


 ﴾ به نام حق!﴿ 

ند است که هنگام بلتوضیحات: عالال به معنی بانگ یا فریاد »

 «ناتوانی سرداده می شود.

 ژانر: اجتماعی، عاشقانه

 

 

 من بودم و آسمان کبوده شهر! د،هوا عجب هوایی بو

های تکه ابری شانهصدای خورشید، بر سرهای بیدانه اشکو دانه

 که دردهایش را فریاد میزد.

درد کشیدنشان چه شوقی در میان این خاکی ها دانستند که اگر می

 د های بی صدایشان لبخند میزدند.قطعا میان فریا به پا می کند،

 

 ֎تقدیم به لبخند زیبای مادرم....֍

 

 مقدمه:

 در دنیایی که تو رفتی همه چیز آرام است.

 کرد؟دیدی که امروز خورشید چه زیبا از مغرب طلوع می

 سمان شهر دیدی؟!امواج طوفانی دریا را در آ

 راستی این را نگفتم!

را، تمام  گذارم قسم که تمام توبه سرخی آسمانی که بر آن قدم می 

 …هایمان را فراموش کرده امو فریاد دردها



  



 *** 

 سپهر:

اش گچی شده بود که با صدای ناهنجارش، تمام صدای گریه

  .انداختاعصابم را خش می

 ریخت! لعنتی! نباید اشک می

 سه دیگهب-

تک سلول های بدنم بهقدر که تکآن ،با تمام وجودم فریاد زدم

 لرزید. می

بین دستانم گرفتم. قول داده بودم سرش داد نزنم نه؟! سرم را ما

 سرم را باال آوردم اما او نبود!

رویم مادرم نشسته بود و چشمان قشنگش، لبالب ترس و رو به

 کردند،اشک به من نگاه می

از تصویر پسری بود که با چشمان قرمز و موهای  و آینه پر

در دست گرفته بود و با هر فریاد، آن را  اش دلی راآشفته

 شکست.می

 این من بودم؟!  

 خیز شدم. جایم نیم سرچشانم را باز کردم و با سرعت 

نگاهم به ساعت کنار تخت افتاد. ساعت به دو نرسیده بود و خواب 

 ی من تمام شده بود!شبانه

سرم را  ،درب اتاقم باز شد و مثل همیشه پر از نگرانی به سمتم آمد

 خواند.الکرسی را میآیه کشید و زیر لب  حصاربه 



 دستش آمده بود.  دیگرساعت بیداری هایم 

ای از جانم بود و هر شب آرامش بود. اصال انگار نیمه ،مادر بود

می  از قبل گذشتو آرامش کابوس هایم می شد، بیشترکه می

دانستم، بیشتر کابوس فهمیدمش و هر چه بیشتر قدرش را می

 دیدم.می

 یه ذره از این آب بخور.  -

شد حتی از اما شرمم می «مادرم ببخش»خواست فریاد بزنم دلم می

 او طلب بخشش کنم. 

دندان کشیده بود و من چنگ شد بودم و ومادر بود!  مرا به چنگ

 کشیدم روی اعصاب و روانش. می

 اوالد بودم!  از آن هایی که بد دل شکسته بود.

های اتاقم.  من ماندم و دنیای تاریک آن روز ،مادرم که رفت

روی  به جان خاطراتم و تصویرش آمد و انگار افتاده بود دختری

 بست. دیوار اتاق، در آن سیاهی نقش می

*** 

 ﴿گذشته﴾

   
 هایم. نگاه دوخته بودم به کفش

چرخید و من دوست داشتم امروز هم مثل می ام در ذهنمجمله



همیشه آن را برایش دیکته کنم. تا آمدم لب باز کنم، سرش را به 

 سمتم چرخاند.

نگاه نگران و ند که حرف دارد، گفتهایش میحرف داشت! چشم

 گفت که حرف دارد...چرخانش می

  .اول تو بگو-

 د. تابیقرار در هم مینگاهی به دستانش انداختم که بی

گفتم، اصال مگر حرف تازه ای داشتم برای من که هر روز می

 گفتن؟!

 دالرام!-

نگاهم نکرد و پر از تشویش بود. همیشه که نباید آرام جان بود! اما 

 را گفته بود! ها همه چیزای کاش که همان روز با همان تشویش

*** 

 ﴾زمان حال﴿

ساعت که در تیر رأس نگاهم بود؛ ولی در این ساعات هر چیزی 

 را با نگاه کردن به دیوار دیده بودم جز خوده ساعت را. 

ساعت نزدیک به پنج صبح بود. دوشی گرفتم و به نظرم قرمزی 

 هایم کمی کمتر شده بود. چشم

نیم هم وام را که به تن کردم، ساعت از پنجهای ورزشیلباس

 .گذشته بود

ای برای خودم گرفتم و از صبحانه روی میز تقریباً آماده بود. لقمه

 خانه خارج شدم. 



ای پیاده روی به پارک رسیدم؛ مثل هر روز صبح، بعد از ده دقیقه

 کردن نداشتم.شروی و ورزاما امروز قصد پیاده

ی دقیقه هم نگذشته بود که چهرهروی اولین نیمکت نشستم، پنج

 رو به رویم ظاهر شد. همیشه خندانش 

تا من را دید مثل همیشه مردانه دستی تکان داد و کنارم روی 

 نیمکت نشست.

 ضربه ای کوتاهی روی کالهش زدم و نگاهش کردم. 

 لنتی با کالهای من مشکل داریا.-

شد با هر بار دیدن سرم را پایین انداختم، دلم پر از تشویش می

 کالهش:

 ت بلند بشه؟!ذاری موهامگه قول ندادی می-

 ی خاص خودش را روی صورتش نشاند:خنده

 قای لنتی مگه قرار نشد بحث این موضوع رو نکشی وسط؟آ-

های من را دست گفتن« لنتی»ام گرفت، این وروجک حسابی خنده

 گرفته بود. 

بودن اسپرت بود و تن عجیب ظاهرش در عین حال دخترانه 

، دوباره ندتر شده بوددی داشت. موهایش که به تازگی بلناپسرانه

کوتاه کرده بود و همان کالهی که روز اول روی سرش دیده بودم، 

 دوباره روی سرش نشانده بود.

 رت نمیذاری؟! مگه نگفتی دیگه این کاله رو س-

 :و گفت ی سرش چرخاندچشمانش را در کاسه



که این یکی  میزنم. مهم اینه به کدوماش عمل کنممن حرف زیاد -

که  ا نبوده. آدم وقتی یه چیزی رو انقد دوست دارهاز اون حرف

ای جایی گذاشته باشدش باالخره یه دورش نمیندازه، هر چقدم گوشه

 روز میره سراغش. 

ی از تالطم بود؛ اما این دختر بچه هایش را دوست داشتم. پرحرف

خندید و حرف هایش رنگ با تمام مشکالتش باز هم میپانزده ساله 

 .آرامش داشت

ی ندارد. این دختر، با سال آدموهای بزرگ که ربطی به سنرفح

 هایش بزرگ بود.تمام بچگی

 کرد پسرانه بپوشد و بگردد.همیشه سعی می

 هایش النه کرده بود.میان چشم دختر است، ترس در وقتی فهمیدم

م و دستی که به سمتش کنارش نماندختر بودنش  ترسید به خاطرمی

 دراز کردم، عقب بکشم.

ی خودش بودم تا قانع شود به جلد دخترانهتمام تالشم را کرده 

دفعه در این باره زده بود،  آخرین هایی کهبرگردد؛ اما حرف

 شد. گاه از ذهنم پاک نمیهیچ

خواست و ؛ اما امنیت میهایش را دوست داشتاو هم تمام دخترانه

 بود.ها پیدا کرده ن را در این لباسآ

 ام را جمع کنم:حواس پرت شدهصدایش باعث شد 

فک کنم باز مصرفو شروع کردی! دو دقه  کجا غرق شدی باز؟-

 یه بار تو هپروتی. 



کردن من هش کردم، هنوز هم مصرانه از مصرفچپ چپ نگا

 حرف میزد.

 :یم زل زدم و گفتمروی نامعلوم رو بهبه همان نقطه

 هلما.-

صدایی درآورد که اش بردارد ی گوشیکه چشم از صفحهبدون این

 م را شنیده است. بفهمم صدای

 داشتن چه شکلیه؟!به نظرت دوست -

 ندش به عرض صورتش کشیده شد و گفت:لبخ

خواست گفت پروفایل نذار دلم میمثال وقتی اون یالغوز می -

میگه، با این که باهاش مخالفت اما وقتی این تیغی  ؛اشو بکنمکله

 اش.کنم به حرفکنم ولی گوش میمی

 دیگر؟ لقب جدیدش؟! تیغی چه بود 

اش بیرون ، سرش را از آن ماسماسک یک وجبیامبا صدای خنده

 کشید و با غیض نگاهم کرد.

گذاشتند. ودند از القابی که روی نسلشان میآن وقت معترض هم ب

دست خودشان نبود! بی پروا بودند و پر رو، البته که هلما کمی 

 بود.  بیشتر این خصوصیات را دارا

 ر در این اجتماع، کم موثر نبود.بودنش آن هم به عنوان پس

 آخه این وقت صبح کیه که باعث شده اونجوری بچسبی به گوشی؟ -

 نگاهی به من انداخت، گوشی را قفل کرد و درون جیبش گذاشت:

ببخشید، حواسم نبود که قول دادم وقتی پیش همیم ازش استفاده -



ی عجیبه برام از اون طرف میگه نکنم؛ ولی میدونی چیه؟ خیل

پرسه االن اهمیتی نداره ولی صبح به این زودی پا شده پیام میده می

 بیرونی؟ رفتی پیش داداشت؟

 بی حرف نگاهش کردم . 

اش شد، روندی که احد و ناس هم توان جلوگیریداشت بزرگ می

شناختی که در این دو سال از هلما داشتم، را نداشتند. با تمام 

کند که شخصیت و غرورش با گاه کاری نمیدانستم که هیچمی

 خاک یکسان شود.

 دوستت داره. -

 چشمانش را ریز کرد:

که گفته دوستم داره بازم از غرورش کنه. با اینغرورش اذیتم می-

 کشه!دست نمی

 نکنم.میدونی؟ این باعث میشه باورش  

 ای روی کالهش زدم:دوباره ضربه

 میزنی. حرفای گنده گنده  -

و کالهش را روس سرش جا  کردطور که با غیض نگاهم میهمان

 کرد گفت:به جا می

 چون دارم گنده میشم.-

 از جایم بلند شدم و حسابی دیرم شده بود.

 ن.مواظب خودت و خوبیات باش. کاری داشتی زنگ بز-

 :لبخندی زد و گفت



 کنی آشنا داری. ت گرفت یادت نره یه متخصص چاه وادل-

اش ی دیگری روی کاله، قطعا ضربهفاصله نگرفته بود اگر

 نشاندم. می

نیم ساعت هم نکشید که به خانه رفتم و بعد از تعویض لباس، خودم 

 را به دفتر نشریه رساندم. 

 همان دخترک همیشگی را دیدم. ،رو به روی درب دفتر

 کرد، اخم هایش بود. ا چیزی که در او توجهم را جلب میتنه

را باز و ابرو توانست آن گره ی میان ددستی نمی ه هیچانگار ک

 کند! 

از او پس چشم شد کردم قطعا متوجه میاگر بیشتر نگاهش می

 گرفتم و وارد دفتر شدم. 

 رسی.وقت به موقع نمیامان از دست تو که هیچ-

 انی هایم. توز کمر بسته بود به کوبیدن پتک ناصدای علی بود که با

دونم قراره شروع کنی ولی عاجزانه ازت ! میسالمت کو داداش؟-

 که ادامه ندی.میخوام 

خندید و گرم دستم را فشرد. مردی با موهای گندمی گون و 

انداخت، های کشیده بود که به شدت من را به یاد پدربزرگم میچشم

با این تفاوت که بسیار منظم و دقیق بود و هر کاری را به نحو 

 داد. احسنت انجام می

سردبیر نشر بود و با این که تمامی کارهای اجرایی نشریه به دست 

 دیدم.گاه او را در حال گالیه نمیاو بود، هیچ



به من کمک کرده هم گذاشت و در بدترین شرایط از کار کم نمی

 بماند. تا نشریه سرپا ،بود

زدن بودیم که بعد از کمی سروصدا، مهدی وارد اتاق مشغول حرف

 شد و گفت:

 کنه.ام میاقعا داره کالفهو-

 ی؟سالمت کو مشت-

 ها نشست. سالمی کرد و روی یکی از صندلی

 علی ماجرا را پرسید که گفت:

 داده اثرش رو بگیریم. بابا طرف گیر  -

 : نگاهش کرد

 خب مشکلش؟!-

 با لودگی سیبی از روی میز برداشت و گفت:

رستیم برای طرف اثر چاپی نداره، نو قلمه. من مطمئنم اگر بف -

 هیأت تحریریه هم مقبول واقع نمیشه.

   
دانستم اگر من نبودم به لی متعجب نگاهی به او انداخت. میع

 بست!را میترین روش ممکن دهان مهدی شیک

در به در و  ،هر نشریهدر های اول خودم افتادم. پشت یاد روز

قلم بودن که بدون خواندن اثر، فقط برای نوهایی کالم با آدمهم



 زدند.جواب رد به سینه می

خونند. ، میاشون هست و بایداثرش رو بگیرید. اونایی که وظیفه-

 نه من و شما. نظر هم باید اون ها بدن

 د و از اتاق خارج شد. چیزی نگفت و از جایش بلند ش

 د و گفت:ای بعد آمچند دقیقه

وقتی گفتم  ندمش،گفت مطمئنه یه بارم نخوگرفتم!  االنم داشت می-

 پرسید. خوندم از داستانش می

کرد ، در حالی که نگاهش نمیگره خوردهدرهم های علی با ابرو

 بسته را از او گرفت.

ها صحبت کالفه شده بودم؛ اما نباید به تندی با هیچ کدوم از بچه

 کردم، هر چه قدر هم عصبی!می

طورکه به کیفم را برداشتم و از در خارج شدم که همان دختر همان

 ترین حرکتی گفت:دیوار تکیه داده بود، بدون کوچک

 مسئول اینجا کیه؟  -

به طرفش برگشتم. این بار از آن اخم ناگسیختنی خبری نبود؛ اما 

 کرد.باز هم تنها ابرو هایش بود که دیدگانم را به خودش جلب می

 کاری داشتین؟  -

 اش را از دیوار گرفت و گفت:تکیه

 که مسئول اینجاست کیه؟ صفتیاون بی -

هایم را بستم و انگشت اشاره و شصتم را روی رو چشمم چشم

 فشار دادم: 



 خانوم بنده صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشر هستم. امرتون؟ -

صفتی که به ریشم توقع داشتم بعد از فهمیدن، حداقل برای آن بی

تابی سردی، با انگشتش بسته بود کمی جا بخورد؛ اما در عین خون

 به ریش شالش دادو گفت:

 دونستم! جناب سپهر اصالمیان؟می-

 دونستین پس دلیل پرسیدنتون چی بود؟  بفرمایید؟_اگر می

فکر نکن دنبال اسم نشرت راه افتادم، نه! من مطمئنم که کار من -

کردم که هر کنین وگرنه انقدر پا فشاری نمیرو نخوندین و رد می

 روز بخوام... 

اش تمام نشده بود و گوشی تلفن من پشت هم زنگ جملههنوز 

تماس را « چند لحظه»خورد. دستم را باال گرفتم و با گفتن می

 پاسخ دادم:

 بگو، جانم؟ -

از شنیدن صدای فین و فین، رادارهایم کار افتاد و بعد از این که 

 اسمم را به زبان آورد مو به تنم سیخ شد:

 کنی؟هلما؟! داری گریه می-

ها و درب خروجی حرکت شت به دخترک کردم و به سمت پلهپ

 کردم. تنها چیزی که گفت آدرس بود و بعد تلفن را قطع کرد.

در را باز کردم که خارج شوم اما قبلش، درحالی که یکی از 

 به سمت دختر برگشتم و گفتم: ،دستانم به در بود

 ن بود!اشتباه نکنم رما همین امروز کارتون رو دادند دست من، -



 نگران نباشید. 

ما داده بود به راه و به سمت آدرسی که هل ب را رها کردمدر

 افتادم.

ای روی آدرس یک پارک بود، وقتی رسیدم دیدمش که گوشه

 کرد. ی کز کرده بود و هنوز هم گریه میصندل

ی  خواست جوجهماشین را پارک کردم و به سمتش رفتم دلم می

اما  ؛بکشم حصاررویم بود سفت به محزون و لرزانی که رو به 

 د.شودانستم که ناراحت میمی

 :اش گذاشتمتم و دستم را روی شانهکنارش نشس

 خواهر کوچیکه نبینم اشک چشاتو. -

اش بیشترشد. کالفه نفسم را ا شنیدن صدایم انگار که شدت گریهب

 کاری ساخته نبود.از دست من  ،بیرون فرستادم

 . نجمه گلیپاشو، پاشو ببرمت پیش -

 سرش را باال آورد:

 اتون نمیام.نه! خونه -

انش بیشتر از هر زمانی به چشم چشمانش سرخ بود و سیاهی مژگ

 آمد. می

 پاشو لج نکن، دوای دردت دسِت مامان خانومه منه. -

 باز هم همان نگاه ملتمسش را به من دوخت که گفتم:

کنم پاشو بریم تاحاال دیدی ببرمت جایی؟ چه برسه حاال اصرار  -

 خونه؟ 



 .«آیم، برویممی»ایساد و این یعنی

جمع شدن  ،نمایی که تا به حالکرد، همان دخترک پسرگریه می

زید و آن قدر اشک ریخته لردر چشمانش هم ندیده بودم! میاشک 

زد و من هم نگران حال خت که چشمانش به سرخی میریبود و می

 خرابش بودم. 

گشوده زبانش برای گفتنش آرام نمی شد تا بود  که دلیلش هر چه

 شد. نمی

شناخت و هر بار از مادرم از همان روزی که دیدمش، هلما را می

 خواست او را از نزدیک ببیند. گفتم دلش میاو می

شدند، ، پر تر میچشمان ترش ،در این وضع که با هر حرف من

ند و اما توانست او را آرام کقط و فقط یک زن، از نوعه مادر میف

 چه بد بود درد نبودنش!

 تا مسیر خانه سکوت تمام ماشین را گرفته بود.

آمدند. به محض رسیدن و باز هایش بند نمیفهمیدم چرا اشکنمی

این هم از نجمه »شدن درب، تا خواستم دهن باز کنم و بگویم 

مادرم انداخت و چنان ذبحه زد که  حصارخودش را در « بانو

 ر از اشک شد.چشمان مادرم هم پ

ها را پیدا خواست دلیل این اشکبه شدت عصبی بودم و فقط دلم می

 کنم.

کرد و به سمت اتاقم حرکت کردم. حتی اگر لب از هم باز نمی

ی داشت تا به آن پناه ببرد و حصارگفت، همین که دردش را نمی



 شد تا خیالم راحت باشد.گریه کند باعث می

درد و اندوه و اشک به هر  هر شخص دیگری بود با آن همه

 برد؛ اما هلما...شد، پناه میی که برایش باز میحصار

گردد؛ اما تا خودش ها به کجا برمیدانستم قسمتی از این اشکمی

گفت، جرأت زدن حرفی را نداشتم. اگر حرفی میزدم و چیزی نمی

 شدم بر زخم جان و روحش چه؟!نمک می

شم نرسید، از اتاق خارج شدم هایش دیگر به گووقتی صدای گریه

 و روی مبل نشستم:

 ی ما اره؟!تو همونی که نمیومدی خونه-

 تر بودی لنتی... از من که ُهل

 کرد لبخندی زد و گفت:وفین میطور که فینهمان

 ببخشید مزاحمتون شدم خاله نجمه! -

مادرم لبخندی زد و چیزی در گوش هلما گفت که لبخند و برق 

 چشمانش دیدم. همیشگی را در 

 و بعد رو کرد به من، گفت:

ای دخترم، خدا تورو فرستاد تا امشبو از دست این بالی فرشته -

 جون در امون باشم. 

سپهر تو شبا خواب نداری،  این بچه با این همه اشکی که ریخت، 

االن نباشه دو ساعت دیگه چشماش از خستگی میافته رو هم. 

سته است و ذهنش خوابه، االن چشمشم که خسته نباشه مطمئنم خ

 دیگه وقت خوابشه.



بلند شدم و سمت آشپزخانه رفتم، لیوان آبی خوردم و به حال 

 برگشتم. 

انقدر مثل ارواح نچرخ اینجا، برو پتو متکات رو بردار بیار رو -

 مبل تا هلما تو اتاق راحت باشه. فردا سر فرصت حرف میزنی!

سمت آشپزخانه رفت. من هم را دوخت. بلند شد و به  رسما دهانم

وقتی از اتاق بیرون آمدم،  و که گفته بود انجام دادمکاری را 

م تا هلما به سمت اتاقم بیاید. مادرم هم رفت تا پتو و بالشت ایستاد

 :برایش بیاورد

 نمیگی چی شده؟! -

 مرز زیاد داریم!-

 مرز زمینی، مرز هوایی. 

رنگ دندونات اما یه مرز داریم که گذشتن ازش موهاتو هم

 میکنه...

 ندن و رفتن!مرز بین مو

شد فهمید غلتید و به راحتی میگفت اشکی میبا هر جمله ای که می

 هنوز هم آرام نشده است.

 رسیدن مامان مجال را برای گفتن هر حرف دیگری از من گرفت. 

نفره دراز کشیدم؛ اما الحق که برای خواب زیادی روی مبل سه

 بود.سفت و آزار دهنده 

تونم برم توی اتاق، قربون دستت یه تشک برا مامان من که نمی-

 من میاری؟!



 با لیوان آبی از آشپزخانه خارج شد و گفت:

 مگه نگفتم رو مبل بخواب؟!-

 مامان سفته، اذیت نکن دیگه. بعدم زود نیست برای خواب؟!-

 چشمش را چرخاند:

ک نارنجی پسری که سربازی نرفته باشه، بایدم همین قدر ناز-

 باشه!

دانستم که میخواهد فضا را عوض کند. تشکی که برایم آورده می

 باز دراز کشیدم...بود را روی زمین پهن کردم و طاق

 رنگ خانه زل زدم.دستم را زیرسرم گذاشتم و به سقف بی

ی خاطراتی بود که بدون چیز نبود، شروع دریچهشب ها پایان هیچ

 کرد.می سرایت میی قلبی به جانه آدخواسته

 *** 

 

 ﴿گذشته﴾

 این بار هم من پر از شوق دیدنش بودم و او... 

 سرد تر از هر بار، پر تشویش تر از قرار قبل!

 هایش...قصد نداشت حرفی بزند؟! شکنجه بود این نصفه نیمه بودن

چشمانش پر از حرف بود و انگار که ُمهر سکوت زده بودند بر 

ام عِ ساعت بود که دست زیر چانهربهایش ؛ نزدیک به سهلب

 کردم.حرف نگاهش میگذاشته بودم و بی

نه صورتش فوق آنچه که باید زیبا بود و نه عضو خاصی در 



 صورتش داشت؛ اما...

 چیزش برای من رنگ و بوی دیگری داشت!همه

هایم ریخته بودند و قصد از تب و تا ای بود که در رگحس تازه

مدتی که نشسته بود و بی حرف نگاهش  افتادن نداشت. در تمام

تاباند و یک پایش را مرتبا و هایش را دور هم میکردم دستمی

 داد.پشت سر هم تکان می

 حالت خوبه؟-

 شک نداشتم که خودش هم به زور متوجه صدایش شده بود.

این همه وقت سکوت کردی و افتادی به جون اون ناخونا تا فقط -

 یا نه؟! بپرسی خوبم 

 : ُهل از جایش بلند شدبه 

 من دیگه باید برم. -

 اما پا تند کرده بود به قصد رفتن.  ؛صدایش کردم

و ای کاش که زبان باز کرده بود، ای کاش که به قصد رفتن آمده 

 بود و همان لحظه برای همیشه رفته بود... 

 *** 

 ﴿زمان حال﴾

 جان خانه برایم نقشروی سقف بی ،آن قدر واضح تمام آن روز

ار ظبسته بود که انگار سپهر دیگری رو به روی چشمانم به انت

 دالرام دیگری نشسته بود.

 ای دارد!لفظ جدایی زهر کشنده



کنی با شوی و پیکار میرنگ جدایی که ببینی پر از خشم می

 خودت.

 اما امان از آن روزی که رنگ ماندن و نبودن ببینی... 

 مانی...تشویش، تنها میشوی و پر از ات دور میاز تمام هستی

 شد!خواب میهمان چشمان من نمیرنگ ،انگار که امشب

دانستم چند ساعت شده که تصویر خاطراتم را بر سیاهی مطلق نمی

 دانستم به ساعت کشیده یا نه! کشیدم، اصال نمیسقف خانه می

خیز شدم که هلما را میان خانه هایی شنیدم، کمی نیمصدای قدم

 دیدم.

 تو هنوز بیداری پس؟چرا -

ها رخت خواب پهن کرده بودم قدمی به سمت من که میان مبل

 برداشت:

 خواب شدی!ببخشید اتاقت رو گرفتم توهم امشب بی-

 خواب نشستم تا راحت تر بتوانم ببینمش:میان رخت 

این چه حرفیه آبجی کوچیکه؟! بیا بشین رو مبل در ضمن من به -

 خواب ندارم.خواب نشدم، کال خاطر تو بی

نفره رو به رویم نگاهی به من انداخت و در آخر روی مبل تک 

 نشست.

دونستم کجا برم و چیکار خیلی لطف کردی بهم سپهر!  واقعا نمی-

 کنم یا حتی با کی تماس بگیرم، تو اخرین جرقه ذهنم بودی...

 دستت درد نکنه! آخرین جرقه؟!-



 فکر کنم وقتشه بهم بگی چی شده. 

تحکم صدایم بود و یا جدیت نگاهم؛ اما زبانی تر کرد و  نمیدانم

علیرغم میلش به گفتن موضوع، شروع کرد به مزه مزه کردن 

 زدن:هایش و شروع کرد به حرفحرف

 میدونی ظهری تو مغازه یه اتفاقی افتاد.-

 خواستم میان صحبتش بپرم اما باید این را می گفتم.نمی

از شب بیداری من شروع میشه.  یه لحظه وایسا، هلما این ساعت-

چون همیشه با کابوس از خواب میپرم مامان نجمه خودشو عادت 

داده تا این ساعت بیدار باشه... االنم مطمئنم تو اتاقش سر سجادشه، 

کنی دوست نداری حرفاتو بشنوه بذار برای بعدا چون اگر فکر می

 دامون بهش میرسه.حتی اگر نخواد گوش بده هم ص

ام حق داره بشنوه چی باعث شده حرفیه؟ باالخره نجمه گلیاین چه -

اور شدم بشنیدن من بیشتر معذب میبشم اینجا! اگه نمی تونمزاحم

 کن.

ی مزاحمی که به ریش خود بسته بود، از اگر گفتن این که از کلمه

ا منتظر ام ؛کرد حتما به او تذکر میدادمی دورمان نمیموضوع اصل

 دهد. نگاهش کردم تا ادامه

ظهر که  .اما صبح زود رفتم مدرسه ؛من دیشب تو مغازه خوابیدم-

ل کمه! برگشتم دیدم صدا انداخته پس سرش که صد تومن از دخ

 کرد کاره منه!کیفمو ریخت بیرون، فکر می

 پسرش پول رو برداشته بود نگو تلفنش زنگ خورد موقعهمون 



 ود.؛ اما دیگه خیلی دیر شده بیادش رفته خبر بده ولی

فرم  فهمید جای تعجب داشت!، یعنی هر کی نمیدخترم که فهمیدن

 ام که اسپرت بود. کتابام وسایلم، هر وسیلهام تو کیفم بودمدرسه

 دخترونه بودن فرمم... ولی

 نفس عمیقی کشیدو ادامه داد:

درسته ننه کم باالسرمون بود، درسته بابامون درست درمون نبود -

 اما... ؛بودوهستو آجیم پِی االفی خودش 

 اما یاد گرفتم مال حروم چیه، یاد گرفتم دزدی درستش نیست!

کارم واسه صد هزار اگه قرار بود دست کج کنم که تو محل

 تومن... 

 .هیش آروم باش هلما-

خواست سرزنشش کنم و گویا باشم که هزار بار تذکر داده دلم می

 بودم این کار، کاره درستی نیست اما وقتش نبود.

هایی که روزی با اطمینان ی پر از اشتباهیم، پر از نادرستیاهگ

 خاطر به سمتشان قدم برداشته بودیم . 

زشگر داریم و نه کسی که با در این شرایط نه نیازی به دست نوا

 هایش اشتباهایمان را با پتک به فرق سرمان بکوبد! نصیحت

انتها،  داریم که بشنوند و تافقط و فقط نیاز به دو گوش شنوا 

 را کنارمان قدم بزنند.هایمان درد

 هایش را در هم تاباند.کالفه دست

 فقط این نیست! بعدش رفتم خونه...-



 خب؟-

قول خودش کنده از این زندگی آجیم که رفته، فکر ما نیست. به -

 سم خونه گذاشت روش.ای که اصال نمیشه ابار و خونهنکبت

 ام کشیدمکالفه دستی روی شقیقه

 کنی؟!  میزنی حرفتو یا نه؟! انقدر مکث میچرا -

 ن انداخت:سرش را پایی

ام شرمگین باشما نه! ولی میدونی خیلی سخته نه این که از خانواده-

 گفتن این حرفا...

شخصیت من، دنیای من! من فقط  این زندگی منه. غروره من،

ای که انتظار داری از ویرون بودنش برات تونم به اون راحتینمی

 م. بگ

؛ اما دونم چی میگی عزیزمسرتو بگیر باال دختر جون. من می-

دونم این حرفارو چرا داری بهم شناسمت. میمطمئن باش من می

میگی، چون بهم اعتماد داری و چون من ازت درخواست کردم که 

اما همه امون تو وایساده بودم نه؛  بهم بگی! هلما نمیگم روزی جای

؛ حاال برای اقت فرسایی داشتی،ن روزای سخت و طتو زندگیمو

 سی به یک شکل! هر ک

 هایم کمی مکث کرد و گفت:بعد از شنیدن حرف

رون نشسته بود وسط کوچه. اثاثیه خونه رو ریختن بیرون. بابا حی-

 سرم، سرم... داد زد.

 ام رو دوشش!گفت،گفت باره اضافی



 ست مثل خواهرم باشم...خوا

 م. کاش جای مادرم رفته بودگفت کاش، 

هق هقش سکوت خانه را شکست و من نگران حال ناخوشش بودم. 

 کمتر اشک را، ضعف را، میان این دختر دیده بودم. 

پایان من بود های بیبا همان ظاهری که همیشه ناجی شب مامان

 آمدو کاری را که از توان من خارج بود انجام داد.

خواهد می رفت و اجازه داد هر چه قدر کهش گحصارهلما را میان 

 ببارد.

زل زده  صبح روی تخت نشسته بود و همان گونه که به گوشه ای

 خوردند. لت میبود اشک هایش روی صورتش غ

کرد و هیچ راه ام میهایش حسابی کالفهبه سمتش رفتم. اشک

 ای برای بند آمدنشان نداشتم.چاره

 یه موضوع دیگم هست!  نمیگی بهم؟-

و حاال به پهنای صورتش اشک  ردبغض میان گلویش را رها ک

 ریخت. می

 . کردم دوسش داشته باشم..من داشتم تالش می-

  .کردمنه زیاد ولی، داشتم تالشمو می

 ، که... اون اولین نفری بود که دستمو گرفت

 کرد.موهامو نوازش  م کرد،حصارکه 

 ولی واسه این که با این کاراش راه نیومدم ولم کرد میفهمی؟

و ولی با این حال دست من ؛خاصی براش نداشتم من هیچ معنی



 کرد... حصارگرفت منو 

 کرد. کرد و جمالت را ادا میای مکث گریه میبدون لحظه

 محبتی بی منت! ود به هوای نوازشی ساده،او دختر ب

 بود به دنبال...و او پسر 

ی حد و مرز بود، این ای که به من حجوم آورده بود بکالفگی

احساس و این غم برای او و سن او زود بود و چه بد بود که حرف 

 رفت. به گوشش نمی

 ای نداشت.خواستم که آرام باشد فایدههر چه از او می

م کشیدمو مادرم را سراغش فرستادم، کم سنگ دستی مابین موهای

آمد یال باید کاری که از دست من برنمهایم بود حاصبور منو درد

 داد. هم انجام می

های پیاپی تادم، هنوز نرسیده بودم که اعالنبه سمت دفتر به راه اف

 گوشی تلفنم، توجهم را جلب کرد. 

های ش تماما بر علیه نشریه بود و پستیک پست که محتوای

صفحه ی رسمی ما،  دیگری که با همان محتوا گذاشته شده بودن و

 ها منشن شده بود.روی تمام آن

اریست معروفی به ی گیتود از صفحهاولین پستی که منشن شده ب

 اش به نظرم آشنا می آمد! بود و عجب چهره نام لیلی فرخی



*** 

   
 گفته بود... دیشب هلما دوباره از دوست داشتن

رمایش تمام شود و سشود از حسی که سرد میاز دردی که دوا نمی

 کشاند.جان آدم را به آتش می

 16یا  15سپردم انگار نه دختری هایش گوش میحرفوقتی به 

بار تجربه همنشین شده  ساله بلکه با زنی سی ساله و پر از کوله

 بودم.

 شد. ی جان مینشست و دردهایش آویزههایش به دل میحرف

ود و من برگشته بودم به همان روزهای هایش را زده باو حرف

 کردم.میها زندگی ای که هنوز هم در آنگذشته

*** 

 ﴿گذشته﴾

ها داشتن برای و تاب موهایش حرف شنیدمشمانش را میسکوت چ

 گفتن... 

هایش تمام جان من شده اسش بود؟!  این زن با تمام سادگیهیچ حو

 بود؟! بود، حواسش

 ای ورق زد:تابی به گردنش داد و صفحه

وای سپهر عالی نوشتی هر چی خوندم ازش سیر نشدم میدونی -



 هت نمیاد اینجوری بنویسی. اصال ب

 :دیدم به ذوق دلنشینشخن

 یعنی چی بهم نمیاد؟ پس چجوری بهم میاد؟ -

اش دوباره ظاهر شد. انگار لبش را به دهان گرفت که چال گونه

 خودش را به رخ من بکشد!  آمد که با تمام قوا،می

نه میدونی؟  یعنی که مثال بهت نمیاد انقدر احساسی باشی -

اشقانه بنویسی! بهت میاد مثال یه شخصیت خشن اینجوری ع

اس همیشه میگه میخنده و اینا. حاال ازاین بگذریم بنویسی که لوده

 که اصال بهت نمیاد بنویسی...

 ی میز زدم و گفتم:عادت ضربه ای روی لبه طبق

تقریبا  ،این شالو مرتب کن رو سرتخانوما خانوم  کهاول این-

یتی که یک نویسنده مینویسه نشأت افتاده دیگه! بعدم که شخص

 ش نیست که!گرفته از خود

تازه متوجه  ،های یک نویسنده رو بذاری کنار همهمه ی شخصیت

ی یه نشون کوچیک فقط از خودش میتونی میشی توی هر شخصیت

 .پیدا کنی

 و کتاب را ورق میزد. گرفته بودرو دوباره از من 

کردو و ه نگاهش میشانسی داشت که این گونکتاب در دستش چه  

 در آن غرق شده بود...

 دالرام خجالت بکش!-

 متعجب نگاهم کرد :



 چرا؟! -

من این کتاب لعنتی رو میتونی خونه بخونی اومدی نشستی پیش -

 میخونی؟

 های دلبرانه! خندید...  از آن خنده

 .ندشدپیچیدو لبخند میپیچیدو مییی که بارها در سرم میهااز همان

 شدیم با سرعت به سمتی دوید.ارج که از کافه خ

زده به مسیری که دویده بود چشم دوختمو به مقصدی که حیرت

 . رسیده بود نگاه کردم

هایم منجمد شده بود، انگار که مات بودم! انگار که خون در رگ

 نبضی نمیزد. 

نشست باز هم همان شد و روی فکش میاگر دستم مشت می

ید اشتباه و قضاوت و غیرت از هم شاشد! بهای قبل تکرار میروز

شدو سردی، درد . باز هم سردرد میی من سرزنش می شدبیهوده

 شد.می

آمد و چه کسی رفت و میحرارت بدنم باال بود و نفسم به سختی می

 بکشد؟! حصارگونه سخت اورا در حق داشت غیره من این

*** 

 لیلی

 

گچی رو تخته، ها روی زمین مثل صدای تکیه صدای چرخ چمدان

که چشمشان به روی اعصاب همه رفته بود و یکی یکی قبل از این



هایشان را روی هم هایشان را گرفته بودند و چشممن بیافتد گوش

 میفشردن.

 تورو جدتون این دیگه صدای چیه اخه؟-

شد. از ها بلند نمیبدون حرکت ایستادم و دیگر صدایی از چرخ

از دیدن من، لبخند از روی صورتم هایشان بعد تصور حالت چهره

 رفت.کنار نمی

 اولین کسی که متوجه حضورم شد شکوفه بود.

درخشید حاال ای که مثل چشمان گربه میآن چشمان کشیده 

 تعجب گرفته بودند.رنگ

 توانستم بگویم احساسی که به او داشتم تنفر بود، نه!نمی

های او بود؛ تهدو سال پیش شاید تمام وجود من پر از حسرته داش

اما االن با دیدنش جز لبخند و احساس گنگی که تنفر نبود، چیزی 

 ماند.برایم نمی

 لیلی؟ واو باورم نمیشه!-

 ها سر به سمت من چرخاندند.با به زبان آوردن اسمم تمام بچه

ها پر کردند و بعضیزده نگاه میها بهتحس عجیبی بود! بعضی 

، چند نفری هم تازه وارد بودند و آمدنداز خوشحالی به سمتم می

 دانستند کیست.انگار گنگ بودند از حضور کسی که نمی

آورد. شاید بیشتر از همه اشک شوق چشمانه پریا مرا به وجد می

فشارد و من تازه ش میحصارای بود که محکم مرا در سه دقیقه

 فهمیدم که تا چه حد دلم برای او تنگ شده بود.می



قدر دلم تنگت شده بود وای خدای من... تو که  خدا میدونه چه-

 گفتی دیگه نمیای!

 گفتند، من رفته بودم تا برای همیشه بمانم.راست می

 ها را نداشت. ی این آدمآن روزها قلب ویران من تاب تحمل همه

اصال شاید حق با عمو بود، من برای تحمل این همه آدم و 

 !ها، زیادی لوس و تک پرورده بودمشلوغی

هایم در این سرزمین مانده بودند و کردم که تمام دلبستگیچه می

توانستم رفتم باز هم نمیتر میها آن طرفهر چه قدر هم که فرسخ

 ام را انکار کنم.احساسه قلبم را و تمام دلتنگی

ام را چرخاندم دلیل اصلی این غیبت دو سالههر چه چشم می

کرد و اعالم زه وارد معرفی میهای تادیدم. پریا مرا به بچهنمی

 هارش برگشده است.هکرد که لیلی از سفر قندمی

گشت پس چرا امروز او که همیشه اطراف یکی یک دانه اش می

 شکوه بود و او نبود؟ 

 دنباله کسی میگردی عزیزم؟ منتظر کسی هستی؟-

شاید تادو سال پیش، حفظ لبخندم مقابل این آدم سخت بود؛ اما 

تفاوتی که نسبت به او در وجودم رای این حجم از بیامروز و ب

 موج میزد، آسان ترین انتخاب لبخند بود.

اره مشخصه که منتظرم، به داداش سامانم پیام دادم گفت توراهه؛ -

اما ندیدمش هنوز! جدا از اون هنوز خیلیا رو ندیدم. حتی واسه تک 

 به تک دیوارای این مؤسسه دلتنگم.



اند، برای همین سعی ی ما سپردهگوش به مکالمهدانستم که همه می

تفاوتی وجودم را روی کلماتم منتقل کنم؛ ولی الحق که کردم که بی

 سخت بود! 

شکوه همیشه با تمام کم بودن و عقب بودنش خودش را باال و 

دید و برای منی که روزی پر از حسرته جلوتر از همه می

 دن کار سختی بود.های او بودم، رو به روی او ایستاداشت

های پرسیدند و من از لندن جز آسمانیکی یکی از لندن می

آوردن نداشتم بنابراین لبخند میزدم و یاد  خاکستری، چیزی برای به

 گفتم.بیشتر از عمو برایشان می

ها دانستند که من زیر آن آسمان خاکستری چه غمها چه میاین

ی رفتنه من به فقط اسم و آوازه؟  ی رفتنام؟ فقط اسم و آوازهکشیده

ساخت برای ها میچرخید و سواللندن بود که در مغزهایشان می

 پرسیدن.

بلند شدم و به سمت سالن مؤسسه رفتم. باالی سالن همان  

ی چوبی و همان گیتاره مشکی رنگ، هنوز هم محکم سر چهارپایه

 جا، خالی از پدر بود...جایشان ایستاده بودند و اما همه

ام به خاطر غروری شاید تمام نفرتم از او در روزهای نوجوانی

 آید.بود که برای هر نوجوانی در آن سن پیش می

من همیشه بودم و او همیشه نبود؛ پر از راز بود و من در 

 هایم انتظار داشتم کمی با من بودن را بلد باشد.تنهایی

 شتم.گاو پیچیده بود و من به دنبال راه راحتی در او می



اش تر شد و دلم سوخت به حال تمام چشمانم برای جای خالی

 روزهایی که از دست رفت. 

 روی چهارپایه نشستم و گیتارش را به دست گرفتم.

کنند و های مؤسسه از گیتار پدرم استفاده نمیدانستم که بچهمی

 کوک نبودن ساز، این را به خوبی ثابت می کرد.

هایم روی تارهای گیتار نشستند و با هر هایم را بستم و دستچشم

رسید، انگار پدرم با لبخند، دوباره لیلی صدایی که به گوشم می

نشاند و برای او از هر چه چهارساله را روی پاهایش می

 گفت! فهمید، مینمی

گرفت و گیتار ش جا میحصارانگار دوباره لیلی هفت ساله میان 

 داد.را به زور میان دستانش جا می

در تمام خاطرات من پدری خسته بود که تمام وقتش را با گیتاری 

گر رقص دستانش روی تارها کرد و دختری که نظارهبه سر می

 بود.

زدن کسی باعث شد که چشم باز کنم و گیتار را سر صدای دست

 جایش بگذارم.

 کردم هنوزم انقدر خوب بزنی! حتی بهتر از من.فکر نمی-

 ستم پاک کردم و قدمی به سمتش برداشتم.رد اشکم را با پشت د

دست کمم گرفتی پریا خانوم؟ روزی نبود که تو این دو سال گیتار -

دست نگیرم، جدا از اون من دختره استاده شمام، یادت رفته ؟ از 

 بچگیم تو گیتار به دنیا اومدم.



هر دو با هم خندیدیم. در گذشته، جز سامان و فرهاد همدمی نداشتم 

ه پریا برای شاگردی پیش پدرم آمده بود و همه چیز تغییر تا وقتی ک

 کرده بود.

ها تمام مؤسسه را متر تقریبا هم سن و سال بودیم و ساعت

هایی که خدا میداند چه زدیم. پر از دخترانهکردیم و حرف میمی

 بخشیدند.قدر بیهوده به ما شادی می

سمت  صدای فریاد های پی در پی کسی باعث شد با سرعت به

 درب ورودی مؤسسه برویم.

ام اگر بگویم که قلبم هزار برابر با دیدن قامتش میان کوچه کم نگفته

دیدم تندتر از حد معمول و یا حتی روزهای قبلی که او را می

 شروع به تپیدن کرد.

اش ریخته بودند. این حال بود و موهایش ژولیده روی پیشانیآشفته

 شناختم...های اورا به خوبی میقدم زدن

هایی که کاسه صبرش لبریز عصبی بود، آن هم از آن عصبانیت 

 شده بود و حاال نوبت به انفجار رسیده بود!

میان کوچه قدم میزد و گوشی تلفن را کنار گوشش نگه داشته بود. 

های چند ثانیه بعد رنگ رخش قرمز شد و از این فاصله هم رگ

نفسی که هر چه سعی  اند ودیدم که متورم شدهگردنش را می

 هایش تاثیر گذاشته بود.شد و روی قدمکرد عمیق باشد تند میمی

 کجا بودی؟ -

آن قدر محکم و بلند فریاد زد که گلوی من به جای او درد گرفته 



 بود.

 پرسم ازت دیشب کــــجا بـــــودی؟!دارم می-

 داد میزد و نمیدانم چرا بغض گلوی من را گرفته بود.

هایشان گردن کشیده بودند خانه د میزد که مردم از پنجرهآن قدر دا

 خواستند بفهمند چه شده و دلیل این فریادها چیست.و می

پرسم کجا بودی اخه؟  کجا بودی؟  دیشب کجا دارم ازت می-

 بـــــودی؟!

اش را روی زمین پرت پایش را به زمین کوبید و همزمان گوشی

 کرد.

است به سمتش برود؛ اما آن قدر خویکی از پسرهای مؤسسه می

شناختم که بدانم اگر کسی را االن مقابل خودش ببیند اورا می

 فهمد!چیز نمیکند و از عصبانیت، هیچاش میاس که حوالهمشت

 ! قدم به سمتش برداشتم و وای بر حال عجیبی که من داشتم

 یدن نداشتند...هایی که جانه رسوای بر قدم

انستم آنقدر عصبی هست که توانه تشخیص دبه او رسیدم و می

 موقعیت را ندارد... 

 کشید. کرد و عصبی نفس میمیفقط نگاهم 

 کردن را ندارد. دانستم که فرصت تعجبمی

 واِی بر من... و سفیدی چشمانش سرخ سرخ بود

را عصبی  اش گذاشتم. چه چیزی در این حد اودستم را روی گونه

درتش پس زدو درد عمیقی میان م قکرده بود؟! دستم را با تما



 ام نشست.شانه

؛ اما باز هم جلو از شدت حرکت دستش کمی به عقب رانده شدم

نستم که در شرایط عادی و دادانستم، خوب میرفتم. می

سی جرأت نزدیک شدن به او را اش هم کهای معمولیعصبانیت

اما  ترسیدم؛ه هر کسی نبودم! من که از او نمیاما من ک ندارد؛

 کند.دانستم که قطعا سامان سرزنشم میمی

این بار دو دستم را روی صورتش گذاشتم و آن قدر نگاهش کردم 

 نش به سمت چشمانم چرخید. تا باالخره مردمک چشما

اما نه  ؛دانست که چه قدر دلتنگ این سیاهی چشمانش بودمخدا می

 ی خون...، میان این کاسهغرق

لرزید و اشک مد و به خدا که میام فرورد آسرش روی شانه

 ریخت...می

ی من زیربار این فشار واماندهدانست که دله ریخت و نمیاشک می

 آورد!دوامی نمی

ی باالی ها به سمت اتاق من که طبقهکمی که آرام گرفت، از پله

 مؤسسه بود، حرکت کردیم. 

ن خواستم از وسط سالها حواسشان جمع ما شده بود و من نمیبچه

 ها بیشتر سمت ما کشیده شود.برویم و نگاه

نگاهش کردم که مغموم و آرام روی کاناپه نشسته بود و دستانش 

را قائم روی زانوانش گذاشته بود و سرش را به دستانش تکیه داده 

 بود.



 به سالن پایین رفتم و لیوان آب یخی برایش پر کردم. 

ای از سیده گوشهگشتم، شکوه را دیدم که تروقتی به اتاق برمی

سالن ایستاده بود. کمی دقت که کردم متوجه شدم که سامان و 

 کنند.شکوفه به زور آب قند حلقش می

سعی کردن بغضی که با دیدن سامان میان گلویم نشسته بود را 

 نادیده بگیرم، تنها برادر من فقط او بود!

ش هایبه اتاق که برگشتم خبری از اشک میان چشمانش نبود و نفس

 انگار که آرام گرفته بود.

 گالب بخور آروم شی.یه ذره از این آب-

 آرومم!-

 برای هر کی دروغ ببافی میدونی که برای من نمیتونی...-

 اومدی برا مسافرت؟-

 اومدم برای موندن.-

 کنارش نشستم و سرش را به سمتم برگرداند.

 دستت درد گرفت؟-

 دستم؟-

 آره...محکم پسش زدم نه؟-

آمد و چه ی من دردکشیده به نظر میچه قدر پسرک دنیا ،ملبخند زد

اش هنوز هم هایش مهربانیعجیب بود که میان این درد کشیدن قدر

 حرف اول را میزد!

 . بزرگ تر شده بود انگار...نگاهش کردم



 ته و موهایش خوش حالت از همیشه!تر از گذشهایش ورزیدهعضله

اش تهی آشفانگار در این چهره تر شده بود وصورتش اما شکسته

 گنجید.لبخندی نمی

بود و چشمانش هنوز رد قرمزی ای نامعلوم نگاهش خیره به نقطه

 داشت.

 کنه.یه جا وسط قلبم درد می-

 تونم طاقت بیارم این بارو! نمی

دست گذاشته رو غیرتم وقتی هنوز ادعا داره کنارمه، از چشمم که 

 فتاده.مم اافتاده بوده حاال از دهن

توانستم بپرسم که چرا؟ چه ؛ اما نمیگویده را میدانستم که شکومی

 شده!

هیچ چیزی ارزشه اینو نداره که  فرهاد جونه من آروم بگیر،-

اینجوری بلرزی، هیچی ارزش این چشمای سرخو و گلوی زخمی 

 و فریاداتو نداره...

به  کهولی اخه چرا جا این ؛میدونم بپرسم چی شده جوابی نمیدی

 بقیه سخت بگیری به خودت سخت میگیری؟هوم؟

 انداخت و نفس عمیق و بلندی کشید. سرش را پایین

 کی اومدی؟-

 صبح رسیدم فرودگاه.-

 چرا سامان بهم نگفت؟-

 چون سامان ظهر فهمید که اومدم ایران!-



 برگشتی؟  چرا-

 دلیل واسه برگشتن زیاد داشتم. -

م کرد و خدایا که چه حصار .در اتاق باز شد و سامان به سمتم آمد

 .حصارن و دوست داشتنی بود این ام

 دلم برات تنگ شده بود.-

 یدونه داداش.الهی قربونه دلت برم یکی-

، هم به او شیر داده بود وقتی که نوزاد بودم مادر سامان هم به من

 برایم مادری کرده بود. و دو سال تمام

 سامان گذراندم و او از عمو وام را با زنسال اول کودکیتمام هفت

 برادر هم برای من برادرتر بود.

ها دارد برای گفتن و دانستم او هم حرفاز من جدا شد. البته که می

 برگشتنم است. از همه بیشتر، کنجکاوه دلیله

ام و این بار از کرد به خاطر فرهاد برگشتهسامان قطعا فکر می

 این طرز فکرش خوشحال بودم.

 را مخاطب قرار داد.کنار پنجره ایستاد و فرهاد 

 گفت خونه دوسش بوده.می-

میز و لیوان آب را  فرهاد نفسی کشید و دست انداخت روی

 ای آب نوشید و گفت:برداشت؛ جرعه

 گوه خورده.-

 چرا انقدر مشکوک شدی تو! شاید طرف داره راستشو میگه.-

هایش ه زیر رگحرص و عصبانیتی که دوبارلیوان را با تمام 



 دویده بود، به سمت دیوار پرتاب کرد.

اما انگار که لیوان به بیش از هزار تکه  ؛صدای زیادی نداشت

 تبدیل شده بود.

شکست و خوب بلد بود! ندانسته میزد و می فرهاد شکستن را

 صدا برای او شکسته بود.رفت و امان از دل من که بیمی

ود نجا نبود. شکوفه زنگ زده برفتم دمه خونه دوستش میفهمی؟ او-

گفت چرا اصرار کردی امشب برید بیرون مامان عصبی میشه، می

ام نبود. من خودشون نبود، پیش دوستش و شکوفه میفهمی؟ خونه

گوشا تا کجا مخملی شده که شک  خرم؟ نه من خــــرم؟ دادا این

 کنی به فهمم؟می

ی ون کوچهمیگن! میفهمی؟ کل شب تو امیان از حرکتاش برام 

تو چی میفهمی  اشون رژه رفتم نیومد خونه، میفهمی؟لعنت شده

 اخه؟ اخه؟ کدومو میفهمی

 دلم خوش بود شمارو دارم...

 . رو داداشم! معلومه که مارو داریهیـــش یواش جلو ب-

 استغفرهللا! رو ول میکنم برم پشت اون زنیکه، فکر کردی تو 

 زاد وارد اتاق شد.باز هم در اتاق باز شد و این بار فر

ها از عمرش گذشته بود. من! دوسال نبودم و او انگار سال خدای

های شده بود و دیگر مثل پسر بچهتر اش پخته؛ اما چهرهپیر که نه

 تخس نبود.

هم رفته بودند. هر چه هایش درست مثل فرهاد درعصبی بود و اخم



و های عوضش خوب چشم و ابر ،که این دو برادر شبیه هم نبودند

 را از مادرشان به ارث برده بودند! درهمشان

 مگه منه گور به گور شده به تو نگفتم آروم باش؟-

خودم بهت گفتم داداشه من، من یکی بدبخت شدم تو دنباله این 

 طنابه پوسیده راه نیافت ته چاه...

ای که چشمش به من افتاد و چند لحظه هنوز حرفش تمام نشده بود

 سکوت کرد.

 کنی؟! تو اینجا چیکار میلیلی؟-

 ی صندلیه چرخ دار، پشت میز نشستم.تابی به گردنم دادم و رو

بنده اس آقا! شما اینجا چیکار عرضم به حضورتون که اینجا اتاق -

گوسفند میاین تو اتاق!  کنین بالنسبتهکنی؟ یکی یکی درو وا میمی

 عجبا.

اما همین  ؛دندی من نخنمزههای بیقدر عصبی بودند که با حرفآن

، خودش تر شده بودها بازی تغییر کرده بود و اخمکه فضا کم

 عالمی بود.

تر فرزاد ت فرو رفته بودند و از همه داغونای در سکوچند دقیقه

، غید قدری زیاد بود که برعکس همهاش آنهای ذهنیبود! درگیری

 ها را از من زده بود.پرسیدن خیلی سوال

 ده؟نمیخواین بگین چی ش-

 لی.به تو ربطی نداره لی-

آمد و رفت و میهاد حکم همان پتکی را داشت که میی فرجمله



 شد!رق سرم و باز هم در سرم تکرار میشد بر فکوبیده می

ی فاوتی فرزاد جا خوردم و این جملهتدروغ چرا حسابی از بی

ه بغضی که از صبح میان فرهاد تلنگری شد برای فرو ریختن تمام

 اش داشته بودم.نگهگلویم 

 بود ه! وقتی من رفتم همه چی گل و بلبلاینو نمیدونم که چی شد-

ی مغموم تو جمع کوچیک و مگه نه؟ تنها موجوده اضافه

دم میومدم هایی که تنها بومن بودم! تو همه لحظه خوشحالتون،

ولی اون روزا دقیقا روزایی بودن که  ؛کردممیشستم بابامو نگاه می

 دیگه بابایی نداشتم!

کردم؟ همه جوری شبای تنهاییمو سر میبه من حواستون بود؟ چ

گفتین لیلی همیشه تنها بوده این بارم روش نه؟ یکی درگیره عاشقی 

بود و امروز وقتی میام مرحم خنجری بشم که خورده وسطه قلبش، 

 گند میزنه به شخصیتم! 

 به فرزاد انداختمو ادامه دادم:هی نگا

کرد و میومد تا گوش یکی وقتی رفتم داشت به بابا شدن فکر می-

 پرسه!و شوقش حاال حتی ازم احوالمو نمیبشم واسه ذوق

اره حق با شماس... من کی بودم؟چی بودم تو زندگیتون؟ چی به   

 اشت اینجا؟من ربط د

ا پشت دست پاک یده بود، طبق معمول باشکی که روی صورتم غلت

کردم و از اتاق خارج شدم و در را با صدای محکمی به هم 

 کوبیدم.



 های آن اتاق را نداشتم.من، توان درک هیچ یک از آدم

من برگشته بودمو میان وطنم، درست گوشه ی اتاقم احساس غربت 

 کردم. می

وقتی وارد فرودگاه شدم، حجم تنهایی انگار خودش را به رخم 

نشست!  وقتی که فرهاد شد میان گلویم میغض میکشید و بمی

تر ام لرزید و گریه کرد انگار آن بغض بزرگ و بزرگروی شانه

 شد...

ها متوجه رفتن من باشند پس قید برداشتن کیفم خواستم که بچهنمی

 را زدم و به گوشی تلفنم که میان دستانم بود، اکتفا کردم.

 را به سر خیابان رساندم. از مؤسسه خارج شدم و با سرعت خودم 

آن قدری پول ته جیبم بود تا تاکسی زرد رنگی که جلوی پایم ترمز 

 گرفته بود، مرا به بهشت زهرا برساند.

کرد به گوشم همین که اسمم از زبان فرهاد که از دور صدایم می

 خورد، تعلل نکردم و سوار تاکسی شدم.

 ی ماشین گذاشتم. سرم را روی خنکای شیشه

دستشان دلگیر بودم! اگر مجبور به برگشتن نبودم، هیچ وقت از 

 دیدند.دیگر لیلی را نمی

هر چیز که در این دو سال تغییر کرده بود، باز هم تهران همان 

ی ترین خاطرهتهران بودو این قطعه از بهشت زهرا، دردناک

 تهران بود برای من!

 دلم برایش تنگ شده بود.



 اشتم.صورتم را روی سنگ قبرش گذ

هایم تضاد عجیبی ایجاد کرده بود. او رفته سرد بود و گرمای اشک

بود و دنیای من زیادی مملو از خاطراتش شده بود. تمام زندگیه من 

ین شهر ی احاال که خودش نبود، گوشه به گوشهپیش چشمانم بود و 

 بست!تصویرش در خاطراتم نقش می

 د تنهای شب...هایش را به من ارث داده بود این مرتنهایی

دروغ نیست اگر بگویم که رفتنش و از همه بیشتر نبودنش در این 

 کسته بود.روزها قلبم را ش

 از خدا هم دلخور بودم. من از او دلخور بودم،

های پدر ود که من را تنهاتر از تمام خلوتخدا او را از من گرفته ب

 و دختریمان کند.

 مث همیشه من بودم و او نبود! 

بود و به همین خاطر سرم را از روی سنگ قبر  سردم شده

 برداشتم و کنارش نشستم. 

هایش  که نبود بار تمام مشکالت و بغضیک عمر رفته بود و حاال

ی که خواستم از زمینوی دوش من گذاشته بود و هر چه میرا ر

کشید فرار کنم، به خاطر او مجبور نبودنش را به رخ خاطراتم می

 به ماندن بودم.

 ود و شهر ماندش را فریاد میزد.ه برفت

 زد...فت مینبودش را سرکو ،رفته بود و هوا

 مرد، خاطراتش را به گوشم سیلی میزد...رفته بود و دنیای نا



را وادار به برگشتن به ماند! کاش مکاش یک روز بیشتر کنارم می

 کرد...ایران نمی

امان زندگیهای کشید، تمام حقیقتکاش همان روزهایی که نفس می

 خواند!را کنار گوشم الالیی می

ت و پول کافی برای برگشتن نداشتم، از رفریکی میهوا رو به تا

. خواست که به مؤسسه برگردم و یا به خانه سر بزنمطرفی دلم نمی

 تر بود.اریکیه ترسناک قبرستان قابل تحملپس ماندن در تخندیدم، 

ایم افتاد و گرمای خوبی هدر همین فکرها بودم که کتی روی شانه

 وارده جانم شد.

یم بود عجیب بوی هانبود. این کتی که روی شانهنیازی به برگشتن 

 داد. درست حدس زده بودم!عطر فرهاد را می

 روی زمین نشست و گفت: چند لحظه بعد کنارم

 خوام! عصبی بودمو تند رفتم.معذرت می-

فهمم. لیلی به میفطو میشناسی، عصبی میشم هیچی نتو که منه کثا

 قصدی نداشتم.  مرگه عمو که من

ببین شکوفه زن داداشه منه خب؟ داداشه من مونده که پشت 

 سه یا یه خاطر زنش طرف خواهرزنش در بیاد.یداداشش وا

 ،اما نه تنها از رفتار فرهاد ؛نگاهش کردم و شاید حق با او بود

 بلکه من از رفتار تمام آن ها دلگیر بودم...

 و سامان هم بودند و تماما تقصیره فرهاد نبود.فرزاد 

و آن دو نفر  این داستان امروز اصل اصلش، مشکل فرهاد بود



 بودند. ام با من رفتار کردهحسابی خارج از توقع

 هایش دوباره به هم گره خوردند.به سمتم گردن کشید و اخم

 اه تورو جدت نریز اون اشکارو دیگه! -

دم که فقط تو اومدی دنبالم معذرت مگه فقط از تو دلگیر ش-

 بخوای؟ 

 :اش خاراند و بعد گفتا با انگشت اشارهمیان دو ابرو اش ر

. فرزاد هم که بعد ایکرد خونهنه ولی سامان رفت خونه، فکر می-

دارم نزدیکت شم یا بیام دنبالت حق ن داد سره من کهاز داد و بی

گهی بخوری  گفت بشین ببین میخوای واسه زندگیت چه برگشت

 الزم نیست تو یکی دنباله لیلی بگردی. 

ای بود از فرزاد دلگیر بمانم. او دیوانهتوانستم نمی خندیدم؛ من

دن از او در تخصص داشتنی و قهر بودن یا حتی دلگیر بودوست

 من نبود.

 نی؟!هاشو تو رو قرآن! چجوری دلت اومد دو سال تحمل کخنده-

ام هیچیو نتونستم تحمل کنم. تو لحظهمن دو سال که هیچی، یه -

 تحمل کردم؟ منظورت کدومشه؟ فکر کردی چیو

 سرده، بریم خونه؟ -

گذاشت؟حسابی یش را همیشه نصفه و نیمه باقی میهاچرا حرف

 کرد.ام میاین کارش عصبی

 نم خونه رو تحمل کنم! میفروشمش.نمیتو-

 یعنی چی؟ -



 موسسه.یعنی این که اگه زحمتی نیست منو ببر -

 دستم را گرفت تا من هم بلند شوم. از جایش بلند شد و

 میخوای اونجا بخوابی؟-

حاال تا فردا  .ام که هستق که کاناپه داره، سرویس بهداشتیآره اتا-

 اگه نتونستم جایی نزدیک مؤسسه پیدا کنم میرم هتل!

دوباره جایی میان دو ابرویش را خاراند و این یعنی که فکرش 

 شفته بود.هنوز هم آ

م رسوخ سوار ماشین که شدم تازه فهمیدم که چه قدر سرما در بدن

کرد و من سرم به محض سوار شدن بخاری را روشن  کرده است.

امی که از ام به شیشه تکیه دادم و آهنگ آررا طبق عادت همیشگی

 هایم گرم شود.رسید، باعث شد که چشمدستگاه پخش به گوشم می

 هایم را باز کنم.که چشمصدای فرهاد باعث شد 

داد که برای من چشم برهم زدنی گذشته بود و ساعت اما، نشان می

 نزدیک به یک ساعتی گذشته! 

 ی سفر بودم نفهمیدم چجوری چشمام گرم شد.ببخشید من خسته-

خواستم بیدارت کنم؛ اما بریم باال یه چیزی فدای سرت نمی-

 بخوری بعد بخوابی بهتره.

 ه که؟نرسیدیم مؤسس-

االن این که من ناراحت میشمو بهم برمیخوره، صد در صد برات -

مهم نیست؛ اما باید بگم که مامانم زنگ زد و گفتم میخوای بری 

 مؤسسه بخوابی واقعا ناراحت شد.



 فرهاد من مؤسسه راحت ترم! -

باور کن منم دوست ندارم معذب بشی؛ اما مامان واقعا وقتی شنید -

 میبرمت اومدی ایرانو دارم 

   
 مؤسسه ناراحت شد، میشناسیش دیگ؟

دروغ است اگر بگویم که از تصور غذای گرم و رخت خواب نرم 

به جای نیمرو و کاناپه، دلم غنج نرفت؛ اما به خاطر بعد از ظهر و 

 ی عمو نبودم!هایم مایل به رفتن به خانهدلگیری

عمو اکبر در واقع برادر خونی پدرم نبود؛ اما بیشتر از عمو امید 

 پشتیبان من و پدرم و حتی سامان بود. 

نفس عمیقی کشیدم و کنار فرهاد ایستادم؛ درب خانه باز شد و به 

 کشید. حصارمحض ورود زنعمو افسون محکم مرا به 

 هایش رااش رو به روی من نشسته بود و سوالبا وقار همیشگی

 پرسید:یکی یکی می

 از امید چه خبر؟ اون قصد برگشت نداره؟!-

واال نه! شما که بیشتر از من میدونید، عمو از وقتی خودش رو -

پیدا کرده لندن بوده؛ البته از حق نگذریم، اونجا شغل و مسکن و 

امکانات خوبی برای زندگیش فراهمه. چند بار هم سعی کرد سامان 

 سامان ایران بودن رو ترجیح میده. رو ببره پیش خودش؛ اما 



آره یه روز که اینجا اومده بود حسابی گپ زدیم باهم. انگار نه -

 ی همون پدره.انگار که این پسر بچه

 آرام خندید و گفت:

 اما کماالتشو قدوقامتش رو خوب از امید به ارث برده.-

حق با او بود! سامان قد کشیده و رعنایی داشت و همیشه بابت قد 

 فروخت.لندش به منه کوتاه قد فخر میب

های راحتی که بعد از چند دقیقه فرهاد دست و رو شسته با لباس

های چندین دقیقه پیشش شده بود رو به روی حاال جایگزین لباس

 من نشست و گفت:

 مامان افسون چطوره؟-

 دلخوره!-

 کرد و نه تظاهر!سرم را زیر انداختم. نه تعارف می

 ت من دلگیر شده بود.او واقعا از دس

دیدم و باید در این مورد با او صحبت سکوت بیشتر را درست نمی

 کردم.می

شدین خواستم زحمت بدم بهتون! اونجوری هم شما معذب مینمی-

 هم من. 

 ای؟ این چه فکریه؟ لیلی مگه بچه-

 فرازدم که سره خونه زندگیشه، فرهادمم که صبح میره عصر میاد.

ظهر سر کاره! من خونه تنها بمونم بعد دخترمم تو اکبر هم که تا 

 هتل تنها بمونه؟



کرد قند دروغ است اگر بگویم که هر بار او مرا دخترم خطاب می

 شد.در دلم آب نمی

اتم مادری نداشتم اما در تمام خاطر ؛من مادرهای زیادی دیده بودم

ای هشد در لطف و محبتبرایم خالصه می های دنیاو تمام مادرانه

 زن عمو!

که در لندن  وقت شام شد و عمو اکبر سرحال تر از شیش ماه پیش

 دیده بودمش، سرمیز شام نشسته بود.

سالی گفت اکبر بعد از فوت حمید انگار یک شبه، چند زن عمو می

 پیر شده بود...

 انداخت.شک مرا به یاده لبخندهای شیش ماه پیش میدیدن عمو بی

از شام قرار شد برای خواب به همان  خانه سه اتاق داشت و بعد

با آن اتاق اتاق همیشگی بروم. بعد از ازدواج فرزاد با شکوفه تقری

 برای من شده بود.

ت و یا دعوای شدیدی بینمان رخ رفهایی که بابا به لندن میماه

ی عمو اکبر بود که همیشه به روی من باز داد، این درب خانهمی

 بود!

 ی اتاق افتاد.رنگه گوشه نگاهم به پیانوی مشکی

خواهم گیتار چه روزهایی بود! فرهاد اصرار داشت که اگر می

ای تر دنبال کنم، باید پیانو زدن را هم به من یاد زدن را حرفه

 بدهد!

 های بی پایانه من...امان از اعصاب نداشته او و سوال



 آخ که منم دلم تنگه اون لیلیه با نمک اون روزام شده!-

 ت سرم ایستاده بود و حوله سفید رنگی روی دوشش بود.درست پش

 ابهام داشتا... لیله یا روزات؟-

 کرد و به سمت حمام به راه افتاد. مسیر کج

 نظرت چیه فردا شب سور بگیریم؟!-

 وارد اتاق شدم و قبل از این که درب را ببندم گفتم:

 مثبته!-

ر چه همیشه اگ سور گرفتن ما همانا و تا سحر ساز نواختن همانا!

؛ دادمو نیمه های شب از جمع انصراف میشد و عزنعمو شاکی می

 شدند.ی سور گرفتن ما میاما قطعا فردا هر دوی آن ها پایه

صبح شده بود و نور خورشید تمام اتاق را احاطه کرده بود. 

م که یک دوش کردجیبی در تمام تنم بود و احساس میکرختی ع

 اما ترجیح دادم از حمام رفتن بگذرم. ؛کندآب گرم مرا سرحال می

حمام درست آن طرف خانه و کنار اشپزخانه و دستشویی بود و در 

 این ساعت صبح همه در آشپزخانه بودند.

ن جا مانده بود و اگر بدتر از همه این که فرهاد هم دیشب را همی 

 رفتم، معذب شدن را به جان خریده بودم.به حمام می

رنگم را به همراه شلوار دمپای گشادم به مانتوی محبوب طوسی 

به سمت تن کردم و  آرایش خیلی کمی روی صورتم نشاندم. 

 آشپزخانه به راه افتادم.

حانه بود ترین حالت ممکن در حال خوردن صبزنعمو با خواب آلود



های با رگههایی درهم رفته و چشمانی و فرهاد بی حرف، با اخم

 قرمز، چای شیرینش را هم میزد.

شفته است و حاال کمی گفت که حدود یک ماه است فرهاد آپری می

 .بهتر از روزهای اولش شده

شنیده بودم که عمو اکبر اجازه رفت و آمد به مؤسسه را از او 

گرفته بود و از او خواسته بود هر وقت که با اعصاب نا آرام و 

 مشکالتش کنار آمد، دوباره به کار مشغول شود.

گر قرار بود هر روز مؤسسه شاهد دعوا و بحث حق هم داشتند! ا

 شد.ایلی به ماندن در مؤسسه پیدا نمیباشد، دیگر در کسی تم

دم یک استکان چای که برای خوسالم بلند باالیی گفتم و بعد از این

خوری نشستم؛ هنوز به لقمه ریختم، کنار زنعمو پشت میز ناهار

خواب را از سر  در پی زنگ خانهدوم نرسیده بودم که صدای پی 

 عمو پراند.زن

 م و به سمت آیفون رفتم.از جایم بلند شد

زده نکرده بود! خانه، مرا شگفت اما دیدنش پشت در شکوه بود؛

 هر چیزی را انتظار داشتم.من از این مار هفت خط و خال 

ایم به دام دوز و هکشتم تا عزیزترینآن روزها که خودم را می

هایم هایم را به پای حسادتهمگی حرف های این زن نیافتند،کلک

 نوشتند.می

 درو باز کنم؟ !شکوهه زنعمو، فرهاد،-

 دادند و اما نظرشان یکی نبود.هر دو باهم جواب و 



ها چه و من مانده بودم که باید بین آن نه زنعمو اره گفت و فرهاد

 کنم.

 عجله به سمت آشپزخانه رفتم. درب را زدم و با

ام را از روی میز و کیف دستی و گوشیم را سر کشیدم چای

 برداشتم.

 .من میرم دیگه، ظهر میام زنعمو-

   
 ش.برو عزیزم مواظب خودتم با-

 لبخندی زدم و گفتم:

 تر میشه.هات محکمتر باشی ضربهفرهاد هرچه قدر آروم-

ارج شدم و به شپزخانه خد و من از آلبخند هر چند بی جانی ز

 سمت درب ورودی رفتم.

رخ ی سهمیشه شانس با من یار نبود! چهره در را باز کردم و مثل 

 شد: شکوه بود که با من رو به رو

چه برسه به وقتی  ،از وقتی که به دنیا اومدی پاقدمت نحس بوده-

 که قدم گذاشتی تهران!

ها تر که بودم از این جملهنگاهش کردمو سکوت کردم. بچه

آمد، فرار بند این جمله میهایی که پشت ترسیدم و از اشکمی

 کردم.می



کردم چرا مادرم نیست و تمام ها فکر میتر که بودم ساعتبچه

ابی گفتند حسگشت به پا قدمی که شکوه و شکوفه میها برمیجواب

 ی من!نحس بوده و امان بر دل شکسته

ایم و د هنوز هم در همان سن ماندهکرعجیب بود که شکوه فکر می

 آتش به پا کند میان تمام جانم. توانداش میجملههنوز هم این 

نگاهش کردم. موهای همیشه بلندو بلوندش صورته پر از آرایشش 

 را در بر گرفته بود.

اش خواست دماغ عملیهایش را کاشته بود و به گفته پری، میموژه

را دوباره عمل کند. قطعا اگر یک روز او را بدون آرایش 

 ..شناختمش.دیدم، نمیمی

ای درنگ نکردم تا از بحث و هایم را به پا کردم و حتی لحظهکفش

 اشان چیزی به گوشم نرسد.مجادله

اش به دلم تمام مسیر را درگیره آهنگ جدیدی که حسابی ملودی

نشسته بود شده بودم. این که  حسابی به دلم نشسته بود یعنی دیر یا 

 خواندمش.زود حتما با گیتار می

نشریه، نفسی از سر حرص بیرون فرستادم.  چند  با دیدن سر در

روز قبل از آمدن به ایران، کار را فرستاده بودم تا وقتی آمدم تمام 

کارهایم روی برنامه باشد و حاال تماما همه چیز خالف انتظارم 

 پیش رفته بود...

 چند روز یک بار راهی نشر شدن هم انگار بی فایده شده بود!

ها طور که از پلهم و پسرک جوانی همانبه محض ورود پیگیر شد



رفت، قدمی برگشت و شروع کرد به بحث کردن با منی که باال می

رسد که ای میدانست از هر طرف برود، بازهم به سر جادهنمی

 مرغ یک پای من ایستاده...

 شما تاحاال کار چاپی داشتی؟!-

 شما یه بارم چیزی که دادم دستتون رو خوندین؟-

 وم محترم.بله خان-

چه جالب پس اقای به اصطالح محترم میتونید بگید داستان چیه -

 اصال؟  چه اتفاقاتی توی رمان میافته؟

های یک نشر باشه که برای رد اثر، خانوم این میتونه جز سیاست-

 دلیلی به نویسنده نگه!

چرا از طرف خودت حرف میزنی همه رو بد جلوه میدی؟ اصال -

ح، نمیگم بگو چرا ردش کردی! میگم یه گیرم که حرف شما صحی

 نشونه بده که من بفهمم خوندی اصال اثرو.

 کدوم ناشری پنج روزه یک رمانو رد میکنه که شما کردی؟ 

االن دنبال چی میگردی شما؟ نشر ما بد اصال! این همه ناشره -

 خوب هست، بفرمایید وقت و اعصاب مارو مخدوش نکنید.

 هایش نگاه کردم.چشم قدمی رفتم جلو و مستقیم به

سعی کن احترامت دست خودت باشه به اصطالح محترم! برو -

 بگو رییست بیاد میخوام ببینمش.



   
*** 

  

هوا تاریک شده بود و من از مجادله با سپهر اصالمیان حسابی به 

هم ریخته بودم. رفتارش گستاخانه نبود؛ اما برایم سنگین تمام شده 

 بود.

داشتم که با روی باز سمتم بیاید و گرم و صمیمی به شکلی انتظار 

 برخورد کند، انگار که او هم مثل من، همه چیز را میداند!

اش حسابی مرا یاد او چشمانش سیاه و درشت بودند و قاب چهره

انداخت! اویی که دلتنگ دیدنش بودم و با دیدن سپهر می

 توانستم چشم از صورتش بگیرم. نمی

خواست با چشمانم تصویرش را تا ظات دلم میانگار که در آن لح

ام کم شود. ذهنم ای از دلتنگیهمیشه در ذهنم نگه دارم تا شاید ذره

 کردم.آشفته شده بود و باید راهی پیدا می

زنان به سمت خانه بروم؛ اما حقیقتش زیاد مسیر خواست قدمدلم می

ه حتی را بلد نبودم. آن قدر ذهنم مشغول و پر دغدغه بود که ک

 برای ناهار هم به خانه نرفته بودم!

انداختم. صدای کردم. باید سپهر را به دردسر میباید کاری می

مکرر زنگ گوشی باعث شد از فکر بیرون بیایم و تماس را پاسخ 



 دهم.

 بله؟-

-   

 هیچ معلومه کجایی؟ چرا هرچی مامان زنگ میزنه جواب نمیدی؟

هایش پر خشم و ین بود و حرفخوردم! تن صدایش پایاز لحنش جا 

 خشکی...

 تونستم جواب بدم.ه بودم نمیتو دفتر نشری-

چرا؟ حتی نمیتونستی خبر بدی؟ با خودت نمیگی افسون نگرانت -

 میشه؟!

سی قرار باشه جواب پس بدم اون میشه یه ذره آروم باشی؟ به ک-

 عمو نه تو!زن

 من آرومم.-

حث اومدم بیرون روبخصه! من همین االن از وسط یه جاره مش-

اصال حوصله این که عصبانیتت رو سر من خالی کنی ندارم. 

 دیروز بس نبود؟ شدم کیسه بوکسه تو؟ 

 کجایی لیلی؟-

 تو جواب پس بدم کجام؟انقد بی کس و کار شدم که به -

 عصبیم نکن.-

 فتم:لگدی به سنگی که جلوی پایم بود زدم و گ با حرص،



ای که اگه سر من خالی کردی بتونی تو عصبی هستی، دنبال بهانه-

 خودتو قانع کنی. 

فهمیدم. با گوشی تلفن را قطع کردم و به وضوح ضعف حالم را می

ه زودتر عیت رابرای سامان فرستادم تا هر چها موقتوجه به تابلو

کنار پارک روی نیمکتی  ،نزدیک یک چهار راه دنبالم بیاید.

گذشتند نگاه به رویم میکوچکی نشستم و به عابرهایی که از رو 

 کردم.

که عادت شده بودند و هر چه  هایی، دردقلبم پر از درد بود

 کردم.میکمتر احساسشان  ،شدندتر میعمیق

بیماربودنش کنی و  ! مبادا که قلب ویران مرا العالجِ،خدای من

 ، تنها رهایم سازی؟میان منی که تماما از او پر شده

زمان پیاده شدند. سرم ادند و دو نفر همهم ایستزمان بادو ماشین هم

 ذاشتم.هایم گتانم گرفتم و روی زانورا با دس

 هایم پر از خالی...مغزم پر از فکر بود و فکر

 تا نزدیکم شدند با هم سالم و احوال پرسی کردند.

 سامان چرا بهش آدرس فرستادی؟-

 متعجب نگاهم کرد و کم کم خط ابروهایش نزدیک هم شدند.

 کردم تو بهش آدرس دادی. من فکر-

 گفتم: ،که از روی نیمکت بلند شومسرم را بلند کردم و بدون این

 فرهاد؟ -

 گرداند:دسی میان صورتش 



مامان فرستاده منو دنبالتون تا شب بیاین سامان بهم آدرس نداده، -

 خونه ما.

 از رو هوا فهمیدی من کجام؟-

فتی بیرون خبری االن آدرس انقد برات مهمه؟ از صبح تاحاال ر-

ازت نیست درحالی که گفتی ظهر برا ناهار میای. حتی جواب 

 تلفناتم نمیدی! بعد من نباید عصبی باشم؟ نباید نگران باشم؟ 

مگه به منم اعتماد نداری؟ دست خودت نیست البته! اطرافیانت -

  باعث شدن.

ها ام اما این تلخیام و بد گفتهسکوت و کردم فمیدم که تند رفته

 هایش را بست و بعد از یک دقیقه گفت:دست خودم نبود. پلک

ناسمت که میدونم شولی انقد می ؛احمق من به تو اعتماد دارم-

تا خونه رو تنها بیای. صبحم دیدم که کیف پولت  نمیتونی از نشر

 رو روی میز صبحونه جا گذاشتی.

 داد:حسابی در صدایم خودش را نشان می بغض میان گلویم

تو چته؟ اومدی اینجا وایسی مارو نگاه کنی؟  بریم دیگه  سامان-

 بریم.

به سمت ماشینش حرکت کرد و بعد با یک بطری آب معدنی 

کوچک برگشت. بطری را به دستم دادو با همان تحکم همیشگی 

 صدایش، شروع کرد به حرف زدن:

جنگی، من درک از وقتی اومدی از لندن داری با همه می-

اما زنعمو  عصبی باشی از هممون؛ اریکنمت چون حق دمی



افسون وظیفه درک کردن احوال تورو نداره خواهره من! اگر رو 

پس اون  ،گوشیتو نگاه مینداختی خودم ده بار بهت زنگ زدم

باید بگم حق داری نگران  شی برای چیه؟ در مورد تو فرهاد،گو

 منو سرزنش کنی. بشی ولی حق نداری خواهره

هایمان رفته بودند، بعد از عمو اکبر  که کال آدم ترحاال که بزرگ

 نصیحت کاری نبود، انگار که سامان شده بود بزرگترمان.

 م:به سمت ماشین سامان حرکت کردم و گفت

 من با سامان میام.-

اکبر به تا سامان آمد و به سمت خانه عمو  ای طول کشیدچند دقیقه

ی که اجازهض رسیدن، زنعمو بدون اینراه افتادیم. به مح

کشید و شروع کرد به  حصاربه  زدن به من بدهد مراحرف

 زدن:حرف

بشم من. نمیگی  از نگرانی سکته  الهی شکر که سالمی فدات-

جواب بابای خدابیامرزت رو چی  کنم؟ اگه بالیی سرت میومدمی

دوسال دور  کردم؟اصال همه به کنار خودم چیکار می دادم؟می

بیشتر از قبل نگرانت شدم تازه فهمیدم چقدر  بودم ازت، امروز که

پاچیدی برام عزیزی... این خونه دختر نداشت تو میومدی رنگ می

 دیوارش.به در و 

و بعد از پدرم برای اولین بار  همان بغض دیوانه بیشتر شده بود 

 هستم. بود که حس کردم برای کسی مهم



ریخته بود، هر بعد از خوردن چای دارچین داغی که زنعمو افسون 

 کس مشغول خودش شد.

ی سالن روی مبل دو نفره نشسته بودند و سامان و فرهاد گوشه

حسابی گرم گرفته بودند. البته حق هم داشتند. رفیق های گرمابه 

 گلستان، حسابی امروز به خاطر من با هم بحث کرده بودند.

 پشت پیانو نشستم و قطره اشکی از گوشه چشمانم چکید. به دفتر

نت زل زدم و سعی کردم هر آنچه از پیانو  بلدم را در ذهنم جمع 

 و جور کنم.

ام نشست و بعد صدای زنعمو بود که به گوشم دستی روی شانه

 رسید:

 ان؟این اشکا برای چی-

 دستم را روی دستش گذاشتم:

 واسه دله گرفته.-

 اشک بریزی. کهاینتو که دلت میگیره ساز میزنی نه -

 ه دو روزه سریع اشکام میریزن. نمیدونم چم -

از پشت میز ناهارخوری بزرگی که در سالن قرار داشت، صندلی 

بیرون کشید و نزدیک من گذاشت و نشست و در همان حال شروع 

 زدن:کرد به حرف

حق داری عزیزم. حق داری چون آدم تا یه جایی میتونه محکم -

ترین کوچیک بایسته، بعدش دیگه کشش نداره واسه دم نزدن پس با

ای اشکاش میریزن. چی امروز این همه غم ریخت تو دلت بهونه



 ره؟که غم چشمات از دیروز بیشت

حث کنند در حالی که میدونم من باعث شدم سامان و فرهاد ب-

 ارزششو ندارم. 

 کنی ارزششو نداری؟این چه حرفیه لیلی؟ چرا فکر می-

ی کی فهمیدم این ی سامانو نگاه کن. میدونی گرفتهزنعمو چهره-

 چهره یعنی خیلی بهم ریخته اس؟

یادمه یه روز با سامان دعوام شد و این شکلی اخماش رفت تو هم 

؛ بعدش عمو امید ازم خواست وقتی مقصرم ازش عذرخواهی کنم

تر بودیمو از تو کشوش اما من زیر بار نرفتم. عکس وقتی ک بچه

مین جوری اخم نگاه کردم ه کشید بیرون گفت نگاه کن قیافشو،

داشت. گفت میدونی این عکس ماله چه روزیه؟ همون روزی که 

 مامانشو باهات تقسیم کرد و گذاشت شیر بخوری.

اما همین که عمو بهم گفت سامان مامانشو باهام تقسیم  ؛بچه بودم

وقتی اخماش این  کرده کلی امید داد به قلبم. از اون موقع میدونم

خیلی نگرانه و بدتر از همه  ،ریختهخیلی بهم  شکلی تو همه یعنی

 یعنی قراره از خودش بگذره.

ولی انگار خیلی دور شدم از داداشم. انقدری که نمیتونم بهش بگم 

یه روزی مامانتو باهام تقسیم کردی و گذاشتی یه نوزاد دیگه جلو 

دیگه بزرگ شدیم دیگ  مامانت شیر بخوره حاال حصار، تو چشمت

نیست! بیا سر بذار رو شونم تا غم و مادرت  حصاردغدغه امون 

مو... خودم شدم یه غم رو همه غصه هاتو نصف کنیم. نمیتونم زنع



 فهمم چی بهمش ریخته.هاش، دم نمیزنه و من نمیغصه

 لیلی نشستی باهاش حرف بزنی؟-

زدیم حتی دیشب کلی م حرف میحتی وقتی لندن بودم هرروز با ه-

 بخوابم.که باهاش حرف زدم قبل از این

پس غمت نباشه! حتما بهت میگه، شاید داره سبک سنگین میکنه تا -

مان از همتون عاقل تر و پخته وقته مناسبشو برا گفتن پیدا کنه. سا

 پس از هیچی نترس باشه؟ تره

احساس راحتی  لبخند زدم و چه قدر خوب بود که این همه با زنعمو

نگینی از روی دوشم ها انگار که بار سکردم.  بعد از این حرفمی

 برداشته باشند.

در این موارد با او صحبت اگر او نبود قطعا کسی را نداشتم که 

هایم را داشته کنم ، آن هم کسی که به همین اندازه توان درک حرف

 باشد. 

ام شکل گرفته راحت بودن با او در زمان نوجوانیشاید این همه 

 انده بودم.کنارشان گذر های زیادی رابود؛ چرا که روز

هسته و هماهنگ با پیانو را نوازش کردم و آهنگی که در سرم بود آ

 نوای پیانو شروع به خواندن کردم:

 اررزوم...جدا میشم از تو چه آواره وداری میری از خونه ی آ

 کنار نمیذارم از زندگیم...برو زندگی کن بزارم کنار

 کشمز منی... منم غصه هامو به دوش میپی آرزوهای بعد ا

 شممیرم ولی...نمیتونم عشق یکی دیگهمیتونم از عشقت ب



صدای درب و ورود عمو باعث شد که ادامه ندهم. از جایم بلند 

 شدم و به عمو سالم کردم. 

ها به میز نگاهی به سامان و فرهاد انداختم، سامان با همان اخم

 .کاویدفرهاد چشمانش مرا می کرد ونگاه می

 ت میبردن همه.ترم؟ داشتن لذچرا ادامه نمیدی دخ-

 :لبخندی زدم و گفتم

 اختیار دارین تو جمع همه استادن.-

ندی زنعمو که رفته بود از آشپزخانه لیوان آبی بیاورد، با صدای بل

 گفت:

صدای این مردا رو تحمل کردیم. واال خسته شدیم از بس سرو-

 بخون بهونه نیار.  ،صدای تو فرق داره

آن دو لبخندی زدیم. انگار ی و ما هم از خندهو فرهاد خندیدند عمو 

 دانستند که مقصود زنعمو از سر و صدا چیست.خوب می

   
 :سعی کردم ذهنم را جمع و جور کنم دوباره پشت پیانو نشستم و

 واست بهترین هارو میخوام چون...واسه اولین بار فهمیدمت

 آخرین بار عاشق شدم...واسه آخرین بار بخشیدمت واسه

 دیدم.دامه ی اهنگ را مناسب خواندن نمیکردم اهر چه فکر می

 ،پیانوای نواختنمه ترانه شدم و بعد از چند دقیقهبیخیال خواندن ادا



 از پشت آن بلند شدم.

 پس چرا باقیشو نخوندی؟-

 ل اهنگو یادم رفت سامان.طبق معمو-

عمو سفره را روی میز شپرخانه رفتم تا کمک زنبه سمت آ

 سالن بیاندازم. ری درناهارخو

 فرهاد یک صندلی بیرون کشید و بعد از نشستن گفت:

 .این همه خودمو کشتم به خانوم پیانو یاد دادم-

را رو به رویش گذاشتم  شپزخانه اورده بودمظرف ساالدی که از آ

 م:رفتم، گفتطور که باز به سمت آشپزخانه میو همان

 مگه چم بود؟-

 میخوندی داشت؟!  چه ربطی به اون کههنگی که میزدی اخه این آ-

را به دستم داد و خودش خورشت را برداشت و  زنعمو سینی برنج

 آرام گفت که دیگر بروم و بنشینم.

 وارد سالن شدم و قبل از نشستن جواب فرهاد را دادم:

هنگی روی آهنگو بخونم که مهم این بود که سعی کردم جوری آ-

 بشینه!که میزدم 

 ب پیانو بزنی. نمیتونی خو بیا و قبول کن-

 کفگیر برنجی برای خودم کشیدم و گفتم:

نمیتونی  همون جوری که از تو هیچ وقت خواننده در نمیاد. گیتارم-

 خوب بزنی.

 یادی استادی!اون گیتارو قاطی نکن که ماها خوب میزنیم تو ز-



 ای زد:اش ضربهنوز خالیسامان با قاشقش روی بشقاب ه

ا سپیده صبح میخواین با هم بحث کنید نه؟ تو شمارو ول کنند ت-

 حاال شامتونو بخورید. باشه؟ ،دیگه پیانو نزن توام دیگه نخون

کردند و عمو اعتراف عمو و زنعمو با لبخند نگاهمان میتا انتها 

 ها بود خانه این نشاط را به خودش ندیده بود.کرد که مدتمی

برای دوش گرفتن جمع ساعتی بعد از شام سامان رفت و فرهاد هم 

. ، انگار نه انگار که قرار بود امشب سور بگیریمرا ترک کرد

کردم، که های ایران را باال و پایین میکنترل را دست گرفتم و شب

اوایل حسابی خسته  ها حسابی تنگ شده بود، آندلم برای این شبکه

هایشان ی که جز چند کلمه هیچ چیز از حرفهایبودم از اخبار

 همیدم.فنمی

هایش به گوشم زدن و ناخودآگاه حرفزنعمو شروع کرد به حرف

ند شوم و به اتاقم که از جایم بلرسید. شاید درستش این بود می

ام این اجازه را به من توانستم و حس کنجکاوی؛ اما نمیبروم

 داد.نمی

خواست به خیال خودش امروز صبح شکوه اومد اینجا. می-

دونست من نجام شده قرار بده! نمیعمل ا یو جلوی من توفرهادم

کاری هایی که کرده! اکبر به والی علی من خودم خبر دارم از گند

را بذارم خودشو به پسرم غالب کنه. یک ساعت اینجا بحث عم

کرد که تو مهمونی هفته آینده نامزدیشون رو اعالم کنیم ولی می

 زد.و انداخته بود پایین هیچی دم نمیفرهاد بچه ام سرش



منظم رفی که زد باعث شد ضربان قلبم ناصدای عمو اکبر و ح

 شود:

 نکنه سکوتش از رضایت بوده؟-

ام جلو چشممون آب شد. خودت بچه اکبر این حرف از تو بعیده!-

 بعد ،قراریاشو خودت دیدی چجوری غرورش شکستدیدی بی

ام از من شرمش میاد تو روی شکوه میگی راضی باشه؟ بچه

 وایسه. 

 ند شدم و به اتاقم رفتم.جایم بل از

ته شالم را از روی سرم کندم و روی تخت دراز کشیدم. جوری خس

 هایم سنگین شد و خوابم برد.بودم که نفهمیدم چه زمانی پلک

کمی صبح به محض بیدار شدن گوشی تلفن همراهم را برداشتم و  

در صفحات مجازی گشتم تا صفحه اصلی و رسمی  نشر را پیدا 

 .کنم

ام کمی برایشان دردسر درست ستم تصمیمی که گرفتهدانمی

، داستان توانستم مطمین شوم؛ اما فقط همین گونه بود که میکندمی

د. دقیقا همان چیزی که پدرم از همین نشر به دستشان خواهد رسی

 خودش خواسته بود.

کتاب را باز کردم و از قسمتی که حسابی ذهنم در آن جا مانده بود 

 وشته بود:انداختم. قسمتی که نس کع

 در دنیایی که تو رفتی همه چیز آرام است.»

 کرد؟خورشید چه زیبا از مغرب طلوع می دیدی که امروز



 امواج طوفانی دریا را در آسمان شهر دیدی؟!

گذارم قسم به سرخی آسمانی که بر آن قدم می راستی این را نگفتم!

  «ام...ان را فراموش کردهکه تمام تورا، تمام دردهاو فریادهایم

کپشن عکس را اعتراضی نوشتم. اعتراضی به کم کاری نشر که 

کردند، خواندند و رد میه کار را رد کرده بود! که اگر مینخواند

 شد.دلم آشوب نمی

 نوشتم و اعتراض کردم و پیج نشر را منشن کردم.

لباس عوض کردن  از گوشی را به شارژر متصل کردم و بعد

 انه رفتم.صبحانه خوردن به آشپزخبرای 

ای برای خودم ریختم، پشت ی زنعمو را بوسیدم و لیوان چایگونه

 میز نشستم و خطاب به زن عمو گفتم:

 میشه من از تلفون خونه با سامان تماس بگیرم؟ -

 دختر؟ خونه خودته راحت باش.اجازه گرفتن داره -

نه، گوشی بی سیم عد از خوردن صبحاای برای خودم گرفتم و بلقمه

 را برداشتم.خانه 

ی سفید ایی قرار داشت و با یاالن و پردهای که در پذیرپشت پنجره

 ی سامان را گرفتم. ، ایستادم و  شمارهآبی به زیبایی آمیخته شده بود

 سالم خوبی؟-

 سالم عرض شد. صبحت به خیر!-

 صبح توام به خیر.-

 ود بیدار میشی؟زنعمو اینا از دستت کالفه نمیشن انقد ز-



شونه که ودبیدار میشن ولی فک کنم باعث تعجبشونم زخود ،نه-

 خوابم.مثل قبال تا لنگ ظهر نمی

 حاال بگو چرا صبح به این زودی منو از خواب ناز بیدار کردی. -

االن جای یه درصد ادا در نیار میدونم توام سرکاری. فکر کن -

 مؤسسه تو خونه زیر رخت خواب باشی!

 کار رو کاناپه خوابم. نه سر-

 خجالت بکش سامان... اگه عمو بیاد ببینه چی؟-

 کشند برام.نترس از پایین آژیر می-

 آخ که چه قدر دلتنگ اون آژیرم من! بعداز ظهر میام مؤسسه. -

 باشه بیا تا منم برم یه نفسی بکشم.-

فقط سامان من گوشیمو گذاشتم رو حالت هواپیما کار داشتی زنگ -

 خونه. بزن به 

 چرا کسی مزاحمت شده؟ -

 نه دیدمت بهت میگم داستانو.-

 باشه. مواظب خودت باش...-

طمین شدم عمو و فرهاد بیرون گوشی را قطع کردم و وقتی م

 به حمام رفتم.اند، برای دوش گرفتن رفته

ها را شستم و تا از آشپزخانه خارج بعد از ناهار به اسرار ظرف

 رفت.ای خواب به اتاقش میا دیدم که برشدم، فرهاد ر

 به سرعت به سمتش رفتم و گفتم:

 فرهاد؟-



 جون؟-

میشه یکی دو ساعت دیگه منو ببری مؤسسه؟ یکی دو بار برم -

مسیرو یادم میمونه، ماشینمم چند روز دیگه تحویل میگیرم دیگه 

 مزاحمت نمیشم.

 ، توام آماده شوکنهتا اون موقع یه چرت بزنم سرم درد می-

 اشینتم بیاد خودم میبرمت مؤسسه. درضمن م

 اوووو از االن برای دو ساعت دیگه آماده شم؟-

 کشه؟یعنی میخوای بگی آماده شدنت طول نمی-

کنم بهشم میگم که ... برو بخواب منم کمک مامانت مینه این همه-

اما میگم که فرزاد  ؛شب نمیایم خونه یعنی نمیدونم توام میای یا نه

 دعوتمون کرده. 

 ره میام با هم بریم. برو آماده شو توام.ا-

 به راه افتادم. نگاهش کردم و به سمت آشپزخانهچپ چپی 

فته و فقط از اد امشب دورهمی گردانست که فرززنعمو از قبل می

 کردم. اشرفتن به مؤسسه مطلع

خرین خریدم گرفته بودم و نپوشیده ای که در آمانتوی دو تیکه

آمد. ی نفتی و سفید حسابی به پوستم میبودمش را به تن کردم. آب

 فر کردم.  موهایم را از جلو فرق باز کردم و کمی پایینشان را

کیف اما باز هم مالیم بود.  ؛های عادی بودآرایشم بیشتر از زمان

دار آبی نفتی را دست های پاشنهدستی سفیدم را برداشتم و کفش

 گرفتم.



 ی فرهاد را صدا کردم:بلندمیان سالن ایستادم و با صدای تقریبا 

 آماده نیستی؟ فرهاد-

 برو دم ماشین منم اومدم.-

 د گفت:که دور سرم چرخانزنعمو اسفندی دود کرد و بعد از این

 خوش بگذره عزیزدلم.-

پیراهن مردانه طوسی رنگش حسابی چشمانش را دلربا کرده بود. 

خودشان انی رنگ طوسی هایش بیشتر از هر زمن چشمبا این پیراه

 کشیدند.را به رخ می

 نزدیک مؤسسه باالخره سکوت را شکست و گفت:

قرار بود مسیرو نگاه کنی یاد بگیری، تو صورت من مؤسسه رو -

 پیدا کردی؟ 

 ناخودآگاه خندیدم و نگاهم را از او گرفتم.

 لباست بهت میاد.-

 توام. -

 کمی سکوت کرد و بعد باز گفت:

 شاگرد گرفتی؟-

ام سر میره صبح تا همین میرم مؤسسه... حوصله م واسهنه دار-

 شب تو خونه بشینم.

نمیخوای به کار و بارت ادامه بدی؟ راسی سامان گفت گوشیتو -

 .روشن کنی



 ! ، نمیدونم چرااالن حسه کار نیست-

 کنم.م انداختی تو مؤسسه روشن میخوب شد یاد

 وارد مؤسسه که شدیم پریا پشت میزش نبود.

امان راه افتادیم. خواستم در را باز کنم که فرهاد به سمت اتاق س

 صدایم کرد و گفت:

 چند لحظه صبر کن. -

بعد هم چند ضربه به در زد و دستگیره را پایین کشید و در را باز 

هایم با حرکت فرهاد تکان تکان کرد. پریا در اتاق بودو من شاخک

 خوردند.

 فت:نگاهش که کردم با صدا شروع به خندیدن کرد و گ

قیافتو درست کن زشت شدی. کله مؤسسه میدونند اینا یه سر و -

 سری دارند.

سامان چسب نواری را از روی میز برداشت و به سمت فرهاد 

 پرتاب کرد.

مگر این که دستم بهت نرسه، این چرت و پرتا چیه تحویله لیلی -

 میدی؟

 مطمئنی چرت و پرته؟ -

ینه بعد یه چیزیو رو کنه، الل شی فرهاد که نمیذاری آدم مقدمه بچ-

 به نظرم تو از افسردگیت فاصله نگیر که میشی عامل فتنه.

اش بعد از دو سال به فرهاد خنیدید و چه خوب بود که صدای خنده

 ای به پهلویم زد و گفت:خورد. پریا ضربهگوشم می



 ی یاری؟تا دو دقه پیش چشات اندازه گردو بود االن تو کف خنده-

م و دنبال خودم کشیدمش و از اتاق خارج شدم که دستش را گرفت

 صدای سامان کمو بیش به گوشم رسید:

 اذیتش نکنی!-

 حساب توام جدا. -

 فرهاد باز خندید و گفت:

خواست بهت بگه! تو خودم هواتو دارم، معلوم نبود نکبت کی می-

 برو گوش مالیه این با من. 

 قدر فاصله گرفته بودیم که جوابش را ندهم.آن

پریا پشت میزش نشست و باالفاصله پس گردنی شیرینی از جانب 

 من نوش جان کرد.

 چرا میزنی لیلی؟-

 گفتی؟نباید زودتر به من می-

 تو از وقتی اومدی پیش من بودی؟-

شدم؟ ای یعنی اگه ایران نمیومدم یهو روز عروسیتون دعوت می-

نگو  وای من! من میگم چرا اقا سامان تشریف نمیارن لندنا...

دلشون گیره! خواهرشوهر بازی دربیارم یا زود، تند، سریع، 

 کنی؟ تعریف می

 دختر عمو بازی یا خواهر شوهر بازی؟ -

آخ یه خبر بد برات دارم گله من! منو سامان از یه مادر شیر -

 خوردم پس خواهرشوهردار شدی. تبریک به تو!  تبریک به من. 



 اذیت نکن لیلی آخه چیو تعریف کنم؟-

 باشه بیخیال امیدوارم خوشبخت بشی!-

 قهر نکن.-

کنم، گفتنش برات سخته. ای؟ قهر نیستم، باور کن درک میبچه-

 پرسم.میرم از سامان می

نه خودم میگم بهت، از وقتی تو رفتی همه کارای اداری افتاد -

کم گردن من. واسه همین بیشتر با سامان رو به رو میشدم دیگه کم

 اس بیشترم شد.اد شد که وقتی فهمیدم دو طرفهای ایجیه عالقه

بعدم سامان خیلی جدی قرار شد بیاد جلو، باور کن در همین حده 

 امون.رابطه

 ای جانم پس آماده شو واسه خواستگاری! امشب نمیای؟-

 نه میدونی که مامانم نمیذاره.-

 داداش.فداسرت، ایشاال بعده خواستگاری دیگ میای زن-

کشیدمش. چه چیزی بهتر از این بود  حصاردر  بلند شدم و سفت

 برادرم هم باشد؟ام حاال زنکه پریا، همدم روزهای نوجوانی

سامان رفت تا پریا را برساند و من همراه فرهاد، راهی خانه 

فرزاد شدیم. سامان مدام لبخند میزد، انگار که از بند کلمات رهایی 

ی آن دو من از عالقهترسید که پیدا کرده بود! به گفته خودش می

ناراحت شوم؛ اما با لبخند به او گفتم که این مبحث در بین پسران 

اس، درواقع برای بیشتر و اذیت کننده آوردناراحتی به بار می

اشان آرزویی رویایی است که های صمیمیدخترها و دوست



 .گونه باهم فامیل شونداین

 نترسیدم.هرچند دروغ است که بگویم از تنهایی 

ای از شد، من تنهاتر از هر دورهاگر سامان هم از من دورتر می

 ماندم.ام میزندگی

 ببخش که نذاشتم از زبون خودش بشنوی.-

اش فکر کردم و وقتی متوجه منظورش شدم ای روی جملهچند دقیقه

 گفتم:

بهترین حرکتو کردی در حقم... سامان دو سه روزه تو حاله -

کشته همینارو بهم بگه! معلوم داشته خودشو می خودش نیست، البد

 گفت یا نه.گفتی، مینیست اگه نمی

 میشه امشب مهمونی کنار من باشی؟-

 و تحریک کنی؟ر که چی بشه؟ میخوای حسادت شکوه-

این حرفای بچگانه چیه لیلی؟ شکوه یک آدمه مریضه که دست -

من نقشی  شه هیچ جای زندگیهمه بوده! کسی که دهنی اینو اون با

که شکوه و شکوفه خوام تو کنارم باشی. میدونم نداره. من فقط می

 کنند...چه قدر اذیتت می

 من نیازی به حمایت تو ندارم. -

که و بذار کنار. پشتم باش جای اینر خواهش کنم لیلی؟ لجبازی-

 جلوم وایسی باشه؟ 

چی توام یاد بگیر هر خری اومد لگد زد به اعصابت سر منه هی-

 ار خالی نکنی!ند



 کردم ازت دورت بگردم.خواهی من که معذرت-

تادن تغییر بده یا جلوی خواهی نمیتونه اتفاقایی که افولی معذرت-

 خورد شدن آدمو بگیره! 

 پس چیکار کنم تا ببخشیم؟-

رکینم چون مطمئن نیستم دفعه فقط ازت دل چ ،من بخشیدمت-

 نه.کنی یا ام سر من خالی میدیگه

کنم. تو که بلدی آرومم کنی نه؟ بیا امشب تو از من حمایت نه نمی -

 کن تا دستام به خونه کثیفه کسی آلوده نشه!

 مگه نمیگی دیگه برات مهم نیست؟-

برای من شخصش مهم نیست. غرور و غیرتی که از من زیر -

پاهاش له کرده مهمه لیلی! منو احمق فرض کردو اعتمادمو گذاشت 

 ی تنفر چیه؟به پای حماقت... میدون

یه مو به اندازه اما تنفر مگه با عشق  ؛کنم باور کنمن درکت می-

 فاصله نداره؟

هیچ وقت واقعا از کسی  ،شهبهر کی گفته تنفر میتونه تبدیله عشق -

با یه نفر خصومت داشته و اسم خشمش رو تنفر متنفر نبوده! فقط 

 ونی با شکوفه رفیق صمیمی باشی؟گذاشته. تو میت

 کوفه؟ عمرا!من و ش-

مگه نمیگن رفاقتای بزرگ از دعوا و بحث و دشمنی شروع -

 شند؟می

 فرم فرهاد.من از شخصیت شکوفه متن-



 گم متنفرم یعنی چی؟!حاال فهمیدی وقتی می-

پشتتم به شرطی که جلوی همه  .من هواتو دارم ست،باشه حرفی نی-

 خوردم نکنی. ،با حرفاتو و حرکاتت

که انگار همیشه تو زندگیت باهات بد لیلی یه جوری حرف نزن -

بودم. یه جوری حرف نزن که انگار هیچ وقت پشتت نبودم. حتی 

که یه روزی شکوه کناره من تو یادت نباشه همه یادشونه با این

چه مقابل شکوه چه  !ولی وقته بحث و دعوا من پشت تو بودم ،بود

یا بزن غیر از این بوده ب واهرش شکوفه که زن داداش من باشه.خ

 تو گوشه من. 

شده داری میشی همون فرهادی که برات تموم  از وقتی که شکوه -

 مشناختم. اون روزا که من رفتم خودت نبودی یادته؟ باهام حرفمی

نمیزدی چه برسه بحث کنی یا پشتم باشی... دلم برات تنگ شده 

 بود.

سکوت بود و سکوت و انگار که  تا رسیدن به خانه فرزاد

 بودند.تمام شده  ،ان از شدت زیاد بودنهایمحرف

ها آمده بودند و فقط خبری از ی بچهما که رسیدیم تقریبا همه 

 سامان نبود.

به محض نشستنمان زنگ خانه به صدا درآمد و شکوه وارد شد. 

زدن با هم به سمت در نیانداخت و به حرف فرهاد نیم نگاه کوچکی

 های موسسه ادامه داد.یکی از بچه

اش را از تن کند، با آن لباس جذب شد مانتو روسریوارد خانه تا 



 ش رو به روی من نشست.مناسبزرد رنگ و نا

، باید بگویم هایش که بگذرمها و سالم و احوال پرسیاز جیغ جیغ

شد تشخیص در با شکوه تفاوت داشت که سخت میآن ق که شکوفه

ثل شکوه زبان اما شکوفه هم م ؛داد این دو نفر باهم خواهر هستند

 داد.و غیرت عجیبی روی خواهرش نشان میتند و تیزی داشت 

 دانه، چون معتقد است تکگیردگفت که شکوفه جبهه میفرزاد می

خواهد برای خواهرش مادری خواهرش جز او کسی را ندارد و می

 کند.

رفت. ین دو خواهر که فقط مرا نشانه میامان از زبان تند و تیز ا

 کودکی مظلوم گیر آوردن من در سرشان مانده بود. انگار که از

فرازد کنارم نشست و باید بگویم عجیب بود که شکوه هنوز سراغ 

 من و فرهاد نیامده بود.

 ؟ نمردیمو زیارتت کردیم.چه عجب بانو-

 ما بوده جناب! شما بزرگی کن ببخش!کم سعادتی از -

 تنگ شده بود کاش زودتر میومدی. دلم برات-

 چرخیدم و گفتم: به سمتش

 بادا به بچه ها بگی چرا اومدما.م-

 اول و آخرش که میفهمن خب لیلی جان.-

 باشه؟ ،بذار آخرش بفهمن، مخصوصا به زنت هیچی نگو-

کنم زنم دتم بخوای به همه بگی من تالش میمطمئن باش وقتی خو-

 نفهمه.



ای گرفته است، دانست چه عجوزهام گرفته بود؛ خودش هم میخنده

آوردم که از همان روزی اگر ناراحت نمی شد قطعا به رویش می

 که شکوه را گرفته، حیف شده است!

ویا از سامان آمد و در کمال تعجب پریا هم با خودش آورده بود. گ

برایم جالب بود که مادر پریا در  مادرش کسب اجازه کرده بود.

که  دادکوچکشان بود و این به من نشان میجریان همین رابطه 

تصمیمی که گرفته، تا چه حد جدیست. البته که پریا  سامان در

ای نبود که در ا قطعا هیچ خانوادهام ؛گیری داشتی سختخانواده

 برابر کمال و وقار برادر عزیزه من مقاومت کند.

میان این احساس تنهایی که همیشه از آن دم میزدم همین بود! من 

بودم و کسی به خیالش نبود ای نشسته جمع و شلوغی، تنها گوشه

 که شاید به من بد بگذرد... شاید!

ویا در شناختمش و گمن نمی فرهاد با یکی از پسران مؤسسه که

داد، حسابی گرم صحبت بود و سامانی آموزشگاه گیتار آموزش می

 را پیدا کرده بود. دو خواهر حاال همدمش ،که همیشه کنارم بود

ودند و فرزاد با آهنگی دشان بمشغول صحبت و جیغ و داد با خو

معی رقصید و جترین حالتی که بود، میشد به افتضاحکه پخش می

کرد، درحالی که قدر احساس بانمکی میخنداند. همیشه همینرا می

 نمکی هم نداشت!

به سمتم آمد با ها یک رب ساعت گذشت که یکی از عجوزهشاید 

 فاصله کنار من روی مبل نشست.



اما کامال پرت  ؛که فرهاد کنارم نشسته بودقشنگم با ایناز شانس 

ای که ئن بودم راهی برای فرار از معرکهگفتگویش بود و مطم

 .شکوفه باشد ندارم قرار است، معرکه گردانش

 و در نمیاری راحت باشی؟عزیزم چرا مانتو و شالت ر-

 من اینجوری خیلی راحت ترم.  تشکر-

 فت:تابی به گردنش داد و گ

و کنی که انگار نه انگار دیه جوری روون فارسی صحبت می-

 سال گذشته رو لندن بودی! 

 همان صورتم شد و گفتم:یای کوتاه مخنده

هایی که بعد از برگشتن از خارجه اینوزم اون عقدهعزیزم مگه ه-

! کردم نسلشون منقرض شدهفکر میتغییر لحجه میدن وجود دارند؟ 

اون وقت چرا با یه سفر باید از  ،صل نمیافتهآدم از اسبم بیافته از ا

 اصل و ریشه بیافته؟

که حرفی قبل از این ،لبخندی که زد بیشتر شبیه پوزخند بود تا لبخند

 بزند شکوه کنارش نشسته و دهانش را باز کرد:

خبر همون سه روز پیش که توی مؤسسه بیاز  !اوه خدای من-

شدی موی دماغه  ،اومدی حدس میزدم قراره هرجایی ببینمت

 فرهاد...

ی داشتم و نه خودم را در حد لبخند زدم و سکوت کردم. نه جواب

 دانستم.های عقب افتاده میدادن به این انسانجواب

توانستم. پدرم خواستم هم نمیجوابی بدهم، حتی اگر میتوانستم نمی



های ه در مقابل این دو خواهر و انسانبه من یاد داده بود که همیش

ها فضایی ها سکوت کنم. شاید در نظر دیگران به آنبیه به آنش

دانستم اگر جوابی بدهم ؛ اما من فقط میدادمبرای میدان گرفتن می

 دهند و عقل آن دو نفر در همین حد بود.یها ادامه متا ساعت

، زخم آوردندرم بود، همیشه وقتی تنها گیرم میتا زمانی که پد

 کردند.بارانم می

که پدر نداشتم حق داشتند که چپ بروند و راست بیاید، زخم حاال 

 زبان بزنند!

  چه کسی بود پشت این دختر یتیم که بکوبد به دهنشان؟ 

زدند و ترسی نداشتند و زخم زبان میزدند، حاال بیشتر زخم می

 گذشتند...راحت می

کرد تا حرفی بزند که صدای شکوفه داشت باز دهنش را باز می

 زدیک به گوشم بلند شد:فرهاد، ن

لیلی نشده موی دماغ احتماال اشتباه گرفتی! لیلی عزیز دله همه -

بوده و هست، االنم شده تاج سر بنده... فکر نکنم دیگه حرفی 

 بمونه! حاال پاشو برو با خواهرت به مهمونات برس.

 شکوفه مثل همیشه سکوت کرد و لبخند شرمگین زد. 

ز همکاری با خواهرش شرمگین فهمیدم او که هر دفعه انمی

 کرد!شد، پس چرا باز هم همین مسیر را دنبال میمی

 شکوه بلند شد و با تن صدای بیشتری نسبت به قبل گفت:

 فرهاد میدونستی همیشه همونی میشه که من میخوام؟-



 اش را نمادین خاراند و گفت:فرهاد رو پیشنانی

 این نظریه از کدوم خریه؟!-

 اش...ان از این لبخندهای شیطانیلبخندی زد که ام

  های ده ساله باهم سرجنگ برداشته بودند.مثل بچه

چند قدمی از ما فاصله گرفت و میان جمع ایستاد و بعد رو به همه 

 با صدای بلندی گفت:

خانوما، آقایون، حاال که همه دور هم جمع هستیم باید چیزی رو -

 بهتون اطالع بدم.

وقتی همه حواسشان معطوف او شد، ای مکث کرد و چند لحظه

 ادامه داد:

اتون دعوتین خونه مادری فرزاد و هفته آینده روز چهارشنبه همه-

 فرهاد...

کسی حق اعتراض و نیومدن نداره چون یه سورپرایز بزرگ  

 داریم براتون.

 و بعد هم نمادین برای همه بوسی فرستاد..

اسرار داشت، گفته ای که شکوه بر آن زنعمو از داستان میهمانی

دانست! احتماال منظورش بود؛ اما منظورش از سوزپرایز را نمی

 همان اعالم نامزدی بود.

کردند و انگار برایشان بی معنی بود و یا ای با تعجب نگاه میعده

ای اما خوشحال گذشتند، عدهتفاوت از کنار این خبر میبگویم بی

 حسابی کف زدند. های شکوهشده بودند و بعد از اتمام حرف



 فرهاد کالفه شده بود و این برای من کامال قابل فهم بود.

رفتارش، لبخندی که زورکی گوشه راست لبش نشسته بود، دستش 

کرد و به موهایش نرسیده عقب کشیده اش گذر میکه روی پیشانی

 شد.می

داد و اما مجبور بود که لبخند اش میهمه و همه نشان از کالفگی 

 ادعا کند که خوب است.بزند و 

کمی بعد که نگاهش به من افتاد از فرصت استفاده کردم و سریع 

 گفتم:

فرهاد میشه پاشی بریم؟ کسی چیزی پرسید بگو لیلی سرش درد -

 کرد. می

 اره حتما. کاش نمیومدیم.-

بلند شدیم و با خداحافظی کوتاهی از خانه فرزاد خارج شدیم. 

در آن خانه بودند که حسابی پیگیر  سامان و فرزاد تنها موجوداتی

ها مورد ی سر درد برای آندلیل رفتن بی موقعمان شدند و بهانه

کردن آن دو قبول نبود؛ اما هر جور که بود فرهاد دستی در قانع

 نفر داشت.

 سوار ماشین که شدیم سرم را به خنکای شیشه تکیه دادم و گفتم:

 نریم خونه. -

 یم دکتر؟واقعا سرت درد میکنه؟ بر-

 نه ولی خونه ام نرو. -

که سرم  را به شیشه تکیه داده بودم، کمربندش را بست و با این



 کردم:نگاهش را روی خودم حس می

 پس تو خیابونا بچرخیم لیلی خانوم.-

دانستم که مهمانی هفته به راه افتاد و من حسابی دودل بودم. می

دن این بیچاره بودنش کند و دیآینده حسابی ذهن فرهاد را آشفته می

 کرد.در این مسئله، انگار که جانم را از جسمم جدا می

که شاید گفتن این موضوع روی عکس العمل و با فکر به این

 تصمیم او تاثیری بگذارد شروع کردم به حرف زدن:

 فرهاد-

 جونم؟-

 میخوام یه چیزی بگم ولی واقعا خودمم زیاد راجبش نمیدونم! -

 گو...چی از کجا؟ خب ب-

 سرم را از شیشه جدا کردم و نگاهش کردم.

 خب یک دقیقه امون بده حرفمو قطع نکن تا بفهمی! -

 باشه معذرت میخوام بگو.-

که چرا ازش مامانت از همه کارای شکوه خبر داره یعنی دلیل این-

 جدا شدی و نمیخوایش رو میدونه... 

 نگاهش را کامل معطوف من کرد که به جلو اشاره کردم:

حواست به رانندگیت باشه! نمیدونم مامانت از کجا میدونه، خودم -

گفت. یعنی فکر بد نکنیا... خوده مامانت شنیدم که به عمو می

 دونست من جلوی تلوزیون نشستم و ممکنه صداشون رو بشنوم. می

 چرا زودتر نگفتی؟-



 د.موقعیتش پیش نیومده بو-

را خاموش کرد و به حوصله ضبط ای چرخید و بعد بیچند دقیقه

 سمت خانه حرکت کرد.

که زنعمو دادم ؛ اما باید حتما به او خبر میقصدم گرفتن حالش نبود

 از همه چیز باخبر است.

اما حدس میزدم که عمو پس از  ؛دانستماز کجا و چگونه را نمی

چیز را برای زنعموی کم طاقتم مهدرگیری فرهاد در مؤسسه، ه

 تعریف کرده باشد.

 شین پیاده شدم و تا ماشین را پارک کند، منتظرش ایستادم...از ما

 شد و آرام به سمتم حرکت کرد.از ماشین پیاده 

ها به خانه خواست تا ساعتکه انگار نمی داشتچنان آرام قدم برمی

 برسد.

ود سرش پایین ب د بودم،آسانسور را زده بودم و منتظر رسیدن فرها

 کرد.ند نگاه میو به سوئیچی که در دستش میچرخا

 .ای زنگ رسیدن آسانسور هم بلند شدبه محض رسیدن فرهاد صد

سمتش  خواستم وارد آسانسور شوم که صدایم کرد و وقتی به

 ام کرد.برگشتم، گرمای عظیمی احاطه

 .ده بودهایم از هیجان به شماره افتاچشمانم را بستم و نفس

دست من را  تا به امروز پیش نیامده بودکه فرهاد، حتی خودش

 بگیرد. 

دستش را نوازش بار روی موهایم کشید و بعد از دو دقیقه مرا از 



 شد.خودش جدا کرد و وارد آسانسور 

ن رسیدیم سکوت اختیار کرده هایماکنارش وارد شدم و تا به اتاق

 ...بودیم

هایی که در ان خودم را مشغول کالسسه روز گذشت و در این زم

 کردم. مؤسسه تشکیل داده بودم،

م برای مؤسسه هر چند که سامان سخت معتقد بود که باید از آمدن

اما من دوست  ؛های خصوصی تشکیل شوداستفاده کند و کالس

ز سر فراغت و هایی که اتم به جای وقت گذراندن با نوجوانداش

ر یاد بگیرند، زمانم را با دادند گیتاپول داشتن ترجیح می

های خصوصی را ندارند زینه کالسمندان به این ساز که هعالقه

 بگذرانم.

دهند و الحق که با که این دسته بیشتر دل به ساز می معتقد بودم

 .کردندها حضور پیدا میعالقه در کالس

شدم فرهاد خانه را ترک کرده از صبح ها بعد از این که مطمئن می

رفت، برای خوردن ها وقتی به اتاقش میشدم و شبارج میاتاق خ

 شدم.با عمو و زنعمو از اتاق خارج می شام و گذراندن وقت

م که گیج بودم و دوست نداشتم که فرهاد را رو به رویم ببین

کند. دوست داشتم خاطر آن لحظه با برادرانه از من عذرخواهی می

و مغزم ام در تن گیهمان هیجان و حس خوب تا اخرین روز زند

 باقی بماند.

 داشتم... ها عادت من به نداشتن



د، بمانند و اما نباشند و در داستان زندگی من همین بود که بیاین

، انگار که ترین لحظات عمرم بروندترین لحظات و یا در شادسخت

 ...انداصال از اول هم نبوده

 انگار که تمام بودنشان سراب بوده...

 . فردا جشن بود

 که را کهاش را داده بود و هر جشن بزرگی که شکوه روزها وعده

 خواست دعوت کرده بود.دلش می

خواب رفتم و صبح هر چه قدر انتظار کشیدم شب زودتر به رخت

فرهاد خانه را ترک نکرد و من مطمئن شدم که امروز را قصد 

 دارد برای کمک به زنعمو خانه بماند...

کردم چندین ماه م و با دیدن صورتش احساس میاز اتاق خارج شد

ام، انگار نه انگار که فقط چند ش محروم بودهگذشته را از دیدن

 روز از دیدنش تفره رفته بودم!

حتی انگار که دلم بیشتر از آن دو سالی که نبودم، در این چند روز 

 برایش تنگ شده بود.

 چه عجب آفتابی شدی شما! بد نگذره یه وقت؟-

زنعمو سینی به دست به سمت میز ناهارخوری سالن به راه افتاد و 

 :گفت

ولش کن دخترمو... این چند روز حسابی کمکم کرده، بچم انقد -

جون توی تنش نمی موند که بخواد با تو هم سر دیگه شد خسته می

 ه! و کله بزن



اش نشاندمو سینی را ای روی گونهخندیدم و به سمتش رفتم، بوسه

میز را دور زدم و همان جایی که زنعمو مد  از دستش گرفتم.

دانستم که هم او و هم عمو حسابی خوب میدادم. نظرش بود قرار 

دارند که با اند و کار از اطمینان گذشته و یقین به رفتارم شک کرده

 ام!فرهاد به مشکل خورده

 عزیزدلمی شما... من که کاری نکردم اخه!-

 صدایش را به قول خودش خاله زنکی کرد و گفت:

 افسون جون انقدر لوسش نکن این دخترو ببین کی گفتم بهت. -

خندیدند و فرهاد در تمام طول مکالمه حتی یک بار هم مستقیم 

از این موج دلگیری  نگاهم نکرد. آخ که دلگیر بود و امان

 چشمانش...

دوش کشیده و  دانستم که تا چه حد استرس امروز را رویمی

شد این فرار د هرطور که میدانستم بایجانش خسته است و می

 م!کردنامعلوم را تمام می

  ها روی میز بودیم.چند ساعتی مشغول چیدن غذاها و میوه

 ً ها و جای چند ظرف چیده شده بود و فقط قسمت نوشیدنی میز تماما

 شام خالی مانده بود.

م تا جای ظرف غذای شام گل چیدم و جای خالی نوشیدنی ها ه

 ماند.خالی میآمدن مهمان ها باید 

اما  ؛چندین ساعت تا مهمانی مانده بود  و تقریبا همه چیز آماده بود



 .کردی از چشمان فرهاد و زنعمو چکه میخستگ

   
 شند، نه! نه این که از کارهای مهمانی خسته با

 فایده بود.این خستگی از پایان نامعلوم امشب بود و زحماتی که بی

زنعمو آبرویش را در معرض خطر  غیرتش را باخته بود و فرهاد

فکرترین انسان زندگی این دید و امان از دست شکوه که بیمی

 روزهایمان بود.

 وارد اتاقم شدم و مانتوی گرمی به تن کردم.

 شالی روی سرم انداختم و گیتارم را روی دوشم انداختم.

برمیگردم  به زنعمو گفته بودم که یک ساعت قبل از شروع مهمانی

آمد و درحالی  دانست با دیدنم جلوی درهاد که چیزی نمیولی فر

 پوشیدم، گفت:که کفش می

 خب؟-

 :شدم تا بند کفشم را ببندم و گفتمدوال 

 چی خب؟!-

 کجا میری؟-

 فک کنم مشخصه! بیرون. -

 از جایم بلند شدم و در را باز کردم که گفت:

 نمیخوای توضیح بدی دلیل این فرار کردنات چیه؟-



 را ببندم گفتم: که دردم و از در خارج شدم و قبل از ایننگاهش کر

 خواستم واسه اتفاقی که افتاد ازم عذرخواهی کنی!نمی-

 شنیدم...هایم میو صدای قلبم را به وضوح پشت گوش در را بستم

که روزها از او این دیگر چه حرفی بود که گفته بودم؟ مگر نه این

 را محروم کرده بودم؟و دیدنش و حتی شنیدن صدایش خودم 

 روی نیمکت پارکی که نزدیکی خانه بود نشستم. 

امکی که آمده بود، خبر از این همان لحظه لرزش گوشی تلفتم و پی

یانه داد که کالس امروز کنسل شده و این باعث شد که بغضی ممی

 گلویم جا خوش کند.

همین  توانستم بهای که به فرهاد گفته بودم نمیقطعا با آخرین جمله

و چشم در چشم شوم، چه قدر بد بود با ا زودی به خانه برگردم و 

 که این روزها به سادگی و باسرعت بغض می کردم.

 نگاهی به صفحه چت سامان انداختم. 

 انگار که این سه روز بیشتر از هر زمانی احساس غریبگی،

 گریبان گیرم شده بود.

ود و حاال که رم عشق و عاشقی بها بود که سرش گسامان مدت

راحت، کمتر و کمتر دانست من از همه چیز خبر دارم با خیال می

 گرفت.سراغ از من می

 حق هم داشت!

 دستم روی اسمش لغزید و دکمه تماس را لمس کردم.

 سالم عزیزه دله داداش.-



 سالم خوبی؟-

 قربانت تو چطوری؟ چه خبر؟ خسته نباشی راسی...-

روز انقدر کم دیدمت تو این چند  خستگی واسه چی؟ چرا-

 موزشگاه؟آ

که چقد کمکش کردی! خیلی افسون جون کلی تعریف کرد از این-

مشتاقم ببینم شکوه چه حالی میشه وقتی تو مهمونی اعالم نامزدیش 

 لیلی تعریف کنند.همه از دستپخت 

 نامزدی؟ -

ای که سامان گفته بود برایم غیر قابل هضم بود و ای وای بر جمله

همه چیز جدی شده بود و زنعمو و فرهاد هیچ راهی پیدا پس من! 

 نکرده بودند!

ر جواب سامان که پشت هم سعی کردم خودم را جمع کنم و د

 بزنم: کند حرفیصدایم می

 کنم دلم برات تنگ شده! خیلی کم دیدمت... فکر می-

یم بیرون، شب منم دلم تنگه پس یه کاری کنیم فردا دو تایی میر-

 .اتو میگیرممو اجازهخودم از زنع

! من دست زنعمو باشه که شب ازش اجازه بگیری فکر نکنم اجازه-

 خداحافظ..

به دانستم که سامان ؛ اما قبل از هرچیزی میتند برخورد کرده بودم

 ها عادت دارد و این که حالم خوب نبود...این تندخویی

 کرد.کسی بارها در سرم، احمق صدایم میانگار که 



ده بود که شاید برای او هم دلم! حاال که کمی دلخوش کربیچاره 

 شد.اشد، پتک حماقت به سرش کوبیده میامیدی ب

هق هق داد و چه ساده ه با هر لبخندی قهقهه امید سر میساده دلم ک

 آمد!به سراغش می

 و متأسفانه باید بگویم که عشق یک طرفه وجودی حقیقی داشت...

دوباره جانم را از تنم  که دوباره و و انگار ندریختهایم میاشک

 کشیدند.بیرون می

شد تا به گوشم بکوبد و مدام برایم دیکته کند که باید کسی پیدا می

 مبادا به این کنارش بودن، دلخوش کنی... 

مبادا همان اشتباه گذشته را تکرار کنی و دل ببندی به محبتی که 

 ست!سهم تو نی

این »گفت آمد و میفت و میرچندین سال پیش سامان مدام می

ه ای که ازش دم میزنی عالقه نیست خواهره من! اینا همعالقه

 «کنه.هایی که فرهاد بهت میاقتضاء سنته اونم به خاطر محبت

هایم را دیده بود، به سیم آخر زده چند سال بعدتر هم وقتی که اشک

 د،ام بگویرای پدرم از هوا و هوس کورکورانهبود و قصد داشت ب

 !  حاال که نه کودک بودم نه نوجوان و کورکورانه

کردن دمید و قصد ترکهایم میحاال چرا این حس هنوزم در رگ

 من را نداشت؟

ریخت و دادنش اشک می  چرا بند بند وجودم برای از دستحاال

 کشید؟درد می



شت های من نداکمی که از سنگینی شانه قلب آسمان هم انگار دست

 گرفته بود.و حسابی 

ره قطره سیالب صورتم را نوازش باریدم و آسمان قطمن سیل می

 کرد.می

هایش شروع به پایم گذاشتم و انگشتانم روی سیم گیتارم را روی

 حرکت کردند...

 بی رحمی با دله منو تو نمیفهمی...

 نه دیگه حاله منو....

 میمیرم بگی پیشه کی خوبه حالت... 

 ره نمه بارونو... یه خیابونو، یاده تو زی

 داره میکشه منه داغونو، که نیست عین خیالت..

 تنهایی میزنم تو قلب این تنهایی

 یه کاری کن بذار حس کنم هنوز اینجایی...

 

 «توهم_میثم ابراهیمی»

 

باران شدت گرفت و دیگر جای نشستن زیرباران و زدن تار نبود. 

 .از جایم بلند شدم و با سرعت از پارک خارج شدم..

دفعه شدت گرفته بود و غافلگیرم کرده بود. سریع با باران یک

 دیدن اولین درب مغازه وارد آن شدم.

اطرافم پر از کتاب بود. اگر کتابفروشی بود پس این میز و 



 گفتند؟ها چه میهای چوبی وسط این قفسهصندلی

شدند و منوی ها فروخته میاگر کتابخانه بود پس چرا کتاب

 هم روی میز وجود داشت؟ ها نوشیدنی

های رنگاوارنگ بود، های بزرگ و چوبی که پر از کتابقفسه

های چوبی زیبا میان شد و این صندلیباعث هیجان اهل کتاب می

های متفاوت شمعدانی و های چوبی که با گلها و گلداناین قفسه

ها وجود داشت، فضا را و کنار قفسه هاحسن یوسف روی میز

 کرد.میتر دلنشین

چشم از اطراف برداشتم و گیتارم را با دقت برسی کردم و بعد از 

تم و سرم را روی داخل کیفش گذاش ،که مطمئن شدم سالم استاین

 میز گذاشتم.

تر از هر انه صورتم شدند و ذهنم بهم ریختههایم دوباره رواشک

 وقتی بود.

کرد می فرهاد به شکوه هم مرا دیوانه دادن و باختنتفکر از دس

 کردن این اتفاق...چه برسد به حس 

؛ ند سال دوباره همان زخم قدیمی سر باز کرده بودانگار بعد از چ

 اما این بار شدیدتر، عفونی تر، بی رحم تر!

دانستم، این چند روز به جای فرار کردن از او شب تا اگر می

توانستم نشستم و تا میرو به رویش می صبح و صبح تا شب

 کردم.ینگاهش م

اعث شد سرم را از روی میز صدای ملیحی که به گوشم رسید ب



 بردارم.

 خانوم؟حالتون خوبه؟-

خواستم موقعیت خودم را ای نگاهش کردم. انگار که میچند لحظه

 درک کنم... 

که جوابش را داده باشم با با دیدن ساعت پشت سرش بدون این

م و به سمت خانه تسرعت از پشت میز بلند شدم و گیتارم را برداش

 راه افتادم.

این حد کردم که فکر جدایی قطعی از فرهاد تا به وقت فکر نمیهیچ

 مرا به هم بریزد.

مطمئن بودم که ها که بابا نبود و من بیشتر از هر روزی این روز

شود و درست وقتی که احساس کردم شاید شکوه با فرهاد نمی

 .فرهاد هم بتواند مرا دوست داشته باشد..

 های دخترانه!احمق بودم و امان از این صورتی

هایش ن عمو از سر و وضعی که داشتم چشموارد خانه که شدم ز

 گرد شد.

 حق هم داشت! 

 مثل موش آب کشیده شده بودم.

 دم و دوش آب گرم کوتاهی گرفتم.وارد حموم ش

خانه داشت واقعا آزار دهنده بود،  دردسری که حموم رفتن در این

 گردن کشیدم و از در حمام سرکی کشیدم.

تاهی که حمام بودم شکوه سر و ترسیدم در این چند دقیقه کومی



 اش پیدا شده باشد.کله

آرام و با احتیاط به سمت اتاقم حرکت کردم و بعد از رسیدن به 

 اتاق نفسی از سر آسودگی کشیدم.

 با زنعمو خریده بودم به تن کردم.لباسی که دو روز پیش 

ود که حالت پاپیون کوچکی روی ماکسی بلند زرشکی رنگی ب

بود و از هایش ها روی آستیناش تا زیر گلویم  داشت و از همانیقه

های کوچک دکمه مانندی وجود باالی گردن تا گودی کمرم، پاپیون

 داشت.

 سر کردم. ام را به شکیکفش پاشنه دار زرشکی و شال حریر زر

توانستم بیخیال شوم ؛ اما آرایش را نمیموهایم را که فقط بسته بودم

 ماندند.ون مثل موهایم زیر شال پنهان نمیچ

زنعمو تاکید کرده بود که حسابی به خودم برسم و نگذارم که شکوه 

 ذارند.و شکوفه روی آرایشم هم ایراد بگ

سکوت  اشانسر و تههای بی اگرچه که من در برابر حرف

دش اصال توان سکوت و تحمل کردم اما زنعمو  به گفته خومی

 های آن دو نفر را نداشت.گستاخی

آرایش صورتم را با رژ زرشکی رنگم تکمیل کردم و قبل از 

 ندم را پیدا نکردم.خارج شدن از اتاق، هر چه چشم چشم کردم دستب

االن دانستم چرا بود و نمی صبح روی دستم ،کردمهر چه فکر می

 ام.آورم کجا از دستم درش آوردهکنم به یاد نمیهرچه فکر می

ده هایم در هم کشیده شآگاه از تمرکز روی این موضوع اخمناخود



 تر از همیشه شده بود.ام جدیکه بخواهم چهرهبود و بدون این

از اتاق خارج شدم و وقتی خیالم راحت شد که هنوز کسی نیامده، 

اسم را معطوف دستبندی کنم نشستم تا تمام حوروی مبل دو نفره 

 دانستم از کی روی دستم نبود.که نمی

 سامان هم رسید و همراه پریا، مشغول خوش و بش با زنعمو بودند.

وارد سالن شدند هم از جایم  سرجایم نشسته بودم و حتی وقتی 

 ترین تکانی نخوردم.کوچک

دقیقه سکوت فرهاد هم  د از چندبه سمتم آمدند و کنارم نشستند و بع

 ن دو نفر نشست.اش پیدا شد و کنار آسروکله

 کنی؟ سالم نمی-

فقط نگاهش کردم و هیچ حرفی نزدم، با پریا از قبل صحبت کرده 

مان را نخواهم بودم و پیشاپیش به او خبر داده بودم که جواب سا

چیزی از خواهی کرده بودمو خواسته بودم که داد و از او معذرت

 رم به دل نگیرد.رفتا

دانستم که خیر سامان را تحمل کنم، اصال نمیتوانستم رفتار انمی

 است.تفاوتی بسته مرا به رگبار بیگونه دنباله روی چه هدفی این

از جایش بلند  ،ها جوابش را نخواهم داداو که فهمیده بود حاال حاال

 برود گفت:که به سمت انتهای سالن شد و قبل از این

 .ولی خوشگل شدیقهری  -

ان لبخند زدن به این تعریف اقرارآمیزش را نداشتم چون اصال تو

م و اگر اهتر از هرزمانی آرایش کرددانستم که معمولیخودم می



حوصلگی، مو در خرید لباسم نبود با این بیسلیقه و حوصله زنع

 شدم.ترین فرد این میهمانی میقطعا زشت

 خودم بخندم. به ، در دلشدمیبه هم ریخته باعث این افکار  

 د!کردم و چی شبه چه چیزی فکر می 

قدر گیتار میزدم کاش مجبور به حضور در این میهمانی نبودم و آن

 رفتم.کردم که از حال میو گریه می

 تر... تر شده بود و دل من مچالهکم خانه شلوغکم

 از جایم بلند شدم و به سمت تراس رفتم. 

اع تقریبا مورچه هایی که از این ارتفوختم و به آدمبه خیابان چشم د

 آمدند، نگاه کردم.مانند به چشم می

هایم صد چکیدن داشتند را به زور پشت پلکچند قطره اشکی که ق

 نگه داشته بودم.

گوشم رسید و نیازی به دیدن  چند دقیقه بعد صدای درب تراس به

 ه یک نفر بود!این بوی عطر فقط متعلق ب نبود.

 بله؟ -

 لیلی باید باهات حرف بزنم! -

 ف بزنم.درمورده چی؟ من اصال دوست ندارم امروز باهات حر-

کنی دیگه انقدرام خر نیستم نفهمم چه قدر میدونم به زور تحملم می-

 ازم بدت میاد.

 برگشتم و با عصبانیت گفتم:

م نمیاد! همه قدر هم بیشتر خری که نمیفهمی ازت بداتفاقا از این-



 دونند من چه مرگمه جز تو.می

 شد...ام باال و پایین میآمدو قفسه سینهرفت و مینفسم تند و تند می

هرخری منو کنار  شناسه!چندین ساله شدم رسوای هرکی منو می-

دست تو میبینه میگه دوستش داری نه؟ بعده تو برمیگردی میگی 

 انقد خر نیستم نفهمم ازم بدت میاد؟

 هایم را گرفت :به سمتم آمد و بازو

هیش آروم باش لیلی.... ببخشید! ببخشید فقط آروم باش!  صدات -

 میره بیرون لیلی خونه پره مهمونه.

 تر شدوگفت:بعد نزدیک

 مگه من دوست ندارم لیلی؟-

 کرد.هایم چکید و فرهاد فقط نگاه میحاال واقعا اشک

 بهم هایم کشیدم تا آرایشم بیشتر از اینآرام دستی روی رد اشک

 نریزد.

 خه!لیلی بذار حرفمو بزنم آ-

هیس نمیخوام بشنوم، خودم میدونم امروز نامزدیته... خوشبخت -

باشی اخه من خر کی باشم که برام توضیح بدی؟! مطمئن باش من 

 مثل شکوه نیستم! نه قصد دخالت دارم نه..

 نگذاشت حرفم را تمام کنم و سریع گفت:

میدوزی! و تن میزنی  ،مامان میبریکه خودتم مثل نه مثل این-

بعد شروع کن به دوختن همه  نعقد شهبذار کالم از دهن من م

 یلی..سرنخای ذهنیت بهم... اجازه هست؟وقت نداریم ل



 بفرما؟-

 کنم اره ولی میدونی با کی؟من دارم نامزد می-

 نگاهش کردم:

 .باتو-

 کردم.گردشدن چشمانم را به خوبی احساس می

 ریختند و توان درک حرفش را نداشتم.هایم میهنوز هم اشک

 اش را خاراند:زیر انداخت و پیشانی سرش را

اما باور کن این تصمیم من نیست که حاال  ؛شیبحق داری عصبی -

 و هم تصمیم گرفته باشم.از طرف ت

خواست خودش بهت بگه ولی وقتی با اون وضع و مامان می

 امون بسته شد.همه اد کرده اومدی خونه رسما دهنچشمای ب

امروز رو بگذرون بعدش تصمیم با خودت، هرکار صالح میدونی 

 بکن... 

 چیزی نداشتم.ذهنم قفل بود و توان فکر کردن به 

د افتاد که زرشکی ها و حاشیه کت فرهاتازه نگاهم به لبه آستین

 رنگ بود.

 ای به لباس خودش و من کرد و گفت:اشاره

 اینم از کارای مامانه! -

ه گوش ای سکوت کردم و بعد فقط صدای زنعمو افسون بچند لحظه

 سید:رمی

 فرهاد جان نمیای؟-



 که با خنده کمرنگی گفت: مدستم را دوباره روی صورتم کشید

 نترس ریملش خوب بوده.-

وارد پذیرایی شد جلو تر از او از تراس خارج شدم و پشت سر من 

 .و کنارم ایستاد

که من داخل تراس بودم آمده بود. نگاهش ی شکوه قطعا همان دقایق

ترین لباس ترین و تنگاش از هرنظر کوتاهخندید و لباس طالییمی

 مجلس بود. 

ها باید به این تکمل بک زندگی خودش را دارد اما انسانهرکسی س

 جای خودش را دارد.برسند که بفهمند هرچیز 

حضور  و وضع در جمع ماتوانست که با این سر اصال چگونه می

 .پیدا کند؟

شود تک نگین ین گونه پوشش در این جمع باعث میکرد افکر می

 مجلس باشد؟

برعکس، مثل جای خالی یک نگین روی انگشتری که به نظر من  

 از نگین حسابی توی ذوق میزد. پر

ای که گذشت را دقیق کنارم کرد و تمام پنج دقیقهفرهاد نگاهش نمی

آمد و او کارش داشت، به سمتش میگر هم کسی ایستاده بود و ا

 داد.زدن با آن شخص را خاتمه میسریع حرف

قبل از این که شکوه فرصت کند به ما برسد و کنار فرهاد جا 

خوش کند، زنعمو رو به جمعیت ایستاد و محترمانه خواست تا 



 به او توجه کنند. همگی

 .دادهای پی در پی میلرزید و خبر از پیامکگوشی تلفنم می

نه های فرهاد بودم و لبخند پیروزمندااز طرفی هم گیج از حرف 

 انداخت.شکوه، حسابی روی مغزم خدشه می

یدوارم که ام_اول از همه خیلی ممنون که تشریف آوردید و این

 حسابی بهتون خوش گذشته باشه.

امروز خواستم همین جا تا همه هستند اینو اعالم کنم که فرهاد جان 

 راره به زودی باهم ازدواج کنند.لیلی جان قو 

دست ای بین همه برقرار شد و بعد صدای سکوت چند لحظه

 آمد. زدنشان به نظرم زیادی بلند می

شکوه انگار که وا رفته اما  ؛شدمهای زنعمو نمیمتوجه باقی حرف

سامان روی من، روانم را به هم ی ها و نگاه خیرهبود و اخم

 .ریختمی

دی مصنوعی بود که فرهاد دستم را میان دستانش لبخندم شاید زیا

 فشرد.گرفت و کمی 

ای ایستادم ، گوشهها خالصی پیدا کردمکه از سیل تبریکبعد از این

 هایی که آمده بود باز کردم.و پیام

ی اینستا غوغا وز که آن پست بلند باال روی صفحهبعد از آن ر

هزاران بار تماس گرفته  قای سپهر اصالمیانکرده بود، جناب آ

 بود.

 ش بدهم!خواستم این همه بدجنسی نشاننمی



با کرده اگر خیلی چیزها نمی دانستم، خالف وصیتی که با حتما 

شد که همه ؛ اما خب یک سالی میرفتمبود سراغ نشر دیگری می

سختی و روی بد نشان دادن به ای جز سردانستم و چارهچیز را می

 تم...اقای اصالمیان نداش

 شد! و پشت در نشریه ایستادن درست نمیکار من با رفت و آمد 

 ها حاوی درخواست دیداری از طرف سپهر بود...پیام

نزدیکی نشر یک کافه بود که رو به روی آن مرا دعوت به مکالمه 

 ده بود.کر

 ام گرفته بود.از طرز پیام نوشتنش خنده

داری، در حالی که کامال مشخص بود که با یک آدم ادبی سروکار 

ک پسر امروزی و لجباز را ظاهر و پوشش و حرف زدنش کامال ی

 داد.نشان می

هایم بعد این تازه اول گرفتاری با صدای سامان به سمتش برگشتم و

 زنعمو و تصمیم احمقانه خودم بود. از این تصمیم ناگهانی

 لیلی اینجا چه خبره؟-

 به سمتش برگشتم و گفتم:

 گی خبر نداری؟یعنی میخوای ب-

 نه!-

 از لحنش ترسیدم... اخمش، طرز خشمگین نگاه کردنش.

من همیشه ضد حال های کوتاه فهمیدم چرا برای خوشحالینمی

 شد.می



 زنعمو از قصد اینکارو کرده که دهن شکوه بسته بشه.-

 پس یه بازیه؟-

 فقط تصمیم من مونده. نه همه چیز کامال جدیه!-

 :تر شد و گفتقدمی نزدیک

فقط زودتر جم کن بساطو که آبرو  خوبه، تصمیم تو که مشخصه!-

 ت بمونه.برا

 :هم کشیدم و گفتمهایم را در این بار من بودم که اخم

از کی تاحاال جای من تصمیم میگیری؟ اصال از کی تاحاال آبروی -

 ده؟بنده برای شما مهم ش

 :هایش گرفت و گفتبازوی دست راستم را میان دست

 نی چی لیلی؟اینا یع-

 یعنی میخوام ازدواج کنم، اونم با فرهاد!-

هش نترس حواسم به آبروی تو هم هست. دیرو زود داره ولی ت 

 . گردم لندنکنم و برمیگورمو گم می

کت کرد و بازویم را بیشتر میان دستش فشرد و به سمت در حر

 فایده نداشت. ،خواستم که دستم را ول کندهرچه که آرام از او می

 م!خوردباید اصال از کنار فرهاد تکان میشاید ن

یک دستش به کمرش بود و دست  مرا بیرون خانه کشید و ایستاد.

رفت و همان را کشید و چند قدم میاش مییگرش را روی پیشانید

 گشت.برمی

 هیچ معلومه تو چت شده سامان؟-



ه داری دستی دستی خودتو من چم شده لیلی؟ عقلت سرجاشه ک-

 کنی؟می بدبخت

 تر رفت و لرزیدنش کامال مشخص بود:کمی صدایم باال

دادن از دستکنی االن خیلی خوشبختم؟ میدونی لمس تو فکر می-

کسی که دوسش داری چجوریه؟ من بابامو  از دست دادم و حاال 

 نبودن فرهادو دوباره تحمل کنم. نمیتونم

 از هوایی بشی.ذاشتم اینجا بمونی که بنه من اشتباه کردم! نباید می-

 نزدیکش شدم و گفتم:

 کنی با خودت؟ ام سامان؟ چی فکر میمگه بچه دوساله-

دیوونم کردی  اصال چرا فرمون زندگی منو دست گرفتی؟

دونستم رو همیشه تو بدترین و سیاه ترین حالت میفهمی؟هرچی می

 ام...، بابا من دیگه از غم و غصه خستهممکن برام دیکته کردی

 ه دل مردگی خستم بفهم منو! از این هم

اخه بدبخت، من به فکره خودتم. با فرهاد نمیتونی خوشحال باشی -

 .کنه چون دلش جای دیگه شکسته..احتت میاون فقط نار

و فراموش کنه حالشم که خوب که اونتهش میشی یه وسیله واسه این

 ندازتت دور.شه می

داداش من  چرا انقد با حرفات ارزش منو میاری پایین؟ مگه -

 نیستی؟

اتفاقا چون داداشتم دارم میگم. احمق ارزشتو نمیارم پایین دارم -

 یادت میارم چی به چیه!



ولی من با اون خوشحالم،  باشه اصال هر چی تو میگی درسته؛-

 خوای برم بمیرم؟می چیکار کنم که دوسش دارم؟

بذار دو روز تو همون حباب خالی و خیالی که تو میگی خوشحال 

ش اومده، به همون چیزی که فکر باشم. بذار حاال که میشه و پی

 ترم کنه برسم...کنم میتونه خوشحالمی

تونستم و نکردم که میپشیمونی از این شه مگه؟چی میتهش 

 نمیمونه برام، میگی میندازتم دور؟ باشه خب!

 یکی نمونه.آبرویی واسه تو وقتی انداختم دور منم میرم لندن تا بی

 باال برد و گفت: را با عصبانیت، دستش

 ... ع کن بابا بساطتو! هعی میرم لندن میرم لندنجم-

 نی؟  پس اومدی ایران گور منو بکنی؟ یادت نی اومدی کیو پیدا ک

 هایم را فشردم. سکوت کردم و با دستم شقیقه

و با هر قدمش چکش  گشتای بود که قدم میزد و برمیچند دقیقه

 ید.کوبروی اعصابم می

کیلویی چند اصال؟ من فکر فهمی خواهره من؟ آبرو چرا نمی-

باشی!  نمیخوام تو این زندگی پژمرده تر خودتم، نمیخوام غمگین

 چیز دوست داشتنه؟ اونم یه طرفه! مگه همه  بشی،

 فقط میخوام اونجوری که دلم میخواد زندگی کنم...-

ز تصمیمایی داشته باشم ا ی خوشحال کنندهمیخوام چهارتا خاطره

 که خودم برای خودم گرفتم! 

 کرد.صدا می صدای فرهاد در پارکینگ پیچید که اسمم را



 سامان نگاهی به پشت سرم انداخت و گفت:

 پس تو این راه توقع هیچ حمایتی از من نداشته باش!-

 خودت باش و خودتو تصمیمایی که گرفتی برای زندگیت... 

بغضی که قصد کشتنم را رد شد و از کنارم گذشت و وای بر 

 :دور نشده بود که گفتم داشت. برگشتم و هنوز چند قدمی بیشتر

های من نه آخه تا االن همه جا بودی. تو اوج غم و غصه و تنهایی-

 سرت گرم عشق و عاشقیت بود، حقم داری خب زندگی توإِ...

ولی میدونی چیه؟ درد داره  یفه نداری که حواست به من باشه!وظ 

ن همیشه بودی و منو از نبودنت کنی تا االک میوقتی ف

 ترسونی.می

 بودی؟ خوای تنهام بذاری؟ فک کردی تا االن نذاشته می

نمیاد  بینی یا خوبیای من به چشمتسامان خودتو زیادی خوب می

 برادره من؟

هایم شروع به چکیدن کرده ای که گفته بودم اشکبا اولین جمله

 ند.بود

ام روی کرد و مانتوی پاییزهمتعجب نگاهم میفرهاد سر جایش 

که حرفی بزند یا برگردد و نگاهم سامان هم بدون این دستش بود.

 راهش را گرفت و وارد آسانسور شد.کند، 

بگیرد تا سرم  حصارخواست مرا به فرهاد نزدیکم شد و انگار می

هایم را با خیال راحت بریزم؛ اما اش بگذارم و اشکرا روی شانه

 شد...نمی



 توانست درمان و تسکین هم باشد! خودش درد بود و حاال نمی

کردن مانتوام را از روی دستش برداشتم و تن کردم. انگار که گریه

 شد بفهمم باد مالیمی که میوزد چقدر سرد است.باعث می

 بریم با ماشین دور بزنیم؟-

 نه! هنوز گیتارت پشت بومه؟-

ر بگیریم و تا صبح بزنیم و نرفتیم از اون شبی که قرار بود سو-

 جاست!هنوز همون

من میرم پشت بوم، یه جوری تو خونه و وسط مهمونی نبودنمو -

 توجیح کن.

سمت آسانسور رفتم و تا رسید، وارد شدم و دکمه آخرین طبقه را 

فشردم. فرهاد هم وارد آسانسور شد و وقتی که من به آخرین طبقه 

 رسیدم همراه من پیاده شد.

 فکر کن یه درصد با این حالت اینجا ولت کنم و برم پایین.-

 چیزیم نمیشه که اینجا.-

با سیمای گیتار وقتی اینجوری اشک میریزی نباید تنها بمونی؛ -

 آخرین باری که دیدمو یادم نرفته هنوز...

 اس!کنم وقتی غمگینی گیتار برات کشندهفکر می

 م:به سمت گیتارش رفتم و از کاورش در آورد

-not funny ! 

البته حق با او بود. منظورش از آخرین دفعه بعد از مرگ پدرم 

 بود.



توانستم هایم تاول زده بود و زخم شده بود و من باز هم نمیدست

 آرام بگیرم! 

نکشیمون حاال خانوم خارجی... میدونم اصال حوصله نداری؛ ولی -

 نمیتونم تنهات بذارم!

ی پا گیر بود؛ اما روی سه پایه هرچند که لباسم حسابی دست و

چوبی که فرهاد برای خودش روی پشت بام فراهم کرده بود، 

 گرفتم گفتم:طور که گیتارم را دست مینشستم و همان

 شایدم نمیتونی تنهایی، شکوه رو تحمل کنی!-

 حرفی نزد و چه بد که حق با من بود.

 فرهاد فقط از حال االن شکوه فرار کرده بود.

هایش، از عصبانیتی که اصال حقش ها و شاید هم شکایتاز حرف

 کرد.هایی که قبولشان نمیرا نداشت و بدی

دستم روی تارها نشست و بعد از چند دقیقه روی بیت آهنگ 

 شروع به خواندن کردم:

 ات شدم میذاری میریاالن که وابسطه

 االن که می خوامت ازم بیزاری، سیری 

 وض کرداالن که دنیای تو دنیامو ع

 االن که مجنونم کجا میذاری میری؟ 

 بیچاره فرهاد...بیچاره شیرین! 

 بیچاره من با... این حال غمگین.

 بیچاره لیلی! بیچاره مجنون...



 بیچاره من که... دادم به پات جون.

 رقصید.سکوت کردم و دستم هنوز روی تارهای گیتار می

که تاریک بود. گیتار نفهمیدم چند دقیقه بود که میزدم؛ اما هوا تاری

را درون کیفش جا دادم و به فرهاد نگاه کردم که چشم به آسمان 

 دوخته بود.

 چه آسمانی؟  این آسمان دیدن نداشت!

 آسمان شهر ما تاریک بود، درست مثل قلب مردمان شهرش...

ها ماهشان را تنها رها کرده بودند و این تنهایی به گمانم هیچ ستاره

 دیدن نداشت.

 ال چی میگردی تو این سیاهی؟دنب-

 روی صفحه سیاه همیشه میشه با سفید نقاشی کرد.-

 کشیدی!شکل شکوهه آرزوهاتو تو آسمونا میپس البد داشتی -

 لیلی!-

 م و گفتم:از جایم بلند شد

 چیه؟-

 ه تموم شده برا من... کنی؟ شکوچرا اینجوری می-

 متنفرم هستم. کنم بهش هیچ، ازش فکر که نمی

من هستم تا ست! دوسش هم داشته باشی مهم نی نیست فرهاد، مهم-

 . متهش، هر وقتم تموم شد میر

نگران من نباش! موندنی نیستم که چیزی برام دردسر بشه یا فکر 

 کنی اتفاق بدی برام میافته...



قبال یک رابطه ناموفق داشته، بازم میتونه اون وره دنیا هم زنی که 

مهره بدبختی بخوره رو  ران نیست کهمثل ای زندگیشو ادامه بده.

  پیشونیش.

 اگه نخوام بری چی؟-

 و بعد از چند ثانیه، ترجیح دادم بحث را عوض کنم:وت کردم سک

 هوا سردتر شده بریم پایین؟-

حرف بزنیم؟  بهم بگی مشکلت  نمیای بریم دور بزنیم تو خیابونا؟-

 ه؟با سامان چی

 .باید بخوابم فردا روز مهمیه-

 

*** 

 هرسپ

 

 آن روزها...هایی بود عجب روز

دارمان را نشستم که تاریخ و ساعت دیمن به انتظار کسی می

گر سرد جای دیگری مشغول کسی دیفراموش کرده بود و خون

 بود.

 که من به تنهایی روی نیمکت سرد یهایوهم این که شاید آن ساعت

اش را ته بودم، شاید او ثانیه به ثانیهرنگ به انتظارش نشسو آبی

 . آوردگذراند قلبم را به درد میکنار دیگری می

جا جا بریده بود و خودش همهی به دلم زده بود، مرا از همهبد زخم



 وقتی نبود حرفش بود. بود و 

ها با وجود نبودش هنوز هم در خاطراتش دست و پا من اما سال

 میزدم.

 .های اوها و حرفیک فکر من بود و یک دنیا از چشم

 ، هلما آرام و تقریبا سرحال بود.امروز برعکس روزهای گذشته

ولی همین که دست از گریه کردن برداشته بود  ؛کردنمی شیطنت

 .جای شکر داشت

مجبور بودم یک اما  ؛خواست فاز نصیحت کردن بردارمدلم نمی

امان را به او یادآوری کنم و سری حقایق این روزهای زندگی

 بش بودم.سابی منتظر وقت مناسح

هایم تههایی که در به در چاپ کردن نوشها قبل یعنی همان سالسال

ی کوچکی گرفتیم و برای گذران زندگی با مهران مغازه بودم،

 کافی را داشتیم.  شروع کرده بودیم به کاری که در آن مهارت

 داشت!های خودش را هم البته که سختی

 کرد.دقتی میمخصوصا مهران که حسابی در کوتاهی مو کم  

ها نزدیک یک ماه یا بیشترش را شاید مهران جور مرا آن روز

 کشید.

 منی که سیلی محکمی از دست روزگار خورده بودم.

تر شده بود، با  آن مغازه کوچک مثل خودمان بزرگحاال

اما من  ؛رایشگاه، منبع درآمد اصلی مهران بودیهای ثابت! پمشتری

دادم هرچند که خودم ترجیح می م.از طریق نشر بیشتر درآمد داشت



 بیشتر اوقاتم را همراه مهران باشم.

های همیشه نصفه ارد شدم، مهران مرا به رگبار حرفهمین که و

 اش بست.نیمه

 ها میگردی؟بَه سالم شازده. دوروزه نیستی، با ستاره-

 ان دیگه؟ها چیسالم ستاره-

 .به موقعم اومدی قشنگ وسط بیکاریچه -

حقیقتش که سرم پر از افکار ریز و  ،شتم برای گفتنحرفی ندا

 درشتی بود که خودم هم به صحت نیمی از این افکار شک داشتم.

 ساکتی؟-

 درگیریام زیادن. -

د میگما سپهر شایدرگیری یا با بقیه یا با خودت،  تو که همیشه خدا-

 تو باید دختر میشدی؟ 

 دم دستم بود را به ،ترین چیزدارنده پیشبند که نزدیکگیره نگه

 سمتش پرتاب کردم. 

 سرش را دزدید و گفت:

ال دیگه زنت به _عینه حقیقته! حاال انقدر باور نکن تا چهارس

 روت بیاره.

دار تحرات روی صندلی چرخبعد از یکی دو مشتری، برای اس

ای نگاهم به همان ه نشسته بودم که از پشت درب شیشهمغاز

 ن افتاد.ابادخترک همیشگیه آن طرف خی

لوار لی ش های مشکی به تن داشت که همراهتیشرت سفید با نوشته



 بود. و مانتوی ساده ی مشکی رنگی، پوشیده رنگ راستهمشکی

که به ای و شال مشکی صورتش رنگ پریده و بدون آرایش بود

 کشید.اش را به رخ میسر داشت، بیشتر رنگ پریدگی

که نگاهم راه جا به و بدون ایندستم را دور لیوان چای داغم پیچیدم 

 جا کنم رو به مهران گفتم:

نفهمیدی داستان این دختره چیه مهران؟ خسته نمیشه هر روز -

 ینجا وایمیسه؟ ا

 پریده مثل ارواح نصف مشتریارو میپرونه.با این قیافه رنگ

شبام میاد  ،میاردشصبح به صبح نه واال فقط دیدم یه پسره -

 دنبالش.

ه این دخترک همان نقطه از کوچه یعنی رو به روی ها بود کمدت

به داد و فقط ی گل فروشی، به تیر چراغ برق تکیه میازهمغ

 کرد.کرد، حرفی نمیزد و فقط نگاه میخیابان نگاه می

 گشت!ای میداند؟ شاید میان عابرها به دنبال گمشدهه میکسی چ

 علی زنگ زده بود و حسابی توپش پر بود!

 های صفحه مجازی بود.ستانه همان پست، داداستان

آمارش باالتر رفته بود و این برای وجهه نشر  ،که از ده تا هاهمان

 .ندزیرا اخبار پخش شده کذب بود ؛چیز خوبی نبود

با یک اشتباه کوچک و یک برداشت بد، خانوم نوازنده حسابی 

 سنگ تمام گذاشته بود. برای آن پست

فته بود که یک طرف ماجرا بود و برداشت دقیقا چیزهایی گ



ماجرا و حق با علی بود. باید این ماجرا را تا  شخصی خودش از

 یم.کردتر از این نشده بود درستش میبزرگ

ها دنیای مجازی که بیشتر از واقعیت امان از این روزها و این

 ای واقعی را تصرف کرده بود.دنی

ترین مباحث کشور رگترین چیزها در این صفحات به بزکوچک

یک شبه از عرش به فرش  ،هاترین انسانشوند و بزرگتبدیل می

 اما همیشه هم این اتفاقات به حق نبود! ؛افتادندمی

این دنیای مجازی گاهی با دروغی کوچک و گاهی با حقیقتی 

ته مردمی تاریک تصورمان را به کل بهم میریزد و بیچاره آن دس

 اند.تر از دنیای واقعی بستهکه دل به این دنیای پوچ

در دنیای ها ، وقتی که حقیقتچه توقعی بود از دنیای مجازی

 گرفتند؟واقعی هم رنگ حقیقت نمی

ام از دهان افتاده بود و چه قدر متنفر بودم از چای چای بیچاره

 سرد... 

کرد. از چای سرد چای سردم برای افکارم دهن کج می انگار که

 متنفر بودم؟ نه! 

تش میان سرم هم با خاطرا چند سال هنوز از کسی که بعد از 

، کشیدهای جنونی که آن روزها داشتم میگشت و مرا تا پلهمی

 .متنفر بودم

انگار  عالوه بر او از هر چیزی هم که دوست داشت متنفر بودم،

که خودم با خودم میان یک پاردوکس بزرگ قرار داشتم و یا شاید 



 هم یک لجبازی از سر خستگی... 

از تیم محبوبم متنفر بودم چون یک روز او عشقه آن تیمه معروف 

 را داشت.

 از چای سرد متنفر بودم، چای را سرد می خورد نه؟

ای که عاشقش بود، پاییز شده بود! در هوای تابستانیچه خوب که 

 توان نفس کشیدن نداشتم.

 که آن بود. اصال یک من مانده بودم مخالف هرچه

 از آن منی هم که او به دروغ دوستش داشت متنفر بودم. ،من

 لعنت به من!  قرار بود فراموش کرده باشم.

 آمدم.این همه جزئیات؟ باید به خودم میفراموشی با 

همان منی که ترکم کرده بود تا  خودی که قصد پیدا شدن نداشت، 

 ترکش نکنند.

 

*** 

 

 ﴿گذشته﴾

 

ام را روی میز گذاشتم و به سمت پنجره نیمهو لیوان آب نصفه

 رفتم.

رو ایستاده کمی پرده را کنار زدم و به خیابان نگاه کردم، کنار پیاده

 بود و با کسی پشت خط حرف میزد.



 خندید.پروا میگاهی قدم میزد و گاهی بی

 هایش از این دور چه زیباتر بودند!خنده

تر از آنچه که بودم ا عاشقخندید منه دیوانه رانگار هربار که می

 کرد، شالش از سرش افتاده بود.می

من که گفته بودم باید بیشتر حواسش را جمع آن شاله روی سرش 

 کند، نگفته بودم؟!

 دیدم!پنجره را باز کردم؛ اما دیگر دختری میام کوچه نمی

انداخت که سپهر خورد، یادم میخنکای بادی که به صورتم می

او جای دیگری در حال درخشیدن است و  کجای کاری؟ امشب

 ای..ها شدهالحق که شبیه دیوانه

 شدم.اش که نه! امشب قطعا دیوانه میشبیه

 سپهر مامان خوبی؟ سرما میخوری اون درو ببند.-

آورد و من این را صدای مادرم انگار مرا بیشتر به خودم می

 خواستم.نمی

 ا تر کردم.لیوان روی میز را برداشتم و کمی دهانم ر

سپهر چرا انقدر خودتو عذاب میدی؟ چشماتو دیدی مامانم؟ نکن با -

 ها... کنهخودت اینجوری اون االن بهت فکرم نمی

خودم نبود این که لیوان میان دستنم، هزار تکه شد. دست دست 

هایی خودم نبود فریادی که انگار میان گلویم بغض شده بود و حرف

 د.رنجانکه مادرم را بد می

تو چی میدونی مامان؟ نه اخه چی میدونی؟ مجبورش کردن -



 .رامو مجبور کردن من میدونمازدواج کنه میفهمی؟ دال

 .دستت زخم شد؟ ببینم دستتو-

زخم دستم چه اهمیت داشت وقتی که قلبم پر از زخم شده بود؟ 

رد و هیچ زخمی کدیگر هیچ مرحمی دردم را دوا نمی وقتی که

 درد و سوزش نداشت.

ت و رفت ببین خودتو به چه روزی انداختی! واسه اونی که گذاش-

 چی میخوای ثابت کنی؟ چیو به کی میخوای ثابت کنی؟

ی رژه میری رو چی؟ یادت نمیاد خودتو؟ سه روزه هتو خودت -

 نداره... ،نداره ،مخ من که ارزش نداره

یست و پنج ساله سره گوری گریه سم تو روت بگم مامان بیخوبه وا

سم بگم مادره من این همه سال این یکنی که مرده نداره؟ خوبه وامی

ولمون کرد که  همه اشک ریختی پای مردی که ولت کرد رفت؟

 رفت؟ که ارزشش رو نداشت.

و من چرا حواسم نبود که این  ام گذاشتدستش را روی گونه

مرا  هایشبند به صورت مادری که با تمام غمکوها سیلی میحرف

 ه هستم رسانده بود.به جایی ک

توام بدون که من اگر از درد و غصه  من اینا همه رو میدونم؛ اما-

 اشی! اینایی که بهم میگی هنوزم دق نکردم، واسه اینه که تو سرپا ب

من زنده نموندم که کم آوردن تو رو  ولی ببین چجوری کم آوردی،

 سپهر! میفهمی؟ ببینم

ز خودم سراغ داشتم سوار با همه سرعتی که ا کنارش زدم و رفتم،



 ماشین شدم و به راه افتادم.

 م.ی پایم را روی ترمز کوبیدکنار همان پارک همیشگ

 دیدمش که روی همان نیمکته خودمان نشسته بود!

 ؟من که گفته بودم دالرام را مجبور کرده اند، نگفته بودم

  آیم!می ،دانستکرد، انگار که میکنارش نشستم و او فقط نگاهم می

 زد:مثل همیشه آرام بود و لبخند می

 چیه آقا سپهر؟ فکر کردی قرارمون یادم رفته؟ گفته بودیم همو ول-

 و میرم؟کنمنکنیما! فکر کردی قانون شکنی می

 .خندیدندهایم میخندیدم که تک به تک سلول

 خندیدند!نگاهش کردم که به خدا چشمانش می

 عشق...

 عجب سه حرفیه دردناکی!

 رطان وحشی؟چرا؟ بگوییم ساصال عشق 

اشی در تمام نشیند و تا چشم بر هم زده بیک دفعه میان جانت می

 شود.وجودت پخش می

 خندند.بینند و لبانت با عشق میهایت با عشق میچشم

پاهایت انگار عاشقانه قدم بر  نویسند ودستانت از عشق می

 دارند.می

 توانستم. اگر رفته بود که نمی

 کردم.مردم و زندگی میو نمی شدمتمام می

 فتی؟ایه که به خودت گرسپهر منو نگاه این چه قیافه-



با دروغات با نبودنات با داداشیات، با  دالرام با همه چیت ساختم،-

من  هر چی که دیوونم کرد کنار اومدم. اون تلفنا و خندیدنات با

 .خواستیم خواستم تو ولی منو کنار همه میتورو فقط واسه خود

 شدی واسم. وم میاگر امروز اینجا نبودی دیگ تم

 شد؟چی می شدماگر تموم می-

شد! دیگه اون رویه که با دالرام بودم، دیگه تموم می سپهری-

 دیدی که نباید.سپهرو می

 دیوونه شدی؟ من دوستت دارم اخه کجا بذارم برم؟  -

ر بزنم کنا اش راردم جلو تا موهای کوتاهه روی پیشانیدستم را ب

 اما...

 هیچ چیز نبود!

 ها نبود.هم این طرفمن بودم و فکره او و او که حتی فکرش 

 بلند شدم و به نیمکت خالی نگاه انداختم!

 :را سفت میان دستانم گرفتم و گفتمسرم 

قوی  نمیتونه تورو از پا بندازه اخه،مرد باش سپهر! یه دختر که -

 باش مرد.

هزار بار قدم زدم  م. گفتم و خیابان راگفتم و لبخند زدم که قوی باش

 که قوی باشم.

 ،رو دیدماش را میان  مردمه پیادهنگیدم و هر بار چهرهبا دلم ج

 پک عمیقی به سیگار زدم که به خودم آمده باشم.

 دیدمش... های خاطراتمان میاو نبود و من در تک به تک خیابان



ام را خاکسریهای ود و پاکت خالیه سیگارم جواب ریهاو نب

 دادند!نمی

 .ن بودم و دود بود و اویی که نبودم

 برگشتم و سوار ماشین شدم.

 منه سپهر کم آورده بودم. ؛ اما قوی نه!مرد بودم

بودن دیر بود، رو به روی درب  ؛ اما برای قویبه خودم آمدم

 از پاکت بعدی سیگارم.تاالر تکیه به ماشین زده بودم و امان 

ایستاد و دالرام با همان ناز مشکی رنگشان  ماشین شاسی بلند

 شین پیاده شد.هایش از ماقدم

 چشمش به من افتاد و به سمتم آمد.

ها رویای این روز را آمد و من باربا آن لباس سفید به سمتم می

 اما پایان داستان من این نبود! ؛دیده بودم

 سپهر اینجا چی میخوای؟ -

غرورم را زیر پایش  داشت؟ ارزشش را داشت کهرا ارزشش 

 رگرد؟بیاندازم و بگویم هنوز هم دیر نشده، ب

را  به سمت آن شاه دامادی که سن پدرم نداشت! نگاه مطمئنش

 کرد.از تصمیمی که گرفته بود مطمئن میداشت هر آدمی را 

 فریاد زد:دوباره پکی به سیگارم زدم که 

م کردی، ونه زندگیم می خوای؟ خستاز ج از اینجا برو سپهر! چی-

 خوامت میفهمی؟بابا نمی

که توش همه  ایدونی چرا؟ چون از زندگیخوام باهات باشم مینمی



 ترم.چیز دارم راضی

 پک آخر را زدم و نگاهی به ته سیگاری که دستم بود انداختم.

   
 فتمش و بعد روی زمین انداختمش.جلوی چشمان دالرام گر

شد زیر بار دردهای  پایم را رویش گذاشتم و خاموشش کردم، له

 انش ریخته بود.مردی که نیکوتینش را ذره ذره به ج

وری دور کی بهت گفته اومدم ازت بخوام برگردی که اینج-

 تر برو مام بهت برسیم.گرفتی؟ کجا با این عجله؟ آروم

الزم نیست بگه! چشمای قرمزت و بوی گنده سیگارت ثابت کسی -

 کنه.می

تم و حاال چند سانت فاصله داشتم با ام را از ماشین برداشتکیه

تر بود و من از باال نگاهش و گردن از من کوتاه دختری که دو سر

 :کردممی

چشمام قرمزه چون بهم ثابت شده از همین سیگارایی که میگی -

همه وجودشون مایه میذارند از  برام کمتری، اینارو میبینی؟

ز خودت وجود ازه یه نخ سیگارم اولی تو اند ؛کنندآرومت می

 اشتی...ند

تر از چیزی که هستم میشم؟ من اومدی فکر کردی بری آشوب

مین سیگار یه روز زیر پام لهت منو نشناختی؟ مثل ه ،سپهرم



 کنم.می

ط سالن عروسیت گمشو برو با همون ماشین وسحاالم سگ خور،

 که به پول فروختیش! ارزید عشقی پیاده شو ببینم می

 رو به رویم گرفت و گفت:اش را انگشت اشاره

 حرف زدنت باش.به حرمت همون روزا مراقب -

، هیچ وقت مرا محرومه نگاهت نکن. وقتش کنیگفت هرکار میمی

 ببرد؟ هایش به خانه شوهر جدیدشنبود نگاه سپهر را با آرزو

 دیدم زل زدم.چشم از او گرفتم و به دورترین جایی که می

بینم. اونی که باید حرمت نگه من تو اون روزا هیچ حرمتی نمی-

داشت تو بودی و اون چیزی که حرمت داشت دوست داشتنه بی می

شد، تو کاری نکردی جز چون و چرای سپهر بود که نصیبت می

حرمتی! جز هرز پریدن با هرکس و ناکسی که اسمشون رو بی

 داداشی میذاشتی.

ت از حرمتیاگذشتم از این بیفکر نکن اگر اون روزا ساده می

 رفتن کارات. یادمم می

آوردم که عاشقت بمونم؛ ولی بذار فقط به روی خودت و خودم نمی

 گذشته تو گذشته بمونه و گورتو زودتر گم کن! 

چون اون سپهری که عاشقت بوده دیگه مرده، این سپهری که 

اینجاست بیشتر جلو چشمش بمونی آتیشت میزنه تا آتیش نگیره که 

 د امشب به تنت بخوره!قراره دست یه پیرمر

نگاهم را با تمام خشمی که در وجودم بود، گذری به چشمانش 



 انداختم و بعد از او فاصله گرفتم:

برو اینجا واینسا چشماتو اشکی نکن که ازت بوی کثافط بلند -

میشه! برو که تا امروز من سوختم و از فردا تو میسوزی زیر 

 سقف با یه پیرمردی که همسن باباته. 

مق فکر کردی همه چیز پوله؟ بدبخت فکر کردی اینم مثل سپهر اح

پرسته تورو؟ برو با همین پولی که دنبالش بودی گند عاشقانه می

 بزن به زندگیت!

فقط یادت باشه مث سگم که پشیمون شدی دیگه دالرام واسه 

سپهرش مرده تموم شده. امشبم داغون نبودم بگم برگردی داغون 

 دی دالرام.بودم که بگم برام مر

 

*** 

 

 ﴿زمان حال﴾

 

 پلکی زدم و آن روزها گذشت.

 تر شده بود.پیچید؛ اما کمرنگدردی که میان قلبم می

 تر از سال پیش همین موقع...کمرنگ

 تر از دو سال پیش همین موقع!حتی کمرنگ

آورد که گذشت و یادم میدوسال پیشی که رو به روی چشمانم می

امروز همان روزیست که دو سال پیش پر از درد به خودم 



 پیچیدم.می

انداخت و امان از زانوهایی همان دردی که سرم را به سرگیجه می

 که توان تحمل وزنم را نداشتند.

شود و هر جور که درد را به هرگونه که بنویسی درد خوانده می

باشی با دیدن واژه شود و اگر درد کشیده بخوانی درد خوانده می

رود جایی که حسابی درد آیی و ذهنت میدرد نیز به دردی می

 کشیدی... 

جالب است که عشق و درد اصال شبیه هم نیستند؛ اما همیشه کنار 

 نشینند.هم می

ات درد شوی و حسابی که در زندگیعاشق که باشی دردمند می

 شوی!کشیده باشی، عاشق می

 شد.کُ رد خاطره میسازد و د، خاطره میعشق

وسایلم را جمع کردم و از مهران  دلم هوای مادرم را کرده بود،

 داحافظی کردم.خ

طور که به شدم، همینگذشتم تا سوار ماشین میباید از خیابان می

ام را باز کردم تا بلوتوثم را دستیرفتم در کیف سمت ماشین می

خارج شد و  مبردارم و روی گوشم بگذارم که تکه کاغذی از کیف

 درست رو به روی دختر سیاه پوش افتاد.

خم شد و تکه کاغذ را به دستم داد و وقتی  ،شوم قبل از این که خم

ترین هایم زل زد و با سرداز او تشکر کردم مستقیما به چشم که

 کنم.ه بودم، به رسم ادب گفت خواهش میصدایی که شنید



ا از چشمان یخی نبود بلکه مستقیم دروغ چرا سرما از کلماتش

 رنگش بود.

دادم رنگ چشمانش همین است و یا لنز گذاشته اما تا تشخیص نمی

 ین گونه مرا جذب نکرده بود. به حال هیچ چشمی ا

ها منعکس دو گوی یخی بودند که سرما از آن هایش شبیهچشم

 .شدمی

ت ماشین به راه افتادم، چند لحظه مکث کردم و بعد که به سم

 م کم شده بود.هایسرعت قدم

 .کشیدم حصارمادرم را به  ،به سمت خانه رفتم و به محض رسیدن

 مان خوبی؟سپهر ما-

 :هایم را بستمنفس عمیقی کشیدم و چشم

 خوبم مامانم، خوبم.-

انداخت اما نبودم تن خودم را هم به لرزه می هایی که خوبیاد روز

 ایوب داشت. ها صبرمادرم انگار آن روز

 م نمیزد!کشید و درنج میپا به پای من 

هایم، تک به تک اشکنشست و با پای دانه به دانه سیگارهایم می

 ریخت.اشک می

 و چه بد کردم...چه بد بودم 

 آمد، مادرم سکوت کرده بود.از وقتی یادم می

بود ما  در برابر تمام دردهایش سکوت کرده بود و هر چه دنیا زده

 به سازش رقصیده بودیم.



که این همه سکوت ته بود از اینانگار دنیا لجش گرفن روزها آ

یم و انگار چرخچرخد دم نمیزنیم و با او میکنیم که هر چه میمی

 گرفت!که تقاصش را از من می

های بدنم از درد ود به درد کشیدن و تک به تک سلولمرا رسانده ب

اش گوش دنیا کر فریادی که از بلندیکشیدند و امان از فریاد می

 شود و هیچ گوشی توان شنیدنش را نداشته باشد!

و هیچ کس به جز مادرم این  من آن روزها از درد فریاد میزدم

 شنید.فریادهای سکوت وار را نمی

 مامان یه سال پیش این موقع چه قدر رنجوندمت...-

عزیزه دله مامان امروزم یه روزه مثله دیروز، فکر اون روزا -

 رو بریز دور.

 نو دیگه نه؟! بخشی ممی-

 وقتی مادر باشی چیزی تو دلت نمیمونه.-

خانه نبودم، هلما بیرون چند ساعتی تا شب مانده بود و وقتی که 

نگرانش شده بودم چون به من حرفی از این بیرون رفتن  رفته بود.

 نزده بود و من توقع داشتم مثل چند روز گذشته خانه باشد.

دش را از اول ساخته بود، گار خوساعتی که گذشت هلما آمد و ان

یشتر از هرچیزی خوشحال بود و با انرژی حرف میزد و این ب

 .کردخیالم را راحت می

خواست با او حرف بزنم و دلیل این حال خوبش را بپرسم دلم می

 درستش نبود. اما



ما بنشیند و  یی خانهتوانست غمگین گوشهتا اخر عمرش که نمی

در بیاید و  بود از آن حال و هوا اشک بریزد! همین که توانسته

 لبخند بزند خوب بود.

 ده بودم! ن روزها عجیب درگیره این موجوداته مونث زمینی شای

بر سرمان آورده بود،  ای که لیلی فرخیبا یادآوری دردسر تازه

 کشیدم و تلفن همراهم را برداشتم.آهی از سره کالفگی 

جواب هایم بیاسگرفتم و تمام تمچند روزی بود که تماس می

ماندند، پس تصمیم گرفتم آدرس کافه کتاب نشر را برایش می

 کنم. پیامک 

آمد تا در مورد پست اخیر و شد و میشاید از خر شیطان پیاده می

 چاپ رمانش حرف بزنیم!

چاپ رمانش به خاطر انتشار پستی که برایمان دردسر ساز شده، 

کرد تأییدیه کمی صبر می فهمید که اگر؛ اما باید این را مینبود

 آمد و این همه شلوغ کاری نداشت.چاپ می

رفتار اشتباه از طرف یک نفر حاال کله نشر را زیر سوال برده 

 بود و ما تمام این دردسر را مدیون فضای مجازی بودیم!

کم و بیش تا صبح نخوابیده بودم. شب مثل همیشه رسیده بود و من 

 ه یاد نیاورد؟و هیچ چیز بشد این شب را خوابید مگر می

آمد، درست راس ساعت و نه حتی یکی دقیقه دیدمش! به سمتم می

 دیرتر و زودتر...

تیپ خاص خودش را داشت درست مثل همان روز که در سالن 



ز هر چیزی، جدیت بین چشمانش نشریه دیده بودمش و اما بیشتر ا

 کرد. اش را جذاب میچهره

هایش عجیب با یک دیگر هم لباسهای تیره و روشن طوسی رنگ

 کردند!ترین شخص آن مکان میخوش پوشخوانی داشتند و او را 

شش و این تیپه خوش، فقط مختص کردم این طرز پوفکر می

؛ اما حاال دهداش قرار میهایی است که در صفحه شخصیعکس

 ها برای گفتن دارد.اش هم حرفدیدم که خارج از دنیای مجازیمی

های این رای من از دوست داشتنی ترین مکانابه نشریه بکافه کت

از آرایشگاه بود و ی کوچکی که چند مغازه باالتر دنیا بود، مغازه

 د یک کافه کتابه دوست داشتنی!های نشر شده بوبا همکاری بچه

غ چرا؟  من همیشه ی پیروزیست و دروگفتند که شکست مقدمهمی

م که بد شکستم و بعد از آن با تمام ؛ اما دیدخندیدمبه این جمله می

 ایستادم... قدرت سر پا می

ک به تک آرزوهایم را شکسته بودم و آن قدر تالش کرده بودم که ت

 . خاطره کردم

صدایش را صاف کرد که از افکارم دست کشیدم و برای احترام از 

 جایم بلند شدم.

رد اش به اطراف شروع کبه رویم نشست و با نگاهه سر سری رو

 :زدنبه حرف

کردم که فکر میمن دیروز اینجا بودم و به این سوال چه جالب! -

 کتاب فروشی!؟اس یا اینجا کتابخونه



 رسید که اینجا کافه کتاب باشه، نه؟ولی به فکرتون نمی-

 رسید که میتونه برای شما باشه.همچنین به فکرم نمی-

 سر مبحثی که به خاطرش اینجاییم! بگذریم و بریم

روی میز بگذارند و بعد  ها اشاره کردم که سرویس چای رابه بچه

 ام تکیه دادم.به صندلی

 خب خانومه...-

 .فرخی هستم، لیلی فرخی-

 .ذرت میخوام که اسمتون خاطرم نبودمع ،بله بله-

د نشر خواستم ازتون خواهش کنم راجب پستی که در مورمی

 گذاشتین صرف نظر کنید.

 اش را به آن تکیه داد.شت و چانهدستش را روی میز گذا

 و من چرا باید به خواهش شما توجه کنم؟-

ریم راجب یک موضوع چون ما دو تا آدم بالغ هستیم که دا-

گذاشتن اون پست . غیر از اینه؟ شما هدفی از کنیمصحبت می

 دارین؟

سپهر در واقع هدفه خاصی پشت اون پست نیست جز این که  اقا -

هایی که اثرشون رو میارن وری با نویسندهشما یاد بگیرید چج

 اتون، برخورد کنید!نشریه

 .ف بودم بابت اون رفتاری که دیدمواقعا متاثر و متاس

کننده دارند که بتونند دنبال  ثل من یک عالمه طرفدار وهمه م

بشند؟ شند؟ شنیده بب برخورد شما حرفی بزنند و دیده راج



واقعا باید  ،بینندخورد رو میعادی که میان و این برهای نویسنده

چیکار کنند؟  کی صداشون رو میشنوه؟ فقط چون اثر چاپ شده 

 کنه.سرو صدای شما کارشون رو قبول نمیندارند نشر پر 

سردی، روی میز چیده شدند و لیلی فرخی با خونها قوری و فنجان

 نقطه پایان جمالتش را گذاشته بود.

ی شد که سرویس را م ماته کساما نگاه ؛خواستم جوابش را بدهم

 .روی میز میچید

 هلما؟-

 خندید و دوری زد:

 اد؟بهم می-

های ظریف ام! او در این لباسهرچه از تعجبم بگویم کم گفته

 دخترانه و اینجا؟!

 نمیگی چه خبره؟ -

 صدایش را صاف کرد که هلما سریع رو به او گفت: لیلی فرخی

 .هاتون بشمحبخواستم مزاحم صببخشید خانوم نمی-

 .نه گلم راحت باش-

خواست بگوید راحت باش پس صاف کردن صدایش برای اگر می

چه بود؟ البته آن قدر از دیدن هلما متعجب شده بودم که اصال 

را فراموش کرده بودم و الحق که گرفتن وقت این  یحضور فرخ

 بنده خدا اصال جایز نبود.

ه کردم و رو به هلما تلفنش زنگ خورد که سریع از فرصت استفاد



 گفتم:

 خب؟-

ارتی بازی کار پیدا کنم خواستم با پخواستم کار کنم، هم نمیهم می-

هرچی  تر از اینجا نبود،جایی برای کار کردن مطمئنو هم هیچ

 .باشه اینجا برای توإِ پس امنیتم اوکیه

 و...-

ند، باورت میشه؟ بهتر از اومدم صحبت کردم از شانسم قبولم کرد-

 شد.ین نمیا

 کردند؟!و اگر قبولت نمی-

کنم ک قبولم کردند و من دارم کار می مهم اینه ،بیخیال سپهر-

 . اینجا

 یک شد:خواست ادامه بدهد که پسر جوانی به میز نزدمی

 کنم.سالم عرض می-

نگاهش کردم و بعد به رسم ادب و تبعیت از لیلی از جایم بلند شدم. 

 لیلی رو به من گفت:

دند صحبت طوالنی شد د یکی از دوستان نزدیکم هستند؛ دیفرها-

  اومدند داخل.

 . شینید لطفا. سپهر اصالمیان هستمبفرمایید خوش اومدین ب-

اما  ؛معلوم بود که آدم خشکی نیست خیاز منش و رفتارش با فر

سری که معنی این نگاه را نگاهش به من غضبناک بود و هر پ

 نفهمد...



شت و رفت و من شروع به روی میز گذاهلما استکان دیگری 

 :صحبت کردم

سرخود  ،حرف شما صحیحه ولی باور کنید که هر برخوردی بوده-

شما کردید یک  اما این کاری که ؛بوده و حتما بازخورد میشه

 عواقبی هم داره. 

  تر صحبت کنم باهاتون خانوم فرخی.راحت

 کافیه.لیلی بگید -

 . ا به روی خودم نیاورمام رسعی کردم که تعجیه دوباره

 کردند.امروز حسابی همه مرا متعجب می

همون موقع که به من اطالع دادند رمان شمارو به هیئت تحریریه -

اگر اون اثر  ،اما شما یک درصد پیش خودتون فکر کنید ؛ادمتفرس

هایی ایجاد میشه؟ همه فکر بشه و انتشار پیدا کنه چه حاشیه قبول

، هم کار فاقات اثر شما چاپ شده و هم قلم شماکنند برای این اتمی

چنین که از فردا هرکسی مورد تایید قرار نشر زیر سوال میره! هم

ما پست بذاره و فته توی فضای مجازی علیه یونگرفت میخواد راه ب

 کمپین ایجاد کنه. 

 لحن تندی گفت: ند شد و بااز جایش بل

خطیاتو بردارو کنم این خط خوایند بگید چاپ نمیالبد االن هم می-

 ببر.

کرده بود دستش را روی دسته اش پسر که فرخی، فرهاد معرفی

 گذاشت و گفت: فرخی



 لیلی! آروم باش، کامال منطقی داره میگه.-

ست فرهاد یک دستش را به کمرش زد و آن دستش را از زیر د

اش کشید و بعد سرجایش نشست و برای بیرون کشید و به پیشانی

 ای ریخت.خودش چ

 کمی سکوت کرد و بعد گفت:

اش گران نباشید چون اصال من نویسندهاثر به اسم من نیست ن-

اما اون هم جای نگرانی نداره چون به عنوان  ؛نیستم و پدرم نوشته

 لقب خودش رو زده نه اسم و فامیلش... ،اسم نویسنده

البته با پرس و جویی که  خبرم،دلیلش هم هر چه که هست من بی 

 داشتم مطمئنم این موضوع اشکالی نداره.

ای ریخت و چایش را خورد که فرهاد برای خودش و من هم چ

 ، حسابی پیچیده و عصبی بود.خدایی این خانوم فرخی

کرد و به فکر فرو رفته ه چای درون استکانش نگاه میجوری ب

 بود که انگار چیز جدیدی در آن کشف کرده بود.

تیم و چای نوشیدیم و بعد از آن، از کمی دیگر به رسم ادب نشس

 جایشان بلند شدند و قصد رفتن کردند.

ام را از من هم همراهشان از درب مغازه خارج شدم. باید گوشی

 گشتم اینجا سراغه هلما.. داشتم و بعد برمیآرایشگاه برمی

جلوی درب کافه از هر دوی آن ها خداحافظی کردم و به سمت آن 

 اشتم.طرف خیابان قدم برد

قیقا وسط خیابان بودم که صدای دبه سمت درب خروجی رفتم و 



ت فکر های ممتدی به گوشم رسید و بعد قبل از این که فرصبوق

کردن داشته باشم و یا قدمی بردارم و حتی نگاهی بیاندازم، انگار 

که روی زمین افتادم صدای داد و بعد از این لکسی مرا به سمتی ه

 وشم پیچید.تند ترمز ماشین در گ

ن چه شده و چه کسی به جای من کمی آ خواستم بلند شوم و ببینممی

ه سرم را بلند کردم و اما کمی ک ؛طرف تر روی زمین افتاده

سرم درد بدی پیچید و  پوش را کفه خیابان دیدم، دردخترک سیاه

و کتفم انداخته بودند که حتی های سنگینی روی دانگار وزنه

 بیشتر از زمین جدا شوم. ایتوانستم ذرهنمی

خورشید را  سرم را روی زمین گذاشتم و به آسمانی که ،از درد

 کرد نگاه کردم. بین ابرهایش پنهان می

، خودش را پشت ابرها پنهان داند که چرا خورشیدچه کسی می

 کند؟ می

 گویم که خورشید اسطوره یک قلب شکسته است! من می

 باشد...ش سوخته هایشاید مثل شاعری که دفتر شعر

ای کند که مبادا لحظهها پنهان میحاال خودش را آن پشت پشت

 بیند.میان چشمانش را ب کسی درد

پیچید و من فقط نگاه به آسمان دوخته مسخره بود!  درد در سرم می

 ساختمعاشقانه می بودم و از خورشید برای خودم داستان

و  ره، فقط فرخیو از بین آن همه چهکمی بعد دورمان شلوغ شد 

 فرهاد و هلما برایم آشنا بودند.



پیچید و کوفتگی ن نشستم و جز دردی که توی سرم میروی زمی

 حاصل از به زمین کوبیده شدن، هیج مشکلی برایم پیش نیامده بود.

 پیچید.به سختی بلند شدم و حاال درد در تمام بدنم می

ن خودم نرسیده به سمت دختری که هلم داده بود رفتم و چرا به ذه

 بود؟

 آمد... اش بسته بودند و کنار سرش خون میچشمان یخی

دوزد؟ باید چه کسی به غیر از اون در این محل چشم به خیابان می

 حدس میزدم و چرا به ذهنم خطور هم نکرده بود؟

نگران بودم، نه برای آن چشمان یخی بلکه برای انسانی که به جای 

 ن افتاده بود.من با چشمان بسته روی زمی

قدرها زیاد نبود؛ ای که به او وارده شده بود آنقطعا نیروی ضربه

 اما اگر نبود و ماشین با آن سرعت به من زده بود کارم تمام بود.

آمبوالنس رسید و دخترک یخی را روی برانکارد سوار ماشین 

 کردند.

که که بیرونم کنند از دردی سریع وارد آمبوالنس شدم و قبل از این

 پیچید گفتم.در سرم می

 

*** 

 

 سیاهی آسمان مرا به فکر فرو برده بود...

 سیاهی و تیرگی همیشه هم بد نیست!



اصال اگر آسمان شب تیره نبود که درخشش ستارگان و ابهت ماه 

 آمد. هیچ وقت به چشم نمی

پلیس آمده بود و رفته بود و دکتر گفته بود، برای اطمینان بیشتر 

اش را نداشتم که اصال حوصله خیلی چیزهای دیگر باید آموزش و

 انجام دهم.

پرستار سعی بر تماس با ی ورود به اتاق یخی را نداشتم و اجازه

وز هم موفق ساعت هن یکانش داشت و بعد از گذشت این دونزد

 نشده بود.

بعد از این که مطمئن شدند  ،و پسری که همراهش بود لیلی فرخی

 کردند و رفتند. حالم خوب است خداحافظی

چرخید که رفتم و مدام در سرم میاز طرفی من هم باید خانه می

 .برساند و نگرانی به دلش بیاندازدمبادا هلما خبر را به مادرم 

اش را باز کند و با ه هوش آمد و پرستار موفق شد گوشیباالخره ب

 ، تماس برقرار کند.کسی که خودش گفته بود

است و بازهم برای اطمینان بیشتر  گفت همه چیز خوبدکتر می

 در بیمارستان بماند.باید امشب را 

سالم را آدم  کند،کردم که دکتر چیزی را پنهان  میاولش فکر می

اب دندان شکنش دارند اما حقیقتا جوکه در بیمارستان نگه نمی

 دهانم را بسته بود.

م نزدیک اقا من متوجه نگرانیتون نمیشم! شما که از بستگان یا اقوا-

ر مشکلی باشه ازتون پنهان داره اگنوم نیستید پس دلیلی ناین خا



 کنم.

اما من هم حق داشتم نگران جان کسی باشم که  ؛گفتراست هم می

 به جای من روی تخت بیمارستان خوابیده بود.

اش روی پیشانی اشپشت در نگاهش کردم، موهای طالییاز 

 کرد.شمانش ایجاد میریخته بود و عجب هماهنگی زیبایی با چ

 م و چه بالیی به سرم آمده بود؟دهایم را محکم روی هم فشرپلک

از مرا  ،ام را جلب کرده بودرا باید درست همان دختری که توجهچ

 داد؟مرگ ناگهانی آن هم وسط خیابان نجات می

ای ندیده استش را آتل بسته بودند و جز آن آسیب جدیدست سمت ر

 خت نشستم.و روی صندلیه کنار ت وارد اتاق شدم بود،

 یخی؟ همه جرأت رو از کجا میاری دختر این-

تر شده اند و با چشمانی که از تعجب درشتسرش را به سمتم گرد

 ، گفت:بودند

 یخی؟ دختر-

 :امم نبود که اینگونه خطابش کردهاصال حواس

یخی االن به زبونم  میخوام. انقدر تو ذهنم گفتم دختراوه معذرت -

 اومد! 

 دونستم بهم فکر میکنی.آرزوام، نمی-

 باالخره جونمو نجات دادی نه؟-

 شلوغش نکن، حاال چرا دخترک یخی؟ -

 ...، حسابی زمستوننهچشمات دیگ-



 گفت: ،کمی نگاهم کرد و انگار جوابی به ذهنش رسیده باشد

 از کجا معلوم لنز نباشه؟!-

 لبم کمی به خنده کج شد:

 آرزو خانوم اینم نفهمم که دیگ سپهر نیسم!-

 پس همه چی تمومی. آقا سپهراوهوع، -

 از جایم بلند شدم.

 پس سعی کن دل نبندی.-

 حاال او لبش را به خنده کج کرد و گفت:

قای سپهر این روشا واسه مخ زدن ، در ضمن جناب آخیلی پرویی-

 دیگه کهنه شده. 

 به سمت درب اتاق حرکت کردم و گفتم:

 حاال کی گفته من میخوام مخ تورو بزنم؟ -

االن  ،از اتاق خارج شدم و مطمئن بودم که این دخترکه زبون دراز

 رو به انفجار است.

پسری قد بلند و نوجوان دنبالش آمده بود و بعد از خروج من وارد 

 اتاق شد.

را دیدم که با از سمت راهروی اصلی که خارج شدم مادرم 

 تکیه زده بود. ای فرخیهصورتی خیس به شانه

 تر شدند:ن مادرم با دیدن من اشکیمتعجب جلو رفتم و چشما

 نوم؟ مامان؟لیلی خا-

قراری ؛ اما مادرتون رسیدن خیلی بیرفتیمراستش ما داشتیم می-



 .کردنمی

مادرم با دقت سر تا پایم را زیر نظر گذارند و در آخر بی هیچ 

 م کشیده بود.حصارفی محکم به حر

 دگی کنم:های لیلی حسابی درهم بود و باعت شد  احساس شرمناخم

اینجوری از کار و زندگی هم  ،رفتینشما اگر کار داشتین می-

 افتادین.

خودمون وایسادیم پیششون ه راستش هیچ زحمتی نبود واقعا، ما ن-

 .چون حالشون مساعد نبود

 خیلی لطف کردین. -

خداحافظی کردند و با سرعت  ،اشی گرفتهها و چهرهبا همان اخم

جوشید و ادرم اما هنوز عشق در چشمانش میاز کنارمان رفتند. م

 کرد:بی قرار نگاهم می

 ادت نیست من چند سالمه؟ی نجمه گلی خجالت داره،-

 اش را درهم کرد و گفت:کمی چهره

پسر مگه حادثه سن و سال میشناسه؟ چرا انقدر حواس پرتی؟ -

 ار ونداره نجمه از همه زندگیش تویی؟  مگه یادت نیست همه د

 تو نباشی اخه تک و تنها چجوری من دووم بیارم؟!

 تش گذاشتم و چند لحظه نگاهش کردم.دستم را دو طرف صور

ن من سالمه سالمم. اخه این چه حرفیه میزنی مامانه من، نگاه ک -

تنها تورو میذارم و میرم؟ باور کن و عزیزم؟  کی گفته من تک 

 نشده یه ذره سرم خراش برداشته همین!هیچیم 



 قراری مادر یک طرف!طرف و بی تمام روز یک

برگشتن و خداحافظی کردن اصال جایز نبود پس به همراه مامان، 

 تاکسی گرفتیم و به خانه برگشتیم.

باورش داری، خوابیده بودم و صبح دیشب بعد از عمری شب زنده

 برایم حسابی سخت بود.

مادرم بود که صبح با نگرانی سعی داشت مرا تر از همه جالب

کنم بیدار شدنم توسط او حسابی برایمان دور کند و فکر می بیدار

 .از ذهن بود

اما سعی کردم به روی  ؛سر میز صبحانه کمی سرم درد گرفته بود

 نباشم. های مادرماورم تا بیش از این شاهده نگرانیخودم نی

 ت:چایش را شیرین کرد و رو به من گف

 هر چه قدر تالش کردم هلما راضی نشد اینجا پیش ما بمونه.-

مامان هلما همینه! من همیشه گفتم که این بچه حداقلش پنج سال از -

 سنش جلوتره.

ی ؛ ولی واقعا یه دختر بچهجنسیتش زوده درسته واسه سنش، واسه

  جوره میخواد رو پای خودش وایسه. مستقله که همه

ولی به من نگفته که مبادا من  ؛ه واسه کارفکر کنه اومده تو کاف

ترش باشند پارتیش بشم که به خدا صدتا بزرگ پادرمیونی کنم و

 کنند. این کارو نمی

طرف سن بابابزرگ منو داره دنبال اینه من پارتیش بشم کارش 

رو ننداخته به  ،ایپیش بره ولی این بچه واسه همچین کاره ساده



 من! 

اد اینجا و من مطمئنم االن جا واسه معلومه راضی نمیشه بی

 یگیرش میشم.موندنشم پیدا کرده ولی نگران نباش حتما پ

 مادرم را تماشا کردم.

 چشم بود! جان بود و نور دوعین بود...

 شد.ش که این بودنش هیچ وقت تمام نمیاو بود و کا

ام سخت ایستاده بود و به تنهایی کنارم در تمام باال پایین زندگی

 د.بو مانده

 هر نبود! داد حقیقتا دیگر سپسپهر اگر دو چیز را از دست می

 اش...اول مادرش و بعد گذشته

قین داشتم که بدون کردم و یاین را همیشه برای خودم تکرار می

 شدم.سپهری که االن بودم نمیهیچ وقت  ،اممادرم و گذشته

؛ اما همین این درست است که نباید در گذشته زندگی کرد

شود چیزی باشیم که های سخت و گاهی دردناک باعث میشتهگذ

 توانستیم به راحتی به آن برسیم. هرگز نمی

 خواهیم...انگار این ما هستیم که نمی

خواهد رسیده تا هر یک از ما به هر آنچه که میدنیا را ساختند 

 خواستیم.اشد و همیشه این ما بودیم که نمیب

 

*** 

 



 لیلی

 

با سر و صدای کارگرهایی که آمده بودند تا بساط سکوت خانه فقط 

 شد.دیشب را سر و سامان بدهند، شکسته می

 برای خودم چای ریختم و پشت میز نشستم:

 کردیم دیگه. زنعمو خودمون تمیز می-

 شکر را رو به رویم گذاشت و گفت:

نه عزیزم نمیدونی چه ریخت و پاشی بود! از کله سحر اومدن -

 تایی از پسش بربیایم. تونستیم دوواقعا نمی ،ه میبینیتازه این شده ک

 گر! مرغش یک پا داشت.توانستیم اما زنعمو بود دیلبته که میا

سر میز نشست و  ،مالیدهایش را میطور که چشمفرهاد همان

 گرفت. ،سرش را میان دستانش که به میز تکیه داده بود

نشست شروع  آشپزخانه شد و کمی سکوت کرد و وقتی عمو وارد

 زدن کرد:به حرف

ین حرفایی رو که میخوام همه اینجان و من فکر می کنم بهتره ا-

 .ور همه بهت بگم بگم در حض

نگاه کرد که این یعنی مخاطب  هایمو بعد مستقیم به چشم

 .هایش من بودمحرف

در یهویی بودند و بابا رو ببین لیلی من میدونم اتفاقات دیروز چه ق-

اما  ؛ها منو مامان رو سرزنش کنهحتی اگه بخواد سالم کندرک می

 حقیقت با چیزی که دیده میشه متفاوته!



؛ اما جرأتش رو گرفتملی وقت پیش باید این تصمیم رو میمن خی 

  مامان این جرأت رو بهم داده.حاال نداشتم،

ام چشم طور که به چای نیمه خوردهسرم را پایین انداختم و همان

 گفتم:دوخته بودم، 

اسمشو نذار جرأت! االن مامانت بهت جرأت نداده، فقط هلت داده -

 ؛ اما عالقه ای نداری.سمت کاری که بهش راغبی

 .لیلی محض رضای خدا از این افکارت دست بکش-

نگاهم را از چای گرفتم و مستقیم به او که صدایش را باال برده بود 

 شد.ی بلند نمیدوختم و در این میان از عمو و زنعمو هیچ صدای

عذر میخوام اما لطفا همه افکارتو بریز بیرون و فقط به من گوش -

 کن، باشه؟

دادن به آورده بود و همین برای گوش تن صدایش را پایین

 هایش دلیله کافی بود.حرف

امون یه زمانی تو تی توی زندگیم کردم که البته همهمن یه اشتباها-

به  را هر دفعه اون اشتباه روون یه اشتباهایی کردیم. چزندگیم

صورتم میکوبی؟ باور کن من اصال اون اشتباه از یادم نمیره که 

 الزم باشه کسی بهم یادآوری کنه.

 این درکش اصال سخت نیست! ،من یه آدم بالغم

 زنعمو از جایش بلند شد که فرهاد سریع رو به او گفت:

 مامان کجا؟-

 بهتر نیست تنها باشید؟ -



 .یخوام شما هم باشیدنه اتفاقا م-

ببین لیلی شاید تو وقتی خیلی بچه بودی بابات گیتارو داد دستت و 

زنی اما ساز چجوری ساز ب که تورو نشوند روی پاش تا یاد بگیری

  .بود از تو ترزدنه من خیلی متفاوت

 !گفت خیلی خوبه ،عالقه دارمابام گفتم چقدر به پیانو من وقتی به ب

برم سر کارو از  آخر سر بهم گفت بهتره تشویقم کرد و امکلی

های آموزشگاه هم باید پرداخت حتی پوله کالس حقوقم ساز بخرم.

 .کردممی

ترکی که دادم دارند اگه امروز چهار نفر اسممو میشناسن و دو تا 

ه خونه ، اگکنند یا اگر کنار موسیقی شغلمم دارممخاطب جمع می

  .که دارم از خودم دارم یاز دیگهیو ماشین دارم یا هر چ دارم

 میدونی چرا اینارو گفتم؟

حمایت هر دوشون رو و بچه بابامم  ،چون بفهمی من بچه مامانمم 

, اما من یه بچه همیشه داشتم و همیشه مثل کوه پشت سرم بودند

 .که همیشه روی پای خودش وایساده اممستقل

 ؛بار آوردهمن هرچی تو زندگیم دارم مدیون بابامم که منو مستقل 

 .اما بازم تهش واسه هر چیزی که خواستم خودم تالش کردم

شاید به نظرت این حرفا خیلی بی ربط به ماجرا بیان چون منو تو 

ولی ته  ؛ه چیزی ندونیمغریبه نیستیم که از زندگی هم دیگ دوتا

گیرم و دارم واسه ادامه زندگیم تصمیم میحرفم اینه که این منم که 

 م یا هل دادنه مادرم.نه اجباره پدر



هام تالش کردم و بازم این همه جای زندگیم خودم واسه خواستهمن 

گیرم و این حقیقته که دارم واسه ادامه زندگیم تصمیم میخودمم که 

 زم.به تو نیاز دارم تا ادامه بدم تا دوباره زندگیمو بسا

شویی برداشتم و از یخچال کمی کمی سکوت کرد. لیوانی از ظرف

 یش آب ریختم. برا

نوشید  ایم و لیوان آب را به سمتش هل دادم، جرعهسرجایم نشست

 و بعد گفت:

و تو حق داری اگر این کنار من بودن رو انتخاب نکنی. این  -

 زندگیته لیلی...

قصد دارم با تو این  ،ولی اینو میخوام بدونی که من توی این مقطع

 یدم. راه رو ادامه بدم و اگر تو نخوای ادامه نم

 متوجه منظورم میشی؟ 

فکر نکن این یک اجباره یا یک دروغ مصلحتی!  این یک انتخابه 

؛ ولی بازم شاید هم یک زندگیه جدیده که میخوام با تو شروع کنم

 کنم فقط اگر تو بخوای.تاکید می

توانستم دهان هایش را با دقت گوش داده بودم و حاال میهمه حرف

 چرخید:از بدو ورودش در سرم  می حرفی کهباز کنم به گفتن 

 یشب خوب نخوابیدی نه؟ فرهاد د-

ا با دقت بیشتری به او تر شدم و چشمانم را ریز کردم تکمی نزدیک

 نگاه کنم.

قرمزه رگه گردنتم از اینجا مشخصه و مطمئنم سر درد  چشمات-



 گرفتی.

تر نگاهی به من انداخت و بعد زد زیرخنده و عمو کمی آرامعمو زن

او شروع به خندیدن کرد و من به خنده ای که دلیلش ریز تر از  و

 کردم.می فهمیدم نگاهرا نمی

حقیقت هیچ حرفی برای گفتن نداشتم، من سکوت کرده بودم و در 

 رای فکر کردن نیاز به زمان داشتم.کردم و بباید فکر می

 ه خارج شدم.عذرخواهی کوتاهی کردم و از آشپزخان

چیز من برای چیز دیگری آمده بودم و همه  .بودذهنم بهم ریخته 

 شکل دیگری اتفاق افتاده بود.

 ،تا بعد از ظهر خودم را با سر و سامان دادن به وضع خانه

زنان از این سمت به آن سمت سرگرم کردم و تمام مدت فرهاد قدم

 رفت و انگار امروز هم قصد نداشت از خانه بیرون برود. می

که یک  انه آماده شدن راهی اتاق شدم و الحقبعد از ناهار به به

 نفس راحت کشیدم.

 رساند!سنگینی نگاهش جانم را به لبم می اما ؛شدکالم نمیبا من هم

ای طاق باز دراز کشیده خت خودم را رها کردم و چند دقیقهروی ت

بودم که صدای زنگ تلفنم اعصاب خورد کن تر از چند روز 

 م رسید. گذشته به گوش

های قبل سپهر اصالمیان باشد عصبی مان این که مثل روزبه گ

 تلفن را جواب دادم:



ساعت دیگه آقای اصالمیان بسته دیگه مگر نه این که قراره چند -

 فهممبنده شمارو ببینم؟ نمی

   
 گیرین!دیگه چرا باز تماس می 

 کی میره این همه راهو؟-

با شنیدن صدای فرزاد گوشی تلفن را از روی گوشم برداشتم و 

 نگاهی به صفحه نمایشش انداختم. 

 . کنمدارم از دستتون دیوونه میشم فکر -

واال دیوونه بودی نمیدونم چی شد انداختنت بمون دستی دستی -

 رفتی تو پاچمون.

 ! خوبه خوبه از خداتم باشه-

 اش را شنیدم و بعد گفت:صدای خنده

بیچاره اون سپهر که میخواد دو ساعت  ،ما که عادت کردیم بهت -

 مل کنه دیگه تورو تح

 :و بعد لحنش جدی شد و گفت

 سپهر پشت خط بود چی؟ ولی لیلی این راهش نیست! اگر واقعا-

 تر از او گفتم:حق به جانب

ش کنم بعد حصارام بود که بود، چیه؟  نکنه توقع داری بدو-

 قربونشم برم؟ 



 من فقط میگم بهتر رفتار کن.نه -

نگشتم پیداش کنم به خاطرش بکوبم بیام ایران که گل بگم گل -

 بشنوم فرزاد!

احساس کرده لحنم بوی عصبانیت گرفته بود و فرزاد که این را 

 بود، گفت:

 دم در.  ای دیگه نه؟ بیا پایینلیلی خونه-

در  ماشینش راکردم طور که سعی مینبه سمت پنجره رفتم و هما

 :کوچه پیدا کنم گفتم

وا! اومدی تا دم خونه مامانت اینا بعد من بیام پایین تو نیای باال؟ -

 میدونی زنعمو چقدر ناراحت میشه بفهمه؟

تو که نمیذاری بفهمه در ضمن االن من بیام باال میتونم باهات -

 صحبت کنم؟ فرهاد میشه موی دماغ.

 .ناسالمتی فرهاد داداشته ها-

 ادم!  لیلی زود باش کار دارم.فوشش که ند-

تلفن را قطع کردم و چادره سفید و گل گلیه گوشه اتاق را روی 

 سرم انداختم.

ای برای زنعمو ن و نرفتن و در ذهنم دنبال بهانهمانده بودم بین رفت

 گشتم.می

ا سرعت به سمت در باگر  کهایندر اتاق را باز کردم و به خیال 

 ، پا از اتاق بیرون گذاشتم. شودام نمیبروم کسی متوجه

 اما زهی خیال باطل!  ؛به سرعت به سمت در رفتم



 کشیدند.ی سیاه میی فرهاد مثل کچی بود که روی تخیهصدا

 وضع؟ و چیزی شده لیلی؟ کجا با این سر-

 این همه بدو رفتی آماده بشی بعد یه چادر انداختی سرت بری؟

صدای  گشتم وکلمات می بودم ودر ذهنم به دنبالجلوی در ایستاده 

 تر می شد. فرهاد هر لحظه به من نزدیک

ام ایستاده و دست دیدمش که در چند قدمیگشتم قطعا میاگر برمی

 اندازد.به سر تا پایم نگاه خریدارانه میبه کمر با تمسخر 

 یکی از دوستانم دم دره االن میام. -

و وقتی در را  به سرعت در را باز کردم و خودم را بیرون انداختم

ردم و با صدا بستم تازه سرمای سرامیک های راهرو را احساس ک

پیدا ام و نه حتی دمپایی پشت در فهمیدم که نه کفشی برداشته

 شود.می

و کفش برداشتن اصال امکان نداشت، همین مانده بود که  در زدن

 افد!های دیوانه وارش شروع شود و تا صبح قصه ببفرهاد شک

داد اما فکره این که تا چه حد این سرامیک حس خوبی میسردی 

سطح کثیف است، برای انزجار و به دیوانگی کشاندنم کافی بود. با 

بدبختی خودم را به آسانسور رساندم و تا رسیدن به ماشین هزار 

 بار زمین و زمان و فرزاد را به فوش کشیدم.

در خودم  به محض سوار شدن، درب ماشین را با تمام قدرتی که

 سراغ داشتم کوبیدم.

 اوووووو در طویله نیستا.-



 با خشم نگاهش کردم ویکی از پاهایم را باال گرفتم:

 ببین منو به چه وضعی انداختی الدنگ! -

 این همه منو به زحمت انداختی همینارو بگی؟-

 نه کارت داشتم -

 .خب؟  چرا نیومدی تو؟ خونه خودتونه ها-

 حرف بزنیم. لیلی باید-

 :با تمسخر نگاهش کردم

 منم یه ساعته دارم میگم خب حرفتو بزن! -

 . با مامان بحثم شده-

ری دایی بود که مادرش را به رنگ دیگپر سرص فرزاد آدم شلوع

 دوست داشت.

شنایان بود ، مورده بحث آگذاشتکه به زنعمو می همیشه احترامی

 د.ترین اتفاق ممکن بوحاال قهر کردن او با زنعمو عجیب و

خودش زودتر شروع به  کهخواستم دهان باز کنم و بپرسم چرا 

 :حرف زدن کرد

 .باهاشون مخالفت کردم-

 درمورد؟-

 اتفاقات اخیر.-

لب باز کند و چیزی  کهاینبه رو به رو نگاه انداختم و زودتر از 

 بگوید گفتم:

 توام؟ -



 کمی به سمتم چرخید و گفت:

 . خالفتممن دلیل دارم واسه این م ببین لیلی-

 اد نیستم خب؟ داداشه توام. اینجا من داداشه فره

 مثل دخترا همش پیش تو بودم بعدم تو هامون رو یادت میاد؟بچگی

این دو سال که نبودی دروغه که هر روزش رو باهات حرف 

با تو به خاطره منه چون میزدم؟ نصف رفتارای بده شکوفه 

مثل خواهرمی بازم و کنه، حاال هزار بارم بهش بگم تحسادت می

م هایی که من بهت دارم حساسه، وگرنه خودت هنسبت به توجه

 میدونی که شکوفه مثل شکوه نیست هر چند که خواهرن!

این حسادتشه که باعث میشه با شکوه دست به یکی کنه اذیتت   

 نه.ک

 خب؟ تهش به چی میخوای برسی؟-

ه نه راه پس لیلی مادره من حق نداشته انقدر یهویی اونم وقتی ک-

 اه پیش، اونم توی جمع همچین چیزی رو اعالم کنه.داشتی نه ر

درصد هم مخالف  اگر یک ،حتی اگر واقعا موافق این ازدواج باشی

امو حفظ گفتی و آبروی من و خانوادهبودی توی جمع نمی

 کردی. می

 ه! کارشون اشتباه بود یبینی؟ از پایهم

 سامان؟ عمو؟  شکن؟بی صاحاب که نیستی اخه مگه بقیه ک

 کردن.ای میکردن بعد همچین کاره مسخرهباید یه ذره فکر می

 ؛ اما مستقیم به چشمانش نگاه کردم.توانستم دستانش را بگیرمنمی



 به خدا من ناراحت نشدم.فرزاد داداش آروم باش... -

 من درکش کردم، بهش حق میدم. و زنعمو شرایطش اینجوری بود

ای ولی حقیقت اینه که ت ممنونم که انقدر فهمیدهخیلی ازببین لیلی -

 کارشون اشتباه بود و این جبران پذیر نیست!

 زاد!فر-

 ای تهران نیستی؟لیلی تو مگه برای چیز دیگه-

 اره ولی...-

 به خیابان رو به رویم چشم دوختم:

 . ولی خودت میدونی فرهاد..-

ن ندارد، لب قصد تمام شد ،امایوقتی فهمید که سکوت چند دقیقه

 باز کرد و سوییچ را چرخاند:

ون، اذیتت کرد مثل بچگیامون که گند میزدم تو بازیاش اگر فرهاد-

 بیا پشت سرم قایم شو!

میمی که بگیری احترام من همیشه پشتتم لیلی فهمیدی؟  هرتص

ناسالمتی  م فرهاد هم میتونه خوشبختت کنه،مطمئن میذارم ولی

 داداشمو میشناسما.

 ی؟سامان چ-

 میدونم مخالفه باهام حرف زد.-

 کنیم. نترس اونم راضی می

 ماشین حرکت کرد که رو به فرزاد با صدای بلند گفتم:

 حتی! ستم پام نیه خل شدی فرزاد؟من کفش-



 چقد صدا میدی تو بچه.-

 کجا راه افتادی برا خودت؟-

 نگاهی به سر تا پایم انداخت:

 اصالمیان؟ اینجوری میخوای بری پیش-

 :با غیظ ساختنگی گفتم-

 دین االن آماده بودم.اگر شما تشریف نمیاور-

، بریم لباسات رسیدن انقدر غر بزنی بشین سر جات که کهاینجا -

 لباسات رو بگیریم.

 . هایم حسابی ذوق زده شدماز رسیدن لباس

آورده بودم و مدم فقط یک چمدان با خودم لباس وقتی به ایران آ

 هایم احتیاج داشتم.امشب حسابی به لباس

 ب عمو امید یه تکونی داد.چه عج-

عجبی نیست دختر!  به عمو چه ربطی داره؟ لباسات خیلی وقته -

 توراهن.

خواستم هم ز ماشین پیاده نشدم، یعنی اگر میتا وقتی رسیدیم من ا

 توانستم پیاده شوم.نمی

بعد رو به روی پاساژی  هایم را آورد وفرزاد دو چمدان لباس

 وقف کرد.ت

 فت کفش بردار بپوش بریم تو پاساژ.یه ج-

 .با این سرو تیپ؟بعدم دیرم شده فرزاد-

بعدم آرایش که  ،رسونمت خونهمی اره کار واجب دارم. زود-



 ه!داری باید لباس عوض کنی دیگ

در چمدانم را باز کردم و مانتویی که کمتر از همه چروک بود تنم 

 کردم.

 ه گل گلی در پاساژهای تهران پرسه بزنم!بود که با چادرکم مانده 

 ین پیاده شدم:ترین کتونی هم پا کردم و از ماشدم دست

 .خیر نبینی فرزاد-

 حرکت کردم. وارد اولین مغازه شد و من هم پشت سرش

 ای نشسته بودم.استرس داشتم  و گوشه

جذاب بوتیک سر چه دانستم فرزاد یک ساعت است با فروشنده نمی

 چرخید.کند و چشمانم دور و بر ساعت میپچ میمبحثی پچ 

ی های براق و ریزش پاشه دار سفید رنگی که با نگینکف هلنگ

 :مزین شده بود، جلوی پایم گذاشت

 ببین اندازه پاته؟-

 فرزاد؟ -

 اوکی؟ .لیلی ده دقیقه حرف نزن فقط به حرفم گوش بده-

 کردم.  سر تکان دادم و کفشی که جلوی پایم بود به پا

 تری که آورد اندازه بود.کمی تنگ بود و سایز بزرگ

 تم داد!بعد هم کت و شلوار سفید رنگی به زور به دس

راف کردم که به این اعت به تن کردم و رو به روی آینه اتاق پرو

اش در زن گرفتن را ای بود؛ البته اگر سلیقهفرزاد مرد خوش سلیقه

 گرفتیم.نادیده می



قدر خوش دوخت ود و در عین ساده بودن آنب کت تا باالی زانویم

 ه کامال روی بدنم نشسته بود.بود ک

های یقه کت نوار مشکی رنگی دوخته شده بود و ترکیب سفید و لبه

 مشکی زیبایی ایجاد کرده بود. 

پسند فرزاد واقع شد، باالخره ز پرو بیرون آمدم و وقتی که موردا

 .رضایت داد که مرا دم در خانه برساند

ام شدن نداشتم و همین مضطرب و عصبی مادهقت زیادی برای آو

 کرده بود.

روبه روی خانه ماشین را نگه داشت و به فرهاد زنگ زد تا برای 

 کمک پایین بیاید.

فرهاد با تعجب نگاهی به من و چادر روی دستم انداخت و بدون 

هایم را به سمت د از احوال پرسی با فرزاد، چمدانهیچ حرفی بع

 ساختمان برد.

 مرسی داداشم جبران کنم برات.-

 اس. جبران شده-

ید از همان بوتیک را به دستم های خرخم شد سمت عقب و کیسه

 داد.

 اینا برا توه.-

ر و کفش و شال بود از دستش هایی که شامل کت و شلواکیسه

 :گرفتم وگفتم

 به چه مناسبت؟  -



 ه خواهرم بدم؟منی که بهم میگی داداش نمیتونم یه هدیه ب-

 ولی اخه!-

خواستی بپوشی؟ ولی اخه و اما و اگر نداره... روز عقد چی می-

 البته مثال تو در جریان نیسی.. ی سامانندرضمن همشون سلیقه

 کنم!اصال درکش نمی-

 رفم پرید و نگاهی به ساعت انداخت.میان ح

 ن.لیلی قراره سپهرو بکاری اونجا؟ بدو بیا برو دیگه بعدا غر بز-

وقتی که دور شد وارد ساختمان شدم، باز هم از او تشکر کردم و 

حرفم را پس می گرفتم! از اول هم معلوم بود که فرزاد سلیقه 

 ندارد.

 با عجله به سمت اتاقم رفتم و خداروشکر خبری از زنعمو نبود.

ام بیرون های تازه رسیدهتاق شدم و مانتو و شالی از چمدانوارد ا

 از اتو کردن به تن کردم.کشیدم و بعد 

   
اده روی خداروشکر آرایشم نیاز به تمدید نداشت و یک برق لب س

 کرد.رژم، همه چیز را مرتب می

به در ضربه خورد و قبل از بفرما گفتن من مثل همیشه فرهاد 

 ق شد:وارد اتا

 اول در میزنن بعد میان تو.-



 .در زدم دیگه-

 من گفتم بیا تو؟ -

 .دارم بیام تو اتاقت اقا زنمی دوس-

 هنوز زنت نشدم.-

دادم که و جواب فرهاد را می کردمع میهول هول وسایلم را جم

 مچ دستم را گرفت:

 کجا با این عجله؟-

 با اصالمیان قرار دارم!-

 برای؟-

 واسه همه چیز باید جواب پس بدم؟-

 لیلی!-

 فرهاد برای چی باید باهاش قرار داشته باشم؟ واسه چاپ کتابه-

 بابام دیگه.

 :الم را روی سرم مرتب کردم که گفتکیفم را برداشتم و ش

 منم باهات میام.-

 الزم نکرده.-

 بس کن لیلی! منم باهات میام چون باید حرف بزنیم.-

 به سمت در رفتم که گفت:

 تو پذیرایی سر وصدا نکنی دنبال مامان بگردی.-

 ؟چرا-

 نه. کداره، مهمونش هم داره استراحت میمهمون -



اما  ؛خواستم بپرسم که مهمام این خانه کیست و کی از راه رسیده

 افتاد، سریع به سمت در حرکت کردم.وقتی چشمم به ساعت 

 فرهاد بدو دیگه دیرم شد.-

 :به سمت جاکفشی رفت و زیرلب شنیدم که گفت

 کشه! با دست پس میزنه با پا پیش میاستغفرهللا-

 چیزی گفتی؟ -

 .نه بریم-

درس را از جیبم درآوردم و برای فرهاد ماشین شدمو آسوار 

 خواندم. 

 فرمان را چرخاند و سوالی اسمم را صدا زد:

 جانم؟-

 تی؟مطمئنی فقط دو ساله که ایران نیس-

 یعنی چی؟-

 درسارو قاطی کردی؟یعنی انقدر دیگه آ-

 میگم یعنی چی فرهاد؟-

 .این آدرس همین دوتا خیابون پایین تره-

 ن من قبال هم که لندن نرفته بودمدرضم ر زود میرسیم،واقعا؟ بهت-

 آدرسارو بلد نبودم.

 فرزاد از کجا یهو پیداش شد؟-

 داداشه خودته از من میپرسی؟-

 اومده پیش تو پس از کی بپرسم؟ نیومده خونه که-



 نگاهش کردم. 

سرد مثل همیشه سعی داشت خودش را خون بود و رخش کالفهنیم

 جلوه دهد.

 م و باز هم نگاهش کردم. سکوت کرد

 اما سشوار ؛تازه از حمام آمده بود و موهایش را خشک کرده بود

اش ای از موهایش روی پیشانینکشیده بود به خاطر همین هم تره

اما به نظرم جذاب ترین  ؛آمدافتاده بودند. بهم ریخته به نظر می

 حالت برای صورتش بود:

 ن مدلی درست کن!اری موهاتو همیبه نظرم واسه خواستگ-

طور که دنبال جای پارک اهی به من انداخت و بعد همیننگ

 خنده  و گفت:گشت با صدای بلندی زد زیر می

 مدل چیه دیوونه؟-

ی پارکی که دیده بودم اشاره دست به سینه نشستم و به سمت جا

 کردم.

 جدی میگم! واقعا خیلی بهت میاد.چیه میخندی؟ کامال -

برداشتم و قبل از پیاده شدن ید که کیفم را خندباز هم داشت می

 :گفتم

 گردم.نتظر بمونی خودم برمیخونه نزدیکه اگر اذیت میشی م-

 یک پایش را بیرون گذاشت و گفت:

 یعنی چی لیلی؟ رسما داری میگی نیام؟-

 اره.-



ر دانستم دیسمت کافه حرکت کردم، هرچند که میپا تند کردم و به 

کند و تا به حال هم زیادی مقابل وران مییا زود آتشفشان فرهاد ف

 رفتارم سکوت کرده است.

 آشنا بود و پارک رو به رویش آشناتر!این کافه برایم 

کمی فکر کردم و یادم آمد که دیروز وقتی که باران گرفت اینجا 

 بودم.

نگاهی به ساعتم انداختم و خوشبختانه از روی شانس دقیقا سر 

 رتر و نه زودتر!قه دیوقت رسیده بودم، نه یک دقی

هایم ناخودآگاه درهم کشیده شده بودند و ام اخمطبق عادت همیشگی

 پشت آن نشسته بود حرکت کردم.آرام به سمت میزی که سپهر 

سوالی که دیروز در سرم می چرخید را پرسیدم و سپهر هم با 

 متانت پاسخ داد.

 پس اینجا کافه کتاب بود! 

اطراف را نگاه کنم، ادامه بحث را گرفتم چرا که  کهاینبدون 

 دیدنی ها را دیروز دیده بودم.

آورد، زیرکانه بود اما این که وانمود کرد اسمم را به یاد نمی

 قدیمی.

شروع کرد به بحث کردن و من هم کلمات را پشت هم چیدم و به 

ت رگبار اتهام بستمش و تا نقطه پایان جمله ام را گذاشتم، پیش خدم

کافه جلو آمد و در حالی که انتظار داشتم سپهر اصالمیان از 

خودش، نشرش و رفتارشان دفاع کند؛ دخترک پیش خدمت را صدا 



 زد:

 هلما؟-

 شنیدم.دومین بار بود که این اسم را از زبان این مرد می

 تری به دخترکه هلما نام، انداختم.نگاه دقیق

 خندید و دوری زد و گفت:

 بهم میاد؟ -

 تعجب نگاهم را بین هلما و سپهر چرخاندم.م

هلما کم سن تر از این حرف ها بود که پیش خودم فکر کنم چیزی 

بین او و سپهر است؛ اما امکان داشت که هلما از اقوامش باشد 

 چون که توجه خاص سپهر به او قابل تشخیص بود.

 صدایم را در گلو صاف کردم که دخترک رو به من گفت:

 هاتون بشم.خواستم مزاحم صحبتم نمیببخشید خانو-

 لبخندی زدم و گفتم:

 نه گلم راحت باش.-

سپهر  انگار از حرکت من جا خورده بود، انگار داشت خودش را 

جمع و جور می کرد که به بحث برگردد؛ اما ویبره گوشی ام 

 باعث شد نگاه از آن دو بگیرم.

 بله؟-

 لیلی من دارم میام تو. -

 یعنی چی فرهاد؟-

یعنی همین که گفتم، حوصله ام سر رفته میخوام بیام با اینی که -



 میخواد کتاب عموم رو چاپ کنه آشنا بشم.

نگاهی به سپهر انداختم و خداروشکر که حواسش به من نبود و باز 

 گرم گفت وگو با هلما شده بود:

 زشته فرهاد!-

 هیچ زشتی ای نداره. بیا اومدم تو، خب کجا نشستین؟-

 ه ورودی کافه نگاه کردم و تلفن را قطع کردم.با حرص ب

گرفتم و به زانوانم تکیه قطعا اگر جایش بود، سرم را با دستانم می

 دادم تا که از حرص منفجر نشود.می

به میز رسید و سالم بلند باالیی کرد که سپهر با تعجب نگاهش 

 کرد. سریع پیش دستی کردم و گفتم:

هستند؛ دیدند صحبت طوالنی شد فرهاد یکی از دوستان نزدیکم -

 اومدن داخل. 

هنوز جمله ام را تمام نکرده بودم که با غضب نگاهم کرد. توقع 

اش کنم؟ همسره آینده؟ پسره دوست خانوادگی داشت چگونه معرفی

 و صمیمیه پدرم؟ نامزد؟

 نگاه از او گرفتم و مشغول به صحبت کردن با سپهر شدم.

حق با او بود و نباید حق را به از حرف هایش عصبی شده بودم، 

 او می دادم.  

من تازه رسیده بودم و هنوز به هیچ جایی نرسیده بودم و انگار که 

جنابه اصالمیان سعی داشت با منطقش همه چیز را را همین جا 

 تمام کند!



ای که گفتم تمام عصبانیتم را آشکار کرد و فرهاد که تا االن جمله

 ی دستم گذاشت و گفت:سکوت کرده بود، دستش رارو

 لیلی! آروم باش، کامال منطقی داره میگه.-

دستم را از زیر دستش کشیدم و سعی می کردم که آرام باشم، کمی 

با فرهاد چایمان را  کهاینبرای خودم چای ریختم و بعد از 

خوردیم، همگی بلند شدیم و جلوی درب کافه از هم خداحافظی 

 کردیم.

 کردم به فرهاد گفتم:کمی که سپهر دور شد رو 

 خب؟ این کارات چه معنی میده؟-

میشه با من دیده  جیزی ازت کم شد نشستم کنارت؟ یا شرمت-

 باشی؟

 :رفتحرفش توی مخم نمی

 فرهاد؟-

 فرهادو چی؟ هان؟ دوسته صمیمیتم؟-

 غیر از اینی؟-

 :بیرون فرستاد و چند لحظه بعد گفتنفسش را 

 دیروز یه تصمیمی گرفتیم نه؟-

 فقط قصدم کمکـ... من-

هنوز جمله ام را تمام نکرده بودم که صدای بلند تصادف، مانع 

 ادامه دادن جمله ام شد.

 هول شدم و به سمت خیابان حرکت کردم.



سپهر گوشه ای نیم خیز نشسته بود و دختری که او را از جلوی 

 ماشین کنار زده بود، با ماشین دیگردی برخورد کرده بود.

 گرفتم. برداشتم و بدون معطلی با آمبوالنس تماس گوشی تلفنم را 

آمد پس به سمت دختری که روی سپهر به نظر حالش خوب می

زمین افتاده بود رفتم و از خانوم هایی که برای کمک جلو آمده 

 بودند خواستم تا نه به او دست بزنند و نه تکانش بدهند:

 ؟خوبی-

نگار برایم آشنا ، چهره اش اکمی سرش را چرخاند و نگاهم کرد

 بود.

 دستم!-

 داختم که با دست دیگرش گرفته بود.نگاهی به مچ دستش ان

 تکون بدیش؟ میتونی-

 درد داره ولی سرم.-

نمیخواد حرف بزنی. آسیب دیدی ولی خداروشکر فکر نکنم جدی -

 باشه، صبر کن االن امبوالنس میرسه.

 به سمت سپهر نگاه کردم و زیرلب گفتم:

ن میمردی بیشتر حواست رو جمع کنی؟ بیچاره این سپهر اصالمیا-

 دختر که به خاطر تو پر پر شد.

 یعنی انقدر ازش بدت میاد؟-

اش را دیدم با صدای سمت صدا چرخیدم و وقتی دست خونی به

 بلند هینی کشیدم و گفتم:



 فرهاد؟ تو چی شدی؟ چرا خونیه دستت؟ کجات زخم شده؟-

ختم این وسط زخمی شده بود، لیلــی شلوغش نکن! یه گنجشک بدب-

 ون برای اونه.این خ

 :با غیض نگاهش کردم

 خدا لعنتت نکنه که هیچیت به آدمیزاد نرفته.-

امبوالنس رسیده بود و همان دختری که هلما نام داشت، آشفته گریه 

 می کرد و گوشی همراهه درون دستش را باال و پایین می کرد:

 یمارستان توهم میای؟عزیزم ما پشت سر آمبوالنس میریم ب-

 اشک هایش را پاک کردو گفت:

 من سره کارم نمی تونم بیام اخه...-

باشه ولی لطفا به خانواده اشون خبر نده چون اقای اصالمیان هیچ -

 آسیبی ندیدند و برای چکاپ و معاینه سوار آمبوالنس شدن.

 ولی می گفت سرش درد می کنه ها... -

 زیزم آروم باش. اگرم نمی گفت حتما میبردنش ع-

 راستش من به مادرش اطالع دادم یعنی.. -

 باقی حرف هایش را نشنیدم و دستم را روی پیشانی ام فشار دادم.

 وای بر من که انگار همه چیز برآیم قصد ناسازگاری داشت!

به سمت بیمارستان رفتیم و وقتی که فهمیدیم هیچ مشکلی برای 

 م که برگردیم.مده از فرهاد خواستاصالمیان پیش نیا

 هروی بیمارستان را برداشته بود.صدای گریه هایش را

 گرفت. کرد و سراغ پسرش را میمویه می



ی که برای جرأت دیدنش را نداشتم و هیچ تصوری از مادر

ه یادم می من از روزی ککرد هم نداشتم! فرزندش بی قراری می

 از مادر فقط حسرتش را داشتم. ،آمد

بزنم، حالم آشوب بود و نمی توانستم حتی آرام نمی توانستم لبخند 

 بگیرم. فرهاد نگاهم کرد و گفت:

 لیلی چرا انقدر بهم ریختی؟ -

 هیچی فقط...-

قطره اشکی که روی گونه ام چکیده بود، پاک کردم و به سمت 

 مادری که با گریه سراغ پسرش را می گرفت رفتم.

 دستش را گرفتم و گفتم:

 ن خوبه! آروم باشید. حال پسرتو-

 با من بیاین حیاط االن میاد بیرون می بینیدش. 

 غ نمیگی که بهم دخترم؟درو-

به تک رمی که گفت، انگار سرمای عجیبی بین تک از لفظ دخت

 کرد.ام میچید و داشت کم کم عصبیهایم پیسلول

 ا بیاین هوا بهتون بخوره آروم تر بشین.خوب هستن. شم-

. گار جوان تر از تصور هایم بود..خواستم دستش را بگیرم اما ان

ی من از درب بیمارستان خارج خودش راه افتاد و شانه به شانه

 شد.

فرهاد که پشت سرمان  می آمد، کمی با تلفنش صحبت کرد و بعد 

 بطری آبی از ماشین اورد و به سمت مادر سپهر گرفت:



 بفرمایید اینو بخورین.-

 ی من تکیه داد:ز آب نوشید و بعد سرش را به شانهکمی ا

 شما آوردینش؟-

 فرهاد که سکوت مرا دید گفت:

ما هم وظیفه خودمون  عد از قرار کاری این اتفاق افتاد،نه ب-

 دونستیم که از احوالشون مطمئن بشیم بعد بریم.

خیر ببینی. ببخشید که من سرمو روی شونه شما گذاشتم... فکر -

 کنم فشارم افتاده! 

بغضی که میان گلویم  ،اما به سختی ؛سعی کرد سرش را بردارد

 نشسته بود را قورت دادم و گفتم:

 نه راحت باشید تا بهترشین. -

 هایم می لرزید و هضم حال و هوایم برایم سخت بود. دست

کمی بعد سپهر پیدایش شد و با تعجب اسم من و مادرش را به زبان 

خدا می  قط خداآورد و از وقتی که قامتش از دور معلوم شده بود، ف

خطابم  یم نزند و مثل همیشه خانوم فرخیام صداکردم که با فامیلی

 نکند.

ای رده بود و این باعث شد نفس آسودهخوشبختانه لیلی صدایم ک

 بش بگویم:بکشم و در جوا

خیلی بی قراری  ،اما مادرتون رسیدن ؛رفتیمراستش ما داشتیم می-

 می کردن...

ن دو فاصله رفات همیشگی از آد از حرف ها و تعاتشکر کرد و بع



 گرفتیم. 

 سوار ماشین شدم، صورتم را با دستانم پوشاندم. کهاینبه محض 

 خوبی؟لیلی -

 ق هایم گفتم:اشک هایم ریختند و بین هق ه

 من بابامو می خوام.-

لم اما این را هم می دانستم که د ؛می دانستم که قطعا تعجب کرده

 حسابی هوای پدرم را کرده است.

 تونیم بریم بهشت زهرا.الن نمیا-

 میدونم میدونم، -

 خواست... دانستم اما دلم پدرم را میو می گریه کردم

چرا باید برای دیدنش راهی بهشت زهرا می شدم؟ مگر یک مشت 

کرد؟ مگر ام کم میاک و یک سنگه سرد چیزی از دلتنگیخ

 رسید؟ هایم میصدایش به گوش

سنگ  ش به تمام جانم رسوخ کند؟حصارمگر پدرم بود که گرمای 

 بود و خاک بود و سرما...

هایم را فه میان موهایش کشید و همین اشکدستش را دیدم که کال

 بیشتر کرد.

 :گوشه ای ایستاد و گفت

 لیلی؟! -

 سرم را تکان دادم.

 یه لحظه آروم باش. گریه نکن باشه؟-



  اما.... ؛سعی کردم آرام باشم

تونم جای تو باشم خب؟ ولی الت رو... نمیببین لیلی من میفهمم ح-

 میتونم درکت کنم. 

 میدونم دلتنگی!

 تر از چند لحظه قبل بودم.چند نفس عمیق کشیدم و انگار آرام

 تر شدی میرم. خونه باشه؟ هر وقت آروم االن نمیرم سمت-

 سمت ضبط ماشین برد و گفت:دستش را به 

خوام این افتخارو نصیبت رک و میخوندم از یه خواننده تُ  یه تَِرک-

 ک باشی. رَ کنم که تنها شنونده این تِ 

ریختند و سرم را به شیشه ماشین تکیه تر میهایم آرامحاال اشک

 داده بودم.

Kirletsem mi sindirsem mi 

Yoksa elime bir kılıç alıp 

İkiye bölsem mi 

Canımı acıtana çöksem mi 

 می نداشتند.تما چشمانم را بستم و قطرات اشک انگار

 گفت! به متن آهنگ گوش سپردم و راست می

 «بهم آسیب میزنه رو سرش خراب شم؟ هر کی»

خواستم روی سرش خراب شوم و یا سقفی که هیج وقت اما من می

 برای خودم نداشتم، آباد کنم؟

 این همه خشم از کجا میان قلبم می جوشید؟



 چرا حق داشتم و خودم حقم را ناحق می دیدم؟

Şeytan geziyor kapıda gören yok 

Düzeni bozan çok 

Diktim yaramı kanıyor hala 

Hiç mi hiç bir önemi yok 

Korkmam beladan 

 بیشتر کردم.دستم را به سمت ضبط بردم و صدایش را 

 باز هم راست می گفت 

 «ختم جای زخممو ولی هنوز خون میاددو»

از خواننده تی بهتر کردم که فرهاد این آهنگ را حاحساس می

 اصلی خوانده بود.

بست و هایم را می بستم، تصویرش جلوی چشمانم نقش میچشم

 ... ی آن زنبه اشک نشستههای امان از چشم

یی از درد ین قدر کوچک بود و من در این دنیا به تنهادنیایشان هم

 دست و پا میزدم.

 :درب خانه ایستاد و گفتجلوی 

 می کنم، برو تو اتاقت تا من بیام.دیگه دیروقته. آروم درو باز -

 کارت دارم.

طور که گفته بود آرام به سمت اتاقم سرم را تکان دادم و همان

 رفتم.

و شالی  مانتو شلوارم را با یک شومیز آزاد و خنک عوض کردم



 روی سرم انداختم تا فرهاد بیاید.

اب کوچک پر از خیارشور با سینی کوچکی که دو باگت و یک بشق

 بود وارد اتاق شد. و گوجه، درونش

 فرهاد اینا چیه؟ -

مامان گذاشته بود  آروم حرف بزن! غذاست دیگه... الویه است.-

 تو یخچال و به من سپرده بود که گشنه نمونیم.

 میل ندارم.-

 اوکی؟ ،لیلی باید بخوری-

انش فقط نگاهش کردم که باگتش را برداشت، بازش کرد و می

رفت سمت درب اتاق میر که به طوخیارشور چید و بعد همان

 گفت:

فردا شب قراره خواستگاری باشه نه؟  اگر قصدت فقط کمک به -

 یه دوسته لطفا جوابه منفی بده.

من به کسی نیاز ندارم که کمکم کنه! فکر کردی میخوام ازت 

ون استفاده کنم؟ من فقط میخوام باهات ازدواج کنم، هرچند که ا

شرایط و نحوه بیانه من و مامان کامال میتونه برات تصور غلطی 

 ساخته باشه.

فردا شب اگر میتونی شریک زندگیم باشی و بیای باهم زندگیمون 

 رو بسازیم بهم جواب مثبت بده اوکی؟

 اما...  ؛خواستم بگویم من دردمند تر از آنم که بدانی

هایی که هیچ گوشی یرون رفت و من ماندم با تمام حرفاز اتاق ب



 د.برای شنیدنشان نبو

 خواست؟ اش میمن را برای ادامه زندگی

سامان و حتی فرزاد هم این را  دانستم همخسته می شد! هم من می

 دانست. می

من اصال آن شخصی که توان شاد کردن فرهاد را داشته باشد، 

 بودم که...نبودم و آن قدر درگیر چهاردیواریه درد هایم شده 

 هایم نصفه مانده بودند.نگار امشب تمام جملها

 صبح زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم.

 حمام رفتم. همه خواب بودند و با خوشحالی به سمت

کار ممکن بود و هیچ وقت درک  ترینحمام رفتن اینجا سخت

یک خانه رو به پذیرایی و کنار آشپزخانه  دم چرا باید حمامکرنمی

 به این بزرگی...  باشد! آن هم خانه

دوش گرفتم و سریع از حمام خارج شدم و وقتی مطمئن شدم کسی 

 هنوز بیدار نشده به سمت اتاقم رفتم.

 6ساعت تازه  قدر زود از خواب بیدار نشده بودم.تا به حال، این 

 بود و حق داشتند که هنوز هم خواب باشند.

بروم به  از اتاق بیرون کهایندستی به صورتم کشیدم و قبل از 

 سمت تلفن همراهم رفتم.

 باید پست جدیدی می نوشتم و قبلی را پاک می کردم.

اما برای نگه داشتن خودم  ؛این کار سخت تر از همه چیز بود

 حوالی سپهر، الزم بود.



سر و صداها نشان می داد که همه بیدار شدند و دلم بد برای یک 

 عف می رفت...صبحانه حسابی ض

شپزخانه شوم صدای پایی که از پشت سرم می وارد آ کهاینقبل از 

ن دم میزد ببینم مهمانی که دیروز فرهاد از آآمد کنجکاوم کرد که 

 کیست.

 د:برگشتم و انگار چشمانم اشتباه می دیدن

 عمو؟!-

داد که توهم این نوید را میاش به من خندید و چاله روی گونه

 ام. نزده

بعد  کشید، حصارهمیشه مرا به کم تر از به سمتش رفتم و او مح

لحظه کنارم بود و بوی پدرم را از فوت بابا تنها کسی که لحظه به 

 داد عمو بود.می

اما آرام می گرفتم  ؛دلتنگی برای پدرم با دیدن عمو رفع نمی شد

 دهد.ه قدر بوی پدرم را میکردم که عمو چوقتی احساس می

 ن لهم کردی.ک هنوز دست از این لوس بازیات نکشیدی؟ ولم-

 ی خبر از من؟کشی؟ چرا بآقا امید خجالت نمی-

ام زد که باعث شد از او فاصله بگیرم و ای روی پیشانیضربه

 گفت:

دو روز نبودم این همه بی پروا شدی!  دیگه فکر کن اگر روز -

 دادی. رسوندم بعدش درسته قورتم مینمیخواستگاریت خودمو 

 بود این دفعه: صدای خمار و خواب آلود فرهاد



 پروا بود شما دیر پی بردی. عمو این وزه از اول بی-

ن حکمه بچه اکبرو نداری هوی پسر حواست باشه ها! تو اال-

خواستگاری!  خالصه که  ،االن دامادم نشدی هنوز براما، تازه

 حواست باشه. 

 :ی عمو از آشپزخانه بلند شدخندهصدای 

 دستت درد نکنه امید، داشتیم؟-

هم به سمت آشپزخانه رفتیم و به همه صبح بخیر گفتم. سه با 

 م:استکان چای ریختم و کنار عمو سر سفره نشست

 خه؟زنعمو شما چرا نگفتید به من آ-

 د گذاشت و گفت:شکرپاش را رو به روی فرها

هارو نه عموت به ما گفت نه سامان که اگر دستم عزیزه دلم گفتنی-

 به اون سامان برسه من...

ز یادم افتاد امان هم خبر داشت! نفسم را بیرون فرستادم و باپس س

 دهد.که سامان حاال حاالها روی خوش به من نشان نمی

مه و عسل کرده بود و با حوصله اش را پر از خافرهاد که لقمه

 پیچید گفت:می

 نه اخه خودت خبر دادی بعد اومدی! -

 نگاهم به لقمه اش بود که به سمتم گرفت. 

چشم از لقمه گرفتم و نگاهش کردم و سکوتی که در آشپزخانه به پا 

شده بود باعث می شد هر کسی پشت میز نشسته، به فرهاد و 

 دستش که مقابلم گرفته بود نگاه کند. 



 صدایش را صاف کرد و گفت:

 بگیر دیگه دستم شکست.-

 لقمه را گرفتم و تشکر کردم که سریع گفت:

ین لقمه رو میگیرم چشمت روش بود، از همون موقع که دارم ا-

 پرید گلوم.خوردم قطعا میاگر می

لقمه خامه و عسل را با اشتها خوردم و بدون توجه به نگاه خاص 

 معنیه عمو اکبر منتظر به عمو نگاه کردم.زنعمو و لبخنده بی

 چیه  دختر؟ ناراحتی میخوای برگردم برم لندن.-

عمو حرف میزدم و آمار تمام  تا بعد از ظهر فقط نشسته بودم و با

گرفتم و او هم با بچه های آن طرف را در این مدت که نبودم می

 صبر و حوصله در مورد تک تکشان صحبت می کرد.

انگار که سامان قصد داشته عمو را به خانه خودش ببرد؛ اما عمو 

اش سر می رود و اینجا بیشتر به او گفته که آن جا تنها حوصله

  خوش می گذرد.

وارد آشپزخانه که شدم، بوی خوش قیمه انگار روح و روانم را به 

 بازی گرفت.

یی که پوست گرفته بود را زنعمو نشسته بود و سیب زمینی ها

تا بوی قیمه  کشیدماز رفتم و نفس عمیقی به سمت گ کرد،خالل می

دست هایم را شستم، با ظرف  کهاینو بعد از  در ریه هایم پر شود

 نار زنعمو نشستم.و کاهو ها ک

من خودم  ،لیلی تو چرا چاقو دست گرفتی؟ برو بشین پیش امید-



 اینارو خورد می کنم پاشو.

دیگه چی زنعمو؟ شمام خسته شدی از بس این چند وقت مهمون -

 داری کردی. 

 لبخند زد و گفت:

تو که مهمون نیسی عزیزه دلم! تو یکی از این خونه ای مثله -

 دختره نداشتمی. 

اگر مهمون نیستم زشت نیست برم مثل مهمونا بشینم تو؟ پس -

 بذارید کمک کنم دیگه واال غیر این باشه معذب میشما.

 ها کردم. و من هم شروع به خورد کردن کاهو حرفی نزد

د و انگار قسمتی از ذهنم فرهاد بعد از صبحانه از خانه رفته بو

روز توی های دیشبش جا مانده بود و انقدر این چند پیش حرف

خانه جلوی چشمانم بود که اصال به نبودنش مثل امروز عادت 

 .نداشتم

 لیلی؟-

 جانم زنعمو؟-

گفت بچم، اشتباه کردم انقدر با عجله پیش رفت فرزاد راست می-

 همه چیز!

 االد ریختم:و کاهو های خورد شده را توی ظرف سلبخندی زدم 

ده بود این رو باور کنید من کامال میدونم شرایطی که پیش اوم-

از بچگی بیخ ریشتون  غریبه که نیستم، کهاین، هم ایجاب کرد

 بودم.



ولی من میدونم که توام دلت با  ؛لیلی کارم خودخواهانه بود-

 فرهاده... باالخره مادرشم میفهمم که اونم حواسش پِی تواِ.

 لبخند زدم و باز هم سکوت کردم. 

 او...  او حواسش دنبال من بود و من دلم دنباله

او حواس  کشیدم؛ امامردانه بود که من درد دلدادگی میچه ناجوان 

 پرتی! 

مت اتاقم کشید و گفت که نزدیک به غروب زنعمو با زور مرا به س

 آید. به جز آماده شدن از دستم بر نمی دیگر کمکی

کردم، هیچ درب کمدم را باز کردم و هرچه باال و پایینش را نگاه 

 نشستند.لم نمیکدام انگار به د

های سفید و مشکی بود را برداشتم و نگتونیک بلندی که تلفیق ر

 شلوار مشکی رنگی به تن کردم. همراه شال و

گر دست خودم اما ا ؛پوشیدمتری میهای شاددانستم که باید رنگمی

 پوشیدم.بود سرتا پا مشکی می

تر از مروز را برایم بی معنی دلم آن قدر بی هوای پدرم بود که ا

 کرد... ام میروزهای معمولی زندگی

 گی که عجب دردی بود.و امان از دلتن

اما هیچ کدام رنگ  ؛ام، قبل از این هم دلتنگ بودهکنموقتی فکر می

 یکی را نداشتند. و بوی این

در آن دو سال دلتنگ ام، دلتنگ سامان و حتی دلتنگ عمو بوده

 ،نه از یاد رفت و نه کم شدای ؛ اما چیزی که ذرهشدمایران هم می



دلتنگی برای پدرم بود که از همان روزی که در آن چهاردیواری 

 وع شده بود.خاکی و سرد گذاشتنش، شر

ام و زیادی داشتم!  دلتنگی برای کودکیهای این روزها هم دلتنگی

ها هم نتوانسته بود اجرا روی صحنه و اما این دلتنگی دلتنگی برای

 ا از پا در آورده بود را پنهان کند.چیزی را که دلم ر

 م جهان برایم تنگ شده بود.دیشب دلم که نه انگار تما

؛ اما در حد لزومش را ضروری ام با آرایشه زیاد، خوب نبودمیانه

 دیدم.می

صدای زنگ خانه و سر و صداهای بعدش نشان می داد که فرزاد 

 م.من بود ،و سامان هم آمده اند و تنها کسی که کم بود

های ایرانی نبود، چیز ما شبیه به دیگر مردم و زوج قطعا که هیچ

پس قطعا از من توقع نداشتند که در اتاق بنشینم و هر وقت صدایم 

 برایشان چای ببرم. ،کردند

 کنار دست عمو از اتاق بیرون رفتم و بعد از یک سالم بلند باال

 نشستم.

 بود. هایش درهم بود و فرزاد تنها آمده سامان اخم

خالی پدرم اما جای  ؛در این جمع هیچ وقت مادری کنارم نداشتم

 کرد.حسابی ذوقم را کور  می

 وی لبم تلخ تر از اشک و گریه بود.اما لبخند ر ؛خوشحال بودم

 حداقل برای خودم، برای عمو و فرهاد...

 من از وقتی که یک نوجوان بودم فرهاد را دوست داشتم و با این



ی خاصی نداشت و انگار که شتن هیچ وقت ثمرهکه این دوست دا

برای من به شیرینه وصال زیبا  همیشه یک طرفه بود، امروز را

 کرد.می

 :فرزاد خندید و گفت

 چرا پیداش نمیشه؟ مامان دامادو بردی تارش کردی؟-

 های روی میز اشاره کرد و گفت:زنعمو به شربت

 تا گلوتون رو خنک کنید اونم میاد.-

 نگار که تازه از بیرون رسیده بود و داشت آماده می شد.فرهاد ا

همگی شروع به حرف های عادی کردند و شربتشان را خوردند 

 که زودتر از همه متوجه حضور فرهاد شدم.

های باالیش را نبسته بود و با پیراهن سفیدی به تن داشت که دکمه

و از ضور پیدا کرده بود آن شلوار کتان، متفاوت تر از همیشه ح

 تر موهایش بودند.همه جالب

عمو و سامان و فرزاد دست  ه سمت پذیرایی آمد و سالم کرد و بهب

 خر سر، رو به روی من و کنار مادرش نشست.داد و آ

 عمو اکبر گردن خم کرد تا دوباره نگاهش کند و گفت:

بابا جان هر روز و هر شب اون سشوار و تافت دستته تا موهاتو -

ات بعد امشب فقط یه شونه زدی اینجوری موهاتو  بچسبونی رو کله

 ؟افشون کردی نشستی اینجا

 اش خم شده بودند کشید و گفت:دستی به تارهایی که روی پیشانی

 ابا افشون چیه؟ این خودش یه مدله، اونم سفارشی!ب-



 ر نماند.بعد هم چشمکی حواله من کرد که از چشم بقیه دو

 م. کنکردم که اصال درکش نمیحس می

 شاید باید در حواسی که پرت من بود، بیشتر کنکاش می کردم.

د شروع به نمک ریختن جو خشک نبود و از آن جایی که فرزا

ی عمو مرا از حال خودم بیرون گداری صدای خندهکرده بود، گه

 می کشید.

بعد همگی را برای شام صدا  کمک زنعمو میز شام را چیدم و

 کردم.

را بگیرد که جلو رفتم و عصایش را از سامان خواست دست عمو 

 کنار مبل برداشتم:

 خودم کمکش می کنم شما برو سر سفره...-

 ؟زیو میخوای ثابت کنی خانوم فرخیچی-

 تیز نگاهش کردم و خواستم جوابش را بدهم که عمو گفت:

 امید که هنوز نمرده، مرده؟ -

 بابـ..-

 ام نه تو.ان من مرده ام؟ من بزرگ تره لیلیسام-

سر سفره شام با آرامش غذایم را خوردم و حرفی که عمو به 

 سامان زده بود باعث آسودگی خاطرم شده بود.

 سامان جو را متشنج کند. ،دهدخیالم راحت بود که عمو اجازه نمی

اما  ؛بعد از شام باز خواستم کمک عمو کنم تا سمت پذیرایی برود

 سامان جلو آمد وگفت:



 ارو بشور.شما کمک افسون جون ظرف-

 :زنعمو که صدای سامان را شنیده بود، گفت

 شویی هست.نه بابا چه کاریه؟ ماشین ظرف-

 :و گفتم باال زدمرا هایم آستین

 نه زنعمو ظرفارو من میشورم.-

 سعی کرد از پای ظرفشویی کنارم بکشید:

برو تو حاال امشبو  ،نه دختر این چه حرفیه لباسات خراب میشه-

 ست.ماشین ظرفشویی ه

کمک زنعمو ظرف های روی میز را جمع کردم و دسته دسته 

 با هم وارد پذیرایی شدیم.  درون ماشین چیدم و بعد

 همه دقیقا سرجای قبلی اشان نشسته بودند. ،ام گرفته بودخنده

 بریم سر اصل مطلب دیگه؟-

 سامان سرش را تکان داد و گفت:

 عمو جان امشب کلش مطلب بوده... -

 دید و گفت:عمو امید خن

   
 همه مشتاقه اصلشن. ،سامان راست میگه اکبر جان-

زنعمو شروع کرد به حرف زدن و همان حرف های کلیشه ای و 

 مراسم های خواستگاری. ههمیشگی



بحث مهریه بود و از قبل همه چیز را به عمو واگذار کرده بودم و 

 کنیم.بعد از آن رسیدند به این که من و فرهاد باید با هم صحبت 

سمت با اجازه ای گفتم و از جایم بلند شدم و جلو تر از فرهاد به 

 اتاقش رفتم.

 از قدیم و ندیم رسم بوده می رفتن تو اتاق دختر. -

 بدون اجازه میای تو اتاق من!ساعت  24ساعت از  23تویه پرو -

 ی تختش نشستم و گفتم:لبه

 ؟ خب-

 نگاهم کرد.

 آقا فرهاد میخوای شکوه رو چیکار کنی؟ -

 لیلی!-

 امشب من حرف میزنم تو گوش میدی فرهاد...-

دیشب گفتی منو برای ازدواج و شریک و این چرت و پرتا 

میخوای؟ به نظرت من باور می کنم؟ مگه چند وقته که شکوه 

 رفته؟ 

 ولی همه چیز خیلی وقت بود که تموم شده بود. ؛لیلی شکوه بود-

 م میخوای باور کنم؟ از-

ازت میخوام اعتماد کنی! اصال من زر میزنم خوبه؟ فرزادم -

ال مخالفه من و کنار از سامان بپرس که ک ،داداشه منه اصال هیچ

 تو بودنمه.

 از سامان بپرس بگو از کی وضع شکوه و فرهاد این بوده!



 از جایم بلند شدم:

 چرا من؟ -

 دلیلش مشخصه!-

 دلیلشو نمیدونم.-

 چیزی که نمیدونی نگرد...نباله د-

 عیبه! نپرسیدن-

 ندونستن عیبه! ،فکر کنم ایران نبودی همه چیزو یادت رفته-

 گو تا بدونم و ندونسته نمونم.حاال که عیبه ب-

 خواست جوابم را بدهم که در باز شد و فرزاد وارد شد:می

کشید ام بحث؟ خجالت نمی، تو مراسم خواستگاریاه همش بحث-

 شما؟

 متعجب نگاهش می کردیم که دستی پشت گردنش کشید و گفت:

قت من یه ساعته پشت این در خشکم اون و ،گردنم درد گرفت-

 دریغ از یه الو ترکونیه ساده!

ش کشید تا جلوی خنده فرهاد کنارم نشست و دستی روی صورت

 اش را بگیرد.

 مگه بچه شدی؟ زشته فرهاد-

بچه دار شدنمه!  اینم تالفی اون  ولی وقته ؛بشم واال بچه که نمیشه-

 وقتا که هر جا میرفتم خواستگاری میومدی تو اتاق ور دل من. 

 نگاهش کردم و گفتم:

 ام نمیرسه.تو فهمت به بچه ده ساله بچه دار شدن؟-



 طور که گوشی تلفن را از جیبش در می آورد گفت:همان

 عه لیلی داشتیم؟-

 هم اومدی نخود آش شدی.داشتیم و داریم! قشنگ وسط یه بحث م-

 دوربین را جلوی صورتش گرفت و گفت:

 خنگی دیگه خره پرسیدن نداره که، می خوادت دیگه.-

 حاال تو دوربین نگاه کنید یه سلفی تو خواستگاری آدم معروفا.

 چند عکس انداخت که فرهاد گفت:

 نگو که کاره تو بوده! -

 خنگ بودی فکر می کردم زودتر میفهمی. -

 دی گفت:ی نسبتا بلنبا صدا-

  !نرسه دستم بهت کهاین فرزاد مگر-

فرزاد هم سریع از اتاق خارج شد و درب را بست. با نگاهی پر از 

 سوال نگاهش کردم که گفت:

 ولش کن، برادر من عقل نداره. -

 تر از این فرزاد احتماال بچه اشه!مسخره-

روسی لیلی این مدت به هوای تو خونه مامان بودم، بعد از ع-

اما اگر میخوای وسایلو عوض کنی میل خودت  ؛میریم آپارتمان من

 باشه اگرم نه همونارو به سلیقه خودت بچین! 

 همون آپارتمانه...-

 اینجا بزرگ تره! ،نه تازه اسباب کشی کردم-

 اصال از اول هم حرفی برای گفتن نبود. ،حرفی نمانده بود



با هم بزرگ شده بودیم و من و فرهاد از وقتی چشم باز کرده بودیم 

 تمام این مراسمات فرمالیته بود.

کسی بپرسد که جوابم چیست شروع به  کهاینبیرون رفتم و قبل از 

 دست زدن و تبریک گفتن کردند.

 :نشستیم عمو اکبر لبخندی زد و گفتوقتی که 

از شوخی و این حرفا بگذریم بگو ببینم لیلی جان، قراره از این به -

 شه از زبونت بابا بشنوم؟ یا نه، قراره عمو اکبر بمونم؟بعد قسمتم ب

 :ودتر از این که من حرفی بزنم گفتزنعمو پیش دستی کرد و ز

عزیزه دلم من و اکبر هیچ وقت نمیتونیم جای مادر و پدرت رو -

اما خودت میدونی کمتر از دختره این خونه نیستی!  االنم  ؛بگیرم

 هر تصمیمی بگیری هیچی تغییر نمی کنه... 

 فکر نکنی اگر تصمیمیت منفی باشه ما پشتت رو خالی می کنیما.

لبخند زدم و من عاشقه این سیل از محبت های این دو فرشته 

 زمینی بودم.

 ت:فرهاد دو انگشتی پیشانی اش را خاراند و گف

 مامان!-

 جان؟-

 یه ذره مراعات منم بکن دیگه! االن اگه بگه نه چی؟-

چند لحظه سکوت شد و بعد اول از همه عمو امید به خنده افتاد و 

 دستی به زیر چشمم کشید و گفت: ،م شداش تماتی که خندهوق



اما لیلی هم نوره چشمه منه....  ؛فرهاد عزیزه دله همه ماست-

 یادگار برادرمه!  

دونه سختیایی که این دختر کشیده رو هیچ کدوم از پسرای ا میخد

 ، حتی پسره خودم.این جمع نکشیدن

اما فرهاد اگر  ؛کم و زیادم داره ،ای باال و پایین دارههر زندگی

جایی بعد از  واسه زندگیش انتخابت کنه و یه روزی، یه دخترم 

خم به  اگر به ناحق باعث بشی ،نای زندگیهمه این باال و پایی

 ابروش بیاد با من طرفی! 

 زنعمو هم پشت بندش گفت:

لیلی بگه خودم پاشو از  امید این چه حرفیه!؟از گل نازک تر به-

 رم... خونه میبُ 

 ای جدی به خودش گرفته بود گفت:که قیافهفرزاد 

اصال لیلی که هنوز جوابه مثبت نداده، شما تا دعوای زناشویی -

 بعده ازدواجم پیش رفتین؟

گداری صدایش را تر از همه اخم کرده بود و فقط گهسامان جدی 

 صاف می کرد.

 :رزاد، فرهاد سرش را پایین انداختبعد از حرف ف

 ودمون احساس غربت نکرده بودم، هی!تاحاال انقدر خونه خ-

او زنعمو افسون بود که از  ریخت و به جایفرهاد امشب زبان می

میزد، به دفاع از حقوق من  ای که پشت بند هر حرف منفی استرس

 کرد. صحبت می



 همه سکوت کرده بودند و انگار نوبت من بود که حرفی بزنم...

خه همه چیز ن من کمی فکر کنم بعد جواب بدم، آاگر اجازه بدی-

خیلی یهویی پیش اومده حس می کنم همین االن نمیتونم دقیقا بفهمم 

 تصمیمم چیه. 

و لبخند زد و فرهاد که از همان عمو با تحسین نگاهم کرد و زنعم

 اول در حال مزه پراندن بود انگار که پنچر شده بود.

 

 *** 

 سپهر

 

 به سمت کافه به راه افتادم.

و کند  میدم که کجا زندگی میباید حتما هلما را می دیدم و می فه

 گشتم. بعد از آن هم به آرایشگاه برمی

 من!که ای داد بر نگاهی به صفحه گوشی ام انداختم و یادم آمد 

 زدم.باید برای هماهنگی کار فرخی، یک سر هم به دفتر نشریه می

هلما زیباتر از همیشه رو به رویم بود و من از زمانی که یادم می 

 آمد، همیشه می خواستم او را این شکلی مقابل خودم ببینم.

 یزی که هست و همانی که باید باشد!در قالب همان چ

 ل تر بود... خودش هم انگار خوشحا

صله بگیرد اصال چرا باید یک دختر به اجبار از دخترانه بودنش فا

 و خوشحال هم باشد؟ 



گفت که خواهرش باالخره پیدایش شده و وقتی که از برگشتنش می

 می گفت چشمانش از شادی برق میزد.

خوشحال بودم که شب را به خانه اشان می رود و از همه چیز 

 برق شادی میان چشمانش بود. ،خوشحال کننده تر

رایشگاه ها بیشتر خودم را مشغول کار های آمی خواستم این روز

 کنم.

سال ها برای نشریه دویده بودم و حاال می خواستم اینجا وقت 

بگذرانم و آن قدر آدم های جدید ببینم که بتوانم با ذهنی باز کتاب 

 جدیدی بنویسم.

چیدمان و تغییر با مهران مشغول صحبت راجب عوض کردن 

اساسی برای ظاهر بودیم که در باز شد و آرزو با آن چشم های 

 همیشه یخ بسته اش با عصبانیت عجیبی وارد شد.

با  ، این همهنگاهش کردم و نمی دانستم چرا هر بار که می دیدمش

 دقت نگاهش می کردم!

باز هم سر تا پایش مشکی پوش بود و فقط رنگ چشمانش او را از 

 نواختی رنگ ها، نجات می داد.این یک 

ن بسته بود مشکی ی رنگ آتل مخصوصی که دستش را با آحت

 بود.

 بی داد می کرد! ،اشین بار اما تفاوت بزرگی روی چهرها

ابروهایش جوری به اخم نشسته بودند که انگار کسی این اخم را 



شد آن ها را از وجه نمیروی پیشانی اش حک کرده بود و به هیچ 

 .دبین بر

 آقای اصالنی! این چه کاری بود؟-

صدایش؛ اما بیشتر از دلخوری، پر از عصبانیت بود، پر از 

 تهاجم...

خواست لبخند بزنم، به این رفتارهای دانستم چرا ولی دلم مینمی

ضد و نقیضی که تمام وجودش را در بر گرفته بود، اصال انگار 

 خودش با خودش میان یک پارادوکس عجیب بود.

اش نه آن قدر کم بود که کسی را متوجه تفاوت های رفتاریاین 

خودش نکند و نه آن قدر زیاد بود، که دیگران را از خودش دور 

 کند!

توانست داشته باشد، ترین حالتی را که هر انسانی میشاید جذاب

 اش جا خوش کرده بود.میان این دختر و آن دو گوی یخی

 اول که سالم! دوم که خوش اومدی.-

 نزدیک تر شد و مستقیم به چشمانم نگاه کرد.

 واسه سالم و احوال پرسی خدمت نرسیدم جناب!-

 ها و کتری رفتم و گفتم:به سمت استکان

 بله وقتی دست به کمر وارد شدین متوجه شدم.-

استکانی روی نلبکی گذاشتم و خواستم چای بریزم که صدایش 

 تر از قبل بلند شد:تر؛ اما آرامکالفه

 شه چند لحظه بیاین حرف بزنیم؟ می-



 دست هایم را به نشان تسلیم باال گرفتم و گفتم:

بله حتما! ببخشید ک اینجا برای پذیرایی از شما مناسب نیست... -

خواستم برای تقویت اعصاب ضعیفتون دمنوش بیارم که گویا می

 عالوه بر اعصاب، صبر هم ندارین.

می خواستم این قدر هم تند انگار که از حرف هایم وا رفته بود. ن

بروم؛ اما مقصر خودش بود که با عصبانیت و طلبکارانه وارد 

 مغازه شده بود.

 آقای سپهر!-

ام گرفت؛ اما خوب از آن آقایی که به ریش اسمم بسته بود، خنده

شود روی آتش چشمان دانستم که خم لبخند من االن بنزینی میمی

 اش.یخ زده

 بخندی نزنم سریع جوابش را دادم:برای این که نخندم و ل

 بله خانومه آرزو؟ -

مهران دشتش را جلوی دهنش گرفته بود و تا جا داشت روی 

داد که فقط توانسته جلوی با صندلی خم شده بود و این نشان می

 صدا خندیدنش را بگیرد. 

 میشه بفرمایید چرا این کارو کردین؟-

 بازم تکرارش کنم. دقیقا کدوم کارو کردم؟ لطفا دقیق بگو که-

 این بار واقعا دست به کمر شد و گفت:

 چرا؟-

 چون هرکاری بوده باعث شده بیای اینجا.-



 نفسش را با شدت بیرون فرستاد و گفت:

 نمیشه با شما درست حسابی صحبت کرد نه؟ کهاینمثل -

ام قدمی عقب رفتم و به سر تا پایش نگاهی کردم و دستی به چانه

 ام ایستادم.را به جلو برداشتم و سر جای قبلیکشیدم، آن دوقدم 

االن روش درست حسابی شما برای حرف زدن این شکلیه؟ دست -

 به کمر وسط آرایشگاه بنده؟

به خودش نگاهی انداخت و بعد سریع تغییر حالت داد، نگاهی به 

های انتظار نشست و منتظر اطراف انداخت و روی یکی از صندلی

 به من نگاه کرد.

 م روی صندلی رو به رویش نشستم و گفتم:من ه

 خب؟ چه کاری کرده بودم؟-

 میشه بپرسم چرا دیشب هزینه بیمارستان رو پرداخت کردین؟-

 نه.-

 چرا؟ -

میشه من بپرسم شما چرا منو از جلوی اون ماشینی که داشت -

 میزد بهم کنار کشیدی؟

 کردم.هرکی دیگه هم جای شما بود همین کارو می-

 کردم!ای جای تو نجاتم داده بود، همین کارو میدیگه منم هرکس-

 خب چرا؟-

چون شعور و درک و اینا به کنار، عذاب وجدانم اصال بهم این -

 داد مثل گاو سرمو بندازم پایین برم خونه! اجازه رو نمی



 من قصد جسارت به شمارو ندارم.-

 کنی! قصدشو نداری ولی داری این کارو می-

کردم، اونم وقتی که من م اگر همین کارو هم نمیاز گاو کمتر بود

 صحیح و سالمم ولی تو دستت تو آتل.

 ولی به نظر من اصال این کارتون درست نبود! -

 اون وقت میشه بگی چرا؟ به چه دلیلی؟  -

 کرد.ساکت بود و همچنانه خمصانه نگاه می

لرزیدند و انگار دنبار جوابی بود که هر چه مردمک چشمانش می

 تر به زبان بیاورد.ریعس

گرفت که فکر نکنم انداخت و نگاهش را نمیسرش را پایین نمی

 هایش تمام شده!جوابی ندارد و حرف

ای از سکوتش گذشت که درب آرایشگاه باز شد و صدای دقیقه

 مهران بعد از این همه سکوت باالخره به گوش رسید:

 آقا االن تعطیلیم. -

 بله؛ اما...-

همان پسر جوانی بود که دیروز به عنوان همراه در  نگاهش کردم،

 بیمارستان دیده بودمش! 

قدش متوسط و اندامش ریزه میزه بود، حداقل ریزه میزه تر از من! 

 شد.آن قدری که نصف من محسوب می

 از حق نگذریم از آن دسته پسرهایی بود که صورت جذابی داشتند.

 ن!و چشمان روشای رنگ موها و ته ریش قهوه



داد که احتماال جز اقوام اش با آرزو نشان میو این شباهت ظاهری

 آرزوست.

 شروین! چرا اومدی اینجا؟-

 ازه هست؟سالم. اج-

 :ها اشاره کردم و گفتمبه صندلی

 سالم، بله بفرمایید.-

 آرزو بریم دیگه.-

 اومدی که بخوای بری؟ اصال من گفتم بیا اینجا؟-

ه پسری ک گویا شروین نام طرز حرف زدنش و حالت نگاهش ب

 داشت واقعا متفاوت و عجیب بود.

، سرما سرازیر انگار که از هر کلمه که مخاطبش شروین بود

 شد.می

که  جا متوجه شدماز رنگ چشمانش فراتر بود و همان سرمایی که

در مقابل  ،تواند همین قدر یا شاید بیشتر از همین هماین دختر می

 ه بود.هم مرا به سرما انداختمن سرد باشد و حتی فکرش 

را  خواهد آن روز برسد و حتی آنفکر کردم که دلم اصال نمی

 تصور کنم. 

سرم را پایین انداختم و این بار لبخند روی لبم ناخودآگاه بود!  

را پیش ام ، ماندنی بودن این دختر در زندگیانگار که منه سپهر

 خودم قطعی کرده بودم! 

 ترسیدم.ر سرد شدنش نسبت به خودم میز تصوقدر که حتی اآن



 شناختم که این قدر جذبش شده بودم؟اصال مگر اورا چه قدر می

آرزو خانوم! من وظیفم بود و اون هزینه رو به خاطر حس -

مطمئن  ای،اخت کردم و نه هیچ چیز دیگهقدردانی و وظیفه پرد

 باش... 

 شروین زودتر از آرزو دهان باز کرد و گفت:

 ون لطف کردین.بله ممن-

تقیم نگاهش من اورا مخاطب قرار نداده بودم و به همین خاطر مس

العمل من، آرزو از جایش بلند شد و کردم که زودتر از عکس

 گفت:

 مگه با تو صحبت کرد؟ -

شروین اخمی در هم کرد و به همراه آرزو تا درب مغازه رفتند و 

 بعد آرزو برگشت و رو به مهران گفت:

 مزاحم شمام شدم.ببخشید -

 خواهش می کنم. -

 سالمش را به نشان خداحافظی تکان داد و گفت:و دست 

 فتم نادیده بگیر! آقای سپهر اگر تند ر-

 ال انداخت.هایش را باو بعد هم شانه

 :دستم را مثل خودش تکان دادم و گفتم

 ه؟ خانومه آرزو. ح دیگاین یعنی صل-

قبل در هم شدند و زودتر از های شروین بیشتر از لبخند زد و اخم

 و از در خارج شدم.آرزو خداحافظی کرد 



 ی شروین زیرلب گفت:ستش را پایین آورد و رو به مسیر رفتهد

 بی آبرو. -

از این  قبل فت،و بعد هم باز لبخند کمرنگ تری زد و خداحافظی گ

 که از درب خارج شود گفتم:

از حرفای من کن گیرم توام سعی های تورو ندید میمن تندی-

 چیزی ب دل نگیری.

 از مغازه خارج شد و بالفاصله مهران گفت:

ش تند باشه! درسته داشت قورتت اصال بهش نمیاد اینقدر آتیش-

 داد.می

 یه وقت میشنوه. مهران، درست حرف بزن پسر!-

 ها.وام گلوت گیر کرده پیش این دخترهداداش ت-

 مهران کم چرت بگو. -

 شناسمت من؟ سال نمیدیگه بعده این همه -

هایش بی ربط دانستم که حرفارش کردم و خوب میبرو بابایی نث

 نیست!

، اولین دختری بود که برای هابعد از دالرام و بعد از این سال

 کردم. اش سر حرف را باز میصحبتیهم

شدم تا ببینمش و حاال دست تقدیر ایستاد رد میاز مسیری که می

 ها مجذوب دختری کرده بود که انگاراز مدت ، ناخوا مرا بعدخواه

 احوال درست و حسابی نداشت.

 احوال درست حسابی نداشت؟  ام گرفت،خنده



گونه به فکرم حتما به خاطر اعصاب ضعیف و ظاهر آرامش این

 رسیده بود!

آن قدر تا شب درگیر نقشه ریختن برای تغییر، با مهران بودیم که 

 نکردم! وقتی برای دفتر رفتن پیدا 

فردا زودتر از همیشه آماده شدم و تصمیم گرفتم تا بعد از ظهر 

 نشر بمانم و کارهایم را سر و سامان بدهم.

ی کمال تعجب دیدم که آرزو از مغازهساعت نزدیک هفت بود و با 

شیرینی فروشی خارج شد و مثل همیشه نزدیک مغازه، کنار 

 یستاد. خیابان ا

تم و دیدم که م پس کمی دنده عقب گرفافکر کردم که اشتباه دیده

ای تر از همیشه ایستاده و به نقطهحوصلهکامال آرزوست که بی

 کند.نامعلوم با رنج نگاه می

 اده شدم و به سمتش قدم برداشتم.پی

شدند و انگار در خیابان بیشتر پر از اشک میچشمانش بیشتر و 

اتفاقات را تماشا ترین خالی از هیاهو، بدترین و وحشتناکخلوت و 

 کرد. می

هایش روی ایش کردم و هیچ جوابی نداد و اشکچند باری صد

 .هایش فرود آمدندگونه

چرا این دختر  بیشتر از تعجب کردن، ترسیده بودم.عجیب بود و 

 و روز افتاده بود؟به این حال 

اش زدم که نگاهش را باالخره از خیابان ای به شانهآرام ضربه



 چشمان ملتمسش نگاهم کرد.  گرفت و با آن

 د و به زور روی پایش ایستاده بود.رنگش پریده بو

 آرزو خوبی؟ بیا بریم بیمارستان.-

نگاهی به پشت سرش که شیرینی فروشی بود انداخت و به سمت 

 آن قدم برداشت. 

شت سرش سمت شیرینی من هم بی درنگ سوئیچ را زدم و پ

 فروشی رفتم...

؛ اما صندلی گرفت و سریع نشسوارد ک شد دستش را به 

 رقصیدند!هایش میهایش هنوز هم روی گونهاشک

 ر سر زنان به سمتش آمد و گفت:خانوم مسن و تپلی، ب

 الهی دورت بگردم چی شدی تو باز؟ -

 نها باشم.خاله میخوام ت-

ی به من انداخت و سرم را به نشانه سالم تکان دادم و بعد از نگاه

، سریع از چشمانش به رطوبت نشستند ،آرزوبا زل زدن به  کهاین

 های داخلی به سمت باال رفت.پله

دانستم که اگر سوالی باید بروم یا کنارش بمانم و نمی دانستم کهنمی

 بپرسم، جوابی میشنوم یا نه!

صدا بی هم هایش بند آمده بودند و بازقیقه گذشته بود که اشکچند د

نگار که دوباره خیابان را کرد و ابه سمت درب ورودی نگاه می

 هدف گرفته بود.

 خانومه آرزو؟-



 نگاهش را بردارد گفت: کهاینبدون 

 خسته نمیشی هربار این شکلی صدام میکنی؟-

وقتی من آقای سپهرم پس تو هم خانومه آرزویی دیگه آرزو -

 خانوم...

ه چشمانم نگاه ب کهایننگاهش را آرام از خیابان گرفت و قبل از 

 :کند، گفت

 مرسی.-

 بابت؟-

 این که االن اینجایی.-

ست که گیرد دست دوست! مگه دیروز اعالم صلح دوست آن ا-

 نکردیم؟

الحق که این لبخند برایم  ،لبخند زد و بعد از آن احوال بدش

 ارزشمند بود.

دا اگر دوست داشتی با هم صحبت ات من میرم سرکار، بعاجازهبا -

 کنیم.می

 به سمت نشر رفتم. حرفی نزد و من هم راهم را گرفتم و 

ا یک شلوغی خاصی چیز سرجای خودش بود اممثل همیشه همه

 خورد.ها به چشم میمیان کارهای بچه

 ه علی بود که سراغم آمد. اول از هم

اش را با دستانش میخارید و از چشمانش معلوم بود که پیشانی

 حسابی ذهنش درگیر است.



 ردم و گفتم:نگاهش ک

 تفاقی افتاده؟ چیزی شده علی؟ حالت خوبه؟ ا-

 اما...  ؛های همیشگی یک مقدار خستم کردهنه راستش درگیری-

 کرد:هایش داشت نگرانم میدیدی که در حرفتر

 اما؟-

 بره چاپ.  کهاینبه نظرم این کارو اول خودت بخون، قبل از -

وقت ختم، هیچگرفت اندانگاهی به رمانی که رو یه رویم می

د و چاپ نشده بودند، پیشنهاد هایی که فقط تایید شده بودنرمان

 داد. نمی

 «نجم سرخ»کتاب را از دستش گرفتم و به اسم رویش نگاه کردم 

پشت میز نشستم و علی از اتاق خارج شد و الحق که خودم هم 

مشتاق شده بودم که بدانم چرا علی از من خواسته بود قبل از چاپ 

 کتاب را بخوانم.این 

 نگاهی به مقدمه انداختم:

 من کوهی بودم پر از درد...»

آورد و نجم آسمان را به گریه هایی که کوه را از پا در میدرد

 اخت!اندمی

ترین خورشیده ، گرمترین آسمانممیان شهر نشسته بودم و تیره

کرد و من میان سرمای بهمنی هایم میاش را میهمان کوچهابستانیت

 «کشیده بود!  حصاربه  بودم که بعد از رفتنت سخت مرا

زمانی که هایی بود که مرا مجذوب کرده بود و قطعا طی از آن قلم



 خواندم. علی گفته بود، آن را می

 .ردی مقدمه بودم که تلفن همراهم زنگ خومشغول خواندن دوباره

 همانبرادر اد معرفی کرد! ، خودش را فرزکسی که پشت تلفن بود

 پسری که چند روز پیش همراه فرخی به کافه کتاب آمده بود.

کند و جوری حرف زد اشان دعوتمان میگفت که برای عروسیمی

 در صد باید به این عروسی بروم. که من قانع شدم صد

 مگرنه این که لیلی، فرهاد را یک دوست معرفی کرده بود؟

است و وقتی  کرد، هلما خواهره منتر این بود که گمان میجالب

 هم دعوت کرد.که فهمید خواهرم نیست، از او 

اش اص آن روزش فهمیده بودم که رابطههای خاز آن نگاه و رفتار

 شنا، دوست و یا فامیل است.بیشتر از یک آ با فرخی

خورد و ام زیادی در هم پیچ میکردم این روزها زندگیحس می

گی ها ذهنم را جمع و جور شد در این پیچیدباید هرجور که می

 کردم. می

ن با یک فکره آشفته حسابی سخت کرد، زندگییر این صورتدر غ

 ها...تر از روزهای دردناک نبودنشد. سختمی

 تر از درد بی پدری!سخت

 های بی جان.تر از غرور شکسته و ریهسخت

 پوچی چند سال قبلم برگردم.تم باز هم یه خواسو من نمی

مامان مشغول تر از همیشه به جان آشپزخانه ، نه رسیدموقتی به خا

ایم نگذاشته و افتاده بود و به محض ورودم خبر داد که ناهار بر



 پیچید.ام که از گرسنگی بد به هم میامان از دل بیچاره

ر وقتی گفتم که برای عروسی همان خانومی که آن روز د

اراضی به ایم، اولش کمی نبیمارستان همراهش بود دعوت شده

 نظر آمد و بعد گفت که بهتر است برویم.

صبح زود برای  لباس راحتی به تن کردم و برعکس همیشه که

 پارک رفتم.شدم، به سمت ورزش راهی پارک می

 تر بود و این کامال طبیعی بود!نسبت به صبح زود شلوغ

چند بار که کامل دور پارک دویدم، برای استراحت روی نیمکتی 

 ستم.نش

 یده بودم ورزش کنی!ند-

اش هم تیره و های ورزشینگاهش کردم و این دختر حتی لباس

 سیاه رنگ بودند!

 .را رو به روی هم قرار داده بود دست تقدیر بد مسیر ما 

ایستاد و حتی اندازه یدختری که یک سال تمام در این خیابان م

مم کالحاال تقریبا هر روز هم یک سالم هم به هم نزدیک نبودیم،

 کالمی ناراضی بودم...شد و دروغ است اگر بگویم از این هممی

 مگه همیشه همه چیزو باید ببینی؟-

انداخت طور که پا روی پایش میکنارم روی نیمکت نشست و همان

 گفت:

 تر تور کنی نه؟پس البد اومدی توی پارک که چهارتا دخ-

 هایم نشست و گفتم:لبخند کجی روی لب



 دختری توی دیدم نیست! ،فعال که جز تو-

 چشم ریز کرد:

 قبال هم گفتم نه؟ با این حرفا نمیتونی مخ منو بزنی!-

 دستم را روی هوا به نشان برو بابا تکانی دادم و گفتم:

او چه اعتماد به نفسی داری تو،  کی خواست مختو بزنه حاال؟ -

 مختو بزنم. مطمئن باش من قصد ندارم 

اما من کامال جدی حرف  ،مدآم میاش خوشخندید و از این جنبه

 ، هر چند نصفه نیمه!زده بودم

 اش لبخند زدم:از دیدن خنده

 بهتری؟ -

 میدونم صبح شوکه شدی. اره،-

نه چرا شوکه بشم؟ منم روزای بدی تو زندگیم داشتم! همه ی آدما -

شوکه کننده باشه پس  این روزارو دارند. چیز عجیبی نیست که

 خیالت راحت.

ای که جلوش وایمیسم برای بابام بود، اون خانومی فروشی شیرینی-

ولی چون از اول اینجا  ؛که صبح دیدی شیرینی میپزه برای مغازه

 بوده عادت کردم بهش بگم خاله.

اون به منم یاد داده شیرینی بپزم ولی میدونی؟  از یه سنی دیگه 

بابا  ایتو شیرینی فروشی وایسم و تا شب به غرغر کهاینعالیقم با 

 .گوش بدم، جور در نمیومد

هاشون هم بزرگ کنم، آدما وقتی بزرگ میشند خواستهدرک می-



 میشه.

گفت که چرا باید برایت از هایش مینگاهم کرد و انگار با چشم

گشت تا آن قدر ال چیزی میدردهایم حرف بزنم؟ انگار که دنب

 مطمئنش کند که دردهای دلش را بگوید.

سخت و یه آدما روی کره زمین یه روزای ی ببین آرزو همه-

من میدونم که هر آدمی شعور اینو نداره که  دردایی داشتن و دارند.

 سفره دلتو جلوش باز کنی!

ولی یه روز اگر  ؛کنم اگر سختته دلیل حال بدتو بگیمن درکت می 

فکر نکن که من قراره بعد از شنیدن حرفات  ،خواستی بگی

 دیدگاهم بهت عوض بشه. 

 میدونم؛ ولی سخته...-

 سکوت کردم و بعد از چند دقیقه گفت:

 ست دادم.من بابامو توی همون خیابون از د-

تم جز همین! اصال فکرش را یزی را داشحقیقتاً توقع شنیدن هر چ

ایستد و ست همان جایی که روزها میکردم که پدرش را درهم نمی

 د، از دست داده باشد.کننگاه می

 ش پر شده بودند از اشک.هایباز هم چشم

 .همون جا جلوی چشمام رفتنشو دیدمدقیقا -

 کنه.  متاسفم! خدارحمتشون-

 ممنون.-

 های سریع از من دور شد.بلند شد و با قدم



 آرزو کجا میری؟ آرزو... -

 جوابی نداد و بیشتر از این صدا زدنش درست نبود.

تمام ند، هایش به رنگ مشکی بودفهمیدم چرا تمام لباسحاال می

 شب ذهنم درگیر بود.

انگار به دنبال هر دلیلی که برای رفتار آرزو میگشتم رسیده 

 بودم...

فهمیدم دختری همه چیز سرجای خودش قرار گرفته بود و حاال می

ایستاد اصال عجیب ار خیابان میحرف و خیره کنکه یک سال بی

 بلکه پر از درد بود. نبود،

یده باشم از جایم بلند شدم و نگاهی به ای خواببدون این که ثانیه

 مادرم انداختم...

 هایم تنگ شده بود.برای کابوس خنده دار بود! دلم

 ام مادرم بود.چند شب پیش که ناجی دردهای شبانهبرای همین 

ام هم پر از درد های شبانهم و فکر کردن به کابوسهایم را بستچشم

بستم و او را ه چشم میدم رفته بود که هر شبی کبود، انگار یا

 آمد. دم چه بالیی سر سلول های مغزم میدیمی

کردم و امان ام حس میهای درد را میان پیشانیمتالشی شدن دانه

 از سردردهای حاصل شب زنده داری! 

از اتاق خارج شدم و  ،قبل از این که باعث بیدار شدن مامانم بشوم

 بیاورم. سعی کردم با دوش آب سرد کمی حالم را جا 

کت و شلوار اسپورتی که مادرم با وسواس خاصی دیروز از 



ه بودم پوشیدم و الحق که حسابی روی تنم اوتوشویی گرفت

 نشست.می

لوار ام افتادم، آن روزها اصال فکر کت و شیاده روزهای جوانی

 دار بود.پوشیدن هم خنده

همیشه از الغر بودم و مثل االن چهارشونه نبودم و همین بود که 

 کردم.  خریدن کت و شلوار خودداری می

سه ام قابل مقایهایی بودم که اصال با گذشتهحقیقا که از آن دسته آدم

گذشت که گذشته، من را ساخته نبودم و باز هم این در سرم می

 بود.

 اش نبود.شی ایستادم و آرزو سر جای همیشگیجلوی شیرینی فرو

 . همیشه سیاه پوش پیدایش شد ه مثلپنج دقیقه نشستم و باالخر

صدایش زدم و چند بار بوق زدم که باالخره متوجه شد و به سمت 

 ماشین آمد.

 خبرته؟و گذاشتی رو سرت چه ر محل-

 سالم صبح توام بخیر.-

 :هایش را چپ کرد و گفتچشم

 ی؟حچیکارم داری سره صب-

 بریم یه جایی. آماده شو باهم-

 .دستور نده به من-

ونی که دستور نبود، لطفا بیا بریم باشه؟ بهتر از کنار آرزو!  مید-

 خیابون وایسادنه که. 



 سرش را پایین انداخت و زیر لب گفت:

 نمیتونم بابامو تنها بذارم. -

عجب متعجب نگاهم کردم. انگار خودش هم از حرفی که زده بود ت

هایی بود که در ذهنش بود و قصد کرده بود!  شاید از همان حرف

 به زبان بیاورد.نداشت 

باز هم پشتش را کرد که راهش را بگیرد و برود که از ماشین 

خودم را به او رساندم و رو به رویش  ،پیاده شدم و با چند قدم بلند

 ایستادم.

 کنی میری. این چه اخالق بدیه تو داری؟ یهو ول می-

   
 مجبور نیستی تحمل کنی که! -

 ک کنی. اره چون قراره این اخالق بدتو تر-

 کسی بهت گفته خیلی اعتماد به نفس داری؟-

  .اره همین االن تو داری بهم میگی-

 ی رفتم و گفتم:قدمی به سمت شیرینی فروش

 ات میگم با من داری میای که نگران نشن.میرم تو به خاله-

 سریع خودش را به من رساند و گفت:

 وایسا ببینم، مگه خل شدی؟ -

 تکرار کرد:و بعد هم با لحن من 



 میرم به خاله ات بگم.-

 کمی نگاهش کردم که گفت:

ام نرفتم بعد کنی؟ من یه ساله مهمونی خانوادگیمیخوای بدبختم -

 االن یه پسر غریبه بیاد تو خبر بده دارم با آرزو میرم بیرون؟ 

 خب یهویی بندازمت تو گونی ببرمت نگران نمیشن؟-

 م جایی که تو بخوای ببری؟اون ؟کی گفته من قراره بیام تو گونی-

 ندازمت تا ببرمت.مگه گفتم از تو اجازه میگیرم؟ گفتم می-

 خیلی پرویی!-

 میدونم، تو ماشین منتظرتم. -

 اشین رفتم و شنیدم که زیر لب گفت:به سمت م

 چه شیک و پیکم کرده.-

 دانستم با چه لحنی باید از او خواهش کنم که همراهم به ایننمی

 .میهمانی بیاید

این اصال داد؟ یا مثل خودش رک و بی پروا؟ مودبانه جواب می

 .ساده نبود

 تصمیم گرفتم انتخاب را به پای خودش بگذرام.

خب؟ باید مودبانه ازت خواهش کنم و تو هم همراهم بیای و یا این -

 که به زور بندازمت رو کولم ببرمت؟

 با حرص سوار ماشین شد و در را با شدت به هم کوبید. 

 یعنی اصال گزینه نه نمیام وجود نداره دیگه!-

 لبخند روی لبم نشست و ماشین را روشن کردم. 



 خب؟ لباس مجلسی داری یا بریم بخریم؟-

 میشه بگی داستان چیه؟ کجا میریم؟-

شد و من اصال دلم نگاهش کردم. انگار که داشت عصبی می

خواست که با اعصاب خورد، وارد میهمانی شود و اصال نمی

 نتواند خوش بگذراند...

فقط قصد داشتم از آن فضا دورش کنم تا کمی فکرش جدا از آن 

 خیابان و آن اتفاقات به کار بیافتد.

شد رفت! واال مراسم نامزدی یکی از همکارامه؛ اما تکی نمی-

 یعنی با همراه دعوت بودیم همه... 

 حاال چی شد که فکر کردی من باید بیام؟ -

 که بیای.ازت خواهش کردم -

 کامال زور گفتی؛ ولی با سیاسته خودت!-

خندیدم، شاید حق با او بود و من مجبورش کرده بودم؛ اما خوب 

 بود که زیر باره اجباره من رفته بود.

هایی به شدت در هم رفته گفت و من هم همان آدرسی را با اخم

 جایی که گفته بود رفتم.

 خیلی طول میکشه آماده بشی؟-

 هایش را ریز کرد:رد و چشمدر را باز ک

برو خداروشکر کن که شروین خونه نیست وگرنه معلوم نبود -

 کرد. چیکار می



 اشان شد.در را باز هم محکم کوبید و وارد خانه

 هایم را در هم بکشم!حاال نوبت من بود که اخم

آمد و آرزو را شروین چه کاره بود اصال؟ او که صبح به صبح می

 آمد! ه شب باز هم به دنبالش میرساند و شب بمی

 اصال او چه کسی بود که بخواهد کاری با من بکند؟ 

آن بچه خوشگلی که من دیده بودم با یک مشت من، پخش زمین 

 شد و تمام...می

کردم حداقل یک ساعتی کمی گذشت و الحق که حساب می

انتظارش را بکشم؛ اما او به نیم ساعت نکشیده بود که آماده از 

 خانه خارج شد و به سمت ماشین آمد.  درب

های خز دار داشت لباس بلندی تنش بود و روی آن، پالتویی که یقه

 پوش بود!و اما باز هم مثل همیشه مشکی

آمد و پوش بودن، طالیی هم به چشم میاین بار میان آن همه مشکی

امان از آن چشمان منجمدش که تضاد زیبایی با آن آرایش چشم 

ایجاد کرده بود و الحق که آن تار موهای طالیی، روی مشکی 

 بردند.اش دل میپیشانی

اش را همیشه پیش چشمانم بود و امروز انگار آمده بود که زیبایی

 پیش چشمانم بکشد و آخ که چه قدر توانسته بود.

 سوار ماشین که شد سعی کردم اصال نگاهش نکنم. 

از نیمی از پخششان،  دست به سمت ضبط برد و چند آهنگ را بعد

نشست پشت هم رد کرد و انگار که تازه به آهنگی که به گوشش می



 رسیده بود و آرام نشسته بود.

آلود چند دقیقه یک فهمیده بود که نگاهی به سمتش نیانداختم و اخم

 کرد.بار نگاهم می

ترسم که چشم بدوزم به زیبایی گفتم که بانو میگفتم؟ میچه می

 ام را بگیرم تا برایت نرود؟ مردهوانم دل صاحبچشمانت و نت

ام به دانستم که این همه توجهام گرفته بود! از اول هم باید میخنده

 شود.شود که نمیاین دختر آخرش ختم به خیر نمی

 آقای سپهر بگو منم بخندم.-

 بدون این که نگاهش کنم سر به سمتش تکان دادم و گفتم:

 چیو؟-

 چی میخندی؟نمیدونم که! به -

 هیچی.-

نشدا... منو برداشتی آوردی بیرون بعد یه جوری اخم کردی -

 ام حرف نمیزنی که انگار من سربار و مزاحمتم! نشستی و یه کلمه

 این بار متعجب نگاهش کردم و او چه فکرها کرده بود.

دیوونه این چه حرفیه؟ من خودم اومدم دنبالت ها، فکرم مشغول -

 چیزی شد فقط همین.

چیزی نگفت و خدارا شاکر بودم که بیشتر از این دنبال ماجرا را 

 نگرفته بود. 

ماشین را پارک کردم، همراه  کهاینبه باغ تاالر رسیدیم و بعد از 

هم وارد شدیم. تقریبا او با همه غریبه بود و فقط به آرامی سالم 



تم شناخهایی که از همکاران بودند را میداد و من حداقل میهمانمی

 شدم و بیچاره آرزو...ها میو مشغول صحبت با آن

یک لحظه پیش خودم گفتم احمق این چه فکری بود که کردی؟ در 

شد وقتی کوچک ترین اش عوض میاین مجلس چگونه روحیه

گرداندم، بیشتر شناخت؟ اما الحق که هرچه چشم میفردی را نمی

فرد حاضر در  ترینپوشبردم که زیبا ترین و شیکبه این پی می

 آن مکان بود انگار...

 اش.ایه رو سریحرفه ها گرفته تا آن گرهاز پارادوکس رنگ

 و به راستی که زن ها عجب حوصله دارند! 

گیرند و این قدر ظریف از پس نشینند و یاد میها میساعت

 آیند.هرکاری برمی

   
را با صدای عباسی، چشم از آرزو که انگار با چشمانش سالن 

 کرد، برداشتم.آنالیز می

 به آقای اصالمی!-

 اصالمیان هستم.-

 خوش اومدی، خیلی وقت بود ندیده بودمت. -

 نگاهی به آرزو انداخت و بعد گفت:

 به سالمتی سر و سامون گرفتی و بی خبریم؟-



آره خب مشغله ها زیاده، نه سرو سامون چیه؟ یکی از آشنایان  -

 هستند.

آید که از معاشرت با او هیچ خوشم نمی دانستخودش هم خوب می

 شد.و انگار که همیشه از قصد هم صحبتم می

هایی بود که زبان چربی داشتند؛ اما برای عباسی از آن دسته آدم

گرفتند و من به شدت از این زن جماعت ارزشی در نظر نمی

 که کردماش نفرت داشتم و همین بود که اصال رقبت نمینظریه

 باعث بیشتر شدن دوسی و رفت و آمد شوم.  ،آن برعکس تمایل

من از وقتی که چشم باز کرده بودم فقط مادرم را دیده بودم، 

دانه پسرش پشتوانه و بدون همسر همه جوره تکمادری که بدون 

 را در ناز و نعمت بزرگ کرده بود.

ا مادری که از لبخندش گذشته بود تا آرزوهای کودکی من ر

 تیدم.پرساین زن را میبرآورده کند و من 

کرد هر زنی، حتی اگر بدترین روی زمین همین بود که معتقدم می

ه حرمت مادر شدن دست از بد بودن بکشد. شاید روزی ب ،باشد

های مادرم احترام زیادی شد برای هم جنسهمین بود که باعث می

ترین ضربه روحی هایش شدیداز همین هم جنس کهاینئل شوم؛ با قا

 را خورده بودم!عمرم 

کردی دالرام رخت ادم و وای بر تو سپهر که خیال میسر تکان د

ترین فکری به یادش حاال با کوچک ولی ؛بسته و از ذهنت رفته

 افتادی...می



وقت شکارچی و دام را فراموش  هیچ ،تله در رفتهاز شکاری که 

به اندازه کسی که فراموشی کس کند و این حقیقت بود که هیچنمی

 ا نیست!پذیرد تنهرا نمی

معرفی کرد و چه قدر از برق نگاه آرزو خودش را به عباسی 

 عباسی بیزار بودم.

دانستم که نگاه شناختم و خوب میبودم و هم جنسم را می مرد

توانستم مشتی به باسی روی آرزو به چه منظور است و نه میع

بگویم  توانسم به آرزوچشمان زوم شده ی عباسی بکوبم و نه می

که حق نداری جواب سالم و معارفه اش را بدهی، حتی به رسم 

 ادب...

شدم به سمتش بروم و خدا علی رسید و صدایم کرد و من مجبور 

 ش کردم.داند که چند فوش نثار روحمی

هیچ کدام از حرف هایی که علی  کردم وبه آرزو و عباسی نگاه می

روس بی االن وقت خفهمید که فهمیدم و کاش میگفت را نمیمی

 محل شدنش نبود!

اش د و کمی از موهایش که روی پیشانیی کوتاهی کرآرزو خنده

ی خاصی انگار ب راند. با عشوهاش عقه زیر روسریب ،آمده بودند

 داد...این کار را انجام می

ر اعصاب محل خودمان بود؟ همان دختاین همان آرزوی بی

 ؟کردآورد و قهر مید و کم میدابدعنقی که فقط کودکانه جواب می

توانست با تمام رفتار این همه دلبری و عشوه چگونه می



 اش جور در بیاید؟ و زن عجب موجود عجیبیست...کودکانه

 علی تموم شد؟-

 فهمیدی چی گفتم اصال پسر؟-

 نه واال حواسم بهت نیست اصال.-

برو جوون که من موندم تو کار تو... اومدی نشر یه توضیح -

 . رست و حسابی بدهکاری بهمد

اش کوبیدم و به سمت آرزو و عباسی که همچنان دستی روی شانه

 حرف میزد حرکت کردم. 

 ن..ببخشید آرزو جا-

اش دانستم از این مردم دارینگاهم کرد و لبخندی زد و نمی

 خوشحال باشم یا ذهنم به سمت و سوی دیگری کشیده شود.

 گفتم: و سرم را کمی نزدیک به گوشش کردم

 خوش و بش می کنیدا... مورد پسند واقع شدن؟ خوب-

شغول گفت و لبخند نیمه و زورکی روی صورتش نشاند که انگار م

 اش گفت:های چفت شدهگوی شیرینی هستیم و بعد از بین دندون

 واب پس بدم؟جناب چیکاره باشین که بهتون ج-

 ات زیادی عوض شد!که روحیهنه مثل این-

 خواستی دیگه...همینو می-

امان که باز  جوابی ندادم و برای عرض ادب به سمت داماد رفتم.

 سم همه جوره به دنبال آرزو بود.هم حوا

ها رفت و بازهم عباسی پیدایش شده بود، نوشیدنیبه سمت میز 



محال بود با آن همه زیبایی کسی  ،البته که اگر عباسی هم نبود

 چه بد بود این حقیقت! تش نرود ومجذوب آرزو نشود و به سم

دیدم در این خنده ها، باز هم خندید و باز هم چه قدر عشوه می

توانستم این صحنه را ببینم و یاد خواستم مقایسه کنم و نمینمی

 دالرام نیافتم.

گفت همه چیز و اِی سپهر ساده دل، انگار یادت رفته که دالرام می

کسی دیگر  تنها کسش هستی و باز هم پشت سرت کس و کارش

اش شدی که هیچ کارههای کسی دلگیر میبود و حاال از عشوه

 نبودی!

ام را که دادم به سمت آرزو که حاال تنها صحبتم که تمام شد و هدیه

کرد که انگار داشت نشسته بود، رفتم. جوری به زمین نگاه می

 کرد!دید و حل میترین مسیله دنیا را در آن میسخت

 آرزو بلند شو.-

گفت چرا وسط های یخی میگاهم کرد و انگار که با آن کوهن

 ره کردی!چنین پاافکارم رسیدی و زدی بندش را این

 کنی؟ پاشو دیگه.چرا انقد منگ نگاهم می-

 پاشم چیکار کنم؟-

 بریم اون سره سالن.-

 چرا؟!-

 ام کشیدم:کالفه شدم و دستی به چانه

 اینم باید حتما دلیل داشته باشه؟ -



 ت دلیل داره حتی کالفگی االنت...که همه چیتو -

 ر جوابیا.فقط واسه من انقد حاض-

در در فهمیدم او که این قبلند شد و پشت سرم حرکت کرد. نمی

 داد؟بی می کرد پس چرا گوش به حرفم میر جوامقابلم حاض

هایم فقط مثل دالرام ببینم و اما پشت پلک خواستم او رانمی

 خواست بگوید سپهر یادت رفته؟ تصوراتی بود که می

بعد از دالرام انگار که دور تا دور خودم را دیوار بلندی ساخته 

از باالی آن دیوار سرک  بودم و با دیدن آرزو انگار که قلبم

کم می کرد و چه بد بود آجر  ،کشید و دانه دانه از روی دیوارمی

می دادند  نشستند و اخطارسامانی که پیش چشمانم میبهخاطرات نا

که مبادا پا کج بگذرای و این دیوار را روی سر خودت آوار 

 کنی...

باز  ،عباسی انگار که تمام شب فقط نگاهش روی آرزو بوده باشد

را که انتهای سالن رفته بودیم پیدا کرد و با آن  هم از آن طرف ما

 لبخند کجش نزدیکمان شد.

 گفتم: دم وقبل از این که دهان باز کند مثل خودش لبخند ز

 شما تنها اومدی؟-

ترین و کرد خوش پوشایستاد که انگار گمان میطوری می

ترین مرد روی زمین زمین است و با همان اعتماد به نفس جذاب

 کاذب حرف میزد:

 شد تنها بیام؟، مگه میمهمونی با همراه بود !شما که در جریانید-



اش بخند پیروزیها و آن لحن پر از لاز این لبخندهای میان حرف

 نازید؟دید که این قدر به خودش میمتنفر بودم، چی در خودش می

گذارند و بعضی ها برای بقا پا جای دیگران میبعضی از انسان

 دیگر، پا روی صورت دیگران...

داند که چه قدر از زو بود که جوابش را داد و خدا میاین بار آر

 شوب درونم کم کرد:آ

 تون رو تنها نذارین! پس بفرمایید همراه-

 بعد هم رو به من گفت:

 آقا سپهر بریم؟ -

، زشت بود اگر بی سر تکان دادم و همراهش به طرف علی رفتم

 . کردمخداحافظی مجلس را ترک می

هایم ، حرص میان رگاین چند ساعت را انگار که به جای خون

 جاری کرده بودند.

 

 *** 

 

 ﴾گذشته﴿

 

***  

 

 ﴾زمان حال﴿



 

دوباره گوشی را روی نگاهی به ساعت روی گوشی انداختم و بعد 

 گوشم گذاشتم:

 هلما کچلم کردی تو.-

 ه جونه من! بگو دیگ-

هم کالفه خوابی به سراغم آمده بود و باز دو شب پیش باز هم بی

 داشت.کردم هلما دست از سرم بر نمیبودم و حاال هر کاری می

یف ر ور تو گوشه من اراجته داری ور وچی بگم بهت؟ یه ساع-

 .یبافیم

 . نجمه جون چیزی نمیگم قول میدم  به خدا به-

 هلما چیزی نیست که بخوای قول بدی به مامانم نگی.-

شب اومدی کلیدو ازم بگیری  پس اون پرنس کی بود که اون-

قیافش چه قدر آشنا ؟ وای چقدرم که خوشگل بود، اشین بودسوار م

 بود. 

کنی؟ همون خانمی بود که از تصادف نجاتم هلما چرا شلوغش می-

که همین فقط! توام  ،حسام منم برای تشکر برده بودمش نامزدی داد

 های کافه هم دعوت کرده بود.خودت دعوت بودی نه؟ همه ی بچه

نجور جاها رو داشته باشم؟ حاال اخه من سنم میخوره حوصله ای-

ه چیزی! اینجور حاال ی ،ه بزن و بکوب بود و پارتی گرفته بوداگ

 مجلسا واسه شما آدم بزرگاس واال...

 گوشم که سوت کشید هیچ گوشیمم سوخت، برو رد کارت بچه.-



 که باید با نجمه جون یه صحبتی داشته...مثل این-

 منتظر ادامه حرفش نماندم و تلفن را قطع کردم.

امروز مهران نبود و من تنها آمده بودم و انگار که تنهایی تحمل 

 مغازه برایم سخت بود. فضای

ماشین ریش تراش دستم بود و مشغول تمیز کردنش بودم که درب 

 که چشم از ریش تراش بردارم گفتم:باز شد و بدون این

 کنیم روی در زدم که! یه دو ساعت دیگه باز می-

هایش نگاه کنم. که سر باال کنم و مستقیم به چشم صدایش باعث شد

نه دم پرش باشم و نه از راهی بروم  این دو روز سعی کرده بودم

 که مجبور شوم چشم در چشمش شوم.

 هیچ معلومه چه خبرته؟-

 نگاهم را از چشمانش گرفتم و مشغول تمیز کردن شدم.

که شروین رو آوردی پایین بعد چرا جوابمو نمیدی؟ زدی ف-

 کارم هستی؟طلب

 ی شیرینینیمه شب بود و شروین جلو یاده دوشب پیش افتادم...

 کشید.را می فروشی آمده بود و دست آرزو

او جهنم هم  گفت که باخواست و میآرزو جیغ میزد و کمک می

 رود! نمی

امحرمشی کردم؟ اولش مگه نگفتم نکردم؟ ماچش میچکار می-

ر عموشم؟ ندیدی سپر کرد گفت پسدستشو ول کن؟ ندیدی سینه

توقع داشتی  بیاد؟خواد باهات نامحرمه نمی ،رممحترمانه گفتم نامح



 دهنتم ببندم بگم ببرش؟ ،دستت رو بذارم تو دستش

ولی چرا نذاشتی  ؛من ازت ممنونم هستم که نجاتم دادی از دستش-

 برات توضیح بدم چی شده؟

ست هایش را در هم باز هم چشم باال کشیدم و نگاهش کردم، د

 کشید.های کوتاه میو با سرعت نفس تاباندمی

ایت نیستم پس چرا توقع داشتی ازت حساب کارهخودت گفته بودی -

دادی که نصفه شب خواستی توضیح میپس بگیرم؟ خودت اگر می

 بردت!کشون کجا میاون مرتیکه کشون

مگه من نگفتم وایسا تا برات بگم؟ تو چیکار کردی؟ وایسادی زل -

 نگام کردی. زل فقط تو چشام

وباره عصبی شده ام کشیدم و انگار که دکالفه دستی روی چانه

 بودم:

کردم به یخوای توضیح بدی!  چیکار میمن ساکت موندم که اگر م-

 کشیدم که چی شده؟زور از دهنت می

انگار که دم گریه بود یا شاید هم پشیمان شده بود که چرا همه چیز 

 را همان شب نگفته بود و با دیدن سکوت من رفته بود.

که چیزی کنم، یعنی مثل این گیر داده بود که باید باهاش ازدواج-

مصرف کرده بود و تو حال خودش نبود! عمو هم وقتی فهمید، 

 زمون دور باشه فعال.فرستادش شهرستان تا ا

اش کرده نگاه بی تفاوتی به او کردم و در دل، آن مشتی که حواله

 دانستم.بودم را حقش می



 صندلی چرخ دار را عقب کشید و رویش نشست.  جلو آمد،

شه مشتری میاد تو پاشو بکنی آرزو؟ االن در مغازه باز چیکار می-

 برو. 

 دوساعت تا اون موقع مونده!-

اشت و روی میز این را گفت و روسری از روی سرش برد

نم کش مویش را باز کرد و موهایش را گذاشت و مقابل چشما

 دورش رها کرد.

ودند و ش ریخته بامان از آن خرمن طالیی که حاال دور تا دور

 بلندی داشته باشد.کردم این قدر موهای الحق که فکر نمی

در یک نفر  شد که خدا این همه زیبایی را همهاصال چگونه می

 ؟قرار داده باشد

 کوتاشون کن برام، پسرونه!-

شت در چهارچوب ذهن کوچک او؟ کاش گذچشم بستم و چه می

 دانستم.می

 کنم. میدونی که این کارو نمی-

 ای که گرفته بود گفت:چرخید و با جبهه به سمتم

 چرا؟ واقعا چرا؟ -

 چون نمیتونم کوتاهشون کنم. -

 ل کودکان ده ساله دست به سینه شد.ه برگشت و مثبه سمت آین

کنند واسه همین اومدم ایشگاه زنونه برم موهامو خراب میآر-

 اینجا.



 وقتی چند لحظه گذشت و سکوتم را دید گفت:

 یه جای دیگه. باشه اصال میرم-

 اش گذاشتم و گفتم:لیدست روی صند

 کنی.شما خیلی بیجا می-

 چرا آقای سپهر؟-

خانومه آرزو...  ها شدی؟ چرا ندارهدونستی مثل بچه ده سالهمی-

 خوام.نمیتونی کوتاهشون کنی چون من نمی

ای از روی حرص زد و دوباره به سمتم برگشت، میان تک خنده

 نگار...چشمانش کوه یخی بود ا

 مخمو بزنی؟  اها نکنه تصمیم گرفتیتو نمیخوای؟ -

شتم و کمی خم شدم تا به او ی صندلی گذامن هم دست روی دسته

 تر شوم.نزدیک

صد دارم مختو بزنم و اولش قصد داشتم مختو بزنم، نه االن ق نه-

 ام مختو نمیزنم.صد سال بعدی

چرا حرصش خش را آتش گرفته، کردم دور تا دور کوه یحس می

 شدند...ش در این تالطم چه زیبا میآمد؟  الحق که چشماندر می

 هایش از عصبانیت پر شده بود و دستش حسابی مشت.نفس

 برو کنار میخوام برم.-

وقتی که  سرجایم ایستادم و باز هم نگاهش کردم و چه لذتی داشت

 خورد!این قدر کودکانه حرص می

هایش تک به فهمیدم که با چشمیشالش را از روی میز برداشتم و م



 کند.  رکاتم را دنبال میتک ح

شال را با دقت و بدون این که دستم به صورتش برخورد کند، 

 روی سرش انداختم و گفتم:

موهاتو کوتاه نکن یی اینجوری موهاتو افشون کنیا! بانو نبینم جا-

 خاطر من! خب؟ به

 از اولشم نخواستم.  نمیخوام مختو بزنم نه،

صد سال  چه االن و چه خواستم دلتو ببرم. چه اولش،من می

 آینده... 

هایم کردم. حرفم را زده بودم و از حرفخندیدم و باز نگاهش 

، به او و دست رد زدن ای پشیمان نبودم که هر چه این دو شبذره

ای نرسیده بودم و حاال چند اش فکر کرده بودم به هیچ نتیجهاحتمالی

رص را میان چشمانش دیده بودم مطمئن شده بودم دقیقه قبل که ح

 که جوابش چیست و دل را به دریا زده بودم.

 چشمانش حاال نه کوه یخی داشتند و نه آتش سرخی...

 هایم شده بودند.که آن دو گوی یخی کیش و مات حرف انگار

 با سرعت از جایش بلند شد، خواست برود و از هلش اصال

 ام.وایسادهحواسش نبود که من جلویش 

ی رفتن حرفی انگار که داشت اجازهنگاهم کرد و بی هیچ 

 گرفت:می

 کنی؟فرار می-

 من...  ،من آخه-



 چرا این همه پریشان شده بود؟

 که واینسادم باال سرت.، با چاقو آرزو آروم باش-

این چشم هایش بودند که فراری  ،حاال که خودش راه فرار نداشت

 من!به سمت شدند جز کشیده میشده بودند و به هر سمتی 

 ت توضیح ندادم که... آخه من هنوز به-

ای سکوت کرد و میان هر جمله چند ثانیهحرفش را قطع می

 ی راحت تری بود.کرد، انگار دنبال جملهمی

برام مهم نیست چی شده، توام خیلی چیزا از من نمیدونی نه؟ -

 برای من مهم االنته... مهم خودتی.

 چیزه نمیتونم باید بهت بگم که آخه.آخه من -

 آرزو! -

 .صدایش کردم و باز هم نگاهم نکرد

 آرزو خانوم با توام.-

 بله؟-

کنی؟ دوم چرا چشماتو دریغ می ،اول از همه که نگاهتو ندزد-

 واسه چی هل برت داشته؟ مگه لولوام من؟ که از چی میترسی؟این

 منو نگاه.

 هایم نگاه کرد. آورد و به چشمهایش را باالشمآرام و با تردید چ

در مورد حرفامم که  ساله نیستم، 18شد! من پسر بچه  آفرین حاال-

تصمیم  کامل داشتم و کلی راجبش فکر کردم.بهت گفتم اطمینان 

حاال تو هم حق انتخاب داری نه؟ برو  ،گرفتم و حرفامو زدم



 فکراتو بکن بعد اگه دلت با من بود با هم درمورد هرچیزی که

 زنیم.کنی باید حرف بزنیم، حرف میفکرشو می

د کرد و رفت و من ماندم و کنار رفتم و بی هیج حرفی فقط قدم تن

 نداشت. ای که انگار قصد کم شدنکالفگی

می رفتم و مقصدم  خوابی،آمد و نه بیشب نه خواب به چشمانم می

 از این سر اتاق بود تا دوباره آن سر اتاق... 

 گرفت.شدند و نه ذهنم آرام میه مینه قدم هایم خست

هایم را کشیده بودم کردم؟ من تمام در به دریاگر دوباره اشتباه می

هم  ام کنم و کمیرسیده بود که آرامش میهمان خانه و حاال وقت آن

 که شده آرام بگیرم.

هایش را و من یک سال تمام حرفگفت مادرم همیشه راست می

 پشت گوش انداخته بودم.

 دیدم؟ای اشتباه دو سال پیشم، کابوس میکی باید به بهتا 

اش که این بار هم آرزو و آن چشمان یخی دانستم اگرو خوب می

زنند تا مدت ها به ام بلم نشسته بودند، جواب رد به سینهحسابی به د

 شدم.، دل سرد میهاسردی همان چشم

 آمد. مادرم باالخره صبرش تمام شد و سر وقتم

 آروم نداری تو؟  سپهر چرا-

 امان شما بخواب من ذهنم مشغوله.هیچی م-

 ؟دادگیدوباره دل-

 با چنان سرعتی سر به سمتش گرداندم که گردنم چرقی صدا داد:



 چرا فیلم هندیش میکنی؟! ؟این چه حرفیه مامان-

 سپهر منو میخوای رنگ کنی؟ من رنگ فروشم بچه.-

 نکنه مهران حرفی زده؟ -

 به دستم داد و گفت:لیوان آب پرتغالی 

 آخه؟ من مهران رو کجا دیدم-

 .اسپس کار اون هلمای ورپریده-

تموم اون شبایی  م ها، یادت میره؟ بچهتمن مامان سپهر بچه شدی؟-

سرت بودم. من  من باال ،که پر پر میزدی از دست اون خیر ندیده

 شناسم پسرم.قراریتو میاین حالتو، این بی

 .مامان توروخدا ولم کن-

حرفی نزد و رفت و من مطمئن بودم که آلو در دهان هلما خیس 

 نخورده بود!

نگاهی به پنجره اتاقم کردم و این دوبیت شعر علیرضا آذر بود که 

 کنج ذهنم به من لبخند میزد:

 تمرگیده بودم به تنهایی خویش!

 مرا تو به اغوای بیراهه بردی...

 

*** 

  



 

 لیلی

 

ی اولش ا انداختم، دستی روی صفحه های بابتهنگاهی به دست نوش

 «نجم سرخ»کشیدم که بزرگ نوشته بود 

نوشته بود که هربار از علیرضا آذر تر شعری و زیر آن ریز 

 کرد.ن میخورد بغض در گلویم سنگینی میچشمم به آ

 من از به جهان آمدنم دلگیرم

 ا، می میرمآماده کنید جوخه ر 

م چه خودخواهانه در خواست نه؟ پدراز اول هم همین را می

 آرزوی این روزهایی بود که برای من درد بود و درد...

کرد کرد به این هم فکر میکاش آن روزهایی که به مرگ فکر می

 اش جان میدهم.من قطعا از تنهایی و درد دلتنگی که

م از دست دادنش را کمتر گفتند که با گذر زمان درد و غدروغ می

یشتر شده بود و اول از همه این درد کنم، همه چیز باحساس می

 رسیدم رنگ صدایش را از یاد ببرم.تکه می ،داشت

 پدرم در صفحه ی اول نوشته بود:

شاید برای داستان عشق پایان خوش، شیرینی وصال باشد و » 

ی آن شیرینی فرزندی متولد شده از عشق؛ اما... درد من از ثمره

 «د!ها بوسرآغاز تلخی، آنجا شروع شد که پایان شیرینم

انم دانستم که اگر دو خط بیشتر بخودفتر را روی میز گذاشتم و می



 رود رد کارش.شود و میتمام آرایشم با گریه شسته می

ا اصال خانه نیامده بود. سه شب گذشته بود و فرهاد این سه شب ر

خواست به من و افکارم میدان بدهد تا راحت تر فکر کنم و شاید می

ته بودم جوابم مثبت است و قتی که به عمو گفاما و ؛ش را بدهمجواب

او هم به زنعمو و عمو اکبر گفته بود، توقع داشتم بیاید و حتی شده 

 به ظاهر احساس خوشحالی کند اما دریغ که نیامد.

خیابان اصلی به راه افتادم. از زنعمو خداحافظی کردم و به سمت 

کشی کرده، ه به آنجا اسبابگفت تازی جدیدی که فرهاد میخانه

 ی عمو دور نبود.زیاد از خانه

تمان که های ساخداشت که همیشه خدا یکی از همسایهدرب بزرگی 

 نشست. سن زیادی داشت، کنارش می

آمدم و زنعمو کلید باالرا دستم داده بودو بار اول بود که اینجا می

به آن  ،ینمخواستم خانه را ببگفته بود که اگر فرهاد نبود و می

 پیرمرد بگویم تا در را باز کند. 

 شانسی که داشتم فرهاد خانه بود. آیفون زدم و از

کردم که اگر فرهاد ها باال رفتم و به این فکر میدو تا یکی، از پله

 ه خاکی فرق سرم بریزم.پشیمان شده باشد باید چ

 ی دوم بود و در واحد نیمه باز.خانه طبقه

هایی ، خرده شیشهدیدنم میها چیزی که چشماوارد خانه شدم و تن

ه پخش زمین بودند و فرهادی که انگار چشمانش از قرمزی بود ک

 شبیه به کاسه خون شده بود.



 فرهاد؟-

 برای چی اومدی؟-

 یعنی چی؟ داری بیرونم میکنی االن؟ -

 نه!-

به سمت خرده شیشه ها رفتم و سعی کردم تکه های بزرگش را 

 دوباره بلند شد. جمع کنم که صدایش

 ولشون کن. -

 شکوهـ...یعنی چی؟ این حالت برای چیه دیگه؟ نکنه -

تر از همیشه در ی که از عصبانیت تندهایاز جا بلند شد و با نفس

 با صدای بلندی گفت: ،رفت و آمد بودند

کنی جلوی من که بسه دیگه لیلی! هی میری میای شکوه شکوه می-

رم بودی که لی به فکرمی؟ به فکچی؟ مثال میخوای فکر کنم خی

 دادی.جواب منفی نمی

بعد دستی میان موهایش کشید و پشتش را کرد و کمی آن طرف تر 

ر میزد، هنوز حرف هایش به که با خودش غایستاد؛ اما با این

 رسیدند:گوش می

، دیدی کمک نمیخوام عقب خواستی کمک کنیالبد فقط می-

 حقم داری!  کشیدی.

چه خبرته فرهاد پاتو گذاشتی رو گاز؟ کی میره این همه راهو؟ -

 کدوم احمقی بهت گفته من جواب رد دادم؟ 

 به سمتم برگشت و گفت:



 فرزاد.-

 ،فرزاد غلط کرد! این داداش تو تنش میخاره واسه اذیت کردن تو-

اره؟ دیوونه من دوروز پیش گفتم موافقم پنج روز دیگم قراره 

 روسی کنیم.ع

ا درهم کشید و رو به کرد ابروهایش رهمیشه که تعجب میمثل 

 رویم ایستاد.

 رسه، حاال چرا پنج روز دیگه؟من دستم به فرزاد ن کهاینمگر -

طور که به سمت های بزرگ شیشه را برداشتم و همانتکه

 آشپزخانه می رفتم، گفتم:

 به خدا با جهیزیه من اینجوری رفتار کنیا، کشتمت! -

 ز دیگه؟چرا پنج رو-

 باشه.منم میخوام تو عروسیم  ،چون عمو میخواد برگرده-

گرفت و اصال پرسید و جواب پس میپسرک دیوانه فقط سوال می

 انگار نه انگار که باید کمی خوشحال شود.

کرد، چه وقتی که ه حالش چه فرقی داشت؟ همش اخم میاصال ب

شنیده  فکر کرده بود جواب رد شنیده و چه االن که جواب مثبت

 بود!

نزدیک آشپزخانه ایستاد و صدایم کرد و من با همان عصبانیتی که 

 گفتم: ،از افکارم ایجاد شده بود

 چیه؟!-

 اذیت نمیشی تا پنج روز دیگه تند تند همه کارارو بکنی؟-



 میدونم برای همتون سخت میشه. -

 چه سختی؟ چه یک ماه دیگه چه االن، سختیش یکیه.نه دیوونه -

به  حقیقتا که خیلی از وسایل نیاز ی به خانه انداختم،نگاهی کل

 شدند.و فقط باید مبل و پرده ها نو می عوض شدن نداشتند

 تم:سرم را میان دستانم گرف

 از خرید برای خونه متنفرم.-

 فرهاد شروع به خندیدن کرد و گفت:

 یعنی جدی داری زنم میشی؟-

ردم و نگاهش ال ککه دستانم را از سرم جدا کنم سر بابدون این

 کردم:

 چرا انقدر دیرفهم شدی تو؟ یک سال بعد...-

کنه؟ درضمن کارای ، آدم با شوهرش اینجوری صحبت میزن-

 خرید خونه رو بسپر به مامان. 

 .زه کله ساختمون وسیله میخره آخهاگه به مامانت باشه اندا-

 مادر زنه منه!  ،که مادر شوهر تو باشهفکر کنم به جا این-

 ای روی دماغم زد:دیدم و جلو آمد و با انگشت ضربهنخ

 میخندی مثل موش میشی!-

 خنده روی لبم ماسید:

 زشت میشم؟-

 او خندید و گفت:  حاال

 نه، مثل موش خواستنی میشی. -



 خه؟ای؟ موشم خواستنیه آدیوونه-

ام احترام ، باید به سلیقهم که باشماهاره یه دیوونم ولی دیوون-

 بذاری!

 اناپه رفتم و گفتم:سمت ک

 ه انقدر حرف بزنی برو آماده شو بریم مهمونی. کجای این-

لیلی بیا بریم بیرون دوتایی جشن بگیریم هوم؟ چه کاریه بریم -

 اونجا؟ 

 که روی کاناپه ولو شوم، به اتاقش اشاره کردم و گفتم:قبل از این

 که فرزاد دعوت کرده پس برای اون میریم! یک این-

 تو نمیتونی شکوهو تحمل کنی که... حاال اگر

 لیلی!-

 بله؟ -

 میشه بسش کنی؟ همش شکوه، شکوه...-

یهو  ،نمیتونم فرهاد، اون روزی که قراره بود اون نامزدت بشه-

 من جاش نامزدت شدم.

، لیلیه از همه جا باهاش بودی رفت کنار ،اونی که عاشقش بودی

 خبر اومد وسط.بی

 شق تموم میشه اصال؟ داری منوع چجوری عشقت یهو خشکیده؟ 

 میذاری جاش که اونو یادت بره!

لیلی چی میگی برای خودت؟ من هیچ وقت نه عاشق شکوه بودم -

گین تموم ولی برام سن ؛نه ادعاش رو داشتم میتونی ازش بپرسی



گفت عاشقمه درواقع من براش هیچ شد میفهمی؟ دختری که می

؟ چون بافت عاشقمهی نداشتم، فکر میکنی چرا دروغ میاهمیت

سخته؟  ! فهمیدنش انقدر براترسمفهمیده بود دارم به یه جایی می

منی  ه حسش کردم دیگه چه قدر سخت بوده.ن برای منی کپس ببی

که مثل احمقا باورش کرده بودم... اره حسم بهش خشکیده چون 

داشتم انقدر برام خودش خواست اینو، نمیگم دوسش نداشتم که اگه ن

 شد.وم نمیسنگین تم

هایش قانع ا محکم کوبید و من باز هم با حرفرفت و در اتاقش ر

 نشده بودم.

هزار بار گفته بود و هزار بار باور نکرده بودم و چه سخت بود 

 این همه مقاومت در برابر فهمیدنش!

ودیم و دیرتر از همه رسیده های فرزاد ما ب، آخرین میهمانشب

 بودیم.

 د طولش داده بود.که فرهاد از عم از بس 

ند همگی دور هم نشسته بودیم و شکوه بی تفاوت تر از همیشه لبخ

دانستم خوشحال باشم و یا کرد و نمیمیزد و گاهی اظهار نظری می

 بترسم.

 شکوفه رفته بود تا شربت بیاورد که عمو رو به من گفت:

 لیلی امروز جانسون زنگ زده بود. -

 ودم نبود:هیجانی که سراغم آمده بود دست خ

 جدی؟ وای نمیدونی چه قدر دلم تنگشونه عمو. -



 فرزاد بشقابی رو به رویم گذاشت و گفت:

 پلنگه؟  ،جانسون خانوم-

 عمو آرام پس گردنش کوبید و گفت:

 جانسون پسره!  گیریم دختر بود، پسر از زنت خجالت بکش.-

 شکوفه خندید و با صدای بلندی از آشپزخانه گفت:

 دیگه عادت کردم.  من کهعموامید -

 ر فرزاد را بگیرم و از تنش جداخواست سها دلم میبعضی وقت

 کرد. شد و احساس رضایت مینمک میکنم از بس که بی

دستش شکار است و با اخم خودش هم فهمیده بود که فرهاد از 

 نزدیک فرهاد نشود.  ،تواندکرد تا میکند و سعی مینگاهش می

یه روز که  ، زیاد حوصلش سر می رفت.منوقتی لیلی اومد پیش -

تو محوطه گیتار به  ،به عنوان همراه باهام اومده بود بیمارستان

وه دست شد و جانسون که دیده بود کارش خوبه بردش تو گر

 خودشون...

دادند، گفت و دیگران گوش میها هم که عمو میالبته به این راحتی

 نبود!

 ی با بچه های گروه... آن همه تمرین و زحمت برای هماهنگ

آمد و نه در کلمات ف که سختی هیچ کدام نه به چشم میحی

تنها  کنم، بعد از مرگ پدرم، هرچند که وقتی فکر میگنجیدمی

 شد.روزهای شادم شامل همان روزها می

خواست برای کمک به شکوفه راهی ، زنعمو میقبل از شام



 آشپزخانه شود که دستش را گرفتم و گفتم:

 ا من هستم شما بری کمک؟ دیگه چی زنعمو؟ت-

 عمو اکبر هم لبخندی زد و گفت:

 کارا میرسه به جوون ترا... ،اره دیگه افسون-

مچ عمو را گرفته بود، درگیر بحث این شد انگار و بعد زنعمو که 

که پیر نیست و چرا اکبر همچین تفکری دارد و فرزاد هم این 

 .وسط آتش بیار معرکه شده بود

مت آشپزخانه رفتم و خدا میداند که نذر کردم اگر شروع به س

 پنج حمد بخوانم! ،زدن به من نشوندکردن و کنایهبحث

 لبخندی هر چند از روی اجبار زدم و گفتم:

 . کنمرو درست می من ساالد-

 تم و چاقو به دست شدم. را برداش و بعد کاهو

نه انگار که من  کردند و انگارپچ میی اول فقط با هم پچده دقیقه

کردم که چرا شکوه به عنوان ر آشپزخانه هستم و به این فکر مید

های خانوادگی حضور داشت! فه در تمامی میهمانیخواهر شکو

اهرشان خانواده شوهرش را دعوت ها وقتی خویعنی تمامی خواهر

م شکوه کنند؟ یا شاید هکند، در آن میهمانی حضور پیدا میمی

 .کردود آش میزیادی خودش را نخ

اما حاال که اینجا ایستاده بودم و آن دو نفر  ؛افکارم مسخره بودند

توانستم هیچ کردند، نمیپچ مین را به من کرده بودند و پچپشتشا

 !نظر مثبتی در موردشان داشته باشم



رنجم زد و این باعث شد که شکوه نزدیکم شد و دستش را زیر آ

 را زخمی کند.چاقو از دستم در برود و انگشتم 

 دستم را سریع از ظرف ساالد فاصله دادم و روی زخم را گرفتم.

 معلومه حواست کجاست؟-

 ای کرد:سردی تک خندهر جواب سوالم نگاهم کرد و با خوند

 ن واسه من؟هرز بازیات حواسم گذاشتی و مگه تو-

 ر فشار دادم و گفتم:دستم را محکم ت

 منظورت چیه؟-

 هایش عصبی و مصنوعی بودند.ر خندهقدباز هم خندید و چه

عزیزم خودتو میزنی به نفهمی؟ هرچند که مهم نیستی! تو همیشه -

همین قدر دست پایین بودی، من اگر جای تو بودم عمرا 

 .ای رو دست نمیزدممونده کس دیگهخورده و پستدس

دیدگاه من به آدما مثل تو نیست! آدما واسه من وسیله نیستن، -

 ن حرفا ارزش دارند.بیشتر از ای

 شکوفه نزدیک شد و با آن صدای نچسبش گفت:

اومدی کمک برو بشین شما عزیزم، اوا لیلی دستتو که بریدی، -

 برو. ،برو تو شما ...بدتر کار درست کردی ،کنی

م! برای هردوی آن ها چاقو را رها کردم و واقعا که متاسف بود

 متاسف بودم.

ه شکوفه همه ستم و بعد از پنج دقیقوارد پذیرایی شدم، کنار عمو نش

 خوری بزرگش به صرف شام راهنمایی کرد.را به سمت میز ناهار



سر میز شام فرهاد کنارم نشست و من حسابی در دلم غوغا بود. 

ه این که توهین کرده بودند؟ چرا جوابشان را نداده بودم؟ مگر ن

و توانست تشکر و ابراز تاسف باشد ترین حرف شکوفه میکوچک

 به جای آن... 

 حتی لبخند روی لبم هم به زور و خاکستری بود.

بشقابم ریختم و حواسم پی دستم  درون م،کمی از ساالد رو به روی

 سوخت. بود که حسابی می

حتی  ،که کسی را متوجه نکنماما برای این ؛عمیق زخم نشده بود

 روی زخمم را هم نشسته بودم.

 فرهاد آرام کنار گوشم گفت:

 چیزی نمیخوری؟ چرا-

 میل ندارم. -

 یعنی چی که میل ندارم؟ از صبح چیزی نخوردی. -

راست می گفت، از صبح چیزی نخورده بودم و دلم حسابی ضعف 

 می رفت اما اصال میلم به غذایی که شکوفه پخته بود، نمی رفت.

اما هر چه  ؛هر چند که به خاطر فرزاد به این میهمانی آمده بودم

خشم خواهرش از  فه به خاطر حسادت خودش و یاقدر هم که شکو

اید حرمت میهمان بودنم را نگه باز هم ب من بدش می آمد،



 داشت!می

   
خوری بود با سر اشاره کرد که چرا نمی زنعمو که رو به روی من

 و من فقط لبخندی روی لبم نشاندم.

شد که شکوه االد بکیر را برداشت و خواست برای خودش سساالدگ

 گفت:

 ون ساالد اصال خوردن نداره!وای افسون جون ا-

، نگاهی به شکوه ه دستش در هوا مانده بودطور کزنعمو همان

 که گفت: انداخت

من اصال نمیدونم لیلی به بهداشت اهمیت میده یا نه! واال اون جور -

کنم لب به اون توی ساالد برید من اصال رغبت نمیکه دستشو 

 م.ساالد بزن

 را مزه مزه کرد و گفت: بعد هم غذایش

ریختیش تم اون ساالدو نیار سر سفره؟  میشکوفه آبجی مگه نگف-

 دور به خدا. 

 کردم. فقط خودخوری میدندان به جگر گذاشته بودم و 

کرد؟ واقعا حرصش را همه بی احترامی چه چیزی نصیبش میاین 

 کرد؟ خالی می

 نستم.توا؛ اما نمیخواست جوابش را بدهمخیلی دلم می



های شکوه قلبم را مچاله نستم و این ناتوانی بیشتر از حرفتوانمی

 د.کرمی

تن جواب گذاشها و بیخوردنتمام این خودخوری و حرص

 دیون پدرم بودم!  هایشان را ماحترامیبی

دانستم که حاال به خاطر فرزاد اینجا نشسته بودم و او را مقصر می

مورد بی احترامی و توهین باز هم به خاطر احترامم به فرزاد، 

 گرفتم.قرار می

 کردم و یا واقعا رفتارشان دردناک و زننده بود؟من شلوغش می

دانستم که قطعا جوابشان را د و میعمو امید همیشه پشتم بو

 صدای فرهاد به گوشم خورد: ،اما زودتر از عمو ؛دهدمی

 لیلی دستتو بریدی؟-

 دستم را زیر میز روی پایم مشت کردم و لبخند زدم:

 نیست. شامتون رو بخورید لطفا...چیز مهمی -

 فت:رهاد از جایش بلند شد و گف

 بریم. لیلی پاشو پالتوت رو بپوش-

 ین فرهاد سر شامه.بش-

 و گفت:این دفعه عمو امید بود که میان حرفم دوید 

  دخترم بلند شو.-

دانستند که روی حرفش حرفی نگاهی به عمو انداختم و همه می

اما  ؛توانستم آن فضا را تحمل کنمآورم؛ البته که خودم هم نمینمی

 به نظرم ترک خانه دقیقا وسط شام کمی زیاده روی بود.



 ام را برداشتم و قبل از این که از اتاق خارجتاق شدم و پالتووارد ا

 شوم شکوه را رو به روی خودم دیدم.

این دختر چگونه رویش می شد که جلوی چشم همه، میز را ترک 

 کند و باز هم برای آزار من بیاید؟

تر از مز شده بودند و با تن صدایی بلندچشمانش انگار که قر

 همیشه گفت:

بدبخت فکر کردی با این ناز کردنا خوشبخت میشی؟ فکر کردی -

رم زندگی کنی؟ خیلی خوشحالی که داری با فرهاد میتونی شاد و خ

سازی؟ بدبخت داری رو آوار زندگیه من زندگی زندگیتو می

ه رو سرت که سازی میفهمی؟ یه روز از یه جا این آوار میریزمی

 . نفهمی از کجا خوردی

نصفه تنم کرده  فرهاد به سمتمان آمد و دستم را از روی پالتویی که

 رودی ایستاد و گفت:و به روی در ور بودم گرفت و کشید،

اما نمیتونم وایسم که  ؛کنمترای جمع عذرخواهی میاز همه بزرگ-

 ،بچه بازیای شکوهو تماشا کنم

 فت:و بعد رو به فرهاد گ

به خاطر تو  ،به احترام تو اومدیم اگه امشب اومدیم لیلی خواست.-

ات برام عزیزی ولی دیگه پا توی خونهاومدیم چون داداشمی 

 نمیذارم. 

های درهمش در حال فرزاد انداختم و انگار که با اخماهی به نگ

درک اتفاقات بود و به نشان تایید سر تکان داد و بعد دوباره کشیده 



 شدم و از در بیرون رفتیم. 

 سوار آسانسور که شدیم گفتم:

 میشه دستمو ول کنی تا پالتومو تنم کنم؟-

یشه در هم بودند و انگار تازه هایش بدتر از همصبی بود و اخمع

 هد.ده دستم را گرفته و حسابی فشار میفهمیده بود ک

اش را فشرد و بعد انگار که چیزی دستم را رها کرد و روی شقیقه

 یادش آمده باشد، پرسید:

 کدوم دستتو بریدی؟-

همان لحظه درب آسانسور باز شد و جلوتر از او وارد پارکینگ 

 کت کردم.شدم وبه سمت ماشینش حر

 گفتم: ،سوار ماشین که شدیم

 خوب شد که سامان امشب نیومده بود.-

هنوز هم اخم هایش در هم بود، ماشین را از پارک خارج کرد و 

 گفت:

 ه میاد برات؟هنوز تیریپ قیاف-

 سوخت بیشتر فشردم و گفتم:دستم را که هنوز می

 بینم. یوزشگاه هم که میرم فقط پری رو ممثل دخترا قهر کرده، آم-

 ه سمتم انداخت:نیم نگاهی ب

 ؟ کنیچرا بحثو عوض می-

در دلم دعا دعا کردم که چیزی سکوت کردم و تا رسیدن به خانه 

ای کردم باز هم فایده، هرچند که اگر  ده حمد هم نذر مینگوید



 نداشت.

به خانه که رسیدیم و ماشین را پارک کرد، زودتر از او پیاده شدم 

 ها باال رفتم.نسور نماندم و از پلهی منتظر آساو حت

انه شوم، برعکس تصوراتم که حس تا در را باز کنم و وارد خ

ام، پشت سرم وارد کردم با سرعت و زودتر از او رسیدهمی

 پذیرایی شد و نتوانستم به اتاقم به پناه ببرم.

 لیلی!-

 تر گفت:ادم که این بار بلندجوابی ند

 د مگه با تو نیستم؟-

 برگشتم و گفتم: به سمتش

 بله؟-

که نباید سرش آمده  هایینگاهش کردم و باز هم از همان عصبانیت

آوردم و ام در مقابلش کم میهایی که با تمام جربزهبود. از همان

 ترسیدم.می

ه لرزه اش یا شیشه ها بکردم از بلندیبا صدای بلندی که حس می

 زد:شود، فریاد اش پاره میافتند و یا حنجرهمی

تو با این سن و هیکلت بلد نیستی از خودت دفاع کنی؟ زبونت فقط -

واسه جواب دادن به من درازه؟ فقط جلو من بلدی چپ و راست 

 ت زخم بزنی و همش شکوه شکوه کنی؟راه بری با زبون

توانستم شکست. نمیمیزد و انگار هر بار چیزی درونم او فریاد می

 اما توان فهمش را که داشت؟ ؛از او توقع داشته باشم درکم کند



 شپزخانه رفتم و از یخچالدر جواب تمام فریادهایش به سمت آ

 لیوان آبی برای خودم ریختم.

 انم یخ زده بود.لرزید و سرانگشتهایم میدست

های اولیه زنعمو آب را الجرعه سرکشیدم و به سمت جعبه کمک

 رفتم.

در جعبه را باز  روی زمین نشستم و ،گوشه آشپزخانه رو به زانو

کردم که فرهاد وارد آشپزخانه شد و به جای من بتادین و 

 گازاستریل و باند را در آورد. 

 یه چسب زخم کوچیک کافیه، انقدرا زخم نیست.-

نگاهی روی دستم که مقابلش گرفته بودم انداخت و چسب زخمی 

 برداشت. 

انداختم ، رفتای که رو به مشکی میای تیرهبه موهای قهوه نگاهی

های هنوز از خشم و عصبانیت پر از رگ اش کهو بعد هم پیشانی

 های درهم فرورفته بود.متورم و اخم

ینجا داری سرم داد میزنی میبینی؟ حتی در مقابل تویی که ا-

اگه سه سال پیش تو روی شکوفه وایمیسادم، اگر  کنم،سکوت می

 !بام پشتم بودا، چون بدادماب شکوه و تند و تیز مثل خودش میجو

 میفهمی؟

 ز سوزشش چشمم را بستم. بتادین روی زخم ریخت و ا

تونست تو جمع بی احترامم کنه و سر میز شام بهم کسی نمی-

 توهین کنه چون بابام بود.



فرهاد بابام برام یه کوه بود ولی االن دیگه رفته! هیچ جا پشت سرم 

 ...ستنی

 دادم: اما باز هم ادامه ؛اولین قطره اشکم چکید

کاراش بود درسته برام کم وقت  همش سرش گرم آموزشگاه و-

کرد قاتل نیستم ، میومد ثابت میشنید آدمم کشتمذاشت اما اگه میمی

ولی االن چی؟ بابا ندارم  ؛کوبید تو دهن هر کی گفتهو مشت می

 میفهمی؟ بابام رفته... 

همه پشت و پناهم، خودشو راحت کرده و منو  !تنهام گذاشته رفته

انداخته تو میدونی که دور تا دورش هیشکی مثل اون نیست که 

 دوسم داشته باشه!

 چسب زخم روی دستم زد و دستم کشیدم که گفت:

 ،عمو ،بابام ،مامانم کنی کسی دوست نداره؟لیلی چرا فکر می-

وره پشتتن همه ج ی فرزاد همه جونشونو برات میدن.حتو سامان 

ه ی برگشتی مامانم انگار یه جور دیگمیفهمی؟ میدونی از وقت

 خوشحاله؟ چجوری ممکنه دوست نداشته باشه؟

 بلند شدم و لیوان آبم را برداشتم و به سمت اتاقم رفتم:

هیچ کدوم نه میتونن مثل بابام دوسم داشته باشند نه میتونن جای -

اما  ؛شون خواستنیخالیشو پر کنن! بودنشون لطفه دوست داشتن

کسی برام مثل بابام نیست! کسی نمیتونه انقدر محکم پشتم باشه که 

 بگم اگه خدا بابامو گرفت فالنیو جاش بم داده!



هایم را عوض کنم روی تخت که لباسوارد اتاق شدم و بدون این

 ام روی هم افتادند.شدم و طولی نکشید که چشمان خسته خوابم ولو

 

*** 

 

مثل برق و باد گذشته بود و خستگی از چشمان عمو  این چند روز

اکبر و زنعمو چکه می کرد و چه قدر شرمگین بودم که خواسته 

 هم شود.بودم اینقدر زود تدارکات عروسی فرا

ام ام عمو امید نباشد و این خواستهخواستم که روز عروسینمی

برای هیچ کدامشان غیر منطقی نمی آمد چون که عمو تنها 

 سی را نداشتم.وند من بود و جز او دیگر کخویشا

تنها چیزی که حس کرده بودم فقط  از صبح زود تا به حال،

 اما ؛آمدمدست خودم بود اصال آرایشگاه نمی کالفگی بود! اگر

محکم به صورتش کوبیده بود و به زور  ،قتی زنعمو شنیده بودو

 برآیم وقت گرفته بود.

بود کوچک و جمع و جور باشد پس فقط تعداد اندکی  عروسی قرار

 ، دعوت شده بودند.شنایان نزدیکاز اقوام و آ

رفتم و دامنم را باال گرفته بودم؛ های آرایشگاه آرام پایین میاز پله

اما از پشت آن تور سفیدی که جلوی صورتم بود، درست نگاه 

 کردن زیر پایم آن قدر ها هم کار آسانی نبود.

و به  فرهاد به گوشم خورد و بعد از آن دستم را گرفتصدای 



 سمت ماشین رفتیم. 

ی ببینم و این اعصابم تم ماشین را هم درست حسابتوانسحتی نمی

م کرد. بعد از سوار شدن باالفاصله تور روی صورترا خورد می

 را باال زدم و نفس عمیقی کشیدم.

 پختم دیگه!خیش راحت شدم، داشتم میآ-

 ، گفت:اش بودطور که حواسش پی رانندگیدیدو همانفرهاد خن

کردم عروسا از شرمشونه که روز عروسی ساکت همیشه فکر می-

 حرف نمیزنن...  میپزن که میشن نگو اون زیر از گرما

 به سمتش برگشتم و حاال درست و حسابی نگاهش کردم! 

 تا به حال این همه مرتب و رسمی ندیده بودمش.

 لبخند بزرگی گفت:نگاهم کرد و با 

 ای بودی نکنه؟خیلی بد شدم؟ منتظر داماد دیگه-

 پوشیدی.نشدی ولی هیچ وقت انقدر رسمی نمینه نه، بد -

خدمت  لوار لیخواستی با تیشرت و شخانومم عروسیمونه ها! می-

 برسم؟

 از لفظش سر ذوق آمدم و لبخند روی لب من هم نشست.

بود که جای امیدی برای این  انگار با این حرفش اندکی باورم شده

 ازدواج هست.

 گوشی تلفتم را در آوردم و صدای آهنگ ضبظ را زیاد کردم:

 ناسالمتی عروسیمونه ها...-

ای چند عکس زیبا و موقرانه، برنامه دوربین را باز کردم و بعد از



 انداخت را باز کردم.که شکلک روی سر و صورتمان می

، واقعا دیدها میدوربین با آن گوشقیافه فرهاد وقتی خودش را در 

تواند عکس انداختم و آخر سر گفت که نمیچند  دار بود.خنده

 های دخترانه تحمل کند.اش را با آن شکلکقیافه

از آن شب مهمانی تقریبا اصال باهم وقت نگذرانده بودیم! او درگیر 

من هم درگیر  ای عروسی و کارهای شخصی خودش بود وهکار

 گرفت.یز درشتی که زنعمو هر شب لیست میهای رخرید

 ،ه قبل از ورود به تاالربه باغ تاالر رسیدیم و قرار بود ککمی بعد 

 ان را در همان باغ بیاندازد.عکاس عکس هایم

ها از عکاسی قبل از عروسی فهمیدم که چرا همیشه عروسنمی

 نالیدند و برایشان اذیت کننده بود!می

ترین اتفاق روز عروسی هر بخشتن لذتانداخبه نظر من که عکس

روزی  کرد.مام خاطرات آن روز را ثبت میچرا که ت ،آدمی بود

 دهد!مسیر زندگی هر فردی را تغییر می گاهآکه ناخود

؛ اما کم کم اولش فرهاد از دست عکاس حسابی اخم درهم کرده بود

کردن دست و از اخم های عجیب و غریب من خندیداو هم به ژست

 ید.کش

است که اگر بگویم صدای دست و وارد اتاق عقد شدیم و دروغ 

 نبود! ،کنندهها کرجیغ

، حتی اگر از آن دسته کنندی دخترها به همچین روزی فکر میهمه

؛ اما باز هم هایی باشند که همیشه قصد ادامه تحصیل دارنددختر



ای شوند و من با تمام دانند که یک روز قرار است عروس خانهمی

 ام نداشتم!هیچ وقت هیچ تصوری از روز عروسی این ها

 آن هم با مردی که حاال کنارم پای سفره ی عقد نشسته بود.  

مردی که سال ها یک طرفه دوستش داشتم و او هیچ وقت نفهمیده 

 بود...

هایش اشک سال هایی که با خنده هایش خندیده بودم و با اشک

زنعمو کنار تختش می نشستم ریخته بودم، مریض بود و تا صبح با 

دانست و هرچند که این و او هیچ وقت هیچ کدام از این ها را نمی

ازدواج شیرینیه وصال نداشت؛ اما با این حال بازهم رسیدن به 

تر از هر چیزی کسی که همیشت دوستش داشتم، برای من شیری

 بود!

 کرد...شاید او هم یک روز شروع به دوست داشتنم می

ن تور جلوی صورتم بود و قرآنی روی پایم باز بود که باز هم آ

 هایش را بخوانم.توانستم به راحتی آیهنمی

سابید و بعد از آن که فرهاد برای زیرلفظی پری باالی سرم قند می

دستبند ظریف سفیدرنگی که از برگ های کوچک متصل به هم 

به  ساخته شد بود به دستم بست، بله را گفتم و زنعمو گردنبندی

گردنم انداخت و عمو اکبر و عمو امید هر دو بوسه به روی 

 هایمان نشاندند. گونه

حلقه که دست کردیم، اولین نفری که به سمتمان آمد سامان بود و 

که رو به رویم ایستاده بود و یا تمام چه خوشحال بودم از این



 اش لبخند میزد.دلخوری

 نزدیک گوشم گفت:

، هر وقت این الدنگ اذیتت کرد بیا خوشبخت بشی عشقه داداش-

 سراغ خودم. 

 تو که...-

همه اون حرفا واسه پشیمون کردنت بود؛ اما حاال که زنش شدی -

 فکر کردی تنها ولت میکنم بین خاندان شوهر؟

هایم دست و پایم را نبسته بودند، از سر خندیدم و الحق که اگر لباس

 شدم.و گردنش آویزان می

کی جلو آمدند و کادوهایشان را دادند و کم کم بعد از آن، یکی ی

اتاق عقد خالی از جمعیت شده بود و همگی به سمت سالن تاالر 

 رفته بودند.

فرهاد که چند دقیقه پیش باز تور را روی سرم انداخته بود، تور را 

 باال داد و لبخند زد.

 بهت نگفتم نه؟-

 چیو؟-

 اینکه خیلی خوشگل شدی!-

 :چشم گرداندم و گفتم

 گفتی آقا. االن دیگه دیره، باید مثل بقیه دامادا جلو در آرایشگاه می-

عوضش اگه من مثل همه ی دامادا نبودم؛ ولی تو مثل همه ی -

 عروسا به جای خوردن عسل، دسته منو گاز زدی! 



 کمی به سمتش چرخیدم و گفتم:

بعد اون وقت شما از کجا خبر داری همه عروسا دست گاز -

 ند بار داماد شدی مگه؟گیرند؟ چمی

 با صدای بلندی خندید و بعد گفت:

 با لباس عروس هم یهو دست به کمر میشی.-

که حواسم باشد، دست به کمر زده بودم و گفت! بدون اینراست می

 حرف میزدم:

همینه که هست اگر ناراحتی بیا تا کسی حواسش نی فرار کنیم -

 بریم محضر طالقم بدی. 

 شوخیشم زشته ها.-

 خواستم جوابش را بدهم که زنعمو وارد شد و گفت:

 بچه ها بیاین دیگه.-

وارد که شدیم باز هم صدای جیغ و دست باال رفت، باالخره به 

حرف فرهاد شد و زنانه از مردانه جدا شده بود. چیزی که من و 

 فرهاد خواسته بودیم و زنعمو زیاد موافقش نبود!

رفتیم و به باید سر میزها میبعد از ورودمان به گفته فیلمبردار 

گفتیم، این قسمت ماجرا را آمد میکردیم و خوشها سالم میمیهمان

 نرفت.دوست داشتم و لبخند تا انتهای سالن از روی لبم کنار 

کردند ند کسانی که با لبخند نگاهمان میدادانرژی مثبت خوبی می

آرزو کنند  امانن ما آمده بودند تا برای خوشبختیو با شعف در جش

 اشان...حس زیبای دوست داشتنیو چه خوب بود این 



 به میز آخر که رسیدیم انگار پارچ آب یخی روی سرم ریختند!

میان کردم و زیادی سخت بود حفظ آن نگاهی به نجمه اصال

 لبخندی که شاید از صبح روی لبم بود.

خواست وتشان نکرده بودم و اصال دلم نمیمن مطمئن بودم که دع

 کنم.ه دعوتشان ک

د که مطمئن بودم که فرهاد هم آن قدرها از آن ها شناخت ندار 

 ند یک نفر...مادعوتشان کرده باشد و فقط می

 کرد.گرفت و عمل میبود که همیشه سر از خود تصمیم میفرزاد 

و من فقط سکوت کرده  کردبخند زده بود و آرزوی خوشبختی میل

خواست حتی دلم می نگاه کنم و نه توانستم به لبخندشبودم، نه می

 ه گوشم بخورد.ز این سر میزشان بایستم و صدایش ببیشتر ا

بغض میان گلویم نشسته بود و فقد فرهادی که دستم گرفته بود و 

 شد احساس کنم که حواسش به من هست.فشرد، باعث میمی

توانستم فکرم را درگیر ایگاه عروس و داماد نشستیم و نمیدر ج

درگیر هرچیزی که نه به نجمه فکر کنم و نه به جای خالی کنم، 

 رم...پد

شد و تا اعماق چیزی که مثل سرب داغی روی قلبم ریخته می

 سوزاند.وجودم را می

 لیلی!-

ا چه اندازه به نبود پدرم داند تدانستم که خوب مینگاهش کردم و می

نجمه  ، حضوردانست که همان اندازه بیشترکنم و اما نمیفکر می



 کرد.همان دلم میغم می امدر جشن مثال عروسی

 دوباره گفت: ،وقتی نگاهم را دید

 افتخاره رقص عروس دامادی میدین؟-

ها پیش یک  جایی ایستاده بودم که شاید سالدستش را گرفتم و حاال

 رویای صورتی دخترانه بود. 

ه گذارد مگر آن کاوند هیچ رویایی را در سرمان نمیانگار که خد

 به واقعیت کند.  روزی و جایی آن را برایمان تبدیل

  نبینم غمتو.-

نگار تمام دست و سوت و صدای میان گوشم زمزمه کرده بود و ا

و فقط صدای او بود که به جانم همه سکوت شده بودند  ،هاآهنگ

 نشست:می

از دیشب به بعد خانوم منی دیگه! یادت نی؟ دوبار بله دادی از -

 دیشب تاحاال.

دیوونه امشب که فقط واسه فیلمبرداری بود! بعدم اگر انقدر بله -

، نه ناکجا دادن من مهم بود که دیشب بعده محظر پیش من بودی

  آباد.

 گرفت تا بچرخم و گفت:خندید و دستم را 

 اولین دعوای زناشویی اونم وسط عروسی!  خوبه دیگه،-

 فت:گ ،و وقتی دوباره به او نزدیک شدم

جا آباد کبعد تو میگی ناکردم کارای عروسی رو میبی انصاف -

 بودم؟



شد، مجال هایی که به سمتمان روانه میشاباش از آن خندیدم و بعد

 داد.ن نمیزدحرف

اما  ؛خواستند که فرهاد به قسمت مردانه برودبعد از اتمام رقص می

 تا قبل از شام دوباره برنگردد.قرار شد کمی بیشتر بماند 

ه بر نشسته بود و دستم را گرفته بود و چه خوب بود کارم کن

 حواسش به من بود. ب راخالف این چند روز، امش

د و حاال انگار مده بودند تا رو به رویمان برقصنشکوه و شکوفه آ

 ها، چنگ  میزد.کسی میان دلم رخت

کرد و لباس ها ، روی صورتش سنگینی میمثل همیشه آرایش

و حس  ! اما جدا از تمام ظاهرشک بودندروی تنش زیاد از حد سب

 رقصید.شخصه او داشتم، زیبا می بدی که به

 کردم،چشم شده بودم و رقص را دنبال می قدر زیبا که من همآن

 شد زیبا ببینم؟میواقعا زیبا بود و یا حسادت باعث 

خالف چیزی که از شکوه انتظار  چند دقیقه که گذشت بعد از آن بر

 رقصید.کرد و او باز هم میچشمانش چکه میرفت اشک از می

رو به فرهاد و  واقعا فرهاد را دوست داشت؟ آن قدری که خودش

 ، برقصند؟باز هم رو به او هایش روی گونهاشک

ی عشقش بنا ام را روی ویرانهگفت که سرپناه زندگیراست می

 ام؟کرده

فرهاد  فرهاد دستم را فشرد و من باالخره چشم از او گرفتم و به

کرد و کامال به من زل نگاه نمی نگاه کردم. فرهادی که به شکوه



 زده بود.

 .لیلی اشک تمساحه اینا-

در چشمانش غم بود و اصال رو راست بود با منی که با خواست 

 بودم؟ خودم این ویرانی را به جان خریده 

ری تنهات بذارم برم تو مردونه؟ اینجوری غمگین شدی من چجو-

ی من با این اشکا خامش میشم و پشیمون میشم که االن کنفکر می

کنار توام؟ لیلی من چند وقته دارم این اشکارو میبینم و باور کن 

 این حنا دیگه برای من یکی رنگی نداره.

 ولی غمگینی! -

که باور کن که غم داره... تحملش اینجا، تحمل دروغاش، این-

تورو اذیت نکنه و ذهنیت تورو نسبت به من که همش حواسم باشه 

 عوض نکنه، همه ی اینا غم داره واسه من. 

 چرا؟-

 ؟فکر کردی فرهاد دوست داره غم بشینه به چشمای لیلیش-

کنم، به خاطر مامانم و آبروش... به خاطره فرزاده که بیرونش نمی

 کنی؟درکم می

ال دستش را لبخند روی لبم نشاندم و متقاب ،بودکه به هر زوری 

 فشردم:

 اومدم تو زندگیت که درکت کنم دیگه!-

او هم لبخند زد و بلند شد و با رفتنش شکوه هم دست از رقصیدن 

 برداشت و سر جایش نشست.



با خیال فامیل بود و کاش که با فرهاد هفت پشت غریبه بود تا 

م و کشان کشان از تاالر انداختراحت دست میان موهایش می

توانستم راحت پاشنه کفشم را میان وقت میدمش. آنکشیبیرون می

که ترین قشمت خشونت و خشمی بود کوچک مخش فرو کنم و این

 نسبت به شکوه داشتم.

ها کاش که آدم این کارکفشم نگاه کردم و لبخند زدم و ایی به پاشنه

دادن به زبان ن غلظت؛ اما کاش حداقل توان پاسخنه به ایحاال بودم 

 اشتم.تندش را د

ای تنهایم مو و پری کنارم بودند و حتی لحظهتا شب زنع

ت باشد که شکوه ح، خیالم راشدد و همین باعث میگذاشتننمی

 آید. سراغم نمی

گشت و چیزهای ر ایستاده بودیم و خبری از عروسجلوی درب تاال

عمو قرار بود راهی فرودگاه شود و من و  که چون دیگر نبود

 دگی مشترک!زن فرهاد به سمت شروع

کردند و چه آمدند و آرزوی خوشبختی مییکی یکی میهمان ها می

 خوب که نه نجمه را دیدم و نه متوجه رفتنش شدم.

دست آخر عمو بود که به جای پدرم مرا به فرهادی سپرد که حاال 

 تنها مرد زندگی من بود. 

منده بودم کردند و من شرنعمو و عمو هم مرا دخترم خطاب میز

اشان به من دیدند و به جای دختر نداشتهآن ها مرا عروس نمی که

چرخید که مامان و بابا ؛ اما من به زبانم نمیکردندمحبت می



 طابشان کنم. خ

تنش جدا کنم و شاید این  اد را هم ازخواست سر فرزم میدل

ه درجانم بود از عواقب ازدواج با فرهاد بود؛ اما خشونتی ک

رف با تمام محبتی که می توانستم جواب حبرخالف ناراحتی ام 

 های پر از حس خوبش را دادم.

سامان اما جدی تر از همه بود و چه قدر دوست داشتنی بود این 

 رسه خشمگین و قهوه ای!خ

رس خشمگین خطاب را خ امان افتادم که هر بار اویاد کودکی

 کرد.دویید و تهدیدم میکردم، کل خانه را به دنبالم میمی

ول مراقب لیلی باش، دوم مراقب لیلی باش، سوم یادت نره من ا-

 حواسم به لیلی هست. 

 فرزاد خندید و گفت:

بی  چهارم اگر وقت کردی مراقب خودت باش تا لیلی بیوه و-

 شوهر نشه.

اشان کردم و از جای خالی پدرم که گذشتم نگاهی به محبت همه

 های تنها نمانده بودم. یا تندیدم که حق با فرهاد بود و من در این دن

؛ اما تا هایی اینجا بودند که حتی اگر جای پدرم نبودندآدم

که در توانشان بود، توانستند حواسشان به من بود و تا جایی می

 کنارم بودند.

 سوار ماشین شدیم و وقتی که تقریبا نزدیک خانه بودیم فرهاد گفت:

 بخرم برات؟ چرا شام چیزی نخوردی؟ چیزی میخوای-



 برام چیپس و پفک بخر.  نتونستم بخورم خب،-

 ای گفت:ا مزهبه سمتم چرخید و با ژست ب

 جدی میگی؟-

واال که جدی میگم، دیروز خواستم بخرم  بذارم خونه ولی یادم -

 رفت.

کناری ایستاد و بعد با پالستیکی چیپس و پفک سوار ماشین شد و 

 به سمت خانه راند.

نگار هیچ انسانی روی  زمین ه احس عجیبی داشتم، حس عجیبی ک

 اش نکرده بود!تجربه

افکارم اینجا  درواقع االن وارد خانه خودم شده بودم و در حقیقت 

 میهمان بودم.

 کردم.م و غریب بودم و احساس غریبگی میخانه بودصاحب

ر فرهاد هیچ وقت دم از دروغین بودن این ازدواج نزده بود و د

های سامان و شکوه میان ذهنم حرف واقع همیشه این من بودم که

راه می رفتند و فکر می کردم که این حال خوشم دوام زیادی ندارد 

 و عمر زندگی من با فرهاد حسابی کوتاه تر آن است که باید باشد.

شده رار زنعمو نو خانه ای که اکثر اثاثیه اش به اس حاال میان

م و فرهاد رنگ خانه نشسته بودبودند، روی مبل تک نفره طوسی

اع خوراکی هایی که خریده بود سفره روی میز رو به رویم انو

 کرده بود. 

از خانه زنعمو آورده بود و  بعد از آن پشت پیانوی سفیدش که



 ی پذیرایی گذاشته بود نشست و گفت:گوشه

 چقدر بده که روز عروسیت بهت خوش نگذشته! -

 کی گفته خوش نگذشته؟-

اعث شد معذب در هم قالبشان کنم و بعد نگاه به دستانم دوخت که ب

 گفت:

شون یخ کرد و خیلی اتفاقا افتاد که اذیتت کرد که دستات به خاطر-

 لبخند نشدن برات!  ... هیچ کدومی نه چندان خوبشدن خاطره

م و با صدایی که کم و بیش سعی تر از دستانم زدلبخندی لرزان

 کردم نلرزد گفتم:می

سری اتفاقای بد و اینا دارند، ما هم مثل  شنیدم همه ی عروسیا یه-

 بقیه؛ ولی بخوای حساب کنی لبخندامونم زیاد بود امروز.

 میخوام برات جبران کنم. -

 چیو؟ -

 عروسی رو! االن که زیاد دیر نشده پس بیا دو نفره جشن بگیریم. -

 خندیدم و گفتم:

 دیوونه ای یا بیکار؟-

 ی بیکار.یه دیوونه-

دانستم که نوازید و خوب میرقصیدند و میو میدستانش روی پیان

 کند امشب برایش جشن بوده و هست.تظاهر می

من باشم و پیوند با کسی که  یجشن؟ ُمهر جدایی بر عشق حقیق

 جشن گرفتن داشت؟ 



 و جدایی!دانست که امشب تماما برای او غم بود و درد بود خدا می

تم حال خوشی که کنارم انستونشست و نمیلبخند االنش به دلم نمی

 به آن اسرار داشت را باور کنم.

که دست از زدن های روی میز خوردم و بعد از اینکمی از چیپس

اش کشید و به سمت دستشویی رفت، وارد اتاق شدم و متکایی پیانو

 با خودم آوردم و روی مبل سه نفره نشستم.

 اری بود و بیچاره من!این ازدواج سخت برایش اجب

 لباسم کشیدم و نگاهی به مبلمان خانه انداختم.سفید دامن  هدستی ب

مشب باید روی همین مبل ها صبح بیچاره نو عروسی بودم... ا

 کردم.می

ی عوض کردن لباس و شستن موها و آرایش روی حال و حوصله

 هم نداشتم. هایمنداشتم و حتی بغضی  برای بیچارگیصورتم را 

 

 چیزی میخوای فرهاد؟-

 شست و دستم را میان دستانش گرفت.کنارم ن

 اره ولی قبلش چرا هنوزم دستات سرده لیلی؟-

 دستم را از میان دستانش بیرون کشیدم:

 چی میخوای فرهاد؟-

داد که اش نشان میمتکای کنارم انداخت و حالت چهره نگاهی به

اما نفسی عمیق کشید  ؛انگار برای عصبی شدن حسابی آماده است

 و گفت:



میخوام  ای میده؟اشتی آوردی اینجا چه معنیارو برداین متک-

 همسرت!  شوهرت...  کنارت باشم اونم به عنوان

 نه فقط توی شناسنامه بلکه توی زندگیمون!

میدونم چند روزه خیلی اذیت شدی ولی میشه ازت بخوام اینو قبول 

 کنی که گذشته دیگه گذشته و منو تو ایم که موندیم تو این آینده؟ 

توانستم یده بودم و به خودم ک نمینگاهش کردم، کمی ترسعمیق 

 دروغ بگویم.

 دستم را دوباره میان دستانش گرفت و گفت:

 لیلی بهم اعتماد نداری؟ -

 .بحث اعتماد نیست فرهاد-

 ای تورو از من دور میکنه؟پس چه بهانه-

 من ازت دور نیستم. -

 از جایش بلند شد و دستی میاد موهایش کشید.

 ه!مشخص-

را کشیدم و وقتی که از قدم برداشتن  که دستشخواست قدم بردارد 

دم که منصرف شد، از جایم بلند شدم و خودم را اسیر قفسی کر

جا، هوای داد و هر نفسی در آنتنگنای وجودش بوی زندگی می

 عشق بود...

حکم همان پرنده را داشتم که می دانستم قفس چیست و خودم بودم 

 آن انداخته بودم!که خودم را میان 



همان پرنده بودم و بی ترس از اسیری و تنهایی به دنبال هوای 

 نفس هایش، پر از خودخواهی خودم را به دست او سپرده بودم.

 

***  

 

پلک هایم سنگین روی هم افتاده بودند و کاش که آفتاب امروز 

 داد. ی طلوع کردن این قدر عجله سر نمیبرا

که به سمت چپ چرخیدم، متوجه شدم  دستی کنارم کشیدم و وقتی

هایی که ست و این باعث شد که با سرعت پلککه جای فرهاد خالی

 نی وزنه بودند، از هم باز شوند.تا چند ثانیه پیش به سنگی

موهایم هنوز هم خیس بودند و همان دیشب می دانستم که آن وقت 

 شب حمام رفتن فقط برایم سر درد می آورد اما فرهاد...

ره نگاهی روی تخت انداختم و این بار به خیال این که زودتر دوبا

 بیدار شده است اسمش را صدا زدم اما دریغ از هیچ جوابی!

 نه حمام بود، نه دستشویی و نه آشپزخانه.

ماند این یکی را اصال توقع نداشتم. حداقل باید امروز را کنارم می

 ذارد.داد که قرار است تنهایم بگنه؟ یا حداقل خبر می

رفت و نه می بغض بزرگی میان گلویم بود که اصال نه کنار می 

نها بودم، آن قدر تنها که دلم ام  بود و تشکست. روز اول عروسی

 بکشم. خواست فقط فریادمی

دانستم قرار است این زندگی برایم پر پوزخند زدم، انگار که نمی



 نه؟ ،از تنهایی باشد

ود و من تنهایی عاشقی کردن ب چه زود یادم رفته بود! سهم دل

 بس...

ات را روی ، نه؟ گفته بود که زندگیشکوه که گفته بود لیلی احمق!

 سازی!اش میی خوشبختیویرانه

های دیشب شکوه های سامان را به خاطر نداری؟ اشکحرف 

 چی؟ 

اصال چرا عقلم را به دست فرهاد داده بودم؟ حتی اگر می نشستم و 

کردم، فقط دنش را در خاطراتم تداعی میشکوه بوروزهای با 

خند بود و لبخند و این روزها با من فقط سر درد بود و سر لب

 درد...

 و میان پذیرایی روی زمین نشستم. دردی در تنم پیچید

 لیلی جان احمق بودی، احمق!

 تر فراموش کند. اصال وسیله بودی تا شکوه را راحت

 رمی نه؟شاید هم جایگزین شدی و یا شاید سرگ

 اما مگر کسی هم بود که برای سرگرمی ازدواج کند؟

به در و دیوار خانه ای که تا دیشب برایم شوق داشت و از امروز 

 تنفر، نگاهی دوختم و چشمانم پر از اشک شد.

داد و همه ی این تنفر از خودم شروع اصال همه چیز بوی تنفر می

 می شد...

عشق را با جان و دل و خوشحالی رنگ و بیمنی که این زندگی بی



 انتخاب کرده بودم و چه نادان بودم.

خوش بودم به خیال عشقی که تک نفره داشتم و به گمانم که برایم 

هردویمان کافی بود؛ اما حاال از بی محبتی کوچکش دلم شکسته 

ام کور شده بود و فهمیده بودم که راه را بودم و چشم امید زندگی

 ام.اشتباه آمده

 رهاد اصال دلی نداشت که برایم بدهد!ف

آن قدر گریه کرده بودم که چشم هایم میل به گریه داشتند؛ اما 

 توانش را نه.

دوشی گرفتم و لباسی به تن کردم و هنگامی که منتظر رسیدن 

 تاکسی بودم، دفتر پدرم را ورق زدم.

ام را که پیدا ی مورد عالقهدستی روی دست خطش کشیدم و صفحه

 هایم شد. لبخند میهمان لب کردم،

 لبخندی از جنس درد دلتنگی! 

ترین صبح زمستانی بود و خورشید بی رمق تر از خاکستری»

 ای کز کرده بود...همیشه با کدر ترین آفتاب، گوشه

ابرها نه نای باریدن داشتند و نه لبخند روشنایی و فقط ایستاده بودند 

اشان را با هر ترین خاکستریبه تماشای زمین و انگار زمینیان تیره

 فرستادند.لبخند به آسمان می

در سردترین خاکستریه آسمانه زمستانی، خداوند لبخندی زد و تو 

 زاده شدی!

های به گرمی زرد رنگه آفتابی و به شیرینی نارنجی پرتقال



 زمستانی...

گرمای زمستان آن روزهای دی ماه، شد لبخند خدا و لبخند خدا شد 

 یاه دختری به نام تو.چشم های س

های زمستان آن لیلی عزیزم به دنیا آمدی تا در خاکستری تیره

 «روزها، روشنایی بخشه زرد رنگ آفتاب باشی...

این صفحه و این کلمات تماما برای من و به نام من بودند و با 

کردم که کاش یک بار دیگر پدرم را هربار خواندنشان، آرزو می

 کشیدم.می حصاراز نزدیک به 

به آسایشگاه رسیدم و همین که چشمم به مادربزرگم افتاد که بی 

جان روی صندلی چرخ دارش نشسته بود و به رو به رو زل زده 

بود، تازه یادم آمد که برای چه چیزی اصال پا به تهران گذاشته 

 بودم.

تر از انگار که چیزی روی قلبم سنگینی کرد و راه تنفسم را سخت

 آور... ه بد بود این احساس خفقانهمیشه کرد و چ

زدن داشت و نه نای توان حرف اهم کرد و دیده تر کرد؛ اما نه نگ

هایش را و برای اولین بار بود که از بی رحمی تکان دادن دست

 زمانه خوشحال بودم.

مامانی به کسی که از گوشت و خونت بود، زیادی سخت گرفتی -

مگه خودت همیشه  ت سخت نگیره؟بعد توقع داری زمونه از

 گیری؟گفتی از هر دستی بدی از همون دست مینمی

 ؛هرچی منتظر نشستم تا از زمونه خوبیامو پس بگیرم خبری نشد



یه بی فهمم که خوبمی ،اما وقتی میبینم تو بد تقاص بدیاتو پس میدی

 رحمانه است.نتیجش بهتر از این تقاص بی

د هم توانش را بگویخواست چیزی گفت و یعنی اگر میچیزی نمی

یشه ین همه سال پشیمان بودم که چرا همنداشت و حاال بعد از ا

اشان نسبت به مادرشان، پدرم و عمو امید را برای بی مهری

 کردم.سرزنش می

دانیم و بر حسب هرچه دیده و یل رفتار های اطرافیانمان را نمیدل

ر به جای آن بی خبر از اینکه شاید اگ کنیم.ایم قضاوتشان مینیدهش

 کردیم.دیم خیلی کمتر از آن ها صبوری میها بو

جا را ترک کنم، دستم را نوازش وار پشت دستش قبل از اینکه آن

 کشیدم و گفتم:

منم دست تویی که مادرش بودی دق کرد. بابا که حاللت نکرد، از -

ببخشمت پس دل خوش نکن که واسه حسرت این همه سالم نمیتونم 

 گذره یا نه...نمیدونم نجمه ازت می مامانی!

 ون رو به بازی نگرفته بودی بانو.کاش انقدر راحت زندگیم

اما باز هم  چیزی  از آسایشگاه خارج شدم و احساس سبکی کردم؛

کرد و چه متنفر بودم از این حالی که میان راه تنفسم سنگینی می

 امروز داشتم. 

 ضعیفی!پر بودم از ضعف و همیشه متنفر بودم از 

نقطه ضعف خودم و  دیوانه بودم که خودم دست گذاشته بودم روی

 دادم.حسابی فشارش می



چگونه باید  دانستم کهاین ازدواج داده بودم و حاال نمیخودم تن به 

 با احساسات و زندگی روی هوایم کنار بیایم.

گرفت پاسخ دادم و سوار اس میبه فرزادی که برای دهمین بار تم

 تا به خانه برگردم. تاکسی شدم

بله؟ وقتی جواب نمیدم یعنی نمیخوام باهات حرف بزنم، بعد تو -

 دوباره زنگ میزنی؟

چته تو وحشی؟ بذار از راه برسی بعدش زن داداش بازی در -

 بیار.

فرزاد خفه نمیشی؟ این همه قطع کردم بازم با سماجت زنگ زدی -

 که همین چرت و پرتارو تحویلم بدی؟

 بی لیلی!خیلی بی اد-

 بی ادبم ولی مثل بعضیا بی نزاکت نیستم.-

 نکشیمون خانومه با نزاَکـ...-

ای شیشه ماشین چسباندم. تلفن را قطع کردم و سرم را به خنک

گیرد و همین هم به دقیقه نکشیده دوباره تماس می دانستم کهمی

 شد...

 این بار جواب دادم و سکوت کردم تا حرفش را بزند.

لیل این همه عصبانیتت اینه که اصالمیان رو دعوت لیلی االن د-

 کردم عروسی؟

دسته گل به آب دادی فرزاد نمیفهمی؟ نجمه مگه فهم و عقلش -

مشکل داره که فامیلیمون رو بشنوه مامان تورو ببینه بعد دو 



هزاریش نیافته؟ حتی مامان سامان هم اومده بود میفهمی؟ بعد از 

ر دیده بودمش ولی اومده بود طالق از عمو امید کال من دوبا

 و؟ر مگه میشه نجمه ندیده باشه هیشکی ،عروسی رو

لیلی خب حاال اومده باشه و گیریم که همه چیز رو دیده باشه! مگه -

 تو برنگشتی که... 

خواستم حاال فرزاد چرا قبول نمیکنی گند زدی؟ هان؟ اگه من نمی-

 حاال ها نجمه بفهمه چی؟ 

شده بود و حتی انگار صدایش هم باال  لحنش جدی تر از همیشه

 برده بود:

د احمق تو برگشتی که چی؟ که کاری که بابات نکردو بکنی -

دیگه! االن نمیفهمم که چرا تو به جای اینکه از بابات عصبی باشی 

 ان و خاندانش کینه به دل گرفتی.از اصالمی

 هرکی دیگه جای تو بود االنـ.

 میان حرفش پریدم و گفتم:

وم که من هرکی نیستم که مثل اینکه تو جای من نیستی و داول -

تصمیم بگیرم؛ در ضمن هر دوشون تقصیر داشتن  ایدیگه هر کس

 اونم به یه اندازه...

ر دیگر هم زنگ میزد جوابش تلفن را قطع کردم و حتی اگر صدبا

 دادم. را نمی

های صد من یک غازش اد با حرفذهنم پر بود از درگیری و فرز

 خواست مخم را تا مرز انفجار بکشاند.می



وقتی وارد خانه شدم از سوزش معده، چشمانم سیاهی رفت و اما 

 رفت.ند ساعت پیش میلم به هیچ چیز نمیمثل چ

ام دقیقه به دقیقه بیشتر از صبح چیزی نخورده بودم و سوزش معده

 شد.می

با درده سوزشی که جان  گذشته بود و 9نگاهی به ساعت کردم، از 

م بستم تا کم کم خواب رساند وارد تخت خواب شدم و چشبه لبم می

 هایم شد.میهمان چشم

 

*** 

  

 سپهر

 

 ایستاده بودم. از تاالر خارج شده بودم و منتظر مامان، کنار ماشین

ها به خودش رسیده بود و چه قدر خوشحال امروز بعد از مدت

 ال دیده بودمش.همه سرحبودم وقتی که بعدازظهر آن 

ول آمد و شاید بیست دقیقه تا آمدنش طنگاهش کردم که به سمتم می

 کشیده بود.

 چه عجب تشریف آوردی!  به به مامان جان-

 ، بیچاره زنت. کم غر بزن-

فتگی از تک به اش دقیق کردم و انگار که آشنگاهم را میان چهره

بود و این  ریخت. تا خانه سکوت کردهتک اجزای صورتش می



سکوتش برآیم عذاب آور بود، هیچ وقت و در هیچ شرایطی تحمل 

 کرد.را نداشتم و ای کاش که سکوت نمی سکوتش

 وارد خانه که شدیم، لیوان آبی برای خودم ریختم و گفتم:

مامان این همه گفتی بریم بریم ولی انگار زیاد بهت خوش نگذشته -

 نه؟

کرد که آرایشش را پاک میو داشت اش را برداشته بود روسری

 در جوابم گفت:

 ، چرا خوش نگذشته باشه؟ نه-

کرد کشید و در حالی که ابرو باال داده بعد دست از کاری که می

 بود نگاهم کرد.

سپهر تو از کجا با لیلی آشنا شدی؟! اصال چرا دعوتت کرد -

 عروسیش؟

 ام من؟مامان! اینم سواله؟ بچه دو ساله-

عمر کنی بازم واسه من بچمی حاال فرقم نداره دو قد چهل سالم که -

 ساله باشی یا چهل ساله!

مثل بقیه همکارامه دیگه! یه ذره جدیدتره چون قراره چند وقت -

، من هفته پیشم مراسم دعوت بودم شما رو چاپ کنیم کارش دیگه

 نیومدی.

خب لیلی و فرهاد رو دیده بودم سر تصادف واسه همین گفتم -

 بریم؛ ولی...عروسیشون رو 

 .گذرهدونستم این همه بهت بد میاگه می-



 لبخندی زد و گفت:

 بد نگذشته، خیالت راحت.-

به سمت اتاقم رفتم و به نظرم که به حتم در عروسی برای مادرم 

 ی افتاده بود.اتفاق

که  قبل از این که بخوایم کتاب فرخیهایم، بعد از تعویض لباس

 ای گذشتم.کردم و چند صفحها باز علی گفته بود بخوانمش ر

شود یا بهتر بگویم، فکر کردم که زندگی حریفم نمیفکر می»

ام گذاشته ای که پا روی خرخرهکردم حریف این زندگیمی

 .شوممی

 ته بودم! دنیای عجیبی برای خودم ساخ

و با فکر به آن دنیا به خواب  بستمشب به شب چشمانم را می

 رفتم.می

ها و رویاهایم تم؛ در واقع همه چیز طبق خواستهشچیز داآنجا همه

 دیدم.ی نزدیک خودم میگرفته بود و من آن دنیا را آیندهشکل 

قدر دست ها نداشت، همانی شکالتی بچهدنیای من کم از خانه

 ن قدر غیرممکن!نیافتنی و هما

 کنیم هستیم، نیستیم.ها آنچه که فکر میدر واقع ما انسان

 گ...ز خالی بودن، مثل یک نیست بزرما پریم؛ اما ا

 کنیم نیستیم وتر که ما آنچه فکر میما یک نیسته بزرگیم و مفهوم

 «ایم جایی نداریم.در دنیایی که برای خودمان ساخته



 

*** 

 

آلودگی ختم که حتی از دور هم پر از خوابنگاهی به قامتش اندا

رم روی های کند و کوچک رسید و کنابود. باالخره با آن قدم

 نیمکت نشست، دستی روی چشمش کشید و گفت:

ساعتو نگاه کردی؟ کدوم خری این وقت صبح زنگ میزنه یکیو -

 بکشونه پارک؟

 یعنی رسما گفتی من خرم دیگه؟-

 سپهر منظورم این...-

 میان حرفش پریدم و گفتم:

 شستم!اگه به تو بود که باید ده روز دیگم منتظر می-

دانست از آور بود. اصال او چه میسکوت کرد و سکوتش عذاب

 بالتکلیفی؟

 آخه ببین سپهر من اونی که تو دنبالشی نیستم.-

 خودت تنهایی به این نتیجه رسیدی؟-

 کنی؟داری مسخرم می-

 آره!-

 ی قرن بود.شد شاید زیباترین منظرهچشمانش وقتی حرصی می

به جای من آرزو من مشخصا بهت گفتم تورو میخوام بعد تو -

 اونی که دنبالشم نیستی؟خیص دادی، تش



 بیین سپهر.-

 دست زیر چانه گذاشتم و به رخش چشم دوختم. 

 .ام نبین دیگه حرفم یادم میرهاینجوری-

تو انقدر تخسی که هیچ چیز توی دنیا نیست که باعث شه ساکت -

 ی.شی و حرف نزن

تر از اونم که بخوام تو زندگیت حاال که هست! سپهر من افسرده-

باشم. مگه نگفتی دنبال آرامشی؟ من دنیای آشوبم آخه، چطوری 

 میتونم کنارت باشم و تورو درگیر آشوبم نکنم؟

 داری بهانـ...-

 میان حرفم پرید و گفت:

بهانه نیست! من هر روز که وایمیسم کنار اون خیابون بابام جلو -

چشممه میفهمی؟ هر روز میبینمش که داره رد میشه و یه ماشین 

 میزنه و بعد بین یه عالمه خون...بهش 

 آب دهانش را به زور پایین فرستاد و گفت:

ببین من انقدر ذهنم پره از اون روز که نه میتونم آروم بگیرم نه -

 میتونم آرامشی که داریو حفظ کنم.

آرزو قبال بهت نگفتم مگه؟ من تو ذهن و فکرت دنبال چیزی -

 جا باز کنی، هوم؟ نیستم! تو باید یاد بگیری تو قلبت برام

 ،کمی سکوت کرد و بعد انگار که بخواهد بحث را عوض کند

 گفت:

لوی ماشین پرتت اصال اون روز فکر کردی چطور شد که از ج-



که من داشتم خواستم یکی دیگه دچار دردی بشه کردم اون ور؟ نمی

 مخصوصا که اون دخـ....

کوتش این بار میان حرف او بود که تلفنم زنگ خورد و با س

 ام کرد.ای به صفحه گوشیاشاره

 ،شد و نگاه آرزو به صفحهاسم و عکس هلما روشن و خاموش می

شد که نسبت به هلما انم دور نماند؛ اما باورم هم نمیاز چشم

 حساس شده باشد و یا فکری کرده باشد.

 جانم؟-

هایم در هم رفته آدرس را بفرستد و ناخودآگاه اخم از او خواستم که

 کردم و نگاهش کردم.تلفن را قطع  بود.

 گردم.ولی برمی من باید برم-

   
 همون جایی که میری بمون. -

ترسیدم و او باز هم آبغوره گرفتن را راه از اشک هلما همیشه می

توانستم در برابر ته بود و من میان آن همه اخم نمیانداخ

 های دخترانه آرزو لبخند نزنم.حسادت

کشیدم و صد می حصاراو را سفت به  باز بود،قطعا اگر دستم 

 حیف که اسالم دست و پایم را بسته بود.

 آرزو؟ -



 بله؟-

 قدمی نزدیکش برداشتم و گفتم:

 باهام بیا.-

 نه مزاحمتون نمیشم.-

خواهم تا گفتم که می، اگر میرحمی بودلحنش پر از حرص و بی

کنم و  ام او حرص بخورد و من به او نگاهآخرین روز زندگی

 بخندم؟

 آرزو لج نکن دیگه! بیا تو ماشین بهت میگم.-

 من اصال الزم ندارم چیزیو بهم توضیح بدی.-

 آرزو خجالت بکش از سن و قد و قیافت...-

 مگه چشه که خجالت بکشم؟-

ور رصت بود تا خشم را در وجودش شعلهاین دختر انگار منتظر ف

 کند.

میدونی هلما چه  دختر، آخه این افکار مناسب این شخصیته؟ گل-

تره؟ من اگر ازدواج کرده بودم، االن بچم هم قدر از من کوچیک

 سن هلما بود!

سوار شدن، درب  پشت سرم با اکراه قدم برداشت و باز هم هنگام

 را محکم کوبید.

جوری بکوبی بهم که وه خانوم اگر قرار باشه هر دفعه درو اینا-

 طالقت میدم.

 حاال کی زنه تو شد؟-



 آرزو! -

 چیه؟ هان؟ بله؟-

 کنم بترشیا...تر برخورد کنی؟ ولت مینمیتونی یه ذره آروم-

 تر شد و گفت:خندیدم و او حرصی

 .إرو خدا ترسیدم، نه آخه زندگی من وابسطه به تو وای تو-

کنم که ؟ به من نه بگی کله محلو لشکر میپس چی فکر کردی-

 تگار برات بیاد.نذارند خواس

 دوباره گفت:ز کمی سکوت بعد ا حرفی نزد و

 هلما کیه؟-

افتاده و تا کردم که این فکر مثل خوره در مغزش احساس می

 گیرد.توضیح ندهم آرام نمی

 ی کار بود و به شدت وضع بدی داشت.یه دختر بچه! بچه-

کارش حبنمیدونم شاید خدا باعث شد که من اون روزی که صا

 م.ینمش و کمکش کنداشت کتکش میزد، بب

 ً هلما دوست نداره که من سفره زندگیشو برای آدمای دیگه  مطمئنا

باز کنم؛ اما دارم اینارو برات میگم که انقدر فکر جورواجور نکنی 

 راجبم.

غریبشون کشایی که توهمای عجیببابای هلما معتاده، از اون شیشه

هلما هم واسه درس  زندگی خودشون و خانوادشون رو به باد میده.

انقدرم  که رویاشو داره مجبوره کار کنه،ای زندگی خوندن و

 مغرور هست که کمک کسی رو قبول نکنه.



، من به بهونه این که فقط دوستم و قصدم از کمک، یه کمک عادیه

 کنارش بودم.

کرد که وقتی میره سرکار یه ام لباس پسرونه تنش میهمیشه

 هم درآوردنو پول  ی ما شغلرایی امنیت داشته باشه! تو زمونهجو

 جنسیتی شده انگار...

فهمیدن که دختره تی داشت که اگر میهلما هم یه کارای نیمه وق 

 .فضای مناسبی براش نداشتن

چند وقت پیش پدرش زده بود به سیم آخر و بیرونش کرده بود، 

 تازه اون موقع بود که حاضر شد بیاد خونمون.

ام را خندهمتم چرخاند و سعی کردم جلوی با سرعت گردن به س

 بگیرم:

شد تو پارک ، دیگه به عنوان یه دختر نمیکردآخه خیلی گریه می-

 بخوابه که!

 اون وقت شما شدی پتروس فداکار؟-

 من نه! ولی مامانم آره. -

 جاده را پیچیدم و گفتم:

چقدر حسودی تو یکی دیگه! بذار حرفم تموم شه آخه خانوم -

 خانوما...

ن کمی جا به جا شد و سرش را حرفی نزد و روی صندلی ماشی

اش هایش روی پیشانیاخت که باعث شد چند تار از طالییپایین اند

 بریزند.



پیش مامانم بود و بعدش بدون این که من بفهمم رفته  چند روز،-

 بود برای کار توی کافه کتاب... 

که بتونیم و ناراحت نشه  یک سال بیشتره که من و مامان هرجور

 کنیم.کمکش می

 آرزو، نه بیشتر نه کمتر... هلما مثل خواهرمه

کردم که هنوز هم قانع نشده؛ اما دیگر بیشتر حرفی نزد و حس می

 از اینش از توان من خارج بود.

ای پارک بود رسیده بودم و ماشین را گوشه جایی که هلما گفته

 کرده بودم و آرزو هم انگار قصد شکستن سکوتش را نداشت.

 اش کشید و گفت: آن چند تار گیسوکمی بعد دستی به 

 ببخشید!-

کرد موهایش را زیر گاهم به حرکت دستش بود که سعی مین

 ش بکشاند و گفتم:شال

 چیو؟-

اما  این که تند رفتم رو، درواقع این موضوع به من ربط نداشت؛-

 من...

طور که خودم خواستم من خودم خواستم که همه چیزو بگم! همین-

 ط داشته باشه.همه زندگیم بهت رب

 لبخندی زد و گفت:

 اگر این زبونت رو نداشتی چیکار می کردی تو؟-

 خندید.خندیدم و چه خوب بود که کنارم میمن هم مثل او 



ای که روی شیشه ماشین خورد پیاده شدم و مشتی روی با ضربه

 صورتم فرود آمد و بعد از من آرزو سریع از ماشین پیاده شد.

 خجالت نمیکشی دخترمو... ،ن دختر بندازمردک یه نگاه به ای-

 ندی گفتم:به عقب هلش دادم و با صدای بل

زنم خجالت  از ،و دخترت خجالت نمیکشیچه خبرته آقا؟ از محل-

 بکش! ببین چه ترسیده.

هایش از هم بازتر شدن و نگاهی انگار که کمی جا خورده بود، اخم

 انداخت. به آرزو

یش را یک بار دیگر هم چشیده بودم هاداداین مشت و این داد و بی

 زنم خطاب کرده بودم. و از قصد آرزو را

در مواد کشیده بود که دیگر ذهنش برای فکر کردن قاین مرد آن

 کرد.اش نمییاری

 ندی گفت:باز هم با صدای بل

ی خجالت بکش بی ناموس! تو زن داری و بازم دنبال دختربچه-

 منی؟

دانستم داده بود و واقعا نمی ز دستک عقلش را ااین مرد انگار پا

 یدا کنم.این بار باید چگونه از دستش خالصی پ

 ور شود که از پشت گرفتنش...خواست دوباره سمتم حمله

 کرد.رده بود و فقط با نگرانی نگاه میآرزو سکوت ک

با دستم اشاره کردم که آرام باشد و هلما گریه کنان پشت سر آرزو 

 پناه گرفته بود.



کرد، مگر پاره مید بود و چشمان خیسش دلم را پارهش کبوصورت

 ی نگرفته بود تا با خواهرش باشد؟امروز را مرخص

 سمت آرزو و هلما قدم برداشتم و گفتم:

 خب؟  ،آرزو حواست به هلما باشه-

 تم:بعد هم رو به هلما گف

 چیز حروم نکن، داداشت که نمرده! این اشکاتو واسه این بی همه-

د شد، باعث شد که خون در تمام ه از پشت سرم بلنصدایی ک

 های تنم منجمد شود.رگ

 .به سمت صدا برگشتم و نگاهش کردم

من؛ اما انگار او هم توقع  یاو هم سکوت کرده بود و نه به اندازه

 دیدن من را نداشت.

شته اصال عوض نشده بود! همان چشم و ابروی مشکی که مثل گذ

 ها.ع آرایشغرق شده بودند میان انوا

 ..همان لبخندی که حاال ماسیده بود و همان موهای مشکی.

 سپهر؟-

آرزو به جای من جواب  هایش گرفتم کهاخم کردم و چشم از چشم

 داد:

 آقا. -

لرزید و ای که یک روز برایش دلم میبا همان لحن پر عشوه

 امروز از تنفر جانم، گفت:

 متوجه نشدم؟-



 فاصله داد و گفت:آرزو هلما را کمی از خودش 

 شمش هم دم داره عزیز، آقا سپهر.ک-

 خندید و دستش را روی دهانش گذاشت.

 چشم بستم و نفسم را با کالفگی بیرون فرستادم و نگاهش کردم. 

هایش! دادی برای خندهسپهر این همان دختریست که جان می

 س بود و روزها بسته بسته سیگار.ها کابوهمانی که شب

نم برایش جوش دور بود و چرا جز تنفر چیزی در جاچرا این قدر 

 نمیزد؟

که جوابی به لیلی بدهد، درون کیفش را گشت و دستمالی بدون این

 ی لبم نگه داشت.ر آورد، بعد هم نزدیکم شد و گوشهد

 لبت داره خون میاد.-

 دستش را پس زدم و دستمال روی زمین افتاد.

 نیازی به لطفت نیست!-

ی لبم نشسته بود، دست خودم بخند کجی که گوشهگفتم و ل این را

 نبود.

 ، دستمال دیگری دست گرفت و گفت:توجه به حرف منبی

پس ناجی آبجی کوچیکه ما شمایی! یادمه همیشه مهربون بودی -

 اشو خبر نداشتم.ولی این همه

دستش را دوباره نزدیک صورتم کرد که این بار آرزو جلویم 

 هوا مانده بود، گرفت.ایستاد و دستش را که در 

 دستش را کشید و آرزو مچش را رها نکرد.



گفتم؛ اما دلم کردم و یا چیزی میاش این بود که کاری میعاقالنه

 خواست بایستم و فقط آرزو را نگاه کنم.می

 یه بار گفت نیازی به لطفت نداره مفهوم نبود؟-

 تر از قبل خندید و گفت:باز هم مصنوعی

 کوبی؟انقدر سنگشو به سینه میتو کی باشی که -

 فکر کن زنشم، شما چیکاره باشین؟-

نگاهی به آرزو کردم و لبخند زدم، دیوانه تا ده دقیقه پیش هر 

کرد که بیخیالش شوم و بروم؛ ولی حاال سینه ای ردیف میبهانه

 کرد.سپر کرده بود و خودش را زن من معرفی می

 کشد و گفت:باز هم سعی کرد دستش را از دست لیلی ب

 او چه جذاب! معشوقه دیرین و معشوقه فعلی مقابل هم.-

کل ی این کلگوید تا آرزو را بازندهمشخص بود که از قصد می

کردم، حس کند؛ اما وقتی از این نقطه که ایستاده بودم نگاهش می

 کردم که حتی از او تنفری هم ندارم!می

ه آرزو جواب خواست کهیچ حسی برایش نداشتم و فقط دلم می

 محکمی برای او داشته باشد.

اصال چه خوب بود که اینجا دیده بودمش! در این چند روز که  

ذهنم درگیر جواب ندادن و سکوت آرزو بود، هزار بار به این فکر 

 کرده بودم که آیا احساسی که نسبت به آرزو داشتم واقعی بود؟

عشق بی  کردم که خیلی بیشتر از گذشته وو حاال احساس می 

 پایانم به دالرام، احساسم به آرزو بود که حقیقت داشت.



 از قیاقه ی دالرام معلوم بود که آرزو دستش را بیشتر فشرده. 

واسه من نگو که کجا وایساده بودی، مهم اینه که االن کجا -

 وایسادی. 

و بعد هم دستش را آن طرف پرت کرد و دست هلما را گرفت و 

 سوار ماشین شدند.

اش گرفتم و سوار ماشین هم چشم از دالرام و فک باز ماندهمن 

 شدم. 

ماشین را روشن کردم و قبل از این که پایم را روی پدال گاز 

بفشارم، رو به روی ماشین ایستاد و کف دو دستش را روی کاپوت 

 کوبید.

 بیا پایین ببینم عوضی... آبجیمو داری کجا میبری هان؟-

و درد بدی میان سرم پیچیده  خوردرا می از عصبانیت خون خونم

کاپوت کوبید و  دوباره خواستم حرکت کنم که بیشتر رویبود، 

 گفت:

حاال آدم شدی جلو چشمم  ،گفتم بمیر جلو پام میمردییه روزی می-

میخوای آبجیمو برداری ببری؟ اصال از کجا معلوم که نخوای 

ت به منو ازش اهاذیتش کنی؟ شاید بخوای انتقام اون عشقه مسخر

 بگیری کثافط.

های فرمون کوبیدم و بی توجه به گریه از عصبانیت مشتی روی

 هلما در را باز کردم و محکم به هم کوبیدم.

اپوت برداشت و نگاهم آن قدر محکم که دست از کوبیدن روی ک



 کرد.

ریختند روزی تمام های دانه درشتی که از چشمانش میآن اشک

 وز... و امر هایم بودندنقطه ضعف

 ام انداختم و تقریبا فریاد کشیدم:صدایم را مثل خودش پس کله

انقدر واسه من آبجیم آبجیم نکن!  دو ساله کدوم گوری بودی وقتی -

شد؟ واسادی اینجا هی ست و پای بابات استخوناش خورد میزیر د

 میخوای خودتو بچسبونی به من.

جنی کردی که از اخه کثافط منم یا تویی که خودتو غرق هر ل

همون عشقی که میگی و همین آبجی که حاال شده آبجیت،  خالصی 

 پیدا کنی و گم بشی بری!؟

، ایتو یادت رفته کی چیو اینجا داد میزنی؟ ،یادم نرفته هیچی من

 ای که اومدی اینجا به من میگی عوضی... چی

 ریختند.هایش میداد و داد میزدم و اشکجواب نمی

اشاره  ،اشانشوم برگشتم به سمت خانه ه سوار ماشینقبل از این ک

 کردم و گفتم:

امن تر از تواِ...  من مثل تو نیستم خب؟ جای هلما پیش من خیلی-

خواستم انتقام بگیرم همون موقع که به من خیانت درضمن اگر می

میذاشتم لب جوب و گرد تا گرد  کردی و رفتی با این پیری، سرتو

 ؟بردیم! شیرفهم شدمی

سوار ماشین شدم و دنده عقب گرفتم و با سرعت از آنجا فاصله 

م که دیدصله زیاد نشده بود، دالرام را میگرفتم؛ اما وقتی هنوز فا



 پرید.غ بال و پر کنده باال و پایین میمثل مر

هنوز هم عصبی بودم، آن قدر زیاد که نفسم تند بود و نتوانستم 

که هلما گریه کردن را تمام جلوی فریادم را بگیرم و فریاد زدم 

 کند.

 جلوی خانه که رسیدم پا روی ترمز کوبیدم و گفتم:

 کنی؟االن چرا گریه می-

 من نمیدونسم.-

 ی هلما گذاشت و گفت:آرزو دستی روی شانه

عزیزم این همه غصه و شرمندگی نداره که! ما فهمیدیم که چیزی -

 ا خودتو اذیت میکنی؟دونستی چرنمی

 ع کرد که گفتم:کردن را شروباز هم گریه

 پاشو، پاشو بریم.-

 کجا؟-

 برمت پیش نجمه.می-

 ه من... آخ-

 کنه اعصاب ندارم باهات بحث کنم.هلما پاشو، سرم درد می-

بدون اینکه وارد خانه شوم هلما را باال فرستادم و به سمت ماشین 

 برگشتم.

 سوار شدم و سرم را روی فرمون تکیه دادم.

 آروم باش.سپهر یه ذره -

 آرومم.-



 کامال مشخصه!-

 ام کشیدم.فرمون برداشتم و دستی روی پیشانیسرم را از روی 

 منه خاک بر سر چطور زودتر نفهمیدم که خواهر هلما کیه؟-

 اخه بگو با عقل جور در میاد؟

 ی؟هنوز دوسش دار-

فهمید که میان اعصاب خرابم به چشمانش نگاه کردم و کاش می

 ن را پرسیده بود.بدترین سوال ممک

اشته باشم؟ این چه سوالیه! به نظرت اصال میتونم دوسش د-

ها آوار شدن شته، با کارایی که اون کرد گذشتهها موند تو گذگذشته

 تو گذشته.

ارزشش رو ر درد گرفتی نه؟ نمیشه آروم بشی؟ از عصبانیت س-

 ه نمیگی آوار شد تو گذشته؟نداره، مگ

عمرم رفت؟ برای ذره ذره غروری که  گفتم؟ می گفتم آرزوچه می

او شکاند و بدون این که زخمی شود، از روی تکه تکه هایش 

 ، عمرم رفت.گذشت

 کنه؟ سرت درد می-

 می رسونمت خونه بعدش یه مسکن بخورم اوکی میشم.-

 نمیرم خونه.-

 آرزو حوصله بحث کردن ندارم.-

 ت تنها بذارمت.منم هلما نیستم که یه داد بزنی سرم بعد تو این حال-

 من حالم خوبه.-



تو نگفتی میخوای کنارت باشم؟  بعد هیچی نشده جا زدی؟ واسه -

 یه سر درد کوچیکم میخوای دکم کنی.

 آرزو میدونی که این طور نیست؟-

 خب پس چطوره سپهر؟ هوم؟-

 بال جوابی بودم برایش. سکوت کردم و دن

 هیچ وقت قرارهایی بشی که فقط نمیخوام از االن درگیر مسئله-

 نیست تکرار بشند.

دانستم که او را هم عصبی اشان ایستادم و میجلوی درب خانه

 ام.کرده

 کرد.شد و نه نگاهم مینه پیاده می

اشتم، چند باری وقتی گوشی اش را از روی داشبورد بردگوشی

 گرفت رمز زدنش را دیده بودم.دست می

 رمزش را زدم و صدایش بلند شده بود:

 کنی سپهر؟ با گوشی من چیکار داری؟ سپهر؟ر میچکا-

اما  جوابش را ندادم که شیرجه زد تا گوشی را از دستم بگیرد؛

دم دست آرزو کرطور که سعی میگوشی را باالتر گرفتم و همان

ام را ذخیره کردم و تک زنگی روی گوشی به گوشی نرسد، شماره

 اش برایم بیافتد.خودم زدم تا شماره

 که از دستم کشید و پیاده شد. پایین گرفتمگوشی را 

ین کار را ترسیدم که باز هم در را محکم به هم بکوبد؛ اما امی

 رفت. اش را چرخاند ونکرد و فقط دو گوی یخی



 اش پیامک دادم:به خانه برگشتم و به شماره

 ام، میخوام بخوابم که سرم خوب شه... نگران نباش.من خونه-

را  چیزفهمیدم که هلما همهمان میاز نگاه ماوارد خانه که شدم، 

ترین حرفی وارد اتاقم شدم و برایش تعریف کرده. بدون کوچک

 ستم.درب را ب

فاق را باور کنم یا دانستم که باید این اتذهنم به هم ریخته بود و نمی

ا بمانم و احساس نکنم کنار هلم ،توانستم مثل قدیمنه! چگونه می

 که... 

هایم را ام روی چشمانگشت شصت و اشارهبستم و با  را هایمچشم

 فشاری دادم.

برای پرت کردم حواسم دوباره کتاب را از کنار تخت برداشتم و 

 ورق زدم...

 

 *** 

 

 لیلی

 

آمد که دوست شنیدم؛ اما آن قدر خوابم میصدای فرهاد را می

 را باز کنم. هایمنداشتم پلک

 کرد:م میکوبید و صدایپشت هم به صورتم می

 لیلی؟ لیلی خوبی؟ لیلی منو نگا کن. لیلی؟ -



 چشم باز کردم و یک دفعه بلند شدم:

 کوبی تو این صورت وامونده؟چته هی می -

 سالمی؟-

 نه مردم االن روحم تو تخت نشسته! خوبه خودتم میدونی که... -

 لیلی هزار بار زنگ زدم جواب ندادی. میدونی چقدر نگران شدم؟-

شب  9نگرانم شدی؟ وقتی ولم کردی بی خبر رفتی تا  چه جالب!-

 یه خبرم نگرفتی اصال دیگه نگرانی معنی هم میده؟

دیوونه، ولم کردی بی خبر رفتی دیگه چیه؟ میگم هزار بار زنگ -

 زدم. 

 زنگ زدی البد.  تو خواب-

و موبایلت که گذاشتیم تو لیست سیاه یادت لیلی چی میگی؟ ر-

 جبور بودم زنگ بزنم.نیست؟ به تلفن خونه م

 تلفن خانه؟آلودش انداختم. می فکر کردم و نگاهی به چهره اخمک

 فرهاد تلفن زنگ نخورد اصال.-

 ام پیچیدخت بلند شدم، درد بدی که در معدهکنارش زدم و از روی ت

 ام فشار دهم.را روی معدهباعث شد خم شوم و دستم 

 هایش به شدت در هم بود.هنوز هم اخم

 ز صبح هیچی نخوردی که سگ میشم.ا نگو-

 ام چکید.د قطره اشکی بدون اراده روی گونهنگاهش کردم و از در

 نخوردم.-

 آخ لیلی، آخ... چی بگم من بهت آخه؟ چی بگم؟-



دستم را گرفت و وزنم را روی دستش انداختم و به کمکش به 

 سمت پذیرایی رفتم.

انقدر سیب  و رفت نه؟ البد فکر کردی فرهاد ول کرد بیخیال-

 ش؟فردای عروسی ول کنم یه خبرم نگیرم از رو ام که زنمیزمین

ه شد و را کرده بودم، وارد آشپزخانهیچ نگفتم و واقعا همین فکر 

 شنیدم که به سمت اپن آمد و گفت:صدای غر غر زیرلبش را نمی

 جانه من تو منو چی فرض کردی هان؟نه لیلی، -

 مقصر بداند!سکوت کردم و او حق نداشت مرا 

ر هم جای سوءتفاهم بود؟ هرچه بود او هم مقصر بود. هرکسی دیگ

 کرد.من بود، همین فکر را می

به زور حلقم کرد و بعد از آن چند لقمه از املتی که پخته بود 

 کم کم گرم شد و نفهمیدم که کی به خواب رفتم. ،هایمچشم

 صبح با صدای فرهاد بیدار شدم.

 کنارم نشسته بود و صدایم میزد. آماده و لباس پوشیده

 خوابم میاد فرهاد.-

کردم، باز رفتم و بیدارت نمیمیدونم ولی اگر مثل دیروز می-

 دی.کرقاطی می

 اش کوبیدم:لبخند زدم و با مشت روی شانه

 نتما...میمیری یه ذره مهربون باشی آخه؟ مثال ز-

 ام کنار زد و گفت:موهایم را از روی پیشانی



زن، باید زودتر از شوهرت بیدار بشی براش صبحونه خانومه -

 .بذاری 

نه ایستاد و مشغول از روی تخت بلند شد و رو به روی آی

 اش شد.کردن یقهمرتب

 ما هم زن گرفتیم. ،واال همه زن میگیرن-

 روی تخت نشستم و موهایم آشفته دورم ریختند.

 خیلی پرویی!-

 نه از شما بیشتر.-

 فت:از اتاق خارج شد و گ

 میخوام برم مؤسسه، اگر میای زود پاشو آماده شو.-

 لبخند زدم و با سرعت از جایم بلند شدم.

 صبر کن میام االن.-

مانتوی طوسی و شلوار جین و روسری صورتی رنگم را به تن 

 کردم و لبخند شیطانی روی لبم نشست.

 کرد.ا رد میشکوه امروز قطعا با دیدن من و فرهاد سکته ر

هایم را هم رنگ فرهاد بپوشم و بیشتر از قبل بودم لباس سعی کرده

 آرایش روی صورتم نشانده بودم.

هرچه بود تازه عروس بودم و االن به محض ورود، نگاه ها به 

 سمتم بود.

 از اتاق که خارج شدم فرهاد با دیدنم خندید و گفت:

 داریم میریم جنگ اژدها نه؟ -



کرد رسیدم و اشت جمع میرای خودش چیده بود و دسر میزی که ب

. سوار هایم را با انداختمای برای خودم گرفتم و بعد شانهلقمه

با ام آن قدر روی اعصاب بود که ماشین که شدیم، لرزش گوشی

 ام شدم.صدای بلند دردی گفتم و وارد صفحه مجازی

های خمها یک محتوای تکراری داشت که ااز اول تا آخر دایرکت

 م کرد.را حسابی دره من

 فرهاد آخرین بار کی آنالین شدی؟-

 ت:صدای ضبط ماشین را کم کرد و گف

 چیشده؟ -

 ام را جلوی چشمش گرفتم. کناری ایستاد و گوشی

 با دیدن عکس ها پوزخندی زد و گفت:

 بچه تر از شکوه تو عمرم ندیدم. باالخره زهر خودشو ریخت.-

 حاال میخوای چیکار کنی؟ -

کیه داد و بعد از چند دقیقه باال و پایین دستش را روی فرمون ت

 کردن پیام ها، گفت:

 ودمون جمع کنیم این داستانارو...باید به نفع خ-

های او بیشتر بود و عکس وشی خودش هم درآورد و انگار پیامگ

 برای او خیلی بیشتر... ها العمل

های مجازی با فرهاد را در شبکه اشهای دو نفرهشکوه عکس

 ترکیده بود. ها مثل یک بمببود و انگار که این عکسپخش کرده 

کشتم که آهنگام شنیده بشن؛ ولی حاال با یه تا دیروز خودمو می-



 شخصیم چه خبره! بچه بازیه شکوه ببین تو صفحه

 جوری معروف بشم.کردم اینهیچ وقت فکر نمی

 هایم خندید.هخندیدم و فرهاد هم از خند

ه حواشی هنرمندا عالقه دارن به خوده انقدر که مردم این روزا ب-

 هنرمندا عالقه نشون نمیدن.

 حرفم را تایید کرد که گفتم:

 یه بارم نمرد  و یه کاری کرد که به نفعمون شد!  مگه بده؟ -

خه به هر قیمتی که داشتم اینجوری کارام شنیده بشه. آدوست ن-

 نمیشه.

 دست روی دستش گذاشتم و گفتم:

اب کرده خب! بعدم نترس اگر کارات خوب خودش این راهو انتخ-

نباشند، بعد از اینکه این حاشیه برای مردم عادی بشه و از 

 چشمشون بیافته توام فراموش میشی و عادی... 

اش شد و ه من داده بود که وارد صفحه شخصیانگار حق را ب

 وارد قسمت پخش زنده شد.

د و این اشتیاق بعد از یک دقیقه هزار نفر وارد پخش زنده شده بودن

 مردم در برابر حواشی اصال برایم قابل درک نبود!

ماند پرسی کرد و بعد گفت که منتظر می فرهاد اول سالم و احوال

تا بیشترین جمعیت وارد پخش زنده شوند و موضوع را از طرف 

کرد، چرا یشتر میخودمان بشنوند و این خودمان گفتنش هیاهو را ب

که کنار فرهاد است، لیلی فرخی است نه ی کردند کسکه گمان نمی



 شکوه!

ن ها مربوط به گذشته است و بعد از آفرهاد گفت که این عکس

و دوربین را به سمت اش بوده اعالم کرد که دو روز پیش عروسی

 من گرفت.

ای دیگر هتر از من است و عدگفتند که شکوه خیلی زیباای میعده

 سطح فرهاد است منم.کردند، کسی که در هم اظهار نظر می

دادم های فرهاد گوش میهم سکوت کرده بودم و فقط به حرف من

اش را وارد دنیای مجازی خواسته زندگی شخصی، نمیگفتکه می

چیز وارد مجازی شده بود بهتر  کند؛ ولی حاال که ناخواسته همه

دانست که خودش همه چیز را نشر دهد تا اینکه عده ای غریبه می

 با اخبار کذب سوءاستفاده کنند.بیایند و 

ای که روز های سلفیبعد از اینکه پخش را قطع کرد، عکس

ش فرستاد. چون عروسی داخل ماشین انداخته بودم را برای خود

ها ترین عکسترین و مناسبها تقریبا پوشیدهشنل داشتم این عکس

 بودند.  اماناز روز عروسی

انداخته بود و هر دو لبخند ها که دست دور گردنم یکی از آن سلفی

 نمایی داشتیم را پست کرد و من را روی عکس منشن کرد.دندان

وقتی که دوباره ماشین را روشن کرد و راه افتاد، نگاهی به متنی 

 :که زیر عکس نوشته بود انداختم

 «Most of my life was so dark and dull before 

you, thank you for making my life better». 



لبخند روی لبم نقش بست و من هم همان عکس را با این نوشته 

به اشتراک  «من راهِی تواَم، ای مقصِد درست... #علیرضا_آذر»

 گذاشتم.

 کرد گفتم:شد و رو به فرهاد که رانندگی می ترلبخندم گشاده

 هرچند کار شکوه اصال درست نبود ولی خیلی خوشحالم کرد.-

 گفت: لبخند زد و

 بدجنس بودن بهت نمیادا.-

شانه باال انداختم و وقتی که به مؤسسه رسیدیم، یکی یکی به 

 سمتمان آمدند و تبریک بارانمان کردند. 

یگر به بهانه چشم گرداندم و خبری از شکوه نبود. به گمانم که د

 شد. ها آفتابی نمیکالس آمدن، این طرف

ای از با عده ،تم و بعد از آنشاگرد داش نیم ساعت اول را

م و فرهاد هم کنار من ها نشسته بودیهنرجویان بین راهرو و کالس

 نشسته بود.

 فرهاد کنار گوشم گفت:

لیلی همون قدر که پستای امروز ما میتونه فضارو مثبت کنه دو -

 برابرش هم میتونه میتونه نظر منفی جمع کنه.

 سر تکان دادم و گفتم:

گفتم کرد، خودم به همه میگر شکوهم این کارو نمیمیدونم؛ ولی ا-

خواستی دخترا دورت بریزن که این آقا واس ماس. چیه نکنه می

 جور...همین



 خندید گفت:طور که میمیان حرفم پرید و همان

نه اصال حرفم این چیزا نیست. میخوام ویدیو بذارم شب، میدونمم -

بودی هم وقتی که رو خودت ویدیو گذاشتی هم از وقتی که ایران 

 صحنه اون ور اجرا داشتی؛ ولی گفتم قبلش بهت بگم. 

 نمایی زدم و گفتم:لبخند دندان

 وای من که میمیرم واسه در اومدن چشمای شکوه.-

ای روی دماغم زد اول با تعجب آشکاری نگاهم کرد و بعد ضربه

 که صدای پری درآمد:

 ها.تهبسته دیگه درگوشی!  بابا مجرد تو جمع نشس-

همه به این حرف پر از کلیشه، خندیدند و فقط من بودم که با چشم 

 کردم.چپ به پری نگاه می

ها و حاال که فرهاد خوش اخالق شده بود و من دلم برای خنده

رفت، پری مثل وروره جادو همه چیز را بهم زده هایش میزمزمه

 بود.

 گرد دلتنگی بود.گیتار پدرم را روی پایم گذاشتم و لبخندم پر از 

فرهاد هنوز هم با گیتار مشکل داشت و اخم هایی برای دقت کردن 

 روی پیشانی اش نشسته بودند انگار جذاب ترین خطوط دنیا بودند.

این مرد را همه جوره دوست داشتم! دیدنش پر از انرژی بود و 

 لبخندش، لبخندم را رقم میزد.

ش بعد از حصارکه بم بودن صدایش دل می لرزاند و گفته بودم 

 پدرم بیشترین حس امنیت را به من می داد؟ حصار



 خواست. از فکرهای منفی خسته بودم و دلم فقط این لحظه را می

این فرهادی که لبخند میزد و اخم می کرد و هرچه که بود از غم 

 کالفه نبود و از عصبانیت چشمانش کاسه خون نبودند.

 جهان را داشت. ترین آرامشفرهادی که دوست داشتنی

آهنگی که فرهاد گفته بود را دوست داشتم، ترانه ای شاد بود که 

خوانی حتی فرهاد مشخص کرده بود که کدام قسمت را همگی هم

 کنند.

دوربین گوشی را تنظیم کرد و بچه ها همگی آماده بودند و بعد از 

 شمارش، شروع به نواختن آهنگ کردیم.

 روی هر اسمی خط زدم 

 صد از صدم من کنارت

 تو که اینجایی ضربان دارم 

 نمیشه باشی خودمو نگه دارم

 سر تو دعواس ببین دل و عقلم 

 عاشق من شو حتی شده کم کم

 رو نگاه من سر بده چشماتو 

 اختیار من همه ی همش با تو

حاال باز فرهاد بود که بیت اول را خواند و بعد بقیه بچه های 

 موسسه همراهی اش کردند:

 مثل هیشکی نمیمونی تو چقد 

 خیلیم عشقی خودت نمیدونی



 به من احساست محاله کم باشه 

 بذار غم هاتم مال خودم باشه

ای گوشی به نگاهی به بچه ها انداختم، همه خوشحال بودند و عده

 دست...

فرهاد هم جوری لبخند میزد و گیتار به دست گرفته بود که انگار 

 کرد.داشت لذت بخش ترین کار دنیا را می

قدر با هیجان دست زدند بچه ها همه همراهی کردند و آخر سر آن

 و شادی کردند که انگار بمبی از انرژی به من وصل کرده بودند.

همه مشغول صحبت کردن بودند و یکی از بچه ها که تازه وارد 

مؤسسه شده بود، چند دقیقه یک بار نگاهش را روی فرهاد زوم 

ت دیگر از سنم گذشته؛ اما هرچه تالش دانستم که حسادکرد. میمی

 شد.می کردم که حرصش را نخوردم، نمی

هایش آن قدر به فرهاد زل زدم که باالخره متوجه نگاهم شد و شانه

 را به معنیه چه میگویی باال انداخت.

بلند شدم و سمت راه پله ها رفتم و او هم پشت سرم آمد؛ اما قبل از 

هایم را ز پشت سرم باعث شد پلکاینکه حرفی بزنم صدای شکوه ا

 ام، به سمتش برگردم.ببندم و چند ثانیه بعد با رها کردن نفس کالفه

خوشبختی دروغیتون رو همه جا، جار بزنید ولی ماه که پشت ابر -

 نمیمونه زوج خوشبخت!

های خواستم دهان باز کنم که فرهاد زودتر از من، با همان اخم

 درهم گفت:



اجازه میدم که بخوای زندگی منو زنمو بهم  فکر کردی من بهت-

بزنی؟ یه ذره غرور داشته باش! بابت پخش کردن عکسا هم ازت 

ممنون واقعا... راهی که باید صدساله میرفتم به لطف تو یه شبه 

 رفتم. 

 بعد هم دست مرا گرفت و از مؤسسه بیرون کشید.

 فرهاد گیتارمو برنداشتم.-

 میگم سامان بیاره.-

 ام..الس دیگهخب یه ک-

 میان حرفم پرید و گفت:

 دوست داری وایسیم اینجا بره رو اعصابمون؟! -

 ما چیکار به اون داریم؟-

ام که باهاش نداشته باشی بازم یه آدم اعصاب خورد کن، کاری-

 کنه که اعصابتو خورد کنه.راهی پیدا می

هایم گرفتم و شروع به تر میان دستحرفی نزدم و دستش را محکم

 راه رفتن کردیم.

 

 *** 

 

تصویری را قطع کردم و  برای عمو امید بوسی فرستادم و تماس

 کمک زنعمو سفره ناهار را چیدم.بعد از آن،

 سمت در رفتم و گفتم: صدای آیفون که بلند شد،



 کنم فرهاده...من باز می-

رسد و لبخندی روی لبم از مرور پشت در منتظر ایستادم تا ب

 بسته بود. رات گذشته نقشخاط

کردم آمد، بدو بدو باید روسری سرم میهمیشه تا صدای زنگ می

کردم چون به محض ورودش هیچ وقت هم در را برایش باز نمی و

کرد سر به سرم بگذارد و شروع به کل کل کند؛ اما حاال سعی می

آراسته و با موهایی که دور تا دورم ریخته بودند، منتظرش ایستاده 

به عمو  های ازدواجمان همین محرم شدنم از خوبیم و به نظربود

 اکبر بود.

کردم، و حاال که از این زاویه نگاهش میاز آسانسور خارج شد 

 شونه بود.حسابی قد بلند و چهار

 سالم خسته نباشی.-

 :وارد خانه شد و بعد خم شدهایش را درآورد و کفش

 ستگی میمونه برام؟ با دیدن خانومم مگه دیگه خ-

ه حتم داشتم بزرگ شده بود، نگاهش کردم و این شم هایی کبا چ

 از او بعید بود.  آن هم به این یک دفعه ای ،قدر مهربانی

 که گفت: صدای زنعمو بلند شد

 ایسادین؟بچه ها چرا دم در و-

ای روی دماغم زد و با سالم بلند باالیش و بعد از آن فرهاد ضربه

 وارد پذیرایی شد.

 شتم و به سمت میز ناهارخوری رفتم.روی دماغم دست گذا



 این چه عادت بدیه جدیدا میری میای میکوبی رو دماغ من؟-

 !باید بیاد خونه مامانش ،عمو گفته باشما دماغ من عمل الزم شه

 چون دیگه خونه راش نمیدم.

 عمو خندید و گفت:

قدر خون دخترمو به جوش آوردی که هنوز یه هفته فرهاد ببین چه-

 د بیرونت کنه.نشده میخوا

 فرهاد که مشغول خشک کردن دست هایش بود، گفت:

کنه میآخه یکی نیست بهت بگه من نباشم کی برات املت درست -

 لیلی خانم؟

ابرو باال انداختم که چیزی نگوید و حاال او بود که لبخند شیطانی 

 تحویلم می داد. 

 زنعمو دیس را رو به رویم گرفت و گفت:

بعدشم پشت  !یه املت درست کردنهخب حاال همه هنرت -

خوشگلی گیرت اومده خط و زن به این  قار کردن.میکروفون قار

 کشی براش؟ نشونم می

 با ابرو به زنعمو که کنارم بود اشاره کردم و گفتم:

 ن دورت بگردم.داشتی؟ آخ که زنعمو م-

هاد پشت میز نشست و ای که زنعمو گفت، فربعد از خدای نکرده

 گفت:

قار، دیگه ه داشته باشه که به هنرش بگن قاردم یه خانوادیعنی آ-

 اید سر بذاره بمیره.ب



دانست که ت مادرش شوخی کرده و زنعمو هم میدانسالبته که می

فرهاد برای خنده این حرف را میزند؛ اما باز هم چنگی به 

 انداخت و گفت: صورتش

 خدانکنه فرهادم.-

ابا خطاب کنم، به و عمو را بتوانستم زنعمو را مامان هنوز هم نمی

های سال عمو برایم عمو اکبر بود و افسون برایم خاطر اینکه سال

، کردمقدر سخت بود که هرکاری میزنعمو و ترک این عادت آن

شدند و درکم که زنعمو و عمو ناراحت نمیشد؛ اما ایننمی

شد که بیخیال مامان و بابا خطاب کردنشان کردند، باعث میمی

 م.بشو

 بعد از ناهار فرهاد رو به زنعمو و عمو گفت:

تی بکنیم، چون من باید برگردم با اجازتون ما بریم یه استراح-

 کار.سر

 زنعمو هم گفت:

 برو پسرم. -

کمی احساس  را گرفت و سمت اتاقش راه افتاد که فرهاد دستم

 معذب بودن به من دست داد.

 تش دراز کشید.وارد اتاق که شدیم دستم را ول کرد و روی تخ

 تر نشده؟ی منو گرفتی مامانت باهات مهربونمیگما از وقت-

اره توام دقت کردی؟ یه جوری مهربون شده انگار مریضی -

 العالج داشتم حاال شفا گرفتم.



لبه تخت نشستم و دیوانه خطابش کردم که دستم را کشید و باعث 

 اش سر بگذارم و دراز بکشم. شد روی بازو

 فرهاد!-

 خب مگه جرمه؟ زنمی-

 نه جرم نیست! چرا انقدر امروز مهربون شدی تو؟-

 د و گفت:دستی روی موهایم کشی

 بده مهربون باشم؟-

 نه!-

 ام را بوسید و گفت:روی پیشانی

 بشه...کردم دلم برات تنگ فکر نمی-

 شد؟-

 آره.-

 اش کوبیدم و گفتم:مشتی روی سینه

 ها.پس بگو چرا مهربون شده-

بلند شوم، نگذاشت  قتی که خواستمم را بهم ریخت و وخندیدو موهای

 و پلک روی هم انداخت و گفت:

 آروم بگیر بذار بخوابم دیگه.-

جوری گفتی؟ خب خودت میومدی زشت نشد جلو زنعمو اون-

 خوابیدی. می

 چه زشتی؟ لیلی چرا یادت میره زنمی؟-

موهایم فرو کرد و با صدایی خندیدم که سرش را بیشتر میان 



 ت:تر از همیشه گفرفتهگ

 سر و صدا نکن بذار بخوابم.-

یک ساعت گذشت و چنان به خواب رفته بود که انگار تمام شب 

 گذشته را بیداری کشیده بود.

صدای زنگ تلفنم که بلند شد، با سرعت دکمه اتصال تماس را 

 فشردم که مبادا صدای زنگ تلفن فرهاد را بیدار کند.

 ای گفتم:و با صدای آهستهم آرام بلند شوم سعی کرد

 الو.-

 باید ببینمت.-

 گوشی را فاصله دادم و نگاهی به صفحه انداختم.

 این چه طرز صحبت کردنه جناب اصالمیان؟-

 لیلی بس کن! کجایی؟-

 یعنی چی کجایی؟-

 این بار او بود که فریاد زد:

 دارم میام اونجا میفهمی؟! مگه خودت دنبال این نبودی؟-

 گار که فهمیده بود.چشم بستم و ان

 خونه عمو اکبر.-

 االن میام. -

 ...مگه آدرس اینجا رو-

ای که هرچه لفن را قطع کرد و من ماندم وگوشیت ،میان حرفم

 رسیدم.کردم به چیزی نمینگاهش می



پنج دقیقه بعد، مانتو به تن کردم و شالی روی سرم انداختم و در 

 گفتم: ،جواب زنعمو که می پرسید کجا میروی

 میام باال نگران نباشید. ،دوستم اومده دم در ببینتم-

 خب تعارفش کن بیاد تو مادر.-

 نه نمیشه.-

هایم، پله ها کفشی رفتم و بعد از برداشتن کفش با عجله به سمت جا

 درمیون به سمت پایین دویدم.را یکی 

 گرفت. م نبود و چیزی میان جانم جوشش میدل دل تو

 اده بودم؟ودم؟ پس چرا به این روز افتمگر خودم نکرده ب

 فهمید چی؟ زنعمو و عمو حتی!اگر فرهاد می

که چرا زودتر  شدندبی برو برگشت از دستم ناراحت می قطعا و

 .امهمه چیز را نگفته

چند دقیقه ایستادم و این پا و اون پا کردم که باالخره سپهر رسید، 

و زنعمو از پنجره  می شد سریع سوار ماشینش شدم چون اگر پیاده

 رفت.می برویمکرد و آکشید، قطعا فکر بد میگردن می

هنوز سالم هم نکرده بودم که ماشین از جا کنده شد و حرکت کرد. 

وقتی دیدم که سکوت فایده ندارد و ماشین قصد ایستادن ندارد 

 صدایم را بلند کردم:

 رعت؟هیچ معلومه داری کدوم گورستونی میری با این س-

توانم بگویم که تا به حال از هیچ متم برگشت و به جرأت میبه س

 نترسیده بودم. چنینام اینز مردان زندگییک ا



آمدند و اش به چشم میهای روی پیشانینگاهش سرخ بود و رگ

کشید برای مگین و نفسی که انگار به سختی میهمان نگاه خش

 ود. ساکت کردن من کافی ب

فهمیدم! در واقع کسی که اینجا از میدلیلی عصبانیتش را اصال ن

 ن بودم.همه بیشتر غمگین و عصبی بود، م

 فقط من...

ای ایستاد و بعد از پارک کردن ماشین پیاده شد و جلوی درب خانه

 من هم پشت سرش راه افتادم.

جلوی خانه دستم را گرفت و سمت راه پله، هلم داد که دستم را 

 کشیدم و گفتم:

 دستمو ول کن.-

 خندی زد و مرا کمی به سمت خودش کشید.پوز

ول نکنم چی میشه مثال؟ آسمون خدا زمین میاد اگه دست -

 رمو بگیرم؟خواه

هایش کشیدم و مثل خودش تر از میان دستاین بار دستم را محکم

 ر کردم.سینه سپ

ببین منو، الکی واسه من یکی دور برندار خب؟ تنها کسی که حق -

 شه منم میفهمی؟تو سرش و فریاد بک داره اینجا صداشو بندازه

 اش کوبیدم.ام روی سینهو با انگشت اشاره

حاال دیگر ترسی که داشتم پر کشیده بود و رفته بود، من بودم و 

 کشیده بودم. یی به دوشدردی که تمام این سال ها تنها



رم بود که عاملش نجمه بود و و دردی که باعثش پد من بودم

 اش مادربزرگم!بانی

هایی که اش میان اشکب طبقه اول باز شد و صورت شکستهدر

 گرفتند، جلوی چشمانم ظاهر شد.تمامی نمی

بیاین تو خونه هر چه قدر خواستید داد بزنید خب؟ اصال بیاین باال -

 ت من! بزنید تو گوش من.تف کنید تو صور

 های سنگینی به سمت خانه برداشت و توبیخ وار گفت:سپهر قدم

 مامان!-

هم محکم با پشت دست، اشکی که روی گونه ام چکید بود را  من

 پس زدم و باال رفتم.

 نجمه که درب را بست، سپهر با صدای آرام تری گفت:

 همه اینجا با خبر بودن جز من آره؟-

م هایش که زیادی مرا یاد باز هم به سمتش رفتم و زل زدم به چش

 انداختند... پدرم می

دونستم این همه سال همه چیزو می فکر کردی اگر من از اول-

دونستم میذاشتم مامانم فکر کردی اگه می موندم؟بدون مامانم می

 که...کنی شوهر کنه؟ یه جوری رفتار می

من یه ساله کنی، تو سینه ات حس می اگه تو االن این دردو داری 

 کنم.دارم باهاش زندگی می

انش با سر انگشتنجمه به سمتم آمد و دست روی صورتم گذاشت تا 

 اشک هایم را مهار کند.



 شوهر کردم؟ کی بهت گفته من شوهر کردم؟  من-

 دستش را پس زدم و گفتم:

چرا برنگشتی؟ چرا نیومدی دنبالم؟ چرا نیومدی تو روی بابام -

 وایسی که حداقل یه روز تو هفته بتونم ببینمت؟

 اشک هایم باز فروریختند و باز هم ادامه دادم:

گرفتی یه جایی تو قلبت خالی نشد از نبودن  حصاررتو هروقت پس-

من؟ مگه مامانم نبودی؟ چرا نجنگیدی؟ میدونی چند بار تو تنهاییام 

مردم؟ اونم وقتی که هروقت پسرت نیازت داشت، جلوش وایساده 

 ش کنی.حصاربودی تا 

 روی زانو نشست و گریه سر داد.

 ای خدا ببین با زندگیم چیکار کردن؟-

شکست و سپهری که های نجمه میوت بود که با اشکحاال سک

ز یاد ا ،خواستم بگویمسرش را چسبیده بود و منی که هرچه می

 برده بودم.

دیدم که فرهاد پی در پی تماس خورد و میام زنگ میگوشی

توانستم جوابش دانستم که نگرانم شده؛ اما اصال نمیگیرد و میمی

 را بدهم.

 تم:رو به سپهر کردم و گف

 منو برداشتی آوردی اینجا که چی؟-

ینجا چه کاری از جواب نمی داد و سکوت کرده بود و واقعا من ا

گفتم چه خوب که حاال کردم و میشان میحصارآمد؟ دستم بر می



 ایم؟به هم رسیده

 نجمه بلند شد و دستم را گرفت.

 ؟مامانت فرصت نمیدی برای توضیح چرا به -

 امانم باشی؟ برای پسرت توضیح بده!برام مادری کردی که م-

خواستم به سمت در بروم که دستم را کشید و به سمت کاناپه  

 هدایتم کرد وگفت:

 اگر تو مادر نداشتی، سپهرم بابا نداشته! -

 میخوام برم.-

 دی بری! حق نداری تا حرفامو نشنی-

 ت بنشینم و بشنوم!خواسدروغ چرا؟ ته ته دلم می

هر چند که بابا  .شنیدم، زبان مادرم هم باید میام رادلیل بی مادری

 .همه چیز را تمام و کمال نوشته بود

 بابات نوشته مگه نه؟ نوشته حتما...-

بزرگت وقتی فهمید که بابای من ورشکست شده بیشتر از مامان

همیشه مخالف ازدواج من و حمیدرضا بود؛ اما بابات دوسم داشت، 

 منم دوسش داشتم...

 دینم که داستان عشق مامان بابامو برام بگین؟اینجا آور-

 بگم.آروم بگیر دختر، آروم بگیر تا -

دن بیشتر از همیشه شد و آرام بوتر میبغض میان گلویم بزرگ

 سخت بود.

 به دنیا اومده بود ولی سپهر نه! اصال نمیدونستم که توراهه...تو -



ر بود، واسه بزرگت باهاش قهعمل داشت و تنها بود؛ اما مامان امید

 همین بابات رفت.

با هم حرف قرار بود بعد دو ماه برگرده، هر روز زنگ میزد 

 گفت دلتنگمه، دلش تنگه تواِ...میزدیم. هر روز می

امه، نه پیام و دو هفته گذشت هیچ خبری دیگه نیومد از بابات. نه ن

 زنگ، هیچی!

یرونم کرد. بزرگت از خونه بیرونم کرد، تورو ازم گرفت و بمامان

 گرده...گفت بابات دیگه برنمی

 ارو.انقدری بچه بودی که یادت نیاد اون روز

 داد بابات...کردم من؟ هرچی زنگ میزدم جواب نمیچیکار می

داد، تو میدونی من چه زجری کشیدم هم نمیبزرگت خونه رامامان

 ون روزا؟ا

بزرگت انهای باباتو خوندم و فهمیدم ماممیدونی وقتی دیشب نوشته

جوری هبهش گفته که من ول کردم و رفتم و تورو گذاشتم اونجا چ

 اره شد؟پجیگرم پاره

 کشید رو قلبم؟طالق غیر حضوری میدونی چه خنجری می

به خدا که من مردم و این نجمه که اینجاست هیچ جونی نمونده 

 براش.

ا هزار بار اومدم دنبالت و تهش بهم گفتن که بابات اومده بردتت ب

 خودش، عکساتو بهم نشون دادن. 

گفتم چند ماه دیگه باز میام دم خونشون؛ اما فهمیدیم سپهرو 



 باردارم.

فهمید سپهرو دارم میذاشت بزرگت اگر میفکر کردی مامان

 سوخت؟ هامو بردارمو ببرم؟  فکر کردی دلش برام میبچه

میدونی بابام چقدر بدو بدو کرد که نفهمن من باردارم؟ چقدر 

 دوندگی کرد که فامیلی سپهر بشه اصالمیان؟

اصال میدونی چند بار اومدم دم اون خونه و گریه کنون برگشتم؟ به 

 خدا که نمیدونی!

من بد اصال! مرگ من قسم پیش خودت فکر نکردی چرا بابات 

یه جا رو همین کره خاکی داره  که مامانت س؟انگفته مامانت زنده

 نفس میکشه؟

کردن، تو بگو بابات چرا تورو از من دریغ  تو رو از من دریغ

تا سپهرم بشه پیدامون کنه؟ من جیگرم خون شد کرد؟ چرا نیومد 

 سپهر...

من جیگرم پاره پاره شده واسه جاهایی که بچم بابا داشت و نداشت. 

 نذاشتن بزرگ شدنتو ببینم؟ چرا بهت گفتن من ازدواج کردم؟ چرا 

و من هم بیشتر از او اشک وبید کاش میهق میزد و روی سینه

 ریختم و سپهر... می

توانست مثل من و نجمه فهمیدم، قطعا که نمیالش نمیهیچ از ح

یزد، از اشک بریزد؛ اما نبضی که روی رگ های پیشانی اش م

 همین دور هم مشخص بود.

چنین با گرفت که اینم و دست نجمه را گرفتم، دردش نمیند شدبل



 بید؟کواش میضرب روی سینه

 م کشید و گفت:حصاردستش را که گرفتم به 

کردی  آخ که پیرم چرا نذاشتن روز عروسیت من دورت بگردم؟-

 اون شب لیلیه من....

 !حصارریختم و چه خوب بود این گفت من اشک میاو می

چرا خودم را محروم کرده بودم؟ چرا این قدر عصبی بودم از 

 اویی که هیچ تقصیری نداشت؟ 

کردم که انگار کشیدمش و آن چنان گریه می حصاره محکم تر ب

 خرین بار کی این چنین اشک ریخته بودم؟ آمد! آداشت باال میجانم 

نگاهی به سپهر انداختم که چشم هایش دودو میزد و نگاهش پر از 

 درد بود، لبخندی زد و گفت:

کردی و از بابات فقط چند خط نوشته برام آوردی؟  حصارمامانتو -

من چی؟ حاال بازم میخوای بیای  ،صاف تو االن مامانتو داریبی ان

تو صورت داداشت داد بزنی بگی بیشتر از همه تو حق داری و تو 

 درد کشیدی؟ 

 میومدی...  مکاش با بابا

 کاش زودتر میومدی و میذاشتی بفهمم بابا داشتن چه شکلیه. میگن

ابارو داد به نه؟ واسه همین خدا ب دخترا بابایی ان، پسرا مامانی،

 تو، مامانو داد به من... 

لی ببین منو که نه بابا داشتم و هم باباتو داشتی هم مامانتو داری؛ و

 ه بابا دارم! ن



 نگاهی به سقف خانه انداخت و با همان پوزخند گوشه لبش گفت:

 از بابام یه آدرس تو بهشت زهرا برام گذاشتی این عدالتته مشتی؟-

دستی روی ابروهایش کشیدم و بعد میان  بلند شدم و سمتش رفتم،

 اشک هایی که دست خودم نبودند لبخندی بی جان زدم و گفتم:

دیدمت جونم هزار تیکه از بابا به ارث بردی، هر وقت می اینارو-

 شد.شد بس که دلم تنگش میمی

کرد. بابا مثل تو اخم می کرد، کاش بود ولی هر روز اخم میاخه 

کرد؛ داد میزد... کاش اصال نگاهم نمی روز کاش بابا بود ولی هر

 ولی بود.

م... فکر کن دونست من کجاکاش اینجا بود، حتی اگه مثل نجمه نمی

 یه روز نجمه رو نبینی.

 دستی روی قلبش گذاشتم و گفتم:

گیره، منه لیلی جوری میهچ تببین تو فکره یه روز ندیدنش قلب-

 ال و پنج ماهه که بابامو ندیدم. دو س

 ؟میفهمی چجوری قلبم گرفته

 اشک ریختم و دستم را که روی قلبش بود مشت کردم.

ه نمیدونی چه چه خوبه که همه حسرتت اینه که ندیدیش. آخ ک-

 هاشو ببینی. دردیه هر روز خاطره

م بابام بود! همه زندگیت پیش نجمه بودی نه؟ ولی من همه زندگی

ریخت و من می کرد و به یاد نجمه اشکحتی وقتی نگاهم نمی

 دونستم که درده روی دلش چیه...نمی



 همه زندگیم رفته سپهر، همه زندگیت کنارته هنوز.

کشید و همراه  حصارمرا به هق زدم و این بار سپهر بود که محکم 

 ع به ریختن کردن. هایش شرومن اشک

لرزید و او مردانه و بی صدا تمام جانش میمن هق میزدم و 

 ریختند. ی صورتش میهای اشکش روقطره

نگ دیگری داشت این داد! چه رش بوی پدرم را میحصارچه قدر 

 اش...برادرانه حصار

ودنش هیچ وقت میهمانم نکرده آرامشی که سامان با تمام برادر ب

به من این انگار داد ال سپهری که عجیب بوی پدرم را میحا بود و

 .آرامش را تزریق کرده بود

 هایم حاال آرام گرفته بودند.اشک ش جدا شدم وحصاراز 

 کنار نجمه روی زمین نشستم و گفتم:

 .. بابام همیشه دلش تنگت بوده و هست؛ ولی نمیدونم چرا.-

رای ریختن بای که دیگر اشکی با همان چهره رنگ و رو پریده

 گفت: ،نداشت

 نمیدونم ولی رفتم پیشش میفهمم. -

 سپهر باز هم توبیخانه گفت:

 مامان!-

 ش را گرفتم و گفتم:دست

 من تازه پیدات کردم آخه کجا بذاری بری نجمه خانوم؟ -

 پلکی بست و بعد از چند ثانیه گفت:



همین که نمیگی مامان و میگی نجمه خانوم دلمو هزار تیکه -

 کنه؛ ولی خدا میدونه که من صبرم زیاده...می

ولی  ؛جایی نمیخوام برم، من حاال حاال میخوام مادری بکنم براتون

 همه یه روز میرن دیگه!

 پس سعی کن حاال حاال ها نری که لیلی دیگه جونی نمونده براش.-

 لبخند زد و از جایم بلند شدم:

 میشه منو برگردونی خونه؟-

 آشپزخانه رفت و گفت:سپهر سمت 

 د به مامان بدم.ر کن یه آب قناره؛ اما صب-

 گفت:لیوان آمد و همان لحظه نجمه  صدای ریختن آب داخل

 دیر اومدی زودم میخوای بری؟-

 لبخند زدم تا دلش آرام بگیرد و گفتم:

 نگرونم شدن، فردا میام پیشت.االن همه دل -

آب قند را  بعد از اینکهکید و  حصاربلند شد و دوباره مرا به  

 ها پایین رفتیم.خورد، با سپهر از پله

شکستنش  قصدآمد، سپهر قدر که من از سکوت بینمان بدم میهمان

 را نداشت. 

سپهر در را باز کند که یک دفعه  سمت ماشین رفتیم و منتظر بودم

تندش بود که  هایم کشید و فقط صدای نفسحصارکم در کسی مح

 شد.کنار گوشم شنیده می

نفس میزد؟ انگار سیر را دویده بود که این همه نفسمگر چقدر از م



مهربانی ظهرش و امروز پاک دیوانه شده بود فرهاد، آن از 

 حاال...

ای درنگ، لحظه کرد و بدون بعد از چند دقیقه مرا از خودش جدا

 ی صورت سپهر کرد که باعث شد هین کوتاهی بکشم.مشتی حواله

 چیکار میکنی فرهاد؟-

سپهر دستی روی جای مشت فرهاد کشید و خواست مشتش را 

 تالفی کند که سریع جلوی فرهاد ایستادم و گفتم:

 کن تورو خدا.ن سپهر؟-

ه حسابی موهایش ژولیده شده بود برگشتم و بعد هم سمت فرهادی ک

 گفتم:

 چرا میزنیش آخه؟ از کجا فهمیدی من اینجام؟-

خواست مشت و با همان عصبانیتی که انگار می نگاه از من گرفت

بکند، مستقیم نگاهش کرد و دیگری هم میهمان صورت سپهر 

 گفت:

زنمو برداشتی با خودت بردی، فهمیدی؟  ار آخرت باشه بی خبر ب-

حاال هرخری که میخوای باشی، باش ولی حق نداری این غلطو 

 دوباره بکنی. 

جلوی فرهاد را گرفتم تا دوباره سمت سپهر حمله ور نشود و با 

تر شد، رو را به زبان آوردم و وقتی که آرامصدای بلندی اسمش 

 به سپهر گفتم:

نبود ولی امیدوارم عصبانیت فرهادو  نمیتونم بگم این کتک حقت-



 درک کنی. 

 گفتم:

 برو باال مراقب نجمه باش، خداحافظ.-

 تش را گرفتم و دنبال خودم کشیدم.به سمت فرهاد برگشتم و دس

 کرد.ترساندم و نه متعجبم میصدای بلندش نه می

 نه؟ فرزاد آدرس اینجارو داده بهت-

 نه؟ت کردن اذیتچرا چشات انقدر پوف کرده؟ -

ون هیچ جوره بهم نمیرسه مامانم و داداشمن تنها کسایی که آزارش-

 نمیدونی اینو؟

 چرا زودتر بهم نگفتی؟-

 روبه رویش ایستادم و باز طبق عادت دست به کمر شدم:

 انقدر سوالو با سوال جواب دادی؟ خسته نشدی-

 خودم را فاصله دادم و گفتم:

 ومدی منو چلوندی.چته فرهاد؟ امروز همش چپ رفتی و راست ا-

یه ذره محبت نداری نسبت به من نه؟ شوهرتما، دلم تنگت میشه -

 دوست دارم بچلونمت حرفیه؟ شکایتی داری؟ 

 اره دارم.-

 دوباره مرا سمت خودش کشید و گفت:

 متاسفانه وارد نیست!-

بعد از اینکه باالخره مرا از خودش جدا کرد دستم را کشید و سوار 

خودش سوار شد و با زنعمو تماس گرفت تا ماشینم کرد بعد هم 



 نگرانی درشان بیاورد.

 نگاهش انگار پر از سرزنش بود که گفتم:

دونستم قراره سر از اینجا در بیارم که به من چه؟ مگه من می-

 کنی؟اینجوری نگاهم می

 فتم لیلی! من که چیزی نگ-

 وقتی به خانه رسیدیم و سوار آسانسور شدیم، با پا ریتمی روی

زمین گرفت و انگار که دوباره یادش آمده باشد، سمتم برگشت 

 وگفت:

 

 از آسانسور خارج شدم و گفتم:

 اون یارو که میگی داداشمه ها...-

 پشت سرم خارج شد و کلید را انداخت تا در را باز کند.

 هرکی میخواد باشه، مگه من گفتم کیه؟-

 ی؟فرهاد یعنی به داداشمم میخوای حسودی کن -

که پشت سرش وارد شدم و دست  درهم کشید و وارد خانه شداخم 

 دور گردنش انداختم:

 داداشمه اقا فرهاد، داداشم.-

 انقد دوسش داری؟-

 عیبی داره؟-

 من بیشتر از اون دوست دارم ولی-



اولین بار بود که از او شنیده بودم دوستم دارد و انگار که قلبم میان 

استم بگویم که من هم دوستش دهانم شروع به تپیدن کرده بود، خو

 دارم که گفت:

 نگاه کن چه به روز چشات آوردی آخه!-

خواست باز هم شروع به غر غر کند که مهر سکوت روی دهانش 

 نشاندم...

 

 *** 

  



 

 سپهر 

 

با لبخند نگاهی به روی صفحه گوشی انداختم و بعد از سه بوق 

 صدایش را شنیدم:

 بله سپهر؟ بله؟-

 معلومه چرا انقدر دیر جواب میدی؟آرزو هیچ -

 یه کاره زنگ زدی اینو بپرسی واقعا؟-

 اره. -

پهر، درضمن یه بار که بهت گفتم! دارم خیلی رو داری تو س-

 کنم.کمک مامانم می

 کنی حاال امروز شدی خانوم خونه؟حاال هیچ وقت کمک نمی-

ه سپهر از این غر غرات دست بردار، به خدا من که دخترم انداز-

 تو غر نمیزنم!

 اجب شرایط کنکونی اظهار نظر کردم. رمن غر نزدم فقط -

 سپهر!-

 جونه سپهر؟-

 قطع کنم دیگه؟-

 نه!-

 ه؟پس چرا آخ-

 تر شد و گفتم:اش پر رنگلبخند روی صورتم از تصور چهره



 نگفتی کی مهمونتونه ها...-

 سپهر.-

 منتظرم.-

 فت:کمی من و من کرد و گ

 ها.ای اینجاسپهر فقط پا نشی بی-

 بگو. -

 قراره خواستگار بیاد.-

 چی میگی آرزو؟ -

 خب نمیتونم کاری کنم، مامان پیله کرده که باید بیان.-

 ام را کنترل کنم و با جدیت حرف بزنم:سعی کردم خنده

 دستت درد نکنه، پس من کشکم اینجا؟ منو یه هیچ گرفتی دیگه؟ -

مان سپهر ناراحت میشه سپهر؟ برم به مامانم چی بگم آخه! بگم ما-

 کسی بیاد خواستگاریم؟

 دستت درد نکنه آرزو خانوم، دم شمام گرم.-

این را گفتم و گوشی را قطع کردم و در جواب پیام هایش فقط 

سکوت کردم. کمی بعد تماس گرفت و تماسش را هم بی پاسخ 

امروز خیلی کردم ا همان لبخند شیطانی که احساس میگذاشتم و ب

 . آید، از اتاق بیرون رفتمیبه صورتم م

و خاله آرزو گفته بود  اشان برگرددنگذاشته بودم که هلما به خانه

دهد تا بتواند خودش برای پزی را تماما به او یاد میکه شیرینی

خودش هنر و شغلی داشته باید و زندگی اش را از طریق کار 



 ن نگذراند.برای دیگرا

شد و از هر پنج کالمم نمیآمد و هم روز های اول سمتم نمی

آمد؛ اما وقتی به او گفتم که اش ده کلمه شرمنده بیرون میجمله

میدانم او هم از داستان من و دالرام خبر نداشته و قانعش کردم که 

ه، باالخره کم کم به رفتار کنم آشنایی ما تصادفی بودک میدر

 اش بازگشت.طبیعی

همیشه با محبت با آرزو  هنگاهی به فرهاد انداختم. برعکس من ک

ساعتش را در  23ساعت،  24کردم، لیلی و فرهاد از صحبت می

دانستم که همان قدر کله زدن با هم بودند؛ اما خوب میحال سر و 

 که لیلی دوسش دارد، فرهاد هم به او عالقه دارد.

ها روی رفتار فرهاد که چند وقت یک بار لیلی مثل بچه هرچند

لم را در آن خالصه کرده حنی که انگار غم عاشد و با لحساس می

 گفت:باشد، می

میدونم واسه فرهاد هیچ وقت شیرین نمیشم، مثل اون که هیچ وقت -

 برا من مجنون نمیشه!

 

امروز هم مثل همیشه تا ظهر مشغول کل کل بودند و حاال آرام 

گفت دانستم فرهاد چه میدند و کنار هم نشسته بودند و نمیگرفته بو

 کرد.لیلی با آن لبخنده عمیق نگاهش می که

 صدای هلما از کنار دستم بلند شد:

 دونستی چه قدر زشته دو تا کبوتر عشقو دید بزنی؟هیچ می-



 به سمتش برگشتم و گفتم:

 این کارا رو از تو یاد گرفتم وروجک!-

من؟ من که بخوام زاغ سیا لیلی رو چوب بزنم پدرجدمو میاره -

 که اون اومده جا منو تنگ کرده... ه انگارجلو چشمم! انگار ن

تر شده بچه از عوارضشم اینه که زاغ جای تو که از همیشه گشاد-

 سیا مارو دیگه زیادی چوب میزنی. 

ام ، همش خفهدلتو برده شب گفتم این پرنس آخ سپهر من همون-

 کردی. 

 کنند نیست.پهر؟ عشق اصال اونی که تعریفش میمیدونی س

ریزی کرد، نه میشه دستشو گرفت و آورد شه برنامهعشق رو نه می

 تو زندگی... عشق یه اتفاقه!

یهو  کنی ارزش فکر کردنم نداره بعدترین اتفاقی که حس میساده

 به خودت میای میبینی شده همه فکر و ذکرت!

شناسی و میدونی چه و میر اون وقته که میتونی ادعا کنی عشق

 ه.رنگی

تر از دهنش تنگ شده های بزرگاین حرفلبخند زدم و دلم برای 

های مادرم نشسته لبخندی که بیشتر از همیشه روی لببود. این 

 ای غم به دلم راه ندهم.شد حتی ذرهبود، باعث می

 های مادرم!را بدهم و بنشیم به تماشای لبخندحاظر بودم تمام جانم 

 اسفند دور سرم گرداند و گفت:

الهی دورسرت بگردم که نمردم و چشم حسوداتون بترکه الهی، -



 تورو تو کت و شلوار دامادیت دیدم.

 مادرم گذاشت و گفت:ی لیلی دستی روی شانه

 ات همیشه رو سرمون باشه مامانم.ایشاال سایه-

ی گذشته، لیلی به جای نجمه ولین باری بود که در چند هفتهاین ا 

خیسی چشمان مادرم  او را مامان خطاب کرده بود و ،خطاب کردن

داد که لیلی تمام دنیا را با همین جمله به او هدیه خبر از این می

 بود. داده

ها مان گذشته بود؛ ولی انگار که سالابا اینکه تازه پا به زندگی

شد بیشتر از با هر بار زبان ریختنش، باعث می خواهرم بود و

 هایی که نداشتمش، دوسش داشته باشم.روز

اش همه سرشار از نت و عصبانیت و بی قراریبت و شیطمح

ی نجمه است شک و اگر لجباز نبود، به اینکه بچه لجبازی بودند

 کردم.می

از آن روزی که سر قبر بابا رفتیم، انگار که مامان یک شبه پیر 

ی چشمش کمتر از شد. یک شبه گیسو سفید کرد و یک شبه سو

 همیشه شد. 

داد و احساس دش بوی درد میز همیشه بود و لبخنتر اشکسته

 ،های جدایی را به امید وصالی دورکردم که تمام این روزمی

رحمانه به ما بر خالف تصوراتش این وصال، بی؛ اهکردزندگی می

 جای شادی برایش درد آورده بود.

ی رنگ جا گذاشت امیدی که داشت را میان همان قبر سرد و مشک



 داد.می امیدیاش بوی ناو حاال این شکستی

 هلما اسفند را از دستش گرفت و گفت:

نجمه گلی نبینم گریه کنیا، ناسالمتی داری برای پسرت میری -

خواستگاری! زشت نیست االن جلو عروست چشات پف کنه انگار 

 روز بیداری کشیدی؟که سه شبانه 

 لیلی هم برای تایید حرف هلما گفت:

 کنم. هوم؟می باشه گریه کنی که همون نجمه صداتاگر قرار -

 فرهاد این بار سکوتش را شکاند و گفت:

حاال همه ریختین سر مادرزن من!  مامان هرکاری عشقت -

 کشه بکن به اینا زیاد توجه نکن.می

 اش کوبیدم و گفتم:دستی روی شانه

 همه داماد دارن، مام داماد داریم! -

 همه خندیدند و هر کسی در ادامه حرفم چیزی گفت.

دانست؛ اما بود که هنوز هم آن مشت را حقم میر پرو فرهاد انقد

کرد که انگار هیچ از آن شب به یاد ندارد، چه جوری رفتار می

 برسد به پشیمانی!

رم بودند که حاال تنها قوم و خویشی که داشتم لیلی و فرهاد و ماد

 تر از من، کنارم ایستاده بودند.آراسته و مضطرب

که عمو ایران نبود ان پسرش بودند از طرف پدری عمو امید و سام

ای به حضور در خواستگاری پسر عموی تازه پیدا و سامان عالقه

 شده اش نداشت!



حق هم داشت، پسر خشکی بود و لبخند را به جز مواقعی که کنار 

لیلی و فرهاد بود، روی صورتش ندیده بودم ولی درکل توقعی هم 

هرچه اصرارش  هلما هم نداشتم که امشب حضور داشته باشد.

  کرده بودم نیامده بود.

در باز شد و جلوتر از همه مادرم با جعبه شیرینی و بعد از آن 

های د و من آخر از همه با سبدی از گللیلی و فرهاد وارد شدن

 رگس وارد خانه شدم.ن

کوبید و این عروسکی که رو به رویم با آن دو ام میدل میان سینه

 شد.مشب برای من میجب ایستاده بود، اگوی متع

 دستش دادم. لبخند و بعد از آن چشمک ریزی زدم و سبد گل را به

اش کرده بود که مشکی از تن در بیاورد و باالخره مادرش، قانع

 آمد. کت و شلوار قرمز حسابی به او می این

و چشمان من انگار فقط او را  همه جمع پر از حرف و هیاهو بود

 دید...می

ی دو گوی چشمانش کنار رنگ مشکی، جذابیت البته که سرما

یش و قرمزی رژ سرخش، حسابی دیگری داشتند؛ اما طالئی موها

 بردند.دل می

 دل که سهل بود امشب انگار قصد کرده بود جان ببرد.

و حاال  ه بودهر حرفی بود زده شد و هر مهری که بود بریده شد

 رش بودم! نوبت رسیده بود به همان قسمتی که کل روز را منتظ

دستم را  ،پشت سرش وارد اتاقش شدم و وقتی که درب را بست



 کنار در تکیه دادم تا نتواند دور شود.

 خواستی جلو خواستگارت تردد کنی آره؟اینجوری می-

 سپهر خیلی بدجنسی!-

روی  بیرون آمد و ا گفت وبعد دوال شد و از زیر دستماین ر

 صندلی کامپیوترش نشست.

 جواب پیامامو بدی؟ دم گریه بودم از دستت.شد حداقل نمی-

دونستی سپهر خیلی رو داری خانوم خانوما... خوبه نمی-

 خواستگاره و اینجوری دلبرونه لباس انتخاب کردی!

 خندید و گفت:

 قهر نکن دیگه!-

 ؟ ندآوردام میهایش چه بر سر دل دیوانهفهمید که خندهو چه می

 دیدی؟سپهر یادته اولین باری که منو -

 اره، داشتم با مامانم حرف میزدم که منو ندیدی خوردی بهم.-

 من خوردم به تو؟-

 از همون جا اسمت شد یخی. -

 آخ که چه قدر حرص خوردم تو بیمارستان از دستت!-

 تاحاال گفته بودم بهت؟-

 چیو؟-

 اینکه حرص میخوری چشات قشنگ تر میشن.-

متم ت و به سرا از روی میز برداش عروسک کوچک روی میزش

 پرتاب کرد و گفت:



 ی میری و میای حرصم میدی! پس همون ه-

 و گفتم: سرم را دزدیدم

 حاضری تا آخر عمر حرص بخوری؟-

 هیچ وقت یاد نگرفتی مخ بزنی.-

 گفتم که قبال، اومدم دل ببرم ازت...-

 دل میدی یا باید دل بکنم؟ 

 این بار به جای لبش، دو گوی چشمانش خندیدند و گفت:

 این دل برات رفته دلبر... ه کهخیلی وقت-
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