بهش نگاه کردم، که برگشت و با غِم آشکار تو جاخورده

تر نامزد داشت، دختره رو ولش کرد، حاال د! قبلبو ومدهی عشق و عالقه جلو ن ی از رو -
 و من... .  میاومده خواستگار 

 : دمی حرفش رو نگفت، که پرس ی ادامه

 رز؟  یتو چ -

 خواهرش جواب داد:  ی به جا رها

 به خاطر انتقام از ترالن اومده باشه سراغ من. ترسمی م گهی شلوغش کرده، م ی ادیز -



 کردم و گفتم:  ییاخنده 

  ییاگه یکه واسه انتقام از شخص د وجودهیقدر بآقا سامرند ِان  نی ا ای زده به سرت؟  -
 رو خراب کنه؟  گهید یکی  یزندگ 

 :ستادیم ااز پنجره فاصله گرفت و شونه به شونه  د،یلبش کش ی به گوشه یدست کالفه

  ی بندی رو شکرآب کردم، من گفتم که ترالن آدم پا شونونه ی من بود، من م قِ ین رفترال -
 ! ؟ی فهمی... مستین

امکاِن حرف زدن رو   شیاز پ ترش یبود و هر لحظه ب یکه گفته بود هضم نشدن ییهاحرف 
 . سست لب زدم:گرفتیازم م

 خسروان دانند!  شی بگم، صالح مملکت خو یچ دونمی نم -

 . دیم کرد و دنبالش دو حواله ییارفت، رها نگاه چپه رونیکرد و از اتاق ب یتلخ ی خنده 

گوشم رو خراش داد؛  لمیموبا  ی بره یو ی شده به تختم پناه بردم، که همون لحظه صدا جیگ
 اتصال رو زدم.  نیاسکر  ی اسم داداش رو دنی سمتش رفتم و با د

 سالم. -

 ! اس؟ی  ییاسالم، خونه -

 حوصله جواب دادم:  بدونِ 

 آره!  -

 گفت:  یذوِق وصف نشدن با

 رون؟ یب نیریها م امشب با بچه  گم ی خوب خوبه، م -

 ی رو یثی مغزم جوالن دادن و لبخند خب ی تو ی دی پل ی لحِن مشکوک و مرموزش فکرها با
 لبم نشست: 



 طور مگه؟ . چه می اطراف سربرج داشته باش یگشت و گذار  هیآره قراره  -

دروغ  ی فرستاده بود از پشت خط هم به گوشم خورد و برا  رونیکه ب ییانفس آسوده  یحت
 ترم کرد.که گفته بودم مصمم  یمصلحت

 خوش بگذره.  -

رو از گوشم جدا کردم و و   لی . موبادیچیگوشم پ ی بود، که تو یبوق آزاد قطع تماس ی صدا و
هم    یمحمد و از طرف ی ها یاحترامی ها و بحرف  ی. از طرفدمیدو  رونی از اتاق ب یفور
 که گرفته بودم شد. یمضخرف می واسه تصم ییایمنطق لیرز دل یخوردل

خوردن بودن   یی نشسته و مشغول چا اط یح  ی تو قیآالچ ی سه تفنگدار که تو دنید با
 زدم: غی. بدوِن مقدمه جدمیفرستادم و سمتشون دو  رونی نفسم رو آسوده ب

 رو بهتون بگم!  ییزا یچ هی  دیبا  -

خوردن   ت یی سکویو ب ییبهم انداختن، روشون رو ازم گرفتن و باز مشغول چا ییاچپه  نگاه
 رها زدم و گفتم:  ی بازو رِ ی ز یدست یشدن، که عصب

 . دمیفهم ییزا ی! اگه گفتم چه چنی شعوری ب یلیخ -

به  ی لگد اریاختی سرم زنگ زد و باعث شد ب  ی تو زشونیتمسخرآم ی قههقه  ی صدا
 پرت کنم. قیآالچ ی هاواره ید

 لب زد: دیجوی دهنش م ی رو تو یتییسکوی که ب یدر حال نازیپر

 خب نگو!  -

دنبال   یکی- ی کیکه همون لحظه پسرا   رم،ی لبم رو کندم و خواستم ازشون فاصله بگ پوست
هام رو به حرکت  دونستم و تند لب ن  زیرفتن. تعلل رو جا رونیشدن و از باغ ب سهی هم ر

 درآوردم:

 ! خداحافظ.امیشب ن د ی برم، شا دی من با -



و فارغ از ست کردن   توجهی. بدم یاتاقم دو  ی تو عیبهشون ندادم و سر  ی حرف و بحث مهلت
از اتاق   فمیو با چنگ زدن ک  دمی رو پوش میی مویل یتابستون ی مانتو ی هام، سرسرلباس 

بهش بدم پسش زدم و بدون   یجواب کهن یجلوم رو گرفت! بدون ا تا یرفتم، که رز  رونیب
  دنِ یمقابلم چرخوندم، که با د یخاک ی چپ و راست جاده  یزدم. چشم رونی تعلل از باغ ب

رو   فمیرفته باشن! ک  یاصل ی از جاده  دی گرد و خاک بلند شده از سمت راستم حدس زدم با
که با   دم،یبه جاده دو   دنیرس ی رو برا یخاک ریسرعتم مس م کردم و با تمومشونه   زونی آو
چراغ   ر یزنان پشِت تنفسو نفس دمسر جام متوقف ش  یاصل ی سر جاده  مای ن نیماش دنید

 شدم. می برق کنارم قا 

اومد و با   رونیسر کوچه ب  یدستش از بقال ی تو ی هاسه ینگذشته بود، که سام با ک  یلیخ
  میذهن ی هابه سٔوال  توجهیب  دی حرکت کرد! وقت تنگ بود و با شونن یسوار شدنش ماش
  یو دست دمیجلو کش ییاشون نکرده بودم. شالم رو عجلهتا گم  رسوندمی خودم رو بهشون م

به   یقدم  دی نکرد! ناام یکه از کنارم گذر کرد تکون دادم، که توجه یسبز رنگ یتاکس ی واسه 
آسفالت داغ متحرک شده بود باعث شد   ی که رو ییهاک یالست ی رداشتم، که صداعقب ب

 سرم رو بلند کنم. 

که پشت فرمون نشسته بود موند، که با دادش از جا   ییازوِم مرد پا به سن گذاشته  منگاه 
 :دمی پر

 ! ال اله اال الل... .یر یگی چرا جلوم رو م  یقصد سوار شدن ندار یخواهرم وقت -

 زدم: غیبه خودم اومدم و ج عیپدال بذاره، که سر  ی پاش رو رو   خواست

 نه سر جدت نرو آقا... صبر کن!  -

 و گفتم:  دمی کوب شی صندل یِ پشت ی رو باز کردم و سوار شدم، رو یعقب تاکس در

 !یرو گم نکن 207برو آقا، فقط برو اون  -

دوباره خودم رو به   ترصانه یحر ی به عقب پرت شدم ولتکون داد و گازش رو گرفت، که  یسر
 رو رد کردن! یدگ ی هام مرز درشدم و چشم  ریگحرف راننده غافل  دنِ یکه با شن دم،یجلو کش



تون  ماه شک به جون  هیبعِد   ن،یکنی دو روزه ازدواج م ی هایدادگ اولش با دل و دل  -
 ! زی و گر بیبه تعق نیافتی و م افتهیم

صورتم نشست،   ی از تصورات پوچِ راننده رو ییاخنده  اریاختیرت دادم و بدهنم رو قو آب
با   ماین نِ یرو دادم. ماشو حواسم رو به روبه خودم رو جمع کردم ی بوق ممتد ی که با صدا
  بشونیعج ی ها. حرکت شدیو رد م دادی م راژیدر حال حرکت و  ی هانی ماش نیسرعت از ب

به  کهنی به محض ا یرو ازم گرفته بود، ول یو امکان هر واکنش کردهشوک رو بهم منتقل  
  دمیراننده کوب یصندل یِ پشت ی دوباره رو  میکنی شون مگم  می خودم اومدم و متوجه شدم دار

 و داد زدم:

 !یشون نکن آقا برو گم  -

 زدم: غیبگه، که ج  یزیبه عقب چرخوند و خواست چ یسر

 ه جلو باشه! حواست ب ی وا -

 : دی چیپ نیماش ی تو  شده یترس ی صدا

! فکر کردم میشو، ما زن و بچه دار الیخیسر جدت ب  ه؟یباز  سیخانم ماجرا دزد و پل -
 داده باشم!  یکمک هیخواستم  یکنیم بیشوهرت رو تعق یدار

 حدقه چرخوندم و گفتم:  ی تو یچشم ش ی از پرچونگ خسته

 ! دمیرو سه برابر م ته یآقا برو به خدا خودم کرا -

پدال فشار داد و سرعتش رو   ی رو یشتریب تی حرفم پاش رو با قاطع دنیمحض شن به
 !کردی رو نترس م ییهر دِل ترسو  یحت کرد،یکرد. پول چه کارا که نم شتریب

روم وبه به ر ی و نگاِه مبهم دمی دست کش الیاز عالِم فکر و خ نیمتوقف شدِن ماش  با
 هام گرد شدن. چشم  ییال یو ی هاها و آپارتمان مملوء از خونه ی کوچه دنِ ی انداختم، که با د



رو از   گاریکه راننده س افتم،یو دودش باعث شد به سرفه ب دیچیپ م ینیب ری ز گاریس ی بو
 انداخت و به عقب برگشت و گفت:  رونی ب نیماش ی پنجره 

 ! کنهیم   تتونی بوش اذ  دونستمی شرمنده، نم -

آب دهنم رو قورت دادم، تا بلکم    یتکون دادم و چند بار ینداره« سر  ی»اشکال ی معنا به
سر خم   ی خورد و باعث شد تند  نیماش ی شهیبه ش ییاکه همون لحظه تقه  اد، ینفسم باال ب

 نگاه کنم!  شهیهاتف از پشت ش یِ مشک ی هاکنم و به چشم 

 بکشم.  ن ییرو پا شهیزد و اشاره کرد، که ش به پنجره ییاگهید ی تقه  شیخون ی هانگاه  با

 که داد زد: دم،یکش نییرو پا  شه یدستم رو جلو بردم و ش سست

 ! نییپا دیاریب  فیتشر  زحمتی ب -

از من به جواب   تیبگم، که راننده به حما   یچ دیبا  دونستمیزبون گرفته بودم و نم لکنت
 اومد: 

 ! سی نکن زنگ بزنم پل یمزاحم نشو آقا پسر، کار -

 !دونستم ی بهتر م یلیرو خ  لشیکه من دل ییاکرد، خنده  یکیستریه ی خنده  هاتف

 کارت دارم! نییپا  اریب فی گفتم تشر -

 باز مداخله کرد: راننده

 ها!  س یپل زنمیآقا با شمام! زنگ م -

 پچ زد: یآروم ی و با صدا رو سمت راننده سوق داد نشینگاه خشمگ بارن ی ا هاتف

 همکارمونه!  شونیشما دخالت نکن جناب، ا -



هو   هی گذاشتم، که   رونیاز پاهام رو ب یکیرو باز کردم و  نیدر ماش  دهیدر ی هاچشم  با
راه بندازم    یزده از کارش تا خواستم داد و قال! شوک دیکش رونمی مانتوم رو گرفت و ب نی آست

 سمِت راننده خم شد و گفت:

 شه؟ی چقدر م -

مشهود بود،  قول و  نگاهش   ی هاتف تو ی های باز وونهی که ترس از حرکات و د راننده
رو بازگو کرد و بعد از گرفتن دستمزدش به سرعت ازمون   یسه برابر ی هی قرارمون درمورد کرا 

 دور شد. 

  شکیانداختم؛ ب ری ز ی دور شد و سر یاگزوِز تاکس ی آزاردهنده   ی حواسم از صدا مایداِد ن با
 . کردی م یکارم رو تالف ن ی ا مایشده بود ن یدر انتظارم نبود و هرجور  یخوب ی نده یآ

 ؟یکنیم کاریچ جان ی: اماین

 هوا عربده زد: ی ندادم، که دوباره با تکون دادن دستش تو یجواب

 ! بزنم... .؟یکنیم کاری چ جانی ا  اسمن،یبا تواَم  -

 کرد: رمیگصورتم نشست، که حرِف هاتف غافل   ی دفاع رو ی دستم به نشونه ناخودآگاه

 حقتونه. ادیسرتون ب  ییهر بال  -

 هاش قرار داده بود و لب زد:رو مخاطب حرف  ماین بارن یا

 گهیکه د چون؛ی گوشش رو بپ ی دور حساب هیخونه   شیبرد یداداش، ول الیخی االن که ب -
 به سرش نزنه! هایباز سیدزد و پل نیاز ا

 یزیبرام تکون داد. چ  ه؟«ی»چ ی بهش نگاه کردم، که سرش رو به معنا دهیدر ی هاچشم  با
  نی بهتر شهیباز که به ظاهر همغد و لج  ی پسره  نیاز ا  دی نگفتم و نگاه ازش گرفتم. نبا

 و زبون نرم داشته باشم!   تیها رو داشت انتظار حما انتخاب 

 .میزنی با هم حرف م امیتا شب نشده برگرد خونه، شب که ب  ریبگ یتاکس هی -



  ایقضا  نیکنه و از ا  یراه خودش رو ط می فضول  ذاشتمی بار هم که شده بود م  کی  ی برا د یبا
  یبه قول ن یو از ا امیب ی شانسا نداشتم، که مسافرت مجرد  نیاز ا شهیمن هم  ارم؛یسر در ب

 ! ارمیسر در ب های باز  سیزد و پلد

  ک یتکون بدم   مایصورت ن ی اجزا ی نگاهم رو از رو  ییاذره کهن یرو بلند کردم و بدون ا سرم
 کلمه لب زدم:

 نه! -

 هم فشرد:  ی هاش رو روبهم انداخت و لب   یمبهم نگاهِ 

 نه؟!  یچ -

 گفتم:  یشتر ی تر و با صالبت بقاطعانه  بارن یا

!  ن؟یکنیم کاریچ جان یاصالا خودتون ا نمیبب نی بگ نی و رک باش نیا یب گردم، ی نه بر نم -
 ه؟یک  ی خونه جان یا

سکوت جلوش نگه داشتم   ی کنه، دستم رو به معنا  یخواست خشمش رو سرم خال ماین تا
 هام قرار دادم: هاتف رو مخاطب حرف  بارن یو ا

به من که   یبشه، ول  های باز سی و پل دزد نیوارِد ا تونه ی طور داداشم مشما جناب! چه   ای -
 ! زه؟یج رسهیم

 نگاهش رو ازم گرفت و جواب داد:   د،یهاش کشبور و لب ِش ی به ته ر یدست

 باش! یمنطق یکم هی زحمتی خانوم، ب اسمنی  یدختر هیال اله اال اللّٰه! چون شما  -

 ییهاض ی! تبعکردیم موونه یو داشت د زدیسرم زنگ م ی بود، که تو هاض ی تبع نی ا دوباره
  گهید ی بود و بهش عادت کرده بودم؛ چه بسا اگه جا هازدپناه یا ی خانواده  ی تو شهیکه هم

 خودم رو کنترل کنم. تونستم ی و نم گرفتی بدوِن فوِت وقت بغضم م دمیدی م یضیتبع

 گفتم:  مانندغ یو ج دمیرو به دندون کش  لبم



 ! گهید م یرسی خب به هم م  اری! بسطورن یکه ا -

از   یکی رفتم و پشِت  رونیدوان از کوچه بمنتظر بمونم دوان  ییاگه ید ی لحظه کهن یا بدون 
خودم رو بهشون ثابت   دی با یذهنم نبود، ول ی تو یخوب ی ها سنگر گرفتم. فکرهاخونه

 .کردمیم

شدن از پشت ستون خارج شدم و   دهیوارد آپارتماِن سر به فلک کش کهن یمحض ا  به
زدنش   دیبهتر د  ی براسمت آپارتمان حرکت کردم. نگاهم رو بهش دوختم، که مجبور شدم  

انتهاش مشخص نبود   جورهچ ی بود که ه ادیقدر طبقاتش زکنم؛ ِان  لیگردنم رو به پشت ما
وح  که به وض دم،یبه پشت گردنم کش یانداختم و دست ریو گردنم درد گرفت. سرم رو ز 

 هاش رو حس کردم. استخوان  یگرفتگ

آپارتمان   ی هازنگ  شماری از ب ی کی ی فرستادم و بدون تعلل دستم رو رونی رو ب نفسم
 :دیچ یکوچه پ ی تو ییازِن پا به سن گذاشته یِ که صدا د، ینکش هیو به چند ثان   دیچرخ

 بله؟  -

 صدام رو صاف کردم و گفتم:  یساختگ ی با چند تا سرفه  زدههول 

 خانم... . دیعام... ببخش -

که خودش حرفم رو   چونمش،یبپ یبه چه روش دونستمیحرفم عاجز بودم و نم ی ادامه از
 : دی بر

 ؟ یملوک خانوم  ی نوه  -

 کردم: د ییهام به خنده کش اومد و بالفاصله حرفش رو تألب اریاختیب

 انم!در رو باز کن حاج خ  زحمتی بله بله، ب -

 وقته منتظرتم.   یلیباال مادر خ ایب -



فوت وقت وارد آپارتمان شدم، که در به خاطر   ییاباز شد و بدون لحظه یکی ت ی با صدا در
 ی که برا د، یچی سالن پ ی تو ی بد  ی خودش پشت سرم بسته شد و صدا  شییرباکشش آهن 

که از پشت   ی مرد  ی با صدا بارن ی ترس به دلم هجوم آورد و به عقب برگشتم. ا ییالحظه
 تنش بود    یکه لباس فرم نگهبان ی زدم. مرد یزدم و دور خودم چرخ یف یخف غیصدام زد ج

 به هم گره زد. شتری رو ب شیوند یپ ی کرد و ابروها می سرش تنظ ی رو رو کالهش

 ! ن؟یکار داشت یبله؟ با ک  -

تر کرد، که  حرکتم نگهبان رو مشکوک  نیهم شکیسر و صدا آب دهنم رو قورت دادم و ب  با
 پته گفتم: با تته 

... من نوه  - ـَ  ام!ملوک خانوم  ی م

 و گفت:  دیکش  دشیسف ی هاش یبه ر  یابروهاش از هم باز شد و دست کمکم

 ! ی خوش اومد بهم خبر داده که مهمون داره. بله خبر دارم دختر جان، معصومه خانوم -

بهم مشکوک بشه   شترینگهبان ب کهن ی فرستادم و قبل از ا  رونی باره نفسم رو آسوده ب ک ی به
 ها رفتم، که دوباره با صداش سر جام ثابت موندم:کردم و سمت پله  یتشکر

 آسانسور سالمه!  -

کرش  کدوم طبقه برم ف د یبا  دونستمینم کهن یبه در آسانسور انداختم و با فکر به ا ینگاه
 کردم. رونی رو از سرم ب

 م. تره واسه ممنون. پله راحت  -

  دنیها رو چند تا چند تا باال رفتم، که به محض رسبهش ندادم و پله ییاگه ی حرف د مجال
 تعادلم رو از دست دادم و به پشت پرت شدم. یدوم با برخورد به جسِم سخت  ی به طبقه

کرده بود،    قیکمرم تزر ی هادرد رو به مهره  بیرو که عجبه سنِگ سفت و سخت راه  توجهیب
 : دمیچشم گردوندم و سرِ پسر مقابلم غر 



 حواست کجاست؟  -

رنگش گرفتم و مشغول ماساژ دادن مچ پام شدم، که با حرفش   یبادوم ی هااز چشم  نگاه
 کرد:  رمیگغافل 

 . یاسی باهات حرف بزنم  خوامی م -

رو عاجزش روبه  ی هاکه با نگاه  دم،یپام خشک شد و سست نگاهم رو باال کش ی رو دستم
رو   بهیغر  نی که ا شدم،ی مطمئن م شتری و ب دمیرسی نم ییبه جا کردمیفکر م  یشدم. هر چ

 ! شناسمی نم جورهچ یه

 هم فشار دادم و گفتم:  ی رو رو هاملب

 شما؟  -

 کرد و زمزمه کرد: هیرو تکراه  بزرگ ی پنجره  ری ز وارِ ی کنج لبش نشوند، به د ی لبخند

که   بهیقدر غر و ِان   برهی قدر آشنا که هر شبش رو با فکر به تو خوابش مِان به، یغر  ی آشنا  هی -
 ! ستی ن تیزندگ   ی ازش تو ی رد چیه

رفت به اون روز، اون   ادمی. شدیسرم اکو م  ی کرده بود و صداش تو یمغزم اتصال ی هام یس
  ذاشتم یپازل رو کنار هم م ن یا ی هاکهیت یآشنا! وقت  ی صدا نیاون زنگ و ا  ها،امیپ
شده   دایش پمزاحمه. پس باألخره خودش سر و کله  ی پسر همون پسره  نیکه ا  دمیفهمیم

 و غر زدم:  دنی لهم لو ی بود! ابروهام تو

 ... ؟!یش ی ! چرا مزاحمم م؟ یهست یتو ک  ؟ی خوای از جونم م یچ -

نگاهم   ریهاش گذاشت و از جاش بلند شد. از زلب ی " روسی"ه ی رو به نشونه انگشتش
 اطراف چرخوند و گفت:  یبهم نگاه کنه چشم کهنی رو به قامت بلندش دوختم، که بدون ا

 باهات حرف بزنم. خوامی بهت گفتم که! م -

 و پچ زدم:  مدیرو کش فمیرو حصار تنم کردم و به زور از جام بلند شدم، بنِد ک  زیل وارِ ید



 باهات ندارم... .  یحرف شناسمتی نم یوقت -

 حرفم تشر زدم: ی دنبال ادامه به

 آشنا! ی به یغر  -

 موندم:  خیزدم و خواستم ازش دور شم، که با صداش سر جام م ی پوزخند

 اطراف!  ن یهم ی هااز کافه یک ی  ی شده تو یحت قه؛یدر حد دو دق رم،یگی وقتت رو نم  ادیز -

  دواری م رو تهدانگشت اشاره   دم،ی هم فشردم و به سمتش چرخ ی هام رو روچشم  یحرص
 صورتش تکون دادم و گفتم:  ی جلو

 ! ؟یدونیرو نم  نیکه ا یهست ییطور آشنا. چهرمینم ییجا  بهیغر هیمن با  -

هام چشم  ی ش رو جمع کرد و توهو خنده  کیکه   دینکش هیبه چند ثان یکرد، ول ییاخنده 
 زل زد:

 !نیی پا یاتاقک نگهبان ا یب امیمن ک  یبدون ی خوای باشه، اگه م -

شد. اولش   دی ناپد دمیرفت و از د نییها رو پابهم بده پله  یمجال حرف کهن یا بدون 
وجودم رخنه و  ی تو طونیکم شکم  یچرت و مضحک اومد، ول یلیدر نظرم خ شنهادشیپ
  نی ا دونستمی م دیبه جونم افتاده بود و با  یم کرد. فضولوسوسه  شنهادشیپ رشی پذ ی برا

 !خوادی از جونم م یو چ هیآدم ک 

دورتادور سالِن بزرگ   یرفتم. نگاه نیی ها رو پاو بدون توجه به عقلم پله  دمیرو گز  هاملب
  یگردوندم، که چشمم به دِر چوب دادی شاهانه نشونش م  بیعج شییطال  ی هاک یکه سرام

 یکنم، ول محلشی اراده کردم برگردم و ب یسالن افتاد. چند بار ی و کرم رنگ اتاِق انتها 
به در زدم، که با  یبه سمت در هولم داد! دست  شتریو ب شتریب یه و شد  یمانع می فضول
پا انداخته    ی مبل نشسته و پا رو ی بازتر شد و تونستم اون پسر رو که رو یکم یژی ق ی صدا
به عقب چرخوندم، مجدد آب دهنم رو قورت دادم و در رو تا انتها باز   ی. نگاهنمیبود بب

 کردم و وارد شدم. 



 ! یمحتاط یلیخ -

 بزنم.  غیشده بودم و دوست داشتم فقط سرش ج یعصب  یبیطرز عج به

 آره، من محتاطم حرفت رو بزن.  -

 !دادی بروز نم یز یچ یول داد،ی م دنشی و نشون از خند  دی لرزیم هاششونه 

 . نی بش ایب -

 زدم: غ یرنگ مقابلش اشاره زد، که سرش ج یمبل چرم و مشک  به

 برم!  خوامی حرفت رو بزن م -

بود و    بهیبودم؛ غر دهیکنارش باشم و در رو سفت چسب دمی ترسیبود، که م  نیا قتیحق
 .کردمیعمل م شهیتر از هممحتاطانه  دیبهش نداشتم پس با  ینانیاطم

 وار گفت: روش رو سمتم برگردونه زمزمه کهن یا بدون 

  ییوقتا  ی تنگ شده بود، برا  هاتیلیل ی برا یبرات تنگ شده بود، دلم حت یلیمن دلم خ -
 !ی زدیاز درد زانوهات َدم نم یکه حت ی بود یقدر خجالتِان یول ی افتادیکه م

 ش ادامه داد: سرخ شده  ی هارو سمتم برگردوند و با چشم  روش

 بودنت شده بودم... !  یخجالت نیعاشق هم ه؟یچ یدونی اصالا م -

 حرفش رو گرفت:  یکرد و دنباله  یمکث

 عاشقت شده بودم، عاشقت هستم و عاشقت خواهم ماند!  -

  نیهمچ ی تو چون تا به حال  د؛یکوبیم منهیس ی مثل گنجشک خودش رو به قفسه   قلبم
 نشون بدم!  یچه واکنش دی با دونستم ی قرار نگرفته بودم و نم یتی موقع

 هام خارج شد:لب نی از ب ی به حرف تکون خورد و اصوات نامفهوم و گنگ هاملب



 ! ؟ی هست یتو... ک  -

 به سؤالم جواب بده لب زد:  کهن یو بدون ا   دیبه روم پاش یمیمال  لبخندِ 

 !یش ی قدر تو دل بروتر مچه  شهی هات سرخ ملپ  یآخ که وقت -

چند   ی مبل بلند شد و تو  ی لبم رو کندم و دوباره سؤال قبلم رو تکرار کردم. از رو  پوست
 به عقب بردارم. یکه باعث شد قدم ستاد،ی ا می قدم

که   یمیقد یبازهم  هی ؛یاسی امی میقد   ی آشنا هی! من ادیخوشم نم یاز موش و گربه باز  -
 خا... .  یلیخ

 و گفتم: دمی حرفش پر نیب

 ؟ ی شناسیقدر خوب من رو م! از کجا ِان هیاسمت چ -

که  یقدرِان  شناسمت،یکف دستم م نیدلبر رو نشناسم؟ ع شهیاسمم ساماِن! مگه م -
 .یشناسیخودتم خودت رو نم 

 اضافه کرد: یسست با

 ؟ یفهمیم  خوامت،ی چون م -

اسمش رو به خاطر نداشتم   ی هجوم آورد. حت میشون ی به پ نیو چ دنی هم لول ی تو ابروهام
 !ییاخاطره   ایو   ادیچه برسه به  

 نکنه... .  ؟یکنیم کاریچ جان ی ا -

 سکوت باال برد و خودش گفت:  ی رو معنا دستش

 !ایاون سر دن یاگه بر ی... حتامیدنبالت م یکه بر ییآره دنبالت اومدم، هر جا -

! داد  دیکشی م ر یت یش رو نداشتم و سرم بدجورعاشقونه چرت و ی هاحرف  ی حوصله  گهید
 زدم:



هم مزاحم من نشو، وگرنه    گهیرو جمعش کن د  یبساط عشق و عاشق نی ا زحمتی ب -
 به داداشم بگم!  شمی مجبور م

از   ی بهش ندادم و تند ی دی جد ی عاشقونه  ی هاهم حرف  دی شا  ایحرف و جواب و  مجال
بهش خواستم از ساختمون   تفاوتی حوالم کرد! ب ی رفتم، که نگهبان نگاه بد رونیاتاق ب

 م افتاد و راهم رو سمت  و نقشه  مایبه ن ادمیبرم، که   رونیب

 شون باشم! دنبال  دی کجا با  دونستمی باز هم نم  یکج کردم، ول سالن

 آخر!  ی رفتن طبقه ی... ولیشونچرا دنبال دونمی نم -

ازش تشکر کنم، سوار   ایبهش کرده باشم و  یتوجه کهن یا  یختم و ببهش اندا  یمبهم نگاهِ 
  نیا ِش ی فکرم پ ییاقه یچند دق ریطول تموم مس  ی رو زدم. تو ۱۷ ی آسانسور شدم و طبقه

آسانسور و باز شدن درش از فکر و   ستادن ی شده بود، که با ا دای به ظاهر عاشِق تازه پ ی آشنا
دِر بزرگ و   دنِ ی زمان شد با داومدنم هم  رون یگذاشتم. ب  رونی ب یقدم و خارج شدم  الیخ

به جز اون   یبزرگ چرخوندم، ول ی رودورتادور راه  یروم. نگاهرنگ روبه  ییاقهوه  یسلطنت
! دادیواحد م نیهاوس بودن ا خبر از پنت  ییجورا هی نی در کار نبود و هم ییاگه یواحد د

.  دمیدوباره عقبش کش یحد نشست ولزنگ وا ی رو  متکون دادم و جلو رفتم، دست  یسر
  نیا ییهاچه آدم ایواحد چه خبره   نی ا ی خبر نداشتم تو یمن که حت گفتم؟ی م یچ د یبا

باشه و من رو   ی عاد یمهمون  هیفقط   جان یتو اسکان دارن! اصالا چند درصد امکان داشت ا 
 راحت راه بدن؟!  یلیخ

هو در واحد باز و باعث شد سر جام خشکم   هیپا پس بکشم و به عقب برگردم، که  خواستم
  ی جلو یمقابلم دست  یکلیبکنم، که مرِد ه یحرکت تونستمی بزنه! نفسم  حبس شد و نم
 صورتم تکون داد و گفت: 

 ؟ ی کار داشت یبا ک  -

فر و  ی هاش یتاس و ر ی ذوقم زد و افزون بر اون کله  ی به دور از احترامش تو لحنِ 
 کرد. قیترس رو بهم تزر  شتر ی ب شیمشک



 ؟یکار دار یبا تواَم دختر خانوم... با ک  -

 پته لب زدم:تته  با

ن با... با...  - ـَ ... م ـَ  م

به سرم زده بود فرار کنم، که   یبگم، حت  د یبا  یچ دونستمیحرفم عاجز بودم و نم ی ادامه از
  یرفت و ممکن بود از حال برم، ول یاهیهام سدر چشم  گاهیجا ی با ظاهر شدن هاتف تو

 چهارچوب در رو حفاظ تنم کردم! 

 ... . جان ی ا ا؟یس  شدهی چ -

 یکم داشت به گره که کم  ییهامن حرفش رو خورد و با بهت و اخم  دن یبا د  اونم
 گفت: یکلیبهم زل زد، که همون مرِد ه شدیم  لیتبد  یناگسستن

 !شهی کر و الل م پرسمی هم م یکار داره. هر چ یبا ک  ستیمعلوم ن نی ا دونم،ی نم -

به سرم زد بهش حمله کنم، که هاتف   ییالحظه یدادن و حت مانیابروهام با هم پ  منم
 شد و گفت:  یمانع

 ؟یکنیم کاریچ جان ی ا -

 گفت:  ایبه س رو

 آشناست! برو تو.   ست،ین یمشکل -

 م کرد و گفت: حواله ینگاه ترسناک ایس

 .ارمیها رو بخرت و پرت نیماش ی آقا گفته برم از تو  -

زمان ممکن وارد  ن یترکم  ی بزنه، با سر بهش اشاره کرد و اونم تو یحرف کهن یبدون ا  هاتف
 شد. دی ناپد دیآسانسور و از د 

 زمزمه کرد:  یلب حرص  ری ز هاتف



 فضول!  ی آخ که فقط پامون برسه خونه دختره  -

 داد زد: یبلندتر  ی صدا با

 ! دیبزن ی به حالتون گند  ی داخل، فقط وا دیا یب -

لرزونم وارد شدم و در رو پشت سرم   ی نموند و خودش داخل خونه شد. با پاها منتظرم
جا  هی و  متصل بود  وارشیبه د ییطال  ی نه یآ ه یکه فقط  یکیبار ی روبستم. به خاطر راه 

سالن رو در بر    ییبودوِد خوش  یول نم،یپسرا رو بب  تونستمی قرار داشت نم ییاگوشه  یکفش
گرفتم و در  شی صدا رو پ ری. مس خوردی هم به گوشم م هاشونه خند  ی گرفته بود و صدا

  شییطال  - دیسف ی هاک ی سرام  یزی که اول از هر چ  دم،ی رس یالعاده بزرگ به سالِن فوق  تینها
دورتر قرار داشت... و مرصاد،   یبود، که کم ی ارد یلیب  زیو بعد از اون م اومد ی به چشم م
بودن! وسط سالن   یدورش مشغول باز شونشناختم ی و دو تا پسر که نم ما یسامرند، ن

بودن! با   دن یکش ونینشسته و مشغول قل یسلطنت  ی هامبل  ی هاتف و دو تا مرد رو
 نیمتعجب و در ع ی ست به عقب برگشتم، که با صداو س دی تنم لرز  ماین ی صدا  دنیشن

 گفت:  شیحال عصب

 ؟یکنیم کاریچ جان ی ا -

از اون مردها که  یکی بارن یآلودش توان حرف زدن رو ازم ربوده بود، که اخون  ی هانگاه  با
 : دیدارتر هم بود پرسسن و سال 

 شما؟  -

 :دیبه دادم رسرفت و   ییاغره نداشتم، که هاتف چشم  ی تواِن حرف چنانهم 

 . نگران نباش امنه.ماستیخواهر ن -

  دنیکش ونیبور و بلندش رو از عقب بسته بود دست از قل ی مرد که موها یکی  اون
باعث شد   نیزومم شد و هم شی سبز و عسل  ی هابرداشت، سرش رو بلند کرد و با نگاه 

 . افتهیبه جونم ب شتریو ب  شتریرعشه ب



 پچ زد:   رهی نگاه از من بگ کهن ی فرستاد و بدون ا رون یب شنهی دود رو از س باألخره

 ممنوعه؟!  مونن ی هاتف، مگه نگفته بودم حضور جنس مونث ب -

 کرد:  یونیپادرم ماین

 ... . یمنه خودم باهاش حرف م ریش تقصآقا بهراد، همه دی ببخش -

 گفت: یو با لحِن خشک د ی حرفش رو بر بهراد

 تف بود! مخاطب حرفم ها -

 جوابش رو داد:  ی و استرس یدستپاچگ چی بدون ه هاتف

 داشته باشن. یکارباهامون هم  خوانیمخانوم   اسمنی -

 ی دوستشون بود، که تو یکیاون   ی بهراد و بعدش خنده  ی رکننده یتحق ی بالفاصله خنده  و
 کرد!  دایباز سالن اکو پ  ی فضا

 هوا گفتم:  ی و با تکون دادن دستم تو دمیرو به دندون کش  لبم

 خنده داشت؟  -

 شد:   لیرو قورت داد و به جلو متما  شخنده 

 ؟یکن یکاربا ما هم  ی خوای الف بچه م هی! تو طورن یکه ا -

و نه  امیطرف ک  دونستمینداشتم؛ نه م تیاز وضع یدرک درست چیه  یطیشرا نیچن ی تو
  یجماعت ی بار هم شده رو کی ی برا  خواستمیم ی! ولادیاز دستم بر م یچه کار  دونستمیم

 کم کنم. آوردنیکه من رو کم به شمار م

 جناب!  هیامتحانش مجان -



به اطرافم   ی سالن رو در بر گرفت. نگاه ییاکننده  ت یو سکوِت اذ  دی چپش باال پر  ی ابرو
سام و   ی زدهرتیح ی هاو هاتف و چشم  مایو نگران ن یعصب ی هاچرخوندم، که با نگاه 

  ی نبود و جا هانیاز آ  یبود که خبر بیعج یرو شدم، ولمرصاد روبه

بهراد چشم از پسرا گرفتم و نگاهم رو بهش  ی ! با صداخوردی به چشم م یلیخ شیخال
 دادم. 

 رز! هوم؟ ا از مواسه رد کردن تانکر  یمادام؟ نکنه آدم دار ادیاز تو بر م ی خب مثالا چه کار -

اعصابم   ی کنارش رو سالانیمرد م ی هاخنده  نی و افزون بر ا دادیتمسخر م ی بو لحنش
 !کردنینم ی دخالت چی بود، که پسرا ه نیا هان ی تر از او رومخ  رفتی رژه م

 شال فرستادم و لب زدم:   ریرو ز  موهام

 ن؟ ی بخوا یتا چه کار -

 : دی غر یلب ر یز ماین

 ! اسمنی -

 مانع حرفش شد و گفت:  بهراد

 ! ینه، خوشم اومد؛ دل و جربزه دار -

  هینقاِب نترس   نیپشِت ا  دونستیبه زور مهارش کردم؛ بهراد چه م یگرفته بود، ول  مخنده 
 بود؟! یپخ کاف هیاز هوش رفتنش فقط   ی دختر ترسو بود، که برا

 باشه! یدارقدرت و دل و جربزه  ه یها خودش تظاهر  ن ی هم هم دی شا یول

 بورش داد و گفت:  ل یبه سب یو تاب چیپ

 کار که...   -

 و با مکث به هاتف نگاه کرد:  دیرو کش حرفش



 اد؟ یاز دستش بر م یپسر به نظر تو چه کار یه -

" و بفرستتم خونه! نگاه  یکار چیبودم نگه "ه دواری به هاتف انداختم. ام ی مانندشرک  نگاهِ 
 ازم گرفت و رو به بهراد گفت: 

 زاده؟ م ی سروان فخ ی جا مش ی طوره بذارچه  -

حرفمون   ون ی مشهود بود و م شونگه یدوست د  ی هاچشم  ی به وضوح تو ن یتحس  برقِ 
 و گفت:  دی پر

 ها!  ستی ن یپسر کارت درسته؛ بد فکر یه -

 بهراد رو مخاطب حرفش قرار داد: بارن یا

 بهراد؟ مگه نه  -

 گفت:  قهیش زد و بعد چند دقچونه ری ز یدست بهراد

 ... !ستیهم ن ی نه فکر بد -

 با نگاه کردن به هاتف لب زد:  بارن یا

 سروان اسکان بده.  ی رو جا ن یهم ترِ نانیاز ساغر مورد اطم نیاگه ا -

 نشست:  ماین ی خمارش رو ی هاباز هم نگاهش رو گردوند و چشم  و

 ؟ یندار  یتو که مشکل -

  یبده و حساب دی با یچه جواب  دونستی به وضوح مشخص بود، نم ماین ی هادست  لرزش
به   ی رادیبهش انداخت و اشاره کرد که ا یهاتف نگاِه مطمئن که  د،یرسی دستپاچه به نظر م

 .ره یکار نگ

 فرستاد و رو به بهراد لب زد:  رونینفسش رو کالفه ب ماین

 .ستین ینه مشکل -



گرفت و با انگشت به پسرا اشاره زد، که متفرق شن. مثل قبل   ونیاز قل یدوباره کام بهراد
  یکی ی برگشتن. هاتف رو  شونی سام و مرصاد و اون دو تا پسر از ما فاصله گرفتن و سر باز

از بهراد   دی نشست و به تقل کردنی م  ییوسط سالن خودنما بیکرم رنگ که عج ی هااز مبل
 مایوسط فقط من و ن نی پا انداخت. ا  ی خودش پا رو یشگیگور همی هم ف دی شا  ایو 

 : دی چرخوند و پرس  یمرد چشم یک یکه اون   م،ی بود ستادهیسرپا ا   فیبالتکل

 د؟ ینیشی چرا نم -

بعد   یحت  یول  م،ی بهراد نشست ی روروبه ی مبل دو نفره   ی و رو دیدستم رو کش ی جیبا گ ماین
استرس   داد؛ی بکشم و مدام فشارش م رونینشستن هم اجازه نداد دستم رو از دستش ب

 از اون نداشتم!  یچون خودم هم دست کم  کردمی درکش م یداشت و به خوب

 دادن باز کرد:  حیبپرسه بهراد خودش لب به توض یسؤال یکس کهن یا بدون 

 کارش حرف نداره!  یدختره، ول هی ثل تو هم درست م  زادهم یسروان فخ -

  هیاز روحم تغذ انهیمثل مور  دادی مغز بهراد جوالن م ی مونث و مذکر تو نیکه ب یتفاوت
و   افتادمیش مشده  تی ال یبلند و ها  ی چه بسا به جون موها کردی و اگه تمومش نم کردیم
 شه! می تا خودش تسل دمش یکشی قدر مِان

 هام رو به حرف تکون دادم:دهنم رو قورت و لب آب

 خب؟  -

سر پستش و    یریم زادهم ی سروان فخ ی مرِز افغانستاِن. تو جا ی هامسئول بازرس  -
 تا از مرز رد شن.  یکنی دور م هانی ها رو از ماشبازرس 

 ذهنم بود رو به زبون آوردم:  ی که تو  یحرف یمعطل بدونِ 

 مگه... . ؟یطوروقت چه اون  -



گوشم   ی بشاشش از پشت دود نگاه کردم، که صداش تو ی رو ادامه ندادم و به چهره  رفمح
 انداخت:  نیطن

 خنگ نشو دختر!  -

 هام شد: از ذهنم گذشت و باعث گرد شدن چشم  یحدس بالفاصله

 نکنه اون دختر... . -

 ی به نشونه ی گذاشت و سر شی نیب ی جلو سیه ی خودش انگشتش رو به نشونه بارن یا
 حرفم تکون داد، که نفسم حبس شد.  دیی تأ

 هاست...بچه  شی سروان پ -

 مکث اضافه کرد:  با

 ! ی که کارت رو درست انجام بد یتا وقت -

کردن استرس و   می در قا یپوست لبم سع دنیبا جو یتکون دادم، ول ی نگفتم و سر یزیچ
 داشتم!  مینگران

کف دستم   یکه سوزش  د،یزمان دست من رو هم با خودش کشاز جاش بلند شد و هم  ماین
 مایبهمون انداختن، که ن  ینگاِه مشکوک  هی. بقادیآخم در ب  ی نشست و باعث شد صدا

 داد:  حیخودش توض

 باهاش برم و نشونش بدم!  دی با ست،یرو بلد ن یبهداشت سی سرو  اسمنی -

و از سالِن بزرگ    دیدستم رو کش انه یوحش ماینگفتن، که ن ییااضافه  زیتکون دادن و چ یسر
بهم زد و شوک   ی لحظات نگاهم با نگاه مرصاد گره خورد، که پوزخند ن یآخر ی گذر کرد. تو
 کرد!  قیرو بهم تزر 



. دستم رو ول و  می شد دی ناپد  هیبق دی و از د د ی چیرو رو پسالن راه   ی به انتها دنیرس با
گردشده به حرکات   ی هاپرتم کرد، که به زور تعادلم رو حفظ کردم و با چشم  واریسمت د 

 چشم دوختم.  ماین بیغر بی تازه رو شده و عج

  یوارد چه باز ی! متوجهیبود راه انداخت یچ هایبچه باز  نیا ؟یکنیم یچه غلط جان ی ا -
 ؟ ی شد یفیکث

  یحرف چیه ی هام بدون ادابه نسبت بلندش دوباره لب ی دهن باز کنم، که با صدا خواستم
 هم نشست.  ی رو

سه ماه تو رو دست من سپرده    نی که بابا ا ن یکله خراب! ا ی دختره  یست یِد نه متوجه ن -
 ! ؟یفهم ی رو م نی ا ؟یچ

برجسته   ی هابه جلو برداشتم، مچ دستش رو گرفتم که رگ  یرو کنار گذاشتم و قدم ترس 
 کرد.  یادآوری ش عمق فاجعه رو بهم شده 

 به خدا حواسم هست نترس!  یتو رو خدا، ول دی داداش! ببخش -

 پروند و گفت:  یکیچپش ت چشم

 ؟یکنی. چرا درک نمستیترس هم جوابگو ن گهی ! چون دترسمی نم یاسی -

 دم و گفتم: بزرگ مانتوم بر بیج ی تو دست

 کن!  نانیبهم اطم -

 پچ زد:  آهسته

 . نانیاطم نی نکن از ا  مونمیپش -

ته سالن اشاره زد و   دِ یبراش تکون دادم، که به دِر سف یبهش زدم و سر یمطمئن لبخند
 گفت: 



 . گردمی االن بر م -

باشه رو باز   یبهداشت سیمتعلق به سرو  زدمی نگفتم و خودش اون در که حدس م یزیچ
  ی زدم و جلو یسوت یلب ریبود ز نهیرو که تماماا از آ راه  ی وارهاید دن یخل شد. با دکرد و دا
نبودن و   می مستق یصراط چ ی و مشغول مرتب کردن موهام که به ه ستادمیا  شیقسمت

 ی به خودم انداختم و خواستم عقب بکشم، که با صدا ییاگه یشدم. نگاه د  گرفتنی مدل نم
 دوباره مثل کرم به جونم افتاد و باعث شد دنبال منبع صدا بگردم. یفضول  یدختر میمال 

زد و با ذوق خودم رو بهش رسوندم. گوشم   یهام برقچشم   یسمِت چپ د یدر سف دنِ ید با
شده بود    یهرجور دی ودم و بادادم تا بهتر صداش رو بشنوم؛ کنجکاو شده ب هیرو به در تک
 !کردمیم  یرفع فضول

 و نفسم  حبسه شد.  زتریهام تحرفش گوش دنیشن با

 شم که... .  سهی دنبالش ر دیبا یتا ک  خواد،ی مثالا آقا مرصاد من رو نم نی ا -

  ی اسم آشنا دنیور کرد. شنرو به مغز من حمله  الیفکر و خ   لیس یرو ادامه نداد، ول حرفش
 کرده بود! بمیترغ شتری ب یفضول ی صورت قلقلکم داده و برا نی مرصاد اون هم به ا

لبم گذاشت و به زور با   ی زدم، که دستش رو رو یغ یاز پشت سرم ج ماین ی صدا دنیشن با
 ! دیکش یگرفتن دستم من رو پشِت ستوِن گچ

نفس کم آورده بودم، که همون موقع در اون اتاق باز شد   لبم بود و ی دستش رو  همچنان
به اطراف    یاومد و نگاه مشکوک  رونی ازش ب ر یحر ز یو شوم  دیبا شلوار سف ی و دختر قد بلند

اتاق رفت. به وضوح سرخ شدن پوست صورتم رو حس   ی چرخوند، بعدش دوباره تو
 . دیدستش رو پس کش یورو اونم ف  دمیکوب مایشکم ن ی تو یآرنج لیدل نیبه هم کردم؛یم

 خفه شدم!  ، یبترک  -

و با   زدی نم یحرف چیمواقع ه جورن یا ی بهم نگاه کرد. تو نهیکرد و دست به س یاخم
 .کردیدادن م حیهاش آدم رو مجبور به توضنگاه 



 هم گره زدم و گفتم:   ی رو تو هامانگشت 

 خب... کنجکاو شده بودم!  -

 : دیش غر فک چفت شده  نیاز ب نهیدست به س  همچنان

 ! یگند نزن ی ساعت نشده قول داد می ! ناسمنی -

و    دیپوستم دو ری ز ییحرف اون دختر گرما  یادآوریحدقه چرخوندم، که با   ی تو یچشم
 زدم: یهوا بشکن ی تو

 ! ؟ی... بگو چ ماین ی وا -

 لب زد:  یذوق و شوق چیه بدون 

 ؟ ی چ -

 مانع گفتن حرفم نشد:  یول دن، ی هم لول ی تو ابروهام

 اسم مرصاد رو آورد! نیبعد ا  دادم،یدختره رو گوش م نیا  ی من داشتم حرفا  نیبب -

 باال پروند:  ییابرو کنجکاو

 ! زد؟ی حرف م یبا شخص یعنیمرصاد؟  -

 هوا تکون دادم و جواب دادم: ی تو یدست

 که زد   یحرف ی! ولیک ی ای زدی با تلفن حرف م ا ی دونم،ی نم -

 د.بو جالب

 : دی بشه پرس  جادیحالتش ا  ی تو ی رییتغ کهن یا بدون 

 گفت؟!  ی مگه چ -

 شم؟  سهی دنبالش ر دی با یتا ک  خوادیرو گفت، که مرصاد من رو نم  نی ا قیدق -



پرسه   یی اگه ید ی جاها الشیفکر و خ یمن بود، ول ی بهم نگاه کرد؛ چشمش رو متفکر 
  شدیم  کی که داشت بهمون نزد رمردهی پ اروی دن ی با د یبگه، ول یز ی! خواست چزدیم

 نزد. یهم نشست و حرف ی هاش رولب

 با خواهرت؟   ی ! خلوت کردماین -

 جوابش رو داد: ما یکه ن م،یزد یمضحک و مصنوع ی دومون خنده  هر

 ! گهید  میاومد ی م میداشت ه؟یخلوت چ ینه آقا مرتض -

 ی هازمان با نگاه کردن به نوک کفش داد و هم  یدستش رو تکون  ی تو گارِ ی س یمرتض
 و براقش گفت:  یمشک

 اومده؟  شی پ ی! مشکلدم یشن غیج ی صدا -

بگه خودم جواب   یزیباز چ مایبذارم ن کهن یچرتش کالفه شده بودم؛ بدون ا ی هاسؤال از
 دادم: 

 ن؟ یُسر خوردم، قانع شد -

 : دیچی سالن پ ی توش  کرکننده  ی قههقه ی هام دوخت و صدارو به چشم  نگاهش

 اوه! بله قانع شدم.  -

  ادیمرصاد  دنیدوباره با د ی سالن اصل ی براش چپ کردم و از کنارش گذشتم. تو یچشم
مبهمش   ی هاحرف اون دختره افتادم و َشک مثل خوره به جونم افتاد. به زور چشم از نگاه 

ل بلند شد و رو به  مب ی من از رو دنی زمان با رسگرفتم و خودم رو به هاتف رسوندم، که هم 
 بهراد لب زد:

 نره!  ادتی یم بفرسترو واسه  ستی ل م،ی ری م گهی ما د -

کم داشت حس  کم  گهیبود؛ چون د دهیقفس رو کوب نیاز ا  میحرفش انگار مهر آزاد با
 !دادیبهم دست م  یخفگ



راه   نییپا ی سمت طبقه  یو بهراد، پنج نفر یبدون تعارف با مرتض ی های از خداحافظ بعد
 کرده بود به زبون آوردم: ریکه ذهنم رو درگ  یو سؤال ستادمی ا یهو وسط الب هی یول م، ی افتاد

 !دم ی رو ند هانیآقا آ  -

باال پروندم. هاتف   ییاندادم و شونه  یتی که اهم د،ی هم کش ی هاش رو تودوباره اخم  ماین
 سرد جوابم رو داد:سمتم برگشت و خون

 کار داشت. هانیآ  -

  یکم دنبالش رفتن. دستهم کم  هین توجه به من سمت در خروج راه افتاد و بقهم بدو بعد
رو اون    نی و بعد از مرتب کردن شالم از آپارتمان خارج شدم. ماش دمی کش میشونیپ ی رو

 ی جلو ی . سه تا پله شدنی پارک کرده بودن و خودشون داشتن سوار م ابون یطرف خ
موتور که داشت    هی دنیهو با د هیرد شم، که   ابونیاز خ تمرفتم و خواس  نیی آپارتمان رو پا

  ی همون وسط خشکم زد و نتونستم قدم از قدم بردارم! صدا اومدیبا سرعت به سمتم م 
نفر محکم هولم داد و   هیشم، که  یکی و هر آن منتظر بودم با آسفالت  دمیرو شن مایداد ن

پاهام نمونده و   ی تو یجون گه ید رفت،یم یاه یهام سپرتم کرد. چشم  ن یسمت ماش
  نیبازوم رو گرفت و با باز کردن در عقب ماش ریز ما ین یولو شم، ول نی زم ی ممکن بود رو
   ی . تونمیبش یصندل  ی کمک کرد رو

سوت   ی ... فقط صدادمیفهمی و هاتف نم ماین ی هااز حرف  یچیخودم نبودم و ه حال
که  یشخص دنی! با دکردیو داشت کَرم م  شدی م دهیهام دمگوش   ی بود، که تو ی مانند

 یشور ی که مزه  دم،یهام رو گز بود نفسم حبس شد و ناخودآگاه لب  ستادهی پشت سامرند ا
 . دی چیدهنم پ ی تو

 هاش نشست: لب ی رو یجونیاومد و لبخند ب  جلو

 خانم؟  یخوب -

 گفت:  دنشی به عقب برگشت و با د ماین



 مچکرم. ایدن کیازتون بابت نجات خواهرم تشکر کنم!   یر چه جو دونمی نم -

 گفت:  مایرو به ن سامان

 ! دی دار اریاخت -

 من رو مخاطبش قرار داد:  بارن یزد و ا ی بهم لبخند رهیخ

 ! ستمیهم در صحنه حاضر ن  شهیمن هم د،یحواستون رو جمع کن -

عقب نشستم. در رو محکم   یو صندل  دمیهم کش  ی هام رو توباال پروند، که اخم ییاشونه 
و   بی و به تعق ادیدنبالم ب یپسر کنه و مرموز قراره تا ک  نیفکر کردم ا  نیبستم و به ا

 ادامه بده؟! زهاشی گر

پشت فرمون   مایضمن رسوندنش دست رد زد، ن  ماین ی هاسامان به تعارف  کهن یاز ا  بعد
و   ماین ی هاف کنارش. در کنارم باز شد و مرصاد خواست سوار شه، که چشم نشست و هات

  کی بود و به الست  ستادهیا نی ماش رونِ یب گوشانهیکه باز  ی من، مرصاد و سامرند ی هاتف رو
 دودو زد! پروند،ی لگد م

من لب باز کنم هاتف   کهنی قبل از ا  یبهشون انداختم و حرفشون رو خوندم، ول ینگاه
 گفت: 

 . دیا یب د یر یآژانس بگ هی  م،ی جا ندار ونی آقا -

چرخوند    نیماش ی تو یبار سام جلو اومد و نگاه ن ی زد و عقب رفت، که ا ی پوزخند مرصاد
 و گفت: 

 ! م؟یشیمن و مرصاد جا نم ؛یخال  ی همه جا  نیا یعنیهاتف؟   یگی م یچ -

 !کردی م یمقابلم بهم دهن کج ی نه یآ ی بود، که تو مایدرهم ن ی هابالفاصله اخم  و

 :دمی و فکر وسط حرفشون پر  یهماهنگ بدونِ 



 !نیشما سوار ش  گردم،یمن با آژانس بر م  -

 : دی غر ماین که

 سر جات!   نیبش -

  ی و جا دهیسرم کوب ی دستورش رو با تحکم تموم تو ییاو حرف اضافه  حیتوض چیه بدونِ 
  ی خشکم زد و نتونستم زبون تو یصندل ی رو یباطن   لینذاشته بود! بدون م یباق یحرف

هم به   ما یشه؛ ن  ادهیاشاره کرد پ مایشد و به ن ادهیپ نیدهن بچرخونم، که هاتف از ماش
خودش عقب اومد و   نه،یداد هاتف پشت فرمون بش  زهشد و اجا اده یطبع از حرفش پ

کنار   ن،یطرف ماشسامرند اون   تیو در نها  گرفت، مرصاد جلو کنار هاتف نشست ی کنارم جا
 جا خوش کرد.  ماین

 ساده تموم مشکالت حل شده و دهن من رو باز گذاشته بودن!  ییجاجابه  هی با

که نوِر داغ و سوزان  دم،ی کش نیی رو پا شهیسکوت به حرکت در اومد. ش ی تو نیماش
دستش رو سمت کولر  رو باال بکشم! هاتف  شهی کرد و باعث شد دوباره ش تمی اذ  دیخورش

 کم  میو از آشفتگ  د یچیپ نی ماش ی تو یباد خنک  قهیبرد و روشنش کرد، که بعد از چند دق
مشخص شد، که متعلق به    قهیو بعد از چند دق  دی چیپ نی ماش ی تو  یلی موبا ی کرد. صدا
هم   دی بهش زنگ زده؛ شا یک   نمیچرا گوش شده بودم و دوست داشتم بب دونمیهاتفه! نم

  دایهاتف عالقه پ ی صدا دنیبه شن  شترینداشت و ب یتیطرف خط بود اهمکه اون یشخص
 کرده بودم! 

 و صداش گوشم رو نوازش داد:  دمیبه مراد دلم رس باألخره

 جانم؟!  -

  یخوب زیمطمئن بودم حرفش چ  یول دم،یفهمیطرف خط بود رو نمکه اون یشخص  حرف
 ترمز زد و گفت:  ی نبوده که هاتف محکم رو



مارال جان؟ اصالا از کجا خبردار  یگی م یچ یکه اومده مشهد؟ متوجه هست ی چ یعنی -
 شده من آزاد شدم!

که کالفه و   م،ی شد ادهیپ ی. همگ ال یبه و  موندنی زمان شده بود با رسکردنش هم  ترمز
 و بعد گفت:  دیدور لبش کش ی دست یشینما

 تمومش کن مارال...  -

 از قبل ادامه داد:  ترسست 

 !دیکنی به اون دختر ظلم م  نیلطفاا. شما دار دی تمومش کن -

مصادف شد با   شیپاش پروند و حرف بعد  ری ز زهیربه سنگ  ی دور خودش زد، لگد یچرخ
 تماسش: ی خاتمه

 . در پناه حق!خوامشیقبالا حرفام رو زدم، نم -

  ده یرو ناد آوردی گونه به زبون ممدام اسمش رو التماس که اون طرف خط  یزن ی صدا
 گرفت و تماس رو قطع کرد. 

هاتف کردم، که بدوِن   و نگاه کنجکاوم رو زوم  دمیهام، زبونم رو دورش کشَتر شدن لب  ی برا
  بشیج ی ها از کنارمون گذشت. دست تومبهوت بچه  ی هابه من و نگاه   یتوجه نی ترکوچک 

که از پشت سرمون بلند شد   یدختر ی با صدا یو باز کنه، ولر اط ی برد و خواست در ح
 . دیمن به عقب چرخ  بازمان دستش خشک شد و هم 

 آقا محمد!  -

 ی رو ی پوست هاتف تجمع کرد. نفسش حبس شد و عرق سرد ریخون بود، که ز  و
 نشست.  شیشونیپ

پسرا چرخوند و   ی مون نگاهش رو از روانداخت. دختر مقابل  ری نگفت و سرش رو ز یزیچ
بهش  ینداشت و منم به طبع از قلبم حس خوب ی هاش حس خوبزوِم من موند. نگاه 



و   یفرِ کالغ ی موها د، ی بلند، پوست سف ی هاهام ناخودآگاه کنکاشش کرد. مژه نداشتم. چشم 
جلوه   زیبرانگن یتحس ی ادیو ز رو ساده  شافهیحال خوش فرمش ق نیو در ع کی بار ی هالب
نامنظم قلبم   ی هاتپش  یهم خوِد دلم بود! ول دیشا  خت،یر  یُهر دلم  ی تو یزی. چدادیم

 رو سرکوب کردم و چشم ازش گرفتم، که هاتف گفت: 

 ! امیداخل... االن منم م دی پسرا؛ بر  -

مبهم و مبهوتشون رو از هاتف گرفتن و به دنبال هم داخل   ی هاو مرصاد و سام نگاه  ماین
جا خشک  زده باشن؛ همون  ر ی رو به پاهام قفل و زنج یچند تن ی من انگار وزنه یشدن، ول

 چند سانت تکون بخورم! ی به اندازه  یحت تونستمی شده بودم و نم

رش ازم  گسرزنش  ی هامن زوم شد و دختر مقابلم با نگاه  ی خور هاتف رودل  نگاهِ 
 جا رو ترک کنم! که اون  خواست یم

شدم   اط یشده عقب گرد کردم. وارد ح   نیسنگ ی تکون دادم و با پاها یخودم اومدم، سر  به
با هم تنهاشون    خواستیو دلم نم  زدی تند م ی بی. قلبم به طرز عجستادمیو پشت در ا 

 !روش داشتم  یو تعصب خاص دونستم یبذارم! مضحکانه خودم رو مالک هاتف م 

 هاتف به گوشم خورد:  ی حصار گرفتم، که صدا واری د پشت

 ! دیتون مطرح کناومدن  جان یا ی برا  یمنطق لیدل هی دیخانم، لطف کن یلیل -

 رو ازم محروم کرد: ژن یاکس یلیحرف ل و

  ،ینگفت یچیو ه  ی نامزدتم! آزاد شد یمحمد! ناسالمت هیچه رفتار نی ا شمی متوجه نم -
 ؟ یزنی پسم م یطورن یا یحاال هم خودم اومدم دنبالت دار

گلوم   ی روراه  ی مثال سنگ تنفس رو ازم ربود و توبه  یزیبرام سخت شد، چ دنیکش نفس
 ی خنده  ه، یگر ی به جا تیو در نها دی و جوش دیو جوش دی چشمم جوش ی لم داد. اشک تو

 دار شده بود!ده مضحک و خن یسر دادم! مضحک بود، همه چ یواروونه یخفه و د

 آزاردهنده شده بود!  یهمه چ گهی هاتف گوشم رو آزار داد؛ د ی خفه  یِ صدا



 کدوم... . شم؛ی منم که متوجه نم نیخانوم! ا  یلیل -

 . کردمی ش رو حس محرکات کالفه  واریاز پشت د  یرو ادامه نداد و حت حرفش

 ؟ یبگ یخواستیم   یچ ؟یکدوم چ -

جوابش   یکنم، ول دایهاتف پ ی هاحرف  نیاز ماب ی دیام ی روزنه  دیکردم تا شا  زی ت گوش
 درد دلم: ی شد رو یشیآت

.  یعروس فاتیتشر یِ پَ  امیرو که دادم، بعدش ب هامی کدوم پس زدن؟ فقط خواستم بده -
 ! نیهم

  ایدن هیمن  ی برا  نیبود؛ هم ن ی هم اونی برا نیگوشم زنگ زد، هم ی تو  نشی! همنیهم
  ینخواستم بدونم بعدش چ گهیندونستم، د زیموندن رو جا واری پشت اون د گهیدرد بود! د

 خرد شه!  نی از ا ترش ی خودم و وجدانم ب شی اجازه ندادم غرورم پ گهید  گن،یم

به   وارشیدر و د  ی رو نمیوارد اتاقم شدم، نگاِه خشمگ  ی دهنم گذاشتم و تند ی رو دست
زدم و شکستنش   شه یبه پا ی وم بردم، لگدهج  یسمت صندل یگردش در اومد و عصب

  دهیکوب  نیزم ی جا روو همون  دی چیمچ پام پ ی زمان شد با بلند شدن آخِ من! درد تو هم 
  دِ یشد. نوِر خورش  انیدر نما گاه ی جا ی تو یباز و پر  اقمکه در ات د،ینکش هیشدم. به چند ثان
هام رو دست  اریاختی م نشست و باعث شد بصورت به اشک نشسته  ی غروب کرده رو
 هام کنم.حفاظ چشم 

 از حال بدم متوجه نشه! یز یتا چ دمیکرد. صورتم رو ازش دزد هیرو بست و بهش تک در

 ! یاسی -

م نشون دادم. جلو اومد و با گرفتن  ورم کرده  ی بهش ندادم و خودم رو مشغول پا  یجواب
 رو برگردوندم. کردم و صورتم ترش یکه مقاومتم رو ب د،یم سرم رو باال کشچونه

 پام رو حس کردم. ی نگاهش رو ین یلم داد و سنگ کنارم



 با خودت؟ ی کرد کاری چ -

 : دی بهش ندادم، که باز پرس یجواب

 بانو؟   یاسی  شدهی چ -

 دادم و گفتم: . بغضم رو فرو  دی چشمم جوش ی دوباره تو اشک

 نشده!  یزیچ -

 گفت:  محابایب

 ؟ی سر پات آورد بال رو نی شدن و ا یچشمات اشک یچی واسه ه -

براش   یجواب دادن، سرم جا خوش کرد و بدون  خشک شده  ی هالب ی رو یتلخ لبخند
 تکون دادم.

 ! شدهیچ دونمی من م یول -

  یول  د،ی خندی خندونش موندم. نم ی هاچشم ی ره ی سرم رو سمتش چرخوندم و خ ی تند
 ! دیخندیم  بیهاش عجچشم 

 ؟ ی چ -

هام موند و لب  زوِم چشم  د،یو نگاهش رو باال کش   دی قلبم کوب ی ش رو روانگشت اشاره  نرم
 زد:

 !قی رف یدلت رو باخت -

 زدم: قتیحق ری قلبم رو جمع کردم و بزدالنه ز ی دست و پا  عیسر یحبس شد، ول   نفسم

 دعوا... مایندارم که ببازمش! فقط... فقط با ن یزده به سرت؟ من دل -

 ی رو یقشنگ ی تکون داد و خنده  یش رو بهم نداد. سرادامه ی و اجازه  دی رو بر حرفم
 شدن!  دای هم هو   یکیاون تار ی تو یهاش حت هاش نشست، که چال گونهلب



سمت چراغ رفت و خواست روشنش   ی تخت نشوندم و پر ی شدم و تِن کرختم رو رو بلند
 کنه، که گفتم: 

 تره! قشنگ  یکی تار -

 گوشم پچ زد:  ریاومد کنارم نشست و ز  د،ی رو پس کش دستش

 ؟یرو دوست دار یکی تار -

دلم رو از حجِم انبوِه عشِق حبس شده   خواستمیوجود نداشت، فقط و فقط م  یترس گهید
 کنم؛ گفتم:  هیتخل

 هاش رو دوست دارم... رنگ چشم  -

 رو بهش دوختم و ادامه دادم: نگاهم

 ! کهیتار  ی ادیهاش زچشم  -

 کرد و زمزمه کرد:  ینیغمگ ی خنده 

 ؟ ی نشده به خودش بگ ری تا د ستی ! بهتر نیبه من بگ د یرو که نبا نایا -

  ی شد و خنده رو ل یهق تبدم به هققههکه قه دم، یو خند  دمی قدر خند . ِاندمی خند ناخودآگاه
 ! دی لبم ماس

 شده!  ری د -

 مه...  ستین ری د وقتچ ی واسه عشق ه فهمم، ی منظورت رو نم -

 : دمی ادامه بهش ندادم و وسط حرفش پر ی اجازه

 نامزد داره!  -

 و مبهوت حرفم رو تکرار کرد:  جیگ



 نامزد داره؟!  -

 نگفتم، که تندتند گفت:  یزیتکون دادم و چ یسر

 ؟ یگ یدر بود رو م ی همون دختره که جلو -

 گفت:  یتصنع ی و خنده  یسرم رو تکون دادم، که با خوشحال صدایب بازم

 خواهرش باشه! دی ها! شا یدار یی باال لیتخ  زده به سرت؟ قوه -

 آروم و مختصر گفتم:  دوباره

 نامزدشه! دم،ی خودم شن -

 غم گرفت:  ی رو باخت و صداش بو شیخوشحال

 اون دوستش داره؟  ؟یهاتف چ -

 رو بهش دادم و گفتم:  نگاهم

 ها! یپرسی م زایمن از کجا بدونم؟ چه چ -

 ز خودم لب زدم:نگفت، که با یزیباال پروند و چ ییاشونه 

 نبود!  یعروس فاتیتشر یاگه دوستش نداشت پ -

 : دیزبونم چرخ ی نگفت، که سؤالم رو یزیچ بازم

 بود؟!   یمنظورت چ  ؟ی اگه نداشت چ -

 و گفت:   دیم کوبشونه ی رو یدست

 نه اجبار. رن، ی عشقشون م یواسه تو بود! شک نکن آدما پ یی فرصِت طال  هیاگه نداشت   -

 رفت.  رونیبهم نداد و از اتاق ب  ییاگه ی حرف د مجال



حرف   ی نهفته تو شنهادِ یقدر به پگذاشتم. ِان   میشونی پ ی تخت ولو شدم و ساعدم رو رو ی رو
 بهم هجوم آورد و آرامشم رو به تاراج برد... ! ی دی فکر کردم و فکر کردم، که سردرد شد یپر

 *** 

 "هاتف" 

 

رو   لیو موبا  دیم کوبشونه  ی امرند روموند و آب دهنم رو قورت دادم، که س  امیپ ی رو نگاهم
رو   لی خنده زد. موبا ری سوتش بلند شد و ز ی که صدا د، ی نکش هی. به چند ثاندی از دستم کش

مبِل رنگ و رو رفته پرت کرد و   ی . خودش رو رودمشی هوا قاپ ی تو یسمتم پرت کرد و فور
 گفت: 

 اومد، داداشمون کار بلده!  نه، خوشم  -

 : دینشست و پرس یصندل  ی برعکس رو هانیآ

 ! ه؟یپسرا؟ ماجرا چ شدهی چ -

 داد: من جواب ی دهن بچرخونم، سام به جا ی زبون تو کهن ی از ا قبل

واسه   خوادی م یست؛ بدونباتجربه  ی ادیز کهی! مردتدنی برامون د یچه خواب یخبر ندار -
 .کشهی د تا تانکر از مرز رد کنه، مخت سوت ماول چن یسر نیهم

 کرد و گفت:  ییاساده لوحانه ی خنده  مرصاد

  زننیفعالا پلمپ نم ی خود ی روهایور مرز نچتونه بابا! خب هر چندتا خروج داد، اون  -
 براش! 

 جواب دادم:  تیصورتش به گردش در اومد و در نها ی اجزا ی مشکوکم رو نگاهِ 



  یطرف آب اون  ی شرکا ی آوردن پا  ونی شرط قراردادش و به م ن،ی ریبهراد رو دست کم نگ -
 ! ناستیماش ی پلمپ همه  ی خروج به عالوه 

 و لب زد: دیپشت گردنش کش یدست هانیآ

 ؟ ی و بعِد پلمپ فلنگ رو ببنده چ یهمه چ ری اگه بزنه ز -

 ی اد یز  سکی بکنم. کار ر  دیبا کاری چ دونستم ی کرده بودم و نم ریگ   ی بست بدبن  ی تو
بود و اگه بعد خروج   هانی. حق با آرفتینم سکی ر نیو منم دست و دلم به ا  خواست یم

با   میخودمون داشت  یبند نبود؛ حت ییجا چیدستمون به ه بستیو پلمپ فلنگ رو م 
 ! میکردیخودش به جا بذاره رو پاک م  هیعل تونستی که م یمدارک  ی خروج دادنش همه

  ی رفتم و هوا اط یح ی ازشون فاصله گرفتم. تو لمی تکون دادم و با برداشتن موبا یسر جیگ
 . دمیآزاد رو با تموم وجودم بلع

با ابهتش   ی که صدا د،ینکش ه یخطم رو عوض و تماس رو برقرار کردم. به چند ثان عیسر
 :دی چیگوشم پ ی تو

 شد محمد؟ منتظرت بودم پسر!  دایت پباألخره سر و کله  -

 گفتم:  یق یبازدم عمدم و  بعدِ 

 ! ؟ی و باخِت حتم می تسل ای ،یو باخِت احتمال   سکی کردم آقاخان! ر  ریگ ی بد یدو راه ی تو -

 . ادیو باعث شد خنده به لبم ب دیچی گوشم پ ی ش توسرزنده  ی خنده  ی صدا

 ؟یکنیکدوم رو انتخاب م  ن یبار حرفت رو واسه خودت تکرار کن و بب هی: محمد!  آقاخان

 هم فشردم:  ی هام رو رولب درنگیب

 ! هیبد هیدو راه -

 تحکم گفت:  با



 !ی بد و بدتر، بد رو انتخاب کرد ن ی ب شهیرفته؟ تو هم ادتیقانونت رو   -

کرده بود، که   ریو ذهنم رو درگ  ختهیاعصابم رو به هم ر یبهراد جور امی . پدیو خند   دمیخند
 برده بودم! ادی رو از  زی همه چ می با آشفتگ

بود که انگار از  یهاش جورو حرف  هام یتصم شهی هم یخبر نداشت، ول یچیاز ه آقاخان
 خبر داره!  یچهمه

 بحث رو عوض کرد و لب زد:   شیگشیعادِت خوب هم طبقِ 

 هاتف؟  یدار کاریجا چعمارت! اون  یرفت  دهی بهم خبر رس -

 و گفتم:  دمیرو به دندون کش  لبم

 رو بگم!  یهمه چ بارن یا  دمی... قول مگمیآقاخان؛ م -

 من، تماس رو قطع کرد! یسرسر  یپرسنگفت و بعد از احوال  یزیچ

گرد کردم و خواستم  برگردوندم. عقب بمیج ی رو تو لیرو دوباره عوض کردم و موبا خط
 پرت شدم.  نیزم  ی دختر مقابلم نفسم حبس شد و رو دنیداخل شم، که با د

گرفت، که پسش زدم و خودم بلند  کمک کردن جلوم  ی زد و دستش رو به معنا ی لبخند
 شدم. 

 تو؟  ی اومد یطورچه  -

 باال پروند:  ییاشونه  الیخیو ب   دیکنارش باال کش  ی رو از سکو خودش

 ! گهیمردم شغلمه د  وارِ یباال رفتن از د ست،ین یبیعج زیچ -

 :دم ی و دوباره پرس دنی هم لول ی تو ابروهام

 ؟ی خوایم یچ جان ی ا -



تند   بارن یسرش دوخت، دستش رو سمتش دراز کرد و ا ی رو به ماِه باال نگاهش
 من نشوند.  ی هاش رو روچشم 

 ... رسهی دوره، دستم بهش نم یلیخ یول خوام،ی من اون ماه رو م -

 وسط حرفش و گفتم:  دمی پر

 !اریدر ن یبازماهرو... مسخره  -

 به حرفم ادامه داد: توجهیب

 !رسهی دستم بهت نم ؛یماه دور نیهم مثل هم  تو یول خوام،ی من تو رو م -

 زدم: شیتموم ن یرحمی و با ب  تلخ

 ؟یداری دورم چرا دست از سرم بر نم یدونی م یوقت -

 نگفت.  یزی و چ دی خند تلخ

دلم براش سوخت!   بی نشست و عج شیاقهوه  ی هاصورِت الغر و چشم   ی رو نگاهم
 برام نذاشته بود. ییاگه یراه د یکنم و پسش بزنم، ول رشیتحق یجورن ی ا خواستمینم

 دارمیبهت دست بر نم دنیاز تالش واسه رس  وقتچ ی ه شم،ی نم دی ناام وقتچ ی من ه -
 ! وشیدار

 ادامه داد:  کردی م ریس گهید ی جا هیکه  انگار

هر روز از   کهن یکه عاشقش شده بودم... کارم شده بود ا  یدرست مثل همون عروسک -
 کنم!  ریروز خودم رو سنگاهش کنم و با حسرت خوردن، اون  نی تریپشت و 

 لب زدم: اریاختیب

 ! ؟ی دیبهش رس شد؟ی تهش چ -

 ها چشم برداره جواب داد:از درخت کهن یو بدون ا   دیخند



 بود... ده یرس جامن یبه ا  گهید -

 ش اشاره زد و ادامه داد:چونه  به

 روز به سرم زد و...  هی -

 شد و گفت: ز یت نگاهش

 ! دمشی قاپ -

 و گفتم:  دمی دهنم کوب  ی سر داد، که دستم رو رو ی بلند ی قههقه

 ساکت شو، سر جدت ساکت شو!  -

 ادامه داد: آروم

 !ی دی تهش رو نپرس -

 دلش راه رفتم و گفتم:  با

 شد؟ ی مگه تهش چ -

 و جواب داد:زد  ی پوزخند

کثافتش   ی ها مشت   ی انداخت و تا جون تو رم یبود، گ زی ت یلیصاحب مغازه خ ی که ی مردت -
 ده ساله   ی داشت سرِ مِن بچه 

 کرد! یخال

رو سنگسار کردم و تلخ   می سوزدل  یدلش راه برم، ول ی پا. خواستم بازم پابه دی کش ریت  قلبم
 گفتم: 

 !یرو با زور تصاحب کن ستیکه متعلق بهت ن یز یچ دی نبا  نه،یهم -

 که گفت:  دم،ی رو گز لبم



 درست مثل تو؟  -

 کردم: دییرو تأ  حرفش

 درست مثل من!  -

تکوند و از کنارم  یکوتاهش رو از گرد و خاک احتمال ی مانتو د،ی پر نیی سکو پا ی رو از
 و گفت:  دیقبل از خروجش سمتم چرخ یگذشت، ول

 .شهیکه تا سرش به سنگ نخوره آدم نم ام،یمن همون دخترِ تخس -

 زد!  رونیعقب از باغ بو عقب   دیخند

  ی بار تو  نیچندم ی سام برا ی موهام رو چنگ زدم و وارد اتاقم شدم، که با صدا انهیوحش
 شد!  قیطول روز شوک بهم تزر

 .کردیرو نگاه م  رونیبود و ب ستادهی رو به باغ ا ی روش نشست، که پشت پنجره  نگاهم

 و گفت:  دیپشت گردنش کش یدست

 !زدی آشنا م -

 مبل ولو شدم:  ی کردم و رو  ییاخنده 

 ! شیخودت رو به اون راه نزن؛ شناخت -

داده بود پا   هیپشتش تک واریکه به د یدر حال ستاده،یهمون حالت ا  ی و تو دیچرخ سمتم
 رو بازتر کرد: شرتشیت ی قهیپا انداخت و  ی رو

 خواست؟ ی م یچ -

 گفتم:  محابایب

 من رو!  -



 .افتمیشد منم به خنده ب بلندش، که باعث  ی قههحرفم مصادف شد با قه  اتمام

 باهاش؟  یبابا! خب چرا نرفت ی ا -

 هام کردم:انداختم و زانوهام رو حصار دست  ریز  یسر

 !اریدر ن یبازمسخره  -

 رو خورد و کنارم نشست، که ادامه دادم: شخنده 

 سام!  ده یدست خودش م ی کار هیآخرش  وشم، یمن دار کنهی دختره هنوز فکر م ن ی ا -

 صورتم چرخوند و گفت:  ی اجزا ی نگاهش رو رو سامرند

که  ی کرد ی کار یمضحکت و لو ندادنش، وقت یسوزروز با اون دل محمد، اون  یی مقصر تو -
تو   افتهیب می ت ی اون، چه برا ی چه برا ی... پس هر اتفاقی نباشه مقصر شد ری پاش گ
 ! یمقصر

که از ماهرو   یروزدلم تلنبار کرد! اون  ی گفت و غم رو رورو   قتیحق ییاواهمه   چیه بدون 
نبود که  ن یبه ا  ادمیمظلومش گذشته بودم،   ی شومش و چهره  ی به خاطر گذشته  بر،بیج
 کار دستم بده!  جاشی عشِق بچگانه و ب تونهیم

  هیتو هم  کردمی فکر م  ت؛یو فداکار یپوشوناون روزا... بعد اون ال یباورت نشه، ول  دیشا  -
 !یبهش دار  ییهاحس

 ! افتمیکرده و باعث شده بود به خنده ب رمیبا حرفش غافلگ  سام

 گفتم:   دهی بر  دهی هام برخنده  ونیخنده زدم. م  ر یرو مهار نکردم و ز مقههقه

 !یگ ی که نم ییزایپسر... واقعاا زده به سرت امشب... چه چ یه -

  ادآوریرفتنش  رون ی و قبل از ب  ستادیمبل بلند شد، مقابلم ا   ی و از رو دی با من خند زمانهم 
 شد: 



 . یبپا کار دستت نده! خوب بخواب -

م  اجازه بد کهن یتنها گذاشت. بدون ا  الیاز فکر و خ ییایرفت و من رو با دن رونیاتاق ب از
رو گرفتم و قرار شد سر معامله با بهراد    ممیبکشونتم، تصم ه یفکر ماهرو به حاش

 ی صدا کهن یشم! تلفن رو برداشتم، تماس رو برقرار کردم و به محض ا   رتریپذسک یر
 : تمگف  دیچیگوشم پ ی تو یرعلیام

ن  تا فردا غروب مدارکش رو برسو تی سروان، نها  ی زدم جا نیگز ی... جاپناهزده یا  اسمنی -
 دستم. 

  یباز نی رو وارد ا اسمنی کهن یم زدم. از اچونه  ری تلفن رو ز  یرو قطع کردم و حرص تماس
 هم نداشتم... !  ییاگه ید ی در حال حاضر چاره یکنم مطمئن نبودم، ول

 *** 

هم   ییجارو نداشتم. در واقع اون  یرسم پیت هی ی حوصله  جورهچ یگرم بود و ه  ی ادیز هوا
رو به تن   م یطوس شرتیت کهن ی زمان با االزم نداشت! هم  یرسم پی ت می که قرار بود بر

برداشتم و بعد    زیم ی رو از رو لی . موبا دمیموهام کش ی تو یرفتم و دست  نهیآ  ی جلو کردمیم
 فرستادمش.  بمیج ی رو چک کردم، تو هرادب امِ یپ کهن یاز ا

بود،    نشیمشغول شستن ماش  مایدورتادور باغ گردوندم. ن یاتاق رو بستم و نگاه در
داده و مشغول حرف زدن   هیتک  ییاهم گوشه  هانی و مرصاد و آ زدیحرف م تایسامرند با رز 

 بودن! 

  دنی ها باال رفتم و با رسکردم. از پله یو کالفه هوف دمی هم کش ی تو ییابرو اسمنی  دنی ند با
 گفت:  ییاگرفته ی با صدا هی. بعد از چند ثاندمیتقه به در کوببه اتاقش چند 

 تو!  ایب -

 و   دی جاش خز ی اتاق رفتم، که تو  ی " گفتم و تو ییاالل ی"

 سرش انداخت. ی سرش بود رو چنگ زد و رو  ی که باال شالش



 : دیغر یو با لحن حق به جانب ستادیپرت کرد، مقابلم ا  ییارو گوشه  پتو

 اتاق؟  ی تو نیایاد ببه شما اجازه د  یک  -

 ش گرفتم و گفتم: خمار و سرخ شده  ی هانگاه از چشم  دهیدر ی هاتعجب و چشم  با

 تو!  ا ی ب نیخودتون گفت -

 شد و گفت:   نهیبه س دست

 م؟ یو ما خبر ندار  نی شد  یشما پر ی! از ک یتو پر  ایمن گفتم ب -

  یخطبگم و اعصاب هر دومون رو خط  یزیهم فشردم، تا مبادا چ ی هام رو رولب  یحرص
 و لب زدم: دمیپشت گردنم کش یکنم! دست

نکنه منتظر   ؟ی ستیشما چرا حاضر ن نمی! االنم اومدم ببدی دلتون گفت ی رو تو یالبد پر -
 ! ن؟ی بود  یرلفظیز

 وار گفت:باال پروند و زمزمه  ییابرو مبهوت

 !یچ یعن ی ستم؟ ی حاضر ن -

به عقب  یقدم دهیکه ترس  دم،یکوب میشونیپ ی رو  ی شد و محکم دست زیصبرم لبر  گهید
 :دمی جلوش تکون دادم و غر دواریم رو تهدبرداشت. انگشت اشاره 

 از   نمیا ن،یبه بار آورد روزیکه د ی خانوم! اون از گند نیبب -

و   هاست ال ی و سر لمیف  نی ع یهمه چ نی. چرا فکر کردهاتونیبازو مسخره  توناالن 
 دارم؟! یمن باهاتون شوخ نیاصالا چرا فکر کرد ن؟یاریدر ب یبازمسخره  نیتونیم

 حرفم رو گرفتم:  ی دنباله یترو ساکت بهم نگاه کرد. با لحن آروم  دیرو به دندون کش لبش

تا تهش  دیبا  نی خانوم، قدم اول رو که برداشت  اسمنی  ستیبردار ن یماجرا شوخ نی ا -
 د؟ ی. متوجهنی بر



 و پچ زد:  دی رو ازم دزد نگاهش

 تهش کجاست؟  -

 گفتم:  ینیچفکر و مقدمه  بدونِ 

 بر فرض مثال اصالا ته نداشته باشه!  -

 ادامه دادم:  تررحمانهی رو سمتم چرخوند، که تندتر و ب شده ی در نگاه

جا شده  اون  یکه تو اوج جوون یی هم تهش قبرستون باشه! کم نبودن همکارا  دیشا  -
 ! شونی ابد ی خونه

کردم و  یبه عقب برداشت. هوف  یبزاقش که قورتش داد به وضوح حس شد و قدم ی صدا
 گفتم:  ترم یمال 

از خروج منابع   یریجلوگ  ی که تو دینیرو بب ییروز... اوننیرو بب وانیپر ل ی مه یشما؛ ن یول -
 ! ی مملکت کمک شد یمل

 . لب زدم: کردی زده بهم نگاه ممات  هنوز

 .نیعجله کن م، یمنتظرتون نیی پا -

  مایگذاشتم نگاه ن رونیپام رو ب کهن یرفتم. هم رونیبهش ندادم و از اتاق ب یمجال حرف و
 و زوم من موند.  دیبه باال چرخ

 لب زمزمه کردم: ری و ز  دمیکوب میشونیرو پ یدست

 مورد رو کم داشتم!  هی ن یهم -

بزنه الزم  یحرف کهن ی. بدون ادمی ش کوبشونه  ی رفتم و رو نییرو دو تا دو تا پا هاپله
 کنم:  ادهی پ یحیتوض نشیسنگ ی هادونستم خودم در برابر نگاه 

 رفته بود! رفتم بهش گفتم آماده شه.  ادشیبه کل  -



 شد، که گفتم: نشیماش شهیکردن ش زیتکون داد و با دستمالش مشغول تم یسر

 .ادینکن، فکر نکنم به کارمون ب زشیتم ادیز -

 : دیبرداشت و به سمتم چرخ یزکاری از تم دست

 چطور مگه؟  -

 باال انداختم و لب زدم:  ییاشونه 

 !فرستن ی م ن یشک ندارم خودشون ماش -

بحثشون    یبه طرز مشکوک  دنمی شدم، که با رس هانیمرصاد و آ  کیفاصله گرفتم و نزد ازش
 !یجاده خاک ی زدن تو یرو عوض کردن و به عبارت

 :دمی باال پروندم و پرس یی ابرو

 ه؟ یجرا چما -

 سؤالم شد:   ی و جوابگو دیش کشعرق کرده  یشونی به پ یدست مرصاد

 ... وقتشه! نه؟ میباال بزن یدست هانیواسه آ گمیم ، یچیه -

  هانیآ ی سؤالم در رفته بود. نگاه ساکتم رو رو ریو از ز   چوندهیپ  ییطرز مضحک و تابلو به
 گفت:  تکوند ی رو م شی مشک شرتیکه ت یگرفت و در حال واریاز د هیچرخوندم، که تک

 !شهی حل م ست،ین یخاص زیچ -

 : دمیلب غر  ر یاز کنارم رد بشه، که محکم مچ دستش رو چنگ زدم و ز خواست

 باشم!  انیدر جر دی شد با  یمنم، هر چ  می ت نیسرپرست ا  -

   ی دستش رو به معنا هانیخواست مداخله کنه، که آ مرصاد

 رو زوم صورتم کرد و گفت:  حسشی گاِه بهوا براش تکون داد و ن ی " توستی"الزم ن



 کار نکرده!  ابینخورده؛ رد شنیلوک  -

 .دستم از دور مچ دستش شل شد و سست بهش نگاه کردم  کبارهی به

 ... .داشی پ شه؟یمگه م  ؟ی چ یعنی -

خشم و   لیندونستم! س زیحرفم رو جا  ی برام تکون داد و ادامه د ییتأ ی رو به معنا سرش
 به ذهنم هجوم آوردن.  یو تمام افکار منف  دیپوستم دو ری ز تیعصبان

 کنارم اومد و لب به حرف باز کرد:  مرصاد

 نه؟!  م،یپس کنسله؟ لو رفت  -

مخم رژه   ی رو ب یپسر عج نیا ی رفتارها نیتری خنگ بودن و جزئ  یچرا، ول دونمینم
 ! رفتیم

 نشسته، گفتم:  شید یبه سف یکه شک نداشتم قرمز  ییهاکردم و با چشم  ییاقروچه  دندون

شد متعلق   دا یبهراد پ ی گلدون و قندون خونه ی از تو ی شنود  ایو   ابینه! مگه قراره هر رد -
 به ما باشه؟ 

  ی رفتم. نگاهم تو مایندادم و دوباره سمت ن یتیشد، که اهم  رهیمبهوت بهم خ ی هانگاه  با
 حاضر و آماده که عقب نشسته بود رو مشاهده کردم.  اسمنیو   دیچرخ نیماش

و   دنی هاشون رو به هم کوبمشت  مایزد و سمتمون اومد. با ن رون یب قیاز آالچ سام
 نگاهش رو اطراف چرخوند، که تشر رفتم: 

 ؟ ی گردیم یدنبال شخص خاص  -

 بازوم کرد و گفت:  ی حواله یخنده مشت با

 پسر؛ غالف کن اون وامونده رو!  یه -

 باال انداختم، که خودش ادامه داد:  ییابرو  تعجبم



 ! گمیماِرت رو م شی اون ن -

و تا جون   ارمی ب ریرو گ یکیبود، دوست داشتم   یخطخط  ابیاعصابم از لو رفتن رد هنوز
! پوست لبم رو به  ییاره یزنج ی وونهید  هیبشه. درست مثل  یداشت بزنمش تا حرصم خال

 مظلوم واقف بشه! ی طعمه نیم، تا مبادا سامرند ا و خودم رو کنترل کرد  دمیدندون کش

 داد: حیتوض ی رو جمع و جور کرد و با لحن جد  خودش

  ن یماش نی ا  ی خودمون رو تو  ینفر شیاگه ش کهن ی مون، هم اواسه همه ستیهم جا ن -
روت  دی طور که بااون  گهی فکر نکنم د   ره،یسؤال م ری ز یسی کل ابهت هاتف رئ م یبچپون

 حساب باز کنه!

 . کردمی به حالش م یفکر  هی دی و با زدی م یمنطق حرف

 گفتم:  مایبه ن رو

 ! نیا یخودت پشت ما ب ن یداداش! شما و خواهرت با ماش ماین -

 کرد: یخوشمزگ  مرصاد

 ! ادیدنبال اسب ما ب د یالبد با  -

  بیرو از ج لمیموبا  یحیتوض چ ی بهش رفتم. بدون ه ییاغره رو کنترل کردم و چشم  مخنده 
 رو گرفتم:  ریام ی و شماره  دمیکش رونیب  مییاشلوار پارچه 

 ! دی آژانس مهبد در خدمت شما هستم، بفرمائ -

 گفتم:   یشیرو صاف کردم و نما صدام

 ! اری... در اختخواستمیم  نیماش هی -

 لب زد: ی لحن شاد با

 خدمتتون...  فرستم ی م عیسر د؛ییتون رو بفرما آدرس  -



 رد: ک  اضافه

 هم مبدا و هم مقصدتون!  -

آدرس رو بهش گفتم و تماس رو قطع کردم. که    شتریب شی نما ی تکون دادم و برا یسر
 گفت:  یسام فور

 ؟ یمقصد رو درست گفت یمطمئن -

 فرو بردم و گفتم:  بمیج ی تو  یدست سردخون 

 ! ستی ن ییجا مقصد نهاهم گفتم مطمئن باش اون مایآره... به ن -

 لب زدم: مایبه ن رو

  ایو   ارهیدر ب  یبازراه با خواهرت حرف بزن، مبادا بچه  ی تو زحمتیب ن، یا یدنبال اسنپ ب -
 بزنه.  ی گند

 : دی و پرس دی هم کش ی رو تو مانندشی هشت ی ابروها

 ! ؟یگی رو م نیگفته، که ا  یمگه خواهرم چ ؟ی چ یعنی -

 چرخوندم و مختصر جواب دادم: یسر

 ! گمیم نان ینگفته؛ محض اطم یزیچ -

کوچه   ی تو یرو باز کردم و سر اط یو از کنارش گذشتم. در ح دمیش کوبشونه ی رو یدست
هام به خنده کش اومد. لب یرنگ  دی پشِت فرموِن پژو پارس سف ریام دنی چرخوندم، که با د

  تی و در نظر داشتم بعد از اتمام مأمور اومدی بهش م ی ادی استتاتر ز ی برا   دشی پوشش جد
 شنهاد کنم!یرو بهش پ دی شغل جد نیا

 گرد کردم و رو به پسرا داد زدم:عقب

 . نیپسرا... اسنپ اومد، معطل نکن یه -



پام ترمز زد   ی جلو نیماش کهنی دستم انداختم و به محض ا ی رو رو میلجن ی قه یجل خودمم
 جلو سوار شدم. یصندل

 گفت:  یو با لحن شوخ دیپام کوب ی رو یدست ریام

 پسر، دلم برات تنگ شده بود ها!  یه -

 صورتم سوق داد و لب زد: ی نگاهش رو، رو بارن یا

 پوستت رفته... بزنم به تخته. ر یآب ز  یماه نگذشته ها! ول هی -

م ههق. قهاد یکه باعث شد خنده به لبم ب د،ی فرمون کوب ی رو واری دستش رو ضربدر بالفاصله
 پچ زدم:  یرو خفه کردم و با لحن شوخ

 اونم از سامرند!  ن، یاز ا  نیمشت دلقک دورم رو گرفتن! ا  هیهزار مرتبه شکرت،  ایخدا  -

  نی بود و ا لمشیف  شکیو رو ازم برگردوند. البته که ب  دیهم کش ی هاش رو تواخم  یشینما
 . دیگنجینم  ری مرام ام  ی تو وقتچ یه های بازلوس 

 سرش رو سمتم چرخوند و لب زد:  ی تند

 حرفت رو!  کنمی جبران م -

 هم فشردم: ی هام رو به حرف روتکون دادم و لب  یخنده سر با

 جبران کن!  -

 فوت وقت گفت:  بدونِ 

خانومه، که تونسته اخم رو از صورت زشت و عبوست پاک   ی ادیمعلومه ز ه؟یدختره ک  -
 کنه! 

  نیماش ی تو الشیخیب ی قههقه  ی و به سرفه افتادم، که صدا دی گلوم پر  ی دهنم تو آب
 و پچ زد:  دیچیپ



 که! کنمی گفتم جبران م -

بارش کنم، که در عقب باز   ی خندونش نشست و خواستم حرف ی چهره  ی رو مده ی در نگاه
 .نشست  نیماش  ی تو هانیشد و آ

 لب پچ زدم:  ریز

 لعنت به ذات بدت!  ی ا -

 راننده انداختم.  یصندل یپشت  ی و دستم رو، رو  دمیعقب چرخ به

 ن؟یکنیم کاریچ  ن یاون دو تا کجان؟ چهار ساعته دار -

 داد و لب زد: یرو به صندل  شهیتک

 و سام دعواشون شد!  تای رز -

  نیبوده و همه به ا ن ی. تا بوده همدمیو دوباره به جلو چرخ دمیکوب  یصندل ی رو یمشت
  یِ خو نیاز ا یاگه کم دی شا  یم عادت داشتن. حترز و سا ی هایبازموش و گربه 

 !خوردیبارشون به هم نم اون ی نامزد کردنیکم م شونی زیستعشق

کردم و  ییاقروچه نشستن. دندون  هانیزدن و کنار آ رونیو سام با هم از خونه ب مرصاد
 بهش نگم. حداقل   یزیدادم چ حیترج

 ! گفتمی م یزی چ دی نبا تی موقع نیا  ی تو االن

به پشت   یشاگرد نگاه ی نه یبه حرکت در اومد. از آ نیدست به جلو اشاره زدم و ماش با
 .اومدی داشت پشتمون م مایانداختم، که ن

 ترمز زد و خطاب به من گفت:  ی رو ریبه جنگل ام دنیرس با

 جناب؟  نیشی م ادهیپ ی ورود   ی جلو ن یهم -

 خاروندم و جواب دادم: یسر یشینما



 باشه!  طرفان یا  دی با ییاکلبه هیبرو...  غینه تا تِه سرج -

رو دوباره به حرکت درآورد.   نی ماش ییاگه یتکون داد و بدون حرف د  یسر  دیی تأ ی نشونه به
  ی . تورفتی جلو م یو به سخت کردی م ریجنگل گ  یِ گل و ال ی ال یگاهگه  نیماش ی هاچرخ 

و باعث    دهیم کوبشونه  ی رو  یکه قرار بود انجام بدم، بودم که دست یسک ی رها و فکرِ برنامه 
 ! نیحفاظ ماش ی ره یبه دستگ میشونیکردن پ ریزمان شد با گهم  دنمی. چرخدمبرگر ی شد تند

به پسرا   یو نگاه دمیگفتم. به عقب چرخ یو آخ دمیم کشرو به پوسِت زبر شده  دستم
به  یتوجه چی سام به هوا بود و مرصاد ه ی قههقه کرد،ی بهم نگاه م یبا نگران  هانیانداختم؛ آ
 ما نداشت! 

هر آن مثل   زدمی م نیکه تخم د، ی جوش یقل افتاد و جورخونم به قل  تی درک کردن موقع با
 آتشفشان سرِ سام فوران کنه!

 زدم: عربده

 تهران... !  می... فقط برگرد می ! فقط برگردیشی آدم نم وقتچ یه -

هوا مونده بود رو غالف کردم و به جلو   ی تو  دواری تهد یم که مثل تفنگاشاره  انگشت
 : دیچی سرم پ  ی سامرند تو  ی که صدا دم، یچرخ

  دی گرفتت، فکر نکن منم از چهار تا داد و عربده و تهد  غیخوِف سرج ییخودت بچه ترسو  -
 ها!  ترسمی تو م

به  مون ی کی دعوا، که شک نداشتم تهش کار   هیاز   یری و جلوگ   میسردحفظ خون  ی برا
هم فشردم و   ی رو یهام رو حرصچشم  د،یکشیم  مارستانی به ت یکیو کار اون  مارستانیب

به اطراف    یدوباره چشم باز کردم و نگاه نیهمون موقع با توقف ماش یول  دم،ی لبم رو گز
 من خورد! متس ی شهیبه ش یانداختم، که تق



چشم ازش گرفتم. دوباره   ضیمرد مقابلم نشست و با غ  ی وخته س مهیصورِت ن   ی رو نگاهم
  نییرو پا شهیش یبکشم. دست بردم و با دو دل نیی رو پا شهیو اشاره زد ش دی به پنجره کوب

 که بالفاصله گفت:  دم،یکش

 ؟ یسی رئ -

  نیاز جانب اون، خودم از ماش ییاگهی تکون دادم و بدون حرف د د ییتأ ی رو به نشونه  سرم
اشاره زد، که ردش کنم  نیبه ماش . با چشم شدن  ادهیشدم و پسرا هم به طبع از من پ ادهیپ

  ی گرفتم، چشمک نامحسوس ر ی سمت ام یو دو تا تراول پنجاه دمیچرخ ن یبره. سمت ماش
 بره.  مبهش زدم و اشاره کرد

نشسته بودن و   شونن یماش ی تو یطورهمون   مایو ن اسمنیبه پشت افتاد، که  نگاهم
کم سرما و  تر بود و کم . داخل جنگل خنک دادی خبر از روشن بودنش م ن یموتوِر ماش ی صدا

قدم برداشتم.    207و سمت   دمی رو پوش قهی. جلکردن ی پوستم نفوذ م ر یرطوبت داشتن ز 
ام مدت حرف زدنم با  تم ی شن. تو ادهیو اشاره زدم پ  دمیکوب مایکنار ن ی شه یبه ش ییاتقه
در هم سخت مشغوِل ور رفتن با   ی هابود، که با اخم  یاسیهم از حواسم به   یمین ماین

 بود!   لشیموبا 

 شد و گفت: کمی مون اومده بود نزدکه به استقبال  ی مرد

 منتظر شمان.  نایطرف جنگل ماشاون  ن،یافتی راه ب -

!  دیکش نی زم ی زمان با حرکت کردنش اون رو روبرداشت و هم  نیزم ی از رو یچوب  بعدش
 :دمی پرس هوای که ب م،یپشت سرش راه افتاد

 ه؟ یاسمت چ -

 بهم انداخت، دوباره راه افتاد و جواب داد:  یو نگاِه مرموز  برگشت 

 !ینداره... بگو صورت زخم  یچندان ر یتوف -

 لب زدم: کنجکاوانه



 صورتت چرا سوخته؟  -

صورتم عبور داد، بعد هم   ی تک اعضا بهتک  ی و نگاه غضبناکش رو از رو د یسمتم چرخ باز
سامرند که به صورِت   ی به بازو  یزدم و مشت ی دوباره حرکت کرد. پوزخند یجواب چیبدون ه

  یَون مشک دنِ ی به اون طرف رودخونه و د دنی . با رسدمی کوب دی خندی داشت م ییاخفه
 رسوندم.   ی کرده بودن قدم تند کردم و خودم رو به مرتض پارک  ییاکه گوشه یرنگ و بزرگ 

گوشش پچ زد و به   ری ز یزیچ  اد، یدستم رو فشرد و به پسرِ مقابلش اشاره زد جلو ب محکم
آورد، که مبهوت لب  رون یب بش یاز ج ییای مشک ی ما اشاره کرد. پسره جلو اومد و پارچه 

 زدم:

 !؟یکنیم کاریچ ی... داریه -

 : دمیغر  یرو بست. رو به مرتض ماین ی هابند اول از همه چشم با چشم نداد و  یجواب

 !هیچ های باز  نیبا شمام، ا  -

 : دی کتفم کوب  ی رو یکرد و با رسوندن خودش بهم دست ییازننده ی خنده 

 شرط کاره.   اط یپسر جان، احت -

 فوت وقت تشر رفتم:  بدون 

 کاره! ی اعتماد هم الزمه  یآره، ول -

 و با لحن   دیم کوبشونه ی رو یکرد، مجدد دست ییاخنده 

 پچ زد: یمیمال 

 رو از آقا بپرس.  نشیا  گهید -

رنِگ پارک شده پشِت ون   یبنز مشک ی به پسره کرد، خودش تو ییاگه ید ی انگشت اشاره  با
 هاش بود!لب  نیب ِپ ی پ دمیکه د یر یتصو  نینشست و آخر 



 *** 

کرد و باعث شد ناخودآگاه دوباره   تیم رو اذ تازه باز شده  ی هاچشم  دیخورش زِ یت نورِ 
 شون! ببندم 

به اطراف چرخوندم و   یبا فاصله بازشون کردم. نگاه بارن ی و ا دمیهام کشبه چشم  یدست
شون رو گرفته بودن! محوطه  چشم  ی که اونا هم با دست جلو دم،ی رو د  گهید ی هابچه
اون  ی ه یو تنها سا  موندی م ابونیبه ب ینداشت، به عبارت یدار و درخت چ ی باز بود و ه ی ادیز

 بود!  مون مقابلبرهوت؛ گاراژ بزرگ 

سنگر گرفتم، که پسرا هم به طبع از من جلو اومدن و   شه یسا  ریبه جلو برداشتم و ز  یقدم
که در مقابل اون عظمت   ی . همون موقع دِر گاراژ باز شد و بهراد ستادنیم اشونه به شونه 

 به بدنش داد.  ید و کش و قوساوم رونی ب موندی به موش م

 پسر! ی خوش اومد -

 در مقابلش نشون ندادم.  یواکنش چیکه ه د،یرو به بازوم کوب مشتش

پچ زد و خطاب به ما با دست به داخل انبار اشاره کرد. بدوِن   یگوش مرتض رِ ی ز یزیچ
  یکیاول فقط تار ی بلند خودم رو به داخل رسوندم، که در وهله  ی هاتعارف، با برداشتن گام
  دیتابیدار به داخل مبزرگ و حفاظ ی که از پنجره  یکم با نورکم  یمطلق چشمم رو زد! ول

  ی روشن شد و تو ینور زرد رنگ هوک ی بزنم.  دید  تونستم عظمت و وسعت گاراژ رو بهتر
کم دستم رو پس  کم  هیچشمم رو گرفتم و بعد از چند ثان ی چشمم زد، که با کف دست جلو

 ی چند لحظه ی مقابلم برا ی شده  فیرد ی هاونیکام شماری تعداِد ب  دنِ ی اما با د دم،یکش
 بردم! ادیرو از   دنی کوتاه نفس کش

  نیی کرده بود، پا رمونی اعالم حضور و غافل گ نیکه با نوِر ماش  ییاهمون کشنده  ی راننده 
 ی و کله  زیر ی چند لحظه محو جثه ی اومد و به سرعت خودش رو بهمون رسوند. برا

 دلم پچ زدم:  ی موندم و تو  شیفرفر 

 ! ستیشباهت به موش نکم  -



  یرو ادا کرد، ول یکلماتو  دی به حضور ما سمت بهراد چرخ توجهیتکون دادم، که ب یسر
 !کردیصحبت نم  یفارس ا یازش متوجه نشدم؛ چون گو  یزیچچ یه

سؤالم رو    یبراش تکون داد و اونم بدون فوت وقت از کنارمون گذشت، که فور  یسر بهراد
 به زبون آوردم: 

 نبود؟  یرانی ا -

طول روز   ی بار هزارم تو ی و برا  دیم کوبشونه  ی رو یدست یاز مرتض دیهم به تقل بهراد
 داد!  یم رو فرارحبس شده  ِت یعصبان

 جواب داد:  رفتی م نا یکه پشتش به من بود و سمِت ماش طورهمون 

 خودمه... .  ی پرورده دست   یآره، ول  تشی اصل -

 نایماش ونِ یطور که م. همون دمیم کشعرق کرده  یشونیبه پ یتکون دادم و دست یسر
 و گفتم: دنبالش روونه شدم  دیلولیم

 ! ادهیز سکش ی ر -

 سر داد: یمضحک ی رو پشت کمرش قفل کرد و خنده  دستاش

 ... ارزهی م یول  اده،یز -

 تر ادامه داد:و موشکافانه  دیسمتم چرخ هوهی

 ! ؟ی ... جا زدای ،ی اینکنه از پسش بر نم -

به   ی. دستربودی و امکاِن مخالفت رو ازم م  کشوندی بستم مداشت به بن  یبیطرِز عج به
 و لب زدم: دمی کش شمیرته

 نبودم. جان یا  اومدمی شک نکن اگه از پسش بر نم -



  یبیکرد و باعث شد سرم به طرز عج دایبزرگ انبار اکو پ ِط ی مح ی تو زشیتمسخرآم ی خنده 
 سوت بکشه!  

و نگاهش    ستادیا  یاول ونیکامکنار همون   م،ی رو رفته و برگشته بود رینصف مس کهیحال در
 من سر حرف رو باز کردم: بارن یرو اطراف چرخوند، که ا

 شرط کاره، منم گفتم اعتماد هم   اط یاحت گفتی م یمرتض -

 جناِب افشار؟!  ستین طورن یکاره... ا ی الزمه

 یلیخ بارن یا زد،ی خنده م رِ یز  یکه با هر حرف شی شگیاز عادت مضحک و هم یچی سرپ با
 بهم نگاه کرد و لب به حرف باز کرد: ی رک و جد

 . کنهی م دای پ یبه اعتماد برتر اط یماموربازار باشه احت یخب وقت یدرسته! ول -

  یبو برده باشن چه اتفاق یچفکر کردم که اگه به همه نی زد و به ا خیچند لحظه تنم   ی برا
تا چند ساعت   ی سرد ایسالِح گرم و    چیبرهوت بدون ه نی ا ی تو شکی ب افته؟ ی برامون م

 ! میکردی رو کسب م دیلقب شه گهید

بهراد   ی زمزمه کردم، که با صدا ییافاتحه   رِلبیپسرا ز  دنِ یبه اطراف چرخوندم و با ند  ینگاه
 .دمیبه سمتش چرخ ی تند

 که! جان یا  ختنیچته پسر؟ گفتم ماموربازاره، نگفتم ر یه -

 پشت سرش نشست.  ی تاشو یصندل  ی به چپ و راست چرخوند و رو یسر

مون رو کرده  دادن ی قصد باز ا ی خبر نداشت و  یزی واقعاا از چ ای کردیحرفش ثابت م نیا با
 بود! 

 بهش گفتم:  توجهیمقابلش اشاره زد، که ب  یدست به صندل با

 ها کجا رفتن؟! بچه  -



 جواب داد:  شییچا  دنِ یزبونش فرستاد و قبل از هورت کش ری رو ز ی قند

 اطراف بزنن.   ن یا یچرخ هیرفتن   ی نترس... با مرتض -

 که پچ زدم: د،یرو سر کش ییزمان چا هم  و

 ! ستی ن یباک -

ازش دور   عیمقابلم خونم به جوش اومد و سر  ی صحنه  دنِ ی با د یبگه، ول یزیچ  خواست
 شدم. 

بود خودم رو  دهیچیبه پام پ بیکه عج ییاموش چهره  ی که یبه کنار زدن مردت یسع با
هاش که رگ  یجلوش تکون دادم و با دست دواری م رو تهدبهشون رسوندم. انگشت اشاره 

 و گفتم:   دمیکوب شنهیکرده بودن تخت س جادی ا یکی تراف بی وسط راِه مچم عج

 ...نمیکه اگه بب نم،یببرو دور خانوم  یخان خوش ندارم مزاحم یمرتض -

 رد و بدل کردم کردم و ادامه دادم: اسمنیو   یمرتض نیب ینگاه

 ! ؟ی موش بخوره. متوجه دمی ... خانت رو میستیخان ن یمرتض گهیموقعِ د اون  -

سد کردن راِه دخترِ کنارم برام به   ی برا  یریو تفس حیو خواست توض  دیدر هم کش یاخم
  اسمنی  نیهام تکون دادم و با گرفتن آستلب ی صف بکشه، که پشت دستم رو آروم رو 

 زمان غر زدم:و هم  دمشیدنبال خودم کش

 د؟ ینکن جادیو دردسر ا  دیکنار داداشتون بمون قهیدو دق دیتونی نم -

 و باز گفتم:  دمینشن یجواب

 د؟ ی جلو بر یمدل نیهمکار   انِ یتا پا   دیخوای م -



نمنکاکش   ی هاو مبهوِت چشم  دمی که به سمتش چرخ ومد،یازش در ن ییباز هم صدا و
بوده باشه،   ی" براش تکون دادم و اون انگار که منتظر تلنگرهی"چ ی به نشونه یموندم! سر

 تر کرده بود لب زد:که صداش رو بم  یبا بغض

  ی و پسرا مایخانوما! آخه ن ش یببرمت پ ایب یکثافت... بهم گفت واسه بازرس ی که ی مردت -
 ... کردنی م یرو بازرس گهید

 حرفش رو گرفت: ی چاق کرد و بعد از فرو دادن بغضش، دنباله  ینفس

 کثافت... -

 صداش باالتر رفت و داد زد:  رفتهرفته 

 احمق... احمق! -

چه از سرم گذشت رو به  اجرا کنه رو حبس کردم و اون  یشیداشت نما  یکه سع ییاخنده 
 زبون آوردم:

 ! نی شد یقدر عصبکرد که ِان کاری افتاده؟ چ یاتفاق -

و   دمیبازوش رو کش ی که تند  د،ی کف دست نم اشکش رو پاک کرد و نگاهش رو ازم دزد با
 گفتم:  یفکر  چیوادارش کردم بهم نگاه کنه. بدون ه

 برم گردنش رو خرد کنم!   دیبهتون رسوند، بگ یو آزار تیاذ  ا یکرد و   یاگه غلط -

 کرد و جوابم رو داد:  ل یبه چپ و راست متما یسر

 چرت و پرت!   ی نه... فقط حرفا -

! پچ  سوندیهام رو خانگشت  یبیکه عرقش به طرز عج دم،یپشت گردنم کش یدست کالفه
 زدم:

 ن؟ یدی واسه چهار تا چرت و پرت آِب چشماتون رو چ -



 تکون داد، که تشر رفتم:  دییتأ  ی به نشونه یسر

 که! ن یداد یکیمن  ی به چرت و پرتا  ی خوب جواب کی تراف ی روز تواون  یول -

 جواب داد:  ی تند

 !؟یکنی م سهی رو به قبله مقا رمردی پ نیآخه تو خودت رو با ا -

 بلند شه!  محابامیب ی قههو باعث شد قه  د یدهنش کوب ی رو یدست بالفاصله

 رفتم و کنار گوشش پچ زدم: جلوتر

 ...دی نپلک یبه بعد دوِر مرتض نی از ا -

 کردم و پشت بندش افزودم: یکوتاه مکث

 ... بانو! دیدورش نپلک  ییتنها -

  نوک انگشتام بهش برخورد کرده یحت کهن یش، بدون اگرد شده  ی هابه چشم  توجهیب
به بهراد  دن ی من قدم برداشت و قبل از رس ی پاباشه اشاره کردم به جلو حرکت کنه. هم 

 خودش سکوت رو شکست:

 ن؟ یسرگرد بود -

 سر گذاشتنش لب زدم: باال پروندم و به قصد سربه  یی ابرو

 شما خواهد داشت؟  میتصم ی تو یری سرهنگ بودنم، تأث ای سرگرد  -

بهش انداختم، که وسط راه پاهاش خشک شد و قدم از قدم برنداشت. رنگ به   ینگاه
 ! شدی هاش حس ملب ی رو یرخسارش نمونده بود و لرز آشکار

 هم به حرکت در اومدن:  ی هاش روتکون دادم و لب  یو مبهوت سر جیگ

 ؟ یمیچه... تصم -



و   دمیگردنم کشپشت  یبود دست یکه حاصل از خستگ یبا کالفگ دن،ی بدون خند بارن یا
 باال انداختم:  ییااز قبل شونه ترالیخیب

 باهامون بود!  یِ کارتو؟ منظورم به هم  ی شد  یمدل  نیچرا ا -

به  ن یپسرخاله شده و با مفرد خطاب کرده بودمش، که به گمانم ا  ییهویزود و  یلیخ
  مایخودش رو کنار ن عیبهم از کنارم گذشت و سر توجهی چون ب ومد؛یمذاقش خوش ن

 رسوند. 

سمتشون قدم   م یاشلوار پارچه   ی هام توابروهام رو باال انداختم و با فرو بردن دست  جفت
بهراد به خودم  ی که با صدا د،ی لغز یمرتض ی خصمانه ی هانگاه  ی برداشتم و نگاهم رو 

 اومدم و نگاهم رو بهش دادم.

 هاتف خان... خب؟ ی دورات رو زد -

 خب؟!  -

طور که پشتش بهم بود  تاشوش و جمع کردنش، همون  یصندل ی بلند شدن از رو نیح در
 صداش رو بلندتر کرد:

 ؟ ی ایاز پسش بر م -

 کارم بود جواب دادم: ی جه ی که حاصل از دونستن نت یاعتماد به نفس وافر با

 ام؟ یب دی نبا -

 یالیخ پرت کرد و گرد و خاک  ونی بغل همون مرد راننده کام ی جمع شده رو تو یِ صندل
 دستاش رو تکوند. 

 یاز حدش که بگذره کار دست آدم ی زیهر چ یول  زه،یبرانگ نیاعتماد به نفست تحس -
 داره. ی ندیعواقب ناخوشا  شکی و ب  دهیم

 مانند گفتم: و سٔوال  دمیهام کشدور لب  یدست



 مثِل؟  -

 جواب داد: حی رک و صر بالفاصله

هامون رو به  برنامه  ی هم کاذِب شما که ممکنه همه دی مثل اعتماد به نفس مفرط و شا -
 .یسی ... جناب رئزهیهم بر

نظر داشتن نگاه کردم و به عادت  ریبهراد رو ز یها که مبهوت و با خشم پنهانبچه  به
 تشر رفتم:  یمرامم نبود، با لحن لوده و شوخ  ی که کم آوردن تو می شگیهم

 شما... جناِب افشار!  ی اندازه  شیو البته... مثل طمعِ ب -

 غرورش رو به  شکیکلماتم داشتم ب  ی که رو ی دی و تأک  مکث

 در پنهان کردنش داشت.  یانزجارآورش سع ی با خنده  یبود، ول دهیکش چالش

  یول  م،یدست به در گاراژ اشاره زد تا خارج بشحرفم تکون داد و با  دییتأ  ی به نشونه یسر
 .دیحق به جانِب سام سرمون به عقب چرخ ی قبل از خروج با صدا 

 جناب بهراد خان!  -

ش به سمتش  خوردهوکس  ی هانوک کفش  ی و با چرخ زدن رو  ستادی سر جاش ا بهراد
 مبهوت من و پسرا ادامه داد:  ی هابه نگاه  توجهی که سام ب د،یچرخ

رو از   یز یچ هیوسط   نی ا دیکنیفکر نم یول د،یرو گفت انیاللّٰه تا نون پا ز ب بسم امروز ا -
 د؟ ی قلم انداخت

فکر بودم، که سامرند در مورد کدوم موضوعِ از قلم    نیا  ی شده بود و تو  شترینگاهم ب ُبهت
 ! کرد؟یافتاده نطق م

 رو خاروند:  شیشونیو متفکر پ  دیکش ششیربه ته یهم دست بهراد

 برات.  ارمیکدوم مورد از قلم افتاده پسر جون... لب َتر کن تا خودم به قلمش ب -



 کُل وجودش رو گرفته بود گفت:  یالیخیو ب ی سرد که خون  سامرند

 حقوق ماست... یموضوع االن و در هر حال نی ترمهم  -

  ی هامن و بچه هم قفل کرد، که ی پشتش زد و پاهاش رو تو ونیرو به کام شه یتک لکسیر
هامون  از چشم  نی برق تحس شیو البته حواس جمع ی سردبه خاطر خون  میت ی گه ید

 به بازوش زد:  یشد و دست کی به سام نزد شتر یب دهیدر ی هاگذشت! بهراد با چشم 

 خوشم اومد!  -

 که تا اون موقع ساکت بود بهش تشر زد: هانیآ

 . ادیخوشتون م  زای چ یلیشما از خ -

 و لب زد: دی باشه سمت من چرخ  دهیکه اصالا حرفش رو نشن انگار

 تون؟ ی شنهادیخب... رقِم پ -

 گفت: عیبدون مشورت، تند و سر مرصاد

 ...می خوای ها سهم ماز پول فروش سوخت -

 اضافه کرد: دوارتریتأک و

 ! ی سهِم درصد -

به   تیاهمی که ب م،ی دیمتعجب از حرف و حرکت سرخودش به سمتش چرخ  یهمگ
بهراد موند... بدون   ی ره یخ ییابه یبه جلو گذاشت و با نگاه غر  ی مون قدمبرده مات ی هانگاه 

 پلکش بپره!  یحت کهن یا

که پشتش به ما بود و گاراژ رو   یدر حال ییاگه یاز هر زمان ممکن د  تر الیخی اما بهراد ب و
 گفت:  کردی ترک م

 .نی بهم خبر بد نی دیسرِ درصدش به توافق رس مت یهر وقت به ت -



عقب   یرفتم. بهراد صندل رونی ب یغرام رو سمت مرصاد سوق دادم و پشت سر مرتض نگاه
بار برق   نیاول ی که برا د،یکش ن ییرو پا  شیدود ی شه ینشست و ش یرنگ  ی پژوپارس مشک

 کرد!  دایش تعلق پشده  یزیربرنامه ی نگاهم به بهراد و رفتارها نیتحس

کرد، که ناخودآگاه جلو   زونی رو باال زد و دستش رو از پنجره آو دشیسف  راهنیپ ی هان ی آست
  است یاز جانب من س یسٔوال  چ یخم کردم و اونم بدون ه یسر دنشی بهتر د ی رفتم و برا

 :دیرو به رخ کش رشیگچشم 

 جوره دوست ندارم...  چیجلب توجه کردن رو ه -

 حرفش رو گرفت: ی دنباله ییابا لحن لوده  بارن یا

 جووِن مملکتمه.  ی منظورم به جلب توجِه دخترا -

بود   یدلم اعتراف کردم واقعاا مرد جذاب ی حسادت، تو یسر دادم و بدون سر سوزن ییاخنده 
  رش،ینظیب  استینظر گرفتن هوش و س هم داشت؛ چه بسا با در ی ادی خواهان ز شکی و ب

 !بودی م یآدم فوق موفق ذاشتیاز مملکتش رو کنار م ی دزداگه عادت دله

 گفتم:  زیکردم و تمسخرآم دییش رو تأ سر گفته  با

 . طورهن یحتماا هم -

 کشوندم:  یتری بحث رو به مطالب جد عیسر  و

 . میهامون رو جور کنه برنام نی رو اطالع بد دی خروج در نظر دار ی که برا ی موعد -

 . دیچیپ م ینیب ری ز یژاپن ی تنباکو ی آشنا  ی زد و بو  گارشیس رِ ی ز یفندک 

 مضحک دارم!  ی تنباکو  نی به ا ی دی شد ی عالقه  بیعج -

 داشت!  ی ادیز ی هم عالقه یخواهسرخود و دل به ی هاحیمرد به توض نیا انگار

 گفتم و خواستم از شرش   ییاتکون دادم، »با اجازه«  یسر



داخل   دهیچیدوِد پ ی ره یصدا خ  یشم، که با صداش کالفه به سمتش برگشتم و ب خالص
 شدم.  نیماش

 سمت چپ.  چ یسر جاده بپ ن یدیخودتون که رس نیبه ماش -

 فرو بردم. بمیج  ی باال انداختم و دست چپم رو تو یی ابرو

 چرا؟!  -

 جواب داد:  یلب ریو صد البته لوکسش ز  یتجمالت ینگاه کردن به ساعت مچ با

شون  خونه یبه شب نمونده و من هم عادت ندارم همکارام رو گرسنه راه ی ادیز  مِ ی تا -
 کنم... 

 *** 

 اسمن« ی»

تکه   حوصلهی ساالد سزارم زدم و ب ی تو یچونه زده بودم، چنگال ر یکه دستم رو ز ینیح در
رنگم   یو مشک یشلوار نخ ی که چنگال از دستم وول خورد، رو  دم،یون کشرو به دند  یمرغ

و انزجار   یو با خستگ   دنیهم لول ی رو به جا گذاشت! ابروهام تو یچرب ی فرود اومد و لکه 
 وارک ی ستری و ه دمیم کشآشفته ی به موها یپرت کردم. کالفه دست مبشقاب  ی چنگال رو تو

رو بهم دوخت.   جشیدن غذاش امتناع کرد و نگاه گاز خور مایپاهام رو تکون دادم، که ن
 ی دختر بچه هی یاول کار  نی مشکلم واقعاا سخت بود و دوست نداشتم از هم حیتوض

 به نظر برسم.  عرضهی و پا و ب دستیب

بنفش  ینئون ی م رو دورتادور سالن به گردش در آوردم و اعتراف کردم نورهاآشفته  نگاه
کرده    جادیرو ا  یالعاده لوکسرستوران، مكان فوق  دی سف ونی گرد و دکوراس  ی زهایرنگ، م

 و لوکس!  کی العاده شفوق   یول ر،یگبه دور از تجمالِت چشم  یبودن... مکان

بلند شم و   می صندل ی از رو  اریاختیو باعث شد بم رو جلب کرد رستوران توجه یپشت درِ 
نگاهم   ره یبشقاب گذاشت و خ ی نگاه همه به سمتم جلب شد. هاتف هم قاشقش رو تو



 یشخص  چیبازش کردم و بدون قرار دادن ه یقی هام رو بستم، بعد از نفس عمکرد. چشم 
 به عنوان مخاطب گفتم: 

 ...یبهداشت سیبا اجازه من برم تا سرو  -

نگاهش کردم، که با   یو با نگاه متفکر  دیهام سمتش چرخچشم  یکنار  یتق صندل ی صدا با
 رستوران اشاره زد.  یدست به قسمت پشت

 .دی بفرمائ -

نگاهش رو از هاتف گرفت و با تکون دادن   ی متماد ی هاه ینگاه کردم، که بعد از ثان ماین به
 سر اجازه رو صادر کرد. 

سمت چپ    یو پشت هاتف راه افتادم. فرع دمیرنگم کش یمشک یبه شال سه متر یدست
فراِر هر چه   ی بانوان« نشست و برا یبهداشت سی »سرو  ی تابلو ی نگاهم رو می دیچیرو که پ

توقف    ی سنگ ییروشو  نیاول ی و جلو پسرِ کنارم، داخل رفتم نیسنگ ی هااز نگاه  ترع یسر
که   دمش،یکردن دستم به شلوارم کش سیبعد از خ و حسگرش بردم   ریکردم. دستم رو ز 

 پاک شد.  یدر آن یروغن ی لکه

هم فشرده و به ستون   ی هاش رو روکه چشم  دمی رفتم و د رون ی ب دم،یرو عقب کش دستم
 رو رفع کردم و سست لب زدم:گلوم  یزده. با قورت دادن بزاق دهنم خشک هیمقابلش تک

 !خوامی عذر م -

 بهم انداخت: یرو باز کرد و نگاه هاشچشم 

 بابِت؟  -

 الزم به... ام یب تونستمی... خودم منیمعطل شد  -

 رو قطع کرد و گفت:  حرفم

 د؟ ی استرس دار -



 : دمیاز خودش پرس د یبه تقل کردمیهام رو پاک مکه با دستمال دست  یحال در

 بابِت؟  -

زمان باهاش راه  اشاره زد. هم  یبه خنده کش اومد و با دست به سالن اصل هاشچشم 
 افتادم و جواب داد: 

 با ما. یکاربابت هم  -

کلمه داشت، که مدام در حال تکرارش بود... انگار که بخواد  نیا ی رو یچه اصرار  دونمینم
 یلیکه ل روز یکنه، هر چند از د  دایراه پبه قلبم  ی دی مون رو به رخ بکشه و نذاره نور امرابطه

 از قلب من سلب شده بودن!  دیام ی نورها ی اومده بود همه 

 ! رمی که بخوام براش استرس بگ هیمن چ ی فهیوظ دونمینم یدروغ چرا؟ حت -

زد، که بدون فوت وقت لقب خوش خنده رو تنگ اسمش   ییاگه ید ی خنده  چهمین
 چسبوندم.

 .دمی م حیخونه براتون توض می ... برسستین یکار ترسناک -

 بارن ی . امینشست زی و پشت م می نگفت یکالم گهیخودمون د ی هشت نفره  ز یبه م دنیرس با
دستم خشک شد.   ی قاشق رو به دست گرفتم، که با حرف بهراد تو یترش ی ب ی با اشتها
رو به   یترش ی س و اضطراب بپسرا تر  ی افته یانجماد ی هابه اطراف چرخوندم و فک  ینگاه

 کرد.  قیوجودم تزر

اونا رو هم دعوت کنم! قبل از رفتن حتماا چند پرس غذا ببر   یمهمون دار ی: چرا نگفتبهراد
 براشون. 

گفته و   یز یباال انداخت و مشغول خوردن غذاش شد، انگار نه انگار که چ ییاشونه  الیخیب
 باشه!  ییامسئله  ای



داد.  هیتک ی کم به صندلهاش مشت شد و کم ب ول کرد، دست بشقا ی قاشقش رو تو  هاتف
 با آرامش  گفت:  یمقابلش رو بجوه، ول یمرِد رو مخ ی االن خرخره   نیانتظار داشتم هم

 ییهم تنها  پناهزده ی خانم ا شکی ... بستیفقط متعلق به من ن   یاون عمارت ارباب -
 ! ومدنین

 شدم.  ره یخ م یتابستون ی هابلند کردم و دوباره به صندل  یاسمم سر  دنیشن با

من کارتون رو راه   یبه عبارت ا ی  میکن یهمکار گهیو البته... جناب افشار ما قراره با هم د  -
به  یکه ربط ییزایچ ی همه  نمیبی وسط الزم نم نی ما بشه، و ا بیهم نص ی بندازم و سود

 بدم!  حیمون نداره رو توضشغل

از نگاه   نیغذا خشک شد و برق تحس ی بود که رو رو یبهراد و مرتض ی هادست  بارن یا
 هم داشت!  نیتحس ش یکه حاضر جواب ی  پسرا گذشت... حق

 گفت:  یجا شد و با لبخند تصنعجابه  شی صندل ی رو یمرتض

 خواستم؟!  یحیخب... مگه من توض -

 گاردش رو کنار بذاره جواب داد: کهنی اما هاتف بدون ا  و

 !خوامیم حیمن از شما توض یول -

 از بهراد گفت:  ابتیو به ن  دیباال پر  یمرتض ی ابرو ی تا

 بابِت؟  -

 هاتف بالفاصله لب زد: و

 ! ن؟یسگ نگهبان گذاشت ممیمن و ت  ی برا ،ییاو... اجازه  لیبه چه دل -

از   شد؛یقسمت نم جورهچ یه ز ی م ی رو آبدار کی بود و انگار خوردِن اون است یبغرنج طی شرا
 ی صحنه  دنی چرخوندم، که از د زیدورتادور م ینگاه یبه صندل دادههی گذشتم و تک رشیخ



به   میت ی تموم پسرا ی ! من به عالوه چهیرستوران بپ ی م توقههقه  ی مقابلم ممکن بود صدا
و بهراد که   یمرتض ییا یگر به مثال مافپرسش  ی هاو با نگاه  می داده بود  هیتک هامونی صندل

  ی اومدن و بهراد برا رونی. باألخره از بهت بمی صدر مجلس نشسته بودن رو دوره کرده بود
 مزه کرد و گفت: از دلستر مقابلش رو مزه  یقلپ  شی سردحفظ خون 

 باد به گوشمون رسونده.  ری ... فرض بگستیدر کار ن یسگ نگهبان -

گذاشت   زی م ی رو رو یما چند تراول پنجاه ی هاشد و در مقابل نگاه  بلند  شیصندل ی رو از
 جا رو ترک کرد. اون  ییامٔودبانه «ی و با »خداحافظ

 ییمنم به خودنما  ی هاپسرا بلند شد و دندون  ی قههقه  ی شون صدامحض رفتن  به
 و گفت:  د یهاتف کوب ی . سامرند به بازوستادنیا

 .شی ... خوب چزوندولی ا -

 اضافه کرد:   یبا لحن آروم هانیآ

 از کدوم سوراخ فرار کنه!  دونستی کم آورد نم  یموش بزدل جور -

  یپا انداخت، که هاتف فور  ی کرد و پا رو دیی حرفش رو تأ یخاص ژیبا سر و پرست  مرصاد
 :دی غر

 ! ؟یزنیو حرف م یریگی م میتو چرا سر خود تصم -

 مزه کرد و لب زد:دسرش رو مزه  تفاوتیب

 ؟ یداشت یبهتر  ادشنهیپ -

 بحثشون مداخله کرد:  ی تو هانیآ

 از لحاِظ؟  -

 تر شه.باهاشون محکم  مونیارتباط ی گره  کهن ی: از لحاظ ا مرصاد



 سر انگشتاش رو پاک کرد و گفت:  ی با دستمال کاغذ هاتف

 بدش کار ندارم...  ای به خوب  -

 به من انداخت و باز مرصاد رو مخاطب حرفش قرار داد:  ینگاه

 گرفتن شماست... جناب رادفر!  میما سرخورد تصم بحث -

  شی که جناب گفتنش از احترام نبود؛ بلکم حرِص وجودش رو به نما  د یبدون ترد و
 .ذاشتیم

 گفت:  یو با سست دی بحثشون پر ون یم ماین

 ...می بر گهیبه نظرم بهتره ما د  -

 ادامه داد: هانیبه آ رو

 رو بذارم براتون؟!  نیماش ی خوا ی نم یمطمئن -

کرد. هاتف برخالف  یبلند شد، محکم دستش رو فشرد و تشکر شی صندل ی از رو هانیآ
 گفت:  یتعارف چی انتظارم بدون ه

 . می ایدستت درد نکنه... با آژانس م -

  می رفت رونیدوشم انداختم. از رستوران که ب ی رو رو می تکون دادن و منم کوله پشت یسر
در حال پخش رو   ِت ی ال یقیموس ی م بدم و صدابه ذهن خسته یتازه تونسته بودم آرامش

 بشنوم.

 یحرف  چی نشستم و اونم بدون ه مایعقب پرت کردم، جلو کنار ن  یصندل ی رو رو کوله
مخم بود و   ی رو کردی م ییفرما حکم  نی ماش ی که تو یرو به حرکت در آورد. سکوت نیماش
 .چهی بپ نی ماش ی تو یآهنگ آروم ی شد، که ضبط رو روشن کنم و صدا یلیدل نیهم

 ! نینداشت یخاص حیتفر  چیه  نی اومد یاز وقت -



هاش رو به  که دست برد آهنگ رو عوض کرد و دوباره لب  د،ی صداش سرم سمتش چرخ با
 حرف تکون داد:

 خور باشن؟ دوستات ازت دل  یکنی... فکر نمیاسی -

 گفتم:  دهیدر ی هاچشم  با

 ! ؟ی چ ی برا -

 و جواب داد: دیکش  ییاخسته ی ازه یخم

 ! ی ماه رو با ما گذروند نیماه گذشته و تو نصف ا هی -

براشون نداشتم. با   ی. حرفاش حق محض بود و جوابدمی گز  یحرفش رو گرفتم و لب تشر
 گفتم:  یلب  ری حرم آقا ز دنید

 .میحرم نرفت  شترمیبار ب ه ی  می اومد یاز وقت -

 .دی مشهد بزن ی تو یدور هی دینی فردا رو با دوستات برنامه بچ ی خوای م -

 بردم...  رونیب نیماش ی و دستم رو از پنجره   دیپوستم دو  ری ز یمطبوع حس

 *** 

 ها!بچه  -

نشد.   جادیهاشون انگاه  ی تو ی رییتغ  نیترکوچک  یناتوانم رو بهشون دوختم، ول نگاه
 لب گفتم: ریو ز دمی کش رونی رو از کمد ب مینخ ی مانتو

 ! ستین یمهم ی مسئله  د یباور کن -

 اتاق لم داد و گفت:  ی گوشه یصندل  ی رو تایرز

 باور کن. یگیم یاریقسم دروغ ب  ی خوایو نم  یگیدروغ م یوقت  یباور کن حت -



  جادیا یلپش مانع دنینکش ی کردم نتونستم برا  یشده بود و هر کار  نی نمک ی ادیز شافه یق
 تر رفت، که خطاب به هر سه نفرشون گفتم: و عقب   دیدستم کوب ی رو غیکنم. با ج

 ن؟ یحاضر ش نیخوای نم -

رنگم رو به تن   ییمویل ینخ ی باال انداختم، مانتو ییاشدن. شونه  رهی سکوت بهم خ ی تو 
مچ پام بود رو برانداز   ی که تا پنج سانت باال شی اتاق بلند یچوب ی نه یآ ی و جلو دمیکش

 کردم.

 !یهر جور راحت زمیعز  اسمنیخب...  اری: بسرها

 لب زد: نازی و پر تایرو به رز بعد

 .می حاضر ش م ی دخترا... بهتره بر -

کردن و پشت سرش از اتاق   غینگاه دلخورشون رو ازم در یممانعت  ایحرف   چیه بدون 
دلم رها رو به خاطر نفوذ کالمش   ی و تو دمیکش مقه یبه شق یرفتن. کالفه دست رونیب

شون نکرده بودم بلندتر شده بودن و به  مدت کوتاه  ن یا ی که تو هامیکردم. چتر  نیتحس
هام به مژه  یملیموهام ول کردم، ر ی رو رو میمشک نبودن! شال  میمستق  یطیشرا چیه
 رفتم.  رونی از اتاق ب یو با زدن برق لب دمیکش

آماده   ی کرده بودن برا دایکه ازم پ یبا دلخور دادمی م حیاز دخترا نبود و ترج یخبر هنوز
 رأسشون در امان بودم! ریو بهتر از ت  ترش یب یطور  نیچرا که ا ارم؛یشدن بهشون فشار ن 

 اط یح قیبه آالچ یسنگر گرفتن در برابر آفتاب سوزان تابستون ی چند هفته برا نیعادت ا به
وجودم  اومدیکه به سمت من م دنشی . با ددمیکش هیبوعش رو به ر مط ی پناه بردم و هوا

آب رو   یشده بود، بطر   میشگی هم اریکه   میمشک ی از استرس و اضطراب شد. از کوله  زیلبر
 بره. نیی ش رو قورت دادم تا طعم گس گلوم باهاش شسته شه و پای آوردم و قلپ  رونیب

داد، که در   یتنومندش رو چرخ ی هادست  ونی جاخوش کرده م یٔ و ش  ستادیا رومروبه
 بدم. صیرو تشخ ماین نی ماش چی تونستم سو ییالحظه



 ! ری روزتون به خ -

 خندونش نگاه کردم.  ی هاش گرفتم و با خجالت به چشمااز دست  چشم

 سالم... -

هاش  با ی کی ش یپرسآداب بودنم رو به رخش بکشم و احوال  ی داشتم مباد ی ادیز ی عالقه
خوش    ی اون لحظه مسخ چشماش و موها ی که تو فیو هزار ح فیح یداشته باشم، ول

 دل کندن ازشون سخت بود!  بیحالتش شده بودم و عج

 روم نشست و گفت: روبه  یبتن یصندل ی تعارف رو بدون 

 ! د؟ی بری م فی تشر یی با دوستاتون جا  -

... هر چند گارد  رمی تا در برابرش گارد بگ دم،ی درش ند یلبالب آرامش بود و دخالت لحنش
به  ییاالعاده بود؛ چرا که گاردشکن فوق  ییاجهینتیپسر عمل مضحک و ب نی گرفتن مقابل ا

 بسازه!  ی سد  یهر حرف ی برا شیذات ی سردو خوب بلد بود با لحن نرم و خون   اومدی نظر م

 بله!  -

 گفتم:  شتری ب یصحبتهم  ی برا

 چطور مگه؟  -

 زد.  هیتک شی کوتاه صندل یِ به پشت یخاص ژینداخت و با پرستپا ا ی رو پا

براتون   نی که قراره در حقمون انجام بد ی... که نه! در مورد لطففیخواستم در مورد وظا -
 بدم. حیتوض

عذاب   ری به عادت از چند روز اخ یش غرق در لذت شدم، ولاحترام و لحن مؤدبانه از
 وجودم رو در بر گرفت.  یوجدان

 بشم، که خودش نامزد داشت!  یکس ی بود دلبسته ن قرار



 تکون دادم.   یرو گرفتم و سر مره ی خجالت نگاه خ با

 ! شمی تون نممزاحم  دیخب... اگه عجله دار -

 گفتم:  شره یت ی هاسرم رو بلند کردم و با نگاه به چشم  تند

 حاالها حاضر شن. نه... نه! فکر نکنم دخترا حاال  -

 باز کرد: حیلب به توض ششیربه ته  دن یکرد و با دست کش یتبسم

که مسئول اون قسمته   زادهم یسروان فخ ی جا... فقط قراره بهستین  یکار چندان سخت -
 .ی خروج بد ی و اجازه  ینزن یحرف یجعل ی مجوزها یِ و... موقع بازرس ی بد فتیش

هام نشست  لب ی رو ییاذهنم نقش بست خنده  ی که تو  یموم شدن حرفش، از تصورت با
 باال پروند و گفت:  ییابرو وارطنتی دهنم رو گرفتم، که ش ی و با دست جلو

 گفتم؟!  یدارخنده  زیچ -

 تکون دادم و لب زدم: یسر شرمسار

 به خنده افتادم!  یتصور هیفقط با   د،ی... بد برداشت نکنخوامی معذرت م -

خم شد، که نگاهم   زیم ی رو تر مانه یهم قالب کرد و صم ی رو تو شده یکش ی هاانگشت 
 انگشتش نشست.   ی جا خوش کرده تو  اقوِت یانگشتر   ی رو

 ؟ ی: جسارتاا چه تصورهاتف

 ! شدی حس م یکالمش به خوب طنتیش یبه دور از خنده و تمسخر بود، ول لحنش

 ور کردم و خب... تص یلباس نظام ی خودم رو تو -

 گفت:   نیو مت آروم

 خب؟  -



بحث   خواستی م یبه طرز آشکار یعنی  نیهام مشتاق بود، ا حرف  دنی شن ی برا یعنی  نیا
 من! ی برا نیر یش  دیحس دردناک و شا  هی یعنی   نیرو کش بده و ا 

 هم فشردم:   ی هام رو رو با ترکوندن انگشتام، لب  همراه 

 دور از تصورات منه!  یکم نی خب ا -

 : دیدوباره پرس گوری همون ف با

 ! شم؟ی محسوب م یاگر بپرسم چرا دور از تصوراتتونه، آدم فضول -

اون   ی بودنش تو  لیاستازد و تازه تونستم به خوش  ه یتک یبه صندل نهیدست به س بارن یا
ر به خودش  تقبل  یلیبودنش رو خ لیگور   نیداشتم ا ادیببرم... البته به  یپ یطوس شرِت یت

 اعتراف کرده بودم! 

 محالم، بدوِن تعارف باهاش گفتم:  ی اهایدر رو  غرق 

هم که رفتم برخالف   رستانیتر شدم و دببود. بزرگ   یسیم پلبچه که بودم شغل موردعالقه -
 ! یداشتم که برم دانشکده افسر نیبه ا یبیفوِق عج ی چنان عالقهم، هم رشته 

 گفت:   یذوق مصنوع با

 !گه؟ ی د دی خب؟ رفت -

 ذوقش زدم:  ی تو حسی و ب سرد

 نه! -

کم خودش رو جمع کرده باشن خشک شد و کم  یسرش خال ی رو رو یخ یکه پارچ آب  انگار
 و جور کرد.

 چرا؟  -

 عوض کردن بحث گفتم:  ی لبم نشست و برا ی رو ی شخندین



فقط   ین چطوردارن، که شک نکن فیتشر  عقلنی ر یقدر شجناب افشار ِان  مِ ی ت نیا  یعنی -
 رو از مرز عبور بده؟  یاون همه تانکرِ سوخت تونهی م ی بازرس مرز هی

 عوض کرده باشم، با حوصله جواب داد: انهیناش یطورن ی ... انگار نه انگار بحث رو اسردخون 

از   ایگمرک  ی ! از نظر بهراد نصف بازرسایشما باش  میاون ت ی نماتنها بازرس  ست یقرار ن -
 ! شوندم ی خر ایمنن...  یقالب  مِ یت ی آدما

 کشوند و گفت:   یتر از قبل دوباره موضوع رو به بحث قبلماهرانه  بارن یا و

 ! دی رو نگفت لشیدل -

 : دمی زدم و پرس یالیخی رو به ب خودم

 ! ؟یچ لیدل -

 گذاشت و لب زد:  شیهاش رو به نمادندون  یجذاب ی خنده  چهم ین با

 ! د؟یتون رو دنبال نکرد چرا عالقه کهن ی ا -

 هم گذاشتم و بازشون کردم، که دوباره خودش لب زد:  ی هام رو روحرص چشم  با

 فضولم!    یفقط کم ،ی. ذاتاا کم..خب  م،یاز فضول خوامی عذر م -

 گلوم گفتم: بکیبه س توجهی از قبل، ب ترتعارف ی و ب دمیرو به دندون کش  لبم

از   یلیو خ انم یشهرستان، تفکرات اطراف  کیکوچ ی تهران. فضا مید اوم هی خب... ما سه سال -
 فرصت رو به من نداد!   نیا  گهیمسائل د

که دوباره   دی نرس قهیبه دق یهرچند کوتاه برق تعجب از نگاهش گذشت، ول  ییالحظه  ی برا
 گفت:  الیخی لبش نشوند و ب ی لبخند رو

وفق بدن    یتیخودشون رو با هر موقع رن ی بگ ادی د ی... آدما با ستیهم ن یمهم  زیخب چ -
 موفق باشن!  شونیکنون  تی موقع ی و تو



 کنم!   مشی رو تقد شمی اومده بود، تا ن شی پ یتی موقع باألخره

 :دمی پرس حیو صر رک 

 ؟ی خودت رو وفق بد  یت یبا هر موقع  یشما تا االن تونست  یعنی -

بلند   شی صندل ی از رو هوایخشک شد و ب  مستادهی از حرکت ا ی هالب  ی رو هاشچشم 
به باال نگاهش کردم! در همون حال که پشتش   نیی از پا بش،یزده از حرکات عجشد. تعجب 

 به من و در حال رفتن بود گفت: 

 استثنا هستن و آدما حق دارن نتونن خودشون رو باهاش وفق بدن!  ییهات ی موقع هی -

 بنِد حرفش اضافه کرد:پشت  ییاگرفته   ی صدا با

 بگذره. بهتون خوش -

از   ماین نیمبهوتم رد شد و با ماش  ی هاچشم  ی به من بده از جلو یمجال حرف کهن یا بدون 
 زد!  رونیباغ ب

 اتفاق افتاده بود و نتونستم زودرنج بودنش رو هضم کنم!  ییاتند و لحظه یلیخ یچهمه

خودم  هم من طرز درست حرف زدن رو بلد نبودم، که با زبوِن معلولم همه رو از دی شا  ای و
 ! رنجوندم؟یم

 دوان به سمتم هجوم آورد.دوان  نازیولو شدم، که پر  یصندل ی و دوباره رو دمیکش یآه

 دستاش فشرد و با ذوق گفت:  ی رو تو هامدست 

 کلک!  ی خلوت کرده بود اریکه با  نمیبی م -

به خاطر حرفاش حرص   ایسرش بذارم شده بودم، که بخوام سربه  یزیاز اون چ ترحوصله یب
  تایرز  نی مبهوتش خودم رو به ماش ی چشما ی بخورم. پسش زدم و با گذر کردن از جلو 



و رها هم سوار شدن    تای. رزنمی عقبش بش یرسوندم. خوشبختانه قفل نبود و تونستم صندل
 کبودش انداختم و تشر رفتم:  ی هابه لب  ینگاه  حوصلهی کنارم نشست. ب نازیو در آخر پر

 ! ؟ی دی چشم دور د -

و لب   ختیموهام رو به هم ر  انی در ب شیهاش به نماکه باعث شد چال گونه ییاخنده  با
 زد:

 !ارایدر ن  یخواهرشوهر باز -

 رز و رها گم شد!  ی هاسوت و دست زدن   ی داد و اعتراضم به حرکتش، تو ی صدا

 :دی رو به حرکت در آورد و رها سمتمون چرخ نیرز ماش باألخره

 حاال؟  می کجا بر -

 پچ زدم: یلب ریز

 ! میکه شب نصف شب برگرد م،ی بر یقدرِان  -

 باال پروند:  ییکرد و ابرو  می صورتم تنظ  ی رو رو نهیآ رز

 چرا؟  ی اومد رونیب  تییتنها ی لهی... باألخره از پبیعجا  -

 زدم. هیتک نی سرد ماش ی شهیچونه زده بودم، به ش  ری که ز یباال انداختم و با دست ییاشونه 

 با پسرعموتون چشم تو چشم شم که؟!  خوامی نداشت، که نگفتم نم یاشکال

  دهیرها کوب یصندل ی نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و با کله تو تا،یرز ییهویترمز زدِن  با
کنم و داد   یکل امروزم رو سرش خال تیتموم عصباندادم  حیشدم! سرم رو بلند کردم، ترج

 زدم:

 !؟یکنینم یچته؟ چرا مثل آدم رانندگ  ابو،ی  ی هو -



براشون   دی صورتم به گردش در اومد و شا ی تک اجزاتک  ی متعجبشون رو ی هاچشم 
 از جانب من! یواکنش  نی بود، همچ بیعج ی... فقط کمیکم

سکوت    ی کنارم نگاه کردم، که رز تو زیانگدل ی حدقه چرخوندم و به منظره  ی تو یچشم
 :ادیرها در ب ی دنده عقب گرفت و باعث شد صدا

 ! ؟ی چرا برگشت تا؟یرز  شدهی چ -

 ی هاترمز زد و با چشم  ابونیخ ی تر گوشه سکوت چند متر عقب ی همچنان تو تای اما رز و
نگاه از حرکاتش گرفتم و با خم شدنم   دهیدر ی اهسرش رو نگاه کرد. با چشم  ی شده باال زیر

نصب شده برق از چشمام گذشت و   یغاتیبنر تبل دن یزدن اون باال شدم. با د  دیموفق به د 
 .دیقه قبل از تنم پر کشیچند دق  یحوصلگیب

و شرکت   ی حرفه در مشهد... زمان برگذار نیبزرگ ا   د یاسات یبا داور ،یشو آشپز   نیتربزرگ  -
 ...۴/  ۳۱شنبه در مسابقه فقط و فقط پنج 

  ینگاه ی . چهار نفردنیمتن بازموند و با رها به عقب چرخ ی رز از خوندن ادامه ی هالب
 گفت:  وارطنت یش  یو رز با حرکات میهم رد و بدل کرد نیب

 ؟ دیکنی فکر م کنمیکه من فکر م  یزیشما هم به همون چ -

 و لب زد:  دیکش نیی کنارش رو پا ی شه یش  نازیپر

 نه که... م،ی خوش باش  می روز اومد هیجوِن مادرتون!   الیخی ب -

 حرفش رو قطع کرد: رها

 زم؟ یعز نازِ یپر ینیبی م یچ ی رو تو یو سرگرم یو تو خوش -

 هاش انداخت و جواب داد: لپ ی تو ی باد

  یآشپز  تمی جمع هیواسه   می رستوران رفتن، تازه بر ی که به جا طورنی نه ا گهیخب... د -
 !میکن



 به بنر انداختم و گفتم:  ییاگهی د نگاه

به  یدر تور مسافرت  گانیشرکت را ی پول نقد به اضافه  ونی لیگروه اول ده م ی زه ی جا -
 اصفهان! 

 گفت:  یینمابا لبخند دندون  یو پر   میبه هم انداخت ییاگهی د نگاه

 !هییبا یبه شدت ز  حیتفر کنمی حاال که فکر م -

چند لحظه قبلم فاصله   یِ رو پر کرد و باألخره از اون کسل نی ماش طیمون مح خنده  ی صدا
 گرفتم! 

 *** 

  دیگوشه و کنار سوت کش ی پارک شده  نِ یاون همه ماش دنیسرم از د  زی ورودمون به شاند با
تر از نصف شده و  نسبت به قبل، نصف  نیبه گردش در اومد. سرعت ماش جمیو نگاه گ
 واقعاا سخت بود! اهوی اون ه ونی حرکت م

  ی لب رو گرفت،یعقب مکه داشت دنده  یرها گذاشت و در حال یدستش رو پشت صندل رز
 هم فشرد: 

. منم االن  دی سی زود اسم بنو ن یشما بر  شه،ی م دای پارک پ ی سخت جا  یلیها االن خبچه  -
 .امیم

 لباش گفت:  ی رو شیرژ کالباس دنیزمان با کشگردوند و هم   شیشکم فیک  ی تو یدست رها

 ! می ! پارک کن، همه با هم برهیچه کار -

اسم   دی برم خارج از مجموعه. زود بر دیواسه پارک نمونده؛ با  ییکه جا جان ی: نه بابا اتایرز
 نشده!  لیتکم تی تا ظرف دیسی بنو

 و نطق کردم: دمی بحثشون پر ونیم



 نشده.  ر یتا د می بر نیایب  گه،ید  گهیراست م -

هم به طبع    یشدم. رها و پر ادهیپ ن یاز ماش عیپاهام برداشتم و سر ی م رو از رو کوله خودم
! دست رها رو  می جا چرخوند فوِق شلوغ اون  ت ی جمع نِ یب یشدن و نگاه  ادهیاز من پ

. با میمسابقه شرکت کن ی تو  ترع یپارک حرکت کردم، تا هر چه سر ی و سمت انتها دمیکش
شده بودن دست رها رو    دهیروش چ یبزرگ  ی هابود و صندوق  ک پار ی که گوشه یزی م دنید

  دهیبهتر شن ی برا ز ی. خطاب به پسر نوجوون و الغراندام پشت مول کردم و جلوتر رفتم 
 شدن صدام داد زدم: 

 ! م؟ی کن یسینوواسه مسابقه اسم  دی با جان یآقا پسر، ا  -

 حرفم گفت:  دیی بهم انداخت و به تأ ییگذرا  نگاه

 ها!  -

 رو تند پس زدم و گفتم:  دادی به عقب هولم م انهیکه وحش یخانوم

 کنم؟!  کاری چ م،یمسابقه شرکت کن ی تو می خوای ما هم م -

 کاغذ مقابلش تکون بده داد زد: ی سرش رو از رو کهن یا بدون 

 بدم؟  طیبهتون بل یعنوان تماشاچبه  ی خوایخانوم، اگه م لهیها تکمکننده شرکت  تی ظرف -

 لب گفتم:  ریهم فشردم و ز ی هام رو روحرص چشم  با

 ! میکردیم  یباز ی چیسنگ، کاغذ، ق  میشانس ما داشت می موقع تقس -

 که پسش زده بودم دوباره جلو اومد و غر زد:  یمسن و تپل باا یتقر خانوم

 ! می ری بگ طی حداقل ملت رو عالف نکن دو تا بل ،یکه ندار  تی دختر جون ترب -

  دی خوش تراشش عقبم زد و خودش مشغول خر  ی ناباورم، با عصا ی هابه چشم  توجهیب
 شد.   طیبل



  ونیداد پسره م ی جا دور شم، که با صداگرد کردم و خواستم از اون عقب زونیآو  ی هالب با
 موندم. شره یزده خبه سمتش برگشتم و ذوق  تیجمع

 ت رو زده!که شانس در خونه ایب ی خانوم کجا رفت خواست؟یشرکت کننده م  طیود بلب یک  -

رو با تموم توانم کنار   دنیکوبیهم م  ی سر و کله  ی تو  ی تماشاچ ِط یبل ی که به تقال  ییخانوما
فشارم  زی که مدام به سمت م یتیبه جمع توجهی رسوندم. ب زشیزدم و خودم رو به م 

 باال اومدن بود گفتم:  ی که در وهله ییاو روده  و دل دادنیم

 ! خواستمی کننده مشرکت  طیآقا؟ من بل  شدهی چ -

 بود گفت:   یارث ایکه گو ی بلند ی هوا تکون داد و با صدا ی دستش بود رو تو ی که تو ی کاغذ

 کننده از مسابقه استعفا داده!شرکت  ی هااز گروه   یکیشانست زده،   -

هاش رو به حرف  نگاهش کردم، که دوباره لب  رهیرو از دستش چنگ زدم و خ طی ذوق بل با
 هم فشرد:  ی رو

 خانوم... پولش؟!  یه -

مسابقه هم پول   ی واسه شرکت تو  دیفکر کردم، که مگه با  ن یبهش زل زدم و به ا متعجب
 پرداخت کرد؟! 

 با شمام!  یآبج -

 اومدم و داد زدم: رونی هپروت ب از

 قدره پولش؟ چه  -

 تومن ناقابل!  ۳۰۰ -

از   یخبر یگردوندم، ول  میکوله پشت ی تو یبودم دست متشیشوک ق ی که هنوز تو  یحال در
 نبود که نبود! م یاعتبار ی هاپول و کارت  فیک 



 هام نشست و گفت:چشم  ی رو  شحوصله ی ب نگاه

 ! نمیبده بب طو،یملتو سر کار نذار خب... بده من اون بل یپول ندار -

 بهش رفتم و جواب دادم: ییاغره چشم 

 ! نمیبب رمی ! صبر کن از دوستم پول بگهیچ یپول ندار -

 برام تکون داد. یوار سر کرد و متأسف ییاخنده 

 بهت!   دمشیم ی رو پول آورد طی خب، بده من بل لهیخ -

 و تشر زدم: رو بهش دادم  طی بل یدو ِدل با

 ها!  گهی د یکی ی داد طویبل نمیبب امین گردم، ی االن بر م -

تکون    دییتأ ی به نشونه  یراه سر و سربه  عیبود و باعث شد مط زیدآمی تهد بیعج حرفم
 بده. 

کنار  ستادهیبه اطراف چرخوندم، که دخترا رو ا  یخارج شدم و سر  تی زور از دل جمع به
 و خطاب به رز داد زدم:   دمیسمتشون دو ی . تنددمی درخِت سرِو پارک د

 مونده!  طی بل هیپولم جا مونده، بدو فقط   فیک  ؟ی چقدر پول دار -

! جلوتر رفتم و پسره با  دیرها دستم رو گرفت و من رو به دنبال خودش کش تا،یرز ی جا به
 گفت:   دنمید

 ؟ ی پول آورد -

 رو سمت پسره گرفت.  شی رد کرد و کارت اعتبار تیجمع نویدستش رو به زور از م رها

 ۲۰۲۰رمزش   -

 و خوِد کارت بهمون داد... . دیرو به اضافه رس طی و بل د یکارت رو کش پسره



 *** 

 داد زدم:  یعصب

 م؟ یکننده داشته باششرکت  ت یکه تهشم محدود  م،یقدر پول دادِان  -

 و گفت:  دیبلند و مرتبش کش ی هاش یبه ر یشو، دست یِ نمای مجر

کننده از سه شرکت  ترش یب ز ی ! کنار هر منی بنداز زهایم ی به همه  یخانوم محترم! نگاه -
 د؟ ینیبیم

 حرفم رو قطع کرد و گفت:  یبکنم، که پر یاعتراض ایبگم و  یز یچ خواستم

 مسابقه نداشتم. ی به شرکت تو ییاکه من از اول هم عالقه  یدونی! مالیخی ب یاسی -

 ادامه داد:  یترش یب طنتیبهم زد و با ش یچشمک

 ! کی منم شر نیهم برنده شد  یزیشما، اگه چ ی زحمتش پا -

که  رم، یبدبخت رو بگ یمجر  ی قه یفرستادم و خواستم دوباره  رونینفسم رو ب کالفه
بخره و من   یتماشاچ طی رفت تا بل یداده بود. پر  یخوشبختانه خودش رو از کنارمون فرار

برنامه روشون حک   یمخصوص مسابقه، که نماد انحصار ی هاو کاله  هابندش ی و دخترا پ
 .می د یشده بود رو پوش

به مواد   یبه وجودم هجوم آورد. نگاه جانیبا ه ختهیآم  یو استرس  می ستادی ا ز یم پشت
  ی مانند ییاهیروس ی بود و البته چهره  ستادهی سن ا ی از داورا که رو یکی انداختم و   زیم ی رو

 ها گفت: شرکت کننده  ی هم داشت خطاب به همه

غذا و   شی پ کی دسر،   کی  دی با  زی م ی ... با مواد رودی مشورت وقت دار ی برا قهیپنج دق -
 . دیدرست کن یاصل ی غذا کی

 دستش انداخت و ادامه داد: ی به ساعت تو  ینگاه



 االن شروع شده!  نیاز هم تونم ی تا -

داورا انداخت و   زی به م ینگاه مشکوک  تایو رز  میانداخت  زیم ی به مواد رو ینگاه ینفر سه
 پچ زد:

 ! میو متنوع نظر داورا رو جلب کن دی جد ی غذا هیبا   میتونیخب... به نظر من م -

 تکون داد و اضافه کرد:  دیی تأ ی به نشونه یمتفکر سر رها

 ! هییمرغ باسکا یِ رو یاصل ی نظر من واسه غذا  -

 چرخوندم و گفتم:  زیم ی رو رصدوار رو  نگاهم

 ! می ندار س یسوس -

 گفت:  دیچرخی م جاتهیادو نیکه ب یدر حال رها

 . میر یگی ازشون م -

 من اعتراض کرد: ی به جا رز

  میدرست کن شی آت ی رو دی که اجاق گاز ندارن، با جان یاز اون... ا ی داره، جدا یمنف از یامت -
 که... 

 : دی که بازوهاش رو بغل گرفته بود، حرف رز رو بر ی و در حال دی کالفه به سمتمون چرخ رها

 مهمه! جهی در عوض نت یول  دونم،ی رو م نایا ی همه  د؟یکنی قدر صغرا کبرا مچتونه ِان  ی وا -

 کرد و ادامه داد:  ییروروبه  زی به م ییادستش اشاره  ی قاشِق تو با

 کرده چقدره؟  شی هنرِ اون دخترِ هفت قلم آرا  ِت ی نها نیفکر کرد  -

 سمت راست اشاره کرد:  ز یبه م بارنی بهمون بده ا یمجال حرف کهن یا بدون 

 نظر داورا رو جلب کنه؟! شی محل ی با غذاها تونهی بزرِگ مهربون چقدر ممامان   نیا  ای -



  نیا  دیه با جور ک اون  م یتونستی حرفاش حق بود و اگه م میکردی که حساب م یهر طرف از
بزرگ مسابقه   ی به محوطه  ی! نگاهمی کردینظر داورا رو جلب م شکیب  م،یغذا رو درست کن

  یحت دیپشت سرمون رو کنکاش کردم. خب... شا یمنقل ذغال بارن ی انداختم و ا
 ! م؟یبهش بد   ی دیغذا طعم جد  ن یا درست کردن  ی با دود  میتونستیم

 چرخوندم و با ذوق گفتم:  یسر

 غذا مناسبه؟  ش یواسه پ ازیبه نظرتون سوِپ پ  -

 !م ی دی هامون رو به هم کوبدست  جانیتکون دادن و با ه یسر

رسماا شروع   گهید ی قهیدق هیمشورت تموم شده و مسابقه تا   میاعالم کرد، که تا داور
 .شهیم

با عجله و استرس به   یمی شد و هر ت ترش ی ب یکه به صدا در اومد، همهمه و شلوغ ی سوت با
 شدن صدام داد زدم:  دهیشن  ی . برادنیدویو اون طرف م  طرفن یا

 !کنمی االن درست م ن یدخترا سوپش رو من هم -

 رو به دست داشتن گفتن:  ییاز مواد غذا  ییاکه هر کدوم تکه یدر حال تایو رز رها

 خودت رو برسون!  ی ... زودمیکنیرو آماده م یاصل ی غذا  ی ا حدودما هم ت -

برش   قهیدستم رو پوست گرفتم، با سل ی بزرگ تو ازِ یهوا چرخوندم و تندتند پ ی تو یدست
 ی انداختم. با وسواِس تمام، دستم رو زیم ی رو ییاشه یظرف بزرگ و ش ی زدم و تو

دار کردن سوپ رو  مزه  ی چنته داشتم برا ی تو قهیسل  یموجود نشست و هر چ ی هاهیادو
 کردم... . 

 *** 

  ی تو یبرگ جعفر  نینشسته بود رو با دستمال پاک کردم و آخر  میشون یپ ی که رو یعرق
  یآشپز قهیدق ۹۰غذا به کار بردم. درست همون لحظه بعد از  ِش یگارن  ی دستم رو برا



همه مجبور شدن از   وقت رو زد و انی کش، داور سوت پاآدم ی گرما  نیا  ی تو وقفهیب
. با  مید ی هامون رو به هم کوبم و با رز و رها دست یتر رفت . عقب رن یفاصله بگ   زهاشونیم

کارمون    زِ ی آم تی عالمِت اتمام موفق ی رو از نظر گذروندم تا به پر یتماشاچ تی چشم جمع
هام  اون دو نفر با هم اخم دنیو از د  دی مقابلم برق از سرم پر ی صحنه  دنی رو بدم، که با د

بوده باشه،    دید ی خطا دی گذشت شا  ماز سر ییا! لحظهدنی هم لول ی تو  ترش یو ب ترش یب
نکردم و   دا یفکر کردن پ ی برا یمجال یاز جانب مجر زمونیم ی با خونده شدن شماره  یول

 شدم!   دهیبه دنبال رز کش

غذاها چرخوندن.   ی رو یزیآم ن یو هر چهار نفرشون نگاه تحس میستادیداورا ا  زیم مقابل
 خطاب به ما گفت:  یدارچهره، با لحن لهجه  ییاهیداور روس

 . نیاز غذاهاتون بد   یمعرف  هیخانوما،  -

مشغول مزه   ییاگهی حرف د چی کرد و هر چهار داور بدون ه یبه نوبت غذاها رو معرف تایرز
 کردن غذا شدن.

 ی رو ین یکه اسم حس یداور اول جان،ی پر استرس و ه ی قه یبعد از گذشت ده دق باألخره
 نوشته شده بود لب به حرف باز کرد: فرمش ی ونی

  دیکه با ییاون طعم مرغ باسکا یاصل ی خب... انتخاب ظروفتون کامالا مناسب بود. غذا -
 ...یرو نداشت، ول داشتیم

 قطع کردن حرفش لب به اعتراض باز کردم و گفتم:  با

پخت شده   ی فرانسو لیاص ی غذا هیغذا درست با دستور پخت   نیا  ینیحس ی آقا یول -
 بود! 

 داد و لب زد: یدستش چرخ ی رو تو خودکارش

 ! نیخانوم اجازه بد  -

 انداخت و ادامه داد: زیم ی رو ی به غذا  ییاگهی د نگاه



  یلیخ کاتونیاستفاده از فلفل پاپر ایگو   شتره،یب یل یخ شی طعم تند لی اص یی مرغ باسکا -
 داشت!  یرینظیالعاده بحال طعم فوق   نیبا ا  یکم بوده! ول

  تیو با ذوق مقابل اون همه جمع میزد یغیقسمت آخر حرفش هر سه نفر ج دنیشن با
 . می دیآغوش کش  ی رو تو گهیدهم 

در  نداشت و یخاص ینظر منف ی داد، داور سوم ری نمک بودن سوپ گبه کم  یدوم داور
به   تش،ینهای ب دیو تمج فی مانند بعد از تعر ییاه یروس ی همون آقا  یداور چهارم تینها

ست با اون غذا و سوپ   ی برا ی انتخاب مناسب  جورهچ ی که اعتقاد داشت ه ی ساالد سزار
 معترض شد!  ستین

  دنِ یرو وارد کنن. با د ازهاشون یکه امت م،ی و منتظر شد م یفاصله گرفت زیداورا از م ی اجازه  با
هم رفتن   ی هام تو دوباره اخم  اومدنی هم به طرفمون م ی و مرصاد که شونه به شونه  نازیپر

من جوالن   یشخص یزندگ  ی مشکوک تو  بیروزا عج نی که ا یشخص سوم  دنی د ی و برا
 زدم. دی د روپشت سرشون  داد،یم

 دوختم. ناز یو به پر رو از پشت سرش گرفتم دمیمرصاد نگاِه ناام ی صدا دنیشن با

 جان ی . گفتم حاال کارم که تموم شده، ادمی خانوم رو د نازیکار داشتم، که پر یاطراف کم نی ا -
 کنم! یبمونم و شما رو همراه

طلبکار   یطوربودم، که اون  دهی رو شن ن یفقط ا هاشی پرسکه از تموم سالم و احوال  انگار
 !کردی نگاهم م

 :دمیمرصاد شده بودن، پرس  ی دهای و تمج فیتعر ی زده و رها که ذوق تای به رز توجهیب

 ن؟ ی آورد  فیتنها تشر  -

 طفره نرفت و گفت:  رش یکه از ز  شون،دم ی بود د  ده ی فهم دی شا

 قدم شدم.باهاشون هم  کمیو  دمیآقا سامان رو د  جانی ا یتنها که آره! ول -



 : دی و مرموزش زوم صورتم موند و پرس  بیعج نگاه

 هست که؟!   ادتونیرو  شونیا -

 تکون دادم و رها گفت:  دییتأ  ی به نشونه یسر

 .کننی رو اعالم م ج ینتا گهیساعت د   مین -

 زد: هیمغرورانه به درخت پشتش تک تایرز

 . میبرنده خودمون  نیشک نکن -

 اعالم وجود کرد: نازیکردم و پر  ییاخنده 

 ! شه؟یاعالم م ج یتا نتا م،یبزن یاطراف چرخ ن یا می ر یبگ یبستن هی ستیبهتر ن -

قدم شد! بعد  باهامون هم   یپروئ تی و مرصاد هم در نها  میموافقتمون رو اعالم کرد یهمگ
کم داشت  و پرداخت بهاش توسط مرصاد کم  متیگرون ق ی وه یچند م یاز سفارش بستن

  ادیسبز و مرموزش، آدم ز  ی هابرخالف چشم   دی. شا شدی وض منظرم نسبت بهش ع 
 هم نبود؟!  ینچسب

  یبودنش تا عمق مغزم نفوذ کرد! پر خی دهنم گذاشتم و  ی رو تو یاز بستن ییاگه ید قاشق
 گوشم پچ زد:   ریز

 جنتلمنه؟   ی ادیز یقبول دار -

 با اخم لب زدم:  رم،یمقابلم بگ ینگاهم رو از بستن کهن یا بدون 

 جنتلمن شد؟  دنیخر  یبستن هیبا   -

 اضافه کردم: هیکنا با

 بخره، مبادا از مقدار جنتلمن بودنش کم بشه!  یبرات بستن  شهیهم مایباشه بگم ن ادمی -

 داد و گفت:  یخوردل  ی لحنش بو به



 ! یاسی  یمضحک و نچسب یلیخ -

من و مرصاد عوض شده بود و من   ی جا دنیخر یبستن هیو   قهیچند دق  یبود که ط بیعج
 اون نچسب خطاب شده بودم!  ی به جا

   یصندل  ی رو عقب زدم و با تشکر کردن از مرصاد، از رو کاسه

 پارک بلند شدم و گفتم:  ی گوشه  یالک

 رو اعالم کنن. جهی! االناست نتگهی د می بر  نیدخترا... بلند ش -

بشون رو پاک کردن و با برداشتن  ل ی گوشه  ی و رز به طبع از حرفم با دستمال کاغذ رها
که  ینازیپر  ی ره یمون خ. چشم همهستادنی بلند شدن و کنار من ا ز،یم  ی از رو هاشون فیک 
و   ترشی قصد تکون خوردن نداشت، موند و اخم ب اینشسته و گو  ی صندل ی رو الیخیب
 شد!  تیصورتم تثب ی رو ترش یب

 گفتم:  ی ضیلحن پر غ با

 ! ؟ی ایبا ما ب یجان... قصد ندار نازیپر  -

 جواب داد: ییو رو  چشمی هم ب دی و شا ی سرد در کمال خون  و

 جا. نی هم نی برگرد ی و زود  شدی چ جهینت دین یبب دی بر زم،ی نه عز -

بود، که فشارم مرز استاندارد رو   ی عاد دیخرسند مرصاد نشست و شا  ی هاچشم  ی رو نگاهم
 رد کنه؟!

دور شدم، که صداش   طیدست رها از اون مح دنیبا کش  ییاگهی بحث د نیترکوچک  بدون 
 به گوشم خورد:

 جان!  اسمنی -



که حتم داشتم از حرص سرخ شده بودن بهش   ییهابا چشم  ،یحرف چی و بدون ه برگشتم
 نگاه کردم و خودش ادامه داد: 

 ... یول ،ی حرص بخور نازیپر  ی از رفتارها دمیباور کن بهت حق م -

 حرفش رو قطع کردم و گفتم:   ترنانهیخشمگ بارن یا

 !یچ ی رها؟ ول یچ یول -

 داد:  حی تر کرد و توضباز موهاش رو مرتب  فرق 

 ! هیسادگ  ی از رو یپر ی رفتارا ی مطمئن باش همه یول -

 ترش ی شد و ب  یبرعکس فندک  یدلم، ول شیآت ی بشه رو یحرفش آب نیانتظار داشت ا  دی شا
و   ضی ضد و نق ی ، که مقصرِ تموم رفتاراعادت کرده بود نازی! پر دیکش  شی دلم رو به آت

 مضحکش بر نداره!  ی هاعادت واسه ترک   یقدم ن یتربدونه و کوچک  ش ی زشتش رو سادگ 

 رفتم و گفتم:  ییاغره چشم 

دلش خواست انجام بده و   یهر رفتار ییاواهمه  چی عادت کرده، بدون ه ناز یرها جان! پر -
 بذاره!  یاسمش رو سادگ  تیدر نها

 اومد و لب زد:  تمیبه حما تایرز

 شورش رو در آورده!  ی... پرگهید گهیراست م  ی اسیبابا  -

  شیدلم رو پ ی هم سفره  دیبگم و شا  یزی اومده بود، چ شی پ تشیحاال که موقع خواستم
و رها   نازیمسابقه حرفم رو خوردم و با پر یمجر ی دو تا خواهر باز کنم، که با صدا نیا

. من دست رز رو گرفته بودم و اونم  می گرفت شیسابقه رو در پم یبرگذار ریدوان مسدوان
رو   گهیدهم  رحمانهی ب یمجر زی به کنار م دنیرس  ی که برا یتیجمعدست رها رو! به زور از 

موندم. بعد از مشورت با داورا   یدست مجر ی ره یو مضطرب خ م یعبور کرد دادن،یهل م
 تکون داد و رو به حضار گفت:  یسر



 سنگ تموم گذاشته بودن.  یکننده، که واقعاا همگ شرکت   مِ ی به پنج ت گمیم دی خسته نباش -

 صحنه کرد و ادامه داد: ی شرکت کننده رو دعوت به حضور رو ی هام ی ت تکتک 

  میت  کیشد، که  نیشدن و قرار بر ا  یتموم داور ی محترم، با حرفه  دیغذاها با حضور اسات -
به طرز   هام یدو تا از ت ی که غذاها ییجااون  خب از یبه عنوان برنده انتخاب شه... ول

 با هم در رقابت بودن... یبیعج

  نهمیسی بوم توشد! قلبم بوم  شی از پ ترش یجمع ب ی صحبتاش انداخت و همهمه  نیب یمکث
حرفش رو   ی دنباله  یرز رو احاطه کردم، که مجر ی دستا مزده خ ی ی هاو با دست  دیتپیم

 گرفت: 

 پنج به عنوان برنده انتخاب شن... ی شماره  میو ت  کی شماره  م یشد ت نی بر ا می و تصم -

رو   گهیدهم  غیو با ج  می نموند یمجر ی حرفا ی منتظر ادامه  گهیپنج د ی شماره  دنیشن با
مقابل نتونستم   ی صحنه  دنی افتاد و با د کی ی شماره   می! نگاهم به تم ی د یآغوش کش ی تو

 خنده زدم! ریز محابای خودم رو کنترل کنم و ب

 با خنده به بازوم زد و گفت:  رها

 ت به هواست؟ قههچته قه  -

 و جواب دادم: دمیهام کشبه لب  یدست

 ی با غذاها توننی ش نماون مادربزرگ مهربون و خونواده ی گفته بود  ادمهیکه  ییتا جا  -
 ن! نظر داورا رو جلب کن شونیمحل

 خنده زد.  ریهوا تکون داد و ز ی تو یحرفم دست  دنیشن با

تور   طیشد بل نی بر ا میجلو رفت و تصم هیگرفتن کارت هد ی ما، برا مِ ی از ت ابتیبه ن تایرز
 سوم کنن... !  میت م یما، تقد  تی اصفهان رو به رضا 

 *** 



 ! دیبازوم رو محکم گرفت و دنبال خودش کش ماین

 غر زدم:  معترض 

 ! ماین -

 !ستاد ی ا اط یح دی کنار تک درخت ب اط،ینداد و پشت ح یجواب

 و گفت:   دیهم کش ی رو تو هاشاخم

 کرد؟ یم کاریپسره با شما چ نی ا -

 از خودش بازوهام رو بغل گرفتم و جواب دادم: دیتقل به

 بگم... رو نیهم خواستم ی م قیمنم دق -

 و داد زد: دی رو بر حرفم

 ! ؟ی جواب پس بد شونیمن به ا ی به جا دی تا حاال با یبه هاتف؟ از ک  -

حق داشت   ماین شک یدور خودم زدم. خب ب یو چرخ دمی کش میشونیبه پ یدست کالفه
عجول بودنش رو ترک کنه و   نیا  تونستیکاش م یو معترض بشه، ول یعصب یطورن یا

 دادن به آدما مجال حرف زدن بده!  حیتوض ی برا

 دم؛ی به بازوش کش یدست ستادمیا  مقابلش

 خب...  یول دادم،ی م حیاول به تو توض دی با یگیجان! درست م ماین -

 گفت:  یو دلخور ترم ی با لحن مال  بارنی و ا  دی کش رونیدستم ب ر یرو از ز  بازوش

 خواهرِ من؟  یخب چ -

 درخت نشست و کنارش نشستم.  ریتخته سنگ ز  ی رو

 خدا! مشکوکه به یلیپسره خ ن یبگم بابا... ا یچ -



  تیصورتم به گردش در آورد و در نها ی تک اجزاتک  ی نگاه مشکوکش رو رو د، یچرخ سمتم
 لب زد:

 ه؟ یمنظورت چ -

 ل گفتم: تر از قببه مغزم دادم و نامطمئن  یاستراحت هامقه یفشردن شق با

 !دمشی پارک با همون پسره د ی امروز تو -

 کردم:  لیباال پروند، که خودم براش تحل یی ابرو پرسشگر

 بهراد... مانع تصادفم شده بود!  ی خونه  ی روز، جلوهمون که اون  -

 سرد گفت: تکون داد و خون  یاومده باشه سر ادشیکه  انگار

 قسمت مشکوکش کجا بود!   ن؟یخب... هم -

  یی که از آشنا هیو بق مایبه خودم فرستادم! ن یلعنت یلب ری قه چرخوندم و زحد ی تو یچشم
  ی اون و مرصاد تو یتصادف دارید  شکی هاش خبر نداشتن و بمن و سامان و مزاحمت 

بگم، که همون لحظه   دی با یچ  دونستمی بود! کم آورده بودم و نم ییایع یفراطب  زیچ زی شاند
مون ملحق و مشغول خوش و بش با  به جمع دو نفره  یوک و مشک  ب یهاتف به طرز عج

 شد!  ماین

 هم فشرد: ی هاش رو رولب  مای ن بالفاصله

 ؟ یپسره مرصاد مطمئن نیآقا هاتف! از ا گمایم -

 : دیباال رفتن و پرس ییهویسؤال  نی هاتف از ا ی ابروها

 طور مگه؟ چه  -

 : آخه...ماین



به   یقطع شد و با معذرت خواه زدی طرف باغ صداش مکه اون نازیپر  ی با صدا  حرفش
من نشوند و انگار که منتظر بود   ی گرش رو رونگاه پرسش  بارن یسمتش رفت. هاتف ا

 ! رمی رو من به دست بگ مایحرف ن ی ادامه

 جهینت نیبه ا ترش یب کردمی فکر م ترش یب  یهر چ یبدم، ول حی براش توض خواستم
 شلوغش کرده بودم!   یاصالا مشکوک نبود و من الک ه یقض نی ا دمیرسیم

 : گفتم

 لحظه شلوغش کردم. هینبود! من   یمهم ز یبابا چ یچیه -

 لب زدم: ربطیب یلیبگم و خ یزیچ  دیگرم شد، که احساس کردم باحرف نظاره  بدون 

 !خوامی معذرت م -

 هش گذشت و گفت: تعجب از نگا  برق 

 ! ؟ی بابت چ -

شوکش مونده بودم، که با   ی و تو دونستمیرو نم می خواهمعذرت لی خودم هم دل واقعاا 
 حرفش رو گرفت:  ی درهمش دنباله ی هااخم

 ! ادیاصالا خوشم نم تون لیدلیب ی هایخواهمعذرت  نی از ا -

  ی کنارمون گرفت و به سرعت از جلو دی رو از ب شهیبهم بده تک یمجال حرف کهن یا بدون 
  دایپ ماین ی کنم سروکله  دایرفتارش پ لیتحل ی برا ی فرصت کهن ی هام محو شد! قبل از اچشم 

 گفت:   یشد و بر خالف قبل با ذوق آشکار

 ! ؟ی برنده شد ییازه یجا  نیهمچ  ی! چرا نگفتیاسی -

 شد و غر زدم:  زونی هام آو لب اریاختیب

 ! یشی... بعدشم معترض می دیزدن به آدم نم عادته! مجال حرف  شهیهم -



پام نشست، که دستم رو گرفت و لب   ریزار زگندم  ی رو مره یرو ازش برگردوندم و نگاه خ روم
 زد:

 !خوامی من واقعاا عذر م -

دل مهربون و ساده  ی ماین اومدی دلم نم یناز کردن رو نداشتم و از طرف ی حوصله  یطرف از
 گفتم:  یترخاطر با لحن نرم  نی کنم! به هم تی اذ  یطورن یرو ا

 سرت بابا!  ی فدا -

قدم، ابروهام به و مرصاِد هم   نازیپر دنی بدم، که با د حیبهش توض زهی در مورد جا  خواستم
 هم گره خوردن و حرفم رو عوض کردم:

 هست؟  نازیحواست به پر  ماین -

جا رفته بودن و موفق به از اون  یبه پشت سرش نگاه کرد، ولو   دی ابروش باال پر ی تا
 : دینشد! متعجب پرس شون دن ید

 طور مگه؟! آره خب... چه -

رگ   شکی ساده رو سرزنش کردم. اگه حواسش بود، ب ی مایدلم ن ی و تو  دی چپم پر پلک
از سرم   یهم قدم شه! فکر  یمدام با هر مرد رهگذر  شنده یهمسر آ دادی اجازه نم رتشیغ

 گذشت و باعث شد و بدون فکر کردن بپرسم: 

 ازدواجه؟  ناز،ی! تو واقعاا قصدت از رفاقت با پرماین -

رو  یبود، که باعث شد رنگ صورتش به سرخ  ند یو ناخوشا محابایب  ی ادیسؤالم ز  دی شا
 هاش رو بجوه! و پوست لب  ارهیب

 ؟ی فرض کرد  ی! من رو چاسمنیواقعاا که  -

حرفش رو  ی نداد و دنباله یکه فرصت ارم،یبگم و از سوءتفاهم درش ب یز یچ خواستم
 گرفت: 



 ! گنجه؟ی مرام من م  ی تو ح،یبودن با دختر مردم واسه تفر  -

 جوابم در برابرش "نه" بود!  شکی و ب دهیذهنم رو به چالش کش سؤالش

 ... !زمیعز  ی ماین -

گذاشت مجبور به سکوتم   شی نیسکوت مقابل ب ی به نشونه  وار،ک ی ستری که ه یانگشت با
مبهوتم گذشت! سرم رو کالفه به چپ و راست تکون دادم و  ی هاکرد و از مقابل چشم 

ش جلب  تنه ی رو ی های که توجهم به حکاک دم،یکنارم کش دی قطور ب ی بدنه ی رو یانگشت
 .نهیلبم بش ی شده بود و باعث شد خنده رو  دهیش خونه روش ک  هیمثل شکِل  ی زیشد. چ

 داشته باشم!  یدرخت ی خونه  هیدوست داشتم  یل یبچه که بودم خ -

  ی دستش رو رو ی تو ی چا ینی قلبم نشست، که س  ی و دستم رو دمیبه عقب چرخ دهی ترس
به عقب گذاشتم و هاتف   یدرخت گذاشت و به سمتم اومد. ناخودآگاه قدم ریتخته سنگ ز 

 زد. سر جاش خشکش 

 تون رو نداشتم!متأسفم؛ قصد ترسوندن  -

 و دلخور گفتم:   دنیهم لول ی چند ساعت قبلش ابروهام تو ییفکر کردن با تندخو با

 ... جا خوردم!دمینترس -

و محوش به   فیخف یلیخ ی لبش نشست و همون موقع چال گونه ی رو ینینمک ی خنده 
رو برداشت و مقابلم گرفت، که بدون برداشتنش   ییچا ی هااز استکان  ی کیچشمم اومد! 

 موندم.  شره یخ

 ! چسبهیم یلیخ جان یا ی غروبا ی تو ییچا  -

مزه  دستش چنگ زدم و مشغول مزه  ی استکان رو از تو یترش یو رغبت ب لیبا م بارن یا
 عشق بود!  ی چسبش، مزه که طعم به شدت دل  دی کردنش شدم. شا 



  ی داد. دوست داشتم حداقل برا هیو به درخت تکرو برداشت  گهیهم استکان د خودش
م چشم ببندم و از بودن کنارش عذاب وجدان و دلهره  ی هم که شده بود رو یساعات کم

 شدم و گفتم:  قدمشی طول دادن بحثمون پ ی لذت ببرم! برا

 ! شد؟ی خب... بعدش چ -

 شد: رهی خ ی صورتم نشست و دوباره به بخار چا ی گذراش رو نگاه

 رتش به دلم موند! نشد... حس -

بگم، که  د یبا  یچ دونستمی کالم رو گم کردم و نم ی صداش رشته   ی از غِم تو متعجب
 خودش ادامه داد:

 دوست داشت!  یلی خب بابابزرگ از اولشم منو خ  یاغراق کنم، ول ایبشه و  ایر خوامی نم -

 برگردوند و گفت:  ینیس  ی استکان رو تو ،ی لب زدن به چا  بدون 

خودت با زحمت خودت به دست   دی با ی خوایم یهر چ  گفت، ی البته از همون اولشم م -
 ! دمیرو فهم لش یو پنج سال دل ستی! بعد بیاریب

 :دمی شد و من باز هم بدون فکر، پرس نییگلوش باال و پا  بکیس

 بود؟   یچ لشیدل -

 عوض کنه لب زد:بحث رو   خواستی جواب دادن به سؤالم، انگار که م بدون 

  دهیخب جز به خون کش یشدم، ول یدرخت ی تموم مشغول ساخت خونه  ی دو هفته  -
 نشد!  دمی عا یزی شدن تن و بدنم چ

 ادامه داد:  ،یزیآمطنت یهام و لحن شنگاه کردن به چشم  با

 بودم! یُخرده دست و پا چلفت هیوقتا  اون  قتشیحق -



  ریز یمنطق لیکرد و بعدش هر دو بدون دل ییفرماحکم  مونن ی رو سکوت ب ییالحظه  چند
 ! می خنده زد

کالم  باهاش هم  ترش ی و ب ترش یبهم اجازه داده بود، که بتونم ب هایرفتار خوش  نی ا دی شا
 خودش کرده بود رو به زبون آوردم: ریکه ذهنم رو درگ  یشم و سؤال

 اومده بود!  شیم پواسه  یسؤال  هی -

 نگفت، که باز ادامه دادم:  یزیهام نشست و چ چشم  ی هربونش روو صد البته م  ی جد نگاه

 تون خبر ندارن؟! از شغل  نایتون و رها اخونواده  یعنی -

سؤال آماده کرده بود، که تند و   نیبه ا  ییجوابگو   ی وقت بود خودش رو برا یلیکه خ انگار
 بدون مکث گفت: 

 نگرفته بودم! شی جد یلی بود و خ یسرگرم هیم واسه  ،ی تیاوالش ورود به سازمان امن -

 حرفش رو گرفت:  ی کرد و دنباله یکوتاه مکث

خوب بود و تونسته بودم   کردمی که فکر م یزیاز اون چ ترش ی حالم ب م،یت ی خب تو یول -
 فرار کنم. هات ی واقع یلیاز خ

که  ییهات ی دونستن واقع ی برا بیکه عج یکج شد و با سرکوب ذهن ی به سمت هاملب
 داده بودن، گفتم:  یفرار  هاتف رو

 ! ستن؟ین ان یدر جر یعنیجوابم رو نگرفتم...  قی دق یمتأسفم، ول -

زمان با گرفتن  و هم  دیهاش کشبه لب  یبودم، دست دهیکه ازش د یچند وقت نیعادت ا به
 از درخت گفت:  شهیتک

به خودم اومدم نتونستم ازش دل بکنم و خب   یقدر غرق کارم شدم، که وقت قدر و ِان ِان  -
 خبر نداره!  یچکیه مهیت ی ها... نه، به جز سامرند که خودش از بچه قتشیحق



 باال انداختم و لب زدم: یی ابرو دهیدر ی هاچشم  با

 چرا؟!  -

 ... دوست نداشتم! د یشا  -

 ی بچه هِ ی شب  بیخنده زدم و عج ری از حضورش ز  دنیبدوِن خجالت کش لش،یدل دنیشن با
 تصورش کردم!  کرد،ی م هیش توجبدش رو با عالقه ی که تموم کارا یلجباز و لوس

 لبش نشست. ی هم باألخره از غم نگاهش کاسته شد و خنده رو خودش

 گفت: ینیچمقدمه  بدون 

 شه... عالقه ی از رو رتشیغ د یدوستتون داره و شک نکن یلیخ ماین -

 : خواهشمندانه ادامه داد  ،ی ترلحن مظلوم  با

 خانوم!  اسمنی د ینکن تشیاذ  -

  کیبا اسم کوچ زدپناهیخانوم ا ی بود، که به جا یبار  نیاول ن یماه ا هی باا یبعد از مدت تقر  و
 دلم بشم!  ی تو  ی نتونم مانع آب شدن قندها شدی و باعث م کردی خطابم م

 زور به خودم مسلط شدم و گارد گرفتم:  به

 کردم؟!  تشیبابا! من کجا اذ  ی ا -

 تعارف لب زد: بدون 

 !دیکنی م کی رو تحر رتشی غرور و غ هاتونطنت یبا ش -

 "دادی م یبیعج ی حرفش بوها نیدلم پچ زدم "ا  ی گلوم خشک شد و تو ی تو حرف

که انگار خودش حدس   رم،ی هم مچش رو بگ دیبه چالشش بکشم و شا  یبا حرف خواستم
پرسشگرم سامرند رو بهونه کرد و به سرعت ازم دور شد! لبم   ی هانگاه   ریفرار از ز  ی زد و برا



عمارت رو   ری گذاشتم و مس ینیس  ی م رو توسرد شده  ییو استکان چا دم ی رو به دندون کش
 گرفتم... . شیپ

 *** 

 "هاتف" 

 

به مرصاد و  بارن ینشست و ا  شدیرنگ مبهکه مدام رنگ  یهانیآ ی م روخصمانه  نگاه
و   دیچیاتاق پ ی م توشده داِد خفه ی نگذشت، که صدا یلیشدم. خ رهی سرد خسامرنِد خون 

 :دمی غر

 رو نداشتم!  یانتظار نیرادفر... از شما همچ ی آقا -

هم به آرامش دعوتم کنه، که با دست مجبور به   دی خواست دخالت کنه و شا سام
 کردم و ادامه دادم: شینینشعقب

کردن، منم   د یی و اونا هم خودتون و کارتون رو تأ نی و سامرند شد هانیآ ی پاهم از اول که  -
 باز ازتون استقبال کردم...  ی نگفتم و با رو  یزیچ

 نکرد. بمیادامه ندادن حرفم ترغ ی نگاه دلخورش برا یکج شد و حت یبه سمت هاشلب

  هیو شنود ابیرد نیدوم نیا نی ازتون انتظار داشتم! متوجه نایاز ا  شتری ب ف، یبا اون تعار  -
 رن؟ یگیکه ردش رو م

از مغزم عبور   مایحرف ن ییاکوتاه... فقط لحظه ییالحظه  ی ذهنم، برا  ی پژواک حرفم تو با
 :دمی کرد و از خودم پرس

 واقعاا از مرصاد مطمئن بودم؟!  -

  یه بود، فکر چرتم رو از ذهنم فرارلم داد یصندل ی رو یکه عصب هانیبا نگاه کردن به آ و
  ی بود که باعث شد تو یسروان خاشع فیاز مرصاد مطمئن نبودم و فقط تعار  دیدادم! شا



به آب   گداری کارشون ب ی تو دونستمی و سام مطمئن بودم و م  هانیاز آ یول  رمش،یبپذ  میت
 !زننینم

 قصد دفاع از خودش رو داشته باشه گفت:  کهن ی با ندامت، بدون ا مرصاد

 !زننی ردشون رو م عیکه ِان قدر سر هیماجرا چ دونمی متأسفم هاتف... من واقعاا نم -

 گفتم:  یتربا لحن آروم  بارن یتخت نشستم، دستام رو حصار تنم کردم و ا ی رو

 بهمون شک کنن کار تمومه!  -

 نشست:  دستش زد و مقابلم ی تو بیبه س یگاز الیخی ب سام

 خدا! به ی قدر حساس نبودهاتف جان... برادر گلم... چته؟ تو که ِان -

 من گارد گرفت: ی جلو اومد و به جا هانیآ

 ! ستین خودی قدر هم بِان  تشیحساس  دم،یآقا سامرند... من به هاتف حق م -

 اتاق شوت کرد و گفت:  ی گوشه  یسطل آشغال حلب  ی رو تو بشیس سام

 یلیخ یو حق هم داره، ول مهی ! درسته هاتف سرپرست تخودهی ب تشی منم نگفتم حساس -
 !نیکنیشلوغش م نیدار

پناه گرفته بود، جلو اومد و با   وارید ی تا اون لحظه گوشه  یخطاکار ی که مثل بچه  مرصاد
 کرد:  دیی حرف سام رو تأ یباز شین

با هزار نفر خوش و بش   یاز سمت ما بوده! روز  ابیبدونن رد خوانی درسته! از کجا م -
 !کنه ی داره و معامله م

هاش  خرد شدن استخون  ی درجه گردنش رو بچرخونم، تا صدا ۱۸۰خواستی دلم م بیعج
 گوشم رو نوازش بده!



  ی شد، که تو  دهیکش ی براش تکون دادم و نگاهم به سامرند یهوا دست ی تو
نرم جلوتر  بود. نرم  یکیو در حال صحبت با   من خودش رو به در رسونده  ی های پرتحواس 

 ! نمیرو بب تای که به خاطر قد بلندتر بودنم تونستم رز ستادم،یرفتم و پشت سرش ا

 ! ؟ی ایکوتاه ب ی خوای... نمی: رزسام

 گفت:  شهیتر از همکه متوجه حضور من نشده بود، سرتقانه  یدر حال تایرز

 نه!  ی استعفا ند یاز اون سازمان کوفت ینه... تا وقت -

 و لب زد: دیپشت گردنش کش یدست سام

 هاتف هم...  یول -

 کالمش رو قطع کردم: ی و تند دمیش کوبشونه  ی رو

 داداش؟  یخوب -

  یبهم نگاه کرد، که با چشم خط و نشون یینماو با لبخند دندون  دیبه سمتم چرخ زدههول 
 رز رو هدف نگاهم قرار دادم: بارن ی و ا  دمیبراش کش

 شده؟!  یزیجان! چ  تایجانم رز  -

 هم فشرد:   ی هاش رو به حرف رودستش سامرند رو کنار زد و مضطرب لب  ی تو لِ یموبا با

 ! شه؟ی مهمون کردن، باورت م جان یرادمهر امشب خودشون رو ا  ی آقا  ی بگم خونواده  -

امشب داشته   یِ احتمال ی هاون از مهم  یر یکوتاه چشم بستم تا تصو ی چند لحظه  واسه
 .اوردمیبه خاطر ن یزی فکر کردم چ  یهر چ یباشم، ول

 ! تا؟یرز هیرادمهر ک  ی آقا -

به سام انداخت و   یصورتش کنار زد. بعد نگاه مرموز ی کرد و موهاش رو از تو یپوف کالفه
 سست لب زد:



 کردن... یروز مثالا من رو از تو خواستگارهمون که اون  -

 اضافه کرد: یلبخند تصنع با

 ! گهید  گمیرو م یبیب ی خانواده  -

بود رم کرده  ستادهی ا ییالحظه گوشه  بهش بدم، سامرند که تا اون  یو جواب امیبه خودم ب تا
  میشونیپ  ی روبره، که محکم  اط یسمت خارج ساختمون حمله برد و خواست سمت در ح

 ! دمشی ش به عقب کشو با گرفتن شونه دمیکوب

 :دی و غر   دیفک چفت شده به سمتم چرخ با

 !هینفهم چ ی خونواده  نیحرف حساب ا  نمیولم کن محمد! ولم کن بب -

داد  ییاخفه شده  ی و با صدا دمیهم کش ی هام رو تواخم  ش،به یبه محمد گفتِن غر  توجهیب
 زدم:

 کراهت داره!  دیس ی به خونواده   نیوهدار پسر! تحرمت نگه  -

لبش رو   ییابه بازوش آوردم و ازش فاصله گرفتم، که با خشم سرکوب شده  ییاگه ید فشار
 زد. هیبه دندون گرفت و ساکت به چهارچوب در تک

 : گفتیاز داخل خونه بلند شد، که م هانیآ  ی صدا

 اومده؟  شی پ یداداش مشکل -

پرتش   اط ی وسط ح یکردم! به عبارت تشی هدا رونیگفتم و با ُهل دادن سام، به ب  ی"نه" آروم
 کردم و گفتم: 

 ...زهیخاطرت هم عز  ،یم ییسامرند پسردا -

دلم پچ    ی بود انداختم و تو  ستادهی ا قیآالچ ی سرد که گوشهخون  ی تا ی به رز ییگذرا  نگاهِ 
 زدم:



 خدا در و تخته رو خوب با هم جور کرده!  -

 خوردیهوا تکون م ی تو دواری که تهد  یتند و انگشت یبه سامرند نگاه کردم و با لحن دوباره
 ادامه دادم: 

 ! یکن نییرو براش تع شیکه طرز زندگ  یحق هم ندار ، یندار تا یبا رز ینسبت  یتا وقت یول -

 :دمی که غر کرد،ی به من نگاه م شدهخشک 

 ! ؟ی متوجه شد -

 شد و اعتراض کرد:  کی بهم نزد یترشی با شجاعت ب بارن یا

شدم، که بذارم  رتی و غ رگی قدر ببکنم؟ ِان  د یبا کاری چ میکن دا ینسبت پ ذارهی نم یوقت -
 واسه نامزدم؟! ادیجلو چشمم خواستگار ب

 و گفت:  دی جلو پر تایبه حرفش بدم رز  یخواستم جواب تا

 ! ستماینمن هنوز نامزد تو   -

رز آماده کرد، که دسِت   ی خرخره   دنی جو ی و خودش رو برا  دیهم کش ی ابروهاش رو تو  سام
  ترش یو با حرفاش ب  ادیرفتم تا بلکم کوتاه ب تایبه رز ییاغره ش رو گرفتم و چشم مشت شده 

 نکنه!  کی سامرند رو تحر رتی غ نیاز ا

  هامییاومده و تنها  ایاز همون روز مهدکودک رفتنم که به دن شناختم،ی م یرو از بچگ سام
و   رتی غ ی دست رو یکه بدونم وقت شناختمش، یخوب م یقدررو پر کرده بود! پس ِان

آدم   هی د یو با  داشتن یرو ازش م یطبعانتظار اون شوخ  دی نبا گهید  ذاشتنی تعصبش م
 ! شدنیرو متحمل م د یکامالا جد

 بحث و دعوا گفتم:   نافتیزودتر خاتمه  ی برا

 ! یداشتنش تالش کن ی برا  دیبا  یرو داشته باش تایرز ی خوای م  یسامرند وقت -



 و بدون وقفه گفت:  تند

 من شب و روز در حال تالش واسه داشتنشم!  یول -

 لب زدم: یترم ی با لحن مال  بارن یا

 ؟ ی ش احترام بذارکه به خواسته  ی قدر تالش کردِان  -

 و کنار گذاشتن شغل مورد   دن ی ش بوساگه خواسته  یحت -

 باشه؟!  معالقه

 ی تا مؤاخذه کردمی عمل م  یمنطق دی با یبهش بگم، ول  یزیچ نیهمچ خواستینم دلم
 گوشش پچ زدم: ر یدورش زدم و ز ینشم. چرخ شونکدومچ یه

 نه هزار تا!  شه،ینفر م هی ی قط دلبسته فقط و ف   شیزندگ  ی آدِم عاقل و بالغ تو  -

 که انتظارش رو داشتم رو به زبون آورد:  یزی و چ دیی هم سا ی هاش رو روحرص دندون  با

رو بفهمه   ت ی واقع  یروز هیخانوم  یلیاگه ل یعنی ؟ی دی حرفه استعفا نم  نی پس چرا تو از ا -
 و ازت بخواد...

 و حرفش رو قطع کردم: دمیش کوبشونه ی رو یدست

رو ازم بخواد... آره با  ن یباشه ا منده یم، که قرار باشه همسر آدختر مورد عالقه یروز هیاگه  -
 ! رمیپذی م لیکمال م

جا قسم بخورم، که با  و حاضر بودم همون  ختیدلم فرور  ی تو یزیتموم شدن حرفم چ با
 نشده بود! دهیکش یلیل درصد هم فکرم سمت  هی یدختر موردعالقه حت ی گفتن کلمه

اتاق و خودم مچ دست رز رو   ی به سام اشاره کردم، که بره تو ینینگاه کالفه و خشمگ با
گرد و    زِ یم ی رو محابای و اونم ب نهی. اشاره کردم بشدمشیکش قیگرفتم و به داخل آالچ

 وسط   یچوب



 یکه سع  ییپا انداختم. با صدا  ی زدم و پا رو هینشست. مقابلش به ستون تک قیآالچ
 ولومش رو کنترل کنم گفتم:  کردمیم

 ! ؟یاریدر م هیچ های مسخره باز نی ا -

ناخنش مشغول شده بود    ی که به پاک کردن الک رو یسر بلند کنه، در حال کهن یا بدون 
 زمزمه کرد: 

 کردم؟! کاری چ -

و مقابلش نشستم، که سرش رو بلند کرد و نگاه   دمی کش رونیرو ب های از صندل یکی
 رو بهم دوخت. تفاوتشیب

 ! ؟یو تعصبش؟ حواست هست اعصاب براش نذاشت رتیغ ی رو یذاریچرا مدام دست م  -

 تکون داد و گفت: هوا تکون  ی هاش رو توبه جانب دست  حق

 داره برادِر من؟!  یو تعصبش به من چه ربط  رتیغ -

 ت و جواب دادم: صورتم نشس  ی رو یزیر اخم

 ! یفهمی نم نِ ی! مشکل ایفهمی ِد نم -

 دادم: حیتوض ی رتریپذبا لحن انعطاف  بارن یکرد و من ا   زونیرو آو هاشلب

 !کنهیسامرند واسه تو باد م  رتی تو تعصب داره... گِل من! رگ غ ی من! سامرند رو زِ ی عز -

لبش نشست و   ی رو  ی لبخند مچهیتر شده بود، نهام نرم حرف  دنیکه با شن انگار
 انداخت.  ریزده سرش رو زخجالت 

 همون لحن ادامه دادم:  با

پس انکار نکن!   دونمی خدا م... بهتاینگاهش گره خورده رز  ش یکه دل تو هم پ دونمی م -
 ؟یکنی م تشیقدر اذ پس چرا ِان 



 ضافه کردم:ا مونن یب نی عوض شدن جو سنگ ی برا وارطنت یش

  یکیناز  شه،ی نازکشت ازت خسته م ینیبی م هویداره...  ی واال که ناز کردنم حد و حدود -
 ها! کشهی رو م گهید

 گرد شده معترض شد:  ی هاسرش رو باال گرفت و با چشم  درنگیب

 هاتف!  -

 حرفش رو گرفت:  ی حرف بهش نگاه کردم، که دلخورتر دنباله بدون 

 !کنمیخدا که ناز نمبه  -

 ! ؟ی پس چ -

 اطراف باغ کرد: ی و حواسش رو پرِت درختا  دی چیهم پ ی رو تو  هاشانگشت 

 ! ؟ی سامرند خان نیکاِر همتو هم هم  دونمی نم ی فکر کرد -

 گفتم:  یباال انداختم و با لبخند تصنع ییابرو زدهشوک 

 ه؟ یمنظورت چ -

 :من موند و جواب داد ی ها زوِم چشم  بارن یا

 تون بوده و بس!شغل  نی هم ی ! زندان رفتنت هم حقهیداداشم... خودت یخودت -

انکار   ای دفاع   ی هم برا یحرف قتاا یبهش نگاه کردم. حق صدای و ب دمیبه صورتم کش یدست
 زبون سام رو از حلقومش جدا کنم! خواستیدلم م  بیعج دی وسط شا  نینداشتم و ا 

 گفت:  یآروم ی که حرف دلم رو از نگاهم خوند و با صدا انگار

 . دمیسامرند نگفته! خودم فهم -

 ! ؟ی چطور -



 ی ! ناخودآگاه انگشتش رو توافتم یپاش به خنده بهم  اریاختی کرد و باعث شد ب ییاخنده 
 و گفتم:  دمیدستش کوب ی م فرو برد، که آروم روچال گونه

 ! ادینکن، بدم م -

 گفت:  یطونیلحن ش با

 از من؟!  -

 دهنم در رفت:  از

 مضحک!  ی ه یارث نی از ا -

  یحرف چی ُشک رفته بود، که ه  ی رو پر کرد و انگار تو مونن یب یحرفم سکوت دنیشن با
 !کردی هام نگاه مآشکار به چشم  یو با ندامت زدینم

ته  عذاب وجدان نداش تایو هم رز نمیتر آزار ببتا هم من کم  کردمیبحث رو عوض م د یبا
 باشه! 

 زدم: لب

 ! ؟ی دیکجا فهم... از  ینگفت -

 نسبت به قبل جواب داد: ی ترلحن خانومانه  با

 ! ییبگم؟ از بس تابلو  یچ -

 از ذهنم گذشت رو به زبون آوردم: چهاون 

 آقاخان...   یعنی -

 داد:  حیو خودش توضبازوم باعث شد ساکت شم   ی گذاشتن دستش رو با

 ! ؟ی ش بودو عاقالنه داره... هنوزم نوه  یمنطق  لیزندان رفتنت دل دونستی اگه نم -



 نه! -

 کرد و گفت: ییاخنده 

 داداشم!  ی خنگ شد -

 تکون دادم: یحرفش سر  دیی تأ به

 خنگ شدم!  -

 و لب زد:  دی پر  نیی پا زیم ی رو از

 ها بگم واسه شب آماده باشن!برم به بچه  -

  یاصل ی هیبرده بود و از قض ادمی له رو از کل صورت مسئ تا یو جدال با سامرند و رز  بحث
  اومدن؟یم   یخواستگار ی برا د یس ی منحرف شده بودم! فکر کردم، که واقعاا امشب خونواده 

 تر جمعِ امشب من باشم؟! بزرگ  د یبا

شون  اومدن جان یا لیامکان نداشت و ممکن بود دل یزی چ نیهمچ  نیقیقطع به  خب
 ! یاز خواستگار ر یغ یزیباشه... هر چ ییاگه ید ی مسئله 

 گفتم: تایبه رز خطاب

 ! ن؟یالزم ندار   یزیچ -

 جواب داد:  تکوندی رو م زش ی طور که شومکرد و همون  یکجدهن

 ! گهید میکنی تعارفشون م ییچا  هینه خان داداش... تهش  -

 کرده. یزد و مطمئن شدم، که فقط شوخ یینمادندون  لبخند

بود و عمل کردن بهش    نینواز بودن صدر قوانخاندان مهمون  نی آداب و رسوم ا ی تو
 واجب!

 *** 



 اومدم و به سامرند اشاره زدم: ییچشم و ابرو  هانیبه آ  خطاب

 !ادین رونیامشب ب نیحواست باشه... ا گهید -

 تخت.  التیخ -

از مرتب بودن سر و وضعم مطمئن شدم   یو وقت دم ی کش مییاپسته رهنیپ ی قه یبه  یدست
چهارچوب در ظاهر شد و با   ی زدم. بدون فوت وقت رها تو یی رایبه دِر اتاق پذ  ییاتقه
 ش نشست!اصالح شده  ی جفت ابروها نی ب یزی اخم ر دنمید

رو   یورود بده و خوشبختانه اونم لجباز ی کج کردم و اشاره زدم، که اجازه یرو به سمت لبام
 ی رها ی هاو گارد گرفتن  های لجباز ن یا گفتمیو از مقابلم کنار رفت. اگه م ندونست زیجا
 بود اغراق کرده بودم؟!   زیبرانگم تعجبواسه  یخانوم و آروم، کم شهیهم

   رینظی ب ی تکون دادم و از کنارش گذشتم. با ورودم بو یسر

 و گفتم:   رمیزبونم رو بگ ی که باعث شد نتونم جلو د،یچیدماغم پ  ری ز یشکالت

 ! اد؟یبو از کجا م نی ا تایمن! رز ی خدا -

 :دیپرس  یضیصورتش کنار زد و با لحن پر غ  ی رو از تو شیِفر و مشک  ی موها نازیپر

 بده؟  -

 باال انداختم: یی ابرو

 ! ؟ی چ -

 به کمرش زد و لب زد: یدست

 !گهی د نیگی که م ییهمون بو -



دخترِ عجول به   نیدست ا  ریاز ز باشه یبو متعلق به هر چ نی لوش داده بود، که ا تعصبش
کج  یورک ی هام رو خاروندم و لب یسر یشی سر گذاشتنش نماسربه ی عمل اومده! برا

 .کردم

 بگم... افتضاحه!   دیخب... با -

 خنده زد.  ریز یپق تای بهم نگاه کرد و رز دهیدر ی هاچشم  با

 !هیکردم... عال یشوخ -

اتاق نشستم و   ی گوشه  یطرح سلطنت ی های از صندل یکی  ی ش روزدهبه نگاه ذوق  توجهیب
نشد... که    دمی از چشم گردوندن عا یچیه یبودم، ول پیاک نیا یبا چشم دنبال نفر چهارم

 نشد! 

 کنارم نشست و گفت:  تایکج شد، که رز ی به سمت هاملب

 !کار؟یچ  امی مهمون شمان من ب گهی ! مادینم -

 چپ زدم: یعل ی خودم رو به کوچه  یتصنع یِ الیخی دهنم رو قورت دادم و با ب آب

 ! ؟یک  -

 اومد و جواب داد: ییو ابرو  چشم

 !ی اتاق رو متر کرد  نیبار ا  ستی دو دنشیکه واسه د  یهمون -

کردم و   کی هام رو بار شده بود، چشم   زیفرز و ت بی روزا عج نیکه ا ییتا ی نگاه کردن به رز با
 چند لحظه قبل گفتم:  الِ یخیب

 ست؟! خونه  ماین -

 .ادینه... به گمانم آخر شب ب -

 و لب زدم: دمیهم کش ی رو تو هاماخم



 تنها بمونه؟!  خوادیتا آخر شب م ست؟بهیغر  زدپناهیجمع فقط خانوم ا  نی از کل ا -

راه   د یتردی بلند شدم و ب یصندل ی از رو وارشنت طیمبهوت و البته ش ی هابه نگاه  توجهیب
 گرفتم. شی اتاقش رو پ

نشسته و   یصندل  ی در اتاق رو باز کردم. پشت به من، رو دشیبه در زدم و با بفرمائ ییاتقه
و بلندش که حتم داشتم تا کمرش برسه   یعسل ی خم شده بود. حواسم به موها یزیچ ی رو

 ی کوتاِه جلو ی ف تصور من بود؛ چون که اصالا با موهافراتر از خال  یزیرفت و اغراق کردم چ 
به در زدم و سرم رو   ییاگهید ی گفتم و تقه  یی"استغفرالل"   یرلبی! ز شتندا  یخونسرش هم 

!  دمیدزدی زده بودم، بعد نگاه م دی لبم نشست... قشنگ د ی رو ییاانداختم، که خنده  ریز
 ی و با صداش که اجازه دمیبه لبم کش یم دستجمع کردن خنده  ی نظر حالله. برا هیالبته که 
 . ردمسرم رو بلند ک  دادی ورود م

 ُعذ... -

اصالح  ینی. با لحن شرمگ نهیلبم بش ی راه قطع کرد و باعث شد خنده رو ی ونه یرو م کالمش
 کرد:

 ... متوجه حضورتون نشدم! متأسفم  -

 و دو نشون زدن گفتم:  ریت هی  یو به عبارت  میبرطرف کردن کنجکاو  ی برا

 بود! ییاگه ید ی حواستون سخت مشغول جا ایبله خب... گو  -

زمان با برداشتنش، انگار که  زد و هم  ی بود اشاره زدم. لبخند زیم ی که رو ی دست به کاغذ با
 بدونه گفت:  حیخودش رو موظف به توض

 .کردمی م یداشتم طراح -

 ی به آهو  یمقابلم گرفته بود رو از دستش گرفتم و نگاه یباطن یکه با عالقه ی کاغذ
شباهت باعث شد نتونم مانع زبونم   هیکاغذ انداختم و...  ی رو ی شده   یهنرمندانه طراح
 بشم و لب زدم:



 !هِ یشب  یلیچشماتون خ -

که در   ی زده و لبخند مات ی هاسرم رو بلند کردم و بهش چشم دوختم، که با چشم  ی تند
رو خاروندم و   میشونیاز پ ییاگوشه  یشی. نماکردی بود بهم نگاه م جمع کردنش ی تقال 
 :دمی عوض کردن بحث، پرس ی زده براشرم 

 ! د؟یعالقه دار یبه طراح یلیانگار خ -

 گفت:   کرد،ی م مشیقا یکالسورش به عبارت ی که تو  یرو از دستم گرفت و در حال کاغذ

 خب... رشتمه مثالا! -

 چه از سرم گذشت رو به زبون آوردم: اون یتعجب آشکار با

 !نیهست  اتیادب ی و رها دانشجو  تایشما هم مثل رز کردمی فکر م  دیواقعاا؟ باور کن -

 داد: حیبه حضورم، توض تفاوتیو ب   دیسمتم چرخ به

 ... خب رفتم هنر! یول  ه،یقشنگ ی هم رشته  اتیادب -

 چرا؟!  -

 از خودم گفت: دیبه تقل ی زیآمطنت یباال پروند و با لحن ش یی ابرو

 چون... دوست داشتم!  -

 .دیش رو ازم دزدزدهو نگاِه خجالت  دی چیاتاق پ ی م توقههقه  ی صدا

 گفت:  یترآروم  ی ُتِن صدا با

 ! دمیدست نکش یکی  نیاز ا  جورهچیعالقه دارم... ه یلیم خ! به رشته ی از شوخ یِ نه جدا -

شجاعتش   م،ی داشت یکه با هم شوخ میشده بود   یمیقدر صمِان یما ک  کهن ی به ا توجهیب
 گفتم:  ییاکردم و با لحن لوده  نیهاش رو تحسدست آوردن خواسته به  ی برا



 مادموازل!  هیعال -

حواسم رو پرت   شیصحبتهم   یطوربه اتاقش اومده بودم و چه  یچ ی برا کهن ی ا یادآوری با
 و لب زدم:  دمیکوب میشونیپ ی رو  یکرده بود، دست

 !جامن یا یرفت واسه چ ادمیاصالا   ی وا -

 کرد:  رمیگباال انداخت و با حدسش غافل  ییاشونه  سردخون 

 .دیدعوت کن تونیمن رو به مهمون  نیاومد  نی قیقطع به  -

  ی تو یلیقبل، خ  ی دلم اعتراف کردم نسبت به روزها ی و تو دمیلبم کش ی به گوشه  یدست
 رو به رخ بکشه!  ش یشده و تازه تونسته بود هوش ذات ی باهام عاد یکالمهم 

 منتظرتونم!  اط یح ی پس تو -

رو بهش بدم در  یمجال حرف و مخالفت کهنی بدون ا م،ی شگیهم ی از استراتژ دیتقل به
در باغ به  ی تقه ی م، که همون لحظه صدارفت  نیی پا یکیی کیها رو اتاقش رو بستم و پله

 :دم ی از خودم پرس یرلبیانداختم و ز  ینگاه  می صدا در اومد! متعجب به ساعت مچ

 ! ست؟یشون زود نواسه اومدن  یلیخ -

رسوندم،   یخودم رو به در اصل یمحکم و استوار ی هاباال انداختم و با گام  ییاشونه یحرص
در  ی هام رودست  اط یح رونِ یافراد ب دنیکه با دبندش رو برداشتم و بازش کردم، پشت 

تعجبم رو به رخ بکشم، عمه   یحت اینشون بدم   یبتونم واکنش کهنی خشک شد! قبل از ا
 :دو غر ز  دیآغوشم کش ی تو

 ! ؟ی و خبر نداد ی ... آزاد شددی چشم سف ی پسره  -

 رو اجرا کنم، که آقاخان با عصاش عمه رو کنار زد و گفت:  هیدفاع شینما  خواستم

 فاطمه سادات!  -



بود.  یهاش کاف واسه ساکت شدن عمه و خالص شدِن من از شرِ غر زدن  بشینه نیهم
  ی رو ییاش رو ببوسم، که اجازه نداد و بوسه شده چروک  ی هاجلوتر رفتم و خواستم دست 

 .دم ی آغوشش کش ی وزده تموهام نشوند. سر بلند کردم و شرم 

 روتم آقاخان! ی شرمنده  -

بزنه، که نگاهش بهم   یو ازم جدا شد. خواست حرف دی پشتم کوب یو مردونه دست  محکم
 خشک شد و گفت: 

 ی خونواده  کهن ی نظرم االن بهتره قبل از امحمدخان... به میزنیدر اون باره بعداا حرف م -
 ! دیرو روشن کن ییاگه یمسائل د  ارن،یب فی تشر دیس

تراس    ی که باال یاسمنیعصاش به پشت سرم اشاره زد، که رد نگاهش رو گرفتم و به  با
 !دمی بود رس ستادهیا

کردم. عمه با   تشونی عمارت انداختم و بدون حرف به داخل هدا رونِ ی به ب ییاخسته  نگاه
کنار بابابزرگ قدم   یبا صالبت و غرور خاص شهیدرشت و قد کوتاهش، مثل هم کلِ یاون ه

شون رفتم و قبل از  دنبال عی رسوند، که سر  ییرای رداشت و خودش رو به داخل سالن پذ ب
  تایرفت و من و رها و رز رونیاز اتاق ب ییای رلبیز یخواه با معذرت  نازیدر رو ببندم پر  کهن یا

مبِل صدر مجلس نشست و بدون   ی سرد رورو با بابابزرگ و عمه تنها گذاشت. آقاخان خون 
گذاشت. جلوتر   شیخوری نیریظرف ش  ی رو تو زیم ی رو یشکالت کیاز ک  ییاتکه  یکالم چیه

 دادم:   حیو خودم توض ممقابلش نشست ی نفره مبل تک  ی رفتم، رو

اومدن عمارت،   التیواسه تعط دونستمی... نماز حضور دخترا خبر نداشتم  د یباور کن -
 وگرنه...

  ی "سکوت" بلند کرد و باعث شد رشته  ی رو به معنا دستش

 از دستم خارج بشه! کالم

 مقابلش بود انداخت و لب زد:  ِک ی به عمه که مشغول خوردن ک  ینگاه



... سامرند هم با خودتون  نیار یمن رو ب ی قرصا ن یاز داخل ماش نی فاطمه با دخترا بر -
 .ارهیچمدون رو ب  د،ی ببر

وسط   نی برن و ا اهشینخود س یِ چون و چرا پ ی حرفش باعث شد عمه و دخترا ب تحکم
و با تجربه   دهیادیمرِد دن نیا  یبود... انگار  دهی من بودم، که از حرف بابابزرگ برق از سرم پر

 ! دونستی م د،ی که با یاز اون شتریب

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه

 دارم!  مانی که بهت اباره نخواستم، چون  نیدر ا یحیتوض -

 پس... -

 و لب زد:  دیکالمم پر  ونیم

 محمد!  ی دی انجام م داا ی که جد ییِ حرفم... کارا -

 مزه کرد، بعد ادامه داد: رو مزه   شی آب مقابلش رو برداشت و کم وانیل

 !؟یکنیم شده که ازم فرار  نیدلت از من چرک  دی ... شای نبود هایکارپنهون  نیتر اهل ا قبل  -

 لرزون و کبودش انداختم و گفتم:  ی هابه لب  یو تعجب نگاه رتیکمال ح در

 آقاخان! هیچه حرف نی ا -

 و لب زد:  دی کوب نیرو آروم به زم عصاش

 ! ی شد  نیچرک ازم دل دمی آقاجانت شدم آقاخان فهم ی جاکه به یاز همون روز  -

و از   گفتی نبود؟! درست م بدک   بودم،ی با خودم و وجدانم روراست م  یاگه کم دی شا خب
  یرفتارام عوض شده بود و سع ی... فقط کمیبودم، کم دهیرو فهم قتیکه حق یاون روز

 م فرار کنم! از خونه و خونواده  کردمیم

 انداختم زمزمه کردم: ریرو ز  سرم



 ازتون دلخور باشم!  یکم دیدلخور آره... شا یکه نه، ول نیچرک خب... دل -

 !یکنی محمد... چون تو مثل من فکر نم دمی بهت حق نم -

  ی بلند شد و جلو یصندل ی ش نگاه کردم، که از روبسته  ی هارو بلند کردم و به چشم  سرم
 حرفش رو گرفت:  ی بعد دنباله ستاد،یپنجره ا 

  ی ریجلوگ   تی جنا هیمن از  یبوده باشه، ول یکه من کردم از نظر تو خودخواه یکار دیشا  -
 کردم!

 گلوم خشکوند!  ی و ابهت نگاهش حرف رو تو  دیسمتم چرخ به

 اتاق گفت: طیمح ی حال قدم زدن تو  در

 ... زدی داشت، قلبت م ان یهات جررگ  ی خون تو -

  یادآوریصورتم تکون نداد. انگار که از   ی از رو یل یم هی  یو نگاهش رو حت ستادی ا مقابلم 
 شده باشه داد زد: یعصبان یزیچ

 وجود!   ؟یفهمی... میتو وجود داشت -

در  یکه سع یدستم گرفتم. با بغض ی لرزونش رو تو ی هابلند شدم و دست  یصندل ی رو از
 خفه کردنش داشتم جواب دادم:

 ! ستمیکردن محرومم کنن، دلخور ن یاز زندگ  نینذاشت کهنی خاطر امن به  یول -

مقابلم نشست و من دوباره سر   یصندل  ی و رو دیکش رونی دستم ب ی رو از تو  هاشدست 
 جام نشستم. 

 حرفم رو گرفتم:  ی رو ماساژ دادم و دنباله هامقه یانگشت، شق با

 دلخور بودم!  یکار همه سال پنهون   ن یخاطرِ افقط به  -

 و لب زد: دی چک نیی ش پاغبار گرفته یِ مشک ی هااز چشم  یاشک قطره



 ی کردیم  یعمر با درد خواسته نشدن زندگ  هیکه   گفتمی رو م قتیاگه حق گفتم؟ی م یچ -
 پسر! 

نشده   جادی اصل ماجرا ا ی تو یریی هنوزم تغ یمحض بود و انکارش ناممکن... ول قتیحق
 !کردی م ینیدوشم سنگ ی درد تا عمر داشتم رو نیبود و ا 

  کردن،یم  بمیشدن و غر زدن ترغ یعصب ی که برا  م،یذهن ی هاخواسته  ی به همه  تفاوتیب
 گفتم:  کسلیر

بود که لقِب  ن ی اضافه شد، ا م یبه زندگ  قتیحق دنیکه با فهم یزیتنها چ -
 الممالک رو بچسبونم تِه اسم پدر و مادرم! خودخواه 

رو   دنیراه گلوم رو سد و نفس کش زیر ی گردو هی ی به اندازه  یزیگفتن اسم پدر و مادر چ با
 فشرد. مزده خ ی ی هادست  ی گرمش رو رو ی هابرام دشوار کرد. به جلو خم شد و دست 

  خواستی ! درسته من خودخواه بودم و دلم مشهیهم ی بار برا هیبهت بگم،   دی : باآقاخان
مطمئن باش حضور و وجود    یپسر دوباره ادامه داشته باشه... ول هیخاندان با حضور  نیا

 من بوده!  ی از خواسته تر با ارزش یلیخودت خ

با عصاش به   قهیکه بعد از چند دق دم،ی آغوشش کش ی کردم و سفت و سخت تو یتبسم
چهارچوب در   ی که تو دهیرنگ پر  ی تایبه رز یو به پشت سرم اشاره زد. نگاه د یپشتم کوب

 : دمی بود انداختم و پرس ستادیا

 ! تا؟یرز  شدهی چ -

 در حلقه کرد و گفت: ی ره ی لرزونش رو دور دستگ ی هادست 

 ! مای... نمایآقا ن -

مبل بلند شدم. به سمتش هجوم بردم  ی از رو درنگی وجودم رخنه بست و ب  ی تو یاسترس
 :دستم فشردم ی لرزونش رو تو ی و چونه 



 ! شده؟ی چ مای... ننمیحرف بزن بب -

 لب زد:  دنمی کش رونی زمان با برو گرفت و هم  دستم

 چاقو خورده... کُِل تن و بدنش غرِق خوِن!  -

بهراد بوده   ی کار دارودسته دیشا کهن ی . از ادیجام ثابت موندم و فکرم به هزار جا پر کش سر
دهنم   ی باشن! دستم رو مشت کردم و جلو دهی رو فهم زیهمه چ دیجا که شاباشه تا اون 
سمِت اتاق   می ه افتادم و مستقبدون حرف بهم نگاه کرد، که جلوتر از اون را   تایگرفتم. رز

  یو سامرند و عمه و رها که دورش حصار بسته بودن رو عقب زدم و فور هانیرفتم. آ  ماین
و  زدیسر خودش م  ی اتاق کنار تختش افتاده بود و تو ی گوشه  اسمنیداخل اتاق شدم.  
. هنوز  دمیندونستم و به سمتش دو  زیموندم! تعلل رو جا ماین یِ خون ی من مبهوت پهلو

 بود و با   اریهوش

 .کردی به چشمام نگاه م یحالیب

 :دمی غر یعصب

 زنگ بزنه اورژانس؟!   دیبه عقلش نرس تونی کی  -

 گفت:   یمچ دستم رو چنگ زد و با سست مایجوابگو بشه، ن یکس کهن ی از ا قبل

 ! شمیپانسمان کنه... خوب م... م ادیب ی... پرهیسطح -

بودنش سرش داد بزنم، که   یرمنطقیخاطر غشدن و خواستم به  لی کور تبد ی به گره  امهاخم
  ی تو یبیعج ی خواسته  کردمیچرا حس م  دونمیبرق چشماش مجبور به سکوتم کرد... نم

 اعتماد کنم! ناز یبه پر کردی که مجبورم م زنه،ی چشماش موج م

  کهن ی دستش وارد اتاق شد و قبل از ا ی تو یِ نیو س  دهی پر ی با رنگ و رو نازیلحظه پر  همون
 داد زد: تای متوجه حضور من بشه، رو به رز

 ! اریتشت آب جوش ب هیبرو  -



رو از اتاق   اسمنیبه رها اشاره کرد، که  بارن یا  نازیو پر دی دو رونیسمت ب  یبدون معطل تایرز
 گفتم:  یشدم و بدون معطل قدمش یببره. پ  رونیب

 ! برمشیمن م -

 رفتم و لب زدم:  جلو

 . رونیب می بر  دی لطفاا بلند ش -

 نگاهش قرار داد. تشر زدم: ری رو مس مایبهم انداخت و دوباره ن ی سرد نگاه

 خودم ببرمتون؟!  نیستیبه بلند شدن ن ل یاگه ما -

  رونی بلند شد و از اتاق ب ن ی زم ی به تخت از رو هیبا تک ینگاه نیتربدون کوچک  بارن یا
داخل اتاق فرستادم و خودم خواستم دنبالش   ناز، یرو واسه کمک به پر  تایرفت. رها و رز
 عمه فاطمه سر جام ثابت موندم:  ی برم، که با صدا

 چخبره؟!  جان یمحمد عمه! ا  -

زِن پا به سن گذاشته نبود   نیا ی هایی دادن به بازجو  حیتوض ی واسه  یاصالا وقت خوب  االن
 .کردمی بارش فرار م ری از ز  یجور هی دی و با

 زدم: لب

 ! نیهاش رو براش ببر اتاق منتظرِ که قرص  ی ... آقاخان تودمیم حیبعداا توض -

  اسمنی حدس زدم که  ما،ی ن نِ ی به اطراف چرخوندم و با روشن بودن چراغ ماش ینگاه
  یهام رو خراش داد. کالفه هوفهقش گوش هق ی جا رفته باشه. جلوتر رفتم و صدااون 

بهم   یبه در راننده لم دادم. نگاه  اط یسفت و سخِت ح ی هاسنگ   ی رش، روکردم و کنا
 که گفتم:  کنه،هاش رو پنهون کرد اشک  یانداخت و سع

 ! کننی هاشون رو پنهون مکنن و اشک  هیگر توننینم  فیضع ی آدما -



 زد:  داد

 حاِل االن داداشم داره؟!  ی تو یر ی تأث ای ریی تغ ، ی قو ای باشم   فیمن ضع -

دختر که تا به االن روش نکرده بود نگاه کردم.  ن یا ی به یو غر دی جد ی هیبه روح زدهبهت 
  ترش یب تی وضع نی ا ی تو دادم،ی م حیترج دی گفتن مقابلش نداشتم و شا  ی برا یحرف چیه
 نکنم!  شیشیآت  نیاز ا

رو سمتش گرفتم. بدون   دمیفرو بردم و دستمال سف  مییاشلوار پارچه   بیج ی رو تو دستم
بعد نگاهش زوِم وسِط دستمال   د،یهاش کشاز دستم چنگش زد و به چشم  یحرف چیه

 دادم: حیاز جانب اون، خودم توض یسؤال  چیموند که بدون ه

ها دوخته بود، اسم  دستمال  نی هاش از انوه  ی همه ی ... واسهامرزِ یکاِر خانوم جون خداب -
 !کردیم یدوزرو هم روش دستمال  یکسهر 

 من نداشته باشه، سست لب زد: حاتیبه توض  یو انگار که اصالا توجه  دیسمتم چرخ به

 بدم؟!  یمِن... جواب مامان و بابا رو چ رِ یش تقصهمه  -

 کردم و گفتم: یتبسم

 !نِ ینشدل یل یخ تونی ریپذت یاحساس مسئول نی ا -

 ی م گرفت، که همون موقع فکر کردم اگه به جا بهم رفت و روش رو از ییاغره چشم 
 !داد؟ی نشون م ی" چه واکنشادیخوشم م تونه یروح نیاز ا یلی"خ گفتمیم نینشدل

 : دمی به حرف گرفتنش، پرس ی چرتم رو از سرم زدودم و برا ی هاال یفکر و خ غبار

 کجا رفته بود؟!  -

  دی ش گذاشت. انگار امشب باشونه ی باال انداخت و سرش رو رو ییاشونه  یحرف چیه بدون 
ها و از ترس  یکه کم د ی شا کرد،ی سکوت م  ترش یو اون ب زدمیحرف م  ترش یمن ب
 ! شد؟ی کم م هاشی نگرون



 خودش گفت:  رم، یکالم رو به دست بگ ی من بتونم دوباره رشته  کهن ی از ا قبل

 ممکنه کاِر بهراد باشه؟!  -

فکر کردم    یمنطق یوقت یبود، ول دهی فکر به ذهن خودم هم رس نیهم ماین دنِ ی از د قبل
 امکان نداره!  یزیچ نی مطمئن شدم همچ

از   ی درست کنه! جدا د یکه واسه خودش دردسر جد  ست،یکار نو پا و تازه  دستی هم بِان  -
 ! برن؟ی م ی چه سود  مایرسوندن به ن بی از آس ی مرتض ایحرفا... مگه بهراد  نیا

که با   دمیرو د هانیو آ  دمینگاهش به پشت سرم خشک شد؛ به عقب چرخ ،ی حرف بدون 
 بود!  ستادهیا ن یچند قدم دورتر از ماش  یحالت مضطرب

 : دمیپرس یآروم ی بلند شدم و به سمتش رفتم. بازوش رو فشردم و با صدا نیزم ی رو از

 شده؟!   یزیچ -

 و گفت:  دیکش  شیَلخت و مشک ی موها نِ یب یدست

 ! مایواسه ن رمیسرم و دارو بگ یسر  هی رم یابا... دارم منه ب -

 که از ذهنم گذشت، لب زدم: یتکون دادم و با فکر یسر

 ! ست؟ین یخبر نیبرو اطراف رو بگرد بب   تا یرز  نِ یتو با ماش ره،ی خب بده سام بگ -

شد و    دهیمرصاد کش یخال ی به جا ادمیو خواست از کنارم بره، که   دیم کوبشونه ی رو یدست
 کردم:  ستادنشیبا چنگ زدن مچش، مجبور به ا 

 ! دمشی مرصاد کجاست؟ ند -

 و بدون فکر کردن جواب داد:  تند

 برنگشته!   گهیرفته، د رونیاز غروب که از خونه ب -



به    ی ندیخوشا ی حرفش بهم دست نداد و فکرها دنیبا شن یحِس خوب  یچرا؟ ول دونمینم
 سرم نزد! 

 کجاست!  نیزنگ بزن بب -

و پا و اون پا   نینگرانش رو بهم دوخت و انگار زدن حرفش براش مشکل بود و ا  نگاه
 :دمی که تند غر کرد،یم

 ! ه؟یچته! ماجرا چ -

 ! دهیرو نم یتماس   چیجواب ه -

  ینوک پا چرخ ی . رودمیکش یقیآروم شدنم نفس عم ی رو با حرص بستم و برا چشمام
 موهام زدم. ی تو یزدم و چنگ

 ! ؟یبگ دی رو االن با نی... اهانیآ  -

با بدن سست   اسمنیکه همون لحظه  ستاد،یکنارم ا صدای رو شرمسار تکون داد و ب سرش
 لرزونش لب زد: ی هاسمتمون هجوم آورد و با لب  یحالی و ب

 ...مایواسه ن -

 رو آسوده کردم: الشیکنه و خودم خ لینذاشت حرفش رو تکم هقشهق

 ران نباش! نه نگ -

  یهام نشوندم. سرلب ی رو یف یجلب اعتمادش لبخند خف ی بهم نگاه کرد، که برا نامطمئن
 . می جا دور شداز اون  هان یبراش تکون دادم و با گرفتن دست آ 

صداش   ی بلند  باا ی. با ولوم تقرکردی م ینیر یبود و مدام براش خودش ستادی کنار عمه ا سامرند
 خودش رو بهمون رسوند. ی زدم و تند

 رو سمتش گرفت و گفت: ی کاغذ هانیآ



 برگرد. ی و زود  ریکاغذ نوشته شده رو از داروخونه بگ نی ا ی رو یهر چ -

 به من انداخت، که داد زدم: ینگاه سام

 !گهی خب برو د -

 ازمون دور شد.  ی بلند ی هاتکون داد و با گام یسر

 گفتم:  ی بلند  ی صدا با

 برو! نی با ماش ر،یرز رو بگ نی ماش چی سو -

  ییباال  ی هوا تکون داد و داخِل اتاق رفت. دکمه  ی تو یبرگشتن به سمتم دست بدونِ 
 ییاعمارت چاره  نیاز ا  رونیتا بلکم ب می رفت یسمت در خروج هانیرو باز کردم و با آ  رهنمیپ
 در زدن به گوشم خورد. ی که همون لحظه صدا م، یکن دایپ

  هوهی خودم رو به در رسوندم و بازش کردم، که  ییاگه یاز هر زمان ممکن د تراط یاحت با
و در رو  دمیش رو داخل کششده دستم ولو شد! بدِن سست  ی رو  یآدم  جونی جسم ب

که  یهام سرد شد! مثل آدمکبودش دست  ی هاچشم   دنی بستم. سرش رو بلند کرد و با د
 یمونده باشه، سرتاسر صورتش کبود و خون وونی حگله  هیمشت و لگد    ریز  چهار ساعت
 شده بود! 

 و گفتم:  دمیخون دماغش کش رِ ی رو ز دستمالم

 سرت اومده؟!  ییمرصاد! چه بال   شدهی چ -

به  تی از عصبان یشتری و ب  شتریبهم نگاه کرد، که ُدز ب یحیسکوت با لبخند مل ی تو
 رو گرفتم و محکم تکونش دادم:شد. بازوهاش  ق یتنم تزر ی هاسلول 

 ... جان ی با تواَم! ا -

داده بود، حرفم رو   هیتک هاش رو به کف نرده و دست  ستادهی تراس ا ی که باال بابابزرگ
 کرد:  لیتکم



 خبره؟! چه  -

به زور از   گه،یدمرصاد رو گرفت و با کمک هم  ی بازو ری که تازه به خودش اومده بود ز هانیآ
اشاره کرد و ما هم از دستورش  ییرای . آقاخان با عصاش به اتاق پذمیها باالش برد پله

 . می اطاعت کرد

 مبل، به حرف اومد و گفت:  ی محض نشوندِن مرصاد رو به

 !ستی... کاِر... کار اونا ندی نگران نباش -

اه آقاخان رو حس  نگ ینیسنگ  بیعج ییاگه یرو راحت کرده بود و از طرف د  المیخ یطرف از
  رونیتکون داد و از اتاق ب ی و ملتمس نگاهش کردم، که سر دمی! به عقب چرخکردمیم

 : دیپرس ییاکنترل شده  ی با صدا  هانیمن، آ ی به جا بارن یرفت. سمت مرصاد برگشتم و ا 

 بال رو سرتون آورده؟!   نیا یک  -

 نگاهش من بودم، جواب داد: ری که هنوز مس یدر حال مرصاد

 بودن... ابونی! الواِط کوچه خدونمی نم -

  هیفکر کردم، که مرصاد واقعاا فکر کرده بود با    نیحرفش سر جام خشکم زد و به ا دنیشن با
 !داد؟یم  مونل یها رو تحو حرف  نی بچه طرفه و ا

 : دمی کردم و غر ییاقروچه  دندون

 !خوامیجواب درست و مطمئن م هی یعنیبود...  ی کار ک  گمیم یوقت -

 رو زوم نگاهم کرد و پچ زد:  تفاوتشیب ی هاچشم 

 هاتف!  ستیواسه گفتن ن یدروغ -

 بده، اوِل اول!  حیاز اول توض زادی پس مثل آدم -

 دادم؟!  صیهم من اشتباه تشخ دیهاش نقش بست و شالب  ی رو ی پوزخند



 لبش انداخت و گفت:  ی شده پاره  ی به گوشه  یدست

  ادهیو بعدشم داشتم پ رمیاطراف چند دست لباس بگ نیا ی هاک ی روب رفتم از بوتمن غ  -
مشت   ریآدم و ز  هیسرِ    ختنیپشت خونه دو نفر ر   یِ خاک نیهم ی تو دمی که د گشتم،ی بر م

 و لگدش گرفتن...

 تر از قبل ادامه داد:مطمئن  بارنی چاق کرد و ا ینفس

  مایشدم... نامردا ن ر یو شناختمش، رفتم جلو و باهاشون درگ  دمیرو د  ماین نی ماش یوقت -
 که من!  نمیرو چاقو زدن و ا 

  دی... باکردی قانعم نم جورهچ یمرصاد ه  ی مشکوک بود و حرفا یبی و غر ب یبه طرز عج ماجرا
 و بس!  ادیخودش به هوش ب  ماین شدمی منتظر م

  می به ساعت مچ ین داد! نگاهمغزم جوال  ی بار چندم زنگ خونه به صدا در اومد و رو ی برا
 امشب باشن!  ی انداختم و حدس زدم مهمونا

 لب گفت:  ریز  هانیآ

 شون نحس بود! چه قدم  -

ببره. خودم  رونیبهش انداختم و اشاره زدم، که مرصاد رو از اون اتاق ب ینیخشمگ نگاه
داخل باغ به   ِت یخوش و بش جمع ی رفتنم از اتاق صدا رون ی جلوتر راه افتادم و به محض ب

ازشون استقبال کردم.  یرفتم و به گرم نییها رو پا. با صالبت و مطمئن پله دی گوشم رس
به دلم نشست.    بیموند و عج دی حال جذاب پسرِ س ن یو در ع دهسا ی چهره  ی نگاهم رو

م و  کرد ی! تبسمشدی واسه سام م یخوب بیامشب، از نظرم رق ی اهوهایه ی به دور از همه 
راه افتادم و پسرش هم   یبیو ب  دی با دست اشاره زدم که جلوتر برن... پشت سر آقاخان، س

 ! شدی محس  بیوسط نبوِد عمه عج نیپشت سرم اومد. و ا 

تر و کرده بودن و جمع هم گرم  دای اتاق استقرار پ ی تو ینگذشته بود، که همگ یلیخ
 شده بود. تری خودمون



النگوهاش، نگاهم رو به خودشون جلب کردن! با   ی و صدا دی چادرش رو جلوتر کش یبیب
 رو به آقاخان لب زد: نهیطمأن

 ! می مون رو بزنحرف دل   نی... شما هم اجازه بد دیس ی با اجازه  -

 ادامه داد:  یبی تکون داد و ب یبا لبخند سر  بابابزرگ

  دیمشهد، به س  نیا یاره امشب بو گفت قر کردمیبا فاطمه جان که صحبت م یواال صبح -
 .میتون بشمزاحم  ریو واسه امر خ می گفتم ما هم وقت رو تلف نکن

 : دی به اطراف چرخوند و پرس ینگاه

 من... خودش کجاست؟ اصالا حواسم نبود!  یِ وا ی ا -

 پا انداختم و گفتم:  ی رو پا

 ! ارن یم  فیتشر  -

 حرفش رو گرفت: ی به روم زد و دوباره خطاب به بابابزرگ دنباله  ی لبخند

 واال... قتشی... حقیسیحاج آقا رئ -

باألخره   دی ادامه بده! س کردیاشاره م  دی گفتن حرفش براش دشوار بود، که مدام به س دی شا
 کرد: لی رو تکم یبی ظرف مقابلش گذاشت و حرف ب ی رو تو بشیس

  رمونیگلت رو واسه آقا ام ی نوه  ،ی که اگر اجازه بد می قربونت... مزاحم شد یحاج -
 ! میکن یخواستگار

زده خجالت  ری! امکردنی قائل بودن، که با آقا خطابش م یواسه پسرشون احترام خاص انگار
لباسش فرو برد، که تازه حواسم جمعِ شال سبز دور   ی قه ی  ی ش رو توکله  شیاز پ شتریب

 رفا بود! از ح شتر یپسر ب نیکردم احترام ا دایپ نانیگردنش موند و اطم 

 که هدف نگاهش من بودم تشر زد:  یخورد و رو به آقاخان، در حال یجاش تکون ی تو یبیب



از   می گفت م، ی نامزِد رها جاِن! واال ما که باور نکرد گفتی م یپسر جوون ه یالبته که اون روز  -
 ! می زبون خودتون بشنو 

آقاخان،   نیمبهوت و خشمگ ی هاجام خشکم زد و فارغ از نگاه  ی اسم رها تو دنیشن با
 چه از سرم گذشت رو به زبون آوردم: اون  محابایب

 ! ی دیکش شی رو پ تای از رز یروز حرف خواستگارحاج خانوم... شما اون  -

 لب پچ زد: ری خطاب به مادرش، ز یباال گرفت و با نگاه مبهوت  ی سرش رو تند ریام

 !یبی ب -

من و   نیب یزده نگاهکرده خشک  یچه اشتباه دونستی که انگار هنوز نمهم  یبیب
عرق   ی انداخت و برخالف چهره  تی به جمع یزده نگاهخجالت  ریپسرش رد و بدل کرد. ام

 رو به من و بابابزرگ گفت:  یش، با تحکم خاصکرده

 کنه،یم یخانوم رو قاط  تا یاسم رها خانوم و رز شهی هم زی... عزخوامیمعذرت م یلی من خ -
 خانوم رو گفتن!  تایاسم رز  یروز هم اشتباهاون  ای گو

و   کردیش به رها رو ابراز مو غرورش، عالقه ایبا حفظ ح ییامحجوبانه  ی لیبه طور خ داشت
 رو رقم زده بود! یبه شدت جذاب ی صحنه

  هیکه حاال با   ییهاحظه، عمه با لباس کرد و همون ل  یهم به نوبت خودش عذرخواه یبیب
شده بودن وارد شد و بساط خوش و بش دو تا خانوِم اون    نیگز یجا یکت و دامن عناب

 شد.   دهیجمع چ

عرق   دی که وز یمیمبل بلند شدم و اتاق رو ترک کردم. باد مال  ی از جمع، از رو یعذرخواه با
رفتم و   نیی ها رو پا! پله دیکش  ریت یرو از صورتم زدود و در همون حال سرم به طرز دردناک

جا تجمع کرده بودن. جلوتر رفتم  ها اونبچه  ی شدم، که همه مایدر کمال آرامش وارد اتاق ن
کنار  ه، یبه حضور بق توجهی تختش انداختم. ب ی و افتاده رو جونیبه جسم ب  یو نگاه

 دست گرفتم.  ی رو تو  ماین ی هازانو زدم و دست  اسمنی



 زدم: لب

 ! ما؟یحالت خوبه ن -

  کهن ی شد. بدون ا دهیش کشتکون داد و نگاهم به بدن و زخم پانسمان شده  یسرفه سر با
 گفت:  یآروم   ی با ولوم صدا نازیبزنم، پر یمن حرف

 !شهی خوب م گهیزدم، تا چند روز د یجذب  هیزخمش رو بخ -

 :دمی و پرس دمی سمتش چرخ متفکر 

 ؟ ی شما دکتر -

 جواب داد:  زد و  ینیلبخند مت معذب

 !امیپرستار  ی نه بابا! دانشجو -

  ی هام رو به حرف روبهم دست نداد. لب یو نسبت بهش حس خوب دم یهم کش ی تو ابرو
 هم فشردم: 

 عفونت نکنه زخمش؟!  -

 لب زد: دهیباال پر  ی گارد گرفت و  با ابروها مقابلم 

 ! دیجناب... به کار من شک نداشته باش ریخ -

 تکون داد و گفت:  یسر  بخشنان یاطم کرد،ی که تا اون لحظه ساکت به بحث ما نگاه م رها

 کارش رو بلده هاتف خان!  ی پر -

 هام کش اومد و طعنه زدم:لب اریاختی ب دنشید با

 عروس خانوم؟!  یکنیم کاری چ جان یتو ا -



  مونیحرف پش کوتاه از زدن اون ی چند لحظه ی فرو رفت، که برا یبیسکوت عج ی اتاق تو و
 شدم! 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 ! تایطالِب شماست، نه رز دیپسرِ س  ا یخب... گو -

با   تای سامرند شکفت و رها بر خالف رز ی گل از گِل چهره   یتموم شدن حرفم به طرز آشکار با
 انداخت.  ری خجالت سرش رو ز 

رفتن رو به رها لب  رون یو مرصاد، از جام بلند شدم و قبل از ب هانیآ  یخال ی حس جا با
 زدم:

 ببر... زشته!  ی دور چا هی -

اسمم از زبون   دنیبرم، که با حِس شن ییرو ترک کردم و خواستم سمت اتاق باال اتاق
باد   هی دنی مثل حس وز ،یدختر مقابلم حس قشنگ دنیو با د  دمیبه عقب چرخ یشخص

 تابستون بهم دست داد! ی اوج گرما  ی خنک تو

 : دمی قدم شد و ناخودآگاه پرسهم  باهام

 تون بهتره؟! حال  -

 شد:  رهیبهم انداخت و دوباره به مقابلش خ ینگاه

 خب...  یبهتر شدم... ول ی راحت شد، کم المیکه خ  مایاز جانب ن -

 بهش نگاه کردم:  شی و پر از تشو ستادمیا جاهمون 

 ! ؟ی چ یول -

 و گفت:  دیعرق کرده از استرسش کش ی قه یبه شق یدست



زنگ زدن... شهامِت   مایخودم و ن لیهزار بار به موبا  ش،ی ساعت پ م ی مامان و بابا از ن -
 جواب دادنش رو ندارم!

 رو خاروندم و گفتم: مچونه

 ! من هم به جسور بودن شما اعتماد دارم. افتادهین یاتفاق خاص -

 از قبل ادامه دادم: ترم ی و مال   دیلبش رو به دندون کش زدهشرم 

 نگران نشدن!  نیاز ا ترش یتا ب د،یاالن بهشون زنگ بزن نیلطفاا هم -

 بیرو از ج لشیموبا  کهنی به روش زدم و بعد از ا  ی نگاهم کرد که مطمئن لبخند آشفته
 جا دور شدم... !راحت بودنش از اون  ی در آورد، برا  شیهود

 *** 

خوردم و با   تا یکه محکم به رز  م،ی بزن رون یب اط یاز ح م یو خواست می رفت نیی ها پااز پله  تندتند
بلند   نیزم ی از رو رهی دستم رو بگ کهن ی بلند کردنش دراز کردم. بدون ا ی دستم رو برا یجیگ

 زمان با تکوندن شلوارش گفت: شد و هم 

 داداشم!  نیچته؟ جلو چشمت رو بب -

 کردم و متأسف شدم:  یتبسم

 ! ؟یبرز! خو خوامی معذرت م -

بود   ستاده ی که کنارم ا اسمنی دن ی با د  یناز بکنه، ول شهی بهم بده و مثل هم یجواب خواست
 . دیکش یحرفش رو خورد و سوت

 ! یعجله داشته باش دمیحق م -

 ادامه داد:  ده ی باال پر ی ابروها با

 ! ن؟یکردیکجا فرار م  نی داشت -



 گفتم: گذشت ی به زمان که به سرعت م توجهیسرد و ببه خنده افتادم و خون  ناخودآگاه

 خوب خوب! ی جاها -

بهم نگاه کرد و احتماالا ازم دلخور شد، که راهش رو گرفت و ازمون دور شد. با   ییروترش  با
 اط یاز ح ریهامون نشست. بدون تاخلب ی و لبخند رو می به هم انداخت ینگاه اسمنی
که پشت فرمون نشسته بود، به سمتمون   هانی. آ می شد  ما ین نیو سوار ماش م یزد  رونیب

 و غرولند کرد:  دیچرخ

 چهار ساعته؟ غروب شد ها!  نیی کجا -

 گفتم: ده ی باال پر ی ابروها با

 ! هانیآ یعادتا نداشت  نی از ا -

 بهم انداخت و طعنه زد: ینگاه نهیآ ی سامرند که کنارش نشسته بود از تو بارن یا

 !شهی مزاج مظالم آتش   ره،یبار بخواد خرده بگ هیآدِم مظلوم  -

 قشنگ بود! یلیعمرم ظالم خطاب شده بودم، خ ی بار تو نیاول ی برا کهن ی نظرم ا از

 رفتم و غر زدم: ییاغره چشم 

 !دیکنی معطل م ترش ی االن که شما ب -

به حرکت در اومد. در  نیپدال گاز فشرد و ماش  ی پاش رو رو ییاگهی بدون گفتار د هانیآ
 : دیپرس نی همون ح

 مرز؟!  می بر دیبا  -

 لب زدم:  گذروندم،ی رو از نظر م هامفی بود و نوت لی موبا ی که سرم تو  یحال در

 ! گهیآره د -



بهش نگاه کردم و   یکه فرستاده بود، با شگفت یرو باز کردم و بعد از آپلود عکس  ریام امیپ
موندم. با تعجب بهم نگاه کرد و من دوباره به عکس مقابلم نگاه   اسمنی ی ره یخ بارن یا

 کردم.

 رو مقابلش تکون دادم و گفتم:  لیموبا 

 ! دش؟یشناسی م -

 د:جواب دا یچه که انتظار داشتم، با وسواسنگاه کرد و بر خالف اون  لیبه موبا  رتیح با

 شده بود؟!  میبهراد ناج ی خونه ی روز جلو که اون  ستین یخب... همون -

 لب زدم: مردد

 ! د؟یحد ازش شناخت دار  ن یفقط در هم -

 گفت:  یآشکار   یِ اخم تصنع با

 بشناسمش؟   نایاز ا ترش ی ب دیبا  -

  ییِ اعتنای کم نکرد و فقط با ب می جبهه گرفتنش هم از ظن و شکاک یبود، که حت بیعج
 گفتم:  یشینما

 نه! -

 ادامه دادم: ترحازم

 به نظرم مشکوک اومد!  کمیاز زندون آزاد شده،   هیچند وقت  اروی فقط  -

 ی شخندیکرد. ن غیرو ازم در زانشیو نگاه گر  دیرنگ از صورتش پر  یو آشکار  بیطرز عج به
  ریکه مس  یدر حال اسمنیلبم نشست و دوباره به عکس چشم دوختم، بعد خطاب به  ی رو

 کردم: یبودن سخنران هانیسامرند و آنگاهم 



  تیرضا یک ی  شی چند ماه پ نی هم یبوده، ول  ابونیو اوباش کوچه خ برب یج ،ی صابرِ مراد -
 رو گرفته و آزادش کرده!  هاشی همه شاک

 : دیمقابلش بود، پرس ی که حواسش به جاده نیدر همون ح هانیآ

 پرونده ربط داره!  نی خب؟ نگو که به ا  -

 آخر رو زدم:  ر یزدم و ت ی شخندین

 بوده!  یکه آزادش کرده مرتض  یاون جاست،ن یجالب ماجرا ا ی نقطه -

 ادامه دادم:  زیآمه ی! کنادمیرو د  اسمنی ی هابه وضوح لرزش شونه و

 بگن!  دی خانوم با  اسمنیربطش رو  یول -

  یصندل ی رو یکه دست د،یبه سمتم چرخ رتیش برداشت و با حچونه ری رو از ز دستش
کنارم رو  ی وسط اتوبان، دختر عرق کرده   ستادنشی و اشاره زدم ترمز کنه. با ا  دمیکوب هانیآ

شد. به سمتش برگشتم   ادهیپ  نیدعوت کردم و اونم بدون غمزه از ماش نی از ماش رون یبه ب
 گفتم:  شی قدم هی ی فاصله  ی و درست تو

 یماه با شخص هیاز   شتری ب  یعادت ندارم وقت یازت، ول خوامیمعذرت م کهن یاول ا  -
 بمونم!  یمثل اول باهاش رسم یطور همون  گردمیم

 حرفم رو گرفتم:  ی دنباله  یگرانداخت و من با حالت پرسش  ریز  یسر

 ! شد؟ی مزاحمت م -

و باعث شد   دادی م دیی تأ ی چشمام براق شد. سکوتش بو ی سرش رو باال گرفت و تو ی تند
مشتش داشته باشه با   ی جوره ما رو توهمه کهن یا  ی برانرمک به مرز جنون برسم. بهراد نرم

اصالا به مذاقم خوش  نی کرده بود و ا کینزد  اسمنیافرادش رو به   دشیپل ی هانقشه
 :دمی و غر دمیکش مقهیشق یرو ی رجسته ب ی هابه رگ  ی. دستومدین

 ! ؟ی همه مدت پنهونش کرد  نیچرا ا -



ضعفش رو نداشتم ازش   دنیکه طاقت د  یهاش نشست و منچشم   ی نِم اشک تو کمکم
 گفت:  یلرزون ی رو بر گردوندم. با صدا

 خدا جوابش رو ندادم!به  -

 صداش!  ت یمظلوم ی همون لحظه دلم ضعف رفت واسه  و

 شدم:  معترض 

 . ارهیسرت ب یی! ممکن بود بال یگفتیحداقل به من م دیبا  -

 که آروم زمزمه کردم: شد،  ریزو دوباره سربه  دی رو گز  لبش

 همون روز شک کرده بودم!  -

 زد: لب

 بفهمه...  ماین خوامی نم -

 موندم، که گفت:  شره یخ ییروترش  با

 لطفاا! -

  هیاشاره زدم. اونم که انگار فقط دنبال  نیتکون دادم و به ماش دییتأ  ی به نشونه یسر
رسوند و   نیرو به ماشمن بود، به سرعت خودش  ی هانگاه  ری از ز ختنیگر  ی برا تی موقع

  ترشی و ب ترش یفرار از من ب ی اون برا بارن یسوار شد. مثل قبل کنارش نشستم و اما ا
هام رو بستم و قبل از  چشم   دم،ی! ابرو تو هم کشکردی م کی زدن نیخودش رو به در ماش

 رو به رخ بکشه گفتم:  شی سامرند فضول کهن یا

 فقط زودتر برو تا وقت خروج نگذشته!  ست، ین یمهم  زیچ -

 کنار گوشم پچ زد: اسمنی

 ! ن؟ی بد ح یانجام بدم رو توض دی که با یکار گهیدور د هی... هی شهی م -



 *** 

 " اسمن ی"

 

  دنیکه هاتف نشون داده بود رفتم. بعد از پوش  یزیشدم و پشت خاکر  ادهیپ نیماش از
و به دنبال برانداز   دمیکش رونیم باز کوله که بهم داده بودن، چادر رو  یجذاب ی هافرم ی ونی

ندونستم و مردد از پشت تپه   زی تحمل رو جا  گهیکردم. د مشیسرم تنظ ی کردنش رو
سارم رو ازش ربودم و  تو چشم شدم! نگاه شرم  هاتف چشم  ارفتم، که در لحظه ب رونیب

و هم واسه پوششم خجالت   میکارپنهون  ی چادر پنهون کردم... هم واسه  ریم رو زچهره 
 ! امیباهاش کنار ب یبه راحت   تونستمینسبت بهش داشتم و نم یزیانگشگفت 

 !ادیبهت م  یلیچادر خ -

در عرض چند   کهن یدروغ نگفتم! ا  ستادیزش ااگه بگم قلبم واسه چند دِم کوتاه از لر و
  رقابلیغ یکم کردی م فی ازم تعر یجورن یشده بود و هم ا  تری زمان، هم خودمونساعت هم 

 بود!  لیتحل

 عطف، گفتم:  ی و دور شدن از اون نقطه   مونن یعوض شدن جو ب ی واسه 

 خودشون هم اومدن؟!  یبهراد و مرتض -

شستش رو به   ی گوشه  یبا بدخلق ومد؛یعوض کردن بحثم خوشش ن ی که از نحوه  انگار
 و جواب داد: دیلبش کش

 باشن؟  دیبا  -

 تر از قبل گفت: زدنش ازش رو گرفتم، که رئوف  هی از طعنه و کنا  آزرده

وِر تا آخرِ شب اون  تی! خودش پرواز داره... نهاکننی نم سکای ر نیاونا از ا نه، یمنظورم ا -
 آِب. 



 : دمیپرس رتی کرشمه اومدن شدم و با ح الیخیحرفش، ب  دنیشن با

 اگه... ! -

 : دی بگم، حرفم رو بر خوامیم یچ  دونستیکه م انگار

 ! می رتریپذسک یجاش ما ربه  -

 دور خودش زد و پچ زد:  یچرخ عاجز

 ! گرده ی مبر  هاون یکام صی و ترخ لی شک ندارم به محض تحو   گرده،ی بر م -

به خودش و نبوغش   یلیهم من خ د یو... شا  دونستی م یبیرو به طرز عج زیچهمه  هاتف
 !کردمینظر م یطورن یاعتماد و اعتقاد داشتم که ا

 زدم: لب

 ! د؟یکنیم رشیاگه برگرده، دستگ -

 هام براق شد و گفت:چشم   ی مکث، تو هیخنده زد و بعد از چند ثان ریز  پروایب

  ی شراکت دوباره مجبوره پا ی برگرده واسه  ی! وقتشهی برگرده تازه کاِر ما شروع م یوقت -
 ! ارهیب ونیرو به م  شیو پاکستان یافغانستان ی شرکا

و اعتراف کردم غرور   دی لرز شانه یجوکوتاه تنم از تحکم و کالِم سلطه ی هیچند ثان ی واسه 
 ! ادِ یز قدرن یهم هم ش یزندگ  ی ش بلکم توکار و حرفه  ی پسر، نه تنها تو  نیا

  شتریو ب  شتریآدم مجنون، مدام دوست داشتم موضوع بحثمون رو عوض کنم تا ب هی مثل
 کالم شم. گفتم:باهاش هم 

 ! ن؟یمارستانیشما واقعاا صاحب اون ب -

 بودنم، بهم نگاه کرد و خودم با خجالت لب زدم: یتیاز چند شخص واجوهاج 

 ! گهیسؤاِل د ینداره... ول یربط دونمی خب م -



 زد و گفت:  ی شخندین

 جا سهم داره. نه بابا... فقط آقاخان اون  -

 داد:  حی بهش نگاه کردم، که خودش حرفم رو خوند و توض دهیدر ی هاو با چشم  مبهوت

 ! گهیام داننگاهم نکن! منم وارث آقاخ یجورن ی ا -

 حدقه چرخوندم و حرفش رو اصالح کردم:  ی تو یچشم

 !ن یهست شونیا ی هااز وارث  یکی شما  -

و    ابونی اون لحظه، وسط اون ب ی . توافتهیکردم و باعث شد به خنده ب دی " تاکی کی" ی رو
 دادیذهن من جوالن م ی که تو ی ز یتنها چ ؛یباز سی خطرناک دزد و پل  یباز  ونی برهوت، م

حق  نیق یقطع به  کردی مجنون خطابم م یخندون و جذابش بود... و اگه کس ی هاچشم 
 داشت! 

قدم  ش باهاش هم شونه بهرنگ، شونه  یاون چادر مشک ی دست به جلو اشاره زد و تو با
 از من، مجدد سر حرف رو باز کرد:  دیاون به تقل بارن یشدم. ا

 ! ؟یبمون یبا من رسم یجورن ی رو، ا ی ه باغ هستک  یمدت  نیکل ا ی خوای م -

بدم...؟ همون   دی با یچه جواب دونستمی گلوم خشک شد و نم ی رودهنم وسِط راه  آب
بهم شوک   یکاف ی شد، به اندازه   یاستفاده کرد و باهام رسمسوء  تشیلحظه هم که از عصبان

 وارد کرده بود! 

 ش تلخ شدم و طعنه زدم: حرف اون لحظه ادِ ی با

  یگشت و گذر داشتم، باهاش خودمون یماه با شخص هیاز  ترش یمن عادت ندارم اگه ب -
 بشم! 

باز   ِش یپاش پروند، با ن ری که به سنگ ز ی زمان با لگدکالمم رو گرفت و هم  شیسرعت ن به
 گفت: 



 ندارم! یعادت  ن یمنم همچ -

 بهش نگاه کردم و خودش به اصالح حرفش ادامه داد:  چپچپ

 ! یستی ن ی... شما که هر کسقتشیخب... حق -

 ! رفتی دلم ضعف م شیبازبود، که از مهرش و زبون   یبار نی نداشتم اون لحظه چندم ادی و

فرستاده    یبیو انگار که خدا امداد غ دمی زده لبم رو به دندون کشاون، من خجالت  ی جابه
  دایپ گهیدکردن هم  ریگغافل  ی واسه   ی دیمجاِل حرف جد  گهی به گمرک د دنیسباشه، با ر

 ! می نکرد

خودم رو به مرتب   شم، یبردن تشو ادیاز   ی و برا  ستادمی مخصوصم ا  یبازرس گاهیجا ی تو
 ی هاگاه یاز جا گهی د یکی ی که تو  ی کردن چادرم مشغول نشون دادم. حواسم به سامرند

رفت، و همون لحظه هاتف   کردی دندونش فرو م ی رو ال  یچوب الیخیو ب  ستادهی ا یبازرس
 به عقب برداشتم!  یترس قدم باشد و   دای چشمم هو ی دوباره جلو

 تکون داد و گفت: چشمم تکون  ی رو جلو یکارت

 ! تتیخنگ... کارت هو -

من از خنگ  کهن یا  یول کرد،یها رو رد مقرمز از اندازه خط  شی پسر ب ن یا داا ینظرم جد  از
! کارت رو از دستش  نوشتنی م میوونگید ی پا د یرو با  شدمی م ینش غرق در خوشگفت

  ی سبز رنگم متصل کردم و هاتف تو ی که همراهش بود، به مقنعه  یگرفتم و با سنجاق
 شد!  دی مرز از نگاهم ناپد ی های شلوغ

شد و مدارک و مجوزها رو بهم نشون   ادهیپ نشیتانکر از ماش  نیاول ی لحظه راننده  همون
کردم. بعد از نگاه کردن به  ش یلرزون پاسپورتش رو گرفتم و مثالا بازرس ی هاداد. با دست 

  اوردم،یازش سر در ن یکه سر سوزن یدر صورت شون،ی شرکت صور یِ ها و مجوز جعلبارنامه
 کمرم نشست!  ی رو ی و عرق سرد  دمیکوب  ومهر خروج ر  نیاول

 *** 



حاضر    ونِ ی کام صدیمشغول خروج دادن س وقفهی گذشته بود و با سامرند ب یتساع  چند
به هوا رفت و باعث شد   یسوم  یبازرس گاهیاز جا  یداد و هوار ی که صدا م،ی مرز بود ی تو
 تا مرز سکته کردن برم! جهت،ی و ب خودیب

جنگ و نزاع  ی زدم و به تماشا رونیاز اتاقکم ب کنم،یم کاریبدونم دارم چ کهن یا بدون 
  می مغز ی هابه سلول ری کم تعجب و تحها موندم! کم از راننده  یکیناشناس با   یِ بازرس سوم

 هاتف و بهراد نبود؟!  ی فکر کردم مگه اون بازرس هم از دارودسته ن یهجوم آورد و به ا 

دستش رو   محابا ی ش رو پوشونده بود، بکه سرش داشت چهره  یکه با ماسک و کاله راننده
 و عربده زد:  دی بازرس کوبشونه 

 ! یپاسپورت من مشکل داره؟! زِک  -

خودش رو به   های شلوغ ی صداش به گوشم آشنا اومد! سامرند تو بی همون لحظه عج و
 کنارم رسوند و لب زد:

 خروج نده!  ینیبمون و فعالا ماش  گاهتی برو سر جا ؟یکنیم کار ی چ جان یشما ا -

 د:لب نق ز ر یبهش انداختم و ز  یجی گ نگاه

 !گهی خب برو د -

به چشم   ینکنم و دوباره دست و پا چلفت جادیا ی مشکل کهن یا ی طبع از حرفش؛ واسه به
شدن   ادی گلوله و ز   کیشل ی با صدا یداخل اتاقک رفتم و منتظر اتمام دعوا موندم! ول ام،ین

بازرس غرق در   دنی. با ددمیدو رونی ب گاهمیندونستم و از جا زیصبر رو جا گهی ها، دهمهمه
  غیگمرک شده بود، ناخودآگاه ج ی هادست سرباز  ر یکه اس یدستاسلحه به ی خون و راننده 

به اتاقک   اعتنای . سامرند به عکِس من، بدمیدهنم کوب ی و دستم رو رو دمیکش یفیخف
نثار خودش و   یفحش یلب  ری ز اریاختی زده بود و باعث شد ب هیپشت سرش تک یآهن

 بشه!   یآدمبدبختم قرار بود زن چه  ی تایز کنم! ر شیسردخون 



به تن داشت، به سمت من و سامرند و   یسیپل  فرمیونی که  ییاسال خورده باا یتقر  مرد
 داد زد: ی بلند ی و با تن صدا  دیبودن دو   ستاده ی که حاال کنار ما ا ،یمرز ی مامورها

 ! نیرو خروج ند ینیماش چ یامروز ه ی واسه  گهی ست، دمرز بسته  -

  نیزم ی بازرِس افتاده رو نیو خون جونی شوِک جسم ب ی به حرفش، هنوز تو توجهی من ب و
 بودم!

گمرک   یپشت ی باهام داشته باشه، با دست به محوطه  ی تماس ن یترکوچک  کهن ی بدون ا سام
چادرم رو گرفت و در مقابل   ی گوشه   دم،ی از خودم نشون نم یحرکت د ید  یاشاره زد و وقت

 ی به محوطه  دنی ! با رسدی م رو به دنبال خودش کشدن شل و وارفته ب مزده رت ینگاه ح
مانند پشِت گمرک که دورش رو حصار بسته بودن، چادرم رو ول کرد و خودش رو به   ی گرد

 نثارش کرد و غر زد: ی محکم یِ گردنهاتف رسوند و همون لحظه هاتف پس 

 خانوِم محترِم؟!  هیچه طرز برخورد با   -

 و با صورت در هم رفته، گفت:   ضی هم پرغ سامرند

 جا خشکش زده؟! مترسک اون  نیع یکنم وقت کاری ُخبه بابا! چ -

 : دی بدون جواب پس دادن به سام، خودش رو بهم رسوند و پرس هاتف

 گچ شده دختر؟! نِ یچرا رنگت ع ؟ی خوب -

 لرزون، لب زدم: ی هارو از پشت سرش گرفتم و با لب  نگاهم

 بشه!  ختهیر یخونَق... قرار نبود که...  -

رساتر داد   بارن ی ترمون افتاده بود، که اطرف چند متر اون  یبودم چه اتفاق دهیتازه فهم انگار
 زدم:

 کردن! مگه... یجورچرا اون  ه؟یماجرا چ -



 نگه داشت و گفت: شینی ب  ی " روسی"ه ی رو به نشونه انگشتش

 ! دمیم حی آروم باش... توض -

  ییاگه یتر پارک شده بود، اشاره زد و بدون کالم درف طکه اون  ماین نی دست به ماش با
 دنبالش راه افتادم. در رو باز کرد و در  

از کنارم گذشت و چند   حیعقب لم دادم. بدون توض  یصندل ی بود، رو رونیپاهام ب یحال
آورده   ر ی اون برهوت گ ی تو یجورچه  دونستم ینم  ی که حت یپر از آب وانیبعد با ل قهیدق

رو دورش   مزدهخ ی لرزون و  ی هارو از دستش گرفتم و دست  وانیپام زانو زد. ل ی بود، جلو
 رو قورت بدم!  شیبهش اشاره کرد و مجبور شدم چند قلپ  م، که با اخحلقه کردم

 بود، که گفت:  دهیرو فهم  میکالفگ انگار

 بود!  هانیبود بابا... اون راننده هم آ  ش ینما یچهمه  -

که حاال از حرکت بازمونده بودن نگاه کردم و خودش  ییهابه لب ی و شگفت رتیح با
 داد: حیتوض

 خروج فقط صد تانکر رو داده بودن!  ی اجازه  سرهنگ  -

 بودم، گفتم:   دهی نرس ییایمنطق ی جه ینت چیهاش به هکه از حرف  یمن و

 !ن؟ یبود راه انداخت یچ  یباز  نیخب؟ ا  -

 شده باشه، کالفه لب زد:  دیازم ناام کهن یبه اطراف چرخوند و به مثال ا ییاخسته  نگاهِ 

مرز رو  یشینما یِ ریاون درگ  لیو به دل  نیرفتی م  شیبدون دردسر پ یطورن یاگه ا -
 !نیدادی تا رو خروج م صدیس ی که شما و سامرند خان تا غروب همه  م،ی بستینم

بستن مرز از خودشون نشون   ی ه واسه ک  یچادرم فرو بردم و هوش ی سرم رو تو زدهشرم 
 کردم. نی داده بودن رو تحس



نشستم. هاتف بغل دستم نشست و سام   نیماش  ی رو به دستش دادم و درست تو وانیل
 ی . رودیو محکم در رو به هم کوب دی چپ نیماش ی تو هانیراننده شد، که همون لحظه آ 

 داد زد:  ی و با لحن محکم دی سامرند کوب یِ صندل

 و! برو، بر -

پدال گاز   ی من، پاش رو تا انتها رو رِ یمتح ی به چهره  اعتنای نکرد و ب ی هم نامرد سامرند
 از جا کنده شد! و اون لحظه فقط گفتم:  یبه عبارت نی فشرد و ماش

 ! ماین چارهی ب -

 و هاتف گفت:  دی مشتش رو به مشت هاتف کوب  یبا سرخوش هانیآ

 ! ی... گل کاشتولی ا -

خنده زد، که بدون اراده   ریز  یدرهِم من انداخت و پق ی به چهره  ینگاه نهیآ  ی تو سامرند
 .افتنیشون به خنده بحرکتم باعث شد همه  نیکردم و ا یکجبهش دهن 

 : دی به هاتف انداخت و پرس ینگاه نهیآ  ی از تو سام

 محمد خان؟!  ،ی بد ی خوای م یرو چ یجواب بهراد و مرتض -

و    دنی باال پر شیهشت ی باشن، ابروها ده ی ازش پرس یبیعج یلیهاتف انگار که سؤال خ و
 لب زد:

 سامرند!  -

 و گفت: خنده زد ری ز سام

 سرت گذاشتم!سربه  -

نبود   یخبر نداشتم و به نظرم سؤال سامرند اصالا هم شوخ یزیچچ یکه اون وسط از ه یمن
 جا بود، گفتم: به  یلیو خ



 ن؟ ی دیم  ی! جواب بهراد رو چگهیخب درست م -

جواب   زد،ی هاش موج مچشم  ی که تو یشد و با غرور لیجاش به سمتم ما  ی تو هاتف
 داد: 

 ش منصور، به ما مربوطه؟! اون راننده  یعرضگی مگه ب -

 ی هام یو س  دمیفهمی از حرفاش نم یزیچ  نیترکه کوچک  زد،ی قدر گنگ حرف منظرم ِان  از
  حیو توض د ی براقش کوب تخت و یِ شونیپ ی رو یکردن بودن! کف دست یمغزم در حال اتصال

 داد: 

 ش بوده که گند زده، نه ما! راننده  نی. از نظر بهراد اهاستس ی ! االن منصور دست پلنیبب -

تکون   یشده بودم، لبم به خنده کش اومد و با ذوق سر  شونی که تازه متوجه استراتژ یمن
 دادم. 

خودش رو بهم   ترش یمشغول مرور امروز و اتفاقاتش بودن، که هاتف ب  هانیو آ سامرند
 گوشم پچ زد:  ری کرد و ز کینزد

 ها!  یرو نرفت یخوب شد دانشکده افسر -

  ی همون وسط به چند قسمت نامساو خواستیو دلم م خوردی حرص، خون خونم رو م از
  یزی گرفتم و خواست چ ازش رو ییرواز ناز و غمزه، با ترش  ی کنم! جدا لشیو تبد  میتقس

اتصال رو زدم و   تا،یرز ی شماره  دنیبلند شد. با د  لم یزنگ موبا  ی بگه که همون لحظه صدا
 زد:  رونیب  لیااز موب غشیج ی بالفاصله صدا

 اس؟ ی یهست  یکدوم گور -

 از گوشم فاصله دادم و گفتم:  یرو کم لیموبا 

 شده؟! یزی چته؟ چ -



  کریاسپ ی ش نشسته بود، اشاره کرد که صداش رو رو به چهره  شی که انگار رنگ تشو هاتف
 بذارم و منم از عرضش اطاعت کردم!

 گفت:  ی بلند ی دوباره با ولوم صدا رز

 خونه، که مامان و بابا اومدن!  اریب ف ی لطف کن از داداشم دل بکن و تشر -

  یرنِگ سرخ درنگی زد و ب گوشم زنگ  ی به قسمت آخر حرفش، پارت اولش تو تفاوتیب
 و با اخم فک زد:  دی رو از دستم کش لی. هاتف موبادیهام دوگونه   ریز

 !کنه؟یم کاریجا چعمو اون  تا؟ ی خبره رزچه  -

کرد و   یپرسهاتف جا خورده، با لکنت سالم و احوال   ی صدا  دنیکه مشخص بود از شن تایرز
 جواب داد: تیدر نها

 رهاست!  یِ رفته؟ امشب خواستگار ادتونی -

  ی زد و با صدا یپوزخند صدادار هانیآ  م،یکن دایپ  ی هاتف مجال حرف  ایمن  کهن ی از ا قبل
 که رز هم بشنوه داد زد:  ی بلند

 محل اقامت آقا دوماد؟  انیب ی عروس واسه مراسِم خواستگار ی مد شده خونواده  -

چهره داشت، خطاب به   ی که رو یموندم و هاتف با اخم هانیآ  دیلحن و حرکت جد  مبهوت
 رو بهم برگردوند.  لیو گفت و بعد از قطعِ تماس، موبا  ییاباشه  تایرز

  ی به پروپا ت یاون موقع ی دادم تو  حیو ترج دی چیپ نی ماش ی فضا ی تو ینیسنگ  سکوت
صفحه   ی که رو یامی پ دنیفرو بردم و با د  لمی موبا ی ! سرم رو توچمیهاتف و دوستاش نپ

به هزار در   دنی رس ی رو رد کردن و ضربان قلبم برا  یدگ ی هام مرز درنقش بسته بود، چشم 
 تالش بود! 

رو  امیپ ی باز شده  ی خودم حس کردم و مسکوت صفحه ی نگاه هاتف رو رو ینیسنگ
 عرق ازش ُسر خوردن! ی هاتر شدن و دونهبرجسته  شقهیشق ی هاسمتش گرفتم، که رگ 



 خوفناک و شکستن سکوت گفتم:  ی نجات از اون صحنه ی واسه 

 ! ن؟ی مشتتون داشته باش ی شما اونا رو تو بارن یجوابش رو بدم، ا نیخوای م -

  ییناسزا  دی چند لحظه به َشکم انداخت و با خودم فکر کردم شا  ی هاتف برا زینگاه تند و ت و
 بارش کرده باشم! 

 : دی ش غرشده فت چ ی هافک  نیب از

  شمیقرار بدم که منم م لهیتو رو وس ،ی باز نیا ی به ُبرد تو  دنیرس ی اگه قرار باشه واسه  -
 ش!بهراِد آشغال و دارودسته  ی لنگه  یکی

 ی هاچسبوندم. با چشم   نیشد و ناخودآگاه خودم رو به در ماش  ترک ی بهم نزد یکم
 لب زد:  ییاشده سرخ 

 بانو؟!  ستین طورن ی ا -

 دلم رو بهش نبازم؟!  شدی مگه م و

  رونیتکون دادم و با دور شدنش ازم، نفسم رو پر سر و صدا به ب د ییتأ ی رو به نشونه  سرم
و    دیبه سمتمون چرخ یمغموم ی با چهره  شش،یساعت پ  می برخالف ن  هانیکردم. آ  تی هدا

 رو به هاتف لب زد: 

 ن؟ مزاحم رو بکن نیها َشرِ ا بگم بچه  ی خوای م -

 من برداره، جواب داد: ی چهره  ی رو از رو  شره ینگاه خ کهن یبدون ا  هاتف

 غلطا به سرش نزنه! نیاز ا  گهی بار د هی دیگم و گورش کن  یجور -

نگاهم   یلیم هی ی به اندازه  یحت تونستمیتحکم و غرور کالمش مونده بودم و نم ی فته یش
 رو تکون بدم، که سامرند غرولند کرد:

 افشار بهت شک کنه؟!  یکنی ! فکر نمگهیزده به سرت د  -



 عربده زد: ی بلند باا یتقر ی سرش رو به جلو چرخوند و با صدا تند

 !برمی م خی تا ب خ ی بخواد به خانوادم نگاه چپ بندازه گردنش رو ب یافشار... وقت ی گور بابا -

تا  یدم! از ک هام شک کربه سالم بودن گوش قتشیشوِک حرفش موندم و حق ی من تو و
 حال رئوف، که خودمم خبر نداشتم؟!  نیو در ع  ی مرد جد  نیحاال شده بودم خانوادِه ا

هم حق   هان یانداخت و خب... سامرند و آ نیطن  نیماش ی تو ییابد و آزاردهنده   سکوت
 حرف شوکه بشن!  نی ا  دنی داشتن از شن

برده باشه،   یبود پ که زده ی تازه تب سرش فروکش کرده و به حرف کهن یمثال ابه  هاتف
 هم گره زد و گفت:  ی هاش رو تو انگشت 

  یدار خوبکه امانت  می آبروش رو دست ما سپرده، موظف ما ین یآبرو. وقت  یعنیخانواده   -
 ! میباش

و   کردیدلم زده بود رو کم نم  ری که ز ینیری هاش، شحرف  نیاز ا ییاکلمه ینظر من حت از
 ! کردنیبهمون نگاه م ی رک یرز یو ز  زیر ی هاهم فقط با خنده  هان یسام و آ یحت

که تموم مدت دورم  یکردم و تازه متوجه چادر  رونیب ی نگاهم رو پرِت فضا زدهخجالت 
پوستم   ری ز یبی عج ی حواسم بهش جلب شد، گرما کهن یبودم، شدم! به محض ا  ده یچیپ

ندونستم و چادر   ز یرو جا یصبر و معطل  گهید میشون یپ ی تجمع کرد و با نشستن عرق رو
  ما،یخودم و ن ی حفظ آبرو ی برا  یول کردیم  تمیاذ   کنارمپسر  ی هانگاه  ینیرو برداشتم. سنگ

 ! دادمیبه خودم شهامِت نگاه کردن بهش رو نم 

 زندون! نیکه برش گردون ن، یبد   بیش ترتواسه یساختگ ی دزد ی صحنه  هی: هاتف

  هیمغزش با  تی ! انگار فعالکردیم ی رواده یداشت ز گهیهاتف هم د یهرت نبود، ول شهر
پس   یراحتموانع سر راهش رو به  ی رو داشت که همه  نیو قدرت ا  کردی م ی نابغه برابر

 بزنه!

 و لب زد: ستادیدم. کنارم ام چپونکوله  ی شدم و چادر رو تو ادهیپ  ن،یماش ستادنیا با



 چادر حرمت داره!  -

هام محو  در برابرش نشون بدم، از مقابل چشم  یواکنش  ایبگم و   یزیبتونم چ کهن ی از ا قبل
 زدیکه از حرمت چادر دم م یآدم  نیفکر کردم ا  نی شد و من غرق عمق حرفش موندم. به ا

آدِم محجوب و   نی باهاش برخورد داشتم؟! ا کی تراف ی که اون روز تو یرو، چه به اون پسر 
 هوا کجا؟! پسرِ سربه  نکجا و او ریزسربه 

  ی برا ییبرش گردوندم. جا فیک   ی تر تومرتب  بارن یچادرم نشست و ا ی دستم رو  ناخودآگاه
به دور از چشم دخترا خودم رو به داخل   شد،یم  یهر جور دی م نبود و بامقنعه  ضی تعو
 ! رسوندمیم

  نازیپر ی رو خ ی م رو جلب کرد و نگاهم ممقابلم توجه  ی ها برسم، صحنه به پله کهن ی از ا قبل
ها ول کردم، راهم رو  پله  ی رو رو فمیک  زم،یبرانگبه نوع پوشش شک  توجهی و مرصاد موند. ب

  یپر یحرفش رو خورد، ول ی ادامه  دنمیسمتشون کج کردم و همون لحظه مرصاد با د
 متوجه حضورم نشده بود!  چون پشتش بهم بود

 باز کردم و گفتم:  لب

 کارت دارم! ایب قهیدقه یجان  نازیسالم... پر -

  د،یسمتم چرخ  ی حرف و خوش و بشش با مرصاد بازموند و تند ی صدام از ادامه دنیشن با
 بهش زدم!  یضیو پرغ یکه لبخند حرص

 ش به  گرد شده  ی هاچشم  قهیتصورم، بعد از چند دق برخالف

از مرصاد، دستم رو گرفت و به   ییامٔودبانه  یخواهشون برگشتن و با معذرت اول  حالت
 وسط باغ رفت. کی سمت حوض کوچ

 و گفت:  دیکش خوردنی صورتش وول م ی ش که توآشفته ی به موها یدست

 چته باز توپت پره!  -



 به سرتاپام انداخت و مشکوک ادامه داد: ینگاه

 مگه؟   یچه وضعشه؟! از مدرسه برگشت نی ا -

به مانتو شلوار ستم انداختم. بدون اعتنا به سٔوالش،   یهم فشردم و نگاه ی رو رو هاملب
 : دمی بهش توپ

 ها!  یپری بد م داا ی ! جد یپسره گرم گرفت نیباز که با ا  -

به پشت سرم انداخت و   یشد. نگاه نهیو دست به س  دیهم کش ی رو تو هاشاخم
 ی شخندیوادارم کرد منم به اون سمت نگاه کنم. با برگشتنم به عقب، مرصاد ن می کنجکاو

 بهم زد و  

 و غر زدم:   دمیچرخ نازیرفت. دوباره سمت پر رپلهیداخل اتاق ز  بالفاصه

 ! ؟یکارات دست بردار  نیاز ا ی خوای م یک  -

 : دی باال انداخت و پرس یی ابرو

 کدوم کار؟!  -

بار هم که  نی و آخر نیاول ی گرفتم برا  میزد و تصم  ذهنم جرقه ی کار؟! سٔوالش تو کدوم
 !دادی م ریی خودش تغ یکم  یطورن یا  دیآشناش کنم... شا تشیشخص قتیشده، با حق

 لب زدم: یلحن آروم با

 حرص زدن... یعنی... یبازهول  یعنیکارا  ن ی... ازمیخواهر عز  -

 شده از حرصش ادامه دادم: به صورت سرخ  تفاوتیب

  ن یا ی رو مای ن یدونی ! تو نم؟یر یگی باهاش گرم م دا ی بد دی ند نیع ینیبی پسر م هیچرا تا  -
 حساسه؟!  زایچ



 یشد، ول   دایهو  شتریصورتش زده بود ب که به ینشست و کرم ش یشونیپ ی رو عرق 
 کرد: رمیگسرد و جوابش غافل برخالف ظاهرش با لحن خون 

 بودِن...  یو اجتماع یفکرفقط روشن  نای! االیخی ب ؟ی هول باز -

 کرد:  لیلبش نشوند و حرفش رو تکم ی رو ی آشکار  پوزخند

 نداره!  یربط  چیداداشت به من ه ی جای مسخره و ب رتی غ ایبودن تو،  ی باور کن منزو -

کرده بود، خونم به جوش اومد و   ماین تیکه به شخص ینیهاش و توهاستدالل  دنیشن با
 شد.    ضی احمق تعو  ِس یابل هیچشمم با   ی جلو نازیپر  ری تصو

 صورتش تکون دادم و گفتم:  ی جلو دواری م رو تهداشاره  انگشت

هات رو ترک  عادت  نیا ای... یرو با خودت و ما روشن کن فت یامروز تکل نیبهتره هم -
 !یکشی رو خط م  مایدور ن ای ،ینک یم

  ناز یپر یرفتارم، ول نیاز ا  شدیخوشحال نم دیفهمیم  مایاگه ن شکیتند رفته بودم و ب کمی
 شوک رو بهم وارد کرد!  زانیم نیتر شی که داد ب یبا جواب

 و گفت: د یخند وارک ی ستریه

 ! م؟یبا هم ندار ی نسبت چ یه گهیمن و اون خان داداشت د ینگو خبر ندار -

 لب باز کردم: جیو گ مبهوت

 شکرآبه؟!  تونونه ی م ؟ی چ یعنی -

 تکون داد و جواب داد:  یسر

 پس... کنم،ی سه روزه. خودمم امشب رسماا تمومش م- ما تموم شده دو نیب یچهمه  -

 تکون داد و ادامه داد: دواری از من، تهد  دی رو به تقل انگشتش

 !  نی روابط و طرز رفتار من داشته باش ی تو یدخالت گهیپس عالقه ندارم د -



هام رو  محو شد. لب دمیاز د ی و به تند دیبه من بده، راهش رو کش  یمجال کهن یا بدون 
نفرت،   ،یاز احساسات بهم هجوم آوردن... ترس، استرس، نگران  یهم فشردم و حجم ی رو

سرم رو به   ییابودم مرتبه  دهی که شن یزیهضم شدن چ ی ! برایسوزدل  یخشم و حت
از سرم   تیم رو با عصبانوارد اتاقم شدم. مقنعه  یرطرف تکون دادم و فوو اون   طرفن یا

رو باز کردم و پر عطش   مینخ ی مانتو ییباال ی و وسط اتاق پرت کردم. چند دکمه دمیکش
 ...دمیکش هیخنک اتاق رو به ر ی هوا

 *** 

  یافتاد به عصر ادمینبود.  فمیاز ک  یخبر  چیه بودم و هو رو کرد  ر یو کالفه کل اتاق رو ز جیگ
و شالم رو به سر کردم. بدون    دمیکوب میشونیپ ی رو  یها ولش کرده بودم! دستپله ی که رو

  رونیم دادم و از اتاق ببه تن خسته و کوفته  یوقت رو تلف کنم، کش و قوس شتریب کهن یا
لبم    ی رو ی پله، لبخند ی گوشه  فمیک  دنینگاه کردم و با د نییتراس به پا ی . از رورفتم 

  مونیاتاق پش نیی از پا ی پچ مانندپچ  ی صدا دنی برم، که با شن نیینشست. خواستم پا 
بود و   مایو ن نازینداشتم که صداها متعلق به پر  ی دی ترد  چیجا ثابت موندم. هشدم و همون 

سرد نشستم و   نیزم ی تراس، رو ی ! گوشهکردیم  صممم شتریاستراق سمع ب ی برا نیهم
 : دی غر ییایبا حالت کالفه و عصب مایکردم، که ن  زی گوش ت

 !؟یکنیقدر بزرگش محاال چرا ِان  م،یداشت یبحث هی   شیسه شب پ ؟یچ   یعنیحرفا  نی ا -

 تمسخر درش رو حس کنم، گفت:  تونستمی منم م یکه حت ییبا صدا نازیپر

 .هییاگه ید زیچ  قتشیباره؟ اصالا حق نیچندم ؟یبحث، بحث، بحث! تا ک  -

 : دمیتر شنرو بهتر و واضح مایآروم ن ی و صدا دمیخودم رو جلوتر کش یکم

 پس؟!  هیمسئله چ -

هنوز هم تا از زبون   یشده باشه، ول  ییهوا نازیپر کردمی زده بودم و حس م ییهاحدس 
 ! شدیباورم نم دمیشنی خودش نم



 لب باز کرد: ییازدهبا حالت سست و شرم  نازیپر

 ! ما؟یچند سالته ن -

 جوابش رو داد: یو مبهوت جیبا لحن گ ماین

 !شهیکه باورم نم مونِ ی ... نگو مشکلت چند سال اختالف سن۲۷-۲۸ -

  نازیواسه پر یشش سال اختالف سن شکی و ب کردمی حرف رو باور نم نی من هم ا یحت
عبور دادم که تونستم   هالهینداشت! کنجکاوتر شده بودم و سرم رو از م  یچندان تیاهم
 و گفت:  دیبه صورتش کش یکالفه دست نازی. پر نمیرو بب یو پر  ماین یکم

 خب... خب راستش... ینه! ول -

 گفت:  مایشرم داشت، که ن یکم یگفتن حرفش دو دل بود و انگار حت  ی برا

 ! شدهیچ  نمیبگو بب ؟یکنیدست م چرا دست  -

دور خودش زد  یما رو به اعماق شوک برد! چرخ ی هر دو  لشیبود، که با حرف و دل ناز یپر و
 گفت:  ما،یبا فاصله گرفتن از ن تیو در نها

سالته و هنوز نه شغل   ۲۷ نه ی! مشکلم... مشکلم استین یاختالف سن نینه مشکلم ا  -
 !ییای و نه خونه و زندگ  ی دار یدرست درمون

 من کرد و با عجز ادامه داد:من  یکم

 و بس؟!  یقسط نیماش هی  ؟یخوشبختم کن یبا چ ی خوای م -

  زیبه دهل  زیدهل ی که انگار خشکش زده بود، درد تو ییماین ی جاحرفاش به دنی با شن و
و احساساتش رو   ریرو تحق  ماین رحمانهیو بغض راه گلوم رو سد کرد! ب د یچیقلب من پ

که مشهود و   یبا بغض مایکمر راست کنه! ن یبتونه به راحت کردمی نم کرده بود و فکر مالیپا
 بود، لب زد: هتر کردصداش رو خفه



 خوشبختت کنه؟  تونهی اون م یمطمئن -

  قتیکه برادرم حق کردم،ی فکر م نی تعجب کردم و به ا نازیپر  ی پاسؤالش منم هم  دنیشن با
 ! ده؟ی رو از کجا فهم

 :دی پرس ییای و با حالت تصنع دی به سمتش چرخ ی تند نازیپر

 ! ؟یزنیحرف م یدر مورد ک  -

و  زنهیحرف م یدر مورد چه شخص ماین م یدونستی خوب م یلیهم من و هم خودش خ و
خودش کوتاه اومد و   نازینگفت، که پر یزیچ مای. نکردی بزدالنه انکارش م یلیفقط داشت خ

 گفت: 

 قول داده!  -

 لب باز کرد: ی تند ماین

 قوالش بمونه!  ی قدر مرد باشه، که روِان  دوارمیام -

زد. قطره   رونی از باغ ب نشیجا نموند و بدون فوت وقت، بدون برداشتن ماشاون  گهید
 ی که گوشه   ینازیتر شد. با نفرت به پرو راه تنفسم سخت و سخت  دیم غلتگونه  ی رو یاشک
حمله   یبه پر محابایوادارم کنه ب  خواستیکه م یتچمباتمه زده بود نگاه کردم... نفر وارید

بلند   نیزم  ی بجوم! نرده رو حصار تنم کردم و با پس زدن اشکم از رو  روش ببرم و خرخره 
و با   زده رت یکه ح ستادم،ی رفتم و مقابلش ا نیی ها رو پاپله یتصنع ی نهیشدم. با طمأن

  د یکه بدون ترد ستاد،ی و مقابلم ازانوهاش بلند شد  ی کم از روبهم نگاه کرد. کم یشگفت
برق   نیگوشش زدم. ع  ری ز ییای لیکردم و س هاکه بهم هجوم آورده بود رو ر یخشم
  شیزدگ کتمان شرم ی هم برا یحرف  شکینگفت... و ب یچیها بهم نگاه کرد و اما هگرفته 

 نداشت!  

 باز کردم و تلخ طعنه زدم: لب

 ... یرو نداشت  اقتشیل -



 فرستادم و تکرار کردم:  نیی پا یدهنم تجمع کرده بود رو به سخت ی که تو بزاقم 

 ! نازیپر یرو نداشت  اقتشیل -

 اومده خانوما؟!  شیپ یمشکل -

منفور شده بود گرفتم و به عقب  ییااز هر لحظه  ش ینگاه از دختر مقابلم که ب ضیغ پر
 انداختم.  ر یرو ززده سرم کم شرمخشکم زد و کم  تایبرادر رها و رز  دن ی که با د دم، یچرخ

 رو با زبون تر کردم:  نمییپا لب

 متأسفم متوجه حضورتون نشدم! ن؟ی... خوب هستاریسالم آقا رام -

 ها باال رفت.از پله  یداد و فور یسالم یرلبیز  نازیلحظه پر  همون

  یشده و متعجبش دوختم، که سرسرم رو باال گرفتم و نگاهم رو به نگاه خشک   باألخره
 زد:  ی تکون داد و لبخند

 مزاحم شما و دوستتون شدم.  خوامیسالم. حال شما؟ من عذر م -

تک  خون تک  ی هست، که تو  یارث ی نجابت و خوش برخورد نیبردم ا  یهمون لحظه پ و
پسر تازه بالغ شده هم ازش محروم   نیا یحت داره... و انیجر هایس ی خاندان رئ ی اعضا

  ست،یکردن ن پارهکه ی تعارف ت  ی برا  یبود وقت خوب ده ی زد و انگار فهم یی اگه ینبود! لبخند د
رفتنش رو دنبال   ریتر مسگفت و پشت ساختمون رفت! متعجب یلب  ری" ز ر یکه "شب بخ
 یفیخف غی هاتف ج ی صدا دنی فکر کردم چرا پشت ساختمون رفت! که با شن ن یکردم و به ا

 .دمی زدم و به عقب چرخ

 و آروم گفت:  دیپشت گردنش کش یدست

 ! ترسوندمتیم دیم... نباشرمنده  -

  ری! سرم رو ز بستی جمعم نم گهیپسر مفرد بودم و د نیافتاد که االن واسه ا  ادمیمن باز  و
 دادم.  یاون حال و وضع، سالم ی تو  یادبم، حت دنیرخ کشبه  ی انداختم و برا



 : دی خودش لب باز کرد و پرس بازم

 !؟ی کرد  هیحالت خوبه؟ گر  -

پسر خوددار  نی مقابل ا تونم ی و اعتراف کردم "اصالا نم دمیهام کشچشم  ری به ز یدست
باهاش درد و دل کنم!  شدمی و وسوسه م کردیبهم القاء م  یخوب ی ها حس  یباشم!" حت

 کج کردم و گفتم:  یمضحکم، سر پر دادن افکار ی واسه 

 ر... یفشار عصب یبود، کم  یممنون خوبم! امروز روز سخت -

 : دی صورتش نشسته بود، حرفم رو بر ی که رو یاخم با

 ! ی نبود ییگوآدم دروغ  -

 کرد: رمیگغافل  شی با حرف بعد و

  تونهیخودش م ه،یپسر قو مایتر باشه. ناز خودت، برات مهم  یکسچ ینذار ه ایدن نیا  ی تو -
 . ادیبا مشکالتش کنار ب

 پوستم تجمع کرد و طعنه زدم: ری طول امشب، خشم ز ی بار تو  نی چندم ی برا

 باشم! تفاوتی ب م یاشخاص زندگ  نی زتریمثل شما نسبت به عز  تونمی من نم یول -

به من    می بلند کرد و نگاهش رو مستقپاش برداشت، سرش رو  ریچشم از سنگ ز بارن یا
 اطرافمون کردم.  طیزور نگاهم رو پرت مححبس شد و به  نهیس  ی دوخت. نفسم تو

 : دمیگوشم شن ری رو ز صداش

 به حال برادرت نداره!  یریهم توف ختنت یاشک ر  یباش، ول تفاوتینگفتم ب  کهن یاول ا  -

 شد و ادامه داد:  تری پر رمز و رازتر و صد البته حرص صداش

 بودم؟!  تفاوتی ب می و دوم... من نسبت به کدوم شخص مهم زندگ  -



که زدم خودم رو لعنت کردم. البد قلِب   یخاطر حرفافتاده بودم و به  ریگ   ی بست بدبن  ی تو
  شیص زندگ شخ  نی زتری" و مگه من عزی بود تفاوتی نفهمم انتظار داشت بگم: "به من ب

 کهن یزدم. بدون ا  ی تکون دادم و پوزخند یبرادرم! سر نیع یکی نه! منم  نیقیبهبودم؟ قطع 
 باشم گفتم:   دهی متوجه حرفم باشم و اون رو از همه جهت سنج

پاته، لنگ دو هزار   ر یبازار ز ستمِ یس ن یآخر نیکه ماش ییش نامزدتون! مگه شمانمونه  -
 ! ن؟ی موند  یپول خرج عروس

  واریش رو کنترل کنه، که به دنتونست خنده  گهینگاه کرد و انگار دشده بهم خشک  یکم
 ییای خاطر سوتعبوس شم، به  کهن یا ی جابه بارن یخنده زد! ا ریزد و با شدت ز  هیپشتش تک

شالم   ن ییپا ی هاشه یانداختم و مشغول گره زدن ر ری که داده بودم، با خجالت سرم رو ز
نشد، که با   دهیازش شن ییصدا قهیتر شد و بعد از چند دقکم شنده خ  ی کم صداشدم. کم 
 سرم رو   ی کنجکاو

شد و   نیی باال و پا یطرز آشکارگلوم به  بکینگاهش گره خورد. س ی گرفتم و نگاهم تو باال
م، که با  و نگاه ازش گرفت دمی لبم رو گز ی ! گوشه ختی دلم فرو ر ی بار تو ن یهزارم ی برا یزیچ

 گفت:  یمی مال  ی صدا

 !؟یکنی ... استراق سمع مطورن یکه ا -

  دادی و تمسخر درش ب ینشونش بده، لودگ  ی داشت فوق جد یسع کهن ی برعکس ا لحنش
 لب زدم: یزدگ از خجالتم فروکش کنه. با شرم  ی... فقط کمیکم شدی و باعث م کردیم

 ! دمیشن  یاتفاق -

 خودت درازه!"   ی دلش گفت: "گوشا ی هم تو دی زد و شا  ی شخندین

 :دیبا سؤالش به چالشم کش بارن ی حدقه چرخوندم و ا ی تو یچشم

 تر عمل کنن!باهوش  ییهات یموقع  نیهمچ ی خانوما تو کردمی فکر م -

 :دمی باال انداختم و پرس یی ابرو



 ! ت؟یکدوم موقع -

 و گفت:  دی چک شیشونیاز پ یز یو عرق ر  دیپشت گردن ستبرش کش یدست

 و رها!  تای رز ی عمومه، باباخان  نِ یاون ماش کهن یب اول ا خ -

 به دنبالش کالفه و نامطمئن زمزمه کرد: و

 رو بدم!  یعروس هیکه نتونم خرج  ست،یقدر هم بد نِان  می... آره وضع مالکهن یو ا  -

 از ذهنم گذشت که ناباور گفتم:  یفکر 

 پس... -

 رو قطع کرد و گفت:  کالمم

 هم بزنم! رو به  ی نامزد نیا ییای خوردل چ یبتونم بدون ه دوارمیام -

شد. برخالف    دهی آشکار شن یلی خاطر سکوِت باغ صداش خفرستادم و به  نیی دهنم رو پا آب
نداشتن   یخوشحال شده بود، عقل و ذهنم حس خوب  یلیخبر خ نیا دنی قلبم از شن کهن یا

 و طعنه زدم: دمیهم کش ی ! ابرو تو کردنی م مییروو وادار به ترش 

 تون باشه.! خدا پشت و پناه دیکنیم یی آقا   یلیخ نیآفر  -

 شده لب زد: خشک  ی هاکالمم رو گرفت و با لب  شین

 ! میندار  ینقطه اشتراک چیخانوم ه ال ی! من و لهی ازدواج نشدن نی ا -

 که انگار جو گرفته بودتم، دوباره تشر رفتم:  یمن و

 ! هیکردن با دل دختر مردم دور از مردونگ ی باز ن؟یدونستی رو نم نیاز اول ا  -

به عقب برداشتم. ثابت   یبه جلو گذاشت و من قدم  یگرفت، قدم واری رو از د شهیتک
بدتر   ی و واسهتکون دادم  یسر  یم کرد، که با شگفتحواله ینیجا موند و نگاه خشمگهمون 

 نشدن اوضاع گفتم: 



!  میشد   دهیکش هیبود، که به حاش مای نداره... موضوع حرف ما هم ن یبه من ربط نایالبته ا  -
 .ریخشبتون به 

پوستم تجمع کرد و   ریاتاقم رفتم. گرما ز ی تو ی فور فم، یتند کردم و بعد از برداشتن ک  پا
در سر   ی گرماشون سوخت! جلوهام از کف دست  دم،یهام کشدستم رو به گونه یوقت

شدن   یمغزم حالج ی نگاهم نقش بست. لبخندهاش تو ی هاش جلوخوردم و دوباره چشم 
بلند   نی زم ی از رو عیسر ما،یآوردن ن ادی. با به  دی کش یفیخف ریصداش ت ی و قلبم از اکو

که نواخته   ییهاش رو گرفتم و بعد از متعدد بوق رفتم. شماره  لمیشدم و نگران سمت موبا 
ش رو گرفتم، که  باره شماره چنان تماس رو جواب نداد! از رو نرفتم و دوباره و سهشد، هم 

 : دی غر یو عصب دادبوق، قبل از قطع شدن تماس، جواب  نی بعد از آخر

 ! اسمنیحوصله ندارم   -

 گفتم:  یمرتعش ی با صدا مایم و خطاب به ناحمق کرد نازِ ینثار پر یلب فحش ریز

 ! میرو نداشت، برگرد باغ حرف بزن اقتتیفدات بشم داداشم... ل -

نفس  چند لحظه چشم بستم. با نفس ی و با ترس برا دی چیگوشم پ ی دادش تو ی صدا
 گفت: 

 خردم کرد! یطورچه  ی دی ! تو هم دی دی پس تو هم د -

 و گفتم:   دیم چکگونه ی لجوجانه رو یقطره اشک دوباره

مون هم  کرد... شک نکن آه   ری رو تحق تشیفقط خودش و شخص نازی خدا که پر! به ماین -
 . رهیگی دامنش رو م

 ملتمس شد:  ییاسوخته لحن خسته و دل  با

من بود، که  یدختر زندگ  نی و آخر نیاول  نازی... نگو! آه نکش، که پر یاسینگو  -
 ! گهی د یکیشد، با آرزومه... حاال با من ن شی خوشبخت



 شد دروغ گفتم؟ نه!  کهیت  یکیهاش قلبم هزار و حرف   دنیاگه بگم از شن و

رفت و تماس رو قطع  لیحرف زدن عاجز شدم. دستم سمت موبا  ی زدم و از ادامه هق
ساعت نشست و   ی عقربه  ی برادرم رو نفهمم. نگاهم رو یسرشکستگ ترش یب  نیکردم تا از ا

خواب آروم   هی. دل منم خوردی تکون نم گه یبود، که دانگار اونم خوابش گرفته 
! و چرا  جانیه یدرد، شکست، حت ،یاز ترس، نگران ردو. به یدور از هر حس... به خواستیم

 ! دونستمی کم آورده بودم رو خودمم نم یطورن ی امشب رو ا

به مغزم بدم، که  یرو استراحت کنم و استراحت یرو به تخت رسوندم و خواستم کم خودم
از   یباشه و کم ماین دی بردم تا شا ورشی سمتش  اری اختیبلند شد و ب لمیموبا  امکیپ ی صدا
 رو باز کردم و نوشته بود:  ام یلرزون پ ی هااسم هاتف، با دست  دنی . با دامیدر ب ینگران

 !" گه؟ید د یاریم ف ی"افشار فردا رو جشن گرفته، حتماا تشر 

منظورش از افشار همون بهراد بوده، بدون توجه به   دم،ی فهم ی به ذهنم دادم و وقت یتمرکز 
 براش نوشتم:  داد،ی دندون نشون م امیپ ی تو بیکه عج شیلحن رسم

 هاش؟!" برنامه  ختن یهم رش و به بازداشت شدن نوچه ی "جشن؟ نکنه واسه 

.  شدمیم  دیداشتم از جواب دادنش ناام گهیرو به انتظار جواب موندم و د ییاقه یدق چند
  دی وقته حدس زدم شا ر ید دمیفهم  یانداختم و وقت لیموبا  ی صفحه ی به ساعت باال  ینگاه

 بلند شد. لیموبا  ی خوابش برده باشه، که دوباره صدا

 ." دیباش  ساعت هشت شب آماده ی نره، فردا واسه  ادتونیهرحال ! بهشهی "مشخص م

کردن و   یمغزم اتصال ی هام ی هم فشردم. س ی و چشم رو دمیهم ساب ی رو رو هامدندون 
 کردم:  پیبراش تا 

جشن دعوتم   ی واسه دیبرادرم کجاست، بعد شما دار ستی... اصالا مشخص نامی"من نم
 !" د؟یکنیم

 م فرستاد: که واسه  د، ی طول نکش یلیخ



 !" ریازش خبر دارم. شبتون بخ دی نباش مای"نگران ن

دار ادامه ترش یوجه بحث و گفتگومون ب چیهدوست نداشت به  یعن ی ری شب بخ  نیا و
 متنفر، که مدام در حال فرار بود!  دمی شا  ایخور باشه و بشه... انگار از من دل

هم   هایبازس یپل نیا یحت گهیو مشغول کندن پوستش شدم. د دمیرو به دندون کش  لبم
تخت دراز  ی برگردم تهران. رو ترع یهرچه سر دادم ی م حینداشت و ترج یجانیه مواسه 
  ی که صدا ارم،یو ساعدم رو حصار چشمم کردم تا بلکم بتونم خواب رو به چشمم ب دمیکش

تخت نشستم   ی بکشم. تو ییایو حرص  فیخف غیج  خودآگاهدر اتاق بلند شد و باعث شد نا
کردم مغزم رو آروم کنم،   یو سع  دمیکش هامقهی به شق یو با حرص پتو رو کنار زدم. دست

و   دمیکنم، بعد هم شالم رو به سر کش یسر شخص پشت در خال ی مبادا تموم حرصم رو رو
از   شکیگفتم و ب  یی"لعنت" یرلب یز بود،  ستادهیکه پشت در ا تای رز دنی در رو باز کردم. با د

تخت لش   ی اتاق برگشتم. رو ی نموند. در رو ول کردم و خودم تو دهینشن زشیت ی اهگوش 
 کردم و گفتم: 

 ! تایرز ادیخوابم م ؟ ینصف شب ی خوای م یچ -

و طلبکار بهش نگاه   دمیچشمم کش  ری ز یرو بست و چراغ اتاق رو روشن کرد. دست در
 زد و معترض شد: هیکنار در تک واریبه د نهیکردم، که دست به س 

 شده نصف شب واسه تو؟  ازدهیتا حاال ساعت  یاز ک  -

   دیکردم و بدون جواب دادن به سؤالش، بهش نگاه کردم و خودش فهم یپوف

 ندارم، که گفت:  یدرست حال

 !ی ومد ی منتظرت موندن ن نا یمامان ا یهر چ  ؟یبرگشت  ریچرا د -

  دنش، یکردم و بعد از سر کش  خی پر از آب  زیم ی رو یکه برداشته بودم رو از پارچ گل یوانیل
 : دمی سرد پرسخون 

 !امیاومده؟ کار داشتم نشد ب شیپ یمشکل -



 رفت:  تشر

 ! می البته بگو کار داشت -

نگاه   هیکل رو نداشتم و فقط به  بحث و کل  ی اصالا حوصله  یبگم، ول یز یچ خواستم
 داد:   حیکردم و خودش توض تیخصمانه کفا

 رهاست.  ی آخر هفته نامزد -

ازدواج   یو با ک  یرها ک  ومد،ین ادمی فکر کردم  یزده بهش نگاه کردم و هر چحرفش شوک  با
 ! دمیکرده بود و من چرا نفهم

 گفتم:  زدهرتیح

 ! ؟ینکن! با ک  یشوخ -

 چپ کرد و جواب داد: یچشم

 ...گهید ریها! با ام یزنی م ج یگ -

 کرد: لیحرفش رو تکم یواقع یِ زد و با خوشحال ی لبخند

 و رها هم بله رو داد. یامروز رسماا اومدن خواستگار -

  تونستمی بودم و نم  دهیخبر خوب شن ه ی ند،یو اتفاقات ناخوشا جانی روز پر ه هیاز   بعد
 ب باز کردم و گفتم: رو انکار کنم. ل م یخوشحال

 بگردم. مبارکه!  -

  دیبگم، که دستم رو کش کی برم و به رها تبر  رونیو خواستم از اتاق ب دمیآغوشش کش ی تو
 : دی و پرس

 ! ؟یکن یم کاری چ یدار -

 و جوابش رو دادم: دمیهم کش ی تو یاخم



 رها. شی پ رمی وا! خب م -

 کرد و گفت: ییاخنده 

 خدا! االن همه خوابن. به ییاوونه ی د -

و به    دیلبم ماس ی تر خنده رواتفاقات چند ساعت قبل  یساعت و حت یادآوریبا   دوباره
 تکون دادم... .   یسر دیی تأ ی نشونه

 *** 

م سوغات آورده  و نرجس واسه  مایکه ن یرنگ یمشک  ی به کارم اومده بود! دکلته  باألخره
روز اومد. مطمئن  و باألخره اون   ادیکم به کارم ببودن و منم با خودم آورده بودمش مشهد بل 

 کردم،یهم فکر م  یهر جور  یافشار باشه، ول یمهمون ی واسه  یلباس مناسب نینبودم ا
  ی انداختم و جلو ییاو منع پوشش نداره. لباس رو گوشه  هیو بلند ده یشلباس پو  دمیفهمیم
سمتش   ی شد و باعث شد تند   در اتاق بلند ی به صورتم بکشم، که صدا  یرفتم تا دست نهیآ

زدم و  ی . لبخنددمیقلبم رو پشتش د ی روزا ن یبرم. در رو باز کردم و مخاطب خاص ا 
که بهم هجوم آورده بودن،   یو بعد از مهار احساسات دمیلبم رو گز  یخواستم بگم "جانم"، ول

 گفتم: 

 . شمیسالم. االن آماده م  -

  یصورتش نشسته بود، ول ی داده بودم و خنده رو  حیبگه خودم توض یزیچ کهن یا بدون 
رو از صورتش بشوره. نگران   یرنگ آشفتگ  تونستی هم نم یساختگ ی هاخنده  نیهم یحت

 : دمی شدم و پرس

 شده؟   یزیچ -

 و بعد هم لب تر کرد: د ی داخل اتاقم کش یسرک  ،ی طرز آشکار به

 خواهش ازتون داشته باشم؟!   هی شهیخب... م -



 ش تکون دادم و بدون فوت وقت گفت: واسه  یسر یکالم چیه  و گنگ، بدون جیگ

 ...دینکن شی هم آرا  ادیو ز دیبپوش دهیلباس پوش -

"لطفاا"   ی بهش نگاه کردم، که حرفش رو با گفتن کلمه  زدهرت یو ح  دهیدر ی هاچشم  با
 کرد.  لیتکم

 طعنه زدم: یکج کردم و با تلخ لب

خودم حواسم به پوششم   نی ! مطمئن باشستمین یو بار بندیو ب دیقی من دختر ب -
 هست. 

 کرد: یهاش داد و هوف چشم  ی به گوشه ینیچ

 برداشت کردم؟    نیا ر یمگه من غ -

 گفتم:  تند

 .کردیرو اثبات م نی حرفاتون ا -

 تند حرفم رو زد:  و

 ! د؟یبه بحث و جدال عالقه دار یلیخ -

 یحداقل امروز رو بحث کهنی ا  ی بهش بدم، که برا یباال انداختم و خواستم جواب یی ابرو
 قدم شد:  شی کردن پ هیحرف زدن و توج ی خودش دوباره برا اد،ین شیپ

 .ستین ی. نگران افشارم فقط... آدم درستخوامی معذرت م -

دور از خالصانه و به ی هایخواهمعذرت  نیا ی دلم واسه بیکه عج کردمی اعتراف م د یبا
 ش بشم.دلبسته ترش یروز ببهروز شد یو باعث م رفتی غرورش غنج م

 : دمیجا رو ترک کنه پرساون کهن یکردم و قبل از ا یتبسم

 ! ما؟یپس ن -



 نگاه کنه، گفت: برگرده و بهم  کهن یا بدون 

 !جان یا  ادیرو ب یمدتهی تون رو گرفتم. فکر نکنم خودش اجازه  -

و   دینچرخ ترش یب یِ به وراج  زبونم ی" ول؟یمقدار زمانچه  یعنی یمدته یبپرسم "  خواستم
که  ی در حد ،یتی ال  شیبا آرا عیجا نموند. با رفتنش داخل اتاق رفتم و سراون  گهیاونم د

 ییانه یو مقابل آ دمی لباس رو پوش عیکردم. سر نی م رو مزچهره  نه،یفقط رنگ به صورتم بش
که  ینفس. برعکس اعتماد به خودم رو برانداز کردم داد،ی کمرم رو پوشش نم از ترشیکه ب
خودم   دنی از د یحس خوب بارن یا کرد،یوجودم رخنه م ی خودم تو ی چهره  دنیتر از د قبل

  نتم،یبب  ی لباس نیهمچ ی بار که قرار بود تو  نیاول  ی بهم دست نداد. دوست داشتم برا
رژم به  یرو بستم و حدس زدم رنگ کالباس هامچشم از نظرش بدرخشم. با حرص  یخوببه

رنگ و  کم  ییهلو کی با مات بارن ی. دست بردم و با دستمال پاکش کردم و ا ادیصورتم نم
 ی ادیز مافه ی نگاه کردم و باز ق نهی آ  ی هام رنگ و لعاب دادم. باز هم خودم رو توبه لب  یتیال

  واریسرم رو به د خواست،یزد و دلم می داشت به سرم م گهی زن به نظر اومد. دهم حال به
معطل شده بودن   ی هاتف که ادعا امی پ دنیبلند شد و با د  لمی موبا امیپ ی بکوبم. صدا
  لیرنگم، که با اکل ی پرت کردم. شال نازک و مشک  نهیآ  ی دستم رو جلو  ی تو ِک ی داشت، مات

از اتاق   می نخ ی سرم انداختم و بعد از برداشتن مانتو ی د رو روشده بو  نیهفت رنگ مز
  یشدم و ول یفرار اط یبشه، از ح  دایپ یمزاحم ی دوباره سر و کله  کهنی زدم. قبل از ا رونیب

که  رم،ینبود! خواستم با هاتف تماس بگ ماین نیاز ماش ی زدم خبر دیکوچه رو د ی تو یهرچ
. برگردوندم و سرم رو بلند کردم  میدست فیک  ی رو تو  لیموبا  ینیبوق ماشبوق   ی با صدا

م آشنا بود و اما  واسه  یلیخ  شد، ی م کی که بهم نزد یستمی س نی رنگ آخر ی مشک کروزلند
 ی تونستم چهره   شه،یرفتن ش نیی پام ترمز زد و بعد از پا ی . جلوآوردمی خاطرش نمبه

رنگ و   یمشک یآفتاب  نکیهاش رو پشت عچشم  کهن یبدم. با ا صیبشاش هاتف رو تشخ
قابل حدس زدن بود. لبم به    یخوببودنش به  رزندهو س   شیکرده بود، خوشحال می قا یبزرگ 

خودش رو به جلو خم کرد و در جلو رو   یزد. کم یشد و دوباره بوق  یسمت باال منحن
  ریو کل مس  نشستمی جلو م دی نشست. با میشونیپ ی رو ی م باز کرد، که عرق سردواسه 



  زیجنگ و ست ر! با خودم دکردم؟ ی تحمل م کینزد  ی عطر تنش رو از اون فاصله  دن،یرس
 بودم، که کالفه لب باز کرد و گفت: 

 ! ن؟یشی سوار نم -

. نه به اون  نهیلبم بش ی پوزخند رو  اریاختیب  شد یبود و باعث م ی لحنش رسم هنوزم
د از دو ماه  موضع دادنش! هنوزم بع  ریی تغ هوی  نیو نه به ا  روزشی شدن د یخودمون

  نیرو حدس بزنم و هم شی آت ی ها و رفتارهاواکنش   تونستمیباهاش، نم یکالمهم 
 کرد.یم  میهامون آگاه و عصباز تفاوت  ترش یب

. با بسته شدن در، به راه افتاد و حدقه چرخوندم و نامطمئن سوار شدم  ی تو یچشم
  ی تو ن،ییپا  ی صدا با ولوم ،ییملو  کی زمان دستش رو سمت دستگاه پخش برد. موزهم 
 و گفتم:   دی چیپ نیماش

 مبارکه!  ن؟ید یخر  نی ماش -

بهم انداخت و دوباره نگاهش   ینگاهم یلبش نشست. ن ی رو ییاجذاب و آقامنشانه ی خنده 
 مون دوخت. سرسبز مقابل  ی رو سمت جاده 

 عموم. نیماش یعنی  ن؛ید یبار دکه اون  هینینه! اگه خاطرتون باشه ماش -

  دنیشن ی برا ن یماش  نیالعاده سنگسکوت فوق  ی تکون دادم و تو یسر صدا ی ب ش یادآوری با
آهنگ، حرکتم رو به    ی کردن صدا ادینکرد و با ز  ی کردم، که هاتف هم نامرد زی آهنگ گوش ت

 روم آورد.

 

 گه ید جوره یتو رو  نمیبی من م شهی" هم

  گهی م نویچشمام ا خوامت،ی نگم م یحت

 لحظه... " هی ی تو یچعوض شد، همه  ی اومد تو



 

 از دهنم در رفت: زدهرت ی از آهنگ گرفتم و ح گوش

 ! نی عالقه داشته باش ن ی مثل مع ییابه خواننده  کردمی فکر نم -

 رو کم کرد و با لبخند جواب داد:   کی ولوم موز  دوباره

 ! اد؟یطور مگه؟ چرا بهم نمچه  -

  اد؟یلحظه فکر کردم بهش نم هیسؤالش بودم. واقعاا چرا   ی واسه  یذهنم به دنبال جواب ی تو
حال  آقامنشانه، که تا به تیو شخص  پیبا اون ت ی... از آدماومدی هم بهش م یلیاتفاقاا خ

جلف،   ری بپوشه، با اون رفتار مؤدبانه و غ ییاجز شلوار پارچه یشلوار یبودم حت دهیند
  نیهم از ا تمیتعجب و شگف د یو شا   رفتیها انتظار نمآهنگ   نیا دادنجز گوش  یزیچ
 هاتف بود! ی تیشخص یِ العاده از هماهنگفوق  زانِ یم

 و متأسف شدم:  دمی گز یلب

 آ... نه! -

. هاتف  رمی زبون به دهن بگ دادمیم حیم نداشتم و ترجسؤال مسخره  هیتوج ی واسه  یلیدل
 گفت:  اربن ی ش رو نگرفت و ادنباله گه یهم د

 .نی ری لطفاا باز گارد نگ گمی م یزیچه ی -

جبر و   ی واسه   یخنده زدم و سر ری به حضورش ز اعتنای لحن ملتمس و عاجزش، ب از
مقابلش جبهه  یزده بود، من فور یهر وقت حرف چارهیب نیجبروت خودم تکون دادم. ا

 حرکتم هاتف رو ترسونده بود!  نی گرفته بودم و ا

 م رو مهار کردم و لب زدم:خنده  نم،ییلب پا دن یبه دندون کش با

 ! دی نه بفرمائ -



 آشکارا کش اومد و به حرف اومد: ششین

  د،ینکردم بهش لب نزن دشیی تعارف کردن تا من تأ یدنی اگه نوش د، یاز کنار من ُجم نخور -
 تون! ... خادی نپلک یوجه هم اطراف مرتض چیبه ه

با هر   ،یاون مهمون ی نده یآ یاتفاقات احتمال ی واسه هاشی حواس جمع ی از همه  ی جدا و
 .کردیپرت ممن رو حواس  چسبوند،ی که هربار ته جمالتش م ی دی و جد زیآماحترام  ی کلمه

گفتن نداشتم در مقابل اون همه   ی هم واسه  یز ینگفتم... چ یزیتکون دادم و چ یسر
 ! متیمال 

 زدم: بیپارک کرد و به خودم نه یساختمون ی رو جلو نیماش

 گذشت!  یاصالا چطور قهیدق  ۴۵ ی دینفهم ،ی قدر هر و کر کردِان  -

م باز کنه،  خودش در رو واسه شی جنتلمن لیتکم ی شد و انتظار داشتم واسه  ادهیپ نیماش از
  ال یو ی وددر ور کیبه من، نزد  توجهی کتش رو بست و ب ی باطل! تک دکمه  الیخ یزه یول

محبت نکن و   اینبود بهش بگه   یکیکردم.  یم یی ترشرو  د یو انگار باز با  دمی رفت. لب گز
 باشه!   یشگی هم ای خوب نباش، 

کنارم زد.  ی شه یبه ش ییابه عقب برگشت و تقه د،یشدن رو د  ادهیپ ی تعللم واسه  یوقت
م باهام قدم  شونهبهشونه  بارن ی شدم. ا ادهیپ نیو از ماش  دمیرو به چنگ کش میدست فیک 

خاطر وسعت  باز شد و به  یکی ت ی زنگش رو فشرد. در با صدا ال یبه و دن یبرداشت و با رس
 .می نه مرد مقدم بود و نه زن، بلکم برابر بود  یعنی نی ! و امیشد  ارد شونه وبهدر، شونه 

 ی . دستش رو واسه دی مون اومد و مشتش رو به مشت هاتف کوباز دور به سمت  یمرتض
 ی قهیو جل ونی به پاپ یدست دادن بهم جلو آورد و از انگشتش گرفتم و باالتر رفتم. نگاه

رو ازش برگردوندم. هاتف دستش رو پشت   ضیساتن و سِت کرم رنگش انداختم و پر غ 
وانمود کرد   یهاش بهم برخورد کنن، جورنوک انگشت  یحت کهن یکمرم قرار داد و بدون ا

هام دستش و لمس حضورش، نفس  یِ کیهمه نزد  نی! از ا دهی م فکر کنه پوششم یکه مرتض
 جلوتر راه افتاد و گفت:  یکمرم نشست. مرتض ی رو ی شدن و عرق سرد ترده یکش



 العاده بود مستر! کارت فوق  -

 که کار هاتف   گفت،ی داشت م نیافتاده بود و ا سیپل ریهاشون گاز راننده  یکی

 بوده؟   یعال

 بوده؟  یکه کارمون عال کرد،ی وانمود م  نیخروج داده نشده بودن و ا هان یماش نصف

رو حفظ کنه... و اون روز که من فکر   هیتا ظاهر قض کردی فقط وانمود م  یوانمود! مرتض آره
 ادا و اطوار و وانموِد چه ساده بودم! نایکردم ا

 .ستزده ت ری مرد ح نی اونم از حرکت ا دونستم ی ساکت بود و م  گفت،ی نم یچیه هاتف

  ،ی ورود یِ سنگ ی و باال رفتن از هفت پله  ال یو اطِ یح  لیو طو   ضیعر  ریکردن مس  یاز ط بعد
 از صداها بهمون هجوم آوردن!  ی در رو باز کرد و بمب

داشت، درست برعکس   یو آروم ی روم ی که ظاهرش نما یو بزرگ ساختمون یداخل ی فضا
و با رقص نور، اون سالن بزرگ رو از   دندیلولیهم م ی وسط سالن تو  ی ادیز  تیبود. جمع

 نجات داده بودن!  یکیتار

باشه،   ی نه که براش عاد ییاصحنه  ن یهمچ دنیبه هاتف انداختم و اون انگار د  ینگاه
 بود!   ندیخوشآ یحت

 لب تلخ طعنه زدم: ریز

هم   القی مستر د نی. ا ندِ یخوشا یهر پسر ی دوزک کرده واسهدخترِ بزک  همهن ی ا دنی د -
 که! ستیاء ناستثن

 گم شد. شد، یکنترل م یجیکه توسط د یکی بلند موز  ی صدا ی صدام تو و

  یسع یطورن ی که ا ایبهم انداخت و دوباره دستش رو پشتم گذاشت؛ گو یمطمئن نگاه
 داشت پوششم بده! 



  شی پ ترشی ب ی . هرچمی رقصنده رد شد ت یجمع نی و به زور از ب می وارد شد یمرتض پشت
گرم رو اطراف چرخوندم. . با توقفش، نگاِه کنکاششدی تر متر و آروم فضا خلوت  می رفتیم

به   نیی پا ی به بعدش، چهار اتاق موجود طبقه  جان یو از ا  می بود ییرای سالِن پذ ی انتها
. دو اتاق سمت چپ بود و دو اتاق  شدنی از هم جدا م یک و درازی بار ی روراه ی له یوس

بود. چشمم   صی رنگشون قابل تشخ یطوس ی از درها یه خوبب  نیرو، و اسمت راسِت راه 
 گفت:  یکه مقابلم بود نشست و مرتض ی روراه  ی انتها ی پرده  ی رو

 ! میشی من و هاتف هم بهتون ملحق م  گهید کمی . دیکن ییرا یاز خودتون پذ زهیدوش -

  ن یا ون یرو م یساعت ک یو دسِت کم   شدمی از هاتف جدا م دی با  گفت؟ی م یداشت چ نیا
 کنم!  یسکیر  نی! محال بود همچگذروندم؟ی سرخوش م ی آدما

 و معترض شد:  وستنی هم ابروهاش به هم پ هاتف

 . ادیهم باهامون م اسمن یالزم نکرده!   -

 آدم!   نیمحکم و پر صالبت خطاب شدنم، از جانب ا  یطورن ی داشت ا  ی! و چه لذتاسمنی

رنگ شده با   ی ابروها نیرو باال انداخت. ا شیمشک  ی و ابروها دیبه عقب چرخ یمرتض
 بودن!  یست جالب  دشی سف ی موها

 زد و گفت:  ی شخندین

 ! خورن ینترس پسر؛ خانوم رو که نم -

 هاتف محکم جوابش رو داد: و

 خودمون باشه. شیپ دمی م حیپس ترج -

به   که هاتف مچِ بلند مانتوم رو گرفت و خطاب اره،یبکنه و "نه" ب یخواست اعتراض یمرتض
 : دیپرس یمرتض



شرکت    روزی د ِت ی مأمور ی هم تو شونیجلسه غافل باشه؟ مگه ا  نیکارم از اهم  دی چرا با -
 نداشتن؟! 

  ریو سرم رو ز دمیلبم رو به دندون کش فشرد،ی مشتش م ی که تو ینیاز آست زدهشرم 
 انداختم. 

رخ داده  شون ن یب یبودنم، چه فعل و انفعاالت ریزسربه  ییِ اقهیدق کیمدت  ی تو دونمینم
  رونیب ی . واسه دیسکوت، من رو دنبال خودش کش  ی نگفتن و تو یزی چ گهیبود که د

لوچ   نیو اونم بدون تقال ولم کرد. آست دمیدستم رو عقب کش یمانتوم کم ن یآست دنیکش
  داد؟ی عطر دستش رو م ی بو یطوراون  یمگه مهم بود، وقت یشده بود و ول

کرد. در رو به  ییمون خودنما مقابل  ییِ اشهیو در ش  دیرو رو کشراه ی انتها ی پرده  یمرتض
نکرده بود و   تی ادب رو رعا شکی . بمی جلو بر بارن ی و اشاره کرد ما ا  دی سمت راست کش

 خرفت رو چه به ادب؟  رمردیپ نیکه اسکورتمون کنه! وگرنه ا خواست،ی فقط م

  ی رو گهیترش، بهراد و دو مرد دطرف اون  یو کم می شد اط یح ی هاکف با پله تراِس هف  وارد
مثل   دی سرتاپا سف ی هابا لباس  ییاگه ینشسته بودن. دو مرد د یآهن دِ یسف ی های صندل

 ی هاصحنه، کلت   نیآورتر و رعب ن یتربودن و ترسناک  ستادهیسرشون ا   ی ها بااللباس عرب 
 بود!   اشونهدست  ی تو ییِ انقره 

من بهتر   بلند شدن و  شونیصندل ی وروِد ما، اون دو مرد به گمانم به احترام هاتف از رو با
هاشون و شون، مدل چشم کنم. بلوز و شلوار گشاد و رنگ روشن  زشونیتونستم آنال

. بهراد که پشتش به ما بود،  کردی تر مباشن رو راحت  یافغان کهن ی ا صی سربندهاشون تشخ
سر جواب سالم ما رو داد و اون لحظه چقدر دوست داشتم   با و  دی به عقب چرخ یکم

  اط یو دور اون استخر بزرگ وسط ح چم یش رو دور دستم بپبسته شده  یدم موش ی موها
 بچرخونمش! 

. بهراد  می نشست یخال یِ دو صندل ی رو تعارفی با دست به جلو اشاره کرد و ما هم ب یمرتض
. استرس و تنش  تراس نموند  ی تو گه یپچ کرد و اونم درو پچ  یزی چ  یگوش مرتض  رِ یز

 . دیکشی م ریت یگاهداشتم و سرم گه 



تکه   کهنی زمان با ا گذاشت و هم   شیرو به نما  دستشک ی و  دیسف ی هادندون  فیرد بهراد
 خطاب به هاتف گفت:  کرد،ی م کیرو به لبش نزد یموز

 . یسیالوعده وفا جناِب رئ -

و    دهی بر- ده ی با کلمات بر شونیکی به اون دو تا مرد اشاره کرد و اتمام حرفش  بعد
 گفت:  ییادستپاچه 

 ؟ ییشما   برهیم  فیکَس که افشار ازش تعر پس آن  -

 تکون داد. ی سر  لکسی پا انداخت و ر ی پا رو هاتف

واکنش رو  نی شکست و اول لمیبا بلند شدن زنگ موبا  مون نی سکوت ب ی صدا هوی
 ی که درست رو ییااسلحه  دنی هاشون نشون دادن. از دها با بلند کردن اسلحه محافظ 

زدم و به استقبال مرگ رفتم. واکنشم دست خودم نبود و با   خ یشده بود   م یتنظ میشونیپ
 هاتف، که کنارم نشسته بود رو چنگ زدم!   ی ترس پا

ش رو برداره و  درشت اشاره کرد اسلحه زد و به اون مرد بلند قامت و تن  ییاقههقه بهراد
 خطاب به من گفت:  یبعد از غر زدن سر محافظش با لبخند چندش  یمرِد غربت یکی اون 

 به صدا حساسن!  نا یمادام. ا دی ببخش -

من اون لحظه فقط و فقط ماِت حرکت خودم بودم و هاتف با گذاشتن دست گرمش   و
  انهیدستم رو ناش زدهرت یو ح یکرد. با شگفت م زده شوک  ترش یم، بعرق کرده  ی هادست  ی رو
 و مچش کردم.  دمیکش  رونیدستش ب ریاز ز

 یکه هرچ  یزده از حرکتمن قطع شد و شرم  ی هایمحلی با ب لم،یموبا  ی صدا  باألخره
آب    شدیمگه م   یانداختم. ول ر ی سرم رو ز کردم،یبه زشت بودنش فکر م ترش یب گذشت یم
 شده رو جمع کرد؟   ختهیر

 کشوند:  یباشه، بحث رو به موضوع اصل افتاده ین یاتفاق  چیانگار ه بهراد



 چخبر از تانکرا؟  -

و مطمئن بودم   م یاری مرز به زبون ب روزیاز اتفاقات د یزی دوتا مرد چ  نی ا شی نبود پ زیجا
 . گهینم یز ی هاتف هم اآلن چ

 رو نمک زد و جوابش رو داد:  یاریخ

 !کنمی تانکرا پلمپ شدن، که باور نم ی همه  شی ساعت پ مین یدونی نگو نم -

خودم  ی نگاه زوم بهراد رو دن یسرم رو بلند کردم و از د  ینگاه ین یحس کردن سنگ با
که به پدرش پناه ببره، خودم   یپناهیب ی و بازم مثل بچه  دمی خشکم زد. شالم رو جلوتر کش

  یهاش رو مطمئن چند باربهم انداخت و چشم  ی کردم. نگاه ترک یبه هاتف نزد یکم  رو
 هم فشرد.  ی رو

  بیداشتم... اون روزا عج مانیها مطمئن بودم، باورشون داشتم، بهشون ا چشم  نی به ا من
 داشتم!  مانیها اچشم  نیاحمقانه به ا

 با خنده جواب هاتف رو داد: ره،ی نگاه از من بگ یحت کهنی اما بهراد؛ بدون ا  و

 از زبون خودت بشنوم.  گهی بار د هیقدر حظ بردم، که دوست داشتم  ِان  یا! ولچر -

 دادم.  یهمه جسارت و سماجتش فحش نیکردم و به ا یپوف یلب ریز

سکوت   ی هاشون و روزه انبوه داخل بشقاب  ی هاوه ی به لمبوندن م بی دو مرد هم عج اون
 گرفتن عالقه داشتن! 

 :مدی مرموز هاتف، به سمتش چرخ  ی صدا با

 شه! نه؟  ختهیوقتشه حقوق من به حسابم ر  گهی خب... به نظرم د اری بس -

  کار؟ی چ خواست ی! وگرنه پول مکردی بود و تظاهر م ییاحرفه 

 تکون داد و لب زد: یهم سر بهراد



 . چند درصد؟ نیخوای دوستت گفت درصد م -

 : دی هاتف جوابش رو بده، دوباره خودش پرس کهن یا قبل

 ! ستین یوقته از همکارات خبر  یلی خ یراست -

 زمزمه کرد: یلب ری ز هاتف

 ! هیمردک پر حاش -

 سؤالش، گفت:  نی. بعد بدون جواب دادن به دوممنم دور نموند  ی هااز گوش  و

 درصد.  ۳۰ -

  یمقاومت چی رنگ داد و اما بدون ه ریی تغ یبه سرخ  یاز بور یبهراد به طرز آشکار پوست
 گفت: 

 ! ستین یحرف -

زده به کرد و شوک   یسمت دسته چکش رفت و شروع به نوشتن مبلغ دستش
 نگاه کردم، که هاتف مچش رو گرفت:  شیسردخون 

 ! ؟یکشیچک م یکه دار ،یسوختا رو فروخت ی همه ی زود نیمگه به ا  -

بخواد   کهن یول شد. قبل از ا  ز ی م ی از دست بهراد رو سی به هدف زده بود و خودنو درست
 انداخت:  رشی بست گبن  ی کنه، هاتف دوباره تو یو الپوشون ارهیب یلیدل

 ی هاو طرف حسابت شرکت  یپس درست حدس زده بودم، با دالل جماعت معامله ندار -
 !اَنیو پاکستان  یافغانستان

 داشت و ادامه داد: پا بر  ی رو از رو پاش

 ! خرهی همه سوخت رو نم نیهم ا  ییایدالل مرز  چی البته ه -



دل مدام مرِد باهوش و   ی کرده بود و تو جادیبهراد و اون دو مرد ا ی رو واسه ی بد تی موقع
از  یش گذاشته بودم و حسابواسه  تی مالک می. جسورم؟ م کردمیم  نیجسورم رو تحس
 شده بود!  داریم بوجدانم، شرم دخترونه  شیپ ی. حتدمیکشی خودم خجالت م

شدن.    بیغ هیتر از چند ثانبه اون دو مرد اشاره کرد ترکمون کنن و اونا هم در کم  بهراد
 . زدمی م ییهاکرد و درمورد محتواش حدس   کی هاش نزدرو به لب ی بلند هیپا  وانِ یل

 رو کنار گذاشت و گفت:  وان یل دنش،یجرئه نوش-از جرئه  بعد

 گفته بودم با دالل معامله دارم؟  مگه من -

 نشون بده و الحق که موفق هم بود. الیخی داشت خودش رو ب یسع

 و طعنه زد:  آوردیهاتف هم کم نم یول

 ! ی کرد فروششی پ ی اما نگفته بود -

با نفوذ نگاهش   خواست یحدقه چرخوندم و بهراد به من اشاره کرد. انگار م ی تو یچشم
 ی نگاه از اون موش موذ  کهن ی رخالف تصورم، هاتف بدون او ب هیادیبفهمونه حضورم ز

 خطاب به من گفت:  ره،یبگ

 ! امیرو تا من مراه ی لطفاا برو تو  اسمنی -

 گوشم پچ زد:  ری کرد و ز کیخودش رو بهم نزد یکم

 قدم رو هم تکون نخور. هی رو اون راه  ی از تو -

داشتمش و اما   کمیقدر نزد نفسش پوستم رو سوزند و قلبم رو سوزند. ِان ی هاهرم یداغ
 بود!  یچه عذاب  گهید  نیمن ا ی نداشتمش؟ خدا

 رو جمع کردم و خواستم بگم:  هاملب

 داره؟  ینخوردنم فرق ایمگه تکون خوردن  گهی د اه،ینخود س یپ یکنیدکم م  یدار یوقت -



  یصندل ی کل و بحث خراب نکنم. از رو وز رو با کلگذاشتم، تا بلکم امر گریج ی دندون رو اما
م و نگاِه کالفه  ستادمی سالن ا ی از تراس خارج شدم. تو  م،یدست فیبلند شدم و با برداشتن ک 

منم مواقع   کردم،ی فکر م نی روم دوختم. داشتم به ا روبه ی شده  یدرمی رو به عقاِب تاکس
روم  که از روبه یشخص  دنیکه با د زنه،ی خشکم م چاره یب ی پرنده  نیترس درست مثل هم

! خودش بود؛ مطمئنم  زنهی هم خشکم م گهی د ی زایچ  یلیگذشت بهم ثابت شد با خ
و با دقت    کی به جلو گذاشتم و از نزد یهام شک نداشتم. قدمخودش بود و به چشم 

ون  ژل بهش یلیم کی  ی اندازه هحداقل ب شکیکه ب ییهاکنکاشش کردم. لب یترش یب
ست بودن و از   شیپرکالغ ی که با موها  یرنگ یو مشک ییاگربه  ی هاشده بود، چشم  قیتزر

که اون روز   هیهمون دختر  نی ا کردی همه و همه ثابت م ش،ده یتر قد بلند و کشهمه مهم 
قدر به  ِان چرا  دونمی بودم و با آوردن اسم مرصاد کنجکاوم کرده بود! نم دهیبهراد د ی خونه

نسبت بهش کنجکاو   کردیم  بم یکه بود ترغ یهرچ یبودم، ول ن یشکوک و بدبدختر م نیا
از  ی سردها سپرد و خودش با خون از مستخدم  یکیبلندش رو دست   هیپا  وانی باشم. ل

و   رفتمیم د ی با رفتم، ی دنبالش م دی اون سالن گرد باال رفت. با چِ ی سمت راست مارپ ی هاپله
. خب گشت و گذار با  بوده  ییاگه یدخترِ طناز مرصاد ناِم د  نیشدم مخاطب ای مطمئن م

رو شوفاِژ خاموش همون راه   ی رو رو فمیمن رو هم روشن کرده بود! ک   یسیهاتف، شم پل
  یحت تی موقع  نیا ی جلب توجه کنم، دنبالش رفتم. تو کهن یآروم بدون ا- گذاشتم و آروم

و حدس    دمشی ند گهی به باال د  دنی سبود! با ر ریم دست و پا گهم واسه  کی کوچ فیاون ک 
اون سالن   ی به جز اتاق تو ییاگه ی د زیاتاق رفته باشه، وگرنه چ شیاز اون ش یکی ی زدم تو

  هیکه هرکدوم  وارهاید ی رو ییدور طال  ی هاقاب   ی . چشمم روخوردی بزرگ به چشم نم
  زیوسط سالن چ بافتدست  ی چه یگردوندم و جز قال دنیکشیبها رو به رخ مگران  ینقاش

 ! کیحال ش  نیوجود نداشت. ساده و در ع ییاگه ید

دنبالش  یواسه چ دی کدوم اتاق دنبال اون دختره باشم. اصالا با  ی تو دونستمینم
 !  ؟ی چ شدیدرست م  یم دردسراگه واسه  گشتم؟یم

  ی اهارو با تکون دادن سرم، پس زدم و جلوتر رفتم. خدا رو شکر صد می افکار منف ی همه
 . اومدی تق کفشم به گوش نمبود و تق ادیز  یلیخ نییپا



بود و با   ارمی ها استراق سمع کنم، که شانس  تک اتاق - شدم و خواستم پشت در تک  کینزد
سمت چپ، به اون سمت هجوم بردم. گوشم رو   یاز اتاق اول یغی ج ی بلند شدن صدا

 همون دختره به گوشم خورد: ی هانی کردم و نفر ترک ینزد

 ! ؟ی فهمیم ،ی شد  یکه پشت برادرت مخف ییاحمق ترسو  هیولم کن! تو  -

! دادمینجاتش م دی با کردم،یکمکش م  دیبه هوا رفت. با  غشیج ی بالفاصله دوباره صدا و
از  یکار  چیاتاقن، ه ی اصالا چند نفر تو ایاون اتاق چخبره،  ی تو دونستمی نم یوقت یول

 ! اومدی دستم بر نم

.  نمیبب یزیچ  هیحواسم  ی کردم با همه یخم شدم و سع در اتاق، گستاخانه  نِ یی پا دنید با
  داسیجفت کفش اسپورِت آد هیبه پا داشت، با   ییاشسته  یآب یکه شلوار ل ی مرد ی پاها
واسه بهتر   یول د،یترک ی بود. سرم داشت م ستادهی که مقابل همون دختره ا دم،یدیرو م
  ریدختر که اس ی چونه  دنِ یتر کج کردم و دستمزد زحماتم شد؛ دشیهام رو بچشم  دن،ید
  ریدارش هم از ز عضله  ی داشتن و بازوها ییابرجسته  ی هادست مردونه بود. دستاش رگ  هی
  بیبرجسته عج ی هارگ  نی. دستاش رگ داشتن و ازده بودن  رونیرنگش ب یآجر  شرتیت

 من آشنا بودن!  ی هاچشم ی واسه 

که به شدت درد   ییهاشدن و با چشم  ترده یهام کشبه سمت در، نفس  ییهااومدن قدم  با
پله پام   ن ی رفتم. سر آخر نییها رو پا تند پله -به سرعت از در فاصله گرفتم و تند کردن،یم
که به سمت   یمطمئن ی هاقدم  ی با صدا یول  د،ی کش یوحشتناک رِ یو کمرم ت دی چیهم پبه
رسوندم. همه  تیجمع  ی خودم رو تو یرو تحمل کردم و فور ددر  اومدن،ی م نییپا

نشست و از درِد   میشونیپ ی . عرق روزدنی و مدام به من تنه م کردنیم  یکوبیپا انهیوحش
بلند نشدن صدام، لبم رو به دندون گرفتم و با   ی چشمم نشست. واسه ی پام، اشک تو
. خودم رو به همون  شدمرقاص خارج  تیکشون از دِل جمعچالق، کشون  ی همون پاها

و حرف   عیکه من چقدر مط ی جا بمونم رسوندم و واکه هاتف گفته بود اون  ییروراه
  فمیشوفاژ رو نگاه کردم تا ک  ی رو کردم،ی هام حس مچشم  ی که تو یکن بودم! با ضعفگوش 

  هی د؛نور ش یازش نبود! نوِر عل یاثر چی ه یبرم، ول رونیدره بجهنم  نیرو بردارم و زودتر از ا 



کنم، که با   کاری چ دی با دونستم ی داشتم که اونم دزد زد. ماتم گرفته بودم و نم ی زپرت لِ یموبا 
کارم  گهی نفسم رفت و برگشت! د ،ی جفت دسِت وحش هیهام توسِط فشرده شدن شونه 

 ی به عقب رو نداشتم و همه  دن یچرخداشت. توان  یتاوان ییای تموم بود و قطعاا هر فضول
 ی ها. از نوک کفش ستاد یتنم به رعشه افتاده بود، که خودش جلو اومد و مقابلم ا 

رنِگ آشنا    یو طوس یتیاون کِت تک کبر  یش گرفتم و باالتر رفتم و اون لحظه حتمردونه
  ی کردم، ولهاش نگاه چشم  ی تو  میمستق بارن یو ا دمی م. لب گزآرامش بود واسه   ایدن هیهم 
  یهاش طوفانچشم  ک یبود؛ آسمون تار  ینبود... طوفان یشگیاز اون آرامش هم یخبر چیه

 بود! 

 :کردمی شماتت بار تبرئه م ی هانگاه  نی و خودم رو از ا  گفتمی م یزیچ د یبا

 من... -

تنم به رعشه افتاد. از دستورش اطاعت کردم و خفه شدم. گفته بود:   ی که زد همه ی داد با
 طرز حرف زدن؟  نی مرد رو چه به ا نی ا گفتمی"خفه شو" و من هنوز م

. درد پام دیدستم رو دنبال خودش کش انهیبهم نداد؛ عادتش بود! وحش یحرف مجال
بود که  ی ر عصبقدِان  یول کردم،ی خوب ورم کردنش رو حس م یلیشده بود و خ ترش یب

مون از  و با خروج   میخارج شد  تی. باألخره از دل جمعکردمی نم دای فرصت حرف زدن پ
تلو خوران به  -از دستم خارج شده بود و تلو لمدستم رو ول کرد. تعاد ،یساختمون اصل

نشون ندادن   ی نشون نداد. واسه  یواکنش چیه القلبی قس ی کهیعقب پرت شدم و مردت
هاش از هم باز شدن و  و بغضم رو قورت دادم. لب دمی ضعفم، لبم رو به دندون کش

 دوباره دهنش رو بست.  یمرتض  دنینثارم کنه، که با د یخواست فحش

 ما دو تا، گفت:  نیو بعد از رد و بدل کردن نگاه مشکوکش ب  دیسمتمون دو  یمرتض

 بذارم!که عمراا  ،ی بر ی زود نی به ا ی خوای نگو م -

 یواکنش نیهمچ هیعصب یوقت  دونستمی و خوب م دیلبش کش ی به گوشه  یدست هاتف
 به من نگاه کنه گفت:  کهن یرو فشرد و بدون ا  ی. دست مرتضدهی نشون م



 شون درمانگاه. ببرم  دی خورده، با   چیخانوم پاشون پ -

  کرد؟یرفتار م باهام یطورباز هم اون  یخورده و اون همه درد دارم، ول  چیپام پ دونستیم
 ! دی دلم لرز یرحمیو ب یتفاوتی همه ب نی ا ی واسه  د؛ی دلم لرز

بازم من رو دنبال  دمی. فقط فهمدمیدینم یچ ی ه گهیرو تار کرده بود و د دمی د اشک
. در رو  نیماش ی پرتم کرد تو یو بعد از باز کردن دِر عقب به عبارت  دیکش نیخودش تا ماش

با  ی هاتف که چه کرد ی بودن بهم دست داد. و وا ارزشی حرکتش حِس ب نیبست و با ا 
 دلم؟  

داشتن   یهاش سعشاگرد. عضله یصندل ی رو از تنش خارج کرد و انداختش رو کتش
من   ی واسه   زایچ ن یا گهیرنگش رو پاره کنن و مگه اون لحظه د یاسی ی مردونه  رهنیپ

 مهم بود؟ نه نبود! 

به سرعت از جا کنده شد. و من   نی پدال، ماش ی پاش رو فرمون نشست و با فشردن  پشت
کردم   غیسکوت و خشم و در   نیرو نداشتم، که ازش بپرسم؛ ا  نیتوان ا  یاون لحظه حت
 ه؟ یچ ی نگاهت واسه 

 زد و گفت:  ی . پوزخنددمید  نهیآ  ی و اخمش رو از تو  دمیدرِد پام لبم رو به دندون کش با

 کنه؟یدرد م -

 ! دونست؟ینم

 طعنه، جوابش رو دادم:  با

 درمونگاه! نیفکر کنم قرار بود من رو ببر -

  میصندل ی تو  ترش یب ی. کمدیبه عقب چرخ  تیترمز زد و با عصبان ی رو  ابونیاز خ ییاگوشه 
 : دی جمع شدم و غر

 کارآگاه!  شمی درمونگاه؟ خودم دکترت م -



شد و در  ادهیپ نیاز ماش  کارآگاه رو نفهمم. ی ش از کلمه زده بودم، که طعنهشوک  قدرِان
  کی به در پشت سرم نزد ترشی ب نیهم ی عقب رو باز کردم. قصد نشستن داشت و واسه 

  نی ا ی ای. از مزافاصله بود..  مونن یب ی گه یدو نفر د ی شدم. کنارم نشست و اما هنوزم اندازه 
 ! گهیبود د  کری پغول  ی نایماش

. باألخره سکوت رو  تپش قلب دوباره سراغم اومده باشه  زدمی و حدس م زدی تند م  قلبم
 شکست و فوران کرد:

 بدم؟  یرو چ ما ی من جواب ن اد،یسرت ب ییاگه بال  یاحمق؛ نگفت ی دختره  -

 بود؟ نگران من و حالم نبود؟ نگران دلم نبود؟  مای! نگران جواب پس دادنش به نماین

 ! ؟ی به سر قلبم آورد یف که چهات ی دلم گرفت و بغضم گرفت. و وا بارن یمن ا  و

  ی رو یو قطره اشک دمیکش یفیخف غیج د،یچیمچ پام پ ی که تو یاحساس درد و سوزش با
  ترشیکرده بود مچ پام رو جا بندازه و برعکس دردم رو ب  یسع یرحمی . با بدیم چکگونه 

جا دور شم. دستش  از اون  د یبا  دونستمی فقط م  کنم،یم کاریدارم چ دمیفهمی کرده بود. نم
رو بردارم، که مچ دستم رو   فم ی. خم شدم ک شدم   ادهیخودم پ مترو پس زدم و از در س
 تارم بهش نگاه کردم.  دِ یچنگ زد و با همون د

 . لب زد:اومدی داشت و اصالا هم بهش نم اخم

 .یقهر کن یتون ی بعد م رسونمت،ی. میرینم جاچ یسر و وضع ه نیبا ا  -

  ی به حرفش گوش کنم و دوباره تو کردنی کالمش، درد پام و سر و وضعم مجبورم م تحکم
به حرکت در اومد و   ن یشد و باز پشت فرمون نشست. ماش ادهینشستم. خودش پ نیماش
رو   ییتار مو ی شدنش به اندازه  ی شیپسر تا آت ن یا مت یفکر کردم از آرامش و مال   نیبه ا

 ست! فاصله 

 زد: طعنه

 !یباز شه. اتمام همکار جاهان یپات به ا گهید بارک یمگه مرده باشم، بذارم  -



. کردمینم  شی خودم همراه  گهید داد،ی اگر هم اجازه م یشده بود و حت دارحه یجر غرورم
 احمق! ن ی خود برترب ی پسره 

 زدم:  هینتونستم سکوت کنم و کنا گهید

 منم نه شما!  ه،یکی آره؛ اون که محتاجه اون  -

اخم   ترشی و ب ترش یب یرو حت بارن ی ا یول شد،یخط اخمش محو م هامیدرازبا زبون  بالا ق
  یروز هیپسر   نی ا شدیباورم نم یبه خرج داده بود، که حت متیو مال   یقدر مهربونکرد. ِان

 بتونه اخم کنه و عربده بکشه! 

خشمش رو    یطورن یا  خواستی هم م دی محلم نگذاشته بود، شا یعنی ن یرو نداد و ا  جوابم
 کنترل کنه؟! 

لنگان سمت خونه  شدم و لنگان   ادهیپ نیاز ماش شون،ی به عمارِت اجداد  دنی محض رس به
قفل در رو باز کرد و   دیبرداشتم و خواستم به در بکوبم، که هاتف با کل یراه افتادم. سنگ

بهش کردم و   یکجرو هم پشت سرش نبست. دهن  در یوارد شد. منتظر من نموند، ول
از   تاینداره. رز یخوش ی ونهیوقت با من م چیشانس که ه  از ی و وا دمیخودم رو داخل کش

بازوم رو گرفت و   ری ز یحرف  چیبود، که بدون ه ب ی. عجدی هاتف جدا شد و سمت من دو
 راه رفتن کمکم کنه!   ی تو کردی م یسع

 :دی پرس یلحن آروم با

 ن شده؟ دعواتو -

  یو اتفاقات مهمون کردمی م فی رو براش تعر زیچبعدش همه د یبا دادم،ی جواب مثبت م اگه
 نبودن!   یسانسور شدن جورهچ یه

 رو به چپ و راست چرخوندم و جوابش رو دادم: سرم

 نه بابا! م؟یامگه بچه  -



 م کرد:زده شوک  شی سؤال بعد با

 بال رو سر پات آورده؟  نیا  یپس ک  -

 داشتم؟!   یکیزیف  ی مگه فکر کرده بود با هاتف دعوا ؟یک 

 گفتم:  ری و متح  دمی به سمتش چرخ ستادم،یا جاهمون 

 که من رو بزنه؟   ه،یو روان یمگه پسر عموت جان -

 رو خورد و گفت:  شخنده 

کرده   ش یشیآت  ی. االن هم بدجورکنهی م دایدست بزن پ شهیم یعصب  یوقت ینه، ول -
 !ی بود

 داشته باشه!  قتیو امکان نداشت حق کردیم یداشت شوخ  شکیب

 بهش کردم، که حرفم رو خوند و قسم خورد: یاخم

  ی دیو ند  ی کرد، نبود شیسامرند عصب نیبار هم ه ی. گمی رو م تی خدا دارم واقعبه  -
 دهنش!  ی تو دی کوب یچطور

 ثابت نداشت؟  تیشخص  هیبود؟ چرا  یپسر ک  نی من! ا ی خدا

!  کردن؟یم نطق نظر مواسه  هاشی گری از وحش دیبودم، با  دهی رو د هاشی که اوج خوب االن
کنارم نشست و   تایزدم. رز هیپله نشستم و سرم رو به دستم تک  نیسوم ی خسته رو

م م گذاشت، که سرم رو بلند کردم و خسته بهش چشم دوختم. شونه شونه ی دستش رو رو
 :دی پرسرو ماساژ داد و 

 ه؟ یماجرا چ یبگ ی خوای نم -

 زدم: لب

 ! ستین ییماجرا  -



 تند گفت:  و

هاتف   نیبا هم نیپاورچ-نیو پاورچ یچهار بار دزدک -ماه، سه  ن یا ی و تو ستین ییماجرا  -
 حال و وضعته؟  نیو االنم ا   رونیب ی از خونه زد

بودم  زاریو نجابتم ب  تیباز نقطه ضعفم رو هدف گرفته بودن. از قضاوت در مورد شخص و
 تند از خودم دفاع کردم:-. تند نشستی مواقع رعشه به تنم م جورن یا ی تو شهیو هم

 !دونهی هم م  ماین یحت ست،گه ید  زیچ  هیخدا مسئله سرته؟ به  ی تو یچ -

 عنه زد: حرص دادنم، ط ترش یو به عمد واسه ب  دیخند

 دومادش خبر داشته باشه؟  ی از رفت و آمدها دی عروس نبا  رتیمگه داداِش خوش غ -

 و گفتم:  دمیکنه. لب برچ  میعصب تر ش یداشت ب یبودم و انگار سع یعصب

 ... هیما فقط همکار  ی ! مسئله تایبس کن رز -

 : دمی و پرس  دمیسمتش چرخ به

 ؟ ی دی فهم -

 آروم شد و لب زد: باز

 کردم، خودم خبر دارم... یباشه بابا شوخ -

 کرده و آدم بده شده بودم؟!  یکارمدت چرا من پنهون  همهنی داشت؟ پس ا خبر

تر کرد و   یداشت، که با سر اشاره کردم لب باز کنه. لب دی حرفش ترد ی گفتن ادامه ی واسه 
 گفت: 

 .شهیودش نشنوم باورم نمگفتم تا از زبون خ گفت، یم  یزیچ  هی نازیپر  -



فضول بود و    نازیبهم هجوم آورده بود. پر یوحشتناک یزدگ خس افتاد و شرم به خس  نفسم
رو بپرسه و   یزیچه چ خوادی هم شده بود! مطمئن بودم م یجر مای حاال با رفتار من و ن

 انداختم. لب باز کرد و آروم گفت:  ر یسار سرم رو ز شرم 

   ؟ینداشتم، که اول به من بگ اقتیخواهر شوهر ل هیلق به عنوان  دهن نازِ یپر ی اندازه  -

بدتر   یجورن یا  دونستی و اما نم ارهیدر ب ین یبا مزاح جو رو از اون سنگ خواست یم
ه، دروغ هم حناق نبود  بزنم، انکار کنم و اونم باور کن رشیز  تونستمی. مکنهیم مزدهخجالت 

داشت   ی م رو جار زده بود و سععالقه یطورن یا ناز یپر یوقت ی.. ول.یکنه، ول ریگلوم گ خیب
 . دادمی و بهونه دستش نم بودمیصادق م  دیبا  نه،ک  بمیتخر

پام   ی هاش بدونه. دستش رو روحرف  دیی سکوتم رو بر تأ لیدادم دل حی نگفتم و ترج یزیچ
 زد و گفت: 

 .کنمی درستش م -

دختر   نیبهش نگاه کردم. ا  دهیدر ی هاسرم رو به سمتش چرخوندم و با چشم  ی تند
تو   یخوب  زیمن باشه و مطمئن بودم چ  ی ها بود، که به فکر آبروحرف  نیتر از اخراب کله

 .دهی فکرش جوالن نم

 زدم: لب

 تو سرته؟!  یچ -

 د:کرد و مصمم، جوابم رو دا ییاخنده 

  هیباور کن هاتف رو تا حاال نسبت به   یول گم،یرو م نایا  تیخوشواسه دل یفکر کن  دیشا  -
 بودم! دهیند  یرتیقدر حساس و غزن ِان 

  یجنس مونث چیه ی رو واسه  های تعصبات و مهربون نیهمون موقع از ذهنم گذشت، که ا و
 به خرج نداده بود؟ 



 حرفش رو ادامه داد: تری جد

ش ابراز عالقه ی تو ، یستین لیمی بدونه تو هم ب ی ... وقتزنمی باهاش در موردت حرف م -
 ! کنهی نم دی ترد

حس  ب یبود! عج ی کامالا جد شهینداشت و برعکِس هم یش نگاه کردم. شوخچهره  به
 کردم به سرش زده و گفتم:

 هم وحشتناکه!  شی شوخ یشو. حتگم  -

که گفته بود  یزی م گرون تموم شده بود. اگه واقعاا به چواسه  یلیخ نی و ا  دی هم نخند  باز
 بر من، که اون روز چرا جلوش رو نگرفتم؟!  ی و وا ؟یچ کردی عمل م

 پله بلند شد و لب زد: ی رو از

 بسپرش به من!  -

وم دفاع  و از غرور و آبر  ستمینتونستم جلوش با یزده بودم، که حت از حرکاتش شوک  قدرِان
شده بود و به سرعت خودش رو به اتاق   رید یبگم، ول  یز یبزنم و چ غیکنم. خواستم ج

و اما   دمی دنبالش دو اد،یداره سرم م ییچه بال  دمی به خودم اومدم و د  یهاتف رسوند. وقت
  ی . خواستم در بزنم و به هر ترفندشوک مونده بودم  ی شد و تو بستهبود! در اتاقش   رید

  هیهام رفتن و چرا اون لحظه جون از انگشت  دونمی نم یبکشم، ول رونش یشده از اتاق ب
 کنم؟!  نانیاطم  تا یبه رز دیبا  گفتی ته دلم م یزیچ

سر   ییاینیچمقدمه  چیبدون ه شه،یدوباره مثل هم تایو انگار رز ستادمیدر گوش ا  پشت
 اصل مطلب رفته بود:

 ؟ یعالقه دار اسمنیداداش؛ تو به   -

شم و به    بیغ تونستمیم  پاتری فقط سکوت بود و سکوت. کاش مثل هر قهیدق چند
 !  نمیهاتف رو بب ی اون لحظه  ی افه یتا ق ارم،یسر از اون اتاق در ب  یصورت نامرئ



مشت عقل و   هیدختر  ن یقرار دادم. چرا ا  نی رو مورد لعن و نفر  تایو رز  دمی رو گز لبم
 نداشت؟  است یس

زدم. و باألخره هاتف لب باز   هیتک  یبه ستوِن چوب ترش ی اومد و من ب ییهاقدم زدن  ی صدا
 کرد:

 استراحت کن!  کمی برو  ،ی دیخر ی انگار خسته  ؟ی پرسی م هیچه سؤال نی ا -

  نیشده بودم ا  دواریو ام کردی م یجواب دادن شونه خال ریاز ز انهی ناش یلیخ داشت
تر و کنجکاوتر بودم و  جوابش مصمم  دنیشن ی حرکتش از شرم باشه. اآلن خودمم واسه 

 .دارهی دست از سرش بر نم اره،یرز تا به حرفش ن دونستمیم

اومد و   یقی نفس عم ی تر تکرار کرد. صداباز سؤالش رو محکم  تایطور هم شد و رز  نیهم و
من کرد و  من  ی. کمشناختمی هاش رو هم منفس ی صدا یحاضر بودم قسم بخورم حت

 :دی پرس

 ؟ ی کرد یفکر  نیهمچ شدی چ -

  ی ول اره، یب یلیچه دل  دونستی داشت و نم دی حرفش ترد ی هم واسه  تایرز انگار

 تر شد و گفت: زبونش روان  باألخره

 !ست ین لیمی داداشم بشه، به نظرم بهوس کردم زن بیعج -

ک به خودش جرئت بده و  که اون مرد ،ی زدیو اون حرف رو نم ی شدیکاش الل م  تایرز  آخ
 خردم کنه: یطوراون 

با   م ینامزد خوامی گفتم م ی دی و شن ی بود ستادهیاون شب گوش ا دمیفهم  نی! ببالیخی ب -
 ... یهم بزنم، ولرو به  یلیل

! از اما و اگر دست  کرد؟یدست منابود کردنم دست  ی داشت؟ واسه  د یچرا ترد ؟یچ یول
 کلمه نابودم کرد: هیکه زد، تو   یبرداشت و با حرف



 مدل حرفا!  نیکه به دوست تو نظر داشته باشم و از ا شه،ی نم لیدل نی ا یول -

 : گفتیم  یزیعز  هیافتاد  ادمی

  دیبا  یکه ندون نهیا نا؛یا ی تر از همهسخت  یانتظار سخته، فراموش کردن هم سخته، ول -»
 !« ؟یانتظار بکش ا ی یفراموش کن

دست و پنجه نرم   ییا.. تموم شده بود! دو ماه و ُخرده حال من بود. ف یتوص قاا یدق نیا و
تموم   زدم؟یکردن با انتظار تموم شد و من چرا بغض نداشتم؟ تموم شد و من چرا داد نم

 ! ختم؟یریشد و من چرا اشک نم

رو باخته بودم؛ قلبم رو باخته   یزیچ  هیوسط  نی نبودم و اما ا  فیبالتکل گهی چون د دی شا
 با من و قلبم و وجودم! ی هاتف که چه کرد ی بودم و وا

به اتاقم در رو بستم و شال و مانتوم   دنی ها باال رفتم. با رسشده بودم و آروم از پله  خشک
 :گفتم یرلبی خودم رو برانداز کردم و ز نهیآ ی انداختم. تو ییارو گوشه 

 ؟ ی من رو نخواست اومدی لباس بهم نم نی چون ا -

هام رو  دورتادور لب میی هلو ِک ی رفتم و با مات نهیآ ی . جلودم یبلند و سرخوش خند  دم؛یخند
 رنگ کردم. بعد هم دوباره پچ زدم: ی غرق تو

 االن خوب شدم؟   -

ه بودم و  م، بلکه کل وجودم دلقک شده بود. دلقک شد دلقک شده بودم؛ نه تنها چهره هیشب
 ! نداختی م نیگوشم طن ی هاش توخنده   ی و صدا د یخندی! مدی خندیاون بهم م

 خودم نگاه کردم و قسمش دادم: به

 ! رهی ت ضعف ممن دلم واسه ،ی خندیم  یتو رو خدا تمومش کن. نخند؛ وقت -

 و من اشکم در اومده بود.  دی خندینداشت؛ اون م یتموم



جهنم رو   ش ی من که آت ، یستینکن؛ تو که متعلق به من ن  موونه ینکن، د  ی نخند، دلبر یلعنت
 ... نخند! خوامینم

  گهی. کم آورده بودم و دسوزهی م شی آت ی کل تنم داره تو کردمی و حس م دی کش ریت  قلبم
رو   کیتعادلم رو از دست دادم، مات هویبند اومدن اشکم، بخندم.  ی واسه تونستم ینم یحت
 زدم. هیگر ر یو ز  دمیبروم کوروبه ی نهیآ  ی تو

 زدم:  غینقش بستن و به جنونم کشوندن. ج نهیآ ی شکسته  ی هاکهی ت ی تو هاشچشم 

 برو! تمومش کن، آزارم نده!  -

  ی من رو تو یم مهم نبود، که کسواسه گهید یهق افتادم و اون لحظه حتبه هق  محابایب
 ! نهیاون حال بب

 .کردمی رو حس م قیعم ی خلسه  هی بیو عج کردی حالم رو خوب نم ی چیلحظه ه اون

پنج   دن یبدم، که با د  یدارخودم رو دل یکم یرو برداشتم و خواستم با آهنگ دپ لمیموبا 
 م درد داشت! نداشت؟  لبم نشست. خنده  ی رو ییاخنده  «یسی از »هاتف رئ پاسخی تماس ب

م زد، شماره  بمیغ یمهمون ی تو یوقت بود و حدس زدم ش یمتعلق به چند ساعت پ زمانش
 رو گرفته باشه.  

  ستیو هم ل نمیمخاطب ستیل ی ش رفت و پاکش کردم، هم از توسمت شماره   دستم
  کاری م رو چ! و اما حافظهیسی فراموش کردنت جناب رئ ی قدم واسه  ن یگزارش تماسم؛ اول

 حفظ بود؟!  فیتکل هی نی که رقم به رقم اون شماره رو ع کردم،یم

که حس کنم حالم   یآهنگ چیکردم و اما ه  نییباال و پا  یهام رو چند بارآهنگ  ستیل یپل
سرچم باال آورد،   ی جهینت ی که واسه یتیسا  نیگوگل از اول ی نکردم. تو  دای بده پ نی رو تسک
تختم، به   یِ به پشت زدهه یبستم و تکهام رو گذاشتم، چشم  ن یپخش آنال  ی رو رو یآهنگ
 گوش کردم. دیچیپیاتاق م  ی که تو یزن ز پر سوز و گدا ی صدا

 



 شد   وانهیو دل د  ی»رفت

 شد  گانهی ب یهر خوش با

 ندارد  انی سوز غم پا ن یدگر ا تویب

 خانه شد با دلم هم  غم

 شد  رانهیو امکاشانه

 که درد رفتنت، درمان ندارد«  دردا

 

. اون فضا نبودم ی تو گهیو اما من د کردی م دایاتاِق مسکوت و رنجورم اکو پ  ی تو آهنگ
هاش... چشماش؛ آخ  اخم کردن  هاش،یمهربون کردم،ی م ری لبخنداش س ی حال و هوا ی تو

 از اون چشماش! 

 

 ندانم!  گر ی چگونه سر کنم، د توی»ب

 ندارم چگونه ِز دستم ربوده خزان، نو بهار مرا  باور

 که رفتِن جانت گرفته ِز جانم، قرار مرا«  یندار باور

 *** 

کمر خم شده رو،   نیبودم؛ ا دهیند  شینگاه کردم. چند شب پ مای تراس به ن ی باال از
شب چه  اون زمیبرادر عز دمیفهمی حاال م ده یدغم نگاهش... و مِن رنج  ش،ده یتک ی هاشونه 
  ما،یدو ساِل ن ی رو هم تجربه نکرده بودم. به جا ییایعاطف ی رابطه ی! من حت دیکش ی درد

امان از   یخرد شده بود! ول تای خودم و رز شیکردم. غرورمم فقط پ یمن دو ماه رو عاشق



خواهر   ی خم به ابرو کهنیا ی بود و حاال واسه  دهی رو به جون خر نایا ی که همه  ییماین
 . دادیادامه م شی ثابت و استوار برگشته بود و به زندگ   اد،ین کهیکوچ

  دمیآغوش کش ی خودم رو تو ترش یب یم تکون داد، که کمواسه  یبهم خورد و دست نگاهش
 .بهش زدم  ی و لبخند

  یبه خودم مهربون کردم،یخودم رو بغل م داشتم،ی خودم رو م ی خودم هوا د یروزا با  اون
سوز و  من دل ی خودم واسه  ی اندازه  تونستیم یبشم. ک  تی اذ  ذاشتمی و نم کردمیم

 !یچک یفداکار باشه؟ ه

هوام رو  ترش یخبر دارم، ب  زی بودن از همه چ دهی و رها که انگار فهم  تا یمدت رز  ن یا ی تو
 ی سرش با مرصاد گرم بود و واسه  نازینکنه. پر تمی تا اذ  گرفتنی رو م نازیپر ی داشتن و جلو

به   ییجوراه یو  ذاشتنیم ح یقرار تفر گهی با هم د ی ما، به طرز آشکارحرص دادنِ  ترش یب
و  دادمی ادامه م می به زندگ  شه یتر از همبود. و من... کسل دهیرو خط کش پیکل دوِر اک

 برگردم.   یدلبستگ  نی به رواِل قبل از ا کردمی م یسع

رفت   رونیغرق کرده بود، از باغ ب  شی آرا  ی که خودش رو تو یینازیچند روز، پر   نیمثل ا بازم
هام تکون خوردن  مرصاد، شاخک  دنیبعد، مرصاد هم دنبالش روونه شد. با د  قهیو چند دق

زدم، مگه   بیباور بود. اون کفش و شلواِر آشنا! به خودم نه  رقابلیغ دم یدی که م یزیو چ
 داره؟!  یبه من چه ربط  گهیلباس داشت؟ اصالا د نیمرصاد از ا   ط کل مشهد فق ی تو

 ازت. خوامی معذرت م -

لرزون به سمتش برگشتم. نفرت،   ی هاشد و با دست  ترده ی صداش نفسم کش دنیشن با
هام چشم   ی جلو یبودن. دست ی سکوتم کاف ی بغض... همه و همه واسه  ،یعشق، دلتنگ

 مکرر شد:  یی اتکون داد و با لحِن مظلوم و بچگونه 

 ببخش!  -



فکر کردن   یپس زدنم؟ حت کرد؟ی م یخواهمعذرت یچ ی بودم از حرفش. واسه  زدهشوک 
هام به لرزه افتاده بودن و به  هاتف هم عشِق آشکارم رو بدونه دردناک بود. لب کهن یبه ا
 : دمیپرس یسخت

 ؟ یب... بابت چ -

 ی به جلو گذاشت. نگران؟ چرا فکر کردم واسه  ینگرانش رو به صورتم دوخت و قدم نگاه
حرکتم باعث شد سر جاش   نیبه عقب برداشتم و هم  ی! قدمشه؟ی من و حال بدم نگران م

 و گفت:  دیلبش کش ی به گوشه  یثابت بمونه. دست

 دختر خانوم؟  یخوب -

باور بود. قدم   رقابلیم دردناک و غقدر واسه چه کردی صدام م  بهیغر یطورن ی ا یکه وقت آخ
باغ نبود و   ی تو یکسچ یه گهی تراس برگشتم. د یِ رون ی ب ی ویعقب رفتم و سمت و  ییاگه ید

 کردم و گفتم:  یلب پوف ری . ز میتنها مونده بود 

 خوبم!  -

 کردم لحنش ملتمس شد: حس

 بعدش! ارمیاز دلت در م م؟یببخش شهی م -

 زدم و غر زدم: هیو کالفه به سمتش برگشتم، به نرده تک یعصب

 د؟ یزنی حرف م یرو ببخشم؟ از چ یچ -

 باال پروند و گفت: یی ابرو

 ت آلوچه بخرم.واسه  دمیروز رو فراموش کن، منم قول منشو. اون ی دختر بد -

بار بهش اهداش کنم.  نیهزارم ی هنوز هم واسه  تونستمیکه م یصفت   نی! بهتر مهربون
تر فکر  جمعحواس  یکه با کم زنه،ی در مورد کدوم روز حرف م دونستم یبودم و نم   جیهنوز گ



  نیبود، که ا ن یقدر درد بعدش سنگافشار افتاد. ِان  یِ مهمون ی به بحثمون تو ادمی کردن، 
 رفته بود. ادمیرو به کل   یکی

 کرد:  زمزمه

 ! شمی نه، که بدبخت م ی نگ گه؟ید یتو هم آلوچه دوست دار -

. اگه آلوچه دوست نداشتم،  زدی بودم و اون دم از بدبخت شدن م  دهی هنوز نبخش من
دار به خنده  کردی م یکه سع یزبونم نشست و با لحن ی چرا؟! سؤالم رو  شد؟ی بدبخت م

 نظر برسه، جوابم رو داد: 

 ...دمیت خرواسه س یآلوچه خ  لوی رفتم دو ک  شبید -

 رو مظلوم کرد و ادامه داد: لحنش

 کنم؟  کاریهمه چ نی با ا ،یاگه دوست نداشته باش -

 تلخ شم:  دادمی م حیحال و وضع حِس خنده نبود و ترج اون ی تو

 ...نی شون رو شکستکه دل  ییاز اونا گه ید یکی به   نیبد -

 ادامه دادم: ترتلخ 

 !گه یشکستن هنرتونه دنباشه دل  ی هرچ -

 کرد: رمیگزد و با حرفش غافل  هینرده تک به

 !دمشی نم یکسچ ی شما رو به ه ی تحفه  دم،یخانومه؛ واسه شما خر  ی آها -

 یدلبر  یطورآشکارا پسم زده بود و اون  کرد؟یم  یدلبر یجورو اون   خواستی رو نم من
  یلرزون ی مبادا اشکام رسوام کنن. با صدا دم،ی! بغض کردم و لبم رو به دندون کشکرد؟یم

 گفتم: 

 .خوامی من نم -



ش د از ورودم، پشِت در بسته بهش بدم، سمت اتاق رفتم و بع  یفرصت حرف کهن یا بدون 
 ییاتقه  ی دلم به حال خودم سوخت. با صدا بی و عج ختمیاشک ر  صدای سر خوردم. ب

و در رو باز کردم،   دمیکش یق یبلند شدم. نفس عم نیزم ی هام رو پاک کردم و از رواشک 
خال  نی پشت در نبود و از ا یکسچیبرخورد کنم. ه اشتر باهبتونم محکم  بارن ی ا دی شا
رو از نظر گذروندم، که با   یچوب ی روو دورتادور راه   دمیکش رونیبه ب ی. سرک شدم  زدهرتیح
بزرگ و   ی جا خشک شدن. دست بردم و کاسه هام همونچشم   در،  ی جلو ی کاسه  دنید

بود رو   ده ی روش چسب که ی که از محتواش شک نداشتم، رو برداشتم. کاغذ  یرنگ دیسف
اتاق نشستم، کاسه رو  ی گوشه یِ صندل ی گرد کردم. رواتاقم عقب  ی انداختم و تو  ینگاه
 کاغذ رو از نظر گذروندم: ی گذاشتم و محتوا زیم ی رو

 

 وار ی چون د یکه در سنگدل می»شادمان

 ماست«  یمانیدر دل س ی اهم پنجره  باز

 

  ذاشت؟ی منت م  شیمهربون ی داشت واسه  کردم؟ی برداشت م یمفهومش رو چجور د یبا
ترجمه   ی از متنش داشته باشم و تو یدرک درست تونستم ی نم جورهچ یاصالا اهلش بود؟! ه 

پولم گذاشتم و   فیک  ی گوشه   یبا ارزش ی. کاغذ رو مثل شخوردمیم ی بسِت بد هر بار به بن 
 لب غرولند کردم:  ری العاده بود! ز واقعاا فوق  شیش. ترمشغول خوردن آلوچه شدم 

 دخترا رو بلده!  ی قه یدخترباز، خوب سل ی پسره  -

  یلب ری و ز کردمی ش رو تف مهسته  ذاشتم،یدهنم م ی ها رو تواز آلوچه ییابار دونه  هر
 !کردمینثار هاتف م  یفحش

روند رو ادامه دادم، که کاسه رو به نصفش رسوندم و با صورِت عرق کرده به   نیا  قدرِان
و انتظار داشتم هر لحظه از ضعف    رفتی م یلیویل یق بیدادم. دلم عج  هیتک یصندل یپشت

 بشم!  هوشیب



 *** 

مثل   یزیچ  دی کمه... شا یزیچ هیم انداختم و بازم حس کردم  شده  کاپی به صورِت م ینگاه
 لبخند!  هی

  دنم،ی بود و با د ستاده ی رو اراه ی تو  تایرفتم. رز رونیهام رو کش آوردم و از اتاق ب لب اجباراا 
زمزمه   یز ی لب چ ری ز یبه طرفم پا تند کرد. از نوک پا تا فرق سرم رو از نظر گذروند، با لودگ 

رنگش   یاسی ی دکلته ی ره یکردم و چشمم خ ییا. خنده دیصورتم دم ی کرد و نفسش رو تو 
صورتش فوت کردم. به  ی لب زمزمه و تو ریرو ز ی از خودش، با تمسخر ورد  دیموند. به تقل

کنه، که خودم رو عقب  یدرازم دستبلند و فر شده  ی واست به موهاخنده افتاد و خ 
 و گفتم:  دمیکش

 ها!  م ینداشت ایبچه باز نی از ا -

 کج کرد و لب زد: یسر

 ! ی قشنگ شد  یلیخ یباشه، ول -

 گفتم:  م،ی رفتی م نیی ها پاهم از پله ی که شونه به شونه  یبحثمون، در حال ی ادامه ی واسه 

 .ی دی تازه د ،ی قشنگ بودم، تو چشمات رو شست -

به هاتف، بحث رو ادامه نداد. کت   مون دن یو با رساز بازوم گرفت   یشگون یلباس ن ی رو از
آشنا جلوه   یلیخ شییاتنش و شلوار کتاِن سورمه  ییِ اقهوه  ی هاهیبا حاش ییاتک سورمه 

تلگرامش   ل یپروفا ی کس روع  هیلباس  نیافتاد با هم ادمیکردم، فکر   یو وقت کردیم
از کنار هاتف   دونستیکه م تای حماقتم زدم و رز ادی و حجم ز هامجهبه تو ی داشت! پوزخند
به رفتنم کرد. ثابت   بیبهش داد و با گرفتن بازوم، ترغ ی سالم سرسر شه،ی بودن حالم بد م

 و خطاب به هاتف گفتم:  ستادمی و محکم مقابلش ا 

 ! ؟ی سیر من تمومه جناِب رئکا شد؟یافشار چ  ی معامله  -



من  -و با من   دیخودش رو عقب کش یکالمم جا خورده بود، که کم یِ از اون حجِم سرد انگار
 جواب داد:

  شیاصل ی رکب بزنه! بهش گفتم تا با شرکا خواستی نبودن، م شی واقع  ی اونا... شرکا -
 . ستیدر کار ن ییانداشته باشم، معامله  دارید

 تکون دادم و مکرر شدم:  یسر  دیی تأ ی نشونه به

 کار من تمومه؟   -

 کرد: یجواب دادن بحث رو طوالن ی واسه 

 ! د؟یطور مگه؟ عجله دارچه  -

تهران؛ چرا که نه من  میرو گرفته و قصد کرده بودم برگرد  ممیهفته تصم هیمدت اون   ی تو
 ی زه ی نگهاتف ا ... و چه ساده میمشهد موندن نداشت ی واسه  ییازه یانگ گهی د ما،یو نه ن
 رو گفتم:  تی من شده بود! لب تر کردم و واقع یزندگ 

 تهران!  گردمیمن آخر شب بر م  -

 و معترض شد:  دیکش یجا خورده بود، نفس کشدار  میی هوی  می تصم دنیکه انگار از شن تایرز

 ماه از تابستون مونده.  هینکن! هنوز حدوِد  یشوخ -

 لب زدم: تفاوتی و ب سرد

 و نرجس هم دست تنهاست. ستیمامان حالش خوب ن -

  صدایکرد و ب  یگذاشته بودم! اخم هیفرار از هاتف، از حال مادرم ما ی چه ساده واسه  و
 گفت:  ییای لبش رو به دندون گرفت. هاتف بعد از مکِث طوالن

 ! ستی با شما ن یخب... نه، کار اری بس -

 به من نداشته!  یاجیحتا چیچه ساده وانمود کرده بود از اول هم ه  و



 یبیب ی خونه  ی تو ی از کنارش گذشتم. مجلِس نامزد عیش تکون دادم و سرواسه  یسر
  شگاه یصبح با رها رفته بودن آرا  نازی. پرمیبر  م یمونده بود تایو فقط من و رز  شدی برگذار م

 ی دکلته  ی بودن. دنباله یبیب ی هم از صبح خونه هیبه صورتشون بکشن و بق یدست هی
 ی خونه  ی کوچه، جلو یِ از فرع دنیچیو بعِد پ نشه یتا خاک گرفتمباالتر  یرو کم میمشک
هم   رونی داشت و از ب یتریامروز  ی نما نا،یپدربزرگ رها ا ی . برعکس خونه ستادمیا یبزرگ 
  نیا  نبود؛ نه به ی روستا عاد نیا ی تو یزیچ چ یبرد. به نظرم ه  یپ  شیبه بزرگ  شدیم

بازوم رو گرفت و به   تای! رزیو حجر  یتیدرپ ی و لوکس و نه به اون خونه یامروز ی خونه
شده   یکارکه چمن  مانندشیل ی و مستط می مستق  دستک ی اطِ ی. از حدیدنبال خودش کش

 یِ کار. پارکت می رفت یو داخل سالن اصل می چهار طرفش قرار داشتن، گذشت ییهابود و چراغ 
که قسمِت ِال ماننِد سالن   یو مدل سلطنت  یزرشک ی هاسالن، مبل  یِ کار رنگ، کنف  یریش

 ی که گوشه یمبل راحت دست ک ی و  ون یبزرگ نصب شده، تلوز  ی قرار داشتن، لوسترها 
  شد،ی جدا م یاُپن از سالن اصل ی له یکه به وس ییااز سالن قرار داشتن و آشپزخونه ییاگه ید

. رها چادِر ساختمون بودن   رونِ یتر بودن داخل نسبت به ببر لوکس  یلیهمه و همه دل
کرده   میش رو قافر شده  ی اون موها ی له یسرش انداخته و به وس ی رو رو یدارو گل  دیسف

 گهی د یانداختم، ول نازیپر  ظیغل شیبه لباس نسبتاا باز و آرا  یبود. جلوتر رفتم و نگاه
فقط خودش بود و بس!   بردی ضرر م یبازکه از اون لج  ینداشت، تنها کس یتیم اهمواسه 
 دستم گرفتم و گفتم: ی تو ورها ر ی زدهخ ی ی هادست 

 ست ها! ساده  ی و نامزد ت یمحرم غهیص   هیچته تو بابا؟  -

ساده   ی نامزد هی ی بشنفه و بفهمه الزم نبوده واسه  وار ی تا د گفتم یبه در م دی شا  یطورن یا و
 ! کنه  تانیپتان یهمه تاون 

 . گرفتمیبهش خرده م اریاختی و باز ب  تونستمی باشم، نم الیخیب خواستم ی م هرچقدر

برداشتم و   یظرف مقابلش، شکالت ی . از توزدیم  ی دی رنگ رها به سف کردمی م  احساس
 و گفت:  دی آروم جو- بهش دادم. شکالت رو آروم

 دارم که! یچه استرس یدونی نم ی وا -



 به چپ و راست چرخوند و غر زد:  یرو چند بار سرش

 عروس شدم؟  ییهو یچه  ی دی د ی وا -

 لحنش به خنده افتادم و لب زدم: از

 خواهرم، هول!  ی هول بود -

 لب گفتم:  ریو ز  میها، بحث رو خاتمه دادشدن مهمون  ادیز با

 من اشتباه کردم؟  ایست ساده ی نامزد هیواقعاا  -

بودن و    ستادهیها ادر، به استقبال از مهمون  ی که جلو  دم،یدی رو م هان یدور هاتف و آ از
 تا به اون    دی تعجب کردم؟ شا  هانیصورت پکر آ  دنیچرا از د دونمینم

 بودمش!   دهی ند یجوراون  حال

به  الیخی ندادم و ب یتیاهم  یکرد، ول رمیگسرش رو چرخوند و با نگاهش غافل هاتف
 .دمی چرخ ییاگه ی نگاهش، سمت د ینیسنگ

.  دیو چادرش رو جلوتر کش ستادی بود کنارم ا یپوشک ی ساله و ش ۴۹ باا یرها که زن تقر  مادرِ 
  د،یس ی بود و حتم داشتم اون چادر رو فقط به احترام خونواده دهی پوش  یتونیکت و دامن ز 

 سرش انداخته. ی رو

 صورتش کنار زد و خطاب به من گفت:  ی از جلو  یرو کم چادر

 جان؟   اسمنی  یخوب -

 جوابش رو دادم: یی وشروخ با

 شما!   یِ ممنونم به خوب -

 داخل فرستاد و زمزمه کرد:  ترشی موهاش رو ب یکم

 خودت، خانوم گل.  یِ انشالل عروس -



 : دمی عوض کردن بحث پرس ی کردم و واسه  یتشکر یلب ریز

 ست؟ ین  ادیتعداد مهمونا ز کم ی یول  د،ی ببخش -

 بهم انداخت و جواب داد:  ینگاه

جوونا باشن و   نی ا تی تر شاهد محرمبوده، که چهارتا بزرگ  دیس ی . به خواستهزم ی آره عز -
 نباشه! یثیحرف و حد 

شدن پام توسط   دهیمقابلم چشم دوختم، که با حس کش ی گفتم و ساکت به صحنه  یآهان
و   ییطال  ییِ اخامه  ی با موها یکیکوچ ی دوختم. پسر بچه  نیینگاهم رو به پا ،یشخص
. خم  دمیشنیکه نم گفت، یم  یزی و چ دیکشیمدام لباسم رو م یدرشِت عسل ی هاچشم 

 شدم و گفتم: 

 جانم خاله؟  -

 ی رو ی خوشحال بود، لبخند یل ی هاش واسه صدا کردنم، ختالش  دنیکه از به ثمر رس  انگار
 اش گفت: سرخش نشست و با لحن بچگونه ی هالب

 کاِلت داله. ییآ  -

 : دمیو پرس دمیهم کش ی ابرو تو متعجب

 ه؟ یک  ییآ  -

 کرد:  یگرفت و اخم نه یدست به س گوریف

 !  هید  ایمن، ب ییِ آ  -

  ی دنبالش راه افتادم. تو یزیآبرور  ومدنیبه بار ن ی و واسه  دی کش ترشی لباسم رو ب نییپا
هاتف، پوف   ی صدا دنیبگم، که با شن  یزی. خواستم چستادی ا ییاو گوشه  م یرفت اط یح

 . دمیکردم و به عقب چرخ ییاکالفه



 لپ بچه گفت:  دنِ یزانو خم شد و در حال کش ی رو

 وروجک!    یتمومه. خسته نباش تی مأمور -

 گذاشت و بچه هم با ذوق گفت:   ینظام احترام

 نله!  ادتی یباساباب  ییآ  -

اون حجم   ی جا واسه همون  خواستی هاتف تکون داد و دلم م ی هوا برا ی رو تو انگشتش
 لب زد: یو با اخم تصنع  دیضعف کنم. هاتف، نوک دماغ بچه رو کش شی نیریاز ش

 ! تی باز  یچشم قربان، بدو برو پ -

 لب گفتم: ریز

 ! اهتینخود س یآره بدو برو پ -

و خواستم  هاتف کردم   ی حواله  یدوان از ما دور شد. نگاه چپکج کرد و دوان  یسر  پسربچه
 بگم، که خودش لب باز کرد:  یزیچ

 ن؟ ی هست تیمأمور نیآخر  ی ه یپا -

 هم گره خوردن و لب زدم: ی تو ترش یب هامابرو 

 ! گهی د نیبا من ندار  یکار نیچند ساعت قبل گفت -

 گفت: ییاکج کرد و با لحن بچگونه  یاز اون پسربچه، سر دیتقل به

 !یندال یاَواِست ُتجاست ُدَتِله؟ ُدفَتم تا َدبل اَ شب کال -

خنده زدم. واقعاا   ریدارش نتونستم خودم رو کنترل کنم و ز صداش و لحِن خنده  دنیشن با
العاده فوق  ی و صحنه اومدیماننِد هاتف نم  یانگور لیگور   لِ یبه استا یلحن نیهمچ
 !زدیرو رقم م  یدارخنده 

 مهار کردم و دوباره تلخ شدم:  م روخنده  باألخره



 در خدمتم!  دی بفرمائ -

 گفت:  ییای چند لحظه قبل، خودش رو جمع کرد و با لحن جد یمی به جو صم توجهیب

 ! میقرارداد ببند   دیا یافشار زنگ زده، گفت ب -

 باال پروندم: یی ابرو

 کار؟ یچ ام ی ! من بدی خب بر  -

 و مستأصل لب زد:  دیکش ش ییخرما  ی موها نیب یدست

  نیا یگفتی روز مگه نماون  گن ی ! لج کردن، مستیتون نبه ولل که منم دلم به اومدن  -
 ! شی اریب دی کارمونه، االن باخانوم هم هم 

 به هم گره خوردن و گفتم:  شی از پ ترش ی ب ابروهام

 گه؟ ید یباشه، بعِد مهمون -

 کرد:  رمیگحرفش غافل  با

 ز داره. اآلن! شب پروا نی نه، هم -

چرخوندم و دوباره سمت هاتف برگشتم. پر از  یرو بدون حرف سمت مهمون نگاهم
  هیبار هم که شده   نی شده و بود و به نظرم بد نبود واسه آخر رهیخواهش و تمنا بهم خ

  یآب یِ لباسم رو با شلوار ل یتکون دادم و سمت عمارت برگشتم. فور یبهش کنم! سر  یکمک
  نییرو با دستمال مرطوب پاک کردم و پا شمی. آرادمعوض کر یبلند مشک ی شسته و مانتو

که   دمیدی م رونیلندکروز عموش منتظرم بود و از ب ی تو ش،یرفتم. مثل چند وقت پ
 گهیضرب گرفته بود. در رو باز کردم و کنارش نشستم. خب... د نیفرمون ماش ی رو یچطور

  ما،ین یادآور ی. با دنبو یشخص مهم  گهیعقب! چون خوِد هاتف د ای نم یمهم نبود جلو بش
 شم، که گفت:  ادهیرفت و خواستم پ  رهی دستم سمت دستگ

 تون رو گرفتم!اجازه  -



به خودم  قهیو تبحرش غرق در لذت شدم و بعد از چند دق یجمعحواس  زانیاون م از
 زدم:  بینه

 تو تموم شده!  ی واسه  گهیهاتف د  -

 : دمی ذهنم، پرس ری مس رییتغ ی و واسه   دمیلب گز  ترمغموم 

 ومدن؟ یچرا ن  تونم یت ی هابچه  -

 در هم رفته جوابم رو داد: ی هابهم انداخت و با اخم  ینگاهمین

تموم شه و   تی مأمور نی رو نداره و گذاشتم ا تی مأمور ی مرصاد که کالا حق شرکت تو -
 پامون برسه به دفترِ سرهنگ! 

چاق کرد   ی نداره. نفس یو مرصاد دل خوش  نازیپر ی اونم از رابطه دونستمی داشت و م حق
 و ادامه داد: 

 هم... هانیبرده و آ  ادیرو از   تی عمو، به کل مأمورواسه زن ینیر یسامرند که دنبال خودش -

 کرد: لیتعلل کرد و حرفش رو تکم یکم

چون از اول هم   ست،یناخوش احواله! به هر حال بود و نبودشون مهم ن کم ی هم  هانیآ  -
 شون نبود!قرار به بودن 

! هیاون جمع چ ی بودنم تو ی اصرار بهراد واسه  دونستم ی از اول حضور نداشتم و نم منم
 نگفتم.  یز یچ  گهیزدم و د هیتک نیماش ی داغ شده  ی شه یسرم رو به ش

به خارج از شهر پارک کرد و نگاهم سمِت   هیشب  ییرو جا ن یاشبعد از سه ربع، م باألخره
اون   ی بود و خونه تو   ابونی شد. دور و اطراف به کل ب  دهیروم کشقصرمانند روبه ی خونه

داشت و دو طبقه بود. به  یجذاب یِ روم ی . نمادیدرخشی م یبودن، به خوب یحجم از ته
و   اط یوسط ح ی فواره   تونستمیهم م  رونیاز همون ب شییاله یکوتاه و دِر م ی وارهاید لیدل



 یلیو هاتف زنگ رو زد. خ می. جلو رفت نمیرو بب یدر اصل ی رنگ پارک شده جلو یبنزِ مشک
 : دیچیاف پاف  ی بهراد تو ی که صدا د،ی طول نکش

 باال!  دی آیب -

زد و  رو  نشیماش موت یباز شد. هاتف اشاره کرد من اول برم، خودش ر  یکیت ی در با صدا و
. دِر بزرگ و  می مون باال رفتمقابل ی و از سه پله  میکرد یرو ط یفرشسنگ ری دنبالم اومد. مس

 ی ها. از پارکت می رومون باز بود و ما هم بدون در زدن داخل شدروبه ی سوخته  ییاقهوه 
  ی وارهاینصب شده به د یسلطنت ی هاخاموش و قاب  ی نه یگرفته، تا شوم لن طرح چوِب سا

شالم رو شل کردم و   ی. کمدادنی تر جلوه مخونه رو گرم  ی شده، همه و همه فضا یکارکنف
 غیشد و ناخودآگاه ج دای که بهراد از پشت سرمون پ ستادم،یجا پشت هاتف اهمون 

گلوش رو صاف   یساختگ  انداختم. ری رو ز رمو س دم ی . لبم رو به دندون کشدمیکش یفیخف
 گفت:  رفت،یم یرنگ و طرح سلطنت  ی ر یش ی هاکه سمِت مبل  یکرد و در حال

 ها!بچه  دی خوش اومد -

روش  ! به نشستن دعوتمون کرد و ما هم روبه م ی! و من و هاتف، چقدر هم بچه بودهابچه
ما موند، که باألخره هاتف سکوت رو شکست   ی ره یخ صدایپا انداخت و ب ی . پا رومی نشست

 و طعنه زد:

 افشار؟  یسکوت گرفت  ی روزه  -

 کرد و لب زد: ییاهیکر ی خنده 

 نه! خب چخبر؟  -

 گفت:  ده،یته کش یباز ی ادامه ی ش واسه حوصله  گهیکه مشخص بود د هاتف

 شماست! شرکات کوشن؟   شی خبرا پ -

 زانو خم شد و پچ زد:  ی رو بهراد



 ! یسیرئ  ینیمن رو بب کی شر  نیتری اصل گه،ید ی قه یا ده دققراره ت -

  خی تابستون،  ی اوج گرما ی لحن مرموز و رازآلودش لرز به تنم نشست و احساس کردم تو از
 زدم!

هرچه زودتر   ی مخم بود و واسه  ی سالن، رو ی گوشه یِ تاک ساعت مدل آبشار کی ت ی صدا
 یسالن باز شد و کس یکه دِر اصل گفتم،ی و ذکر م خوندمی اون روز دعا م دنی به اتمام رس
 داخل اومد. 

زمان با هاتف، به سمت  و هم  دم یکش یقیدهنم رو قورت دادم و چشم بستم. نفس عم آب
  دنشی ! از ددنی هام به سقف مغزم چسبمقابلم چشم  ی صحنه  دنی که از د دم،یدر چرخ

 ردم.ب اد یرو از  دنینفس کش یزده شده بودم، که حتشوک  یجور

ازش  یخورده، کم کهیش به خون نشسته  ی هاچشم  دنِ ی رو به هاتف دوختم و از د نگاهم
 کرد: یلب هج  ر یهاش کشدارتر شده بودند و زفاصله گرفتم. نفس 

 !؟یکنیم کاری چ جان یتو ا -

اون   ی روش، توخودش رو گول بزنه و وانمود کنه حضور مرِد روبه   خواست یکه م انگار
 ی مرصاد که تو ی قههقه یداشته باشه، ول ییاگه ید لیبهراد افشار، دل یه خون ی لحظه و تو

 ی همه کردمی درک م یو من به خوب کردی رو اثبات م ییاگه ید زیسالن اکو انداخته بود چ
که بهش شک کرده بودم،   یبوده... و من  دهیخند  ششونیداده و به ر  یمدت، همه رو باز 

 نگفته بودم! یزیچ چی با هاتف ه  یچقدر احمق بودم، که به خاطر لجباز

جا آخر خط بود و  اون  شکی. ب دمیهاش رو شنقدم  ی بستم و صدا یرو با خستگ هامچشم 
 در انتظارمون نبود!  یخوب انیپا

من شکست و با   لیمبل خم شد. سکوِت سالن با زنگ موبا  ی و رو  ستادی سرم ا پشت
رو کم داشتم و   نازیفقط پر   تیاون موقع ی نگاه کردم. تو نشیلرزون به اسکر  ی هادست 
 بس! 



از   یرو خورده بود! قطره اشک  باشیکه اونم گول مرصاد و ظاهر ز  یاحمق نازِ ی... پر نازیپر آخ
چنان ساکت و  کابوس باشه. هاتف هم  هی یو آرزو کردم، همه چ   دی چک  نییچشمم پا

حالش بد   ی . در حدخوردیهاش هم تکون نم مردمک چشم  یصامت نشسته بود و حت
 ییبچشم... و واقعاا تنها ییو من مرگ رو تنها  نههر لحظه سکته ک   دمی ترسی بود، که م

 تر بود! ترسناک  یلیمردن، از خوِد مردن خ

 گوشم پچ زد:  ری و مرصاد ز دیچی سالن پ  ی تو لیموبا   ی ابار دوم صد ی برا

 ؟ ی رو بد نازیجواِب پر ی خوای نم -

مرتعش   یِ هق و صدا رفت و پاسخ رو زدم، که بالفاصله هق  ل یدستم سمِت موبا ناخودآگاه
 : دیچی گوشم پ ی تو نازیپر

 ن؟ یکرد یمدت چه غلط ن یتو و اون هاتف احمق، ا ؟ییکجا  اسمنیالو، الو   -

بهش بدم، که دوباره    یو نتونستم جواب  دیکش ریقلبم ت  ونشیلرزون و گر  ی صدا  دنیشن از
 زنان گفت:نفسخودش نفس 

 . ! فرار کن... اون مرصاِد آشغال..   یهست یی... تو رو خدا هر جااسی فرار کن  -

  ترش یشد و دلم ب زون ی هام کنار بدنم آودست  حالی رفت و تماس قطع شد. ب لیموبا شارژ
 آورده و اآلن کجا بود!   نازیسر پر یی فتاد. معلوم نبود، چه بال به شور ا 

  ی شدم. صدا رهیخ شییاسبز و گربه ی هارو به عقب چرخوندم و پر تنفر به چشم  نگاهم
 داِر هاتف به گوشم خورد: خش

 پس مرصاِد رادفر... ؟ی هست یتو ک  -

  انتیش بهش خچقدر دردناکه بفهمه همکار دونستمیحرفش عاجز بود و م ی ادامه از
 کرده! 

 باال رفته گفت:  ی مون کناِر بهراد نشست و با ابروهاهم مقابل  مرصاد



 ! یسی جناب رئ ییاحمق به تمام معنا هیتو  -

 داد بزنم:  خواستم

 ! ستیهاتِف من احمق ن  -

 مگه هاتف متعلق به من بود؟!  و

 بسته زمزمه کرد:  ی ها و با چشم  دیکش  یقینفس عم هاتف

 احمقم، مرصاد! یکه فکرش رو بکن یزیاز اون چ ترش یمن ب -

 بود! زیانگچقدر اعترافش و قبول شکستش، دردناک و غم  و

 شدم.  ره ی مقابلم خ یبه باز  صدا ی و ب دمی گز لب

 دستش رو دور گردِن بهراد انداخت و خطاب به ما گفت: مرصاد

 !  می از پدر مشترک  ست،ی ن یکیمون  مامان  م؟ یستیهم ن هِ یشب -

باور کنم، بهراد و مرصاد برادرن!   خواستمینم یجور چی هام شک کرده بودم و هگوش  به
فرستادم.   رونی ب نیم گذاشتم و نفسم رو سنگداغ شده  یِ شونیپ ی پشت دستم رو رو

به  یم سخت بود. نگاه واسه طی و تحمل مح لوسترها دور سرم به گردش افتاده بودن 
ورتش سرخ شده و عرق کرده بود! دندون  . ص اختمگردنش اند ی هاتف و رگ برجسته شده 

 :دی هم فشرد و غر ی رو

 ! یستین یپس تو رادفرِ واقع  -

 یجورن یا  خواستنی بهراد هم باهاش همراه شد. م بارن ی و ا د یباز با تمسخر خند مرصاد
لبش رو   ییِ باال ی گوشه  یهاتف رو حرص بدن و الحق که موفق هم بودن. بهراد با لودگ 

 و گفت:  دی گز

 ؟ یبزن  سهیداداِش فرِز من رو با اون پخمه مقا ی خوای! نکنه میدار اریاخت -



هاش رو  بود! هاتف دست  زیت  یلیخ یدادن و مال مردم خور یباز ی که برادرش تو  البته
 و لب زد:  دیخودش رو سمتم کش ی. کمکردی ازش مو ب کردی مدام مشت م

شغال  ی تو  ی تا هم واسه ۱۵۰همون   کنم،ی که پلمپ شدن... حاال که فکر م وناتیکام -
 ؟ ی خواستی م یچ گهی بوده، پس د  یلیخ

بود و   وونهید  یبیرفتارم نداشتم. اون پسر به طرز عج ی رو یکنترل گهیو د دی باز خند مرصاد
 عالمت خطر! یعنی  نیا

 من به حرف اومدم: بارن یو ا  دمیکش ینفس

 وونه؟ ید ی کرد کاریچ  نازیبا پر -

 روشنش کرد و لب زد: ییپویلبش گذاشت، با فندک ز ی گوشه  یگاریس

 . ..یداره؟ بعد از خ  یاون دختر ارزش نگران -

 زدم: غیو ج  دمیرو بر  حرفش

 ! ؟ی کرد کارشی رو چ نازینداره احمق! پر یبه تو ربط -

جا  ی رو تو  گاری مبل بلند شد، س ی کرده بودم و اون مسئله قابل انکار نبود. از رو شیجر
با بلند   یکه هاتف فور اره،یب ورشی له کرد و سمت من اومد. خواست سمتم  یگاریس

پشتش پناه گرفتم و خطاب   دهی شدنش و سپر شدنش مقابل من، واکنش نشون داد! ترس
 عربده زد:  یبه مرصاِد جعل

 .کنمی انگشتات رو خرد م ،یدست بهش بزن ؛یعوض -

صورت مرصاد  ی گرم شدم... آروم شدم... با جربزه شدم و آب دهنم رو تو تشیحما از 
  رهنی پ نینگاهش رو بهم دوخت و در همون حال، با پشِت آست زدهرت یانداختم. ح

زد و اعتراف کردم لبخنداش از اخماش   ی صورتش رو پاک کرد. لبخند  دش،یسف ی مردونه
 تر بود!ترسناک 



نگاه از من گرفت و به هاتف   هوه ی.  دیخودش رو جلوم کش ترش یاومد و هاتف ب جلوتر
 و پچ زد:  دیش کوب شونه  ی رو یچشم دوخت. دست 

 سرگرد! یکنی خوب از عشقت حفاظت م -

کار  ی کجا یرادفرِ جعل  ی و داغ دلم تازه شد. آقا حرف مضحکش گوشام داغ شد دنیشن از
 بود، که از پس زده شدِن من توسط هاتف، خبر نداشت؟! 

 زد و گفت:  ی پوزخند هاتف

 !ی خورد یو راحت باز یستیقدر هم باهوش نِان  نمیبی عشق؟ م -

 با مرصاد، ابرو باال انداختم و اون گفت:  زمانهم 

 ؟ ی باز -

 از قبل، لب به حرف باز کرد: ترصانهیحر  هاتف

  ؟ یو در ر یمملکت شهر هرته، که بزن ی ! احمق! فکر کرد کیافشاِر کوچ  یاحمق -

 مداخله کرد:  یکیستر یجلو اومد و با حالت ه بهراد

 ؟ یس ی رئ هیمنظورت چ -

باالتر   یکتش کم ی برد و گوشه  بشیج ی تو یبودم. هاتف دست یمن کنجکاوتر از هر وقت و
 و لب زد: د یمن کنار کش ی از جلورفت. خودش رو 

با تو چنته داشتنش، به   یمن مهمه، که بتون ی دختر واسه   نی ا ی چرا فکر کرد -
 ؟ ی هات برسخواسته 

و باز قلبم مچاله شد! بغض کردم   دی برق از سرم پر ،ی رک  زانی هاش با اون محرف  دنیشن از
 باختن غرورم نداشتم!  ی اون لحظه، وقت واسه  ی تو دی و شا

 سردتر ادامه داد: به من اشاره کرد و خون  د، یلبش کش ی به گوشه  یدست



 !کنمیم  تون م یتقد  یم نداره، دو دستواسه  یارزش  ن یترک ی کوچ -

 مونده بود؟   یباق یرو به قلبم زد و... کدوم قلب؟ مگه قلب خنجرش

گوشش   رِ ی ز ییای لیزد و س ی . پوزخنددی چنگ زدم و به سمتم چرخ  رهنشیپ ی گوشه  به
 و مرتعش گفتم:   دمیزدم. لبم رو گز 

 به تو اعتماد کرد!  مای ن ؟یتونی م یآشغال... نجس... چطور -

واسه حفظ شدن در کار نبود! نگاهش نگرون بود و   یغرور گهیو د  دیم لغزگونه ی رو اشکم
 ش مشخص نبود. بهم پشت کرد و آروم گفت: از حالت چهره  یزی چ چیاما ه

 نداده بودم!  ی ! من تعهدنی باش نی ن خواستکدوم اعتماد؟ خودتو -

شون  گروه  ی حقم بود... خودم به زور تو اومدیبه سرم م یو هر چ گفتی که راست م آخ
 به ما نداده بود!  ی رفته بودم و اون تعهد

 : دمی پرس  ،یتر از قبل، خطاب به مرصاد، با لحن ملتمسانداختم و رام ریرو ز  سرم

 سالمه! مگه نه؟! نازیپر  -

 و صادقانه جوابم رو داد:  دینخند  گهیرو د بارن یا

زد به  د، ی رو فهم زیهمه چ ی ... وقتمیبر  ا، یباور کن دوسش داشتم! بهش گفتم با من ب -
 سرش و رم کرد...

  چاق کرد و ادامه داد: ینفس

 آورد در رفت!  ری فرز بود، تا فرصت گ یدادم، ول شیگوشمال  کمی ... فقط کمی  -

به دلم نشست و رفاقت، رفاقت بود! رفاقت   ی دی و فرارش، نور ام یخبر سالمت  دنیشن از
 شکن نبودم!  حرمت داشت و من حرمت 

 مبل ولو شد و خطاب به مرصاد گفت:  ی رو هاتف



 افشار؟   یخواستی رو م ن یهم -

 و لب زد: دیلبش کش ی به گوشه یدست مرصاد

 ... کردمیکه فکر م  یهست یزی تر از اون چآشغال  -

 دست به من اشاره زد و ادامه داد: با

 که!  ی باخته هم نارو زدبدبخِت دل  نیبه ا  یحت -

 من، جوابش رو داد:  ی کردم و هاتف به جا یکرد و نابودم کرد. اخم رمیتحق

 به من نداره!  یلیم چیه  نمیغمت نباشه، ا -

 احمق شده بودم؟!  دی داد و شا یخورطعنه و دل ی حس کردم حرفش بو بیعج

مبل پرت شدم و   ی . از رودیبازوم رو کش یی هویرو ازش برگردوندم، که بهراد جلو اومد و   روم
و هاتف خواست کمکم کنه، که با دست   دمیهم کش ی . ابرو تودیچیکتفم پ ی تو ی درد بد

بازوم رو گرفت و   ری ز ش،یرو مخ ی . مرصاد با خنده دمیقب کشپسش زدم و خودم رو ع
 آوردم و داد زدم: رون ی نجسش ب ی هارو از انگشت  مبازو  ض،ی بلندم کرد. پر غ

 به من دست نزن احمق! -

 بود.  هیبه بهراد شب یلیخ شیی هو ی ی هافاز دادن  ریی تغ ن یهم گره زد و ا ی رو تو ابروهاش 

 و گفت:  دیلبش کش ی به گوشه  یدست

 !یصدام کن رادیاحمق، ه ی به جا یتونیمن اسم دارم... م -

 و طعنه زدم: دمی طبع از خودش، با حرص خند  به

 خان احمق! رادی باشه ه -



هام سوت و گوش   رفتی م جیگوشم زد. سرم گ ری ز ییای لینکرد و س یخوددار گهید
 یرتیغی به هاتِف ب ی شدم و وا  رهیو پر تنفر بهش خ دمیم کشگونه  ی رو ی. دستدنیکشیم

 بود!  ستادهیبه تماشا ا ییاکه گوشه 

 ی . تو دیمانتوم رو گرفت و به دنبال خودش کش ی گوشه  یفعل رادِ ی سابق و ه مرصادِ 
  ی خارج بشه، که با صدا موندی که به تراس م ییاشه یو خواست از دِر ش می آشپزخونه رفت

برادرش باال انداخت، اونم   ی واسه ییو ابرو  دی. به عقب چرخمی بهراد سر جامون متوقف شد
 و گفت: دی شبلندش ک  ی موها ی تو یدست

   ش؟ی بری کجا م -

دوباره   رادیجواب اون سؤال رو بدونم. ه خواستم ی به من بود و منم واقعاا م  منظورش
تر فشرد و  . دست من رو محکم و حتم داشتم عادتش باشه دیبورش کش ِش یربه ته  یدست

 جواِب بهراد رو داد:

 باهاش دارم. یک یکار کوچ هی  برمش،ی نم یخاص ی جا -

کمرم ُسر    ی از رو ی ! عرق سردد ی حرفش لرز به تنم و نشست و فکرم به کجاها که پر نکش از
 !کردیهام متضادش عمل مو التهاب گونه  یحال داغ نیخورد و در ع

 جلوتر اومد، دست من رو سمت خودش و گفت:  بهراد

 سهِم منه! نی ا ،ی ند یرو فرار نازتیو اون پر  یحواست رو جمع کن کمی  یتونستی م -

... !  امیک یمتعلق به اون   کردی فکر م ی و هر کس کردن ی باهام برخورد م یارزشی ب یش مثل
 شون رو خرد کنه؟ کجا بود، که گردن   رتمیو برادِر خوش غ  اشکم در اومده بود

رو به   شقه یدست  هیمانند، سمِت بهراد رفت. با   ورشیدست من رو ول کرد و   رادیه
 : دی لب غر ری و ز دیچنگ کش



ماجرا و    نیا  ی تو ی اومد یداداش! از اولم بهت گفتم وقتدرازتر نکن خان  متیپاتو از گل -
جز پول    یزی چشمت، چ یحق ندار  ،ی من جا زد ی جا ،ی صلخودت رو به عنوان نقش ا

 !نهیبب

جا جوِن سالم به در من از اون  کرد،ی فکرش رو م یهم دعوا داشتن و ک  گهیدبا هم  یحت
 ببرم؟  

خطاب به   ش،ی آب شرِت یت ی قه یرو پس زد و بعد از مرتب کردن   رادیبه زور دست ه  بهراد
 گفت:  رادیه

که متعلق    ییزای مادرت، صاحب چ ی به لطِف ناز و اداها  شهیمحمود! هم یِ تغارته  ن؛یبب -
 !  ستای مادرت ن گهید جانی ! ا ی به من بود شد

طور  قدر مضحک بود! بهراد همون اون جنجال و ماجرا، سر من دعوا گرفته بودن و چه  ی تو 
با   و خواست من رو دیکوب رادیه ی نهیمشتش گرفته بود، تخت س ی من رو تو   نِ یکه آست

و هر دومون  دستاش شل شدن   شقهیشق ی رو ییاخودش ببره، که با قرار گرفتِن اسلحه 
 ی دستش اسلحه رو رو هی. با م یدستاش نگاه کرد  نِ یب زیانگو کلِت رعب  رادی به ه زدهرتیح
  زانیدوباره مچ من رو چنگ زد. از اون م  ش،گه یو با دست د دیکوبی بهراد م یِ شونیپ

من رو دنبال خودش   رادی. هشدن  ترده یهام کششد و نفس  ری ضعفم، باألخره اشکم سراز
شد    دهیاز پشت کش هویکه  شد،یدونم چی رفت. نم رونیآشپزخونه ب  یِ و از دِر پشت دیکش

 شنهی س  ی اش رو روافتاده و بهراد پ ن یزم ی رو رادیافتادم. ه نیزم  ی و منم با ضرب رو
 ! گرفت؟یقلبم سراغ هاتف رو م  تی اون موقع ی گذاشته بود. و چرا تو

  نیزم ی از خودش رو  ترطرف اون یرفت، که کم رادیه ی و نگاهم سمت اسلحه  دمی گز یلب
  یداشت دستش رو به اسلحه برسونه، ول یسع رادی افتاده و چشم هر دوشون بهش بود! ه

  ال یخارج و  ی فضا ی تو یسیپل  نی ماش ری آژ  ی صدا هوه ی! کردی م ترشیبهراد فشار پاش رو ب 
  ی سوءاستفاده کرد و لگد تیاز موقع رادی و حواس بهراد به پشت سرش پرت شد. ه دیچیپ

برداشت و   زیخ یفور رادی بهراد کوبوند و اونم تلوتلوخوران به عقب پرت شد. ه ی به پا
  نیبود و من کناِر ماش یترسناک و بغرنج تیبلند کرد. موقع  نیزم ی ش رو از رواسلحه 



ش رو سمت بهراد اسلحه  راد، یاتفاق افتاد؛ ه هی چند ثان ی تو یچخشک شده بودم. همه
و بعد از چند    دیبهراد رو در ی قه یشق می مستق ری. تدی ماشه رو کش یو در کمال ناباور دیکش
که   یتوان نی هام گذاشتم و با آخرگوش  ی هام رو روشد. دست  دهی کوب نی محکم به زم ه،یثان

بردارش رو پوکونده بود و مگه اون آدم   ی کله رحمانهیزدن کردم. ب غی داشتم شروع به ج
ش اسلحه  یِ آوار شدم، که سرد  نیزم ی زدم و رو هی گر ری ز کی ستر یاصالا رحم هم داشت؟! ه

 زده بود! خی  شی زد و اما قلبم؟ چند روز پ خی حس کردم. تنم  مقهیشق ی درست رو رو

 ش عربده زد: دورگه شده  ی صدا با

 نکردم! یپا شو... پا شو تا مغز تو رو هم متالش  -

رنِگ پشت سرم   یبنز مشک ی ش، توبلند شدم و با فشاِر اسلحه  نیزم ی از رو عیمط
 نشستم.

باز   موت یباغ رو با ر  یِ پشت فرمون نشست و با سرعت دنده عقب گرفت. در آهن خودش
مون  هاتف بود! با خروج  ی غرا ی هانگاه  دمیکه د  یزی چ نیخارج شد و آخر  اط یکرد، از ح

از مأمورها، با   یکیرفتن و   ترعقبی که دور خونه حصار زده بودن، کم  ییهاس یپل نیماش
 بلندگو گفت: 

 نمونده!  ی، راه فرارشو افشار   میتسل -

و با خنده داد   د یکوب مقهیشق ی ش رو رو اسلحه  د،یکش  نیی سمِت من رو پا ی شه یش رادیه
 زد:

 ! کنمیگلوله حرومش م هیامشب از مرز خارج شم،   دی! اگه نذارنهیراِه فرار من ا -

خاطر عالقه سرم جنگ گرفتن و در اصل من چه ساده بودم، که فکر کردم به  ی وا و
بلند و   ی هاش یبه ر ی برد رو داشتم! همون مأمور، دست ی مهره  هیشون حکم واسه 

بهره برد و با گاز دادنش،  تی داد. مرصاد از موقع ینینشو دستور عقب  دیکش شی جوگندم
  ن یرو رد کرد و از ب مانندابون یب ی محوطه  قه،یدق ستیبتر از کم  ی از جا کنده شد! تو نیماش
جاده رو  انهی وحش  و همون لحظه،  دمیچسب ی. با ترس به صندلدادی م راژیو  نایماش



کردن و حتم داشتم رنگ   جادیا  ی بد ی شدن، صدا ده یکه به آسفالت کش هاک ی . الستدیچیپ
 و گفتم:   مجربزه و توانم رو جمع کرد ی به رخسارم نمونده باشه. همه

 ؟ یبدبخت حواست هست داداشت رو کشت ؟یکن یم کاری چ یدار -

 بهم انداخت و با تمسخر گفت:  ینگاه می ن تنفر پر

نداشتن،   ی اد یتا تانکر سود ز ۱۵۰واسه تو بود! فقط به نظرم اون   یهوا برت نداره فکر کن -
 کنم!  کشیو با مثالا داداشمم شر  امیکه ب

بود. لحظه به لحظه   ترانهیوحش  یلیخ نیپول بردارش رو به قتل رسونده و ا خاطربه
  س،یپل  نیماش  ریآژ  ی رو چنگ زده بودم. صدا یو با ترس صندل  شدی م ترش یسرعتش ب

حرکاِت    ی از همه  نیبه پشت انداخت. استرس داشت و ا  ینگاه یدوباره بلند شد و فور 
مون دنبال ی سیپل نیماش  یشماری ب تعدادعجوالنه و بدون فکرش، مشخص بود. 

 رو چسبوند.   نی شده بود. تعادلش رو از دست داد و آمپرِ ماش یوحش رادی و ه اومدن یم

 زدم:  غیترس ج با

 دار. نگه ،یدار لعنتنگه  -

 زد:  داد

 .کنمیم یدارم چه غلط  نمیخفه شو، خفه شو، خفه شو بذار بب -

. با  رونی ب شدی گردنش متورم شده بود، از دهنشم آب پرت محرف زدن سرخ و رگ  موقع
چشمم اومد و با ترس   ی جلو می تصادف قبل یِ ها صحنه ی به جاده چالوس همه  دنیرس

. التماسش  دی لرزی چسپوندم. اشکم در اومده بود و صدام م نیماش یخودم و به صندل
 کردم:

 ! ؟یفهمی م …ی دیمون مبه کشتن  یدار، دارتو رو قرآن نگه  -

 . دی کوب شیشونیپ  ی رو یدست محکم



 ِد ساکت شو دختر. -

دهنم رو گرفتم. قدرت تکلمم رو از   ی هام روشد، که با جفت دست  لیهق تبدبه هق   اشکم
که  دی چیبودم، که هر آن امکان غش کردنم بود. جاده رو پ دهی قدر ترسدست داده و ِان 
از دستش در رفته و   نیرومون. کنترل ماش ی اومد تو ییاپژو پارس نقره  هیهمون موقع  

  دهی چیجاده پ ی مون بودن توکه دنبال یعقب ن یبا ماش ییجلو بوق ممتد پژو پارس  ی صدا
 پته گفتم: بود. به زور زبون باز کردم و با تته 

 دار!نگه... نگهش -

  کمیکه  ییایخاک ی تپه دنِ یشده بود و گوشش به حرفام بدهکار نبود! با د  وونهید
از اون تصادف جون   شکیآخر زدم. ب   میبه ذهنم زد و به س یتر از ما بود، فکرطرف اون 

به تپه، با   دنی رو باز کردم و با رس نی. در ماشکردمی م سکی ر دی و با بردمی سالم به در نم
سلول به سلوِل تنم نشست.   ی شدم و درد تو  دهیتپه کوب ی . رودمی پر رونی ب نیاز ماش غیج

  شی حاصل از منفجر شدن و آت  ی گرما  ایحرارت بدنمه،  دونستمی صورتم داغ شده بود و نم
کرده بود،    ییکه ازش درآمد زدا  ی همون سوخت ی له ی به وس رادی مقابلم. ه نِ ی گرفتن دو ماش

  یِ قربان گناه، ی و ب رحمانهیکه ب ینیماش نِ ینشبه تک سر ی گرفت و جزغاله شد و وا  شیآت
تپه خم شدم و حجم   ی شده بود! با احساس حالت تهوع رو رادی و جنوِن ه فیکث یاون باز

  گهیدستم نشست، د  ی که رو یرفتن و با سوزش ی اهیاز خون باال آوردم. چشمام س ی ادیز
 شدم... ! هوشی و ب دمی از اتفاقات اطرافم نفهم یزیچ

 *** 

 زمان حال«  به »بازگشت

 

هام از گذشته به حال پرت شدم و نفس  هوه یکه از کما برگشته باشه،  یشخص مثل
  ی زدم. صدا هیگر ری ز اریو بدون اخت دمیم کشعرق کرده  یِ شونیبه پ یشدن. دست  ترده یکش
باره قلبم از اون حجم  و دوباره و سه  دی چیاتاق پ ی زده خ یسرد و   یِ فضا ی م توهِق خفههق



  یناشناس اتاق ی کابوس بوده باشه و اما فضا هی یچهمه کردمیم ادعازد. دع خی ج، درد و رن
بزرگ اتاق رفتم و از   ی پنجره   ی ! جلوکردی که درش اسکان گرفته بودم، خالفش رو اثبات م

خنک چسبوندم و با درد چشم   ی شه یرو به ش میشونیشدم. پ رهیخ رونی ب ی وی اون باال به و
  دا یسؤاالتم رو هم پ یلیکرده و جواب خ یخطرو خط  دمیسف ی هم فشردم. صفحه ی رو

وسط   ن یا  یخونه، ول گشتمی بر م  دینداشتم و با  ییخطا چی ه دونستمی کرده بودم، م
که باهاش تصادف   یپژوپارس  ی تو کهنی. ادادنیمغزم جوالن م  ی هم تو ی ادی ز ی معماها
کرده و   دای پ نیکه کنار ماش ییاجسد سوخته  کهن یا  ا یمرِد جوون بود و   هیفقط   م،یکرده بود 

 بود؟!   یبه عنوان ستاره دفنش کرده بودن، ک 

و   گرفته ی دادم و سمتش رفتم. صدا مقهیبه شق یتلفن اتاق، فشار ی بلند شدن صدا با
 : دی چیپ یگوش ی تو ی مرد ی م. صدارو برداشت شیدردمندم رو صاف کردم و گوش

 با شما کار دارن! ن ییپا  ییآقا  هیخانوِم مهرپرور؛   -

بپرسم   کهن یهام به لرزه افتادن! بدون احرفش رعشه به تِن رنجورم افتاد و دست  دنیشن از
 گفتم:  یو مرتعشلرزون   ی با صدا  نه؟ییپا یچه شخص

 !امی با... باشه، االن م -

 ر یز  ی نزار و گود ی به چهره  یحموِم اتاق، نگاه ی نه یآ  ی ورو قطع کردم و از ت تماس
  کرد،یم یی که خودنما یزیاز صورت گرد و تو ُپرم نبود و تنها چ یهام انداختم. خبرچشم 

 م بودن! شده  برجسته ی هااستخوون 

و بدون   دمیرفتم. شالم رو جلو کش رون ی لرزون از اتاق ب ی دهنم رو قورت دادم و با پاها آب
گردوندم و    یالب ی تو یرفتم. نگاه نیی ها رو پااز آسانسوِر هتل استفاده کنم، پله  کهن یا

 بود، خشک شد!  ستادهیا یعناب ی هاکنار مبل یکه با حالت طلبکار ی مرد  ی ره ی چشمم خ

تم اومد و با  سم   دنم،یم رو تر کردم و به سمتش رفتم. با دشده خشک  ی هازبون، لب  با
 و پچ زد: ستادیا منهیبه س نهیجا خشکم زد و نتونستم قدم از قدم بردارم. سترس همون 

 چرا؟  -



 کرده بود، لب باز کردم و گفتم:  دای راه خودش رو پ گهیکه د یلرزون و اشک ی هالب با

 خدا من خودم... به  یصولت ی َم... من... آقا -

 عربده زد:  بارن یو ا  د یحرفم پر  ونیم

 ؟ ی ستاره، جا زد  ی حرف بزن خانوم! تو چرا با نقشه، خودت رو جا ؟یتو چ -

مون  حواله ی و نگهباِن هتل، نگاه بد  دنی افراِد حاضر به سمتمون چرخ ی هاش، همه عربده  با
 و لب زدم: تر شدم هاش، پر جرئت تهمت  دنیکرد. از شن

 م رو از دست داده بودم!من حافظه  ،یدونیتو خودت م ینقشه؟ کدوم نقشه؟ لعنت -

 لوچ افتادن و با اخم داد زد: شییاقهوه  ی هاچشم  ی گوشه 

 دروغ بود!  هی نمیا -

 زدم:  غیج سرش

 نبود!  -

مچ دستش رو گرفت و دستش رو   یکیگوشم بزنه، که  ری ز خواستیرو باال برد و م دستش
  ناز یرم کرده بود نگاه کردم و پر  یطورکه اون  یشگی همِ به ارشاِد مهربون  یاباور. با نچوندیپ
. سرم  دمیآغوشم کش ی و تو د یو ارشاد، سمتم دو بهی اون مرد غر  ی هابه کشمکش توجهیب

سمِت ارشاد  گه،یهق زدم. نگهبان و چند تا مرد د صدای و ب ذاشتم ش گشونه  ی رو رو
  ر ی. زدی پشتم کش ی آروم دستش رو رو ناز یتا مانع دعواش با اون مرد بشن و پر دن یدو

 گوشم پچ زد: 

 تموم شد. آروم باش!  یجانم همه چ  یاسیآروم باش،  -

شده بود، نشست و    زیکه با ارشاد گالو ییابه یمرد غر ی جدا شدم و نگاه پرسشگرم رو ازش
 داد: حیتوض یخودش با لحن آروم نازیپر



زد به سرش و پرواز گرفت   یصولت   نیا  ران،ی امروز صبح که ستاره برگشته بود ا شوهرمه! -
 . میبا کوروش دنبالش اومد  یو فور دمی واسه اصفهان... منم ترس

 و متعجبم رو بهش دوختم و لب زدم:  زدهرت یح نگاهِ 

 که ارشاد اومده اصفهان؟  ن،ی د یشما از کجا فهم -

 کرد و گفت:  ییایتصنع ی خنده 

 نگراتت بودم خب... ازت نشد، منم   یخبر گهیو د یرفت  یگذاشت ییهوی -

 حرفش انداخت و مستأصل ادامه داد:  نیب یمکث

  دایازت پ ی رد هیمثالا سر خاکت، بلکم   می رو به کوروش گفتم و با هم رفته بود زیچ همه
 طرف...  نیا م ید یکنم، که د

 دست به ارشاد اشاره کرد و گفت:  با

ست،  ستاره دمی دختره که بعدش فهم هیبا  دادیبه پا کرده و با داد و ب  ال یواو سر خاک  -
 !کردی بحث م

هزارتا   ،یکارتفاهم و پنهون سوء هیانداختم. سر   ر یکرده سرم رو ز تکون دادم و بغض یسر
 کنم.  کاری چ  دیبا  دونستمی جنجال راه انداخته بودم و نم

از   یکیدست   رِ یکه اس یبه زور ارشاد و کوروش رو از هم جدا کردن و کوروش در حال نگهبانا
 نگهبانا بود، عربده زد:

 ؟ یبلند کن چارهی دست رو اون دخترِ ب یخواستی... مکهی مردت -

کوروش به حرکت در آوردم و   ی رو زگرواریخطاب شدنم، نگاهم رو آنال  چارهی به ب توجهیب
 ! رادی. البته به جز هنقص نداشتن..  نازیپر ی هااعتراف کردم انتخاب 



بلند و بورش هم    شیداشت و ر یو جذاب ییکهربا ی هااز ارشاد بلندتر بود، چشم  قدش
 تنه زدم و گفتم:  نازیاون کشمکش، با آرنج به پر  ی . تواومد ی بهش م یلیخ

 گه؟ ی د ی آورد ریبابا رو از کجا گ  نی ا -

 هم، شرم کردن بلد بود؟  نازیهام شک کردم. مگه پرانداخت و به چشم   ری شرم سرش رو ز با

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 ! ذاشتی به الالم م یلیقدر لداداِش زهراست؛ از اولش هم واسه کوروش ِان  -

 زدم و ناخواسته طعنه زدم: یجونی ب لبخند

 ! گهید یزاپاس دار هی شهیواسه تو بد نشد، هم -

 انداخت و زمزمه کرد:  ری سرش زو ز دلخور

  وونیمرصاِد ح ی مشت و لگدها  ریروز داشتم ز اون  یدونی تو اصالا م ؟ی عذابم ند شهی م -
 دادم؟ی جون م

 و نادم از طعنه و تشرم، گفتم:  دمی گز لب

 ! رادیه -

 دادم: حیبهم نگاه کرد و خودم توض جیگ

 بود!   رادیاسمش ه -

 پر تنفر شد و گفت:  نگاهش

 بره به جهنم!  -

 و گفتم: دمی خند محاباتر یب

 رفت به جهنم!  -



به خون نشسته نگاهم کرد و   ی هامبل مقابلش نشستم. با نگاه  ی ارشاد رفتم و رو سمت
 تر کردم و گفتم:  ی! لبارهیامکان داشت هر لحظه سمتم حمله ب

م برگشته و  .. فقط چهار ماهه حافظه .یم رو از دست داده بودم جناب صولتمن حافظه  -
 آورم!  ادیرو به  یکم همه چکم

 :دی غر یعصب

 بود؟  یقصدت چ ؟ ینگفت یزیچ شیپس چرا چهار ماه پ -

  ییابهونه چ یه تونستمی بوده و نم یچ یکارقصدم از اون پنهون  دونستم ی خودمم نم واقعاا 
 و طعنه زدم: . شرمنده سرم رو تکون دادمارمیش بهم واسه 

شما رو به اونا   د، یشک نکن ی ول ستن،ین نیمن، مثل شما باالشهر نش ی درسته خونواده  -
 ... دمینم حیترج

 اضافه کردم:  ترمحکم 

 وقت!  چ یه -

 دادم: دنینگاهم کرد و به خودم جرئت پرس تررام

 ... که  جم،یشون خوبه؟ من واقعاا گستاره خانوم حال  -

 داد:  حیو غرولندکنان توض دی رو بر حرفم

زنگ زد و گفت پرواز گرفته    امرزیکه ستاره به آرش خداب م،ی بود النیگ  ی ال یروز ما و اون  -
 و از آرش خواست، بره فرودگاه دنبالش...   ران یا ادیب

کرده بودم، خوب   یکه باهاشون زندگ  یدو سال ی رو با افسوس تکون داد و تو سرش
دارش شده بود. نفسش رو  رو دوست داشته و داغ  ترشک یچقدر بردار کوچ دونستمیم
 فرستاد و ادامه داد:  رونیمانند بآه 



رفت دنبالش و   شه،ی تا برسم تهرون شب م گفتی آرش عجله داشت بره دنباِل ستاره، م -
زنگ زده بوده، که بگه   لشیروز ستاره به موبا اون  ایرو جا گذاشت... خب گو  لشیموبا 

 پروازش کنسله، چون... 

 گفتم:   کنجکاوتر

 چون؟  -

 حرفش رو گرفت: ی انجام داد و دنباله یو بازدم دم

  ورک یو ین سیپل ری شده بود و گ دای مواد پ فشیک  ی ش پاپوش دوخته بودن، توواسه  -
 افتاد! 

 دهنم گذاشتم و زمزمه کردم: ی رو رو دستم

 من!  ی خدا -

 تکون داد و گفت:  دواری رو تأک سرش

 نی و از ا ده ی نم تیبعد چند ماه که تبرئه شده بود، فکر کرده بوده آرش بهش اهم -
  شیچند هفته پ کهن ی نگرفته، تا ا ی و خبر  رانیبرنگشته ا گهیدخترونه... د ی های بازلوس 

 و برگشته!  دهیخبر فوت آرش رو شن

سوخت!    بیو نشناخته عج ده ی ند ی ستاره  ی حرفاش بغضم گرفت و دلم واسه دنیشن از
 یلیخ  نی نتونسته بود سر خاک نامزد و عشقش برسه و ا یسوءتفاهم حت هی ی واسه 

. درد خودم کم بود،  دی چک نییاز چشمم پا  یانداختم و قطره اشک ریدردناک بود. سرم رو ز
 ! گرفتمیهم عزا م  هیواسه بق

 کرده بود رو به زبون آوردم: ریکه ذهنم رو درگ  یسوال

 ن؟ ی ستاره خاکش کرد  ی که جا یپس اون -

 جواب داد: کالفه



 شده!  یقربان گناهی گذِر بره  هی  دی... شاستیهنوز مشخص ن دونم،ی نم -

 و کورش به حرف اومد و گفت:  دمیکش یآه

  خوامیمن واسه شب م دی تون هم بدو شناسنامه  د یرو جمع کن تونل یوسا   زدپناهیا  خانوم -
 . رمیبگ طیبل

مون ملحق شده.  هم به جمع   ناز یپر دمیو دسرم رو بلند کردم   شییهوی  میتصم دنیشن از
- و با من دم ی گز یواقعاا خوشبخت بود. لب بارن یخانومانه کنار شوهرش نشسته و به نظرم ا

 من گفتم: 

 من... هنوز... -

 غر زد: نازیپر

 هنوز و زهرمار!   -

 نکرد و ادامه داد: یبهش کرد، که توجه یاخم کوروش

 یرو به زور راض مایگشتتن... آقا نت خبردار شدن و منتظر بربا عرض معذرت خونواده  -
 !جان یا ادیب ره، یبال نگ میکرد

بغض به گلوم چنگ انداخت و به    ،یو آقا خطاب شدنش از جانب پر  مایاسم ن دنیشن با
قدر ترسناک  فرستادم. وقتش شده بود، که برگردم و چرا از نظرم ِان  نیی زور آب دهنم رو پا 

 بود؟! 

 نگفتم و ارشاد گفت:  یزیچ

 باهات حرف بزنم!  دی شرکت، با  ایتهران، ب می برگشت یوقت -

مبل بلند شد و قامت بلندش که با کت تک کرم   ی بهم بده، از رو  یمجال حرف کهن یا بدون 
باال   صدای و ب دمیکش یمحو کرد. آه  دمیتر شده بود رو از دجذاب ی و شلوار کتان مشک

 رو جمع کنم...   لمیرفتم، تا وسا 



 *** 

زنگ رو زد و بعد   ناز یلرزون جلو رفتم. پر ی هاو با قدم  دمیچمدون رو به چنگ کش ی دسته
 تر شده بود و لعنت به من! شد. الغرتر و شکسته داش یدر پ گاه یجا ی تو  ماین قهیاز چند دق

 یرو تار کرده بودن، ول دمیرفتن نبودن! اشکام د ی ارای و پاهام  زدمیله مآغوشش له  ی واسه 
رو داد و با   نازیانداخته جواب سالم پر  ریز  ی. با سرکردمی تقال م دنشید ی باز هم واسه 

 سرش رو بلند کرد و کوچه رو از نظرش گذروند.   ییهویگفت،   یکه پر یزیچ

که پاش بود سمتم   ییایکیپالست ی هایی زدم. با دمپا هیگر ری من موند و ز خِ ی م نگاهش
 ی هق زدم. رو صدای چنگ زدم و ب شره یت رهنِ ی . به پدیآغوشم کش ی و محکم تو  دیدو

 و زمزمه کرد:  دی موهام رو بوس

 مون؟ دمت گرم! واسه ی معجزه کرد ایخدا  -

 گفت:  ییازده حسرتِ رو از خودش جدا کرد و با نگاه  من

 عروسکم؟  ی کجا بود -

بازوم رو گرفت و داخل  ریبگم. ز  یزیمزه کردم و نتونستم بازم چاشکم رو مزه  ناخواسته
هم   نازیم، غش کنم! پر خونواده  دنی بودم و امکان داشت موقع د زدهجان ی. همی خونه رفت

 اط یح ی وار روداخل اومد و کوروش چمدونم رو با خودش آورد. نگاهم رو حسرت  تعارفیب
تر شدم و با  که پژمرده شده بودن نشست. مغموم  ییای شمعدون ی هاخونه و گل  کیکوچ
در رو باز کرد و اشاره زد من داخل شم.   مایراه افتادم. ن یلرزون سمت سالن اصل ی هاپا

  ر یسامرند، رها و ام  تا،ی جلو گذاشتم. مامان، بابا، نرجس، رز یو قدم دمی به شالم کش یدست
استقبال! بازم  یعنی  نیبودن و ا ستادهی ا انتظاردر به  ی روروبه ی هاشون کناِر مبل همه

و   دمیی مامان پرت کردم. عطر تنش رو بو ی آغوش باز شده  ی بغضم شکست و خودم رو تو
شده بود و اما هنوزم مادرم بود. بعِد   دتری و مو سف رتری. پشدیم مادرم نمواسه  یکس چیه

و   ریگبستم. پدِر سخت  شمتنش چ  یِ دگ یخم ی آغوش گرم بابا فرو رفتم و رو   ی مامان، تو
 !  ختیری اشک م  محابای شده بود و ب ییاگه ی تر از هر وقت د، مهربون متعصبم 



 ی شکِم بر اومده  ی و نگاهم رو دم یرو بوس تای. رزدمی آغوش کش  ی شون رو توهمه  تک،بهتک 
 دست گرفت و گفت:  ی هام رو تورها نشست. دست 

 !اسمن ی برات  رمی بم -

 گفتم:  یانگشت، اشکم رو پس زدم و با لودگ  ی گوشه  با

 کارا رو ندارم، گفته باشم!  نیا ی بزرگ کنه؟ من که حوصله  یرو ک  مادری ب نی ا -

سابق رو نداشت و آقاتر   طنتیو به سامرند نگاه کردم. ش می قهه افتادهق، به قههق  ی تو
 ی بود. لبخند دایاز طرز نگاه کردن و لبخند زدنش هم هو  یحت یبه راحت ن یشده بود و ا

 بهش زدم و گفتم: 

 ! دیتر شد آروم   تون،دم یکه د یبار ن یاز آخر -

 گفت: مرتبهه ی یلیزد و خ یمحجوب لبخند

 باهاتون حرف بزنم؟  شهی م -

  ی»مشکل  ی مندش کردم و بابا به نشونه و پرسشگرم رو زوِم نگاِه خواهش  زدهرت یح نگاهِ 
قدم  سالن اشاره کردم. هم  ییانتها ی تکون داد. پوست لبم رو کندم و به گوشه   ینداره« سر

گفتن حرفش   ی . مستأصل بهم نگاه کرد و واسه میستاد یرو، دورتر از همه ا راه  ی و تو می شد
 لب زدم: که کرد،ی تعلل م

 اومده؟  شیپ ی! مشکلدیراحت باش -

 زد و گفت: یتصنع لبخند

 که نه، فاجعه به بار اومده!  مشکل  -

به دلم هجوم   یش چشم دوختم و استرس و نگراناز حرکت بازمونده  ی هابه لب  دهی ترس
 :دمی آورد. لب باز کردم و پرس



 منو!  دی ترسونی م دیآقا سامرند؟ دار   شدهی چ -

 و گفت:  دی کش شیعسل  ی موها ی تو یدست

 واقعاا ترس هم داره!  -

 لرزون گفتم:  ی هاو با لب  دمیملتهبم کش ی هاگونه  ی رو یپشت دست  زدهشوک 

 د؟ یحرف بزن شهی م -

 : دیخودش رو بهمون رسوند و با چشم غره، به سامرند توپ تای رز هوی

 ! ت؟یم نیرنگش شده ع ینیبینم  ؟یکنی م تشیچرا اذ  ؟ی تو عقل ندار -

 رو گرفت و گفت: بازوهام

 ! کنهی داره بزرگش م نیخدا، انشده به  یزیچ  زم،یآروم باش عز  -

  نیکرد و روش رو برگردوند و الحق که ا  تایبه رز ییایکجبازم مثل سابق، دهن  سامرند
 موجود، آدم بشو نبود!

 و ادامه داد: دیم کشگونه ی رو یدست تایرز

 هنوز؟  یتو هاتف رو دوست دار ؛یاسی -

لب باز   یکرده بود. با ناباور مزده رت یسؤاِل نامربوطش رو مطرح کرده و ح ییهو ی یلیخ
به سامرند انداخت و   یهم نشستن. نگاه ی هام رولب  حرفی بگم و دوباره ب یزیکردم، چ
 گفت: 

 ! هیمعذب نباش، سام خود -

 انداختم و گفتم:  ریرو ز  سرم

 تا؟ یرز هیسؤال واسه چ  نی ا -



 هام نگاه کرد:رو گرفت و به چشم  مچونه

 ؟ ی دوستش دار -

و صامت بهش نگاه کردم و فکر کردم هنوز هاتف رو دوست دارم؟ خوب داشته    ساکت
 بودنش به من رو هوار زد! لیمی نکرد و ب ی روز آخر هم نامرد یکه حتباشم، اون 

 جواب رد بدم، که سامرند دوباره جلو اومد و گفت:  خواستم

 دختره رو عقدش کنه! رهی عصر م ،ینجنب چاره؛ی ناز نکن ب -

 :دمی پرس اریاختی موندم و ب شره یخ مبهوت

 کدوم دختر؟  -

 جاش جواب داد: به  تایرز

 ! ستیاصالا هم قشنگ ن باور کن  یماهرو اسمشه، ول -

 ی فقط تشنه   ز،یچبه همه  تفاوتی اون لحظه، ب ی و من، تو  زدیحرف م یو حرص  ضیغ با
به شرم و   ازیچه ن گهیو رسوا شده بودم، د  دونستنی رو م زیهمه چ ی دونستن بودم. وقت

 خجالت بود؟!  

 : دمی ناخودآگاه و ناخواسته پرس دوباره

 شد؟ یخانوم چ  ی لیپس ل -

 داد و گفت: شینیبه ب ینیچ نازیپر

رو به هم زد باهاش! کالا دو ساله از همه   شیبابا... هاتف بعد مثالا مردنت، نامزد یچیه -
 دور گرفته! 

 و کالفه غر زدم: دمی حرص لبم رو به دندون کش با

 به من چه؟  نایاصالا ا ی وا  ره؟یزن بگ خوادی پس اآلن چرا م -



 با خنده جوابم رو داد: سامرند

 ه؟ شی بگم باورت م یزیچ  هی  نیشده! بب وونهید  ،ییازنده  ده یکه شن شیاز سه روز پ -

 تکون دادم، که خودش گفت:  یلبم نشست و سر ی رو ی دارش، لبخندلحن خنده  از

 غش کرد! ،ییابهش گفتم زنده  یوقت -

   گه؟ی رو م تی واقع ای کنهی بهش نگاه کردم و فکر کردم داره اغراق م ناباور

 بچه قسم خورد: هیخودش، دوباره مثل  که

 ! گمیبه خدا راست م -

 گفتم:  الیخی کردم و ب یهوف

 خب؟  -

 غرولند کرد:  ،یضی با لحن پر غ سامرند

   ؟یبه نفهم ی خودت رو زد ای یفهمی خب و مرض! تو واقعاا نم -

 کردم و طعنه زدم: یاخم

 د؟ یدرست صحبت کن شهی م -

 و گفت: دیهاش کشچشم  ی به گوشه  یدست

 ! دمیبری که گوشت رو م ،ی داداشم نبوددرست صحبت کنم؟ زن -

 معترض شد: تایرز

 سامرند!  -

 بهش انداخت و گفت:  ییاعاشقونه  نگاه



 مگه؟  گمیمرِگ سامرند! دروغ م -

 نشده بود! ف یمرد تعر نیا ی بودن واسه  ی حتم داشتم جد و

 فرستادم و صادقانه گفتم:  رونی رو ب نفسم

 بکنم؟!  دیبا کاری چ دمیمن هنوزم نفهم د یباور کن -

 گفت:  یم ی و با لحن مال  می از سام دور شد  یدستم رو گرفت، کم تایرز

 ! شی دی دست نکن و برو بهش بگو بخشدست  ،یجان؛ اگه دوسش دار اسمنی -

 زدم: غیکردم و ج  یکیستر یه ی خنده 

 ! تم؟ی از جون من و شخص نیخوای م یشماها چ  ؟ی شد وونهی د -

 رو گرفت و گفت:  بازوم

 . بهش فرصت بده! ی از زبون خود هاتف بشنو دیکه با هست  ییزایچ  هی یول فهمت،ی م -

و در   دیکنه به ما چسب نیهم فشردم و رو ازش گرفتم. سامرند دوباره ع ی پلک رو یحرص
 که نگاهش به من بود، خطاب به رز گفت:  یحال

 ! گرفتیرو نم می داداشت عقل داشت، که اون تصم -

 خطاب به من لب زد: بارن یا

 ...شیبعد اگه بازم نخواست   گم،یبهت م ییزایچ  هیخودم   ر،یزبون به دهن بگ قهیدو دق -

 کرد: لیکرد و حرفش رو تکم یمکث

 درک!به  -

دور خودش زد و   یرک بودنش، اطاعت امر کردم و ساکت شدم. چرخ زانیاز م زدهرتیح
 لب باز کرد:



تا آسمون با   نیزم دشون یپدر و مادِر هاتف، کالا عقا یعنیهومن خان و طال خانوم،   ن؛یبب -
 ...کردی آقابزرگ فرق م

زد و  یکرد و بعد بشکن  یحرفش باشه، مکث لیتکم  ی واسه  یکه دنبال کلمات مناسب انگار
 ادامه داد: 

طال خانوم، هاتف رو باردار بوده،   ی. اصالا موافق نبودن! وقتکه نه.. ادی دار شدن، ز با بچه  -
 نذاشته بچه سقط بشه... یو قسم هیآ  چی و با ه  هدی خواستن سقطش کنن، که آقابزرگ فهم

  شهیهاتف رو بدونم. سامرنِد هم یداستان زندگ  ی شده بودم و دوست داشتم ادامه  کنجکاو
 تر ادامه داد:آروم شده بود و آروم ال،یخیب

اومده بود، طال و هومن لج کردن، هاتف رو دادن به بابابزرگش و واسه    ایبچه که به دن -
 رفتن! رانی از ا شهیهم

سرم رو به چپ و    یدهنم گذاشتم و با ناباور ی بودم، دست رو  دهیکه شن ی زیاز چ زدهشوک 
که از طرف پدر و مادرش طرد   ییاده یمحبت ند  ی بچه کردمی راست تکون دادم. تازه درک م

 بود. احساس ی قدر خشک و برا ِان شده بود، چ

خطابش کرده   احساسیمحبتاش چشم بسته و ب  ی همه ی که رو کردم،ینم یلطفکم  و
 بودم؟ 

 : دمیسرد پرسحدقه چرخوندم و خون  ی تو یرو حفظ کردم، چشم ظاهرم

 داشت آقا سامرند؟  یربط -

بهش    ینگاه تای و خسته از بحث با من، عقب رفت. رز دی کوب شی شونیپ ی رو یدست
 حرفاش رو گرفت:  ی انداخت و ادامه 

  تتیو اذ  یکه نقطه ضعفش نش خواد،یگفته تو رو نم  رادیروز به بهراد و ههاتف اون  -
 نکنن!  



 سرش داد زدم:  یفاصله گرفتم و عصب المیخی ظاهرِ ب از

 !دمیشن ؟ی فهمی م دم،یخودم شن ؟ی به تو چ -

 داد:  حی و تندتند توض  یفور

  یجورچرا اون دونمی ... من مگهیتو سر خودش و از اون شب م زنهیدو ساله هر شب م  -
 گفت! 

 حرفش رو گرفت: ی زدم و خودش ادامه ی پوزخند

جدا شه،   خوادی و م ستین ال ی بهت گفته بود دلش با ل یدو شب قبل از اون ماجرا، وقت -
 ... یندار  ییاو اون فکر کرده بود بهش عالقه  ی گارد گرفته بود شهیعل

 و عاجز گفت:  ملمتس

 بفهم... نفهم!  -

  دیمون رو مرور کردم و بابار هزارم، از اول تا آخر رابطه  ی شدم و فکر کردم... برا  ساکت
 .  گرفتمیم  یمنطق م یتصم هی  میزندگ  ی بار هم شده بود، تو هی ی واسه 

 شد؟ یعشق، منطق سرش م و

 و عشق، عقل داشت؟  کردمیعاقالنه برخورد م د یبا

 و عشق، فهم و درک داشت؟  گرفتمی رو م می زندگ  می تصم نیتربزرگ  د یبا

 رو به زبون آوردم:  هات یواقع یو با تلخ دمی رو گز لبم

جرئت ابراز عالقه نداشته، به درد من   یکه حت  ی... آقا سامرند... به نظر شما، آدمتای رز -
 خوره؟ یم

 !شهیهم ی واسه  بار،ه ی کردم،ی تمومش م دی. باارمیکم ب خواستمیو اما نم دی لرزی م صدام

 رو پاک کردم و ادامه دادم: اشکم



تنها و سرخورده بمونه،   یجورگذاشت مثالا عشقش، اون   دن،یوقت خر  ی که واسه یآدم -
 خوره؟ ی به درد من م

داد  یمرتعش ی که با صدا گفتن،ی نم ی زیو چ کردنی من رو نگاه م زدهرت یو ح یناباور با
 زدم:

 ن؟ ی دی چرا جوابم رو نم  خوره؟یبه دردم م -

و   زیدست نخورده، تم زیچ... اتاِق سابقم! همهدمی نموندم و سمت اتاقم دو  یجواب منتظر
 تخت خواب ولو شدم. ی هق روبود. در رو قفل کردم و با هق  ک یحال سرد و تار نیدر ع

که خودش پناه   ی باشه. مرد  میپناهی ب ی پناِه روزا تونست ی و نم خوردیدردم نمبه  هاتف
 پناِه من باشه. تونستی نم گرفت،یم م یتصم یرمنطقیغ شهینداشته بود و هم

خوِد خوِد مرگ   قتیزهرمار بود... حق قتیتلخ بود... حق قتیرو گفته بودم و حق قتیحق
 بود! 

 ! ممی ! گس بود، مثِل تصمکردمی رو حس م شی گس بیو عج سوختی م گلوم

رو  سمی آوردم. خودنو رون یب ی اتاقم رفتم و کاغذ ی گوشه  ِک یکوچ ی کتابخونه  سمت
 لرزون نوشتم:  ی هابرداشتم و با دست 

 در حصارش... ریبند است و عاشقان، گرِگ اسگرگ  ایدن -»

 اش... گشته و رام عیباختگان، گرِگ مط بند است و دلگرگ  ایدن

 اش... !«خورده از دسِت سرنوشت   ریو من، همان گرِگ ت  بند استگرگ  ایدن

باشم. در رو باز کردم   تفاوتیمرتعِش مامان، نتونستم ب ی صدا  دنِ یو با شن اتاق زده شد  در
 ...دیو به شکستش رس د یدخترش رو ند یِ عاشق زم، ی تخت نشستم. مادر عز ی و دوباره رو

 و گفت:  دیموهام کش ی رو یدست



 ؟ ی رو گرفت ت یتصم اسم، یگِل   -

 ! یتر از هر وقتو خسته بودم... خسته  سوختنیهام مو درد، چشم  هیفرط گر  از

 زانوش گذاشتم، چشم بستم و موهام رو نوازش کرد. مردد و با درد گفتم:   ی رو رو سرم

 !  خوامشی آره، نم -

 گوشم پچ زد:   ریز

 ؟ ی مطمئن -

غروب   ی مثل همه  گذشت، ی م نمیمطمئنم! درِد ا کردمی وانمود م د ینبودم و با  مطمئن
 که گذشته بودن!  یزیانگغم  ی هاجمعه

 باز کردم: لب

 باشم!  یمنطق خوامیمن بزرگ شدم مامان... م -

 گفت:   مصمم

 اسم؟ یدرد به دلت بذاره گِل   ی منطق، عمر نی مبادا هم -

 جوابش رو دادم: تلخ

رو عقد کنه!   یدختر هیواسه لج، امروز قراره شده و   یاز زنده بودِن من فرار یآدم حت نی ا -
  ییمنطقم بشه، با چه رو ی روز قلبم، شرمنده کنم؟ اگه اون کاریجا بزنه، چ یوسط زندگ 

 نفس بکشم؟ 

 زد و لب زد:  میشون یپ ی رو ییابوسه 

 ! ی قدر بزرگ شدخوشحالم که ِان  -

 :دیو پرس  دیسمتم چرخ  هوی  یبره، ول  رونیپاش بلند شدم و خواست از اتاق ب ی رو از



 ؟ یشناسی ارشاد رو چقدر م نی ا اسمن،ی -

 درمورِد ارشاد، لب باز کردم و گفتم:  شییهو یاز سؤال  متعجب

 طور مگه؟ چه  -

 رو با سؤال، جواب داد:  سؤالم

 ه؟ یآدم خوب -

حال   نی و مهربون و در ع  ایری خوب بود. ب یلی بود؟ ارشاد خ یکردم ارشاد آدم خوب فکر 
  دادی فقط به دو تا داد و ب ستمیش نبود من دخترعمه  دهیفهم  یوقت ی ! حتی مقتدر و جد

 ناکام اکتفا کرده و کوتاه اومده بود!  یِ لی س هیو 

 :دمی پرس مضطرب

 شده؟   یزیچ -

 مقدمه گفت:  بدون 

 ! ان؟ی ب م،ی اجازه بد یکرد، اگه موافق یش خواستگارنگ زد و تو رو واسه مادرش ز  شبید -

کرده بود،   ی به مامان نگاه کردم. ارشاد از من خواستگار زدهرت یدهنم رو قورت دادم و ح آب
 و آقامنشانه! یرسم یلیخ

 بگم؟!  یچ  دونستمی من نم و

 ! گشتم؟ی بر م می عاد یبه زندگ  دیبا  دی شا خب

 بود؟!   ینکرده بود به قلب و عشِق ناکامش؟ پس تعللم واسه چ دای پ یمنطق برتر مگه

به صدا در   فونیآ  هویمنتظر به من چشم دوخته بود و خواستم جوابش رو بدم، که  مامان
 بعد، نرجس بلند داد زد:  یاومد و کم

 ... !هیهم عصب یلیدر کارت داره، خ ی پسره جلو  هی  اسی -



داشته    ری تأث ممیتصم ی تو  یلیاون لحظه، خ ی اون پسر، تو  من حتم داشتم، حضور و
 باشه...

 

 ۱۴۰۰-۱-۲۱: شروع

 ۱۴۰۰- ۱۲- ۲۳: انیپا

 

 

که پارت به پارت رمان رو با من همراه بودن و با   زم، یعز ی .ن: ممنون از مرجان و هنگامه پ
 کردن!  میهمراه باشون، ی نظرات ز

 

 خاتون:   سانی پر پیدر حال تا ی بلندها رمان

 مخدر  رمان

 الت و الواط  رمان

 استارتر   رمان

 زالو  رمان

 

 ارسال نظرات: ی برا سندهینو  یتلگرام ی دی آ

@Parisan_khatoon 
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