
 مجنون  اری

 
3 

 

    

 

   

 مجنون     اریرمان 

 قلم آذردخت)زهرا اچ(  به

 

کردنش و انجام   یچه برسه به عمل دادی فکرشم عذابم م  ی.حتدیترک ی! سرم داشت م ایخدا
کار  نی ا دی همه آدم من با نیا ن یچرا از ب ؟یچ یعن یکار فوق العاده سخت. آخه  نیدادن ا

 رو انجام بدم؟ 

ام رو فشار دادم تا از فشار  قهیو با انگشت هام شق رونیرو پوف مانند دادم ب نفسم
 . غیکم بشه؛ اما در یبهم وارد کرده بود، کم  مییکه دا یناگهان

 برام تکرار شد.  شی اتفاقات چند لحظه پ قهیچند دق ی برا

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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 رد کالس شدم.که از صبح تا االن به همراهم بود، وا  ی احساس کوفتگ با

خسته به سمتش   ی بهار با قدم ها دنی به قسمت دخترها انداختم و با د یاجمال نگاه
 بهار جا خوش کرده بود، نشستم.  یکه کنار صندل ی رنگ ی مشک یصندل  ی حرکت کردم و رو

  داریتا صبح ب  گانیاستاد شا  یقاتیپروژه تحق ی چون شب قبل برا کرد؛ی درد م یلیخ سرم
 دانشگاه شده بودم.  یبودم و بدون خوردن صبحانه راه

 .کردی م دی سردردم رو تشد ن ینداشتم و ا یاستراحت اصال 

که چشم هام رو که در اثر سر درد سوزش   یو درحال  یصندل زیم ی رو گذاشتم رو  دستم
 مچ دستم گذاشتم.  ی سرم رو رو  بستم،یبه جونش افتاده بود، م ی دی شد

 .دمیگوشم شن ری نگران بهار رو ز ی د که صدانگذشته بو ی لحظه ا چند

 ؟ ی لیل -

 مچ دستم باال اوردم و به سمتش برگشتم.   ی رو از رو سرم

 کم جون گفتم :»بله.«  یی سوخت نگاهش کردم، با صدا  یم یخواب یکه در اثر ب ییچشما  با

 به صورتم انداخت. ینگاه کل  یبا نگران بهار

 ! یچت شده؟رنگ به رو ندار -

ام رو بهش دوخته  که نگاِه خسته  یزدم و در همون حالت شینگران ی برا  یکم جون لبخند
رو انجام دادم. چند  گانیاستاد شا قیبودم و تحق  داریتا صبح ب شبیبودم، جواب دادم:»د

که وقتش رو چک   شبیموسسه بودم نتونستم انجامش بدم تا د ی کارها ریدرگ  شیروز پ
مجبور شدم تا صبح تمومش کنم؛ صبحم   نیواسه هم روزهمهلتش ام   نیآخر   دمیکردم و د

 بدون خوردن صبحانه اومدم دانشگاه.« 

از اومدن استاد بود،   یبزنه؛ اما با به صدا دراومدن دِر کالس که حاک یحرف  خواستیم بهار
 . مینگفت و همه باهم، به احترام استاد بلند شد  یزیچ
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 در کالس رو باز کرد و وارد شد.  ،یشگیهم  یرسم پیبخند و تبا همون ل استاد

  نیشده تا ع دهیلباسش کش ی که رو یقیدق ی تونستم به اتو  یهمون حال خرابمم م با
 به نظر برسه، توجه کنم. پیخوشت شهیهم

 استاد رو دو برابر کرده بود. نیسال بودن ا  انی کت و شلوار قهوه رنگ که ابهت م کی

 کرد، گفت:»سالم بچه ها.«  یحرکت م  زشی بست و به سمت م یکه در رو م یدرحال استاد

که گوشه کالس جا خوش   یچوب زی م ی رنگش رو رو یمشک فیبعد از گفتن جمله اش، ک  و
 قرار گرفت.  زشیکرده بود، گذاشت و پشت م

 زد. همه ی به رو ی کرد و لبخند زی رو حائل م دستاش

 ! دیی بفرما -

 . میجمله همه ما نشست نی گفتن ا با

  بتینبود، چون تا حد مجاز غ ی شد؛ اما چاره ا  یداشت منفجر م دی شد یخوابیاز ب سرم
 کالسا بشم.  الیخیتونستم ب یکرده بودم و نم

 ؟ ی لیل -

پچ وارانه بهار، سرم رو آروم به سمتش چرخوندم و با همون چشم  پچ  ی صدا دنیشن با
 که تمام تالشم رو جمع کرده بودم که بسته نشن، بهش نگاه کردم. ییها

 ! ستی حالت خوب ن رون؟ی ب یبر یری از استاد اجازه بگ ی خوا یم -

 دم. باال بر ست،یالزم ن یزدم، سرم رو به معن یم  ی پلک خسته ا چهم ین کیکه  یدرحال

سر کالس بود،   اب یاز حضور و غ یشد و حاک یم  یاسمم که از زبون استاد جار دنیشن با
 گفتم:»هستم.«  ومد،ی انگار از ته چاه در م یکه در اثر خستگ ییدستم رو باال بردم و با صدا 
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به  ینگاه  یاخم چهم یگرفت و با ن ستیمن نگاهش رو از ل ی صدا  دنی بعد از شن استاد
 چشم هام انداخت. 

که داشتم برده و االن هم فقط داره دنبال جواب    یبه حال خراب یبودم از صدام پ مطمئن
 نه؟  ایگرده که من خوبم   یسوال م نیا

نگاه ازم    عیتو چشمش کم بشه و اونم سر  ی ها ی از نگران یرو آروم تکون دادم تا کم سرم
 رو خوندن. ستیل هیگرفت و شروع کرد بق

 دادن. حیرو توض دیکردن، شروع کرد مبحث جد  ابیبعد از حضور غ استاد

 یبه ساعت مچ یگذشت، استاد نگاه  یساعت که از شروع کالس م  کی از حدود  بعد
 کالس رو اعالم کرد.  انیهم به من انداخت و پا  ینگاه می رنگش انداخت و ن یمشک

 رو جمع کردن. لمی وساشروع کردم   یلبم جا خوش کرد و با کم رمق ی رو  ی خسته ا لبخند

 ی. مشدی م دی تشد ش،ی از لحظه پ شتریبه شدت بد بود و سردردم هر لحظه ب حالم
 خواب ندارم. دشیکنم امشب از درد شد  یتی اهم یبهش ب یلیدونستم اگر خ

 بده.  گانیاستاد شا لیبهار که اون تحو   لیرو بدم تحو قی گرفتم تحق میتصم

  یکوله مشک ی طور که داشتم کتابام رو تو نیو هم  لمیجمع کردن وسا  ی شدم برا مشغول
 کنه. ی نگاه م ستشیاستاد داره به ل دمیلحظه سر بلند کردم د ک ی  ذاشتم، ی رنگم م

دونم منشاش از کجا بود به جونم افتاد و باعث شد سر   یکه نم یاسترس کی   ناخودآگاه
 چند لحظه فراموش کنم.  ی دردم رو برا

به من نگاه   می سرش رو گرفت باال و مستق هیتاد بود که استاد بعد از چند ثانبه اس نگاهم
 کرد.
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  نیا یوقت یقیچون استاد ال   زه؛یبر ینگاهش بود که باعث شد دلم هور ی تو یزیچ  کی
  کی دم یشا  ا یکار سخت رو به طرف  بده؛  کی قراره   یعنی کرد،یبه آدم نگاه م  یجور

 بود انجامش سخت بود.   یزیرو بهت بده، خالصه که هر چ نیسنگ  تیمسئول

 قلبم خود به خود باال رفته بود و دهنم از استرس خشک شده بود.   ضربان

 . ستین یآسون  زیدونستم چ یفقط م  ه؛ینگاه چ نی پشت ا  دونستم ینم

 شدم. رهیاستاد خ ی به چشم ها یدهانم رو با استرس قورت دادم و با نگران آب

 ی لب ها ی رو رو یچشم هام شد؛ چون لبخنِد مرموز ی مواج تو  یگرانمتوجه ن انگار
 خالصش رو زد. ریمتوسطش کاشت و در آخر ت

آخر ترم رو از   یانی انتظار ده نمره پا تون،یعمل یبا توجه به انجام ندادن کار   یخانم شرق -
 . دیمن نداشت باش

وجودم آروم آروم   ی که تو  یانگار آتش استرس دم، ی جمله رو از زبون استاد شن نیا  یوقت
  یوقت شهی که هم یشد؛ آتش  ل یتبد تیشد، به آتش حرص و عصبان  یداشت خاموش م

آتش    نیکه باعث روشن شدن ا یشد اول از همه نگاهم رو از طرف یوجودم روشن م ی تو
 گرفتم.  یشده بود، م

 هم حق با استاد بود. یطرف از

در حقم  یلی داده بودن و فقط من مونده بودم. استاد هم خرو انجام  یکار عمل نیا همه
 بهم نگفته بود.  یزیلطف کرده بود که تا االن بهم مهلت رو داده بود و چ

با مهم   یمبحث حت  ن یا ی مبحث درس، که تو ی اونم تو  ،یقیهمه لطافت از استاد ال  نیا
 بود. یو ناملموس  بیعج یل یخ زی من چ ی نداره، برا ی ستی هم رودربا  شیآدم زندگ  ن یتر

کردم  ی م یسع یکوله پشت ی رو از استاد کرفته بودم و با فشردن ناخون هام رو نگاهم
 خودم رو آروم کنم. 
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  شتری شد ب یو باعث م شد ی م شتریآشوب بازار مغزم، سردرد هم هر لحظه ب ن یا ی تو
 .زهیاعصابم بهم بر 

لحظه   کی   ی هم و برا ی و باعث شد اخم ها وحشتناک بره تو دیچیسرم پ ی تو یفیخف ریت
که بود چشم هام رو   یبه خودم مسلط شدم و با هر توان عیچشم هام بسته بشه؛ اما سر 

 باز کردم.

 آروم شده بودم. یکم یکم شده بود و به نوع یکم تم یو عصبان حرص

  ؛یمعمول ی مشک ی هابه چشم  م،یشونیرو باال گرفتم و با همون اخم کم رنگ وسط پ سرم
 اما پر از ابهتش نگاه کردم.

 انجام بدم استاد؟  دی رو با  یچه کار -

رو برداشت و   فشیزد؛ ک  ی ا روزمندانه یشده باشه، لبخند پ ینبرد روان ن ی انگار برنده ا استاد
 خارج شد  زشی از پشت م

 اتاقم تا بهت بگم. ایب -

 تکون داد. یبه دانشجوها سر  رو

 .دی خسته نباش -

که از  ی جمله به سمت در کالس رفت و نگاه من، استاد رو تا لحظه ا  نیپشت بند ا  و
 کالس خارج شد، بدرقه کرد. 

و   یناراحت ی هرچ ،ی درهم، نگاهم رو از در کالس گرفتم و با تک نفس چهم ی ن ی اخم ها با
داخل  ی نه ا رحما یمن به صورت ب ی کردم که با دست ها یخال یحرص داشتم سر کتاب

 ام پرت شد.کوله

 شد.  یم شترینفس هام ب تمیرفت و ر  ی هم م ی هام هر لحظه تو اخم
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با من   یجور  نیا  دی دونستم استاد نبا یاز کجا بود؛ فقط م تیعصبان  ن یا لیدونم دل ینم
نبودم؛ همه کار هام سر وقت خودش بود، اما   ی نظم یب ی کرد، چون دانشجو یرفتار م

 کرد. یبا من رفتار م  یجور نیا  د یاستاد نبا  ینود بود؛ ول قهیدق شهیهم

  یصندل ی در هم رفته، از رو  ی رو بستم و با همون اخم ها  فمیدر ک  تی و عصبان یکالفگ با
 بلند شدم که بهار هم همراه من بلند شد.

تر از اون   عیعبور کنم و سر  یو صندل تیمه جمعاون ه  نی خواستم پا تند کنم و ب یم
 . رمیکرد، فاصله بگ یم دی و سردردم رو تشد تیخفقان کالس که عصبان ی فضا

دست   می که قصد حرکت کردم، بهار مچ دستم رو گرفت و مجبورم کرد که از تصم نیهم
 بکشم. 

ده اش  که نشون از کنترل خن ی لبخند محو کیبا   دمی رو چرخوندم سمت بهار که د سرم
 کنه. یبود، بهم نگاه م

 کنم. یرو سرش خال  میکه حرص و ناراحت نیا ی شد برا ی ا هی لبخند بهار وس انگار

بهم   یرفتار استاد، انگار منتظر بودم کس نی بود؛ اما با ا یبهار چ ریاون لحظه تقص دونمینم 
 قرعه به نام بهار افتاد.  ،یکه از قض رمی بپره و منم پاچه بگ

 بارت کردم. یزی چ کی  ی دی دفعه د ک ی است   ختهیبهار نخند! اعصابم بهم ر -

لباش رو بهم فشار داد تا خنده اش رو کنترل کنه؛ اما در عوض صورتش سرخ شد و   بهار
 رنگش، حلقه بست.  ی قهوه ا ی چشم ها ی از اشک، تو ی لبه ا کی

 و از اون فضا و لحظه ها به شدت کالفه شدم.شد  شتریبهار، حرصم ب افهیق دنید با

سخت   ی ها یصندل ی دادم و همون طور که با حرص، دوباره رو رونیرو محکم ب نفسم
 !« ی دینشستم، با تشر خطاب به بهار گفتم:»پوک  یکالس م هیخشِک چوب

 با اخم بهش انداختم. ،ی نگاه میپشت بند حرفم، ن  و
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اون   ی خنده و ال به ال ریانگار از زندان آزاد شده بود؛ لب هاش رو از هم باز کرد و زد ز بهار
 .« هیگری...عجب...بازیی...خ...خدایلیگفت:»ل دهیبر  دهیخنده هاش بر 

  پیکه از ز ی رنگ یصورت یکه داشتم با عروسک پشم یدرهم، در حال ی همون اخم ها با
 :»خودمم ده بار بهش گفتم.« رفتم، گفتم یبود، ور م  زونی کوله ام آو

  یصورت ف یک  ی بود رو تو شی صندل زیم ی که رو یی ها  لیوسا  عیکرد و سر  یزی خنده ر بهار
 بلند شد. م،ی رنگش گذاشت و با گفتن بر

 عذاب آور کالس بلند شدم. یصندل ی ام رو برداشتم و از رو کوله

کرد، فرار کردن از  یاون لحظه، آروم م ی اعصاب آشفته من رو، تو یکه کم یلیتنها دل دی شا
 شده بود.  جادیکه برام ا یاون کالس و حس خفقان

 بلند حرکت کردم سمت در کالس که بهار با دو خودش رو بهم رسوند.  ی قدم ها با

 . می که از کالس خارج شد م ی بود ینفرات نی آخر

به من رفت و گفت:»جت تو پاهاته  ی چشم غره ا  بست،یهمون طور که در رو م بهار
 دختر؟« 

 ی از درد ها یدادم تا کم میشونیبه پ یفشار  کی طور که با انگشت َشست و اشاره،  همون
شد،    ی که چشم هام بسته م یسرم بود کم بشه و در همون حالت ی که تو یمداوم

 برم دفتر استاد.«  دیرم؛ باندا یگفتم:»بدو بهار حوصله مسخره باز 

 .می حرکت کن یکه به سمت خروج میقصد کرد م،یدر رو بست و با گفتن بر  بهار

 . دمیاز دانشجوها رو شن یکی  ی دفعه صدا کی که  می دو قدم برنداشته بود هنوز

که  ی بدم؛ اما با سردرد صیبه ذهنم فشار اوردم که صدا رو تشخ کمیهام رو بستم و  چشم
 داشتم، موفق نشدم. 
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کردم به سمت چپ تا بهتر صداشون رو   لیسرم رو متما کمیهام رو باز کردم و  چشم
 بشنوم.

دو ابروم   نیب  یظیزد، اخم غل یلحنش موج م ی پسره که تمسخر تو ی صدا دنیشن با
 نشست. 

سال،    کی  برابر یعنی  م؛یداد لی تحو شیماه پ  کیو  می کار رو گرفت نیبابا ما دو ترم قبل، ا -
کار رو انجام بده؟ عمرا بتونه ده  نی شش ماه ا ی خواد تو یم یفسقل بچه چه جور نیا

 شانس اورده!  یلیخ رهی سه نمره اش رو هم بگ ؛یری نمره رو بگ

سر   ومد،ین  ادمیکه هر چه قدر فکر کردم؛ اما اسمش   یاون سر ناشناس ی حرف ها دنیشن با
 تر شد.  دیکه از صبح به جونم افتاده بود شد  ی درد

ازم سر بزنه که   یبه شمارش افتاده بود و هر آن امکان داشت رفتار ت،ی هام، از عصبان نفس
 نبود. تمیاصال در شان و شخص

در برابر اون شخص ازم سر نزنه، چند بار دست هام رو   ی که رفتار بد نی آروم شدنم و ا  ی برا
 . دمیکش قیبستم و نفس عممشت کردم و چشم هام رو 

رفت؛   یفرو م  ی به طرز وحشتناک اد،یز تیگوشت دستم به علت عصبان ی هام تو ناخون
بودم که درد و   یقدر عصبان  نیدردآور بود، اما ا  یلیخ ی در حالت عاد دی که شا یطور

 برام نداشت.  یتیسوزش کف دستم اهم

رو  ی ارفتار عاقالنه چیه  شیگنجا گهی پر شده بود و کاسه صبرم د یخط امروزم حساب چوب
 نداشت. 

ام شروع کرد به ذوق ذوق کردن؛ اما   نهیکه بدنم متحمل شده بود، قفسه س ی ادیحرص ز  از
 نداشت. یتیباز هم اهم

 گرون تموم شده بود. یلیاون پسر، برام خ ی حرف ها تمام
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  یبه کس یبود که کار نجایمشکل از ا یول  ختم؛یر ی قدر بهم نم نینبودم ا یخوب ی دانشجو
 دادم. یهام رو، در قبال درس، به صورت کامل انجام م تینداشتم و تمام مسئول

که ضربان تند قلبم، سقف دهانم رو خشک کرده بود، قورت دادم و  یدهانم رو در حال  آب
کنم که   پشونحرکتیچشم هام رو باهمون حرص باز کردم و عقب گرد کردم که به سمت اک

 و چنگ انداخت. بهار بازوم ر

زدم برگشتم و   یگرد شده بود و نفس نفس م یچشم هام کم  ادیز تیکه از عصبان  یحال در
 نگران بهار نگاه کردم.  ی به چشم ها

پر استرس   ی نگرانش مشخص بود متوجه حال خراب درونم شده؛ چون با صدا ی ها چشم
 شو!«  ال یخیاون زده؛ تو ب ی حرف الک هی! الیخی جان، ب یلیگفت:»ل

لحنم نباشه که بهار رو ناراحت کنه، خطاب بهش   ی تو ی کردم تند یم یکه سع یحال در
که پاشون رو از   رنیدبگ  ایآدم کرد، تا دفعه بعد  د یآدما رو با  نیگفتم:»نه بهار جان؛ ا 

 دراز نکنن.«  مشونیگل

نکردم و بازوم رو از   یبهار شدم؛ اما توجه ی چشم ها ی تو یدو برابر شدن نگران متوجه
 حرکت کردم. پشون یمشت بهار خارج کردم و عقب گرد کردم و به سمت اک

 زد، پشتش به من بود.   ی پسره که داشت حرف م اون

 شد.  یم  شتریب میزد و من هر لحظه عصبان یداشت حرف م  هنوز

ضربان قلبم رو   ی حجم از تند نی نداره که ا یشی گنجا  گهی د نمیکردم قفسه س یم حس
 کردم آرامش خودم رو حفظ کنم. یم یحمل کنه؛ اما بازم سعت

 . ستادمی ا نهیرفتم پشت سرش دست به س آروم

  گهی کردم که باعث شد د یسرفه مصلحت کی قطع شد،  هیثان  کی  ی کردم حرفش که برا صبر
 حرفش رو ادامه نده. 
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  ی و لبخند از رو  دیچشم من افتاد، به وضوح رنگش پر  ی که چشمش تو ن یو هم  دیچرخ
 .دی لب هاش پر کش

اومد؛    ادمیاسمش  دم،یکم پشتش رو د شیفر و ته ر ی با اون موها یچهره گندم یوقت
 افشار.  نیام

چشم هاش و مطمئن بودم از چشم هام به اون   ی درهم زل زدم تو ی اخم ها باهمون
 برده بود.  ید، پوجودم شعله ور شده بو ی که تو یتیعصبان

 . دمیشن یم یرو به راحت  تیشده بود با عصبان نینفس هام، که عج ی صدا

پر از استرس افشار زل زده بودم،   ی چشم ها ی که تو یکردم و در همون حالت ی سرفه ا تک
باال بود و داشت سقف   ی ادی اما چون تن صداتون ز ستم؛ین ستادنیگفتم:»اهل فالگوش ا
 . دیگفت  یچ دمی فهم کرد، یدانشگاه رو خراب م 

که کار  ییشما و امثال شما  ی دارم برا  شنهادی پ کیفقط   ؛یدعوا و دعوا کش ومدمی االن ن من
تو کار   دن یبا سرک کش دیو دار دی و وقت اضافه اورد دیزود انجام داد ی لیرو خ تونیعمل

 . دیکن یو اون وقتتون رو پر م نیا

گل و درخت و    یکل چارهیب ن،ی باغبون دانشگاه هست؛ مش حس نیا ه؟ یچ شنهادمیپ حاال
 دانشگاه بکاره.  اط یکه تو ح نیا ی اورده، برا زایچ جورن یا

 ...« دیکه کاراتون رو انجام داد یینظرم شما ها  به

   یزد، ادامه دادم:»و صد البته نمره کامل م یتوش فواره م هیکه کنا یزدم و با لحن ی پوزخند
باغبون دانشگاه.   ی دیسع  ی کمک آقا دی هدر نره بر هودهیکه وقتتون ب نیا ی برا د؛ی ریگ

 البته...«

 کردم و آروم گره دستام رو باز کردم. یمکث

ام رو چونه  ی دست راستم رو باال اوردم و با کف انگشت هام رو ی از انگشت ها  چهارتا
 .مالش دادم
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  نیع ش،ی پ قهیکه تا چند دق یی پسر  ی چشما ی کردم و نگاهم رو دوختم تو زی رو ر چشمام
  یچشمش نقش، اول رو باز ی تو تیزد؛ اما حاال عصبان یبلبل، داشت پشت سرم حرف م

 . کردیم

طور   نیهم ن؛یی پا دی اریباغبون رو م ک یچون شأن   د؛ی بر خوادی به نظرم اون جا هم نم -
 .دی اورد نییدانشجو رو پا کی که االن شأن 

بودن   زیبه افشار فرصت دفاع از خودش رو بدم، چشم هام رو از حالت ر   نکهیاز ا بدون 
 عقب گرد کردم و به سمت بهار حرکت کردم. ظ،ی خارج کردم و با همون اخم غل

اندازه   و دست بهار رو که از فرط تعجب چشماش شده بود  دمیاز چند قدم بهش رس بعد
 راه رفتنم، گرفتم و با خودم، حرکتش دادم. نیگردو، در ح

  یبود؛ فقط م یعکس العمل اون چند تا نخاله سر حرف هام چ نمیمنتظر نشدم بب  یحت
 شد.  یافشار بزرگ تر م ی که هرلحظه چشما دمید

قد  اما معت ومد؛یکار بدم م نیهم از ا  یلینبودم، بلعکس، خ یزدن به کس هیطعنه و کنا اهل
و  ینداره توهم بهش احترام بذار یلیداره، پس دل یکه احترام تو رو نگه نم یبودم کس

داره که حتما   یهوا برش م ، ی چون اگر مثل خودش نش ؛ی مثل خودش بهش جواب ند
 . فتهنگر  یکارش درست بوده که جواب

ر  از تند حرکت کردن، صرف نظ  یدست بهار رو رها کردم و کم م،ی از سالن که خارج شد 
 کردم.

که  یداد و در همون حالت یبه بهار انداختم که داشت مچ دستش رو مالش م  ینگاه مین
 مچ دستم داغون شد!«  ؛یلینگاهش به مچ دستش بود، با غرغر گفت:»بشکنه دستت ل 

تا دو ساعت،   دم،یشن یحرف بهار رو م ن یا یوقت م،یبود  یدر هر روز  ایدر هر حالت و   دی شا
طرف کالفم کرده   هیکه سردردم از  طیشرا   نیا ی اما امروز، اونم تو م؛یکرد  یباهم کل کل م

اعصابم رو خورد کرده بود، حال و   گه، یاستاد و اون پسره هم از طرف د  ی بود و حرفا
 انداختن با بهار رو نداشتم.  کلحوصله حرف زدن و  
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سر کالس    ی ریم نم،یغر زدن هاش، گفتم:»بب و بدون توجه به یحوصلگ  یکردم و با ب یپوف
 گان؟« یاستاد شا 

که مچ دستش   یکه داشتم، چپ چپ بهم نگاه کرد و در همون حالت یحوصلگ  یخاطر ب به
  شیبراش پ یمشکل هیچون   ده؛ی نم لیداد، گفت:»امروز کالس رو تشک یرو آروم مالش م

رسونه. چه طور   یجلسه رو، به دستمون م نیجزوه ا  یول ست؛یاومده، گفت امروز کالس ن
 ؟« ی مگه؟ کارش دار

رو بدم بهت که بهش  قمیخواستم تحق یگفتم:»آره! م م،یرفت یطور که آروم راه م همون
 .« امیتونستم سر کالس ب یچون نم ؛ی بد

دفترش   ی که دست از سر مالش مچ دستش برداشته بود، گفت:»فک تو یدر حال بهار
 هست.« 

سوزش به جونشون   یکه چشم هام به خاطر سر دردم کم یو در حالتکون دادم  یسر
 موسسه؟«  یر یافتاده بود گفتم:»م

  یآروم م ی دانشگاه، با نوک کفشش، ضربه ها اط یح  ی ها زهیطور که به سنگ ر نیهم بهار
 زد، گفت:»آره.« 

 .کردیموسسه ما کار م ی تو بهار

  یبچه ب  یکل یعنیکرد؛  یم ت ی بد سرپرست، حما ایسر پرست   یموسسه ما از کودکان ب 
 یو بهشون کل  می موسسه مون جمع کرده بود ی غالبا بد سرپرست رو تو ایسر پرست 
و   می خوابگاه براشون زد  کی  یمردم ی ها تی و با حما  می دادیمختلف م ی آموزش ها

 . شدنی و شوق فراوان با ماهمراه م ورکه درس بخونند و اوناهم با ش می کمکشون کرد

 بود. شونیو بهار معلم نقاش  شونیقیمعلم موس من

سمت   رفتیم دی که بهار با یسر دو راه می دیرد و بدل نشد تا رس   نمونیب یحرف گهید
 برام پخته.  یچه آش نم یرفتم تا بب  یم یقی و منم به سمت دفتر استاد ال  نشیماش
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 . میو هر کدوممون به مقصد خودمون حرکت کرد   میکرد  یجا از هم خداحافظ همون

 ی که درخت ها یداشت و چند گلدون یکه تم ادار یکی بار ی سالن شدم و از راه رو وارد
راه رفتن، خودم رو پشت در   قه یرو درشون کاشته بودن، گذشتم و به از چند دق یآپارتمان
 .دمی رنگ اتاق استاد د ی قهوه ا

 رو گرفت. یاز ناراحت یکالس دوباره چهره ام رنگ ی رفتار استاد تو یآوار  ادی با

 یناراحت  ای  یدونم منشاش از خستگ یکه واقعا نم یبغض لعنت  کیتوهم رفت و   اخمام
 بود، به گلوم هجوم اورد.

و آب دهانم رو قورت دادم  ادین ن ییاز چشمم پا یتا اشک پشت سر هم پلکه زدم  هیثان چند
 موفق بودم.  ی تا بغضم هم با اون همسفر بشه که خداروشکر تا حدود

به حال   یپ ن،یب زی تا استاد ت دمیکش یقیهم گذاشتم و تک نفس عم ی هام رو رو چشم
 خرابم نبره. 

کردم خودم  یشده بود با استرس، تپش قلب گرفته بودم؛ اما سع نیکه عج یشدت حرص از
 و فراموش کردن رفتار استاد آروم کنم.  قیرو با نفس عم

به در  ی از چند لحظه که گذشت و حالم نسبتاً سر جا اومد، چشمام رو باز کردم و تقه ا بعد
 . دیچیگوش هام پ  ی استاد تو دیی بفرما   ی اتاق زدم و پشت بندش، صدا

 در رو فشار دادم و وارد اتاق شدم. یفاز  رهیدستگ

 یدوسش داشتم، اصال جونمم براش در م یلیشد؛ خ  یدونم چرا دلم باهاش صاف نم ینم
من   ی نبود، اما برا  یخاص زی چ یلیخ دی که باهام سر کالس داشت؛ شا  یرفتار یرفت، ول

 بد تموم شد.  یلیخ

حرکت کردم به   ش،ی ته چند لحظه پآروم و همون چهره درهم رف ی رو بستم و با قدم ها در
شده بود و    دهی چ یاستاد، به شکل کامال مرتب زیکه کنار م یرنگ یمشک  ی ها یسمت صندل

 بود، نشستم. ک ینزد  شتریاستاد ب ز ی که به م ییها یاز اون صندل یکی ی رو



 مجنون  اری

 
17 

 

رنگش زل   یطوس پیپاهام و به ز ی اوردم و گذاشتم رو نییشونه ام پا ی رو از رو امکوله
 زدم. 

 یناراحت م ای یخوانوادم عصبان ی از اعضا یک یاز دست  یوقت اد،ی م ادیکه   مینوجون از
تا بعدا که کدورت ها رفع شد، بخاطر نگاه اون روزم خجالت   نداختم یم  نییشدم سرم رو پا 

 زده نشم. 

ه و  آوردن اون صحن ادیبود و اخم هام هر لحظه از به  فمیک  پ یطور که نگاهم به ز نیهم
  تیحرف منتظر شدم که استاد بگه کار عمل یرفت ، ب یهم م ی تو شتریجمله، ب کی اون 

وارد اتاق شده بودم،   یهم به استاد از وقت ینگاه  مین یجا بود که حت  نی از ا یو جالب هیچ
 نکردم.

 نگم.  یزیدادم چ حیگفت. منم ترج ینم یچی موندم که استاد حرف بزنه؛ اما ه منتظر

 منوال گذشت. نیبه هم قهیپنج دق کینزد

 زد. ینم یحرف چی انگار روضه سکوت گرفته بود؛ ه استاد

 سرم رو بلند کردم و به استاد نگاه کردم. کالفه

 کنه.   یداره نگاهم م یحی چونه اش و با لبخند مل رهیدستش رو زده ز  کی استاد  دمید

زد، تا زده   یع کار تا مکه موق  شهیهم نیرو ع راهنشی پ نیرو در اورده بود و آست کتش
 بود.

رو رام  یحال آرومش که هر کس  نینافذ و در ع یمشک  ی دلخورم رو از اون چشم ها نگاه
رنگ اتاق استاد    ی قهوه ا ی پارکت ها ی کرد، گرفتم و چشمم رو چرخوندم و رو یخودش م

 متوقف کردم.

برخورد استاد باعث   نیو هم گرفتی حرصم م کردی برخورد م ی قدر عاد  نی که ا نیا از
به هم گره بخوره و از شدت حرص نفس هام به شمارش   شتریاخمام هر لحظه ب شدیم
 .وفتهیب
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طرز   ن یا ن،یبا من رفتار کنه؛ به خاطر هم یجور نی وقت عادت نداشت ا   چیه یقیال  استاد
 گرون تموم شده بود.  یلیصحبت کردن استاد برام خ

منشأش از کجا بود؛   یناراحت نی ا  دونمی بود؟ نم یچ  میحرص و ناراحت  نیا لیدل دونمینم
رو از استاد   ی رفتار نیبود که من توقع چن نیاونم ا دونستم،ی رو خوب م ی زیچ کی اما 

 نداشتم.

وقت   چیباهامون خوش رفتار هستند، ه   یافراد با ما خوبن؛ وقت یسر  ک ی  یآدم ها وقت ما
 .  مید یاون ها رو د یچون خوش رفتار م؛ی رو ندار  شونیتحمل بدرفتار 

 ؟ ی قهر -

رنگ گرفتم، دوباره به   ی قهوه ا ی و نگاهم رو از پارکت ها رون ی سوال استاد از فکر اومدم ب با
 رنگم سوق دادم. یکوله مشک

کوتاه و    یلیبرگردم سمت استاد و بهش نگاه کنم، خ کهن ی رو صاف کردم و بدون از ا صدام
 مختصر جواب دادم:»نه.«

همون   عیتابلو نکنم سر یلیکه خ نی ا ی به استاد انداختم؛ اما برا ینگاه می گوشه چشم ن از
 .دمیاستاد رو د قینگاه لبخند عم می همون ن ی تو  یکردم؛ ول غینگاه رو هم ازش در مین

 ؟ ی حاال سر چ ؛یمشخصه قهر ؟یزنی بچه گول م -

 حرصم رو دو برابر کرد. کردی که استاد انقدر راحت برخورد م نیا

راحت خودش رو به   یلیشدم؛ اما خ  نیباهاش سرسنگ ی سر چه مسئله ا  دونستی م خوب
 . زدی چپ م یکوچه عل

که توأم با حرص بود،   یو نگاهم رو از کوله ام گرفت و با حرص دمیکش ینفس محکم تک
 رنگش نگاه کردم. یمشک   ی به چشم ها

 . یچیسر ه -
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که  کنهی استاد که مشخص بود داره تمام تالشش رو م ی نگاهم رو با بغض از چشما و
نشه، گرفتم و   نیتر از ا نکنه و اوضاع خراب دا یکش پ  نیاز ا  شتری لبش ب ی لبخند رو

 کوله ام شدم.  پیکردن با ز ی مشغول باز

 ساس شده بودم.استاد ح ی همه رفتار ها ی امروز چه مرگم شده بود که رو دونمینم

خودش رو به نحو   فهیرفتار من، همون حس توقع بود که داشت وظ نی ا  یاصل لیدل دی شا
بودم که  ده ی رو د یقیمحبت و توجه استاد ال  قدرن ی من ا دی. شادادی احسنت انجام م

 از اون رو نداشتم.  یتوجه یلحظه ب کی  یتحمل حت

 ؟ ییشده دا یجان، چ یلی_ ل

  شیکه چند لحظه پ یحرف رو زد به ضرب سرم رو اوردم باال و با همون بغض نی ا ییدا تا
شده بود، نگاهم رو   م یگر  بانیبود، گر یساعت میکه ن ی گلوم جونونه زده بود و حرص ی تو
 کردم. کوبخ ی م  ،ییصورت دا ی تو

چشم   ن یکه با هم ییسال ها  نیآروم بود؛ درست مثل همه ا  شهیهاش مثل هم  چشم
 .کردی داشت بهم نگاه م ح،یکرده بود و با همون لبخند مل ی م پدرآروم برا ی ها

آرومم   شهیبود و هم ان یدر جر ییدا ییصورت و چشم ها  ی هم که تو یآرامش  نیا یحت
 ترم کرد.  یحرص دینتونست آرومم کنه؛ و شا  کرد،یم

  دی رفته بود نبا ادمی یکه حت یکالفه شده بودم؛ طور  ییاز اندازه دا شی آروم بودن ب  نیا از
 بندازم.  یینگاه ها رو به دا نیا

رو  یکار چی و ه کردیم ی رویچون و چرا از احساساتم پ  یکل مغز من ب ط،یاون شرا  ی تو
 .دادیمستقل از اون ها انجام نم

درش دخالت نداشته باشه که بعدا شرمنده   یادب ی که تمام تالشم رو کردم که ب یلحن هی با
  دی تونست  یشده؟ م  یچ دیپرسی شده؟ االن م یاب قرار دادم:»چ رو مورد خط ییبشم، دا

 .« دی اون همه دانشجو کنفم کن ی جلو کهن یا ی جادفترم کارت دارم تا به ی تو ای ب دیبگ
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 انداختم. نییسرم رو پا عیسر  یلیخ و

 . ادین نییاز چشمام پا  ی تا اشک گرفتمی کرده بودم؛ اما مدام لبم رو به دندون م بغض

 خودم تعجب کرده بودم. از

هر روز    یلیکردم؛ اما امروز انگار ل یتره ام خورد نم ییدا ی رفتارا نیا  ی وقت برا  چیه من
 نبودم.

  دنیطرف و شن کی داشتم از  ییکه از دا یهر روز نبودم، چون توقع  یلیمن امروز ل آره؛
 بشه.  زی باعث شده بود کاسه صبرم لبر گه،ی اون چند نخاله هم از طرف د ی حرف ها

  ترشیب  ن یاز ا تم یکه حرص و عصبان کردمی رو م می که داشتم تمام سع یهمون حالت در
  شه،یم  هیبه گر لیحد بگذره تبد   ن یاز ا ت،یحرص و عصبان نی داشتم اگر ا نی قینشه؛ چون 

  ز یپشت م  و حرکات آرومش از  حیکه با همون لبخند مل دمید یرو م ییاز گوشه چشمم دا
 بلند شد. 

 رنگ نشست. یمشک ی ها  یاز صندل یکی ی من و رو  ی رو دور زد و اومد روبه رو زیم

 .نم یرو نب ییخم کردم تا دا شتر یرو ب سرم

 . دمیرو شن ییحال آروم دا نیمحکم؛ اما در ع  ی گذشت که صدا ی لحظه ا چند

 ! ریسرت رو باال بگ یلیل -

بودم که  ریهم کردم و همون جور که در گ ی تو شتری نکردم؛ فقط اخمام رو ب یکار چیه
 ام شدم.با همون حالت مشغول ور رفتن با کوله  اد،یبغضم باال ن

 .دمیداخلش باشه رو شن یکالفگ ی ذره ا یحت کهن یرو، بدون ا  ییدا  ی دوباره صدا و

 ! ری خانم، سرت رو باال بگ یلیجان، ل ییدا -
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به گردنم   ینباشه حق پدر  یکنم. هرچ یتوجه  یب ییبه دا  شدینم  نیا  از ترش یب گهید
 داشت.

 روبه رو شدم. ییآروم سرم رو گرفتم باال که با لبخند دا دفعهن یا

  کی و رفت و جاش رو  دیبود پر کش یدلخور یچشمم به لبخندش خورد، انگار هرچ یوقت
 شد.  داریاز خواب ب یشگیهم یلیپر کرد. انگار دوباره همون ل یآرامش وصف نشدن

 گاه. سر بزن قایکنه؛ دق قی آرامش رو به وجود من تزر  نی و کجا ا یخوب بلد بود ک  ییدا

 .ی رو در اورد م ی لیاشک ل گهی م رهیگی ام رو م قهیبغض نکن! فردا محمد   -

 یرنگ یم رو دوختم به گلدون آبزدم و نگاه  یآوردن بابا و خاطراتش لبخنده تلخ  ادیبه  با
 .کردی م ییخودنما  ییاتاق دا  زیم ی دکوپاژ شده بود و رو یصورت  ی که با گل ها

که  یکن ی خونه م ی که تو یی درست بخند! از همون خنده ها ا؛یکه نساز ی اومد نیبب -
 .یاری راحله رو درم ی صدا

رو تار   دمی از اشک که د ی ااوردن خاطرات خودم و بابام، حلقه ادیو به  ییدا ی حرف ها با
صورتم؛ اما با همون   ی قطره از اشکم افتاد رو هی که زدم  یعیپلک سر ک یکرده بود، با  
رو لب هام نقش  یقیمامان راحله افتادم لبخنده عم ی ها غیج غیج  ادی  یاوصاف، وقت

 بست. 

 چشم دوختم.   ییندون دانک انگشتم اشکم رو پاک کردم و به نگاه خ با

حاال شد. بعدم مگه من به شما نگفتم که من اگر شما رو تو دانشگاه دختر خواهرم   نیآفر  -
 یلیل  گمی هم بخون م یز ی کار تمومه. کال تو کالس اگر بخواب بهت بگم چ گهی د نمیبب

 . ی رو اورد زی محمد فالن چ ادگار ی ا یقربونت برم اون متن رو بخون 

 خنده ام گرفته بود. ییدا ی حرفا از
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من رو به عنوان دختر خواهرش   ییکردم. اگر دا یزود قضاوت م  دیگفت من نبا  یم راست
رو تک به   نا یمن همه ا کرد؛یخونه داشت رو با من م  ی رو که تو یهمون رفتار شناختیم

  چیچون من با همه دانشجوها ه کرد؛ی با من رفتار م یجورن یا  دیتک از َبر بودم، اما نبا
 نداشتم.  یفرق

از قصدم خبر دار شدم   ییدا ای حرف ها رو بزنم که گو  نیزبون باز کنم و همه ا  خواستمیم
دوباره   ،یی حرکت دا  نیصبر کنم و من هم با ا  نکهیا یچون کف دستش رو اورد باال به معن

 هم رفت و مهر سکوت رو به لب هام زدم. ی اخم هام تو

دانشجو ها   ی ادامه داد:»من حرف ها دی ما با تاکا  ش؛یشگیهم میبا همون لحن مال  ییدا
باباش استفاده   هیو از سهم  دهیباباش شه نکهیبه خاطر ا یلیل گنیکه م دهی به گوشم رس
کار رو کردم  نیو تالش خودش نبوده. ا  یباز یپارت  ییجورا  کی  یعنیرشته  نیکرده اومده ا 

دارم که به نحو احسنت   نانیو اطم ی بد لیبه من تحو   گهیماه د ششکار رو تا   نیکه تو ا
 .« ی دی انجامش م

 دوباره داغ دلم تازه شد. ییدا ی حرف ها دنیشن با

 حلش کنم. تونستمی نم کردم،ی جور که داشتم به مسئله نگاه م هر

 ؟ ی شش ماه انجام داد؟ مگه بچه باز ی رو تو  ی مهم نیبه ا ی کار شهیمگه م آخه

اما  شه؛ی وسط حرفش بپره به شدت کالفه م یسکه ک  نیاز ا  ییدا دونستمی که م نیا با
من   ییآخه دا یتوأم با اعتراض گفتم:»ول یو با درموندگ   رمیخودم رو بگ ی نتونستم جلو

 دانشگاهـ...« چ؛ی موسسه تو دستمه. اصال موسسه ه

 ساکت و منم درجا حرفم رو قطع کردم. یکف دستش رو اورد باال به معن ییدا

دادم و با اخم و حرص   رونیدادم و نفسم رو محکم ب  هیتک یصندل یکمرم رو پشت  محکم
 دست هام رو بغل کردم. 

 موسسه با من.  -
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 نگفتم و فقط به صورت آروم و بدون دغدغه اش نگاه کردم. یچیه

   کار نشد نداره. گفتی بود که م یمثال بارز کس قایدق ییدا

 ی که تو یو ذوق  جانیفکر کرد و با ه  کمی کردم،یکه با سکوت به صورتش نگاه م طورهمون 
 صداش بود ادامه داد. 

کارت  یدونیدارن. تو اصال م ر یتاث یلیکارت خ ی اصال چرا با من؛ اتفاقا کالس هات تو -
 ه؟ یچ

 نطفه خفه کنم. ی بود رو تو یی دا  ی صدا ی که تو ی ذوق ن یا ومدین دلم

 ه؟« یگفتم:»چ یحوصلگ  یکردم و با ب یپوف

 هم گره زد.  ی داد و دستاش رو تو هیتک یزد و به صندل ی مندانه ا روزیلبخند پ ییدا

ساله رو که افسرده است، درمان  شیدختربچه ش کی که قراره  هیجور نی تو ا یکار عمل -
 ! یکن

 گرفت.  شی لحظه انگار کل بدنم ات کیزد،  ییکه دا یحرف با

رو از  امهیناخودآگاه درشت شد و خود به خود گره دست هام باز شد و تک هامچشم 
 گرفتم.  یصندل

تونستم   یتعجب که نم هیبود حاال جاش رو داده بود به   میشونیپ ی که رو یظیاخم غل اون
 وصفش کنم. 

 .شنیاز حد معمول دارن باز م شیچشمام ب کردمیم حس

و ضربان قلب    زدیگلوم پشت سر هم م  ی بهم وارد کرد نبض تو ییکه دا یجانی شدت ه از
 .شدی هم هر لحظه تندتر از لحظه قبلش م

 کردم دهنم خشک خشک شده. یم حس
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  شیش ی دوشم بذاره؟ تو  ی رو خوادی م ی سخت تی مسول نی همچ ییمن دکترم که دا  مگه
  نیاصال همچ ساله رو که افسرده است، درمان کنم؟ مگه  شیدختر بچه ش کی  امیماه من ب

 ممکنه؟  یزیچ

  یشناخت  چ یرو که ه یماریمن ب شهیکار رو قبول کردم؛ مگه م نیکه من ا یبر فرض اصال 
دختر چقدر طول   نیکه درمان ا ستیدرمان کنم؟ اصال معلوم ن ی زود ن ی ازش ندارم به هم

 رو بکنم؟  یکار ن یچ. اصال مگر من دکترم که هم کشهیم

 کردم. یکی ستری هام ناخوداگاه بسته شد و پشت سرش خنده ه چشم

 امله یمخ ی کار رو انجام بدم تو نیکردم که من ا ینگاه م هیداشتم به قض یجور هر
 . دیگنجینم

 درسته؟  ،یکن ی م یشوخ ییدا -

  افهیبشنوم؛ اما ق ییدا ی چشم ها ایحرفم رو از زبون   د ییچشم هام رو باز کردم تا مهر تا و
حرفم   ی رو رو بیمهر تکذ  ست،یدر کار ن یشوخ چی ه دادی که نشون م  یو لحن ییدا ی جد
 زد.

 کنن؟  یم یکه دارن شوخ خورهی م ییمن االن به کسا افهیق -

 رسما الل شدم.   ییحرف دا نیا با

  نیمدت به ا نی دختر افسرده رو درمان کنم؟ اونم تو ا هیبرم   د یمن با ؟ی چ یعنی آخه
 ؟ یکم

 ؟ ی لیل -

  ی که تو ییاز سوال ها یو با موج   رونیاومدم ب شی از فکر چند لحظه پ ییدا  ی صدا با
 نگاه کردم. ییمبهم، به دا یذهنم راه افتاده بود، با حالت
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  نیا  دیه شاک  گشتمیم ی صورتش، به دنبال نشونه ا ی تو ای ییدا ی چشم ها   ی تو مدام
و    شدیتر م ی جد ییدا افهیق کردم، ی نگاه م ترشیب  ی مسخره تموم بشه؛ اما هر چ یشوخ

 . زدیرو هر لحظه محکم تر از دفع قبل به حرف هاش م  دیی مهر تا

  دونستم یشده بودم. نم  جیبهم وارد شده بود گ یکه به صورت ناگهان یحجم از شوک  نیا از
 . کردمی نگاه م ییغلط؛ فقط با بهت به دا یدرسته، چ یچ

 ذهنم انجام دادم. ی تو یکل ی جمع بند هیچشم هام رو بستم و  ناخوداگاه

دو دوتا چهارتا،   نیو ا دمی رس جهیدو دوتا چهارتا کردم تا به نت یها کل  یمیقول قد  به
 ام نشد. هیسرهم چهل ثان

 ناچار بودم که قبول کنم.  یعنی کردم؛ی قبول م د یبا

ثابت کردن به   ی برا دی با گهی و از طرف د گرفتم ینمره ام رو نم  کردمیاگر قبول نم  یطرف زا
  نیبه من داشته و ا  ییکه دا ی نخاله هم که شده بود و پاسخ به اعتماد ی اون دانشجو ها

 . دادمی رو انجام بدم، انجام م کارن یکار رو به من سپرده، از خواب و خوراکمم بزنم تا ا

  یبود که پشت سرم حرف م ا یلیگوش خ ی تو ی لی س رفتن،یپذ  نیا ی اصل لیهم دل دی شا
 زدن.

کردم و  یذهنم حکاک ی جمله رو تو کی رو از خودم دور کردم و فقط   یافکار منف یتمام
 !( یبتون د یبا  یعنی ؛یتونیتو م یل یبود که )ل نی اونم ا

 کردم خودم رو آروم کنم.  یو سع دمیکش یقیعم نفس

کردم با نگاهم به   یکردم و سع  یلب هام نقاش ی رو رو یقیرو باز کردم و لبخند عم چشمام
 .دمی که به من داشته رو م ینانیرو بدم که جواب اطم  نانیاطم نیا ییدا

 . دمیانجامش م -
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که مخالف   یزیچ ک یبود که من با   ینادر یلیلحظه جا خورد؛ چون از مواقع خ کی  ییدا
 .کردمی سرعت قبول م نیبودم و به ا 

 نیبنشونم؛ اما االن در ع یکرس ی که حرف خودم رو رو زدمی چک و چونه م یلیخ معموال
 سرعت قبول کردم. نی کار، به ا ن یا ی برا ،یناباور

 قراره!  یاز چ انیجر  دی جون، حاال مفصل برام بگ ییخب دا-

 کرد. ی شدت جا خورده بود از رفتار من، خودش رو جم و جور کرد و تک سرفه اکه به ییدا

هفتاد  ی نظر من باال  ری از من راجب نظرم بکنه، امکان تغ یسوال کی اگر  دونستی م خوب
 . شدی درصد م

درش  یروز یکه پ یشد و با لحن  لیبه جلو ما یانگشتاش رو به هم قالب کرد و کم ییدا
 !« یبر دی گفت:»به عنوان پرستار اون بچه با زد،ی موج م

 گفتم:»خب؟«  ی عاد یلیتکون دادم و خ  سرم

  ی که کمر بسته بود برا شمیپ قهیچند دق ی لیانگار هنوز باورش نشده بود من همون ل ییدا
 . ییدا ی رف هامخالفت کردن به ح 

 چشم هام چرخوند.  ی رو تو نگاهش

 کنه. دای حرف هام رو پ قتی چشم هام حق ی خواست از تو یم انگار

از حرف هام مطمئن   ییرو به کار بستم تا دا امی هم کم نذاشتم. تمام تالش و سع من
 بشه.

 کرده بود. دای زد؛ انگار جواب سوالش رو پ یقیلبخند عم ییدا

  ییزایچ  کی بود برداشت و   زشیم ی تکه کاغذ که رو کی بلند شد و  ی صندل ی از رو عیسر
  دی فقط با ؛یبر  دی آدرسشه. از فردا با نی داخلش نوشت و کاغذ رو به طرفم گرفت و گفت:»ا

نده، چون پدرش  ت یکه فرار یدختر کوچولو برقرار کن نیبا ا ی ر ابطه دوستانه ا یطور
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 یعنی  ومدن؛یدخترک کنار ن نی دوم از پرستارها با اک  چیاما ه ،پرستار استخدام کرده یلیخ
همه استعفاشون رو  ی هفته ا کی نداشته و سر   یکدوم سازگار  چیدر اصل اون با ه

 نوشتن.« 

  ی تو یتکون دادم و کاغذ رو گرفتم و آدرسش رو خوندم؛ اما سوال  دیی تا یرو به معن سرم
 .دونستمی اسمش رو هم نم  یروشن شد که حت ی ذهنم راجب دخترک 

  ییو جوابم رو از دا  ارمیسوالم رو به زبون ب دمیکلنجار رفتن با خودم، صالح د یاز کل بعد
 . رمیبگ

  شونی و فرار سازه یداره؛ اما با پرستار هاش نم  یدختر افسردگ  نیچه طوره که ا ییدا -
مشکل از پرستار   دیبده؟ درسته شا   یپرستار فرار دی دختر شش ساله چرا با کی اصال   ده؟یم

 . ستیها باهم جور ن زیچ یلیها باشه؛ قبول، اما چرا افسرده است؟ اصال انگار خ

بهم انداخت و   ینگاه رفت،ی م زشی پشت م یچرم  یکه به سمت صندل نطوریهم ییدا
 تکون داد.  نیکرد و سرش رو به طرف ی تک خنده ا

 همه کنجکاو شدنت.  نینه به اون همه مخالفت کردنت و گارد گرفتنت؛ نه به ا  -

 نشست و با همون لبخند نگاهم کرد. زشی پشت م ییدا

 کردم و شونه هامو باال انداختم.  ی ا خنده

 داشتم نه به اآلن!  شیکه چند لحظه پ ی گفت؛ نه به موود  یم راست

 ه؟ یجور  نی ا انی چرا جر گه؛ید  دیحاال بگ -

 تکون داد.  نیکرد و سرش رو به طرف ی باشه، تک خنده ا ی اومد ادشی  یزیکه انگار چ ییدا

 !شهیاگر بهت بگم باور نم -

گفتم:»حاال شما بگو، ما تمام تالشمون رو    یسیاز ابروهام رو دادم باال و با حالت پوکر ف یکی
 .« می باور کن م،یکنیم
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هم گره   ی داد و دستاش رو تو هیتک شیصندل یبه پشت  ییزمان با اتمام حرف من، دا هم
 ی داد و با صدا هیزد؛ و باز هم همون موج آرامش رو با لبخندش به صورت خسته من هد 

 بشه. ک ی بهش نزد  یکس دهی آرامش بخشش، گفت:»درسته، افسرده است؛ اما اجازه نم

 داد. یفرار یاالن چهار پرستار رو براش استخدام کردن؛ اما همشون رو به نوع تا

  نهیزده طرف اومده بلند شه بره بب غیبعدم ج خته،یر  ییظرفشو عیما  ش یکی  ی پا ریز مثال 
 اتاق.«  ی پارکت ها ی با کله مبارک رفته تو گهید  یچی ه ه؟یچ  انیزده؛ اصال جر غیچرا ج

 .کردمینگاه م ییدا ییزده فقط به چشم ها  بهت

ق رو درک اتفا نی سخت ا  یلیکردم؛ اما هنوز هم ذهنم خ ی که گذشت خنده بلند کمی
 . کردیم

کار   نیساله، تخس و افسرده ا  شی دختر ش هیکه  نی بود، نه؛ ا یشاخ یل یکار، کار خ نیا نکه
 بود. بیرو کنه عج

 ! بایهم ز  اری بس -

جا خوش کرده   زشیم ی که رو ییپرونده ها ی نثارم کرد و سرش رو کرد تو یوروجک ییدا
 بود.

بودم   دهیکه حاال فهم  ییگرفتم و به برگه آدرس خونه اون دختر کوچولو  ییرو از دا نگاهم
 نگاه کردم. ه،یمخف طنتیش یپشت اون ذهن افسرده اش، کل

چرا   ه؟ی چ لشیدختر افسرده است؟ دل نی چرا ا  رفت؛ی ذهنم رژه م ی سوال تو نی ا مدام
 ارتباط برقرار کنه؟  یبا کس خوادیدلش نم

 شد.   یم دای اون دخترک، جواب براشون پ شیفتن پکه فقط با ر  ییهزاران چرا و

  یزد به کله ام و لبخند مرموز  ی ا سانهی فکر خب کردم،ی که داشتم به کاغذ نگاه م طورن یهم
 لب هام. ی نشست رو
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پرونده   یزدم که سخت مشغول بررس  د یرو د ییاز گوشه چشمم دا سی همون لبخند خب با
 بود. زشیم ی رو ی ها

تا گم نشه و   فمیام رو باز کردم. کاغذ رو گذاشتم داخل ک کوله  پیکردم و ز ی ام رو عاد افهیق
 .دمیی پای م یچشم ری رو ز  ییدا  بستم،یرو م فمیک  پیدرهمون حالت که داشتم ز

 جون؟  ییدا -

 بود جوابم رو داد.  نییو سرش پا دیکش یکه داشت تو پرونده ها سرک م یدرحال ییدا

 جانم؟  -

  ییاما با لبخند رو کردم به دا ؛ی عاد افهیام رو زدم پشت کتفم و با همون قکوله شدم و بلند
 !« می تا دور هم بخور دی اریب فی تشر میشی خوشحال م م،یامشب شلغم دار  ییو گفتم:»دا

  ده،ی ورپر ی با گفتن ا ییسمت در که دا دمییپشت گرد کردم و با خنده دو عیسر  یلیخ و
 حوالم کرد.  یخودکار

اتفاق، دماغم   ن یکمرم و پشت بند ا ی گود ی زمان خودکار خورد تورو که باز کردم هم  در
 شد.   جادیداخلش ا  یریجسم سفت برخورد کرد و ت کی محکم به 

هم   ی که به صورتم خورد، ناخوداگاه چشم هام بسته شد و اخم هام تو  ییهویضربه  بخاطر
 گره خورد.

 خون رو پشت لبم حس کردم. ینگذشته بود که گرم یلیخ

انگشت غرق خونم،   دنیو باال اوردمش و با د  دمی کش مینیب  ریسبابه ام رو به ز انگشت
  ی که تو یبهداشت سیسمت سرو   دمییرو انداختم گوشه اتاق و دو  فمیبرگشتم و ک  عیسر

 بود و بدون تعلل وارد شدم.  ییاتاق دا

کل   ی تو یف یلرز خف کی آب؛ سرد بود و باعث شد  ر ی آب رو باز کردم و دستم رو گرفتم ز ریش
 نکردم. یشد، اما توجه جادیبدنم ا 
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 .دمیدماغم کش ری آبم رو بردم باال و ز  سیخ دست

 چهره ام درهم بشه.  شدی باعث م نیو هم کردیدرد م یلیخ

  ی بد ریبهش دست زد، چون ت شدی بهش انداختم؛ سرخ شده بود و نم ینگاه نهییآ ی تو
 .دیکشیم

بهش فشار دادم که از دردش چشمام ناخودآگاه بسته شد و اخمام رفت توهم؛  کمی  آروم
رو با انگشت اشاره ام و َشستم گرفتم و سرم رو دادم باال  تا خون   مین یاما تحمل کردم و ب

 . ادیبند ب تیکم بشه و در نها شی زیر

  ی وقت با مغز نرم تو  هیکه  نداختمیم نی هم به زم  ینگاه میکه سرم باال بود؛ اما ن یحال در
نگران   ی که صدا رون ی اومدم ب س یلنگ لنگان از سرو  ،یی رنگ اتاق دا ی قهوه ا  ی پارکت ها

 . دیبه گوشم رس ییدا

 ؟ یی دا یخوب ،یلیل -

رو گرفته بودم و سرم باال بود آروم سرم رو تکون دادم و  می نیکه با دوتا انگشتام ب یحال در
 اوردم. ن ییآروم دستم رو برداشتم و سرم رو پا ه،یبعد از چند ثان

گونه حس برخورد   چیاز ه یکه سرم صاف شد، چشم هام به دوتا چشم سرد خال نیهم
 صورتش بود بهم زل زده بود. ی شگیکه مهمون هم  یز یکرد که با اخم ر

داخلش نبود   یحس چ یهست؛ اما چشم هاش ه یفی پوزخند خف کی لبش  ی کردم رو حس
 ام بزنم. هینظر  ی رو رو دییکه بتونم مهر تا 

رو داد که  یزی چ دی شد و نو ی ذهنم پل ی تو شیدفعه ناخوداگاه اتفاقات چند لحظه پ  کی
 باشه. قتیحق خواستی اصال دلم نم

 برخورد کردم؟   گان یبا خودم زمزمه کردم:»نکنه... نکنه... نکنه من به استاد شا آروم

 ...« نی. چنستین ی زیچ نینه همچ نه
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  دی رو پوش  تی حدسم رخت واقع ش یکاربن یآب راهنی پ ی خون رو زیدوتا قطره ر دنی با د اما
 و چشم هام خودکار بسته شد. 

خانم   یاریم یرو ک  قتیبه درک. تحق راهنمیگفت:»پ گان یهام رفت توهم که استاد شا  اخم
 ....«ـی اریدادن و من فقط معطل شما هستم اگر تا فردا ن لیهمه تحو یدونی م ؟ی شرق

نقطقش   گانیکار ساز بود، چون استاد شا  دم؛یکش زد،ی که حرص درش فواره م ینفس تک
 کور شد. 

مغرور و   ی به چشم ها دهی درهم تن ی ضرب چشمام رو باز کردم و با همون اخم ها به
 سردش زل زدم.

 سرم؟   ی من رو بزنن تو ی ها قی تحق دی همه با چرا

 . دینیرو بب وانی پر ل مهیو ن  دیانصاف داشته باش کمی  بابا

  همنی ا  ه؟یمگه چ دمیم لی آخر تحو  شهیهام مثل نداره حاال هم قی تحق شهیکه ه من
  قدرن یو ا شد یم ی نود قهینداختم که د یکارام رو پشت گوش م قدرنی بود که ا نی خاطر اب
 یشده بود؛ اما متاسفانه کس ن ی روت می زندگ  ی تکرار کرده بودم که تو میزندگ  ی کار رو تو نیا
 رو قبول نداشت.  نی از خودم ا ریغ

سردش زل زده بودم، حرفش    ی همون حالت که اخمام رو بهم گره زده بودم و به چشما در
 .«فمهیک  ی رو قطع کردم و گفتم:»تو

 رو که گوشه اتاق پرتش کرده بودم، برداشتم.  فمیبالفاصله خم شدم و ک  و

روش گرفتم؛ اما از  درهم فلش رو روبه  ی اوردم و با همون اخم ها رونی ب فیرو از ک  فالش
لج  یبه عبارت ایم تکون نخوردم، چون اعصابم بخاطر حرف هاش بهم خورده بود؛  سرجا

 کرده بودم. 

اومد طرفم و فلش رو از دستم   شیشگیآروم، اما با همون غرور و اخم هم ی قدم ها با
 گرفت. 
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آدم،    نیذهنم بود که چرا ا ی سوال تو  نیا شهیو هم کردمیرو به وضوح حس م پوزخندش
 خه؟ یسرد و  قدرن یا

  ی که سرد شی شگیهام گرفت و با لحن همانگشت  نیرو با نک انگشت هاش از ب فلش
ماه بهتون وقت دادم،   کی. یر ی العقل از ده نمره دوش رو بگ دوارمیگفت:»ام  د،ی باریازش م

 .« ی سرهم کرد  یچ ستی. معلوم نی داد لیاالن تحو 

دم عقب گرد کردم و به سمت در  بهش ب  یجواب نکه یزدم و بدون ا ی ا  روزمندانهیپ لبخند
 اتاق حرکت کردم. 

 تونهی م قمینداشت؛ چون مطمئن بودم تحق ری اصال روم تاث گانی استاد شا ی ها حرف
موندن   داری جواب ب داد،یکنه و نمره رو بهم بده؛ حاال از ده نمره هفت هم م  شیراض

 شد. ی رو م شبمید

  یبدجور ذهنمو به باز یبازش کنم؛ اما سوال  خواستمی و م رهیدستگ ی رو گذاشتم رو  دستم
 رو نداد. رهیگرفته بود و همون سوال اجازه فشردن دستگ

 پرسش گونه بهم نگاه کرد. ییو بهش نگاه کردم که دا  ییسمت دا  برگشتم

 ه؟ یاسم دختره چ ییدا -

 به روم زد.  ی منظورم رو گرفت و لبخند ییدا

 .نی سل -

 زدم و سرم رو تکون دادم. ی لبخند

 گرفتم و به کف اتاق زل زدم. ییرو از دا نگاهم

رو  ل یس  گهیخروشان؛ پس خدا بهتون رحم کنه استاد، چون شش ماه د لیس  یعنی -
 .دمیم  لتونی رو تحو یسونام دم،ی نم لتونی تحو
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اه  نگ ییکف اتاق گرفتم و با لبخند به دا  ی جمله نگاهم رو از پارکت ها نیپشت بند ا  و
 کردم.

برگشتم و   ز،ی چشمک ر  کیشد   شیکرد و منم با همون لبخند که چان ی تک خنده ا ییدا
 رو فشار دادم و از اتاق خارج شدم. رهیدستگ

بهم وارد شده بود و با   ی ادیز ی بهتره بگم شوک ها ایخسته بودم؛ چون امروز فشار   یلیخ
 کوفته بشم.   یجور نیاون ذهن خسته ام حق دادم که ا

 *** 

که تهش ختم   یری مس ی رو تو نیکه نشستم، مقصدم موسسه شد و ماش نی ماش ی تو
 به موسسه، انداختم.  شدیم

با   یو از همه مهم تر وقت وفتهی بچه ها عقب ب سی تدر  ومدی خسته بودم؛ اما دلم نم یلیخ
 بود. ی خستگ کرد،ی نم دای پ یکه برام معن یزی م تنها چبچه ها بود

هم که داشته باشه، بلد   یهر خصلت  گانینبود؛ چون مطمئن بود استاد شا قمیتحق فکر 
 دستش باشه. ری دانشجوهم ز نیکنه؛ حاال اگر بدتر  ی نامرد ستین

 لبم جا خوش کرد. ی رو ی ناخوداگاه لبخند نی ماش شهیش ی نم نم بارون رو دنی بار با

پدرم رو   یماه لعنت  نی ازش نداشتم؛ چون ا یبودم. دررست بود که خاطرات خوب  زییپا عاشق
 ها عاشقش هواش بودم.  نیازم گرفته بود، اما با همه ا

  یم  هیبرات گر خواستی م هیدلت گر  یوقت گرفت؛ی دلت گرفته بود، آسمون دلش م یوقت
 .کردی بادهاش، آرومت م ی و نوازش هابا ناز  ی کردیم  یقرار  یب یکرد؛ وقت

  رهیبودند، خ رواده ی پ ی که داخل عابر ها یرو نگه داشتم و به مردم نیچراغ قرمز ماش پشت
 شدم.  
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تا از   بشیج ی دستاش رو کرده بود تو یکیکرد.  ی با عجله پا تند م یک ی. رفتی راه م یکی
 سوز بارون آبان ماه خودش رو گرم کنه.

شد به قاب    دهی نگاهم کش یاتفاق یلیام رو از مردم گرفتم و خ رهیکردم و نگاه خ یپوف
شده بود و عکس بابا، با اون لبخند   زون ی آو نهییکه از پشت آ  یرنگ متوسط یعکس چوب

 . کردی م ییعکس بدجورخودنما ی تو  اش،یبه رنگ در ی و چشم ها  نشیریش

و هم من    یِد برو که رفترو بست و  لش یرو کردن بار و بند  هیکه تا اعالم جنگ سور  ییبابا
 رو، هم لهراسب رو، هم مامان رو تنها گذاشت.  

  خوادیوقت دلم نم چیکه ه  یی. روزامی دیکشیافتادم که در نبود بابا م یتلخ ی روز ها ادی
سخت تر و   ی زیکردن اون لحظه ها برام از هر چ یهم زده شه؛ چون تداع یازشون حرف

 قابل تحمل تر بود.  ریغ

شده بودم؛ لهراسب  ریبود؛ من گوشه گ یبود بستر مارستان یان کال تو بروزا مام  اون
ام  هیگر  یحت زد؛ی نم یحرف یاحد و ناس چیبود و بدتر از همه با ه  ختهیاعصابش بهم ر 

 شه. ی خال کمیتا  کردینم

  یدار اجیکه تو به اون احت یسخته. اون موقع یلیدختر نوجون خ  کی ی زندگ  ی پدر تو نبود
 سخته.  یلیسرت؛ اما نباشه خ ی کنه، دست پر مهرش رو بکشه رو یکه برات پدر

بود.   بی که پر از فراز و نش شدم ی م یاز زندگ  ی مرلحه ا هیموقع من تازه داشتم وارد  اون
  ی کنه؛ اما پدرم تو ریمن رو اس شیکی جامعه بود و هر لحظه ممکن بود  ی گرگ تو یکل

  هیکه انگار  بردمیکرد که چنان از لهراسب حساب م ت یمن رو ترب یهمون چند سال طور
البته ناگفته نمونه که لهراسب هم در حق من کم   بره؛ی دختر داره از پدرش حساب م

  کی تا  کردی م یرو باز قیرف کی نقش   شتریبرام ب ی و با تمام احساس و مهربون ذاشتینم
 برادر.

 . ختیبهم ر مونیخبر شهادت بابا رو اوردن زندگ  یوقت
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تر از خبر شهادتش، خبر مفقواالثر شدن بابا بود. درواقع بابا خودش به آرزوش   دردناک
مسئله برامون از سخت   نیو کنار اومدن با ا م یدوسش داشت یلیبود؛ اما خب ما خ  دهیرس

 هم سخت تر بود. 

کرد و   یکز م  ی ها نبود؛ هرکس گوشه ا یخوشاز   ی از اون قه قه ها نبود؛ خبر یخبر گهید
 .نداختی راه م یخودش سوگوار  ی برا

 .خواستی که با جون و دل بابا رو م یهمه مهم تر مادرم بود کس از

ها ازدواج کردن؛   نی بوده که ا  روزی د نیهم کردمیکردم، حس م  یوقت بهشون نگاه م هر
 کردن.   یبا محبت و با احترام باهم برخورد م  یلیچون خ

 شد تا سه ماه. ینجوری هم مونیزندگ  روال

  فیدرس هام ضع ی من تو  خت؛یلهراسب بهم ر  یو کار یسه ماه اوضاع درس ن یا ی تو
و اونجا بهش سرم    مارستانیب  مشیبردی و ما م  شدی هوش م یشدم؛ مامان هر روز ب

 .زدنی م یتی تقو

شده بودم و به زور خودم رو   فی ضع یلیمامان رو نداشتم؛ چون خ شی پ ستادن ی توان ا من
زده لهراسب آوار نشه؛ اما لهراسب که  دل غم  ی من رو  یفیسرپا نگه داشته بودم تا غم ضع
 قطره سرم. نی تا آخر  ستادیا یمامان م ش یپنج سال از من بزرگ تر بود، پ

مشترک خودش و بابا و بهمون گفت که اتاق  ی تو   دیروز مامان من و لهراسب رو کش هی 
 بشه که تا قبل از رفتن محمد بود. یهمون یخواد روال زندگ  یم

بابات از دست ناراحت نباشه و غصه ات رو  ی خوای من اشاره کرد و گفت:» اگر م به
 !« یقبل ی لیهمون ل یبش د ینخورده، با 

که هنوز   یجون یمامان با من تموم شد، رو کرد به لهراسب و با لبخند ب  ی حرف ها یوقت
خونه و اعضاش   نی گفت:»بعد از بابات، ا شه،یم  یذهنم پل ی بعد از گذشت پنج سال تو
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که مرد خونه   شنیخونه سرپا م  نیا ی اعضا یخوشه. زمان یدلشون به تک پسر محمد شرق
 خونه اش رو گرم کنه. ی کوه پشت اعضا ک یمثل 

به تو هستش مادر. خودت رو جمع  دمونی بعد از پدرت چشم ام یلیجان من و ل  لهراسب
 !« هیشدن  یسخته، ول  دونمی و جور کن؛ م

 .م ی مامان انگار هم من هم لهراسب، جفتمون به خودمون اومد ی از حرف ها بعد

خودمون و خانواده   هی. روحمیخودمون رو ساخت می که داشت ییها ی همه غم و سخت با
  یینرفته بود. بابا جا ی بد ی چون بابا جا  م؛یبخند  می کرد ی. باز هم سعمی کرد می امون رو ترم

خب  یدلمون بود، نه؛ ول ی تو  یبه اون مقام نبود. نکه عروس دنیرس قی ال  یبود که هر کس
 . میساخت  یبود، م  یسخت هررو با   مون ی زندگ  د یبا

و باباجون ما    ییچون دا م؛یدار یدم که کمبود مالوقت حس نکر  چیبگم ه تونمی م راحت
 . مینگاه کن یزیوقت اجازه ندادن با حسرت به چ چی کردن و ه یرو ساپورت م

  حتاجیما کردی م یتا حداالمکان سع یکرد و حت یرو ازشون درخواست نم  یزیچ لهراسب
دراز نکنه،  یکس ی کنه؛ اما دست جلو هیخواستم رو خودش ته یمن م ی ها زیخونه و چ

بازم   یکردن؛ ول یخودشون، بدون حرف و اجازه لهراسب، کارشون رو م یی باباجون و دا یول
 بود.  گهید ی ایدن هی وجود پدر خودش 

 بابام بود تا با لبخند بهم بگه:»جاِن پدر.«  یمارک دار نداشته باشم؛ ول  فیبود ک  حاضر

که بعد از اون اصال ازدواج نکرد و فقط با عکس هاش سر   قدر عاشق بابا بود نیا  مامانم
 کرد.

 . میروز اول شد  نی ما دوتا کار کرد تا ع  هیروح ی قدر رو نیا

پاسشون   ی عال ییو با نمره ها   یرشته تجرب ی خوندم تو یکرد. من درس م یکار م لهراسب
 . کردمیم
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و روزها   کردی م هیگر  از دل مامانم خبر نداشت که شب ها یما خوب بود؛ اما کس هیروح
زد و  یبا بابا حرف م  اط؛یح  ی تو رفتی و راه م  دیخوابی . شب ها نمدی خندی ما م شیپ
 . دادیبابا م  لیروز رو تحو   ی همه گزارش ها ومدیکه بابا شب از سر کار م شهیهم نیع

رو سپرد دست   سشی و شرکت تازه تاس لیادامه تحص ی سال بعد رفت لندن برا هی لهراسب
 .الیدان یعنی  م؛یی من و پسردا

قدر غررورش سفت و سخت    نیبهانه است و لهراسب ا  لیدونستم که ادامه تحص یم من
بود که بره لندن و اونجا   لیدل نی به ا شتریکارش ب نی نکنه و ا هیگر یکس  شی هست که پ

 خودش رو آروم کنه. هیدور از چشم بق

که مسببشون   ییاز اشک ها  سهیصورتم خ دمیو به خودم اومدم د دمیکش یقیعم نفس
 گذشته بود.

خودت   ی و برا یاریاشکم رو درم ؛یکنی داغونم م وفتمی م ادتیکه هر وقت به  یلعنت گذشته
که اشک   یزیچ  ای یکس دادیوگرنه نشونت م یکه بابام رو ازم گرفت فی. حیتازونیم
و خط   ریالک غلط گ چی کس با ه چی که گذشته ه فی ا حنابود شه؛ ام دیبا  اره یرو درم شیلیل

 .شهیپاک نم یخودکار یخط

 و اشک هام رو پاک کردم.  دمیگونه ام کش  ی رو به رو یدست

صورت چشم    نیا ر یچون در غ کردم،ی کنترلش م دی به گلوم چنگ زده بود؛ اما با  ی بد بغض
 کنم.   سی برم سر کالس و تدر  تونستمیو نم شدی هام قرمز م

بردارم که چشم تو چشمم شدم   ی برگ دستمال کاغذ هیو خم شدم که   دمیرو باال کش مینیب
 که با تعجب بهم زل زده بود.  یپسر کی با 

 کردم که به خودش اومد و روش رو ازم گرفت و به جلو زل زد.  یاخم

 رو باهاش گرفتم. مینیرو برداشتم و ب دستمال
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نگاه کردم؛ شماره سه رو   یرانندگ  ییحوصله به چراغ راهنما یپاهام و ب ر یز  انداختمش
 . دادی نشون م

 .دمیرو کش یدنده و ترمز دست  ی رو انداختم تو نیماش

 خورد. یها بود که به گوش م نی که سبز شد، بوق بوق ماش چراغ

 گرفتم.  رو گذاشتم رو پدال گاز و به سرعت نور از اون جمع اعصاب خورد کن، فاصله پام

 دادم. نییها رو پا  شهیو ش دمیکش یقیعم نفس

 لذتم رو ببرم.  یآبان ماه تمام  ی از هوا خواستمیم

  کیپوست صورتم رو نوازش داد و باعث شد   یزییخنک بعد از نم نم بارون پا  سمین
به روزگار ثابت کنم که هرچقدر هم با من بد تا    خواستمی. منهیصورتم بش ی رو ی لبخند

 !ارمیاز پا درت م یروز ک یحرف هام؛ مطمئن باش   نیمن سرتق تر از ا  یکن

 یم شهی بود؛ اما من بهش هم  میزندگ  ی تو یخال بزرگ  کی که بابام نبود. درست که  درست
کار رو   نیا  دی و بهش قول داده بودم؛ پس حتما با شمیخانم دکتر م  یروز ک یگفتم من  

 دادم! یانجام م

و باهم لج   وردی با باد؛ اونم کم نم یو شروع کردم به لجباز  رونیدادم ب شهیرو از ش دستم
 کرد. یم

  نیحجت اشرف زاده کل ماش ی رو روشن کردم که صدا نیرو دراز کردم و ضبط ماش دستم
 رو برداشت.

 ادامه دادم. رمی زدم به مس ی لبخند

 *** 

 و کمربندم رو باز کردم. دمی رو کش یدست ترمز
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 و چشمام رو بستم.  دمیکش یاز سر خستگ  ینفس

که افتاده   یفیرو ماساژ دادم تا از درِد خف میشونی آروم، پ یلی انگشت َشست و اشاره، خ با
 کم بشه.  یسرم کم  ی بود تو

که از   ییبه بچه ها ومدمی م دیداشتم و با  یقیخسته بودم؛ اما خب امروز کالس موس یلیخ
 دادم.  یلب عاشقشون بودم، درس مق  میصم

 وقت رو تلف نکردم. نی از ا شتریرو باز کردم و ب چشمام

  چیکه من دارم، ه یروح تر از صورت ی ب دمیانداختم و د  نیماش نهییبه خودم داخل آ ینگاه
 . ستین ایدن ی کجا

پاهام و  از    ی شاگرد برداشتم و گذاشتم رو یصندل ی رو از رو فمیو هم زمان ک  دمی کش یپوف
 دراوردم و با دقت لبم رو بهش آغشته کردم. یرژ کالباس  هیداخلش 

 .  دمینازک، کش هیال  کی چشمم برداشتم و با حوصله پشت چشمم،  خط

 بهتر از قبل شد.  یکم دمیانداختم و د  نهییآ ی به خودم تو  ینگاه

 رنگم شدم. ی ه اقهو  ی به خودم زدم که متوجه لنزها ی لبخند

 یجا لنز  ی دراوردم و تو اط یرنگ رو با احت  ی قهوه ا ی در اوردم و لنز ها فیرو از ک  یلنز جا
 که متعلق به خودشون بود، گذاشتم. یرنگ دیسف

 انداختم.  نهییبه خودم داخل آ  ینگاه دوباره

. ومدمیتر به نظر م دهیکش ینازک از خط چشم کم  هیکه با اون ال ییای به رنگ در ی چشما
  ادیکردم   یبه چشم هام نگاه م یوقت شهیکه از پدرم به ارث برده بودم و هم ییچشم ها 

کردم،   یدقت م  شتریتو ب ی گفت:»اگر همون موقع من به چشما  یافتادم که م یپدرم م
 !« یلیبود؛ نه ل ا یاالن اسمت در
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 ی که تو یه باز اون بغض بدمصب گرفتم ک   نهیینگاهم رو از آ عیپدرم و گذشته سر یادآوری با
 نشه. دای نشون بده، سر و کله اش پ ی منتظر بود تا خود یطیهر شرا

 رو بردارم نگاهم به جعبه لنز افتاد. فمیک  خواستمی که م نیهم

 نگاهش کردم، خاطرات ترم اول دانشگاه برام زنده شد.  یوقت

 : »گذشته

 دانشگاه!  رمیچشم ها نم  نی مامان من با ا -

استکان کمر   ی که مامان براش تو یهل دار ییقلپ از چا  کی که داشت  یدر حال لهراسب
مشت بزنم تو   ی خوا یزد و گفت:»م یزی آم طنتیلبخند ش خورد،یبود، م  ختهیر ک یبار

 ؟« یجمله رو تکرار نکن نی قدرم ا نیا یراحت بش  التیخ گهی د یچشمت کور ش

 از شما نظر نخواست!«  یکار گفتم:»نمکدون؛ کسبراش در اوردم و با حرص آش ییادا

 رو خورد. شیی از چا گهیقلپ د هیباال انداخت و   ی شونه ا لهراسب

 بود؛ بهش فکر کن!  ی نظر خوب یول -

داد و کوسن   یکنار دستم رو برداشتم و با تمام قدرت پرت کردم طرفش و که جال کوسن
نرگس   ی شش نفره، با گال   ینهار خور زی مامان که وسط م یمحکم خورد به گلدون بلور

 کرد.  یم  ییتازه، خودنما

که   ی بد ی آروم قل خورد و با صدا یلیخ یگذشته بود که گلدون بلور ه یثان  کی فقط  دی شا
 شد.  م یتقس ی کرد، به هشتاد تکه مساو جادیاز خودش ا

بودم که مامان   نیفکر ا  ی کردم و فقط تو یروم نگاه مگشاد به صحنه روبه  ی چشم ها با
 کنم. ه یرو توج نیا یمن چه جور  نهیرو بب نیا

 رو نشکنم. یزیچ چی ه گهید یی رایپذ شهیقول داده بودم بعد از شکستن ش من
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 چه خبره؟  نجا یا -

زد، توجه ام رو از اون هشتاد تکه به   یدرش موج م یو نگران شی مامان که تشو  ی صدا با
دوخت که با هشتاد   ز یم نییمن نگاهش رو به پا دن ی صورت مامان دوختم که مامان با د

 مواجه شد.  نی زم ی افتاده رو ی تکه گلدون و نرگس ها

تعجب جاش رو    نیکه ا دینکش هیلحظه چشم هاش گشاد شد؛ اما به ثان کی  ی برا مامان
 با همون اخم به من نگاه کرد. اخم وحشتناک داد و ک یبه 

 انداختم. نییرو مظلومانه از مامان گرفتم و نگاهم رو پا  نگاهم

 بکنم، خندم گرفته. یگونه کار چ یه دی من نبا نه،یکه جو سنگ یط یاون شرا ی تو حاال

 ه؟ یکار ک  -

قوِل قوِل قول داد   شیکه هفته پ یگفت:»همون ی مامان لهراسب، با تک خنده ا   ی صدا با
 رو نشکنه.«  یزیچ گهیکه د

 نداشت.  دهی فا نجایمظلوم شدن ا نه

  ی چشم غره به لهراسب رفتم و مظلومانه زل زدم تو کی رو به ضرب گرفتم باال و   سرم
 جمع شده بود. یکم شی شونیکه به خاطر اخم رو پ ییچشم ها 

 خب مامان.. -

 ؟ ی خب مامان چ -

گلدون   ییلحن ممکن گفتم:»خب مامان بد جا نی غنچه کردم و با مظلومانه تر  یرو کم لبم
 .«یذاریرو م

  شهیاز تعجبش بود، گفت:»م  یگشاد که حاک ی اخمش رفت و با چشما ی ا هیبه ثان مامان
 داشت؟«  زی م ی رو یگلدون چه مشکل دیی بفرما
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 . دید خن یم زیر  ز یرو چرخوندم و نگاهم به لهراسب افتاد که داشت ر چشمم

رو چنان   یکه اگر مامان نبود، کوسن دوم  دناشی خند زیر ز یر نی قدر حرصم گرفت از ا نیا
 بره.  ادشی کردم که بخوره تو مالجش که خنده  یپرت م

لحن کامال حق جانب مامان رو مورد خطاب  کی به لهراسب انداختم و با  یبدجنس نگاه
. نهیش  یکه لهراسب م یمبل  ی رو به رو قایدق ی قرار دادم:»خب مامان گلدون رو گذاشت

 گلدون.«  ی داد خورد تو یکوسن پرت کردم سمتش جا خال

  دی خودش رو آروم کنه؛ اما با اخم گفت:»چرا با  یتا کم دیکش یقیتک نفس عم  مامان
 ارت؟« سمت برد یکوسن پرت کن

 چشمات رو کور کنم.«  ایب گهیو گفتم:»چون م دمیچهره ام رو مظلوم کردم و لب ورچ دوباره

خودش رو به تعجب داد و با همون تعجب، برگشت سمت   ی جا ع یاخمش سر مامان
 لهراسب و گفت:»لهراسب؟« 

با تک خنده   زی م ی ذاشت رو یرو م ش یکه گوش یلبخندش رو جمع کرد و درحال لهراسب
اومده نفسمون   جیمامان! دو هفته است نتا  گهید  گمیمامان کرد و گفت:»راست م روبه ی ا

عوض    ی دانشگاه؛ انگار چشم لباسه بخوا رمیچشم ها نم نیاز بس گفت با ا  دهی رو بر
 .«یکن

کردم،   یآقا گوش م ی که تخس داشتم به نطق ها یرو از مامان گرفت و به من نگاهش
 نگاه کرد. 

 شهیعوض کرد؛ اما لنز که م شهی. چشم رو نممی دی حرص نگاش کردم و گفتم:»هرهر خند  با
 .« دیبراش خر 

 شده بهم نگاه کرد. زیر  ی با چشما لهراسب

چشم   ی خوا  یچرا م ؟ی رینم رونی ب ؟ی ریراه نم ابون یخ ی چشم ها تو  نیمگه تو با هم -
 آخه؟  یرو استتار کن  یقشنگ  نیبه ا ی ها
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بود که چشم هام   نیا  ی از اندازش که لنز نذارم، فقط برا ش یاصرار ب لیدونستم دل یم
  یمصنوع زی چ کی  ری ز ،ی خدادا ی چشم ها نیخواست ا  یبابا بود و لهراسب دلش نم هیشب

 خواست.  یمنم دلم جلب توجه نم یپنهون بشه؛ ول

و توجه ها به من    امیچشم ب ی خواد بخاطر رنگ چشماهم تو یخب داداش من دلم نم -
 خواد. یخب دلم نم یجلب شه. نه که ملکه انگلستانم؛ نه، ول

  نیا ی آخه خواهر من همه آرزو  ؟ی زنیم یزیشده؟ چ وبیمغزت مع یلی خدا وک  یلیل -
 ؟ ی کن مشونی قا ی خوا یچرا م ی چشم ها رو دارن تو 

 به لهراسب نگاه کردم.  ی جد یلیخ

 ه؟ یمشکل ام؛یچشم ب ی خوام تو یمن -

 داد ساکت بشه.  حیمامان، ترج  یخواست جوابم رو بده که با سرفه مصلحت یم لهراسب

و    دیکش یقیما دوتا کالفه شده بود نفس عم ی که معلوم بود از کل کل ها مامان
 !« یریآروم بگ  یبلکم کم ، یریدکتر لنز بگ برمت یگفت:»باشه باشه! فردا م

منم   هیجور  نیبه لهراسب زدم که لهراسب با اعتراض گفت:»حاال که ا  ی ا  روزمندانهیپ لبخند
 خوام.«  یلنز م

 ؟« ی خوا یم یگفت:»تو لنز واسه چ یدستاش رو داخل هم گره زد و با کالفگ مامان

 پا انداخت.  ی رو کرد به مامان و پا رو ی جد یلیخ لهراسب

 .رمیست دختر بگخوام تا برم دو  یرو م یلیل ی لنز هم رنگ چشما  -

خطاب به   تی با حرص و عصبان عیگشاد به لهراسب نگاه کرد؛ اما سر   ی با چشما مامان
 کن!«  ایلهراسب گفت:»لهراسب خجالت بکش! ح 

که  یحق به جانب و در حال یلیخ ن، ییپا ادیاز موضع خودش ب  نکهیبدون از ا  لهراسب
 کرد به مامان نگاه کرد. یداشت خنده اش رو کنترل م
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چشم؛ اما من ازت  یلنز خواست گفت ک یازت  یلیچطور ل  ستم؟یمگه من بچه ات ن  -
 ...یدوست دختر م

اسمش رو صدا کرد که لهراسب ساکت شد   غینذاشت حرف لهراسب تموم شه و با ج مامان
 .« دمی خند یم زی ر زیو منم ر 

 لبم نقش بست.  ی اون روزا رو یادآوریاز  ی لبخند

 . ستیهم بد ن شهی آدم ها هم  ذشتهگ

  نیکاره؛ و هم یگلوت م ی وقت ها بغض تو یو بعض  ارهیلبت م ی وقت ها لبخند رو یبعض
  ا ی یاز داشتنش خوشحال باش یدون ینم اره،یوجودت به وجود م ی که گذشته تو یتناقض

 ناراحت.

 شدم. ادهیپ نیهارو دادم باال و از ماش شهی ش  قینفس عم هی با

 ساختمون حرکت کردم.  ی رو قفل کردم و به سمت پله ها نیماش

رو لب   ی در موسسه، باعث شد ناخواسته لبخند ی ساختمون، نوشته باال  ی جلو دمی رس یوقت
 روش نوشته شده بود»موسسه فرشته.«  ق،یکه به خط نستعل ییهام نقش ببنده؛ تابلو

 شهیبه در ش دمی و رسشکل موسسه رفتم باال   یآجر  ی و از پله ها دمیکش یقینفس عم  تک
 در رو هل دادم و وارد موسسه شدم. ؛ی ا

 وارد شدم بهار از کالسش خارج شد. تا

 . دیشد، د یشده بود رو به وضوح م انیصورتش نما ی تک تک اعضا ی که تو یناراحت

رو به سمت آبدارخونه کج کرد و بعد از چند لحظه از   رشی به من نبود. آروم مس حواسش
 چشمم محو شد.  ی جلو
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تا   گهی ساعت د   میانداختم. ن یرنگم نگاه یمشک یرو اوردم باال و به ساعت مچ دستم
براش افتاده   یچه اتفاق نمیبهار تا بب  شیشروع کالسم مونده بود؛ پس وقت داشتم برم پ

 است.  ختهی بهم ر یجور نیکه ا

 موسسه شدم و به سمت آبدارخونه حرکت کردم.  وارد

آبدارخونه  ی ها  یهم گره زده و زل زده به کاش ی بهار دستاش رو تو دمی وارد شدم و د آروم
 .کشهی داره سوت م یکه کتر ستیفکر که اصال حواسش ن  ی و چنان رفته تو

رو   یکتر ر یآبداخونه و حرکت کردم به سمت اجاق و ز  ی تخته ا زیم ی رو گذاشتم رو  فمیک 
آبداخونه گرفت و با   ی ها یخاموش کردم که بهار متوجه حضورم شد و نگاهش رو از کاش 

 بهم نگاه کرد. باشیز  یعسل ی اون چشما

 یگفت:»ک   د،یرسی گرفته به نظر م یلیگلوش بود خ ی که تو یکه در اثر بغض ییصدا  با
 ؟« ی اومد

 .« دمیاالن رس نیزدم و گفتم:»هم ی لبخد

  ینقطه نامعلوم زل زد؛ اما از برق کی زد و بازم نگاهش رو ازم گرفت و به  یکم رنگ لبخند
 . کنهیم  یگلوش داره باز  ی بغض ناجور تو کی  دمی چشماش افتاده بود فهم ی که تو

  ی تو گهی هم د ی . اخالق هامی شناختی رو م گهیدکنکور تا االن هم  ی نبود از کالسا  یهرچ
 دستمون بود.

ازوش رو گرفتم که گره دستاش باز شد و نگاهش رو از اون  زدم و آروم  ب یقیعم لبخند
 نقطه نامعلوم گرفت و با همون حالت گرفته بهم نگاه کرد.

  یاز صندل ی کی  ی و نشوندمش رو دمیآبدارخونه رو کش زی رنگ م یچوب  ی ها یاز صندل یکی
 نشستم. گهید  یصندل  کی ی ها و خودم هم رو

سرد   ی لبخند گرم به چشما کی کردم با   یعجفت دستام و س ی سردش رو گرفتم تو ی دستا
 روح بهار جون ببخشم.  یو ب
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 من چش شده؟  یآج -

  نییچشماش حلقه زد؛ سرش رو آروم پا  ی فکش منقبض شد و حلقه از اشک تو بهار
 انداخت.

چونه   ر یو با گذاشتن انگشت اشاره ام ز  دمیکش  رون ی از دست هام رو از دست بهار ب یکی
 بهار مواجه شدم.  سی اش، سرش رو گرفتم باال و با صورت خ

 فرط تعجب چشم هام بزرگ تر از حد معمول شد.  از

 اون مسئله نبود. دی اما خب شا ه؛یچ ی بهار برا ی قرا  ی ب نیا لیحدس بزنم دل تونستمیم

ج و  منم ها  هیگر ری و زد ز وردی که بهار تاب ن دمیاش کشگونه  ی رو یانگشت شستم دست با
کم حدس هام هر چند که کم  گشتم؛ی اشک ها م نیا لیصورت بهار دنبال دل ی واج تو

 . کردی به تن م تی داشت َرخت واقع

 .ختیری صدا اشک م ی آغوشم و ب  ی خودش رو انداخت تو بهار

  دی اول با ط یشرا  ن یا ی . معتقد بودم توکردمیو فقط سرش رو نوازش م زدمی نم یحرف
 باهاش صحبت کردن. یبهتر بشه، بعدا شروع کن یکم اد؛یطرف به حال خودش ب یبذار

 .دادمی و به نوازش کردن سر بهار ادامه م دمیکش یقیعم نفس

 رنگ آبدار خونه زل زده بودم.  دی سف واریبه د  یاخم کم رنگ کی  با

ال بود  که االن دو س ی همون مسئله بود که بهار رو آشفته کرده بود؛ همون مسئله ا بازم
 . دادینم ی ا  جهیاما نت د،یجنگیبهار داشت باهاش م 

 بهار تموم شده. ی ها هیگر  گهیکه د دمی فهم دی بهار نلرز ی شونه ها  گهی د یوقت

و اشک   نیی و سرش رو انداخت پا دی رو باال کش شینیاز خودم جداش کردم که بهار ب آروم
 هاش رو پاک کرد.
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 بهش نگاه کردم. ی لبخند با

  لیحاال بگو دل ؛ی عروس مردگان کرد هی. صورتت رو هم شبی هات رو کرد هیخب حاال گر  -
 ه؟ یهات چ هیگر نیا

 زد؛ تلخ تر از تلخ و بالخره لب باز کرد. یتلخ لبخند

  انیجر  نیکه ا یمن ی سفره دلش رو برا زدیتوش موج م یکه بغض و ناراحت ییبا صدا بهار
  طونیاز خر ش ی روز هیبزرگت بالخره مامان  گفتمی به بهار م شهیهم  اما دونستم؛یرو م

 . ادیم نییپا

  تش یبهم زنگ زد؛ اونم وضع الدیگرفته گفت:»امروز م  ی لبش رو تر کرد و با همون صدا بهار
رو   یمامان بزرگ قرار گذاشته امشب زمان عقد و عروس گفتیداغون تر از من بود. م

 . خوامی رو م سم یمن مهد  گفتیم  الدیکنه. م نیتع

 .سهی بچه عاشقه؛ عاشقه مهد   نیبخدا دلم براش کباب شد. ا یلیل

 درسم رو ادامه بدم.   خوامی خوام فعال ازدواج کنم و م یمنم که کال نم یلیل

دارن بهمون قالب   م یرو که دوست ندار  یزیکه اون چ می نکرد یگناه چی ه الدیمن و م بخدا
از سر   گهیداز هم  تامونیحما  م؛یمثل خواهر و برادر بود  یاز بچگ الد ی. من و مکننیم

به رسم و رسوم   دی با گهی و م نهیبیرو نم نایبزرگ ااما مامان  گه؛ید  زیبود نه چ یدلسوز
 احترام گذاشته شه. 

سروش عاقت    گهیبزرگ مبگن مامان  یزیکالم باز کنن؛ تا چ توننیو بابام هم که نم مامان
 . گهینم یزیچ  چی ه گهیحرف مامان بزرگ د نی و بابا هم ترس از ا کنمیم

بهش   ستین ی کی. یاشراف زادگ  ی کوفت یزندگ  نی راحت شم از ا  یکاشک رم؛یکاش بم یلیل
کس   چیتمام شده؛ اما ه  گرفتنی م می دختر و پسر تصم ی که مردم برا  یدوران نیبابا ا  بگه

 که بهش بگه و ما رو راحت کنه.« ستیکس ن چی . هیلیل ستین
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چشماش بود، چشماش رو براق کرده بود و   ی که تو یسرش رو باال گرفت. حاله اشک آروم
 صورتش رو مظلوم تر کرده بود.

که به  دمیهمه زحمت نکش نیا یلیکه با بغض آغشته شده بود ادامه داد:»ل ییصدا  با
  ندهیرسم و رسوم مسخره آ هی ندادم که االن با  دیبه خودم وعده و وع  همهن یبرسم. ا  نجایا

 شه.   دهیکش یام به تباه

 .کنمیام. اصال به ازدواج فکر هم نم  هیسرم دنبال بورس ری من خ بابا

 نگرفته؟«  یعمو درس درست و حساب انیعمو بس نبود؟ هنوز مامانبزرگ از جر بعدشم؛

که قرار بود   یازدواج اجبار هیتا قض  شهیدونستم؛ اما بهار هم یرو نم گان ی استاد شا انیجر
. دادیهم ادامه نم شتریبس نبود؟ و ب عمو  ان یمگه جر گفتی م شد، ی کنه، باز م الدیبا م

 نداره.  یو به من ربط  هیمسئله خونوادگ  هی دی گفتم شا دم، ی وقت نپرس چی خودم هم ه

 کردم و چشمام رو بستم. یبهار گرفتم و با حرص پوف ی رو از چشما نگاهم

 تر از حد مجاز پر شده بود. ادیچوب خطم ز گهی د امروز

 بهار، اعصابم رو به شدت خورد کرده بود.  ی دانشگاه؛ االن هم حرف ها ی اتفاقات تو اول

خونه!  یر یتمام گفتم:»امشب نم ی ابروهام رو دادم باال و چشم هام رو بستم. با خونسرد 
 خونه ما!«  ی ایم

 بهار روبه رو شدم.   یقد نلبک  ی چشمام رو باز کردم و که با چشما و

 مامان بزرگم اگـ.....«  یدونیم   ؟یمنو بکش ی خوای مگه م ؟ یگیم یلکنت گفت:»چ...چ با

 انداخت. نییحرفش رو خورد و سرش رو پا  هیکردم و با حرص بهش نگاه کردم که بق یپوف

بابام بود   یادگاری  نمیو ا شدم؛ی م ینفر حرف زور بزنه عصب کی به  یکس کهن یاز ا  راستش
رو بخورن؛ و حاال   یکه دنبال عدالت باشم و نذارم حق کس کردیزد مبهم گوش شهیکه هم

 ازش دست بکشم. تونستم ی نم یمتیق چ یحق برگشته بود به خواهرم و به ه نیا
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به جا  الدیرو در حق م یحق خواهر ی خوا یو گفتم:»مگه نم دمیکش یقینفس عم  تک
 ؟« یاریب

  یم فایره نقش ا گلوش دا  ی دونستم که بغض تو یبود و م نییطور که سرش پا همون
 کنه، فقط سرش رو تکون داد. 

 تر بشه. کردم لحنم آروم  یهم؛ اما سع  ی رو دادم تو اخمام

هم   الدیتا م یکن یاون مجلس شرکت نم ی خونه خودتون و تو یر یپس امشب نم -
 ؟ ی دیراحت بشه؛ فهم الشیخ

لحظه  ی که برا  یسرش رو اورد باال و به چشم هام نگاه کرد؛ نگاه نینگاه غمگ  کی با  بهار
 خودمم به وجود آورد. ی گلو ی رو تو یبغض ی ا

و با بغض گفت:»امشب نرفتم، فرداشب نرفتم، پس    نییرو با بغض انداخت پا  سرش
 ذارن.«  یفرداشب م

ه؛ کن یریتک تک سلوالم پخش شده بود جلوگ  ی که تو  یتا از خشم دمیکش یقیعم نفس
 کرد. یشد، اما فروکش نم یکم م

هم مخالفتش رو  الدیبهار بود؛ نه تنها بهار، بلکه خود م یزبون یخشم از ب  نیا  شتریب
 .کردی محکم اعالم نم

 کردم آروم باشم. یسع

  یو هر چ  ستیدرش ن یعشق  چیکه ه یزندگ   هیات رو با  ندهیآ ی خوای بهار جان، م -
 ؟یتباه کن ه،یمحبته از جنسش خواهر و برادر

 به ضرب سرش رو گرفت باال و تند گفت:»معلومه که نه.«  بهار
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چونه ام  ی رو  دمی و انگشت هام رو نوازش گونه کش ی ا سانهیزدم و با لحن خب یکج لبخند
همه   نی که ا ی ا نده یتا آ یکنی شرکت نم ییاون مجلس کذا ی و گفتم:»پس امشب تو

 ؟« ی دی راحت بش؛ فهم الشیخ یهم کم الدیتباه نشه و م ی دی زحمتش رو کش

 با تعجب از طرز حررف زدن من فقط سرش رو تکون داد.  بهار

 . رهیوصلت سر بگ نی ا  ذاشتمیاما نم دم؛ی خودمم از طرز حرف زدنم ترس راستش

 کم گردن من حق نداشت.  بهار

بابام سراغم   ی من رو که از سر دلتنگ ی ها هیکه تا صبح فقط نشست و گر  یی شب ها چه
بد بود که  قدرن ی ا انمیاطراف ی که حالم از حرف ها ییرو گوش نکرد. چه شب ها ومدیم
  دی و بهم ام کردی آرومم م داد؛ی م میاما بهار دلدار کنم؛ی همون شب تموم م گفتمیم
 به حال خودش رهاش کنم. طیشرا  نی ا ی بود که تو یپس ناحق داد؛یم

دستش دادم که   ی رو یفیکردم و فشار خف دیباریاز سر و روش م  یبه بهار که نگران ینگاه
 باعث شد حواسش بهم جمع بشه.

  یجورن ی تا اونم نره. ا ییخونه ما  یگیم الد،یبه م یزنی گفتم:»زنگ م یلبخند کمرنگ با
 .«شهیاون مجلس اعالم م ی تو ز،ی ناچ یلیجفتتون، چه بسا کم؛ چه بسا خ یتیالاقل  نارضا 

شد و در   رهی زد و با پوزخند روش رو ازم گرفت و به سمت مخالف خ یلبخند کج بهار
 بود؟«  یکه ما دردمون چ شدنیم یراض یجورن یهمون حال گفت:»اگه ا

 خوندن بهار. أسی  هیکالفه شده بودم از آ گهید

توش کنترل شده بود، گفتم:»بهار   تیکه عصبان یکردم و با لحن یرو دادم باال و پوف ابروهام
  ستین الدی خونه شدن با م. بحث دو روز هم ستیکه ن یبار. الک هی  ونمی بار ش هیجان، مرگ  

 سقف رفتنه.  هی ری عمر ز کی . هیعمر زندگ  کیبحث، بحثه  ؛یخواهر

عمر باهم    هی د یتونی م د،یدون ی هر و برادر مرو مثل خوا گهیدشما دوتا هم  یوقت یجورچه
 ها؟   د؟ی زن و شوهر باش
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چون اون مادربزرگ   د؛یکن ی زندگ  یهم توافق دی تونی نم یکه بهار جان، حت ستین یالک
 .خوادی ازتون بچه م دم،یو ازش شن شناسم یکه من م ی فوالد زره ا

 مگه نه؟«  دی بچه بهش بد  هی دی سال نه. دوسال نه. بالخره با  کی

 سرش رو بگردوند و فکش منقبض شد.  بهار

نبود؛ چون بهار دل و جرعت   ی بیعج زیبود؛ چ انیکل وجودش نما  ی تو شی و تشو ینگران
 .گرفتی اجبار رو م نیا ی جلو  دی رو نداشت، اما با ییکارها نیچهم 

 م بودن و هم درد بودن، بود.عمر همد کیکه نبود؛ بحث   یالک

 شد. ری گونه اش سراز  ی درشتش رو ی زد و دوتا قطره اشک از چشم ها یپلک بهار

 گرمش رو پاک کردم. ی زدم و آروم با نوک انگشتم اشک ها ی لبخند

  ادمهی یاعالم کنه؛ حت حیمخالفتش رو صر  تونستی وقت نم چیبود. ه یدختر مظلوم بهار
خواسته بره   یهم خودش عاشق هنر بوده و دلش م رستانشی سر انتخاب رشته دب

 .یرشته تجرب ی هنرستان؛ اما خب به اجبار اومده بود تو 

لحن ممکن   نیدست هام اون صورت خوشگل و پر مهرش رو قاب گرفتم و با مطمئن تر با
 .« الدیهم من هم م ؛یخواهر می گفتم:»پشتت هست

  ی شد و خودش رو انداخت تو ری زد که هم زمان اشکش هم سراز از سر ذوق ی لبخند بهار
 بغلم. محکم و خواهرانه بغلش کردم و به خودم فشارش دادم.

  ارشیهستند که  یی کرده بود که هنوز کسا دایپ نانیاطم کردمیآروم شده بود. حس م بهار
 کنن.  یو برادر یباشن؛ پشتش باشن؛ براش خواهر

  ی مثل خواهر و برادر بودن برا شونیبچگ ی رزند بودن و توتک ف  الدی هم بهار هم م آخه
  یازدواج اجبار ن یتن به ا تونستنی کدومشون نم  چیبود که االن ه نی بخاطر هم گه؛یدهم 

 بدن. 
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 کمرش رو نوازش کردم و از خودم جداش کردم. آروم

 ی لب ها ی که لبخند رو دمیبه صورت خوشگلش پاش  ی چشم هاش زل زدم و لبخند ی تو
 شده.   انیبهار نما

اندازه گردو مثل جت پا شدم    ی کالسم افتادم. لبخندم رو خوردم و با چشما ادی دفعه  کی
 که بهار هم تعجب کرد.

سمت در آشپزخونه و فقط تند تونستم    دمییرو برداشتم و دو  فمیپشت گرد کردم و ک  عیسر
 .« میزنی بگم:»بعد از کالسم حرف م

کردم و   یط  یکی طبقه دوم رو دوتا  ی پله ها یجورچه  دونمی و نم رونیآبدارخونه زدم ب از
 پام بند بشم. ی رو تونمیاز نفس نفس نم دمیبه خودم که اومدم، د

بشه و   می نفس هام تنظ تم یگرفتم تا ر قیثابت موند. چندتا نفس عم ره ی دستگ ی رو دستم
 آروم در رو باز کردم.  یلیکردم و خ یلبهام نقاش ی رو رو ی لبخند هیبعد از چند ثان

 شدم و با لبخند گفتم:»سالم بچه ها.« وارد

 تر بشه.  قیدست بهم جواب دادن که باعث شد لبخندم عم کی ها هم  بچه

  زیم  ی رو رو لمیتکون دادم و وسا  یسر زیرفتم سمت م یبا لبخند داشتم م یحال در
 گذاشتم.

دم و وقت کالس تموم شد، با لبخند رو کردم به تک تک  کر سی که تدر یساعت ک یاز   بعد
 !« دیتکشون که مثل فرشته بودن و گفتم:» خب بچه ها، خسته نباش

 جمله رو گفتن.  نی اوناهم به من هم و

 رو برداشتم و از کالس خارج شدم. المیوسا

  ی هوادفعه دلم  کی از سالن بگذرم  خواستم ی دونم چرا تا م یخواستم برم خونه؛ اما نم یم
 مامان رو کرد و ناخودآگاه برگشتم و به سمت اتاقش حرکت کردم.
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رنگ اتاق مامان و آروم چند تقه به در زدم که مامان از پشت در   یدم در چوب دمیرس
 !« دیی گفت:»بفرما

مقدمه و    یب  یلیکه از سر آرامش، خ ییلب هام؛ از همون لبخندا ی نششست رو ی لبخند
 . شهیمهمون لب هات م  یبدون آمادگ 

 زن برام آرامش بخش بود.  نی ا ی صدا قدرچه

 . کنهی رو پر از آرامش م امیکه باشه خودش کل دن نی هم کردمیم حس

از ما دوتا هم   یکی  یزن صبور بود که نذاشت حت ن ی بابا تمام پشتوانه من و لهراسب ا بعد
 گفتم مادرم.  یم هیچه کس تی قهرمان زندگ   دنیپرسی راه بره و اگر از من م یبه خالف و ب

 . شدی زن خوش برخورد و خوش صحبت خالصه م نیا ی من تو  یهمه هست 

 در رو فشار داد و سرم رو از در بردم داخل و با لبخند گفتم:»اجازه هست؟«  رهیدستگ آروم

بود و   زشی م ی که رو ییپرونده ها  ی سر  کیتمام داشت   تی که تا اون لحظه با جد  مامان
با لبخند سرش رو اورد باال و با همون لحن آرامش بخشش گفت:»مگه   کرد،ی م یبررس

 تو!«  ایمن به تو اجازه ندم وروجک راحله؛ ب شهیم

 گونه اش کاشتم.   ی محکم رو رو ی اسمتش و بوسه  دمیی اتاق و دو ی تو دمی ذوق پر  با

  یخستگ نیاز ا  یرو دور گردنش حلقه کردم و چونم رو گذاشتم رو کتفش تا کم دستم
 .کردیپر از مهرش، دستم رو نوازش م ی امروزم، کم بشه و اونم با دستا

از   یسنگ صبور ن یحالت بمونم و بخاطر داشتن چن ن یهم ی ساعت ها تو خواستی م دلم
 خدا تشکر کنم. 

 و به سمتم چرخوند.کج کردم و مامان هم سرش ر یرو کم سرم

پررنگش و در حال که دستام دور گردنش حلقه بود با لبخند   ی قهوه ا ی چشما  ی زدم تو زل 
 گفتم:»ژلوفن من چطوره؟« 
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 ؟« ی من برداشت ی دکترا رو برا پیکرد و گفت:»تو باز تر ی ا خنده

 هم و حلقه دستم رو از دور گردن مامان باز کردم. ی دادم تو یشینما یلیهام رو خ اخم

 ام؟« ی پس چ گه؛یگفتم:»دکترم د یسرشار از تخس یرو زدم به کمرم و با لحن ستامد

. فقط خواهشا  یگفت:»بله بله؛ معلومه شما دکتر  کرد،یکه آرومم م یق یبا لبخند عم مامان
 داداش من رو حرص نده!«  قدرن ی خانم دکتر ا

هم رفت و از اون   ی دانشگاه، ناخودآگاه اخم هام تو ی حرف ها و اتفاقات تو یادآوری با
 خارج شدم.  یحالت شوخ

  زیم ی که رو به رو یقرمز رنگ چرم ی از مبل ها یکی مامان فاصله گرفتم و به سمت  از
 شده بود، رفتم و روش نشستم. دهیچ یمامان به صورت منظم

 مامان زل زدم. ی تو چشم ها  یحرص و دلخور با

 . دهی بلکه بلعکس، داداشت من رو حرص م دم؛یواال من داداشت رو حرص نم -

  نیکه ب یز یم ی که رو یبلور هی خور ینیری نگاهم رو با حرص از مامان گرفتم و به ظرف ش و
 کرد.  شتریرو ب تمیتک خنده مامان، عصبان  ی مبل ها قرار گرفته بود، دوختم که صدا

دارم که مامان رو   لهیوس هی شد، حس کردم  یذهنم پل  ی دانشگاه تو ی اتفاقات تو یوقت
 تونم انجام بدم. یکار رو من نم نیبفهمونه ا  ییقانع کنم که به دا

ترم پنج   ی مِن دانشجو ی کار، اونم برا نی. انجام ادمیترس یقبول کرده بودم، اما م درسته؛
 سخت بود. یلینداره، خ ی گونه تجربه ا چیکه ه یکارشناس

  یمامان و گفتم:»بذار بگم چ  ی چشم ها ی کردم و دوباره زل زدم تو یحرص ی خنده ا تک
 .« شنیبه من گفت، اون موقع است که خنده ها قشنگ م

سرش رو تکون داد و منم   شی شگیلبش رو باز زبونش تر کرد و با همون لبخند هم مامان
 ده بود. دانشگاه افتا ی که تو یاتفاقات یدادن تمام حی شروع کردم به توض
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دادم و در آخر  یتر ادامه م یداد و من هر لحظه حرص یبا حوصله گوش م مامان
 .«م یدار ییدارن، ماهم دا  ییگفتم:»ملت دا 

حرف من   نیلبش، با ا  ی چونه اش بود و چهار تا از انگشتاش رو ریکه شستش ز  مامان
 تکون داد.  یکرد و سر  ی آروم دستش رو برداشت و تک خنده ا

 کرد. یم یعصبان شتریمامان من رو ب یرفتار خنث نیا

خونه آدم    کی  ی کار کردن من، اونم تو یعنی ؛یزیچ  ن ینسبت به همچ  دی چرا مامان با آخه
نه من   گه ی نمچرا   زه؟یر یاعصابش بهم نم ییتفاوت باشه؟ چرا مامان از کار دا یب به، یغر

 دم؟ یرو نم ی اجازه ا نیهمچ

  یتعجب  یعنیبراشون نداشتم؛    یجواب چی شد؛ اما ه یسرم اکو م ی سواالت مثل رژه تو نیا
شده بود، اجازه فکر کردن و جواب دادن به اون سواالت رو بهم   جادیکه از رفتار مامان برام ا

 داد.  ینم

 به من زل زده بود. ،یتعجب تمام به مامان نگاه کردم و اونم با همون حالت خنث با

گفت که موافقم، فقط با لبخند  یگفت که مخالفم نه م ینه م یگفت؛ حت ینم یچیه
 کرد. یداشت به من نگاه م 

 -. یشی محمد م هیشب یخور یحرص م یوقت

 رو با حرص ازش گرفتم و چشمام رو بستم.  نگاهم

 بهش انداختم.   ینگاه میدادم و چشمام رو باز کردم و ن تکون  یسر

 بود.  یفکر چ ی هستم و مامان تو یفکر چ  ی ام گرفته بود؛ من تو خنده

تر   یکار رو عال نیلبخندش رو پررنگ تر کرد و گفت:»من به دخترم اعتماد دارم که ا مامان
 مگه نه؟«   ده؛یاز همه انجام م
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  دنیمامان رو اشتباه شن ی م گوش هام حرف هاکرد یحرف مامان تموم شد، حس م یوقت
  دمیکردم د لی تحل هیحرف مامان رو تجز  یخودم منظور مامان رو اشتباه گرفتم؛ اما وقت ایو 

 یعنی اوصاف  ن یو نه خودم منظور رو اشتباه گرفتم؛ پس با ا  دنینه گوش هام اشتباه شن
 هم سوخت. نجایشانسم ا   تیو بل ت نداش ی مخالفت چی مامان ه

  یرنگش نگاه م ی قهوه ا ی فقط به چشما  ادیدهانم رو با بهت قورت دادم و از تعجب ز آب
 کردم.

گذاشته بود، مغزم و ذهنم رو خوند؛    شیمامان از طرز صورتم که تعجبم رو به نما انگار
مامان ؟ تو   یری گ یجان، چرا خودت رو دست کم م یلیچون با آرامش تمام گفت:»ل

که  ییدرس ها  نیا یروز ه ی دی مامان جان؛ با ی که سه سال دانشگاه نرفت ی! الکیتونیم
 انه؟ یجبران بشه   ی د ی که کش ییها یداری و خواب و ب ی خوند

رو  یسابقه درخشان  تیشغل  ندهیآ  ی برا یتونیکه م یتی موقع ؛یلیل هی عال تیموقع  هی نیا
 .  یبساز

  ن،یو ا ی دی رو بهبود بخش ماریب هی یعنی ؛یتو اون دخترک شش  ساله رو درمان کن اگر
 .« ی دکتر شد چهم یشما خانم ن یعنی

 و با حرص نگاهم رو از مامان گرفتم.  دمی کش یمحکم  پوف

 فکر کردم.   کمی رنگ و  یچوب ز یزدم به گوشه م زل 

  نی که من اگر ا دمیرس جهینت ن یهمون لحظه انجام دادم، به ا ی که تو  ییدو دوتا چهارتا  با
بهش؟   زنمی پس چرا دارم پا م شه؛یم یفوق العاده عال  می شغل ندهیآ ی کار رو انجام بدم برا 

  یبه قول  ا یخودش اومده دم در خونم؛  تی که موفق یکنم؟ چرا وقت یم  یچرا دارم ناشکر
 در رو به روش باز نکنم؟  زنهیام رو م نه شانس داره در خو

 کنه. یداره منظر بهم نگاه م دمیرو باز به سمت مامان سوق دادم که د نگاهم

 .« دمیخب مامان جان؛ انجامش م یلیزدم و گفتم:»خ یکم رنگ لبخند
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رو برداشتم و   میباز کردم و دست دراز کردم و گوش یچشمم رو کم م،ی آالرم گوش  ی صدا با
 آالرم رو خاموش کردم.

کرد و باعث شد با   یم تیچشمم رو اذ  ینور رهیخوردم که به خوابم ادامه بدم که ت یغلط
 در هم چشمم رو باز کنم.  ی اخم ها

  تیواقع  ی خواب از تو ی . چهره اش تودهیبهار آروم کنارم خواب دمیرو چرخوندم و د سرم
 شد.  یمعصوم م  شتریهم ب

 افتادم.  شبیاتفاقات د  ادی

همون موسسه،   ی مامان، تو ی رو هم برا انیبهار رو بردم خونه خودمون و جر  شبید
 قبول کرد.  ل، یکردم و اونم با کمال م فی تعر

  یعنیدختر عمه بهار؛  قیمجلس رو از طر ی نرفت و ما کل اتفاقات تو شبیهم د الدیم
 داد.  یرو م  . اونم گزارش لحظه به لحظهمیکرد یدنبال م نی اسمی

که مجلس   نیبا ا  شبیحرص خوردن مادربزرگ بهار تا بهم خوردن مجلس؛ اما بهار د از
  وهیزنه و آروم و قرار نداشت که مامان با همون ش یگفت دلم شور م یبهم خورد، بازم م

 کرد، بهار رو آروم کرد.  یکه همه رو آروم م شیشگیهم

 م.از بهار گرفتم و آروم بلند شدم و نشست  نگاه

که مطمئن بودم   دمیکش ییبلند و باال ازهیخم کی به بدن کوفته ام دادم و  یو قوس کش
 :»اَه اَه؛ ببند در گاراجتو کل خونه رو بو گرفت!« گفتیاگر االن لهراسب بود م

از چشمام رو با انگشتم مالش دادم و   یکی کردم و  ی لهراسب تک خنده ا ی حرفا ادآوری با
 آروم از جام بلند شدم.

 ادامه داد.  نشیر یزد و آروم به خواب ش یبهار مرتب کردم که بهار غلط ی رو رو پتو
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کرد،   یاتاق عادت م ییکه تازه داشت به روشنا ییبهش زدم و با همون چشم ها  ی لبخند
 تلو تلو خوران به سمت برنامه دانشگاهم رفتم.

که امروز کالس  دمی چسپونده بودم، انداختم و د وارید ی که رو یبه برگه آ چهار ینگاه
 داشتم که آالرم گذاشتم؟  یکردم؟ چه کار یم کاریچ  دی ندارم؛ پس من با

چشم هام   ی جلو لمیف ک یمثل   روزی اخم کردم و شروع کردم به فکر کردن که اتفاقات د کمی
 پخش شد.  

 کردم. تکون دادم و سمت توالت حرکت   یسر

که قرار بود از   یو به خودم نگاه کردم؛ به خودم ستادم یا نهییآ  ی توالت شدم و جلو وارد
  نیدونستم واقعا از پس ا یکه نم یدخترک شش ساله رو درمان کنه؛ به خودم کیامروز  
 نه. ا ی ادیکار برم

مشت آب ولرم و زدم به   هیآب رو باز کردم و   ریش ی قیگرفتم و با تک نفس عم نهییاز آ نگاه
 اش توکل بر خدا.«  هیبق  کنم؛یصورتم و ته دلم گفتم:»من تمام تالشم رو م

توالتم   زی م ی که رو می و رفتم سراغ گوش  رونیاومدم ب یبهداشت ی از انجام دادن کارها بعد
 گذاشته شده بود. 

 شدم.  نیداشتم و رمز رو زدم و وارد مخاطب  برش

 کردم و روش ضربه زدم تا تماس گرفته بشه .  دای رو پ ییا د شماره

موقع صبح لنگ ظهره و    نیا ییاز نظر دا یبه نوع یعن ی داره؛یموقع صبح ب نی دونستم ا یم
 از کار ها عقب افتاده.  یکل

 گوشم پخش شد.  ی تو ییدا  یپر انرژ ی کرد و صدا دای اتصال پ تماس

 ! یلیجانم ل -

 د؟« ی جون؛ جانتون سالمت؛ خوب ییزدم و جواب دادم:»سالم دا ی لبخند
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 ؟ یخوبم، تو خوب یمرس -

 بود اسمش؟  یدختره؛ چ  نیبرم خونه ا یک  دیمن با  ییدا گم ی شکرخدا؛ م -

چشمام رو بستم و با انگشت شصت و شاره محکم به چشم هام فشار اوردم و  هیثان مین
 اومد. ادمیدفعه  کی فکر کردم که 

 برم؟  د ی با یک  ن؛ی آها سل -

 ! یساعت ده اونجا باش  دیبا  -

بود، کردم که  زونیاتاق آو  واریکه به د یرنگ یبه ساعت صورت یتکون دادم و نگاه یسر
 .دادمی ساعت هشت رو نشون م

 گه؟ ی دو ساعت د یعنیاوصاف؛  نی با ا پس -

 بله خانوم دکتر.  -

 یجان، کار ییکلمه زدم و گفتم:»دستتون درد نکنه دا نیا  دنیاز سر ذوِق شن ی لبخند
 د؟« یندار

 نه گلم؛ خدافظ. -ییدا

 خداحافظ.  -

  ی که در اتاق به صدا دراومد و پشت بندش صدا زی م  ی رو قطع کردم و گذاشتم رو یگوش و
 . دمیمامان رو شن

 ! دیصبحانه بخور  دیا یکن و ب داری مامان جان، بهار رو آروم ب ؛یلیل -

 چشم مامان جان.  -

 و بره. ره یجمله منظر شدم تا مامان از در اتاق فاصله بگ ن یبعد از ا و
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که بهار جانمون رو   دمیکش نهسایخب ی مطمئن شدم که خوب از اتاق دور شد، نقشه ا یوقت
 کنم. داریآروم ب

 زدم و آروم سمت بهار رفتم. ی ا  سانهیکج خب لبخند

 .یکن فیکنم خواهر من که ک   دارتی چنان آروم ب -

رو   یمهم ن ینقشه به ا خوامیکه م  یطیشرا نیا ی گرفتم تا بتونم تمرکز کنم. حاال تو  ینفس
 ذاره کارم رو به نحو احسنت انجام بدم.  یاجرا کنم، خنده ام گرفته و نم

 خنده رو گرفتم. ن یا ی بود جلو یهر بدبخت به

  ادیام حبس کردم و با تمام توانم فر  نهیرو بردم باال و اون نفس رو دوباره داخل س دستام
 زدم:»زلزله!«

 تخت نشست.  ی بهار مثل فشنگ رو که

 فی کرد که من دوباره با تمام توانم ج ینگاه م واری ه فقط به دگرد شد ی چشم ها با
 زدم:»زلزله!«

و در همون   یبهداشت سی سرو ی رفت تو غیاومد و با ج رونیاز اون حالت شوک ب بهار
و   دیپوش یرو هم م سیمخصوص سرو ییزد؛ دمپا یحالت که من و مامان رو صدا م

 .« میشیه است. االن هممون جوون مرگ م ! زلزلد یی بدو ؛یلیگفت:»خاله راحله، ل یمدام م

من   ا،یزد:»خدا یم غیرو بست و مدام ج یبهداشت سیحرف ها در سرو  نیپشت سر ا  و
 رحم کن!«  م ی. به جوونرمی خوام بم یبشم. نم هیخوام بورس یم

باز   عیدفعه در اتاق سر کیکردم که  ینگاه م یبهداشت سی با تعجب فقط به در سرو من
 قاب ظاهر شد.  ی شد و چهره آشفته و نگران مامان تو

 . میر یم یاالن م د؟یی پس شما کجا ؛یلیخاله راحله، ل -
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اتاق   ی خنده ام تو ک ینتونستم خودم رو کنترل کنم و شل گهیبهار من د غیج ی صدا با
 پخش شد. 

اخم   کیخاطر   ن یسوزوندم؛ به هم یآتش  کی دوباره  د یبهار فهم غیبا خنده من و ج مامان
 گلو خفه بشه.  ی وحشتناک کرد که باعث شد خنده ام تو 

به در زد که پشت بند در زدن مامان،   ی و تقه ا  یبهداشت سیرفت سمت در سرو  مامان
 . دیلحظه باال پر  هیبهار  ی مامان از شوک صدا ی که شونه ها دی کش یغیبهار تک ج

 .ستیدر کار ن ی ! اصال زلزله ارونیب  ای کنم ب یبهار جان، نترس! در رو باز م -

و بعد از چند   ن ییپا دیتوالت رو آروم کش گرهیمامان حرفش تموم شد دست نکهیبعد از ا و
 شد. انیقاب در نما ی اش تو ده یژول ی برق گرفته بهار؛ با اون موها  افهیق هیثان

به خون   ی و چشم ها یبرزخ  افهیمده بود؛ چون با قدستش او تی انگار تازه موقع بهار
 کرد. ی نشسته بهم نگاه م

 اومد. رونیب یبهداشت   سیاز سرو  

که در اثر   ییقمر در عقربش، با ترس آب دهانم رو قورت دادم و اشک ها افهیق دنید با
 رو پاک کردم.  ن ییاز چش هام اومده بود پا ادی خنده ز

 ی از رو  ی پارکت اتاق بلند شدم و آروم، عقب عقب رفتم و در همون حال لبخند ی رو از
 ذاره.  ینم یرو بدون تالف یبزرگ   نیکار به ا نی استرس زدم؛ چون شک نداشتم که بهار ا

 ! یگفته بود زک  یشتر هیبود که به کن ی ا نهیقدر ک   نی دختر ا نیا  اصال 

، کف جفت دستام رو گرفتم جلو بهار و  رفتم یو من عقب م ومد ی طور که بهار جلو م نیهم
گفتم:»بهار جان،   ومد،ی شد و جلو م یم شتریاش ب سانهیبهار هم هر لحظه اون لبخند خب

 خب؟«   گه؛یبود. جنبه داشته باش د  یشوخ هی
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فک کردن   یابرو هاش رو انداخت باال و سرش رو تکون داد و لب هاش رو به معن بهار
به قول خودت   دی . آدم باگهیبود د یشوخ ؛یفت:»آره آجگ  یآروم یلیجمع کرد و با لحن خ

 جنبه داشته باشه!« 

حرکت    کی گذشته، حواسم پرت شد که بهار در   یتالف ریکه بهار از خ  یالیبا خوش خ منم
شروع کرد به قلقلک دادنم. منم به    ام،یخودش رو انداخت روم و تا به خودم ب یناگهان

 قلقلک حساس بودم.  ی شدت رو

 رفت.  یهوا م غم،یخورد قه قه توأم با ج  ینوک انگشتش هم که به پهلوم م بهار

  ستادهیچهارچوب در ا ی و قه قه هام، رو کردم به مامان که تو غیهمون تالش ها و ج ی تو
 . دی خند یما م ی بود و داشت به کارا 

 ؟ یبه بهار بگ  یزیچ هی  ی خوا یمامان نم -

 . حاال تاوان بده!« ی گفت:»نه؛ چون خودت شروع کرد ی با تک خنده ا  مامان

 یدار ییکه سراسر حق به جانب بود، گفت:»فدا یبا حرف مامان رو کرد بهش و با لحن  بهار
 خاله راحله!«

دستش بلند   ری از ز عیشد استفاده کردم و سر  جادی بهار ا ی که برا ی لحظه ا یحواس پرت از
 تخت انداختم. ی شدو و خودش رو هم رو

 بهش کردم که ادامو در آورد.  یو زبون داز ستادمی رفتم رو به روش ا دمییدو

 ! دیصبحانه بخور   دی ا یبسه! ب یباز طنتیخب؛ ش یلیخ -

  ختهیبهم ر ی و موها دهیو با همون ظاهر ژول می مامان جفتمون به خودمون اومد  ی صدا با
 . میصبحانه بخور   نکهیا  ی برا نیی پا می و همراه مامان رفت  می از اتاق خارج شد

 مامان سفره صبحانه رو آماده کرده.  دمیکه د می آشپزخونه شد  وارد
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جا   یناهار خور ز یکه پشت م یرنگ یمشک ی ها  یاز صندل یکی ی رو  میکدوممون رفت هر
 .می خوش کرده بود، نشست

 کم ازش خوردم.  ک یکه روبه روم بود رو برداشتم و   ییچا  استکان

خطاب به    دم،ی کش یکه داشتم روش کره م یاز نون سنگک رو برداشتم و درحال کهی ت کی
 !« گه؟ید یمون یم نجایبهار گفتم:»امشبم ا 

خورد، با لبخند، استکان رو گذاشت رو   یرو م شیی جرعه از چا هیکه داشت  یدرحال بهار
خودش   دیکمکم کرد یو کل دی دی زحمت کش یکل شبیکه د نی نونم. همو گفت:»نه، مم زیم
 ازتون تشکر کنم!«   یارزه. واقعا موندم چه جور یم ایدن هی

  شیشگیکه مامان راحله با همون لحن مهربون و مادرانه هم میزد ی و مامان لبخند من
  فهیبوده، وظ ی. هر چیمن یل یخواهر ل ؛یدختر من ی دخترم! تو جا هی چه حرف نی گفت:»ا
 بوده.« 

 کرد.  یزد و با نگاهش از مامان قدردان ی لبخند بهار

 *** 

 آوردم. رونی ب یشلوار ل کی و  د ی سف هیری با ز دیپانچ سف هیکمد رو باز کردم از داخل کمد  در

 شال قرمز برداشتم.   هیشال هام رو باز کردم و  ی کشو

 مواجه شدم.  شی شاک  افهیسمت بهار که با ق برگشتم

 زدم و لباس ها رو سمتش گرفتم.   ییدندون نما لبخند

 ! یلباس برات آوردم چه لباس -

خواست لب باز کنه و شروع کنه به اعتراض کردن،   یکه م نی و و هم  د یکش یحرص نفس
  یو بر ی رو نپوش نایدو ابروم کاشتم و تند گفتم:»بخدا اگر ا  نیب یقدم شدم و اخم شیپ



 مجنون  اری

 
64 

 

نه   ،یعرقم، بپوش ی زنه من بو  یداد م شی ومتریعرق از چهل کل ی که بو  ی روزی د ی اون لباسا
 من نه تو!« 

حرف، حرف   دیبا  شهیلباس ها رو از دستم گرفت و هم زمان گفت:»هم یاخم چهم یبا ن بهار
 گه؟« ی تو بشه د

 فت.« لب گفت:»کو  ریزدم و سرم رو آروم تکون دادم که بهار ز ی ا  روزمندانهیپ لبخند

 کردم و دوباره سمت کمد لباس هام برگشتم.  ی خنده ا تک

 برداشتم. یبا شال کالباس یمشک نیشلوار ج  هیو   یمشک ه یریبا ز یکالباس یرودوش

 کردم؛ اما امروز فرق داشت. یها استقبال نم پیجور ت نی از ا یلیخ دی شا

که به  یپ یت کی  دی شرکت کنم؛ پس با یمصاحبه کار ک ی  ی من قرار بود تو یبه نوع امروز
 زدم.  یبود، م ییقرار ها نی و مناسب چن  نیقول معروف سنگ

دونستم   ی رو به رو بشم؛ نه م  یدونستم قراره با ک   یکه نه م ییجا کی قرار بود، برم  امروز
 کار بود. نیبه ا یدونستم ته دلم راض یفقط م  شه؛یم یکار چ ن یآخر و عاقبت ا

حموم و لباس هام رو عوض کرد تا بهار راحت تر    ی و رفتم تو مدیکش یقینفس عم  تک
 باشه.

بستم که باعث شد   یکش موهام رو دم اسب هیجا موهام رو شونه کردم و با  همون
 تر نشون داده بشن.  دهیپهن تر بشه و چشم هام کش یکم میشونیپ

  یاسترس چهم یکردم؛ ن یکه داشتم مرتبش م یسرم انداختم و در حال ی رو رو  می کالباس شال
 به دلم افتاد.

که االن درش قرار   یتیو وضع  طیبود؛ اما من به شرا  ی چ ی دونستم برا یکه نم یاسترس
  نیتو بود، هم ی جا یجمله به خودم که»هرکس  ن یگرفته بودم نسبتش دادم و با گفتن ا

 رو داشت.«، خودم رو آروم کردم. یاسترس و نگران
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بخودم زدم و پلک هام باز و   نهییآ  ی تو ی مئن شدم، لبخنداز مرتب بودن شالم مط  یوقت
 بود که به خودم دادم.  ی کار نماد اعتماد ن یبسته کردم و ا

گرم   شیتخت و سرش با گوش  ی بهار آماده بود و نشسته بود رو دمید رون ی حموم اومد ب از
 بود.

بود؛ فقط    ستی ب تشی گذاشت. ترب یکس کم نم  چی بود. واسه ه ی دختر فوق العاده ا بهار
 بود.  فیخودش و حقش ضع ی برا  دن یو جنگ یمسائل عاطف ی تو یکم

 بود و متوجه حضور من نبود. لیگرم موبا   سرش

به  یکه هم رنگ شالش بود و خط چشم مشک  یصورتش رو برانداز کردم. رژ قرمز مات 
 شده بود. با یز اریخوش رنگ، بس ییطال  ی کرم پودر و با اون موها یهمراه  کم

 !« ی گفتم:»چه ناز شد  ییهوی  یلیو خ قیقدر محوش شدم و که با لبخند عم نی لحظه ا کی

 جهان گذاشته بود.  نی پا به ا گهیعالم د ی انگار از تو بهار

من   ی برا  ییچشم و ابرو  ،ی لبخند کی با   هیبهت سرش رو آورد باال و بعد بعد از چند ثان با
 اومد و گفت:»نه به اندازه شما!« 

 توالت نشستم. ز یزدم و اومدم پشت م ی خندلب

  کسیرنگ شروع کردم به ف یبه صورتم زدم و با اسفنج صورت  یپودر رو برداشتم و کم کرم
 کردنش.

مات برداشتم و لب هام رو بهش آغشته کردم.  یرژ کالباس کی کار کرم پودر تمام شد،  یوقت
 ال دادم. مژه هام رو ج  ملیو در آخر، با ر دمی خط چشم متوسط کش کی

  رهیبود رو برداشتم و همزمان که سمت گ زیم ی رو که رو چییو سو   لیشدم و موبا بلند
رنگم رو بردارم، گفتم:»خب بهار جان،   یمشک ف یکه پالتو و ک  نیا ی رفتم برا یم یلباس

 !« می بر
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 و لبخند مشکوک بهار مواجه شدم.  زیر  ی برگشتم سمتش که با چشما و

 ؟ یکجا به سالمت -

 خوبه؟«  پمیکردم و گفتم:»سر قرار با دوست پسرم. ت ی خنده ا تک

 .« ستیبدک ن نیهم چ  یبه کمر زد و گفت:»ه یدست بهار

  ی قهوه ا ی که داشت پالتو یکردم و در حال ی نثارش کردم که بهار تک خنده ا  ی ا ونهید
 ؟« یبر ی خوا یال واقعا کجا مگفت:»حا د،ی پوش یرنگش رو م

 دوست پسرم. شیپ -

 یخب؛ م یلیگفتم:»خ یو مجلس  کیش یلیبهم انداخت که خ ی ا هانهیعاقل اندر سف نگاه
 .« میخوام برم سر پروژه کار عمل

  نیکرد، گفت:»تا باشه از ا یکه داشت خنده اش رو کنترل م یتکون داد و در حال یسر بهار
 ی بود که برم تو نیبهمون داد ا یجناب عال ییکه دا یها. واال ما کار عمل یکار عمل

احد و    ی . به خدارمیخواستن زناشون رو بکشن، گزارش بگ یکه م یی از کسا  مارستانیت
!« حاال من بدو  کشمتیگفت:»ساره م یبا چاقو دنبالم افتاده بود م  شونیکیواحد قسم  

 بکنه؟«  یقیتحق نیهمچ د ی چرا با یارشناسرشته ک  ی فهمم دانشجو یاونم بدو! من نم

تونستم به خودم اجازه بدم که  یاصال نم د،یبار  ی بهار که حرص ازش م افهی توجه به ق با
رو خودت   نیو ا  ی بخند دیکه نبا یطیشرا ی تو قایشد؛ اما خب دق  یبخندم و گرنه منفجر م

 . یبکن یتون ینم یکار چ یو تو ه ادی خنده م ،ی دون یخوب م

و که بهار با حرص   دنی کردم شروع کردم به خند یجور که داشتم به بهار نگاه م نیهم
 گفت:»زهرمار!« 

 *** 

 رو نگه داشتم.  نیچراغ قرمز ماش پشت



 مجنون  اری

 
67 

 

حدود   نیهم  ی تو  ایساله؛  شی دختر پنج، ش کی که چرا اون دختر،  نیتو فکر؛ تو فکر ا  رفتم 
  یبکشه، باز غیق داشته باشه، جذو دی که االن با ی داشته باشه؛ دختر  یافسردگ  دیبا  ،یسن

  یحرف بزنه؟ چرا دوست نداره با کس یکنه؛ چرا افسرده است؟ چرا دوست نداره با کس
 دختر شش ساله افسرده باشه؟  هی دی چرا با اقعاارتباط برقرار کنه؟ و

اومدم و   رونی داد از فکرب یشونه ام بود و شونه ام رو تکون م ی که رو ی دست ییتکون ها  با
 نگاه کردم. یداد، با حالت پرسش یکه داشت شونه هام رو تکون م یبه بهار

 چند بار صدات زدم؟ یدون ی؟م یی ! کجا ایعاشق -

 دهانم رو با استرس قورت دادم و نگاهم رو از بهار گرفتم.  آب

 بهار!«  گمی جام. م نی انگشتم ضرب گرفتم رو فرمون و در همون حالت به بهار گفتم:»هم با

 کنم. لیمنتظره جمله ام رو تکم  دمیرو از فرمون گرفتم و باز به بهار نگاه کردم که د گاهمن

مرده که   ن یخونه ا ی ایمصاحبه م  نیا ی و ادامه دادم:»با من برا دمیکش یقینفس عم  تک
 زنه.«  یدلم شور م کمیقراره برم؟ خودم تنهام، 

 کرد.  ی تک خنده ا بهار

 .ام یشه مشده حاال؛ با   ی! گفتم چوونهی د -

 لبخند داد. کی به نشونه تشکر بهش زدم که اونم جوابم رو با  ی لبخند

 داد.  یرو م یرانندگ  ییسبز شدن چراغ راهنما   دیها، نو  نیبوق ماش یمتوال ی صدا

 رو به حرکتف در آوردم. ن یو ماش نییرو دادم پا یدست ترمز

 تونستم.  یساله خارج بشم، نم شیکردم که از فکر اون دخترک ش یم یکار هر

که مثل مغول ها به مغزم هجوم آورده بودن، کم   ییاز فکر ها کمیتا  دمیکش یقیعم نفس
 هم به سمت ذهنم هجوم آوردن.  گهید  ی بشه؛ اما نه تنها کم نشد، بلکه فکر ها
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رو گذاشتم پخش   می مال آهنگ   کیو روشنش کردم و    ستمیرو دراز کردم سمت س دستم
 بشه.

  یکار ایتونستم فکر کنم و  یگرفتم و بهتر م  یو آروم، آروم م ت یال ی با آهنگ ها  شهیهم
 اون دختر بشم. الیخ یلحظه ب کی نتونستم  یرو انجام بدم؛ اما اون روز، من حت

که معالجم رو شروع   یبه روز ی بودم؛ وا  یجور نینسبت بهش ا  دمشی که هنوز ند  یدختر
 کنم و بعد از شش ماه بخوام ازش دل بکنم.

شد   یکه باعث م یمنف یفکر و انرژ یکردم از هرچ یکردم و سع یتکون دادم و پوف یسر
 .رم یخراب تر کنه، فاصله بگ نی حالم رو از ا

 کاغذ رو سیپل دنی اما با د نم؛ یبود برداشتم تا آدرس رو بب یرو که کنار ترمز دست ی کاغذ
 آدرسش کجاست؟«  نیبخون بب نویگرفتم سمت بهار و گفتم:»بهار ا

  ادیتعجب داخلش فر ی که رگه ها ییبعد، با صدا هیکاغذ و از دستم گرفت و چند ثان بهار
 آدرسشه؟«   نیا یمطمئن  یلیزد، گفت:»ل یم

بهار بود،   ی که داخل صدا یتوجه به تعجب یکردم، ب یکه داشتم دنده رو عوض م یحال در
 گرفتم.«  ییآدرس رو از دا  نی! من فقط همگهی گفتم:»آره د

 کنه. یصورتش زرد شده و داره با اخم به برگه نگاه م دمینگاهش کردم که د برگشتم

 بهش انداختم و دوباره حواسم رو به جاده دادم.  یتعجب نگاه با

 بود؟  یکه داشت، چ  یاسترس بهار و تعجب لیدل

 شوکه کرد؟  یجور نی د که بهار رو اداخل اون آدرس بو یچ

شد هر لحظه کنجکاو تر و متعجب   یرفت و باعث م یذهنم داشت رژه م ی که تو یسواالت
 بشم رو به زبون آوردم. شی تر از لحظه پ

 افتاده؟  یشده؟ اتفاق یبهار چ -
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 و همون اخم به سمتم برگشت.  یدستش اومده بود با دستپاچگ تی که انگار موقع بهار

که  ی به اون جو  یچیمن و کاغذ در نوسان بود و در آخر با گفتن جمله ه ن یب نگاهش
 داد. انیشده بود، پا جادیا

 . مید ی در خونه دخترک شش ساله رس ی جلو  قهیاز ده دق بعد

اصال با من ارتباط   ه؟یچه شکل  نی:»سلدمی پرس یمدام از خودم م  دم،ی در خونه رو د  یوقت
  ن یتونم از پس ا یتونه باهام دوست بشه؟ اصال من م یمن رو دوست داره؟ م  ره؟یگ یم

 ام؟« یکار بر ب

 درخت پاک کردم.  هی  ریرو ز  نی ها ماش الیفکر و خ  نیا  یتمام با

 . رهی قرار بگ نی ماش ی رو یمیمال   هیسا  کیبلند درخت، باعث شد   ی برگها

 به بهار انداختم.  ینگاه مین

 جز گفتن آدرس نگفته بود. یز یبود چ دهی که کاغذ آدرس رو د یزمان از

 دادم سکوت کنم. حیبود؛ اما ترج  بیبرام عج رفتارش

 خم شدم و در داشبرد رو باز کردم و مدارکم رو برداشتم.  یحرف چیه بدون 

 شد. نیبهار مچ دستم رو گرفت و مانع از خروجم از ماش ن، ییپا  امیخواستم ب یکه م نیهم

 به خودش کردم. ی شده بود و نگاه دهیچی به دستش که دور مچ دستم پ یتعجب نگاه با

کرد، با استرس   یکه با اخم به روبه روش زل زده بود و بهم نگاه نم یدر حال بهار
 ؟« ی رو انجام بد یسخت نیکار به ا ی خوا یکه م یمطمئن یلیگفت:»ل

کرد،   یداد و لبش رو با زبونش تر م ی که آب دهانش رو قورت م یبا استرس در حال بعد
  ریرو تغ  قتیتحق یبگ تییو به دا یبر  یتون یراحت م نیبرگشت سمتم و ادامه داد:»بب

 .« ستیبه خدا سخت ن ه؛یبد
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گشاد شده از فرط تعجب داشتم به بهار    ی و چشم ها یکه با تعجب وصف نشدن یحال در
کالمم  ی که دارم رو تو  یآرامش  یکردم تمام یکردم و سع ی تک خنده ا کی کردم،  ینگاه م

قدر   نیکار رو انجام بدم. تو چرا ا نی تونم ا یخالصه کنم؛ پس آروم گفتم:»بهار جان، من م
 ! حاالم دستم رو ول کن که داغون شد!« شهینم ینترس! طور  ؟ینگران

اون لحن آرامش مانند بکنم تا بهار   یهم قاط طنتیش  کمیکه قصد کردم  یبعد در حال و
بود    پیپسره خوشت هی د ی داخل شا  می از بابتم راحت بشه ادامه دادم:»بدو بر الشیخ

 تونستم تورش کنم. بدو دختر!« 

  هم نی نگاه غمگ کی آروم دستم رو ول کرد و با همون چهره پر از استرس که حاال  بهار
 خارج شد.  نیشده بود، از ماش شیچاشن

 رو قفل کردم. نیخارج شدم و ماش نیاز ماش یو سردرگم  یکالفگ با

همه من رو  ن یا شبیکه د یبهار رو بدونم. بهار ینگران لیخواست دل یدلم م یلیخ
 تالشش رو گذاشت که من منصرف بشم؟  یکار، چرا االن تمام نیا ی کرد برا یم قیتشو

  نیا  یکنم و بهار فقط از سر دلسوز ی بزرگش م یلیمن خ دی آروم باشم؛ شا یکردم کم یسع
 حرف رو زد. 

  ستادهیرنگ ا  د یرنگ عمارت سف یو مشک  کیکه در ش ی کردم سمت بهار که جلو حرکت
 بود.

 نگ در رو زد.بهم انداخت و ز ینگاه ناراحت میکه بهار ن ستادم ی کنارش ا رفتم 

  کیکشش بدم، چون ممکن بود  یلیتونستم خ یرفتار بهار کالفه شده بودم؛ اما نم از
 کردم. یساده باشه و من بزرگش م ینگران

 اط یکه در باز شد، من و بهار وارد ح نیباز شد. هم یکی ت ی در با صدا هیاز چند ثان بعد
 . می شد

 سبزرنگ شده بود. ی از گل و درخت و بوته ها دهیکه پوش یاطیح
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سنگ فرش شده بود؛ اما دور   ی عمارت برس ی تا به در ورود ی کرد یم  یط دی که با  یریمس
 یرو جال م یمختلف که روح آدم ی سنگ فرش ها انواع و اقصام گل ها، با رنگ ها نیا

 .الدوله نیام چیگرفته تا بنفشه و پ یداد، قرار گرفته بود؛ از شمعدون

 ی رنگ با پنجره ها د یعمارت سف کی جا خوش کرده بود؛  اط یعمارت سه طبقه آخر ح کی
 کرد. یطراحش م  یرک یرو مجذوب اون هنر و ز  یکه در نگاه اول هر آدم یعمارت ؛یمشک

 . میعمارت حرکت کرد ی بهار به سمت در ورود با

  یزیی پا میمال  می با نس اط،یح ی که تو ییچشم هام مدام داشتم درخت ها و گل ها با
 کردم. یدادن، نگاه م ینشون م ی خود

وقت احساس   چی خونه بودم، ه نیا  ی اگر من تو دی بود که شا بایقدر ز  نی ا اط یح نیا
از  یداد؛ به هر حال کس یهم دست م دی داد؛ و شا یبودن بهم دست نم یو ته یافسردگ 

 یقاعده و قانون چیکه ه ی باز کی که قراره سرنوشت با اون انجام بده، خبر نداره؛   یزبا
 نداره.

 .می ستاد ی رنگ عمارت ا یدر مشک ی همراه بهار روبه رو دمیبه خودم اومدم د یوقت

 در رو هل داد و وارد عمارت شد که باعث شد تعجب من دو برابر تر از قبل بشه. بهار

 بخواد وارد خونه شد؟  ی اجازه ا ایدر بزنه  نکهیبهار بدون از ا  چرا

داشتم رخت پنهان بودن رو تنش کنم، پشت سر بهار وارد  یکه سع ی همون تعجب با
 عمارت شدم. 

اومد که با    شوازمونیپنجاه ساله، با لبخند، به پ بایزن تقر  کی نگذشته بود که  ی ا هیثان چند
صورتش داشت، لبخند به   ی چروک ها و ن یپشت چ یمهربون اریلبخند اون زن که چهره بس

 منم اومد. ی رو لب ها

  ن یداد که جزو خدمه ا صیشد تشخ یم یکه تنش بود به راحت یرنگ ی سورمه ا  فرمیونی از
 خونه است. 



 مجنون  اری

 
72 

 

 ن؟ یخانواده خوب هست ن؟ی سالم بهار خانم. خوب هست -

به  از تعجب حبس شد و با تعجب فراوان  ی ادیبه علت حجم ز  ی لحظه ا ی نفسم برا من
کرد و لبخند   سیبهم انداخت و لبش رو با زبون خ ینگاه میبهار نگاه کردم که بهار ن

 د؟« ی زد و گفت:»سالم بانو جون. ممنونم؛ سالم دارن خدمتتون. شما خوب یتصنوع

  یچهره مثل ماهش حکاک  ی که انگار سالها بود رو یخانومه هم که با همون مهربون اون
 .« میشده بود، گفت:»شکرخدا؛ ماهم خوب

مهربون   ی تر کرد و با همون تن صدا قی به من که افتاد لبخندش رو عم نگاهش
 !« دی خوش اومد یلیگفت:»سالم خ

 رو با همون لبخند به سمت بهار برگردوند. شی پرسش ونگاه

 نیبهار سوالش رو از چشماش خوند؛ چون به من اشاره کرد و گفت:»پرستار سل  انگار
 هستن بانو جون.« 

بهم زد و منم متقابال   ی بودم اسمش بانو هست، بازم لبخند دهیاون خانم که حاال فهم و
 لبخند دادم.  کی   اینشه جواب لبخندش رو به  یادب ی ب نکهیا ی برا

 ! دیی طرف بفرما نی. از ایاریم ف یدخترم! آقا گفته بودن که شما تشر  ی خوش اومد  یلیخ -

 ش اشاره کرد.دستش رو به رو به رو و

بهار مانع از ادامه  ی که با گرفتن بازو وفتهی خواست به دنبالش راه ب یراه افتاد، بهار م یوقت
 راهش شدم. 

برخوردش با   ی که قرار بود تو یتعجب یبهم نگاه کرد. انگار از تمام یحالت خنث کی با  بهار
بود،   قهیدق ستیکه االن ب یی پرسش ها  یاون خانم داشته باشم، خبردار بود. انگار تمام

 دونست.  یخوردن رو م یداشتن تمام مغزم رو مثل خوره م

 ! یشیرو متوجه م ز یسالن خودت همه چ ی تو می بر ایب -
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دم درش که بانو  یو به طرف سالن دیکش رونیلنگشت هام ب نیآروم بازوش رو از ب  و
 بود حرکت کرد. ستادهیا

 و دنبال بهار راه افتادم. دمیکش یق یتک نفس عم منم

دور و برم چه   نمینتونستم نگاه کنم بب یفکرم مشغول رفتار بهار شد که حت  ی اندازه ا به
 خبره. 

بهار   ی حرف ها لیشناخت؟ دل ی زن بهار رو از کجا م ن یا ای بود که خدا ن یا  ریهنوز درگ   فکرم
 بود؟  یچ

امکان   یز یچ نیکردم که نه؛ همچ یم نیزده بودم؛ اما مدام به خودم تلق ییحدسا  کی
 .ستین ینداره و شدن

بود رو باز کرد و سه   ییکه به رنگ طال  ی مانند  یما زد و در سلطنت  ی به رو ی لبخند بانو
 . میوارد سالن که شد   ،یکی  یکی نفرمون، 

  یم گاریاد که پشت به ما داشت س افت ی مرد  کیچشمم به   م،ی ستادیدرگاه در ا  ی تو یوقت
 .دیکش

  ی اون مرد، اخماش رو تو دنی رو از اون مرد گرفتم و بهار نگاه انداختم که بهار با د نگاهم
بود، با   ن ی زم ی رو ی که نگاهش به پارکت ها یهم داد و نگاهش رو ازش گرفت و در حال

 تک سرفه مرد رو مجبور کرد که برگرده. کی

 و نفس من  حبس شدن هم همانا! اون مرد همانا  برگشتن

خودش رو  ری لحظه، ت نیآخر  ی اون مرد تعجب نکردم؛ چون رفتار بهار، برا دنیاز د یلیخ
 زد.

برام روشن   یپروژه عمل نیکنار گذاشتن ا ی بهار برا ی تمام اصرار ها لی اون مرد دل دنید با
 شد. 
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 یبهار من نم  الیبشم؛ چون به خ الیخیکار رو ب نیکرد که من ا یاصرار م  وسته یپ بهار
 .یشرق یلیل  ؛یلیاما به من گفتن ل ام؛یبرم گانی شا اری تونستم از پس سات

  شی که برام پ ی لحظه ا ی ریغالفگ یلیبه صورتم بزنم و خ یتفاوت  یکردم نقاب ب یسع
 نذارم. شی اومده بود رو به نما 

چشمش، اون هم مثل   ی زنم تو یتمام دارم زل م یتفاوت  یمن با ب د ی د یهم وقت اریسات
 شد. خی  شهیهم

 رفتارش رو درک کنم. لیوقت نتونستم دل چیه

  ی لبخند رو ک یاز  ی رگه ا یچرا حت خه؟یقدر سرد و  نی:»چرا ا دمی پرس ی از خودم م شهیهم
به برادرش، عمو سروش، که اون همه خوش برخورد   یشباهت  چیچرا ه  ست؟یلب هاش ن

 بود، نداره؟« و خوش صحبت  

  چیاز ه یخال  ی به و چشم ها یالیخ یو با نقاب ب  دمی به طور نامحسوس کش یقیعم نفس
 نافذش زل زدم. یعسل ی چشم ها ی گونه حس، درست مثل خودش، تو

دست مبل   کی وسط سالن که   زیکه نگاهش به من بود، آروم به سمت م یدر حال اریسات
جا   ی رو تو گارشیشده بود، حرکت کرد؛ خم شد و س  دهی سوخته دور تا دورش چ ی قهوه ا

 خاموش کرد.  یگاریس

داد نگاه از من   ینشون م ی صورتش داشت خود   ی تو شتریاز قبل هم ب یکه حت یاخم با
 گرفت و به بهار چشم دوخت. 

 به سمت ما اومد.  یآروم ی راست کرد و با همون حالت، با قدم ها قد

که داشت پر   یپر از تکبر و غرورش که به ظاهر آروم بود؛ اما لحن ی صدا هیثان از چند بعد
  انی که کم کم نه تنها در صداش؛ بلکه داخل چشم هاش هم نما یتیبود از حرص و عصبان

 شد. 

 بود؟  یکدوم گور  شبید -
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بود، با تعجب فراوان سرم رو باال   نییکه سرم پا  یدرحال ار،یجمله از سات ن یا دنیشن با
 وردم و به صورت غرق در اخمش نگاه کردم. ا

هر لحظه   شیعصب ی نفس ها ی کرد؛ فقط نگاهش به بهار بود و صدا یمن نگاه نم به
 . دیرس یاز لحظه قبل به گوش م شتریب

 داره.  اریکه سات یزد؛ و من متعجب بودم از رفتار یم یصورتش به سرخ پوست

که داشت، نگاهش رو به   یشگی به من انداخت و بعد با همون استرس هم ینگاه مین بهار
 دوخت. اریسات  ی چشم ها

 کنند، مخالفت کنه. یم لیکه دارن بهش تحم یزی چ  ی بود. بلد نبود برا یدختر مظلوم بهار

 انداخت.  ن یی گرفت و سرش رو پا اریسات ی نگاهش رو از چشم ها بهار

  اریکردن و لبش رو با زبون تر کرد که جواب سات یز استرس شروع کرد با ناخون هاش با با
صورتم بود، بهار رو از اون    ی که رو یکردم و با اخم کمرنگ یدست ش یرو بده؛ اما من پ

 که خودم مسبب به وجود اومدنش شده بودم، نجات دادم.  یتیوضع

 . بهار خونه ما بود. گان یشا  ی سالم آقا -

 برگشت و بهم نگاه کرد. زیت

به وجود اومده بود، با   تی چشم هاش به علت عصبان ی دیسف ی که تو یزقرم ی ها رگه
کردم   یبودم؛ اما سع دهی با نگاهش از درون ترس قتیحرف من پررنگ تر شده بود و در حق

 نگاه کردم.  اریغرق در حرص سات ی به چشم ها ی ترسم رو به رخ نکشم و با همون نگاه عاد

که تا   یتی اون همه عصبان ی سطل آب رو رو  کیباره انگار  کی به   د،یرو د می نگاه عاد یوقت
 . ختنیتمام وجودش رو گرفته بود، ر شی چند لحظه پ

به حرف من، ادامه  یبه سمت بهار برگشت و بدون توجه یتفاوت ی زد و با ب ی پوزخند
  ؟یو چند ساله ما رو ببر   نیچند  ی آبرو ی خوا  یبهار؟ چرا م ی ومدین شبیداد:»چرا د
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وصلت رو سر   ن یبره آسمون، مامان ا ن یزم ن،ی زم ادیآسمون ب یدون ی خودت خوب م
 بالخره...« گه؛یدو شب د  ،امشب، امشب نه ،ی ومدی ن شبیحاال د ده؛یم

نگام کنه؛ انگار بهش   زیبمونه و ت ینصفه باق اریکردم که باعث شد حرف سات یمصلحت  سرفه
اتفاق رو من باعثش شده بودم، پس   نیبودم؛ اما ا دهی حرفش پر ی بر خورده بود که تو 

 کردم. یجمعش م دی خودم با

که از  یو حرص   تیکه حاال به علت عصبان خشیسرد و   ی به چشم ها  ی همون نگاه عاد با
 زد، نگاه کردم. یم یبهار داشت به سرخ 

تفاوت به   یکه سرد و ب ییبشم؛ چون چشما اریسات  ی م هاچش  هیسرد  الیخیکردم ب یسع
نبودم که در   یاما من کس ؛ینطقت رو خفه کن شه یکنند، ناخودآگاه باعث م یآدم نگاه م

  گهیبهار وسط باشه د ی که پا ن یبخوام سکوت کنم؛ مخصوصا ا یعدالت یمقابل اجبار و ب
گرم از چله   یی چشم هام باشه، چه چشم ها  ی جلو  مستونسرد تر از چله ز ییچه چشم ها
 . رهی من رو بگ  ی تونست جلو یها نم نیکدوم از ا چی تابستون؛ ه

 .ادیاما من از بهار خواستم که ن کنم؛یمن دخالت م دی ببخش -

خاکستر شده بود،   شیپ قهیکه چند دق یتیحرف، انگار اون حرص و عصبان نی گفتن ا با
 دوباره شعله گرفت. 

 شد.  یم دهی شن یبه راحت اریسات هیعصب ی ها نفس

کرد،   یاش بهم نگاه محرص گرفته  یعسل ی کرد و همون طور که با چشما زیچشمش رو ر 
  لی؟ وک  یخواهرش ؟یزد، گفت:»به چه حق یزد و با لحن که تمسخر درش موج م ی پوزخند

 ؟« یکارش یچ ؟ی عشیوس

 چشم هاش زل زدم. ی تو گستاخانه

 کرد. ی م یاحترام یب شتر یب نیذاشتم ا  یمن احترام م  یهرچ
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  یاحترام  یلحن آروم که ب کی کردم با   یچشم هاش زل زده بودم، سع  ی طور که تو همون
خواهرمه.   ی . جاقشمیگفتم:»رف ی نبود نه سال ازم بزرگتر بود، اما با لحن جد ینشه؛ هرچ

 برادرمه. ی هم جا الدیاش تباه بشه. م نده یخواد آ  یدلم نم

که   دیاما اصرار دار دونن؛یرو مثل خواهر و برادر م گهیدوتا هم د  نیکه ا دیندو یم جالبه
 ازدواج کنن.

 رو بخوان مگـ...«  گهی هم د یکه دو نفر دل  ستین  نیمگه ازدواج ا  گان؟یشا ی چرا آقا  چرا؟

  ی که تو یکرد، تک نفسش رو با حرص یبه من نگاه م یظی که با اخم غل یدر حال اریسات
 . دیداد و چشم هاش رو چرخوند و وسط حرفم پر  رونیبود، محکم ب انینگاهش نما 

 ! ستیکه ن یاجرا بشه. بچه باز  دی رسم و رسومه؛ با  -

 فقط با سکوت بهش نگاه کردم. هیچند ثان ی هام از تعجب گرد شد و برا چشم

 نه؟ یب ی دوتا جوون رو نم نیدل ا یقدر مهمه که کس ن یرسم و رسوم ا نیا یعنی

طرفدار   دی بودنش با یو اجتماع التیتحص نیبا وجود ا  اریبه کنار؛ چرا سات  زیهمه چ اصال 
 رسم غلط باشه؟  نیا

از موضعه رسوم   یرو کم اریرفتارم مسلط باشم و با همون لحن آروم، سات ی کردم رو یسع
 .ارمیب نیی پا شی پرست

.  گانیشا ی دوختم و ادامه دادم:»درسته آقا اریسات ی چشم ها ی رو همون جور تو نگاهم
بهش احترام گذاشته بشه؛ اما سوالم از   دی هر خانواده هست، با ی که تو یآداب و رسوم

همه رسم، هم   نیا  نیرسم غلط بهش احترام گذاشته بشه؟ چرا ب کی د یکه چرا با  نهیشما ا
بهش احترام   دی باکنه،  یدوره و زمونه ردش م نی ا ی تو یقکه هر عقل و منط یرسم نیچ

 گذاشته بشه؟ 

 بن بسته.  دی گرفت شیکه شما در پ ی کوچه ا نی آخر ا گانیشا  ی آقا
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که نه از   یازدواج هیبهم ندارن رو مجبور به   ی عالقه ا چیکه ه یدوتا جوون د یخوا  یم چرا
 د؟« ی رسم و رسومه کن ک ی سر عشقه؛ نه از سر منطقه؛ فقط سر 

چشم هام زل زده بودن؛ انگار  ینِ ی نِ  ی تو ت،ی از حرص و عصبان ی حجم ک یبا   اریسات
که با عقل و   یحرف ،یاحترام یب   ،یادب یمثل ب یزی گشت؛ دنبال چ یم  یز یداشت دنبال چ
 نکرد.  دایرو پ یزیاما چ اد؛یمنطق جور در ن

من بود؛ اما حرف   ی کامال مشهود کالفه شدنش از حرفا اریشدن پوست صورت سات سرخ 
  ی بود که بخوا ن یبود و مخالفت کردن باهاشون مثل ا قتیحق نیمن زده بودم عکه  ی ها
 .یاثبات شده، مخالفت کن یاضیفرمول ر کی با 

دوخته شد که به   ینگاهمون به بهار اریبهار، هم من هم سات ی کفش ها ی صدا دنیشن با
 !« ادیدنبالم ن ی کرد و در همو حال گفت:»کس یحرکت م یسمت در خروج

گرفتم   یاخم کمرنگ نگاهم رو از در خروج ک یو فقط با   یحرف چیبهار رفت، بدون ه یوقت
 نگاه کردم. اریو به سات

همه سرد بود  نیچشم هاش نبود؛ هرچند از ا  ی تو یناراحت ای  یشمونی از پ ی نشونه ا چیه
 . ومدیهم بر نم  نیاز ا  شتریب یزیاحساس بودن چ یو ب

رنگ   یمشک یِ سلطنت ی از مبل ها یکی که به سمت  ینگاهش رو ازم گرفت و در حال اریسات
 !« نیگفت:»بش  ش،یرفت، بدون توجه به اتفاقات چند لحظه پ یم

چند   نی که ا یتنش نیاز ا یکردم تا کم  سیو لبم رو با زبونم خ دمیکش یقینفس عم  تک
 وجودم به پا شده بود، کم بشه. ی تو قهیدق

 مبل نشستم. ی بود، حرکت کردم و رو اریسات ی که رو به رو ییاز مبل ها یکیبه سمت   آروم

انگار هنوز حرص   اریبکشه؛ اما سات شی رو بهش دوختم و منتظر شدم بحث کار رو پ نگاهم
  یداشت بهم نگاه م یکرد. جور یبهم نگاه نم یتفاوت یو ب ی داشت، چون با حالت سرد

 .رهیم رو بگاالن با جفت دست هاش جون نی خواست هم یکرد که انگار م
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 یرو انتخاب کرده؛ چون شخص یرفتار عهد قجر   نی خواست بدونم چرا چن یدلم م یلیخ
  چیه  دیبراش نبا  یرفتار  ن یاست، چن ده یکرده است، جامعه د لیکه تحص  اریمثل سات

 که داره.  یزندگ  ی که بخواد انتخابش کنه برا نیداشته باشه؛ چه برسه به ا  یتیجذاب

  شیپ یجور  نی بدم؛ چون ا ر ی رو تغ نی جو سنگ ن یدادم ا حیترج هیاز گذشت چند ثان بعد
 . مید یرس ینم یکار  چیرفت به ه یم

رنگش زل زده بودم،   یعسل ی که به چشم ها  یرو صافم کردم و در همون حالت صدام
 جور مسائل باهاتون صحبت کردن؟«  نی راجب پروژه و ا یقیگفتم:»استاد ال 

 دستش اومد. تی ن انگار موقعسوال م دنیشن با

 داد. رونیرو ازم گرفت و نفسش رو کالفه وار ب نگاهش

  یتفاوت یبا ب  هیبهم انداخت و بعد از چند ثان ینگاه می و ن دیبه پشت گردنش کش یدست
 داد.  کهیکامل به مبل ت

 رنگ جا خوش کرده بود، دوخت. ییطال  یزیروم ی که رو یستالی رو به گلدون کر نگاهش

خودش   ی رو برا ی ها زیچ ک ی  ای کرد؛  یذهنش مرتب م ی رو تو یز یچ ک یداشت   انگار
رو   دیی داد، مهر تا یکه چشم هاش و صورتش داشت نشون م یکرد؛ چون حالت یمرور م

 زد.  یمن م ی ها  هینظر ی رو

  کیدختر و پسرا نبود. اکثر  نی با دختر خالم ازدواج کردم. ازدواج ما ع  شی سال پ ش یش -
گفتن    یدرش نبود و فقط به خاطر آداب و رسوم بود. همه م ی عالقه ا چیکه ه یازدواج

  یعنینبود،  یجور نیما ا ی اما خب برا ره؛یگ یعالقه بعد از ازدواج خودش کم کم شکل م
بارداره.   دیبعد شش ماه زنم فهم می مشترک شد ی. وارد زندگ می گذرشکل نگرفت؛ ب ی عالقه ا

رنگ و   کی   ادیکردم اگر بچه ب  ی فکر م یعنیاسرار بر سقطش داشت؛ اما من قبول نکردم،  
اون   ی قدر که تو  نیاورد؛ اما ا ا ی. خالصه همسرم بچه رو دنشهیمون داده م یبه زندگ  ییرو

  مارستانیکه از ب ارهیب ایحاضر شد بچه رو دن یکه به شرط  می نه ماه ما سر بچه دعوا کرد
نداشتم.    نیسل یعنیبه کار دخترم؛  ی. بعد از اون اتفاق من کارمیر یمحضر و طالق بگ می بر
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به کارش  یافسره است. کار  ی به مقوله ا ای  ری . گوشه گستیهمه دختر بچه ها ن ن یع نیسل
که  ستی اشراف زاده خوب ن هی ی برا گهیمادرم که م ی خب بخاطر اسرار ها یندارم، ول

 ..شونیگذاشتم که ظاهرا هم ا ونی موضوع رو با رضا درم نیافسرده داشته باشه، ا  یدختر

چشم هاش مشهود شده   ی که تو ی حرفش رو قطع کرد و با تمسخر یپوزخند صدا دار با
  یگرفت و بهم اشاره کرد و ادامه داد:»شما رو معرف زی م ی رو یستالی بود، نگاه از گلدون کر

  ارهی نود با هزارتا خواهش و التماس م قهیدق ی دیبهش م قیتحق هیکه  یکردن؛ کس
 .« دهی م لتی تحو

. از  ارهیب نیی حاال اعتماد به نفسم رو پا ایقراره اعصابم رو خورد کنه  دمی که زد فهم یحرف با
االن،    نیسالن تا هم نیا ی تک تک رفتارش، از همون موقع که پام رو گذاشته بودم تو

 باشم؛ اما منم کارم رو خوب بلد بودم.   نجایخواد من ا  یمعلوم بود که دلش نم

 زده زل زدم. خی  ی اون دو گو ی روحش زدم و تو  یبه صورت ب  ی لبخند

بهتر از   یل یدانشجو خ شون یده؛ چون ا چرا من رو انتخاب کر یقیدونم استاد ال ی من نم -
  نانیکار رو انجام بدم و بهتون هم اطم نیا  دیمقاطع باالتر دارن، اما االن من با ی من تو

 که به نحو احسن انجامش بدم. دمیم

من   ی خواد جلو ی. در ضمن، نممیکن فی و تعر مینی تکون داد و گفت:»بب  یسر  یتفاوت یب با
 .« یونم خواهر زادشد ی! میقیاستاد ال  یبه رضا بگ

 تکون دادم. دنیفهم ی رو به معنا سرم

  نیکه خودش از ا یاریذهنم مشکوک بود که چرا سات ی تو یزیچ هیها هنوز   نی همه ا با
رسم و   نیهم تن به ا الدیرو داره که بهار و م نیاسرار بر ا ده،ید  بیرسم و رسوم آس

 بدن؟  یرسومات خراف

 مدارکت رو بده!  -
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و پر از سوال، مدارک رو مقابل   ریو با همون ذهنم درگ  رون ی از فکر اومدم ب اریحرف سات با
 گرفتم.  اریسات

 خواست که درمانشون کنه. یرو م یخانواده کس ن یبلکه کل ا ن؛ینه تنها سل انگار

 کنم. یشش ماه درست م  نیا  ی همتون رو تو هینجور یکه ا حاال

گفت دختر   یم  د،ی فهم یفکر من رو م  نیا  یهرکس  دی نداشت. شا یربط چیبه من ه دی شا
  یگرفتم راض  یکه داشتم م ی ماتیتصم نی دونم چرا ته دلم به ا ینم ی آخه تو رو َسَنَن؛ ول

 بود.

 اومدم و بهش نگاه کردم.  رونی و رو، از فکر ب  ریکه داشت مدارک رو ز  اریسات  ی صدا با

 ارتباط نگرفته. یپرستار  چ یبا ه نیحتما رضا بهت گفته که سل -

 رو از پرونده مدارک گرفت و به من نگاه کرد.  شیبه محض تموم شدن حرفش، نگاه جد  و

تکون داد و همون طور که دوباره شروع کرد   یهم متقابال سر اریتکون دادم که سات یسر
 !« ریارتباط بگ نیبا سل   یجور کی دارک، ادامه داد:»کردن م  نییبه باال پا 

 تعجب فراوان بهش نگاه کردم. با

هم   هویشد  یخواست سر از تن من جدا کنه، چ یم شیکه تا چند لحظه پ اریسات نیا
 گفت؟   یزیچ نیچ

بودمش؛ اما تمام   دهیکه هنوز ند  ینیسل ی کردم آروم باشم و تمام حواسم رو بذارم برا یسع
 حواسم رو به خودش جمع کرده بود.

که فکر کنم چوبش از درخت گردو   یرنگ یمبل بلند شد و به سمت کمد چوب ی از رو اریسات
 بود، رفت. 

 کاغذ دراورد و به سمت من برگشت.  هیداخل کشو  از
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 رو که از کشو برداشته بود.  ی و شروع کرد به خوندن کاغذ شیقبل  ی سر جا  نشست

 تفاوت بهم نگاه کرد. یبا همون چهره ب هیاز چند ثان بعد

 حقوق؟  -

 به حقوق ندارم؛ فقط کارم برام مهمه.  یاجیمن احت -

 نگفت و نگاهش رو ازم گرفت.  یزیچ

داخل کتش کرد و   بیج ی از رو تو  گهی دستش کاغذ رو نگه داشته بود و دست د کی  با
بودم قرارداده   دهیاالن با سوالش فهماون کاغذ که  ی تو ی زیچ هیخودکار رو در اورد و  کی

 نوشت. 

 و خودکار رو گرمقابلم گرفت. قرارداد

 رو گرفتم و مشغول خوندن قرار داد شدم. جفتش

و   رمیرفتار کنم و بهش سخت نگ  نیدرست با سل نکهینذاشته بود؛ فقط ا یخاص شرط 
 .شهیگذاشته م یهر پرستار ی که برا ییشرط ها نیخالصه هم

 و خم شدم و امضا زدم. زیم ی رو گذاشتم رو قرارداد

گذشت،   یکه از کنارم م یبلند شدم و در حال تشی بلند شد و منم به تبع اریسات
 !« ای گفت:»دنبالم ب

  قیاون دختر کوچولو به وجودم تزر دنی د ی که برا یجانیتا ه دمیکش یقینفس عم  تک
 کنترل بشه. یشده بود، کم

  ره؟یگ  یبا من ارتباط م نی شده بود که سل نی ا ریاون لحظه فقط درگ  ی ذهنم تو تمام
 ه؟ یاصال چه شکل ام؟یکار بر ب ن یتونم از پس ا  یکنه؟ من م یاعتماد م
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که توأم شده بود با   یکه باعث شده بودم قلبم به خاطر احساس ییسوال ها نیا  یتمام و
 بکوبه.  نمیبه قفسه س یوار وانهی به طرز د جان،یاسترس و ه

خودم رو کنترل کنم و موفق هم شدم؛ هرچند هنوز تمام لب   یتا کم دمیکش یقیعم نفس
 رفت.  یم   نییهام از استرس خشک و ضربان قلبم با شدت باال و پا

 حرکت کردم. اریگرد کردم و پشت سر سات عقب

که نرده هاش به رنگ   یرنگ یبه سمت راه پله مشک  اری سات م،یاومد  رون ی از سالن ب یوقت
رو با باال   نییطبقه پا یچی بود و به صورت مارپ ی در ورود ی روبه رو قایبود و دق  ییطال 

 کرد، حرکت کرد و منم متقابال دنبالش رفتم. یوصل م

 شد.   یم شتریرفتم ضربان قلبم هم ب  یهر پله که باال م از

درمان اون دختر،   ایاون دختر کوچولو بود؛   دن یفقط د  جانمیهمه ه  ن یا لیدونم دل ینم
 . هیخوام انجام بدم راض یکه م یکار  نیدونستم دلم به ا   یدونم؛ فقط م ینم

خورد؛ اما   یبه چشم م ییو طال  یشش در با رنگ مشک  یپنج ال می دیبه طبقه باال رس یوقت
ب توجه  داشت بدجور جل  یاز در ها که رنگ صورت  یکی  ،یو مشک ییاون همه در طال  نیب
 کرد. یم

به  اریبه فکر نداشت و با حرکت سات اجیاحت  یلیباشه خ ن یکه اون در، در اتاق سل نیا
 حدسم خورد.  ی رو دییسمت اون در مهر تا 

 . نمشیاز قبل دوست داشتم بب شتریبودم، ب  دهیدختر رو شن نی ا یکه داستان زندگ  یوقت از

و اون نه تنها از نعمت مادر، بلکه از  دهیکه از هم پاش هیکه حاصل ازدواج یدختر کی
 نعمت پدر هم محروم شد. 

  دهیپدر و مادرم رو د نیدختر فقط عشق و محبت ب نیسن ا  ی که تو یدونستم من ینم
  یهمه تالشم رو م د یاون رو درک کنم؛ اما با  یسرم بود، چجور ی جفتش باال هیبودم و سا 
 برگردونم.  شی عاد یدگ به زن یدختر رو کم نیکردم تا ا
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 .دمی رو ند  نی در رو باز کرد و وارد اتاق شد؛ چون پشت سرش بودم، سل اریسات

 اومده.  دتی پرستار جد  ن،ی سل -

  نیا دنی به د جانیه یجمله اش رو تموم کرد، کنار رفت و من بعد از کل اریسات  یوقت و
 .دمشیدختر کوچولو، بالخره د

 لبم نشست.  ی ناخودآگاه لبخند رو دنشید با

 هیکه شب  ییو از همه مهم تر چشم ها  یبور و فر و صورت گرد و گندم  ی دختر با موها کی
 من بود. ی چشم ها

خب   یشباهت داشت، ول یمن کم  ی ها یبه بچگ ن یبود؛ اما سل بینظر من عج نی ا دی شا
وند؛ و از همه مهم تر  م ینم یداشتم که وقت تعجب برام باق جانیه دنشید  ی قدر برا نیا
 بود. یکه چشم هام آب ایدن نیا ی که فقط من نبودم تو نیا

 عروسک فرو برده بود.   ی بغلش بود و سرش رو تو ی رنگش تو یصورت   یتیک  عروسک

پنجره اتاقش   ی که روبه رو یی به درخت ها رون،ینگاه نکرد و نگاهش به ب اریبه سات اصال 
 شده بود، بود.  انینما  نیتخت سل ی بلندشون رو ی برگ ها ی ا هیبودن و سا دهیقد کش

 یسن کمش داشت تالش م  نیکه با هم یبغض ک ی نگاه کنه، با  اریکه به سات ن یاز ا بدون 
 خوام.«  یکنه، سرتقانه گفت:»نم شیکرد مخف

  دنیتر شد؛ اما با شن قینازک و بچگونه اش دلم قنج رفت و لبخندم عم ی صدا دنیشن با
و   دیزد، لبخند از لبام پر کش یدرش موج م تیو عصبان  ی از سرد ی ا یکه دن اریجمله سات

 تعجب بزرگ داد.  کی جاش رو به 

 دختـ . ی خوا یکه نم ی کرد خودیب یلیتو خ -
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!«نذاشتم ادامه بده؛ چون  گانی شا  ی برگشتم سمتش با گفتن:»آقا زیکردم و ت یظیغل اخم
  نیدل ا ی اون رو تو یو تالف وفتهی زنش م ادی نهیب  یرو م نی مشخص بود هر وقت سل

 .ارهیطفل معصوم در م

زد تا نگاهش رو   یچرخش میو ن دی صورت کش ی رو  یبهم انداخت و کالفه دست ینگاه مین
 .رهیبگ نیسل

 زده بودم.داد و منم همون طور با اخم بهش زل  رونی رو محکم ب نفسش

 داد.  یکرد و فقط گردنش رو با کف دست مالش م ینم نگاهم

  نیمن از گل نازک تر به سل یقرارداد شرط گذاشت ی خواستم بازخواستش کنم که چرا تو  یم
اجازه   نی سل غیو ج هیکه گر  یکن یباهاش برخورد م یدار یجور نینگم؛ اما االن خودت ا

 نداد.

 . ومدیداشت سمتم م هیدوختم که با گر  ینیگرفتم وبه سل  اریرو از سات نگاهم

شکم من فرود    ی کوچولوش رو تو ی به چشماش رو بست و مشت ها د یکه رس نیهم
بهش زده بود و غرورش   اریبود که سات یدونستم؛ به خاطر حرف یکارش رو م لیاورد. دل

 کرد. یم  یداشت خودش رو خال یجور نیمن شکسته بود و ا شیپ

 شد!  یآروم م دی هم نبود، با ی مشتاش درد گرفته بود؛ اما چاره ااز  شکمم

زد، از فرصت استفاده کردم و نشتم و دستام رو بردم سمت   یزمان که داشت مشت م هم
حالتش از منم   نیا  ی و گرفتم؛ اما انگار زور اون بچه تو  رمیکه دستاش رو بگ نی سل ی دستا

مواقعه    ی و بعض ارهیبود که دستاش رو از دستم درب نی شده بود و تمام تالشش ا  شتریب
 گرفتم.  یدستاش رو م رهشد، اما من دوبا  یموفق م

 .« نی گفت:»سل ادیبا فر  اریسات ن، یجدال من با سل نیهم ی تو

 .دی ساکت شد؛ بلکه منم از ترس شونه هام باال پر نینه تنها سل که
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با بغض و چشم هام غرق اشکش گوشه مانتوم رو گرفت و خودش رو کنار پهلوم  نیسل
 کرد. می قا

 خورد.  ی راحت به گوش م یلی خ نینفس نفس زدن سل ی صدا

 قدر خونم به جوش اومده بود که حاضر ن یا ن، یو پناه گرفتن سل اریحرکت سات نی ا دنید با
 هوش بشه. یقدر بزنم که ب ن یرو ا اریبودم سات

کردم. هر طور   یم سهیمقا  نیخودم رو با سل یذهنم، بچگ ی دونم چرا؛ اما من مدام تو ینم
 نبودم.   یجور نی کردم من ا ینگاه م

دادم با  یانجام م  ییخطا کی   یپدر من هم وقت  یحت ستن؛یبود؛ همه شکل هم ن درست
سر من داد زده    یجور نیا ادینم  ادمیوقت   چیکرد؛ اما ه یشد، اخم م  یم نی من سر سنگ

 باشه.

 بره. رونیکه از اتاق ب ن یا  یعنینگاه کردم و با اخم به در اشاره کردم؛  اری به سات زیت

  یتفاوت  یو ب ی اما بعد با سرد ه،یثان کی  ی برا یعن یاول با تعجب به من نگاه کرد؛  اریسات
 رفت.  رونی کامل از اتاق ب

سمت تخت و   د یمن رو ول کرد و دو   ی گوشه مانتو  نیبسته شدن در اومد سل ی صدا یوقت
 رنگش. یلحاف صورت  ریرفت ز 

 غرق در بغضش، خطاب به من گفت:»توهم برو!«  ی همون صدا با

 خبر شهادت باباش بود.  دنیبعد از شن  یِ لیدرست ل نیلبم. سل ی نشست رو ینیغمگ لبخند

 ی پتو، با صدا ری اتاق تا آرومم کنه؛ اما من از ز ی تو ومد یافتادم که لهراسب م ییاون روزا  ادی
 !« رونیگفتم:»برو ب  یخفه م

گذشته رو   ی کردم فکرا یگلوم نشست؛ اما سع ی تو  ی بغض بد کی اوردن اون روزا  ادیبه  با
 فکر کنم.   نیکنار بزنم و فقط به سل
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 تر کردم و آروم به سمت تختش حرکت کردم.  قیعم رو لبخندم

 رو هم کنار خودم گذاشتم.  فمیتخت نشستم و ک  نییپا

 اورد. ینم  رونیسرش رو هم ب  یلحاف بود و حت ری ز  یهمونطور نیسل

 خندم گرفت.  شی همه لجباز نیا از

و گوشه   د یچیلحاف پ ی تو  شتریکتفش که خودش رو ب ی دراز کردم و گذاشتم رو دست
 تخت کز کرد. 

  ی خواد با من حرف بزنه، من خودم باهاش حرف م  یخانم نم نیخب؛ حاال که سل یلیخ -
 ! رونیفکر نباش که من برم ب نی ا  ی زنم؛ اصال هم تو

  ی و بغض تو  هیاز گر یکه هنوز آثار یاورد و در حال رون ی لحاف ب ریسرش رو از ز هوی  نیسل
 ؟« یستیمگه شما پرستار نبود، گفت:» انیچشم هاش و صورتش نما

 گفته؟«  یزدم و گفتم:»نه؛ ک  ی لبخند

شده بود رو    ریگونه هاش سراز  ی که رو ییحرفم، با انگشت َشسَتم، اشکا  نیپشت بند ا  و
 پاک کردم.

 که نشون از تعجبش داشت. دیلب ورچ یبا حالت جالب  نیسل

 .یبابا گفت شما پرستار -

 .«یلیحواسش نبود. من خاله ام؛ خاله ل ییصورتم گفتم:»بابا ی همون لبخند رو با

کرد و منم به اون   یشد؛ چون تا چند لحظه فقط به من نگاه م یانگار باورش نم نیسل
 کردم.  ینگاه م
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 ی تو یزی افتاد، چ یلحظه فکر کردم اتفاق هیسرجاش نشست که   زی ت نیدفعه سل کی
  یبود، دلم م جانش یو به خاطر ه  دی پرس یم یسواالش، که رگبار دنیتختش بود؛ اما با شن

 دلم خنک بشه. نیقدر بزنم که هم چ  نیخواست تک تک پرستاراش رو ا 

شما منو   یعنی  ؟یزن یشما منو نم یعنی  م؟یصاف بشن یکن یشما منو مجبور نم  یعنی -
   رون؟ی ب یبریم

 گلوم نشست.  ی سواالش ناخودآگاه بغض تو با

بهش زدم و در همون حال گفتم:»من نه شما رو مجبور   ی رو با زبونم تر کردم و لبخند لبم
دونم و    یبخواد از گل نازک تر بهت بگم من م یو هرکس   زنمتینه م ؛یکن یکنم کار یم

 .« می ریرستوران، همه جا باهم م ،ی که سهله، شهر باز رونیاون؛ بعدم ب

مانند خودش   غیآخ جون ج کی با   نی دونم نشد، که سل ی؛ نمدونم جمله ام تموم شد ینم
 بغلم. ی رو انداخت تو

رو محکم بغل  نیاز ذوق، سل ییایدن ک یمتعجب شدم از رفتارش؛ اما بعد با   یکم اول
 گرفتم.

اشک هاش دلم   دنیبه دلم نشسته شده بود که با د یدختر چه طور نیدونم مهر ا  ینم
 .  زهی بر خواست اشک  یو دلم نم   ختیر یم

دلم رو   ی خواسته ها  نیکردوم از ا چیه لیبزنه. دل غیخواست بخنده، شاد باشه، ج یم دلم
 یبه دلم افتاده و نم نیکه مهر سل دمیفهم یرو خوب م  یز یچ کی دونستم؛ فقط  ینم

 بچه خوب نشده، دست بکشم. نیکه ا یکار، تا زمان نیتونم از ا 

 دوست دارم! یلیخاله خ -

تک تک   ی از آرامش تو ییایاونم آروم دم در گوشم، دن  ن،یجمله از زبون سل ن یا دنیشن با
 شد.  قی تنم تزر ی سلول ها

 رو آروم از خودم جدا کردم.  نیصورتم زدم و سل  ی به پهنا ییلبخند
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  تی از موهاش رو به پشت گوشش هدا ی رو دراز کردم و همون طور که داشتم تره ا دستم
 شق خاله!«کردم، گفتم:»منم دوست دارم ع یم

 اومد. نییکرد و آروم از تختش پا  یزی ر خنده

 کار کنه.  یخواد چ  ی م نمینگفتم؛ فقط منتظر شدم بب یزیچ

  ری ذاشت ز یکه دستش رو م یپام و درحال ی کار نکرد؛ فقط سرش رو گذاشت رو  چیه
 ؟« یکن یلپش، گفت:»خاله، سرم رو ناز م

 نشه.  کهیخودش فقط اون لحظه شاهد بود که چقدر تالش کردم که بغضم هزار ت خدا

 سرش رو نوازش کنه.  بهیآدم غر کی که  نهیدختر گذشته که خواسته اش ا نی به روز ا چه

نشست و   نیسر سل  ی رو دیلرز یکه م یرو گاز گرفتم تا بغضم نشکنه و دستم در حال لبم
 شروع کردم به نوازش کردن.

بغضم کم کم آروم شد   نی لبخند سل دن یزند و منم از د  یگفت و فقط لبخند م ینم یچیه
  نیاز خودم که تونستم هم ت ی از جنس رضا ی داد؛ لبخند قیلبخند عم کی و جاش رو به  

 جا باز کنم.  نی دل سل ی اول کار تو

 ؟ یکن یناز م یکنه سرم رو دار یخاله بابا که تو رو دعوا نم -

 وجود آدم موندگار بشه.  ی از ذوق تو یذاشت کم ینم اریسات ی کارا یعنی

که  یکردم خودم رو کنترل کنم، با لحن یم یکه سع یرفت و در حال دی از لبم پر کش لبخند
 دعوا کنه خاله؟«  دی زد، گفتم:»چرا با یحرص درش موج م 

  نیپام جا به جا شد و گفت:»چون اون دفعه خاله بانو رو دعوا کرد؛ گفت ا  ی رو یکم نیسل
منو ناز   شه یخوبه. هم یلیقدر نازش رو نکش؛ اما خاله بانو خ نیا یکن  یرو لوس م بچه

 کنه.« یفهمه دعواش م  یخب بابا تا م یخونه، ول یکنه، برام قصه م  یم

 شد. اریسات ی رفتار ها رینگفتم و فکرم فقط درگ  یچیه
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 یقال  ی که رو یگرفتم و سوقش دادم به سمت گل بنفش نی بور سل ی رو از موها نگاهم
 بود.  نیرنگ اتاق سل  یصورت

خواد که  یکنه دعوا کنه؟ مگه خودش نم  یکه به بچش محبت م یبا کس دی با اری سات چرا
که کمک    ن یا ی پس چرا خودش به جا اد؛یدر ب یو حالت افسردگ  یریگوشه گ   نیاز ا  نیسل

 زخمه؟  ی حال باشه، نمک رو 

 خاله؟  -

سردرگم   ار، ی سات ی که به خاطر رفتار ها یاومدم و نگاه رون ی از فکر ب نی سل ی صدا دنیشن با
کرده بود گرفتم و   لیبه باال متما  یکه سرش رو کم نیگرفتم و به سل یشده بود رو از قال

 گفتم:»جونم خاله؟« 

 کنه؟ یبابا دعوات م  گمیم -

 خاله؟  یسر چ -

کنه   یبغل م ایبوسه   یمنو م  یهر ک  شهیاون هم گه؟ی د یکه با من مهربون ن یسر ا -
 کنه. یدعواش م

به جونم   اریکه از سات یتی از حرص و عصبان یهم گذاشتم تا کم  ی رو محکم رو  چشمام
 افتاده بود، کم بشه. 

 گفته بود.  اریراجب سات نیکه سل یزیچند چ نیهم دنی به شدت درد گرفته بود از شن سرم

گذاشتم و شروع کردم به مالش   می شونیپ ی سبابه و َشست دستم که آزاد بود رو رو انگشت
 کنه.« یگفتم:»نه خاله دعوا نم نی دادنش و در همون حال، خطاب به سل

 به صدا در اومد.  نیدادم، در اتاق سل یرو ماساژ م میشونیطور که داشتم پ همون

 .دمی چهارچوب در د ی رو تو رو باز کردم که قامت بهار  چشمام

 بهم زد که منم متقابال بهش جواب دادم. ی لبخند
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سمت بهار و بهار هم درجا  دیی اسم بهار رو صدا زد و بلند شد و دو یبا خوشحال نیسل
 دختر عموش باز کرد. ی نشست و آغوشش رو برا

 کردم.  یروم نگاه م ی لبخند به منظره جلو با

  ست؛یافسرده ن نیبودم که سل ده ی بودم، فهم دهیرو د  نیکه سل ی ا قهی چند دق  نیهم ی تو
  نجایمسئله برام ا یبهش محبت کنه. جالب یکیخواد  یفقط کمبود محبت داره و دلش م

از طرف   یاشاره و محبت  کی نکرده و اون فقط منتظر  ی رو عقده ا نیمسئله سل نیبود که ا
بهش لبخند بزنه و اون   یک یظره  باشه. اون فقط منت  وادخ یم یمقابلشه؛ حاال هر کس

 .دهیاز محبت، م ییایجواب اون لبخند ساده رو با دن

  زیبوسه ر  هیشد،   یکه داشت بلند م یاز هم جدا شدن و بهار همون طور نی و سل بهار
  ی رو سی کرد و بهار دستش رو به معنا ه یزی خنده ر  نیکه سل نی لپ سل ی کاشت رو

 گذاشت.  شینیب

داده   نینسبت به محبت سل اری سات تی راجب حساس نی که سل یبعد از اون همه سوت گهید
 نبود. یسخت  ادیحرکت کار ز نی ا دنیبود، فهم

 بلند شدم. نیزم ی هم دادم و از رو ی رو تو اخمام

 و بتونم تمرکز کنم.  رهیمغزم آروم بگ یتا کم دمیکش  یقیرو بستم و تک نفس عم چشمام

که خودش به   اری بود؛ و گرنه سات نیبه درمان نداشت، سل یاجیکه احت یتنها کس انگار
 خواست. یپا دکتر بود، درمان م کی یاصطالح

. شهیم یگرفتم چ  شیکه در پ یکار ن یدونستم آخر ا یکار کنم. نم یچ   دیدونستم با  ینم
نفر   ک یاز  طی اون شرا ی نه؛ فقط تو ایهمه تنش و اتفاق رو دارم  نی دونستم تاب ا ینم

 دلم گذاشت؛ از خدا مدد خواستم. ی کار رو تو نیکه ُحب ا یمدد خواستم؛ از همون

  ی هند گه،ی رفتم، گفتم:»خب د   یم  نیکه به سمت بهار و سل یرو باز کردم و در حال چشمام
 پارک مگه نه؟«  م یخانم ما قرار بود بر  نیبسه! سل یباز
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 ک!« و با ذوق گفت:»آخ جون پار دی دستاش رو بهم کوب نیسل

ذوقش شدم   دنی لبم و محو د ی خود به خود لبخند نشست رو دم،یرو د نی ذوق سل یوقت
دست بکشم و خط نگاهم به سمت   ن ینگران بهار، باعث شد از نگاه کردن به سل ی که صدا
 بشه.  دهیبهار کش

 کار رو نکن! نی ا یلیل -

 داره؟«  ی رادی هم و گفتم:»چرا؟ مگه پارک رفتن ا  ی اخمام رو دادم تو یکم

 ی که استرس تو یو آب دهانش رو قورت داد و در حال دیکش یقیتک نفس عم بهار
رو   نیسل  یکس ادی بدش م یل یخ اریسات ینداره، ول ی رادیزد، گفت:»نه؛ ا یصداش موج م

 ببره.«   رونیب

 ؟« یشونه هام رو باال انداختم و گفتم:»خب که چ   یتفاوت یب با

  ی رفتار سرتقانه من خبر داشت، از رفتارم جا نخورد؛ فقط استرس تو نیکه کامال از ا بهار
 شد.   شتریچشم هاش ب

  یکه سرتقانه باهاشون برخورد م یهمه اون مسائل نی ع اری! بخدا ساتزمیجان، عز  یلیل -
  یفرق م  اریقربونت برم! سات ست ین ،یکن یول نم  ،ی هم کار خودت رو نکرد  یو تا وقت یکن

کنه، دمار   یچینفر از رفتارش، از حرف هاش سر پ ک ی کنه. اون اگر  یهم فرق م یلیکنه؛ خ
 . ارهیاز روزگارش در م

  یهم نم  شی بودم؛ کار یشگی هم یلیدل نگران من بود و منم همون ل شهیهم نیع بهار
 شد، کرد.

  یبده مشکل انیباشه که به بهار اطمن یزی چ کی لحنم  ی کردم تو یکردم و سع سیرو خ لبم
 .ادینم شیپ

که   یترس چهم ی به ن یوقت از چشم هام پ هیانداختم تا   نیزدم و نگاهم روبه سل ی لبخند
 وجودم افتاده بود، نبره.  ی تو
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دلمم   یول  ست؛ین لیدل یبهار ب ی ها یدونستم نگران یبودم و م دهیرو امروز د اریسات رفتار
 رو به حال خودش رها کنم. نی شد سل ینم یراض

 نگران نباش!  -

نگران بهار نگاه   ی گرفتم و با همون لبخند، به چشم ها نی نگاهم رو از لبخند مهربون سل و
 کردم.

بحث رو ادامه نداد و  گهی شد؛ اما د یم ده یو استرس د یچشم هاش هنوزم نگران ته
 بهش پاسخ داد.  زد و اونم با لبخند نیبه سل  ی نگاهش رو ازم گرفت و تک لبخند

 نهییو آ  ز یرو گرفتم و بردمش سمت م نیبه منظره رو به روم زدم و دست سل ی لبخند
 رنگش، جا خوش کرده بود.  یکه کنار تخت صورت یرنگ دیسف

 دخترونه بود.  ی رنگارنگ و گل سرها ی پر از کش موها زیم ی رو

دختر   نیا ی چشم ها  ی از ذوق رو تو ییایبرخورد کرد، دن نه،ییآ ی تو ن،ی نگاهم به سل یوقت
 .دمید

حد   نیدر ا گهیجذاب باشه؛ خوشحالش کنه، اما د  ی هر بچه ا ی رفتن به پارک برا د یشا  آره؛
بود.    دهینچش یبود که مهر مادر یدختر نینبود. سل ی هر بچه ا نیسل  یکنه، ول یذوق نم

پارک محروم   کی ن به  بود. از رفت دهیمادر، نچش ی طمع آغوش پدر رو به خاطر خبط و خطا 
 درش نداشته.  یریتقص چیکه خودش، ه  ییاشده بود، به خاطر خط

  زیم ی به ذوق نشسته اش زدم و برس بنفش رنگش رو از رو ی به چشم ها  ی لبخند
 فر دارش رو شونه کردن.  ی برداشتم و شروع کردم موها

  هیوقتا صورتش  یتر، دردم اومد، نکن؛ فقط بعض واشیکرد که بگه   ینم یاعتراض چیه
 زد. یلبخند م د، ید یشد و دوباره منو که م  یکوچولو جمع م
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گلوم جا خوش کرده بود،   ی که تو  یهر لحظه بغض دم،ی د یرو م نیحرکات سل  نیا  یوقت
  ی تو نیداشتم با آب دهانم قورتش بدم تا سل  یاما همش سع  د؛یکش یم یک  ی سرک   کی

 ذوقش نخوره. 

  ی تموم شد، شروع کردم به بافتن موهاش تا تو  نیلموج دار س ی شونه زدن موها یوقت
 نکنه.  تشی کنه و موهاش اذ  یپارک راحت بتونه باز 

اعصابم رو   یباز ی کرد که موهام تو یکار رو م نی بچه بودم مامانم ا  ی وقت ادمهی شهیهم
  ی کردم که تک تکش تو ی م نیسل ی رو برا ییو من ناخودآگاه داشتم کار ها   زهی بهم نر

 خورد.  یخودم به چشم م یبچگ

همه اون کش موها   نیکه ب  یرنگ دی کش مو سف  کی رو بافتم،  نیسل  ی تمام موها یوقت
 رو باهاش بستم.  نیسل ی توجهم رو جلب کرد، برداشتم و به ته موها شتریب

 نگاهم رو به سمت بهار چرخوندم. عیبا لبخند بهش انداختم و سر  ی نگاه مین نهیآ  ی تو

و استرس بزرگ   ینگران کی لبخند کم عمق بود؛ اما ته چشم هاش   ه یبهار  ی لب ها ی رو
 رخت تن کرده بود. 

  دی شناخت، پس با  یمن رو هم م یشناخت؛ از طرف یحق داشت؛ چون عموش رو م بهار
 کرد. ی کار رو م نی ا اریو نه سات ومدمی م نییشد؛ چون نه من از موضع ام پا  ینگران م

 چه طور شد؟«  نمونیبهار، سل  یگفتم:»آبجنگران بهار،  ی توجه به چشم ها بدون 

 یعمق داد و در حال یخورد و لبخندش رو کم یاومده بود، تکون  رونی که انگار از فکر ب بهار
 شده!«   یداد، گفت:»عال یسوق م  نیبوره بافته شده سل ی که نگاهش رو به سمت موها

 اتاق چرخوندم.  ی رو از بهار گرفتم و چشم تو نگاهم

آروم و قرار بودن رو از    ن،یسل دنید جان یقدر که ه  نیوارد اتاق شده بودم، ا   اریبا سات یوقت
 رو نکردم. ن ی اتاق سل دنی من گرفته بود، فرصت د



 مجنون  اری

 
95 

 

که رو  یقاب عکس   کیدفعه چشمم خورد به  کی چرخوندم،  یرو که همون جور م نگاهم
 کرده بود. رنگ، جا خوش  ی قهوه ا هی با قاِب سلطنت ن،یرنگ سل یصورت وارید

و با   رمی فاصله بگ  نیو من رو وادار کرد که از سل د یکش یوجودم سرک  ی تو ی کنجکاو حس
  زونی آو واری د ی رو ن،یرنگ سل دیسف  ریتحر  زیم ی که باال  یچند قدم، خودم رو به قاب عکس

 شده بود، برسونم.

زن شصت،   کی زن جلب شد؛  کی نگاه اول توجه ام به   ی که به عکس نگاه کردم، تو یوقت
اقتدار و غرور   کی رنگ نشسته بود و با  ییطال  ی سلطنت یصندل  کی  ی هفتاد ساله که رو
 نگاه کرده بود.  ن یخاص، به لنز دورب

 بودم.  ده یشخص د کی به ندرت از  دیکه شا  یغرور

رنگش شدم؛ چشم   یآب ی نگاهش بودم، متوجه چشم ها ی طور که محو غرور تو همون
 شباهت داشت. نی من و بابا محمد و سل ی نگاه اول به شدت به چشم ها ی که تو ییها

کوب شده   خ یکه به عکس، م یاخم هام، در اثر تعجب در هم رفت و در همون حالت یکم
 ه؟« یخانم ک  نیبودم، خطاب به بهار گفتم:»بهار ا 

درهم و حالت مبهم، نگاهم رو از عکس گرفتم و    ی پشت بند جمله ام، با همون اخم ها و
 به بهار نگاه انداختم. 

گرفت   یرنگ م ی که نگاهش رو از اون قاب عکسه قهوه ا یکرد و در حال یاخم چهمین بهار
 کوتاه گفت:»مامان بزرگمه.« یلی دوخت، خ یچشم م  نیرنِگ اتاق سل یو به فرش صورت

اون حس  یکردم تمام یتکون دادم و سع دنیفهم  ی به معنا یباال انداختم و سر یی ابرو
وجودم داشت سر    ی اون زن، تو ی ایبه رنگ در ی چشم ها   دنیکه با د  یتعجب و سردرگم

 رو سرکوب کنم و موفق هم شدم. دیکش یم

با اون قاب عکس   یکه فاصله کم ن،یرنگ سل دیرو از بهار گرفتم و به سمت کمد سف نگاهم
 شده داشت، رفتم.   زونی آو
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 مانند، در کمد رو باز کردم. یدسته فلز دنیکمد قرار گرفتم و با کش ی وبه ر رو

  کی  دی که شا ییرنگارنگ رو به رو شدم؛ لباس ها  ی از لباس ها  یکمد که باز شد، با انبوه در
 خوردن. یکمد خاک م ی بار هم تن پوش نشده بودن و فقط تو

قشنگ و البته   زیچ ک یکنم و   نیی شده رو باال و پا زونیآو   ی دراز کردم که لباس ها دست
افکار خودم  ی شونه ام قرار گرفت؛ چون تو ی رو  یبپوشه، که دست نی که سل ارمیراحت ب

لب   ری ز ینیو ه  دمیزدم، با گذاشتن دست رو شونه ام، ناخودآگاه ترس یداشتم غلت م
 برداشته بشه.  عیشونم، سر ی که باعث شد دست نشسته شده رو دمیکش

 ! یلیل دی ببخش -

که کنارم   دمی بهار بود که از گوشه چشم د افهیبهار بود که به گوشم خورد و بعد هم ق ی صدا
 قرار گرفت. 

 ؟ یمطمئن  ،یلیل -

 دادم. رونیچشم هام رو بستم و نفسم رو ب یسوال بهار، با کالفگ دنیشن با

از   دی دونست، شا یرو م یزیچ  کی  دی هاش کالفه ام کرده بود؛ شا یبهار و نگران ی ها سوال
کار صرف نظر کنه؛   نیتونست من رو از ا ینم یز ی چ چی خبر داشت؛ اما ه ی مسئله ا  کی

 بهار. ی ها ینگران یحت

کردم خودم رو آروم نشون بدم، سرم رو   یم یکه سع یهام رو باز کردم و در حال چشم
 زدم.   یپلک اننیچرخوندم سمت بهار و با اطم

تموم   یباره اون همه استرس و نگران ک یکه به  دی چشم هام د ی رو تو یزیانگار چ بهار
 اعتماد. ان،یاز جنس اطمن یز یشد؛ چ

  نییتکون دادم و نگاهم رو ازش گرفتم و مشغول باال و پا یزد و منم سر یلبخند پلک با
 رگال کمد شدم.  ی رو زونی آو  ی کردن لباس ها
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 ی رو از رو یخاکستر-یست بلوز و شلوار صورت  کی کردن،   نییباال و پا هیاز چند ثان بعد
 اوردم. رونیرگال ب

 بهش انداختم. ی دستم بود تک نگاه ی که تو همونجور

ارتباط  لی هم مهم بود، به هر حال، وسا  نیازش خوشم اومده بود؛ اما نظر سل یلیخ خودم
 بود. یجزئ ی ها  دنینظر پرس نیهم  ن یگرفتن من و سل

چشمک و تکون دادن سرم، نظرش رو   کی و با زدن  ن یرو چرخوندم سمت سل اسلب
 خواستم که با ذوق سرشو تکون داد. 

 *** 

 .می دستم گرفتم و همراه بهار، حرکت کرد  ی رو تو نیسل ی و کوچولو  فیظر ی دستا

  کیبود که همه  یی که به چشمم خورد درخت ها ی زیچ نی اول م،ی وارد پارک شد یوقت
رو   یدست شدن درخت ها، چشم انداز قشنگ کی  نی شده بودن و هم ینجرنگ زرد و نار

 کرده بود.   جادهیا ی ورود ی برا

 خاک نم خورده به مشامم بخوره. ی که باعث شد بو دمیکش یقینفس عم  تک

  کهی ت کیخاک نم خورده رو حس کنه و ازش لذت ببره،   ی که بو یکنم کس یفکر م شهیهم
 از بهشت رو درک کرده.

به  ینگاه  میپاک و خاک نم خورده، ن ی که غرق بودم داخل حال و هوا یهمون حال در
  زیقدر که با ذوق و شوق به همه چ نی رو بهش داده بودن، ا ایانداختم. انگار کل دن نیسل

 کرد.  ینگاه م

قدم هام   ریو له شدنشون ز نیشده کف زم ختهیزرد رنِگ خشِک ر ی من برگ ها ی برا دی شا
  یبرگ ها بپر بپر م نیا ی که داشت، مدام رو ی با ذوق بچگونه ا نینداشت؛ اما سل یتیجذاب

گفت:»آخ جون! صدا داد!« و من و بهار به  یپاش م ری کرد و بعد از خورد شدن برگ ها ز
 . می دی خند یم  طکه داشت، فق یذوق نیا
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که وسط پارک جا خوش   یباز  لیسمت وسا   میحرکت کرد ،ی رو ادهی پ قهیاز چند دق بعد
و خنده دور و برشون جمع شده بودن و از تک   غ یکه با ج ییبچه ها  ی کرده بودن و صدا

 خورد. یگوش مبردن، به  یتک لحظاتشون داشتن لذت م

 .می شد   کینزد یباز   لیقدم زدن، به وسا هیاز چند ثان بعد

 خاله سرسره!  ی وا -

که وسط پارک جا خوش کرده بود گرفتم و با   یباز  لینگاهم رو از وسا  ن،یسل  ی صدا با
 دوختم. نیبهت، نگاهم رو به سل

  شیحسرت چاشن کیکه  یذوق  کی کنم فقط با   یمتوجه نشد من دارم نگاهش م اصال 
رفتن به سمت اونا از خودش  ی برا یجانیه  یکرد و حت یشده بود، به بچه ها نگاه م

 داد. ینشون نم

کنه. انگار خبر داشت   ینگاه م  ن یبه سل یبا غِم خاص دمی رو برگردوندم سمت بهار که د سرم
 گذره.  یم نی سر سل ی تو یکه چ

 ادم.رو مورد خطاب قرار د نیسرم رو چرخوندم و سل  عیسر

 یم یبچه ها دارن با همون سرسره باز  نیکن خاله! بب یبچه ها باز شیبرو پ  ن،ی سل -
 کنن، توهم برو! 

و بدون   دی کش رونینگاهش رو با غم از بچه ها گرفت و دستش رو از حصار دستام ب نیسل
  ی از درخت ها یکی  ریکه ز یرنگ ی قهوه ا  ی ها مکتی از ن یکیتوجه به من و بهار، به سمت  

 پارک خا خوش کرده بود، رفت. 

از رفتن به سمت اون بچه ها منعش   یانداخت؛ انگار کس نیی و نگاهش رو پا دیورچ لب
 کنه. یشد دلش بخواد بره و با بچه ها باز یوجودش باعث م ی تو ییرو ین ک یکرد، اما   یم

 به بهار نگاه کردم.  نیو واج از رفتار سل هاج
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زل زد تو چشم هام و   یخنث  یلینداشت؛ چون خ یبراش تازگ  نیر سلرفتا نیانگار ا بهار
  دیکه نبا  هیهمون حالت قایاالن دق ؛یکش یپا پس نم یگفت:»به من نگاه نکن! خودت گفت

 !« یپا پس بکش

 گنگ صحبت کردن بهار کالفه شده بودم.  از

شد،   یم  تر قیبهار، هر لحظه عم ی و حرف ها نی که به خاطر تعجب از رفتار سل یاخم با
 . دمیرس نینگاه از بهار گرفتم و با چند قدم خودم رو به سل

دفعه   کیزانو زدم و با انگشت شست و اشاره ام، آروم چونه اش رو گرفتم که  نی سل ی جلو
 مواجه شدم.  نیلبالب اشک سل ی با چشم ها

 شده خاله؟«  یچ  نم،ی:»سلدمی فراوان پرس  یبا سردرگم عیگرد شد و سر چشمام

 گلوش هم تکون بخوره.  ی کوچولو بکیدهنش رو قورت داد که باعث شد س  آب

 یبغض داشتم، اما نم یوقت  می بچگ ی رفتارش شدم؛ چون خودمم تو نی متوجه ا خوب
 دادم. یمدام آب دهنم رو قورت م  اد،یبغضم باال ب ی کس ی خواستم جلو

 کنه. ی دعوا م یخاله بابا اگه بفهمه منو کل -

گلوش داشت،    ی تو یاز اون بغض مخف یکه حاک نی وم شدن جمله پر از لرزش سلتم با
کل بدنم   ی تو شه،یم ریکوه آتشفشان که مواد مذاب ازش سراز کی دوباره حرص مثل  

 شد.  ری سراز

خواد بکنه،   یکه م یکه هر کار ی دختر اورد نی سر ا  یی! چه بال ارینکنه سات کارتیبگم چ خدا
 کنه؟ ی بابام دعوام م گهیم

که از جون و   یشده که باعث شده با بچه خودت؛ کس یاون گذشته ات مخف ی تو یچ مگه
 ؟ یپوست و خون و استخون خودته، زده بش 

 دادم. رونیهام رو بستم و نفسه کالفه ام رو با حرص ب چشم
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رفتارم با  داشتم،  اری که بخاطر سات یرغم درون طوفان یبود که عل نیو تالشم ا  یسع تمام
 خالص بشه. یافسردگ  نیآروم باشه تا بتونه بهم اعتماد کنه و از شر ا   نیسل

 نبود.  ری تاث یلبم کاشتم؛ هرچند کمرنگ، اما ب ی رو ی لبخند

 زل زدم. نیسل  ی چشم ها  ی هام رو باز کردم و با اعتماد، تو چشم

هام منتقل    که تو چشم هام بود رو به حرف ی کردم تمام اعتاد یرو گرفتم و سع دستاش
 کنم.

 دعوات کنه؛ خب قشنگم؟  ییبهت که نذارم بابا دمی من قول م  نم،یسل -

 دو دل شده بود. ییجورا ه یبا نگاه مردد بهم نگاه کرد؛ انگار  نیسل

فاصله    ی که تو ،یباز لیاول به بهار، بعدم به وسا ینگاه میرو از من گرفت و ن نگاهش
 از ما جا خوش کرده بودن، کرد.  یکم یلیخ

اعتماد باز و بسته   یباره نگاه دو به شکش رو به من دوخت و منم چشم هام رو به معن دو
 کردم.

که باعث شد تمام اون ترس و  دی من د ی چشم ها  ی تو یچ نی اون لحظه سل ی تو
 دونست.  یبشه رو فقط خدا م  لیتبد غیذوق همراه با ج کی استرسش، به 

با تمام ذوق و   ،ی باز لی و به سمت اون وسا دی پر  نییپا  یصندل ی هش از روج هیبا  نیسل
 . دییشوق دو 

 کنه.   یداره نگاهم م ی چه لبخند میبهار با ن دم ی پاهام بلند شدم که د ی خنده از رو با

 کرد. یکه انگار داشت کم کم باورم م نیا  هیبود شب یز ی چ هینگاهش  ی تو

 *** 

 بهار!  -
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کرد  یم  یاون همه بچه باز ن ی کرد که ب یرو نگاه م ن یکه با لبخند داشت سل یدر حال بهار
 زد، سرش رو چرخوند و با همون لبخند گفت:»جانم؟«  یو قه قه م

 رو رو به روش گرفتم.  یشکالت   هیفیق یزدم و بستن ی لبخند بهش

 شد. نیسل ی کارا دنیرو ازم گرفت و دوباره به مشغول د یبستن یحرف چیه بدون 

زدم، گفتم:»ما رو هم   یخودم م یفیق یگاز از بستن هینشستم و   یکه کنارش م  یالح در
 !« ریبگ لیتحو  کمی

 لبخندش پررنگ تر شد.  دمینگاهش کردم که د یهم زمان و

کنه؛  یم یخنده؛ داره باز  یکه داره م نمیب یحالت م نی ا ی رو تو نیسل  یوقت یدون ینم -
 زنه، چه قدر خوشحالم.  یگذرنه؛ داره قه قه م  یداره خوش م

رفت و هم زمان   یسرسره باال م ی بود که داشت از پله ها نیکه نگاهم به سل یحال در
 مادربزرگ بهار افتادم.   ی چشم ها ادیدفعه  کی زدم؛  یم میگاز به بستن هیخودمم  

 بهار!  -

 بله!  -

 سرش رو به سمتم چرخوند و منتظر حرفم شد.  عیسر  و

که اصال   یدس دس کردم؛ اما بدجور ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود در صورت یکم
 .ختیر یمجبور بودم بپرسم و گرنه اعصابم بهم م ینبود، ول ی مهم یلیموضوع خ

کدومتون   چ یه ار؛ینه سات الد،ینه تو، نه م یرنگه؛ ول هیمادربزرگت چشم هاش آب گمیم -
دوست داشتم بپرسم   یول  ست،ین یمهم یلیدونم سوال خ یم ست؛ین ی چشم هاتون رنگ

 ازت.
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  یقیدوخت، تک نفس عم نیکه دوباره نگاهش رو به سل  یزد و در حال ینیلبخند غمگ بهار
ارث   نیو ا هیما، فقط مادربزگم چشم هاش رنگ شهیخانواده و رگ و ر   ی و گفت:»تو دیکش

 به ارث بردن.« نیو خود سلخالش،  شهیکه مادربزرگ م ن، یمادر سل لوفر،یرو فقط ن

رو   ت یخوردم، گفتم:»بستن یرو م یفیق یتکون دادم و هم زمان که داشتم نون بستن یسر
 بخور تا آب نشده!« 

 نزد. ی ا گهی شد و حرف د ش یمشغول خوردن بستن بهار

  هیکرد؛ انگار از  یم یافتاد که چه قدر با ذوق و شوق داشت با بچه ها باز ن یبه سل نگاهم
 زندادن آزاد شده بود.

از  ی بود؛ آزاد «ی و اونم »آزاد  دی رس یکلمه به ذهنت م هیفقط  ن، یسل  ی خنده ها دنید با
 . ییجنس ذوق، از جنس رها

  یون باال مذاشت و ازش یسرسره م  ی پله ها ی با ذوق پاشو رو  یاون جور نیسل یوقت
ذهنم  ی که بعد از مدت ها در قفس رو به روش باز کردن تو  ی پرنده ا  هیرفت، مدام چهره  

 شد.  یمجسم م

 اومد.  شیبرام پ  گهیسوال د هیکردم   یرو نگاه م نی طور که داشتم سل نیهم

  نی کوچک تر یکه حت ییسواال بشم چون جواب تک به تک سواال  نیا ل یخایتونستم ب ینم
 موثر باشه. نیدرمان سل ی تونست تو ی نداشت، م یتیاهم

 بهار. -

 نگاهم کرد.  یپرسش  افهی هم زمان سرم رو برگردوندم سمت بهار که بهار هم با ق و

 داد.  حیطالقش رو برام توض ان ی جر اری امروز سات -

 گفت:»خب؟«  یتکون داد و با حالت خنث یسر بهار
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  یگفتم:»بهار من حس م دم،ی چ یذهنم م ی که کلمات رو تو یکردم و درحال سیرو خ لبم
  یمشکالت  نی بگم؛ ا یچه جور  یعنی نبوده؛  یاختالفات خاله زنک نیا اری طالق سات لیکنم دل
نبود. مثال  یقابل حل ریغ  یکرد، اصال مشکالت یداشت راجبشون صحبت م اریکه سات

مثال هزاران کار   ای ره؛یر بگتونسته پرستا یداشته م کل از بچه مش ی خانومش با نگهدار
 رو انجام بده.«  گهید

که   نیکرد، بدون از ا  یداشت بهم نگاه م شیکه چند لحظه پ یبا همون حالت خنث بهار
 !« ستیگفت:»مهم ن  اره،یحالتش به وجود ب ی تو یریتغ

که در اثر تعجب شده بود اندازه گردو،   یی که بهار داد فقط تونستم با چشم ها یجواب از
 نگاهش کنم. 

 از خانوادته. ی عموته؛ عضو اری سات ست؟یمهم ن یچ  یعنیبهار  -

بعد از طالقش،    اریدختر! سات یالیگفت:»خوش خ ی نگاهش رو ازم گرفت و با زهرخند بهار
  ریغ یکس  گهیکال د اریدر واقع سات یعنیما رو به عنوان خانواده قبول نداره؛  یحت گهید

 .« نهیب یخودش رو نم

شد؛   جادیذهنم ا  ی تناقض تو یبودم، کل دهید اری که از سات ییبهار و رفتار ها  ی حرف ها با
ببرم؛ اما   شیکارا رو پ یبمونم، چه جور یبهتره بگم شک به دلم افتاد که چه جور دی شا

نبود. االن فقط و فقط وقت موندن و تالش کردن بود و اصال  دیاالن وقت شک و ترد
 موند.  ینم یاقدرجا زدن ب ی برا یزمان

 کش ندادم.  نیاز ا  شتری بحث رو ب گهیو د دمیکش یقیعم نفس

 *** 

 رو نگه داشتم.  نیچراغ قرمز ماش پشت

 . دهی رو نشون م یشماره س دمیبه چراغ قرمز انداختم که د ینگاه مین
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پارک   ی قدر تو نی ا یرو که غرق در خواب بود، نگاه کردم. طفلک ن یم و سلپشت سر برگشتم
 کرد. یسر بلند نم  دی ترک  یکرده بود که اگر االن بمبم کنارش م  یباز

 خواب معصوم تر و تو دل برو تر شده بود.  ی اش تو چهره

  ی که من رو برا یاصل لیدونستم چرا؛ اما انگار دل یکرد و نم یفرق م  یلیبرام خ نیسل
  نی تا ا نمیدوس داشتم اون رو بب  شتریب یعنیبود؛  نیکرد، خود سل یکار وادار م  نیانجام ا

 باشم.  میفکر کار عمل ی که بخوام تو

کرد،   یم   ییچراغ راهنما خودنما ی شماره قرمز هفت که رو دنیرو برگردوندم و با د سرم
به سمت عمارت   هیو بعد از چند ثان دمیرو کش یدنده و ترمز دست  ی م تورو انداخت  نیماش
 حرکت کردم.  گانیشا

 .دمیبه عمارت رس  یساعت  می ن هیاز حدود  بعد

ظهر بهم داده بود رو   میرو که مش رح اط یدر نگه داشتم و کنترل در ح  ی رو روبه رو نیماش
 باز شد.  اط یدر ح هیفشار دادم و بعد از چند ثان

 پارک بود، پارک کردم. اط یح ی رنگ که تو یَجک مشک هیرو حرکت دادم و پشت   نیماش

رو از پشت برداشتم؛ هرچند   نیرو باز کردم و سل ن یشدم و در عقب ماش ادهیپ نیماش از
 نبود. ی بود، اما چاره ا نیسنگ

عمارت  ی به سمت در ورود ن،ی سنگ ی دوشم جابه جاش کردم و با نفس ها ی زور رو به
 حرکت کردم. 

  گه،یمن از طرف د نهیقفسه س یو گرفتگ نیسنگ ی طرف؛ نفسا کی از  ن یسل ینیسنگ
 ناخوداگاه کالفه ام کرده بود.

  ک یرفتم،   یراه م اط یح ی سنگ فرش ها  ی و رو دمی کش یبلند م ی طور که نفسا  همون
 شد.  انیدر نما  ی تو میدفعه در عمارت باز شد و قامت عمو رح
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 .ارمیخواست همون جا سجده شکر رو به جا ب یاون لحظه دلم م ی تو

 پا تند کرد و سمت من اومد.  یحرف  چیبدون ه دیمن رو که د  میرح عمو

آروم   ی کرد، با صدا یدوش من جدا م ی رو از رو نیکه آروم داشت سل یهمون حال در
 ؟« یالم دخترم؛ خوبگفت:»س

 د؟« یممنون. شما خوب م؛یجواب دادم:»سالم عمو رح واشی با همون ولوم   منم

از نور  ی هاله ا هیعمارت که حاال به خاطر باز بودنش،  ی تکون داد و به سمت در ورود یسر
 افتاده بود، حرکت کرد. اط یح ی سنگ فرش ها ی خونه رو ی تو

 . می وارد عمارت شد هیپشت سرش حرکت کردم و بعد از چند ثان منم

 یآدم نم  ی کردن اون حجم از پله که نفس برا یو بعد از ط  می سمت راه پله حرکت کرد به
 . مید یرس نی ذاشت، به اتاق سل

  یتخت گذاشت و آروم روشو با روتخت ی رو برد رو نیقبل من وارد شد و سل  میرح عمو
 . دیرنگ، کش یصورت

 .دی رو بوس نی سل یشونیخم شد و آروم پ د؛یکش  نی به سر سل یدست

 بابام افتادم.  ادیناخودآگاه   دم،ی رو د میحرکات عمو رح یوقت

سرم رو نوازش    یجور نیکرد. هم یبهم محبت م ی جور نیجور مهربون بود. هم نیهم
 از گل نازک تر بهش بگم.«  دی»خدا رحمتش رو بهم داده؛ نبا گفت:  یکرد و مدام م یم

  م،یاما با برگشتن عمو رح د،ی کش یم ری که گلوم ت یگلوم نشست؛ طور ی تو ی بد بغض
که داشت از اتاق خارج   میعمو رح ی برا ی اجاره باال اومدن بغضم رو ندادم و با لبخند سر

 شد، تکون دادم. یم

 رفتم.  نی و سمت کمد سل دمیکش یقیعم نفس
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  هیاتاق پخش شده بود،  ی تو  نیآباژور سل  قیکه از طر یرو باز کردم و با وجود نور کم درش
  نیرنگ رو برداشتم و بعد از بستن در کمد، به سمت سل یطوس هیو شلوار راحت  راهنیپ

 رفتم. 

تونم  بلندش کردم تا ب ده یاز حالت خواب واشی لباسش رو باز کردم و  ی دکمه ها آروم
 .ارمیرو در ب راهنشیپ

  ی رو انداختم تو رونیب ی رو عوض کردم و لباس ها نیسل ی لباس ها قهیاز چند دق بعد
 که کنار تختش جا خوش کرده بود. یسبد رخت چرک 

 ظهر افتادم. ادیکردم که  یو آروم سرش رو نوازش م نی زدم به سل زل 

 ساعت دوازده شده. دمی د نیسل ی از شونه زدن مو  بعد

 . میموند  یم  اریعمارت سات ی و به اصرار بهار، نهار رو تو می اومد ن ییتامون از طبقه باال پا سه

شد.    یبه آشپزخونه ختم م نییسمت چپ سالن پا  م، ی اومد نییکه پا یچ یمار پ ی پله ها از
ه  پنجاه، شصت ساله که موقع ورودمون ب بایکه همون خانم تقر می وارد آشپزخونه شد 

  دی بر د یی و با لبخند بهمون گفت:»بفرما شونیجا هم اومد پ نیاستقبالمون اومده بود، ا
 !« دیسالن، راحت باش ی تو

زد، گفت:»خاله بانو راستشو   یتوش موج م طنتیکه ش یکرد و با لحن ی تک خنده ا بهار
 د؟« یبد بد کن ی کارا میعمو رح  شی پ یبر یما رو دک کن ی خوا یبگو؛ م

کن  ایبه بهار رفت و گفت:»ح قیچشم غره عم هیو   دی بانو لبخند از لبش پر کش خاله
 دختر!« 

 هوا نره.  ی گرفتم که خنده ام رو یکه فقط لبم رو گاز م منم

گفت:»نه  نه،یعقب تا بش دی کش یرو م یناهار خور ز یم ی ها یاز صندل یکی یدر حال بهار
 نه؟«  ای  ید بد کنب ی کارا یبر ی خوا یم چون؛یخاله؛ بحث رو نپ گهید
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زد، دوباره به بهار چشم   یم  یکه از خجالت و حرص، پوستش به قرمز یبانو در حال خاله
 شد.«  یسرشون م ایح م؛ی قد ی غره رفت و با حرص گفت:»دخترم دخترا 

 ایبه ح یباغچه چه ربط ی گفت:»وا! خاله، لگد کردن گال  یلحن حق به جانب کی با  بهار
 داره؟« 

خنده اش رو   ی که داشت جلو یاز حرف بهار، خاله بانو چشماش درشت شد و در حال بعد
 !« دهی گرفت، گفت:»ورپر یم

رنگ آشپزخونه جا خوش   ی قهوه ا زی که وسط م ییظرف بلور ی از تو اریخ ه ی ال،یخ یب بهار
خاله، خودت فکرت   نیکرده بود، برداشت و سرش رو گار رد و در همون حال گفت:»بب

 ام.«  یو خانم نیخوب و مت یلیگرنه من دختر خ منحرفه و 

 .یکن فی که خودت از خودت تعر نیآره؛ مگه ا  -

حق به جانب گفت:»معلومه خودم از خودم  افه یزد و با ق ارشیگاز به خ ه یدوباره  بهار
با دوست پسرم   رمی م د،ی داشتن منو ندار اقتیشما ل ه،یچ دیدون یکنم. اصال م یم فی تعر

 کنم.«  یم  تونیحال  م،یر یگ  یم یخارج اونجا استور رمیکنم بعدش م یفرار م

 !« د ییاشاره کردم و گفتم:»بفرما  یکردم و با دست، به سمت در خروج ی خنده ا تک

دستش کرد و  ی تو اریبه خ  یبه در و بعدش نگاه یبه من انداخت، نگاه ینگاه بهار
 رو بخورم.«  ارمیگفت:»حاال تا فعال خ 

 تکون دادم.  یکردم و سر شیزبون دراز نی از بابت ا  ی ا خنده

 د؟ یکن یدخترا ساالد رو شما درست م -

 خاله بانو بود که من و بهار رو مورد خطاب قرار داد. ی صدا

بندازه،    ییظرف شو  ریرنگ ز یسطل آب ی رو تو ارشیکه بلند شد تا ته خ یدر حال بهار
 شرط داره!«  یگفت:»باشه؛ ول
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 وروجک؟«  یهم گره زد و گفت:»چه شرط  ی بانو کالفه دستاش رو تو خاله

نگاه پر از خواهش رو به من کرد و گفت:»گوجه هاش  کی صورتش رو جمع کرد و با  بهار
 رو من خورد نکنم.« 

  ی خواستم خودم رو جد یکه م یبه نگاه و لحن پر از خواهشش کردم و در حال ی ا خنده
نسبت   ی خوا  یم یک  ی بود، گفتم:»تو  دایصورتم پ  ی از خنده رو ییرگه ها ینشون بدم، ول

 ؟« یساالد دست بر دار ی گوجه تو ی ای فوب  نیبه ا

بهم انداخت و   ینگاه هانهیحالت عاقل اندر سف کی از دستاشو زد به کمرش و با  یکی بهار
 !« دیدست کش یقورمه سبز ی تو ی ایلوب ی ا یاز فوب یگفت:»همون موقع که جنابعال

 *** 

زل زدم و آروم آروم موهاش رو نوازش   نیساعته به سل می ن کینزد دمیخودم اومدم د  به
 کنم. یم

ترحم رو    ی رنگ و بو یداشت. رفتارم حت مارشیب  ی دانشجو برا کینبود که  یرفتار رفتارم،
روش    چیه ن یدونستم که سل یرو م نیبود؛ فقط ا  یدونم از جنس چ یهم نداشت. نم

 خواد!  یخواد؛ اون فقط محبت و توجه م یرو نم یدرمان

 بلند شدم.  نی و آروم از کنار تخت سل دمیکش یقیعم نفس

 کاشتم. شیشونیپ ی رو یز ی شدم و بوسه ر خم

 به چهره معصومانه و غرق خوابش زدم.  ی نگاهش بهش اندختم و لبخند مین

 داشتم و حرکت کردم تا از اتاق خارج بشم.رو بر فم یرو ازش گرفتم و ک  نگاهم

 باز شد.  ی تقه ا ی در رو آروم فشار دادم و در با صدا ی فلز  رهیدستگ

 نشه. داریاز خواب ب  ن یکردم بدون سر و صدا در رو ببندم تا سل یاتاق که خارج شدم سع از
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  نیبشم. دوست نداشتم ا نیوابسته سل  یجور نی روز اول ا نیهم ی خواست تو  ینم دلم
بشم از فراموش کردنش؛   تیروز اول، که بعدا خودم اذ  نیهم ی باشه، اونم تو زی قدر برام عز

 شد.  ینم ش ی حرف ها حال نیا  نیانگار مهر سل یول

و    نیسل ی بهش فکر نکنم و تمام حواسم رو برا یل یکردم خ یو سع دمیکش یقیعم نفس
 حبت و توجه کردنه، بذارم.که االن متوجه شده بودم فقط م یدرمان

 به گوشم خورد.  می زنگ گوش ی رفتم، صدا یجور که داشتم به سمت راه پله م  همون

  لمیموبا  ی برا فمیک  ی و مشغول گشتن تو دمیرو اوردم باال و از راه رفتن دست کش فمیک 
 شدم. 

 کردم. دای رو پ یبالخره گوش ف، یک  ی دستم تو دنی از چند بار چرخ بعد

لبم نشست؛   ی رو ی لبخند هی خورد، ناخودآگاه  یبه چشم م  یگوش ی که رو  یاسم دنید با
 شد.   دهیانگشت هام کش نیاز ب یتوسط کس ینداشت، چون گوش ی ادی لبخند عمر ز نیاما ا

 که افتاده بود رو درک کنم. یلحظه نتونستم اتفاق چند

پر از خشم و   افهیکه گذشت، با بهت بهش نگاهم رو اوردم باال و با ق هیاز چند ثان بعد
 رو به رو شدم.  اریسات تیعصبان

شمارش افتاده بود. انگار هر لحظه امکان داشت مردمک   هینفساش   تی فرط عصبان از
 بزنه. رون یچشم هاش از حدقه ب

 .دمی شن یراحت م یل یدندون هاش رو خ  دنی بهم ساب ی صدا

عمل   نشیهم خالف قوان  دی شا  ا یگناه بزرگ رو منجر شدم؛   کیکرد که انگار  ینگام م یطور
 کردم.

  ی نفس ها ی شکست، صدا یکه از سکوت رو م  یز ی کل سالن رو گرفته بود و تنها چ سکوت
 من بود. یگوش ی و صدا ار ی پر از خشونت سات



 مجنون  اری

 
110 

 

 ؟ی نگاه به ساعت کرد هی -

داد،  ی مثل م یب تیعصبان ی که بو یجمله رو با لحن نی بعد از اون همه سکوت، ا یوقت
 لب هام زدم. ی انگار مهر سکوت رو رو دم،یشن

  ی تو اریوحشت کرده بودم. سات  اری دروغ گفتم. من از تمام حرکات سات دمیبگم نترس اگر
  ای و خشونت گرفته بود و هر لحظه امکان داشت  ت یحال خودش نبود. وجودش رو عصبان

 رو برسونه. یضرر  کیبه خودش،  ا یبه من 

  یکه از چهارتا دادو ب یلیجلد ل ی کردم برم تو یدهانم رو نا محسوس قورت دادم و سع آب
 . دیترس یداد نم

 لحظه حرف رو خوردم. کی  م یخواستم جواب بدم که با به صدا در اومدن گوش یم

اون حرف   ی زد، تمام یبار بود زنگ م نیدوم ی که برا می گوش ی اسم مامان رو دنید با
  کی رفت و فقط  ادمیرو سر جاش بنشونم، از   اریبودم که سات  دهیذهنم چ ی که تو ییها
 زنه.  یکه مامان االن به خاطر جواب ندادن من دلش شور م نیموند؛ ا ادمی  ی تو زیچ

جا خوش   اریمشت سات ی که تو می و گوش اریبه خون نشسته سات ی چشم ها  نی ب نگاهم
 کنم.  کاری چ دی با  دونستمیداد. نم یرو نم یدستور چ یرفت. مغزم ه یکرده بود، رژه م

 . دمیکش یقیلحظه بستم و نفس عم کی   ی هام رو برا چشم

بعدش   شه؛ یآروم گفتم:»بذار جواب مامانم رو بدم، نگران م یلیهام رو باز کردم و خ چشم
 .« می زن یحرف م

 نه! -

 .دی چیخم هام به هم پو ا دی که زد، نا خودآگاه شونه هام باال پر ی داد با
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  یتونستم حرف یگلوم و نم ی نشست تو  یزد، بغض م یسرم داد م  یکس یوقت شهیهم
کردم که  دای گلوم ننشست، بلکه جسارت پ  ی بغض تو اریبزنم؛ اما امشب نه تنها با داد سات

 جوابش رو بدم. 

تک تک کار هام،  ی تو تیکه اثرات عصبان  یاشاره ام رو اوردم باال و در حال انگشت
 ؟ یزن یسر من داد م یمخصوصا لرزش انگشت هام، کامال مشخص بود، گفتم:»به چه حق

 .« دمی صبر بده جوابت رو م  ،ی کرد سوال

و    رونیب دمیرو از مشتش کش ی نشون بده، گوش یکه اجازه بدم عکس العمل  نی بدون از ا و
 تماس رو وصل کردم.  ، یبدون معطل

 الو مامان.  -

  اریخواست کله سات یدلم م د،یکش یمامان که از سر آسودگ  قینفس عم ی اصد دنیشن با
 بذارم. نشیس ی رو از جا بکنم و رو

 مامان؟  یسالم دخترم، خوب  -

ذهنم   ی تو ار،یاز سات یتینها  ینگرانش شده بود و حزص ب ی که شرمنده صدا یحال در
 ؟« ی شده بود، جواب دادم:»ممنون مامان، تو خوب ری سراز

 ؟ ی دی مامان؛ چرا تلفنت رو جواب نم  ییجاممنون. ک  -

  اشجهیچشم هام تکرار شد و نت  ی جلو شیحرف مامان، تمام اتفاقات چند لحظه پ نیا با
به خون نشسته داشت نگاهم   افهیو ق تیکه هنوز با عصبان یارینگاه پر از حرص به سات

 کرد، شد. یم

 متوجه شدم. ری بود، د لنتیسا میمامان! گوش دی ببخش -

 داد.  ینم ینگران ی صداش بو گهی قانع شده بود؛ چون د  یانگار کم مامان
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دلم شور  ،ی ومدی شد و تو ن ازده یآخه ساعت   ؛ییآها. مامان من زنگ زدم بدونم کجا  -
 افتاد. 

کار  ی آور  ادیبا به  ه،یاز ثان ی در کسر یلب هام نقش بست؛ ول ی رو  ی شرمنده ا لبخند
عبوس و در   افهی به ق ی چشم غره ا  نش،یگز یو جا دی لب هام پر کش ی لبخند از رو ار،یسات

 شد.   اریهم رفته سات

 خونه ام. گهید قهیچند دق هیدورت بگردم؛ من  دی ببخش -

 به سالمت!  ایباشه مادر. ب -

 یعنی اون کوه خشم؛  ی حق به جناب، جلو افهی گوشم جدا کردم و با ق ی رو از رو یگوش
 قد علم کردم.  ار،یسات

 ***** 

 : اریسات

 کردم. ی فوت م  رونی رو به ب گارمیزده بودم و دود س کهیکنار پنجره ت  وارید به

  ییبه روشنا ن، یماش کی بانور چراغ  اط یدفعه ظلمات ح کیرو که زدم،  گاریپک س نیاخر
 شد. لیروز تبد 

بود که االن دو   یکس نیماش  ن،ینبود. ماش یسخت  ادیکار ز ه،یک  نی که ماش نیا  حدس
 ساعت بود منتظرش بودم.

که از  سادیوا  یکس ی که امروز به خودش جسارت داد و جلو یلیل ؛یشرق  یلیل نیماش
دختر،   نیحرفش حرف بزنه، و اگر ا ی نتونسته بود رو یکس چی تا االن، ه شیسال پ شیش

الوجوه امروز   وجه من  چیساناز نبود، به ه ی رضا نبود، و از همه مهم تر، اصرار ها هیسوگل
 شد.   یاستخدام نم
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 یخال گاریکه از ساعت نه تا االن برام جمع شده بود رو سر ته مونده س یتیعصبان یهرچ
 پرتش کردم.  رونی کردم و محکم به ب

  نیدونستم با ا  یآروم باشم؛ چون م یکردم کم ی و سع دمی کش شمیرو ته ر یدست کالفته
 . شمیکه شرمنده رضا م ارمیسرش م ییبال  کی بخوام برم جلوش، حتما   تیعصبان

 که من رو از کشتن خودم منصرف کرد. ییکم گردن من حق نداشت؛ رضا  رضا

رسوندم و با اخم به خودم  نهییآ  ی فاصله گرفتم و با چند قدم کوتاه، خودم رو جلو وارید از
صورتم؛ با شکستن غرورم،   ی ت رو اون رو کاش  لوفرین ش،یساله پ شیکه ش یزل زدم. اخم

  کیو اون، با توجه نکردنش بهم؛ با همه اون چه که  نی ا ی جلو تمیبا خورد کردن شخص 
 هم براشون قائل نبود. یز ی پش یحت لوفرین یداره، ول  اجیمرد احت

بودن،    یکه از لحاظ اجتماع ی اریشوخ طبع و با عقل و منطق افتادم؛ سات اریاون سات ادی
قبول شد، همه فقط   یروانشناس یکه وقت یاریبود. سات  لیفام ی و عام، توزبان زد خاص  

کامال  اتشیقبول شده که با روح ی بود:»الحق که رشته ا ن یگفتند و اون هم ا  یم زیچ  کی
 داره.«  یسازگار

  ینشده بود، وقت م یوارد زندگ  لوفر یکه ن ی تا وقت یهم داشت، ول  یلیداشت؛ خ ی سازگار آره؛
که  یاریسنگ رو ساخت؛ سات ار یسات  کی خودش خفه اش کرد و  ی وارد شد، با دوتا دستا

 بود، رو نداره. شی بهار رو، که همه زندگ  دنیچشم د  یحت

 مرد.  ن یاومدن سل ایشوخ طبع و خانواده دوست، بعد از به دن  اریسات اون

 گرفتم.  نهییزدم به حال خودم و نگاهم رو از آ ی پوزخند

 یفیخف ری ت ک یتخت که به خاطر بر خورد ناگهان کمرم به تشک   ی کردم رورو پرت  خودم
 مهم نبود. یشد؛ ول دهی کمرم کش ی تو

وقت دخترم حسابش   چیکه ه ی نیافتادم. سل نیسل ادی و  م یشونیپ ی رو گذاشتم رو ساعدم
 بود.   یاون عوض ی رگاش بود، چون نصفش برا ی تو لوفری نکردم؛ چون خون ن
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تو شکمش بود؛ اما   نیسل نکهیوقت با ا  چی . هرهی نم ادمیرو از   دنشی نوش ادیوقت ز  چیه
که هفت ماهش   رهینم ادمی. رهینم ادمیکردم رو  یرفتم جمعش م  یبود و م ایپارت ی کال تو

 ایبچه رو دن یهمون هفت ماهگ ی تو یکه  خورده بود تا بچه سقط بشه، ول نقدریبود و ا 
 ننداختم.  یبه عنوان پدر نگاه  نیبه سل وزههنوز که هن یاورد؛ حت

  شیو ش  لوفریو ن نیسل هی رو از خونه خارج کرده، قض نی که سل ،یلی آوردن کار ل  ادیبه  با
 بود. یلیکرد ل یچی ذهنم اومد، سرپ ی که تو یزیهمه از ذهنم پاک شد و تنها چ ش،یساله پ

باز   ی دفع صدا کی فت که ر یم  نیی تند تند باال و پا اد،یز  تیاز خشم و عصبان نمیس قفسه
 .دمی و بسته شدن در اتاق رو شن

 تند، به سمت در اتاق رفتم.  ی تخت بلند شدم و با قدم ها  ی از رو عیسر

 . ومدی خونم در نم ی زد یبود که چاقو م یقدر عصبان نیا

رو به رگبار داد ببندم،   یلیخواستم ل یکه م نیو هم نیی پا دمی در رو محکم کش رهیگیدست
 روم ظاهر شد. ی جلو میمتعجب مش رح افهیق

 کرد. یمن نگاه م  افهیبا تعجب به ق میرح مش

صورتم، اون هم    ی تو تیهمه عصبان نیطور به من زل زده بود؛ انگار ا نیهم هیثان چند
 ساعت از شب، براش قابل درک نبود. ن یا ی تو

 عم گره زدم.  ی هام رو تو دست

 ؟ ی دی پسند -

 شده؟«   یزیآقا. چ دی گفت:»ببخش  عیانگار به خودش اومد چون سر میرح مش

اتاق، گقتم:»به تو   ی و در همون حال که عقب گرد کردم تا برم تو دمیکش یقیعم نفس
 نداره.«  یربط

 اتاق رو محکم بستم.  در
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گفت پسرم؛   یم دی حق نداشت به من بگه»آقا«، فقط با میمش رح  ش یسال پ  شیش تا
با  حانهی همه وق ن یبهش بگه پسرم، ا میکه اصرار داشت مش رح یاالن همون آدم  یول

 کنه.  ی رفتار م میمش رح

روز   کیروز، اگر   کی اگر   یاتاق، زل زدم و زمزمه کردم:»حت ی نقطه نامعلوم، تو ک ی به
چون تو باعث سگ   د،یبا ؛یریام لوفرین زمی رو برخونت  دی مونده باشه به آخر عمرم، با

 .« ی تاوان بد د یحاال هم با  ؛ی صفت بودن من شد 

 .امیب رون یو باعث شد از اتاق ب دمی باز شدن در اتاق رو شن ی صدا

 متوجه حضور من نشد.  یلیبود و ل   کی تار راهرو

که به  یزنگ خورد و اون هم در همون حال  شیخواستم صداش بزنم، گوش  یکه م نیهم
 گشت.  یم شیدنبال گوش فش،یک  ی رفت، تو ی سمت راه پله م

و با نگاه   رون یب دمی از دستش کش عیرو که در اورد، اجازه ندادم که جواب بده؛ سر  شی گوش
 مواجه شدم. یلیمبهم ل

 اعصابم خورد بود. یلیخ

  یرو م یاون کار  دینبا  رون؛یبرد ب یرو م نیسل  دیزد؛ نبا  یحرف من حرف م ی رو د ینبا یلیل
  ز یگفت چشم تا همه چ یمن م  ی فقط به من و کار ها  دیکرد درسته. اون با  یکرد که فکر م

 بره.  شیروال پ ی رو

حرف   ی نه رو یکنترل چیبه نفس نفس افتاده بودم و مطمئن بودم ه اد،یز تی فرط عصبان از
 کار هام، ندارم. ی هام؛ و نه رو

عادت کرده بود و   یکیهر دومون به تار ی چشم هام بود و چشم ها ی که تو یتیعصبان از
تمام تالش خودش   یبود؛ ول دهی ترس  نه،یرو بب تیعصبان نی تونست ا یخوب م  یلیخ یلیل

 رو نشون نده.  نیکرد که ا یرو م

 شد.  یتکرار مشد، بلکه مدام  ینه تنها قطع نم لشیاعصاب خورد کن موبا  ی صدا
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شروع کردم دندون هام رو بهم   اد،یز تینکره تلفنش قطع شد، از عصبان ی صدا یوقت
نگاه به   هیدادم، گفتم:»  یهم فشار م  ی که دندون هام رو رو یو در همون حال دنیساب

 ؟« ی ساعت کرد

 .دی رس یراحت به گوش م یلیخ میعصب  ی باز هم نفس ها و

  چیکه انگار ه یباخت و با حالت یخودش رو نم یهمه وجودش رو گرفته بود؛ ول ترس 
 چشم هام زل زد. ی تو ست،یوجودش ن ی تو یترس

 بلند شد. شی نکرده گوش ی که قصد کرد جوابم رو بده، دوباره صدا نیهم

 کرد. ینماد سرتق، جوابش رو نداده بود، قطع نم نی اون طرف پشت خط تا ا انگار

 شدم. یآروم نم یول ومد؛ی که داشتم، داشت از کاسه در م یتی عصبانهام از  چشم

مشتم جا خوش کرده بود، و هر    ی که تو ی به خون نشستم و گوش ی چشم ها ن یب نگاهش
 رفت. یلحظه امکان داشت پودر بشه، رژه م

اون   ی خواست تو  یانگار م د؛یکش یقیلحظه بست و نفس عم کی  ی هاش رو برا چشم
کار ها و آروم شدن ها   نیمن با ا  یآروم باشه تا بتونه من رو آروم کنه، ول  یاوضاع، کم

 ام. به یوقته که غر  یلیخ

بعدش   شه؛ی آروم گفت:»بذار جواب تلفنم رو بدم، نگران م یلیهاش رو باز کردم و خ چشم
 .« می زن یحرف م

 نه! -

و چشم هاش    دی چیخم هاش به هم پو ا  دیکه زدم، نا خودآگاه شونه هاش باال پر  ی داد با
 لحظه باز و بسته شد.  کی  ی برا
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بودم، فقط به خاطر   وردهیسرش ن ییرو حرکاتم نداشتم و تا االن هم که بال  یکنترل چیه
 رضا بود.

تصورم، اتفاق   نیکامال برعکس ا  یکه زدم، کور بشه؛ ول ی داد٣کردم نطقش با   یم فکر 
تک تک کار   ی تو تیکه اثرات عصبان یو در حال  افتاد. انگشت اشاره اش رو اوردم باال

داشت خودش رو کنترل   یهاش، مخصوصا لرزش انگشت هاش، کامال مشخص بود؛ ول 
 .« دمیصبر بده جوابت رو م ،ی سوال کرد  ؟یزن یسر من داد م یکرد، گفت:»به چه حق یم

و    رونیب  د یرو از مشتم کش ینشون بدم، گوش یکه اجازه بده عکس العمل  نی بدون از ا و
 تماس رو وصل کرد.  ، یبدون معطل

 الو مامان.  -

بود،   لنتی سا  می مامان! گوش دی به من رفت و جواب مامانش رو داد:» ببخش ی غره ا چشم
 متوجه شدم.«  رید

به   افهی و ق تی بهم انداخت که داشتم هنوز با عصبان یاز چند ثانبه، نگاه پر از حرص بعد
 کردم.  ینگاهش مخون نشسته داشتم 

 

  شیکه پ یتی انگار اصال واسش موقع م؛یچه حال  ی اصال واسش مهم نبود که من تو انگار
 اومده بود مهم نبود؛ و فقط اون شخص پشت تلفن واسش مهم بود. 

لب  ی لبخند از رو  ه،یاز ثان ی در کسر یلب هاش نقش بست؛ ول ی رو  ی شرمنده ا لبخند
 عبوس و در هم من شد.  افهیبه ق ی چشم غره ا نش، یگز یو جا  دی هاش پر کش

 خونه ام. گهید قهیچند دق هیدورت بگردم؛ من  دی ببخش -

 چشم هام زل زد. ی حق به جناب، دوباره تو افهیگوشش جدا کرد و با ق  ی رو از رو یگوش
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خواست کله   یو دلم م ومدی خونم به جوش م شتر یکه داشت ب ی همه خون سرد نیا از
 اش رو از جا بکنم. 

  نیا یمن بهت گفتم حق دار ی. ک یبچرخون  رونیوقت شب، ب نی بچه من رو تا ا دی چرا با -
 ها؟  ؟ی ببر رونی بچه رو از خونه ب

از   ن یرو چنان بلند گفتم که نه تنها گلوم شروع کرد به سوزش؛ بلکه مطمئن بود االن سل ها
 بودم؛ چون حالم بد بود.  یدست خودم نبود، چون عصبان یول شه؛یم داری خواب ب

آروم   یکرد آرامشش رو حفظ کنه گفت:»اوال کم  ی رو م شی که تمام سع یلحن کی با  یلیل
حالت    ن یدختر رو خوب کنم؛ از ا نیا  امیمن ب ی . دوما شما گفتهیم  داری تر بچه خوابه، ب
  زیدارو تجو  امیب  ستمی. روانپزشک هم نستمیمنم جادو و جمبل بلد ن ارم؛یداغون درش ب

نداره؛ به جز محبت. سوما اصال   اجیاحت یچ دارو و روش درمانیبه ه نی کنم؛ هر چند سل
 ه؟« یکردم که بردمش. مگه اشکالش چ یخوب کار

  یگفت؛ ول ی خواست بگه رو م ی که م یزی کاش هر چ ی گفت؛ ا یکاش جمله آخر رو نم ی ا
 گفت. یجمله آخر رو نم

ان   ادمهیافتاد؛ فقط   یدونم چه اتفاق یمشد، ن یدونم چ  ینم دم،یجمله آخر رو شن یوقت
لحظه کنترل خودم رو از دست دادم و  کی  ی تموم شد که برا نیقدر جمله اش برام سنگ

مبل و داد  ی اتاق و پرتش کردم رو ی تو دمشیرو محکم گرفتم و محکم کش یلیل ی بازو
 .« تکه دلت خواس  ی زدم:»تو غلط کرد

کردم که   ینگاه م یلیچون فقط به ل دمیفهم یرو نم  یز یچ چیانگار ه هیچند ثان ی برا و
 کرد. ینم یحرکت چ یمبل بود و ه ی رو

 د؟ ی بود  رونی وقت شب ب نیبگو چرا تا ا  -

 سمتش قدم بردارم.  تیخونم به جوش اومد و باعث شد به عصبان شتری جواب نداد ب یوقت
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مواجه   یل ی لبسته  ی دفعه با چشم ها کی که  دمیبازوش رو محکم کش  دم،یبهش رس یوقت
 شدم. 

 و به خون نشسته نبود.   یعصب اریاز اون سات یخبر گهید حاال

 نبود. یجا و الک یب ی ها دادیاز داد و ب یخبر گهید

 عبوس من نبود.  افهیاز ق یخبر گهید

 کردم.«  یجمله بود:»من چه غلط کی که بود، فقط  یزیچ هر

  یبه سر نور چشم ییبودم چه بال  دهیکردم. انگار تازه فهم یبودم چه غلط دهیتازه فهم انگار
 رضا اوردم.

  یلیدونستم چه قدر ل یبست. خوب م یم زیهمه چ ی چشمش رو رو  دیفهم یرضا م اگر
 رو دوست داره.

 ! یلی...لیل...ل -

 دار شد.  حهیسال بغض کردم؛ احساساتم جر  شی. بعد از شدی لرز یم صدام

 از هم باز شد. اخمام

:»به  شدیذهنم اکو م ی جمله تو هی نبود االن فقط  شی چند لحظه پ تیاز عصابن یخبر گهید
 .« ی رسوند بیرضا آس یامانت

بود، دوباره و با   دای که استرس توش هو یی دهنم رو با استرس قورت دادم و با صدا آب
 لنکت، اسمش رو صدا زدم.

 ؟ یلیل...ل -

 که متنفر بودم از سکوت. یشد و من یم   دهیشن یلیفقط سکوت بود که از ل اما

 *** 
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 آقا؟  -

  یلیکه به سر ل ییصورتم بود و حاال به خاطر اضطراب بال  یشگیکه مهمون هم یاخم با
 ی برا  د یداختم که گفت:»لطفا بر ان یاورده بودم، پررنگ تر شده بود به پرستار نگاه

 .« دی بد لیخانومتون  پرونده تشک

 به حال و روز خودم زدم. ی پوزخند

  یاریسات  ار،یسات گهید یول وردم؛ یدر م یمسخره باز  یبود االن کل لوفریاگر قبل از ن دی شا
 بسازه. یو زندگ  رهیکه بخواد زن بگ ستین

 حرکت کردم. مارستانیب رشیتکون دادم و سمت پذ  یسر

 شده.   یو ازش بپرسم چ ادیمنتظر بودم تا دکترش ب  ،یلیپرونده ل لیاز تشک بعد

 اومد.  رونی ب یلیمعطل شدم تا بالخره دکتر از اتاق ل یربع ساعت کی

نوشت،   یها م  ماری پرونده که مخصوص ب ی ها رو تو زیچ  یسر  هیطور که داشت  همون
 منم به سمتش حرکت کردم.

 حال ل.. -

 ه مکث کردم و ادامه دادم:»حال خانومم چطوره؟« لحظ هی

که به باال   یمشک  ی و موها یگندم یو خورده ساله با صورت استخون یپسر س   کیکه   دکتر
فاصله گرفت، زل زد   یپرستار کم یکرده بود، پرونده رو به پرستار داد و وقت تشونی هدا
که  ی رغم هل یگفت:»حالش خوبه، خوشبختانه عل یخنث یلیمن و خ ی چشم ها ی تو

اسکن هم از سرش هم   یت یحالش خوبه. س  ،یجسم سنگ  هیو سرشم خورده به  شیداد
 تونم بهتون جواب بدم.«  یبهتر م اد،یب

کردم،   یم  یصبور د یبا یحرف هاش بودم؛ ول ی تو  ی ها کهی و ت ز یتاسف آم ی نگاها متوجه
 شد جمعش کرد.   یجوره نم چیه گهی د دش  یباز م جان یا  سی پل ی چون اگر پا



 مجنون  اری

 
121 

 

 .ستادمی ا یلیهاش از بغلم رد شد و من، پشت در اتاق ل کهی بعد از گفتن ت  دکتر

نداشت؛   یتیهم برام اهم ی زی با رضا نداشت، پش یبود و صنم ی دختر عاد کی  یلیل اگر
 نفس رضا بود.  ،یلیجا بود که ل نیمشکل ا  یول

آرامبخش و   یداخل اون اتاق، به خاطر کل یلیکه ل یرنگ دی کردم سمت در اتاق سف حرکت
 مسکن، غرق خواب بود.

 نسبتا سرد در اتاق رو فشار دادم.  ی فلز  گرهیدست

 افتاد.  یلیدر اتاق باز شد چشمم به ل یوقت

تونستم   یاورد، راحت تر م یدر نم یبود و سرتق باز دهیکه آروم خواب ط یشرا  ن یا ی تو
 هش دقت کنم. ب

قدر لجباز، حاضر    نیمن کم نداشت؛ هم شیساله پ  شیاز خوِد ش ی ز یکه چ یدختر هی
 جواب، و از همه مهم تر؛ سرتق. 

شد   یکلمه آدم بود، م نیکردم اگر ا یذهنم بهش گفته بودم سرتق که حس م ی قدر تو نیا
 .یلیل

 بود و سرم بهش وصل بود. دهیتخت خواب ی رو یحرکت چیه بدون 

  ی تو اد،ی ز یکه از مهربون یت یمعصوم هیبود؛  یچهرش اش مخف  ی تو یخاص تی معصوم
 وجودش نقش بسته بود.

دانشگاه   ی نسبت به بچه ها اشیاز مهربون یگداربهار بود؛ گه  قیسال دانشجوم بود، رف سه
 . بشن مالیکه نذاش پا  ییکه کرده. از حق ها یی. از کمک هادمیشن یم

بلند   یعدالت و مهربون  دیجماعت با ن یا ی بود؛ اما خبر نداشت که تو زاری ب یعدالت یب از
 تا کالهت پس معرکه نمونه.  ینباش
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رنگ اتاق که  دی آروم حرکت کردم سمت پنجرهسف  ی گرفتم و با قدم ها یلیرو از ل نگاهم
 کرم رنگ جا خوش کرده بود.  وارید ی رو

 بود و گرفته، نگاه کردم. یکه مثل من هواش ابر  ی و به آسمون شهر ستادمی روش ا روبه

کس براش مهم   چی و ه زی چ  چیکه ه یاریشد که سات یکس باورش نم چ یه دی شا آره
احساسش رو سرکوب کرد، غرورش   لوفریآدمه. درسته که ن اریسات یول  ره؛ی دلش بگ ست، ین

 . رمیگ  یافتم، گر م یروز طالقم م ادی  یبازم وقت یرو شکت، داغونش کرد؛ ول

فکر رنگ    ی داد؛ اما خانوم تو یداشت جون م ادیز  یفیاش داشت تو دستگاه از ضع بچه
 روشن. ایباشه  رهیت  ،یبلوط ایشدش بود که بلوند باشه  نی کرات ی موها

  شگرشی و به آرا ستادی رو برداشت با وقاحت جلوم ا ش یآخر رو که زد گوش ی امضا ادمهی
 زنگ زد و در همون حال گفت:»بالخره از خودت و توله سگت خالص شدم.« 

توله   گهیمتنفر شدم و با خودم گفتم:»چطور مادرش بهش م  نیهمون جا بود که از سل از
 نازش رو بکشم؟«  امیسگ؛ اون وقت من ب

 . فرلویشد به سنگ؛ به نفرت خالص؛ نفرت از ن  لیرو تبدخنده  اریهمون جا بود که اون سات از

 کنه. یراه قربان نیا ی حاظر شد بچش رو هم تو یکه حت یانتقام شد؛ طور تشنه

کلمه به خودم  هیاوردم، فقط تونستم  نیبر سر سل ییکه چه بال   نیاوردن ا ادیبه  با
 شرف!«   یبگم:»ب

 نمناک بود. چشمام

ذاشتم   ی نم یوقت رهام نکرد. حالم رو داغون کرد؛ ول  چیه ؛یگذشته، گذشته لعنت گذشته، 
ساخته شده بود پنهان شدن پشت   خ یکه از غرور و   یکه پنج سال بود با قلب ییاشکا نیا

 ذارم.   ینم زن،ی بر یپرده چشمم، االن به راحت
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  رونیب دمینخ ازش کش  هیو  رونی اوردم ب بمیرو از ج گارمیو پاکت س دمیکش یقیعم نفس
  رونیر گذشته محکم ببهش زدم و دودش رو همراه با فک  یقیو روشنش کردم و پک ع

 دادم 

 به حال خودم زدم. ی پوزخند

  قمیرف ن ی باب سن من بود، ازش متنفر بودم؛ اما حاال بهتر زا یچ نیکه ا یسن جوون ی تو
برام   یکنه، ول یام رو روز به روز داغون تر م حهیدونم ر یکه م ینیهم ه، یلعنت گاری س نیهم

 .ستیمهم ن

 باعث شد برگردم. یفیناله خف ی زدم که صدا یدوم رو محکم تر از اول پک

 خوره. یآروم داره تکون م دمی د ،ی لیرو چرخوندم سمت ل سرم

 کرد. یرو زمزمه م یزیچ ه یبسته  ی هم بود و با چشم ها ی هاش تو اخم

 و سمت تختش رفتم.  رونی رو از پنجره پرت کردم ب گاریو س دمیکش یقینفس عم  تک

 نشستم و بهش نگاه کردم. یکنار تختش بود، رو همون صندل یچوب یلصند  کی

 آروم شد و دوباره غرق در خواب شد. فشی خف ی ناله ها ی صدا

که فردا امتحان   ی کردم؛ درست مثل بچه ا یبه صورتش زل زده بودم و نگاهش م لیدل یب
 نه. ایخواد مطمئن بشه مطالب رو حفظ شده   یداره و م

  نیا یعنی  دمش؛یاومد کجا د ی نم ادمی یبودمش؛ ول دهی د ییبرام آشنا بود؛ انگار جا یلیخ
 ینگاه  م یکالس، اسمش رو خوندم و ن ی بار، تو  نیاول ی کردم که برا  دایپ یحس رو وقت

 بهش انداختم.

در  بمیج  ی رو از تو یبرداشتم و گوش یلیدست از کنکاش صورت ل م،ی زنگ گوش ی صدا با
من، اسمش بهار   یگوش ی تو ش،یکه پنج سال پ  یبهار رو به رو شدم؛ بهاراوردم و با اسم 

 بود.  ینبود، اسمش زندگ 
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  نمونیکه ب  ی هم جو م،یکه داشت یکم یعمو نبود. هم اختالف سن هی نی ام باهاش ع رابطه
وقت شکل روز قبلشون   چیو آدم ها، ه  ایخب دن یبارمون اورده بود؛ ول ی جور نیبود، ا 

 مونن.  ینم

 ده؟ یرو جواب نم  شیکو؟ چرا نرفته خونه؟ چرا گوش یلیل ار،یسات -

طور پشت سر هم،   نی به من بده تا بتونم بهش جواب بدم، هم یکه مهلت ن یبدون از ا بهار
 .دی پرس یسوال م   یفقط رگبار

تمام قدرتم رو   بود که ی داد هیشب شتریکه ب ییو با صدا رونیرو محکم دادم و ب نفس
 !« ری زبون به دهن بگ قهی دق هیگذاشته بودم تا کنترلش کنم، بهش جواب دادم:»بهار، 

ساکت شدنش، آرامش قبل از طوفان بود،   نیانگار ا یساکت شد؛ ول  هیچند ثان ی برا بهار
که هنوز بهار رو بهتر از خودش بلد بودم،   یمن ی صداش، الاقل برا  ی که تو  یچون با بغض

هم که  ی حرف زدن عاد نیهم گهی د ،یسرش اورده باش ییاگر بال  ار،یبود، گفت:»سات انینما
 .« ارمیعمو به حسابت نم گهی کنم و د یباهات دارم رو قطع م

افتاد   یتر از قبل، به شمارش م شیتک به تک حرف هاش، فقط نفس هام هر لحظه، ب با
 شدم.   یمتنفر م لوفر، یدست ساخته ن  اریسات  نیتر از قبل، از ا  شیو هر لحظه ب

  یم نیهم دی نبود، با ی خب چاره ا یکرد؛ ول یم ینیبهار سنگ ی ام با حرف ها نهیس قفسه
 .انمیتوجه به اطراف یتر، بدل؛ و از همه مهم  رحم، سنگ  یشدم؛ ب

 . رهیمیم یکجاست؟ مامانش داره از نگران یلیترو خدا بگو ل ار،یسات -

چند   ی تفاوت به حرف ها  ی ب یلیجمله بهار، انگار دوباره به خودم اومدم؛ چون خ نیا با
 .« میمارستانیگرفت، گفتم:»ب  یبهار که داشت جونم رو م شیلحظه پ

 *** 

 :یلیل
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از جونت   ؟ یکن یکار م یچ یدار یدون یاصال م ؟ یشرط رو گذاشت نی ا یچ یعنی  یلیل -
 دختر؟  ی شد ریس

  یو فرصت جواب دادن رو به کس دی پرس ی پشت سر هم سوال م شیشگیبه عادت هم بهار
 کردم. یفقط نگاهش م یداد و من هم با حالت خنث ینم

 ی رو که تو یاالتتونستم تمام اون سو یصورت م  نیرو گرفته بودم و فقط در هم ممیتصم
 ذهنم به وجود اومده بود رو حل کنم.

داشته و داره و اون حس   نی نسبت به سل اریکه سات ییرفتار ها  دنیبا فهم  گه،یطرف د از
 من انجام بدم، همون آش و همون کاسه است. می تصم نیاز ا  ری رو غ یتنفر، کار

 کردم با لحنم، بهار رو آروم کنم.  یو سع دمیکش یقیعم نفس

  ن،یخوب شدن سل  ی زحمت بکشم برا ینباشم، هر چ نی سل شیبهارجان، من اگر پ  -
داره،   نی باز همون رفتار ها رو با سل اریرو تنها بذارم، سات نیچون تا من سل ده؛ینم جهینت

ماه   شش نیا  ی تو ن، یهمون داد زدن ها، همون نگاه بد کردن ها؛ پس بودنم کنار سل
 الزمه.

 یچشم هام نگاه کرد و من هم فکر کردم آروم شده و قانع؛ ول ی تو ه یدر حد پنج ثان بهار
  ی مبل قهوه ا ی دفعه از رو ه یکردم، چون بهار نه تنها آروم نشد، بلکه   یکامال اشتباه فکر م

 نهیات ا  فهیتو وظ ؟یلیدر هم گفت:»به توچه ل ی بلند شد و با اخم ها  ییرای پذ ی رنگ تو
کنه نه به  ی کار م یبا بچه اش چ  اریکه سات نیا ؛یاری حالت افسرده اش در ب زرو ا نیکه سل

 رفته؟«  ادتیمن ربط داره نه به تو. 

بهار کامال  ی ژگ یو  نی بودم ا دهیو تازه فهم  دمیشن یرو راحت م  شیعصب ی نفس ها ی صدا
  یبه گوشت م شیعصب ی نفس ها ی شد، صدا یم  یعصب یچونم اونم وقت اره؛یسات هیشب

 خورد.

چه   اریتا مامان نشنوه که سات  نییاورد پا یصداش رو کم تشیبا همون حالت عصبان بهار
  م،ی که فقط خودم و خودش بشنو یآروم، طور  ی به سر من اورده و با همون صدا ییبال 
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  ییخونه چه بال  ی اورد رتر ید قهیرو چند دق نیکه سل نی رفته فقط صرف ا ادتیادامه داد:»
رفته دکتر گفت   ادیتا خاله نفهمه؟   مید یدروغ و َدَونگ چ زارتا رفته ه ادتی به سرت اورد؟ 

ها رو که   نی رفته ا  ادتیافتاد؟   یم ینکرده اتفاق بدتر  ییمحکم تر بود، خدا  یاگر ضربه کم
 ؟« یکن یزندگ  اریخونه سات ی تو یبر ی خوا یاالن م

  یرفتار م  یشیبهار آت نیخنک بشه؛ چون اگر منم ع یر کمبها ش یصبر کردم تا آت  هیثان چند
 . دیرس یکجا نم  چیکردم تهش به ه

 .ستادمیروش ابهشدم و رو  بلند

 شد.  یاز قبل، نگرانم م شتریکه هر لحظه ب  ییچشم ها ی زدم تو زل 

  یم هیکه دوسشون داشت، از جون و دل ما ییکسا ی برا شهیشناختم؛ اون هم یرو م بهار
 برسه. یبیذاشت بهشون آس یذاشت و نم

شد و   مارستانیبود که وارد اتاق ب ی لحظه ا نیاون لحظه، درست ع ی بهار، تو ی ها چشم
 .دی تخت د ی من رو رو

 بود. رشی االن هم بهار در گ قایکه دق ینگاه ؛یو شرمندگ  یتوام با نگران ینگاه هی

قبل بهش عالقه نداره، براش مهم   نی ع ست،یبراش مهم ن اریگفت که سات  یزبونش م بهار
 بود.  اریسات شی گفت؛ دلش پ  یم یها رو زبون نیهمه ا  یول اد؛یسرش م ییچه بال  ستین

 بهش زدم.  یلبخند کوتاه کیرو گرفتم و  دستاتش

 . امیبهار نگران نباش! از پسش بر م -

 !« هیشدن یدونم، سخته؛ ول یتر ادامه دادم:»م ی جد یرو خوردم و کم لبخندم

 مبل نشست. ی و دوباره رو  رونیب دی از دستم کش یدستاش رو با کالفگ بهار

 کنارش نشستم و بهش نگاه کردم. منم
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کار رو   نی خواست که من ا  یهم بود. انگار هم م ی نقطه زل زده بود و اخماش تو هی به
 خواست.   یانجام بدم، هم نم

 ؟ ی اگه دوباره کنترلش رو از دست داد چ ؟ی سرت اورد چ ییاگه دوباره بال  -

 حرف ها رو زد، برگشت و بهم نگاه کرد.  نیکه ا ن یبعد از ا و

 یکار م ن ینبود، چون فقط با هم ی چاره ا یبودم؛ ول یزیچ  نینگران هم چ قایدق خودمم
 بر گردونم.  یزندگ  یرو به روال اصل اریرو، هم سات نیتونستم هم سل

ربط بودن رو   یب نیذاشت ا  یهم نم یحس هی   ینداشت، ول یدونستم؛ به من ربط یم
 .نمیبب

 کنم. شیراض  ییجورا  هیکردم بهار رو قانع کنم و  یسع

 داد.اعصابش خورد بود، کنترلش رو از دست  یلی اون دفعه هم خ شه؛یتکرار نم -

 ...« یلیهم برد و گفت:»خ ی تو شتری اخم هاش رو ب بهار

 نبره.  یی بو انیتر صحبت کنه تا مامان از جر  واش ی کردم که  اشاره

 یزدم و دنبال بهونه م یشده بود؛ قبال من همه زورمو م  شیبرعکس چند روز پ قایدق
 یکار نی زنم که بتونم هم چ  ینکنم؛ اما االن دارم همه زورم رو م یکار نی گشتم که هم چ

 بر گردونم. یزندگ  یرو به روال اصل نیرو به سرانجام برسونم و سل

 یدون یکنترلش رو از دست داد؟ م یلیل یچ یعنی کرد.  جایب یلیآروم تر ادامه داد:»خ بهار
به من   یوده و فقط تونست خراب شده ب نتیماش یکه بهش گفت یبفمه اون شب تییاگه دا

بود    مارستانیب ی در اصل تو شه،یترسه و نگران م ی مامانت م ی چون نگران بود ؛یزنگ بزن
 خاله...«  ی فهم  یم اره؟یبه سرش م ییار، چه بال یبه خاطر کار آقا سات

 زد.  یگاز و فقط حرف م ی پاش رو گذاشته بود رو بهار

 که باعث قطع شدن حرفش شد.  دمیکش یقینفس عم  تک
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خونه  ی شش ماه تو  نیا ی تو  دی رو بدونن. من با  ن یا ست یوقت قرار ن  چیبهار، اونا ه -
 خرابشون نکنه. اریکنم جواب بده و سات ی م  نیسل ی که برا ییبمونم تا کارا اریسات

 نقطه نامعلوم نگاه کرد.  کی نگاهش رو ازم گرفت و به   بهار

 زدن کرد و نه رد کردن. د ییاز تا ی؛ چون نه حرف هنوز قانع نشده بود انگار

ساعت شکسته   کی ت کیت ی حاکم شد و فقط با صدا  نمونیکه ب یسکوت کوتاه هیاز   بعد
  یرو م  نی. همه ما هم ا ستی کس براش مهم ن چیه اری سات ،یلیشد، بهار گفت:»ل یم

 کنه.« یدخالت نم اریسات ی کار ها ی تو  گهی د یکس چیه ن یهم ی و برا میدون

چشم    ی مخصوص خودش، زل زد تو یرو از اون نقطه نامعلوم گرفت و با نگران نگاهش
 کار بگذر!«  نیا ریاز خ ایهام و ادامه داد:»ب

  یمخالف؛ هر کس ری دلم نه؛ دلم انگار شده بود ت یکرد؛ ول  یم دیی بهار رو تا ی حرف ها عقلم
 شد.  یگفت، قانع نم  یبهش م  یزیهر چ

  یانجامش بدم، حت دیدونستم با  یکار رو؛ فقط م  جهیدونستم و نه نت  یرو م حکمتش نه
 غلط باشه.  ممیتصم نیاگر ا

 مشتم گرفتم. ی هام رو دراز کردم و دست چپ بهار ور تو دست

به کارش نداره. فکر   یکتار یو کس  می رو رها کرد ار یهمه ما سات یگیم یبهار، خودت دار -
رو داشت که باهاش حرف   ی کس اریاگر سات یکن  یبوده؟ فکر م یکار درست نیا یکن یم

دلشون   یشد. آدم ها وقت یشد؟ نم  یم  نیکنه، آروم بشه تهش ا یبزنه، خودش رو خال
خوان که   یرو م یکیهم که بخوان تنها باشن، باز   چقدرهر  شنیخسته م یوقت  ره،یگ یم

. من االن  رن ی چرت و پرت نگ  می باهاشون حرف بزنه؛ که آرومشون کنه؛ که باعث بشه تصم
  هیرو  ن یسل  ار،یباشم؛ چون سات نی سل شی پ دی. منم با نهیسر سل ست؛ی ن اریبحثم سر سات

 ینم یجواب  ن،یسل  ی برا می بکن هم یما هر کار  یعنی  نیو ا نه؛یب یابزار انتقام از زنش م 
 کنه. ینابود م شهیکه داره از ر یهمه اش رو با رفتار  اریچون سات م؛ی ریگ
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گفت:»هر   یتکون داد و با همون نگران نی به طرف ی سر شه،یمن نم فی حر  دیکه انگار د بهار
 نکن، خب؟«  یرو عصبان اریبکن؛ فقط سات ،یکن یم یکار

 کردم، سرم رو هم تکون دادم.  یزدم و هم زمان که چشم هام رو باز و بسته م ی لبخند

پشت بند   نی هم ی نرم کنم براخشک و اعصاب خورد کن رو  ی اون فضا یکردم کم یسع
ها،   یکمکم کن دی گفتم:»البته توهم با یزی آم طنتیلبخندم خطاب به بهار، با به لحن ش

 .« امیساتور خانتون بر نم نی دست تنها از پس ا

 نگفت. یزی چ گهیکرد و د ی تک خنده ا بهار

 *** 

 انداختم.  یکنار تختم بود، نگاه یعسل ی که رو یرنگ ی کردم و به ساعت مشک یپوف

 داد.  ینه رو نشون م ساعت

 بمونم.  گان یشا اریعمارت سات ی رو دانشگاه نداشتم و مجبور شدم تو امروز

  یو تالشم رو کردم که از سر خودم بازش کنم و واردش نشم؛ ول یکه اول تمام سع یعمارت
 بعدش تمام تالشم رو گذاشتم که ساکن همون عمارت بشم.

نگم که اون شب چه  ییمخصوصا مامان و دا ،ی که به کس نیا ی شرطم هم برا نیا لیدل
 بود. نی افتاد، نگم، فقط و فقط سل اریمن و سات نیب یاتفاق

  چیه نایقیکردم،  یمحدود رو باهاش سر م  میتا  کی کردم و فقط  یکه اگر رهاش م ینیسل
از همسر   اریشده بود ابزار انتقام سات ن یشد؛ چون سل ینم دهیرفتارش د ی تو یریتغ

 گرفتم.  یکار و نفرت رو م ن یا ی جلو  دی سابقش و من با

 شهینفر ظلم م کی داره به  ی بابام نشونم داده بود که وقت ینداشت؛ ول یبه من ربط آره
به من چه؛   گهیکنه د یکار ه یخوب خودش  یبگ دی حرف نزد، نبا دیسکوت کرد، نبا   دینبا

 نگرفته بودم.  ادیها رو من   نیا
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 ماجرا بود. نی مامانم به ا ی حرف ها مهم تر، عکس العمل ها نیهمه ا از

بعد از بابا    یعنی رم؛ی شد من ازش فاصله بگ ینم یراحت راض  یلیوقت خ چ یمن ه مامان
 شده بود.  یجور نیا

سرش   ییباشه تا بال   ششیهمه حواسم پ دی نور چشم محمده؛ با  یلیگفت:»ل یم شهیهم
 .«ادین

کنم تا بتونم با   یتونستم مامان رو راض یشد تا م ی م سیدهنم سرو  شهی من هم و
  شیپ اریخونه سات ی بحث موندم تو یوقت یجور جاها برم؛ ول نیو ا حی دوستام، اردو و تفر

 شد.  یصحبت راض یبود و بعد از کمن شهیمخالفت کرد، اما شدتش اندازه هم یاومد کم

از   دی با یکه چجور  نیو ا  نیسل ی کردم همه حواسم رو بذارم رو یرو تکون دادم و سع سرم
 .ارم یاون حال درش ب

 . ستادمی ا نهییآ ی تخت بلند شدم و رفتم جلو  ی حرکت از رو هیبا   ن،یفکر سل با

شلوار دهن  کی بود و   دهی موس بزرگ چسپ یک یم هیلباس خواب بنفش که روش،   کی
 تنم بود. یگشاد گلگل

و دو ساله ام   ستیدختر ب کیخودم خندم گرفت. انگار نه انگار که  افهیو ق پیت دنید با
 بچه دارم.  هی ی پرستار رو برا هیکه االن حکم  

که گوشه اتاق جا خوش کرده بود،   یرنگ دیگرفتم و به سمت کمد سف  نهییرو از آ نگاهم
 رفتم. 

 برداشتم که بپوشم.  یمشک نیشلوار ج  هیبافت قرمز رنگ همراه با  هی رو باز کردم و   درش

  ی لباس ها رو تو نیا  خت،ی ر  یخونه خودمون بودم، طال هم از آسمون م ی االن تو اگر
  نیشد ا  ی حکم مهمون رو داشتم و نم شتریبودم که ب  ییاالن جا یول  دم؛ی پوش یخونه نم

 خونه شلنگ تخته بندازم. ی راحت تو یجور
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 توالت رو باز کردم. زی م ریز ی رفتم و کشو  نهییآ ی هام رو که عوض کردم دوباره جلو  لباس

  یب تیبه صورتم انداختم و به نها ینگاه میزمان نرنگ رو برداشتم و هم  یشال مشک هی
 بردم. یصورتم پ  ی تو یروح

صورتم   ی خوص به خودش و شروع کردم رو پد م ی رو ختمیر  کمیپودر رو برداشتم و  کرم
 کردن. کسیف

 ی چشم نبود رو رو ی تو ی ادی رو که ز یبرق لب کالباس هیکار صورتم کامل تموم شد،  یوقت
  ملیکم ر  هیمژه هام  ی و تهشم، رو دمی خط چشمم پشت چشمم کش هیلب هام زدم و 

 فاصله گرفتم و از اتاق خارج شدم.  نه ییسرم، از آ ی زدم و با انداختن شالم رو

 و آروم در رو باز کردم. ن یبه در اتاق سل دمی اتاقم رو بستم و با دو قدم، رس در

 اتاق شدم و به سمت تختش حرکت کردم. وارد

فرشته، غرق خواب بود،    هی نی به تختش، کنارش نشستم و به صورتش که ع دمی رس یوقت
 نگاه کردم. 

خنده هام؛ و از همه مهم   ادیهام،  طنتیش ادی نداخت؛یدم مخو یبچگ ادیکه منو   یصورت
 بابام.  ادیتر 

صورت  هیشب ی زیچ هی ای نکته،   هیمدام دنبال  ن،ی صورت سل ی تو  یدونم چرا؛ ول ینم
حال   نیدر ع یدونستم؛ ول یکارم رو اصال نم  نیا لیگشتم. دل یخودم، اال چشم هاش، م

  یکه داشتم پا فشار یلیاز دال  یکی د یخودمه و شا   یبچگ هیشب ن، یهم معتقد بودم که سل
 .ودب  نیکار هم نی ا ی کردم برا یم

 روش کاشتم.  ی باال، بوسه ا وردمش یزمان که مدستم و هم  ی رو آروم گرفتم تو دستش

 دستش هک شده.  ی اثر برق لب رو دمیدستش رو جدا کردم د یوقت
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که کنار تخت   یرنگ یصورت  یعسل ی تخت بلند شدم و از رو ی زدم و از رو یقیعم لبخند
 رو پاک کردم. نیدست سل ی برگ دستمال برداشتم و برگشتم و آروم رو کی بود،   نیسل

هفته   کی کم تر از  ی که تو یدخترک  شیدستم فشردم و دوباره نشستم پ ی رو تو دستمال
 معتادش شده بودم. یجور نیدلم جا خوش کرده بود و ا ی تو  یجور نیا

  نیخونه، با ا ن یا ی ام تو قهیدق کی کار رو قبول کنم و گرنه  ن یباعث شد که من ا نیسل
که داشت، اون بال رو سرم اورده بود که   ییها یبر همه مغرور باز ی خان زاده مغرور که جدا

 موندم. یکرد، نم  یدرد م هنوز جاش  یکه چند روز ازش گذشته بود؛ ول نیبا ا

خواب آلودش زل   ی و به صورت و چشم ها رونی از فکر اومدم ب نیباز شدن چشم سل  با
 زدم. 

 سالم خانوم خوشگله. -

 .دیکش قی عم ازه یخم کی جاش بلند شد و با انگشت اشاره اش چشمش رو مالش داد و  از

 بهار بود. نیتش عحرک  نیا قا یسر جاش نشست و پلک هاش رو باز و بسته کرد؛ دق یکم

زد و گفت:»سالم خاله. چه   ی رو بر گردوند و با همون چهره خواب آلودش، لبخند سرش
 !« ی خوشگل شد

 ی که تو یتمام  یو با مهربون دمی سرش کش ی کردم و دستم رو نوازش گونه رو ی خنده ا تک
کردم گفتم:»خوشگل تر از شما نه دورت بگردم. حاال هم پاشو تا خوشگل   یصدام جاساز 
 .« می تو رگ بزن یصبحونه مشت  هی  میترت کنم و بر 

خودش    ی رنگش رو از رو یدندون نما زد و آروم لحاف صورت  ی که داشتم خنده ا یلحن از
 دور کرد و از سر جاش بلند شد. 

به  ی اتاق خودش بود و آب ی توکه  یبهداشت  سیسرو   ی بلند شدم و بردمش تو منم
 صورتش صوررتش زدم. 
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برداشتم و شروع   زیم ی و شونه رو از رو زشی بردمش سمت م رون،یب می که اومد  سیسرو  از
 فر دارش رو شونه زدن. ی کردم موها

  یخوشحال بودم؛ از طرف یلیکرد خ یباهام ارتباط گرفته بود و مقاومت نم  ن،ی که سل نیا از
  نیکامال اشتباهه؛ چون ا  ن،یسل  یراجب افسردگ  ار، یسات صیهم مطمئن شده بودم تشخ

 داره.  اجیفقط به محبت احت  ست،ی بچه افسرده ن

رنگ رو برداشتم و وسط موهاش   دیسف  پیکل هیتموم شد،  نیسل ی شونه زدن موها یوقت
 رو باهاش بستم. 

 به لباساش انداختم.  ینگاه

 بود. دهینش بود که موقع خواب پوشبلوز و شلوار سبز رنگ ت هی

سر لباس   ن،یتا چه اندازه به سل اریچند روز متوجه شده بودم که سات  نیهم ی تو
خونه هم   ی و اعتقاد داره لباس خواب جداست، لباس تو ره یگ یسخت م   دنش،ی پوش

خواست،   یم ی بچه بود؛ آزاد نی شد، چون سل  یها سرم نم زیچ نی من ا  یجداست؛ ول
  ی رو بپوشه که انگار تو یلباس  دی با اخونه خودشه، چر ی تو نیسل یست. وقتخوا یم یراحت

 هم شکسته بشه.   اریاعتقاد مسخره سات نیا  دیاست؛ پس با  بهیخونه غر  هی

و  ستادی سرجاش ا نی سمت در اتاق که سل می رو گرفتم و حرکت کرد نیسل دست
خونه  ی باهاشون تو شهی لباس خوابه، نم نایا ؛ی گفت:»خاله لباس هام رو عوض نکرد

 .« یباش

دستم بود و دوباره حرکت کردم   ی به روش زدم و در همون حال که دستش تو ی لبخند
 هم نداره.«   یمشکل چیسمت در اتاق، گفتم:»نه خاله، لباست درسته. ه

 . میج شد نگفت و باهم، از اتاق خار یچیه گهی د نیسل

 . می وارد آشپزخونه شد نییپا م ی از پله ها که اومد 

 سالم خاله بانو!  -
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که منشاش   ی لبخند هیما دوتا، ناخواسته  دنی خاله بانو برگشت و با د  ن،یسل  ی صدا با
 لب هاش نشست.  ی بود، رو نیسل ی صدا   ی حتما از شاد

 ماهت تک دخترم.  ی سالم به رو -

بغل گرفتن   ی جمله اش، دست کش هاش رو در اورد و دستاش رو برا نیپشت سر ا  و
 .« نمیبب نجایا ایباز کرد و گفت:»ب نیسل

بغل خاله  ی و با دو، خودش رو تو   دیکش رونیو دستش رو از دستم ب دی خند  ی نخود نیسل
 بانو انداخت.

م خاله جون. گفتم:»سال  ی ا هیبه صحنه رو به روم زدم و با همون لبخند، با لحن کنا ی لبخند
 .« ی. خبر هم واال سالمتدی ممنون شما خوب هست

 گرفت و با تعجب به من نگاه کرد.  نی بانو نگاهش خندونش رو از سل خاله

 کرد. ی که گذشت اوضاع دستش اومد و تک خنده ا  هیچند ثان هی

 .  ریصبحت بخ  زم؟ی عز یجون. خوب یلیسالم ل -

جون؛ چون از کلمه خانوم بشدت متنفر بودم؛  یلیبهش گفته بودم بهم بگه ل خودم
غرور   نیا یر یکه خودتم از شکل گ دادی رو داخل وجودت شکل م یغرور توخال هیناخواسته  

 .ی مسخره خبر نداشت

 د؟« یبه صورت بشاشش زدم و گفتم:»سالم. ممنون شما خوب ی لبخند

 .زمی تو عز ی فدا -

  هیزمان گذاشت و هم  نتیسنگ کاب  ی رو بغل کرد و رو نی فت و سلرو از من گر  نگاهش
 گذاشت.  نیدهن سل ی تو اریخ کهیت

که برگشت،   نی رو در اورد که بعد از ا یزی چ هیها و   نتیاز کاب یکی حرکت کرد سمت  عیسر
 رو برداشته.  ی جا اسفند دمید
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 کم زغال رو برداشت و سمت گاز حرکت کرد. هی

 یکی از  یکی هم دخترامون  شه؛یهم روزمونداره قشنگ شروع م امروز هزار ماشاالل  -
 اسپند دود کنم. دی خوشگل تر شدن؛ پس با

که  ی به نون داغ یآشپزخونه که کم زی که رفتم سمت م یکردم و در حال ی خنده ا تک
 م؟« یرفتم، گفتم:»ول کن خاله؛ مگه تحفه ا  یم   ده،یتازه خر  م،یمشخص بود عمو رح

 ؟« یچ یعنیبه من کرد و گفت:»خاله تحفه  ینگاه نیسل

 .« گمی کردم و گفتم:»بعدا بهت م ی خنده ا تک

  یمخصوصش و کل ی جا ی زغال رو گرم کرد و گذاشت تو  کمی  دمیخاله نگاه کردم که د به
 روش و سمت ما اومد.  ختیاسپند ر

کرد و دودش رو به صورت ماها فوت   یکم کم بهش اضافه م طور که اسپند ها رو همون
و سه دونه؛ بترکه چشم حسود از    یخوند:»اسپنِد دونه دونه؛ اسپند س  یلب م ری کرد، ز یم

 .« گونهیو ب ی لونه؛ از خود

 .د یچرخ یخوند و دور ما م یاون جمله ها رو م یجور نیهم

 نبود. یچی خونه ه نی ا مشکل

تنها مشکل   گه؛یمشکل د چیکم داشت؛ نه ه  یزیچ  یبود؛ نه کس یافسردگ  ریدر گ یکس نه
 اون رو شروع کرده بود. اریبود که سات یعاطفگ یو ب ی محبت  یخونه ب نیا

رو به کام  یفقط داشت زندگ  یگرفت؛ ول یانتقام م لوفریکارش از ن نیکرد با ا  یم فکر 
 کرد.  یزهرمار م  کردن، یم یکه کنارش داشتن زندگ  یهمه آدم نی خودش و ا

دادم،  ینون سنگک رو قورت م کهیت هیاومدم و همون طور که داشتم   رونیفکر ب از
 .« یرو تا دور خودتم بچرخونمش تا چش نخور ینیگفتم:»خاله جون بده من س

 رو دستم داد.  ی اسپند جا
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 صورتش فوت کردن. ی تو ی و دود اسپند رو کم  دنی شروع کردم دور خاله بانو چرخ منم

آشپزخونه و اول با تعجب، بعدش با لبخند   ی هم اومد تو  میعمو رح ن،یهمون ح ی تو
 به صحنه رو به روش نگاه کرد. یقیعم

 به سرم زد. ی دفعه فکر کی

 . میعمو رح -

 به من نگاه انداخت و و گفت:»جانم؟«  عمو

  شیپ ارمشیب که دمیکش یکه داشت دستش رو م  یکردم سمتش و در همون حالت حرکت
 .«سایخانومت وا  شیپ  ایخاله بانو، گفتم:»ب

 . ستادیشده بود، قبول کرد و کنار خاله ا جی گ یکه حساب چارهیب  میرح عمو

درست مثل  دن؛یدستم جا به جا کردم و شروع کردم دورشون چرخ  ی رو تو  ی اسپند جا
 عروس و دامادا. 

انداخت و اومد پشت من و شروع   نیی پرش خودش رو پا هیبا   د،یمنو د یهم وقت نیسل
  یکه االن دودش کل آشپرخونه رو گرفته بود، م ی . منم با همون جا اسپند دنیکرد به رقص

 .دمی خندی شدن م یم دیکه هردم سرخ و سف م یخاله بانو و بابا رح  افهیو به ق دمیرقص

 .« دهی نم فیآهنگ ک فکر کردم وگفتم:»بدون    یکم ده،یورچ ی و با لب ها  ستادمیا

پدر چهارتامون رو   شهی م داریصورتش با حرص گفت:»نکن دختر االن آقا ب  ی بانو زد تو خاله
 نکن.«  الست؛ی.بد خواب بشه واوارهیدر م

 جونم رو گذاشتم.  ی رو دراوردم و آهنگ ا می خاله بانو گوش ی توجه به حرف ها بدون 

و   دیآشپزخونه به گوشم رس ی بهار تو ی دفعه صدا کی شد،  یلحظه که آهنگ پل همون
 و بهش نگاه کنم.  ارمیدر ب یباعث شد سرم رو از گوش
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 چه خبره؟  نجا یا -

 !« مهی خاله بانو و عمو رح  یزود تر از من گفت:»عروس نیخواستم حرف بزنم که سل یم

سرش رو   ادیاز خجالت ز چارهی هم ب میبه صورتش انداخت و عمو رح یبانو چنگ خاله
 انداخت.  نییپا

وسط آشپزخونه گذاشت و با   ز یم ی رو رو فشیمن خبر داشت، ک  ی طنتایکه از ش بهار
 نامردا؛ تنها تنها؟«  ی اعتراض گفت:»ا

تا   میعروس داماد رو مشرف کن می خواست یکردم و گفتم:»نه نترس؛ تازه م ی خنده ا تک
 سالن.«  ی برن تو

  میدور خاله بانو و مش رح ییه تاکردم و س ادیکردم و صداش رو تا تته ز یآهنگ رو پل و
من و   ی زد؛ اون دوتا هم مونده بود از دست کار ها یکل م دهی و بهار ورپر م ید یچرخ یم

 بخندن.  ا یبهار حرص بخورن  

  ی صدا کی دفعه   کی که  دمی دی رقص ی و م میداد یخوودمون قر م  ی برا م یجور داشت نیهم
 چه خبره؟«  نجایاز پشت اپن گفت:»ا  یعصبان

 یم ن ی او سکوت سنگ ی آهنگ بود که تو  ی همه قطع شد و فقط و فقط صدا صداها
 . دیچیپ

 . می رو به رو شد اری به غضب نشسته سات افهیو با ق می سمت صدا برگشت یهمگ

 بود. دهیاش ژول افهیق یلیبود؛ چون خ  دهی از خواب پر انگار

 رم داشت. بود. صورتش و ختهیچشم هاش پف داشت. موهاش بهم ر ریز

خاله بانو و بابا   یدهنش رو نگرفت و با ذوق و شوق گفت:»عروس  ی جلو نیسل دوباره
 .« میرح

 شد.   یباعث بدتر شدن اوضاع م نیخنده و ا   ری بودم بزنم ز کیجمله نزد نی گفتن ا با
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  گهید  نیساکت که سل یعنی  مینیب ی و دستم رو گذاشتم رو  نیبرگشتم سمت سل عیسر
 ادامه نداد.

 از من نداشت.  یانداختم؛ اونم دست کم ینگاه میگوشه چشم به بهار ن از

بود   کی نزد ادی نبود. از تعجب ز فیقابل توص ادیاز تعجب ز  افش یق  گهیهم که د اریسات
چون دوباره اخماش   ه،یها شوخ نیدستش اومد که همه ا  تی اما انگار موقع اره؛یشاخ درب

که از صبح   یانداخت که باعث شد اون لبخند خوشگل نیبه سل زی نگاه ت کی رو داد توهم و 
 و رفت.  دی شده بود، پر کش یکاکصورتش ح ی تا به االن رو

 : اریسات

 .دمی از خواب پر غیآهنگ و ج   ی صدا با

 غیج ی که دوباره صدا نیکردم تا ا یدستم نبود و فقط به اطرافم نگاه م یدرست تی موقع
 .دمیشن

 از اتاق خارج شدم  عیعوض کردم و سر یمشک شرتی ت هیرو با  م یسرعت فقط رکاب با

 رفتم.  نییسرعت از پله ها پا  با

 شد.   یصداها برام واضح تر م شتریشدم ب یآشپزخونه م کی نزد  شتریب یچ هر

بود بعد از پنج سال دوباره   کی مواجه شدم که نزد ی پشت اپن با صحنه ا دمی رس یوقت
که سر تا سر وجودش   یلیل یحت ره،ی سنگ بودن رو از من بگ دی نبا زیچ  چیبخندم؛ اما نه ه

 مثبت بود. یو نشلط و انرژ ی شاد

 ناتمومم رو تموم کنم. ی سنگ باشم تا بتونم کارا د یبا

 .دی خند  یو م دیچرخ یو بانو م میکه داشت دور مش رح  یلی افتاد به ل نگاهم

کرد، تونستم   یم یخونکه داشت با آهنگ هم  یجور نیبه من نبود و هم حواسش
 کنم.  زشیآنال
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شال که با   ه یبا   ،یمشک نیشلوار ج هیتنش قشنگ نشسته بود و   ی تو  ی زمستونه ا کیتون
 داشت.  یو تناقض جذاب یخونهم  دشی پوست سف

  یتو دار  ؟یکن یم کاریچ یدار  اریزد:»سات ادیکل وجودم فر  ی نفر تو  کیلحظه انگار   کی
  نیبه فکر سل دی بس کن تو با ؟ی کن یم زیرو آنال لوفرهیجنس ندختر که هم  کی رو،  یلیل

 سازه.«  یتو رو م  ندهیاون آ یباش

 بر گشت. یقبل  اریدوباره سات ، یشگیهم ی ها  نیفکر و تلق  نیا با

 چه خبره؟«  نجایزدم:»اکه سراسر وجودم رو گرفته بود، داد  یرو گره زدم و با حرص اخمام

 همشون برگشتن سمتم و بهم نگاه کردن. که

سکوت کل خونه رو گرفت و فقط   هیمن همشون ساکت شدن و حدود چند ثان دنید با
 شد.  یم ده ی آهنگ شن ی صدا

 . مهیخاله بانو و بابا رح یعروس -

مثل   ن،ی سل ی زایچ  نیا د یخنده؛ اما من با ری بود بزنم ز  کی که داشت نزد ینیر یلحن ش از
شد تا راحت بتونم   یارزش م یهاش، برام ب یزبون  نی ری هاش، خنده هاش، ش یکار نی ریش

 ازش دل بکنم و برام مهم نباشه. 

لبش محو شد   ی بودم، از رو دهی لبش ند  ی که تا حاال رو ی بهش کردم که اون لبخند یاخم
 انداخت. نییو دوباره سرش رو پا 

سر   یبرام مهم نبود چه اتفاق  دی با  ینگفتم؛ ول  گرفت دروغ  شیبگم همه وجودم آت اگر
 . ادیم نیسل

هم گره زد و با همون   ی چون اخماش رو تو  ومد؛یرفتار من انگار خوشش ن نیاز ا یلیل
 چهره غرق در اخمش، بهم نگاه کرد.

 . ومدیدرک که خوشش ن به
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ته چشم هاش، اصال برام مهم   یزل زده بودم و ذلخور یلیل ی طور که به چشم ها همون
 . دمینبود، سوالم رو دوباره پرس

 چه خبره؟   یخونه کوفت نی ا ی گفتم تو -

  دی که شما اصرار دار نی ا یول ست؛ی ن یاز اخم هاش رو داد باال و گفت:»خبر خاص یکی یلیل
 نداره.«  یبه من ربط گهیباشه، اون د  یخبر

 یمطمئن ؟یواب دادم:»مطمئنچشم هاش و ج ی کردم و زل زدم تو زیهام رو ر چشم
 ؟« یخونه راه ننداخت نیا ی تو سکوید

 . اریسات -

 بهار بود که با تحکم صدام زد.  ی صدا

وقت بود که  یلیخ یعنیاز دستم دلخور بشه؛  ، ی ا گهیهر کس د ای  ؛یلیمهم نبود ل برام
 نداشت. تیها اهم زی چ نیبرام ا  گهید

 نداره.«  یکه به بهار نگاه کنم، خطاب بهش گفتم:»به تو ربط ن یاز ا بدون 

رو با دست   نیبشه، سل یعصبان  ایهم بره،  ی تو  شتری که اخم هاش ب نی بدون از ا یلیل
هم دست و   یآهنگ زدم و کم هیراه ننداختم.  سکوی چپش به پهلوش چسپوند و گفت:»د

  جادیشما مزاحمت ا ی برا یل ی . حاال اگر خنیهم  م،یسر حال بش یکه اول صبح م یزد نایا
 کنم.«  یم  یکرده، عذرخواه

 نداشت.  یلیدرش دخ یتی گونه عصبان  چیصداش آروم بود و ه تن

خودم بود؛ افکارش،اعتقاداتش، باورهاش، خالصه همه و همه   شیپنج سال پ قایدق یلیل
 به خودم بود.  هیشب زشیچ

اما من پنج سال بود  ؛یلیل ی شده بود و منتقل شده بود رو  یکپ شمیهمه پنج سال پ انگار
 و غرورم رو مضحکه خاص و عام کردم.  چارهیفقط خودم رو ب  دی بودم با اون عقا ده یکه فهم
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 زدم. دم،ی چش یکه فقط خودم تلخ بودنش رو م  یرو با زبونم َتر کردم و پوزخند تلخ لبم

  یدلت م ی لی. خلهیها تعط یولنگار باز  نیا له؛یها تعط  یمسخره باز ن یخونه من ا  ی تو -
 بکن.  ،یخواد بکن  یدلت م یببر خونه خودتون و اونجا هر غلط  فیخواد، تشر 

با   وفته،یبهش ب ی خدشه ا یکه حت ن یبدون از ا ش،ی تکون داد و با همون آرامش قبل یسر
  یو فقط دلتون غم م دیمشکل دار ی شما کال با شاد د ییگفت:»پس بفرما  ی لحن جد

 خواد.«

بزنم، عقب گرد کردم و سمت راه پله حرکت   یکه حرف  نیتکون دادم و بدون از ا  یسر
 کردم.

 خودم مرور کردم. ی کردم، جمله اش رو برا یم  یکه داشتم از راهه پله ط یری مس ی تو

 خواد.«  یو فقط دلتون غم م دیمشکل دار ی شما کال با شاد د ییبفرما  »پس

 یب ی خواست. از شاد یو خورد شدن غرورم، فقط و فقط دلم غم م لوفر ید از نمن بع آره؛
خواست بزنم کل  یزد، دلم م یمن حرف م  ش یپ ی از شاد یزار شده بودم. هر کس

 .ارمیب  نییصورتش رو پا ونی دکوراس

وقت   چی کردم که ه دایرو پ  یدوست کی من بعد از گفتن اون دروغ بزرگ به همه،  درسته؛
 تنهام نذاشت؛ غم. 

 در رو فشار دادم و وارد اتاق شدم. رهیدستگ

خودم ساخته بودمش، نگاه   ی که با دستا یاریو به سات ستادمی ا نهییآ ی رفتم جلو  ناخواسته
 کردم.

  ی:»زنت حتگنی بهت م یرس  یبه هرکس م یشکنه، وقت یآدم م یکل  ی غرورت جلو یوقت
نه   ره،یگ یمرد رو م   کی تو، دست  ی جلو یوقت  هاش جوش بخوره بعد بره.«، هینزاشت بخ

دونستم و خودم،   یکه فقط خودم م یلیهزاتا دل ی ها، برا ز یجور چ نی سالم کردن و ا  ی برا
 نفر در اورد.  کی رو بشه از  ن یاز ا شتر یب یز یچ  کنمکنه، فکر ن یرو خورد م  رتتیو غ
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 *** 

 :یلیل

 شروع کرد بساط صبحانه رو آماده کردن.  عیرفت، خاله بانو سر اریسات یوقت

 یم یبهار باز یآشپزخونه نشسته بودن و داشتن با گوش یو بهار هم پشت صندل نیسل
 کردن.

اپن  ی پر از عسل بود رو، رو گشید  یکیپر از مربا و  شیکیکه  یی بانو کاسه ها  خاله
 گذاشت. 

 م؟« ی خور یه نمآشپر خونه صبحان ی به اپن انداختم و گفتم:»مگه تو ینگاه مین

در   نتیاز داخل کاب ،ییچا  ی رو برا یبلور ی بانو همون طور که داشت استکان ها خاله
هم   میببرم. من و مش رح ییرا یاتاق پذ  ی صبحانه شما رو تو  دیگفت:»نه دخترم؛ با  ورد،یم

 .«م ی خور یجا م نیهم

اونم   شش،ینشستن پ ار،یسات ی تکون دادم و با توجه به اتفاقات امروز و رفتار ها یسر
 که کل روز آدم بهم بخوره.  نی ا ی برا شهی م یصبحانه خوردن، خودش عامل ی برا

شما و   ش یهم پ نی. من و سلمیببر   ییرایپذ ی رو تو  اریخاله جون، صبحانه بهار و سات -
 .می خور یم  میعمو رح

خوام با شماها صبحونه  ی . منم می که گفت:»غلط کرد دمیار رو شنبه ی دفعه صدا کی
 بخورم.« 

 بلند گفت:»آخ!«  ی بعدش با صدا و

 .می نگاه بهش انداخت هیو   می من و خاله بانو تند برگشت که

 بلند کرد و گفت:»باختم.«   شیگوش ی دفعه سرش رو از تو هی



 مجنون  اری

 
143 

 

که  شهیوقت بزرگ نم چی دختر ه نی بهش رفتم که خاله بانو با حرص گفت:»ا ی غره ا چشم
 .«شهینم

 زد و گفت:»قربان شما!«  یزیآم  طنتیلبخند ش بهار

 .زمیبر  ییتکون دادم و رفتم سمت سماور تا چا نی به طرف یسر

  ی بود، دوباره تو خته یظرف ر  ی که قبال تو یزیبزرگ برداشت و از هر چ  ینیس هیبانو  خاله
 گذاشت. ینیس  ی و تو ختیرف رظ

 شدم.  ییچا  ختنیو دوباره مشغول ر ینیس  ی کردم، گذاشتم تو ییاستکان رو که پر از چا هی

کرد و کل  ز یچشم هاش رو ر یو کم ینیس ی نون هم گذاشت تو کهیبانو چند تا ت خاله
باشه؛ انگار هنوز، با وجود سن و   وفتاده یاز قلم ن ی زیرو چک کرد تا مطمئن بشه چ ینیس

 انجام بده.  کی کار هاش رو درست و ش یکرد تمام ی م  یهم که ازش گذشته بود، سع یسال

 رفتم جلوش و گفتم:»شما نه!«  ،ینیاومد سمت س  یوقت

  یم یباز  نیبغلش گرفته بود و باهم داشتن ماش ی رو تو نیرو کردم به بهار که سل عیسر  و
 رو ببر!«  ینیار پاشو سکردن و ادامه دادم:»به

  افهیخوام ق  یکرد، جواب داد:»من نم یکه دستاش رو چپ و راست م ی در همون حالت بهار
 .« نمیاش رو بب

 بانو با تحکم اسمش رو صدا زد و گفت:»بهار. خجالت بکش؛ عموته!«  خاله

 خوام.«  یدوباره سرتقانه گفت:»نم بهار

 ادامه داد.  شی به باز و

رو برداشتم و به سمت در    ینیکه وقت رو تلف کنم، س نیاز ا  تکون دادم و بدون یسر
 آشپزخونه حرکت کردم. 
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من و   ی زشت بود جلو  یبرخورد کنم؛ ول یمیهمه صم نی اول، ا ی خواست روزا ینم دلم
 رو برداره و ببره.  ینیسنگ  نیبه ا ینیبهار، خاله بانو س

هزارتا آه و لعنت به بهار فرستادم که  ،یی رای کردم سمت اتاق پذ یطور که حرکت م همون
 شد. یرو ببره و مچ دست من داشت نابود م ینیس  نیا  ومدین

 .دمی سال رس  یراه رفتم، به در بزرگ و سلطنت یکه کم نیاز ا  بعد

 . دمیکوب  یم نی رو از باال محکم زم ینیدر باز بود؛ و گرنه س خداروشکر

 جا مالقات کرده بودم. نیرو ا اریاول، ساتبار  ی بود که برا  یسالن شدم؛ همون سالن وارد

  یسلطنت  ی ها یو صندل ییدوازده نفره، به رنگ طال  یبزرگ نهار خور  زیم ک یسالن    وسط
 رنگ بود. دیسف

 نشسته بود. اریکه سات ز یکردم سمت سر م حرکت

نشون   یاز هر حالت یصورتش رو خنث شهیهم نیع ی چشم هاش تعجب بود؛ ول ی تو یکم
 داد.  یم

 . دمیو همه مواد صبحانه رو چ ز یم ی رو گذاشتم رو ینیتفاوت س یب

عقب گرد کردم و حرکت کردم    ،یحرف چی بدون ه دم،ی صبحانه رو چ ی ها لیهمه وسا  یوقت
 کوبم کرد.  خیخشک و مغرورش م   ی سمت در، که صدا

  ی برگشتم و زل زدم تو یتفاوت  ی تفاوت باشم و با همون ب یکردم مثل خودش ب یسع
 داد.   صی شد، تشخ یرو داخلشون نم یحس چ یکه ه ییشم ها چ

 بله؟  -

  نی کلفت ا ی به جا ادینم ادمیلبش گفت:» ی به سر تا پام انداخت و با پوزخند رو ینگاه
 خونه استخدامت کرده باشم؟« 
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 کردن. یسطل پر از شراره آتش رو از فرق سرم تا نوک پام، خال هیکه زد، انگار   یحرف با

به خودش جرعت داد  یچه جور  یاز کلفت، خاله بانو بود؛ ول اریمنظور سات دمی که فهم من
 بزنه؟  ی حرف گستاخانه ا نیچو خورده سال از خودش بزرگتره، هم  یکه حدود س  یبه کس

سر خودش و غرورش   ییبشنوه چه بال حرف رو    نیلحظه تصور کردم اگر خاله بانو ا  کی
 .ادیم

 رو هضم کنم. اری حرف سات نیتونستم ا  ینم

  دیچون ماها با  ختم، یهمه بهم ر نی ا لیدل نیزد؛ نه؛ به ا یحرف نیکه به من هم چ نیا نه
که به قول   ار،یمثل سات ییرو برده، با کسا  تی انسان ی که بو یکه هر انسان می ری بگ ادی

 ندارن.   یفرق چی خودش:»اشراف زاده است.«، ه

  تیکه به خاطر عصبان ییزور خودم رو گذاشتم که کنترلم رو از دست ندم و با صدا همه
کلفت، اون اگه نباشه  یگیبهش م یکه تو دار یگفتم:»خجالت بکش! اون   د،ی لرز یم اد،یز

 کمک کاره.«  ست،ی کلفت ن شون،یا پس  د؛ی لقمه غذا بخور هی د یتون یشما و امثال شما، نم

  یپاهاش و در همون حالت ی زد و در کمال آرامش، دستمال سرفه رو انداخت رو  ی پوزخند
کلفت بهتره.   یول ه؛یکی رو برداشت، گفت:»جفتش  شییکه سرش رو اورد باال و استکان چا

 رسونه.«  یقشنگ تر منظور رو م

 جواب بدم.  یبهش چ قایدونستم دق  یحرفش نم نیا با

 یهم گره م ی از لحظه قبل تو شتریرفت و اخم هام ب ی به خود ضربان قلبم باال م خود
 خورد.

 شد باهاشون کنار اومد.   یرو نم نییپا ختیر یکلماتش م ی که از تو یوقاحت

  دمی کوب زیم  ی تونستم کنترلش کنم، محکم با دستم رو یجوره نم چیکه حاال ه یتیعصبان با
 و گفتم:»بسه!« 
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  ی رو ریپن  دنی نشون نداد و خودش رو مشغول کش یعکس العمل چیکه کردم ه  یحرکت با
 نشون داد. الیخ یخودش رو ب ییجورا  هینون سنگک کرد و  کهیت هی

رفته.   ادتیکرده که احترام به بزرگ تر هم  ی! غرورت کار گانیشا ی متاسفم برات آقا -
و    رزن یاون پ دی سپ ی بدرک، العقل حرمت مو ؛یدار یرو نگه نم نیاحترام من و بهار و سل

 . یلیخ شه؛یبد م  یلیحرف ها به گوش اونا برسه، خ نیرو نگه دار. اگه ا رمردیپ

 اومدم.  رونیب یی ازش باشم، پا تند کردم و از اون اتاق کذا یمنتظر جواب نکهیبدون از ا و

 خودش رو بهم رسوند.  یشونیاز پر ی حالت هیبستم، بهار با  در اتاق رو یوقت

 باال رفته و تعجب بهش نگاه کردم که تند اومد بغلم کرد.  ی ابروها با

 خشکم زده بود و چشم هام گرد شده بود.  ادیاز تعجب ز منم

  اریجان، توروخدا دم پر سات ی لیکه بهار با استرس و لرز گفت:»ل دمی که گذشت، شن یکم
که  ییبه تو  ی خوا یکنه؛ م یکه از گوشت و خون خودشه رحم نم  ینین به سلنشو! او

 رحم کنه؟«  ی ا بهیهفت پشت بهش غر

 و دوباره نگران شده.   دهیمن رو شن  ی صدا دمی فهم  دم،ی لحن نگرانش رو شن نیا  یوقت

نگرانم   شهیکه هم یینگرانش زل زدم؛ چشما ی رو ازش جدا کردم و به چشم ها خودم
 هام. یهام، نگران سرتق باز   یهام، نگران لجباز سک ی بودن. نگرانم ر

  دیباریازش م نانیکه اطم یو با لحن دمی صورتم زدم و لپ بهار بوس ی به پهنا ی لبخند
اگر انجام بده، تا   ای  ده،یرو انجام نم یکار ایکه  یام؛ همون یلیگفتم:»بهار جان، من همون ل

 ی فکر تو هم تو، هم تو ی فکر مامانم، هم تو ی ! من هم تو. نترس فدات شمرهی آخرش م
 !« باش. نگرانم ننی فکر سل

کم قلب و ذهنش آروم گرفته بود؛ چون با لبخند سرش رو تکون   هیاز طرز حرف زدنم،   انگار
 زدم. ییداد که لبخند دندون نما
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 ه؟ ی بق شی پ می حاال بر -

 . می تکون داد و سمت آشپزخونه حرکت کرد یسر

 نشستم. زیاپن و رفتم سر م ی رو گذاشتم رو ین یس  م،ی که شد وارد

  ییخودتون چا  ی گرفت، هم زمان به بهار گفت:»برا  یلقمه م ن یسل ی بانو که داشت برا خاله
 !« زی بر

 گذاشت.   نیرو که آماده کرده بود، دهن سل ی لقمه ا و

رفت سمت سمار، با غرغر   ی و همون طور که داشت م نی زم دیپاش رو محکم کوب بهار
 من کار کنم.«  نه یبش یلیچه وضعشه؛ ل  نیگفت:»بخدا ا

 !« ستیبلند تر کرد و ادامه داد:»انصاف ن یرو کم صداش

 زنم.« یاسمش رو صدا زد که بهار با حرص گفت:»چشم، غر نم دی بانو با تاک  خاله

خاله بانو به   ی اومد یشو برو خونتون. از وقترو کرد به من و با حرص گفت:»اصال پا بعدم
 کنه!«  یمن توجه نم

 .دمی رفتار بچگونه اش خند نیتکون دادم و به ا یسر

 نشون داد حال خوب داشت.  ی تو یخوب  یلیاستعداد خ بهار

و  الدیدلش چه خبره؛ اون از موضوع م  ی تو می دونست یاالن فقط من و خودش م مثال 
گفت حالش بده و تا   یوقت به همه نم چیه یمامان بزرگش، اون از موضوع من؛ ول

اخالقش بهش   نیبابت ا  شهی دادم و من هم یحداالمکان حال خودش رو خوب نشون م
 شد.   یم می حسود

 *** 

 کار داشتم. یلیخ امروز
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که مهد ثبت نامش کردم، ببرمش   ن یرو ببرم مهد ثبت نام کنم و بعد از ا ن یبود سل قرار
  نیموسسه هم ثبت نامش کنم؛ چون پر کردن اوقات فراغت سل ی کالس ها ی موسسه و تو
 درمان بود.  هیهم خودش  

و بهار رو فرستادم باال که   نی و سل می ظرف ها رو شست م،یکه صبحانه رو خورد نیاز ا  بعد
 رو بپوشه و اون رو آماده کنه. نی سل ی بهار بره لباسا

رنگ و شلوار کرم، عوض   یریمانتو ش  کی لباس هام رو با  عیاتاق تا سر ی هم رفتم تو خودم
 کنم.

و بهار   نیکه هم زمان، سل رون ی رو برداشتم و از اتاق اومدم ب نیماش  چی و سو فمیک  عیسر
 هم از اتاق خارج شدن.

 انداختم.  نیبه سل یجفتشون زدم و نگاه ی به رو ی لبخند

بود، تنش بود و کاله زمستونه   یخی یزمستونه که مشک یشلوار ل هیبافت زرد رنگ با   هی
 سرش گذاشته بود. ی رو هم رو یرنگ یمشک

 م؟« ی رو کردم به بهار و گفتم:»بر ن،یکردن سل زیآنال  هیاز چند ثان بعد

 . میاومد  نیی، پاتکون داد و با هم، از طبقه باال  یسر بهار

ندارم که بخوام  نیاز سل یمدارک   چیاومد که من ه ادمی سالن،  یدم در خروج می دی رس یوقت
 قسمت سخت ماجرا بود.  نی مهدکودک ثبت نام کنم و ا ی اون رو تو

  یچ د یکردم که با یدر خشک مونده بود و داشتم فکر م رهیدستگ ی جور دستم رو  نیهم
 اورد. رونمی بهار، از فکر ب ی کار کنم که صدا

 ! یلیل -

 بهش نگاه کردم.  هیرو چرخوندم سمتش و چند ثان سرم
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بهار گذاشتم و   ی دست ها ی رو تو ن یماش دیکه کل ینیو در همون ح دمیکش یقیعم نفس
 .« امیمنم االن م نی ماش ی تو دی حرکت کردم سمت راه پله ها، گفتم:»شما بر

 یریبود که بعد از درگ  نیرفتم باال، تمام فکر و ذکرم  ا یکه داشتم م ی چیمارپ ی پله ها از
 برم با اون ساتور خشن صحبت کنم.  ی صبح، االن چه جور

 کردم آروم باشم و خودم رو کنترل کنم. یسع

انگار همه   اری داد و هوار سات ی صدا دنی طبقه باال، با شن دمی رس یوقت ی آروم شدم؛ ول یکم
 شد.  ری دلم سراز ی به دو برابر استرس شد و تو لی اون آروم شدن، دود شد رفت هوا و تبد 

 نگاه کردم. اریتعجب به در اتاق سات با

 یرو متوجه نم نی اول درمان بشه؛ چرا ا دی با ضه،ی دختر مر نیا  گمیشهاب، دارم بهت م -
مادر   تیدختر تو صالح  یولبا مادره، درست؛  یدرسته؛ حضانت بچه تا هفت سالگ ؟یش

 شدن رو داره؟ 

زد که با خودم  ی ادیچنان فر  هیبعد از دو ثان یلحظه قطع شد؛ ول  هی   ی برا اریسات ی صدا
 براش نموند.  ی گفتم االن حنجره ا

 تر شدم.  ک ینزد اریبه اتاق سات یراه پله فاصله گرفتم و کم از

داد  شی پ هیبلند تر از چند ثان یبلکه حت ن، ییبود پا ومدهینه تنها ولمش ن اریسات ی صدا
 زد. یم

  دیفهم ی نبودم؛ دختر تو نفهم بود. نم رتیغ یمن ب گم،یشهاب صد بار گفتم، باز هم م -
به خاطر پولش بهش بهش    د یخواد، نبا  یرو نم ی کی  یوقت  دیفهم یکار کنه. نم یچ د یبا

خودشون اون مشکل   دی زن و شوهر هست، با هی  نی ب یمشکل یوقت  دیفهم  یبگه بله. نم
 رو حل کنن؛ نه که مشکل رو بدن دست خانـ.

 حرفش رو با گفتن:»آخ!«، قطع کرد.  اریدفعه سات کی
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 به دلم افتاد. یبیدلشوره عج هی

  رم،یورود بگ ی برا ی اجازه ا یحت  ایکه بزنم و   نیمعطل نکردم و در اتاق رو بدون از ا  گهید
مشتش گرفته و تمام   ی چپش رو تو ی افتاد که رون پا اریباز کرد و در جا نگاهم به سات

 صورتش قرمز شده بود.

 جمع تر شد بود، بهم نگاه کرد. یهمون چشم هاش که در اثر درد، حاال کم با

 افتاد. نییاز دستم پا  فمیکه بهم وارد شده بود، ک  ی شدت شوک  از

 داد حرکت کنم.   یشده بود و اجازه نم ن یزده بود؛ انگار پاهام قفل زم خشکم

 کار کنم. یدونستم چ یقفل شده بود. نم مغزم

 آخ!  -

 جدا شد.   نی انگار قفل مغزم باز شد و پاهام از زم ار، یبلند سات  ی صدا با

 سمتش و جلو پاهاش زانو زدم.  دمییدو

 ه بود.بودم و ضربان قلبم باال رفت  دهی ترس ناخودآگاه

غرق دردش، در  ی و چشم ها اریمشت سات  نیو پام رو گم کرده بودم و فقط نگاهم ب دست
 نوسان بود. 

 قر.. قرصـ.. قرص. -

 زد، انگار اوضاع دستم اومد.  یداشت حرف م دهی بر دهی که بر اریسات  ی صدا با

گلوم نشسته بود، تند    ی تو طی که به خاطر شرا یکه به اثر بغض ییصدا  با
 :»کجاست؟« دمی پرس
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دستم رو دراز کردم و   عیکنار پام بود، اشاره کرد و منم سر قایکنار تختش که دق یپاتخت به
دونه  هی کشو برداشتم و  ی بسته قرص زرد رنگ رو از تو  هیرو باز کردم و  یپاتخت ی کشو

 گذاشتم.  اریکف دست سات  عیاش رو جدا کردم و سر

آب داخلش بود    یبود و کم ی پاتخت ی که رو یدهنش، پارچ بلور ی شت تورو که گذا قرص 
 تا بخوره.  اریو دادم به سات ختم یر وانیل ی رو تو

  یرو گذاشت رو پاتخت وانیرنگ پوستش عوض شد و ل یکم د،یآب رو سر کش وانیل یوقت
  نیمشتش بود و ا ی هنوز رون پاش تو یرنگ بودنش شدم؛ ول یکه االن متوجه مشک 

 که هنوز درد داشت. نیا یعنی

 رو از مشتش گرفتم و سرم رو باال اوردم. نگاهم

 . یکرد؛ همون قدر سرد و خشک، همون قدر خنث ینگاهم م داشت

 .ستادمیپاهاش بلند شدم و رو به روش ا  ی جلو از

 دراز بکش!  -

 راحتم.  -

خواد   یم دلت  یروحش، گفتم:»هر کار یباال انداختم و بدون توجه به اون لحن ب ی ا شونه
 اومدم.«  نیمدارک سل ی بکن! برا ،یبکن

پاکته روش نوشته   هیدراور.  یاول  ی تکون داد و به گوشه اتاق اشاره کرد و گفت:»کشو یسر
 همون رو بردار و برو!«  ن« ی»سل

رنگ و همون پوشه رو   یتکون دادم و رفتم سمت دراور مشک ی تفاوت سر یخودش ب نیع
 دم. برداشتم و سمت در اتاق حرکت کر

  یکه از اتاق خارج شدم و م نیرو برداشتم و هم فمیبه در اتاق، خم شدم و ک  دهینرس
 به گوشم خورد. شیشگیسرد هم  ی خواستم در اتاق رو ببندم صدا
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 بدون اجازه وارد اتاق من نشو!   گهید -

در رو   ره یشده بود، فقط تونستم دستگ ریکه به کل وجودم سراز  یتیشدت حرص و عصبان از
بسته شدن در اتاق  ی رو، رو تیمشتم فشار بدم و تمام اون حرص و عصبان ی محکم تو

 کنم. یخال

پام   ری لحظه انگار ز هی  ادیز تیتند سمت راه پله حرکت کردم که به خاطر عصبان ی قدم ها با
باعث شد نا خوداگاه بگم:»اصن برو به درک ساتور    نیخورد و هم  چیشد و پام پ یخال

 مغرور.« 

بدنم   ی و دما شهیم ن ییداره باال و پا نمیکه قفسه س دمیفهم یفقط م تی شدت عصبان از
 ره.  یاز قبل باال م شتر یهر لحظه داره ب

 کردم و با سرعت از خونه خارج شدم. یط  ی کیها رو دوتا  پله

  شتریب جه،یو در نت ادیم ادمی  اریجمله سات شتریاونجا بمونم، ب شتریب ی دونستم هر چ یم
 .زمی ر یبهم م

سطل آب   ه یپوستم نشست که انگار، حکم   ی رو یخنک  می نس هیاز خونه خارج شدم،   یوقت
 آتش داشت. ی خنک رو رو

که زده بود،    یتونستم. حرف ینم یکردم خودم رو آروم کنم؛ ول یو سع دمیکش یقیعم نفس
 . ی به من کمک کرد ی خود کرد ی ب یلیعمال خ یعنی

و در رو باز    نیهم بود، رفتم سمت ماش ی اخم هام تو یکه کم یتکون دادم و در حال یسر
 کردم و نشستم. 

 یم ی عصبان یلیخ یبود. وقت  یجور نیهم شهیتونستم رفتارم رو کنترل کنم. هم ینم
 یم یخال  ییجا هیدر  ی رو رو تمیهم عصبان شهیشدم، کنترل رفتارم برام سخت بود و هم 

 من شد. تیعصبان یقربان ن، یکردم؛ درست مثل االن که در ماش

 پام گذاشتم.  ی رو هم رو  فمیداشبرد و ک  ی رو انداختم رو نیمدارک سل پوشه
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 چه خبره؟  واش؛ی  -

 بهار بود که به گوشم خورد. ی صدا

که   نیا یتکون داد به معن  یباال انداخت و سر ییام، ابرو  افهیق دن یسمتش که با د برگشتم
 .« گمی بود، لب زدم:»بعدا بهت م نی ماش ی تو  نیکه سل ن یشده و منم به خاطر ا یچ

 *** 

  هیخواست    یپر کرده بود و فقط دلم م اریسات ی راه مهد کودک، تمام فکرم رو حرف ها ی تو
 خواد.  یم یچ قایدق اری بود که سات نی رو بدونم؛ و اونم ا یزیچ

که،   نیا ایکرد؛  یقدر داشت داد و هوار م  نیپس چرا ا  ست؛یبراش مهم ن ن یواقعا سل اگر
 کنه؟  یم یتوجه یقدر بهش ب نیبراش مهمه، چرا ا  ن یاگر سل

  نیماش ده،یدرخت قد کش هی ر ی ز ،یپارک خال ی جا  نی اول دنی و با د دمیکش یقیعم نفس
 رو پارک کردم.

جمله هم   کی  یساعت من حت م ین نیا  ی و تو م ی راه بود ی ساعت بود که تو  میکنم ن فکر 
 بود.  اریسات ی نگفته بودم و تمام فکرم مشغول کار ها 

 .« میرو برداشتم و رو کردم به بهار و گفتم:»بر  نیرو دراز کردم و مدارک سل دستم

 چه عجب صدات در اومد.  -

 شدم.  ادهیپ نی به بهار نکردم و از ماش یتوجه

 بشه تا در رو قفل کنم. ادهیپ نیهم کامل از ماش نی شدم سل منتظر

رو قفل کردم و نگاهم افتاده به   نی شدم و بهار دستش رو گرفت، در ماش ادهیپ نیسل یوقت
 شده بود. یشاد و بچگونه، طراح  یطراح هیاسم مهد کودک که با 

 دخت«  رانیکودک ا  »مهد
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 .می مهد کودک شد اط یوارد ح نیبهار و سل با

 یم یباز گهی که داشتن باهم د قدم یقد و ن ی هامهد کودک پر بود از دختر و پسر   اط یح
 کردن.

  یکه داشت نشون م ینگاه، ذوق و شوق م یهمون ن ی انداختم و تو ن یبه سل ینگاه مین
 بچه ها باشه، کامال مشخص بود. شی که پ نیا ی داد برا

به   ینگاه یکه کم نی و بعد از ا  میوارد خود مهد کودک شد  م،ی راه رفت یکه کم نیاز ا  بعد
 .می کرد دای مهدکود رو پ ری دفتر مد م،یور و اون ور انداخت نیا

در ارتباط  گهی بود که هنوز باهم د رستانمیدب ی از دوستا  یکی مهد کودک، مادر  نی ا ری مد
 .می بود

  ه،یرنگ اتاق، چند تقه به در زدم که بعد از چند ثان ی مشک یدر چوب  ی جلو دمی رس یوقت
 !« دیی گفت:»بفرما یکی

 وارد شدم.  نی لبم بود، قبل از بهار و سل ی که رو ی چه لبخند میاتاق رو باز کردم و با ن در

بود و با باز   ن ییزدم، سرش پا ی مهد، که من سوسن جون صداش م ر ی مد ،یسبزوار خانم
صورت زد و از پشت   ی به پهنا یقیلبخند عم دیمنو د  یشدن در، سرش رو باال اورد و وقت

 من اومد.  بلند شد و به سمت  زشیم

 *** 

 به خودم دادم و خودکار رو گذاشتم وسط کتاب و درش رو بستم. یو قوس کش

 داد. ی انداختم که ساعت هفت شب رو نشون م ینگاه یپاتخت  ی ساعت رو به

 کتاب بودم کل بدنم خشک شده بود. ی ساعت بود که پا  دو

 ترم داشتم و به زور کتاب رو تموم کرده بودم.  انیامتحان م فردا



 مجنون  اری

 
155 

 

 اتاقم بود. ی که تو یتخت بلند شدم و رفتم سمت تراس ی و از رو دمیکش یقیعم نفس

 ترسا رو باز کردم.  هیپنجره رو کنار زدم و در پنجره قد هیر یحر  پرده

که هم زمان با باز شدن در پنجره به صورتم خورد،   یخنک م یاتاق و نس ی گرم تو ی هوا
 بلرزم. یباعث شد کم

کردم  یوقت ازش فرار نم چیکه ه یداد؛ حس یحس آرامش بهم م هی  زیی آبان ماِه پا ی هوا
تنها   زییکردم پا یباز هم دوسش داشتم. حس م ز،یی بدم از پا  ی رغم تمام خاطره ها یو عل
 ره. سازگا یآدم ی که با خلق و خو هیفصل

  یگرفتم و تمام یقیشونه ام مرتب کردم، نفس عم  ی رو بستم و شنل بافتم رو رو چشمام
خاک نم خورده قاطش شده بود رو استشمام   ی بو ی که حاال کم یابر ی عطر خوش اون هوا

 کردم.

  یو خوش متیصم ایدن کیکه   ی خونه خودمون رو کرد. همون خونه ا ی دفعه دلم هوا کی
اگر هم امتحان داشته   یهوا، حت نی ا ی که محال بود تو ی ونه ازد. همون خ  یتوش موج م

. از  میزد  یو از هر در حرف م ی رو ادهیپ می رفت یبا مامان م  دی . بامینی خونه بش ی باشم تو
  پیاک هیکه  نیدانشگاه و رو کم کردن فالن ماش ی و پسر تو  ترسر به سر گذاشتن فالن دخ

که هر جفتمون   یکتاب نی بزرگ راه همت تا بحث و نقد راجب آخر  ی پسرونه بودن تو
 . می خونده بود

دلتنگ لهراسب بودم. دلتنگ سر به سر گذاشتناش، کل کل کردنامون و از همه مهم   قدرچه
 تر، دلتنگ خودش بودم. 

خاطرات خودم و مامان و    ی شب زل زده بودم و غرق تو  اهیجور که به آسمون س همون
 اومد. نیی از گوشه چشمم سر خورد و پا یبودم، قطره اشک سمج لهراسب و بابا

حال خرابت رو   زنهیفقط م شه،یسرش نم یو منطق لیدل چی هم ه یبودم؛ دلتنگ  تنگدل
 کنه. یخراب تر م
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بهم دست داد و باعث شد   ی که اومد و صورتم رو نوازش کرد؛ حال خوب یمیمال  م ینس با
 بکشم.  یقیچشمام رو ببندم و نفس عم

آروم تر شد و   یشد، کم یدار م شهیگلوم داشت ر  ی هم که تو یموثر بود چون بغض انگار
 تر شد.  فیاش ض شهیر

 خاله جون.  -

 ..دمیچشمم رو باز کردم و طرف صدا چرخ ن یسل  ی صدا با

 کنه.  یداره بهم نگاه م نش،یریمعصوم و لبخند ش ی با اون چشما  دمید

 ساپرت زمستونه تنش بود. شلوار  هیرنگ با   یصورت ی هود هی

 جونم؟  -

 شما؟  شی پ امیمنم ب شهیم -

 . دییبغل باز کردم که به سمتم دو یزدم و نشستم، دوتا دستام رو به معن یقیعم لبخند

 .دم ی شونه ام و از ته دلم سرش رو بوس ی رو گذاشتم رو  سرش

  نیکردم و اونم ا یفکر م یز یچ  هیخونه بودم فقط به  نیا ی دو سه هفته که تو ن یا ی تو
رو   شیدور یفرشته جدا بشم؛ چه جور کهی ت نیبعد از شش ماه از ا یجوربود که، من چه 
 .امی با نبودنش کنار ب یجورتحمل کنم؛ چه 

تونسته   یو نه کس  دهیرو د ندهیآ  یفکر نکنم؛ چون نه کس  یلیها خ زیچ  نی کردم به ا یسع
فکر   ی ا  ندهیکه بخوام به آ  نهیبهتر از ا یلیکنم خ  ی بده، پس االن رو زندگ  ر یگذشته رو تغ

 کس ازش خبر نداره. چیکنم که ه

 از خودم جداش کردم. آروم

 . می ستادی بالکن ا ی ها لهیکنار م می دستم گرفتم و رفت ی رو تو فشیظر  ی شدم و دستا بلند
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عمارت بودن   ی که تو ییدرخت ها، گل ها نه؛یرو بب زی تونست همه چ  ی اون جا راحت م از
و   بایعمارت ز نیدونم چرا هرچقدر در ا یاز بهشت بود؛ اما نم یو خودش مثال قشنگ

 نکردم.  دایبودم، پ یاز خوشبخت ییاز محبت، بو  ییاز عشق، بو  یی دنبال بو یسلطنت

  یزیکنم که از باطن چ یچرا صبر نم م؛ی نیب یرو از ظاهر م زیما آدم ها همه چ شهیهم چرا
 م؟ یبعدا قضاوت کن  میخبر دار بش

عمارت  نی ا ی تو  یخوشبخت یعمارت، فکر کردم کل نی که اومدم داخل ا یمن، روز خود
 برام روشن شد. زی و تجربه کردم، تازه همه چ دمی اما االن که اومدم و به چشم د ه؛یمخف

 و نگاهم رو به آسمون دوختم.  رونیصورتم از فکر اومدم ب ی رو ی افتادن قطره ا با

 .ومدی داشت م یبود و نم نم بارون ی ابر هوا

بارون   ریز ستادمیا  یمن م ومدوی بارون م یکه وقت م ی نوجون ی خواست مثل روز ها یم دلم
که چرا بابام تنها گذاشت. با بابام حرف   ن یگفتم؛ از خواسته هام، از ا ی هام م یو از دلتنگ

 .دمی ترس یم  یکم نی سلزدم؛ اما االن به خاطر  یم

بارون   ریدوست داره ز  دمی کردم و از نگاهش که با حسرت به آسمون بود، فهم نگاهش
پوستش حس کنه. مثل بچه  ی بارون نگاه کنه. اون قطره ها رو رو ی و به قطره ها  ستهیبا

مسخره    ی آب بارون؛ اما انگار بازم قانون ها  کیکوچ ی گودال ها  ی بپره تو گهید ی ها
بود، منع    نی هم سن و سال سل ی همه بچه ها طنتیکه ش ی کار ها نی رو از ا نیلس  ار،یسات

 کرده بود. 

  ریز  می بر یگوشش گفتم:»دوست دار  ریو ز  دمی زدم و خم شدم و گونه اش رو بوس ی لبخند
 م؟« یبارون راه بر 

 شب گرفت و بهم نگاه کردم.  اه یزد و نگاهش رو از آسمون س ینیگیغم لبخند
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بود   ی ساله ا ستیدختر پنج، شش ساله نبود؛ نگاهش درست مثل آدم ب هینگاه   نگاهش،
اغراق   یکم نی نگاه سل نی ا فیتوص ی تو دی . شاستی براش مهم ن یزیچ  چیه گهیکه انگار د

 بود. نیهم تی کردم؛ اما واقع

 کنه. یم کنه. تو رو هم دعوا  یذاره؛ دعوا م ینم ییخاله، بابا -

و   تی کل وجودم رو گرفت؛ هم حس عصبان ی زد هم حس شرمندگ  نی که سل یحرف از
وقت ها،   یعض یکه داشتم و   ییها یبازبه خاطر لج و لج  می. شرمندگ اری حرص از دست سات

هم   نیو مسلما سل  میشد بگو مگو کن یکه باعث م  ختیر یقدر اعصابش بهم م نی ا اریسات
  اریسات ی که داشتم به خاطر رفتار ها  یتیاما حرص و عصبان د؛یشن یبگو مگو ها رو م  نیا

  نی ا ی تو ی نقش چیگرفت که ه یانتقام م یساله، داشت از کس  ستیپسر ب هی نیبود که ع
 بود. یقربان ییجورا کی حالش نداشت و خود اون شخص 

 کردم. یصحبت م  اریموضوع با سات  نیدر مورد ا د ی رو حتما با امشب

مجبورم که  نی لحظه ام نگاهم بهش بخوره؛ اما به خاطر سل کیخواد  یدلم نم درسته
  نیاز ا یو اون هم کم  میبحث و مشاجره هامون رو کمتر کن نیباهاش حرف بزنم و بگم ا 

 اش، دست بکشه.  انهیرفتار انتقام جو

  ری. زمیباغ بزن  ی تو یگشت کمی  می بر  ای ذارم. حاال هم ب ینم یعنیکنه؛  ینه خاله دعوا نم-
 . ها؟ چطوره؟ می بپز کیک  امیبعدم ب می بارون قدم بزن

سرش   ینداشت؛ چون دوباره با ناراحت یدوام یتو چشمش افتاد ول کی ذوق کوچ هی  نیسل
کنه؛ هم تو رو، هم من رو، بعدش هم   یو  گفت:»چرا خاله، بابا دعوا م  نییرو انداخت پا 

 .« ی دیخودت رو به گند کش گهیم

جرقه   هی انبار باروت شده بودم و منتظر   هیشده بودم که دست مثل  ی کفر اریاز سات انقدر
 فوران نبود.  ی جا جا نی ا ن،یبودم که فوران کنم؛ اما به خاطر سل

افته تا بعد حسابم   ینم یاتفاق چی بدم که ه انیاطمن  ن یبود که به سل  نیکار ا ن یبهتر االن
 درست کنم. اری رو با سات
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  ن یکه از گوشت و پوست و استخون خودشه، ا ی کشه با بچه ا  یگنده؛ خجالتم نم  کهیمرد
 . کنهیرفتار م یجور

خش،   نانیو اطم  یلبخند واقع هیکردم  یو سع دمیکش قینفس عم هی رو بستم و   چشمام
و با مطمئن   ن یچونه سل ری گشت شصتم رو گذاشتم زرو لبام نقش ببند وبا همون لبخند، ان

 یبه کار کس  یهم کار ییو بابا   وفتهی ن یاتفاق چیلحن ممکن گفتم:»اگر من قول بدم ه ن یتر
 م؟« ی بر ی ای نداشته باشه، م

 .« امیو گفت:»معلومه که م دی رو بهم کوب کشیکوچ ی دستا یبا خوشحال نیسل

  شیشونی تر شد و باعث شد از ذوقش، پ قیلبم عم ی لبخند رو ن،یسل ی از ذوق و خوشحال 
 رو ببوسم. 

و    میاومد  رون ی دست هام بود، از بالکن ب ی تو نی که دست سل یجام بلند شدم و درحال از
 . می به سمت در اتاق حرکت کرد

 .می شد نی بعد از چند قدم، وارد اتاق سل م،ی اتاق که خارج شد  از

لباساش و از توش  کاله و شال گردن  ی رو رها کردم و رفتم سمت کشو نیسل دست
 رنگ برداشتم.  ی صورت ی پالتو هیکمد هم براش  ی دراوردم. از تو یرنگ زمستون  یصورت

سرم رو    یچشمک زدم و هم زمان  هیسمتش و لباس ها رو بهش نشون دادم و  برگشتم
 تکون دادم تا نظرش رو بپرسم.  ن یهم به طرف

َشستش رو اورد باال و   ی انگشت ها ه،یلباس ها رو نگاه کرد و بعد از چند ثان یکم نیسل
 مورد قبوله. یعنی  نیا

 داده بود.  ادشیحرکت رو بهار  نیا

 کردم و رفتم سمتش تا لباس ها رو تنش کنم.  ی خنده ا تک
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  نیخوب از گرم بودن سل یزدم جلوش و شروع کردم لباس ها رو تنش کردن و وقت  زانو
 کردم. تیاعالم رضا اط،یح ی رفتن تو ی مطمئن شدم، برا

و شال   یرنگ، به همراه شلوار ساپورت مشک ی بافِت آب  کیتون هیلباس هام گرم بود.  خودم
بودم و   ده ی چیام پ شنل قرمز رنگ هم که دور شونه هیرنگ تنم بود و   یمشک یزمستون

 نداشتم.  یبابت سرماخودگ  ینگران گهید

با خوشحال و ذوق، رفت سمت پله ها و پله ها رو با سرعت    نیسل  م،ی اتاق که خارج شد  از
  واش؛ی  ن یگفتم:»سل ینسبتا بلند من که مدام م ی به صدا یتیکرد و اهم یم یتند، ط

کرده!«   زی پله ها ُسره؛ خاله بانو تازه تم نیسل ؛ینخور  نیمواظب باش؛ حواست باشه زم
گفت:»مواظبم    یخورد، م یصداش، که حاال کامال به گوش م  ی توداد و با فقط با ذوق  ینم

 خاله جون.«  

کردم و  یتر به خودم افتخار م   شیب دم، ید یم یموضوع هی  ی رو تو نی سل یخوشحال یوقت
 . موندن و رها نکردن ی شدم برا یمطمئن تر و مسمم تر م

  یبر م شی زندگ  هیداره به روال عاد شه،یمن داره درمان م ی با کار ها نی سل  دمید  یم یوقت
 شد.  یچشمم، کامال کم رنگ م  ی جلو ار،یگرده، جر و بحث هام با سات

 خودم بود.  ی ها یگبچه  هیشب ییجورا هیکرد؛  یبرام فرق م  نیسل جنس

جنس   یکه داشت و حت ی بد  طی رغم شرا یکرد؛ عل یراحت ارتباط برقرار م یلیهمه خ با
 کرد.  یفرق م  هیدوست داشتنش هم با بق

 . میبود اط یح ی شد که تو  یم یساعت مین هی

 . دمییدو یو منم، مثل بچه ها دنبالش م   دییدو یم  اط یح ی تو نیسل

به خاطر دو   ن،یزم ی که رو یپر از آب ی گودال ها ی تو  می دی پر  یم گهیباهم د م؛یزد یم جبغ
 روز بارون، درست شده بود.
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کرد. انگار فقط   یم یکه از داخل قفس خارج شده بود، خوشحال ی پرنده ا کی مثل   نیسل
  ی برا ینبود؛ ول یسخت ز یچ ن،یسل  ی که فراهم کردنش برا یزیچ ،ی بود؛ آزاد  یزیچ هیدنبال 

 سخت بود. یلیخ اریسات

تازه   یتا نفس سادمیوا یکم ه یبودم، خسته شده بودم و  دهیی دو نیل قدر که دنبال س نیا
 کنم.

 رو به آسمون انداختم.  نکاهم

 کم تند بود.  هیکه داشت،   ینبود؛ اما نم نم ی ادی ز بارون

گرفت و   یاومد و بابام آروم دستم رو م یکه بارون م ییهام پر زد؛ روزا یگبچه  ی برا دلم
 .می زد یرگ م ی تو  یَمشت یو به قول خودش، آب باز رونی ب می رفت یباهم م

 بهار. یسالم آبج -

 نگاهم رو از آسمون گرفتم و برگشتم به پشت سرم نگاه کردم. ن،یسل  ی صدا با

 به سمتون، تکون دادم.  ومدی بهار، که داشت م ی برا یزدم و دست  ی لبخند

 شد، تونستم خوب نگاهش کنم.  اط یح  ییوارد روشنا یوقت

 و شال بنفش تنش بود.   یمشک ن یبنفش و شلوار ج یبارون هی

 یو بغلش کرد و در حال نیسمت سل دیی شد، قدماش رو تند تر کرد و دو  مونک ی نزد یوقت
 سالم وروجک من.«  ک یگفت:»عل دی کش یم نیکه داشت با خنده دماغش رو به دماغ سل

 . می ماهم آدم -

رو   نیسل یبخدا وقت  ؟یزد و عقب گرد کرد و گفت:»سالم. خوب نیبه گونه سل ی بوسه ا بهار
 .« رهی م ادمی زیاصال همه چ نمیب یم

 گذاشت و اومد سمت من و من رو سفت بغل کرد. ن ییرو پا نیپشت سر حرفش، سل و
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 .دمیشونه ها بهار کش ی زدم و دست هام رو ن.ازضش گونه، رو ی لبخند

 سرما بخوره.  نی سل  دمیترس یموند. م اط یح ی شد تو  ینم گهیسوز دار شده بود. د هوا

  می سرد شده؛ بر یلیگفتم:»بچه ها هوا خ  نیرو از خودم جدا کردم و رو به بهار و سل بهار
 داخل.«

شون رو  خاک  ی که االن بو یس یخ ی چمن ها ی رو گرفت و با هم از رو  نیدست سل بهار
 . می و وارد خونه شد م یرد شد  ،یشد استشمام کن یقشنگ م

 ی که دم در ورود یرنگ ی قهوه ا  زیرخت آرو  ی و شالش رو دراورد و گذاشت رو یبارون بهار
 رو هم در اورد. نیسالن گذاشته شده بود و خم شد و پالتو و کاله و شال گردن سل

 رفتم.  نیدوشم برداشتم و دنبال بهار و سل ی رو از رو شنلم

 .دیمبل انداخت و دراز کش ی رو رها کرد و خودش رو رو نیدست سل بهار

 . دیرو به وضوح د یو اعصاب خوردگ  یشد ناراحت یچهره اش م از

 مبل تک نفره نشستم. هیو رو  دمیکش یقیعم نفس

 چته؟  -

 . یچیه -

 نشده. یچیه ؛یگی آره تو که راست م -

 نگفت و فقط به سقف زل زد. یچیبود، ه شی شونیپ ی که ساعدش رو یدر حالت بهار

 نه؟  ای  یگیم -

 ؟« یحلش کن یتون  یزد و گفت:»بگم م ی پوزخند

 سرش رو چرخوند و بهم نگاه کرد.  و



 مجنون  اری

 
163 

 

تونم به    یم یتونم حلش کنم؛ ول یبهش انداختم و گفتم:»نم ینگاه هانهیاندر سف عاقل
 .« ینش نی و داغون تر از ا یحرف هات گوش کنم تا سبک بش

 بلند شد و نشست. دهی باز حالت خوا بهار

که  یزیبگم؟ هر چ یداداشمه؟ چ نیع الدیخوام ازدواج کنم؟ بگم م یبگم؟ بگم نم  یچ -
 . یدون یبخوام بگم رو م

 باز هم بحث ازدواج بود.  پس

و   هیکه بهم عالقتون خواهر و برادر دی گ ی:»چرا خودتون نمدمی و پرس دمیکش یقیعم نفس
 د؟« ی سقف باش  کی   ریز  دیتون ینم

صد بار؛ اما  د یچرا خواهر من، شا  م؟ینگفت یکن  یزد و ادامه داد:»فکر م ی پوزخند بهار
که  یزیپا داره و حرف حرف خودشونه؛ البته حق دارن، خانواده ما دوتا هرچ  هیمرغشون 

  یو تمام کنه یطرد م زیبزنن مامان بزرگ اونا رو از همه چ  یداره از مامانبزرگ داره، اگر حرف
 .« رهی دن و چند سالشون به باد فنا می چند ی زحمت ها

آدب و   نی ا  ریز یک  گه، یقبول کنم د  دیتهش با  الش؛یخیاز جاش بلند شد و ادامه دا:»ب بهار
 کنم.«  یرسوم خانواده ما فرار کرده که من بخوام شونه خال

نبود که  نی ا قیو توجه، ال  یهمه مهربون نیصداش گرفت. بهار با ا   ی غم تو ی برا دلم
هم جز    ی خوب به گفته خودش، چاره ا یکنه؛ ول  یباهاش باز یجور ن ی سرنوشت بخواد ا

نفر بودن؛ مادر  کی عیچون خانواده جفتشون مط اد؛یمسئله کنار ب  نینبود که با ا  نیا
 فوالدزره.

 م؟ ی خوشمزه درست کن هیشکالت کیک  هی  می بر هینظرتون چ -

 جا خوش کرد. لبم ی رو ی لبخند چهم یسوال بهار ن با

که  یبه حال داغون  یتر بودم، پ کی که از همه بهش نزد یمن یکرد که حت یکار م همه
 داشت نبرم. 
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 ندارم. یمن مشکل -

بغل گرفته بود و ازش  ی که عروسکش رو تو نی هم زمان سرم رو برگردوندم سمت سل و
 ؟« ی :»تو چدمی پرس

َشست دوتا دستش رو باال   ی پاهاش و دوباره انگشت ها  ی عروسکش رو گذاشت رو نیسل
 اورد.

کردم سمت آشپزخونه،   یشدم و حرکت م  یکردم و همون طور که بلند م ی خنده ا تک
 زده.«  یحرکت قفل  نیا ی خطاب به بهار گفتم:»رو

اورد؛ چون وارد آشپزخونه شده   نیبه سر سل ییچه بال  دمیند  گهیکرد و د ی خنده ا بهار
 رو به شدت چلونده.  نیمئن بودم االن بهار سلبودم و مط

نبود، حاال    یپس مشکل ومدیوقت م  ریکه د اریچون سات وردم؛یشالم رو از سرم در م  داشتم
 نکه دوبار روحش بوده من رو بغل کرده. 

 .دمی بهار رو از پشت سرم شن ی گشتم، صدا  یم  لیطور که داشتم دنبال وسا همون

 خاله بانو کجاست؟  -

 به خودم گرفتم و برگشتم.  یمظلوم  افهیلبم و ق  ی اومد رو ی اتفاق صبح لبخند ی آرو  ادی با

  یشیگفت:»چه آت یلحن مشکوک  هیکرد و با  زیچشم هاش رو ر  د،یمن رو د افهیکه ق بهار
 ؟« ی سوزوند

به خدا. امروز صبح که  یچ یحالت ممکن در اوردم و گفتم:»ه نیرو به مظلوم تر  لحنم
  یو دلش م مهیخاله بانو گفت که امروز تولد بابا رح م،یخورد یباهم صبحانه م میداشت

به جفتشون   اری اما هنوز وسطه ماهه و آخر ما سات ره؛ی جشن کوچولو براش بگ هیخواد 
رو بکنم؛ اما خب، حرمت ده   یجناب عال  ی سر عمو ست خوا ی. راستش دلم مدهی حقوق م

 سال بزرگ تر بودنش رو حفظ کردم.
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شرکت دارم. بدو رفتم   ی خورده پس انداز از کارا هیافتاد که   ادمی ارم،یسرت رو درد ن خالصه
و بهش گفتم   ن ییکه مربوط به همون حساب بود رو برداشتم و اوردم پا یاتاقم و کارت ی تو

قسمش دادم و قبول   گهی. اولش قبول نکرده که درهی بگ ارش ی ی برا یتولد حساب  هیبره و 
 کرد.«

 یشیگره زد و گفت:»چه آت  نشیس  ی و به بهار نگاه کردم که دستاش رو تو دمیورچ لب
 ؟« ی سوزوند

جمله چرا با مالغه افتاد   ک ی دونم بعد از گفتن   یرو صاف کردم و گفتم:»فقط نم صدام
 دنبالم.« 

 بهار نگاه کردم. ی چشما ی دوباره مظلوم تو و

 ؟« یگفت ی:»چدیچشماش گرد شد و با تعجب ابرو هاش رو داد باال و پرس بهار

دوست   یخونه بعدا هر کار د یا یب دی زشته بذار  نهیبب  یکی. دینکن یطون یفقط گفتم ش -
 . دیبکن دیداشت

سر داد و با همون خنده هاش گفت:»خب دختر چرا با   ی حرفم تموم شد، بهار خنده ا یوقت
 اد؟« یحرف ها خوشش نم نیاز ا یدون ی. مگه نمیکن یم یاب بنده خدا باز اعص

 دوباره به خنده اش ادامه داد. و

نقطه حساس خاله بانو و تنها   ی خنده ام گرفته بود؛ آخه من دست گذاشته بودم رو  خودمم
 بود که مالقه اش نزد سرم رو بشکنه. نی که اوردم ا یشانس

 ی ها لیمشغول اوردن مواد و واس  م،ی د یخند یکه خودم و بهار حساب  قهیاز چند دق بعد
 .می شد کیک 

 .« دهی نم فیاصال ک  شه،یبهار گفت:»بابا بدون آهنگ که نم م،یکه مشغول شد  یکم

 م؟ ی بزار یچ یاوک -من
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  هیمع کرد و بعد از چند ثانفکر کردن ج  یکرد و لباش رو به معن زیرو ر  چشماش
 جونوم شاد رو بزن.«  یگفت:»جون

کردم، با حرفش   یم ن ییبود و داشتم آهنگ ها رو باال پا م یگوش ی طور که سرم تو همون
 چشم هام گرد شد و سرم رو باال اوردم. 

آهنگ    ایبگم ب یخوام برقصم. انتظار ندار یم  ه؟یبهم نگاه کرد و گفت:»چ سی ف پوکر
 و مدرن بذار.« کیکالس

سالن وصل    ی تو ستمی رو به س یو گوش  یگوش ی کردم و دوباره سرم رو کردم تو  ی ا خنده
 کردم و آهنگ  رو پخش کردم.

و اعصابم رو    هیرو نگر دمید ی بافتم تا جلو  عیو موهام رو سر  نتیکاب ی رو گذاشتم رو  یگوش
 . زهی بهم نر

 !« زیرو بر ریگفتم:»ش  نی و به سلظرف    ی تو ختم یر یرو برداشتم و کم  آرد

رنگ و بهار  یظرف صورت ی تو ختمیتخم مرغ ها رو برداشتم و شکستم و ر خودمم
  دیرقص یکه م  یزن رو اورد و در همون حال!« که بهار با رقص و ِقر هم اریزن رو بگفتم:»هم 

  ی مواد رو تو هیو ماهم کم کم بق زدی اون مواد رو هم م م، یداد یهم قر م نی و من و سل
 . میختیر یظرف م

وسط آشپز خونه مشغول   ییکار هم زدن تموم شد بهار هم زد رو گذاشت و سه تا یوقت
 . میبا آهنگ شد  یرقص و هم خون

زد، منم برس مخصوص روغن رو  یم غیهم پشت سرش ج نی زد و سل یکل م بهار
  ایجوُنم ب یدم:»جونخون یدهنم گرفته بودم و م  ی برداشته بودم و به عنوان بلندگو، جلو

 دردت به جوُنم.« 

دفعه آهنگ قطع شد  و هم زمان با قطع   کی  م،یکرد  یم غیج غیج می جور که داشت نیهم
 . دی سه تامون خواب  ی شدن آهنگ؛ صدا



 مجنون  اری

 
167 

 

و   می دیکش  ینفر نفس راحت  هی  ی آشنا ی که با صدا می کرد یفقط به هم نگاه م  هیثان چند
 .م یسمت صدا برگشت

 .ادیهم م اط یصداتون تا ته ح دیدون یها؛ م فهیچه خبرتونه ضع -

و در همون حال گفت:»آخ   دییدو  رونیآشپزخونه به ب  ی با ذوق از تو دی تا صدا رو شن نیسل
 !« ال یجون عمو م

 بود. الدیم ی صدا

بغل گرفته بود و  ی رو تو  نیبود و حاال سل ستادهی پتش ا الدیسمت اپن که م می برگشت
 .دی بوس یداشت صورتش رو م 

راه   سکوی خونش د ی دونه تو  یسالم؛ عمو م  کیگفت:»عل الدیکه م میکرد  یسالم جفتمون 
 ن؟« یانداخت

  چیه گهی دست خودش باشه م یباال انداختم و با حرص گفتم:»عمو جناب عال ی ا شونه
 کنه. همه با هم بد باشن.«  ی کس نه بخنده نه شاد

 کرد و گفت:»دلت ازش پره ها!«   ی تک خنده ا الدیم

توش،   زمی مواد رو بر  هیتا بق کیرفتم سمت ظرف پر از مواد ک  یکه م یکردم و در حال یپوف
 !«ی شنو   یو م یگیم یجواب دادم:»دل پر 

چرا خونه رو  نمیبب دی بگ دی ایگفت:»حاال حاالها مونده تا دلت ازش پر بشه. حاال ب الدیم
 د؟« ی سرتون گذاشته بود ی رو

 حوصلمون سر رفته بود.« یچیکه گفت:»ه دم یبهار رو شن ی صدا

 .  شمیهالک م ینه که دارم از گشنگ ای  دیشام دار نم یبب دیبگ دی ایحاال ب  ح؛یکامال هم صح -

 گشنته!«  شهیبگو تو که هم دی جد زیچ  هیجواب داد:» بهار
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  ارهیبهار رو در م ی داره اردا الدی م دمی به جفتشون انداختم که د یرو چرخوندم و نگاه سرم
 کنه. یکار رو م نیداره هم قا یو بهار هم دق

 فر گذاشتم. ی رو برداشتم و تو کیتکون دادم و ظرف ک  یسر

انداختم و   الدیبه بهار و م یکردم، برگشتم سمت بچه ها و نگاه میدرجه فر رو تنظ یوقت
 تاسف تکون دادم که جفتشون ساکت شدن. ی رو از رو سرم

 افتاد. الدیبه م نگاهم

با   ،ی گوشت ی لب ها ،یاستخون ینیو ب  دهیبود. صورت کش ی ا افهیپسر خوش ق الدیم
 . ومدیکه واقعا به چهره اش م  یخاکستر ی مردونه و چشم ها شیته ر  هیو  ی گندم  یپوست

 سفارش بده. رونی از ب یزی چ هیبره و   تونی کیاگر کل کل هاتون تموم شد،  -

من شام   د،ی زن یو گفت:»اگر دوباره آهنگ م  نیگذاشت رو لپ سل ی بوسه ا هیدوباره  الدیم
 .« رمیگ یم

دفعه چهار نفره   نی کردم و ا یو دوباره آهنگ رو پل  می کردم و رفتم سمت گوش ی ا خنده
 . میاورد یدر م یرمون و مسخره بازرو س میخونه رو گذاشت

  یدستش گرفته بود و باهم م  ی بغلش بود، دستش رو تو ی تو نیهمون جور که سل الدیم
کمرمون بود، وسط   ی قر تو یوسط و هر چ  می رفته بود گهی . من و بهار هم باهم ددنیرقص

 . میختیر

بلند و   ی دفعه با صدا کی   یول م؛یکرد یم ی شاد  م،یزد یم غیج دم، ی خند ی م میداشت
 لبمون خشک شد.  ی بر باد فنا رفت و خنده هامون رو ی نفر، همه اون شاد کی خشن 

 چه خبره؟  جان ی ا -

 بود. دهیها و خنده ها رو خط کش ی که دور همه شاد یاریبود؛ همون سات اریسات

 بود.  الدیو م نی سل ی و خشنش، فقط رو ز یبود و نگاه ت  ستادهیسالن ا   وسط
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 . دهی نشون م یچه واکنش نمیانداختم بب نی سلبه  ینگاه

 بودمش.  دهیکه روز اول د ینیدوباره شد همون سل نیسل

 !«یلیپنهون کرد و با ترس و لرز فقط گفت:»خاله ل الدی م نهیرو تو س سرش

 .دم ییدو الدیسمت م یجوردونم چه  ینم

 شونه هام گذاشتم.  ی گرفته و سرش رو رو الدیرو از بغل م نیسل

 زل زدم. خشیسرد و   ی عسل ی چشم ها ی و با نفرت تو  برگشتم

طفل معصوم   نیبا ا ی رحمانه ا یب ی زده بود؛ رفتارا شی چند ساعت پ ن ی که سل ییها  حرف
که االن داشت؛ همه و همه   ی کرد؛ رفتار یرحم نم نی به سل اریکه سات  نی ا یادآوریداشت؛ 

چشمام و صدام و حسابم   ی تو زمیدر نفرت بود رو بر دست به دست هم دادن که هر چه ق
 جا باهاش صاف کنم. نیرو هم

 ! یرو که تو پدرش ن یترسه نامرد؛ بفهم، بفهم ا یم -

 صدام دست خودم نبود. ولوم

بود که  یدونم سر چ یکه نم یکه در اثر بغض یی تکون دادم و با صدا  نی رو به طرف سرم
باالتره.   ز ی دختر پدر از همه چ هی ی برا ،یگلوم جا خوش کرده بود، ادامه دادم:»پدرش ی تو

 یسرش داد م اط یح ی تو رهیکه م ن یچرا به خاطر ا  ؟یرو دار ی رفتار نی همچ نیچرا با سل
خون تو   ست؟یتو ن ی دختر برا نیخب باشه. ا لوفره، یدختر ن چونکارت کرده؛  یچ ؟یزن
که تو   ییکارا  نیبا ا یدوست داره؛ ول نیکه سل یفهم  یرا نمبابا چ   ست؟یرگ هاش ن ی تو
  یپرست  یم ی. به ولل ظلمه؛ به هرک یجونش انداخت ی فقط ترس رو تو ،یکن یم یدار

  یکه دخترت رو، کس ی ور شد وطهغرور غ  ی قدر تو نیا  ؟ی قدر سنگ شد  نی. ااریظلمه سات
 یرو نم  لشیدل ار؟یسات ی قدر سنگ شد  نیا ؟ی بدنشه رو فراموش کرد  ی که خون تو تو

دختر   نی ا ی . دست روی که دوبار دست رو دخترت بلند کرد ی قدر سنگ شد ن یخوام؛ اما ا
 ار؟« یسات یکن یبچه پنج شش ساله بلند م
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از   شتریهر لحظه ب ش،یعصب ی نفس ها ی شد و صدا ی تر م ظ یهر لحظه اخمش غل اریسات
 خورد. یه گوشم ملحظه قبل ب

  ییدفعه بال  نیکنه که از کوره در نره؛ چون اگر ا یچشماش معلوم بود چقدر داره تالش م از
بود و شک نداشتم   یبه شدت عصب اریقابل جبران نبود؛ چون سات گهیاوردم، د یبه سرم م

 کنه.  ی زنه و ناقصم م یم

تونه   یگذشته اش داشته، نم  ی که تو یی بودم بعد از اون فشارها دهی مدت فهم ن یا ی تو
 به دنبال داره. یمونی کنه که فقط پش یرو م ییخودش رو کنترل کنه و کارا ت،یعصبان ی تو

  نیتوجه به ا یشده بود؛ ب ختهیگونه هام، ر ی رو ار، ی سات ی که جلو ییتوجه به اشک ها  یب
احتماالت و   یتوجه به همه تمام یه رو شده؛ برو ب  فی دختر ضع هیفکر کنه با   اریکه سات
عقب گرد کردم و سمت راه پله   اد،یدختر م کی سراغ  ت،یموقع نی ا ی که تو ییفکر ها
 رفتم. 

  نیسل ینیسنگ  ی زره ا یبود و فشار بهم وارد شده بود که حت ختهیقدر که عصابم بهم ر نیا
 از راه پله باال رفتم.  ش،ینیتفاوت به سنگ ی رو حس نکردم و ب

 تخت خوابوندم.  ی رو رو نیرو باز کردم و رفتم تو و آروم سل ن یاتاق سل در

 چشم هاش بسته بود.  یاشک بود؛ ول سیخوشگلش خ  صورت

 زدم و کنارش نشستم.  ی لبخند

 .دمی دستم و آروم پشت دستش رو بوس ی رو گرفتم تو  دستش

قول داده بودم که دعوا نشه.  نی به سلبد قول کرد. من  نی سل شیامشب من رو پ اریسات
منطق سرش   اریسات یصحبت کنم؛ ول  اریبا سات یبه خودم قول داده بودم که آروم و منطق 

 شد.  یشد؛ حرف سرش نم ینم

  کمی نیذاره سل  ینم اریباباش شد؛ چرا سات ی کار ها ییدختر، فدا نی ا ی امشب شاد چرا
 خنده رو لب هاش دووم داشته باشه؛ چرا همش دوست داره خوردش کنه؟ 
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 کرد. یداشت خفم م  بغض

 سخت بود. ی لیبرام قابل هضم نبود و درکش برام خ ن یبا سل اریسات رفتار

ناک شده  من نم  ی ها دادی که بخاطر داد و ب نیمعصوم سل ی همون حال داغونم به چشا با
 بود، نگاه کردم. 

 فکر نکن.   یچی. آروم چشم هات رو ببند و به هستین یچیه  نم،یسل -

 .ختن یصدا اشک ر  یشروع کردم سرش رو نوازش کردن و ب  و

نبود؛ به خاطر   اریسات ی نبود؛ به خاطر داد ها  نی با سل  اریرفتار سات لیهام به دل اشک
 نبود.  دمیکش یخونه م نی ا ی که داشتم تو یو عذاب یسخت

وقت نذاشت اشک من در   چیکه ه ییبابام بود. بابا  ی برا یدلتنگ ی هام، اشک ها  اشک
 .ادیب

وقت نذاشت اشک از   چیه  یزد؛ ول یخودش رو م ی خودش رو داشت. تشر ها اُُبهت
 .ادی چشم هام ب

 سرم، تنگ شده بود.  ی بابام رو ی نوازش ها ی دلم برا من

قه زدن باهاش، تنگ شده بود؛ و  رفتن باهاش؛ وقت گذروندن باهاش؛ قه  رونی ب ی برا دلم
 شد.  یخال اریبمب، سر سات هیها تا امشب جمع شده بود و مثل  نیهمه ا

 *** 

باز کردم که  یکرد، چشم هام رو به آروم یم تیکه چشمم رو اذ  دیاز نور خورش ی ا رهیت با
 چشمم خورد.  ی نور، تو رهیت

  تیاذ  گهیعادت کردن و د دی بار به نور خورش نیباه بازشون کردم. ارو بستم و دور چشمم
 نشدن. 
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  زشینگاه ت ار، یچشمام رد شد. نفرتم از سات ی از جلو لمیمثل ف شبیلحظه اتفاقات د کی
  ریحجم از فشار، باعث شد سرم ت نیخودم؛ و ا  ی من، دلتنگ ی ها دادی داد و ب ن،یبه سل
 بکشه.

 . رهی سرم آروم بگ کمی رو فشار دادم تا  قمیانگشت شصتم و اشاره ام محکم شق با

 نگاهم به سقف اتاق و بعدم اطراف اتاق افتاد. تازه

 پتو هم روم بود. هیبالشت بود و  هیسرم    ریز یبودم؛ ول  نیاتاق سل ی تو

 . دهی بهار آروم خواب دمی به سمت چپم انداختم که د ینگاه

  یکل بدنم کوفته به نظر م یودم کنار زدم و خواستم که بلند بشم؛ ولخ  ی پتو رو از رو آروم
 .  دیرس

 کنم از اتاق خارج بشم. دی تول ییکه صدا ن یکردم بدون از ا ینکردم و سع  یتوجه

  ینگاه کردم؛ ساعت هشت صبح رو نشون م یپاتخت ی اتاق خودم شدم و به ساعت رو وارد
 دانشگاه دو ساعت وقت بود. ی داد، پس تا کالسم تو

 سمت کمد لباسام و درش رو باز کردم. رفتم 

رو  یشلوار ساپورت لجن هیو   ییمو ی سارافن ل  هیبلوز سبز رنگ و  ه یلباس هام،   نیب از
 اتاق رفتم. ی تو یبهاداشت  سیبرداشتم و سمت حموم و سرو 

 شبی که د یبت یتونست سر دردم رو آروم کنه و از همه مهم تر کوفت ینم ی زیچ چیه
 دوش آب ولرم. هیگرفتم؛ مگر 

 یکردم، بعدش تب م یم  هیاز اندازه گر شیب  ایشد،   یبهم فشار وارد م یوقت شهیهم
 کردم.

ساعته، از حمام   می دوش آب گرِم ن هیشدم و بعد از گرفتن  یبهداشت سی حمام و سرو وارد
 اومدم.  رونیب
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افتادن   یخوردن و م  یم زیصورتم بود و آروم ل ی که رو  یآب  ی بود و قطره ها  سیخ موهام
 داد. یبهم م  یحس خوب ن، ییپا

 توالت و سشوار رو زدم و به برق و مشغول خشک کردن موهام شدم.  زی سمت م رفتم 

کردم، شونه رو برداشتم و موهام رو  دایپ نانیکه از خشک شدن موهام اطم  نیاز ا  بعد
 شونه کردم.

 نگاه کردم. نهیآ ی کردم، خودم رو تو  یشونه م طور که داشتم موهام رو  همون

زد؛ اما من قول داده بودم که پا  یم  ادیرو فر یخستگ نیهام خسته بود. صورتم ا  چشم
 که داشت.  یبا تمام مشکالت  یپس نکشم، حت

 صفر درصد بود. ری کردم، امکان خوب شدنش ز یرها م اریسات  شیرو پ ن یسل اگر

توالت بود، موهام رو   زیم ی که رو یرنگ یمشک ی به کش موگرفتم و  نهییآ  ی رو از تو نگاهم
 بستم.

 سرم انداختم.  ی شال سبزم از داخل کشوم برداشتم و رو هی

به   دیکردم. با یداده بودم عمل م لبنی که به  یبه قول  دیکردم؛ با  یصحبت م اریبا سات د یبا
 .میحلش کن ن یبه دور از چشم سل م یدار یگفتم که کمک حالم بشه و اگر مشکل یم اریسات

سر جنگ باهم   شهیدرست بود هم م؛ینداشت یو مالقات خوب داریاصال د شبیبود د درست
 کرد.  یفرق م  زیهمه چ ن،ی سر مسئله سل  یول م؛یداشت

 به خودم انداختم.  نهییآ  ی تو یو دوباره نگاه  دمیکش یقینفس عم  تک

 روح بود.  یب یلیخ صورتم

 .دمیلب هام کش ی مات برداشتم و رو یرژ صورت هی

 .دمیچشم هام کش ی مداد چشم هم برداشتم و تو هی
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 بهتر شده بود.  یکم

 توالت و از اتاق خارج شدم.  زیم ی رو گذاشت رو  مداد

 . ستادمی و پشت در ا اریسمت در اتاق سات رفتم 

 کردم آروم باشم و خودم رو کنترل کنم.  یو سع دمیکش یقیعم نفس

 یخشک و عصبان ی خواستم در بزنم، صدا یکه م نیاشاره ام رو اوردم باال و هم انگشت
 زد.  یحرف م ی. انگار داشت با کسدمی رو شن اریسات

اول درمان بشه بعد من به قولم عمل   دیافسردست. با  گمی م د؛یش یشما چرا متوجه نم  -
 کنم. یم

چه به درد  نیزنم؛ آخه ا  یحرفم نم ری ز دی مکث کرد و دوباره ادامه داد:»نترس یکم اریسات
  نی چون اگر ا د،یمن باش نیخوره که بخوام نگهش دارم؛ فقط خداکنه شما هم ع یمن م

 .« یرینص ی هم، آقا  ی تو رهیمون بدجور مکاله  وفته،یاتفاق ن

دارم و نه به مادر  نینه به سل ی قه اعال  چیمکث کرد و ادامه داد:»من ه هیچند ثان دوباره
 من پاک بشه.«  یکنم که آثار دختر تو، از زندگ  یم  یو هر کار نیسل

 به خودم داده بودم، دود شد و هوا رفت.  یواه  دی ام یهرچ ار،یجمله آخر سات دنیشن با

معامله کنه؛   نیخواد سر سل  یکه م یچ یعنیرو به مادرش بده؛  نیکه قراره سل یچ یعنی
 متنفر شده؟  نی قدر از سل  نیا یعنی

قراره   نیکه سل  نی . فکر اومدیپاهام نمونده. نفسم به زور باال م  ی تو یکردم جون  یم حس
از مادر بودن   ییبو چیاما ه د؛ی کش یم دک ی اون زن که فقط اسم مادر رو  ی دستا ی تو

 لرزوند.  ینبرده بود، بزرگ بشه، تمام تن و بدنم رو م
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چند هفته؛ همه تالش خودم رو   نیهم ی بودم تو ساده یوا  اریسات ی همه کار ها ی جلو من
رو هم خودم نخواستم، خود   نیبر گردونم؛ ا یزندگ  ی رو به روال عاد  نیکرده بودم که سل

 رو بزنم. نی سل دیق یجورکار رو رها نکرده؛ حاال چه   نی گفته بود و من فقط ا  ییبه دا اریسات

که به خاطر حرف   ییاوردم و با گلو  نییزدن در اتاق باال رفته بود رو آروم پا  ی که برا انگشتم
 پر از بغض شده بود، آروم سمت راه پله رفتم.  اریسات ی ها

  یزیهر چ یقدر بهش وابسته شده بودم؛ ول نیبود که ا نی وجود سل  ی تو یدونم چ ینم
 خواستم از دستش بدم.  یبود، نم

  نیشد. از همه مهم تر ا  یم یپدر و مادرش قربان نی ت بنداشت که داش یگناه چی ه نیسل
 نبود.  یخوب زیاصال چ نیخواست بزرگ بشه و ا یاون زن م  ی دست ها ی تو ن یبود که سل

  ز یو پشت م دمیها رو کش یاز صندل  یکی  ادمهیوارد آشپزخونه شدم؛ فقط  یدونم ک  ینم
 نشستم.

 بود زل زدم. زیم ی که رو یرنگ  دی قندون سف به

  هیاون زن   ی دست ها ی طفل معصوم تو نیطرف؛ افتادن ا کی ازش از  ییو جدا نی سل فکر 
بکنه   نیسل  ی خواست رو یکه م ی و بود و معامله ا  دهیکش اریکه سات ی نقشه ا  گه؛یطرف د 

خواست    یرفت و فقط دلم م یذهنم داشت رژه م ی همه و همه اش تو گه؛یاز طرف د
 کابوس وحشتناک بوده. هیهمش   کنماز کنم و فکر چشم هام رو ببندم و ب

 . یلیل -

  ینگران به نظر م یمهربونش که حاال کم ی رو از قندون گرفتم و به چشم ها شونمیپر نگاه
 نگاه کردم. د،یرس

 جانم.  -

فاصله گرفت و اومد    ییرنگش رو در آورد و از ظرف شو ینارنج ی زد. دستکش ها ی لبخند
 ها نشست.  یاز صندل یک ی  ی رو ز،یپشنت م
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پر   یلیل یهمون لبخند گرمش، جفت دست هاش رو گذاشت رو دست هام و گفت:»چ  با
 کرده؟«  شونیپر  یجور  نیمن رو ا یاز انرژ

کرده   نیرو سنگ نمیگلوم نشسته بود و قفسه س ی اون حرف ها تو  دنیکه از زمان شن  بغض
 کرد. یم دا یپ  بود، با حرف خاله بانو، کم کم داشت زاه باال اومدنش رو

قطره اشک   کی دفعه  کیزدم که  ی رو به دندون گرفتم و در همون حال لبخند میی باال لب
 .رمیاش رو بگ  هیشدن بق  ریسراز   ی نتونستم جلو گهی شد و بعدش د  ریاز چشمم سراز 

 .ستادیبلند شد و اومد کنار من ا  شیصندل ی بانو از رو خاله

که قد راست کردم خودم رو انداختم   نیبغلم رو آروم گرفت و باعث شد بلند بشم و هم ریز
 .ختمیر  یبغلش و فقط اشک م ی تو

 .رهیبگ نیانتقام زنش رو از سل اریذاشتم سات یذاشتم؛ نم ینم

کله اش  ی تو زدینبود؛ اون حرف آدم می مستق ی صراط چی سنگ شده بود؛ اون به ه اون
تونستم همه تالش و زور خودم رو بذارم تا  یمن که آدم بودم. من که م  یرفت؛ ول ینم

 کار نشه. نیا

گرفتم؛ اصال هم مهم نبود که بخواد خوردم  یرو م اریسات  ی جلو دی بود. با نی هم درستش
 اش بود.  ندهیو آ نی کنه؛ مهم سل رمیتحق ایکنه 

  یدلتنگ ینه و منم، تمامکرد آرومم ک  یم یکرد و سع یبانو آروم کمرم رو نوازش م خاله
گوشم   ری رو ز زیآغوش خاله بانو و اون کلمات محبت آم  ی تو ختم یر  یهام رو با اشک م

 کرد.  یزمزمه م

 اومدم.  رونیآغوشش ب ی شدم و سبک شدم، آروم از تو یخال یکه حساب قهیاز چند دق بعد

و اشکم رو   دی چشمم کش ر ی آروم، با انگشت َشستش ز  ی بهم انداخت و با لبخند ینگاه
 پاک کرد.
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 زدم. ی لبخند

 تر شده بود. کم  رشیتاث یکم  اری سات ی آروم شده بودم و حرف ها یکم

 م؟« یصبحانه رو آماده کن می تر شد و گفت:»بر قیبانو لبخندش عم خاله

 .میتا بند و بساط صبحانه رو آماده کن م یتکون دادم و با هم رفت یسر

 مادر؟   یتب ندار -

 که صبح داشتم افتادم.  یکوفتگ ادی وردم،یدر م خچال یکه داشتم کره رو از داخل  یدرحال

 نه بهترم.  -

سماور با لبخند   ی ذاشت رو  یو م  یقور  ی تو ختیر  یرو م ییکه داشت چا  یدرحال خاله
 آقا و بهار تا صبح باال سرت بودن.«  ،ی که تب کرد شبیگفت:»د

 رو بستم. خچالی در  ی اخم کم رنگ با

 بود که تا صبح باال سر من بود.  نیا ی صورت بهار برا ی رو یاون همه خستگ پس

 کردم. یکاسه خال ی بشقاب و مربا رو تو ی کردم و کره رو انداختم تو  یمحکم  پوف

 آماده بود.   زیهمه چ بایتقر

  ی افتادم و با صدا شبمون ی د  کیک  ادی  کدفعهیکه  زیم  دنی به چ میخاله شروع کرد همراه 
 !« کمیگفتم:»ک  ی نسبتا بلند

و االنم داخله   ختیکرد و گفت:»بهار از فر درش اورد و روش شکالت ر ی تک خنده ا خاله
 .« خچالهی  زهیفر ی تو

 بهم وارد شده بود.  قهیچند دق  نی ا ی و انگار نه انگار اون همه فشار تو دم یکش یراحت نفس

 .می صبحانه تا باهم بخور   زیرو دراوردم و گذاشتمش سر م کیو ک  زریسمت فر  رفتم 
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 . لهیتکم زیهمه چ دمی به سفره انداختم که د یاجمال نگاه

 کنم.«  داری و بهار رو ب نیسل رمی سمت خاله بانو و گفتم:»من م برگشتم

 آقا هم بزارم؟  ی برا کیک  نی برو مادر؛ فقط از ا  -

 شد.  یحرف رو که زد ته دلم خال نیا

تر   غازش،ی صد من    ی و بعدم با حرف ها ادیرو ببره براش بعد اون خوشش ن ک یک  نیا نکنه
 خب ممکنه هم که دوس داشته باشه.  یسر من بزنه؛ ول

تکون دادم و پشت گرد کردم و در همن حال  نی رو بستم و سرم رو به طرف چشمام
 گفتم:»ببر خاله.« 

 ********** 

 . یلیل -

  رمونید گهی د وفتی ساعته راه ب کی  یکن یم کاریبا شتاب در رو باز کرد و تند گفت:»چ  بهار
 .«شهیم

  چییرو باز کردم و دوباره مشغول گشتنش شدم و در همون حال گفتم:»بابا سو  فمیک  کالفه
 .« ستین

 خاله جون.  -

هم   طی شرا  نیکرد، تو بدتر  یکه به اسمم وصل م یجون  شوندیبود که با اون پ نیسل ی صدا
 . وردی لبم م ی لبخند رو

  کردمیو مجست و ج  دیکل ی و برا فمیک  ی که سرم رو ته گدن کرده بودم تو یهمون حالت در
 ؟« ی گرد یم ی:»دنبال چدی که پرس دمی رو شن نیسل ی صدا

 .نی ماش چیی سو -
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 با دو از بغل بهار گذشت و سمت تختم رفت.  نیسل

بود رو   نی ماش  چییسو  هیرو که شب ی زیچ هیکوچولوش،   ی و خم شد و با اون دستا  نشست
 !« دیی رو گرفت سمت من و گفت:»بفرما چیی و با لبخند، سو  رونی تخت اورد ب ریاز ز

دستش رو گرفتم و   دم،یرو ازش گرفتم و گونه اش رو بوس چیی شدم و با لبخند، سو خم
 . میهمراه بهار، از اتاق خارج شد 

 از اتاقش خارج شد.  اری سات کدفعهی سالن گذشتم که  از

زد که صدام  یمحکمش طور ی دفعه با صدا کیکه  م؛ی و از کنارش گذشت می نکرد یتوجه
 کوب شدم. خی سر جام م

 ! یلیل -

 .دمیکش یقیعم نفس

 شد.   یمغزم پل ی صبحش، تو ی و تمام حرف ها ستادمی که پشتم بهش بود، ا یحال در

  ی سنگ بودنش؛ مغرور شدنش؛ همه و همه اومد جلو ن؛یاش؛ صحبتش راجب سل نقشه
 چشمم و باعث شد با حرص جواب بدم:»بله؟« 

 سمتش برگشتم.  و

  یللیَ   شی نه ببر ،یکالس و اون کالس نبر. تو قرار در مانش کن نیرو ا  نی قدر سل نی ا -
 .یَتلل

 دفعه گر گرفت. هیکه زد، تمام تنم   ییحرف ها با

 خورد بود، خورد تر شد.  اعصابم

 کنه. یج داره نگاهم ملبخند ک   هیبا   دمی که اومدم بهش بپرم، د نیهم



 مجنون  اری

 
180 

 

که  ی ا  افهیدفعه از اون ق  کی  ن،یخواد اعصابم رو خورد کنه؛ به خاطر هم یم دمیفهم
از کار منه؛ حاال شما   یها بخش  نیگفتم:»ا  ی بود، خارج شدم و با خونسرد  ریحرص اش سراز 

 اسمش رو بذار.«   ی خوا یم  یزیهر چ

خودم رو کنترل   دی با یکرد؛ ول  یزد که بدجور با اعصاب که تازه آروم شده بود، باز ی پوزخند
 انبر گرم!«  هیانبر سر،   هیگفتن:»   می کردم. هر باشه از قد یم

که  یتیعصبان ی حالم بهتر شد و تونستم جلو کمی ق ینفس عم کی باز و بستن چشمام و  با
 گرفتم.   ن،ی به سل  قولم رو یببره؛ حت نیرو از ب زیقراره بود همه چ

 . میاومد  نییسمت بچه ها و باهم از پله ها پا برگشتم

 . میو از عمارت خارج شد  می کرد یخاله بانو خداحافظ از

 . میشد  نیو سوار ماش  نگیسمت پارک   میتامون رفت سه

رو   موتی ر اط، یسمت در ح دمیرس یخارج شدم و وقت نگیرو روشن کردم و از پارک  نیماش
 باز بشه. اط یزدم و منتظر شدم تا در ح

خودش   ریشد و ذهنم رو بدرجور درگ  یلحظه از تو گوش هام خارج نم هی  اریسات  ی ها حرف
 کرده بود. 

 شده. یز یچ هی  یعنی ، یساکت  یجور نی ا یوقت -

 نگفتم.  ی زیبهار برگشتم سمتش و چ  ی صدا با

  رونی اون عمارت پر از رمز و راز ب رو به حرکت در اوردم و از نیرو برگردوندم و ماش سرم
 . میزد

 *** 

 . ستادمی چراغ قرمز ا پشت
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 بهار به گوشم خورد.  ی زدم که صدا  ی لبخند

 ه؟یبدبخت ک  ی آقا نی ا -

 ؟« یبه بهار انداختم و با تعجب گفتم:»چ یمحو شد و نگاه لبخندم

  یجور نی داد، گفت:»واال ا یکه نگاهش رو به جلو م  یباال انداخت و در حال ی شونه ا بهار
 .« ادیبه عقل آدم نم ی ا گهی د زی چ چیه ،یزن یلبخند  م  یکه تو دار

 ؟ یمگه تو عقل هم دار -

زدن؛ از همون بدو تولد؛ خاله  وندی رفته اون دفع رو که عقل تو رو به من پ ادتیمگه   -
 . ادینم ادتیکرد که چه طور  فی تعر انو ی راحله خودش جر

 نثارش کردم. ی ا وونهی کردم و د ی ا خنده

 بود؟  یو ماه واسه چلبخند َمکُش مرگ  نیحاال ا  -

بود.   نیلبم و با همون لبخند جواب دادم:»واسه خاطر سل ی همون لبخند نشست رو دوباره
چه  نم یکردم بب ینگاه م ن یمن همش به سل م؛ ی بار که وارد مهدکودک شد نیاول ادتهی

  ی هم سن و ساال یبراش گنگ بود؛ حت زیکنه. انگار همه چ یکار م یچ  داره؛ ی عکس العمل
مهد، بدو    ی رو بردم تو نیامروز که سل یکردن؛ ول  یم ی زبا اط یخودش که داشتن وسط ح

 کردن.«   یچند تا از بچه ها و شروع کردن باهم باز  ه ی شی بدو رفت پ

 کرد.  یدوختم که حاال با دقت داشت به حرف هام گوش م یرو به بهار نگاهم

نداره؛ نه افسرده است و   یمشکل چیه  نیخوام بگم سل یبگم؛ م یخوام چ یم یدون یم -
 خواد. ی فقط توجه م  نیسل ؛یچینه ه

 زد. یقیلبخند عم بهار

و از   یقدر مستقل نیا  ،یقدر محکم نیکه ا شه؛ی م می وقت ها بهت حسود یگاه یلیل -
کرد؛ چون   یرو تحمل م اریتو بود عمرا سات ی . هرکس جا یقدر خوب نیهمه مهم تر، ا 
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کنار  ی ا گهی تونه با کس د یم ی رفتارش خشِن، دختر خودش رو دوست نداره؛ بعد چه جور
من   ی که هر روز برا یاریوقت از اون سات چی ه گهیو د شد یجور ن یا لوفریبعد ن یعنی اد،یب

 نبود.  یرخب د،یخر  یشکالت م

 زدم. یزدم؛ فقط لبخند م یکردم. حرف نم نگاهش

 

چشم   ی کنم تو قیاز بهار و جمالتش رو تزر  یو محبت و قدردان یمهربون  یکردم تمام یسع
  یوقت ها چشم حرف نم یکنن؛ اما بعض  قیو مهربون بهار تزر رای هام که اوناهم به نگاه گ

رو بروز بده،   یجانیه هیتشکر کنه،  ا ینه، زنه و منتظر زبونه که باز بشه و از خودش دفاع ک 
  نیده به زبون؛ درست مثل هم یاش رو م فهیوظ  یدوره زمان نیدر ا چشم داد بزنه.  ای

 بهار رو به زبونم داد. ی محبت و تشکر از حرف ها یموقع که چشم من تمام

  یو من هر کار یلطف دار یلیگفتم:»اوال که خ  قینفس عم هیتر کردم و با  قیرو عم لبخندم
 بود.  نی به خاطر سل گهید دم ی رو د نیکه سل یکارم بود؛ اما درست از زمان  ی کردم اول برا

اون باال   ییگفت:»بابا یم شهی چون بابا هم دم؛یبابام انجام م ی کار ها رو برا ن یمن ا دوما،
باش؛ انگار نه  ی مثل مردم عاد شهی . همیریغرور بگ ی که بخوا ستین ی خبر چی باال ها ه
  ییکن، لباس ها  یبهره. بخند، باز هیاز بق شیوضع مال یکحه کم یهست یآدم هیانگار تو  

غذا بخور؛ اما   یها هر طور که دوست دار یمهمون ی رو بپوش، تو یرکه خودت دوست دا 
.«  نیو خودت رو باال تر از اون ها نب  نیسطح بب  کیبشه، همه رو در   تی که ادب رعا یطور
  ایخودم بزرگ کنم؛  نیرو ع نیخواد سل یافتم، دلم م یبابا م ی حرف ها ن یا دای  یوقت

 کرد.«  یکه بابام حال من رو خوب م یبهتره بگم حالش رو خوب کنم. دست مثل وقت

فقط به خاطر   دمی خب حاال؛ فهم یلیشده گفت:»خ نیسنگ یکه کم د یکه جو رو د بهار
 که براش به خرج دادم.«  یاون همه احساس ی گند زد تو  سی. دهن سرو ی موند نیسل

  می بر  گهیگفتم:» خوب د  نداختم، ی دنده م ی رو تو نیکه ماش یکردم و در حال ی ا خنده
 دانشگاه تا ساتور خان نزده له و لوردمون کنه.«



 مجنون  اری

 
183 

 

 و متعجبش روبه رو شدم. یپرسش افهیطرف بهار که با ق برگشتم

 ه؟ یچ -

 ه؟« یک   گهیپهنش رو داد باال و گفت:»ساتور د  ی ها  ی ابرو ی تا هی بهار

لب زمزمه   ر یزدم و سرم رو برگردوندم و نگاهم رو به جاده دوختم و آروم ز  ی محو لبخند
 .« اریکردم:»سات

خنده هاش   نی سر داد و ب ی به بهار انداختم که خنده ا  ینگاه میرو عوض کردم و ن دنده
 فکر نکرده بودم.« یزیچ نیچبه هم تا حاال اصال  هیاسم مخفف و جالب ییگفت:»خدا 

 .«م ی زدم و گفتم:»چاکر   ییدندون نما لبخند

رو   نیکل ماش زادهیمحمد عل  ی و روشنش کردم که صدا ستمی دستم رو بردم سمت س و
 گرفت. 

. فقط پنج  م ی شد ادهیپ نیرو پارک کردم و با عجله از ماش نی به دانشگاه، ماش دمی رس یوقت
 مونده بود. گهید قهیدق

از اون پوزخند   گهیکه د دمیرس  یبه همه کار هام م  دی آتو بدم. با اریخواستم دست سات ینم
 که خودم رو کنترل کنم.  کنمینم  ینیتضم ی نباشه؛ چون دفعه بعد یخبر

من   ی جلو یزی چ هی دمی ترس ی و دار، همش م ریاون گ ی . حاال تودمییدو  یو بهار م خودم
و از فردا نه تنها سورژه استاد  م یش یو بهار سبز بشه و ما هم وسط دانشگاه پهن م

 .میش   یبلکه سورژه همه زبون ها م گان؛یشا

 . میکرد  یبرامون نمونده بود. جفتمون خس خس م یدم در کالس، نفس می دی رس یوقت

  ی. منم با بادیهمون جا دستاش رو گذاشت رو زانو هاش و خم شد تا نفسش سر جا ب بهار
 و سرم رو بهش چسپوندم و چشم هام رو بستم.  واریدادم به د کهیت یحال

 .ادیکه حالمون و نفسمون سر جا ب می دیکش یم  قینفس عم مدام
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چون   ست؛ یسمت کالس؛ اما متوجه ما ن ادیداره م اریسات دمیرو باز کردم که د چشمام
 بود. ش ی گوش ی سرش تو

 .می و با عجله وارد کالس شد دمی و محکم کشبهار ر ی و بازو دمیکش یقیعم نفس

  ی به نگاه ها یکارم با عجله بود که نه فرصت حرف زدن رو به بهار دادم نه توجه نقدریا
 متعجب دختر ها و پسرا کردم. 

بود، با عجله حرکت کردم سمت ته کالس و بهار رو    ر یچنگم اس ی بهار تو  ی که بازو همونطور
 . می رنگ کالس، نشست یمشک ی ها یدوتا از صندل ی هم کشون کشون بردم و رو

 شد.  ان یدر کالس نما ی تو اریکه در کالس باز شد و سات دی نکش هیثان به

  یمشک راهن یپ هیرنگ و با   ی رو داشت؛ کت و شلوار طوس یرسم پی ت هی شهیهم مثل
 تنش بود. 

گشت و شک    یم یزیانداخت و انگار دنبال چ یبه جمع دخترا نکاه  ار یبار سات نیاول ی برا
و   می نشست یوقت ته کالس نم  چیچون من و بهار ه م؛ی من و بهار بود ز،ینداشتم اون چ

زد؛ اما ما رو   دی و د فیهم همون سه تا رد اری. سات میجلو بود  فیسه تا رد ی تو شهیهم
 نشست.  یخوشحال هیهاش  منکرد و انگار ته چش دایپ

رو   شبمیخواد کار د یکه م دمیفهم  ن،یسل ی داده بود به کالس ها ریاول صبح که گ همون
 دادم.   ی نم اریحرف ها بودم؛ آتو دست سات نیکنه؛ اما من زرنگ تر از ا  یتالف ییجورا هی

  ابشیحضور و غ ستی و ل شزی حرکت کرد سمت م  روزمندانهیلبخند پ چهم ین کی با    اریسات
به اسم من و بهار، که نخوند و   دی دراورد و شروع کرد به خوندن تا رس فشیرو از داخل ک 

 پسر رو که بعد از ما بود رو خوند. هیاسم  

 استاد.«  دیبردم باال و گفتم:»بخش رو

 با تعجب سرش رو گرفت باال و به ته کالس نگاه کرد. اریسات
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 . دی رو نخوند گانیاسم من و خانوم شا -

 . نمیتونستم بب  یصورتش نشست رو از همون فاصله هم م ی که رو یاخم

 کنم. میتقد  گان یمندانه رو به جناب ساتور شا  روزی نوبت من بود که اون لبخند پ حال

  کیاسم من و بهار، دوتا ت ی جلو ستشیل ی کرد و تو یگره زده، پوف ی با همون اخما  اریسات
 زد.

 ما کل انداخته.« ی عمو ن ی خم شد و دم گوشم گفت:»پس بگو؛ خانوم دوباره با ا بهار

که فقط بهار بشنوه گفتم:»کل ننداختم؛   یآروم ی بود با صدا ی جد افمیکه ق  یهمون حال در
 جوابش رو دادم.« 

  د یمبحث جد  اریبزنه که سات ی خواست دهن باز کنه که حرف یو م زد  ی لبخند چهمین بهار
 رو شروع کرد.

که  شهیبود، بر خالف هم سی مشغول تدر اریکه سات یمیساعت و ن  کی تمام اون  ی تو
کردم؛  یگوش م  اریسات ی کردم، اون روز دقق به حرف ها ی سر کالس ها گوش نم یلیخ

ِکِنف کردنم، خالصه از گفته هاش   ی برا شی دادم که نقشه بعد یرو م نیچون احتمال ا 
 باشه.

که دخترا و پسرا باهم   می ساعت وقت اضافه اورد می دادنش که تموم شد، ن درس
 .« می و ما خسته ا دیکن لیگفتن:»استاد کالس رو تعط

انداخت و محکم   یتفاوت به همشون نگاه یپر غرور و کامال ب  شه،یمثل هم اریسات
 .« ریگفت:»خ

درمون پسره نچسپ.   یدرد ب  رُ یزهر حالل؛ خ رُ یدلم گفتم:»خ ی و تو دمیکش یقیعم نفس
 .«یکن ینم لی که کالس رو تعط یکار کن  یساعت چ مین  نیا  ی تو ی خوا یم
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که از دهن  یکردم که با اون حرف یم یبودم و داشتم خودخور ریجور با خودم درگ  نیهم
و برف هم    خیکه از   ییبا اون چشما دمیخارج شد، به ضرب سرم رو باال اوردم که د اریسات

 کنه. یلبخند حرص درار داره نگاهم م هیچشمم با  ی سردتر بود زل زده تو 

ساعت به طور    مین نیهم  ی کردم رو تو سیکه امروز من تدر یدرس دی با یخانم شرق-
 خالصه، کنفرانس بدن.

 بهار. ی من؛ حتبا تعجب برگشتن سمت  همه

  یم د یدادم و خودم با یوقت به صحبت استاد ها گوش نم  چیداشتن؛ چون من ه حق
  ی راستش حوصله گوش دادن سر کالس رو نداشتم؛ اما امروز با روزا  رم؛ی ادبگیخوندم که 

 کرده بودم. ینیب شی لحظه رو پ ن یفرق داشت و من ا گهید

خب  اریداخلش نبود، گفتم:»بس  یگونه استرس و اضطراب چیزدم و با لحن که ه ی لبخند
 استاد.« 

زد؛  یرو نم یحرف نیچجا خورده؛ اما باز هم صورتش هم  یچشماش معلوم بود حساب از
 ذاشت.  یچون غرور مسخره اش نم

 .دیساعت آخر کالس رو هم پر کن م ین نیو ا  دی ار یب فیپس تشر  -

 و شروع کردم.  ستادمیدانشجو ها ا  یتمام ی لواعتماد به نفس کامل بلند شدم و رفتم ج با

هم که خودم در مورد اون    یمطالب یگفتم حت ی رو مو به مو م اریسات ی حرف ها یتمام
  شتریبچه ها ب افهیگفتم و ق یمطالعه آزادم بود رو م ییجورا هیدرس خونده بودم و  

عبوس به حرف هام  ی ها  افهیشد و با ق ی بعدش براشون عاد یشد؛ ول  یمتعجب تر م
 دادن. یگوش م

بود   دهیشن  شیساعت پ  کیمطالب رو   نیداشتن اعصابشون خورد بشه؛ چون همه ا حق
 نبود. ی چاره ا یطور، ول  نی خودم هم هم ی برا   یو االن براشون خسته کننده بود؛ حت
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  می ن دمیصحبت هام تموم شد، مچ دستم رو اوردم باال و ساعت رو نگاه کردم و د  یوقت
 شده.  ساعت

 گفتم:»استاد تموم شد.«  اریبه سات ی رو برگردوندم و با لبخند محو سرم

هم به    اریسات دی خسته نباش ی حرفم، حرکت کردم سمت ته کالس که صدا ن یبعد از ا و
 گوشم خورد و بعدم هم، همه دانشجو ها از کالس خارج شدن.

 .می ، از کالس خارج شددانشجوها نی رو برداشتم که بهار هم بلند شد و با هم از ب فمیک 

 بود. ختهیهم بود و اعصابم به شدت بهم ر ی تو اخمام

خوره که دنبال  یبچه م هیبه   ترش یخورد؛ ب یآدم مغرور نم هیاصال به  اریسات هیروح نیا
 کردنه. یتالف

من مهم باشه؟   ی برا اریرفتار سات دی :»چرا بادمیلحظه به خودم اومدم و از خودم پرس کی
 کنم.«  یکار م یمن خودم دارم چ نهیمهم ا ه؛یاونم مثل بق

 حیتوض ، یرو جا بنداز ی کلمه ا  چیه کهن یهمش رو مو به مو، بدون از ا یچه جور -
 ؟ی دادا

گره خورده بهش نگاه کردم و  ی و با همون اخم ها رون ی بهار از فکر اومدم ب  ی صدا با
رو   نیبه حرفش گوش دادم؛ چون احتمال ا قیدقسر کالس   شهیگفتم:»امروز برعکس هم

 رو کنه.« یکار نی دادم که هم چ یم

 شدم. رهیروم رو از بهار گرفتم و به جلوم خ و

 برام مهم شده.  اری فکر اومد سمتم که چرا سات  نیدوباره ا  و

وقت ها   ی بعض یربط بدم؛ ول  نیها رو به سل نیبهش فکر نکنم و همه ا یلیکردم خ یسع
 .یاستفاده کن گهید ز یچ کی  هیتوج ی ها برا زیچ  یاز سر  ی خوا یم

 بود لذت ببرم.  یکه بارون ییکه از هوا رفتمی راه م واشی  عمدا
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  زیر ی خورد، نم نم ها یکه به صورتم م یخنک سمی نم بارون، ن ی بو دم؛یکش یقیعم نفس
 .کرد یرو بهت منتقل م یحس خوب هیخورد،  یبارون که به صورتم م

 . دمیتموم وجودم، اون هوا رو بو کش با

  ی خواست برا یرو به اسم خودم کنم. دلم م یزییپا ی اون هوا ی خواست همه هوا یم دلم
 . اریبار هم که شده خود خواه باشم؛ درست مثل سات  کی

 شوک داد.  هیدفعه انگار مغزم به کل وجودم  کی

کنم  یاومد سراغم؛ چرا حس م  اریدفعه فکر سات کی که داشتم  یحال خوب نیا  ی تو چرا
 . ستیکه به نفعش ن دهیرو انجام م  یداره کار

به سر من اورده، با حرص   ییاومد که اون چه بالها ادمیو   اریفکر سات ی رفتم تو کهن یا از
 تکون دادم. نی سرم رو به طرف

کنم؛ اون مگر رحم   یکنه، فکر م یبه دخترش هم فکر نم یکه حت یآدم  نیچرا دارم به ا  من
 فکرش باشه.  ی تو یداره که کس

 . دمیساب یهم م  ی فکر ها، دندونام رو باحرص رو  نیا با

 ؟ یخوریحرص م  یچرا دار -

نفس هام از حرص، هر لحظه داشت تند تر از دفعه قبل   تم یتر کردم؛ اما ر ظی رو غل اخمم
 .«یچ یشد، گفتم:»ه یم

 .« یپوزخند گفت:»آره منم که گوشام مخمل ه یبه سر تا پام انداخت و با  ینگاه بهار

ازم  یکه دار یدون یرو م یتر ادامه داد:»چ ی و اون با لحن جد  ستادمی و منم ا ستادیا
  یحرص م یدستمه. وقت ی چهار ساله باهاتم، همه رفتارات تو  یناسالمت ؟یکن یم یمخف
 .« یساب یدندونات رو به م یهست  یعصب یوقت ،یخور
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بعدش نگاهم رو به رو به رو دادم و   یبهش انداختم؛ ول  ینگاه میو ن  دمیکش یعمق نفس
 هست.«  یز ی چ هیزدم، گفتم:»آره  یکه دست هام رو بهم گره م یدر حال

 ی تک تک اعضا ی رو تو ی کردم به صورت بهار و کنجکاو لیما  افهیسرم رو با همون ق  و
 صورتش حس کردم.

بابام. بذار اول برم بهشت زهرا بعد که   دنی وقته نرفتم د یلیتونم بهت بگم. خ یاالن نم -
 گم. یبرگشتم بهت م

 .نیام یخوام برم سر خاک بن ی. مامیمنم م -

 نگفتم. ی زیچ گهیتکون دادم و د یسر

بهار  یول ره؛ ی م یاومدنشون م  ایبهار بود که چهل روز بعد از به دن ی داداش دو قلو نیامیبن
 زنه.  یسر بهش م هیبار  هیش داره و هر چند وقت  دوس بیعج

 *** 

 قبر بابا گذاشتم.  ی رو رو  ومی لیل ی ها گل

  نهیبغض پ هی  «،ی محمد شرق  دی»شهیعنی سنگ قبر نوشته بود؛  ی که رو یاون کلمات دنید
 کرد.  یم داریگلوم ب  ی بسته رو تو

  هی ی برا  یلیخ نیشده بود و ا   یاز پدر باهم قاط  یو دور یبود. حس دلتنگ یبیعج حس
 مثل من، که به شدت وابسته پدرش بود، سخت بود.  یدختر

تونستم   ی چشم هام نشسته بود، نم ی که تو یو به خاطر حاله اشک دمیکش یقیعم نفس
 . دمید ی و تار م نمیخوب بب

  یلیلب گفتم:»بابا خ ری و آروم ز  دمیبه سنگ قبر کش یفاتحه خوندنم تموم شد، دست  یوقت
و   دیکه ام ییخوام؛ تو  ی. من االن تو رو میچون تنهام گذاشت ،ی نامرد یلیآره خ ؛ی نامرد

محبت،   ،یکه بهت دادم موندم؛ مهربون  یی. پنج ساله سر تمام قوالیستین یول ؛یپناهم باش
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 ی . به دخترت قول دادی اما بابا تو سر قولت نموند دن؛ی سطح د کی  ی همه مردم رو تو
 .«ی اما برنگشت ؛ی برگرد

ازت   ،ییو ادامه دادم:»بابا  دمی رو باال کش مینیوب دمیاشاره ام رو گوشه چشمم کش انگشت
  یزنن، هولش م یسر دخترت داد م ،ییگله دارم. بابا یکه تنهامون گذاشت نیگله دارم. از ا

چه راحت   اری که سات نیدلش تکون بخوره؛ اما حال بب ی آب تو یذاشت ی که نم یدن؛ همون
بود که اگر  نیکه به شما دادم و اون هم ا  یمن فقط به خاطر قول و  دهیمن رو عذاب م

هم تنهاش نذارم و بهش کمک کنم؛ اما   طی شرا ن یداشت، در بدتر  اجیبه کمک احت یکس
 یخدا بهت کل یکمک کن  یگفت  یم شهیکنم. تو هم یکمک م نیمن دارم به سل ییبابا

از   ریاز عذاب هاش، غ ر یشده. غ بم یصن یچ اریسات  ی از پوزخند ها ریاما کو، غ ده؛یپاداش م
 از.. .« ری زخم زبون زدناش غ

  هیآروم شروع کردم گر ی زانوهام و با صدا ی نتونستم ادامه بدم و سرم رو گذاشتم رو گهید
 کردن.

دونم چرا اون  یگذاشته بود. نم ر یروم تاث  اری سات ی قدر رفتار ها  نیدونم چرا ا ینم
 داد.  یچشم هام بود و عذابم م ی پوزخندت صبحش مدام جلو

 .دی د  یجلوه کنم؛ اما اون نم ن یبهتر اریسات  ی چشم ها  ی خواست تو یدلم م انگار

ساختمش؛   یبا رفتنم، از نو م  دیکه با  یهام از سر غرور شکستم بود؛ غرور هیهم گر  دی شا
 وسط بود. نی سل ی اما پا

زده بود و غرورم رو شکسته بود، جوابش رو دادم و اون   یم اگر حرفه  هیبق ی جلو درسته
غرور دخترانه خوردتر و   ن یخودم هر لحظه ا  ش ی غرور خورد شده رو از نو ساختم؛ اما پ

 شد.  یخوردتر م

که به خاطر فشار بغض،   ییاز اشک و گلو  سیکه به بازوم اومد، با صورت خ یفیفشار خف با
 که به بازوم فشار اورده بود.  یکردم و سرم رو گرفتم به سمت کس کرد، سرم رو بلند  یدرد م

 که همه جا باهام بود. ینبود جز بهار، بهار یکس
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زد   یکه بهار با انگشتش گرفتتش و لبخند تلخ نییاز گوشه چشمم سر خورد پا  یاشک قطره
 .«ینیب یعذاب م  یدونم دار  یدونم؛ م ینشست، گفت:»م یکه داشت کنارم م یو درحال

 نگفتم و به قبر بابام زل زدم. یچیه

گناه داره و ِال و ِبل؛ اما    نیسل  یگیم ی. خودت دارسمیوا  دی با یگیم  یخودت دار یلیل -
. مدام تو فکر  شهیلحظه ام بدون پوزخند از کنارت رد نم هی یلحظه، حت هی اریسات  ن،یبب

  م،ی . خودمونرهیمچ تو رو بگتموم کرد، که  عیامروز چرا درس رو سر  ی کاراته. فکر کرد  یتالف
نتونسته دخترش رو   یروانشناس ی خوره که با مدرک دکترا یباشه بهش بر م یهر کس

راحت داره   ،یاونم مقطع کارشناس ،یرشته روانشناس ی دختر دانشجو هیدرمان کنه؛ اما 
 کنه.« یدخترش رو درمان م 

که  یتونه دخترش رو در مانه در حال یآدم با مقطع دکترا نم  هیگفت؛ چرا   یراست م بهار
 داره.  یبه حال اون دختر بستگ زیاون دختر معامله کرده و همه چ ی رو

 .دیلنگ یکار م ی جا هی

 ینم یکن یفکر م یلیخودش ادامه داد:»ل ی به بهار انداختم؛ اما اون به حرف ها ینگاه
 ینم یکن یفکر م   ؛یوم بهت رسونده به بابات بگکه عم ییکه از عذاب ها نجایا ی دونم اومد
 رسه.« یدستش بهش نم اریکه سات یو درد دل کن یحرف بزن یکه با کس ی دونم اومد

نداد و ادامه داد:»چرا خواهرمن، من همه رو   یتیاز بغض رو گرفت اما اهم  یرنگ صداش
چرا همه رو   ؛یزن ی چرا باهام حرف نم  ،ینیب یعذاب م یهمه دار نیا ی وقت یدونم؛ ول یم
خبر دارم. تو که  اریسات ی و از همه کار ها ستم ین بهیغر  یلیخودت. به خدا ل ی تو یزیر یم

  یبیبمونم. باشه، بمون؛ ع د یبا  نیبه خاطر سل یگیره و مدام م  یمحرف حساب تو گوشت ن
بده. بذاز همه بفهمن  رو بروز  اتیقسم، ناراحت یل ی ل یپرست ینداره، اما تورو به هرکس م

من دختر   یلیکشه. ل یدختر پنج سال م هی ی ادم هست که خودش رو داره برا  هیبابا 
زخم   نیترم؛ اما به خاطر هم   کی بهش نزد یلیخ ی ا بهیو از تو که باهاش غر  نمیسل ی عمو

با   ی رو قبول کنم؛ اما تو قبول کرد نی سل تی ها، نتونستم مسول یزبون ها و عصاب خورد کن
 ...«اریسات ی با همه کار ها اش،یهمه بد 
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 .دمی تونستم صبر کنم و وسط حرف بهار پر ینم نیاز ا  شتریب گهید

 بهار. -

 بله.  -

 یروان شناس یدانشجو با مقطع کارشناس هیکنه که  یداره حسادت م اریسات  یتو گفت -
 ا مدرک دکترا نتونسته. خودش ب یکنه؛ ول یداره دخترش رو در م

 باال انداخت و جواب داد:»خب؟«  ی تفاوت شونه ا یب بهار

کردم گفتم:»خب   ینقطه نامعلوم نگاه م هیکه داشتم به   یرو از بهار گرفتم و در حال نگاهم
تا آسمون فرق   نی زم دم،یکه من امروز شن یزیبا او چ ،ی گیکه تو م ینیبه جمالت؛ چون ا 

 کنه.« یم

 بهار نگاه کردم.دوباره به  و

 ؟« ی دیشن ی:»چد ی پرس یابروش رو باال انداخت و با لحن مشکوک  ی تا هی بهار

 رو تر کردم. لبم

  ی برا یکه بود، دل نگرون یزینبود و هر چ  شیپ قهیاز اون بغض چند دق یخبر گهید حاال
 . ارهیب شیبه سر زندگ  ییخواست چه بال  یبود که معلوم نبود م یاریسات

 دادم. حیبهار توض ی بودم رو برا دهیکه شن  یزی و هر چ دمیکش یقیعم ینفس

 تموم شد به بهار نگاه کردم. حمیتوض یوقت

 بود رو هضم کنه.   دهیکه شن ی تونست حرف ها یبود که انگار نم یهاش جور چشم

 یکار رو نم نی ا یبد شده؛ سنگ شده، ول اریباشه قبول سات  ؟یگیم یچ  یفهم  یم یلیل -
 کنه. 
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کرد:»نه  ی شد و مدام با خودش زمزمه م رهیرو از من گرفت و به رو به روش خ نگاهش
 قدر داغون نشده.«  نیا گهید اریکنه. سات ینم

تند تند که نشونه استرس  ی بعدش سرش رو بر گردوند سمت من و با نفس ها و
 کنه مگه نه؟«  ی:»نمد ی بود، پرس  دشی شد

 تا بتونه کمکم کنه. ومد یماجرا کنار م نیبا ا  دی مراعات رو کنار گذاشتم. بهار با گهید

 هم بکنه!   دیشا  -

انگار شوک بهش وارد شده بود؛ چون با بهت و تعجب بهم نگاه کرد. انگار انتظار   بهار
 رو نداشت. یجواب نیچهم 

 .نهیکار ها سل نی ا ی سره داستان تو  هیکه  دهیانجام م  ییکارا هیداره  اریبهار، سات  نیبب -

 یم ی. داره کاررهیداره خراب م اری. ساتنهیچشماش و با تحکم گفتم:»بهار سل ی زدم تو زل 
 .« ستیکه هست به نفعش ن ی زیهرچ یول  ه؛یدونم چه کار یکنه که به ضررشه. نم

سر    ریکار ها ز نی کرد و با حرص سرش رو تکون داد و گفت:»همه ا ز یچشماش رو ر بهار
رو سنگ    اریساخت. اون سات ار یوجود سات ی غرور رو تو نی. اون الوفریپدر ن  ه؛یریشهاب نص
با له کردن غرورش؛ با همه ابن   ار،یبا خورد کردن سات لوفر،یکه کرد. با طالق ن ییکرد. با کارا

 روز در اورد.«  ن یبه ا  رو اریها سات

 و بدون حرف سرم رو برگردوندم. دمیکش یقینفس عم  تک

مغزش هست   ی که تو ییزایاون چ  اریکه سات نیکن که تا قبل از ا  یفقط خودت کار  ایخدا
 رو انجام نده.   هیدونم چ یدونم که شومه؛ اما نم یو م

  ومد،یکه م ی باد چهم یقبر بابا، به خاطر ن ی که رو ی رو با زبون تر کردم و زل زدم به گلها لبم
 خوردن.  یتکون م
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زن   نیاز ا اریکنه. مگر سات یم  یاره همکارباهاش د اریچه طور سات لوفره،یپدر ن ،یرینص اگر
 کنه.  یم ینفرت نداره؛ پس چرا داره با پدرش همکار

 و از جام بلند شدم بهار هم همرا من بلند شد.  یمحکم  پوف

و از بهشت زهرا خارج   میبود رو پاک کرد  دهیکه به لباس هامون چسپ ییخاک ها یکم
 . می شد

که موضوع رو به بهار گفته بود؛   نی و با ا ششیپخواست برم  یبود. دلم م ییتنگه دا دلم
 داشت.  اجیاحت ییدا ی از من به حرف ها شتریانگار اون ب

 *** 

 . میرفت یشد، راه م یختم م ییکه به اتاق دا ییراهرو ی تو می بهار داشت با

 کنه.  یکار م یداره چ اری بود؛ سات زیچ ه یفکر هر دوتامون  یول م؛ی ساکت بود جفتمون 

  یآروم بشم؛ هر چند آروم شدن  یتا کم دمیکش یم ق یقدر کالفه بودم که مدام نفس عم نیا
 در کار نبود.

 ادامه دادم. رمیدوشم جا به جا کردم و به مس ی ام رو رو کوله

 یرو م ییدا  ی مغز و کل وجودم تالطم و آشوب بود که فقط حرف ها  ی قدر تو نیا
 خواستم.

کرد دوستانه با   یم یسع شهی حم رو نداشت و همرنگ تر یکه نگاهش در هر صورت ییدا
اون آدم بودم  ی بود که اگر خودم جا نی هم شعارش ا شهیطرف مقابلش برخورد کنه و هم

 کرد. یتصور م تی اون موقع ی تو  قایرو داشتم و خودش رو دق یچه رفتار

  مونیزندگ  ل یکه اوا یگفت:»اگه رضا نبود، با اون همه مشکل یم شهیهم یی زندا ادمهی
مشکل بزرگ بشه و با ساده   هیذاره  یوقت نم  چیچون ه ومدم؛یمن از پا در م م،یداشت

 کنه.«  یراه حل ها اون رو درست م ن یتر
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.  ی. شاخ و برگ براشون نسازی خوبه که به مشکالتت پر و بال ند یجور  نیا ی زندگ  چقد
  هی ن یع شنی. مسازن یبرات دردسر م  ترشیب  ،یکن ادی  ترش یه قد بمشکالت رو هرچ

  ده؛ی م دی جد وهیم  ایثمر   هیو اون هر روز بهت  یکن  یازش مراقبت م یکه تو دار یدرخت
مشکالت پر و    ،ی که خودت هم نخوا سهینو یم  اتبر یجور یوقت ها زندگ  یبعض یول

 . رن ی گ یبال م

 . میستاد ی ا ییدر اتاق دا ی رو به رو دمیخودم که اومدم د  به

 رو لبام نشست.  ی لبخند ییدا  دییبفرما   ی تقه به در زدم که با صدا چند

محمد    ادگاریاون  ی آرامش بخشش؛ برا ی صدا  ن یا ی دلم براش تنگ شده بود. برا چقد
 گفتن هاش.  ییدل دا زی اون عز ی گفتن هاش؛ برا

 داشت.  یدست از سرم برنم یبغض لعنت نی دونم امروز چه مرگم شده بود که ا ینم

رو   یاشک چ یه ختنیقورت دادم و با چند تا پلک پشت سر هم، اجازه ر  عیرو سر بغضم
 ندادم.

شک   ی مسئله ا  چ یبه ه ییتا دا طون یشر و ش یل یرو کردم که بشم همون ل می سع یتمام
 نکنه.

 موندم. اون دختر گناه داشت. یم  نی به خاطر سل من

 که تا حاال تجربه اش نکرده بودم.  یحس متفاوت بود. حس ه یترحم نبود؛  حسم

 بچه بود.  هی اون

انصاف نبود بذارم، برم؛ چون رفتن من   ن یگشت. ا  یبرم یزندگ  ی داشت به روال عاد تازه
عهد   غازی من  صد    ی از حرف ها نیرنگاورنگ، که اگر سل ی بود با اوردن پرستارها ی مساو

 . دنیکش یسرش داد م ایزدنش؛ و  یکرد م یم  یچی قجرشون سرپ

 پر از تناقض شده بود. از تضاد پر شده بود.  دورنم
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دونستم حق با کدومه که  یو من نم دنی جنگ یو عقلم مدام داشتن با هم م دل
 زد. یرو به اسم خودش م تی برگه رضا یی جورا  هیته دلم  یقضاوتشون کنم؛ ول 

ذهنم در حال چرخش بود رو از خودم  ی که تو یض یزد و نق ی حسا نی ا  یکردم تمام یسع
 دور کنم.

رنگ   یچوب زیم ی که رو ییبه ضرب سرش رو از رو برگه ها ییرو با شتاب باز کردم که دا در
 پر از تعجب بهم نگاه کرد.  ی بود، بلند کرد و با چشما شیمشک

 داخلش بود. طنتیاز ش ییها یلبخند دندون نما که چاشن هیصورتم که  با

و   هیدر حد دو ثان یعنی  د،یطول کش یبود؛ چون کم ومدهی انگار هنوز اوضاع دستش ن ییدا
 نثارم کردم و از جاش بلند شد.  ی ا  دهی ورپر هیکرد و  ی بعدش تک خنده ا

  ی من رو تو  شهیهم نیبلند شد و با چند قدم خودش رو بهم رسوند و ع زشی پشت م از
 کرد.  یو هم زمان با بهار سالم و احوال پرس  دیآغوشش کش

با هزار  شی که از صبح تا االن همراهم بود و چند لحظه پ یاون بغض بد مصب دوباره
 کرده بودمش، باال اومد.  یمکافات اوک 

 صبر کردم و بغضم رو دوباره قورت دادم.  یگم؛ ولب  ییرو به دا یخواست همه چ یم دلم

 داد. یبابام رو م ی عطر تلخش رو استشمام کردم؛ بو ی تمام وجود بو با

 .ارمیکرد که کم ن  یبابا کمکم م کاش

 مطمئن بودم حواسش بهم هست.  یجسمش نبود؛ ول  بابا

 . ارمیخودم نم ی به رو یکنه؛ ول یداره هالکم م  اریسات

برام   اریکه سات یجهنم تیاز وضع  ییاوصاف دا  نی کنار بزارم؛ چون با اکردم فکرامو  یسع
 شد.  یساخته بود، خبر دار م
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  ی لحن بدجنسانه ا  هیلحن ممکن رو داشته باشم و با  ن یتر  طونیکردم ش یسع
 م؟« ی شلغم بخور می بر  ی ایم یی گفتم:»دا

صورتش که به   ی گذاشت رو یش یاخم کمرنگ و نما  هیحرکت منو جدا کرد و  هیبا  ییدا که
 . ومدی به نظر م شهیجذاب تر از هم  ش،ی شگیهم  شیشدن ته ر  یخاطر جو گندم

گفت:»اوال سالمت کو. دوما جرعت   یزی آم دی اشاره اش رو باال اورد و با لحن تهد انگشت
 .«یار یم وی کوفت نیاسم ا  گهیبار د کی یدار

کردم،   یم دای فرار پ ی رو برا  یکه داشتم راه یلبخند دندون نما زدم در حال هی منم
تر از   زیعز یی دارم که به دا گهیدونه د  هی یگفتم:»اوال سالمم رو که گشنم بود خوردمش؛ ول

 کنم.«  یم  مشیجانم تقد 

 و هم زمان گفتم:»دوما شلغم.«   رونیحرکت از بغلش اومدم ب ه ی ی تو و

لبخند پهن   هیام قرض گرفتم و رفتم پشت سر بهار که حاال  گهید ی ادوتا پا داشتم دوت  و
 کنه.  یکار م یچ ییدا نم یبب دمیکش یز ی سرک ر هیشدم و    میلبش بود، قا  ی رو

 .« ارمی م رتیکه من تو رو تنها گ ی کرد و گفت:»دفعه بعد زیچشم هاش رو ر ییدا

اومدم،    یم رونیبهار، ب یعنی که داشتم از پشت سنگر دفاعم،  یکردم و در حال ی ا خنده
 .« مهیکردم و گفتم:»حاال تا اون موقعه هم خدا کر ی خنده ا

که بغض داشت. داشت بهونه باباش   شمیپ قهیچند دق یلیرفته بود من همون ل ادمی انگار
که  یل یبه ستوه اومده بود. انگار بازم شده بودم همون ل اریسات ی گرفت و از کارا یرو م
 شناخت. یکس رو نم چ یه گهی افتاد د  یم شییبا دا یوقت

وروجک، عقب گرد    هیبا گفتن   ستمین می مستق ی صراط چی بود من به ه دهیکه فهم ییدا
 نشست.  زشی کرد و رفت پشت م

 از مبل ها نشست و منم کنارش نسشتم.  یکی  ی رفت رو بهار
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 با لبخند بهم نگاه کرد.  ییدا 

 گفتم. ی نم یاتفاقا رو براش بگم؛ ول یتمام د یهمون نگاه ها که با از

وقتا همون کل کل ها کار دستم داد.  یبعض دی از اتفاقا مقصر بودم. شا  یمنم تو بعض دی شا
 خبرم نرسه. یکه ازش ب یبه هدف شوم اریام که سات لهیوس هیواقعا من   دی شا

 قدم شد.  شیزنم خودش پ ینم یحرف  دید  یوقت ییدا

 کوچولو؟  نیخب؛ چه خبر از سل -

کار کردم. چه  یدادم که واسش چ حیو با لبخند توض رون ی از فکر اومدم ب ییحرف دا با
 دادم. یی رو به دا دی خالصه مف هیبهتر شده؛ و خالصه،  یشده. حالش کم یجور

 کردم.  یحس م ییدا ی چشما ی رو تو تیگقتم، هر لحظه برق رضا  ی از کار هام م یوقت

روشم، از پس خانواده   نیتونم با ا یشدم که م  یم دواریبه خودم ام ت،ی برق رضا  نیا با
 احمقانه بود. ینیخودبزرگ ب هی دی شا یول  ام؛ی هم برب اریسات

بهتر   نی سل یکار کنم تا کم ی چ دی با قایکرد که دق میی راهنما یتکون داد و کم یسر ییدا
 بشه.

بلند شدم و   ییرنگ اتاق دا ییقهوه ا  یِ چرم یصندل ی ساعت، با لبخند از رو می از ن بعد
کرد و اون لبخنِد   کوبمخ یم ییاما سوال دا  م؛یعقب گرد کردم که با بهار از اتاق خارج بش

 لبم خشک شد.  ی رو  ش،ی پ هیچند ثان

 چطوره؟  اری رابطت با سات -

 به بهار کردم. ینگاه می ن هی یچشم ر ی دهانم رو با استرس قورت دادم و ز آب

صورت بهار قابل   ی آب شفاف و زالل تو  کیبه وضوح جا خورده بود. استرس مثل   صورتش 
به سرم اورده   اریکه سات ییبود. چرا؛ چون ترس داشت. ترس داشت من از بالها صیتشخ
 قدغن کنه.  گانیرفتن من رو به عمارت شا  گهید  یی بگم و دا ییبه دا
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 کهن یو از همه مهم تر ا تی به همون وضع نیا برگشتن سل بود ب ی من هم مساو   رفتن
نبود  یراض  گهیداد؛ و حاال بهار هم د یانجام بده رو انجام م دیرو که نبا یاون کار اریسات

 رو تحمل کنه. ار یتونست سات ینم ی چون کس رون؛یمن از اون عمارت برم ب

 .دمیرو کش یقیهام رو بستم و نفس عم چشم

 برگشتم تا بهم شک نکنه. ییسمت دا نهیلبم کاشتم و با طمان ی رو از لبخند رو  یرنگ

منم کار خودمو   دهی. اون کار خودش رو انجام ممیبه کار هم ندار  یکار یعنیباهم؛   می خوب -
 کنم. یم

دسته  ی داده بود و آرنج دستش رو رو  هیکارش تک زی پست م یکه به صندل یدرحال ییدا
چونه   ی چونه اش و انگشت سبابه اش رو رو ر یگذاشته بود و انگشت شصتش رو ز یصندل

 . گمیچشم هام تا از مطمئن بشه راست م ی شد تو قی اش گذاشته بود، دق

زدم و قصد   ییدا ی به رو ی سرش رو آرو تکون داد و منم لبخند هی بعد از چند ثان ییدا
 . میرفتن کرد

در رو فشار دادم و  رهی دستگ ،یی کوتاه از دا یطخداحاف  هیسمت در قدم برداشتم و با   به
 قبل از بهار از اتاق خارج شدم. 

 به صورت بهار ننداخته بودم.   یاون موقع نگاه تا

 انداختم.   یدر رو بستم، به بهار نگاه نکهیاز ا  بعد

 داد.  صیشد ازش تشخ  یرو نم یزیبود. چ یخنث صورتش 

  زیصورت هم آروم زمزمه کرد:»فکر کردم اآلن همه چ  ی تو می که زل زده بود هیاز چند ثان بعد
 ؟« یچرا نگفت یهمون وضع قبل؛ ول شهیو وضع م یگیم  تییرو به دا

به سوالش جواب بدم، عقب گرد کردم و قصد    نکهیبه صورتش زدم و بدون از ا ی لبخند
 رفتن کردم.
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 نداشت که جواب بدم. یالزوم گهیسوال بهار جواب داده بودم؛ پس د نی به ا بارها

رشته کرده بودم   یبرسه و هرچ ییرو داشتم که صدام به گوش دا نی هم ترس ا یطرف از
 شد.  یپنبه م

 .می نشست  نیماش ی و تو  رونیب  می دانشگاه اومد از

 به حرکت انداختم.  نی رو به سمت مهد سل نیماش

البته بهترم بود،   م؛ی هار؛ انگار جفتمون روضه سکوت گرفته بودزدم نه ب یم  یمن حرف نه
 دونستم به کدوم سوال بهار جواب بدم.  یبود که نم ریقدر ذهنم درگ   نیروزا ا  نیچون ا 

و پدرش فرو   لوفریمنجالب انتقام از ن ی که تو یاریفکرم اومد. سات  ی تو  اریسات ،ییهو ی یلیخ
منجالب غرق   نیا  ی کرد، ممکن بود هم خودش رو تو یکمکش نم  یرفته بود و اگر کس

 ماجراها نداشت. نیا ی تو  یریتقص چیکه ه ینیکنه؛ هم اون سل

  نفکیکه غرور شده بود عضو ال  یگانی شا اریخواستم به سات  یم ، ی شرق  یلیمن، ل آره؛
کردن از منه    یفکر تالف  ی که مدام تو یاریکس براش مهم نبود؛ همون سات چی وجودش و ه

اخالق   نیبا ا   ستی کس حاضر ن جیخواد؛ اما ه یکنم کمک م  یکمک کنم، چون حس م
   نمیخودش ساخته و قرار سل ی که برا  یو از اون منجالب  رهی و دستش رو بگ ادیکنار ب اریسات

  ن یسر ا هیکمک کنم، چون   اری خوام به سات یبا خودش غرق کنه، نجاتش بده؛ اما من م
وابسته اش شده بودم؛ و اون   یمدت کم، بدجور  نی هم ی که تو شهیوصل م یبه کس هیقض

 بود.   نیکس سل

 رو پارک کردم. نیراهنما زدم و ماش  ن،یمهد سل ی پارک، جلو ی جا هی دنی کردم و با د یپوف

  یعنیمثل؛  ییگرفتم و مدام سواال  ی استرس م کم ی  ن،ی دنبال سل ومدمیم یوقت شهیهم
  ییبهش نزده و سواال  ی حرف بد ی نشده؛ کس تیاذ  ره؛ی تونسته با بچه ها ارتباط بگ نیسل

از   شتریشد و استرسم با هر سوال ب  یذهنم مدام تکرار م ی جور سوال ها تو نیامثال ا
 شد.   یلحظه قبل م
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  ییباال هیارتباط عموم نیجمله که سل نی کردم خودم رو با ا یو سع  دمیکش قیعم نفس
 داره، قانع کنم. 

 ی لیخاله ل -

نه؛ چون   گه،ی د زیچ  اینه از ترس  خت؛یر ی رشته افکارم پاره شد و دلم هر ن یسل  ی صدا با
 شدم.  یجورن ی ا رون،یدفعه از فکر اومدم ب هی

 به سمتش برگشتم.  عیسر

شکل   ونی داخلش داشت و کربات پاپ یقرمز و مشک ی که قلب ها ییر یاون لباس ش ی تو
تر   یخواستن یلیکوچولوش بود، خ ی که جذب پاها یشده بود و شلوار مشک زونیازش آو 

 شده بود. 

تو   رمشیکه بگ  نی ا ی و دستام رو برا ن یزم ی دو اومد سمتم و منم با لبخند نشستم رو با
 بغل، باز کردم. 

بغلم و محکم بغلم کرد؛ البته محکم از نظر خودش وگرنه   ی رو پرت کرد توخودش  نیسل
 کردم. یرو حس نم ی من فشار

 و به خودم فشوردمش. دمی چیپ شیظرف ی رو دور شونه ها دستام

بود که  نی که تا حاال تجربه اش نکرده بودو اونم حس هم ا یحس  هیداشتم؛   یحس هی
 یمنف زی از هر چ ،ی هر استرس ، یتم؛ از هر تنشگرف  یبغلم، آروم م ی تو ومدی م نیسل یوقت

 شد.  یم  قیبغلم تزر ی تو ا،یخوب دن ی شدم و تموم حس ها یجدا م

 لبخند از خودم جداش کردم. با

چشم   هی کردم شب یکه همش حس م ییرنگش نگاه کردم؛ چشم ها   یآب ی به چشم ها و
 نکته توجه نکنم. نیکردم به ا یم یخودمه و بعدش سع ی ها

 .دمی چشم هاش د ی رو تو هیو خوشحال هیچشم هاش زل زدم، برق شاد  ی تو یوقت
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 .دمیرو آزوم بوس لپش

چشمش رو،   ی از موهاش که اومده بود جلو ی زدم و دسته ا ی و منم لبخند  دیخند  زیر
 پشت گوشش زدم.

دونم فقط   یم دی :»واال بعدم ی خاله سوسن رو شن ی که قصد بلند شدن کردم صدا نیهم
 .« یبچه رو دوس داشته باش ن ی ا تی کار عمل ی برا

 کردم و بلند شدم و سمت خاله سوسن رفتم.  ی ا خنده

 . شتریکم ب  هی دی حاال؛ شا -

 کم؟«  هی ی کرد و گفت:»مطمئن زی هاش رو ر چشم

دادم،   یرو به پهلوم فشار م نی که داشتم سل یزدم و در حالت  ییدندون نما لبخند
 کم.«  هیاز   شتریب  یکم هیگفتم:»حاال 

 کرد و سرش رو تکون داد. ی سوسن تک خنده ا خاله

 د؟ یهست یخب؛ حاال از دختر من راض -

 باشه. ینا راض نیتونه از سل یم ی معلومه؛ مگه کس -

چهره ام رو حفظ کردم و نذاشتم و خاله  یلبخند مصنوع هیاما با   د؛ی رو لبم ماس لبخندم
 .نیازش ناراض  نیسوسن بفهمه که آره؛ بابا و مامان سل

 *** 

 ! امیخاله، بدو برو لباس هات رو عوض کن تا من ب نی سل -

 چشم. -

 بال، قربونت برم. یب -
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چشم هام محو شد، وارد   ی از جلو  نی که سل نیرو بدرقه کردم و بعد از ا  نیچشمام سل با
 آشپزخونه شدم. 

که از صبح تا اآلن صرف کرده بودم،   یو انرژ الیهمه فکر و خ نی گرسنه ام بود؛ و با ا یلیخ
 . رهی دلم رو بگ  ی تونست جلو یم یخوردن زیچ هیفقط  

 خاله سخت مشغول ظرف شستنه. دمید

 ست یکنم؛ چون مشخص بود اصال حواسش به دور و برش ن  تشی گرفت اذ   کرمم

آروم   ی آشچز خونه و با قدم ها  ی تو  زیم ی رو آروم گذاشتم رو فمیزدم و ک  یمرموز لبخند
بلند گفتم:»حال خاله   ی و با صدا دم یرفتم سمتش و کنار گوشش، دوتا دستام رو به هم کوب

 خودم چطوره؟« 

از دستش   یاومده بود، بشقاب کف رونیخودش ب ی دفعه از اون حال و هوا کیکه  خاله
 .دی کش ی بلند نی و ه نکیتو سافتاد 

 سمتم.  برگشت 

کنه؛ پس   ممیتقس ی مساو  مه یداره به دو ن لیچشم هاش کامال مشخص بود که تما  از
  ی رو اوردم جلو و با لحن بچه گونه ا می نییچشم هام رو مظلوم کرد و لب پا

 !« دی گفتم:»ببهش

کرد و دوباره مشغول   ی نتونست خودش رو کنترل کنه و تک خنده ا  ینگاهم کرد؛ ول زیت
 شستن ظرف ها شد. 

 خاله گشنمه.  -

با   ورد،یکش هاش رو در مچک گذاشت و داشت دست آب  ی بشقاب رو تو نیکه آخر خاله
 نهار بهت ندم.«  ی که کرد یکار نیحرص نگاهم کرد و گفت:»حقته با ا 

 اد؟ یعه خاله دلت م -
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 . یزهره من رو بترکون یجور نیا ادی. چه طور تو دلت مادی م ممعلومه که دل -

 یپشت کمرش و از پشت، بغلش کردم و گفتم:»خب خاله من که معذرت خواه رفتم 
 کردم.«

چون گفت:»ُخبه، ُخبه؛ خودت رو لوس نکن! برو   ن؛یی از موضعش اومده بود پا یکم انگار
سفره   دی از همه مهم تر هم آقاست؛ باگرسنشه،  اد یم می کنار تا نهار رو بکشم اآلن مش رح

 آماده باشه.« 

 موند؟«  یروز ها شرکت نم اریتعجب از خاله بانو فاصله گرفتم و گفتم:»مگه سات با

  یجواب داد:»آره؛ ول ورد،یدر م خچال ی ی و ماست رو از تو یهمون طور که داشت ترش خاله
 امروز خونه مونده.« 

  یگردم کمکتون م  یتکون دادم و گفتم:»من برم لباس هام رو عوض کنم، اآلن برم یسر
 کنم.«

 .دمی خاله رو شن ی آشپزخونه برداشتم و صدا زی م ی رو از رو فمیعقب گرد کردم و ک  و

 تا غذا رو بکشم.  دیا یب عیسر  زم؛ی برو عز-

 چشم. -

 هم وارد خونه شد.  اریکه از در آشپزخونه خارج شدم، سات نیهم

 تنش بود. یو گرمکن طوس یمشک  شرتیت هی

 کردم و اون فقط به تکون دادن سر اکتفا کرد. یبهش انداختم و سالم کوتاه ینگاه

 براش نداره. ی سود   چیکه ه یخودخواه؛ پر از تکبر و غرور پوچ شهیهم مثل

 یقیتک نفس عم  رفتمیشکل عمارت باال م یچ یمارپ ی جور که داشتم از پله ها نیهم
 نداشته باشم. اریسات ی جای به غرور و تکبر ب یکردم اصال توجه یو سع دمیکش
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  یبُبرم و برم؛ اما زه یکرد که من از همه چ یصالح استفاده م نیداشت از ا اریسات دی شا
 باطل. الیخ

کردم و در   یاز خودم دفاع م دی من با  یکردم؛ ول یم  یداشت با روح و روان من باز اریسات
 بمونم.  نی شش ماه، پشت سل  نی ذاشتم. حداعقل تا ا یرو تنها نم نیسل  یطیشرا  چ یتو ه

 .می پس بچرخ تا بچرخ  ؛ی دی چرخم م یدار  گان یشا  اری سات ی آقا

 اتاق رو باز کردم و وارد اتاق شدم. در

 زمان، مقنعه ام رو دراوردم. تخت انداختم و هم  ی ام رو رو کوله

  کیتون  هیبه لباس ها انداختم و   عینگاه سرسر ه یسمت کمد و درش رو باز کردم و   رفتم 
 نظرم رو جلب کرد. یسه ربع و شلوار ده پا گشاد مشک  ی ها نیتک رنگ بنفش با آست

 و لباس هام رو عوض کردم.   داشتم برشون

  ی کردم و رفتم تو زونیآو  یچوب لباس ی که باهاشون رفته بودم دانشگاه رو رو ییها  لباس
 بزنم.  یتا صورتم رو آب ی بهداشت سیسرو 

 بار به صورتم زدم. هیآب رو باز کردم و مشت پر از آب کردم و  ریش

 داد.  یپوستم رو قلقلک م ی آب رو ی سرد

کف کرد،   یکه حساب نیکف دستم و بعد از ا   ختمیصورت ر ی شست و شو عیما یکم
 کردم.  عیصورتم رو غرق ما

که غرق کف بود و دو، سه بار اون کار رو   یمشتم رو پر از آب کردم و زدم به صورت دوباره
 شد.  زیانجام دادم تا صورت غرق کفتم تم

تا خشک بشه، توجهم به صورتم جلب   دمیکش یصورتم م  ی داشتم حوله نرم رو رو یوقت
 شد. 
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  ی چشم هام گود افتاده بود. چشمام به قرمز ریکوچولو ز هیصورتم الغر تر شده بود.  یکم
پام رو   یبود که از وقت  ییها  الیفکر و خ شیدل نایبود و همه و همه ا  دهیزد. رنگم پر  یم

 عمارت، به سراغم اومده بود. ی گذاشته بودم تو

توالت و از   زیو حرکت کردم سمت م  رونیاومدم ب س،ی سرو ی کارم تو از تموم شدن  بعد
 سرم گذاشتم.  ی شال بنفش برداشتم و رو هی ز، یم ریی ز ی کشو ی تو

 کردم. خوب شده بودم. نهییآ  ی به خودم تو  ینگاه تک

 هم از اتاق خارج شد.  نی اتاق خارج شدم که همزمان سل از

 لبخند زد و سمتم اومد.  هی دنمید با

 . میاومد  نییو پا می و گرفت و با هم به سمت راه پله ها حرکت کردر دستم

 بود.  دهینهار رو چ زیخاله بانو م دمی آشپزخونه که شدم، د وارد

 کمکت کنم؟  امی خاله مگه نگفتم صبر کن ب -

کرد،  یپر م ارهیسات ی که معلوم بود برا یبرنج  سیکه داشت د ی در همون حال خاله
 بشور!«  ای. تو بشهیصاحبشون نم  یبعد از غذا کس ی گفت:»حاال نترس؛ ظرف ها

 کردم و گفتم:»چشم.«  ی خنده ا تک

 مامانم بود.  ه یشب یلیبانو خ خاله

 انگار با مامان از وسط نصف شده بود.  زشیهاش، همه و همه چ کهیهاش، کاراش، ت حرف

  اریسات ی و غذا ادیرو صدا زد تا ب میو عمو رح ینیس  ی رو گذاشت تو یبرنج   سیبانو د خاله
 رو ببره.

 بعدم خودم نشستم. نهیبش نی که سل دمیرو کش یو اول صندل   زیحرکت کردم سمت م منم
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که دست هاش رو شست، اومد   نی بند قرمز رنگش رو در اورد و بعد از ا شیبانو هم پ خاله
 . دیرفت، براش غذا کش نی قربون صدقه سل یکه کل نی و بعد از ا زی نشست سر م

کردم، دوباره فکرم سمت   ی م  یپلو باز ایلوب ی ها  ا یطور که با قاشق داشتم با لوب همون
 رفت.  اریسات

  ی و چهار ساعت شبانه روز تنها باشه؛ چرا با داشتن دکترا ستی ب دهی م حیترج اری سات چرا
  شه،یحالش خوب م یکم ن یسل  هنیب یم یرو در مان نکرد؛ چرا وقت  نی سل ،ی روان شناس

 معامله کنه.  نی سر سل دی اصال چرا با ست؛یدخترش ن ن یکنه. مگه سل یحالش رو بد م

 ؟« یگفت یزیو برگشتم سمتش و گفتم:»جان خاله؛ چ رون ی از فکر اومدم ب نی صدا سل با

  می بر شهیداد، گفت:»گفتم امروز م یکه داشت لقمه غذاش رو قورت م یدرحال نیسل
 پارک؟« 

اومد امتحان دارم و به   ادمینه که  ایدارم  یکار ه؛یبرنامه امروزم چ  نمیفکر کردم بب کمی
 شدت هم اون امتحان سخت بود. 

  شیتونم ببرمش، که خاله بانو پ یمخالفت کنم و بهش بگم که نم ن ی خواستم با سل یم
  گهی خونه؛ باهم د ی دارم برا دیخر  کممی ت پارک خاله، برم یکرد و گفت:»امروز من م یدست

 .« میر یم

 کرد، گفت:»باشه.« یپلو م ایکه داشت قاشقش رو پز از لوب نیسل

 سر غذا خوردن.  میبه خاله بانو زدم و دوباره هممون برگشت ی لبخند

 *** 

 از صبح حالم بد بود.  امروز

 شدم.  ی رو داشتم نه حوصله خودمو و از کمر درد هم داشتم، هالک م یحوصله کس نه
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و   نیتموم شد، به بهار گفتم بره دنبال سل یدانشگاه رو به زور تحمل کردم و وقت ی کالسا
 برگشتم خونه تا استراحت کنم.  عیخودمم سر

 رو هم نداشتم.  ن یحوصله سل یدونم چه مرگم بود که امروز حت ینم

 شد.  ی م شتریبودم و هر لحضه دل دردم ب دهی تختم دراز کش ی رو

 یبهتر بشه و مدام لبم رو گاز م یکم دی دادم تا شا یکف دستم آروم دلم رو مالش م با
 گرفتم.

شد که   یم  شتریاما هر لحظه دردش ب ره؛یتا بلکم دردش آروم بگ دمیکش یم قیعم نفس
 یونم داشت رخنه مشد. تحملش سخت شده بود. انگار دردش تا اعماق استخ   یکمتر نم

 کرد و قصد آروم شدن هم نداشت.

 هام تند شده بود. نفس

 کردم. یتموم تنم حس م ی عرق رو رو ی قلبم رفته بود باال و سرد  ضربان

نتونستم تحمل کنم و با تموم توانم   گهیدلم که د ی نشست تو ی دی شد   ریت هیدفعه   هی
 زدم.  غیج

 : اریسات

شاگرد چنگ زدم و    یصندل  ی پارک کردم و کتم رو از رو نگی پارک  ی رو تو نیماش
 برداشتمش. 

 شدم و به سمت خونه حرکت کردم. ادهیپ نیماش از

 انداختم.  اط یهم به ح ینگاه م یکردم ن یکه داشتم سمت در خونه حرکت م یحال در

 . دی رس یداشت به گل ها م اط یهم ته ح میسر جاش بود و مش رح یچ همه

 کرد و منم به تکون دادن سر اکتفا کردم.  یو سالم دی د منو
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 رفته. ادمی یساله انگار همه چ شیش

 که کرد، لهش کرد. یبا کار لوفریکه ن یغرورم غرق شدم؛ غرور ی تو

بچه هفت ماهش رو که   لوفریکه ن نهیکنن سنگ شدن من، فقط به خاطر ا یفکر م همه
هاش خوب شن ازم   هیداد، ول کرد و نذاشت بخ  یجون م مارستانیدستگاه ب ی داشت تو

 . ستین ن ی جدا شد؛ اما تنها ا

گذرم  یم  لوفر ینه از ن ایسادگ   نیکه به ا یروزگار لعنت ن یخورده از ا ی من بد خدتچه ا غرور
 .ینه از اون فرهان عوض

 دوستم بود؛ همدمم بود، اما از پشت بهم خنجر زد. یکه زمان یفرهان

  هیمزخرف شد.  زیچ هیکه افتاد کلمه زن و کلمه دوست، برام  ییاز اون اتفاق کذا  بعد
 بود.   لیمن کار حضرت ف ی درکش برا گهیکه د یزیچ

 بدم شکستم.  شکستم

  رمیحاال چه خودم انتقام بگ  ستمیول کن ن رمیشکمتون. قسم خوردم که تا انتقام نگ یم
 ها.  شرفیانتقام از اون ب ی استفاده کنم برا نیچه از سل

تا راحت بتونم همه   ادیبا من جور در ن نیسل ی ان ا  ی د شی خواست آزما یدلم م یلیخ
از وجود اون کثافط هم بود؛ از   یاز وجود من بود؛ ول ن ینشد. سل یرو برمال منم؛ ول زیچ

 .  لوفریوجود ن

که همه زور خودمو گذاشتم تا دوستش داشته باشم؛ و موفق هم شدم. عاشقش   یلوفرین
 یرو احساس کنه؛ ول یاشتم. حاضر بودم همه کار کنم تا خوشبختدوسش د ینشدم؛ ول

 . دیزدنمو ند  شیهمه به آب و آت نی. ا دیند

 ... .یو رفت با اون فرهان عوض د یند
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  ینیاون اتفاق داره سنگ یاز بادآور نمیبه طبقه باال و قفسه س دمیرس دمیخودم اومدم د  به
 کنه.  یم

 گرفتم.  شیاتاق خودم رو پ ریو مس دمی به گردنم کش یدست

 کرد. یآرومم م   یو فقط همون زهرمار یلیحالم خراب بود؛ خ یلیخ

  ریکه توش گ یاوضاع و منجالب نی از ا کمیهم زهر مار نبود؛ العقل   نیچچند که هم  هر
 بره.  ادمیرو  ی گذشته لعنت نیکرد ا یم یکار کمیکرد.  یکرد و آرومم م ی کرده بودم، دورم م

 ام افتادم.ه یجوون ادی

که بخوام بخورم؛ اما االن   نیفکر کنم چه برسه به ا   زایچ نی به ا ومدیکه بودم عارم م جوون
  گهیسراغشون نه د  رفتمیم یکه وقت  گاری و س یدنی مشت نوش هیتنها همدم من شده بدن  

کرد؛ اما از دشمنم   یم یرو باز یناج هیکه نفش  یبود و نه ار اون فرهان یخبر  لوفریاز ن
 خودم خبر نداشتم. یول  د،برام دشمن تر بو

  کمی نداره؛ اما همون چند ساعتم  یقتیو حق هیآرامش مجاز   هیآرامش،  نی دونستم ا یم
 شدم. یآروم م می نکبت یزندگ  ن یگرفتم و از فکر ا یآروم م

  ی با صدا رفتم سمت اتاقم، یکه داشتم م یصورتم بود و حال خراب ی که رو یهمون اخم با
 کوب شدم. خیبلند، سرجام م غیج هی

 اتاق خشک شد. رهیدستگ  ی صورتم جاش رو به تعجب داد و دستم رو ی رو اخم

گوشه و سمت صدا   هیکت رو پرت کردم  ی بعد غیرو به سمت صدا بر گردوندم و با ج  سرم
 . دمیدو

 شد.  یبرام آشنا تر م ری شدم، مس ی تر م کی نزد یهرچ

 کل وجودم رو گرفته بود.  استرس
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فکر   ی چشم هام محو شده بود و فقط تو  ی از جلو لوفرین ی تک به تک کارا گهید حاال
 شده. یبودم که هر لحظه برام آشنا تر م یغیج ی صدا

 بود. یل ی اتاق ل ی حدس زدم صدا از تو درست

و دست هام لرزشش   دی لرز یزد، پاهام م یکه م غسیشد و با هر ج یزدنش قطع نم غیج
 شده بود.  شتریب

عرق   ی بر خورد که از همون فاصله، دونه ها  یلیشتاب در رو باز کردم و چشم هام به ل  با
 بود.  دایصورتش پ ی رو

زد و و   یرو چنگ م  یمدام داشت رو تخت اد،ینفس هاش نامنظم شده بود و از درد ز تم یر
 کرد.  یم هیهاش، گر غیج نیما ب

کردم تمام بدنم لمس شده. پاهام جون حرکت نداشت و فقط قفل صحنه رو به  یم حس
 دادن. یچسپونده بودن و اجازه حرکت بهم نم نی روم شده بودم. انگار پاهام رو به زم

 کل وجودم رو گرفته بود. ینگران

 .دمیشن  یقدر باال رفته بود که صداش رو قشنگ م ن یا یقلبم از شدت نگران  ضربان

 جدا شد.  نی انگار بهم شوک وارد کردن و پاهام از زم ، یلیل غیج دنیشن با

از قبل کل وجودم رو گرفته بود، با چند قدم خودم رو به  شتریکه حاال ب یهمون نگران با
 تختش رسوندم.  

 بهش انداختم. ینگاه

 . دیکل صورتش د ی شد تو ی رو م د یکش یکه داشت م ی درد یهاش بسته بود؛ ول چشم

 . دیرس یبه ذهنم نم یکار چ یکار کنم. مغزم قفل شده بود و ه یدونستم چ ینم

 انداختم.  نداخت،یم  یرو تخت ی که رو ییبه چنگ ها  ینگاه
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 رفت.  یاعصابم م ی نفس نفس زدن هاش رو ی صدا

  یذهنم، دلم م ی تو ومدیفکر م نی ا یو وقت ایسرش ب ییکردم قراره بال  ی حس م همش
 که دم دستم بود رو خورد کنم. یزی خواست هر چ

 آخ!  -

  دمشیکه معطل کنم، کش نیبدون ا گهی دفعه د نی دوباره به خودم اومدم و ا یلی ل ی صدا با
 از اتاق خارج شدم. مهی بغلم و سراس ی تو

 کردم. یدو کل راهرو رو ط  با

 بد بود.  یلیحالش خ انگار

 نداختم.  ی م یهم نگاه یلیرفتم، به ل ی م نییزمان که از پله ها پا هم

 زد.  یرو چنگ م راهنمیگرفت و پ یرو مدام گاز م  لبشم

  یکار کنم؛ جواب رضا رو چ ی تار مو از سرش کم بشه چ کی  یلیلحظه فکر کردم اگر ل کی
 ؟« ی فقط به فکر رضا هست یدلم گفت:»مطمئن ی انگار تو یز یچ هی یبدم، ول

 در رو باز کرد.  میکه مش رح ی سمت در ورود دمی دو ن، ییطبقه پا دمیرس وقتس 

  یاستفاده م یگل کار ی که برا ی ا چهل یو ب یچی ق د، ی د تی اون وضع ی رو تو یلیل یوقت
 کرد، از دستش افتاد.

 خوابوندم.  یپشت یصندل ی رو رو یلی و ل ن یسمت ماش دمییزدم و دو کنارش

 *** 

 د؟ یباهاش دار یچه نسبت -

 همسرشم.  -
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گشت. انگار دنبال  یم یزیچ هی چشم هام؛ انگار دنبال    ی سرش رو باال اورد و زل زد تو  دکتر
 اثبات حرفم بود. 

 چشم هام منم با اخم بهش زل زده بودم.  ی همون حال که زل زده بود تو در

 شدم.  یداشتم کالفه م  گهید

 بود.  ختهیکه داشت بد جور بهمم ر یت ی و وضع یلیل حال

بهش بپرونم که خودش به حرف اومد و  ی زی چ هیخواستم دهنم رو باز کنم و  یم
داره و االن چند ماه دوره اش   ستی خانومت ک  یدونیکه نم   یهست  یگفت:»چه شوهر 

 عقب افتاده؟« 

 لحظه نفسم حبس شد.  کی

کردم آب دهنم رو   یم یسع ی که زد، خشک خشک شده بود و ه یاز استرس حرف  دهنم
 قورت بدم.

 گرفته بود و با دارو رفع شد.  لوفر یبار ن هی  یها نداشتم؛ ول ستیک  نیراجب ا یاطالع یلیخ

 خطر داشت براش. یلیل ست یک  یعنیقدر حالش رو بد نکرد؛   نیا

 .« لوفرهی هم شکل ن نیزد:»ا یعقلم داد م ی تو یک یسمتم، انگار    ومدی فکر ها م  نیا  یوقت

 شد. یمن سر کوب م ینگران و

 رفت و کالفه ام کرده بود. یسرم، مثل رژه راه م ی درست و غلط، تو ی فکر ها نیا

 کردم خودم رو آروم کنم. یو سع دمیکش قینفس عم  هیو   دمیکش شمیبه ته ر یدست

 وفته؟ ی خانوم من م ی برا  یاالن چه اتفاق -

بهش توجه   یلیخ یبهم دست داد؛ ول یو ناملموس بیحس غر  هیگفتن لفظ خانِم من،  با
 دوختم.  یلینکردم و نگاه منتظرم رو به دکتر ل



 مجنون  اری

 
214 

 

که  یبستش، داد به پرستار  نی کرد و بعد از ا لیرو تکم  یلیازم گرفت و پرونده ل نگاهشو
 بود.  خوانش یپشت پ

  یکه وقت سم ینو  ی. دوتا آمپول براش مستین یبزرگ  ادیز ی سمتم و گفت:»مشکل برگشت 
 نباش!« . نگران شهیبهش بزنم، حالش خوب م

 .سه یتکون دادم و منتظر شدم تا دکتر دوتا آمپول رو بنو  یسر

نسخه رو گرف رو به روم، با نک انگشتام نسخه رو گرفتم و همون جور که داشتم به   یوقت
 اش کنم؟«  هیتونم ته یجا م  نی کردم، گفتم:»هم ینسخه نگاه م

  دیی رش، حرفم رو تاکردم که با تکون دادن س ینگاهم رو از نسخه گرفتم و بهش نگاه  و
 کرد.

 حرکت کردم. مارستانی تکون دادم و به سمت داروخانه ب یسر

آمپول رفع    نیشد:»اگه با ا  یم  یذهنم پل ی سوال تو نی بودم و همش ا یلیفکر ل  ی تو مدام
 ؟« ینشه چ

 .دی ترک  یفکر کرده بودم، سرم داشت م  یلیکه به ل نقدریا

از   شتریالکل، اعصابم رو ب  ی رفتم و بو یراه م مارستان ی ب ی راهرو ها ی جور که تو همون
دادم تا بلکم   یرو مالش م میشونیبود، با انگشت شصت و سبابه ام پ خته یبهم ر زیهمه چ

 . غیسردرد الکردار ازم دور بشه؛ اما در نیا

 .وردمیخودم داشتم شاخ در م از

 دختر شده بود. هیمغرور و سنگ، نگران   اریسات من؛

 شده.  داشی که از ناکجا آباد پ یدختر هی

دارو خانه رو هل دادم و وارد   ی ا شهیاومدم و در ش رونی به دارو خانه، از فکر ب دنمیرس با
 شدم. 
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 *** 

 نشسته بودم و نگاهم رو به صورتش دوخته بود. یلیتخت ل کنار

کردم قبال   یکردم آشناست. حس م یبهش نگاه کرده بودم، حس م ی ها و بار ها وقت بار
 . ومدیدستم نم ی زیچ یول  دمش؛ید

که شش   یآرامش دم؛ید یصورتش م ی رو تو یآرامش  هیزدم،   یبه صورتش زل م یوقت
 از دستش دادم. شیسال پ

  لوفریاز امثال ن یدار ؛یکن یم یچه غلط یزد دار بیوجودم نه ی تو  یکیدفعه انگار   کی
 هت زخم زد. که ب یاز همون ؛یکن یم فی تعر

  یو مغرور یاز خود راض ارِ یکردم بشم همون سات  یگرفتم و سع یلیرو با نفرت از ل نگاهم
که از گوشت   یکس یبده؛ حت ری نتونسته اونو تغ یاحد و ناس  چی که شش ساله هستم و ه

 و پوست و خون و استخون خودش بود.

 عقب تر بره.   یکم یبلند شدم که باعث شد صندل یصندل ی از رو یکالفگ با

 دادم. یسمت پنجره و نگاهم رو به آسمون صاف و آب رفتم 

 تنگ کرده بودم. کم ی صورتم بود و چشمام رو  ی از اخم رو  یجور که رنگ همون

 افتادم. یعوض لوفری فرهان و اون ن ادی

 که سرم اوردن. ییبال  ادی

ذهن المصب آروم   نی ا رمیوقت و تا انتقامم نگ چ ی ره؛ ه ینم ادمیوقت اون روز رو  چیه
 .رهیگ ینم

در اتاق ار فکر   ی به نفس نفس افتاده بودم، با صدا تی جور که از حرص و عصبان همون
 به در نگاه کردم.  زیو ت  رونی اومدم ب
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 و بهار بودن.  نیسل

ماجرا خبر   نی از اون از ا  ر یغ یبهشون گفته بود؛ چون کس میمش رح ادیاحتمال ز  به
 نداشت. 

 دادم. هیوبه پنجره تک برگشتم

 بغلم گره زدم. ی پام و دستام رو تو  ی رو انداختم رو پام

 به من کرد. یانداخت و نگاه یلیبه تخت ل ینگاه نیسل

 بود. یل یمن و ل نینوسان ب ی مدام تو نگاهش

و با   یلیسمت ل  دیا شد و دو و از بهار جد  هیگر ریدفعه زد ز کیکردم که   ینگاهش م داشتم
 .زدیهمون بغض صداش م

  گهید دمینکنم. قول م تی اذ  گهید دمی . خاله جون. خاله پاشو! خاله قول میلیخاله ل -
 مواظب باش، گوش کنم. خاله پاشو!  یگی م یوقت

 کنه. هیبغلم و نذارم گر  ی کم مونده بود برم سمتش و بکشمش تو دم،یرو د نیسل یوقت

 برام مهم باشه. نیسل ی زای چ نیهم ا  دینبا یکه نبودم؛ ول ونهیح

به   ظیاخم غل هیاز ذهنم خارج کردم و با  لوفره،یحرف که دختر ن نیرو با ا نیفکر سل  عیسر 
 نگاه کردم.  نیسل

 جدا کرد.  یلیرو از ل ن یبهار اومد و به زور سل هیاز چند ثان بعد

  زدیمشت م ه،یو گر غیومد سمت من و با جدست بهار فرار کرد و ا ری از ز  نیدفعه سل کی
 . کردمیحس نم ی که داشت اصال درد یکیکوچ ی شکمم و هرچند که با اون مشت ها ی تو

.  ادی. ازت بدم می کار و کرد نی . تو ا ی کرد ضی رو مر می لیگفت:»تو خاله ل یزد و م یم غیج
 . دوست ندارم.« یست ین یخوب ی تو بابا
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 شده بود. یکفر گهید هیاز چند ثان بعد

که اگر بهار به موقع نگرفته   یلیو هولش دادم سمت تخت ل دمیکش ی نفس حرص هی
 افتاد.  یم  نایقیبودش 

 به صحنه رو به روم کردم. ینگاه

 ؟ ی خورد چ یم ییسرش به جا وفتادیکار کردم. اگه م یچ من

 فکر نکنم.  یزیکردم به چ یزل زدم و سع نی تکون دادم و با نفرت به سل یسر

 .ادیازت خوشم م یلینه که من خ -

 کرد که انگار ارث باباش رو خوردم. یبهم نگاه م ینفرت خاص  هیبه  بهار

 . دمیموهام کش ی تو  یو دست دمیکش قینفس عم  هیرو بستم و با حرص   چشمام

 دونستم. ینم زیموندن رو جا شتریب گهید

 بود. ی دونم مرگم چ ینم

بچم؛ بچه    یازم متنفر باشن حت ایدن ن یا ی همه تو ی باعث شدکه  لوفریلعنتت کنه ن خدا
 ازش متنفر باشم چون... . د یکه از جون خودم بود؛ اما با  ی ا

 *** 

 :یلیل

 چشم هام رو آروم باز کردم.  فیسوزش خف  هیحس  با

 چشمم خورد. ی تو یی روشنا هی

چشم هام رو بستم و باز کردم تا هم   گه یبار د هی  نی کرد به خاطر هم  ی م تمی چراغ اذ  نور
 تار نباشه. دم،یچشم هام به نور عادت کنه هم د
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 کجام.  نمیسرم چرخوندم بب آروم

 .مارستانم ی ب ی تو دمیاتاق فهم  ی از فضا که

 .دم ی به کنارم انداختم که بهار رو د ینگاه

 .« کمیبلند شد و اومد سمتم و گفت:»سالم عل یصندل ی لبخند از رو با

 .دی چیدلم پ ی تو ی درد

 بود. غیج  هیشب شتری سر دادم که فکر کنم ب ی رو بستم و ناله ا چشمام

 .دمیشن  ینگرانش رو م ی فقط صدا   دم؛ید یچهره بهار رو نم گهید

 ؟ یی هویدردت به جونم چت شد تو  ؟یجان، خوب یلی. لیلیل -

  یگفت و منم فقط به تکون دادن سر اکتفا م یم ی کلمات رو با ترس و نگران نیهمه ا بهار
 نه. یعنیکردم؛ 

 شد و طاقتم کمتر.  یم شتریهر لحظه ب دردم

 ی کل بخش رو رو ادیو کم مونده بود از درد ز دمیشن یبهار و نم ی صدا گهید ادیدرد ز از
 سرم بذارم.

 : اریسات

 بود. دهی رو بر انتطار نشستم. سردرد امونم ی ها  یاز صندل یکی ی رو یلی در اتاق ل پشت

اما انگار   ره؛یکم از سردردم آروم بگ هیدادم و چشام رو بستم تا  هیتک واریرو به به د سرم
 گرفته بود.   شیباز

 افتادم. یلیل ادی دفعه  کی

  ی انگار تو شه؛یذاره بره؛ چرا خسته نم یکه به سرش اوردم نم ییهمه بال  نیبا ا  چرا
 شده بود.  یحکاک یداریوجودش استقامت و پا
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  ی بهار جلو دهی چشمام رو به ضرب باز کردم که قامت ترس یلیدر اتاق ل ییهو یباز شدن   با
 روم نقش بست.

  یلیشد؛ ل  یم  یذهنم پل ی تو  یزیچ  هیاون لحظه فقط  ی کل وجودم رو پر کرد و تو ینگران
 چش شده. 

ستش رو گذاشته  د یلیل دمیاتاق انداختم د  ی تو یبلند شدم و بهار رو کنار زدم نگاه عیسر
 کنه.  یرو شکمش و داره ناله م

باال که به   ومدن ی تند تند م نقدریا یلی که بخاطر استرس حال ل ییدرهم و نفسا ی اخم ها با
 .دیکش  یم ر یاز شدت درد، ت نمیشمارش افتاده بودن و قفسه س

بود   دنیی شکل دو شتریکه ب  ی تند ی پاهام و با قدم ها ی جون داشتم گذاشتم تو هرچقدر
 رسوندم.  یپرستار ستگاه ی ا نیتا راه رفتن، خودم رو به اول

که کردم  ی که با تک سرفه ا  نوشتیم ی زیپرونده بود و داشت چ هی   ی سرش تو پرستار
 سرش رو باال اورد و بهم نگاه کرد.

 رفتارم نداشتم.  ی رو ی شده بودم که کنترل  یلیقدر نگران ل نیا

اتاق چهل و   ی تو ی شرق یلی:»خانم من لدمیغر  تی هم گذاشتم و با عصبان ی رو رو دندون
 د؟« یکن  یم یچه غلط نجایاون وقت شما ا رهیم  یچنج داره از درد م

محترم   ی هم رفت و گفت:»آقا  ی ظاهرش رو حفظ که و با اخماش تو یبر خورد؛ ول بهش
  دی. االن با میرو انجام داد  فمونیشده ما ظ یکه به ما مربوط م ییحال خانوم شما تا اونجا

 درد بسازن.  نیبا ا

هم و مشت دستام محکم تر   ی تو رفتیم  شتریگفت اخمام ب  یکه پرستار م ی هرکلمه ا به
 شد.  یم
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 ی همه توانم رو بستم که تو طی اون شرا  ی گوش خودم رو کرد بود و فقط تو میعصب ی نفسا
نداشت، چون اعصابم به   دهیما فا ا ن؛ییپا ارمیرو ب لهی طو نیاون حالت نزنم دکور ِمکور ا 

 تونستم خودم رو کنترل کنم.  ینم طی شرا نیا ی شدت خورد بود و تو 

 خورد. یخوان که پرستار تکون  شی رو پ دمی کوب تی رو با عصبان مشت

تحمل کنه  دیبلند داد زدم:»که با ی با صدا نشونیهم فشار دادم از ب یروز  شتری رو ب دندونم
 آره؟« 

ندادم و با همون داد  ی تیزدم که گلوم شروع کرد به گز گز کردن؛ اما اهم ی داد چنان
تحمل   د ی با یگی اون وقت م  رهی م یدرد م ی گفتم:»گمشو برو آرومش کن. زن من داره تو

 ؟« یکن عوض

که  نینتونست ظاهرش رو حفظ کنه و هم گهی که زدم د ییحرف ها نیانگار با ا  پرستار
  یاون پرستار گفت:»خانم محب ی اومد و رو به رو  گهی تار دپرس  هیقصد کرد بهم جواب بده، 

 کنم.«  یم یدگ یمن خودم رس دی شما بر

  جادیا یر یدرگ  شتریخواست ب یداد سر پرستاره بخشه و نم صیشد تشخ  یلباسش م از
 بشه.

 رفت.  یلیبه من انداخت و بدون صحبت سمت اتاق ل  یپرستار رفت و سر پرستار نگاه او

 و دستم رو گذاشتم رو گردنم و چشام رو بستم.  دمیکش یقیعم نفس

 گردنم گرفته بود.  ی رگ لعنت نی ا دوباره

 شد.   یم نیشدم هم یم یاز اندازه عصبان شی وقت ب هر

 رد.ک  یم د یتشد   شتریبسته حال خرابم رو ب ی فضا  نیا ی خراب بود و موندن تو حالم

چشمم   یخواستم برگردم و حرکت کنم سمت در خروج  یکه م نیرو باز کردم و هم چشمام
 . دنی کنن که انگار آدم ند یدارن بهم نگاه م یافتاد که جور یبه مردم
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 از کنار همشون گذشتم.  ، یتفاوت یبه همشون کردم و با ب ینگاه نظر هی ی تو

  دهیوقت بود دور همه رو خط کش یلینکرده بودم. خ یمردم زندگ  ی وقت بود برا یلیخ
وقت بود سنگ   یلی. خگهی وقت بود فقط خودم مهم شده بودم؛ نه کس د یلیبودم. خ

 . ختیبهم ر  زیهمه چ یلیشده بودم؛ اما با اومدن ل

  ادی تمام سرش فر یرحم یدلم بود که بازهم عقلم جلوش قد علم کرد و با ب ی حرفا نایا البته
همشون سر و ته   نای. الوفرهیاز قماِش ن یلیبرات مهم باشه. ل یکس یندار نویازد:»تو حق 

 خوردشون کرد.«  د یازشون انتقام گرفت. با دیزجر کُششون کرد. با  دی کرباسن .با هی

 عقل و دلم برنده شد.  نیجنگ ب نی ا ی عقلم بود که تو نی باز هم ا و

 پاهام پرتش کردم. نیی زدم و پا گارمیبه س  یقیپک عم هی

 نوک کفشم لهش کردم. با

کردم، نگاهمو دوختم به   یحرکت م  مارستانیب ی سنگ فرش ها ی که داشتم رو یحال در
ساله هرکس رو که   نیبود که االن چند یزیهدفم آسمون نبود. هدفم چ یآسمون؛ ول

  یلین منو خمن، او ی کارا نیدونم با ا یفراموش کرده باشم، اونو فراموش نکردم. هر چند م
 وقته که فراموش کرده.

 زنگ خورد.  میو نگاهم رو دادم به روبه رو که گوش دمیکش یقیعم نفس

 رو در اوردم. ی شلوارم و گوش بیانداختم تو ج  دست

 بود. بهار

 و جواب دادم. دمیرو قسمت سبز رنگ کش دستم

 بگو  -

 جا بمونه.  ن یا  دیامشب با  گهیم  یلیدکتر ل اریسات -
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شده بود   یلیها نبود. انگار بازم ل یاز نگران یخبر گهیعقلم اثر کرده بود و د ی حرفا انگار
 نداشت. یفرق چیه  لوفریکه جنسش برام با ن یهمون کس

 !« امیگفتم:»االن م یهمون حالت خنث  با

 قطع کردم.  یبدون خداحافظ و

 .یلیاز ل ریبغ کنن؛ ینم یاعتراض چی اخالقم کنار اومدن؛ چون ه نیهمه با ا گهیکنم د فک

 باد آوردن اسمش اخمام توهم رفت. هی با

 خواستم بهش فکر نکنم و برام مهم نباشه، برام مهم بود. یکه م یحال نیع در

 توجه باشم.  یکردم ب یو سع دمی کش ینفس تک

مشامم    یالکل تمام ی که وارد شدم، بو نیو هم  مارستانیب ی کردم سمت در ورود حرکت
 رو پر کرد. 

در اتاق، دوتا تقه به در زدم و وارد اتاق   ی رو به رو دمی و تا رس یلیکردم سمت اتاق ل حرکت
 شدم. 

مانند کنار تخت نشسته بود، زل   یچوب یصندل  ی بود و بهار هم که رو ده ی خواب ی رو آروم
 نقش بسته بود. شیشونیوسط پ  یزیاخم ر هیو   یلیزده بود به صورت غرق خواب ل

که هر   ی رو از جفتشون گرفتم و حرکت کردم سمت پنجره و بازم زل زدم به مردم نگاهم
 باز شده بود. مارستان،یخراب شده به اسم ب نیپاشون به ا یلیدل هیکدوم به 

نخ ازش بردارم و بکشم   هیرو در اوردم که  گارمیشلوارم و پاکت س بیج ی کردم تو دست
 .دمیبهار رو شن  ی که صدا

 .رمیگ  ید منکش سردر -

 گذاشتم.  بمیج  ی رو دوباره تو جعبه
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 گفت.   یراست م بهار

 براش حکم سم رو داشت.  ییبو ها نی داشت و همچ تی نوزیس مشکل

گاه و  ی سردرد ها نیکه ا  ارهی شدم که بره دکتر و سر در ب چشی نفر خودم پاپ نیاول
االن خودم   ی شد، ول یاصرار راض یدر رفت؛ اما با کل  رشی از ز یلی. اول خهیچ ی برا گاهشیب

 فراموش کرده بودم.

 .امیب رون ی دادم تا از فکر اون گذشته نحسم ب یرو تکون سرم

 . دمیچرخ یلیبهار و ل  سمت

 هنوز خواب بود. یلیل

 شد.  ینم  داری بهش زدن که حاال حاال ها ب ی فک کنم آرامبخش قو 

ترحم؛   دمی شا  ایبود،   یدلسوز  هیوته نگاهش  کنهی داره نگام م دمی به بهار انداختم د ینگاه
 که ازس تنفر داشتم.  ی. حسزارم یکه ازش ب یحس

 کرد، لبش رو با زبونش تر کرد  و   یکه با اخم به چشماش داشتم نگاه م یجور نیهم

همون حالت گفت:»زنگ زدم خاله راحله که  ی و تو  یلینگاهش رو ازم گرفت و زل زد به ل 
 جا بمونه.« نیدو روز ا دی گفت با یلی. دکتر لگمیرو م یلیمادر ل مارستان؛یب ادیب

به بهار و   می نگاه هیانداختم و   یلی به ل یاز ابروهام به نشونه تعجب رفت باال به نگاه یکی
 اد؟« یخواد ب یم  یگفتم:»خب بمونه حاال مادرش واسه چ  یبا لحن پر از تعجب

اون تعجب   ی لحظه بجا هی ی سرش رو باال اورد که بهم نگاه کرد؛ اما تو ادیبا تعجب ز  بهار
 شد. نی گزیو حرص بود که جا تیبهار، عصابان ی چشما ی تو

 نشون ندادم و فقط نگاش کردم. یعکس العمل  چیبهار ه یی هوی  ریتغ  نیا از
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با   نیهم ی خودش نگه داره و برا ی رو تو تیتونست اون حرص و عصبان ینم گهید انگار
که  دیببخش یلیکرد بلند نشه، گفت:»خ یکه تمام تالشش رو م یی پر از حرص و صدا یلحن

نه. بدو دی اما اون اصال نبا شه؛یجا پر پر م نیکه دخترش داره ا  دیببخش  یلیمادرشه. خ
 یلیخونتون نه پرستار؛ خ ی تو دی اورد ری دونستم اس ینم. گانیشا  ی آقا  دیببخش یلیخ

 .« دیببخش

کرد   یمشت م شتر ی هم و دستام رو ب ی رفت تو یم  شتریبهار اخمام ب  ی هر کلمه از حرفا با
 .ارمی سرش ب ییبال  هیدادم تا نزنم  ی هم فشار م ی و دندونام رو محکم تر رو

کرده بودم؛ اما االن   تشیقبال اذ  د ینداشتم. شا  ینقش چی من ه ،یل یل یضیمر  ن یا ی تو
من نوشته بشه و بشم آش نخورده و دهن  ی به پا  زیبود که همه چ یانصاف یب یلیخ

 سوخته. 

 ناآشنا گفت:»سالم.«  ی صدا هیبارش کنم،   یزی چ هیخواستم  یکه م نیهم

زد  ینگاهش موج م ی که تو یسالم اون فرد نگاهش رو ازم گرفت و با همون حرص وبا
  بهیفرد غر   نیا  نمیبرگشت سمت در و منم با همون حالت، نگاهم رو دوختم به سمت در بب

 . شیآت ی بود که شد آب رو یک 

  یخانم دم،ی که حاال د ی ا بهیدفعه بهار از جاش بلند شد و رفت سمت اون شخص غر کی
 سال رو داشته باشه.   50تا  47 ی خورد طرفا یبود که بهش م

 بغل گرفت.   ی بغض بهار رو تو با

کرد و فقط چشماش رو بسته   ینم هیچهره اون خانم مشخص بود بغض کرده؛ اما گر از
  یفقط کمر بهار رو نوازش م  دهی بغض پشتش خواب  هیکه کامال مشخص بود  ی بود با لبخند

 کرد.

 بود بهار رو آروم کنه.  نیتمکام تالشش ا انگار

 ها رو نداشتم. یمسخره باز  ها و یباز ی هند نی ا دنی د تحمل
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اش رو کنترل کنه و   هیبود که گر  یبهار کاف ی تلنگر برا نی کردم و انگار هم یسرفه مصلحت هی
 . ادیب رونیاز بغل اون خانم ب

اما اون خانم با   ه؛یچه شکل  قایاش دق افهیق نمیتونستم بب  یپشتش به من بود نم چون
بهار رو   ی صورت بهار رو با دستاش قاب گرفت و با انگشت شصتش اشکا یمحبت و مهربون

 غرق در خواب انداخت.  یلیبه ل یو نگاه  دی پاک کرد.آروم گونه بهار رو بوس

 از اون خانوم فاصله گرفت.  بهار

 چشماش جمع شد.  ی و اشک تو  دیرو د ی لیل یخانم وقت اون

 .هیلی خانم، مادر ل نیبودم ا هد یفهم  گهید حاال

بودم اسمش راحله بود، حرکت کرد سمت تخت و آروم گوشه   ده یکه االن فهم یلیل مادر
 تخت نشست. 

 گذاشت و با انگشت شصتش آروم گونه اش رو ناز کرد.  یلیصورت ل ی رو آروم رو دستش

مادر   سالم کردم که باعث شد  م،ی شگیرو صاف کردم با همون لحن خشک و سرد هم گلوم
 به سمتم برگرده. یلیل

 چشمام نگاه کرد.  ی تو

تکون داد و پشت بندش   یزد و سر ی بودم؛ اما در کمال تعجب لبخند یهر واکنش منتظر
 گفت:»سالم پسرم.« 

 اوردم.  رونی کتم ب بیرو از ج ی چشم گرفتم و گوش یلیاز مادر ل لمی زنگ موبا ی صدا با

 هم رفت.  ی تو شتریاخمام ب یر یشماره نص دنید با

 حرکت کردم سمت در و از اتاق خارج شدم.  یحرف چ یگفتن ه بدون 

 :یلیل
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 دلم نشست، آروم چشمام رو باز کرد.  ی که تو یفیدل درد خف با

  نیاز ب ش یچند لحظه پ یکی تار بود؛ اما با دو سه تا پلک که زدم اون تار یهمه چ اولش
 رفت. 

 دستم افتاد.   ی به سُرم رو نگاهم

 شد.   یکوتاه پل لمیف ک ی ذهنم مثل   ی تفاقا توهمه ا ناخوداگاه

 .دم ی خوند رو د یرو چرخوندم سمت راستم و چهره مامانم که داشت قرآن م سرم

خواست.    یآروم و بدون تنشم رو م  ی قدر دلتنگش شده بودم. چه قدر دلم اون روز ها چه
 تنگ شده بود.  دنشیلحظه د هیچه قدر دلم واسه  

 ی خود هیخورد،  یم یبه توق یکه االن چند مدت بود مهمون گلوم بود و تا تق یبغض
 شد.  انی داد، دوباره نما ینشون م

 بشه؛ اما کنترلش دست من نبود.  دای بغض سر و کلش پ نی خواست ا یدلم نم اصال 

 گرفتم که مامان متوجه شد. یدهانم رو قورت دادم و نفس آب

 گرفت و بهم نگاه کرد.قرآن  یرنگ ی رو از صفحه ها نگاهش

 . دی لرز ی م چونم

 توانم رو به کار بستم تا بتونم اون بغض اصل و نصب دار رو بتونم کنترل کنم. همه

 لب گفتم:»مامان.«  ریرو به دلنون گرفتم و با همه توانم ز  نمییپا لب

 آروم جوابم رو داد:»جاِن دِل مامان.«  ی لبخند با

رو داشت،   ایدن یقیموس نیحکم آرامشبخش تر برام   شهیکه هم راشی مهربون و گ ی صدا
 گوشام رو نوازش داد.

 سردم رو گرفت و اون گرما رو به کل تنم منتقل کرد.  ی گرمش دستا ی دستا با
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نگاه کردن و لبخند زدن، کل درد  نیوجودش داشت که با هم ی تو یدونم مامان چ  ینم
 برد. ادمیچند لحظه قبلم رو از  ی ها

بخشه، با وجود اون   یانرژ نقدریبرام سوال بود، چرا ا  شهیکه هم ی با همون لبخند مامان
 ؟« یمامان؟ بهتر یگفت:»دختر قشنگم، خوب  ،یزندگ  ی تو یهمه سخت

دونستم خارج   ی هم گذاشتم و فقط به تکون دادن سر اکتفا کردم؛ چون م ی رو رو چشمام
 نا. هم هما هیگر ری کلمه از دهانم همانا و زدن ز  کی شدن  

کنه،  جادیدر حالت صورتش ا  یریتغ نکهی هام رو باز کردم و مامان بدون از ا  چشم
 مامان!«  یجا بمون نی ا دی گفت:»خداروشکر. امشب با

 شد.  یحرف مامان انگار ته دلم خال با

 . بانو هم که شهرستان بود.شهیم  یچ نیسل  نجایموندن من ا با

و اگر جا به جا بشه اصال خواب به   رهیتخت خودش خوابش م ی بچه هم فقط رو  نیا
 . ادیچشماش نم

 جونم.  ی استرس بد افتار تو هی

 بود که ضربان قلبم رفت. ادیشدتش ز  نقدریا

االن که   یبرام بزرگ نبود؛ ول  یل یمسئله خ نیرو بدونم، ا  اریسات ی که کارا نی تا قبل از ا دی شا
 .دمی لرز ی م دی ب نیخبر داشتم، ع اریاز نقشه سات

دادم  کهی نشستم و ت ده،یپر از اضطرابم رو از مامان گرفتم و آروم از حالت دراز کش نگاهم
 که پشت سرم بود. یبه بالشت

کمکم که با باال اوردن دستم،   ادی خواست بلند شه ب یم شمیدارم بلند م دیتا د  مامان
 مانعش شدم.

 کردم؛ اما نه به شدت قبل.  یدرد م دلم
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 نشستم بخاطر درد کمرم چشمام ناخوادگاه بسته شد و صورت درهم رفت. یوقت

 کنه. دای پ نیدردش تسک کمیرو به دنون گرفتم که  لبم

 .دمینگران مامانم رو شن ی لحظه صدا نیهم ی تو

 شد مامان؟   ی زیجان، چ یلیل -

 بهتر شد.  کمیبود و    یدردش موقت خداروشکر

 .دمیکش  قینفس عم هیرو باز کردم و چشمام

 بهش زدم.  یرو چرخوندم سمت مامان و لبخند کم جون سرم

  یگی. میدار تی و مداوم شکا یدور ز یو از اون چ ی که دلتنگ یتا وقت  هیبی واژه عج یدلتنگ
 یاگر اون دلتنگ ینیب یم ،یرس  یم ی که دلتنگ بود یز یبه اون چ یوقت  یچقدر بده؛ ول

 .ی خوشحال نبود زیبه اون چ   دنیاز رس ی جور ن ینبود، االن ا

 .«ست ین یزی. چیآروم جواب دادم:»خوبم مامان یلی خ ی صدا با

 افتادم که امشب تنهاست.   نی سل ادی دفعه  کی

 و رفت.  دی لبم بود پر کش ی هم که رو یلبخند کم جون همون

درشه و از وجود خودشه؛  کنم. درست بود که پ ان یاطمن اریبه سات تونستمینم   تشیواقع
 بدتر شده بود. نیسل ی برا  یاز هر دشمن یول

 هیقض نی سر ا هیزنن  یرفتاراش، همه و همه دارن داد م  شش،ی چند وقت پ ی حرفا
از وجودم که  یچند وقت، انگار شده بود بخش  نی ا ی که تو ینیبود. سل  نیمشکوک، سل

 تونستم ازش جدا شم. ینم

 حالتم شده بود. ریانگار متوجه تغ مامان

 جان؟  یلیشده ل  یزیچ-
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 خارج شدم و به مامان نگاه کردم. اریسات ی حرف مامان از فکر کارا با

کردم لحنم آروم باشه تا مامان نگران نشه و با  ی و سع دمیکش ی قیتک نفس عم هی
 اعالم نکنه.  یمخالفت  ممیتصم

 بمونم. حالمم که خداروشکـ... نجایامشب اخوام  ینه قربونت برم؛ فقط مامان من نم -

 حرفم رو قطع کرد.  ی جد یلیکرد و خ یف یاخم طر هی  مامان

ات عقب افتاده   انهی . چند ماه ماهستین یجان الک یلی. لیجا بمون نی ا د یشما امشب با -
خطر بوده دخترم. االن   ی تو تی سالمت یعنی ؛یچ یعن ی یدون ی شده. م  ستیبه ک  لیتا تبد 

  دی . باگانی شا ی خونه آقا یدم شما امشب بر یمن اجازه نم ،ی هم اگر خود شما هم بخوا
 دخترم.  یکن یمتا فردا مخالفتم ن یبمون

هم   ی تو شتریدادم، اخمام هر لحظه ب یمامانم گوش م ی که داشتم به حرفا یجور نیهم
 رفت.  یم

 اوردم که قبول کنه. یواسش م ی ده اقانع کنن لیگفتم به مامان. چه دل یم یچ

 جونمم براش بزنم.  دی اون قدر برام مهمه که حاضرم ق نی گفتم سل یم

 .ی شد بهیغر هیدختر  ی قدر وابسته شد نی مدت، چرا ا نی ا ی گفت تو  یمامان نم اونوقت

داره به تو که نگران   یچه ربط  گهید  ،یمعالج رو دار هیگفت تو که فقط حکم  ینم اونوقت
 .یخواب بچه مردم باش ی جا

 ی تو ک یپالست هیکه بهار با  میباز شدن در اتاق، خودم و مامانم به در زل زد   ی صدا با
 دستش جلومون حاضر شد.

  نیجاست؛ اما سل نیتا حاال ا حیو مشخص بود از ص دی بار یاز سر و روش م یخستگ
 سپردن.  ارینه بچه رو به سات نک ی جا بود. وا نیبهار ا  یبود وقت یک  شیپ

 جونم.  ی استرس افتاد تو دوباره
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 حالت تهوع گرفته بودم. ادیاسترس ز  از

که حاضر   ی و ازش متنفر ی بچه بد رفتار کرد  ن یکه ان قدر با ا اریلعنتت نکنه سات  خدا
 .یستین یلحظه ام دستت امانت باشه؛ چون امانت دار خوب  هی ستم ین

  ری که استرس و اضطراب ازش سراز یدهانم رو با دلشوره تمام قورت دادم و با لحن آب
 کو؟«  نیگفتم:»بهار سل  شدیم

 به روم زد که تعجبم دوچندان شد.  ی لبخند بهار

 .زد یمن لبخند م  ی دختر برا ن ی دهنم، ا ی اومد تو  یقلبم داشت م من

 برد.  ممیبه حال وخ ی پر از استرسم، پ ی درهم و چشم ها  ی خودش از اخما  انگار

 تر شد. قیاتاق رو بست و لبخندش عم در

 طنتی ش کممی اومد سمت تخت، با همون لبخند که حاال  یطور که داشت م همون
جونت رفتن  ییاز من تو بهتره. با دا یلیشده بود گفت:»نترس وضعش خ شیچاشن

 .« یشهرباز

 دادم و چشمام رو بستم.  هیرو به تاج تخت تک مسر

آِب خنک رو    وانی ل هی ،یرو داشتم که بعد از ساعت ها تشنگ یاون لحظه حال کس ی تو
 .دنیبهش م

 بهار چشمام رو باز کردم و نگاهم بهش دوختم.   ی صدا با

 . میاریاز عزا درب یاوردم براتون که دل ی خوشمزه ا ی چه غذاها دینیبب دیا یب -

  هیتکون داد و ازش تشکر کرد اونم  ی داد به مامانم که مامانم با لبخند سر چی ساندو هی
برداشت   گه ید  چیساندو  هیو  ک یپالست ی کنم گفت و دوباره سرش رو کرد تو یخواهش م

  یگفتم که سر  یلب ریزدم و ممنون ز  ی و با لبخند گرفت سمت من و منم بهش اون لبخند
 تکون داد.
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اورد،   ی درش م لی خودش برداشت و همون طور که داشت از فو ی هم برا  چی ساندو هی
بودم   ختهیکه پرستار اورد رو نر  ی. اگه من اون سوپیدست و پامو ببوس دی با  ،یلیگفت:»ل

 هم بدتر بود.«  نی تو سطل آشغال، االن حالت از ا

 بهش انداختم. یکردم و نگاه ی خنده ا تک

 داد.  یبود خسته است؛ اما نشون نم  مشخص

 دستم اومده بود. ی از چند سال نشست و برخواست باهاش، همه حالتاش تو بعد

  گرانی به د ،ی خستگ نیده ا یخستست، اجازه نم یبود که وقت نی از حالتاش هم یکی
کنه خودش رو شاد و شنگول نشون بده که همه   یم  یبلعکس، سع یکنه و حت  دایانتقال پ
تونستم   ی بود که من عمرا نم  یرفتار هی  قایدق نیخوب اون، حالشون خوب بشه و ااز حال 

 انجامش بدم.

 رو هم نگران حالم کنم. هیکه بخوام بق ی اما نه در اون حد  کردیدرد م یلیخ دلم

که داشتم گاز   یو درحال دمیچ یپ لیرو تو فو  شیرو که خوردم، نصفه بعد  چیساندو  نصف
 . دمییجو ی رو م چیآخر ساندو 

 قورت داد.  عیاخماش رو توهم کرد و لقمه اش رو سر بهار

 

اش  افهیخوره ق یحرص م  یوقت شهیکه سراسر حرص بود؛ اما چون بهار هم یلحن هی با
  شتریو ب نهیهم فشار دادم که خنده ام رو نب ی دوتا لبام رو رو شه،یخنده دار م یلیخ

 با اون عمو ساتورش نداشت.  یفرق  چیمواقع اخالقش ه نین در انشه؛ چو  یحرص

.  ی خورد یدختر. نه نهار درست و حساب گهید  یشیم ضی که مر یکن یکارا رو م ن یهم -
 بخورتت؟  ادیتا آقا گرگه ب  یچله بش ،یچاق بش  یبعد انتظار دار نه،یشامتم که ا



 مجنون  اری

 
232 

 

که از   یباشه و با اون تنفر اریکه آقا گرگه سات  نیتصور ا یدونم چرا؛ ول  یحرفش نم نیا با
که  یر ی خنده که با ت ریو زدم ز رمی خودم رو بگ  ی سمت من، نتونستم جلو ادیمن داره، ب

اما خنده ام رو  رم؛یشد باعث شد چشام رو ببندم و لبم رو به دندون بگ دهیدلم کش ی تو
 . نمنتونستم کنترل ک 

 بده. نی درد دلم رو تسک کمیدندونم بود تا   ریلبم ز هام رو آروم باز کردم؛ اما هنوز چشم

 صورتم بود.   ی از خنده تو ییبودم رگه ها  مطمئن

 خودش هم خنده اش گرفته بود. بهار

 ؟ی چت شد بزبز قند  -

لب گفتم و آروم سر جام دراز  ریز  یآروم یچیخنده رو صورتم، ه ی همون ته مونده ها با
 .دمیکش

 امشبش افتادم. ییو تنها  نی سل ادی دفعه  کیرو بستم که   چشمام

 شدم. زیخم ی جام ن ی ضرب چشمام رو باز کردم تو به

 بهار؟  -

 هوم؟  -

 بخواب!  نیسل  شی امشب برو پ -

زاشتم خونه   یهم نم یگفت ی بهم رفت و گفت:»نم ی تموم شدن حرفم بهار چشم غره ا با
 .« ششیرفتم پ یتنها بمونه؛ م

لحظه  هی ه با سوال مامان، هم من و هم بهار به روش زدم و ازش تشکر کردم ک  ی لبخند
 . میدست و پامونو گم کرد

 تنها بمونه؟   نیسل  دیگ ی که شما م ستیخونه ن اریمگه آقا سات -
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. خاله بانو هم  ستی کرد و گفت:»نه عمو خونه ن ی به من انداخت و تک سرفه ا  ینگاه بهار
 خواهرش.«  شی رفته شهرستان، پ

 نگفت.  ی زی چ گهیسرش رو تکون داد و د مامان

و چشم هام رو بستم طبق   دمیراحت شده بود، آروم دراز کش نیاز سل المیخ گهیکه د حاال
کردم، اون شب هم   یفکر م ن یو کاراش و سل اریبه سات  دمی خواب یچند که هر وقت م نیا

 که خوابم برد.  یشد تا زمان نیهم

 *** 

 رنگم رو مرتب کردم.  یاسی یروتخت

 اتاقم.  نهییو برگشتم سمت آ دمیروش کش یدست هی

 به خودم انداختم.  ینگاه

 بهتر شده بود.   یچشم هام کم  ریز  ی گود یتر از قبل شده بودم؛ ول الغر

 رفتم.  رونی گرفتم و از اتاق ب  نهییرو آ نگاهم

  دیهفته، ق کیتا   دی مرخص شده بودم و طبق گفته دکتر، با   مارستانیروز بود از ب سه
کردم که با  یزدم و استرس و اضطراب رو از خودم دور م یو مر نیسنگ ی دانشگاه و کارا

بردم کالس  یرو هم خودم نم  نی سل یکار بود. حت  نی مورد آخر، سخت تر نی ا ار،یسات ی کارا
 بردش. یو مهد؛ بهار م

 اومدم.  نییو از پله ها پا رونیرو پوف مانند دادم ب نفسم

وارد سالن    یپر استرس افهیبا ق می مش رح  دمیگذاشتم، د نیی پله پا نی پام رو از آخر یوقت
 راه پله بود، با من چشم تو چشم شد.  ی روبه رو قایدق ی شد؛ چون در ورود

  یپاچگبا دست  د،ی بار یکه استرس از سر و روش م یاومد سمتم و درحال عیسر
 دخترم؛ دستم به دامنت.«  ،یلیگفت:»ل
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 کردم. تعجب

 خواد.  ینگرانه و از من کمک م ینجوریا میشده مش رح یچ یعنی

 م؟ ی شده عمو رح یچ -

 دندون گرفته بود.  ری که لبش رو ز یو در حال نیرو دوخت به زم نگاهش

 بگم. یدونم چه جور  یدخترم، بخدا نم -

نکرده شرمنده   ییوقت خدا  هیکردم خودم رو کنترل کنم که   یو سع دمیکش ی کالفه ا نفس
 نشم. دشی سپ ی مو

  زیچ  نیاومده بودم، به خاطر دارو ها و ماهانه ام، سر کوچک تر مارستانیکه از ب نیاز ا  بعد
 .ختیر یاعصابم بهم م

 ! ستی ن یباشه مشکل یز یعمو جون راحت باش؛ بگو؛ هرچ -

  کی ره بگم. بانو گفته بود قرا  یگفت:»واال چ یبهم انداخت و با همون استرس قبل ینگاه
کسم   چیخواهرم حالش بد شده ه گهی از شهرستان برگرده. االن تماس گرفته، م ی هفته ا
بمونه. االن من   گهی دو هفته د یهفته ال کی بمونه. االن هم بانو مجبوره تا  شش ینداره پ

مونده بخوره حتم دارم منو و بانو   ی بدم. اگر امروز هم برگرده و غذا یموندم جواب آقا رو چ
 کنه.«  یم خی برو بد تو

 آخ. ار؛یسات اریسات  آخ

 که برات گذاشتم برازندته.  یکه اسم ساتور  الحق

 ترسه. یچهل سال ازت بزرگتره ازت م کی که نزد ینفر هیکه  ی کار کرد یچ نیبب

خوردم، سرم وحشتناک شروع کرد به  اریهمون لحظه از کار سات ی که تو یشدت حرص از
 ام رو فشار دادم و چشم هام رو باز کردم. قهیدرد کردن که با انگشتام محکم شق
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  یچیکف سالن و ه ی نگاه انداختم که نگاهش رو انداخته بود به پارکت ها میمش رح به
 . گفتینم

 سخت نبود.   ادیکنه ز یفکر م یکه داره به چ  نی فکر بود و حدس ا ی تو

پزه؛   یبراشون م یکرد که اگر ساتور خان بفهمه، چه آش یفکر م  نیبود داشت به ا مشخص
 ذاشتم.  یاما من نم

 تونه به عالم و آدم دستور بده. یفکر کرده م ومدهیجلوش در ن ی مدت کس ن یا ی تو

 لب هام کاشتم.  ی بخش رو نانیلبخند اطم هیو  دمیکش یقیعم نفس

 وفته. ینم یاتفاق چیدادم که ه یرو م نانیاطم نی ا می به مش رح د یبا

 . میعمو رح -

 و اضطراب باال اورد و نگاهم کرد. ش ی رو با تشو سرش

  هیدو  ن ی! خودم امیعمو رح دی افتاده. نگران نباش یبابا من فکر کردم چه اتفاق ن؟یهم -
 پزم. یهفته رو غذا م

 خودم غذا...« پر از ندامت گفت:»نه دخترم؛ من  یو با لحن  دیوسط حرفم پر   عیسر

اما با همون لحن آروم   ؛یش یاخم نما  هیو با  دمی من بودم که وسط حرفش پر  ندفعهیا
هم بهش اضافه   یکارا کمه؛ آشپز  هیو بق دی و خر  اط یح ی هم مونده. کار ها نیگفتم:»هم

 !« دی کنم. نگران نباش یم  شی مسئله راض نیکنم سر ا ی صحبت م  اریبشه. من با سات

 به روم زد. ی لبخند

رفتم سمت   یطور که داشتم م نیهم  ن،یهم ی . براارمیکردم از اون حالت درش ب یسع
من    ی با غذاها ی دی گفتم:»حاال راستشو بگو عموجون؛ ترس طنتیش  کمیآشپزخونه، با  

قبول   ارتی از دستپخت   ریغ ینه دستپخت  ایخوام بپزم؛  یخودم م یگفت یبش یمارستانیب
 ؟« یندار
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از پشت اُپن به گوشم   میخنده مش رح ی دور کمرم که صدا دمیچیاشتم رو پرو برد شبندیپ
 خورد.

لبخند برگشتم سمتش که با همون لبخند مهربونش گفت:»نه دخترم گفتم به زحمت   با
 .« یوفتین

 .ارمی بسته گوشت درب هیتا   زریسمت فر  رفتم 

کنم، گفتم:زحمت   دای گوشتا رو پ  ستهی تا   زیفر ی همون حالت که تا کمر خم شده بود تو در
 تنگ شده.«  یآشپز ی خودمم دلم برا ستین

  اط یح ی تو رمیگفت:»پس بابا جان من م میجور که مشغول کنکاش بودم، مش رح نیهم
 به کارا برسم.« 

 کردم. دایگفتم و بالفصله بسته گوشت رو پ ی ا باشه

  نی شدن ا دای کردم و با پ داشی کنکاش، پ یتو دلم نشست که بالخره بعد از کل یذوق هی
 بسته، انگار بهم مدال داده بودن. 

 تکون دادم. ی که داشتم خنده ام گرفت و سر یاز افکار خودم

 بود.  ازدهی ی به ساعت انداختم که طرفا  ینگاه برگشتم

ساعت دو خونه بود؛ پس با    ی بود، طرفا یچند مدت یاومد؛ ول یخونه نم2معموال  اریسات
 وقت کم پخته بشه. نی ا ی تونست تو ینم یاز ماکارون ریبه غ  یچیاوصاف، ه نیا

 باز بشه.  خشیآب گرم تا   ی رو گذاشتم تو  گوشتا

و  ینی س هی ی شون، گذاشتم توشستم  یحساب  نکهیبرداشتم بعد از ا  ینیزم بیتا س سه
 تا خوردشون کنم. زینشستم پشت م

 یکردن، سر قابلمه رو داخل دم کن یو اونور زدن و مواد رو قاط نوری ا  یبعد از کل صهخال 
 پز دم بکشه. یلیل یکردم و گذاشتم تا ماکارون
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 دوازده و ربع بود. دمی به ساعت انداختم د ینگاه

 کردم. یِفس کنان کار م ِفس   یلی قول مامان خ به

 غذا حاضر و آماده بود. ک،ی  ی طرفا یعنیبود؛  یدمش کاف ی هم برا قهیو پنج دق چهل

 داغ کل مغزم رو نوازش داد. ازیپ ی که بو می نیب ریلباسم رو با نگشتم اوردم ز  نک

 درهم شد.  چهرم

 و رفتم باال.  رونیاز آشپزخونه اومدم ب عیسر

 جدا بود. سی سرو هی  یهر اتاق خواب ی تو خداروشکر

و خط   یکه روش لوز یزرشک یبافتن  وریپل هیسر وقت کمد لباسام و درش رو باز کردم.  رفتم 
 برجسته به رنگ خودش بود، چشمم رو گرفت.  ی ها

 شون.تخت انداختم  ی رو ،یشلوار ساپورت مشک هیداشتم به همرا  ورش

 اومدم. رونیحموم ربع ساعته، ب هیاز   بعد

 نداره.  یفرق  چی روح ه ه یصورتم با صورت   دمید ستادم،یکه ا نهییآ  ی جلو

شونه کردنش گذشتم، چون    ری سشوار رو برداشتم و موهام رو خشک کردم؛ اما از خ اول
تا صاف بشه. االن هم اصال وقتش نبود؛  یباش رشیدرگ  دی ساعت با ک ی َخروار مو رو  نیا

 اومد.  ینم یکس ریشدم، نهار که چه عرض کنم؛ شام هم گ یم  رشیچون اگر درگ 

حالت فر به خودش گرفته بود  کرم پودرمو   هیال که موهام رو خشک کردم که حا نیاز ا  بعد
و در آخر هم   دمیهم رو لبم کش یرژ مات زرشک هیبه صورتم زدم و پشتش   کمیبرداشتم و  

 به مژه هام زدم. ملمی کم ر هی

 سرم گذاشتم.  ی برداشتم و رو یشال زرشک هیکشو،   ی شدم از تو خم

 اومدم. رونی رو که مرتب کردم، از اتاق ب شالم
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و باهم چشم تو چشم   رونی هم از اتاقش اومد ب اریکه در اتاقم رو باز کردم، سات نیهم
 . می شد

 مشخص بود اونم حموم بوده. سشیخ ی موها از

  یم شی نما یرو به خوب شی و ورزشکار  دهیبود که اندام ورز  دهی پوش ی خاکستر  ی هود هی
 داد. 

 .می و ازهم نگاه گرفت می جفتمون به خودمون اومد ن یسل  ی صدا با

 . دیبه گردنش کش  یداد و دست رونیب ی نفسش رو حالت پوف مانند اریسات

 من اومدم. ؛ییکجا یلیخاله ل-

 ضربان قلم باال رفته.  کردمیم حس

 زد. یم یبه قرمز کمیبودم االن صورتم هم   مطمئن

 گرفتم.  یزد، تپش قلب م یبهم زل م ی نجوریا یتا حاال هر وقت کس یبچگ از

 .دمیکش یقینفس عم هی رو بستم و   چشمام

 . دمیرو د  نیهام رو که باز کردم سل چشم

 با دو، سمتم اومد.  ،یبه روش زدم که با خوشحال ی لبخند

 نشستم و دست هام رو باز کردم.  عیسر منم

 بغلم انداخت.  ی رو تو خودش

  ی ها یکردم، انگار تمام خستگ  یمداشت که هر وقت بغلش  یبچه چه انرژ نی دونم ا ینم
 کرد. یم  یازم خداحافظ ایدن

 افتاد. اریبغلم بود، نگاهم به سات ی تو ن ی طور که سل همون
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چشم هاش بود، اما ته نگاهش با   ی اخم تو یعنیصرتش؛   نفکیاون عضو ال  شهیهم نیع
خواد با  یاومد که م یم ادم ی  یوقت یکردم غم داره؛ ول یفرق داشت. حس م شهیهم
 .ست یتهش ن یچیو ه  هینگاهاش همه الک نیکردم ا  یکار کنه، فکر م یچ نیسل

کاشتم و آروم از خودم جداش    نیسر سل ی رو یز یبوسه ر  هیگرفتم و   اریرو از سات نگاهم
 کردم.

 خوشگله. نیسالم سل -

 سالم خاله. -

 خاله. امروز مهد خوش گذشت؟  یخوب -

خوش    یلیآره خاله. خ ی و با همون ذوق گفت:»وا د یبکرد و دستاش رو بهم کو یذوق هی
 گذشت.« 

خانم بره. لباساش رو عوض    نیبه ذوقش زدم و گفتم:»خداروشکر. خب حاال سل ی لبخند
 . باشه؟« میتا غذا بخور ادی کنه. دست و صورتش رو بشوره. بعدش هم ب

 چشم، ازم جدا شد.  هیزد و با  ی لبخند نیسل

 . دی رو د اریاتاقش، سات عقب گرد کرد که بره سمت یوقت

 نشده.  اریاومده باال متوجه حضور سات یوقت  دمیفهم

  اریسات ی داد؛ البته با کار ها و رفتار ها  صشینبود که نشه تشخ یزیچ اری از سات نی سل ترس 
 باشه.  ی ازش فرار یجور نیبچه حق داشت ا  ن،یبا سل

 با لحن پر از استرس و ترس گفت:»سالم بابا.«  نیسل

 اتاقش و در رو بست.  ی نشد و رفت تو اریمنتظر جواب سات گهید و

 لبم نشست.  ی رو ی لبخند



 مجنون  اری

 
240 

 

سرش اورده بود، باز هم   اریکه سات ییهمه بال  ن ی دختر با محبت بود که با ا نیقدر ا  چه
 افتاد.  یکرد و کلمه بابا از دهنش نم یبهش سالم م

 .دیکش یم یعصب ی با اخم زل زده بود به پارکت کف سالن و نفسا اریسات

 صورتم نشست.  ی که از سر تعجب بود، رو یاخم هی و   دی از لبم پر لبخند

 شد.  ی جور ن یسالم کردن، ا هیمتنفره که با   نی قدر از سل  نیا یعنی

 .شهیکنه و دستاش مشت م یم ری حالت صورتش داره تغ دمید

 خورد.  یراحت به گوشم م شیعصب ی نفسا

بهم   یک ی سوال، انگار  نیبشه و پشت سر ا شی طور اریلحظه با خودم گفتم نکنه سات هی
 ؟« ی جواب داد:»خوب بشه. کم بال سرت اورده که االن نگرانش

 زل زدم.  با تعجب بهش رون ی از فکر اومدم ب اریحرف سات با

 ؟ ی قدر حالش رو خوب کرد  نیچرا ا -

زد؛ اما مشخص بود داره خودش رو   یتوش موج م تیکه عصبان یلحن هیحرف رو با  نیا
 کنه، گفت.  یکنترل م

 .نمیتونستم صورتش رو بب یم یبود؛ ول ن یزم ی هنوز به پارکت ها نگاهش

 داد.  یبودنش م یدرشت شده بود و نشون از عصب چشماش

داد،  یکه بهشون م ی به شمارش افتاده بود و مشت دست هاش، به خاطر فشار نفساش
 شد.   یاز لحظه قبل، قرمز م شتر یهر لحظه ب

 هنوز هم خودمو نباخته نبود. یبودم؛ ول دهی که داشت، ترس  ییاز حاالت ها یکم

 رو باال اورد. شیعصان نگاه
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از اندازه شده و اگر   شیب تشیچشم هاش کامال معلوم بود که عصبان  ی قرمز تو ی اه رگه
 شد.  یم یگرفت، معلوم نبود چ یخودش رو نم  ی جلو

 .دمی اگر بگم نترس دروغه

  اریرو از سات یحالت نیچهم  یبودم؛ ول  دهیرو د اریمختلف سات ی به حال هزارتا اخالق ها تا
 بودم. دهیند

 حرف ها و حرکاتش تعجب کرده بودم. از

بچه    کیاز اون بچه افسرده به  نیخواست سل یخواست؛ مگه نم یرو نم نیاون هم مگه
رو خوب کردم. مگه  نیکرد که حال سل یبشه. حاال چرا داشت منو بازخواست م لیشاد تبد 

 نذاشته بودم.  یعمارت کوفت نیا  ی پام رو تو لیدل نی من به هم

 برام گرون تموم شد.  یجور هیلش و عکس العم   حرفش

کردم  یسع  یکه درونم آشفته بازار بود؛ ول یدهنم رو با استرس قورت دادم و درحال آب
 .دمی ظاهرم نشون ندم که ترس ی رو

به حال داغون   یصدام، پ  دنی رو صورتم کاشتم و گلوم رو صاف کردم تا از لرز یاخم هی
 درونم نبره. 

که االن   یعسل ی جسارت تمام زل زدم به اون دو گو هم بغل کردم و با ی رو تو دستام
 .زدیم یاز قبل به قرمز  شتریب

 جا.  نیاومدم ا ن یبخاطر هم -

قدم که   هیقدم بلند خودش رو بهم رسوند و منم   هی گرفت؛ چون با   شی حرفم انگار آت نیا با
 . دمیعقب رفتم، به در چسپ

شد، به در اتاق  یمونده بود، همه رگ هاش پاره م گهی د یکم هیدستش رو که اگر  مشت
 . دیکوب
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 یفیخف غ یو باعث شد ج دمی ترس  یلیخ د،یطول کش هیدو ثان ر یز  دیحرکتش که شا نیا از
 بکشم. 

 خورد. یبه صورت م شیداغ و عصب ی راست مشت شده اش کنار سرم بود و نفسا دست

 بودم ترسناک تر شده بود. ده یکه د ی هاش از هر ساعت و لحظه ا چشم

خودش رو آروم   دن،یکرد با بلند نفس کش یم یداد و سع یهم فشار م ی رو رو دندوناش
 .وفتهین یکرد که اتفاق یداشت خودش رو کنترل م یلیکنه. انگار خ

  نیو من ا  ست؛ یساده ن یآدم عصب  هیزد اون  یرفتارش، همه و همه داد م ار، یسات ی حالتا
 . دمیبرگردوندم خونه، فهم  ریرو د  نیکه سل یاز همون شب قایرو دق

  ی شد تو یشده بود که باعث م  ،یافسردگ  شهی از ر  ،یتیاختالل شخص کی دچار  اریسات
 بشه. مونیکنه که بعدا پش یکار تیعصبان

 رو هم آروم کنم. اریکردم خودم رو آروم کنم تا بتونم سات یرو بستم و سع چشمام

 شمام رو باز کردم.چ دمیکش یقینفس عم  تک

 کردم. یفکر نم ی ا گهید  زیچ چی کردم و به ه یرو آروم م اریسات  دیاون لحظه، فقط با  ی تو

 تر بشه و فقط نگاهش کردم. یشینزنم که آت ی کردم حرف یسع

نور   هیخودش   نیو ا  دیکش یبلند نم ی نفس ها گهی د یچشم هام زل زده بود؛ ول ی تو
 بود. دیام

  ی اخم رو هیفقط  تیداد و از اون همه عصبان یهم فشار نم  ی دندون هاش رو رو گهید
 چشم هاش.  دهیسف  ی تو یکم قرمز هیصورتش و 

هر کس با   نی قیچشماش حالت ترسناک خودش رو از دست نداده بود و شک به  هنوز
 اومد.  یشد، از ترس زبونش بند م یچشم ها رو به رو م نیا
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 اومد.  ادشی  زیانگار همه چ اری شدم که روشم جواب داده که سات یم دوار ی داشتم ام کمکم

:»جواب منو  دی همون دندون ها، غر نیو از ب  دنیشروع کرد به دندوناش رو بهم ساب دوباره
 مگه بهت نگفتم فقط پرستارش باش؟«   ؟ی بده! گفتم چرا حالش رو خوب کرد

خودم مسلط   ی رو عیما سر ا  م؛یدهانم رو با استرس قورت دادم و نگاهم رو ازش دزد آب
 کرد.  ی سکته م نایقیموند؛  یحال م نیا ی تو گهی چند لحظه د اریشدم، چون اگر سات

 رو لبم کاشتم.  ی لبخند  چهم ین هیو  دمیکش یقیعم نفس

 چشماش دوختم. ی رو تو نگاهم

 خب؟ آروم باش!  م؛یزن یباهم حرف م  اریسات -

که باعث شد چشمام نا خوداگاه باز و بسته   دیمشتش رو به در کوب شتری با قدرت ب دوباره
 بشه و شونه هام از ترس باال بپرن.

:»من آرومم.   دیغر  یبلند تر ی دوندوناش با صدا  نی رو بهم فشار داد و دوباره از ب چشماش
 جواب منو بده!« 

 به گوشم خورد. نی با ترس و لرز سل ی که اومدم لب باز کنم که آرومش کنم صدا نیهم

 . خاله. بابا -

از در   ار،یسات یشیآت ی و بدون توجه به نگاها رون یرو پوف مانند دادم ب میعصب نفس
 رسوندم.  نی خودم رو به سل ع یفاصله گرفتم و سر 

 شاد نشون بدم تا نگران نشه. شهیهم نیکردم چهرم رو ع یسع

که سرش   دمش یآغوشم کش ی کرد، تو  یرو آروم م  ن یکه سل می شگیو با لبخند هم نشستم
 کرد. میقا  نمیس ی رو تو
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آروم گفتم:»جانم خاله.   دم،یکش ی خوش عطرش رو بو م ی که داشتم موها یدرحال
 ؟« ی دی ترس

 گفت:»آره.«  ی آروم ی بغلم جا بده با صدا ی کرد خودش رو محکم تو یم یکه سع یحال در

بلند بود   کمیکه  یی و با صدا دمی بلندش کش ی موها ی زدم و دستم رو آروم رو ی لبخند
 .« می کرد ی صحبت م اری با بابا سات م یگفتم:»نترس خاله! ما داشت

 بشنوه. اریبود که سات ن یکار ا نی از ا قصدم

دور نموند،   نیکه از چشم سل ی رو از خودم جدا کردم و با لبخند نیحرفم سل ن یبند ا پشت
نگاه   نیهم بود و داشت به من و سل ی که اخماش تو ی که با چهره ا اریبرگشتم سمت سات

 نبود.  ششیچند لحظه پ ی از حالت ها یکرد، رو به رو شدم، اما خداروشکر خبر یم

 ار؟« یبهش زدم، گفتم:»مگه نه بابا سات یزی چشمک ر هیکه  یحال در

و چشم هاش رو بسته بود،    دی کش یداشت به گردنش دست م یدر همون حال  اریسات
 تکون داد.  یسر  چهمین

 . دمیکش یقیندادم و تک نفس عم اریبه رفتار سات  یتیاهم

سمت پله    می و دستش رو گرفتم و باهام حرکت کرد نی تر برگشتم سمت سل قیلبخند عم با
 اجاق افتادم.   ی رو ی ها یماکارون اد یدفعه    کیها که 

لحظه بهم وارد شد ضربان قلبم   ک ی که  یو از استرساز اندازه باز شد   شی از شوک ب  چشمام
 باال رفت. 

تا اگر هم سوخته باشه   نییرو رها کردم و با سرعت از پله ها اومدم پا نیدست سل عیسر
 العقل به جسدش برسم. 

 اجاق رو خاموش کردم. ریوارد آشپز خونه شدم و تند ز   عیسر
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که مشخص بود   یماکارون  ی دم که بودر قابلمه رو باز کر ،ی دیرو بستم و با نا ام چشمم
 رو قلقلک داد. مینیب  ده،یدم کش یحساب

 است ها.«  دی ام یبس ی دی و با خودم گفتم:»راشت گفتن در نا ام دم یکش یراحت نفس

 دخترم. یراه انداخت ییعجب بو -

عمو   یسرم رو برگردوندم سمتش و با لبخند گفتم:»خسته نباش م، یمش رح  ی صدا با
 جون.« 

لب گفت و   ریز  یشینشست روش و آخ د،یکش یرو م  زی ها م یاز صندل یکیکه  یحال در
 دخترم.«  یدر جواب من گفت:»درمونده نباش

 .دی باریاز سر و روش م یخستگ

 یو دوغ رو مخوردن  یو سبز   یکه داشتم ترش یو در حال خچالی کردم سمت  حرکت
 رو صدا زد.  م یکه با ذوق عمو رح دمیرو شن  نیسل ی آوردم، صدا

  شیانداختم که با دو رفت پ نیهم به سل ینگاه میاوردم، ن یرو که داشتم در م ال یوسا
بغلش گرفت و موهاش رو ناز   ی رو تو نی با ذوق و حوصله سل ممیو مش رح میمش رح

 کرد.

  سید ی ها رو تو یکه داشتم ماکارون یجور نیبرداشتم و هم سید هیسمت اجاق و   رفتم 
 انداختم.  میو عمو مش رح  نیبه سل ینگاه  می ن ختم،یر یم

هم با حوصله و لبخند گوش    می گفت و عمو مش رح  یداشت از اتفاقات مهدش م نیسل
 داد.  یم

 شد.  یشد، چه قدر خوشبحال نوه هاش م یمرد اگر پدربزرگ م نیلحظه با خودم گفتم ا  هی

و اون   نتیدوباره برگشتم سمت کاب زی م ی رو گذاشتم رو یپر از ماکارون سیکه د یدرحال
 گذاشتم.  ینیس ی پر کرده بودم، تو اریسات ی رو که برا  سی د یکی
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 انداختم.  ینیبه س ینگاه

 بود. لی تکم زیدوغ، قاشق و چنگال، بشقاب و خالصه همه چ ،یترش

 و با تعجب بهش نگاه کردم.  دم یرو کنارم د میرحکه بلندش کنم که بابا  ینیسمت س رفتم 

رو بر داره مانعش شدم و   ین یکه دست دراز کرد س نیخواد؛ اما هم  ی م یزیکردم چ فکر 
 برگردوندم. نتیسرم رو دوباره به سمت کاب

  می انداختم و با لبخند گفتم:»بابا رح ینگاه میرو بلند کردم و به چهره خسته مش رح ینیس
برم. تا در مورد خاله بانو هم باهاش صحبت   یخودم م د،یغذاتون رو بخور  دیی شما بفرما

 کنم.«

 مخالفت کنه با همون لبخند از کنارش گذشتم.  خواست یکه م نیهم

خورد،   یغذارو اونجا م شهیهم اریکه سات یاومدم و به سمت سالن رونیآشپرخونه ب از
 حرکت کردم. 

 راه، دوباره به غلط کردن افتادم. ی ها وسط

 نبود. ی چاره ا یبود؛ ول ن یسنگ ینیبسه س از

عمو   یذاشت ی. دختر نونت کم بود، آبت کم بود. مرتشیتو شلنگ حموم کنه و جو نگ آدم
 .ارهیب

نخوره، وارد   زیدستم ل ی بود که تو  ینیزدم و حواسم هم به س یجور که داشتم غر م همون
 .ستین اری از سات یخبر  دمی به اطراف انداختم که د ینگاه مین ه یاون سالن شدم و 

که وسط سالم جا   یدوازه نفر یسلطنت زیم ی باال انداختم و حرکت کردم به باال ی ا شونه
 نشست.   یاونجا م شهیهم اریخوش کرده بود؛ چون سات
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و   نهیبش  ز یراس م یخونه، کس ی دادن تو یوقت اجازه نم چی من، ه  ی مامان و بابا ادمهی
  م؛یسطح کی و در   میچون بابا معتقد بود ما همه انسان م؛ی نشست ی رو در رو م شهیهم

 . ستی باالتر ن یاز کس یپس کس

  زیم ی رو رو ینیلبم نشستم و در همون حالت س ی رو ی لبخند چهم یگذشته، ن   یادآوری از
 گذاشتم.

 دست هام رو مالش دادم. یو کم  دمیکش ینفس

 نگاه کردم و دوباره مچ دستم رو مالش دادم. ینیغضب به س با

 . دمیچ زیم ی ها رو رو  لیکه دستم بهتر شد، وسا  یکم

 رو درست سرجاشون گذاشته بودم. زیهمه چ  دمی رفتم عقب و نگاه کردم د کمی

  یکنه. دوست داشتم حت دمییتا  اریبود که همش دوست داشتم سات ی دونم چه حس ینم
 . نمیچشم هاش بب ی تو رو نیتحس اره،یاگر به زبونم ن

  شیچشماش که افتادم، ناخواسته ضربان قلبم رفت باال و ذهنم هم سمت افسردگ  ادی
 رفت. 

 اومد خندم گرفت. شی قلب و عقلم پ نی که ب یتناقض نیا از

 ؟یکن یم  کاریجا چ نیتو ا -

که   نمیقفسه س  ی و ناخواداگاه دستم رو گذاشتم رو  دمیکش ی بلند نیه  هی  اریسات  ی صدا با
 شد. یم ن ییباال پا  جان،یاز ترس و ه

 به مشامم خورد. گاریس ی همون حالت برگشتم سمتش که بو  در

 اخم کرده بود.  شهیهم نیع

 تر شد.  ظیبهش کردم که اخمش غل یظی اخم غل  دنمی سر مسئله ترس منم



 مجنون  اری

 
248 

 

 ؟« ی دید و گفت:»مگه جن دله کر یگاری ته س ی رو تو گارشی مونده س ته

 نگفتم.  یخواستم دهنم رو پر کنم و بگم:»صد رحمت به جن.«؛ ول  یم

رفتن سالن رو کردم که در   رونی رو ازش گرفتم و آروم از کنارش رد شدم و قصد ب نگاهم
 افتادم. شیمسئله بانو و مرخص ادیسالن،  

که   نیدادم و بدون از ا رونیهم فشار دادم و نفس کالفم رو پوف مانند ب  ی رو رو چشمام
 برگردم سمتش گفتم:»بعد از نهار باهاتون کار دارم.«

 ازش باشم، از سالن خارج شدم. یمنتظر جواب نکهیبدون ا و

  هیفقط   یزدم:»الک یلب به خودم غر م ریرفتم، ز  ی طور که سمت آشپزخونه راه م همون
  ، یبعد از غذا بهش بگ  یخواست یم ی رو برداشتم بردم تا آقا کوفت کنن. وقت نیسنگ ینیس

 ؟« ی رو برد ینیبه اون سنگ  ینیس ی مرض داشت

خودم   ی برا  کمی و   زیو نشستم پشت م دمیها رو کش یاز صندل یک یشدم و آروم   وارد
 . دمیکش یماکارون

 از طرز رفتارم خندم گرفت.  خودم

 کارست.  چی ه رایخونه ام و سات سی من رئ انگار

تر   طیغل شهی از هم ش،یشگیهم ی تصور کرد که اخما یجور ن یاش رو ا افهی شد ق یم االن
 خواد سر به تن من نباشه. یزنه و از همه مهم تر م یم یشده و صورتش به قرمز

  ن،ی و سل م یافتاد، عمو رح یاتفاق م نیخنده؛ اما اگر ا  ری بود بزنم ز کی خودم نزد ی فکرا از
 نه.  ایماست، سالمه  ی که رو به رو یبشر ن یواقعا ا   ایافتادن که آ یشک م ی کال تو

 دهنم که بتونم خنده ام رو کنترل کنم.  ی لبام رو بردم تو ن یهم واسه

 *** 
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 .ستادمیا ار یدر اتاق سات پشت

 و چشم هام رو باز کردم.  دمیکش یقیهم گذاشتم و نفس عم ی هام رو آروم رو  پلک

 .« ستین یچی. هیزن یحرف م یر  ی. مستین یچیردم:»هلب زمزمه ک  ریز

انگشتم خشک مونده و خودمم   اری که انگشتم رو اوردم باال که در بزنم، با حرف سات نیهم
 .کردمیبهت زده فقط به در اتاق نگاه م

 یول دم؛یم  لتونیصبر کن، تحو   گهی. فقط چهار ماه دگهی باشه. باشه شهاب. چهار ماه د -
 . ستی من ن ری تقص گهیخوب نشد، د شی اگه افسردگ 

 یخواد. م یبچه رو سالم م لوفریمکث کرد و جواب داد:»به من چه که ن یکم اریسات
گل دختر   ی لکه ننگ هم برا یخواست باال سر بچه اش بمونه تا االن افسرده نباشه و به قول 

 نباشه.« 

 دهنم از استرس خشک خشک شده.  ی کردم کل فضا  حس

 چشمام جمع شده بوده. ی تو اشک

 .کردیداشت خفم م  بغض

 .نهیکه  همه بحث ها سر سل زدنیم ادیدل و عقلم داشتن باهم فر  ی اجزا همه

و   ر یاشک هام رو بگ ی اما فقط تونستم جلو اد؛یتا حالم سر جاش ب دمیکش یقیعم نفس
 شدم.  شترمیاز شدت بغضم کم شد، اما استرسم کمتر که نشد، ب یکم

کنم و   زیکه باعث شد چشمام رو ر دی چیدلم پ ی تو  ی دفعه درد کی  ریو واگ  ریهاگ ن یا ی تو
 .رمی لبم رو به دندون بگ

خم شده    یمشتم گرفته بودم و کم ی دهانم رو قورت دادم و همون طور که دلم رو تو آب
 اومد.  یزیشکستن چ ی صدا بودم تا دردش آروم بشه،
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 باز تر شد و قد راست کردم.   یهام کم چشم

 افتادم.  اری سات یماریب ادی  کی

اجازه ورود بده، با شتاب وارد اتاق   اریکه منتظر بشم سات ن یتقه به در زدم و بدون ا دوتا
 شدم. 

  یباق  یزیازش چ ی ا شهیافتاد که جز خورده ش  ی ا نهییکه وارد شدم چشمم به آ نیهم
 نمونده بود. 

 به ضرب سرش رو سمتم برگردوند. اریسات

 رو داشت. یقبل ی همون حالتا بازم

اش تند تند باال   نهیو حرص، قفسه س تیهم گره خورده بود. از فرط عصبان ی تو اخماش
  می جور مستق نیاومد؛ اما هم یم نییپا  شیشونی عرق از پ زیر ی و دونه ها رفتی م نییپا

  نیهم قیکردم از طر یم  ی چشماش زل زده بودم و سع  ی توبه من زل زده بود و منم 
  عیشدن سر نیی شده بود، آرومش کنم؛ اما از باال و پا شباعث اریکه خوِد سات یارتباط چشم

هم موفق   نی چهم  دمی شد، فهم  یم دهیهم ساب ی که محکم رو ییاش و دندونا نهیقفسه س
 نبودم.

 عربده زد که باعث شد چشمام ناخوداگاه    هیانگار منفجر شد و   اریدفعه سات کی

 . نهیبش نیب یاخم چهم ین هیصدا   نیشه و شونه هام باال بپره و از شدت ا  بسته

  یالیو نگاهش رو به وس کشهی داره تند تند نفس م اری سات دمیچشمام رو باز کردم د یوقت
اتاق افتاده   ی جا هیاشون   کهی  هر تمطالعه بود؛ اما حاال  زیم ی رو شی که تا چند لحظه پ

 بود.

 شدم..   کینزد اریآروم به سات  ی با قدم ها م،یموند  تیاون وضع ی که تو یکم
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  یماریب ن یکه فقط درس ا یمن  ی برا ار، یمثل سات ی چون روبه رو شدن با آدم دم؛ی ترس یم
خواستم   ی خب اگر م یبودم، واقعا ترس داشت؛ ول دهی ند ی دوره ا چی رو خونده بودم و ه

  ی که افتاده بود تو یترس نیبه ا  دینبود. با  ی حالش خوب بشه چاره ا نی هم مثل سل اریسات
 گرفت، غلبه کنم. ینم روملحظه هم آ هیوجودم و 

 کرد. ینم یحرکت  چی و ه نیزل زده بود به زم اریسات

 نداشت.  یمنظم تمینفس هاش ر ت،یشدت حرص و عصبان از

 کرده بود. عرق 

 زد. یم یصورتش به قرمز دی سف پوست

توجه   ی لی کردم به اون ترس خ یخواستم انجام بدم ترس داشتم؛ اما سع یکه م یکار از
 خواستم انجام بدم، تمرکز کنم.  یکه م یکار ی نکنم و رو

حال   نی اما با هم اد؛یکردم نفسم به زور داره در م یقلم رفته بود باال و حس م  ضربان
سمتم   عیرو گرفتم. انگار برقش گرفت؛ چون سر  اری دستم رو دراز کردم و مچ دست سات

 برگشت. 

 زد.  یم یچشماش رو به قرمز ی دیسف

 .« اریرو تر کردم و همون طور که به چشم هاش زل زده بودم، گفتم:»سات لبم

 زدم.  یاسمش رو صدا م یجور نیخودش ا  ی بار بود جلو نیاول

وقت تا به    چیکه ه یحس هیدلم جا خوش کرد.  ی تو  یحس مبهم هیشد.   یجور هیدلم  ته
 دلشوره نبود. یمثل دلشوره؛ ول یحس هیامروز حسش نکرده بودم. 

وجودم جا خوش کرده بود   ی بشم که تو  ضمیضد و نق ی حالتا نیا الیخ یکردم فعال ب یسع
 زد.  یخودش م ی برا ی ساز هی  قهیو هر دق
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به   یآب هی توجه کردم که انگار آروم شده بودن. انگار همون صدا زدنه  ار یسات  ی چشم ها به
 شده بود.  شیآت ی رو

دو ماه تا حاال باهاش برخورد   ن یا ی بود که تو یچشماش برام آشنا نبود و حس ی تو حس
 نکرده بود.

قطع بشه؛ چون نه من حرف   یارتباط چشم  نی خواست ا یکدوممون دلمون نم چیه انگار
 کرد. یزبون باز م اریزدم، نه سات یم

خواست ازش نگاه   یکشم؛ اما خب دلم نم یکردم دارم از نگاهش خجالت م  یم حس
 . رمیبگ

شوک بهم وارد کرد و همون شوک،   هی  یکیمنوال گذشت که انگار  ن یلحظه به هم چند
 . رمیباعث شد نگاهم رو ازش بگ

 یم دمی و شا هیدونستم چ  ی نم یگر گرفته بود و مغزم آشفته شده بود؛ ول یکم صورتم
 دلم اعتراف کنم.  شیو العقل پ ارمیدونستم؛ اما ترس داشتم به زبون ب

 دادم. کل وجودم برپا شده بود قورت ی که تو یدهانم رو با همون حالت آب

همون   ی کنم که تو  دایاون بازار شام پ ی نشستن، تو ی برا  ییجا هیرو چرخوندم تا  نگاهم
 که کنج اتاق جا خوش کرده بود، چشمم رو گرفت.  یرنگ ینگاه اول، کاناپه شکالت

جا خوش کرده بود حرکت کردم سمت   فمیظر ی دستا  ی تو اری که مچ دست سات همونطور
 اومد.  یهم دنبالم م اریکاناپه و سات

 ی ها  رگیتک تک مو  ی که تو یبه تعجب یتوجه چی کاناپه نشوندم و ه ی رو ررو اریسات
قلم کار رو بکوبه    هی نیبه عواقب بعدشم فکر نکردم که هم یبود؛ حت شیعسل ی چشما

 سرم و باهاش غرورم رو خورد کنه. ی تو

 وضع بود. نیا  ی تو ار،یمن، آروم شدن سات ی موقع تنها مسئله برا اون
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 به روش زدم و از اتاق خارج شدم. ی لبخند

 و وارد آشپز خونه شدم.  نیی از طبقه باال اومدم پا عیسر

درست کرده بودم رو دست زدم   ی داخلش چا می مش رح ی برا شیپ  قهیکه چند دق یقور
 رو روشن کردم.  رشی گرمه ز یهنوز  دمید

 شد دمنوشت درست کرد.  یکه باهاشون م ییکه پر بود از گال   ینتیسمت کاب رفتم 

شاخه نبات و با   هیو   یامان مویگل گاو زبون رو برداشتم و همراه دوتا ل شهیبرگ از ش چند
 انداختم.  یقور ی ها زدم و تو یامان مویل ی چنگال دوتا سوراخ رو

 رفتم طبقه باال. عیو سر  وانیل ه ی  ی تو ختمیر  عیکه گذشت، سر ی ا قهیدق  ی ا قهیپنج دق هی

برام مهم شده؟    اری:»چرا ساتدمی پرس یسوال رو از خودم م نی مدام ا قه یاون چند دق ی تو
نبود  یهمون آدم  نیآدم همون نبود که منو هل داد و سرم خورد به مبل؟مگه ا   نیمگه ا

دم؟   یکه انجام م  یهر کار  ی گشت که گند بزنه تو یبهونه م هیدنبال  یطیکه تو هر شرا 
 یهمه منو زجر داده؛ حاال چرا دارم خودم رو به هر در نیا کهآدم همون نبود   نیمگه ا

 کنه؟«  داینجات پ یضی مر  نی که از ا زنمیم

 .ارمی دم در اتاق سات دمیخودم که اومدم د  به

مجوز ورود بده،   اریکه منتظر بشم سات نیرسم ادب دوتا تقه به در زدم و بازم بدونم ا  به
 وارد اتاق شدم.

 کشه. ی م گاریداره س دمید

 صورتم داد. ی اخم پررنگ رو ه یو جاش رو به  دی لبم بود، پر کش ی که رو ی لبخند چهمین

 .دمی رو محم از دستش کش گاری تند کرده و رفتم سمتش و س پا

 . زهیوسط م  دمیکنم که د  دای رو پ یگاریبرگردوندم که جا س چشم
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  نیزم ی بود رو رو زیم ی که رو  یزیحرکت هر چ هیبا   اریت؛ چون ساتتعجب داش ی جا
 ِقِسر در رفته بود.  یگاری جا س نیبود، اما انگار ا  ختهیر

  نیانقدر محکم فشار دادم که اگر ا یگاری جا س ی رو تو گاریمطالعه اش رفتم و س زیم  سمت
 یم یاعصابت خورده چرا سر من خال اریگفت:»تو از سات یزبون داشت، م چارهیب گاریس
 ؟« یکن

  ی رو تو گاریهمونا، س لهیکه به وس ییانگشتا دمیکه د اریهمون اخم برگشتم سمت سات با
  یباال رفته داره نگام م ی با ابروها اری و سات  ستادنی ا یبه همون حالت قبل رهیگ  یدستش م

 کنه. 

 کردم. تی لبخند کوتاه کفا هی خندم گرفت؛ اما خب به  اری صحنه و تعجب سات ن یا دنیباد

استاد، به   ی دمنوش رو گرفتم روبه روش و گفتم:»آقا وانیهون حالت رفتم سمتش و ل با
آروم شدنت    کمیدمنوش دانشجو پز رو بخور تا   نیا  ایب ،ی بکش ویاون کوفت  نکهیا ی جا

 .« نیباشه نه از رو تلق یواقع

  زیچ یشدن چشم هاش و گاز گرفتن لبش، حاک زینشد؛ اما ر  جادیچهره اش ا ی تو یریتغ
 بود.  ی ا گهید

لبش جا خوش   ی لبخند هم رو هی یکنه که حت ی داره تمامه تالشش رو م دمیفهم  خوب
 نکنه.

 صورتش کاشت ، دمنوش رو بدون حرف ازم گرفت. ی رو رو یاخم چهمیکه ن یدرحال

گل گاو زبون    دهیدمکش ی دستاش گرفت و به گل ها ی رو تو وانیجرعه ازش رو خورد ول هی
 نگاه کرد. 

 الل اعلم. ؛یکرد. حاال به چ یفکر م داشت

 تمام، رفتم کنارش نشستم. ییو البته با پررو آروم
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کرده بود بهم   زیکه چشماش رو ر  یاومد و درحال رن یشدن کاناپه از فکر ب نیی باال و پا با
 نگاه کرد. 

که چند مدت   یعسل ی که باعث شد نگام رو از اون چشما دمی تو نگاهش د یدونم چ ینم
 بندازم.  نییو سرم رو پا   رمیکرده بود،  بگ رمیبود درگ 

 کنم. یم  یدونم فقط دارم روزم رو ط ینم یچیامروز ه  ادیم  خوشم

رو خوب   یکه دختر یکن یهمه تالشت رو م  یبرات مهمه؟ چرا دار ن یقدر سل  نیچرا ا -
 ..؟یتر  بهیام براش غر بهی داره و از غرباهات ن  یصنم چیکه ه یکن

وجود   ی رو که توس وجود خودش خاموش شده بود، تو  یآتش هیکه زد انگار  ییحرفا  با
 من شعله گرفت.

 شد.  ی م دهیشن یبه راحت  می عصب ی نفسا ادیز ت یتوهم رفت و از حرص و عصبان اخمام

توش   یحس چی که ه ییچشما  ی همون حالت به ضرب سرم رو برگردوندم و زل زدم تو با
 کرد.  یاورد داشت به من نگاه م یکه کل وجودت رو به لرزه در م ی نبود و با سرد

  یحال خرابم شده بود سر ه یچاشن مهیبغض نصفه و ن هیکه  یهمون حالت، در حال ی تو
 تکون دادم و لبم رو با زبون ترکردم.

نشه و    یاز چشمام جار یقدرت داشتم جمع کردم و بغضم رو قورت دادم تا اشک  یهرچ
احساس بودن، دل خوش بشه که تونسته با   یگره خورده با غرور و ب اش یکه دن یآدم نیا

 خزعبالتش دل سردم کنه. 

 که جا بزنم.   ستم ین یلحنم جا بدم تا متوجه بشه من آدم ی کردم تمام قدرتم رو تو یسع

کاره   چی گفتم:»درسته؛ من ه  دم،ی لرز ی از درون داشتم م تیکه از حرص و عصبان یدرحال
من    گانیام؛ اما استاد شا  بهی. هفت پشت که چه عرض کنم، هفتاد پشتم باهاش غرنمیسل

قدر شاد باشه   نیاالن ا  دیکه با ی به دختر شش ساله ا بنمیم یکه وقت یانسان  هیانسانم.   هی
کنه که مبادا از پدرش،   یگوشه کز م  هیبشن،  یبچگانه اش عاص ی طنتای که همه از دست ش
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تونم   ی. من نمادیبخوره قلبم به درد م  یلیتره، س  کی بهش نزد ی ا بهی که از هر غر  یاز کس
  یتونم در مقابل افسردگ  یسازم. نمشما قلبم رو از سنگ ب  نی تونم ع  ینم گان؛یاستاد شا 

و من   شهی داره بزرگ م یافسردگ  نیدختر با هم نی ا  نمیتونم بب یساکت بمونم. نم ن، یسل
کردم؛ اما  یکار رو قبول نم ن ی بودم اصال ا دهیرو ند نیاگر هنوز سل  دی نکنم.شا یکار چیه

دختر پر و    ن یاگر به ا نمیب یاستعداده، االن که م ای دن کی  نمیب یاالن که م مش،یاالن که د
 .« می رس یبه گرد پاهاشم نم اپرواز کردن ماهره که من و شم ی ان قدر تو  ،ی بال بد

  تی تفاوتش و با جد یسرد و ب ی چشم ها ی وار گرفتم مجلو دی اشاره ام رو تاک انگشت
روال دوماه گذشته   نیهممانده هم به  یچهارماه باق نی ا ی استاد من تو ی ادامه دادم:»آقا

 یچرا دار دی پس راه به راه از من نپرس دمی نم یتیاهم چیشما هم ه ی . به حرفا دمیادامه م
 د؟« ی دیفهم   نهیام خوب کردن سل فهی. من وظیکن یرو خوب م نیسل

 کاناپه بلند شدم.  ی با حرص از رو ار،یکه تموم شد بدون توجه به سات حرفام

  دادمی موندم قطعا لو م   یم شتری صالح نبود؛ چون اگر ب نی از ا شتریاون اتاق ب ی تو موندن 
 بردم.   ییبو ها هیکه از نقشه اش 

باعث   شیخاله بانو و مرخص ادیپا تند کردم تا خودم رو به در اتاق برسونوم که  تیعصبان با
 .سمی شد دم در وا

 .دم یکش ی لحظه بستم و تک نفس کالفه ا کی هام رو  چشم

شده بود و   جادیگلوم ا  ی که تو  ی به سوزش بد یبرگردم سمتش و توجه  نکهیاز ا ن بدو
و حرص    شی چند لحظه پ هی دونستم به خاطر سرکوب کردن بغض لعنت یخودم خوب م

 بود که خورده بودم. ییها

  شیچند لحظه پ اریکه سات  یشیآت  نیا  کمیکه دستمام رو مشت کرده بودم تا  یدر حال 
استاد، من   ی لحن ممکن گفتم:»آقا نیوجودم روشن کرده بود، آروم بشه، با سردتر ی تو

  ش یپ دی با  یماه کی اومده بودم راجب خاله بانو باهاتون صحبت کنم. خاله بانو  
  کی یمرخص  هیبهشون  شمیتونن برگردن.؛ ممنون م  یخواهرشون شهرستان بمونن و نم
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خاله بانو انجامشون   ی خودم جا دینه نباشخو ی ماهم نگران کارا  کی   نیا  ی . تودی ماه بد
 .« دمیم

که برام حکم   یاز اون اتاق عیسر اره،یرو به زبون ب ی کلمه ا اریکه اجازه بدم سات نی بدون ا و
 جهنم رو داشت، خارج شدم و در رو پشت سرم بستم. 

 اتاق خودم شدم. وارد

 دادم و چشمام رو بستم.  هیرو که بستم، سرم رو به در تک در

 کرد.  یقدر که درد م نی ا  شه؛یکردم سرم داره منفجر م یم حس

از   کمیدادم تا  یهام رو ماساژ م قهیهمون حالت با انگشت سبابه و شستم، آروم ش ی تو
 سرم کم بشه. ی تنش به پا شده تو

و  چشمام به ضرب باز شد  ، یزی شکستن چ دنیشد که با شن یکم کم داشت بهتر م سرم
 .دی شونه هام با وحشت باال پر

 کردم.  یکردم و پوف یاخم

 .ارهی داشتم کار سات حتم

دق و   اره، یرو سر خودم درب  شی شده و چون نتونسته تالف یمن عصب  ی باز از حرفا حتما
 کرده. یگل گاو زبون خال  وانی رو سر ل شیدل

اون   دی وقتا با یبعض کرد؛ اما ک ی که داره تحر یرو به خاطر اختالل اریسات دی دونستم نبا یم
 کرد. یکار م نی خودش منو مجبور به ا  یعنیگرفتم،   یم   دهی رو ناد یماریب

 : اریسات

  یشیتوش بود که تونست آت یدمنوش  شیکه تا چند لحظه پ یوانیل ی ها  کهیحرص به ت با
 رو آروم کنه، زل زده بودم.  دیکش  یکل وجودم شعله م ی اون پست فطرت تو ی که با حرفا
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 شد.  یم  نییباال و پا  تیام با عصبان نهیس قفسه

  یلیل ی حرفا  الی خیتونستم ب ینفس کم اوردم؛ اما نم  شهیهم نیکردم باز هم ع یم حس
 بشم. 

 ذهنم، چشمام رو محکم فشار دادم. ی پژواک اسمش تو  با

  ی که با دستا ینکبت بار یزندگ   ن یمن شد؟ من که داشتم به ا یدختر از کجا وارد زندگ  نیا
من و   یزندگ  ی تو دی دختره سرتق چرا پا برهنه پر نیکردم ا یخودم ساخته بودم عادت م

 رشته کرده بودم، پنبه کردم. یهرچ

 کرد.  یمب گفت. مدام داشت اونو برام پررنگ تر م نیاز سل مدام

 افتاد. یم  دیاتفاق نبا نی کرد و ا یم رو خوب  ن یتر داشت حال سلهمه مهم  از

 اما هنوز آروم نشده بودم.  دم؛ی کش یقیرو باز کردم و نفس عم چشمام

پشتش، با باد   ی درختا ی رو از کف اتاق گرفتم و زل زدم به پنجره اتاقم که برگ ها نگاهم
 خورد.  یبرود، داشت تکون م رونیکه ب یآروم

 سرد بود.  ی هوا ی تو دنیکرد نفس کش یدردم رو آروم م نیا  کمی که   یزیتنها چ االن

 کاناپه بلند شدم و با دو قدم خودم رو به پنجره رسوندم. ی رو از

کردم و   یپنجره خال ی روزام داشتم، سر درها نیچموش و سرتق ا یِ لی که از ل یخشم تمام
 به ضرب در رو باز کردم. 

 پوستم رو قلقلک داد. یخنک یمینس

 سرد کنه. یمنو کم شیسرما آذر ماه خوب بلد بود آت انگار

 . رهی گ  یزنه، شعله م یکه هر وقت شهاب زنگ م یشیآت

 عمارت نگاه کردم.  ی در ختا به
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 کاشته شده بودن.  اط یح نیا ی اومده بودم، تو ایکه دن یدرخت ها، از وقت نیبه تک ا  تک

روزا با اومدنش   نیبود که ا  یدختر شی وش و حواسم پبه درخت ها بود؛ اما ه  نگاهم
 سوال برده.  ریشش سالم رو ز   ن یتمام محاسبات ا

 ُبره؟ یچرا نم شه؟یچرا خسته نم ه؟یدختر ک  نیا

  کرد،یبود، همون روز اول رفته بود و پشت سر خودشم نگاه نم یلیل ی جا یولل هرکس به
  ،یروانشناس یترم پنج کارشناس ی دانشجو ؛یقی دختر خواهر رضا ال  ؛ یشرق یلیل ؛یلیاما ل

 .ست ین یانگار هرکس

کار دلسرد کنه،   نی که اونو از ا ن یا ی افتاد، به جا ی م یعمارت نکبت نی ا ی که تو یاتفاق هر
 .کردی مصمم ترش م

خارج شدم و نگاهم رو از درخت ها گرقتم و    یلیباز شدن در عمارت از فکر ل  ی صدا با
چشمام   ی رنگ بهار، جلو یی آلبالو   206 نیکه ماش اط، یرو دادم به سمت در ح رش یمس

 نقش بست.

با خنده در   نیشد و پشت سرش سل  ادهیرو نگه داشت و پ نیلحظه بعد که بهار ماش چند
 سنگ فرش ها انداخت.  ی خودش رو رو  یپرش م ی ن هیسمت راست عقب رو باز کرد و با 

 سمت خونه حرکت کردن.  نش،یماش موتیرو گرفت و بعد از زدن ر ن یبا دست سل بهار

 . دی رو به وضوح د نیشد خوب شدن سل یچند لحظه م  نیهم ی تو

داد اطرافش چه خبره، تا به حال   یم صیکه بالخره تشخ یچهار سال  نی ا ی که تو ینیسل
تا بحال   رو صدا نزده بود. یاسم کس ی با شاد یجور نیبود. تا بحال ا   دهی نخند یجور نیا
 یرو نم  نیکنه که من ا یدختر رو خوب م ن یداره ا یلینکرده بود؛ اما ل یبچگ  یجور نیا

 خواستم.

 شد.   یخوب م نیسل  دی که نخوام؛ نبا نینه ا یعنیخوب بشه؛    نیخواستم سل ینم
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 . دید  یرو نم نیاومد خونمون و وضع و حال سل یوقت رضا اون روز نم چیه کاش

کنه .اگر اون روز سروش و رضا   ی دلسوز رو باز ی عمو هیسروش اون جا نبود که نقش  کاش
 یزبون سروش نم ری استفاده نکرده بود و از ز ش ینبودن. اگر رضا از اون َشم روانشناس

 خواستم. یبود که من م یهمون نی االن سل نه،یوضع و روزش ا   نیکه چرا سل دیکش

داده بشه؛ اما رضا و   تی خاص  یاون علف ب لیو تحوشاد بشه   یجور  نیا  نینبود سل قرار
 همون هم ازم گرفتن.  یلیل

خوام دخترم رو   یرضا بزنم و بگم نم نهیتونستم پرده  از رازم بردارم و دست رد به س ینم
 خوام.  یدادم چرا نم یم  حیتوض دی اون موقع با یخوب کن

 ندارم. یبه دختر خودمم رحم  یسنگ ساختن که حت هیو پدرش ازم   لوفر یگفتم ن یم د یبا

همه جار   ی کرده بودم رو رو برا یام مخف نهیس ی رازو که شش سال بود تو  نی همه ا د یبا
 شد. یزدم؛ اما نم یم

 خودم تکون دادم. ی تاسف برا  ی از رو یزدم و سر  ی پوزخند

داد؛ اما من از   یرحم نسبت م یظالِم ب هیمنو   نی قیشک به   دید یافکار منو م نیا  هرکس
 نبودم. نیازل ا

 . وفتمیروز ب نیهرکس ها باعث شدن به ا  همون

داشته   یرو داشته باشه. خانوم  می خودم زندگ  ی همه هم سن و ساال نی تونستم ع یم منم
رو تو خونه ام   یعشق و زندگ  ی کنه. بچه ام دوست داشته باشه. بو یباشم که برام خانوم 

 راه بندازه؛ اما سرنوشت با من بد تا کرد. 

صورتم شده بود به   یشگیهم یکه چاشن یگرفتم و با همون اخم اط یرو از کف ح نگاهم
 ماه، زل زدم.   ی د یآسمون ابر

 بودم.  گهی د زی چ هیهدفم آسمون نبود دنبال  انگار
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 شش سال فراموشش نکردم. نی که ا یهمون دنبال

 سالها شده بود محرم رازم. نی که ا یهمون دنبال

 کنه آرومم کنه. یم یچشمام و سع ی کنه. حس کردم زل زده تو یکردم داره نگاهم م حس

 سر  ُ کردن و نطقم ت یوار ازش شکا  هیشد شروع کردم گال   قیقلبم تزر ی حس تو نیا  یوقت
  یچرا هر چ ؛ی بال رو سرم اورد نی کردم چرا ا یرو م  می من که داشتم زندگ  ایگرفت:»خدا 

بودم و خودم خبر نداشتم؛ آره   ی قدر بنده بد نی ا ار؛یسر سات ی رو ی بود آور کرد   یبدبخت
خودم نخواستم بنده هات بدم کردن. باهام   گمیگفتم و بازم م ارهاپنج سال بد شدم. ب نیا

نسبت به   یپدرکه هر  یرو بکنم. زنمو ازم گرفتن. مهر پدر  میبد تا کردن. نذاشتن زندگ 
 دخترش داره رو ازم گرفتن. سنگم کردن.« 

گلوم جا خوش کرده بود رو   ی گذشته تو یادآوریکه از   ینتونستم بغض و حرص گهید
 پنهان کنم. نیاز ا  شتریب

 گهیکنه د  زیصبر لبر  نیکه ا یبود و امان از روز  زادی که نبود. صبرم صبر آدم وبیصبر ا  صبرم
 .کنه یکنترلش نم یکی تکن چیه

 از مغزم رد شد.  هیافکار حدود دو ثان نیهمه ا  دی شا

که حتم داشتم االن   ی بلند ادیمشتم جمع کردم و با فر   ی و حرص گذشتم رو تو تیعصبان
پنجره و پشت   شهیشن ، مشتم رو محکم زدم به ش  یم  ضیمستف دنشیکل عمارت از شن

 زدم:»نذاشتن بنده هات نذاشتن.«  ادیبندش فر 

 شد.  جاد ی درش ا ی دی از لحظه دستم گرم شد و سوزش شد یآن در

که خفه نشم؛ گذشته   دمی کش یفقط تند تند نفس م کردمیزدم. گله نم ینم ادیفر گهید
 .یلعنت

 یپاک کن م ونی لیم ون،یلیشده بود، م  ی شد یاگر با پاک کن پاک م  ؛یشیپاک نم چرا
 .شهیکه نم فیرو از نو بسازم؛ اما ح می نم و زندگ که پاکت ک  دمیخر
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 .ارینکبت بار سات یبه زندگ  ی شد  نی چون عج شه؛ینم

نفس به گوش   ی صدا گهی نفسام به شمارش افتاده بود؛ د ادیطور که از حرص ز نیهم
لب زمزمه   ری شد، ز  یخس خس بود که از گلوم خارج م ی و فقط صدا دی رسینم

 .« ی شد بیعج  یکوفت  یزندگ  نی با ا ؛یلعنت ی شد نیکردم:»عج

 اتاق گرفتم و به در اتاق چشم دوختم. ی دوتا تقه که به در اتاق خورد سرم رو از پاکت ها با

 شد.   انینگرانش نما  ی و چسما یلیچند لحظه بعد در اتاق باز شد و قامت ل هی

 .دمیکش ی کردم و نفس کالفه ا یظ ی اخم غل دنشید با

از حرص و  ییکه هنوز رگه ها ییبا صدا  گرفتمیازش مکه داشتم نگاهم رو  یدرحال
 .« رونی گذشته ام داخلش بود خطاط بهش گفتم:»گمشو ب یادآوری تیعصبان

 پا توجهم رو جلب کرد.  ی گذشت که صدا ی چند لحظه ا هی

کنم سرم رو سمت صدا برگردوندم و در   جادی صورتم ا  کی میم ی تو یر یتغ  نکهیاز ا بدون 
 . دمیرو د یلیکمال تعجب ل

 شده بود. یتعجب تالق ک ی صورتم با   ی و اخم تو تیعصبان حاال

 کشه. یچرا پا پس نم نیا  ایخدا

 کنه بهش پا بدم.  یکار خوادیکه بگم م  ستیرفتارش ن ی هم تو ییناز و ادا آخه

 . ستی حرف ها ن نیمشخصه اهل ا  اصال 

 شروع کرد به نگاه کردنش. ق یدستش و دق ی و مچ دستم رو گرفت تو ستادیاکنارم  آروم

 اریگرفت؛ قلبم به اخت یم فش یو ظر  دهیکش ی انگشتا  ی مچ دست تنومندم رو تو یوقت
 بدنـ... . ی رفت باال و دما یضربانش م
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  ی کرد و تو یم انی که در مقابله به جنس مونث خودش رو نما یدوباره همون شخص و
به اسم   هیشخص ،یکن یم یتوش زندگ  یکه تو االن دار یروز نیزد عامل ا یم ادی سرم فر

 .یکن یم فشیبا سوز دل توص یکه االن دار یلیل نیاز جنس هم یشخص لوفر؛ین

م وجودم قد علم  تما ی و تنفر نسبت به جنس زن تو  یشگیهم ی دوباره همون حس ها و
 کرد.

که محکم مچ دستم رو   رونیبکشم ب  یلیل ی خواستم دستم رو از دستا  یهمون نفرت، م با
 چشم هام زل زد. ی تو یظ یگرفت و با اخم غل

 مثل روز مشخص بود.  شیبه رنگ آب ی چشما ی تو  یو کالفگ حرص

شده بود   شی اون صورت جد  یکه چاشن  ی دی لحن محکم و تاک کی همون حالتش اما با  با
کس   چی چون ه ؛ی دیتونه کمکت کنه فهم ینم ی احد چی ه نجایاستاد ا ی آقا ن یگفت:»بب

  یبر  دیبا  ایاز دستت خارج کنه؛ پس  دی خورده ها رو چه جور با شه یش ن یتونه ا ینم
 ؟« ی دیفهم ارم؛ی ها رو از دستت در ب شهیش  نیتا ا ینیپسر خوب بش هی  ن یع ای  مارستان،یب

 به دستم انداخت.  یحرف هاش نگاه  با

 خون بود. غرق 

اعتراض به من بده، بلند شد   ی برا  یکه مجال نیاخم بهش نگاه کردم و اون هم بدون از ا با
 سمتم برگشت.  عیو جعبه رو برداشت و سر هیاول ی و رفت سمت جعبه کمک ها

 .نمیبش پارکت ها ی گرمش گرفت و مجبورم کرد رو ی دستا ی حرف بازم دستم رو تو یب

داد؛ اما خب  یبهم دست نم بیحال عج هیدستش  ی گفتم از گرما  یبود اگر م دروغ
 بود.  گانهی خوب ب ی حس ها نی وقت بود با ا یلیخ اریسات

 دستم زوم کرده بود.  ی دونستم ازسر تمرکزه، رو خراش ها ی که م یبا اخم یلیل
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گفت:»بهار  ی بلند مهین ی کنکاش کرد سرش رو برگردوند سمت در و با صدا شتریکه ب کمی
 !« اریکشو بردار ب ی منو از تو  نیموچ

 که به دستم نگاه کنه، به چشم هام نگاه کرد. نی ا ی سرش رو برگردوند؛ اما به جا دوباره

 نداشت.  یحس چیبود و ه یخنث

 اتاق نگاه انداخت.  نگاهش رو ازم گرفت و به دور تا دور هیاز چند ثان بعد

 ! ر یرو بگ ن ی. موچیلیل ایب -

 هم بهم ننداخت. ینگاه مین ی گرفته شد و به بهار نگاه انداختم؛ اما بهار حت ی لیاز ل نگاهم

 .ییمهم نبودن، به تنها یکس  ی به برا ،یتوجه  یوقت بود عادت کرده بودم به ب یلیخ

پازل کنار هم   ی ها هیتک نیع  همون موقع که سنگ شدم و غرور شکسته شدم رو دوباره از
 .دمیو اللخصوص خانواده ام کش  انمیخط قرمز دور همه اطراف هی  دم،یچ

 گرد کرد و به سمت در حرکت کرد رو بدرقه کردم.  نیکه بعد از دادن موچ ینگاهم بهار با

 زبون زد خاص و عام بود. طنتامونیو بهار ش من

  ی رو با دستا نایهمه ا لوفرین  یول م؛ینسوزون شی و آت می نینبود که ما همو نب یروز اصال 
 خودش سوزند. 

جز بدبخت کردن تو و اون پدر   یزی و اون انتقامم چ  ستمیول کن ن  رمی انتقامم رو نگ تا
 . ستی تر از خودت ن فیکث

به  ی لحظه ا ی شده از فکر در اومدم و اخمام برا  جادی دستم ا ی که تو ی دی سوزش شد با
هم رفت و پشت بندش چشمام رو محکم   ی که اتفاق افتاده بود، تو ی دفعه ا  هیخاطر درد 

 هم فشردم. ی رو
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آروم شدن   ی درهم برا ی شد؛ اما من فقط به همون اخما  یم شتریهر لحظه ب  سوزشش
 کردم. یم تیدردم کفا

 خورد. یل یباز کردم و نگاهم به ل مهیرو ن چشمام

  هی یآورد که حت یدر م یپنجره رو از دست کس  شهیش  ی ها زهیکه با دقت داشت ر یلیل
 بود. دهی روز خوشم ازش ند

 شد؟  یچ یلیخاله ل -

 لبش کاشت.  ی رو ی لبخند  نی آروم سل ی صدا  دنیبا شن یلیل

دست چپش برگردن سمت   ی دست راستش بود و دست من تو ی تو نیکه موچ یدرحال
حواسش نبود در پنجره رو باز کرده کرده   اریخوش بهش جواب داد:»بابا سات ی و با رو نیسل

شما   ی بابا ی دستا ی خودش رو تو عیاش شکسته بوده و سر شهیادب ش یپنجره ب نی نگو ا
 جا داده.«

 آروم وارد اتاق شد.  ی و با قدما دی خند  ی نخود نیسل

  نی تو! ا ایگفت:»خاله ن  نیرو به سل شیبا تشو  شهی داره وارد اتاق م نی سل  دید  یوقت یلیل
 .« شهیحالت بد م ین یب ی. مهیاست؛ هم خون شهیجا هم ش

بزرگ بشم   یخوام وقت یگفت:»خاله من م یلیاومد سمت ل ی همونطور که داشتم م نیسل
 از خون بترسه.«  دیدکتر بشم دکتر که نبا

مچ   ی که تو  ییخورده ها  شه یتکون داد و دوباره همه حواسش رو داد به ش یسر یلیل
 دست من بود. 

روز ها حالش از هر   نیکردم که ا ینگاه م نیبه سل طی مدت فقط با اخم غل نیا  ی تو من
 بهتر شده بود. یروز
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که باعث شد چشمام رو محکم   دیکش یوحشتناک ری رو که دراورد دستم ت شهی ش کهیت هی
 پام مشت کنم. ی ببندم و دست سالمم رو رو

 :»آروم تر!« دی بود که ناخوداگاه از دهنم پر قیسوزش عم  نیشدت ا  انقدر

  د؛یاما صداش به گوشم خورد:»ببخش نم؛یتونستم حالتش رو بب یبسته بود و نم چشمام
 مونده!«  هیتحمل کن دوتا تک کمی یول

 داده بودم ، تکونش دادم. هی تک واریکه سرم رو به د  یهمون حال در

 دست سالمم رو گرفت. یکیگذشت که حس کردم   ی ا قهیچند دق به

 کنه. یداره با لبخند بهم نگاه م نی سل دمیضرب چشمم رو باز کردم که د به

 . دادیرو نم یکار چ یاز کارش شوکه شده بودم که مغزم فرمان ه قدران

  هیکه تا به االن تجربه اش نکرده بودم.  یحس هیوجودم جوونه زد.  ی حس ناشناخته تو هی
لحظه از  کی  ی وجودم برا  ی تو ی بود؛ انگار تنش ها نیو دلنش ب یکه برام غر  یحس

 لحظه بود.  هیهمون   ی اما فقط برا دن، ی دست کش یسرکش

قدر   نیا ی لی. خاله لدی روز دست من با چاقو بر هیبابا.    یشیخوب م دمی من بهت قول م -
 تموم شد.«  یک  دمی آروم درستش کرد که خودمم نفهم

که  یتمام اون حس یرحم یو با ب   دمینگام بود دست کش ی از بهت که تو ن یسل  ی حرفا با
 کن کردم. شهیرو درجا ر زدی م شهیوجودم داشت ر ی تو ف،ی نهال نح هیبه مثل 

 ! دینبا  د؛یوابسته بشم؛ نبا   نیبه سل دی نبا من

 کرد. داریرحم و مغرور رو از خواب ب یب  اریها انگار بازم اون سات دی نبا نیا

آروم؛ اما واضح   ی صدا رون،یکوچولوش بکشم ب ی رو از دستا خواستم دستم  یکه م نیهم
 به گوشم خورد:»تروخدا دستت رو از دستش نکش.«  یلیل
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که شرع و قانون همه  یبا دختر  شه،یشد که مثل هم نیآرامش بخشش مانع از ا تن
 داد، برخورد کنم. یشدن بهش رو نم کی کردن دخترمه؛ اما غرورم اجازه نزد یم دش ییتا

 دادم.  هیتک واری رو از اون لبخند معصومانه اش گرفتم و سرم رو با حرص به د نگاهم

 شد. یم کمینزد  دینبا

 . دادی من جوالن م ی بود، جلو یلیبا ل ینیهمنش ریکه تاث ییلبخندا نی با ا دینبا

  نییبا دوز پا نباریاومد سراغم؛ اما ا یاز دستم دوباره اون سوزش لعنت یز یخارج شدنم چ با
 و قشردن چشمام شد. ظ یاخم غل هیاش   جهیتتر که ن

 شد.   ینطور که چشمام بسته بود شدت اون سوزشم کم کم داشت کمتر م یهم

صورتم باعث شد با بهت و   ی نفر رو هی زیکردم که بوسه ر یبه دردش عادت م داشتم
 کار رو کرده. نیکه ا یچشمام رو باز کنم و برگردم سمت اون کس  ادیتعجب ز

بهت زده ام قاب گرفته   ی چشما ی تو  قشیو لبخند عم نیو برگردوندم سلکه سرم ر  نیهم
 شدن. 

 قفل شده بود.  مغزم

 قفلم کرده بود. نی سل ی رفتارا

 .... . ای  کشیبزنم صورت کوچ یلیسرش تشر بزنم با س  دیدونستم االن با  ینم

کنم اون آتش   یسرش تشر بزنم. چرا حس م شمی کار رو با من نکن. چرا بلند نم نیا  ایخدا
 رو نداره؛ چرا، چرا، چرا.  می قد ی شعله ها  گهیتنفر د

 براش نداشتم.  یجواب چیشدند و من ه  یذهنم مثل بوم رنگ تکرار م ی که تو ییچراها
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  یکردم بشم همون بشر سنگ و ب یو سع دمیکش  یقیتک نفس عم هی رو بستم و   چشمام
  دیمثل ب  د،یدی هم من رو م  یکرد و وقت یهم عبور نم شی از چهار فرسخ نیکه سل یرحم

 .دی لرزیم

خواستم مثل   یکه م نیابروهام و هم نی رو نشوندم ب ظم ی رو باز کردم و اخم غل چشمام
  نیاز قصدم خبر دار شد؛ چون خطاب به سل ی لیانگار ل یظالمانه رفتار کنم؛ ول شهیهم

  دیباال بابا با یاریآب بده بهت ب وان یل هیبهار بگو   یجان، خاله برو به آبج نی گفت:»سل
 قرصاش رو بخوره.» 

 هم گذاشتم و نفس حبث شدم رو با قدرت تمام بازدم کردم.  ی رو محکم رو  دندونام

 باباش کوفت بخوره.  یاله

 خدا لعنتت نکنه. یلیل

 دامن من گذاشت. ی خداخوب کرده رو که تو رو تو  ی خودت رو؛ هم اون رضا هم

 دستم برداشت و با دو از اتاق خارج شد.  ی ظربفش رو از رو ی گفت و دستا یچشم نیسل

 بهش رفتم.  یظی با اخم بهم انداخت که چشم غره غل ینگاه مین یلیل

برگه دستمال   هیو   ذاشتیم  نی زم ی رو رو نیکه موچ یاز تاسف تکون داد و درحال یسر
دستات رو   می بر  دیاستاد بلند شو! با  ی کنه، گفت:»آقا زیبرداشت که دستش رو تم ی کاغذ
 ببندم.«  لیو گاز استر  زمیروش بر  نیتا بتونم بتاد  یبشور

بلند شدن   هیحرفش بلند شد و همزمان مچ دست منم گرفت و منو وادار  نیپشت بند ا  و
 کرد.

 روع کردن باهم جنگ کردن.اومد سمتم و عقل و قلبم ش ضی ضد و نق  ی همون حسا بازم

 :یلیل

 رفتم.  اریبرداشتم و به سمت سات زی م ی قرص آرامبخش رو از رو بسته
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 بود و نگاهش به سقف اتاق بود. دهی تخت خواب ی رو

 سرش گذاشته بود. ی دست سالمش رو رو آرنج

 شد تخت شد.   ن ییکنارش نشستم و باعث باال پا آروم

روزا بدجور روان و کل  نی که ا یخیسرد و رو از سقف گرفت و با همون نگاه  نگاهش
 گرفته بود نگاهم کرد. ی وجودم رو به باز

  یارتباط چشم ن یاون نگاه کردم؛ اما نذاشتم ا یرو چاشن ی بهش انداختم و لبخند ینگاه
 کنه. دایادامه پ ادیز

رو مورد خطاب قرار  اریکردم، سات  یقرص رو از بسته جدا م  هیطور که داشتم  همون
 قرص رو بخور!«  ن یاستاد، بلند شو ا ی دادم:»آقا

 رو از بسته قرص گرفتم بازم نگاهم به اون نگاه سرد برخورد کرد. نگاهم

 نکرد. یحرکت چیه

 کرد.  یداشت بهم نگاه م جورن یهم

 کردم. یمن با نگاهش دست و پام رو گم م  ینداشت، ول یخاص زیبود؛ چ یخنث نگاهش

 تپش قلبم بود. ی صدا  دیرس یکه به گوشم م یزیتنها چ طیاون شرا  ی تو

 . ادیب رونیبپره و ب نم یخواست از قفسه س یدلش م انگار

 ؟ یشی چرا خسته نم -

 دستم بود زل زدم.  ی که تو یآب وانینگاهم رو ازش گرفتم و به ل اریحرف سات با

 .غ یگشتم؛ اما در یبود که خودمم دنبال جوابش م یسوال نیا

  اجیبود. افسرده بود. به کمک من احت  میوخ تشی وضع نی :»سلدمیپرس یاز خودم م مدام
 نمش؟« ی حال و روز بب نیا ی خواد تو  یچرا نگرانشم؛ چرا دلم نم ؛؟یچ  اریداشت؛ اما سات
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خواد. اونم اختالل  یمک مهم ک  اری گفت:»سات یم  یکی سوال ها، انگار  ن یبعد از تکرار ا و
 بهش کمک کنه.«  یکی  دیداره و با 

  ن یا ی برا ی که جواب شدمیکالفه م نیبخاطر ا  شتریحال خسته شده بودم و ب  نیاز ا  خودمم
  یشد؛ ول  یکم کم داشت برام روشن م لشیهم دل  دی وجودم نداشتم و شا ی تو ی حس ها

 چپ.  یزدم کوچه عل یمن خودم رو م

اون لحظه انجام بدم و اونم   ی کار رو تو  ن یکردم بهتر یدهانم رو آروم قورت دادم و سع آب
 دادن بحث بود.  ریتغ

 بخواب!   ریقرص رو بخور، بعدم آروم بگ نی بلند شو ا -

از حسش   یخال ی چشما ی رو هم جلو وانیکه نگاهم رو به سمتش سوق دادم ل یدرحال و
 گرفتم.

 بود.  یگونه احساس چیاز ه ی ارو ع خی خدا  شهی که هم ییچشما

اومده که  ایدن یی جا ،یجنوب ، یقطب شمال ی تو اری گفتم نکنه سات یوقتا با خودم م یبعض
 سرد و مغروره.   یجور نیا

مچ دستم رو گرفت و محکم فشارش   رهیرو ازم بگ وان یل نکهیا ی رو دراز کرد اما بجا دستش
 مماس صورتم قرار داد.  قی داد. از جاش بلند شد و صورتش رو دق

 بسته شد. ی لحظه ا ی کارش باعث شد چشمام برا نیا با

 سانت فاصله داشت.   می بود که فکر کنم فقط ن کی ان قدر به صورتم نزد صورتش 

 کرد.  یب مگرم بود و پوست سردم رو ملته نهیمثل آتش شوم قیدق نفساش

 شده بود. لیقلبم به شدت باال رفته بود و مغزم کمپلت تعط  ضربان

 توانم رو به کار بستم و چشمام رو باز کردم. تمام
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نگاه   ی تو یتونست  یرو نم یحس چیداشت. ه تیرنگ عصبان  یرنگش کم یعسل ی چشما
 .یاریب رون ی پر نفوذش ب

 هم؛ اما زبونم به اعتراض باز نشه. ی به دستم داد که باعث شد اخمام بره تو یفیخف فشار

دفعه اول و آخرت   ؟یکن یبحث رو عوض م یدونم دار یقدر بچم که نم نیا  ی فکر کرد -
  ؛یکن یکه بحث رو عوض م نه  ؛ی دیپرسم درست بهم جواب م یازت سوال م یباشه. وقت

 فهم شد؟   ریش

که دست و پام رو گم کنم، گفتم:»صد بار به سوالت جواب   نی ز اکردم و بدون ا یپر رنگ اخم
 .«یسوال رو تکرار کن نی همه ا نیا  ستیالزم ن گهیدادم؛ پس د

چشم هاش   ی تو ش،یاز چند لحظه پ شتریکه حاال ب یتکون داد و با همون حرص یسر
 مجنون.«  ارِ یبه مچ دستم داد و گفت:» انقدر خوب نباش  یفیبود، فشار خف

 تم رو رها کرد و ازم فاصله گرفت.دس مچ

  دی نفس سر کش هیرو  وانیمبهوت من ل ی چشم ها  ی آب رو ازم گرفت و جلو وانیو ل قرص 
 گذاشتش.   یپاتخت ی و رو

فکر   ی اما من هنوز تو د؛یخودش کش ی توجه به من، گوشه لحافش رو گرفت و رو بدون 
 قسمت دوم حرفش بودم.

 ازش نبود؛ چون بابام نبود. یکه االن هشت سال بود که خبر یزیمجنون؛ چ ارِ ی

 مجنون.   ارِ یگفت  یاون بود که به من م تنها

ندونستم و با سرعت از   زیاتاق رو جا ی تو  شتریبغض چنگ زد به گلوم و موندن ب ناخودآگاه
 اتاق خارج شدم.

 ***** 

 آخرم نوشتم و خودکار رو کنار ورقه گذاشتم.   سوال
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رو   فم یاز قلم ننداختم، ک  ی زیمطمئن شدم چ یبه سواال انداختم و وقت یَسرَسر نگاه
 استاد رفتم.  زیسمت م یبرداشتم و همراه با ورقه امتحان

 تکون دادم و از کالس خارج شدم.  یو سر زیم ی رو گذاشتم رو ورقه

 بودم دانشگاه. بعد از هفت روز اومده  امروز

 وقت نبود.   یوقت و ب ی از دل دردا یبهتر از قبل شده بود و خبر حالم

 انداختم.  میبه ساعت مچ یرو اوردم باال و نگاه دستم

 داد.  یرو نشون م میو ن ازدهیساعت  عقربه

 رو به سمت بوفه دانشگاه کج کردم راهم

رو  یکرد و خستگ  یامتحان سخت، سرحالم م هیاونم بعد از  رکاکائو،یش ک ی.خوردن 
 ُبرد. یو م شست یم

 بوفه دانشگاه بودم. ی بعد رو به رو قهیدق چند

 حرکت کردم سمت محوطه دانشگاه.  ک،یو دوتا ک  رکاکائویدوتا ش دنی از خر بعد

  نهیشد که تا لحظه آخر بش یجزو عادت هاش محسوب م  نمیسالن بود و ا   ی هنوز تو بهار
 واال رو جواب داده باشه. اگر همه س یحت

بهار رو  ی صدا  کردمی دهنم مزه مزه م ی رو تو رکاکائوی و ش یشکالت کیکه داشتم ک  یدرحال
 .دمیشن

  ی بخدا جا  م؟ی قدر خودمون رو زجر بد نیا  یدرس عموم هی  ی برا دی دونم، چرا با ی من نم -
 زنه. یِتر م شتریکه کمک کنه به نمره امون ب نیا

 هم، کنارم نشست.   ی تو ی با اخم ها و
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لبخند به صورت خسته اش زدم و گفتم:»حاال غر نزن خانم   هیرو برگردوندم سمتش و  سرم
 کاکائو بزن!  ری ش ایدکتر! ب

کاکائو رو   ر یش یدست دراز کرد و قوط داد،یبه بدنش م یکه داشت کش و قوس یحال در
 برداشت. 

 .می تا به شما برسدارم  گهیراه د  یلی. ما هنوز خدییواال خانم دکتر شما -

  دایرو پ لمی دادم تا موبا فمیحواسم رو به ک  لم یزنگ موبا  ی کردم که با صدا ی خنده ا تک
 کنم.

 بود. دایپ م، ی صفحه گوش ی بود که رو الیرو که برداشتم اسم دان لیموبا 

 گرفت.  یوقت روز با من تماس نم نیا الیکردم؛ آخه دان تعجب

 الیشاد دان ی گوشم گذاشتم که صدا ی رو رو یسبز رو لمس کردم و بالفاصله گوش قسمت
 مهمون لب هام شد.  ی گوشم پخش شد و لبخند ناخونده ا  ی تو

 . یقیخانم دکترِ خاندان ال دی سالم بر دختر عمه خودم، نه نه ببخش -

 من  خودم. اوال طون یشر و ش ییکردم و جوابش رو دادم:»سالم بر پسر دا ی خنده ا تک
 خودتو به من نچسپون.«  یلی فام  یه هیشرق  می لیهنوز خانم دکتر نشدم. دوما من فام

.  یدکتر یعنی  ؛یدکتر گمیبگو چشم. من م گه،یبزرگترت م  یسرجات بچه. اوال هرچ  نیبش -
خان  یشما بگ  ی بله! هرچ ی بگ دی هم که روز باشه، تو با یشبه، در صورت  گمیاصال من م

 ما تنگ اسمت باشه شِب دراز. ی لیاتم باشه فامداداش؛ شبه. دوما از خد

  سوی . چند بار بهت گفتم به من نگو شِب داراز؟ گی و بازم آدم نشد یتو زن گرفت  الیدان -
 کنه. یخونه تحمل م ی تو رو تو یچه جور

طول و عرض   یکار کنم وقت یمن چ  گهیاسمتو گفتم. حاال د  ینزدم معن  ی اوال که حرف بد -
که  نی . دوما خانوم من تکه. لنگه نداره. هر روز بابت الهیاسمت دخ یمعن ی و ارتفاع تو
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کارکن، خدا بهش عطا کرده، سجده شکر   ،یمظلوم  ،یساکت ،ی مودب ،یخوب  نی به ا یشوهر
 . ارهیبه جا م

شاالل  بود. نه تو که ما نیاوش ی ها  هیتو ما ییجورا  هی  یکه گفت یزیچ ن یداداش، ا  الیدان -
تو بوده و هست و عشق تو   ی دای عاشق و ش سویکه گ  نی . ایهست زل ی د  نیپا و  هیخودت 

 اما سجده شکر رو فکر نکنم. ست؛یدرش ن ی زد کورش کرد، شک

 شوره.  یو گالب م  ری تشت ش ی چرا اتفاقا سجره شکر که سهله هر روز پامم تو -

و خنده   رمیخنده خودم رو بگ  ی نتونستم جلو گهی کار رو کنه، د نی ا سویکه گ ن یتصور ا از
 آروم کردم.

تو زوم    ی خنده؛ چون همه نگاه رو ریز یبزن یشد پق یدانشگاه که نم اط یح ی تو مسلما
 اصال دوست نداشتم.  نیشد و من ا  یم

فک   ییپسر دا یول م؛ی ستین  لی. ما که بخشاللیماشاالل ماشالل؛ چشم حسود کور شه ا  -
 از حد فعال شده نه؟  شیب لتیقوه تخ یلیکنم خ

 قدر مشخص بود؟  نی ا -

 زل؟ ید  نیو یکارم دار ی. حاال چشتریاز ان قدرم ب -

 از تعجب گرفت.  ی صداش رنگ الیدان

بستن قرارداد با شرکت    ی شرکت برا ی ایب دی امروز با  ستین ادتیواقعا  یعنی  یلیل -
 مهرگان؟ 

 شوک بد رو بهم وارد کرد.   هیسرم و  ی پتک محکم خورد تو کیانگار   الیحرف دان با

 هم فشار دادم. ی هام رو محکم رو چشم

 برم شرکت. دی فراموش کرده بودم امروز با کامل
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نبود، چشم   یکه بهار باشه کار سخت نیانگشت بود و حدس ا  هیتوسط نک  ی ضربه ا با
 هام رو باز کردم. 

 شده؟«  یسمت بهار که لب زد:»چ برگشتم

رفته بود. من االن   ادمیرو دادم:»آره  الیو جواب دان یچیه یباال انداختم به معن یرس
 رسونم؛ نگران نباش!«  یخودم رو م عیسر

 داد. رونیمن کالفه شده، نفسش رو محکم ب یحواس پرت  ن یکه مشخص بود از ا الیدان

حال وقت شناسه.  نیاما در ع ه؛ی آدم بدعنق یلیشکرت خ  نیا  سیباشه پس عجله کن! رئ -
راس سه   قه؛ینه سه و سه دق ه،یثان  کی نه سه و  یعنیساعت سه اونجام؛  گهی م یوقت

 اونجاست؛ پس بجنب دختر! 

 ؟ ی ندار یباشه.کار-

 خداحافظ. ت؛ی سالمت-الیدان

 خدافظ داداش.  -

 بلند ش عیو سر فمیک  ی رو انداختم تو  یگوش

  د یهار خطاب بهش گفتم:»بهار من امروز حتما با بهت زده ب ی توجه به چشما یو ب برگشتم
  ی بگو به جا یری کالس. به خانم ام سی موسسه و تدر ی تونم برسم به کارا یبرم شرکت. نم

 خب؟«   وفتن؛یکنه، بچه ها عقب ن سیمن تدر 

 تک پرسش من از حالت بهت زده اش خارج شد و گلوش رو صاف کرد. با

 ؟ ی ببر ی خوا یرو هم م  نیفقط سل  گم؛یباشه بهش م -

  رهیخاله بانو؛ حوصله اش سر م ش یتونمم بچه رو بزارم پ ی. نمیتو که کالس دار گهیآره د-
 باخودم ببرمش. نهیکار ا ن یتفلک؛ پس بهتر
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 کرد.  دییحرفم رو تا  یعن یه تکون داد ک  یزد و سر  ی لبخند بهار

 *** 

 دستام گرفتم و وارد ساختمون شرکت شدم.  ی رو تو نیسل فی ظر ی ها دست

 و دکمه رو زدم.  ستادمی آسانسور ا ی جلو

 سوق دادم.  نیآسانسور بودم، نگاهم رو به سمت سل  دنیکه منتظر رس  یدرحال

  ی کاله داشت و رو ک یکه  ینفت یآب غهیجل کیبا   ،ی و شلوار ساپرت مشک یمشک  وریپل کی
 کمرنگ بود، تنش بود.  یآب یاون کاله دوتا گوش پشم

 . دی رس یکمرش م ی کمرش و تا وسطا  ی داشت افتاده بود رو   یزی که فرر موهاش

اومد رنگ   یدستم م یبهار بود وگرنه من هرچ قهیسل نی سل ی برا دنی طرز لباس پوش نیا
 کردم. یبچه استفاده م ی شاد برا

 ی چشم ها ادیچشم هاش خورد  ی رش رو اورد باال و نگاهم که تودفعه س  ک ی  نیسل
 افتادم. اریسات

جفت ازش ساخته بودند و   ک یو   اریسات ی چشم ها ی قالب گذاشته بودند رو قایدق انگار
بود و   یآب   نیسل  ی تفاوت که رنگ چشم ها نیفقط با ا  ن؛یصورت سل  ی گذاشته بودند تو

 . یعسل اریسات  ی رنگ چشم ها

 باباش نبود. نیبود؛ اما رفتارش خداروشکر ع دی سف اریسات  نی ع قایدق پوستش

 ناخوداگاه ضربان قلبم باال رفت.  اریسات خ یسرد و   یآوردن چشم ه ادیب با

 خودم رو آروم کنم.  یقیکردم با تک نفس عم یگرفتم و سع  نیسل یآب   ی از چشم ها نگاه

 شد خاله؟  یچ -

 رو جلب کرده بود.  ن یتوجه سل مییهو ی  ریتغ انگار
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کل  ی تو اری که با فکر سات ییاهو یرغم ه ینشون بدم و عل ی رو عاد ز ی کردم همه چ یسع
 . ستین یچ یوجودم به پا شده بود، وانمود کنم ه

 لبم کاشتم و دوباره سمتش برگشتم.  ی رو ی لبخند

 ؟ ی ماه شد کهیت ه یتو که  ی رو زده برا  پیت نی ا یآخه ک  -

 توشون نشست.  یبلندش تاب  ی تکون داد که موها یکرد و با افتخار سر یزی خنده ر نیسل

 بهار. یآبج -

 لب بهش گفتم. ریز  یکردم و وروجک ی که داشت خنده ا یطنتیش ی ا به

آسانسور،   ی که اومد تو  یشخص  دنی باز شدن در آسانسور سرم رو باال گرفتم و با د با
 دوتا ابروهام نشست.  نیب یناخواسته اخم کمرنگ 

 شرکت لهراسب بود. ی از رقبا یکی  ؛یدریح نایس

 کرده بود. یمنو از لهراسب خواستگار  شیسال پ چند

  یمسلما خواستگار داره و هر پسر یکردنش نبود؛ چون هر دختر یاخمم خواستگار لیدل
 . رهیم یکنه و خواستگار  یرو انتخاب م یکی هم 

  ینگاهش بهت م یکه وقت ی بد  ی مرد مشکل داشتم. با چشم ها نی ا فیبا ذات کث من
 مشکل داشتم.   دهی داره قورتت م ی دی فهم یافتاد، م

بود که تمام تالشش ارو گذاشته بود که مشخص    نینفرتمم بهشش به خاطر ا  نیشتر یب
به دست    شم یو به اسم فرش ابر  شهیم دی کارخونه اش تول ی که تو ییکنه لهراسب فرش ها

 نبود. یزیچ نیکه اصال چن یدر صورت  ه؛یتغلب ،دهیمردم م

 کسب و کار دست پرورده بابا بود.  ی تو لهراسب

 انجام بده.  یبخاطر منافع خودش هم کار خالف یبود حت محال
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 شدم.  ادهیاز آسانسور پ یحرف  چی دستم فشردم و بدون ه ی تو  شتریرو ب نیسل ی ها دست

 رنگ شرکت بودم. دیدر سف ی از چند قدم، جلو  بعد

 .لیبرجسته شده بود؛ شرکت اص یدر با رنگ مشک ی شرکت رو اسم

وقت نه مامان و نه بابا برامون   چی که ه یلیبابا بود؛ اما به دال لیبخش دوم فام لیاص
از بابا   یاسم هیخواد  یشرکت رو زد گفت:»دلم م  نی ا ینگفتن، حذف شد؛ اما لهراسب وقت

 اسم موافقت کرد.  نیگذاشتن ا  ی نظر مامان، براشرکت باشه.« که با  ن یا ی تو

 بهش زدم. ی بردم سمت زنگ و ضربه ا دست

 شرکت باز شد.   یگذشت که در توسط آبدارچ  هیثان چند

 ساله بود.  ی امرد پنجاه و خورده   هیکه  یمحب ی آقا

شعر   ی دفعه صدا  کیکردن که  یبه روش زدم و شروع کردم سالم و احوال پرس ی لبخند
 قطع بشه. یمحب ی و باعث شد صحبتم با آقا دی چیکل شرکت پ  ی تو الیخوندن دان

خوش   سی خوش اومد خانم رئ سی و سنبل اومد به شرکت. خانم رئگل اومد به شرکت  -
 اومد. 

 شدم.  رهینه روبه روم خکرد به صح یم  انیکه تعجب درش طغ ییچشم ها با

 عادت داشتم.  الیدان ی ای مسخره باز نیخنده؛ اما من به ا  ری درجا زد ز نیسل

 یرو به رخ م شیی بود و حجنره طال  ستادی وسط شرکت ا  ی قابلمه به دست تو الیدان
 .دیکش

 الیدادم، گفتم:»دان یتاسف تکون م ی سرم رو از رو یاز لبخند رو لبم در که حال یرنگ هی با
 دستت؟«  هیقابلمه چ نیا

 چشم هام زل زد.  ی شد و تو  سیحرف من پوکر ف نیبا ا الیدان



 مجنون  اری

 
279 

 

نوا و   ی ساز ب نیبه ا ی داد  ریکنار گ یبخدا تو اون همه ابراز احساسات رو گذاشت یعنی -
 همدم ما؛ دست خوش دختر عمه. 

خودش   یداد؛ ول ی بد و بلند ی صدا یلیبعد قابلمه رو ول کرد کف سالن شرکت که خ و
 ی آروم و بدون توجه به اون صدا، دستش رو به شکل تعارف اشاره کرد به فضا یلیخ

انتظار نداشته باش   یاوضاع گرون نی . تو انیقدم رنجه کرد  سیشرکت و ادامه داد:»خانم رئ
 .« میبزن نی زم تبرا ی گوسفند  ی گاو  یگفت ی بگم م

 . رمیخنده ام رو بگ ی نتونستم جلو  گهید

 بغلش انداختم. ی رفتم سمتش و خودمو تو دمی خند یکه داشتم م یهمون حال در

 مردونه اش دورم حلقه شد.  ی دستا هیاز چند ثان بعد

 داد. یلهراسب رو م ی بو بلغش

مثل عطر   قایکه دق الیدان می عطر مال  دنیکردم با بو کش یم یدلتنگش بودم و سع یلیخ
که  ستین شی حال زایچ  نیا یرو نسبت به داداشم رفع کنم؛ اما دلتنگ می لهراسب بود، دلتنگ

 به کم قانع باشه. 

 . رهیدِل تنگ آروم بگ  نی تا ا ادی نفر ب هیهمون  دیبا  قاینفره، دق هیدلت تنگه  یوقت

 باال و بباره.  ادی خواست ب یبغض نشست ته گلوم و دلش م هیکردم  حس

 بگه. یل یل ییبگه. بباره و از تنها  یو از دلتنگ بباره

رو صورتت، هرجور شده اون   ادی ببارن ب خوانیکه م ییقطره از اون اشک ها   هیبخدا اگر  -
 کنم. ی کنم چهار تا درشت بارش م یم دایمعرفت رو پ یلهراسب ب

 لب هام نشست.  ی رو لبخند

 نبود و خوِد برادر برام بود. ییانگار فقط پسر دا الیدان
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 ته دلم خداروشکر کردم بابت بودنش. از چهقدر

 بود. الیاگه لهراسب نبود، دان الاقل

 به به شوهرم از دستم رفت. -

که  ییبشم و از لحظه ها   شیاون حال چند لحظه پ الیخیکردم ب یسع سویگ  ی صدا با
 استفاده کنم و لهراسب رو هم بسپارم دست خدا تا خودش حافظش باشه.  ی دارم با شاد

رو خطاب قرار   سویگ رون یاومدم ب یم الیکه از بغل دان یکردم کردم و درحال ی خنده ا تک
 دادم. 

 خواد.  یکس نم چیرو ه قهیعت نیخودت که ا  شی ر خینه والل، شوهرت ب  -

هم و دستاش رو بغل گرفت    ی اخم هاش رو داد تو یانداختم که کم ال یبه دان ینگاه مین
 قه؟« یعت می و طلب کارانه گفت:»دست شما درد نکنه حاال ما شد

 . اینکرد ی کرد نی به شوهر من توه -

گرفت و با   یگوریف  کیخوشحال شد؛ چون درجا  سویبه موقع گ یانگار از طرفدار الیدان
 نگاه کرد. سو ی غرور به گ

 شب دراز.   نیدر مقابل ا یخوار منتو بشم من که غم  ی فدا یاله -

 دادم. مینیب ی رو ینیبه جفتشون انداختم و چ ینگاه

 بابا حالم بهم خورد. دیجمع کن -

 . می باهم خوش و بش کرد  یبغل گرفتمش و کل ی و تو سویبا لبخند رفتم گ بعدم

  ی و آدما گانیعمارت شا  دم،ید ی خانواده ام رو م ی تک تک اعضا  د یکه هر آخر هفته با یمن
 کرده بودن که وقت سر خاروندن هم نداشتم. ریقدر ذهنم رو درگ   نیداخلش ا

 **** 
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به  الیدان ی کردم که صدا  زی از جعبه برداشتم و دهنم رو باهاش تم ی دستمال کاغذ کی
 گوشم خورد. 

 ؟ ی نخورد یز یتو که چ ن؟یهم -

 بود.  یدستت درد نکنه؛ کاف-

 ؟ یز یر ینوشابه برام م کمیخاله  -

 چشم.-

رو تکون دادن   وانیو آروم شروع کردم ل  وانیل ی تو ختمیر کم ی نوشابه رو برداستم و  یبطر
 بره.   نی تا گاز نوشابه از ب

  ییجورا ه ی ی داد یبهش غذا م اط یبا احت یلیخ دی حساس بود و با یل یمعده اش خ نیسل
 بهار بود.  نیمعده اش ع

با   نیو سل نی رو گرفتم سمت سل وانیرفتن گاز نوشابه مطمئن شدم ل  نی از ازب نکهیاز ا  بعد
 گفتن ممنون ازم گرفتش. 

 . ی چقدر شکل مامان ها شد یلیل -

 رو به صورتش زدم.  یقیگفت، برگشتم سمتش و لبخند عم  سویحرف که گ نی گفتن ا با

 نداشتم.  یاصال جواب یعنی  سو؛ی بگم به گ یدونستم چ ینم

بلکه اون رو به   دم؛ی ند بهیغر ک ی رو به چشم   نیمدت سل نیا  ی گفت تو یت مراس سویگ
  ن یهم دی شناختم. شا یم امی اال م یکه انگار خانواده اش رو از قد  دمید  یدخنتر کیچشم  

قلبم بود،    ینداشتم و همش به رهبر یدخل چیبه وجود اومدنش ه ی که خودم تو یحس
 بهتر بشه.  یلیخ حالشمدت کوتاه  نیا ی تو نیباعث شد سل

دلبسته بودم که مطمئن بودم بعد از جدا شدنم ازش   نی دوماه به سل نی ا ی قدر تو ن یا من
 . رمیگ یم  یمدت افسردگ  هی
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 ازش افتادم.  ی خبر یلهراسب و ب ادی دفعه  کی

االن برابر   ؟ی از لهراسب ندار یگفتم:»داداش تو خبر  الیگرفتم و رو به دان  سویرو از گ نگاهم
  هیدو   هیده. فقط   یجواب نم میزنی من و مامان زنگ م  یدوماه و دو هفته است، هرچ

 زده من خوبم. من سالمم.«  لیمیا یبار

 ی انداخت و با قاشق غذاش دونه ها  نییهم و سرش رو پا ی اخماش رفت تو الیدان
 گرفت.  یآغشته شده بود رو به باز یکه با قرمه سبز یبرنج

 . گهیخوبه د یعنیخوبم؛  گهیخودش م ی! وقتدیندارم. تو و عمه هم نگران نباش ینه خبر -

 صداش بود، تعجب کردم. ی که تو یفیو از لرزش خف الیدان ضی ضد و نق ی حرفا از

 گفتن.  ی داشتن به هم م یو لهراسب قدم بر م   الیبود ازش خبر نداشت؛ دان یجور چه

 تکون دادم.  نیهام رو بستم و سرم رو به طرف چشم

 نره. یباف یکردم ذهنم رو کنترل کنم تا سمت منف یسع

 کنه. یرو ازم مخف یزی داره چ یلیخواسته نگران نشم وگرنه چه دل یم الیدان حتما

خوشمزه   یلی خ سو،یو گفتم:»دستت دردنکنه گ  سو ی رو باز کردم و رو کردم به گ چشمام
 بود.« 

 . زمینوش جان عز  -

 بود. یعال یلیدستت دردنکنه خ سو،یخاله گ -

 رو جمع کنه.  ز یگفت و بلند شد تا م ینوش جان نی در جواب سل سویگ

 از جام بلند شدم تا کمکش کنم که مخالفت کرد و نذاشت. منم

 اصرار نکردم؛ چون واقعا خسته بودم.  ی ادیز گهیاز خدا خواسته، د منم

 تا دستاش رو بشوره. ی بهداشت سیرو گرفتم و بردمش سمت سرو  نیلس  دست
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 *** 

شرکت بودم،    ی تقه در اتاق همونطور که درحال چک کردن صورت حساب ها ی صدا با
 گفتم و نگاهم رو به در دوختم. ی دیی بفرما

اجازه   سی باز گفت:»خانم رئ شیاتاق و با ن ی اومد تو الیاز چند لحظه کله دان بعد
 هست؟« 

قدر   نی تو ا  ای دادم، گفتم:»ب  یتکون م ن یکه سرم رو به طرف یکردم و درحال ی نده اخ تک
 هستم.«  یزی چ ،یسی کنه واقعا رئ ینفهمه فکر م ی. کسزیمزه هم نر 

اتاق و برگشت در رو بست و در   ی تو دیگفت و خودش رو از پشت در کش ی باشه ا دانبال
 س؟« یخانم رئ  یستیهمون حالت گفت:»مگه ن

 کنم.  زشیبرگشت تازه تونستم آنال یوقت

شلوار   هیاومد و  یچشم م ی تو یبه خوب شی ورزشکار کلیمردونه که ه  یمشک راهن یپ هی
 تنش بود. یمشک نیج

کرده بود رسوند   من جا خوش  زیکه کنار م یرنگ یزرشک  یدو قدم خودش رو مبل سلطنت با
 و نشست.

دوستانه خارج  ی از اون فضا گهی داد د یکه نشون م ی بهم انداخت و با لحن جد ینگاه
 ؟« ی کرد یشد؛ حساب ها رو بررس یکار گفت:»چ ی فضا ی شده و رفته تو

 شدم.  ی خودش جد نیرو صاف کردم و ع گلوم

 نبود.  یکردم. خداروشکر مشکل یآره بررس -

 لب گفت.  ریز یسرش رو تکون داد و خداروشکر  الیدان

 مونده بود. یباق تشی زد و چشماش مهربون شد؛ اما همچنان در کالبد جد ی لبخند
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معاون کجا و   ی. به هر حال، درسته من هستم؛ ولیسر بزن  نجایبه ا  شتری ب دی جان با یلیل -
سوالشون    ن یاول اد،یم یکس گهید ی هر جا ای اتیوقت ها که از اداره مال  یکجا. بعض سیرئ
 .یشرکت هست نی ا سی شرکت کجاست. به هرحال بعد از لهراسب، تو رئ نی ا سیکه رئ نهیا

 .رهی نباشه جفت شرک ها به باد م سویاون طرف شرکت خودمم هست. اگه گ از

 و سرم رو تکون دادم.  دمیکش یقیعم نفس

 بود. الیبا دان حق

سر   گهیو د دمی رس یشده بودم فقط به دانشگاه و موسسه م می مشغول پروژه عمل یوقت از
 زدن به شرکت رو از برنامه ام حذف کرده بودم.

 سر بزنم. جان یبه ا  شتری کنم ب یم یبه بعد سع نیدادش. چشم از ا  یگیدرست م-

وسط   رنگ یزرشک یچوب زیم ی که رو ینیرو از من گرفت و زل زد به پارچ آب بلور  نگاهش
 .کردی م ییاتاق خود نما 

کامال مشخص بود   کردیم یی صورت بورش خودنما ی تو  یزیحالت صورتش و اخم ر از
بشه و   ی جد یجورن یکه ا اومد ی م شیکم پ یل یخ الیچون دان ه؛یفکر مساله مهم  ی تو
 فکر بره.  ی تو

 .ارمیکنم تا از اون حال و هوا درش ب طونیکردم لحنم رو ش یسع

بودنت خارج شو که اصال   ی . حاال خواهشا از اون کالبد جدیجذبه دار  م ید یباشه بابا فهم-
 ! ادیبهت نم

صورت   ی که تو  یمشک ی کرد و آروم برگشت و با چشم ها ی با حرف من تک خنده ا الیدان
 د.چشم هام زل ز ی داد، تو یقشنگ خودش رو نشون م ی لیخ دشیسف

 .یاگر شما گذاشت م؛یباباها، با جذبه و مردونه برخورد کن نیع می بار ما اومد ک یحاال   -

 ؟ ی اریاداشو در ب ی خوای. چرا میستی حاال االن که بابا ن -
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کرد و طلبکارانه در پاسخ به   یشیحال مرتبش اخم نما  نیپرپشت اما در ع ی ابرو ها با
 ستم؟« یگفته ن یسوالم گفت:»ک 

  نیاما در ع هانه،یعاقل اندر سف  دمید  یاما وقت دم؛یکنه و خند  یم یفکر کردم داره شوخ اول
  کی و جاش رو به  دیاز لب صورتم پر کش شیکنه، خنده چند لحظه پ ینگاهم م  ی حال جد

 بودم، داد. دهیشاخ و دم رو د یغول ب هیکه انگار  یتعجب

 گرد شده بود.  ادیاز تعجب ز چشمام

 . رهی خنده اش رو بگ ی نتونست جلو گهید دمی چهره من رو د یوقت الیدان

 قدر تعجب داشت؟  ن ی بابا شدن من ا یعنی وزق شده؛  نیچرا چشمات ع  ،یلیل -

بهم وارد کرده بود خارج بشم که  الیکه دان یزده بشه تا شوک  یحرف کی الزم بود   انگار
کار رو کرد تا از اون بهت و   نی رو بر عهده گرفت و ا ری خط تیمسول نی خودش خداروشکر ا

 .امی ب رونیتعجب ب

 صدا زدم.   ی مانند غیج ی اسمش رو با صدا یادامه بده و با خوشحال  الینذاشتم دان گهید

حرکت کردم که  زی ون سمت مبلند شدم و به طرف ا  زیچرخ دار پشت م  یضرب از صندل هی
 بغلش انداختم.  ی تعلل نکردم و خودم رو تو گهیبا لبخند بلند شد و د  الیدان

  غیبود رو چه جور بروز بدم فقط ج دهی خبر خوب بهم رس نی که از سر ا  یدونستم ذوق ینم
 کردم. یم غیج

چشم هام جمع شده بود به   ی که تو یکه در اثر اشک ذوق ی رو اوردم باال و با نگاه تار سرم
 که حاال پدر شده بود، نگاه کردم.  یالیدان ی چشم ها

 زد. یبرق م نگاهش

 .کردی به چشم هام نگاه م یلبخند آروم با

 دونستم. یچه قدر عشق بچه است؛ من م الیدونست که دان یهم نم ی کس چیه اگر



 مجنون  اری

 
286 

 

 . میباهم بزرگ شده بود  یناسالمت

بود، با لبخند  الیدان هیخبر اومدن فسقل شیاصل لیکه دل یکه در اثر بغض ییصدا  با
 خوش قدم باشه.«  شااللی.ایگفتم:»مبارکت باشه داداش

  ی رو کرد که جوابم رو بده که در با شدت باز شد و بعد از چند لحظه صدا نی قصد ا الیدان
 بود که به گوشم خورد.  سوی نگران گ

 ؟ی زد غیچرا ج یلیشد ل یچ -

بلند خودم رو به  ی که از سر ذوق بود عقب گرد کردم و با قدم ها یهمون لبخند و بغض با
 مادر بشه.  گه،یرسوندم که قرار بود بعد از چند وقت د  ییسویگ

 بغلم و سفت به آغوشم فشردمش.  ی تو دمشیکش  سوی وحشت زده گ افه یتوجه به ق  بدون 

مثل روز  ی که ذوق و شاد یبا لحن دمی بوس یکه شونه اش رو م یرو بستم و درحال چشمام
 .« سوی روشن توش معلوم بود، گفتم:»مبارک باشه مامان گ

 *** 

 ؟ ی آماده ا یلیل -

زد  یوجودم داشت جونه م ی تو   یاسترس چهم ین ه یاز طرف قرارداد،  الیدان ی ها فیتعر  با
 قطع کردم. شهیو از رو اون جونه ر دمیکش قینفس عم هیکه چشم هام رو بستم و 

 از آروم بودن فکر نکنم.  ریغ ی ا گهید  زیچ چ یاون لحظه به ه ی کردم تو یسع

  نیا گهی . دی آروم باش! تو با اون ساتور خان کنار اومد یلیدلم زمزمه کردم:»ل ی تو آروم
 . آروم باش!« ستی دو سر که بدتر ن وی باشه از اون د یبنده خدا هرچ

 باز کردم. عیتقه در از فکر خارج شدم و چشم هام رو سر  ی صدا با
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اتاق جا خوش کرده بود بلند   ی در ورود  ی رنگ که روبه رو د ینرم و راحت سف یصندل ی رو از
 کنه. تی ر یتونه کاراش رو مد  یکه م یآروم ی لیکردم بشم همون ل یشدم و سع

 سوند و در رو باز کرد.رنگ اتاق ر دی سف یبلند خودش رو به در چوب ی با قدم ها الیدان

 .د ی خوش آمد یلیخ گان،یشا  ی به به آقا -

 تر و دهنم خشک شد.  ظی غل ادیاخم هام از تعجب ز الیجمله دان دنیشن با

 نشست.  میشونی پ ی رو ی سرد  عرق 

 استرس و تپش قلب.  جان،یبود که توام شده بود با ه یاون لحظه ام حس حال

  گهید ی کی  دی شا گانه؟یشا لش یکه فام ارهیگفت:»مگه فقط سات یذهنم م ی تو یحس هی
 باشه.« 

 . ی که باهاش کنار اومد هیدوسر وی طرف قرارداد همون د زدیم ادیوجودم فر  ی تو یکی اما

 شوک دوم هم بهم وارد شد.  خشیاون نگاه سرد و  دنیو د  الیکنار رفتن دان با

  یزیاز ابروهاش رو داد باال و پوزخند ر یکیمن تعجب کرده بود؛ چون   دن ی اونم از د انگار
 زد.

 کردم که واقعا خودش بود. دای کارش حتم پ نیا با

  ی اما اون بجا مکه؛ی زالو داره م نیرو ع شیکه غرور و تکبر کل زندگ  یگانی شا اریسات  همون
 .دهی داره پرورششون م ست،یشباهت به ضحاک ن یکه حاال ب ییکشتن اون زالو

اون رو   یآب  چیکه ه کردی وجودم به پا م ی رو تو یش یآت  خشیه سرد و  با همون نگا اریسات
 کرد.  یخاموش نم

خودم اعتراف   ش یخواستم پ ی اما نم ه؛یچ ضیضد و نق ی حس ها نی ا لیدونستم دل یم
 کنم که بشه ملکه ذهنم و بعدها بشه حسرت. 
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  نی توجه باشم تا آتو دست ا یب  شدی که در وجودم داشت شعله ور م ی کردم به آتش یسع
 دو ساله برادرهام بر باد نره. ی ساتورخان مغرور ندم و زحمت ها

رو مورد خطاب  اریکردم با احترام، سات نشیکه عج  ی لبخند چهم یرو صاف کردم و با ن گلوم
 قرار دادم.

 داخل!  دیی . بفرماد یخوش آمد  یلی. خگان یشا  ی سالم آقا -

 تکون داد و آروم وارد اتاق شد. یمن سر   ی با حرف ها اریسات

 رفتارش و جواب ندادن هاش عادت داشتم. نی به ا من

 اریلحن هم با سات نی و گرم تر  نیباتر یاگر با ز  یدوماه بهم ثابت شده بود حت ن یا ی تو
 . برهی م نی لحنت رو از ب ی تمام گرما ی اون با سرد ،یصحبت کن

رنگش   یمشک  ی من نشست و دکمه پالتو زیم ی جلو  یراحت ی از مبل ها یکی  ی رو اریسات
 رو باز کرد.

  م؛ی ندی قرداد بب دی انجام شده و امروز فقط با یشرق  ی خب؛ فکر کنم همه مراحل با آقا -
 ؟ ی قیال  ی درسته آقا

  مین  یکرد و حت انیخشک و مغرورش ب ی حرف ها رو با همون صدا نیهمه ا  اریسات
 هم به من ننداخت.  ینگاه

  نی خواست از شر ا یهر لحظه م اریاتاق و سات ن ی ا ی بودم تو یموجود اضاف  هیمن  انگار
 سردش به من نخوره.   ی اتاق خالص بشه تا چشم ها

که موفق هم بود؛ اما   ارهیتا لج منو درب دهی کارها رو انجام م نیبودم از قصد دارها مطمئن
 . لرزهیبادا نم  نیکه با ا ی د یب  ؛یدختر محمد شرق م؛ی شرق یلیمن ل

وجب که چه عرض کنم، وجب به وجب روش روغن   کی برات بپزم  ی آش  کی استاد  ی آقا
 باشه.
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جان   الیاستاد گفتم:»دان ی آقا یتوجه یو بدون توجه به ب الیرو برگردوندم سمت دان سرم
 شده؟«   دیبازد  گانی شا  ی از کارخونه آقا

واب من رو داد:»نه  کرد. سرش رو برگردوند سمت من و ج سیخ ونشیلبش رو با ز  الیدان
 نشده.«  دیجان، هنوز بازد  یلیل

گفتم   لیدل نی به هم گان یشا ی آقا  تشیو ادامه داد:»واقع ارینگاهش رو دوخت به سات و
شرکت در اصل سه دنگش به   نی مسئله باهاتون صحبت کنم. ا نیکه راجب ا دی اریب فی تشر

بستن قراردادها  ی لهراسب جان. تو ی اش برا گه یجان هستش و سه دنگ د  یلیاسم ل
که  ی ا شنهی پ سشون،ی ده؛ مثل شهرت شرکت ها، رئی رو انجام م یکل ی ها یلهراسب بررس

لهراسب اون شرکت   نکهیو بعد از ا دی هست انیکه خودتون در جر یشرکت ها دارن و عوامل
 نهیبب کنهی م دیاز کارخونه بازد یعنی دهیرو انجام م یجزئ ی ها یبررس  یلیکرد، ل دیی رو تا
الزم  ی نه. تمام پروتکل ها  ا ی هستن  یکیمواد درجه  رسهی که اونجا به مصرف م ی مواد
  می خوا یکه م یهر شرکت ی . ما براستی مخصوص شرکت شما ن نینه؛ و ا ایشن    یم تیرعا

 .« می برنامه رو دار نی ا م،یقرارداد ببند 

تا   نیامروز من رو کشوند  زایچ  نی گفتن ا ی برا یعنیکرد و گفت:» زیچشم هاش رو ر اریسات
 شد پشت تلفن هم گفت.«  یها رو م  ن یجا؟ ا نیا

رنگ تعجب رو به خودش گرفته بود، برگشت و   یکم اریکه از لحن سات یبا نگاه الیدان
 شد.   شتریبهش زدم که تعجبش ب ی به من انداخت و من لبخند ینگاه

  نیهم ی من همشون رو از بر بودم. برا یول نداشت؛ یشناخت چیه اریسات ی به رفتارا الیدان
 نداشت. یبرام تعجب

  یسر  هیکه  نی. شما مثل استی ن نیو گفت:»نه مسئله امروز فقط ا  اریسمت سات برگشت 
هستش رو هنوز امضا  یل یکه مربوط به ل یاوراق یول د؛ی اوراق رو با لهراسب امضا کرد

 .« می کن دیاز شرکتتون بازد  می تون یکه اون ها امضا نشه، ما نم یو تا زمان دی نکرد

 به من انداخت. ینگاه مین اریسات
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روتون گذاشته شده،  بهرو  ز،ی م ی که رو ییصدام رو صاف کردم و گفتم:»اون ورقه ها منم
 قرارداد.«  کی شر ی ! من امضا کردم و فقط مونده امضا دیامضا کن دی همونا رو با

 .کردی فم هم تموم شده بود، هنوز داشت نگاه محر کهن یاز ا  بعد

دونستم همه زورشو داره   یرو ول کنم. م زیکنه که همه چ یکار خواستی دونستم م یم
 یرو مثل روز روشن م  هان یکنه. همه ا  عمیبگه که ضا  یزیکه چ  ذارهی مغزش م ی تو

 بودم. یلیبود، منم ل اریخب، اگر اون سات یدونستم؛ ول

 ازم گرفت. یحرف چی رو بدون ه نگاهش

  یته نگاهش حرص بود؛ ول داد،ی جوابم رو هم نم یوقت اریتعجب کردم؛ چون سات یکم
 بار نبود. نیا

 افته. یم یکرد؛ انگار براش مهم نبود چه اتفاق ینگاه م یبار فقط خنث نیا

 خواست من ندونم.  یم یمهم بود؛ ول  دمیشا  ای

 نداشت.  یشده بود، اصال درست نبود، چون معن  برام مهم اریهمه سات  ن یکه ا نیا

 نه؟« یفقط پدر سل یذهنم گفت:»مطمئن ی تو یک یانگار  یبود و بس؛ ول ن یپدر سل اریسات

که داشت دونه دونه ورقه  اریسات  ی نامحسوس تکون دادم و زل زدم به دستا یلیرو خ سرم
 کرد. یها رو با حوصله امضا م

اومد   یبحث کار م  یحوصله نداشت؛ و گر نه وقت نیسل ی کردن برا ی پدر ی فقط تو انگار
 شد.  یم ایآدم دن نی وسط، با حوصله تر 

 *** 

 مامان. -
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که مربوط به موسسه بود رو با دقت   یی ها زیچ ی سر  هی شی گوش ی که داشت تو  مامان
 کرد، گفت:»جان؟«  یچک م

 ! ینذار ییبرنامه جا رون؛یب م یبر  می خوا یمامان آخر هفته م  -

 نقطه زل زد. هیبهم انداخت و بعدش به  یدر اورد و نگاه شی گوش ی سرش رو از تو  مامان

 کرد. یذهنش مرور م ی برنامه هاش رو تو داشت

 .گهی د ایخاله راحله ب -

نگاه کرد که داشت   ینیبه سل  شی شگینگاهش رو از اون نقطه گرفت و با لبخند هم مامان
 .کردی م یمن باز یبچگ  ی با اسباب بازس ها

 به چشم. ی ا -

 مامان نگاه کردم و با اعتراض گفتم:»مامان!«  به

 برگشت سمتم و گفت:»چته؟«  ی عاد یلیخ مامان

 هام گرد شد.  چشم

  گه،یکلمه م هیبهت  نی. سلیکن یفکر م ینیش  یم  رونی ب می بر گمی امان من بهت مم -
 چشم؟  یگیم

  یمبل بلند م ی اورد و از رو یرو در م نکشیکرد و همون طور که ع  ی تک خنده ا مامان
 داره.«  یخانم فرق نیشد، گفت:»بله؛ چون سل

 خوره؟«  یم یشکالت ک یک  یو گفت:»ک  نی رو کرد به سل بعدم

گفت:»من.   یبپر کردن و هم زمان مو بلند شد و شروع کرد بپر  دیکش  یدست از باز نیسل
 من. من.« 

 سمت آشپز خونه رفتن. گهیدرفت سمتش و بغلش کرد و باهم  مامان
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 مبل بلند شدم و دنبالشون رفتم.  ی زدم و از رو  ی لبخند

  ی ظرفش رو که یرنگ یرنگ ی ها  زیداره اسمارت نی سل  دمیآشپزخونه، د  ی تو دمی رس یوقت
که  یکیک  ی رو ذارهی داره و م یبر م یکی  یکیآشپزخونه بود رو   ی رنگ تو  ی قهوه ا زیم

 مامان اون رو آغشته به سس شکالت کرده.

و  جان یا د یا یجا، تک و تنها، خودتون هم ماون  دیذار ی . من رو مگهیدستتون درد نکنه د -
 عشق و حال.

رفت،   یکرد و قربون صدقه اش م ینگاه م  نیکه با لبخند داشت به سل مامان
 غر نزن بچه.«  قدرن ی گفت:»ا

 دادم.  هی کردم و به چهارچوب در تک ی خنده ا تک

  ش یدو ماه پ ریاز اون دختر تخس و گوشه گ یبهتر شده بود؛ اصال انگار خبر   یلیخ نیسل
 نبود.

هنوز اون    اریسات یول د؛ی ترس  ینم اریها از ساتاندازه قبال  گهیجا بود که د نیا هیقض یجالب
 نگاهش رو بهش داشت. 

با دو از    نیانداختم که سل رونی به ب یو نگاه  رونی از فکر اومدم ب فون یزنگ آ  ی صدا با
 بهار اومد.«  یزمان گفت:»آخ جون، آبجآشپزخونه خارج شد و و هم 

و   دم ی رو کش زیها م یاز صندل ی کیآشپزخونه و   ی ام رو از در گرفتم و رفتم تو هیتک
 نشستم.

مامان    یعنیبودم؛  دهیرو د نیبزرگ سلآشنا شده بودم و عکس مامان  نی با سل یوقت از
و   نی سل ی بود که چرا چشم ها ن یو اونم ا رونی رفت ب یاز ذهنم نم یزیچ هی  ار،یسات

 منه.  ی چشم ها  هیشب اریمامان سات

کردم،   ینگاه م ختیر یم کی ک  ی مامان رو که یرنگ  ی جور که داشتم به ترافل ها همون
 ؟« ی توجه کرد نی سل ی گفتم:»مامان، تا حاال به چشم ها
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 خوشگله.   یلیآره؛ ماشاالل خ -

من و   ی قدر شکل چشم هاکه چه ی تا حاال هم توجه کرد یتکون دادم و گفتم:»آره؛ ول یسر
 باباست؟« 

و نگاه   نی که ترافل ها داخلش بود از دستش افتاد زم ی انگار هول کرد؛ چون کاسه ا مامان
 به من انداخت. یمضطرب

  ی طور که دستاقدم خودم رو رسوندم به مامان و همون  هیبلند شدم و به  یصندل ی رو از
 دفعه؟«  هیشد   یچ ؟یدستم گرفتم، گفتم:»مامان، قربونت برم، خوب  ی لرزونش رو تو

 کرد. ی وز مضطرب نگاهم مهن  مامان

 و مامان رو روش نشوندم.  دمیرو کش زیم  ی ها یاز صندل یکی

 برداشتم و پر از آبش کردم.   وانیل هیو  نکیسمت س رفتم 

وارد   نیزدنش که بهار و سلقاشق شروع کردم به هم  هیحبه قند انداختم توش و با   چندتا
 آشپزخونه شدن.

 گذاشت.  نیو زم نیو سل  دیلبش پر  ی رولبخند از  د، یتا حال مامان رو د بهار

 شده؟   یچ یلیل -

  ه یدونم،  یزدم، به بهار جواب دادم:»نم یرو هم م وان یل ی طور که داشتم قند ها همون
 شد.« یجور نیدفعه ا

 مامان نشستم.  ی رو به رو یصندل  ی رو دادم به مامان و خودمم رو وانیل

 دست هام و شروع کردم به مالش دادنش. ی آزاد مامان رو گرفتم تو دست

دونستم داره به   ینقطه نامعلوم و نم هیگفت و فقط زل زده بود به  ینم یچیه مامان
 کنه. یفکر م یچ
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 ؟ ی دردت به جونم، خوب ،ی مامان -

 . اومد؛ چون نگاهش رو از اون نقطه گرفت و بهم نگاه کرد رونی انگار از فکر ب مامان

لبخند، لبخند   نی که ا دمیکه با لبخند مامان بزرگ شده بودم، فهم یمن  یرو زد؛ ول لبخندش
 . ستی ن شیشگیهم

 . فشارم افتاده حتما. ستین  میز یخوبم مادر، چ -

 به بهار انداختم.  یتکون و دادم و نگاه یسر

 باال انداخت. ی شونه ا بهار

و   ییسالن، من و بهار چا ی تو دی بر  نی به مامان نگاه کردم و گفتم:»مامان تو و سل دوباره
 .« می اری ها رو م کیک 

و آروم   ز یم ی آب قند رو گذاشت رو  وانیتکون داد و با همون حال خرابش، ل یسر مامان
 رفتن.  رونیرو گرفت و باهم از آشپزخونه ب نیدست سل

 خاله چش بود؟ یلیل -

 نگفتم.  یشده؛ ول یجورن یا  یسر چ  خواستم بگم که یم

 کنم. یدرازتر م ممیکنه دارم پام رو از گل یحس کردم بهار فکر م د ی دونم چرا؛ شا ینم

 شد.  ی جور نیدفعه ا هیدونم  ینم -

 نشد.  چی پا پ یلیهم خ بهار

 پخش شده بود رو جمع کردم. نی زم ی که رو ییترافال 

من   یول م؛ی اومد رونیرو برداشتم و باهم از آشپزخونه ب ک یو منم ک  ختیر ییهم چا  بهار
 فکر مامان و عکس العملش بعد از حرفم بودم. ی همش تو

 .میکرد و نشست  میخودمون تقس نیها ب ییو بهار هم چا  زیم ی رو گذاشتم رو  کیک 
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 . میزد  یحرف م یهر در از

سر و کله زدن   نی ا ی تو یکل شهیمامان که هم یول م؛یزد  یسر و کله هم م ی و بهار تو من
 کرد.  یگفت و فقط نگاه م ینم یچیداد، امشب ه  یاخطار م یکرد و کل ینچ مما، نچ  ی ها

 سر جاش نبود.  یزیچ هی

 شده بود.  یجور نی شده بود که مامان من ا  یزیچ هی

 ده شبه.  ی ساعت طرفا دمیبه ساعت کردم که د یرو برداشتم و نگاه می گوش

 خونه.«  میکم کم بر  گهیخاله، بدو برو لباسات رو بپوش. د نیو گفتم:»سل نی کردم به سل رو

خونمون  یعمارت. کس امیحرف من بهار هم بلند شد و گفت:»منم امشب م نیا با
 .« ستین

خوردم، جواب بهار رو دادم:»باشه.  یرو م مییچا ی تکون دادم و همون طور که آخرا یسر
 توهم برو بپوش.« 

 به حرف اومد. که رفت، مامان   بهار

 جان.  یلیل -

 نگران مامان زل زدم. ی چشم ها ی رو اوردم باال و تو سرم

 جونم مامان؟  -

  خت،یر یم نیی از سر و روش پا یصداش رو صاف کرد و همون طور که نگران مامان
 رو باشه؟«  یکار عمل نی کم کم تموم کن ا گهی که خوب شده. د ن ی گفت:»دخترم، سل

 هم رفت.  ی حرف مامان، چشم هام گرد شد و اخم هام از تعجب تو  با

که  ی مگه خودت نبود  رم؟ی کار رو بگ نیکه ا ی که اصرار کرد  ی مامان، مگه خودت نبود -
 ست؟ ین یبشه مشکل یهر چقدر هم زمانش طوالن یگفت
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 متوجه نشدم. یزمزمه کرد؛ ول ی زی لب چ ریز  مامان

دلم تنگته،  گه،یمامان. مادرم د یگی راست مقبل گفت:» یبا همون دستپاچگ مامان
 .« نیهم

 مادرانه اش زدم و بلند شدم رفتم کنارش نشستم. یبه نگران ی لبخند

. گهیبه لپش زدم و گفتم:»قربونت برم من. دو ماهش رفته، مونده چهار ماه د ی ا بوسه
 بنداز؛ خوبه؟«   یور دل خودت خوبه؟ اصال من رو ترش  امیم گهی چهار ماه د

 کرد و دستش رو دور شونه ام حلقه زد و من رو به خودش فشار داد.  ی خنده ا مامان

ما االن چهار ساعته لباس   یل یل یول  ما؛یوسط معاشقتون مزاحم شد  د ی واال ببخش گمیم -
 .یعالمنتظر جناب می دی پوش

 ه؟ یبهار، معاشقه چ یآبج -

تو دختر.«   یر ینم لیگفت:»ذل یصورتش رو چنگ انداخت و همون طور که به بهار م  مامان
رو مرتب   نیسل ی و شروع کرد پالتو نیو نشست جلو سل نی بلند شد و رفت سمت سل

 کردن.  میکردن و کالهش رو تنظ

 .« دهینم یخاص یخاله. معن یچیمطمئن شد، گفت:»ه نی از گرم بودن سل یوقت مامان

 به بهار رفت.   ی ظیچشم غره غل و

 . دیخند یم   یرک یز  ری هم ز بهار

 *** 

 اومدم. رون یمرتب کردم و از اتاق ب  نیسل  ی رو رو لحاف

 انداختم.  اریبه اتاق سات ینگاه

 نبود.  نگیپارک  ی تو نشمیماش  یچراغ اتاق روشن نشده بود؛ حت هنوز
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 ذاشت.  یدلشوره ام نم یاتاق؛ ول ی خواستم برم تو یو م دمیکش یقیعم نفس

شد که بهار    یور و اون ور م نی تخت ا  ی قدر رو نی اتاق ا  ی رفتم تو یاون طرف هم اگه م از
 کردم. یرو بد خواب م

  نیبخورم و بعد از ا یزیچ ،ی دمنوش هیآشپزخونه تا  ی و رفتم تو نییطبقه باال اومدم پا  از
 که آروم شدم، برگردم.

 ی تو ریت تی ون عادت به نور نداشتم، نور چراغ عآشپزخونه رو روشن کردم و چ چراغ
 چشمم نشست. 

 پشت سر هم پلک زدم تا چشم هام عادت کنه.  یکم

 گل گاو زبون دم کنم و بخورم.  ی رو برداشتم تا با کم شنیآو شهیرو باز کردم و ش نتیکاب در

خوردم تا   یجرعه ازش مو جرعه  زیو نشستم پشت م ختمیر  وانیل هی  ی دم اومد، تو یوقت
 .رهیآروم بگ یدلشوره ام کم

باز و بسته شدن در خونه رو   ی خوردم، صدا یدم نوش رو م ی که داشتم آخرا طورهمون 
 .دمیشن

  شهیهم  نی ع اریسات یخواد از راه پله بره باال؛ ول  یکه م دمیرو د اریکه گذشت، سات  یکم
 نبود.

داد که  صیشد تشخ یمون پشت سرش هم مبود پشت به من بود؛ اما از ه درست
 . ستی ن یشگیهم اریسات

 رفت.  یبود، تلو تلو راه م ختهی موهاش بهم ر مدل

 بلند شدم و آروم صداش زدم. زی از پشت م عیسر

 . اریسات -
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 برگشت سمتم. اریسات

 من هم همانا.  ی همانا و گرد شدن چشم ها اریسات برگشت 

که   دی شد د  یبا همون نور آشپزخونه هم م یول د؛یشد د  یبود درست نم کی سالن تار ی تو
 صورتش غرق خونه.

 آشپزخونه.  ی چند قدم خودم رو بهش رسوندم و چ دستش رو گرفتم و اوردمش تو با

 گلوم نشست.  ی تو ی بغض بد هی دم،یصورت کبود شدش رو د  یوقت

 کرد.  یرو رو م ریبود، دلم رو داشت ز   یهر چ یبود؛ ول یچ  لشیدونم دل ینم

و اخم   دیعقب کش یو سرش رو کم  دمیچشمش کش  ریز ی ها ی کبود ی انگشتم رو رو نک
 هم رفت.  ی هاش تو

 درد داره.  دمیفهم

 افتاد. شینیبه ب نگاهم

 داشت.  یزی ر خون

  سیداشت دهنم رو سرو  گهی اورد، بغضم از طرف د یطرف داشت پدرم رو در م هیاز  دلم
 کرد. یم

 گرفتم.  یبود، بغضم رو قورت دادم و نفس ی هر زحمت به

 .ارمیب زایچ جورن ی و ا ن یبرو تو حموم اتاقت. صورتت رو با آب سرد بشور تا منم بتاد -

 تکون داد و عقب گرد کرد و رفت. یسر

 کرد. دایاشک منم راهش رو پ رون،ی پاش رو از آشپزخونه گذاشت ب اریکه سات نیهم

 صورت کبودش بغض کرده بودم.  دنی بشر متنفر بودم، االن با د نیا افهی ق دنیکه از د یمن
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  ریدادم، چون عمال غ یبهش پر و بال م دینبا یول اد؛ی داره سرم م ییدونستم چه بال  یم
 ممکن بود. 

  ینیس هیتوجه به ضربان باال رفته قلبم و گزگز نک انگشت هام،  یو ب دمیکش یقیعم نفس
 و بسته پنبه رو توش گذاشتم.  نی برداشتم و بتاد

 خوبه.  ی کبود ی برا خی اومد  ادمیدفعه   هی

 برداشتم. کی پالست  هیو  زیم ی رو گذاشتم رو  ینیس

  کیها رو داخل پالست خیها رو برداشتم و تمام   یخیاز جا  یکیرو باز کردم و  زری فر در
 . ختمیر

 و تند از آشپزخونه خارج شدم. ینیس ی رو گذاشتم تو تکیپالس

 کردم. یم یط  یکی ها رو دو تا  پله

دستم پخش  ی تو یهر چ  دمی ترس یو همش م دی لرز یهام از شدت استرس م دست
 بشه.  نیزم

 کردم آروم باشم. یسع ار،یدم در اتاق سات دمی رس یوقت

  ی چشم هام، بغض تو ی اومد جلو یکه م اریهنوز صورت سات یول دم؛یکش یقیعم نفس
 کرد. یگلوم، سر باز م

 ور هل دادم تا کامل باز شه.  اریباز اتاق سات  مهیرو تکون دادم و در ن سرم

 کرد. یآب از صورتش چکه م ی بود و قطره ها ستاده ی وسط اتاق ا اریسات

 ینور، متوجه پاره و خاک ر یکه االن ز  یاورد باال که بتونه کت یرو آروم داشت م دستش
 .ارهیبودنش شده بودم، در ب

 نم! صبر کن، بذار کمکت ک  -
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 اورد. نیی بهم انداخت و دستش رو پا ینگاه

 تختش گذاشتم.  ی رو رو ینیو س تاری اتاق رو بستم و رفتم سمت سا در

 اورد.  یو کتش رو گرفتم و اونم آروم دستش رو از داخل کت در م ستادمیا  پشتش

نفس   ی داد صدا یکه به دستش م یچون با هر تکون  ده؛ی ضربه د یلیبود دستش خ معلوم
 خورد. یهاش واضح تر به گوش م

  ایداشته باشه؛  یدرد جسم ای  د؛یکش ینفس م یجورن یا  طی دوتا شرا ی هم تو اریسات
 باشه. یعصبان

 کت رو در اورد، کتش رو گوشه اتاق انداختم. یوقت

 نی زم ی رو یحرف چیبدون ه نه، یخواستم کمکش کنم که رو تخت بش یکه م نیهم
 داد. هینشست و به تخت تک

 رو از رو تخت بر داشتم و رفتم رو به روش نشستم.  ینیس

 خراب بود.  یلینگاه نکنم؛ چون اوضاع خ یلیکردم به چشم ها و صورتش خ یم یسع

برام مهم نشده بود، االن از شدت استرس براش بغض    بهیغر هی ینجوریکه تو عمرم، ا یمن
 نبود. یخوب زیاصال چ ن،یکرده بودم و ا

خش خش   ی شکست، صدا  یرو م نمونیکه سکوت ب یزی و تنها چ می ساکت بود جفتمون 
 کردم. یبسته پنه بود که داشتم بازش م

 .ختمیروش ر نی بتاد یپنبه برداشتم و کم کهیت هی

عقب  ی هم فشار داد و سرش رو کم ی هاش رو محکم روکه چشم  دمیکش شی نیب ریز
 .دیکش

 کم تحمل کنم. هی. دی ببخش -
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 بغضم رو قورت دادم.  یجورکه چه  دی خود خدا اون لحظه فهم فقط

 . دمیکش شینیب  ریپنبه رو ز  دوباره

 کرد.  یبار چشم هاش باز بود و داشت نگاهم م نیا

 یکردم؛ ول ی بهتره بگم دست و پام رو گم نم ایکرد برام مهم نبود؛  ینگاهم م یها وقت قبال 
 خواست نگاهش رو برداره. یاالن دلم م

 ؟« یکن یمنو م   یپرستار یقبال ها داد بکشه و بگه:»به تو چه که دار نی خواست ع یم دلم

 کرد. یکرد. فقط نگاه م ینم  یخواست از خودش برونتم؛ ول یم دلم

 خودش اصل توجهه.  یتوجه یخب، ب یتوجه باشم؛ ول یکردم به نگاهش ب یسع

که  شین یب ی از سوراخ ها یک یفشار دادم تا بره داخل   ش،ینیب ری ز دمیکه کش یرو کم پنبه
 داشت.  یزی خون ر

 نگفت. یزیچ یهم فشار داد؛ ول ی هاش رو محکم رو چشم

 ! ری سرت رو باال بگ -

 تخت. ی سرش رو باال گرفت، سرش افتاد رو  یوقت

 نگفت.  یچیهاش رو بست و باز هم ه چشم

  یزیچ هی کردم از  یکردم خسته است. حس م یکردم، حس م  یصورتش رو نگاه م یوقت
 کنه. یکه فقط خودش دردش رو داره تحمل م یزیچ هی  نه؛یب یداره عذاب م

 . ارهیخودش نم ی به رو یول ده؛یکردم بر  یم حس

 بود رو برداشتم و از جلوش بلند شدم و رفتم کنارش نشستم.  خی که پر از  یکیپالست

 ی ها ی کبود هیاز بق شتری چشم چپش، ب ریکه ز ی کبود ی رو آروم گذاشتم رو کیپالست
 صورتش تو چشم بود. 
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 رو گذاشتم، سرش رو به ضرب باال گرفت و گفت:»آخ!«  یخی  کی که پالست نیهم

 یرو قورت م دیکش یسرک م یرو گاز گرفتم و همون طور که بغضم رو که ه نییپا لب
 رو از صورتش دور کردم. ک یپالست یدادم، کم

 ذاشتم.  یصورتش م  ی رو رو کی پالست ی تو ی ها خی سرش رو باال گرفت و منم آروم   دوباره

درد داشت،   یعنی  نیو ا  د؛یرس یو نفس هاش دوباره به گوش م هم بود ی هاش تو اخم
 گفت.  ینم یول

بهش   ینگاه هیچشم هم   ریذاشتم و ز یهاش م ی کبود ی ها رو آروم رو  خیطور که   نیهم
 زنگ خورد. شی دفعه گوش هینداختم،   یم

خواد قصد بلند شدن   یم دمی که د اریرو چرخوندم سمت صدا و برگشتم سمت سات سرم
 کنه. 

 .«ارمیگفتم:»تو بخواب! من م عیشونش و سر  ی رو گذاشتم رو  دستم

تشک تخت گذاشت و چشم هاش رو   ی دوباره سرش رو رو یمخالفت چی بدون ه اونم
 بست. 

  ش،یپ قهی که چند دق یگذاشتم و بلند شدم، رفتم سمت کت ینیس ی رو تو  یخی  کیپالست
 گوشه اتاق پرتش کرده بودم. 

 کنم. داشی شدم کت رو برداشتم و دنبال صدا گشتم تا تونستم پ خم

 .ینیشد بب یم یکال شکسته؛ ول یصفحه گوش   دمیرو که در اوردم، د یگوش

 به دلم افتاد.  ی دلشوره بد ه یبود، ناخودآگاه  اریسات  یصفحه گوش ی که رو  یاسم دنید با

 . دمیرو شن ار یسات ی دهنم رو قورت دادم که صدا آب

 جواب نده!  ،یریاگه نوشته شهاب نص -
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خواستم بکنم، قسمت   یکه م یکار ی برا ینیبشی پ چی انداختم و بدون ه اریبه سات ینگاه
 . کریاسپ ی سبز رنگ رو لمس کردم و تماس وصل شد و گذاشتمش رو 

اگه دوباره بهونه   ،یدادن بچه امروز و فردا کن ی اگه دوباره برا ،یاگه سر قول و قرارت نمون -
 کنم. یفقط به خودت اکتفا نم گهیدفعه د  نی ا ،یاریب

شهاب، درجا چشم هاش رو باز کرد و به هزار زحمت   ی به محض پخش شدن صدا اریسات
 بلند شد. 

شهاب تماس رو   ره،ی رو از من بگ ی سمت من و گوش ادیکه اون بتونه بلند بشه و ب یزمان تا
 از دستم افتاده بود. یکه بهم وارده شده بود، گوش یع کرده بود و منم از شدت شوک قط

دونم   ینم  یول ؛یشگیهم اریشد همون سات قایشد و دق   یشیاول چشم هاش آت اریسات
  کهیت کهی چشم هاش جاش رو داد به ترس و ت ی تو شیصورتم، که اون آت ی تو دید یچ

 ؟« یلی..لیصدا زدن من:»ل..ل

رو بزنم که    اریقدر سات نی خواستم منم ا یبزنم. م غی خواستم ج یخواستم جواب بدم، م یم
 یقدر داد بزنم که گلوم پاره بشه؛ اما نم نیخواستم سرش ا ی. ماد یصداش در ن گهید

 تونستم. 

 شد. ینم یخواستم؛ ول یتونستم حرف بزنم. م یتونستم نفس بکشم. نم ینم

 خواد خفه اش کنه.  یگلوش رو گرفته و م یکیرو داشتم که انگار  یکس حال

بهم رسوند و دوتا شونه هام رو محکم گرفت و تکون داد و داد  عیخودش رو سر اریسات
 حرف بزن!«  یلیزد:»ل

کردم  ی. حس مشمیکردم دارم خفه م یشه. حس م ی داره تار م زیکردم همه چ یم حس
کار   چیتونم ه یو من نم شهی م شتری که دور گلوم بود هر لحظه ب یالی خ ی فشار اون دستا

 کنم.
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نفس  ی برا  یگوشم خورد، شده راه ی که تو یلیرفت که س  یم یاهیهام داشت س  چشم
 . دنمیکش

بودم، تا   ده ی رو د اریکه سات شیساعت پ  کیبغض از  ی راه نفسم باز شد، هر چ یوقت
 شد.  کهیبودم، باال اومد و هزار ت  دهی شن رو شرفینکره اون شهاب ب  ی االن که صدا  نیهم

 . نمیجا نشست که باعث شد منم بشهمون  اریسات

 کردم. یم  هینگفت و منم فقط از ته دل گر یچیفشار داد و ه  نشیرو به س سرم

رو به   زایچ  نیبا ا  یروز هیدونستم قراره  یکاسه است، م م ین ریز ی کاسه ا هیدونستم  یم
 باشه. یقدر مسئله سخت و زجر آور  نیکردم ا یفکر نم   یرو بشم؛ ول

 زدم. یو هق م  دمیلرز  یم اری بغل سات ی تو

رو   نی شدمو من ا  یبغلش داشتم آروم م ی حال، تو نیدر ع یخورد؛ ول  یازش بهم م حالم
 نبود. یخوب زیچ  نی خواستم. ا ینم

 .ختیگونه هام ر ی زدم و اشک هام رو پلک

شد و نا خواسته سرم رو   یام بلند تر م هیگر ی افتادم، صدا یشهاب م ی حرف ها ادی  یوقت
 دادم. یفشار م اری سات نهیبه س  شتریب

 کمرم و آروم کمرم رو نوازش کرد. ی دستش رو گذاشت رو اریسات

ام قطع شد و با   هیگر ی ماجرا نقش داشته، صدا   نیا ی تو اریاومدم که سات ادمی  یوقت
 بهم انداخت.  یاش جدا کردم که نگاه نهیرب از سحرص، سرم رو به ض 

که  ی. حس نفرتنمیتونستم بب ینم یبود؛ ول یمون ی پش هیشب یزیچ  هیچشم هاش   ی تو
 .نمیرو بب یمونیذاشت اون پش یداشتم، نم  اریاون لحظه به سات

دور   شتریدستاش ب رون،ی بغلش خودم رو بکشم ب ی رو ازش گرفتم و اومدم که از تو نگاهم
 شونه هام فشرده شد.
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 بهش نگاه کردم و گفتم:»ولم کن!«  تی اخم و عصبان با

چشم هام با تحکم گفت:»اول   ی دهنش رو قورت داد و همون طور که زل زده بود تو آب
 .«یکن  ی بعدش قضاوت م ، ی شنو یمن رو م ی حرف ها  ،ینیش یم

 ی خوا  یرو م یچ ؟یبگ ی خوا  یم  یبشنوم؟ چ ی خوا یرو م یچ ار یبهت گفتم:»سات با
 ؟« یکن حیتوج

لبم گذاشتم و با   ی انگشت اشاره اش رو رو اریرفت که سات یباال تر م  ،یبا هر سوال صدام
  یوقت ؟ی ! چه خبرته؟ عالم و آدم رو خبر دار کردسی صورتش گفت:»ه  ی رو یاخم چهمین

 صبر کن حرف بزنم، صبر کن!«  گمیبهت م

ماجرا باز کرده بود،   ن یرو به ا ن یسل ی کرد و پا یکار م ی داشت چ اریکه سات نی ا یادآوری با
بود که به  ی از اندازه ا شی بار از حس تنفر ب ن ی ا یگلوم نشست؛ ول  ی دوباره بغض تو

 کرده بودم. دا یپ اریسات

 . دیلرز  یام م چونه

 خورد. یبه هم م ی ادیاز حرص ز دندونام

  نیسل کهنی ا ؟ی ترت معامله کرددخ ی رو کهن یا  گان؟یشا  اریسات ی آقا یبگ  ی خوا یم یچ -
  نیسل کهن ی ا ست؟ی انتقامم ن  یحت قهیکه ال  یریبگ یُطعمه که انتقامت رو از کس ی رو کرد

 یکه م یز یهمه چ نیا  ن؟یچرا سل اری سات ؟ی ریانتقام بگ یجورن یکه ا ی رو زجر کش کرد
 چرا دخترت؟ چرا؟  ،یری بگ مباهاشون انتقا ی تونست

بود،   دای از بغض توش پ یکه اثرات یواشی لرزون و  ی کلمات و جمله ها رو با صدا نیا همه
 گفت. ینم یچیکرد و ه یفقط نگاهم م اریگفتم و سات یم

 به شمارش افتاده بود.  اد،یز  تیهام از حرص و عصبان نفس

. انگار جون رو از کل بدنم  دیلرز  یم شیهام هنوز به خاطر اون شوک چند لحظه پ دست
 گرفته بودن.
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 ن؟ یسل نیع  یرو منم معامله کن ی خوا یم ؟یکن ینگاه م یچ یب ه؟ یچ -

  گمیبهت م یهم کرد و با تحکم گفت:»مضخرف نگو بچه! وقت ی اخم هاش رو تو اریسات
  نی کنم، چرا سر و صورتم ا یالک هیخوام توج یبدم! اگه م  حیبدم، بذار توض حیصبر کن توض

قانع کنم، چرا از سر تا پام خاکه و    یبزنم و تو رو الک  یخوام حرف الک یاگه م ه؟یلشک
 است؟«  کهی ت کهیلباسام ت

 خب؛ بگو!«  یلیکارانه گفتم:»خو طلب  دمی کش یمحکم نفس

 با همون اخم بهش نگاه کردم که نگاهش رو ازم گرفت.  و

ها محکم صورتش برگردوندم سمت   ی رو بلند کردم و بدون توجه به اون کبود دستام
 خودم که با چشم هام گرد بهم نگاه کرد.

شما نگاه    ی چشم ها ی خواد دروغ بگه، تو یم یکه اگه کس  میخون یم  یروانشناس ی تو -
 . یچشم هام نگاه کن ی تو  دیبا  ،ی راست بگ ی خوا یکنه. اگه م ینم

 ادمیدادم رو   ادتیکه خودم  ییها زیچ یانداخت باال و گفت:»داراز ابرو هاش رو  یکی
 ؟« ی دیم

 ؟« ی کرد  یطفره نرو! حرف بزن! بگو چه غلط  اریو کالفه گفتم:»آره. سات دمی کش یپوف

 چشم هام. ی گرفت و زل زدم تو ینفس اریسات

 ی که تو یاش نصف شرکتم شد. شرکت  هیازدواج کردم، مهر  لوفریکه با ن  شی سال پ ش یش -
اش رو   هیمهر م، ی طالق گرفت یگذاشتم. وقت ه یسال از جون و دل براش ما شی ش نیا

خواست و قرار شد من پول نصف شرکت رو بهش بدم و اون هم شرش رو کم کنه. اول 
 رو نخواست و گفت... نیسل

توله   نیداد:»گفت ا و باز ادامه  رون ی حرفش مکث کرد و نفسش رو محکم داد ب ی جا نیا
توافق کردن که من   گهی خوام. خانواده ها با هم د ی ام رو م هیخوام و مهر یسگ رو من نم

اش که   هیمهر ی من به جا کهنی ا  یپول شرکت رو بهش بدم و خود المصبشم قبول کرد؛ ول
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کجا ثبت نشد و اونم پول رو که گرفت، از   چیدادم، ه بهشنصف شرکت باشه، پولش رو 
 سال امروز و فردا کرد.  شیارج شد و نشد که نصف شرکت رو به من پس بده و شکشور خ

داد نگرفت. منم با خودم   یدستگاه جون م ی که داشت تو ینیهم از سل  یخبر چهم ین یحت
کم کم بزرگ شد و   نیکه سل نی خوامش. تا ا  یگفتم مادرش نخواستتش، من بخوامش؛ نم

گورش رو گم کرد و از خارج برگشت. زنگ   شیسال پ  کی . درست شیدو ماهه پ  نیشد سل
دادم.  شی سال پ  شیات رو ش  هیبهش گفتم من مهر   مخوام. من یام رو م هیزد و گفت مهر

دختر من   هیزنگ زد و گفت:»مهر شی همون شهاب، چند وقت پ یعن یکه باباش،  نیتا ا
هم   ایر کردن؛ تا اون جا شروع کنه به کا ی نصف شرکت رو بهش بد د ی نصف شرکتته و با

 .« می نز یصورت ما هم نصف شرکت رو به نام تو م نیدر ا ؛ی رو بهمون بد  نیسل

 انداخت.  نیینگاهش رو ازم گرفت و سرش رو پا اریسات

اعتراف کنه  یزیخواستم به اون چ یذهنم بود رو بگه. نم ی که تو یزیخواستم اون چ  ینم
 که االن چند وقت بود، خودم ازش خبر دار شده بودم. 

دو   نیکه ا ییاومدم و با همون حالت گفتم:»بگو فکرا رونی از بغلش ب عیسر  یبهت؛ ول با
 قضاوتت کردم.«  یماه من کردم غلط بود. بگو اشتباه کردم. بگو الک

 چشم هام زل زد. ی تو یحرف  چی سرش رو باال گرفت و بدون ه اریسات

 شدم.   یحرف نزدنش داشتم کالفه م از

که مثل روز روشن بود،   یبلند و بغض ی اش رو گرفتم و دوباره با صدا قهیشدم و  خم
 کنم!«  یگفتم:»بگو اشتباه م 

 یدونستم چه جور یداشتم. نم نهیبودم. ک  یعصبان  یلیزد و آروم گفت:»ل یپلک اریسات
 .« دمی دخترت رو بهت م گهیگفتم چند ماهه د نیکنم؛ واسه هم  یتالف

 م بود و سر پا نگهم داشته بود، رفت. بدن ی که تو یحرفش تمام حس نیا با

 اش جدا شد. قهیهام شل شد و از  دست
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توان حرف زدن   یول خت؛یر یگونه هام م  ی صدا رو یکرد. اشکم ب یداشت خفم م  بغض
 رو نداشتم. 

 تمام برنم ِسر شده بود.  انگار

  یداشتم خودم رو واسش هالک م یجور نی بودم، ا نیکاره سل چیکه ه  یدونم چرا من ینم
 کردم.

فکر   ی تو یجور  ن یبود که ا دهی به من رس یریچه خ اریداشت؟ مگه از سات یچ نی سل مگه
 معامله کرده بود. نیفکر نبود. خودش رو سل ی که خودش تو یبچه اش بودم؛ در حال

 یخواست دخترش رو به کس  یشناخت؛ پس چرا قبول کرده بود؟ چرا م یرو م لوفر ین اون
 خوام.«  یتوله سگ رو نم نیگفته:»من ا یروز هیبده که  

 توله سگ؟  گهیکه از وجود خودشه م ی آدم به بچه ا مگه

که اومدم بلند بشم، اجازه نداد و با   نیو هم دمی کش رونی ب اریخودم رو از بغل سات آروم
کردم و تمام   یبهش نگاه نم  گهیمن د یول نم؛یکه بازوم اورد، مجبورم کرد بش یفشار

 اتاق بود. ی رو به رو واردینگاهم به د 

 کردم. ینقطه نگاه م هیاشک هامم خشک شده بود و فقط به  گهید یحت

 که خبر شهادت بابا اورده بودن.  یبودم درست مثل زمان شده 

 . یلیل -

خواست به   یخواست نگاهش کنم. دلم نم یدلم نم  گهید یول دم؛ی شن یرو م صداش
 ظالم هم، ظالم تره.   هیاز  یحت نگاه کنم که یکس

 کنه.  یبچش معامله نم  ی که ظالمه هم رو ظالم

 به من نگاه کن!  ،یلیل -
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 رو به رو زل زده بودم.  واریبه د ، یحال ی نگاهش نکردم و با همون ب بازم

 دفعه با انگشت شست و اشاره اش، چونه ام رو گرفت و سرم رو آروم چرخوند. هی

 چشم هاش زل زدم. ی تو ،ی اشک چ یبدون ه ؛یرفح چی بدون ه ؛یحس چیه بدون 

 من هنوز تموم نشده. ی حرف ها -

 حال پلک زدم. ینگفتم و فقط ب یچیه

  نیگفت:»قرار هم د،یکش یقینفس عم  هیکه  نیو بعد از ا دیچونه ام کش ری رو از ز دستش
  نیسل ی بشه و تو رو برا دا یسر و کله رضا پ کهن ی تا قبل از ا یعنی ش؛ یبود تا دوماهه پ

 بفرسته.« 

 کردم. یفقط نگاهش م  یحرف چیه بدون 

  یم طنتیکنه. ش یم یخنده. باز یم نیسل ،ی اومد یاز وقت یلیکرد و ادامه داد:»ل یمکث
من آدمم. دل   یلیاالن نه. ل یول  د؛ی ترس یم دید یمن رو م  نیسل ،ی کنه. اوال که اومده بود

به  یبچم رو بزنم. ه  دینشد. نشد ق یسال جلو خودم رو گرفتم؛ ول شیدارم. پدرم. ش
دوستش   دی کردم من نبا یآور   ادی یرگ هاشه. ه ی تو لوفریخودم گوشزد کردم خوِن ن

 ...«یتفاوت نشون دادم؛ ول یخودم رو ب یداشته بشم. ه

 کنج لبش نشست. ،ی لبخند  چهم ین هیو  ن یرو ازم گرفت و زل زد به زم نگاهش

بار بود لبخند  نی اوردم؛ چون اول یدر م یباز  یکول یبودم، کل ی ا گه ید  طیهر شرا  ی تو
 اون حالم اصال برام مهم نبود.  ی تو یول  دم؛ید  یرو م اریسات

بار،   ن ی اول ی برا نی سل یوقت یلبخند، ادامه داد:»ول چهم یکه گذشت، با همون ن یکم هی
 رو بزنم.«  دش ینتونستم ق  گهی بشم. د الشیخ ی نتونستم ب گهید یل یل د،ی صورتم رو بوس
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بدم که   یینتونستم خودم رو قانع کنم که بچم رو به کسا گهیرو اورد باال و گفت:»د سرش
که دوباره من رو بچزونن؛ چون   رن ی خوان از من بگ  یم نیا  ی بچه رو فقط برا نی دونم ا یم

 شرف رو با اون...«   یق دادم، چون من دختر او شهاب بمن دادخواست طال 

دفعه   کی توش نبود؛   یقبل اری از سات یخبر چیآروم بود و ه ش،یکه تا چند لحظه پ ینگاه
 شد. یشیآت

رو محکم با انگشت شست و سبابه اش فشار   شونش ینگاهش رو ازم گرفت و پ اریسات
 داد. 

ور و اون ور   نی درد بزرگ رو داره با خودش ا هیخورد که   یم یبه کس  اریسات ی ها حالت
 کنه. یتونه درد دل کنه و خودش رو خال ینم یکشه؛ ول یم

بهتره بگم آروم شده بودم.  ا یبدنم برگشته بود؛   ی جون تو یانگار کم  ار،ی سات ی حرف ها با
  ی که تو یاالن سوال یده؛ ول یرو نم ن یسل گهی آروم شده بود که د ار یاز بابت سات المیخ

 حرفش رو خورد. اری بود که چرا سات نی ذهنم بود ا

 .« اریرو با زبون تر کردم و آروم صداش زدم:»سات نمییپا لب

  نداخت،یچنگ به دلم م رشون،یز ی چشم هاش که کبود ی انگشت هاش رو از رو اریسات
 برداشت و برگشت سمتم.

 ؟ یرو با چ لوفریچون ن -

 هم کرد و دستش رو از دور شونه ام برداشت.  ی اخم هاش رو تو اریسات

 . میبغلش نبودم و فقط کنار هم نشسته بود  ی تو گهید حاال

 .دیکش ی بلند بلند م ی و نفس ها واری فقط زل زده بود به د اریسات

  ی تو یخواستم حت ینم یباشه؛ ول یسر چ ارت یسا ی حالت ها نیزدم که ا یم ییحدسا  هی
 تهمت بزنم. یذهنمم به کس
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 . دمشیتر از خودش، رو تخت اتاق خواب خودم د یبا اون فرهان عوض  -

  ی که محکم داشتن به هم فشرده م  ییدندون ها  ی حرف رو زد، صداش به زور، ال  نیا  یوقت
 . دمیشدن رو شن

 هام گرد شد.  چشم

 کردم اشتباهه.  یفکر م یودم؛ ولزده ب  ییحدس ها  هیبود  درست

 زانوش، مشت تر. ی شد و دست هاش رو  یهر لحظه پوستش قرمز تر م اریسات

  یم یزی داره خون ر شینیب دم یبه صورتش که د  ینگاه هیبه دستش انداختم.   ینگاه هی
 کنه. 

از کنارش بلند شدم و رفتم رو به روش   عیهل شدم و سر  دم،یرو د تش یوضع نیا  یوقت
 نشستم.

 کردم با حرف هام آرومش کنم. یدست هام گرفتم و سع  ی رو تو صورتش 

هر   ی اون صحنه برا دنیدونم سخته. د ی تموم شده. م نی منو نگاه کن! بب اریسات ار،یسات -
دو   ن یتموم شده. آروم باش! آروم باش خب؟ بب یول  ؛یاگه عاشق نباش یسخته؛ حت یکس

 . آروم باش! ی باره خون دماغ شد 

 . هیآروم تر از چند لحظه قبل یکم دم یبه چشم هاش انداختم که د ینگاه

اون ور تر بود   یبود و کم ینیس  ی که تو ییال یرو رها کردم و بلند شدم و رفتم وسا صورتش 
 رو اوردم.

 انداختم.  ی نیس ی کرده بودم رو در اوردم و تو شین یسوراخ ب ی که تو ی و نک پنبه ا  نشستم

و بعد از   شی نیب ی و بردم جلو ختمیروش ر  نیبتاد یپنبه رو برداشتم و کم کهیت  هی دوباره
 پنبه رو داخل کردم. دم،ی کش شینیبه سوراخ ب یکه کم نیا
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 .دمی د یم شیدو ماه پ  اریسات ی که تو ی سرد شده بودم. همون سرد دوباره

 رو به اون رو بشه.  نیاز ا اریبود تا سات یاون اتفاقات کاف یادآوری انگار

 . اریسات -

به من انداخت و منتظر شد تا حرفم   یاومده باشه، نگاه رونیزد و انگار که از فکر ب یپلک
 رو بزنم. 

 یاز جانب خودم شده بودم؛ ول اریبه سات ییحس ها یسر  هیبود که متوجه  یمدت چند
 رو بزنم.  نیسل  دی نکرده بود که بخوام ق فمیحس ها ضع نیقدر ا  ن یهنوز ا

  نیبا ا  ی هم که شده، اون حس ها رو فراموش کنم و جد قهیچند دق ی کردم برا یسع
 بود، بر خورد کنم. شیباعث و بان اریمسئله که سات

 ؟یکار کن یچ  ی خوا یاالن م -

گفت:»اگه    د، یکش یم یقیچشم هام انداخت و همون طور که نفس عمبه   ینگاه اریسات
سر موعد،   یوقت  یکار رو انجام داده بودم؛ ول نیرو بدم، تا االن صد باره ا نیخواستم سل یم

به اون پست فطرتا داده بشه. تو منو    نیسل  ستی وقت قرار ن چیه یعن یرو ندادم،   نیسل
 هم بهم بخوره، قول من سر جاشه.«  ایدم، دنی قول م ی. وقتیشناس یم

 قولش بزنه. ری اومد که ز یم  ش یکم پ یلیداد، خ یقول م ی گفت. وقت  یرو راست م نیا

که زد، دروغ بود اگه بگم خوشحال نشدم. دروغ بود اگه بگم ته دلم ذوق   ییحرف ها با
 ننشت. دروغ بود اگه بگم حرف هاش برام مهم نبود. 

که با  یاری بود. سات اریزد. سات یحرف ها رو م نیکه داشت ا  نبود ی پدر عاد هیهر حال   به
با ارزش تر شده   ی ا گهید زیبراش از هر چ ن یاالن سل یمتنفر بود؛ ول نی همه وجودش از سل

 نبود. جهی نت یبودم، ب  دهیکه کش یی زحمت ها یعنی  نیبود و ا 
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قال   ی خوا  ی م یگفتم:»پس چه جور  م،ی چشم هم زل زده بود ی طور که جفتمون تو همون
 ؟« ی رو بکن هیقض نیا

 داد.  عیپشت سرش تک  واری رو ازم گرف و سرش رو به د نگاهش

  یکا رو م نی و از کشور خارج بشم، ا رمی رو بگ نیاگه شده دست سل یحت یدونم؛ ول ینم -
 کنم.

ته دلم   شی پ قهیکه چند دق ینباشن، از ذوق  اریو سات  نیکه سل ن یحرف و فکر ا نی گفتن ا با
 . ختیر یو رفت و دلم هر  دی نشسته بود، پر کش

آب شده   یرو که حاال کم خیپر از   کی گرفتم و پبالست اریبسته سات ی رو از چشم ها نگاهم
هاش گذاشتم که  ی کبود ی مونده بود رو برداشتم و آروم رو خیهنوز چندتا دونه  یبود؛ ول

 چشم هاش رو محکم بهم فشار داد. 

 *** 

 بهار. -

 .د یسرش کش ی زد و پتو رو رو یغلط بهار

اتاق پخش شده بود،   ی که تو ی دی که نور خورش دمی رو گرفتم و محکم از روش کش پتو
 چشم هاش خورد. ی تو می مستق

 هم فشار داد و غرغر کنان از سر جاش بلند شد.  ی هاش رو محکم رو پلک

 .یاول صبح  ی. مرض داروفتهیدامنت ب ی چهار قلو تو یلیل -

بازش زل زده بودم،   مهین ی از دست هام رو زدم به پهلوم و همون طور که به چشم ها یکی
ساعت نه کالس  ینیبا استاد حس  یکه امروز سه شنبه است و من و جنابعال دیگفتم:»ببخش 

 و االنم ساعت هشته.«  میدار
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و   د ی کش ی ا ازهیداد، خم یکه داشت با انگشت اشاره اش چشمش رو مالش م بهار
 .« میکه دار می کار کنم؟ کالس دار یگفت:»خب چ

 تکون دادم و عقب گرد کردم که از اتاق خارج بشم. یسر

 کنم. داری رو ب ن یسل  رمیم -

 !« ایولوم صدام رو بردم باال و ادامه دادم:»نخواب یکم

 .یانچه خبرته رو یکله سحر -

 هم از اتاقش خارج شد. اریسات  رون،یاتاق که اومدم ب از

 شده بود. شبی ورم صورتش بهتر از د یچشم بود؛ ول ی رو صورتش بد تو ی ها ی کبود

 سالم. -

 .« ریتکون داد و گفت:»سالم. صبحت بخ یسر اریسات

شد اندازه   یچشم هام م م،یبود یبهتر تیوضع ی گفت، خدا شاهده تو  اری که سات یزیچ با
بود، حاال فکر کن، بهت بگه صبح   یلیداد خ یجواب سالمت رو م اریدوتا گردو؛ چون سات 

 .ریبخ

 ؟« ی. بهترری زدم و گفتم:»صبح توهم بخ ی لبخند

 کم دست هام کوفته است. هیآره؛ فقط  -

 !« یخواد شرکت بر  ی. امروز رو خونه بمون؛ نمشهیتکون دادم و گفتم:»بهتر م یسر

 تکون داد و رفت سمت راه پله.  یسر

 و در رو آروم باز کردم.  نیرفتم سمت اتاق سل منم

 سمتش و بغل تختش نشستم. رفتم 
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 کردم سرش رو نوازش کردن.  شروع

هم ازش رو   ی لحظه ا هی یدختر شده بودم که دور  نیقدر وابسته ا  ن یدو ماه ا ن یا ی تو
 تونستم تحمل کنم. ینم

  ی شد و به جا  یم شتریداشتم، روز به روز داشت ب اری ه ساتکه ب ییحس ها ن،یبر سل ی جدا
  ی شدنش نگاه م ی زدن و قو شهیفقط نشسته بودم و داشتم به ر   رم،یکه جلشون رو بگ نیا

 داشتم، نبود.  اریکه به سات ییاالن درد من، حس ها یکردم؛ ول

که تازه داشت   ینی. سلدیچش یرو م  یکه تاره داشت طعم زندگ  ینیبود. سل  نیمن سل درد
 کرد. یحس داشتن پدر رو درک م

 بچه بود.  یلیمعامله شدن خ ی برا ن یتر، سلهمه مهم  از

عوض نشده   لوفرین یدون یگفت:»تو از کجا م یدونست، م یها رو م  نی ا یهر کس دی شا
برگشته   د ی سال اشتباه کرده؛ شا  شینباشه. ش یمادر خوب لوفرین یدون  یباشه. تو از کجا م

 کنه.«که جبران 

شکسته   ار یکه از سات یکرده بود. غرور اریکه به سات یانتیخواست جبران کنه؛ خ یرو م یچ
 گرفته بود.  نی که از سل یبود. زندگ 

 یو اون براش مادر نیسال ا ش یکه ش یدختر ی اومد رو یقصدش جبران بود، نم اگه
 کردن رو معامله کنه.

گذاشته   اریکه با سات ییکردم به حرف ها و قول و قرار ها یو سع دمیکش یقیعم نفس
 تمرکز کنم.  م،ی بود

که داره خودش رو به آب   دمید ی . مدمی د یرو م رشی. تغدمی د یرو م اریشدن سات عوض
 کردم. یکمکش م د یرو درست کنه؛ پس با زیزنه که همه چ یم ش یو آت

  نیا اریکرد. مشکل سات  یترلش ماز حد داشت کن ادینبود که غرورش ز  ن یا اریسات مشکل
بود که همه اونو آدم   نیا اریرو نداشت که حرف هاش رو بشنوه. مشکل سات یبود که کس
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. هیبود که ازش بپرسه دردت چ  ومدهیسمتش ن یکس  چ یدونستن و ه  یداستن م نیبده ا 
نشست و باهاش حرف   یم  اریاول، کنار سات ی ساال  ونهم  ی اومد و تو یم  یکیاگه  دی شا
 شد.   یجا ختم نم نیتهش به ا دیزد، شا  یم

 رو صدا زدم.  نی رو تکون دادم و آروم سل سرم

 .نی سل -

 سرش.  ی رو دی خورد و لحاف رو کش یغلط نیسل

که بهار  یهمون کار  قای. دقگنی بهش م ن یکردم و با خودم گفتم:»ژن مرغوب ا یآروم خنده
 انجامش داد.« نمیکرد، سل شی چند لحظه پ

شو دختر    داریخاله، ب زیعز  ن،یو دوباره صداش زدم:»سل  دمی سرش کش ی رو آروم از رو لحاف
 خوب!« 

 . دیدوباره سرش رو اون طرف کرد و خواب نیسل

ها.  شهی م ر یشو! مهدت د داریدخترم، ب ن،یشونش رو آروم تکون دادم و گفتم:»سل دوباره
 بدو خاله!« 

 نشست.   ه،یبرگشت سمتم و بعد از چند ثان نیسل

 به بدنش داد. یو قوس کش

 . ادیب نیی شدم و لحاف رو از روش کنار زدم و کمکش کردم از تخت پا بلند

و لباساش    رونی که صورتش رو شستم، اوردمش ب  نی و بعد از ا  یبهداشت  سیسرو   بردمش
 رو تنش کردم.

 رنگ، بستم.  یرتصو هیونی پاپ رهیگ  هیرو شونه کردم و با  موهاش

 بهش انداختم. ینگاه
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 شده بود.  خوب

 اومد.  رون ی که بهار هم هم زمان با ما از اتاق ب رون ی ب می رو گرفتم و از اتاق اومد دستش

 ن؟ ی سل یطورچه  -

 بهار. یآبج یمرس -

 . نییپا  می از طبقه باال اومد یی بهش زد و سه تا ی لبخند بهار

 . دی کش یآب رو سر م  وانیکه داشت ل  دمی رو د اریآشپزخونه که شدم، سات وارد

 ؟« ی شد یچ  ییبابا ی وا ی گفت:»ا  نیدفعه سل هیرو برگردوند سمت ما که  سرش

 .دیی دو اری و سمت سات  رونی ب دی دستش رو از دست من کش و

 رو سفت بغل کرد. اریسات  ی انداخت و بعدش پاها اریبه سات ی ا هیدو ثان نگاه

 ؟ ی شد  یچ ییابا ب -

 به من انداخت.  ینگاه اریسات

 افتادم.  شبمونید ی حرف ها ادی

. یچی کرد، گفت:»ه یهمون طور که داشت به من نگاه م اریتکون دادم که سات یسر
 تصادف کردم.« 

 کرد. یبهش نگاه م نییکه داشت از پا  ینیبعدش نگاهش رو انداخت به سل و

 هم بهش فکر نکرده بودم. هیثان هی ی برا یکرد که حت یو کار نتیکاب ی رو گذاشت رو  وانیل

 رو بغل کرد. نیمتنفره، خم شد و سل نیکه ادعا داشت از سل یاریسات

 تونستم تجسم کنم. یرو م نیپر از تعجب سل ی ها چشم
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ما آدم بزرگ ها   نیبچه بود. ع ن یسل  یسرشه؛ ول ی هزارتا سوال تو نیدونستم االن سل  یم
  یلحظه زندگ  ی ذاشت که تو ی کرد و همه زور خودش رو م یسواال توجه نم  نیبه ا یلیخ

 کنه. 

و   نیسل  ی موها ی داد و سرش رو کرد بود تو یرو محکم به خودش فشار م  نی سل اریسات
رو جبران کنه.  نیسال دور از سل ش یش نی خواست ا ی. انگار مدیکش یموهاش رو بو م

 نه.جا استارتش رو بز نیخواست از هم یانگار م

 گره زد بود.   ار،یهم دستاش رو محکم، دور گردن سات نیسل

تالش هات    جهینت یکه وقت یی لبم جا خوش کرد. از همون لبخند ها  ی لبخند رو هیکم  کم
. از یکش  یانتظارش رو م یکار هیکه موقع شروع   یی. از همون لبخند ها ینیب یرو م

که بهار کرد، اون   یبا کار یلبخند ذوقه؛ ول  گهیم  نتش، یبب یکه هر کس ییهمون لبخند ها 
 و رفت. دی لبخند پر کش

 .دیکش رون ی رو محکم از بغلش ب نیو سل اریبا حرص پا تند کرد و رفت سمت سات بهار

  ینیاومده سل ادتیاالن  ؟یر ی بغلش بگ دی اومده با ادتیاالن   ؟یاومده باباش ادتیاالن   -
  م،ی گرفت یرو بغل م نیرفته من و خاله بانو سل ادتیسال؟   شیهم هست؟ بعد از ش

  نیرفته خاله بانو قربون صدقه سل ادتی  د؟ی ری خواد بغلش بگ یکه نم ی زد یسرمون داد م
بچه است؛   نی. سلادمهیمن   یرفته باشه؛ ول ادتیتو   دیشا  ؟ی زد یرفت سرش داد م یم

از  یکنه؛ ول یفهمه. اون دوست داره باباش بهش توجه کنه. محبت کنه. باهاش باز ینم
. یش ینم ن ی سل کی ماجرا گذشته. نزد ن یساله از ا ش یهمون اولش، نه االن. نه االن که ش

  هیلیل یتو هم صدقه سر بهمحبت کردن هاش  نی . اشهی به زور حالش داره خوب م نیسل
 کنه. یرو خوب م نیکه داره سل

بهونه بود که تمام حرف   هیگفت. انگار دنبال  یبلند م ی ها رو با حرص و صدا نیهمه ا هارب
 بشه.  یو خال رون یب زه ی سالش رو از دلش بر شی ش نیا ی ها

 کرد.  یگفت و فقط آروم به بهار نگاه م  ینم یچیه اریسات
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 نبود. اریسات ی که برا ینگاه

  یزد. هوار م یگرفت. داد م یشد. گُر م  یم یشیشد. آت  یم یغضب طی شرا   نیا  ی تو اریسات
 کدوم.  چیکار ها رو نکرد؛ ه نیکدوم از ا چیه یول د؛یکش

 از آشپزخونه خارج شد.  یحرف چیبدون ه اریزل زدن، سات گهیکه بهم د یکم

داشت نفس نفس   ادیز تیبغلش بود و از حرص و عصبان ی تو نیهمون طور که سل بهار
 زد، سمت من برگشت. یم

 صورتم بود که باعث تعجبش شد.   ی رو ینگکم ر اخم

 . اریاز آشپرخونه خارج شدم و رفتم دنبال سات عیتکون دادم و سر یسر

 کشه. یم گاریاتاقش و داره س ی بودم االن رفته تو مطمئن

  تیر یرو مد  یزی تونست چ یرفت و نم یبود. تا کنترل اوضاع از دتش در م  نیهم شهیهم
که   دیکش یم گاریس قدرن یهم ا ایکرد؛  یم ریرو خورد و خاک ش یزد همه چ یم ایکنه، 

 کرد.  یشد و ول م  یخودش خسته م

 تند، خودم رو رسوندم به در اتاقش. ی رفتم طبقه باال و با قدم ها  عیتند کردم و سر  پا

بمون که    نیبه رسم ادب چندتا تقه به در زدم و بدون از منتظر ا  یباز بود؛ ول مهیاتاق ن در
 جواب بده، وارد اتاقش شدم. بهم 

 درست بود.  حدسم 

 یم گاریبود، داشت س رونیداده بود و همون طور که نگاهش به ب  کهی پنجره اتاق ت به
 .دیکش

 .سادمیسمت و کنارش وا رفتم 
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تمام   ز،یی که حاال به خاطر پا  اط یح ی تو ی خودش به درخت ها نینگفتم؛ فقط ع یچیه
 برگ هاشون طد شده بود، نگاه کردم.

  یپدر  گهیسال، د  شی. بعد از شگهی زد و گفت:»بهار راست م گارشی به س قیپک عم هی
نداره. بعد از   ی ا دهیفا  لنیبغل گرفتن س گهیسال، د  شینداره. بعد از س ییکردن معنا

 نداره.«  ی ا ده ی فا  نی سال، محبت کردن به سل شیش

 داره.  -

گرفتم و روم رو  ن،ییخورد به پا یم ز یشبنم روش بود و ل یکه کم ی ا نهییرو از آ نگاهم
 کنه. یداره بهم نگاه م دمیکه د اریکردم سمت سات

 .گهیشده. بهار راست م رید  یلی. خیلینداره ل -

تازه است. دوما، بهار   یری رو هر وقت از آب بگ یو گفتم:»اوال که ماه دمیکش یقیعم نفس
باهات رفتار کنه   یجور نیکه اطرافته که ا یگفت. حق بده به هر کس یز ی چ هیبود  یعصبان

 .«ی دیسال دور همه رو خط کش شی. تو شاریسات

. اونا هم  دنیدونم؛ اونا هم دور تو رو خط کش یگفتم:»م  عیوسط حرفم بپره که سر  اومد
 یزیکنه چ ی برات مهم شده. بهار فکر م نی ه که تو سلمهم االنه. مهم االن  یکمکت نکردن؛ ول

  دهیتو رو نشن ی حرف ها شبی. منم اگه دیشی م نی سل  کینزد یکه دار یتو سرت دار
  یغصه بخور ینیکه بش نیا ی رفتار بهار رو داشتم؛ پس قضاوتش نکن! به جا  نی بودم، هم

 از االن به بعد براش سنگ تموم بذار!«  ،ی نکرد ی پدر نیسل ی که برا

 ی ا هی مکث چند ثان هیو بعد از  اط یو دوباره نگاهش رو داد به ح د یکش یقیعم ینفس
 .«دهی اجازه نم یکس  گهیگفت:»بخوامم د 

 مونم. یتو بخواه؛ من کنارت م -

رج  از اتاق خا ی ا گهی حرف د چی بهم کرد که منم سرم رو تکون دادم و بدون ه ینگاه اریسات
 شدم. 



 مجنون  اری

 
321 

 

 شه.  یواقعا داره عوض م اریکردم که سات یم  یبه بهار حال د یبا

کرد  یکه داشت تمام تالش خودش رو م نیهم یکرد؛ ول ینم ریتغ ع یبود که سر درست
 شکر داشت.  ی جا

 آشپزخونه. ی و رفتم تو نییاز طبقه باال اومدم پا  عیتند کردم و سر  پا

 نقطه زل زده.  هیبغلش گرفته و به  ی رو تو نیبهار سل دمید

 داشت. حق

سال بود   شی ش ار،ی بهار و خانواده سات یآشنا شده بودم؛ ول اریدو ماه بود با اخالق سات من
 کردن.  یدست و پنجه نرم م اریاخالق سات نیداشتن با ا 

 کن!  یسالن، باز ی تو م،یعمو رح شیخاله، برو تبلتت رو بردار و بدو برو پ نی سل -

 اومد.  رونیاز بغل بهار ب عیگفت و سر  ی باشه ا نیسل

  چیه گهی بتونه از بغلش خارج بشه و د  نی شل کرد تا سل یفقط حصار دستش رو کم بهار
 نزد.  یحرف

 ی روبهرو  ز،ی و پشت م دمیآشپزخونه رو کش ی ها  یاز صندل یکی  رون،یرفت ب نیسل یوقت
 بهار، نشستم. 

 بهار در اومد. ی سکوت گذشت، صدا ی که تو قهیاز چند دق بعد

  ؟ی د یم یبهش دل دار یرینباشه. حاال م اریسر به تن سات  یخواست یم  شی تا دو ماه پ -
 ؟ یزن  یاتاقش باهاش حرف م ی تو یر یم

  ی افتاده بود گرفت و تو زیم  ی رو یکه به شکل لوز یرنگ د یسف یزینگاهش رو از رو م  و
 چشم هام زل زد.
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 یخواستم سر به تنش نباشه ول یم شی گفتم:»آره؛ تا دو ماه پ یگفتم. م یبهش م یچ
 اد؟« یب  اریسر سات ییبال  هیلحظه هم فکر کنم که  هی  ی برا ی تونم حت  یاالن چند وقته نم

 گفتم.  یبهش م یچ

کال دارم راجبشون   دیکه شا ییکردم کامال اون حس ها  یکردم و سع س یرو با زبون خ لبم
 فراموش کنم. کنم رو، یاشتباه م

چرا   دی دی بار از خودتون پرس هیبهار،   یخواست سر به تنش نباشه؛ ول یآره. قبال دلم م -
حد از دخترش،   نیپدر در ا  هی د یچرا با  دی دی بار از خودتون پرس  هیشده؟  یجور نی ا اریسات

که بابا،   دی نگاه کرد نیبار به ا هیوجودشه، متنفر باشه؟    رهیکه از ش  یاز بچه اش، از کس
باهاش حرف    دیبار نشست هیداره.   ی . صبرش حدست ی. دل داره. سنگ نآردمههم  اریسات
 کنه؟ یخودش رو خال  د یبار مجبورش کرد هی ه؟ی دردت چ دیبگ دیبزن

 خودش نخواست. -

خودش  یچ یعنیبه حرف بهار کردم و با حرص دادم:»خواهر من،   یخنده حرص تک
  یخوره؛ چون کس یهمشو تا ته م ،ی شکالت بهش بد  یبچه رو هم کل هینخواست. االن 

هم   اریسات  ی!«. وقتستیشما خوب ن ی شکالت ها برا نیهمه ا  زم،یبهش بگه:»عز ستین
همه،    ی گرفته با حرف ها  یافسردگ  ی شکست. وقت شهیاز ر  یهمه غم داشت. وقت نیا

کس بهش نگفته همه اون غم و غصه ها رو   چیه  گهیاللخصوص خانواده اش، و از طرف د
 بشه؟  نی بهتر از ا اریسات  یخودت، انتظار داشت ی تو  زیکن! نر ینخور! خودت رو خال 

 کرد.  یگفت و تمام مدت فقط داشت به من نگاه م ینم یچیه بهار

از ابرو هاش رو باال داد و   یک یبغل گرفت و   ی که تموم شد، بهار دست هاش رو تو حرفم
رفته   ادتی  ؟یبهم گفت یبهشت زهرا چ ی رفته تو ادتی  یها درست؛ ول نیا گفت:»همه 

 ؟« ی لیرفته ل ادتیرو  نایا نه؟یسر ماجرا سل هیکنه که  یم ییکارا  هیداره  اری سات یگفت

 بازشون کردم. عیهم فشار دادم و سر  ی هام رو محکم رو چشم



 مجنون  اری

 
323 

 

من   ی رفتار امروز بهار موثر بود، حرف ها ی که تو یز یچ  نیشتر یبشه زبون من؛ چون ب الل
 بهشت زهرا بود. ی تو

زبونش   ری هم صحبت کردم. از ز اریبا سات ی نرفته؛ ول ادمیگرفتم و گفتم:»نه  ینفس
 .« دمیکش

 ؟« ی دی زبونش کش ریرو از ز ی:»چدیپرس ادی ز تی با مشکوک  بهار

 اختم. اند  نیی و نگاهم رو پا دمیکه داده بودم، لبم رو گز  یخاطر سوت به

 دست هام حس کردم. ی بهار رو رو ی بعد، دستا هیچند ثان هی

 دوباره سوالش رو تکرار کرد.  د،یرو بهشون داد و با تاک  یفشار چهم ین هی

 ؟ ی دیزبونش کش ریرو از ز  یچ گی دارم بهت م ،یلیل -

 حال مشکوکش زل زدم. نیدر ع ینگران؛ ول ی رو اوردم باال و به چشم ها نگاهم

 شد.  یبود که جواب من چ نیتکون داد که منظورش ا  یسر

 قولـ... هی اری من به سات ن،یبب -

که تمام تالشش رو گذاشته بود تا کنترلش کنه،  ییبا ولوم صدا  یول  اد؛یبا حرص ز بهار
 ! زود!« یبهم بگ   دیرو با  ی دیکه شن  ییها ز یتک به تک چ یلیگفت:»ل

 .شهی موقعه باز م یرو که ب یدهن رن ی بگ گل

رو   زیمجبور شدم همه چ ینگم؛ ول یرو به کس یزیقول داده بودم که چ اریکه به سات نیا با
 .لوفرین انتیخ یعنیافتاده بود؛  لوفریو ن اریسات ی که برا  یاون اتفاق اصل ی بهار گفتم؛ ِمنها

کردم،   یشد و اگر ولش م  یش یآت  یلیدادم، اولش خ حیبهار توض ی رو برا زیهمه چ یوقت
 بهتر شد.  ی کم دیماجرا به تهش رس یوقت یشکست؛ ول  یرو م اریرفت گردن سات یم
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  ی سال رو برا  شیش  نیخواد تمام ا یو م مونهیپش  اریکه باور کنم سات یاالن انتظار دار -
 تجربه کنه؟  نیسل

 رو تکون دادم. سرم

 ه؟ یخدا مغلطه و دروغ کار اریرفته سات ادت ی ؟ ی ها رو باور کرد نیو تو از کجا ا  -

  گمیگن. بعدم من دارم م یآدم ها دروغ نم ی هم و گفتم:»چشم ها ی هام رو دادم تو  اخم
کنن؛  یم  دشیبوده جونشو از دست بده. دارن تهد  کی کتک خورده. نزد نیبه خاطر سل

  اری را ساتبهت گفتم چ ادتهیرو از دست بدم.  نیخوام سل ینم گهی. مستیبراش مهم ن یول
 بود.«  نی ا لشیبچش رو درمان کنه؛ چون دل  هتون یبا داشتن مدرک دکترا نم

لحن مشکوک، همون طور که داشت چهار تا از انگشت هاش   هیزد و با  یلبخند مرموز بهار
 هوم؟«  ؛ی چشم هاش خوند ی گفت:»که از تو د،یکش یچونه اش م  ی رو رو

کردم  یسع یول خت؛یمشکوک شده بود، دلم ر هیقض   نیکه بهار به ا نی لحظه به خاطر ا هی
 خودم رو نبازم و آتو دست بهار ندم. 

 گربه کجا رفته؟«  ی ایبازه، ح یزیگفتن:»در د می نباشه از قد  یچ هر

شدم و از آشپز خونه  یبلند م یصندل ی بهش رفتم و همون جور که از رو ی غره ا چشم
 شد!«  رمونی دانشگاه د  م یبر  د یاومدم.، گفتم:»پاشو با  یم  رونیب

 شده.«   رمون ی! ددییفرما  یگفت:»بله، بله، شما درست م  هیکه با کنا دم یبهار رو شن ی صدا

 کردم و سرم رو تکون دادم. ی رفتم باال، تک خنده ا یطور که از پله ها م همون

 *** 

 ! دی خسته نباش -

 رو جمع کردن. المی استاد، شروع کردم وسا دیخسته نباش با
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 بود. لشی جمع کردن وسال  ری که اونم در گبه بهار انداختم  ینگاه

که روشن    دمیرو د  می دادم، صفحه گوش یجا م فیک  ی رو تو ال یطور که داشتم وسا همون
 شد. 

 رو برداشتم و بازش کردم. می گوش

 بود. نکیل هی

 شروع شد به دانلود شدن. دئوی و ه یضربه زدم و  روش

 دانلود شد و منم بازش کردم. دئویکه صبر کردم، و  یکم

  یتر م نی گذشت، نفس منم سنگ یم دئوی قدر که از وهر چه  ینبود؛ ول یخاص زیچ اولش
 شد. 

 داد. یبه بدنم نم ی دستور چی مغزم قفل کرده بود و ه انگار

داد که راه نفسم باز بشه. نه  یداد که چشم هام پلک بزنن.نه دستور م یدستور م نه
 بزنم.  غیداد که زبونم باز بشه، بتونم ج یشتام حرکت کنه. نه دستور مداد که انگ یدستور م

داره   شتری ب هینفر، دور گلوش رو با مشتش گرفته و هر ثان هیرو داشتم که   یحال آدم فقط
 ده.  یفشار م

قطع بشه؛   دئویتا و   نیرو بکوبونم زم ی. داد بزنم. گوشزمیبزنم. اشک بر  غیخواستم ج یم
 شد.  ینم یول

 قفل کرده بود.  مغزم

دارن ِسر   شتر یکردم انگشتام هر لحظه ب یو فقط حس م دمیشن ی رو نم ییصدا چیه
 .شنیم

 قدرت چرخش گردنم رو نداشتم. یحت یول  ده؛ی داره تکونم م  ی کیکردم  یم حس
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 شد.  ی م شتریگلوم ب ی شد و فشار تو  یم شتری ب یدادنم ه تکون 

 شد.   یبکشم، نم غیم جکردم که بتونم دهنم رو باز کن یکار م هر

کنم که بتونم زبون باز کنم،   دایرو پ یرفتم که راه  یطور که با خودم داشتم کلنجا م همون
 گرفت. یاهیچشم هام رو س ی جلو

 *** 

 : اریسات

 رو به روم. شهیزدم و دودش رو فوت کردم به ش گارمی به س قیپک عم هی

  کیکوچ قهیبعد از چند دق ینشسته بود، اولش بزرگ بود؛ ول شهیش ی که از دود رو یبخار
 ازش موند. کیکوچ رهی دا هیکه  یشد؛ طور

رو نکش!   یکوفت نیا ،یخودتو آروم کن ی خوا یافتادم که گفت:»م  یل یحرف ل ادیدفعه   هی
 نکش!«   گاری س یکن؛ ول ریرو خورد و خاک ش زیداد بزن! بزن همه چ 

  شیعمارتم، همه زور خودم رو زدم کهخ فرار ی ذاشت توپاش رو گ یکه وقت  یدختر ؛یلیل
لحظه دست از   هی ی دو ماه و خورده ا نی ا ی رو بزنه. تو نیسل دیبدم. همه کار کردم که ق

 .دیپا پس نکش یول دم؛ی خسته شدنش نکش

  هی نیسال بود، ع شی که االن ش یز یهمون چ د؛ی و آرومم کرد. درکم کرد. منو فهم  سادیوا
 . دیدو ماه فهم ی تو یلیاما ل د؛ی فهم ینم یکس یبچه هفت، هشت ساله دنبالش بودم؛ ول

 رو فراموش کنم.  شبیتونستم د یکردم، نم یم یکار هر

 کردم. ینبود، تا صبح دق م یلیکه اگه ل یشب

ازش متنفر بود که اگه خواهر   قدرن یکه ا یبودم به مر حله که از کس دهیدونم چرا رس ینم
 گرفتم.  یزاده رضا نبود، تا حاال صد باره کشته بودمش، آرامش م
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غصه  ینیکه بش نیا ی افتادم که گفت:» به جا ششیحرف چند ساعت پ ادیدفعه   هی
 از االن به بعد براش سنگ تموم بذار!«  ،ی نکرد یپدر نی سل ی که برا یبخور

  یگاریجا س ی رو تو گارمیشده بود، گرفتم و س ریخلش گ که پنجره دا ی واری ام رو از د هیتک
 له کردم. 

 و درش رو باز کردم. یواری فاصله گرفتم و رفتم سمت کمد د زیکنار م از

که  یز ی چ هیو قشنگ بودم.  ز یتم زی چ هیزدم و دنبال  یپس م یک ی  یکی ها رو  لباس
 باشه. زیقرار تر و تم هیمناسب 

 کردم. ینم دایرو پ نه یکه به دلم بش یزی چ یکردم؛ ول یم نیی ها رو باال پا لباس

بود، چشمم رو   ییکه حالت پالتو یکه دوتا کت ختیر یداشت اعصابم بهم م گهی د آخرش
 گرفت. 

 . یکت مشک  هیو   یکت طوس هی

کت ها رو   یکی  یکیو   سادمیوا  نهییآ  ی رگال کمد برداشتم و اومدم جلو  ی رو از رو جفتشون
 گرفتم.  یخودم م ی جلو

قرارشون رو با دوست   نی و خورده ساله که اول ستیب  ی پسر ها  نیبودم مثل ا  شده 
 باشن. نی خوان بهتر یدخترشون دارن و م 

 بهتره.  ه یکت طوس دمید  قه،یاز چند دق بعد

 برداشتم. یمشک نیشلوار ج هیپررنگ و   یتخت و ژاکت طوس  ی رو انداختم رو کت

 . سادمی وا نهییآ  ی لباس هام رو عوض کردم و جلو عیسر

 کف دستم و موهام رو باهاش باال دادم. ی تو ختمیژل ر یکم

 بود انداختم.  زیم ی که رو ییبه ادکلن ها ینگاه
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ادکلن رو   هیکه  نی به دلم ننشست تا ا یلیخ یور و اون ور کردم، ول   نی سه تاش رو ا دو،
 بود. خاص و تک ییجورا هی کردم که بوش  دایپ

 دادم که بزارمش سر جاش.  تی بخودم رو باهاش خفه کردم، رضا یحساب یوقت

 به خودم انداختم.  ینگاه

  هیخوردم،  یتکونم م هیحساس نبودم، امروز تا   پمیت ی رو یجور نی وقت ا چیکه ه یمن
 نه. ا یخوب شدم  نمیبب  نداختم، ی م نهییآ ی به خودم تو  ینگاه

 رو برداشتم.  م ی و گوش  چییو سو  دمیکش یقیعم نفس

برش نداشتم، چون امروز قرار   یبود، کردم؛ ول می که کنار گوش گارمیبه پاکت س ینگاه مین
 بکشم.  گاری اون قرار مهم، س ی نبود تو

رو  م یگوش  ن،ییپا  دمیرس یکردم و وقت یط  یکی اتاق خارج شدم و پله ها رو دوتا  از
 رو برام بفرسته.  نی دادم که آدرس مهد سل امیپ ی برداشتم به مصطف

 یلیو ل نی سل ی مراقب برا  هیکرده بود،  ریتغ ن یکه حسم به سل ی دو هفته ا  ن یا ی تو
 بهش گفته بودم، اگه متوجه بشن، خودت رو مرده فرض کن.  یگذاشته بودم؛ ول

 نشستم. نی و پشت ماش رون یخونه اومدم ب از

 رو زدم.  اط یدر ح مونیرو روشن کردم و ر نیماش

 بلند شد. می گوش امیپ ی باز بشه، صدا ازیطور که منتظر بودم در ح همون

 رو فرستاده بود.  نی بود. آدرس مهد سل یمصطف

رم  یکردم که امروز خودم م پ یضربه زدم و براش تا یلی شماره ل ی رو برداشتم و رو یگوش
 و نگران نشه.  نیدنبال سل
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حرکت    نی خارج کردم و سمت مهد سل اط یرو از ح نیارسال شد، ماش امیپ کهن یاز ا  بعد
 کردم.

وقت   یساعت  مین هیپس   مه،ی و ن ازدهیساعت  دمی به ساعت انداختم د ی نگاه هیراه،  ی تو
 تموم بشه. نی بود تا مهد سل

 پاساژ اون منقطه.  نیتر کی دور زدم و رفتم سمت نزد دم،یکه د  یدور برگردون نیاول

 اومد.  رمیپارک گ ی جا هیخره ور و اون ور رو نگاه کردم، بال  نیکه ا یکم

 شدم.  ادهیپارک کردم و پ عیرو سر  نیماش

  زونی که جلوش دوتا عروسک بزرگ آو ی مغازه ا ه یکه رفتم جلو،  یپاساژ شدم و کم وارد
 شده بود، تو نگاهم خورد.

مغازه و اون مغازه رو نداشتم، وارد همون   نیخانم ها حوصله گشتن ا نیکه ع یجهت از
 مغازه شدم.

 بود.  شیگوش  ی نشسته بود و سرش هم تو نی تری پشت و  یخانوم هی

 و بلند شد. ن یتر ی و ی رو گذاشت رو یکه وارد شدم، گوش دی من رو د یوقت

 و دو، سه ساله باشه.   ستی دختر ب هیخورد  یم بهش

 نم؟ تونم کمکتون ک  ی. مدیخوش اومد  یلیسالم. خ -

 دختر که خوش حال بشه.«  هی  ی خوام، برا یکادو م هیتکون دادم و گفتم:»سالم. من   یسر

. دی خوا یباکس م  هیخب؛ پس شما   اریتکون داد و گفت:»بس یزد و سر ی لبخند دختره
 باشه؟«   یباکس چ ن یا ی تو

 دست و پام رو گم کرده بودم.  یدونم چرا؛ ول ینم

 شد. یبرده نم شیاز پ یکار یجور نیکردم به اعصاب خودم مسلط باشم. ا یسع
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 همونا.  ه؛یچ شن،ی که دخترا باهاش خوش حال م ییها زیدونم. مثال چ  ینم -

 جو...«  نی و ا  یشیلوازم آرا  یعنی تکون داد و گفت:»آها  یسر  دختره

 فتم:»نه!«شد، گ یم دایلحنم داشت پ ی که کم کم تو یوسط حرفش و با کالفگ دمی پر

 یپرسم؛ ول یسوال رو م  نی کنم ا یم یصداش رو صاف کرد و گفت:»عذرخواه  دختره
 د؟« یخوا یدوست دخترتون م ی باکس رو برا

داشت،   تیچون شعور و شخص   یزدم تو پرش؛ ول ی نکرده بود، بد م یاولش عذرخواه  اگه
 م.« خوا یدخترم م ی خوام. برا یدوست دخترم نم ی پس درس جوابش دادم:»نه برا

 ها  یصندل نیاز ا یکی  ی رو دیتون یخب. شما م  یلیخ -

باکس رو    گهی د قهیتا منم ده دق دینیمغازه اشاره کرد و ادامه داد:»بش ی تو ی ها یصندل به
 براتون آماده کنم.« 

 مونم.  یمنتظر م  رونیمن ب -

 باشه.  -

  ی شلوارم و شروع کردم راه رفتن تو بیج ی دستام رو کردم تو رون،یاز مغازه اومدم ب یوقت
 همون راهرو پاساژ. 

 کردم. فکر 

 کردم.  نیکه در حق سل ییها  ی به همه بد ز؛یهمه چ به

پرنده دور و   هیخواست   یبودم که دلم نم یاریشناختم. هنوز هم همون سات یرو م خودم
 پر بزنه. ی پرنده ا ن،ی خواست دور من و سل یدلم نم گهیاالن د یبرم پر بزنه؛ ول
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سال،   شی که باعث بشه بخنده. ش یکردم. هر کار یم یاز امروز براش پدر دی که با ینیسل
داخل انتخابش نداشت   یحق انتخاب چی ه نیکه سل یانتقام مادر اش رو ازش گرفتم. مادر

 مجازات کردم. ،ی جرم نکرده ا نیچرو به هم  نی و فقط من، سل

  لوفر؛یدور از همه. دور از شهاب، ن ییجا  هیم و ببر  رمیرو بگ نی خواست دست سل یم دلم
 دور کنم.  یلی رو از ل نی خواست سل یدلم نم یدور از مامانم؛ ول یحت

 دونستم.  ی م دمیدونستم چرا؛ شا ینم

 جناب!  -

 بلند دختر مغازه دار، دس از راه رفتن برداشتم و سمت صدا برگشتم.  مهین ی صدا با

 م.تکون داد و منم سرم رو تکون داد  یدست

 از چندتا قدم خودم رو به دم در مغازه رسوندم و وارد مغازه شدم. بعد

 باکس قرمز جلوش بود.  هیبود و   سادهیوا ن ی تریپشت و  دختره

 به باکس انداختم.  ینگاه

همون   ای خرس بودن  ایو متوسط توش بود که    کی کوچ ی تا عروسک ها شی ش پنج،
 عروسکه که شکل گربه است دخترا دوستش دارن.

کت توش بود و دو، سه تا شاخه گل و چهار، پنج تا الک قرمز و    تیتا شکالت ک  چند
 . یصورت

بوده   یراض دوارمیهل داد و گفت:»خدمت شما. ام نی تریو ی رو یباکس رو کم  دختره
 .« دیباش

از اون   یکی  شهیاوردم، گفتم:»اگه م یتکون دادم و همون طور که کارتم رو در م یسر
 رو..«  د یکرد زونی که دم در آو ییخرس ها 
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صورتم بود، بهش انداختم و ادامه دادم:»البته  ی رو یاخم چهم یکه همراه با ن ی جد نگاه
 .« دی اریشدش رو، برام ب ی بسته بند

بود رو بر   نیتر ی که رو و یرنگ یتلفن مشک یتکون داد و همون طور که گوش یسر  دختره
 ی. فقط چه رنگارن یکه از انبار براتون ب رمیگ ی داشت، گفت:»چشم. االن تماس م یم

 باشه؟« 

 .یصورت -

 تکون داد و تماس گرفت.  یسر

ود، وارد  بغلش ب ی که عروسک تو یپسر بچه ده، دوازده ساله در حال هی   قه،یاز چند دق بعد
 مغازه شد.

  یهر جور شده نم دمی به باکس و خرسه انداختم، د ینگاه میرو که حساب کردم، ن پول
 ها رو باهم ببرم. نایتونم ا 

 ن؟ ی ماش ی تو یار یمن ب ی خرسه رو برا ن یا یلطفا کمک کن شهیآقا پسر، م -

 بله.  -

 .« یرو برداشتم و رو به دختره گفتم:»مرس باکس

 .« دی خوش اومد  یلیکنم. خ یو گفت:»خواهش متکون داد  یسر  دختره

 . میاز پاساژ خارج شد  هی و بعد از چند ثان رونی ب می مغازه اومد از

 رو زدم. نیرو در اوردم و قفل ماش چی جلو، سوئ میکه رفت یکم

و خدمم باکس رو   یعقب رو باز کردم که پسره بتونه خرسه رو بذاره رو صندل یصندل در
 گذاشتم کنار خرسه. 

 رو بستم و رو کردم به پسره.  در
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 در اوردم و گرفتم رو به روش که گفت:»نه آقا. ممنون.«  یتراول پنجاه تومن  هی

ام نده.  رو بدون مزد انج یکار  گت،یزند  ی وقت تو  چی چشم هاش و گفتم:»ه ی زدم تو زل 
 !« رشی حقته. بگ نمیاالن ا

 رو ازم گرفت و گفت:»ممنون آقا.«  پول

 نشستم.  نی ماش ی تکون دادم و از کنارش رد شدم و تو یسر

 . دیارز یشدنش م  ریبه د یشده بود؛ ول ری کم د هی

 حرکت کردم. ن،ی سرعت، سمت مهد سل تی اوردم و با نها رونی رو از پارک ب نیماش

 . دمیرس قهیاز چند دق بعد

 مهد شلوغ بود.  ی جلو

 هم باباهاشون. ایماماناشون   شی رفتن پ یم  ایو   رونیاومدن ب یها از مهد م بچه

 اومدم. رونی ب نیپارک کردم و از ماش ییجا  هی عیرو سر  نیماش

 بود. ساده ی وا  نیماش یکل

 شدم. مهدکودک   اط یاون بچه ها رد شدم و وارد ح نیهاو ب ن یکنار اون ماش از

 .دمی رو ند نیسل یبچه ها چرخوندم؛ ول نیرو ب نگاهم

 به دلم افتاد.  ی دلشوره بد م،یزندگ  ی بار تو نیاول ی برا

 .دمی چرخ یطور دور خودم م نی بچه ها بود و هم نی ب نگاهم

 .دم ی رو شن ییدفعه صدا  هیگشتم،  یم نیطور که با چشم داشتم دنبال سل  نیهم

 ار؟ یبابا سات -

 بودم.  ستادهیمهد ا اط یدر ح  ی از پشت سرم بود و من رو به رو صدا
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 .دمی کش یقیهام رو بستم و نفس عم چشم

 . ختیسطل آب خنک روم ر  هی  یکیکردم  حس

 هام رو باز کردم و برگشتم.  چشم

 کرد.  یخانوم بود و با تعجب داشت به من نگاه م هیدست   ی دستش تو نیسل

 حق داشت.  بچه

چند بار    ایرفته بود مهد،رفته بودم دنبالش؛  نیکه سل  ی اه خورده ادو م ن یا ی بار تو چند
 .نمش یاصال اومدم بب

 .ستادمیجا اشد من اون  یکرد که انگار باورش نم یبه من نگاه م یجور هی  نیسل

  نیی مه اومد پا ی .«با دو از پله هاییدفعه دست اون خانومه رو ول کرد و با گفتن:»بابا  هی
 .دیی و سمت من دو

به من و خودش رو    دیرس نینشستم سل  کهن یسمتم، نشستم و تا ا ادی داره م دمی د یوقت
 بغل من. ی انداخت تو

سال، سر تنها   شیبار، بعد از ش  نیاول ی هام رو رو دور شونه هاش حلقه زدم و برا دست
 .دمی دخترم رو بوس

 رفته بود.  یدونم اخالقش به ک  یکه نم یدختر

  یرو به روش م ی. نه اشتباهات کسیشد از کس  یگرفت. نه ناراحت م یبه دل م نهیک  نه
 . یاگه باهاش بد رفتار کرده باش یکرد؛ حت یاورد. نه باهات بد رفتار م

 .یلینفر بود؛ ل هیاخالق ها فقط مختص   نیا  یدونم چرا؛ ول ینم

 اون لحظه مرکز کنم.  ی نکنم و فقط رو زای چ نیا ریکردم فکرم رو درگ  یسع

 من نبود. ی برا یبود؛ ول ی عاد یهر پدر ی برا دیکه شا  ی لحظه ا اون
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اش رو از دست   هیصدم ثان کی  یخواستم حت یقدر ناب بود که نم نیمن اون لحظه ا  ی برا
 بدم.

خواست با    یخواستم قربون صدقه اش برم. دلم م  یخواست زبون باز کنم. دلم م یم دلم
 تونستم.  ینم یزنم؛ ولباهاش حرف ب طنتیش

 یکردم نم یم یکل وجودم رو گرفته بود و هر کار جان،یتوام با دلشوره و ه یحس هی
 تونستم کنترلش کنم.

کردم خودم رو آروم کنم و با نفس   یم یسع یدادم. هر چ یآب دهنم رو قورت م یچ هر
نشسته بود و ضربان   ادیز جانی از ه نمیقفسه س ی که تو  یفیضع ی اون سوزش ها ق،یعم

 تونستم.  یشد، آرومشون کنم، نم  ی م شیقلبم هر لحظه تند تر از لحظه پ

  دنیبچه تازه متولد شده رو م  هیبود که  یکردم درست مثل زمان یکه داشتم تجربه م حس
 .نهیبیبار اون رو م ن یاول ی دست باباش و باباش برا

من به   یحرف زدن رو ازم گرفته بود؛ ول زبون و اجازه  ی نفر مهر سکوت زده بود رو هی انگار
 سنگ تموم بذارم.  نیسل ی و خودم قول دادم که برا یلیل

 ...«ی و آروم دم در گوشش گفتم:»خوب دمیکش یقیهام رو باز کردم و نفس عم چشم

 کور خونده بود. یزبون المصبم؛ ول ی اومد رو یذهنم بود، نم ی که تو ی کلمه ا اون

 دخترم؟«  یتمرکزم رو جمع کردم و گفتم:»خوب  دوباره

 بود در بره دروغ نگفتم. ک یجونم نزد  بگم

  ینم ادیز جانیخواست بگم؛ نه. از ه یدلم نم کهنی دوست نداشتم بگم. نه از ا کهن یاز ا نه
 تونستم حرف بزنم. 

 چشم هام زل زد. ی ازم جدا شد و تو نیسل

 رده بود.توجه نک نیسل ی قدر به چشم ها نی حاال ا تا
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به   ن،یسل   ی اون لحظه شبهات چشم ها ی تو یمامانه؛ ول ی چشم ها هیدونستم شب یم
 چشم هام. ی جلو ومدی مامان ن ی چشم ها

 شد.  یذهنم پل  ی تو یلیل ی به چشم ها نیسل  ی چشم ها  شباهت

 ؟ ی. تو خوبییخوبم بابا -

رو   ی لبخند چهم ی ن هیسال،  شی و بعد از ش رون یاز فکر چشم هاش اومدم ب ن یسل  ی صدا با
 لبم کاشتم.  ی رو

 خوبم دخترم. -

رفت   یم ن یکه بور بودنش داشت کم کم از ب شیفر انگشت  ی دستم رو بردم سمت موها و
 شد.  ی م اهیدست س هیو 

خودم بخوام، دستم رفت پشت   کهن یاز مو هاش رو زدم پشت گوشش و بدون از ا یکم هی
 و سرش رو سمت خودم هل دادم.  نیسر سل

 . دیخند ی کاشتم که نخود شیشونیرو پ یطوالن ی ا بوسه

 لبم نشست و بهش نگاه کردم. ی رو ی خنده اش لبخند زی ر ی صدا از

 چته بچه؟  -

شد،   یجوره هم جمع نم چیلباش داشت و ه ی که رو یبا همون لبخند پهن نیسل
 گفت:»قلقلکم اومد.« 

  اد،یکنه، قلقلکت نم یزرت و زورت بوست م ت، یلیکردم و گفتم:»چطور خاله ل  یشینما اخم
 من بوست کردم قلقلکت اومد؟« 

 ؟« یکن یم ی کرد و گفت:»حسود کی چشم هاش رو بار نیسل

 کال رفت و چشم هاش گرد شد.  می شینما اخم
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 گفته؟  ینه ک  -

زد و سرش رو تکون داد و   یشده، لبخند مرموز زی ر ی با همون چشم ها نیسل
 .«یکن  یم ی گفت:»حسود

 .« یکم هی دی کردم و زل زدم بهش و گفتم:»حاال شا یپوف

 ؟« یکم هی:»دی مشکوک پرس نیسل

چپ، گفتم:»حاال   یزدم کوچه عل یو همون طور که خودم رو م دمیکش شمیبه ته ر یدست
 .«یکم  هیاز   شتریب دی شا

 آدم زرنگ.« ی انگشت اشاره اشاره اش رو اورد باال و گفت:»ا نیسل

 کردم.  ی سال، تکو خنده ا شیبار، بعد از ش نیاول ی برا

تمام اون حروم ها شده بود،   ن یرو به خودم حروم کرده بودم، با سل ی که خنده و شاد یمن
 واجب.

 .دی ببخش -

 سرم نگاه کردم.  ی گرفتم و خنده رو خوردم و به باال ن یخانم، نگاهم رو از سل هی  ی صدا با

 دستش بود. ی دستش تو نیهمون خانومه است که سل دمید

 رو گرفتم. نیجام بلند شدم و دست سل از

 هستم.  نی سالم. من پدر سل -

کنم، چون تا   یم یعذرخواه یخوشبختم؛ ول  یلیتکون داد و گفت:»سالم. خ ی سر خانومه
 شما رو نداشتم نشناختمتون.«  با ییحاال افتخار آشنا 

 قبل. اریبودم همون سات شده 

 رو تکون دادم و گفتم:»بله. خداحافظ.«  سرم
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  ی بلند مهین ی دفعه خانومه با صدا هیرو گرفتم که از مهد خارج بشم که  نیدست سل و
جون امروز   یلیرو به شما بدم. ل نی تونم سل یمن نم  د؟ی بر  یم ف یگفت:»عه؛ آقا کجا تشر

 یندم؛ حت لیکس تحو چیرو به جز به خودشون به ه نیکردن که سل  دی صبح به من تاک
 بهار جون.« 

 چشم هاش. ی کردم و زل زدم تو یظیغل اخم

 گرفت. یجور داشت از حرفاش حرصم م بد

 بابا.   گهیدختر داره به من م نیخانوم محض اطالعت، ا  -

کرد که حرص   ی اشت لحنش رو کنترل مو همون طور که د دیکش یق ینفس عم خانومه
من اجازه ندارم. برام دردسر    یدونم؛ ول ینشه، گفت:»م دایلحنش پ ی وجودش، تو ی تو
 .«شهیم

 یکپ د،یکن یثبت نام م  یخراب شده، وقت ن یا ی خب. تو یلیکردم و گفتم:»خ یپوف
 .« گهید  دیر یگ ی شناسنامه پدر رو م

 بله.  -

رو به من   یی اومد کنارمون و با خوش رو گهیخانم د هیخواستم ادامه حرفم رو بزنم که  یم
 گان؟« یشا  ی آقا دی گفت:»سالم. خوب هست

 خوام بچم رو ببرم،«  ی. میتکون دادم و گفتم:»سالم. واال چه خوب یسر

 دن.« یاجازه نم شونیا یاشاره کردم به اون خانومه رو به روم و ادامه دادم:»ول و

 جان.«  قیشده شقا یخانومه و گفت:»چ یکیبرگشت سمت اون   نمهخا

داد، گفت از امروز به بعد فقط بچه رو به   لیرو تحو ن یخانم اومد و سل یلیامروز که ل -
 بدم. لشون یرو تحو  نیاالن سل دمی و منم ترس  ی دیم لی خودم تحو

 .قهیبودم اسمش شقا   دهی اون دختر که االن فهم ی زد رو به رو ی خانومه لبخند اون
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 هستن. نیپدر سل شونیا زم؛ی عز -

وقت   چی کنم. آخه شما ه یم  یرو کرد به من و با همون لبخند ادامه داد:»من عذرخواه و
  یمنم صرف اون کپ شناسه،یشما رو نم  یکس نی به خاطر هم ن، یدنبال سل دیاومد  ینم

 بود.«  ادمیشناسنامه، شما رو 

 سرد سرم رو تکون دادم.  یلیخ

 . خدافظ.یاوک  -

 بگن. یز یمعطل نکردم که بخوان چ گهید و

 .می مهد خارج شد اط یو باهم از ح  دمیرو آروم کش نیسل دست

 رو باز کردم. نی رو در اورد و قفل ماش چی و من سوئ ن یبه ماش می دیرس می که راه رفت یکم

 .« دیی گفتم:»بفرما نی شاگرد رو باز کردم و رو به سل یصندل در

  ،ییو بعدش به من انداخت و با همون حالت گفت:»بابا  یبه صمدل یبا تعجب نگاه نیسل
 نم؟« یمن جلو بش  ی خوا یم یمطمئن

 طور؟« ابروم رو دادم باال و گفتم:»چه  هی

 . نمیش  یت مپش شهیچون خطرناکه. هم نم؛ی جلو بش دی من نبا گهی م یلیآخه خاله ل -

 . وارید ی خواست سر خودم رو بکوبم تو یدلم م طی اون شرا ی تو یعنی

 بودم، بلد بود حواسش به بچم باشه. نی سل ی که بابا یبهتر از من یلیل

 .یلیخاله ل گهیدرست م -

 بار که اشکال نداره.«   هیتند گفت:»حاال  ن یسمت شاگرد رو بستم که سل در

و با همون حالت  دیبهش کردم که چشم هاش رو مظلوم کرد و لب ورچ  ینگاه
 گفت:»لطفا!« 
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نداشتم و بلعکس، کامال عنان از  ی ریموضع گ چیه  گهی د نیکه نسبت به سل یاون طرف از
 بفهمه؛ خب؟«  یلیکه خاله ل نی بار، بدون از ا  هی نی کف داده بودم، گفتم:»فقط هم

 و گفت:»باشه.«  دی رو بهم کوب  زد و دستاش ییلبخند دندون نما نیسل

 رو باز کردم.  نی به ذوقش زدم و دوباره در ماش ی لبخند

 .دمی عقب رو د یدفعه خرس صندل هی که

 . نیماش  ی ذارمت تو یچشم هاتو ببند خودم م نی سل -

 به کرد و سرش رو تکون داد و چشم هاش رو بست.  ینگاه نیسل

 ینکن یو همون طور که روش خم بود، گفتم:»جر زن ن یماش ی کردم و گذاشتمش تو بغلش
 !« ایچشم هاتو باز کن

 ؟« ی دیکرد و گفت:»از کجا فهم ی ا خنده

 خودم بود. هیباشم؛ درست شب یخواست دنبال شباهتش با کس یجهت اصال نم  نیا از

اوضاع   نمیکردم بب  یباز م یکم یبستم؛ ول ی گفتن چشم هاتو ببند، م یبهم م  ی بچه گ ی تو
 ره. چه خب

 . یباباتم نا سالمت -

 هاش رو نگاه کردم تا بسته شدنشون مطمئن باشم.  چشم

 بود. بسته

 رو بستم.  نیو در ماش  رونی فاصله گرفتم و اومدم ب ازش

رو دور   نیکه در رو بستم، ماش   نی در عقب رو باز کردم و باکس رو برداشتم و بعد از ا عیسر
 نشستم.  نیماش  ی زدم و رفتم تو

 ؟ ی آماده ا -



 مجنون  اری

 
341 

 

 رو تکون داد. رشس

 دو، سه.  ک،ی شمارم، چشم هاتو باز کن!  یتا سه م -

 . دیچشم هاش رو باز کرد و سمتم چرخ نیسل

  ی دهنش و گفت:»وا ی بعد دستش رو گرفت جلو یاول شوکه شد؛ ول  دیباکس رو د  یوقت
 قدر خوشگله!« چه

 روش گرفتم. لبم نشست و باکس رو روبه  ی رو ی لبخند  هیناخودآگاه   ن، ی ذوق سل نیهم با

 مال خودته. -

 به من کرد و گفت:»واقعا؟«  یتعجب نگاه با

 رو تکون دادم. سرم

پاهاش و شروع کرد گشتن داخلش و   ی دراز کرد و باکس رو برداشت و گذاشت رو دست
 کرد. یکه داخلش بود رو با ذوق نگاه م ییها  زیهر کدوم از چ

  یزیچ هیخوام   یم  اریگوشت رو ب یی و گرفت سمتم و گفت:»باباسرش ر قهیاز چند دق بعد
 بهت بگم!« 

  نی گوشم گفت:»تو بهتر ی و آروم تو  دی دفعه گونه ام رو بوس هیرو بردم سمتش که  گوشم
 !« ییایدن ی بابا

که داد   یبغض  هیگلوم.  ی نشست تو یبغض هی یزدم؛ ول ی لبخند چهم ی کردم و ن نگاهش
 :»خجالت بکش! از خودت، کارات، حرف هات!« زدیم

 ذاشت قد علم کنم.  یسرم و نم ی تو دی کوب یساله ام رو م شیش ی که تمام رفتار ها یبغض

که با اون همه   یری بگ ادیساله   شیبچه ش نیرو از ا یزندگ  دیگفت:»تو با  یکه م یبغض
 .« ییا یدن ی بابا نی گه تو بهتر یزجر، بهت م
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 نگاه به عقب بنداز!«  هیصدام رو صاف کردم و گفتم:»فاصله گرفتم و    نیسل از

از ذوق رو گرفت   یاون خرسه، دوباره چشم هاش رنگ دنی سمت عقب و با د  دیچرخ نیسل
 قشنگه!«  یلیبلند گفت:»خ ی و با صدا

کرده بودم که تونسته   شرفتی پ یجا هم کل نیتا هم یکار کنم؛ ول یچ   دیدونستم با  ینم
 .رمیارتباط بگ نیبود با سل

 مبارکت باشه دخترم. -

و   ختیر  یوجودم بود م ی خود خدا شاهد بود که با هر دخترم گفتنم، هر اون چه تو فقط
بودنش بشه برام   ی گفتم دخترم که عاد یقدر م نی ا دی با  یشد؛ ول یدوباره از اول سر پا م

 آب خوردن.  نیع

خانوم   نیرگ، بعدش هر جا که سل ی تو می نهار خوشمزه بزن هی می الن بر ا  هیخب، نظرت چ -
 م؟ ی بگه، بر

 قبوله. -

 ! میپس بزن بر  -

 .می بر  -

 اوردم و حرکت کردم سمت رستوران. رونی رو از پارک ب نیماش

 *** 

 م؟ یخب، کجا بر  یلیخ -

 ی دستم م ی شد و همون طور که دستش رو تو اده یبود، پ یباز ی که برا ینیاز ماش نیسل

  یبر م زه یبعدش جا  یندازی اونجا که پول م می که گرفته بودم سمتش، گفت:»بر ذاشت
 .«یدار
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 تا حرفش تموم شد، اشاره کرد به همون دستگاه.  و

 دستش رو گرفتم و رفتم طرف دستگاه.  یحرف چیه بدون 

 د. بو  ستادهیپسر نوجوون کنارش ا ه ینبود و فقط   یکس

 شماست؟  ی دستگاه برا -

 بله آقا.  -

 کنه؟ یکار م یجورچه  -

با   یتون یدستگاه بعدش م  نی داخل ا یپول بنداز  دی دادن که با حیسروع کرد به توض پسره
 .ی که رو به روت بود، اون اهرم داخل دستگاه رو تکون بد ییاون دکمه ها

 اون دستگاه، اهرم رو حرکت دادم. ی که پول رو انداختم تو نیاز ا  بعد

  یبگو کدومشو م ای باشد. ب یشما حاضر م  یگذاردر خدمت  جانبن یخانم، ا  نی خب سل -
 ؟ ی خوا

 یکارتون ها حرف م ی تو  ی پادشاه ها نیو گفت:»بابا چرا مثل ا دی خند  ی نخود نیسل
 ؟« یزن

 نداخت.  یکه م ییها کهی گرفته بود از دست ت خندم

 کرده بود.  یتمام اخالقاتشون رو کپ یو بهار گشته بود؛ ول   یلیدو ماه با ل یعنی

 . یتوهم پرنسس گه؛یمن پادشاهم د -

 .دمی صورتش رو د ی بهش انداختم و لبخند پهن رو  ینگاه مین و

  دایپ زیچ  هی ی سال، دنبالش بود رو تو شی ش نیا  ی که تو یچند ساعت، آرامش  نیهم ی تو
 .نیکرده بودم؛ لبخند سل 

 عروسک اشاره کرد.  ه یو به  سادی اومد پشت دستگاه ا نیسل



 مجنون  اری

 
344 

 

 .هی خوام بابا. همون خرس صورت یاونو م -

 . رمشی باشه تا بتونم بگ یاون خرس صورت ی باال قایکردم دق یرو حرکت دادم و سع اهرم

 .ادیب نیی دکمه رو زدم که اهرم پا د،یسر خرس و با هزارتا شک و ترد   ی رو گرفتم باال اهرم

 و در کمال تعجب، خرس رو گرفت.  نییفقط به اون اهرم بود که اومد پا   نگاهم

 . دنیشروع کرد به هورا کش نیسل

 !« ینیذوق گفت:»تو بهتر  یو پاهام رو سفت گرفت و با کل دی پر

من رو   ی پاها  نی سل ده، یرس زهیداد که جا یدستگاه اومد که خبر م نگید ی صدا  یوقت و
 ول کرد و رفت عروسکش رو برداشت.

گفت، من تمام    یرو م نیو هر بار که ا ینیگفت تو بهتر ی م نیبود که سل یبار دوم نیا
 شد.  یچشم هام حاضر م ی کرده بودم، جلو نیکه در حق سل یی و ظلم ها یاون اشتباهات

 بابا!  -

 و بهش نگاه کردم. رونیاز فکر اومدم ب ن یسل  ی صدا با

 کار، کار نبود.  نیا

برد و   ی نم شیرو پ یچیبخوام خودم رو سرزنش کنم که چرا و چرا و چرا، ه یکه ه نیا
 گرفت.  یفقط زمال حال رو ازم م

 که گذشت، گذشت. یز یگفتن چ مم ی قد از

که   نیسل  نی درست ع د یکردم! با یم یپدر نیسل ی االن برا دی خواستم! با یاالنم رو م د یبا
دادم، منم همون کار   یمن رو فراموس کرده بود و فقط بهم عشق م ی ها  یمهر  یب یتمام

 بودم.  یرو کنم و فراموش کنم چه آدم عوض

 جانم بابا!  -



 مجنون  اری

 
345 

 

 م؟ ی بخور یبستن  میبال! بر   یجانتون ب  یلیبه قول خاله ل -

 چه لبخند نبود. می از ن یخبر گهید

 لبم نشست.  ی رو قیلبخند عم هی

 .ی لیاوردن اسم ل ایبود  نیسل یزبون نیری دونم از ش ینم حاال

 چشم!  -

 سمتم و دستش رو گرفتم.   اومد

 جلومون ظاهر شد. یفروش ی بستن هی م، ی که راه رفت گهیبا هم د  یکم

 ؟ یخور یم یچه بستن یی بابا  ن،ی سل -

 .یشکالت یبستن -

  یشکالت  یبود گفتم:»سالم. دوتا بستن  نیتر یکه پشت و  ییتکون دادم و به اون آقا یسر
 خواستم.«  یم

 ؟ یفیق  ای ی سالم. کاسه ا -

 نگاه کردم که منظورم رو گرفت.  نیسل به

 . یفیق -

 .« یفیکردم به اون آقا و گفتم:»ق رو

 ها رو بهمون داد. یبستن قه،یتکون داد و بعد از چند دق یسر

 رو هم خودم گرفتم. شیکی و  نی رو دادم سل شیکی

  یاون بستن ی که رو به رو  ییها  زی و م یصندل  دن ی به دور و برم انداختم و با د ینگاه
 ها.  زیاز م یکی  شیو نشستم پ می فروش بود، سمتشون حرکت کرد
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گاز   هیو منم همون طور که  ش یعروسکش رو گذاشت و شروع کرد به خوردن بستن نیسل
 بهش انداختم.  یرو در اوردم و نگاه می زدم، گوش یم می به بستن

تا االن که ساعت سه بعد از ظهر بود، به    رونیکه از خونه زده بودم ب ازده یصبح ساعت  از
 نگاه نکرده بودم.  یگوش

کال از بهار دارم، چهار تا از رضا، دوتا از  سیده تا م دمیرو که باز کردم د یگوش صفحه
 . الدیم

 نبود. ی عاد زیروز، چ  هی ی کال، اونم تو سیهمه م نیا

 که زنگ زده بود بهار بود.  یکس نی آخر

رو گذاشتم رو   یکه داشتم، گوش ی چه دلشوره ا می شماره اش رو گرفتم و با همون ن  عیسر
 گوشم. 

 رو جواب داد. یاول نه، بوق دوم ، بهار گوش بوق

 . اریسات -

از دستم   یدفعه بستن هیرو بهم وارد کرد که  یشوک  هی  یبغض آلود بهار پشت گوش ی صدا
 افتاد. 

 کنه. یبا تعجب داره بهم نگاه م دمیکردم که د نی به سل ینگاه

 یم  هیو آروم به بهار گفتم:»بهار چته؟ چرا گر  ستی ن یزیچ یعنیرو انداخت باال؛   سرم
 ؟« یکن

. هر  ستی ن نی سل ار،یو گفت:»سات هیگر   ریزد ز  رهیخودش رو بگ  ی تنونست جلو گهید بهار
 رو؟«  نیسل م یکن دای کجا پ اریباباش بردتش. سات گنی مهد م می . رفتستین م یگرد یجا رو م

 درجه بدنم بهتر بشه.  یتا کم دمیام کش  قهی ی تو یو دست دمی کش یمحکم  پوف
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 منه.  شی پ نیبهار، سل -

 ؟« ی اش قطع شد و گفت:»چ هیگر بهار

 منه.  شیپ نی سل -

  یزنگ م  هی ی مرد یم ؟ی داد  یخبر م ی مرد یباال و با حرص گفت:»م د یرو کش شینیب بهار
 .« ختهیامروز. کم اعصابمون بهم ر  می دیکم استرس کش ؟ی زد

  یول ست؛ی کس براش مهم ن چ یکه ه یقبل اریهم و شدم همون سات ی هام رو دادم تو  اخم
 کس نبود.  چیجر اون ه  نی االن سل

 دادم.  امیپ یلیبه ل -

بوده.   مارستانیب یلیآروم گفت:»ل  یلیدفعه بهار دوباره صداش رنگ بغض گرفت و خ هی
 . خوابه.« میاالنم خونه خاله راحله ا

که  سمیدفعه وا  هیکه بهم وارد شده بود، گرد شد و باعث شد   یاز شدت شوک  ی ها چشم
 حرکت من جا خورد. نیاز ا  نمیسل

 آدرس خونشون رو بفرست؛ زود!  -

 .بمی ج ی کردم و گذاشتم تو رو قطع یگوش و

 بخور!  توی بستن ه یبق نیتو ماش می بابا بلند شو بر  ن،ی سل -

 ؟ ی اریباشه؛ فقط عروسکم رو م -

 آره. -

 اومد.  می گوش  امکی پ ی رو برداشتم که صدا عروسکش

 *** 
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درسته، زنگ دم  دمی د یخوندم. وقت گهیبار د  هیبهار کردم و شماره پالک رو  امیبه پ ینگاه
 در رو زدم. 

 باز شد.  ی تقه ا ی در با صدا هیاز چند ثان بعد

 . می شد  اط یوارد ح ن یسل با

 عمارت متوسط بود. اط ینسبت به ح اطشیح

قدر که  ن یمن ا یکاشته شده بود؛ ول اط یرنگاوارنگ داخل ح ی درخت و گل ها یکم
 نگاه کنم. اط یح ی وت ی تونستم به در خت ها  یافتاده بود به جونم، نم یلیاسترس ل

 اومد. رون یدر خونه باز شد و بهار ب م،ی رفت یتند کردم و همون طور که راه م پا

 دست من رو ول کرد و با دو، خودش رو به بهار رسوند. نیسل

بهش زد و خم شد و سرش   ی دستاش رو دور کمر بهار حلقه زد و بهار لبخند خسته ا  نیسل
 . دی رو بوس

 نفهمه. ن یکرد سل یم یسع  یول د؛ی بار یم یچهره اش خستگ  از

شد؛ انگار مثال دو روز   یخسته م یلیچهرش خ د،ی کش یاسترس م یبود که وقت ادمی هنوز
 خوابش نبرده بود.

 سالم. -

 سرش رو باال گرفت. بهار

 ؟ ی سالم. خوب -

 شده؟«  یتکون دادم و گفتم:»چ یسر

 داخل! سرده.«  میانداخت و گفت:»حاال بر  نیبه سل ینگاه مین بهار

 رو گرفت و باهم رفتن دخل و منم پشت سرشون رفتم.  نیدست سل بهار
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 .دمیرو شن نی سل ی در رو بستم که صدا برگشتم

 و خاله راحله کو؟   یلیخاله ل ،یآبج -

ده  ساعت بود به جونم افتاده بود رو،  میکه ن ی به من انداخت که دلشوره ا ینگاه نگران بهار
چون من   ست،یکرد اصال برام مهم ن یکرد، حس م یکه نگاهم م  یکس یبرابر کرد؛ ول
 فرق کرده بود.   نیبود و رفتارم فقط با سل یقبل اریهمون سات

  یمشک ی پالتو ی دتا پاهاش نشست و همون طور که مشغول باز کردن دکه ها ی رو بهار
سرشه. تو برو   ی سرما خورده، خاله راحله هم باال  یکم یلیبود، گفت:»خاله ل  نیرنگ سل

  داریکه ب یلیکارتون نگاه کن، تا خاله ل نیرو روشن کن و بش ونی تلوز ،ییرا یاتاق پذ  ی تو
 شه؟« اتاقش؛ با ی تو برمتیشد م

سرش    ی در اورد و کالهش رو هم از رو نیحرفش تموم شد، پالتو رو از تن سل یوقت و
 برداشت. 

 باشه.  -

قربون   یلپش کاشت و گفت:»اله ی رو ی بوسه ا هیو بالفاصله  دیرو کش نیلپ سل بهار
 !« ن یخوشگلم برم. برو کارتونت رو بب یآبج

بود و بها هم بلند شد و لباس   ییرا یپذ  ادیکه به احتمال ز یاتاق ی و رفت تو  دییدو  نیسل
 کرد.  زونیکنار در آو یلباس ره یگ  ی رو، رو نیسل ی ها

 !« ای به من انداخت و گفت:»دنبالم ب ینگاه

 خودش راه افتاد. و

 رفتم. دنبالش

 اتاق رو باز کرد و داخل رفت و منم پشت سرش رفتم داخل. هی در
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لحظه باعث شد نفسم   هی ی اتاق زده شده بود که برا واری د ی رو یاتاق رو که زد، عکس چراغ
 حبس بشه.

 شرفه؛یاون ب هیم رو قانع کنم که شبذهنم خود ی کردم که تو یم یسع  یه دمیکه د اولش
 خود ناِکسش بود. یول

 که کابوس شب و روزم بود. یکس عکِس 

نافذش   یمشک ی حالم از خودش و اون چشم ها دمشید  یکه هر وقت م یکس عکِس 
 خورد.  یبهم م

 باشه.   نیکره زم ی که ظالم تر از خودش فکر نکنم رو  یکس

 تو!  ا یدر رو ببند و ب -

کردم، در رو  ینگاه م وارید  ی طور که با حرص به اون عکس بزرگ چاپ شده رو همون
  نی دادم، گفتم:»عکس ا یهم فشار م ی که داشتم دندون هام رو محکم رو یبستم و در حال

 ه؟« یلیخونه ل ی چرا تو شرفیب

به پشت سرش انداخت و برگشت سمت من و گفت:»لهراسب رو   ی با تعجب نگاه بهار
 ؟« یگیم

خونه مردم باال نره، نگاهم رو از عکس   ی که صدام تو نیا  یکردم و با سع یشتناکوح اخم
 .« گمیمحمد اصل رو م ه؟یگرفتم و گفتم:»لهراسب خر ک 

 دفعه از حالت تعجب در اومد و با بهت به من نگاه کرد. هی بهار

 ؟ یدون ی م یزیتو چ -

تونستم بفهمم که چه مرگشه،    یکه بهار داشت و نم یضیضد و نق ی حالت ها نیا از
 شده بودم. یکفر یحساب

 . دمیکش شم یکردم و دستم به ته ر یپوف
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 ؟ یحرف بزن ینیش  یآدم م  نیبهار ع -

 چهره اش نشست و سرش رو تکون داد.  ی از غم تو یدوباره رنگ بهار

 ؟ ی دون یعکس م  نیراجب ا  یتو اول بگو چ یول گم؛یم -

 چشم هاش.  ی رو بغل کردم و با اخم زل زدم تو  دستام

 کنه؟ یازت دوا م ی چه درد -

بنده که    یگلوش نشسته و داره همه زورش رو به کار م  ی که معلوم بود هم بغض تو بهار
  یدرد ب هیبا حرص گفت:»تو بگو! البد   اره،یماجرا رو در ب ی توخواد ته یو هم م  زه؛یاشک نر 
 کنه.« یاز من دوا م  یدر مون

  یکردم، نگاه یم سیرو با زبون، خ نمییاز ابرو هام رو باال داد و همون طور که لب پا یکی
 هم به عکس نحس محمد انداخت. 

 شرف..  یب نی ا -

 نکن!«  ن یوسط حرفم و گفت:»بهش توه دی دفعه بهار پر هی

گرد، به بهار نگاه کردم که سرش رو   ی از اون عکس برداشته شد و با چشم ها نگاهم
 و با ناخوناش شروع کرد ور رفتن. نیی انداخت پا

 کرد. یکار رو م نی کرد، هم یهول م یوقت شهیهم

 .«ه یریطور که با اخم بهش زل زده بودم، ادامه دادم:»دست راست شهاب نص همون

  دمیکه د نیو هم شد یپاش خال ری اورد باال و بعدش، انگار ز عیدفعه بهار سرش رو سر  هی
 قدم بلند خودم رو بهش رسوندم و گرفتم.  هیبا   ده،ی داره تعادلش رو از دست م

 تخت و خودمم کنارش نشستم. ی رو نشوندمش 

 چته تو؟  -
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 .« گهیدفعه بهار شروع کرد با خودش زمزمه کردن:»پس آقا رضا راست م هی

 که بهار زد تعجب کردم. یحرف از

 بهار؟  گهیرو راست م یرضا چ -

 لبالب اشک بهار رو به رو شدم.  ی سرش رو برگردوند سمت من که من با چشم ها بهار

 به چشم هاش انداختم. ینگاه

که باهم بزرگ   ینشد. بهار من، بهار یخودم رو گرفتم که بغلش نکنم؛ ول ی جلو یلیخ
 وقت برادرزاده ام نبود؛ انگار خواهرم بود، االن حالش بد بود. چی که ه ی. بهارمی شد

 همش. ی گذشته زدم. گور بابا   ی که تو ییگندا  ی غرور. گور بابا ی بابا گور

 . دی دفعه بغضش ترک  هیبغلم که   ی تو دمیرو کش بهار

  شیور و اون برده و خال  نیبغض رو با خودش ا نی شناختمش. مطمئن بودم از صبح ا  یم
 نکرده. 

 کردم تا آروم بشه. یرو آروم نوازش م رشکم

 اش بند اومده گفتم:»حاال بگو چته؟«  هیکه گذشت و حس کردم گر  یکم

 از بغل من فاصله گرفت. یکم بهار

 به من انداخت. یرو اورد باال و نگاه سرش

شده و جسدش   دیشه  هیسور  ی تو ش،ی پنج سال پ ،یلیل ی که بابا یدون ی تو م  اریسات -
 مفقوداالثر شده؟ 

  یرو م شینیو همون طور که ب دی کش رونیتکون دادم که بهار خودش رو از بغلم ب یسر
 .« ستین نی ا انیباال، ادامه داد:»امروز مشخض شده که جر دیکش
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  ی نقطه زل زد و دوباره ادامه داد:»امروز ما تو هی تعجب بهش نگاه کردم که خودش به  با
که   می مشغول شد  یلی. کالس که تموم شد، من و لینیسر کالس استاد حس م،یدانشگاه بود

  شی قفل گوش یلیل دمیکردم که د یهام رو جمع م  لهی. داشتم وسمیرو جمع کن المونیوسا
 یلیزدم. ل یداد م زدم. یدادم. صداش م یتکونش م ی. هرچهکن ینم  یحرکت چی شده و ه

 داد.«  یبهم جواب نم

صداش   ی داد، تو  خصیشد از صداش تش یکه راحت م یبغض  هیحرف هاش،  ی جا نیا از
 نشست. 

براق   یاشک، کم ی که حاال به خاطر قطره ها ییرو از کف اتاق گرفت و با چشم ها نگاهش
 چشم هام زل زد. ی شد، تو یتر نشون داده م

و   رون یاز کالس رفتم ب دمیینبود. دو یکس یزدم؛ ول یم غیهوش شد. ج یب یلی ل اریسات -
رو  یل ی اومد و ل عیرو بهش گفتم که اونم سر  ز یهمه چ عیرفتم سمت اتاق آقا رضا. سر

چشم   یلیکه ل  نیتا ا  هیچ ان یجر می دونست یو اونجا بهش سروم زدن. نم مارستان یب می برد
دفعه بلند شد و   هیاز به هوش اومدنش نگذشته بود که  هیثان  نجپ دی هاش رو باز کرد. شا

دستش    ی تو وکتی بود که آنژ  عیقدر سر  نیزدن و شدت بلند شدنش ا غیشروع کرد به ج
  یزیبه خون ر  یاون حت ی ول ؛یزی شد و دستش شروع کرد به خون ر  دهی به شدت کش

 کرد. یدستش توجه نم

 دهنش رو قورت داد.  آب

 کنه. یل مداره بغضش رو کنتر دمیفهم

که  یطی هر شرا  ی کرد؛ تو یآقا رضا آرومش م  شهیپرستار ها به زور آرومش کردن. هم  -
 یزد و م ی م غیچشه و اون فقط ج یلیدونست ل ینم یکس چی بار، ه نیا  یبود، ول

 گفت:»بابا.« 

زل زدم به بهار که اون ادامه  یحرف چی هم رفت و بدون ه ی هام از سر تعجب تو اخم
کرد و فقط به سقف   ینم یکار چیه گهی شد، اما د  داری ب عیسر یول د؛یخواب یکم یلیداد:»ل



 مجنون  اری

 
354 

 

آقا رضا و خاله راحله  یساعت فقط به سقف زل زده بود و هر چ مین کی زل زده بود. نزد
گفت و   ی نم یچی شده، اون ه  یجور نیکه ا یگوش ی ده توید یکردن که چ یالتماسش م

دفعه    هیا رضا قصد کرد که بلند بشه، ساعت آق  م ی. بعد نختیر یصدا اشک م  یفقط ب
به سرش  ییمن چه بال  ی همون حالت، گوشه کتش و گرفت و گفت:»بابا ی تو یلیل

  عیو سر  ردنگاهش ک  یلیدفعه ل هی  ؟«ییدا یگیم  یجان، چ یلیاومده؟« آقا رضا گفت:»ل
  ی بابا گمیگفت:»دارم بهت م  غی آقا رضا گرفت و با ج قهیبلند شد و گوشه کتش رو ول کرد. 

جنازش   ی شده؟ مگه نگفت د ی شه هیسور ی تو یبه سرش اومده؟ مگه نگفت   ییمن چه بال 
هر   ار،یجوابم رو بده!« و آقا رضا هم سات ؟ی گوشم نکرد ی رو تو نایمگه پنج سال ا ست؟ین

ه  دوبار اد،یز غیاز ج یلینگفت و ل یچیشد. ه یقبل، زرد م  هیش تر از ثانی لحظه رنگش ب
من تعجب    ی اصال برا نایا یگفت؛ ول  ینم یچیبود و ه نیی هوش شد. آقا رضا سرش پا یب

رو   یگفت و کس ینم یچینداشت. همه تعجب من از عکس العمل خاله راحله بود که ه
  هی. ختی ر یصدا اشک م یبود و ب  ش دست ی تو یلیل ی کرد؛ فقط دستا یباز خواست نم

 ف یدفعه آقا رضا رفت سمت ک 

رو در اورد. گرفت سمت من و گفت:»رمزش رو بزن!« رمز رو زدم. تا رمز رو   ش یو گوش یلیل
 بود باز شد.« دهید یلیکه ل  یلمیزدم، اون ف

نگاهش رو از من گرفت و دوتا دستاش رو به زانوهاش فشار داد و سرش رو گرفت باال   بهار
 . رهی اش رو بگ هیگر ی گرفت تا جلو یقیو نفس عم

  ی بود که گرفته بودن جلو یل ی ل ی . سر بابالمی. اون فلمیکه گذشت، ادامه داد:»اون ف یکم
 دادن.«  یو تابش م نیدورب

 . هیگر ر یو زد ز ره یخودش رو بگ ی نتونست جلو گهید و

 سرم خورد.  ی پتک محکم تو  هیحرف بهار انگار  با

کردم. فقط   یکار م یچ  دیدونستم اون موقع با یبود. نم  یدونستم حس و حالم چ ینم
  کهی بود، بزرگ شده بود و نفسم ت یدونستم اسمش چ یکه نم یحس ه یچشم هام از فرط  

 اومد. یباال م کهیت
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 کردم آرومش کنم. یبغلم و سع ی تو دمیبودم، بهار رو کش جیکه گ یهمون حس و حال با

 ! گمیخب بهار، آروم باش! آروم باش بهت م یلیخ -

 تونم. له.. لهرا.. لهراسب.« ی.. نمیگفت:»ن.. نم یم نشیزد و ب یهق م بهار

 امونش رو نداد. ه یگر گهید و

 داد.  یفشار م  نمیقفسه س  ی زد و سرش رو تو ی رو چنگ م راهنمیپ

 شد مطمئن شد.   ینم یشد حدس زد؛ ول یم یی ها زیچ ه یبهار،  ی حرف ها از

کلمه  ه ی  یکه حت نیرو اوردم باال و شروع کردم کمرش رو نوازش کردن؛ بدون از ا دستم
 بزنم.  یحرف

 هینبود؛  ی عاد تی حساس ه ی  ه،یچ  انشیدونستم جر یکه نم یبهار، به لهراسب تی حساس
 بودم نباشه. دواریبود که ام   یتیحساس

 . دیبهار نلرز ی شونه ها گهیکه گذشت، د یکم

 وضعش چطوره.  نمیتونستم از باال نگاه کنم بب یچونم بود و م  ریز  سرش

 .ختیر یاشکم نم یگفت؛ حت ینم یچ ینقطه نامعلوم و ه هیزده بود به  زل 

رو روشن   هیقض ن یو ا  رونی زبونش بکشم ب ریماجرا رو از ز هیجا، جاش بود که بق همون
 کنم.

 به لهراسب داره؟  یها چه ربط نیخب، ا  -

گفت:»امکان داره لهراسب    د،یکش یقینفس عم هیکه  نیو بعد از ا  دیرو باال کش شینیب بهار
 باباش.«  نیهم سرنوشتش بشه ع

  ریسرنوشت باباش رو در گ  دی فکر که چرا لهراسب با   ی هم رفت و رفتم تو ی هام تو اخم
 بشه؟ مگه لهراسب و باباش، شرکت فرش نداشتن؟ 
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  شونیعسل ،ی ادیکه به خاطر اشک ز  ییشم ها چ ی رو از خودم جدا کردم و زل زدم تو بهار
 اومد.  یچشم م ی تو  شهیاز هم شتریب

 .یگی م یفهمم چ ی! نمیآدم حرف بزن ن یع شهیبهار م -

  یهنوز منتظر نگاهش م دید  یوقت یمکث کرد؛ ول هیچند ثان ی و برا  د یچونه اش لرز  بهار
شرکت فرش   هی ،یلیبابا و داداش ل م،یدون یکه همه ما م ییکنم، زبون باز کرد:»تا اون جا

  یرو طور یل یو همه ل  هیسور رهی م  یلیل ی که بابا نیکردن؛ تا ا  یجا کار ماون  ی داشتن که تو
از سرهنگ   یکی  یلیل ی نبوده. بابا یجورن یا یرفته؛ ول ی اعتقاد لیبنا به دل کهکنن  یقانع م

کرده.   یپرونده کار م هی ی بوده و داشته رو  ییجنا رهی دا ی گردن کلفت، تو یلیخ ی ها
برن   یخورن و م یکه دارن م  ییاز گردن کلفتا  یشده، دست کل یکه اگه حل م ی پرونده ا

  ی دستش، مضنون ها وفتهی پرونده م  نیآقا محمد، ا  یعنی ؛یلیپدر ل یشده. وقت یرو م
کنن؛ به جون   یم دشیکنه. تهد  یقبول نم یکنن با پول بخرنش؛ ول یم   یپرونده، اول سع
  یرو م شی همه زندگ  یلیگذره و پدر ل  یکشه. دو سال م یبازم دست نم یخانواده اش، ول

 داستان.«  یبه مهره اصل رسهی اون پرونده تا م ی ذاره رو

حالت حرص   هیو اشک، به   یبهار از اون حالت غم و ناراحت  ی چشم ها  دی جا که رس نیا به
 و نفرت در اومد.

 که بهار زد، تا ته ماجرا رو رفتم. یبه چشم هاش بود که با گفتن حرف  حواسم

  یلیکس نذاشته. پدر ل چیه ی برا  یکه زندگ  یشهاب  ؛یرینبوده، جز شهاب نص یو اونم کس -
 یول شه؛یم ی ریوارد باند شهاب نص  ،یمخف ی رویفهمه، خودش به عنوان ن ی رو م نیا  یوقت
جاسوس فرستاده   هیحرف ها زرنگ تره و   نیشهاب از ا شهیاز هشت ماه، مشخص م بعد

اون   یحادثه کامال ساختگ هی ی کنه و تو یم ییرو شناسا یلی پدر ل تی ها و هو  س یپل نیب
 کشتش.  یجا مو اون   هیسور  ی کشونه تو یرو م

شده    دهیتخت چسپ ی که باال وار، ی د ی گرفت و سرش رو چرخوند و به عکس رو ینفس بهار
 .« شهیماجرا با خبر م ن ینفر، لهراسب از ا نیبود، نگاه کرد و ادامه داد:»اول
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بود و   یاز هر روح یکه حاال خال ییرو دوباره بر گردوند سمت من و با چشم ها نگاهش
رو   زیادامه داد:»به مامانش همه چ د،یشد داخلشون د   یو اضطراب رو م  یفقط خستگ

بوده که باباش   یتی بزنه و اونم به خاطر وص یحرف  یلی حق نداشته به ل یکس یول گه؛یم
بشه. خاله  شتر یخواسته عذابش ب یداشته، دلش نم  وستد یلیرو خ یل یکرده بوده؛ چون ل

سر   ی که تو یزیخاله راحله از چ یول دن؛ی راحله هم با آقا رضا، اوضاع رو سر و سامون م
 رهیبده، م  لیخواد ادامه تحص یکه م نیپسرش بوده خبر نداشته. لهراسب به بهونه ا

 . لهراسب.. لهراسب..«ستی لندن ن یلندن؛ ول

  یزیخواست زبونش بچرخه به اون چ یرو بگه. دلش نم شی خواست بق یدلش نم انگار
 شد.  یگفت، خفه م یاگه نم یول  م؛یکرد  یکه جفتمون داشتم بهش فکر م

 ؟ یلهراسب چ -

 گفتم که حرف بزنه.  نو یاز قصد ا یبگه؛ ول یخواد چ یدونستم م یم

و با   ادیو سرش رو باال گرفت و تند تند پلک زد که اشکش در ن دیکش یقینفس عم بهار
  یو دوره م  رهی . لهراسب مرهیگفت:»لهراسب لندن نم ومد،ی که انگار از ته چاه در م یی صدا

و بعد از سه سال،    رهی تا بتونه انتقام پدرش رو از شهاب بگ شهیم ییجنا رهی وارده داو  نهیب
 .« یریافراد شهاب نص نی اعتماد تر بااز   یکی شهیم

که  یچشم هام و با بغض ادامه داد:»رفته َور دست کس ی و زل زد تو ن یی رو اورد پا سرش
 !« اریکنه سات  یلحظه هم بهش رحم نم هیاگه بفهمه 

 . شتریچشم هاش ب ی شد و اشک تو یم  شتریگفت، بغضش ب یکه م ی با هر کلمه ا بهار

 بغلم.  ی تکون دادم و دوباره گرفتمش تو یسر

 که بهار رو بغل نگرفته بودم، بغل گرفتم.  ییاندازه تمام اون سال ها  امروز

  یاش بند نم هیگر یکنه؛ ول یگفتم تا خودشو خال  ی نم یچیکردم و ه ی رو نوازش م سرش
باد ها بلرزه. اگه   نینبود که با ا یخالف کار زپرت یر ی؛ و البته حق داشت. شهاب نصشد
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از پلک زدن چشم هاش   یکرد، کشتن لهراسب براش حت یم ییلهراسب رو شناسا تی هو
 شناختم.  یسگ سفت رو م ِت هم راحت تر بود. من از پست فطر

گوش بهار و آروم گفتم:»آروم باش! درستش    کیو سرم رو بردم نزد  دمیکش یقیعم نفس
 کنم؛ نترس!«  یم

.. بفـ.. بفهـ..  یلی.. لـی.. لاریساتـ.. سات ؟یزد، گفت:»چـ.. چه جور یجور که هق مهمون  بهار
.. جونش به لهرا.. لهراسب  یلی.. لـی.. لاری. ساتـ.. ساترهیم ی.. مـیم ی.. میبفهمه.. م

 وصله.« 

 اش رو خفه کنه. هیر داد تا گرفشا  نمیسرش رو به قفسه س و

 بتونم آرومش کنم. یتا کم دمیسال، خم شدم و سر بهار رو بوس شیاز ش بعد

قدر   نیو ا هی. لهراسب پسر باهوشادیسرش م یینه لهراسب بال  ره؛یحق داره بم یلینه ل -
نگاهش کردم؛  یمن چه جور  ی دیکنه که مو ال درزش نره. ند  یخوب بلنده نقشش رو باز

که به درد دو هزار پول خوردم  ییشهابه؛ همون آدم ها  ی از آدما یکیچون باورم شده بود  
 پست فطرِت شهاب.  دخورن؛ درست مثل خو ینم

که هنوز به   ی اشکش و چونه ا سی جدا کرد و با صورت خ نمیس ی از رو  یرو کم سرش
 کرد. که سرخ شده بود، بهم نگاه ی و گونه ها دی لرز یخاطر بغض م

 ؟ ی گیراست م -

که   یهر چ یقربون صدقه بهار برم، سرم رو تکون دادم؛ ول ایبزنم؛   ی که لبخند ن یاز ا بدون 
 . نتشونیچشم هام تا اونجا بب ی تو ختمیبشه بهار رو آروم کرد، ر

 نگفت.  یزیچ گهیزد و د ینیغمگ لبخند

 دراز بکش رو تخت!  ایب -
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که منتظر نظر خودش بمونم، دستش رو گرفتم و مجبورش کردم تا بلند بشه   نی بدون از ا و
 تخت دراز بکشه. ی و بره رو

 تخت رو برداشتم و کمک کردم که دراز بکشه. لحاف

ها   نیا یز ی چ یلی:»لدمی پرس مداختم،یرنگ رو، روش م یطور که داشتم لحاف مشک همون
 دونه؟«  یم

 سرجاش نشست که به لحظه چشم هام گرد شد.   خی دفعه بهار س هی

 بهشا!  ینگ یزیدونه. چ ینم  یچینه ه ی وا -

 . گمی نم یزیخب، آروم باشه چ یلیخ -

  دی خوا یم  یچ یهمون حالت گفتم:»ول ی کردم دراز بکشه و تو یبهار رو گرفتم و کار شونه
 د؟« ی بهش بگ

که ما ها با   ینه اون جور باباش رو بهش بگه؛ اونم انیخواد جر یآقا رضا گفته فقط م-
 .می دون یم اتیجزئ

 تکون دادم. یسر

رو  یل یتونستن ل یها وقت  نیبود که، ا نی ذهنم و اون هم ا ی اومده بود تو یزیچ هی
نگفتم و   یچیه گهید یکنن، ول ییتونن شناسا یکنن؛ پس لهراسب رو هم م ییشناسا

 گذاشتم با رضا صحبت کنم. 

 *** 

 :یلیل

 .نیدورب  ی آدم، سر بابام رو اورد جلو  هیشد که  یپل  لمیف  هیدفعه  هیرو که زدم،  یگوش رمز

 حبس شد.  نفسم
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  دیگفت چرا با  یکه م یبابا مجنون. همون  ارِ ی گفتیکه بهم م ییبابام بود؛ همون بابا سر
لبخند تو    هیثان هیدم تا   یم امویگفت دن یکه مباشه. همون  یقدر خواستن  نیچشم هات ا 

 که جونم به جونش بسته بود.  ی. هموننمیرو بب

بودم. سر به سر گذاشتناش   دهی سال بود، خنده اش رو ند  شیکه ش ییبود؛ همون بابا  بابام
 بودم.  ده یخوندناش رو با لهراسب نشن  یبودم. کر  دهی رو ند

 کنم. یذاره کار یگلوم رو گرفته نم  ی کیکردم  یم حس

  یبزنم. داد بزنم. بابامو صدا بزنم؛ ول غیگوش خودم تا بتونم ج  ی خواست بزنم تو یم دلم
 شد.  ینم

 شده بودم که هم برام در مون بود، هم درد.  ی قفل صفحه ا من

 و با پا بهش ضربه زد. نی دفه اون مرده سر بابام رو انداخت زم هی

. شرفیو بلند داد بزنم:»نکن ب  واری رو بزنم به د ی گوش غ،یکه با جحرکت بس بود  نیهم
 که جونم بهش بسته است، نکن!«  یمنه. سر کس ی نکن. اون سر بابا

 زدم.  یم غیگوش هام و فقط ج ی هام رو گذاشته بودم رو دست

داد، اما من فقط دستم   یداشت به شدت تکونم م  یکی انگار  یاون اتاق نبود؛ ول ی تو یکس
 زدم.  یم غیگوشم و ج ی رو گذاشته بودم رو

 خودت به دادم برس!«  ایگفت:»خدا  یکه م دمیمامانم رو شن  غیج ی دفع صدا هی

 !«یلیبلند صدا زد:»ل ی با صدا و

 گفتم:»بابا!«   یهام، م غیهمون ج ی و تو دمی از خواب پر غیدفعه با ج هی

 ی که رو یزدم و دست یکه م ییها غیرو به خاطر ج ییصدا   چیهام بسته بود و ه چشم
 . دمیشن یگوشم گذاشته بودم، نم
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  یانگار زور یکه از گوش هام جدا کنه؛ ول رهیگ یداره داره دست هام رو م یکی  دمیفهم یم
 . دیرس یکس بهش نم  چیدستام بود، زور ه ی اون لحظه، تو ی که تو

 زدم. یم  غیهنوز داشتم ج یبا تموم توانش دستام رو جدا کرد؛ ول یکیکردم  حس

 بسه!   ،یلیل -

شوک بود   هیانگار مثل  دم،ی که پشت بند جدا شدن دستام از گوشم، شن ی داد ی صدا با
 برام؛ چون صدام قطع شد و چشم هام آروم باز شد.

 بود. اریسات دم یکه د یکس نیاول

  یو پر از استرس، داشت نگاهم م شونیحالت پر   هیمشتش گرفه بود و با  ی رو تو دستام
 کرد.

و   گهیهم د ی چشم ها ی تو  م یگفتم؛ نه اون. فقط جفتمون زل زده بود  یم یزیمن چ نه
 زدم. یبودم، نفس نفس م دهیکه کش ییها غیو ج ی ادیمن، از ترس ز

 بغلش.  ی تو دیمنو کش یکیدفعه   هی

  ی دونست چ یکه هنوز نم یکه مامانمه؛ مامان  دمی سرم گذاشت، فهم  ی که رو ی بوسه ا از
 کرد.  یدونست، دق م یو اگر م دم؛ید

قطره   هی ی حت گهی من د یکردن؛ ول هیبغلش، شروع کرد به گر   ی تو دیمامان منو کش  یوقت
 تختم.  ی رو به رو واری و فقط زل زده بودم به د زمی اشک هم نداشتم که بر

 دخترم.  ،یلیل -

رو نداشتم که گردنم رو بچرخونم تا بتونم   نی توان ا یول دم؛یشن  ی امان رو مم ی صدا
خواست همه   یرو نداشتم. دلم م یزیچ چی کس و ه چ ی. توان جواب دادن به هنمشیبب

اتاق و زل   نی هم ی تو نمیخواست خودم تنها تا صبح، بش یمامانم. دلم م یحت رون؛یبرن ب
 کرده بودم. دای توش پ یچ  دونم یکه نم یواریبه زنم به همون د 
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 .نمشیدفعه دوتا دست، قاب صورتمو چرخوند به سمت خودش و وادارم کرد، بب هی

بهتر شده    یکه چهار سال بود، الاقل کم ییهاش دوباره غم داشت؛ همون چشم ها  چشم
که لهراسب از دم در خونه اومد   یهمون روز ن یکه دوباره شده بود ع ییبود. چشم ها

 داخل و خبر شهادت بابا رو داد.

  یبهش م یسرم آوار شد. چه جور ی رو ایذهنم اسم " لهراسب " اومد، تمام دن ی تو یوقت
  یبهش م یکردن. چه جور کهی ت کهیگفتم بابا رو ت  یبهش م ی. چه طوردمی د یگفتم چ
 بودم.  ده یرو که د ییزا یگفتم چ

تک برادرم بود؛   شی حواسم پ یچشم و چونه لرزونش بود؛ ول ی به حلقه اشک تو نگاهم
تا خودش رو آروم کنه. رفت   ی اون لندن کوفت ی رو گذاشت و رفت تو  زیکه همه چ یبرادر

رو بفهمه، دوباره همون آش و همون کاسه   نایاگه ا یتا خودش رو سر پا کنه و برگرده؛ ول
 است. 

بزن!   غی مرگت بشه؛ حرف بزن دردت به جونم! ج ش یمامان پ ،یلیدورت بگردم. ل یلیل -
 کن مامان!  یکار هیکن!  هیگر

  هیتوان گر  یحت یول دم؛یشن  یبود رو م دای توشون پ شتریمامان که بغض ب ی ها التماس
 کردنم نداشتم. 

 جونم رو گرفته بودن و گفته بودن حاال نفس بکش!  انگار

  یشدم از خواب، م  یبلند م  یکه وقت ییهاخواست کابوس باشه؛ همون کابوس  یم دلم
 نبود.«  یواقع  ش؛یگفتم:»آخ

کلمه حرف بزنم، بلکه   هیتوان زبون باز کردن هم نداشتم که  یزدم و حت یجون پلک م یب
 . رهی مامانم آروم بگ

 راحله، بذار بخوابه!  -
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بار، آروم نشدم؛ برعکس، با حرص نگاهم رو از مامان   نیاول ی برا دم،یرو که شن ییدا ی صدا
 آرومش نگاه کردم.   شهیگرفتم و به همون چهره هم

شده.  د ی به من گفته بود بابام جنازه اش مفقود شده. اون به من گفته بود بابام شه اون
  یمن سر و کارش با گروه خالفکار ها بوده. اون به من دروغ گفته بود؛ کس ی نگفته بود بابا

 آرامشم بود.  لیکه بعد از بابا و مامانم، تنها دل

 ییکه مامان نگاهش رو از دا رون ی ب دمیمامان کش ی از دست ها تیرو با عصبان صورتم
 گرفت و با تعجب به من نگاه کرد.

 اومدم. نیی از خودم دور کردم و از تخت پا عیرو سر  پتو

که داشت بهم نگاه   دمید یرو م میی فقط دا دم؛ید ینم یاون اتاق لعنت ی کس رو تو چیه
 کرد. یم

سرعت نفس هام   ، یشد. با هر قدم یم شتریرفتم، نفرتم بهش ب یکه سمتش م یقدم هر
مهم نبود. امرو من سکته هم    یشد؛ ول ی تر م شی و نفرت، ب تیاز شدت حرص و عصبان

 کردم مهم نبود.  یم

 کار کنم.  یچ دیدونستم با  یسمتش، نم دمی رس یوقت

شد و ضربان قلبم به در جه   یم دهیهم ساب ی و حرص رو تیهام از شدت عصبان دندون
زد و  یو پشت سر هم م  ی ضربان بعد  ی بود که انگار زمان نداشت صبر کنه برا  دهیرس ی ا

از   گهید ی کردم پوست یقدر به هم فشار داده بودم که حس م  نیدستم رو ا ی ناخون ها
 کرد.  یفقط بهم نگاه م شهی ماون مثل ه ینمونده؛ ول یدستم باق

 از حدش حالم بدتر شد. شیآروم بودن ب از

 دفعه انگار منفجر شدم.  هی



 مجنون  اری

 
364 

 

جسد بابام مفقود شده؟   یچرا گفت ؟ی گفتم:»چرا بهم دروغ گفت غیاش رو گرفتم و با ج قهی
چرا   ؟ی کار ها رو با ما کرد  نی چرا ا ؟ی چرا لهراسب رو زجر کش کرد ؟ی چرا زجرم داد
 چرا؟ چرا؟ جواب منو بده!«   ؟ی عذابمون داد

 ..« تـییمامان، دورت بگردم، دا ،یل یصدام زد:»ل مامان

 ادامه نداد. گهیرفت باال و مامان د ییدا دست

گفتم:»آره. آره.   خت،یر یم نیی کردم و همون طور که اشک هام از چشمم پا یعصب خنده
رو قانع کن! دوباره با اون آروم بودنتن همه  رو آروم کن! دوباره همه  ز ی آره. دوباره همه چ

 ها رو خاموش کن.«  شیآت

  یتون یدفعه نم  ن یا یگفتم:»ول غیو دوباره با ج  رمیخودم رو بگ ی دفعه نتونستم جلو هی
 !« ی جوابمو بد  دی. با یبهم دروغ بگ

 بهـ..« دی با ؛ی بهم جواب بد دی با ؟ی دی بلند گفتم:»فهم ی تکونش دادم و با صدا محکم

بغلش و من فقط هق زدم. هق  ی تو دیجدا کرد و کش ییمنو محکم از دا یکی دفعه  هی که
  نیکه مهم تر  یی. دروغادمیپنج سال کش نیا ی که تو یزدم از نبود بابام. هق زدم از زجر

 یکه االن بعد از چند سال کم یلهراسب ت یبهم گفته بود. هق زدم از مظلوم می آدم زندگ 
 . شهیداغون م شتری از قبلم ب نه،یها رو بب ن یاگه ا یرده بود؛ ولخودش رو آروم ک 

 زدم. یزدم و زجه م یبغل رو چنگ م ی بودتم تو دهیکه کش یاون کس راهنیپ

  یرو مقصر م ییزدم. دا یم غیکردم. ج یم هیتونستم آروم بشم. هر چه قدر هم که گر ینم
 شدم.  ی آروم نم یکردم؛ ول

 رفت.  یاهیچشم هام س ی شد و جلو یچ دمی دفعه نفهم هیکردم که  یم هیگر   داشتم

 *** 

 : اریسات
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 ازش فاصله گرفتم.  یمرتب کردم و کم یلیل ی رو رو پتو

 زد. یخواب هم هق م ی تو  یکرده بود؛ حت هیقدر که گر  نیا

 .دمی رو د یلیبه سرومش انداختم و حرکت کردم سمت در اتاق که مامان ل ینگاه

 نگاه کرد. یلیبه ل اتاق و  ی تو اومد

 . دی رو بوس یل یل یشونیطرف تخت و خم شد پ اومد

 بود. یلیل ی به دست ها  نگاهش

 . دمیکه صداش رو شن رونیخواستم از اتاق برم ب یم

 یقدر که از دست رضا عصبان نیدونستم، هم یرو م  هیقض نی اگر بفهمه که منم ا یعنی -
 شه؟  یم  یشد، از منم عصبان

 گرفت و بهم نگاه کرد. یل یجون ل یصورت ب ی رو از رو نگاهش

همه به خانواده ام،   نینبودم که ا یلیل ی بهش بدم؛ چون جا یدونستم چه جواب ینم
دو ماهم   یبودم؛ چون وقت   دهی بار هم ند هی یمخصوصا بابام، وابسته باشم. من بابام رو حت

 کنه. یبوده، فوت م

 .« دیدونم؛ شا  یکردم و آروم جوابش رو دادم:»نم سی رو با زبونم خ لبم

 تونستم بگم.  یدروغم نم  یبهش بگم؛ ول یزیچ  نیهم چ دی دونستم نبا یم

که به  یاز رفتارش کامال مشخص بود. وقت نیباباش تعصب داشت؛ و ا ی رو ی بدجور یلیل
 . ی خوند یم  دی تا تهش رو با گهی شده بود، د ریِ به  ریِ خاطر باباش با رضا  

 اومدم.   نیی و از راه پله پا رونی اومدم ب یلیاز اتاق ل یحرف چیه بدون 

وارد   یو بهار داخلش باشن. وقت نی زدم رضا و سل یکه حدس م ی اون سالن ی تو رفتم 
 شدم، حدسم درست بود.
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نقطه زل زده بود   هیمشتش بود و به   ی تو شیمبل تک نفره نشسته بود و گوش ی رو رضا
 کرد. یبهار خوابش برده بود رو ناز م ی پاها ی رو که آروم رو نیسل ی و بهار هم داشت موها

 داد. یساعت ده شب رو نشون م دمی به ساعت انداختم که د ینگاه

 کنه.  یهنوز داره به همون نقطه نگاه م  دمیرضا نگاه کردم که د به

 رضا.  -

 نگاهش رو از اون نقطه گرفت و بهم نگاه کرد.  رضا

 مبل بلند شد. ی تکون داد و از رو یاشاره کردم که رضا سر  رونی ابرو هام به ب با

 سالن خارج شدم و رضا هم پشت سرم خارج شد.  از

 ؟« یکار کن یچ ی خوا یبهش انداختم و گفتم:»م ینگاه

 نیچدونم. از صبح تا االن که هم  یو گفت:»نم د ی کش دشی سف شیبه ته ر  یدست کالفه،
 .« رمی ه سرم بگب  دیبا  یدونم چه گل یافتاده، نم یاتفاق

 دونم.  یمن م یول -

 ...«ـیشه ل ینگاهم کرد که ادامه دادم:»م منتظر

بهار حرفم رو قطع کردم و عقب گرد   غیج ی سالن و صدا  ی تو یزی شکسته شدن چ  ی صدا با
 سالن. ی کردم و رفتم تو

 افتاده بود، خورد شده بود.  ییرای که حاال وسط پذ یسالن، به خاطر سنگ ی قد  پنجره

  نیجور که سر سلبغلشهو همون  ی تو نیزل زده به پنجره و سل  دمی ه بهار انداختم دب ینگاه
 کردن. یم ه یداد، باهم گر  یرو به شونه اش فشار م

 یکه از ترس داشت هق م ین یرفتم سمت بهار و سل عیبه اون سنگ انداختم و سر ینگاه
 زد رو ازش گرفتم. 
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  نمیگرفتم و سرش رو به س  یبغلم م ی و همون طور که بهار رو تو دم یرو بوس نیسل سر
 یچی! آروم! هدی خطاب به جفتشون گفتم:»آروم باش اد،یاش بند ب هی دادم تا گر یفشار م
 نشده.« 

  یسالن نگاه م ی تو ی خورده ها شهیداشت به سنگ و ش ظ،ی کردم به رضا که با اخم غل رو
 کرد.

  یطبقه باال و تا وقت دیبر  نی بهار گفتم:»خودت و سل رو از رضا گرفتم و خطاب به نگاهم
 !« دی این نییبهتون خبر ندادم، پا 

 ازم فاصله گرفت و تند تند سرش رو تکون داد. عیسر بهار

هنوز اشک هاش رو صورتش    یآروم شده بود؛ ول  یرو که هم کم نیازم دور شد و سل بهار
 بود، از بغلم گرفت. 

  دی با گه یکه د ی لبخند چهم ی انگشت هام تمام اشک هاش رو پاک کردم و با همون ن با
خندون    دی با شهیدختر من، هم ی خورد، بهش گفتم:»چشم ها یم ن یسندش به نام سل
  یم یه بازکوچ  ی داشته تو یکی تموم شد.  ینکن؛ خب؟ همه چ هیگر گهیباشه؛ باشه بابا؟ د
  یهست. حاال هم با آبج شهیهم یی. باباایزی بر اشک  گهید نمیجا. نب  نی کرده سنگ زده ا

 .« امیو خاله راحله تا من ب یلیخاله ل شی بهار برو پ

 با بغض سرش رو پشت سر هم تکون داد. نیسل

 باال!«  دی آروم شده بود، گفتم:»بر یو رو به بهار که حاال کم   دمیرو بوس لپش

 از سالن خارج شد.  عیتکون داد و سر  یسر بهار

 که کف سالن بود و خم شدم و برش داشتم. یکه رفت، رفتم سمت اون سنگ بهار

اون سنگ نوشته شده بود؛ و اون شماره، سه تا   ی شماره رو   هیسنگ رو بر گردوندم،  یوقت
 پنج پشت سر هم بود. 
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 دادم، بهش زل زده بودم.  یدستم فشار م  ی طور که سنگ رو توهمون راست کردم و  قد

شماره،    نیبه سرم اورده بود، با هم زیهمه چ یکه اون کثافط ب ییها  یکثافط کار یتمام
 شد.  یچشم هام پل  ی جلو

  ،ی هر پدر  ن یشد منم ع یم یبچشم. چ   یطعم خوشبخت یآدم، کم نی شد منم ع یم یچ
من گم   یشرف گورش رو از زندگ  یب یرید اون شهاب نصش یم یکنم. چ یبچم، پدر ی برا
 .دمیکش  ی نفس راحت م هیو منم  رونیکرد ب یم

  ی شد. صدا یاز شدت ضربان تند قلبم، هر لحظه منفجر م نمیکردم قفسه س یم حس
و   یلیخواد ل  ی که شهاب، م نیشدم. فکر ا  یآروم نم یخورد؛ ول ینفس هام به گوشم م

 رسوندم. یبه مرز جنون م رهی رو ازم بگ نیسل

  شهیهم ش زیکه م دمی وسط سالن کوب زیداد، محکم به م هیدستم بود رو با  ی که تو یسنگ
 خورده شده بود. شهیسالن و کف سالن پر از ش ی پنجره قد ی ها شهی هاش، افتاد کنار ش

 شد.  یم شتریزدم و هر لحظه نفرتم از شهاب ب یها زل زده بودم و نفس نفس م شهیش به

  شیپ ش، یکه چند ساعت پ یاریکنم که بر گردم به همون سات یدونستم چه غلط ینم
 زد. یگذروند و لبخند م یداشت خوش م نیسل

 شونم گذاشته شد، به ضرب سرم رو برگردوندم. ی که رو یدست با

 ؟ ی خوب -

 . دنی رو از رضا گرفتم و شروع کردم به راه رفتم و دست به گردنم کش نگاهم

  یغلط. نم یدرسته؛ چ یدونستم چ یکه داشتم، مغزم قفل کرده بود. نم ی ادیحرص ز  از
 بکنم.  د یکار با  یدونستم چ

 کرد.  یبه رضا انداختم که داشت بهم نگاه م ینگاه

 جا بمونه. نی ا دی نبا یلی رضا، ل -
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 جا خونشه.«  نیشد و گفت:»خب کجا بمونه؛ ا چشم هاش گرد  رضا

و اون پرونده   یلیل ی به بابا یها ربط انیجر  نی کردم و با حرص به رضا گفتم:»رضا، ا یپوف
 نداره.« 

 داره؟   یپس ربط به چ ؛یگ یچرا چرت و پرت م  اریسات -

 دادم. رونی هام رو محکم بهم فشار دادم و نفسم رو با حرص ب چشم

 . نیبه من و سل -

 هم داد و دستاش رو بغل گرفت و منتظر نگاهم کرد. ی اخم هاش رو تو  رضا

 نه همش رو.  یرو بهش گفتم؛ ول اناتی از کل جر ی ا خالصه

ه و  دختر محمد ی لیل دهیاالن شهاب فهم  یعنی و گفت:»  دیبه چونه اش کش یدست رضا
 رو راه انداخته؟«  یباز نی ا نی و صرف هم نهیپرستاره سل

 نه. -

 ؟ یخب پس چ -

 شرفا ندم. یرو به اون ب نی باعث شد من سل یل یکه ل نهیبه خاطر ا -

 ی . ای وا  ی و کالفه گفت:»ا دی جمله، دستاش رو محکم به صورتش کش نی ا دنیبا شن رضا
 ؟« ی کار کرد یچ اری. ساتی وا ی . ای وا

مضطرب رضا رو   ی صدا یهم دادم ول ی انداختم و اخم هام رو تو نیی سرم رو پا  شرمنده
من جواب راحله رو   ادی سرش ب  یی محمده؛ بال  یادگاریاون   ار، یگفت:»سات یکه م دمیشن یم
 ی وا ی . استیلهراسب حساس ن ی حساسه، رو ی لیل ی که رو ی بدم؟ راحله به اندازه ا یچ
 کار کنم؟«  یچ

 .« میکار کن یچ  دیدونم با  یرفتم و گفتم:»مرو به ضرب باال گ سرم
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 منتظر موند تا حرفم رو بزنم.  یبود؛ ول یهاش عصبان چشم

که بخوان بکنن، سمت خونه   یخودم؛ چون اون ها هر غلط شیبرم پ یرو م یلی من ل -
که بهت خبر ندادم، برش   یخودت و تا وقت  شی . تو هم راحله خانم رو ببر پانیمن نم

 . هیلیو ل نی به راحله خانم ندارن؛ تمام حواسشو به سل ینگردون. اونا کار

 .« می ندار ی ا گهید ی پهلوش و گفت:»چاره ا ی دوتا دستاش رو گذاشت رو رضا

 جلوش رو گرفتم.  یذهنم؛ ول  ی بهار اومد تو شیکه پ یزیلهراسب افتادم و چ ادی

 رضا؟  گمی م -

 ه؟ یچ -

 دختر محمده. یلی دونن ل یاالن م نا یا ؟ی لهراسب لو بره چ تیاگه هو  -

مسائل و واسه   نیکرد سر ا   یمحتاط عمل م یلی انداخت باال و گفت:»محمد خ یسر رضا
  هی ی کنن لهراسب تو یپسر داره. همه فکر م  هیدونه که اون  یکس نم  چی ه ن،یهم

  له،یاص ست؛ی ن یلهراسب، شرق یلی فام یدختر رو داره؛ حت هی ن یتصادف مرده و محمد هم
 محمد که برش داشت.«  لیقسمت دوم فام

 نگفتم. ی زیچ گهیتکون دادم و د یسر

 *** 

 . می کردم تا راه بره، وارد خونه شد یرو گرفته بودم و کمکش م یلیطور که کمر ل  همون

 بود. ستادهیدم در آشپزخونه ا بانو

اومد   عیبگردم دخترم.«؛ و سر  یو گفت:»اله نشی با دست زد به قفسه س د،یرو که د یلیل
 د؟« یزد و گفت:»سالم خاله جون. خوب یجون یلبخند ب یلیسمتمون که ل

 ؟ یسالم دختر قشنگم. من خوبم مادر؛ تو خوب -
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 خوبم؛ نگران نباش! -

آماده   زیفقط باال همه چ  ارمش؛یکه گفتم:»خودم م ره،ی رو بگ یلیدست دراز کرد که ل بانو
 است؟« 

 مرتبطه. زیبله آقا؛ همه چ -

 رفت سمت راه پله و رفت باال.  عیخودش سر و

  ی خوا یگفت:»خاله، م یلیکه خطاب به ل دمیرو شن ن یسل ی لب راه پله، صدا می دی رس یوقت
 کمکت کنم؟« 

کوچولوت   ی گفت:»ممنونم، قربون دستا یجون ی ب ی و با صدا نیبرگشت سمت سل یلیل
 کنه.«  یداره کمک م ییبرم! بابا 

 باشه خاله.  -

تخت دراز بکشه و لحاف رو   ی اتاق و کمک کردم رو  ی رو بردم تو یلیباال و ل م یپله ها رفت از
 هم رفت از اون طرف تخت و کنارش نشست.  نیروش مرتب کردم که سل

 زحمت انداختمت.«  ی بهم انداخت و گفت:»دست درد نکنه. تو ینگاه

جون    یمگه؟ استراحت کن تا کم ی کار کرد یکردم و گفتم:»چرت نگو! چ  یشینما اخم
 !« ی ایب

 که کنارش نشسته بود. نی تکون داد و سرش رو چرخوند سمت سل یرس

 .دی رو بوس نیبغلش و سر سل ی رو گرفت تو ن ی دراز کرد سل دست

  یدونستم؛ فقط م یروم بود رو دوست داشتم رو نم ی که االن جلو یقاب   نیکه ا نیا لیدل
 کنه.  یحالمو خوب م بیقاب عج  نیدونستم که ا
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به بانو بگو؛ اگر هم با   یخواست یزی رم شرکت، چ یو گفتم:»من م دمیکش یقیعم نفس
 زنگ بزن!«  یخودم کار داشت

جونش   ی بغلش بود، سرش رو برگردوند طرفم و با اون لبخند ب ی تو ن ی طور که سل همون
 تکون داد. یسر

 . دیو اونم فهم رونیب ادیبانو اشاره کردم که ب به

 صله گرفتم و بانو هم دنبالم اومد.از در فا یکم رون،یب  میاتاق که امد  از

خونه و   نی هم اومد دم در ا یل یاگه مادر ل ن،یبانو و آروم گفتم:»بب ی چشم ها ی زدم تو زل 
به من تا هر جا باشم، خودم رو برسونم؛   یزن ی! زنگ م یذار ینم نه،یرو بب یلی خواست ل

 ؟« ی دیفهم

 سرش رو تکون داد. ینشسته بود؛ ول یبانو استرس و نگران ی چشم ها داخل

 حواست باشه! جا؛ن یا ارهی رو م می مامان مر یهم مصطف   گهیساعت د  هی ه،یخوبه.  -

 چشم آقا. -

  رونیو از خونه ب نیی تکون دادم و از کنار بانو فاصله گرفتم و از طبقه باال اومدم پا یسر
 زدم. 

 نگ زدم.ز یرو برداشتم و به مصطف یکه خارج شدم، گوش اط یح از

 از دو تا بوق، جواب داد:»بله آقا.«  بعد

 د؟ یی کجا -

 آقا.   میتهران گه یساعت د   هی ه،ی -

 . یاوک  -

 شدم.  نیرو قطع کردم و سوار ماش تلفن
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 وقت بود بهش سر نزده بودم.  یلیزدم. خ یبه شرکت م یسر هی د یبا

 شرکت.  ری مس  ی رو انداختم تو ن یزدم و بلوار رو دور زدم و ماش راهنما

 *** 

 :یلیل

 انداختم.  نی به صورت غرق خواب سل ینگاه

 خوب شده.  اریقدر با ساتکه رابطه اش چه مید یم  ینبودم؛ ول ششی دو روز اصال پ نیا

دور   شتری بغت جمع کرد و پتو رو ب ی تو  شتریکه خودش رو ب دمیسرش کش ی رو یدست
 .دی چیخودش پ

 داد.  یبعد از ظهر رو نشون م  شی انداختم که ساعت ش یپاتخت ی به ساعت رو  ینگاه

 مرتب کردم. نیسل ی تخت بلند شدم و پتو رو رو  ی از رو آروم

 نشه. داریآروم از اتاق خارج شدم تا ب یلیخ

 ینم ی افتادم که جفتمون، حت شیچند ماه پ  ادیکه رد شدم،   اریدر اتاق سات  ی جلو از
سرش   ییتونستم تصور کنم بال   ینم یحاال، حت  یول م؛ی نیرو بب گهیدهم  ختیر می خواست

 .ادیم

 شد.  یم ش ی دلم ر دم، ید یصورتش رو م ی رو ی ها  ی و اون کبود مشید یمی وقت م هر

تونستم به زبون   ینم یسرم اومده؛ ول ییدونستم چه بال  یدونستم چه مرگم شده. م یم
 تونستم با خودم رک و رو راست باشم.  ی. نمارمیب

 بهش پر و بال ندم.  یلیکردم خ یو سع  دمیکش قیعم نفس

پوش و چهارشونه،   کی خانم ش هیبه پله آخر،   دمیکه رس نی و هم نیی راه پله اومدم پا  از
 وارد خونه شد. 
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  نی چشم هام اومد. ا ی تو شی به رنگ آب ی چشم هام اومد، چشم ها ی که تو یزیچ نیاول
  هیچشم هام درست شب یول ، ی لیبود؛ خ بیمسخره و عح  یلیذهنم اومد خ ی که تو یفکر 

 بابا محمد بود.  ی چشم ها

 منم نداشتمش. یکه حت ییچشم ها  همون

 وارد خونه شدن.  م،یدفعه خاله بانو و عمو کر  هی که  م یکرد  یفقط به هم نگاه م جفتمون 

دم در و خاله  یدستش بود و اون ها رو گذاشت کنار جا کفش ی دوتا چمدون تو م،یکر  عمو
 من و اون خانم رو شکست.   نی بانو هم سکوت ب

 خانم.  دی خوش اومد یلیخ -

 هستن.«  اریخانم، مادر آقا سات می جان، مر یل یرو سمت من برگردوند و گفت:»ل سرش

 مادربزرگ فوالد زره است. شونیبگو؛ ا پس

  یفرق م ط یاالن شرا  یبرخورد کنم؛ ول یدونستم چه جور یمدو روز قبل بودم،  یلیل اگه
 کرد.

که..  کهیرفت. مدام اون ت یچشم هام رژه م ی جلو  یلعنت لمیزور سر پا بودم. مدام اون ف به
. 

دو روز قبل   یلیشدم ل یکه دوباره م نی کنم؛ چون احتمال ا رونشیکردم از ذهنم ب  یسع
 بود. یکار بزرگ  یلیخودش خ ه، یگر ری ه بودم زاالن هم که نزد نیباال بود. تا هم  یلیخ

آروم   یبودمشون، بعد از دو روز کم دهی د یکه از وقت ی بکر ی همون چشم ها ی زدم تو زل 
 . یشده بودم؛ کم

 .دی خوش آمد  یلیسالم. خ -

 یگفت:»سالم. ممنونم؛فقط من شما رو نم   ی لبخند چهم یرو تکون داد و با ن سرش
 شناسم.« 
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تعجب کرده بودم که کم مونده بود چشم هام   ی به اندازه ا اری طرز برخورد مامان سات نیا از
 گرد بشه. 

  یفکر م شهی بودم، عبوس بودن و تخس بودنشه و هم دهیکه ازش شن ییها  زیچ شهیهم
 ی اوال ی ها  هیتو ما  یزیچ هی  یعنیشم؛  یآدم بد اخالق رو به رو م هیبا  نمش،یکردم اگه بب

 نبود. یجورن یاون ا  یول  ار،یسات

 .« نیپرستار سل م؛ی لیرو صاف کردم و گفتم:»من ل صدام

 لبخندش، گفت:»خوشبختم.«  چهم ی رو تکون داد و با همون ن سرش

 . نیهم چن -

  لی. اگه دستم رو حانیشد و خوردم زم یپام خال ری دفعه ز  هیآشپزخونه، که   ی برم تو اومدم
 .نیخورد به زم یکردم، سرم محکم م ینم نیزم

 فاطمه زهرا.«  ایکه گفت:» دمی خاله بانو رو شن ی صدا  فقط

 اومد شونه رو گرفت و کمک کرد بلند بشم.  یک ی هیاز چند ثان بعد

کنه و شونه ام   یپر از ترس داره بهم نگاهم م ی خاله بانو با چشم ها دمیبلند شدم، د یوقت
 دستش گرفته. ی رو تو

ها رو   یاز صندل یکی  گهینفر د هیآشپزخونه و   ی رو ازش گرفتم که کمک کرد برم تو نگاهم
 . یاون صندل ی و خاله بانو من رو نشوند رو دیکش

من   ی کنار من، نشست و همون طور که دستا یصندل   ی رو ار،یمادر سات ه،یاز چند ثان بعد
 آب قند درست کن!«   وانیل هیگرفت، خطاب به بانو گفت:»  یرو داشت م

 گفت:»چشم.«  عیسر بانو

  زیم ی رو  یستالی من فقط به قندون کر یشروع کرد دستم رو مالش دادن؛ ول اریسات مادر
 گفتم. ینم یچ یزل زده بودم و ه
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 . یلیل -

 خانم، برگشتم سمتش و منتظر نگاهش کردم. میمر   ی صدا با

 آب قند رو بخور! وانی ل نیا  ایب -

 دستش بود، نگاه کردم. ی که تو یوانیل به

 رو پس زدم. وانیقلوب ازش خوردم و ل هیلبم برد و   کیرو نزد  وانیل

 اومد.  ی باال نم یکرد؛ ول یداشت خفم م  بغض

  ی خواست خودم باشم و عکسا یخواست خودم باشم و خودم. فقط دلم م یدلم م فقط
مجنوِن بابا!«. فقط    ارِ یگفت:» یبابا محمد که داخلشون م  ی ها لمیبابا محمد. خودم باشم ف

 کس دور و برم نباشه. چی خواست تنها باشم و ه یدلم م

 م بود.خان  میدستاش که نگاهم رو چرخوندم سمتش؛ مر  ی شونه ام رو گرفت تو یکی

 !« یباال، استراحت کن  می به روم زد و گفت:»بلند شو بر ی لبخند

 بلند شدم. یحرف چیه بدون 

 سوپ درست کن تا بخوره!«  هی خانم رو کرد به خاله بانو و گفت:» می مر

 چشم خانم.  -

 .م ی و از پله ها باال رفت  رونیب  میخانم از آشپزخونه اومد  میمر  با

 خانم گفت:»اتاقت کجاست؟«  می طبقه باال، مر می دی رس یوقت

و سرم رو برگردوندم   دمیرو شن نیسل ی دفعه صدا هیسمتش که بهش بگم که  برگشتم
 . نیسل  ی سمت صدا

 جون!مامان  -
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زد و   ی خانم لبخند م یخانم و پاهاش رو بغل کرد که مر  می سمت مر  دییدو  نیسل
 ؟« یگفت:»سالم چشم خوشگل مامان جون؛ خوب

 د؟« یتکون داد و گفت:»بله خوبم. شما خوب یسر نیسل

 منم خوبم. -

 امیاتاقش، بعدا م ی بره تو  یلیبه من انداخت و ادامه داد:»بذار کمک کنم خاله ل ینگاه
 .« میزن یباهم حرف م

و گفت:»دوباره حالت بد شده    ستادی من ا ی خانم رو ول کرد و رو به رو میمر  ی پاها نیسل
 ؟« یلیخاله ل

 کوچولو بخوابم.«  هی  دیزد و گفتم:»نه؛ خوبم، فقط با شینگران نیه ا ب یکم جون لبخند

 خب بذار منم کمکت کنم.  -

 از رو به روم اومد کنارم و دستم رو گرفت.  عیسر

 تخت دراز بکشم.  ی خانم کمک کرد رو می و مر می سمت اتاق و وارد اتاق شد م یکرد  حرکت

حرف    یکیخواست با   یرو به روم. دلم م واریگفتم و فقط زل زده بود به د ینم یچیه
توانش رو   یبزنم؛ ول غیخواستم ج یاومد. دلم م یحرف زدنمم هم نم یحت یبزنم؛ ول

بابا   ی نبود. نبود که بو یتونست آرومم کنه؛ ول یفقط لهراسب م  ط،ی شرا نیا  ی نداشتم. تو
کنم که دلم   هیقدر گر   نیفشار بدم و ا  نشیس ی تو سرم رو هبغلش بو کنم. نبود ک  ی رو تو
 سبک بشه.  یحساب

 خانم افتادم.  می مر ی چشم ها  ادیناخودآگاه،   یلیدفعه، خ هی

 رو چرخوندم سمتش.  سرم

 کرد.  یپتو رو، روم مرتب م داشت
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که فقط بابا داشت   یمثل یب ی آب  ی تونستم اون چشم ها یمن م یبود؛ ول نییپا  نگاهش
 ی آدم رو نی کردم بد اخالق تر یکه تا قبل از امروز، فکر م نمیبب یزن نی ا ی چشما  ی رو، تو
 باشه.   نیکره زم

 به روم زد. ی نگاهم شد. سرش رو باال گرفت و لبخند ینیسنگ متوجه

 ؟ ی خوا یم  یزیچ -

 چشم هاتون.  -

 نگفت و منتظر نگاهم کرد. یزیچ

دادم تا بغضم   یزل زده بودم و آب دهنم رو قورت م چشم هاش  ی طور که تو همون
 بابامه.«  ی چشم ها  هیگفتم:»شب ن،ییباهاش بره پا 

قطره اشک سمج از چشمم    هیو  رمی اشکم رو بگ ی نتونستم جلو گهیگفتم بابا، د یوقت
 اومد.  نییپا

خاله  شی برو پ نم،یانداخت که اون ور تخت بود و گفت:»سل نیبه سل یخانم نگاه می مر
 خوام!«  یم اهیبانو و بهش بگو مامان جون گفته نخود س

 که گفت:»باشه.«  دمی صداش رو شن  فقط

  ی رفته، کنار نشست و دستم رو تو نیخانم مطمئن شد سل می که مر هیاز چند ثان بعد
م. انگار بعد از دو روز تونسته  چشم هاش زل زده بود  ی چنان، تودستش گرفت و من هم 

 خواست از دستش بدم. یآروم کنم و اصال دلم نم یزیچ  هیبودم خودم رو با  

 ؟ یحرف بزن  ی خوا یم -

 شد.   کهیکه حرف بزنم، بغضم اومد باال و هزار ت نیا ی رو تکون دادم و به جا سرم

 ترسه. ب نی دهنم که صدام باال نره سل ی هام رو بستم و دستم رو گرفتم جلو چشم
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 *** 

 : اریسات

 سفارش نکنما!   گهیبهار د -

بدم دست    مویکه زندگ  نیسفارش ا  ؟یرو نکن یدلخور نگاهم کرد و گفت:»سفارش چ بهار
 د؟« یداخلش بزن د یخوا  یم  یهر ِتر دیی مامان جون و بگم بفرما

چشه پسر به   ؟یکن یرو قبول نم الدی:»اصال تو چرا مدمی کردم و پرس  کی هام رو بار چشم
 ؟« ی خوب نیا

 ی و نگاهش رو به رو به رو داد و گفت:»چون جا رونینفسش رو با حرص داد ب بهار
 . در ضمن..«می خواهر و برادر بود نی رو شناختم، ع الدیخودم و م یداداشمه. از وقت

چشمم و   ی زل زدم تو ش،ی حرص ی گرفت و با اون چشم ها شهیرو از ش شیعصب نگاه
 .« رهیگ  گهید  یکی شیدلش پ  الدیگفت:»م

مشکوک   دم،یکش یچونم م ی تکون دادم و همون طور که چهارتا انگشتم رو رو یسر
 ؟« ی خب. تو چ یلی:»خدمی پرس

 شده. خته یبهار بود ر ی چشا ی که تو یشیاون آت ی رو رو خی سطل آب   هیدفعه انگار   هی

 ؟« یدست پاش رو گم کرد؛ چون با تته پته، گفت:»م..من چ  انگار

 ره؟ یگ  یکس شی دلت پ -

 آروم گفت:»نه.« یلیکردن و خ ینگاهش رو ازم گرفت و شروع کرد با ناخوناش باز بهار

  یاز خودت م شتریمن اخالق تو رو ب ن،یتکون دادم و صدام رو صاف کردم و گفتم:»بب یسر
 .« یریبا ناخونات ور م یگیدروغ م یشناسم. وقت

 باال!«  ریبا تحکم ادامه دادم:»سرت رو بگ و
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 نگاهم نکرد.  یرو باال گرفت؛ ول سرش

 بهار. -

 آروم گفت:»بله.«   یلیرو چرخوندم سمتم و خ سرش

 ه؟ یک  -

 خواستم از زبون خودش بشنوم.  یم یول ه؛یزده بودم که ک  ییحدسا  هی

 و گفت:»لهراسب.«  نیی نگاهش رو انداخت پا بهار

 شد. ادهی رو باز کرد و پ ن یلبش رو گاز گرفت و در ماش عیسر  و

 مثال بارز قوِز باال قوز. می . شده بوددمی کردم و دستم رو به گردنم کش  یپوف ادیحرص ز  از

 شدم.   ادهیپ نی رو باز کردم و از ماش نیماش در

باز کذاشته   ی اون فضا ی که تو ی مکتیسمت ن ره یم داره دمیبه بهار انداختم که د ینگاه
 بودن. 

 رو قفل کردم و رفتم دنبالش.  نیماش در

 و منم کنارش نشستم. ابونیکت نشست و زل زد به خ مین ی رو

 . یشیالل م  گهیو د یگیم یکل زی چ هیکه فقط  یدار  ی عادت بد یلیخ -

زد،   ی هم غر نم ادیز ی به خاطر سرما یزده بود؛ حت ابونیگفت و فقط به خ ینم یچیه بهار
 کرد.  یفقط داشت فکر م

 شد؟  ی بهار، چ -

بغل گرفت و   ی . دستاش رو تورونیگرفت که بخار از دهنش اومد ب ی قینفس عم هی بهار
 ؟« ینگاه اعتقاد دار کی  ی گفت:»به عشق تو ره، ی بگ ابونیکه نگاهش رو از خ ن یبدون از ا
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 نه. -

  یدونم غلطه، فقط م یدونم درسته؛ نم یمن دارم. نم یتم و گفت:»ولبرگشت سم  بهار
رفتنش کار  رونیدلت، ب ی افته تو ینگاه، م هیحاال چه با  ،ی کیدونم همون موقع که مهر 

 .« لهیحضرت ف

پامون و ادامه  ری رو گاز گرفت و دوباره نگاه ازم گرفت و زل زد به سنگ فرش ز لبش
  ی نه؛ چون عشق برا گمیم ،ی بگه بچه ا ادیهم ب یحاال هر کس  نه؛یداد:»به نظرم عشق هم

که همه اون رو بلدش کنن   ستین یمی و ش کی زیو ف   یاضیکنه. فرمول ر یفرق م  یهر کس
  نیهم ع یک یبا دلش؛   یکی شه؛یبا عقلش عاشق م یکیمحاسباتشون استفاده کنن.   ی و تو

 .« دنشید یچهار تا دونه عکس و دو بار حضور دنیمن، با د

  یکس ی بهار برا ی کنه. حالت ها یگفتم تا فقط حرف بزنه و خودش رو خال ینم یچیه
خورد که دو  یم یحالت ها به آدم نی باشه. ا رینبود که دو سه ماه بوده باشه که دلش گ 

 .ره یسه ساله در گ یال

  نیفکره و به زم  ی هنوز تو دمی بهش انداختم و د  ینگاه م یساعت که گذشت، ن می از ن بعد
 زل زده. 

 دونه؟  یهم م یلیل -

 گرفت و سرش رو چرخوند سمتم و گفت:»نه.«  یقیعم نفس

 بهش؟  یچرا نگفت ن؛ی میصم یلیخب شما دوتا که خ -

 گربه کجا رفته؟  ی ایبازه؛ ح ی زیچون در د -

  دایکه ناخواسته به لهراسب پ  یعذاب وجدان داره از حس یعنیکه بهار زده بود؛   یحرف نیا
  ی اورد. بهار خودش تو ینبود، چون بهار رو از پا در م  یدرست زیاصال چ نیکرده بود؛ و ا

به خودش اومده بود   ،ییجا هی   ،یروز هینداشته بود و فقط،   ینقش چیحس، ه  نیاومدن ا 
 . رهی بود، دلش گ دهیو د
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 ؟ ی کس تا حاال راجبش صحبت نکرد چ یبا ه یعنی -

  هیباشه منم آدمم.   یزد و گفت:»چرا حرف زدم؛ با دوتا از دوستام. هر چ ینیلبخند غمگ بهار
 تونم صبر کنم.«  یو نم  ارمی کم م ،یروز

 هم بغل کردم.   ی و دستام رو تو دمیکش یقیعم نفس

 امکان نداشته باشه. دی بهش شا دنیکه رس  ی شد  یعاشق کس -

 دونم.  یم -

که داره، هر لحظه   یکه داره، شغل یکار ،یاگر بهش هم برس یکه حت هیکس ریدلت گ -
 . رهی رو داره که اونو از تو بگ نیامکان ا 

 لبش رو گاز گرفت.  عیسر   دمیانداختم و د یبهش نگاه یچشم ر یاز تموم شدن جملم ز  بعد

  ره،یلهراسب بم یروز هیکه قراره  نی از گفتن ا یکه حت یبدجور عاشق شده بود؛ طور بهار
 . ختیر  یبهم م  یجور نیا

ازدواج   ی که رو  یتا از اصرار رمیمامان رو بگ ی که جلو نی اومد، مگر ا یاز دستم بر نم  یکار
 و بهار داره، دست بکشه. الدیم

 چند وقته؟  -

 سه سال. -

فراموش کردن و    ی که برا ییاون حرف ها یهم فشار دادم و تمام ی هام رو محکم رو شمچ
ذهنم اومده بود که بهش بگم، خط زدم؛ چون اون حرف   ی حس بهار، تو نی شدن ا الیخیب

  یم ییجورا هیبود و   یموضوع نیچهم  ریسال بود که در گ هیبود که حداکثر   یکس ی ها برا
کرده.  یفکر زندگ  نی روز رو با ا ی هزار و خورده ا ی عنیسال،   سهبهار،  یشد، پاکش کرد؛ ول

  نی. سه سال تو فکرش بوده؛ پس گفتن ا دهی دلش لرز دهی سه سال، هر وقت عکسش رو د
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پا فلجه، بگم   هیکه از ناح یآدم  هیموند که من برم به  یم نیا  نیکه فراموش کن، درست ع
 بلند شو راه برو! 

دست هام رو باز کردم و دست رو دراز کردم طرف صورت بهار و چونه بهار رو با انگشت   ره گ
 شست و اشاره ام، سمت خودم چرخوندم.

 چشم هام و منتظر موند.  ی تعجب زل زد تو با

  گمیصورتم بود، گفتم:»نه بهت م ی که تو یاخم چهم یچشماش و با همون ن ی زدم تو زل 
پاکش کن؛ چون نه فراموش   گمی اشتباهه، نه بهت م کارت گمیفراموش کن، نه بهت م

 ..« یونیبهار، مد  یول شه،ی نه خط زده م شه،ینه پاک م شه،یم

اگر حالت بد باشه؛ چه وسط روز، چه وسط شب، چه   ، یونیادامه دادم:»مد ادیتحکم ز با
. سه ساله داغون  یو حرف بزن  م یتا ب یزنگ نزن یونیمد  گم،یدارم بهت م ن،ی نصف شب، بب

 خب؟«  م؛یکش ی با هم به دوشش م ،یخودتو، از االن به بعد اگه غم و غصه هم دار ی کرد

  گهیکردم چشم هاش آروم شده. د یزد. حس م ی و لبخند د یدست هام لرز  ی بهار تو چونه
 رو نداره.  یو آشوب قبل  ینگران

 کرد. میشونه ام قا ی بغل گرفت و سرش رو تو ی رو باز کرد و منو تو دستاش

 . دهیو بغضش ترک  رهیبغضش رو بگ ی نتونسته جلو گهید  دمیفهم

کمرش گذاشتم و شروع کردم به نوازش کردن کمرش و گذاشتم تا خودش   ی رو، رو دستم
 رو آروم کنه.

 *** 

 . میخونه رو باز کردم و خودم و بهار، وارد خونه شد  در

 . میکرد زونیدم در، آو  یچوب لباس  ی و رو میهامون رو در اورد پالتو

 اومد. نیی مامان از پله ها پا  م، ی وارد سالن بش میخواست  یکه م نیهم
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دونستم با   یم یبه من انداخت و به سمتمون اومد؛ ول یبا لبخند نگاه د،ی ما رو د یوقت
 .نهیمراسم، سر سنگ چوندنیبهار، سر اون مسئله پ

 مامان؟«   یفت:»سالم پسرم، خوببغل گرفت و گ ی منو تو ش،یشگیجلو با لبخند هم اومد

و اون لبخندش،   دی روص صورتم رو د ی ها ی بهم انداخت که کبود یازم جدا شد و نگاه و
ها رو   ی اورد باال و اون کبود  ی طور که نک انگشتش رو ملبش و همون  ی از رو دیپر کش

مامان؟ دورت بگردم چرا   ی شد   یجور نی چرا ا ه؟ یچ نایگفت:»ا یکرد، با نگاران یلمس م
 صورتت کبوده؟« 

 سوال بپرس بتونم جواب بدم.«  یکی  کیکردم و گفتم:»سالم مامان.  ی خنده ا چهمین

 !« ادیطفره نرو؛ بدم م ارینگام کرد و گفت:»سات یحرص

طفره نرو! حرف   اریافتادم که با حرص گفت:»سات یلیحرف اون شب ل ادی لحظه،  هی ی برا
 ؟« ی کرد  یبزن! بگو چه غلط

 تصادف بود. تموم شد.«  هیمامان.  یچیرو صاف کردم و گفتم:»ه صدام

 . دیدفعه بهار به دادم رس ه ینه که  ای  گمیراست م نهیچشم هام تا بب ی زل زد تو مامان

 . دی سالم مامان جون؛ خوش اومد -

جوابش رو   نیسر سنگ یلیاخت و خ به بهار اند ی نگاه میازم من فاصله گرفت و ن مامان
 داد:»سالم. ممنون.« 

 رفت سمت آشپزخونه و وارد آشپزخونه شد.   ،یحرف چی بدون ه و

 کرد و دستاش رو زد به کمرش.  یکالفه پوف بهار

 کنم.«  یشدم و در گوشش گفتم:»تو فکر نباش! درستش م خم

 بهم انداخت که سرم رو تکون دادم و اونم سرش رو تکون داد. ینگاه بهار
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 آقا. -

 سرم رو برگردونم سمتش و گفتم:»بله.«  م یمش رح  ی صدا با

 پاکت نامه گرفت رو به روم.  هیاومد سمتم و  میرح مش

 پست اورد.  شیساعت پ کی  نویآقا ا -

 رو تکون دادم و پاکت رو ازش گرفتم. سرم

 نامه از چه قراره. انیجر  دمی فهم ، ییاون مهر کزا دنی و با دبه پاکت انداختم  ینگاه

 پا تند کردم و رفتم طبقه باال و وارد اتاق شدم. ،ی حرف چیه بدون 

 .ادی ب رونی توش بود، ب یپاکت رو پاره کردم و تکونش دادم تا هر چ سر

 کاغذ بود.  هی  فقط

 آدرس روش نوشته شده.  هی  دمیرو برگردوندم و د کاغذ

 توش بود.  لوفر،یمن و ن  یبود که عروس یهمون باغ ه؛یکدوم جهنم دره ادونستم  یم

شد؛ همون    یروم زنده م ی جلو  ییاون شب کذا  ی خوندم، صحنه ها  یکه م یهر خط با
 . دمیاون اتاق د   ی رو تو یو فرهان عوض لوفریکه ن یشب

دستم    ی شد و کاغذ تو یگوشه زل زده بودم و هر لحظه شدت نفس هام تند تر م هی به
  یم یذهنم پل ی حرف تو نیچشمم و مدام ا ی اومد جلو یمچاله تر. همش اون صحنه م

 شد؟«   نیو فرهان کردم، که جوابم ا  لوفر یدر حق اون ن ی شد:»مگه من چه بد 

رو در  گارمیو پاکت س بمیج ی توو دست کردم  واری مچاله شده رو پرت کردم سمت د کاغذ
 اوردم.

خواستم با فندک روشنش کنم،   یکه م نیلب هام و هم نیبرداشتم و گذاشتم ب  گاریس هی
 .دمینفر رو شن هیناله  ی صدا



 مجنون  اری

 
386 

 

 رفتم. رون ی و از اتاق ب نیزم ی لب هام برداشتم و با فندک، انداختم رو نی رو از ب گاریس

 بود. یل ی ناله از اتاق ل ی صدا

 رفتم سمت در و بازش کردم و رفتم داخل. عیسر

 خونه خودشون بهش دست داده بود. ی رو داشت که تو ییهمون حالت ها دوباره

کرده   ریخوابش گ  ی انگار تو یلیل یرفتم سمتش و شروع کردم به تکون دادنش؛ ول عیسر
 بود.

 باز چشاتو!  یلی. لیلیل -

 انگار نه انگار. یلیل یدادم؛ ول یهم زمان شونه هاش رو تکون م و

  اد، یسرش ب  ییبخواد بال  یلیکه ل نیکنم. فکر ا  یچه غلط دی دونستم با یکرده بودم. نم هل
 برد. ی منو تا حد جنون م

 .ینیب  یخواب م یباز کن چشم هاتو! دار زمی عز ،یلیل -

 . دیشن ینم یلیل یرفته بود باال؛ ول صدام

  ی برش داشتم که صدا عیکنار تخت بود، انداختم و سر زیم ی که رو  یآب  وانیبه ل ینگاه
 شده؟«  یچ اری:»ساتدمینگران بهار رو شن

و   ختم یدستم ر ی کم آب تو هی اتاق چه خبره،  ی تو نمیکه به بهار نگاه کنم و بب ن یاز ا بدون 
 بازم تکون نخورد. یول ؛یل ی به صورت ل دمیپاش

  نیصورتش ع ی و درشت عرق، رو  زیشد و دونه ر  یقبل م قهیر از دقلحظه حالش بدت  هر
 شده بود. کهیت  کهی روز روشن بود و نفس هاش هم ت

  یآدم چیوقت به ه چیکار کنم. ه یچ دی دونستم االن با یو پام رو گم کرده بودم. نم دست
 . زمیبهم بر  یجور نینداشتم که بخوام ا یحس نیچهم 
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 مکث کنم.  ی که لحظه ا نیو بدون از ا یپا تخت ی رو گذاشتم رو  وانیل

خواب بلند کردم و با همه    ی رو تو یلیبود، ل یل یحرصس که به خاطر استرس حال ل با
 !«یکن یم  ونمی د یتوانم، شونه هاش رو تکون دادم و داد زدم:»المصب باز کن چشاتو؛ دار

 شد. داری بلند، از خواب ب یلیخ نیه هی با   یلیدفعه ل هی که

 بغلم و به خودم فشارش دادم.  ی تو دمشیو کش  رمیخودم رو بگ ی نتونستم جلو  گهید

 تا آروم بشم. دمیکش یتند نفس م تند

 کرد. هیکرد و فقط گر  می قا نمیس  ی سرش رو تو هیبا گر  ،ی طبق همون دو روز قبل یلیل

کنه و خودمم به خودم فکر   یرو آروم نوازش کردم و گذاشتم تا خودش رو خال موهاش
قدر برام   نی آدم ا هیوقت   چیرفت. من ه یکه کنترلش داشت از دستم م یکردم؛ به خودم

. بچه  ستیکنم که دست خودم ن یینشده بود که فکر از دست دادنش باعث بشه کارا  زیعز
  یکارش.« من س یپ رهی م شه،یحس زود گذره و تموم م هیهم نبودم که بگم:» یرستانیدب
  یوجودش بود رو داشت؛ ول ی که تو  ییحسا  صیتشخ تی ساله؛ قابل یآدم س  هیالم بود. س

 نداشت.  یعالج گهی د  نیا ،یزد به نفهم یاگه خودش رو م

 کنن.  یرو نگاه م یلیدارن ل یو با نگران سادنی همه وا  دمی به اتاق انداختم و د ینگاه

 از خودم جداش کردم. یو کم یلی رو بر گردوندم سمت ل سرم

 اشک هاش نه.  یاش بند اومده بود؛ ول هیگر

که بد فکرم رو به خودش مشغول کرده بود که  یسی خ ی و مژها یآب ییهمون چشم ها  با
 . واریزل زد به د نه،یسل ی چشم ها هیقدر شب نی چرا ا

آروم  یلی صورتش افتاده بود رو برداشتم و زدم پشت گوشش و خ ی که رو یی موها
تالش   دی با یرو بزنم؛ ول یحرف  نیچکه هم  ستین یدونم وقت خوب یم ،ی لیلگفتم:»

 !« ی دیرو که د ییزا یاون چ یتا فراموش کن یخودت رو بکن
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 بود. واریبه د  رهی نگفت و همون جور، خ یچیه

نک انگشت هام، چونه اش رو گرفتم و چرخوندمش سمت خودم که مجبور شد بهم   با
 نگاه کنه.

کنه،  ینه تنها آرومت نم  ،ی د ید یکه چ ادیب ادتی ی بخوا یه گم؟ی م یچ ی شنو یم -
به مامانت   ،ی لیزد. ل یجا بود، سکته م نیکنه. مامانت اگه امروز ا  یبرعکس، داغون ترت م

 رضات. ییفکر کن! به دا

 !« اریمن ن ی رو جلو میی و بغض داد زد:»اسم دا ت یدفعه با عصبان هی

گفتم:»چشم. به خاطر مامانت، داداشت؛ به خاطر اون ها،   عیبغلم و سر  ی تو دمشیکش
 !« ی دیکه د یبش یز یاون چ الیخ یکن ب ی! سعیکن فراموش کن یسع

تا   دمیکش  یچشم هاش م  ری از خودم جداش کردم و همون طور که انگشت هام رو ز و
 اشک هاش رو پاک کنم، ادامه دادم:»خب؟« 

 نگفت.  یزیچ گهی تکون داد و د یسر

 *** 

  ی برداشتم و انداختم تو ز ی م ی کتم رو بستم و دست دراز کردم و ساعتم رو از رو دکمه
 دستم. 

 کتم.  ی هم طرفا یگردنم زدم و کم ی به طرفا یادکلن برداشتم و کم هی

 رو گذاشتم و رفتم سمت کمدم و درش رو باز کردم. ادکلن

 شدم و رمز گاو صندوق رو زدم. خم

در گاو   عیو سر  دمی رو از پشت سرم شن نیسل ی خواستم اسلحه ام رو بردارم، که صدا  یم
 صندوق رو بستم.
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 ؟ یبر ی خوا  یکجا م ییبابا  -

 . دی اون اسلحه رو ند نیکه سل دم یکش یراحت نفس

 دوتا پاهام نشستم تا هم قدش بشم. ی سمتش و رو برگشتم

  یداشت یجونم؛ کار ؟یجلسه کار هیخوام برم    یو گفتم:»م دمیموهاش کش ی تو یدست
 باهام؟« 

 ی. حاال که کار دارمیکن یباز اط یح  ی تو میباهام بر  شتیپ امینه. حوصلم سر رفت، گفتم ب -
 ردا.ف  ی برا میذار یم

دادم جلو و   یبهش زدم و دستم رو گذاشتم پشت سرش و سرش رو کم یکج لبخند
 .دمی رو بوس شیشونیپ

 ؟ ی اوک  م؛یکن یدم فردا باز یقول م -

 .« یسرش رو کج کرد و گفت:»اوک  نیسل

 خاله بهار تا منم برم جلسه. شی حاال برو پ -

 باشه.  -

رو   نیسل ی دوباره صدا یسمت در اتاق و منم بلند شدم و برگشتم سمت کمد؛ ول د ییدو و
 .« یی. بابا یی. باباییکه برگشت سمت من گفت:»بابا  دمیشن

 شد؟«   یبرگشتم سمتش و گفتم:»چ عیسر

 گوشت بگم!   ی تو یزیچ هی خوام  یم ن،یبش -

 !« یگوشم گفت:»موفق باش  ی اومد تو نی نشستم و سل عیسر

 و رفت.  دییگونه ام گذاشت و دو ی رو  یبوس هی عیسر  و

 کردم و گفتم:»وروجکو نگاه!«  ی خنده ا تک
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 شدم و اسلحه رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.  بلند

 و از خونه خارج شدم.  نییاز پله ها رفتم پا عیسر

بود، کردم و رفتم سمتش که در عقب رو باز   سادهیوا اط یکه داخل ح یبه مصطف ینگاه
 کرد.

و حرکت   نیماش ی در رو بست و نشست تو عی هم سر  یو مضطف ن یماش ی تو نشستم
 سمت اون باغ.  میکرد

خبر بده.  هیباشه به بق  یکی  ارن،یسرم ب ییبرم تا اگه بال  یبودم که با مصطف مجبور
 خودش رو ثابت کرده بود. یبود که برادر یهم چند سال یمصطف

شد و بعد از چند    کی راه بار ه یوارد   یسکوت گذشت، مصطف ی که تو یساعت ک یاز   بعد
 رو پارک کرد. نی همون باغ، ماش ی رو به رو قهیدق

 شدم. ادهیشد و در رو برام باز کرد و منم پ ادهیپ

 .ستادنیگنده دم درش ا  کلیدوتا نگهبان ه دمی انداختم و د  ی به در ورود ینگاه

خطاب بهش   م،ی دیبه زور شن  یکه خودم و مصطف یطور ،یآروم  یلی خ ی صدا با
به آدمات؛  یزن  یزنگ م رون،ی ب ومدمیبعدش من ن قهیاومد، ده دق ک ی شل ی گفتم:»صدا

 فهم شد؟«آر   ریش

 چشم آقا!  -

نکره   ی صدا  از نگهبانا اومد جلو و با اون  یکیکه  ی تکون دادم و رفتم سمت در ورود  یسر
 که داشت، گفت:»رمز؟«  ی ا

 پونصد و پنجاه و پنج. -

 در دور شد.  ی تکون داد و از جلو یسر
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کرده بودن که هر کس  نی تزئ یرو طور اط ینبود؛ فقط ح یباغ که شدم، خبر خاص وارد
 تولد. ای ه؛یعروس  ای کرد  یفکر م  د،ید یهم م یاتفاق

 شدم.  یداغ م شتری کردم سمت سالن و هر لحظه ب حرکت

اسمم رفت روش، اسمش اومد   یوقت یدوستشم نداشتم؛ ول ینبودم؛ حت لوفریعاشق ن من
ده، بهش  یم تی مرد عاشق، به زنش اهم هیکه   ی روم، کم نذاشتم. به همون اندازه ا

  نیهم ی تو  ، یبه دلش بمونه. شب عروس یزیوقت نذاشتم حسرت چ  چیدادم. ه تیاهم
 یمرد عاشق نشون دادم که همه م هی وکردم و خودم ر ینقش باز ی جور ،یباغ کوفت

نکرد.   یجورن یاون نامرد ا یشده بگه.«؛ ول یبود و روش نم لوفرین ریدلش گ اریگفتن:»سات
کرد.  ینم  انتیحداقل خ یکنه؛ ول یمن باشه. انتظار نداشتم نقش باز  نیانتظار نداشتم ع

اومد که   ینم  طهم وس ی بچه ا ی دادم؛ پا یطالقش م گفتیدرک. م خواست؛ به  یمنو نم
 بشه.  تیبخواد اذ 

 .ستادمی دم در سالن ا دمی خودم اومدم و د به

سالن داشت   ی بود که تو ییکه به چشمم خورد، رقص نور ها یزیچ نی رو باز کردم و اول در
 . دنیرقص یخودش م ی و همه داشتن برا  دیچرخ یم

 .ارمیخدمتکار اومد سمتم و کمک کرد پالتوم رو در ب هی

 ! دیا یآقا منتظرتون هستن. دنبال من ب -

 تکون دادم و پشت سرش حرکت کردم. یسر

 و رفت سمت آشپزخونه و منم دنبالش رفتم.  گهیکار دخدمت  هیراه پالتو رو داد به  ی تو

 آشپزخونه بود. ی که تو ی راه پله ا هیوارد آشپزخونه شد، حرکت کرد سمت  یوقت

 باال و منم دنبالش رفتم.  رفت
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من و   یطبقه جدا بود. پس بگو چرا اصرار داشت عروس  هیطبقه باال، انگار  می دی رس یوقت
 .رهیباغ بگ نی ا ی رو تو لوفرین

 باغ بود. نی هم ی تو اشیگوه کار  نیا همه

 آقا داخل هستن.«   د؛یی و گفت:»بفرما ستادی در ا هی ی جلو  ه،یچند ثان هیاز   بعد

 تو!«  ای:»بدمی تکون دادم و چند تا تقه به در زدم که صداش رو شن یسر

فکر   گهید  زیچ  چیکه به جر انتقام به ه یساله؛ همون شی ش اریکردم بشم همون سات یسع
ساله، خط قرمز   شیش ار یبود که، سات نی تفاوت داشت؛ و اون هم ا هیکنه، فقط   ینم

 بود. نی لنداشت و االن، خط قرمزش س

 جان یقبل از اومدن به ا  یحساب  ی جنگ و دعوا هیکه انگار  یدر هم ی همون اخم ها با
 در رو فشار دادم و وارد اتاق شدم. رهیداشتم، دستگ

که  یبود؛ مادر دخترم. مادر لوفر یکه به چشمم خورد، ن یکس نیوارد اتاق شدم، اول یوقت
 که تعهد سرش نشد. ینکرد. آدم یوقت همسر چیکه ه ینکرد. زن یوقت مادر چیه

  ی گونه ها  د،ی پوست سف ،ییلخت و خرما  ی همون جور خوشگل بود؛ قد بلند، موها هنوزم
 داشتن. یلیو ل نیکه فقط مامانم و سل یآب   ی چشم ها ویبرجسته، صورت استخون

 کردم.  سهیرو با هم مقا  یلیو ل  لوفریذهنم، ن ی لحظه، تو هی

با همه   یبود، ول لوفریقشنگ تر از ن  یلیاز نظر من خ یلیل یخوشگل بودن؛ حت جفتشون
  یلیدرصدم شکل ل ه ی لوفرین ، یهم بودن و از نظر اخالق هیشب یخوشگل ی ها، فقط تو نیا

 نبود. نی من ا ینبود؛ که اگر بود، االن زندگ 

 . نمیمبل بلند شد که تونستم لباسش رو بب ی رو از

تر از زانوهاش بود و قسمت سمت   نییپا ی که ساده بود و کم ی شمیلباس سبز   هی
 نداشت.  نیراستش، آست
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 سمتم و دستش رو دراز کرد و گفت:»سالم.«   اومد

دستش بذارم، رو کردم به  ی که دستم رو تو  نیسرم رو تکون دادم و بدون از ا ی عاد یلیخ
 . دمیکه لهراسب رو کنارش دشهاب 

کپ مامانش بود؛   ییجورا  هینداشت و  یلیبه ل یشباهت چ یبود که لهراسب ه بیعج یلیخ
 رنگ چشم هاش. یحت

که دوست ندارم  هیالقا کنم که لهراسب، همون محمد یجور نیکردم به ذهنم ا یسع
 . نمیرو بب ختشیر

تفاوت نگاهم   یب یلیبهش انداختم و اونم خ یظی اخم غل هی  دمش،ید  یکه م شهیهم نیع
 کرد.

  می نشستم، گفتم:»از قد  یاز مبل ها م یکی  ی کردم و رو یطور که دکمه کتم رو باز م همون
  یامشب مهمون م،یبکش یخواست یم شی! چند شب پستیطمع ن ی گفتن، سالم گرگ ب

 .« یقدر دل رحم باش نی خوره ا یبهت نم ؟ یکن یدعواتم م

و تک خنده    یبغل زیرو گذاشت رو م شیدنی نوش وانیپاش برگردوند و ل  ی پاش رو رو شهاب
 کرد. ی ا

 باشه. یدختره سرهنگ محمد شرق  ره ی خوره دلت گ یبه تو هم نم -

چنان  هم  یول د؛ی رنگش به وضوح پر دمیبه لهراسب نگاه انداختم که د هیثان  هی ی برا
 . کرد یتفاوت، فقط گوش م یخودش رو گم نکرد و ب

 رو عقد کنم؛ تو رو سننه؟  یلیخوام برم ل  یمن به خودم مربوطه. اصال م  یزندگ  -

نکبت   یبه زندگ  ی ندارم چه تر یآروم گفت:»من کار یلی و خ دیبه لبش کش  یدست شهاب
 .« نی. حرف من، حرف قول و قرارمونه؛ سلیزن یبارت م
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آروم باشم   اری م اون ساتنتونست  گهینکبت بارت، بدجور آمپرم زد باال و د یگفت زندگ  یوقت
 جا نبود. نی نفر قلق آروم شدنش رو داشت و اونم ا هیفقط   یاری و شدم همون سات

من از اولش   یروز روشن بود، گفتم:»زندگ  نیصدام، ع  ی که تو یزدم و با حرص ی پوزخند
رو نکبت   می من، زندگ  یزندگ   ی نحسش رو گذاشت تو ی دخترت پا ی نکبت بار نبود. وقت

 برداشت.« 

 حرف دهنت رو بفهم!«  اریاخم هاش رو در هم کرد و با تحکم گفت:»سات شهاب

 .«یرینص ی تلخه آقا  قتیزدم و گفتم:»حق ی پوزخند

کرد و تند تند   یزد، بهم نگاه م یم یبه قرمز یکم تیکه از حرص و عصبان ییچشم ها با
 . دیکش ینفس م

 دم.بر  یکرده بودم، لذت م  شی که حرص نیا از

 . یدختر من رو نداشت اقت یتو ل -

بود که خودشو به   یک  ؟یگ  یبرعکس نم انایاز ابرو هام رو باال انداختم و گفتم:»اح یکی
 رو که«  یکوفت یهزار در زد تا اون زندگ 

کرد و ادامه  ی اشاره کردم که فقط داشت به جر و بحث من و باباش نگاه م لوفرین به
بود که همه  یکرد رو درست کنه؟ ک  یدادم:»دختر تو هر روز با کاراش، بدتر از روز قبلش م

  یهاش برسه؟ ک  یپاش گذاشت تا به خوش گذرون  ری منو، ز  تیمنو، غرور منو، شخص یزندگ 
 کرد؟«  شونی ترت کنار اومد و الپوشوندخ ی ها یربود که با همه کثافط کا

 داد بود. هیشب گهیرفته بود باال و د صدام

که خودش نکرده بود،   یکار ی دختر تو قهر کرد اومد خونتون و برا یبود که وقت یک  -
 کرد؟  یمعذرت خواه
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  ینداشت که بگه. حرف یزیچ یعن یگفت؛   ینم یچی کرد و ه یفقط با اخم نگاهم م شهاب
 نداشت که بزنه.

  هیو  وان ی ل ی تو ختم یر یرو باز کردم و کم  یکنار دستم انداختم و بطر  زیبه م ینگاه
 . دمینفس، سر کش

 آرومم کرد. یکه گذشت، کم  یکم

 جاش بود که حرف آخرم رو بزنم.  قا یگفت و االن دق ینم  یچیکس ه چیه

 ! یپلک ی نم یلیدور و بر ل -

  یزد و گفت:»چ ی پوزخند رون،یداد ب یرو م گارشی همون طور که داشت دود س شهاب
  ی که اگه بفهمه تو یدون یکرده؟ م ر یدختر سرهنگ جماعت گ شیشده؟ نکنه واقعا دلت پ

  ینم شتی هم پ قهید هی ،یکن  یم یچه غلط شم،یبه ظاهر ابر  ی اون فرش ها ی شرکتت، ال
 مونه.« 

 . زهی م برخواد اعصاب منو به یم دمیفهم  خوب

افتاد،    ی اتفاق م نیکه ا یکردم و اون قسمت  یکار مواد نم  ییاون کارخونه کذا ی تو من
 کنه. تش یر یبود که وکالت داده بود باباش مد   لوفریدونگ ن

 کنم. لیرو تعط میکارخونه که سهله؛ کل زندگ  ،یلیمن حاضرم واسه ل -

 به لهراسب انداختم.  ینگاه مین

چنان داره به هم   دمیبه دستاش نگاه کردم د ی وقت ینبود؛ ول یچ یصورتش ه ی تو
 بزرگم گوشم بود. کهی ت م،ی که اگر تنها بود  دمیکه قرمز شده بودم و فهم  دهی فشارشون م

دونستم    یم یکنم؛ ول یاستفاده م لوفریلج شهاب و ن ی برا یلیدونستم چرا دارم از ل ینم
 کار. نیبه ا هیدلم راض

 بهم زل زده.  دمی شهاب که د رو انداختم به  نگاهم
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که نگاهش کنم،  نیو بدون از ا  وانیل ی تو  ختمیر یرو برداشتم و کم شهیش دوباره
 ؟« ی دی آدم ند  ه؟یگفتم:»چ

 . ریتا دلت بخواد، مخصوصا آدم جو گ دم؛یچرا د -

احمق باشه که بخواد به   یل یخ دیتفاوت نگاهش کردم که خودش ادامه داد:»آدم با یب
کوتاه کن. شر باباش رو به   تی اون دختر رو از زندگ  ی رو ببازه. پا شیزن، کل زندگ  هیخاطر 

دو روز   ن یکه ا یکشتنش برام مثل آب خوردنه؛ درست مثل کار یدون یزور کم کردم. م
رو   نیو سل  یبش یدختره عوض نیا الیخ یکه ب اریسات دمی باهاش کردم. بهت هشدار م

 !« ی بد  لیتحو

 . نمینتونستم آروم بش گهید یگفت عوض ی لیبه ل یوقت

 اون مبل، بلندش کردم. ی اش رو گرفتم و از رو  قهیبلند شدم و رفتم سمتش و  درجا

 سالم بود. یهنوز از لحاظ بدن یبود؛ ول ریپ

 مهم نبود. ینفس گرفته بودم؛ ول یتنگ دوباره

کردم،   یحس م میشونیپ ی عرق رو رو ی زدم و سرد ی طور که داشتم نفس نفس م همون
 چشم هاش. ی زل زدم تو

 برد.  یخوردم لذت م یکه من م یمن و اون عوض شده بود. اون داشت از حرص ی جا حاال

که برازنده   یاش رو محکم تر فشار دادم و با داد گفتم:»دفعه اول و آخرت باشه او لقب قهی
 ؟« ی د یفهم  ؛یچسپون یم   یلیه لدخترته رو ب

مهم نبود. امشب من   یآخر رو چنان داد زدم که گلوم شروع کرد به درد کردن؛ ول  ی دیفهم
 نقطه ضعفم. ی ذاشت رو یصفت داشت دست م  یب ی مردمم مهم نبود؛ چون ا یم

 مشت هام نشست و محکم، منو و شهاب رو از هم جدا کرد.  ی رو یکی  دست
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که داشت نبود، االن گردن شهاب رو   یو نقش تی پسر نگران مامور نی بود؛ و اگر ا لهراسب
 . دیشد فهم یزده بود، م رون یاز رگ گردنش که ب نویشکسته بود. ا 

که حاال  ی به شهاب ظیغل ی و با اخم ها دمیکش رونیرو با شدت از دست لهراسب ب دستم
 داد، نگاه کردم. یو داشت بهش آب م ششی اومده بود پ لوفرین

  ی ای چون اگه ب ؛یمون  یدور م یلیو ل نی دم؛ از سل یبار من بهت هشدار م نی ا -
 صفتت رو.   ویذارم، نه اون دختر د  یقسم، نه خودت رو زنده م یعل  ی به وال  کشون،ینزد

  ی:»مدمی نکره اش رو شن ی که صدا دمی رو برداشتم و سر کش وانیگرد کردم و اون ل عقب
سرکوبش    یتون یکه م یخطر ننداز به خاطر حس ی که من شهابم. جون دختره رو تو یدون
 هشدار منه.«  نمیچون اوالشه، و ا ؛یکن

چشم هام کامال مشخص   ی دونستم االن تو  یکه م یرو برگردوندم و با همون حرص سرم
 از غرب طلوع کنه.« دی کشم که خورش یم  یلیدست از ل یبود، گفتم:»زمان

 *** 

 خونه شدم.  وارد

 همه چراغ ها خاموشه.  دمی رو که بستم، د در

 ربع به دو بود. هیساعت   دمیمچم انداختم و د  ی به ساعت رو  ینگاه

 دستم جا به جا کردم و رفتم طبقه باال. یرو ر کتم

موند و   رهیگرو فشار بدم، دستم رو دست  ره یگخواستم دست  یدم در اتاق و م دمی رس یوقت
 .یلینگاهم رفت سمت اتاق ل

 برداشتم و حرکت کردم سمت اتاقش.  رهی رو از دست گ دست

 باز بود. مهیاتاقش ن در
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 اتاق و در رو پشت سر خودم بستم. ی بازش کردم و رفتم تو کامل

 تخت نشستم.  ی و رفتم کنارش، رو شش یآرا  زیم یصندل  ی رو گذاشتم رو کتم

 که خورده بود، صورتش غرق خواب بود.  ییخاطر اون مسکن ها به

 بود رو کنار زدم.  شیشونی پ ی که رو ییرو دراز کردم و موها  دستم

سر   تمیخوا یکه قبال نم ینفر هیه بود. نشد زیبرام عز یجور نینفر ا ه یوقت تا حاال  چیه
  ینفر هیزنم.  یو زمان رو بهم م  نیتار مو از سرش کم بشه، زم هیحاال   یبه تنش باشه؛ ول

رو به اون سگ صفت   نی که اگه نبود، االن من سل ی نفر هیبود.   میشوک زندگ  ییجورا هیکه 
 ها داده بودم. 

  یرو داشتم که وقت نیا ی آروم شروع کردم باهاش حرف زدن:»کاش رو  یلی خ ی صدا با
  اریاون سات  گهی د نمت،یب یم یتونستم بهت بگم وقت  یها رو بهت بگم. کاش م نی ا یداریب

 یتو رو کم کنه. کاش م ی شد تا رو یکه به هر جا متوسل م ستمین یاون گهی . دستمین یقبل
  خواستیدلم م ،ی شرف بهت گفت عوض یشهاب ب اونامشب  یتونستم بهت بگم وقت

با دهن نجسش، اسم تو رو   گهیاون دختره  اشغالش تا د نهیس ی سرش رو ببرم و بزارم رو
  نی ا ی تو تو شهیکه م یتونم بهت بگم؛ چون تنها راه یتونم. نم ینم ی ول اره؛یزبون ن ی رو

 باشم.«  بت رو بزنم و دورا دور، مواظ دتیکه ق نهی ا  ،یماجرا زنده بمون

 دمی که خودم به زور شن ییو با صدا دمیرو بوس شی شونیآروم خم شدم و پ یلیخ
 مجنون.«  ارِ ی گفتم:»دوست دارم  

  ایهر لحظه  دمیترس یچون م رون؛یکتم رو برداشتم و از اتاق زدم ب  عیبلند شدم و سر و
 برسه.  یکس ایچشم هاش رو باز کنه؛ 

 .دم یکش قینفس عم ه یتاقم شدم و در رو بستم و وارد ا  عیسر

 *** 

 :یلیل
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 اتاق رو باز کردم و وارد اتاق شدم. در

خودم رو جمع و جور کرده    یگذشت و منم کم  یبود که از اون ماجرا ها م ی هفته ا سه
 بودم.

 کنم که بهترم. ینقش باز هیبق  ی تونستم جلو یم  یبد بود؛ ول حالم

 بود. ن یتولد سل امروز

 کار ها رو کرده بودم؛ از دکور گرفته تا سفارش شام و دعوت کردن مهمون ها.  همه

مهمون ها و   گهی ساعت د می شبه. ن می ساعت هفت و ن  دمیبه ساعت انداختم و د  ینگاه
 .دنیرس یم نیسل

 تا بره و سر گرمش کنه و نفهمه تو خونه چه خبره.  اریرو از ظهر داده بودم دست سات نیسل

 عوضش کردم.   م،یبا لباس عاد  عیتخت بود رو برداشتم و سر ی که رو یلباس

 انداختم.  نهییبه خودم داخل آ ینگاه

باز   یاش کم قهیقسمت   یبلند و راسته، که جلوش کامال بسته بود؛ ول ی لباس نقره ا هی
داد  یترقوه سمت چپم بود رو نشون م ی که رو یکه اون خال متوسط خانوادگ  یبود، طور

هاشم سه ربع بود؛  نیداشت. آست زیپاک ر  هیباال تر،   یکم هیقسمت مچ پام تا   نش،ییو پا
 به آستنش وصل بود که چاک داشت.  ی ا هنقر ریپارچه حر  هی یول

قسمت باال تنه   ی که رو ییها نی به نگ یشده اش زدم و نگاه یدوز نی به کمربند نگ یدست
 لباس بود انداختم. 

  هیکردم  ی رو دوست داشتم. حس م دی سف زیر ی ها  نی و نگ ی رنگ نقره ا ب یترک  شهیهم
 و آرامش بخشه. یرنگ خنث

 فاصله گرفتم.  ی قد  نهییزدم و از آ رشونی ز یرو باز کردم و دست موهام
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به صورتم   ینشستم و کرم مرطوب کننده رو برداشتم و کم شی آرا زیپشت م  یصندل ی رو
 زدم. 

افتادم که ناخودآگاه قلبم شروع کرد به زدن و   یزیچ  ادی دم، ی رس میشونی به قسمت پ یوقت
 لب هام جا خوش کرد. ی رو یاری اخت یلبخند ب هی

 اومد.  ادمیرو  شیزدم و اتفاق سه هفته پ میشونی انگشت اشاره ام رو آروم به وسط پ نک

چشم هام رو باز نکردم.  یول  دم؛ی اعترافش، حرف هاش؛ همه و همه رو شن ار،یسات بوسه
چشم هام بسته   یبرگشت، ول اریکه سات یبودم؛ چون که آروم و قرار نداشتم تا زمان داریب

  دهیشروع کرد حرف زدن، منصرف شدم؛ اما فا  یوقت  یخواستم بازشون کنم؛ ول یبود و م
چشم هام زل بزنه و   ی نکرده بود که تو دایرو پ نی جرعت ا اریکه سات ینداشت. تا زمان
 شد به اون اعترافش دل خوش کرد. یحرف بزنه، نم

 .دمی د می گوش ی رو رو  الدیو اسم م رونیاز فکر اومدم ب می زنگ گوش ی صدا با

داشتم،   ی و همون طور که کرم پودرم رو برم کریاسپ ی رو جواب دادم و گذاشتم رو یگوش
 گفتم:»سالم.«

 ؟ ی خوب ، یلیسالم ل -

نقاط مختلف صورتم،   ی زدم رو یکم کرم پودر رو زدم به نک انگشتم و همون طور که م هی
 ؟« یگفتم:»قربونت، تو خوب

الزم   گهید  ی زیها رو گرفتم، چ  نیو همه ا  کیام. ک   یفروش ینیر یش ی من تو گمی. میمرس -
 د؟ یندار

 دست درد نکنه. زی نه عز -

 . خدافظ. امیخوب پس االن م یلیخ -

 خدافظ.  -
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 رو زدم به صورتم و خط چشمم رو برداشتم.  کسیف پودر

آدم خط چشم   نیوقت نتونستم ع چی بود. ه نیهم  شهیمن هم شی حساسه آرا نقطه
 بکشم. 

 .« میکن ی مهربان شروع م ی خدا  ادیخط چشم رو باز کردم و با خودم گفتم:»با نام و   در

  دمش،ید  ینگاهش نکردم؛ چون اگه م گهیو د  دمی با دقت خط چشم رو کش یلیخ
 . زیهمه چ ی زدم تو ی چشمم، گند م ی اومد جلو ی وسواسم م

باهاش جال دادم و بعدشم مداد چشمم رو   یرو برداشتم و مژه هام رو حساب ملمیر
 .دمیکش

و   دمیب هام کشل ی رژقرمز مات رو برداشتم و رو  هیانداختم و   زیم ی رو  ی به رژها ینگاه
 به خودم انداختم. یرو به صورتم زدم، نگاه  حیمل  یرژگونه ام صورت هیکه  نیبعد از ا 

 شده بودم.  خوب

که سه تا شاخه داشت و به    زی گوشواره آو هیقلب بود، با    هیکه وسطش  فی گردنبد ظر هی
 قلب وصل بود، انداختم. هی  ،ی هر شاخه ا

به چشم   شهی گفت:»هم یم شهیلهراس افتادم که هم ادینگاهم به چشم هام افتاد،  یوقت
 شه.«   یخوشگل م یلیکن که خ ششونیهات برس و آرا

کردم که  ینم نیچون بعدش رو تضم  رون؛یکردم فکر لهراسب رو از ذهنم بندازم ب یسع
 نکنم.  هیو تا چهار ساعت گر نمینش

 برداشتم و زدمش به برق.کشور  ی شدم و اتو مو رو از تو بلند

 که گرم شد، شروع کردم موهام رو باهاش صاف کردن.  یکم
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  زیمطمئن شدم که همه چ یبه خودم انداختم و وقت یکه کارام تموم شد، نگاه یوقت
  اریکه هم زمان، مامان سات رونی و از اتاق اومدم ب  دمی رنگم رو پوش ی درسته، کفش نقره ا 
 . رونیهم از اتاقش اومد ب 

 ساتن بنفش تک رنگ.  یروسر هی تنش بود، با  یکت و دامن بادمجون هی

 و قشنگ بود. د یصورتش سف ینداشت؛ ول ش ی صورتش آرا ی رو

 بهم زد که منم متقابال بهش با لبخند، جواب دادم. ی لبخند

 یلیچشم هاش بود، گفت:»خ ی که تو یتیبه سر تا پام انداخت و با برق رضا  ینگاه
 .« ی خوشگل شد

 رسه.«  یشما نم ی هر چند که به پا د؛یزدم و گفتم:»ممنونم لطف دار یقیعم لبخند

 !« زیکرد، گفت:»زبون نر  یکردم و همون طور که به سمت راه پله ها حرکت م ی خنده ا تک

  ی منم رفتم تو  ،ییرا یسالن پذ  ی خانم رفت تو  میو مر  می مداو نییاز راه پله پا  جفتمون 
 آشپزخونه.

ظرف   ی دان مارک رو تو ی ها  ینیریکه داره ش دمی آشپزخونه که شدم، خاله بانو رو د وارد
 رنگ رو تنش کرده.  یشمیکت و دامن  هیو  هیچ یم

 ؟ ی خوا یخاله بانو، کمک م  -

 زد. ی لبخند هی  دنمی سرش رو گرفت باال و با د خاله

 نه چشم خوشگله.  -

 هم اومدن.«  نیسل ی زدم که خاله بانو گفت:»دوستا یقیعم لبخند

 زنگ خورد. فونیتکون دادم که آ یسر

 . ارن یو سات نیکه سل دمیرو د  فونیو صفحه آ  رونی آشپزخونه رفتم ب از
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 وارد خونه شدن. اریو سات نی رو زدم و بعد از چند لحظه، سل در

رو ول کرد و سرش رو اورد باال و نگاهش که به من افتاد، فقط زل زد   نی دست سل اریسات
 چشم هام. ی تو

 گلوش تکون خورد. بکیآب دهنش رو قورت داد که س  ن،ی حرف سل با

 .ی خاله چه خوشگل شد -

گفتم:»نه خوشگل تر از تو! برو تو اتاقت تا    نیگرفتم و با لبخند رو به سل  اریرو از سات نگاهم
 پوشم و خوشگل کنم. بدو خوشگل خانم.« لباست رو ب میب

 رفت طبقه باال. دییگفتم دو یچشم نیسل

 .ار یرو بدرقه کردم و دوباره برگشتم سمت سات نی نگاهم سل با

 ؟ ی سالم خوب -

 ؟ ی. تو خوبیسالم. مرس -

 ن؟ ی واسه سل یگرفت  هیممنون. هد  -

 .« دمی براش خر یز یچ هیرو تکون داد و گفت:»آره   سرش

 ؟« یکردم و گفتم:»چ زیهام رو ر چشم

 و گفت:»حاال.«  دی به لبش کش یدست

 خب.«  یلیدادم و گفتم:»خ یتکون هیرو با حالت قهر   سرم

 دفعه بازوم رو گرفت و برم گردوند سمت خودش. هیعقب گرد کردم که برم،   و

  کهیت نشیتو بغلش که دستم رو به س وفتمیبود ب  کی نزد ن یبود، واسه هم عیسر  حرکتش 
 دادم. 
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 نشه. انیلبم نما  ی زور خودم رو بسته بودم که لبخند رو همه

چشم هام و  ی زل زد تو  ش،ی شگیاخم هم چهم یکرد و با همون ن زی هاش رو ر چشم
 ؟« ی االن قهر کرد یعنیگفت:»

 از ابرو هام رو دادم باال و گفتم:»مهمه؟«  یکی

 . دمیپرس یمهم نبود، نم -

 ؟ یکه آره؛ خب که چ رمی گ -

از چشم   هیچند ثان ی و نگاهش رو برا دیلبش کش ی به گوشه ها یدست آزادش، دست با
رو  ادیکنه که ن ینگاه کرد. مشخص بود داره لبخندش رو کنترل م نی هام گرفتم و به زم

 لبش.

 تا موقع کادو ها؟«  ینداره صبر کن یراه چیه یعنیچشم هام و گفت:» ی زد توزل  دوباره

  نویا  یکه دار ی دید یچشم هاش و گفتم:»مگه اصرار ی سرد، زل زدم توخون  یلیخ
 ؟« یگیم

 م مشخص تر بود. فیتکل ،ی کرد یاصرار م -

 .رهیرو از داخل دهنم به دندون گرفتم تا خندم نگ لپم

چشم هاش که بازوم رو ول کرد و دوتا دستاش رو باال اورد و   ی زل زدم تو منتظر
 .« میگفت:»تسل

 ی . تود ی د یداشت کارتون م ن یسل  ش،ی و ادامه داد:»چند وقت پ نیی رو اورد پا دستاش
  یجا با عروسک هاش بازش و اون رفت تو یدختر م هیبود که  یخونه درخت هیاون کارتون 

  نی گه:»کاش منم از ا یداره به عروسکش م دمیاتاق و د ی رفتم تو یاتفاق  یلیکرد. خ یم
  یکیاون  ی به کله ام زد، تو گهیکردم. د یم یباز  اخلشرفتم د یخونه ها داشتم و م 
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براش درست   یخونه درخت هی   شهیکوچه باز م یک یدرخته و درش از اون   یکه کل اطهیح
 کنم.«

لبت   ی رو ینیب یخوب کارتو م جهینت یکه وقت ی لبم نشست؛ همون لبخند  ی رو ی لبخند
که  قهی قدر عم نیکه ا یلبت؛ همون ی رو ادیم یکن یذوق م یکه وقت یهمون نه؛یش یم

 . یجمعش کن یتون ینم

هم  ب د، یشد د یداخلوشن م یگرم  یکه حاال کم ییو چشم ها  ی جد یبا همون صورت اریسات
 کرد.  ینگاه م

 ؟ ی آشت  یعنیلبخندت   نی ا -

صورتم دور بشه و    ی موهام زدم تا از جلو  ریبه ز یهمون لبخند عقب گرد کردم و دست  با
 فکر کنم.«  د یرفتم سمت پله ها، گفتم:»با  یهم زمان که داشتم م

 *** 

 . نهییآ  ی و اوردمش جلو دمی کش نیه پف لباس سل یدست

 ی ها  نیاون پر ها، نگ ریرنگ پف که قسمت باال تنه اش کال پر بود و ز ی ریلباس ش هی
لباس رو پف نشون   نیهم، کال تور بود و هم نشییبزرگ زده شده بود. قسمت کمر به پا

 داد.  یم

 خوشگله. یلیخاله خ -

  ایداغ شده  نمیزدم بب یکه داشتم دست به اتو مو م یبهش زدم و در همون حال ی لبخند
 تنه تو هستش، قشنگه.« ی چون تونه، گفتم:»

که موهاش رو با اتو مو صاف کردم، دوتا طرف موهاش   نیا  نیو بعد از ا  نی پشت سل رفتم 
بمونه و اون دوتا   شیشونیپ ی موهاش رو گذاشتم رو ی ها یدوتا از فرفر یرو برداشتم؛ ول

  ی دور تا دورش پر ها هیرو که برداشته بودم، رو جمع کردم و با تاج لباس که  ی دسته ا
 کردم. میتنظ شسر ی رنگ بود، رو  یریش
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  م ی خوا یبهش زدم که با لبخند گفت:»خاله کجا م ی بهش انداختم و لخند  ینگاه نهییآ ی تو
 مگه؟«  می بر

رو که براش اورده بودم رو برداشتم و نشستم تا   ی و رژ قرمز بدون ُسرب زشی سمت م رفتم 
 بتونم براش رژ بزنم.

 ! یفهم یبر کن، مکوچولو ص هی -

 تا براش رژ بزنم. سادی نگفت و بدون حرکت وا یزیچ

که هم   رونی ب می رو گرفتم و از اتاق اومد نیکارم تموم شد، بلند شدم و دست سل یوقت
 اومد. رونی هم از اتاقش ب اریزمان با ما، سات

 به لباساش انداختم.  ینگاه

 . یمشک  هیری بود با ز دهیپررنگ پوش ی کت و شلوار نقره ا هی

 .وردمیبه روش ن یکه باهم ست کرده؛ ول دمیفهم

 داشت.  یو نگاه ازش بر نم ن یزده بود به سل زل 

 ارش؟ یچطور شده بابا سات -

اومد سمتش،   یبود، زد و همون طور که م نی که فقط مختص سل یلبخند کج اریسات
 گفت:»ماه بوده، ماه تر شده.« 

نگفتم تا اوضاع   یول ؟«؛یگفت یم  شیسال پ شیها رو ش نیا ی مرد یخواستم بگم:»م  یم
 آروم بمونه.

 ی رو ی بوسه ا  هیزانو زد و دستش رو برداشت و  نی سل ی رو به رو اریزدم که سات ی لبخند
 کاشت.  نیپشت دست سل

 فتشون رو داشتم.ج ی مردن برا تی اون لحظه، قابل ی تو
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 شد.  یجواره جمع نم چیلبم بود که ه ی رو ی لبخند هی

 یلباسش پفه، م نیگفت:»سل اری سمت راه پله که سات م یرفت ییبلند شد و سه تا اریسات
 .« وفتهیترسم ب

 . نییپا م ی رو بغل کرد و باهم از راه پله رفت نیسل

  دمیکش ن یبه لباس سل یو منم دست نییرو گذاشت پا  نی سل ار،یسات ن،ییپا  می دی رس یوقت
 سمت سالن.   میو حرکت کرد می تا صاف بشه و جفتمون دست هاش رو گرفت

 گفتم:»چشم هاتو ببند!«  نی در سالن، به سل دم

به مهمون    یداخل و نگاه میدر رو باز کرد و آروم رفت  اریچشم هاش رو بست و سات نیسل
صدا    کیو بعد از نشون دادن سه، همه  دو، سه رو نشون دادم ک، ی ها انداختم و با دستم 
 گفتن:»تولدت مبارک.«

انداختم که چشم هاش رو به خاطر اون صدا باز کرده بود و با شوک   نی به سل ینگاه
 یچیپ  چی و سبز، به صور پ  د یسف ی که با بادکنک ها یداشت به اون مهمون ها و دکور

 کرد.  یم ییدکور خودنما ی رنگ، رو دیدو طبقه سف  ک،یک  هی شده بود و   ن یزاید

نگاه کرد که اونم همون لبخند   اریبه من انداخت که بهش لبخند زدم. به سات ینگاه نیسل
 کجش رو بهش زد. 

  چ یتا امسال، ه نی شد که تولد خودشه؛ چون به گفته بهار، سل یکه هنوز باورش نم انگار
 .ششی اومده پ یو م دهیخر  ی م کیک  هیبهار  شهی رو براش جشن نگرفتن و هم ی تولد

 !«ایدن  ی ها نی دوستون دارم بهتر یلیو گفت:»خ  اریو رو کرد به من و سات  دیچرخ نیسل

 بود. نیحواسمون به سل یبهم انداخت؛ ول ینگاه  میانداختم و اونم ن ی نگاه مین اریسات به

 طرف مهمون ها. میهم رفت اری و رفت سمت دوست هاش و من و سات  دیچرخ نیسل

 دورش شلوغ بود و نوه ها و بچه ها دورش بودن.  یخانم که االن حساب می طرف مر می رفت
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 خانم.«  یلیل نمیخانم با لبخند به من اشاره کرد و گفت:»ا می مر م، یشد   کی نزد یوقت

 تارا، مامان بهار، بلند شد با لبخند اومد سمت من.  خاله

رنگ روش    دی طرح سف  هیشونه سمت راستش  ی تنش بود و رو یشمیکت و شلوار سبز   هی
 سمت راستش هم بود. نی آست ی بود که همون طرح، رو

همون تو بغل گرفتن ها   ی و تو  می کرد یو سالم و احوال پرس م یکرد یلبخند باهم رو بوس با
کس رو    چیبه دادم برس ه ا یگوش خاله تارا گفتم:»خاله ب  ی از فرصت استافاده کردم و تو

 شناسم.«  یتو و عمو سروش نم ریغ

رو برات   شونیکی  یکی کرد و برگشت سمت جمع و گفت:»بذار االن  ی تارا خنده ا خاله
 کنم.«  یم  یمعرف

رو   یگوشت گفت کس ی تو ی لیکه با خنده گفت:»مامان خداروشکر ل دم یبهار رو شن ی صدا
 شناسم.«  ینم

 بچه.«  نی تارا گفت:»بش خاله

پارچه   هیزانوهاش تنش بود که باال تنش  نییتا پا  یلباس مشک هی دمی کردم بهش که د رو
 تور بود و از کمر تا زانو هاشم پارچه ساتن بود.  ناشیبود و آست یلمه مشک

 نه؟« یخواد کل کل کن یاالن دلت م یل یبا خنده گفتم:»خ 

 خواد.«  یدلم م یلینگو. خ  ی قلپ از شربتش رو خورد و گفت:»آ هی

 .« ی بهم زد که گفتم:»آ خونکیس هیتارا  خاله

 . هیبه ک  یکنم ک  یخوام معرف ی جا رو نگاه کن م نیمرض. ا -

 ؟« یزن  یدادم با خنده گفتم:»باشه؛ حاال چرا م یجور که دستم رو مالش م همون

 من که هستم. ست، یجا ن نیحرف نباشه. راحله ا -
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 .د ی از لبم پر کش خنده

 ست؟ یمامانم ن -

  ی تو یکار هیجواب نداده بود. گفت   یزنگ زده بود؛ ول تمی که به گوش  نی. مثل اادینه نم -
 .ادی تونه ب یاومده، نم شیموسسه پ

 نگفتم. ی زیچ گهیتکون دادم و د یسر

خانم، مادر آقا   ایکنم. رو یشروع م زی خانم عز نیتارا رو کرد به جمع و گفت:»خب از ا  خاله
 .«ال یم

 دراز کردم و با لبخند گفتم:»خوشبختم.«  دست

 به روم زد و دستم رو فشار داد.  ی لبخند

 دخترم.  نیچنهم  -

ساله اشاره کرد و گفت:»سارا خانم، خواهر شوهر   ی خانم چهل و خورده ا هیتارا به  خاله
 .«نیو نازن نی اسمیدوتا دخترشون هم   نیبنده؛ ا 

 ن جا گفتم:»خوشبختم.« تکون دادم و چون مسرم دور بود، از همو  یسر

 تکون داد. یبا اخم سر  نینازن یبا لبخند جوابم رو دادن؛ ول ن یاسمیخانم و   سارا

 نشدم. نیرفتار نازن ریدر گ یلیخ یتعجب کردم؛ ول یکم

 .« ینیخانم با لبخند گفت:»پس تو همون فرشته نجات سل سارا

 .« دیدار اریزدم و گفتم:»اخت ی لبخند

 . یخانم شرق -

 .دمیرو د سوی و گ الیکه دان دمیکه برام آشنا بود، چرخ ییصدا  با
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 رسم خدمتتون.«  یتکون دادم و برگشتم سمع جمع و گفتم:»من م یدست

 .سویو گ الیعقب گرد کردم و رفتم سمت دان و

 .می بغل گرفت  ی رو تو گه ید هم

 و با ذوق گفتم:»نگاش کن آخه!«  دمیکش  سویکم شکم گ یلیخ یبه برامدگ  یدست

 دس نزن به بچم؛ خوابه! -

با   د یگفت:»بچه من با ی عاد یلیو زل زدم بهش که خ  الیبرگشتم سمت دان سی ف پوکر
 کنه.« ی برنامه زندگ 

 خوابونن.  یبچه رو ساعت هشت شب، نم  ،ی تیو ترب یبرنامه آموزش چی ه ی تو یول  ؛یاوک  -

 چه خبر؟«  گهی سرش رو خاروند و گفت:»د لیدانا

 شنوم.  یم یلی بو دماغ سوخته خ ا ی فقط تازگ   ؛یچیه -

 برگشت سمتش. ار،ی سات  ی اومد جواب بده که با صدا الیدان

 سالم. -

اون   ی اومد و رفت تو رون یخودمون داشت، ب نیب   سهیکه هم یشوخ  افهیاز اون ق الیدان
 ها بود. یمخصوص مهمون ی جلد

.  گانیش ی رو فشار داد و گفت:»سالم آقا اریدست سات ،یی رو دراز کرد و با خوش رو دستش
 د؟« ی خوب هست

 ممنونم.  -

 .« دی خوش آمد  یلیو انداخت و گفت:»سالم؛ خ  سوی به گ ینگاه

 تکون داد و گفت:»ممنونم.«  یسر  سویگ
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 *** 

و خامه،    کیک  نی ری رو جدا کردم و گذاشتم دهنم و همون جور که مزه ش کی از ک  کهیت هی
 ترقوه ام افتادم.  ی خانم به خال رو می زل زدن مر  ادیشد،  یدهنم داشت مزه مزه م ی تو

چشم از من   گهی د د،یکه اون خال رو د ن یا ی قدر به اون خال نگاه کرد؛ چرا بعد ا نی ا چرا
 اون خال بود؟  ی تو یداشت؛ مگه چ یبر نم

 . دهیخانم خر  نی سل ی برا ییچه کادو مینیکه بب هیلینوبت خاله ل گهیاالن د  -

  یو سع رونیکرد، از فکر اومدم ب یکادو ها رو اعالم م یکی  یکی بهار که داشت   ی صدا با
 بهش فکر نکنم.  یلیکردم خ

  یبرداشتم و رفتم سمت زیم ی رو از رو نیسل ی به بهار زدم و بلند شدم و جعبه کادو ی لبخند
 بودن.  ستادهیو بهار ا  نیکه سل

گذاشتم و گفتم:»تولدت مبارک، چشم قشنگ   نی لپ سل ی رو ی بوسه ا هی  دم،ی رس یوقت
 من!« 

 خوشگله.«  یلیشما هم خ  ی چشم ها یول  ؛یو گفت:»مرس دی خند  ی نخود نیسل

به   ن، یبه روش زدم و در جعبه رو باز کردم و اون گردنبد طال رو که اسم سل یقیعم لبخند
 گردنش انداختم. روش نوشته بود رو در اوردم و ن،ی صورت الت

 اسم منه؟«  نیا ی بهش انداخت و گفت:»وا ینگاه نیسل

 بله.  -

 هم داره.«  گهیکادو د هی یلیخاله ل یکه گفت:»به به؛ ول دمیبهار رو شن یپر انرژ ی صدا

 به جمع کرد. ی زد و اشاره ا یچشمک هیگرد شده به بهار نگاه کردم که  ی چشم ها با

 سمتمون.  ادیداره م تار،یجعبه گ هیدانبال، به  دمی دفعه د هی
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توش بود که بعد از رفتن لهراسب،   یتاریکه گ ی شناختم؛ جعبه ا یروز م نیجعبه رو ع اون
 لهراسب رو کم داشت. ی که صدا یتار یدستام گرفته بودم. گ ی کم تو یلیخ

  ایبود و رو به من گفت:»ب تی جمع ی که رو به رو  یصندل  هیجعبه رو گذاشت کنار  الیدان
 !« نی جا بش نیا

 بودم. تاریگ دن ی تو شوک د هنوز

 ینم یکار هی ی تو یوقت شهیانداختم که سرش رو با لبخند تکون داد. هم  الیبه دان ینگاه
 داد.  یسرش رو تکون م یجور نیزدم، ا یحرف م  الیکار کنم و با دان یتونستم، چ

 بود و اونم سرش رو تکون داد. ستادهی از مبل ها ا یکیانداختم که کنار  اریبه سات ینگاه

رو در   تاری گ الیکه دان یصندل  ی و نشستم رو یو رفتم سمت صندل دمیکش یقیعم نفس
 . رمشیاوردم و کمک کرد بگ 

 تونستم خودم رو آروم کنم.  یکردم، نم ی م یافتاد به دلم و هر کار ی دلشوره ا هی

به   واشیباال رفته بود، قورت دادم و   یکه ضربان قلبم کم یحال دهنم رو با همون آب
 ترسم.«  یبست، گفتم:»م یرو م تاریکه داشت در جعبه گ الیدان

 .« ادتهی زی دونم همه چ یمن م یرو اورد باال و آروم گفت:»ول نگاهش

 کردن.  یو همه جمع به من نگاه م ستادیو کنارش ا ار یرفت سمت سات و

 رنگم نگاه کردم.  ینارنج  تاری به همه انداختم و دوباره به گ ینگاه

انجامش   ،یتون یکه م یدون یو نم   ی رو انجام بد یکار هیکه همه منتظرن تو   نیا  استرس
 نه، از استرس مرگم بدتره.  ای ی بد

ذهنم و و در   ی تو ارمیکردم ُنت آهنگ تولدت مبارک رو ب یو سع دمیکش یقیعم نفس
 ومد.ا ادمیکمال تعجب  
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 کردم آروم باشم. یسع  یول دن؛ی لرز یهام از استرس م انگشت

حرکت دادم و آهنگ تولدت مبارک رو زدم که  تاری گ ی تار ها ی آروم دست هام رو رو یلیخ
 بعد از دو سه بار زدن، همه دستشون اومد و شروع کردن به خوندن آهنگ. 

که با   نیکردم و فقط به سل یهم نگاه نم  تاریبه گ  یحت گهی که دستم راه افتاد، د نیاز ا  بعد
 کردم.  یزد نگاه م یذوق داشت دست م 

 رو آروم گذاشتم سر جاش.  تاری زدم و گ ی آهنگ تموم شد، همه دست زدن و لبخند  یوقت

  مینیکه بب  ارهینوبت بابا سات گهیخب، االن د  یلیبلند شدم که بهار گفت:»خ یصندل ی رو از
 خانم.«  نی سل ی گرفته برا یچ

چه   می و همون ن نیرو کرد به سل ش،ی جد افهیانداختم که با همون ق اریبه سات یاهنگ
هم رفت سمتش و دستش   نی دراز کرد و سل نیلبخند معروف رو زد و دستش رو طرف سل

 دستش. ی رو گذاشت تو

 *** 

 : اریسات

 و زل زدم به سقف.  می شونیپ ی و ساعدم رو گذاشتم رو دمیتخت دراز کش ی رو

  ی نشست تو یآرامش هیافتادم و  یاون خونه درخت دنی بعد از د ن،یذوق سل  ادیدفعه   هی
گشتن، من   یم نی و سل یل یدور ل لوفر، یکه اون شهاب و ن ینبود. تا زمان داری پا یدلم؛ ول
 شدم. یآروم نم

  نی اون مجلس، خودت بهتر ی همه خانوم ها نی بگم:»امشب ب یلیخواست به ل  یم دلم
 که کرده بودم دست و بالم رو بسته بود.  ییکاراتونستم.  ینم ی.«؛ ولی بود

بالکن اتاق  ی روتخت بلند شدم و رفتم روبه  ی دادم و از رو رونی ب یرو با پوف نفس
 .ستادمیا
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برام مهم نبود،   یصورتم؛ ول ی بهمن ماه خورد تو  ی که درش رو باز کردم، سوز سرما نیهم
خواست،   یکه داشتم و دلم م ییگرفتم به خاطر درد ها ی م شیچون از درون داشتم آت

 فقط خنک بشم.

  ی و پشت سرش صدا دمیرو شن زیر  ی ملود هی ی بالکن، صدا ی که پام رو گذاشتم تو نیهم
 گوشم خورد.  ی تو یلیل

  یم داریشهر رو ب هیکه سکوت من،   ی قد نیکنه، ا یم  ماریب یداره منو نگفته هام، بدجور -
 کنه. 

 انگار صداش بغض دار شد.  د، یآهنگ که رس ی جا نیا

 .ادینم ادمیجز تو رو   یچکیه گهیخواد، د  ینم یزیچ  گهی د ایدلم از دن -

 قطع شد.   تاریگ  ی صدا و

 برداشتم و از اتاق خارج شدم. یپاتخت ی رو از رو میبالکون اومدم داخل اتاق و گوش از

 سالن افتاده بود. ی پارکت ها ی از نور اتاق، رو ی حاله ا هیباز بود و   مهین یلیاتاق ل در

 خوره.  یرنگ پنجره، داره تکون م یاسی  ریپرده حر دمیاتاقش رو آروم باز کردم که د در

 و دست هام رو بغل کردم. سادمیچهارچوب در وا  ی سمت بالکن و تو رفتم 

 ! یخون یقشنگ م -

خورد به چشم   ش،ی کباال و برگشت سمتم که چشم هاش اش دی لحظه پر هیهاش   شونه
 هام.

  ی تخت برداشتم و رفتم تو  ی پتو از رو هیدست هام رو باز کردم و رفتم داخل اتاق و   گره 
 بالکن. 
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و همون طور که  نیی نشستم و پتو رو انداختم دورش که سرش رو انداخت پا کنارش
 .«یکرد، آروم گفت:»مرس   یاشکش رو پاک م

 کنم.  یخواهش م -

 رو به روش نشستم. و

 زد.  یبود و حرف نم  تارشیبه گ شنگاه

  چیحالش بده که با ه یجور  هیدختر   نی گفت ا  ینم د،ی د یرو م ی لی کس امشب ل هر
 .شهیآروم نم یزیچ

  یصدا اشک م یدستش بود و ب ی که تو یتاریربع ساعت، فقط زل زده بود به گ  کینزد
 . ختیر

 . یلیل -

از اشک توشون جمع شده بود، منتظر   ی که لبه ا ییرو اورد باال و با همون چشم ها  سرش
 نگاهم کرد. 

 رو صاف کردم و گفتم:»حرف بزن!«  صدام

 صورتش افتاد.   ی زد که دوتا از قطره اشکش رو یزد و پلک ینیغمگ لبخند

 نشد. یصورتش رو پاک نکنم؛ ول  ی و اشک رو  رمیخودم رو بگ ی کردم جلو یسع یلیخ

 .« شهیحل نم یچیشدم و با نک انگشتم اشکش رو پاک کردم و گفتم:»با حرف نزدن ه خم

 تونم حرف بزنم.«  یدهنش رو قورت داد و گفت:»نم آب

اش   هیگر ی بغلم و صدا ی بغضش رو نتونست کنترل کنه و خودش رو انداخت تو گهید و
 خفه کرد. نم،یس ی رو تو
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شال بافت سرش بود   هیاومدم جلو و دستم رو انداخت دور شونه اش و سرش رو که  یکم
 شال، نوازش کردم. ی رو، از رو

 رو بزنم تا سالم بمونه. دشضی و ق رمیخودم رو بگ  ی خواستم جلو ی سرم م ریخ

اوردم،   یدر م بم یرو از ج یازم جدا شد و همون طور که گوش یلیل م، یگوش امکی پ ی صدا با
  هیفرداشب تو گر یگذرم؛ ول یانداخم و گفتم:»امشب ازت م  شیآب ی چشم ها  به ینگاه

 دونم و تو.«  یکن، من م

 نگاه کردم. می زد که نگاهم رو ازش گرفتم و به صفحه گوش یجون یب لبخند

 .دمی رو د بهی شماره غر  هیها شدم و  امی رو زدم و وارد پ رمز

 رو خوندم.  امیرو باز کردم و متن پ امیپ

 .یکه گذاشت یقول و قرار ی همون عمارت، منتظرتم برا ی فردا، تو -

 رو به رو شدم. یل یل ی و سرم رو اوردم باال و با اخم ها دمیکش یقیعم نفس

 یلیشده بود. ل ری د گهید یخاموشش کردم؛ ول  ع یانداختم و سر یبه صفحه گوش ینگاه
 . دید ی م دیبود که نبا ده ی رو د یزیچ

 .« یلب، از حرص، گفتم:»لعنت ریمشتم فشار دادم و آروم ز ی ورو ت یگوش

 . اریسات -

 حرص داشت.  یل یل ی نداشت. صدا ی بغض نداشت. ناراحت گهی د یلیل ی صدا

 .نی رو ندادم و فقط زل زدم به زم جوابش

  رن،یرو ازم نگ زمیکه همه چ  نیا ی تونستم بگم برا یزدم. نم ی تونستم بگم چه گند ینم
 کردم.  ی شرط بند  یسر چ

 به من نگاه کن!  اریسات -
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 نه از بغض؛ از استرس و حرص بود که لرزش داشت. یلرزش داشت؛ ول صداش

 نگفتم. یچیه ی رو اوردم باال و بهش نگاه کردم؛ ول سرم

 بود. یچ  امی پ نیا  اریسات -

 .«یچ یهم، گفتم:»ه ی رفت تو یدهنم رو قورت دادم و همون طور که اخم هام م آب

از حرص توش نبود و   ی نشونه ا چیکه حاال ه یصورتم رو با دستاش گرفت و با بغض یلیل
 بود!«  یبگو اون چ نی فقط ترس بود، گفت:»جون سل

رو سر مسئله   نی گفتم:»جون سل ی خفه ا ی رو محکم باز و بسته کردم و با صدا چشمام
 قسم نخور!«  یالک

 بود!  یبگو اون چ ی لیباشه؛ به جون ل -

 که بود، ترس بود و التماس.  ینبود؛ هر چ شیحرص ی از صدا یخبر گهید

 خورد. یزد از ترس، دندون هاش بهم م ینفس م نفس

گفتم:»جون   ی جد یلیگذاشتم و از صورتم جدا کردم و خ  خشی ی دست ها ی رو رو دستام
 .« یقسم بخور یمزخرف زیچ  نیسر هم چ یخودت رو هم حق ندار

 بود.«  یبگو اون چ ار،ی گفت:»سات غیون جزد و با هم  غیبا همه توانش ج یلیل

گوشش گفتم:»آروم باش! چشم؛   ی تو  عیقطع شد و سر غشیبغلم که ج ی تو دمشیکش
 .« گمیم

بود،   قهیکه چند دق  یو با حرص و بغض و اون حاله اشک  رونی ب دیرو از بغلم کش خودش
معلوم بود،   یلیل ی چشم ها ی آسمون، تو ی االن مثل نور ماه، تو ینبود؛ ول یازش خبر

 بود.«  یگفت:»فقط بگو اون چ

 دادم. رون ی و نفسم رو پوف مانند، ب دمی به گردنم کش یدست
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چه   دی دونستم با  یاز کجا شروع کنم. نم قایدونستم دق یرو بگم. نم یدونستم چ ینم
 کنم. یغلط

 راجب کاره.« ست؛ین یمهم زینگاه کنم، گفتم:»چ یلیکه به ل ن یاز ا بدون 

 رو با حرص گرفت گرفت و مجبورم کرد، با تعجب بهش نگاه کنم.  ام قهیدفعه   هی

روز اول که   نیبراش مهم نبود، چون ع یزد؛ ول ینفس نفس م  اد،یز ت یحرص و عصبان از
 . یحس چیچشم هام؛ بدون ه ی زل زده بود تو  د،یعمارت د نیا  ی منو تو

. انتظار  نهیو اونم سل زه یر یکه بهمت م یدار تیزندگ  ی قول و قرار تو  هیتو فقط  ار،یسات -
 . حرف بزن! تهی کار کوفت ی برا ، یکوفت امینداشته باش االن باور کنم که اون پ

 .رونیرو با تمام توانم دادم ب نفسم

 :یلیل

 کردم. ینگاه م اری بهت، فقط به سات با

مه گند  ه نی ا یتونستم زبونم رو بچرخونم و ازش بپرسم:»چه جور یکردم، نم یم یکار هر
 به سرت اومده؟«  ییچه بال   ؟ی زد تی زندگ  ی تو

 بود.  نییپا  سرش

 یرو ازم م نیکردم، سل یرو قبول نم نیآروم گفت:»اگه ا  یلیکه گذشت، خ قهیدق چند
 گرفتن.« 

دفعه انگار کنترلم از دستم رفت. بلند شدم و همون طور که دهنم از نفس نفس زدن، به   هی
زد که راحت  یم یبهم داده بود خشک شده بود و ضربانم قلبم جور اری که سات یخاطر شوک 

مسئله   ی ا یکه ب نیا ی جا ؟ی کرد  یچه غلط یفهم  یم  اریگفتم:»سات دم،ی شن یصداش رو م
 ؟« ی رو پاک کرد هئلصورت مس  ی زد ،یرو حل کن
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داشت   یلیکه خ ییگرفت باال و در جا بلند شد و با صدا  ظ،یسرش رو با اخم غل اریسات
  یدادم بهشون؟ راض یرو م نی کردم؟ سل یم یکرد که باال نره، گفت:»چه غلط یکنترلش م

 ؟« ی شد یم

 کنه.«  ینم هیتوج نیکار تو، دوست داشتن تو رو به سل نیا یبلند گفتم:»نه؛ ول  ی صدا با

رو   نشیشدن قفسه س  نیی. باال و پادمی د یچشم هاش بود رو م ی دی سف ی که تو ی قرمز
تونست   یکه کرده بود رو نم یکار یبلندش شده بودم؛ ول ی . متوجه نفس هادمید یم

 کنه. حیتوج

 کردم...  یاگه قبول نم -

خوردم،   یکه داشتم م  یاز سرما و حرص دمی لرز یر که م رو قطع کردم و همون طو حرفش
 ...«یگرفتن؛ ول یرو ازت م نیدونم که سل یدونم؛ م ی دونم؛ م یگفتم:»م

اون   گهیکردم نضف د یقبول م دی نداره. من با  یبا همه توانش داد زد:»ول اریدفعه سات هی
ور و اون ور   نی بشه و صادر بشه به ا دی داخلش مواد تول ه،یکار خونه، که به اسم منه کوفت

 بمونه. تا...« شم یپ نمیتا سل

 اول. ی روزا اریسات نیانگار قدرت تکلمم رو ازم گرفتن؛ چون شده بود ع ار،یداد سات با

 . دنی لرز ی خورد و لبام از سرما، م یبهم م دندونام

بلند باهام   ی با صدا  یکی یوقت شهی. همدی لرز یبا بغض زل زده بودم بهش و چونه ام م  
 یلیخ  یزیچ هی  یتونستم حرف بزنم؛ ول ینم گه یکردم و د  یکرد، بغض م ی صحبت م

 . رونی ناخودآگاه از زبونم اومد ب

 ؟ ی تا چ -

 بده، رفت.  یکه جواب  نی و بدون از ا دیبه صورتش کش یدست تی با عصبان اریسات

 . ستمینتونستم با  گهی با چکش زد پشت زانو هام و د  یکیرفت، انگار  اریسات یوقت
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 .دی بالکن نشستم و بغضم ترک   وسط

 . ختمیر ی صدا اشک م یرو بغل کرده بودم و فقط ب زانوهام

رو تار کرده بود،   دمی د ی که حاال جلو یزانو هام بلند کردم و با بغض و اشک ی رو از رو سرم
ماه هم نبود؛ درست مثل   ییروشنا  مهیناز  یخبر  یبود و حت یکه ابر یزل زدم به آسمون
  یمردم رو خونه خراب م ی که داره بچه ها یکن  یکس ری دل من رو گ  دی من، گفتم:»چرا با 

رو قبول کنه؟  یزی چ نیکه مجبور بشه همچ یبرسون ی رو به درجه ا  اریسات د یکنه؟ چرا با 
 ؟« یکن یم  یباهامون باز ی جور ن یا یچرا دار

  یم نییقطره اشک ازشون پا  هیاومد،   یکه از دهنم در م ی که با هر کلمه ا ییچشم ها و
 رو، از آسمون گرفتم. ختیر

 ی عطسه ا هیاز جام بلند شدم که  د،ی لرز یو همون طور که چونه ام م  دمیرو باال کش مینیب
 کردم.

  نجا،یا  ینیش یم ی ایسرما، م نی ا ی و با حرص گفتم:»تو  میشونیکف دستم زدم به پ با
 ؟« یسرما نخور یانتطار دار

از   دم،ی چیپ یدور خودم م شتر یاتاق و همون طور که پتو رو ب ی از بالکن اومدم تو عیسر
 نشه.  ادیبخورم تا ز یزی چ یقرص هیتا برم  رونی اتاق رفتم ب

 .دمیرو شن ی ناله ا هی  ی گذشتم، صدا یم ن یداشتم از در اتاق سل یوقت

 هم و در اتاقش رو آروم باز کردم.  ی هام از تعجب رفت تو ابرو

و درشت عرق    زیر ی دونه ها دم،ی که د یزیچ نیبهش انداختم و اول یسمتش و نگاه  رفتم 
 روز روشن، معلوم بود.  نیع شی شونیپ ی بود که رو

 ادمیبدن خودمم از   یکوفتگ یاون حال، دست و پام رو گم کردم و حت  ی تو نی سل دنید با
 رفت. 
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 .« اریبزنم:»سات غیکرد، فقط تونستم با وجودم ج نیکه سل ی ناله ا با

 به گوشم خورد.  ارینگران سات  ی گذشت که صدا هی سه ثان یدو ال دی شا

 شده؟  یچ -

  ار،یصدام معلوم بود، گفتم:»سات ی که تو یانداختم و با بغض و استرس اریبه سات ینگاه
 .« نیسل

 دست بزنم. انگار مغزم قفل کردم بود. نیبه سل یتونستم بکنم؛ حت ینم یکار چیه

زد به  ینشست و لحاف رو از روش دور کرد و دس م نیاومد کنار تخت سل عیسر اریسات
 . دمیلرز  یصورتش و منم فقط از ترس م

 برگشت سمت من و گفت:»نترس!«  تی با عصبان اریسات

 دم. سرم رو تکون دا  د،ی لرز یطور که چونم م همون

که انگار از   ییچشم هاش رو باز کرد و با صدا یحال  یبا ب لبنیرو تکون داد و  نی سل اریسات
 اومد، گفت:»بابا.«  یته چاه در م

 گفت:»جون بابا؟«  یبا استرس و نگران اریسات

 کنه.« یکرد و گفت:»دست هام درد م ی تک سرفه ا نیسل

 دکتر.  می ر یبابا دورت بگرده؛ االن م -

 کردم. ینگاه م  نیو فقط به سل ختمیر  یصدا داشتم اشک م یب من

  شی زور نی نکنه سل اد؛ی سرش ب  ییگفتم نکنه بال  یکار کنم. همش م  یچ   دیدونستم با  ینم
 تار مو از سرش کم بشه.  هیبشه؛ نکنه 

 نگاه کردم. اریو برگشتم و به سات گرفتم  نیکه به شونه ام داده شد، نگاه رو از سل یتکون

 !مارستانی ب مشی کن، ببر نیلباس تن سل -
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 از اتاق رفت.  اری رو پشت سر هم تکون دادم و سات سرم

و   دمیکش  قیو چنتا نفس عم  ختیگونه هام ر ی از اشک رو  یلیهام رو بستم که س چشم
 چشم هام رو باز کردم. عیسر

دستم   واش،ی و گفت:»خاله  دی دفعه بغض ترک  هیتخت بلند کردم که  ی رو آروم از رو  نیسل
 کنه.« یدرد م یلیخ

  هیو گلوم از شدت گر ختم یر یصدا فقط اشک م  یبلند نشه و ب  می گر ی گرفتم تا صدا  ینفس
 کرد.  یکه امشب کرده بودم؛ درد م ییها

 ذارم.  یم من  گریج ی انگار زغال داغ رو رو گهی ها رو که م نی دونست ا ی بچه نم نیا

بود،   دشی سف یچوب لباس ی رنگش رو که رو یمشک   ی دور و بر انداختم و پالتو ینگاه
اومد سمتمون،   یاتاق و همون طور که م ی اومد تو  اریبرداشتم و تنش کردم که سات

 بپوش!«  یزی چ هیخودتم برو   ن،ی رو بده من ببرمش تو ماش نی گفت:»سل

 گفتم:»باشه!«   عیسر

که پشت در اتاق  یپالتو زرشک هیاتاق و   ی و تند رفتم تو رونیو از اتاق رفتم ب  دمییدو و
از اتاق زدم  عیتخت افتاده بود رو برداشتم و سر ی که رو یشال مشک هیبود و    زونی آو
 وسط راه پله ان. ن،یو سل اریسات دمی که د رونیب

  ی:»چدمیخاله بانو رو شن ی دفعه صدا هیکه  نیی پا می رفتم سمتشون و از راه پله اومد عیسر
 شده؟« 

سه ساعت بود، اشک هاش   یکه دو ال یی گلوم بود و چشم ها ی که تو یهمون بغض با
 سرما خورده.«  نیبهش انداختم و فقط تونستم بگم:»سل یخشک نشده بود نگاه

هل کرده   یجور نیا یسرما خوردگ  هیگفت سر   ی نم د،ی د یمن رو م  افهی ق یهر کس یول
 . نمشیحال بب نیا  ی تونستم تو یحساس بود. نم  نیسل ی دست خودم نبود. رو یباشه؛ ول
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 رفتم.  رونیاز خونه ب  ار،یدنبال سات عیبپرسه، سر یاجازه ندادم خاله بانو سوال گهید

 *** 

داده   هیتک می شونیبه پ  تخت گذاشته بودم و کف دستم رو ی طور آرنج دستم رو رو همون
وصل بود انداختم و دوباره به صورت غرق   نی که به دست سل یبه سرم  یبودم، نگاه

 خوابش نگاه کردم. 

 ینم یسوخت؛ ول یکرد و گلوم به شدت داشت م  یداشت درد م ادیز  یتنم از کوفتگ تمام
 بر دارم.  نی تونستم چشم از سل

 . یلیل -

 دفعه چشم هاش از تعجب گرد شد.  هیسرم رو برگردوندم سمتش که  ار، یسات  ی صدا با

 ؟ یخوب یلیل -

و با اخم    میشونیپ ی کف دستش رو گذاشت رو ار، یتکون دادم که سات یحال یرو با ب سرم
 تب.« ی تو  یسوز یم یهم رفته، با حرص گفت:»دختر دار ی تو ی ها

دادم،   یرت مآب دهنم رو قو یو همون طور که با سخت دمی رو عقب کش سرم
 گفتم:»خوبم.« 

. بلند شو! بلند شو  یخوب یلیبا طعنه گفت:»آره خ ار یعطسه کردم که سات هیپشت سرش  و
 !« نتتیببرمت دکتر بب

تک   هیدستش در اوردم و با   ی دستم رو از تو ،یحال  یبازوم رو گرفت که بلند کنه که با ب و
 !« نمیبش نیسل  شیخوام پ یخوام. م یسرفه گفتم:»نم

 یتخت بغل نیا ی رو ی ایب  ،ی اگه سروم داشت گم،یو گفت:»بهشون م د یکش یپوف اریسات
 .« یبخواب

 دادم.  ن یرو انداختم باال و نگاهم رو به سل سرم
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 افتادم. شیچند لحظه پ ادیو   دمی به سرش کش یدست

  هیتا  می دییدو  یم مارستانیب ی بغلش گرفته بود و جفتمون با دو تو  ی رو تو  نیسل  ار،یسات
 . میکن دای تر پدک 

خواستن براش سروم وصل کنن، از   یم  یشده بود و وقت شتر یب یلیراه، خ ی تو  نیسل تب
 شد.   ینم دایرگ دستش پ اد،یتب ز

 کنن.«  دایرگ پ  هیکردن تا   کهیت  کهی بگردمت؛ دستت رو ت یو آروم گفتم:»اله دی ام لرز چونه

 . یلیل -

  ی خانم دکتر چهل و خورده ا هی  دمیکه د اریبر گردوندم سمت سات  یجون یرو با ب سرم
 .ستادهی ساله، کنارش ا

مخصوصش   یمن و همون طور که گوش ی و نشست رو به رو دیکش ی صندل  هیدکتر  خانم
تب هم   ی خودش تو  نه؛یزد و گفت:»مادر جماعت هم ی گوشش، لبخند ی ذاشت تو یرو م

 .« ستیبراش مهم نبسوزه، بچش تب داشته باشه، حال خودش 

 قلبم و گفت:»نفس بکش!«  ی رو گذاشت رو یمانند گوش رهیشکل دا اون

 که سرفه ام گرفت. دمیکش ینفس

  عیتا سر سمی نو یسروم برات م  هیرو از داخل گوشش در اورد و گفت:»   شیدکتر، گوش خانم
 ساده است.«  یسر ما خوردگ   هی ؛یندار ی. مشکل آن چنانیبش یاوک 

هم رفت تا اون    اریو سات اریانداختم که داد به سات ی به نسخه ا یتکون دادم و نگاه یسر
 .رهیسرم رو بگ

 نگاه کردم. نیرفت، دوباره به سل اریسات یوقت

 ه؟ یاسم دخترت چ -
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 .« نیسمت خانم دکتر و گفتم:»سل برگشتم

پسر دوازده ساله دارم؛ اسمش   هیانداخت و گفت:»من   نیبه سل ی زد و نگاه ی لبخند
 .« استیآر

. شوهرم  شهیتو م نی وضعم ع  شه،یم ضی مر یوقت شهیسمت من و ادامه داد:»هم برگشت 
  ا یبچه کوچولو ها تا آر نیبچه بزرگ شده و خجالت بکش. ع نیکنه که ا یدعوا م شهیهم
زنه سر من. االن که  یغر م یو خالصه، کل   ؛یدکتر ی. ناسالمتیکن یم  هیگر شه،یم ضی مر

خودم  ادی تا چکش کنم،   ادیب  شهینم یو راض رمونهشوهرت اومد و گفت خانمم سر دخت
 افتادم.« 

 نفر، برگشتم سمت در اتاق.  هی  ی پا ی زدم که با صدا یجون یب لبخند

 سمتمون. ادیکه داره م دمی رو د اریسات که

دکمه است؛ فشار   هیدخترت  تخت ی گرفت و گفت:»باال  اریرو از سات ک ی دکتر، پالست خانم
 !« اد یپرستار ب هیبده تا 

 ی پرستار اومد و من رفتم رو هی  قه،یرفت و دکمه رو فشار داد و بعد از چند دق اریسات
کنه، سروم رو   دای که پرستار تونست رگ دستم رو پ قهیو بعد از چند دق  دمیتخت، دراز کش

 هوش شدم. یبهم وصل کرد و به خاطر دارو ها، کم کم چشم هام گرم شد و ب

 *** 

 : اریسات

 .دنیجفتشون خواب  دمیانداختم و د  نیو سل  یلیبه ل ینگاه

دونستم؛ چون   یدلشوره ام رو م لیتونستم چشم هام رو ببندم. دل یزد. نم ی شور م دلم
 رحم تر بود. یبدتر و ب ر یکه از هزارتا ش یکردم؛ شهاب  یم یداشتم با دم شهاب باز
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به هدف هاش   دنی که براش مهم بود، رس یزی. چ ادیم یسر ک  ییمهم نبود چه بال  براش
 بود.

  ی دی خواسته جد هیهاش بدم هم، باز   یکثتفط کار  ی دونستم اگه نصف کارخونه رو برا یم
 گرفتم.  یبهونه اش رو م دی با یداره؛ ول

 وارد اتاق شد.  ،ی نظافت چ ی آقا هیاتاق باز شد که نگاهم رو دادم سمت در اتاق که  در

 . ضی بعد از مرخص شدن مر ی ذارن برا یرو م یکار زی . معموال تمدهیخواب ضی جا مر  نی ا -

  یاتاق م ی ها کی سرام ی دستش رو رو ی رنگ تو  دیسف  ی آقا بدون توجه به من، جارو اون
 .دیکش

 مشکوک شده بودم. بهش

جا   نی زن و بچه ام ا گمیو گفتم:»بهت م  ستادمی شدم و رفتم سمتش و جلوش ا بلند
 کن!«  ز یتم ای بعدا ب رون، ی برو ب دن،یخواب

 چشم هام. ی رو اورد باال و زل زد تو سرش

رفت و   یاه یچشم هام س ی بازو هام و جلو  ی سوزن رو با همه قدرتش زد تو هیدفعه   هی
 .دمی نفهم یزیچ گهید

 *** 

 :یلیل

 .دم ی رو ند نیو سل نی هام رو باز کردم و سرم رو چرخوندم سمت تخت سل چشم

 اتاق باز بود.  پنجره

هم و نفسم به شمارش افتاده بود کل بدنم از ترس، ِسر شده   ی هام از ترس رفت تو اخم
 که کف اتاق افتاده. دمیرو د  اریکه سرم رو برگردوندم، سات نیبود. هم
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 لحظه گرفت. هی  نفسم

 کف اتاق افتاده بود. در پنجره اتاق باز بود.  ارید. ساتنبو نیسل

 داد. یرو نم ی اتفاق خوب دی نو نایا

تخت بلند شدم که   ی دفعه از رو هیافتاده باشه،  یکه امکان داره چه اتفاق شوم  نی فکر ا با
که اصال   رهی کل وجودم رو بگ ی سوزش بد  هیبشه و  دهیباعث شد سوزن سروم از دستم کش

 برام مهم نبود.

پاهام   ی تو یکه بهم وارد شده بود، جون ی و به خاطر شوک بد نییتخت اومدم پا ی رو از
چشم هاتو   اری. ساتاریزدم:»سات غیو با همه وجودم ج اریکنار سات وفتمی نبود و باعث شد ب

 چشم هاتو باز کن!«  ،یلیجون ل اریباز کن! سات

کر   اریانگار سات یشد؛ ول یم  شتریهر لحظه ب غمیج ی خورد و منم صدا یتکون نم اریسات
 شده بود. 

کردم دستم رو از   یم یزدم و سع غیجدا کردن که ج اریتا پرستار اومدن و منو از سات چند
 .ارمیسمج، در ب ی اون پرستار ها ی دستا

 .دیولم کن -

بهم نگاه کرد و  یاتاق و با نگران ی کرده بود، اومد تو تمی زیکه و  یخانم دکتر همون
 شده؟«  یگفت:»چ

 .« دنیرو دزد نم یبلند گفتم:»سل ی و با صدا  دیترک  بغضم

 *** 

 : اریسات

شده بود رو، بازوش رو   ده یرو که کل صورتش از اشک پوش یلیرو باز کردم و ل نیماش در
 بشه.  ادهیپ نیگرفتم تا بتونه از ماش
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 . ختیر یصدا اشک م  یگفت و فقط ب ینم یچیه

حالش بد   ی لیداغون تر بود؛ چون هم دخترم رو ازم گرفته بودن، هم ل یلیخودم از ل حال
  هیموند تا بتونه بق ی سر پا م  یکی  دی با ط یشرا  نی ا ی تونستم نشون بدم. تو ینم یبود؛ ول

 رو سر پا نگه داره. 

خودم و دست چپش رو انداختم   ی کردم، کل وزنش رو انداختم رو ادش یکه پ نیماش از
 .وفتهیرو گرفتم تا ن یلیکمر ل عیرو بستم و سر نیدور گردنم و و با دست آزدم در ماش

حال و احوال ما   یسمت در خونه که بانو در خونه رو باز کرد و وقت  میآروم حرکت کرد  آروم
 یا تند کرد و اومد طرف ما و با نگرانبه صورت خودش انداخت و پ یچنگ هی د،یرو د

 . چته مادر؟« ی لیتو بشم ل ی رو ی من فدا  یگفت:»اله

  هی  ایحرف؛  هی ا یبهونه؛  هیبه بانو انداخت. انگار دنبال  یسرش رو گرفت باال و نگاه یلیل
 . هیگر  ریبود که بزنه ز   یتلنگر

  ری طور که انگار ز و همون  دی بلند، بغضش ترک  ی با صدا   یلیبانو حرفش تموم شد، ل یوقت
رو   نمیگفت:»سل ن،یافتد و منم مواظبش بودم که نخوره زم یشد و داشت م یپاهاش خال

 .« دنیدزد

 امام هشتم.  ای -

اونم تعادلش رو از   دمیبهش انداختم و د یو نگاه دمی مانند بانو رو هم شن غیج ی صدا
 .نیزم ی دست داد و افتاد رو 

تو سرم   یچه خاک ارین ادمیهمه   نیجفتشون خفه بشن و ا  ،یلیخواست بانو و ل یم دلم
  غیتونستم به بانو بگم ج ینکن. نم هیبگم گر  یلیتونستم به ل یتونستم. نم ینم یشده؛ ول

تخم چشمش و بزرگش کرده   ی رو گذاشته بود رو  نی سال بود که سل شی نزن؛ چون بانو ش
 بود.
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بستم تا بتونم   یکه داشتم همه زور خودم رو به کار م و همون طور دمیکش یقیعم نفس
 کردم بلندش کنم. یرو گرفتم و سع یلیل ی بغضم رو کنترل کنم، بازو

کرد تا بتونه بلند بشه، سرش   یکرد و تالش خودشش رو م  یم هیطور که داشت گر همون
شده بود و   سی که حاال مژه هاش از اشک خ ییرو برگردوند سمتم و با همون چشم ها 

  یم داشی صداش بود، گفت:»پ  ی که تو یزد، با عجز یم یچشم هاش به قرمز ی دیسف
 مگه نه؟«  ،یکن یم  دایرو پ نمیسل ار یمگه نه؟ سات ،یکن

و به زور بلندش کردم که بانو هم به زور خودش  رو چند بار پشت سر هم تکون دادم  سرم
 . می رو داخل برد یلیرو جمع و جور کرد و اومد کمکم و باهم، ل

خوام  یاتاق خودش که با بغض گفت:»م ی خواستم ببرمش تو یباال و م م یپله ها رفت از
 .« نیاتاق سل ی برم تو

 . نیاتاق سل ی تو می بهم انداخت که سرم رو تکون دادم و رفت یبا اشک نگاه بانو

به دور تا دور اتاق انداخت و بازوش رو از دست من و بانو در اورد و با قدم   ینگاه یلیل
برداشت   ی عسل ی که رو نیو عکس سل نی کنار تخت سل یجون، رفت سمت عسل یب ی ها

 تخت و فقط زل زده بود به اون عکس. ی و نشست رو

رو  ینگاه کردم که شماره مصطف میگرفتم و به گوش  یلینگاهم رو از ل م،ی زنگ خودن گوش با
 .دمید

و سرش رو   دی و اونم فهم  رونی ب ادیانداختم که متوجه شد و اشاره کردم که ب یبانو نگاه به
 تکون داد.

تا مامانم از   یزنیدر اتاق رو بستم و آروم به بانو گفتم:»زنگ م رون،ی ب می اتاق که اومد از
 .« ششی پ ارهی رو ب یلیبره مامان ل  یگ یجا و به مسعود هم م ن یبرگرده ا نایخونه سروش

 گرفته اش گفت:»چشم آقا.«   ی با صدا بانو

 .دمی تکون دادم و از کنارش گذشتم که صداش رو از پشت سرم شن یسر
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 آقا، مگه نه؟  دیکن یم  دا یدخترمون رو پ -

  ای و همون طور که پشتم به بانو بود، با تحکم گفتم:»دوتا حالت داره؛  دمیکش یقیعم نفس
 مونن.«  یزنده نم شی و اون دختر عوض  ی ریشهاب نص  ایکنم؛  یم دایرو پ نیسل

رو   میشدم، گوش  یکه از خونه خارج م ینیو در همون ح نیی از پله ها اومدم پا عیسر  و
 زنگ زدم. یبرداشتم و به مصطف

 جواب داد:»الو آقا.« از دوتا بوقت  بعد

 تو دست و بالت؟  یدار یچ -

که   یجواب داد:»همون پسر  یرو باز کردم و نشستم پشت فرمون که مصطف نیدر ماش و
خواست از تهران خارج بشه که بچه ها  یکردم آقا. م داشیهوش کرده پ  یشما رو ب

 جلوش رو گرفتن.« 

  رتیدست گ یزی گ صفت چاون س  یعقب گرفتم و با حرص گفتم:»از عمارت کوفت دنده
 نشده؟« 

 بندازن.  یبچه ها رو فرستادم تا برن نگاه ینه آقا؛ ول -

 ش؟ ی االن اون پسره رو کجا برد -

 .رونهیکلبه که از شهر ب هی  ی تو -

 بفرست برام. شنویلوک  -

حرص داشتم، گذاشتم   یشاگرد و هر چ یصندل ی رو قطع کردم و انداختمش رو یگوش و
 داد.  یپدال گاز فشار م  ی پام که داشت رو ی رو

شدم.    ی نم یکه آروم بشم؛ ول دمیبه صورتم کش  یرو گذاشتم لبه پنجره و دست آرنجم
 شه. ی حروم تر م یبرات از همه چ  ییساعت ها ن یهم چ ی اصالن انگار آروم شدن تو
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تبش باال نرفته باشه؛ حالش  ه؛ یپدر، مادر یکجاست؛ دست کدوم ب نی که االن سل ن یا فکر 
 تونستم آروم بشم.  یذهنم و نم ی ها اومده بود تو نی بد نشه. همه ا

  هیبوق ممتد  ی دفعه با صدا هیدادم که  یکردم و با همه قدرتم گاز م ی به جلو نگاه م فقط
رو دادم چپ و به خاطر   نیبود از جلو باهاش تصادف کنم، فرمون ماش  کی که نزد نیماش

 .رمیتونستم جلوش رو بگ یکله ملق بزنه؛ ول نیبود ماش کینزد  ن،یماش ادیسرعت ز

 رو متوقف کنم.  نی فرمون بود و تونسته بودم ماش ی دستم محکم رو  دوتا

کردم و با    ی بلند شده بود، نگاه م نی کنار ماش اد،یکه به خاطر سرعت ز یی گرد و خاک ها به
 زدم. ینفس مبلند نفس  ی صدا

تونستن   یم می صوت ی کنم اگه تار ها یدفعه با تمام توانم فقط داد زدم که حس م هی
 کشتنم.  یاعتراض کنن، همون جا م

قطره   هی بغضم رو گرفته بودم؛ بالخره   ی به فرمون زدم و بعد از دو ساعت که جلو یمشت
بود که فقط   ینینسلاالن وقتش نبود. االن وقت انتقام و نجات جو یول  ن؛ییاشک اومد پا

 بودم.  دهیماه بود طعم بودنش رو چش  کی

رو   میرو به روم برداشتم و گوش ی نگاهم رو از از گرد و خاک ها م، یگوش امکی پ ی صدا با
 برداشتم. 

 رو نگاه کردم.  شنیرو باز کردم و لوک  یمصطف امیپ

 ساعت باهاش فاصله داشتم.  می ن کینزد

رو روشن کردم و دنده عقب گرفتم و با سرعت   نیو ماش یرو انداختم رو صندل یگوش
 مادر داخلش بود.  یشرِف ب یب   نیکه ا ی حرکت کردم سمت اون کلبه ا

 .ستادی کرد و سر جاش ا  خی م نیو چنان زدم رو ترمز که ماش دمی ساعت رس م ین بعد
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که من   یهمون حالدر  یشدم و حرکت کردم سمت در کلبه که مصطف ادهیپ نیماش از
  یرفتم، در کلبه رو باز کرد و وقت یگره کرده سمت کلبه م ی داشتم به حرص و مشت ها

 دم درش، رفتم داخل و در رو بستم. دمیرس

که خونه  یرو ازم گرفته بود. همون مییکه دخترم رو؛ همه دارا یناِکسش بود. همون خود
 خرابم کرده بود.

 هم فشار دادم و رفتم سمتش. ی هام رو محکم رو دندون

 هاش و دست هاش بسته بود. چشم

رو  یگوه   نیکه هم چ یاش رو گرفتم و با همه توانم داد زدم:»چه قدر پول گرفت  قهی
 منو؟«  یبنشون اهیکه به خاک س یچه قدر پول گرفت  ؟یبخور

 .دی لرز یدستم م ریگفت و فقط ز  ینم یچیه

لحظه چشم هاش رو   هی ی و چشم هاش رو باز کردم که برا یصندل ی کوبوندمش رو محکم
خواست   یکه م نیبست و بعد باز کرد و پشت سر هم پلک زد تا به نور عادت کنه؛ اما هم

دهنش که خون از   ی مشتم و کوبوندم تو ی قدرت داشتم گذاشتم تو یحرف بزنه، هر چ
 شد.   ریدهنش سراز 

. او شهاب  یمرگ کن ی کنم هر روز آرزو یم یکنم. کار یابت مخونه خر یزدم:»عوض داد
 کثافط دختر من رو کجا برده؟« 

زد و با سرفه   ی طور که صورتش به خاطر مشتم، سمت چپ افتاده بود، پوزخند همون
 .. گم.« ی.. دونم.. بدو.. نمم.. بهت.. نم یگفت:»نم

سرم رو پشت   دم،یکش یم که  ی بلند ی دستم رو به پهلو هام زدم و با همون نفس ها دوتا
 .«ی سر هم تکون و دادم و داد زدم:»مصطف

 :»بله آقا.« دمیرو شن یمصطف ی باز شد و پشت سرش صدا  عیکلبه سر در
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 !اریبند و بساطت رو ب  -

 چشم آقا!  -

چشم هام   ی شدم و چونه اش رو محکم گرفتم و برگردوندم سمت خودم که زل زد تو خم
 نجسش.  ی چشم ها  ی و منم زل زدم تو

 .« یستی من رو؛ هر چند که اهلش ن یبکش  ی خوا یزد و با طعنه گفت:»م ی پوزخند

که خندم تموم شد،   ی کردم و بعد یکی ستری بلند، خنده ه ی هام از هم باز شد و با صدا اخم
 خوام تو رو بکشم؟«  یگفتم م ی»من ک گفتم:

که از دهنش رو صورتش بود، حاال کم کم   یخون ی کرد و قطره ها  یطور بهم نگاه م همون
 شد. یداشت خشک م

  شیکل وجودم رو داشت مثل آت تیزدم و همون طور که حرص و نفرت و عصبان ی پوزخند
  ی آرزو هیکه هر صدم ثان ماریسرت م  ییبال  یکشم؛ ول یگرفت، ادامه دادم:»من تو رو نم یم

 .« یمرگ کن

 نگفت. یچیخودش رو نباخت و ه یترس نشست؛ ول  یچشم هاش کم  ی تو

که   دمیرو د یپا، چونه اش رو محکم ول کردم و برگشتم سمت صدا که مصطف هی  ی صدا با
 اون سگ صفت و عقب رفت.  ی سطل آب دستش بود و گذاشت رو به رو هی

 کنه. یگه و فقط داره به آب نگاه م ینم یچی ه دمیبهش انداختم که د ینگاه

رو که   یزیکه همون چ  یطور که نگاهم بهش بود، دستم رو دراز کردم سمت مصطف همون
 دستم گذاشت.  ی خواستم، تو یم

 ! رونی برو ب -

 آقا.. یول -
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 !« رونیزدم:»برو ب داد

 و گفت:»چشم.«  دیکش یقینفس عم یمصطف

  یبه عاقبت بعد از اون کار کوفت ی کنم که لحظه ا یم  ییبشم کارا یعصبان دونست اگه یم
 کنم.  یفکر نم

گوشش  ی و خم شدم و آروم تو یآروم رفتم کنار صندل رون،یرفت ب یمصطف یوقت
 شرف.«   یب ی برد یگفتم:»دختر من رو کدوم گور

 دونم.«  یکه خودش رو ببازه، گفت:»نم ن یاز ا بدون 

 .ستادمیرو تکون دادم و ا سرم

چسپوندم    ،یاطالع ای  یفکر چی دستم انداختم و بدون از ه ی تو  یکیریبه شوک الکت  ینگاه
 . نییپرت شد پا  یزد و از صندل ی به پلهوش و دکمه اش رو زدم که داد

 خمار شد بود. یچشم هاش که حاال به خاطر شوک کم ی جلو رفتم 

  ی زد و گفت:»من رو بکش ی به شکمش زدم که داد  ی پاهام و لگد ی تو ختم یتوانم رو ر همه
 زنم.«  یهم حرف نم

 !« یکن یداد زدم:»تو غلط م منم

دفعه به دستش چسپوندم و زدم بهش که تمام تنش رعشه گرفت و داد زد؛  نی رو ا شوک 
 . ومدیصاحابش در ن یاز اون دهن ب یچیه یول

کشوندمش تا لب سطل   اش رو گرفتم و  قهیرو پرت کردم کنار و نشستم کنارش و  شوکت
 آب که شروع کرد دست و پا زدن.  ی و همون جا، سرش رو کردم تو

 گرفت.  یدرش اوردم که دهنش رو اندازه غار باز کرد و نفس هیاز چند ثان بعد

 داد زدم:»دخترم کو؟«  دوباره
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 ..«یگفت:»نم  د،ی کش یکوتاه م  ی کرد و نفس ها یطور که آب از سر و روش چکه م  همون

که همه زورم   یسطل آب و با همون بغض ی ادامه بده و دوباره سرش رو کردم تو نذاشتم
دخترم. همه کسم.   ؛یشرف جونمو ازم گرفت یباال، داد زدم:»ب ادیرو به کار گرفته بود که ن

 نشونم.«  یمادرتو به عزات م

 پرسم، دخترم کجاست؟«  یبار آخر ازت م ی رو اوردم باال و گفتم:»برا سرش

 ..ینم -

سطل آب،   ی خواستم سرش رو دوباره بکنم تو یکه م نیادامه بده و هم نذاشتم
 گم.«  یرو م زی. همه چگمی. مگمیگفت:»م

 سطل نگه داشته بود و با حرص گفتم:»بنال!«   ی رو رو به رو سرش

 دادمش دست محمد.  -

 ه؟ یمحمد کدوم خر -

 دست راست آقا.  -

محمد    یبود، ول یکی یلیو ذاتش با لآروم شدم؛ چون محمد، همون لهراسب بود   یکم
 پدر و مادر ها. یبچه رو داده دست اون ب

 اش.«  هیدادم به سرش و گفتم:»بق یفشار

دونم قراره آقا و دخترشون و محمد، از مرز بازرگان، برن   یدونم؛ فقط م ینم یزیمن چ -
 .هیترک 

بلند، از کلبه  ی رو بلند شدم و با قدم ها یرو بلند کردم و پرتش کردم طرف صندل سرش
 خارج شدم. 
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بلند گفتم:»تا   ن،ی رفتم سمت ماش یاومد سمتم و منم همون طور که م یبا نگران یمصطف
 !« نی کن یبهتون زنگ نزدم، آزادش نم یوقت

 بلند شد.   میگ گوشزن ی خواستم استارت بزنم، صدا یکه م نیو هم ن یماش ی تو نشستم

 داشتم، استار رو زدم. یرو بر م یزمان که گوش هم

 رضاست. دمی به صفحه انداختم که د ینگاه

 رو وصل کردم و گفتم:»الو.«  تماس

 مت؟ ی ریگ یم  میکه من و سروش دار  هیبار چندم یدون یتو؟ م ییکجا -

 د؟ یکار دار یاز تهران فاصله دارم. چ ومتری کل یس -

از تهران فاصله  لومتریک   یس  طیشرا   نیا ی :»چرا تودیلحنش مشکوک شد و پرس رضا
 ؟« یدار

 به خودم مربوطه.«  گهید نشیجاده و جواب دادم:»ا ی رو انداختم تو نیماش

دخترت امنه. حداقل   ی که جا  یدون یخودت م ار،یو گفت:»سات دیکش ی نفس کالفه ا رضا
 وقت ها.«  هی ینکن یباند اوناست. کله خر  ی تو ی سه تا نفوذ 

 یتو ان هاست، االن اون ها کجان؟ کجا م ی اگه سه تا نفوذ  یزدم و گفتم:»اوک  ی پوزخند
 ؟« یقانون ایخوان برن  یم یخوان برن؟ قاچاق یم یخوان برن؟ اصال با ک 

 ها هم قطع شده.  ی تمام نفوذ  یکنه. راه ازتباط  یم یر ی گیداره پ سی پل -

 گردم دنبال دخترم.  ی رو بکنه. منم م شی ری گیپ نهیبش  یاوک  -

 کجان؟«  یدون ی :»نکنه مدیدفعه رضا با استرس پرس هی

  ی تو نداختمیرو م نیطرف و اون طرف جاده انداختم و همون طور که ماش ن یبه ا ینگاه
 .« می زن یکنم رضا؛ بعدا باهم حرف م یم یجواب دادم:»دارم رانندگ  ،ی جاده اصل
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 شاگرد. یتم رو صندلرو قطع کردم و انداخ یگوش و

 *** 

 خونه رو باز کردم و رفتم داخل خونه.  در

که اون جا جاساز کرده بودم رو بردارم   یتا مدارک  ،ییرای تند کردم و رفتم سمت در سال پذ پا
  یداشته باشم؛ ول ز یهمه چ نی ا  ی. وقترمی و دخترم رو ازش پس بگ یر یو ببرم بدم به نص

 نداشته باشم.  یچیخوام ه ینباشه، م شمیپ نمیسل

رو هل   رهی خواستم دستگ یکه م ن یباز بود و هم مه یدم در سالن، در سالن ن دمی رس یوقت
  رهی دستگ ی لحظه نفسم قطع شد و دستم رو هی  دم،ی که از زبونه مامانم شن یزیبدم، با چ

 خشک زد.

 راحله! یبرادرم رو ازم گرفت  -

 بود.  واش ی  یلیخ شه،یبر عکس هم یهام تند شده بود؛ ول نفس

 . دی. شما خودتون ما رو نخواستمیمن برادرت رو ازت نگرفتم مر  -

با   م یخواست ی. نممی خواست  یصداش رفت باال و با حرص گفت:»معلومه نم  یکم مامان
چشمش   یرفت. عشق و عاشق   یمحمد تو گوشش نم یول م؛یقاتل مادرم وصلت کن فهیطا

  یدختر، مادرم رو کشته.«گفت:»شما اشتباه م  نی ا ی رو کور کرده بود. گفتم:»دختر عمو
 و مامان سکته کرده.«  ردهکار رو نک  نیراحله ا ی . دختر عمودیکن

و آروم گفت:»مادرت رو دختر    نییکه راحله خانم سرش رو انداخت پا  دمید یدر م ی ال از
 .«یکن یهم بگم تو باور نم ی زی. حاال من هر چمیعموم نکشته مر 

  یکنم. چه مدرک  یبلند گفت:»معلومه که باور نم ی د شد و با صدامبل بلن ی از رو مامان
که بهم نشون بده که حنانه قاتل مادر من نبود. درسته که  یرو دار یکه ثابت کنه؟ چ یدار

کرد که همه گفتن حنانه، که پرستار مامان بود،    یمحمد سکته مامان رو ثابت کرد و کار
شک   یلیاز کجا به ل  یدون یمن. م یلی اتل مامان لقاتل مادر منه؛ ق انهحن  یول ست؛یقاتل ن
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چشم هاش رو    ی. وقتدمی ترقوه اش د ی اون خال رو رو ی. وقتنیکردم؛ از شب تولد سل
که تو و   ییذهن من؛ مامانم و محمد؛ کسا ی فقط دو نفر اومد تو   دم،ی باور اول د ی برا
 .« دشونیات از من گرفت  فهیطا

 کل بدنم، با سرعت اتفاق افتاد و تمام تنم گُر گرفت.  ی لحظه حس کردم پمپاژ خون، تو هی

بودم   دهی که االن فهم یلیهمون ل ؛یلی ل شیبه باال انداختم و تمام حواسم رفت پ ینگاه
از   باتریگفت:»ز  یداد، م یم  فی و اسم مامان بزرگم که هر وقت مامان تعر مهییدختر دا

هم   یکپ  ن،ی و سل یلیل ی داره.«و چشم ها  نیو فقط سل  ستیکجا ن چیچشم هاش ه
 بودن. گهید

که گفت:»مدرک دارم. مدرک   دم ی راحله خانم، نگاهم رو دادم به داخل سالن و شن ی صدا با
وقت حاضر نشد رو کنه و فقط دنبال ثابت کردن سکته   چی که محمد داشت و ه ییها

  یم ری واهرت، به جرم افترا، بد گخ ی شد، پا یکه اگر افشا م  ییمادرتون بود. مدرک ها
 شد.« 

مبل بلند شد و همون طور که   ی گرفت؛ چون از رو  شی دفعه انگار مامان کل وجودش آت هی
بلند گفت:»اسم خواهر من رو   ی انگشت اشاره اش رو گرفته بود سمت راحله خانم، با صدا

دنبال  یکه بابام طردش کنه. االن هم دار  ی کرد  ی. کاری! برادرم رو ازم گرفتاریبه زبونت ن
 ؟« یزن  یخواهرم حرف م

 کرد آروم باشه. یسع یو بلند شد؛ ول دیکش یقیراحله خانم نفس عم 

که دستش از   یآدم هیحرف درست کنم؛ مخصوصا   یکه بخوام دنبال کس ستمی ن یآدم -
  یمن، بود؛ ول ی پسر عمو  ن،یحس شی که مائده چه قدر دلش پ ادتهیکوتاهه. تو خوب  ایدن

نبود   یبی عج زی.«چرهی خودمون زن بگ فهیطا ی از تو دی گفت:»با یکرد و م یعموم قبول نم
  یمن قبول م ی نه عمو یزور خودشون رو زدن؛ ول یلیخ نی اون موقع. مائده و حس ی برا

خواست که   نی هم ی من. برا  ی از خانواده عمو ره؛یتو. مائده اومد انتقام بگ ی کرد و نه بابا
االن نبود که  نیپرستار مادرتون بشه حنانه؛ چون حال مادرت بد بود. اون موقع هم ع

  ی حنانه رو به پرستار ن،یهم  طرمامانت رو خوب کنه؛ به خا یضیهزارتا روش باشه تا مر



 مجنون  اری

 
439 

 

عمرش به    یعمر کنه؛ ول شتریب  یمامانت رو بهتر کنه و کم یگرفت تا با مراقبت هاش، کم
 د و سکته کرد.«نبو ایدن نیا

و با تحکم گفت:»راحله احترام خودت رو نگه دار؛ بفهم    نیمحکم عصاش رو زد به زم مامان
 !« یگیم یچ یدار

که محمد قبل از مرگش پر کرده بود رو   ی لمیرو بذارم و برم خونه و ف می لیتونم ل یاالن نم -
  لمیع درست شد، فاوضا  نیبهتر شد و ا  یکم یلی که حال ل نی به محض ا یول ارم؛یبرات ب

 . ارمیرو برات م

 . نهیسمت در سالن، که رفتم کنار تا من رو نب   ادیخواست ب یو م  دی خانم چرخ راحله

کرده بود که اگه  تی محمد وص یعمارت؛ ول نی پاش باز بشه به ا ی لیخواستم ل ینم -
 اجازه بدم.  د یموضوع رو به رو بشه، با  نیبا ا یلیاومد که ل شی پ یطیشرا

 مامان، نگهش داشت.  ی دفعه سوال بعد  هیکه  دمی راحله خانم رو شن ی قدم ها ی صدا

 راجب ما؟  یگفت یچ ؟ی گفت  یچ یلیبه ل -

زلزله رود بار همتون کشته  ی دونن از شما که تو  ی رو م یزی چ هیو لهراسب، فقط  یلیل -
 . دی شد

 .« مونیکشت  ی با حرص گفت:»آها پس زد مامان

.  دیصالح د  یجور نیمحمد ا  یجواب داد:»دور از جونتون؛ ول یا لحن آرومخانم ب راحله
 داد و اصل رو حذف کرد.«  ر یخودش رو تغ یلی فام یحت

 .. یوقت نم  چیراحله، ه یبرادرم رو ازم گرفت  -

 وارد سالن شدم و در رو بستم.  عیمامان ادامه بده، در سالن رو باز کردم و سر  نذاشتم

 انگار دست و پاشون رو گم کردن. دن یمن رو د  یوقت  جفتشون
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 کدومشون رو نداشتم.  چی باز خواست ه  وقت

. ازتون خواهش  یلیحساسه؛ خ یلیخ یسر مسائل خانوادگ  یلیکه ل د یدون یجفتتون م -
هم طرفو    ایکنم،   یکارم رو م ای کنم؛   یخواهش نم  ی وقت از کس چیمن ه د، ینیکنم. بب یم

کنم   یشما دو نفر احترام قائلم؛ پس از جفتتون خواهش م ی برا یکنم؛ ول یم کونیکنف 
رو   نیکه سل ی مونه، تا من برم همون جهنم دره ا  یخودمون سه تا م  ن یمسئله ب نیکه ا

 . میکن یو برگردم. اون موقع باهم حلش م رمیرو از اون کثافطا بگ نیبردن و سل

 ؟« ی کرد دایپ یز یاومد جلو و گفت:»چ یبا نگران مامان

سالن بود و درش رو باز کردم و ُمهر و چندتا   ی که تو یزی تکون دادم و رفتم سمت م یسر
 خورد رو برداشتم.  یکه به دردم م ییزایاز چ

 ده؟ یدزد یرو ک  نی سل  اریسات -

 لرز، به گوشم خورد.مامان، با ترس و  ی صدا

رفتم سمت در، با حرص   یشدم و م ی طور که داشتم از کنارشون رد م همون
 از جانت.«  زتریگفتم:»دخترخواهر عز

 تند، رفتم سمت راه پله و ازشون باال رفتم.  ی در سالن رو باز کردم و با قدم ها و

 اومد.  یم   رونی ب نی که از اتاق سل دمیرو شن تاریگ  ی که اومدم برم سمت اتاق، صدا نیهم

 رفتم طرف در اتاق و در رو کامل باز کردم. یکم

دستش بود و آروم، انگشت هاش رو   ی تو تارشینشسته بود و گ نی تخت سل ی رو یلیل
 داد. یحرکت م تار،یتار گ ی رو

لب تر   یباور کن   هیکه بغض توش نشسته بود، شروع کرد به خوندن:»کاف ییهمون صدا با
 تو شدم شکسته تر  یوسط ب ذارمیثل قبل برات جونمو مم یکن

 سر بزن به قلب من  هیجون دلم   ذارم یم ابونیبه ب سر
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که به سرم اومدم و   یی وفا  یبودم ب ده ی شن دمیاومدم و تورو ند  دمیکش یتو پر م ی سو به
 دم ید

 .« دمیتو از همه بر  جز

و   نیینتونست ادامه بده و سرش رو انداخت پا  گهیانداخت و د نی به عکس سل ینگاه
 . ختیصدا اشک ر ی چشم هاش رو بست و  ب

 تخت، نشستم. ی رو ،یلیاتاق و کنار ل ی رفتم تو آروم

 به کنار خودش انداخت.  یچشم هاش رو باز کرد و نگاه یلیاومدن تخت، ل نیی باال و پا با

 بهش زدم. ینگاهم کرد، لبخند کج یوقت

 رو کنار گذاشت و آب دهنش رو قورت داد.   تارشیبه کل صورتم انداخت و گ ینگاه

 ؟ ی دعوا کرد اریسات -

 سالم.  کی عل -

 ؟« ی دعوا کرد  اریرفت باال تر و گفت:»سات یکم صداش

 بغلم و گفتم:»آره؛ دعوا کردم.« ی تو  دمشیرو گرفتم و کش بازوش

 ؟ یواسه چ -

توش بود،   نیکه عکس سل یرنگ یبه قاب عکس صورت یگرفتم و نگاه یقیعم نفس
 .« نی انداختم و گفتم:»به خاطر سل

  شی دیپف کرده بود و سف شونیکه ز ییاز بغلم جدا شد و با همون چشم ها  یلیدفعه ل هی
 هاش، بهم نگاه کرد. هیزد، به خاطر گر یم یبه قرمز 

کامال توش   ،ینگران ی نشونه ها یاومد؛ ول یکه انگار به زور از ته حلقش در م ییصدا  با
 ؟« ی کرد دایپ یزیمشخص بود، گفت:»چ
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چشمش رو با دستم زدم پشت گوشش و سرم رو    ی از موهاش که اومده بود جلو ی ا دسته
 تکون دادم.

  میبر  گه؛ید  می گفت:»خب بر ،ی حالت دست و پا گم شده ا  هیدفعه از کنارم بلند شد و با   هی
 .« میرو برگردون نمیسل

 . ستادمی ه روش ا تخت بلند شدم و رو ب ی رو از

 جان. یلیل ست،یتهران ن نی سل -

  م،ی بود ی ا  گهیبهتر د تی موقع هی  ی جان و اگه تو  ی لیگفتم ل یبار بود که بهش م نیاول
 بود.  یلی آروم کردن ل ی شد؛ االن فقط برا یخوب م ی لیلحن خ نیحتما حالم از گفتن ا 

 رو کجا بردن؟«  نمیسل ؟یچ یعنی:»دی لرزون پرس ی و صدا یبا نگران یلیل

خوان برن سمت مرز   یلبش و گفتم:»اول آروم باش! م ی اشاره ام رو گذاشتم رو انگشت
 دور نشدن.«  یلی جا تا مرز ده ساعت راهه؛ پس االن خ نی. از اهیبرن ترک  ینیبازرگان که زم

 .« امیدستم رو پس زد و عقب گرد کرد و هم زمان گفت:»منم م یلیل

 سمت خودم که با ترس رو به روم قرار گرفت.   دمشیرو گرفتم و کش بازوش

  ی ایباشه. تو ب  نیسل  شی! بذار دلم فقط پی ایکجا نم چی درهم گفتم:»تو ه ی ها ی اخم ها با
. اونا هم نقطه نیتو، هم سل شی ره پ یتونم تمرکز کنم؛ چون هم حواسم م یاون جا نم
 .« دینیفهمن که تو و سل یدونن؛ م یمن رو م  ی ضعف ها

 چشم هام و گفت:»چرا نقطه ضعفتم؟«   ی زد توزل  یلیل

 . یاز قلبم رو برداشت کهیت  هیچون  -

از قلبت   کهی ت هی:» دمیبازوش رو ول کردم و حرکت کردم سمت در اتاق که صداش رو شن و
 .« شمیمونه پ یم



 مجنون  اری

 
443 

 

  نیکه سر سل یاتفاق ادیبا  یلحظه آرامش کل وجودم رو گرفت؛ ول  هیزد،   یلیکه ل یحرف با
 . نیآرومم کرد و دوباره همه حواسم رفت سمت سل یاومده بود، فقط کم 

 و در اتاق رو بستم.  رونی نگفتم و از اتاق رفتم ب یزیچ

 وارد اتاق شدم و حرکت کردم سمت کمد و درش رو باز کردم و نشستم.   عیسر

  ریرنگ رو با چندتا ت یکه باز شد، اسلحه مشک  نیگاو صندوق رو ازدم و به محض ا  رمز
 اضافه برداشتم.

 و در گاو صندوق رو بستم.  بمیج ی رو هم گذاشتم تو رها یشلوارم و ت ی رو زدم تو اسلحه

  ن یمدارک ماش ادی رون، یکه از اتاق برم ب دمیکه چرخ نیشدم و در کمد رو بستم و هم بلند
 افتادم. 

تخت نشستم و در کشوش رو باز کردم و  ی که کنار تختم بود و رو  یزی سمت م رفتم 
چهارچوب    ی رو تو یلیل رون،یکه اومدم بلند بشم و از اتاق برم ب نیمدارک رو برداشتم و هم

 کنه. یو داره نگاهم م ستادهیدر ا

 هاش هنوز غم داشت؛ هنوز هم آروم نبود. چشم

بدتر   زیهمه چ یرو فراموش کنه؛ ول ییکذا لمیاون ف ان یکنم که جر یقرار بود کار یحساب به
 شد. 

 . ستادمی تخت بلند شدم و رو به روش ا  ی رو از

  یجلو تر اومد و از چهارچوب در فاصله گرفت و همون طور که آب دهنش رو قورت م یکم
 خونه؛ مگه نه؟«  یگردون یرو بر م نیداد، گفت:»سل

لبخند   هیزد و منم  ی . لبخندباز و بسته کردم و سرم رو تکون دادم انیهام رو با اطمن  چشم
 بهش زدم. یکم رنگ

 .می گفت ینم یچیو ه گه یهم د  ی چشم ها ی تو میزل زده بود  جفتمون 
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 دادم.  یاز دستش م دیارزش داشت؛ نبا هیرفتم و هر ثان یم د یبا

 . خدافظ. گهی من برم د -

 تکون داد و آروم گفت:»خدافظ.«  یسر یلیل

هم هم   یل یو سرم رو چرخوندم و ل ستادمیبود که اکنارش رد شدم و هنوز دو قدم نرفته  از
 زمان سرش رو چرخوند. 

 .م ی رو بغل گرفت گهیو هم د  میدست هامون رو باز کرد  جفتموم

 . رونی برم ب  یخونه کوفت نی بغل، از ا نیتونستم بدون ا  ینم

  نیخواستم که تام یم یگوشش گفتم:»انرژ  ریبغلم گرفته بودمش، ز ی طور که تو همون
 شد.« 

 بغلم بود. ی هنوز تو یخودش رو جدا کرد؛ ول یکم

 .« اریرو ب نمیزد و آروم گفت:»برو سل ینیغمگ لبخند

 چشم!  -

 سرش گذاشتم. ی رو رو ی سرش رو گرفتم و آروم هلش دادم سمت خودم و بوسه ا پشت

 *** 

انداختم و آدرس رو   یتابلو سبز رنگ نگه داشتم و به صفحه گوش هی ی رو رو به رو نیماش
 دوباره نگاه کردم.

 آدرس بود.  ی بود که تو یبه تابلو انداختم؛ همون ینگاه

خواستن از مرز خارج  ینم یها هم مسلما قانون نی ده شب بود و ا ی طرف ها ساعت
 بشن.
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شد به   ی که تهش ختم م ی جاده ا  ی رو دادم تو  نیداشبرد و ماش ی رو انداختم رو  یگوش
 رو داخلش نگه داشته بودن.  نمیکه سل ییروستا 

 هم پشت سرم بود.  ،یمصطف ی از دست پرورده ها  ی کی مسعود،  نیماش

جماعت هم نفس و جونش پول   ی رو دور و برش نداشت و قاچاقچ ی امشب کس یرینص
 .دنیخوان رد کنن، لو م یرو که م یراحت تر کس  ،ی بهشون بد یشتری پول ب  یبود؛ هر چ

به مسعود زدم   یبه چپ، زنگ  چمیزدم که بپ یمون طور که راهنما مرو برداشتم و ه یگوش
 بوق جواب داد:»بله آقا؟«   هیکه بعد از 

خواد   یکه م هیشرف یهمون ب  ،ی و قول و قرار گذاشت ی که حرف زد یآدم ن یبا ا یمطمئن -
 بچه من رو از مرز رد کنه؟

 راحت!  التونیبله آقا. مطمئنم. خ  -

 .شه یراحت نم المیبغل نگرفتم، خ ی رو تو نم یکه سل یتا زمان -

 شاگرد. یصندل  ی رو قطع کردم و پرتش کردم رو  ینذاشتم مسعود جواب بده. گوش گهید

  یپشت سر مسعود م دی به بعد، من با  ریمس نیدونستم از ا یازم سبقت گرفت. م مسعود
 رو بلد بود.  یرفتم؛ چون مسعود خونه اون قاچاق چ 

بلد نبود که بخواد  یمادر یلیهم خ لوفریبود. ن ضی اون بچه مرزد.  یرو م  نیشور سل دلم
 ن؟ ییخورده؟ تبش اومده پا  یزی االن حالش چه طوره؟ چ یعنیکنه.  یمادر نی سل ی برا

کنم براش،   یتونستم کار یکه نم ن یرفت و ا  یذهنم رژه م ی تو ی چ نیفکر ها ع نیا
 .خت یر ینداشتم، بد بهمم م نیاز سل یکه خبر نیکردم. ا یحالم رو خراب م شتریب

 دهنم گرفتم. ی و دستم رو مشت کردم و جلو شهیلبه ش ی رو گذاشتم رو  آرنجم

گرفتم، انگار  یم شی من داشتم آت یاومد داخل؛ ول یم یسوز خنک هی باز بود و  شهیش در
 بودن. دهی لباس پوش هیکه همه هفت هشت ال  می بود  یمرز ی روستا هی ی نه انگار تو
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که داشتم؛   یغلط ی که سرم اومده بود؛ انتخاب ها ییبالها  م؛یزندگ  لوفر؛ین ی کارا گذشتم؛
  ی مواد مخدر، همه و همش جلو یقاچاقچ نی بزرگ تر ،ی ریهم دست شدنم با شهاب نص

 دادم. یاومد و عذابم م یچشمم م

هم از دستم بر   یکار یتونستم خودم رو ببخشم؛ ول یتونستم خودم رو آروم کنم. نم ینم
 اومد.  ینم

 .ستادمی و منم پشت سرش ا  ستادیخونه ا هیدم در  مسعود

و   دیشعله کش   شتریوجودم بود، ب ی که تو یشی ترمز گذاشتم، انگار آت ی پام رو رو یوقت
 . دنیشروع کرد به زبونه کش

  عیخواستم برم و اون در رو خورد کنم، مسعود سر یکه م نیرو باز کردم و هم نیماش در
  نمیکرد که من نرم سمت در و قفسه س یلوم رو گرفت و همون طور که داشت تالش مج

خونه ها هزارتا سوراخ و ُسنبه    نی ! ادی گفت:»آقا ترو خدا. نر واشیداد، با ولوم  یرو فشار م
 .« ادهیز یل یرو فرار بدن، خ نایکه ا نیاحتمال ا  د، ییجا  ن یداره. بفهمن ا

نفس هام تند تر شده بود و فکر کنم ضربان   تمیخوردم، ر  یکه داشتم م ی ادیحرص ز  از
 بهم بده!«  ینفس  هیگفت:» یقلبم اگر زبون داشت، م

شرف رو   یاون ب ی:»مگه نگفتدمی غر نشونیهم فشار داد و از ب  ی هام رو رو دندون
 ؟« ی دیخر

ندن. بعدم    شونیربهش و قبول کرده. از کجا معلوم نوچه هاش فرا میآقا، اون رو پول داد -
خوان از مرز رد کنن.  یرو هم فرداشب م نایو ا م یرس یکنن ما فرداشب م یاونا فکر م

 . میدونه ما االن دم در ینم یکس

به صورتم   یمسعود رو پس زدم و رو م رو برگردوندم و ست ی دوتا دست هام، دست ها با
 .دمیکش
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تونست،   یبخار م ن یاشتم اگه ااومد و حتم د رونیگرفتم که بخار از دهنم ب یقیعم نفس
 . رونی اومد ب یشد و بعد از دهنم م  یم شیآت

 زد. یبود و داشت زنگ م ستاده یبه مسعود انداختم که دم در ا یو نگاه برگشتم

مودب و آقا بود؛ هم خودش، هم   یلی بود؛ و از همه مهم تر خ ییخوش قد و باال  پسر
رو ثابت کرده بودن بهم و بهشون   شونیوقت بود که برادر یلی. جفتشون خیمصطف

تونستم به    ینم گهیو نمک به حروم، د  یاعتماد داشتم؛ هر چند که بعد از اون فرهان کوفت
 کردن.  یعمو فرق م ردوتا پس  نیا یاعتماد کنم؛ ول  یکس

 ود.ب  یکلیساله ه جده یپسر هفده، ه  هیدر خونه رو باز کرد.  یکی   قه،یاز چند دق بعد

 .ستادمیتند کردم و اومدم کنار مسعود ا  پا

 د؟ یکار دار یبا ک  -

 گفت:»با بهروز.«   مسعود

 یخواست در رو ببنده، با بد خلق یهم کرد و همون طور که م ی اخماش رو تو  پسره
 !« دی . اشتباه اومدمی جا بهروز ندار نیگفت:»ما ا 

  یخواست در رو ببنده پام رو گذاشتم وسط در و در رو هل داد که پسره کم یکه م نیهم و
  نی ا ی قدر شعور داشتم که امکان داره زن و بچه تو نینشدم. ا اط یوارد ح  یرفت عقب؛ ول

 خونه باشه.

 گول؟« یصداش رو انداخت پس کله اش و گفت:»هو؛ چته بچه ژ پسره

و ضربان قلبم به   دمیکش یتند تند م  ی رو زدم به پهلوم و همون طور که نفس ها دستام
کردم، گفتم:»برو بگو بهروز   یحس م م یشونیپ ی عرق رو رو یسیزد که خ یتند م ی اندازه ا

 .«ادیب



 مجنون  اری

 
448 

 

. می بهروز ندار گمیزنم؟ دارم بهت م یزد:»مگه دارم به زبون عجوج و مجوج حرف م داد
 شرتون کم!« 

بند   ی که با صدا دمیرو شن ی مرد هیکلفت   ی که اومدم جوابش رو بدم، صدا نیهم
 تو!«  انی بگو ب ن،یگفت:»بنام

 داداش... یول -

 داخل!  انیزر زر نکن بچه! بگو ب -

 داخل!«  نیای کنار و گفت:»ب رفت

  یبلند حرکت کردم سمت در  ی شدم و با قدم ها اط یوارد ح عیتا تقه به در زدم و سر  چند
 کرد. ینگاه م اط یبود و داشت به وسط ح ستاده ی مرد درشت داخل چهار چوبش ا هیکه 

 نکردم. یتوجه چی هام رو تند تر کردم و به آقا گفتن مسعود ه قدم

  دهیمسعود مگه دخترش رو دزد م؟یچه حال ی مگه بچه داشت که بفهمه من تو  مسعود
 ب دخترش بود؟ بود؟ مسعود مگه نگران درجه ت

و   واریو کوبوندمش به د  میاش رو گرفتم و با هم وارد خونه شد  قهی  دم،یبهش رس یوقت
  دمی غر نشونیدادم تا صدام بلند نشه، از ب یهم فشار م ی همون طور که دندون هام رو رو

 و گفتم:»دختر من کو؟« 

 نگفت. یچیچشمم و ه ی زده بود تو زل 

 خترم کو؟« دادم و با همون حالت گفتم:»د  تکونش

 زد و گفت:»پشت سرت رو نگاه کن!«  ی لبخند

بود انداختم و همون طور که  ستادهیچهار چوب در ا  ی به مسعود انداختم که تو ینگاه
تندم، خشک شده بود و   ی و کل دهنم به خاطر نفس ها دمیکش یداشتم تند تند نفس م
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با   ا،یدن ن یکه حس کردم تمام آرامش ا دمیرو شن یزیکار کنم، چ ی که چ دمیفهم ینم
 بدنم.  ی ها سلول تک به تک   ی شد تو  قیهمون صدا، تزر 

 ! ییبابا  -

  عیبهروز رو ول کردم و هلش دادم عقب و سر قه ی دم،یرو که شن نی جون سل یب ی صدا
 سمت صدا. دمیچرخ

بغل   ی صورت قرمز که مطمئن بودم به خاطر تبش بود، تو هیبا   ن، یسل  دمیبرگشتم، د  یوقت
 رنگ دورش بود.  یمشک ی پتو هیلهراسب، نشسته بود و 

  هی یکیحس کردم  دم،یچشمش، به خاطر تبش رو د ی و نم اشک تو  نیصورت سل یوقت
 تونه. ینم یخواد گلوم رو جر واجر کنه؛ ول  یچاقو برداشته و م

 زدمشون. یتونستن، م  یجا بودن و تا م نی ا لوفر یخواست االن شهاب و ن یم دلم

نشستم و پتو رو از   عیسر  دم،یرس یو وقت نیبلند رفتم سمت لهراسب و سل ی قدم ها با
 بغلم.  ی تو دمش یکنار زدم و کش نیسل ی رو

که از صبح ساعت سه   یبغلم، آروم گرفتم. حس کردم همه اون خستگ ی اومد تو یوقت
 کردم تا االن، دود شد و رفت هوا.  یداشتم تحمل م

 .دمیموهاش نفس کش ی کردم و با همه وجودم تو موهاش ی رو تو سرم

 .دمی رو بوس شونشیجداش کردم و پ یخودم کم از

 بچه چه قدر تب داره.  نیا دمی داشت، فهم  شیشونیکه لبم به پ ی همون برخورد با

گوشش، با همون   ریزدم ز یاز خودم جداش کردم و همون طور که موهاش رو م  یکم
 ؟« یبابا. عمر بابا. خوب ییبود، گفتم:»نفس بابا. همه دارا  نیکه مختص خود سل ی لبخند

 که کرد و گفت:»سردمه بابا.«  ی تک سفره ا نیسل
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  نیو دور سل رونیب دمیبغل لهراسب کش ی دور و بر خودم انداختم و پتو رو از تو ینگاه
 سرش گذاشتم.  ی بغلم و چونه رو رو ی و گرفتمش تو دمیچیپ

 کرد.  یراسب افتاد که داشت بهم نگاه مبه له نگاهم

کنار و با همون   دیکش یسرش رو از بغلم کم یحال یبا ب  نیخواستم حرف بزنم که سل یم
 ؟« یدون یم ه؛یلینم دار به خاطر تبش، گفت:»بابا عمو لهراسب داداش خاله ل ی چشم ها

 دونم.«  یسرش و گفتم:»آره عمرم؛ م ی گذاشتم رو ی زدم و بوسه ا ی لبخند

 .. یلیمهربونه. خ یلیمونه. خ ی م یلیخاله ل نیع -

 .دی دفعه چشم هاش رو بست و خواب هیزد که  یحرف م داشت

 هام گرد شد و ترس کل تنم رو برداشت.  چشم

 کنه.  ی بدنم کار نم ی کدوم از اعضا چیکردم ه ی کردم مغرم قفل شده. حس م یم حس

 لحظه رفت و دوباره برگشت. هی ی برا نفسم

تونستم داد بزنم که   ینم یحت ینشسته؛ ول میشونیپ ی رو ی کردم که عرق سرد یم حس
 کنم.  داریرو ب نیسل

  امی ب رونیب  تی اون وضع ی شوک بود تا تو هیانگار خودش  ن، یبغلم و هم ی افتاد تو نیسل
که  دمی لهراسب رو شن ی به دادم برسه، صدا یک ی خواستم داد بزنم که  یکه م نیو هم

خوابش   نی داد و به خاطر هم  یدارو محل هیبود، مادر بهروز بهش  ادیگفت:»نترس! تبش ز
 برد.« 

 لهراسب که سرش رو تکون داد. ی چشم ها ی اوردم باال و زل زدم تو عیرو سر سرم

 . رهیبغلم خوابودم تا گردنش درد نگ ی رو تو ن یو سل دمیکش یقیعم نفس

 صورتش رو نگاه کردم.  ی زدم به صورتش و تک به تک اعضا زل 
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حس  رم، یبغلم بگ ی رو تو ن یکه سل نی قبل از ا ه یبود که تا چند ثان ی دونم چه حس ینم
که داشتم و نداشتم رو اوردم تا بدم به   یزیرو ازم گرفتن و هر چ میی کردم همه دارا یم
 . رمیرو ازشون بگ نیو شهاب و در عوضش سل لوفرین

مهر، محبت. همه رو از خودم  ح،یخنده، تفر  ،ی رو زدم؛ شاد زیهمه چ د ی ق م،ی زندگ  ی تو من
رو هر چقدر از خودم روندم، بازم   نیفرق داشت. سل  نیسل یروندم. با همه بد رفتار بود؛ ول

 .« ییزد:»بابا یشده، صدام م  میداخلش قا  یفهمه چ یپدر م هیکه فقط   ییبا همون صدا

. به  رمیبگ  لوفری تونستم از ن یبود که نم  یانتقام ی کردم، برا  یرو از خودم دور م نیسل اگه
 کَس و ناکَس خورد شد.  ی که جلو یشد. به خاطر غرور یکه داشتم و خط خط یرتیخاطر غ

 انگشت اشاره ام، لپش رو آروم نوازش کردم. با

 تونستم سر پا بشم.  ینم گهی گرفتن، د ی رو ازم م نیسل اگه

نفس   نیسل یرو برگردونم؛ ول نیمنتظر بود تا سل ،یلیبود. درسته که ل یلیل درسته
 . میرو نداشت یچیجفتمون رمق ه  گهیگرفتنش ازمون، د  یجفتمون بود و اگه م 

 چه طوره؟  یلیل -

کرد، گرفتم و   یداشت عرق م یکه حاال کم نیرو از صورت سل  یلهراسب، نگاه ی صدا با
 بهش نگاه کردم.

 خوبه.  -

 بهش انداختم. ینگاه

 تنش بود. ی مشک هیر یبا ز ،ی کت و شلوار مشک هی  شه،یهم نیع

 مامانش و رضا بود.  هیشب  شترینداشت؛ ب یلی به ل یشباهت

 ؟« یدون ی:»چند وقته مدی رو بغل گرفت و پرس دستاش
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 گه. یرو م یدونستم چ یم

 رو بهم گفته.  زیهست که رضا همه چ یماه کی  -

! اون دوتا  یجا بر نیو از ا  یری زودتر دست دخترت رو بگ دی رو تکون داد و گفت:»با سرش
.  نیرو بب ری بهروز رفتن لب مرز تا مس ی از نوچه ها یکی . با اهیرو فرستادم دنبال نخود س

 بر گردن.«  گهید قهیدق ستیفک کنم ب

 ا بود. رض  هیهم درست شب  شیخون سرد نیا

  ؛یلیل شی دم دست مسعود تا ببرتش پ یرو م نی هم و گفتم:»سل ی هام رو دادم تو  اخم
 پاک نشده.«   یریبمونم، چون حسابم هنوز با نص د یمن خودم با  یول

 گرفت و لبش رو تر کرد. یق ینفس عم لهراسب

الزم باشه، بچه ها   یرسن. کار یم یانتظام ی روین ی بچه ها گه،ید قهی تا چند دق ار،یسات -
  شه؛یبرات گرون تموم م شتریجا ب  ن یا ی. بمونیدار ینه حکم ؛یسیدن. تو نه پل یانجام م

 ! یجا بر نیاز ا  دی. بای کشیتو شر  ره؛یگ یر ینص ی ها یکثافط کار ی چون تو پات تو

بغلم بود، بلند شدم و از اون   ی تو  نیتفاوت تکون دادم و همون طور که سل یرو ب سرم
 . رونی ومدم باتاق، ا

در رو   عیکه مسعود سر اط یبه دم در ح دمی کردم و تا رس یرو ط اط یتند، طور ح ی قدم ها با
 باز کرد.

 یصندل ی رو رو نیشاگرد رو باز کردم و سل ی مسعود و در صندل  نیسمت ماش رفتم 
 خوابوندم.

و مطمئن شدم که جاش  دمی طور که روش خم شده بودم، پتو رو کامل روش کش همون
 گرمه. 



 مجنون  اری

 
453 

 

غرق   ی به کل صورتش انداختم و همون طور که زل زده بودم به مژه ها و چشم ها ینگاه
 لپش.  ی قطره اشک افتاد رو هیپلک زدم که  هیخوابش، 

بود رو   یتنگ احساس و دل یگذاشتم و هر چ  شیشونیپ ی رو ق،یبوسه عم  هیشدم و  خم
 همون بوسه.  ی گذاشتم تو

خوب بدون   نویگفتم:»اگه برنگشتم، ا  ن یگوش سل  ری و ز  دمیچشم هام کش ری ز یدست عیسر
 دوست دارم پرنسس بابا!«  یلیکه خ

که از تهران   ییخودم و داروها  نیدرش رو بستم و رفتم سمت ماش رونی اومدم ب نیماش از
ها رو گرفتم طرفش و   لیم سمت مسعود و وساآب رو برداشتم و رفت   یگرفتم بودم و بطر

نشد، فقط هر چند   داری . اگه هم تا تهران بی د یها رو بهش م  نیشد، ا  داریب  نیگفتم:»سل
  دارشیخواد ب  یبده بهش. نم یتکون ه یحالش خوبه و  نیبار، نگاهش کن بب هی قهیدق
 .«یکن

 دارو ها رو گرفت و گفت:»چشم آقا.«  مسعود

 خواست از کنارم رد بشه، مچ دستش رو گرفتم که با تعجب بهم نگاه کرد.  یکه م نیهم و

. یلیتا برسه دست ل  یکن ی جونت ازش مراقبت م نیرو سپردم دستت. ع مییتنها دارا -
 ؟ ی دیفهم

 . دیراحت آقا. بهم اعتماد داشته باش التونیخ -

کنه،  یکه آدم به بچش هم رحم نم  یشیاوضاع قاراشم نیا ی تم که تواگه اعتماد نداش -
 دادم. برو!  یرو دست تو نم نمیسل

 مچ دستش رو ول کردم. و

 . دمیرو بهش زدم، د یحرف نی هم چ یچشم هاش رو وقت ی تو  برق 
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جاده و با سرعت از اون خونه دور  ی رو انداخت تو  نیماش عیشد و سر  ن یسوار ماش  مسعود
 شد. 

 نموند.  یازش باق یاثر  چیه گهیمسعود نگاه کردم که د نیقدر به ماش نیا

 و در رو بستم.  اط یح ی گرفتم و برگشتم تو یقیعم نفس

که جونش براش مهم نبود و   یزنده شده بود. همون یقبل اریسات گهی جا به بعد، د نیا از
 فقط به فکر انتقام بود. 

خورد؛ به درک. هر   یکردن. پولم رو م یتالف ی گذاشته بود برا یزیبد چ ی دست رو شهاب
  ی اومد و دست گذاشت رو ی گرفت؛ به درک، ول ی رو که داشتم و نداشتم رو ازم م یزیچ
کرد،   یو نوش م  شیکه داشت توش ع ییایشهاب، از دن دی با یعنی  نیو ا  ن؛ی و سل یلیل

 کرد. یم ی خداحافظ

 شدم.  اط یو وارد ح دمیکش یقیعم نفس

با همون   ش،یپ قهیکه چند دق یبه دم در همون اتاق  دمیتا قدم برداشتم و رس چند
 واردش شده بودم. ن،یسل  دنید ی که کل وجودم رو گرفته بود برا  یاسترس

در رو باز کردم و وارد اتاق شدم، نگاهم به لهراسب خورد که چشم هاش گرد شد و از   یوقت
 فرط تعجب بلند شد.

 مگه من بهت نگفتم برو؟  -

 یلحن خنث هیصورتم بود، با   ی که رو یاز ابرو هام رو دادم باال و با همون اخم یکی
 گفتم:»مگه من گفتم باشه؟« 

پهلوش که لبه   ی و دوتا دستاش رو گذاشت رو دیبه صورتش کش یبا حرص دست لهراسب
 دستش.  ی کتش افتاد رو  ی ها
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جا کار ما رو سخت   نیاون حلش کنه. موندن تو ا  دی. با سهی پرونده دست پل نی ا ار،یسات -
 کنه. یتر م

 خب؟  -

  یعنیدوتا ابروهاش نشست و گفت:»خب  نیب  یکه معلوم بود کالفه شده، اخم لهراسب
 !« یجا بر نیهر چه زود تر از ا  دیو تو با  تهی مامور هی  نیگم ا  یدارم بهت م اریسات ؟یچ

زوار در رفته   یگاز یرفتم گوشه اتاق تا کنار بخار یرو تکون دادم و همون طور که م سرم
  ی چ ستیگفتم:»لهراسب، من برام مهم ن  نم،یگرم کرده بود، بش یکه اتاق رو حساب یمشک

 خودم به درک واصل کنم.«  ی برام مهمه که شهاب رو با دست ها نی. فقط ا شهیم

کرده بود؛   خی همه تنم  دمی به صورتم خورد، فهم یبخار ی که نشستم و گرما یبخار کنار
 خودم بود.  دمی د یکه امشب نم یزی متوجه نبودم، چون تنها چ یول

هست به اسم سرما و بدنم تازه   یزی چ هیگفتن که  یتازه مغزم داشت به کل تنم م انگار
 . دیفهم  یرو م نی داشت ا

 و نشستم کنارش.  یبخار ی گرما ی رو گرفتم جلو  دستم

کرد،   دایپ انیدست هام جر ی به دستم خورد و خون تو شیآت ی بخار گرما  یکم یوقت
نخ رو   هیدر اوردم و  بمیو فندکم رو از ج  گارمیرنگ س اهی و جعبه س دمیدستم رو عقب کش

  قیپک عم  هیروشن کردم و بعد از   م،یی لب هام و با فندک طال  نیبرداشتم و گذاشتمش ب
دست قانون   وفتهی شرف ب یب  نیو ادامه دادم:»ا لهراسب  ی چشم ها ی زدم توکه زدم، زل 

زجر کش   نیخوام ا  یکه من م یخره. اون جور ی رو م یکشه. تهش قاض یزجر نم یلیخ
 شه.«  ینم

  نیا ی گفتم:»تو  رون،یدادم ب یزدم و همون طور که دودش رو م گارمیبه س گهیپک د  هی
من   ی نقطه ضعف ها یلیو ل ن یسل یول ،یی خواست سرم اورد؛ هر بال  یی هفت سال هر بال 

  تیرو اذ  یلیاون ها. بهش گفته بودم که اگه بخواد ل ی ذاشت رو یدست م  دی بودن. نبا
دم؛  یگوش نکرد. گفته بودم نصف کار خونه رو م یول م؛کن  یرو واسش حروم م یکنه، زندگ 
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بود رابطه ام با  کی نداشته باش! نزد نیبه سل یکار یداخلش بکن؛ ول  ی خوا یم یهر غط
شرف   یب  نیا  یمونن؛ ول یجفتشون سالم م  نهیگفتم به درک. مهم ا  ی بهم بخوره؛ ول یلیل

 نذاشت.« 

که از  ی ا شهیش یگاریس ری ز هیدور و بر خودم انداختم و   یزدم و نگاه گارم ی آخرم به س پک
 . دمید یزد رو کنار بخار یم یاهیرنگش به س اد،یچرک ز 

 مشکوک لهراسب به گوشم خورد.   ی رو له کردم داخش که صدا گارمیس ته

مگه رابطه   یلیمن اورده؟ دو؛ تو و ل ی لیسر ل ییکثافط چه بال  نی ا ک؛ی دوتا سوال دارم.  -
 د؟ یدار

  ی برادرانه تو رتیغ یلهراسب که االن کم ی چشم ها ی رو برگردوندم و زل زدم تو سرم
 جور حسادت بود. هینبود؛  رتیهم غ  دمی بود. شانگاهش 

رگ گردنش متورم شده بود و    تشیصورتش نشسته بود و به خاطر عصبان ی رو یظیغل اخم
 زد.  یم یپوست صورتش به قرمز

افتاده بود رو   یلیل ی که برا یچشم هاش و تمام اتفاقات  ی رو صاف کردم و زل زدم تو صدام
 کردم. فی براش تعر

به هم   شتر ی شد و دندون هاش رو ب ینفس هاش تند تر م تمیگفتم ر  یهر کلمه که م با
 داد. یفشار م

 حاال جواب سوال دومت..  -

موند و فقط به حرکت   مهی حرفم نصفه و ن د،یکوب  واری د ی که تو یکه زد و مشت ی داد با
 کردم.  یلهراسب نگاه م

و    دهیفهم  یرو نفهمه؛ ول نیا  یلیدونستم همه کار کرده که ل یدونستم حالش بده. م یم
از  یکار یرو داشت که تمام زحمت هاش بر باد فنا رفته؛ ول یاون لحظه حس کس ی تو

 اومد.  یدستم بر نم
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 .دی کش یزده بود و تند تند نفس م واریکه به د یمشت ی رو گذاشته بود رو سرش

  نیی باال و پا د، یکش یکه م یقدر تند بود که شونه هاش، با هر نفس نی نفس هاش ا شدت
 شد.  یم

بلند   ی دستش برداشت و زل زد به سقف و با صدا  ی که گذشت، سرش رو از رو یکم
بس   یبابامو ازم گرفت ؟ی ریگ  یتقاص م یدار یجور نیکردم که ا یچه غلط یگفت:»لعنت

 ؟« االن نوبت همه وجودمه ه؟ی لینبود؟ االن نوبت ل

 نیی و دستش رو از پا  نی هاش رو محکم به هم فشار داد و سرش رو اورد پا چشم
  ی باال و دوتا دست هاش رو پشت گردنش قفل کرد و شروع کرد تو دی صورتش محکم کش

 اتاق راه رفتن. 

به خاطر   ینداشتم که بگم. لهراسب در هر حالت یزیدر واقع چ یعنیگفتم؛   ینم یزیچ
اومد؛   یکه کرده بودم به خاطر انتقام از شهاب و دخترش، از من بدش م ییها  یکثافط کار

 تونستم بهش بگم.  ینم یچیپس ه

 و با حرص گفت:»سوال دوم؟«   ستادیو وسط اتاق ا   دیکش یقیعم نفس

 بلند شدم.  یهم و از کنار بخار  ی رو دادم تو  ی ها اخم

با   یا تحکم گفتم:»دفعه اول و آخرت باشه که دستوراشاره ام رو گرفتم طرفش و ب انگشت
 !« ؟ی دیفهم ؛یزن یمن حرف م

پرونده دست    نیرفته که ا ادتیکه   نیپوزخند گفت:»مثل ا  هیهاش رو بغل کرد و با  دست
زندان    ی هات خبر دارم و انداختنت تو یبچه خوشگل، من از همه کثافط کار نیبب ه؟یک 

 نداره.« یکار چیبرام ه

که تو   نی مثل ا ن، یکردم، گفتم:»بب یکردم و همون طور که کنترلش م  یبلند و عصب خنده
رو بخرم؛   یپرونده کوفت نیتونم ا یراحت م یکردم؛ ول ی ادیرفته. درسته که غلط ز  ادتی

 گاه نباشم.« بازداشت  ی روز هم تو  کی  یکه حت یطور
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کرد و با حرص   یپوف ومده،ی خوشش ن یلیمن خ  ی که معلوم بود از حرف ها لهراسب
  نییآب خوش از گلوت پا هیذارم   ینم م،یپسر محمد شرق ،ی گفت:»اگه من لهراسب شرق

 بره!« 

بره؛   نییمن پا  ی خواد که آب خوش از گلو ینم ی زدم و گفتم:»هفت ساله کس ی پوزخند
 .«یجات خال هم آبش گوارا و خنک بود؛ یلیرفته. خ یول

که اومد جواب من رو بده، در اتاق باز شد و همون پسر هفده، هجده ساله،   نیهم لهراسب
 گفت:»آقا، اومدن.«  یاومد داخل و با دست پاچگ نه،یامیبودم اسمش بن دهیکه حاال فهم

من و هر   ی چشم ها ی هم بود و زل زده بود تو ی همون طور که اخم هاش تو لهراسب
 گفت:»باشه.«  ن یامیت خفم کنه، خطاب به بنخواس یلحظه دلش م

 آروم تر، خطاب به من ادامه داد:»حساب من و تو باشه بعدا.«  و

 صبرانه منتظرم.« یزدم و گفتم:»ب ی پوزخند

 رو ازش گرفتم و از کنارش گذشتم که صداش بلند شد. نگاهم

 کجا؟  -

 .« ومدهیبه تو ن شیبرگردم سمتش، گفتم:»فضول ای  ستمی که با ن یاز ا بدون 

  دمید اط ی ح ی رو تو لوفریشهاب و ن  رون،یکه پام رو گذاشتم ب نیو هم  رونی اتاق اومدم ب از
 زدن. یکه با بهروز داشتن حرف م

  افهی. قدمی د ینحس جفتشون م افهیمن ق یول دن؛ی د یبه من بود و من رو نم پشتشون
. تا اومدم خوش باشم، همه  نمیروز خوش بب هیسال،  هفت   نیا ی که نذاشتن تو ییکسا

  یمن شهاب رو م ایدفعه   نیدفعه فرق داشت. ا نیا یزورشضون رو زدن که نذارن؛ ول
پر از لجن و   یزندگ  نیکشت و ا یمن رو م ابشه ا یکردم؛  یرو راحت م یکشتم و ملت

شدن، تموم    یم دهیوسط مرداب، داخلش د لوفریدرست مثل ن یلیو ل  نیکثافط من که سل
 شد.  یم
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 و دست هام رو بغل کردم. ستادمیچهارچوب در ا ی و تو م یهام رو پوش کفش

 .ین یب ی بد م  ،یازم دورشون کن ی بخوا ای ؛یبچرخ  یلیو ل نیگفته بودم سمت سل -

 بر نگشت. یزدنش قطع شد؛ ول حرف

دهنش و چشم هاش از   ی لو من دستش رو گذاشت ج دنی برگشت و با د عیسر لوفرین
 تعجب گرد شد.

خورد، من داشتم   یکه به پوستم م ییاون سوز سرما ی قلبم رفته بود باال و و تو  ضربان
ره باال؛   یخورم، داره م  یکه دارم م یبدنم به خاطر حرص ی دما دمیفهم یکردم. م یعرق م

رو بکنم که  یبشم، امکان داره کار یدونستم اگه عصبان ینداشت. م تی برام اهم یول
 بازم مهم نبود. یول اره؛یم یمونیپش ی لیبعدش خ

به بخار که از دهنم، به خاطر سوز   یتوجه چیبه شمارش افتاده و بود و ه گهیهام د نفس
 اومد نداشتم. یم رونی سرما ب

 ؟ ینیجا بب نی منو ا  یانتظار نداشت ؟یریشد خانم نص یچ -

کردم، ادامه دادم:»انتظار   یو همون طور که گره دست هام رو باز مرفت باال تر  یکم صدام
مادر   اقتیکه ل ییرو به تو بسپارم؛ به تو نیسل ی دنبال دخترم؟ انتظار داشت امی ب ینداشت

 ؟« یبودن رو ندار

  ی اخم هاش رو داد تو تیدهنش برداشت و با عصبان ی دستش رو از رو لوفریدفعه ن هی
دختر   اقتیل یندارم؛ البد اون دختره عوض اقتیل  یچ یعنی . نمیهم و گفت:»من مادر سل

 من رو داره.« 

دست   لوفرین یکار دستم نده؛ ول تمیکردم که عصبان یداشتم خودم رو کنترل م یلیخ
 ی که تو  یکه کرده بودم، قبول داشت. کس ییکه من رو با همه کارا ی. کس یلیگذاشت رو ل

 م نکرد.ول  یطیشرا چیه
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بلند از چهارچوب در فاصله گرفتم و همون طور   ی و با قدم ها  رون یرو محکم دادم ب نفس
  زیدهنت رو تم دی شرف! تو اول با یرفتم سمتش، داد زدم:»حرف دهنت رو بفهم ب یکه م

 .« یاریرو به زبون ب یلیبعد اسم ل یکن

و رفت    دیکش یغیدهنش، ج ی بکوبونم تو یکیکه   دمیرس یکه داشتم بهش م نیهم و
 منم از پشت، محکم گرفته شد. ی باباش و بازو شیپ

 کنه.  ینگاه م  لوفریلهراسب دستم رو محکم گرفته و با غضب داره به ن دمیو د  برگشتم

که بود،   یبهش نگفت و خودش رو با هر زور  یچیکه ه تشهیدونستم به خاطر مامور یم
 کنترل کرد. 

چرا،   یدون  یباشه؛ م نیرو داره که مادر سل نیا اقت یل یلیلو گفتم:» لوفر یسمت ن برگشتم
اگه خودش   یحت نه،یش یم  نیسر سروم سل ی تب کنه، تا صبح باال  ن یاگه سل یلیچون ل

 دزده.«  یبا اون وضع نم مارستان،یسروم ب  ریرو از ز  نی سل ،یل یتب بسوزه. ل ی تو

بلند گفت:»تو من رو مجبور   ی بود، با اخم و صدا  ستادهی همون طور که کنار باباش ا لوفرین
 .«نم یدخترم رو بب ی. نذاشتی کار کرد نیبه ا

از جانت    زتر ی عز ی بابا ایتنگ شده؛    نیسل  ی باور کنم دلت برا یعنیزدم و گفتم:» ی پوزخند
 .«شهیبه نام تو م نهیکه به نام سل یزیهرچ ،یداشته باش شتیرو پ ن یبهت گفته اگه سل

دهن   ی گفت. انگار مهر سکوت رو زده بودم رو  ینم یچیزد و ه ینفس نفس م  لوفرین
 نجسش. 

  یجا چ نیا  ی بهم انداخت و گفت:»اومد ی ایبه شهاب انداختم و اون هم نگاه خنث ینگاه
بچه   ی تو یدون یمنن؟ نم ی شهر آدم ها نیکل ا یدون ینم ؟ی دخترت رو ببر ؟یکار کن

 من بنده؟«  ی اشاره از ابرو  هیجونت به   گول،یژ

 ؟« یو با پوزخند گفتم:»مطمئن  رونیب دمیرو محکم از دست لهراسب کش بازوم
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حرف ها بود که   نی. زرنگ تر از ا وردیبه روز خودش ن یول د؛ی صدام رو فهم ی که تو ی ا هیکنا
 نشون بده.  ی بخواد خورد شدنش رو جلو کس

خواست به بهروز اشاره کنه، کلتم رو از کمرم   یکه م  نیوز و همرو چرخوند سمت بهر سرش
 گرفتم. شیشونیپ ی اوردم و و جلو  رونیب

 کنن؟  کسرهیکار من رو  انیتا ب یبه نوچه هات بگ ی خوا یکه م ی شد  ری قدر پ نیا  یعنی -

درست به    اد؛یهات خوشم م کهی ت نیاز ا شهیزد و گفت:»هم ی بلند زیخنده نفرت انگ شهاب
 .«یکن یجا لحاظ م

 سره نکنم؟«  کی . چرا خودم کارت رو یگیادامه داد:»راست م  یتر ی با لحن جد و

گفت:»دخترم، تو برو   لوفریو به ن رونیتکون دادم که شهاب هم اسلحه اش رو اورد ب یسر
 دخترت.«  شیپ

 زدم که جفتشون با تعجب بهم نگاه کردن.  ی پوزخند

  هیبلند رفت سمت اتاق و بعد از چند ثان ی داخت و با قدم هابه باباش ان  ینگاه لوفرین
 .« نیداد زد:»بابا، سل لوفرین

که داره به  ی ببر گرسنه ا هیرو نداشت. نگاهش شده بود مثل  یاون نگاه خنث گه ید شهاب
 کرد.  یکنه، بهم نگاه م  یطعمه اش نگاه م

  نه،یب یچشم هام م  ی که تو یروزی نگاهش، معلوم بود که داره از اون پ ی تو تیعصبان از
 شه. یخفه م

 .یر ینص ی به نفع من آقا چی ه کی  -

 .« ی دیرو د نیبار بوده که سل نی آخر ی و گفت:»امشب برا  دی کلتش رو کش ماشه

 کردم. یهم باهاش خداحافظ  یدونم؛ حساب یم -
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 کرد. کیرو تکون داد و چشم هاش رو بار  سرش

 .یقدر نمک به حروم باش نیکردم که ا یفکر نم -

که االن حرومش کردم، به جز زجر و   ی بهم داد یچه نمک  یبگ شهیزدم و گفتم:»م ی پوزخند
 عذاب؟« 

کل خاور  ی تو یرینص هیو گرنه االن خودت  ؛یرو جمع و جور کن تیزندگ   یعرضه نداشت -
 . دی لرز یاومد کل تنشون م یبود که اسمت م انهیم

  گان؛ی شا  اریسات  ارم،یمثل تو باشم. من سات یوقت قصد نداشتم آدم کثافط  چی من ه -
من بسه. عرضه هم دختر   ی برا  نی لرزه؛ هم یتن دختر تو م ادیاسمش م یهمون که وقت

کم پشتم رو   د؟یرو بسازه. کم قدم برداشتم و اون پا پس کش مونی تو نداشت که زندگ 
 منطق من و تو بگنجه!  یعقل ب ن ی ا ی بگو تو یزیچ ه ید؟ شهاب  کر یخال

  ریت هیخواست فشار بده،   ی که م نی اسلحه و هم ی اشاره اش رو برد داخل گرد انگشت
  ن یاسلحه از دستش افتاد و زم ، ی داد هیکتف دستش که اسلحه داشت و با  ی رونه کردم تو

 خورد.

و درشت   زیر  ی دونه ها ت،ی سرش و همون طور که از شدت عصبان ی رو گرفتم رو اسلحه
پوستم   ی رو رو یخنک هیو با اون سوز سرما،  نییاومد پا یخورد م یم  زیرو صورتم ل یعرق

و   یلیشد، گفتم:»گفته بودم سمت ل  یآروم نم یمن، با اون خنک شیآت  یگذاشته بودن؛ ول
 نچرخ.«  نیسل

 :»بابا.« که گفت دمیرو شن لوفرین غیج ی صدا

 ی به دست شهاب که رو ینگاه هیاومد کنار باباش نشست و با گر لوفرین ه،یاز چند ثان بعد
 انداخت.  رون،یزد ب یانگشت هاش م نیگلوله بود و خون از ب ی جا
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به من انداخت و در   یزد، نگاه یموج م ی که نفرت تو یاشک ی با چشم ها لوفریدفعه ن هی
لرزون،   ی افتاده بود رو برداشت و با دست ها نی زم ی اسلحه شهاب که رو ه،یاز ثان یکسر

 طرف من گرفت. 

 .دی لرز یباز هم م یکلت؛ ول ی دست هاش رو گذاشته بود رو دوتا

  ری سراز ره، یکه جلوشون رو بگ نی جمع شده بود و بدون از ا شیآب ی چشم ها  ی تو اشک
 شدن.  یم

  ی چشم ها ی تو می و زل زده بود می گرفته بود گهیهم د ی اسلحه ها رو رو به رو جفتمون 
 . گهیهم د

شد و نفرت کل وجودم   یحالم بد م شتریکردم، ب ی به چشم هاش نگاه م شتریچقدر ب هر
  ی اومد جلو یم ن، یسل ی افتادم. مدام نبودش برا  یم  انتشیخ ادیگرفت. همش  یرو م

 بشم. الیخ یتونستم ب یچشمم و نم

 . رونی اومد ب یو بخار از دهنش م دی لرز یهاش از سرما و استرس م لب

 ؟« ی ریبابام رو ازم بگ ی خواست یزد:»چرا م  غیهمون حال، ج با

خواست   یصورتم بود، آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:»چون م ی که رو یهمون اخم با
 .« رهی رو ازم بگ نمیسل

کار رو کرد؛ چون   نیفت:»اون به خاطر من ا گ غیلحظه بست و با ج هی  ی هاش رو برا چشم
 کنم.«  یبچه ام مادر ی خواستم برا یم

داد،   صشیشد تشخ یهم م یکی همون تار ی که تو یهاش رو باز کرد و با نفرت چشم
 .« ی دی رو د کهی. تو فقط اون زنی دی رو ند نی تو ا یگفت:»ول

که ولوم صدام دست خودم باشه،   نیدفعه ضربان قلبم و نفس هام رفت باال و بدون از ا هی
  یو گرنه ِگلش م ادیدر م یاون آشغال دون  ی از تو یمراقب باش چ  لوفر،یبا داد گفتم:»ن

 .« رمیگ
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 یول ؛یببخش یتونست ی. تو میریبگ دهی ناد یتونست ی. تو می رو تو خراب کرد مونی زندگ  -
 .ی دینبخش

گذشته، گفتم:»از   ی آور ادیگرفت از   یزدم و همون طور که کل بدنم داشت گر م ی ندپوزخ
اشتباه و دوتا اشتباه   هیتو  لوفر، یهات؟ ن ی از نامرد انتت؟یکردم؟ از خ یگذشت م یچ

  یکیبستم، اون   یهر کدومشون م ی که اگه چشمم رو رو یتو هزراتا اشتباه داشت ؛ینداشت
  ن ی. تو منو و سلی ها تو داد خواست طالق داد ن ی با همه ا دم،کرد. بع یچشمم رو باز م
 مون برات مهم نبود.«  ی. تو زندگ می برات مهم نبود

شد و فقط    یچشم هام داشت رد م  ی شد و تک به تک خاطرات از جلو  یداشت بد م حالم
درست   نی ت از دست بره! افرص  نیزد:»ماشه رو فشار بده! نذار ا یم ادیسرم فر  ی نفر تو هی

 .« یریبگ لوفریرو از ن  ی دیکه کش ی انتقام کل زجر ها یتون یکه م  هیهمون فرصت

خواست اسلحه   یکه م نیماشه که شهاب بلند شد و هم ی اشاره ام رو گذاشتم رو انگشت
هممون رو از اون جو در اورد و همه توجه ها رفت   س،یپل ر یآژ ی صدا   ره،یرو از من بگ
 سمت صدا. 

  هیاز ثان یرو بسازم، شهاب در کسر  لوفریخواستم از فصت استفاده کنم و کار ن یکه م نیمه
کرد سمت قلبم که  کی گلوله رو شل هی  ،یو بدون معطل دی اسلحه رو از دست دخترش کش

 دست چپم بود. ی اسلحه از دستم افتاد؛ چون اسلحه تو

 زد. رونیراستم رو گرفتم به کتفم که خون از کل پنجه هام ب دست

  رون ی جا زنده ب  نیرو چرخوندم سمتش و با تنفر بهش نگاه کردم که گفت:»امشب، از ا  سرم
 .«یر ینم

سمت راست دستم کرد که باعث شده چشم هام رو   کی شل ه ی ،یمکث ن ی بدون کوچک تر و
 دم رو گرفته بود، داد نزنم.که کل وجو ی ادیز ادیمحکم ببندم و از درد ز

 کنم. یکار چ ی تونستم ه ینم گهی رفت و د یم یاهی چشم هام س ی جلو
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  ی و دندون هام از سرما نیزم  ی و با دوتا زانو هام افتادم رو ستمینتونستم سر پا با گهید
من   یدونستم شهاب، خار یدادم که داد بزنم، چون م  یاجازه نم یخورد؛ ول یبهم م ادیز

 خواد. یرو م

 .ستادیکه رو به روم ا دمی بود که جفت کفش هاش رو د نیرو زم نگاهم

 دادم که داد نزنم.  ی هم فشار م ی هام رو محکم رو دندون

  یداره نگاهم م یروزیسرم و با حالت پ ی اسلحه رو گرفته رو دمی رو آروم گرفتم باال و د سرم
 کنه. 

.  رهیکه جفتمون جونمون واسه دخترامون در م  نی اال ا م؛ی شتشباهت ندا یچی ه ی تو -
 به درک واصل بشه.  دی کشه، فقط با یدختر من اسلحه م ی که رو یآدم

  یاهیدستش زد و بعدش س ری مشت ز هی  یکیخواست ماشه رو بکشه،  یکه م نیهم و
 مطلق بود. 

 :یلیل

 زدم. یزی بوسه ر هیرو  ش یشونیمرتب کردم و آروم خم شدم و پ نی سل ی رو رو پتو

 به کل صورتش انداختم.  یجدا شدم و نگاه ازش

بهتر از دو روز قبل شده   یتوش بود؛ ول یضیاز مر یاثر هی دم،ید یصورتش رو که م هنوز
 بود.

 کنار تختش بلند شدم و حرکت کردم سمت در اتاق. از

 انداختم و چراغ رو خاموش کردم. نیبه سل یو نگاه ستادمی چهارچوب در ا ی تو

 اومدم.  نییباز گذاشتم و حرکت کردم سمت راه پله ها و پا مهیاتاق رو ن در



 مجنون  اری

 
466 

 

  ی به خودم تو ی و نگاه دمی رنگم رو پوش یمشک ی و پالتو ستادمیسالن ا  ی در ورود دم
 دم در انداختم.  ی قد نهییآ

 .یشلوار و شال مشک هیرنگ تنم بود با    یشمیمانتو سبز  هی

 لباس ها تنم بود و حال و حوصله عوض کردنشون رو نداشتم.  نی روز بود که هم سه

 رفت.  ینم یکار چ ی و دلم به ه دست

داخلشون   یگود افتاده بود. حالم بد بود. کل بدنم انگار جون ادیز هی چشم هام از گر  ریز
 نبود.

 .« ی شد ضی گفت:»حتما مر یم د،ید یم  یصورتم رو هر کس 

کرد؛ من    ینم ضی من رو مر ن، ی بود و ا مارستانیتخت ب  ی رو اریشده بودم. سات ضی مر آره
 برد. یرو تا لب مرز جنون م

 خودش سالم بر نگشت.  یرام برگردونه؛ ول رو سالم ب نی که قول داد بهم که سل یاریسات

 گونه هام. ی قطره اشک، افتاد رو هیزدم و   یپلک

  رون،ی خواستم بروم ب یکه م نیرو باز کردم که هم ی گرفتم و در ورود  نهییرو از آ نگاهم
 خاله بانو صدام کردم.

 بودم، گفتم:»جانم.«  ستادهیچهارچوب در ا   ی طور که تو همون

و گفت:»حال آقا چطوره   ستاد ی داغون تر از خودم اومد رو به روم ا  افهیق هیبانو با   خاله
 دخترم؟« 

 . رمیبغضم رو بگ ی تا بتونم جلو دمیکش یقیعم نفس

 کماست. ی نکرده. تو یری قبله تغ نیع -
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  ری زنم ز یو م  رمی خودم رو بگ ی تونم جلو یبخوام کشش بدم، نم شتری دونستم اگه ب یم و
 کردم و از خونه خارج شدم و در رو بستم.  یزود خدافظ ن یهم ی . براهیگر

 *** 

کردم؛ به همون   ینگاه م اری بودم و به سات ستادهیا  وی  یس ی اتاق آ شهیش ی به رو رو
االن هزارتا دم و دستگاه و سروم روش وصل بود   ی خورد؛ ول یدارو به زور م هیکه  یاریسات

 . ختنیر یاون سروم ها م ی مشت آمپول تو هی  ه،یو هر ثان

بسته   ی و همون طور که زل زده بودم به چشم ها  رمی بغضم رو بگ ی نتونستم جلو  گهید
 رو گونه هام. ختیصدا، اشک هام ر  یب ار،یسات

با   شه،یم، آروم شروع کردم از پشت شکه توجه کنم کجا نی گرفتم و بدون از ا یقیعم نفس
سر   ؛یرو برگردون نیسل ی ها. تو قول داد  ستی رسمش ن نی ا ار،یحرف زدن:»سات اریسات

جواب   یمن چه جور  ؟ی چرا خودت رو برام بر نگردوند ؟یخودت چ یول  ،ی قولت هم موند
دو   ار،یکو؟ بگم کجاست؟ سات م ییپرسه بابا  یکه از من م ترو بدم؟ االن دو هفته اس  نیسل

. دو هفته یرو بغل نگرفت  نی. دو هفته است که سلنمیچشم هات رو بب  یهفته است نذاشت
سر تو   ی من به درک. دوست داشتن من فدا  اریپرنسس بابا. سات ینگفت نیاست که به سل

 چشم هات رو باز کن!«  نی. به خاطر سل نیو سل

دادم بهش و چشم هام رو بستم و از ته   هیو تکر م یشونیو پ شهیش ی رو گذاشتم رو  دستم
 کردم.  هیصدا، گر  یدل، ب

 کردم، انگار نه انگار. یم  هیگر یشدم. هرچ  ینم آروم

  ن یجا، حالم ا نیاومدم ا  یشدم.« م  یبهتر م ار،یسات شیگفتم:»برم پ  یکه بودم، م خونه
 شد. یم یجور

 . یلیل -

 دستم بلند کردم و برگشتم سمت لهراسب. ی رو از رو سرم
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 ی رو ه یبخ ی چسپ زخم رو هیگردنش بود و   ی رنگ، تو یآب نگیراستش با اسل  دست
 بود. شیشونیپ

 بله.  -

چشمم رو پاک کرد و   ریز ی اومد جلوتر و با دست چپش اشک ها  یزد و کم  یکج لبخند
 جانم.«  یگفت یگفت:»قبال ها م

نگفتم و زل زدم بهش که خودش ادامه داد:»جانمت به کنار. قبال ها دو هفته قهر   یچیه
 .« می کرد یم  یآشت گهیساعت؛ بعدش د  م ی به ن دی رس ی. ته قهرامون می کرد ینم

گلوم که به زور جلوش رو گرفته بودم، باال اومد و بازم مسرانه    ی که زد، بغض تو یحرف با
چشمم   ی که تو یالمصب خودش رو با نم اشک یلزور خودم رو زدم که سرکوبش کنم؛ و

 نشست، نشون داد.

 و بتونم حرف بزنم.  نیی دهنم رو قورت دادم تا بغضمم باهاش بره پا آب

 تخت افتاده بود.  ی که رو اریجون سات یرو ازش گرفتم و دوباره زل زدم به تن ب نگاهم

رو ازم   زیسال همه چ شی االن، ش یول ؛یکن می رو از من قا یزیچ ی قبال ها توهم بلد نبود -
سرم اومد    ییچه بال  یکه بفهم  نی. بدون از ا دمیکش یچ یکه بفهم نیبدون از ا ،ی کرد می قا

که تو   دمی. نفهمینیبود که تو نب نیا  ی من برا یدل نگران  شتری. بدمی سر بابام رو د یوقت
 .ییتو و مامان و دا ی ام برا  بهیو من غر یدون یمرو   زیهمه چ

سنش   ییداد؛ انگار دا یفقط گوش م یاعتراض چیگفت؛ فقط بدون ه  ی نم یچیه لهراسب
 کم تر شده بود.

به   می. اگه نگفتیو مامان ییجوِن لهراسب؟ تو همه نفس من و دا  ی ا  بهیگفته تو غر یک  -
 یم د؛ی ترس  یبود که بابا بهمون داده بود. اون م ییخاطر خودت بود. به خاطر قسم ها

  نیا ریاومد تو رو درگ  ی. بابا دلش نمیزیو بهم بر  یها رو بفهم زیچ ن یکه ا نی از ا دی ترس
 بهت نگفتن. یزیو مامان چ ییبود که دا نمیمه  ی کنه، برا زایچ
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که  یشد و بغض  یوجودم، کم کم داشت خاموش م ی که تو یشیکه زد، انگار آت یحرف با
 دوباره جون گرفت. رم،ی تونسته بودم جلوش رو بگ یکم

 زل زدم بهش.  یبرگردوندم سمتش و با ناراحت  عیرو سر سرم

از   ؟یبگ یتونست  یکه با حرص مخلوط شده بود، گفتم:»اون ها نگفتن؛ توهم نم یبغض با
زد  یگفت خوبه. نگران نباش! دلم شور م  یم ؟یاز لهراسب دار  یخبر  دمی پرس یم الیدان

هست که به درد و دل هات  یکس ؟یکن یکار م یحالت چطوره؟ چ ،یکه االن که لندن
که من  یهست که پناهت باشه؟ زمان یکس شه؟هست که غم خوارت ب  یگوش بده؟ کس

 دونستم.«  یمن نم یول ؛ی تهران بود ی دادم، تو تو یفکر ها جون م نی ا ی داشتم تو

تر   شی اومد؛ تازه ب یاز دست بر نم یکار زم؟یعز ی کرد یکار م یچ  یدونست یم اگه -
 .ی شد ینگران تر م

  یلحظه کل دهنم خشک شد و چشم هام گرد شد و اخم هیکه لهراسب زد،  یحرف نیا با
 دوتا ابرو هام نشست.  نیب

. ی نبود ی دادم وقت یتونستم بکنم؟ لهراسب من داشتم جون م یکار م یچ ،ی چ یعنی -
 من داشتم..

  ی چشم ها ی و بغضم اومد باال و همون طور که تو  رمیخودم رو بگ ی نتونستم جلو  گهید
کرد. اشک   دیرنگ لهراسب زل زده بود، حرفم رو قطع کردم و چونه ام شروع به لرز  یمشک
 افتاد. گونه ام  ی چشم هام ِقل خورد و رو ی از تو

 . دیبغلش کش ی دست آزادش رو انداخت دور شونه ام و من رو تو  لهراسب

 اش خفه کردم. نهیس  ی ام رو تو هیگر  ی لهراسب فشار دادم و صدا نهیرو به س سرم

! قبول؛ من اشتباه کردم، فقط تو تو آروم  یلهراسب! آروم باش خواهر زیآروم باش عز  -
 نکن!  هیباش! اضال من غلط کردم. گر

 آروم تر بشم، حالم بدتر شد.  یکه کم نیا ی لهراسب به جا ی رف هاح با
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 ی گلوت نشسته، به جا ی که حالت بده و بغض تو یطیشرا هی ی . توهی جور نیهم شهیهم
 . زهیر یحالت رو بهم م ترشیآرومت کنه، ب   انتیاطراف ی که حرف ها و قربون صدقه ها نیا

  ی حد نی نه تا ا  یبود، ول یعنی. درد من حرف نزدن لهراسب نبود؛  هیدونستم دردم چ  یم
 که نصف جونم بود، قهر کنم. یکه بخوام دو هفته با کس

خورده بود که بابا داخلش    ری ت یهمون شهر ی تو  قایکه دق یاریبود؛ سات اریمن سات درد
 روز افتاده بود که قاتل بابام بود.  نی به ا یکشته شده بود. با گلوله کس

خواسته   ی رو که دوست داشتم و م یهر کس ز،یهمه چ یکه اون شهاب ب نی ا یآور  ادی اب
 یبابام، ازم گرفته بود. بعدشم که م یعنیرو،  میآدم زندگ   نیتر  زی و تا االنشم، عز رهیازم بگ

 نهیاز س یکردنم رو گرفتم و سرم رو کم هیگر ی به زور جلو  ره،یرو ازم بگ اریخواسته سات
 که لهراسب با لبخند نگاهم کرد. ردملهرساب جدا ک 

 گفتم:»له.. راسب.« ، یزی نفس نفس ر با

 جانم؟  -

تا دهنم نلرزه و بتونم   رمیام رو بگ هیبغض و گر   ی کردم جلو یگرفتم و سع یقیعم نفس
 حرف بزنم. 

 ؟« ی رو گرفت یریکه آروم تر شدم، گفتم:»شهاب نص یکم

 هم رفت.  ی خنده از لبش پر زد و اخم هاش تو لهراسب

 آره. -

 . نمشیخوام بب یلهراسب، م -

 تر گفت:»چرا؟«  ظی با اخم غل یبا همون حالت؛ ول لهراسب

 ازم گرفت و حاال... زی عز هی ش ی سال پ شیکه ش  یخوام با کس یم -
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 .دیشونه هام عقب کش ی و لهراسب هم دستش رو از رو   رونیبغل لهراسب اومدم ب از

که االن دو   یبود و با بغض ده ی توش خواب اریکه سات یاتاق شهیش ی رو گذاشتم رو  دستم
و   رمیتونستم بگ  یم هیچهل ثان یهفته بود شده بود مهمون گلوم و جلوش رو هم تا س

  زی عز هیخواسته ازم  یشد، ادامه دادم:»هم دوباره م یم کهی اومد و هزارتا ت یبعدش باال م
  ییبا کسا ی زجرم داد یجور نیبهت فروختم که ا  یتر  زمیچه ه  مگهحرف بزنم. بگم  ره،یبگ

 یلیل گهی د یول رم؛یم یکه اگه از کنارم برن، نم یی جونم به جونشون بسته است. با کسا
 .« شمیهم نم یقبل

 کنه. یداره بهم نگاه م یچه اخم میبا ن دمی رو برگردونم سمت لهراسب و د سرم

  رهیرو هم ازم بگ اریخسته ام. اگه سات یپرست یکه م ییلهراسب خسته ام. به همون خدا  -
 شناسم.  ینم  ییمن خدا گهید

 . هیکه حرفم تموم شد، دوباره همون آش و همون کاسه بود؛ گر ن یبعد از ا و

.  رهیگ  یگوشم گفت:»نم ری بغلش و ز ی داد و منو دوباره کشوند تو  تکون یسر  لهراسب
امتحانش کنه با عشقش.  دی . شا رهی گ یرو ازش نم یشناسم، عشق کس ی که من م ییخدا
پاهات بندازه که خسته   ی قدر سنگ جلو نیاز هزارتا راه، ا  دی رو بسنجه. شا ارشیع دی شا
عمر   نهیب  ی. خدا تو رو مرهیرو ازش بگ یکس عشقکه بخواد  ستیسنگ دل ن یول ؛یبش

 .« رتشی گ یفهمه؛ پس مطمئن باش ازت نم  یرو م اریلهراسب. حس قشنگت به سات

  یکردم. باور م یشدم. اعتماد م ی زد، آروم م یلهراسب از خدا برام حرف م یوقت شهیهم
 ی دفعه ها نیدفعه ع نیزد:»ا ادیکل سرم فر  ی تو  یکیبار آروم نشده. انگار   نیا یکردم؛ ول

 .« ستین یقبل

 *** 

 رو باز کرد و رو به روم گرفت.  چیدور ساندو  لیفو   لهراسب،

 . ی نخورد یدرست و حساب  زیچ  چی رو بخور! دو هفته هست ه نیا  ایب -
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 گاز، سرش زدم. هیرو ازش گرفتم و   چی زدم و ساندو یکم جون لبخند

  روز ی:»ددمی کردم، پرس یو گوجه رو مزه مزه م ارشوریو خ سی طور که داشتم مزه سو همون
 فرار کرده.«   لوفریکه ن دمی. فهمدمیصداتو شن ، ی زد یحرف م  یبا گوش یکه داشت

  ی هم و نگاهش رو داد به ور به روش و گفت:»آره. تو ی اخم هاش رفت تو یکم لهراسب
از بچه   یکی. ستیدنبالش ن می گرد  یفرار کرد. هرجا هم م  ش،یدو هفته پ ی اون بلَوشو

  ییاز سوراخا ی کی ی من مطمئنم تو یاز کشور خارج شده باشه؛ ول دیشا گهی پرونده م ی ها
هاش   زی از چ یکه از کل نی. با ایلیمحافظه کار بود؛ خ  یلیکرده. شهاب خ یکه باباش مخف
 گفت.«  یها رو فقط به دخترش م زیچ یسر  هیبازم  یخبر داشتم؛ ول

 . نکنه دوباره..نمیلهراسب، من نگران سل -

 سرش رو برگردوندم سمتم و حرفم رو قطع کرد. لهراسب

 کم بشه.  نی تار مو از سل هیذارم   ینگران نباش! نم -

  یعنیحرکت لهراسب،  نیا شهیچشم هاش رو باز و بسته کرد و سرش رو تکون داد. هم و
 راحت باشه. المینباش و خ یزی نگران چ

 لهراسب زنگ خورد. یزدم که گوش  چمیبه ساندو  گهیگاز د هیم و زد ی لبخند

بهش انداخت و رو کرد به من و گفت:»تو غذات رو بخور! منم   یرو در اورد و نگاه شی گوش
 گردم.«  یاالن بر م

 رو تکون دادم. سرم

 بلند شد و ازم دور شد.   مارستانیب اط یح ی تو یرنگ چوب ی قهوه ا کمتین ی از رو لهراسب

 و کنار خودم گذاشتمش.   چوندمیپ  لی فو ی رو تو چی که رفت، ساندو لهراسب
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رفت. فقط   یبه غذا نم لمیدوتا گاز رو هم به زور زدم که لهراسب ناراحت نشه. م  نیهم
خودم  ادی بود رو  اریخواست زل بزنم به رو به روم و تک به تک خاطراتم که با سات یدلم م

 و مرورشون کنم. ارمیب

که   یتا همون ساعت  میکرد یکه با هم کلکل م یهمون روز اول تا روز آخر. از همون ساعت از
 گردونم.«  یرو بر م  نیبا لبخند بهم گفت:»چشم؛ سل

  یوقت نم  چیو ه  می بود مارستانیب ی که تو یت خواست برگردم به همون ساع  یم دلم
 رو تحمل کنم.  یهمه بدبخت نیرو بهم بزنن که ا  یذاشتم اون سروم لعنت

اوج حال   ی که تو یخواست؛ همون بغل یرو م اریخواست. دلم بغل سات یآرامش م دلم
 کرد. یحالم رو خوب م م،ی بد

 . یلیل -

باال   دمیرو کش مینیبهار، دست از زل زدن به به بوته سبز رنگ جلوم رو برداشتم و ب  ی صدا با
 تا اشک هام رو پاک کنم.  دمیبه صورتم کش ی و دستم رو سر سر

 هم موفق بودم.  ی و تا حد رمیبغضم رو بگ ی جلو یدهنم رو قورت دادم تا کم آب

 کنارم نشست. بهار

 بهش انداختم. یسمتش و نگاه برگشتم

 چشم هاش معلوم بود.  ی حالش، تو یداغون بود و همون داغون شحال

و با بغض گفت:»دردت به  دیچشم هام کش ریز یدست  د،ی لرز یطور که چونه اش م همون
 !« ادی جونم، بهوش م

باال و   ادیکه جلوش رو گرفته بودم، کم کم ب یبود که بغض یکلمه بهار کاف هی  نیهم انگار
چشمه اشک و از چشم هام قل    هیبهار، بشه  ی چشم ها ی همون طور که زل زده بودم تو

 بخوره رو گونه هام. 
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بغلش و   ی تو دی و منو کش رهیخودش رو بگ  ی نتونست جلو د، یمن رو که د ی اشک ها بهار
 . میکرد یم  هیگر  گهی بغل هم د  ی جفتمون فقط تو

که بهار منو و   ی. همون شبنی رفت دنبال سل اریکه سات یبه همون شب می گشت  یبر م کاش
  یزیچ چی که من حوصله ه یکرد. همون شب  یم تم یاذ  یرو گرفته بود دستش و کل اریسات

 نشست. یلبم م ی لبخند رو یکم طنتاش،ی بهار و ش  ی رو نداشتم و فقط با حرف ها

 روال سابقش رو نداره.  گهید یچی ه میکرد ی. انگار حس م می شد  یآروم نم جفتمون 

  دهیمن رو از بغلش جدا کرد و همون طور که مژه هاش به خاطر اشک، به هم چسپ بهار
جون   اریسمج من. سات ی عمو نیا  ادی! به هوش میلیبود، با بغض گفت:»آروم باش ل

کنه که  تتیقدر اذ  نیا ادیهم که به هوش ب  یحرف هاست. تازه وقت  نی سخت تر از ا
 ساتور خان.«  یدوباره بهش بگ

 .دمیلهراسب رو شن ی زدم که صدا ی بسته گلوم، لبخند محو نهیو بغض پ چونه لرزون با

  تونیری بساط آبغوره گ نمیب یگردم، م یکنم، بر م یشما ها رو ول م  قهی بابا. من دو دق ی ا -
 به راهه.

 .دیچشم هاش کش ریبه ز یمن رو ول کرد و دست ی شونه ها بهار

ه ادامه داد:»نگاه کن تو رو خدا.  اشک هام رو پاک کردم و برگشتم سمت لهراسب ک  منم
 کنن.«  یم هیدو تا دارن گر نیبهتره، ا  اری حال سات گهیدکتر م

 د؟« ی برگشت سمت بهار و گفت:»سالم بهار خانم، خوب هست و

 د؟« ی به بهار انداختم که جواب داد:»سالم. ممنون. شما خوب ینگاه

 ممنونم.  -

  یداشت با لهراسب حرف م ی کرد وقت یواقعا بهار هل م ایدونم من توهم زده بودم   ینم
 زد.
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اومد،   یکه انگار از ته چاه در م  ییرو تکون دادم و برگشتم سمت لهراسب و با صدا  سرم
 بود؟«  یگفتم:»ک 

 اداره.«  ی گلوش، تکون خورد و گفت:»بچه ها بک یآب دهنش رو قورت داد که س اریسات

 ابروم رو باال دادم و گفتم:»خب؟«  هیهم و    ی ت توهام رف  اخم

 رو زدن.  لوفریرد ن -

 کجاست؟  -

  نینفر، با هم چ هیدونن  یدونن کجاست، فقط م  ینم قیدق یاطراف تهران؛ ول ییجا  هی -
 شده.   ده ی اون شهر د ی تو  ،یظاهر   ی ها یژگ یو

 دفعه استرس کل وجودم رو گرفت.  هی

که  یخواسته کس یکه پدرش قاتل پدر من بود و م ،ی ریدختر شهاب نص لوفر،یکه ن نیا
که  یکنه و تنها کس یم ی شهر زندگ  ن یا ی االن داره تو ره،یدوستش دارم رو هم ازم بگ

 . نداختیخوره به جونم م نیمونده که از جانبش من بشکنم، لهراسبه، ترس رو ع

دهنم از استرس خشک شده بود و  که کل  یبلند شدم و با همون حال ی صندل ی از رو عیسر
  یاز لحظه قبل م شتریخورد و ضربان قلبم، هر لحظه ب یدندون هام از ترس و سرما بهم م

شد که درجه حرارت بدنم هم هم زمان باهاش بره باال، رفتم   یباعث م نیرفت باال و هم
 !« ی ش یگم و گور م ییجا هیو   یر یاالن م نی:»هممسمت لهراسب و با ترس گفت 

 که من گرفتم تعجب کرد. یاز حالت راسبله

 ؟ یدورت بگردم، خوب ،یلیل -

 .دیدو هفته ترک  نیجمله لهراسب، انگار عقده تمام ا هی  نیهم با
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.  نمیبب  اریتخت کنار سات ی لهراسب. توان ندارم تو رو رو  ستمی . خوب نستمینه خوب ن -
. تو رو  رهی گ یداره جونم رو م  اری. ساتختیبهمم ر  یبابام بسم بود. رفتن بابام به اندازه کاف

 توان ندارم. گهیکشم لهراسب. د یبخدا خودم رو م رن،یاگه ازم بگ

 غمیج  ی لهراسب، صدا نهیقفسه س  ی زدم تو یطور که با کف دست هام داشتم م  همون
 م.« توان ندار گهیبلند تر شد و داد زدم:»د

 مطلق بود.   یاهیبعدش س و

 :لهراسب

 کنه. یگفتم تا خودش رو خال ینم یچیبود و ه یلی به ل نگاهم

 .اریبود به خاطر سات دهی بود و از درون لرز ختهی صدا اشک ر  یدو هفته فقط ب ن یا ی تو

 توان ندارم.« گهیزد:»د غیدفعه با همه وجود ج هیجور که نگاهم بهش بود،   همون

 .ره یم  لیداره تحل یلیل ی نفس ها ی حس کردم صدا عدشی و

 جان، آروم ب..«  یلیدهنم رو قورت دادم و گفتم:»ل آب

که با   وفتهی بود ب  کیچشم هاش بسته شد و نزد   یلیحرف من تموم نشده بود که ل هنوز
 اومد و کمک کرد. عی دست آزادم، کمرش رو گرفتم که بهار سر

 رو ببرن. یل یتار و تخت اوردم تا لپرس هیو   مارستانی ب ی رفتم تو دمییدو

 *** 

 کارتونه؟  یچ -

 خواهرمه. -

  یدستش م ی اون پرونده تو ی ها رو تو زیچ یسر   هیدکتر همون طور که داشته  خانم
بهش وصل   یتی سروم تقو  هیشده.   فیضع یل ینوشت، رو کرد بهم و گفت:»خواهرت خ
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بره،   شی پ یجور نی که غذا بخوره. ا دیبه هوش اومد، حتما وادارش کن یوقت یکردم؛ ول
 تونه سر پا بمونه.« ینم

 بود، بردم. ده یتخت دراز کش ی که رو  یلیجون ل یتکون دادم و نگاهم رو به جسم ب  یسر

  نی از ا یخبر گهیبودم. د دهیکه بابا رفت، د یموقع ش،ی سال پ شی رو فقط ش یلیل ن یا من
ما همه فکر کرده   دیگرفته بودم. شا  ی رو دست باال و قو یلیل یلیما خ دمی نبود. شا یلیل

داغون   یل یکه ل ینداره؛ در صورت یکس چی و ه زیچ  چی به ه اجیاحت گهیو د   هیقو یلیل می بود
 که با دوتا حرفذ از پا در اومده بود.   غونقدر دا  نیبود. ا

 کرد. یکه داشت پتو رو مرتب م  ینگاهم رفت سمت کس ،یلیل ی تکون خوردن پتو رو با

گفت:»ُقل    یم شهیهم یلیکه ل یخبر داشت. همون یلیل زیکه از همه چ یبود. همون بهار
 منه.«

اتاق، مدارم   ی رو اورده بودن تو یلیل ی بود. از وقت  یلی حواسش به ل یل یگفت. خ  یم راست
 !« ینکن کهیت کهیش رو تکن! دست دایگفت:»درست رگ دستش رو پ یبه پرستار م

روز   نی چشم هاش ع ی گفت. حلقه اشک تو ینم  یچیو ه یلیزده بود به صورت ل زل 
 زد. یدم نم یروشن بود؛ ول

  یاشکش رو نم یهم کس ای کنه؛  یم هیگر  یلیل ش یپ ای بودم که  دهیچن روزم د  ن یا ی تو
 .نهیب

 رو صاف کردم. صدام

 برگشت سمتم و نگاهم کرد.  بهار

 ؟ ی خوب -

کنه که   ی که معلوم بود داره کنترلش م ییو با صدا  یلیدوباره نگاهش رو داد سمت ل بهار
که حال هممون رو خوب کرده، االن   یکس ه؟یگفت:»خوب؟ خوب چه رنگ ره، یاش نگ هیگر
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حال  لیکه دل  یکنه. کس یحالش رو خوب نم اری از سات ری کدوممون غ چی حالش بده و ه
 .« میحالش رو خوب کن میتون یخوب هممون بوده، االن نم

تونم خوب باشم، بگو   یها م ن یسمت من و با چونه لرزون ادامه داد:»اگه با همه ا برگشت 
 تا خوب باشم.« 

اوج درد هاش ولش کردم و  ی تنهاش گذاشتم. تو یلیانداختم و گفتم:»خ یلیبه ل ینگاه
 بودم. بد کردم بهش.« ی خودمم م دی با یمان هست؛ ولهست. ما  ییرفتم. گفتم دا

اتاق   نیا ی تو گهید یکم هیکردم  ی. حس مستی اتاق برام بست ن ی کردم هوا  یم حس
 شم.  یبمونم، خفه م  یلعنت

 .ستادمیچهارچوب در، ا  ی بهار، تو ی گرد کردم و با صدا عقب

  نیا ی که االن، تو نی. همیکه سرپاش کن  یذار ی همه زورت رو م یکه االن دار  ن یهم -
بفهمه   یلی ارزه. خودت رو سرزنش نکن که اگه ل یم  ایدن هیخودش   ،یسخت، کنارش طی شرا

 . زهی ر یبد بهم م

 . مارستانیب یکه برگردم، از اتاق خارج شدم و رفتم سمت در خروج ن یاز ا بدون 

 :یلیل

 هام رو آروم باز کردم. چشم

 ذاشت چشم هام کامل باز بشه. یرد، نمخو  یچشم هام م ی تو  م یاتاق که مستق نور

 .ادیم  رونیقدر خشکه که نفس به زور ازش ب ن یکردم ته گلوم ا یم حس

 شد.  ینم یکردم آب دهنم رو قورت بدم؛ ول ی سع چندبار

 توانم رو گذاشتم و چندبار پشت سر هم پلک زدم تا چشم هام به نور اتاق عادت کنه.  همه

 با چندتا پلک زدن خوب شد.  یتار بود؛ ول دمید  ی جلو یچشم هام باز شد، کم یوقت
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 سروم بهش وصله. هی  دمیبه دستم انداختم و د  ینگاه

چشمم   ی افتاده بود، جلو اط یح ی که تو ییکه گذشت، تمام اون حرف ها و اتفاق ها یکم
 رژه رفت.

  ی چشم هام رو بستم و اخم هام تو هیچند ثان ی سرم نشست که برا ی تو  یریت هیدفعه   هی
 هم رفت. 

 که بهتر شدم، چشم هام رو باز کردم. یکم

 . ستی اتاق ن ی تو یکس  دمی به دور و برم انداختم و د ینگاه

 . میشونیپ  ی رو دادم به سقف و ساعد دست آزادم رو گذاشتم رو نگاهم

به حرف   سرم شروع کرد  ی تو یکی از به هوش اومدنم نگذشته بود که  هیدو ثان هنوز
  ؟ی چ رهی بخواد انتقام باباش رو بگ  لوفریاگه ن ؟یچ  رهیلهراسب رو ازت بگ لوفریزدن:»اگه ن

وقت خاموش نشه   چیه لوفری انتقام ن شیاگه آت ؟ی چ زهیبخواد زهرش رو بر  لوفریاگه ن
 ؟« یچ

 برگردوندم سمت در اتاق.  عیاومدم و سرم رو سر رونیبسته شدن در اتاق، از فکر ب  ی صدا با

 اومد سمتم.  یخانوم پرستار بود که ماسک داشت و داشت م هی

 بهش نداشتم.  یحس خوب  یدونم چرا؛ ول ینم

 زم؟« ی عز یاومد سمتم، گفت:»بهتر یوقت

 رو تکون دادم. سرم

و   دیبا تخت من فاصله نداشت، کش یلیکنار پنجره رو که خ یرو تکون داد و صندل سرش
 نشست. یصندل ی گذاشت کنار تخت و رو

 چشم هام زل زد.  ی تو
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دونم   ی. نم رونی خواست از اتاق بره ب یبهم دست نداد. دلم م یزل زدنش، حس خوب از
 بهش نداشتم.  یچرا حس خوب

 .ی صندل  ی بود که نشست رو نی حس بدم، ا ی ها لیاز دل یکی

 نه؟یبش  ض،یکنار مر  ،یصندل ی رو ی جور نیا اد یکه ب هیپرستار چه

 رن.  یکنن و م یرو چک م تیپرستار ها وضع  همه

 رنگش و منتظر بودم تا حرف بزنه. یمشک ی چشم ها ی زده بودم تو زل 

 ؟« یداداشت رو دوست دار  یلیجلو و گفت:»خ  دیخودش رو کش یکه گذشت، کم  یکم

سروم، محکم از   وکنتی آنژتخت بلند شدم که  ی گفت:»داداشت.«، به ضرب از رو  یوقت
اون   ی برام مهم نبود. تو یکل دستم رو گرفت؛ ول ی و سوزش بد   ریت هیشد و    دهی دستم کش

شد،   یتار مو از سرش کم م هیکه اگه  یکه مهم بود، لهراسب بود؛ لهراسب یزیلحظه تنها چ
 .دیکش یواقعا ته م گهی جونم د

 کردم. یکمرم حس م  ی عرق رو رو ی و سرد  دیلرز  یام م چونه

 ؟ ی.. هست یتو.. تو ک  -

 نگاهم کرد. ،ی نگاه بدجنسانه ا هیاز ابرو هاش رو داد باال و با  یکی

 دونه.  یکه نقطه ضعفت رو م یکی  -

 هم و شمارش نفس هام از کنترلم خارج شده بود.   ی هام رفت تو اخم

 ش کنم. و باور ارمی ذهنم بود رو به زبون ب ی که تو یزیخواست اون چ ینم دلم

 کنه.  یم دمیراحت داره تهد  یل یرو به روم نشسته و خ لوفریخواست باور کنم که ن ینم دلم

 ؟ یلوفریتو.. تو ن -
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هم بغل کرد   ی داد، دستاش رو تو ی م هیتک یصندل یکه به پشت یمکث کرد و در حال یکم
 درست مثل اون داداش پس فطرتت.«  ؛یهست یو گفت:»دختر باهوش

 . ختیرو گفت، اعصابم بهم ر نیا  یوقت

 شده.   اریشرفته که بابام رو ازم گرفت و االن هم نوبت سات یب ی پس فطرت اون بابا -

رو   تشی حرص و عصبان یهم رفت، ول ی بلوندش تو ی بهش بر خورد؛ چون ابرو ها انگار
 نشون نداد. 

 اومدم باهات معامله کنم. -

 کل وجودم رو گرفت.  ترس 

 باباش بود؛ پس فطرت و آشغال. نیع لوفرین

 ی دهنم رو با ترس قورت دادم و همون طور که همه تالش خودم رو کردم که جلو آب
 ؟« ی گفتم:»چه معامله ا رم،یلرزش دندون هام رو بگ

 *** 

که سر راه    ی تازه ا یدانمارک  ینیر یبشقاب ش هیکه   ینیس ی و گذاشتم تو ختمیر  ییچا دوتا
 رفتم.  رونیب هیگرفته بودم و از آشپزخونه خاله راض

 کرد. یکنار پنجره نشسته بود و داشت با تلفن صحبت م هیکه خاله راض یاتاق ی تو رفتم 

استکان رو   هیرو گذاشتم جلوش و  ییچا  کیرو گذاشتم جلوش و استکان کمر بار ینیس
رو هم کنار   ینیخودمون و س نی رو هم گذاشتم ب ین یر یخودم و ظرف ش  ی هم گذاشتم جلو

 گذاشتم.

 رو کنار گذاشت. یکرد و گوش ی از چند لحظه، خاله خداحافظ بعد

 دست درد نکنه خاله.  -
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 ؟ی زد  یحرف م یداشت  ینوش جون. با ک  -

 .دیچشم سف ینیگفت هنوز باهاش سر سنگ ی با رضا. داداشم م -

  هیقلوپ ازش خوردم که با حرف خاله،    هیم و رو برداشت ییزدم و استکان چا  یکج لبخند
 لحظه شوک بهم وارد شد. 

 ؟ یبگ ی خوا ینم -

 و خودم رو زدم به اون راه.  نیزم ی دهنم رو قورت دادم و استکان رو گذاشتم رو آب

 رو؟  یچ -

و زنش که پنج تا بچه    نیاز ابروهاش رو باال داد و با طعنه گفت:»قصه مش حس یکی خاله
 دارن.«

 رو لبم نشست.  ی حرف خاله لبخند  با

 نبودم. یکرد؛ ول یبود، االن قه قه ام، گوش فلک رو کر م یقبل یلیل اگه

 کردن.  یو با ناخون هام شروع کردم به باز نیی نگفتم و سرم رو انداختم پا یزیچ

خودت و   ی تو  یزیر یم ی. هخاله یزن یجا، الم تا کاف حرف نم نیا ی دو ماه اومد  ،یلیل -
. شب ها یگ ینم یچی. دورت بگردم، ه ادیآدم از پا در م  یجور  نی. ا یگ ینم یزیچ

رضا و   ،یلیفهمم. ل ینم ی . فکر کردیزیر یصدا اشک م یو ب یزن  یم  تاریو گ ینشست
 یکه چ بهی. همه براشون عج ستنین یکس چیه ی تو حساسن که رو  ی رو  یقدر نیراحله ا

و روزت هم   هیشده که شبت شده گر یجا. چ نی ا ی و اومد  یرو گذاشت زیشده که همه چ
 شده کار و کار و کار.

 دادم.  یخاله گوش م  ی گفتم و فقط به حرف ها ینم یچیه
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 ی. خودت رو خالیبود که حرف بزن ن یها رو گفتم، به خاطر ا نیدورت بگردم، االن که ا -
. خب خاله انتظار  یگ ی. نه مشکلت رو میزن یف م . نه حریکن یم ه یو گر ی. نشستیکن

 مشکل حل بشه؟  یدار

 خاله.« شهیرو تر کردم و گفتم:»مشکل من حل نم لبم

همه روضه خوندم، آخرشم   نیبگم؟ ا  یدونم چ یو گفت:»نم دیکش یقینفس عم خاله
 جا!«  نیا ای. بیزن  یحرف خودت رو م

 رو باال گرفتم و بهش نگاه کردم. سرم

 به پاش کرد. اشاره

 زدم و رفتم سمتش و سرم رو گذاشتم رو پاهاش. ینیغمگ لبخند

خواست باال   یدلش م یگلوم و ه  ی که دو ماه بود، مهمونم بود، نشسته بود تو یبغض هی
 دادم. یبهش اجازه نم یول اد؛یب

که انگار از ته  ییو کنترل کنم و با صداتالش خودم رو به کار بستم تا بتونم بغضم ر  همه
 اومد، به خاله گفتم:»خاله.«  یچاه در م

 کرد، گفت:»جانم؟«  یهمون طور که داشت سرم رو نوازش م خاله

 رو برام بخون!  شمیخاله آهنگ کوچه لره سو سپم -

بئله   نی. ائله گلسنیگلنده توز اولماس اری گرفت و شروع کرد به خوندن:» یقینفس عم خاله
 .« شامیاوت سالم . ساماوارا نیسؤز اولماس زدای . آرامنیگئتس

خاله فشار    ی پاها ی رو ی و صورت رو  هیگر ریو زدم ز  رمیخودم رو بگ ی نتونستم جلو  گهید
 دادم تا صدام خفه بشه. یم

 ! یریکن تا آروم بگ هیالاقل گر  ،یزن یکن! حرف که نم هیکن دردت به جونم! گر هیگر -



 مجنون  اری

 
484 

 

 *** 

 آموزشگاه رو باز کردم و وارد شدم. در

 .دمی رو د ی مرتضو ی دو قدم بر نداشته بودم که آقا هنوز

 .سمی و باعث شد که وا  کی قدماش رو تند تر کرد و اومد نزد د،ی که من رو د نیهم

 خانم.  یلیسالم ل -

 تکون دادم. یهم و سر ی رفت تو یهام کم اخم

 د؟ یخوب هست -

 منونم. م -

  دیکه با  یاتاق ی بگه، از کنارش رد شدم و رفتم تو  ی ا گهید زی که صبر کنم چ نی بدون از ا و
 داشتم.  یکالسم رو بر م ی ال یوسا

دادم بهش و چشم هام   هیوارد شدم و در رو محکم بستم و تک  عیدفتر رو باز کرد و سر در
 رو بستم. 

 . رمیکه آروم بگ دمیکش یم قیعم نفس

 شده بود.   فی ضع یلیاعصابم خ ن،ی دوماه که اومده بودم قزو ن یا ی تو

 تونستم خودم رو کنترل کنم.  ینم

 .نینازن وان یآرام باش ح -

 چشم غره هم به اون رفتم.  هیچشم هام رو به ضرب باز کردم و  م،ینس ی صدا با

  یکیطور که من بشنوم گفت:»  یصداش رو صاف کرد و آروم؛ ول  د،یکه اوضاع رو د مینس
آموزشگاه   ی خانم« تو یل یبا لفظ»ل گهید یکی کنه. همون   یم یازش خواستگار  گهید

 .« شهیمنه بدبخت م بیزنه، اون وقت چشم غره اش نص یصداش م
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 .« می حرص گفتم:»نس با

 گفت:»جانم؟«   عیسرش رو گرفت باال و سر مینس

 خفه شو.  -

 که خرج تو کردم.«  یجانم فی نگاهم کرد و گفت:»ح سی پوکر ف مینس

 .نداختیبهار م ادیمنو  مینس  ی ها رفتار

 رفتم، تا دو هفته باهام قهر بود و لهراسب به زور قانعش کرده بود. یکه وقت یبهار

 نشستم. میدر فاصله گرفتم و رفتم کنار نس از

 کنم که من قصد ازدواج ندارم.  یحال ی مرتضو ی آقا نیبه ا  یمن چه جور -

 . یفارس ی رسا و  نیر یبا زبون ش -

انداختم که نگاهش رو ازم کردفت و فنجون قهوه اش رو برداشت و همون   می به نس ینگاه
 .«یدون یبرد، گفت:»هر طور خودت صالح م  یلبش م کی طور که مزد

لبم   ی از لبخند رو یخط هیو   رمی لبخندم رو بگ ی نتونستم جلو  گهیکه زد، د یحرف نیا با
 پنهون نموند.  مینس یچشم ری نشست که از نگاه ز

 زد. ییلبخند دندون نما مینس

 و از جام بلند شدم. دمیکش یقیعم نفس

و حرکت کردم سمت کالس و بعد از چند   رون یکالس رو برداشتم و از دفتر اومدم ب ستیل
 کالس بودم. ی تو هیثان

 *** 

 . یخانم صادق دی خسته نباش -
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 جان. یممنونم خانم شرق  -

 رو ثبت کردم.  میرو جلوم گذاشت و حضور  ابیحضور غ ستیل

آموزشگاه فاصله   نی تریکه اومدم از و نیزدم و هم ی و لبخند   ستیل ی رو گذاشتم رو خودکار
 صدام زد.   یخانم صادق رم، یبگ

 جان؟  یلیل -

 جانم.  -

 گل.«  ی گفت:»گل برا   یو با لبخند مرموز نی تریو  ی سبد گل رو گذاشت رو هی  یصادق خانم

 هم رفت.  ی هام از تعجب تو اخم

 زنگ خورد.  می اورده، گوش یرو ک  نی که اومدم بپرسم که ا نیهم

 .د ی لحظه، ببخش هی -

 .دمی در اوردم و شماره لهراسب رو د بمیج ی رو از تو یگوش

 تماس رو وصل کردم. عیسر

 الو.  -

 جان.  یلیسالم ل -

 ؟ ی ب. خوزمیسالم عز  -

 ؟ یقربونت. تو خوب -

 ؟ یداشت یممنونم. جانم؟ کار  -

 .زمی آره عز -

 شد و استرس کل تنم رو گرفت.  یدفعه ته دلم خال هیدونم چرا  ینم
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که سر پا  نیکرده بود و هم خی اومده باشه، کل تنم   اریسر سات یی که بال  ن یترس ا از
 بود.  یبودم، خودش کل ستادهیا

 . دیکوب یضربان کم اورده؛ از بس که پشت سر هم داشت م گهیکردم قلبم د یم حس

 ؟ ی جان، خوب یلیل -

 تکون دادم.  یبرگشتم سمتش رو سر یخانم صادق  ی صدا با

 شده؟«  ی.. چیدهنم رو قورت دادم و گفتم:»چ آب

 که استرس گرفتم و حالم بد شده. د یدفعه انگار لهراسب فهم هی

 به هوش اومده.«  اری. ساترهی! خیگفت:»نگران نشو خواهر  عیسر

 کار کنم. ی چ دیدونستم با  یرو گفت، نم ن یلهراسب ا یوقت

که همش از   ییاسترس و ترسه رفته بود و حاال جاش رو داده بود به بغض و اشک ها  اون
 . اریشوق بود؛ شوق برگشت سات ی رو

 خواست پاره بشه. یبغض، دلش م ادیاز حجم ز  گلوم

 .دی د یرو تار م  زی که داخلشون بود همه چ یهام به خاطر حلقه اشک چشم

مختلف و نذر   ی ها ارتیگرفته بود. انگار اون همه دعا و خوندن ز  یوجودم رو خوش همه
 کردن، بالخره جواب داده بود.

 ؟ ی لهراسب فدات بشه، خوب ،یلیل -

 بود که بهم داده شد.  یشوک  هیهراسب حرف ل نیا انگار

 شد.   ختهیصورتم ر  ی هام رو با خنده بستم که اشک هام مثل ابر بهار، رو چشم

تازه باز شده بود. انگار جون دوباره بهم داده   دنمی زدم. انگار راه نفس کش ینفس م نفس
 شده بود. 
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 .دمی رو د م ینگران نس افهینفر، چشم هام رو باز کردم و ق هی   ی تکون دادن ها با

   ؟«ی لب زد:»خوب مینس

 سرم رو تکون دادم. یقیلبخند عم با

 !«ی که خبر داد یخوبم. مرس زمی و جواب لهراسب رو دادم:»آره عز دمیکش یقیعم نفس

 ؟ یندار  یقربونت. کار -

 خدافظ.  ز؛ی نه عز -

 خدافظ.  -

 زدم.  رونی از آموزشگاه ب  ،یحرف چی رو قطع کردم و بدون ه یگوش

به هوش   اریخوب بود که سات نی حالم فقط سر ا یلهراسب گفته بودم حالم خوبه؛ ول به
 یاومد که چه جور یم ادمی ی وقت ستم؛ین اریسات  شیاومد که من پ ی م ادمی  یاومد. وقت

لحظه   نیا  ی اومد که االن، تو یم ادمی  یوقت ن؛یاون حال ولش کردم و اومدم قزو  ی تو
و از ته دل زجه بزنم و خودم رو    ابونیوسط خ میبش ستخوا یدلم م ستم،ین ششیمهم، پ

 کنم. یخال

  یزندگ  نی ا  ی رو تو یکم خوش  هیاومدم  یخدا باهام لج افتاده بود؟ چرا هر وقت که م چرا
  ییخواست کنار کسا یچرا هر وقت دلم م  خت؟یر یبهم م زیتجربه کنم، همه چ یکوفت

 کرد که ازشون دور باشم؟  یم  یجور رو طی باشم که با همه وجودم، دوستشون دارم، شرا

توان مقابله با مغز خودم رو  یتوان، حت یشد و منه ب  یم یذهنم پل ی چرا ها تو نیا
 برام نمونده بود.  یجون  گهی نداشتم؛ چون د

  دم؛یچش  یبعد از پنج سال که بابام رو از دست داده بود، تازه داشتم طعم عشق رو م من
خواد   یدلت نم ،یزن ی. باهاش که حرف میش  ی م منفر آرو هیکه با لبخند  نی طعم ا
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و   یشینم تی چشمت، اذ  ی زنه تو  ینفر زل م هی  یکه وقت نی حرفاتون تموم بشه. طعم ا
 .یآروم

  ارمیسات  شیپ طی شرا نیا ی تو  دی همه حس قشنگ رو خدا ازم گرفت؟ چرا من نبا نی ا چرا
شد، ازم   یمن حالم بد م ی وقت  شه،یرو بکنم؟ اون هم شیدار ماری ت دی باشم؟ چرا نبا

 ی . اگه بر گردم، روادیازم بر نم یکار چی جا و ه نی نشستم ا  ؟ی من چ ی کرد؛ ول یمراقبت م
کنم که دق نکنم. واقعا من   ینم  ینیکنم. بر نگردم، تضم یم سکیو لهراسب ر اری جون سات

 کردم؟  یکار م یچ د یبا

 .ستادمیخونه خاله ا  یرنگ و چوب ی در قهوه ا ی رو به رو دمی خودم اومدم و د به

 در خونه باز شد. ه، یدر رو زدم و بعد از چند ثان زنگ

 بود؛ نوه خاله. باران

 .«یل یبا ذوف گفت:»خاله ل  د،ی من رو د یوقت

 به ذوقش زدم و نشستم. ی لبخند

 من.   یجونم وروجک مو فرفر -

 بغلم.  ی تو دیی بغلم رو باز کردم و دو عیسر  و

 کردم و وارد خونه شدم.  بغلش

 بود.  دهیبود؛ به خانواده مامانش کش فی الغر و ظر یلی خ ن،یرحسی بر عکس ام باران

با  اط یرو بستم و همون طور که باران دستش رو دور گردنم حلقه کرده بود، از ح اط یح در
  می و رفت میباغچه اش بود، گذشت  نفکیعضو الآفتاب گردون  ی صفا و سرسبز خاله که گل ها

 داخل خونه.

  یبرام کل ییخواستم بلند بشم، باران گفت:»خاله، دا   یکه م نی و هم نی رو گذاشتم زم باران
 خوشمزه اورده.«  ی ها زیچ
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مبل نشسته و   ی در حال، رو ی رو به رو  قایدق ،ییدا  دمیحرف باران، سرم رو باال گرفتم و د  با
 کنه. یداره نگاهم م

 خوشبحالت.«  ؟ ی گرفتم و با لبخند به باران گفتم:»جد ییرو از دا نگاهم

 دم خاله. یبه توهم م -

 من.«   یوروجک مو فرفر یو گفتم:»مرس دمیکش واشیزدم و لپش رو  ی لبخند

 نشست.  یی دا شی رفت پ دییو دو   دیخند ی نخود

 ارد خونه شدم. شدم و کفش هام رو در اوردم و و بلند

 دم در. رهی کردم به گ زونیرو آو  المیها و وسا لباس

 .« دی خوش اومد ،ییسرد گفتم:»سالم دا یلیخونه شدم و خ وارد

 کرد. کوبم خ یم  ییاتاقم، حرف دا ی خواستم برم تو یکه م نیهم و

 کارت دارم.  نیجا بش نی ا  ایسالم. ب کی عل -

  چیه یها رو فراموش نکرده بودم؛ ول انیبودم و هنوز اون جر  یکفر ییبود که از دا درست
 کنم.  یاحترام  یترم بنگرفته بودم که به بزرگ  ادیوقت  

کرم رنگ خونه خاله که با پرده   ی از مبل ها یکی  ی و برگشتم و رو دمیکش یقیعم نفس
 به خونه اش داده بود، نشستم.  یقشنگ یقهوه پررنگش هارمون ی ها

  یباران حلقه زده بود، داشت به من نگاه م ی دستش رو دور شونه ها  همون طور که ییدا
 کرد.

 ؟ ی خوب -

 خوبن؟  سوی و گ  الیدان د؟ی ممنونم. شما خوب -

 .یستیتو خوب ن ی اونا که خوبن؛ ول -
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 نگفتم.  یز یو چ نیی رو انداختم پا سرم

تونه خودش رو بسازه، االن حال  ی بود م یمدع شهیکه هم یکس ، ی شرق  یلیمن، ل آره؛
 ی که تو  یبود و اون رو با همه عشق اریسات شیخواست پ  ینداشت. االن دلش م یخوب

 تونستم.  ینم  یو بفهمه؛ ول نهیبب   یکه کس نیکرد. بدون از ا یوجدش به اون داشت بغل م

 . نییپا ینداخت یسرت رو م یگفت   یدروغ م یوقت  ،ی بچه هم که بود -

ها ازم   یبره که چ ادمیشد    ینم لیها، دل نیکدوم از ا چ یه یگفت؛ ول  یراست م ییدا
 کرد. یمخف

 .ییدا ی خوام برا یم اهی مامان جون، بهش بگو نخود س شیبرو پ  ییباران جان، دا -

نگاه   ییهم گره خورده بود، به دا ی که از سر تعجب، تو ییرو باال اوردم و با اخم ها  سرم
 کردم.

 جون.«  ییگفت:»باشه دا باران

 آشپزخونه.  ی اومد و رفت تو  نییمبل پا  ی از رو و

خواست با بابا حرف بزنه،   یکه منم بچه بودم، م   یبود. وقت ادمیرو خوب   ییترفند دا نیا
 گفت.  ی رو م نی به من هم

چشم هام. انگار نه  ی آروم زل زد تو یلیدست هاش رو بغل گرفت و خ  ییکه رفت، دا باران
 بودم.  نیچهار ماه بود که باهاش سر سنگ  انگار که

رسم. چرا   یبا من و قهر کردن با من جدا؛ اون رو بعدا به حسابت م ینیمسئله سر سنگ -
لهراسب اجازه نداد.   یه ام،ی خواستم ب یدو ماه م نی ا ی تو یه ؟یرفت یرو گذاشت اریسات

هفت سال، تازه   ش، ی. اون بچه، بعد از شدیبه هم عالقه دار اریدونم تو و سات یمن م
  یجان؟ م یلیل یکن یاوقاتش رو تلخ م یداده؛ چرا دار نخوش بهش نشو ی رو یزندگ 
 زبونشه؟  ی سره فقط اسم تو رو هیکه به هوش اومده،   یاز وقت یدون
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خودم رو   ی تونستم جلو ینم گهی ادامه داد بود، د گه، یذره د هیفقط   گه؛ی ذره د هی ییدا اگه
 . مریبگ

 .دی ترک  یبود، داشت م اریسات دنی و ند  یکه از سر دلتنگ یاز شدت بغض گلوم

 قهیخواست   ی. سر خدا. دلم مایدن ی . سر آدم هاایبزنم. سر تموم دن غی خواست ج یم دلم
کار کرده بودم برات؛ به   یچ ؟ یکار کرده بود در حقت؛ به جز بندگ  یو بگم:»چ  رمیدا رو بگ

تونم   یکه نم ی بست یچرا دلم رو به دل کس ؟ی بال رو سرم اورد نی جز اطاعتت؟ چرا ا
 کنارش باشم؟« 

  شیرو روال عاد زیشد؛ تا همه چ یدلم، متناقض م ی زبونم و حرف ها ی حرف ها د یبا
 نره.  یبمونه و خون از دماغ کس

  دم،یچش  یداشتم مزه بابا داشتن رو مبود. اون موقع که تازه  نیهم  شهیمن هم یزندگ 
بغل برادرانه  ی داشتم تا پشتم بمونه و تو اجیتنهام گذاشت. اون موقع که به داداشم احت

و داشتم   دمی چش یاش آرومم کنه، تنهام گذاشت. حاال هم که داشتم طمع عشق رو م
 ی ا کردم، خودم رهاش کردم؛ چون چاره  یرو م یقبل ی ها یقرار  یجبران تموم اون ب

 نداشتم.

باال و   ادیو موقع حرف زدن، ن  نییبره پا یکم یبغض لعنت  نیدهنم رو قورت دادم تا ا آب
 تمام نقشه هام رو نقش بر آب کنه.

 کرد. یشده داشت بهم نگاه م  ک یبار  ی که با چشم ها ییدا ییچشم ها ی زدم تو زل 

 .دمی ترس ییبار، از دا نیاول ی برا

خواد دروغ بگه؛   یدونست بچه اش اشتباه کرده و حاال م یپدر بود که م نیع ییدا حالت
 بازم منتظره دروغش رو بشنوه.  یول

 فکر نکنم تا بتونم ماجرا رو تموم کنم.  زایچ  نی کردم به ا یسع



 مجنون  اری

 
493 

 

بهم   ار یمن و سات یول ؛ییشما درسته دا ی رو صاف کردم و گفتم:»همه حرف ها صدام
 عالقه..«

چشم هام  ی تو ی نذاشتم اشک یدامه بدم بغضم اومد باال؛ ولخواستم ا یکه م نیهم
 شد.  ینم ییباور دا  گهیحرف هامم د  ی تو  یدو درصد راست  نیوگرنه هم نه،یبش

  یزیچ ه ی. می دهنم رو چند بار پشت سر هم قورت دادم و ادامه دادم:»بهم عالقه ندار آب
. منم آدم  ستیآدم من ن اری کنم سات یاالن تموم شده. حس م یگذشته بوده؛ ول  ی تو

 خوشبخت بشه.«  دوارمی . امستمین اریسات

 گم.  یدروغ م یچ نیدارم ع دهیمعلوم بود که فهم ییدا نگاه

که برم   دمی مبل بلند شدم و چرخ ی خواست لب به حرف باز کنه، از رو  یم ییکه دا نیهم
خوام استراحت   یخسته ام. م  یلیمن خ یول ؛ییدا دی طرف اتاقم و هم زمان گفتم:»ببخش

 کنم.«

که به  ی. آدمیستین یخوب ی به گوشم خورد:»دروغ گو  ییدا ی رفتم که صدا یراه م داشتم
 یخودش رو گم نم ی همه دست و پا نیوسط، ا  ادیحرفش م یعالقه نداره، وقت یکس

 کنه.«

اتاق و در رو  ی قدم هام رو تند تر کردم و رفتم تو ،ییکه برگردم سمت دا  ن یاز ا بدون 
 بستم.

 بغض منم همانا. دنیدر همانا و ترک  بستن

 .ن ی زم ی در سر خورد و نشستم رو ی رو از

تموم شده، در واقع   زیشد؟ چرا در همون موقع که فکر کردم همه چ یجور  نی ا گمیزند  چرا
 نهون کنم؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ که دوستم داره پ یعالقم رو به کس  دیشروع شد؟ چرا با 

 . ختیر یاعصاب و روانم رو بهم م شتریمغزم بود، ب ی که تو  ییچراها نیا
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  اد،یو بغض ز  هیرنگ اتاق انداختم و همون طور که به خاطر گر دیرو به سقف سف نگاهم
بر وفق مرداته؟   زیهمه چ گهیاالن د  ؟ی شد یزدم، گفتم:»االن راض یداشتم نفس نفس م 

 کنه؟«  یصالح و مصلحتت خوب داره کار م  گهیاالن د

من نگاهم به   یکرد؛ ول یم سی و اشک هام پشت سر هم، صورتم رو خ  دیلرز  یام م چونه
 سقف بود. 

مهم دلم بود که  یخوام؛ ول ی گفت نم ی خواستم. زبونم م یرو م اریبد بود. من سات حالم
 بود. اریستار ساتسلول به سلولش، اتم به اتمش، خوا

 گوشه اتاق خورد. تاریدفه نگاه تارم به گ هیکه  نییرو از سقف گرفتم و اوردم پا  نگاهم

رو   زیهمه چ یتون یکه م یقی. شده بود همون رفگمیدلتن ی شب ها قی شده بود رف تارمیگ
 رو جار بزنه و آبرو برات نذاره.  زیکه فردا بره همه چ یستیو نگران ن یبهش بگ

 و برش داشتم.  تارمی بلند شدم و رفتم سمت گ نیمز ی رو از

که  یآهنگ ؛یلی از محمد زند وک  یتخت نشستم و شروع کردم به زدن آهنگ دلتنگ ی رو
 مومن بشه؟«   ه یشه آدم به گر یگفتم:»مگه م دمش،یبار اول شن ی برا یوقت

 شدم.  هیمن مومن و بنده گر االن

آروم بشم و شروع کردم به حرکت دادن   یو چند بار پلک زدم تا کم دمیکش یقیعم نفس
 . تاریگ ی تار ها ی انگشت هام، رو

 که صدامو گرفت  یاز سکوت با من نبود از کس  ری غ یزیچ -

 خدامو گرفت  ی اون که جا ی مومنم به خنده  هیگر  با

 گرفت …   خدامو

 تا ابد سهم منه.  یدلتنگ
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 *** 

تفتش دادم و گذاشتم تا سرخ   یو با قاشق، کم  تابهیماه ی تو ختم یها رو ر  ینیزم بیس
 بشه.

 نشستم. زیآشپزخونه و پشت م زی سمت م رفتم 

و   دمیساالد رو جلو کش ی و چندتا برگ کاهو بود، برا اریکه داخلش چندتا گوجه و خ ظرف
 کوجه برداشتم.  هی

 خوره.«   یداره زنگ م تیباران به گوشم خورد:»خاله گوش ی رو نصف کردم که صدا گوجه

 خاله.  ارشیب -

 .دمی ها رو شن ینیزم بیس ی دفعه بو هی

 با قاشق، دوباره، تفتش دادم. ی بلند شدم و رفتم سمتشون و کم عیسر

 خاله.  ایب -

رو از  یخشک کردم و گوش   شبندمیباران، برگشتم سمتش و دست هام رو با پ  ی صدا با
 تم. باران گرف

 .یمرس -

 بود. بهار

 تماس رو وصل کردم و گفتم:»الو.«  عیسر

 سالم.  کی عل -

 ؟« یخوب  زم،ی گاز رو کم کردم و گفتم:»سالم عز  ری ز یشدم و کم خم

  نیا  دیخب دل منم پوس ن؛ی قزو  یرفت یخوام. برداشت یخوام. خودت رو م ینم زمی عز -
 جا.
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 !« نیقزو ا یزدم و گفتم:»خب پاشو ب یتلخ لبخند

 بمونه؟  نی سل شی پ یک  ن،ی قزو امیب -

دونم چرا همه رو   یرو بذارم کنار؛ نم اریدلخور بود؛ حقم داشت. من قرار بود سات لحنش
 کردم.  یقربان

تونم نفس بکشم؛ حاال دو ماه بود که  ینم نی روز بدون سل هیشد،   یکه ادعام م یمن
 ینم یگذوندم؛ لذت یرو م یفقط زندگ  یکردم، ول  یم یزندگ  اریو سات  نی داشتم بدون سل

 بردم.

 ؟ ی کار کرد ی امتحانا فکر کنم شروع شده. چ ؟یکن یکارا م یچه خبر؟ چ   گهید -

 . یلیل -

 رو به دندون گرفتم. مییو لب باال  دمیکش یقیعم نقس

 بله.  -

 ؟ یرفت  ی چرا گذاشت یبگ  ی خوا یهنوزم نم -

  گهیچرا د یبگ ی خوا یبغض دارش ادامه داد:»هنوزم نم ی بهار، با صدا یکردم؛ ول سکوت
که برادرزاده   یمن یکه حت یاریکه فقط تو پشتش بود. سات یاری سات ؟ی خوا یرو نم اریسات

تر   بهیبهش غر به،یکه از صدتا غر ییتو  یاش بودم، تحمل کنارش بودن رو نداشتم؛ ول
نشسته   شی زندگ  ی که رو ی. گرد و خاکی ار کردرو نو و نو ش یگ و زند ی کنارش موند  ،ی بود

خبر   یکه سال ها بود ازش ب ی فهموند   اریرو به سات یزیتو طعم چ ،یلی. لی بود رو پاک کرد
 ..« یلی. لیبه زندگ  ی رو بر گردوند  اری. ساتی بود. تو طعم عشق رو بهش نشون داد

نشون بدم   یتونستم حال و روزم رو طور ینم گهیداد، د یادامه م گهی د یکم هیبهار  اگر
 .ستیبرام مهم ن یزیچ چیکه ه
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دروغ که به ذهنم  یو هر چ  یالیخیقالب ب ی کردم برم تو یدهنم رو قورت دادم و سع آب
 کنم. یزبونم جار ی رو د،یرس

که   می دوتا خط مواز نیع ار،ی. من و ساتستیآدم من ن  اریبهار جان، من اشتباه کردم. سات -
 جا تموم بشه بهتره.  نیموضوع هم ن یبهم برسن. ا ستیقرار ن وقت چیه

چرا هممون رو قسم   ست،یبرات مهم ن اریاگه سات  یول ست؛ی آدم تو ن ار یباشه. قبول. سات -
 م؟ ی نگ اریکه جات رو به سات ی داد

 هم فشار دادم و بازشون کردم.  ی هام رو محکم رو چشم

 گفتن:»دروغ گو جماعت، کم حافظه است.«  یها راست م  یمی قد

که نشون بدم دست و پام رو گم کردم، گفتم:»تا   نی دهنم رو قورت دادم و بدون از ا آب
 مسئله تموم بشه.« نیا

حواست باشه که من بهارم. تو    یخانم؛ ول یلیو گفت:»باشه ل دیکش ینفس پر از حرص  بهار
  هیو   ستی مال تو ن میتصم نیکه ا دونم یشناسم. م  یاز کف دست خودم م شتریرو ب
به هوش اومده و   یاز وقت اریکنم. در ضمن، سات یم  دایکار رو پ نی ا  یباعث و بان یروز

 یدون ی. منی. رفتارش با همه فرق کرده؛ اال با سلی قبل اریتشده همون سا ،ی ستی تو ن ده ید
 چرا؟« 

 چرا؟  -

 . دمیپوز خنده بهار رو شن ی صدا

 ؟ ی دی رو پرس نی با سل ار یرفتار سات ی مسئله تموم بشه، چرا، چرا  نیا  ی خوا یاگه م -

لب به خودم   ر یو ز  می شونیپ ی که داده بودم، به کف دستم آروم زدم تو ی سوت با
 بکنن.«  عتیگفتم:»خاک بر سر ضا



 مجنون  اری

 
498 

 

  اری سات ،یلیده. ل یرو م میلیل ی بو  ن،یگه سل ینگفتم که خود بهار ادامه داد:»چون م یچیه
 .« نی هم سل یکیتو.   یکیده؛   یم تی مالک می م شیزندگ   ی فقط به دو نفر تو

 رو لبم نشست.  یتلخ لبخند

که چه قدر   دمی در مورد من گفته شده بود، فهم ار، یکه از زبون سات یچهارتا حرف   نیهم با
بود؛ دور بودن از  ن یچاره هم  یکه چه قدر دلم هواش رو کرده؛ ول  دمیدل تنگشم. فهم

 .ارمیسات

 *** 

 اوودم و گفتم:»جانم؟«  رونیبرگه ها ب ی در اتاق، سرم رو از تو ی صدا با

 باز شد و سر لهراسب از وسط در اومد داخل و گفت:»اجازه هست؟«  مهیاتاق ن در

 .  ستینه، ن -

 اتاق و در رو بست. ی گفت:»باشه.« و بعدش اومد تو  لهراسب

 رو تخت نشست.  ی عاد ی لینگاش کردم که خ هانهیاندر سف عاقل

 ه؟ یها؟ چ -

 . ستیمگه نگفتم اجازه ن  -

 بود. یعال. وگرنه قصد و هدفم ورود به اتاق جناب دمی من احترامت رو نگه داشتم، پرس -

 کردم و سرم رو تکون دادم. ی ا خنده

 کردن.  حیبرگه ها و شروع کردم صح ی سرم رو کردم تو دوباره

 چه خبر؟  -

 رو گرفتم باال. سرم
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 . یچیه -

 سرش رو تکون داد و گفت:»خاله حالت رو بهم گفت.« لهراسب

دونم سخته.  یلهراسب که خودش ادامه داد:»م ی چشم ها ی نگفتم و زل زدم تو یچیه
از سخت هم سخت تره.   ،یبگ گه ید  یزیچ هیزبونت   ی تو رو یبگه؛ ول ی زیچ هیدلت   نکهیا

کرده بود   دتی تهد مارستان،ی ب ی تو لوفر، یره که ن  یمن ادمیرو  ییوقت اون شب کذا چیه
و   ایب ،یل یرو بکشه. ل اریکنه که سات یم ریرو اج  یکی  ،ینش اریسات الیخیو ب یکه اگه نر

 ..« گهیبه هوش اومده. د اریبرگرد. االن سات

  ؟یشناس  یرو نم لوفریتو ن ؟ یچ  گهیبلند گفتم:»د مهین ی دفعه جوش اوردم و با صدا هی
  اریکشتن سات یکن یآب و دون خورده و بال و پر گرفته؟ فکر م یتو دست ک  یدون ینم

 توان ندارم.«  گهیکما بود؟ لهراسب، من د  ی تو  اریکه سات یموقع ایراحت تره   ی االن برا

 شد. دای از بغض توش پ ی زره ا هیرفت و  لی دفعه صدام تحل هی

  ؟یفهم  ی خاک؛ م ریخودم بذارم ز ی رو با دستا اریجون سات یمن توان ندارم که جسم ب -
رو ندارم. حاضرم جون بکنم از نبودنش. حاضرم تلف بشم   اریمن توان از دست دادن سات

 کم نشه. اری تار مو از سر سات هی ی نداشتنش؛ ول ی تو

 . یبه گردنش کش  یگرفت و دست یق ینفس عم لهراسب

 . حالتون بده.دیش یم  تی اذ  دیرکه دا نمیب  یبگم واال. من دارم جفتتون رو م یچ -

 و صدام رو صاف کردم.  دمیرو باال کش مینیب

 یلیعادت کنه خودش خ یزیچ هیتونه به   یکه م نی که داشته باشه، هم یبیهر ع زادی آدم -
 عادت کنه؛ چه به درد.  یخوبه. حاال چه به خوش

 کرد. سیبهم کرد و لبش رو خ  ینگاه مین لهراسب

 . زهی دهنم رو قورت دادم و چند بار پشت سر هم پلک زدم تا اشک هام نر آب
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 ؟ ی عادتت برنداشت نی تو هنوز دست از ا  -

 ؟« یبهش انداختم که با تعجب گفت:»چ ینگاه و

  ی خوا یم یکه وقت  نی و همون طور که سرم رو کج کرده بود، گفتم:»ا دمیکش یقیعم نفس
 .«یکن یم سیلبت رو خ ، یشک دار  یول ؛یبگ یزیچ هی

 مونه؟«  یم ادتی قیقدر دق  نیا  زیکرد و گفت:»چه طور همه چ ی خنده ا لهراسب

 یدار یبگ ی خوا  یم ی. حاال بگو؛ چگهید  گهیلبم نشست و گفتم:»د ی از لبخند رو ییها رگه
 ؟« یکن  یدست دست م

بالخره زبون باز کرد:»فردا   ی کم دست دست کرد؛ ول هیو   دیبه لبش کش یدست لهراسب
 خواد برگذار بشه.« یم ی ری دادگاه شهاب نص

 .امیمنم م -

 ؟ ی مطمئن -

 ی که فردا تو یاون آدم ؟یمطمئن  یگ یم یکردم و گفتم:»لهراسب، دار یکیستر ی ه خنده
که دخترش، همه   یمن رو ازم گرفته. کس ی که بابا یبشه، کس یخواد دادگاه یدادگاه م

  ؟ یرو ازم گرفت. لهراسب من شدم مرده متحرک. به خاطر چ اریفت؛ ساتوجود من رو ازم گر 
معلومه   ؟ی مطمئن یگ یم یبه خاطر شهاب و دخترش. اون وقت تو االن دار ؟یبه خاطر ک 

 .« رمی خودم م ،ی که مطمئنم. توهم من رو نبر

 بلند شد و اومد طرف من و سرم رو گرفت و بغلش کرد. لهراسب

 سرم گذاشت و گفت:»خودم نوکرتم هستم؛ فقط تو آروم باش!«  ی رو ی شد و بوسه ا خم

 *** 

 به سر در دادگاه انداختم.  ینگاه
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 بود که سالها منتظرش بودم. یهمون روز قایدق امروز

 .هیکه بفهمم قاتل بابام ک  یروز

ده.«؛  ش  دیشه ه یجنگ سور  ی اومد و خبر شهادت بابا رو داد، گفت:»تو م ییدا یوقت ادمهی
 وقت باورم نشد.  چی من ه یول

  ی چند بار گفتم، حت یوقت یول  شه؛ی م دایپ یروز هینفره که  هیکردم قاتل بابام  یم حس
  ش یفکر رو پ نی لهراسب و مامانم هم با ترحم بهم نگاه کردن و منم با خودم گفتم:»بهتره ا

 خودم نگه دارم.«

 . یلیل -

م رو از سر در دادگاه برداشتم و سمت صدا  و نگاه   رونی بهار، از فکر اومدم ب  ی صدا با
 . دمیچرخ

 بهش انداختم. ینگاه

دوماه بود    دم،ی د یدر هفته حداقل دو بار بهار رو م  د یکه با یبودمش. من دهیماه بود ند  دو
 بودمش.  دهیند

 چشمم نشست.  ی بهش زدم و ناخودآگاه اشک تو  ی لبخند

هم   ،یبهم، بدون معطل می دیرس  یهاش تند تر شد و منم سمتش حرکت کردم و وقت قدم
 بغل. ی تو  می د یرو کش گهید

 .یلیخ  ؛یمعرفت یب یلیخ -

رو گونه هام و   ختیهم فشار دادم و اشک هام ر ی کردم و پلک هام رو رو ی خنده ا تک
 بهار رو از خودم جدا کردم.

 سالم بهار خانم. کی عل -
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 کرد. یصورتم رو نگاه م ی صورتم و داشت تک به تک اجزا ی د توزل زده بو بهار

 به سرت اومده؟   یچ یلیچشم هات گود شده؟ ل ری قدر صورتت الغر شده؟ چرا ز  نیچرا ا -

 یسر فرحزاد م  هیشد، بهار  یزبون من کلمه»ف«گفته م  ی شناخت. اگه رو  یمن رو م بهار
کردم. بهار   یاز بهار پنهون م دی با یگشت؛ ول یگرفت و بر م یپرس کباب هم م هیرفت و 

شد دو ماه   یباعث م ، یهر حرکت ا ی ی بود. هر کلمه ا اری آدم ها به سات  نی تر کی از نزد یکی
 بر آب بشه.  نقشکردن من،  ینقش باز

 یم  ییرا یاز مهمونت پذ  یجور نیا ادینم ادمیبودم،  شتیکه من پ شی تا دو ماه پ -
 . ی کرد

قدر   نی من ا  یعنیمهمون من؟   ی تا حاال تو شد  یزد و با طعنه گفت:»از ک  ی پوزخند بهار
 خانم؟«  یلیشدم ل بهیغر

 هم زدم. ی رو گاز گرفتم و هم زمان، لبخند لبم

 . ستین  نیکره زم  ی جنبه تر از تو، رو ی ب یعنی -

 ی جنبه هم خودت یبرو گمشو. ب -

 .« یهمون موجود رو مخ قبل ی کردم و گفتم:»آها، حاال شد ی ا خنده

. حاال هم بحث  یرفت ،یخبر گذاشت یرفته ب ادمیبهم رفت و گفت:»فکر نکن  ی غره ا چشم
 .« ی رو عوض کرد

 صدام زد.  یکی خواستم جوابش رو بدم،   یکه م نیهم

 . یلیل -

 و رفت.  دیلبم پر کش ی از رو لبخند
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چه قدر   ی عاشق دمی. اون جا بود که فهمدمیراسب رو فهمله یمطمئن یجا بود که معن اون
رو به اون رو   نیشه و از ا  یحالت بد م ی جور نیصدا زدن ا  هیبا  هیکنه  ی م فیآدم رو ضع

 .یشیم

تنگ شده   ار،یگفتن سات یلیل  نی ا ی که من چه قدر دلم برا دمیصدا زدن، فهم   هیهمون  با
 خودش که بماند.  ی بود. دلم برا

 .دمی کش یقیدهنم رو با هزار زحمت، قورت دادم و نفس عم آب

 نگاهم تو صورت بهار بود. هنوز

شما که همه    ؟یشد خانم شرق  یزد و آروم گفت:»چ ی پوزخند هی  د،یکه حال من رو د بهار
 ؟« ی وفتیپس ب کهیتموم شده بود. االن چرا نزد  نتونیب زیچ

 حرص گفتم:»بهار.«  با

 کرد و با تشر گفت:»کوفِت بهار.« یماخ بهار

 من رو گرفت و من رو چرخوند سمت خودش.  ی کنارمون و بازو دی رس اریسات

  یالمصب چی زنم، ه یدر و اون در م نی تو؟ االن دو هفته است دارم ا ییمعلوم هست کجا  -
 خاموشه؟   ت ی. چرا گوشییده کجا یبهم جواب نم

و با اون چشم   ی کرد یدقت م یکه اگر کم اریپر از سوال سات ی زده بودم به چشم ها زل 
ترش   یو سکوت جر هیکه تا حد مرگ عصبان ی دیفهم یم ، یداشت ییرنگ، آشنا یعسل ی ها
 کنه.  یم

کردم  یبود که قدرت تکلم ازم گرفته شده بود. حس م  ادی قدر ز نیا ار، یسات ی برا میدلتنگ
 بگه!«  یز ی چ چی ه دیبه لب هاش! نذار دیگفت:»مهر سکوت بزن یممغزم داشت  ی تو یکی
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 ی. کمرمیگ  یم شیگفت:»دارم آت  یباش!« دلم م اری گفت:»به فکر جون سات  یم عقلم
بلند تر   ی بار عقلم با صدا ن ی.« ا شی آت ی باهاش حرف بزن تا صداش، بشه برام آب رو

 .«یکن یم  یزندگ  شی آت ی تا آخر عمر تو ره،ی. اگه بماریگفت:»جون سات

 نیدشمن کم ی رویگلوم، درست مثل ن ی که تو  یو بغض هیدهنم رو قورت دادم تا گر  آب
 .ادیکرده بودن، باال ن

 د؟ ی . بهترگان یشا  ی سالم آقا -

رو   یآدم  د یکه ام ی. شدم همون عاملاریسات ی ها ی دوتا جمله ام، شدم قاتل نگران نیهم با
 ه.کن ینقش بر آب م

 با تعجب به من زل زده بود.  اریسات

 بود.  بیبراش غر یل یحرف هام خ انگار

خواست لب به حرف   یکه م نیکرد و هم  یخنده عصب هی  اریکه گذشت، سات ی ا هیده ثان هی
اون وقت شما   شه،یشروع م گهی د قهیدق هیو گفت:»دادگاه   شمونیباز کنه، لهراسب اومد پ

 جا؟«  نیا ستادیا

 .« میفرار کنم، عقب گردم و گفتم:»بر   تی که از اون موقع نی ا ی رو صاف کردم و برا صدام

 دادگاه و باال رفتم.  ی حرکت کردم سمت پله ها عیسر  و

  میکرد یکنارم و هم زمان که حرکت م  دی سالن دادگاه، لهراسبم رس ی تو   دمیکه رس نیهم
 بهت گفت؟«  یچ اری سمت اتاق، لهراسب گفت:»سات

که هر   ییحرف ها ن یو خالصه، هم ی و چرا نبود ی د  یرو جواب نم تی . چرا گوشیچیه -
 گفت.  یبود، م اریسات ی کس جا

 بده. گناه داره.  یل ی. حالش خنمشیب ی . من دارم میگشت  یکاش بر م ،یلیل -

 و سمتم برگشت.  ستادیکه لهراسبم ا  ستادمی جام ا سر
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 لهراسب. ی چشم ها ی تو کردم و زل زدم  زیر  ت،ی هام رو از حرص و عصبان چشم

لهراسب، من   د؟ینیب یرو م  اریسات د یمن گناه دارم؟ چرا همتون فقط دار یگ یچرا نم -
  ن یا ی بابام تو ی رو ول کنم و برم. من رفتم که امروز فقط برا اریدلم که سات رینزده ز  یخوش

 .اریبابام و سات ی باشم، نه برا یدادگاه کوفت

 زدم. یداشتم نفس نفس م ت،یحرص و عصبان از

 یبود که نم نیاز ا  تمیدونستم عصبان ی. مستیاز حرف لهراسب ن تمی دونستم عصبان یم
.  رمیتونستم بغلش بگ یتونستم باهاش حرف بزنم. نم  یباشم. نم اری سات شی تونستم پ

گشتم که عقده ام رو سرش    یم یآدم هیداشتم دنبال  یدونستم؛ ول  یها رو م نیهمه ا
 و متاسفانه قرعه به نام لهراسب افتاد.  کنم یخال

 .دیکش یق ینفس عم لهراسب

 . من اشتباه کردم.یگ ی. درست مزمیباشه عز -

 شوک بهم وارد شد.  هیرو گفت، انگار   ن یلهراسب ا یوقت

 . ختیر  یتقه، بهم م  هیشده بود و با  فی و ضع  ختهیبهم ر یل یروزا خ نی ا اعصابم

 . دمیکش یقیهام رو محکم باز و بسته کردم و نفس عم چشم

 اومد.  یی دا ی کنم، که صدا ی خواستم ازت لهراسب معذرت خواه یم

 جا.  نیا  دی ایبچه ها ب -

 *** 

 بردتش.  رونی دست شهاب رو گرفت و دستبند زد و از اتاق دادگاه ب مامور، 

  ،ییلهراسب و دا ی ن هاگفت یل یبلند شدم و به ل یصندل  ی از رو عیسر رون، ی بردنش ب یوقت
 اصال توجه نکردم. 
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کنن به   ی دارن حرکت م دمی به چپ و راست انداختم که د یاومدم و نگاه رونیاتاق ب از
 .ی سمت در ورود

 لحظه. هیسرکار  -

 . ستادیو شهاب هم ا   ستادی ا سربازه

 .ستادمی سمتشون و جلوش ا رفتم 

 نگفت. یچیه یچشم هام؛ ول ی رو اورد باال و زل زد تو سرش

زنمش؟    یکنم؟ م یکارش م  یچ  نم،یقاتل بابام رو بب یگفتم اگه روز ی با خودم م شهیهم
 کنم؟   یکار م ی زنم؟ چ یزنم؟ بهش مشت و لگد م  یسرش داد م

  چیاومد. ه یبرام نم یحرف  چی ه یول دم؛یرو د  یری. شهاب نصدمیقاتل بابام رو د  امروز
 اومد که بخوام انجام بدم.  یبرام نم یکار

 یخواست سرش رو از تنش جدا کنم. دلم م  یکردم و دلم م ینفرت بهش نگاه م  با
که  ییخواست انتقام تک به تک دختر پسرا  یخواست دخترش رو به عزاش بنشونم. دلم م

 .رمی شرف، کشته شده بود رو بگ  یب نیا  یباباسون با دستور

 یکردم کم یزد که حس م یقدر تند م  نیکرد. ضربانه قلبم ا  یخفه مداشت گلوم رو  بغض
کنه. سقف دهنم از بس که نفس نفس زده بودم، خشک شده بود؛   ی م ستیادامه بده ا 

همه سال   ن یکه ا ییکه حرف ها  رهی من رو بگ ی تونست جلو یها نم نی کدوم از ا چیه یول
 دلم رو به قاتل پدرم نگم.  ی تو

چشم به راهه؟ فکر    یدختر هی ی تا بابام رو بکشن، فکر نکرد یکه به آدم هات گفت یموقع -
  یازش م یزن رو دار هیدم هم  ی داره که باباش برگرده؟ فکر نکرد دی ام یپسر هی ی نکرد

که  ی فکر نکرد ؟ یدوباره بشه همون دختر قبل یدخترش بعدا چه جور  ی فکر نکرد ؟ی ریگ
 ؟ ینشون یما رو م  اهیبه روز س یدار

 چشم هام.  ی گفت و زل زده بود تو ینم یچیه
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 ی. بی بابام کرد یکه کلمه نامرد برات کمه. ب ی قدر نامرد نی پس فطرت. ا ی نامرد یلیخ -
 ؟ ی عوض ی . چند نفر رو مثل من بدبخت کردی گاهم کرد هیتک

. سر و زبون  یلبش نشست و گفت:»نه؛ خوشم اومد. بهتر از دادشت ی از لبخند رو ی رگه ا هی
  اریسات هیتو شب یکنه؛ ول یرو با سکوتش حل و فصل م زیساکته. همه چ یلی. اون خیدار

 .« ی و محمد

  ییره. دختر دا یم  شییرو پررنگ تر کرد و ادامه داد:»به هر حال، حالل زاده به دا لبخندش
 همن.«  هیو پسر عمه جفتشون شب

 .« میبرگشت سمت سرباز و گفت:»بر  و

 من خشک شده بودم.  ی کنارم گذشتن؛ ول از

شده بود. مغزم فرمان    خی. دست و پاهام ستی بدنم ن ی تو یخون چ یکردم ه یم حس
 داد. یرو نم یچیه

انگار چشم هام بسته بود. انگار فقط من بود و من.   یول دم؛ید یرو داشتم م زیچ همه
 .دمی فهم یرو نم یچی. هدمیشن ی رو نم ییصدا چیه

 شده بود؟  یاومد؟ چ یداشت سرم م ییبودم؟ چه بال  یکجا بودم؟ ک  من

تونستم   ی . نمهیک  نمیتونستم برگردم بب ینم یده؛ ول ینفر داره تکونم م هیکردم  یم حس
  داری چرا ب  یول دم؛ی د یداشتم کابوس م دی توهم زده بودم. شا هم دمیصداش رو بشنوم. شا

 کنه.  دارمینبود از خواب ب یشدم. چرا کس  ینم داریب  یکابوس لعنت نی شدم. چرا از ا ینم

 .دمی مطلق، ند یاهیرو به جز س ی زیچ چیه  گهی چشم هام تار شد و د ی کم جلو کم

 *** 

 دستم بود، کم کم چشم هام رو باز کردم. ی که تو یسوزش با

 رفت.  یکه زدم، اون تار  یبا چندتا پلک یتار بود؛ ول زی چشم هام رو باز کردم، همه چ یوقت
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 مرگت بشه تک دخترم.  شی. مامان پیلیل -

 .دمی مامان، آروم سرم رو چرخوندم سمتش و بعد از دوماه، صورتش رو د  ی صدا با

 بود. دهیزجر و درد کش یزندگ  ن یا ی هراسب، تواز من و ل شتریکه ب یکس صورت

 مامان؟   یخوب -

 تکون دادم.  یحال یرو با ب سرم

 اومد. ادمی شهاب  ی دفعه تمام حرف ها هی

 چند لحظه چشم هام رو بستم. ی رفت و برا جیتخت بلند شدم که سرم گ ی رو از

شد مامان؟ تو   ی جان، چ یلیکه گفت:»ل دمینگران مامان رو شن ی هموئن حالت، صدا ی تو
 !« یبخواب د یبا

 با چند تا پلک زدن درست شد. یتار بود؛ ول زی کم همه چ هیهام رو باز کردم.  چشم

دادم تا بتونم حرف بزنم، با   یسمت مامان و همون طور که آب دهنم رو قورت م  برگشتم
 گفت مامان؟«  یم یشد، گفتم:»شهاب چ   یم دهیکه به زور از ته گلوم شن یی صدا

 . دی مامان به وضوح پر رنگ

 گفت؟   یم یچ -

 شده بود. شونیدوتا کلمه مشخص بود که چه قدر پر  نیهم ی تو

  چیگفت:»نه. مامان راحله ه یدلم م یگه.«؛ ول یگفت:»شهاب درست م  یبهم م مغزم
 کنه.« یرو از تو پنهون نم یزی وقت چ  چیگه. ه یوقت به تو دروغ نم 

شده   شهی دونم چرا افتاده بود به جونم، تند تر از هم یکه نم ی هام از استرس و ترس نفس
 بود.

 گرفتم که بتونم حرف بزنم. یقیعم نفس
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  گهیهم د هیشب  یی. بعدشم گفت پسر عمه و دختر داارمیبابام و سات هیگفت من شب -
 هستن. 

 نفس هام کنترل داشته باشم.  ی کردم رو  یدهنم رو قورت دادم و سع آب

 ؟« ی چ یعنیها   نیدادم:»مامان. ا ادامه

صورتش و سرش رو  ی قطره اشک از چشمش افتاد رو  هیجمله من، مامان   نیآخر  با
 . نیی انداخت پا

 کج کردم و صداش زدم:»مامان؟«  یرو کم سرم

تم باور  خواس  یزد رو باور کنم. نم یم ادی سرم فر  ی که مغزم تو ییزایخواستم اون چ  ینم
سال   ی و خورده ا ستیخواستم بدونم ب یحساب کرده. نم بهیکنم که مامان هم من رو غر 

 کردم، با دروغ بوده.  یکه زندگ 

باال و سرش رو گرفت باال و همون طور که تمام تالش خودش رو  دیرو کش  شی نیب مامان
 گم.«  یرو بهت م  زیکرد که خودش رو کنترل کنه، گفت:»همه چ یم

 هی ی سر دادم که مامان برا  ی چنان قه قه ا ه،یبه مامان انداختم و بعد از چند ثان ینگاه
 ؟« ی لیو با همون ترس شروع کرد به تکون دادنم و صدا زدنم:»ل دی لحظه ترس

 کنم. یکار م  یستم دارم چدون ی. انگار جنون گرفته بودم. نمدمی خند یمن فقط م یول

 . دمیخند ی کردم و فقط م ینم یتوجه چی مامان ه  ی تکون دادن ها به

دستم   زیگوشم خورد، انگار همه چ  ی که تو یلیس ه یبا   دم،یخند  یطور که داشتم م همون
 اومد. 

 شدم. آروم

داشت نگاهم   یکه با نگران یکردم. فقط زل زده بودم به لهراسب یم هی. نه گردمیخند یم نه
 کرد. یم
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 *** 

 شدم. ادهی پ نیاز ماش یحرف  چی رو باز کردم و بدون ه نیماش در

 . یلیل -

کوچه   یآسفالت  نی اما نگاهمبه زم ستادم،ی لهراسب ا ی با صدا یخواستم در رو ببندم؛ ول یم
 بود.

 دونستم بخدا.  ینم  شی دو هفته پ نی منم تا هم  ،یلیل -

کردم،   یکه همه تالش خودم رو داشتم م یی رو به ضرب گرفتم باال و با حرص و صدا سرم
 ؟« ی چرا به من نگفت شی باال نره، گفتم:»همون دو هفته پ

که  می دونست ی. خدا شاهده ما نمدهیگفت وقتش نرس یچون مامان نذاشت. چون م -
 دونه.  یشهاب م

 شد. ادهیکه پ  دمیشن  یرو بستم؛ ول نیدادم و در ماش رو چند بار پشت سر هم تکون سرم

 ی ای بلند گفتم:»دنبال من نم ی رفتم سمت در خونه خاله، با صدا یطور که م همون
 .« می زن یلهراسب! بذار چند روز بگذره بعد باهم حرف م

 شدم و در رو بستم. اط یوارد ح عیدر و سر  ی رو انداختم تو دیکل

  یکس؛ حت چیدو روز که به ه  نیدادم، نشستم و حرص و بغض ا  هیجا که به در تک همون
 .ختمیبهار حرف نزده بودم رو، باال اوردم و از ته دل اشک ر 

که همدم روز و شبم   نیسر جاش نبود، خسته بودم. از ا  زیچ چیکه ه نیبودم. از ا خسته
خوب نبود، خسته بود.  یزیچ  چی که حالم با ه نی خسته بودم. از ا ه،ی شده بود بغض و گر 

 خسته بودم.  دمیفهم یکس من رو نم چیکه ه نیا

و از پشت در بلند شدم و همون طور که اشک هام    دمیرو باال کش مینیب  اط، یدر ح ی صدا با
 ...«یگفتم:»لهراسب، مگه نگفتم ن ی بلند مهین ی کردم، در رو باز کردم و با صدا یرو پاک م
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 چشم هاش. ی که پشت در بود، حرفم رو خوردم و فقط زل زدم تو یکس دنید با

 چشم هاش برداشت.  ی رو از رو نکشیع

 . یسالم خانم شرق -

 .دمیکش یقیعم نفس

از همه   ستاده،یمن ا  ی که االن رو به رو یآدم  نیفکر کنم که جون ا  نیکردم فقط به ا  یسع
 تره.  زی من عز ی برا  ایدن نیا  ی تو زیچ

 . گانیشا  ی س.. سالم آقا  -

 تو؟«  امیب یکن یگوشه لبش رفت باال و گفت:»تعارف نم یکم اریسات

 . منم تنهام.« ستیخونه ن یکس یول  د؛ی رو صاف کردم و گفتم:»ببخش صدام

  ی تو یکرد؛ ول  یکه داشت کنترلش م یتیسرش رو تکون داد و با حرص و عصبان اریسات
خونه من، تنها   ی هم، من و تو، تو شی روز روشن بود، گفت:»چهار ماه پ نیچشم هاش ع

 کردم؟«  ی. چه غلطمی کرد یم یزندگ 

 زدم. بدم گند زدم. گند

 .« دییخاله اومد:»بفرما  ی خواستم جمعش کنم، صدا  یکه م نیهم

  ی تو  وهیم سهی که سه تا ک  دمیخم شدم و خاله رو د ی برگشت سمت چپش. منم کم اریسات
 دستش بود.

 ؟ ی سالم خاله خوب -

 ها رو ازش گرفتم.  سهیرفتم طرفش و دوتا از ک  عیسر  و

 ه؟ یک  نی که ا نیا یاشاره کرد به معن اریبه سات  ییابرو خاله

 انداختم.  اریبه سات یو نگاه برگشتم
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 هستن.«  گانیشا ی برگشتم سمت خاله و گفتم:»آقا  دوباره

تو آقا    دیی گفت:»بفرما اریجمعش کرد و رو به سات عیسر  یزد؛ ول یدار یلبخند معن خاله
 .« اریسات

 وارد خونه شد.  اریخودش از کنار من گذشت و قبل از من و سات 

  نیدر ع یخور بود؛ ولکه باهاش داشتم دل یکرد. هنوز از رفتار  یسرد نگاهم م  اریسات
 بودمش. ده یبار اول، د ی نبود که برا ییروزا  نینگاهش ع ی سرد ،یخوردل

 . رهیها رو ازم بگ سهیخواست ک  یجلو و دست دراز کرد و م ومدا

 جا؟«  ن یا ی و گفتم:»چرا اومد دمیحرص، دست هام رو عقب کش با

که کل وجودم از صداش   ی لحن سرد هیکنه، با  جادی نگاهش ا  ی تو یری که تغ ن یاز ا بدون 
 .« یمونده رو مشخص کن شتیکه پ ی قلب  کهیت هی  فیزد، گفت:»اومدم تکل خی

 . ختیدلم ر ته

  اد، یمن تموم شده و اگر خودش هم ب ی برا اریگفتم:»سات یدو ماه بود که به همه م االن
تونستم حرف بزنم. فقط زل زده بودم   یاالن الل شده بودم. نم یگم.«؛ ول  یرو م نیهم
  دایاز کجا پرو  یدونم اون گرم ی. نماریحال گرمه سات نیدر ع یسرد؛ ول ی چشم ها ی تو
  یبود و نم اریسات ی که بود. من حواسم به تناقض چشم ها نمبود. مطمئ یکردم؛ ول یم

 کلمه حرف بزنم. هیتونستم  

 داخل؟ د ی ای بچه ها چرا نم -

 بشه.  یشد و دستور داد که نفسم جار  داریخاله، انگار مغزم از خواب ب ی صدا با

 نفسم باز شد.  ی گرفتم، انگار تازه مجرا  اریسات  ی چشمم رو از چشم ها یوقت

 گذشتم و داخل خونه رفتم.  اریبا سرعت از کنار سات ،ی حرف چیه بدون 
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  ی ها رو گذاشتم رو سهیگذشتم و رفتم داخل و وارد آشپزخونه شدم و ک  اط یح ی از تو عیسر
 .زیم

آب رو باز کردم و چندتا مشت آب رو محکم زدم به صورتم کهبه   ریو ش نکیسمت س رفتم 
 .امیخودم ب

دادم و  ی از دستم در رفته بود. کم کم داشتم وا م زی همه چ ار،یسات دنی بودم با د دهیفهم
 افتاد.  یم ی اتفاق نیچهم  دینبا

 دختر. یاز دست رفت -

 و برگشتم سمتش. دی لحشظه شونه هام پر  هیخاله،  ی صدا با

 دهنم رو قورت دادم تا لو نرم.  آب

به چشمم،    دمیرس یلباسم خشک کردم و وقت ن یرو اوردم باال و صورتم رو با آست دستم
 .ادیدستم رو محکم فشار دادم به چشمم که اشکم در ن

 رو از چشمم جدا کردم و چشمم باز شد.  دستم

رو بغل گرفته بود و داشت با لبخند   که دست هاش  دمی که چشمم باز شد، خاله رو د نیهم
 کرد.  یبهم نگاه م

 ؟« یدار  یگرفتم و گفتم:»جونم خاله؟ کار ینفس

 نشست.  یصندل  ی و رو دی رو کش ز یرنگ م یآجر یگره دستاش رو باز کرد و صندل خاله

 شد.   یمامان م هی شب یلیزد به آدم، خ یزد و زل م یلبخند م یجور نیا  یوقت

 فرق داشتن.   گهیهم د با  ی لیو مامان، خ خاله

 خاله خوش زبون بود. ی. مامان ساکت بود؛ ولطونیخاله شر و ش یآروم بود؛ ول  مامان

 شدن.  یبه هم م  هیشب یلیجفتشون خ ط،یشرا   نیمثل ا ، یطیشرا  ه ی ی تو اما
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 . یکن یول نم   ی تا طرفتو دق ند ،یکن یلج م یز ی چ هیسر  ی. وقتی محمد  نی درست ع -

 تعجب خاله رو نگاه کردم. با

 رو دق دادم خاله؟ یک  -

 نوا رو.  یبدبخِت ب  اریسات -

هلک و هلک برداشته اومده دنبال من، حرص، تک به تک سلول   اریاومد که سات ادمی  یوقت
 تنم رو گرفته بودم.

 دوتا دست هام رو به پهلوم زدم. دمیکش یقیعم نفس

 . چرا دنبال من راه افتاده؟ شیزندگ  ی. بره پستینوا ن یاون بدبخت ب -

 .ت ی زندگ  یگفته بره پ  یلیمن االن برم بهش بگم ل یعنیآها.   -

 لحظه فکر، گفتم:»آره برو بگو.«  هی بدون 

 . رونی تکون داد و بلند شد که از آشپزخونه بره ب یسر خاله

 که دوباره گند زدم.  دمی لحظه به خودم اومدم و د هی

 »نه.« زدم: غیدفعه هول کردم ج هی

با ترس   اریسات ه، یو با تعجب سمت من برگشت و بعد از چند ثان  دیخاله شونه اش پر  که
 شده؟«   یآشپزخونه و گفت:»چ ی اومد تو

آقا   یچ یو گفت:»ه اریرفت، برگشت سمت سات یهمون طور که بهم چشم غره م خاله
 بخوره.«  زی بود ل کی . نزداریسات

خدا   ،یراه رفتنت باش نیمراقب ا ی خوا یم یچشم غره بهم رفت و گفت:»ک  هیهم  اریسات
 دونه.« یم

 . رونیرفت ب و
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 کردن. یو شروع کردم با ناخون هام باز  نیی رو انداختم پا سرم

 *** 

 رو هم باز کردم. شبندیرو در اوردم و پ ییظرف شو  ی کش ها دست

  ی و دوتا فنجون رو برداشت و گذاشت تو نتیآشپزخونه و رفت سمت کاب ی اومد تو خاله
  ییرنگ بود، چا یینوار طال  هی که لبه اشون،   یکیکمر بار ی و داخل اون استکان ها یسن هی
 . ختیر

  ی برا یکی خودت.  ی برا یکیرو ببر.  ییدوتا چا نیا  ایدختر گلم. ب یجان، خسته نباش یلیل -
 .اریسات

 باشه و خاله نخوره.  ییبود. محال بود که بحث چا  ییچاخودش معتاد   خاله

 خاله؟  یمگه خودت چ -

سماور، برگشت سمت من و جواب داد:»من  ی ذاشت رو یرو م یهمون طور که قور خاله
  ارمشیبرم دنبالش، ب گهی. دتای کالس داره، هم ب نی رحسی برم دنبال باران. امروز هم ام د یبا

 جا.«  نیا انیخونه تا شبم اونا ب

فاصله    نتیدرسته، از کاب زی مطمئن شد که همه چ  یانداخت و وقت ینیبه س  ینگاه هی
شد. بچم   رید یلیخ ی گفت:»وا  رون،ی رفت ب یگرفت و همون طور که که از آشپزخونه م 

 .« یلیشه. خدافظ ل یاالن هالک م

 بود؟«  یت کم بود. عاشق شدنت چکردم و با غرغر گفتم:»دختر نونت کم بود. آب یپوف

  ار،یسات دنیبا د  رون،یکه از آشپزخونه برم ب دمیکه چرخ نیرو که برداشتم و هم ینیس
 از دستم افتاد.  ینیزدم که س یغیو ج دمی ترس

 ناخودآگاه گفتم:»بسم الل.«  یلی و خ نمیرو گذاشتم رو س دستم
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کرد و گره    یچه اخم میکرد، ن ی داشت به من نگاه م نهیهمون طور که دست به س اریسات
 دست هاش رو باز کرد.

 ؟ ی دیمگه جن د -

  یبرداشتم و همون طور که خم م نمیس ی و دستم رو از رو دمیهم کش ی هام رو تو اخم
  ی سادیوا  ی جن اومد نیجمع کنم، گفتم:»ع نیزم  ی استکان رو از رو ی ها کهی شدم تا ت

 شه.  یپشت آدم. خب آدم زهره ترک م

 بره.  یدست نزن! دستت رو م -

اومد کنارم  دمی انداختم که د ی نگاه اریسرم رو بلند کردم و به سات ز، یخ می حالت ن ی تو
 استکان ها.  ی ها شهینشست و شروع کرد به جمع کردن ش

 اون فرصت استفاده کردم و نگاهش کردم. از

 بود.   شهیالغر تر شده بود. موهاش بلند تر از هم یهاش بلند شده بود. کم شیر ته

 رو نداشت.  یز یدل و دماغ چ انگار

افتاد و استکان هاش شکست؛ و گرنه من چه  ییچا ینیخوشحال شدم که س راستش
 نگاه کنم. اریصورت سات  ی تو ق،یقدر دق نیتونستم ا  یم یجور

بود   یکاف  هیده ثان نیهم یهم به صورتش زل نزده بودم؛ ول هیهم رفته ده ثان ی رو دی شا
 من رو ببره.  ی ها یاز دل تنگ یکه کل

 آخ!  -

 دستش.  ی و ناخودآگاه نگاهم رفت رو رون یاز فکر اومدم ب ار،یآروم سات  ی صدا با

 خودش رو کرده بود. کار

 .دهیبر   شهیش دمیرو گرفتم و د دستش
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کم   اریتار مو از سر سات هی دمی ترس یکه م یمن ی برا یبود؛ ول یو سطح ک یخراش کوچ هی
 بود. یلیبشه، خ

  یآشپزخونه خاله بود، م ی که تو ی ا هیاول ی شدم و سمت کمک ها یزور که بلند م  همون
  یرو ناکار م ت ییجا هی یزن ی مراقب باش، بعد خودت م یگیرفتم، با تشر گفتم:»به من م

 .«یکن

 رو برداشتم و اومدم کنارش نشستم. جعبه

 دستش بود. ی خورده ها تو شهیش خورد. هنوز اون شدفعه نگاهم به مشت هی

دستت نگه   ی ها رو تو نیگفتم:»چرا ا  ی بلند مهی ن ی هم کردم و با صدا ی هام رو تو اخم
  یتن و بدن من رو بلرزون ادیخوشت م ؟یات رو ناکار کن گهید ی جا  هی  یکه بزن ؟یداشت
 ار؟« یسات

گوشه لبش    یبود، کم رشی و حرص من که فقط قلبم مد تیبدون توجه به عصبان اریسات
  ،یی ظرف شو ری سطل ز ی تو  زهی ها رو بر شهیشد تا ش یرفت باال و همون طور که بلند م

 .« اریبه سات می دی رس گان،یشا ی . از آقامی کرد شرفتیگفت:»خوبه. پ

 سطل و دوباره برگشت و روبه روم نشست.  ی تو  ختیها رو ر شهیش

زد   یچشمک طنت،یپررنگ تر از قبل شده بود، رو به روم نشست و با شکه االن  ی لبخند با
به مراحل باال تر. مثل، عشقم. نفسم. عمرم.   دمیرس دمی شا  ،ی دیو ادامه داد:»خدارو چه د

 جونم.« 

دستم   ی بود رو تو  ده ی بر شهیکه با ش  یبهش رفتم و همون طور که دست یظی غره غل چشم
 باش.«  الیخ  نیگفتم:»به هم ی گفتم، با پوزخند  یم

 . ستین بی آرزو بر جوانان ع -

 جوابش رو ندادم و مشغول بستن زخمش شدم. گهید
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خواست، االن،   یکنم. چه قدر منم دلم م ییآرزو ها  نیخواست منم هم چ یقدر دلم م چه
 رو»عشقم«صدا بزنم.  اریلحظه، سات نیهم ی درست تو

  یکس ریو دلت گ   ینگلیها س  یبه قول امروز ایمجرد  یبه نوع ی. وقتیستی عاشق ن یوقت
:»اَه اَه؛ چندش. چه قدر  یگ  یبا خودت م ،ی شنو  یو لفظ ها رو که م زایچ  نیا ست، ین

و عمرت   ی و همه زندگ  ی بند ی دل م یوقت یمضخرف. خب با اسم صدا بزن طرف رو.«؛ ول
با همون   قایدق ست،ی دور و برت ن یکس ،ییتنها خودت یخواد وقت ینفر، دلت م  هی شهیم

اما از   ی. ولی:»چندش.«، با همون ها صداش بزنیگفت  یم تیکه اول از عاشق ییلفظا
رو به   ییها زیچ هیحسرت   یجور  هیوقت ها  ی. امان از دست سرنوشت. بعضری دست تقد

 .یمون یکفش م ی ذاره که خودت هم تو یدلت م

 جان.  یلیل -

 یکه کم  ییو نگاهم رو از دستش، دادم به چشم ها  دی پر یکمشونه هام  ار، یسات  ی صدا با
 کرد.  ینگاهم م قیشده بود و داشت دق زیر

 جانم.  -

اوردم،   رون یرو از دهنم ب نی من تا ا یگفتنش طول نکشه؛ ول هیکلمه، صدم ثان نی ا دی شا
 زدم. ی چه گند دمیفهم

  اریمن تموم شده است. سات ی برا  ارینداره. سات یمن معن  ی برا اریشد که سات یادعام م من
  ستم؛ین  اریسات  ریگ  گهیزدم که به همه بگم من د یم ی. خالصه به هر درگانیشا  ی نه آقا

 دل الکرد دارم. نیامون از ا  یول

 کرد. ی دل پنبه م نیکردم، ا یرشته م یچ هر

 .ن ییرو گاز گرفتم و سرم رو انداختم پا  لبم

 گرفته بود. حالم بد بود.  بغضم
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زجر   نیخدا؟ چرا من دارم ا شی چرا من شدم اسباب آزما  ن،یکره زم ی همه آدم رو  ن یا نیب
  شیکه تا حد مرگم، دوستش دارم، آزما  یبا جون کس دی خرم؟ چرا من با یها رو به جون م

ه بس  بود اریسات  ییمن، دا ی که بابا  نی ا دنیشدم؟ بابام بس نبود؟ فهم شی بشم؟ کم آزما
 مامانم بس نبود؟  ی ها ینبود؟ پنهون کار

 آدم چه قدر کشش داره؟   هیمگه 

و هم زمان شد   خت یزدم که اشکم ر  ی چونه ام قرار گرفت، پلک ریکه ز یکس  ی انگشت ها با
 .اریسات  ی با باال اوردن صورتم توسط انگشت ها

کار  ه یمن که انگار  ی. غمهیکه از جنس دلخور یغم یاونم غم بود؛ ول ی چشم ها ی تو
 کردم. ییخطا

  ؟ی نگاه کرد نهییآ  ی خودت رو تو ،ی لی.«. لستیگفتن:»دروغ گو حافظش خوب ن می از قد -
به درک.  نای اصال ا ؟ی چه قدر الغر شد ی دیپف کرده؟ د  یکه چه جور ی د یچشم هاتو د  ریز

خونه من، با هزارتا   ی که تو یهست یشده؟ تو همون ف یچه قدر ضع ی دی اعصابت رو د
اونم نه به خاطر   ؛ی اومد؟ بعد از دوماه اومد یدر نم کتم یو ج ی زد  یمن لبخند م هیکنا

  گان؟یشا ی آقا یبه من گفت ی د ی . بعدش که من رو دزی همه چ یمن، به خاطر اون شهاب ب
  ی شدم آقا ار،ی شده که من از سات یبودم. چ یکوفت  ی اون کما ی من فقط دوماه تو یلیل

 گان؟ یشا

 گفتم و فقط زل زده بودم به چشم هاش. ینم یچیه

 . دیلرز  یام م چونه

 اومد.  ی م نییرفت نه پا  یگلوم و نه باال م  ی اومده بود تو یچ همه

کنم؛   هیبلند گر ی خواد با صدا یدونستم دلم م  یکردم. م یچشمم حس م ی اشک رو تو نم
 بغض المصب رو بشکافم تا بتونم نفس بکشم.  نی سر ا تونستمیتونستم. نم ینم یول

 ؟ یر یازت خواسته که از من فاصله بگ لوفریکه ن ینگ ی خوا یم یتا ک  -
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 سنگ شد. هیگلوم نشسته بود، شب ی که تو یاون بغض ار،یحرف سات با

 کنه.  یکردم نفسم رو داره قطع م یم حس

  نیا یچرا دار ای. من مطمئنم. خدا رتشیگ یازم م لوفری. ندیفهم یرو م نی ا دی نبا اریسات
 ؟یکن یباهام تا م یجور

همه بال سرم   نی در اومد؟ ا کم یج ،ی رو کردم؟ بابام رو ازم گرفت تی بودم؟ ناشکر ی بد بنده
کنم تو من رو   یچرا حس م ینرفاه؛ ول ادمیباز کردم؟ من تو رو  تی زبون به شکا  ی اورد

 ؟ینک  یامتحانم م اریبا سات یرفته؟ چرا دار  ادتی

 خودت قسم که دوستش دارم.  یدارم. به بزرگ  دوستش

 کشم. یکردم دارم نفس هام آرخرم رو م یزنه. حس م یکردم قلبم نم یحس م گهید

خواست نفس بکشم؛   یداد. دلم م یرو به بدنم نم یکار چ یقفل کرده بود. فرمان ه مغزم
 انگار راهش بسته شده بود. یول

صداش رو   یدفعه هول برش داشت و دهنش شروع کرد به تکون خوردن؛ ول هی اریسات
  دمی د شه،ی جونم تموم م گهید  هیدونستم چند ثان  یکه نم یهمون حال ی . تودمیشن ینم

 کل صورتش رو گرفت.  یکه نگران

 فاتحه ام رو بخونم.   دیبار، با  ن ی مطمئن بودم ا گهی رفت و د یم یاهیهام داشت س  چشم

 : اریسات

 اوردم. نییپا  یلیصورت الغر ل  ی دستم بود، رو ی توان تو یو بردم باال و هرچر دستم

 رفت.  یاز دستم م  یلیکردم، ل یکار رو نم نیاگه ا یکنم؛ ول یغلط نیاومد هم چ  ینم دلم

 هاش باز شد و انگار راه نفسش هم باز شد.  چشم

 شد.   کهی بهم نگاهم کرد و بغضش هزار ت یکم
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 سرش دور کردم.  ی بغلم و شالش رو از رو ی تو دمشیکش

موهاش، داخلش  یاصل ی ها شهیاز ر یرنگش رو که حاال کم یی لخت طال  ی موها
 کاشتم.  یسرش م  ی هم رو یز یر  ی بوسه ها ن،یکرد، نوازش کردم و اون ماب یم ییخودنما

. همون  یبش یجور نی که تو ا رمیبم گهی. مگه من داریآروم باش همه دار و ندار سات -
رو نه. همون موقع که چشم هام رو   لوفرین یشرف رو گرفتن؛ ول یشهاب ب دمی موقع که فهم

. ی ومدیتو ن یباز کردم و همه بودن به جز تو. همون موقع که چشمم به در خشک شد؛ ول
 ی باباش، برا ی پا ی جاش رو گذاشته جا ز،یهمه چ یکه اون دختره ب دمی همون موقع فهم

 زجر دادن من. 

 خودم جداش کردم. از

 . ختیر یصدا اشک م  یهنوز، ب یآروم شده بود؛ ول یبود و کم نییپا  سرش

 چونه اش گرفتم و سرش رو باال دادم. ری رو ز دستم

  یکوفت یداشت و حاال به خاطر زندگ  یطوس ی رنگش که رگه ها یآب ی همون چشم ها با
 و نداشت، بهم نگاه کرد.ر شیچشم ها طراوت چند ماهه پ نی ا گهی من، د

 زدم و با چهارتا انگشتم، اشک هاش رو پاک کردم. ی لبخند

بال ها رو سر تو   ن یجنازه من رد بشن که ا ی که از رو ن یمگه ا گهیتموم شد. د گهی د یول -
 .ارن ی در ب مونیو زندگ 

 و آروم گفت:»خدانکنه.«  د یاش لرز  چونه

قدر    نیخواست ا  یرفت که دلم م یلحنش طور نیا ی سال سن، دلم برا یبا س بگم
 دروغ نگفتم.  اد،یبچلونمش که صداش در ب

 بغلم.  ی تو  دمشی. دوباره کشرمیخودم رو بگ ی جلو نتونستم

 کرد. یفرار نم  گهیکرد. از همه مهم تر، د  ینم هیآروم شده بود و گر  گهید
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 یکارت م یمن چ نی بب کن، هیاز فردا تو گر یکردن؛ ول هیگر  ی برا ی امروز رو مجاز بود -
 کنم.

 . اریسات -

 اومد.  یم رونیانگار از ته چاه ب صداش

 . اریجون سات -

هم    یاز چهل فرسخ یکه نگران ییجدا کرد با همون چشم ها  نمی از س یرو کم سرش
تار مو رو از   هی. بخدا توان ندارم. بخواد رتتیگ  ی ازم م لوفریتوشون معلوم بود، گفت:»ن

 سرت کم کنه، به خدا خودمو...« 

لبش گذاشتم و با تحکم    ی انگشت سبابه دست آزادم رو رو عیادامه بده و سر نذاشتم
غلط کرده   لوفرین ؟ی دیفهم ؛ یاریرو به زبون ب یز ی چ نیهم چ ی. حق ندارسی گفتم:»ه

و باباش، به    لوفرینکه  ی. همونگان یشا  اریسات ارم؛یمن سات ،یلیکنه. ل یکار  نیبخواد هم چ
 یغلط  چی من باز نشده بود، ه یکه تا تو پات تو زندگ  دنی ترس  یاز من م ی اندازه ا

  لوفر ینکردم؟ ن دایرو پ نیمن کار دو ساعته. مگه سل ی برا  لوفریکردن ن دا ینتونستن بکنن. پ
 .« می لیل ییو اونم تو زهیانگ هیخوام.  یم  یدل گرم هیکنم. فقط   یم دای رو هم پ

 آروم شد.  یبا حرف هام، کم انگار

انگشتم   دی لحنم کردم و گفتم:»نبا  یرو قاط طنتیش  یلبش برداشتم و کم ی رو از رو دستم
 شد.«  یام م گهی د زیچ  هیلبت. با  ی ذاشتم رو یرو م

 که حرفم تموم شد  یبه محض و

کردن،   یم  میتقس ایلحظه درشت شد و گفت:»اون موقع که ح هی ی چشم هاش برا  یلیل
 ؟« ی داشت فی ا تشرکج

. از  مونیببرمت سر خونه زندگ  رمی اومدم دستت رو بگ یبودم. داشتم م نی تو راه قزو -
 .ستیاستخاره ن چیحاجت ه ر،یگفتن در کار خ   می قد
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 شد.  ختهیچشم هاش ر  ی تو یانگار نگران دوباره

. نگران  هیفهمدم حالش چه جور  یکردم. م یهم درکش م یکالفه شده بودم. از طرف گهید
 جون من بود. 

چشمش اومده بود رو زدم پشت   ی از موهاش که رو ی دسته ا دمیکش یقیعم نفس
رو هم   یل یل الیکردم تا آروم نشونش بدم و خ ی رو م می که همه سع یگوشش و با لحن

 ؟« یتو به من اعتماد دار م،یلیآروم کنم، گفتم:»ل یکم

 زده بود، سرش رو تکون داد.  چشم هام زل   ی طور که تو همون

 ؟ ی من رو باور دار -

 هم سرش رو تکون داد. باز

 مونه.«  ی نم ینگران ی برا ییجا  گهیزدم و گفتم:»پس د یقیعم لبخند

 .دمی شدم و لپش رو بوس خم

 زد. لبخند

 کردم. ی چشم هاش حس م ی بودن رو تو آروم

 *** 

 .« دییگفتم:»بفرما هیو خاله راض  یلیکردم، خطاب به ل یرو باز م نیطور که در ماش همون

 . اریسات -

 برگشتم سمتش.  یلیل ی شم که با صدا ادهیپ نیشده بودم که از ماش زیخ مین

 جان؟  -

 خونه خودت؟  ی چرا ما رو اورد  اریسات -
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 شو حاال.«  ادهیزدم و آروم گفتم:»داستان داره. پ ی لبخند

 :یلیل

 شدم.  ادهیپ نیدادم و از ماش  رونیرو پوف مانند ب نفسم

 .ستادیرو باز کرد و کنار ا اط یدر ح اریسات

 ! دیی بفرما -

 هم پشت سر من و خاله اومد.  اریو سات می شد اط یح وارد

افتادم که پام رو گذاشتم   یروز اول  ادیکردم،  یم  یتا خونه رو ط اط یدم در ح  ریمس یوقت
 .اط یح ن یا ی تو

کردم بتونم از پش   یخونه باشه. فکر نم نیصاحب ا گانیشا  اریکردم سات یاول فکر نم روز
بشم   یگانی شا  اریسات یکردم که روز بخوام عاشق ی. از همه مهم تر حس نم امیکار بر ب نیا

 بودن.  یکه همه از فرار

 در و در رو باز کرد. ی اخت تواند دیاز کنار من رد شد و کل اریسات

در رو براش باز   یکیکرد  یکه بود، صبر م یطیدر هر شرا اریتعجب کردم؛ چون سات یکم
 کنه. 

 .می رو باز کرد و خودش اول وارد شد و من و خاله هم پشت سرش رفت در

 بود. کی تار کهیتار خونه

 . اریسات -

 جانم؟  -

 خونـ... یمگه کس -

 اومد.  یزیچ هی  دنیترک  ی دفعه چراغ ها روشن شد و صدا هی
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 .داشیو تهد لوفریکنن. همه حواس من رفت سمت ن یم کی لحظه فکر کردم دارن شل هی

به داد خودت و   یکی بزن تا  غیگه ج  یکردم تمام مغزم قفل کرده و فقط داره م یم حس
 رو ازت گرفتن.  اریگفت که سات  یبرسه. مغزم داشت م اریسات

  اریتو رو خدا سات لوفریگفتم:»ن  غیگوشم و با ج ی هام رو بستم و دستم رو گذاشتم رو چشم
 رو نکش!«  اریرو نکش! ترو خدا. تو رو ارواح خاک بابام، سات

  یده؛ ول یدست هاش رو دور مچ دستم بسته کرده و محکم داره تکونم م  یکیکردم  حس
  یمرده. دلم نم اریکه سات نمیخواست بب  یخواستم چشم هام رو باز کنم. دلم نم یمن نم

 . نمیکه کرده بودم رو بب ی خواست حماقت

 . یلیل -  

هام رو  غیدادم تا قطع نشه، ج یرو م امیکه همه دن ییآشنا؛ صدا ی صدا  هی دنیبا شن 
 قطع کردم و چشم هام رو باز کردم. 

 گوش هام بود.  ی هنوز رودست هام  یزدم؛ ول ینفس نفس م 

  ار،یسات  ی دست ها یوقت یشدم؛ ول  یالتیکردم خ یبه چشم هام اعتماد نداشتم. فکر م 
 دلم آروم گرفت.  یصورتم رو قاب گرفت، کم

 آروم باش دورت بگردم.«  م،یلیچشم هام و با لبخند گفت:»ل  ی زل زد تو اریسات 

  یگلوم، م ی کردم قلبم داره تو ی خورد و حس م ی. دندون هام به هم م دیلرز  یچونه ام م 
 زنه. 

 .اریس.. سات.. سات  - 

 .ستی ن یچی. آروم باش! هاریجون سات - 

 تفنگ بوده.  کی شل  ی کردم اون صدا، صدا یشدم. همش حس م یآروم نم 
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 .. ک.. کردن.کی شل.. شل - 

گوشم جدا کرد و آروم   ی من رو از رو ی لبخندش رو پررنگ تر کرد و آروم دست ها اریسات 
 بود.«  ی بمب شاد  ی نبود. صدا کیشل ی گفت:»فدات بشم من، صدا

 ؟« یهم رفت و گفتم:»چ  ی تو ی اخم ها یکم 

صدا گفتن:»تولدت   کی من سبز شد که همه  ی رو  ی جلو یتیجمع هی رفت کنار و   اریسات 
 مبارک.« 

 کردم. یبه صحنه رو به روم نگاه م  بهت زده فقط

 کرد. یلبخند مردونه داشت نگاهم م  هیکه با  اریسمت سات برگشتم

 مگه امروز چندمه؟  -

 دو خرداد.  -

چشم هام درست شد و امون نداد  ی چشمه اشک تو  هینا خودآگاه،  ی لیزدم و خ ی لبخند
 که پلک بزنم. 

 . یلیل -

. آبغوره  ی با همون صورت غرق اشک، برگشتم سمتش که گفت:»هو ال،یدان ی صدا با
کنم، دهنم آب   یرو نگاه م کی ک  نیبعد. هالک شدم. دو ساعته دارم ا ی رو بذار برا تی ریگ

 افتاد.« 

صورتم رو پاک کردم و با چشم غره گفتم:»خوبه زنت حامله    ی باال اشک رو  دمیرو کش مینیب
 است، نه تو.« 

 م کرد. نگاه سی پوکر ف الیدان

 . می دار یتلپات سوی من و گ  ؟ی دیشن یراجب تلپات  یزیچ -
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 نگاهش کردم.  هانهیاندر سف عاقل

داره و    تی که زنت به خامه حساس یدون یکه بعد از شش ماه نم یهست  یچه شوهر  -
 .شهی حالش بد م

 بهم؟«  دی بد کیک  شهیخاروند و گفت:»حاال نم یشی سرش رو نما الیدان

خودت بابا   گهیزد پشت کمرش و با خنده گفت:»خجالت بکش! سه ماه د  یکی ییدا
 ک؟« یک  ی برا یزن یله له م یبعد دار ،یشیم

. ین  شیخندق بال بابا شدن و نشدن حال نیزد به شکمش و گفت:»بابا، ا  یکی الیدان
 گشنشه.« 

روم به   یکم ی. بعد از چند ماه، بالخره زندگ می دی . از ته دل خند مید یباهم خند  هممون
 نشون داد. یخوش

 بهتر شد.  یکم  ،ی . حالم بعد از دوماه و خورده امیکرد یکوب ی . پامی . رقصدمیرو گرفت جشن

 پاهام. ی اومد کنارم نشست و سرش رو گذاشت رو  نیاز جشن، سل بعد

که  یچهار ماه نیکار رو کردم، درست ع ن یقدر ا  نیکردم. ا یرو آروم نوازش م نیسل سر
 . دیبودم که راحت گرفت خواب ششیپ

 خورد. یدختر از کنار من جم نم نی ا  م،ی بود اریساعت بود که خونه سات دو

گفت:»نه من برم، خاله   یم نی اتاقت بخواب!« سل  ی برو تو ،ییگفت:»بابا   یبهش م اریسات
 ره.«  یم یلیل

 خوابش برد؟  -

 و سرم رو تکون دادم.  اریسمت سات برگشتم

 رو آروم بغل کرد و برد طبقه باال. نیخم شد و سل  اریسات
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 .« می بر م،یکن یخداحافظ ن،یی اومد پا اریو گفت:»سات د یرو سر کش شیی چا لهراسب

تر از همه   شیبودم، عممه و ب دهی که حاال فهم ار، یبا لهراسب و مامان و مامان سات هنوز
 بودم.  نی سر سنگ ،ییدا

  ایبود که  ن یمن رو بهم بگه. حق من ا  یبخش مهم از زندگ  نیمن نبود که قاتل بابام، ا  حق
 .ییدا ایلهراسب،   ایرو بهم بگه،  نیمامان ا 

 کرده بود.  می جور نیانتظار بود که ا ن ی داشتم. هم انتظار

 *** 

 و با قاشق هم زدم.  یرازی ساالد ش  ی تو ختمیر یها رو برداشتم و کم نمک

 . یلیل -

 ه مامان. بل -

 بهش انداختم.   یبرگشتم سمت مامان و نگاه و

 نشست.   زیپشت م ی ها یاز صندل یکی ی بندش خشک کرد و رو شی هاش رو با پ دست

 شد.  یکه همه وجودم باهاش آروم م  ییزد؛ همون لبخند ها ی لبخند

 ی. خودش میبه روح بابات قسم، خودش خواست نفهم یول ؛یدونم هنوز دل خور یم -
بفهمن که من خانواده   دی گفت:»خانواده ام چون من و زنم رو نخواستن، پس بچه هامم نبا

بودن، اونجا   دهیرو دزد  نیکه سل یکه خودم صالح بدونم و بگم.«روز  یداشتم تا به وقت  ی ا
  دمیترس ی. می محمد یادگاریو . اونجا بود که فهمبد ت دمیسال، عمه ات رو د یبعد از س

چشماته، رفتم اون   هیشب نی سل ی چشم ها یکه بهم گفت یدردت به جونم. بخدا اون روز
 و برگشتم.  ایدن

 مامانم بغض داشت و مسببش من بودم.  ی صدا



 مجنون  اری

 
529 

 

  یریتقص  چیهم ه یینداشته. دا یری تقص چیاوردم. مامان ه یداشتم شورش رو در م گهید
  یمسئله م نی گذشته و تموم شده و رفته. اگه بابا هم بود، از ا ی بوده تو یزیچ  هینداشته. 
 گذشت. 

 کردم و بلند شدم رفتم سمت مامان.  زی برداشتم و دستم رو باهاش تم ی دستمال کاغذ هی

 بهش زدم. یبهم انداخت که لبخند پررنگ ینگاه

بغلش و همون   ی خودم رو انداختم تو ،ی ا گهیفکر د چی بلند شد و بدون ه یصندل ی رو از
  می دختر بد یلیکردم، گفتم:»من خ یطور که بغضم رو با قورت دادن آب دهنم، خفه م

 مامان، مگه نه؟« 

کم   هیآروم گفت:»نه فدات بشم؛ فقط   شه،یهم نیسرم و ع  ی گذاشت رو ی بوسه ا هی  مامان
 .«ی ایاومد، کنار ب تیزندگ  ی دفعه تو هیکه   ی زیهمه چ نیکه با ا یخواست یزمان م

 رنگش.  ی قهوه ا ی چشم ها  ی رو ازش جدا کردم و زل زدم تو خودم

 ؟ یدونست یم ار،یخواستم برم خونه سات یکه م یموقع -

حقشه که  یلی رضا گفت ل یخواستم قبول کنم؛ ول  یرو تکون داد و گفت:»اول نم سرش
 تونم حرف بزنم.«  یحرف رضا نم ی بدونه و منم که رو

 . دمیشدم و گونه اش رو بوس خم

 کنه همه رو. یم تیاذ  ی لیخره. خ یلیرو ببخش؛ خب؟ ل یلیل -

 نشنوما!«  گهیرفت و گفت:»د  ی چشم غره ا مامان

رو   ز یکمک م ایرو از خودش جدا کرد و رفت سمت قابلمه فسنجون و ادامه داد:»بدو ب من
 .« ستیآماده ن یچیهنوز ه ان،یو زنش م  الیو لهراسب و دان  تیی االن دا مینیبچ

 با.. -
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 ی و رو به رو  رونی لهراسب، حرفم ناقص موند و از آشپزخونه رفتم ب »مامان«گفتنی صدا با
پس کله ات  یو دستم رو زدم به کمر و گفتم:»چته صدات رو انداخت ستادمی لهراسب ا

 مامان خودمه.«  ی اون مامان تو ن ؟یکن  یمامان مامان م

بود که با همه   یابروهاش رفت باال؛ چون سه روز یاول از طرز جواب دادن من کم  لهراسب
 بس بود.  گهید یبودم، ول  نیسر سنگ

 دستش جابه جا کرد. ی ها رو تو  وهی م کی که دستش اومد، پالست اوضاع

 زبونش هشت متره.  یوجب  میخبه خبه. ن -

 ه و منم دنبالش رفتم. آشپزخون ی از کنارم گذشت و رفت تو و

 ماه مامان خوشگلم.«  ی و گفت:»سالم به رو ستادی مامان ا ی به رو رو

به لهراسب زد و جوابش رو   ی ذاشت، لبخند  یم زی م ی ها رو رو وانیهمون طور که ل مامان
 !« یداد:»سالم گل پسرم. خسته نباش

 مامان. -

 روش رو کرد سمت من و گفت:»چته؟«  مامان

 .یخسته نباش یبار به من نگفت هیکنم.  یت دارم از صبح کار مکوز نی مامان من ع -

رو مخ   د ی به هر حال، آدم نبا گهی گفت:»د ،یبرگشت سمت من و با لحن مفتخر لهراسب
 بشه.«  بشیباشه تا محبت نص

  یتو باشه. کال مامان بهت محبت م نی ع دیآدم نبا  گهیرو تکون دادم و گفتم:»آره د  سرم
 کنه.«

 یکرد سمت من و هم زمان گفت:»جرات دار یجست هیکرد و  زیچشم هاش رو ر لهراشب
 .« سایوا
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 .رونی ب دمییزدم و از آشپزخونه دو یغیج

دفعه از دم در خونه وارد  هی  سو،ی و گ الیو دان ییگشتم که دا  یپناه گاه م هیدنبال   داشتم
 شدن. 

 .« ییگفتم:»دا غیپاهام گذاشتم و با ج ی ود، توقدرت ب  یچ هر

من، به ضرب سرش رو گرفت باال و با تعجب به   ی بود که با صدا  شیگوش  ی سرش تو ییدا
 کردم. یمرغ پر کنده، بال بال زنان داشتم سمتش پرواز م نی نگاه کرد که ع یمن

 .. له.. راس.. ب.« ییزدم، گفتم:»د.. دا..  یو همون طور که نفس نفس م ییپشت دا رفتم 

دادم  یم ی و منم جا خال ره یخواست من رو بگ یم  یبود و ه ستادهیا  ییدا  ی جلو لهراسب
 بلند گفت:»بسه.«   ی با صدا ییکه دا

 بودم.   ییمن هنوز پشت سر دا یول د؛ یعقب کش لهراسب

 .رونیب  امیبهم فهموند که از پشتش ب ی با چشم غره ا  ییدا

کردم که به زور خنده خودش   یرو نگاه م ییدا یچشم ریز  و ستادمیرفتم کنار لهراسب ا من
 .رهیرو به خودش بگ ی چهره جد هیخواد  یرو کنترل کرده و م

 ن؟ یکش یشما دوتا خجالت نم -

 بود.«  نی ا ری تقص یی:»دامیو با هم گفت گه یدفعه جفتمون دستمون گرفتم طرف هم د هی

 ؟« یگ  یبا تعجب برگشت سمت من و گفت:»چرا دروغ م لهراسب

 که هست.«  ین یگفتم:»هم سرتقانه

 بغلش.  ی تو دیلبش نشست و با دستش منو کش ی رو ی چه لبخند م ین هیجواب من،  با

 زدم.   ییدندون نما لبخند
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ها.  ی تاسف تکون داد و خطاب به لهراسب گفت:»بخدا تو لوسش کرد  ی از رو یسر الیدان
 ...« یچنان م  دیاالن با 

انگشت اشاره اش رو گرفت سمت لهراسب و   الی که دان الیبا اخم برگشت سمت دان ییدا
 .«ادیدر ب غشیکه ج شی دی بوس یادامه داد:»م

 داد.«  راژیگوشم و  خیو گفت:»خطر از ب دیکش ینفس عمسق الیتکون داد و دان یسر ییدا

 سر سفره.  می نهار.«از لهراسب جداشدم و هممون رفت دیا یگفت:»ب یمامان که م   ی صدا با

روش. قاشق برنج و فسنجون رو   ختمیفسنجون هم ر یو کم دمیخودم کش ی برنج برا یکم
دهنم داشتم   ی که تو یکردم همه حواسم رو بدم به اون ملس یدهنم و سع ی گذاشتم تو

 کردم. یاحساسش م

 بگم.  یزی چ هیخواستم  یم م،یاالن که هممون سر سفره ا  -

 .ییدا  ی حرف ها  ی گوش برا م یو شد   ییسمت دا می همه برگشت ،ییحرف دا با

اول به خودم گفته بود که قراره امروز با   اریبگه؛ چون سات یخواد چ  یزدم م یم  حدس
 مسئله.  نیا ی صحبت کنه برا  ییدا

 امشب.  ی گذاشت برا یامروز به من زنگ زد و قرار خواستگار اریسات -

 بازم دلشوره گرفتم.  یرو بگه؛ ول نیخواست ا یم ییستم دادون  یکه م نیا با

  ی سفره اش رو بندازه تو ، ی نکنه دوباره بدبخت  ره؟یرو ازم بگ اریبفهمه و سات لوفرین نکنه
 من؟  یزندگ 

بشم؛   دیکه سرخ و سف نیا ی هول کردم؛ چون به جا ییانگار با حرف دا  یها، ول نی همه ا با
 بپوشم؟«  یگفتم:»حاال من لباس چ یکنه، با دست پاچگ ریگلوم گ ی لقمه غذا تو ای



 مجنون  اری

 
533 

 

گلوش و پشت سرش   ی تو  دی پر  دی کش یکه داشت سر م یدوغ وانی با حرف من، ل ییدا
صورتم محکم داره    ی خنده و اون جا بود که حس کردم خون تو ریزد ز ده،ی ند ریخ الیدان

 . شهیپمپاژ م

 دونسته و االن فقط نگران لباسشه. یرو م یخانم همه چ یل یکامال مشخصه ل -

زد، لبم رو از خجالت گاز گرفتم و   یم ادیخنده داخلشون فر  ی که رگه ها  الیدان ی حرف ها با
 به لهراسب نگاه کردم.

 زد و آروم گفت:»مبارکه.«  ی لبخند

 *** 

 انداختم.  پمیبه ت ی آشپزخونه نگاه نتیکاب شهیش ی تو از

و شال   د یو شلوار دهن پا گشاد سف ید و حاللگشا  ی ها نیرنگ، با آست یزرشک ز یشوم
 . دیسف

بود و بماند که   دهیساده و ملح رو داشت که بهار زحمتش رو کش  شی آرا هی  صورتمم
 متوجه سر و سرش، با لهراسب شدم. 

 تموم بشه، با جفتشون کار دارم. یو خوش  ریمراسم به خ نیا

گرفتم و شروع کردم با  نتیکاب شهینگاهم رو از ش ار،یسات  یسالم و احوال پرس  ی صدا با
 نخون هام ور رفتن. 

نداشت. خداروشکر هم که نداشت و گرنه رگ مثل گچ من،   ییرایبه پذ ی دید آشپزخونه
 ترسوند.  یهمه رو م

 . یلیل -

 بود. بهار
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 صورتم نشست، چشم هاش گرد شد.   ی نگاهش تو یرو گرفتم باال و وقت سرم

 ه؟ یا افهیچه ق نی ا -

گلوم   ی تو اد،یکه از استرس ز  ی زیتوجه به اون چ ی دهنم رو با استرس قورت دادم و ب آب
 بشه؟«  یزیچ هی. نکنه رمی م یبود، گفتم:»بهار، از استرس دارم م

آبکش برداشت و پر از آبش کرد و گرفت   ی از تو وان یل هیبه من رفت و   ی چشم غره ا بهار
 سمت من. 

  یمگه شک دار ؟ی دی رو تا حاال ند اریباش. مگه سات بخور. استرس هم نداشته ری بگ نویا -
 که بهت داره؟  یبه حس

 ضرب گرفته بودم. ز، یم ی انگشتم، رو با

 .یقدر راحته که حد نداره؛ ول نیا اریاز بابت سات  المیخ -

 ؟ ی چ یول -

 .« لوفریبه بهار انداختم و گفتم:»ن یکه توام شده بود با استرس، نگاه یناراحت با

 قدم، خودش رو به من رسوند.  هیزد و با  یقیلبخند عم بهار

  یچشم هام، گفت:»وقت ی دستش گرفت و همون طور که زل زده بود تو ی رو تو دستم
.  اریبسته شده به جون سات ن،ی نباش! جون تو و سل یعنینباش؛   لوفریگه نگران ن یم اریسات
جون خودش،   یبگذره؛ حت ز یحفظ جونش، حاضره از همه چ ی ه که براآدم  هیهم  اریسات

 .« نیسل یکیتو،   یکی است؛  کهیدوتا ت اریچون جون سات

 . یلیل -

به فنا   شمی و آرا ادیو چندتا پلک زدم که اشکم در ن  دمیکش یقیلهراسب، نفس عم ی صدا با
 نره.
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 . نمیرفت کنار تا بتونم لهراسب رو بب بهار

 یرسم ی شلوار پارچه ا  هیباال داده بود، با  یهاش رو تا کم نیکه آست ی سورمه ا  راهن یپ هی
 تنش بود. یمشک

 جانم؟  -

 ؟« ی کرد هی کرد و گفت:»گر  زیر ی هاش رو کم چشم

 مگه؟«  وونمیگفتم:»نه بابا. د  عیسر

 .«یگوش درازم خودت  ونیاون ح یول ؛یکج کرد و گفت:»اون که هست یسر  لهراسب

 نزدم. یو حرف نیی رو انداختم پا سرم

 .ستادیکه اومد رو به روم ا دمید

 چونه ام و سرم رو گرفت باال.  ریرو گذاشت ز  دستش

 خواست من رو آروم کنه. یکه م یبابا، وقت ی چشم ها نیهاش شده بود ع چشم

بگن   انیب ایدونم دن ی. میرو دوست دار اری دونم سات ینباش! م لوفریجان، نگران ن  یلیل -
هم   شی خوب یگ یو م یکن ی م دای ازش پ یسر سوزن خوب  هی ی گرد ی م ه،یآدم بد اریسات

درصد   ه ی  یکه حت نیتو، بدون از ا یاومد خواستگار یم اریسات ،ی . اگه در حالت عادنهیا
خواد  یت ساله داره. حاال م بچه هف  هیچون ازدواج کرده. چون   ه؛گفتم ن یفکر هم کنم م

پس   ش؛یخوا یم ی . تویکنه. تو عاشقش یاالن فرق م یول  به؛یآدم غر ه ی ای پسر عمم باشه 
جفتتون محافظ بذارم   ی . شده برایکنم که خوشبخت ش یکار هی  دیمن هم دندم نرم، با 

دم. شده   یدستش بهتون نرسه، م لوفریبدم تا ن تون ی ذارم. شده شهر به شهر فرار یم
 ذارم آب تو دلت تکون بخوره.  ینم یول ارم؛ی م د،ی چشم خودم باش ریجا تا ز  نی ا ارمتونیب

 بابام افتادم. ادی یآروم شدم؛ ول یلهراسب، کم ی حرف ها با
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 ی. کاش مرمیگ  یکه دارم سر و سامون م دی د یمراسم امشب بود. کاش م  ی بابامم تو کاش
گرفتش. کاش االن بابا بود   یشد. کاش شهاب از من نم  دا یپ شیلیمونه لکه مجنون ز دید

  هیبه خاطر  نمی. نبزمایرو بهم بر ایکه دن یزیقطره اشک بر  هی نمیگفت:»نب یکه بهم م
 ها!«  یغم داشته باش نمیها! نب ینداره، نگران باش زور یزیکه اندازه پش  یدختر

ماجرا از چه قراره،    دیفهم یچشم ها چرخ دادم و وقت  ی چشم هاش رو تو یکم لهراسب
 بغلش رو فقط پشت کمرم رو نوازش کرد.  ی تو دیمنو کش

  ینبود. بابام نبود. همه زندگ   یکم زینشد. چ یول رم؛ی بغضم رو بگ ی کردم جلو یسع یلیخ
 ه؟ یکم زیکنارش نباشه، چ  ش،یشب زندگ   نیمهم تر ی دختر، تو هی

  یادگاری  هیقدر خوب بود که لهراسب بود و پناه شده بودم. چه قدر خوب بود که بابا   چه
 کنم.  هیرو داشتم که بهش تک یکوه ه یبرام گذاشته بود. چه قدر خوب بود که 

 کردم.  یلهراسب نبود، من امشب دق م اگر

و با همون    دیچشمم کش ریز یکه گذشت، لهراسب من رو از خودش جدا کرد و دست  یکم
 لهراسب.  ی شده بود و گذاشته شده بود رو لب ها یکه انگار از لب بابا کپ ی لبخند

رو   نیا یآشوب باشه، از نبود بابا آشوبه؛ ول  ی تو لوفریکه از ن نیاز ا  شتری دونم دلت ب یم -
 . باشه؟ مشینیب یت. فقط ما نمماس  شیبدون که امشب، بابا پ

 رو تکون دادم و لبخند زدم. سرم

 آتش.  ی رو یلهراسب شده بود آب ی نبود. آروم شده بودم. حرف ها یشینما لبخندم

که آقا داماد  زی بر ییقربونت برم. حاال بدو چا نی و آروم گفت:»آفر  دیسرم رو بوس  لهراسب
 دق کرد.«

 داشتم.  شیاومد من آرا  ادمیدفعه   هیو   دمیچشمم کش ر یکردم و دستم رو ز ی ا خنده

 بهم نگاه کرد.  الیخ یب یلیبهت به بهار نگاه کردم که خ با
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دونستم امشب بساط   یاستفاده کنم؟ م  ی عاد ش یکه لوازم آرا یانتظار نداشت  ه؟ یچ -
 ضد آب زدم برات. یش یلوازم آرا  جهیپهنه، در نت تی ر یآبغوره گ

 راحت شد. نیاز بابت ا  المیکردم و خ یپوف

رفت، گفت:»بهار تو   یم رونی رو کرد به بهار و همون طور که داشت از آشپزخونه ب لهراسب
 .« رونیب ا یهم بدو ب

خودش رو جمع کرد و آروم   عیسر   یچشم هاش گرد شد؛ ول یبه بهار انداختم که کم ینگاه
 گفت:»باشه.« 

 رو صاف کردم و گفتم:»آقا لهراسب؟«  صدام

 قبافه اش رو نباخت.  یداده، برگشت سمت من؛ ول یبود سوت دهی که فهم لهراسب

 بهار خانم شد بهار؟  یاز ک  -

. ی خون سرد گفت:»از همون موقع که تو فضول شد یلیابروش رو باال داد و خ ی تا هی
 . پاتم تو کفش بزرگترا نکن جغله.« اری رو ب تیی بجنب چا

گفت:»بخدا لهراسب گفت   ع ینگاهش کردم که سر  ز یر ی سمت بهار و با چشم ها رگشتمب
 .« مینگ

 *** 

 تخت، نشست.  ی کنارم، رو اریسات

 .دیبه گردنش کش یکم نگاهم کرد و دست هی

 تو بغلم.  رمشی تونم بگ یسرم اومده. کنارم نشسته، نم یتو رو خدا چه بند و بساط  نیبب -

گفت:»آره بخند؛    یطلب کار برگشت سمت من و با بد جنسام رو کنترل کردم که  خنده
 رسه.« ی. موقع خنده منم میبخند خانم شرق
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انداخته، کل تنم گر   ی ا کهیچه ت دمیکم که گذشت، فهم هی  یگفت؛ ول  یچ دمینفهم اولش
 کنه. یخون، آب گرم داره حرکت م ی رگ هام به جا ی کردم تو یگرفت. حس م

از موهام رو پشت   ی کرد تا تره ا یو همون طور که دست دراز م دی خند طنتیبا ش اریسات
 .« یش یقشنگ م یل یخ ،یش  یلبو م یگوشم بزنه، گفت:»وقت

 بابا بود. هیقدر شب نیا اریسات ی حرف ها چرا

  ا یکرد،  یبابام بهم محبت م یوقت  ،یاوج نوجوون ی بودم؛ تو  یدوازده سالگ ازدهی ی تو یوقت
  ،یش یلبو م یگفت:»وقت یشد و اونم با قه قه م  یقرمز مکل صورتم  د،ی بوس یمن رو م

 .«یش   یقشنگ م یلیخ

 .دی لبخند از لبش پر اریسات

 ؟ ی جان، خوب یلیل -

اومد   یم  یزی که امشب سر هر چ یسر اون بغض لعنت ی دهنم رو قورت دادم تا بزنه تو آب
 آبرو کنه.  یخاست من رو ب یباال و م

 ی رو ی لبخند اد،یزدم تا اشکم در ن یرو صاف کرد و همون طور که پشت سر پلک م صدام
شکل بابامه. اونم هر وقت من خجالت   ی ادیلبم نشوندم و گفتم:»آره خوبم؛ فقط حرفات ز

 .« یش ی قشنگ تر م ، یش یگفت لبو م  یم دم،یکش یم

 گرفت.  دستش ی و دستش رو دراز کرد و دست راستم رو تو دی مهربون خند اریسات

 ره.  یم شیی گفتن حاللزاده جماعت، به دا ام یاال  می خب از قد -

 نگفتم.  یز یزدم و چ ی لبخند

بودم، تفاوت داشت. مهربون   دهید  شیکه چهارماه پ یاریبا اون سات ار،یسات نیقدر ا  چه
  دهیبود که من د یشیچهار ماه پ اریها همون سات یلیزد. هنوز با خ  یشده بود. لبخند م

 ارزش داشت.  یلیمن، خ ی برا  نینبود و ا  یاون جور گهیبا خانواده اش د یبودمش؛ ول
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  یچیو ه  گهیچشم هم د  ی تو م یزل بزن یجور نی هم گهی ساعت د هی که تا  ست یقرار ن -
 اتاق که حرف بزنم.  ی تو می سرمون اومد ری. خمینگ

 و گفتم:»درسته.«  دمیکش یقیعم نفس

 و صاف نشست.   دیکش رونی دستش رو از دستم ب اریسات

 من سر تا پا گوشم. -

  ی تو  ار،یاز سات یزیفکر کنم که واقعا چه چ نی کردم به ا  یو سع دمیکش یقیعم نفس
 خوام. یم ،یزندگ 

  قایکه بدونم دق یشناسم؛ نه اون قدر یو گفتم:»من تو رو م اریسات ی چشم ها ی زدم تو زل 
 یازت م یزیچ هیدارم. من  یکل ییآشنا  هی یول  ؛یستین یچ ی و رو  یحساس یچ ی رو

  ،یوقت. اگه بفهمم دروغ گفت  چیه ؛یبه من دروغ نگ  یزندگ  ی وقت تو  چیکه ه نیخوام. ا
 هم.«  ی ره تو یماون موقع کالمون  ،ی مصلحت یحت

 ابالفضل.« ایصداش رو صاف کرد و گفت:»  اریسات

 االن جاش نبود. یلحنش خندم گرفته بود؛ ول از

نون حالل  دیبا  م،یهم باش  نیرتر ی اگر قراره فق ی که حت نهیاش ا گهید یکیدادم:» ادامه
 یمردم و به خاک نشستنشون باشه. نون ینباشه که از بدبخت یسر سفره من. نون یاریب

 توش باشه.«  م یتینباشه که حق 

 ی تو وردمیوقت نون حروم ن  چیراحت. من ه التیسرش رو تکون داد و گفت:»خ اریسات
و به    رن ی رو ازم نگ نیهم که مجبور بودم که سل نایخونه. سر اون مسئله شهاب و مواد و ا 

 خونه.«  ی تو  وردمیلقمه از اون نون رو ن هی ،یکه اعتقاد دار ییهمون خدا

  نیبه ا ینبودم؛ ول یها اعتقاد داره. آدم خشک مذهب زیچ ن یراحت شد که به ا المیخ یکم
 ها اعتقاد داشتم. زیچ
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. اخالقم، رفتارم، نشست و  نمیمن هم  ار،یرو صاف کردم و گفتم:»و حرف آخر. سات صدام
 کنه؛ خب؟«  ریتغ  ستی. قرار هم ننهیبرخاستم، همش هم 

 چشمش و گفت:»چشم.«  ی سرش رو تکون داد و دستش رو گذاشت رو اریسات

 زدم. یقیعم لبخند

 بال. حاال تو بگو. یب -

 هم رفت.  ی اخم هاش تو یو کم  نییکه من زدم، نگاهش رو انداخت پا  یبا حرف اریسات

 یهم م یلیکار کردم. خ  یدونم چ یزدم. م م ی زندگ  ی تو ی دونم چه گند یخودم م -
دلم رفته و  دمی د یبارک  ه ینشد.  یکه نره؛ ول  رمی صاحبم رو بگ یدل ب  ی خواستم جلو

 .رمینتونستم جلوش رو بگ

 رو گرفت باال.  سرش

نبود. چشم هاش غم داشت. ترس   شیبشاش و شاد چند لحظه پ  اریاز اون سات یخبر
 داشت.

کنم.  یبد نم گهید  ،ی که تو اومد یاز وقت یجان، من بد بودم. بد کردم؛ ول یلیداد:»ل ادامه
  یاز تو نم یچی. من هستمین  ینفور قبلفهمم اون آدم م یخودم م ینشدم؛ ول غمبریپسر پ

کرد کنار من باشه.   یمادر من قبول نم یکه حت ی کنار من بود  یطیشرا  هی ی خوام؛ چون تو
دختر پسر ها و بگن   ی که همه عالم و آدم من رو مثال بزن برا ستمی ن یمن مجنون ،یلیل
  اریخوام،  یم یزی چ هیمن مجنون توام؛ فقط تو. حاال  یول ؛یلیل ی برا  د یباش اریسات نیع

 ؟« ی ش یمجنونت م

 زدم و گفتم:»بله.«  یقیعم لبخند

 *** 

 اومد تو رو گرفت؟  یفهمم داداش من، با چه حساب  ی من نم -
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 ره.  یم شیاون با حسابش تا آخر عمر پ  ،ینکن مونشیحاال اگه تو پش -

 شده بود.  کوری به ناخون هام انداختم که مان ینگاه

 .« یاز اون طرف هم زن داداشم یمن ی میصم قیسرت تو رف ریغرغر گفتم:»خ با

 ؟« یگفت:»خب که چ الیخیب یلیخ بهار

 من؟«  ی روز نامزد یخواب بمون دی . چرا باشعوریتشر گفتم:»ب با

 .یکش  یموهام رو م یجور  نینکردم که ا ی ارث بابات رو هاپول دهی . مژده ورپری آ -

تا صبح   شبیخان داداش شما، د  نیکار کنم بابا. ا یمخاطبش شد من و ادامه داد:»چ بعد
فرستاد   شگر یخودش گند زده، آرا دی د گهیزد. منم امروز خواب موندم. د ی با من حرف م

 خونه.«

 .« نمتیب یتاال م ی کردم و گفتم:»باشه. پس تو یپوف

 مونه. یم  ری ش ی. بچه عمم بشهیخشک م رتینخور ش . حرصیاوک  -

 خفه. -

 رو قطع کردم. یگوش و

 لبم نشست.  ی از حرف بهار، رو ی لبخند

واقعا   یعنی دم؟ی د یمن داشتم خواب م ا یها تموم شده بود،  یسخت ن ی واقعا همه ا یعنی
 ها تموم شد؟  یهمه اون بدبخت یعنی  م؟ی بود گهیو من، مال هم د   اریسات گهید

 خانوم.  یلیل -

 که من رو صدا زده بود.  یرو برگردوندم سمت کس سرم

 جانم؟  -
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 اوردن. فیآقا داماد تشر -

 . ختیر یدلم هور  یدونم چرا؛ ول ینم

که بود،   یز ی دونم. هر چ یوصال بود. نم یاز خوش د یاز حد بود. شا  شی ب جانیاز ه دی شا
 کنه. یدونستم جنسش با دلهره و اضطراب فرق م یم

 بلند شدم. یصندل ی زدم و از رو  ی لبخند

 افتاد. نهییآ ی به خودم تو نگاهم

شده   یکار ن ینگ یکم نش،ی س ی . روی حلقه ا نی که کامال ساده بود و آست یلباس نبات هی
 زد.  یبرق م یلی لباس استفاده شده بود، خ ی که تو ییبود و به خاطر تور ها

قشنگ به صورتم نشسته   یلیبود که خ  تی کامال ساده و ال  کاپی م هیهم که داشتم  یکاپیم
 بود.

  نمیگفته بود اگه بب اریکرده بودم؛ چون سات شینداده بودم و فقط شالق  یمدل چی ه موهامم
 تا درستش کنن.  شگاهی آرا ی گردونم تو  یفر خورده، همون جا برت م هی

 و رفتم دم در. دمیو شالم رو پوش   مانتو

 . دمیرو د  اریو ساترو آروم باز کردم   در

 تنش بود. دیسف هیری ز راهن یو پ یکت و شلوار نبات  هی

 باال داده بود. شهیرو مثل هم  موهاش

که دروغ  یی لبش نشست. از همون لبخند ها  ی رو  یبه من انداخت و لبخند قشنگ ینگاه
 .هیو از سر خوش  ستین

 .یکن شی ذاشتم آرا  یعمرا م ،ی شی قشنگ م یجور  نی ساده ا شی آرا هیبا   دمی فهم یاگه م -

 کردم.« یباال برد و گفت:»شوخ ی ابروم رو دادم باال که دستاش رو با تک خنده ا ی تا هی
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 داشتم و من خبر نداشتم.«  ی کردم و گفتم:»چه جذبه ا ی ا خنده

 *** 

 پاهامون نبود. ی تو یجون گهیکه د  می بود  دهیقدر خودم و بهار رقص نیا

که کنار عمه و مامان بود، نشستم که عمه با تشر گفت:»مگه اول   ییها  یاز صندل یکی ی رو
 د؟« ی باش ن یمجلس به جفتتون نگفتم سنگ

 . دیخند ز ی ر زی و ر ن ییسرش رو انداخت پا دمی به بهار انداختم د ینگاه

  گهی. چند بار درسرمیخ مهی رو برگردوندم سمت عمه و گفتم:»عه؛ عمه جون. نامزد سرم
 .« شهیتکرار م

ها، رگ همون برادر  ستیرگ شما ن شیرگ سرتق نیسمت مامان و گفت:»ا  برگشت عمه
 .« امرزمهیخدا ب

 کرد و بهم نگاه کرد.  ی خنده ا مامان

جمعمونه و   ی ازم قول گرفته بودن که خودم رو به خاطر بابا ناراحت نکنم؛ چون تو همه
 کنه. ینگاهم م

کردم تا بابا به آرزوش برسه   یم  ی تونستم شاد یحرف اکتفا کرده بودم و تا م نی به هم منم
 شم.  یدارم خوشبخت م نهیو بب

تاالر،   ی از کار کن ها یکیقلوپ رو قورت دادم،  هیکه  نی و هم  ختمیخودم ر ی کم آب برا هی
 اتاق پرو، باهاتون کار دارن!«  ی اومد در گوشم گفت:»آقا داماد و برادرتون، تو

 استرس کل تنم رو گرفت.  یدونم چرا؛ ول ینم

 کردم آروم باشم.  یآب رو گذاشتم و سع وانیل
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پاهام که  ی تو  ختمیتوان داشتم ر یکه بود، قورت دادم و هرچ یدهنم رو با هر بدبخت آب
 بتونم سر پا بشم. 

 که بلند شدم، بهار با تعجب گفت:»کجا؟«  نیهم

 االن.«  امیگفتم:»م  عیسر

به   یتوان  هیکه به جونم افتاده بود،  ی دلشوره کوفت نی ا یراه رفتن نداشتم؛ ول ی برا یجون
 پاهام داد تا حرکت کنن.

 تند، رفتم سمت اتاق پرو.  ی باال گرفتم و با قدم ها ی لباسم رو کم ی جلو

 لهراسب، با کت پاره و گوشه لب کبود شده بود. دم،ی که د یزیچ نی رو باز کردم و اول در

 اریلهراسب و سات وفتم،یخواستم ب  یکه م نیم شد و ه یپاهام خال ری جا انگار ز همون
 سمتم و جفتشون، شونه هام رو گرفتن.  دن یدو

 .ستادنیروم ا ی رو نشوندن رو مبل و خودشون جلو  من

 بود. ختهیبود و موهاش بهم ر  یلباس هاش خاک یکه فقط کم دمی رو هم د  اریسات حاال

 نشده.«  یزیرو به روم نشست و آروم گفت:»آروم باش دردت به جونم. چ لهراسب

که از سر استرس، تند   ییتوهم و نفس ها ی پاره اش انداختم و با اخم ها قهیبه  ینگاه
که بخواد   یبه روز ی پاره شده. وا کهیلباست ت یجور  نی نشده و ا یز ی شده بود، کفتم:»چ

 بشه.«  یزیچ

تکون بخوره.   میذارم آب تو دل خواهر  یت:»گفته بودم نمزد و آروم گف ی لبخند لهراسب
 .« می رو گرفت لوفرین ار،یخودم و سات

 و لهراسب به نوسان افتاد.  اریسات نی هام از تعجب گرد شد و نگاهم ب چشم

 گرفتم چه برسه به حرف راجبش. یهم استرس م لوفریاسم ن با
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 شده؟  یچ -

 گرفت و بلند شد و کت آش و الشش رو در اورد. ینفس لهراسب

بودن تا بتونن  تی موقع  هیبود که بچه ها ردش رو زده بودن و دنبال  ی دو هفته ا -
 شد تا امشب.  یجور نم یتی موقع چیه ی کنن؛ ول رشیدستگ

 لرزون گفتم:»ام.. امشب؟«  ی و بعد به لهراسب انداختم و با صدا اریبه سات یتعجب نگاه با

 زد و سرش رو تکون داد. یلبخند آروم  لهراسب

  ار،ی مجلس حمله کنه و دور از جون تو و سات  نیخواسته به ا  یآره امشب؛ چون م  -
مهمون مشکوک بودم و   هیدم در، منتظر   ی جفتتون رو به قتل برسونه. از صبح تا حاال جلو

من   یبود؛ ول و لباس مبدل اومده  می گر هی. با رمی رو بگ یرینص لوفریبالخره تونستم مچ ن 
چشم هاش   ی دادم و از همه مهم تر، او اضطراب تو صی تشخ ور کلشی مدل راه رفتن و ه

 دستش رو رو کرد. نی ترسو بار اومده و هم یلیبود. بر خالف باباش، خ

لبش رو پاک   ریو همون طور که با انگشت، خون ز  ستادیها ا  نهییاز آ کی   ی جلو لهراسب
 .« تونیسر خونه زندگ  دی راحت بر الیبا خ گهیکرد، گفت:»حاال د یم

 من به تو.«  هیهد نمیچشمک ادامه داد:»ا هی سمتم و با   برگشت 

 بگم:»م..ممنونم«  ده ی بر  دهی و فقط تونستم بر دی ام لرز چونه

قراره   یروز  هیدونست  یقدر خوب بود که بابا، لهراسب رو گذاشته بود. انگار خودش م چه
و مثل کوه    ارهیلهراسب رو بار اورد که خم به ابرو ن یجور نینها بذاره، واسه همما رو ت

کم، نبود   یلیقدر حواسش به من بود که امشب خ نی پشت خانواده اش باشه. لهراسب ا
 ازش تشکر کنم. یدونستم چه جور یبابا رو حس کرده بودم و نم

 *** 

 سال بعد:  سه
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رنگ،   ی اون لباس بلند آب ی نگاه کردم. شکمم گرد آلو شده بود و تو نهییآ  ی رو تو خودم
 کرد. یم  ییخود نما یلیخ

رو کم   یی بابا  ی رو ای. بیدلم و آروم گفتم:»مامان  ی زدم و دستم رو گذاشتم رو رو ی لبخند
 نکن.«  عیو مامان رو ضا ای. بنتیسل یآبج ی برا یکوه می. ثابت کنیپسر م یو ثابت کن میکن

مامانش رو کم   ی کنه و رو ی. دخترم به حرف باباش گوش مستین یجور  نی ا اصال هم -
 کنه.  یم

 گونه ام گذاشت.   ی رو ی دور شکمم حلقه شد و بوسه ا ار،یسات  ی کردم که دست ها ی ا خنده

اش مهم   هیبق گهیمهم سالم بودن و دختر بودنشه د  ،یخنده هات. دور از شوخ ی فدا -
 . ستین

کردم،  یکم رنگش م یصورت   راهنیبه پ یام اوج گرفت و همون طور که نگاه خنده
 نه؟«  یکن ی نم یگفتم:»ول

 داد باال.  طنتیهاش رو با ش ابرو

 گفت:»بله؟«  اریاتاق زده شد که سات در

 غیج غی قراره ج نمیبب دیبادکنک رو بترکون نی ا دی ا یسرش رو اورد داخل و گفت:»م نیسل
همه رو    الیخودم بترکونم خ  ایداداشم رو،  ی ها  یخرابکار ا ی خواهرم رو تحمل کنم ی ها

 راحت کنم؟« 

 گرفته.«   ادیرو از تو  شی زبون دراز  ن یبرگشت سمت من و گفت:»ا اریسات

 .« گهید دی ایبعد؛ ب ی برا دیبا تشر گفت:»کلکالتون رو بذار  نیخواستم جواب بدم که سل یم

 قربونت برم. می بابا. اومد می اومد -

 .اط یح ی تو  میو رفت رونی ب می اتاق اومد از



 مجنون  اری

 

 .ستادیهم وسط ا   نی و سل گهیطرف د   هی  اریو سات ستادمی طر بادکنک ا  هی من

 .« دیسوزن رو برداشت و گفت:»بشمار  نیسل

 .« کی پنج، چهار، سه، دو،  ش،یبا هم گفتن:»ده، نه، هشت، هفت، ش  همه

 رو گرفت. اط یکل ح  یآب ی ها یبادکنک و کاغذ رنگ ی سوطن رو زد تو نیسل

به خودمون   اری من و سات ه،یبق ی و هورا غم یدست و ج ی با صدا یلحظه شوکه شدم؛ ول هی
 .می کرد یو با خنده فقط بهم نگاه م  میاومد 

 به من اشاره کرد و رفتم سمتش. اریسات

هم اون   ن،ی هم تو، هم سل د؛ی که هست ی بغل گرفت و آروم گفت:»مرس  ی رو تو نیو سل من
 فسقل بچه.« 

 . انیپا

13/01/1401 

 17:19:ساعت

به  دوارمی . امدیرمان رو خوند  نیو ا  دی که گذاشت ییکنم بابت وقت گران بها یم تشکر
 دلتون نشسته باشه.

 رمان:  سندهی با نو یارتباط ی ها راه
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