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 ل ی رمان: آئ نام

 ی لی اسماع ثهی : حدسندهی نو

 ی : عاشقانه / اجتماعژانر

 

 :رمان خالصه 

. گذشته  کندیم   ی است که به همراه پسر کوچکش زندگ  یجوان   ل یوک  جانان،
چشم    ی ب  یراجع به مادرانه ها  یگنگ است و کمتر کس   تی اکثر  یاش، برا

 .داشتش، خبر دارد

  ی برا  ی . فرصتشودیجانان زنده م  یگذشته برا   د،یه جدپروند   کی  ی معرف  با
  ...انتقام  یبرا ی فرصت  دیشا  ای  ،ی می قد ییبا آشنا  دار ید د یتجد

 ...رودیگذشته کنار نم  ی. گاه داندیچه م یکس 

 

 

 :کی فصل

ب   یصدا تا سر ماش  یکالم  یآهنگ  باران،    نیسر  بود. قطرات  فرا گرفته  را 
خودشان را با   ، یی آمدند و گو  ی فرود م  نی ماش  شهیش  یآهسته آهسته رو



  ک یکالم هماهنگ ساخته بودند... باران هنوز جان نگرفته، تراف  یآهنگ ب
 .شده و راه بند آمده بود

... ربع  اندازدی اش ب ی به ساعت مچ یفرمان چرخاند تا نگاه  یرا رو   دستش
پسرک را    د،یرس یبه مهد م  ر یزمان نداشت. اگر باز هم با تاخ  تر شی ساعت ب
عمترساندیم  ی حساب نفس  با کف    دیکش  یق ی...  پوف کرد.  را  بازدمش  و 

روبه    کیدر تراف  یر یبوق، تاث  یبه وسط فرمان زد اما صدا  یدست، ضربه ا
 !. مطمئن بوددیرس یم  ر ید نبارهمینکرد... ا جادیا  شی رو 

که    یمدارک و کارت پستال   یشاگرد برد و از رو   یرا به سمت صندل  دستش
مهد، بهتر    یل یولو شده بودند، تلفنش را برداشت... قبل از تعط  ی صندل  ی رو 

بگ تماس  خودش  تاخ  ردی بود  با  هم  امروز  دهد که  اطالع  .  رسدیم  ر یو 
پا   نشیمخاطب و  باال  رو   نییرا  فرصت کند  آنکه  از  قبل  اما  "مهد    ی کرد، 

رفت و نام    یا  بره ی بزند و تماس را برقرار کند، تلفن و   ی" ضربه ا نیسرح یما
  ره یتعلل دا  ی صفحه آمد... ب  ی عکس چپر چالق شده رو   کیسهند، به همراه  

 :و تلفن را به گوشش چسباند د یسبز رنگ را به سمت راست کش

 سهند؟   جانم 

ا دیچ یگوشش پ   انی بشاش و خوشحال سهند م  یبعد، صدا  ی ا  لحظه   نی. 
 ...شناختی نم  یبشر خستگ

 دنبال بچه؟  یومدیباز ن ییسالم... کجا  کیعل-



به  یضبط را کم کرد و سپس، نگاه  یدرهم شد. دست برد، صدا  شی اخمها
 سهند؟  گفتیاش انداخت. هنوز وقت داشت... چه م یساعت مچ 

زنگ زدن   شدن؟یم  لیربع به پنج مونده که... نکنه امروز زود تعط ه یهنوز -
 به تو؟ 

باا  یجا را داده بود.    ی ذکر کرده بود که حت   نکهیشماره پدر، شماره سهند 
پاسخ    یتماس مهد را ب   یاما چون چندبار  رند، یاالمکان با خودش تماس بگ
راست با سهند تماس گرفته و غر   کیمهد   یها  یگذاشته بود، زان پس مرب

 ...زدندیاورا به جان سهند م ر یتاخ

امروز شرکت - نزدن.  به من زنگ  ب  نه  تموم شد گفتم  زود    ام یبودم، کارم 
 حاال؟  یی . کجا نیرحسیدنبال ام 

 :به جلو انداخت یو نگاه  د یکش  یپوف

  !کیتراف  تو

 :ندی تا بتواند جلو را بب  د یگردن کش   یکم   و 

 ...کنم تصادف شده جلوتر  فکر 

داره شدخبیلیخ- بارون  مهدم...  تو  من  .  یعجله کن   خوادی نم   شهی م  دی! 
 ...مراقب باش

  یهوا خداحافظ  یگفت... رو  یو در جواب سهند، باشه ا  د یکش  ی قیعم  نفس
مدارک و کارت پستال پرت کرد... حاال که   ی کردند و او، دوباره تلفن را رو 



ضبط    یراحت شده بود... دست برد، صدا  الشی سهند آنجاست، خ  دانستیم
دوباره ز پشت  ادیرا  به  را  و گردنش  راست    هیتک   یصندل   یکرد  داد. سهند 

 ...باران شدت گرفت گفت،یم

 

  امده ین   ن یرحسی... اگر خود سهند دنبال امدیبه مهد رس  ر یتاخ  قه یده دق  با
  دیاورا زده بودند... او، حتما با   ر یبود، تا به حال بااو تماس گرفته و غر تاخ

  .کردیم  شی ها  دنیررسید  نیبه حال ا  یفکر

به اطراف مهد انداخت.    یو نگاه   دیقطع شده بود... گردن کش   بای تقر  باران
و   دیقاپ  یصندل یرا... دوباره تلفن را از رو  نیرحسینه ام د،یدینه سهند را م

ا  یرو  ضربه  سهند  ه   ینام  نم  چگاهیزد...  او  شماره  چون    گشت،ی دنبال 
  یصدا  دهیبود... به بوق دوم نرس   رشیده تماس اخ   انینام او در م   شهی هم
باادیچ ی د در تلفن پسهن عادتش بود مردم را حضورا معطل    شه ی هم  نکهی . 

 :گذاشتیرا پشت خط منتظر نم   یکس  چگاهینگه دارد، اما ه 

 جانم؟ 

 ن؟ ییمهدم... کجا  ی من جلو-

 ...م ی بخر  ی سرکوچه بستن م ی اومد ن یرحسیباام-

 :افزود ی مخلوط از حرص و شوخ  یسپس، با لحن و 

 ...م یا یزودتر پسرت انتخاب کنه م اگه



 ...دیا یب د،ی د یمهد منتظرم. خر  ی... جلوسم یمن وا  ست یاونجا جا ن -

 ...یاوک-

تلفن دوباره رو   تماس  امد. سرش را به پشت  ی صندل  یقطع شد و    ی فرود 
. امروز، به شدت خسته  دیبه سر و صورتش کش  یداد و دست  هیتک   یصندل

  گر یبود و د   دهید  ه یبود، گر  دهیغر شن  بود. دادگاه داشت، دعوا کرده بود،
  .نمانده بود ی باق شی برا یجان

  یبه مدارک انداخت. دست دراز کرد، کاغذ هارا کنار  یو نگاه   دیکش   یپوف
و    کسالی  کسال،ی... از  دیکش   رونیآنها، کارت پستال را ب  انیهل داد و از م 

به   شی کارت پستال به رو   کیدسته گل با   کی  کبار،یقبل، هرچند وقت  م ین
 .شدی دفترش ارسال م

  ی و نه کمتر... گاه  شتر یجمله نوشته شده بود. نه ب  کی  شه یکارت، هم   یرو 
  ی گاه  ز،یجمله محبت آم   ک ی  ا یخوب، روز خوب،    یداشتن هفته ا  ی آرزو 

  ی زی... تنها چیگری نام و نشان د  چیبدون ه  ن،ی... همیمعمول   یهم جمله ا
  ه گلهاست، نام او بود که گوش  نی ا یصاحب واقع  که  کردیکه اورا مطمئن م

ا را چرخاند... کنار  نبار یکارت درج شده بود.  نوشته شده بود    ی هم کارت 
 "ی"جانان رستم 

  شی امضا   داد، یم لشی دسته گل تحو  ک یآمد،    یم   ی نفر از گلفروش  کی هربار 
م   گرفتی را م بدون ه رفتیو  د  چی.  اوا یگریحرف  ز   لی.   ر ی گیپ   یادیجانان 

.  شدیم   جیپاک گ   چارهیکه ب   کردی م  چیبود. مردک گلفروش را چنان سوال پ 



  لها به شدت به دنبال نام و نشان فرستنده گ  لیآمد. اوا   ینم   رشیگ   یزیاما چ 
ا آشناست    نکه ی بود،  است،  دختر  است،  پسر  اصال چکاره  بهیغر   ا یبداند   ...

  بهیغر   ک یشد.     الی خ یب   گر یکه تالش کرد، د  ی... کمچیو ه  چیاست؟ اما ه 
  ز یسوپرا   یافتاد و اورا با دسته گل  یاو م  ادیبه    یهرازگاه   ایدن  یجا  کیاز  
رو را به دفترش    ورنگ    گاه،ی گاه و ب  یبهتر؟ گلها  نیاز ا  یزی. چه چ کردیم

 .بازگردانده بود

از نرگس    ی برداشتن مدارک به دفتر رفت ، دسته گل بزرگ   یهم که برا  امروز 
اش، گلهارا    یمنش  ه، یتند ان اتاق را برداشته بود... هان   ی. بو دید  ز ی م  یرا رو 

  نی هم  یبود که خود جانان، آن را پارسال برا  ده یچ   یا  شه ی داخل گلدان ش
 .بود دهیخر  گاهیگاه و ب   یگلها

. طرح گل نرگس داشت. جانان، لبخند  دیکش   رونیپستال را از پاکتش ب  کارت
جمله نسبتا    ک یبا    نبار یبازش کرد... ناشناس، ا   یبه لب نشاند و به آرام  یکج 

 :به سراغش آمده بود ز یمحبت آم 

 ...یگلها باعث بشن لبخند بزن  نی که ا  دوارمیام

کرد، کارت پستال را داخل پاکت فرو بردو داخل داشبرد    یتک خنده ا  جانان 
 د یهنگام خر  ن یرحسینبود. ام  ن یرحسی از سهند و ام   یانداخت. هنوز هم خبر

 ...کردینم   یبدخلق  چگاهی . اما سهند، هدادیطولش م  نقدر ی هم  شه یهم   یبستن 

  ه یبه هان   یزنگ  انی م  نیگرفت در ا  م ی و تصم  دیقاپ  یصندل  یرا از رو   تلفن
 ...ریخ ای از دادگاه بازگشته است  هیکه آ   ردی بزند... خبربگ



 :دیچی در تلفن پ هی هان  یبعد، صدا ی دفتر را گرفت و لحظه ا شماره

 ...دیی. بفرما سالم

 :خسته جانان از ته چاه درامد یصدا

 ...منم  ه یهان

 :کرد  ر ییتغ ه یهان  لحن

 ن؟ ی. خوب ی خانوم رستم سالم

 خونه؟  یکه نرفت   ومدهی ن ه یقربونت... چه خبر؟ هنوز آ -

 ...کهیگفت نزد  ینه... ول -

 ...آهان... سالم برسون-

  ی خانوم   ه ی  نیشما رفت  نکهیاقا... بعد اباهاتون اتف  رم یتماس بگ  خواستمیم-
 ...باهاتون حرف بزنه خواستی اومد م

 :و خسته گفت  دیبه صورتش کش  یدست جانان

 اد؟یب  یک   یگفت  خب؟

البته شمارهادی. گفتم پسفردا عصر بلهیفردا که تعط - تا  .  ش رو هم گرفتم 
 .دوباره باهاش هماهنگ کنم 

سهند    ی برا  یتا صندل  چپاندیهمانطور که مدارک را داخل داشبرد م   جانان،
 :شود، گفت یخال



 ...ادیب نای ... بگو ساعت سه، چهار ایکرد  خوب

 ست؟ی ن ی باشه... امر-

نرگس    یار بو... تا قبل رفتنت هم پنجره رو باز بذی. خسته نباشزمی نه عز-
 .م یر یگیتو اتاق... فردا سردرد م  چهی نپ

 ...چشم -

 ؟ یندار یکار-

 نه... خدافظ -

 ...خدافظ-

پا   تلفن پر  نییرا  و تن جانان  باز شد  ناگهان  . سهند،  دیآورد که در عقب، 
نشاند و بعد، در   نی به دست را پر سر و صدا داخل ماش  ی بستن  ن یرحسیام

 ...را دور زد ن یرا بست و ماش

 :به لب نشاند و به سرعت به عقب برگشت یلبخند خسته ا جانان

 ...مامانم   سالم

 ...شده پسر را بکشد یبستن  یدست برد تا لپ ها و 

نشد، قربان صدقه    الیخی مشغول بود. اما جانان ب  یسخت با بستن   پسرک
  .کرد و به عقب خم شد تا گونه پسر را ببوسد  شی حرفها یقاط



هارا به    ی از بستن  یک یکه    یباز کرد و درحال  یرا به سخت  نیدر ماش   سهند،
 :چپاند نیخودش را داخل ماش  گرفت،ی سمت جانان م

 ...یعجب، اومد چه

 :زد یلبخند خسته ا جانان

 .سالم

 :شد ده یپسرک، از پشت شن یرا از دست او گرفت. صدا  یبستن  و 

 ...ی... بستن ماجان 

 :کرد  دییزد و تا  یاش را نشان مادرش داد... جانان لبخند بزرگ یبستن  و 

 ...ست چقدر خوشمزه نی... بب یماجان... بستن   آره

پسرک،    یداده بود. برا  ادی  نیرحسیبه آن زد... ماجان را سهند به ام  یگاز  و 
  ن یچندساعته ا   یمامان جانان... سهند هم پس از تالشها  د یسخت بود بگو

  انشان، یداده بود. زان پس، همه اطراف  ادی  نیرحسینام کوتاه شده را به ام
 ...... از جمله سهندزندیاغلب جانان را ماجان صدا م  ن،یرحس یاز ام  د یبه تقل

 :کرد و گفت  نیرحسیروانه ام ینگاه چپ چپ  ، یبه شوخ  سهند

بعد    ن، یا   گهیم   ی! پسرت چهارساعته مارو عالف کرده. ه ی ستن ماجان... ب   آره
 ...بود بزنه نصفمون کنه کینزد اروی.  یک ینه اون  گهیم  شهی م  مونی پش



.  دیکرد و خم شد و دوباره لپ اورا کش   نیرحسیروانه ام  یلبخند بزرگ   جانان 
انگار... نه حواسش به جانان است نه    کردیم  ر ی خود س یا یاما پسرک، در دن

 ...به سهند

 :داد. سهند به سرعت گفت ن ییرا پا یزد و دست  ی به بستن یگاز  جانان،

 !خب وفتی بخور بعد راه ب  اول

 :تکان داد یبه نشانه نف  یدر جواب، سر جانان

  .ینجوریهم خورم ی. م نه

 :ادامه داد یپس از مکث  و 

 خبر؟  چه

 .از کوچه خارج شد و 

 ؟ یبر از چ چه خ-

 .یاز همه چ -

 :باال انداخت یشانه ا سهند

 .خونه رو بفروشه خوادی که صاحبخونمون م  نه ی خبر ا ن یدتریجد

 :دیبه سرعت به سمتش چرخ   جانان

 ؟؟یچ



  ی کنار  نیبه ماش ی شد... سهند نگاه  ده یدر اطراف شن یبوق بلند ی صدا  که
 :کرد و سپس خطاب به جانان گفت

 !حاال ملتو  یبابا. نکش  واش ی

 گفت بهت؟   یبفروشه؟ ک   خوادی چرا م-

 .به محسن گفته بود شیهفته پ -

  ی به او انداخت. انگار در تالش بود فرد  ی درهم رفته نگاه   ی با ابروها  جانان 
 :کرد  حی. سهند تصح اوردیمحسن نام را به خاطر ب

 ...مخونه هم

 :تکان داد یسر  جانان

 حاال؟  نیگشت   یی ... دنبال جاآهان

پ   و  آنکه سهند فرصت جواب  از  با ش  دای قبل  با    ی طنتیکند، جانان  مخلوط 
 :ادامه داد یخستگ 

 نا؟ ی عمه ا شیپ  یبرگرد یخوای م  ای

 :کرد  یتک خنده ا سهند

 .... دوبارآره

  ی پسر مجرد هم سن و سال تو. مگه همه خونه مجرد  نهمهیخب؟ ا   هیچ-
 دارن؟



 :دیکش  یپوف هندس

 ...غر  یمامان... آماده برا  هیشب  یش یم  یدار توام 

 پرسه؟ یحالتو م  زنه یعمه هرروز صدبار زنگ م  ین یبی نم ؟ یمرض... چه غر-

تنش    یرو   ی انداخت. بستن  ن یرحسیبه ام  نهی از آ   یرا گفت و نگاه   نیا   جانان
 :و به عقب برد  دیکش  رونی از جعبه ب ی بود... به سرعت دستمال ختهیر

 .روت خته ی ر یماجان... بستن  ر یبگ

 :نشان نداد، خطاب به سهند گفت یواکنش   نیرحس یام   دیکه د  یوقت  اما

 .لب و لوچه اونو پاک کن سهند

و به عقب    دیزد ، دستمال را از جانان قاپ  یگاز را به نان بستن   نی آخر  سهند
پاک   ن یرحسیدست و صورت ام  یرا از رو   ی. همانطور که رد بستن دیچرخ

 :پر در پاسخ جانان گفت مه یپسرک، با دهان ن یتوجه به غرها یب  کرد،یم

  بار ی آخه؟؟چندروز    کشهی م محوصله  دم؟یهرروز جواب زنگاشو م   یکرد  فک
  ی کارام. اونم ه  یپ   رمی خودم م  فون یرو آ   ذارمیرو م  یگوش  زنم ی خودم زنگ م
 ...رهیم  شهیتموم م گمیباشه م هی آخرش   زنه،یغر م  یه  کنهیسفارش م 

 :انداخت و سپس در پاسخ گفت نیرحس ی به ام ینگاه   نهییاز آ  جانان

 ...عمه. از دست تو د چاره یب

 :دیبرگشت و حرف جانان را بر  شیسرجا سهند



 ...... االن خسته امگهی روز د هی   یبذار برا غرغراتو

رفت... جانان    یمشتش مچاله کرد و کش و قوس  انیرا م  ف یدستمال کث  و 
 :داد ر یینگاهش کرد و سهند، بحث را تغ ی چپ چپ

 گه؟؟ ی د یهست فردا

 :دیکش   یپوف   جانان

پرس   خوب  چ   یدیشد  فردا  تو  شب    یبرا  ی تونیم   ؟ یا  کارهیاتفاقا.  فردا 
 .من قرار دارم ؟ینگه دار نو یرحس یچندساعت ام 

 :سهند در هم رفت یاخمها

 فردا؟  رونی ب م ی دارم؟ مگه قرار نبود با سبحان و خانومش بر قرار  یچ  یعن ی

 :زد  شی به پا  یافتاد و ضربه ا ن یجانان چ  یشانیپ

 .... اصال حواسم نبود بخدااه

  ...م ی کنی هماهنگ م  م ی س داردو هفته-

 :دیبه سمت سهند چرخ  جانان

باشه؟ تو به سبحان زنگ بزن بگو... من زنگ بزنم    گهیبکن د  شیکار  هی  حاال
 ...کنهی دعوام م

  ...بهتر-



.  ادیب   تونه ی کار مهم داره نم  هینکن سهند... زنگ بزن بهش بگو جانان    تیاذ-
 ... ها؟ یاصال بگو خودت کار دار ای

باق  ینگاه چپ چپ   سهند را که    یمانده بستن   یروانه جانان کرد... جانان، 
 :سهند زد یپا  یرو  ید، فرو داد و ضربه ا آب شده بو با یتقر

  میذار ی. بعدا قرار مگهید   دیبر  یی . خودتون چهارتا یکنسل کن  خوادی نم  اصال 
 .امیمنم م 

 م؟ ی کن  کار ی چ م ی . بدون تو برخوادینم-

. سبحانم به بهونه زنش هرروز دم دفتر  نم یبی رو هرروز تو دفتر م  ه یمن که آ -
د به  دم  هم که  تورو  م نم یبی م  قهیمنه.  منو  خوش    دیبر   کار؟یچ   د یخوای. 

 ...دیبگذرون 

 :کرد  ینچ سهند

  می ریم   ن یرحسی. فوقش خودمو ام گهیم   یچ   نمی به سبحان بب  زنمی زنگ م  حاال
 ...رونیب

  ی ه آرامو ب  د یدست به سمت لپ سهند دراز کرد اما سهند، کنار کش  جانان 
 :دیپرس

  ؟یدار  ی چه قرار حاال

 :ادامه داد یپس از مکث  و 

 خواستگاره؟ 



 :کرد  ی تک خنده ا  جانان

 ...نمشی برم بب خوام ی استادمه. بعد چندسال م ؟یبابا چه خواستگار نه

 دوستات؟  هیبا بق-

 ...رمینه... فقط خودم م -

  ر ییرا رد کرد، بحث را تغ  یتکان داد و بالفاصله که جانان خروج  یسر  سهند
 :داد

 ...طرف خونه خودت  یریم  یحاال؟ گفتم منو ببر خونه خودم. دار  یریم  کجا 

  ذره یعالمه مونده. شام بمون خونه من،    ه یگذاشتم،    یقورمه سبز   شبید-
 .تهم خونه  یهم ببر برا

انداخت.   ن یرحسیبه ام  ی اهبرگشت و نگ  شینزد، به جا   ی حرف  گر ی د  سهند
برداشت و شروع کرد    یگری سهم برده بود. دستمال د  یتمام لباسش از بستن

توجه به    ی زد اما سهند ب  ی بازهم غر  ن یرحسی. امشیکردن لباسها  ز ی به تم
کارها    نیشاهد آنها بود... سهند، هم   نه ییاو به کارش ادامه داد. جانان از ا

...  نوشتیشماره پدر، شماره او را م  یجا   رفت، یکرده بود که جانان هرکجا م
 !از خود جانان هم به فکر تر بود یسهند، گاه 

*****  

 



روانه    یچک کرد. سهند، تک نگاه  نهیبار در آ   ن یهزارم  یخودش را برا   جانان
 :گوشه لب گفت  یاش کرد و با پوزخند

 گه؟ یطرف استادته د یمطمئن 

 :هوا گرفت یتکه اش را رو   جانان

 .زهرمار

 .ینگاه کرد نهی صدبار خودتو تو آ -

 :روانه جانان کرد. سپس ادامه داد یباز هم تک نگاه  و 

 ...به من غر تورو زد یامروز کل   ؟یدیسبحانو نم یچرا جواب زنگا  حاال

  د ی... کجا قرار شد بر زنم یجوابشو بدم. بذار فردا خودم بهش زنگ م  دمیترس-
 حاال؟

ام  شنهادی پ  هیآ - بر  ،ی ربازشه  می ببر  نویرحس ی داد  شام    ه ی  میبعدم  جا 
 ...م ی بخور 

 :نگاه را به خودش انداخت نیو آخر   دیخند جانان

ام  یالک مم یببر   نو یرحس یگفته  من  به  اونروز  خودش    یل یخ   گفتی .  وقته 
 ...نرفته یشهرباز



نگاه   یب  سهند تک  جانان،  حرف  به  آ   یتوجه  ام  نهی از  با   ینی رحسیبه  که 
آرام    یانداخت، سپس با صدا  کردیم  یاو سرگرم شده بود و قطار باز  لیموبا 

 :خطاب به جانان گفت

 ش؟یبر یم  یگفتار درمان   یدوباره برا یک

 ...به پسرش انداخت ی و اوهم تک نگاه دیبه عقب چرخ  جانان

ولدونم ینم- ببرمش.  بعد  از هفته  احتماال   وی چی مدت اصال وقت ه  ن یا  ی . 
زنگ بزنم به    د یبرم از مهد برش دارم. با  تونمی سر وقت هم نم  ی ندارم. حت
 چند وقت؟   ن یآزاده ا مشی تا نمی بب شیپرستار قبل 

 :کرد  ینچ سهند

 ...گهید برمشی . خودم هستم مخوادی نم پرستار 

 :دی لپ سهند را کش  یزد و سپس، به آرام   ی لبخند آرام جانان

 گه؟ید خوام یم  ی تورو دارم چ  یتا وقت من

  .دیکش   یقی زد و بعد، نفس عم  یلبخند کج  سهند

 شد؟ی خونه چ یراست-

 ...دنبالش م ی ریامروز که جمعه بود. از فردا م-

 ؟ یبه عمه گفت-



  ی بده برگردم اصفهان... بذار موقع اسباب کش  ر ی گ  خوادی نه هنوز. االن بگم م-
 .گم یبهش م

 :روانه جانان کرد ی تک نگاه و 

 ...بهشا  ینگ  یزیچ  تو

 زای چ  نیباهات؟ اون از ا   ادیوقت نداره ب  نی. از سبحان بپرس بب خبیلیخ-
 ...باهات امی ... اگه منم وقت داشتم مارهیسر در م  شتر یب

 ...می گردیم  یی سردراوردن نداره که... محسن هست دوتا -

 :دیکش  یپوف و 

کمه، هربار    یلیخ م ی خونه داد  نیا  یکه برا   یشی پول پ  نهیاالن دغدغم ا   فقط
تا    شیپول پ  نیباا  ترسم ی اضافه کرد. م  ه یاضافه کنه به کرا  ی زیخواست چ
 ...نکنم  دایپ  ویی آخر ماه جا

 ...یمون یخونه من م یایم  یکن   دایپ  ی... تا وقت گهیخب خونه من هست د-

 :روانه جانان کرد  یباال انداخت و نگاه ییابرو  سهند

 جان؟ 

 :باال انداخت ی شانه ا  جانان

  ی تو اومد  یکردم... از وقت   یبا شما زندگ  یمن هفتسال و خورده ا  ه؟یچ
 ...گهید   یاریم  یدار یبرم   تم ی... خب اثاثیخونه من  قهیتهران هم که دم به د



از عقب تلفن را به    ن یرحس یبزند ام   ی کرد و تا آمد حرف  یتک خنده ا  سهند
 :گفت  دهیبر  دهیو بر   دیکوب   شیبازو

 ...... عموعمو 

 :به او انداخت ی نگاه  نهی از آ  سهند

 ه؟ یچ  جانم؟

 ...یباز-

 :به جانان زد و گفت یاشاره ا سهند

 .شده ی چ نیبب  ر ی ازش بگ و یگوش 

به آن    ی و نگاه  دی کش  رونیب   نیرحسیرا از دست ام  لیموبا  یبه آرام   جانان
 :بازگشت  یانداخت. سهند سر حرف قبل

 ...تو بمونم؟ ورژن دو  مامان  شی پ ام یاز مامان فرار کردم حاال ب  من

 :بود، گفت ر یهمانطور که با تلفن درگ  جانان

  دایمن که. گفتم اگه خونه پ  شیپ  یبمون  یایبخواد... بعدشم... نگفتم ب  دلتم 
 ...وقت بمون  اچندیب ینکرد

 ...بذارم وسط خونت ارمیب لممیوسا-

 :باز گرداند و با طعنه گفت ن یرحسیرا به ام ل یموبا  جانان



وس  حاال ت  لهیانگار چقدر  اسباب کش  یدار  رتختهیداره. چهارتا  موقع    ی که 
 ...از رده خارج شدن اونا گه، یبندازشون بره د

 :در اطراف چرخاند یرا گفت و نگاه   نیا  جانان

 .یی  رستوران روبه رو نی کنم هم  فکر 

 :نگه داشت ابان ی به رستوران انداخت و سپس، گوشه خ ینگاه  سهند

 دنبالت؟ امی ب آخرشب

 :به خودش انداخت و گفت  نهیاز آ  ینگاه  گر یبار د  جانان

 ...دمیبازم بهت خبر م  یکنم خودش برسونتم... ول   فکر 

 :دیچرخ ن یرحسیسپس به سمت ام و 

 .بوس بده به مامان هی

 :گفت  یند و سپس به آرام مادرش چسبا ی گونه اش را به لبها  نیرحسیام

 ... کجا؟ ماجان 

 باشه؟  یشهرباز دیسرکار ماجان. تو و عمو سهند بر   رمیم-

... سهند به کمک جانان  زدیگفت تا شوق پسر را برانگ   اقیاشت   ت یرا با نها  نیا
 :آمد

  . باشه؟م ی خوش بگذرون م ی بچه... مامانت بره کار کنه ماام بر آره

 :به جانان زد ی ضربه ا  و 



 ...جلو ارمشیب رمی بگ  رو یام  دست  برو 

 :تکان داد و گفت  یدست جانان

 .ها. خدافظ. سالم برسون به بچهد ی. مراقب باش باشه

  ی صندل  یرا رو   نی حس  ر یرا باز کرد و منتظر ماند تا سهند، ام  ن یدر ماش  و 
که   دانستیکرد و در را بست. م  یخداحافظ  گر یشاگرد بنشاند. سپس بار د 

به رستوران، جا  او  از وارد شدن  قبل  به    نی. به هم رودینم  ییسهند  خاطر 
  ه دفتر، چ  یعادت سهند بود... چه جلو  نیسمت رستوران قدم برداشت. ا

جانان وارد شود و سپس خودش محل را ترک    ماند یمنتظر م   شه یخانه... هم 
  ...کردیم

  یبرا  ی دست  د، یچرخ  ن یباز شد، به سمت ماش  شی پا  یرستوران که جلو  در 
  .وارد شد  یسهند تکان داد و سپس، به آرام 

  یخون به صورتش همانا... تکه ها  دن یشدن به رستوران همانا و دو  وارد
مرور    یبرا  شش،یپ   یبااستاد سالها  یقرار معمول   کیسهند درست بود. او به  

ا  و  ن   ن یخاطرات  برا  امده یحرفها،  بود  آمده  او  آشنا   کی   ی بود.  ...  ییقرار 
 ...بااستاد سابقش

 کمکتون کنم؟   تونم یم-

. لبخند  دیبود، چرخ  ستاده یا   شخوانیکه پشت پ   یجانان به سمت زن   نگاه 
 :برداشت  شخوانی به سمت پ یزد و قدم  یهول 



 نه؟  ا یرزرو شده   یباقر یبه نام اقا ی زیکه م   دیلطفا چک کن شهی ... مسالم

ا به سهند نگفته بود، ر   قتیحق  نکهیکشبد... ازا  یقیرا گفت و نفس عم   نیا
حرفهارا به    نیا  کردیدرونش بود که اورا وادار م   یزیچ  کیمعذب بود.اما  

  .سالها، محرم اسرار او بود نی . هرچند که سهند، تمام ادیسهند نگو

 :اورا به خود آورد  شخوانیخانم پشت پ یصدا

 ...دنیرو بهتون نشون م ز ی... همکارم مبله

ا  و  پ  یاشاره  پسر    شخدمتی به  سمت  به  جانان،  نگاه  پوش   فرم یون یزد. 
وقت بود    یلیآهسته به دنبالش راه افتاد... خ  یو بعد، با قدم ها  دیچرخ

را هم رد    یک ی  نیبود. اگر دست خودش بود، ا  امدهی ن  ییقرارها   نیکه به چن
 ...شده بود دهیدانشکده اش چ یهمکالس  با،یقرار به اجبار ز  ن ی. اما اکردیم

 ...نییبفرما-

  ی کنار رفت و نگاه جانان، به سمت مرد کت شلوار  شی از جلو   شخدمتیپ
لب    یبه رو   ی زیو لبخند ر  د یاو، به سرعت از جا برخاست، چرخ  دن یکه با د
 ...نشاند

 ...به به... سالم-

تعلل کرد و سپس،    ی دستش را به سمت جانان دراز کرد... جانان لحظه ا  و 
 :زده اش را جلو برد خیدست 

 .دیمنتظر موند  د ی... ببخشسالم



  ی را برا یصندل  ،ی. باقر دیپس کش یرا گفت و دستش را به آرام  نی ا جانان
 :و گفت  دیجانان عقب کش

 ...هیچه حرف نی... ا کنمیم  خواهش

بابت    یزیانداخت  و پس از تشکر ر  ن ییرا از شانه اش پا   فشیبند ک  جانان،
قرار    نطور ی نبود که ا  هودهینشست... ب   ی صندل  یو ر   ی به آرام  ، یکمک باقر
  شناخت ی آدم را م  ن یا   نکهینداشت... باا  ی. ابدا احساس راحت کردی هارا رد م

جز استاد    یگرید  ت یو قبال بارها اورا مالقات کرده بود، اما حاال که در وضع
رو  روبه  غر   گر ی کدی  یدانشجو  احساس  بودند،  . کاش  کردیم   ی بینشسته 

 ...شدیم  با یز  فیحر

 ی و منو ها را به دست جفتشان داد. باقر  ستادی باال سرشان ا  شخدمتیپ
 :به جانان زد و گفت یاشاره ا

 ن؟ یدار  لیم  یچ

به آن    یاجمال   ی منو را باز کرد و نگاه  ی. به آرام دیکش  ی قینفس عم  جانان 
را حس    ی تا گرسنگ  شدی م  نیکه داشت، مانع از ا  یفیانداخت. اضطراب خف

هم    یمنو را به زبان اورد و باقر  یآشنا  یغذا  نیخاطر، اول   ن یکند... به هم
را   شی اخود، به همراه مخلفات سفارش داد... جانان دسته  یهمان را برا

زد    یلبخند  یمعذب به نظر نرسد... باقر  یل یدرهم گره زد و تالش کرد تا خ
 :و گفت

 ...بودمت دهیوقت بود که ند  یلیخ



 :زد یزی هم لبخند ر  جانان

 ...گذرهی سال م  یل ی... خبله

 .در ارتباط بودم یبازهم خداروشکر با خانوم احمد-

  ...گفتیم  بارا یز

ها- بچه  با  من  آخر  م ی قد  یالبته  همچنان.  هستم  ارتباط  که    یبار  ن یدر 
 ...یومد یهم شما ن   م یدی د گرو ی همد  یهمگ 

 :لبش را تر کرد جانان

 ...مسائل بودم یسر  ک ی ر ی ... درگبله

که    اوردیب   ادیتکان داد... جانان تالش کرد تا به    یسر  م یتفه به نشانه    یباقر
دوازده سال؟ چهارده سال؟ شا   نیمرد، چند بزرگتر است.  او  از    دهم یسال 

جذاب دانشگاه بود.    یاز استاد ها  یجانان دانشجو بود، باقر  ی... وقتشتر یب
سالها و  نسبت همسن  به  هم  م   شی حاال  نظر  به  موهادیرسیجذابتر   ی ... 

برامده   ی که شکم کم  یسرمه ا راهن یو پ  یکت شلوار نوک مداد  ،یجوگندم 
ز  را  مخف  ر یاش  آرام  یآن  به  جانان  بود...  خرده    ی کرده  تا  داد  سرتکان 
 :ث را باز کرداو بح نبار ی... ازند یبر  رونیاز سرش ب هودهیب  یفکرها

استادها   اتفاقا از  تا  چند  با  هم  احتماال    م یمیقد  یمن  بودم.  ارتباط  در 
اقا دشونیبشناس  آقاین یحس  ی.  اقا  ی...  چندماه   یمودت...  رو که  مودت 

از    ینتونستم ارتباطم رو حفظ کنم متاسفانه... حت  هی... اما با بقدمید   شیپ



بودم هم    ی می شون صمهام که تو دوران دانشگاه باها  یاز همکالس   یلیخ
 ...خبر ندارم

 :مکث کرد. سپس ادامه داد  یلحظه ا و 

 ...کنهی م  ر یی تغ  یلیبعد فارغ التحص  ز ی همه چ 

 :تکان داد یسر  یبه آرام یباقر

 ...شما بودم پیحال اک  یا یجو لی واقعا... اتفاقا من اون اوا  آره

 :کرد  ی تک خنده ا  جانان

 ...هم یبرا  میموند  بایما فقط من و ز  پیاک از 

 :کرد  یهم تک خنده ا یباقر

رو گفت...    نی هم  م ی کردیهم که صحبت م   یبا خانوم احمد  شیپ   چندروز 
دانشگاه خ  تو  بود... هم   یلیگروه شما  جزا    ینمره ها  نی باالتر   شهیخوب 

  شی لی... فام هی... اون پسر موفرفریتو، خانوم احمد   یشما بود... برا   یبرا
 بود؟ یچ

 :افتاد و سپس با شک گفت  ن یچ یجانان لحظه ا  یشانیپ

 ؟یجعفر

  ...قشیرف  یکی ... بااون یآره آره جعفر-



دنبال کلمه    ی رو   لبخند  به  شد  تنش گوش  تمام  جانان کمرنگ شد...  لب 
 :ادامه داد یپس از مکث ی... باقر یباقر یبعد

 ...نواب بود فکر کنم  یعل

رفت.   ن یبه سرعت از ب  ز یمات شد و لبخند کمرنگش ن   یباقر  ی جانان رو   نگاه 
 :گفت  یباقر

 ...شی لینواب بود فام  گه؟ ید گمیم  درست

تکان خورد... مردک    یافتاد و سرش به آرام   ن یجانان، ناخوداگاه چ   ی شانیپ
بهم و تنش گر    دندیچسب  شیباغ نبود؟ دندانها  یتو  ایحالش خوش نبود  

هم    یرا رو   شی انداخت و سپس، لبها  ی رگرفت... نگاه پراز سوالش را به باق
 بود؟  یچه وقت صحبت درباره عل نجا ی فشرد... ا

 ...نشد یخبر گه یهم د  یاز عل -

آرام  جانان ها  ی به  رو   شی پلک  عم  ی را  نفس  و    دیکش   یقیهم گذاشت. 
نبود... ابدا... انگار    شیمشت کرد. مردک متوجه حرفها   ز یم   ر ی دستش را ز

  ...دیگوی که چه م  دیفهم ینم

هم که   یلحظه ا  یبرا   دیهم فشرد. با  یرا رو   شی و دندانها  دیلب گز  جانان
که    دیبزند، تازه فهم   یرا که باز کرد حرف  شی... لبها کردیترک م   نجارایشده ا

 :گفت  ی چقدر دهانش خشک شده... به آرام

 ...افتاد ادمی  االن



 ...را تر کرد  شی لبها و 

 ...ارنیمکنه غذارو االنا بمن اومدم تو اصال دستام رو نشستم... م-

 :به گوشه سالن کرد یتکان داد و اشاره ا یبا لبخند سر  یباقر

 ...اونجاست یبهداشت  سی سرو 

برخاست. سپس زمزمه وار    ز ی تعلل از سر م  یزد و ب   یلبخند ژکوند   جانان 
 :گفت

 .دی. ببخشگردمیاالن برم  من

نه... هرچه هست به    ا یباشد    ده یشن  یآرام گفت که شک داشت باقر  انقدر 
 ...ترک کند نجارای ا  یلحظه ا خواهدی درک... او فقط م

پلک    یا  ه یرفت و در راه، چند ثان  یبهداشت  سی بلند به سمت سرو   یقدمها  با
به    یبود. انگار وزنه ا  نیسنگ  ز ی ن  شیهم فشار داد... قدم ها   یرا رو   شی ها

 .ندباش خته ی او آو 

- 

.  چرخندیدر اطراف م   یاندازد و به سرعت نگاه   ی م  سی را داخل سرو   خودش
. آنجا  کشدیم  یقیو نفس عم   بنددیرا م  شی . چشمهاستی کس جز او ن  چیه

  ی از عل  یت یموقع   نی در چن   توانستیچطور م  گفت؟یچه م  یچه خبر بود؟ باقر
داشت    ینبود؟ پس چه لزوم   یی قرار آشنا  ک ی  ن ینواب صحبت کند؟؟ مگر ا

 ذکر شود؟  انیم  ن یدر ا یل نام ع



داغش    یدستها  یبعد، آب سرد رو  یو لحظه ا   ردیگ یآب م  ر ی ش  ر یرا ز   دستش
باقر  دادی... احتمال م شودی م  یجار را پ  یکه امشب،    شی خاطرات گذشته 

که   دادی... اما ابدا احتمال نماورندیجانان ب  ادیرا به    یبکشد و خاطرات، عل
تر   عذببکشد...معذب بود، حاال م انیرا به م  یخودش صحبت از عل ،یباقر

 .ادبانه جلوه کرد ی در نظرش ب ،یکار باقر   نیشد... ا

که از در وارد شد،    یبه سمت خانم  ی. تک نگاه دیباز شد و تن جانان پر   در 
خنک شده اش را    ی کرد دستها  ی. سعدیکش  یقیانداخت و سپس، نفس عم

وارد نشود...   ششی به آرا  ی که صدمه ا  یبه صورتش بزند. جور  ی به آرام
  یآب گرفت و به صورت و گردنش زد... وقت   ر یبار ز  نی را چند  شی دستها
فاصله گرفت. مچش را    ر ی از ش  ی آتش درونش کاسته شد، به آرام  ز ا  ی کم

ش نگذشته  از آمدن   یل یاش انداخت... خ  یبه ساعت مچ   ی باال آورد و نگاه
  ر یاش تقص . همهکردی قرار مسخره را قبول نم  نیبود. کاش از همان ابتدا ا

  ...زدیزنگ م  بایبه ز  نجا،یبود... کاش تلفنش را با خود آورده بود و هم   بایز

خودش    یبه رو   دی ... نبادیکش  یق یبست و نفس عم  گر یرا بار د  شی ها  چشم 
با خود تکرار کرد    ی حرفهارا چندبار  نی به نظر برسد... ا  یع یطب   دیآورد. با   ی م

 .را باز کرد  شی و بعد، چشمها

را آب زد و همانطور که با    شیدستها   گر ی انداخت، بار د  شی به سرتاپا  ینگاه 
خارج شد و به سمت   ی بهداشت   س ی از سرو   کرد، یخشکشان م   یدستمال کاغذ

 ...راه افتاد. غذا هارا آورده بودند ز یم

 :دیگو ی م  ی به آرام  ، ی... باقرندی نش  یم  یصندل   یو رو   دیگویم   یرام آ   دیببخش



 براتون؟ زمیبر ساالد

 ...کشم یممنون. خودم م   یلیخ-

  ...هیچه حرف نیا-

و سپس، همانطور که آن را به سمت   کندیجانان پر م  یرا از ساالد برا  یظرف
 :دیگو یم   رد،یگ یبه جانان م

 درسته؟  یپسر هفتساله دار  هی  دمیشن یخانوم احمد از 

ر   یبرا  زند،یم   یلبخند  جانان تشکر  پاسخ    کندی م  یزیساالد  در  سپس  و 
 :دیگویم

 ...بله

 ...ادیاصال بهتون نم-

و    کندی م  ی که مثل قبل بنظر برسد. تک خنده ا  کندیتمام تالشش را م  جانان
 :دیگویم

 ...ممنونم 

 ه؟ یاسمش چ -

 ...نیرحسیام-

 ...خدا نگهش داره-

 :زندیم یلبخند ژکوند  جانان



 ...مچکرم

 ...کشدیرا به سمت خودش م   شیظرف غذا یبه آرام  و 

 از پسرتون؟  دیعکس ندار-

شما؟؟ جانان    ایبا خودش معلوم نبود. جانان باالخره تو بود    فشیتکل  مردک 
آورد و دنبال   یم  رونی ب  فی را از ک  لشیموبا   یو به آرام   کشدیم  یقینفس عم 

که   کندی توقف م  ی عکس  یچرا، اما رو   داندی... نم گرددیم   نی رحسیاز ام   ی عکس 
در آغوش سهند لب به خنده باز کرده است. تلفن را به سمت    نیرحسیام

 :دیگویو م چرخاند ی م یباقر

 ...نیی بفرما

  شیلبها   یاز رو   یا  هیثان   یو لبخند، برا  ردیگ یتلفن را از دست جانان م  ،یباقر
  نی رحسیکه عکس ام  یرفتارهارا حفظ است... وقت  نی ... جانان اشودی محو م
تابه حالت    کنندیسپس تمام تالششان را م   شوند، ی ابتدا متعجب م  نند،یب یرا م

و    کنند ی از پسرک باز م  ف یژکوند لب به تعر   یقبل بازگردند و بعد، با لبخند
هم   یر. باقزندیم  ی. جانان پوزخند آرام دهندیم   ر ییبحث را تغ  ع یبعد هم سر 

 :دیگو ی م  یو به آرام  زندی مثل همه... لبخند ژکوند م

 ...ماشااهلل... خدا نگهش داره  ماشااهلل

به لبخند خود   هیشب  ی. جانان، با لبخندکندیتلفن را به سمت جانان دراز م   و 
 :دیگو ی م ی و به آرام  ردیگی تلفن را پس م ،یباقر



 .ممنونم 

بحث را    ،یباقر  کرد،ی. همانطور که جانان فکر م چپاندی م  فشیتلفن را در ک  و 
 :کندی عوض م

 ...دیبود ه یشب  یل یبودن تو عکس؟ خ برادرتون

 تا به حال؟  یبودند؟ از ک ه ی. جانان و سهند شبگفتیرا م  سهند

  نو ی که ا  د یهست  ینفر   ن یاول  م؟ ی هیم هست. شب. پسر عمهستینه برادرم ن -
 ...دیگ یم

 :دهدیتکان م  یسر یباقر

 ...نیاومد  هیشب  یل یلحظه خ کی... به چشم من  دونم ینم

آرام  دهد یتکان م  یسر  جانان به  از س  ی و  را  .  کندیجدا م   یچوب  خیجوجه 
قرارها را از بر    نیبود. اون ا  نیقرار ها هم   نیبه ا   امدنین  یبرا  گرشید  لیدل

  ، یک ی  ن ی... هرچند که اشدندی به هم م  هیجا به بعد همه شان شب  کیبود. از  
 ...دآمده بو ان ی هم به م  یاشت... امشب، حرف از علتفاوت د ی کم

  ی که ا  کندیآرزو م  یلحظه ا  کندو یدوغ را باز م  یقوط  کشد،یم  یقیعم   نفس
 ...زدیپرسه م  ی کاش، امشب کنار سهند در شهرباز

*****  



تمام مدت    نکهی. باادیکش   یقیداد و نفس عم   هیتک  یصندل  یرا به پشت  سرش
نرگس، تمام دفتر را پر کرده بود. هرچند، به شدت    ی پنجره ها باز بود اما  بو

 ...نبود روز ید

  ی برخاست و به سمت پنجره راه افتاد... هوا مثل چندروز قبل ابر شیجا  از 
  ان یبه کوچه انداخت که ناگهان نام سبحان م  ی... نگاه دن یبود و آماده بار

بلند خودش رابه تلفن    یافتاد و با قدمها  نیاش چ   یشانی ذهنش جرقه زد. پ 
جواب گذاشته و قرار بود که    ی سبحان را ب  یتماسها  روز ی و پر  روز یرساند. د 

 .ردی امروز بااو تماس گ

رو   نشیمخاطب  انیم نام سبحان گشت و سپس  دنبال  ا  یبه    یآن ضربه 
 ...شود  خیاو توب  یکه حتما قرار است از سو  دانستیزد... م 

 !تلفن ما ی شما افتاد رو   چه عجب شماره -

 :گفت  یو به آرام  دیسبحان چهره درهم کش یاز صدا جانان

 ...سالم

 :طلبکار پاسخ داد سبحان

 ؟یدیمنو نم  یسالم... چرا جواب زنگا کیعل

 ...کار داشتم -

 !یدادی... سهند بهم گفت از ترست جواب نمیکار داشت  یغلط کرد-

 :کرد... سبحان با همان لحن طلبکارش ادامه داد  ی تک خنده ا  جانان



  ؟یحاال؟ خوب  یچطور

 :با طعنه افزود و 

 چطور بود؟ شبید قرار 

پلک   یو لحظه ا  دی ابرو درهم کش   شب،یقرار مسخره د  یادآوریبا    جانان،
و تا    ردیتماس بگ  بای فرصت نکرده بود با ز  یهم فشرد. حت   یرا رو   شی ها
 ...به جانش غر بزند  تواندیم

 به شما خوش گذشت؟ یشهرباز شبی ... بد نبود. دیه-

 ...آره یتو نبود-

تر بود. برعکس    نی . سبحان قبال آرامتر و مت کندیم   ی بازهم تک خنده ا  جانان
 ی قیگل کرده بود... جانان نفس عم   طنتشیمتاهل شده بود ش   یاز وقت   ه،یبق
 :و گفت د یکش

 ؟یزدی زنگ م ی ه ی داشت کارم ی چ حاال

 ...زنگ زده بودم بگم برات مراجعه کننده فرستادم-

 ...ومدین  دیچندروز که آدم جد نیاا؟ ا-

اومده دفترت.    ی ک  دونم ینم  گهی شماره و آدرستو دادم بهش. د  شی هفته پ-
 ...ادیب  گهی چندروز د دیشا

 ه؟ یهست؟ داستان چ یخب حاال ک -



  ن یهمچ   ای  فکرکنم مربوط به طالق  ی . ول ستم ین   انیهم در جر  یل یواال خ-
 ...باشه یزیچ

 ...آهان-

 اونجاست؟  هیآ -

بر در    ی شدن تق  دهیکوب   یدهد، صدا  ی پاسخ   دیآ   ی و تا م  کند ی م  ینچ   جانان 
 :دیگو ی... خطاب به سبحان م کندی حواسش را پرت م

 !یگوش   قهید هی

 :دی گویسپس بلند م و 

 جانم؟ 

 :دیآ  ی داخل م هیو هان   شودی باز م  ی به آرام در 

 !آوردن فی تشر ییرزای... خانوم میرستم خانوم 

 :پرسدیم  ی. به آرام دهدیم  ن یچ یی ابرو جانان

 ه؟ یک  ییرزایم

 :دهدیپاسخ م ی هم به آرام ه یهان

 ...نیکه پنجشنبه گفتم اومدن، شما نبود   یخانوم  همون

 :دهدیتکان م  یتند سر  جانان

 ...... آهان... دعوتشون کن داخلآهان



 :دیگو ی و جانان، خطاب به سبحان م  شود ی با تکان سر از اتاق خارج م ه یهان

 برم...خدافظ  دی کار دارم با   سبحان

 ...خدافظ خبیلیخ-

 ...یراست -

 ه؟؟یچ-

 .... خدافظستین  نجایاحوال زنتم زنگ بزن از خودش بپرس ا-

  ی و لحظه ا  کندیاز سبحان باشد، تماس را قطع م  ی آنکه منتظر پاسخ  ی ب  و 
 ...شودی م ده یبه در کوب   یا بعد، تقه

 :دیگویو م  گذاردیم  ز ی م ی تلفن را رو   جانان

 ...دییبفرما

... جانان، لبخند  شودی پرونده در دست، داخل م  کیبا    یبعد، خانم   یا  لحظه
 :دهدیو سرتکان م  زندیم  یزیر

  ...سالم

  ی . جانان، ناخوداگاه نگاه کندی سالم م  ی و به آرام  دهد یجوان سرتکان م  زن
  کندیم  یبود... به مبل اشاره ا  پ یاندازد، به شدت خوشت  یم   شیبه سرتاپا 

 :دیگویو م

 ...نیی بفرما



 :کشدیداخل اتاق سرک م  ی و به آرام  کوبدی به در م  یتق   هی بعد هان   ی ا  لحظه

 ارم؟ یبراتون ب  نی دار لیم  یزیچ

 :دهدیتکان م  یجوان سر زن

 ...آب لطفا وان ی ل هی

 :چرخدی به سمت جانان م ه یهان

 شما؟ ی رستم خانوم 

 ...خوامیآب م  وانیل ه یمنم -

 ...افتد یو جانان، به سمت مبل راه م   شودی از اتاق خارج م ه یهان

 کمکتون کنم؟   تونم ی . چطور منی خوش اومد-

 :دیگو ی و م زندی م ی ... زن جوان، لبخند خجولندی نش ی زن م  ی روبه رو  و 

 ...خشک شده ی لیآب بخورم؟ گلوم خ  کمی اول  شهیم

 :زندیم  یلبخند جانان

 جان؟ هی... هان حتما

  ی جلو  گذاردی م  وانی ل  ک ی.  دیآ   ی به دست داخل م  ی نی س  هی و هان  شودیم   درباز 
و از اتاق،    دیگو ی م یزن جوان. سپس بااجازه ا  یهم جلو  وانی ل ک یجانان و 
 ...شودی خارج م



  شیدستها   فیو جانان، لرزش خف  کندی دست دراز م  وانیجوان به سمت ل   زن
معذب نکند...    نیاز ا   شیتا اورا ب   داردیزن برم  ی. نگاهش را از رو ندی بی را م

 ...داردیآب را م  وانیسپس خودش هم ل 

 ...ستی ست که نشوهرم دو هفته-

 ...گذاردی م ن ییآب را پا وانیل  جانان

 کجاست؟ -

از سرکار    ر یبدخلق شده بود، حوصله نداشت، د   ی لیبودخ   ی مدت  ه ی.  دونم ینم-
ا کردی م  یمحل   ی... بهم بدیخواب ی زود م  ومد،ی م ب  نکهی... نه   یمحل   یبخواد 

 ...بود یا گه یفاز د هی. تو دید یکنه ها، نه... اصال انگار منو نم

 .دهدیسرتکان م  ی و به آرام  کشدیابرو درهم م  جانان

بونده به در، گفته به شدت  برگه چس  هی  دمیاومدم خونه د  شی دوهفته پ-
 شی عوض کنه... گوش  یی حال و هوا   ه یبره    د یحرفا. با  نی و ا   ره یذهنش درگ

  ...رو هم خاموش کرده

 ؟ یبا خانواده شوهرت تماس گرفت-

  ...به همه زنگ زدم. به دوستاش، به همکاراش-

 که کجا رفته باشه؟  یدینم  ی احتمال چیه-



... اما  م یر یهم باهم م  ی... گاه رهیم  ادیمدت ز   ی طوالن  ی  همسر من سفر کار -
 ادیخارج کشور... کال ز  یداخل کشوره، گاه   ی. گاهستی ن   یمشخص  یجا

 ...ستین  ی. سفر کارکنهیدفعه فرق م  ن ی! اما اکنه یسفر م 

 :دهدیتکان م  یسر  جانان

 ه؟ یچ  شغلش

 .کننیشرکت پدرشه! با پدرش کار م  ر یمد-

 پدرشوهرت خبر نداره؟  یمطمئن -

 :دیگو ی م  ی... سپس به آرامدهدیبه نشانه ندانستن تکان م یسر زن

  ...دونم ی... واقعا نم دونم ینم

 که چسبونده بود به در؟   یاون  ؟یکه برات نوشته بود و دار  ینامه ا-

و    کشد یم   رون یرا ب   ی پرونده تکه کاغذ  ی و از ال  دهدیتکان م  ی جوان سر  زن
جان.    م یاندازد "سالم مر   یبه نوشته م  ی. جانان نگاهردیگ یبه سمت جانان م

  ی اما هرازگاه  کنمی رو خاموش م  م یذهنم آروم بشه. گوش  کم ی رفتم سفر تا  
الزم   ی زیچ  گهمدت ا   ن ی. نگرانم نباش حالم خوبه... تو افرستم یم  لیم یبرات ا 
من کجام. برگردم    دونهیهم نکن، نم   مشی ج  نی بگو... س  لیبه سه  یداشت
  "یب خودت باش!  علبرات... مراق دم یم  حیتوض

 :دیگو ی م  م یخطاب به مر  جانان

 فرستاده برات؟  ل یمیا



 :دهدی تکان م  یسر م ی مر

  .گردمی. دو تا... نوشته حالم خوبه و زودبرمآره

 ؟ یدر جواب گفت یتو چ -

 ...یچ یه-

 :پرسدی ... سپس م فرستدیباال م  یی ابرو جانان

 برادرشه؟ ه؟یک   لیسه

 ...همسرمه   یمی شرکتشونه... دوست صم  ل ینه... وک-

 .شوهرت کجاست دونهی م  ادیبه احتمال ز-

 ...گهی ... هرچقدر هم بپرسم نمگهینم-

 :و گفت د یکش   یق یپس داد... نفس عم  م ی تکه کاغذ را به مر  جانان

  ی مشکوک   ز یچ   ن؟ینداشت   ی مشکل خاص  ن؟ ینکرد  ی خاص  ی دعوا  رای اخ  خب
 ؟ یدیازش ند

اومدن    ر ی شروع کرد بداخالق شدن و د  یباهم... از وقت   م یدعوا نکرده بود -
 ...مینداشت  یخاص  یاما دعوا  م یبحث کرد  یچندبار

 :دهدیتکان م  یسر  جانان

 ن؟ ینداره... بچه ندار  ی خاص ینوع نامه نوشتنش هم انگار دلخور  از 



  را در   شی هم فشرد و دستها  ی را رو   شیسکوت کرد... لبها  یلحظه ا  م ی مر
 :گفت  یهم قالب کرد. سپس به آرام 

 ...نجاستیمشکل هم قا،یدق

هم کش  جانان در  خ   دیابرو  منتظر،  مر   م ی مر  رهیو  عم   م،یشد...    یقینفس 
 :و گفت د یکش

 ...م یش یبچه دار نم  ما

 :ادامه داد میسرتکان داد... مر  یبه آرام  جانان،

م   دراصل،  حس  ا   کنم یمن  هم   ایباز  نیتمام  ا   نیبخاطر  تمام    نیباشه... 
. بخاطر  ستیازش ن  یدوهفته رفته و خبر  نکهیاومدنا... هم  ر ید  ا، یبداخالق

 ...تونمیکه من نم   نهیا

و    کند یم   ر ی. انگار که بغض تنش را تسخ کندی سکوت م  رسد،یکه م  نجای ا  به
 :دیگو یو م   کند یم   وانیبه ل   ی... جانان اشاره اشودی مانع از ادامه صحبت او م

 ...کم یبخور   آب

مشتش    انی را م  وانی تا بغضش را کنترل کند، ل  کندیتمام تالشش را م   م ی مر
که از گوشه چشمش    ی. اما قطره اشک خوردی از آب م  یو چند قلپ   فشاردیم

 ...ماند یاز چشم جانان دور نم زد یریفرو م 

 ن؟ یشی بچه دار نم  نیچند وقته که خبر دار-



  ی و سپس، به آرام   د یکش  یق یگذاشت. نفس عم  شیگلو   یرو   یدست   م، ی مر
 :گفت

 ...اما نشد میوقته... از سال دوم ازدواجمون تالش کرد   لهیخ

 ن؟یچندساله ازدواج کرد-

 ...چهارسال-

 :دهدیسرتکان م  جانان

...  دونمینشده بود؟ چم  نی راجع به ا  یمدت اصال حرف و بحث  نیتو ا   خب
 نه؟ ا ی خوادی مثال شوهرت اصرار کنه بچه م

  کنم ی فکر م  ینبود. حت  یجد  یل یو ناراحت شد، اما خ  دیناام  کم ی  لی نه... اوا-
نه    خواستمی بچه م  ی ل یبخاطر من ناراحت بود. چون من بودم که خ  شتر یب

  ...اون

 اصال؟ نیبحث نکرد-

  یخودش، بخاطر رفتارا یش بودم... اونم نه بخاطر رفتارامن شروع کننده-
 ...خانواده شوهرم 

 :کندیمکث م   یلحظه ا و 

 ...اصل، مادرشوهرم در 

 ...ماندیم  م ی در سکوت منتظر ادامه حرف مر جانان



داره و    ر یتاث   گفتی م  ،یبارور  یمراکز  نیا  م ی داده بود که حتما بر   ر ی گ  لیاوا-
من اصال    گفتیحرفا. هرچقدر شوهرم م  نیو از ا   کننیهمه مشکالرو حل م

 ...کردیشوهرم ول نممادر   خوام،ی بچه نم

 خب؟-

راض م یرفت- من  اصرار  به  رفت  ی.  و  ب میشد  هرچقدر  اما  کمتر    م،یرفت   شتر ی. 
 .... منم خوامیشد گفت نم   ال یخی شوهرم ب گهی. دم یگرفت   جهی نت

 :دهدیباال م  یی. جانان ابروکندیسکوت م و 

 توام؟ 

 !م ی جدا ش د یمنم گفتم پس با-

 گفت؟  یشوهرت چ -

 نکه ی ... باام ی زندگ  ی... آخرشم قانع شدم و موندم پا یلی. خم یدعوا کرد   یلیخ-
 ...یل ی. خکردی م  تم یاذ ی لیاما مادرشوهرم خ  خواد، یبچه نم گفتی م  یعل

اندازد و دوباره قطره    یرا هم به دام م   شی بغض صدا  رسد،ی که م  نجایبه ا  و 
و جعبه    کشد یم   یق ی. جانان، نفس عمزدی ریاز گوشه چشمش فرو م  یاشک

 :دهدیرا به سمتش هل م یدستمال کاغذ

 .اره یباش... بذار بگم باز برات آب ب  آروم

 ...نه نه. خوبم -



 :دیگویو م  کندیتازه م  ی. جانان، نفسکشدی م  رونیچند دستمال از جعبه ب  و 

 ...طالق یبحث برا  شه؟ی داستان مال چندوقت پ ن یا خب

 :کشدیم  یق ینفس عم م ی مر

 ...شی پ  کسال ی  شماه،یش

 ن؟ی تاحاال مشاوره رفت-

 :دیگویم  ی... سپس به آرام دهدیبه نشانه مثبت تکان م  یسر م ی مر

اواخر انگار سرد شده بود   نیمادرشوهرم رفته رو مخش. ا   کنم یحس م  اصال 
 ...کنم ی... همش حس م کنم یهمش حس م   گم؟یم  یچ  نیفهمیاز من... م

 ...کندیبازهم سکوت م و 

 ؟ یکنی حس م یچ-

 :دیگو یبغض دار م  یی . با صداگذاردیبغضش را کنار نم نبار یا  م ی مر

بود که    یحس قو  ن یآشنا شه... انقدر ا  گهیدختر د  هیرفته تا با    کنم یم   حس
چندبار گوش  یحت رفتنش  ول  شو یقبل  نکردم...    دا یپ  ی چی ه  ی چک کردم 
 ...یچی ه

 ...کند  یمخف  امده یرا ن شی تا اشکها   کشدی م رچشمانشیز دست

  ی. کم محل ومدیاز سرکار م  ر یداره... د  گهید  یگوش  هی  کردمی همش حس م-
 ...... حاال هم که گذاشته رفتهکردیم



 ...شهیم  داش ینگران نباش... انقدر هم غصه نخور... پ-

  خوام ی کنم. م  یزندگ  ی نجوریا   تونم ی... نمتونم ی... نمیخانوم رستم  تونمینم-
 .جدا شم 

 ...یریبگ  میطرفه تصم   ه ی  یتون ی . نمیبار با همسرت صحبت کن   ه ی  د یاول با -

نظر مادرشه...    ر یز   ی که همه چ  دونمیاز نظر من مشخصه... م  ز ی همه چ-
 ...کارو کرده بوده  نی دفعه قبل هم انگار هم

 :دهدیباال م  یی ابرو جانان

 قبل؟ دفعه

 :دیگو یو سپس، زمزمه وار م  نوشدی را م وان ی ته مانده اب داخل ل م ی مر

  .ازدواج ناموفق داشته قبل از من هی  همسرم

 :دهدیسرتکان م  م یبه نشانه تفه   جانان

 ...بگو شی از ازدواج قبل شتر ی ب کمی

... فقط خودش و  دونهینم  لی تو فام  چکس ی. ه دونم ینم  یل یخودم هم خ-
 .خانوادش

 :اندازد یباال م  یی ابرو جانان

 ن؟ یهست  لیبا همسرت فام ل؟یفام

 :دهدی تکان م  یسر م ی مر



 ...مهعمو  پسر 

 ...ان بهیفکر کردم صد پشت غر یگفت یاز خانواده شوهرت م  ی جوری-

 ...هم بدترن  بهی از صدتا غر الی از فام ی بعض-

 خبر نداره؟  شیاز زن قبل  چکس ی خب چرا ه-

  ی نبودن... ما چندسال اصال عل  ی جوون بود زن گرفت. خانوادشم راض  یلیخ-
 ...نگرفتن اصال ی. عروس دیهم زنش رو ند  چکس یه  ل،یتو فام  م ی دیرو ند 

م  یسر  جانان  م   دهد یتکان  هم  در  ابرو  انگار که  بردیو  داستان   یکجای... 
 ...هم آشنا دیشا  ای  ب،یاست... عج ب یعج شیبرا

.  م ی کن  دایهمسرت رو پ  م ی تمام تالشمون رو کن  دیخب... از نظر من که اول با-
  ی وکالت به من بد  هی  دی. اما قبلش شما بام ی کنی فکر م  ییبعد به طالق و جدا 

  ...کنم  یریگ یکه من بتونم از طرف شما پ

 :پرسدیم  نیافتد. در همان ح  یراه م  ز یو به سمت م   زدیخ یاز جا برم  و 

 ؟یکارتم رو دار-

 :دهدیگرفته پاسخ م  یبا صدا م ی مر

 ...بله

به بعد باهمون باهام در ارتباط    نیروش نوشته شده از ا   م ی شماره شخص-
  .باش



 :گرددی بازم می و به سمت مر  داردیبرم ز ی م  یاز رو  یو خودکار کاغذ 

بسپر به    زو یهمه چ  گه ی... بعد دسیرو هم برام بنو   لهیاون پسر وک   شماره
 .... مدارکت رو هم بده به منیکن آرامشت رو حفظ کن   یمن و سع

و در عوض، کاغذ و خودکار را از    ندکیپرونده را به سمت جانان دراز م   م ی مر
م رو ردیگی او  را  پرونده  جانان،  نگاه   گذاردی م  ز یم   ی...  م   یو  ساعت    یبه 
  .اندازد

باهام تماس بگ- به  تا شماره  ر یحتما  البته فکر کنم  باشم.  ت رو هم داشته 
 . درسته؟یهم شمارتو داد میمنش 

 ...دهدی تکان م  یسر م ی مر

و بهت خبر    رمیگی تماس م  لشیامروز فردا با وک  نی خب... من هم  یلیخ-
برام    شیقبل   یها  ل یم یعکس از ا  ه یرو بهم بگو.    ز ی . توام حتما همه چدمیم

 ...شد بهم بگو یبفرست و بازهم اگه خبر

 :دهدیسرتکان م  یو به آرام زدیخ یاز جا برم  م ی مر

 .ممنونم 

 ...هم خودتو حرص نده یل یمراقب باش. خ-

 :داردیو به سمت در قدم برم کندیم  یتک خنده ا م ی مر

 ...خدافظ بااجازه 



 :زندیم  یلبخند جانان

 خدانگهدار 

آب را    یو باق  کشدیم  یقی... جانان، نفس عم شودی از اتاق خارج م  م،یمر   و 
  قاپدیم  ز یم  یرا از رو   فشیاندازد، ک  یتکه کاغذ را داخل پرونده م   کشد،ی سرم

  خواست یته بود، اگر م ... ساعت از چهار گذشداردیو به سمت در قدم برم 
  ی غرها  د یافتاد... و اال با  یحاال راه م   نیهم   دیبه مهد برسد، با  ر ی بدون تاخ

 .کردیساعت تحمل م  نی سهند را تا چند

*****  

 :که پشت خط بود، گفت  یمبل رها کرد و خطاب به سهند یرا رو  خودش

 .خونه... تازه لباسامو عوض کردم   م ید یاالن رس نیهم نه

 .یسروقت رفت  بهی... عج ره یم  ر ی امروزم با تاخ نید گفتم ااز دلم رد ش-

مراجعه کننده داشتم شانس آوردم زود    ه یبرسم.    ر یاتفاقا کم مونده بود د-
 ...شم نخوندم اصالرفت... پرونده

  کند یم   یگرفته بود انداخت. سهند تک خنده ا  م ی که از مر  یبه مدارک   یونگاه
 :دیگویو م

 چطوره؟  ن یرحسیام

مبل ولو    یرو   یاز خستگ   اشیخانگ  یبه پسرک که با لباسها   ینگاه   جانان
 :شده بود، گفت



 ...رو مبل  دهیست. دراز کشبچم خسته  یچی ه

  می بر  یای . امشب مشدی باالخره چ  ی...  راستبرهینذار بخوابه شب خوابش نم -
 نه؟  ای  رونیب

 نجا؟ یا  یایشام بذارم ب  یخوای م  رون؟یب  م یبر-

 !ببرمت اونجا خوام یغذاهاش خوبه... م  ی لیخ  شناسم ی م  ی کباب  هینه... -

 :کندی م ی تک خنده ا  جانان

 تو؟  مهمون 

  !...یکن یتو حساب م  شهی نه که هم-

 .امشب مهمون من ی خوای خب م-

  ...دنبالتون امی. حول و حوش ساعت هفت مخوادینم-

ماش - م  ی دار  نیمگه  م  ی ایب   یخوای که  ما؟  دنبالت    امیدنبال  خونت  دم 
 ...گهید

سرد    ی ل ی... هوا خی. راست امیمحسن امروز دستمه. خودم م  ن ینه... ماش-
 ...دیشده ها، لباس گرم بپوش 

 ؟یندار ی کار  ا،ینکن ر ی... د خبیلیخ-

 ...سالم برسون نی رحسینه... به ام-



  رلب ی. زکنندیم  یهوا خداحافظ  یرو  شه، یو مثل هم   دیگویم  یباشه ا جانان
 !نه ای شنود ی آنکه مطمئن باشد مخاطبشان م  یب ند یگو یم  یزیچ

...  دهدیبه بدنش م  ی اندازد و کش و قوس  ی مدارک م  ی تلفن را رو   جانان
گوشه    یدر خال قبل خواب فرو رفته بود... جانان با لبخند خسته ا  نیرحسیام

 :دیگو ی لب م

 ماجان؟ 

باشد به سمت    دهیپر   رون یب  یداریخواب و ب  یایانگار که از دن  ن یرحسیام
 :دیگو ی و زمزمه وار م چرخد ی جانان م

ـ ـَ  ...لــه؟ ب

که کلمه نامفهوم به نظر    کردیحروف ب و ل را آنقدر با فاصله تلفظ م  پسرک
سخت بود.    ار یبس  گرانید   یکلمات که درکشان از سو  ر ی... مانند سا دیرس یم

و    دهند   صی کلمه به کلمه اورا تشخ  توانستندیدراصل، فقط جانان و سهند م 
بفهمند... به هم   شیحرفها با   ن یرا کامل  جلسات    دیخاطر بود که پسرک، 

  ...دادیاش را ادامه م ی گفتار درمان

 ...یش یبدخواب م  نجایبرو رو تخت بخواب ماجان... ا -

و به سمت اتاق مشترکش    زد یخی مبل برم  یو با زور از رو   یبه سخت   پسرک
و جانان    خوردی راه تلوتلو م  انی م  ،ی افتد... از خواب آلودگ  یبا مادرش راه م 

برا رفتن  راه  او هنگام  تعلل  م  دنی کش یاز  استفاده  نگاهش  کندیلپش  با   .
 داند ی. نمرودیم  یو سپس، بازهم کشوقوس  کند یرا تا اتاق بدرقه م   ن یرحسیام



شش    کیاندازد، نزد   یبه ساعت م   یامروز چرا انقدر بدن درد دارد... نگاه 
دنبالشان    می اما زودتر از هفت و ن  رسدیسهند گفته بود هفت م  نکهیبود. باا 

  با ی هم با ز  اندازد،ی ب   م ی به مدارک مر  ی نگاه  کردی آمد. پس هم وقت م  ینم
  .برودرا بزند و هم حمام   شبی و غر قرار د رد یتماس بگ

  ی مبل ولو شده بود، انداخت و به آرام   یکه کنارش رو   یبه پرونده ا  ینگاه 
. نفس کردیرا شروع م  یریگ یفردا اول وقت پ  دیز کرد. بابه سمتش دست درا

بازنمود...    دیکش   یق یعم را  پرونده  بود.    یسر  کیو  داخلش  خرده کاغذ 
  شمارهکه    یو همسرش و سند ازدواج... برگه ا م ی شناسنامه مر  یاحتماال کپ 

  ی اجمال   ینوشته شده بود را کنار گذاشت و نگاه   شی رو   م ی همسر مر  لیوک
  ه یمدارک اول   یسر  کیبه تمام خرده کاغذ ها انداخت. درست فکر کرده بود.  

 .شودی باخود فکر کرده بود الزم م میکه احتماال مر 

اندازد و سپس،    یم   میصفحه اول شناسنامه مر   یبه کپ  یاجمال   ینگاه  جانان
تا مشخصات    زندی صفحه ازدواج کنار م  یکردن کپ  دایبرگه ها را به دنبال پ

کند،    دایرا بخواند... اما قبل از آنکه بتواند صفحه مربوطه را پ  می همسر مر
افتند    یکار م   از . دستانش  پراندیبرگه ها برق از سرش م   ان یاشنا م   ی ریتصو

برگه    یکه از البه ال  یدیو سف  اهی از عکس سه درچهار س  یو نگاهش به قسمت 
ب  نماندی م  رهید، خزده بو  رون یها  اتمام    ژنیاکس   ستی. مطمئن  اطراف به 
ا بردیم   ادی را از  دن یخودش نفس کش  ا ی  رسد یم   ی که برا  داندیرا م   نی. اما 

را به سمت عکس   رانش. دست لز رودی و باال نم  ن ییاش پا  نهیچندلحظه س 
...  کشدی م  رونیبرگه ها ب  ر ی سا  انیو برگه را کامل از م  کندیدراز م   دیو سف  اهیس



گوشه آن، هوارا از    دیسف   اهیعکس س  کیصفحه اول شناسنامه است و   یکپ
از قبل به لرز در    شتر یجانان لحظه به لحظه ب   ی ... دستهادزددیخانه جانان م 

  شود ی م  دهیاوست، چروک   یمشت ها  ان یم از برگه که    ی... گوشه ا ندی آ   یم
صفحه    یبه کجا  داند ینم  قی... دقخوردیکل صفحه چرخ م   یو نگاه او، رو 

  یبر اشتباه او باشد... اما همه کلمات ثبت شده رو   یمتوسل شود تا سند
 ...شناختی. خوب هم مشناختیمرد را م  نی. او ا زدندیحرف م  کیکاغذ 

  یها  نهیتولد و محل صدور و همه گز   خیتار  ،ی نام، نام خانوادگ  یرو   نگاهش
 نان ی اطم  یبرا  ستی ن  الزم  یاز بر است... حت  نهارای . او همه اچرخدیم   گر ید

 ی شان را... حتشان را حفظ است... همهنام پدر و مادر را چک کند. همه
متولد سه    واب، ن   ی . علدیو شناسنامه اش را هم از بربگو  ی شماره مل  تواند یم

  ...و شصت و سه  صدی اذر هزاروس

...  شوندی دستش رها م  انی و برگه ها از م  نندی نش  یهم م  یرو   شیها  پلک
زدن   رونیکه انگار خواهان شکافتن آن و ب  کوبدیم   یطور  نه یس   انیقلبش م

و    کندیسلول به سلول تنش احساس م انیاست... لرزش را م  نه یاز قفسه س 
  انقرار امروز... انگار همه ش  شب، ی... قرار دچدیپ یزانوانش م   انی ضعف، م

  ی ازهم به زندگنواب، ب  یعل ،ی ... که علندیرا به او بگو   ز یچ   کیقصد داشتند  
 ...یگرید  وهی به ش نبار،یاو بازگشته است... اما ا

*****  

 ی قیو نفس عم   کندی چک م  نیماش   نهیی بار در آ   نیهزارم  یرا برا  شی موها
تا مطمئن شود    گذراندیرا از نظر م   نی عقب ماش  گردد، ی. سپس برم کشدیم



چ  رز  ز یهمه  گل  شاخه  است.  هنگام    یرو   یمرتب  دارد.  قرار  داشبرد 
  یبرا  ونی پاپ ای  یکه کاغذ پوست  دیبار از او پرس نیگل فروش چند  دنش،یخر

 دانست ی. مدادیم  حی را ترج   ی نه؟ اما سهند مانع شده بود. سادگ   ا ی  ند گل بز 
  .کندیکه جانان هم مثل او فکر م 

رس  ن یاول  یبرا  امروز  زود  م   دهیبار  ساعت هفت...  راس  که   دانستیبود. 
بجا نداشت سهند  امکان    ییبه جا  ر ی تاخ  ینان حتما متعجب خواهد شد. 

 .بود یبرسد اما امروز، روز متفاوت 

... ده  ماندیدر خانه جانان م   رهیخ  یا  ه یو چندثان  کشدیم  یگری د  ق یعم  نفس
  ی بود. سهند پوف  امدهی ن  ن ییو جانان، هنوز پا  گذشتی م  دنشیاز رس   یا  قهیدق
  یب  ی . آهنگ هارا به دنبال آهنگکندیو به سمت ضبط، دست دراز م  کشدیم

به سمت    راباز شدن در، نگاهش    یکه صدا  کندیم  نییکالم و آرام باال و پا
  ی را گرفته بود، به آرام  ن یرحسی. جانان، همانطور که دست ام چرخاندی در م 

  لب نشاند... جانان   ی رو   ی... سهند، لبخندداشتیقدم برم  ن یبه سمت ماش
به    ی شی تفاوت که امروز، آرا  ن یباا  د،یرس یبه نظر م   پیخوشت   شهی مثل هم

 ...بود باتر ی ز شی آرا یصورت نداشت... هرچند که از نظر سهند، جانان ب

نشاند و سهند، به سمت    یعقب م   یرا در صندل   ن یرحسی حرف ام   ی ب  جانان،
 :چرخدی پسرک م

 ...سالم جوجه کیعل

  ...تا به مشت کوچک پسرک بکوبد بردی مشتش را به عقب م  و 



 عمو َسهــ...ــد... کجا؟ -

 ؟یا  هیباهم. پا م ی بزرگ بخور یبستن   هی بعدشم   م،ی بخور   رونیشام ب  م ی ریم-

 کندیتا لپ پسرک را بکشد. همان موقع، جانان در جلو را باز م   بردیدست م   و 
 :چرخدی گوشه لب به سمت او م  یو سهند، با لبخند

 آره؟  ی اومد ر ی بارم من زود اومدم تو د هیبه... چه عجب...  به

. اما جانان، در را  د یبگو   یزیداشت جانان هم درجوابش به تمسخر چ  توقع 
 :سالم داد... سپس افزود  ی بست و در پاسخ سهند، به آرام

 ؟ یخوب

  ؟ی. تو خوب یسالم... خسته نباش-

 :دی افزا  یبا خنده م  و 

 ...انگار  یریم یم یدار

 :دیگویم  یو سپس، با همان لحن قبل کند یم  ی حال یتک خنده ب  جانان،

 ...کمیام   خسته

 :کندیو به سمت جانان دراز م داردی داشبرد برم  یشاخه گل را از رو  سهند

 !با عشق  م ی . تقددییبفرما

از    ی حوصلگ  ی . بردیگ یو گل را از دست سهند م  کند یم   یتک خنده ا   جانان،
. اگر ترس از حرف زدن و بهانه آوردن نداشت،  باردیم  شی تک تک رفتارها 



خطاب به سهند    حال ی ... با همان لحن بدیآ   رون یقرار شام ب   یمحال بود برا
 :دیگویم

  ...یدیکش  زحمت

 :کندی حوصله اضافه م یب  و 

 ؟یدیخر

 :کندی سهند لحن شاداب خود را حفظ م اما

 ...دم یاز باغچه دم خونمون چ نه

.  دهدیاما جانان، پاسخ نگاهش را نم   کندیروانه جانان م  یبا خنده چپ چپ   و 
گل را هم بو    ی. حتکشدیم  یق یو نفس عم  گذاردی م  شیپا   یشاخه گل را رو 

  .ماندیاز چشم سهند دور نم  ن،یو ا کندینم

  گر یاندازد و به آن بهانه، بار د   یم   نی رحسیبه ام  یجلو نگاه   نه ییاز ا  سهند
و    کشدیم  یق یمرتب بود... نفس عم  ز ی . همه چکندی مرا هم چک    شی موها

را فرا گرفته است. تک    نی اندازد. سکوت، ماش  یرا راه م   نی ماش  یبه آرام 
اندازد   ی داده بود، م  هیتک   ی صندل  ی که سرش را به پشت  یروانه جانان   ینگاه 

 :دیگویم  یو به آرام 

 ؟یدادگاه داشت  امروز 

از جانب    یپاسخ  ی اما وقت  ماندیجانان م  ره یبه دنبال پاسخ، خ   یچندلحظه ا  و 
 :زندی هوا م   یرو  یبشکن   کند،ینم  افتی او در



 ...ماجان 

...  چرخدی و نگاهش به سرعت به سمت او م  پردی جانان از بشکن سهند م  تن
 :دیگویو م  دهد یتکان م یسر

 ه؟یچ

 :اندازد یباال م  ییابرو  سهند

 کجاست؟   حواست

 ؟ یگفت  یزی. چ دیببخش -

 :کشدیم  ی قینفس عم سهند

 ...اصال انگار ی ستی تو باغ ن ؟ یکه انقدر خسته ا  یامروز دادگاه داشت گم یم

  یحواس  یب  نی . اگر به همدهدیهم فشار م  یرو   یرا لحظه ا  شی لبها  جانان
زبانش    ر یرا از ز   ز یکه سهند همه چ   دیرس ینم  قهیبه ده دق  داد، یادامه م   شی ها
را... پنهان کردن    شی ا بلد بود. تک تک رفتارها... سهند اور دیکشیم  رونیب
  شناخت، ی م  او خم اخالقش ر   چیکه سهند تمام پ  یجانان  ی از او، برا  یزیچ

 بود که امشب را زهر سهند کند. آمده بود؟  امدهین  ،یسخت بود. از طرف 

 ...سخت گذشت ی جور خاص هی ... امروز  دیببخش -

آه   و  از  پر  ا   کشدیم   ینفس  بر  را  تمرکزش  تمام  ا   گذاردیم   نی و   نی که 
چندساعت را... البته    ن یبگذراند. فقط هم  الیچندساعت را بدون فکر و خ 

 .شدی اگر موفق م



 تو چه خبر؟ چه خبر از خونه؟ -

 :کندیم  یتک خنده ا سهند

  دایپ   ویی جا  م یبتون   ی ک   ستی معلوم ن  م ی که دار  یچندرغاز  ن یفعال... باا   یچی ه
 ...م ی کن

 :دی گو ی م  یو به آرام فشاردیهم م یرا رو   شی مهاچش جانان

 ...نداشته باش... خدا بزرگه استرس

 :چرخدیجانان سرگرم بود، م  لیکه با موبا   ینی رحسی به سمت ام  سپس

 ...ره یگ ینکن ماجان. سرت درد م یباز نیماش   تو

 خگرانهی و توب  بردیرا در هم م  شی . جانان اخمهاکندی نم  یتوجه  ن یرحس یام   اما 
 :دیگویم

 ن؟؟ یرحسیام

  د یآ   ی. جانان مکندیم   یو به مادرش اخم   فشاردیتلفن را به خودش م  پسرک
 :کشدی جانان را م یبازو  یبزند که سهند، به آرام  یگریحرف د

  ده یم  ویاون گوش   ی چپر چالق کن  افتویاالن تو ق  ؟یدار  کارش ی کن چ  ولش
 بهت؟

و    گذاردیهم م  یرا رو  شی . چشمهاگردیبرم   شیو سرجا   کشد یم  یپوف  جانان 
سرش بزن و بکوب راه انداخته    ان ی. انگار م کشدیاش م   یشان ی به پ  یدست



  ی . به آرامخوردیسلول به سلول سرش جم م   انی م  یبودند. درد وحشتناک
  نه ییضبط را هم، کم تر کرد... سهند، از آ   ف یضع  یدست برد و همان صدا

 :گفت  یانداخت و به آرام نی رحس یبه ام  ینگاه 

 جوجه؟ 

 :باال آمد... سهند ادامه داد نیرحس ی ما  نگاه

 ...... بدو زهیبرات بر  خوادی م  دیجد  یباز هیبده ماجان،   و یگوش 

لحن سهند تلفن را به سمت مادرش دراز کرد و آن    ر یتحت تاث  ن، یرحسیام
 :دیجانان کوب  یرا به بازو 

 ...... ماجان ماجان 

گرفت...    نیرحسی را از ام   لیروانه سهند کرد و موبا   ینگاه چپ چپ  جانان،
 :باال انداخت یسهند شانه ا

 !رنیگ یاز بچه م وی گوش  ینجوریا

 :جانان زد و طلبکار گفت  یبه بازو   یضربه ا   ن،یرحسیکه ام  دینکش   ه یثان  به

 ...ی... بازیباز

 :روانه سهند کرد ی بازهم نگاه چپ چپ  جانان

 مثال؟  یدرستش کرد االن

 :انداخت نی رحس یبه ام  ینگاه   نهیبازهم از ا  سهند



 . باشه؟ زمیر یبرات م  دیجد   یخودم چندتا باز  م ی اونجا برس  مینه که... بر   االن

 :زد که سهند، دوباره به حرف آمد ی نق ن یرحسیام

 ...برات بذارم وی که دوسدار  یاالن آهنگ  ایب

کرد.   دایرا پ   ن یرحسیکردن،آهنگ مورد عالقه ام   ن ییبا چندبار باال و پا  سهند
باال برد.    شیضبط را برا   یرفت و سهند، صدا  ن ینق پسرک در آن واحد از ب 

...  دیچ یسرش پ   انیهم فشرده شد و درد، با قدرت م  یجانان رو  ی چشمها
 !انتخاب امروزش بود نیآمدن اشتباه تر رونیب

 

غذارا آورده    یاما از وقت  شد،یم مورد عالقه جانان محسوب    یکباب غذا  نکهیباا
کرده    یبا آن باز  شتر،ینخورده و ب   یز یچ  قتایدو قاشق، حق  ی کیبودند، جز  
نوک قاشق    ینبرد، هر از گاه   یاو پ  ی ل یم  یسهند به ب  نکه یا   یبود. اما برا

مشغول   ن،یرحسیو خودش را سخت با غذا دادن به ام  بردیبرنج به دهان م
 ...کرده بود

 ...دمیغذا م  نیرحسیخودت بخور. بذار من به ام کممی-

 :مانع سهند شد  جانان

 ...تو غذاتو بخور خوادی... نم نه

 !ینخورد  یزیآخه چ-

 :نخورده بود اما به دروغ گفت ینهار هم درست و حساب  جانان،



 .بخورم  تونم ی نم یلیخوردم هنوز سر دلم مونده... خ ر ید  نهار 

  یاحساس راحت  یل یسرتکان داد... خ   ی و به آرام  د یکش  یقیس عمنف  سهند
  شی انگار که جانان حال و حوصله او را نداشت... جانان به سمت غذا  کرد،ینم

از کباب را به دهان ببرد. چون اشتها نداشت، طعم    ی کرد کم  یبرگشت و سع 
  شی اشتها  شه یکباب که هم   یبو  ی. حتشدیآن را متوجه نم   یدرست حساب

هم امروز، سبب حالت تهوع اش شده بود. اما از به به و    ختی انگ  یرا بر م 
که کباب، همانقدر که سهند    دیرسیبه نظر م  نیرحس ی ام  ی چه چه کردن ها

 ...داشته باشد یطعم محشر گفت،یم

 :و خطاب به سهند گفت د یکش   یق یعم نفس

 ؟ یبگ  یخواست یم  ی... تو چ خب

و   د یبود، به سمت جانان چرخ  شیذابا غ   یکه حاال اوهم مشغول باز  سهند
 :گفت

 ؟؟یچ

 ؟ یبگ یخواستیم  ی چ گم یم-

قرار مالقات   امروز  آنکه  از  قبل  قرار    م ی با مر  یصبح،  باشد، سهند خبر  داشته 
را جو  یامشب را داده و وقت   خواهدی شد، سهند گفت که م  ای جانان علت 

 ...نزده بود ی ... اما تا به حال که سهند، حرف خاصدیبه او بگو  یزیچ

 :دیرا بر گوشه لبش کش  یکرد و دستمال کاغذ  یتک خنده تلخ سهند



 ...یچی ه  من؟

 ...نم یبگو بب  ؟ یچ یه  ی چ ی عنی-

 :باال انداخت یو شانه ا د یکش  یقینفس عم سهند

که واقعا سر    نم یازت بپرسم بب   خواستمی م  دمی... اوضاع خونه رو که دیچی ه
 ...نه  ا ی ی حرفت هست

 :کرد، لحنش شوخ به نظر برسد. ادامه داد  یکرد و سع  یتک خنده ا و 

تا آخر ماه بتونم   دونمیم  دینه... چون بع ای مدت چتر شم خونت   هی یذاریم
 .انجام بدم یکار

 :دیسهند کوب یبه بازو  یزد و ضربه ا  یلبخند کج جانان

 ...و بمون  ایب  یکه سر حرفم هستم... هرچقدر خواست  معلومه

تلخ   سهند، م  کندیم  ی خنده  آب  بود.  نوشدی و  خورده  به شدت ضدحال   ...
  یاجازه ا  نیچن  طی آمده بود اما... اما انگار شرا   یگرید  یحرفها   یامشب برا
 .دادیبه او نم 

گفت که به    یکرد و به آرام  کیسرش را به سمت جانان نزد  ن،یرحسیام
اما قبل از آنکه اقدام به    د، یکش  یق یاست. جانان نفس عم  ازمند ین  یی شو دست

 :برخاستن کند، سهند از جا برخاست

 ...برمشی من م ن یبش



 :ادامه داد یپس از مکث  و 

 ...غذاهارو پک کنن  انیبگو ب ی خورینم  گهی د اگه

ام   و  به سمت  را  ام  نیرحس یدستش  و    ن یرحسیدراز کرد.  برخاست  از جا 
دور    نیقدم برداشت... سهند به ا  یبهداشت  سیهمراه با سهند، به سمت سرو 

... چطور با خودش فکر کرده بود که کردیداشت. حس حماقت م   از یشدن ن 
م از حرص رو   شی با جانان صحبت کند؟ دندان ها  تواندیامشب  هم    یرا 

... از  دیلباس جد  ، شگاهی بود امشب. کارواش، آرا  دهید  ی... چه تدارکات دیساب
غر به خودش  ام   دیدرون  سرو   نیرحسی"احمق"و  داخل  به    تیهدا   سی را 

دست صورتش کش  ی کرد...  آ   د یبه  سمت  به  م دیچرخ  نهی و  تلفن،   ان ی... 
اخمها   بره یو   بشیج با  ج  یی رفت.  از  را  تلفن  ... دیکش   رونیب   بشیدرهم 

چپاند.    بیج  انیبود، تلفن را قفل کرد و دوباره آن را م  از سبحان  یتماس 
کند... اگر به او بود، حاال    یکار  نیاحمقانه سبحان بود که امشب چن  ده یا

 ...حاال ها قصد حرف زدن نداشت. لعنت به او 

از خودش    یرا بست... لحظه ا  شیو چشمها  دیبه صورتش کش   یدست   جانان
  دیکش   یکرده بود. لعنت به او... پوفمتنفر شد. امشب را هم زهرمار سهند  

جانان به   ستاد، یا ز یکه کنار م   شخدمتی باال برد. پ   شخدمت ی پ  ی برا  ی و دست
 :کرد و گفت  یاشاره ا ز یم

 غذا؟  یبرا  ن یاریظرف ب  شهیم



  فی فاصله گرفت. جانان، تلفنش را از ک ز،یتکان داد و از م یسر شخدمتیپ
پ   دیکش  رونیب بع   ه یهان  یبرا  یامیتا  به    دانستیم   دیبفرستد.  بتواند  فردا 

 ...دادی به او خبر م  دیدفتر برود. پس حتما با 

پ  نترنتشیا سه  به سرعت  روشن کرد،  ا  ام یرا که  شماره  در    ی از  ناشناس 
واتس اپش امد... واتس اپ را باز کرد و شماره را از نظر گذراند. آشنا نبود...  

د  امیپ با  باز کرد که  و    شیاخمها   ج،یمس  نیاول   دنیرا  شد  درهم  دوباره 
 ...کرد  ییسردردش خودنما

  ی... عکسهام ی هستم امروز صحبت کرد  یی رزا یم   م ی . مر یسالم خانوم رستم "
 "...براتون فرستادم نیرو خواسته بود ل یمیا

  نجای... چطور به ا د یکش  یبرداشت و پوف  ل یموبا  یرا از رو   شی چشمها  جانان 
 بود؟  ده یرس

 م؟ یبر-

... به سرعت تلفن را  چرخدیو نگاهش به سمت سهند م   پردیاز جا م  تنش
امکان نداشت سهند از    نکه ی. باا چپاندی م  فیرا داخل ک   لی و موبا  کندیقفل م

 یزیکه او به چ   خواستی متوجه شود، اما بازهم دلش نم  یزیچ   امیپ   یرو 
اش    یحجم از نگران   نیا  لیکه دل  دانستیخودش هم نم  یشک کند... حت

ب هرچه  ودچه  اما  نبا...  سهند  بود،  برادیفهمیم   یزیچ  دیکه  حداقل   ی... 
 ...حاال

 :تکان داد و آرام گفت یسر  جانان



 ...ارهی... بذار ظرفارو بم یبر

خودش    یو جانان، غذا  گذاردیم  ز یم  ی ظرفهارا رو   شخدمتی موقع، پ  همان
 :دیگو ی ... سپس خطاب به سهند مکندی را پک م

 ؟یچرا غذات رو نخورد تو

باال انداخت و    یچرا؟ سهند شانه ا  دی پرسیبود و حاال م  ده یسهند را بر   لیم
 :گفت

 ...شدم ر یس

. سپس از  ختیاورا هم داخل ظرف ر  یو غذا  د ینپرس  یگر یسوال د   جانان
 :گذاشت، گفت  سهی جا برخاست و پس از آنکه غذاهارا داخل ک

 ...م یبر

 ...را گرفت و هرسه از رستوران، خارج شدند ن یرحس ی دست ام و 

...  هیآمد، نه بق  یضبط در م   ی از راه برگشت، در سکوت گذشت. نه صدا  ی مین
بود، سهند و جانان هم   یداریعقب در خواب و ب  ی که در صندل  نیرحسیام

وضع  از  جانان که  خودشان...  فکر  در  بود،    یهرکدام  آورده  وجود  به  که 
  یرام و به ا   دیرا باز کند... به سمت سهند چرخ  ی ثکرد بح  یبود، سع  ی عصبان
 :گفت

 ...گرفتم   یوقت گفتار درمان  ن یرحسیام  ی... فردا برایراست

 :تکان داد یروانه جانان کرد و سر یتک نگاه   سهند،



 چند؟  ساعت

 ...ازدهی-

 ...برمشی م  امیم-

 ...ی. مرس برمشی نه... خودم هستم م-

 :دی به سمت جانان چرخ یلحظه ا سهند

 ؟یر یمگه دفتر نم چرا

 !ندارم... چرا برم ینه کار-

 ل؟ یکسب و کار تعط  ه؟یچ-

 ...بود  ده یتازه به اوجش رس ل؟ ی. تعطکندی م ی تک خنده ا  جانان

آ - دست  پرونده  دوتا  تازه  ستهینه...  خودمم  تموم کردم    هی...  پرونده 
 ...دارم از یاستراحت ن کم یشروع کنم.   دیجد خوام ی نم

  ر یی را تغ  ز ی که قرار بود همه چ  دیجد  ی به پرونده ا  ی دگی رس  ی برا  استراحت 
 :دیربط پرس یتکان داد... ب   م ی به نشانه تفه ی دهد... سهند، سر

 شه؟ ی تموم م  یک  هیآ  هیکارآموز   پس

 ...مونده  گهید  کم ی-

عم   و  ماشکشدیم   ی قینفس  م  ن،ی...  فرو  سکوت  در  درودی بازهم    گر ی... 
حت  یبرا  یحرف   چکدامشانی ه نداشتند.  حرف    لیما   یزدن  نبودند که  هم 



آمد. آن    ی م  شیسهند و جانان پ   ان یکه کمتر م   یرا باز کنند... اوضاع  یگرید
 .گفتن داشتند  یحرف برا شه یدو، هم 

انداخت... جانان به    نیرحس یبه ام   یخانه توقف کرد و نگاه   یجلو  سهند،
 :تعارف گفت

 !نجایشب بمون ا  یخوای م

 :تکان داد  یبه نشانه نف یسر سهند

 ...برم خونه دی. بایمرس  نه

به    از ینبود که امشب سهند را در خانه نگه دارد. امشب ن   لیهم ما   جانان
 ...داشت  ییتنها 

 .خوش گذشت یلیدستت درد نکنه. خ-

  قتا ی. حقدهدیتکان م  ید. سهند سر. اصال هم خوش نگذشته بوگفتیم   دروغ
 ...به او هم خوش نگذشته بود

 :گفت  نیرحس یو خطاب به ام  دیبه عقب چرخ  جانان

 ماجان؟ 

 ...باال ارمشی اگه خوابه بغلش کنم ب-

و به سمت جانان برگشت. جانان    دیپر   رونیب   یداریاز خواب و ب  نیرحسیام
 :در پاسخ سهند گفت



 ...شد دار یب نه

 :ادامه داد نیرحسیخطاب به ام  و 

  ...خونه پسرم میبر

 :در سمت خودش را باز کرد و 

 ...باش سهند. آروم برو مراقب

  ادهی کرد، سپس پ  یزد و خداحافظ یتکان داد. جانان لبخند کج   ی سر سهند
 :و گفت د یرا کش ن یرحسی لپ ام د،یشد... سهند به عقب چرخ

 ...جوجه خداحافظ

 :سهند تکان داد  یبرا ی دست ن یرحسیام

 ......ف  خدا

  نیرحس ی و با نگاهش، جانان و ام  دی کش  یق یشد... سهند، نفس عم  ادهی پ  و 
سهند    یبرا  یرا تا دم در بدرقه کرد... جانان قبل از آنکه داخل شود، دست

ژکوند پاسخش را داد... پس از آنکه مطمئن   یو سهند با لبخندتکان داد  
د یکوب  یصندل ی را بست، سرش را به پشت شی شد جانان داخل شد، چشمها

 ...... حس حماقت داشتدیکش  یو پوف

به صفحه انداخت.    یو نگاه   د یکش  رونیآن را ب   د، یلرز  بشیج   انیم  تلفن
نه؟" تلفن را قفل کرد    ایبا جانان    یحرف زد  شد، یاز سبحان بود. "چ  یامیپ

را رو  را هم نداشت    یصندل   یو آن  شاگرد پرتاب نمود... حوصله سبحان 



و خواست، دنده جابه جا کند، که نگاهش    د یبه صورتش کش  ی... دست یحت
  شی و دندان ها  دیچی اش پ   نهی س  انیم  یداشبرد خشک شد... درد  یرو   هب
  ...هم فراموش کرده بودهم فشرده شد... جانان، شاخه گل را    یرو 

*****  

مبل... ساعت از    یبه مدارک ولو شده رو  یبه ساعت انداخت و نگاه   ینگاه 
شب گذشته بود و خواب، به چشمان جانان حرام شده بود. بعد از آنکه   کی
بود، در سکوت    امدهیرا خوابانده و خواب به چشمان خودش ن  ن یرحسیام

کردن    ز درا  یی ه آورده بود و حال، تواناتمام اتاق را ترک کرده و به هال پنا 
  شیدستانش را به سمت مدارک نداشت... انگار که هنوز از ته دل داستان پ

 .آمده را باور نکرده بود

برق برسد...    دیخزاند تا به کل  وار ید  یو دستش را رو   د یکش   یق یعم  نفس
مبل    یرو   یاطرافش را فرا گرفت... به آرام   ،ی فیاز آنها را زد و نور ضع   یکی

تک به تک خرده کاغذ    صی گذاشت... تشخ  شیپا   ینشست و مدارک را رو 
  نبال راحت نبود، اما جانان تک تکشان را به د  یل یخ  ف، یآن نور ضع   انیها م

نوشته شده بود، کنار   م یهمسر مر  لیشماره وک  شی که رو   یکردن کاغذ  دایپ
 !بود  بی غر  شینواب گفتن برا   یعل... چقدر  میزد... همسر مر 

اشنا نبود اما    شیو شماره را از نظر گذراند... شماره برا   دی کش   رونی را ب  برگه
فکر کرده بود. که نام   ز یچ ک یبود، به  رونی با سهند ب ینام... تمام شب وقت

  ی قینفس عم  ،ی عل  لیوک   ینام و نام خانوادگ   دنیرا چک کند. با د  ی عل  لیوک
  ی عل  لیوک   توانستیم   یجعفر  لیجز سه  ی. چه کسزدی. حدسش را مکشدیم



گذرانده بود و   بایرا کنار جانان و ز  لشی که تمام دوران تحص  یل یباشد؟ سه
که نام    شی ... شوکه نشده بود. از چند ساعت پیعل   لی حاال، شده بود وک

شوکه اش    یگرید  ز ی بود، امکان نداشت چ  ده ید  میرا در شناسنامه مر   یعل
 ...یزیرا بدهد... هرچ  یزی احتمال هرچ  توانستیاز حاال، م کند. 

  رون یرا از ذهنش ب  یشناسنامه عل   یدوباره نگاه کردن به کپ   یبرا  لشی تما
داد،   هیمبل تک  یکنار زد... سرش را به پشت  شی پا  یو مدارک را از رو  د یکش

فکر کرد، چه شد    ز یچ   کیهم گذاشت و فقط به    یرو   ی چشمانش را به آرام
 شد؟  نطور یکه ا 

*****  

  یاز ب   ی کی  شبیو سرش هم در حال انفجار بود... د  کردیتنش درد م   تمام 
ها  ن یتر   ت یفیک رو   شی خواب  داشت.  د  یرا  بود.  برده  خوابش   ر یمبل 

کنارش    یبود. انگار که کس  دهیهم از خواب پر  کبار ی  قهیو هر چند دق   دهیخواب
 .کندتا خواب را ترک    دادیبه تنش م  ی تکان  ر،کبا ینشسته بود و هرچند وقت  

  ر ی اش درگ یو قطار باز لیکه کنارش به شدت با موبا   ینی رحس یبه ام  ینگاه 
ز  را  انداخت. دستش  را کم  ر یبود  آن  و  آورد،    شی برا  ی تلفن گذاشت  باال 
 :سپس زمزمه وار هشدار داد

 ...رهی گیباال. گردنت درد م  ار یب دستتو 

پس از    ن یرحسی. چون امکردیتکرار م   دیبا   کبار یحرف را هر چندلحظه    نیا
 ...گشتیدوباره به حالت قبل بازم  ی مدت



باا   مرکز  بود.  شلوغ  برا  نکهینسبتا  وقت    ازدهیساعت    نی رحسیام  یجانان 
بع اما  بود،  بب  دانستیم  دی گرفته  را  مشاور  بتواند  دوازده  از  قبل  .  ندی تا 
 :دیکوب  شی به بازو  ن،یرحسیم بست که ا یچشمانش را لحظه ا

 ...... ماجان ماجان 

که به سمتش دراز شده بود   یو سپس تلفن نیرحس ی جانان به سمت ام  نگاه
گرفت و منتظر ماند تا   نیرحسیبود... تلفن را از ام  بایاز ز  ی. تماس دیچرخ

پ   با،یز دوروز  از  قطع کند.  را  تماس  باقر  شیخودش  د  یکه  بود،   دهیرا 
  هم م  شی برا  یحرف بزند. آن شب چقدر موضوع باقر  بای نتوانسته بود با ز

سابق را نداشت... حاال   ت یاهم  گر ی د  ز ی چ   چیجلوه کرده بود و حاال، انگار ه 
  گر یقرار گرفته بود و د  شی رو   شیپ   اشیزندگ  ی چالش ها  نیاز مهم تر   ی کی

  .دندیرسیجالب به نظر نم  یلی اتفاقات، خ

انداخت.    شیامهایتماسها و پ   ل یبه س  یشد و جانان، نگاه قطع    با یز   تماس
  ک یداشت.    با یو تماس از ز  امیپ نیپاسخ نداده بود. چند روز یرا د م ی مر ام یپ
راجع به پرونده خانوم    دیبا   زم؟ یعز   یی نوشته بود "کجا  شی که برا  هیاز آ   ام یپ

  یبرد  نویرحس ی ام  شد؟ یاز سهند "چ  امیپ   ن یباهات حرف بزنم." و آخر  یجالل
هرچه    دیسهند ضربه زد. با   ام یپ  یورو   دیکش   یقیببرمش؟"  نفس عم  امی ب  ای

م  تماس  بااو  ب   گرفتیزودتر  بابت  عذرخواه  شبی د  یحوصلگ  ی و  او    ی از 
  ی آوردم ول نویرحسیآره ام ؟ی. خوب زمی سهند نوشت "سالم عز ی... براکردیم

  ...باز گرداند نیرحس ی هنوز نوبتمون نشده." و تلفن را دوباره به ام



  ن یکه چند  شیرفقا  نیتر   ی می از قد  یک ی. با  گرفتیتماس م  ل یامروز با سه   دیبا
و هرچه زودتر    گرفتیامروز تماس م   د ی. با گذشتیم   دارشانید  نیسال از آخر

  ی آقا  ای...  یبااو صحبت کند. عل  ی. تا راجع به علگذاشتیقرار م  کیبا او  
 !نواب

بگذارد.    انیدر م   یک یبا    دیرا با  یاتفاق  نیکه چن  دانستیخودش هم م   یحت
  ی حرف بزند. درد  چکدام ی ... اما قصد نداشت با هبای ز  ا یسهند و    ا یسبحان،    ای

داشت که    از ی. او نشدیاش بود، با سخن گفتن با آنها، دوا نم   نه یس   انیکه م
عنوان    یزیچ  نیچن به  م  کیرا  برا  نهیس  انیراز    ی اش حفظ کند. حداقل 
 ...حاال

لحظات  نبار یا تمام  نم  یبرعکس  او  ه   یز یچ   توانستی که  از   چکس،یرا 
  .به سکوت داشت  یب یعج   لیمخصوصا سهند پنهان کند، تما 

 ...ماجان-

  ی نام مخاطب   دنی... با ددیچرخ   لیو موبا   نیرحس یدوباره به سمت ام   نگاهش
برا  بود، نفسش  بااو تماس گرفته  ا  یکه  بود.    م ی حبس شد... مر  یلحظه 

  ره یرا پاسخ نداده بود، اما شماره اش را ذخ  امشیپ   نکهی ... بااییرزا یم   م ی مر
  ی هاآن از چشم  فی دراز کرد و لرزش خف  لیکرد. دستش را به سمت موبا 

 :گرفت و از جا برخاست  نیرحس یخودش پنهان نماند. تلفن را از ام

 ...گردمیمن االن برم ن یبش نجایلحظه ا ه ی ماجان 



خارج    دشید  ه یاز زاو   ن یرحسیکه ام  یو دم در، جور  زندیم   رون یاز مرکز ب  و 
 :دهدیسبز رنگ را تکان م رهیو دا  ستدی ا ی نشود م

 الو؟ 

  .رزش آن به شدت مشهود بودچون ل  کندیرا صاف م  شی به سرعت صدا  و 

 ؟ یالو خانوم رستم -

را    شی تا صدا  کندیو تمام تالشش را م   کشدیاش م  یشانی به پ   یدست   جانان
 :آرام نگه دارد

 ...نییبفرما   جانم 

 .م یصحبت کرد  روز ی... د ییرزا یهستم. م میمر-

سخن    یکه با چه کس   دانستهیکه انگار، از ابتدا نم  کندیتظاهر م  یطور  جانان
 ...دیگویم

 ؟ ی. خوبزمیآهان آهان. سالم عز-

کنترل    تواندیم   یحرکت   ن ی. انگار که باچنگذاردیم  شی گلو  یدستش را رو   و 
 ...ردیرا به دست بگ شی صدا

 ن؟ی ممنون شما خوب -

 .زمی عز  یمرس-

 ...دهدیهم فشار م  یرو   یلحظه ا یرا برا  شیپلک ها و 



... نیجواب نداد  یول   نید یواتس اپ. د  یفرستادم براتون تو  ام یپ   شبید-
 ...بندازم ادتون ی رفته تماس گرفتم    ادتون یسرتون شلوغ بوده   دیگفتم شا 

 :دیگویو به دروغ م  کشدیم  یقی. جانان نفس عم کندیم  یتک خنده ا و 

رفته    ادمی  دمیسرم شلوغ بود احتماال دستم خورده د یلی خ شب ید د یببخش
 ...االن  کنمیچک مجواب بدم... 

 :دهدیادامه م یپس از مکث  و 

 ؟یهارو فرستاد  ل یمیا

  ...بله-

 ...حتما نمی بیم-

  .دیسایهم م یرا رو  شی لبها و 

رستم- وکیخانوم  با  زودتر  هرچه  هست  امکانش  تماس    لی ...  همسرم 
 ن؟ یریبگ

 :کندیو حنجره اش خودسر زمزمه م  دهدیهم فشار م   یرا رو   شیپلکها   جانان

 ...زمیعز  آره

با من حرف  لشیطاقت ندارم... وک   گه یمن د- شما    د ی. شازنهینم  یهم که 
 ...رزبونشیاز ز  د یحرف بکش  دیبتون 

 ...رمیفردا باهاش تماس بگ  تاینها  ایامروز،  ادی. به احتمال ز زمیباشه عز -



فرض    شی . انگار که همه شان پستی در دست خودش ن   شی حرفها  کنترل 
 ...شدندی م ان یب

 .شدیچ  نیممنونم... پس از خبر از شما. لطفا بهم بگ -

 ...زمیباشه عز -

 ...خدانگهدارتون-

 ...خدانگهدار-

اندازد... چه    یبه ان م  ی آورد و نگاه  یم   نیی لرزانش پا  یرا با دستها  تلفن
نواب درحال گفتگو    یحاال، با همسر عل   نی که جانان، هم  کردیفکر م  یکس 

خودش هم باور نداشت... دستش را نوازش گونه    ی... حتچکسیباشد؟ ه 
که    یاز درد  چکس یبه ه   چگاه ی به خودش قول داد که ه  د یکش   شیگلو   یرو 
خودش و    ن یب   دیبغض، با  نی ... ادیاست، سخن نگو  دهی چی پ   شیان گلو یم

 ...شدیاحساساتش دفن م 

 :دیدر مرکز به گوش رس یبلند منش  یمان موقع، صدامرکز شد که ه   وارد

 ...نواب لیآئ

قدم برداشت   نیرحسیبه سمت ام   یو به آرام   دیکش  یق ینفس عم   جانان،
 :دستش را به سمت او دراز کرد و زمزمه وار گفت

 !کننیماجان. دارن مارو صدا م پاشو 



  یبه سمت اتاق  گر،یکد یو با    گذارد یدستش را در دست جانان م   ن یرحسیام
  ...دارندی قدم برم کند، ی به آن اشاره م یکه منش 

نشسته    ن یرحسیرا کنار ام  یا  قهیجانان کل جلسه چهل و پنج دق  نکهیباا
حرفها نه گوشش  اما  م  یبود،  را  نامفهوم  دیشنی مشاور  که   ینه کلمات 

  ی بود و ذهنش جا  ن یرحسیام  ره ی آورد... نگاهش خ  ی به زبان م  ن یرحسیام
  می ... چه به مریگری د  یبود و روحش... آنهم جا  نجا یجسمش ا...  یگرید

  ل یبا وک   ل،یقصد داشت که با سه  رد؟یگی گفته بود که تماس م  بود؟گفته  
  ی کند؟ باز  یا  یباز  نیخودش را وارد چن   خواستی واقعا م  رد؟یتماس بگ  یعل
  می زود مر  ای  ر ینداشت... د  شی در انتها  یخوش  انیپا  نی ق یکه قطع به    یا
نواب را    ی عل  گر ی... چند روز د رفتیم   ن ی. اعتمادش به جانان از ب دیفهم یم

  ن یبود. آماده چن  ده یرا ند   شی که پنج سال بود رو   ی... مردکردیمالقات م
  یرا با زندگ   یبزرگ  یباز   نیچن  خواستی اش بود؟ چطور م  یدر زندگ   یتحول

 !بزرگ سکی ر کیبود...   سکیو آرامشش بکند؟ ر 

موضوع فکر کرده بود. که   ن یدر حال انفجار بود. تمام مدت به هم  سرش
ب   یا  یباز   ن یچن  خواهدی م راه  د  ای  اندازد،یرا  همان  از  منطقش    روز، ی نه؟ 

دل به صدا  دهیرا کنار هم چ  لیهزاران  بود  قرار  اگر  عقلش گوش    یبود... 
آن    با بود که    یگری د   ز ی... پس چ کردیماجرا فرار م   نیاز ا   شب ی دهد، همان د

 ...قلب جانان انیم  لیدل ک ی... کردی م ی برابر ل یهزاران دل

از    یبه آرام  نیرحسیجانان همراه با ام   شود،یکه تمام م   ی گفتار درمان  جلسه
  ی و هرحرف  ستین   شیسرجا   ی . حواسش درست و حسابزندیم   رون یمرکز ب



  ، ییتهای موقع ن یچن  ی نه بافکر است و نه با قصد. انگار مغزش برا زند، یکه م
 ...اندازد ی زبانش را به کار م   از،یدارد که صورت ن  ی شفرضیحالت پ 

...  بنددی م  شیو کمربند را برا   نشاندی جلو م  ی را در صندل  نی رحس ی ام  یآرام  به
قدمها با  صندل   یسپس  به سمت  م  یآرام  راه  به  تقر   یخودش  و    با یافتد 

رو   خودش م  ،یصندل  یرا  براکندی پرت  را  ا  ی... سرش  پشت  یلحظه   ی به 
ا کشدیم  ی قیو نفس عم  دهدیم  ه یتک  ی صندل با    یچه جنجال   ن ی...  بود که 
  به راه انداخته بود؟ شخود

ب   بردی م  بشی به سمت ج  دست از آن  را  .  کشدیم   رون یو کاغذ مچاله شده 
آنرا    ی انداخته بود. تا  بشیرا مچاله کرده و در ج  لیامروز صبح، شماره سه

م  دست   کند یباز  رو   یو  م  ی به  آن،  شدن  صاف  سبب  به  ...  کشدیبرگه، 
که در دست    یو نگاهش، به سمت تلفن  شوند یم   ده ییهم سا  یرو   شیدندانها

و اگر    گرفتی ... تماس مکباری  ونی ش کبار،ی... مرگ چرخدی بود، م ن یرحسیام
 ...کشدیم  رونی ب یباز ن یرا از ا  شی، پاشد  مانیتا روز قرار پش 

 :دی گو یو م  چرخد ی م نی رحس یسمت ام  به

 ...لحظه، الزم دارم هی بده  وی گوش  ماجان

  ی شگ ی... جانان از دروغ هم زندی م  یو نق  کشدیدستش را کنار م   ن یرحسیام
 :کندیاش استفاده م 

 ...به عمو سهند زنگ بزنم  خوام یم  بده



و تلفن را به سمتش    کشدی م  یاندازد، پوف  ی به جانان م  ی نگاه  ن یرحسیام
 !جانان بود یی. سهند، ورد جادو کندیدراز م 

عدد    یرو   ی... به آرام کندیرا به وضوح احساس م  شیلرزش دستها  جانان،
م نه،  زندی ها ضربه  مکث   ک، ی... صفر،  از  را پس  آخر  رقم  و    زند یم   ی دو... 

... مطمئن بود؟ نه... مطمئن نبود...  چرخاندی شماره، م  ی نگاهش را به رو 
 ...حاال ینداشت. حداقل برا  ین یاما هرچه که بود، قصد عقب نش

بوق... دو بوق... جانان    کیسبز زد و تلفن را به گوش چرخاند...    نهیگز   یرو 
داد... قلبش محکم   ه یتک  ی صندل  ی را بست و سرش را به پشت  شیچشمها 
  یبه چه وضع   ید، موقع صحبت با علبو  لیفقط سه   نکهی . ا دیکوب یم  نهی به س

  افتاد؟ یم

 بله؟-

حالت گرد به خود گرفت...   ش،یاش حبس شد و چشمها   نه یس   انیم  نفس
انتظار    دیحد شوکه شده بود. شا  نیاو تاا  ی صدا  دن یچرا از شن  دانستینم

  ...پاسخش را ندهد  یزود  نیبه هم  ل، یداشت که سه 

 الـ...ـو؟ -

را صاف    شی تلفن را از گوشش فاصله داد و صدا  د،یکش  شیبه گلو   یدست
بود.  دهیاورا پنج سال نشن ی . صداشناختی از پشت خط اورا نم لیکرد. سه 

 ...بودن تظاهر کند یبه قو توانست ی حاال، م  ی پس حداقل، برا

 ...نییالو؟ بفرما-



 .... حاال وقتش بوددیکش   یقیهم فشرد و نفس عم یرا رو  شیلبها  جانان

 ؟ یجعفر ی... اقاریسالم. وقت بخ -

 شده بودند؟ بهی انقدر غر گر یکدیبا  یرا به دندان گرفت. ک  شی لبها و 

 خودم هستم. شما؟-

 ...آزاد جانان، مشت شد دست

  ...ییرزای خانوم م لیهستم. وک  ی رستم-

  ی بعد، صدا  ینشد. اما لحظه ا  ده یشن  لی از جانب سه  ییصدا   ، یا  ه یثان  یبرا
 :دیشوکه اش به گوش جانان رس 

 لش؟؟ یوک

  ست،ی ن ی هست که خبر ی از همسرشون دو هفته ا  نکهی بله... باتوجه به ا -
در ابتدا با شما صحبت کنم.    لمیهستند. اما من ما  یی خواستار جدا  شون یا
  ن؟ی وقت دار  یک

 درخواست طالق داده؟؟ م ی . مرشمیمن متوجه نم -

 :و گفت  دیکش   یقی... جانان نفس عمدیباریم  شیاز صدا  تعجب

  یقرار  هیهرچه زودتر با هم    می تونیرو دارن... م   ی قصد  نی ... اما چنریخ   فعال
 م؟ یداشته باش 



که حرص و غم    یینزد... سپس با صدا   ی حرف  لی سه  یا  هی چندثان  یبرا  بازهم 
 :خطاب به جانان گفت د، یبار یاز آن م 

 ن؟ یبگ گهید کبار یرو   تونیلی فام  شهی... مرمیگیبا شما تماس م  من

 :دیکش   یق یبازهم نفس عم  جانان

 ...یرستم 

م - هم خوامیمعذرت  با  ا   نی.  چندساعت  تا  م  ندهیشماره  ...  رمیگ یتماس 
 ...خدانگهدار

  ان ی که پاسخش را از جانب جانان، بشنود. بوق ممتد م  ماندیمنتظر نم   یحت   و 
به صفه قرمز    یاهآورد... نگ   یم  نییو جانان، تلفن را پا  چدی پی گوش جانان م

موبا پلکها  یم   ل یشده  سپس،  و  برا  شی اندازد  ا  یرا  هم   یرو   ی لحظه 
 ...شروع شده بود... خودش شروعش کرده بود. خود جانان ی. بازگذاردیم

*****  

پ  یانگشتها  جانان، م  دهیچی درهم  باز  تک  به  تک  را  فرمان  و    کندی دور 
اندازد    یم شی به کف دستها  ی. نگاهکند ی از ان جدا م  یرا به آرام  شی دستها

عرق کرده    شهی از هم  شتر یب   شی . دستهاکشدیشلوارش م   ی و سپس، آنهارا رو 
 قه یاندازد. ده دق  یم   لشی به ساعت موبا  یو نگاه   کشد یم   ی قیبود. نفس عم 

 ...قرار در نظر گرفته بود، گذشته بود یبرا لیکه سه   یاز وقت



  ان ی تلفنش نما  یور   لیاز سه   یامیساعت ده شب بود که پ  یحوال   شب،ید
شد. تا ساعت ده شب، رفته بود، آمده بود و تلفنش را چک کرده بود. اما 

 :نوشته بود شیبرا  لی... ساعت ده شب سهچیکه ه  چیه

باهاتون    تونم یهستم، نم  یی ... جا ری. شرمنده بابت تاخیخانوم رستم   سالم
  گر یفردا ساعت سه، در کافه چشمه همد   ن، ی . اگر وقتش رو داررمیتماس بگ 

 ...م ی نی رو بب

سه    ،یبعد  امیجانان فرستاده بود... پ  یآدرس کافه را برا  ،ی بعد  امی در پ  و 
 :نوشته بود  ل یبعد آمد... که سه قهیدق

  شنهادی رو پ  یی دوره لطفا شما جا  یل یسکونتتون خ   ا یکافه از محل کار    اگر 
 .نیبد

ربع را لحظه به    کی خاطر،    نیبود. به هم هم دور ن  ادی. زشناختیرا م   کافه
 :نوشت  لیسه  یلحظه شمرد، سپس برا

 ...نمتون یبی ... فردا ساعت سه در کافه چشمه مریوقت بخ  سالم

برا   لیبعد، سه  قهیدق  چند را    ی جواب  شیهم  اما جانان محتوا  بود،  نوشته 
ز  ینم   ادشی توجه  بود    یادیآمد. چون  تشکر کرده  احتماال  بود.    ا ینکرده 

 ...زده بود یحرف مشابه 

را در کوچه    نیبه کافه انداخت... ماش  یو نگاه   دیکش  ی قینفس عم   جانان
  ده یربع بود که درسکوت، فرمان را چسب  کیکافه پارک کرده بود و حاال،    یبغل

ن را  تنش  تمام  بود. ضعف  زده  زل  به کافه  ا  ز ی و  در  بود.  برگرفته    ن یدر 



نخورده    ی وعده درست و حساب  ک یبود،    ده یکه مدارک را د  یچندروز، از وقت 
  یامروز هم نهار نخورده بود. از صبح تا به حال، تنها دو فنجان چا  یبود. حت 

دوروز    ن ینداشت. در ا  ی فیشکالت... خوابش هم که تعر   ی بود، با کم   دهینوش
پس    کردیعا منداشت. دعا د  تیفیهم هشت ساعت خواب با ک  یرو   ،یو اند
  ...کارش به سرم و درمانگاه نکشد  لی با سه دار یاز د

انداختن ماش  ادهیپ  ییتوانا  نه و دور شدن... تمام    نیشدن داشت، نه راه 
هم گذاشته بود. صبح    یکال سه ساعت چشم رو   دیشب فکر کرده بود. شا

زودتر وارد دفتر شده بود...   شه یو از هم    دهیهم که ساعت هفت از خواب پر
  ...هیقبل از هان یحت

را    یباز  بای تقر  نکهینرود... باا  ایفکر کرده بود که برود،    ن ی به ا  شبید   تمام
  توانست یخودش را پس بکشد. م   توانستیشروع کرده بود، اما هنوز هم م 

 ی ... درست مانند علزدیموضوع، بگر  نی از ا  تواندیرض کند و تا م ق  گر یدو پا د 
 ...بود زان یکه پنج سال از او گر  ینواب. مرد

بکند؟    خواستی ربع گذشته بود... چه م  کیبه تلفن انداخت،    ینگاه  جانان
شد به کافه...    ره یدوباره خ   رفت؟یو م   کرد یکار را م   نینه... بهتر  ا ی  ماند، یم

که    لیدل  کیوجود داشتند و هنوز هم همان    لیهنوز هم همان هزاران دل
برابر   انیم هزارتا  باآن  و  داشت  بود، حضور  جانان  بااکردیم  یجان    نکه ی . 
است، اما    ادیز   ندهیاحتمال لعنت فرستادن به خودش در چندروز آ   دانستیم
کشانده    نجایه جانان را ا ک  یزیکنار بکشد... چ  ای   ند یبنش  نجا یهم   توانستینم

  .بود دهیکش  نجایعقلش بود. اورا، قلبش به ا   لیبود، مهمتر از تمام دال



  فشیچک کرد و ک  نهیی. خودش را در آ دیکش  یقیتعلل نکرد. نفس عم   پس
رو  از  قاپ   یصندل   یرا  به    چی سوئ  د،یشاگرد  و  انداخت  را داخل آن  تلفن  و 

از ماش  از دست    یی توانا  کردی م  دی شد. اگر ترد  ادهیپ   ن یسرعت  ماندنش را 
  کبار،یبلند به سمت کافه راه افتاد. مرگ    یخاطر، با قدمها  نی. به همدادیم
  ن یبا ا  ییداشت... جانان به روبه رو   از ی ن  یباز  نی... جانان به ا کباری   ونیش

 .داشت از یآدمها، پس از پنج سال ن

ه چرخاند. بزرگ  هل داد و نگاهش را سرتاسر کاف  ی کافه را به آرام  نیسنگ   در 
که پشت به او، تک و تنها با کت تک    یلیسه   ص یخاطر تشخ  ن ینبود، به هم

 :دیگویم  یرنگ نشسته بود، سخت نبود. صاحب کافه به آرام  ی سرمه ا

 ...نی . خوش اومدسالم

 . واقعا خوش آمده بود؟ زندیم یلبخند ژکوند  جانان

 ...نی نیبش  ن ییبفرما-

زده و از    رچانهیکه دست ز  یل یبه سه  ی اهتکان داد و دوباره، نگ  یسر  جانان
  یشده بود، انداخت... عزمش را جزم کرد و سع   رهیخ  رونی کافه به ب  شهیش

قرار مالقات، حتما خودش    ن یزانوانش را کنار بزند... بعد از ا  ان ی کرد ضعف م
راه    لیسه   ز یم بلند به سمت    ی. با قدمهاکردیوعده غذا دعوت م   ک یرا به  

 :گفت  تیو با جد  د یکش  یقیافتاد، نفس عم

 ...سالم



جانان    ی و قبل از آنکه کامل بتواند به پا  دیدرجا به سمت او چرخ   ل یسه   نگاه 
به لبخند باز شد و    شیصورت او، مبهوت شد... لبها   ینگاهش رو   زد، یبرخ

  دا یاز صورتش پ   ی... شگفت ستدی باالخره توانست صاف با  ه،یپس از چندثان
  ی از شگفت  ار سرش  یجانان انداخت و سپس، با لحن   یبه سر تا پا  ینگاهبود...  
 :گفت  رتی و ح

 ...جانان

  لیدستش را به سمت جانان دراز کرد... جانان نگاهش را به دست سه  و 
او انقدر    دنیگوشه لبش شکل گرفت. واقعا از د  ییصدا  یکشاند و پوزخند ب 
 خوشحال شده بود؟

 ؟؟ یکن یم  کار یچ  نجای... اشهی باورم نم-

  یزیچ  ل،یچهره سه   دنیندادن مانده بود... با د  ایدست دادن    انیم  جانان
رو  ا  دیکرد. شا ینیقلبش سنگ   ی به  تمام  پنج سال... جانان، دست    نی غم 
  یروبه رو   ی به سمت صندل  ی گرفت و سپس، به آرام  عی سر   یل یرا خ  ل یسه

  یزدهد و با  انیرا پا  شی نما  نیکه زودتر ا  دادیم   حیاو، قدم برداشت... ترج
ب   ی را شروع کند. صندل  ی اصل با   لیبه سه  ی نگاه  د، یکش  رونیرا  که هنوز 

 :گفت  یبه آرام   یزیانداخت و سپس، با لبخند ر  کرد،یبه او نگاه م   یشگفت

 ...هستم   یرستم 

ا  یتا حرف جانان را حالج   دیابرو درهم کش  لیسه بعد،    یکند... و لحظه 
رنگ بهت به خود   ل،یتمام احساسات سابق از چهره اش حذف شد و نگاه سه 



را...    نیهم  قای... دقخواستی چهره را م  نی گرفت و ماتش برد... جانان هم
نشست، به   یم یصندل یو همانطور که رو  دییهم سا  یرا رو شی دندان ها

 :زد یاشاره ا لیسه

 ...نیی بفرما

...  شدی را متوجه نم  طی نان بود. انگار شراجا  ره یهنوز هم با بهت، خ   لیسه
  قهیکه نگران نباشد... او هم چند دق  دیو بگو  زدیمزه بر   خواست یجانان م 

نگفت. درعوض نگاهش را باال    یزیوضع را داشت... اما چ  نیهم   ییابتدا
 :زد و گفت یاشاره ا یشد... سپس به صندل  لیصورت سه  ره ی آورد و خ

 ن؟ ینی بش نیندار  م ی تصم

حجم قدرت را از    ن یا  کهو ی  دانست یبودن نقطه قوت او بود. نم   ی رسم  نیا
شده    لیسه   رهیکه با تمسخر خ  یلحن پر جذبه و نگاه   نی کجا آورده بود. ا 

شجاعت و  قدرت  او  م   دایپ  یبود.  بود که  ا  دانستیکرده  از    یلحظه  پس 
  ...ردی گیو تمام قوت جانان را در لحظه م   زدیریکافه، فرو م   نیخروجش از ا

 ؟ ییتو   م ی مر  لیوک-

ر   جانان، م  زشیپوزخند  لب، حفظ  از مکثکندی را گوشه  آرام   ،ی . پس    یبه 
 :کندیزمزمه م

  نکهیرو حساب ا   ذارم یو دوم شخص خطاب قرار دادن رو م   ت یمی صم  نیا
... گردنم  نینی بنش  شم ی... حاال ممنون مم ی بود  یسال باهم هم کالس  نیچند

 !درد گرفت از بس باال رو نگاه کردم



...  دیهم، به گوش جانان هم رس   ی رو   ل یسه   یشدن دندانها  ده ییسا   یصدا
 یرو   ی هم گذاشت و سپس، به آرام   ی رو   یرا لحظه ا  شی پلک ها  ل، یسه

به حرف    لینشست... قبل از انکه جانان لب به صحبت باز کند، سه   ی صندل
 :آمد

 ...چه خبره نجایا  فهمم یهنوز نم  من

 :دهدیتکان م  ی و سر  کشدی م ی قینفس عم   جانان

  ن؟ یفهمینم  کجاشو

  ...دیسای هم م  یبازهم دندان رو  لیسه

  .... همسر موکل شماییرزای م می خانوم مر لیوک  ، یجانان رستم -

 :دهدیادامه م ،ی و پس از مکث  فشاردیهم م یرا رو  شی لبها و 

 !نواب یعل

 :کشدی  یق ینفس عم و 

 ...بدم حیرو براتون توض   ط یکردم شرا   یسع

 ؟ یتو باش دی چرا با  م ی مر  لیوک-

  ...م ی صحبت کن گه یتر باهم د یرسم  شم ی ممنون م-

 ...جواب منو بده جانان-



رو   پوزخند م   یاز  پاک  جانان  حاال، دشودیلب  ندارد.    گر ی...  تمسخر  حس 
 ...نفرت ی حرص دارد... حرص و کم

 جواب بدم؟  ویچ-

 کرده؟   دایتورو از کجا پ  میمر-

 .کرده  دایو شانسش زده منو پ گشته یم  ل یدنبال وک میمر-

 ... چرا تو؟ ختهی شهر ر نی تو ا  لی وک نهمه یا-

م  جانان، نفسکندی سکوت  سر  کشدیم   ی ...  م  یو  جوابدهدی تکان  که    ی ... 
 :داردیبه فکر وا م ز یخودش را ن  دهد،یم

شادونم ینم   خودمم  هم   دی...    گرویهمد   گهید  کبار ی  بوده... که  نیقسمت 
 ...یا گه ید ط یشرا  هی. البته با م ین یبب

رو   شی پلک ها  ل، یسه م   یرا  تر مگذاردیهم  را  لبانش  به    کندی ... جانان  و 
 :دهدیم  هیتک ی صندل  یپشت 

  ...سر اصل مطلب م ی کنار و بر  می حرفهارو بذار نیا

 :دیآ  یبه حرف م  تی... جانان با جدشود یجانان م ره یخ  ل، یسه  یعصب   نگاه

 کجاست؟   موکلتون



...  دهدیبا تاسف تکان م  یو سر  زندیم   یکلمه موکل پوزخند  دنیاز شن   لیسه
ضربه    ل،یداشت... سه  نهارا ی هم... انتظار همه ا  یرو   دی سا یجانان دندان م 

 :دیگو یو م کوبدیم  ز ی به م ی آرام

 ؟یا ی جد واقعا

 :بردیابرو در هم م  جانان

 نباشم؟  یجد خوره ی م  بهم 

 ؟یدرست کرد  هیچه اوضاع  نیا-

 ...اوضاع درست شد  ن یاوضاع رو درست نکردم. ا ن یمن ا-

  ؟یفهم ی... م یزن عل  لیوک یشد-

 ی و سر   زندیم  ی... سپس، پوزخندفشاردیهم م   یرا رو   شی دندان ها  جانان،
 :دهدیتکان م 

 ...شما هنوز باورتون نشده ای گو  دونمیموضوع رو م ن یوقته ا  یلیخ  من

 :دهدیتکان م  ی تند سر  لیسه

  ...باورم نشده آره

 :شودیبه سمت جانان خم م ز یم  یرو  و 

 ؟ یطالقو تو ذهنش انداخت  دهیا  نینه؟ تو ا  یکرد   دایپ  مو ی مر  تو



نفر، با ناخن    ک ی. انگار که  کندیاش احساس م   نه یس   انیرا م   ی درد  جانان،
که همان آدم قبل    کندیمام تالشش را مقلبش خط انداخته باشد... ت  ی رو 

قبل لحن  با همان  برایبماند،  اما  ا  ی ...    شود یم  لی ... سهتواندینم   ی لحظه 
چهره   با و  کند یاز غم... سر کج م  ی کوه  شودیو جانان، م   ی می قد قیهمان رف

 :دیگویم  ل یپر از حسرت، خطاب به سه یا

 ؟ی شناخت نجور ی ا منو

رو   کشدیعقب م   لیسه را    شی. جانان، پلک ها گذاردیصورت م  ی و دست 
م  یرو  مفشارد یهم  اگر  د   گذاشت ی ...  کند،  غلبه  او  بر    گر یاحساساتش 
 ...مکالمه جان سالم به در ببرد  نی از ا توانستینم

 ه؟ یاوضاع چطور ی فهمیجانان... جانان... واقعا نم-

 ...یهمان قبل   شودی و م  کشدی م ی قینفس عم   جانان

... من دارم  وفتهی داره م  ی و چه اتفاق  هی اوضاع چطور  فهممیچرا. من کامال م-
 ...کنم ی درباره موکل هامون صحبت م لی وک ه یبا 

سرشار از    یو با لحن   کندی م  ی... خنده ادهدیم   ه یتک  یصندل  ی به پشت  ل، یسه
 :دیگو ی غم م

 ه؟ی باز  ن یا یکرد  فکر 

 :دیگو ی م ت ی... سپس باجدگذاردیهم م  یرا با حرص رو   شی پلک ها  جانان



  نجا ی... ا یباهاش داشت  ینسبت   ه یکه قبال    یبه عنوان آدم   ومدم ین   نجایا   من
 ...... حاال جواب سوالمو بدهم ی مر  لیاومدم به عنوان وک 

 :دی گویو در ادامه م  دهدیتکان م  یسر و 

 کجاست؟   یعل

و پس از    گرددی برم  شهی . نگاهش به سمت ششوندیمشت م  لیسه  یدستها
 :اندازد یباال م ی شانه ا ، یمکث 

 ...کجاست  دونهینم چکسیکجاست. ه   دونم یگفتم که نم  مم یبه مر  من

 !ی... پس به نظرم بهتره که بگیخبر دار  ی عل   ی که از جا  می دونیهردومون م-

  د،ینشن  یجانان شد... جانان که جواب  رهینافذ خ  یدرسکوت با نگاه   ل،یسه
 :باال انداخت یشانه ا

طالق    یبرا  مشیتصم  می... مر یکنیکمکش م  یکار  نیهمچ  ه ینکن با    فکر 
همسرش رو بشنوه و بعد   ی. اما من بهش گفتم که بهتره اول حرفهاهیجد
 .رهیبگ  م ی تصم

 :دیگو ی و با طعنه م زندی م  یپوزخند  لیسه

وقت  خوبه عل   یدیفهم  یباز  نکرد  ی  شوهرش  درخواست طالق   یمجبورش 
 ...بده

از خروج از کافه،  قلبش... جانان، مطمئن بود که پس    یبه رو  گر ید  ی خراش
 .نبود یلحظه هم طاقت نخواهد آورد... جانان آنقدر ها هم قو کی



کنه،    هیقراره گال   یقرار  طعنه بزنه، اون منم. اگه کس   ی کس  نجای . اگر الیسه-
اگه کس منم...  ا   یاون  تو  منم...  بازم  باشه،  ناراحت  شک  نیقراره    ی که 

 ... نه؟ ستین

جانان را قبول   یکشد...  حرفها  یو عقب م  کندیپوزخندش را جمع م  ل، یسه
 ...داشت. همه شان را

پس    ،یداشته باش   ی چندسال احساس شرمندگ  نیبابت تمام ا  یتونیاگه نم -
... من فقط اومدم  ومدم ی حرفا ن  ن یا  یبرا   نجا ی ... من اریرو هم نگ  شی دست پ

 کجاست؟   یبشنوم... که عل ی زیچ هی

... جانان ادامه  کشدیبه صورتش م  یو دست   دارد ینگاه از جانان برم  ل، یسه
 :دهدیم

که    ی... اما اگه باهاش در ارتباطیاالن بگ نی. من توقع ندارم هم خبیلیخ
  ی می افتاده و همسرش چه تصم  یبهش بگو که چه اتفاق  ،ی مطمئنم هست

نها اگه  چون  د  کیتا    تا یداره...  مر   یخبر  گهیهفته  نشه،    یبرا  میازش 
  ...کنهیدادخواست طالق به دادگاه مراجعه م 

  ی را رو   فشی. جانان، ک کندیقرار داشت را مشت م   ز یم  یکه رو  یدست  ل، یسه
 :دیگویاندازد و م یدوش م 

نره... پس منتظر تماس از   شی خوب پ  ی لیقرارمون خ   ن یا  دادمیم   احتمال 
  ...نی م رو هم که داراز موکلتون هستم. شماره ی خبر ای شما 

 :زدیخ یاز جا برم  و 



 خدانگهدار 

 :کندیمتوقفش م   لی سه یصدا  دارد،ی اول را که برم  قدم

 ...جانان

و با    شودیم   شیچشمها  رهیخ  ل، ی ... سهچرخدی م  لی جانان، به سمت سه  نگاه 
 :دیگویطعنه م

بهتر بگم،    ای...  ییرزا ی خانوم م  ای...  م ی ... مری. خانوم رستمخوامی م  معذرت
 همسر سابق موکل من هستن؟   لشون،یهستن که وک انیموکلتون... درجر 

 :دهدیادامه م لی ... سهشودی جانان، فشرده م قلب

مر   نه سابق.  همسر  م  میفقط  بچه  دوننیخانوم  مادر  شوهرشون    یکه 
رو هم وارد    شون یبد نباشه ا   د یشا  ستن،ی هستن؟ اگه ن  انیدرجر  ن؟ یهست
 ...م ی کن  یباز

رو   رخالصیت به  آخر  خراش  تمام    یگلو  ان یم  یزیقلبش...چ   یو  جانان، 
و کمکم، تمام    چدی پی م  شیزانو   انی. ضعف، مردیگ یم  یحنجره اش را به باز

اورد... انگار که طلسم قدرتش، رو به باطل شدن    یم   ردر یتنش را به تسخ 
  ه ب  لی... قدرت جانان، رفته رفته تبد ندرال ی س  یبه جادو   ه ی شب  ی زی. چرودیم

... اما بدون  کردیهرچه زودتر کافه را ترک م  د ی... باشدیم  ز ینفرت انگ   ی ضعف
 ...جواب، نه

 :گفت  لیدر پاسخ سه  ی تکان داد. به آرام  ی زدو سر یپوزخند



خبر داشته باشه که همسرش    ستمیمطمئن ن  ی... حت ستی ن  ان ی ... درجرنه
موافق   هی منم  داره...  راضبچه  موکلتون  و  اگه شما  خانوم    ن،یهست  ی م... 
  ...م یقرارشون بد   ی همه چ  ان ی ... در جریداخل باز  م ی رو هم بکشون  یی رزایم

 :زندی و جانان، حرف آخر را م  کندی دندون قروچه م ل، یسه

م   مین یبب  بعد بهتر  با خودتونه... من رو هم    ا ی  شه یاوضاع  انتخاب  بدتر... 
 ...نیبذار ان یدرجر

 :اندازد یم  لینگاه آخر را به سه  و 

 !یجعفر یآقا خدانگهدار 

قوا  چرخاندی م  سر  با تمام  را ترک م  ی باق  ی و    ی . صداکندی مانده اش کافه 
لغز و  همانا  در کافه  شدن  ب  یزانو  دن یبسته  همانا...  و    ی خواب  ی جانان، 

و قطره    شوندی چندروز، به جانش حمله ور م  نیغم تمام ا   و ضعف و   یگرسنگ
اش تمام شده بود... او   ی ... دو دلزدیر یاز گوشه چشم جانان فرو م   ، یاشک

خاطر    ن یبه هم  دی ... شا ندی . اتفاقا، آمده بود تا ته داستان را ببدیکشیعقب نم 
ه با  چن  چکسی بود که  نم  یموضوع   ن یاز  شدن  زدیحرف  منع  از  جانان   .

  یا  یباز  نیکه خواهان چن   زدیم   ادیکه تمام وجودش فر   یدرحال   دیترسیم
بهتر   ا ی...  یفهم خواهان تال  د ینواب... شا  ی عل  ی زندگ  دنی است... خواهان د

  !گفت. خواهان انتقام  توانیم

*****  

 :زد ادیبه نام مخاطب انداخت و سپس، بلند نام سهند را فر ینگاه 



 ...زنن یزنگ م  نیرحسیمهد ام  ... از سهند

 :دیمخلوط شده سهند با دوش آب، به گوش محسن رس یصدا

 ؟؟یچ

 :دیبه در آن کوب  یبه دست درب حمام راه افتاد و چند تقه ا محسن

 ...زننیزنگ م  نیرحسیاز مهد ام گم یم

 یآب، درجا قطع شد. سهند به سرعت در را باز کرد و دستش را از ال  یصدا
را پاک کرد و    شی... با دست آزاد، چشمها ردیفرستاد تا تلفن را بگ  رونیدر ب
 :سبز رنگ را به سرعت تکان داد رهیدا

 بله؟

 :دیچی داخل گوشش پ یخانم یصدا

 ...نواب یاقا سالم

شن  سهند چو   یل یفام  نی ا  دن یبه  داشت.  همعادت  او  شماره    ی جا  شهی ن 
ام پدر  م   نیرحس ی شماره  م   یهرکس   شد،ینوشته  تماس  بااو  به    گرفت،یکه 

  گر یو سهند هم د   کرد ی اورا نواب صدا م  ن،یرحسیام  یاز نام خانوادگ  دیتقل
 .مشکل نداشت  یموضوع ن یباچن

 شده؟  یزیسالم، چ -

 گه؟ ید نی هست نی رحسیشما پدر ام-



به    ن،یرحسیبودند که ام  دهیمهد فهم  یها  یبعد از مدتها تمام مرب   باالخره
  ل یاورا آئ   گر یاش عادت ندارد و موقع تماس با سهند، د  ینام شناسنامه ا

  .کردندیخطاب نم

 هنوز؟   دهیبله خودم هستم... مامانش نرس -

 ...ادیبند نم ن یرحسیام  هی. گر دینه لطفا زود خودتون رو برسون-

 :دیگوی با حرص م سهند

 .امیم  االن

شماره جانان    ی . به سرعت رو دهدیم   ان یبه تماس پا  یگری حرف د  چیه  ی ب  و
 :زندیو زمزمه وار غر م  زندی ضربه م

 ...دنبالش بگو خودم برم یبر یگفتم وقت ندار  صدبار 

م   و  به گوشش  را  پاسخ   کی .  چسباندیتلفن  جانان  بوق...  دو    یبوق... 
 ...دهدینم

اندازد و    یم   نی زم  ی . تلفن را پشت در حمام رو کندیوقت را تلف نم  سهند،
با جانان   ی حساب یدعوا ک ی د ی. با دیشو یبه سرعت تمام کف هارا از تنش م

  ر یتاخ   یاما خودش، خدا  زدیغر م   شیها  ر ی به سهند بابت تاخ  شهی. هم کردیم
  ...بود

ز هال . محسن اشودی و به سرعت داخل اتاق م  چدیپ یرا دور تنش م  حوله
 :دیگوی خطاب به سهند م 



 ؟ یخوایم  ن یماش

 ...بذار کنار. دمت گرم چویآره سوئ -

توجه به    ی . بکندیرا به تن م   رونشیب  ی و تند لباس ها  دی گویرا م  ن یا  سهند
را از کمد کش    یشرتیاش ولو شده اند، سو   یشان ی پ  یکه رو   یسی خ  یموها

  شی هوا برا  یرا رو  چی. محسن، سوئ زند یم  رونیو به سرعت از اتاق ب  رودیم
 ...قاپدیم  نی زم  یو سهند، قبل از خروج، تلفن را از رو  کند یپرت م 

شماره جانان ضربه    یدوباره رو   دود،یم   ن ییکه از پله ها پا  ینی همان ح  در 
م   زندیم به گوشش  را  تلفن  ه   کی.  چسباندیو  بازهم  دوبوق...    چیبوق... 
 ...زیچ

  ن یرحسیرا به سمت مهد ام  نی سرعت ماش  تیو با نها   کندی را روشن م  نیماش
... نفس  زیچ  چیو بازهم ه  ردیگی ... بازهم شماره جانان را ماندازدیبه راه م

از    ؟ یی"معلوم هست کجا   سدی نویجانان م  ی و تند و تند برا  کشدیم  یق یعم
 "...ـی مهد ام

سپر    ، ییروبه رو   نی است با ماش  کی... نزدپراندیبوق تنش را از جا م  یصدا
  ام یادامه پ الی خیشاگرد و ب یصندل یرو کندیبه سپر شوند... تلفن را پرت م 

به جانان    توانستی بعد از هم م  کرد،یرا سوار م   نیرحسیام  دی... اول باشودیم
 ...غر بزند

ساعت    م ی از ن  شیبه ب   رشی. و اال تاخ خورد ینم   ک یآورد که به تراف  ی م  شانس
توجه به تلفن پرت شده    یو ب  کشدیم   رونیب   نیرا از ماش   چی... سوئ دیرس یم



بلندش را به سمت    ی و قدمها  شودیم   اده یپ   ن یشاگرد، از ماش  ی صندل  ی رو 
 ...داردیبرم  ن یرحسیمهد ام

را که در آغوش    نی رحس ی نگاه ام  نیدر اول  شود،ی که داخل م  یرنگ  یدر رنگ  از 
  ی . با قدمهاکندیم  دایپ  زد،یر یاشک م  یاش فرو رفته و مانند ابر بهار  ی مرب

 :دیگو یاز کنارش م  یافتد که زن  یراه م   نیرحسی بلند به سمت ام

 ن؟؟ یینواب پس کجا یآقا

... چرخدی و به سمت زن م  داردیبرم نی رحس یام  ی از رو  یرا لحظه ا  نگاهش
 :دیگو یو م   زندیم  ی خاطر لبخند هول  نیچهره زن آشنا بود، به هم

 ...شرمنده شرمنده

با   ن یرحسی. امدودی م  ن یرحسیبه سمت ام  نبار یبلند، ا   یدوباره با قدمها   و 
. نگاه  کندیاو باز م  ی را به رو  شی و دستها د یآ  ی اش بند م هیسهند، گر  دنید

 :چرخد یبه سمت سهند م  ز ی مهد ن ی مرب

 ...نواب بچه دور از جون سکته کرد یپس آقا  نییکجا 

را    نی رحسیتوجه به زن، ام  ی کنند. ب  چشیسوال پ   خواستندی م  یهمگ   حاال
هفت ساله    گر یپسرک د  نکهیو از جا برخاست... باا   د یمردانه در آغوش کش

برا بلند کردنش  و  هم  یبود  سهند  اما  بود،  شده  سخت  اورا   شه ی جانان 
م  نگونهی هم آغوش  نم  دیکش ی در  ابرو  به  خم  آرام کنار گوش    ی و  آورد... 
 :زمزمه کرد ن یرحسیام



 .دینکن... ببخش هیگر   گهیاومدم... د نی... بب دیخش عمو بب  دیببخش

را به    سشیو صورت خ  کندیرا دور گردن او حلقه م  شی دستها   ن یرحسیام
 :دیگو ی م  یو به آرام  چرخدیم  ی... سهند، به سمت مرب مالدیلباس او م

 ...نی شد تیاذ  دیببخش

 :زندیم  یلبخند زن

د  یول   کنم یم   خواهش هانینکن   ر ید  گهیتوروخدا  بچه  و    یتو  ی...  سن 
.  ترسنیم  ی تی موقع  ن یبچه ها تو چن  هیاز بق   شتر ی ب  ی ل یخ  نی رحسیام  ت یوضع

 ...دنبالش نیا یلطفا از دفعه بعد زودتر ب

 ...چشم. ممنونم ازتون... خدانگهدار-

 .به سالمت -

  ن یرحسیچند ضربه به پشت ام  ،ی افتد و به آرام  یبه سمت در راه م   سهند
 :کوبدیم

  گهی باهمد  می ریاومدم... االن م  یدید  کنه؟ی م  ه ینکن عمو... مگه مرد گر  ه یگر
 . باشه؟م ی خور ی م  یبستن 

 :سهند شد ره یو خ   دیاش کش ی نیدستش را پشت ب  ن یرحسیام

 ؟ ی...ـتنَبــسـ



بستن - ول یآره  پ  ی ...  ماجانتو  بعد    م ی نی بب  می کن  دایاول  رفته...  پاشده  کجا 
 ...م ی خوریم  یبستن   م ی ریم  یهمگ 

را    نی رحسی. امداردیقدم برم  ن،یو به سمت ماش  شودیاز در مهد خارج م  و 
پا بغلش  آرام   گذارد،ی م   ن ییاز  م  یبه  باز  را  داخل    کند یدر عقب  پسرک،  و 

و تلفن   ندینش ی ... سپس خودش به سرعت پشت فرمان مندی نشی م  نیماش
 گرددیمآرامتر از قبل دنبال شماره    نبار، یقاپد... ا   یشاگرد، م   یصندل   یرا از رو 
 ی را از رو   یجعبه دستمال کاغذ  ن،ی... در همان حسزندی آن ضربه م  یو رو 

 :کندی دراز م نی رحسیو به سمت ام  داردیداشبرد بر م

 ...عمو   بردار 

... چدی پیبوق در گوش سهند م   یو صدا  کشد ی م  رونی را ب  یدستمال   ن یرحسیام
  خواهدی و م  کشد ی م  ی پوف  ، یبوق متوال   ن یبوق، دو بوق... پس از چند  کی

 :چدیپ یدر گوشش م ، ییکه صدا   اوردیب  نییتلفن را پا 

 الو؟ 

 :شودی منفجر م  سهند

 ...صدبار زنگ زدم یدینم  تو یچرا جواب گوش  ؟ییهست کجا  معلوم

 الو؟-

 :دیگو ی جانان نبود... سهند هم م ی. صدا صداشودیسهند در هم م یاخمها

 الو؟ 



 :د یگو یپشت خط خطاب به سهند م  فرد

 ن؟ یهستهمسرشون    شما

 :رودیاز قبل در هم م  شی سهند، ب یاخمها

 شما؟ 

 .من پرستار درمانگاه هستم -

 :دیگویرفته م  لیتحل  ی... با صدا کندیم  یدر جا قالب ته سهند،

 شده؟  یچ

نش- نگران  د  ی چی ه  ن ینه  پنج  چهلو  چهل  خانومتون    شی پ  قه ینشده. 
زد سرم  داشتن.  ضعف  درمانگاه  اومدن  خوابشون    م ی خودشون  براشون 

  ...برده... حالشون خوبه فقط خوابن

 :دهدی. پرستار ادامه مکشدیاش م ی شانی به پ یدست  سهند

نداشته باشن بهتره    یرانندگ   یبرا  یدنبالشون؟ احتماال حال خوب  نیا یب  شهیم
 ...همراهشون باشه یکس 

 :دیگوی هول کرده م  سهند

 ن؟ ی لطفا ادرس درمانگاه رو بد شهی بله... م بله

 ...ابان  ی. خ دیکن  ادداشتی-

 :پردیحرفش م انیم  سهند



 ...لحظه هی

  یکاغذ  گرددی . اما هرچه مکشدی م  رون یب  یو خودکار  کندیداشبرد را باز م   و 
 .کندی نم دایرا داخل داشبرد پ 

 الو؟-

 :کندیو کف دست چپش را باز م   شودیکاغذ م  الی خی ب سهند

 ...دییبفرما

. سپس هول  سدینو یدستش م   یتند و تند رو   د،یگویهرچه که پرستار م  و 
...  کندیشاگرد پرت م   ی صندل  ی و تلفن را دوباره رو   کندیم  یخداحافظ  یهولک 
 سر جانان آمده بود؟  ییچه بال 

،  به درمانگاه   دنیرس   یبرا  شی خودش هم متوجه سرعت و عجله باال  سهند
  ی ا  ه یثان  یبرا  شنودی که از اطراف م  ی بلند  ی بوق ها  ی. فقط صدا شودینم

را جلب م  متوجه    ی و بعد، همان آش و همان کاسه... حت  کنند یتوجهش 
و با قطار    قاپدیجلو م  یرا از صندل  لشیموبا   یواشک ی    ن،یرحس یکه ام   شودینم
م   یازب تمام مس شودیاش سرگرم  اال  و  بازو   ر ی...  م   یبه  با    دیکوبیسهند  و 

... سهند، مدام دست چپش را از  دیپرسیم  یهمان کلمات نامفهومش، سوال
اندازد    ی نوشته شده کف دستش م  یابانها یبه نام خ   ی نگاه  دارد، یفرمان برم 

  انده . استرس جانان، حافظه اش را پر چسبدی به فرمان م  یو دوباره دو دست 
  ی سته کرد و حت پنجاه بار مشت چپش را باز و ب  ابانینام خ  دنید  یبود. برا

 ...هم حواسش به فرمان باشد هم به دنده  یدست کی مجبور شد  ، یگاه 



هم کمتر... بالفاصله    دیشا   ی . حتدهدیربع طول نم  ک یاز    شتر ی را ب  مسافت 
و به طرف    دهیرا در آغوش کش  نیرحسیام   کند، ی را پارک م  نیبعد از آنکه ماش

 :دیگو ی م جان ی باه ن یرحسی... امدودیدرمانگاه م

 ؟ ی...ـتن َبـسـ

 ...نه عمو. نه-

  ز یپشت م   ی... منش چرخاندیو نگاهش را در اطراف م   شود ی وارد درمانگاه م  و 
که    یکه در آغوش سهند آب لمبو شده بود و سهند  ینی رحسیبه ام   ینگاه 

 :انداخت و خطاب به سهند گفت زد، ینفس نفس م 

 کمکتون کنم؟  تونم یشده م  یچ

انداخت و    ن یرحسی به ام   یهند نگاه قدم برداشت. س  نیرحس یبه سمت ام   و 
 :تکان داد ی به نشانه نف یسپس، سر

 ...ستی ن  شیز یبچه چ نه

 ن ی رحس ی دهد... ام  انیپا   شیتا به نفس نفس زدن ها   کشدیم   ی قینفس عم  و 
 :ردیگی و دستش را م  گذاردیم  نیزم  یرو  یرا به آرام 

 ...یخانوم  ه یبا همکارتون حرف زدم... گفتن...  شیپ  چندلحظه

به    ی... منش کشدیم   یقی بازهم نفس عم  و  ادامه حرف سهند نماند،  منتظر 
پوشانده شده بود، قدم برداشت. پرده    د یسف  ی که با پرده ها  یسمت بخش

 :گفت  یرا کنار زد و سپس، به آرام 



 ...که تنها بودن اومدن  یهمسر همون خانوم  ،ی غالم خانوم 

 :اش بازگشت و ادامه داد یقبل یدوباره به جا و 

 .انی همکارم م  االن

انداخت. اما انگار که تازه متوجه او شده باشد،    نیرحس یبه ام   یینگاه گذرا  و 
  ی باال انداخت و به سرعت سرش را بازگرداند... سهند، دست   یی ناخواسته ابرو

از رو   دینم دارش کش  یبه موها آنهارا  اش کنار زد... فرصت   یشانی پ  یو 
  ی شرتیبود. سو   لختهش  یادیبرانداز کند. حتما ز  نهیینکرده بود خودش را در آ 

  چکدامشان یرها شده بودند. اما ه   یکه هرکدام به طرف  ییباز وموها  پیبا ز
 .ند یجانان را بب  خواستی هم نبود. او درحال حاضر فقط مم

به لب آورد.    یسهند، لبخند کوچک  دنی را کنار زد و با د  دی پرده سف  ی پرستار
 :سپس خطاب به او گفت

 ن؟ یهمسرشون هست  شما

پسرعمه اش؟    ست؟یک   دینه؟ بگو   دیبگو   د؟ یبگو  توانست یچه م   گر ی د  سهند
 :و سرتکان داد د یکش   یق ینفس عم

 ...بله

متوجه اون هم نشدن.   یخانومتون هنوز خوابه... سرمشون تموم شده، حت -
  ادهیو ضعف داشتن... بخاطر کار ز   یخواب  ی... بنیایمنتظر موندم خودتون ب 

 ...احتماال



فهم  سهند پرستار  ازچهره  خ  دیکه  حاالها  به سرعت    الیحاال  ندارد،  توقف 
 :دیپرس

 ؟ نمشی بب تونم یم  کجاست

 :ادامه حرفش شد الیخ یب  پرستار 

 ...آقا کوچولوتون رو  نی طرف. فقط ا نیبله از ا  بله

پرستار    د، یبه سمتش چرخ   ن یرحسیام  ی کرد. وقت  نیرحسیبه ام  یاشاره ا  و 
و    دیکش   نیرحس یاز ام   ی زد و لپ  ی سکوت کرد و سپس، لبخند بزرگ  ی لحظه ا

 :ادامه داد

 ...داخل بهتره دیرو نبر   شونیا

ام   سهند سمت  ا دیچرخ  نیرحسی به  آرام  نبار ی .  به  نکرد.  خطابش    ی"عمو" 
 :گفت

 . باشه؟ ارمیمن برم ماجان و ب   نیبش  نجا ی ا ر یام

 :به تلفن کرد ی زد که سهند، اشاره ا ی نق ن یرحسیام

 . خب؟ امیکن تا ب  یباز قطار 

 :دیو سهند، به سمت پرستار چرخ  دیکش  یپوف ر یام

 لحظه حواستون بهش باشه؟ لطفا چند شهیم

 :سرتکان داد پرستار 



 ...واریتخت سمت د   نیآخر  نیحتما. داخل که شد حتما

نشسته    ی صندل  یکه رو  ینی رحسی نگاه را به ام  نیتکان داد، آخر  یسر  سهند
انداخت و پرده را کنار زد... همه تخت ها پر بودند.    کرد، ی م   ی بود و قطار باز

... همانطور که  دیبود، فهم   دا یپرده پ  ر یکه از ز   ییآدمها  ی را از پا  نی سهند ا
پرده    ی. به آرامافتادبه راه    وار، ی تخت سمت د  ن یپرستار گفت، به سمت آخر

تخت    یجان رها شده جانان، رو   یتن ب  د،یکه د  یزیچ  نی را کنار زد و اول
ارام ب به  سرش کش  یود...  پشت  را  پرده  و  رفت  طوردیداخل    ی .جانان 

  دن یهم نگذاشته بود... سهند، با د  یبود که انگار، سالها چشم رو  دهیخواب
به    یلب آورد. به آرام  هب  یزیمرتبش، لبخند ر   یچهره آرام جان و نفس ها

  یرو جانان تا آرنج باال رفته و    ینهایاز آست  یک یسمت تخت قدم برداشت...  
  رون یحد غرق خواب بود که متوجه ب  ن یبود. در ا   دهیچسب  یزخمش پنبه ا

  نشده بود؟ وکتیآنژ دنیکش

  ی دستش را رو   یبود. سهند، به آرام   زان یآو  با یجانان هم تقر   گر ید  دست
  یرا که به رو   ییتخت گذاشت، اما آن را رها نکرد. با دست آزادش، تار موها

  دار یاگر جانان ب  یکه حت   یصورتش افتاده بود، کنار زد و زمزمه وار، طور
 :گفت  د،یشنیهم بود، نم 

 با خودت قربونت برم؟  یکرد  کار یچ

شد... اما    ک یبه صورتش نزد  یحال جانان را از سر گذراند. کم  ی صورت ب  و 
  د یجانان لغز یجانان بنشاند، پلک ها  یشان یبرپ  یقبل از آنکه بتواند بوسه ا

که رفته بود را با سرعت به عقب برگشت... پلک    یریو سهند، همان مس 



  طیدر مح   که  یفاصله گرفتند اما به سبب نور  گر ی کدیاز    یجانان به آرام   یها
زد و به    یخورده و بسته شدند. سهند، لبخند  نیپخش شده بود، دوباره چ

 :گفت  یآرام

 ؟ یشد دار یب

را باز کرد و دنبال منبع    شیپلک ها   یدرهم رفته، به آرام   ی با ابروها  جانان،
م  احتماال سهند  تا    دشید  ان یصدا گشت...  زد  پلک  چندبار  بود، چون  تار 

را بازنگهدارد. سهند لبخندش را پررنگ تر کرد   شیتوانست باالخره چشمها 
 :قبل گفت یو به آرام 

 ...سالم کیعل

 :و با ترس گفت د یجانان تازه افتاد، به سرعت از جا پر ی دوزار انگار، 

 ن؟ یرحسیام

 :قبل، بازگرداند یبه شانه جانان داد و اورا دوباره به جا یهل   سهند،

 .... رفتم آوردمشبخواب

 :ه دادبا ترس ادام   جانان

 کجاست؟ 

 ...پرستار نشسته  شیپ  رونیب-



را رد کرده بود، دستش را به سمت صورتش برد و    یکه انگار سکته ا  جانان
ر  آخ  زخم کوچک   یزیسپس،  آنژ  یگفت...  بود،    وکتیکه  جا گذاشته  به 

که    یو نگاهش را به سمت سهند  دی کش  یقی... جانان نفس عمسوختیم
 :زد و گفت یجانید. سپس لبخند ب چرخان کرد،یهنوز با لبخند نگاهش م 

 ؟یکن یم  کار یچ  نجایا  تو

 بپرسم؟   دیمن با نو ی ا ی کنی فکر نم-

تکان    ی... سردیاش کش  یشان ی به پ  یکرد و دوباره دست   یتک خنده ا  جانان
 :داد و گفت

  نیرحس یخوابم برد... وگرنه حواسم به مهد ام   یو چجور  یک  دمینفهم  اصال
 ...هم مقاومت کردم نخوابم. نشد  یل یبود. خ

حالت    یگفت ینه؟ م   ی زنگ به من بزن   هی  رهی نم  یموقع ها دستت به گوش  نیا-
 ...درمانگاه  اوردمت یدنبالت م   ومدم یبده خودم م 

 :دهدیبااخم ادامه م ، یپس از مکث  و 

 !یآدمو سکته بد یبلد فقط

 :فشاردیدست سهند را م جانان،

 ...اونور  نور یا  کشونم یم  یتوروخدا تورو هم ه   دیببخش

 ؟ یبگ  یخوای م  یبه ک  ی حرف نزن... به من نگ-



 :زد یسرش برد و لبخند محو ر یدستش را ز  جانان،

 کردم؟ی م  کار ی... من اگه تورو نداشتم چواقعا

 :دیگویو م  دهدیتکان م ی . جانان، سرکندیم  یتک خنده ا سهند

 نجا؟ ی ا یاومد ی چجور

 .زنگ بزنم باهات دعوا کنم  خواستم یزنگ زدن، م   ن یرحسی د اماول که از مه-

 :دهدیو سهند، ادامه م  کندیم  یخنده ا جانان

پرستار  جواب داد آدرس گرفتم    تیو برداشتم، زنگ زدم به گوش  ر یام  رفتم 
 ...ازش

به گونه او    یو ضربه ا  کندی دستش را به سمت صورت سهند دراز م  جانان،
 :زندیم

 تو؟   یبود ی ک  کاراگاه

 ...الزمه یکردنت کاراگاه باز  دایپ ی برا یدونیخوبه خودتم م -

 ...گهیغر نزن بهم د -

 :پرسدیتر م  یجد نبار یا  سهند،

 به سرم و درمانگاه؟  دهیشده که کارت کش یچ

 :کشدیم  یقیو نفس عم  گذاردی بالش م یدوباره سرش را رو  جانان

 .دمیبچندروز نه خوب خوردم نه خوب خوا  نیبابا. ا   یچی ه



 خواب و خوراک ازت گرفته؟  یچ-

جانان    یموشکافانه تر به چشم ها  نبار ی. سهند، اکندیم  یتک خنده ا   جانان،
 :کندی نگاه م

 از من؟ نه؟  یکنی نم میکه قا   وی زیچ

 :سهند زد  یبه بازو  یضربه ا  جانان

 .رونیب ای ب  تیفاز کاراگاه  از 

 ؟یپول کم آورد-

 ...... اوضاعم خوبهوونهینه د-

 ؟یکن یم  کار یچ  نجایاگه اوضاعت خوبه ا-

 :شودی م طنتیفرار دست به دامن ش ی برا جانان،

 ...کم ی   یبهم توجه کن یای . لوس شدم بستی ن میچ ی... ه یچی ه

 :دهدیبه بدنش م یکش و قوس   و 

خودمو لوس کنم. تو همش   تونمی اون فقط م  یعمه تنگ شده. برا  یبرا  دلم 
 ...یزن یبه آدم غر م

 :زدیخی و از کنار تخت، برم زند یم  یلبخند کج سهند،

 ...بچه تنها مونده م ی بر پاشو 

 :دهدیادامه م یپس از مکث  و 



 .زمیعز  همسر 

 :دهدیاندازد. سهند ادامه م یباال م  یی ابرو جانان

د   نیا   نجایا خانومتون که  خانومتون  انقدر گفت    یدست  یدست  گهیپرستار  
 ...نم یبب  م ی تورو چسبوند به من... پاشو بر 

و    ردیگ ی... جانان، دست سهند را م کندیدستش را به سمت جانان دراز م   و 
 :دهدی... سهند ادامه مزدیخی از جا برم یبه آرام 

  ...یا یبه جون ب کم یبهت بدم  یشام درست و حساب  هی  دیبا

 ...یی جا یپارک  م ی خودمم گرسنه ام... اما قبلش بر-

 :اندازد یباال م  ییابرو  سهند

 پارک؟ 

 !هوا بخورم کمی  خوادیآره... دلم م -

تفه   ی سر  سهند نشانه  م   میبه  نچ  دهدیتکان  ... سهند،  کندیم   یکه جانان، 
 :دهدیتکان م یسر

 شد؟ یچ

 .ومدمین  نیمن با ماش -

 .دارم نیمن ماش-

 !نجایبا آژانس اومدم ا یکوچه ا  هیول کردم تو    نوینه... من ماش -



 :بردی را دوباره درهم م شی اخمها سهند

  اصال؟  یکجا بود   نجایا قبل

و   داردیکه سهند، دستش را محکم نگه م  داردیجلوتر از سهند قدم برم  جانان
 :ستدیا ی جانان، به اجبار م

تو    یل یوک  هی  با ا  هی قرار داشتم  باایکینزد   نیهم  یکافه    نویماش   م ی بر  دی... 
 .م یبردار

به  یزد  یزیچ ی آخه؟ قفل فرمون ی کن  یرانندگ  ی ... االن جون دارخوادینم-
 ن؟ یماش

 :دهدی ... سهند ادامه مدهدیتکان م  دییبه نشانه تا  یسر  جانان

 ...ارمشی خودم م  رم یم فردا

 ...دزدنشیم  هوی من شانس ندارم -

 ...ارمیم  نویماش  رمی ... فردا خودم مدنیاگه قرار بود بدزدن تا االن دزد-

 :دهدی... سپس ادامه م کشدیافتد و جانان را هم دنبال خود م ی راه م و 

 ...پارک خانومم هوا بخوره  م ی بر فعال

... اما خنده سهند کجا و خنده  خنددی حرف م  نیخودش زودتر از جانان به ا   و 
 !جانان کجا

*****  



  ی است که جلوتر از آنها به ارام  ین یرحسیام   ره یهمانطور که نگاهش خ   جانان،
  ی شانه سهند م   یو تمام وزنش را رو  زندیاش را به سهند م   هیتک   دود،یم

  ی اندازد و سپس، به آرام  یبه جانان م   یاندازد... سهند از گوشه چشم نگاه 
 :دیگویم

 بدنگذره؟ 

 :زندیم  یلبخند کج جانان

 ...... خوبهنه

 :اندازد  یبه قد بلند سهند م یآورد و نگاه  ی سرش را باال م و 

 باال؟  یزد انقدر از من یجوجه ک تو  

 :کندیزمزمه م  ،ی ... سپس به آرامکندی م  یتک خنده تلخ  سهند،

 ...وقته  یلیخ

جواب افکار خودش را... جانان،   ای  دهدیکه جواب جانان را م  ستین   مطمئن
 :دهدیهشدار م   کند، ی م  ادیکه کمکم سرعتش را ز  ینی رحس یخطاب به ام 

 ...ماجان  ندو 

را از    یکه همزمان، لبخند  چرخدی . به سمت آنها مردیگی آرام م  ن،یرحسیام
  کندیدراز م  ن یرحسی . سهند، دستش را به سمت امرودیسهند و جانان کش م

ام  م   یب  نیرحس یو  را  دستش  چرا  و  حاال،  ردیگیچون  سهند   کی...  دست 



... درست مانند  نی رحس ی متعلق به ام  گرش، ی متعلق به جانان بود و دست د
 ...پنج سال ن یا ام تم

رو  انجان را  م   یسرش  سهند  عم  گذاردیشانه  نفس  سهند،  . کشد یم   ی قیو 
سکوت را دوست نداشت...    نی هرکدام، غرق در افکار خودشان... اما جانان، ا

تصم از  ا  مشیحاال که  داشتن  نگه  بود،  نظر    نی مطمئن  به  تر  سخت  راز 
ادیرس یم سهند،  اما  خوب  توانستی نم  نبار ی ...  باشد...    یبرا  ی رازدار  جانان 

ا  م  یکمک ها دیق  د یبا  نبار یجانان،  را  تنها   زد یسهند  به  وارد   یی و خودش 
که ازهمان ابتدا آرامش جانان    یی... ماجراشدی اش م  یزندگ   دیجد  یماجرا
  ن ی که سهند تمام ا  یسهند بود... آرامش   ونی که مد  یبود. آرامش  دهیرا دزد

جانان   دردنگفتن ها    ن یهمساخته بود...    ن یرحسیجانان و ام  یپنج سال برا
  ،ی راز  ن یسکوت کردن در برابر چن  کردی حس م  نکه ی ... همساختیم   شتر یرا ب 

داده    یبا بودنش به جانان دلگرم  شهی که هم   یبه سهند است. سهند  ینامرد
از جنس تشکر...    ی را بست و دست سهند را فشرد. فشردن  شی بود... چشمها
 :زمزمه کرد ی سپس به آرام

 ...؟ سهند

 :و او هم آرام زمزمه کرد  دیکش  ی قینفس عم   سهند،

 جانم؟ 

 :دیآ  ی گوشه لب به حرف م  یبا لبخند کج   جانان

 ...عمه گوش نده ی . باشه؟ به حرفاری حاال ها زن نگ  حاال



قلب سهند چه    انیکه جمله اش م  داندی... اما نم خنددی به حرف خودش، م  و 
  شه یاز هم   شیگلو   ینیسنگ   کند یاندازد... سهند که حس م   ی برراه م  ییغوغا

 :کندیو لبانش را تر م  نشاندی گوشه لب م  یشده است، لبخند تصنع  شتر یب

 چرا؟

... من دلم  یباش   ن یرحس ی منو ام  شی انقدر پ   ذارهینم  گهی د  ی ریاگه زن بگ-
 ...شهی واسه غر زدن سرت تنگ م

  ی و نگاه   کشد یم  یقی... سهند، نفس عم نی ... همشدیجانان، فقط دلتنگ م   و 
 :اندازد  یبه جانان م

 ؟یگ یم  ی نجوریکرده که ا   دایبرام پ  وی نکنه مامان باز کس هیچ

 :کندیم یتک خنده ا  جانان،

 .گم ی م  ینجوری... همنه

  کشاند، ی... چون اگر نم کشاندی م  یبحث را به مسخره باز  شهی مثل هم  سهند،
 ن ی. مانند تمام اشدی سهند سخت م  یسکوت برا   ماند،یم  نطور یچون اگر هم 

 :...چندسال

 .رمینشدم که زن بگ  وونهی. هنوز اونقدر دنترس

... اما بازهم خنده جانان کجا و خنده تلخ  خنددی سهند هم م خندد،ی م  جانان
 :کندیسهند کجا... جانان، بحث را عوض م 

 .ارمیب  نویرحس ینتونم برم ام  دیشا فردا



 :شودی طلبکار م سهند

 ش؟ یار یم یر یم  شهی که هم  نه

 :خنددی م  جانان

 ...حالمو یدینکن... خوبه د تی... اذ مرض

 مگه فردا؟ ی دار کار یچ-

 ...برم بهشت زهرا خوام یم-

 :اندازد یباال م  ییابرو  سهند

 چرا؟ فردا؟

 :اندازد یباال م ی شانه ا  جانان

 ن؟ یرحس یدنبال ام  یریم  راومدمیدلم خواست برم... اگه د هوی. دونم ینم

 بهشت زهرا؟   یبمون  یخوای م  یتا ک   یآره. ول-

 ...قرار مهم دارم هی . اما بعدش  رمینه... اونجارو صبح م-

 :کشدیم  یقی سپس، نفس عم و 

  ...مهم   یلیخ

 ...اونجا برم ی مهد تورم م برمی م  رو یدنبالتون، ام امیباشه. صبح م -



ول  رو ی... ام خوادی نه نم- تنها م نیبعدش برو دنبال ماش  ی ببر    رم ی... خودم 
 ...بهشت زهرا 

 ام؟ یچرا من ن-

 :اندازد ی به سهند م یو نگاه  کندیسر بلند م  جانان

 . باشه؟رمی برم حرف بزنم... غر بزنم... خودم تنها م خوام ی م

.  گذاردیهم م   یرا به نشانه "باشه" رو   شی و پلک ها  دهدیسر تکان م   سهند، 
. کشدیم   یق یو نفس عم  دهد یم   هی جانان، دوباره سرش را به شانه سهند تک

  ک یبا    دیبه حرف زدن... او با  از یداشت... ن  از ین   ییتنها   ن یجانان واقعا به ا
  !گذاشتیم  انینفر رازش را در م

*****  

آرامگاه    نگاهش به سمت  آرامش  با  و  دور بهشت زهرا چرخاند  تا  را دور 
آنهم   ز، ییدر پا   یخلوت بود. وسط هفته ا  با ی.. تقر مدنظرش قدم برداشت.

 کردند؟ یساعت... چند نفر مانند او هوس بهشت زهرا آمدن م  نیا

فرو برد. سهند امروز صبح    بشیو دست آزادش را در ج  د یکش  یقیعم   نفس
را به مهد رسانده بود و پس از آنکه جانان    نیرحس یدنبالشان آمده بود، ام 

ما و  رساند  دفترش  به  با   نیشرا  را  پارک کرد، خودش  را همانجا  محسن 
ماش  ی تاکس ماش  ن یبه  و  رساند  باالخ  نیجانان  جانان،  و  برگرداند...    ره را 

 ...وقت پشت گوش انداختن  نیبود. بعد از چند نجایا



بغضش به اشک    ل یگوشه لبش نشست و مانع تبد  ی. لبخنددیرس   باالخره 
نشست و    شیزانوها   یپا گذاشت و بغض نکرد؟ رو   نجای ا  شدی شد. مگر م

  توانست ی بود تازه م  نجا یقبر را از نظر گذراند. حاال که ا  یثبت شده رو   ر ی تصاو 
 هزمزم  یهم فشرد و به آرام   ی را رو   شی را حس کند... لبها دشیشد  ی دلتنگ
 :کرد

 ...سالم

  ی ست... دردیرا به دندان گرفت تا کنترل بغضش را به دست بگ  نشیی لب پا  و 
که    ی... چهره مرد و سپس، چهره زندیسنگ کش  یخاک نشسته رو   یرو 
و   دیکش   یقیشده بود را لمس کرد... نفس عم  دهیکش   ر ی سنگ به تصو  یرو 

 :بازهم زمزمه وارانه ادامه داد

 ...تنگ شده بود  یل یخ دلم 

  .سخت شده اش کرد  یاب دهانش را روانه گلو و 

 ...دی. ببخش امیم  ر ید  ر یانقدر د دیببخش -

آورد و خوب، قبر    رونی آب را ب  یکه همراهش بود، بطر  ی ا  سه یاز داخل ک   و 
آمد که تنها به    یم   شیبا گالب...کم پ  گر،ی با آب و بار د  کبار یرا شست...  

و جانان، شاخه   شستی ... اغلب سهند همراهش بود و قبر را مدیا یب  نجا یا
  ...کردیقبر پرپر م  یرا رو   یگل

آنکه پرپرشان کند، آنها    یب  نبار،یو ا  دی کش   رونیب  سهیاز ک  گل را  یها  شاخه
اش را به سنگ چسباند    ی شانی پ  شهیسنگ گذاشت و بعد، مثل هم   یرا رو 



حسشان    توانستی م   نطور یدر همان حالت ماند... انگار که ا   یا  قهیو چند دق
صدا بکشد...  نفس  را  عطرشان  ا  شانیکند.  که  انگار  بشنود.    نطور، ی را 

که مالقاتشان کرده بود،    یبار  نیاگر از آخر  ینگاهشان کند. حت  توانستیم
قبر    نیباال ا  شیسال پ  ستیبار، ب   نی... آول گذاشتیم  یسال و اند   ستیب
بود   ستادهیقبر ا   نیا  ی سال داشت... باال  ازدهیکه    یبود. درست وقت  ستادهیا

سال    ستی ب  نکه یبود، هق زده بود... حاال، باا کرده    هیبود، گر  خته ی و اشک ر
اشک به چشمانش    گذاشت،یپا م  نجای باز هم هربار که ا   گذشت یاز آن روز م

 ...نشستیم

تمام سنگ را در    توانستیاش را محکم تر به سنگ چسباند، اگر م   یشانیپ
چندسال... قطره   نی ا   یتمام نداشتن ها  ی ... به تالفدیکشیآغوش بکشد، م

رو   یاشک ر  یاز گوشه چشمش  جانان، همه چ  خت یسنگ  تعر  ز ی و    ف یرا 
سرم    ر ی که ز  یروزی در دفترش پا گذاشت تا د  م ی که مر   یکرد... از همان روز 

  ش، یها  ی بود... همه اش را گفت... همه اش را بر زبان آورد... از دل گرفتگ
مالقات کند که اورا پنج    را  یآدم   خواهد یدوباره م   نکهیاز دل شکسته اش، از ا 

پ نم  شی سال  اگر  را گفت چون  بود... جانان همه  خفه    گفت،یترک کرده 
  ...دیترکی ... از غصه مشدیم

 :هم فشرد و زمزمه کرد یرا رو  شیها پلک

 ...دونم ی... بخدا م هی کار اشتباه   دونم یم

 ...رو سنگ قبر افتاد  ی گریاشک د قطره



 ...تونم ی بکشم عقب... نم تونم ینم یول-

گرفته    شیراه را در پ   نی ... جانان اخواستی نم  خواست؟ی نم  ای   توانست، ینم
را مالقات کند. تا    دشیجد  ی نواب و زندگ  ی . تا علندیرا بب  شی بود تا انتها
کرده بود؟ بدون جانان... بدون   یچگونه زندگ   ی چندسال، عل  نی بفهمد تمام ا

 ...ل یون آئبد  د،یبهتر بگو ا ی... نیرحسیام

نگفت. فقط در سکوت    ز یچ   چیه   گر ی را در سکوت گذراند. د   یا  چندلحظه 
  توانستی م  ی... چه کس دیسنگ نگه داشت و نفس کش  ی اش را رو  ی شانیپ

به او آرامش داده بود؟ حرف زدن با سنگ... حرف   یکار  نیباور کند که چن
خاک دفن شده بودند... بوسه    نیا   ر ی ز  شی سال پ  ست یکه ب   یزدن با کسان 

به    یچهره زن شد... دست  رهی خ  یهردو چهره زد... سپس به آرام  یرو   یا
 :و زمزمه وار گفت  دیصورتش کش 

  ...یبود نجایا  کاش

  ،یی باال   ر ی... تصو دی زن دست کش  ر یتصو  ی گوشه لب، رو   یبا لبخند تلخ  و 
مرد آرام  ا  یچهره  چهره  هم   یبود...  هم   شه یکه  بود.  آرامش    شه یآرام 

مل  یداشت... منوچهر رستم تاریملک  حهی و  بود...    ه یفوت هردو شب  خی... 
 ...روز... هردو باهم کیهردو در  

سنگ پراند... دست در    یبود، نگاهش را از رو   بشیکه در ج  یتلفن  بره یو 
گوشه    ینام مخاطب، لبخند  دنی. با ددیکش  رونیفرو برد و تلفن را ب   بیج



ر  یصدا  دنیلب نشاند... شن از اشک  تر  او   انیم   ختنی او کم  به  قبرستان 
 :سبز را تکان داد و تلفن را به گوشش چسباند رهی. دادادیآرامش نم 

 عمه؟   جانم 

 :دیچ یگوش جانان پ   انیخانم، مادر سهند، م نای خوشحال و بشاش م یصدا

 ؟ یقربونت برم... چطور سالم

 :کردلبخندش را پررنگ تر   جانان

 عمو خوبه؟  ؟ یعمه... شما خوب خوبم

 چطوره؟  نیرحسی... خداروشکر... امم یهممون خوب -

 :دهدیادامه م یپس از مکث  و 

 اون چطوره؟  ؟یپسر سر به هوا چ اون 

صورتش    یسی تا خ  کشدیبه صورتش م   یو دست  کندیم  یتک خنده ا   جانان
 :را کامل خشک کند

 ن؟ی خوبن... با سهند حرف نزد هردوشون 

اتفاقا هم- دق  نیچرا  انقدر د  شی پ  قهیچند  زدم...  د  ر یباهاش حرف    ر یبه 
م زنگامو  د  ده یجواب  حساب  وونم ی که  و  درست  آدمو    م ی کرده...  جواب  که 

 !دهینم

 ...سرش شلوغه عمه -



سرمون شلوغه... خب من دلم    د یگیم   ی ه   د یتهران مارو تنها گذاشت  دیرفت-
 ...نجا ی ا دیپوس 

 :کرد   یخنده ا جانان

و م  قربون  ام. زود گوش سهند  روز    هیباهم    چونمی پی دلتون. شرمنده  چند 
 اصفهان. خوبه؟ میا یم

ا - نم   یول  یگی م  نویهمش  م یایبازم  آخرش مجبور  وسا   شم ی...    المو یهمه 
 ...تهران امیجمع کنم ب

 ...چشم  ی... قدمتون رو نیایب-

 :دیکش  یقینفس عم   ناخانم،یم

 کرده؟   تی دختر دردونه منو اذ ی بپرسم... چ یزدم حالتو اساس زنگ

 :زندیم  یلبخند کج جانان

 گفته؟   یگفته؟ چ  یزیچ سهند

 ؟ی شده که انقدر گرفته ا ی . چنم ی ... حاال بگو ببییزا یچ هی-

ا  یچ یه- بود  به حرف    فی ضع   کم ی چندوقت    نیعمه... سرم شلوغ  شدم. 
 ...کنهیاون بزرگش م   ن،ی سهند گوش ند



راحت شه... من    الم یبهت برسم خ  کم ی ...  شم یبمون پ   کم ی اصفهان    ایپاشو ب -
  ترسم ی زنگ بزنم م  خوامی شما سه تا. هروقت م  شیهمش دلم اونجاست پ
 ...زنم یسرتون شلوغ باشه، نم

که جواب    کنم یمن همه کارامو کنسل م   د،یزنگ بزن  دیشما هروقت خواست-
 ...شمارو بدم

نر - ام زیزبون  سهند گفت  بزن   ن یرحس ی...  زنگ  اومد  هروقت  آره؟  مهده 
 ...اونو هم بشنوم یصدا

 ...چشم عمه... چشم-

 ست؟ین  یچ یراحت باشه ه  المی پس خ-

 :زندیم  یلبخند جانان

 ...راحت التونیعمه خ  آره

 .شم ی باشه پس. برو به کارات برس. مزاحمت نم-

 ...نی... به عمو سالم برسوننیمراحم  شهی شما هم-

 ...ببوس... خدانگهدار نوی رحس یقربونت برم... ام  یالمت باشس-

... کشدی م  یق یو سپس، نفس عم  دهدی را م   ناخانمی م  یپاسخ خداحافظ  جانان 
حرف زده بود، آرامتر از قبل به    ناخانم ی آمده بود و هم با م   نجای حاال که هم ا

... قرار بود چند سوال از او بپرسد  ندی را بب   م ی . امروز قرار بود مر دیرسینظر م
 ...کنندی را به او القا م  یکه مطمئن نبود پاسخشان چه احساس



مهربان و آرام انداخت، خم شد، چهره هردو    ینگاه را به صورت ها  نیآخر
 :گفت  یو به آرام   دیرا بوس

  ...یلیتنگتونه... خ  یل یخ دلم 

سنگ    یبرا  یدستاش،    ی سپس، از جا برخاست و مثل تمام دوران کودک  و 
 :تکان داد و با بغض زمزمه کرد

 ...خدافظ

از قلبش    یآمد، تکه ا  یم  نجایقدم برداشت... جانان، هربار که ا   یبه آرام   و 
 ...گذاشتی را جا م

*****  

 :برگه ها باال آمد یو نگاه جانان از رو  دیبه در کوب یتق  ه یهان

 جانم؟ 

سر و    دیبا   گر ید  م ی مر  انداخت...  یواری به ساعت د  ینگاه  نیدر همان ح   و 
  ند، یباز شد اما قبل از آنکه بتواند اورا بب   هی... در توسط هان شدی م  دایکله اش پ

  ن ییباال فرستاد و خودکار را پا  یینگاهش به دسته گل رز قرمز افتاد... ابرو 
 :انداخت

 بازم؟ 

 :دیخند  ه یهان



 ...آوردن شی چندلحظه پ  نو یا

 :قدم برداشت ه یبرخاست و به سمت هان یصندل   یاز رو  جانان

 نو؟ی االن ا میکن   کارشیجون داره... چ یدسته گل قبل  هنوز 

دسته گل فرو برد و نفس    انی اش را م  ینیگرفت... ب   هیدسته گل را از هان  و 
  ...دیکش   یق یعم

 بذارم؟  ناروینرگسو بردارم به جاش ا  یگال  نی خوایم-

 ...خونه برمیم  نوی... ا فهینه بابا ح -

 :تکان داد  یسر  هی گل برداشت... هان   یزد و کارت پستال را از رو   یلبخند  و 

 ست؟ ی ن یامر

ساعت چهار    ی ... بهش گفتیبر  یتون ی که اومد م  یی رزای... خانوم مزمینه عز-
 گه؟ی باشه د  نجا یا میو ن 

  ...بله-

 ...هات رو جمع کن  لهی. برو وسادیب  دیکمکم با  گهیخب پس د-

 .بمونم  تونم یم  نیاگه بخوا -

 ...برم خونه  خوام یندارم. بعدش م   یکار  زمینه عز-

 .ممنون... بااجازه-



را گفت و اتاق را ترک کرد. جانان، نگاهش را به سمت دسته گل    نی ا  ه یهان
گذاشت و کارت را از داخل    ز یم   یزد. آن را رو   یبازگرداند و دوباره لبخند

ب رود یشک  رونیپاکت  و  بود  قلب  به شکل  بود  ش،ی.  نوشته شده  کوچک 
آنها   یزد... کارت پستال را داخل کشو، کنار باق  ی"بخند... :(" و جانان لبخند

ن ماش  ی م یگذاشت.  داشبرد  داخل  آنها  ن   ن یاز  و  ا  شان یم یبود    ن یداخل 
 ...بردی و به خانه م  کرد یشان را جمع مروز همه کی  دیکشو... با

بود    م ی به ساعت انداخت. هم منتظر مر  ی و دوباره نگاه  د یکش   یق یعم  نفس
در    تواندی نم یادی مدت ز یو هم نگران آمدنش... جانان، مطمئن بود که برا

...  دیفهم یرا م   ز یهمه چ  میداستان، مر   یجا  کیبماند و باالخره    ل ینقش وک
  روز، ی. ددکن  دایاالمکان داستان و نقشش ادامه پ   یبود حت   ل یاما جانان ما 

حرف زده بود مانند مته در ذهن    م یمر  دنیکه از فهم   یوقت  ل،یآخر سه حرف  
به حال... وقت تا  بود  تمام   یجانان  آنهارا به خانه رساند، جانان  که سهند 

مر  یمدارک ز  م ی که  را  بود  داده  او  اما کپ  ر یبه  رو کرد.  دوم    ی و  صفحه 
سوال   کیفقط    انان، نبود... فقط صفحه اول... و ج   نشان ی ب  ی شناسنامه عل

دراصل، چقدر از خود او    ا ی  ، یچقدر از همسر اول عل   نکهی داشت... ا  م ی از مر
 !داندیم

  نبار ی تپش قلب جانان باال رفت. ا  نبار، یشد که ا   ده یبه در کوب   ی تقه ا  دوباره
 ...آمده بود  م ی مر  گر ید

 جانم؟ -

 :ل آورددر را باز کرد و سرش را داخ  ه یهان



 ...آوردن ف ی تشر ییرزایخانوم م ،ی رستم خانوم 

 :تکان داد یو سر  دیکش  ی قینفس عم   جانان

 ...و بعد برو   ار یهم ب  یکن داخل... چا  دعوتشون

 ...چشم -

. جانان تالش  دیبه در کوب  یتقه ا  م یبعد، مر  یرفت و لحظه ا  رون یب  ه یهان
  کرد یرا به داخل دعوت کند. خدا خدا م  م ی لب بنشاند و مر  یرو   یکرد لبخند

که داخل شد،   م ی نشود... مر  انیاش در صورتش نما   یکه استرس و کنجکاو 
پوش و    ش خو  ک،ی را از نظر گذراند. ش  میمر   ی جانان مثل بار قبل، سر تا پا

و دار    ر یکه او در گ   د یفهم ینم   کرد، ی مالقات م  رون یاورا ب   یاگر کس   دی... شا بایز
 م ی است... مر  گذردی شدنش م   بیاز غ   ی که دوهفته اکردن همسرش    دایپ

دختر احسنت داشت.   نیظاهرش را خوب حفظ کرده بود و از نظر جانان، ا
...  ییو دار جدا  ر ی... در گشی خودش را به خاطر آورد. پنج سال پ  ی لحظه ا
 :زد و به مبل اشاره کرد م ی به مر  ی نبود. ابدا... لبخند  م ی به مر ه یابدا شب

 ...نیی. بفرما سالم

  ی کرد و به آرام   یبود. تشکر   دا یزد و حاال، از لبخندش غم پ  یلبخند  م ی مر
شا  یرو  نشست.  نه    د یمبل  بود.  نواب  ثروتمند  خانواده  برازنده  او  واقعا 

 !جانان



داخل آمد. جانان    ، یدو فنجان چا  یحاو  ی ن یو باس  د یبه در کوب  ی تق  ه یهان
کار    نیهم هم   هیکند. هان   دفتر را ترک  تواند ی م  هیکرد و گفت که هان  یتشکر
 ...را کرد

 نشد؟  یاز همسرت خبر-

 ...تکان داد  یبه نشانه نف  یو سر د یکش  یق ینفس عم م ی مر

 ؟ یچ  لشی از وک-

 :ادامه داد یپس از مکث  و 

 ...یجعفر یاقا

 .بگه یزیباهام تماس نگرفته که چ  روز ی نه. از د-

 ؟ یقبلش چ-

به من   ن،یکه شما باهاش تماس گرفت  یشب قبلش، درست همون موقع ا-
  گه؟ی م ی چ  لی وک ه؟ یچ هیزنگ زد و گفت قض 

 ؟ یگفت   یتو چ -

با زبون خودتون حرف   دیبا  ال یجوابشو دادم... گفتم با شما وک  ی جد یلیخ-
 ...زد. من نتونستم پس کمک گرفتم 

 ...تکان داد تی از رضا یسر  جانان

 نگفت؟  یچ ی ه  ؟یبه شما چ -



 ...نه روز؟ید-

 :گوشه لب نشاند  یزیلبخند ر و 

 ...... نگران نباشگهی م  یول

  توانستی نم  ی. علشودیم  یاز عل   یخبر  گر یشک نداشت تا چندروز د  جانان
 ...شدی م  شیدا یرا هضم کند. حتما پ  یتصادف  نیچن

 ...ستی. واقعا حالم خوب ن ستی حالم خوب ن-

و    گزدیلب م   ی ... جانان، به آرامزندیم   ه یگر  ر یو به سرعت ز   دیگو ی را م  نیا
 :کندی... سپس زمزمه م کشدیم  یق ینفس عم

 ...ارمیبرات آب ب بذار 

 :شودیمانع نم   م ی مر

 .خوامی ... نمیمرس  نه

به    ی را پاک کند. جانان، نگاه  شی تا اشک ها  کشدی صورتش دست م  یرو   و 
اما    داد یاش م  ین دلداربود، جانا  میمر   ی جا  یگری انداخت. هرکس د  م ی مر
بع م ی مر بااحساس  توانستیم   دی... جانان  فعل  ی بتواند کلمات    ی نثار همسر 

 !همسر سابقش کند

 ...آروم باش-



  ی کرد کم  یو سع  د یکش   یقی. نفس عم دیبود که توانست بگو  یزیتنها چ   نیا
 :ردیفاصله بگ تشی از جد

 ...روزا... نگران نباش نی ... همشهی م  داشیپ  همسرت 

  ؟ یبود. جانان چ   با یکردنش هم ز   هیگر   یتکان داد. حت  ی با بغض سر  م ی مر
  ز؟یرقت انگ  ای  شد؟یم  بایز ختی ریاشک م   یوقت

چندتا سوال هست   هینرفت...  شیخوب پ یل یخ روز ید یقرار من با جعفر-
 ...ازت بپرسم  خوام ی که م

 :گرفته گفت  یتکان داد. با صدا  یسر م ی مر

 ...نیی بفرما

 .... انگار که هوا به شدت خفه بوددیکش   یق یبازهم نفس عم  جانان

 ؟ یدونیم  شیچقدر از همسر قبل -

 :دیگو ی م  یبه آرام م ی . مرشودیتر م  دیو تپش قلبش شد  دیگویرا م  نیا

 ...کم   یلیکه گفتم بهتون... خ   شی پ دفعه

 :دییساهم   یدندان رو  ی به آرام  جانان

 چقدر؟  یعن ی کم   یلیخ  نیکم... ا  یل یخ دونمیم

 :باال انداخت یفکر کرد و شانه ا یلحظه ا م ی مر

 .دونم یخورد خورد ازش م یلی بخدا... خ دونمینم



 ؟یکنجکاو نشد  چوقتیه-

 :زد  یلبخند تلخ م ی مر

تو فکر، همش با خودم  رفتی م  یوقتا که عل ینشده باشم؟ بعض  شهی م  مگه
 ...کنهینکنه داره به اون فکر م  گفتمیم

محال    کرد؟ یبه آنها فکر م  ی . علکندیاش احساس م  نه یرا در س  یدرد  جانان 
 ...بود

 ...االنم  یحت-

از گوشه چشمش    یو قطره اشک  شودی م د یبغضش تشد رسد، ی که م  نجایا به
 :زدیر یم ن ییپا

 ...اون شی که نکنه دوباره برگشته باشه پ  کنم یاالنم با خودم فکر م  یحت

 :دهدیتکان م  یو تند سر  کندی م  یتک خنده تلخ  جانان

 ...... نهنه

 :دهدی... آرامتر از قبل ادامه م شودی کنارش مشت م  یدستش به آرام و 

 ...باشه ون ی در م یزن قبل ینکنم پا فکر 

 ی دانشگاهش بود. حت   یر  همکالس عاشقش بود... دخت  یاز کجا معلوم؟ عل -
  .مخالفت عمه و شوهر عمم هم مانعش نشد

 :دهدی. سپس با بغض ادامه مکشدی م شیبه گلو  یدست  و 



ق  هی دختره  اون  بخاطر  چ   دیبار  ق  ویهمه  حت   دیزد.  پولشو،    یخانوادشو، 
 ...ستم ی ن یزیهم نتونه؟ من که چ گه یبار د ه ی... چرا وی درسشو... همه چ 

... دروغ نبود  ختندی ر   نییتند و تند پا   شی و اشکها  دیبغضش ترک  گر یبار د  و 
.  دیدینم  شیرا روبه رو   م ی مر  گر یشد. جانان، د  شی که دلش ر  دیاگر جانان بگو 
گذرانده    نهارایرا... جانان تمام ا   ششی ... خود  پنج سال پ دیدیخودش را م 

کس ماندن... جانان    یبود. حس نخواسته شدن... حس طرد شدن... حس ب 
 ...دیفهمیرا کامل م  م ی مر

 :ادامه داد هیهمان گر  انیم  م ی مر

م  قبال سرم  دور  مگشتی عمم  صدقم  قربون  انقدر  عروسم رفتی.  انقدر   ...
 ...کردی عروسم م

 !وقت خواسته نشده بود  چیقلب جانان... جانان ه  ی رو   یگرید خراش

چ - االن  م  ؟یاما  م  دونهیاالن که  االن که  منه...  از  دار    دونهیمشکل  بچه 
 .و اال از خداشه من از پسرش جدا شم   گهی ... فقط تو روم نممیش ینم

دندان کش  جانان به  حرفهادیلب  جان  تمام  با  م   م ی مر  ی...  او  دیفهم یرا   .
و خم شد،    د یکش  یقیتمامشان را تجربه کرد بود. تمامشان را... نفس عم

 :گذاشت  م یدست مر یدست رو 

 ...باش  مآرو 



و از    ردینواب را بگ   یجانان، دست همسر عل  یکه روز  کردیباور م  ی کس  چه
  او بخواهد آرام باشد؟

ازش    ی که خبر  یفکر نکن. نه به خانواده شوهرت... نه به بچه ا   ی چ یبه ه -
فکر نکن.    زا یچ   نی... فقط به شوهرت فکر کن و خودت... باشه؟ به استین

 ...اومده شی همسرت پ یبرا  ی واقعا مشکل  دیشا

... او پرونده را قبول کردیخودش هم باور نم   زد؟؟یحرفهارا جانان م   ن یا  واقعا 
ن   یعل  ینکرده بود که زندگ  اما  بزند.  را برهم  را    ز ی بود همه چ  امدهینواب 

گل و بلبل کند. جانان آمده بود که فقط نظاره گر باشه. نظاره گر    شانیبرا
 !نواب یعل  یزندگ 

برد... مر  دی کش   یق یعم  نفس را عقب    شی به چشمها   یدست  م، ی و دستش 
 :و گفت د یکش

 ...نیزنی حرف م نانهیخوشب  یلیخ

...  زدیحرف م  نانهی . خوشبگفت یراست م  می... مر کندیم  یخنده تلخ   جانان
زده بود. جانان    بشی ترس بود که غ  ی... درد عل دانستیرا م   یجانان درد عل

  ی ... گاه زدیم  بشی غ  د، یترس یم   ی وقت  ی را داشت... عل  یتجربه ا   نی هم چن
برا  یهفته، گاه  کی  یبرا نم شهی هم  یهم  حاال  اما  عل  دانستی ...    ی درد 
 ...دهی... باز از چه ترس ستیچ

  م،ید یرو که فهم  هی اصل قض  د، یشدن زوده. پاش که رس   ن یبدب   یهنوز برا-
 ...م یش یهم م   نیبدب



تمام نشده   یاز همسرسابق عل   شی . هنوز سوالهادیبه صورتش کش  یدست   و 
 ...خودش ای بود. همسر سابق،  

م  از  به سمت  و  برخاست  مدارک   زش یجا  برداشت.  جلسه    می که مر یقدم 
 :گفت  م یمر  آورد و خطاب به  رونی به او داده بود را ب شیپ

 ...صفحه دوم شناسنامه همسرت نبود  یمدارک، کپ ن یهمه ا  نیب  تو

به   میاش را پنهان کند... مر   یتند  از سر کنجکاو   ینفس ها  کند یتالش م   و 
 :گفت  یآرام

 ...رفته ادم ی احتماال 

 :و ادامه داد  دیکش  ی قینفس عم   جانان

 ...رو بخونم  شی مشخصات همسرقبل خواستمی م

کرد    یتک خنده ا  می ... مرم ی مر  یتمام تنش گوش شد به دنبال حرف بعد  و 
 :و گفت

 ...ستیتو شناسنامش ن شیاز مشخصات همسر قبل  یاثر چیه

بند آمد و لبانش را به دنبال    یقلب جانان... نفسش لحظه ا  یبه رو   یخراش
 :ادامه داد  م ی باز کرد... مر ژن ی اکس ی کم

 ...گرفت   دیازدواجش شناسنامه جد بعد



ذره ذره باال آمد تا فرق    شی تن جانان داغ شده بود. حرارت از نوک پا  تمام
  یبازهم منتظر سوال  می... مر سوختیسرش. انگار که تمام جانش در آتش م
 :از جانب جانان نماند، خودش ادامه داد

خواستگار  یوقت اومد  ه  ، یکه  عهد کرد که  زندگ  ی چی باهام    شیقبل   ی از 
 ...نپرسم 

هم فشرد و کامل به    ی کرد... لبانش را رو   ین یجانان، سنگ  یدر گلو  یزیچ
 ی که از ته چاه در م   ییسرتکان داد و با صدا  ی ... به آرامدیچرخ   می سمت مر
 :دیآمد پرس

 چرا؟

ازش   خواد ی بوده... و م  شیشکست بزرگ تو زندگ   ه ی  شی گفت ازدواج قبل -
 ...کنه  کامل فراموشش  خوادی حرفا... گفت م  نی و ا  رهیفاصله بگ 

رو   گر ید  نبار یا ن   ی خراش  اوفتادیقلب جانان  در    کی   نبار، ی ...  اورا  قلب  نفر 
تا مغز استخوان ها و دردش،  و محکم فشرد  نفوذ    یمشت گرفت  جانان 

 ر ی شد... ز  یکه در سلول به سلول تنش جار  یجان فرسا... درد  یکرد... درد
درجا از اشک    شی چشمها  کرد، یاش سوخت و اگر خودش را کنترل نم   ی نیب
پلک زد. انگار که   یهم فشرد و چندبار   یرا محکم رو   شی ... لبهاشدندی م  پر 
  ...تمام جانش را از سوزش، از درد، از فشار رها سازد  توانستیم  نکار ی با ا

 ...خوبه-



  ی ما گرفتگرا صاف کرد ا  شیآمد. به سرعت صدا   یاز ته چاه در م   شی صدا
قابل تشخ با  ص یآن هنوز هم  . کردی حاال خودش را جمع م  ن یهم  د یبود. 

 ...خوردیبهم م   یباز  داد،یقلبش را... اگر کنترلش را از دست م   یتمام تکه ها

 ...ستی ن  ینگران یجا یعن یدور بوده،   شیقبل  یانقدر از زندگ   یپس وقت-

 ...ستیبازم احتمالش کم ن-

 :داد ر ییبه سرعت بحث را تغ  جانان

  یریبگ  یکپ   ستیالزم ن   ست یش ن تو صفحه دوم شناسنامه  یچ یاگه ه   خب
 ...ازش

ساعت    نکهی به ساعت انداخت. نه ا  ی تکان داد و جانان، نگاه  یسر  م ی مر
م   شیبرا فقط  نه...  باشد،  مر   خواستیمهم  با  میبه  هرچه    د یبفهماند که 
که لحظه به   ییو با صدا  دییهم سا   یرا ترک کند... دندان رو  نجای ا  عتر یسر

 :گفت  م یخطاب به مر  رفت،یم  لی لحظه تحل

فکر کنم، دفعه بعد سواال رو   شتر یب   کم ی  دیبود سواالم فعال... با   نای... هم خب
 ...یایب نجا ی تا ا   ینش  ت یکه اذ  پرسم یازت م ی تلفن

  ی سر  می بود... مر  م ی مر   ی جلو  ختن یشدن پشت تلفن، آسان تر از فرور  خورد 
  کرد یکه تالش م   یی برد... جانان با صدا   فشیبه سمت ک  ی تکان داد و دست

 :کنترلش کند، ادامه داد

 !لشیوک ایاز همسرت باش...   یخونه... و منتظر خبر برو 



 :زد و گفت یاز جا برخاست، لبخند یبه آرام  م ی مر

 .نیشد حتما بهم بگ  لشیاز وک یاگه خبرممنون.   یلیخ

 :تکان داد یسر  جانان

 ...... حتماحتما

 .بااجازه. خدانگهدار -

  ان یکه م   یطاقت پاسخ سوال   دانستی به سمت در قدم برداشت. جانان م   و 
  دش یتا طناب ام  دی پرسی م  دی. با دیپرسیم  دیندارد، اما با   گر یذهنش بود را د

  ی شدن نخ  دهیو شاهد پوس  د یایبرود و ب   یه   نکه یپاره شود... نه ا   کبارهیبه  
 .از آن باشد

 ...جان  میمر-

  د، یبه سمت جانان چرخ   میهم گرفته بود. مر   ی لیجانان گرفته بود. خ   یصدا
 :تکان داد و گفت یسر

 جانم؟ 

را    شی. لب ها اندازدیزد تا ضعف زانوانش او را از پا ن هیتک  زشیبه م  جانان
 :گفت  یهم فشرد و سپس، به ارام  یو ر  یلحظه ا

  ...پرسم یمطمئن شدن خودم م یبرا

 :تکان داد. جانان با استرس زمزمه کرد  یسر م ی مر



 فرزند نداشته؟  ش،ی از زن قبل  همسرت،

 ...طناب ن یبستن به نخ آخر ا دیام  ی... براشودی تمام جانش گوش م و 

که بچه    نهی مطمئنم ا  شیقبل   یکه از زندگ  یزینه... نه بچه نداشته... تنها چ-
 ...نداشته

شد...    دهیجانان... طناب، باالخره بر  دی بند ام  ن یآخر به قلب جانان. اخر  ر ی ت  و 
پاره شد...   کبارهیدر ذهنش بافته بود، به    شیکه جانان از پنج سال پ   یطناب

که   ی.بدتر از وقت شی بدتر از پنج سال پ   ی حت   نبار، یجانان شکست، نابود شد. ا 
در  را   شیپا   یعل ام کیکرد  و گفت  از  خواهدینم  ار   نیرحسیکفش  بدتر   .
که متفاوت   یفرزند دوساله ا  ای او    ای جانان شرط گذاشت    یبرا  ی که عل  یوقت

بچه دوساله تنها    ک یجانان را با    ،یکه عل  یآمده بود...  بدتر از زمان  ا یبه دن
قه  را بدر   م ی چگونه مر  دیشد... نفهم   ی متالش   نبار ی گذاشت و رفت. جانان، ا
بسته شدن    یو چگونه تا صدا ستدیبا شی ازانوه  یکرد، چگونه توانست رو 

بسته شدن درب   یکه رفت، صدا   م یدر دفتر خودش را نگه داشت... اما مر
رس جانان  به گوش  ها  د، یاسانسور که  زانو  همراه    یانگار که  به  جانان، 

  یتنش بر رو   ختن ی هق بلند اولش همانا و فرو ر   یبغضش شکست... صدا
عل   ن، یزم بود    یهمانا...  کند،    گر ی د  کبار ی توانسته  له  بشکند،  را  جانان 

بود   توانسته  ا  گر ید  کبار یبسوزاند...  و  نابود کند  را  مراتب    نبار،یجانان  به 
آمد...    یشکست به حساب م   کی  یعل   یوحشتناک تر از قبل... جانان برا

 !... لعنت به او یش شدنشکست فرامو  کی



هق هق جانان، او    یحتما از صدا  گذاشت،یاز آن طبقه م   ینفر اتفاق  کی  اگر 
. انگار  ختی ریو اشک م  زدیافتاد... جانان، با تمام توان هق م  یم  هیهم به گر
تالف قو  ی که  پنج سال  م  یتمام  را در  پنج سال  ی بودنش  تمام  که   یآورد. 

به    یخواب  ی که ب  یی شب ها   یود. تالفخود حرام کرده ب   ی بغض کردن را برا
اوهم    کند؟یکجاست؟ چه م  نکهی. به اکردیفکر م  یو تا صبح به عل  زدیسرش م

 کند؟ یاوهم به جانان و پسر کوچکشان فکر م  کند؟یکالفه اش م  یخواب  یب
روشن    یایرو   کیو    دهیسوالهارا از خودش پرس  نیچندسال ا  نیجانان تمام ا

 یکه عل   یروز  همان دلش، به تمام سوالها پاسخ مثبت داده بود. از    انیم
  یرو   ی عل  نکهی به ا  دیخود بافت. ام   یرا برا   یدیترکشان کرد، جانان طناب ام

  نکه ی به ا دیام  برد،ی از فکر آنها خوابش نم یعل  نکهیبه ا دی برگشت ندارد... ام
اما حاال... حاال که حق  ،ی عل   دهیبر صورت جانان کوب  قتیشرمنده است... 

 ن یکه ا  یبردارد... تمام قطرات اشک  ندست از هق زد  توانستیشده بود، نم 
 ...ختندی ریباهم فرو م  یچندسال بر خود ممنوع کرده بود، همگ 

... اما باالخره  ختیهق زد، اشک ر   قهیچندوقت گذشت، چند دق دانستینم
آرام    شی چشمها  تمام شد و  شیتوانش را از دست داد... باالخره اشک ها 

رها شده بود و هنوز    ز یهنوز هم تار بود. هنوز هم تنش کنار م   دش یگرفت. د
  ...توان نداشت  گر ی... اما دکردیاز بغض درد م  شیهم گلو 

روبه    یا  نهیرا به خانه فرستاد... خداراشکر کرد که آ   هیکرد که هان  خداراشکر 
نم  شی رو  خداراشکر کرد که  انگ  تواندینبود...  رقت  چشم    زشیوضع  با  را 
  یی قرمز شده و چشمها   ین یب  نش،ی زم  یتن رها شده رو   خواست ی ... نمندیبب



کرده   الشمدت ت   نی ... جانان تمام ا ندیرا بب خوردیکه شکست در آن موج م 
نابود   کباره یبکشد و امروز، همه شان به    ن یآهن   ی بود تا دور تا دورش زره

 ن ی... ا ندیحالت بب   ن یتا اورا در ا  ستی شده بود. خداراشکر کرد که سهند ن 
 ...قبل نبود کساعتیجانان، جانان  

شدن دو تقه به در، تن جانان را پراند.    دهیزنگ و به همراهش کوب  یصدا
برگشته بود؟   ه یشد... نکند هان  رهیاز اتاق خ  رون ینگاه جانان، پرهراس به ب

از جا برخاست... تمام    ینبالش آمده بود؟؟ جانان، به سخت نکند سهند به د
تا صدا ا  ینکند. با قدمها  د یتول  یی تالشش را کرد  از  خارج شد و    تاقآرام، 

صدا دفتر کشاند...  بسته  در  به  را  شن  ی نگاهش  دوباره  و    ده یزنگ،  شد 
 ...کند  دیتول   ییتا مبادا صدا  دیبه در خورد... جانان لب گز  یهمراهش، تقه ا

 ...انان در و باز کن پام شکستج-

بود که اجازه   ی که متعلق به تنها کس  ییآشنا، صدا یی صدا  دنیبا شن جانان،
دوباره بغضش گرفت... احساس کرد که    ند،ی بب  یحالت  نی داشت اورا در چن 

برا اورا  ا  یخدا  شانه  فرستاده...  و گوش  هیتک   یبرا  یجانان    ی برا  یدادن 
 !...هم فرشته نجات  دیغم... شا دن یشن

را    رهیبلند به سمت در راه افتاد و دستگ   یمعطل نکرد، با قدمها  نبار یا   جانان
 ...داد ن ییپا

 ...ـی چهارساعته زنگ م یکن یچرا درو باز نم -



  ی در کسر  ش، ی و چشمها  دهد یچهره جانان، حرفش را ادامه نم  دنیبا د بایز
  ...شوندیگرد م   هیاز ثان

 ه؟ی ختی رچه   گه ید نی ... ااخدای-

. نه... انگار  زدی ریاز چشمش فرو م  یو قطره اشک  شکند یجانان دوباره م  بغض 
 ...ندارد  یدرد تمام نیکه ا 

 :کندیرا به دور جانان حلقه م  شی و دستها  شودی به سرعت داخل م  بایز

  شده؟ یچ  ؟یکن ی م ه یگر  چرا

رها    با یآغوش ز   انیپر از ترس و تعجب است... جانان، خودش را م  لحنش
که کم مانده از ترس پس    بای ... زردیگی از سر م   ی و هقهقش را به راحت  کندیم
و جانان را محکمتر از قبل در آغوش    بندد ی م  شیبه سرعت در را با پا   وفتد،یب
تمام    یعل   که  یبود. آنهم شب  دهیحال د  نیجانان را در ا   کبار ی. فقط  کشدیم

 ...ترک کرد شه یهم  یرا از خانه برد و آنهارا برا  لشیوسا

 شده؟  شیز یچ ن یرحسی. امکنم یتوروخدا حرف بزن دارم سکته م-

 ...اش ادامه داد  هیحرف به گر یب  جانان

 ن؟؟ی شده؟ دعوا کرد  شیز یسهند چ-

  رونیبه سرعت اورا از آغوشش ب   بایز   زند،ینم  یبازهم جانان حرف  یوقت   و 
 :دیگوی و بلندتر م   کشدیم

 شده؟  شیز یچ یکس   گم ی بزن م حرف



 :دهدیپاسخ م  هیگر   انی م  جانان

 ......نهنه

 ؟؟یزنی زار م یدار ینجور ی که ا  شدهیچ-

و پس    کشدیم  قیتند و تند نفس عم   فشارد، یهم م   یرا رو   شی چشمها  جانان 
 ...ردیگ یاش آرام م نه یباالخره س ه،یاز چندثان

 شده؟ ی چ  نمیکن بب  فیماجرا رو برام تعر   از یپ  رتای. س ارمیبرات اب ب  ن یبرو بش-

مبل    ی افتد و خودش را رو   یآرام به سمت اتاقش راه م   ی با قدمها  جانان 
اما جانان آن را    ردی گی م شی آب را جلو ی وانی ل  با ی بعد، ز  ی. لحظه ا کندیرها م 
مبل    یجانان، رو   یو روبه رو   گذاردیم   ز یم   یرا رو   وانیل   بای... ز زندیپس م

 :دیگو ی ... با تحکم مندی نشیم

 ؟؟یبگ  ی چی ه  یخوای نم

 :دیگویگرفته م   یبا صدا  جانان

 ؟ییبازجو یاومد

 ...یچه مرگته؟ سکتم داد نمیآره... حرف بزن بب -

. با  کشدی به صورتش م  ی و دست  دهدی م   ه یمبل تک  یسرش را به پشت   جانان 
 :دیگو ی گرفته م  یهمان صدا

 ...خورهی از خودم بهم م حالم 



 شده؟ ی چ ؟یچ   یعنیچرت نگو.  -

. واقعا  کشدی م  رون یاز جعبه ب   ی و دستمال  دهد یتکان م   یبا بغض سر   جانان
 ...شده بود ز ی ... به شدت رقت انگخوردی حالش از خودش بهم م

نقدر  بافم... ا  ای انقدر احمقم. انقدر رو   نکه ی . از اخوره ی حالم از خودم بهم م-
 !خرم

در سکوت منتظر   بای... ز زدیریدوباره از گوشه چشمش فرو م   یقطره اشک  و 
 :دیگویو ناباور م دهد یتکان م  ی... جانان سرماندی ادامه حرف او م

 ...انقدر احمق بودم شه ینم  باورم 

  دهد ی... دوباره سرتکان مندینشیلبانش م   یبا طعم زهر رو   یپوزخند  سپس
 :دیگو یگرفته م   یو با صدا

 ...بود نجایا  یعل زن  

 :پرسدی درهم رفته م ی با ابروها با،یز

 ه؟ یک  یعل  ؟یعل زن  

و زمزمه    کشدیگونه اش م  ی... دستمال را رو شودی م  دیجانان تشد   پوزخند
 :کندیم

 !نواب ی... عل یعل



  د، یگو ی . جانان همه را ماز ی... تا پریاز س  با،ی... به قول ز دی گویرا م  ز ی همه چ  و 
مهم    شی برا  گر ی... ددیگویو م  د یگویو م  د یگوی... مزندیهق م  زد،یریاشک م 

بردارد.    شیبار را از رو  نیا   خواستی به نظر برسد. فقط م  ز ی نبود که رقت انگ
  یکه کس  خواستی... م دنفر به احمق بودنش اعتراف کن ک یکنار   خواستی م

  ز یچ   چی. اما هشدی م   رهیهرلحظه ناباور تر به جانان خ   بای سرزنشش کند... ز
درک بود نه    قیجانان بود ال  نهیس   انیکه م   یکلمه... درد  کی  ینگفت... حت 

  ...سرزنش

 :گذاشت و زمزمه کرد  نهیس  یدست رو  جانان

 از همه ناراحتم؟  شتر یب  یاز چ  یدونیم

 :دهد ی. جانان با بغض سرتکان مماندیدر سکوت، منتظر ادامه حرف او م   بایز

انوادش... از خودم ناراحتم. از خودم  ناراحتم. نه از زنش. نه از خ   یاز عل  نه
داشتم   دیچقدر احمقانه ام   فهمم یم  نجا،یا  دمی... حاال که رس خورهیحالم بهم م 

پنج سال، ساعت به ساعتش فکر   نیاز رفتنش شرمنده باشه... تمام ا  یکه عل 
عل  برم  هیباالخره    یکردم که  ا گردهیروز  نه  نه...  شمونیپ   برگرده  نکه ی.   ...

  ...بغلش کنه گه ید بار ی تا فقط  گرده ی... برم نهیبب  پسرشو   گردهی برم

 :دهدیو با بغض ادامه م  گذاردیصورتش م   یرا رو  شی دستها

 ...سوزهی... تموم جونم داره م بای ز سوزم یم  دارم



. اما  کشدیجان اورا در اغوش م  یو تن ب  رساندیخودش را به جانان م   بایز
جلودار    توانستینم  گر یچرخ حرف زدن افتاده بود، د  یکه حاال رو  یجانان

  ...باشد شیناله ها

فراموش کنم... بهش    خوام ی شکست بوده م  هی  م ی به زنش گفته ازدواج قبل-
دوسالش بود ولش کردمو اومدم... مارو    یداشتم که وقت   یپسر  هینگفته  
 ...م یود نب  چوقتی... انگار که ه رونیانداخته ب  شی آشغال از زندگ  کهی ت  هیمثل  

 :کندیبا بغض زمزمه م  بای . زشودی خفه م بای آغوش ز انیهق هقش م  یصدا

 ...باش قربونت برم... آروم باش  آروم

  ...شهی که حداقل دلش برامون تنگ م  کردمیمن  احمق با خودم فکر م-

 ...زندیهق م  شیحرفها  انیم  و 

  ...شهی... نمبایز  شهی نم یول-

 ...گرید هق

 ...انقدر احمق بودم نکهی. از ا خورهی حالم از خودم بهم م-

م  گر ید  نبار یا اوج  ز  ردیگ یهق هقش  م  با،یو  م  انیاورا  ...  فشاردیآغوشش 
. درد  زدی ریکه در آغوش مادر باشد با تمام توان اشک م  یجانان مانند بچه ا 

کرده بود و جانان، آستانه دردش را ازدست   ر ی اش تمام جانش را تسخ  نهیس
اورا در آغوش فشرد. اما جانان، در حال    یواقع   یمانند همدم   با، یده بود. ز دا



گاه امن. جانان، به    هیتک   کیداشت...   از یهمدم ن   کیاز   شتر یب  یزیحاضر چ 
 ...آغوش مردانه سهند بود ازمندیشدت ن 

*****  

 ی نی رحسیکه در دستانش بود را تکان داد و خطاب به ام  ینصفه ا   ت یسکوئیب
  ت یسکوئ ی ب  ی قبل  میو ن   خورد ی چرخ دار سبحان تکان تکان م  ی صندل  ی که رو 
 :گفت  د،یجویرا م 

 کرو؟ یت  ه یاون  ییجو ی جوجه... چقدر م ایب

را    تی سکوئی خورد. سهند، ب  ی گرینشد و چرخ د  یصندل  ال یخی ب  ن،یرحسیام
گوشه    یبا لبخند نهی ... سبحان که دست به سدیکش  یدر بسته گذاشت پوف

 :کرد و گفت  ی سهند شده بود، تک خنده ا رهیلب خ

 ...ی مون یباباها م هیشب

وقت بود که    یلیزد... سهند خ هی مبل تک یکرد و به پشت   یخنده تلخ  سهند،
که    یو دوسال داشت... درست از روز  ست ی که تنها ب  یپدر شده بود. از زمان
  ...کوچکشجانان ماند و پسر  

مشغول    ی که با دسته صندل  ینی رحسی به ام  یو تک نگاه   د یکش   یپوف  سبحان
 :بود، انداخت و سپس خطاب به سهند گفت

 ؟یحرف بزن  یخوای نم

 :تکان داد یحال سر  یب  سهند،



 بگم؟  یچ

 :ادامه داد یپس از مکث  و 

 مونده که بخوام بگم؟  گه ید یزیچ  مگه

 :سبحان در هم رفت یاخمها

  ...که مونده  معلومه

 :سهند نشست یمبل روبه رو  یرو  و 

 ؟یف یخوشت اومده از بالتکل ؟یاریدر م  یانقدر باز   یچ یبرا

 :دهدیو سبحان ادامه م کشد یبه صورتش م  یدست  سهند

  داستانو؟ ن یا ی قرار نبود تموم کن مگه

 :دهدیم رون ینفسش را ب  سهند

طبق برنامه تو جلو رفتم... نشد آقا...    شیچندشب پ   شد؟یچ   یدیند  مگه 
 .نشد

 ؟ یاونشب نشد، فرداش چ-

 :شودیو به جلو خم م داردی برم یصندل   یاش را از پشت  هیتک سهند

  .ستی... اصال انگار قسمت ن شهیسبحان... نم شهینم

  یتو اصال اقدام کرد  ست؟ی قسمت ن  یچ   یعن یتو.  سهند جمع کن کاسه کوزه-
 نه؟  ای قسمت هست  ین یکه بب 



  ...ستی ن یچندوقت جانان اصال تو حال خوب  نیا-

 :کشدیم  یق ینفس عم و 

 .سرش شلوغه  گهیم  خودش

 :دهدیتکان م  یسر سبحان

  هیا   نکهیکمتر سرش شلوغه بخاطر ا   یل ی... اتفاقا االن خنهی هم   شهی هم  جانان 
 ن ی... اگه قراره باارهیگ یت نمکنار دستشه و خودش همه پرونده هارو دس

 !یباهاش حرف بزن شهی تا ابد وقت نم  یفرمون جلو بر

ا - جانان    نیسبحان،  وقت  نم   شیزی چ  هیچند  چ  دونمی هست...    ز یچشه. 
سرم شلوغه،    گهیهست... خودش م  شی زیچ   هی  ی! ول گهی به من نم  یخاص

 !ستی ن یتو حال خوب   یکار دارم، قرار مهم دارم... ول

 :کشدی به گردنش م یدست  و 

. به  هی مشکلش چ  نه یامروز زنگ زدم مامان که باهاش حرف بزنه... بب  یحت
 .گهینم یزیمن که چ

 گه؟ یبه تو نگه به خاله م-

 :اندازد یباال م یشانه ا سهند

داشته باشن باهم. من که سر در    درد و دل زنونه  دی... گفتم شادونم یچم
 ...ارمینم



 نه؟   ایاومده   شی پ ی واقعا مشکل  نی... باهاش حرف بزن بب اریسر در ب -

 :کندیم  یتک خنده ا سهند

 ...یباهاش حرف بزن  دینه من. تو با  یدن یزبون حرف کش ر یاز ز ی خدا تو

باتو راحته. اگه به تو    شتر ی جانان هرچقدر که با من راحت باشه ده برابر ب-
  ی پنج سال چطور  نی ... قلق جانان دست توئه. تو اگهینگه، به من هم نم 

هست که جانان    یزیبارم روش... مگه چ  هی  نیشده؟ ا  یکی همه حرفاتون  
 ...موضوعا ه یمثل بق  نم یش با تو حرف نزده باشه؟ نه... ادرباره

 :کشدیم  یق ینفس عم و 

حرف زدن باهاش در    ر یکه از ز   یتراشی بهونه م  ی... به نظر من دارهرچند
 .یبر

 :کشدیم  یقیپوف عم  سهند

 ...ستیاالن زمانش ن  گهیبهم م  یحس ه ی ی ... ولدونم یسبحان. نم  دونمینم

که   لیدل  نیچندساله باا   ؟یزنی به خودت م  یحرفو دار  نی چندساله که هم-
  برادر من؟ ستیبس ن  ؟یتو عذاب و استرس موند  ست یاالن زمانش ن 

 ...زندینم  یو حرف ماند یم  ت یسکوئی بسته ب  ره ی خ سهند

سال    نهمهی. ا شهیو بزرگتر م  شتر ی درد تو وجود تو ب  ن یهرچقدر که بگذره ا-
  اد یب  گه ی د  ی کیکه نکنه   یدیکش  نوی سال استرس ا  نهمهی... ایموند  ف یبالتکل 
 ...انان بهش دل ببندهج  ،ی مثل عل



  ی ن ی اش سنگ  نه یس  ان یم   یزی... انگار که چ کشدیم ینی سنگ قینفس عم  سهند
 .کندیم

 .اونم منتظر تو مونده دی... شایدیخدارو چه د-

پوزخند  سهند جا  سر  زندیم  یدر  م  ی و  بدهدیتکان  سپس  به    ی...  توجه 
 :دیگو یم  ی و به آرام ردی گیسبحان، سر باال م  یحرفها

  شیپ   ا یب  ی نکرد  دای خونه رو بهش گفتم، گفت اگه خونه پ  هیکه قض   اونروز 
 ...من بمون

 :زندیرا پس م  نشیو بغض سنگ فرستد یم  نییاب دهانش را پا  و 

بگردم...    ایتو امالک  وفتم ی کنم با محسن راه نم  داینکنه خونه پ   نکهیترس ا   از 
 شه؟ ی باورت م

و به    کشد یم   ی قی... سهند نفس عمندی نش   ی گوشه لب سبحان م  یزیر  لبخند 
بفهمد،    شی شده و در تالش است حرفها  رهیکه به آنها خ   ین یرحسیسمت ام

 :چرخدی م

 ...بخور  تتویسکوئ یب  هیبق  ایعمو... ب   ایب

. داردیپرد و به سمت سهند قدم برم   ی م  ن ییپا  یاز صندل   یبه آرام   ن یرحسیام
لبخند ر  با  ام  کندیپسرک را دنبال م  ز ی سبحان   ان ی خودش را م  ن،ی رحسیو 
 ی و بوسه ا کند یحلقه م   ر ی. سهند، دستانش را دور امبردی آغوش سهند فرو م

 :دیگویو م  دهدی تکان م  ی... سبحان با لبخند سرنشاندی او م یموها  یرو 



 جاودانه نشه؟  ستی صحنه ن   نیا  فیح

 :کندیم  ی خنده تلخ  سهند،

درکار باشه، چه   یجاودانه هست... چه منو جانان  شم ینجوریصحنه هم   نیا
 ...نه

 :دیگویو آرام م شود ی ... به جلو خم مکشدیم  یق ینفس عم سبحان

سال رو دوشته برداشته   نهمهیکه ا  یبار   نی. ا کنهی آرومت م  نکار ی کن ا  باور 
به جونت،   وفتهیم  ی هرازگاه   یگیکه خودت م   یعذاب وجدان  نی... اشهیم

که بدتر    یفیباشه از بالتکل   ی. هرچ یباهاش حرف بزن   دی. فقط با شهی تموم م
 ...ستین

.  ستی ن  ب یعج  شی برا  شیگلو   ین ی. سنگفرستدیم   نیی آب دهانش را پا  سهند،
کمکم داشت به آن عادت    گر ی. دکشدی را همراه خود م   ین یسنگ   نیاو سالها ا

 :آرامش سبحان پاسخ داد سبحان تکان داد و با همان ی برا ی... سرکردیم

  ...بدتر یل یبدتره... خ یفیسبحان. نداشتنشون از بالتکل  چرا

 :دیسا یهم م  یدندان رو  و 

م  حداقل م  دونم یاالن  بخوام  هروقت  دارمشون.  ...  نمشونی بیم   رمی که 
بهم داشته باشه...    یحس بد  یکس   نکهی. بدون ا گذرونم یباهاشون وقت م

 ...معذب باشه  یکس  نکهیبدون ا



چرا به    ؟ یکنی . چرا به قسمت بدش فکر میدیم  ت یرضا  نا یبه کمتر   یدار-
فکر م ا  ؟ یکنی نداشتنشون  ا   یزیفکر کن که هرچ  ن یبه  تو  تو    ن یکه  مدت 

 ...شهیبوده محقق م ات ی رو 

  سکی که بخوام سرش ر  ستی ن یچون جانان کس  دم یم ت یرضا  نای به کمتر-
  ...کنم سبحان

 :دهدیسرتکان م و 

 ...تونم ی... فعال نمتونم ینم

  ده یبه در کوب   یبزند که تقه ا  یگریحرف د  خواهدی . مکشدیم  یپوف  سبحان
 :شودیدر داخل م  یاز ال هیبعد، سر آ   یو لحظه ا  شودیم

 ...باهم نیدوتا پسر خاله خلوت کرد نم یبی به... م به

م  یرو  یلبخند  سهند همنشاندی لب  با    ه یآ   نکه ی.  بحثش  به  حضورش  با 
 :دهدیادامه م هیشکر دارد... آ  یجا دهد،یم  انیسبحان پا

 ستم؟ ی تو؟ مزاحم ن  امیب

 :دیگویبزند، سهند به سرعت م  یاز آنکه سبحان حرف قبل

 ...نیی. بفرما م یزدی نم  ی حرف خاص نه

گونه سبحان    یرو  ی... بوسه ابنددیو در را پشت سرش م شودی داخل م  هیآ 
 :دیگوی و سپس، خطاب به سهند م   نشاندیم



 من کجاست؟  سییر

 :اندازد ی باال م  ی.سهند با خنده شانه اکشدی را م نیرحس ی لپ ام و 

 امروز؟  نیقرار مهم داشت امروز... شما دفتر نرفت ه یخبر ندارم...  واال

 :دهدیتکان م  یبه نشانه نف یسر هیآ 

کرد...    داشیپ  شهی نم   گهیشده. د   لینداشتم. جانان، ستاره سه  یامروز کار  نه
 ...نمشی بیکم تو دفتر م   یلیخ

  ت یو با جد   چرخدی . سبحان به سمت همسرش مکندی م  یتک خنده ا  سهند
 :پرسدیم

 داره؟  ادیچندوقته پرونده ز نیا  جانان

 :دهدیتکان م  یبه نشانه نف  ی و سپس، سر  پردازد یرا به تفکر م   ی لحظه ا  ه، یآ 

پرونده داشته فقط. دوتا هم که    ه یچندروز    نیتو ا   دونمی ... تااونجا که م نه
 ...دست منه

  یدید  ا، ی"ب   یعنیکه    زندیم  هیبه آ   یو اشاره ا  چرخدیبه سمت سهند م   سبحان
 :د یگویو م  کشدیم  یگفتم..." سهند پوف 

تو حال    یلیچندوقت خ  نی. نه؟ چون جانان ا هیپرونده مهم   یل یکنم خ  فکر 
 ...شهی خسته م ادی ! زست ی خودش ن



خبر از حالش ندارم...    یل یچندوقت. خ  ن یا   دم یند  اد یواال من که جانان و ز-
 .ارمیبهش گزارش کار بدم... آمار اونم در م دیفردا پسفردا با  یول

م  زندیم   ی چشمک  و  ام خنددی و  سمت  به  را  نگاهش  سپس   ن یرحسی... 
 :دی گو ی و م  چرخاندی م

 ...نمیبغل خاله بب  ایعشقم؟ ب  یچطور تو

 :دیگو ی . سپس خطاب به سبحان و سهند مکشدیدر آغوش م را    نی رحسیام  و 

 ...م ی ندار یچ ی ... ما خونمون هرون یب  م ی شام بر اد،ی جانان ب  دیبزن  زنگ

 :دهدیتکان م  دییبه نشانه تا   یسر سبحان

 ...شبم روش  ه ی  نی متاهل شدم فقط تو رستوران غذا خوردم... ا  ی از وقت  من

  یشگ ی و بحث هم  زندیبه شانه سبحان م  ی باال رفته ضربه ا  ی باابروها  هیآ 
و    ی لیرا از بر بود. ل   شانیبحث ها   نی . سهند ا رندیگ یشان را دوباره از سر م

  گر یکدی و در آخر    دندیخندی و م  کردندیخودشان... کلکل م   ی بودند برا  یمجنون 
تلفنش را    نها توجه به آ   ی و ب  د یکش  ی قی... نفس عمدندی کشی را در آغوش م

رو   رونی ب  بیاز ج و موبا   یآورد،  زد  به گوشش    لیشماره جانان ضربه  را 
  ی آنکه تالش   ینکرد، ب   افت یدر  ی پاسخ  یبوق، دو بوق... وقت   ک یچسباند.  

 :نوشت  شی تماس دوباره بکند، برا یبرا

  رون؟ی شام ب م ی دنبالت با سبحان و خانومش بر ام یب  یک



  امشیپ  یوریرا نداشت، اما دل  یسرعت   نی... توقع چندیکش   یقینفس عم  و 
. با خواندن پاسخ  دیطول کش   قهیدق  کیپاسخ از جانان، کمتر از    افت یبا در

 ...فرستاد رونیاو، بازدمش را ب 

 تتیخونه که اذ  ار یب   نوی رحسیام  یخوای خسته ام.  اگه م  یل یسهند. خ  سالم
 .خونه. خوش بگذره  ارش ینکنه. اگه نه هم که آخرشب ب 

 :گفت  شی و خطاب به زوج رو به رو   دییهم سا  یدندان رو  سهند

  ...ادینم  جانان

 !داشت... مطمئن بود  یدرد  کیاز جا برخاست. او مطمئن بود که جانان    و 

*****  

ولو شده    ی صندل  یکه رو   یاز آشپزخانه کمرخم کرد و خطاب به جانان   با یز
 :گفت   یبود، به آرام

 برات درست کنم؟  خوادی دلت م یچ

 دیکش  یقیشده بود، نفس عم   رهیخاموش خ  ونی زیکه به تلو   یدر حال  جانان،
 :آمد پاسخ داد یکه از ته چاه در م  ییو با صدا 

 ...... اشتها ندارمیچی ه

ه - م  ینخور   یچی اگه  بدتر  برا  یزیچ  ه ی...  شهی حالت  درست کنم    ی بگو 
ه  رو  بچه  بمونه...  هم  ب  یبریم   یفرداشبتون  با  رونیشام  که  امشبم   .

 .رونهیعموجونش ب 



 :را نداشت، به سرعت پاسخ داد شتر ی ب دن یکه حوصله شن  جانان

 .بذار! دستت درد نکنه  یخوای که م  یزی... هرچبای ز دونمینم

هرچندثان  دوار یام  و  وس  کبار ی  ه یبود که  فالن  نپرسد که  جانان  اش    لهیاز 
همراهش به   ست، ی خوب ن  ی لیبود حال جانان خ   ده یکه د  بایکجاست... ز 

را به    یمدت   دادیم   ح یرش بماند. هرچند که جانان ترجخانه آمده بود تا کنا
 ...بد هم نبود با یبگذراند، اما حضور ز   ییتنها 

فنجان   بایز ب  یبا  اشپزخانه  از  دست،  قدم    رونیدر  جانان  سمت  به  و  زد 
 :برداشت

 ...اد یحالت سرجاش ب  کمیبخور   نویا  اول

 :اش را در هم برد یشانیپ  جانان،

 ه؟ی چ نیا

 .دمنوشه. بخور-

  .نداشتم  زایچ  نیم از ا من خونه-

 ...کنهی خودم درست کردم. انقدر حرف نزن. بخور حالتو بهتر م -

و بو  رد یگی م با ی فنجان را از دست ز شود،یبلند م  ده یاز حالت دراز کش جانان 
 :دیگو یم  ی و به آرام ندی نش یجانان م  یمبل روبه رو   یرو  با،ی. ز کشدیم

 ...م ی ت بد بود نشد درست حرف بزندفترت انقدر حال  تو



اش در هم رفت.    یشانیو از طعمش پ  دیحرف از دمنوش نوش  ی ب  جانان،
 :ادامه داد بایز

 ؟ یکن  کار یچ  یخوایم  حاال

 :تکان داد  یسر جانان،

 و؟ یچ

 ؟ یواقعا تا تهش بر ی خوای داستانو... م نی هم  و؟یچ-

از فرصت استفاده کرد و ادامه    بای گذاشت. ز  یعسل   یفنجان را رو   جانان،
 :داد

 یزیچ   گه ید  ؟ یبه بعد چ  نجا ی بوده. قبول. از ا  تیکنجاو  یاز رو  ی اومد  نجا یتاا
  .ینمونده که بخاطرش کنجکاو باش 

 :تکان داد و گفت ی زد. سر یپوزخند تلخ  جانان،

 .دمیرو ند  ی... من هنوز عل ی  عل  ی اصل مسئله

 ه آرامش االنت؟بشه؟ گند بخوره ب یکه چ  ینی رو بب یعل-

 !م یلطفا راجع بهش صحبت نکن  ای... ب بایز-

 :باال برد م ی به نشانه تسل   یدست بایز

نکن. فقط ازت    و یبکن، چه کار   و ی بهت بگم چه کار  خوامی . من نمخبیلیخ
  .... نه به من. بلکه به خودتیسواال جواب بد نیبه ا  خوام ی م



 :ادامه داد یبه آرام   بایماند. ز  بای در سکوت، منتظر ادامه حرف ز جانان

 ؟ یآرامشتو بزن  دیق  یانقدر برات ارزش داره که بخوا یعل

دستم آرامشم تموم    دیپرونده رس  نیا  ی وقت   یعن ی .  بایآرامشمو زدم ز  دیمن ق-
  شد؟ی فکر کنم که تهش چ  خوام ی داستانو نرم تاابد م  نیشد. اگه من تا آخر ا

 شد؟ ی مهمه که تهش چ  مگه-

 ...... آرهبای آره ز-

  خواست ی شد. اما جانان که ابدا نم  دار ی جانان پد  یاز بغض در صدا  ییها   رگه
ر اشک  بگ  ختنی دوباره  از سر  باشد،    شیو شاهد پف کردن چشمها   ردی را 

ن   د یکش  یقینفس عم و  ب  مهیو تالش کرد همان بغض نصفه  از    ن یرا هم 
 :حرفش را ادامه داد یببرد... سپس، به آرام

  یکار  هی  یدونیم  نکهیتاحاال نشده باا  ی... ولدونم ی. مهی کار اشتباه  دونم یم
 ؟یاشتباهه، دلت بخواد انجامش بد

 ؟یاشتباه فرق داره. به عواقبش فکر کرد  یکارا  هیکار اشتباه با بق  نیا-

  ؟یچه عواقب -

 ؟یخوایم   نوی... تو ا شهیم  دهیدوباره از هم پاش   ی عل  یزندگ   نکهیا-

 :دییهم سا  یدندان رو  جانان



اونا اومدن    ش؟یشده بود. مگه من رفتم وسط زندگ  دهیاز هم پاش  یعل   یزندگ 
 .کردمیمن، آرامش منو بهم زدن... من که داشتم کار خودمو م  یوسط زندگ 

 ...یبود  یعل  ی اگه زنش بفهمه تو زن قبل-

 :پردی م  بایحرف ز  انی م  جانان

  شه؟ یم  یچ

 :دهدی. سپس با حرص ادامه مکندی دندان قروچه م  و 

 ...اون اومد دفتر من وفتادمیراه ن یدنبال کس  من

 ...جانان ی . ولدونم یم-

 ...یکس   یگند بزنم به زندگ   خوامی من نم  بایز-

  ...ردیرا از سر نگ   ختنی تا اشک ر دهدیهم فشار م یرا رو  شی لبها و 

ازش    خوادی قبل من تموم شده بود. زنش م  ی عل  ی. زندگخوام ینم   نو ی بخدا ا-
 ...خوامی ... مخوامیباشم چه نه. من فقط م  لشیجدا شه، چه من وک

و دستش را نوازش    کشد ی م  ی ق ی... نفس عمکندی سکوت م  رسد، یکه م  نجای ا  به
ادامه    یو به آرام   کندیرا صاف م   شی... صدادهدیحرکت م   شیگلو   یگونه رو 

 :دهدیم

مارو ول    نکهیبوده. بعد ا  یبعد ما چجور  یعل  یزندگ نم یبب   خوامیفقط م   من
  ...کرد و رفت



 :هم  یرو دیسا یدندان م  و 

  ی عذاب وجدان سرشو رو   یکرده. چطور ب  یبعد ما چطور زندگ   نم ی بب  خوام ی م
  بوده؟  ادشی نو ی رحسیبالش گذاشته. روز تولد ام

  ؟یجوابتو امروز نگرفت -

 ...بده تونهیم  یفقط خود عل  نارو ینه. جواب ا -

 :دیگویم  یو به آرام  دهد یتکان م  یسر سپس،

 ...نه ا یبهت بگم  نو یا  دونم ی... نم بایز

و   دیکش  یقیدر سکوت، منتظر ادامه حرف جانان ماند. جانان، نفس عم  بایز
 :گفت

از    چکدومی . اما هشمیم   مون یپش  دونمیکارم اشتباهه. م  دونم یته قلبم م  از 
بکنم، عقب بکشن... تموم    خوامی که م  یرکه منو از کا  ستنی ن  یانقدر قو  نایا

...  تونم ی بکشم عقب... نم  تونمی ... نمدهیکارو انجام م   نیا  گه یجون من داره م
 ؟ یفهم یم

  شی با حرفها  خواستی . نمکردی. نه کامل، اما درک مکردیجانان را درک م  بایز
زد و آرام    یخاطر، لبخند  نی که هست بکند. به هم  ینی حس اورا بدتر از ا

 :گفت

.  ستم ی تو ن  طینه... چون تو شرا  ایبگم کارت درسته    تونم ی... من نمجانان
  ؟ یفهمیداشتم. اما نگرانتم. م  یواکنش بدتر  ی لیتو بودم خ   ی اگه جا  دیشا



... اگه واقعا از  یکه چرا جلو رفت  یبعدا به خودت لعنت بفرست خوادیدلم نم 
  تونمم یندارم. نم   یمن حرف   ، یمطمئن   یداستان بش   نیوارد ا  یخوای م  نکه یا

 داشته باشم. اما اجازه دارم که نگرانت باشم. نه؟  یحرف

  ل یآنقدر حوصله ندارد که لبخندش را تکم  ی. حت زندیم  ی زیلبخند ر  جانان،
را از جانان    یگریدر خانه، فرصت هر حرف د  فونیزنگ آ   دنیچ یپ   یکند. صدا

 :کندیو زمزمه م  چرخدی م  فونی . نگاهش به سرعت به سمت آ ردیگ یم

؟   سهند 

م  با یز بلند  آ   شود ی از جا  را  نی. در همان حرودیم  فون یو به سمت  که در 
 :کندیم دیی جانان را تا زند،یم

 !سهند  

 :دیگو ی و م  چرخدی م  بای به سمت ز کشد، یم  ینفس پر استرس  جانان

 کردم؟  هیگر  معلومه

به    کند،ی نم  ت ی. جانان به حرف او کفادهدیکان مت  یبه نشانه نف  یسر  بایز
نبود،    ی. عادگذراندیو چهره اش را از نظر م  ستدی ا  یم  نه ییآ   یسرعت جلو

  د یبگو   توانستیم  د،ینبود. اگر سهند پرس  دایهم پ   ششی چندساعت پ  ه یاما گر
  ...بشر را از حفظ است  نی... اما انگار نه انگار که سهند تمام ا ستی از خستگ

لب    یرو   ی لبخند ژکوند  کشد، یم   ی قیجانان نفس عم   خورد،ی در که م  زنگ
 :دیگو ی اش م یساختگ  جانی. با لحن پر ه کندیو در را باز م  نشاندیم



 .سالاام

ک  جانان خش  ی... اما نگاه سهند، به رو کندی پسرک باز م  یآغوشش را برا  و 
 :د یگو یو خطاب به سهند م   ردیگ ی. جانان، سر باال م شودیم

 .سالم کیعل

 :پرسدیم  تیو با جد  کند یم  ز یرا ر شیتوجه به او، چشمها یسهند ب  اما

 ؟یکرد  هیگر

و   دهدیچشمانش نشان م  ی  بهت و تعجبش را با گرد کردن لحظه ا  جانان
خودش را   شیچندلحظه پ  ن ی. هم گرددیبازم  ه یبعد، به سرعت به حالت اول

و   یخستگ   ینمانده بود... جز کم  یباق  هیاز گر   ینگاه کرده بود. اثر  نهییدر آ 
 بود؟   دهیصورتش. سهند از کجا فهم  یاجزا  انی غم م

 ه؟ یمن؟ گر-

 :کندیم  یتک خنده ا و 

 !ی ا هیبابا. چه گر  نه

م  و  بگ   کندیتالش  از سهند  را  اردینگاهش  ام  ی رو   ی. بوسه    ن یرحسیگونه 
 :کندی و سپس، به داخل اشاره م  نشاندیم

 ...اومده  با یتو ماجان. خاله ز  برو 



.  کندی به سهند نگاه م  یو جانان، به سخت  کشدیخودش را داخل م  نیرحسیام
 :دیگویو با خنده م   دهد یتکان م یدر هم است... جانان سر شیهنوز اخمها 

 ؟ یکن ی نگاهم م ی نجوریچرا ا ه؟یچ

 :دیآ  ی آرام به حرف م یبا صدا سهند

 شده؟  یچ

 :اندازد یابرو باال م  جانان

 ه؟ی چه شکل  مافهی... مگه قوونهید  یچی ه

 :دهدیادامه م ی. سپس، به آرام کشدیبه صورتش م یدست  ن،ینماد و 

 خسته ام فقط. خوش گذشت؟ کمی

 :به سمت جانان خم شد یکم   سهند

 شده؟ یچ نمیگرفته. مسخره نشو. بگو بب   صداتم 

تن    با یز   یاز سهند، قسم دروغ بخورد، صدا  ییرها  یاز آنکه جانان برا  قبل
 :پراندیجفتشان را م 

 ن؟ی . خوبسالم

رو   نگاه از  به سرعت  رو   یسهند  به  نفس عمچرخدی م  بایز   یجانان،    ی قی. 
 :نشاند  ی لب م یرو  یو لبخند ژکوند  کشدیم

 ن؟ ی. سالم. ممنون. شما خوباا



نمیمرس- دعوتشون  چرا  جانان  بفرما  ی کن ی .  غذا    خوام ی م  ن ییداخل؟  تازه 
 !می درست کنم بخور 

در جمع دخترانه    شدی. معذب م کندیسهند دعوتش را قبول نم  دانستیم  بایز
تا هرچه    کردیدعوتش م   بای خاطر بود که ز  نی شان حضور داشته باشد. به هم
تکان داد و تک    یدهد. سهند سر  ییاو، رها  یزودتر جانان را از دست سوالها

 :ساعتش کرد به  ینگاه 

 ن؟ یشام بخور   نیخوا ی تازه م  االن

انقدر هله هوله خورد- د میدیو خند   م ی آره.  نرس  گه یکه  به شام  .  دینوبت 
 ...تو نیی بفرما

در کنار رفت تا   یاز جلو  ی که در سکوت شاهد مکالمه آنها بود، کم  جانان
به نشانه    یحدس زده بود، سر  بای سهند داخل شود، اما سهند، همانطور که ز

 :تکان داد یفن

   .رونیممنون. من شام خوردم ب یل یخ نه

 د؟ یکنیتعارف م-

  ی که هنوز هم ساکت بود، انداخت و خنده ا  یبه جانان  یتک نگاه   سهند
 :کرد

 .... خوش بگذرهگهی د رمی ... من می بابا چه تعارف نه



  د یکه د  یبگذارد، اما وقت  شانی تنها  بایجانان شد و منتظر ماند تا ز  ره یخ   و 
زد و در آسانسور   ی. لبخند ژکوند دیکش  یقیقصد رفتن ندارد، نفس عم   بایز

 :را باز کرد

 ...خدافظ

 :تکان داد شی برا یبا لبخند دست جانان،

 ...... خدافظنیرحسیواسه ام ی مرس

در آسانسور را بست و نفس جانان، باال آمد... داخل خانه شد و در را   سهند
 ...بست پشت سرش

 ...حواسش جمعه ها یل یپسرعمت خ  نیا-

  ی گشت، وقت  نیرحسیمبل رها کرد و با نگاه به دنبال ام   ی تنش را رو   جانان
شد، جانان بلند صدا    ده یجانان از اتاق شن   ل یموبا  یها  یاز باز  یک ی  یکه صدا

 :زد

 ...من  ی. اول لباساتو عوض کن بعد برو سراغ گوش ماجان 

برود، پسرک از داخل اتاق    نیرحس یو دنبال ام   زدی قبل از آنکه از جا برخ  و 
 :دیدو  رونیب

 .... ماجانماجان 



را    لی ... جانان موباخوردیتلفن جانان را به سمتش دراز کرد. تلفن زنگ م   و 
نگاه  و  ها   یگرفت  دندان  انداخت...  ر   شیبه صفحه  سا   یو را  و    دییهم 
 :گفت   بای خطاب به ز

 !لهیسه

 :اپن خم شد و بلند گفت ی رو   بایز

 ...رو بلندگو بزن

سبز رنگ را حرکت    ره یدا  ی به آرام  ،ی و پس از مکث  د یکش  یق ینفس عم   جانان،
 :داد

 بله؟

 :دیبه گوش هر دو شان رس   لیسه  یجد یصدا

 ...ی خانوم رستم سالم

  !گرفته بود  ادی را    یهم باز  لیگوشه لب جانان نشست. سه  یپوزخند

 ...نییسالم. بفرما-

 حالتون خوبه؟ -

 :را در کاسه چرخاند  شی چشمها جانان

 ن؟ ی. شما خوب هستمچکرم



 یکه آنها، زمان   کردی باور نم  د، یشن ی جز خودشان مکالمه شان را م  یکس   اگر 
 ...بودند گر یکد ی یبرا یک ینزد  یدوستها

 ن؟یحرفتون هست  یهنوز رو نمی س گرفتم تا ببممنونم. تما-

 :ابرو باال داد جانان

 حرفم؟  کدوم 

 ن؟ یپرونده هست  نی ا  لیهنوز هم وک -

 :دیکش   یق ینفس عم جانان،

 !خوشبختانه بله

  .م ین یرو بب گهی فردا همد  نیهست  لی. اگر ما شنومیم  نو ی خوشحالم که ا-

 بله... چرا که نه. کدوم کافه؟ -

 !...نه... کافه نه-

 :دهدیادامه م یپس از مکث ل یاندازد. سه یابرو باال م  جانان

 . خوبه؟ کیدفتر شما. ساعت  فردا

  ی باال م  یشانه ا  با، یباال رفته ز  ی. در جواب ابرو کشدیم  ی ق ینفس عم  جانان
 :دیگو یاندازد و م 

 .فرستم ی... خوبه! آدرس دفتر رو براتون مباشه

 ...! خدانگهدارشم ی ممنون م-



نه. اما هرچه که بود، تماس    ای  دیاو را شن  یخداحافظ  لی سه   داندینم  جانان
  ی و پس از آنکه آدرس را برا  د یکش  یقیرا زود قطع کرد. جانان، نفس عم 

بود،    ستاده یلنگه پا منتظر ا   ک یکه    ین ی رحسیکرد، تلفن را به ام  امکیپ   ل یسه
 .برگرداند

 نتت؟ یچرا خواست تو دفتر بب-

 :باال انداخت ی شانه ا  جانان

 .دونم ینم

رو   و  دراز کش  ی دوباره  زدیمبل  برم  بای .  آشپزخانه  به    گشت، یهمانطور که 
 :گفت

خوب حرف    ی لیتو دانشگاهم خ  ن ی... اایباش  ده یورپر  نیمراقب زبون ا  جانان 
 ...شهتو مشتش. حواست بهش با گرفتیطرف و م زد، یم

خوب    لی نزد. اما به شدت بااو موافق بود. سه  ی حرف  بای در جواب ز  جانان،
مخ جانان قدم بردارد که او    ی ممکن بود آنقدر رو   یبلد بود صحبت کند. حت 

امروز    فی آدم ضع  ن ی. اگر جانان قرار بود هم اندازدیب   رون ی داستان ب  ن یرا از ا
 نی در ا   نکه یا   یبرا  ان. جاندیرس ینم  قهیبه دق  ل یسه  یباشد، نابود کردن او برا

اش    یحصار آهن   دی. با کردیخودش را جمع و جور م   دیبا  اورد،ی دوام ب  یباز
نبا  دی... جانان  فردا، نبا گرداندیرا باز م  و   زدیاشک بر  دیجانان امروز باشد. 

نبا  لی که سه یزیاحساس ضعف کند. هرچه که شد... هرچ اورا    دیگفت، 



پنج سال ساخته است به    نیکه سهند در ا   یجانان ... فردا،  دیبرنجاند... نبا 
 !رفتیم  دان یم

*****  

  ی... نهارزشیم  یبه بند و بساط رو  یبه ساعت کرد و نگاه  ینگاه  جانان،
ب باق  شیکه  آن  نصف  ها  ی از  پرونده  بود.  آ   ییمانده  صبح    ه یکه  امروز 
بود. همه شان    دهیکه به دستش رس  یکرده و گزارش کار  فی رد  شی جلو

رو  م   شیجلو  و جانان،  بود  ه  لیتلنبار شده  انجام  نه   چکدام ی به  نداشت. 
نه پرونده جد  کار گزارش  بود،  امروز به دستش رس   یدیرا خوانده    ده یکه 

.  شمردی هارا م  قهی انداخت و دق  ینگاه به ساعت م   کبار یبود. هرچند لحظه  
با  الیخ یب م   دیشد.  قرارش  یبرا   گذاشتیآنهارا  از  هم    دی. شا لیبا سه  بعد 

بزند،    ارا صد  هیآنکه هان  یآمد... ب   یاز دستش بر نم  یادی فردا... امروز، کار ز 
 ...زد رونی از جا برخاست و همراه پرونده ها از در ب

 ....فردا احتماال چکشون کنم دوبارههیبذار سرجاشون هان  نارو یا-

مانطور که  گفت و پرونده هارا از دست جانان گرفت. جانان ه  یچشم   هیهان
 :گفت  زدیم  ه یتک  وار یبه د

  ی دیجد  یپرونده ها  نی. از ب رهی م  ادمی ازت بپرسم    یزیچ  ه ی  خوامی م  چندروزه
 نگفته از طرف پسر عمه من اومده؟   یکس  م،یکه گرفت 

 :باال داد ییابرو  ه یهان

 ... آقا سهند؟ یعنیتون عمه پسر 



 !هی. سبحان، همسر آ یک ینه نه. اون  -

ا - هم    ی کی بود.    هیامروز  ن یهم  ی کی.  م ی نداشت  دیچندروز پرونده جد  نیتو 
 .ست هیهم که دست ا  شهی که اول هفته اومد. بق  یهمون خانوم

کدوم پرونده ها    نیرو چک کن بب   ر یدو هفته اخ  یک ی  یدوباره پرونده ها -
 ...ار ی و کدوما دست من. بعد اسماشونو برام ب  ستهیدست آ 

 .چشم -

و    دارد یبرم  وار یاز د  ه یجانان تک  شود، ی م   ده یجانان که شن   ل یزنگ موبا  یصدا
 .بود  بای . زشودی داخل م

 با؟ یجانم ز -

 سالم. اومد؟ -

 ؟ یبپرس نویا ینه هنوز... زنگ زد -

  .خنددی م  و 

انق  گهیقصد د  هیاصال با    روز ینه... د- در بحث تو بحث شد  اومدم دفترت 
چه    یافتاد گفتم بپرسم ازت... از قرارت با باقر  ادمیرفت بهم بگم. االن    ادمی

 خبر؟

  شی چندروز پ  نینداشت. هم   ادیاندازد. اصال او را به    ی ابرو باال م  جانان،
بود.    شیمتعلق به ماه ها پ  دار ید  نیبااو سر قرار شام رفته بود، اما انگار که ا

 ...دیرس یبه نظر م  یمی داستان اتفاق افتاده بود، قد نیاکه قبل از   یزیهرچ



بهم   نم یچک نکردم بب   م، ی نبود. بعد اون شب باهم حرف نزد  ادم یاصال اونو -
 ...نه  ایزنگ زده اصال  

  ی که چ  گم ی بعد من م  شد، ی کن اون شب چ  فیبه من زنگ زده. اول تعر -
 ...گفته

 :دیکش   یپوف   جانان

مزخرف   یل یبابا. خ  یچی ه م  یقرار  اتفاقا همونروز  بزنم    خواستم ی بود.  زنگ 
 ...نشد گهی غرشو بهت بزنم. د

 چرا؟-

 :دیبه صورتش کش  یدست جانان

منو    دونستی...  فکر کنم نم یبه عل   دیبود. حرف تو حرف شد رس   مایقد  بحث
بود  گهیباهمد   یعل م م یازدواج کرده  اگه  خ  دونستی...    ی لیو گفت که 
 .بود شعور یب

 !نه بابا... فکر نکنم بدونه-

 دونست؟ ی. اون نم م یزن و شوهر   ی منو عل  دونستنیهمه تو دانشگاه م   گهید-

 . بدبخت از کجا بدونه؟ ومدی دانشگاه ن گهیترم بعد ازدواجتون د  هی  یعل-

 :دیکش   یپوف   جانان



حوصله اونو    گهیوسط د  نی خورد کرد. ا  یل ی... اعصابمو اون شب خدونم ینم
 .ندارم

فرصت به    هی. حداقل  رهیف استاد دانشگاهه. پولشم که از پارو باال م بابا طر -
 .خودت بده طرفو بشناس

 گفته؟  یبه تو چ ه؟یقض  نیحاال وسط ا -

شد و جانان، به عقب    ده یبه در کوب  یرا بشنود، تق   بایز  یقبل از آنکه صدا  اما 
 :دیچرخ

 جانم؟ 

 :در داخل آورد و گفت یسرش را از ال  ه یهان

 ...باهاتون قرار داشتن  گن یاومدن م ییآقا هی . یرستم خانوم 

 :تکان داد و گفت هیهان  یبرا یقلب جانان، اوج گرفت. سر تپش

 .کن داخل  دعوتشون

  ستادهی که منتظر پشت خط ا  بای قدم برداشتو خطاب به ز  ز یبه سمت م   و 
 :بود، گفت

  ...برم  دیبا  بایز

 اومد؟ -

  .زنم یآره، آره... بهت زنگ م-



 :شد. جانان به سرعت گفت  دهیبه در کوب یتق

 .خدافظ

رو   و  را  تلفن  و  را قطع کرد  پا ز یم   ی تماس  را    نیی گذاشت... آب دهانش 
 :فرستاد و گفت

 .نیی بفرما

... اما قبل از آنکه دیو آرام، به عقب چرخ   دیکش   یقیدر که باز شد، نفس عم 
که در قاب در    یمرد  دنیلبانش بچسباند، با د  یرو بتواند لبخند ژکوندش را  

از اتاق    ژنیلبانش خشک شد... اکس   یبود، ماتش برد و لبخند، رو   ستادهیا
کرد و سرما، دوباره از نوک انگشتان جانان، تا فرق سرش باال    یخداحافظ

مرد ماند.    ی آمد. لبانش به سرعت خشک شد و نگاهش، مات و مبهوت رو 
 رد؟کیچه م  نجایاو... ا 

رو   ژنیاکس   ی بدنبال کم  لبانش از  نگاهش،  اما  باز شد  هم  تکان    یاز  مرد 
چن انتظار  ابدا  جانان،  ا  ن ینخورد.  برا  یلحظه  او  نداشت.    ی زیهرچ   یرا 
جنگ کامل با    کی  ی... جانان برایهر حرف  یخودش را آماده کرده بود. برا

بود. تمام شب به حرفها  یجعفر  لیسه برزبا   ییآماده شده  قرار بود    ن که 
 لی که سه  یچگونه خودش را دربرابر هر حرف  نکهیفکر کرده بود. به ا  اوردیب

جلوه    فی ضع  زد،یبغض نکند، اشک نر  نکهی مقاوم سازد. به ا  زند،یم  یجعفر
ه  از قبل اماد  یهمه شان عکس العمل  ینکند... به همه آنها فکر کرده بود، برا

را    یزیهرچ   ظار ... جانان انتیجعفر  ل ی سالح سه  نی تر  ی کرده بود. جز قو



  یخودش، مهره اصل   یبه جا  یجعفر  لیسه   نکهی... ازیچ   کیداشت... جز  
  !نواب ی... عل یبه نام عل ی را بفرستد... مهره ا ی باز نیا

 !سالم-

 ن ی و در انتها، در قلب او فرود آمد. ا  دی چی در سلول به سلول تن جانان پ  درد
بار پنج سال    نیچهره را آخر  نیبود. ا   ده یشن  شی بار پنج سال پ  نیصدارا آخر 

  گر، ی د  ی لحظه به پنج سال قبل تعلق داشت. در اتاق  نیبود... ا   دهید  شیپ
که    ینداشت و عل  یتا فروپاش  یکه فاصله ا  یهم... جانان  یهر دو روبه رو 

بود.   ره یخ مانده  برا  ینگاه  او  ارتباطشان  دق  ی که  ...  دیطول کش  قهیچند 
... درست  ینگاه عل   گر، یسر طناب نگاه جانان و سر د  کی طناب.    ک یمانند  

به    ک،یتار  یبه پنج سال قبل تعلق داشت. به اتاق  قایلحظه دق  نیمثل حاال. ا 
... همه  شیک چمدان کنار پا یبود با    ستاده یدر ا   کینزد  ی که عل   یلحظه ا

 ی که از عل  یزیچ  نی ... آخرزیچ   کیبه گذشته بود جز    هی لحظه شب  ن یا  ز یچ
"خداحافظ" بود و حاال، بعد از چندسال، همان مرد، با همان    کی  د،ینواب شن 

  ...""سالم دیگویو م  ستاده ی ا  شی نگاه روبه رو 

 تو؟   امیب تونمیم-

  ی نج سال قبل، عل. پکندیرا پاره م  شانرهی و بند نگاه خ  چرخاندی سر م  جانان
 .دینگاه برداشت و طناب را بر  ی را بااو کرده بود... عل یکار  نیچن



تک  جانان را  م  دهد یم   هی دستانش  چشمها   ز یبه  رو   شیو  فشار    یرا  هم 
صدادهدیم قدم  پیک   ی...  برداشتن  بعد،  و  در  چهارستون    ی شدن  آشنا، 

 گذاشته بود؟  ی. پا در چه حماقت لرزاندیبدنش را م 

 نم؟ یبش  تونمیم-

رو   جانان سا   ی دندان  جوان دییهم  عشق  به  پشتش  و    شیها  ی.  بود 
  له یافتاده بود که م   ی... جانان در قفس شدیهم فشرده م   یرو   ش،یچشمها 

از    یاز بغض نبود. اثر  ی... اما اثرکردندیها از هرطرف به تنش فشار وارد م
 ...که بود، درد بود. فقط درد  یزیاشک هم نبود. هرچ

 جانان؟ -

  ک ی  یرو   ش، ی دندان ها  رند،یگی جانان به سرعت از هم فاصله م  یها  پلک
م  گر ید انگشتها   شوندی محکم  م   ز ی م  یرو   شیو  هم  علروندی در  تکرار    ی... 
 :کندیم

 جانان؟ 

و    چرخدیتنش به سرعت به عقب م   شود، ی آتش درون جانان شعله ور م  و 
افتد... نگاه جانان ترسناک بود.   ی م  شی مرد روبه رو  یرو   تش، ینگاه پر از جد

 !ترسناک  یلیخ

 د؟ی کنی م کار یچ نجا یا-



نواب بود. همسر    ی همسر سابقش نبود. او عل  یعل   گر ید   ش، ی روبه رو   مرد
  ی را لحظه ا  شیلبها  ی ... که حاال سرزده وارد دفتر جانان شده بود. علم ی مر
 :دیگویلحن ممکن م   ن یو سپس، با ارامتر  دیسا یهم م   یرو 

 نم؟ یبش تونم یم

تفاوت که او فرصت    نیهم مثل جانان، تمام شب را فکر کرده بود. باا   یعل
  یهرواکنش جانان آماده شده بود. حت   ی آماده کردن خود را داشت. او برا

به همشان فکر کرده و همه را از    ی... علراهیبد و ب   یبرا  داد،یداد و ب  یبرا
  ستاده یا   جانان   یوبه روحال ممکن ر   ن ینظر گذرانده بود و حاال، با آرامتر

  .افتاده بود نیاش از اخم، چ ی شانی که پ   یبود. جانان

 د؟یکنیم  کار یچ  نجایا ن، یجواب منو نداد-

. ندیگوشه لبش بنش   ی زیباعث شد لبخند ر  ، یشخص خطاب شدن عل   سوم 
در هم برد. بار اول فکر کرد که جانان،   شتر یجانان را ب   یکه اخمها   یلبخند

به کاناپه انداخت و به    یاما حاال... نگاه   کندیاشتباه سوم شخص خطابش م
 :پاسخ ندارد، ادامه داد  الیخ  یعل  دینشست. جانان که د  شی رو  ی آرام

 ...قرار داشتم، نه شما  لتونیبا وک  من

نامعلوم    یجلودارش نبود. قدرت  یمود حرف زدن افتاده بود و کس   یرو   جانان
که مطمئن نبود از نفرت    یجانان قرار داشت. قدرت  یدر تک تک سلول ها

قدرت    نی... اما هرچه که بود، خوب بود... ا گرید  ز یچ  ای   ردی گیسرچشمه م 
 .داشتیدورنگه م ی او را از فروپاش



 م؟ ی حرف بزن گهیباهمد ی نیبش  شه یم-

 :را در هم برد شیاخمها  جانان

 ومدن؟ی ن  لتونیوک  چرا

خاطر،    نیبااو حرف بزند. به هم   توانستی آمد تا م  یبا جانان راه م   دیبا   یعل
 :تکان داد و گفت یکوتاه سر

 .امیکردم بهتره خودم ب  فکر 

 :تکان داد یسر  جانان

 بشه؟  یچ  که

  ؟ ینیبش  شه یم-

کاناپه   یرو   نکهیا  یانداخت، سپس به جا   ی عل  یبه سر تا پا  ینگاه   جانان،
چرخدارش نشست.   یصندل   یرا دور زد و رو   ز ی م  ند،یبنش  ی عل  یروبه رو 

. چه مرگش بود  کردی زد. آرامشش حال جانان را خرابتر م  یلبخند کج   ،ی عل
  د؟ یرسیکه انقدر آرام به نظر م 

  ن؟یبرگشت  یک-

 :ادامه داد یفرصت پاسخ نداد. پس از مکث  یعل  به

  دیخبر بودن. پس با  یصحبت کردم از شما ب  ییراز یبا خانوم م  شبید  من
 . درسته؟ نی به برگشت گرفته باش م ی امروز تصم



به نشانه    یبا همان آرامش قبل سر  ،ی کند. اما عل  دشییتا   یداشت عل   توقع
 :تکان داد و گفت ینف

 ...نه

 :تکان داد و گفت یرا درهم برد. سر شی ابروها جانان،

ـ    پس  ...بر ی ک

 :دیحرفش پر انیم  یعل

 ...برنگشتم 

 :ادامه داد ی کرد. عل  ز ی را ر  شیچشمها  جانان،

 !از اومدن من خبر نداره م ی مر

 ؟یچ-

 :لبانش را تر کرد ی جانان بود. عل  یا رحرفهیعکس العمل غ ن یاول نیا

حرف    نم،یبب  تورو   نجایهم زنگ نزدم. فقط اومدم ا   می نرفتم خونه. به مر  من
 ...بزنم... باز برم

 :جانان در هم شد چهره

 ؟ یباز بر ؟یچ

تک خنده   ی بود. عل  ی عل   ی برا  ی " نگفته بود، قدم مثبتدی" را "بری"بر  نکه ی هم
 .زدیانداخت. آرامشش حال جانان را بهم م  ن ییکرد و سرش را پا  یا



ابربهارزنت سه هفته- مثل  اومد  کنه، ی م  ه یداره گر  ی ست  تو    نجا یا   یبعد 
 بشه؟  یمن که چ  یروبه رو   ینشست

 .حرف بزنم -

بزن- حرف  ؟ یحرف  بزن   یدار  یچه  من  وک  ؟یبه  با  فقط  صحبت   لتی من 
 .ست منتظرهبرو به زنت بگو که سه هفته ی. اگه حرف دارکنم یم

 :تکان داد و گفت  ی. سردیکش  یقینفس عم ،ی عل

داد بزن سرم. اما    یخوایر م مشکل ندارم اصال... هرچقد  دنت یبا داد کش  من
 بشنوه. درسته؟  یزیچ  تیمنش  یفکر نکنم بخوا

 :کرد جانان را آرام کند  یسع و 

 . باشه؟م ی حرف بزن ایب

رو   شی چشمها  جانان، به صورتش کش  یرا  آرام    دیهم گذاشت. دست  تا 
عل م  ی شود.  ماگفتیراست  جانان  چ  لی .  برا  ی زینبود    ح یتوض  ه یهان  یرا 

 .دهد

 ...جانان-

 :وارد شد  ی گریاز راه د ی و پاسخ نداد. عل  دیکش  ی قینفس عم   جانان

 حرف بزنم؟  یذاریصدات کنم، م  ی رستم خانوم 



  تیو با جد   یآرام عل   یشد در چشمها  ره یچشم باز کرد. خ   یبه آرام   جانان،
 :گفت

 .دیرو بزن حرفتون 

 ...شما یتو بودند و گاه   یمعلوم نبود. گاه فشان یتکل

 :و گفت  دیکش  یقینفس عم  یعل

  د یبهت خبر دادم اومدم. اما فکر کردم که اگه بگم، شا   نکهیبدون ا   دیببخش
 ...ین یاالن منو بب  یحاضر نش 

  .دییهم سا  یدندان رو  جانان،

حرف بزنم که از قبول    یازم خواست طور  لی سه  نجا،یا  ومدمی داشتم م  یوقت-
 ...یانصراف بد  میکردن پرونده مر 

 .دیکش   یق ینفس عم جانان،

 .منصرفت کنم  خوام یاما من نم -

عل  یابروها حرف  ادامه  تا  شد  تنش گوش  تمام  رفت.  درهم  را   ی جانان 
 :سرتکان داد و گفت ، یبشنود... عل 

 داشته باشم؟  یدرخواست  نیکه ازت چن   م یمن ک   مگه

  ،ی زد. خوب بود که عل  یزیمکث کرد و سپس، پوزخند ر   یلحظه ا  جانان،
 .دانستیرا م  نیا



  ی و مشکل  ه یچ  هیقض   دونم یبود که بگم م  نیفقط بخاطر ا   نجا،یمدم ا اگه او-
 ...باهاش ندارم. و بگم که

 .کندیسکوت م یلحظه ا و 

 ...کردم... اما  کار ی چ م، ی ک  دونم یبکشم. م شیداستان گذشته رو پ خوامینم-

 .شودی م  دهییهم سا  یجانان رو یدندانها

  ...می که هست فقط به من ربط داره. نه به مر  یزیاما هرچ-

 .شودی جانان ظاهر م ی گلو  انیبغض م  ی نی سنگ کمکم 

  ی ناراحت شه. اون به اندازه کاف  ای   نهی بب  بیآس   م ی مر  ،یباز  نیتو ا   خوام ینم-
 ...ده یزجر کش

کند. اما الل    یبار عل  یطعنه ا  خواهدی پوزخند بزند. م   خواهدی م  زجر؟جانان
همسرش... حق هم داشت.    یبود. ناراحت   م ی مر   ینگران ناراحت   ی. عل ماندیم
  .اش مهم نباشد یجانان نبود که ناراحت م، ی مر

مر  نیا   خوامینم- بشه که  باعث  ا  م ی مسئله  از  بدتر  که هست    ین یحالش 
  .یلی خ  شه،یبد م  یلیبشه... اگه بفهمه خ

 هنوز نگفته؟ شد؟ یبفهمه. چ  م ی بود مر لی ما  ی لیخ  لتونیوک-

 :سر تکان داد ی ساکت بماند و طعنه اش را زد... عل نتوانست

 .ستیبه نفعش ن  م ی مر  دونستن



 ؟یبهش نگفت  یچ یمدت ه  نهمه یا  نیهم  یبرا-

.  ردی گیندامت تنش را م   شود،ی کلمه از زبانش خارج م  نیآخر   نکهیمحض ا  به
پ  را  نبود بحث گذشته  قرار  نبود. همسر    ، یبکشد. عل   شیاو  پدر بچه اش 

 .بود م ی مر

. انگار که اوهم دوست ندارد بحث به  کندیدر سکوت، جانان را نگاه م   یعل
 :دهدیم  ر ییو بحث را تغ  دهدیبکشد. جانان سر تکان م   ییسمت و سو   نیچن

  ...هیباز  هی  نیا  دیکنیکه فکر م   نهیا  لتونیشما و وک  مشکل

 :دهدیدامه م اندازد و ا یم  ی عل یبه سر تا پا ینگاه  و 

 ...ستین  نطور یکه ا   یشروع کردم. درحال و یباز  نیمن ا   و 

 ...دیسای هم م یرو  دندان

اومد تو دفتر من و خواهش کرد که پروندش رو قبول کنم. منم تو    میمر-
 .وفتهی داره م  ی تا بفهمم چه اتفاق دی... طول کش شناختمشیقرار اول نم 

 :اندازد یباال م یشانه ا و 

بدم. اما گفتم که سو تفاهم تو ذهنتون برطرف    یحی نداره توض  یلزوم   هرچند
 .رو شروع کنم  یا ینرفتم که بخوام باز یشه. من دنبال کس 

 :سرتکان داد و گفت یزد. به آرام ی لبخند کج ،ی عل

 ...کرده  یتورو بهش معرف  میگفت که مشاور مر   لی... سه دونم یم



 .ابرو درهم برد جانان،

  ...چندسال بعد ا یچندسال قبل،   ایاالن،   ا ید. افتا ی م د یاتفاق با نیا-

 .از جا برخاست یبه آرام  و 

  ...نمتیبب خواستم ی چون م نجا یمن اومدم ا-

 :دهدیادامه م  ز ی با لبخند ر ، یپس از مکث  و 

 .ین یمنو بب   یخواست یم  توام 

 ...کندیرا مشت م  شی و دستها  ردیگیم   ینگاه از عل   جانان

 !رمیم  گه یمن د-

 :دیگو ی هم و م  یرو  دیسا یافتد. جانان دندان م  یبه سمت در راه م  و 

 ؟ یحرفارو بزن ن یفقط ا یاومد

 :دهدی. جانان ادامه مچرخدی به سمتش م  یعل

 زدن؟  یهست برا  یمهمتر  یحرفا یکن ینم  فکر 

 ...ماندی م  یجانان جد رهی در سکوت خ یعل

  لت یحتما وک  ؟یزن یچرا با زنت حرف نم   ؟یرفت   ی ست گذاشتچرا سه هفته-
ا   خوادیم   میبهت گفته که مر   ب ی با غ  نه؟ یدرخواست طالق بده. خواستت 

 زنت ازت جدا شه؟  یکن  یکار   یخوایشدن م 

 :دهدیتکان م ی تند جانان، سر یدرجواب حرفها  یعل



 .مهیاز مر  یی جدا  خوامیکه م   یزیچ نیآخر

و    زدیخ یمانند... از جا برم   هرچند تلخ، هرچند زهر   زند،ی م  یپوزخند  جانان
 :شودی م کی نزد ی به عل یقدم

. و قانعش  یبده که کجا بود  حیو توض   ر ی . پس باهاش تماس بگخبیلیخ
  یباز  ن یبه قول خودت ا  یتونی راحت م  یلی خ  نکار ی کن که ازت جدا نشه... باا

 ...یرو تمومش کن 

 کنم؟ ی م  کار یدارم چ دونم یخودم نم ی حت  یبهش بدم وقت  ی حی چه توض-

 :رودیدرهم م شتر ی جانان ب یها  اخم 

  ی جوری   ای   ار،یب  بتتیغ   یبرا  یمنطق  ل یدل  هی  ،یو چرا رفت   یبگو کجا بود  ای
 ...یکه تاابد تو حسرتش بسوز  رمی گیطالقشو ازت م 

 یو سر   چرخدی . در عوض، کامل به سمتش مترساندی را نم  یجانان، عل  تیجد
 :دهدیتکان م 

 ؟ یترسونی فقط تو حسرت سوختم... منو از سوختن م م ی تو کل زندگ من

 ...شودیجانان فشرده م قلب

االن نه. االن    ی... ول م ی که بگم... هم به تو، هم به مر  دمی... قول م گم یم  یول-
 ...تونم ی هنوز نم

 :شود ی مانع م گر ی... جانان باردداردیبه سمت در قدم برم و 



  ...نجایا ی که امروز اومد  گم ی م  م ی من به مر  یول

ا  ،ی عل با لبخند ر   چرخدی. به سمت جانان م ستدیا  ی م  یلحظه  به    زشیو 
 :دیگو یم  ی آرام

 ...یکن ینم نکارویکه ا   دونم یم

 :کندی م لی لبخندش را تکم  و 

 !خدافظ

 ...گذاردیم  یبعد، جانان را تک و تنها در اتاق باق یو لحظه ا  کندی را باز م در 

  ز یبه م   زندیم   هی... تکچرخدیکه به دور سرش م   یو اتاق  ماندی جانان م  حاال،
چشمها  یچوب و  رو   شیاش  م  یرا  چندلحظه  گذاردیهم  قدرت  انگار که   .
  ی لحظات  ن یکه چن  شودی . باورش نمرودیم   یذره به ذره رو به نابود  شش، یپ

.  ترف  رون ی در ب  نی قبل از ا   ی ا  ه ینواب ثان  ی را پشت سر گذاشته باشد. عل
... لحظه  نیرحس یاو، همسر سابقش، پدر ام   ینواب، عشق دوران جوان   یعل
از پنج سال ب  شی پ  یا ناراحت  نجایا  یخبری پس  از ترس    ی بود... آمده بود 

حرف بزند. آمده بود تا با جانان، از همسرش صحبت کند... جانان باور    م ی مر
  .را پشت سر گذاشته باشد یلحظه ا نیکه چن   کردینم

" جانان دیی"بفرما  دنیآنکه منتظر شن   ی ب  ه، یشد وهان   دهی ب به در کو  ی ا  تقه
 :باشد، داخل شد

 ؟ یخوبه خانوم رستم حالتون



انگ  نگاه رقت  آمد.  باال  هان   ز یجانان  بود که  او   یسوال  نیچن  هیشده  از 
 :ادامه داد هیهان   د؟یپرسیم

 صداتون رفت باال. دعواتون شد؟  کم ی  دمیشن

 :تمرکز گفت یسر تکان داد و ب  یجی با گ جانان،

 ......نهنه

 :دیاش کش  ی شان ی به پ یدست  و 

  یمهم   ز یحرفاش اعصابمو خورد کرد. چ  یبود... بعض   ییراز یخانوم م   همسر 
 ...ستین

  .هم گذاشت یرا رو شیپلک ها و 

 ارم؟ ی براتون ب ن یخوای م یزیچ-

 :سرتکان داد و گفت  جانان

  ...ی... نه... مرسهیهان  نه

اتاق را ترک کرد   یگر ی حرف د  چیه  یب   ه، یمبل رها کرد. هان   یتنش را رو   و 
هم فشرد و    یرا رو   شی داد. لبها  هیتک  یصندل  یو حانان، سرش را به پشت

  ی طوالن  یقبل مکالمه ا  یتمام تالشش را کرد تا قدرتش را حفظ کند. لحظه ا
ب در  و  بودند  سرگذاشته  پشت  صحبت    چکدامی ه  نی را  کلماتشان،  از 

وجود نداشت.    یبود. انگار که پسرک هفت ساله ا   امدهین  انیبه م  ن یرحسیما
فکر پسر کوچکشان    ی صحبت کنند و حت  گر یکدی با    یمادر و پدر  شدیمگر م 



ده کلمه مشترک    ان یبه ذهنشان خطور نکند؟ نه... ممکن نبود. از م  یلحظه ا
صحبت    ع. آن موقکرد یم  دایط پ رب  نیرحس یاز آن به ام یم یجانان و سهند، ن 

عل  یها و  ام   ،ی جانان  به  ا  دهیکش   نی رحسیابدا  بود؟  از    شتر ی ب  ن ینشده 
هم    یرو   ی را لحظه ا  شی آورد... چشمها  ی قلب جانان را به درد م  ی زیهرچ

  نها ی از ا  چکدامی که کاش ه  دی. زود بود اگر بگودیکش  یقیگذاشت و نفس عم 
 ...دبو   یبود؟ زود بود... جانان که هنوز اول باز وفتاده ی اتفاق ن

*****  

رفته بود و سرراه، سهند را هم پس از اتمام    نیرحس ی سروقت دنبال ام  باالخره 
تمام    نکه ی اش از شرکت سوار کرده و به خانه رفته بود...  باا  ی ساعت کار
برا ز  نی تالشش  خ   یادیبود که  اما  نرود،  فرو  نبود.    ی لیدرفکر  موفق  هم 

سهند   خورد، ی قاشق م  ک یو    دادیغذا م   ن یرحسیمانطور که ده قاشق به امه
 :به کمکش آمد و گفت شه یمثل هم 

 ...خودتو بخور  ی. تو غذادم یبهش غذا م من

را به دست سهند سپرد و سپس، شروع کرد به ور رفتن   نیرحس یام   جانان،
  لید تب  ن یقیشک سهند، به    دادیرا ادامه م  شی رفتارها  ن ی . اگر اشیبا غذا 

مود نبود. هنوز اتفاقات امروز را کامل    ی کرد؟ جانان رو   شدی. اما چه م شدیم
که جانان    دبو  یبود. او تنها کس  نجایا   با ینکرده بود. کاش ز   هیهضم و تجز 

  شی که تا به حال همه رازها  یبگذارد. جانان  انیرا بااو درم  ایقضا   توانستیم
رو  را  و مشکالتش  بود  به سهند گفته  حاال    یرا  بود،  اوهم گذاشته  دوش 



برا  با قاشقش، غذا  شی سکوت کردن  را   شی سخت شده بود. همانطور که 
 :گفت  یبه آرام  داد،یتکان م 

 بگم؟  ی زیچ هی

 :او شد. سپس پاسخ داد رهیبرداشته و خ  ن یرحسیام ی سهند از رو   نگاه

 جانم؟ 

  نینه؟ اما انگار که در ا   ا یبزند.    خواهد ی ف را م حر   ن یمطمئن نبود که ا   جانان 
  یشده با سهند  یحت  خواستی م  یخانه و اتاق نبود... انگار که دلش درد و دل

  ی ق ی... جانان نفس عم کندیرا بشنود غصه دلش را پر م  شی که اگر حرفها
 :و گفت د یکش

 ...که  کردمیفکر م داشتم 

  ی را بپرسد؟ آنهم از سهند؟ سوال  ی سوال  نیچن   خواست ی. واقعا م کندی م  سکوت
م  فقط  نبود.  جوابش  دنبال  تو  خواستیکه  تا  باشد  نماند.    یگفته  دلش 

 ...نی هم

 ه؟ یاالن تو چه وضع ی به نظرت عل-

دستش و نگاهش    ان ی که قاشق م  یتوجه به سهند  یو ب  دی گو ی را م  ن یا  جانان 
 .دهدیم  شیبه غذا ی جانان خشک شده، تکان یبه رو 

 ه داره؟ ازدواج کرده؟ بچ-

 :کشدیم  ینفس آه مانند و 



 خوشبخته؟ 

  شنودی باور کند درست م  تواندیجانان خشک شده. انگار که نم  یسهند رو   نگاه
آنکه به    ی قاشق را ب  زد؟ یحرف م  یاو از عل  ینه... جانان واقعا روبه رو   ای

  کندی. ناخوداگاه معده اش شروع مگذاردیسمت دهانش ببرد، داخل ظرف م 
 ...به سوزش

 ...چطوره شیبدونم زندگ  خوادی دلم م-

و    کشد ی ... سهند، عقب مکندیم  ی اندازد و خنده ا ی به سهند م ی تک نگاه  و 
حرف باز و   کیگفتن   ی... لبانش را چندبار برادهدیم هیتک   یصندل  یبه پشت
 .شودیم  مان ی و بعد، پش  کندی بسته م

 وفته؟یما م ادیاصال  -

و با    کند یم   ی زبانش حرکت  نبار ی... ا شوندی هم محکم م  یسهند رو   یها  دندان
 :دیگو ی گرفته م  بایتقر  یی صدا

 ؟ یوفتی م  ادشیتو   ؟یتوچ 

و هم    دهدیتکان م  ی... سرندینش  یسهند م   یو رو   دیآ   ی جانان باال م  نگاه 
 :اندازد یباال م  یزمان شانه ا

 ...رسهیبه ذهنم م  یچرتو پرت یزایروزا چ   نیافتاد... ولش کن. ا  ادم ی هو ی



را از سهند بپرسد؟ سهند از    ی سواالت  نی چن   دیبا   کردیمرگش بود که فکر م   چه
گذشته    یتالش را کرده بود که جانان زندگ   ن یشتریاطرافش، ب  یآدمها  انیم

 ...اش را ترک کند و حاال

لبانش را تر کرد و نگاه دلگرفته  شده بود،    ده یبر   شی اشتها  گر یکه د  یسهند
نه...    ایسوال را بپرسد،    نیجانان کرد. اوهم مطمئن نبود که ا   رهیاش را خ

باشد،   داشته  را دوست  پاسخ  نبود که  نه... هرچه که    ایدراصل، مطمئن 
 :دیگوی و م  دهدیسر تکان م یهست، به آرام

 ... براش تنگ شده؟ دلت

م   شی صدا تر  رفته گرفته  سنگ  شودیرفته  به  او    شی گلو  یشگ ی هم  ینی اما 
 :کندیم  یو تک خنده ا  ردیگ یعادت دارد... جانان سر باال م

 ؟ یعل  یبرا

چطور چهارستون    د،یآ   یسهند م   یمرد جلو  ن یکه هربار نام ا  دانستیم  کاش
 .لرزدیبدن او م

 ؟ یا ی. چه دلتنگوونهینه د-

 .کردیو سکوت م  بست ی هانش را مکه کاش د  کندی جانان آرزو م  حاال

 .یزدیاگه دلت تنگ نشده بود ازش حرف نم-

 :اندازد یباال م یشانه ا و 

 !یبود دهیسواال نپرس نی وقت از ا  چیه  قبال



چون حرف زدن    دی پرسیسوالها نم  نجور ی وقت از ا  چ ی. جانان هگفت یم  راست
او قرار داشت، حرف    ی سخت بود. اما حاال که در عمق زندگ  شیبرا  یاز عل 

 .دیرس یبه نظر نم   بیعج شیزدن از او برا 

... غذاتو  دمیپرس یم   د یبود نبا  یسوال مسخره ا  یلیافتاد. خ  ادمی  هویفقط  -
 ...بخور

  یزی. اشتها نداشت که بخواهد چدادی به دهان سهند مزه زهر م  گر ی غذا د  اما
گفت حالت    شدیم  شد، یم  قیدق  ی لیو اگر خ  ورد خ یم   چیبخورد. معده اش پ 

  .دارد ز یتهوع ن

 :تکان داد ی و سر د یکش   یق یعم نفس

 .شدم ر ی . سیمرس

مانده بود   یاز برنجش باق  ی می که هنوز ن  یبه بشقاب سهند  ی نگاه  جانان 
 :انداخت و سپس گفت

 شدم؟  ر ی س یچ  ی عنی مونده.  غذات 

آنجا را ترک کند. غم و   عتر ی نزد. دراصل، بهتر بود که هرچه سر یحرف سهند
اگر    دیرا نداشت. شا   کشان یبود که قوت تفک  خته ی خشم چنان باهم در آم

 .کردیم  دادیو داد و ب  زدیبه سرش م   شد،یبا جانان همصحبت م  شتر یب   یکم

 :دی آبش را سرکش وان ی جا برخاست و ل از 

 .رمیم  گهید من



 :سهند متعجب شده بود، دوباره گفت یکه از رفتارها   جانان

 فردا ببرمت سرکار؟  یقرار نبود شب بمون  مگه

 .برم حموم خوام ی برم خونه. م دینه با-

  ...ی لباس دار ی برو. تو که کل نجایخب ا-

 :کالفه گفت  سهند

 ...خونه رمی. م نه

 :دیزد و دستش را کش  ی نق ن یرحسیام

  ......وو بـمـ

 :اش را حفظ کند  یتا خونسرد  کند یتمام تالشش را م  سهند

 . باشه؟ امیبرم عمو. فردا م دیبا

آرام  و  ب   یبه  را  سو  کشدیم   رونیدستش  رو   شرتشی و  از  مبل، کش    یرا 
 :زدیخ ی. جانان از جا برم رودیم

  هو؟ ی  یشدی چ سهند

و سپس، به سمت جانان    گذاردیهم م  یرو   یرا لحظه ا  شیپلک ها   سهند، 
 :چرخدی م

 ادمیتو خونه انجام بدم. االن    دیکارا هست که با   یسر  ه ی.  زمیعز   ی چی ه
 .افتاد



 :شودی جانان قانع نم اما

 ...نداشتم  ی. بخدا منظوردی که زدم؟ ببخش  یاز حرف یشد ناراحت

از همسر سابقش   نکه ی ناراحت شده از ا د یبگو د؟ یداشت سهند چه بگو توقع 
عل   یوقت   دیبگو   صحبت کرده؟ م   ینام  ا  شنودیرا  ترس  نکند جانان    نکه یاز 

افتد؟ نه... سهند معروف بود به    یشود، از خواب و خوراک م  ییدوباره هوا
طعنه   یو ب   دهدیسرتکان م  شی گلو  ین یتوجه به سنگ  یصبر و سکوت... ب 

 :دیگویم

 ... چرا ناراحت بشم؟ زمیعز  نه

 شد؟ ی پس چ-

 .دی. مراقب خودتون باشرم ی... من میچ یه-

 ...حداقل بذار برسونمت-

 .رمی. خودم م روقتهیجانان... د خوادینم-

در را    تواند یاما چرا دروغ، نم  زند یم   رون یاز خانه ب  یگری حرف د   چ یه  ی وب
  یرا لحظه ا  شی بسته شدن در، چشم ها  یآرام ببندد و جانان با صدا  یلیخ
  چوقتی مسخره اش... سهند ه  ی. لعنت به او با آن سوالهاگذاردی هم م  یرو 

آن   ل یدل چوقت ی . جانان هشان یی قبل از جدا ی آمد. حت یخوشش نم  ی از عل
سهند اگر ناراحت    کندینخواست که بفهمد... با خود فکر م  د ی. شادیرا نفهم

. اما چه  دیترسیم  شی الهای او و فکر و خ  یخاطر بود که برا  نیشده بود به ا



تا    د یسای هم م  یکه سهند تا خود خانه دندان رو   دانستیچه م  دانست؟یم
 !...راه به چشمانش باز نکند  شی گلو  ینی سنگ

*****  

م  یروز  نیسوم  بلند  از خواب  با سردرد  دوروز پشدیبود که  از  که   شی ... 
صحبت نکرده    یباهم درست و حساب گر یخانه را ترک کرد، د ی سهند ناگهان

هم گرم    یلی سهند خ  نشانی کوتاه ب  یبود. قهر نبودند اما در همان چند گفتگو
گفتار    یبرا  هدم   یکه امروز به جا  ین یرحسیام   ی رفتار نکرده بود. کمربند را برا

داشبرد   یرا بچرخاند، تلفن رو  چیرفته بود بست و قبل از آنکه سوئ  ی درمان
  ...رفت بره یو 

که در تالش بود    ی ن یرحس یتوجه به ام   ی داشبرد برداشت و ب  یرا از رو  تلفن
باز بهانه  به  را  دا  یتلفن  بقاپد،  تکان داد.    رهیاز دست جانان  را  سبز زنگ 

 .بود ه یهان

 ه؟ی جانم هان-

 ن؟ یا ی... امروز دفتر مریوقت بخ  یسالم خانوم رستم -

  .پسرمو ببرم مهد  دی... بارید کمی ی. آره ولزمیسالم عز -

  ن یای کانش هست زودتر ببدونن ام  خواستنی . منجای اومدن ا  ییرزای خانوم م-
 دفتر؟

 :کرد. ابرو در هم برد و گفت  یدر جا قالب ته جانان



 اومده؟  یچ  یخبر. برا یب چه

 زودتر؟ کمی  نیا ینزدن... م یبه من حرف-

وقت ظهر؟ تپش قلب جانان باال   ن یخبر آمده بود؟ آنهم ا ی چه ب  ی برا م ی مر
ام  به  را  نگاهش  درگ  ین یرحس یرفت...  با کمربند  اگر   ر ی که  انداخت.  بود، 

ساعت و    کی  یرا به مهد ببرد و به دفتر برگردد، باال  نیرحس یام   خواست ی م
. ارد همه مدت معطل نگه د  نیرا ا   م یمر   توانست ی . نمخواستی زمان م  مین
را به دفتر کشانده، چه    م یمر   یلیهرچه زودتر بفهمد که چه دل  خواستی م

بگو  یحرف نتوانسته  تلفن  ام  د؟ یداشته که پشت  با    ن یرحسیاما  اورا  چه؟ 
 برد؟ یخود م 

 ؟ یخانوم رستم -

را هم باخود    نیرحسی. امدیکش   یقیجانان دوباره جمع شد. نفس عم  حواس
  توانست یاشت. نم به پدر و مادرش ند   یشباهت آنچنان   ن یرحسی. ام بردیم

به راز جانان    توانستینم   م ی اگر شباهت هم داشت مر  یکه داشته باشد. حت 
 ...داستان زمان الزم بود ن یا یحل معما ی ببرد. برا یپ

 ...ه یهان  امی دارم م-

د  چیه  یب م  یگریحرف  قطع  را  ام  کندیتلفن  دست  به  را  آن    نیرحس ی و 
را مالقات کرده بود، گذشته بود... جانان    یکه عل   ی. دوروز از زمان سپاردیم

بود. منتظر بود    م یاز مر   یشده و منتظر تماس  رهیدوروز به تلفن خ  نیتمام ا 
  ال یخ  عاواق   ی ... عل چیو ه  چ یرا بدهد... اما ه  ی خبر بازگشت عل  می که مر



را    ابشی آنکه علت غ  ی و ب  ندی خبر آمده بود جانان را بب  یبازگشت نداشت. ب 
فر  دوباره  د،یبگو با  زدیم  ادیرفته بود. تمام وجود جانان  او  را   م ی مر  دیکه 

نداشت راز بازگشت او    فهی... وظ یبود نه عل  می مر  لی بگذارد. او وک  ان یدرجر
در    میمر   ل یدر نقش وک   اقعانگه دارد. جانان اگر قصد داشت که و   ی را مخف

. اما در  گذاشتیم  انیاو را در جر  دیحضور داشته باشد، با  یپرونده ا  نیچن
  میبا مر   توانستی. او نمشدیم   یکار  نی مانع چن  یدرون  یروین  کی  انیم   نیا

زده و    یخبر از او به دفتر جانان سر  یکه همسرش ب   دی و بگو   ردیتماس بگ 
  .کردی. قطعا شک مکردیشک م میشده... مر  بی بعد هم دوباره غ

را    نی رحسیشد. دست آزاد ام  ادهیرا پارک کرد و با حداکثر سرعت پ  نیماش
بار    نیچند   ن یرحسی... امدیتوجه به آسانسور از پله ها باال دو  ی گرفت و ب

بکشد. به   رونیراه غر زد و تالش کرد تا دستش را از دست جانان ب  انیم
. به پاگرد که  دیطول کش  شهیاز هم  شتر ی خاطر، باالرفتن از پله ها ب  نی هم
مانده را   یباق  ی پله هاداد. لبانش را تر کرد و   رونی را ب  قشینفس عم  دیرس

 :بشنود توانستیرا م  هی هان یآرامتر از قبل باالرفت. ازهمانجا صدا 

 ...برسن ی که کمکم خانوم رستم  االنه

 .گذاردیم  یپله بعد  یرو  پا

 مشکلتون حل شده. درسته؟  ی شما به سالمت-

 :دیآ  ی گرفته به حرف م  یبا صدا  م یمر  نبار ی ... ایبعد پله

 چطور؟  من؟



 :هی هان یازهم صداآخر... ب پله

 .دمیپرس   نیهم  ی بودن. برا نجای همسرتون ا شیسه روز پ دو 

  ی لعنت  ه یچه گفته بود؟ هان  هی. هان ماندیم   ی باق  شی بهت زده سر جا  جانان
 :دیرس یبه گوش م م ی ناباور مر یچه گفته بود؟ صدا 

 بود؟ نجایمن؟ ا   همسر 

 ن؟ی ستی ن یی رازی مگه شما خانوم م-

خاطر    نی. به همزدی گند م  ز یبه همه چ   هیهان   کردی را معطل م  یا  هیثان  جانان
بلند توجه هردو    یمانده را برداشت و با گفتن سالم   یبه سرعت دو قدم باق

ابتدا به سمت او و سپس به سمت    هی و هان  میرا به خود جلب کرد. نگاه مر 
 .جهت داد  ر ییتغ ن یرحسیام

 .تو اتاق  ایخبر؟ ب  یجان. چه ب م ی سالم مر -

. بعدا  دهدیم  نییدر را پا  ره یدستگ  هیتوجه به هان  ی و ب  دی گویرا م   ن یا  جانان 
 .بااو هم کار داشت

.  بنددی داخل اتاق شود و بعد، در را پشت سرش م  می مر  ماند ی منتظر م  جانان 
 :دیگو یشده بود، م م ی مر  رهیخ  یجی که با گ  ینیرحس یسپس خطاب به ام 

 .کن  یاز آروم ب ی رو صندل ن یبرو بش ماجان 

و    دود یم   ی به طرف صندل  ن یرحسی. امزندیم   ی چرخدار اشاره ا  یبه صندل   و 
 :چرخدی م  م ی جانان به سمت مر 



 .زمی عز ن یبش

به    خورد،ی مانده بود و تکان نم  نیرحسیام   ره یخ   یا  هیچندثان  یکه برا  م ی مر
  ن یرحسیام  دن یمبل نشست. انگار که با د  ی نگاه از او گرفت و رو   یسخت 

 ...را فراموش کرده بود  هیخرف هان 

 پسرتونه؟ -

 :زندیم  یلبخند پر استرس جانان

 .بله

م  ی رو   یلبخند  م ی مر انشاندیلب  جنس  جانان  م  نی.  .  شناسدی لبخندهارا 
 ...ستندی ن ی واقع

 ن؟ یبچه دار  دونستم یخدا نگهش داره. نم-

. انگار که  دهدیبحث را ادامه نم  گر ید  م ی . مر کندیم   ی عیتک خنده سر  جانان 
سرتکان    یجی و با گ  بردیآورد. ابرو درهم م   یم  ادیرا دوباره به    هیحرف هان 

 :دهدیم

 ؟ ی... خانوم رستمدیببخش

 :زندیم  یبا استرس لبخند  جانان

 جانم؟ 

 .ندینش یم  میمر  ی روبه رو  و 



 ...گفتن  یز یچ هی  تونی منش نی ا یب نکه یقبل ا  کم ی-

 :دیگویو م  بردیابرو درهم م  نی. نمادزندیم  یخبر یخودش را به ب جانان

 گفت؟   یچ 

 :گفت  یبه آرام   ست،یمطمئن ن   زندیکه م  یانگار که خودش هم از حرف  م ی مر

 بوده؟ نجا ی ا ی بود. عل نجایهمسر من ا  شی دوسه روز پ  گفت

حاال    نیهم   د،یبگو  میرا به مر   قتیحق  خواستی ... اگر مبردیابرو باال م   جانان،
  ی حرف از عل  توانست ی نم  گر ید  کرد یکار م را ان  ه یوقتش بود... اگر حرف هان

 ...را گرفته بود  یناخواسته طرف عل   ای . در آن صورت خواسته  اوردی ب  انیبه م

  همسر شما؟-

بوده...    نجا یا  یکه عل  دیبگو   دی"آره". با   دیبگو   دیکه با  زدیم   ادیجانش فر  تمام 
درونش از چه فرمان   داندیاماده است. اما نم   قت یگفتن حق  یبرا  ز ی همه چ

 :دیگویو م   خوردی م ی تکان ی که سرش به نشانه نف  ردیگ یم

 نجا؟ی داره ا ی... همسر شما چه کارنه

اعتراف کند. عمال دارد    ی به بازگشت عل  تواند یابدا نم  گر یبه او... حاال د  لعنت
م  ر یز م زندی قرار  مر  کیبا    توانستی.  سر  حق  م ی تکان  متوجه  کند.    قتیرا 
بگذارد. اما    ن یکه دوروز خواب از سرش پرانده را زم  یناه بار گ   توانستیم

 ...نتوانست... نتوانست

 !گفتیم  تونی ... منشدونم ینم-



افتاده باشد    ادشی   یزی. انگار که چ دهدینقصش ادامه م  یب  ی به باز  جانان
 :دهدیو ادامه م د یگوی"آهان" م

 م ی بحث هم کرد  کمی بود.    نجا ی من ا  یاز موکل ها   ی کی همسر    شی پ  چندروز 
  ی لیاون خانوم فام   ی لیفام   یبودم به جا  یاتفاقا. احتماال اون موقع انقدر عصب 

  .شمارو گفتم 

 :کشدیم  یق ینفس عم و 

 ...متوجه شده حتما  یاشتباه میمنش 

 !بود قشیال  یگریوکالت، باز  ی. به جادیسا یهم م  یدندان رو  و 

 :دیگوی م  یو به آرام  دهدی تکان م  یسر م ی مر

 ...شده  یخبر ی لحظه فکر کردم واقعا از عل هی

با لبخند    می ... مرزندینم   ی و حرف  دهدی م   ن ییپا  یاب دهانش را به سخت   جانان
 :دهدیتکان م  یتلخ سر

 !شهینم  یزندگ   گهید  یزندگ  نیخبر رو بزنم... ا ن یا دنیشن دیق دیبا  گهید

رو هم    شیپلک ها   ی لحظه ا  گرددو یبازم   یقلب جانان  به حالت عاد  تپش
 .نندی نشیم

 ماجان؟   ن؟یصدا زد  یاسمش رو چ-



  الشی. حاال که خچرخدی و نگاهش به سمت پسرک م  شودیباز م   شیچشمها 
 :دیگو ی و م کند یم  یصحبت کند. تک خنده ا  تواندی راحت شده، بهتر م 

 ...مامان جانانه نی گزی... ماجان کلمه جانه

 :نشاندی گوشه لب م  یلبخند و 

  .داده ادشیم  عمه پسر 

 :د یگویم  ی. جانان به آرام دهدیتکان م ی با لبخند سر م ی مر

 ...م یزنی صداش م  ن یرحسی ... اما املهیش آئتو شناسنامه  اسمش

  ی زیچ  ادی... انگار که  شودی محو م  م یمر   یلبها  یاز رو   یلحظه ا   یبرا  لبخند
مخلوط  ی و سپس با لحن دارد یبرم نی رحس ی نگاه از ام یافتاده باشد. لحظه ا
 :دیگوی از غم و حسرت م

 ...لهیمورد عالقه همسر من آئ  اسم 

 :دهدی ادامه م  م ی . مرشوندیهم محکم م  یجانان رو  ی ها دندان

قبال دوست داشته اگه بچه دار    گفتی اسمو دوست داشت... م  ن یقبال ا  البته 
 ...بذاره ل یشد اسمشو آئ

م  و  د کندیبغض  جانان  توانب  یبرا  ی توان  گر ی...  ندارد.    یبرا  ی غض کردن 
احساساتش از کار    ی دربرابر عل  کند یناراحت شدن هم ندارد. دراصل، حس م 

نم ناراحتش  اند.  حقاکنندیافتاده  با  لحظه  هر  فقط  رو    ی شتری ب  قی .  روبه 
  ت فرزند هفت ساله. هف کیفرزند داشت.  ی. "اگه بچه دار شد؟" عل شودیم



عالقه   لی به نام آئ  یکفش و گفت از بچگ   کی  یرا کرد تو  شی پا  شیسال پ
بگذارند. "قبال" نام مورد عالقه اش بوده؟    لینام پسرشان را آئ   دیمند بوده و با 

نبود.    ی نداشت؟ تعجب  یو در اصل به پسرش عالقه ا  لیبه نام آئ   گر ید   یعن ی
دن  ک ی  ی عل به  از  د  ای روز پس  آنها   یا  قهعال  گر یآمدن پسر کوچکشان  به 

  ...را لی ن را کنار گذاشت. جانان را، پسرش را و نام آئنداشت. همه شا 

 :دیآ   یاز درونش به حرف م  ی و کس زند یم  یلبخند کج  جانان،

 ...ی تفاهم چه

. جانان، لبخند تلخش  چرخدیبه سمت جانان م   نیرحس یام   یاز رو   م ی مر  نگاه
 :دیگو یو م   کندیم  دیرا تشد

  .اسم مورد عالقه همسر منم بود لیآئ

 :دیگویو م  دهد یتکان م یبا لبخند سر م،ی. مر کندیم  یتک خنده ا و 

 ن؟ یزن یصداش م ن یرحسیام  ل،ی آئ یکه به جا  شه ی ناراحت نم االن

چرخ    یصندل  ی. صاف و ساکت رو کندیم  نی رحسی روانه ام  ینگاه  م ی ن  جانان،
 .... همانقدر ذوق زدهدنی نش یآن م  یبار است رو  نیانگار که اول خورد،ی م

 .نه-

 :کشدیم  یق ینفس عم و 

 ...نهیکه بب   ستین



 :دهدیو جانان، ادامه م کند ینگاهش م   یجی با گ م ی مر

 ...م ی چندساله که ازهم جدا شد 

سرتکان   یرا به تفکر در حرف جانان گذراند و سپس، به آرام یلحظه ا م ی مر
 ...داد

  نیرحس ی که رفت منم اسم مورد عالقشو با خودش فرستادم. خودم ام  یوقت-
 ...نیرحسیدوست داشتم. از اون روز به بعد اسمش شد ام یلیخ

 :زد  یلبخند م ی مر

 ...هی قشنگ اسم 

 :تکان داد و بحث را عوض کرد  یزد. اما تلخ... سپس سر  یهم لبخند  جانان

وقت    نی. اییهو ی نجا؟ی ا یخبر اومد یکه ب   شدی چ نم ی جان. بگوبب م ی مر خب
 ...روز

 :کرد و گفت  یآمد تک خنده تلخ   ادشیاش را    یکه انگار تازه درد اصل  م ی مر

چند   دونمیاز دستم در رفته. نه م  ز یروزا حساب همه چ  نی . ادیببخش  دیبا
  .ست. نه ساعت چنده... خونه شده برام جهنم. کالفه ام همششنبه

 ...کردیدرک م  نهارا ی . همه اکردیسرتکان داد. درک م ی به آرام  جانان

  .فکر کردم ی لیتاامروز خ  م،ی دیکه همو د   شیاز چندروز پ -

 ؟ یبه چ-



 ...چرا مثل احمقا نکهیبه ا-

 :حرفش  انیم  پردی م  جانان

 ...دتبه خو  ینجوریا  نگو

. انگار که آماده است شودی که اشک در چشمانش پر م  کشدینم   هیبه ثان   م ی مر
 :دیگویکردن... با بغض م   هیگر  یبرا

زنگ بهم    هی  یست زل زدم به صفحه گوش... مثل احمقا سه هفتهقتهیحق
  ...بزنه یحرف ه یبهم بده... منتظرم برگرده  ل یمی ا ه یبزنه. 

.  لرزاندیاش تن جانان را م   هیگر  ی. صداترکدی م  ی بلند  ی بغضش با صدا  و 
  تواند ی نم  ی. حت ندی نش  یم   شیسرجا   خکوب یو م   شودیم  خیتنش س   یموها

  می مر  رهی بزند... صامت نشسته و خ یحرف ای  ردیرا بگ  م یخم شود، دست مر 
 ....است

  ی تا وقت   ارمیمامان بابام ب  یکه قراره برا  ییبخدا شبا با خودم به بهونه ها -
  .کنم یمش و جدانشم ازش فکر ماومد بذارن ببخش 

 ...زندی ریتند و تند از چشمانش فرو م شیها  اشک

 ...شهی نم یزندگ  گهید  یزندگ نی ... ایخانوم رستم  تونم ینم گهی د یول-

رو  شیدستها  و  م   یرا  م   گذاردیصورتش  تا  م  تواندیو  انگار که  زندیهق   .
ر   یچندروز از اشک  را  لبها   ختنیخودش  بود. جانان،  را    شیمحروم کرده 

دست    یبه جلو خم شود، دست رو   یکم  دیکه با  داندی. م دیسای هم م  یرو 



  که. نه  دهدیرا انجام نم   چکدام ی بگذارد... از او بخواهد آرام باشد اما ه  م ی مر
رفتار کند.    یموکل ها نبود که جانان عاد  ه یمانند بق  م ی . مرتواندینخواهد، نم

 شه یهم   یپس از ازدواج بااو، جانان و پسرش را برا  یبود که عل  یزن   م ی مر
دور انداخته بود. هرچه که باشد، جانان هرچقدر هم احساساتش را درونش  

  .باشد د،یکه با  یجور م ی با مر تواندیبکشد، بازهم نم 

و با قدم بلند خودش را به در    زدی خیاز جا برم   کند، یتوانش را جمع م  تمام 
 :دیگویم  هیو خطاب به هان  کندیباز م . در را رساندیم

 .لطفا ار یآب ب وان ی ل هی

م  یوقت نزد  نیرحسیام  چرخد، ی که  وحشتزده  م  کیرا  لبخند  ندیبی کاناپه   .
 :دیگوی و م  زندی م  یژکوند

 .ستی ن یچ ی مامان. ه  نترس

خ   نیرحس ی ام  اما متعجبش  چشمان  همان  سخت  میمر   ره یبا  به    ی است. 
 :پرسدیم

ه؟ ی ...جا... چما  ُاو...د 

 ...کن  ی. برو باززمینشده عز  یچ یه-

 :دیگو ی و با همان بغض م  کندیرا پاک م  شی تند اشکها م ی مر

 .توروخدا. بچه رو هم ترسوندم  دیببخش



آب را    وانی . لدیآ   یداخل م   هی و هان  شودی م  دهیبه درکوب  ی موقع تقه ا  همان
 ماند ی. جانان منتظر م کندی حرف اتاق را ترک م  یو سپس، ب   ردیگ یم  م یمر   یسو

 :پرسدیم  یاز اب خنک بنوشد... سپس به آرام  یچندقطره ا  م ی تا مر

 ؟ یبهتر

تا پسرک دست از    زند یلبخند م   ن یرحسیو روبه ام  دهد یتکان م   ی سر  م، ی مر
 ...وحشت بردارد

ا - جدا شم    خوام ی . متونم ینم  گهی. واقعا دتونم ی نم  گه یکه بگم د  نجایاومدم 
 ...جدا شم  خوام ی که کجاست. فقط م  ستی. برام مهم ن یخانوم رستم

  به یحرف عج   م ی خاطر که مر  ن ی. نه به اردیگ یشوک فرا م   ی را لحظه ا  جانان 
جانان واقعا    یماجرا را برا  نیا  ر، یخاطر که اتفاقات اخ  نی زده. نه! فقط به ا

جا    کیو از    باختندیم  بردند،یم  کردند،ی م  ی کرده بود. باز  یباز  ک یبه    ل یتبد
  رفت یو هرکس م  دادندیدست تکان م   گر یکدی   یبرا  شدند،ی م  الیخ یبه بعد ب 

ماجرا    ن یآورد که ا  یحرف، جانان به خاطر م   ن یکار خودش... حاال باا  یپ
واقع  بااستیچقدر  پ  یعل   نکهی.  روز  مر  نجایا  شیسه  اما هنوز  سه    م ی بود 

  .بلعدی ونش را مندارد و خون، خ  یهفته است که از همسرش خبر

  ینگاه   م یاندازد. ن  یم   رونی جانان را از فکر ب  نیرحسیام  یتق تق باز  یصدا
 :دهدیسر تکان م ی و سپس، به آرام کندیبود، م  ر یروانه او که با منگنه درگ

 ....ی درخواست طالق بد ی خوای ... میعن ی

  ...بله. هرچه زودتر-



 :شودی به جلو خم م ی کم  جانان

 ...جان  م ی مر  یول

  ی ا  ی... زندگ وی زندگ  نی ا  خوامی کشش نداره. نم  گهی قلبم د  یخانوم رستم-
 .ست ین  ینفر سه هفته بذاره و بره که زندگ هی که 

 :پرسدیبا بغض م و 

 هست؟ 

  م ی مر  خواستی م  د؟یبگو   خواستی چه م  ی. در ادامه ولکندیسکوت م   جانان
باره به سرش  اش دو   یم یفکر قد  ؟یباز دارد؟ به چه خاطر؟ عل  مشیرااز تصم
بود که   امده یهم ن  یرا برهم بزند. اما از طرف ی کس  یبود زندگ امده یزد. او ن
هم و به نشانه    یرو  د یسای را م  شیگل و بلبل کند. لبها  شانی را برا  یزندگ 
 :د یگویو م  کشدیم  یقی... نفس عم دهدیتکان م   یسر م ی تفه

 ...ی... ول ی... هرجور که تو بخواباشه

  یاما لحظه ا  کند، ی از درونش صحبت م  ی چه حس  داندی. نم کندیسکوت م   و 
 ...بهی آدم غر کی. شودیم  یی رزایبه خانم م لی تبد ، ی از همسر عل م ی مر

ا  یول- تو  نتونستم  اگه  بده.  فرصت  دوروز  رو    نیبهم  همسرت  دوروز 
بخواد بهت زنگ   یرو متقاعدش کنم که از عل  لشینتونستم وک   ایبرگردونم، 

 ...شم یبزنه، زود دست به کار م 

 ...بهم زنگ بزنه  گهید  خوامینم-



 :دهدیسرتکان م  ی به آرام  جانان

 !یکن یم  فکر 

 :دیآ  یاز درونش به سخن در م   یخاطره ا نبار،یا  و 

  ن یطرف رو بشنوه، بازم تا آخر   یصدا  خواد ی نم  گهی هرچقدر هم فکر کنه د  آدم
رو    یی جدا  نیتا ا   وفته ی ب  یاتفاق  هی  نکهی ا  ی برا  زنهیلحظه قلبش تاپ تاپ م

 ...عقب بندازه

سنگ   ی گلو مر   شودیم   نی جانان  در چشمان  اشک  م   م ی و  . کاش  زندیحلقه 
  .بزند هیرگریحاال ز  نیهم  توانستیجانان هم م

برا- نکن.  دار  ی لیخ   ییجدا  یعجله  نم یوقت  آ   هی   خوام ی.  تو  به    نده ی روز 
رو درست    تیزندگ  یتونستیم   یو فکر کن   یبه عقب نگاه کن  ، یایخودت ب 

 .... پس صبر کنیکرد  یو کم کار ی کن

ب  نیا   اما را  مر   شتر ی حرف  م   میاز  خودش  باازدیبه  ا  نکهی.    ن یقبول کردن 
کم  به  د  یپرونده،  احساسات  تمام  کنار  در  اما    از ین  گر ی خباثت  داشت، 

گرفته بود، به    یرا از عل  میطالق مر   نکهیپس از ا  نده،یدر آ  یروز  توانستینم
و نکرد،    دشان را بهبود ده  یزندگ   توانستی فکر که م  نیاا عقب نگاه کند و ب

دو   نی را به دوش بکشد... جانان قرارنبود در ا  ی عمرش عذاب وجدان  یباق
که با همسرش    وفتدیب   یعل  یروز معجزه کند، قرار نبود برود به دست و پا

او اخطار دهد. آنهم فقط    نیآخر   ی برا  توانست یاما م   رد، یتماس بگ  بار به 



از درونش به    یخواهد کرد. و اال، حس  دایپ   ندهیکه در آ   یبخاطر احساسات
 .داشت یحس مثبت  ییجدا نیا

 :گفت  یاز جا برخاست و جانان، به آرام  م ی مر

خانوادت.   ای برو خونه دوستت،    ا یمدت خونه خودت نرو.    ن یا  ی تونی م  اگه
 ...تنها نباش

 :دیگو ی و م  زندیم  ی. لبخند تلخ دهدیرتکان مس  یبه آرام  م ی مر

 .ازتون ممنونم 

ژکوند  لبخند  م   یرو   یجانان  روزنشاندیلب  مر  ی.  جانان    م یکه  بفهمد 
کند.   رونی تا ادامه فکر را از سرش ب  بنددی م  ی... چشمانش را لحظه استیک

 .نبود یی زها یچ  ن یحاال موقع چن

 :دیگو یم   یبا لحن شاداب نی رحس یو خطاب به ام   شودی خم م م ی مر

 ...گل پسر  خدافظ

خ  یب   ن یرحسیام عادماندیم   می مر  رهیحرف  درحالت    ست، ین   نگونه یا  ی. 
که   یا  به ی که بخواهد از کنارش برود، چه جانان باشد چه آدم غر  یهرکس 
  شوند یادا م   یکه به سخت   یبا همان کلمات   شناسد، یاو را م   قه یده دق  یفقط برا
ده بود،  ید  هیرا درحال گر  م ی که مر  یاما حاال، وقت که نرود.    خواهدیاز او م 

  .نزد یخاطر حرف نی هنوز در شوک بود... به هم



داد و در را باز کرد. اما قبل از آنکه فرصت    نییپا   میمر   یرا برا  ره ی دستگ  جانان 
که به انتظار نشسته بود،    یرا بدهد، نگاه سبحان  م ی مر  یکند پاسخ خداحافظ

  ی و لحظه ا  زد یخی آنها، از جا برم   دنی . سبحان با د شودی خشک م   شانی رو 
 :دیگویم  یبا شگفت  م ی بعد، مر

 !ییرضا یآقا سالم

مر  نگاه  به سمت  جا  در  مردمک چشمها   چرخد ی م   می جانان  درشت   شیو 
رو   شیبعد، پلک ها   یو لحظه ا  شودی م  رهیخ  م ی ... بهت زده به مر شوندیم

ا   یزی... چه چنندی نش  یمهم     ی بود که به معرف  یهمان   م،یبهتر؟ مر   نیاز 
سبحان    ی و نگاهش، رو   شوند ی باز م  شی آمده بود... پلک ها  نجایسبحان ا 

آمده بود.    نجا ی ش به امشاوره  شنهاد ی به پ  می گفته بود که مر  ی. عل ندینش   ی م
که جانان    دیفهم یبود و داستان را م  م ی اگر سبحان مشاور مر  شد؟ی اما مگر م
 ...دادینم  شنهاد ی را به او پ

 :شده و با شک، گفت  کیبار ی جلو آمد و با چشم ها یقدم  سبحان

 ...سالم

 :اش افتاده باشد گفت یبعد، انگار که دوزار یلحظه ا اما

 درسته؟ ییرزا یم  خانوم 

تر کرد    ی، لب تکان داد. جانان که در سکوت و با بهت نظاره گر بود  یسر  م ی مر
 :و گفت



 د؟یشناسی ... همو مشما

 :دیبه سمت جانان چرخ سبحان

  ادت ی ...  گهی د  انیزنگ زدم گفتم قراره ب  شی که هفته پ  ه یهمون خانوم   نیا
 اد؟ ینم

  انیم   ی نگاه  میاندازد. مر   ی باال م  یو شانه ا  یجی به گ   زندی خودش را م   جانان 
 :دیگویم  یو سپس، به آرام   چرخاندی سبحان و جانان م

 ...ییرضا یاقا دمتون یبرم. خوشحال شدم د گهید من

 :دیگویو با احترام م دهد یتکان م  یسر سبحان

 .نیی. بفرمانطوری هم  منم 

  شود یخارج م  میمر  ،ی سرسر  ی... پس از خداحافظرودی کنار م  م ی مر  یاز جلو  و 
 :دیگو یو م   شودی... داخل م ندی نش  یسبحان م  ی و نگاه جانان، رو 

 ...تو ایب

هرچه زودتر داستان را بداند... سبحان    دی. باشودی خودش زودتر داخل م  و 
 :دیگو ی با شوق م ن،یرحس یام  دن یبا د

 .نم یبغلم بب  ای! بدو بیی نجایجوجه توام که ا  عه

و   کندیکاناپه رها م   ی. سبحان خودش را رو خوردی تکان نم  نیرحسیام   اما
 :دیگویم



بار همونطور    هیپسر تو... به دلم موند   نیو آدم منو دوست دارن، جز ا   عالم
 ...بغل من ادیبغل سهند، ب   دوئهیکه م

 :دیگویبه سمت او و م چرخدی سبحان، م یتوجه به حرفها  یب  جانان

 ؟یشناسی از کجا م مویمر

 :دهدی ابرو باال م سبحان

 ه؟ یک  م ی مر

 :کندیم  ینچ   جانان

 .ییرزا یم  م ی دختره که االن رفت. مر نی هم

 :اندازد یباال م  ی. سپس شانه ادیگویم ی"آهان" کشدار سبحان

 بشناسم؟ خوامی . از کجا مگهیمطب د از 

  ؟یش بود تو مشاوره-

 .بود ام ینه. مراجعه کننده ت-

  ست؟ی ک  گر ید ام ی. تبردیابرو در هم م  جانان

  ...منه  یهمون پسره که اتاقش رو به رو -

 :پرسدی. سپس م دهدیسر تکان م  ی به آرام  جانان

 مشاوره نداشتن؟ یشوهرش دونفر  با



 ...یپرس یم  یی ... چه سواال دونم ینه. نم-

 :دهدی م  ر ییبحث را تغ و 

 کجاست؟   هیآ 

. حوصله سبحان و  داردیقدم برم   ن یرحسیو به سمت ام  کشد یم   ی پوف  جانان 
.  کردیتمرکز م م ی مسئله مر یفقط رو   دی را نداشت. با  شان ی ه هاو عاشقان هیآ 

بود که هرچه زودتر طالق م م ی مر با خواهدی گفته  عل  دی. جانان  حرف   ی با 
هرچه    دیفرصت نداشت. با  شتر یروز ب   ک یامروز و فردا...  ن ی. آنهم هم زدیم

 ...خواستی را م  یعل  یو از او نشان   گرفتی تماس م ل یزودتر با سه

*****  

با سه  کبار ی ترک کند  را  دفتر  آنکه  از  و    ل یقبل  بود  هم    کبار یتماس گرفته 
ب   لیحاال... سه    خواست ی پاسخ گذاشته بود. جانان نه م  یهر دو تماس را 

  یرکیرزیز   ینگاه ها  توانستی بفرستد، نه م  یامیخودش را کوچکتر کند و پ
  ل یحاال که سه بود، متوقف کند...    نی رحسیکه در دست ام  یاش را به تلفن 

او را جواب    یرا در دست گرفته بود، تماسها  یباز  نیا  یبا رو کردن مهره اصل
مدادینم معطل  اگر  نداشت که  خبر  اما  برا  کرد،ی.  تمام  قدرت  با    یجانان 

 .داشتیقدم برم  ی از عل م ی مر  ییجدا

که سهند در آن مشغول به کار بود، چرخاند.   یرا در اطراف شرکت  نگاهش
نبود، اما هر از    یو حضورش در شرکت الزام   کردیسهند عمدتا درخانه کار م 

و امروز از همان روزها بود.   شدی به شرکت باز م  شیبه بهانه جلسه پا   یگاه 



نبود.   ناما ساعت را مطمئ  زند، یجانان خبرداشت که امروز به شرکت سر م 
قدر  شبشان ید  یگفتگو چن  یبه  جانان  نبود که  سهند    یسواالت  ن ی گرم  از 

به بهبود    تواندی م  ی ناگهان   دار یخاطر با خود فکر کرد که د  نیبپرسد. به هم 
  .رابطه شان کمک کند

 و بازدمش را پوف کرد. اگر سهند رفته بود چه؟  دی کش  یقینفس عم  

 ؟ ینیب یعمو سهندو م  نیباال بب  ار یماجان سرتو ب -

اش شد و به سرعت با   ی قطار باز  الی خی نام سهند ب  ند یبا شن  ن یرحسیام
  ن، یب   ن ینگاهش به دنبال سهند گشت. جانان از فرصت استفاده کرد و در ا

  ل، یاز جانب سه  یپاسخ   یتماس ب  دیرا کش رفت و به ام   لشیموبا  یواشکی
 .را از نظر گذراند لی موبا تی نوار وضع  یچندبار

 ...عمو... عمو-

به آن    یبا خوشحال  نی رحسیکه ام  یسرش را باال آورد و به نقطه ا   جانان
  یت   یبه رو   یکه کت چرم  ینگاه انداخت. سهند بود. درحال  کرد،ی اشاره م

آن بود، از   قهیرنگش به تن داشت و درحال درست کردن  یشرت خاکستر
را از نظر    ختشیلب نشاند و سر و ر  ی رو   یزد. جانان لبخند  رونیشرکت ب

 ...بود پیخوشت  شهی سهند هم  .راندگذ

 ...ماجان... عمو-

 ...ماجان  دمشید-



  لشیبا موبا  ابانیکه کنار خ  یاندازد و به سمت سهند  یرا راه م  نیماش  جانان
داد،    ن ییرا پا  شه یبود. جانان ش  یراند. احتماال به دنبال تاکس   رفت، یور م

 :سرش را خم کرد و بلند گفت

 برسونمتون؟ تونم یم

از ب اوردیسر باال ن  سهند از نجابتش...    ایحواسش اش بود    ی. معلوم نبود 
بوق گذاشت و    یجانان نشست. دست رو  یلبها  یهرچه که بود لبخند رو 

 :بلند گفت  گر ی بار د

 محترم؟  یاقا

 :به کمکش آمد نی رحسیام نبار ی... ازیچ چیهم ه   باز 

 ...عمو 

  ی نیرحس ی جانان و ام  ندیدرجا سرباال آورد و به دنبال صدا گشت. با د  سهند
 ن یباال انداخت و به ماش  یی که چندمتر آن طرف تر توقف کرده بودند، ابرو 

 .شد کینزد

 ...نهی ماجان بپر عقب عمو جلو بش-

و سهند، قبل از آنکه    رودیبه عقب م  ی صندل  یبه سرعت از رو   ن یرحسیام
 :دیگویو م   کندیشود، قد خم م نیسوار ماش 

 د؟یکن یم  کار ی چ نجایا

 :دیگو یو م  کندیم  ی. جانان خنده اکندی در را باز م و 



 ؟یدیجواب نم   کنم یصدات م   یسالم. چرا هرچ کیعل

ام   شودی به عقب خم م  سهند با تعجب    نیرحس یتا گونه  ببوسد. سپس  را 
 :دیگویم

 ...دمینشن   اصال

سه روز حفظ کرده    ن یکه درا  یبه موضع  د، یآ   یپس از آنکه از بهت درم   و 
 :دیگوین م . جانا گرددیبود برم

 ...ریبگ دهیرو نشن  ابونی دختر مخترا تو خ یبچه خوب... کال صدا نیآفر

ا  و  بازو   یضربه  م   یبه  عمزندیسهند  نفس  سهند  ترج  کشدیم  ی ق ی.    حیو 
که ابدا مد نظر جانان    کردیم  یی. و اال برداشتهاردیبگ  دهیحرف را نشن   دهد یم

 :دیگویتوجه م   ینبود. ب 

 نجا؟ یا  یاومد چرا

 ...دمیپارک د ا یکی نزد نی هم  ی پارک... اومدن م ی دنبالت بر  م ی اومد-

 ...سرما  نیتو ا  یچه پارک -

 :کندیچپ چپ نگاهش م  جانان

 .شهی که تو سردت م  چقدرم

 ...شهیشما که سردتون م -

 :د یگویو م  کند یپارک م  یگوشه ا  جانان



 .د یش  ادهی. پم ی هم دار  ی. تازه برنامه بستن شهینم سردمون

  رون یرا ب   نیرحس ی. سهند ام شودیم   ادهی پ  ی و به آرام  کند یکمربندش را باز م   و 
 :دیگویم  یآورد و به آرام  یم

 ...دم مهدش که پارک بزرگ هست ؟یاومد نجایراه تاا  نهمه ی پارک ا بخاطر 

  ز ی را ن  گرش یدست د  یرو   اده یموقع پ  شه یرا گرفت. هم   ن یرحسیدست ام   و 
  یاز حد درحالت تدافع   شی بار، ب  ن یر که ا. اما انگا کردیبه سمت جانان دراز م

 :لب نشاند و پاسخ داد ی رو  ی فرو رفته بود. جانان لبخند کج

 .م ی راه اومد نهمه ی که ا  م ی با تو باش میخواست ی م خب

کنترل کردن لبخندش، تمام   یدستش را در دست سهند گذاشت. سهند برا  و 
  ی در عوض، فشار کوچک  د،یعضالتش را به کار گرفت. دستش را پس نکش 

خودش را از    دیبه دست جانان داد. با جانان قهر بود، نه با خودش... چرا با
  کرد؟یکه دوست داشت، محروم م   یکار

و سهند خواست به دنبالش    د یدو   یباز   ی ها  له یبه سمت وس  ن یرحسیام
 :قدم بردارد که جانان با محکم نگه داشتن دست او، متوقفش کرد

 .... ولش کنکنه ی م  یباز خودش

 ...شهی گم م-

 .شهی . گم نمم ی کنینگاش م م ی نیش یم  نجای. اشه یکف دست پارکه. کجا گم م -



 ی بود نشست. سهند هم اعتراض   یباز  نیزم   ی که روبه رو   یمکتین   یرو   و 
  ی بود که تنها سرسره باز  ن یعاشق ا  نی رحسینکرد و کنار او کمر خم کرد... ام 

که    یو حاال، وقت   زدیبه او غر م   داشتی که سهند دنبالش قدم برم   یکند. وقت 
 ...خوردیو سر م   رفتیفقط خودش بود و خودش، با عشق از پله ها باال م

  ...نیرحسیمراقب ام  سهند بود و سهند، رهیخ  جانان

 ؟ یباهام حرف بزن یخواینم-

 :به جانان کرد و گفت  ی تک نگاه سهند

 بگم؟  یچ

 ازم؟  یهنوز ناراحت -

 :همان تک نگاه  بازهم 

 ...ناراحت نبودم ازت اصال هنوز؟

 .نگو  ی... الکیباهام قهر  یک   یازم ناراحت   یک  فهمم یسال م  نهمهی بعد ا  گهید-

 :دیگویو م  زند یم ین لبخند . جانازندینم یسهند حرف نبار یا

من بزرگتر بودم   نکهی . باام ی که تواصفهان بود  وفتم یم   یی وقتا  ادی  یاز گاه   هر 
  تونستن ی عالم و آدم نم  ی ول  ادته؟ی.  گرفتی م  می گر  خوردیم   ی به توق  ی تق  ی ول

 ...اشک تورو درارن 

 :شودیتلخ م نبار ی ا لبخندش 



 .دراره من بودم توهیگر  تونستیکه م   ی من... تنها کس  جز 

 :کشدیم  یق ینفس عم و 

که تورو    یتورو نه.تنها کس   ی کنن ول  تیمنو اذ   تونن ی همونه... همه م  االنم 
  ...منم  کنه یم  تیاذ

  ی. جانان دست ندینش   یصورت جانان م  یتمام و کمال رو   نبار ی سهند، ا  نگاه
 :دیگویو م  کشدیبه گونه سهند م 

اذ  دیببخش انقدر  مکنم ی م  تتیکه  خوب  دونمی.  قهر  ستم ی ن  ی بچه  باهام   ...
 ...نباش

 :دهدیو سپس، با تاسف سر تکان م   ماندیجانان م ره یرا خ یلحظه ا سهند

 ...گهیباشه د ن یچهارساعت سرسنگ تونه یآدم نم یکن یکارارو م   نی هم

 :کندیم  یخنده ا جانان

 ...شهینباش. اعصابم خورد م نی باهام سرسنگ  خب

 ...شهی رد متو خو یحرفا ی منم اعصابم با بعض-

 :کندیسفره دلش را باز م   سهند،

ا  چندروزه ذکرم  و  فکر  م   نهی تمام  غذا  شده. کم  چت  حوصله    ،یخوریکه 
ت  خونه  ام ی... مییاونجا   گن یم   زنن یاز درمونگاه بهم زنگ م  هو ی بعد    ،یندار



  ست، ی ن  ی چی ه  گم ی به خودم م  ی... ه ی کرد  هیچشات بادکرده انگار گر  نم یب یم
 ...یاز عل ؟ی زنی حرف م یاز ک  هو ی ست... بعد تو سرش شلوغه خسته

 :کندیم  یتک خنده عصب و 

  وسط؟   نیاز کجا درومد ا  یعل

   ...دهدیسهند گوش م  ی . جانان در سکوت به غر هاکشدی م ی قینفس عم و 

ا- به  دارم  م  نی همش  عل   کنم یفکر  فکر  دوباره  نکنه  تو    یکه  باشه  افتاده 
 ...سرت

  یگرفته ا  یحرف را با صدا  نی ا  دهد،ی م   نییپا   یآب دهانش را به سخت   و 
 :کندی م ان یب

 شده باشه؟  ییدوباره دلت هوا نکنه

  ک یرا  ز یهمه چ  خواهدی تا او، نگاهش را نخواند. م ردیگی چشم از جانان م  و 
 ...غم عاشقانه کیساده جلوه دهد. نه   ی نگران

 :کندی م ی تک خنده ا  جانان

 ؟ یعل یشه؟ برا  ییهوا دلم 

و    دهدیسرتکان م  ی. جانان به آرام ماندی م  نی رحسیام  رهیحرف خ   ی ب   سهند
 :دیگویم

 که داشتم؟   یا  یکنه؟ بدبخت   وی چ  یشه براش؟ دلم هوا  یی دلم هوا   د یبا   چرا



اطم  نیا   جانان با  نم  نانیحرفهارا  زبان  چ  یبر  انگار که    ان یم  یزیآورد. 
 ...شماردیم  هوده یشان را بوجودش همه

 ...دونم ی... مزدمیازش حرف م  دینبا-

 :چرخدیبه سمت جانان م  سهند

 .ستی من حرف زدن ازش ن درد

 :کشدیم  یق ینفس عم و 

که    یدو جمله ا  نی هم   یکه تو برا  نهیمن فکر کردن بهشه... درد من ا  درد
  ی دوباره عل  ... درد من حضور یساعت بهش فکر کرد  نی چند  ،ی به من گفت

 ...تو فکر توئه... تو دلت

 .کشدیمانند آتش در وجود جانان زبانه م  ،ی منف حس

آدم تا حد ممکن   نی چندسالو تالش کردم تا ذهن تو از ا  نی جانان من تمام ا-
  ت یتو زندگ   ی کنم تا نبود عل  یچندسال تالش کردم کار  ن یدور باشه. تمام ا 

 ...حس نشه

  .ندی نش یجانان م  یدر گلو بغض

 ...تو   ی  دوباره برگشته به فکر و زندگ یروز بفهمم عل ه یاگه -

سهند خشک    ی. نگاهش به رو ردیگ ی. ضربان قلب جانان، اوج مکندیم   سکوت
و به    گزدی... سهند لب مروندیدر کف دستش فرو م   شی و ناخن ها  شودیم

 :دهدیسرتکان م  ی آرام



 ...شم یم  داغون 

افتد و نگاه سهند، به سمت آن   ی م  گونه جانان  یناخوداگاه رو   ی اشک   قطره
م   ر ییتغ هادهدیجهت  دندان  رو   ی.  م  یجانان  قفل  در    شوندیهم  درد  و 

.  ندینش   ی گونه جانان م  یرو   ی... دست سهند به آرام خوردی وجودش موج م
رو  نوازش گونه  م  یشصتش  او حرکت  را پس    کندی صورت  اشک  قطره  و 

 :دیگویو م   بوسدیجانان را م  یموها  یرو  شود،یخم م  یآرام  به. سپس  زندیم

 .م ی بخر یبستن   م ی ریم  نیرحس ی . منو امنجای ا نی بش  تو

  ی ... اما نگاه جانان رو داردیقدم م  نی رحسی و به سمت ام  زدیخی از جا برم  و 
... جانان، حاال شودی نشسته بود، خشک م   شیپ  یکه سهند لحظه ا  ییجا
 ...گذاشته است  یکه پا در چه حماقت   فهمدیم

  شیمانده بود که بغض خفه اش کند. انگار که سهند در آن واحد چشمها   کم
خ  و  برگشت  عقب  به  جانان  بود.  باز کرده  همراه    یسهند  رهیرا  شد که 

دستش    کی  شهیبود، هم   شهی. سهند هم رفتیم   رونیاز پارک ب  نیرحسیام
اش را وقف    ی ... تمام جواننیرحسیام  یبرا  گرش یجانان بود و دست د  یبرا

توسط پدرش رها شده بود.   ی کرده بود که در دوسالگ  یپسر کوچک   جانان و 
او،    شهی سهند هم از او گرفته بود. بدون فکر کردن به  بود و جانان چشم 

به حال سهند فکر کند   یلحظه ا  نکهیبدون توجه به احساسات او، بدون ا 
  قتیبه حق   شیچشمها  یگرفته بود و حاال، انگار که به تازگ   یم یتصم   نیچن

  می صورتش را پوشاند و بعد، انگار که تصم  یده بود. با دو دست لحظه اباز ش
  رون یاش، اورا به هول و وال انداخته باشد، به سرعت تلفنش را ب  یناگهان 



. زد یبا او حرف م  دیگشت. با  بایبه دنبال شماره ز  نش،یمخاطب  انیو م   دیکش
حرف    یاز عل  نبار یا  ا . ام کردیسفره دلش را باز م  گر ید  کبار ی  د یامروز... با  نی هم

 !نداشت. بلکه تمام حرفش سهند بود

*****  

درگ  ذکرش  و  فکر  حت   ر ی تمام  وقت  شتر یب   یبود.  برا  یاز  قبول کردن    یکه 
به جانش افتاده بود که لحظه    ی. خوره اکردیدست دست م  می پرونده مر

را چک کرده بود. صدبار    لشیصدبار موبا  با، ی. تا آمدن زکردینم  شی رها  یا
و    دهیکش   رونیب  نی رحسیتلفن را از دست ام  ل،یاز جانب سه  یتماس  دیبه ام

  بردیدست م  رفت،یپسش داده بود. در خانه راه م  یدی بعد، دوباره با ناام
 یداخل م   بای ز  نیماش  ندی تا بب  شدیم   رهی خ  ابانیاز پنجره به خ   ش،یموها   یال
را از سهند پنهان کند. موقع    ی حال  نی توانسته بود چن  ینه؟ به سخت   ا ی  دیآ 

جا به  بود که  را کرده  تالشش  تمام  لبخند    یبرگشت  صورت    یرو اشک، 
انفجار   یرا بشکافد را پنهان کند. برا  شی که کم مانده بود گلو  یبنشاند و بغض

ز  انتظار  به  فقط،  و  بود  بود... نفس عم   بایآماده  ب   دیکش  یقینشسته    یو 
هم    نیرحس ی نق نق ام  یدراورد. صدا  ن یرحسیطاقت، تلفن را از دست ام

بار د برهم بخورد.  تمرکزش  را    گر یباعث نشد که  و   امتحانشانسش  کرد 
 کهی ... مرتزیچ  چیبوق، دو بوق... باز هم ه  کیضربه زد.    لی شماره سه  یرو 
م   یعل حاال  و  جانان  جان  به  بود  انداخته  شدت    دانستیرا  به  جانان  که 

بود که    یمارمولک   کی.  شناختی را م  ل ی خواهان صحبت با آنهاست... او سه
 ...نداشت ی دوم



 :کرد  پیتا   لیسه یو برا  دییهم سا  یرا رو شیها  دندان

 ...به من یدی شماره رو م  ن یا یکن یغلط م   یقصد جواب دادن ندار اگه

د  به مشدت  عم   نه ی گز  یرو   خواهدی لش  نفس  اما  بزند،  ضربه    ی قیارسال 
جواب تماسم رو بده.    سدی نویم   گر ی. بار دکندیرا پاک م  ام یو تمام پ  کشدیم

و بعد،    پوشاندیصورتش را م  ی... لحظه اکندی... دوباره پاک ممهیدرباره مر
از    شی ب  تواند ی . نمدهد یپس م   نیرحسیو تلفن را به ام  شودی م  ام یپ   الیخ یب
مشکل خودشان بود نه او...    دادندیخودش را خوار کند. اگر جواب نم  نیا

 یی جانان باشد چه نه... جدا   لشی داشت، چه وک  یی به هرحال قصد جدا  م ی مر
خودش را به آب    م یمر   م ی بود نه جانان که حال بخاطر تصم  یآنها حاقت عل
 ...و آتش بزند

قول    با یپنجره راه افتاد. ز   بلند به سمت   یاز جا برخاست و با قدم ها  کالفه
  شیها  م یآمد، جانان تمام تصم   یم   رتر ید  یداده بود که زود برسد... اگر کم 

  ...گذاشتیو همه شان را به اجرا م  گرفت یرا تنها تنها م 

  یرا بچرخد، صدا  ابان ی اما قبل از آنکه چشمش کامل خ  زندیرا کنار م   پرده
ا  برم  فونیزنگ  را  هاگرداندی سرش  قدم  با  تقر   ی ...  آن    با یبلند،  به سمت 

به او    شه ی. جانان هم زندیو در را م  کند یم   ی شدستیپ   نی رحس یاما ام   دود یم
اما    کردیباز م   یهرکس  یدر را به رو   ن یرحسی. ام زدی کارش غر م  نی بابت ا

غر زدن شد و به سمت در    الیخ یکه از در داخل آمد، ب   ییبای ز  دنیحال، با د
  ده یباز شدن درب آسانسور شن  یصدا  قدم برداشت... جانان منتظر ماند تا 



ز باز کرد...  را  در  سرعت  به  بعد،  و  برا  یب   با، ی شود  دست  او  به    ی توجه 
 :باز کرد و گفت ن یرحسیام

 ...عشق من  سالم

  ی با خوشحال  نیرحسیاو دراز کرد. ام  یرا به سو  شی ها  یخوراک  سهیک  و 
اتاق دو  دیرا قاپ  سهیک به نشانه تاسف تکان داد و    یسر  بای . زدیو داخل 

 :و گفت  دیکش   یاو بود، پوف  ره ی که خ  یباالخره سر باال گرفت. خطاب به جانان 

م  دعا باش   افهی ق  نیا   ام یم  یوقت  کردمیدعا  نگرفته  به خودت  رو  که    یزار 
 ...شنودهیچندوقته دعا هامو نم  نیا  بیخدا عج نم یب یم

 :اندازد یمبل م  یو شالش را رو  شود ی داخل م و 

 ...بدو بدو  یپشت تلفن انقدر به من گفت  شدهیچ  نم ی ... بگو ببخبیلیخ

. تاحاال  زدیفرستاد و در را بست. قلبش تند تند م   نیی اب دهانش را پا  جانان
به    ی چه واکنش  بای ز   دانست یفقط کالفه بود و حاال، استرس هم داشت. نم 

 ...او نشان خواهد داد یحرفها

 ...گهی حرف بزن د-

... جانان،  گذاردیآب، پا به آشپزخانه م  یوانیو به دنبال ل  دیگو ی را م  نیا   بایز
را محکم    شی و دندان ها  د یسایهم م  یرا رو   شی لبها  کشد،یم   ی قینفس عم 
و لبانش، باالخره باز    ردیگی چشمانش جان م  ان ی. چهره سهند م دهدیفشار م

 :شوندیم



 ...رد کنم  مویگرفتم پرونده مر   م ی تصم من

متعددش در    یسرفه ها  یبعد، صدا  ی و لحظه ا  پرد یم   بای ز  ی گلو  انیآب م  
م عم چدی پی خانه  نفس  جانان،  قدم    کشدیم  ی قی...  آشپزخانه  سمت  به  و 

که کمکم شکل   یجانان از بغض  ینی و ب  کندیپشت هم سرفه م  بای ... زداردیبرم
دقسوزدیم   گرفت،یم چند  م  یا  قهی...  ز  کشدی طول  عاد  بایتا  حالت    ی به 
  ق یچند نفس عم  با،ی. ز ترساندیقرمز شده اش، جانان را م   ی ... چشمهاگرددبر 

.  گرداندیو سپس، نگاه پر حرصش را به طرف جانان برم  کشدی پشت سرهم م
 :دیگو یاندازد و م  ی او م یبه سر تا پا  ینگاه 

 ؟؟یچ

و حرفش را دوباره    کشدیم   شیبه گلو   ی ... دست گزدیلبش را از داخل م  جانان،
 :کندیتکرار م 

 ...رد کنم  مویگرفتم پرونده مر   م ی تصم من

 :شودیمنفجر م   بایز

 !یغلط کرد  تو

مستحق   دانستیم  نکه ی . باانندی نش  یهم م  یرو   یجانان لحظه ا  یها  پلک
 .شودیم  دهی هست، اما باز هم رنج  یواکنش  نیچن

 ردش کنم؟   خوامی م  یچ ی عنی کرده؟    یمخت اتصال هو؟ ی تو چته -

 .باشم  لشیوک خوامینم  گه یردش کنم. د خوام یم  ی عنی-



 :کندی پرت م یاش را هم گوشه ا یو باران   دیآ  ی م رون ی از آشپزخانه ب بایز

  ل ی جا سه  هو؟ی. چت شد  رمیپرونده رو بگ   نیا   دیمن با  یگفتیم   روز یکه تا د  تو
 پس؟  شدی چ ؟ین یبب وی قرار عل یدونست یمگه نم  ؟یاومد جا زد یعل

م   باالخره  جانان  اول  ترکد یبغض  م   ن یو  بلند  زشودیهقش  ازهق    بای.  که 
به    یو سپس،به آرام  شودی گرد م  شی چشمها   خورد،ی جانان، جا م  یناگهان 

 :داردیسمت جانان قدم برم

 ...هویجانان؟ چت شد   وا

م   جانان را  صورتش  دست  م   پوشاند یبا  تا  م  تواندیو  از  زندیهق  حالش   .
شده بود که اشکش شده بود دم   فیانقدر ضع  نکهی . از اخوردی خودش بهم م
او نشانده بود. اما    یبارها بغض به گلو  یی ماجرا  نیچن  نکهیمشکش... از ا

بخاطر    نبار ی... ا ینه بخاطر خودش بود، نه بخاطر عل  نبار ی . اکردی فرق م  نبار یا
 ...که از درون شرمنده اش شده بود  زدیهق م  یپسر

  ستاده یکه بهت زده دم در اتاق ا  ینی رحس ی نگاه از جانان گرفت و به ام  بایز
 :شد رهیبود، خ 

  ...بخور تویخاله... برو خوراک  ستین  یچی ه

 :گفت  یبه سمت جانان قدم برداشت، به آرام   بایتوجه به ز  ی ب ن یرحسیام

 ...جا؟ ما



  شیبه بازو  یبا دست، ضربه ا  نیرحسی . ام..زدی توجه هق م  یجانان ب  اما
 :با بغض صدا زد نبار یزد و ا 

 ... جا؟ما

نم   جواب م  ردیگیکه  تالش  توان  تمام  دستها  کندیبا  رو   یتا  از  را    ی جانان 
 :زندیمدام اورا صدا م  ن یصورتش جدا کند، در همان ح

 ......جا... ما...جاما

  کشد ی اورا در آغوش م  بای بشکند، ز  ز ین  ن یرحسیقبل از آنکه بغض ام  یا  هیثان
 :دهدیبه جانان م  ی و تکان

 ...شی ساکت شو ترسوند ره،یگی م  شیداره گر  بچه

 :چدی پیم  ن یرحسیرا دور ام شی دستها و 

 ...اینکن هی... گرستی ن ی چی خاله. ه ستین  یچی ه

 :کندی زمزمه م ی جانان است. به آرام رهیبا بغض خ ن یرحسیام اما

 ...جان؟ ما

سر باال    ی . به آرامشود ی قطع م  شیو صدا  کند یتمام توانش را جمع م   جانان 
 :زندیم   یزیاست، لبخند ر  سیکه از اشک خ   ی و با صورت  ردیگ یم

 ...ماجان... نترس ستین  یچی ه

 :دیگویو م  بوسدی. گونه اش را م کشدیم  رون یب با ی اورا از آغوش ز و 



 ...ستین  یچی ماجان. ه ستین  یچی ه

و به    کشدیجانان م  س یصورت خ  یدستان کوچک و تپلش را رو   ن یرحسیام
 :دیگویم  یسخت 

ـ  ......ـر... نه... نهگ 

 .دی. ببخشگه ید کنمینم هیگر-

و به    کشدیم  رون ی ب  بشیرا از ج  لشیموبا  با ی . زبوسدیدوباره گونه اورا م  و 
 :کندیدراز م ن یرحسیسمت ام

 .کن  یباز میبرو خاله... برو با گوش  ایب

و    کند ینگاه م   لیبه موبا  ی. لحظه اشودی از مادرش جدا نم  نی سرح یام  اما
 :دهدیرا ادامه م با ی. جانان حرف ز چرخدی دوباره به سمت جانان م

 ...کن  یماجان... برو باز  آره

 :کشدی م  رونیرا از دستش ب  بایز  لیموبا   و 

 ...کن  یداره... بروتو اتاق باز یخاله باز ی گوش  نیبب

م  شی صدا چاه  ته  م   دیآ   یاز  هنوز  املرزدیو  با شک    ن،یرحسی...  را  تلفن 
. اما قبل از انکه  کشدیآن را از دست جانان م   یو سپس، به آرام  کندیبرانداز م

چند شود،  اتاق  م  نیوارد  د  چرخدی بار  ماجانش  شود  مطمئن  اشک    گر ی تا 
 ...زدی رینم



م بایز رفتن پسرک مطمئن  از  به سمت جانان  شود،ی که  . چرخد ی م  دوباره 
ضمن   شی رغم تمام تالش ها  یو عل   گذاردی م  شیچشمها   یجانان دست رو 

م شدت  به  اش  چانه  بغضش،  ز لرزدیکنترل  پا  با،ی...  را  دهانش    نیی آب 
 :ندینش یمبل، کنار جانان م   یو رو  فرستدیم

 کنه؟ یآدم سکته م یگی نم  هیگر  ر یز  یزنیم  ینجوریچرا ا   هو؟ی شد  چت

 .ردیرا تحت کنترل بگ  شیتا اشک ها کندیتمام تالشش را م  جانان

بب- بزن  علنم ی حرف  د  ی.  م  ؟یشد  ینجوریا   یدیرو  قراره    ی دونستیتو که 
 هو؟ی. چه اون موقع چه ده روز بعد... چت شد شی نیباالخره بب 

 :دیگوی با بغض م  جانان

 ...ستی ن یعل  بخاطر 

 ...ردیگ یچانه اش لرزش را از سر م و 

 ؟یشد  مونیپش   هویچرا   ه؟یچ  هیپس قض -

 :دیگویطاقت م ی ب با ی. ز کشدی م ی قینفس عم   جانان

 ...گهیبزن د  حرف

 ...... بخاطر سهندهست ی ن ی بخاطر عل-

  پوشاندیبه سرعت دهانش را م   ن،یرحسیو از ترس ام  زندی م  یناخواسته هق   و 
 .لند نشودب ن یاز ا شیاش، ب ه یگر  یتا صدا



 ده؟ یبخاطر سهنده؟ مگه سهند فهم ی چ ی عنی-

 ...نه-

 ؟ یپس چ-

 ...فهمه یباالخره که م -

بفهمه.    نکه یاز ا   یترس یافتاده م  ادتی  هو یتو که    یتو زندگ   ومدهیسهند تازه ن -
 .اد یراحت کنار نم هیقض  نیکه سهند باا   ی دونستیم  نم یقبل ا

 ...وفتهیم  یبدتر یکه اگه بفهمه چه اتفاقا   دمیامروز فهم -

 ...لرزدیچانه اش دوباره م و 

 گفته؟  یزی. سهند چ ه یمنظورت چ  نم یدرست حرف بزن بب-

 :دیگوی و با بغض م  ردیگیم   بای نگاه از ز  جانان

 ...نگفته یزی. سهند چنه

 .کندیمکث م   یلحظه ا و 

باز شد فهم  یانگار چشما  هوی- تازه فهم کنم یم   کار ی دارم چ  دمی کورم    دمی... 
 ...کنهیخودمو داغون نم   یفقط زندگ  کنمیکه دارم م  یغلط  نیا

 :دهدی با بغض ادامه م  و 

 ...شهیداغون م سهندم

 :ماندی در سکوت منتظر ادامه حرف او م بایز



چشمام... سهند   یپنج سال دوباره اومد جلو  نیهمه ا   ش،ی چندساعت پ  بایز
ه  یبرا نبوده.  پسرعمه  هم  چوقت ی من  سهند    هیاز    شتر ی ب  شهی نبوده... 

سالش    شیفقط ش   ی وقت  یگذاشته. از همون بچگ   هیمن ما  ی پسرعمه برا
 ...ششون یرفتم پ   شهیهم   یبود و من برا

 .کشدی اش م ین یب ر یدست ز  و 

و    ستی. فقط ب دهی زحمت کش   شتر یمن ب  یبرادر برا  هیپنج سال از    نی تو ا-
عل  بود که  سالش  شد    یدو  موقع  اون  از  بدبخت  رفت.  و  مارو گذاشت 

 ...جورکش من 

 ...آورد یدر م  ر ی را به تسخ شی صدا  بغض

و دوسالش    ست یحس نکنم. فقط ب  ویتونست کرد که من کمبود عل   یهرکار-
و   یمرکز درمان  نیا  نویرحسی. انقدر که اون ام نیرحسیام یبود شد مثل بابا
 ...رده، خودم نبردمب ی اون مرکز درمان

 ...دهدیاو گوش م یدر سکوت به حرفها بایز

 ...هم  ی تو زندگ  م ی دوباره افتاد یاگه بفهمه من و عل-

 :لرزدیاز بغض م  شی صدا

 ...شکنهی ... مبایز شکنه یم

 .کشدی دستش را نوازشگونه پشت جانان م بایز

 ...از برادر  شتر یب  ز یچ   هی  یمن پسرعمه نبوده... برادر بوده... حت  یسهند برا-



 ...بشنود نهاراینبود که ا نجای ... خوب شد سهند ابرادر

براش خواهر   یمن حت   یول- ا   ی کنم. حت  ینتونستم  اگه    نی به  فکر نکردم 
ناراحت م  موی بفهمه پرونده مر . چقدر غصه  شهیاز قصد قبول کردم چقدر 

به خورهی م فقط  فقط    ...  خودم...  احمقانه  اون حس  به  فکر کردم.  خودم 
 ...بخاطر خودم پرونده رو قبول کردم

 ...زندیم  ی گریهق آرام د  و 

  هی... هنوزم  بایز  شه ی م  یداستان چ  ن یته ا   نم یبب  خوامیهنوزم از ته دل م -
م  یزیچ ا  د یبا  گه یتو وجودم  ته  ول  نی تا  برم.  رو  ...  بای ز  خوام ینم   یماجرا 
 ...تونم ینم

 ...شودی م  دهد،یکه در سکوت به او گوش م  ییبای ز ره یخ  نگاهش

از    شتر ی ب  یلیحرفاست. ارزش دل سهند خ  ن یاز ا  شتر یب  ی لیارزش سهند خ -
 ...گهی د خوامی ... بخاطر سهندم که شده نمخوامی دل منه... نم

 .رفتن ندارد  الیلجوج خ  بغض

  خواد ی م  م ی ... مر خوامی ... نمشکنهی اگه دل سهند بشکنه، همه وجود من م-
که    گم یبهش م   کنم، یم  دایپ   و ی. فردا هرطور شده علرهیهرچه زودتر طالق بگ

 نیا  لیوک  خوامی نم  گهی که د  گم ی داره. بعد هم بهش م  یم یچه تصم   م ی مر
 ...پرونده باشم 

 :کشدیاش را باال م  ی نیب



  فرستمیم   مو ی برگشت و اوضاعشون خوب شد که شد... اگه نه مر  یعل  اگه
 ...گهید لی وک ه ی شیپ

 :چرخدی م  بایبه سمت ز و 

 ردش کنم؟   خوامیچرا م  یدیفهم  حاال

 :گذاردی هم م ی و پلک رو  زندی م  یلبخند کج بایز

 به من؟ یاصال پرونده ش رو بد یخوای م

 :اندازد  یسر باال م  یبه نشانه نف   جانان

 ...آدما ازمون دور شن ن یداستان و ا نی کال ا   مخوای... م نه

 :دیافزا  ی با تمسخر م و 

غصه دار    یشتریب  ی وقتشه تموم شه... تا آدما  گهید  یبود ول  یخوب  یباز
 ...نشدن

 ...ی. ول یهست یجد مت یتصم  یکه چقدر رو   دونم یم-

 .ماندیم  با ی. جانان منتظر ادامه حرف زکندیسکوت م و 

واکنش نشون    یلی خ  ز ی. به همه چ یحساس شد   یلیچندوقته خ  نیا   یول-
تصم   یدیم ممکنه  م   ماتتیو  دران.  آب  از  خ   دونمیغلط  برات    یلیسهند 

  شتر یب   کم ی   ستیهستم. اما بهتر ن  یپرونده رو رد کن  نکهیمهمه... منم موافق ا 



فکر کن  به کار  ؟ یبهش  فردا...  تا  م   یحداقل  به    ی بکن  یخوایکه  فکر کن، 
 ... باشه؟ ریبگ  م ی... بعد تصم یبر دیکه با   یریبه مس ،یبزن  د یکه با  ییفاحر 

 ...ردی گیرا در ذهنش قاب م   بایاما حرف ز  کند، ینم  د ییتا  جانان

خ  نیا- لحظه  یشد  تیاذ  ی ل یمدت  هر  شده،    ی استرس  ه ی.  وارد    هیبهت 
  ز ی به همه چ...  یکن یباالخره اشتباه م   ، یاومده. توام آدم   شیپ   دیجد   یماجرا

اما حداقل دوروز بعد به    ،یری گیم   و یدرست  میحتما تصم   گم ی خوب فکر کن. نم
 گم؟ یم  یچ  یفهمی... م یفکر نکرد شتر یکه چرا ب  یفرستیخودت لعنت نم 

 .دهد یسرتکان م یجانان به آرام نبار،یا

  ابونیتو خ  یدور  ه یباهم    م ی به سر و کلت بزن... بر  یآب   هیاالن هم برو  -
 .بزنم  ر ی سر به ام  هیسر جاش... پاشو... منم برم   ادیحالت ب م ی بزن

روبه رو    رهی. خماندیم  شی حرکت سرجا  ی اما جانان ب  زدی خی از جا برم  بایز
  ن ی. از شروع ادیماجرا رس   ی نجای که چطور به ا  کندیفکر م  ن یو به ا   ماندیم

اما انگار متعلق به صدها سال قبل بود.    گذشتیداستان، کمتر از دوهفته م
دوهفته، بارها شکسته بود، بارها غصه خورده و بارها بغض کرده    ن یدر ا

  ن یبود و با خودش عهد کرده بود تا ته ا   خته ی اشک ر  ش، یبود. چندروز پ 
مرد    نیا   ندینواب با خبر شود... تا بب   یعل   ی داستان را برود. تا از اوضاع زندگ

مبل،   ی که رو   یکرده بود. اما حاال، درحال  یر روزگار را سپرپس از انها، چطو 
که    یبه اندازه دل سهند  ز یچ چ یکه ه   کردیفکر م  ن یشکسته شده بود، به ا

پا گذاشتن در    یآنها گذاشته بود، ندارد. جانان برا  یاش را پا  یتمام جوان 



ه  نبود ک  یآرامش خودش را زده بود اما سهند... سهند آدم  دیداستان، ق   نیا
که    یاو بود. پسرعمه ا  یقمار کند. سهند تمام زندگ   شی جانان بخواهد رو 

 ...گذاشته بود  هیا برادر از خود م کیاز   شتر یب

.  چرخاندی نگاه جانان را به سمت تلفن م  امک، یپ  کی  دنیرس  نگی د  یصدا
دراز    لیبه سمت موبا   ی و دستش، به آرام  رودیباال م   هیضربان قلبش، در ثان

  .ماندیخشک م  ،ی جعفر لی نام سه یصفحه و رو  ی. نگاهش روشودیم

.  یگردیم  یدنبال عل   دونمیجواب تماست رو ندادم و بهت زنگ نزدم، چون م"
 "...0912ش...  شماره نمی راست با خودش حرف بزن. ا هی

. کم  دیآ   یم   رونیب   یو بازدمش به آرام   ندی نش  یجانان رو هم م  یها  پلک
 .شدی ستان، کم مدا یکم، فاصله اش تاانتها

*****  

  ال ی خی نگرفت، ب  یجواب   ی ضربه زد و وقت  یشماره عل   یبار رو   ن یپنجم  یبرا
به پاسخ ندادن تلفن    ا یگشت. هردو گو   لیاو شد و با حرص دنبال شماره سه

را به دست    شانیماسماسک لعنت   خواستندیعادت داشتند. اگر نم   شان ی ها
 ...دادندیشماره م کردندی پس غلط م  رندیبگ

 :گوش گذاشت و با حرص زمزمه کرد  یرا رو  تلفن

 ...وگرنه یجواب بد ی اریشانس ب لیسه



ب   قبل ادامه وگرنه را به زبان  در گوشش    لیسه  یجد  یصدا  اوردیاز آنکه 
 :دیچ یپ

 بله؟

و   دیکش  یق یبله و زهرمار، اما نفس عم  دیشدت مشتاق بود درپاسخ بگو   به
 :ان آورداصل مطلب را به زب ک،یبدون سالم و عل 

 ده؟ یکه جواب نم   یبه من داد یاز عل  هیچه شماره ا  نیا

 :دی گویاش م یبا همان لحن جد لیسه

 .سالم کیعل

هشدار    یبرا  شدی. باورش نمزندی نم  یو حرف   دیسای هم م  یدندان رو   جانان
التماس کند و دنبالشان بگردد. همان بهتر بود به    دیبا  نگونهیدادن به آنها ا 

طالقشان    ینفر پاس دهد تا هرچه زودتر کارها  کیرا به    میسرعت پرونده مر 
  ...جلو برود

 !دهیشماره ناشناس جواب نم-

  د یحوصله ندارم، بهش زنگ بزن بگو باهاش کار واجب دارم با   گهیمن د-
 ...تاآخر امروز باهاش حرف بزنم 

 ...به من بگو  ؟یارد یچه کار-

. بهش زنگ بزن بگو که کارش  اریدر ن  ی . بازلیبا خودش حرف بزنم سه  دیبا-
 .دارم



  یو سپس از موضع جد  کندی مکث م  ی . لحظه اکشدی م  ی قینفس عم   لیسه
 :کشدیاش کنار م 

  .دهیدوروزه جواب خود منم نم نجاستیا  بحث

د   ی جور  هی- نزنم  باهاش حرف  امروز  اگه  من  بفهمون.    شهی نم  گهیبهش 
 ..کرد  شی کار

 :دهدیادامه م یپس از مکث  و 

تصم  اصال غ   م یکجاست؟  م   بی که گرفت  رفته؟  خودشو    تونهیبشه کجا 
 نه؟ ایبرسونه تهران  

 ...تهرانه-

 :دهدیادامه م ل یاندازد. سه یباال م  یی ابرو جانان

  .همون اول تهران بود  از 

تاآخر امروز باهاش حرف   د ی... بااری ب  رشیگ   یجور  ه یدم خونش.   پس برو-
 ؟ یفهمیبزنم. م

 :دیگویبا حرص م  لیسه

 ...نه ایکنم    داشیپ  تونم یم  نمی نکن. بذار بب دیانقدر تاک  خب یلیخ

 ...منتظرما-



که جانان زمزمه    یی ها  راهیو بد و ب  دهد یم  انی حرف به تماس پا  یب   لیسه
به صورتش    یو دست  دهد یم  رون ی... جانان، نفسش را بشنودیرا نم   کندیم
. تمام شب را  شدیپرونده خالص م   نی از دست ا   عتر یهرچه سر  دی. با کشدیم

  وندهپر   نیحاال از ا   نیبود که اگر هم   دهیرس  جهینت   نیفکر کرده بود و به ا
هرچه    خواست ی دست نکشد، ممکن است بازهم به ادامه آن وسوسه شود. م

بهتر است    اش ینجات زندگ  ی که برا  دی بت کند، به او بگوصح  یزودتر با عل 
پرونده    نیا   لیوک  خواهدی نم  گر ی که د  د یبه خانه برگردد... و در آخر، به او بگو

  .باشد

رفقا  یک یشماره    عی و سر  ند ینش ی م  ز یم  پشت م   لشیوک   یاز  باردی گیرا   دی. 
  چجورهیکه ه   ی... کسدادیم  لیتحو   ار یتمام ع  بهی غر  کی را به    می پرونده مر

  رد یگی را م  ی خاطر شماره کس  نیرا دوباره با جانان مرتبط نکند... به هم   م ی مر
 .بااو صحبت کرده بود شیبار ماه ها پ نی که آخر

 ...زیعز  یبه به. خانوم رستم-

 :کشدی م ی قینفس عم   جانان

 د؟یرستگار. خوب هست  یآقا سالم

 .کرد  داتونیپ  شهی نم ی خانوم رستم د یشد لیممنونم. ستاره سه -

 :چرتو پرتهارا نداشت. به سرعت گفت  نیحوصله ا  جانان

  ...ازتون بپرسم   یزیچ ه یرستگار زنگ زدم  یماست. آقا  هیسعادت  کم



  .بدهد ی که مردک پشت خط جواب  ماندیمنتظر نم   و 

م  هی- برا  خوامی پرونده  ازاد  وقت  طالقه.  پرونده  بفرستم.  قبول   یبراتون 
 د؟ یکردنش دار 

 ؟ یکنیخودت قبولش نم   یچ  یپرونده؟ برا-

 ...گرددیو دنبال بهانه م کشد یم  یپوف   جانان

 ...استراحت کنم   کمی خوامی شلوغ بوده االن م  یل یچندوقت سرم خ  نیمن ا-

 :خاراندی اش را م   یشانیپ  و 

قرار بود قبول    ی عنی خودم اومد و حرف زد باهام.    شی چندجلسه پ  تشی واقع
  ...کنم 

 ؟ یپس بکش   یخواست  یکرد  یاحساس خستگ هوی-

 :کرد و گفت  یافتاده بود. تک خنده ا یاتفاق نیهم چن   واقعا

 !ها ه یما  ن یتو هم ی زیچ هی

 ...هیچ  شهیقض  نمی بب ادیبفرست ب-

پس خ- پرونده  الم یممنونم.  باشه  مراحت  قبول  رو  چون    گه؟ ید  د یکنی ش 
  ...و اونور  نور یبره ا  یه  خوام ی نم

 !. بعدهیداستان چ  نم یاول بذار بب -



باشه... فقط من هنوز بهش نگفتم گفتم اول با شما صحبت کنم، بعد به -
 ...دم یخودش بگم! باز بهتون خبرش رو م 

 پسرت خوبه؟  ؟یباشه. حاال خودت چطور-

و قبل    شودی م  ده یبه در کوب  ی را بدهد، تق  شیجواب سوالها   دیآ   یتا م   جانان 
با دسته    هیو هان  شودیاز آنکه جانان فرصت کند اجازه ورود دهد، در باز م 

 ...دیا یدر دست، داخل م  یگل

  ...گذارندیو دسته گل را از نظر م  فرستدیابرو باال م جانان،

 ؟ یخانوم رستم -

 :دیگو ی و م  کشدیم  ی قی. نفس عمشودیدوباره حواسش جمع تلفن م جانان

من  یآقا شرمنده  بعدا   ی برم کس  دیبا  رستگار  نداره  مشکل  دفترم.  اومده 
 باهاتون صحبت کنم؟ 

 !. برو خانوم... خدانگهدارم ی شما عادت کرد  یما به سر شلوغ-

  .دهدیم  ان یو به تماس پا   کندی م یهوا خداحافظ ی رو   جانان

 قشنگه. نه؟  ی لیگلش خ  یسر نی ا ییخدا-

  ی و به سمت گل قدم  شودیباال رفته از جا بلند م  ی با همان ابرو ها  جانان 
 :دیگو یم  ی و به آرام  کشدی م  یقینفس عم برد،ی. سرش را جلو مداردیبرم

 فرسته؟یچرا انقدر زود به زود گل م دایجد



از دست هان   و  را  م  ردیگی م  هیدست گل  دنبال کارت پستال  به  ...  گرددی و 
 :پرسدی مرموز م ه یهان

 فرسته؟ یم  نارویا ی ک  دیدون یواقعا نم  ی عنی ی رستم خانوم 

زمزمه وار پاسخ    کشد، یم  رون یکه کارت را از پاکت ب  ین یدرهمان ح   جانان 
 :دهدیم

 !واال از کجا بدونم  نه

 .کند ی کارت را باز م  و 

من   ی... ولیفهم یتازه ارزشش رو م  یاز دست بد   وی زیچ  یوقت  گنیهمه م "
 ".دونستم یقدرت رو م  شهی هم

  هی... هان خواندیو جمله را دوباره و چندباره م  رودیجانان در هم م  یابروها
 :کندیزمزمه م یبه آرام 

 ...عاشقه  یلی که خ  هیهرک

رها شده بود، نگاهش را به عقب    ز یم   ی جانان که رو   لی موبا  برهیو  یصدا
ابروهاچرخاندی م با  ناش  ی.  رفته  رو   یدرهم  جمله  خواندن  به    یاز  کارت، 

 !بود یاندازد... عل یبه شماره م  یو نگاه   ددار یبرم ی قدم ز یسمت م 

 :دیگو یم  ه یخطاب به هان ی و به آرام  د یسای هم م یرا رو  شی لبها

 ...جان گالرو بذار تو گلدون ه یهان



  .کامل از اتاق خارج شود  هیتا هان ماند یمنتظر م   و 

 الو؟-

 ...سالم-

  شیاز پ  شی جانان، ب  یجان است. ابروها  یبه شدت گرفته و ب   یعل   یصدا
 .رودیدر هم م

 ؟ یزنگ زده بود-

 "؟؟ی"زنگ زده بود گفت یپاسخ گذاشته بود و حاال م یتماسش را ب  صدبار 

 ...حتما کار داشتم که زنگ زدم ؟یدیجواب نم ی واسه چ-

خودش را کنترل کرده و تا    دیدوباره دوم شخص شده بود. جانان با  ،ی عل
 بحث گذشته مانند سفره  . و االکردیحفظ م  یلحظه فاصله اش را عل   نیآخر

 .شدیپهن م  نیزم   یرو  یا

 ...دیببخش -

و دوباره موضع    دیکش   یقیحال بود؟ جانان نفس عم   یانقدر ب  شیصدا   چرا
 :گرفت

  .نمتونیبب  دیبا

 امروز؟ -

 .واجبه ی لیامروز... خ نیبله. هم -



 :را صاف کرد  شی صدا  یعل

 ...خسته ام  کم یمن امروز  گه؟ی وقت د ه ی  یباشه برا شهیم

 :دییهم سا  یهم گذاشت و دندان رو   یپلک رو   جانان

باهاتون صحبت    دی ... من بادیدار  یکه امروز چه حال  ستی من مهم ن  یبرا
 .کنم 

 جانان مهم نبود؟   یشد. واقعا برا   دهیاز پشت خط شن  یعل  قینفس عم  یصدا

 باشه... ساعت چند کجا؟ -

 :پاسخ داد ت یاش کرد و با جد یبه ساعت مچ   ینگاه  جانان

ازشون،    د ی. بپرسم ی رفت   یجعفر  یکه با اقا  ی. همون کافه اگهی ساعت د  هی
 ...گنیبهتون م

 :کشدیم  یق یعم نفس

 خدانگهدار 

غرورش را    شی در پ  یپ  یبا تماسها  ی . به اندازه کاف کندی تماس را قطع م   و 
 .دیکشیرا دوباره باال م   تشی شخص دیخرد کرده بود. حاال با

  شی انداخت و دوباره کارت پستال را از نظر گذراند. جمله برا  ز ی م  یرا رو   فنتل
 !...بیعج   یل یبود. خ بیعج 

*****  



کرده    ر یرا د  یا  قهیاز دو پله باال رفت. چند دق  یو به آرام  دیکش   یقیعم   نفس
و دعا    گذراند یرا از نظر م   شی . حرفهاکرد یبود. پشت فرمان نشسته و فکر م

و در   دییهم سا   یتا قدرتش را تا لحظه آخر حفظ کند. دندان رو   کردی دعا م
جانان نتوانست    مابه او زد ا  یکافه را باز کرد. دخترک پشت کنسول، لبخند

تکان داد و نگاهش را داخل    یدهد. تنها سر  ی پاسخش را درست و حساب
جا    شی دفعه پ  لی نشسته بود که سه   یی همانجا   قایدق  ی کافه چرخاند. عل 

. شناختی هم اورا م  نطور یه بود. پشتش به جانان بود اما او، هم خوش کرد 
به تن داشت و کالهش را    ی رنگ  یطوس  شرت ی را از بر بود. سو  ی حاالت عل

بلند    یفرستاد و با قدم ها  رونیسر گذاشته بود. جانان، بازدمش را ب   یرو 
  ت یو با جد  د یکش  یقینفس عم  د، یکه رس  ز ی قدم برداشت. به م  یبه سمت عل 

 :گفت

 .سالم

شد و سپس،    ره یبه او خ  یبه سرعت به سمت او برگشت، لحظه ا  یعل   نگاه 
پر  برخاست. جانان صورت رنگ  از جا  احترام  نظر    ی عل  دهی به نشانه  از  را 

و صندل  رو   یگذراند  عل  ای. گو دیرا عقب کش  شی روبه  واقعا خوب    ،یحال 
 .نبود

پا  جانان را  دهانش  رو   نییاب  و  عل  ی صندل  یفرستاد  بازهم    ، ینشست. 
نشست. اما جانان، پاسخ نگاه    یاو ماند و بعد، به آرام  رهی را خ  یچندلحظه ا
 ...او را نداد

 ؟ یخوریم  یچ-



.  شدی م  دهیبود که پشت تلفن شن  یز یحال تر و خسته تر از چ   یب  شی صدا
 :تکان داد یجانان سر

 ...ییچا

 ستادهیاکه پشت کنسول    یبعد، دخترک   یبه عقب برگشت و لحظه ا  یعل
سفارش داد و سپس،    یدو فنجان چا  ،ی ظاهر شد. عل  زشان یم   یبود جلو
زمزمه    یزد و با محبت، به آرام  یزیجانان شد. سپس لبخند ر   رهیدوباره خ

 :کرد

 ...نیی بفرما

  کشدیم   یقی. به سرعت نفس عم شودی م  خیس  یتن جانان از لحن عل   یموها
و    فشاردیهم م   یرا رو   شیکند. لبها   یر یخون به صورتش جلوگ  دنیتا از دو
 :دیگویم  تیباجد

 ...کردمی باهاتون صحبت م دیبا

 :دیگویو آرام م دهدیم  هیتک  ی صندل  ی. به پشتزندیم یحال لبخند  ی ب ،ی عل

 سوال بپرسم؟  ه یقبلش  شهیم

  ی ... جواب ندینش   یم   ی عل  دهیصورت رنگ پر   یو رو   دیآ   یجانان باال م   نگاه
نگاه از جانان    ،ی ... علماندیم  یاما با نگاهش، منتظر ادامه حرف عل  دهدینم
 :دیگو یم   یو به آرام  کندیلبش را تر م رد،یگ یم

 ...بپرسم   خواستم ی که اومدم دفترت، م  شی پ دفعه



 :کندیم  یتک خنده تلخ  و 

 ...روم نشد  یول

 ی حرف بعد  واندت ی. انگار که مکندی جانان جا خوش م  یکمکم در گلو  ،ینی سنگ
  ...را نگفته بشنود  یعل

 خوبه؟   لیحال آئ-

. لرزد یم  یو چانه اش لحظه ا  دودی. خون به تنش مردیگیتن جانان گر م   تمام
. باالخره  زدیتا قطره اشک از چشمش فرو نر  ردیگیم   یبه سرعت نگاه از عل

 ...... از پسرشدیپرس لی ... باالخره بعد از مدتها از آئدیپرس

 ازش؟   یعکس دار-

رو   یها  دندان م   ی جانان  محکم  مشوندیهم  اگر  م  توانست، ی .    شد، ی بلند 
او م   یرا رو   فشیک . اما  زدیم  رونیسرعت از کافه ب  تیو با نها   دیکوبیسر 
 ...توانستی... نم شدینم

 ...حالش چطوره نمیبب  خوامی فقط م-

 .ومدمی حرفا ن نیا یبرا-

ماننداندازد    یم   ن ییسرپا   ی عل م  یرو   یلبخند زهر  فکر  نشاندی لب  . چطور 
مانده    ی را بپرسد؟ جانان با قدرت باق  یسوال   نی کرده بود که اجازه دارد چن

 :دهدیاش ادامه م



  ی ل یدرخواست طالق اقدام کنم. خ  یازم خواسته فردا برا  می بگم که مر  اومدم 
 ...هیجد  مشیتصم

 .کندی . اما جانان نگاهش نمشودی جانان م ره یآورد و خ  ی سر باال م یعل

  د ی... طاقتش طاق شده باکنهیو صبرم  شهیدلش نرم م   دیاگه بهش زنگ بزن -
 ...یاز خودت بهش بد  یخبر هی

 :کندیم  حیو جمله قبلش را تصح  گذاردی هم م  یرو  پلک

 !...خودتون

 .دهدیسرتکان م ی به آرام یعل

  ه یمنتظر    م ی . مردی خونه و باهاش حرف بزن   دیبرگرد  دیاگه قراره تهران بمون-
 ...طالق بشه ال یخی اشاره از طرف شماست تا ب

 :کشدیم  ی قیو نفس عم فشارد یهم م   یرا رو   شیها  لب

 ...هی دختر خوب ی لیخ  م ی از دستتون بره... مر دینذار

  ی تک خنده ا  دهد،یسرتکان م  ی . علکندیجانان را معذب م   ،ی عل  رهیخ  نگاه 
 :دیگویو م  کندیم

 ...هیواقعا دختر خوب می... مر واقعا

. هرچقدر که جانان مناسب  دهدیو سرتکان م   دیسا ی هم م  یدندان رو   جانان
تمام   ز ی همه چ  میبا خانواده... مر  پ،ی بود... خانم، خوشت   م ی نبود، مر   ی عل



  یرا لحظه ا  شیها  قهیبا دو دست شق  گذارد،ی هم م  یپلک رو  ، یبود... عل 
 :دهدیتکان م ی و سپس، سر  دهدیماساژ م

 .آب به سر و صورتم بزنم هی  دیبا

 :زدیخ یاز جا برم  و 

 !...گردمیمنو. االن برم ببخش

پا  اما بردارد،  قدم  از  قدم  بتواند  آنکه  از  برهم    لرزد یم  شی قبل  تعادلش  و 
صندل خوردی م چفت  را  دستش  سرعت  به  د  کندیم   ی.  دست  با   گرش ی و 
اورا برانداز    یگرد شده سراپا  یبا چشمها. جانان،  داردیاش را نگه م  یشانیپ
 :پرسدیم  یو سپس، به سخت  کندیم

 ... ــون خوبه؟حالتـ

ا  ی عل رو   یلحظه  م  ی پلک  اذاردیهم  م  ی. چندلحظه  تا کامل   کشدیطول 
رو  عم ستدیبا   شیزانوها  یبتواند  نفس  سخت   کشدیم   ی قی...  به    ی و 
 :دهدی. سپس زمزمه وار پاسخ مکندیرا باز م  شیچشمها 

 ...رفت  جیگ  سرم

است... جانان   دهیپر  شتر ی ... رنگش از قبل، بندینش  یم   شی دوباره سر جا  و 
  دیسف   وار ی که از او بپرسد چه مرگش شده که رنگش مانند گچ د  خواست ی م

ب انقدر  اش  چهره  چرا  م  یاست.  سکوت  اما  است؟  خسته  و  .  کندیحال 
 .را باز کند ی با عل یبحث اضاف خواهدی نم



  یچند حبه قند داخل فنجان م  ی . علگذاردیم  شانیفنجان هارا جلو   دخترک
... کندیلرزش دستش توجه جانان را جلب م   دارد، یاندازد. فنجان را که برم

نداشت    ینپرسد... به او ربط  ینزد، تا سوال  یتا حرف  کندیتمام تالشش را م 
 ...بدحال است یکه عل

 :دیگویم  یو سپس، به آرام  نوشد ی م ی از چا ی قلپ جانان،

 !گهید ز یچ ه یرو بگم... و  م ی اومدم داستان مر من

عل  یب  نگاه  باال م   یحال  بدیآ   یدوباره  انگار که لحظه لحظه  بدحال    شتر ی. 
  ...شودیم

 ...هم که بدونم خوام ی زده... نم بتونیغ  یچ  یبرا دونم یمن نم -

 .اندازد یم  ی به عل ی نگاه تک

  .باشم می پرونده مر  ل یوک گه ید خوام یمن نم -

 :پرسدیحالش م  ی گرفته و ب  ی. با صدارودیدرهم م یعل  یابروها

 ؟یچ

  نیرو قبول کنه. خواستم آخر   تشیمسئول  یا  گهیبه نظرم بهتره که آدم د-
شا بدم  بهتون  رو  زندگ   یبرا  دیهشدار  جنبوند  تونینجات  . چون دیدست 

 ...کنه ینم یریگ یباشه، مثل من پ لشیجز من اگر وک یهرکس 

اش    یباطن   ل یرغم م  یآورد و عل   ی. نگاهش را باال منوشدیم  یگرید  قلپ
 :کندیزمزمه م



که بشه    ستین  یکس   م یبره. مر   رونیاز دستتون ب   تونیهم زندگ  نبار یا  دینذار
 .راحت از دستش داد

 ی را رو   ف یک   شود،ی م  یمانده چا  یباق  الی خی . بدهدیبغضش را قورت م  و 
 :زدیخ یاندازد و از جا برم  ی دوشش م

 !برم... خدانگهدار دیبا  من

شده است، به سمت در قدم    د یسف  وار ی که مانند گچ د  ی توجه به عل   ی ب  و 
و خطاب به دخترک    رودیعقب م   یرفتن، قدم   رونی . اما قبل از بداردیبرم

 :دیگو یپشت کنسول م

 ...دیببخش

 :کشدیم  ی قی. جانان نفس عمچرخدیدختر به سمتش م  نگاه

ا فکر  ن   ن یکنم حال  برن،    یوقت   شمی ... ممنون مستشیآقا خوب  خواستن 
 ...دیری بگ  یبراشون تاکس

 :دیگویو م  دهدی سرتکان م دخترک،

 ...بهشون سر بزنن اصال  گم یحتما... االن به همکارم م  حتما

 :زندیم یلبخند ژکوند  جانان

 ...ممنون



به    یو نگاه   گرددی . اما برمبنددی و در را پشت سرش م  زندیم   رون یاز کافه ب  و 
بود و  ز یم   ی رو  شیکافه معلوم بود. آرنج ها   شهی اندازد. تنش از ش  ی م یعل

. احتماال حاال شدیم  ضیزود مر  شهیهم  یسرش را در دست گرفته بود. عل
شد،  یم   ض یبود. هروقت که مر   یزیچ  نیچن   ا ی  ی هم داستان، سرماخوردگ 

م  کی  دیبا مدت کنارش  تمام  عل  ماندی نفر  خودش    توانستی نم  یچون  از 
مر هم  م ی مراقبت کند.  به  نبود،  ا  ن یکنارش  به  بود.    ن یخاطر  افتاده  حال 
 .داردیبرم یاش، قدم ی ریگ  جهی از نت یو راض   کشدی م ی قیجانان نفس عم 

عذاب    یب   توانستی را تمام کرد. حاال م  ز یتمام شد. باالخره همه چ   باالخره 
  یقیو نفس عم  دی آ   یم  نییشود. پله هارا پا   رهی چشمان سهند خ  وجدان در 

هم خارج شده بود.    یاش شده و ناگهان  یوارد زندگ   یناگهان   ی. عل کشدیم
اما سهند   د،داستان پا بگذار  نیجانان هنوز هم مشتاق بود که تا ته ا  نکهیباا
 .حرفها بود نیاز ا  شتر یب  یل یبود. ارزش سهند، خ زتر یعز  شیبرا

  ی بلند  ی که صدا  دارد،یبرم  ن یبه سمت ماش  یو قدم   کشدی م  رونیرا ب  چیسوئ 
 ...شودیم  دهیاز پشت سر شن

 خانوم...؟ خانوم...؟-

م   یابروها در هم  نگاه   رودیجانان  تک  م   یو  عقب  د   یبه  با    دن یاندازد. 
  ده یبود و چهره اش به شدت هراس   ستادهی پله ها ا  یکه رو   یدخترک کافه چ

جانان باال رفت و کامل به عقب برگشت. دخترک به داخل    یابروها  د،نمویم
 :اشاره کرد و باترس، بلند داد زد



 ...که همراهتون بودن... از حال رفتن... غش کردن  ییاقائه... اقا نیا

و نگاهش، مات چهره دختر    خوردی در تن جانان موج م  یبرق لحظه ا   ان یجر
 آمده بود؟  یسر عل   یی. چه بال شودیم

 ؟یچ-

. انگار که ماتش برده بود. دخترک، هول شده  دیرا بگو  نی توانست هم  فقط
 :گفت  عیو سر 

 ...نییرفت غش کرد. بدو   جیگ  سرش

. تنها رسدی... خون به مغز جانان نم گرددیخودش با سرعت به کافه برم  و
م   یزیچ عل  نیا  فهمد یکه  عل   ی است که  رفته...  حال  شده...    یاز  حال  بد 

. از  دودیو با تمام توان به سمت کافه م  کنندیناخوداگاه حرکت م   شیپاها 
  باالکه   یتی جمع  ی. چشمان گردش رودهدیو در را هول م  رودیپله ها باال م

  یافتاده و پسر  نی زم  ی هوش رو   یب  ی . علچرخدی نشسته است، م  ی سر عل
 :زندیبه صورتش ضربه م

 ...... آقاآقا

 :دیگویو م دودی. جانان هول شده جلو مکنندیگاه م فقط ن ه،ی بق و 

 .نم یکنار بب   برو 



درجا در    ینی سنگ  ی چهره رنگ و رو رفته عل  دنی. با دزندی دخترک را کنار م  و 
را کنار م ند ی نش  یم  شیگلو  را جلو م   زندی . پسرک  .  بردیو خودش دستش 

 :کندی و با ترس زمزمه م  زندیم  یبه گونه عل ی ضربه ا

 ؟؟ یعل  ؟یعل

  رد یگی . سر باال مزی چ   چیو باز هم ه   کندی... دوباره امتحان مشنودینم  ز یچ  چیه
 :دیگو یو خطاب به دختر م 

 .. بدو اری اب ب وان ی ل هی

فاصله چندبار    نیو جانان در ا  دودیکافه م  گر ی به سرعت به سمت د  دختر 
  ...زندیبه صورت او م  گر ید

  ؟یعل-

آب را    وانی ... درست مانند چانه اش. دخترک للرزدیبغض دارد، م   شی صدا
باز هم    یعل   ی . وقتپاچدیصورت او آب م   ی و جانان رو   دهد یبه دست او م

 :دیگو یکافه بلند م   انیم یپسر   خوردیتکان نم 

 د؟یسادیبه آمبوالنس. چرا وا  دیبزن  زنگ

 :شودی جانان به سرعت مانع م اما

 ن؟ یدم ماش تشار یب  تونهی م  یک یدارم.  نی. من ماشخوادی. نم نه

 :دهدیپاسخ م ی . پسرخورد یو استرس در لحنش موج م   ترس



 کجاست؟  نتی ... ماشمشی اریخانوم م  آره

 :زدیخ یبه سرعت از جا برم   جانان

  ...دم در ارمشیم

  کینزد   ن ی. با سرعت به ماشزندیم   رون یو از کافه ب  دودیبا تمام توان م   و 
... ذهنش قفل  قفل است. گرددیم  چیبه دنبال سوئ  فشیک  انیو تند م   شودیم

.  گرددیم  چینشسته است و جسمش به دنبال سوئ   یروحش همانجا کنار عل
  کینزد  ی. چندباربرد ی را داخل م  چیو با دست لرزانش سوئ   ندینش   یداخل م

از دستش ب و دنده    زندیاستارت م  ی. به سخت کندیاما کنترل م  وفتدی است 
  .دهدی را به او نم ی تیفعال  چی. انگار مغزش اجازه هکندی عوض م

بعد در کافه   ی. لحظه اگذاردیبوق م  یو دستش را رو  ستدیا   یکافه م  یجلو
حمل    شیشانه ها   یرو  یرا به سخت   یکه عل   یدر حال  یو پسر   شودیباز م 

  ن ی به سرعت به سمت ماش  ی . دخترک کافه چدیآ   یم   نیی از پله ها پا   کند،یم
  یام و به آر   ند ینش  ی. پسر به پشت مکندیدر عقب را باز م  و   داردیقدم برم 

  شود ی م  ی. جانان مات چهره رنگ و رو رفته علخواباندی م  ی صندل   یرا رو   یعل
  یعل   یپاها  زند،ی. پسر که نفس نفس مکندیرا تار م  دشید   یو اشک لحظه ا
  ی صندل  ی. سپس، به سرعت رو بنددی و در را م   کندیجمع م   ن یرا داخل ماش

 :دیگویم  یو خطاب به دخترک کافه چ  ندی نش  یجلو م

 .حواست به کافه باشه تا برگردم  ساناز 

 :دیگوی به جانان م نبار یا  و 



 .خانوم میبر

را    یهرچه زودتر عل   دی. با دهدیم  نییرا پا   ی و دست  ردیگیم   ی نگاه از عل  جانان 
ب علرساندیم   مارستانیبه  خود  بخاطر  نه  تا  ب  ،ی .  بخاطر خودش... که  لکه 
 !نداشت  یفاصله ا یوانگ ید

انگار کس  یب   جانان بود.  و    نیجز خودش ماش   یحواس  و چپ  را کنترل  
. تمام حواسش را خرج  کردی م  تیاش را تبع  یپسر کنار  ی راست گفتن ها

  ی مارستان یباالخره به ب   یکرده بود. وقت  یبه عل  نهی از آ   شیدر پ  یپ   ینگاه ها
پسر در را    ستاده ی نا   ستادهی ا  نیماش   دند، یکه پسر آدرسش را داده بود، رس 

  .اوردیکمک ب   رودی . گفت مدیباز کرد و به داخل دو 

  یی شد. چه بال   یصورت رنگ گچ عل  ره یو خ   دیکامل به عقب چرخ  جانان
 شده بود؟   مار ی حال و روز افتاده بود؟ چطور ب ن یسرش آمده بود که به ا

نگاهش به سمت    شدند، ی م  ک ینزد  نی که به ماش   یدونفر  ی قدم ها  یصدا  با
  نیبه ماش   لچر ی و   ک یپرستار و    کی. همان پسر کافه دار با  چرخدی م  رونیب

 :و گفت د یسرک کش  نی. پسر داخل ماششدندیم  کینزد

 .آوردم لچر ینبود. و  تخت

قفل شده    گر یکد ی  یرو  شی که دندان ها  یدر را باز کرد... جانان در حال   و 
  ن یشده بود. پسرک دوباره پشت به ماش  رهیخ   شیبودند، به صحنه روبه رو

  ی دوباره رو   ی به او کمک کرد تا عل   ن یماش  گر ینشست و پرستار از طرف د 



به   ار گذاشتند و پرست  لچر یو  ی او را رو   ی . سپس به سخت وفتدی او ب  یشانه ها
 :اشاره زد و گفت یگوشه ا

 .خانوم دیرو اونجا پارک کن  نتونی ماش

را پارک    نیکه پرستار اشاره کرده بود، راند و ماش   یبه سرعت به سمت  جانان
  ی شانه انداخت و به سرعت به سمت  یرا رو  فشیکرد. هرچند، کج و کوله. ک

را گوشه    ی. وارد ساختمان که شد، پسر کافه چدیرا برده بودند دو   یکه عل 
 .افتاد اهاو ر   یبلند به سو ی. با قدمهادیدرحال صحبت با پرستار د یا

شد  دونم ینم- بلند  جا  از  هرکار  جیسرش گ  هوی.  افتاد.  و    میکرد   شی رفت 
 .ومدیبهوش ن

 اتفاق افتاد؟ نی ا هویداشت؟   ی قبلش چه عالئم-

 :دیصحبتشان پر  انی م  جانان

 بردنش؟  کجا 

 :گفتو    دیکش   یق ینفس عم  د، یبه سمت او چرخ  پسرک

 .سرم بزنن بردنش

 شش؟یرفت پ  شه یم-

 :زد یبه پرستار اشاره ا پسر 

 .پرسم یم  رمیمن م  دیجواب سواالشون رو بد  شما



 :دیجانان را با پرستار تنها گذاشت. پرستار پرس  و 

 مار؟یبا ب دیدار ی نسبت چه

  ی قیپرستار چرخاند و سپس، نفس عم   ینگاه رو   یلحظه ا  ی با گنگ  جانان،
 :دیکش

 ...م ی همکار

 داشتن؟  ی قبلش عالئم ایاز حال رفتن   هو ی -

داشت تا ذهنش را    از یزمان ن  ی. لحظه ادیبه صورتش کش  ی دست  جانان،
 :متمرکز کند

 ...رفتیم  جیحال بود. سرش هم گ یباهم... ب  م ی داشت یمکالمه ا  ه ی قبلش

 :کندیلبش را تر م و 

  ه؟یا  یجد ز یچ

  یماریب   هی  ایساده باشه.    یحال   یضعف و ب  تونهی. مشهیمعلوم نم   ینجوریا-
بعد دکتر    م ی ریگ یهم م  شیبهشون، ازشون چندتا آزما   م ی... فعال سرم زدیجد
 .باشه تونه یم  یکه علتش چ   کننی م ن ییتع

  شی پلک ها  ی. جانان لحظه اگذردیو از کنار جانان م   دی گو یرا م   نیا   پرستار 
  .کشدیاش م یشان یبه پ   یو دست گذارد ی هم م یرا رو 

 .ششیپ  دیپرستاره گفت مشکل نداره بمون  ی کیاون  -



.  کندیاز او م  یو سپس، با تکان سر تشکر چرخدی جانان به سمت پسر م  نگاه 
 :دیگویو م  دهدیرا به او نشان م ی پسر اتاق

شماهم حالتون خوب    د؟یبراتون بخرم بخور   نی خوایم   ی زی... چاونجاست
 .انگار  ستین

که پسر    یحرف به سمت اتاق  یو ب  دهدیتکان م  یبه نشانه نف  یسر  جانان
 یو نگاهش رو   کندی باز م   ی. در را به آرامداردیبه آن اشاره کرده بود قدم برم

ب  یعل رو   یکه  م  یحال  بود،  افتاده  سنگندی نش  یتخت  شدت    ینی ...  به 
 ی علافتاده بود،    هوشیب  شی ه روبه رو ک  یآورد. فرد  یرا به درد م  شیگلو 

تخت افتاده   یاو... ازحال رفته و رو   یم ی بود. همسر سابق جانان. عشق قد
را از نظر    ی حال عل  ی به سمت تخت قدم برداشت و چهره ب  ی بود. به آرام 

اش   یغدد اشک   ش،ی گلو  ینیتا سنگ   دییهم سا   یرا رو   شی گذراند. دندان ها
  ی شان ی پ  یو از عرق ر   یزیهوا، قطرات ر  یرغم سرد  ی. علاندازندیرا به کار ن

بود.   ختهی اش ر  یشانیپ   یرو   یلختش، کم  یو موها  خوردی به چشم م  یعل
جلو برد. نوک انگشتانش به   یعل   ی شانی جانان دست لرزانش را به سمت پ 

نتوانست دستش را جلوتر ببرد.    گر ید  د،یکه رس  یعل   یشانی پ  یمتریل یچند م
چشمان جانان    شی از پ  م ی را فراگرفته بود. چهره مر  ی دور عل  یم یانگار که حر 

فاصله    ی از عل  یو قدم  دیگذشت و دستش مشت شد. دستش را عقب کش
  شیتا به اشک ها  دیکش  یق یرا بگرداند و نفس عم  شی گرفت. به سرعت رو 

به    بهی غر  کیحاال    ی بود. عل  میهمسر مر   ،ی را ندهد. عل  ختنیاجازه فرو ر 



حساب    به  ینامرد  گذاشت، یفراتر م   یرا قدم   شیآمد. اگر جانان پا   ی حساب م
  ...آمد یم

را    شی. لبهاکندیو توجه جانان را جلب م  لرزاندیجانان را م   فیتلفن، ک   برهیو 
.  کشدیم  رونی ب فشیک   انیو سپس، به سرعت تلفن را از م  دیسایهم م   یرو 
. بخاطر دل  نندینش  ی هم م   یرو   یلحظه ا  شی نام سهند، پلک ها  دنیبا د

را    یبلق  یرا تمام کند. موفق هم شده بود. ماجرا  ز یسهند آمده بود همه چ
پا به ورق گذاشته    شیرو  شی پ  یدیجد  یبه اتمام رسانده بود و حاال، ماجرا

 :ردیگی از تخت فاصله م یو چند قدم دهد یسبز را تکان م رهیبود. دا

 سهند؟   جانم 

  ن یدر ا   توانستیبود که م  یزیچ  نیمهربان سهند از پشت خط بهتر  یصدا
 :حال بشنود

  ؟ی . خوبزمیعز  سالم

 ؟ یخوبم. تو خوب-

 ...یستیگفت ن   تیزنگ زدم دفترت منش   ؟ییفدات. کجا -

 :کشدیاش م ی شانی به پ   یدست جانان

 ...داشتم  یقرار کار  هی. رونم یب



  ن یرحس یبرداشتن ام   یاندازد. هنوز برا  یبه ساعت م   یو نگاه  گزدیدندان م   و 
را تک و تنها رها کند و به    ی بتواند عل  دانستیم  دیاز مهد زمان داشت اما بع

 :دی گویم  ی خاطر به آرام نیبرود... به هم   نیرحسیدنبال ام 

 سهند؟ 

 :شنودی تک خنده سهند را م یصدا

 ن؟ی رحس یدنبال ام  برم

 :ندینش ی گوشه لب جانان م  یجان  یب لبخند 

 ؟یبر ی تونیبرسم اونجا. م  ر ید  ترسم ی . مدیببخش

 ام؟ یدنبال توهم ب یخوایدنبالش. نگران نباش. م  رم یآره... م-

 ...امی خونه من. منم م دیبعد بر  نی رحسیدارم. برو دنبال ام نینه. ماش -

 ؟یندار ی. کارزمیباشه عز -

بدهد    یدر جواب سوالش پاسخ منف   خواهد یو م   کشد ی م  ی قینفس عم  جانان 
 :رسدیاز عقب به گوشش م ی حال یب   یکه ناگهان، صدا

 ...نان؟ جا

ماتش    ،ی باز عل  مهی ن  یچشم ها  دنی. با دچرخدی به سرعت به عقب م  جانان 
حاال    ی عل  کردی. انگار که فکر مردیگ یقلبش را فرام  یو آرامش لحظه ا  بردیم

 .نداشت یدار یحاال ها قصد ب



 ؟ ییجانان؟ کجا-

 :دیگویو به سرعت م گزد یبود انگار... لب م را از خاطر برده سهند

 ...سهند. فعال زنمی زنگ م بهت

 .کندیاز جانب او باشد، تماس را قطع م یآنکه منتظر حرف یب  و 

با قدم  گذاردیم  بشیرا در ج   تلفن عل  ی و  .  شودیم   کینزد  ی بلند به تخت 
بغضش قصد خفه کردنش را داشت، اما از موضع    ی نیهنوز هم سنگ  نکهیباا
 :گفت  یرا در هم برد و به آرام  شی . اخم هاامدین نیی اش پا یشگ ی هم

 ؟ یخوب

 :سخت تر افزود  یبا لحن و 

 هو؟ ی شد  چت

انگار هنوز کامل بهوش ن  یعل بود، دستش را به قصد نشاندنش    امدهیکه 
سمت    یشانیپ   یرو  به  نگاهش  و  درامد  آخش  اما  آورد  سرم  باال  سوزن 

 :و گفت د ییهم سا  ی... جانان، دندان رو دیچرخ

 .باال سرت ادی پرستار ب  گم یم  االن

 :پرسدیم  یبه آرام  ی که عل  شودیاز تخت دور م  یقدم  و 

 م؟ی کجا اومد  هو؟ی  شدیچ

 :دیگو یو م  کند یم  یروانه عل   یتک نگاه  ستد،ی ا ی م  جانان



 ...نجای ا مت یآورد ی... حالت بد شد از حال رفت مارستانهیب

  رد یگ یاز نگاه از او م   ی و جانان، پس از مکث کوتاه  شودیاو م  رهیگنگ خ  ،ی عل
  .زند یم  رونی و به دنبال پرستار، از اتاق ب

  خواهدیو از او م   دهدیبه جانان م  ی قبل از آنکه داخل اتاق شود، فرم  پرستار 
اندازد    یبه فرم م   ی زمان ممکن آن را پر کند... جانان، نگاه  ن یعتریکه در سر 

  یصفحه به قصد نوشتن نام و نام خانوادگ   یحوصله خودکار را رو   یو ب 
 .دهدیتکان م  ،ی عل

کنار گوشش    یپسرک کافه چ  یکه صدا  گذراندیچقدر با فرم وقت م  داند ینم
 :شودیم  ده یشن

 اومدن؟  بهوش

. سپس  کندیو به تکان سر اکتفا م  دهدیم   ی حالی پاسخش را با لبخند ب  جانان 
 :دی گویخطاب به او م 

 .م یشمارو هم گرفت وقت

 ...حالشون چطوره نم یبب خواستم ی نه بابا... خودم نگران بودم م-

  .دیدیزحمت کش   یل یخ دیهم اومد  نجا ی. تا اگهید دیمن هستم. شما بر -

 :شود یم  رهیمستاصل به جانان خ  پسر، 

  د؟یمطمئن 



 :دهدیتکان م  یسر  جانان

  دی. ببخشگهید  دی... شماهم بر م ی ر یم  شه ی سرمش تموم م  گه یبابا. االنا د  آره
 .رسوندمتونیتنهاش بذارم، و اال م  تونم ینم

 د؟ یخوای. پس کمک نم دیبش  تینه بابا. من نگران بودم که شما تنها اذ-

 :دیگو یو م زندیم  یلبخند جانان

 .دیممنون. لطف کرد یل یخ نه

خداحافظ  ندز ی م  یلبخند  پسرک  رو کندیم  یو  جانان  را    ی .  پاسخش  هوا 
  رون یبعد پرستار از اتاق ب  ی . لحظه اشودی ولو م  ی صندل  یو سپس، رو  دهد یم
 :دیگوی. پرستار م زدیخ یجانان دوباره از جا برم  زند،یم

 ...ازشون م ی ریبگ شی آزما میخوا ی م

 ؟ یچ شی آزما-

 ...خون و ادرار-

  ی و سرک   دهدیهم فشار م   یرا رو   شی ... جانان، لبهاگذردیاز کنار جانان م  و 
م  اتاق  داخل  چشمهاکشدیبه  رو   یعل   ی.  ازادش  دست  و  است   یبسته 

  ی با قدمها  ند، ی بنش  رون یآورد که ب   یاش قرار دارد. جانان، طاقت نم  ی شانیپ
  او و نگاهش به سمت    شودی باز م  یعل ی. چشمهاگذاردیآرام داخل اتاق پا م 

اندازد و سپس،    یبه عقب م   ینگاه   کشد، یم  یقی. جانان، نفس عم چرخدی م
ب  دن یپس کش  یوقت م  شمارد،ی م  هودهیرا  داخل  هم    دیآ   ی کامل  را  در  و 



  ی صندل  یرا رو   فشیتک تک حرکات اوست. جانان، ک  رهیخ  ی... علبنددیم
 :پرسدی م ت یو با جد  گذارد یکوچک کنار تخت م

 ؟ یبهتر

به سر تا    ی. در عوض، نگاه دهدینم  ی خپاس   ، ی. اما عل شودی م  یعل   ره یخ   و 
 :دی گو ی م  یاندازد و به آرام ی جانان م یپا

 نجا؟ یا  م ی آورد تو

 :دهدیپاسخ م تی با همان جد   جانان

 !یخودت اومد  یخودت با پا نه

باال    ی کم   یرنگ عل   ی اندازد. گوشه لب ب  یبه او م   ی هینگاه عاقل اندر سف  و 
 ...دوزدیو به روبه رو م  داردیو نگاهش را از جانان برم  رودیم

 ...یکه رفته بود  دونمیم  ی . ولشدیچ  قایدق ادینم  ادمی-

 :کشدی م ی قینفس عم   جانان

 ...یاز حال رفت   دمیبودم که فهم دهینرس نی . هنوز به ماش رفتم 

 :پنهان کند تشیاش را پشت جد  ینگران  کندی م  یسع و 

 ؟یشد  ضیشده؟ مر  یچ

 :دیگویو با تمسخر م کندیم  ی تک خنده ا  یعل

 !نه



اندازد و سپس، با    ی به او م  یتک نگاه   ی. عل رودیجانان درهم م  یاخمها
 :دهدیادامه م  ی لحن آرام

 ...ستین  یچی ه

 :دهدیسرتکان م جانان،

  .دونم یم

 :کندیم  یبازهم تک خنده ا یعل

 ؟یدونیم  و یچ  ؟یدونیم

 :کشدی م ی قینفس عم   جانان

  م ی روز انداخته. مر  نیتورو به ا  یسرماخوردگ  هی  تایو نها   ست ین   یچی ه  نکهیا
 ...هم نبوده بهت برسه و 

 گذاردی هم م ی. پلک رو شودی م یلبخند زهر  ی . تک خنده علکندیسکوت م  و 
 :دیگویم  یو به آرام 

 .نهی... هم آره

ا  سکوت م  انشان یم   یلحظه  فرا  نم ردی گی را  جانان  ا   داند ی.  و    ن یاز  سکوت 
اتاق   دیبخوابد و جانان با  خواستی کند. م  یه برداشت چ یبسته عل  یچشمها

 کرد؟ یرا ترک م 

 ؟یزنگ زد ل یبه سه-



  ی . جانان، به سرعت پلک رو پرسدیرا م  نیبسته ا  یبا همان چشم ها  یعل
لعنت فشاردیهم م  نگران ی.  آنقدر استرس و  از    لیداشت سه   ی .    اد یرا کامل 

  ...گرفتی با او تماس م دیبرده بود. اول از همه با 

 !آره-

  یکار  نیو مهم تر   ن یاول   ،ی بفهمد که او از نگران  ی عل  خواهد ی . نمدیگو ی م  دروغ
 .را فراموش کرده کرد یم  دیکه با 

 ...ادی زنگ زدم بهش. گفت زود م-

  دی. باردیگ یاز تخت فاصله م  ی اندازد و قدم  یشانه م   یرا دوباره رو   فشیک   و 
 .بگذارد ان یاورا در جر و رد یتماس بگ  لیبا سه  عتر یسر

  .ستین تی زیکه مطمئن شن چ   رنیبگ شی ازت آزما انیب خوان یم-

 :شودیباز م  یعل  ی چشمها

  ؟یش یآزما  چه

 :دیگو یتوجه به سوالش م   یب  جانان

 ...صدام کن  یخواست  یزی چ  ذارمینشستم. درو باز م رونیب  من

  یلحظه ا  شی. پلک ها کشدی م  رونیو خودش را از اتاق ب  کندیدر را باز م  و 
. از  گرددیم   ل یبه دنبال موبا   فشیک  انیم   ع یو بعد، سر   نندینش   ی هم م  یرو 

را بشنود. تند و تند    شیو نه صدا   ندینه اورا بب   ی تا عل  ردی گی در اتاق فاصله م



 ک یچسباند.  یو سپس، تلفن را به گوش م   گرددی م  لیبه دنبال شماره سه 
 :کشدیم  ی بوق... دو بوق... جانان پوف

 ...جدت جواب بده سر 

 :چدی پی در تلفن م لیسه یجد  یبعد صدا یا لحه

 الو؟ 

 .لیحرفها نداشت با سه نی. از ا گذاردیرا کنار م  یسالم و احوال پرس   جانان

عل - با  ب   یمن  بود.    ی ول  رونیرفتم  بد  آورد  هویحالش    مشی از حال رفت. 
 ...ای. زود ب کنم یام اس م  ادرسو برات اس  مارستانیب

  چ یه  بایتند و تند او تقر   یکه از حرفها  لی. سه ماندیم   لیمنتظر واکنش سه  و 
 :پرسدیتعجب م تی است، پس از چندلحظه مکث، با نها دهینفهم ز یچ

 ؟یچ

  نبار یا   گر، ید   کبار ی و حرفش را    گذاردیهم م   ی . پلک رو کشدیم   ی پوف  جانان 
 :شودینگران م  لی. لحن سهکندی شمرده شمرده تر تکرار م

 هو؟ ی شد یحالش چطوره؟ چ االن

  یهنوزم ب  ی . بهوشه االن ولرنیبگ  شی ازش آزما  خوانی . مدونم یخودمم نم -
 ...هیانرژ

 مارستان؟ یکدوم ب-



 .برات کنمیآدرسو اس ام اس م-

  یو آدرس را تند و تند برا  دهد یم   انی به تماس پا  یگری حرف د  چیه  یب   و 
  ی صندل   یجانان تنش را رو   شود، یارسال م   ام ی که پ  ی. وقت کندیم   پ یتا  ل، یسه

  ک یپرستار خانم و  ک یکه   ندی بی. م چسباندیم  وار ی و سرش را به د کند یرها م 
  ی . علگذاردینم. اما محل  بندندیو در را م   شوندیم   یپرستار آقا داخل اتاق عل

باال س نبود که جانان  با بچه  نگذارد    ستدیرش  و  بترسد  آمپول  از  مبادا  که 
 ...پرستار ها کارشان را انجام دهند

  ن یا   کندیدعا دعا م  ی. از طرف کشدیم  یق یو نفس عم  گذاردیهم م  یرو   پلک
با    ی با عل   شیدارها یبرسد و د  انیمسئله هرچه زودتر به پا  تا  تمام شوند 

برود داخل    خواهدی م   گر ید   یراحت درچشمان سهند نگاه کند، از طرف  الیخ
  حال بابت    ش،ی کند. بابت نبودن ها  یی بازجو   ز یرا بابت همه چ   یاتاق و عل

  ی را از او بپرسد. حت  ز یهمه چ  خواهدی بابت گذشته ها... م  یاکنونش... حت 
 .را از او دوا نکنند  یدرد  دشانیاگر شن

  ی و دست جانان به سرعت برا  زدیریم   نییاز گوشه چشمش پا   یاشک   قطره
  گر ید   یتا اشک ها فشاردیهم م  ی را رو   شی . پلک هادیا  ی پس زدنش باال م

  دهیامروز حال تک پسرش را پرس یبگذارد. عل  یکاسه چشمانش باق  ان یرا م 
بود. بعد از پنجسال... بعد از پنجسال باالخره نام اورا بر زبان آورده بود.  

  یعل  یوقت   ، ییرا... روز جدا  شی آورد پنج سال پ  یم   ادیبه    یجانان به خوب
برنگشت    یجانان شد. حت  رهیو خ   ستادی ا  یلحظه ا  شیچمدان کنار پا  کیبا  

  یم   ادیآن صحنه را به    یپنج سال وقت  نیپسرش را نگاه کند. جانان تمام ا 



م فکر  با خود  عل  کردیآورد،  به پسرش    یبرا   ی که  آخر  نکرد چون   نگاهبار 
  هیتوج   نگونهیپنجسال خود را ا  نیز رفتن منصرف شود. تمام اکه ا  دیترسیم

چهره   د،یاورا نشن  یصدا   گر ی زد، جانان د  رون یاز آن در ب  یعل   یکرده بود. وقت 
ند را  حتدیاش  عل کباری  یبرا  ی .  تمام    ی ...  رفتن  از  قبال  رفت...  رفت که 

گذاشته   یزده بود، خرج   جانانرا به نام    نشی را کرده بود، ماش  شی کارها
  گر یپر کرده بود... همه کار کرده بود که پس از بستن آن در، د  خچال ی بود، 
با ا  نی ... جانان تمام اندیآن خانه را نب   یچهره اعضا  چگاهی ه   ن یچندسال 

 .بود و قلب درد گرفته بود  ختهی را اشک ر ی طوالن یفکر، شبها

 گذاشتیدست م  نجای او هم   کردندی م  شی . اگر رها دیسایهم م  یرا رو   شی لبها
فکر    ن یا   دانست ی. نمکردیم   ه یبه حال خرابش گر  ی ها  یصورتش و ها  یرو 

. اما  کنندیم   ک یبغضش را تحر  نگونه ی . چرا اندیآ   ی ها حاال چرا به ذهنش م
که حالش را    یزیکه حالش بد است، هرچ   ی... وقتگریاست د   نیآدم هم 

 ...آوردند ی به ذهنش هجوم م  کنندیم  تر بد

م   داندینم   جانان  مدت  شا   م ی ن  قه،یدق  ستی ب   گذرد، یچه  هم    د یساعت، 
چشمها   کی از    شتر ی .بشتر یب مدت  تمام  اما  است.    شیساعت...  بسته 
  ی که عل   ندیاگر چشم باز کند و بب  ستی ن  دی. بعزندینم   شی هم صدا  چکس ی ه
ا ستین   ان ی بود. فقط خاطرات م  ده یرا نشن   چکس ی ه  یمدت صدا  نی. در 

آن بخش شلوغ، جانان فقط خودش بود و    ان ی. م ندژه رفته بودذهنش ر 
 ...کردیخواب فکر م  انیهم خوابش برده بود و م  دیخودش... شا 

 خانوم؟ خانوم؟ -



چشمانش محو است.    شیپ  ی. چهره اشوندیجانان باالخره باز م  یچشمها
م  یچندبار بب  زندیپلک  واضح  را  پرستار  بتواند  دستندیتا  صورتش    ی .  به 

 ...ندینشیو صاف م  کشدیم

 ...اومده شجهی نت  م ی گرفت  شی آزما مارتونی از ب-

 :اندازد یباال م  یی ابرو جانان

 ؟ یزود  نیهم به

 :اندازد یبه ساعتش م  ینگاه  پرستار 

 ...ستایزود ن  م ی لیخ

  یرا رو   فشیو ک  زدیخ ی. جانان، از جا برم داردیقدم برم  شنیبه سمت است   و 
 :اندازد یشانه م 

 بود؟ یاوک  شو؟ی ازما جهی نت نیکرد  نگاه

 :گفت  ینشست و به آرام  ی صندل   یرو  پرستار 

  .دمیجواب رو ند  من

 :دی گویو سپس، داخل تلفن م  کندیم  یریرا شماره گ  یعدد  و 

  یی باالسرش، همون آقا  نیرفت  شیساعت پ  م ی بود ن  یماریب   هیدکتر.    سالم
خونشون اومده، همراهشونو بفرستم   شی که از حال رفته بودن. جواب آزما

 .فرستمشونیبراشون؟... ممنون ممنون. االن م دیبخون   دیکنیداخل لطف م 



 .دهدیرا به سمت جانان هول م   شیو به سرعت برگه آزما  گذاردیتلفن را م  و 

  .اتاق پونزده اواسط راهرو  د یببر نو یا-

پا  جانان  را  آزما  فرستد یم  نیی آب دهانش  برگه  رو   شیو  از    شنیاست   یرا 
بلند    یاندازد اما در بسته است. با قدم ها  یم   ی به اتاق عل  ی . نگاهداردیبرم

در ها را از    یو به دنبال عدد پانزده تمام  کندی م  یاما مضطرب راهرو را ط
م  ا گذراندینظر  نت  نهمهی.  بود،  هنوز    بودآمده    شی ازما  جه ی مدت گذشته  و 
  کوبدیبه در اتاق م   ی . تقابدی  ینبود. باالخره اتاق پانزده را م   لیاز سه   یخبر

و    برد یاز تنش را داخل م   ی . کمدهدی م   ن ییرا پا   ره یدستگ  ی و بعد، به آرام
 :دیگویم

 داخل؟  امیب  تونم یم

 :دیگویم  تیبا جد  دکتر 

 .دییبفرما بله

م  جانان داخل  آزما   دیآ   یکامل  جواب  برگه  دراز    شیو  دکتر  به سمت  را 
 :کندیم

  .دییبفرما

آزما   دکتر  برگه  م   شیبه سرعت  او  از دست  به    کشد یرا  با دقت شروع  و 
  ز یچ   چی... از چهره دکتر هردیگی . ضربان قلب جانان اوج مکندیخواندن آن م

  جه ی را کامل در سکوت به مطالعه نت  یا  قهیبفهمد. دو سه دق  توانستینم



انکه    از ... قبل  گذردیسال م  نیجانان به اندازه چند   یو ان مدت برا  اندگذر یم
 :پرسدیجانان با شک م  د، یا یدکتر به حرف ب

 درسته؟  گه؟یخوبه د ز یچ  همه

ثان  گذاردیپاسخ م   ی. دکتر حرف اورا ب دیسایهم م  یدندان رو   و   ه یو چند 
 :پرسدیو موشکافانه م  رد یگیسر باال م  ی بعد، به آرام

 داشته؟ یخاص  یماریسابقه ب  مارتونیب

پا  جانان  را  دهانش  م  دهد یم   ن ییآب  چ  انیو  دنبال  به    ی زیخاطراتش 
 :دهد یم  ر یی. دکتر سوالش را تغ گرددیم

 اتفاق افتاده براشون؟ ادیز  ای حال ی ب نی ا از 

 :هم   یرو  فشاردیلب م  جانان

 .... فکر نکنم دونم ینم

 د؟ یشما همسرشون هست-

 :دهدیم سرتکان  ی به آرام  جانان

 ...نه

 باهاشون؟  دیدار  یچه نسبت-

ا  انیم   جانان ربط  دنبال  اوضاع کنون   ن یذهنش  به  دکتر گرددی م  یسوال   .
 :دیگویم



 ...دیاگاه هست  شونیبدونم تا چه حد به احوال ا خوام ی م

 ...م یهست   یدور ی کم... دوستا  یلیکم. خ -

 :کشدیم  یق ینفس عم و 

 ...رو ندارن یموارد  نیسابقه چن   دونمیکه م  تااونجا

 :پرسدی ... جانان با شک مشودی م  شی آزما جه ینت رهیدوباره خ دکتر 

 اومده؟ شی پ  یمشکل 

 :کندیمکث م   یلحظه ا و 

 شده؟  یزیحاالتش؟ چ نی... از ضعف نبوده ا یعن ی

 :ردیگ یسرباال م  دکتر 

و کم    جه ی باعث سرگ  تونه ی باشه. عوامل مختلف م  تونهیاز ضعف هم م   چرا
  قهیاز چند دق  شتر یمدت ب   ی اونم برا  یهوش یصحبت از ب  یبشه اما وقت   یهوش 

با  شه،یم رو  برا  یجد  یکم   دیاوضاع  ازشون    نی هم  یتر گرفت.  خواستم 
  شونی در بدن ا  یچه اتفاق  قایبگم دق  تونمی. من االن نم رمیخون بگ   شی آزما
 .وفتهی م  داره

  یزی. انگار که بخواهد به او چچرخاندی را به سمت جانان م  شی برگه ازما  و 
 :دیگویو م  دهدینشان دهد. برگه را تکان م

  .ستی نرمال ن ی زیچ نیبگم چن  تونمی م  یول



 .شوندیهم قفل م  یجانان رو  ی ها دندان

 ...وفتهی داره م ی که چه اتفاق  م ی بفهم قیبدن تا دق شی دوباره ازما دیبا-

 :دهدیتکان م  یسر  جانان

باعث شده    یچ  ست؟یاختالل داره؟ چرا نرمال ن   یچ   یعنی   ؟یچ   یعنی  خب
 از حال بره؟  نطور یکه ا 

  نیاز مهم تر  ی کی.  شه یم   یخون بررس   شیفاکتور ها در آزما   ی سر  هی  د ینیبب-
  ی هست. اگر مقدار بعض  مار ی در بدن ب  ی خون  یاونها شمارش انواع سلول ها

و    ستی فرد نرمال ن  نیا  یعن ی کم باشه    یلیخ   ای  ادیز  یلی سلول ها خ   نیاز ا
  ، یماری ب  ن یاز ا  یشما. ممکنه ضعف ناش  مار ی. مثل ب هیعاد   ر یخونش غ   شیازما 

  .شده باشه  شونیباعث از حال رفتن ا

 :کشدیم  یق ینفس عم و 

  ن ینه، فقط به ا ایرو داره   یماری ب شون ی بگم ا تونم یاالن به طور قطع نم  من
 .هم شک دارم  یلیموضوع شک دارم. خ

 .دهدیبرگه را تکان م و 

هم- با  نیبه  ازما  مارتونیب  دیخاطر  متخصص    شی دوباره  حتما  و  بدن 
 ...کنن  تشونیز یو 

 :دی گو ی و م برد ی. ابرو درهم م دهدیسرتکان م یبا گنگ  جانان،

 ه؟ یچ یمار یاز ب  منظورتون



 :افتد یتته پته م به

 ؟ی به چ د؟یکه شک دار  یچ ی .. ـنعـی

عم  دکتر  نفس  ام .  کشدیم  یق یبازهم  از    دوار یانگار که  خودش  جانان  بود 
 :آن نباشد انیبرسد و او مجبور به ب جهی او به نت یحرفها

به    شهی ندن نم  شی دوباره ازما  ی. تا وقتستین   یهنوز هم قطع  نیا  دین یبب
نه... پس از االن لطفا خودتون    ا یمبتال هستن    شونیکه ا  دیرس   جهی نت  نیا

 ...دیرو نگران نکن

 :کندیلبش را تر م و 

  شون، ی خون  یبودن سلول ها  یرعادیو غ   شیازما   نیشما با توجه به ا  مار یب
 ...به سرطان خون مبتال هستن ، یقو ا ی فه یضع  گم یکه نم   یبه احتمال

م  گوش  نگاهش خکشدی جانان سوت  م  ره ی.  د  ماندی دکتر  از سرطان    گر ی و 
ذهنش تند   ان ی م  ز یچ   ک ی. فقط  شنودینم   ز یچ   چی. هشنودی به بعد را نم   خون 

  .... سرطان خونشودیو تند تکرار م 

.  شنودی نم  ز یچ  چ یه  یواقع   یاما جانان به معنا  خوردی دکتر هنوز تکان م  یلبها
نبودن نظرش را دارد. جانان محو دکتر    یقطع   یرو   دیاحتماال دکتر قصد تاک

خودش   یدکتر است و سرطان خون را برا رهی. خشنودیرا نم  ی زیاست و چ
...  و و سپس از حال رفتن ا  یی رنگ و رو  ی ب  ، ی شدن عل  ب ی. غ کندی م  یهج 

محکم    ی زیباشد و چه چ  نها ی پشت همه ا  ی فاکتور محکم  د یصد درصد که با 
 تر از سرطان خون؟ 



تق   دهیکوب  یصدا حرفها  یشدن  ادامه  از  را  دکتر  در،  جانان    ییبه  که 
بعد،    یو لحظه ا  دیگو یم   ی دیی. بفرماداردیباز م   د، یشن یرا نم   چکدامشانی ه

 .شودی در با صدا باز م

 ن؟ ییبفرما-

 ...نواب... پرستار بهم گفتن که یاومدم دنبال همراه اقا-

م   مرد بکندیسکوت  تمام  با  بازهم صدا  یحواس   ی . جانان  را    لی سه  یاش، 
دکتر    رهی. اما قوت برگرداندن سرش را ندارد. همانطور خ دهدیم  صیتشخ

 ...ماندیم

 جانان؟ -

را به آرام   لیسه او  جانان    ی. پلک هادهدیمورد خطاب قرار م   یاست که 
. دکتر که  کندی و سرما از نوک انگشتانش به باال حرکت م  ند ینش  یهم م   یرو 

 :دیگویم  ل یسه است خطاب به  یاز جو حاکم به شدت ناراض 

 .داخل د ییبفرما

  ی . جانان، دسترسدیبسته شدن در به گوش جانان م  یبعد صدا   یا  لحظه
 .کندی م  ی. احساس خفگفرستدیم رون یو بازدمش را ب کشدیبه چشمانش م 

نواب    یخون آقا  شی . جواب آزماکردمی خانوم عرض م  ن یداشتم خدمت ا-
 ...ـی اومده. نرمال ن



. ابدا  کشدی م  ی. جانان نفس راحتکندی زنگ تلفن سخن دکتر را قطع م  یصدا
  د یگو یم   یزیدکتر را ندارد. دکتر داخل تلفن چ  یدوباره حرفها  دنیتحمل شن 

 .زدیخی و سپس، به سرعت از جا برم

 .کنم ی. برگشتم دوباره باهاتون صحبت م ضیبرم باال سر مر  دیبا  دیببخش -

.  رودیم   رون یو از اتاق ب   گذرد یم   ل یر سهو سپس، از کنا  زندیرا دور م  ز ی م  و 
... احساس  کندیجدا م   گر یکد یجانان را از    ی بسته شدن در، پلک ها  یصدا
 ...ندارد دنیتا پوک  یاست که فاصله ا ادی قلبش آنقدر ز یفشار رو  کندیم

 ...جانان-

چند    تواندیتمرکز کند م   شتر ی ب  یمنقبض است که اگر کم  یجانان به قدر  فک
 ...را از درون بشکند شیتا از دندانها 

 :زندیصدا م  یدوباره به آرام لیسه

 ...جانان

  نی. هم گرداندیبرم لینگاهش را به سمت سه   ی به آرام  ،ی پس از مکث  جانان 
مکث کاف  کی م  ستیلحظه  اشک  سه   شی چشمها  انیتا  بزند.    ل، یحلقه 

 :دهدیصورت جانان حرکت م یو نگاهش را رو  د یسای هم م یرا رو  شی لبها

 ؟ یخوب

به چهره جانان م   خوب  باشد؟ سه  خوردیبود؟  .  کندی سکوت م  لیکه خوب 
 ...مراعاتش را بکند  دیتا انفجار ندارد و با   یجانان فاصله ا داندیانگار که م 



و اشک چشمانش،    شی رغم بغض گلو  یکه عل   کندیتمام تالشش را م   جانان 
 :دیگو ی سرشار از طعنه م ی لحن . با شودینلرزد... موفق هم م  شی صدا

 بود؟ نیا

ادامه حرف او    دنی شن  یبرا  خواهدی. نمشودی جانان م  رهی حرف خ  یب   لیسه
 .کند  یعجله ا

 بود؟ نیراز مگوتون ا -

 :ردیگ یباال م ی ... دستش را به آرامگذاردیهم م  یپلک رو   لیسه

 ...جانان

 شده. آره؟  ب یست غسه هفته  یعل  نیبخاطر هم -

 :کشدی م ی ق ینفس عم لیسه

 ...دمیم  حیتوض

را باال ببرد و اورا از حرف زدن    شیحرفش بپرد، صدا انی دارد جانان م توقع 
 :دیگویم  تیجد تیو با نها   دهدیسرتکان م  یباز دارد، اما جانان به آرام 

 !بده حیتوض

را    یحرف  نی . توقع چنخوردیجا م   لی که سه  زندیحرف را م   نیا  یجد  آنقدر 
 .ندارد انگار

 ...بده حیزودباش. توض-



ذهنش تند و تند به دنبال کلمات مناسب    انیو م  کشدیم  ی ق ینفس عم  ل یسه
  ل ی دارد که سه  دیقرار دهد. جانان تمام مدت ام   گر یکدیتا آنها راکنار    گردد یم
بگو  یهمان حرفها  حاتشی توض  انیم رابزند.  از چن دیدکتر  آنها هم    ن یکه 

 .زندیتمام معادالت جانان را برهم م  لی. اما سه ستندیمطمئن ن  ی موضوع

برا  بشی غ  یعل- چن   نکه ی ا  یزد  نتونسته  هضم کنه...    ی زیچ  ن یهنوز  رو 
  .رفت نی هم  یبگه و اونو نگران کنه... برا ی زیچ م ی به مر خواست ی نم

م  یبا تمسخر سر  جانان  با بغض مخلوط شده.   ی. تمسخردهدیتکان  که 
 :زندیم  یپوزخند

 ...که اصال نگران نشد  مم یمر

ست. حرص   یناراحت باشد، عصب  نکهیاز ا  شتر ی . بدیسا یهم م   یدندان رو  و 
مدت غصه خورده بود که    ن یهم آنقدر ا  دیمنفجر شود. شا  خواهدی دارد... م

 ...کردی م  داینمود پ  ت یغمش در قالب عصبان

 ...شد. بهش حق بده بی مدت غ  ه ی نی هم  یداشت برا ییبه تنها از ین-

 :زد  یپوزخند  جانان

 بهش حق بدم؟ حق؟

. به سرعت تن از  دهد یاجازه نم   گر یبزند که جانان د  یحرف  د یآ   یم   ل یسه
.  خوردی جا م  لیست که سه  یحرکتش آنقدر ناگهان  کند،یبلند م   یصندل  یرو 



  ل یو از کنار سه  قاپدیدکتر م  ز یم  یرا از رو   شی برگه ازما  شود،ی جانان خم م
 :دیگو ی بهت زده م ل ی. سهگذردیم

 ؟یریم  کجا 

  رون یو به سرعت از اتاق ب   دهدیم  نیی در را پا  رهیتوجه دستگ  یجانان ب   اما
عصبان زندیم ها  تی.  سلول  تک  تک  جار  یدر  دارد...  ستیتنش  حرص   .
هم در   ی رو   شیبرخورد دندانها  یکه صدا  ادیهم حرص دارد. آنقدر ز  ی لیخ

  .شود ی ذهنش اکو م

 !سای جانان... وا-

قدم   لیسه م   یبا  به جانان  را  م  نی آست   رساند،یبلند خودش  اما    کشدیاورا 
را پس بکشد. جانان به   نشی آنقدر قدرت دارد که بتواند آست  ی جانان عصب

م   یابتدا م رسدیراهرو  او  سمت  به  همه  نگاه  توجه   چرخدی.  جانان   ی اما 
 .شودی و داخل م  دهدیم ن ییرا محکم پا ی در اتاق عل رهی. دستگ کندینم

 ...ستایوا   ؟یریکجا م-

دادن    ن ییپا  ان یکه م   یعل  یاست. روبه رو   ستاده یاتاق ا   ان یجانان حاال م   اما 
مانده است.    یجانان، شوک زده همانطور باق  یاز ورود ناگهان   ش،یها   نیآست
  ، ی عل  دنی. با دبنددیو در را پشت سرش م   دیا   یبه سرعت داخل م   لیسه

م به جانان  را  انگاکشدینگاه هراسانش  بعد.  .  اوست  یر که منتظر حرکت 
ا   شیو بعد، با پرت شدن برگه ازما   مانندیم   گر یکدی   ره یرا خ  ی همه لحظه 

عل  یتو م   ،ی صورت  خود  جانان ندیآ   یبه  به سمت  مرد  هردو  نگاه  که    ی. 



دارد، کش  یپوزخند لب  سرشودیم   دهیگوشه  تاسف  با  جانان  تکان    ی ... 
 :دیگویم  ی سرشار از نفرت خطاب به عل ی بعد، با لحن  یو لحظه ا دهد یم

 ...یپست باش یانقدر بتون  شه ینم  باورم 

 :هم  ی رو   دیسای را م شیدندانها  و 

 ...ترسو، خودخواه پست،

 :است یهنوز هم جد  شی. اما صدا کند یلرزش چانه اش را کنترل نم گر ید

  ستیراه و چاره مشکالتت فرار ن  یدی سال نفهم  نهمهیکه بعد ا  یبچه ا  انقدر 
 .بدبخت

 ...باردیاز تک تک کلماتش م  نفرت

 ...مشکالتت  یپا ی سی بار نشد مثل مرد وا هی-

م   یرو   ی اشک  قطره اش  از جد  زد،یریگونه  ا  شی صدا   تیاما  کاسته    یذره 
تا لرزش چانه اش را کنترل کند. با    د یسای هم م  یرا رو   شی ... لبهاشودینم

 :دهدیتکان م   یو سر  زندی م یتمام بغضش، پوزخند

که شد    یزی. مثل بچه ها... هرچ یافتاد فرار کرد  ت یکه تو زندگ  یاتفاق  هر 
  ...یفرار کرد  ،ی فکر کن یچک ی به ه نکهیرو کولت بدون ا یدمتو گذاشت 

از غم عل رودیم   ی رو به سست   تنش اما د  رهیخ  ی. نگاه پر    ی برا  گر ی اوست. 
ندارد. جانان، حال فقط حس نفرت دارد... پشت دستش را   تیجانان اهم 



صورتش    یرو   یگری بعد قطره اشک د  ی اما لحظه ا  کشدیگونه اش م   یرو 
 .دیا یفرود م 

 ...فرار فرار فرار... همش فرار-

 :دهدی و با بغض ادامه م   لرزدیچانه اش م و 

 ...کنمیکه دوسش دارم رو قبول ندارن؟ به جهنم. فرار م  یدختر خانوادم

 .است برهی و   یتنش رو  تمام 

  ی دوروز بعد عروس   یخانواده خودم پات هستم، ول  ال یخی ب  گمی به دختره م-
قرون پول... به جهنم. تازه    هینه خانوادمو دارم نه    نم ی بیم   ام یبه خودم م 

 ...کنمیو ده روز فرار م  کنم یعروسمو ول م 

 ...زدیریفرو م   ی گریاشک د قطره

... فرق داره... به  ستین   یمعمول   یبچه ها   هیشب   ین یبی م   ادیم   ا یبچم بدن-
 .رمی م  ذارمیبهتر از فرار؟ م  ی جهنم. چ

 :دیگوی م  شی افتد. با تمام بغض گلو یبه لرزه م  شیصدا  باالخره 

  ؟ یانقدر خودخواه بود  ی خسته نشد  ؟یرفت   ی انقدر فرار کرد  ی نشد  خسته 
 ؟ی عوض   ینگران گذاشت  گرانویانقدر د نکهیاز ا  یخسته نشد

 ...گرید ی اشک قطره

 ...یرفت  و یزنتو گذاشت ،ی دار یکوفت  یماریب  هیبازم که فرار. بهت گفتن  -



خ   صورت زشودیم   سی خ  سی جانان،  آنقدر  اشکها  سرعت  هست که    ادی. 
 .نتواند کنترلشان کند

فرق کنه، نه زنت    هیکه با بق   یدار  یبدبخت؟ نه بچه ا  ه یدردت چ  گهید-
  ت؟یزندگ   یپا  یبند بش   ی تونیکه نم  ه یتورو از خانوادت جدا کرده... دردت چ 

 :ردیگی اوج م شی صدا

  ی انقدر همرو زابراه  خودت کرد  یخسته نشد  ؟ یزندگ  ن یاز ا   ی خوای م  یچ
 پست فطرت؟ 

هنوز   ی... عل ندینش  یم   شیلبها   ی رو   ی و دستش لحظه ا زند یم یکوتاه   هق
دم   خکوبیم   لیجانان است... با همان نگاه پر از غم. سه  رهی باهمان نگاه خ

. نه از غم، نه از حرص، بلکه از  زدیریاتاق اشک م   انیو جانان، م  ستادهی در ا
 ...باردی از نگاهش هم نفرت م ینفرت. نه تنها از لحنش، بلکه حت  یرو 

 شی. حرفها دیبگواو    یندارد در پاسخ حرفها  یهنوز ساکت است. حرف  یعل
و عل   یمانند پتک  او فرود آمدند  ب  یجانان   رهی کتک خورده خ  ی  بر سر    ی که 

دستش    د، یسا یهم م   ی را رو   شیمانده است. جانان لبها   زد، یریتوقف اشک م 
پا صدا  یم   ن ییرا  و  بغض  با همان  و  به سخت  یاندازد  زمزمه    ی لرزانش، 
 :کندیم

 ...انقدر پست نباش. انقدر بزدل نباش توروخدا

ندارد، ادامه    یفاصله ا  ختنیکه تا فرو ر   ییو با صدا  رودیعقب م  یوقدم
 :دهدیم



 ...خودخواه نباش انقدر 

عل  نیآخر  و  به  را  از چشمها  یم  ینگاه  نگاه  سپس  او    یاندازد،  غم  از  پر 
که   ستی مهم ن  شی . برارودیم   رونیو از اتاق ب  زندیرا کنار م  لیسه   رد،یگ یم

فکر چه  سالن  در  حاضر  م  یافراد  او  براکنندی درباره  ن   شی .  که   ستیمهم 
و    زندیم  رونیبلند از سالن ب  یاز اشک است. فقط با قدمها  س یصورتش خ 

ماش برم   نی به سمت  اداردیقدم  فاصله  ر  ی. جانان  فرو  اما   ختنی تا  ندارد 
 ...رفتیم  دی. با تمام قوا، فقط با رفتیم  د یهم ندارد. با ستادن ی ا یی توانا 

*****  

  ینی والد  انی م  یفرو برده بود و هر ازگاه  شرتشیسو   بی را در ج   شی دستها
و سپس دوباره به در   چرخاندیبودند، نگاه م   ستاده یکه در انتظار فرزندشان ا 

بچه ها در    غ یج  یمهد ها نبود. صدا   ر ی مهد، مانند سا  ی. فضا دیکش یسرک م 
و همراه    امآر   دی. بلکه بادندیدو ینم  رونیو شاد و خندان ب  د یچی پینم   ط یمح 

مرب ب  شانیبا  اتاقک  والد  ی م  رون یاز  با  و  م  نشان یآمدند  .  شدندی همراه 
ز با  ادیتعدادشان  شان  همه  اما  س   کی  یستینبود،  به  شان    نهیکارت 

  نیوالد  یباشد. با تمام شباهتشان، برا  شانی نام ها  یکه حاو   چسباندندی م
  !یل یها، نه خ ی مرب  یراحت بود. اما برا  صشانی تشخ

م  اما را بشناسد.   ن یرحسیام   توانست ی هم م  یهزارنفر  ت یجمع  انیسهند، 
  انیاو را از م   تواندی سهند بازهم م  ستد،ی با  شیها   یهم کالس   انیاگر م  یحت

  یپس از جانان، کودک   نیرحس ی و در آغوش بکشد. ام اوردیب  رونی ب ت یجمع
 !کرده بود  یسهند سپر یشانه ها یاش را رو 



و بچه ها، دسته به دسته    دهندیم   تی ها به خروج بچه ها رضا   ی مرب  باالخره 
با مرب  باز  یهمراه  اتاق  از  لبخندندیآ   یم   رون یب   یشان  لب    ی رو   ی. سهند 

م   نشاندیم ام   انیو  دنبال  که   ستینفر  نی. آخرگرددیم  نیرحسیبچه ها، 
  بخندش ل  ند، یب ی. تا سهند را مدیآ   ی م  رونیاش از اتاق ب   یدست در دست مرب 
... سهند،  دهدیعموجانش دست تکان م   یو تند برا  شودیتا بناگوش باز م 

تا گونه    کندیاز او، قامت خم م  یو پس از تشکر کوتاه   زندی م  ی به مرب   ی لبخند
 .را ببوسد ن یرحسیام

 نواب؟  یقاا  رمیچندلحظه وقتتون رو بگ  تونمیم-

به کارت    از یکه ن   ییدوم سهند شده بود... جاها   ی کم کم نام خانوادگ   نواب،
معرف  ست،ین   ییشناسا نواب  را  خودش  است که  مجبور  پدر    یاو  تا  کند 

 .شمرده شود ن یرحسیام

 حتما... در چه مورد؟-

. دخترک جوان  ردیگ یبه خود م   یتر  یو چهره جد  کندیرا صاف م شی صدا و 
 :کندیاشاره م یو به اتاق زندیم  یلبخند ،ی مرب

 .داخل د ییبفرما

. سهند،  رودیو داخل م   دهد یم   ن ییرا پا  ره یخودش جلوتر از سهند، دستگ   و 
به سمت اتاق    یبه آرام  رد،یگ یرا در دست م  نیرحسیهمانطور که دست ام

پرداخت که زمان    کندیو در ذهنش به سرعت حساب و کتاب م  داردیقدم برم 
 ...نه ایاست  ده یرس  هیشهر



 :دیگویو م   زندیاشاره م یبه مبل  ی مرب

 ...دییبفرما

  گر ی مبل د  یآنکه رو   ی ب  ن، ی رحسیو ام  ند ینش   ی از مبل ها م  یک ی  ی رو   سهند
 .چدیپ یو سهند، دستانش را به دور او م پردیاو م  یپا ی رو  ند، ی بنش

  .شهی با خانومتون صحبت کنم، فرصت نم خوامی چندوقته من م تشیواقع-

قلبش به لرزش    ، یکلمات   نیچن   دن یبود اگر سهند اعتراف کند که با شن  لوس
 چد؟ی پ یو حس خوب در تنش م د یآ  یدر م 

م  شهی هم- حس  با   کنم ی هم  و  دارن  برا   دیعجله    ترسم یم  نیهم   یبرن. 
 .رمیوقتشون رو بگ 

م   و  او  خنددیبه حرف خودش کوتاه  ادامه حرف  منتظر  در سکوت  سهند   .
 .ماندیم

 ...بهتره بگم بهتون دم یاما حاال که خودتون رو د-

خاطر کم    نی. به هم ستیکه داستان مربوط به پول ن   شودی مطمئن م  سهند
  ی ب  ن، ی رحسی. اما همچنان در سکوت نظاره گر است و امردیگ یکم استرس م

 .آغوشش رها شده انی حرف م

هنوز هم    یاصل   فه ی. اما وظشهی تو مهد کار م  ی لیها خ درسته که با بچه  -
.  دیهست  ان یبهتر در جر  ی لیدوش خود پدر و مادره... مسلما خودتون خ  یرو 

  یریادگ ی  یمثل فرزند شما که مبتال به سندرم داون هستند، برا  یکودکان



د   شتر یب   یلیخ  ،یزیهرچ   میمفاه  و  هستند  ن یتمر  ازمندین   گهیاز کودکان   .
تر ا   نیمهم  والد  یآموزش رو   نیقسمت  نمنهی دوش خود  مهد    یتو  شهی. 

از    شتر ی. ب شهی از مهد زده م  شه،یتمام آموزش ها داده بشه. بچه خسته م
  ن یعالوه بر آموزش حواسمون به چن  د یخاطر ما با  نی ... به همگهیکودکان د 

به خودشون تا کشف کنند،    می رو اختصاص بد  ی م یتا  هی هم باشه.    یزیچ
 دیبازم نبا   گرده، یفرزند از مهد برم  یکنند. اما وقت  دایکنند و دوست پ   یباز
 .آموزش متوقف بشه نیا

 .را در صورت سهند مالحضه کند شی حرفها  ر یتا تاث   کندیمکث م   یلحظه ا و 

  لمو یکن. برو موبا  یحاال برو باز  دیبگ  دیبه حال خودش رها بشه. نبا   دینبا-
هدفمند انجام بده. مدام ازش    یکارها  دیبردار. برو فالن کارو انجام بده... با

 ی وتری کامپ  یها  یباز   گم یصحبت کنه. نم  د یازش بخوا  د، یرنگ هارو بپرس
که بتونه    نهیاون، ا   از آشنا بشه، اما مهم تر    یبده، خوبه که بچه با تکنولوژ

سخت    ی لی چون خ  ن یرحسیکنارش ارتباط برقرار کنه. تابه حال ام   یبا آدمها
از حرف زدن با    اره،یخواسته هاشو به زبون ب   تونستهیو نم  کردهیصحبت م 

با    تای با مادرش... نها  ای   زدهیبا شما حرف م  ایهراس داشته. صرفا    گران ید
رو    شیکه جلسات گفتار درمان  یوقت  ، به بعد   نیهاش تو مهد. اما از ا  یمرب

  ی اعتماد به نفسه تا با آدمها  ازمندهیبهتر بشه، ن  یش کممرتب بره و مکالمه
خود    فهیوظ  شیما و باق   فه یوظ  یتا حدود  ن یارتباط برقرار کنه. و ا  گهید

بهشون    ی باهم حرف بزنن. کار گروه  م ی خوایخانوادست. ما از تمام بچه ها م 



به آغوش خانواده    ی از دوستاشون، وقت  ییکه بعد از جدا  نهی. اما مهم ام ی دیم
  .فرو نرن ییدوباره در حالت تنها گردن،ی برم

 .دهدیسرتکان م یبه آرام  سهند

موبا  یلیخ  دینذار- بخوا   یباز  لی با  ازش  رستوران    دیکنه.  اگه  بزنه.  حرف 
منظورش رو   دیدوست داره بخوره. بچه با  یکه چ  دینظرش رو بپرس  د یریم

رنگهارو فراموش کنه. اسم شکل    دیکنه. نذار  انی در گفتار ب  ی با تمام ناتوان
و کال    نیرحسیمهمن. ام  یلیخ   نایکدومه، مثلث کدومه... ا  رهیدا   نکهیها، ا 

با  داون  سندرم  بب  شتر یب  دیتمام کودکان  ا   ننیآموزش  با  نیو    د یآموزش، 
راست    نکه یگفتن ا   کبار ی با    م یتوقع داشته باش   م یتون یتداوم داشته باشه. نم
و چپ کدوم،   با   ادشونی کدومه  مدام  تا   می کن  یادآوریبراشون    دیبمونه. 

  نهای. همه ا دیون شعر بخ  د،یملکه ذهنشون بشه. براش کتاب داستان بخون
ها ب  یروش  هرچقدر  مغزه.  بکش   شتر ی به کار گرفتن  مغز کار    شتر یب   م،یاز 

  .م ی کن   تیهامون رو تقو   ییتوانا  م ی تونیم

 :دهدیم  یتکانصورت   یرا رو   نکشیع  و 

.  دیشما و همسرتون هردو شاغل هست  دونم یگفتم که م  نیبخاطر ا   نهارو یا
هم که از سرکار    یو وقت   دیدر ارتباط باش   ن یرحسیتا باام   دی دار  یفرصت کمتر

که   دیریپرستار بگ  د،یرو دار  شی مال  یی. اگر توانا دیخسته هست  د،یگردی برم
غ  در  تمر   ابیبتونه  باهاش  فضا  نیشما  در  مداوم  حضور  در    هدم  یکنه. 

هاش،    ی همکالس  ر ی نسبت به سا  ن یرحسی. امکنهیش م مدت خسته  ی طوالن
اعتماد به نفسه. اما    ا ی  یی در خودشه... درحال حاضر بخاطر عدم توانا  شتر یب



حاال    ن یو حتما از هم  شه یم   یباعث افسردگ   یزیچ   نیمدت چن  یدر طوالن 
مرتب    د، یکن   شتر یرو ب   شیجلوش رو گرفت. لطفا جلسات گفتار درمان   دیبا
بدشیببر خودتون  نمدیکن  نی تمر  شتر ی...  ازش   یمعمول   یزهای چ  گم ی. 

راجع به مهد براتون حرف بزنه. راجع به دوستاش...    دی ازش بخوا  د،یبپرس
  رهیگ یم  ادی  یگفتار درمان   ای که در مهد    یمطالب  ت یتثب  یآموزش در خانه برا 

 ...مهمه  یلیخ

باق   کندی از سکوت سهند استفاده م  ی مرب   ی به زبان م   ز ی را ن  شیحرفها   یو 
  :آورد

فرزندتون سپر  یشتری ب  وقت با  ادیکن  یرو  فرزندتون    یلیخ   نی.  مهمه که 
و کال تمام کودکان سندرم داون از احساسات    ن یرحسیحس نکنه تنهاست. ام 

ناراحتشون کنه.   ا یخوشحال    تونه یساده م  ی زهای برخوردار هستند. چ  یی باال
  یاحساس سرخوردگ   دیو ابدا اجازه ند  دیبد  تیاهم   یل ی به احساساتش خ

  یرو باهاش سپر  ی شتری که وقت ب  خوامی ازتون م  نا، ی . و مهم تر از همه اکنه
همراه با    یگری شما و مادرش سرکار بره و د  ن یاز ب  ی کی  یی روز ها  ه ی.  دیکن
  یی زها یچ  ن ی... همه ا دیکتاب بخون  د،یدر منزل بمونه. ورزش کن  ن یرحسیام

ر م   دیو شا   ز ی که  نظر  به  داشته    یرگ بز   یلی خ   راتیتاث  تونن یم  ان یمسخره 
 ...باشند

اورا م   یو وقت   کشدی م  یق ینفس عم   سهند، سرتکان    یبه آرام  ند، ی بیسکوت 
 :دهدیم

  ...نیگی . درست مبله



 ن یبا سهند تمام شده... به هم  گر یکه انگار کارش د  زندیلبخند م  یطور  یمرب
بلند    شیپا   ی و اورا از رو   ردی گیرا م   ن یرحسیکمر ام  یخاطر، سهند به آرام

 ...هم به احترام او   ی . مربزدیخ یاز جا برم   یبه آرام   ز ی. سپس خودش نکندیم

  .ممنونم از زحماتتون  یلیخ-

 :دهدیادامه م یبا خنده کج و 

 .دمیحرفاتون قرار م  انیهمسرم رو هم در جر  حتما

 :دهدیبا لبخند سر تکان م  زن

 .دیمن رو به خانومتون برسون   سالم

 :شودیبزرگتر م  یسهند، کم  لبخند 

 .. با اجازهن یباش سالمت 

و سپس،    چسباندی م  ی را به خداحافظ  ی و تشکر  ردیگ یرا م  ن یرحسیدست ام  و 
 ی قیهم به دنبالش... نفس عم   ن یرحسی. ام شودی از اتاق خارج م  ی به آرام

  ای.  کردی با جانان صحبت م  دی. با داردیو به سمت در مهد قدم برم   کشدیم
 یگرید  راه ... اما  گرفتیپرستار م   دیبا  ا ی  کرد،یرا درخانه کار م  یچندوقت   دیبا
ق  ز ین سهند،  داشت... که  برا  دایپ   دیوجود  و  بزند  را  خانه    ،ی مدت  یکردن 

درونش شروع به رشد کرد و    ی فکر، حس  نیکند... باا   یهمراه با جانان زندگ
شب را خانه جانان    یگوشه لبش نشست. سهند که هرازگاه  یلبخند کج 

  رفتیم   بود؟   یدائم هم که در رفت و آمد بودند. خب چه کار  کرد، یم  یسپر



زندگ کن نگرید   کردیم   یارشان  شغلش که  هم    شتر یب   ز ی...  بود.  خانه  در 
ام   یشتری ب  م ی تا  توانستیم نفس    نیرحسیرا کنار  جانان!  هم...  و  بماند 
  طنت یزد و با ش  یانداخت. چشمک   نیرحس یو نگاهش را به ام   دیکش  یق یعم

 :گفت

 م؟؟ ی بخور  ی بستن میبر

  ش،یگرد شد و سپس، با باال بردن دستها   یاز شوق کم   نی رحس یام   ی چشمها
 ی و با قدم ها  دیموافقت خود را اعالم کرد. سهند، دست او را محکم تر چسب

را با    مشیتصم   دی سر کوچه قدم برداشت. با  ی فروش  یبلند به سمت بستن 
... او  کردیبا سبحان مشورت م دی. اما قبل از آن، با گذاشتیم  انی جانان در م

 !گذاشتیم  شی پا ی راه را جلو ن یبهتر

*****  

  ی ساعت  می ... ندیاش کش  ی شانیبه پ  یتخت پرت کرد و دست   ی را رو  خودش
ز   یپا با  ز  با یمکالمه  و  بود  م   کبار یهرچندلحظه    بای نشسته  او    د یپرسیاز 

  د ییو تا  دیکش ی م  یکه سرطان داره؟" و جانان هربار پوف  یمطمئن   ؟ی"مطمئن 
 :دیگو ی و م  کشدیم  ی قیپشت خط نفس عم بای. زکردیم

 .نبود ی. اون تو وضع خوب یکردیباهاش دعوا م دینبا

 :گذاردیم  یشان یپ  یساعدش را رو   جانان

 ...کردم. فقط رفتم تو اتاقش و داد زدم  کار یچ  دمیبودم که نفهم  یعصب   انقدر 



 ...سوزه ی دلم هم براش م ی . ولکردمی م نکارویالبته منم بودم هم -

. اگر به دل بود که دل جانان  ددهیو پاسخ نم  کشدیم  یق ینفس عم   جانان
 .شعله ور قرار داشت  یهنوز در آتش

 نه؟  ای برگشته خونه  ی دونینم ست؟یخبر از زنش ن -

... انقدر  ی... نه عل ل یباهاش حرف بزنم. نه با خودش، نه سه   خوام ی نه. نم-
 .ندارم  و یچ یکه حوصله ه   ختهیاعصابم بهم ر 

 گه؟ید  یکی  یش رو بدپرونده  یخوایم-

  فرستمشیش حرف زدم. مآره. همونروز زنگ زدم با رستگار راجع به پرونده-
 ...رهیم

 :دیگو یم  ی و سپس به آرام  کشدیم  ی قیپشت خط نفس عم  بایز

 خبر از سهند؟  چه

نگاهش به قاب عکس کنار    با، یو همزمان با سوال ز  خوابد ی م  ی ور  ک ی  جانان 
 :دیگو ی و م  کندیم   ی. تک خنده انیرحس ی. سهند و امکندیتخت برخورد م 

  م،ی بگرد  می باهم بر  کم ی ...  رونیباهاش برم ب   د یبا  ی. ول م یباهم حرف نزد  ی لیخ
  ...م ی خوش بگذرون 

 :کشدی م  یآه و 

 .رونیحال بکشونه ب ن یمنو از ا  تونهی سهند م فقط



دستش   انیبزند که تلفن م یگریحرف د دیا ی. م کشدیقاب م یرو  یدست و 
بود... ضربان قلبش،   م یشماره مر   رد،ی گ یچشم م   ی. تلفن را جلورودیم برهیو 
م  یآن سر  رود ی باال  م  یرو   ع یو  به گوش  ندینش   ی تخت  دوباره  را  تلفن   .
 :دی گویو م  چسباندی م

 .زنم ی پشت خطمه. بهت زنگ م  م ی مر  بایز

سبز رنگ را   رهیو دا  کندیبدهد، تماس را قطع م   با یبه ز  یآنکه فرصت  یب  و 
م  عمدهدیتکان  نفس  بچسباند،  به گوشش  را  تلفن  انکه  از  قبل  اما    یق ی. 

 .کشدیم

 الو؟-

 ...یسالم خانوم رستم -

که    یزی. هرچنی. نه خوشحال است نه غمگستی ن  شهیمثل هم   م یمر   لحن
 .ستین شهیهست، مثل هم

 .جان م ی سالم مر -

 :دیگوی در ادامه م یو به سخت   دهدیهم فشار م یرا رو  شی لبها

 ؟ یخوب

. آه کجا  شودیم   دهی درست بعد آن، شن   یو تک خنده ا  م ی آه مانند مر  یصدا
 :و خنده کجا

 ...ستم ی... بد نخوبم



 .دیسا یهم م   یدندان رو  جانان

 ...بهتون بدم یخبر  هی زنگ زدم -

 ...دیآ  یو نفس جانان بند م  کشدیم  یق ینفس عم و 

 !برگشته یعل-

 .نندینش یهم م   یرو  شی و پلک ها شودیجانان از انقباض خارج م  تن

  ...برگشت ازدهیساعت   شبید-

 .جانان، هنوز هم بسته است ی چشمها

بوس - کرد.  م دیبغلم  هرچقدر که  گر  خوامی... گذاشت  بزنم.  کنم.    هیداد 
 ...بزنمش

گرفته او   ی. جانان، حاال متوجه صداکشدیاش را باال م   ین ی و ب  دیگویرا م  نیا
 .شودیم

 ...یچ ینگفت... ه  یچ ی. ه ی . چرا رفتیکه کجا بود  دمیهرچقدر ازش پرس -

 :دیکش   یق ینفس عم و 

 ...جمله ه ی جز 

 :اما با تمام وجود در تالش است تا بغضش را کنترل کند  لرزدیم  شی صدا

"ببخش   فقط و   نوی... همنیکه نگرانت کردم." هم  دیبهم گفت    گه ید  گفت 
 ...حرف نزد



و جانان، دندان    چدی پی . هق کوتاهش در تلفن مکندیبغضش را کنترل نم  گر ید
 .دیسا یهم م   یرو 

  کار یمن چ   ن؟؟ی که نگرانت کردم؟ هم  دیببخش   گه یبعد سه هفته برگشته م -
 .... چطور ازش بپرسم چرا رفته گه یکنم د

هدف دور   ی و نگاهش را ب  کشدیم   یق ی. جانان، نفس عمزند یم  یگری هق د  و 
  ماند، ی م  یباق  م یهق هق مر  یاز مکالمه، تنها صدا  ی . وقتچرخاندی تا دور اتاق م

 :پرسدی م  یو به سخت  دهدیم  نییجانان آب دهانش را پا 

 ؟ یی... کجا االن

 :د یگو یو م  کشد یاش را باال م  ی نیب  م ی مر

  .من ولش کردم و اومدم شبیبابام... د خونه

م   هیگر  و  از سر  را  جانان،دست ردیگیاش  مرکشدیم  شیبه چشمها  ی...   می . 
 :دهدیادامه م 

 .برگشت، بازم خر شدم  یکه وقت  نهی ا ی. بدبخت ستی ن  نی من ا یبدبخت 

 ...زندیم  یهق

اول    نهیهمه ک - لحظه  وقت   ادم یهام  دن  دمشید  یرفت.  بهم    ا یانگار  رو 
 ...دادن

 .چدی پی جانان م نهی س انیم یدرد



م  شبید- اگه  چون  خونه.  از  فرار کردم  چ  موندمیعمال  نبود    کار ی معلوم 
  ...کردمیم

 :دهدیمکث ادامه م  یپس از لحظه ا و 

 ...م یزندگ   یبرا  رمیبگ   یم یکنم... چه تصم   کار یچ  د یبا  دونمیاصال نم  گهی د  االن

. با  یراحت  ن یبود. به هم  دهیاش عقب کش  یی از موضع جدا  م ی آخر... مر  ر یت
  کشد ی م  یقیفاصله گرفته بود. جانان نفس عم   ییاز جدا  می مر  یبازگشت عل

 :دیگویو م

 .ه یعیطب

م  راست طبگفتی هم  هم   یع ی.  جانان هم  بود.    نیبود.  را گذرانده  دوران 
 ...را ی دوراه ن یب رکردنیگ  نیلحظات سخت را. هم  نی هم

ما تا همه  دفتر ش  امی بودم که ب  ختهیبرنامه ر   یساعت قبل از برگشت عل   هی-
 ...برگشت  ی. اما تا علم ی کن  یقطع زویچ

 ...زندیم  یو هق   کندیم  سکوت

  ن یا  گهیاز تو قلبم م   ی زیچ  ه ینگاه کنم،    میبه زندگ   یجد  خوام ی هرچقدر م-
 ؟یازش بگذر یتونی . انقدر راحت مهیمرد عل 

رو  یدندانها م   یجانان  قفل  او هم همشوندیهم  با    نی.  بود  را کرده  فکر 
بگذرد؟ اما حاال با خودش   یاز عل   تواندیبود که م  دهیخودش... از خودش پرس

 ایچطور؟ اوهم نگران راحت گذشتن از جانان بوده است  یکه عل  کندی فکر م



خودش    ه دلخوا  یتا بحث را به سو   ردی گ یم  میو تصم   کشدی م  یق ینه؟ نفس عم
 :سوق دهد

 ...جان  میمر-

حالت    ن یتر  یعیتا سوالش را با طب   کند ی. جانان تالش م کندیسکوت م   م ی مر
 :ممکن بپرسد

 ...خونه دیکه... رس  یهمسرت چطور بود. وقت  حال

مخلوط   یو سپس با گنگ  کندی مکث م  ی لحظه ا  می. مر کشدیم   ی قینفس عم  و 
 :پرسدیبا بغض م 

 ؟یچ  یعن ی

 :کندیتالش م شتر یب  جانان

 ...یوحو ر  ی ... حالش چطور بود؟ جسمنکهیا  یعن ی

 :پرسدیاست م ده یکه بازهم سوال جانان را نفهم   م ی مر

 ...د یگی م  یچ  فهمم ینم

 :کشد یم  یپوف   جانان

  ... خودت حالت چطوره؟ ستی. مهم ن زمیکن عز   ولش

 :شودی جانان م یسوال قبل  الیخ یب  ز ین  م ی مر

 ...ستم ی . اصال خوب نستم ی ن خوب 



 :کشدیم  یق ینفس عم و 

... چندروزه به شدت حالت تهوع دارم...حالت تهوع  ی... نه جسمی روح  نه
 ...جهیو سرگ 

 :دیگو ی م ه یخودش در توج و 

  .دمیکه استرس کش  انقدر 

 :کندی بازدمش را فوت م جانان،

 ...نکن  تیرو اذ  خودت

 .کارها هم سخت تر است  نی از سخت تر  م یدادن به مر  یدلدار

  نکرد؟ ت یاذ شه یمگه م-

 :مکالمه را تحمل کند ن یاز ا شیب توانستیدوباره بغض کرد... جانان نم  و 

با همسرت    د یزود دوباره با  ای   ر ی... دیاستراحت کن   کمی نظرم بهتره که    به
 ...یمواجه بش 

 :کشدیم  یق ینفس عم و 

 ...یدی. احتماال شب اصال نخوابشه یبخواب... حالت بهتر م  کمی

 ...طرف ک یاز  الیخ  طرف، فکر و  ک ینه... حالت تهوع از -

 ؟ یندار ی. کارم یکن یصحبت م  گهی برو. برو استراحت کن. دوباره باهمد -



  ره یخ  یدهد... لحظه ا  انیبه مکالمه پا   تواندیپس از چندلحظه، باالخره م  و 
تخت    یو دوباره رو   کندیپرت م  یو سپس، تلفن را گوشه ا  ماندی شماره م

برگشته بود. اما نگفته بود که چرا... نگفته بود که دردش   ی افتد. عل  ی م
دوباره    دیا هنوز هم راز را باخودش نگه داشته بود و احتماال ب  ی . عل ستیچ

  ...دیسخن بگو م ی افتاد تا لب باز کند و با مر یجانان به جانش م 

*****  

کاناپه لم داده بود، انداخت    یرو   شیکه روبه رو  یبه سهند  ی نگاه  سبحان
 :سرتکان داد  یو سپس، به آرام 

تموم شد،    یهمه چ  یباز بگ   شیجلوم، با ن  ین یبار بش   هی به دلم موند    آرزو 
 ...رفتم گفتم بهش

کاناپه مقابل    یبرداشت و رو   ز یاز م   هی کرد و سبحان، تک  یتک خنده ا  سهند
 :او نشست

 .نم ی... بگو ببخب

 :و گفت د یکش  یقینفس عم سهند

 .گرفتم   یم یتصم  هی

 :شده به سمت جلو خم شد و گفت بیسبحان باال رفت. ترغ  یابروها

 ؟ یمی تصم چه

 :کرد  ینچ سهند



 ...گهید میتصم  ه یکه مدنظر توئه...   یم یاون تصم نه

در سکوت منتظر ادامه حرف او ماند. سهند، حرفش را مزه مزه کرد    سبحان
 :گفت  یو سپس، به آرام 

  .دنبال خونه بگردم خوام ینم  گهید

 :سبحان در هم شد یها  اخم 

 ؟یچ  یعن ی

لبهادیکش  یق ینفس عم   سهند، رو   شی .  آرام  یرا  به  و سپس،   ی هم فشرد 
 :گفت

 ...کنم   یمدت با جانان زندگ ه ی خوام ی م

سهند    رهیخ  یشد. سبحان لحظه ا  رهی ل واکنش سبحان، به او خبه دنبا  و 
 :داد ه یمبل تک ی ماند و سپس، به پشت

 ؟یکن   یبا جانان زندگ   یخوایم  یچ  یعن ی

خاطر    نی . به همست یکه سبحان به دنبال جواب سوالش ن  دانستیم  سهند
 :دیگو ی م ه یدر توج

باهام حرف زد. گفت بهتره    شیمرب   ن،ی رحسیرفتم مهد دنبال ام  ی وقت  روز ید
  ای باهاش وقت بگذرونن و هرروز هفته مهد نره. گفت    شتر یکه خانوادش ب 

 د ی خونه باش ی که گاه   دیکن  یسرکار رفتنتون رو جور ا یبراش  د یر یپرستار بگ
 .دیباهاش وقت بگذرون دیو بتون 



 :کشدیم  یق ینفس عم و 

  ی فقط بعض  دم،یمن که دورکارم و کارم رو تو خونه انجام م  ه؟یچه کار   خب
 .باشم   نیرحسیام شی پ  تونم ی م میشرکت. تو اون تا   رم یم  یوقتا حضور

 :دیگو یو م گذراندی اندازد. سبحان، سهند را از نظر م یباال م یشانه ا و 

 ...ماجراست... اصلش رو بگو ن یکه قسمت نماد  نیرحس یام  خب

 :دهدیتکان م  یو سر کندیم  یتک خنده ا سهند

 ...گم یم ی... جد ینی نماد چه

 :شودی دوباره به جلو خم م سبحان

چندسال داره.    نیتو ا  شهی به ذهن تو نزده. ر  روز ی کردن از د  یجانان زندگ  با
 ...سهند  یکنیموضوع فکر م نی به ا یوقته که دار ی لیتو خ 

 :دهدیتکان م  یسر و 

منطق رو    خوام ی درسته... فقط م   ا یاشتباه    ی می تصم  نیچن  گم یمن اصال نم   و 
 .رو   نیرحسی رو... نه داستان ام یاز زبون خودت بشنوم. منطق اصل 

به پشت   سهند را  و منتظر    ره ینگاه خ   یو وقت   دهدیم  ه یتک  یصندل   یسرش 
 :کشدیم  یپوف ند، یب یسبحان را م 

  ...دونم یرو نم م ی ... منطق اصلدونم ینم

 :ندینش  یدوباره صاف م  و 



. جانان  ستی ن  یکه کار اشتباه   دونم ی نه. اما م   ایهست    ی کار درست   دونم ینم
زندگ ما  تمام خونه  اتاقامون چسب یهفتسال  ا   ده یکرده.  تو  بهم...    نیبود 

تهران  یچندوقت جفتمون  تقر  م ی هم که  تنهاست،  جانان  پ  بایو    شیهرروز 
  .خوابم یهم من خونش م   ییشبا هی. می ن یبی . همو مم ی هم

 :دهدیمکث ادامه م  یپس از لحظه ا و 

ا   جانان  برا  شنهادویپ   ن یخودش  داد.  دست    ی بهم  دست  قبول کردنش 
حت کردمیم ام  ی.  موضوع    ی م یتصم  ن یچن  ومد، ینم   شیپ   نیرحس یاگه 
 ...درست باشه ، یکار  نیچن دی که شا   کنم ی. اما االن حس م گرفتم ینم

داد   و  لم  حالت  به  م   یگدوباره  باز  چندثانکردیقبل،  در    یا  هی . سبحان،  را 
و    شودیبه سمت جلو خم م  ی ... سپس به آرامماندی م  رهی سکوت به سهند خ 

 :دیگویم

 .کنه یموافقت نم  هیقض  نیکه خاله باا   یدونیم

 .دارم  ی من چه احساس دونهیچرا موافقت نکنه؟ اونکه نم -

تو، از طرز    یکه از کارا  هیک   ؟یزن یکه ندونه سهند؟ چرا خودت رو گول م   هیک-
نگاه تو به جانان، از طرز حرف زدنت باهاش نفهمه که تو دلت چه خبره؟ از  

 ،یی بهت بگه دا   نکهیا   یبه حرف زدن افتاد، به جا  نیرحسی ام  یوقت  نکهیا
به    یحس   هکه نفهمه تو چ   هیبهت بگه عمو، ک  یبد  ادشیتا    یخودتو کشت
 ؟ یجانان دار

  .شودی سهند حذف م یلبها یکم کم از رو  لبخند،



اون    نکهی خبره، به خاطر ا  یب   یجانان هنوز که هنوزه از همه چ  ینی بی اگه م-
لبخند می کنی چطور بهش نگاه م  نهی بب  تونهینم و چطور    یزن ی. چطور بهش 

از جانب تو    یرفتار  نیبفهمه، چون به چن   تونه ی ... نمیکنی باهاش صحبت م
که    یست ه   ی... تو همون سهندهیع یرفتار تو طب  نی ا  کنهی عادت کرده. فکر م 

  ...کرده  یرو کنارت زندگ شی هفتسال بچگ

.  داردیسبحان برم   یو نگاهش را از رو   فرستد یم  ن ییآب دهانش را پا   سهند، 
 :دهدی اما سبحان ادامه م

نداره؟ چرا...  یکنیاوصاف فکر م  نیباا شک داره...   خاله به حس تو شک 
که با   نهیبهت نگفته، فقط بخاطر ا   یز یهم شک داره... اگه تااالن چ   ی لیخ

  یکه کار  دونهیجفت چشماش بهت اعتماد داره. به جانان اعتماد داره. م
م دیکنینم هرچ  دونهی.  تو  یزیکه  فقط  هست  رو   یکه  نه  توئه...    ی دل 
اما بازم فکر بد    ،ی هرچقدر هم عاشقانه به جانان نگاه کن   دونهی... م ونتزب

 ...هی که تو دل تو هست پاک  ی... هرچزنهیبه سرت نم 

 ...اورا هضم کند  یتا سهند حرف ها  کندیمکث م   یلحظه ا و 

  ز ی همه چ  ،ی کن  یبا جانان زندگ  ی خوای که م  یمطرح کن   هو یاما االن اگه تو  -
نه... اونقدر بهت اعتماد داره    زنه،یم  بد به سرش   یفکرا  گمی... نم زه یر یبهم م

قلب توئه. احساسات  ترسونتش،یکه م   یزینترسه... چ  یمسائل   نیکه از چن 
 ...ترسونتشیم  ، یبش  تیاذ نکه یتوئه. ا 

 :کشدیم  یق ینفس عم و 



.  یکرد  الیبا جانان فکر و خ  یزندگ   یدوروز برا   نیکه چقدر تو ا   دونم یم من
اما اگه م  خوامی... نم یکرد  ییبا خودت چه عهدا  نرو.  با    ی خوای بهت بگم 

 ...از راه درستش جلو برو   ،ی کن  یجانان زندگ

م   نگاه اتاق  در  سرگردان  رو   د،یچرخیسهند که  نشست.    ی دوباره  سبحان 
 :درهم رفت و گفت شی ابروها

 ؟یچ  یعن ی

 :زد و گفت ه یتک یصندل ی به پشت سبحان

که چه    یبهش بگ  دیبا   ، یکن   یباجانان زندگ  یخوایواضحه... اگه م   یلیخ
 ...یدار یحس

و سرتکان    کندیم  یو سپس، تک خنده ا   ماندیسبحان م   رهیخ  یلحظه ا  سهند
 :دهدیم

 ...سر خونه اول میبرگشت  بازم

 :شودی م  یجد سبحان

جانان حق نداره از احساسات    یکنیخونه. چرا فکر م  نیسر مهم تر  م یبرگشت 
 بدونه؟  یزیتو چ 

نم- ب  گم یمن  نداره سبحان.  م  یکس  نی شتری حق  دلش  جانان    خوادی که  با 
بعد از    خوام یحرف بزنه و تمام احساساتش رو بهش بگه خود منم. اما نم 



از دستش    خوامیجانان رو نداشته باشم. نم  گهیاز دهنم خارج شد، د  نکهیا
 ...بدم

حرفها بذاره و بره؟    ن یا   دن یست که بعد شنشونزده سالهمگه جانان دختر  -
  حذف کنه؟ شیتورو از زندگ   تونهیمگه اصال م 

 ...خودش عذابه  نهیبه چشم قبل نب   گهیمنو د  نکهیهم-

 ...سهند-

م  سبحان  جلو خم  م  تیجد  شود، ی به سمت  موج  لحنش  اما گارد   زندی در 
 ...ندارد یخاطر است که سهند از حرف زدن بااو هراس نی ندارد. به هم

رو تو خانواده شما ادامه بده، مادر   شی ساله اومد تا زندگ   ازدهیجانان     یوقت-
جور شما  با  پدرت  برادر  یو  و  خواهر  انگار  هرجا که  دیرفتار کردن که   .

از  همه    ه یانتظار اول  ی عنی ...  شدی مثل خواهر و برادر با شما رفتار م  د، یرفت یم
ا  باش  نهیشما،  برادر  و  خواهر  مثل  ا دیکه  منظورم  ن  ز .  مردم  .  ستیهمه، 

خاله جانانه،  خود  آدمها منظورم  منظورم  باباته...  زندگ  یست.  ...  تهی مهم 
به جانان    چوقتیانتظار رو داشتن. اما تو ه   ن یهمه ازتون ا  د،یبچه بود  یوقت
اشته باشه.  رو ند  ی کار  نیکه اونم جرئت چن   یکرد  یخواهر و کار  ینگفت

نداره. کار  دونهیجانان م  یعن ی براش  برادر رو  که    یکرد  یکه سهند نقش 
تو خانواده در اصل    نکهیباوجود ا   ینکنه حت  ی تورو برادر معرف  چجا یجانان ه 
  ...یکردی م  یبراش باز یبرادر رو داشت ه ینقش 

 :کشدیم  یق ینفس عم و 



تا    نیا   اما جور  کجای روش  دوتا  شما  رابطه  هرکس   ه یجوابه...  وارد    یکه 
حستون    ا ی.  دیرو معلوم کن  ف یکه تکل  خواد یشما بشه، باالخره ازتون م   یزندگ 

.  یچی که بازم ه  دی دار  ل ینه، بهم م  ای...  یچ یبهم خواهر و برادرانست، که ه 
  نکه ی دوران، باا  نی . ا دیتو حد وسط بمون   شه ی . اما نمشنیخارج م   تون یاز زندگ

م  کنهیم   تتی اذ  یلیخ درکت  و  هست  هم  بخش  لذت  برات  که   کنم یاما 
 ؟ یرو معلوم نکن ف یتکل یخوای م  یتا ک  ؟ی. اما تا ک  یاز دستش بد یخوای نم

  دایکاناپه پ  یرو   دن یبه دراز کش  یبیعج   لیو م   گذاردیهم م  یپلک رو   سهند
 .رسدی. انگار که خون به مغزش نمکندیم

  تونسته ی نه م  یبوده که کس  یطور  یدجانان کر   یکه برا  یتااالن، هرکار-
دار قضاوتت کنه که  رو   یکامل  م  یاز  انجام  رو   ای  ی دیعشق  حس    یاز 
  ی تمام آدمها  ،ی کن  یجانان و باهاش زندگ   شیپ   ی برادرانه... اما اگه االن بر

قد  ای.  کنن یم   دایپ  یتصور  هیدورت   وقت  ما،یمثل  بود یمثل    ا ب  دیکه بچه 
که    یعالقه... حس برادر  یاز رو   ای.  دی مونیحس خواهر و برادرانه کنار هم م 

  یاز رو   یخوای ست. پس اگه مکه هست عالقه  یزی. هرچیبه جانان ندار
 یبه جانان بگ  دی. با یراه درست رو جلو ببر  د یبا  ی کن  یعشق باهاش زندگ 

 .یبهش دار یکه چه حس 

 :کشدیم  یق ینفس عم و 

به جانا  اگه بربدون گفتن  زندگ  ین،  باهاش  بفهمه    ، یکن  یو  اگه بعدش 
به    یکه کنارش بود  یتمام زمان  کنهیسهند. حس م  شهیازت ناراحت م  یلیخ



نگاه م  ثابت کن   ، یکردیچشم بد بهش  تا بهش    یحاال تو خودت رو بکش 
 ..باور کنه تونه ی نبوده... نم  یچی ه

بهم داشته باشه، چرا    ی حس   ن یهمچ  هیبشه، قراره    ینجور یقراره ا   ی وقت-
 رو خراب کنم؟ تشیبهش بگم؟ چرا ذهن 

. اما اگه باهم  دیروباهم نگذروند  ی سهند. االن لحظات خاص  کنه ی االن فرق م-
ب   د یکن  ی خونه زندگ  ه یتو   برابر  باهم وقت م  شتر ی هزار  االن  ...  دیگذرونی از 

 .شهی تر م یم یصم  یل یروابطتون خ

 :به سهند منتقل کند  شتر ی را ب  نانیطما   شی تا با ارام کردن صدا  کندی م  یسع  و 

برو جلو. مرد و مردونه حرفت رو بزن.   ؟ یبمون ی فیتو بالتکل  ی خوای م  یک   تا
بهت    یحس  نیاز کجا معلوم اونم همچ  ؟یکنی چرا به قسمت بد ماجرا نگاه م
ترسشه که حرف از  و  پ  زنه؟ ینم   ی نداره  پا  اگه  تو...  ابد    ینذار  شی مثل  تا 

نرم،دوستم    ای  لونگم،برم ج  ایکه بگم    ی فکر کن  دی. تا ابد با ی مون ی م  ینجوری هم
ت ن دنیسال عذاب کش نهمهینداره. ا  ای داره   پسر؟  ستی َبس 

. سردرد  دهدیم  هی کاناپه تک  یو سرش را به پشت   مالدیرا م  شیچشمها   سهند،
 ...دارد ی بیعج 

باشه؟ هم- فکر کن.  ا   ن یبهش  به  فکر کن.  فردا بهش  و  چطور    نکهیامروز 
سهند،   ه ی... جانان دختر جوونیبهش بگ   یخوای م  ی. چی بهش بگ   یخوای م
 ...کنه  یتاآخر عمرش رو تنها سپر نکه یا  یجوونه برا یلیخ

 .شودی سبحان م رهیپر از رنج سهند خ  نگاه



  دایپ  یشاهزاده سوار بر اسب   ه یزود    ای   ر ی د  ،ی بهش بگ  یاگه تو جرئت نکن -
 .تورو بهش بزنه یکه حرفا  شهیم

در گلو  ی شگیهم   ینی سنگ خودنما   یدوباره  همه  کندی م  ییسهند  خودش   .
  یبه درد م شتر یقلبش را ب گر،ی د یاز زبان آدم  دنشانی. اما شنداندیم  نهارایا

 .آورد

 خونه جانان؟ یبر یخوا یامروز م  یگفت-

  یلب م  یرو   ی... سبحان لبخنددهدی در جواب سرتکان م  یبه سخت   سهند
 :نشاند

به حرفام    یل یو ببر... اما فکر کن. خ  فشیبه خودت زهر نکن. برو ک  امروزو
  .فکر کن

را    شی که چشمها  ادی... آنقدر زشودی م   شتر یسهند لحظه به لحظه ب   سردرد
 :دیگو یم   یبه آرام ند،یبی او را م ت ی... سبحان که وضعکندیقرمز م

 ارم؟ یبرات ب  یخوریم  یزیچ

 :دهدیخسته پاسخ م  یبا صدا سهند

 ...نه

 :رودیکاناپه کش م  یرا از رو  شرتشیو سو   زدیخ یاز جا برم  و 

 ...رمیم  گهید من



 حال؟  ن یکجا باا-

 ...خوبم -

 ...رسونمتیمراجعه کننده ندارم. م  گهید-

 :دیگو ی و م  کشدی م ی قینفس عم   سهند،

 .کنم   یرو  اده یپ  کم ی خوام ی. م رمی. خودم مخوادی نم نه

  ی عنی نه،    گفتیم  ی . وقت کردی. سهند تعارف نم ردیگ یرا نم  اش یپ  گر ید  سبحان
  ن یکه چند  ییبه ماجرا  دی. باکردیفکر م  دیبهتر بود. با  شیبرا   یینه... تنها

  ...کردی سال کشش داده بود، فکر م

*****  

کرده    ادهیمورد عالقه سهند پ  یغذا  یاش را امروز رو  یتمام هنر آشپز  جانان
م انگار که  ا  خواستی بود.  پنهان کار  ن یبا  تمام  جبران کند.    یغذا،  را  اش 

.  خوردی سهند، انگشتانش را هم با آن م  کردیپخته بود که فکر م   ییپلو   یسبز
 ن یبود. هم  دهیآخرشب رس  با ی تر از انتظار جانان آمده بود و تقر  ر یسهند، د

به غذا داشته باشد. اما   دن یرس یبرا یشتر ی باعث شده بود تا جانان وقت ب
د غذا  رشان،یاخ  یا ه  دار یبرعکس  با  داشت  بود که  سهند   یباز   شی حاال 

گذاشت و سپس،    نیرحس ی غذا در دهان ام  ینه جانان. جانان، قاشق  کرد،یم
 :گفت  گذراندی همانطور که سهند را از نظر م

 نشده؟  خوشمزه



حرفهاست.    نیتر از ا  ر یاما انگار که فکر او، درگ  ماندیمنتظر پاسخ سهند م  و 
سرش   ی. جانان، کم دهدیهم نم ی جانان را و به تبع، پاسخ  یصدا شنود ینم

 :زندیم  شیو صدا  کند یرا خم م 

 سهند؟ 

م   نگاه  باال  رو   دیآ   ی سهند  خ  یجانان   ی و  م  ره یخ   رهیکه    ی م  کند،ینگاهش 
 ی و قاشق  دهد یتکان م  یدر جواب جانان سر  کند،ی ... تنش را صاف مندینش

 :دیگو یو م  کند ی. جانان، لبانش را تر م پرد یغذا به دهان م 

 ؟یخوری خوشمزه نشده که نم گم یم

 :دهدیتکان م   یبه نشانه نف  یو سر  دهدیم  نییپا   ده ینجو   ده یغذارا جو   سهند، 

 ...خورمیخوبه. دارم م  یل یخ نه

اش را    یپ   گر یو سپس، د  دهدیاش ادامه م   رهیبه نگاه خ   یلحظه ا  جانان
 :پرسدیو م  کندیخودش جمع م ی. حواسش را به غذاردیگ ینم

 خبر از خونه؟ چه

کرده بود. سهند، نفس    ر ی ذهن سهند را درگ  قایکه دق  یهدف زد. موضوع  به
عقلش    نکهیو تمام افکار چندساعته اش را از ذهن گذراند. باا  دیکش   یق یعم

 تواند ی با سبحان همراه بود و قبول کرده بود که بدون گفتن احساساتش، نم
  ی گرید ز ی پاسخ جانان، چ که در   خواستی کند، اما دلش م  یکنار جانان زندگ 

 ...اوردیبه زبان ب 



 ...ستی ن ی خبر خوب-

 :کندیلبش را تر م و 

ست. اونا  یول   م ی دیخونه با محسن د  چندتا هم که خوشمون    ییبه دلمون َنش 
 ...پولمون  رسهی گرونن... نم  یلیاومده خ 

 :اندازد یبه جانان م  ی هم و تک نگاه ی رو  دیسا یم  دندان

 ...بزنم  نو ی ماش  دیخر د یق دیکنم با   ادی ز شوی بخوام پول پ اگه

 :دیگویمکث م  یو پس از لحظه ا  دهدیسرتکان م  یبه آرام  جانان،

 . نه؟یبخر یخونه نقل   هی  یپول جور کن ی تونیجوره نم  چیه

و    دهد یم   هیتک   یصندل  ینبود که سهند به دنبالش باشد... به پشت   ی بحث  نیا
 :نوشدی از دوغش م  یجرعه ا

 بخر؟ یگ یاجاره کنم. تو م تونم ی نم گم یم

  دیهم که هست. شا   شتی . پول پیپس انداز دارم. خودتم که دار  کمی من -
 .بفروشم  نو ی ماش  تونم ی... تازه منم میر یوام هم بگ   یبتون 

 که من خونه بخرم؟   م یهمه دار و ندارمونو بفروش   م ی خودمونو بتکون-

 :دهدیه مو ادام کندیم  یتک خنده ا و 



خونه    ه یبتونم    تا ینها   ی گ یهم که تو م  ییکارا  نیخونه بخرم. باا   تونمی نم  فعال
  شیش  ستوی دو   هی!  ده یبخرم. که اونم بع  نتر ییچندتا منطقه پا  ک یکوچ  یلیخ
 ...یچ یه  گهیروش. خونه که د رهیبخرم هرروز م  خوام ی م

 .دهدیبه نشانه تاسف تکان م  یسر و 

 د؟ یبخر یکی محسن پول نداره شر ؟ یمحسن چ-

 ...دلت خوشه ها-

. سهند که  گرفتیلحظه به لحظه از بحث مورد نظر سهند، فاصله م   جانان 
در لحنش    طنتیکرد ش  یو سع   دینوش  یگرینبود، جرعه د  نیابدا خواستار ا 

 :اضافه کند

 .م ی ش کیتو با هم شرخونه ایب

 :گذاشت و گفت  نی رحسیغذا در دهان ام ی قاشق جانان،

 ...من  شیپ  ای که همون اول بهت گفتم ب  من

  ده ی کش   نجای ... حاال که بحث را به اخواستی را م  نی بود. سهند هم  نی هم
  ز ی م  یرا رو   وانیکرد. ل  دایاز عذاب وجدان در تنش نمود پ  ییبود، رگه ها
 :گذاشتو گفت

 ...گهی ... چه االن چه دو ماه درمی خونه بگ د یکه باالخره با  من

ازت سو استفاده کنم   تونم یم   نجایا  یا یب   ؟یریخونه جدا بگ  دیخب چرا با-
 ...نبرمش مهد ی ه  شتی رو بذارم پ ن یرحسیام



 :دی گویو م  شودی خم م  ز ی م  ی. سهند، رو کندیم  یتک خنده ا و 

 ...یراست

 .ندینش یسهند م  یجانان رو   نگاه

منو کشوند تو اتاق باهام حرف    شیمرب   ن،یرحسیاونروز که رفتم دنبال ام-
 ...زد

 :باال داد یی ابرو جانان

 گفت؟   یچ

  کرد ی. حاال اون فکر م م یباش   ن یرحسیام  شی رو پ  یشتریب   م ی گفت که بهتره تا -
 ...گفت  نطور یکه ا   نم ی رحسیمن پدر ام

 :دهدیو بعد، ادامه م  ندیتا عکس العمل جانان را بب   کندیمکث م   یلحظه ا و 

  ن یباهاش... و ا   دی خونه بمون  شتر ی ب  د یکن  نیتمر   شتر ی باهاش ب  ی لیخ   گفت
 ..حرفا

 :گفت  یمکث، کوتاه سرتکان داد... سپس به آرام  یپس از لحظه ا  جانان

 ...مدت نرم دفتر... تو خونه بمونم  ه یخودمم تو فکرش بودم.  اتفاقا

 :کشدیم  یق ینفس عم و 

 .شدم  خسته



که مدام در تالش    یهمسر سابق  یاز داستانها  ای کار کردن خسته شده بود    از 
 بود از او فرار کند؟ 

 .شم ی پ برم یم   نویرحسیمن ام  یست یروزا که ن  یبعض  رم،یبذار خونه بگ -

. بحث را  زندینم  نجا یبه احرف از آمدن سهند    گر ی. ددهدیسر تکان م   جانان
 :دهدیم  ر یی کال تغ

  .همه رو دعوت کنم   خوامی ... مزمیتولدش برنامه بر یدارم برا میتصم  فعال

  ی گشاد شده و لحن  ی. با چشمهاچرخدی به سمت جانان م  ن یرحسیام   نگاه 
 :دیگو ی ذوق زده م

 ...ـَوُلد؟ من؟ َتـــ

را    نیرحس یزد و سهند، به سرعت دست دراز کرد و لپ ام   یلبخند  جانان
 :دیکش

 ...توئه یجوجه... تولد برا آره

 :شد به جانان رهیزد و دوباره خ یچشمک  و 

 ه؟ی از همه ک منظورت 

بمونن چندروز... برم    انیزنگ بزنم عمه و عمو از اصفهان ب  دی. باگه یهمه د-
 ...سفارش بدم ظرف بخرم  کیک

 :اندازد یم باال   ییابرو  سهند



 ؟ یریتولد مفصل بگ  یخوای م

 .... دلمون باز شهم ی وقته جشن نداشت  یلیآره... خ -

 :دیگو ی و آرامتر از قبل م  زندیم   یسپس چشمک و 

 .کنم یسر کادو باهات مشورت م بعدا

 :دهدیم  شی به ظرف غذا  ی و هل  کشد یم   ی قی. سهند، نفس عمزندیم   یلبخند  و 

 .خوشمزه بود یلیدرد نکنه. خ  دستت

 برات بپزم؟   نویچقدر وقت گذاشتم ا ی دونی. میتو که نصفشو نخورد-

 :دیگو یم  ی و به آرام  زندیبه جمله او م  یلبخند سهند

 ...اصال شام بخورم. چون دستپخت تو بود خوردم خواستمی نداشتم نم  لیم

 ...شب بود  ازدهیاندازد.   ی به ساعت م یو نگاه چرخد ی به عقب م و 

 ...برم گه یمن د-

 :اندازد یباال م  یی ابرو جانان

 ؟ یبر یخوایم  ازدهی  یده اومد ساعت

 .... برم زودترادیخسته ام. خوابم م  یلیخ-

 بشه؟  یخونت که چ یبر یخوای راه م نهمهی. ا نجایخب بخواب هم-



به سمت سهند و    شودیحرف جانان تمام شود، خم م   گذاردینم  نیرحسیام
 :ردی گیبه سرعت دستش را م 

 ...ی...ـم برذارَ ی...ـرو... نم َنـ

 :کشدیرا م   ن یرحسیبا دست آزادش لپ ام  سهند

 .برم سرکار   دیبا آخه

 ...لهیبه بچه؟ فردا تعط  یگ یچرا دروغ م-

 :دیگویو م  کندیم  ی. جانان به اتاق اشاره ادهدی باال م ییابرو  سهند

  ن یما رو زم  ، یبخواب   یتون ی بنداز بخواب... رو تختم ماتاق جا    ی کیتو اون    برو
 .م یخواب ی م

 :کندیم  یتک خنده ا سهند

 ؟یمهربون شد ه؟یچ

 :خنددی هم م  جانان

  ...م ی بگرد رونیب  م ی فردا بر  نجای ا بمون

 :دیگو ی و م چرخاندی چشم در کاسه م یشی نما سهند

 ...فکر کنم  بذار 

 :دیگو ی و م کشد یتند و تند دستش را م ن یرحسیام

 ...بمون بمون بمون  بمون



 :دیگویو م  خنددی او م  ی به رو  سهند

  ...مونم ی . میخب بچه. دستمو شکوند لهیخ

 :کندیم  یدوباره به اتاق اشاره ا جانان

 ...خوابمیم   رمیبخواب. منم ظرفارو بشورم م برو 

 کمک کنم؟  یخوایم-

. برو  خوادی نم  ؟یکمک کن   یخوای. االن م یبر  یخواستی م  ی تااالن خسته بود-
 ...بخواب

 :زدیخی برم ی صندل  یاز رو   یو به آرام  رودیم ی کش و قوس   سهند

 ...دای... سرو صدا نکنباشه

 :چسبدی و دست او را م  پردی م نیی پا یاز صندل  نیرحسی... امخنددی م  و 

 ....امی..ـم مَمنـ

 :کندی به اتاق اشاره م سهند

 ...خونمون رمی برم بخوابم. نم خوام ی م

 .َمـ...ـنم... خواب-

 :دیگو یو با تعجب م   دهدیباال م  یی ابرو جانان

  ...کارا  چه



 :دی گویدوباره م  سهند

 جوجه؟  ی برم بخوابما. مطمئن خوام ی م

م  نیرحسیام تکان  ب  دهدیسر  م  شتر ی و  را  . جانان تک  چسبدی دست سهند 
 :کندی م ی خنده ا

 .باهم  دیرو تخت بخواب  دی. برگهیببرش د خب

و جانان، لحظه    داردیبه سمت اتاق جانان قدم برم   نیرحسیهمراه با ام   سهند
  ی گریکه آدم د  کندی فکر م  نی. احتماال در ذهنش به ا شودی محو آنها م  یا
... داندینم  ... اما حاضر است سهند را بااو عوض کند؟بودیسهند م  یجا  دیبا

 .داندیجوابش را نم

  ن یبه هم   نیرحس یندارد ام   دیام   نکه ی. بااداردیو ظرفهارا برم  زدیخ یجا برم   از 
تا    کندیتالشش را م  تیساعت به خواب برود، اما بازهم نها  نیدر ا   ی راحت

  ن ی نکند... آخر  جادی ا  یادیز   یشستن ظرفها و مرتب کردن خانه، سرو صدا
. از کنار  داردیبه سمت اتاق قدم برم  یبه آرام   کند، یظرف را هم که خشک م

  شنود، ی و آرام سهند را م  قیعم  ینفس ها  یصدا  یو وقت  کشدیدر، گردن م 
صحنه    دن یتا در اتاق پا بگذارد. با د  کندیاندازد و جرئت م  یباال م   ییابرو

آغوش سهند    انیم  نیرحسی. ام ندینش  یلبانش م   یرو   یلبخند   ش،یروبه رو
. سهند  رودیم  نییپا شان، همزمان باهم باال و    نهی گرم خواب است و قفسه س

ام  م   ن یرحس یچنان  کش  انیرا  رو   ده یآغوش  فرزندش  انگار  که    یاست 
  دن یکه با د  دیدستانش به خواب رفته است... دروغ است اگر جانان بگو



  شی راصحنه ب  نیظاهر نشده باشد. ا   شی گلو  انی م  ین یسنگ  ، یصحنه ا  ن یچن
 صحنه  ن یدو سالش بود، ا  ن یرحسیکه ام  ی. از وقت ستی ن   بیو غر   بیعج 

  شتر ی ب  نیرحسیام  ی پدر برا  کیسهند از    گفتیم  یبود. وقت  دهیرا به خود د
ان    یفارغ از د  یپدر و پسر  ن یرحس یکرده بود، دروغ نبود. سهند و ام   یپدر
که اشک در چشمان    شدینم   ل یدل  یصحنه ا  ن یبودند. اما آشنا بودن چن   یا

عم  نفس  نزند.  حلقه  رو  کشدی م  یقیجانان،  را  وزنش  می پا  کی  یو    یش 
آنها بماند. اما با بلند شدن    رهیرا خ  یا  قهیچند دق  خواهدی اندازد. انگار که م

ب   لشیزنگ موبا   یصدا به  به سرعت  نگاهش  . تک چرخدیم   رونیاز هال، 
اتا  کندیم   ن یرحسیروانه سهند و ام   ینگاه  . اصال  دودیم   رون ی ق ب و بعد، از 
  گرددیم   ل یکند. با چشمانش به سرعت دنبال موبا  دارشانیندارد که ب   الیخ

.  داردیبلند به سمت آن قدم برم  یبا قدمها  ند،یبی اپن م  ی آن را رو   یو وقت
را فراموش    دن ینفس کش  ، ی شماره عل  دن یکه با د  قاپد یاپن م  ی تلفن را از رو 

  نیسهند در ا  ترسدی . انگار که مچرخدی . نگاهش با ترس به سمت در م کندیم
.  چرخدی دوباره به سمت تلفن م  د، خودش را به او رسانده باشد و بع  ه یثان  کی
  ایجواب بدهد   دیشب... با  م ی ن  ازدهو ی بااو چه کار داشت؟ آنهم ساعت    یعل

ده بود اما  نکر   ره ی. شماره را ذخ ماندیشماره او م   ره ی را خ  ینه؟؟ چندلحظه ا
شماره    ن یبا ا  دیکه با  دانستیچندروز، حفظ  خفظ شده بود. حاال نم   ن یدر ا

  د یگویبرسد؟ تمام وجودش م  ان یتماس به پا   بگذارد   ا یچه کند. پاسخ بدهد  
ق بهتر است  ثان   دیکه  اما  بزند  را  دادن  ب  هیجواب  انگشتش    ار یاخت  یآخر، 

و به   گزدی... لبش را م شودی و تماس برقرار م  دهدیسبز رنگ را تکان م  رهیدا
 :چسباندی تلفن را به گوشش م ی ارام



 الو؟ 

 شی. اخم ها رسدیبه گوشش نم  ز یچ  چی را بشنود. اما ه  یعل   یدارد صدا  توقع
 :دیگویم  تیو با جد  بردی را درهم م

 وقت شب؟   نی ا یدار کار یچ

 الو؟-

ا  ی خانم  ی صدا  دن یشن   با تن  یپشت خط، برق لحظه  تمام  .  گذردیش م از 
اندازد.    یبه شماره م   یو نگاه   دهدیتلفن را به سرعت از گوشش فاصله م 

 گرفت؟یاز شماره او تماس م  م ی بود. نکند مر یشماره خود عل 

 الو؟-

 .کندیکالم صحبت نم  کیاما   چسباندی با ترس تلفن را به گوشش م  جانان

. همسرتون با حال بد  رمیگی خانوم من پرستارم از درمانگاه )....( تماس م-
لطفا    شهی . مم ی ریاومدن درمانگاه شماره شمارو به ما دادن باهاتون تماس بگ

  نجا؟یا دی خودتون رو برسون

  یی ... باز چه بالماندی گلو م  انیافتند و آب دهانش م   یجانان م   یها  شانه
 آمده بود؟  یسر عل 

ا  نگاه  مپر  اتاق  به سمت  را  ترسش  به سخت   چرخاند ی ز  زمزمه    یو سپس، 
 :کندیم

 شده؟ ی چ ؟یچ  ی عنی بد...  حالش



 د؟ یلطفا زودتر خودتون رو برسون شهی شلوغه خانوم محترم م یل یخ نجا یا-

 :ندینش یگرد جانان رو ساعت م   یها چشم

 االن؟ 

 :دیگویم  تی... پرستار پشت خط، با عصباندیسایهم م یرا رو  شی لبها و 

 ...نجـی بدحاله ا  ضتون ی مر

 :حرفش  انیم  پردی م  جانان

 .دیدرمانگاه رو بگ آدرس

و بدون آنکه دنبال کاغذ بگردد، تند و تند    قاپدیاپن م  یرا از رو  یخودکار  و 
که بخواهد به دنبال    ستیمطمئن ن   ی . حتسدینو ی دستش م  یآدرس را رو 

  ان ی تا هرچه زودتر مکالمه اش با پرستار را پا  سد ینو ی فقط م  نه...   ایبرود    ی عل
 ...دهد

... چطور  کشاندیو نگاهش را دوباره به ساعت م  کند یمبل پرت م   یرا رو   تلفن
ب  توانست یم آنهم  شود  خارج  خانه  خبر  یاز  اگر    ی آنکه  بدهد؟  سهند  به 

  ی را رو   شیآورد؟ لبها   ی م  یچه بهانه ا  گرفت، ی و سهند مچش را م  گشت ی برم
پنهان   با... لعنت به او که  ی. لعنت به علشودی در اتاق م  ره یو خ   د یسای هم م
باز  شی ها  یکار داخل  به  هم  را  اش کشانده   یجانان  بچگانه  و  مسخره 

آورد و اگر    یسهند م   یبرا  یچه بهانه ا  رفت ینه؟ اگر م  ای   رفتی م  دیبود... با
 چه؟؟  شدیبدحال م   اگر بازهم  کرد؟ی را چه م یعل  رفت، ینم



به سمت اتاق  اطیبا احت شی و قدم ها  شوندی م  دهییهم سا  یرو  شیدندانها
بود که سهند و   یداخل همان اتاق شی . تمام لباس هاندی آ  یبه حرکت در م 

اگر کوچکتر  دهیخواب   نیرحسیام ا  یصدا  نیبودند.    کرد، یم  دیتول  یاضافه 
 ...شدی م  دار یسهند ب

هنوز در همان ژست    ن،یرحس یبه داخل اتاق پا گذاشت. سهند و ام   یآرام   به
و به سمت    دهدیم   نییپا   یدر خواب بودند... آب دهانش را به آرام   نیش یپ

اش را    یشگ ی هم  ر ی ج  ر یج   یکه کمد، صدا  کندی. دعا دعا م داردیکمد قدم برم 
کمد    در به    گرشینگاهش به سهند است و نگاه د  کیکه    ینکند. درحال   دیتول
. کشدیقفل کمد را باز کرده و در را به سمت خودش م   یاست، به آرام   ره یخ

در    ر ی ج  ر ی ج  ی. صداکندینم   یهم بااو همکار  یادیدر ز  ش، یبرخالف دعاها 
حت م  یکمد،  اکو  جانان  ذهن  در  بودنش  آرام  وجود  جانان،  شودیبا   .
  هکه دستش قدرت نفوذ ب  یو در را تا حد  فشاردیهم م   ی را رو   شیچشمها 

و نگاهش را    کندیرا باز م   شی. چشمها کندیداخل کمد را داشته باشد، باز م 
سهند سمت  ام  یبه  دور  را  دستش  م   دهیچ یپ   نی رحسیکه  .  کشاندیاست، 

عذاب وجدان نداشت، و اال بخاطر    یبرا   یبود و وقت   ر یذهنش به شدت درگ
 ...کردیم  رفتن، حتما بغض  یعل  دن یتنها گذاشتن سهند و به د

  شی تمام سع  نکهی داخل کمد به دنبال شلوار و بافت و شال گشت... باا  تند
همراه لباس   ز ین   ینکند، اما لحظه آخر چوب لباس  دیتول   ییبود که صدا  ن یبر ا 
 یافتد... از صدا  یم  نیزم   ی و رو   شودی جدا م   لهیاز م   تا یو نها  شود ی م  دهیکش

و در    فشاردیم  م ه  یرا رو  شی . پلک هاکندیرا رد م یفیآن، جانان سکته خف



عل  و  خودش  هرکس   یدلش  م  یو  م  شناسدیکه  لعنت  وقت فرستدیرا    ی... 
را   شی به سرعت پلک ها  شنود،ی تخت را م  یتکان خوردن سهند رو   یصدا
باز    ن یرحسی. سهند، دستش را از دور ام شودیاو م  ره یو با ترس خ  کند ی باز م

بسته    امالک  شی بود. اما چشم ها  دهی تخت خواب   ی کرده و حاال طاق باز رو 
  ی جانان را خوشحال کرد. نفس حبس شده اش به آرام  قایعم  ن،ی بود و ا

  یلباسهارا از داخل کمد کش رفت و با قدمها  ی سرعت، باق  تی آزاد شد و با نها
 .آرام از اتاق خارج شد

چشمش به در اتاق بود    کیلباس بود،    ضی که مشغول تعو  یتمام زمان  در 
  ی مبل ولو بود، رو   یرا که از صبح رو   فشی. ک دیا یب  رونیتا مبادا سهند از آن ب
آخر و  انداخت  انداخت. هردوشان، خواب خواب   نیشانه  اتاق  به  را  نگاه 
فرو    ی شخاموش کرد و پس از آنکه خانه در خامو  ز یبودند، لوستر هال را ن

  رون یبعد، کامل از خانه ب   یداد و لحظه ا  نییدر را پا   ره یدستگ  ی رفت، به آرام
برد که تلفنش    ادینکند، از    جادی بود که صدا ا  نی رفت. آنقدر حواسش به ا

 ...مبل رها کند  یرو  دیرا نبا 

  کندیپارک م  ابانیکنار خ  یرا هل هل  نی . ماش کندیم   دایدرمانگاه را پ  یسخت   به
  داند ینم   ی. حت شودیواقع شده بود، م  ابانیکه کنار خ   یووارد درمانگاه گوچک

انجام   ی عل   ی برا  یکار   توانستی. او که نم ستیچ   یحجم از عجله برا  نیا
الز   کرد، یبه ماجرا نگاه م   قیدق  یل یاگر خ   یدهد. حت  نبود. اما    یام آمدنش 

 ...داشت  ینگران  یکه رنگ و بو   یزیکشانده بود. چ  نجایاورا به ا   یگرید  ز یچ



چرا پشت تلفن    دانستیانگاه خلوت خلوت بود. نمگفته پرستار، درم  برخالف
که پشت    ی. جانان چشم چرخاند و به دختردیرسیبه نظر م   یآنقدر عصب 

 :گفت  ینشسته بود، به آرام  یزیم

 .نواب هستم  یهمراه آقا  من

 :دی گو یو با تعجب م  ردی گیسر باال م  دختر 

 بله؟

  یی افتد. ابرو  ی او م  یقبل از آنکه جانان حرفش را دوباره تکرار کند، دوزار  اما
 :دیگویو م  فرستدیباال م 

  ...منظورتونه  ی ک  دمی. فهمآهان

 :شده بود دهیکه با پرده پوش   کندیاشاره م  یبه گوشه ا و 

 ...تخت سمت راست ن ی. اولدیرو کنار بزن   پرده

با    ی بزرگ  ی. تختهازندیا کنار مو به سرعت، پرده ر   دهد یتکان م   ی سر  جانان 
  فایا  شینقش در را برا   ی رنگ  دیجدا شده بودند و پرده سف   گر یکدیاز    شن یپارت 
اولکردیم به سمت  را  نگاهش  پرده سف  نی.    د یتخت سمت راست کشاند. 

  عترنگ داخل را پوشانده بود. جانان به سمت آن قدم برداشت و به سر 
عل   دیپرده سف زد.  را کنار  دراز کش  یرو   یرنگ  بود، سوزن سرم    ده یتخت 
اش قرار داشت. که با   یشانیپ  یرو  گرشیدستش و دست آزاد د کیداخل 

به او نگاه    یچه کس  ندیباال برد تا بب  ی شدن پرده، آن را کم  دهیکش  دنیشن



و    فرستادبه شدت در هم بود، ابرو باال    شیکه اخمها   یجانان  دنی. با دکندیم
 :تعجب، زمزمه کردبا 

 جانان؟ 

اخمها  فی ضع  شی صدا بود.  آرام  ب  ی و  جور  شتر ی جانان  رفت.  با    یدرهم 
انگار خودش شماره جانان را به پرستار نداده بود... دندان    د یپرسی تعجب م

 :و اتاقک را از نظر گذراند د ییهم سا  یرو 

 کاراتو. نه؟  نیا ی تموم کن  یخوای نم

 :گفت  تکان داد و  یتوجه به او سر  یب  یعل

 منو؟  یکرد   دایاز کجا پ  ؟یکن یم  کار یچ  نجایا  تو

 :با تمسخر زمزمه کرد  جانان

 کردم؟  داتیاز کجا پ یگی بهم زنگ بزنن. بعد م یشماره منو داد  خودت

 :پرسدیبا تعجب م  یعل

 من؟ 

و    بنددیرا م   شیچشمها  ی... علرودیاز قبل در هم م   شتر یجانان ب   یاخمها
 :کشدیم  ی شانی پ یدست آزادش را رو

 ...گفتم   یکردم چ  کار یچ  اد ینم  ادم یانقدر حالم بد بود که    نجای اومدم ا  ی وقت



و بااخم، اورا    ماندی "آره جون عمت" اما ساکت م  د یکه بگو  خواهدیم   جانان 
چقدر نسبت به    یکه عل   فهمدیتازه م  کند، ی . حاال که دقت مردیگی نظر م  ر یز

 .قبل، الغر تر شده بود

 .نجاینصفه شب کشوندمت ا دیببخش -

 :دهدیادامه م   یو پس از مکث  کشدیم  یق ینفس عم و 

 .که نگرانت کردم  دیببخش

 :دیگویم  تیو با جد  داردیهم. نگاه از او برم  یرو  دی سای دندان م جانان

 !نشدم نگران 

 !اتکه آره... جان عمه   گفتیبه خود او م دیبا یکس   و 

 ؟ یادامه بد و یمسخره باز   نیا  یخوایم  یاومدم که ازت بپرسم تا ک -

باز- مسخره  نگفت   ؟یا  ی چه  پ  یمگه  نگفت  م ی مر  شی برگردم  برگشتم...   .
 بهت؟

 :شودیجانان منقبض م فک

نگفت   ینگفت   یول  یبرگشت  ا  یچرا.  رفت  نهمهیچرا  برات مهم    ی مدت  و اصال 
 ...تو ذهنشه یوحشتناک  یکه اون چه فکرا  ستین

  ه ی. اگه بفهمه درد من چقتهیحق  دنیوحشتناکش بهتر از شن  یهمه فکرا-
 ...شهی نابود م



ندار- حق  تصم   یجا   یتو  نداریری بگ  م یاون  حق  فکر کن  یجا   ی.  .  یاون 
  زده بود به سرش؟ یمدت چه فکر ن یتو ا  یدونیم

 :دهدیو با حرص، اما آهسته ادامه م   ماندینم  یمنتظر پاسخ عل   و 

 !من  شیزن سابقت... پ  شی پ  یبرگشت  شی بخاطر مشکل نابارور کردیم  فکر 

 .شودیجانان م رهیخ  ،یعل   نگاه

  ه یتو ذهنشه. مثل آدم برو دردت رو بهش بگو. بق  یفکر  ن یهنوز هم همچ-
  زارویچ   نیا   یفهمی سهم دارن. م   قتی آدمها هم به اندازه تو از دونستن حق

 انه؟ ی

 ؟ ینمونه چ گهیاگه د ؟یاگه بگم، بذاره و بره چ -

م   نیا   یعل صدا  د یگویرا  م   شی و  بغض  اردیگیاز  جانان  م   نی.  و    شنودیرا 
بود    نیدر ناخوداگاهش خواهان ا  یز ی. انگار که چشودیسست م   شی زانوها
  ...فکر نکند م ی به مر چگاهی ه  یکه عل

 :دهدیپاسخ م  یو به آرام  ندی نش یلبش م  یرو  یپوزخند

  ...بذار و برو  یچقدر دردناکه؟ حاال ه   هیرفتن بق دن  ی د ی نی بیم  ؟ ینیب یم

 :گذراندیرا از نظر م  یعل  ز یآم ر یتحق ی با نگاه و 

به موندن نگرفته. دست    م ی . االنم تصمرفتیداشت م  م یمر   ،یگشت یبرنم  اگه
بفرست  دار  ا یبره    شی خودته که  و ینگهش  نکنم عرضه  فکر  ... هرچند که 

 .یجرئتشو داشته باش 



 :کشدیم  یق ینفس عم و 

ا  نارویکه هم  اومدم حالت بد شد زنگ بزن    یی به بعد جا   ن یبهت بگم. از 
  .... نه منقتیرف

واقعا بد    ،ی که حال عل  دانستی. مسوزاندی جگر م  شیکه حرفها  دانستیم
که پنج سال    یدل  داد؟ یم  دیبا   ی است. اما تقاص دل شکسته جانان را چه کس

 ...شکست، له شد، خورد شد ش،یپ

دوباره    خواد ی ... دلم نمرنیکه موقع رفتنت، برات آژانس بگ   سپارمی االنم م-
  ...بهم زنگ بزنن گهیدرمونگاه د  ه یاز 

از آنکه رو   داد یبه عقب برم  ی قدم  و  از عل  شی و قبل  بازگرداند،    ی را کامل 
 :زندیم  شی صدا

 جانان؟ 

ان برخالف ظاهرش، از درون  ... و جانف یگرفته است. گرفته و ضع   شی صدا
  یو نگاه جد  ستد یا   ی م  شی. سرجاسوختی در شعله م  ی ضعف  ن یچن  یبرا

و با همان    دهد یم   نیی آب دهانش را پا   ،ی ... علکشاندیم  یاش را به سمت عل 
 :دیگویم  یضعف به آرام 

 !دفعه جواب بده نی. حداقل ای...جواب نداددم یپرس شی پ دفعه

او    ره یخ   ت یبا جد  کند،یاش حس م   ی نی ب  ر یرا ز   یکه سوزش   یدرحال  جانان،
 :دیگویزمزمه وار م  ی . علشودیم



 خوبه؟  ل یآئ حال

 .فشاردیمشت م  انیقلب جانان را دوباره م یکس 

 حق دارم که حالشو بپرسم. نه؟ یدر حد-

  ی رو   یو سپس، پوزخند تلخ   دهدیاش ادامه م  ره یبه نگاه خ   یلحظه ا  جانان،
 :ندینش ی لبانش م

تو ه  ی زندگ  تو  از حق حرف   ی... جلو یندار  وی چی حق ه  چوقت ی من  من، 
 ...نزن

  ...شکندی م  یعل یچشم ها انیم  یزیکه چ  ندیبی با چشم م و 

پسر منه، اسمش    ل، ی... اگر منظورت از آئشناسم ی نم  لیدر ضمن... من آئ -
  ...نهی رحسیام

عل  نگاه  به  را  قدمها  یم   ی آخر  با  و سپس،  از محوطه خ  یاندازد  ارج بلند 
  .شودیم

 خانوم. کجا؟ -

 :دیگوی... دختر مچرخدی به سمت دختر م نگاهش

 ...هنوز تموم نشده  ضتونی مر  سرم

 :داردیبرم ز ی به سمت م یو قدم   کشدی م ی قینفس عم   جانان

 .دیری. باهاشون تماس بگ دمیخانومشون رو م شماره



 ن؟ی بود  ی پس شما ک-

و سپس، زمزمه وار    رودیدر هم م  شی . اخمها ردی گیسر باال م   یلحظه ا  جانان
 :دهدیپاسخ م 

 .همکار

موبا   فشیک   انیم  و  دنبال  وقتگرددیم   ل یبه    کند،ینم  شیدا یپ  چکجا ی ه  ی . 
آورد که تلفنش را    ی م  ادی. تازه به  رود یدر هم م  شیاز پ  شی ب  شی اخمها

ن خودش  عم  اوردهیهمراه  نفس  دختر    کشدیم   یق یاست...  به  خطاب  و 
 :دیگویم

 نواب کجاست؟  یخود آقا تلفن

 ؟ یچ ی ... برانجایا-

 .کنم   دایپ  شی . شماره خانومشون رو از گوشاوردمیرو ن  لمیمن موبا -

.  دهدیو سپس، تلفن را به دست جانان م  ماندیجانان م   رهیخ   یلحظه ا  دختر 
  یبرا  چگاه یه   ی . علکندیآنکه نگران پسوورد باشد تلفن را روشن م   ی جانان ب

و شماره هارا باال و    شودیم   ی عل  نی. وارد مخاطبگذاشتی رمز نم  لشیموبا 
کند.    دایرا پ  م ی مرآنها شماره    انیم  داندیم   دیکه بع   ادندی. آنقدر زدهدیم  نییپا

  ادیرا به    میشماره مر   یتا ابتدا  گذاردی هم م  یرا رو   شی پلک ها   ی لحظه ا
را وارد    رسندیکه به ذهنش م  یاعداد  ، یری. سپس درقسمت شماره گ اوردیب
قلب جانان خورد    ان یم   ی زیچ  ، ی ... با باال آمدن شماره ا0912...24.  کندیم
نگاه ی قلب، چندبار م  ک یاست... مگر    ب ی. عجشودیم به    ی شکند؟ جانان، 



که تالش    یاندازد و سپس، درحال  یو شکلک قلب کنارش م   یکلمه زندگ
تند   گذارد، یم  شی جلو  یه منشک  یبرگه ا یرا پس بزند، رو  شیاشکها  کندیم

سپس،    گذارد،یم  ز ی م   ی و رو   کند ی. تلفن را قفل م سدی نویرا م   م ی و تند شماره مر 
 :رودیعقب م  یقدم

خوب    ی لیدنبالش. حالش خ   انی که ب  دیر یحاال باهاشون تماس بگ  نیهم   لطفا
 ...ستین

م  ی نیب   و  باال  را  ب  کشدی اش  د  چی ه   ی و  برم  ،ی گریحرف  از    گرداندی رو  و 
ب  او کس  ییروزها  کی...  زندیم   رونیدرمانگاه،  عمرش،  عل  یاز    ی بود که 

او کند. جانان    نیگز یرا داشت که جا   ی کس   ی. حاال عل زدیم   شی" صدا ی"زندگ
جانان ا  یچه؟  تمام  تنها  نیکه  تمام  در  عل  ش،ی ها  ییپنج سال  عشق    یبه 

! جانان فقط و  چیکرده بود و جانان... ه  دایاش را پ   ی زندگ  ی بود. عل  ده یرزو 
  .فقط زنده بود

  شی روبه رو   ابان یخ   ره ی را خ  ی پشت فرمان نشست و چندلحظه ا  ی آرام  به
باا ن  نکهیماند.  از  بود، خ مهی شب  بود. مردم    ابانیگذشته  هنوز هم شلوغ 

م   ی م  رفتند،یم بوق  نگاهشان    دندیخند یم   زدند، یآمدند،  فقط  جانان،  و 
انرژکردیم هم   یادیز  ی ...  به  بود.  داده  دست  م   نیاز  شدت  به    ل یخاطر 

سر بر فرمان بنشاند و تا خود صبح چرت    ابان، ی داشت که گوشه همان خ
  ی سخت به نظر م  شیپلک زدن هم برا   یحال بود که حت  ی بزند... آنقدر ب

که از    ییها  نیو ماش   ابانی خ  رهیرا خ  یآمد. اگر به خودش بود، چندساعت 
  ، . اما جانانکردیو فکر م  کردی و فکر م  کرد ی. فکر م شدی م  کردند،یکنارش عبور م



  ار یوقت نداشت. سهند در خانه منتظر او بود. سهند...    چکدامشان ی ه  یبرا
 !نشد  دهید  یبه اندازه کاف چوقتی که ه  یاو... سهند یشگ ی هم

بود.   ی خال  ی  ل تا خانه را، نه فکر کرد و نه غصه خورد... ذهنش خا  ر ی مس  تمام 
نشان دادن واکنش    یی اش بزرگ بود که توانا  نه یس   انیهم آنقدر درد م  دیشا

زد.    رونیاز آن ب  یحال ی پارک کرد و با ب  نگیرا داخل پارک   نیرا نداشت. ماش 
سهند از خروج    شد،ی مزده بود، داخل  رونی که از خانه ب  ی اگر با همان سکوت 

باال    یک ی  ی ک یتوجه به آسانسور، پله هارا    ی ... ب ماندیخبر م  ی دوساعته او ب
باشد که به گوش    یبازکردن در آسانسور به قدر  یکه صدا  ترسدی . مرودیم

جانش باال    یب  ی... با پاها ردیپذ یرا نم  سکی خاطر ر  نیسهند برسد، به هم 
آنکه بند    یآورد... ب   یم   رونی ب  اش  یدوش   فیرا از ک  دیکل  یو به آرام  رودیم
را داخل    دیو کل  کشدیم   رونی از کند، کفش هارا از پا باش را ب  یکتان   یها

 ن ییپا  رهی. اما قبل از آنکه فرصت کند آن را بچرخاند، دستگبردیقفل فرو م 
  خ ی. تن جانان در جا  دیآ   ی م   رون یو سهند از پشت آن ب   شودی. در باز م رودیم
درهمان    ی. لحظه اشودی سهند خشک م  یچشمها  یو نگاهش به رو   زندیم

 ز ی چ  چیکه ه  یبه سهند  رهی خ  رهیو خ  ماندی م  دیمتصل به کل   دهیحالت خم
  دی. کلدیآ   یبه خود م  یو بعد، به سخت  کندینگاه  م   ست،ین   دایپ  شی ازچشمها
 :کندیو کمر راست م  کشدیم  رونیرا از قفل ب

 ؟ یشد دار یب

م  تمام  را  ب   شیتا صدا   کندی تالشش  از جلو  ینلرزد. سهند  در کنار    یحرف 
  شیو پا  کندیلب تر م  ی. جانان به آرامدهدیو به جانان اجازه ورود م   رودیم



ذهنش دنبال   انیو جانان، تند و تند م  بندد ی. سهند در را م گذاردیرا داخل م
  یا  ه یقطعا ثان  ،نپرسد  یزیکه اگر سهند حاال چ  داندی. مگرددیم   ی موجه  لیدل

  فشی. ک کردیم  دایرا پ  یبه سرعت بهانه ا  دی. پس باکندیم   یی بعد از او بازجو
  ستاده ی که ساکت کنار در ا  یبه سمت سهند  یو به آرام  گذاردی مبل م  یرا رو 

 :دیگویو م  کندی م ی عصب  ی. تک خنده اچرخدی است، م

 ...شد ی عجله ا ی لینکردم. خ دارتیب  دیببخش

. اما سهند اوردیبه لب ب  یزیتا سهند چ  ماندی و منتظر م  کندی لبانش را تر م  و 
ا .  کندیبه او نگاه م  ست ین   دایاز ان پ  ز یچ   چیکه ه  یدر سکوت و با چهره 

.  بردی در خواب به سر م  ایاست    دار یسهند واقعا ب ستیمطمئن ن یجانان حت
 :کندیسهند باالخره لب باز م 

ب  ر ی ام  شیپ  بخواب نگ  شه یم   دار یفردا  اون  رهیبهونه  تو  من  اتاق   یکی. 
 ...خوابم ی م

  ن یآن نبود. به هم  دنیرا نداشت و آماده شن   یزیچ  نیوقع چن ابدا ت  جانان
به اتاق خواب خودش انداخت.    ی باال انداخت و نگاه  ییخاطر به سرعت ابرو 
را زده باشد. حاال عالوه بر تعجب،    یحرف  نی سهند چن  شدی انگار که باورش نم

نشن  ی کم داشت.  هم  شن  خیتوب  دنیاسترس  از    تر ترسناک    دنشی سهند، 
  ...بود

  چگاه ی شده بود اما پسرک ه  ده یچ   نیرحس ی ام  یکه برا  یبه سمت اتاق   سهند
 :لب گفت ر یقدم برداشت و تنها ز  د،یخواب یدر آنجا نم 



 .ریبخ  شب

 .نم یحالش بد شده بود رفته بود درمانگاه. رفتم اونو بب  بایز-

ب  جانان و  سرعت  با  ا  ی چنان  م  نیمقدمه  را  هم    زند،یحرف  خودش  که 
م  شودیمتعجب م نفسش  از کجا چنردیگ یو  پ  یلغات   نی.  بود؟   دایرا  کرده 

گوشه لبش   ی. لبخند کجدیبه سمت او چرخ  یو لحظه ا  ستاد ی سهند سرجا ا
 :بود

 ...دمینپرس  یزیکه چ  من

با اخم از او    دیسهند با  ی. در حالت عادکردیرا درک نم  ط یابدا شرا   جانان
به خواب    یاورد و بعد هم با بدخلق  یماجرا را در م   یته و تو  کرد،ی استقبال م

چنرفتیم ه  یعی طب  ی واکنش  نی.  نبود،  سهند  چیکه  بود...  هم  ترسناک   .
 :به اتاق زد و گفت یاشاره ا

 ...پرهیاز خواب م  ستی کنارش ن  ی بفهمه کس ر ی وقته. ام ر یبخواب د برو 

 :مکث کرد و سپس ادامه داد  یلحظه ا و 

 ...ریبخ  شب

که سهند در اتاق را    یاق پسرک قدم برداشت. جانان، تا وقتبه سمت ات  و 
  یکامل نبست، از جا جم نخورد. انگار که هنوز هم باورش نشده بود... وقت 

صدا رس   یکه  به گوشش  در  شدن  بسته  ها  د،یتق  رو   شی پلک  هم   یرا 
آرام به  را  بازدمش  و  ب   رونی ب  یگذاشت  تنش  از  را  مانتو    رونیفرستاد... 



 یرو  یمبل انداخت و بعد به سمت اتاق قدم برداشت. به آرام   ید، رو یکش
پوشاند. با خودش فکر    شی با دستها  یو صورتش را لحظه ا   دیتخت دراز کش
که لبخند کج سهند پر از   دی. نفهمدیبر سر سهند آمده و نفهم  یی کرد چه بال 

 ن مام مدت خودش را کنترل کرده بود که سخکه سهند ت   دیبود. نفهم   یتلخ 
نفهم  د ینگو احتماال  رو   دیو  خود صبح چشم  تا  سهند  نگذاشت.    یکه  هم 
 !شدیتلخ م یمتفاوت   وهی... به کام هرکس به شگریبود د یزندگ 

*****  

  ی صندل   یکه رو   ین یرحسیاندازد و سپس، به سمت ام  یبه ساعت م   ینگاه 
 :دیگو ی و خطاب به تلفن م چرخدی چرخدار با خودش سرگرم است، م

  ...خوبه عمه. سرگرمه با خودش نمی رحسیام

استراحت    کم یخونه    ی موندی دفتر؟ م  ی امروز؟ چرا رفت  ست ی مگه جمعه ن-
 ...یکردیم

آوردم    نم یرحس ی اونارو تموم کنم. ام  امیکار عقب مونده داشتم گفتم ب  کم ی-
 .دیخر   م ی دنبالم که بر  ادی ساعته منتظر گل پسرت نشستم ب  هی با خودم. حاال  

 :کندیزمزمه م  ی سپس به آرام و 

 !تولد یبرا

 :دیگویو م  کند یم  یخانم، مادر سهند هم تک خنده ا نا ی. مخنددی م  و 

 .لیروز تعط یبرا ی کاراتو گذاشت  همه



گفتم امروز سرم خلوته    ی. ول م ی ریاگه مغازه ها بسته بودن که دوباره فردا م-
 .انجام بدم  شترشو یب

 :دهدیادامه م  اقیبا اشت  و 

تهران. به بهونه    دی ایبا عمو ب   د یجمع کن  الرو ی نکنما. زود وسا  دیتاک   گه ید  عمه 
عوض شه. صبح زنگ زدم قول   مونهی روح  کم ی  م ی دورهم جمع ش  ر یتولد ام 

 ...آخر هفته بعدو از عمه شهناز هم گرفتم... جمعمون جمعه

 ...گل پسرمو  یپس زودتر برم بخرم کادو -

  .خودتو تو زحمت ننداز عمه-

 بخرم؟  یک   یکادو نخرم برا  نیرحس ی ام یمن برا  ؟یچه زحمت -

  نای د، م. هرچقدر هم اصرار کنزندینم   یحرف   گر یو د   کندی م  ی تک خنده ا  جانان 
 .او دارد ینقش نوه را برا ن یرحسی. باالخره امکندیخانم باز کار خودش را م

 قربونتون برم؟  ن یندار  یاالناست که سهند برسه. کار گه ی من برم عمه. د-

معرفت من    یباش... به اون پسر ب  نم ی رحس ینه دخترم... مراقب خودتو ام -
 .هم سالم برسون

  ان ی بعد تماس به پا  ی. لحظه ادیگو یم   یو چشم   کندی م  یتک خنده ا  جانان
  .اندازد یمبل م   یو جانان، تلفن را رو  رسد یم

شب قبل به بهانه    نکهی. باادیشده بود، سهند را در خانه ند   دار یکه ب  صبح
  امک یگشت و گذار امروزشان، سهند را در خانه نگه داشته بود، اما سهند با پ 



ران عصر به دنبالشان خواهد  جب  یعذر و بهانه آورده بود و گفته بود که برا
  امک یدر پ  ی ... حتچیه  گر ی بروند. و د  دیبه خر  نیرحس یتولد ام   یآمد تا برا
  کرد، ی نم مشیج  نی هم که سهند س  کبار ی نکرده بود.    شبی به د  یهم اشاره ا
  .بود ر ی گیخودش پ 

به دفتر آمد.    ل،یرا گرفت و روز تعط   نیرحسیهم دم ظهر دست ام  جانان
پرونده به    یتعداد  دیعقب افتاده بود و با  شیاز کارها   ی ادیز   م،یبخاطر مر 
نفوذ کرده و حس و حال    ز ی به امروزش ن  شبی د  ی حوصلگ  ی. ب بردیخانه م

آمده   انسکند، با آژ   ینداشت که رانندگ  یانقدر انرژ  یرا از او گرفته بود. حت
 ...بود

 . پس سهند کجا بود؟؟دیکش   یبه ساعت کرد و پوف ینگاه 

 .بود  بای. زدیرفت و نگاهش به سرعت به سمت آن چرخ  بره یکنارش و   تلفن

 الو؟-

 .سالم کیعل-

 :دیگویو م  کندی م ی تک خنده ا  جانان

 . چته چرا توپت پره؟ سالم

 :دیگویو با حرص م   کشدیم  یپوف   بایز

 ؟یبود یکدوم گور  شبید نمی بب بگو

 :جانان باال رفت یابروها



 هان؟ 

 ؟یکجا بود  شبی د گم یم-

بخواهد از   باینرفته بود که ز  یی جا  شبی. د کندیسکوت م   یلحظه ا  جانان
  .آن خبر داشته باشد 

 با؟ یز ی گیم  یچ-

 !سهند زنگ زده بود بهم -

  بای . زندی نش  یمبل، صاف م  یو رو   رودیجانان به سرعت در هم م   یاخمها
 :دهدیادامه م 

که خدا بد نده حالتون    پرسهیم  یکرده بعد جد  یزده با من احوال پرس  زنگ
  من؟ چطور؟  پرسم یبهتره؟ منم مثل خنگا م 

  .شودیجانان درجا گرد م  ی چشمها

  ا ی  ن یانشاال بهتر شد  نم ی... زنگ زدم بب گهید  نی درمانگاه بود  شبید   گهیم-
 نه؟

. زندی اش م  یشانیبه پ  یو ضربه ا  ردیگیرا گاز م   نشیریبه سرعت لب ز  جانان
 سهند چه کرده بود؟

چپ. گفتم آهان    ی خودمو زدم به کوچه عل  ،یتو گاف داد  دمیفهم   عیسر-
 ...گفت جانان گفت بهم  ن؟یدیآهان ممنون. شما از کجا فهم 



 :دیگویسپس پر حرص تر از قبل م و 

گه من  ا   شعور؟ی ب  ی به من اطالع بد  دی نبا  رون یب  یریم  یچون ی پیاسم من م   با
 ؟؟ یچ اوردمیدر م  یتابلو باز

 :کشدی م  یپوف و 

 ؟یکجا رفته بود  حاال

که    شدیدندانها. باورش نم   ان ی جانان هنوز در بهت است و لبش هنوز م  اما
کالم هم حرف نزده و حاال زنگ زده   کی   شب ی کرده بود. د  یکار  نیسهند چن

  رد؟یخبر بگ  بایبود تا از خود ز

 ...با توام یهو-

 :داد و گفت ه یمبل تک ی سرش را به پشت  جانان

 کرد حرفتو؟   باور 

تالشمو کردم که باور کنه. گفتم معده درد داشتم    تی. نهاگهید  دونم یچم-
  ی گفت   یچ  ؟شبید  یبه درمانگاه زنگ زدم جانان... کجا بود  دهیکارم کش 

 بنده خدا؟  ن یبه ا

 :دهدیادامه م خگرانهیتوب  و 

 نه؟  یکن یبس نم  دروغاتو 

 .قهیدق هی طو ی... بذار هضم کنم شرابای انقدر حرف نزن ز -



 ؟یکجا بود  نم ی. بگو بب طویشرا  یهضم کن   خوادینم-

 :دیگویم  یو به آرام   کشدیبه صورتش م  یدست جانان

 ...یعل  شیپ

  ؟یرونیب  دیسهند از کجا فهم  ؟یکردیم  کار یچ ی عل  شیپ-

زنگ زدن بهم    یعل  ی... نصفه شب از گوشدیسهند خونه من خواب  شبید-
 ...گفتن با حال بد اومده درمانگاه، شماره منو داده بود که بهم زنگ بزنن

 کنه؟ ی م یچه غلط لی به تو زنگ زدن؟ پس سه یچ  یبه توچه؟ برا-

 ...بایز  دونم ینم-

 اون؟  دنبال ینصفه شب رفت یپاشد-

 .کردم. رفتم چهارکلمه بارش کردم  تیچرا رفتم. خر دونم ینم-

 چشه؟  گهیچرا به زنش نم-

 :گذارد ی هم م یرا رو   شی پلک ها  جانان

  د یدادم به پرستاره گفتم زنگ بزن  مو یآخر شماره مر   می... زدم به سدونم ینم
 .دنبالش ادی به زنش ب

 نه؟  ا یاومد دنبالش  م ی مر  شد؟یچ-

 .... اومدم خونهدونم ینم-

 :کشدیبه صورتش م  یدست  و 



 ...فعال کنمی. اعصابم خورده قطع مبایز دم یم  حیبعدا برات توض شویبق

" ز  دنیپس از شن   و  و دوباره آن    کندیتلفن را قطع م   با،ی"باشه بابا خداحافظ 
رو   یاش م   ی مبل کنار  ی را رو  با    شودی زانو خم م  یاندازد.  را  و صورتش 

ها سهند    ی کار  یمخف   ن ی... با هم شی به او و دروغها. لعنت  پوشاندیدست م 
و    کردیم  چشی سوال پ  یبا بدخلق   یشگ ی را شکاک کرده بود. و اال سهند هم

  با ی. حتما شک کرده بود که زنگ زده بود و شخصا با زشد یداستان تمام م 
  رساند، یخودش را به او م  گر ید  یقیصحبت کرده بود... حاال که سهند تا دقا

 گرفت؟ یرا م  شیدست پ  دیبااو روبه رو شود؟ با  خواستی چطور م

و   تلفن ا   رودیم  بره ی دوباره  م   نیاما  را  تلفن  جانان  و    قاپدیدفعه، کوتاه. 
هم    یرو   شیپلک ها   امکش، یپ  ینام سهند و محتوا  دنی. با دکندی روشنش م

 .دهدیم هی تک  یصندل ی افتند و سرش به پشت یم

. با سبحان حرف  دی دنبالتون. ببخش  امیب  تونم یاومد نم   شی برام پ  یسالم، کار"
 ".دیخر  م ی ریم  گهی روز د هیخونه.   رسونتتونیدنبالت م   ادی. م کتهیزدم، نزد 

. سهند حتما از دروغ او با خبر شده  شودی م  ره ی و به سقف، خ  گزدیرا م  لبش
ا م  نگونهی بود که  ا  قت ی. احتماال حقگفتی سخن  کجا   قایجانان دق  نکه یرا، 
  ی زیاز هرچ  شتر یب   ن،یبود که دروغ گفته و ا   دهیاما فهم  دانست، یبوده را نم

م درد  به  را  جانان  ها   ی قلب  پلک  ا  شیآورد.  لحظه  فشار    مه  یرو   یرا 
  د ی. باندیو اورا بب  رد یبا سهند تماس بگ  دی. بابردیو دست به تلفن م   دهد یم

  ن یحاال از دست ا   ن یهم   دیکند. با   فی او تعر  یحاال برا  ن یرا هم  ز یهمه چ
 .ابدی  ییدروغها رها



  ی آن ضربه بزند، صدا  یرو   دیآ   یو تا م  گرددی و تند دنبال شماره سهند م  تند
زنگ در دفتر، نگاه جانان   یصدا  دنیچی به در و سپس پ  یشدن تقه ا   دهیکوب 
  ده یبود، به سمت در کش   ر یمادرش درگ   ل یکه تاحاال با وسا  ینیرحس ی و ام

 :گفت  جانی با ه نیرحس ی شد. ام

 ... سهــ...ـند؟عمو 

 :زدیخ یو از جا برم   کندیرها م یتلفن را گوشه ا  جانان

 .هیک   نم یبب  نیماجان... بش  نه

  لی. روز تعط بردیافتد و ابرو درهم م  ی بلند به سمت در راه م   یبا قدم ها  و 
 با او کار داشت؟ ی چه کس

   .خوردی گره م  یبعد، نگاهش در نگاه عل  یو لحظه ا  دهدی م  ن ییرا پا   رهیدستگ

که    یعل   ینگاهش رو   یلحظه ا  یو برا  بنددیم  خیجانان    یدررگ ها  خون
ا انتظار  به  در  م  ستادهیپشت  مات  به عقب  شودی بود،  به سرعت  . سپس 

  ن یرحسیام  شودیکه مطمئن م  ی... وقتگذراندیو در اتاق را از نظر م   چرخدی م
دن  یصندل   الیخ یب و  نشده  ندو چرخدار  عل   ده، یبالش  سمت  به    یدوباره 
و    داشت یچرا دست از سر جانان برنم  کرد؟یچه م  نجایمردک ا   ن ی. ا چرخدی م

 رفت؟ یاش نم ی دنبال زندگ

 ؟ یکنیم  کار یچ  نجایتو باز ا -



... دندان  خوردی جا م ی که او، لحظه ا  پرسد ی م  ی با خشم سوال را از عل چنان 
 :کشدیم  یق یهم و نفس عم  یرو   دیسایم

 ...من

  .ستم ی خانومت ن لیوک  گه یمن که گفتم د  کار؟یچ  نجای ا یاومد یپاشد-

  د ی. شا چرخاندی راهرو م  انیم   یو نگاه   فرستدیم  نییآب دهانش را پا  ،ی عل
در راهرو نگه    ن یاز ا  شیبا نگاهش به جانان بفهماند که او را ب  خواهد ی م

  ستاده ی آورد و با اخم در انتظار جواب ا  ی خودش نم   ی ندارد، اما جانان به رو 
 :دیگو یم  ی و به آرام  کشدی م  یقینفس عم یاست. عل 

 تو؟   امی ب شهیم

اندازد و سپس به سرعت    ی به عقب م  ی تک نگاه  چرخد،ی دوباره م  جانان 
 :دهدیپاسخ م 

 ...تو  یایب  شهی نم نه

که آنها باهم    خواستی بخورد. نم  ن یرحسیبه ام  ی چشم عل  خواست ی نم  ابدا
نداشت. حق نداشت پس از پنج سال    یحق   نیچن  یداشته باشند. عل  یرداید

  د یایداخل ب   توانستی. پس نه تنها نم ندیرا بب   نیرحسیام  یخبر  یو ب   یدور
  ن ی ا  ی . آنقدر که حواسش پکردیرا ترک م  نجایا   دیبا   ز ین  عتر ی بلکه هرچه سر

  ی که عل   کردی فکر نم  ن یبخورد، به ا   نی رحسیبه ام  یبود که مبادا چشم عل 
 .چه کار دارد نجایا قایدق



 توئه؟  ی کس-

 :دهدیبا خشم پاسخ م  جانان

کارت رو بگو و    ؟یدار   کار یتو. گفتم چ   یایب  شهی نم  ی ول  ست یتو ن   ی کس  نه
 ...برو 

 :پرسدیفرصت حرف زدن بهت، دوباره م یقبل از آنکه به عل  و 

 ؟؟یکنیمنو چک م  یدفترم؟ رفت و آمدا  ل یمن روز تعط  ی دیاز کجا فهم  اصال 

دررابطه با جانان،    نکهیبود. باا   دهیند  یعصب   ن ینچنیجانان را ا   چگاهی ه  یعل
شده    ر یاما از برخورد جانان به شدت دلگ  داد، ینم  یبه خودش حق  چوقتی ه

. نه آنقدر  دیو آرام سخن بگو   یجد  ش،یبود. توقع داشت که مثل دفعات پ
 ..نیخشمگ 

 :داد رون ی عقب رفت و نفسش را آه مانند ب  یقدمخاطر،   نیهم به

 ...اومدم که من

تازه    ی باال م  ی. دست راستش را کم کندی مکث م  ی ا  لحظه آورد و جانان، 
  ...افتد ی نگاهش به بگ بزرگ و بچگانه در دست او م

 .بهت بدم نویاومدم ا-

  ه؟؟یچ گه ید نیا-



  طینزند که شرا   رون یناگهان از اتاق ب   نی رحس ی حواسش پرت است که ام  آنقدر 
  ترسد، یو انگار که از حرف زدن م  کند یلبش را تر م   ی. عل کندی درک نم  ق یرا دق

 :دیگو ی و شمرده شمرده م  یبه آرام 

... اصال فکر  امیکه... خودم ب  خواستم یکنم... نم   کیبرات پ  نویا   خواستم یم   من
 ...... خواستم شانسمو امتحان کنم کهیکه تو دفتر باش  کردمینم

  یشتریحرفش را با جرئت ب   ه یو بق  کشد ی م  یق ی. نفس عمکندیسکوت م   و 
 :آورد یبه زبان م

 ...یینجایکه ا   خوشحالم 

 :کندی و بگ را به سمت او دراز م ردی گیدستش را کامل باال م  و 

 .توئه ی برا نیا

 :دهدیم  ن ییپا  یآب دهانش را به سخت  و 

 ...یتو که نه. برا  یبرا

 ما...جان؟ -

که باالخره    ین یرحسی ام  یو نگاهش رو   چرخد یجانان به سرعت به عقب م   تن
  انی... نفس م ندینش یاست، م   ستاده ی ا   هیهان  ز یم  یاتاق را ترک کرده و جلو

ضربان   داند ی. جانان نمشودی متوقف م  ی زبان عل  ی جانان و حرف رو   ی گلو
  قط آن را ندارد و ف  صی... قوه تشخ ستادهی از حرکت ا  ایقلبش شدت گرفته  

طب  داندیم حالت  به  قلبش  اتپدینم  یع یکه  لحظه    نیرحسیام  رهیخ  ی ... 



از    یروز  کرد ی. فکر نم نندی نش  ی هم م  یرو  ی به سخت  ش، ی و پلک ها   ماندیم
  ...حد احساس غم کند نیماجان  او، تا ا  دن یپسرکش و شن دنید

 ما..جان؟ -

 ل؟؟ یآ...ـئ-

به گوش جانان    نی زم  ی افتادن بگ رو   ی همزمان با صدا  ی ناباور عل   یصدا
که همه احساسات    یغم و بغض... لحن   ،ی ناباور  جان، یپر از ه   یی . صدا رسدیم

و اشک را به    کندی م   ن یجانان را سنگ  یکه گلو  یرا باهم در بر دارد... لحن 
 ...نشاند  یچشمانش م

 ل؟یآئ-

در    چوقتی ه  آورد. آنقدر ناباور که انگار   ی اسم را به زبان م  نیناباور ا   بازهم 
ا  یزندگ  پسرک  نیاش  با  مالقات  لحظه  است.  نکرده  تصور  را  که    یلحظه 
  شیبار، پنج سال پ   ن یبود. آخر   ده یکه دوسالش بود، اورا د  یبار وقت نیاخر

آغوش کش در  بود.  لمس کرده  بو  دهیاورا  را  او  ق  دهییو  از    طرهبود.  اشک 
م فرو  پلکش  رو   زدی ریگوشه  م  یو  سر  اش  بعدخورد ی گونه  قطره  و    ی ... 

  گر یکد یکه پدر و پسر    یبار  نی به دنبالش... پنج سال از آخر  ز یقطرات بعد ن 
تولد هفت    یکه آمده بود کادو   یوحاال، امروز، وقت   گذشتی بودند، م  ده یرا د
که از خون و گوشت    یبود. پسر  دهیاو را به مادرش دهد، پسرک را د  ی سالگ

 ...اش کدانهی ی کیسر  او بود. پسر خودش. پ



  ن یرحس یزده بود و با بغض و خشم به ام   ه یمدت، جانان به در تک  ن یتمام ا  در 
آنها را تک و    شیکه پنج سال پ  یایحق را نداشت. عل  نی ا   ی. علکردینگاه م

شب   ک ی  ن یرحسیرا نداشت. ام  ن یرحسیام  دنیتنها، ترک کرد و رفت، حق د
  گر ید   ود،به خواب رفته بود و صبح که چشم باز کرده ب   نشیبا بوسه والد 

  ...مانده بود و بس شی ماجان برا ک یپدرش را نداشت. فقط 

هم نشسته    یرو   یپلک ها   انیتا قطره اشک از م   کندی تمام تالشش را م  جانان
که    یلحن  ن یتر  یو با جد  کندیچشمانش را باز م  ینزند. به سخت  رون یاش ب

 :دیگویاست م  ستادهی آنها ا  رهیکه خ  یاب به پسرک از خودش سراغ دارد، خط

 .تو اتاق  برو 

 .رد یگیاورا م  دید یو با تنش جلو  چرخدی م  یبه سمت عل  و 

 ماجان؟ -

 :دارد تشی جد یخشم هم قاط نبار، یو ا   چرخدی به عقب م دوباره

 .برو تو اتاق گفتم 

 ...جانان-

  یتا با زور عل   گذاردی . دستش را پشت در مچرخدی م  یبه سمت عل  نگاهش
  هیچند ثان  نیتمام عمر او بس بود. هم  یبرا هیچند ثان نی هم باز نشود. هم

بس بود.    شی را بشنود برا  شی و صدا  ندی را بب  ن یرحسیکه توانسته بود ام  یا
 ...نداشت یحق  چیه  یعل



 ...جانان لطفا-

 :ستاما لحنش هنوز هم پر از خشم ا  لرزدیجانان م چانه

 .نجایا  نستای ... برو وایعل  برو 

که داخل    یتر از وقت  ف یضع  ی هست. حت   شهیتر از هم  ف ی ضع  ی عل  یصدا
 :و پر از خواهش ف یشاپ از حال رفت. ضع یکاف

 ...توروخدا   جانان

اما نه به    زد،یکه قطره اشک لجوج جانان باالخره فرو بر   دی گو ی با سوز م  آنقدر 
 .دیایکه دل سنگ شده جانان به رحم ب  یقدر

 .یبرو عل-

 ...... لطفاکنم یخواهش م -

گونه   یکه رو   یتوجه به قطره اشک  ی. جانان ب ندی نش  یدر م  یرو   ی عل  دست
 :دیگویو با حرص م دهد یتکان م  یسر   ندینش  ی اش م

 هان؟؟   ؟یکه چ  یکنیم  خواهش

  ی نی رحسی . نگاهش به سرعت به سمت امندی نش  ی ران جانان م  یرو   ی دست 
 :کشدیم  ادی فر نبار،یو ا  چرخد یبود م  دهی او را چسب یکه پا

  بهت نگفتم برو تو اتاق؟  مگه



بر سر او    چگاه ی. جانان ه کندیبلند مادرش، وحشت م  یاز صدا   ن یرحسیام
حت  ادیفر بود.  ها  ینزده  م   ییشب  لج  نم   کرد یکه  حت دیخوابیو  موقع    ی. 

با هم شی ها  یبدخلق فرق داشت، حاال  اما حاال  فرق داشت. چانه    شه ی... 
پا  لرزد یم   ن یرحسیام از دور  را  باز م  ی و دستش  اکندیاو  با    ی. لحظه  بعد 

ام  یاصد بلند  فرو   ن،یرحسیهق  هردوشان  چشم  گوشه  از  اشک  قطره 
 ...زدی ریم

 ...جانان توروخدا-

جانان،   دهدو یر مبه د  ی. هلماندیمنتظر جانان نم  گر یو د  دیگو یرا م  نی ا یعل
که با تمام توان    ین یرحسیام   ی رو   ی... نگاه علرودیآن کنار م  ی باالخره از جلو

. به  زندیاو زانو م   ی و به سرعت جلو  ندی نش  ی م  زد،ی ریو اشک م  زندیهق م
 :کندیزمزمه م  ی آرام

 ...لیآئ

...  زندیگره م   کند،ی م  ه یکه با تمام وجود گر  یدستانش را پر قدرت دور پسرک  و 
صحنه    نیچن  دنیدوباره د   ی. پنج سال براچدی پیزانوان جانان م   ان یم   ی سست

بود، هق زده بود و غصه خورده بود. حاال، دو مرد روبه    ختهیاشک ر  یا
. پسر در  ختندیریو با تمام توان اشک م   دهیرا در آغوش کش  گر یهمد  شی رو 

بار پنج    ن یکه آخر   یفرزند  دن ید  یبلند مادرش و پدر، در شاد  یغصه صدا
  .بود دهیاو را د شی سال پ



م  تینها  جانان را  نر  کندیتالشش  فرو  را   تیتا نشکند...نها  زد،ی تا  تالشش 
غم دامن نزند. تنش به    نیبلند نشود و به ا  شیهق هق ها   یتا صدا کندیم
  یکه روز  یمرد  رهی . خشودیصحنه روبه رو م   رهیو نگاهش خ  چسبد یم   وار ید

  رزندشکه پدر ف  یمرد   رهی. خدادیجان م   شی ش بود و برابا تمام وجود عاشق 
  ی برا  ، یصحنه ا  ن ی چن  دن یکه آنهارا ترک کرده بود تا د   یمرد  ره یبود. خ 

صحنه فکر کرده بود. به    نی پنج سال، مدام به ا  نیجانان آرزو شود... در ا 
اشک شوق   یلحظه ا نیبا تصور چن  االتش،یخ   انی شان. هربار مدوباره  دار ید
ه  ختهیر حاال،  اما  شعف   چ یبود  ه  یحس  اشک    ان ی م  ی شوق  چ ینداشت... 
 ...خالص  ی . هرچه که بود غم بود. غمخوردی موج نم  شی ها

م   یقدمها  با راه  سمتشان  به  ام  یبلند  دست  و  شدت    نیرحسی افتد  با  را 
 :کشدیم

 ...کن  ولش

 :کندی. جانان با خشم تکرار مندینش  یجانان م   یرو  ی پر از اشک عل  نگاه

 ...ولش کن   گفتم 

مادرش را    چوقتی . ه چرخدی به سمت جانان م  ن یرحسی پر از ترس ام  نگاه 
زمزمه   یکه عل  کشدی را م  نیرحس ی دست ام  گر ی بود. جانان بار د  دهیند  نطور یا
 :کندیم

 .شیترسون یم یدار

 ...ولش کن گمی با بچم رفتار کنم. م یچطور یبد ادیبهم   خوادی تو نم-



.  شودی م  م ی تسل  ی. عل کشدیرا م  نیرحسیدست ام  یشتری با شدت ب  نبار ی ا  و 
جانان    خواهدی شده باشد. نه... بلکه م  ر یاز آغوش پسرکش س   نکهینه بخاطر ا 

 .نترساند نی از ا  شتر یرا ب   نیرحسیرا آرام کند تا ام

. کندی اما کامل او را رها نم  کندیرا از دور پسرک باز م   شی دستها  یسخت   به
.  زندیرا پس م  شیاشک ها   یو به آرام  کشدیگونه پسرک م   یرا رو   شی دستها

او...    یاست برا  ار یتمام ع   بهی غر  کی  یاست. عل  رهیپسرک با ترس به او خ
. رسدی نم ششود، ابدا کلمه "پدر" به ذهن رهی تا صبح به او خ ن یرحسیاگر ام

زانو   شیکرده و حاال جلو   یکه ماجانش را عصب  ستیا  بهی فقط مرد غر  ،ی عل
  ...از آن شتر یب  یزیزده. نه چ

. انگار که باور  گذراندیرا از نظر م  نیرحسیصورت ام  یبا تمام دقت اجزا یعل
خاطر    نی. به هم کندینم  دایرا پ  یلحظه ا  نی فرصت چن  گر ید   چوقتی دارد ه

هم   خواهدی م سالها  ن یا  ی دلتنگ  ه،یچندثان  ن یدر  و  سال  ن   یپنج  را    ز یبعد 
  ...او  یبرطرف کند... با به خاطر سپردن چهره، بو و صدا

 :دیآ  ی باال م  یو نگاه عل  کشدی را عقب م نیرحس ی ام جانان

 .... لطفاگهید هی... فقط چندثان باشه

  ن یکوتاه آمده بود. تا هم  ادیحاال هم ز   نی سنگ شده... تا هم  گر یجانان د   اما
 ...دشیبه سهند محسوب م  یآنها، نامرد دار یحاال هم د

 .ای ن رونیهم که نگفتم ب  ی . تا وقت نیرحسینه... برو تو اتاق ام-

 .دهدیم  نیرحس ی به شانه ام ی هل آرام  و 



 .بهش بدم نو ی ... فقط بذار اقهید هیفقط -

جانان    تی. نگاه پر از جد قاپدیم   ن یزم  یو بگ را از رو   چرخدیبه عقب م   و 
  .دادن آمده بود ه یهد  ی. پس براند ینش یبگ م  یرو 

. انگار که منتظر اجازه اوست. انگار  ماندی جانان م  رهیرا خ  یچندلحظه ا  یعل
که جانان، نگاه پر از خشمش    یاجازه بگ را جلو ببرد و تا وقت   یب   ترسدیکه م 

رو  از  م  یرا  بگ  و  برنم   انیاو  را    دارد،یدستش  دستش  بردن  جلو  جرئت 
  ...ندارد

  شی صحنه روبه رو   خواهدی. دلش نم شودی م  رهیاز آنها خ  ر ی به هرکجا غ  جانان 
 .کند  یبه سهند نامرد نیاز ا  شتر یب  خواهدی . نمندیرا بب 

 ...ماله توئه نیا-

با شک به بسته    ن، یرحسی... امدیگوی م  ی مهربان  ت یجمالتش را با نها   ی عل
رو  نمشودیم  رهیخ  شی روبه  انگار که  نگاه    ایقبول کند،    دیبا  داندی.  نه... 

. انگار کندی... اما جانان نگاهش مچرخاندیدلخورش را به سمت ماجانش م 
روانه او کند،    یآنکه تک نگاه  یدلخور است. ب  ز یکه از پسر هفتساله اش ن

 :دیگویم  یبه آرام 

 ...یریبگ  ی تونیم

برم  پسرک  از مادرش  با چشمها  دارد ینگاه  که  یمرد  رهیاش خ  یاشک   ی و 
بگ را از دست او    ی و به آرام  شودیم   ست، ی که او کروحش هم خبر ندارد  

 .ردیگ یم



او را به سمت اتاق    نبار یو ا  فشاردیاز قبل م  شتر ی را ب  نیرحسیدست ام  جانان
  یکه هنوز رو   یو به مرد  گرددیراه برم  انی م  یچند بار  ن،یرحسی. ام کشدیم

م نگاه  است،  نشسته  آرام کندی زانوانش  به  جانان،  اما  اتاق   ی.  داخل  را  او 
 :دیگو ی م تی و با جد فرستدیم

 !یاینم رونی ب گهید

از    یکه به سخت  یو به سرعت به سمت عل   بنددیم   شی در اتاق را به رو  و 
 .چرخدیم  زد،یخی برم ن یزم یرو 

 ...جانان-

 :دهدیتکان م  ی و سپس، سر شودی او م رهی نگاه پر از خشمش خ با

 ه؟ یچ گهید

 :تا لرزش چانه اش را کنترل کند  کندیتمام تالشش را م  و 

 ...یکادو تو هم که داد  ؟ یخوایم  ی چ گهید

و جانان، انگشت اشاره    زدی ریفرو م  ی از گوشه چشم عل  یگریاشک د  قطره
 :کندی وار به سمت او دراز م  دیاش را تهد

  این   نور یاگه کالهتم افتاد ا   ینذار. حت   نجایپاتو ا   چوقتی ... هچوقتیه   گهید
 ...سراغش

 ...جانان-



 ...تی... برو سراغ زندگ یبرو عل-

همان قدم هارا به عقب    یافتد و عل  یراه م   ی بلند به سمت عل  یبا قدم ها  و 
 :دیگو ی م ی و به آرام   دهدیتکان م ی ... جانان با بغض، سرداردیبرم

پنج   ن یکه تموم ا   یینشه... برو همونجا  دات یمن پ  ی تو زندگ  چوقت ی ه  گهید
 ...یسال بود

  یکه عل   ستی مهم ن  شی. برا بنددی م  یصورت عل   یو در را رو   بردیدست م   و 
د طرف  براشکندی م   وار یآن  ن  شی .  عل   ستیمهم  اشک    یکه  خانه  خود  تا 

چقدر دلشکسته است. حاال فقط خودش    ی که عل  ستی مهم ن  شی . برازدی ریم
 ...مهم است. فقط و فقط خودش

هم    د یربع، شا  کی  قه، ی. پنج دقماندیم  نیزم  ی همانجا رو   قهیچند دق  داندینم
و توان بلند شدن را از او    کندیم  خیسرد    ی ها  ک یسرام  ی ... تنش رو شتر یب
نامعلوم   شودی م  رهیخ  ت ی. تمام مدت، با جدردیگ یم   وار ی د  یرو   یبه نقطه 

  کندیم  شدر هم است و با تمام وجود تال  شی. تمام مدت اخم ها شی روبه رو 
است که    نی ا  ر ینکنند. تمام درونش درگ  دایکه بغضش به چشمانش راه پ

  زد،ی بر  نییقطره پا   کی. چون اگر  زدیفرو نر   شیاز چشم ها   گر ی د  یقطره اشک
قرمز    شی چشمها  رد،ی اش هم که بگ  هی. گر ردیگی اش م  هی. گرشکندیبغضش م 

  ه ی. گر فهمدیتا ته ماجرا را م   رسد،یکه معلوم نبود چرا نم  یو سبحان   شوند یم
  رد، یاش که بگ   هی. گرشودیغصه دار م   ن یاز ا  شتر ی ب  ن یرحسیام  ردیاش که بگ 

تا    کندی... پس تمام تالشش را م شودی از ضعف خود متنفر م  ن یاز ا  شتر یب



پشت همان پلک ها بمانند و کم کم به    ختنند،یکه آماده فرو ر   یقطرات اشک
  ...ب بازگردندعق

باق  نیرحس یام   سر  بعد،  آرام  ی و  به  ب  ی تنش  اتاق  در  .  ندیآ   یم  رونیاز 
  ه یزده و سرش را به در تک   مه یخ   نیزم   ی ماجانش که رو   رهیمظلومانه خ

م  با شودیداده،  احتماال  جانان،  م  دی.  بازدی لبخند  برا  د ی.  را    ی دستانش 
د  یآغوش او جا کند. احتماال با   انیتا پسرک خود را م  کردیباز م  نیرحسیام

کند و دل پسرکش را دوباره    یقبلش عذرخواه  قهیبلند چند دق  یبابت صدا
نگاه    ن یرحسیبه ام  ره ی خ  ره ی . ماتش برده انگار. ختواندی. اما نماوردیبدست ب 

که با   ستیپسرک  رهی لب بنشاند. خ  یرو  یلبخند  نیآنکه کوچکتر  ی ب  کندیم
ترمظلوما ا   ن ینه  در  چارچوب  ممکن کنار  شا  ستادهیحالت  چون    دیاست. 

کند، همه   یآنکه جانان تالش   ی بعد ب  یراحت است که پسرک، مدت   الشیخ
  الشی چون خ  دی... شانه ییمانند آ   شودی . دلش دوباره مبرد یم   ادیرا از    ز یچ

جهان مهربانتر است،    ن یا  یراحت است که پسر هفتساله اش، از تمام آدمها
هم نه... جانان هم حق دارد ناراحت    د ی... شاکندینم  ییدلجو  یبرا  ی تالش

 شود. غصه بخورد. او هم حق دارد که خسته بشود. نه؟ 

. پسرک با گرداندیرا به اتاق باز م  نیرحسیجانان، نگاه ام   لیزنگ موبا   یصدا
بعد، تلفن به دست به سمت جانان   یو لحظه ا  گرددیبه اتاق برم سرعت  

از    یلب بنشاند، تلفن را به آرام  یرو   یآنکه لبخند  ی. جانان بازهم بدودیم
 !عجب  ه اندازد. سبحان است. چ  یصفحه م   ی به رو   ی و نگاه  ردی گیپسرک م 

 :چسباندیرا به گوش م  لی وموبا   دهدیسبز رنگ را حرکت م  رهیدا



 جانم؟ 

 .ندارد  یاش ابدا با "جانم" گفتنش همخوان  یجد یصدا

 .نم ییمن پا -

جانان... جانان دست    یاست. درست به اندازه صدا  یسبحان هم جد  یصدا
 :کندیسرد بلند م  ی ها  کیسرام   یتنش را از رو   یو به سخت  ردیگ یم  وار یبه د

 .م یاومد 

ش پشت لباس  ی. جانان، به آرامابدی  یم   انیپا  یگریحرف د  چیه   یتماس ب  و 
افتد... از همان بدو    ی بلند به سمت اتاق راه م  یو سپس، با قدمها  تکاندیرا م 

 خوردیداده بود، برم   ر ی به دست ام  ی که عل  یورود، نگاهش به بگ کودکانه ا
را قبول    هیهد  نیرحس ی. واقعا اجازه داده بود که ام شودی و فکش منقبض م

 کند؟ 

 :چرخاندی و نگاهش را به عقب م کشدیم  یق یعم نفس

 .م یری م می . دارنیرحس یلباساتو بپوش ام  ایب

د  یب   و  نگاه  ب   یگری آنکه  م  اندازد، یبه بگ دست نخورده  قدم    ز یبه سمت 
. پسرک به بگ دست هم نزده بود.  اندازدی دوش ب  یرا رو   فشیتا ک  داردیبرم
ق و  بلند مادرش غصه دار شده بود که بگ خوش زر  یآنقدر از صدا   دیشا

.  زندیجانان را دوباره بر هم م   ال،یخ  ن ی بود... هم  امدهیبرق به چشمانش ن 
 به فرشته کوچکش داشت؟  یبود، چه ربط یعصبان   یاز عل



ام   به سمت  به  مادرش   ین یرحس یسرعت  انتظار  به  در  چارچوب  که کنار 
  ی. جانان، به آرام کردینگاهش م  ره یخ  ره یافتد. پسرک خ   ی بود، راه م   ستاده یا

  توانستیاما نم  شدند،ی به لبخند باز نم  شی. هنوز هم لبها زندیزانو م   شی جلو
عذرخواه ام  ی بدون  کند.  ترک  را  دفتر  پسرکش،    ااور   د یبا  ن یرحسی از 

 .... فراموش کردن را که همه بلد بودنددیبخش یم

 .دیگونه پسرک کش   یرو  یو دست  دییهم سا  یرا رو  شیلبها  جانان

 .دیرت داد زدم ماجان. باشه؟ ببخشس دیببخش -

که انگار    نیرحسیگونه پسرک نشاند... ام  یرو   ی صورت جلو برد و بوسه ا  و 
و اورا    دیچی داغ دلش دوباره تازه شده بود، دستانش را دور گردن جانان پ

هم فشرد و نفس    یرا رو   شی . پلک هانطوریهم  ز ی در آغوش گرفت. جانان ن
  ر دوبا  ی کیبا    یگری د  چکس ی فقط پسر او بود. ه  ن یرحسی. امدیکش   یق یعم
 .فقط و فقط مال خودش بود  ن،یرحسیمهر اورا بدزدد. ام   توانستینم   دنید

 .... عمو سبحان منتظرهم یبر-

آرام  نیا به  و  ب  یرا گفت  از آغوشش  را    یگری . بوسه ددیکش   رونیپسرک 
ام  یرو  برخاست... دست  و  نشاند  او  ب  نیحس  ر یگونه  به  ا   رونیرا  تاق  از 
 :اما پسرک توقف کرد د یکش

 ...کادو 



برداشت. احتماال بگ    نیزم  یآن را از رو   یو به سخت   دی به سمت بگ دو  و 
حمل آن را نداشت. چطور بار اول آن را حمل    ییبود که پسرک توانا  نیسنگ

 کرده بود؟ 

 نه؟ یسنگ-

 .تکان داد یتند و تند سر ن یرحسیام

 ...بدش به من-

به سمت    اندازدیبه داخلش ب  یآنکه نگاه   ی بگ را از دست او گرفت، اما ب  و 
 .قدم برداشت. پسرک هم به دنبالش یدر اصل 

  شتر ی ب  خواست یرا در قفل چرخاند. نم  دیهارا خاموش کرد و تند و تند کل  برق
 ...نداشت گر یسبحان را د   یلفتش دهد. حوصله غرها نی از ا

داد.   ص یرنگ سبحان را تشخ   دیسف  نی ول ماش آمد و در نگاه ا   نییهارا پا   پله
قدمها به ماش  یبا  آنکه  از  قبل  تا  و  افتاد  راه  آن  به سمت  برسند،    ن یبلند 

  شیداده و به روبه رو  ه یسبحان متوجه آنها نشد. دستش را به کنار پنجره تک
 .در فکر بود بیشده بود. عج  ره یخ

و نگاهش به    دیپر  باز کرد، تن سبحان  نیرحسیام  یجانان در عقب را برا  تا
رو  پسرک کمک کرد  به  جانان  باز گشت.  انها  و    ندیبنش   یصندل   یسمت 

گذاشت و لحظه بعد، خودش    یصندل  یرا هم رو   ی عل  هی و هد  فیسپس، ک 
 :شاگرد نشست ی صندل  یرو 



 .یمنتظر موند  دی. ببخشسالم

  ن یتر از ا ز ی . سبحان تکردیلحنش کم م   ت یاز جد  د ی. با دیکش   یقینفس عم و 
 ...اش است یمرگ  ه یکه   دی فهمیحرفها بود. م 

 :سرتکان داد و گفت یبه آرام سبحان

 ...سالم

در   شیکه اخمها   یتوجه به سبحان   یدنده عوض کرد و راه افتاد. جانان ب   و 
 :دیپرس   یبه شوخ کرد، ی هم بود و به روبه رو نگاه م

 ...یاومد ر یبه من که. چقدر د  ی ک یگفت نزد  سهند

جانان از سکوت او باال    یخ نداد و باعث شد ابروهاپاس  ی لحظه ا  سبحان 
 :گفت  یو سپس، به آرام د یکش  یق یبرود. نفس عم

 ...وقته که اومدم  یلیخ

 :جانان، باالتر رفت یابروها

 ن؟ ییپا  م ی ای زودتر ب ی چرا نگفت خب

 ...سبحان یبازهم سکوت طوالن و 

 .کردم یداشتم فکر م -

 :داردیو نگاه از سبحان برم  کندی م ی تک خنده ا  جانان

 ؟یکردیفکر م یچ به



گرفته نباشد    شیتا لحنش شوخ به نظر برسد. تا صدا  کندی تالشش را م  تمام
  ...نفهمد یزیو سبحان، چ

 :کندیم  شتر یرا ب  ی شوخ   ند،ی بی سکوت سبحان را م  یوقت

 ؟ یکردیخانومتون فکر م هیآ  به

جانان را    ن،یو هم  زند یلبخند نم   هینام ا  دنیبا شن  شه یسبحان مثل هم   اما
آنکه نگاه از روبه رو بردارد، بازدمش را آه مانند    ی. سبحان بکندیمتعجب م

 :فرستدیم  رونیب

 ...نه

آرام بود،   شه ی . سبحان همشودی سبحان بهت زده م تیباالخره از جد جانان 
هم   شهی هم و  داشت  م   ی به گرم  شه یلبخند  را  ادادیپاسخش  حالت    ن ی. 

 ...افتاده است  یواقعا اتفاق ی عنی سبحان، 

 ...شدم به یباهات انقدر غر  ی که ک  کردم یفکر م نیبه ا-

م  یابروها هم  در  خ   رود ی جانان  نگاهش،  م  ره یو  سبحان، ماندیسبحان   .
 :دهدیو ادامه م کشاندی باالخره نگاهش را به سمت او م

 .دنتونید ادی م  یعل  ی بهم نگ که

رو   نگاه  م  یجانان،  خشک  مشودی سبحان  نفسش  و   ماند یم   نه یس   انی ... 
. قبل از آنکه سبحان شاهد جمع شدن اشک  شودیم   نیدوباره سنگ   شیگلو 
. جانان خودش را  گرداندیجانان باشد، نگاهش را از او برم   ی پلک ها  انیم



پ   یلیخ ا  شیوقت  هارا    رون، یب  دیکش یباز  نیاز  بازنده  احساس  اما حاال 
دهد، سبحان ماجرا را    حیرا توض  یزی اند خودش چاز آنکه بتو  قبلداشت.  

 ...یحق چینداشت. ه  یحق  چیه  گر یبود... حاال، جانان د  دهیفهم

 ش؟ یدید-

  یی . و چشم ها لرزدیکه از بغض م   یی. با صدا پرسدیم  یاراد  ر ی سوال را غ  نیا
 .تا جانان سرپا بماند  کنندیخود حفظ م ان یکه با تمام وجود اشک هارا م 

.  دهدیبه سوال جانان نم  ی. سبحان، جواب ردیگ یرا فرا م  نیسکوت، بازهم ماش  
را    ی بود. او، عل  ر ی. هرچند که انکار ناپذکردیخوشحال بود که جانان انکار نم 

  .بود ده یهنگام خروج از دفتر د

  شیپلک ها   انی تا قطرات اشک را م  نشاندیهم م   یرا رو   شیپلک ها   جانان
 .حفظ کند

 ن؟ ینیب ی چند وقته همو م-

  .نبود  یبود. اما عصب ر یبود، دلگ یسبحان جد  یصدا

بخاطر    گفتم ی هست، من م  شیز یچ  هی جانان    گفت یم  یسهند بنده خدا ه -
 ...ادشهیمشغله ز 

اندازد و    یم   ن ییخودش را پا  ی شدن نام سهند، قطره اشک لجوج   دن یشن  با
 .شوندی فشرده م شی دندان ها انیجانان، م  ی نیی لب پا

  ...چرت نگه گفتمیربط داره، من بهش م  یحالش به عل گفتیم-



 ...گری قطره د کی

 جانان؟  م یشد  بهی انقدر غر یاز ک-

 !یکنیکه فکر م  ستین  یاونجور-

  یلی. اما خ اوردیحرف را به زبان ب  نی تا بدون لرزش ا   کندیتالشش را م   تمام
متوجه    ن یرحسیام  ندی تا بب  چرخدیب م به عق  ی.  به آرام شودی هم موفق نم

  .به خواب رفته است  ینه... اما پسرک پشت صندل   ایآمده شده    شی اوضاع پ

 ...برمی م  یبودنم پ  بهیبه غر  شتر یب  کنم یهرجور فکر م -

از    گفت؟یم   دی. حاال از کجا بایصندل  یبه پشت  زندیم  هی سرش را تک  جانان
 شد؟ی م  خیتا کمتر توب گفت یحماقتش؟ از کجا م  یهمان ابتدا

  هیشد که    بهی تو انقدر غر  یبرا  ی... من به درک. سهند کیچ ی حاال من ه-
 ؟ یبدونه تو با همسر سابقت در ارتباط دیکلمه نبا 

 .شودی جانان، دوباره تار م دید

  وی عل  ی ازت که وقت رم یحرف بزن جانان... حرف بزن با من. بخدا انقدر دلگ-
ب ا   دمید اومد  دفترت  من    خواستمی م  رون،یز  با  بزن  حرف  برم...  و  بذارم 
 .بودنم شروع شد به یغر  یبدونم ک خوام ی م

 ...سبحان  ستیبودن ن به یبحث غر -

 .لرزدیجانان به شدت م  یصدا



  ه؟یپس بحث چ -

 :دهدیادامه م تیقبل از آنکه به جانان فرصت صحبت بدهد، با جد و 

 ؟؟ یدونی م  شد؟یم  ی بود چ  نجا ی من، سهند ا یاگه به جا  یدونیم

  ی... اگر سهند رو گفت یافتند. سبحان راست م  ی هم م  یجانان رو  یها  پلک
 شد؟؟ ی آمد چه م ی و به دنبالشان م ماند یحرفش م 

 !یکردی از جلو دفترت جمع م و یجنازه عل  یومدیم  دیبا-

 ل یم از درون    یزی. انگار که چشودیاز قبل م   شتر ی جانان ب  ی گلو  انی م  بغض 
 ...جانان را بشکافد یدارد گلو

 ...حرف بزن خواهر من. حرف بزن جانان-

 .ست یسبحان. حالم خوب ن  ستی حالم خوب ن-

افتند.  سبحان    یفرو م  شیاز چشمها   یگری و قطره اشک د  دیگو یرا م   نیا
را    شی . انگار که به شدت تالش دارد تا صدا و حرفهاکشدیم  یقینفس عم 

که از    یمشاور رفتار کند. نه مانند برادر  کیکنترل کند. تا هنوز هم مانند  
 .خواهرش حرص دارد

 ...ی بفهم  ینجوریا  خواستم ی بشه. نم ینجور یا  خواستم ینم-

  ره یخ  یدیچرخد و سپس، با ناام   یبه سمت جانان م  یسبحان لحظه ا  نگاه
  ن یبود که جانان چن  یجد  یبود. رفت و آمد عل  ی. پس جدشودی م  ابان یخ



م گفتی م  یزیچ انکار  اال  و  ا   داد،یم   حیتوض  کرد،ی.  گوشه    نگونهیا  نکهینه 
 .دیسخن بگو  نگونهیکز کند و ا   یصندل

 ... نه؟ ه یپس جد-

 :دیگو ی طاقت م ی... سبحان بنندی نش یهم م  یجانان رو یها پلک

 کرد؟   داتونیشد؟ از کجا پ دایپ  یعل ن یسر و کله ا یک  ؟یحرف بزن شهیم

.  شودیم   ابانیخ   رهیو با همان نگاه تارش خ   د یسای هم م  یرا رو  شی لبها  جانان
روزها فکر کرده   نی به تمام ا  رد، ی را بپذ م ی گرفت پرونده مر   م ی که تصم  یروز

  دی. با ماندیم   مشیتصم   ی پا  د یها... حاال با  خیحرفها، توب  ن یبود. به تمام ا
 .اش نمود  یرا وارد زندگ ی که چگونه عل  دادیم  حیتوض

 .باتوام جانان-

 !شوهر موکلم بود-

اندازد و پس از   یم   یشانیبه پ ی نی. چچرخدیسبحان به سمت جانان م  نگاه
 :پرسدیم  یمکث 

 ؟؟یچ

  کندیاست و با تمام وجود تالش م  ابانیخ   رهیکه هنوز هم خ   یدرحال   جانان،
 :دهدینگه دارد، به سرعت ادامه م شیک ها را پشت پل شی اشکها ی تا باق

  شیکه تو بهم معرف  ی. همون ییرزایم   م ی شوهر موکلم بود. شوهر مر  ،ی عل
 !یکرد



انگشتها پردیآن واحد رنگ از صورت سبحان م   در  دور فرمان چفت    شی. 
. انگار که جرئت  ماندیم  شیروبه رو  ی ها  ن یماش   ره یو نگاهش، خ  شوند یم
 "؟یحداقل بپرسد که "چ ایبه سمت جانان بچرخد   کندینم

ست که گذاشته و رفته.  اومد دفترم، گفت شوهرش دو هفته  یوقت  میمر-
ن  یخبر است ی ازش  تو  انقدر  آت  نی . گفت  و  به آب  زدم که    شی دو هفته 
 ...جدا شم   خوامیکنم خسته شدم. م   داشیپ

 .لرزدیم  ی اش به آرام چانه

  وی شو که خوندم اسم علفتم خونه، پرونده. ر هیشوهرش ک  دونستمیاولش نم -
 ...دمید

 کندیرا احاطه م  شی . بغض گلو کندیسکوت م  رسد،یداستان که م   ینجایا  به
گفتن نداشت.    گر ی به بعدش که د  نجا ی . از ا نندی نش  یهم م   یرو   شی و پلک ها

لب    گر ی خاطر، جانان د  نی. به هم دیفهمیاحتماال خود سبحان تا ته ماجرا را م 
از    یی صدا   ن که به محض خارج شد   ترسدی م  ن یاز ا  دی... شاکندیاز لب باز نم 

  .بترکد  ز ی بغض وحشتناکش ن ش،یگلو 

 .فهمم یمن نم -

 .سبحان پر از غصه است ی. صداچرخدیبازهم به سمت سبحان نم  جانان،

 چطور ممکنه؟  ه؟ییرزایم  میشوهر مر  ، یعل-



آمده بود. چطور ممکن بود؟ چطور ممکن    شی جانان هم پ  ی سوال برا  نیا
چطور    د؟ یشوهر موکل او از آب درا  یدختر در جهان، عل   نهمهیا   ن یبود که ب

وکالت    یجانان را برا  میکشور، مر   نی در ا  لیوک   نهمهیا  نی ممکن بود که ب
 رد؟به هم گره بخو  ق یانقدر دق ز یانتخاب کند؟ چطور ممکن بود که همه چ

 ...شهی ... واقعا باورم نمشهی باورم نم-

  .شدی. اوهم باورش نم دیسا یهم م  یرا رو  شیلبها  جانان

  ؟یباز پروندش رو قبول کرد ، ی  شوهرش عل  یدیفهم نکه یباا-

 :دیگویم  بانهیغر  شیا و صد زدی ریاز گوشه چشم جانان فرو م ی اشک قطره

 .شو قبول کردمبود پرونده ی شوهرش عل چون 

بود،    دهیخودش هم با خودش لج دارد. حاال که سبحان فهم  گر یکه د  انگار 
بود، جانان به   دهیرس  انیداستان به پا  نینگه داشتن ا  یحاال که دوره مخف 

  ی ب  یداشت که کنارش اعتراف کند. به اشتباهاتش، به کنجکاو   از ین   یکس 
افتد.  یداشت که همراه با سبحان، به جان  روح خود ب  از یموقعش. جانان ن

  ی ذره ا  ، یعذاب وجدان لعنت   ن یکند، انقدر لگدمالش کند تاا   خشیآنقدر توب 
 .کم شود

 .کنم ب نکارو یا خواست ی چرا انقدر دلم م دونم یسبحان. نم  شد یچ  دونم ینم-

 .گری د یلرزان و قطره اشک  یی صدا

 ...خودم بود. حماقت خودم بود ر ی تقص-



 .دهدیوجودش م  یداریخبر از ناپا ش،یصدا  لرزش

کردم. من پرونده طالقشو قبول    تی. من خر کردی م  شوی داشت زندگ   یعل-
 ...خودم بود ر یکردم. تقص 

 ...گرید ی اشک قطره

همه    دم ید  میاسمشو تو شناسنامه مر   ی وقت   ی پنج سال گذشته سبحان، ول-
آت بب  شیوجودم  رفتم  حال  شی زندگ  نم یگرفت.  چه  تو    ه؟ ی چطوره؟ 
  خوشبخته؟ 

 :کندیسپس زمزمه وار تکرار م  و 

 من. خوشبخته؟ بدون  

چفت فرمان شده اند و    شی. دستهادی آ   یسبحان به درد م  نهیس   انیم  قلب
متوقف شود،    توانستی . کاش مشودی حس م  شی گلو  انیم  یب یعج  ینی سنگ

 !...سهند  یجانان... هم برا  ی. هم برازدی و اشک بر  ردیسرش را در آغوش بگ

 !...نی... هم هیبدون منو پسرش تو چه حال نم یرفتم بب-

  تواند ینم   گر یافتد. د  یبه درد م  شیو گلو   نندینش   یهم م   یرو   شیها   پلک
کنار    ن،یدر آن ماش  گر ید  هی ثان  کی  تواندیرا کنترل کند. نم   یبغض لعنت  نیا

  .سبحان بماند

  ی م   رونی ب  شی از گلو  یبه سخت   ش، یو صدا  چرخدی به سمت سبحان م  سرش
 :دیآ 



 بغل؟  یزن یم

 :ندینش  ی جانان م یسبحان رو   نگاه

 ؟یبکن  یخوایم  کار یچ

 ...دیآ  ی م  رون یب  یسبحان هم به سخت یصدا

 ...شم یدارم خفه م -

 :لرزدیچانه اش م و 

 ...رمیتا خونه رو خودم م نجای ا از 

  یم   ن ییپا  یبه آرام   ن،یو سرعت ماش  شود یاو م   ی چشمها  ره یسبحان، خ   نگاه 
کامل   نیکه ماش  یو وقت  گذاردیهم م  یپلک رو  ی. جانان به نشانه قدرداندیآ 

م   ک ینزد  ابان یکنار خ  توقف  به سمت    کند،یخانه  به سرعت دست  جانان 
 .بردیم  رهیدستگ

 .نکن دار یب  نویرحسیام-

  .چرخدی جانان دوباره به سمت سبحان م  گاهن

 ...دنبالش ای ... آخر شب به یآ  شی پ برمشیم-

پا  یاشک  قطره جانان  خ  یم  نیی از چشم چپ  قدردان  نگاهش  و    ره یافتد 
و سپس، به سرعت از    دهدیسرتکان م  ی. به آرام شودیسبحان م   یچشمها



مخفشودی م  اده یپ  ن یماش باالخره  انتها  یکار  ی .  به  باالخره  شد...   یتمام 
 ...شد کیداستان نزد

اندازد. با   یدوش م   یرا رو   فشیک   اندازد،یب  نیبه ماش  یگر ی آنکه نگاه د  یب
از آن فاصله م  یقدمها ا  ردیگی بلند  با صدا  یو لحظه  غرش    ی بعد، همراه 

. باالخره  رسدیهقش به گوش م   ن یو اول  ترکد یآسمان، بغض دردناک او هم م 
  ن یهم  و  د ی. سبحان، باالخره فهمدیباالخره پسرش را د   ، ی. عل افتی  انیپا

که تمام مدت    یجانان  ان،یم   نی. در افهمدیتمام قصه را م  ز یروزها، سهند ن 
تر خواهد بود. از همه شکسته    نیاز همه غمگ  د،یکشیبار را به دوش م  نیا

اش خارج کرده    ی را از زندگ  ی عل  ی به سخت  کبار ی تر و از همه پر غصه تر...  
انداخته   رون یب کبار ی  را، خورد یدر سرش تکان م  ه یبه ثان ه یکه ثان  یبود. فکر

سهند،   ا  کبار یبود.  بود.  وجود کمکش کرده  تمام  سهند    نبار ی با  اگر  چه؟ 
بازهم کنارش   کرد؟ی است، بازهم به او کمک م   انی در م  یعل   یپا  دیفهم یم
   شکست؟ یهمانطورکه خودش آن روز در پارک اعتراف کرده بود، م  ا ی  ماند؟یم

زد و رفت. زار زد و رفت.    هقو رفت.    ختی را اشک ر  ر یجانان، تمام مس 
از حرکت    یچتر، بدون آنکه لحظه ا  یباران، ب   ز یقطرات ر  ر یز   ر،یتمام مس

برا   ستد، یبا لحظات  یرفت...  تمام  ا  یفراموش کردن  در  چندهفته    نی که 
.  یتمام ناشدن یری به ابد... مس  نجا، یداشت از هم  از ین یر یگذرانده بود، مس

که خورده بود    ییتمام بغض ها   نان، باشد که جا  ی که انقدر طوالن  یریمس
 ...را، بشکند



به لحظه،    . باران، لحظهکندیخانه توقف م  یجلو  یزده اش، لحظه ا  خی  تن
خانه شود و بازهم    الیخ یباران را بزند، ب  دیق خواهدی . مردی گیشدت م  شتر یب

  س ی سست شده اند. ضعف کرده است و لباس تنش، خ  شیبرود. اما زانوها 
  هند راه، توانش را از دست بدهد و دوباره س   انیم  خواهدی است... نم   سیخ

  .را به درمانگاه بکشاند

.  کشدیم  رونیزده را ب خی  دیو کل  بردیم  فی جانش را به سمت ک یب یدستها
. چه خوب  کشدیو تن سستش را داخل م  چرخاندی آن را در قفل م  یبه آرام 

ام ن  نی رحسیاست که  استی کنارش  است که  خوب  چه  خراب    نی.  حال 
  .کردیاز سبحان تشکر م  دی. باندیب یمادرش را نم 

از پله ها باال    ی را به سخت  انشجی . تن بکندی نم  یبه آسانسور توجه   بازهم
نداشت.    هی توان گر  گر ی. ددیسایهم م  یرا رو   شیو تمام مدت دندانها   کشدیم

.  شدیحس م  شی گلو  انیتمام شده بودند. اما بغض، هنوزم م   شیاشک ها 
 ...یبغض تمام نشدن  ن یلعنت به ا

  سیخ   ی. کفش هابردیرا به سمت قفل م  دیو کل   ستد یا  ی در خانه م  یجلو
. مچش را حرکت  کشدیم  رون یزده اش ب خی  یاز پاها یشده اش را به سخت 

و    رود ی م  نییدر پا   رهیرا بچرخاند، دستگ  د یاما قبل از آنکه بتواند کل  دهد یم
که با لبخند    یسهند  ی و رو  دیآ   یجانان، باال م   ده ی. نگاه هراسشودی در، باز م

و بغضش،    زند یم  خ ی. تمام تنش دوباره  ندی نش  ی م  د،یآ   ی از پشت در کنار م
.  شودی سهند خوشحال نم دنیبار است که او، از د نیاول ن ی. ا شودی م  دیتشد

 .ردی گیو برعکس، تمام وجودش را غم و خشم فرا م   ندیشی لبش نم   یلبخند رو 



 ه؟ یا افه یچه ق نیا-

ابدا نم شودیسهند، پاک م   یلبها   یاز رو   لبخند که سهند    خواستی . جانان، 
کند. جانان،    چشی سوال پ   ی که کس  خواستی . نمندیبب   ی حال   نی اورا در چن

 ...حوصله سهند را نداشت کبار ی  نیا

 ؟یشد س یچرا انقدر خ -

 :کشدیم  رون یرا از قفل ب د یو کل  کندی کمر صاف م  جانان

 ؟ یکن یم  کار ی چ نجایا

  رودیدر کنار م   ی... سهند از جلویندارد. گرفته است و جد  یمهربان  شی صدا
 :دیگویو م

 ه؟ یا افه یچه ق نیا  گم ی... منجایا  امی زودتموم شد گفتم ب کارم 

 :گذراندیو اطراف ا از نظر م   کندی گردن خم م  سپس

 کو؟   نیرحسیام

 !بم یتو ج -

  .گذردیاز کنار سهند م  ت،یو با عصبان دی گویرا م  نیا  جانان

 ؟ یجانان خوب-

 .وب نبود. خوب نبود. اصال خنه



اندازد. سهند   ی م  نی زم  یرا رو   فشیو همان اول، ک  گذاردی پا در اتاق م  جانان
 :شودی به دنبالش وارد اتاق م

 ؟ یشد سیکه انقدر خ   یومدیکجاست؟ مگه با سبحان ن  نیرحسیام

 ...اش نکند ییاز سهند بخواهد که ساکت شود. که بازجو توانستیم  کاش

 ؟ یدیچرا جواب نم-

 .دنبالش رمیبا سبحان رفت خونشون. آخر شب م   ر یام-

 ؟ یچ یبرا-

 .داردیسرش برم یشال را از رو  جانان

 ؟ یکرد  هیگر-

  ی چه سوال  ن یگرفته؟ ا  شیقرمز بود و صدا   شیچه کرده بود که چشمها   پس 
 گر؟ یبود د

 ی که پشت به او، درحال باز کردن دکمه ها  ینگران به سمت جانان  سهند، 
برم  شی پالتو قدم  م  دارد یبود،  را  ساعدش  همزمان که  آرام  رد، یگ یو    یبه 

 :کندیزمزمه م

 زم؟ یعز  ی خوب

  ز یاما لحنش تند و ت   کشد یپس م   ی. دستش را به آرام شنودی جانان نم  اما
 :است



 ...ندارم سهند حوصله 

اندازد. نگاه سهند با لباس    یم  نیزم  ی رو   یگوشه ا  ز یرا ن  سشی خ  یپالتو  و 
م  خ کندیحرکت  دوباره  سپس،  م  ره ی...  نها   شود ی جانان  با  آرامش    ت یو 

 :پرسدیم

 ؟یدعوا کرد یباکس 

 :را پاک کند ششی تا آرا  ستدی ا ی م نه یی آ  یو جلو  ردیگی نگاه از او م   جانان

 ...جانان

 ؟ یدیحوصله ندارم سهند. چرا گوش نم گم یم-

. پسرک  ست یکه گناه سهند چ  داندی. نمچرخدی به سمت سهند م  نی خشمگ  و 
خاطر جانان آنقدر    نیاست. به هم   ن یگناه تر  یندارد. اتفاقا ب   یاصال گناه 

ا  نیخشمگ  از  دارد.  حرص  خودش  از  سهند    نکهیاست.  به  وجود  تمام  با 
است و سر    ن یکرده است... به احساسات سهند... از خودش خشمگ  ینامرد
  ...ندک یم  یخال سهند 

 با؟ یبه ز  یامروز زنگ زد یچ یبرا-

ا   داندینم از کجا  نیکه  را  ب  یجمله  تنها    دهیکش   رونیمغزش  اما  است. 
م   ستیزیچ م  تواندیکه  هم  در  ابرو  سهند،  شود...  متوسل  ان  و    بردی به 
 :پرسدیم

 ؟؟یچ



حالش   شب یواقعا د  یریآمار بگ   یزنگ زد  با؟ی به ز  یزنگ زد  یچ   یبرا  گم یم-
 نه؟  ا یبد بوده 

 .فهمدیرفتار جانان را نم  لی... انگار که دل رودی در هم م  یسهند با گنگ  یابروها

ز   شبیمن د- ندار  بایبهت گفتم که  قبول  منو  بود. حرف  بد  که  یحالش 
 به خودش؟  یامروز صبح، زنگ زد

 ؟ یناراحت ن یاز ا-

 .جواب منو بده-

 .نیحالشو بپرسم... همحالش بد بوده. منم زنگ زدم  شبی د یتو گفت -

 ؟ یحالشو بپرس -

نشاند. خودش    یلب م   یرو   یو پوزخند پر از تمسخر  دی گو یرا م   نیا   جانان
 .کندی و چه م  دیگو ی که چه م  فهمدیهم نم 

زد- زنگ  ندار  یتو  باور  منو  بود   یلی ... خ یبهش چون حرف  کارت زشت 
 ...یلی سهند. خ

است.    ستادهی اتاق ا  انیپر از غم م  ی. سهند، با نگاهندینش  یتخت م  یرو   و 
  ره یآورد خ   ی را در م  شی اعصاب، تند و تند جورابها  ی که ب  یاز باال، به جانان

 .حرفها نبود  نیکه دردجانان ا   دانستیاست. او م 

 :کندیرا گوله م   شی جورابها جانان



و سوال  دوستام   خوادی به خودم بگو. نم  ا یب   یشک کرد  یزی به بعد به چ   ن یا   از 
 ...یکن   چیپ

تخت رها   ی. تنش رو کندیپرتاب م   یگوله شده را به گوشه ا   یجورابها  و 
 .شده بود ی ... پاک رواننندینش  ی دو طرف سرش م ش،ی و دستها  شودیم

 .بخوابم  خوامی در رو ببند م شهی . اگه مکنهی درد م یلیاالنم سرم خ -

حرف    یاندازد. سهند هنوز هم ب   ی م   رون یب  ز ی حرف، سهند را از اتاق ن  ن یباا  و 
و سپس،    نندینش  یهم م   ی رو   یبه آرام   شیاست. پلک ها   ستاده یاتاق ا   انیم

  چیبعد، به ه  یو لحظه ا  دهدیتکان م  ی آورد. سر  ی به لب م  ی لبخند تلخ
 .زندیم رون یاز اتاق ب یحرف

  کردی م  الی جانان از اشک، همانا... خ  یرفتن او همانا و پرشدن چشمها   رون یب
  ه یگر   ییاز قبل توانا  شتر ی حاال هم ب  ن یتمام شده اند. اما هم  شی هااشک  
 .داشت

بسته شدن در خانه به    ی که صدا  کشدی نم  قهیسخت نبود. به دق  حدسش
. سهند، نه تنها اتاق بلکه خانه راهم ترک کرده بود. قطره  رسد یگوش جانان م 

  نبار ی. ازندیبعد، دوباره هق م  یو لحظه ا  زدیریم   ن ییاشک از گونه جانان پا
مرد بخاطر  تماما  بلکه  خودش،  بخاطر  ا   ینه  لحظه    را قلبش    شیپ  یکه 

از خودش...    یکنارش بود. حت  شتر یکه از همه ب   یشکسته بود. بخاطر مرد
خودش را کنترل کند. لعنت به    توانستیکه نم   ییاو. لعنت به او   لعنت به



ا   ییاو  ...  دید یقلب سهند را شکست. لعنت به او که سهند را نم  نگونهیکه 
 ...هزاران بار لعنت به او 

  ی . تمام حرصش را رو دودیم   نییوار از پله ها پا   وانهیسهند د  وار،ی د  یسو  ان
. درساختمان را پشت  رودیم   ن ییها پااز آن   ی کوبیو  با پا   کندیم  ی پله ها خال
محسن،    نیتوجه به باران شدت گرفته، به سمت ماش   ی و ب  کوبدیسرش م 
را داخل    ودشرا بزند و خ   موت ی. تا فرصت کند ر داردیاش، قدم برم  ی هم اتاق

 .کندیم   سشیخ  سی بچپاند، باران خ ن یماش

ماش   تنش به  م  رسد،یم  نی که  انرژردیگی آرام  تمام  انگار که    کبارهیاش    ی. 
.  ندی نش  یفرمان م  یو سرش رو   یصندل  یرو   شودی . تنش رها مرودیم   لیتحل 
 د یفهمیسهند بود، م  یهم که جا  ی... هرکسگریبه فکر کردن نداشت د  از ین

...  دکه با جانان بزرگ شده بو  ی. چه برسد به سهندلنگدی کار م   یجا ک یکه 
آشنا   شیها  هی. با گرشناختیرا م  شی ها  ادیرا بلد بود. فر شی تمام رفتارها

  ...بود

افکار   انیپا   خواهد ی . مشودیم   وانهی د  کبارهی  به به  مانند خوره   یبدهد  که 
  بی... تلفن به سرعت از ج کباری  ونی و ش   کبار ی. مرگ  دندیجو ی مغزش را م

و باالخره    گرددیم  نشیمخاطب  انی. تند و تند مکشدی م  رون یکت چرمش ب
 ...بودشده    رهیکه با نام "ناشناس" ذخ  ی . شماره اکندی ف متوق  یشماره ا  یرو 

تماس   نهیبا گز  لیم  کیو انگشتش کمتر از    ماندی شماره ثابت م  یرو   نگاهش
  شبیشروع شده از د   ی باز  نیتمام ا   کرد یفاصله دارد. اگر تماس را برقرار م 

و بعد، انگار   رودی... انگشتش بارها جلو مشیالها ی. تمام فکر و خ شدی تمام م



تمام جانش را جمع کند و    خواهدی ... مکشدیآنرا عقب م  ینامرئ  ییروی که ن
. تلفن از دستش  دیآ  ی تماس ضربه بزند، اما از پس خودش برنم  نه یگز  یرو 
  تواندی... نم تواندی. نم چسبدی م  ی صندل  یافتد و سرش به پشت   ی م  ی صندل  یرو 

را تمام کند. جرئتش را ندارد. اگر   شی ک و شبهه هاو همه ش  ردیتماس بگ 
پاسخ تلفن    زدیحدسش را م  شبیکه از د  یاگر همان آدم  گرفت،یتماس م 

  توانست ینم   چی... هچیه کرد؟یبا دل شکسته اش چه م  کرد؟ یچه م   دادیرا م
تمام    نکه ی. باا کردی و زنده زنده، مردن خودش را نگاه م   شست یم   د یبکند. با

  ن یدادن به ا   انیهمخوان بودند، اما دل و جرئت پا شیشواهد با حدس ها 
  یکار  نیکه جانان چن   ند،خودش را گول بز   خواهدی داستان را ندارد. دلش م

. که جانان قصد  کندینم   ی. که جانان به او و احساساتش نامردکندیرا بااو نم 
اورا ندارد... که جانان، د همسر سابقش    دنید  یبرا  شب یشکستن وجود 

  ...خانه را ترک نکرده است

  شب ی. تمام دشودی و تنش رهاتر از قبل م  نندی نش  یهم م   یرو   شیها   پلک
شده بود...    دار یجانان ب  لی موبا  بره ی و   ی ... با صداگذرندیچشمانش م  شیاز پ 

و به دنبال تلفن وارد هال    دیکش   رونیرا از آغوشش ب  نی رحسیام   یبه سخت 
...  دیلرز یمبل م   یرو   یشد. چراغ ها هنوز هم روشن بودند و تلفن گوشه ا

. دست به سمت تلفن برد  افتیاز او ن  یهرچقدر که جانان را صدا زد، خبر
تعلل پاسخ    ینشده بود... ب  ره یکه ذخ  ی. شماره ادیرا د  ی و شماره ناشناس

حرفها نداشتند... جواب داد   نی که از ا  داد. باخودش فکر کرد که او و جانان



که به سرعت پشت خط گفت همسرتون   ی. خانم دیرا شن  ی خانم  یو صدا
 خودتونو؟ د یرسونیم  یبدحالن خانوم. ک 

ا  تا ب  یلحظه  جانان  خ   یصندل  ی رو   دیا یکه  و  تمام    رهی نشست  ماند.  در 
اما   برندارد...  را  شماره  ندهد، که  راه  دلش  به  شک  را کرد که  تالشش 

کجا    دیدهد. بگو   حیو توض   دیا یتوانست. تمام شب منتظر ماند تا جانان بن
بود    ه... گفتبایرفته؟ جانان آمده بود و گفته بود ز  یبوده. دنبال کدام پسر

 ...بایز  یرفته پ 

بدحال شده بود،    با یافتد. اگر ز  یبازهم قلبش به درد م  شب، ید  یادآوری  با
انقدر بهم ر که    نیا   کرد؟ی بود؟ چرا سهند را متهم م  خته ی چرا جانان امروز 

. همه داستان را در  دانستیرا م  ز یفکر کردن نداشت... سهند همه چ  گر ید
که    خواستیکه باور کند. نم   خواستی ذهن خودش ساخته بود... فقط نم

ترسناک برا  یداستان  باور   ی که  را  بود  زده  رقم  را    خودش  طاقتش  کند. 
از ا ا  نهمه ی نداشت... سهند، پس  را نداشت...    ی کی  ن یعاشق بودن، طاقت 

  دی. بادهدیو سهند، باالخره دل به رفتن م  رد یگی از قبل شدت م  شتر یباران ب 
 .ردیگی ماندن، ذهنش آرام نم  نجا یبرود... باا

*****  

بود.  و کسالتش، خودش را به مطب سبحان رسانده    یحال  یوجود تمام ب   با
پسرک را در مهد گذاشته و تک و تنها به مطب آمده بود. حاال که داستان  

  یخودش را خال  دی. با دادیم  حیسبحان توض   یتا تهش را برا  دیلو رفته بود با 
...  انداخت  ی شانه او هم م   یو بار را از شانه خودش، رو   زد یحرف م  کرد،یم



چشمان    انیغم م   کرد، یم فیکه داستان را تعر   یو موفق شده بود. تمام مدت
و سبحان با غصه    کرد یم  فی تعر  م ی سبحان مشهود بود. جانان از بدو ورود مر

. جانان گفت و گفت و گفت. از احساساتش، از علت ورودش  سپردیگوش م 
پسر     یال   زد،  رفح  یسهند. از هرکس   ی گفت ال  ز یداستان... از همه چ  نیبه ا

او به دنبال نام سهند    یحرفها  انیو سبحان، م  زدیعاشق... جانان حرف م
هم    یداد و چشمانش را رو   ه یمبل تک  ی. جانان، سرش را به پشتگشتیم

  ی ... علهیپشت گر   ه یبود. گر  ی تی وضع  نیهم در چن   شیگذاشت. پنج سال پ 
 ...او بال بود یبرا شهی هم

 ؟ ینگه دار تنهیس  ی تو  یخواستیم  یحرفهارو تا ک  نیا-

  د،یدیرا دم دفتر جانان نم  یو عل   دیرسی. اگر از راه نم گفتیراست م   سبحان 
پرونده    دیراز را نگه دارد؟ احتماال تا ابد. او که ق  نیا  خواستی م  یجانان تا ک

دهد    حیرا توض  یز یبود، پس الزم نبود چ   ده یرا زده بود، او که کنار کش   م ی مر
  ان یتا ابد اشتباهش را م   و   شدی م  الی خ ی. احتماال ب ..زدیو سهند را برهم بر 

 .داشتینگه م نهیس

چرا همون موقع    ؟ی بهم بگ   یومدی ن  هی ک   م ی مر  یدیکه فهم   یچرا همون روز-
 نشه؟  نی ا تی که االن وضع  یحرف نزد

نم  جانان اشکزندیحرف  پا   ی. قطره  پلک    زدی ریم  ن ییاز گوشه چشمش  اما 
 .کند یرا باز نم  شی ها

 ؟یبه سهند فکر نکرد-



از گوشه    یگریو قطره اشک د  دیگویلحن ممکن م  نیرا با آرام تر  نیا   سبحان،
کالم از سهند سخن نگفته بود،    کیجانان    نکهی. باا زدیری چشم جانان فرو م

بود که نسبت به سهند داشت...   یاز حال االنش بخاطر عذاب وجدان  یم یاما ن 
 رد؟ی بگ ده یاورا ناد توانستی چطور م

 ؟ یزن یچرا حرف نم -

 به سهند فکر نکرد؟ شه یمگه م-

 .جانان، به شدت گرفته است یصدا

 ماجرا؟ ی نجای به ا ید یو رس یفکر کرد-

جا   سبحان، نا  گاه یدر  تنها    ستادهیروانشناسش  حاال  سبحان    ک یاست... 
  ی ادیکه از خواهرش ز   یدر نقش برادر... برادر  یپسرعمه است. پسر عمه ا

 .دلخور است

داستان و تا ته    نی ماجرا... اگه سهند نبود، من ا  ی نجای ا  دم یفکر کردم و رس -
 .رفتم یم

 داستان مگه ته هم داشت؟ ن یا ؟ یچه ته-

گوشه لبش    ی. پوزخندداندیرا م  نیداستان ته نداشت... جانان هم ا  نی. انه
 :کندیم  دییو با بغض تا   ندی نش یم

 .. نداشتنه

 .ردی گیرا فرا م  شان ان یسکوت م یلحظه ا و 



که برم    کنم ی فکر م  ن یبه ا  ی کنه. هنوز هم گاه  دایادامه پ  تونست یم   ی ول-
.  کنهیپنهون م  م یمن رو از مر  ی. که تا کجا عل رسم یداستان م  یبه کجا  نم یبب

 شه؟ ی م  یچ  نم ی بب خواد ی . هنوزم دلم مکنهی رو پنهون م ن یرحسیتا کجا ام

 .منو نگاه کن جانان-

م   یا  لحظه ها  کشدی طول  پلک  جانان  خ   یتا  و  باز کند  را  اش    رهیخسته 
س   ی چشمها از غصه سبحان شود.  تکان  یگلو  بکیپر  و    خوردی م  یسبحان 
 :شودی خارج م  یبه آرام  شی صدا

 ؟ یکه اشتباه کرد  یدار قبول

 :کندی م  دی... سبحان تاکزند ینم یحرف جانان

 ...بده جواب 

 ...دونم یسبحان. نم دونم ینم-

 .به شدت گرفته است شی. صداشوندی م ده ییهم سا  یرو  شی لبها و 

درست   دونم یم- ول  یکار  ن  ینکردم،  اشتباه کردم    ستم ی مطمئن  نه.    ایکه 
هربار که به عمق ماجرا    یکردم. ول   یصدهزار بار با خودم گفتم عجب غلط 

.  کنم یم   نکارو ی مهرچقدر هم به عقب برگردم، باز هم ه  فهمم یم  کنم یفکر م
  .داستان برسه سبحان  ی نجای داشت به ا از یدرون من ن  یزیچ

 :افتدیاز لرزش ب شیتا صدا  کشدیم  یق ینفس عم و 



خوشبخته؟   کنه؟یم  کار ی کجاست؟ چ  یفکر کردم که عل   نی پنجسال به ا  من
پسرش   یبرا  شه؟یمن تنگ نم  یما؟ دلش برا  یکرده بذاره جا  دایرو پ  یکس 
 کنه؟ یبه پسرش فکر نم  ؟یچ

 :گذاردی قلبش م یدست رو  و 

سواال برسه. اما نه جواب    ن یبه جواب ا  خواستی تو وجود من م  یزیچ  هی
  ی که خودم دوست داشتم بهش برسم. دوست داشتم زندگ  ی. جواب یقیحق

ما خواب به چشماش   یزهر شده باشه، هرشب از دلتنگ  یبدون من به عل
سخت. من   یلیسخت بوده سبحان... خ  من  طی خوشبخت نباشه. شرا  اد،ین

کمکم کنه    رهی داشتم که دستمو بگ  م ی سهند تو زندگ  هیخوش شانس بودم که  
ب  بکشم  باتالق  از  ول رونیخودمو    یاز سخت   یزیچ  یخوش شانس   نیا   ی... 

هم    ی که عل   نم یبب  خواست یپنج سال دلم م   ن ی. من تمام اکنهیماجرا کم نم 
که هربار به عقب    گم یم  نیهم   ی... براده یهم عذاب کش  ی . علدهیکش  یسخت 

  .رمی راهو م نی همبرگردم باز هم 

 :نندینش یهم م   یرو  شی دوباره پلک ها  و 

بچه    تونهینم  یعل  دونمیم  نکهی . از استم یکه االن دارم خوشحال ن   یت یوضع   از 
  گهیروز د   ه یو ممکنه   ضهی مر یعل   دونمیم   نکه ی. از ا ستم یدار شه، خوشحال ن 

  ی کیداشتم که   از یمدت ن  ن ی. اما تمام ا ستم ینشه، خوشحال ن  دار یخواب باز 
  ...اونم هست کشم،یم  یکه سخت   ستم ی بهم بگه فقط من ن

 :ردیگی را نم  شیلرزش صدا  یجلو  گر ید   نبار ی به سبحان و ا  شودی م رهیباز خ  و 



درست  دونم یم م  ی کار  ن  یاحساس  نی ا  دونم ینکردم.  دارم درست    ست، ی که 
ن  فه،یکث اما من فرشته  نفرته...  از  ن  ستم ی پر  بتونم    ستمیسبحان. من خدا 

  ...نجامی هست که ا نمی هم  یببخشم، بتونم فراموش کنم... برا و یهمه چ 

  مانندیهم م   ره یخ  ی لحظه ا  شان ی . هردو کنندی سکوت م  شانیباالخره، هردو  و 
  ...خورندی غصه م  شانیو هردو

  شی پ  شه ی تا کجا م  ی نیکه بب   خوادی هنوز دلت م  ؟یادامه بد  یخوای هنوز م-
 رفت؟

جانان را    ن ی. آرام است و پر از آرامش... همزندیبا طعنه حرف نم   سبحان 
 ...کندی وادار به صحبت م

خ- ا  یلیمن  ن   نی وقته  معلوم  بستم.  نم  ست؟یدفترو  ادامه  ادم یمن    ن ی. 
 .دهیداستانه که داره منو ادامه م 

 ...یصندل  یبه پشت دهدی م  هیسرش را تک  و 

.  زدیماجرا به سهند م  نی که ا  یشدم. بخاطر لطمه ا  ال یخی من بخاطر سهند ب -
از جا    تونستم یهم سهندو. من بدون سهند نم  کردیماجرا هم منو نابود م   نیا

 ...ذاشتمشیکنار م  دیپاشم. با 

 ؟ یبا سهند حرف بزن  یخوای م  یک-

 ...سوال ممکن بود ن یسخت تر نیا

 ...دونم ی... نمدونم ینم-



 شه؟  تیاذ  یخوای . مشهی م تی اذ  شتر یسهند ب  ،یبگ  رتر ی هرچقدر د-

 :شودیم  دهیبه سمت سبحان کش یجانان به آرام   نگاه

 ...شدن سهنده تیاذ  خوامیکه م   یزیچ نیآخر

 ...پس بهش بگو-

 :هم  ینشاند رو  یرا م  شیها پلک

مگم یم امگم ی...  تولد  بعد  انیرحسی...  بعد  ا   نکهی.  کامل    ماجرارو   نیبتونم 
 .گم یبهش م وی تموم کنم. همه چ

 ؟ یبکن یخوا ی م  کار یحاال چ-

 :دیگویم  یو به آرام  دهد یتکان م  ی. سرکشدی م ی قینفس عم   جانان

  د یش باشم. باپرونده  لیوک   خوامی نم  گهیبهش بگم د  مو یزنگ بزنم به مر  دیبا
زنگ بزنم    دیباهاشون داشته باشم... با  یکار  خوامی نم  گهی بگم که د   لیبه سه

  نو یرحس یبرم تدارکات تولد ام    د یکنم... با  یبا سهند حرف بزنم، باهاش آشت
  نه یانجام بدم، ا  خوامیم   عا که واق  یهزارتا کار انجام بدم. اما کار  د ی. بانم یبب

انجام    خوامی که م  یراه برم... هوا بخورم... تنها کار  رون،ی در برم ب   نی که از ا
 ...نه یبدم هم

 :پرسدیم  ی سپس به آرام و 

 برم؟ 



بعد جانان   یبرو و لحظه ا  دیهم بگذارد، بگو  ی دارد که سبحان پلک رو   توقع
تکان    یقدم بزند. اما سبحان سر ابانیخ انیو م  اندازدیرا به دوش ب فشیک
 :دیگو ی و زمزمه وار م دهد یم

 ...نه

 :زدیخ یاز جا برم  و 

...  یغصه خورد  یاد ی. زیکرد  هیگر  یادی . زیبارون راه رفت  یتو  یادیز  روز ید
سالم    رونیب  یدر بر  نیکار رو نداره. اگه  از ا  نیانجام ا  یی توانا   گهیبدنت د

  .خونه  یرس یو سرحال نم 

آن را باز    ی ال  ی توجه به سوز هوا، کم  ی تا ب   دارد یبه سمت پنجره قدم برم  و 
 .بگذارد

  میفکر کن. از مر   ی بکن  د یکه با  ییتو اتاق. توام به کارا  کمی  ذارمیتنهات م-
 ...دفترت ادی شروع کن. بهش زنگ بزن و ازش بخواه تا هرچه زودتر ب 

 :چرخدیبه سمت جانان م  و 

 ...به نفعته شتر ی ماجرا تموم شه، ب  نیزودتر ا هرچقدر 

 :کشدیم  یق ینفس عم و 

 .و به نفع سهندنفع تو...   به

بلند به سمت    یبا قدم ها  ،یگریحرف د  چی. سپس بدون هکندیسکوت م  و 
 ...و اتاق ماند یبعد، جانان م  یافتد و لحظه ا یدر راه م 



  نکه ی. اما هم کندیو تن سرد جانان را سرد تر م  خزدیپنجره داخل م   یاز ال  سرما
را از پا   شیبوت ها   یهم خوب است. به آرام  خوردی تازه به سرش م  یهوا
.  کشدی کاناپه نرم مطب سبحان، دراز م  یو رو  کندیکمر خم م  کشد،یم رونیب

.  کشدی مپشت سر هم    ق،ینفس عم  نی و چند   گذارد یهم م   یرا رو   شی پلک ها
و تا ابد هم چشم    د یخوابی . مرفتیبه خواب م  نجا یاگر به خودش بود، هم

نم به خودش  کردیباز  اگر  ق.  م   ز ی همه چ  دیبود  م  زدیرا  اجازه  پلک    داد یو 
  ل یبه سه  د یبا  ا ی.  کردیم   یکار  هی  دی... با تواندیشوند. اما نم   نی سنگ  شی ها

است. سهند از    تنگهسند دل    یبه سهند... برا  ایو    م یبه مر   ای  زد،یزنگ م 
بااو حرف نزده بود تا به حال.    گر یگذاشته بود، د  رونیکه پا از خانه ب  یوقت

با چه    گفت؟ یو چه م   زد یخبر بمانند. زنگ م  ی سابقه نداشت انقدر از هم ب
منت    ییتوانا   دیبا سهند صحبت کند با  خواستی اگر م  ؟؟ی با چه حال  ؟ییرو 
.  کردیسهند م   شهی که هم  ی... کاردنی ناز خر  یی را داشته باشد. توانا   دن یکش

  رون یبود. پس زنگ زدن به سهند را از ذهنش بن  ی تیموقع   نیاما جانان در چن
اول از همه با    دی. بادیسخن بگو  لیبا سه  توانستینم   ز ین   میکرد. قبل از مر 

 ...دادیم  انیپرونده پا  نیو تمام و کمال به ا  دیدیاورا م  زد،ی حرف م م ی مر

و به دنبال شماره    داردیکنار کاناپه، برم  یعسل   یخاطر، تلفن را از رو   نیهم   به
به    ز یو تلفن را ن  گذاردیم   شیچشمها   ی... ساعد ازادش را رو گرددیم  م ی مر

 ...بوق... دو بوق کی. چسباندی گوشش م

 الو؟-



م  یصدا جانان  از سر  برق  پشت خط،  هاپراندی مردانه  پلک  باز    ی .  جانان 
مطمئن شود    خواهد ی . مردیگی و تلفن به سرعت از گوشش فاصله م  شودیم

 .تماس گرفته است میر که با م

 الو؟-

 ...به گوشش چسباند یرا م  تلفن

 الو جانان؟ -

  ...ستی ن ی عل یکه صدا، صدا   فهمدی جانان گفتنش م  از 

 ؟ ییتو لیسه-

 :رسدی به گوشش م ل ی آرام سه یصدا  و 

 .خودمم 

 چرا دست توئه؟ خودش کجاست؟  میمر  ی گوش-

 :کشدیم  یق ینفس عم و 

 خوبه؟  حالش

 صدات گرفته؟ -

از سه   ز یت بود. فقط و فقط خودش. اخمها  ل،یتر  جانان در هم    یخودش 
 :رودیم

 .بده جوابمو



 :رسدیبه گوش جانان م  لیآه مانند سه یصدا  و 

 .م یمارستان یب  ما

 :رودیاز قبل در هم م  شتر یجانان ب یابروها

 ؟یچ  یبرا  مارستانی ب مارستان؟یب

 :کشاندی م ی گرید یبحث را به جا  لیسه  اما

 تو بود. نه؟  شی پ  روز ید  یعل

 ؟یچ  یبرا مارستان یب-

 :کشدیبازهم آه م  لیسه  و 

 ...شده ی بستر یعل

 .شودی م نی جانان، سنگ   یگلو

 ...اومد حالش بد شد شتی که از پ  شبید-

 :کندیم  دیتاک  و 

  ...بد یلیخ

 ...نندی نش یهم م  یجانان رو یها پلک

 ...شده یچ  دیباالخره فهم میبعد هم به من... مر  م، ی اول زنگ زدن به مر-

 ...چکدی گوشش م  یاز کنار چشم جانان رو  ی اشک قطره



دست منه.    شیگوش  نیهم   ی. سرم زده... براست یحالش خوب ن   مم یمر-
 ؟ یداشت  شی کار

حال؟ از طالق    ن یدر ا  گفت یداشته باشد؟ به دخترک چه م  توانستیکار م  چه
 کرد؟ یصحبت م

 .ستینه... مهم ن -

 ؟ یکرد  هیگر-

هم  لی سه  یصدا از  تر  مهربان  است.  پاسخ شهی مهربان  جانان  اما    ی... 
 .دهدینم

 ؟ ین یرو بب یعل  نجایا  یایب  یخوایم-

 !نه-

 ...زندیم یگرینه اما درونش حرف د دیگو ی م قاطع

 انقدر بدحال شد؟ یکه عل   ن ی گفت  یچ شبید-

 من بوده؟ شیپ  شبی د یدون یاز کجا م -

 ...شهی م  یشکل  نیا  وفتهی تو م ادی  یفقط وقت  یعل-

 .شوند ی م  دهییهم سا  یجانان رو  یلبها

 پسرت خوبه؟ -

  .شودی تر م  نیو سنگ  نی جانان سنگ  بغض



 .کنم ی رو برات اس ام اس م  مارستانیآدرس ب-

 .امی ... گفتم که نمخوادینم-

 .پر از لرزش شی قاطع است و صدا لحنش

دکترش.   شیبرم پ  خوام ی ... االن مفرستم یبرات م  اطی... محض احتدونم یم-
 .گهیم  یچ  نم یبب

 :دی گو ی و با همان لحن آرام سابقش م کشدیم  یق ینفس عم و 

 ؟ یندار یکار

د  قطره م  ی گری اشک  فرو    شیاز گلو   یی و صدا  زدیر یاز گوشه چشم جانان 
 .کندی نم یمتوجه حال بد او هست و اصرار لی . سهشودی خارج نم

 .مراقب خودت باش... خدافظ-

م  یصدا  و  ممتد  م انیبوق  رو چدی پ یگوش جانان  را  تلفن  رها    ی...  کاناپه 
  انیبه پا   تواند ینم  چوقتی... او ه نندینش یصورتش م   ی رو   ش، یو دستها   کندیم

 ...داستان تا ابد ادامه دارد نی شود و انگار، ا کینزد

*****  

تراف   ینگاه  نگاه   ی م  شی رو   شیپ  کیبه  بعد،  و  برا  ی اندازد    یبه ساعت. 
طول    کیمانده بود. هرچقدر هم تراف  ی باق  یادیزمان ز  نی رحس ی به ام  دن یرس
برسد. پس تالش کرد تا اضطراب را از تنش دور    ر ی امکان نداشت د  د،یکشیم

  دنیرس   ر یحس و حال، تنها بخاطر د  ن یکه ا   دانستیکند. اما خودش هم م



  افت یدر  یامهایپ  ن ایم   یی. بلکه تمام وجودش جاستین  ن یرحسیبه مهد ام
پس از تماسشان، همانطور که گفته    لی مانده است. سه  ی باق  ل یشده از سه

مهربانانه    گر، ید  امیکرده بود و در پ  امک یپ   شی را برا  مارستانیبود، آدرس ب 
  ماهنگه  ی. طورد یا یتواند ب  یجانان نوشته بود که هروقت خواست م   یبرا
پ  م یکه مر   کندیم اما جانان هردو  او نشود.  ب  امیمتوجه حضور  پاسخ    یرا 

باا بود.  سه  ی لیخ  نکهی گذاشته  به  برا  لیقاطع  بود که    یعل  دنید  یگفته 
در درونش    یزیو هم خودش... که چ  دانستیم  لینخواهد رفت، اما هم سه 

  ی م  ش بد  ی خبردار شود. هرچقدر هم که از عل  یاست از حال عل   ن یمشتاق ا 
ازقلبش استرس را    یکه از او دلخور بود، اما بازهم گوشه ا  آمد، هرچقدر هم 

شده بود. حتما    یحال شده و بستر   یب   یگفته بود که عل  لی. سه کردیحس م 
. رندیرفته بود سفارش کند با همسرش تماس نگ   ادشیبدحال بود که    یلیخ

هم    د ی. شادبو  ختهی مانند جانان اشک ر  ن، ی رحسیام  دنی حتما او هم بعد د
 ...سخت یل یهم سخت گذشته بود. خ ی از او. پس به عل شتر یب

شاگرد رها شده بود، چرخاند و    یصندل  ی که رو   یتلفن   ی را به رو   نگاهش
عم سهدی کش   یقینفس  مر  لی.  که  بود  پس    م ی گفته  است.  بدحال  هم 

  یبرا  زد؟یرا گول م  ی. نه؟ اما چه کس ردیبهانه تماس بگ   نیبه ا   توانستیم
هم خودش،    شناخت،ی اورا م  لیهم سه   اورد؟یبهانه ب   خواستی م  یچه کس

  ...خودش را

ماش   ینگاه  م  یها  نیبه  هم  در  شده  دستش    یقفل  سپس،  و  اندازد 
  مان ی که پس از تماس پش  داندی. مشودی دراز م  ل یناخوداگاه به سمت موبا



ا اگر  اما  شد.  نم  نی خواهد  را  نم  کردی کار  ا   کی .  گرفتیآرام    ن یتماس که 
 ...حرفهارا نداشت

تازه    ی. نفسماندی م   ل یشماره سه  ره یخ   یو لحظه ا  شودی م  نشیمخاطب  وارد
ب  کندیم ازندیضربه م  شیطاقت رو  ی و  اگر لحظه    کرد، یتعلل م  شتر ی ب  ی. 

هم   ونیش   کبار ی. مرگ  خوردی مغزش را م  الی و بعد فکر و خ  شدی م  مانی پش
  ...کباری

 کی .  شماردی بوق هارا م  ش،یو گوش ها   نندینش   ی هم م  یرو   شیها   پلک
و بوق ها پشت    مانندیهم م  یجانان همانطور رو   یبوق.. دو بوق... پلک ها
و در    شودینم  ده یاز پشت خط شن  یی صدا  چ ی. هرسندیهم به گوش جانان م 

باز م   ی. پلک هاشودی پخش م   لیانتها، بوق ممتد در موبا  و    شوندیجانان 
 داد؟یجواب نم  لیه . چرا سندی نش یتلفن م  ینگاهش رو 

پا  ینگاه  تماس  م   یم   افته ی   ان یبه  را  تلفن  سپس،  و  مشتش    ان یاندازد 
بودند دردش    دهیفهم   ی. نگران چه بود؟ حاال که همه خانواده عل فشاردیم
آمدند. همه کنارش    ی نداشت. حاال همه به کمکش م  ینگران  گر یکه د   ستیچ
  ست راست را  گذاشتندینم   گر ی. د دندیجنگی و با تمام قوا کنارش م  ستادند ی ا  ی م

خانه اش شود.    یتفاوت راه   یحال شود و بعد هم ب   یبچرخد، ب  ابانیدر خ
بدحال  گذاشتندینم  گر ید بگ  یکه موقع  تماس  جانان  نگران چه  رد یبا  . پس 

  .امن امن بود ،ی عل  یبود؟ جا

  ان یبه زور خودشان را م که    ییها  نیماش   یو برا  فشاردی هم م  یرو   دندان
...  زندی طاقت بوق م  یب   کردند،ی جا م  ن یسنگ  کیدر آن تراف  گر ی د  یها  نیماش



و سپس، انگار    کندی که هست کمتر م  یزیضبط را از چ  ی صدا  بردیدست م
 ان یکه م  یل یبه موبا  یباشد، نگاهش را دزدک  دهیبه ذهنش رس  یزیکه چ
م  تشمش ب  یم  شدی فشرده  تماس  ب  یاندازد.  بود.    یمعن  یپاسخش 
و    کندیخودش را موجه جلوه دهد. قفل تلفن را باز م  امی پ  کیبا  توانستیم

پ صندوق  پشودی م  شیامهای وارد  م   لیسه  ام ی.  به چشم  باال  .  خوردیهمان 
...  کندیرا باز م  بوردیو سپس، ک  چرخاندیم   مارستان یآدرس ب  ینگاهش را رو 

  لغزند یحروف م  یرو  شیاما بعد انگشتها   سد،ی بنوکه چه    کندی م  فکر   یلحظه ا
 کند ی م پ یو تا

پ " د  امم یهروقت  را م  یدیرو  و دکمه سند  بزن"  دعا دعا  زندیبهم زنگ   ...
 ی جانان جر  رد،ی. چون اگر نگردی هرچه زودتر بااو تماس بگ  لیتا سه   کندیم
 .مارستانی افتد به سمت ب یراه م  شود، یم

و نفس    بردی ضبط را باال م  یصدا  کند،یشاگرد پرت م   یصندل   یرا رو   تلفن
ب  کشدیم   یق یعم سرش  از  را  مزاحم  افکار  سه  رونیتا  تماس    لیکند.  بااو 
و اورا از    دید یاورا م  ام یحتما پ   گر ید  قهی حاال هم نه، تا ده دق  نی. همگرفتیم
  ...آورد یمزخرف در م  ی نگران نیا

و    شمارد یرا م  قیحواسش پرت شده، اما تمام مدت دقا  کردیم  الیخ   نکهیباا
موبا  ینگاه   یهرازگاه رو   لیبه  شده  را    ی م  یصندل  یرها  تلفن  اندازد. 

ارسال شده    شیامهایتا مطمئن شود پ کندیچک م  امهارا یصندوق پ   دارد، یبرم
  یرو   قتطا  یب  گر،ی بار د  کند،ینم  افتیدر  لی از سه  یبازهم پاسخ  یاند. و وقت 
هم نه تنها    نبار ی. اما ا چسباندیو تلفن را به گوش م   زند یضربه م  لیشماره سه 



  د یگو یپشت خط م   ی. خانمشنودینم  گر ید  ز ی بوق هارا ن  ی جواب، بلکه صدا
 ".باشدی"دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م 

خودش را    ی خروج نیو از اول  زندیراهنما م  کند،یپرت م  یصندل  یرا رو   تلفن
از آنکه بفهمد دقکشدیم  رونیب   ان یخودش را م   کند، ی م  یچه کار  قای. قبل 

بود. در    ر یبرگشت د  ی ... براکندیم   دایپ   شد، ی ختم م  مارستان یکه به ب  یاتوبان
که خودش    دبار بو  نیآخر  نی... ا گشتیو برم د یپرسی حال م رفت، یسکوت م
 ...کباری ن ی. فقط همکردیرا نگران م

انداخت.    مارستانیبه اطراف ب   یرا داخل محوطه پارک کرد و نگاه   نیماش
  کند؟  شی دا یپ توانست ی هم که خاموش بود، از کجا م  لیتلفن سه 

خ  وارد  انتظارش،  برعکس  شد.  عم  ی لیسالن  نفس  نبود.  شلوغ    ی ق یهم 
قدمها   کشدیم است  یوبا  به سمت  م  شنیبلند  پشت   یراه  دختر  دو  افتد. 
 :ستدیا  یم  شن یاست  ینشسته بودند. جانان جلو شانیها   ستم یس

 د؟ یببخش

 :دیگو یربات وار م  اورد، یبدون آنکه نگاهش را باال ب  دختر 

 جانم؟ 

 بخش کجاست؟ -

 :زندیاشاره م  یبه گوشه ا اورد، یبدون آنکه سرش را باال ب  دختر 

  ...باال، طبقه اول نیپله ها بر  از 



 :دهدیتکان م  یسر  جانان

 .ممنونم 

تا    کندیم   ی کیافتد. پله هارا دوتا    ی بلند به سمت پله ها راه م  یبا قدمها  و 
.  داردیقدم برم   شنی و به سمت است  شودی . وارد بخش مرسد یبه طبقه اول م 

 .دودیم یز یبه دنبال چ  یاست. هرکس  نییشلوغ تر از سالن پا  نجا، یا

 .دیببخش -

 :دیگویو ربات وار م  ردیگی سرش را باال م پرستار 

 .مالقات تموم شده وقت

 .رو بپرسم   مار یب ت یوضع  خوامی ... مدونم یم-

و سپس   کندیمکث م  یرا داشت، لحظه ا یگریکه انگار توقع حرف د  پرستار 
 :دهدیپاسخ م 

 مارتون؟ یب  اسم 

 ؟یسرمت تموم شه اومد نکهیچرا قبل از ا ؟یجان بهتر میمر-

م  داندینم تشخ   انیکه گوشش  صدارا  آن  چطور  همهمه  . دهدیم   ص یآن 
.  زندیم   خیکه درحال رخ دادن بود، تمام تنش    یزیآشنا... از تصور چ  ییصدا
و    شود ی م  ز ی است، فر  ستاده یبه پرستار ا   ره یخ  شن ی که هنوز کنار است  یدرحال

شرا تند  و  تند  آنال   ط یمغزش  سختکندی م  ز یرا  به  و    چرخدیم   ی . گردنش 
. درست حدس زده بود... درست حدس زده  رخدچ یبه دنبال صدا م  اهشنگ



متعلق به همان    ز ینفرت انگ   یصدا  نیهمان زن بود... ا   یصدا، صدا   نیبود. ا
 .یمادر عل  یزن بود... صدا

 مارتون؟ یخانوم با شمام. اسم ب -

که مغزش به او فرمان    یزی. تنها چچرخدی در دهانش نم  گر یزبان جانان د  اما
مانند    شیکه صدا   ی است که گردنش را بچرخاند. پشت به زن  ن یا  دهد،یم

هم بگذارد.    یرا رو   شی و پلک ها  ستدیبا   خورد،ی سرش تکان م  یبر رو   یمته ا
  ...بود نجا ی بود. جانان هم ا  نجایا  م ی بود. مر نجا ی ا ی مادر عل

 وا خانوم؟ -

نگاهش    رهیخ  رهیگرد شده خ   یکه با چشم ها  یتوجه به پرستار  یب  جانان
  یافتد. بدون آنکه لحظه ا  یمتزلزل  به سمت در راه م  ی با قدم ها  د،کنیم

م باز  را  آمده اش  راه  برگردد، همان  پله هارا  گرددیبه عقب    یک ی   یکی ...  
که    ارد. هر لحظه امکان دلغزندیم  گر یکد ی  ی رو   شیو پلک ها   د یآ   ی م  ن ییپا

  ی هرلحظه ممکن است از پله ها سقوط کند. عل ستند،یزانوانش از حرکت با
  دن ی. دکشدیپر م   کباره ی به    ،ی و نگران  دهدیرا از دست م  تشیاهم   کبارهیبه  
برا  نیا کاف  یزن،  جانان  احساسات  شدن  برا  یفلج    دنیلرز   یاست. 

  نجا،ی ا  هبود. آمدن ب  یکاف  ختنی بهم ر  یزن برا  نیا  دنیچهارستون تنش... د
  ...آدم احمق کیحماقت بود و جانان،  

*****  



 ی . جانان چندبار گذشتیم   ی بود چندروز  ده یجانان را د   که یبار    نیآخر   از 
را در منزل جانان باهم   یبااو تماس گرفته بود. دعوتش کرده بود تا وعده ا

اش، دعوت اورا رد کرده بود.    ی درون  لیرغم تما   ی صرف کنند،اما سهند عل
  ی در مالقات با سهند جور  کرد،ینم  یوقت پشت تلفن عذرخواه  چیجانان ه
آمد که ناراحت باشد. و حاال، سهند    ی دلش نم   گر یکه سهند، د  کردیرفتار م 

پا   یآماده نبود. هنوز هم ناراحت بود. هنوز هم انگار کس   یزیچ نیچن   یبرا
  ره ی خ  شد،یم   نشی وارد مخاطب  ی گذاشته بود. هنوز هم هرازگاه  شیگلو   یرو 

م  ناشناس  ب  شدی شماره  ز   نیو  م  ایدن  زنگ  نه  ماند ینزدن  تماس    جرئت . 
. احساساتش در مقابل غرور مردانه اش قرار  دنیداشت و نه توان کنار کش

وقت تا  و  بود  نم  یگرفته  با خود کنار  نم  یکه  را هم  جانان    توانست ی امد، 
 .مرد یم  ی اگر از دلتنگ ی مالقات کند. حت

  ی رغم سرد  یچشم گذاشت. عل  یاش را رو   ی افتاب  نک یزد و ع  هیتک  نیماش   به
اتوبوس پ   یافراد  انی . مدیتابی م  انهیهوا، آفتاب وحش  از  و تند    ادهیکه تند 

از پله    یمادرش که به آرام  دنیبعد، با د  یچشم چرخاند و لحظه ا  شدند،یم
  دن یخانم با د نا یجلو رفت. م ی کند و قدم  نیاز ماش ه یآمد، تک ی م ن ییها پا 

با خوشحال  یلبخند گشاد   پش،یخوشت   شهیپسر هم از دور،  و    یدست   یزد 
را چک    نیلبان سهند نشست، ماش   یرو  ی سهند تکان داد. لبخند کج  یبرا

بلند به سمت مادر    ی کرد که حتما درش را قفل کرده باشد و سپس، با قدمها
 نا ی ... مرداشتبودند، قدم ب  ستادهیا  شانی و پدرش که در انتظار چمدان ها

د  با  چندماه  یپسر   دنیخانم  دا  ی که  به    گذشت،یم   دنشیز  را  دستانش 



برا سهند    ی سرعت  انداخت...  سهند  آغوش  در  را  خودش  و  باز کرد  او 
 :دیچی دستانش را ور مادرش پ

 ...ریقربونت برم... سفر بخ سالم

و زمزمه وار، قربان صدقه اش رفت.   د یخانم، محکم گونه سهند را بوس   نا یم
  یعادت مادرش نفرت داشت. اما حاال، با دلخور  ن یبچه بود، از ا  یسهند وقت 

ا  ییها برا  ن یکه  مادرش   شی پ  شیچندوقت  آغوش  تنها  بود،  آمده 
 .اش را مرهم ببخشد یدل زخم  یکم   توانستیم

 ...ادیطرف هم ب  نیجان ولش کن ا نا یم-

از دستانش را از دور مادرش باز کرد و مردانه با پدرش دست    یک ی  سهند
 :داد. سپس با لبخند گفت

 ...لتونویوسا  ارمیمن م نی تو ماش دیبر

دختر  ناخانم یم به  و سپس،  آغوش سهند کند  از  دل  که کنارش    یباالخره 
 :زد یبود اشاره ا  ستادهیا

 شونو؟ ی که ا  ادتهیجان مامان... سولماز خانوم.   سهند

 دن ی. با ددیکه ابدا متوجهش نشده بود، چرخ  یسهند به سمت دختر  نگاه
ا یدختر جوان لبخند کوچک خ  یکه گوشه  ا   رهیبا  بود، صاف    ستاده ی شان 

 :و سر تکان داد ستادیا

 ...دمتونی ند ن ی. ببخشسالم



 :تکان داد و مودبانه گفت یبا همان لبخند کوچکش سر سولماز 

  .کنمیم  خواهش

مادرش و دختر چرخاند   ان ی م  ینگاه   ست، ی او ک  دانست ی نم  ق یکه دق  سهند
 :و گفت

 ...اوردمی... من به جا ندیببخش

 :خانم با شوق گفت نا یم

 .خانوم  هی. سولماز خودمون... دختر  مرضگهی سولماز د بابا

 ی قیمادرش؟ سهند نفس عم   گفتیبود؟ چه م  ی چه کس  گر ی خانم د  هیمرض 
 :گفت  یو با لبخند سردرگم د یکش

ضع  کمی  من   دیببخش ا  فه یحافظم  از    ن یتو  خوشوقتم  هرحال  به  موارد، 
 .ری... سفر بختونیی اشنا

 :مودبانه سرتکان داد  سولماز 

 .. ممنونم ن یهمچن

 :شودی خانم وارد بحث م نا یم

 ...خونه خواهرش میراهمون سولماز رو هم برسون  سر 

 :دهدیسرتکان م سهند

 .حتما



 .شم یمزاحم شما نم  رم یجون. ممنون... من خودم م نا ینه نه م -

 :دهدیبه سرعت پاسخ م نا یم

  .متی رسونی... ما می... مراحم یبابا چه مزاحمت  نه

بزند، با    یحرف   دیبا  فهمد ی. سهند که تازه م کشاندینگاهش را به سهند م  و 
 :دیگو ی و م کشاندی نگاهش را به سولماز م  یسردرگم

 ...نیی . بفرما گنیبله... مامان راست م  بله

 :دیگویو م  کندی م  یاشاره ا نی سهند، به ماش پدر 

 ...م یاری رو م لیمنو سهند هم وسا   دیو سولماز خانوم سوار ش   شما

خانم به سرعت    نای بردارد که م  نیزم  ی تا ساکش را از رو   شودی خم م  سولماز 
 :دیگویم

 ...ارهیبذار سهند م زم یعز  نهی سنگ

 .. ممنونارمینه بابا خودم م-

 :دیآ  ی . سهند دوباره به حرف مکشاندیخانم نگاهش را به سهند م  نا یم

 .نیی. بفرما ارم یمن براتون م  نه

 :کندیرا باز م  نیدر ماش  موتی با ر و 

 ...نی سوار ش نیی بفرما



ماش  نا یم به سمت  سولماز  با  همراه  برم  ن یخانم  پوف    داردیقدم  سهند،  و 
و سپس، پشت    کند یرا داخل صندوق عقب جا م  ل ی... وساکشدیم  یق یعم

  ...ندینش  ی فرمان م

 ن؟ ی نشد تی اذ  ن؟یا یبا اتوبوس ب ن یگرفت  م یتصم   هوی شدی حاال چ-

 :پاسخ داد اق یخانم با اشت  نا یم

 .بود  دهیهارو سولماز خر   تیهم راحت بود. بل  یل یبابا. خ نه

 :چرخدی به سمت سولماز م و 

 .دستت درد نکنه بازم

 :زندیم  یخجول و مودبانه ا لبخند  سولماز 

 ...هیچه حرف نی . اکنمیم  خواهش

 ...م یما هم با اتوبوس اومد  گهید-

ماش  یسر  سهند و  داد  مادرش    نی تکان  به  خطاب  سپس  روشن کرد.  را 
 :دیپرس

 برم مامان جان؟ کجا 

  .گهیخونه د م یبر-

 :به سولماز کرد  یو با سر اشاره ا د یکش  یقینفس عم سهند

 م؟ ی سولماز خانوم رو کجا ببر  نهیا  منظورم



 :دهدی خانم به سولماز اجازه صحبت نم نا یم

  .م یاتوبوسا بگذر نیا  شیاز پ  وفتیراه ب  حاال

افتد. مادرش    یراه م  یگریحرف د  چی ه  یو ب  دهدیم  نیی را پا  یدست  سهند
ماش م  ن یپشت  صحبت  سولماز گرم  هرازگاهشودی با  سهند   یحرفها  ی. 
چندوقت در تهران    نکهی از ا  پرسد،یدختر م  التی. از تحصشنودی مادرش را م

حرفها...    ن یباهم همسفر شوند و از ا  ز یتالش کند تا موقع برگشت ن   ماند، یم
. چسباندی و سرش را به دستش م  دهدیم   ه یتک  شهی آرنجش را به ش  هندس

مادرش شرکت کند.    یهست که نخواهد در بحث ها  ر ی ذهنش آنقدر درگ
خانم، با اصرار از سولماز    نای که م  پرسدیتشان آدرس م صحب  انیم  کبار یفقط  

سهند مهم    ی تا نهار را در خانه جانان باهم صرف کنند. برا  کند ی خواهش م
نه، چون قصد ندارد همراه با پدرو مادرش وارد   ایقبول کند  دخترک ستین

. قبل ندیجانان را نب   تواند،ی که م  ییتا جا  دهدیم  حیخانه جانان شود... ترج 
  .دیایبا خودش کنار ب  دیاو با  دنیاز د

و دخترک در کمال ادب دعوتشان را    ندینش ی خانم به بار نم  نایم   یها  اصرار 
و سهند خوشحال   دیگو ی. باالخره آدرس خانه خواهرش را به سهند مردیپذ ینم
  ی . روبه رو راندی با سرعت به سمت مقصد م  ست، یهم دور ن  یل یخ  نکه یاز ا 

 :دیگویخانم م نا یم  ستند،ی ا ی خانه که م

 ...م ی خونه دخترم باهم صحبت کن  یا یب   د یروز حتما با  ه یاما    یومدیرو ن   امروز 

 :ندیگو ی خجالت زده م سولماز 



 ...حتما شم ی. مزاحمتون م چشم 

 :کندیرا باز م   نیدر ماش  و 

 .زحمت دادم بهتون دیبا اجازه. ببخش  فعال

  زند، یبه او م  نهییکه مادرش از آ   ییو با اشاره ها  کندیکمربندش را باز م  سهند
 :دیگویم

 .هاتون رو بدم لهیمن وس  نیی. بفرما یبابا. چه زحمت  نه

  فی. ک داردیو به سمت صندوق عقب قدم برم  شود ی م ادهی جلوتر از دختر پ و 
م دستش  به  را  خداحافظ  دهدیدختر  از  پس  ماش   ،یسرسر  یو   ن ی داخل 

 .ندی نشیم

 ...وفتی صبر کن بره داخل بعد راه ب-

م   سهند خانه  وارد  سولماز  آنکه  از  پس  رو   شی پا  شود،یبالفاصله  گاز    یرا 
. اما  ردیگی را فرا م  ن یسکوت ماش  یا  قهیکه چند دق  کندی. خداراشکر مگذاردیم

 :دیآ  یکه پدر سهند، به حرف م  کشدینم یطول

 ست؟یدختره راحت ن   ی نهار وقت ادیب  یکنی انقدر اصرار م چرا

 :دیگو ی خانم خطاب به همسرش م نا یم

 .کنهیخجالت تعارف م یاز رو  دیگفتم شا   خب

 :زندیشانه سهند م  ی را بدهد، رو  ی گریآنکه به او مهلت حرف د یب  و 



 بود؟  چطور 

 :دیگو ی اندازد و م  ینگاه به مادرش م   نهیی. از آ شودیپرت سهند، جمع م   حواس 

 ؟؟یچ

 .م ین یچشماتو بب  ار یدر ب  قهیدق هیرو   نکی اون ع-

 :کندی خانم، سوالش را تکرار م نا یو م  گذاردی م شیموها  ی را رو  نک یع  سهند

 چطور بود؟  گم یم

 :دهدیتفاوت سرتکان م  یب  سهند

 بود اصال؟  ی بود. مودب بود... ک خوب 

 .خانوم هی سولماز دختر مرض   اد؟ینم ادتیبابا -

 ه؟یخانوم ک  هی مرض-

 :شودی سهند وارد بحث م پدر 

تو کوچه با    ی لیخ  یکوچه بن بسته... بچه بوداون    ی تو  مون یم یقد  ه یهمسا
 ...یکرد یم  یسولماز باز

 :دیگویو م  دهدی باال م ییابرو  سهند

هرو  اوووه اصال کوچه  من  برسه کس   ادی نم   ادمی.  باز  ی چه  باهاش    یکه 
  .کردمیم

 :کندیم  یتک خنده ا و 



 ...مامان ای دار یتوقعات  چه

 .نم یباهاش. نظرت رو بگو بب  یآشنا شد شید یحاال که د-

 :کشدی م  یپوف و 

  یچه نظر  نمی بگو بب  ی کل  ی. ول یباهاش حرف بزن  یاصال فرصت نکرد  هرچند 
 ؟یدار

 :رودیسهند درهم م یابروها

 بدم؟ یچه نظر  ؟یچ  یعن ی

 :کندیم  یسهند، تک خنده ا پدر 

 انه؟یبدونه ازش خوشت اومده  خوادی م

. باز برگشته بودند به همان داستان  شودینچ سهند به سرعت بلند م   یصدا
 ...ششانی سال پ یها

  ...ریهم نگ  افهینچ نکن ق-

  یال ی. او درچه خزندی م  هیو دوباره آرنجش را به پنجره تک   زندینم  یحرف  سهند
 ...ی الیبود و مادرش در چه خ

 ...با تواما پسر-

  .ناینکن م تشیاذ-

 :دهدیاسف تکان م به نشانه ت یسر سهند



 ...من یدنبال دختر برا  وفتی تهران مامان. بعد راه ب  یبرس  بذار 

ا - سر  د   یک ی  نیسهند  ن  یباز   گه یدختر  خایار یدر  ازش  من  خوشم    یل ی... 
 ...اومده

 :زندی ترمز م ی خانه جانان رو  یجلو سهند

د  خب اومده  خوشت  ازش  م   گهیاگه  محضر  کاریچ   یخوایمنو  ببرش   ...
 ...گهید

 :دیگویو م  زندیبه شانه سهند م ی خانم ضربه ا نا ی. مخنددی م  و 

 .گفتم   ی. من جد زینر نمک

 .گفتم   یخب منم جد-

 :اندازد یم  رون یبه ب ینگاه  و 

 .باال جانان منتظره د یفعال بر حاال

 ؟ یایباال؟ مگه تو نم   دیبر ی چ ی عنی-

 :کشدیم  ی قینفس عم سهند

 .کار دارم   کم یمن  نه

 .م ی نهار بخور  یبعد مدتها پنج نفر م ی بر ا یکارت رو بنداز عقب... ب-

  .سرم شلوغه ی لی. من خدیحالشو ببر  یباال چهار نفر  دیبر-

 ...عنـی-



 :پردی خانم م نای حرف م انیسهند م پدر 

 .م ی بر ا ی... ب گهی کار دارم د  گهیبچه رو خب م  یدار کارش ی چ بابا

 :دیگو ی درجواب پدرش م سهند

 .ارمیشم چمدونو در ب  اده یپ  بذار 

 .شو خانوم بچه بره به کارش برسه اده ی. پ دارم یخودم برم خوادینم-

چهره    دنیو با د  چرخد ی... سهند به سمت مادرش م شودی م   اده یپ   ن یاز ماش  و 
 :دیگو ی پر حرص او با خنده م

ت عشق کن  ... برو با نوهیدیبه من محل نم  گهی د  ین یبب  نویرحسیکه ام   تو
 .فعال

  .ایچوند یپ  دم یفکر نکن نفهم-

شن   سهند م  نی ا  دن یبا  باال  ابرو  مادرش  از  م   ی اصطالح  و  .  خنددیاندازد 
 :دهدیادامه م  ناخانم یم

 .م یزن یراجع به سولماز باهم حرف م یجد بعدا

 :دیگویبه مادرش م ه یشب یبا لحن سهند

 .نییپا  ن ییچشم. حاال بفرما چشم

.  شودی م  ادهیتوجه به خنده سهند، پ   یو ب   رودیچشم غره آخرش را م   نم ناخایم
تا پدر و مادرش هردو داخل شوند. سپس سرش را به    ماند ی سهند منتظر م



  رفت،ی. امروز نمگذاردیهم م   یرا رو   شی و پلک ها  دهد یم  ه یتک  یصندل   یپشت 
. تا  کردیم  قاتجانان را مال  دیباالخره که با   کرد؟یتولد را چه م  رفت، یفردا نم

م هفته  ا   توانستی آخر  و  خود  ب   ن یبا  اش کنار  مسخره    د یبع  د؟ یایافکار 
  ی . کارندینش   ی م  شی و دوباره صاف سرجا  کشدیم   یقی ... نفس عمداندیم
را    شیبماند. پا   نجای که ا  خواستیانجام دادن نداشت. اما دلش هم نم   یبرا
  .شودی و از کوچه خارج م  فشاردیگاز م  یرو 

 ...شودیم   خیکه بعد ها، بخاطر امروز توسط جانان، بد توب  داندیم

*****  

پرونده ها  ینگاه  پ  ییبه  از صبح  و    شیکه  انداخت  بودند،  باز  چشمانش 
عم رودی کش   یقینفس  روبه  پرونده  گذاشت.    شی...  کنار  و  بست  را 
باا سوختیم   شیچشمها  پ  ی لیخ   نکه ی.  اما   ی هم حواسش  نبود  پرونده ها 
ا قوس   ی لحظه  و  بود. کش  نشده  منحرف  م  ینگاهش  بدنش  و    دهدیبه 

خ م  ی تلفن  رهی سپس  م  انیکه  بود،  شده  رها  ها  باا  یپرونده    نکه یاندازد. 
و دکمه    داردیندارد، اما بازهم برش م   یپاسخ   ی تماس ب  ا ی  ام یمطمئن بود پ 

  ی بود، چندروز  دهی د را د که سهن  یبار  نی... از آخر چیو ه  چی. هزندیپاور را م 
روز    کیالاقل    ا یکه عادت داشت هرروز    یجانان  یچندروز، برا  نی. ا گذشتیم

  شان ی . مکالمه هادی رسیبه نظر م   ی سهند مالقات داشته باشد، طوالن  با  انی در م
 ...هم که بدتر از قبل

  د یکه با  دانستی. م کشدی م  یق یو نفس عم  گذاردی هم م  ی را رو   شی ها  پلک
. سهند هم  توانستی . اما از پشت تلفن که نماوردی از دل سهند در ب  یاساس



از    شتر یجانان از صبح، ب   نکهیبود. باا  امدهی هم که باال ن  روز یآمد. د  ی که نم
مورد عالقه اورا پخته    یو غذا  دهیسهند تدارک د  یعمه و شوهر عمه اش برا

جانان    نهمه ی؟ اداشت  ی بود... چه اشکال  امدهیکرده و ن   یبود، اما سهند نامرد 
  ...هم سهند کبار یو    کردیم  تیاذ

سهند اقدام نکرده بود. و اال    دن ید  یاوهم برا  بود، یبا خودش روراست م  اگر 
با    یبود کم  ل یسر زده به خانه اش برود. اما انگار جانان هم ما  توانستیم

صحبت کند.    ی با سهند راجع به عل  خواهدیچطور م   نکه ی. ا دیا یخودش کنار ب
  د یهمه آنها با  بهکه سهند دلخور نشود...   دیرا بگو قتیحق دیچطور با نکهیا

مسائل را نداشت.    نی . اما حرف زدن بااو که ادیدیو بعد سهند را م   کرد یفکر م
 داشت؟

  چگاهیشماره سهند ضربه زد. سهند ه  ی تعلل رو   ی را باز کرد و ب  شی ها پلک
 .حاال که بااو قهر بود   یحت داد،یجواب نم  ر ی اورا د یتماسها

 الو؟-

حال اورا خوب    شهیسهند هم   ی. صداندی نش  یگوشه لب جانان م  یلبخند
 .کردیم

 ؟ی. چطورزمیسالم عز -

 ...ستیچ  یکه برا  فهمدیاما نم شنودیسهند را م   قینفس عم یصدا

 رخوبه؟ یام  ؟یتوخوب ی سالم. مرس-



 ؟ یی. چه خبر. کجام یخوب  یمرس-

 ...سرکار-

 . چه خبر از خونه؟ یخسته نباش-

 :دهدیکند، خودش ادامه م  یقبل از آنکه فرصت دهد سهند صحبت و 

  کم یمن... بنده خدا    شی پ  ی ایکه قراره ب  م ی صحبت کن  ای ب   نجاستی عمه ا  تا
 .خوشحال شه

 ...دارد  ی . چه دل خوشکندیم  یتک خنده ا و 

 .باشه-

  م؟یامروز باهم بر   یایمونده. م  نیرحس ی تولد ام یدا یاز خر یسر هی-

 ستش؟ یمامان ن -

 ...یایچرا عمه هست... گفتم توهم ب-

 :کشدیم  یق یبازهم نفس عم سهند

 ...شرکتم   روقتی. امروز تا دام ینکنم بتونم ب فکر 

  کند یکار نم  روقتیکه سهند تا د  داندی. مشوندیم   ده ییهم سا   ی جانان رو   یلبها
 :زندی هم نم یاما حرف 

 !... باشهآهان



که تماس را قطع کند. هنوز    خواهدی. جانان نم ردیگ یمکالمه را فرا م   سکوت 
 :دی که با سهند سخن بگو  خواهدیدلش م 

 ؟یتبلت بخرم. موافق  نیرحسیام   یذهنمه برا تو

 :دهدیپاسخ م ، یپس از مکث کوتاه  سهند

 .مهدش مشورت کن   ی... با مرب دونم ینم

بهش نگوکه مال خود  خودشه. براش    ی اتفاقا. گفت خوبه بخر ول  دمیپرس-
 ...کن  تی ریهارو مد  یکن و باز  نییساعت تع

 ...اوهوم-

تا با    ابدینم  یگریبحث د  چیه  کندیباز هم سکوت... جانان هرچه فکر م  و 
که پشت خط بود، سهند بود. نه    یسهند مطرح کند. چه مرگشان بود؟ کس

ساعت    توانستیبه موضوع نبود. م  از یبااو که ن حرف زدن    ی. برابهی غر  کی
  ...دیها پشت خط بماند و چرت و پرت بگو 

 ؟یندار یمن برم جانان. کار -

 :و گفت  دیکش   یقیرا داشت... نفس عم یزیچ  نیچن دنیشن  توقع

 .یبرو... خسته نباش نه

 ...یمرس-

 :دهدیو سپس ادامه م  کندیمکث م   یلحظه ا و 



 ...باش... خدافظ مراقب

 ...افظخد-

.  دهدیم   هی تک  یصندل  یو سرش را به پشت   کندیپرونده پرت م  یرا رو   تلفن
  .بود افته یحد دوام  نیبکند؟ مکالمه شان در هم توانست ی چه م

اتاق م  ینگاه  پنجره م  یگل ها رهی و خ  چرخاندی داخل  .  شودی پژمرده کنار 
ناشناس گل  یلیخ از  بود که  آرام   افتیدر  ی وقت  به  بود...  جا    ینکرده  از 
  ن یبخاطر هم  دی. شاداردیاز حال رفته قدم برم  یو به سمت گلها  زد یخی برم

  یم شان بهتر بود که دور   د یدفتر انقدر افسرده بود. شا  یگل ها بود که فضا 
 .انداخت

 :چرخدی و نگاه جانان به سمت در م  شودیم  دهیبه در کوب یا تقه

 جانم؟ 

 :آورد یسرش را داخل م  ه یهان

 ...ننیشمارو بب خوانی اومدن م یجعفر ی. آقایرستم خانوم 

  یبه هماهنگ   یدو دوست عالقه ا  نیبود. ا  لی... منظورش سه یجعفر  یآقا
گاه    یبه آمدن ها  گر یحوصله جاخوردن نداشت. د  گر ینداشتند. جانان هم د

 .عادت کرده بود  گاهشانیو ب 

 .داخل دیدعوتشون کن -



  ی. لحظه اشودیگل ها م  الیخ یو جانان، ب   رودی و م  دهدیسرتکان م  ه یهان
 ...د یآ  یداخل م ی و به آرام  کوبدیبه در م  ی تقه ا ل یبعد، سه

 ...سالم-

  یو انگار که به خانه خاله آمده باشد، تنش را رو   بنددیرا پشت سرش م  در 
جواب    ی است. حت  ره ی. جانان تمام مدت درسکوت به او خکندیکاناپه رها م 

و جانان،    چسباندیم   یصندل   یسرش را به پشت  لی . سهدهدیسالمش را هم نم
بود... معلوم    خته ی . چقدر بهم ر گذراندی درهم رفته اورا از نظر م  ی باابروها

 .ست ین  یشگیهم  لیبود که آن سه 

 .یدادیقبال حداقل جواب سالم آدمو م-

 ؟یلم داد ینطوری ست امگه خونه خاله نجا یا-

 :دهدیفرصت کند جانان ادامه م  ل یه سهقبل از آنک و 

 ...نجایا   ن یایم   ن یوفتیراه م   هو ی نه؟    نی مشکل دار  ی باهماهنگ   ق یدوتا رف  شما 

 :کندیم  ی تک خنده خسته ا  لیسه

 .که  م ی تو ندار  منو

 :اندازد یباال م  یی ابرو جانان

 تاحاال؟  ی ک  از 

 :ندینش یم  لی گوشه لب سه  یآرام و خسته ا لبخند 



 ...جزو گروهمون ی که تو دانشگاه شد  شی هفت هشت سال پ  از 

 :ندی نش یگوشه لب جانان م   یپوزخند

 ؟؟ یمیقد  قیمرده رف  ای زنده ام  یپنج سال خبر نداشت   نیهم   واسه

م  حرفش و جگر  است  لبخند سه سوزاندی داغ  م  ل،ی.  تلخ  رفته  .  شودی رفته 
 :کشدیبه صورتش م یو دست  ندی نش یصاف م

م  یشکار  یل یخ  دونمیم قول  ب   هی  دمیازم...  بش   ام یروز  جلوت    نم یساکت 
 ...ستی االن نه... االن حسش ن  ی ... ولیبهم بگ  ی خواست ی هرچ

 :ردی گیرا نم  شانی حرفها ی پ  جانان

 !شنومی. م خب

 :زندی م  هیتک ی صندل  یدوباره به پشت لیسه

 چه خبر؟ ازدواج کرده؟  یاحمد بای ز از 

ا  جانان  رو   یلحظه  م   ی پلک  سه   گذاردیهم  از  نگاه  سپس،  .  ردیگیم   ل یو 
 ...چه کار دارد نجایا قایکه مردک دق  داندینم

 :دیگو یم  یبا لحن خسته ا لیسه

 نجا؟ یا یندار ی زیچ یشکالت  هی

 :دیگو یحوصله م  یب  جانان

 نجا؟ یا  ی... چرا اومدلیبزن سه حرفتو



. با  شودیجانان م   ره یو خ  دارد یدست از نگاه چرخاندن داخل اتاق برم ل یسه
از خر ش   ینگاه جد  دنید قبل، جد  د یآ   یم   نییپا   طانیاو،  رفتار   یو مثل 
 :کندیم

 .باهات حرف بزنم   کم ی اومدم 

 باهم؟  م ی دار یما چه حرف-

 ...حرف بزنم  ی از عل خوام یم-

 :نندینش ی هم م ی جانان دوباره رو  یها پلک

 ...به من نداره یربط  یعل ؟یبه من خبر بد یاز عل  یدار یاراصر  چه

 مارستان؟ی ب یاون روز اومد نیهم  یبرا-

نم  یل یخ  یز یچ  ن یچن   دن یشن متعجب  را  جانان  سه کندیهم  از    ل ی.  پس 
بود که جانان    دهیاو بااو تماس نگرفته بود. پس احتماال فهم   امیپ  افتیدر

 ...چه کارش داشت

 ...یدینشن  ی... صدات زدم، ولدمتی د رونی ب ی رفتیم  مارستانی از ب یداشت-

 شد یچشم در چشم هم م   لی بود که اگر با سه  یا  ی ریدر چنان درگ  جانان 
 .شناختی اورا نم

. و  دیشارژ نداشت. خاموش شد. نتونستم جواب تماستو بدم ببخش   م ی گوش-
 ...یعل  شی پ  یبر کردمیهماهنگ م ی جور ه یاال 



 ...نم یبب  وی بودم عل ومدهین-

 :کشدیم  یق یعم نفس

 .بودم فقط حالشو بپرسم  اومده

 ؟ یدیپرس-

 ...نه... نشد-

را    شیو دندانها   ردیگی م  ل ی. جانان نگاه از سهرودیدر هم م   لیسه   یابروها
 :دیسایهم م  یرو  یلحظه ا

 ...با دمید مویمر

م  و  نکندیسکوت  اد  از ی .  ن به  دادن  سه ستیامه  او    فهمدیم   لی.  منظور  که 
 :ستیک

 ...یاونجا بود. هم مادر عل   م ی... اونروز هم مر آره

فرا م  یا  لحظه را  اتاق  .  کشدیبه صورتش م  ی... جانان دست ردیگی سکوت، 
 .به ذهنش خطور کنند  یمی دوباره افکار قد خواهدی نم

 ؟ یبگ ی خواستی م نارویخب. هم -

 ...ینگفتم... فقط تو گفت  یزیمن که چ -

نشاند و به    یگوشه لب م  یلبخند تلخ   ل،ی. سه رودیجانان درهم م  یابروها
 :دیگو یم  ی آرام



چرا راه    دونمیحرف بزنم. نم   ی کی با    خواستمی حالم خراب بود فقط م  انقدر 
  ...تو ذهنم  ی افتادم اومدم دفتر تو... فقط تو اومد

که غلط    دیبگو   خواهدی. دلش م شوندی م  دهییهم سا  یجانان رو  یدندانها
  یرا از زندگ   شانیکه همه شان پا   دیبگو  خواهدی آمده. دلش م  نجایکرده به ا 
ب م  رون ی جانان  اما سکوت  نظر    ل، ی. حال سهکندیبگذارند.  به  واقعا  خوب 

 .رسدینم

مر  ستین  یحالش طور   یعل- بره خونه...  بتونه  نم   می که    ی لیخ   تونهیهم 
ب  فعال  مراقبت کنه.  ازش  هرازگاههیستر خوب    شیازما   یسر  هی   ان یم   ی . 

. اما  ارمی ... سر در نمپرسم ی... نمییشایچه ازما   دونم ینم  دن،یروش انجام م
 ...ستی ... اصال خوب نستی که اوضاع خوب ن  فهمم یم

. جانان در  کشدیبه چشمان خسته اش م  ی و دست  کندی م  ی خنده تلخ  تک
  ...دعوا ندارد  گر یاست... اما د   لیسه  رهیخ  ت یسکوت، با همان نگاه پر از جد

...  ختهی بالش ر  یچندتا تار از موهاش رو  دمیبودم د  یعل   شیاونروز که پ-
خواب بود آروم    ی... وقتتکوندیخودش رو م  یلباسش هم پر مو بود. ه   یرو 

 ...موهاش چندتا تار اومد تو دستم   ن یب دم یدست کش

 .شودی از قبل منقبض م شتر ی جانان، ب فک

شوکه نشدم، اما حالم   هیچشه، مثل بق  یعل   دم یزودتر از همه فهم  نکهیباا-
امروز    ی... عل شهی که حالم خراب تر م  نم یبی رو که م  افشیخرابه... ق  یلیخ



با    نم،یساعت بعد قراره بب  ه یکه    یا  ی فرق داره. عل  روز ی د  ی صددرجه با عل
  ...هفرق داشته باش ا یدن هیقراره   دم یساعت قبل د هی که   یا یعل

 :زندیم  یپوزخند و 

 ...بگم  نارو ی ا اومدم 

... جانان، نندینش  یهم م   ی رو   یلحظه ا  شیو پلم ها  کشدی م  یق ینفس عم  و 
 :پرسدی م  یو به آرام  کندیپر دردش م   یآب دهانش را روانه گلو

 چطوره؟  م ی مر

 :ندینش  یم   لیگوشه لب سه   یکج و تلخ  لبخند

  ...بد یل ی... خبد

 :شود یجانان م ره یخ

 .ستیکه حالش به اندازه تو بد ن  دونم یم  اما

 .شودی برداشته م ل یسه  یو نگاهش از رو  شود ی منقبض م شتر یجانان ب  فک

  ،یفحش بد یتون ی تا م  خواد ی دلت م دونمیازمون. م  یتا خرخره ُپر دونمیم-
تو    یفقط تو اومد  یکنم. ول  تتیاذ  نجا ی ا  ومدمی... ن یکن  نی نفر  ،ی کن  هیگر

 ...اومد تو ذهنم   نجایفقط آدرس ا ن ینشستم تو ماش  یذهنم... وقت

.  زدیخ یاز جا برم   یو سپس، به آرام   دهدیاستراحت م  یرا لحظه ا  شی ها  پلک
باال کش بااو  همراه  جانان  باا شودی م  دهینگاه  سه  نکهی.  از  مدام  ابتدا    ل یدر 



برا دیپرسیم ا  یکه  ما   نجاستیچه  اما حاال  امده،  بپرسد که    لیو چرا  بود 
 "برود؟ یزود ن یبه ا خواهدی "کجا؟ چرا م

نم  یهماهنگ   ی ب  د یببخش - با    یول   ام، ینم  گهی د  گم یاومدم.  بعد  دفعه  از 
 .امیم  یهماهنگ 

ا  و  به سمت در    ی و سپس، قدم  کند یم   ی حرف خودش، تک خنده ا  ن یبه 
  ستدیا   یاز حرکت م  لی. سه لیاست به سه  رهی... نگاه جانان هنوز خداردیبرم

 :چرخدیو به سمت او م 

 بپرسم؟  ی زیچ هی

  چرخد ی . زبان در دهانش نمدهدیاش ادامه م  رهیحرف به نگاه خ  یب  جانان
  ل،ی ... سه فهمدیکه به او اجازه دهد، اما مطمئن است که او از نگاهش م 

 :کندیو نامرتب ترشان م  کشدینامرتبش م ی موها  انیم  یدست

 ...روز هی  اگه

 .بزند یحرف تواندی... جانان هنوز هم نم کندیم  مکث

  ی داشته باشه، حاضر هست   از یزنده موندن به کمک تو ن   یبرا   یروز عل  هیاگه  -
 ؟؟یبهش کمک کن 

  ره یبا نگاه منتظر خ   ل ی. سهشودیاش حبس م   نهیدر س  یجانان لحظه ا   نفس
 :پرسدیم  ی و به سخت د یکش ی... جانان، ابرو در هم م ماندیاو م

 ؟؟یچ



به نشانه   ی اندازد، سر  ی م  نیی... نگاهش را پا زندینم  یحرف   گر ید   لی سه  اما 
 :دیگو ی و م  دهدیتکان م  ینف

 ...یچی ه

 :دهدیهوا تکان م  یرو   یو دست   شودیجانان م   رهی دوباره خ و 

 ...رفتم... فعال من

  ، یصندل  ی. جانان همانطور رو کندیاتاق را ترک م  یگریحرف د   چیه  یب  و 
 .خوردی غلت م ل یکلمات سه  انیو ذهنش، م  ماند یبه در م  ره یخ

*****  

جانان را باالخره    خواست، ی چه نم  خواستی فرصتش بودچه م  نیآخر   امروز 
به   ینگاه  توانست؟ی شود. م   الیخ یب  توانستی را که نم  ر ی!تولد ام د یدیامروز م 
  دهیقبل پسند  یمدت نیرحس ی که ام  یرنگ  یاندازد و به دوچرخه آب  یعقب م 
  دوبه کا  شتر ی هم چسبانده بود که ب  ونی پاپ  ن یچند  شی شد. رو   ره یبود، خ

پشت   هیشب به  را  ادهدیم   هیتک   یصندل   یباشد. سرش  در  به چه    نی.  مدت 
و جانان   نیرحس ینداشت. ام   ت یاهم  گر یهرچه که بود، د کرد؟ یفکر م   یزیچ

  شد ی او بزرگ شده بود. مگر م  یشانه ها  یرو   ن یرحسیخانواده او بودند. ام
دل    بارهبرگردد و دو   یعل  شدیاز راه برسد و آنهارا از او بدزدد؟ مگر م   یکس 

مهم نبود که آنشب جانان به مالقات    گر ی د  شی. برا شدیجانان را ببرد؟ نه. نم
بود که توسط پرستار، همسر جانان    مارستانیدر ب   ی رفت؟ چه کس  ی چه کس

  ا ینداشت.    ت یسهند اهم  ی برا  گر یبود، د   ی ل اگر هم ع  ی خطاب شده بود. حت



برا  کردیحداقل تالش م  باشند. هرچ  تی اهم   شی که  که پشت   یزینداشته 
دوحالت داشت   رفت،ی. اگر جلوم ردیرا بگ  شیپ  خواست یداستان بود، نم   نیا

  یزیو اگرهم چ   شکستی بود، سهند م  ی زیو هردو حالت، پر از ضرر. اگر چ
م  شرمنده  بشدی نبود،  با   یانتخاب   نیبهتر  ، یال یخی .  داشت.  که    دیبود 

م  شی چشمها   گذشت،یم مثل    بستیرا  واقع   کیو  د  ،یمرد    یگریفرصت 
مرد عاشق بود. پس    ک ینوجوان پانزده شانزده ساله نبود،    کی. سهند دادیم
کند. تا خوشحال شود و بتواند جانان    دایتا حالش بهبود پ   گذشت،یم   دیبا

  .راهم خوشحال کند 

  وفتد،ی اما قبل از آنکه راه ب  چرخاند، یرا م   چیو سوئ   داردیبرم از دوچرخه    نگاه 
به    یو نگاه   کشد ی م  رونیب  ب ی. تلفن را از ج رودی م  برهیو  بشی در ج  ل یموبا 

بود. حتما م  ی شماره م بزند...    رش یبابت تاخ  خواست ی اندازد. مادرش  غر 
م به گوشش  را  ب  چسباند ی تلفن  بدهد   ی و  مهلت  مادرش  به  و    ،آنکه  تند 

 :دیگویتندم 

 ...رسمی. االن مدیمامان ببخش   امیم  دارم

ها  و  رو   شی چشم  م  یرا  توب  گذارد یهم  آماده  م  ماندی م  خ یو    ناخانمیکه 
 :دیگویم

 ...اینه... ن  نه

 :پرسدی. با تعجب م شوندیباز م شی و پلک ها   رودیسهند باال م یها  ابرو 

 ؟یچ  یعن ی



 !برو دنبال سولماز  برگرد  یهرجا هست-

 :رودیسهند درجا درهم م  افهیق

 ؟یچ

  .ارشی برو دنبال سولماز اونو هم دعوت کردم. برو ب گم یم-

 :دودیبه صورت سهند م  خون 

 ؟ یدعوت کرد یچ  یبرا اونو 

 .نشده  ر یبرو دنبالش تا د گمی انقد غر نزن. م-

 اد؟ یچرا خودش با آژانس نم -

 ...دنبالش یریچون من گفتم که تو م -

 ...نندی نش ی هم م یسهند با حرص رو  یها پلک

 ...یکن  ر یبرو پسرم. زشته د -

 .مامان  کنم یمن آخر از دست تو دق م -

 :دیگوی مظلوم م ناخانم یم

 .گم نشه  چاره، ی دارم؟ گفتم فقط برو دنبال دختر ب کارت یمن چ   مگه

 .میخوش بگذرون  توروخدا... بذار  ال یخی امشبو ب  هی مامان -

 .که... زشته  ایبگم ن  تونم ی نم گهیدختررو دعوت کردم د-



 .شوندی م  دهییهم سا  یسهند رو یدندانها

 زود برو. باشه؟ -

 ...خب  لهیخب. خ  لهیخ-

 :بوسدیخانم از پشت تلفن اورا م  نا یم

 ...برم. منتظرم قربونت

 ...سای مامان. وا-

سهند دوباره به مکالمه    یخانم که درحال قطع کردن تماس بود، با صدا  نایم
 :گرددی برم

 جانم؟ 

 ...به هما مون یبچسبون یند  ر ی گ  یتو مهمون-

 ...نباشه تیتو کار -

 :دیگوی با حرص م سهند

 .مامان

 :شودیم  یخانم هم حرص  نا یم

وتش  اخالقت. دع   نی اصال باا  فه یتو ح  ی خب بابا. تحفه... اون دختر برا  لهیخ
  .کردم با جانان اشنا شه

 :کشدیم  ی قینفس عم سهند



 اد؟ یم  یدختره واسه چ نیا ی جانان که نگفت  به

 ...نگفتم. انقدر معطل نکن دختره منتظره. خدافظ ی چکی به ه ر ینخ-

  کشد ی م  ی... سهند، پوف پر حرصکندیتماس را قطع م  یگری حرف د  چیه  یب   و 
  ...گریکم بود د   نی. همکندیشاگرد پرت م  یصندل یو تلفن را رو 

هست که نخواهد    یآورد. آنقدر عصب   ی م   اد یآدرس دختر را به    یبدبخت   با
خاطر با تمام توان   نی به هم رد،ی گرفتن ادرس هم با مادرش تماس بگ  یبرا

  ی که مادرش از سولماز با جانان حرف  کندی اورد. دعا دعا م  ی به ذهنش فشار م
 ...وجه  چیمسائل شود...به ه ن یجانان وارد ا  دخواهینزده باشد. نم 

بود.    دهیاندازد. باالخره رس  یبه آن م  یو نگاه   ستدی ا  یساختمان م   یجلو
دست به سمت    ن؟ییپا   د یا یبه دختر خبر دهد که ب  خواستیحاال چطور م 
است. تا   ده یکه رس  دیتا بگو  ردیبا مادرش تماس بگ   دی. با کندیتلفن دراز م 
  ...شودی از مادرش م ی امی متوجه پ  کند،یقفل را باز م

 "...0935بهش زنگ بزن.  یدیشماره سولماز. رس  نمیمامان جان ا  ایب"

. فکر همه جا را هم کرده بود... نفس  نندی نش  یهم م   یسهند رو  ی ها  پلک
 ...بوق، دو بوق، سه بوق کی. زندی شماره ضربه م یو رو  کشدیم  یق یعم

 بله؟-

تمام    کشدی م  یق ی. سهند نفس عمرسد یآرام سولماز به گوشش م  یصدا و 
 :تا مودب به نظر برسد   کندی تالشش را م



 ن؟ یسهند هستم. شناخت ن؟یخانوم خوب سالم

 ...بله بله-

کرده بود که دخترک    فینشناسد؟ حتما مادرش آنقدر از او تعر   شد یم   مگر 
  .مشخصات اورا حفظ کرده بود

  .در خونه هستم  ی من جلو-

 !نییپا امیممنون. االن م  یلیخ-

 .خدانگهدار-

 بشی و تلفن را در ج  کند ی. تماس راقطع م ماندی دختر نم  ی خداحافظ  منتظر 
ادب    یب   خواهدیاصال حوصله دختر را ندارد، اما دلش هم نم  نکه ی. باا چپاندی م

 !نداشت یریسر مادرش بود. دخترک بدبخت که تقص ر ی ز نها یا باشد. همه 

...  زندیم   رونیسولماز، باالخره از آن ب  نکه ی تا ا  ماندی در م  رهیخ  یا  قهیدق  چند
آ   ی و نگاه  کشدیم   ی قینفس عم تا   یادیز  ر یاندازد. مس   یبه خود م   نهیاز 

... دختر  دیکشیهم طول نم  ادی خانه جانان نداشتند. پس خلوت با دختر، ز
 .ستدی ا ی م  و  کندیسهند به احترام در را باز م  شود، یم  ن یماش کیکه نزد 

 :دیگوی به سرعت م  دختر 

 .نیشد اده ی چرا پ نیی بفرما

 :زدی م  یلبخند سهند



 ن؟ی . خوب هست سالم

 :دهدیمودبانه پاسخ م  سولماز 

 ...زحمت دادم بهتون دیببخش. ممنونم. سالم

 .نیی . بفرما یچه زحمت کنمیخواهش م -

و همزمان با سهند، داخل    کند ی. سولماز در را باز م زندی م  یاشاره ا   ن یبه ماش  و 
  .ندینش یم  ن یماش

قبول نکردن.   شون یا   ام یگفتم با آژانس م   ناخانومیواقعا. من به م   دیببخش -
 .نیتو زحمت افتاد

 .خبر دار شدم ر ی شد. من د ر ی د  دی... ببخشستی ن  ینه بابا. زحمت -

 :دهدی. سولماز مودبانه پاسخ مکندیحرکت م  و 

 .خوب شد. من هم راحت تر آماده شدم اتفاقا

شده... نفس   ی چه شکل  ند یبه چهره دختر دقت نکرده بود که بب   ی حت  سهند
حاال که   ؟ گفتیچه م   د یبا   گر ی. خب، د دهدیتکان م  یو سر  کشد ی م  یق یعم

 زدند؟ی حرف م یزیتعارفاتشان تمام شده بود راجع به چه چ

 ...زمی شماست؟ عز یکادو   نیااا ا-

 :دیگویاندازد و با لبخند م  یبه دوچرخه م ی نگاه  نهی از ا سهند

 ...دوچرخه خوشش اومد ن یاز ا ی فروشگاه هی میرفت  شی . چند وقت پ آره



 ...خوشگله یلیخ-

... بازهم بحثشان تمام شد و بازهم سولماز حرف  کندیبا لبخند، تشکر م   سهند
 :زندیم

 ...یز یچ هی  نکهیا فقط

 :اندازد ی به سولماز م ینگاه  سهند

 ن؟یجا گذاشت یزیچ

 .بخرم ه یخواهرزادتون وقت نکردم هد ینه... من برا-

  .خون به صورت سهند همانا دن یگفتن همانا و دو   خواهرزاده

 .ستیاهر زاده من ن خو نیرحسیام-

... سهند،  خوردی که سولماز، جا م  دهدی به سرعت و تند واکنش نشان م   چنان
 .درست صحبت کند دیمسلط باشد. با  دی. باکشدیم  یق ینفس عم

 .. من تک فرزندمستشی که، جانان خواهر من ن  نهی منظورم ا-

 :دیگو یو م  بردیباال م یی ابرو سولماز،

 ...شونه خانوم گفتن تولد نوه نا یم

 :کندیم  یتک خنده ا و 

 اشتباه متوجه شدم؟ من



م   یدرحال   سهند را  تالشش  تمام  اخمها  کندیکه  توض  شی تا  باز کند،    ح یرا 
 :دهدیم

دا  دهیچ یپ   کم ی  تشی واقع دختر  جانان  بچگ  ییست...  تو  هست...   ی من 
 دونه یمما... مامان مثل دخترش    شی خانواده ش رو از دست داد، اومد پ

 .جانان رو 

توض  سهند زندگدهدینم  حی اصوال  داستان  چ  ی.  هم  که    ستین  یزیجانان 
آنهارا خواهر   یکس   نکهیا ی. اما برااوردی آسان به زبان ب یل یسهند بخواهد خ 

 ...دهد حی و برادر نخواند، مجبور است که توض

 .پس کنمی من... حرفمو اصالح م   دونستم یاهان. متوجه شدم... نم-

 :کندیم  یتک خنده مودبانه ا و 

 .دمینخر هیکوچولوتون هد  یبرا

 :دیگو ی و م زندیم  ی درست شد. سهند لبخند کج حاال

هست یا  هیهد   چه مهمون  شما  هد ن ی...  م   هی.  خ  نیدی خر یهم    یل یجانان 
 .شدی ناراحت م

 دسته گل بخرم؟ هیمن  ن یسی میوا   نیدید  ینداره، گلفروش یاگه مشکل -

 ...خودتون رو  دینکن  تی . اذستشی الزم ن-

  .راحت ترم ینجوریا-



 :دهدی تکان م  یسر سهند

 ...سم ی میوا  دمی د ی. گلفروش دیدونی خودتون م  هرجور 

 .ممنونم -

  یکه تا خانه جانان هم صحبت   دادیم  حیمکالمه. سهند ترج  انی باز هم پا  و 
ترج  مس   دادیم   حینکنند.  تمام  پ  ر یکه  سکوت  مادرش    مودهی در  اگر  شود. 

م  دیفهم یم فرار  بحث  از  او چطور  م   کند، ی که  اورا  باکشتیحتما  دنبال    د ی. 
 .ردی گیم  یش ی بازهم دختر پ نبار،یتا صحبت کنند و ا  گشت یم  یزیچ

بچگ- از  م   یمن  دار  هیکه    کردمیفکر  بزرگتر  نم نی خواهر    دونستمی... 
 .ستیخواهرتون ن

 :اندازد ی به سولماز م ینگاه  سهند

 اد؟ یم  ادتون ی اون موقع رو  مگه

 :کندیم  یتک خنده ا و 

 .شناختم ی من اصال شمارو نم دادینم ح یمامان توض  اگه

 ...ادمهی من خوب   یول-

 :زدیم  ی. سهند هم لبخندخنددی و م د یگویرا م  نی ا دختر 

 .اومد ادمی منم  د یشا د یکن  فی تعر ادتونه؟ ی یچ



از د  طونی پسر شر و ش  هی- اولرفتیباال م  وار یکه  که من شمارو    یبار  نی. 
توپتون افتاده تو    ن یباال که بهمون بگ   ن یخونمون اومده بود  وار ی از د  دم،ید
 ...اطیح

 :دیگوی و با تعجب م دهدی باال م ییابرو  سهند

 من؟ 

 :کندی م دییو تا  خنددی. سولماز هم م خنددی م  و 

 .. شمابله

 ن؟یپارش کرد  ای  نیتوپمو داد شد؟ی . بعدش چادینم ادمیاصال  -

 :خنددی بازهم م سولماز 

به جام یداد بابام بهت گفت که پسر خوب  د  نکهی ا  ی.  ب   وار ی از  در    یایباال 
 ...بزن

 :دهدیو سولماز ادامه م  خنددی م  سهند

 .یباز ا یتوام ب ی گفت  یمن دست تکون داد یبرا یبر  یکه خواست   بعد

 :باال انداخت و با خنده گفت ییابرو  سهند

 .پررو بودم چقدر 

 ...یلیخ-

  ...خندندی م  شانیهردو  و 



 من بودم؟  ی حاال مطمئن-

 ...شانی شدند به دوم شخص. هردو  لیسوم شخص، تبد  از 

بابا.  -   یدیخری نوشمک م  ی رفتیباهاش م   یدوچرخه قرمز هم داشت   هیآره 
 ...اینوشمک پرتقال  نیبرامون. از ا 

 :اندازد یم   باال ییابرو  سهند

سوار    دادمینم  یچکی اون دوچرخه قرمزه... چقد دوسش داشتم. به ه  یوااا
  .شه

 :کندیم یتک خنده ا   سولماز 

 .دور زدم  ه یمن باهاش   یول

 :چرخدی به سمت سولماز م سهند

 ؟ یبهت اجازه دادم سوار دوچرخم بش واقعا

رفت- نشستم  پشت  م یپشتت  زد   ی کوچه  دور  مم یرو  نوشمک    می خواستی . 
همه   ی ... ولم ی نگ  چکسی به ه  یگفت  یدیخر   ییخودمون آلبالو  ی. برام ی بخر

 ...دن یصورتمون قرمز شد همه فهم

 :تکان داد  یکرد و سر  یتک خنده ا سهند

 .رمی گیم  مر ی. فکر کنم دارم آلزاادینم  ادمی  چکدوموی ه

 ...بچه هارو  ی. حت ادمهیش رو  ... من همهستین  ادتیکه   بیچه عج -



تو خاطرم   ز ی چ  چیه  هی. از بق شه یمن فقط جانان رو شامل م   یخاطرات بچگ-
 .ستین

  ی . به گلفروش کندی را متوقف م   نیو سهند، ماش  دهد یتکان م  یسر  سولماز 
 :دیگو یو م  کند یم  یاشاره ا

  .داره یقشنگ  ی گال  شهی هم ه یگلفروش  نیا

 :دهدیاندازد و سهند ادامه م یبه آن م  ینگاه  سولماز 

 .خرمی گل م  نجایاغلب از ا  من

 ...ختنهیپول دور ر   کننیفکر م  هی. بقیهست   دنیخوبه که اهل گل خر   یلیخ-

 :دیگوی م  یو به آرام   زندیم  یلبخند کج  سهند

خر  من عاشق گل  برادنم یبرعکس...  مخصوصا  دوسشون    ییکسا   ی...  که 
 .دارم

 .کشدیم  یق ینفس عم و 

 بهتره؟  یکه چ  یهمراه من نظر بد یایخب پس. م -

 :دیگویو م  دهدی تکان م  یسر سهند

 ...حتما



طول   یا  قهیگل، چند دق  دنی. خرشودیم   ادهیو پ  کندیرا خاموش م  نیماش  و 
با حوصله نظر م  کشدیم به آن صورت که جانان    دهدیو سهند،  تا گل ها 

 .شوند دهیچ یدوست دارد، پ 

و سهند، از    شودیهم باز نم  ی. حرف خاصستی ن  ی راه  گر یخانه جانان د   تا
حرف زدن با سولماز آنقدر هم بد به نظر   نکهی بابت خوشحال است. باا  نیا
ترج   د، یرس ینم را  بازهم سکوت  خانه جانان    یرا جلو  ن ی. ماش دادیم  حیاما 

پ هردو،  و  ام   ادهیپارک کرد  دوچرخه  سهند،  ماش  نیرحسیشدند.  از  ن  یرا 
و به    دیکش   یقیآورد و سپس، به سمت خانه قدم برداشتند. نفس عم   رون یب

  گذشتیبود، مدتها م  دهیکه جانان را د  یبار  نیزنگ را فشرد. از آخر  یآرام
 ...دروغ نگفته است کشد،یاو پر م   یکه دلش برا  دیو اگر بگو 

اجازه م  شودی باز م  یک یت   یبا صدا  در  وارد   دهدیو سهند،  ابتدا سولماز  که 
م را  تالشش  تمام  رو   کندیشود.  نشود، جانان    دهیکش   نیزم   ی تا دوچرخه 

و دکمه طبقه مورد   ستد یا   یحساس است. داخل آسانسور م   یزیتم   یرو 
خودش    نکهی . بااستیجانان، دل در دلش ن   دنید  ی. برادهد ینظر را فشار م 

باز کرد و بازهم ابتدا    . در رادیفهم یرا خواسته بود اما دل که نم  یدور  نیا
و    رودی م  ن ییدر پا  رهیسولماز خارج شد. قبل از آنکه زنگ در را بزنند، دستگ 

  ی که لبخند، از رو   کشد ینم  ه ی. اما به ثانکندی در را باز م  یجانان، با خوشحال 
 .شودیلبانش محو م 



 ز یبه همان سرعت ن   شود،یلبانش محو م  یهمان سرعت که لبخند از رو   به
. با چرخاندیسولماز و سهند م   انیم   یاما نه به همان قوت. نگاه .  گرددیبازم 

 :دیگویو م شودیم  ره یژکوند به سولماز خ   یلبخند

 .نی. خوش اومد نیی. بفرما سالم

 :دیگو ی و م  بردیمودبانه دسته گل را جلو م   ولماز 

 .. سولماز هستم سالم

دوزار   جانان، م  یتازه  م  یاش  و  او ک  فهمدیافتد  م ستی که  که   دانستی. 
.  دیآ   یکه همراه سهند م  دانستیاما نم  د،یای قرار است به تولد ب  یسولماز نام

 :دیگو ی و خوش رو تر م  ردیگی دسته گل را از او م 

 .داخل  ن ییدستتون درد نکنه. بفرما ن؟ی دیزحمت کش  چرا

  .بوسدیهوا م  یگونه سولماز را رو  و 

 .یخوش اومد زمیبه به. سولماز جانم... سالم عز-

نگاهش را به سمت سهند    کندیخانم، جانان باالخره فرصت م  نای آمدن م  با
 :دیگو ی و م زند یم  یدوچرخه به دست، بچرخاند. لبخند مهربانانه تر

 ...ادیمن به چشم نم  ی کادو   گهیکه د  یدیخر  نویا  تو

  ی شده بود. چقدر برا با ی. چقدر ز چرخاندیصورت جانان م   یرو  ی نگاه  سهند
 :دیگوی و م  رودیدر کنار م   یانان از جلوچهره دلتنگ بود. ج نیا



 تو؟   یاینم

. چرخاندیم   ن یرحسی و نگاهش را به دنبال ام   شودیداخل م   ی به آرام  سهند
. کرد ی در اغوش پدربزرگش بود و به بادکنک ها اشاره م  پیپسرک خوشت 
 :حاال لب باز نکرده بود، باالخره صدا زد   نیسهند که تا هم 

 ن؟ یرحسیام

. پدرش به سرعت به  چرخدی به سمت او م  نیرحسیپدرش به همراه ام   نگاه
 :دیگویم  ن یرحسیام

 راحت شد؟  الت یعمو سهندت. باالخره اومد. خ  نم یا

تا بتواند به    نیرا زم   زدی هوا دست و پا م  یکه رو   ینی رحسیام  و  گذاشت 
زم را  دوچرخه  بدود. سهند،  عمو سهندش  به سرعت   نی سمت  و  گذاشت 

ام دیرا در اغوش کش  ن یرحسیام را د  ن،یرحسی.  باشد،    ده یانگار که پدرش 
  ی موها  یرو   یزیر   یدستانش را دور گردن او محکم کرد و سهند بوسه ها

نطور که گونه شانه اش جدا کرد و هما  یرا از رو   نیرحسیاو نشاند. سر ام 
 :اش گفت یشگ یهم   یبا مهربان دیبوس ی اورا م

 جوجه من؟ یچطور

. همه دیدو طرف صورت سهند را گرفت و گونه اورا محکم بوس  ن یرحسیام
 :خانم با تعجب گفت نای به وجد آمدند... م یاز واکنش پسرک، لحظه ا

 د؟ یکن یم  ینجوریکه ا  دیبود دهیچندوقت بود همو ند مگه



 :دیبه سمت سولماز چرخ و 

 ...بچه عاشق سهنده نیا  یعنیسولماز جان؟  ی نیب یم

و به دوچرخه    گذاردی م  نیزم  یرا رو   نی رحسی. سهند، امزندیم   یلبخند  سولماز 
 ی نیآن ح   دنی. پسرک که تا به حال متوجه آن نشده بود، با دکندیاشاره م 

 :دیو شمرده شمرده پرس د یکش

 ... من؟ مال

 :ن دادبا شوق سرتکا سهند

 .جوجه. مال توئه آره

به سرعت به سمت دوچرخه رفت و    ن یرحسی. ام دیگونه اورا دوباره بوس  و 
 ...ندی آن بنش یسهند، کمکش کرد تا رو 

سهند مانده بود، نگاهش را به سمت سولماز    ره یحاال، خ  نی که تا هم  جانان
 :او ماند و سپس، با لطافت گفت ره یخ ی. چندلحظه ا دیکش

 .اتاق رو بهت نشون بدم، لباسات رو عوض کن زمیعز  ا یجان، ب سولماز 

جدا شد. جانان، همانطور که دسته گل    ناخانم ی کرد و از م  یزیتشکر ر  سولماز 
هدا اتاق خوابش  به  اورا  بود،  داشته  نگه  دستانش  در  هنوز  و    ت یرا  کرد 

 :گفت

 .حتما صدام کن  یداشت الزم  یزی. چزمیباش عز  راحت



 .ممنونم   یلیخ-

 :قبل از خروج، دوباره به حرف آمد جانان

 .گلم   بیترک  ن یبابت گلها ممنون. من عاشق ا بازم

 :. سولماز گفتدیکش  یقیسرش را جلو برد و نفس عم  و 

 .... ناقابله. نظر آقا سهند بود. خداروشکر خوشتون اومدکنمیم  خواهش

از سهند نم   چکس ی نظر سهند نباشد؟ ه  شدی م  مگر  بهتر  .  شناختیجانان را 
 :زد و گفت یجانان لبخند

 .من رو صدا کن حتما  یخواست یزی... پس من تو هالم. چ قربونت

افتد    یرفت و در را بست. به سمت آشپزخانه راه م  رونیاز اتاق ب   یبه آرام  و 
گل به دفترش    وقت بود که  یلی. خگرددیو با نگاه، دنبال گلدان مناسب م 

  .بردیدسته گل را به دفتر م  نیفردا هم  دیبود. شا  امدهین

  .و فنجان هارا آماده کرد دیداخل گلدان چ گلهارا 

 .زم یری. من م زمیعز  نی تو برو بش-

 :دی گویاندازد و م ی خانم م نای به م ینگاه 

 .. دستت درد نکنهزمیریعمه م  نه

کمکمون کنه. برم بزنم    کم ی   دای پسره هم نکرد زودتر ب  نی . اییاز صبح سرپا-
 ...ارمشیپس گردنش ب 



  یکه انگار نه انگار آن پسر، پسر خودش است... جانان حرف  زدی حرف م  یجور
هم انقدر تمرکز نداشت که بخواهد در    دیشد. شا   ختنیر  ینزد و مشغول چا

از فنجان    یمی بزند. انقدر حواسش پرت است که ن  یخانم، حرف  نایجواب م 
 .مهی را تا ن گر ید م ی و ن  کند یهارا تا لب پر م

 جانان؟ -

فنجان، انگشتانش شکار    ی و آب جوش به جا  پردی سهند م  یبا صدا  تنش
که سهند بفهمد و    یاما نه طور  کشد،ی . به سرعت دستش را پس مکندیم

 .نگران شود

 ...یب نداد. صدات زدم جوا د یببخش ؟یدیترس-

 :شعله گذاشت یرا رو  یباال انداخت و کتر یی ابرو جانان

 رو؟  ین یس  نیا  یبری. حواسم نبود. م دیببخش

 :پر از فنجان انداخت و گفت  ینی به س ینگاه  سهند

 .که  هیحواست؟ نصفش خال کجاست

 :زند ی جانان را کنار م  ی و به آرام  داردیرا دوباره برم ی کتر  و 

 .زمیریبرو. خودم م   تو

  کند ی. سهند، با دقت فنجان هارا پر مرودیعقب م   ی و کم  شودیمانع نم   جانان 
 :دیگو ی . ناخوداگاه مماندی حرکات او م ره ی و جانان، خ



د   یوقت باز کردم دختررو  اومد  دمیدرو  با دوست دخترت  با  یفکر کردم   .
 خبر؟  ی خودم گفتم چه ب

 :کندی ه او مروان ی و تک نگاه  زندیم  یلبخند کج  سهند

 دختر؟ من؟  دوست

را به سکوت    ی. لحظه اندینش   ی جانان م  یلبها  ی رو   ی . لبخند آرامخنددی م  و 
 :دیگویم  یو سپس، جانان به آرام   کنندیم  یسپر

 .برات تنگ شده بود دلم 

به    ینگاه  کند،ی. همانطور که فنجان هارا پر مشودی تر م  ظ یسهند، غل   لبخند
 :دیگویاندازد و م ی جانان م

 ...منم 

به جانان    یچشمک   دارد،یرا برم   یچا  ی نی . سگذاردی م  شی را سرجا   یکتر  و 
  .رودیم  رون یو سپس، از اشپزخانه ب زند یم

آ   باآمدن  و  باق  هیسبحان  بعد،  د  همان ی م  یو  رنگ  تولد  . ردیگیم   ی گریها، 
. مدتها  کندیم  فیاز همه ک  شتر یآنها ب  انیم   ن،یرحسیو ام  رقصندیم   زنند،یم

دور هم جمع نشده بودند. مدتها بود که جانان، حس نکرده    نطور یبود که ا
ن  یاش از ب  ی سرعت، خوشحال  نیهم به هم   چوقتی بود خوشحال است و ه

هال،   ان یو دوچرخه اش م   ن یرحسیبود که با ام  یسهند  ره ینرفته بود... خ
م تولد، همه چرفتیراه  بعد  بود که  داده  قول  به سبحان  ب  ز ی.  ه سهند  را 



  ی اتفاق افتاده بود، هر اشتباه  یهرچه درباره عل   دیتولد، با   نی. بعد از ا دیگویم
سهند را با چشم    دن شکسته ش  د ی. باکرد یکه کرده بود را به سهند اعتراف م

هم    یرا رو   شی آزار دهنده تر بود. پلک ها  شی برا  یزیاز هرچ  ن،یو ا   دیدیم
اش، فاصله   ندهیآ   یتا حواسش از اعتراف ها   کندیو تمام تالشش را م  گذارد یم
پسر کوچکش    یبرگردد، پا به پا   یهمانیتا دوباره به م  کند ی. تالش مردیبگ

  ی اش م  نه یس   یمانند بختک رو  ی نینگ... ستواندیکند. اما نم  یبخندد و شاد
آرام  به  م   یافتد.  بر  جا  فنجانها  زدیخ یاز  پر کردن  بهانه  به  به    ،ی چا  یو 

و ذهنش هنوز    شوردی م  رد،ی گیآب م   ر یش   ر ی ... فنجانهارا زبردیآشپزخانه پناه م 
را    ی . قورشنودیرا هم نم  هیبق   یصدا  ی در پرواز است. حت  ی گرید  ی هم جا

 .زدیری م  یو چا داردیبرم

 .گهید م ی بر  ایعمه جان. ب  یتو آشپزخونه ا  دمیتو که  -

 :دیگو یو م زندیم  ی جان ی . لبخند بچرخدیخانم م  نایبه سمت م  نگاهش

 ...امیم  االن

صدا کردن جانان پا به آشپزخانه نگذاشته است.    ی خانم صرفا برا  نا ی م  اما 
. سرش  دیبگو  یزی چ   خواهد ی. انگار که م کینزد  ک ی. نزدستدی ا  ی کنار جانان م

 :دیگوی و م  کندیم  کیرا به گوش جانان نزد

 سولمازو؟  یدید

و سپس، با  اندازد    یبه هال م   ی ... نگاهپردیباال م  یجانان لحظه ا  یابرو 
 :دیگو ی م  یلبخند تصنع



 ...نازه ی لی. خ آره

 چقدر مودبه؟  یدی. د مونهیمثل ماه م -

را    ی. قورگذاردیجواب م  یخانم را ب   نا یو سوال م  دهدیتکان م   ی سر  جانان
 .کندیرا بلند م یکتر  نبار یو ا   گذاردیم  شی سرجا

 .نجایا  ادیگفتم امشب ب  نیهم  یبا سهند آشنا بشن. اصال برا  خوام یم-

فنجان انگشتان جانان را هدف   یکه به جا  یو بازهم آب جوش یکتر  بازهم 
مردیگ یم پس  را  دستش  سرعت  به  جانان  م  کشدی.  تعجب    نا ی و  با  خانم، 
 :دیگویم

 خودتو؟  یسوزوند

 :دیگو یو م   دهدیهوا تکان م   یانگشت سوخته اش را رو  جانان

 .نشد یچ ی. ه نه

بار بود که آن را    ن ی. امروز، دوم شدی او انگشت نم   یبرا  گر یانگشت د  نیا
  .سوزاندیم

 ...آهان  گفتم؟یم  یچ-

 :کندی م  ک یدوباره سرش را به جانان نزد و 

 . نه؟ انیبهمم م  ه،ی با سهند آشنا شن. دختر خوب  خوام ی م



م   جانان، به سمت هال  را  مبل کنار    ی. سهند، درست رو چرخاندینگاهش 
 .شودیجفتشان م  رهیخ یسولماز نشسته است... لحظه ا

 ...شهی خوب م یل یخ  ارهیدر ن یدختره باز ن یاگه سر ا-

.  چرخدیو دوباره به سمت فنجانها م  دارد یآنها برم ینگاهش را از رو  جانان،
 .کندیدقت فنجانهارا پر م  تیبا نها  نبار،یا

 ه؟ ینظر تو چ-

 :لب بنشاند یرو   یلبخند کندی م  ی و سع  کشدی م ی قینفس عم   جانان

 ؟ یکن   یشما دختر بد معرف شهی واال... مگه م دونمیچم

. قبل  کندینم  تیهم احساس رضا  یل یحرف، خ   نی چرا اما از گفتن ا  داندینم
 :پرسدیبزند، جانان م یگریحرف د ناخانمیاز آنکه م 

  دونه؟ یسهند م  خود

 و؟ یچ-

 ن؟ یدار ی م یچه تصم  نکهیا-

 :کندیفنجانهارا خودش پر م  یو باق  ردیگ یرا از جانان م یخانم کتر نا یم

 ...کرد  یقاط دی. تا شن یشناس یاخالقشو که م  ی . ولدونهیم  آره

  ...ندی نش یگوشه لب جانان م   یکج   لبخند



اصرار کنم    کمینرم تره... به نظر خودم اگه    کمی  نبار ی ... اایالبته نه مثل قبل -
 .ادیکوتاه م 

 .شودی به همان سرعت محو م لبخند 

دختر    یلی حاال تو حواست به دختره باشه... منم حواسم هست. تااالن که خ-
 .به نظرم اومده ی خوب

 :ماندیمنتظر حرف جانان نم   گر ید و 

 .ببره وی نی س ن یا ادیسهند و صدا کنم ب  برم

. انگشتش  بردیآب پناه م   ر یو جانان، دوباره به ش   شودی از آشپزخانه خارج م  و 
 .گذاردی هم م یرا رو  شی پلک ها یو لحظه ا ردی گیآن م  ر ی را ز

 ...یخسته نباش-

 :دیگو ینشاند و م   یلب م   یرو   ی . لبخند کجچرخدیبه سمت سهند م   نگاهش

 .یمرس

 :زندیاما قبل از آنکه خارج شود، جانان صدا م دارد،یرا برم  یچا  ینی س سهند

 ...قهید هی  سای . واسهند

  ی ل یحرف، خ  ن ی. گفتن اخدچر ی دوباره به سمت جانان م  ان یجانم گو   سهند، 
 :دیگوی و م  کشدی م  یقی. نفس عمستیجانان راحت ن یهم برا

 ؟یکار یب  یهفته ک   نیا



 :بردیابرو در هم م   سهند،

 چطور؟

 !ینجوریهم-

 ...... هرروز شرکتم م یشلوغ  یلیهفته خ  نیا-

 .دهدیسرتکان م  م یبه نشانه تفه   جانان

 ؟یدار یکار-

 .م یزن ی. بعدا حرف م وییحاال ببر چا -

  ی. دستهاردیگیآن م   ر یو دستانش را ز   چرخدی اب م  ر یدوباره به سمت ش  و 
  نییپا   ی بدنش، کم   یتا دما  چسباند یاش م   ی شان یرا به گردن و پ   سشیخ
 ...دیایب

خوشحال است، او   ن یرحس یام   نکه ی . اما همفهمدینم   یزیچ   یهمان یاز م   ی لیخ
 :دیگو ی م  نیرحسیخانم با خنده خطاب به ام  نای هم خوشحال است... م

 ...نیکادو هاتم بب  هی بق ایب  ، یشد ر ی عمو سهندت س یاز کادو  اگه

خانم،   نا یدر آغوش م  نی رحسی. امکندیباز م   ن یرحسیام  یرا برا   شیدستها   و 
 ...شودی م ره یخ  شیو با ذوق به کادوها   ندی نش یم

 ...خب. اول از همه کادو ماجان رو بـ-



م   یصدا حرف  خانه  م  نا یزنگ  را  آ بردی خانم  سمت  به  جانان  نگاه    فونی. 
 :د یگو یخانم م  نای و خطاب به م  چرخدی م

 ...به من دیآخرش برس دیشروع کن   ه یبق یاز کادو  اول

  شیخواهد دست پ   یافتد... م   یراه م  فونیبلند به سمت آ   یبا قدم ها  و 
و خون،    شودیافتد. خشک م  یم   تور یا بردارد که نگاهش به مان ر   یببرد، گوش 
  .بنددیم  خی شیدر رگها 

 جانان؟  هیک-

حس    یب   ی. تمام تنش لحظه اشودی م  دهیزده جانان به عقب کش  خی  نگاه
 .گرددیو نگاهش، به دنبال صدا م  شودیم

  جانان؟-

.  شودی باال رفته اورا مخاطب قرار داده است، م  ی که باابرو ها  یسهند  ره یخ
 ..چرخدیم  فون یو دوباره به سمت آ   دهدیم  نییپا  ی آب دهانش را به سخت

 !یچکیه-

 :دیگو ی بلندتر از قبل م نبار،ی و ا ردیگ یفاصله م  فون یآ  از 

 ...جلو در نبود  ی چکی... ه یچکی ه

 :نباشد  دایپ  شی تا اضطراب از صدا  کندیتمام تالشش را م  و 

 ...کادوهارو لطفـ  دیکن ی . باز معمه



.  پردی تن جانان از استرس باال م  نبار،یو ا   دیآ   یبه صدا در م   فون یآ   گر ی د  بار 
 :دیگویو م  شودیم  ز یخ می سهند ن

 .هی ک   نم یخودم بب  بذار 

 ...خوادینه!!! نم -

... جانان آب دهانش را  کندیبلند جانان، سهند را متوقف و متعجب م   یصدا
 :دیگویآرامتر م  نبار،ی و ا   فرستدیم ن ییپا

 .نی. تو بش دمیجواب م  خودم

آ   و  بگو چرخدی م  فونیبه سمت  اگر  م دی...  به سلول تنش    لرزد، یکه سلول 
 ...کشدیدروغ نگفته است... اضطراب در جانش آتش م 

تا مبادا    گذاردیآن م   یو به سرعت دستش را رو   ددار یرا برم  فون یآ   یگوش 
و سپس،    ماند یم   نی دورب  ی زن جلو  رهی خ   یرود... لحظه ا  ن ییپا  یکس   یصدا
 ...گرداندیبرم شی را سر جا یگوش 

 مزاحمه؟ -

... سکوت خانه را فرا گرفته و همه نگاه ها، به او چرخدی به عقب م  جانان
 ...است. مخصوصا نگاه سبحان ره یخ

 ...نییپا  رمی. م ستهینه همسا-



  ی جالباس  ی افتد. کاپشنش را از رو   یبلند به سمت اتاق راه م   ی با قدمها  و 
سهند   زند،یم  رونی. از اتاق که بکندیو با سرعت هرچه تمام تر، تن م  داردیبرم
 :پرسدی درهم م ی... سهند بااخم هاندی بیخودش م  نهیه سب نهی را س

 بود؟  یک

 :فرستدیم  نییاب دهانش را پا  جانان،

 .ه یکه همسا  گفتم 

 داره؟  کار ی وقت شب چ  نیا  هیهمسا -

 .داره کار یچ  نم ی بب  ن، ییبذار برم پا -

 :کندیو سهند بازهم راهش را سد م  دارد یبرم یقدم  و 

 .رمی بمون من م  تو

 :ردی گیسهند را م  یبه سرعت بازو   جانان

 ...خوادی نم

جانان موج    نه یس  ان ی. استرس مچرخدی با تعجب به سمت جانان م  سهند
 .مانع سهند شود  دیاضطراب با  ن یچطور باا  داندیو نم خورد ی م

 .رمیخودم م  شناسن یتورو نم-

م  کیبا    نبار یا   و  به در  را  بلند خودش  با همان تعجب  رساندیقدم  . سهند 
 :دیگویم



 ...شناسنی منو از تو بهتر م نایا  شناسن؟ینم  منو

و پس از گفتن "شما کادوهارو    کندیدر را باز م  ماند، یمنتظر نم   گر ی جانان د  اما
ب   دیباز کن من  پشت سرش  امیتا  سرعت  به  را  در  و  شده  خارج  خانه  از   "

 .بنددیم

قدر  انیم   استرس به   هی گر ر یز   تواندی حاال م  نی باالست که هم  یوجودش 
کنان   یک یمنتظر آسانسور بماند، پله هارا دو تا    یبزند. بدون آنکه لحظه ا

نه...    ایبا زن پشت در روبه رو شود    خواهدیکه م   داندینم  ی. حتدودیم  نییپا
 .است هخان  ی دور کردن زن از اهال کند یکه فکر م   یزیحاال به تنها چ

اش   نهی ا... سهمانا و متوقف شدن همان دنی. رسرسدیم  نگی به پارک باالخره 
  نجاست ی. حاال که ا شوند یم   نیسنگ   شی و قدمها  رودیم  نیی تند و تند باال و پا

 ...نه ا ی ند، ی زن را بب خواهدی م  داندینه. نم  ا یجلو برود   داندینم

را در کف    شی ... ناخن هایسوم  ، یدوم  دارد،یبرم   یقدم را به سخت  نیاول
  ک یاما درست نزد  شودیم   ک یبلند به در نزد  یبا قدمها  نبار یا   فشاردیدست م

 ...ستیپشت در ن  چکس ی... ه ستندیا  یاز حرکت م شی در، دوباره پاها

پارک  نگاهش دور  تا  نکند کسچرخدیم   نگی دور  برا  ی .  را  باز کرده    یدر  او 
. نه... آسانسور در طبقه خانه دودیآمده اش را به عقب م  یباشد؟ قدمها

بود. نگاهش دوباره به    ستادهیطبقه ا  نیحرکت در باالتر  یخودش نبود. ب
را    در و    زندی . دکمه را مرساندی و دوباره خود را به آن م  چرخدیسمت در م 

و با نگاهش    دیآ   ی م  رونی. از خانه بست ی ن  چکسی ... نه. واقعا هکندیباز م 



  گردد یسرعت؟ به داخل باز م  نیرفته بود به ا. کجا  کندیتمام کوچه را وجب م
و تنش به در    نندینش  ی هم م  یرو   شی ... پلکها بنددی و در را پشت سرش م

مگر    شد؟یشده بود؟ نه... مگر م   ی االتی . نکند توهم زده بود؟ نکند خچسبدی م
  شیخواب ها   ان یاشتباه کند؟ او چهره آن زن را از بر بود. بارها آنرا م   شد یم
با  دهید امکان نداشت توهم زده    انی رها م بود.  تصوراتش قرار گرفته بود. 

  ...ی باشد. آن زن، خودش بود... مادر عل 

*****  

انگشتانش نمانده است. تمامشان را    ی تا به حال، ناخن سالم رو   شبید  از 
چه    د ی. نه فهمدی نفهم   ن یرحس یاز تولد ام   ز یچ   چیه   گر ید   شب،ی... د دهیجو
خانه را ترک کردند. تمام    یمهمانها ک   دیآورده بود، نه فهم   یی چه کادو   یکس 

  مشغول لبش چسبانده بود و خودش را با کار    یرو   یمدت لبخند نکبت بار
  ی به معنا  ز،یچ  چی نه. ه  ا یاست،    دهی شب خواب   دیآ   ینم  ادشی  ی . حتکردیم

 ...زیچ  چ یکلمه ه  یواقع

بارهزارم زمان    یو برا  چرخاند ی م  وار ید  ی شده رو   خیرا به ساعت م   نگاهش
... امروز ساعت هفت صبح بااو  دیرسی م  دیکم کم با  ل،ی. سهکندی م  یرا بررس

بود. حت با سه  ی نم  ادشی  یتماس گرفته  صحبت کرده    لیآمد که چگونه 
 .نگذاشته بود یباق  شی است... اضطراب، عقل برا

به آنها فکر    شبیکه د   ییزهایو دوباره تمام چ   گذاردیم  ز ی م  یرا رو   سرش
بعد    ادی. سرش رو به انفجار بود. به احتمال ز گذراندیبود را از نظر مکرده  

 .زدیسرم م  دیبا  ل،یصحبتش با سه



زنگ خانه    یمادر عل   شب،ی . درفتیچشمانش کنار نم  شی از پ  یمادر عل   چهره
زن دم خانه    ن یادرسش را نداشت... ا  چکس یکه ه   یاورا زده بود. خانه ا

سر جانان    یی آمده بود چه بال   د؟ یه بگوآمده بود که چ   کرد؟باز ی جانان چه م
 اورد؟یاش ب یو زندگ 

. دستانش  کندی بار هزارم متر م  یو اتاق را برا  شودیبلند م  شی طاقت از جا  یب
... شودیم   نهی دست به س  کند،یبند م  شی به پهلوها  چاند، ی پ یرا دور گردنش م

را لحظه    شی ... دستهاستندی او ن  یکالفگ  فیتضع   یبرا  یراهکار   چکدامیاما ه 
م   یرو   یا عم   گذاردی صورت  نفس  سهکشدیم   یقی و  حاال  یهم   دیبا  ل ی .  ن 
" و بعد  ایب  ا یب  ای"ب  کند یبار با خودش تکرار م  نی... چنددی ... بادی. بادیرس یم

هفته تمام    ک ی  تواندی. آنقدر خسته است که مکندی مبل رها م  یتنش را رو 
  ی فیتاابد چشم باز بماند... بالتکل   تواندیخواب است که م  یبخوابد و آنقدر ب 

 ...کم مانده عقلش را نابود کند

برم  دوباره جا  برم   زد یخی از  قدم  پنجره  سمت  به  حرفها داردیو  که    یی. 
برا   خواهدی م م   یبزند  تکرار  اشوندیبارهزارم در سرش  ز   نی.   یادیداستان 

  د ی. با کردی را پاره م  تییطناب آشنا دی امروز با نیان هم کش آمده بود و جان
ا  ان یپا   ی ... برادیکش ی خودش را کنار م  شهی هم  یبرا  راب اضط  نی دادن به 
 ...دیکش ی خودش را کنار م  دیبا  ،یلعنت 

به    ی. تقه ابخشدی م  شیها   ه یبه ر   یق یو نفس عم  زندیبه صورتش م   سرما 
 :چرخدیو نگاه جانان به سرعت به عقب م  شودی م  دهیدر کوب 

 بله؟



 :دیآ  ی داخل م ه یهان سر 

 ...جعـ یآقا ی رستم خانوم 

 ...ادیبگو ب -

. پنجره  چدیپ یو سرما در تنش م   کشد یوجودش زبانه م   انیدوباره م  استرس
باالخره داخل    ل،ی. قامت نه چندان استوار سه ماندیبه در م   ره یو خ   بنددیرا م 
را نسبت به قبل متوجه شود.    ل یشدن سه  ف یضع  دتوانی. جانان م دیآ   ی م

داخل    ل کام  ل،یاست که سه  ن ی. تنها منتظر ا ستیمهم ن   شیبرا   ز یچ   چیاما ه 
 .و در را پشت سرش ببندد  دیایب

 ...سلـ-

 ن؟ یداریچرا دست از سر من برنم -

 .ماندی جانان م رهی حرف خ  ی ب ل، یسه

... چرا زبون آدم  دی بش   م ی منو زندگ  الیخ یخسته شدم انقدر بهتون گفتم ب -
 شه؟ ی نم  تونیحال

و    دهدی. نگاهش را ارام به سمت مبل حرکت مکشدیم  ی قینفس عم   لیسه
 :دیگویم

 نم؟ یاول بش  ستی ن بهتر 

 .... جواب سوال منو بدهستی نه بهتر ن-



 .نندینش  یم   گر ی کدی  یرو  لیخسته سه یها پلک

 شب؟ ید کرد ی م  کار یدم خونه من چ یمامان عل-

 ...تی. حرص و عصباندهدیرا به حرص م شیجا  استرس

 آدرس منو از کجا آورده بود؟ -

 .کشدیبه صورت م  ی و دست  کندیبازدمش را فوت م  لیسه

 .با توام. جواب منو بده-

 ...جانان-

 هان؟  کنه؟ی م کار یآدرس منو از کجا آورده؟ دم خونه من چ یمامان عل-

دستانش را به نشانه سکوت باال    ل ی. سهرودیلحظه به لحظه باالتر م  شی صدا
 :دیگویو م   ردیگ یم

 ...باش  آروم

 ...لیحرف بزن سه-

 .آدرستو من بهش دادم-

 !یکرد  جایتو ب -

م  حرف مشت  سه  شودی جانان  صورت  سهل یبر  آرام   ل ی...  تکان    یبه  سر 
 :دهدیم

 ...دیکردم. ببخش  یکار اشتباه   دونم یم



ا  د؟یببخش - بچه  ب   ی کن  وی غلط  ه یکه    یمگه    ی بگ  ی سی وا  نجایا   یایبعد 
 د؟ یببخش

 ...جانان-

 :شودی م شتر یجانان ب  حرص

  نکه ی باشم. خسته شدم از ا دیاتفاق جد هیهرروز منتظر  نکه ی شدم از ا خسته
  می. چرا دست از سر من و زندگ شهیم  دا یپ  م ی ندگتو ز   تون ی ک یهرروز سر و کله  

 شماها؟  دیدار یبرنم

 ؟ یآروم باش شه یم-

 :کشدی م ی قینفس عم   جانان

 داشت؟  کار ی دم خونه من چ ی مامان عل روز ید

 .کندیم  ر یرا تسخ  شیباالخره بغض گلو  و 

از زندگ - پامو  بگه  بده و  اومده بود فحش  ب   یدوباره    رون؟یپسرش بکشم 
 ام؟ اومده بود لعنت بفرسته به من و پدر مادر نداشته

 ...جانان-

بگه؟ چرا آدرس منو از تو خواسته بود؟ چرا همون موقع    یاومده بود چ -
نگفت  خ  یبهش  پ  یلیمن  زندگ   شیوقت  از  برم    ینکبت   یخواستم  پسرش 

 ؟ یمن؟ هان؟؟ چرا نگفت   یبه زندگ  زنه یرش به زور چنگ مپس ی ول  رونیب



 ...جانان-

 ...لیانقدر جانان جانان نکن. جواب منو بده سه -

و نگاه از    کندی. جانان باالخره سکوت م نندی نش  یهم م  یرو  لیسه  یها  پلک
  ز یم   یکه رو   یآب  وان ی ل  رهیو خ  کشدیاش م   یشان ی به پ  ی. دست ردی گیم   لیسه

 .هم به آب ندارد  یل یاما م سوزدی م  یاز خشک شی . گلوشودی است، م

 ...دمیجوابتو م  یاگه آروم باش-

به گوشش    لیسه  قی عم   ینفس ها  ی. صدا دیگویسخن نم   یکلمه ا  جانان
 :دیآ  یباالخره به حرف م ل،یو سه گذاردی هم م یرا رو  شی . پلک ها رسندیم

بکنم.    تونستم یبود که م  یکار  نیاحمقانه تر  یآدرس تو به مامان عل  دادن
 د یببخش

 ...ستیحالش ن انگر یب ز یچ چ ی. هپوشاندیصورتش را با دستانش م  جانان،

 ...ازم آدرستو خواست نتونستم مقاومت کنم  یوقت-

 بکشم؟   رون یپسرش ب  یاومده بود که بگه پامو از زندگ   ؟یاومده بود دنبال چ -

 ...شودی م  یدوباره جر و 

...  رمینم   رون یب  یعل  یه از زندگک  ستم ی من ن  نیا   یگفتیهمون موقع بهش م-
 ؟ یفهمیاونه... م

 :ردیگ یاوج م ز ین ل یسه یصدا  نبار،یا



 .بود   ومدهی حرفا ن نی ا  یبرا ی عل  مامان

 .کندیکپ م  یجانان لحظه ا ل، ی سه یصدا  از 

 ...رهیاومده بود که ازت کمک بگ-

  ،ی جی و نگاهش با گ  شوند یم   ز ی ر  شی... چشمهارودیجانان در هم م  ی اخمها
 :دیگو یو م  دهدیسرتکان م ی... به سخت چرخدی م  لیسه  یرو 

 ؟؟یچ

را به نشانه سکوت    شیو دستها  کشدیم  یقی... نفس عم شودیآرام م   ل،یسه
 :ردیگ یباال م 

 .م ی حرف بزن میتا بهتر بتون   م ی آروم باش ایب

 :دهدی جانان مجال نم اما

 اومده بود؟  یچ یبرا یمامان عل ی گفت

  ی و سپس، به آرام  کندی . لبانش را تر مگذاردیهم م  ی را رو   شی پلک ها  لیسه
 :دیگویم

 ...رهیبود که ازت کمک بگ اومده

آمده    ی . کمک؟ مادر علشودیجابه جا م   لی چشمان سه  یگنگ جانان رو  نگاه
 از جانان؟  رد؟یبود از جانان کمک بگ

 ؟ یگیم   یچ  ؟یکمک... چه کمک  ؟یچ ی عنی-



م  لیسه   اما چکندیسکوت  از گفتن  انگار که  م  یزی...  نفس  کندی امتناع   ...
 ...چرخاندی و نگاهش را داخل اتاق م  کشدیم  یق یعم

 .لیحرف بزن سه-

 ...خون شی آزما یبرا یاریرو ب   لی اومده بود ازت خواهش کنه که آئ-

انگار که سطلشودی م  لیجانان مات سه  نگاه رو   خی از آب    ی...  سرش    یرا 
. بلکه تمام تنش  زندینم خی شیخون در رگ ها نبار،ی کرده باشند. اما ا  یخال
ر م  کپارچهی   ک یو    شوندیم   لیمتما   نیبه سمت زم   شی... شانه ها شودی س 

 "...خون  شیآزما  یبرا  ار یرو ب  لی"آئ خوردیجمله هزار بار در ذهنش چرح م 

. معده اش در  خوردی م  چینگاهش پ  انیم   ل یو سه  چرخدی دور سرش م  ایدن
چنگ بزند به    خواهد ی ... مگردندیو زمان به دور سرش م   ن یو زم  چد یپ یهم م 

رو   وار ید آن  به کمک  ها  یتا  با  یزانو  اش  شده  م ستدیسست    خواهد ی. 
هم    یرو   یلحظه ا  شی ... پلک هاتواندی جا بند کند و نم  کیدستش را به  

 ...نندی نش یم

  ی مامان عل  روز یرو بزنم. د  آروم باش و بذار همه حرفام  کنم یازت خواهش م-
...  شیآزما   یبرا  یار یرو ب   لیاومده بود دم خونت تا ازت خواهش کنه آئ

  میداد  شیمن. هممون. هممون آزما   ی دادن. حت  شی آزما  انشیهمه اطراف
ه خون  مشخصات  عل   چکدوممونی و  خون  جانان    یبا  نداره.  مطابقت 

 گم؟ی م  یچ ی شنویم



و جگرش آتش    دیشن ی . مدیکش ی و درد م  د یشنی. م دیشنی. خوب هم مدیشنیم
 .گرفتیم

مشخصات    نکهیاحتمال ا  گنی. به پسرش... همه ملهیبه آئ  دمونیهمه ام -
 ...ادهی ز یل یبا پدرش تطابق داشته باشه خ ل یآئ ی خون

مانند در سر   غی ج  لی سه  ی. صدانندینش  یاش م   ی شانی پ  یجانان رو  یدستها
... پدر... پسر...  لی ... آئچرخندی در سر جانان م  شی. حرفهازندیجانان زنگ م 

 .دندیرسیبه نظر م   بهیجانان غر  یکلمات برا  نیچقدر ا

 گم؟یم  ی چ یشنوی جانان لطفا گوش بده به حرفم. م-

م  سر  باال  بند م دیآ   ی جانان  م  شودی. دستش  نگاهش خ  ز یبه    ل یسه   ره ی و 
  .شودیم

 ...جانان-

د  ن یا  اما  پ   گر ی جانان،  به    نی ... استی ن  شیجانان چندلحظه  اصال  جانان، 
 .جانان قبل شباهت ندارد

 ...جانـ-

  نند ی نش  یهم م  یرو  شی . پلک هادیآ   یجانان به نشانه سکوت باال م  دست
و    ی جد  ی... صداچرخد یبعد، انگشت اشاره اش به سمت در م   یو لحظه ا

 :زندیم  رونیخسته جانان باالخره از حنجره ب 

 ...رونیب  گمشو



  ...خوردی جا م لیکه سه   ستیآنقدر جد لحنش

 ...رونیاالن گمشو ب ن یهم-

 :شوندی گشاد م  ل،یسه  یچشمها مردمک

 ...جانان

 :نندی نش یهم م  یجانان رو یها پلک

 ...ببر و گورتو از دفتر من گم کن صداتو

 :دیگو یو هل شده م   دیآ  یجلو م  یقدم  لیسه

 ؟ یآروم باش  قهی دق هی  شهی م  جانان

بعد،    ی و لحظه ا  کندیرا پر م   شی... خون چشمها ستی آرام ن  گر یان دجان  لحن
 :شودی اب همراه م وان ی شکستن ل یوحشتناکش، با صدا  ادیفر یصدا

 ...آروم باشم  تونمی... نم نه

م  وانیل نگاه بهت زده سه   شودی هزارتکه  ها مات    شهی خرده ش  یرو   ل، یو 
 :شودیداخل م  دهیترس  ه،یو هان  شودی... در اتاق به سرعت باز م ماندیم

 ...یرستم خانوم 

 تو؟  یایبهت اجازه داد ب یک-

 :زندیم ادی . جانان فرپردی م هی از رخسار هان  رنگ

 ...رونیب



و در را پشت سرش    شود ی که داخل آمده بود، خارج م  یبه همان سرعت  ه یهان
 .هاست  شهی خرده ش ی هنوز هم رو  ل، ی. نگاه سهبنددیم

با  ی گیم- باشم؟  ا   دیآروم  باشم؟  د   نهمه یآروم  خون گرفتم،  خفه    گه یسال 
 .آروم باشم خوام ی نم

 ...دیآ  ینم نییپا  یجانان لحظه ا یصدا

تاحاال پسر من، پسر    یپسر؟ پدر؟؟ از ک  ل؟یاسم پسر من حاال شده آئ   ل؟یآئ-
 تاحاال؟  یهان؟ از ک  شه؟ی هم حساب م   یعل

 ...ماندیجانان م ره یو نگاهش، خ   خوردیم  ی تکان  لیسه  یگلو  بکیس

م - باش  دیتونیچطور  پست  م  د؟یانقدر  ب   دیتونیچطور  و  رذل    ا یح  یانقدر 
و از پسر من حرف    دیمن نگاه کن   یتو چشما  شهیروتون م   یچطور  د؟یباش
 هان؟   د؟یبزن

  شه ی . شزندیم   شی پا یجلو  شه یبه خرده ش  یو ضربه ا  دی گو ی را م  نیا   جانان
 ...شودی پرت م لی سه یبه سمت پا

  یس ینگفتم که االن پررو پررو وا   یچی پنج سال تموم خفه خون گرفتمو ه -
که ازش حرف    یپدر  ن یخون؟؟ ا شی آزما  یبرا ارم یپسرمو ب ی من بگ  یجلو
بعد پنجسال سر و    کرد؟یم  یبود؟ چه غلط   یپنجسال کدوم گور  ن یا   یزن یم

 بابا؟؟   گهیشده به خودش م  دا یکلش پ

 ...آورد ی جانان را به درد م یگلو  بغض



از دوسالگ- ازش حرف    که یپدر  ن ی... ادیرنگ پدر به خودش ند  یپسر من 
دکتر بردم    نیمن تک و تنها بچمو از ا   ی مدت کجا بود؟ وقت  نهمهیا   یزن یم

. رفته  شیزندگ   یمشاور به اون مشاور کجا بود؟ رفته بود پ  نی اون دکتر. از ا
 ؟ یزنی من حرف م یاز پدر برا نجای ا یسادی عشق و حالش... وا  یبود پ 

  ی کوتاه نم  گر ی... اما جانان دردیگی دستانش را به نشانه آرامش باال م  لیسه
 ...دیا

پنج سال حواست بود    ن یتو ا  ؟؟یمیقد  قیوقت رف  نهمه یا   یخودت کجا بود-
  ا یکردن    یزندگ   یبرا  م ی خونه دار  ض؟ی مر ای م ی مرده؟ سالم ای م ی زنده ا  ین یبب

  پنجسال؟   نیا  یبود  ینه؟؟ خودت کدوم گور

 ...جانان-

گناهشو ول کرد و رفت.   یبچه دوساله ب   یزنیکه ازش حرف م   یاون پدر-
  ...بچها فرق داشت ه یبا بق کم یبچم  نکهیفقط بخاطر ا  ؟یبخاطر چ

  چوقت ی... ه شودیم   ر یاز گوشه چشمش سراز  یو قطره اشک   دیگو یرا م   نیا
 ی اندازه احساس غم رو   نیبه ا  چوقتی نبوده است. ه  نی دازه غمگان  نیبه ا

سنگ د کردی نم   ی نی قلبش  امروز  د  گر ی.  جانان  امروز،  است...    گر ی غوغا کرده 
 ...شناسدی را نم چکس ی ه

 ...زمیجانان... عز-

  نها یآرام کردن جانان استفاده کند. اما ا   یبرا  یاز هر ترفند  خواهدی م  لیسه
  .گذارندی جانان اثر نم یرو   گر ید



 ...کنم ی... بخدا درکت م کنمیمن درکت م-

 :رودیجانان در هم م چهره

  ؟ یچ   یعنیمادر بودن    یفهم یتو چه م   ؟یکن یتو منو درک م   ؟؟ یکنی م  درک
هست   تیاصال حال   ؟یچ   ی عنیبچه سندرم داون بودن    هی مادر   ی فهم یچه م

 ؟ یگیم  یچ

 .کند ی سکوت م لیسه

  نا یمگه من چندسالم بود ازدواج کردم؟ چندسالم بود بچه دار شدم؟ همه ا -
بچه دوساله ولم کرد و رفت؟   هیبه درک. مگه چندسالم بود که شوهرم با  

 شمی من گفت م  یاومد خواستگار   یمن نه بابا داشتم نه مامان. عل   لیسه
  ه ی  میزندگ   یاومد تو  ی همه کست... کجاست همه کس من؟ هان؟ از وقت

  دنیشن  نیتوه   ؟یچ   یعنیخواسته نشدن    یفهم ی... تو چه مدمیخوش ند  وز ر 
 ...جور هیجور... بعد بچه  هیقبل بچه  ؟یچ  یعن یاز خانواده شوهرت  

 ...دیآ  یجانان بند نم  اشک

از    ی نداخت... هرچنگاه به بچه من ن  یزن یکه ازش حرف م   یمادر  ن یهم-
دم خونه    شیفرستاد  روز یکه د  یمادر  ن یدهنش درومد بار منو بچم کرد. هم

 ؟؟ یفهم یتو م   ؟یکنیبچه دوساله زابراه کرد... تو درک م هی من، منو با 

 ...جانان-



  ادتون ی... از همتون... تااالن  قتی. از تو، از رفخورهی حالم از همتون بهم م-
نبود    ادتونی...  لهی پسر داره اسمش آئ   ه ی  ی نبود عل  ادتونی.  م ی نبود ما هست
 بده؟؟   شی آزما  ارمیبچمو ب   ی بگ   یسراغ ما؟ اومد  د ی. حاال اومدم یما وجود دار 

 ؟ یلحظه آروم باش هی  شهی جانان م-

 :کشدیم  ادیفر  جانان

داد    خوامی آروم باشم... پنج سال همه حرفامو خوردم حاال م  تونم ی ... نمنه
 ...م بزن  غ یج  خوامی بزنم. م

 :رودیباال م  نبار ی هم ا  لیسه  یصدا

 .دیهم عذاب کش ی عل ید یتو عذاب کش   اگه

 .رودیجانان در هم م  یابروها

بود- ناراحت  تو  ا  یعل   یاگه  تمام  ب  ن یهم  عذاب  دیکش   یخواب  ی مدت   .
 .... غصه خورددیوجدان کش

 :شودیجانان درهم م چهره

 ؟یچ

 ...شد ت یهم اذ  ی. علیشد تیکه اذ  یفقط تو نبود-

 :کشدیاز موضعش عقب م  لی. سهندینش  ی لب جانان م یرو  یپوزخند

  ...نیشد  ت یاذ هردوتون



 ؟ یگی م ی هست چ  تیحال-

 .نندی نش یهم م  یرو لی سه یها پلک

از    ییکه چندوقت بعد جدا  یشد؟ عل  تیاذ  یعل  ؟یکشی واقعا خجالت نم-
 شد؟ تی من ازدواج کرد، اذ

 :زد  یپوزخند پر بغض و 

  د یخوابی نم  کردیهفته تب م  هی هفته    هیبچه من    لیسه  د؟یکش  یخواب  یب
 ادی از همه بچها    رتر ی . پسر من ددمیچرخی تمام مدت باال سرش مثل پروانه م

اونور بردمش. شبا از دست   نور یگرفت راه بره سه سال تموم تو بغل خودم ا 
  یالسهاپول ک  دادمی م   کردمی کار م  یهرچ  ؟یفهمی. ملیسه  بردیدرد خوابم نم 

درمان   ی آموزش تلفظ کنه...    یو گفتار  خودمو  اسم  فقط  بتونه    د یبا  ا یکه 
کردم.    یزندگ  ی بچم... پنج سال با بدبخت  شیپ   موندم ی م  دی با  ایسرکار    رفتم یم

 ؟ یکشیواقعا خجالت نم  ؟یزن یحرف م یعل  یها ی من از سخت یاالن برا

 ...کندیو اشک هارا پاک م  کشدی گونه اش م  یرو  دست

 ...جانان-

م   ی گیم- درک  م   ؟ یکنیمنو  بودن    ؟یچ   ی عنی   یی تنها   یدون یتو  تنها  مادر 
پنج    ن ی. تو ا لیکردم سه  یزندگ   ی من پنج سال با بدبخت  ؟یچ   ی عنی   ی دونیم

 برد یم  نوی رحسی... پسر عمه من امیسال پسر عمه من شده بود جور کش عل
  پسر و    کردیم  دیکه اون آدم به اصطالح پدر با  یدکتر... هرکار  برد یحموم. م 

 ...پسر نداره  یعل  ؟یچه پسر ؟یعمه من کرد... چه پدر



 ...نگو جانان ینجوریا-

مگم یم- خوبم  سال  گمی.  پنج  جون کندم،  سال  پنج  دق کردم،  سال  پنج   .
علدمیکش یبدبخت  ن   چوقتی ه  ی...  امستینبود. حاال هم  پدر    نی رحسی ... 

 ...سراغ پسرش  یداره که اومدهم پسر ن ی نداره. عل

سه  و  از  دستها   ردیگیم   لینگاه  با  م   ش،ی و  را  دلش  پوشاندیصورتش   ...
 ...از ته دل زار بزند خواهدی م

 ی از هر مرد  سادهی وا  یاون زندگ  یکه پا  یدلش قرص بود زن   ینبود ول   یعل-
  ...مرد تره

 آره؟  اره؟ یسرم ب  خوادی که م  ییهربال ی هرک  دیام با ی چون قو-

 ...جانان-

  وی چکی جز خودم نداشتم. االنم ه  ویچکی بودم چون ه  سادهی وا  م یزندگ   یپا-
  یاومده بود دم خونه من، بگو اون دختر  شبی که د  یندارم. برو به اون مادر

پسر من گمشو    یاز زندگ   ی گوشش و گفت  ر یز   یخوابوند  شیکه پنج سال پ 
 ...دنبالش نگرده  ه گی. درونیگمشده ب   شی وقته که از زندگ  یل یخ رون، یب

 :کشدیم  یق ینفس عم و 

 .نیدیهم د  نویرحس ی ام  ن،ید یگوشتونو د  پشت

  ی . جانان، دست دی ا  ی بند م  ل یقاطعانه است که زبان سه  یبه قدر  لحنش
 :زندیم یو به در اشاره ا  کشدیگونه اش م   یرو 



ب   حاال د  رون یگمشو  پ   نیا   چوقتمیه   گه ی و  ه  دات یطرفا  نه چوقتی نشه.   .
رف نه  فام  قت، یخودت،  و  فک  دالشی نه  منو  پسر  اسم  زبونتون    گه ی.  به 

  ...خوره ی ... حالم از تک تکتون بهم منیارین

 :کندیمحکم تر ازقبل تکرار م  و 

 ...رونیب  برو 

. پلک  خوردی تکان م  ل یسه  یگلو  بکی. س شودی م  لیسه   رهی خ  یبا نگاه جد  و 
  .خوردیتکان م  م ی و سرش به نشانه تفه نندینش  یهم م   یرو  شی ها

و به    ستدیا  یم   ی قبل از رفتنش لحظه ا  دارد، یبه سمت در قدم برم   ل یسه
 :دیگو یم  ی آرام

 ...جانان خداحافظ

  کیسرام  یو تنش رو   خوردیجانان سر م   ی. زانوهارودی م   رونیاز اتاق ب  و 
هق هقش، سکوت اتاق را    یو صدا  ترکدی. بغضش م خوردی م  ز یسرد، ل  یها
 ...چوقتی نبوده است. ه نی اندازه غمگ  ن یبه ا  چوقتی . هشکندیم

*****  

اسانسور شود و از پله ها باال رود.    الی خ  ی ب  شهی نتوانست مثل هم  گر ید  نبار یا
اسانسور انداخت و به    نیجانش را نداشت. خودش را داخل کاب   گر ی د  نبار،یا

  ر یاورا ز   یکی . انگار  کردیشد. تمام تنش درد م  رهی خ  شیرنگ و رو  یچهره ب 
 .مشت و لگد گرفته بود



. تمام  دیصورتش کش   یرا رو   گرشیطبقه مدنظر را فشرد و دست د   دکمه
را باال بکشد و بتواند تظاهر کند    شی تالشش را کرد تا لبخند بزند. تا گونه ها

  یخانم درکش کند و سوال  نای بود م  دوار یا موفق نشد. امکه خوب است. ام
ا اسانسور  ر  ستادی نپرسد.  جانان،  کرد.    شیها   هی و  هوا  از  پر    دلشرا 

 .تخت رها کند و فقط بخوابد  یتنش را رو  خواست ی م

را   فشیاز ک  دیحوصله دراوردن کل   ی را باال برد و زنگ را فشرد. حت  دستش
 :خانم خوشرو از پشتش کنار آمد  نایو مبعد در باز شد    یهم نداشت. لحظه ا 

 ...به دختر قشنگ من به

نبود تا بفهمد تا    شی جلو  نهی تمام تالشش را کرد تا لبخند بزند. اما ا  جانان 
 .چه حد موفق بوده است

 چرا انقدر خسته مامان جان؟ -

 :خانم نشاند نای گونه م  یرو  ی و بوسه ا  دیتن خسته اش را جلو کش  جانان

 ...قربونت برم سالم

زمان  نایم ها،  قبل  مانند  م   یخانم،  مدرسه  تا  جانان  دنبال  به  و    رفتیکه 
  ی دوش   ف یدست دراز کرد تا ک   داشت،ی دوشش برم  یرا از رو   فشیبالفاصله ک
 .ردیجانان را بگ

 زم؟ یعز یچرا انقدر خسته ا -

 :مبل چسباند  یمبل رها کرد و سرش را به پشت  یتن له شده اش را رو   جانان



 کو؟  نی رحسیکار داشتم امروز... عمو کجاست؟ ام  یلیخ

جا- ام  یی محمد رفت  داشت.  ام   نمیرحسیکار  اتاقه.  ب  ن یرحسی تو    ایجان؟ 
 ...ماجانت اومده

نگرفت، به سمت اتاق او قدم برداشت و تقه    ن یرحسیاز ام  یجواب   یوقت  و 
بغل   ر یکه ز   یا  یبا اسباب باز  ن یرحسیبعد، ام   ی. لحظه ادیبه در کوب  یا

 .دیدو  رون یزده بود، تند ب 

 ...ما... جان-

.  دیرا در آغوش کش  نیرحس ی لب نشاند و ام  یرو   یلبخند خسته ا  جانان،
م را  عم   یموها  ان ی سرش  نفس  و  برد  نم دیکش   یقیاو  دست   گذاشت ی... 

 ...به پسرکش برسد چکس ی ه

ب   ن یرحسیام آغوش جانان  از  را  ماش   د یکش  رونیخود  را    ی کنترل نیو  اش 
 :درش دادنشان ما

 ...ی... ببماجان 

به اخم    ز یخنده اش ن   مچهیشد و همان ن   ده یکش  نیجانان به سمت ماش  نگاه 
ا  لیتبد عل   یلعنت  نیشد.  روز  یرا  همان  بود.  و    ی آورده  دفتر  آمد  که 
مسخره را    ی کنترل   نیماش  ن یرا به او داد... هم  سه ی و ک  دیرا د   ن یرحسیام
 ...یپسرش آورده بود. بعد از سالها دور یبرا

 ...نیرحس یکن ام   یبرو دوچرخه سوار -



  ن یزم  یرا رو   نشی ... ماش دیکنار نکش   نیرحس ی نگاه از پسرک گرفت. اما ام  و 
 :گذاشت و کنترل را به دست گرفت

 ...ـی... ببـیبب

نگاهش را هم به آن    ی ... اما جانان حتنیبب  دیداشت به مادرش بگو   ی سع
اگر دست خودش بود هم مس  له یوس به د  نیخره نکشاند.  را   وار یحاال آن 
جلب توجه   یبرا  یگر یاز راه د  نیرحسی. ام کردی و له و لورده اش م  دیکوبیم

  ی رو  نیکرد. ماش  تیاو هدا یرا به سمت پا ن یمادرش استفاده کرد... ماش
پا   یپا با جد  دیرا کنار کش  شیجانان حرکت کرد. جانان به سرعت    ت یو 

 :گفت

 .نیرحسی اونور ام ببرش

و    دیرا عقب کش  ن یبود، ماش  ده یپسرک که تازه راه جلب توجه را فهم  اما
پا  سمت  به  هدا  یدوباره  و    تیجانان  پسرک گرفت  از  نگاه  جانان  کرد. 

پسرک را    ی توجه  ی هم فشرد. تالش کرد تا با ب   ی را رو   شیپلک ها   ی حرص
باره و چهار باره عقب برد و    را سه   نی ماش   نیرحس ی از کارش دور کند. اما ام

  یکه رو   نی... ماشاوردیطاقت ن   گر ی... بار پنجم، جانان دد یجانان کوب  یبه پا
 :را کنار زد ن یرا تکان داد و ماش  شی آمد، به سرعت پا شی پا

 ...ببرش اونور گفتم 

خانم ابتدا به سمت   نا یرا پراند. نگاه متعجب م   ن یرحسیبلندش تن ام  یصدا
که چند قدم آنطرف تر، برعکس    یکنترل  نیماش  یو سپس، رو   د یجانان چرخ



چرخ   نیزم  یرو  بود،  امدیافتاده  چانه  پا   د،یلرز  نیرحسی...  را    نییکنترل 
هق هقش   یبعد صدا  ی. لحظه ادیانداخت و به سرعت به سمت اتاقش دو 

 ش، ی شد و دستهاخم    شی زانو  یجانان را پر کرد. تن جانان رو   یها  گوش 
و خانواده اش که    ی . لعنت به او. لعنت به علدیصورتش را در آغوش کش

 ...آرامش را از او گرفته بودند. لعنت به همه شان

خانم که نگاه    نا ینکند. م  هیهم فشرد و تالش کرد تا گر   ی را رو   شیها   پلک
  یو با قدمها  دیکش  یقینفس عم   د،یچرخ یم   نیجانان و ماش   نی متعجبش ب

ام اتاق  به سمت  ناز کش  نی رحسیبلند  توان  جانان  افتاد.  نداشت.    دنیراه 
م  بود.  داده  دست  از  را  رفتن  صدقه  قربان  باشد.    خواستیقدرت  تنها 

ببندد... خ  خواستی م از    الشیهمه راحتش بگذارند تا بتواند راحت چشم 
کشد تا از  بلد بود چطور منتش را ب  ناخانمی راحت بود. م  نیرحس ی بابت ام

 .کند  تی. پس الزم نبود خودش را اذدیایدلش در ب 

که داخل    یناخانمی توجه به م  یمبل بلند کرد و ب   یپر دردش را از رو   تن
ارام کردنش داشت،    ی بود و سع  دهیرا در اغوش کش  ن یرحس یاتاق، ام  در 

  یآنکه به باق یانداخت و ب  یرا کنار شی وارد اتاق خودش شد. شال و پالتو
که    دینرس  قهیتخت رها کرد... به دق  ی دست بزند، تنش را رو   شی لباسها

 ...گرم شدند  شیچشم ها 

*****  

 ی هم فشرده شدند... صدا   یرو   شی و پلک ها  دیچ یگوشش پ   انیم   یی صدا
 ناخانمی . مدیسرش کش  یو پتو را رو   د یتوجه به پهلو چرخ  یبود... ب  فون یآ 



  یهم فشرد تا به خواب بازگردد. اما صدا  ی را رو   شی... پلک هادادیجواب م
باز شدند... پتو را   یبه سخت   شی پلک ها نبار،ی. ا دیچی دوباره درخانه پ  فونیا

  ناخانمیو بازهم منتظر ماند تا م   دیسرش برداشت و به سمت در چرخ  ی از رو 
ا بار د   فونیبه داد  با به صدا درامدن  اما  متوجه شد که    فون،یا  گر یبرسد. 

و به سرعت از جا برخاست. در اتاق را که باز کرد، خانه    ت سیخانه ن   یکس 
 :. نگاهش را به اطراف کشاند و صدا زددید  یک یرا غرق در تار

 عمه؟؟ 

برق و آن را فشرد. نور    د یپاسخش را نداد... دست برد به سمت کل  یکس 
  .در شد یرا زد اما بالفاصله متوجه تکه کاغذ چسبانده شده رو  شیچشمها 

 "ایتوهم ب   یخونه عمه شهنازت... خواست م یرفت   نیرحس یمنو ام "

در   یجلو  یقدم برداشت. کس   فونیدر رها کرد و به سمت ا  ی را رو   کاغذ 
 :را برداشت و به گوش چسباند  ینبود... دست دراز کرد و گوش

 بله؟

ز   دینکش  ه یثان  به را جلو  ی نکه  نگاه جانان رو دیکش  فونیا   یخودش    ی ... 
 :دیچی گوشش پ  انیزن م   ز ی نفرت انگ یخشک شد و صدا ر ی تصو

 .جانان. توروخدا درو باز کن... منم  منم 

  .ردیگی نوک پا تا فرق سر جانان را آتش فرا م از 



ا  نیا م  نجا یزن  پاک  نی هم  مگر کرد؟یچه  آب  رو   ی امروز جانان  دست    یرا 
 کرد؟یدر خانه جانان چه م  یجلو  افهیق   نیزن باا   نی بود؟ پس ا  ختهی نر  لیسه

 :دیا  ی. زن باز به حرف مفشاریرا در دستش م فون یآ  یگوش 

 ...جانان

 ...آورد  ینفرتش راهم به وجد م   چیکه ه   لرزاندیزارش دل جانان را نم لحن

اتاق راه م  یو با قدم ها  کوبد یرا م  یگوش  تا شماره    ی بلند به سمت  افتد 
در خانه  گر یزنگ بار د  یبارش کند. صدا تواندی و هرچه که م رد یرا بگ  لیسه
تخت   ی. تلفن را از رو رومدی از قبل درهم م  شیجانان ب   ی و اخم ها  چد یپ یم
و سه باره    اره زنگ دوب  ی . صداگرددیم  ل یو تند و تند دنبال شماره سه  قاپد یم

اما تا    کندیم دا یرا پ  لی . باالخره شماره سهشودیانداز م  نی در گوش جانان طن 
زنگ   ی ... صداشودی هوا خشک م   یآن ضربه بزند، انگشتش رو   ی رو   دیآ   ی م
  ل ی. سه نندینش  یهم م  یجانان رو   یو پلک ها   چدیپ یدر خانه م  گر ید  کبار ی

بود درست... اما کاره   داده کرده و ادرس جانان را    یچه کاره بود؟ غلط اضاف
. آن هم بعد  کردیزن باز م   نیرا خودش باا  شیسنگ ها   دیکه نبود... با   یا

 .از سالها تنفر در سکوت

افتد.    یراه م   فونی بلند به سمت آ   یو با قدمها  کندیتخت پرت م  یرارو   تلفن
بهت زده زن را   ر یو تصو  زندیو دکمه را م   کندیدست دراز م  کند،ی تعلل نم
باز    شی. انگار خودش هم توقع نداشت که جانان در را به رو کندیتماشا م 

. دیکش   لماند و سپس، ناباورانه تنش را داخ  نیدورب   رهیخ  یکند، لحظه ا



خودش    یهم نشاند. حت  یرا رو   شی جانان به سمت در راه افتاد و پلک ها
مواجه شود    ی بعد با زن  یبعدش خبر نداشت. قرار بود لحظه ا  ه یهم از ثان

 ...که  یرا نداشت... زن دنشیکه چشم د

  یرا برا  شی . چشم هالزاندیجانان را م  یباز شدن در اسانسور پلک ها  یصدا
  یزنگ در خانه م   یو بعد از آنکه صدا  داردیبسته نگه م   یطوالن   ی لحظه ا

. تمام لحظات  دهدی م  ن ییو آن را پا  لغزاندیم   ره ی دستگ  یدستش را رو  چد، یپ
ا   کردیم  یکه سپر یوحشتناک پرونده  ثمرات همان  م   یاز   نی ا  انیبود که 

بود... همه چ   د یناپد  شی داستان و ماجرا خودش بود پس    ر یتقص   ز یشده 
 .کردیگله م   دینبا

افتد که دانه نفرت را    یم  یو نگاهش باالخره به زن  کندیباز م   یرا به ارام  در 
که احساس انزجار در تک تک    کشدینم   هیدر قلب جانان کاشته بود. به ثان

 .ماند یزن م  یچشم ها  رهیو نگاهش با نفرت خ  شودی جانان حس م  یسلولها

  شهی که هم  ییشده او حس کند. موها  د یسف  ی شکست را در موها  تواند یم
آنها به رنگ   ان یرا م   یچند تار  ی بودند و حاال، عل  ی پر کالغ  یبه رنگ مشک 

بود. صورت  یخاکستر ه  یدراورده  ارا  چگاهی که  نم  شی از  حاال    شد،یسبک 
. ستیچشمان او بود... اما هنوز هم معلوم بود که اوک  شی و پر ازغم پ   زانیاو 

او را وجب   ی شاهانه اش... نگاه جانان سر تا پا  ی... با لباس هایمادر عل 
  .ندینش  یم  شیچشمها یو در اخر رو کندیم

 ...سالم-



مگر م شی صدا انگ  ک ی  شدی ...  نفرت  انقدر  رو   ز ی نفر  جانان    یباشد؟ دست 
زن    ستادنی . از نحوه اپوشاندیرا م   ر یو تنش مس   شودیمحکم تر م  رهیگدست
که منتظر دعوت شدن به داخل است... اما جانان قرار نبود او را به   فهمد یم

خانه    ر د  یجلو  کبار یچون    کردیرا نم   نکار یا   چوقتیخانه راه دهد. جانان ه 
عل   نیا بخاطر  برا  یزن  جانان  نداد...  راهش  زن  و  زد  آماده    یتالف  یزار 

 ...است

 ...من-

به حرفها  حوصله نم  یاش  ندارد صدا  دی. شاکشدیزن  نفرت    یهم طاقت 
 ...بشنود نیاز ا  شیرا ب  زش یانگ

سهنیینجایا  ی چ   یبرا  دونم یم- به  حرفامو  همه  امروز  نم  لی.    خوامی زدم 
 .دیاز خودش بشنو  دیدوباره تکرارشون کنم، بر

خاطر زود به    ن یو به هم  ترسدی ببندد م  شی جانان در را به رو   نکهیاز ا   زن
 :دیآ  ی حرف م

 ...دمیشن لی... حرفاتو از سهدمیشن

 :شودیآن چشمها م  رهیتفاوت جانان دوباره خ  یب  نگاه

 د؟ یکنی م  کار یچ  نجایا  پس

لب بنشاند.    یپوزخندرو   خواهد ی . جانان مخوردیم   ی زن از بغض تکان  چانه
 دم خونه من؟  یتو باالخره اومد  ید ید ؟یدید د یداد بزند و بگو خواهدی م



 .کندیسکوت م اما

 ...من-

...  شودی م  رهیاو خ  یتمام به اشکها ی... جانان اما با سنگدل ترکدیزن م  بغض
  ی هرکس   کند؟ی نم  ی هم احساس دلرحم  کذرهی  ی حت  دیاست اگر بگو  بیعج 

. اما فقط خود او  کرد یم  خطاب  ز یجانان را نفرت انگ  د،یدی از دور آن دو را م 
 .زن در آتش سوخته است نیکه قلبش سالها به دست ا  دانستیم

ب  یزار  ه یگر  نجای ا  دیاگه اومد - . من  دیاشتباه اومد   ادیکه دل من به رحم 
ا جد  نکهی حوصله  اتفاق  منتظر  رو    یدیهرروز  باشم  شما  خانواده  طرف  از 

م  از خونوادتون رو دم خونه  یا  گهیهرکس د  ای شما    گهی د  کبار یندارم. اگه  
  .کنم ی م  تیشکا  نم یمحل کارم بب   ای

بغض به حرف    انیتا در را ببندد که زن م   برد یو دست م   کشدیعقب م   تن
 .دیآ  یم

 ...دمیتورو به جون پسرت قسم م-

. تمام  شوندی م  خیتنش س   یو موها  ندن ینش   ی هم م  یجانان رو   یها  پلک
  .لرزدیو م  ردیگی تنش گر م

 ...کمکم کن  دمیقسم م ل یتورو به جون آئ -



زده باشد.    ت یکرده و کبر  یجانان خال   یرو   نی بنز  ی حرف، انگار که گالن  نیباا
م  زن  سمت  به  صداچرخدینگاهش  نه  د  ی.  اورا  هق  نه    شنودی م  گر یهق 

 دیگوی کلمه م  کیرا... فقط   شیالتماس ها 

 ل؟یآئ-

  ی اش، پوزخند  یرغم آتش درون   ی... علشودی لحن جانان، زن ساکت م  از 
 .ندینش  ی کنج لبش م

 که بچه من پسر بوده؟   ادتونهیاصال از کجا   ن؟یاسمشو از کجا بلد  -

 و  لرزدیزن م  چانه

  ل یو لحنش به دوم شخص تبد  شوندیم   ده ییهم سا   یجانان رو  یدندانها
 .شودیم

چر  - فکر کردواقعا  ا   یا  به  راض   نجایبااومدنت  ب  شمی م  یمن    ارم یپسرمو 
من به    ی مگه دل تو با اشکا  اد؟یماشکا دلم رحم   ن یباا  یفکر کرد  مارستان؟یب

  رحم اومد؟

 .زدیریم   نییاز گوشه چشم زن پا ی اشک قطره

م به مهمونم  شعور دارم که تو خونه  یراهت ندادم خونم چون هنوز اونقدر -
ول  یاحترام  یب ن  گهی د  ینکنم.  فکر    یچ  ستی . برام مهم نستشیبرام مهم 
قضاوت   ی کنیم عل  .یکنیم  یچه  بخاطر  ها  موقع    گفتم، ینم   ی چ یه   ی اون 
  رامب  ی زیپش  چکدوم ی... اما االن ه دیو دل منو بسوزون   دی ا یو ب دیبر   ذاشتمیم



که    ییزاینم. پس نذار دهنم باز شه به چ که بخوام مراعات ک  دیارزش ندار 
 .سال نذاشتم باز شه نهمهیا

 ...کشدیو دوباره تن عقب م رد یگی نگاه از زن م و 

تو رو تخت  بچه  نکهیداره. ا   یمادر بودن چه حس  یفهم یم  یتو االن مادر شد-
...  ستین   بهی من غر  ی ... علیکن  یچکاری براش ه  یو نتون   ین یبب   مارستانیب

 ...پدرشه

 :کندیرا نم شی مراعات تن صدا  گر یحرفش و د  انیم  پردی م  جانان

دکتر به اون دکتر کجا    نی از ا  کشوندمیمو تنها مموقع ها که من بچه  اون
 ش؟ی خوش گذرون  یپدر؟ پ یآقا ن یبود ا

 .زندی م هی گر  ر یز  گر ی بار د زن

از    ی دو سالش بود پسرتو کند  ی نبود پسرتون بچه داره. وقت  ادت ی تااالن  -
 ...بابا  تیزندگ  یبرو پ  نجا؟ی ا یاومد یی االن با چه رو ، یمن برد

 :کندیبا بغض زمزمه م زن

 ...دمیم  قسمت

 :دیگویآرام م یاما صدا یو با تند شودیبا حرص به سمت زن خم م  جانان

ا  تو  و  قسم  و  خدا  حال   ن یاگه  دل    تیحرفا  انقد    یم یتی بود  منو  مثل 
صالح    ی مادر  یروز تو گوشم گفت  ه یمن قسم قسم نکن.    ی ... برایشکوندینم

م هم  یخوای پسرتو  تنها گذاشت  نی با  بچمو  منو  مادرم    د،یرفت  د یحرفا  منم 



م پسرمو  آدم  ی برا  مارستان ی ب  کشونمشینم   خوامی صالح  درمون  که    یدوا 
بجز پسر هفتساله    گهید   یکیدنبال    د یبگرد  دیم. بر واسه بچه  نکرده  یپدر

 .کشم یم   شیبه آت   تونو ی خونه کل زندگ  نیدر ا   ی جلو  ادیب  ی ک ی  گهید   بار یمن...  

مماندینم  یحرف  چ یمنتظر ه  گر ی د  و  تن عقب  را چنان محکم    کشد ی .  در  و 
هق هق زن از پشت در    ی. صداچدیپی در کل ساختمان م  شی که صدا  کوبدیم

که    یزی. جانان بغض ندارد. هرچکندیم   وانهی و جانان را د  رسدیش مبه گوش
 ...هست حرص است. فقط حرص

.  شودیتر از قبل م   وانهی د  رسد یبسته شدن در اسانسور که به گوشش م   یصدا
تا دور خانه م قفل    یکنترل  نیماش  یو نگاهش رو   چرخندی چشمانش دور 

  ماند ی م  یباق   ی نیکه نه ماش  زندیآنقدر به آن لگد م  دود، ی. به سمتش مشودیم
 ...خودش یبرا  ییو نه پا 

*****  

حوصله ماندن    گر ی به تلفنش. د   یبه ساعت انداخت و سپس، نگاه  ینگاه 
ب نداشت.  را  دفتر  برا  ی در  هان  نکهی ا  ی هدف،  و  بود  آمده  نباشد    ه یخانه 

از د را هم کشانده بود.  بود.  ب  یزبانش به عذرخواه   روز یبدبخت  از نشده 
  قتا یکند و حق  یعذرخواه  روزش ید  ادیچطور از دخترک بابت فر  دانستینم
خود به خود اورا ببخشد و حس    ه یبود هان  دوار یهم نداشت. ام  ی ا  صله حو

تلفنش چک کرد و از   یساعت را از رو   گر یرا درک کند. بار د  روزشیو حال د 
ب بود  قرار  داشت.  قرار  سهند  با  برخاست.  قفل    ند یای جا  باالخره  جانان  و 

پس از آنکه مادر سهند خانه را ترک کرد، جانان    روز،یدهانش را بشکاند. د



دارد او را    از ی کرد که ن  پیسهند تا   یپناه برد و تند و تند برا   لشیبه موبا 
همان   د،یترسی سهند نم  یحدس و گمان هازودهنگام و    ی. اگر از سوالها ندیبب

. اما آن موقع،  زدیآغوش او هق م   انی و م   کردیموقع او را به خانه دعوت م 
سهند را نداشت. پس تنها تا آخر شب هق زد و هق زد   ی سوال ها  تیظرف

 ...و هق زد

سرعت به    نیبه ا  توانستی راه افتاده بود. نم  شی پ  قهیچند دق  نیهم  سهند
خفه اتاق را نداشت. تنش را از    ی تحمل هوا  گر یان هم دجانان برسد و جان

بود،    زانیآو   یرا از که به جارخت  فشیکاناپه بلند کرد و دست برد ک  یرو 
کند    هکرد سهند استفاد  ر یاز د  توانست ی شانه انداخت... م  یکش رفت و رو 
  یبخرد. جا  دیجد  ی کنترل  نیماش  نیرحس یام  یکوچه، برا  یو برود تا انتها

  ...لت و پار کرده بود شبیکه د   ینی همان ماش

  یرو   کار یب  ه،ی. هان د یکش  رونیتنش را ب  یداد و به سخت   نیی در را پا  رهیدستگ
جانان    دنیزل زده بود که با د  تورشینشسته و به صفحه روشن مان   ی صندل

و  حال  اما  را گرفت.  جانان  دل  ته  وجدان  عذاب  دوباره  برخاست.  جا  از 
  قابلبود که    دوار ی ردن را نداشت. قابل درک بود؟ ام ک  ی حوصله عذرخواه

  ...درک باشد

م - مرمیمن  اگه  توهم  آ   سای وا  یتون ی ...  قراره    یسر  ه ی.  ادیب   هیتا  پرونده 
 .برداره... باهاش هماهنگ باش

 ...چشم -



 .خدافظ-

  شعور ینداد... جانان ب   یآرام بود. اما جانان محل  یل یخ  هیگفتن هان  خدانگهدار 
ب ا   ی و  نداشت.  نبود. فقط حوصله  نبود. بخدا که  حوصله    کبار، ی  نیدرک 
  .را نداشت چکس ی دادن به ه  تی اهم

شود و از پله    الیخ ی ب  توانست ینم   گر یو دکمه را زد. د   ستادی آسانسور ا  یجلو
  ی برا  دیمانده را هم با   یباق  نیقبل را نداشت و هم   یها استفاده کند. انرژ
چطور قرار است    دانستیکه اصال نم   یکالمه ا . مداشتیمکالمه با سهند نگه م

هم گذاشت.    یرو   یرا لحظه ا  شی بکشد... سوار اسانسور شد و پلک ها  شیپ
نم  دیشا امروز  اصال  کم گفتی هم  درمان  ی .  را    کردی م  یسهند  مکالمه  و 
 خواست ی ... آنقدر حساس شده بود که دلش نمگری چند روز د  یبرا  گذاشتیم

ناز    کیکند... حاال به    شی دعوا  یکس   خواستی بکشد. نم  ادیسرش فر  یکس 
  بهتر از سهند؟ یداشت و چه کس  اجی کش احت

نگهبان   ی. انقدر ارام برادیکش  رون یو جانان تن کرختش را ب  ستادیا   اسانسور 
  رونیاو متوجه شده باشد... از ساختمان ب   ستی سر تکان داد که مطمئن ن

  ی کنترل   نیماش  کی   دیا آرام به سمت راست حرکت کرد. ب  یزد و با قدم ها
  ی پدر، برا  که ان مرد  مثال  یزیبهتر از چ  ینی ماش  کی...  دیخر یپسرکش م   یبرا

  شی پالتو  ب یرا داخل ج  شیکودکش آورده بود... دستها   یتولد هشت سالگ
عم نفس  و  برد  بودیکش   یقیفرو  م  ی. هوا  قبول  دادیباران  ... کاش سهند 

 ...باران قدم بزنند... قدم زدن با سهند را دوست داشت  ر ی ز اده یکه پ   کردیم

 جانان؟ -



ها  ستدی ا  یم   شی سرجا پلک  م   یرو   شی و  افتند. عضالت صورتش    یهم 
 گر ی د دنشی. شن شناسدیو تنش کرخت تر از قبل... صدا را م  شوند یم  زان یآو 
آدم عادت    نیصدا و ا  نیشدن توسط ا  ز یاو تعجب ندارد... به سوپرا  یبرا

هم ندارد    تیحوصله عصبان   گر ی. دشودیمتعجب نم   ز یچ  چ یاز ه  گر یدارد... د
 ...را ندارد  ز یچ  چیحوصله ه گر ی ... جانان، دارانگ

درست    ی . علچرخاندیبه عقب م   ی و تنش را به آرام  دهدیم   رونی را ب  بازدمش
که    کندی دقت نم  ی دست گل بزرگ که جانان حت   کیپشت سر اوست... با  

 ...دهد صی اسم گلهارا تشخ

 ...سالم-

...  رساندیم   یفروغ عل  یدسته گل به چشمان ب  یتفاوتش را از رو   یب   نگاه
حال و نسبتا    یچهره ب   نی واکنش نشان دادن ندارد، و اال قطعا به ا  یی توانا 

عوض شده بود. صورتش    ی... عل دادینشان م  ی رنگ و رو، واکنش بد  یب
  رتبه صو  شتر ی ب  یاگر کس   ینداشت. حت  شی ته ر...  نمودی تر از قبل م  دیسف

. اما  شدی او م  یکوتاه و کم تعداد و ابروها  یمتوجه مژه ها  کردی او دقت م
هنوز هم همان    ر،یی تغ  ی با کم  ی بود. عل  اورده یدر ن   یهنوز سرطان او را از پا

 .بود یعل

 ...رونیب ی از دفتر اومد دمیدفترت. که د ومدم ی داشتم م-

  یبود، ب   شی پالتو ب یکه دستانش در ج  یسکوت، در حال هنوز هم در   جانان 
جانان برداشت و به دسته گل    ینگاهش را از رو   ی . علکردی تفاوت نگاهش م



بعد دستش را باال آورد و دسته گل را به سمت جانان    یانداخت... لحظه ا 
 :گرفت

 ...مال توئه  نیا

 ...نداختی به گل ن ینگاه  ی جانان حت و 

 ش؟ یر یگینم-

 ؟ی کن ی م کار یچ نجا یا-

و دسته    برد ی تفاوت... اگر حوصله داشت دست جلو م  یآرام بود و ب  شی صدا
عل به صورت  را  مدیکوب یم  یگل  ا  ی برا  ی عل  دانستی.  ا  نجاستی چه    ن یو 

. مادرش...  لیدسته گل هم به چه مناسبت است... همه آمده بودند. سه
 .پسرش را کند  یخودش. آمده بود ادعا ز ی حاال ن

 .نم یاومدم تورو بب -

 بشه؟  ی که چ-

 ؟ یریگیگل و نم -

آورد    یم  نییدستش را پا   یعل   دهد،یاش ادامه م   یتوجه   ی جانان به ب  یوقت
 .کشدیم  یق یو نفس عم

 ؟ یاومد یچ یبرا-

 ...کنم   یاومدم عذرخواه-



راستش است و تکان خوردن    یابرو   ی متری لیواکنش جانان، باال رفتن م   اوج 
  ...کنج لبش

 ...... شرمندتم ی شد تی اذ یل یچندروز خ نیا  دونم یم-

 .روندی جانان، باالخره در هم م یابروها

 م؟ ی تو دفترت حرف بزن شه یم-

 ...نه-

 :دیگویو م  کشدی م  یقی... نفس عم کندیبحث نم  ی قاطع است که عل آنقدر 

  نجا ی ا  ومدمی نه مامانم. من ن  ل،یتو. نه سه  شیپ   ادیحق نداشت ب  چکسی ه
فقط    نجا ی ... اگه اومدم اانی که حرف اونارو بزنم. من اونارو نفرستادم که ب

 ...کنم. من واقعا  یبود که ازت عذر خواه  نیبخاطر ا

عل   جانان  ادامه حرف  دنبال  م   رهی خ  ، یبه  عل ماندیاش  نگاه  اما  رو   ی.    ی از 
جانان    ی . ابروهاشودیم   ره یپشت سر او خ  ی جانان برداشته شده و به نقطه ا

ادامه حرفش  دیتا شا دوزدیو نگاهش را به تخم چشمان او م  رودیدر هم م
 :دهدیرا مخاطب قرار م  یگریفرد د  ی. اما علاوردیرا به زبان ب

 ...سال

درست    یکس   یاز سو  یکند که مشت محکم  لیسالمش را تکم  تواند ی نم  یحت
  ی لبانش م   ی. دستان جانان رو شودیم  دهیسمت چپ جانان به صورتش کوب

. نگاه بهت  پردیم  رون ی از حنجره اش ب  یخفه و ناخوداگاه  غیو ج   نندینش



رو  ابتدا  اش  رو  یعل   ی زده  شده  چپش    نیزم   یپهن  سمت  به  سپس  و 
  قهیدستان سهند    د، یا یفرصت کند به خودش ب  ی آنکه کس  ز ... قبل ا چرخدی م
 .شودی م  کنده  نیزم   یاز رو  یو عل  چسبندی را م  یعل

 ؟ یکنی م  یچه غلط نجا یا-

تن جانان را    شیصدا  ان یاست... حرص م  شه ی سهند کلفت تر از هم  یصدا
م   لرزاندیم زده  وحشت  را  نگاهش  درحالکندیو  ها  ی...  دست  با    شی که 

سهند به  پوشانده،  را  عل   یدهانش  م  یب  یکه  پر کاه  را همچون    ان ی جان 
و    چرخدی ضربان قلبش در کوچه م  ی. صداکندیدستانش گرفته است، نگاه م 

و به تبع،    دهد یبه دستانش م  ی... سهند تکان شودی دهان قفل م  ان یزبانش م 
 :خوردیم  ی هم تکان  یعل

 ؟؟ یکن یم  ی چه غلط  نجا یا گمی توام م با

ب  خون  عل  ین یاز  در    ی عل  قهی... سهند همانطور که  ستی جار  یو دهان  را 
  کرد،ی خودش را کنترل نم ی که اگر عل  ی طور دهد،یبه او م  ی د، هلدست دار 

و    شودی . سهند به سرعت خم مشدیپهن م   نیزم  یمثل بار قبل دوباره رو 
  ن نثار جانا   ی آنکه گوشه چشم  ی و ب  داردیرا برم  نی زم  یدسته گل رها شده رو 
 :کوبدیم   یو دسته گل را به صورت عل   رودیکپ کرده کند، جلو م

  ؟یبزن یچه زر  نجا ی ا یاومد نیباا

. سهند  خوردی همراه با آن تکان م  یافتد و نگاه عل  یم  نی زم  یدوباره رو   گل
عل   یزخم   ر یمانند ش  به    بردیهجوم م   یدوباره به سمت  باالخره  که جانان 



  ی صدا  گر یدشنود.    ی. اما سهند نمزندیم  ادیو نام سهند را فر  دیآ   یخودش م
سابق    شقع   ،ی عل  شودیکه متوجه م   یز ی. تنها چ شنودیمعشوق خود را هم نم

. فقط و  ندی بیرا م   ی ... فقط علستادهی ا  شیجانان است که با گل روبه رو
 ...ی فقط عل

 ؟ یکن یم  یچه غلط نجا یا نمی . بنال ببکهیبا توام مرت -

. اگر  شودیجانان ذوب م  نهیس   انی... قلب ملرزاندیسهند کوچه را م  یصدا
...  مردیکه م   زدیرا م  یسهند آنقدر عل  گرفت،یسهند را نم  یحاال جلو  نی هم

 ...دید یرا نم ز یچ چ یبود که چشمانش ه   یزخم یریسهند درست همانند ش

 :اندازد یکه جانان به سرعت خودش را جلو م  زندیم  یگرید  ادیفر سهند

 ...... سهندسهند

 :دیگو ی و م دهد یم  یعل  قه یبه  ی . تکانندی بی هنوز هم جانان را نم  سهند

 هان؟؟؟ مگه نگفتم؟؟؟  ؟یبرگرد  یحق ندار گه ید ینگفتم اگه رفت  مگه

بکوبد که    ی تا مشت دوم را به صورت رنگ و رو رفته عل  بردیباال م  دست
. نگاه  کشدیم  ادیو نام اورا فر  دهد یبه شانه سهند م   یجانان با تمام قدرت هل 

با لبو فرق  یسهند باالخره به سمت جانان و    چرخدی ندارد، م  ی که صورتش 
  ومشت چپش   انیمچاله شده م  یعل قهی. شودی هوا متوقف م یمشتش رو 
 :زندیم  ادینگاه جانان است... جانان فر رهینگاهش، خ

 ؟؟ یکنیم  کار ی ... چقشویکن سهند... ول کن   ولش



تنها چ  حاال، را    ندی بی که م  یزی سهند  جانان است... جانان که توقف سهند 
عل  ند، یب یم سمت  به  سرعت  رو   چرخدی م   ی به  را  دستش  او    یو  صورت 
 :گذاردیم

 ...ادی خون م داره

. نگاه سهند، هنوز  گرددیم   ی دنبال دستمال کاغذ  بشیج  انیبه سرعت م  و 
 کرد؟ ی مشت چپش. جانان چه م  انیم  ،ی عل  قهیجانان است و  ره یخ

ر   دستمال به سرعت  ر  گذاردیم  ی عل   ینی ب  یو را  فرو  سهند،  قطره    ختنی و 
... جانان دستش را به سمت مشت سهند ندی بیاز کنار چشم جانان را م   یاشک
 :دیگویم  هیو با گر زند یبا قدرت آن را پس م برد،یم

 حالشو؟  ی نیب یکن سهند... نم  ولش

و    شود ی چرخد. دست سهند، کنار تنش رها م  یم   ی دوباره به سمت عل   و 
  یعل   ی نیب   ر ی ز  ی. جانان تند و تند دستمال را رو ردیگ یم  ینگاهش رنگ ناباور 

 :دیا یو باالخره به حرف م   بردی سرش را کنار م ،ی که عل  کشدیم

 ...خوبم

دوباره    یو عل  بردیرا جلو م   یتوجه به او، دوباره دستمال کاغذ  یب   جانان
 :کشدیپس م

 ...بم خو گفتم 



م  یقدم   و  پا  رودیعقب  رو  شی و  م  یرا  که    ی...درحالگذاردیدسته گل 
را    شیلباسش کنده شده، دستها  یو دکمه باال  ست یصورتش هنوز هم خون

 :دیگویم  یآورد و به آرام  ی باال م  م ی به نشانه تسل

 ...رمیم  من

به عقب   خورد، ی و همانطور که تلو تلو م  کشد یم   ی نی دستش را به ب  پشت 
 :زندی. جانان نگران داد مچرخدی م

 ...یعل

  شیجانان است و صدا   ره ی. نگاه ناباور سهند هنوز هم خ گرددی برنم  یعل  اما
 :دیآ  یم  رونی ب شی از گلو  یبه سخت

 ؟یکن یم  هیاون گر  یبرا

  س یکه صورتش خ   ی... درحالچرخدی جانان به سرعت به سمت سهند م  نگاه 
 :دیگو یو با ناله م   شودی م  کیبه او نزد یاز اشک است، قدم 

 ؟ی... چرا کتکش زددادمیم  حیبرات توض  ؟ی کرد  ینجوری ا چرا

 :کندیسهند سوالش را تکرار م اما

 ؟یکن یم  هیاون گر  یبرا

 :کندیناله م  جانان

 ...سهند



ب  و  م   یسهند  ادامه  نگاهش  به  قدم دهدیحرف  م  ی... جانان  با    رود،یجلو 
 :دیگویو م  ردی گیسهند را م  یها  یدستانش بازو 

 ...دیم  حیتوض   برات

 ؟ یزنیهق م   ینطوریاون ا یبعد تو برا زنم یدارم جز م نور ی من ا-

 .لرزاندیو چانه جانان را هم م لرزد یسهند م  یصدا

 آره جانان؟؟ -

 ...سهند-

 :کشد یم  ادیو فر زندی م  ن یزم یبه دسته گل رو  یلگد سهند

 ؟ یچ سهند

 ...افتند یهم م  یرو  شیو پلک ها  لرزدیجانان م تن

 ؟ یسهند چ-

 :زندی هق م  جانان

 ...گوش کن   قهید هی

 :لرزد یسهند م  یصدا

 نه؟  ششیدرمونگاه پ  ی بود که اونشب رفت ارو یهمون    نیا

 :افتد ی م نیی از گوشه چشم جانان پا ی اشک قطره



 ...سهند

  یبار در تمام زندگ   ن یاول   ی و سهند، برا  ند ینش  ی سهند م  یبازو  ی دستش رو   و 
  یرا... نگاه جانان رو   شی اهای. دست دختر روزندی اش دست جانان را پس م

 ...زدی ریفرو م  یگریو قطره اشک د  ماندی دست معلقش مات م

م   یچشمها  رهیخ  سهند، لبرشودیجانان  برا  ز ی. چشمان خودش  و    ی است 
  ...گذاردیم  ه یاز تمام وجود ما  ش، ی اشک ها  ختنی از فرو ر یریجلوگ

 چندوقت. نه؟   نی حالت بد بود اانقدر   ن، یبخاطر ا -

و سهند همانقدر عقب    داردیبه سمت سهند برم  ی . قدملرزدیجانان م   چانه
 :داستیهم پ ی ... حال زارش از صد فرسخرودیم

 براش؟  دیدسته گل آورد باز دلت پر کش  برات

 :زندیم  یاست. جانان هق  ر یانکار ناپذ شیصدا  لرزش

 .گوش کن  قهید ه یبخدا سهند...  نه

مدت از جانان خواست تا حرف   نهمهی که گوش کند. ا  خواهدی سهند نم  اما
و جانان الم تا کام حرف نزد. حاال    اوردیبزند. تا درد و دل کند... تا به زبان ب

 ...نداشت دن یطاقت شن گر ی نبود. حاال، سهند د  دن یوقت شن   گر ید

 ...بگه نجایفقط اومده بود ا -

 ...یامردن  یلیجانان... خ ینامرد-



  ی. نگاهش رو ستدی ا   یو قلبش از حرکت م  زدیم   خیجانان    یرگها  انی م  خون
  زند، یحرف را م   نی . سهند ا کندیاز هوا فرار م  ژنیو اکس   شودیسهند مات م 
م  او  از  ا  ردیگینگاه  را م  یو لحظه  رها    انیبعد، جانان خشک شده  کوچه 

  ...ردیمی و دل جانان، م رودی. سهند م کندیم

 ک یفصل  انیپا

 یدو، به زود فصل
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