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 تهران 

 دور یرو یزدم.کولرآب یدستم خودم را باد م یداشتم با کاغذ تو

 یبعدازظهر جهنم یدرجه  چهل یبود اما زورش به گرما تند

 یدوم ضلع شرق یو دفتر کار خفه و کوچکمان که در طبقه  تهران

 .دیرس یقرار داشت نم یمیساختمان قد کی

 تو یپوش یم رهیگرما لباس ت نیا یچرا تو دیبه من بگو ستین یکی

 ودست لباس ن کی دیشعورم نرسد نه.پول خر نکهی...البته نه ادختر

 نیا یتوانستم تو یرا نداشتم.واال من هم ممناسب فصل تابستان  و

 و یطوس ایکرم  ای دیسف یتهران مانتو یلعنت بیمارینفس یگرما

 شال کی یکوفت یمقنعه  نیا یبپوشم وبه جا میمال یصورت

 گذاشتم یرا از دو سمت باز م شیبندازم سرم و بال ها رنگارنگ

 از یجورنیوعرق ا فتدیبه زق زق ن یداغ نقدرازیسرم ا یکاسه  تا

 نشود. ریسراز سروکولم



 ترودکه ز مبیماریب لیتحو یلیمثال نخواستم تابستان را خ یالک حاال

در تهران تابستان  نجایا داستیکه پ نجوریا یرد کارش.ول برود

 م ازدوم فصل بهار را ه ی مهیفاقد شعور است که نه تنها ن یکالفصل

 ی مهیسم به نتر یم مانیکه داغ کرده برا نطوریخودش کرده ا آن

 هم چشم طمع دوخته باشد. زییفصل پا اول

 اسکناس درشت ییکارش چندتا زیم یکشو یاز تو یوبیا خانم

 و مشغول دسته کردنشان شد.چشم من با عالقه به حرکت سواکرد

 هر کدام را ضرب التمیو مرتب کردن پول ها بود.در تخ دستانش

 یالم واقع هم مکاش در ع یا نکهیصد کرده بودم و با حسرت ا در

 .دمیبرابر کند آه کش نینگاه پول خودش را چند کیآدم در  شد

 حواسم را پرت کرد. یوبیخانم ا یصدا

 دست یخواهشا تو متن اصل گهیکارت خوب بود.منتها د-

 اعتراض داشت. ی.مشترنبر



 کامال یبا چهره ا انسالیزن م کیپولها را به سمت من گرفت. و

 اندام نی. با ا یاضاف یه گوشت و چربدو پر یکیبود با  یمعمول

 یدرشت تر به نظر م دیپوش یپانچ هم که م یاش مانتو یگالب

 بود آن چند نکشیع یها شهی.نگاهم با تعجب به برق ش دیرس

 درشت را از دستش گرفتم وگفتم اسکناس

 ییامال یبرم.فقط غلها یدست نم یتو متن اصل چوقتیمن ه یول-

 .نیکنم هم یم حیتصح رو

 یداد و معلوم بود که نم یحوصله نشان م یکه ظاهرا خسته و ب وا

 میروشنش را برا یمورد بحث کند.ابروان تتو نیبا من در ا خواهد

کار  یخب چ-حرف آخر را زده باشد گفت نکهیا یکرد و برا زیت

 شون رو هم ییامال یبه بعد غلطها نیا ؟ازیدار

 ه؟یخوان.چه اصرار ینم ی.وقتبیمارین

 ندهکن هیتوج میاصال برا یعنیشدم. یحرف ها قانع نم نیبا امن  اما



 که یفاحش ییامال یاصالح غلطها ریاز خ دیکه با یچ یعنی.نبود

 گذشتم؟ پس یزد م یناجور به چشم م یوصله  کیمتن مثل  یتو

 د؟یایبود سواد آدم به چه دردش بخورد و کجا به کارش ب قرار

 و با با صاد ضادر ظی.طرف اومده غیوبیخانم ا دینیبب-

 نهیب یآدم م یخنده داره وقت یلیرو با دال ذال .خ امرموزی.نوشته

 رو به غلط با صادضاد نوشته کج دار و زیمتن کج دار و مر کیتو

 نیا یرو یتونم چشمامو به راحت یمرتبه.من نم نی.اونم چندضیمر

 ببندم. ینوشتار یغلطها

 که حس کردم به اوکرده بود  یچه استنباط میدانم از حرفها ینم

 درهم و ابروان باالرفته و حالت ی افهیرا از ق نیا برخورده؟

 دمیچشمانش فهم یتو یتدافع

 جانیو ا یستین راستاریجانم.تو که و یچشمات رو ببند یبتون دیبا-

 میهست پیتا یموسسه  هی.ما ستین یادب راستارانیو یموسسه  هم



 یجا تو هیاگه  یعنی ؟یخانم اعتماد یفهم ی.مپهیکارمون فقط تا و

 با ث سه نقطه نوشته تو نیس یطرف اصطالح رو به جا یدید متن

 نداشته حشیبه تصح یو کار یکن پیتا دیبه همون شکل با هم

 یکه تو ییزهایچ یپا یخود یوقتت رو ب ی.حوصله داریباش

 ؟یتلف کن ستین تیکار ی طهیح

 حم با کدا سدیرا بنو طهیخواهد بدانم اگر قرار بود ح یدلم م یلیخ

 زد؟ یم یکار ی طهیدم از ح مینوشت که حاال داشت برا یت م و

 یاز نسخه  یدسته حدودا پنجاه صفحه ا کیشتاب زده  یحرکات با

 بودم جدا کرد و به پشیرا که من درحال تا یهمان کار سیدستنو

 گفت یدستور یداد و با لحن دستم

 .یبد لشونیتحو دیتا فردا ظهر با-

 .فقط ...باشه چشم -

 چشمانش. یزل زدم تو دیبا مکث و ترد و



 متعجب و پرسان نگاهم کرد نشیب کینزد نکیع یباال از

 ؟یفقط چ-

 نمخا سنینو ینم نیجسارتا اصطالح رو با س-زدم و گفتم ایبه در دل

 .با عرضیوبیا

 .سنینو یبا صاد م معذرت

 شده بود.کم مانده بود ییاش جدا تماشا یکالفه و عصب ی افهیق

 یرا بردارد و از دست من بکوبد رو زشیم یرو قلمدان

 دستش بود یتو یزیچ یدکمه ا کیآمد  یهم بدش نم دی.شاسرش

 تیدل یلغت اضاف کیبار فشردن آن مرا مثل  کیبتواند فقط با  که

 .کند

 حخانم به اصطال یبیماریب ییخواد از من غلط امال یخب.نم یلیخ-

 یکه صدا یا کرد طوراد دهیو کش ظیغل یلی)اصطالح را خ

 دان.برو به کارت برس. زیدرآمد( همه چ صادش



 یهرگونه چون و چرا یهوا پس است به جا دمیهم چون د من

 دادم.و به سرعت برق و باد رفتم حیفرار را برقرار ترج یگرید

 نشستم. زکارمیم پشت

 غدما یرو اهیام که خال س یکلیهمکار بلندقامت و ه ییایاول یآقا

 هعمل کرده و به همه گفته دماغش را هم ب یرا به تازگاش  یعقاب

 غیبه دست ت یزود

 خواهد سپرد و ازحاال اعتماد به نفسش به سقف ییبایز جراح

 مخطاب یحصار زیم ستمیبر لب از پشت س یدار یبا لبخند معن دهیرس

 داد قرار

 رو مخش ؟ یبله چشم کورکورانه رفت یبازبه جا-

نگاهش کردم و شانه زدم باال.البد چشم لبخندزنان  یگوشه  از

 مشوق یخاطر و با حالت تیکه با رضا دیرا در نگاهم د طنتیبرقش

 کارت "که یعنیانگشت اشاره و شستش را به هم چسباند . گونه



 "نداشت. حرف

 انویل یتوانستم حت یجان بودند که نم یآن قدر خسته و ب انگشتانم

 انگشتانم را که یاترق تروق مهره ه یام را بردارم .صدا یچا

 وکند  یروانه ام م ینگاه ناموافق ییایآورم طبق معمول اول یدرم

 یکه زن گرمانید ستیپیهمکارتا ایغرغر ثر یبندش صدا پشت

 دیآ یمتوسط وحدودا چهل ساله و مطلقه است هم درم یبا قد بایز

 هبیماری یرعشه م یریکارو با خودت دختر...سرپ نینکن ا-

 ...دستات

 آن قدر یرانیکرد...مثل هر جوان ا یفکر م یریاال به پاز ح یک

 روزمره داشتم وغرق درمشکالت امروزم یو دلمشغول ینگران

 ادد یمثال تا دوسال بعد هم قد نم کینزد ی ندهیکه فکرم به آ بودم

 دستانم یاحتمال یبخواهم دلواپس رعشه  نکهیرسد به ا چه



 دچار زیگردنم ن ی هیباشم.پشتم درد گرفته بود ودر ناح یریپ سر

 عضله یگرفتگ

 یدستم گردنم را ماساژ م کیبودم.همان طور که داشتم با  شده

 نگاه کی دمینوش یام را م یچا وانیل گرمیو با دست د دادم

 دبو زل زده دیانداختم.چشمانم با ترد توریمان یبه صفحه  ندیناخوشا

 .شده بود پینوشته و تا عیکه اشتباها زا عیضا یکلمه  به

 نیدرح یراستاریو الیخ یب دیبا زیعز یوبیخانم ا شاتیفرما طبق

 یمن نبود.اما چطور جلو یکار ی طهیشدم چرا که در ح یم پیتا

 و یزیمن سخت بود.به طور غر یگرفتم؟واقعا برا یرا م خودم

 کرد . یجور وقت ها دستانم کار خودش را م نیا ناخودآگاه

 وت عیزا نیکلمه چون واقعا ا هی نیخودم گفتم بادادباد...فقط هم با

 ست... عیضا یلیخ متن

 یکند با ترس و لرز کلمه  یخنث یکه بخواهد بمب یبعد مثل کس و



 کردم نیگزیرا جا درست

 انداختم که ضمن یوبیبه خانم ا یهمزمان نگاه محتاطانه ا و

 چرخدارش داشت خوش خوشان با تلفن یصندل یرو چرخش

 و دبیماریهمان لحظه مچم را ب دمیستر یزد...انگار که م یم حرف

 دیبگو

 مگه نگفتم تو متن دست نبر ...-

 ستکلمه ها ه کی نیکار چقدر از ا انیدانست تا پا یفقط خدا م اما

 ندیدخودم را بهن دیچاره من که با یشوند و ب حیتصح ایحذف  دیبا که

 میآرام ماندنم به خودم بگو یبزنم و برا

 ه...به توچه کیساده هست ستیپیتا هی .تو فقطالیخ یدختر...ب یه-

 ...البد سوادشیمحترم دست ببر سندهیتو کار فالن نو یخوا یم

 تهاشند یبیماریدلسوز و سخت ییمثل تو معلم ابتدا ایحده... نیهم در

 ...بیماریبکن و پولت رو ب پتوی...تو تا ییغلط امال ی...گور بابا



 ...اح.یمرس

 یجمع و جور م دیو من هم باشد  یم لیکم کم داشت تعط موسسه

 عقب گرنگرانیافتاده بودم که د شیرفتم.آن قدر پ یو م کردم

 و دمکر یم پیرا هم تا ماندهینباشم.فردا تا ظهر صفحات باق افتادنم

 دادم . یم یوبیخانم ا لیموقع تحو به

 کرد با یتعارف نم یمعرفت حت یبود که رفت.ب ینفر نیاول ایثر

 طاتوبوس برساند.وفق ایمترو  ستگاهیدم ا طرحدارش مرا تا دیپرا

 یتکان داد و با لحن لوس یگفت و دست یدیخسته نباش شهیهم مثل

 گفت

 ...وی یتا فردا...س یبچه ها با-

 گفت دیجور آدم ها با نیا به

 الگفتن م وی یس ی...باینگاه به شناسنامه ات بنداز آخه لعنت هی-

 ساله هاس ستیب ریز



در آن ق ییایعددهاول کیتهران سن واقعا  یتو نجایا دیدونم شا ینم

 و دیچرخ هودهیدست دست کرد و دور خودش ب

 باز و بسته کرد تا همزمان با هم یخود یرا ب زکارشیم یکشوها

 رفت اما مثل یم دیبا شیساعت پ کی.از میبلند شد زیپشت م از

 اش تا موقع رفتن لطفش را شامل حال یبه صندل دیچسب شیریس

 کند من

 رسونمت ماهسو خانم یمروز من ما-

 یبا آدم پسرخاله م یها زود یگفت که تهران یراست م نینسر

 کنند و یم نتیکه بحثش جداست...ز یبخند شانیرو ی.اگر توشوند

 کی.ستیخبرها ن نیشهر من رودبار از ا یشوند.تو یم سوارت

 دهد یبه خودش اجازه نم چوقتیولو همکار ه بهیپسر غر ای مرد

 نیرا به اسم کوچکش صدا بزند.و من متنفر بودم از ا یزن که

 را اروپا ی هیاتحاد سییاُملم...مردم ر یلی.حاال شما بگو من خکار



 امور ریوز نتونیکل یالریخوانند و به ه یم نیاسم کوچک کاتر به

 بند نجای...حاال تو ایالریه ندیگو یم یاستکبار جهان ی خارجه

 ؟هیل...اصال آره من اُملم...مشکیدکه خطابت کنند خانم اعتما یکرد

 یلیخ-گفتم افهیکردم با ق یکارم را مرتب م زیداشتم م کهیدرحال

 شم. یمن مزاحمتون نم ی...ول ییایاول یممنون آقا

 کیها  یگفتن مثل تهران ییایاول یآقا یآمد به جا یبدش نم البد

 مهران جان... میبندازم تنگ اسمش و بگو یو جون جان

 ...ینم چه مزاحمتک یخواهش م-

 دلم غر زدم یتو

 اح... گهیبرو رد کارت د-

 زمیم یکشو یکردم و تو یشده را دسته م پیتا یورقه ها داشتم

 در جوابش گفتم یسرسر یلیدادم و خ یم قرار

 .دیشم.لطفا منتظر من نمون یگفتم که مزاحمتون نم-



 شد خلق تنگم را به رخش بکشم و او ینم گریواضح تر د نیا از

 با صراحت تمام دعوتش نکهیبدهم.او هم از ا یاز خودم فرار ار

 خودش یبه رو یلیرد کرده بودم از دستم دلخور شد اما خ را

 زیدرهمش چ ی افهیتفاوت نشان بدهد .اما ق یکرد ب یو سع اوردین

 گفت یم یگرید

 ..یباشه.هرجور راحت-

 وخداحافظ سرد  کیبرداشت و به دنبال  زیم یرا از رو فشیک و

ن فتداشتم به ر کهیاز اتاق خارج شد.درحال یبلند یبا گام ها کوتاه

 کردم لبخند زنان با یشتابزده اش فکر م

 گفتم خودم

 جلب یان.تا قبل از ازدواج برا یبیمردها چه موجودات عج نیا-

 که نیهمچ یکنند ول یم یدختر مورد عالقه شون هرکار توجه

 نیرنگ نیسنگ دیه که باافت یم ادشونیاز پل گذشت تازه  خرشون



 کنن. یکردن خالصه م یو مغرور بودن رو تو کم محل باشند

 کردم یاز خودم و افکارم خنده ام گرفت و به خودم دهان کج بعد

 شد که هوا یقبالز ازدواج ماهسو جان؟ دختر مورد عالقه ؟چ-

 داره موج یبدجور یشوهر یحاال درسته که ب زم؟یداشته عز برت

 ...باالخرهیبش یتوهم نقدریا گهیخواد د یهم نم تو یزنه ول یم

 واست یگوشه کنار هیرو یبخت برگشته ا هی.حتما خدابزرگه

 هی تتبیماریب ادیزنه پس کله اش که ب یکنار و به وقتش م گذاشته

 هم یلی....اصال خیساله نش یننه مارجان س ریس یمثل ترش وقت

 یلیهست خ یهرک هریبیمامنو ب ادیخواد ب یبخواد...اون که م دلشون

 که ستمیکرده ن لیکه هستم.تحص ستمی.خوشگل و خانوم نخرشانسه

 که ستیخودم ن بیکه هستم.دستم تو ج ستمیبلد ن ی.خونه دارهستم

 .خوش به حالنبیماریمنو ب انی.واهلل از خداشونم باشه بهست

 .ادیب شبیماریقراره  یچه عروس مادرشوهرم



 اخودم دستم ر یو بلند شدن جلو یفتگیاز آن همه ابراز خودش بعد

 ازب یشی.و بعد با نمبیماریقهقهه ام را ب یدهانم گرفتم که جلو یجلو

 کردم و از یخداحافظ یوبیدوشم انداختم با خانم ا یرا رو فمیک

 دلچسب یخنکا یانقالب تا طرشت را تو ری.تمام مسرونیزدم ب دفتر

 آر یاتوبوس ب

 به دنیزدم.بعد از رس ام چرت یحال یو ب یبا تمام خستگ یت

 از یکیکه در  یداشتم تا محله ا یرو ادهیپ یربع کی ستگاهیا

 که متعلق به یمیقد یخانه  کی نیرزمیز یتنگش تو یها کوچه

 من و همسرش بود و چند یدخترعمو

 نان کیبود که من درآن سکونت داشتم برسم.سر راهم  یماه

 اهویکه با ه ییپسربچه ها نیدانم ا ی.نمدمیخر یخشخاش سنگک

 یخنک کننده  ستمیکردند س یم یکوچه فوتبال باز یتو داشتند

 هوا را تاب یتوانستند گرما یکرد که م یچطور عمل م بدنشان



 زدم موجودات ی.به نظر من که داشتم از گرما له له ماورندیب

 .دندیرس یم یبیعج

 به در انداختم و رفتم تو. دیکل

 کرد. یارو مبود وداشت آب و ج اطیح یتو نینسر

 هالک زم؟یعز یکن یم تیاذ یگرما دار نیچرا خودت رو تو ا-

 که یشد

 دیش زد و نالبدندستش را به  کی

 یبخسته و  یاش به قدر یو مهتاب دیسف یبگو...با آن چهره  نویهم-

 حال نشان

 کرد..او نشست لب یخودش را فراموش م یداد که آدم خستگ یم

 لیم و تشکر کرد و گفت که ممن هم.نان به او تعارف کرد حوض

 شکمش را یتنش بود .که برآمدگ یگلدار قرمز هند راهنی.پندارد

 ختهیکج ر شهیرنگش را هم مثل هم ییطال یداد.موها ینم نشان



 هم یدختر عمو نکهیشکلش .با ا یضیصورت تپل و ب یرو بود

 ند وبلقد یلی.او خمیبه هم نداشت یشباهت چیه اقهیق ثیاما از ح میبود

 اب داشت دیسف ی.او پوستزهیم زهیبا او ر سهیبود و من درمقا یکلیه

 روشن که یقهوه ا یو من گندمگون بودم و با چشمان یآب یچشمان

 مان با هم یظاهر بیزد.در کل در تمام اعضا و ترک یم یعسل به

 .میداشت فرق

 جبمانده ام با تع رهیرنگش خ دهیرخ پر میدر سکوت به ن دید یوقت

 گفت

 ؟یکن ینگام م ینجوریا چراه؟یچ-

 لبخند زدم شیرو به

 کردم یداشتم فکر م یچیه-

 ؟یبه چ-

 واسه شامم آماده کنم؟ یچ میحال و خستگ نیبا ا نکهیبه ا-



حم نه.ممنون.مزا-درست کنم. یخوام ماکارون یما.من م شیپ ایخب ب-

 .شمینم

 که تعارفه. شمیمزاحم نم-

 ا کنار حوض گذاشت ورا گفت و بعد از جابلند شد.جارو ر نیا

 سمت من دیچرخ دوباره

 کنم؟ شتریکم رشته شو ب هی یایم-

 داشتم یبرم نیرزمیبه سمت ز یقدم کهیهم بلند شدم و درحال من

 گفتم

 یحاضر هی.میجون دستت درد نکنه.تعارف که ندار نینه نسر-

 خوابم. یم مبیماری یخورم.بعدش م یکنم م یم آماده

 نکند یشتریداد اصرار ب حیهم ترج او

 کنه؟ ینکرد؟ کار م تیاذ گهیپنکه د ست؟یگرم ن نییاون پا-

 یباز گهیساخت.پنکه هم فعال خداروشکر د دیباالخره با یا-



 .با اجازهاوردیدرن

 فتر یرفتم.او هم البد م نییتکاندم و از پله ها پا شیبرا یدست و

 آماده کند. یشام خودش و شوهرش ماکارون یتا برا باال

 خواست...چطور یم یلیچرب و چ یر دلم ماکارونکه چقد آخ

 دهمام به دعوتش جواب ردب یو کشش درون لیبودم درمقابل م توانسته

 خودم هم در عجب بودم.

 شدم اول نیزم ریکه وارد ز نیاتاق دم کرده و خفه بود.هم یهوا

 و یماربیدل یمنظره  یرا زدم بعد پنجره را باز گذاشتم.از تماشا پنکه

 نآ نکهینداشتم جز ا یشدم اما چاره ا یاتاقم غمزده م ی محقرانه

 سروسامانم یب یزندگ یچون و چرا یب قتیبه عنوان حق را

 .میایو فعال با آن کنار ب رمیبپذ

 با لطف و منت نینسر میبود که دختر عمو یشکرش باق یجا باز

 ولقرار داده واال از همان روز ا ارمیخانه اش را دراخت نیرزمیز



 و یآوارگ یقصه  دیرس یتهران م کریدروپ یبه شهرب میپا که

 احتمال هم وجود داشت نیشد.گرچه ا یام شروع م یدر دربه

 توانست به یفکر آمدن به تهران هم نم ینبود حت نیاگر نسر که

 من خطور کند. ذهن

 یپدر آرزو یتهران ب نیهم یها تو یلیکردم.خ یم یناشکر دینبا

 ییرا دارند که بابتش اجاره بها کیاتاق تنگ و تار نیهم داشتن

 .نپردازند

 توانستم هرموقع یحمام هم داشت و من م نیرزمیشکر که ز خدارا

 یساعت کار ب نیچند یو مثل حاال خستگ مبیماریروز دوش ب از

که  یا اجاق تک شعله یشام رو ی.برازمیودور بر میرا از تنم بشو وقفه

 گذاشته بودم یدم در ورود

 یهم م اریملت درست کردم .دلم ماست و خا کیخودم  یبرا

 نه. اری.ماست داشتم اما خ خواست



 را .پس ماستمبیماریب اریدوتا خ یکی نینشد بروم باال از نسر میرو

 خودم یبرا دیفکر که فردا حتما با نیخوردم و با ا یخال یخال

 کوچک و ساده ام را جمع کردم. یکنم سفره  دیخر

 یفالسک کوچکم .آهنگ ها یوت ختمیدم کردم و ر یچا بعد

 عدشلوارم گذاشتم و ب بیج یکردم و بعد آن را تو یام را پل یگوش

 و رفتم ختمیر یچا وانیل کی میگوشها یتو یانداختن هندزفر از

 لب پنجره. نشستم

 از یتماشا وجود نداشت.گوشه ا یبرا یزیاز پنجره چ نییپا نیا

 از یبود و تکه ا معلوم واریکنار د یشمعدان یو گلدان ها اطیح

 .دیرا د شیشد ستاره ها یکه به زحمت م آسمان

 یروستا یننه مارجان تو یمیقد یخانه  ی...اتاقم توریبخ ادشی

 داشت. یقشنگ یام چه منظره  یمادر

 یشد که از دور م یباز م بایسرسبز و ز یرو به دشت شیها پنجره



 یکه م لیمنج یرود باشکوه را به تماشا نشست. بادها دیسف شد

 یرا در هوا م یوحش یو گلها تونیخوش درختان ز یبو دیوز

 یچلچراغ را از بلند یو فصل بهار عطر دلکش سوسن ها ختیر

 آورد. یبه ارمغان م مانیداماش برا یها

 یگکرنیو صفا و یآن همه سادگ یقشنگمان.برا یشهرو روستا یبرا دلم

 و تونیباغات ز یخاص مردمانش و به خصوص برا

 قاتق ننه مارجان تنگ شده بود...کاش یو با قال رشیس یاه یترش

 یخودش نم شیاو را پ وسفی ییشد و دا ینم ضیمارجان مر ننه

 و به بهانه یکس ی.آن وقت من هم با احساس سربار بودن و ببرد

 شهر آشوب نیتهران ا یراه دیجد یزندگ کیکار و شروع  ی

 .ننه مارجان باشدم ینم ایرو یب نیعروس خاکسترنش نی...ابیغر

 گفت یبا غصه م لکشیگ ظیغل یلهجه  آن

 )دخترجون هیقراره زلزله با هیاو دیجان تهران نوشو...گ یزا-



 (ادیقراره اونجا زلزله ب گنینرو.م تهران

 نیها هنوز بعد از گذشت ا یلیها و منج یهم مثل تمام رودبار من

 ومخوف  یآن زلزله  یبودم که تو زانمیسال سوگوار عز همه

 زلزله داشتم. یایاز دست داده بودمشان و حاال فوب مرگبار

 نیآمد اما هم ینم ادمی یزیبار چ بتیمص یاز آن زلزله  هرچند

 من پدر و مادر و برادرم را از نیقهر و خشم زم دمیبعد ها فهم که

 از یشد حت تیام درطفول یکس و کار یو ب یمیتیو باعث  گرفت

 .ختمیر یو و در خود فرو م دیلرز یاسمش هم تنم م دنیشن

 ار ریتقد یبایتنگ و غمزده همراه با شادمهر آهنگ ز یبا دل داشتم

 یام را نم نمک م یچا وانیل نیکردم و دوم یزمزمه م رلبیز

 دمینوش

 یند...تو ساده دل کستین ریهنوز هم د دیکنم شا دایتو رو پ دیبا"

 "...ستین ریتقص یب ریتقد یول



 یداری.بستینبود و ن ریتقص یب ریتقد چوقتیراست است که ه واقعا

 یبه اندازه  دیداشتم.با ی.روز خسته کننده امیبود برا یکاف

 شروع یکردم تا فردا آماده  یو استراحت م دمیخواب یم یکاف

 شدم یم گریمزخرف د یو کار یروز معمول کی

 بودن نیبود.و به خاطر سنگ دیخر یهردو دستم بسته ها یتو

 هم از وریشهر یگرم و خفه  یرفتم.هوا یراه م یبه کند وزنشان

 یا.برفتمیکلمه از نفس ب یواقع یبر علت بود تا به معن دیمز یطرف

 ها ستهمجبور شدم دوکوچه مانده به خانه ب مبیماریتازه ب یجان نکهیا

 لهشکستم که سرو ک یانگشتانم را م ی.داشتم مهره نیبگذارم زم را

 دیدبا آن حال نزار در راه مانده  شد.مرا که دایعارف از دور پ ی

 و خودش را به من دیبخش یشتریشتاب ب شیآهنگ قدم ها به

 .رساند

 منتظر درخواست من بماند نکهیبدون ا یاز سالم و احوالپرس بعد



 بسته ها را برداشت و گفت تمام

 دختر؟ از کت و کول نجایتا ا یرو چطور آورد دیهمه خر نیا-

 که. یافتاد

 در به دادم برسد و بسته ها را تا دم یبود کس میخدااز  نکهیا با

 کار ندهد نینسر تیحساس نکهیا یحمل کند اما برا میبرا خانه

 دیتول یکه شوهرش از کارخانه  شیمثل چند روز پ دستمان

من  یروغنبرا یبطر کیکه در آن مشغول به کار بود  یخوراک روغن

 بادچشمانم به  یاو را جلو نیآورد ونسر شکشیهم پ

 با خودم یمحترمانه از همراه یلیگرفت. خواستم خ سرزنش

 بازدارمش

 ی.راهدیبه کارتون برس دیکنم شما بر ینه آقا عارف...خواهش م-

 تونم... یخونه نمونده.خودم م تا

 نگرفت یخواهش مرا اصال جد یول او



 به من یداد یم ستیل دیتعارف نکن...اصال با نقدریا میبر ایب-

 کردم. یم دیبرات خررفتم  یم خودم

 دلم گفتم یتو

 کنه. یپوست هردومون رو م نینسر ؟یچ گهید-

 اخد به دنبالش راه افتادم.خدا ریناگز زیبه حرکت افتاد و من ن او

 کمک به نینباشد و شوهرش را درح اطیح یتو نیکردم نسر یم

 و استیبا آن حس می. واهلل شانس که نداشتندینب شیدخترعمو

 شوهرش داشت و تازه بعد از باردار شدن یکه او رو یوسواس

 ها و یهم شده حسابم پاک بود.از نظر او تمام مهربان شتریب

 محض نبود. ینیریجز خودش یزیعارف چ یها یخوب

 عارف انگار خودش هم نگران مواجه شدن با میدیدر که رس دم

 گذاشت و گفت نیبود بسته ها را برزم زنش



 یو دست دی.و خندیرفتم سلمون یتو.داشتم م امیمن نم گهیخب د-

 .من هم از خدادیبلند و مواجش کش یموها یرو

 به درانداختم و رفتم تو. دیتشکر کردم و بعد کل خواسته

 نداشت.مجبور شدم مرغ ها یاضاف دیخر یکوچکم جا برا خچالی

 ببرم و از او بخواهم نینسر یبه خانه  یبعد از بسته بند را

 پاک یاختصاص بدهد او داشت سبزرا به من  زرشیاز فر یقسمت

 هچ دیبعدا نگو نکهیا یدر بدنم نبود اما برا یینا نکهیکرد با ا یم

 یجلو رومه به رو یکپه سبز کی دیدارم د یعار یب یعمو دختر

 پاک کردن یور دلش و تو نمیمجبور شدم بنش اوردین مبارکش

 را هم به جان بخرم. شیغرزدن ها ضایکمکش کنم و ا یسبز

 یصدا شهیباردار شده بود بدعنق تر هم شده .هم یتوق از

 یاز دستش فرار شیچاره کم و ب یآمد و عارف ب یم غرغرش

 ییو بدگو بتیشوهرش غ ی.حاال هم داشت پشت سر خانواده بود



 بود و گله داشت.من هم یکرد و از دست تک تکشان شاک یم

 جمع حرف یلی.اصال حواسم خدمیشن ینم یو گاه دمیشن یم یگاه

 نبود. شیها

 انداخته و او را خبر یمن چه که خواهرشوهرش سفره نذر به

 و اوردهین یسوغات شانیبرادرشوهرش از کربال برا ای.نکرده

 خورون خواهرزاده اش او را ینیریمراسم ش یتو مادرشوهرش

 نگرفته. لیتحو

 خواست یدلم م یلیداشت.خ یهم عجب حوصله ا نیکه نسر واقعا

 ...شکرتیهمه. تو بچسب به زندگ ی گور باباگفتم اصال یاو م به

همکه  یکه رو به راهه.شوهر زحمتکش و خوب تیخونه و زندگ خدا

 دونم که یکردم بگم...خوب م یجرات نم نوی...)البته ایدار

 گهی...دیدار یبچه هم که تو راه هیشد( خداروشکر  یم شر

 رو بکن خواهر تیزندگ نی...بشهیچ دردت



 بحث و نکهیشد دوکالم حرف حساب زد بدون ا ینم نیبا نسر اما

 به او و دیکه آخرش بگو دمیترس ی.و مدیاین شیپ یسوءتفاهم

 هم نبود... دیشود.بع یام م یاش حسود یزندگ

 خواهرانه ام شدم و فقط از سر یها حتیپند و نص الیخ یب پس

 به او. دمیبخش مهیمبارکم را نصفه ن یو اجبار گوش ها ادب

 ق معمول توپش پر بود و ظاهرا از کار منطب یوبیا خانم

 ام دهدست بر انایاح سندهیکار کدام نو یتو ندفعهیدانستم ا ی.نمیشاک

 یوبیرا به گوش خانم ا تشانیبرخورده و شکا شانیقبا جیبه تر که

 بودم. یپاسخگو م دیاند و حاال من هم با رسانده

 یول-گم.من ب یهرچ هیاش چ دهی...فا یدیتو که به حرفم گوش نم-

 یچشمهامو رو گهیجان بعد از تذکر شما من د یوبیخانم ا

 ...یسختمه ول یلیخ نکهیبندم.با ا یم ییامال یغلها

 چشمش انداخت و زل زد یرا رو نشیب کینزد نکیع یوبیا خانم



 تورشیمان یصفحه  به

 ...مگههیسیانگل پی...من منظورم به او دو صفحه تایچیاون که ه-

 ریکه ز یکن یم حیمحصالتو تصح ی هکتید یو دار یمعلم

 چقدر بد شد برام؟ یدون یم ؟یکش یخط قرمز م غلطهاش

 و از کوره یروانه ام کرد.آن قدر عصبان ینگاه تند و پرمالمت و

 از کار و دقت خودم شهیرفته بود که من جرات نکردم مثل هم در

 کنم. فقط توانستم من من کنان بپرسم دفاع

 ؟یوبیا شده خانم یحاال مگه چ-

 مالمت گفت با

 یسنگ رو سشییبشه .خواهرم جلو ر یخواست یم ی...چیچیه-

 شد. خی

 نیبکنم او خودش در ا ییمورد پرس و جو نیآنکه من در ا یب و

 داد حیتوض شتریب مورد



 یکار م یالملل نیبزرگ و ب یانتشارات هیخواهرم تو -

 کند ی..و پرسان نگاهم میری.انتشارات مشکنه

 ؟یدیاسمشو شن-

 اومدش یکه دوسه بار د؟همونیگیخواهرتون سودابه خانم رو م-

 گرما ابونیکه اونروز تو خ یکیاون  ایداشت  پیو کار تا نجایا

 شده بود و ...؟ زده

 کیزل زده بود به من که انگار داشت به  وسانهیو ما دیناام یجور

 میخودم را گم کردم و حرفها یکرد من دست و پا ینگاه م احمق

 یتاراکه منظورش به اسم انتش دمیگذاشتم.بعد فهم یتمام باق مهین را

 .بود

 بود...اسمشو یریمن منظورم انتشارات مش یخواهرم سودابه...ول-

 ؟یدیشن

 توام با خجالت و یام جا افتاده بود و با خنده ا یدوزار تازه



 گفتم یشرمندگ

 ی...االن حضور ذهن ندارم.ولدیگیرو م یریآها ...انتشارات مش-

 آشناست برام. یلیخ اسمش

 ...خواهرم به خاطر تسلطش بههیو معتبر یمینشر قد یلیآره...خ-

 روزها نیهستش ...ا تیریمخصوص دفتر مد یمنش یسیانگل زبان

 ذاره.و دکتر براش استراحت یرو داره پشت سر م یسخت یباردار

 نبره سرکار...او یتونه تا اطالع ثانو یکرده.نم زیرو تجو مطلق

سونه عبرکنه و به موق پیتا یبره مرخص نکهیفحه رو قرار بود قبل اص دو

 ستمیتونست پشت س ی... چون خودش نمسشییدست ر

 هم تیسیانگل پیتو تا دمیاز من کمک خواست.من چون د نهیبش

 ریکه تو ز ییسرم دادمش به تو...با اون خط قرمزا ریخ خوبه

 برگه یه جابود خواهرم ب کینزد یدیکش سشییر ییامال یغلطها

 یحکم اخراجش روتو شیاستعالج یمرخص یامضا شده  ی



 هبده.که کار ب حیتوض سشییبه ر شهیمجبور م گهی.که دنهیبب دستش

 نکشه. کیبار یجاها

 چشم نگاه مواخذه گرانه اش را دوباره معطوف یبعد از گوشه  و

 کرد. من

 از دست تو ماهسو..از دست تو.-

 یوبیخودم نداشتم حق با خانم ا یبرا یا هیدفاع چیه متاسفانه

 یم پیتا حشیسرو صدا در شکل صح یرا ب ییامال ی.غلطهابود

 بود. یچ دنمیخط قرمز کش گریو خالص ...د کردم

 از دست تو ماهسو ...از دست تو. یوبیقول خانم ا به

 یخودش نگه م شیرو پ سیچک نو یخب خواهرتون اون برگه -

 ... سییدادش دست ر یو نم داشت

 آوردم.انگار به عقل خواهرش یدرم یداشتم عقل کل باز مثال

 بود دهینرس



 خانم هیندهد . نگاه عاقل اندرسف سشییمدرک جرم دست ر که

 گفت خوبشد یداشت م یزبان یبود.با زبان ب زیهمه چ یایگو یوبیا

 ...ویک یآ یگفت

 موقع نوشتن اون نامه به سشییر یمتاسفانه از بدشانس-

 که بعد سهینو یکاغذا م یتلفن گوشه کناره هاشماره  هی یسیانگل

 ادشیدفعه  هیکنه و  ینم داشیگرده و پ یم دنبالش

 غکرده.و ازخواهرم سرا ادداشتشیاون دست نوشته ها  یکه پا ادیم

 .هبیمارییها رو م برگه

 شته کدشماره تلفن بود...الب هیاول نامه  یصفحه  نییاوه آره ...پا-

 مال آلمان بود... نبود...فکرکنم رانیا مال

 چشمانم یتو خینگاهش را مثل م یدرسکوت معنادار یوبیا خانم

 دستم وخودم را جمع و دیایکه من حساب کار ب یکرد.جور فرو

 اعصابش بگذارم. یکنم و کمتر پا رو جور



 ینه صرفا برا ایکرد  یرا حل م یزیگفتن من چ دیدانم ببخش ینم

 گفتم سوال نبرده باشم ریشعورم را ز نکهیا

 خیو توب یخوام اگه باعث ناراحت یبه هرحال من معذرت م-

 دمیفهم یسیشدم.راستش به محض خوندن اون متن انگل خواهرتون

 هست اما از نظر یسیزبان انگل یاش مسلط به مکالمه  سندهینو

 مهم هم یادار ینامه  هیداشت. .خب  رادیا یکل ینوشتار

 نیندارهکه ا یم صورت خوش...گفت ینشر خارج کی ی...ظاهرا برابود

 هم... نیهم یتو نامه باشه.برا یهمه غلط غلوط نوشتار

 .یدیکش یغلطها خط قرمز م ریز دینبا-

 یراب ییبه تکرار گفت و جا یو قاطعانه ا زیدآمیرا با لحن تاک نیا

 نگذاشت. یمن باق یبرا شتریب یو چرا چون

 .دیبله حق با شماست.من اشتباه کردم.ببخش-

*** 



 خانم یاز سو یبیبعد به محض ورود به دفتر با خبر عج روز

 ام شد. یبیماریباعث شوک و غافل یمواجه شدم که حساب یوبیا

 هیوتا باهات تس ایب یداد لیکار امروزت رو که تحو یخانم اعتماد-

 کنم. حساب

 خودش هم از دادن آن خبر به من شگفت زده بود انگار

 کرد یفکرشو م یشده.ک برات در نظر گرفته یدیجد تیمامور-

 ؟ واقعا

 و با یداده بود به صندل هیرا در هم حلقه کرده و تک شیها دست

 و سرگشته به صورتش رانیکرد.من هم ح یبه من نگاه م تعجب

 ممنتظر بود دمیفهم یرا نم شیحرفها یمانده بودم و چون معن رهیخ

 وز یزیچ ییایگوش اول خیب یبا فضول ایبدهد.ثر یشتریب حیتوض

 دیسپریوبیکم صبرو حوصله تر از من خطاب به خانم ا ییایکرد.اول وز

 ه؟یچ یخانم اعتماد دیجد تیمامور نیا انیشده؟جر یچ-



 درا از سر خودش بپران یانگار که بخواهد فکر مزاحم یوبیا خانم

 زل زد به من ریهدف در هوا تکاندو دوباره با تح یب یدست

 سیی.ر ستیقابل هضم نخبر  نیخودم هم ا یراستش هنوز برا-

 کرده پیرو تا یسیانگل یکه اون نامه  یازش خواسته کس خواهرم

 یموقت خودش معرف نیگزیگرفته به عنوان جا ییازش غلط امال و

 .کنه

 با تعجب گفت ییایاول

 ؟یجد-

 انمو سردرگم به خ جیاز من وارفته بود.من که هنوز گ شتریب انگار

 به جز یاحساس چیخبر ه نیا دنیکردم و بعد از شن ینگاه م یوبیا

 و دلشوره نداشتم گفتم ترس

 ...خبدیدرخواستشون موافقت نکن نی...خواهشا با ایوبیخانم ا-

 که ...موافقت منم شرطه. شهینم



 دمیپرس دیبا ترد و

 به بود .معلوم نبود یوبیمن سکوت و نگاه مبهم خانم ا ست؟جوابین-

 نه ؟ ایآره است  یمعن

 که اصال حق دمیه جواب سوالم برسم و فهمتا ب دیطول کش یکم

 یم شهیهم یکار در موسسه را هم برا دیق نکهیندارم جز ا یانتخاب

 زدم

 یمن...واال منم میفتیب بیماری تیموقع نیکه تو ا یخودت باعث شد-

 ارک هیتو رو بفرستم سر  ختهیکار که توسرم ر نهمهیاالن با ا خوام

 .گهید

 ...بهشهینم نیبه خواهرتون بگ ستیندرکار  یاجبار یوبیخانم ا-

 یتونم موقتا برم جا یعادت کردم نم نجایا طیمن تازه به مح خدا

 همه باونجا وفق بدم دوبار طیو بعد تا خواستم خودم رو با شرا گهید

 .یجل و پالست رو جمع کن و برگرد به همون جا که اومد بگن



 مورد نیزگیجا دی.باسشهییمنگنه ر ری.خواهرم ززمیمجبورم عز-

 .منم فقط به خاطرستین یا گهید یکنه چاره  یرو معرف نظر

 ی.میذاشتم بر یکنم واال عمرا نم یکه دارم موافقت م خواهرمه

 استرس واسه یدون

 سمه. تیموقع نیتو ا خواهرم

 هو با عجز و الب دمیچرخ یدور خودم م یو ناراحت یشانیبا پر من

 گفتم

 دیانسم...اصال مگه نگفت...من چه قدر بدشیوبیخانم ا یوا-

 پس هیگرفته شاک شوییامال یکه غلها یاز دست کس سخواهرتونییر

 ده؟یم یدرخواستشون چه معن نیا گهید

 زرا همزمان ا نکشیرا باال انداخت و ع شیابروان تتو یوبیا خانم

 با زشیم یرو یبرداشت. و در حال مرتب کردن ورقه ها چشم

 گفت یکالفگ



 لسوا یجا یلی.اتفاقا واسه خودمم خهیچ سشییدونم درد ر یمنم نم-

 شخصا از خودش یتون یم یاونجا مشغول به کار شد ی.وقتهست

 .یبپرس

 دمید یخودسرانه اش مصمم و جد میتصم یکه او را در اجرا من

 گفتم یعصب شیناخشنود و کم و ب یحالت با

 مستین لیداده بشه؟ من واقعا ما یتیبه نظر من اهم دیآخه چرا نبا-

 .دیجور کن یزیچ یبهانه ا هی کنمی.خواهش مگهید یجا برم

 درحق من یلطف هی یدرعالم دوست یجانم.فکر کن خواست شهینم-

 هم شیها ...باعث و بان ادی.خواهرم تو خطر اخراجه و بدت نیبکن

 .سشییبهانه افتاد دست ر نی.که ا یخودت

 کردما. یبابا...عجب غلط یا-و غرغرکنان گفتم وسانهیما

 یلحظه ا یما بود برا یحواسش به گفتگو پیکه ضمن تا ییایلاو

 داد شنهادیرا رها کرد و به عنوان راهکار پ موس



 د؟یکن یرو معرف گهید یکی شهینم-

 گفت یفور ایثر

 مثال منو-

 .دیخند ینخود و

 گرفت و ادامه داد دهینشن ییایاول

 سییکرده .ر پیاون نامه رو ماهسو خانم تا میدون یما م-

 دونه. یکه نم هرتونخوا

 با جوابش یوبیخانم ا یآمدم ذوق کنم که بله چه راهکار خوب تا

 کرد دمیناام دوباره

 یقرار م سشییمورد بازخواست ر ی.چون خواهرم وقتشهینه نم-

 مکف دستش.حاال ذارهیماهسو رو م لیو اسم و فام شهیهول م هبیماری

 یرو جا یتمادماهسو خانم اع نیبهش دستور داده شده که ا قایدق

 موسسه من یبفرسته شرکت.خواهرم بهش گفته که تو تو خودش



اش قبول کن و دنبال بهونه و چون وچر گهی.پس خواهشا دیکن یم کار

 نباش.

 و وارفته عقبگرد رفتم یاز نهاد برآمده و در امتدا نگاه یآه با

 یم ریت میها قهیافتادم.شق وارید یگوشه  یها یاز صندل یکی یرو

 که آن یوبیداد. خانم ا یم دیسردرد شد کیخبر از شروع  و دیکش

 ییاز من دلجو یبه نحو نکهیا یبرا دیمرا مغموم وناراحت د طور

 قلبم گفت یکیدر تار دیباشد به قصد تاباندن نور ام کرده

 پیرو تا یسیانگل ی.نامه هاستین ادینگران نباش اونجا کارت ز-

 جواب یو خارج یخلو مهم دا یخصوص یو به تلفن ها یکن یم

 هم پیو تا یکن یاضافه کار یبخوا نکهی.مگه انی.همیدیم

 کار یتون یم نجای.که هم اونجا واست کار فراوونه هم ایبردار

 نجاستی.حقوق ثابتت دو برابر ایخونه انجام بد یبر یبردار

 بای.بگو تقرشهی. دست کم ده دوازده ماه مستیهم موقت ن نیهمچ



 درد و گردن بدن ادیاز کار ز نکهیون ا.بدهیلیسال.خودش خ کی

 من هیدردت چ گهی.دیبکش یادیو از انگشتات کار ز یبیماریب درد

 دونم. ینم

 چشمانش به برق زدن یخبر حقوق دوبرابر دنیکه بعد از شن ایثر

 گفت یکننده ا بیبود با لحن ترغ افتاده

 یتورو خدا ناز نکن ماهسو...من بودم با کله قبول م یوا-

 ه؟یمگه شوخ نجایدوبرابر حقوق ا.کردم

 خبر کوتاه خلع سالح شده بود نیا دنیهم انگار با شن ییایاول

 قوقافتاد.دوبرابر ح ی.فکرم داشت تازه کار مستین ینه واقعا شوخ-

 موسسه؟دوبرابر؟

 مهرا  نجایا یفشار کار یوبیبود .تازه به قول خانم ا یلیخ واقعا

 .نداشت

 هم میکه از خوش شانس یز بدشانسنه ا دیدانست شا یچه م یکس



 یشرکت انتشارات نیکه دست بر قضا داشتم موقتا وارد همچ باشد

 شدم یم یمعتبر

 طربه خا دیرا که شا یترس و تفکر واه نیا دیناشکر باشم.با دینبا

 مورد خشم و غضبش قرار سییاز ر ییچهار غلط امال گرفتن

 ظارم است از سردر انت یهیو احتماال آنجا محاکمه و تنب گرفته

 دقت و به نیبه خاطر هم دیدور.از کجا معلوم شا ختمیر یم خودم

 کار به دفتر یبود که برا یسیتسلطم به زبان انگل دنیکش رخ

 رهمه اصرا نیفرا خوانده شده بودم.واال ا یریمعتبر مش انتشارات

 نداشت.اصال یبازخواست بخواهند معن یمرا برا نکهیا یبرا فقط

 موفق و مدبر هم نبود که وقتش را سییر کیام شان و مق در

 کیبه چشم  دیکند.پس با یشخص یخرده حساب ها هیتسو صرف

 و بزرگ که ییفرصت استثنا کیکردم . یبه آن نگاه م فرصت

 پرتاب من هم باشد. یسکو یتوانست حت یم دیشا



 تعارفم کرد که بروم تو.امتناع کردم و گفتم نینسر

 شم همش. یکه مزاحم م خوبه.ببخش نجایهم یمرس-

 نکهیا یرفت و من هم برا یداشت به سمت آشپزخانه م نینسر

 ادامه دادم یبه گوشش برسد با ولوم بلندتر میصدا

 واسه خودم یدرست و حساب خچالی هی دیشه.با ینم ینجوریا-

 داشته باشه بتونم زریفقط فر ستین یباشه طور کی.حاال کوچبخرم

 رو یکم سبز هیبسته گوشت و  هیم دون یبسته مرغ و چه م دوتا

 نگه دارم. توش

 داشت نکهیا نیبه گوشم برسد در ح شیصدا نکهیا یهم برا او

 یبسته از مرغ مرا برم کی زرشیفر یاز کشوها یکی یتو از

 گفت داشت

 من بهت یدیخر یرو م یفکسن خچالیاون  یاون موقع که داشت-

 .یخوره.گوش نکرد یبه دردت نم گفتم



 چهارچوب در ضرب گرفته بودم گفتم یبا انگشتانم رو کهیدرحال

 فاترویتشر نیا گهید یمجرد یکردم زندگ یدونستم .فکر م یچه م-

 داره. یبرنم

 مگه؟ ستنیمجردا آدم ن-

 ظاهر شد.همان لحظه میرو شیزده دوباره پ خیبسته مرغ  کیبا  و

 باز و بسته شدن در از داخل خانه آمد و با ظاهر شدن یصدا

 به تک وتا افتاد که نیکه ربدوشامبر حمام تنش بود نسر عارف

 که راه داشت در را یی.پس تا جادبیماریشوهرش را ب تیرو یجاو

 میرو به

 بود. دایکه فقط کله اش پ ینگه داشت .طور بسته

 تو؟ یاینم یپس گفت-

 خنده شینبود. از کارها گهیسوالش کم از گفتن بزن به چاک د نیا

 یم شهیاز کجا ر تشیهمه حساس نیا لیم دلدان یگرفت.نم یم ام



 از عارف ایشد  یاش م یهمه اش مربوط به باردار ایآ گرفت؟

 نیداشت ب یما بود و سع نیکه مدام نگران برخورد ب دهید یخبط

 بکشد واال من که ازطرف خودم ینفوذ رقابلیمحکم و غ وارید ما

 ینه خا نیرزمیمدت که در ز نیا یدانستم ط یبودم و م مطمئن

 جادیاز من سرنزده که باعث ا ییرفتار سو چیقر شده ام هگیج شان

 و تیاز حساس شتریب یزیدر او شده باشد.کاش چ تیهمه شکاک نیا

 نباشد و بعد از یزنانه مخصوص دوران باردار یها حسادت

 نیواال تحمل ا ندیشدن کم کم در وجودش فرو بنش فارغ

 بود.من خارج  یاش از عهده  یاخالق تیخصوص

 یضرمردم از بسحا نمی.با اجازه برم واسه شامم تدارک ببامینه نم-

 ریحبه س هیزحمت  ینرفته ب ادمیتا  یخوردم...آ... راست

 درست کنم. اریخوام ماست و خ یبهم بده.م هم
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 زا یسه چهار ماه نکهیبا مارجان حرف زدم .با ا یاز شام تلفن بعد

 گفتم ینگرانم بود و هرچه م گذشت اما هنوز یبه تهران م آمدنم

 گفت یشد.م یراحت نم الشیآرام و مرتب است خ نجایا زیچ همه

 ندو آنها از دستش دلخور بود دهیرا د امرزمیپدرومادر خداب خواب

 سفارش یتهران شوم.بعد از کل یراه ییچرا گذاشته تنها که

 حرفها و نیبه من که همه جوره مراقب خودم باشم واز ا یتکرار

 دینشن یزین هم جز چشم و قربان صدقه چم از

 زد میلحن خاص ومهربان خودش صدا با

 ...یماه-

 زد و یصدا م یبود که اسمم را به اختصار ماه یتنها کس مارجان

 کردم یم فیک دنشیاز شن من

 ...یجان ماه-

 بگم برات بفرسته؟ وسفتی ییننه به دا یخوا ینم یزیپول مول چ-



 نداز دارم گذاشتم واسه خرج کفن وکم پس ا هیکه من  یدون یم

 ... یاگه تو الزم دار ی.ولدفنم

کرد  یوقفه خرج من م یکه ب یو صداقت یآن همه مهربان از

احساسات شدم و چشمانم به اشک نشست.حرف از مردن  انیدچارطغ

 که

 قطف ایمن که از تمام دن ی.برادیچیپ یزد قلبم از درد به هم م یم

 من بود.وسط اتیح نیتضم دیکش یکه م یرا داشتم هرنفس مارجان

 دمیپر یبغض زده ا یبا صدا شیحرفها

 کنم وپول در ینه قربونت برم من مارجان...من دارم کار م-

 میربا هم ب ادیب شیپ یلیتعط هی.اون پول رو نگه دار انشاله ارمیم

 ... مشهد

 دیآ ینم ادشیگفت  یساله اش رفتن به مشهد بود.م نیچند یآرزو

 یامام رضا رفته و من چقدر دلم م ارتیبه ز یر کبا نیآخر

 اش رابرآورده کنم. یقلب یآرزو نیبزرگ تر نیا خواست



 میباهم بر ییقربان امام رضا بشم من ...انشاله که بطلبه دوتا-

 .پابوسش

 .دیرس انیمکالمه به پا نیاش ا یشگیهم یبا همان دعا و

 .****قشنگم.. یماه یبش دبختی...سف یانشاله عروس بش-

 از یکی یتو یحراج کیاز  روزیرا که د دمیمانتو و شلوارجد دیبا

 روز نیکردم.فردا اول یبودم اتو م دهیخر یجمهور یها ابانیخ

 و بود و من چقدر دلشوره داشتم یریام در دفتر انتشارات مش یکار

 یمشکل خاص چیخوب و آرام است و ه زیکردم همه چ یم تظاهر

 .ستین

 یدلم خدا خدا م ینداشتم و تو یحس خوب چیه هبود ک نیا تیواقع

 کار کنسل شود نیبشود که ا یطور کی کردم

 یآقا یاگه غلطها یمرد یگند بزنن به بخت و اقبالت ماهسو.م یا

 ؟یگرفت یرو نم سییر



**** 

 یرا برانداز کرد و ب میو مشکوک سرتاپا بیعج یبا نگاه نینسر

 کند گفت اش را از من کتمان یبتواند کنجکاو آنکه

 .یزد دیجد پیشد که امروز ت یچ-

 یو با ظاهر دهیچند ماه آن قدر به سر و وضعم نرس نیا یط

 سرکارم شده بودم که حاال به خاطر یراه یو تکرار کنواختی

 یطوس یکه گلها یساده و شال مشک یطوس یمانتو کی دنیپوش

 و بیبه چشمش عج یلیخ یسرمه ا نیداشت و شلوار ج یروشن

اه داشتم با دستمال کفش پاشنه کوت کهیآمده بودم.در حال یرعادیغ

 یم زیام را تم یمشک

 گفتم کردم

 هیرم  یکار م یبهت که گفتم محل کارم عوض شده.از امروزبرا-

 گهید یجا



 مک هی یروز اول دمیبزرگ و معتبر ...منم د یشرکت انتشارات هی تو

 تر به نظر برسم بهتره. کیو ش مرتب

 شده باشم پرسان نگاهش کردم ایر او را هم جونظ نکهیا یبرا و

 حاال چطورم به نظرت؟-

 کرد یداشت دوباره براندازم م ینه چندان خشنودانه ا یحالت با

 داشت یزیمالحظه بود و زبان تند و ت یرک و ب نکهیاز ا ی.گاه

 شدم. یم یاز دستش عصبان واقعا

 ستیوم ن.آخه معلیرفت یبهتر بود سرو ساده تر م یول ستیبد ن-

 وها باشه  یمذهب نیاز ا سشییر دی.از کجا معلوم شاهییجور جا چه

 ...ادیکم جلف ب هیظاهرت  شونینظر ا از

 نکهیکرد و من از ا یم یداشت ته دلم را خال یو مجلس کیش یلیخ

 کردم. یبودم احساس حماقت م دهیرا پرس نظرش

 تا ی.ولهییکه چه جور جا شهیدونم باالخره امروز مشخص م ینم-



 بهم یتذکر چیمورد ه نیدر ا یوبیراحته.چون خانم ا المیخ یحدود

ش متسبه  دنشانیو بعد از پوش میپا ریرا انداختم ز می.و کفش هانداد

 رفتم

 با گفتن و

 داشته باشم. یبرام دعا کن روز خوب-

 فتنتکان دادم و با گ یدست شیوبعد برا مشکوفیدتند صورتش را  تند

 یفتم تا هرچه زودتر از شر نگاه هابه سمت در ر خداحافظ

 لبش خالص شوم. یرو ی انهبیماریخرده  یو لبخندها ندیناخوشا

 ابانیرفتم عباس آباد خ یم دیدور شده بود.با یلیخ رمیمس

 ابیا یها نهی.معلوم نبود چقدر از حقوقم خرج هزیشمال یسهرورد

 دشد؟چون روز اول بود و هنوز آدرس مورد نظر را بل یذهابم م و

 .مبیماریدربست ب یتاکس کیکنم و  یمجبور شدم ولخرج نبودم

 .هوامیدار شیدر پ یگرید یروز گرم و دم کرده  کیبود  معلوم



 .اصالدیوز ینم یمینس چیهمان دم صبح گرم و خفه بود و ه از

 از شهیهم لیرودبار و منج یقرار بود هوا خنک شود؟ تو یک

 یالقیی یروستا یشد .تو یخنک م یماه هوا حساب وریشهر

 نی.اما امیکرد یروشن م یزمیه یبخار دیکه شب ها با مارجان

 کرد. یبود و ولش نم دهیگرما همچنان به خفت تهران چسب نجایا

 کیبا تراف ییشلوغ و اتوبان ها یها ابانیاز پشت سرگذاشتن خ بعد

 گوشه نگه داشت و خبر خوب کیرا  نیباالخره راننده ماش نیسنگ

 زپرداختم اما ا یم یادیز ی هیکرا دیبا نکهیبا ارا داد. دنیرس

 بودم.واال به یراض یکردن تاکس هیدربست کرا یخودم برا میتصم

 .مفتیبه درد سرب یام ممکن بود آدرس را گم کنم و حساب ینابلد خاطر

 که میرو شیپ یبه ساختمان بزرگ چهارطبقه  یشدم و نگاه ادهیپ

 کیاول ساختمان  یطبقه داشت انداختم . یتیگران یبایز ینما

 بود.و من از یریبزرگ کتاب مربوط به انتشارات مش فروشگاه



 مربوط به پخش کتاب نیرزمیز یطبقه  دمیراهنما فهم یتابلوها

 چهارم قرار دارد. یهم در طبقه  سییو اتاق ر است

 چهارم یبه طبقه  بیغر یآسانسور شدم و با دلهره ا سوار

 سهیآمد.اصال قابل مقا یم یاه بزرگ.به نظرم که دم و دستگدمیرس

 که درآن مشغول یتیدرپ پیکوچک تا یموسسه  با

 یاول ورودم به طبقه  یرا از همان لحظه  نیکار بودم نبود.ا به

 بزرگ که ومیآکوار کیچوب داشت و  ینما وارهای.ددمیفهم چهارم

 بود در سمت چپ سالن به بایو ز بیو غر بیعج یها یاز ماه پر

 شده بود و گوشه و دمانیچ یکیرد.سالن با مبلمان شخو یم چشم

 معروف و یاز کتابها یبزرگ یپر بود از ماکتها شیها کناره

 به چاپ یریاز نشر مش تیقرن فعال کی یکه ط یا برجسته

 طرنقایاز سا یچوب متفاوت یروبه رو که نما وارید یبود.رو دهیرس

 شدکه سلسه مراتب نشر یم دهیداشت چند قاب عکس د



 یرینسل از مش نیکرد و چند یم یچند قاب معرف یرا تو یریمش

 و نشر نائل آمده بودند تیریداد که به افتخار مد یرا نشان م ها

 متشخص را نشان یمرد شصت و چندساله  کیقاب عکس  نیآخر

 یاحصب بود.به گمانم چند زتریمتما هیاز بق اهیداد که با روبان س یم

 دیبا نسل جد یبود و من به زودنگذشته  شانیاز فوت ا شتریب

 شدم. ینشر بزرگ و معتبر آشنا م نیا تیریمد

 داشت که در سکوت و آرامش یخنک و مطبوع یهوا سالن

 نیا یکه تو ییخواست بدانم آدم ها یدلم م یلیغرق بود.خ ییبایز

 مشغول به کار بودند چه جور آدم یمجلل وبا شکوه فرهنگ طیمح

 چه ایو ثر ییایو اول یوبین و خانم اهستند و فرقشان با م ییها

 بود؟

 دنشانیداد.حاال از پوش یتخ تخ صدا م میکفش ها یپاشنه  چقدر

 مربط به یکتابها یقفسه  یجلو یکم نکهیبودم.بعد از ا مانیپش



 به دورو برم یگذراندم و حوصله ام سر رفت نگاه نشروقت

 لینبود تا مرا تحو ی. ظاهرا در آن وقت از صبح کسانداختم

 .دبیماریب

 یسوم برگشتم.طبقه  یسالن خارج شدم و از پله ها به طبقه  از

 که تازه سرکار خود حاضر شده بودند یشلوغ بود .کارمندان سوم

 دیبنفش و سف یواریحال خوش و بش کردن با هم بودند.کاغذد در

 به آدم یهنرمندانه اش حس خوب یهمراه با نورپرداز شیوارهاید

 اتاقسردراتاق ها بود . یبه تابلو یهم با کنجکاوکرد.نگا یم منتقل

 ق...اتا پی... اتاق تایی...اتاق بازخوان نهاکی یرانیا بازخوان

 ...اتاقیرانیا راستارانی...اتاق سرپرست و یرانیا راستارانیو

ا عد...وب ییقبل از چاپ...اتاق صفحه آرا یینها ی...اتاق بررسشابک

 مشابه در یها تیبه فعالدوم هم مربوط  یکه طبقه  دمیفهم

 باشد یترجمه م ی نهیزم



 که رانیا یکردم تو یفکرش را نم چیرفت ه یم جیداشت گ سرم

 دم و نینشر با ا کیخجالت بود  هیمطالعه اش ما یسرانه  آمار

 ی هیما توانستیباشد و واقعا م تیمشغول به فعال بیماریچشم دستگاه

 باشد. مباهات

 چهارم برگشتم .به محض ورود یبه طبقه  یمعطل یاز کم بعد

 گفت یم یکه داشت به کس دمیرا شن یمرد جوان یپرجذبه  یصدا

 نه.خودت ای ادیب دیجد یمنش ستیسرم شلوغه.معلوم ن یلیامروز خ-

 ... ستیپیتا یاز بچه ها یکیبکن.بده  شیکار هی

 سر راهم سبز شده بود گفت کهویکه  یگریمرد د شیحرفها وسط

 اومدن. دتونیجد یگار منشان دینگران نباش-

 به مرد جوان انداخت. یبه عقب برگشت و نگاه ولبخندزنان

 بود و ستادهیا میکه جلو ی.مردمیبود گریهمد دیدر معرض د حاال

 با گفتن دیرس یو چند ساله به نظر م یس



 دیشدن متن رو زود بهم برسون لیپس لطفا تا قبل از فا-

 نگاهم به مرد جوانمقابلم گذشت و از در خارج شد.من  از

 یازبود کهانگار خداوند متعال با دست و دلب میرو شیپ یوبلندباال

 یها تیفراوان تمام جذاب

 گذاشته عهیوجود او به ود یجا تو کیفرد مردانه را  منحصربه

 یمتر و نود به نظر م کی.قد بلند و رعنا بود حدودا بود

 نافذداشت با چشمان مورب و  ی.صورت صاف و گندمگوندیرس

 اریفرم بس ینه ول ایبود  یدانم دماغش عمل یرنگ ..نم یشیم

 یاش کت و شلوار اسپرت طوس یمشک راهنیپ یداشت رو ییبایز

 یشتریب یجذبه  یو مشک یبود وبا کراوات راه راه طوس دهیپوش

 یبود دست راستش تو ستادهیا ومیکرده بود.کنار آکوار دایپ هم

 داشت یکننده ا رهیخ یدست چپش ساعت طال یبود و رو بشیج

 زد. یم برق



 پرنفوذش دلم را لرزاند یبودم که با صدا شیهنوز محو تماشا من

 ؟ یخانم ماهسو اعتماد-

 دشنه کیلحنش  یکردم تو یدانم چرا حس م ی؟نمیاعتماد ماهسو

 زهرآلود ی

 ادامه

 گفت یدلش م یبود. انگار که داشت تو نهفته

 ییمن غلط امال یوشته از دستن یکه جرات کرد یپس تو بود-

 با ختهیمآ یدهانم را به زور قورت دادم و با ادب و احترام ؟آبیبیماریب

 گفتم اطیو احت ترس

 یهستم.ماهسو اعتماد یسالم.بله اعتماد-

 یاش داشت راه نفسم را بند م انهیو سلطه جو رهیآن نگاه خ با

 رهیسرعت از دا نی.اگر دست خودم بود همان لحظه با آخرآورد

 ختمیگر یپرجذبه و سکرآورش م ی



 ؟یآشنا شد یبا خانم صالح-

 حفظ ظاهر بود که ی.فقط برادیبر ینگاهش نفس آدم را م یزیت

 .ستادمیافتاده ام را جمع کردم و صاف ا یها شانه

 آشنا نشدم. ینه.من با کس-

 به سمت من برداشت یبه ساعتش انداخت و بعد گام ینگاه

حاال نه.کآشنا  نجایا طیشما رو با مح ادیم شونی...حاال بعد استیمهم ن-

 یفاصله چهره  نیبود مقابلم چشم در برابر چشم .از ا دهیرس

 .دیرس یو نقص تر به نظر م بیع یب جذابش

 .یاز حاال کارت رو شروع کن یتون یم-

 سالن قرار داشت اشاره یوارهایاز د یکی یکه گوشه  یزیبه م و

 کرد

 بشه. پیتا عیسر دیت هست که باکار زیم یرو یسیمتن انگل هی-

 گفت دیدر حال حرکت با تاک و



 .یفور-

 زیم یرا رو فمیام ک یکار دیجد طینسبت به مح یگانگیاحساس ب با

 تو باشکوه بود که با پش لیکارم آن قدر شک زیو نشستم.م گذاشتم

 که شیبایداد. کنار قلمدان ز یبه آدم دست م استینشستن حس ر آن

 و بیماریمختلف و غلط  یو خودکاردر رنگها سیبود از روانو پر

 صفحه یقرار داشت که رو یزیروم میتقو کی یفسفر کیماژ

 مانده بود.صفحه را ورق زدم و گذاشتم یروزگذشته باق خیتار ی

 را روشن کردم و همزمان شروع کردم ستمیامروز .س خیتار یرو

 ندد.هرچکارم. عادت هرروزم بو زیکردن م یبیماریدستمال به گرد با

 هخب چ یکار نبود.ول نیبه ا ازیزد و ن یبرق م یزییجا از تم همه

 .ترک عادت موجب مرض است.کنم

پرس و جو مزاحماوقات  یپسورد داشت و من مجبور شدم برا ستمیس

 به در زدم و یآرام یشوم. تق تق...ضربه  سییر فیشر



 هریمابیدست اطیزمخت بله اش با احت یبعد با صدا یماندم .کم منتظر

 و رفتم تو دمیکش نییپا را

 بدو ورود به اتاق بزرگ ومجللش هاج و واج ماندم.اصال اتاق در

 خاصش یها یرنگ و گچ بر ییطال یوارهایکاخ ؟ با آن د ای بود

 یها یو صندل بایرنگ و چلچراغ ز یآسمان یآب یپرده ها و

 یعقل و هوش از سرآدم م یکرمانش بدجور یو فرش الک یلهستان

 شده اش با یکار بزرگ ودست سازمنبت کار زی.پشت مدپران

 اعظم ومتشخص نشسته بود و به من که ریمد کیو جبروت  جالل

 پشت وارید یکرد.رو یغرق تماشا بودم نگاه م دهایبد دیند مثل

 را دیفق یریجناب مش یقاب عکس بزرگ و طالکوب شده ا سرش

 گفت اوردیب مرا به خودم نکهیا یداد .برا ینشان م یانسالیدرم

 تموم شد؟ یبیماریگرد-

 چشمان یقاب عکس سرخورد و صاف افتاد تو یاز رو چشمانم



 ی.از کجا مدمیزدم و ماس خیخودم  یبرجا شیابیماری یشیم

 نیمداربسته مرا در ح بنیتوردورینکند از پشت مان یدانست؟وا

 بخو شانس...حاال نیخدا...گند بزنند به ا یبود؟ا دهید یبیماریگرد

 شد

 دمنکرده بودم.مثال انگشت نکرده بو یگریکار د یبیماریجز گرد به

 هاوردیشکلک درن یواشکی دایپارم یبرا ای.... ییییدماغم...ا یتو

 دمیهمکردم .حاال که ف یحواسم را جمع م شتریب دی...از حاال بابودم

 آدم معذبه همش ینطوریبده.ا یلیهستم.خ دشیدر معرض د مرتب

 دیپرس دیادن عاجز دمرا در جواب د یوقت

 بود؟ یکارت چ-

 گفتم دهیونفس بر دمیزده از شالم کش رونیب یموها یرو ی.دست

 د؟یلطفا پسوردتون رو به من بگ شهیم-

 .نیشرو-



 داخل پرانتز افزود و

 نهیهم نجایا یها ستمیپسود تمام س یبا دبل آ نیشرو-

 بله ممنون...-

درست  نیبب-اند.کوب میمرا سرجا خیمثل م شیبروم که صدا آمدم

 ان ... یآ یآر و یکنم؟ اس اچ ا یاسپلش م

 و یتالف یتازه اولش بود وبرا نیا دیداد.شا یم هیکنا یبو لحنش

 هرخودباخته اما درظا یحاال حاال ها با من کار داشت.کم چزاندنم

 وخونسرد گفتم آرام

 ...یجسارتا دبل آ-

 کرد که من یزده نگاهم م رونیاز حدقه ب یداشت با چشمان هنوز

 یب رونی.تا آمدم بختمیاز برابرش گر اطیگفتن با اجازه با احت با

 یوباز شد .با دستم جل شمیهستم ن یبفهمم جلو چشم مراقب کس آنکه

 نیا ایابدجنسانه ام را مهار کنم .خد یرا گرفته بودم که خنده  دهانم



 روز نیآن هم درست دراول ؟یبود که به من داد یدل و جرات چه

 کردم.ادم یم یخودم دشمن تراش یداشتم برا یخود یام؟ ب یکار

 بگذارد .خدا به دادم برسد. سشییدم ر یپا رو دینبا

 کن ما هم فیکرده تعر فیبرات جوک تعر سییشده ؟ اگه ر یچ-

 دلمون وا شه. یاول صبح میبخند

 ژله یلبها شیغرق در آرا یبود با صورت یدختر فیظر یصدا

 یو گونه ها یا

 رنگ ییکلفت و طال یو دماغ سرباال و ابروان تتو برجسته

 صورتش وشال یبود رو ختهیبلوند و صافش را کج ر یموها

 یسرش .قد متوسط یاش را مثل روبان انداخته بود رو رهیت بنفش

به من  یکوتاه و چسبان تنش بود و جور دیسف یو مانتو داشت

 بودم. شیکرد انگار من هوو ینگاهم

 یخواست به هم معرف یدلم م یلیخ نکهیوبا ا کردم یتعجب سالم با



 گشتم یبرم زکارمیبه سمت م کهینگفتم ودرحال یزیاما چ میشو

 گفتم

 ستین یخاص زیچ-

 سییر یبرافروخته و حرص ی افهیق یادآوریهنوز از  کهیدرحال

 را ارمیاخت یب یخنده  یتوانستم جلو یشد ونم یخوشانم م خوش

 را وارد کردم. نیورد شرونشستم و پس ستمیپشت س مبیماریب

 مخصوص یمنش دمیبود و بعدا فهم دایکه اسمش پارم دختر

 کار زیاست به سمت م سییمربوط به ر یبه تلفن ها ییپاسخگو

 قرار داشت. یبه در ورود کیرفت که نزد خودش

 میرو شیدستنوشته پ یاز رو یسیمتن انگل پیهم مشغول تا من

 ترجمه شده به زبان ینرایرمان ا کی یکه در مورد معرف شدم

 یفبه نام ناشر و معر یریمش نیمتن اسم شرو نییبود و پا یسیانگل

 شزکاریبا ناز و ادا پشت م دایشد..تا پارم یم دهیاثر د ی کننده



 مپیکند تا یرا بررس ششیاش بخواهد آرا یبیج ی نهیو از آ ندیبنش

 ربا نیداشت که ا یبودم. چند غلط نوشتار نتشیشدو منتظر پر تمام

 دیحاال دوباره با یعنیکردم. حشانیخط قرمز تصح دنیکش بدون

 یشکنجه روح کیخودش مثل  نی؟ا دمیرس یم شانیا خدمت

 نیمه دایاز جا بلند شدم .پارم یو دو دل دی. با تردمیبود برا یروان

 از من بپرس. یدار یاگه سوال-به قصدم برد گفت یپ که

 نه منگار که داشت از باال بآمد.ا یبدم م زشیرآمیتحق ینگاه ها از

 نیبدور یآمد جلو ادمیکه  مبیماریب افهیق شیکرد.آمدم برا یم نگاه

 .هستم

 کار دارم. سیینه با خود ر-

 لهپشت در حاضر شدم. دوباره تق تق ...دوباره ب ییاعتنا یبا ب و

 لشیاو و دوباره با ترس ولرز وارد شدن من.داشت با موبا گفتن

 تر.اطاعت کیه به من فهماند که بروم نزدزد .با اشار یم حرف



 انگذاشتم و محتاطانه لبخند زدم. رو زیم یرا رو نتیکردم.پر امر

 یبا لحن ب یگوش یگذاشت و تو نتیپر یرا رو متشیگرانق سینو

 گفت یا حوصله

 ظرمن االن منت زم؟یعز میمورد با هم حرف بزن نیبعدا در ا شهیم-

 واسه امضا قرارداد چاپ کتاب هامونم که قراره سندهیاز نو یکی

 مشت حرف خاله هیخوام تمرکزم به خاطر  ی...نمادیب دشیجد

 .زهیبه هم بر زنک

 داد صیزنانه را تشخ فینازک و ظر یشد صدا یآن فاصله م از

 مفهوم شیکرد.اما حرفها یداشت ظاهرا به او اعتراض م که

 شتبردا زیم یرا از رو نتیشابزده با او پر ی.بعد از خداحافظنبود

 طعنه یبه آن انداخت.بعد سرش را باال گرفت و با لحن ینگاه و

 به من گفت زرویآم

 داشتم خانم معلم؟ ییامروز چند غلط امال-



 خدا یجرات نگاه کردن به چشمان پرنفوذش را نداشتم.ا گرید حاال

 الشد ؟ حا ینم الشیخ یجو بود؟ چرا ب نهیآدم ک نینقدرای...چرا ا

 آمد. یم...او چرا کوتاه نمکرد یغلط کی من

 رنگ به رنگ شدم تا من من کنان گفتم یچشمانش کل شیدانم پ یم

 کردم چک یراستش ...من فکرنم یول دیدونم از دستم ناراحت یم-

 کردم. یدستتون.واال جسارت نم فتهیاون نامه ب سینو

 شانه یمتاسف و غمبرک زده سرم دوباره افتاد رو یبا حالت و

 را یداخل یغرانش به سمت من بود که شماره .هنوز نگاه ام

 پخش شد فونیآ یرو داینرم و نازک پارم ی.صداگرفت

 س؟ییر یآقا دییبله بفرما-

امر چشم .-ببره. ادیرو بفرسته ب یکیبگو متن آماده است. یبه مرتض-

 ست؟ین یا گهید

 نه.-



 گذاشت و زیم یرا رو نتیدکمه را فشرد و تماس قطع شد.پر و

 بودم گفت ستادهیه من که هنوز دم در مردد اخطاب ب بعد

 ؟یقهوه درست کن یبلد-

 برداشتم و متعجب نگاهش کردم.من؟ شانه یسر از رو اطیاحت با

 درست نکهیبه عمرم لب به قهوه نزده بودم چه برسد به ا قهوه؟

 را هم بلد باشم. کردنش

 دم کنم. یتونم براتون چا یم ینه متاسفانه.ول-

 را از من شخندشیبه نظرش مسخره بود که ن یلیخ شنهادمیپ انگار

 نکرد. پنهان

 تونه درست کنه. یبابا هم م یرو که عل یچا-

 زا شیب یکار یآنجاست با باسابقه  یبابا آبدارچ یعل دمیفهم بعدا

 سال . یس

 زیم یرا پرت کرد رو سشیروانو وسانهینگفتم و او ما یزیچ من



د مور نیر ابتوانم با او د نکهیون اقهوه هاش محشر بود...بد یوبیخانم ا-

 کنم و به یاحساس همدرد

 اآپشن خاص را ندارم متاسفم ب نیا نکهیاز ا اورمیمبارکم ب یرو

 گفتن

 با اجازه-

 .رونیکه از اتاق بروم ب دمیچرخ

 برام؟ یاریب یدرست کن یتونیاونو که م ؟ینسکافه چ-

 دیآمد پشت بندش بگو یبدش نم انگار

 ؟یندار نمیا یعرضه  رسرتیخ-

 به طرفش برگردم گفتم نکهیا بدون

 .ارمیچشم براتون م-

 یبود و مثل بچه ها فقط بهانه م یعصبان نقدریدانم چرا ا ینم

 شدم؟ یمجازات م دیچون بلد نبودم قهوه درست کنم با یعنی.گرفت



 ون.از همارهیبگو نسکافه آماده کنه برام ب دایزحمت نکش.به پارم-

 . یشگیهم

 چشم ...-

در رو هم پشت سرت ببندحاال انگار قرار بود در را پشت سرم -

 یداد نم ینبندم.تذکر نم

 .کارهی.شد

 چشم.-

 کیمخش و اگر  یچشم گفتنم رفته بودم رو نیبودم با ا مطمئن

 کرد یرا پرت م زشیم یکردم قلمدان رو یمعطل م گرید ی هیثان

 مزخرفش کم شود.جدا که آدم تیاز عصبان یبلکه قدر سمتم

 بود.خدا رحم کند. یناراحت

 بود که حدودا چهل و یمعمول یجوان با چهره ا یزن یصالح خانم

 به یکار یوبا شانزده سال سابقه  دیرس یساله به نظر م پنج



 یکی یکیانتشارات مشغول به کار بود.او مرا  یداخل ریمد عنوان

 من هم مدام پسوند موقت یمعرف یکل مجموعه آشنا کرد و برا با

 برد یبه کار م را

 اریمه...از عنوان سییر یدوم و موقت آقا اریهم یخانم ماهسو اعتماد-

 خاص بود و آدم را ییجورا کیآمد. یخوشم م

 زیمتما یبود برا یدرجه و نشان عال کیکرد.مثل  یم متشخص

 هالس یحدودا س یجوان راستهیپ مانیپ یاول آقا اری..همهیاز بق شدن

 ...یریمش یرد اعتماد آقاو مو یمیاز دوستان صم بود

 و مهیو گرم نبود.لبخندها نصفه ن یمیبا من چندان صم برخوردها

 کار اکثرا یروی.ن یاز ردو نشان مهر ودوست یو نگاه ها عار سرد

 بودند.بخصوص در قسمت ترجمه.فقط سرپرست یو پرانرژ جوان

 که یمسن سال بداخالق بود به نام دکترکرمان یآقا کی مترجمان

 از همه شتریبابا ب یخودش را هم نداشت.عل یحوصله  انگار



 یخوش مشرب با ته لهجه  یمرد شصت ساله  کیگرفت. لمیتحو

 لیقا یا ژهیاحترام و شیکه همه دوستش داشتند و برا یاصفهان

 .بودند

 میگفت تا آخر هفته برا یشدن شرکت خانم صالح لیتعط وقت

 تواسنتم از یم صادر خواهند کرد که با آن فیتخف ی ژهیو کارت

 شصت فیاز تخف یریکتاب ومحصوالت انتشارات مش فروشگاه

 یبود .وقت یبیماریچشم ازیخودش امت یبرخوردار شوم.برا یدرصد

 یرا دم اسب شیکه داشت موها دایکردم پارم یجمع و جور م داشتم

 دهدکار را انجام ب نیمداربسته ا نیدورب یجلو نکهیبست و از ا یم

 نداشت خطاب به من گفت ییگونه ابا چیه

 کجاست؟ رتیمس-

 فمیک یرا جمع کردم و گذاشتم تو لمیموبا شارژر



ا ته خور یبهم م رتیدوره که...گفتم اگه مس یلیاووووو...خ-طرشت...-

 هی

 سمت تخت طاووس رمیبرسونمت.من م ییجا

 .یباشه.بازم ممنون که گفت-

 .دمیلبخند پاش شیبه رو و

 ی.با ژست خاصشیموها ینداخت رورا دوباره مثل روبان ا شالش

 یبه حرکات خودش داد و دست یبه ساعتش کرد و بعد شتاب نگاه

 تکاند. میبرا

 .یبا-

 میبگو ایبود مثل ثر کینزد

 .وی یس-

 هرا بردارم ک فمیخواستم ک ی.تازه م دمیخند زیگفتم و ر خداحافظ

 بود سییر یزنگ خورد.آقا زیم یرو تلفن



 .ارهینسکافه بکجاست؟بگو برام  دایپارم-

 حاال رفتن. نیخانم هم دایپارم-

 .ستین میبه اندازه سروقت رفتنش آن تا شیچیرو ه-غرغر گفت با

 من براتون آماده کنم؟ نیخوا یم-

 تر از آن بود که با من مخالفت کند کالفه

 یدون ی...آه...تو که نمیشگیماگ خودم...و از همون هم یتو-

 کدومه. یشگیهم

 فکرکنم بدونم.-

 ازکجا؟-

 رو شیخانم براتون نسکافه آماده کردن قوط دایکه پارم یصبح-

 جا گذاشته بود. یبرق یکتر کنار

 جا به درد خورد...باشه.منتظرم هی شیگآزادپس ش-

 یراهرو یرفتم که تو یکوچک یاز قطع تماس به آشپزخانه  بعد



 کیبه در ورود وخروج قرار داشت.آشپزخانه مجهز به  یمنته

 و اجاق گاز ویتستر نان ...ماکروو کیو بلند... کیبار خچالی

 بود. ییایتالیو دستگاه قهوه سازا یبرق سازیدوشعله.چا توکار

 وانی.لدیایو گذاشتم به جوش ب ختمیآب ر یکم یکتر یتو

 یشکل بود و طرح ساده ا یرا که قرمز و منحن سییر مخصوص

 نتیکاب یکرد از تو یم ییآن خودنما یرو یدوقلب مشک از

 ییکجورایاش  یبه آن انداختم به خاطر شکل منحن یو نگاه برداشتم

 نسکافه را باز کردم وعطرتلخ یمخصوص بود .در قوط

 نکهی.خبر بد ادمیخوشرنگ را به مشام کش یآن دانه ها ریدلپذ و

 ماگ مخصوص یچند قاشق نسکافه و شکر تو دیدانستم با ینم

 فتدیکه مقبول ب زمیبر سییر

 عرضه به نظر برسم که یحد ب نیخواست تا ا یدلم نم یطرف از

 با زدم و ای.دل به درمیایساده برن ینسکافه  کیپس آماده کردن  از



 شقبا دو قا ختمینسکافه ر یخوریاقبال دوقاشق چا ایشانس  ای گفتن

 . شکر

 ینقره ا یساده  ینیس کی یرا تو سییر یمخصوص آقا ماگ

 کیگذاشتم .کنارش  رنگ

 کرده دایها پ نتیاز کاب یکی یکه تو یتیسکویکوچک از ب بشقاب

 لک چیکردم که ه یرا بررس ینیو با دقت و وسواس س دمیچ بودم

 بروم که با دمیراحت شد چرخ المینداشته باشد و بعد که خ یسیوپ

 که شیاندام بلند باال دنید

 چشم شدنمان یبود و همزمان با چشم تو ستادهیپشت سرم ا درست

 رفت بگم بدون شکر ادمی-گفت دیبا تاک که

 ترساندنم شد باعث

 کشان یو سکرآورش هول کردم که ه یقدراز حضور ناگهان آن

 اگاز دستم افتاد .واژگون شدن م ینیباال و واز آن بدتر س دمیپر



 داغ برسرو ینسکافه  دنیهمانا و شکستنش همانا و پاش نسکافه

 همانا . سییر یرو

 یو داشت به لباس پرازلکهابود  ستادهیا یو مبهوت و عصبان مات

 یکرد.و بعد هم زل زد به تکه پاره ها یرنگش نگاه م یا قهوه

 از تاسف و تحسر یمحبوبش .چشمانش با رد وانیل ی شکسته

 با قفل مانده بود .من شیپا ریکه افتاده بود ز یاهیدو قلب س یرو

 از کشوها برداشتم یکی یاز تو یزییو تم دیدستمال سف یدستپاچگ

 گفتنبا  و

 کنم. ی...االن پاکشون م ستین یزیچ-

 کت و شلوار ینسکافه از رو سیخ یپاک کردن لکها مشغول

 و درامتداد یشدم .همچنان در اوج خشم وبرافروختگ متشیگرانق

 من یبود و داشت به تالش مذبوحانه  ستادهیا یدهشتناک سکوت

 لکها به سرعت در حال خشک شدن هستند دمید یکرد.وقت یم نگاه



 یرفتم.کم نکیبرداشتم و به سمت س یگرینشدم دستمال د وسیما

 مکردم . بعد دوباره برگشتم.خم شدم و همان طور که داشت نمناکش

 تند تند گفتم دمیکش یرا به پروپاچه اش م آن

 یجاش نم گهیاالن اگه خوب پاک بشن بعد از شست و شو د-

 ودزلباستون  رو سیخ یلکها نیهوا هم که گرمه ا دیمونه.نگران نباش

 ...)وستیلک ن گهیرو شلوارتون د دیخشکه ...االن اگه دقت کن یم

 لب ( کاش کت تنتون نبود. ریز آرام

 قهوه یقامت راست کردم و مشغول پاک کردن لکها واشی واشی و

 چشمم به یاطیاحت یب یکتش شدم که ناگهان از رو یرو یا

 نگار بدشکرد ا یبروبر نگاهم م یافتاد.جور رغضبشیم چشمان

 حلقم. یدستم را فرو کند تو یآمد دستمال تو ینم

 سهم از تر میو ربم را گم کردم و بدتر خودم را باختم. دستها رب

 جرات نگاه کردن به گریجان شدند و از حرکت افتادند.چون د یب



 و نییسرم را انداختم پا یاش را نداشتم با شرمندگ یوحش چشمان

 آوردن ریکردن و عذر و تقص هیوجمظلومانه شروع کردم به ت بعد

 دمیهوا چرخ یمنم ب دیاومد هویکه نبود...شما  ی...عمددیببخش-

 دیگ یخودتون م شیپ دیدونم االن دار ی...مشهی...خب...آدم هول م

 انویل هیباشم که نتونستم  یا یچه آدم دست و پا چلفت دیمن با که

 روم ظاهر شیپ هوی...اگه شما  یبراتون حاضر کنم...ول نسکافه

 دینک باور دیینجایدونستم که ا ی...اگه ...اگه...از قبل م دیشد ینم

 بود. زتونیم یافتاد و االن ماگ مخصوص رو ینم یاتفاق چیه

 دیشا ایاز سکوت من نگذشته بود که آشپزخانه  یا هیچند ثان هنوز

 دیبلند او بر خود لرز بینه یکل مجتمع از صدا هم

ش ابرو...از ته حنجره  نجایعت ممکن از اسر نیحاال با آخر نیهم-

 شیسا ریاز ز یکی یکیزده  ادیکلمات را فر

 ی افهیرد داده وبرسرم هوار کرده بود. من که قبال ق شیها دندان



 ستیممکن ن گریبودم اما مطمئن بودم د دهیاش را ند یعصبان

 یتر شود.لب وا کردم تته پته کنان برا یعصبان نیاز ا چوقتیه

 به من دنینطق کش یاجازه  گریاما د میبگو یزیز او چا ییدلجو

 نداد

 دیغر ییرعدآسا یانگشتش به در خروج اشاره کرد و با صدا با

 نگو.فقط برو. یچیه-

 دینبود.با زیماندن و عزوجز کردن و طلب مغفرت از او جا گرید

 سرعت از نیداشتم وهمانطور که گفته بود با آخر یرا برم جانم

 .شتابان و دستپاچه به سمتختمیگر یغضبش مخشم و  ی مهلکه

 و که کنجکاو راستهیپ یرا برداشتم و به آقا فمیبرگشتم.ک زکارمیم

 دادم ومثل یلب سالم تند ریکشان تازه وارد سالن شده بود ز سرک

 که داشت به دمیرا شن شیاز مقابلش گذشتم.قبل از خروج صدا برق

 گفت یم دوستش



 یشتریهشت ر یمثل زلزله  تادیفر ی؟ صدا نیشده شرو یچ-

 یشده؟ آه...خدا یساختمون رو تکون داد...عه...لباست چ کل

 خرد و نجوریکه ا ستیجونت ن زترازیعز یادگاری وانی...اون لمن

 شده؟ ریخاکش

 را که میهمکف برسانم اشکها یاز آسانسور خودم را به طبقه  تا

 تم وچشمانم نگه داش یکرد گوشه  یم یقرار یب دنیبار یبرا

 یوبادل اوردمیتاب ن گرید دیرس یرونیب یبه محوطه  میکه پا نیهم

 .هیگر ریزدم ز یپق یغرق در اندوه و گرفتگ

 حرکت کیام با  یروزکار نیمن بود که اول یاز بدشانس نیا

 هببد و ناجور  نقدریشد و ا دهیبه گند کش نطوریا یو سهو انهیناش

 .دیرس انیپا

 انشدانستم که ج یم دیخر من از کجا بارا بگو ...آ یادگاری وانیل

 بند است وانیجان آن ل به



 زد یگوشم زنگ م یغرانش داشت تو یصدا هنوز

 برو... نجایسرعت ممکن از ا نیحاال با آخر نیهم--

 فدر و آن در حر نیاز ا یتلفن یربع کیبا مارجان  نکهیاز ا بعد

 یها یدر شستن پادر نیبه کنار حوض برگشتم تا به نسر میزد

 یم ییپودر رختشو یپادر نیسوم یاش کمک کنم.داشت رو خانه

 یشلوارم دستکشها ی.و به من که بعد از باال زدن پاچه هاختیر

 کرد یکردم نگاه م یرنگم را دستم م زرد

 یاز همون حرفها-ساعته؟ هی دیزد یحرف م یبا مارجان در مورد چ-

 ...یشگیهم

 انبوه انیوبرس را از ملبخند زدم و همزمان خم شدم  شیبه رو و

 و کف برداشتم. آب

 ها. هبیماری یدست نزن.بعد باز شکم و پهلوهات درد م گهیتو د-

 .یشور یباب دل من نم ادیآخه تو هم ز-



 به خاطر ایدانم آ یبا اخم نگاهش کردم .نم دنیحال برس کش در

 شد.؟ یدچار عذاب وجدان نم چوقتیاش ه ییرک گو نیا

 بدجنس.-

 دیخند

 ...ی...انگار هولگهیگم د یاست مخب ر-

 چشم گهید یکیجون.بعد توتار نینسر گهیخب آخه شب شده د-

 .هیبینم چشمو

 کمکم یبازم دستت درد نکنه که اومد ی...ول یدونم خسته ا یم-

 است فهیدخترعمو...وظ هیچه حرف نیا-

 که یفرار از دست افکار ناراحت کننده ا یبرا شتریدانست ب یونم

را  دمدادم خو یم حیبود ترج زیشرکتهمچنان با من گالو یلیاز تعط بعد

 با پرداختن به

 شتمراحتم بگذارند.دا یدم الیسرگرم کنم بلکه موقتا فکر و خ یکار



 یحاصل از جا اهیس یلکها یدوست داشت رو نیکه نسر یدقت با

 گفت نیکه نسر دمیساب یرا محکم م پاها

 دوره و نجایراهش از ا نقدریکه ا یدیشرکت جد نیگم کارتو ا یم-

 و چند کورس سوار و یعوض کن ستگاهیچند ا دیقول خودت با به

 اصال به صرفه هست ؟ دلت خوشه حقوقش دوبرابره کار یش ادهیپ

 ارزه. ی. به نظرم نمتهیقبل

 گرما کالفه نیدوره...تو ا یلیبگم واهلل...آره راهش که خ یچ-

 است کننده

 شیرعدآسا ادیو فر سییشم رگلگون از خ یچهره  یادآوری وبا

 دمیساب یداشتم تند تند م کهیحالم آشوب شد .در حال دوباره

 افزودم میپشتبند حرفها اصالنهگیج

 فردا نیآدم حق انتخاب نداره.دست من اگه بود که از هم یگاه-

 .میگشتم سر کار قبل یبرم



 یکه صدا میبود دهیرس یسوم هم تمام شده بود و به آبکش یپادر

 قفل در یتو دیچرخش کل یرف و متعاقب باآن صداعا یپا

 دانم ی.مدیبه سمت من پاش یو نگران مهینگاه سرآس نی.نسرآمد

 یشلوارم بود.با اخمها یباال زده  یو پاچه ها آزادسر  نگران

 به من فهماند که همان لحظه با شیوحرکت دستها دهیکش درهم

که دررا باز سرعت صحنه را ترک کنم.و بعد خطاب به عارف  نیآخر

 زنان بیشود نه اطیخواست وارد ح یکرده بود و تازه م

 گفت

 ...صبر کن.این-

 نییرا بدهم پا میبکنم و پاچه ها میمن دستکشها را از دستها تا

 و عذرخواهانه گفت دیخودش را عقب کش یفور عارف

 ...شرمندهدیاطیدونستم تو ح ی...نمدیعه ببخش-

 نینسر الیخ نکهیو بعد از ا مدیدو نیرزمیبه تاخت به سمت ز من



 اطیشدنم راحت شد مجوز ورود شوهرش به داخل ح دیاز ناپد کامال

 صادر کرد را

 تو یایب یتون یحاال م-

 یها باال یفر و پرپشتم را که موقع شستن پادر یکش دورموها من

 پنکه یوا کردم و بعد خودم را جلو یتنگ بسته بودم قدر سرم

 زن و شوهر گوش یپچ پچ گفتگو یصداخواست به  ی.دلم نمگرفتم

 کردم و یام را پل یگوش یاز آهنگها یکی نیهم یبرا بدهم

 انداختم. یهندزفر

 دوتا تخم مرغ برداشتم و به سمت اجاق گاز خچالی یاز تو بعد

 .اگررفتم

. 

 یغذا ی هیته یبرا یخاص ی دهیا چیمرغ نبود آن روزها ه تخم

 دیتوانستم ق یم یبودم که حتحال  ینداشتم.آن قدر خسته و ب خودم



 زم.ارا هم بزنم.اما به مارجان قول داده بودم که به خودم برس شام

 کردم به یم غیرا هم از خودم در مرویاملت و ن نیاگر هم یطرف

 افتادم. یاز پا م یزود

*** 

 گفت یصالح خانم

 یرو از دست خودت عاص سییر یحساب روزیگفت د یم مانیپ-

 ؟یکرد

 انکردم پشت چشم نازک کن یکارم را آماده م زیشتم مدا کهیحال در

 گفتم

 .شهیبزرگ م نقدریدونستم ا یاتفاق ساده بود...نم هی-

 بعد یرو پوکوند سییمحبوب ر وانیل یزد-پوزخندزنان گفت دایپارم

 اتفاق ساده هی یگ یم

 ماشنگاه چپ کنه.بعد  وانیتا حاال حق نداشت به اون ل یشکیه بود؟



 یداد بشویو ترت یروزه اومد هی

 پرسرزنش یاعتنا به نگاه ها یدهانش گرفت وب یدستش را جلو و

 دیخند یصالح خانم

 را داشتم سییبا ر ییارویامروز و رو یاز صبح دلشوره  کم

 یکرد.با حرص یام م یهم بدتر داشت عصب دایپارم شخندیر

 گفتم درآمده

 هیب شده؟ انگار زدم جام جهان نما رو شکستم.خ یحاال مگه چ-

 ی..م. وانهاینبود...تو بازار پره از اون ل شتریکه ب یمعمول وانیل

 غصه نکهیکنم ...ا یم دایهمون پ یتا یکی گردم

 که اال و بال ستنیهم ن کیبچه کوچ سییر ی...خداروشکر آقانداره

 قهوه و نسکافه بخورن وانیحتما تو همون ل دیبا

 دیو با لحن ناامبه من کرد  هیعاقل اندر سف ینگاه یصالح خانم

 گفت یا کننده



 یابود...اما بر یمعمول وانیل هیفقط  دیاز نظر تو و ما بله شا-

 بازار یتو یها وانیهم خاص بود.متاسفانه ل یلیبرعکس خ سییر

 سییمحبوب رو واسه ر وانیاون ل یتونن جا ینم چکدومیه

 .شونیا یباارزش بود برا یادگاری هی وانی.اون لپرکنن

مر ع ی شهیش یدرواقع انگارزد-افزود یبا بدجنس دایپارمپشت بندش  و

 ...یرو شکست سییر یآقا

 ساسکردند.حاال اح یم یداشتند ته دلم را خال شتریب شانیحرفها با

 ستهواقعا زده ام جام جهان نما را شک یمباالت یب یکردم از رو یم

 اصالنه گفتمگیجولو شدم و یصندل یاز نهاد برآمده رو ی.با آهام

 نبود...هول شدم از دستم افتاد... یه خدا عمدب-

 که یخانم صالح یمغمومانه زل زدم به چشمان درشت شده  و

 ینم ییاز من دلجو یکس دمید یداشت .وقت یاز سرم برنم دست

 بدهم. یمجبور شدم خودم به خودم دلدار کند



 یکه تا ابد جلو شهی.نمگهیشکنن د یها م یخب شکستن-

 یم یروز هیباالخره  وانی.اون لرو گرفت.. سرنوشتشون

 ...از بخت بد من باعثش من شدم...شکست

 و یکه موقع ناراحت یناخنم.کار دنیشروع کردن به جو وبعد

 که مرا تا آن حد یآمدم.خانم صالح یاز کنترلش برنم تیعصبان

 با گفتن دیو درهم شکسته د سرخورده

 ی.به افتاده..ک هیکرد...به قول تو اتفاق شهینم شیکار گهیحاال د-

 ...الیخ

 ماجرا بکاهد زیاز عمق فاجعه آم یکرد قدر یسع

 انداخت. تیدوباره پاراز دایپارم

رم گذاشته بود که به نظ یخداروشکر من نشکستمش...آن روز لنز آب-

 از حد شیچشمانش را ب

 یهم بودم م یکرده بود.به خصوص که از دستش عصبان یوحش



 را هم تهیبه او لقب زشت عفردلم  یراحت تو الیبا خ توانستم

 نکات را به یسر کیقبل از خروج از سالن  ی.خانم صالحبدهم

 دو قرار مالقات خارج از برنامه را یکیگوشزد کرد و  دایپارم

 وام باعث مکث  یشد.بعد آمد برود که من با سوال ناگهان ادآوری

 شدم توقفش

 براشون رنقدیگرفته بود که ا سیر یواسه آقا یرو ک وانیاون ل-

 بود؟ باارزش

 باز گفت یشیبا ن دایپارم دیبگو یزیچ یخانم صالح نکهیاز ا قبل

 زشونیعزدوستی-

 یرا بست.خانم صالح ششین یخانم صالح یچشم غره  دنیبا د و

 نکهیاز ا هنوز

 بود اما با نیرا از او گرفته بود خشمگ ییمجال پاسخگو دایپارم

 کرد حیحرا تص دایجواب پارم یو آرام نیمت لحن



 نامزدشون.-

 اما به قدر سیینامزد ر ای دوستی دمیباالخره نفهم نکهیا با

انم خ کیاز من خواسته بود با  یتلفن راستهیپ یقانع شده بودمآقا یکاف

 تماس سندهینو

 قرارداد عصر امروز راس ساعت یامضا یبرا میو بگو مبیماریب

 در دفتر حاضر باشند. پنج

 دنبال زیم ریمورد نظر داشتم ز ی سندهیاز تماس با نو بعد

 بحسالم ص دنی.با شننیگشتم که از دستم افتاده بود زم یم خودکارم

 دبه دفترشان مشرف شده ان سییر دمیفهم دایپارم یمودبانه  ریبخ

 االبخودم را  زیم ریاز ز یبه احترام او فور دیدانستم با ینم حاال

 قشاتا انم تا او واردبم ریهمان ز حایترج ایو به او سالم کنم  بکشم

 مورد عالقه اش هرچه وانیشکستن ل انی.به نظرم بعد از جرشود

 به نفعم بود... شتریانداختم ب یم قیمان را به تعو ییارویرو



 هگلوله شد زیم ریز کهیدوم را انتخاب کردم .درحال ی نهیمن گز و

 زالب به شمارش تا ده .بعد  ریچشمانم رابستم وشروع کردم ز بودم

 از رفتنش راحت شد المیخ یباز وبسته شدن در اتاقش وقت یاصد

 آسوده یو نه و ده را تند تند شمردم و بعد همراه با نفس هشت

 ریز از تنه ام یمی.هنوز ن دمیرا باز کردم وسرم را باال کش چشمانم

 رهیخ یشیجفت چشم م کیدام  یجامانده بود که چشمانم تو زیم

 یخدا یم گرفت و سالم فراموشم شدوا.زبانختیر یشد.دلم هر گرفتار

 زده مهیسرم خ یجا باال نیتا حاال ا یاز ک یعنیمن نه.

 ؟یباز و بسته شدن درچ یپس اون صدا د؟ییپا یو داشت منو م بود

 بود؟ یهمش صحنه ساز نکنه

 ی.از ترس داشتم قبض روح مدیکوب یگرمب گرمب م قلبم

 با دمید یتله م در ی.هنوز داشت به من که خودم را چون موششدم

 در متن دایپارم یانفجار خنده  یکرد که صدا ینگاه م یسردرگم



 غضبناک روانه اش کرد.به قدر ی.او نگاهدیچیهولناک پ ریتصو آن

 خفقان گرفت .پس دایبود.چون همان لحظه پارم رگذاریتاث یکاف

 دیمن کرد و پرس یهمان نگاه زهرناکش را حواله  ی مانده

 ؟یکرد یچکار م نییاون پا-

 حبس مانده یخشک شده و نفس یرنگ به رنگ شدم و با دهان یکم

 گفتم شانه در

 گشتم. یدنبال خودکارم م یچیه-

 دستم را نشانش دادم. یتو یبه عنوان مدرک خودکار آب و

 ام آن لحظه مثل احمق ها نشده باشد افهیق دوارمیام

 .یکرد میخوبه.فکر کردم خودت رو ازم قا-

 یزیچشمانم...چ یفرو کرد تو خینش را مثل سباز نگاه غرا و

 نیابلد بودم همان لحظه او با  یوآرزو کردم کاش شعبده باز نگفتم



کردم.هنوز مرا از مدار  یم بیترسناکش از جلو چشمانم غ بتیه

 چشمانش دور نکرده بود که خطاب یپرجذبه 

 گفت دایپارم به

 (بدون شکر..دی.)وباتاکارینسکافه ب هیبرام -

 گفت دایپارم

 ؟ وانیتو کدوم ل-

 نیباشد سرفرصت حال ا ادمیبدتر... تیبود ودر موقع یبد تلنگر

 اورمیجا ب یاساس یجور کیرا  یخانم موذ دایپارم

 کنه. ینم یفرق گهید-

 کرد.قبل از مانیرا از سوالش پش دایتشر زده بود و پارم بایتقر

 را دشیدوجود نحسش را بردارد و از آن جا برود انگشت ته نکهیا

 سمت من نشانه گرفت به

 تچطور برام قهوه درس یبیماریب ادیدم که  یهفته بهت وقت م کی-



 بلد بود... یوبیکه خانم ا یی...از همون قهوه هایکن

 داد انگار که یحرکت انگشتش را با هشدار تکان نیبعد در ح و

 نیام ا یگفت به خاطر شکستن ماگ دوست داشتن یم داشت

 ادیبه حالت اگه  یکه برات در نظر گرفتم.وا هیهیتنب نیکمتر

 ...یبیمارین

 اازبه سمت اتاقش شتافت .آن قدر فض یظیبعد در امتداد نگاه پرغ و

 سهمناک بود که تا چند لحظه بعد از رفتنش شبیماریحضور نفس

 .میمان را رها کن ینفس حبس شده  میجرات نکرد دایو پارم من

 ای..برام. دیبکن شیکار هیخودتون  دی...بایوبیدونم خانم ا یمن نم-

 ی هیطرز ته دیجون بگ یبه سود نکهیا ایموسسه  دیگردون برم

 دم زود یبده...خب من قول م ادمیرو  سییمخصوص ر ی قهوه

 یزیچ یاش به کس هیکه از طرز ته دمی...اصال قول ممبیماریب ادی

 همبرگر مخصوص هیخدا...حاال انگار قراره طرز ته ی...انگم



 شتریساده که ب یقهوه  هیخرچنگ لو بره...خب  یآقا

 م... خرچنگ...نه بابا گفتی...گفتمهمبرگر ...مخصوص ...آقاستین

 جان؟...تو کارتن باب یوبیخانم ا هی...الدنگ چخرچنگ

 اصال... یچی...هیاسفنج

 هخواهرتون هم ب تیبعدش موقع دیمنتظرما...واال اخراجم...شا من

 .....از من گفتن.فتهیب خطر

 را روزیکه تمام عصر د یوانیل یوبیبا خانم ا یاز خداحافظ بعد

 فمیک یوقت گذاشته بودم از تو دشیخر یبازار گشتم وبرا یتو

 گهبه آن انداختم.هرچه جستجو کردم نتوانستم لن یو نگاه درآوردم

 دست نکهیا یکنم.آخر سر مجبور شدم برا دایرا پ وانیهمان ل ی

 یمنحن وانیل کیبخرم... یگرید وانیاز بازار برنگردم ل یخال

 کیدانم مال کدام  ینم رکهیکوتاه قرمز رنگ بود با نماد ش شکل

 تاز دس تشیو عصبان دیایسال بود...فقط خدا کند بدش ن یماهها از



 نشود... شتریب من

 چند یگفته بود مرخص یبود .خانم صالح امدهیهنوز ن دایپارم

 یاز تو سییر یردد.صداگ یگرفته و تابعد از ظهر برم ساعته

 زد. یحرف م یبا کس یداشت تلفن دیرس یبه گوش م اتاقش

 واریدر و د یاش داشت مرزها یعصبان یپر بود و صدا توپش

 ینسکافه ا شیبرا دایکرد.فکرکردم در نبود پارم یرا رد م اتاقش

 هب ینیریانگار خود ش ییجورا کیبد نباشد. هرچند  دیکنم شا آماده

 قبلم یعرضگ یب دیهم نبود...با یخب چاره ا یل.ودیرس یم نظر

 هنر و دست و یهم ب نیکردم همچ یکردم و ثابت م یجبران م را

 یارا گرفتم و به آق یداخل یشماره  نکهی.بعد از استمین یپاچلفت

 در مورد راستهیپ

 را وانیدادم ل حیبه او توض نیاز مترجم یکیشدن قرار  کنسل

 را وانیل دیایجوش ب یبرق ی.تا کترو به آشپزخانه رفتم برداشتم



 کمد یمورد نظر را از تو ینسکافه  یحاو یو قوط شستم

 بدون شکر بود.و اال باز هم حشی.خدارو شکر که ترجدرآوردم

 .زمیچند قاشق شکر بر دیدانستم با ینم

 از آن را یآب جوش و نسکافه آمدم کم اتیاز هم زدن محتو بعد

 نمکد که نتوانستم مزه اش را تحمل مزه کنم.آن قدر زهرناک بو مزه

 و یدستمال کاغذ یبا حالت تهوع بزاق تلخم را تف کردم تو و

 ... ختمیآب ر وانیل کی خچالیخودم از  یبرا عیبعدسر

 تلخ و زیچ نیهمچ کیدهانم تلخ بود و درعجب بودم چطور  هنوز

 ردافبا خودم گفتم از  د؟یایب ندیتواند به مذاقش خوشا یم یزهرمار

 یچا یبار مزه  کیآورم ... یم جانیاله یچا یخودم قدر اب

 زبانش مطمئنم از صرافت ریبرود ز جانیعطر و طعم اله خوش

 هببابا بتواند  یعل یافتد.عمرا اگر چا یتلخ م یو نسکافه  قهوه

 با نجایتوانست ا ینم یمورد کس نیمن برسد.حداقل در ا یچا یپا



 رقابت داشته باشد. یادعا من

 هوب گذاشتم ینیس یرا تو وانیل مهینصفه ن یبا اعتماد به نفسبعد  و

 اتاق یام به دلخواهش باشد راه دهینطلب یکه نسکافه  دیام نیا

 زد.آن هم نه حرف زدن یشدم.هنوز داشت با تلفن حرف م سییر

 دمو دعوا و حاال پشت در مردد مانده بو تی...بلکه با عصبانیعاد

 نه؟ نکند آتش ایبروم داخل  تیقعمو نیا یاصال صالح است تو که

ه ک یکار چیتو ه گهیتو د الیش نیبب-د؟بیماریدامن مرا هم ب خشمش

 حق شهیمربوط به من م

 دونم با یمن م یبر یرآبی.باور کن اگه بازم زیندار دخالت

 خوام ی.نمسینگو...ه یچیکنم.ه یمراعاتت رو نم گهی...دتو

 دمیبهت اجازه م یکردنداره...چرا فکر  یبشنوم.به تو ربط یزیچ

 خودت یبهتره سرت به زندگ ؟یمن دخالت کن یتو زندگ که

 یم نمیدونستم...ا ی...به تو چه اصال ؟ ...آره من مباشه



 نقدری...استیچون دوستش دارم برام مهم ن ؟ی...خب که چدونستم

 هم نامزدش بود...بعد از ینکن برام...اون فقط چند ماه وهیب وهیب

 از کجات گهید نویمن ا یخدا ؟کورتاژ؟ی.چ..نیشدند.هم جدا

 ...بازنیاریتو و مامان از خودتون حرف در ن نقدریا ؟یدرآورد

 همه اش حرف مفته.از نایها...ا یبا من طرف نی.ببگهیم داره

 که یکن یسر هم م یلیتخ یقصه  هیبا مامان  ینیش یم یکاریب

 گم گوش یگوش کن...م ی...ولنیرو از چشمم بنداز ایهل

 اح...زنگ گوشم رفت.حناتون گهینکن د غیو و غیج نقدری...اکن

 دونم یکورتاژ و چه م یقصه  نیمن رنگ نداره...ا شیپ گهید

 م؟گفت یچ یدینشنوم...شن گهی...ددیکن یتمومش م نجایرو هم ادیاعت

 الو؟ اح... الو؟

 نخواهرش بوده باشد تماس را بدو دیکه ظاهرا با الشی بود معلوم

 تاقموقع ورود به ا نیو بهتر نیبدتر دیکرده بود.شا قطع یخداحافظ



 به ازیناراحت کننده ن یحاال باشد...البد بعد از آن مکالمه  نیهم

 نیرا تام ازشیمورد ن نیکوتیمن ن یاعصاب داشت و نسکافه  تمدد

 اش را یعصب یزدم و صدا یکه به در ضربه ا نیکرد.اما هم یم

 ردمشک ک یخودم کم میتصم نیبه ا دمیشن

 تو ایب-

 هچ نیدانم ا یوارد شدم و بعد آب دهانم را قورت دادم.نم یسالم با

 یکه با او رودر رو م نیبود که او داشت و هم یا یکوفت ی جذبه

 کرد ؟ یم لیخودش را به من تحم شدم

 یچرخدارش رو به پنجره و پشت به من نشسته بود ب یصندل یرو

 یحوصلگ یاد و با بکه به طرفم برگردد جواب سالمم را د آن

 دیپرس

 شده؟ یچ-

 سمدستم انداختم و بعد از رها کردن نفس محبو یتو ینیبه س ینگاه



 آرام گفتم شانهتنگ  از

 براتون نسکافه آوردم.-

ر براق و پر از تعجب به طرفم برگشت.آن روز کت وشلوا یچشمان با

 رنگ که کراوات یریش راهنیپ کیبود با  دهیپوش یمشک

 نگاه به من کرد و کیآمد.  یم یلیو کرم به آن خ یراه مشک راه

 دیپرس یدستم و بعد با لحن ناخشنود یتو ینینگاه به س کی

 من از شما نسکافه خواستم ؟-

 بود...بادکنک دلم انگار یمن کاف ینابود یجمله اش برا نیهم

 ی. اما مذبوحانه سعدیخورد.فس کرد و در خودش چروک سوزن

 فظ ظاهر کنم.شد ح یم کهییتا جا کردم

 دلتون نسکافه بخواد... دی...فکر کردم االن بایخب نه ول-

 د؟یشما از کجا خبر از دل من دار-

 کوتاه هشدارگونه گفت یبعد از مکث و



 .یباش ستادهیگوش نا دوارمیام-

 نه.-

 که او نجوریا یبودم حرف مرا باور کرده باشد.ول دواریهم ام من

 زلوم بود اگر توانش را داشت اکرد مع ینگاهم م ینیبا بدب داشت

 گرفت یاستراق سمعش اعتراف م یبه زوربرا میها گوش

 برام... یدرست کرد یچ مینیخب...بب یلیخ-

اده دان که از خودشنش ینداشتم بعد از آن واکنش تند و نامطبوع انتظار

 را گذاشتم ینیجمله را از او بشنوم.س نیبود حاال ا

 زوم کرده وانیل ینگاهش را رو.دمیو خودم را کنار کش مقابلش

 اینبود که از آن خوشش آمده  صیقابل تشخ می.هرچند برابود

 داد یرا نشان نم یزی.صورتش که چنه

 دهیجد وانیل هی نیا نکهیمثل ا-

 زد.اما من ینبود.انگار داشت با خودش حرف م یسوال لحنش



 کردم دشییتا

 کنم دایبراتون پرو  وانیهمون ل یگشتم تا بتونم لنگه  یلیبله...خ-

 متاسفانه نبود... اما

 کردم لحنم چاپلوسانه نبوده باشد...دوست نداشتم یخدا م خدا

 .نیفکر کند.من فقط قصد جبران مافات را داشتم.هم نطوریا

 به قیدق یدست خودش چرخاند و نگاه یرا برداشت و تو وانیل

 انداخت. شیایزوا تمام

 ام؟ یمن مرداد یدونست یاز کجا م-

 آوردم که یچشمانش قفل مانده بود...سردر نم یبا تعجب تو همنگا

 زند. یحرف م یاز چ دارد

 شده؟ یدونستم...حاال مگه چ ی...من نمینه ..مردادماه-

 یم همگادنیداشت با ترد کهیاشاره کرد و در حال وانیل یرو رینماد ش به

 من مشکوک بود گفت یکرد و نسبت به ادعا



 ام. یو دست برقضا منم مرداد ماهنماد ماه مرداده... نیا-

 چشمانش داد.خودم هم یبه ناباور یشتریزد و عمق ب یشخندین و

 شد. ینم باورم

 خاببوده باشد چه رسد به او...موقع انت یحد انتخابم شانس نیا تا

 شدبا یچه نماد نکهیدقت کرده بودم و به ا وانهایفقط به رنگ ل من

 نداشتم. یتوجه

 مردادماه ریمز با نماد شقر وانیل نکهیا حاال

 ومد ها از آب در آ یمردادماه ریقرمز با نماد ش وانیل نکهیا حاال

 وه ارا جالب تر کرده بود.ب هیقض نیماه بود ا نیهم متولد هم سییر

 من شک کند.بدتر از همه یدادم که به صحت و سقم ادعا یم حق

 ایم الباشحسن تصادف خوشح نیبه خاطر ا دیدانستم با یحاال نم نکهیا

 نباشم؟

 خواستم یاز نمادها بود...من م یکیخب ...هر رنگ مخصوص -



 بود... یشانس یقرمز رو انتخاب کنم...همه چ وانیل

 "آره جون خودت  " کیچشمانش  یاحمقانه لبخند زدم.تو و

 و بالفاصله چهره در هم دیاز نسکافه اش را نوش یبود.کم یخاص

 ...دمیسپر اطیو احت یو من با نگران دیکش

 بد شده؟ یلیخ-

 خودش را گرفته که مثل من مزه یجلو یبه سخت دیرس ینظر م به

 تلخ دهانش را عق نزند ی

 ...یختیدو قاشق اضافه تر ر یکی...فقط فکر کنم ادینه ز-

 ینگبدنذوقم نزده باشد لبخند یتو یلیخ نکهیا یصرفا برا دیشا و

 کرد شیحرفها یچاشن را

 بازم ممنون یخواست...ول یسکافه نممن االن دلم ن یدون یم-

 چرخدارش عقب یصندل یرا پس زد و خودش را رو وانیل و

 .دیکش



 بود... یاما تالشت ستودن-

 من ازییرا محض دلجو نیشکست خورده ام ا ی افهیق دنیدانم با د ینم

 آمده بود؟ یواقعا به نظرش تالشم ستودن ایگفت 

 شیکنم پشت بند حرفها یهمچنان دارم مظلومانه نگاهش م دید چون

 افزود

 ...رشینماد ش نی...بخصوص با استیهم بدک ن وانتیل-

 هلیاش فت یبعد یدلم قندک ببندد با حرفها یتا آمد از فرط خوش و

 دیکش نییام را پا یذوق زدگ ی

 محبوبم وانیکه فراموش کنم چه بر سر ل شهیباعث نم نیالبته ا-

 ... یآورد

 یرو یبه شماره  یزنگ خورد .نگاه لشیلحظه دوباره موبا همان

 به لیما دمیاش فهم یشانیپ یرو میضخ یانداخت .از اخمها صفحه

 را وانیرفتم.ل یکردم م یجمع و جور م دی.باستیتماس ن یبرقرار



 برگرداندم و گفتم ینیس به

 مخصوصتون رو یکه چطور قهوه  مبیماری یم ادیتا آخر هفته -

 دیاق بپرسم که چند قاش یخانم م دایکنم.نسکافه رو هم از پارم آماده

 که نبودن بتونم از پس آماده کردنش ییوقتا هیتا  زمیبر

 .گهید دی...بهرحال ببخشامیبرب

 گفت یتفاوت یگوش داد وبعد هم با ب یخونسرد با

را  یسایخانم ق دی...و قبل از خروج از من خواست قرارداد جدمینیتا بب-

 دایپ

 فسخ کنند یادشان را به صورت توافقظاهرا قصد داشتند قرارد کنم

 معروف نیاز مترجم یکیقبل از ظهر با  راستهیپ ی.و افزود آقا

 زدریمجتمع قرار مالقات دارند و بهتر است من ن یالب یتو خانم

 را به ینیحضور داشته باشم .با گفتن چشم س راستهیپ یآقا کنار

 نم.ک ادیرا پ یاسیبرگرداندم و بعد رفتم که قرارداد خانم ق آشپزخانه



 نیا یگذشت.ط یم یریهفته از استخدامم در انتشارات مش کی

 دیبا ییها ستگاهیو چه ا ریدانستم از کدام مس یم بایمن تقر مدت

 نمبلغ ممک نیو ذهابم به کمتر ابیا ی نهیاتوبوس شوم تا هز سوار

 زود به شهیزدم هم یم رونی.و چون صبح زود از خانه ببرسد

 .دمیرس یم سرکار

 درست کردن ی قهیتوانسته بودم طر یهفته من تلفن کی نیا یط

 و مبیماریب ادیجون  یاسپرسو را از سود یترک و قهوه  ی قهوه

 وتا منزلش هم بروم  یوبیمجبور شدم به همراه خانم ا یحت کباری

 اش یهردو قهوه را آماده کنم و مورد داور شمستقیمنظر  ریز

 ار تیبرق رضا یام از قهوه ها وقت.بعد از تست هرکدمبیماریب قرار

 ش کردمحصار یاز خوشحال دمیجون د ینگاه روشن ومهربان سود در

 گفته بود ی.با خوشقلبمشکوفیدماهش را  وصورت

 منم بهتر شدن... یاز قهوه ها یراحت...حت التیخ-



 ام رباال خواستم مهارت یراحت و اعتماد به نفس الیروز بعد با خ و

 بکشم. سییرخ ر به

 نمتوانستم قهوه را آماده ک یادیبا دقت و وسواس ز نکهیاز ا بعد

 ار نیبه اتاقش بردم صبر کردم تا نظرش را هم بشنوم.او هم ا وبعد

 اکردم ب یبود. سع نیهم انگرینما شیلبها یو پوزخند گوشه  دیفهم

 نداشتم با آ قیرا که آن دقا یندیممتدم اضطراب ناخوشا یلبخندها

 داشت نهیکردم بپوشانم.چه با مکث و طمان یمو پنجه نرم  دست

 .دینوش یذره از قهوه اش م ذره

 یکارش حرصم م نیکه من داشتم از ا یو دلهره ا شیتشو با

 یخال کجایخواست دهانش را باز کنم و تمام قهوه را  ی.دلم مگرفت

 که حقش نیبود اما در ا یرحمانه ا یدهانش.هرچند فکر ب یتو کنم

 وانشیل یهمان طور که داشت از باالنداشتم. یشک بود

 دیکرد ناگهان پرس ینگاهم م بروبرخونسردانه



 از کدوم نوع قهوه است؟-

 اسپرسو-

 یقهوه رو بدونم.او مثل معلم ها بیخوام ترک یدونم.م یم-

 ها یخواست از پاورق یبود که م یبیماریسخت

 که یطرح کند.و من مثل دانش آموز باهوش اما کم حواس سوال

 وشرا فرام میاعتماد به نفس الزمم را نداشتم تمام آموخته ها اگر

 کردم یم

 با چهل درصد و ییگواتماال یکایعرب یاز قهوه  یبیترک-

 پنجاه تونیقبل یقهوه  بیبا شصت در صد ...ترک یتنامیو یربوستا

 نیهم یبود...من با اجازه تون تو در صدها دست بردم.برا پنجاه

 زنه.البته یدل آدمو نم شیکرده.تلخ دایپ یمیمطبوع ومال طعم

 .ادیبه مذاق شما هم خوش ب دوارمیام

 هدانستم فرق قهو ینم روزیکردم.تاد یذوق م یخودم کل یبرا خودم



 مابودم.ا دهیو از گواتماال فقط اسم زندانش را شن ستینسکافه چ و

 و ریکشور حق نینوع قهوه متعلق به هم نیدانستم بهتر یم حاال

 است. گمنام

 کیمیاز م نطورینبود.هم دایپ یزیاز نگاه او که چ ماا

 ی هیته یتفاوت.انگار نه انگار که من برا یو ب ی.خنثصورتش

 بود که داشت نی؟ مثل ا دمیقهوه چه مرارت ها کش وانیل کی نیهم

 خورد.حقش نبود حاال دهانش را باز کنم یم یمعمول یدنینوش کی

 حلقش؟ یتو زمیبر کجایتمام قهوه را  و

 یقبول یسرش و منتظر نمره  یبودم باال ستادهیبا سماجت ا هنوز

 توجهمان را جلب کرد.اول ییگفتگو یصدا رونیبودم که از ب ام

 گفت یم یکه داشت خطاب به کس میدیرا شن دایپارم یصدا

 در ینرم و نازک زن یمتعاقب با آن صدا اویخانم هل دیخوش اومد-

 جواب گفت



 هست؟ یتو اتاق کس-

 و رهیخ یشده بود که با نگاه سییمعطوف ر ی حواسم کمحاال من

 فرما شدند فیخانم تشر ایچشم به در دوخته بود .خب پس هل بیعج

 را از ارتشیشانس ز یزود نیکردم به هم ی...فکر نمشرکت

 کنم. دایپ کینزد

 ریخاموش بود داشت صدا را بدون تصو شیرو شیپ توریمان چون

 کرد یم دنبال

 شون خبر بدمبه دیاجازه بد-

 الزم نکرده.-

 نفک یکه به خرج داده بود حساب یتحکم نیرا با ا دایگمانم پارم به

 و کرد

 .شودیخال یشلک درآورد تا حرصش کم شیبرا یواشکیهم بعد  او

 توانم بروم.و من با یگذاشت و گفت که م ینیس یرا تو وانیل او



 نگاهش یبا ناراحت ختهیآم یبا تعجب یاز نهاد برآمده جور یآه

 ی؟ نمره  یمن چ نیپس کارت صد آفر ن؟یهم یعنیکه  کردم

 ستم؟یب

 خانم مثل خروس ایدر باز شد و هل میبگو یزیمن چ نکهیاز ا قبل

 محل پا به داخل اتاق گذاشت. یب

 در دهیچیرنگ و گل و گشاد و پ یجگر یفقط چندمتر پارچه  اول

 ید با موهابو یالغرمردن فیموجود نح کی شیکه البه ال دمید هم

 شکلش یضیصورت ب یبود رو ختهیکه کج ر یبلوند

 داشت به محض یرنگ یجگر ی هیاش که حاش یسورمه ا شال

 توانست با آن یدانم چطور م یبه اتاق از سرش افتاد .نم ورود

 هب فتد؟یداشت راه برود و ن یزیبلند و ت یکه پاشنه ها شیها کفش

 اش لنز بود؟ یان آبچمش یعنیخلقت بود. بیمن که جزو عجا نظر

 به رنگ چشمان یشده آدم حت بیماریروزها لنزهمه  نیبس که ا از



 کرد. یهم شک م خودش

 یب نجوری...همدیآ یمطمئن بودم از او خوشم نم یشناخت چیه بدون

 ... یخود

 یکوفت وانیبزنم اون ل د؟یرس یخبرت م رتریکم د هی یمرد یم

 ان...چه خشن.رو توسرت؟اوه اوه آرام باش ماهسوج قهوه

 ؟یدیچرا تلفنت رو جواب نم-

 وگرفتم  یخشکم زده بود و راهم را نم میدانم چرا هنوز سرجا ینم

 سر یکه از صدقه  ستم؟یب یبودم ؟نمره  یرفتم؟ منتظر چ ینم

 دلم یو پوچ شد...با چشم غره نگاهش کردم و تو چیخانم ه ایهل

 دمیغر

 ازت متنفرم...-

 یوخته بود مخاطبش خونسرد و عادو برافر یاو عصبان هرچقدر

 تهاجم همه کیو انگار نه انگار که در معرض  دیرس ینظر م به



 قرار داشت جانبه

 دی...ببخشزمیسرم شلوغ بود عز-

 چقدر سرت شلوغه. نمیب یدارم م-

 رد.مقابلش اشاره ک یقهوه  وانیرا با تمسخر گفت و به ل نیا ایهل

 یکن ینم لیات رو م منم که قهوه یادگاری وانیتو ل گهید-

 اگر ی.وازدیموج م یشمار یاندوه و افسوس ب شیعمق صدا یتو

 دچار یریبه چه سرنوشت ناگز یادگاریمحبوب  وانیآن ل دیفهمیم

 کرد؟یم دایپ یچه حال شده

بود دلم به حالش بسوزد که برگشت و نگاه غضبناکش رابه  کینزد

 سمت من پرداد

 ؟یبر یخوا یشما نم-

 تشیدانم با آن همه عصبان یحالش نسوخت.نم شد دلم به خوب

 دیو نگو دبیماریخودش را ب یتواسنت جلو چطور



 ...احگهیگمشو برو د-

 پا و آن پا کردن با گفتن نیرنگ به رنگ شدن وا یاز کم بعد

 با اجازه-

 انداختم که داشت با سییبه ر یرفتن کردم و همزمان نگاه اعالن

 کرد و بدون یم یوج اضطراربه خر قیمرا تشو یزبان یب بازبان

 .رونیرفتم ب یگرید یحرف اضاف چیه

 یها هیتو ما یزیچ کیداشت حتما  افهیشکل و ق یبدشانس اگر

 یدیشد یمن بود.کم مانده بود با احساس سرخوردگ لیو شما ختیر

 و دیرس یهمان لحظه از راه نم راستهیپ ی.اگر آقاهیگر ریز بزنم

 ی سندهینو کیمالقات با  یخواست خودم را برا یمن نم از

 نیبه ف سییهمان جا پشت در اتاق ر دیخانم آماده کنم شا معروف

 افتاده بودم. نیف

 در سندهیمعمول با نو یبود بعد از ردو بدل کردن صحبتها قرار



 اب شانیا ییمالقات نها یبرا یوقت هیبه توافقات اول دنیرس صورت

گفت وشنود  نیا یاحوصله بودم بر یومن چقدر ب میکن نییتع سییر

 کسل کننده .

 گذاشت زمیم یچند برگه رو سییر یلیهمان روز موقع تعط عصر

 گفت و

 تا چقدر نی.ببیمتن ترجمه شده بنداز نینگاه به ا هیخوام  یم-

 رو هم برات گذاشتم.البته یترجمه شده.متن اصل حیو صح روون

 .هییمورد استثنا کی نیبازخونهاست اما ا ی فهیوظ نیا

 نگاهش کنم تلخ و زهرناک گفتم نکهیا بدون

 چشم.-

 همه جوره دستت بازه. یو دستور ییگرفتن غلط امال یبرا-

 چشم-

 چشم.-؟یشده خانم اعتماد یزیچ-



 بله؟-

 کرده بود خیکه ممکن بود گشاد کرده بود و م یرا تا حد چشمانش

 خجالتزده یدستپاچه...کم یکاشته بودم.کم طیصورتم.انگار خ یرو

 نییانده سرم را انداختم پادرم یکم

 دیببخش-

 .دمیرا گز نمییلب پا و

 دیفهم یداد.نم لمیپوزخند نامفهوم تحو کی شینگفت و به جا یزیچ

 دستش دلخورم؟ از

 خنگ ای.دید یکور بود و نم نکهیزد.مگر ا یام داشت زار م افهیق

 .دیفهم یو نم بود

 رفتن عجله داشت یبه ساعتش انداخت.انگار برا ینگاه

 یبر نکهیخاموش کنم قبل از ا تورمویرفت مان ادمی یآه راست-

 بکن. نکارویا



 به سمت در برداشت یگام و

 ددا یصبح-نه؟ ایها غذا داده  یبه ماه دایامروز پارم یدون ینم-

 دلم را یغرغرو ینگاهش کردم.چقدر خوب بود که صدا ظیباغ و

 دیشن ینم

 به درک دیهات بر یخودت و ماه-

 زد میلحظه صدا نی.آخررونیرفت ب یاز در م داشت

 ؟یخانم اعتماد-

 واز ته دلم جان گرفتند  کهویرنگ باخته ام  یها یدواریام تمام

 چشمانم . یشدند تو قلمبه

 بله؟-

 یولش کنم خودم تلفن یچیکوتاه( ه یبگو...)مکث یبه خانم صالح-

 گم...خداحافظ. یم بهش

 ام حرصم قلمدانکردم.با تم یم یچارگ یاحساس حماقت و ب چقدر



 خواست یدستم مشت کردم .آخ که چقدر دلم م یرا تو زیم یرو

 آرام یخردشدنش دلم کم یکردم سمت در بلکه با صدا یم پرتش

 ام افتادم. یصندل یرو بایتقر یگرفت.و با همان وارفتگ یم

 بابا یخودم خارج شدم.خداکند عل یباز شدن در از حالت خمودگ با

اش  یشگیهم یدرددلها دنیشن یحوصله  لحظه نیحداقل ا نباشد

 رانداشتم.

 زبود.سرش را ا سییبابا نبود.باز هم ر یکردم.عل یاشتباه م اما

 مدیربود داخل تا از ترسم مثل فنر از جا پ دهیباز کش مهیدر ن یال

 گفت

 فردا بازم از اون قهوه ها برام درست کن.-

 لبم را ازبزرگ بود و ق یشگفت کی میجمله خودش برا نیا دنیشن

 دیپشتبندش بگو نکهیلرزاند چه رسد به ا جانیشوق و ه فرط

 لطفا !-



 شد ... دیدوباره ناپد یبعد در امتداد لبخند محو و

 یرفت با لحن تعارف یهمانطور که داشت به سمت پله ها م ننسری

 گفت یچندان سفت و سخت نه

 و ادیمن.تا عارف ب شیباال پ ایب یترس یم یکیحاال اگه از تار-

 کرده یاتصال یالمپه از چ نهیبب

 با غرغر ادامه داد و

 وقت شب کجا مونده؟ نیدونم تا ا ینم-

 روانه اش کردم و جواب ینیهمان لب حوض نگاه غمگ از

 را دادم دلخواهش

 .گهیخوابم د یم مبیماری یترسم...م ینه نم-

 خدا خواسته گفت از

 تش کنه.فردا برات درس گمی...به عارف مریباشه پس شب بخ-

 یسوت و کور برگشتم و با چراغ قوه  نیرزمیبه داخل ز مجبورا



 شام دست نخورده ام را یبه زحمت توانستم سفره  لمیموبا یگوش

 چقدر بدشانسم رختخوابم را پهن نکهیو جور کنم و با فکر ا جمع

 خواب زود هنگام کیخودم را به  یاجبار قیتوف یو از رو کنم

 یه قدرهمان پنک دیبرد .حاال با یخوابم نمکردم.اما از گرما  دعوت

 ام یفکسن

 یکرد هوا یبرق نبود و پنکه کار نم یدانستم. وقت یم شتریب را

 کردم یشد و قابل تحمل نبود اصال. حس م یبدتر خفه م نیرزمیز

 کشم. ینفس م یگون کی یتو دارم

 لب غرغرکنان گفتم ریزدم و ز یغلت میدر جا یخواب یب از

 نکنه یاتصال یشد اون المپ عوض یانس...حاال نمش یبخشک یا-

 کم با من مهربون تر باش هی ایقطع نشه؟ خدا نیزم ریبرق ز و

 داره برام یسمت چپ یکنم فرشته  یمگه؟حس م شهیم ی...چخب

 برام گناه یناشکر نیخواد بابت ا یکشه و م یو نشون م خط



 یمتحک نمیا بود...البد ی.باشه بابا غلط کردم خداجون...شوخسهیبنو

 کن تاصبح از یکار هیاقال فقط  ؟یعنی.مگه نه؟ نداره گهید داره

 اح یتلف نشم.مرس گرما

 رخت خوابم خودم را به انیتازه ده شب بود و من در م ساعت

 رفت.که با ینم یبار خواب زورک ریزده بودم و چشمانم ز خواب

 عارف به خانه دمیفهم اطیباز و بسته شدن در ح یصدا

 رهکه چادر بندازم سرم بروم از پنج دمی.مثل فنر از جا پربرگشته

 افتاده ام که بیماری یبد یچه خاموش یتو میبزنم و بگو شیصدا

 کار را خراب کرد.انگار حس وانیا یبا آمدنش به رو نینسر

 به محض نیهم یبود و دستم را خوانده بود.برا یقو یلیخ ششمش

 زاه بود که او را شبانه آمد وانیبه ا اطیشوهرش به داخل ح ورود

 یخانم من چ نیدانم از نظر نسر یمن دور نگه دارد.نم دسترس

 عدد دزد شوهر بدبخت؟ کی بودم؟



 بود از دستش ؟معلومیدیجواب نم لتویموبا ؟چراییمعلوم هست کجا-

 یخسته و ب یو صدا ستیعصبان یحساب

 شیغرغرها دنیشن یداد حال و حوصله  یعارف هم نشان م روح

 داردن را

 کنم. یم فیرو برات تعر یخونه همه چ امیاالن م-

 .پسستیکمک گرفتن از عارف ن یبرا یحاال وقت مناسب دمیفهم

 دانم یبه رخت خوابم برگشتم .نم دانهیاز پا درازترو ناام دست

 کردم یکه حس م یزیگذشت تا خوابم برد اما مطئن بودم چ چقدر

 .و چهدیوز یم یکخن می.از پنجره داشت نسستین ایو رو خواب

 و خواب دمیخودم مالفه کش یبود.آن قدر که رو یدلچسب یخنکا

 و سرخوشانه گفتم آلود

 یخداجون.مرس یتو چقدر خوب-

**** 



 مخصوص من انداخت و یچا ینیبه س یبابا نگاه ناخشنود یعل

 گفت

 فقط نون منو آجرنکن...-

 یبود که داشت از چشمانش م یخود یچه ترس ب نیدانم ا ینم

 بابت جمع کنم. نیکردم خاطرش را از ا یسع د؟یبار

 دونمطعم یاصال نم کهی.درحالسهییراحت.فقط مخصوص ر التونینه.خ-

 نه؟ ای نهیش یخوش م سییبه مذاق ر جانیاله یچا

 بود یکرد عصبان یاعتراف م یداشت به سخت نکهیا انگاراز

 و اون کایباربدناستکان  نیخوبه.تو ا یلیعطر و رنگش که خ-

 هم داره. یا گهیلطف د هی یمیطرح قد ینعلبک

 دمیدست خر هی روزیآره ...د-

 که تا آن لحظه ساکت نشسته بود با تمسخر گفت دایپارم

 مخصوصش؟ یآبدارچ ای یسییدوم ر اریهم-



 هیبابا را رنجاند و برعل یحرفش عل نیندادم اما با ا یتیاهم من

 کرد کیتحر خودش

 ینم من بودم و هستم...انگار بدش میدن میشرکت از قد نیا یآبدارچ-

 دیآمد پشت بندش بگو

 تا چشات درآد-

 اوردیکرد دلش را به دست ب یم یداشت سع دایلحظه که پارم همان

 رفتم سییبه سمت اتاق ر یچا ینیباس من

 بابا؟چرا بهتون برخورد؟ ینداشتم عل یمن که منظور بد-

 تق تق... تق

 جواب داد ریخبا مکث و تا نقدریدانم چرا ا ینم

 بله؟-

 موفق و بزرگ بود و رانیاز صفات بارز مد یکیهم  نیا دیشا

 دادند پرجذبه تر یخوش نشان م یدستانش رو ریکمتر به ز هرچه



 کرد.در راباز کردم یشدند.در مورد اوشون که کامال صدق م یم

 خواند که بعد ینشسته بود و داشت کتاب م زشیرفتم تو.پشت م و

 ستیسیبه زبان انگل کتاب کی دمیفهم

 مخصوص. یآوردم...چا یبراتون چا-

 یخرج کس یبه آن پت و پهن یبه حال به جز مارجان لبخند تا

م زال یعنیدرد گرفت. میکردم آرواره ها یبودم.آن قدر که حس م نکرده

 یقدر از دهان ب نیقراردادنش ا ریتحت تاث یبود برا

 بذارم؟ هیام ما چاره

 نگاه به استکان کینار .را بست و گذاشت ک کتاب

 دانم ینگاه متعجب به من .نم کیانداخت و  یچا کیباربدن

 دشیدادم ند یم حیداشت؟ ترج یلبش چه مفهموم یگوشه  پوزخند

 میو بگو مبیماریب

 ...جانهیسرگل اله یچا-



 خورم. ینم یرانیا یممنون اما من چا-

 شه؟یمن مگه م یخدا ؟یبیخوره؟ چه حرف عج ینم یرانیا یچا

 چشمان خونسرد و یام زل زدم تو یهمان بهت و شگفت زدگ با

 تفاوتش. یب

 یژست پر تفاخر نیکه با همچ دیکش یاز خودش خجالت نم واقعا

 خورم؟ ینم یرانیا یبود چا گفته

 سوار یرانیا نیحاال ماش شه؟یم یچ مونیکه ! پس عرق مل واقعا

 رو حتما کوفتت کن.اح یرونیا یچا ی...ولی.حق دارنشو

 مردک ی.حس مفتادمیذوقم خورده بود اما از تک و تا ن یتو نکهیا با

 قانعش کنم . دیبا

ل بودمسئو نیزم النیکه مربوط به گ یزیخودم را در قبال هرچ اصال

 یعالقمند نم النیگ یدانستم و حاال تا اوشون را به چا یم

 گرفتم یآرام نم کردم



 و یچا یچی.که هتهیواقع کی نیگم.اما ا یم نویکه دارم ا دیببخش-

 .شهینم یرانیا برنج

 دیشن یزیچ کیگفتم  یزیچ کینه انگار که  انگار

 بانمکه.به خاطر استکانش هم شده یلیخ شیاستکان و نعلبک یول-

 کنم. یم امتحانش

 امتحان کرد. و

 جون به سرکارش یمن تا سود یعنیصبر... ای.خداهووووف

 آوردم؟ یدووم م نجایا برگرده،

 بعد از نمیکردم بب یم ینگاهم با دقت داشتم بررس نیذره ب ریز

دهد.زبانش که ظاهرااز  یاز خود نشان م یچه واکنش یچا دنینوش

 توانستم مترجم زبان گنگ یقاصر بود.بلکه م قتیحق انیب

 چقدر یآدم عاد کی.مگر دمید ینم یخاص زیباشم.اما چ چشمانش

 باشد؟ یخنث نقدریا زهایچ نیتر یهیتوانست نسبت به بد یم



 ؟یهست یالنیشما گ-

 رونیسوالش مرا از افکار خودم پرت کرد ب نیبا ا و

 ...اونورا.لیبله. رودبار و منج-

 داره. یبکر عتی.طبهیقشنگ یجا-

 بکر عتیاز طب میخوردم و او داشت برا یدلم حرص م یتو من

 جان.خوشت سییرو بگو ر یگفت. اصل کار یم لیو منج رودبار

 قهوه فکر کنم ؟ ی نهیفقط به گزمن  ای یاز چا اومد

 ...یاما لهجه ندار_

 سوال؟ ریرفت ز یم تمیلهجه نداشتم هو ؟چونیحاال که چ خب

 گرفتمش دهیمن نشن نباریا

 ازتون داشته باشم؟ یخواهش هیتونم  یمن م دیببخش-

 نمانده بود اما هنوز نگفته بود یته استکانش باق یاز چا یزیچ

 ام یفرفر یکردم و موها یسرش.اهم رینداشتم...خ ایداشتم  دوست



ور به هززده بود ب رونیشالم ب یکه مثل علف هرز از گوشه و کناره ها را

 عقب راندم و گفتم

 استفاده پیتا یبرا نجایا ستمیاز س یکاریب یتونم وقتها یمن م-

 کنم؟

 مطرح کردن خواسته ام آماده یمخصوص را برا یچا نیواقع ا در

 هکردن اوشون بود.که البت بیماریصدم نمک ق شیبودم.کم و ب کرده

 افاقه کرده باشد. دوارمیام

 ؟یکار قبول کن رونیاز ب یخوا یم یعنی-

 یرا تو تیعدم رضا ای تیاز رضا یحاک یعالمت چیهم ه باز

 که از یکه من جوابم را بر حسب پردازش واکنش دمیاش ند چهره

 آماده کنم. دمید او

 بله البته با اجازه تون.-

 نیا نه ؟اما من داشتم ایبود  شتریدادن ب حیدانم الزم به توض ینم



 کردم یرا م کار

 تونم یدارم.هم م ادیز ی.وقت اضافستیسرم شلوغ ن یلیخ نجایا-

 یقمن فر یهم از خود نشر...به هر حال برا مبیماریکار ب رونیب از

 یراتونم ب ی...البته م مبیماری یکنه...من دارم دستمزدم رو م ینم

 ارزون تر ... ماش

 .ریخ-.دیپر میوسط حرفها کهویکردم که  یم یداشتم حراف هنوز

 یظیغل نیبه ا "ریخ"و ناگوار بود و به عمرم  ایکوتاه و گو جواب

 یدستم.نم یرو ختیرا ر یکلمه آب پاک کی نیبودم و با هم دهینشن

 با جواب قاطع و تمام یکار من داشت ول نیبا ا یچه مشکل دانم

 من نگذاشته بود.حاال با یهم برا ییچون و چرا یجا اش کننده

 وفر یبودم.با شانه ها ستادهیمقابلش ا یوسیوارفته و ما ی افهیق

 مک نیداشت به خاطر ا یزبان یکه با زبان ب نیسنگ یو نگاه افتاده

 لب آهسته گفتم ریکرد.ز یمواخذه اش م یلطف



 بله...با اجازه-

 را بردارم و با میها یالیکه خودم و خوش خ دمیچرخ و

 که گفت رونیاز اتاقش بروم ب یسرخوردگ

 نیباز تو هم یدم کن جانیاله یبرام چا یخوا یهر وقت م-

 داره ی...حال خوشزلطفایبر استکانا

 دانم یکرد.نم یم دیو تمج فیخودش داشت تعر ی وهیهم به ش باز

 گفت یدردسر نم یراحت و ب چرا

 حرف نداشت؟ تییچا-

 واژه ها فقط محض حفظ غرورش چاندنیپ یبرااصرارش  نهمهیا

 موفق و رانیمد ینمونه از همان صفات بارز کوفت کی ای بود؟

 از اسرار مهمشان بود که به طور یکیهم  نیا دی.شا بزرگ

 نتشایظرف دندیترس ینکنند.البد م دیدستانشان تمج ریاز ز مستقیم

 وه بت که به داش یتیرانداشته باشند و هوا برشان دارد.اصال چه اهم



 مثال یمن حرف ندارد...)الک یدانستم چا یچه کند.خودم که م چه

 نداشتم.( یاجیاوشون احت فیبه تعر من

 چشم-

 نه؟ من ایخوشش آمده خوشحالم  یاز چا نکهیدانستم از ا ینم یحت

 درآمدش حساب یجواب مثبتش بودم.چقدر رو دنیطالب شن شتریب

 ته از اتاقش آمدمگرف ی...! با دلفیکرده بودم ح باز

 یخال یبه جا یا هیکردم نگاهش چند ثان یحس م کهی.درحالرونیب

 دوست یشد ول شیدایحس از کجا پ نیدانم ا یمانده.نم رهیخ ام

 باورش کنم. داشتم

   

ه کار کردم .ازسرک یسرم یبرق یو ب یکیبود که داشتم با تار یدوم شب

 از آن یخبر چیو تا شب هم ه ستین نینسر دمیبرگشتم د

 هنبه من  یدعوت داشتند.وقت ییشام جا یبرا دیدانم شا ینشد.نم ها



 کجا که به من ربط ندارد یعنینداد  یاطالع جینه مس یتماس تلفن با

 با او تماس نگرفتم. یبیماریخبر ی.پس من هم براهستند

 را با نیرزمیشدن برق ز یکردم اقال موضوع اتصال یفکرم

 مشکل را حل نینبود من او ا گذارد و در یم انیدر م عارف

 با دیباطل .باز با الیخ یکه زه دمید یکرد اما حاال م خواهد

 با نور چراغ قوه یرفع خستگ یساختم.هم برا یم یلیتحم یخاموش

 یخوب یدوش آب سرد گرفتم . استراتژ کیام رفتم حمام و  یگوش

 یتو شیتوانستم کم و ب یبدنم فرو نشسته بود وم یچرا که دما بود

 .اورمیتاب ب نیزم ریز یخفه  یهوا

 یرا پهن کردم.هندزفر میخوردم و بعد جا یریلقمه نان و پن کی

 شده رهیذخ یسیزبان انگل یمکالمه  یاز درسها یکیو  انداختم

 خوابم برد یدانم ک ی.نمدمیکردم و دراز کش یام را پل یگوش یتو

 یاو متعاقب با آن صد اطیباز و بسته شدن در ح یبا صدا که



 چشمانم را باز یال یو شوهرش به زحمت کم نینسر یگفتگو

 شب را نشان مهین کیام انداختم.  یبه ساعت گوش یو نگاه کردم

 در جواب شوهرش که گفته بود نیداد .نسر یم

 ماهسوخانم خوابه انگار-

 گفت

 درستش دیکرده.با یاتصال شبید نیرزمیرفت بگم برق ز ادمی-

 برقه ؟ یاالن بنده خدا دوشبه که ب یعنی.یگفت یعه.کاش م-.یکن

 یتوانستم لحن ناخشنود و عصب یام م یبا تمام خواب آلودگ یحت

 را حس کنم نینسر

 به حال اون یلیخواد دلت خ یشده ؟ نم یخب حاال گفتم.مگه چ-

 خدا بسوزه. بنده

 نینسر یجا یب یها تیاز دست حساس یچاره عارف که گاه یب

 غلط بودن ایداد و به درست  یدست مبه نفس خودش را از  اعتماد



 کرد یو گفتار خودش شک م رفتار

 گفتم؟ یباشه بابا.مگه من چ-

 هم یمن دوباره چشمانم رو دیچیپله ها پ یرو شانیپا یتاصدا و

 ... افتاد

 کی شبید یفالسک مانده  یتو یاز چا یهول هولک صبح

 رفتن یخوردم و داشتم خودم را برا یلقمه نان خال کیبا  استکان

 فتیزد.البد امروز ش میصدا رونیکردم که عارف از ب یم آماده

 خانه بود.شالم را یوقت از صبح هنوز تو نیاش نبود که ا یکار

 انداختم و میرنگ موها ییخرما یحجم انبوه خوشه ها یتند رو تند

 به یانجام کار یپنجره به او سالم دادم.گفت قصد دارد برا از

 به خانه برگردد روقتیشب د دیااز شهر برود و ش رونیب

 ا.فکرکردم بندازدیبرق ها ب دینگاه به المپ و کل کیخواهد  یم و



 نکردمیباخبر است.پس مخالفت مشیهماهنگ کرده و او از تصم نینسر

 گفتم یو با خوشحال

 ... نینگاه بنداز هی.شما گهیرفتم د ی.من داشتم منییپا دییبفرما-

 را را تند تند بستم و دوباره شالم میرفتم و موها نهیبه طرف آ و

 اهللایبستم که او  یرا م میمانتو یسرم.داشتم دکمه ها یرو انداختم

 دیبرق را زد و پرس دیشد.کل نیزم ریوارد ز انیگو

 شد ؟ یچ یدینفهم-

 و قرمزوصل و از یآب میرشته س کیکه به  یالمپ کم مصرف به

 گفتم بود انداختم و زانیسقف آو یرنگ و رو رفته  گچ

 ییصدا هی هوی.چندبار خاموش روشن شد بعد دمینه راستش نفهم-

 . دیو برق پر کرد

 زرم جعبه ابزارم و ا یبرو...منم م یبر یخوا یباشه شما اگه م-

 ازین ای هیمشکلش چ ارمیتونم سردرب یم نمیبب ارمیپله م رراهیز



 .ارمیبرم برقکار ب هست

 یچون به نظرم کم نگاه به گوشه و کنار اتاق انداختم و کی

 اش یگآزادآمد مردد ماندم که آنجا را به همان وضع ش یم نامرتب

 به سرو گوشش بکشم بعد. یدست ایکنم و بروم  رها

 با خنده گفت دی..و او چون مرا معذب و دودل د

 ور نجایو نشد ا یدونم دوشبه برق نداشت یماهسو خانم.م الیخ یب-

 شما دارم. ی قهیو سل یزی.من که خبر از تمیکن مرتب

 یواریطاق د یتو یتاشده  یرخت خوابها یداشتم رو کهیحال در

 گفتم دمیکش یم چادرشب

 ونجعبه ابزارت دی.تا شما برشهینداره.االن درست م یادینه.کار ز-

 کارم تمومه. دیاریب رو

 به رفتن کردم.او با گفتن قیجمله ام او را تشو نیبا ا و

 یهرطور راحت-



 وبعد پرده دمیرختخواب مرتب چ یش ها را روو من هم بال رفت

 یرا از رو فمیگذاشتم و آمدم ک نکیس یرا تو یچا ینی.سدمیکش را

 یکامال از چوب لباس فمیبردارم که حواسم نبود بند ک زیآو رخت

 نمبتوا نکهیاش شد.و بدون ا یام باعث سرنگون یدقت ینشده.و ب جدا

با دومن پرت ش یبود رو زانیکه به آن آو ییکنم با تمام لباسها یکار

 نیزم یرو میهم افتاد

 یکرد تو بیماریشالم از پشت  یریب رویه نیهم یو تو ی.از بدشانس

 سرم را نکهیو من از ترس نخ کش شدن جرات ا فمیک پیز ی دنده

 ابد آوردم و بع یشالم را در م اطیاحت یاز رو دینداشتم.با بچرخانم

 کردم که نخ کش یجدا ماز آن  یجور کیو حوصله آن را  دقت

 .نشود

 فی...کهیعوض هیچوب لباس یشانس.گند بزنن به هرچ یبخشک یا

 و منهدمش زیکرد به رخت آو بیماریشعورم رو بگو...اول بندش  یب



 من ... یچاره  یکرد واسه شال ب زیدندون ت پشیبعد هم ز کرد

 ام ربه داخل آمد و نشد که شال انیگو ااهللیدم عارف دوباره  همان

 با تعجب به کمکم شتافت دید تی.مرا که درآن وضعاورمیدرب

 نکنه زلزله شده؟ هو؟ی شدیچ-

 یاش م یخوشمزگ نیبه ا طیشرا نیانتظار داشت تو ا البد

 .هرهرهر...دمیخند

 قرار داد . شیرا بلند کرد و سرجا یچوب لباس اول

 گل چوب یانداخت یتو بغچه ات داشت ی.هرچنهیماشاله چقدر سنگ-

 مادرمرده ...هه یسلبا

 زهداره بانمک باشه م یسع یبهش نگفته وقت یدونم تا حاال کس ینم

 .ارمیبذار من درش ب-ده؟ یم یشورماه

 دلم بر یبودم وداشتم تو فمیحال کشمکش با خودم و شال و ک در

 فرستادم یبدم لعنت م بخت



 کنم. ینه ممنون االن خودم درستش م-

 دلم افزودم یتو و

 حله. یکنار همه چ یاگه تو بر-

 مد.من به طور خود جوش به امدادم آ یاعتنا به خواسته  یاو ب اما

 هکدرش آورد  اطیبا احت دیکرده و با بیماری یگفت بدجور یم وداشت

 وحواسمان میدیشن یکیرا از همان نزد یکس ینفسها یصدا کهوی

 میشد. هردو به عقب برگشت پرت

 ظاهر شده بود.با مانیرو شیخبرمثل جن پ یب کهویبود که  نینسر

 عتاب آلود و خصمانه یگلگون از خشم و نگاه یا چهره

 چه خبره؟ نجایا-

 خانم رو قانع کنه که نیخواست نسر یم یخود خدا...حاال ک ای

 ی.نکنه نمستین گذرهیاون م ماریکه تو فکر ب یاوجور هیقض

 ن؟یرزمیدرست کردن برق اومده ز یشوهرش به هوا دونست



 ...بتایوامص

 کتاب یال میگذاشت یهامان م یکه بچگ یمثل پروانه ا عارف

 به گرشیدستش هنوز به شالم بود و دست د کیزده بود. خشکش

 نینسر یبرافروخته  یمای.و نگاهش به سفمیک پیز

 یبود و ما را تو نیهم جز نسر یگریهرکس د دیدانم شا ینم

 گریکه د نیشد نسر یدچار سوءتفاهم م دید یم یتیموقع نیهمچ

 خودش را داشت. یجا

 الدنگ یچوب لباس ریکرد که تقص یشد به او حال یچطور م حاال

 مشنگ من بود... فیک و

 شد ماهسو خانم؟ یباورت م یبود خودت

 ماول به او سال ستین یخبرخاص چیشود ه میبه او تفه نکهیا یبرا

 یو مودبانه ا نیدادم و بعد رو به عارف با لحن سنگ ریبخ صبح

 گفتم



 فقط نخ کش نشده باشه. دوارمیستتون درد نکنه .امد-

م ادد قراریو مورد موشکاف دمیآن قسمت از شالم را به طرف جلو کش و

 .نه خدارا شکر.انگار عارف کارش را خوب بلد

 .هرچندظاهرابود

 درانتظارش بود و قرار بود به خاطر ثوابش یسخت ی محاکمه

 شود. کباب

 مگفت را برداشتم و فمیک یبه خونسرداز جا بلند شدم و باتظاهر  بعد

 نباشه و یخاص زیشد.انشاله که مشکل برق چ رمید یلیخ گهیمن د-

 درست بشه. زود

 خواست خرخره ام را یکرد انگار دلش م ینگاهم م یجور نینسر

 گفتم یزدم و م یصورتش زل م یخواست تو ی.دلم مبجود

 موج یشوهر یات...خدا ببخشه.درسته ب قهیشوهرعت نیتو و ا نیا-

 یداغون نشدم که چشم طمع به شوهرکس نقدریا گهید یزنه ول یم



 .بدوزم

 ن؟ییپا یایم یچرا به من نگفت-

 یشتریهشت ر یزلزله  کیغران و کوبنده اش با قدرت  یصدا

 بود . برابر

 گرانه اش چه بیقدرت تخر نیبا ا نمینکردم برگردم بب جرات

 عارف آورده. برسر

ص عارف کامال مشخ ی...از تن لرزان صدایبود حموم یتو تو زمیعز-

 یبود که کپ کرده. نم

 سد معبر خطرناک نیتوانستم آن لحظه از مقابل ا یچطور م دانم

 هرا کهییکردم تا جا ی.سعدبیماریشوم که آتش خشمش دامنم را ن رد

 لبخند بزنم. شیبه رو اطیآرام وموقرانه رفتارکنم .و باحت دارد

 شده. رمید یلیر؟خکنا یبر شهیم زمیعز-

 دیدندان غروچه نگاهم کرد و بعد به آرنجم چسب با



 ییی...آی.ولم کن.گوشت تنمو کندنینسر یکن یآخ چکار م-

 نطقم را زیخشونت بار و ت یتوجه به اعتراض من با لحن یاو ب و

 دیبر

 .خونه برنگرد نیبه ا گهیگم کن ود نجایحاال گورت رو از ا نیهم-

   

 استون هست؟حو اعتمادی خانم_

 و رو کردن کشو ها برداشتم و انگار که داشتم با ریاز ز دست

 زدم و اصال متوجه حضور او در مقابل خودم یحرف م خودم

 سرگشته گفتم نبودم

 دونم کجا گذاشتمش؟ ینم_

 و؟یچ_

 جا نی...هم رزادیادف کتاب خانم پ یپ لیمربوط به فا ید یس_

 ...بود



 دانم چشمانم یقب و جلو کردم .نمع دانهیرا ناام بوردیک یکشو و

 ینم شیدایذهنم از چشمانم ؟ به هرحال پ ایماند  یذهنم عقب م از

 .کردم

 و االن خاطرم یدادمش دست خانم صالح دیدونم شا ینم_

 از من یرفت دندون پزشک یداشت م یوقت دایپارم ای...ستین

 ...نییببره پا گرفتش

 زنم یرف مح سمییافتاد دارم با ر ادمی کهویبعد  و

 بودنم بود؟ اریچه وضع هم نیخود خدا خسته نباشم واقعا ا ای

 یبنداز ویهمه چ یخانم خجالت! حاال خوبه که بهونه دار ماهسو

 وزنهنینسر ینیرنبیخ یآخ اله ؟یکرد ی...وگرنه چکار منینسر ریتقص

 کنم تو یسوخت. فکر م یچنگش رو بازوم داشت م یجا

 بود یزیچ یپلنگ یگربه ا شیقبل یزندگ

 یتو.اما به رسم ادب از جا بلند شدم و سالم کردم  ریبا تاخ اگرچه



 بود .من یخاص"سرت  یسالم بخوره تو گهیحاال د" کی نگاهش

 صورتم یاو هم داشت رو رانیکردم نگاه ح یو بر نگاهش م بر

 یم یاومده؟ چ یاومده ؟ واسه چ یک دمیزد اصال نفهم یدو م دو

 ام واهلل یرنوب اریازم.چه هم خواد

 شده؟ یزیچ_

 پر از یچهره  یو خودم را به تماشا دمیرا پرس نیا یخنگ با

 .انگار که زیسوالش دعوت کردم. با مشتش آرام زد به م عالمت

 داد یهوش و حواسم فراخوان م یبرا داشت

 ؟یکرد لیمیبهت دادم رو ا روزیکه د یاون نامه ا_

 یم کدام نامه را امدین ادمیو اصال  ستادیاز کار ا یلحظه ا ذهنم

 یزیآم دیو البته با لحن تهد یعصب دیمرا د یجگیسرگ ی.وقت دیگو

 گفت

 چون فقط تا ظهر امروز وقت داشت یکرده باش لیمیا دوارمیام_



 کرده باشم لیمیا ادینم ادمینه من _

 ؟یچ یعنی_. هیگر ریبزنم ز یچارگ یمانده بود با ب کم

 حلقم یجفت پا نرفت تو فقط

 تنامه مربوط به درخواس دیگو یافتاد کدام نامه را م ادمی تازه

 یندگیو از نما یریانتشارات مش یکاغذ از سو مستقیم دیخر

 هند بود روسیپاپ یبازرگان

 اولش روسیپاپ یبودم که بازرگان دهیشن راستهیپ یاز آقا روزید

 نداشت اما ناگهان نظرشان یما نظر مساعد یشنهادیپ متیق یرو

 که تا قبل از ظهر ین موافقت کردند به شرطو اعال برگشت

 میبفرست شانیبرا لیمیا قیمان را از طر یدرخواست رسم امروز

 که در موردش توافق کرده بودند یفیصورت تخف نیا ریدر غ و

 که شواهد و قرائن نشان نطوریشد. اما ا یشامل حالمان نم گرید

 به دیخر کی خودم انتشارات را از یتیمسئول یداد ظاهرا با ب یم



 محروم کرده بودم. صرفه

 رفته بود... ادمیبرمن! چرا  یوا

 من یروز کار کیبه  یخانم گند زد نیبگم چکارت کنه نسر خدا

 به شتریمرد دوروز ب یم روسیپاپ یکوفت یبازرگان نیحاال ا رفت

 هیحاال  نییپا یرو بکش متیق یفرجه بده؟ خب تو که قبول کرد ما

 یبر م تونیهند یقبا جیتر یه؟ به کجامگ شهیم یروش چ روزم

 از شانس منه دمیدونم شا ی؟ نم خوره

 یتیمحدود چیاون نامه بود ه لیمیمسئول ا گهید یکی.مثال اگه 

 ینم بیماری فمیک ینداشت.اگه من شانس داشتم که بند کرمک وجود

 کرد

 یخانم رو متقاعد نم نیشعور و نسر یب یگل اون چوب لباس به

 دیباو حاال من ندونم شب رو رونیخونه اش پرت کنه ب که منو از کرد

 سر کنم یتو کدوم گور

 ...یبا شمام خانم اعتماد_



 هر یول دمیرس یچاره به نظر م یرنگ و ب دهیدانم چقدر پر ینم

 او نداشت .اصال و ابدا یرو یریبود تاث چه

 کنم ... لیمیا عیحاال سر نیتونم هم یمن م_

 یمایداشتم چشمم به س یسع کهیالو در ح ستمینشستم پشت س و

 سرم.مثل یبود باال ستادهیکه مثل برج زهرمار ا فتدین نشیخشمگ

 اه. طرز نگندبیماری یکه آدم را به باد شالق م ییشکنجه گرها نیا

 گرش از صد ضربه شالق هم بدتر بود. مواخذه

 دمیاش پر یعصبان ادیفر یرا باز کردم اما از صدا اهوی ی صفحه

 مدنب یدانم سراز کجا یس از دستم افتاد .آن لحظه قلبم نمو مو باال

 ام که انگار نبود . شانه یبود. تو درآورده

 دارم؟ یمن با شما شوخ یفکرکرد-

 . متخصص ترکاندندیکوب زیم یرو یبار مشت محکمتر نوای

 سرم را یریو ب ریآن ه یداشتند.مرا باش که تو فیتشر ضحله



 .برگردانم شیکنم و به سر جا دایپ که موس را زیم ریبودم ز کرده

 ؟یکن یم یموشک باز میبا من قا یدار-

 دهیکوب زیم یکف هردو دستش را رو تیبه نشان عصبان گرید حاال

 خودم را یداشتم با دستپاچگ یبود قبض روح شوم.وقت کی.نزد بود

 دستم آن قسمت کیبا  کهیدرحال زیسرم خورد به م دمیکش یم باال

 موس را نشانش دادم.و گرمیدادم با دست د یمسرم را مالش  از

 گفتم یبا لبخند کج و کوله ا همراه

 بود ضربه کینزد دیهولم کرد نیبردارم خب.همچ نویرفتم ا-

 شم یمغز

 به مالش سرم دادم یشتریغلظت ب و

 در یکرد.جور یبه مهابت آتش فوران م یچشمانش خشم یتو

 دارد یرا بر م توریمان داد که گفتم االن ینشان م زیتهاجم آم حالت

 دانم به من رحم یسرم.حاال نم یکوبدش رو یبا تمام قدرت م و



 .به هرحال شانس آوردم.توریبه مان ای کرد

 مدیزدم و نال یبرو .ناباورانه پلک نجایحاال از ا نیجمع کن هم-

 واقعا؟-

 دیدوباره توپ یو عصبان یعاص

 گفتم؟ یچ یدینشن-

 یشوخ الیکه خ رغضبشیمان محب و بغض نگاهش کردم .چش با

 روز عذرم را کیبار بود که در طول  نیدوم نیمرا نداشت.ا با

 بابت احساس نیبودم.و چقدراز ا یادیخواستند.چقدر من ز یم

 وشوند در حال جمع  زیآو میاشکها نکهیکردم .قبل از ا یم حقارت

 گفتم ییکردنم با لحن گرفته و غرغرو جور

 یوبیخورم.خانم ا یم به درد شما نمدونست یمن خودم از اول م-

 درنقی.امبیماریب یاز کس ییغلط امال گهیکرد.لعنت به من که د اصرار

 نباز یکه تمام مرزها رهیو غ رهیتو ِر ِز ها و غ زنیها رو بر ذال



 جابه جا بشه.اصال به من چه؟ درسته که یسیو انگل یادب فارس و

 نین که به زمکنم اما آسمو لیمیرفت ا ادمینبود و  حواسم

 شما.گهیداشتم که حواس برام نمونده د یدرد هی.خب البد منم ومدهین

 هی.؟ اصال براتون مهم.هست؟ ما کارمندا اصال قد دیدون یم یچ

 ...میندار م؟یدار تیکاغذ باطله براتون اهم ورق

 چه نخواستم که بمونم.منو یباشه منم زور نیخوا یاگه منو نم حاال

 شغل کال کاذب و نی.به نظرم اسییردوم بودن  اریهم به

 یادیمکمل همن.پولتون اگه ز یو خانم صالح راستهیپ ی.آقاهیاضاف

 نداره. حاال درسته یکنه که خب اون بحثش جداست.به من ربط یم

ه ک دوارمیام یعنیکار هست. شهی...واسه من هم یول شهینم دایپ کار

 باشه.خدا بزرگه.

 گفتم.شارژرم را یت و پال مبه وضوح داشتم پر یفرط ناراحت از

 شعرا بکشم تشع فمیک پیز نکهی.قبل از افمیک یو گذاشتم تو دمیچیپ



 چشمانم را گرفت. فیک یاز تو یبرق

 اف کتاب خانم ید یپ لیفا ید یهمان س دمیکه نگاه کردم د خوب

 یماه نیمثل ا کهویگشتم. یبود که من داشتم دنبالش م رزادیپ

 ذوق زده گفتمحافظه ام پاک شد . قرمزها

 کردم. داشی.پناهاشیعه ا-

 نشانش دادم یدرآوردم وبا خوشحال فمیک یرا از تو ید یس و

 ؟ فمیگذاتشمش تو ک یک ادینم ادمیفقط -

 کوتاه یبعد از تامل و

 بود ید یشدن س دای.منتظر پ یببرم بدمش به خانم صالح-

 تهواسخ حاال عذرم را نیافتاد که هم ادمیراه افتادم که بروم.بعد  و

 شدند زانیآو می. لبهااست

 دست دیزحمت خودتون برسون ی.پس بدیمنو که اخراج کرد یول-

 ...یصالح خانم



 وونهیتو آدمو د-و هوف کشان گفت دیسرش کش یرو یدست یکالفگ با

 ؟یدونست یم نوی.ایکن یم

 گفت قینفس عم کیدانستم که بعد از  ینه نم میبگو آمدم

 راجت منصرف شدم..فعال از اخیخواد بر ینم-

 لطفش شامل حال من شده یراحت نیرا نداشتم به هم انتظارش

 یاز آرامش و بخشش نبود.تو یچهره اش که اثر ی.توباشد

 گفتهبه پا بود...گفتم البد دستم انداخته. یهم هنوز طوفان چشمانش

 .ستیفعال... پس بعدا اخراج شدنم حتم بود

 را یداخل یماره هااز ش یکیگلگون از خشم  یهمان چهره  با

 دیچیپ ینازک زنانه ا یخط صدا یو تا آن سو گرفت

 بله؟-

 نفس گفت کی یزیلحن تحکم آم با

 باال. دیاریدستنوشته ها رو ب نیو پرحجم تر نیاز بدخط تر یکی-



 دیبا تاک و

 حاال نیهم-

 یدرخواستش چه م نیا یفکر نکرده بودم که معن نیبه ا هنوز

 من ینه .دغدغه ها ایبه من دارد  یباشد و اصال ربط تواند

 یر مرفتم؟ شبرا کجا س یکجا م دیحرفها بود.حاال با نیاز ا بزرگتر

 کردم؟

 ای یکن یزود تقاص م نقدریا یهمه رو به جرم ناسپاس ایخدا

 و یبخش ی؟ بگم غلط کردم منو م دهیزورت فقط به من رس جسارتا

 ی مهیدن جرروز دوبار دربه در ش هی؟ آخه فقط تو  یایم کوتاه

 .؟هینیسنگ

 زرت زرت گناه یه یبا توام فرشته سمت چپ ی...هست؟ین

 ام؟ یتو چه وضع و روز نیکم حال منو بفهم. آخه بب هی.سیننو

 خوام. یحساب هم نم هیبا اجازه تون برم. تسو گهیخب من د-



 چقدر یکه به شما وارد کردم...راست یانیضرر و ز یپا دیبذار

 بود؟

 صورتش یصاف زل زدم تو و

 گم. یرو م روسیپاپ یبازرگان فیتخف-

 حساب کتاب سرت-گفت شخندزنانین یهیبا نگاه عاقل اندرسف همراه

 شه؟ یم

 اب گذاشتم اما یبه خودم م نیتوه یسوالش را پا نیا دیبا نکهیا با

 گفتم اغماض

 .مهیحال ییزایچ هیبله -

 را را برداشت و گذاشت مقابلم زیم یحساب کوچک رو نیماش

 بزن.-

 ماندم یمنتظر اعداد و ارقام مورد نظرش باق یمن با سردرگم و

 کن... یسه دالر فیسفارشمون ده هزار بند کاغذ بود ضربدر تخف-



 جواب؟

 از وارد کردن ارقام مورد نظر جواب دادم بعد

 هزار تومن یس-

 کنان حیگوشش. چپ چپ نگاهم کرد و تصح یزده بودم تو انگار

 دیغر

 رقمو ضربدر دالر دوهزار و صد نیحاال هم هزار دالر ! یس-

 شه. یچند م نیکن.بب یتومن

ترش  یمن عصب یجا یدالر دوهزار و صد تومنه؟سوال ب متیاالن ق-

 یکرده بود. چشمانش را لحظه ا

 هم فشرد و باغضب گفت یرو

 حساب نیبزن تو ماش-

 رهیخ یشدم.نگاه ها جیعدد به دست آمده گ دنیمن زدم و از د و

 کرد یش بدتر آدم را دستپاچه ما رهیخ



 به دست اومده؟ یخب چه عدد-

 ام شد صفر.من من کنان یاضیمن انگارهمان لحظه سواد ر و

 به خواندن کردم شروع

 شصت و سه هزارو...نه...ششصد.هزار و ..نه...نه...-

 مذبوحانه شروع کردم به شمردن صفرها و

 ... صدهزارویو س ونیلیشش م-

 خواست آن پوزخند ینگاهش کردم.دلم معاجزانه  یبا بهت و

 بردارم.نگاه شماتت آلودش را مثل شیلبها یرا از رو پرتمسخر

 چشمانم و شمرده گفت یفرو کرد تو نیفوالد خیم

 تومن ناقابل ونیلیشصت و سه م-

 ی.و مغزم هنگ کرد.شگفت زده صفحه دیاز چشمانم پر برق

 کردمیوب دقت محساب را مقابل چشمانم گرفتم و حاال که خ نیماش

 بله از اول هم انگار رقم به دست آمده شصت و سه دمید یم



 شد. هرچه زور زدم نتوانستم آب یبود.فقط من باورم نم ونیلیم

 یصندل یرو بایاز نهادبرآمده تقر یرا قورت بدهم.با آه دهانم

 . افتادم

 حاال نیبه نفعم است که هم یلیخ دمید یکردم م یحساب م هرجور

 را جبران انیهمه ضرر و ز نیتوانستم ا ی.چطور مشوم اخراج

 فروختم. یام را م یپدر هیارث تونیباغ ز نکهیمگر ا کنم؟

 یو توپ و تشرش حق م تیهمه عصبان نیبه او به خاطر ا حاال

 .دادم

 آن ارقام یحساب و چشمانم رو نیسر ماش ینشسته بودم باال هنوز

 دستش یالن شد.تووارد س یسیرحم تار شده بود. که خانم نف یب

 سییبه ر دیبسته بزرگ از کاغذ بود .بعد از سالم و خسته نباش کی

 گذاشت زیم یرا رو بسته

 هامون نیکدوم ازحروفچ چیبود.ه نشونیبدخط تر نی...ا دییبفرما-



 خانم.دهینرفتن.االن دوماهه که تو نوبت خواب پشیبار تا ریز تاحاال

 کنن. پیتا رونیداشت بده ب میتصم یصالح

 حوصله جوابش را داد یب سییر

 یبر یتون یباشه .م-

 انگاه مشکوک روانه ام کرد و بعد ب کیقبل از رفتن  یسینف خانم

 ؟ستیچ فمیداستم تکل یبا اجازه از راه آمده برگشت.هنوز نم گفتن

 واقعا از اخراج ایبمانم؟ آ ایبروم 

 بابت خوشحال نیاز ا دیدانستم با ینم یمنصرف شده بود؟ حت من

 که به آب داده بودم ناراحت؟ یبه خاطر دسته گل ای باشم

 A یبرگه  یبه دستنوشته ها که تماما رو ینگاه سرسر کی او

 انداخت و خطاب به من گفت بود

 رو تو یحجم نیهمچ هیحدود هزار صفحه است...معموال  یزیچ-

 ؟یکن یم پشیروز تا چند



 دیشالم لغز یرو دستم

 روز... ستیده تا بپونز نیاگه خوش خط باشه ب-

 یتخس یپسربچه ها هیداشت.آن لحظه شب یبرق مرموز نگاهش

 پروراند. یسر خودش م یرا تو یدیپل یکه داشت نقشه  بود

 یروش کارکن دیبا یینجایا یپنج روزه آماده اش کن.اونم فقط وقت-

د ز یم رونی.چشمانم داشت از حدقه بیندار رونیب شیببر نکهیحق ا و

 نیده بود.با اش وانهی.مردک د

 را ثابت کند؟ به نظر یخواست چ ینامعقولش مثال م ی خواسته

 گشت تا فقط دلش یم یتالف یبرا یکه مثل بچه ها دنبال راه من

 .نیشود.هم خنک

 ام؟ زن شگفت یمن ک دیپنج روزه ؟ امکان نداره...فکرکرد-

 ز؟یانگ

 سندهی.نودینگاه به نوشته ها انداختم.مغزم سوت کش کیبعد  و



 زد... یانگار چشمانش تار بود و موقع نوشتن دستش لق م محترم

 چه وضع نوشتنه؟ مثل خط دکترها ناخوانا بود . نیا آخه

 .دیدم اخراجم کن یم حیترج-

 .دیام را به سمتش دوختم. او انگار نه انگار که شن ینگاه جد و

 ینم افتیدر ی.اما بابتش حقوقیدیهم انجام م پیاز امروز کار تا-

 که با عدم ارسال به یانیبخش از ضررو ز هی دی.باالخره بایکن

 جبران بشه. یبه شرکت زد لیمیاون ا موقع

 نگذاشته بود.خب البته حق هم یباق میبرا ییچون و چرا ظاهرا

 دهیجا ند کیتومن را با هم  ونیلی.من تا حاال شصت و سه مداشت

 نیچاحمقانه معادل هم یفراموشکار کی.آن وقت به خاطر بودم

 وارد کرده بودم. انیبه شرکت ز یهنگفت مبلغ

 ...یبتون دیبا-؟یاگه نتونستم چ-

 کم یا افهی.با قدیرس یمنطق به نظر م یآن لحظه سنگدل و ب چقدر



 گفتم میو تسل ریناگز شیوب

 یمکنم.فقط ... یم مویاما سع امیاز پسش برب ستمیهرچند مطمئن ن-

 یشرکت بمونم...برا تو شتریچند ساعت ب یلیبعد از تعط تونم

 پ؟یتا

 درخواستم موافقت کند اما کرد نیکردم با ا ینم فکر

 صفحه شو با خودت از شرکت کی یحت ی.اما حق نداریاوک-

 .یببر رونیب

 داشت یگرید یتوجه به گوشزد سفت وسختش فکرم جا یمن ب و

 شرکت یبمانم تو شتریب یتوانستم چند ساعت ی.حاال که مدیپلک یم

 شد اصال از شرکت خارج نشوم و تا صبح بمانم یم یحت دیشا

 جا. همان

 کجا بروم و دیدانستم با یکه نم تمیکم تا روشن شدن وضع دست

 و حواسم را زیم یرا کجا سر کنم.دوباره با کف دستش زد رو شب



 بود و داشت به من قوت یکیدر دل تار یفکر مثل نور نی.ا پراند

 داد یم قلب

 گفتم؟ یچ یدیشن-

 مگفتباشم به خودم آمدم و دهیرا شن رشیاخ یحرفها نکهیدون امن ب و

 بله.چشم...-

 به من دستور داد یامتداد نگاه نافذ در

 و نیفروش کاغذ چ یها یندگینما ستیباال. ل ادیبگو ب مانیبه پ-

 .ارهیرو هم با خودش ب یمالز

 صادر کرد یگریوارد اتاقش شود دستور د نکهیقبل از ا و

 برامون درست کن.دوتا قهوه هم -

 .زنشستمیاصالنه پشت مگیجگفتم و بعد  یچشم

 فکر کنم.به قدر ییبد خط کذا یخواست به آن دستنوشته  ینم دلم

 تهگف راستهیپ یرا گرفتم.منش یداخل یحالم گرفته بود.شماره  یکاف



 به اتاقش برگشت خبرم نکهیفروشگاه ست و به محض ا یاو تو بود

 کند. یم

 فتادامربوطه  یرا بگذارم .چشمم به نامه  ید یکه سرا باز کردم  کشو

 نامه یرفت. باال ادمیکردم و  یم لشیمیا دیکه با

کاغذ  یسنجاق شده بود.که مربوط به بازرگان یلیشک نسیزیب کارت

 منا یکه به اسم اقا ریمد یبود. شماره  روسیپاپ

 بود توجهم را به خودش جلب کرد. چوبرا

 با س مرا پاسخگو باشد و احتماال بتوانمدرصد امکان داشت تما چند

 لیمیارسال ا دیتمد ینظرش را برا ریعذر و تقص

 عوض کنم؟ انتشارات

 حله یکم بهم لطف کن هیکم ...فقط  هی ؟یکن یکمکم م ایخدا

و مسلط شدن بر  قیچند نفس عم دنیکنم.و بعد از کش ی.خواهش م

 جییاعصاب ته

 رد نظر را گرفتم..مو یرا برداشتم و شماره  یام گوش شده



 خاص یسیها زبان انگل یباعث شد بفهمم هند یتماس تلفن آن

 قابل فهم بود. یرا دارند که به سخت خودشان

 یلهجه  نیشاهرخ خان و سلمان خان و کاجول هم با هم یعنی

 زدند؟ یخاص حرف م یسیانگل وحشتناک

 یقلب رئوف نکهیشد ا مبیماریها دست یهم از هند گرید زیچ کی و

 یشتریب یریو بخصوص در مقابل خانم ها از انعطاف پذ دارند

 .برخورداند

   

 مورد یها یکمپان یها متیق یداغ بود و در حال بررس بحثشان

 یبود و آقا یکاغذ مالز تیفیک یرو سییر دیبودند.تاک نظرشان

 که نینظر مساعد داشت.هم ینیمناسب تر کاغذ چ متیق یرو راستهیپ

 گفت هیکنا با سییمن رفتم تو ر

 ابرو  یتیفیکاغذ با ک میتونست یها نبود م یبعض یاگه اهمال کار-



 .میکن یداریخر روسیاز پاپ یخوب فیتخف

 یشد.چقدر حق به جانب به نظر م یبا هم تالق یلحظه ا نگاهمان

 بمتعج نییسرم را ننداخته بودم پا یبا شرمندگ نکهی. و از ادیرس

 کرد یم قیرا تصد شیر گفته هابا تکان س نکهیضمن ا راستهی.پبود

 گفت

 محاال نیشد...اما خب...هم یم بیماریواقعا چشم دیسودمون در خر-

 بازم میکاغذ وارد کن یمالز ای نیاز چ میبدون واسطه بتون اگه

 برامون. ادیارزونتر درم یونیلیچند م یبه بازار داخل نسبت

 اش را عقب یکاغذ و صندل یرا پرت کرد رو سشیروانو سییر

 . دیکش

 ادی دید یمرا که م ی افهیمعترض بود؟ اما البد ق یدانم به چ ینم

 بود.من با دهیافتاد که از کفش پر یم یسود ونیلیو سه م شصت

 رد و انشانیکه داشت م ییاعتنا به حرفها یخونسرد و ب یظاهر



 گوشه کیقهوه را مقابلشان گذاشتم وبعد  یشد فنجان ها یم بدل

 .ستادمیا

 خبر خوش مربوط به جلب موافقت مسئول دیم چطور بادانست ینم

 را به آنها بدهم که خودم از فرط روسیپاپ یبازرگان فروش

 رانیحنگاه دندیتعلل مرا در خروج از اتاق د ی. وقتفتمیپس ن یخوشحال

 من ثابت ماند. یهر دو رو

 شده ؟ یزیچ-

 که در مرکز توجه دمیبه خودم آمدم و د سییر یصدا با

 یپا و آن پا شدم. اهم نیا یبا دستپاچگ یهستم. کم انهردونفرش

 وگفتم کردم

 . دیبگرد یا گهید یکاغذ دنبال کمپان دیخر یبرا ستیالزم ن -

 آن دو نفر خنگ ایمن گنگ و نامفهوم بود  یدانم حرفها ینم

 داشتند. فیتشر



 .ستیکه الزم ن یچ یعنی-

 نیب یسرگشته او بعد نگاه  دیرا از من پرس نیا یبا شگفت راستهیپ

 رد و بدل شد. سییو ر او

 لبخند پت و دیرس یکه حاال داشت به سقف م یاعتماد به نفس با

 شمرده و میدر تن صدا جاناتیدادم و با کنترل ه لشانیتحو یپهن

 گفتم آرام

 در ارسال ریحرف زدم و بابت تاخ یمنا چوپرا تلفن یمن با آقا-

 دادم و حیهم توض لیمیا

 اتکردم.  ادیداغش رو ز ازیهم پ یکم هیدم. البته کر یعذرخواه هم

 باشه.گفتم که از قصور من بود و اگه چند رگذارتریتاث حرفام

 ی رهبه چه رهیشمو خ یرو بر ما نبخشند از کارم اخراج م ریتاخ ساعت

 داخل یبا لحن حق به جانب سییمبهوت ومات ر

 افزودم پرانتز



 شدم. یاخراج م خب البته دروغ هم نگفتم .واقعا داشتم-

 ادامه دادم یشتریو با آب و تاب ب دمیبعد لب ورچ و

 رو کباری نیتونن هم یهم دلشون سوخت و گفتن که م شونیا-

 رو بفرستم و سفارش لیمیکنن و بعد ازم خواستن که ا یپوش چشم

 استم شونیبا ا یبیمارییپ یفردا اول وقت برا یریمش یکه آقا کردن

 .نبیماریب

 نیسنگ یبود.هر دو در بهت ییهاج و واجشان تماشا ی افهیق چقدر

 هشوند ب زیسورپرا نکهیا یبه جا دیرس یرفته بودند.به نظر م فرو

 شوک وارد شده.آن قدر که تا چند لحظه هر دو در سکوت آنها

 ماند. ینگاهشان برمن ثابت باق مطلق

 بودم.شق القمر کرده بودم. فتادهیشکر که خودم هم پس ن خدارو

 خواست از من تشکر کنه؟ یمن یکس

 فتناباورانه گ راستهیرفتن دودل مانده بودم که پ ایماندن  انیم



 منا چوبرا آدم نیا ؟ینظرش رو برگردون یواقعا چطور تونست-

 ماس یچیقبال سره کباری...ادیبا آدم راه نم یجور چی.و ههیبدقلق

که  ارنگانداخت.ا سییبه سمت ر یشون خط زد.و نگاه دهیاز تو مزا مارو

 شیخواست گفته ها یم

 کند.اما او قیتصد را

 دامن زد.نگاه متعجبش شتریسکوتش ب ینگفت و به گستره  یزیچ

 به خودش گرفته بود و لبخند نیرنگ تحس ینفهم یبفهم حاال

 داشت آن یکه او سرسختانه سع شیلبها یهم نشسته بود رو یمحو

 کند. یخنث را

 نیسنگ نید ریکه خودم را از ز نیو تشکر نداشتم .هم ریتقد انتظار

 و یدرآورده بودم شکرگزار بودم و شاد یونیلیو سه م شصت

 بس بود. میام برا یقلب تیرضا

 مزنگ خورد و من با گفتن با اجازه به سمت در رفتم و هنگا تلفن



 گفت راستهیکه پ دمیاز در شن خروج

 جمع شویخوب تونست گندکار یلیدختر کارش محشر بود...خ نیا-

 .خوشم اومد...نهک

 ابشده  یقاط دشیکنه.تمج فیاز آدم تعر دینبود انگار چطور با بلد

ا ر میبودم. و بعد هرچه گوشها یهم راض نیبوداما من به هم سرکوفت

 کردم زیت

 گفته باشد. یزیدرجوابش چ سییکه ر دمینشن

 اریمثل هم ادیداشت.زورش م فیبس که غد و مغرور تشر از

 که من از پسش براومده بودم یبزرگ صادقانه به کار اولش

 کاره. هیکنه. اعتراف

 زمیجمع وجور کرد برود آمد مقابل م یپنج عصر وقت ساعت

 خوردم.او را که یم تییسکویو ب یچا پی.من داشتم ضمن تاستادیا

 .میگلو یتو دیتپ تییسکویاز ب یهول شدم تکه ا دمید



 تمداشت و به سمام را بر یسرفه که افتادم نگران شد استکان چا به

 گرفت

 بخور... یکم چا هی-

 اغنگاهم از او تشکرکردم و استکان را از دستش گرفتم و چون د با

 .دمیقورت قورت سرکش نبود

 دیام که بند آمد پرس سرفه

 ؟یخوب-

 هنوز؟ بود.به نشان ی؟معادل سوال زنده ا یکه او گفت خوب یجور

 تکاندم وگفتم یسر بله

 شهیمونه تو دهن آدم سفتم یم مانیا مثل سه تییسکویب نیخوبم...ا-

 ماسه. یم

 .هبیماری یناهار رو هم نم یو البته جا-

 یرا به طعنه گفت و من با تعجب نگاهش کردم.از کجا م نیا



 تهمداربس نیدورب ینبود؟ آها کار آقا یامروز از ناهار خبر دانست

 است

 انداختم باال یخودم را ببازم شانه ا نکهیا بدون

 مبیماریبود که وقت نکردم برم ناهار ب پیسرم مشغول تا رنقدیا-

 خودم. واسه

 زد؟ یبود و داشت برق م دهیچشماش چسب یشیبود که ته م یچ نیا

 یباور کنم که داشت دلش به حالم م یعنیحس ترحم بود. هیشب

 سوخت؟

 ستیالزم ن یحلش کن یحاال که اون مشکل رو خودت تونست-

 چشمانم داشت یاش ناقص بود.حدقه  انگار جمله ؟یچ ستین الزم

 دیرس یم دنیمرز ترک به

 د؟یمنصرف شد همینکنم؟ از تنب پشیتا یعنی-

 وبود که او را نسبت به بخشش  یادیز یام کم یجانیواکنش ه دیشا



که سرجاشه.به هرحال  هتینه...تنب-خودش به شک انداخت گذشت

 و دستور یکرد یاهمال کار

 ...یکن پیپنج روزه اونو تا ستیزم نال یبه موقع اجرا نکرد منو

 تدر همان مد دیبه دهانش زل زده بودم که بگو دوارانهیام همچنان

 کن که با تحکم گفت پیخودت تا یعاد زمان

 ده روزه تمومش کن.-

 یبه نشان اعتراض و ناخشنود میچون چهره ام در هم و لبها و

 شد پوزخندزنان گفت زانیآو

 االن فرصتت دو یعنیدادم. فیخفناشکر نباش.پنج روز بهت ت-

 شده. برابر

 داد لمیتحو یحرص درآر شخندین و

 هنوز اختراع نشده که بشود یزیچ یرا شکر که دستگاه شنود خدا

 زه اآنچه آن لحظ دنیواال بعد از شن دیدل آدم را شن یآن حرفها با



 کرد... یبروبرگرد اخراجم م یگذشته بود ب دلم

 و ارمرا قانع کنم که حاال حاالها کار د بابا یتوانستم عل یسخت به

 بابت که خودم نیرا از ا الشیاست که منتظر من نماند و خ بهتر

 کنم راحت کنم و بفرستمش برود. یاز رفتن در را قفل م قبل

 آب دادم و یسرو گوش نییرفتم پا نکهیهشت شب بعد از ا ساعت

 یانکوتاه با نگهب ییخروجم را زدم و بعد از گپ و گو کارت

 یجلب توجه کنم دوباره به طبقه  نکهیبدون ا یواشکیو  چاندمیپ

 برگشتم .. سوم

 دمرا قفل کردم و همان جا پشت در چشمانم را بستم و دعا خوان در

 بگذراند ریاز خدا خواستم هرطور شده به خ و

 آشوب یراحت نی.بعد خودم را دست خودش سپردم و توانستم به هم

 هب یجور نیافتادم هم یکه م چیسه پ بیماری شهیرا فروبنشانم.هم دلم

 ساده او کیاستراتژ نیبا هم میانداختم و از حق نگذر یرو م خدا



 داشت. شتریرا ب میجور وقتها هوا نیا شهیهم هم

 لاحتما چیبودم اما ه سییر یآقا یمدار بسته  نیدورب یجلو هرچند

 لمیآمده باشد بخواهد ف شیپ یمورد خاص نکهیرفت بدون ا ینم

 شده را چک کند. ضبط

 را یاضاف یراحت به کارم برسم.چراغ ها الیتوانستم با خ یم پس

 .ستمیکردم و نشستم پشت س خاموش

 نیشد.از ا یصفحه ا ستیکردم.ب پیوقفه تا یب میساعت و ن دو

 امکان نداشت بتوانم.. تندتر

 نوبت دیفهم یمانده بود.امروز وقت خچالی یتو دایپارم یغذا ظرف

ات شارافتاده و مجبور به رفتن زود هنگام ازانت شیاش پ یپزشک دندان

 یبه من گفت که م یبا دست و دلباز یشد موقع خداحافظ

 کنم. لیناهار او را م توانم

 یو من به ناهار او دست نم ستین یازیهم تشکر کردم و گفتم ن من



 یشده و داشت ب داریدر معده ام ب یاما حاال که غول گرسنگ زنم

 هکرد ییجا یکه تعارف ب دمیرس جهینت نیبه ا دیکش یعربده م امان

 خودم را گرسنه نگه ندارم. نیاز ا شیوبهتر است ب ام

 اجاق گرم کردم وبعد یزرشک پلو با مرغ بود.رو دایپارم یغذا

 آشپزخانه مشغول خوردن شدم. یجا تو همان

 بود حرف یبلد باشد.دستپخت هرک یآمد آشپز یخودش که نم به

 .تنداش

 فروشگاه کتاب راس ساعت ده یآمد.درها ینم ییسروصدا نییازپا

 مجتمع فعال بود یبسته شده بود و حاال فقط قسمت نگهبان شب

 دستم. یام را گرفتم تو یدرست کردم و گوش یاز شام چا بعد

 اب نیاما منتظر بودم که نسر دیرس یاحمقانه به نظر م یلیخ دیشا

 .اقال بپرسددبیماریتماس ب من

 یشکیدونست ه یم نکهیبا ا ده؟یورپر یبمون یرو دار ییشب جا"



 بهش یتیموقع نیندارم که در چن یبزرگ نیتهرون به ا نیتو ا رو

 لحظه هم دلش شور کی یعنیبا من نگرفت. یتماس چیببرم.ه پناه

 "دخترعموشم.  ینزد؟ آخه ناسالمت منو

-دادم یخوردم و به خودم دلدار یپشت چا یچا یگرفته بود.ه دلم

 یبه زود نی...نسرینکرد ی...تو کار اشتباهیبهش فکرنکن ماه

 گناه از اونجا یفهمه که چقدر تند رفته و منو ب یم خودش

 به اون گهیهم بشه من د مونیاگه از رفتارش پش ی.اما حترونده

 گردم...عمرا... یبرنم خونه

 شد یمنعکس م ومیکه از آکوار یرنگ یسالن نور آب یکیتار یتو

 ها مشغول یماه یخودم را به تماشا یداشت.مدت ییبایز ی هجلو

 از پنجره ها رساندم. یکیداشتم.و بعد خودم را به پشت  نگه

 یادامه داشت.نم یهنوز شلوغ و پرتردد بود. و زندگ رونیب آن

 یتخواستند که ح یها م ابانیآدم ها چه از جان شهر و خ نیا دانم



 گذاشتند؟ یهم راحتش نم شب

 و به رهگذران ستمیستم ساعت ها پشت همان پنجره باتوان یم

 رهرکدامشان فکرکنم و بعد با مرو یزندگ یو قصه  ادهیو پ سواره

 تواند یمن هم فردا م یبرسم که برا جهینت نیخودم به ا یزندگ

 باشد . یگرید روز

 و بدخط در انتظارم نبود ینشده  پیتا یاز برگه  یاگر کوه البته

 ننشسته بود... نمیدر کم گرید ییط هم از سومفر یو خستگ خواب

  

 وار وانهید پیساعت تا نیصبح بود که بعد از چند یها دمدمه

 وکارتن تام  یاگر مثل تام تو یخواب بر من غلبه کرد.حت باالخره

 میپلکها یگذاشتم ال یهم م تیماندن چوب کبر داریب یبرا یجر

 نداشت. یا دهیفا

 انرا کندم و با هم میتم وبعد مانتوام را روشن گذاش یگوش آالرم



 . دمیچرم دو نفره خواب یاز مبلها یکی یچسبان رو نیج شوار

 کیره داد اما باالخ یبالش نداشتم و مبل دونفره به من قد نم هرچند

 دیکردم وهمان لحظه که سرم به مبل رس یخودم را جاساز یجور

 رمکه سر ساعت هشت آال نیهوش شدم و هم یب یفرط خستگ از

 یو بدون تنبل دمیبه صدا درآمد.مثل فنر از جا پر کباریام  یگوش

 را یرفتم کارت ساعت ورود نکهیو بعد از ا دمیلباس پوش عیسر

 به یاورژانس یدوباره برگشتم که بعد از خودن صبحانه ا زدم

 برگردم . سرکارم

 بابا وارد یکردم که عل یبساط صبحانه را جمع و جور م داشتم

 بابا جان؟ یاومد یتو ک-دیتعجب کرد و پرس دنمید شد.با سالن

 یبدهم .حت لشیتحو یباشم و لبخند خونسردانه ا یکردم عاد یسع

 آمدم عمرا اگر به عقلشان قد یمشکوک م یبه نظر کس یلیخ اگر

 داد که من شب را آن جا سر کرده ام. یم



 .شیساعت پ مین نیهم-

 گشت با لحن یم یزیها دنبال چ نتیکاب یداشت تو کهیدرحال

 گفت یا ناصحانه

 یایم یش یپا م یتو رختخوابت باش نکهیا یکله سحر به جا -

 ها به یاضافه کار نیچه خبره بابا جان؟ با ا یفکر کرد سرکار

 هدر بره. تیعمر و جوون نکهیجز ا یرس یجا نم چیه

 رفتم و مشغول شستن استکان وظرف مربا شدم و به او نکیس یپا

 برداشته بود و داشت با دقت ینسکافه ا یقوط تنیکاب یاز تو که

 کرد گفتم یم یرا بررس آن

 نی. بعدشم من اگهیبابا ؟ ساعت نه شده د یکله سحر کجا بود عل-

 ی...دنبال چستین شیکار دارم...به خاطر اضافه کار یکل روزا

 ؟یهست

 هخواد.نسکاف یتا پاش برسه شرکت از من نسکافه م مانیآقا پ نیا-



 تادو نجای...حاال ا دیبرم خر روزیرفت د ادمیوم شده.من تم نییپا

دستش را نشانم  یتو یبرم .و همان قوط یم شویکیهست.من  یقوط

 زدم یداد .من هم شانه ا

 .یاریکه به من چه.شما خودت صاحب اخت یعنی.باال

 .انیامروز بچه ها م-

 کدوم بچه ها ؟-

 ر بودم متعجبخب یمن ب نکهیبا تعجب نگاهش کردم.او هم از ا و

 .بود

 بتاک یالملل نیب شگاهیکه از سمت انتشارات ما رفتن نما ییبچه ها-

 جانیو بعد آذربا هیروس

 دونستم . یعه نم-

 سکوت یآزادبعد از  و

 خوش به حالشون.-



 هم گانیرا احتیو س ریکنن. هم س یرو م ایدن فیآره واهلل . ک-

 بهتر؟ نیاز ا یچ گهی.د یآنچنان پاداش

 ادامه داد یبیماریو خرده  یا لحن انتقادبعد ب و

 نششونی. گزماننیآقا پ یها یکرده ها و نور چشم زیهمشون عز-

 اهشگیدو نما یکیرن...البته  یآخه.هر دفعه همون ها م مانهیآقا پ با

 کتاب شگاهیرن.مثل نما یخودشون هم م نیتر رو آقا شرو معروف

بار  هی.هسییبا خود ر گهید همراه نیپرسنل نشی.و گزکایآمر ای.فرانکفورت

 اکه اونج یچا هی.اقال  ایبابا تو هم پاشو با ما ب ینشد بگن عل

 .یبه ما بد یتون یم

 نیهمچ سییواقعا از ر ایگفته بود  یرا به شوخ نیدانم ا ینم

 را زشیتوانستم حس و حال حسرت آم یداشت اما م یانتظار

 واهد .حرفخ ینشد م یزهایدلش چ ی.گاهگریکنم.دل آست د درک

 .ستین شیکه حال حساب



 پا و آن پا کردن گفت نیا یرفت بعد از کم یداشت م یوقت

 ؟یکم به ما بد هی یدار جانتیاله یاز اون چا-

 درخواستش نیمن چقدر خودم را به زور نگه داشتم که به او و ا و

 جانیاله یکه روز اول نسبت به چا اورمین ادشیو به  نخندم

 گرفته بود. یمن چه جبهه ا مخصوص

 دست و پنجه نرم کرده یدیروز با سردرد و گردن درد شد تمام

 دلش به حالم سوخته دایآمد.پارم ی.کم کم داشت اشکم در مبودم

 .ندکمکم ک پیبدهم به او تا بتواند در تا ی.گفت که چند صفحه ابود

 عدتقلب بو ببرد و ب نیاز ا سییر دمیترس یمن قبول نکردم. م اما

 .دیکش یانتظارم را م یبزرگتر هیتنب البد

 یم یبود وآن طور که خانم صالح امدهیبه شرکت ن سییروز ر آن

 یالیرفته بودند و یحیتفر یسفر دوسه روزه  کی یبرا گفت

 بابت نیاز ا دیمعروف متل قو .با یاز شهرکها یکیدر  شمالشان



 کردم . یرا شکرم خدا

 مشغول شتریاحت بر الیتوانستم با خ ینداشتم م یادیکار ز چون

 ..بس که زل زده بودم به صفحه پیپشت تا پیتا یشوم . ه پیتا

 .دمید یشده بود. همه جا را تار م یچشمانم بابا غور توریمان ی

 ر وو باکو برگشته بودند شو هیکتاب روس شگاهیکه از نما ییها بچه

 زارا با خود به انتشارات آورده بودند. با آب و تاب  یخاص نشاط

 میکرد یهم با حسرت گوش م هیگفتند و من و بق یم اتشانخاطر

 .میخورد یبابا به حال خوششان غبطه م یعل ومثل

 نیخواست وقت ا یشرکت ماندم. دلم م یباز به همان ترفند تو شب

 بزنم نینسر یسر به خانه  کیداشتم که  را

. 

 شلوار نیداشتم. با ا یخودم برم یبرا یدست لباس راحت کی اقال

 کند میخون در پاها انیکردم جر یبود حس م میپا کسرهیکه  نیج



 رفت و به یخواب م میبود که مدام پاها نیهم یبرا دیشود .شا یم

 افتاد. یم گزگز

 یمننبود.معلوم بود اصال دلش جوشمرا  یکماکان خبر نیتماس نسر از

 نداشت خشنود است.خب یرفتنم برگشت نکهیزند و از ا

 خواست شوهرش را از یم گرید یهم داشت.من نباشم ک حق

 بودم من. یچه دزد شوهر بدبخت اورد؟یدرب چنگش

 یدوشم نبود بعد از ظهرها م یرو یلعنت پیتا نیخدا ...اگر ا یا

 نمگشتم تا بتوا یاسکان موقتم م یبرا ییجا یدنبال خوابگاه رفتم

 ایخانه  کیاجاره کردن  یجور کنم برا یپول و پله ا سرفرصت

 بود؟ یشدنم چ مهیجر یریب رویه نیا ی.توکوچک  تییسو

 یصرف ناهار با چند تن از بچه ها یبرا دایپارم یبعد وقت روز

 بود از او خواستم اگر یدر همان حوال یرستوران یراه گرید

 ای لباسدست  کی میافتاد برا یزیچ یبه دستفروش چشمش



 خانه بخرد . یو شلوار راحت شرتیت

 لکردم او یو هر کار اوردیکنم. نه ن ینم دایخودم وقتش را پ چون

 یم دایپ یبه درد بخور یزیچ ندینگرفت.گفت اصال بب یمن پول از

 بعد. کند

 شرمنده بودم چقدر

 یم الیظاهر قضاوتش کرده بودم و خ یروز اول از رو نکهیا از

 یکه نم ستیلوس و مغرور وادا و اطوار یدخترها نیاز ا کردم

 کم کم داشت به کهیروست. درحالچشمت اب یبه او گفت باال شود

 و من در ستیکرد ذاتا دختر مهربان و خوشقلب یثابت م من

 اشتباه فکر کرده بودم. موردش

 دهیخواب خر یگلمنگول تیدست بلوز و شلوار چ کی میبرا دایپارم

 گفت یو م دیخند ی.خودش مبود



 لوج ...بلوزشیتو پر ستی...نادیبهت ب یلیبامزه است.فکرکنم خ یلیخ-

 یتور شیها نیو آست قهیکوتاه بود.و دور  نیباز و آست

 یشلوار هم.رنگ قرمزگوجه ا یلبه ها نطوریشده بود. هم یدوز

 رنگها بود. گریغالب د اش

 بخوا هیخوام باهاش  ی.مستینه مهم ن ای ادیبابا حاال بهم ب یا-

 داشته باشم. راحت

 ام زادههمه ام یبود پا کیرا هم به زور از من گرفت.نزد پولش

 بکشم وسط را

 شد یراض تا

 از تک و المیخ یشرکت و فروشگاه وقت یلیشب بعد از تعط آن

 عرق گرفته یبو یبودن خودم راحت شد به حمام رفتم.حساب تنها

 کیوبزرگشان  کیش یبهداشت سیسرو ی.خدارا شکر که توبودم

 دوش در نظر گرفته بودند یرا برا یمترمکعب کیکوچک  یفضا



 .یرفتم حمام عموم یم دیاال با و

 را کم داشتم. نیهم

 یخودم را خشک کردم و بعد شستمش و گذاشتم رو یقبل شرتیت با

 یبلوز و شلوار یتا خشک شود.چقدر تو لیمقابل فن کو یصندل

 یکردم.و به جانش دعا یم یبود احساس راحت دهیخر دایپارم که

 کردم. ریخ

 و بعد همان ورمایدوام ب ستمیساعت شش صبح توانستم پشت س تا

 در یخستگ یلحظه ا نکهیا یگذاشتم فقط برا زیم یسرم را رو جا

 . اما از دستم در رفت و تا ساعت هشت صبح در همان حالتکنم

 داریکش و قوس کنان ب لمیزنگ موبا یبا صدا یو وقت دمیخواب

 توانستم از یکتف و گردنم خشک و منقبض شده بود و نم بایشدمتقر

 .تکان بخورم میجا

 دلنام ب یبود وادارم کرده بود با همان بد حال یبد زیاجبار چ اما



 و خودم را جمع و جور کنم. شوم

 گرفتم وقت میپشت سرگذاشتم.اما تصم یروز را هم به سخت آن

 .مبیماریخواب و استراحتم در نظر ب یرا برا یشتریب

 دواریتوانستم ام یکرده بودم و م پیتا یچهارصد صفحه ا بایتقر

 به اتمام برسانم. ماندهیرا در مدت زمان باق هیکه بق مباش

 به اتاقش رفتم سییر یاز کشو یلیبرداشتن فا یبرا یوقت یظهر

 از اتاق در کنار یدنج یکه گوشه  یرنگ یبزرگ آب ی کاناپه

 قرار داشت چشمم را گرفت. نهیشوم

 اش کردم.و با یبررس یا دارانهیخر ی دهیسمتش رفتم و به د به

 به خودم گفتم یخوشحال

 هیده واسه  ی.جون منینگاه کن ماهسو خانم.چه خوبه ا وای–

 ریکوسن ها رو هم بنداز ز نیاز ا یکیو راحت.... قیعم خواب



 میشب بود که تصم مهیامشب.ساعت دو ن یبر ی...چه خواب خوشسرت

 کنم لیگرفتم کار را تعط

 دبع وگرفتم افتادم.دوباره دوش  ی.چون واقعا داشتم از پا م وبخوابم

 را باز نگه داشتم تا بخشکد. میموها

 پتو کم داشتم تا کیخنک و مطبوع اتاق لذت بخش بود.فقط  یهوا

 ریدوکوسن ز یکیبه من بچسبد. با  شتریروحبخش ب یخنکا نیا

 شد و یسردم م ی.داشت کم دمیکردم و دراز کش میرا تنظ سرم

 خودم. یرا بکشم رو میشدم مانتو مجبور

 دیاا بچند شب را کج نیبمانم.واال ا نجایتوانستم ا یکه م شکر خدارا

 یو ب یخستگ یخواب طوالن کیخواست با  یکردم.دلم م یم سر

 .رونیجا از تنم بکشم ب کیچند روز را  نیا یخواب

 . دمید یخواب ننه مارجان را م داشتم

 یبسته هر دو تو بدنبه  یرنگ و چادر شب رنگ ییحنا یموها با



 به پر کرده بودم و داشتم تونی.من دامنم را از زمیودب تونیز باغ

 یم یلگیگ میزدم و او داشت برا یدرشت سق م تونیدانه ز کی

 هد بکر بیماری میکردم و پا ییشد سر به هوا یدانم چ ی.بعد نمخواند

 ختندیر میها تونیو تمام ز نیخوردم زم یزیچ یاهیگ شهیر یسنگ

 دمکر یناله م میشتم از درد پاسرش و من دا ی.ننه جان زد رونییپا

 زد میتکانم داد و صدا یدست که

 ؟یخانم اعتماد-

 به من چوقتیخواب نبود.ننه مارجان ه یتو گرید نیکه ا مطمئنم

 دمیخوابفهم یبود؟ بعد تو یک یپس صدا ؟یگفت خانم اعتماد ینم

 حاال نیهم دیو با ستیرعادیوسط غ نیا یزیچ کیکه 

 را باز کنم. چشمانم

 بود نه ننه یخبر تونیباال.نه از باغ ز دمیاز خواب پر انهراس

 ام. یزخم ی.و نه پاتونمیو دامن پراز ز مارجان



 رنگ یشیجفت چشم م کیچشمم افتاد به  میایخواستم به خودم ب تا

 د؟هم خواب باش نیکرد. نکند ا ینگاهم م ریکه داشت با تح یبادام

 دنیافتد.مثال د یم ادیخواب ز یتو بیجور اتفاقات عج نیا از

 ودبر خ میکه داشتم از درد پا ی. وقتتونیباغ ز یتو سییر یناگهان

 .دمیچیپ یم

 از متل قو سر از خواب من درآورده باشد.اما کهویاست  ممکن

 یخبر تونیاز باغ ز دمیشدم فهم داری.همان لحظه که از خواب بنه

 ستین

 شده؟ یچ یعنی.پس...

 جان من راه ؟یخوابم برگردونحاال منو به  نیهم شهیخدا نم یا

 نداره؟

 ؟یکن یچه م نجایساعت ا نیشما ا-

 چه نجایاصال خودت ا دمیپرس یخواست م یساعت؟ دلم م کدوم



 ؟ینداشت فی؟مگر خبرت متل قو تشر یکن یم

 جیهنوز گ رونیزد ب یچشمانش داشت دو عالمت سوال گنده م از

 اریبیمیتیدر چه موقعمتوجه نبودم که  یلیخواب آلود بودم و انگار خ و

 در همان ایخودم را جمع و جور کنم  دیدانستم با یافتاده ام.نم

 بمانم. یباق دهیدراز کش حالت

 .دمیچ یم تونیمن ...من ...داشتم ز-

 باشه. ریخ یدیکجا بود؟ خواب د تونیز ؟یدیچ یم تونیز ؟یچ-

 ا...تو خواب داشتم بدمید ی.داشتم خواب منیگ یآوه آره.راست م-

 خوردم یزیکرد به چ بیماری.بعد پام دمیچ یم تونیمارجانم ز نهن

 .نیزم

 شده یخواب زخم یکه تو میشدم و به آن قسمت از پا زیخ مین و

 اشاره کردم. بود

 دارمیهم برداشته بود.خوب شد.ب یپام.اووووف.چه زخم نیا-



 .دمیچیپ ی.داشتم از درد به خودم مدیکرد

 مشنگ به پستش ی وانهید کیکرد انگار  یبه من نگاه م یجور

 زد و او از یحرف م گانگانیبود که داشت به زبان ب خورده

 آورد. یسردر نم یزیچ شیحرفها

 یوقت صبح تو اتاق من چه کار م نیحاال به من بگو ا نیهم-

 ...یکن

 دیآخر که رس یکلمه به کلمه اوج گرفته بود و به کلمه  شیحرفها

 وقت نیبم را گم کرده بودم.اشد. از ترس رب و ر ادیفر کی شکل

 خدا ...چرا ساعتم زنگ یمگر ساعت چند بود ؟ ا یوا صبح؟

 دم؟یچرا نشن نخورد؟

 ترش کرد و تشرزنان گفت وانهیمن د سکوت

 با شمام؟ مثل احمق ها به من نگاه نکن.جواب منو بده.-

 دهانم را به زورت قورت دادم و من من کنان گفتم آب



 خب اومدم سرکار...-

 ؟ افهیو ق ختیر نیا با-

 . .دییام اشاره کرد و دندان به هم سا یگلمنگول لباسبه  و

 رفت.تازه خبر یسرکار نم لباسبا  یمعلوم بود که کس خب

 ام نداشتم که پف کرده بود دور دهیژول یانگور یموها از

ه چال کنم خواندن نماز وحشت را بر او واجب کرده بودم.حا ی.فکرمسرم

 او بدهم؟داشتم به  یجواب

 شوهر یشکاکم مرا به اتهام دام پهن کردن برا یدختر عمو که

 مرا نداشتم مجبور شد ییو چون جا رونیاز خانه انداخته ب زشیعز

 دفترانتشارات بمانم؟ یتو

 قهیزد گرفتم و به  یلباسم دو دو م یچشمانش را که داشت رو رد

 ومانده  بلوزم باز یباال یدوتا از دکمه ها دمی.ددمیلباسم رس ی

 .داستیاز آن پ رهیو غ رهیقرمزم و غ لباس



 حاال گیدر د دیببخش یگربه کجا رفته.چ یایقابلمه بازه پس ح در

 ... !!یهرچ

 که از رو نرفت. او

 ام را جمع کردم و معذب و خجل زده گفتم قهی یزود

 اونور تا من لباسمو بپوشم؟ دیبیماریروتون رو ب شهیم-

 یبیشمانش گشادتر شد.انگار حرف عجبرداشت و چ یتاب ابروانش

 بود ستادهیرفت رد کارش و مثل مامور ا یبودم. خب چرا نم زده

 ام. یچه وضع یتو دید یسرم؟ مگرنم یباال

 نیشد به ا یشانست.حاال نم نیماهسو...ماهسو...گند بزنن به ا آخ

 ؟ یاز سفر شمالت برنگرد یزود

 ؟یشر که چدفتر ن یزد خونیشب یکله صبح یکه برگشت حاال

هم  سییگفت ساعت چنده.؟ساعت اتاق ر یبه من نم یچرا کس یراست

 بیو غر بیعج یها یدکور یفانتز نیاز ا



 نبودم که بتوانم از پس ینرمال یاریهوش تیومن در وضع بود

 .میایبر ب خواندنش

 زدم او هم یدل با خودم حرف م یطور که من داشتم تو همان

 که رفته بود باغ وحش و یکسکرد.مثل  یبروبر نگاهم م داشت

 کرد . یرا تماشا م مونیم کی یو بامزه  بیحرکات عج داشت

 ندارد صرفا جهت تلنگر زدن به یبه در خواستم توجه دمید یوقت

 دمیپرس او

 مانتومو بپوشم؟ شهیم-

 زشود لحنم مظلومانه و حالت نگاهم ا یکه م ییکردم تا جا یسع و

 کم نداشته یزیرتن ِش ِرک چکا یتو یگربه  یزبان بسته  نگاه

 .باشد

 پرتمسخر برانداز کرد وبعد پوزخند زنان یرا با نگاه میسرتاپا

 گفت



 بگرد و راحت باش. تیگل گل ی ژامهیبلوز و پ نینه پس با ا-

 برداشت و پرت نیزم یرا که افتاده بود رو میخم شد مانتو بعد

 سمتم کرد

 نیا یبد حیرام توضب دی.بارونیب ایزود باش لباست رو بپوش و ب-

 .یداشته باش یقانع کننده ا حیتوض دوارمیچه خبره؟.ام جا

ن به م ینیرا گفت و بعد در امتداد نگاه سنگ نیپرتحکم ا یلحن با

 رفت. رونیبلند و شتابزده از اتاق ب یباگامها

 خب؟-

 که به یها و مشکالت یفک زدم و از گرفتار شیبرا دوساعت

 یرقم خورده بود گفتم و از ب میبرا سوء تفاهم احمقانه کی خاطر

 ب؟بودم آخرش فقط گفته بود خ دهیام نال یموقت ودربه در یخانمان

 گفتم . یم میانگار نه انگار که داشتم از غصه ها ورنج ها اصال

ندارد و دارا خبر ازندار. نا  ادهیسواره خبر از پ ندیگو یاست که م راست

 گفتم دانهیام



 .نی.همگهیخب د-

 نشسته بود.کت و شلوار یچرم دونفره با ژست خاص مبل یرو

 و کراوات و کفش قهی.رنگ جلدیسف راهنیتنش بود.با پ یا سورمه

 رنگش را باهم ست کرده بود. یریش

 یرفت و دست من به سمت شالم .کپه  میاو به سمت موها نگاه

 تمام از گوشه و کنار شالم زده بود میموها ی دهیو ژول یفرفر

 ام شانه یصورتم گذشت و رو یتمام اجزا یاز رو.نگاهش رونیب

 شکر شد.نه خدا را دهیام کش قهی یبه رو اریاخت یماند.دستم ب ثابت

 ودرا تا گلو بسته بودم.حاال چشمانش افتاده ب میمانتو یها دکمه

 ام. یگلمنگول ی ژامهیب ی.رونییپا

 کرد.خجل زده گفتم یآن کار یشد برا ینم گریدستم د با

 رفت عوضش کنم...بس که هول شدم... ادمی دیببخش-

 ختو صاف اندا دیام باال کش ژامهیپ یپاچه ها یرا از انتها نگاهش



 را گم میرنگ به رنگ شدم ودست و پا یچشمان من.تا کم یتو

 دوباره گفت کردم

 خب؟-

 و کوفت.خب و درد...خب و حناق..خب و ... خب

ل و ز را باز گذاشتم شمیشد ن یم کهییتا جا گهوید نیخب ...خب...هم-

 چشمانش یزدم تو

 حوصله گفت ی.ب

 شما و نیب امیب یخب حاال من چکار کنم؟ انتظار که ندار-

 ؟ میبود ؟ نس یاسمش چ دخترعموت

 ...نینسر-

 کنم؟ یونیخانم پادرم نیهمون نسر-

 ندارم. یانتظار نینه من همچ-

 ؟ یپس چ-



 که بگردم یت.فقط تا وقدیکم منو درک کن هیخوام  یفقط م یچیه-

 اهرخودم جور کنم.البته اگه براتون  یبرا یزیچ یخونه ا یاتاق هی

 .داره

 ...ریخ-

 خودش محکم زده یو لعنت ظیغل یرهایاز همان خ یکیبا  دوباره

 برجکم. یتو بود

 .رهاتیخ نیبا ا ینیرنبیگفتم خ یواال م یجوون یلیکه خ فیح

راه -افزود تیطعبعد با قا یزانوانش مشت کرد و کم یرا رو دستش

 نداره.

 کرک یچشمان پرنفوذش به قدرکاف ی طرهیبا س دیفهم یبعد وقت و

 مرا به باد شالق مالمتش گرفت ختهیپرم را ر و

 ...اصال حقنجایا یچند شب هم موند نیکه ا یاشتباه کرد یلیخ-

 ستیدفتر انتشاراته .خونه خاله که ن نجای. ایرو نداشت یکار نیچن



 یافتاد چ یبرات م یاومد و اتفاق یم شیپ یثه ااگه حاد یدون ی.م

 شد؟ یم

 دردسرهاش.چرا من یحساب من بود...همه  یپا مستقیم تشیمسئول

 یموندن ندار یبرا ییشما باشم؟ جا ی دهیکار نسنج یپاسخگو دیبا

 هبمسکن کارمندام ندارم.  نیدرقبال تام یا فهیخودته.من وظ مشکل

 کنه برام دردسرسازمم شیفکر یکه با ب یکارمند خصوص

 تا دمیکش یخط قرمز م هیاشتباه بزرگت  نیا ریشد ز ی.اگه مبشه

 .هنرستیو اون هنر ن نیاز ا یینره فقط گرفتن غلط امال ادتی

 و یفکرکن دهیحساس سنج یتهایدر موقع یکه بتون هیوقت یواقع

 باشه. یعقالن رفتارت

 یم هم حق داشت یلیاگر خ یو گزنده بود. .حت شدارین لحنش

 یب ینجوریکند.نه که ا میبه من تفه یمتریبا زبان مال توانست

 ی.دلم به حال خودم ماوردیبچزاندم و اشکم را در ب رحمانه



 یبار در ط کی یافتاده بودم.اگر برا یبه چه روز نی.ببسوخت

 شده باشم همان لحظه بود. مانیمدت از آمدنم به تهران پش نیا

ق با ه حبل-و آرام و غمزده لب زدم نییاپ دمیام کش شانه یرا تا رو سرم

 نداشتم... یا گهی...راه د یشماست...من اشتباه کردم ول

 یتر فیضع ریرجیبا ج و

 ...دیببخش-

 .او به منمینگفت یزیو چ میبعد هردو ساکت ماند یچند لحظه  تا

 .میماند و من به نوک کفشها رهیخ

 که یامترآر یبا صدا نیآن سکوت کشدار و سنگ یدر انتها بعد

 داد گفت یجنگ و دعوا نم یبو

 درست کن. یچا هیحاال برو برام -

 جز اطاعت امر نداشتم. یمن چاره ا و

 بله چشم-



ر قبلش اون شلوا یول-تا آمدم به سمت آشپزخانه بروم تذکر داد و

 مسخره ت رو عوض کن.دفتر نشره

 .ستیکه ن رکی.سنجایا

 و دلم با هم هماهنگکردم و از آن جا که صدا  یدلم غرولند یتو

 گفتم نبودند

 چشم.-

 دهساعت تازه هشت ش یعنیام تازه به صدا درآمده بود. یگوش آالرم

 ...ازدمیزنگش را نشن یکردم صدا یمرا باش که فکر م بود؟

 یبد من بود که امروز به سرش زد صبح خروس خون راه شانس

 از داد به دور یم حیعادتش بود و ترج یگاه اینشر شود ؟  دفتر

 صبح زود با خودش خلوت کند؟ یشگیو قال هم لیق

 وبعد ا یشدم.کم میو به سرعت از مقابلش ج میرا از او دزد نگاهم

 به اتاق خودش رفت هم



 ابآماده کرده بودم و به اتاقش بردم.با ورود من به اتاق کت یچا

 قطدفتر که ف دیایپا نشده ب یرا بست .مطمئن بودم کله سحر مقابلش

 انداخت و گفت یچا ینیبه س یاند.نگاهبخو کتاب

 فقط؟ یخال یچا-

 یالنیگ ینکنه انتظار داشت چون براش چا ؟یچ یفکر کرد پس

 ودمد بکه بل میبیماریهم بلدم بپزم.حاال  یکنم البد نون محل یم درست

 ذهنم ادامه دادم یکجا بود ؟و با لحن خودش تو تنورمون

 خانم ... کوکب یدفتر انتشاراته نه خونه  نجایا -

 دمیپرس دیگذاشتم و با ترد زیم یرا رو ینیس

 د؟یدار لیم تیسکویب-

 اکراه گفت با

 نه.-

 دیرا در هم کش شیاخمها و



 صبحونه نخوردم...-

 زدم یچشمانش زل م ینبود و من راحت تو سمییخواست ر یم دلم

 گفتم خب به من چه. یم و

 شیدستها انیو بعد سرش را م زیداد به م هیآرنجش را تک هردو

 .گرفت

 براتون صبحونه آماده کنم؟ نیخوا یم-

 ساده و یدانستم صبحانه  یمن فقط در حد تعارف بود.م شنهادیپ

 که ی.در همان حالت دمغستین شانیدر خور شان ا نجایا یکارمند

 یه مونصبح رونیرم ب ینه.م-روانه ام کرد ینگاه میخود گرفته بود ن به

 خورم.

 .و اال حتما از دستمدیمرا ند یرارادیغشد شانه باال زدن  خوب

 شد.با گفتن یتر م یعصبان

 لتونهیهرجور م-



 عیسر دیرفتم.با رونیبه عقب برداشتم و بعد از اتاق ب یگام

 گشتم. یخوردم و بعد به سرکارم بر م یام را م صبحانه

 ام فکرکنم. یخواست به آوارگ ینم دلم

 و با نینسررفتم دستبوس  یبود.فوقش م ادیشب فرصت ز تا

 یرا تو یخواستم که اجازه بدهد چند روز یو تمنا از او م خواهش

 یسقف یسر کنم تا بتوانم با جور کردن پول و پله ا نیزم ریز

 یخودم دست و پا کنم.مجبور بود که قبول کند م یبرا مطمئن

 من نباشد.واهلل تحفه! یدختر عمو خواست

 درآورده و گرمش خچالی یکه از تو یا ینان بربر یال داشتم

 سییافتاد دم در.خب جز ر یا هیکه سا دمیچیپ یرمیبودم پن کرده

 یشکیتوانست باشد.ه یم یکس چه

 ریو نان و پن نیریش ینگاه به چا کیاحترامش از جا بلند شدم. به

 شد که یدانم چ ینگاه به ساعتش.نم کیانداخت.بعد  زیم یرو



 به سرش زد و گفت کهوی

 شده دانم خوشحال یم؟نمبیماریلقمه ب هیهست  ریمنم نون و پن یبرا-

 نطوربایهم یچ ایبودم؟ ذوق کرده بودم 

 کردم معلوم نبود اگراو یافتاده محو و مات داشتم نگاهش م یفک

 یم یحالت هاج و واجم باق نیدر هم یآورد تا ک یبه خودم نم مرا

 .ماندم

 نه ؟ ایهست  یزی...چ ینگفت-

 یتم.(االن براتون نون گرم مرف خچالیبله.هست.)و به سمت -

 رونیب یتکه برش خورده از نان بربر کی لونینا ی.)و از توکنم

 (وی...)رفتم سمت ماکرووروزهی.مال دستی( نونش تازه نآوردم

 ماتی)بعد از تنظ گه؟ید نیخور یم نیریش یچا

 استارت را زدم( یبه گرم کردن دکمه  مربوط

 خوش خوراکه و طعم یلیخ یهاست... ول یفله ا نیاز ا رمونیپن



 را درآوردم( ری...ظرف پنخچالیداره. )دوباره رفتم سمت  یخوب

 نکرده همی.اونموقع که هنوز تنبدمیرفتم خر شیچند روز پ خودم

 قهفرمت یداشتم که به کارها یو وقت به اندازه کاف پیتا یبرا دیبود

زگردو .امیدار یخال ریدر آوردم ( فقط پن ریتکه پن کی...)با چنگال برسم

 ...ستین یخبر

 شانه نگاهش کردم.به یزنان به طرفش برگشتم و از رو لبخند

 کرد.و یمرا دنبال م یزده بود و داشت کارها هیدر تک چهارچوب

 نکهیصبحانه را آماده کردم. بعد از ا زیمن هم م نیح نیهم در

 دماش گذاشتم با دستم به او بفرما ز یرا کنار استکان چا شکرپاش

 صبحونه. نمی...ادییبفرما-

 شتپشده بودم؟ آمد و  یمن توهم ایدانم واقعا لبخند زده بود  ینم

 گفت دیمردد د زیم یمرا آن سو ینشست و وقت زیم

 موند. مهی.صبحونه ات نصفه ن نیخودت هم بش-



 را ییفرصت طال نیا یراحت نیمن به هم یدانم ول یرا نم گرانید

 ردکردم او را  یقبول م لیم دادم و البته که با کمال یدست نم از

 کنم. یساده همراه یصبحانه  نیا صرف

 زمیبر شیبرا یگرید یاز من خواست چا کبارکهیبه جز  هرچند

 حکنم که آن روز صب یرد و بدل نشد اما اعتراف م انمانیم یکالم

 عمرم را تجربه کردم . یلحظه ها نیزتریانگ جانیاز ه یکی

 را با ولع یبعد یخورد لقمه ها اشتها یاول را ب یلقمه  هرچقدر

 بود که دهیچسب یلیهم به او خ نیریش یو ظاهرا چا دیبلع یشتریب

 گفت آخرش

 خوردم. نیریش یچا یبار ک نیآخر ادینم ادمی-

 .نبود.. یا یالکچر یکه صبحونه  دیببخش-گفتم زیجمع کردن م موقع

 .دیاما چسب-

 ییند شکوفاکه با تعجب نگاهش کردم صورتش را با لبخ نیهم و



 .دیبر لب داشت از من دزد که

 آن جا را جمع و جور کردم وبعد رفتم یشروع ساعت ادار تا

 زیم کیآن روز سر  سییمن و ر دیهم نفهم یکارم و کس سرقت

 . میخورد صبحانه

 منتظره اش ریو غ زیشگفت انگ شنهادیهمان روز هم با پ عصر

 کرد زمیسورپرا یحساب

 در شویآپارتمان خال دیبول کرد کلحرف زدم.ق مانیمن با پ-

 ینبتو یدوهفته ا یکیاونجا تا  یبمون یبذاره که چند روز ارتیاخت

 یکن دایخودت پ یبرا یمناسب یجا

 زاداراها  یها سنگدل و بداخالقند و همه  سییگفته بود تمام ر یک

 خبر؟ یب ندارها

 یجلد سرسخت ظاهر یاش را تو یو خوشقلب یمن مهربان سییر

 مهر و عطوفتش بذل یکرده بود و به وقتش از خزانه  میقا خودش



 بود. سمییکرد...و من چه خوش شانس بودم که او ر یبخشش م و

 نجوریداشت که بشود ا یزیچ یبند و تبصره ا تیقانون محرم کاش

 را که به او محبت کرده فارغ از محرم و یوقتها آدم کس

 و تشکر ریتقد شکوفهبودن ها خالصانه ببوسد... نامحرم

 بودم... زانیمن االن از گردنش آو وگرنه

  

 یرفتم.(االن براتون نون گرم م خچالیبله.هست.)و به سمت -

 رونیب یتکه برش خورده از نان بربر کی لونینا ی.)و از توکنم

 ی(چاوی...)رفتم سمت ماکرووروزهی.مال دستی( نونش تازه نآوردم

 ماتی)بعد از تنظ گه؟ید نیخور یم نیریش

 استارت را زدم( یبه گرم کردن دکمه  ربوطم

 خوش خوراکه و طعم یلیخ یهاست... ول یفله ا نیاز ا رمونیپن

 را درآوردم( ری...ظرف پنخچالیداره. )دوباره رفتم سمت  یخوب

 نکرده همی.اونموقع که هنوز تنبدمیرفتم خر شیچند روز پ خودم



 قهفرمت یه کارهاداشتم که ب یو وقت به اندازه کاف پیتا یبرا دیبود

 ز.امیدار یخال ریدر آوردم ( فقط پن ریتکه پن کی...)با چنگال برسم

 ...ستین یخبر گردو

 شانه نگاهش کردم.به یزنان به طرفش برگشتم و از رو لبخند

 کرد.و یمرا دنبال م یزده بود و داشت کارها هیدر تک چهارچوب

 نکهیاز اصبحانه را آماده کردم. بعد  زیمن هم م نیح نیهم در

 دماش گذاشتم با دستم به او بفرما ز یرا کنار استکان چا شکرپاش

 صبحونه. نمی...ادییبفرما-

 شتپشده بودم؟ آمد و  یمن توهم ایدانم واقعا لبخند زده بود  ینم

 گفت دیمردد د زیم یمرا آن سو ینشست و وقت زیم

 موند. مهی.صبحونه ات نصفه ن نیخودت هم بش-

 را ییفرصت طال نیا یراحت نیمن به هم ینم ولدا یرا نم گرانید

 ردکردم او را  یقبول م لیدادم و البته که با کمال م یدست نم از



 کنم. یساده همراه یصبحانه  نیا صرف

 زمیبر شیبرا یگرید یاز من خواست چا کبارکهیبه جز  هرچند

 حکنم که آن روز صب یرد و بدل نشد اما اعتراف م انمانیم یکالم

ر عمرم را تجربه کردم .هرچقد یلحظه ها نیزتریانگ جانیه از یکی

 را با ولع یبعد یاشتها خورد لقمه ها یاول را ب یلقمه 

 بود که دهیچسب یلیهم به او خ نیریش یو ظاهرا چا دیبلع یشتریب

 گفت آخرش

 خوردم. نیریش یچا یبار ک نیآخر ادینم ادمی-

 گفتم زیجمع کردن م موقع

 نبود... یا یالکچر یکه صبحونه  دیببخش-

 .دیاما چسب-

 ییکه با تعجب نگاهش کردم صورتش را با لبخند شکوفا نیهم و

 .دیبر لب داشت از من دزد که



 آن جا را جمع و جور کردم وبعد رفتم یشروع ساعت ادار تا

 زیم کیآن روز سر  سییمن و ر دیهم نفهم یکارم و کس سرقت

 . میخورد صبحانه

 منتظره اش ریو غ زیشگفت انگ شنهادیهمان روز هم با پ عصر

 کرد زمیسورپرا یحساب

 در شویآپارتمان خال دیحرف زدم.قبول کرد کل مانیمن با پ-

 ینبتو یدوهفته ا یکیاونجا تا  یبمون یبذاره که چند روز ارتیاخت

 یکن دایخودت پ یبرا یمناسب یجا

 داراها یها سنگدل و بداخالقند و همه  سییگفته بود تمام ر یک

 خبر؟ یازندارها ب

 یجلد سرسخت ظاهر یاش را تو یو خوشقلب یمن مهربان سییر

 مهر و عطوفتش بذل یکرده بود و به وقتش از خزانه  میقا خودش

 بود. سمییکرد...و من چه خوش شانس بودم که او ر یبخشش م و



 نیداشت که بشود ا یزیچ یبند و تبصره ا تیقانون محرم کاش

 که به او محبت کرده فارغ از محرم و را یوقتها آدم کس جور

 و تشکر ریتقد شکوفهبودن ها خالصانه ببوسد... نامحرم

 بودم... زانیمن االن از گردنش آو وگرنه

  

 .. 

 ستگاهیا کینزد یها ابانیاز خ یکیدر  راستهیپ یآقا آپارتمان

 یمجتمع مسکون کیششم  یقلهک قرار داشت.طبقه  یمترو

 مترو ستگاهیبه ا یکیزده.به خاطر نزد. واحد دوایواحد چهارده

 مداشت.حاال انگار قرار بود اسکان یآسان یمن نابلد دسترس یبرا

 کردم. یخوش م نیباشد که داشتم دلم را به هم یمیدا

 هک نطوریمرا به مقصد رساند و ا نشیبا ماش راستهیاول خود پ روز

 یردظاهرا آپارتمان مج دمیاش فهم ختهیجسته و گر یاز حرفها من



 شدند و یبا دوستانش آن جا دور هم جمع م یبود و گهگاه اش

 اش یگذراندند. و من هزار بار از او به خاطر سخاوتمند یم خوش

 کند. ینم یکردم.و او هربار لبخند زد و گفت کار خاص تشکر

 یدمانیهم بود.با مبلمان اسپرت و چ یلوکس و بزرگ آپارتمان

 دیو قرمز.انگار به قصد خر دیسف یاز رنگها یبیدر ترک یفانتز

 هکفت بودم تمام گوشه و کنار خانه را با حوصله نشانم داد و گ آمده

 نفره کیاتاق خواب کوچکتر بخوابم که تختش  یتوانم تو یم

 دلم گفتم ی.توبود

 کار کرده یروش چ یک ستیاون تخت ها که معلوم ن یعمرا !رو-

 خوابم. ینم

 یرا که پا دیسف یبایو ز لیشک یکاناپه  کیهمان بدو ورود  در

 خوابم نشان کرده یقرار داشت برا یقد یاز پنجره ها یکی



 خواهمیتوانم از هرچه م یهست و م زیهمه چ خچالی ی.گفت توبودم

 افزود یجد ای یاستفاده کنم و بعد شوخ

 گم یم یحساب ...بعد به حسابدار یزنم پا یتعارف نکن.چون م-

 حقوقت کم کنن. از

 نهرفت؟ خسته شده بودم از بس مرا دور خا ینم چرا نمدا ینم حاال

 زد یبه سرم م یزور خستگ کبارازیطواف داد.هرچند وقت  اش

 میچشمانش نگاه کنم و بگو یتو

 دمی...باشه حاال فهمی.اح...چقدر حوصله دارگهیزود باش برو د-

 لطف یلیاونجاش اونجوره...خ نجورهیا نجاشیخونه مال توئه ا نیا

 یاز خونه و امکاناتش استفاده کنم.ول یذار یقم که مدر ح یکرد

 و منم یو فک بزن یمنو سرپا نگه دار نجوریهم شهینم لیدل نیا

 ؟یفهم یگوش واستم... خسته ام خسته م یزورک

 ودو درحال انفجار ب دهیبماند آمپر مثانه ام هم چسب یخستگ حاال



 را با همساعت تمام وقت خودش و من  مین نکهیبعد از ا باالخره

 رفتنش لنگ یبه رفتن شد.اما هنوز داشت پا یکم کم راض گرفت

 زد یم

 برق خانه را میتقس یآمد گاز را چک کند.جعبه  یم ادشی کهوی.

 و رهیو کولر را دم دستم بگذارد.و غ ونیزیبدهد.کنترل تلو نشانم

 ...رهیغ

 هخانه اش را ب یکند که عطا ی...انگار قسم خورده بود کاراوووف

 میببخشم و بگو شیالق

 یش ما خانه ری...عمرا اگر از خینخواستم اصال...اما زک ینیبب رشویخ-

 یم دیگذشتم...واال با

 تماس کیشدم که هنوز  یمعرفت م یب نیمنت کش نسر رفتم

 با من نگرفته بود. ناقابل

 دادن به من نماند حیتوض یبرا یزیچ گرید نکهیاز ا الشیخ یوقت



 شد با گفتن راحت

 ...یراحت باش نجایا دوارمیام-

 به سمت در برداشت.و من نفس راحتم را نگه داشته بودم که یگام

 .رونیاز رفتنش آسوده شد بدهم ب یوقت المیخ

 زنش بگو.شماره ای داریاومد به سرا شیپ یزیچ یهرموقع کار-

 ...خچالیزدم به در  هاشونو

 ره کاورلبخند مسخ کیپوشش  ریام را ز یتوانستم کالفگ یسخت به

 میو بگو کنم

 .دیبله نشونم داد-

 ...خودت بدون یرو خونه  نجای...بهر حال ابیماریبا من تماس ب ای-

 شمیکه باز بخواهد جوابم را بدهد فقط ن میبگو یزیچ نکهیا یجا به

 را جا گذاشته یزیآمد چ ادشیباز نگه داشتم...انگار  را



 یرسرا بر شیها بیج از یکیدرآوردم؟و با دستش  نجایا لمویمن موبا-

 کرد .چشمانش براق شد

 .بمهیج یکی نی.تو انجاستیآ نه ا -

 خودم را گرفته یرفتنش عجله داشتم به زور جلو یکه برا بس

 دهیدر کش ی هبیماریکه دست من جلوتر از او به سمت دست بودم

 افتاده بودو یزیدآمیبه حالت تهد گریشعورم د یب ی.مثانه نشود

 دیکش ینشان مخط و  میبرا داشت

 .زمیر یجا م نیهم ایتوالت  یریم ای-

 ؟یبا من ندار یکار گهیخب د-

 احاال در خانه ر نیکرد که من دلم بخواهد هم یم یکار دیبا چرا

 نواقعا که شا رون؟یخودش پرت کنم ب یکنم و او را از خانه  باز

 مبه هم قفل شده ا یدندان ها ریاش کجا رفته بود؟ از ز یاجتماع

 ؟یبر شهیم-مدیغر



 جان؟-

 و باور نداشت...چشمان گردش شده و دیشن ای دیدانم نشن ینم

 میزد.به زور توانستم بخندم و بگو یمشکوک م متعجبش

 شکمم بود... ینگفتم...صدا یزیمن چ-

 یکند و به من غر م یکردم شکمم دارد چپ چپ نگاهم م یم حس

 که زند

 هیو  یزه فقط چاچند رو ؟یذار یم هیاز من ما یاریچرا کم م-

 گفتم اصال؟ یزیمن چ یداد لمیتحو ینون خال کهیت

 نه مب یو در امتداد نگاه دوستانه ا دیکش نییدر را پا ی هبیماریدست

 شد یگذاشت.باورم نم رونیرا از در ب شیکرد و پا یخداحافظ

 ندچ کردم؟ تا یبه چشمان خودم اعتماد م دیبا یعنیرفته باشد. واقعا

 زاهمان جا دم در ماندم تا  ییبه دستشو دمیشد ازین رغمیعل لحظه

 راحت شود. المیرفتن آسانسور خ نییپا



 باالخره رفت که رفت. و

 ردرا بستم و با سرعت برق و باد خودم را به توالت رساندم.و  در

 در یتوالت فرنگ کی یکه بفهم ستین نیبدتر از ا یچیه طیشرا آن

 افهیبودم ق یعاد طیر شراد گروید یاگر وقت دیاست...شا انتظارت

 ...؟عمرا اگه ازش استفاده کنم.یاح توالت فرنگ -گرفتم که یم

 اب گرینبودم که حق انتخاب داشته باشم.مثانه ام د یتیدر وضع اما

 .رهیو غ رهینداشت.چشمانم را بستم و غ یشوخ من

 شیتمام فرن یوارد آشپزخانه  عیدوش آب ولرم سر کیاز  بعد

 .شدم

 یرو نم زایم زیچ نیاز ا یمن اسم بعض ستیزشت ن یعنی ایخدا-

 ؟استفاده کرد یتو آشپز شهیم زیهمه چ نیواقعا از ا یعنی دونم؟

 یتهانیننه مارجان افتاد.با کاب یخانه  یساده  یبه آشپزخانه  ادمی

 کی.و میدیکش یپرده م شیخرت و پرتها یبدون در که رو یمانیس



 یمیکوچک.و قد خچالیو  یسماور نفت کیگاز دو شعله و  اجاق

 زاتمانی( تمام تجهی)روحییرو یتابه ها یو قابلمه و ماه لوریف

 یبه هم م یمقدار امکانات چه دستپخت نی.آن وقت ما با همبود

 یگفت وقت یام به من م یزندگ ینانوشته  یاز قانون ها یکی.میزد

 کن فی.خودت از خودت تعراریکند کم ن فیاز تو تعر ستین یکس

 داد. یجاها به من قوت قلب م یلیحان کرده بودم.خ.من امت

 یخال مروین کیوبا  ختمیکاسه ماست ر کینبود  ینان که خبر از

 یرا زدم. از چا یبرق ی.و بعد ظرفها را شستم.بعد کترخوردم

 کیگرفتم و  دهیآن شب غرغردلم را نشن یمتنفر بودم ول یا سهیک

 درست کردم. یچا وانیل

 کرده یعطر مشهد خال شهیش کیکه توش  داد یم یآبرنگ ی مزه

 کیبالش و کیاتاق خواب دوم  یواریکمد د ی.بعد رفتم از تو باشند

 یپتو



 ردهتا به حال از آنها استفاده نک یکس دوارمیدرآوردم ام یمسافرت

 دانم یولو شدم.نم یدوست داشتن یهمان کاناپه  ی. بعد رو باشد

 هک ییو تمام دغدغه ها ایو قال دن لیچند بود که فارغ از ق ساعت

 انخوابم برد.به قول ننه مارج لکسیعار و ر یآدم ب کیمثل  داشتم

 هم روز خدا بود. فردا

 ؟ یخانم اعتماد-

 کردم که یم میرا تنظ یدکتر کرمان دیجد یقرارداد ترجمه  داشتم

 شتریب ازیپرامت یآمد.با بندها ینشر به حساب م یپ یآ یو جزو

 به سییر یصدا دنی.با شنگریومترجمان د ها و سندهیبه نو نسبت

 آمدم خودم

 بله؟-

 انگار زودتر از دفتر عزم گرظاهراید یروز نسبت به روزها آن

 ینداشت.ول یبه من ربط شیکرده بود.خب البته چرا رفتن



 برازنده اش دیپوش یکه م یکت و شلوارها نیچقدر ا میخودمان

 گفتم یم دمشید ی.و من هربار که مبود

 .ادیبهش م شتریب یروزیاز د یکی نیا-

 رچه کا شیقبل یدونم تو زندگ یخرشانسه.نم یلیمعلومه خ ایهل نیا

 شده ؟ تازه یتمام و کمال یآقا نیکرده که پاداشش همچ یثواب

 هم بوده خرشانس نیو سقط جن ادیبه اعت مشکوک

 ...به تو چه آخه؟ سرت تو کاریماهسو...خانم فضولباش یوا_.

 اح یباشه.مرس خودت

 سر به فروشگاه بزنم. هیخوام  ی.منییپا میبر ایبا من ب-

 آخه چرا من؟ یقصد رفتن نداشت.ول پس

 عالمه کار کی.هیگر ریبزنم ز یچارگ یبود از فرط ب کینزد

 نکرده دایپ یدگیسرم که هنوز فرصت رس یبود رو ختهیر

 گذاشت. یمرا زنده نم ی.خانم صالحبودم



 یکه چ امیدستم...فروشگاه ب یرو هم مانده بود یکوفت پیتا تازه

 بشه؟

 دایپارم نیازا یکی مونهیشلوغ کار یامروز که جزو روزا چرا

را  کشصبح تا حاال سه دست رنگال یکاری...از زور بدیکش یکار نم خانم

 ور دل دوستان نییعوض کرده بود و حاالم رفته بود پا

 .همکارش

 ام؟یمن ن شهیم-

 ت و گفتحالت استفهام به خودش گرف یجور

 بله ؟-

 دستپاچه شالم یگفته باشم؟ کم یگرید زیمن شک کردم نکند چ که

 جلو عقب بردم و من من کنان گفتم را

 رمربوط به نش ینکردم.نامه  میرو تنظ یکرمان یهنوز قراردادآقا-

 رو هم نزدم... یسیانگل



 خودش را یخواست قدرت نفوذ و جاذبه  یکه م ییوقت ها مثل

 کردو با کیطبش بکشد چشمانش را تنگ و باربه رخ مخا شتریب

 گفت یمحکم و دستوردهنده ا یصدا

 لفتش نده. من عجله دارم. گهیبجنب د-

 ر...حاال انگاستیتو به من مربوط ن یعقب مانده  یکه کارها یعنی

 عجله نداشتم... من

 یوا م یکار یهمه فشردگ نیمهم نبود دارم از ا یکس یبرا چرا

 م؟نبود سییچون ر زنم؟

 یفکسن یخواد برگردم به همون موسسه  یمن دلم م ایخدا

 ؟ یبرم گردون شهی...نمپخودمونیتا

 ؟یخانم اعتماد-

 دمیزد هراسان از جا پر زیکه با مشتش به م یمحکم یضربه  با

 بله؟-



 نگو و فقط چشم غره یچیوقتها ه یبه او گفته بود بعض یکس البد

 یم یاز ترسم قالب تهافتد .من که  ی...کارت زودتر راه مبرو

 .کردم

 االن... نیچشم هم-

 یخودم را جمع و جور کردم.و آن قدر از خودم شتابزدگ عیسر و

 ویشده را س میتنظ مهیرفت قراداد نصفه ن ادمیخرج دادم که  به

 نیشد هم یاش م جهینت یخنگ یبه اضافه  ی.بدشانسکنم

 ...یواااااا-

 شده؟ یچ-

 ..نکرده هاردو خاموش کردم. ویس-

 تمسخر گفت با

بود.آن  یخاص "خاک تو سرت کنن "چشمانش هم  یتویخسته نباش-

 قدر صبر



 رمن گوش کند.چند قدم بلند به سمت د یکه به نک وناله ها نداشت

 و درهمان حال خطاب به من گفت برداشت

 .نییتا آسانسور نرفت پا ایب-

 . میماند یپروازمهم جا م کیاز  میانگار داشت حاال

 نیبرهم نییباال و پا ی.با دوتا دکمه ستین شتریسور که بآسان کی

 ییجورا کیراستم  ی.پشت سرش غرولندکنان به راه افتادم.پا

 کرد. یم تمیاذ داشت

 شدم میج نیس یهمکف کم یطبقه  میبرس تا

 ؟ ومدهین شیبرات پ یمشکل مانیپ یتو خونه -

 نه خداروشکر.-

.. 

 دنبال خونه. یریم کی-

 .مریروزا م نیهم-



 نی.از ارونیاول من بروم ب دی.خودش را کنار کشستادیا آسانسور

 شد. یبسته نم شمیخوشم آمد. آن قدر که ن حرکتش

 ؟یات تا حاال استفاده کرد ژهیو فیاز کارت تخف-

 احترام نگهبان با تکان سر جواب داد یهمزمان به سالم وادا و

 یرا م میکردم کفشم دارد پا یواقعا حس م یدانم چرا ول ی.نم

 عادت داشتم. دنشینو نبود و به پوش نکهی.با ازند

 نه هنوز-

 . دمیخم شدم و انگشتم را پشت کفشم کش یکم و

 میازد و آن قسمت از پ یرا م میواقعا کفش فاقد شعورم داشت پا نه

 نبودم اما یدر حالت نرمال نکهیشد .با ا یم یکم کم تاول داشت

 ستادیاز کار نا زبانم

 دایکه تموم بشه و خونه که پ میپیتا ی مهی.جرادهیحاال فرصت ز-

 ...دیخر امیم کردم



 رآمدمدیاز پا نکهی.آنقدر در همان حالت کفشم را عقب و جلو کردم تا ا

 زدم یلق م میو باعث برهم خوردن تعادلم شد. داشتم در جا

 کردم. یم یل یپا در هوا ل کی و

 ؟یکن یچکار م-

 گهن میو مرا محکم سرجا دیچسب نمیبه آست دیکه کش یبیبعد از نه و

 یهم نجاتم داد .تا توانستم رو یسقوط حتم کیاز  دیو شا داشت

 و تمهم گذاش یرا به نشان تشکر رو میبمانم دستها یثابت باق میپاها

 ام گرفتم شانه مقابل

 .یمرس-

 یمعروفش را نثارم کرد و با لحن یاز آن چشم غره ها گرید یکی

 گفت یعصب شیو ب کم

 گرفته؟ تیازب-

 آمد یآقا بر م نیا یاز پس اخمها یو درستش کن.ک ایب حاال



 زد. ینه بخدا...کفشم داشت پامو م-

 یدروغ م یکرد که دارم مثل چ یم الیخودش داشت خ شیپ نکند

 میگو

 گم... یمن دروغ نم دیپامو تا باور کن دینیبب نیخوا یم-

 ا زدم باال وپاچه ام ر یجلو و خم شدم کم دمیکش یرا کم میوپا

 ترش کرده ییو ورمش را نشانش بدهم با رو یقرمز یتاخواستم جا

 گفت

 . ستیالزم ن-

 به دوروبرمان انداخت.وبعد زل زد به ینگاه محتاطانه ا و

 حواسش به حرکات ما یکس ینگهبان یممکن بود تو یعنی.نیدورب

 م؟یباشد؟ خب اصال بوده باشد...مگه چکار کرده بود بوده

 نگاه کینگاه به من کرد  کیمداربسته برداشت . نیرباز دو چشم

 به ینگاه به لنگ در هوا مانده ام.بعد سر کیدستم  یکفش تو به



 دانم به نشان تاسف یتکاند.البته خوب م یدانم چ ینم نشان

 آن قدر از نظر او دی.شااورمیخودم ن ی.فقط خواستم به روبود

 به سرزنش من هملب  گرید یآمدم که حت یم زیو رقت انگ عیضا

 نگشود

 یرو دنبالش...جو دمی.دوباره به راه افتاد و من هم کفشم را پوش

 خواست من هرگز به او یرفت که انگار دلش نم یتند م داشت

 .برسم

 لنباداشت که مرا هم د یچه کار مهم قایدق نییآن پا دمیکه نفهم من

 کشانده بود . خودش

 کار نیا دمیعد ها فهمدانست.ب یرا م نیاقال خودش ا دوارمیام

 به یسرکش یساعت در هفته برا کیاش است و  یهفتگ

 امور مربوط به انیدر جر کیرود تا از نزد یم فروشگاهش



 ی.نمبود.مرا هم البد به عنوان سرخر با خودش بردهدبیماریقرار ب فروش

 مابانه بود.باالخره سییر ینوع ژست کار کی دیدانم شا

 بودم. ارانشیهم از یکیسرم  ریباشد خ هرچه

 و از کنار قفسه میزد یدر طول و عرض فروشگاه قدم م میداشت

 ریمد میرسلیم ی. آقا میشد یو مرتب ومنظم کتابها رد م لیشک یها

 چرده حدودا پنجاه ساله با قد هیس انسالیهم که مرد م فروشگاه

 پرفروش ماه را یتاس بود داشت کتابها مهین یوچاق با سر متوسط

 یشمرد و او هم با دقت داشت به او گوش م یاسم برمبه  شیبرا

 .داد

 زا یکیکه هنگام عبور تنه ام به  یچ ایدانم از شانس من بود  ینم

 دشیخورده نخورده باعث تکان شد یبیج یکتاب ها یها فنس

 نکهیبه خودم گرفتم و از ترس ا یکه من حالت تدافع ی.طورشد

 دمیخودم را کش فتدیمن ن یرو



 اقدام به موقع مانع از سقوطش شد.بعد که کیدر  میرسلی.معقب

 گفتم انهیراحت شد مظلوم نما فتادنشیاز ن المیخ

 نداشتم. شیشد؟ من کار نیچرا همچ-

 گفت متیبا مال میسل ریم

 عوض بشن دیفنس ها عمرشونو کردن با نی.استین یطور-

 از کارمندانش را صدا زد که در مورد آن فنس که یکیبعد  و

 همراه بود مشورت کند. زشیا خطر رب همچنان

 نبود اقال.کرم از خوده فنسه بود نه رمنیخدارو شکر.تقص خب

 بهش خورده ممینس دینمه شا هینداشتم.فقط  شی.من واقعا کارمن

 که .... باشه

 از ینامفهوم یصدا دنیزدم که با شن یداشتم با خودم ور م هنوز

 ی افهیبا ق سییدم.ردستم جا خوردم و با تعجب سرم را چرخان کنار

 یزیلب چ ریرفت و ز یداشت دندان غروچه م یو منقبض درهم



 کرد یپچ م پچ

 بله؟-

 چه گفت. دمیکه گوش کردم فهم خوب

 نبود شیالشعورم چرا ح یب یخدا ...پا ایپات رو از رو کفش من بردار...-

 داره کجا فرود

 ششعورذره  هی دیباشم اون با دهی...حاال هرچقدرم که من ترسادیم

 ی.پس چستیکه ن وونیح یانسانه.پا هی یپا یکه.ناسالمت برسه

 .میداشته باش دینمه فرق که با هی...میاشرف مخلوقات گنیم

 .دمی.نددیببخش یوا یا-

 از آن دمیاش که دزد یغضبناک و عصبان ینگاهم را از چهره  و

 برو یب دیکفشش.با یو لگدمال شده  فیصاف افتاد به نوک کث باال

 را بگذارند یبدشانس یکلمه  یاز مترادف ها یکیاسم  دبرگر

 ...تامامماهسو



 دمیلبم را گز یشرمسار گوشه  یو لحن افهیق با

 کنم. یاالن براتون پاکش م-

 اکوتا خم شدم با گفتن تشرن دمیکش رونیب بمیج یاز تو یدستمال و

 الزم نکرده-

 رد شد. میاش مثل بلدوزر از رو ینگاه کفر با

 .خبدمیرا هم نشن میسل ریم یاز حرفها یمین یکنم حت یم اعتراف

 من داشت ؟ یبرا یتیمربوط به فروشگاه چه اهم لیمسا اصال

 ...با شمامیه ؟یکه چ یعنر منو دنبال خودت راه انداخت عنر

 نشویزشت شد رفتم رو پاش.کفش نازن یلیواقعا خ ی...ول سییر

 چقدر پرچونه میرسلیم نیباشه.ا دهیگرون نخر یلیخ دوارمی.امبگو

 خجالت بکش کتیکم از خ هیشد؟ .  ی.چرا خسته نماست

 یو اونور م نوریما رو دنبال خودت قدم رو ا یدار نقدری.اخب

 گهیافتاد و د یحاال خوبه کفشم از باز ؟یعرقسوز نش وقتی یبر



 واال امروز پوستش کنده بود... زدینم پامو

 نسر رفته بود .آ نزشایمالل انگ یحوصله ام از دست حرفها واقعا

 من.کنند  تیلیرا به حال خود رها کردم و گذاشتم که مخ هم را ت دو

 یبایز یقفسه ها  یرو نیوز یکتابها یتماشا یچشمانم را پ هم

 فرستادم میرو شیپ

. 

 از یکیکه چشمم افتاد به  میشد یم یگرید یوارد راهرو میداشت

 باال. یها فیرد یاز قفسه ها یکی یمورد عالقه ام تو یکتابها

 و گوش میرسلیم یبچه ها ذوق زده شدم و وسط صحبت ها مثل

 زده گفتم جانیه سییر یها دادن

 ...نیعه ا-

 و میرسلیبا انگشتم به قفسه و کتاب مورد نظرم اشاره کردم م و

 پرت شده به طرفم برگشته بودند یهردو با حواس سییر



 مدید یتنش رو موکار لمیف میچقدر توبچگ یکتاب سارا کورو ...وا-

 یمبودم کتابشو و اال  دهیند چوقتیداشت...ه یهربار برام تازگ و

 ...دمشیخر

 مفتتابانهگ یدارش ب یمعن یتوجه به نگاه ها یو ب سییکردم به ر رو

 نگاه بهش بندازم؟ هیبرش دارم  شهیم-

 میرسلیرو به م و

 شه؟یم-

 انکرد که مثل برج زهرمار کنارم سیینگاه به ر کی میرسلیم

 .او هم نگاه شماتت ستیچ فیدانست تکل یبود.انگار نم ستادهیا

 انداخته تیرا به رخم بکشد که چرا وسط حرفشان پاراز بارش

 دوم را ی نهیگز حایخوش به من نشان دهد.که ترج یرو ای بودم

 گفت یکرد.با لبخند کوتاه انتخاب

 فکرکنم بشه.-



 قفسه یرا از روقبل از من دست دراز کرد و کتاب سارا کورو  و

 داد دستم. برداشت

 به سییر ندازمینگاه به کتاب ب کیبا شوق و ولع  نکهیاز ا قبل

 گفت یتند

 یهات بخون یبچگ ادیاون کتاب کودک رو به  یتون یبعدا هم م-

 یاعتماد خانم

نگاه عتاب  یتذکر سفت و سخت که باز هم با چاشن نیبا ا و

 آلودشهمراه بود حساب کار را دستم داد

 دچینبود گوشم را بپ یکیمن باز چکار کرده بودم؟ چرا  ایخدا یوا

 دیبگو و

 سییدر محضر گرانقدر ر نکهیماهسو خانم چلمن.مثل ا یه-

 از خودت هیها چ یباز یلینگیج نیها ...ا یخودت هست بزرگوار

 بزنم لهت کنم؟ ؟یاریم در



 شدوباره ا یهم حراف میرسلیو م میهم شروع به قدم زدن کرد باز

 خودم یرا رو سییمراقب ر یاستارت زد.در تمام مدت نگاه ها را

 نگران دسته یمکان عموم کیکه در  ینیکردم.مثل والد یم حس

 ییکوچکشان هستند . او هم از سربه هوا یبه آب دادن بچه ها گل

 دیترس یم من

   

 خبر؟ چه جانت کورو سارا کتاب از -

 مرا توریمان یصفحه  یلحن پرتمسخرش بودم.البد از تو ی متوجه

 یبود.قهوه  دهیهراز گاهم به داخل کتاب د دنیسرک کش نیح در

 گفتم یعالقه اش را مقابلش گذاشتم وبا لحن مجاب کننده ا مورد

 وسط یکه اونجور دیهست یدونم هنوز از دستم عصبان یم-

 مثل بچه ها کنترل خودمو از میرسلیم یمهم شما با آقا یصحبتها

 دیزم ببخشدادم ...با دست



 هبو تا آنجا که راه داشت خودم را زدم  نییسرم را انداختم پا و

 بازخواست دوباره ام بگذرد و مرا ببخشد ریبلکه از خ تیمظلوم

 قرار بدهم ری.که ظاهرا توانستم او را تحت تاث

 هست حاال؟ یداستانش در مورد چ-

 بودم؟ دهیدرست شن یعنیخودم شک کنم. یبود به گوش ها کینزد

 شد که یبود؟ چ دهیمن در مورد چند و چون داستانش پرس از

 جانمان به آن کتاب کودک عالقمند شدند ؟ جل الخالق سییر

 نش؟یمگه شما نخوند-

 خوندم ؟ یلوس دخترونه م یداستان ها یتو بچگ دیچرا با-

 یاقشتربیب یچون و چرا یبرا ییکه داد جا یظاهرا با جواب نکهیا با

 نگذاشته بود اما

 از رو نرفتم و حق به جانب گفتم نم

 ییاحتوچه کتابها و با چه م دیاقال بدون دیخب به عنوان ناشر که با-



 رسه ... یبا آرم نشر شما به چاپ م داره

 تیشخص ینشونه  دیکن یکه چاپ م یدلم افزودم )کتاب یتو و

 شماست آقا( یفرهنگ

 ؟یجد-

 یبو مشکوک بود و ییجورا کیداشت و لحنش  هامیا سوالش

 دییداد ومن مردد بودم که تا یو دعوت به مناقشه م ییجو زهیست

 اباکتفا کردم .او  رهیخ یبه نگاه اطیاحت ینکنم ؟ از رو ای کنم

 ماگ قهوه یعصب یبسته ام زل زده بود و با حالت یبه لبها تعجب

 از دست نکهیقبل از ا ی. کم دیجلو و عقب کش ینیس یرا تو اش

 گفتم زمیسکوت مصلحت آم یر انتهاکالفه اش کنم د خودم

 زاه که ساالن یحجم انبوه نیبا ا رممکنهیکم غ هیکار نیخب البته ا-

 معلومه که رهیو غ رهیوقت و غ قیرسه و ض یشما به چاپ م نشر

 فقط محض اطالعتون بگم که سارا یشه همه رو خوند...ول ینم



 یم محاال نی...همستیکتاب لوس دخترونه ن هیوجه  چیبه ه کورو

 قشنگ و متفاوت رو با هم یحس ها یکتاب کل نیبا خوندن ا تونم

 صبه نظر مخصو دیانقضا نداره...شا خیکه تار هیکنم...کتاب تجربه

 ممیمن که مطمئنم توشصت سالگ یکودک و نوجوون باشه ول نیسن

 نیم"برم...و اونموقع هم همون قدر از خانم  یخوندنش لذت م از

 ه؟یک گهید نیچ نیخانم م-میده دوازده سالگکه تو  ادیبدم م " نیچ

 تظرعالقند به دانستن که آن طور من ایمتعجب بود  شتریدانم ب ینم

 ینم یمن فرق یمانده بود.به هر حال برا رهیمن خ یبه لبها جواب

 دادم یم حیتوض شی.داشتم با آب و تاب براکرد

 که سارار کورو رفته بود اونجا یشبانه روز یمدرسه  سییر-

 درواقع یبخونه.خانم که نه...سن ننه مارجان منو داشت ول درس

 و خشن بود که یعصب ی دهیترش ردختریپ هیبود هنوز. زهیدوش

 و دیکش یازش کار م ستیپولدار ن گهیساراکورو د دیفهم یوقت



 زن نیچقدر از ا یکرد خدمتکار مدرسه اش بشه...وا مجبورش

 خواست کله یکرد دلم م یم هیسارا رو تنب یوقت شهی...هممتنفرم

 ساراکورو بودم... به کیو پ کیش یبکنم ...من عاشق لباسها شو

 از یکیگفتم برام  یم شهیکرد هم یکه تو باکو کار م وسفمی ییدا

 نهو دام یپف پف یها نیو آست فیظر ی...که پارچه ارهیلباسا ب اون

 هاومد یو فنردار داشت ... اما انگار تو باکو هم قحط نیپرچ یها

 رشتیب ومدیازش خوشم ن یلیواسم آورد...که من خ یکی...البته بود

 بود تا ساراکورو.. یلباس آنشرل هیشب

 مدرسه سارا کورو ؟ ریبود؟ مد یک یآنشرل-

 یبود...آنشرل نیچ نیم زهینه...اون که گفتم اسمش دوش یوا یا-

 یلیقرمز خ یبا موها یاست...آنشرل گهیداستان د هی تیشخص

 ...که معروفه



انده انگار ذهن مرا خو" ؟یدینشن یزیهم چ یاز آنشرل"بپرسم  دمیترس

 که انتظار نداشتم یبود چون درست وقت

 برلب گفت یبکند همراه با پوزخند یاظهارنظر

 ؟یگ یرو م یجیهمون دختر موهو-

 یم گریرا د یکی نی.خدا را شکر ادندیدرخش یاز خوشحال چشمانم

 . ذوق کنان گفتمشناخت

 چگونه گذشت... تیروزها ی بانهیون...آنه تکرار غرآره هم-

 یه لحن خاص وشاعران دیتمام و با تقل ی افهیخواستم با ق یم تازه

 تا شیکارتنش را برا تراژیشعر ت یاستاد نصراله مدقالچ یصدا

 گفت ییبا لحن دوپهلو میدکلمه کنم که وسط حرفها آخر

 هم وراج بود... یلیخ-

 و فقط از "مثل تو "گفت  یر داشت مکرد انگا ینگاهم م یجور

 مالحظه لطف کرد و نگفت. یرو



 است من به یاشارت کاف کیعاقالن را  ندیگو یاز آنجا که م و

 صاف کردم و ییگرفتم و با جمع و جور کردن خودم گلو خودم

 گفتم

 من با اجازه تون برم ... ستین یاگه امر-

 به مستقیمنگاهش از قهوه اش را مزه مزه کرد و همانطور که  یکم

 بود گفت من

 شد ؟ یبعدش چ-

 واز باکو برام آورد ر وسفمی ییکه دا یشد؟ ها لباس یچ یبعد چ-

 یکیانداختش  اطیبار که مارجان شستش و رو بند ح هی؟  دیگ یم

 ونابود...کار  یدونم کار ک یپاره اش کرد...البته من م کهیت اومد

 ...مون هیمارمولک بود...پسرهمسا اهیس قاسم

 قفل دندان ریهم فشرد و بعد از ز یرو یرا لحظه ا چشمانش

 گفت شیها



 شد؟ ی...آخرش چگمیسارا کورو رو م-

 شود...خب چرا حواست رو خوب یاوه...ماهسوخانم مشنگ م اوه

 جلبک! ینش عیضا ینجوریتا ا یکن ینم جمع

 خدا بعد یآها ا-ام یشانیپ یبه رنگ شدم و با خجالت زدم رو رنگ

 یلیمنظورتون به داستان بود...آخرش خشد  یچ

 نگم .االن با اجازه تو یبراتون م دی. سر فرصت اگه خواستمفصله

 نوندباال و به خاطر ناتموم م انیم یبرم.هر آن خانم صالح دیبا من

 کنن... یبازخواستم م یکه بهم سپرده بودن حساب ییکارها

 اسمش...زهیبرات مثل همون دوش ییجورا هی یپس خانم صالح-

 مونه... یم نیچ نیبود ... م یچ

 کرد یم تیسرا زیمن ن یلبش داشت به لبها یرو لبخند

 نه به اون شدت ...-

 هنوز یمگه خانم صالح"خودم را گرفتم که نپرسم  یجلو یلیخ و



 "مجردن؟

* 

 مونده ؟ پتیچند صفحه از تا-

 کردم و در یکپD ویدرا یمورد نظر خانم صالح را از تو لیفا

 فتمانداختم و گ داینگاه گذرا به پارم کی ید یس یستادن توفر حال

 ینم یمونده باشه...وا یو خرده ا صدیدونم...فکرکنم س ینم-

 شو من سندهیداره.فقط نو یچه دستخط خرچنگ قورباغه ا یدون

 ... نمیبب

 یکنم...ب پیمن برات تا شویکم هی کارمیکه ب ییوقتها شیداد یم-

 بابا... یترس یم یخود

ترسم  یم یجون...ول دایقربون دستت پارم-فهمه ؟ یاز کجا م یک

 یبه کمک آقا سییر

 مداربسته اش چک کنه و بفهمه تقلب کردم ... نیدورب



 ...کارهیمگه ب سییبابا ...ر یا-

 را ید یکارم تمام شد س نکهیفقط شانه زدم باال.بعد از ا من

 خواستم قبل از یکاور مخصوصش گذاشتم.م یو تو درآوردم

 گفت دایرا ببرم جلو که پارم پمیاز تا گرید یشرکت کم یلیتعط

 ... نایخوش به حال سار-

 هست شینشان بدهم حواسم به حرفها نکهیادب و ا یاز رو فقط

 دمیپرس

 ه؟یک نایسار-

 ستی...امسال اسم اونم تولیسیبه انگل یترجمه فارس یاز بچه ها-

 ستیصال معلوم نکتاب فرانکفورت هست...ا شگاهینما یبرا نشیگز

 چند نیترهاش هنوزم تو ا قیاز اون ال ه؟یانتخاب ها چ نیا مالک

 دمیدونم.شا ینم یچ اینرفته.شانسه  ستیاسمشون تو اون ل سال

 یرکیرزیو ز ارنیرو به دست ب سییدل ر دیبلدن چطور با خوب



 ...میکن که ما خبرندار یم ییکارها هی

 آن ها بودم و در دلاز  یکی یخواست جا یمن هم دلم م راستش

 کتاب یالملل نیب یها شگاهیبه نما یمنتخب اعزام ندگانینما به

 رماویخودمب یبه رو دایکردم مثل پارم ینم یخوردم اما سع یم غبطه

 شان احساس بخل و ی ژهیو گاهیکه انگار به جا یطور

 کنم. یم حسادت

 تروز نوب هی...انشاله اریدرد ن زایچ نیخود سرت رو واسه ا یب-

 .ستیاسم ما هم رفت تو اون ل یدیدفعه د هیشه و یهم م ما

 کاره نه گذاشت نه هیاش بدهم. یخواستم دلدار یباش که م مرا

 گفت کبارهی برداشت

 نجایا گهیاصال سال د ستیجانم...معلوم ن یموقت اریتو که هم-

 ...ینباش ای یباش

 موقته نجایکارم ا یانداخت ادمی نکهیممنون از ا یلیخ-



 هچشمان درشت شده ام دارم به اوبا غضب نگا یاز باال دیچون د و

 سرانه گفت رهیباال انداخت و خ یکنم شانه ا یم

 زم؟یخوره عز ی...چرا بهت برم گهیگم د یخب راست م-

 توانستند ینبود مردم چطور م "زمیعز" یدانم اگر کلمه  ینم

 لیوتح یو مجلس کیو تلخشان را کاور کنند و ش شدارین یحرفها

 "هخوام سربه تنت نباش یم" یمقابل بدهند.مثال اگر به جمله  طرف

 دینفس خشن و پل یتا حدود میناقابل اضافه کن "زمیعز" کی هم

 شود... یم فیتلط منظورمان

 خاک" میبه اعصابم مسلط بمانم ودر جواب به او نگو نکهیا یبرا

 .*دمیکش قیچند نفس عم " زمیسر بدجنست کنن عز تو

 هکاجازه گرفته بودم  سییو من از ر میهفته بود انیم یلیتعط وسط

 ارک پمیتا یبه انتشارات بروم تا بتوانم رو لیرتعطیغ یروزها مثل

 راس ساعت چهار از دفتر خارج شوم قبول نکهی.به شرط اکنم



 رنش برده بودم دفتر شیاز کارم را پ یکم نکهی.و حاال بعد از اکرد

 مترو شوم تا به ستگاهیا یراه نکهیا یترک کردم و به جا را

 یسر به خانه  کیفکر که  نیدر قلهک بروم با ا راستهیپ آپارتمان

 بزنم سوار اتوبوس شدم ... نینسر

 نیشرو

 دوم یاتاقش در طبقه  یشد که پشت پنجره  یم یساعت مین

 ودب شبیماریکه در یشانیبود و به دور از افکار پر ستادهیا منزلشان

 کاج ها و فیکرد.نگاهش به رد ینگاه م رونیب یبه منظره  داشت

 ودبباغ را احاطه کرده  واریبود که دورتا دور د یکهنسال یچنارها

 رنگارنگ به هم یکاغذ یرونده و گلها یها چکیجابه جا با پ و

 کرده بودند . دایپ اتصال

و  دیرس یبه گلها و درختان باغ م شیمثل بچه ها وسفی مش

 او غیدر یزحمات ب ونیگلها مد یشگیهم ییو شکوفا ینسرسبزیا



 .بود

 اش را راه یجرقه اتصاالت ذهن کیاسم مثل  نی!! اوسفی مش

 انداخت.گفته یدومش خانم اعتماد اریهم ادیکرد و او را  یانداز

 ایباکو مشغول به کار بوده  یاست و تو وسفیاش  ییاسم دا بود

 دتاد لبخناف یبه او م ادشیکه  نیدانست چرا هم یهم هست.نم هنوز

 شد؟ یم شینقشبند لب ها یا ناخواسته

 و ذکاوت سربه یکاربلد نیخاص خودش را داشت.در ع یرفتارها

 چیداشت اما به ه ادیگفتن ز یحرف برا شهیبود. هم جیو گ هوا

 یکرد یگوش م شیوراج نبود و اگر ساعتها به حرفها وجه

 شیحرفها یالبه ال  یرفت.بخصوص وقت یآدم سر نم حوصله

 "...رهیو غ رهیوغ"گفت  یم یازگاههر

 ینشاط و سرزندگ نی. درع ارمودبیبود و البته بس ایر یو ب ساده

 گذاشت.کم و یخودش فراتر نم میباوقار بود و پا از گل دخترانه



 خانم یخال یزود داشت جا یلیآمد وخ یبرم شیاز پس کارها شیب

 کرد. یرا پر م یوبیا

 یها یبود.با حواسپرت یزدن مثال جانشیاله یقهوه ها و چا طعم

 یداشت جلب توجه م یحساب نشیریش یها یو پرحرف بامزه

 جلب نیا یخبرداشته باشد و برا ایخودش بخواهد  نکهی.بدون اکرد

 یرارادیو غ یاش ذات ییکرده باشد.تو دل برو یتالش خاص توجه

 یبایچشمان ز یکرد. البته از جادو یجذابش م شتریب نیو هم بود

 گذشت یآسان م دیهم نبااش  یعسل

 دلش اعتراف کرده بود که یبودش تو دهیبار که د نیهمان اول از

 چیو بلند که بدون ه یفرفر یبا آن موها ستییبایواقعا دختر ز او

 دورتادور صورتش رها بود و او را مثل دختربچه ها یخاص حالت

 توپرو یکرد..نسبتا قد بلند بود وجثه  یم یو دوستداشتن معصوم

 کیمانتوها و شلوارها مثل  نیتر یمعمول یداشت که تو یاسبمن



 آن لباسخواب ی.مثل آن دم صبح که او را تودیدرخش یجذاب م مدل

 فقط آن بلوز و دیبود.شا دهیاتاق کارش د یساده تو یگلمنگول

 خواب آلود یو چهره  دهیژول یو آن موها یمعمول ی ژامهیپ

 بکرش به دور از یها یگآمد... وقار و ساد یفقط به او م ومنگ

 برگ برنده اش بود.تا شهیخسته کننده هم یاداو اطوارها هرگونه

 چهره ییبایهمه صفات خوب و حسنه را در کنار ز نیحال ا به

 بود. دهیجا ند کیشناخت با هم  یکه م یدختران یتو

 زد.دست خودش نبود یبه خودش آمد هنوز داشت لبخند م یوقت

 اطرخآمد در دل او را به  یکش م شیاد لبهاافت یاو م ادیکه  هربار

 ستود . یاش م یمنحصربه فرد و ذات یها یژگیو تمام

 هکرد از پنجر یبه زق زق افتاد و به او اعالن خستگ شیپاها یوقت

 زنگ لشیگرفت.در راه خروج از اتاقش بود که موبا فاصله

 یشماره  دنیآن انداخت و با د شینما ینگاه به صفحه  کی.خورد



 نآداد بعد از  یم حیابروانش افتاد .ترج انیم ینازک یگره  ایله

 یمتل قو باهم داشتند و باعث شد با حال یالیو یکه تو یبحث جرو

 جاده ها شوند و به تهران یمخدوش شبانه راه یو اعصاب خراب

 گرفت تماسش میرا نشنود.پس تصم شیحاال حاالها صدا برگردند

 لشیزنگ قطع شد موبا یصدا نکهیپاسخ بگذارد و بعد از ا یب را

 رفت. رونیگذاشت و از اتاقش ب لنتیسا یرو را

 یداشت با مادرش گپ و گو م منیسالن نش یکه تو الیش دنید با

 ورودش به خانه یآمده بود که که او متوجه  یتعجب کرد.ک کرد

 حمام بود ... یتو یوقت دیفکرکرد شا نشد؟

 هم جواب سرد نیو شرو کرد ینیبه حالت قهر سالم سرسنگ الیش

 داد و گفت یکوتاه و

 ؟یش یاومدن خسته نم نجایاز ا-

 جواب ینازک کرد و طعنه اش را ب یپشت چشم الیش



ود ه ب.مادرش که هنوز از بدو ورودش به سالن چشم از اوبرنداشتگذاشت

 گفت

 .رونیب یخونه و نرفت یکه موند بهیعج-

 حوصله شو نداشتم.-

 ظرف یبل نشست و همزمان از توم نیتر کینزد یو رو گفت

 درشت و خوش آب و رنگ برداشت.مادر حق به یهلو کی وهیم

 گفت جانب

 من خوشحالترم. یبا اون انترخانم کمتر بگرد یبهتر...هرچ-

 مامان...!!-

.. 

 دیترش کرد و توپ ییرو زشیاعتنا به لحن اعتراض آم یب مادرش

 ی...منیشرو ینچشم گوش بسته ازش دفاع ک یبخدا اگه باز بخوا-

دانست مادرش اهل  یکه خوب م نیرم...شرو یخونه م نیاز ا ذارم

 و ستین یتوخال یدهایتهد



 شود مجبور

 دلش را به دست آورده و از نکهیا یفقط برا ستدیا یحرفش م یپا

 گفت یو حمله دورش کرده باشد به شوخ یحالت عصب آن

 ؟یدراندشت تنها بذار یخونه  نیمنو تو ا ادیدلت م-

 کوتاه یبعد از مکث و

 ؟یبر یخوا یحاال کجا م-

 یبه او چشم غره رفت اما به وضوح از حالت برافرختگ مادرش

 گفت یسر رهیچانه اش را داد باال و با خ الیکم شد .ش اش

 خودم. یبرمش خونه  یم-

 دیهم شن یمقابل جواب حاضروآماده ا ودر

 نجا؟یا ادیراه به راه ب یعه ...بعد اونوقت ک-

 هو بعد عاجزانه ب دیبه او لب ورچ یدرامتداد نگاه غضبناک الیش

 از دست مادرش یدانست کار یم نیچشم دوخت. شرو مادرش



 با نگاهش به او نکهی.جز ادیآ یاو برنم یبرا

 فتدیکند و با او درن اریبه صالح خودش است سکوت اخت بفهماند

 درشآبدارش را نوش جان کرد خطاب به ما یهلو نکهی.بعد از ا

 گفت

 ثبت نام یتور چی؟ظاهرا تو ه یامسال قصد سفر ندار-

ت پا انداخت و با همان ژس ی.تابستون تموم شد.مادرش پا روینکرد

 و عبوسش گفت یجد

 نه نمیبرگردم بب یترسم برم وقت یخواد.م یسفر رفتن دل خوش م-

 زده باشم نه چونه عروس اومده باشه تو خونه. چک

 زن بایزد که ز یم شخندیمادرش ن یهاداشت به حرف نیشرو هنوز

 محل تلفن یشان مثل خروس ب یو خدمتکار خصوص وسفی مش

 به دست وارد سالن شد میس یب

 خانم پشت خطن .با شما کار دارن. ایخان هل نیشرو-



 و مادر و خواهرش نیشرو نیب یینگاه کوتاه و برق آسا همزمان

 شیرو شیود پمکدر و ناخشن یچهره ها دنیکه با د نی.شروگذشت

 یو رغبت لیخودش هم م یو از طرف ستیچ فیدانست تکل یم

 گفت بایبا او نداشت خطاب به ز یهمصحبت یبرا

 یخانم سالم برسون بگو دستم بنده.خودم باهاش تماس م ایبه هل-

 .مبیماری

 گرفت و دهیمادر وخواهرش را ناد رانیمشکوک و ح ینگاه ها و

 و از شدت دیلول یرشان مکه درس یشماریبا سواالت ب گذاشت

 و از سالن دیچرخ انیچشم گو بای.تا ز دیایحالشان جا ب یکنجکاو

 بار نیرفت و ا وهیشد.دست اوهم دوباره به سمت ظرف م خارج

 برداشت. ییانگورطال یخوشه  کی

 ؟یچند شب رو کجا موند نیحاال ا-***

 کردم یرا جمع و جور م میداشتم تند تند خرت و پرتها کهیدرحال



 گفتم فتدیکنم نگاهم به او ب یسع نکهیا بدون

 یت.نگفرونیب میها از خونه انداخت بهیغر نیمگه واسه تو مهمه؟ ع-

 رو نداره ییجا کریدروپ یشهر ب نیباشه دخترعمومه.تو ا یهرچ

 ؟یزنگ هم بهم نزد هی ی.حتبره

 ؟یخبر به من بد هیازخودت  یزنگ نزد هیخب تو چرا -

 بود ستادهیا بدن.هنوز دست به دیمتش چرخاراده به س یب چشمانم

 میخنزرپنزرها عیدر و حرکات مرا در جمع و جور کردن سر دم

 از لحن طلبکارانه اش باسرزنش گفتم یکرد . عاص یم دنبال

 ؟ البد یزدم که چ ی.من زنگ منینسر یرو دار یلیواقعا که خ-

 کردم؟ یم یازت عذرخواه تیمهر یبابت سوءظن ها و ب دیبا من

 همون ؟یگرفت یگفتم.تو چرا جد یزیچ هیبودم  یخب من عصبان-

 یچطور م-به کارت نداشتم. یکار گهیخونه من د یگشت یاگه برم شب

 هی یشوهرت سکه  یمنو جلو یتونستم برگردم وقت



 از ؟یبهم زد یوحشتناک یهست چه حرفها ادتیاصال  ؟یکرد پولم

 لمد شونیادآوریاز  زنه.هنوزم یم بی ادب یحرفا که آدم به زنا اون

 ...یسوخت...ول یباز دلم نم یبود بهیشکنه.اگه غر یم

 زدم یم دیکه با یحق یآمد درست وسط حرفها یخودم بدم م از

 یزیشدم.سکوت کرد و چ یدچار م یگرفت و به خفگ یم بغضم

 دانست چقدر حق دارم یانگار م نگفت

 .دینگو یزیاز من هم چ ییبه قصد دلجو یهمان بهتر که حت و

 یتو ختمیام را برداشتم وهمه را ر یو صندل و لوازم شخص لباسها

 یچمدان را م پیعرق کرده داشتم ز ییبا سرورو ی.وقتچمدان

 دوباره به حرف آمد و گفت بستم

 ؟یبر یخوا یحاال کجا م-

 چشم و رو یخواست با او همکالم شوم.اما من مثل او ب ینم دلم

 شکستم.به هر حال هرچه ینمخوردم و نمکدان  ی.و نمک نمنبودم



 بود.من میرایمرا درمنزل خودش راه داده و پذ یدوسه ماه باشد

 یحساب بد یکردم و و پا یآدم ها را به خودم فراموش نم یخوب

 کوتاه بااکراه جواب دادم ینوشتم.بعد از تعلل ینم هاشان

 یکس یرپایجا که بهم نگن ز هیرم  یمنم بزرگه.م یباالخره خدا-

 رو ازش بدزدم. یخوام شوهرکس یم و نشستم

 یزیهچی تیماهسو...گفتم که تو عصبان یهست ینجوریاح تو چرا ا-

 و شما رو اونجور ور دل هم نییاومدم پا یگفتم حاال.وقت

 ...چقدرادیداره از دهنم در م یچ دمینفهم گهیکردم د یقاط دمید

 ؟یکن یم بزرگش

 شمند نبود.اگرمن ارز یبرا یذره ا یو متاثرش حت مانیپش لحن

 هب یتماس کوتاه تلفن کی یحرفها را ط نیاز آمدن دوباره ام ا قبل

 چرک یها هیال نیتوانستم او را ببخشم و ا یگفته بود م من

 آن تنگف یدلم را بزنم کنار.اما حاال برا یکه افتاده بود رو یکدورت



 مزدم.از جا بلند شد دنیشده بود.خودم را به نشن رید یکم حرفها

 نگاه به دوروبرم انداختم و بعد گفتم کی.

 ...مایه ماثاثها دوبار هیو واسه بردن بق مبیماری یوانت م هی یبه زود-

 زداشتم ا یگرفتم.وقت شیچمدان را برداشتم و راه خروج را در پ و

 گفت یو با لحن ملتمسانه ا دیگذشتم به دستم چسب یم مقابلش

 م؟بد یرو چ هینرو...آخه من جواب بابا و بق-

 شکه ته چشمان ییمقدار ازبرق ندامت و تمنا نیدانستم هم یم دیبا

 بود که از استنطاق شدن و ییها ینگران تیزد با یم سوسو

 دیکش یانتظارش را م لیعمو سبحان و فام یاز سو دنیشن سرزنش

 یو آسودگ یته قلبش هنوز از رفتن من احساس خشنود دیشا واال

 کرد. یم خاطر

 او بودن یجا دیبودم.شا رانینستم درکش کنم حتوا ینم نکهیا از

 قرار یتیموقع نیهمچ کیخواست هرگز در  یباشد دلم نم سخت



 وت چاره تراس یاو از من ب دمید یکردم م ی.حاال که فکر ممبیماریب

م کردچشمانش نگاه یبه حال داغانش دل سوزاند. زل زل تو دیبا واقعا

 و خونسردانه گفتم

 کرد و خودش دایبه محل کارش پ کیبهتر و نزد یبگو جا-

 زگم که ا یگم و نم یم نویبره.منم به همه هم نجایکه از ا خواست

 .یکرد رونمیات ب خونه

 کیتلخ آرام برشانه اش زدم و بعد خودم را مثل  یبا پوزخند و

 از مقابلش عبور دادم. نیسنگ ی هیسا

 ستیب تییسو کیکه  یواحد اجاره ا نیاز پنجم دیبازد از بعد

 ابانیخ یمیقد یها یاز محله  یکیراه پله بود در  ریز یمتر

 میبر من تصم یشدن هوا و غلبه کردن خستگ کیو با تار یروزیپ

 یواحدها یمتهایق دنیبا مترو به خانه برگردم.با شن گرفتم

 بود و ختهیر میامالک نصف کرک و پرها نیاز مشاور یجاریاست



 مترو یت از پادرازتر توسردرد شده بودم و حاال داشتم دس دچار

 مبدجنس مدا طانیکردم.ش یفکر م میبه چه کنم چه کنم ها وسانهیما

 گفت یکرد و م یگوشم ورور م یتو

 و برگرد اریدخترعموت رو ماچ کن از دلش درب یکف پا ابرویب -

 واال با یمفت نیرزمیبچسب به همون ز یهمون جا و دو دست برو

 یمون یچندرغاز آالخون واالخون م نیا

 یسرم را پر بدهم و صدا یتکان دستم خواستم افکار مزاحم تو با

 دستم خورد به میدلم خفه کنم که از بدشانس یرا تو میرج طانیش

 یبود و صدا زانیآو یفلز ی لهیکه پشت سرم به م یدختر دماغ

 را درآورد دادش

 ؟یکن یخانم چکار م یه-

 کیو پ کیدختر نوجوان ش کیبه طرفش برگشتم . عذرخواهانه

 یداشت و با چشم غره به من نگاه م یظیغل شیبود که آرا کرده



 کرد

ل بوام را ق ینشان بدهد عذرخواه نکهیحواسم نبود...بدون ا دیببخش-

 کرده با همان

 لب ریو ز دیینازک کرد و دندان به هم سا یپشت چشم تیعصبان

 اماز ش ستیمفهوم نبود اما از خدا که پنهان ن یلیگفت که خ یزیچ

 ...!!!یگفته بود دهات یپنهان انگار چه

 یکیباعث شدم مورد سرزنش  یخود یب نکهینشدم اما از ا ناراحت

 نیهم یبودم.تو یاز دست خودم عصبان مبیماریاو قرار ب مثل

 فال فروش هم بند کرده بود به ما که یدختربچه  کی یریروویه

 ده بود کهگناه آم یآن قدر به نظرم معصوم و ب"از من فال بخر."

 داشتم که آن یپونصد کیاش بزنم.فقط  شانهدست رد به  امدین دلم

 به من یچشمانش حس خوب یبرق شاد دنیهم دادم به او واز د را

 داد .آمدم فالم را جدا کنم که دخترک گفت دست



 بردار. یکیکن.بعد  تیاول چشمات رو ببند.ن-

 و گفتم دمیخند

 .باشه.هینجوریعه ا-

 کردم تیدلم ن یا بستم وتوبعد چشمانم ر و

 فال خوشگل به من بده هیجناب حافظ تو رو جون شاخه نباتت -

 .باشه؟شهیخوب م یزحمت بگو همه چ ی.قربونت ب

 را به یپرتمسخر آن دختر عصبان یبسته ام نگاه ها یپلکها پشت

 داد .با همان یم تیاهم یکردم. اما به درک ک یحس م خودم

 یکیفالها  نیت فالها دراز کردم واز ببسته دستم را به سم چشمان

صورت خنداندخترک  ی.همزمان با باز کردن چشمانم به روبرداشتم

 .دمیلبخند پاش

 برام یچه فال نمیکنم بب یخونه بازش م دمی.رسزمیعز یمرس-

 دراومده



 کرد و بعد هم یدختر هنوز داشت چپ چپ نگاهم م یکی آن

 کرد یرا بر سر دخترک فال فروش خال خشمش

 آشغالت ... ینشو.با اون فالها شیریس گهیبرو د ایب-

 کند اما از آنجا که یم نیبه من توه مستقیمکردم دارد  یم حس

 هک یبعد ستگاهیگرفتم و ا دهینشن ستیاند جواب ابلهان خاموش گفته

 دب نقدریرد شدم تا او باشد ا شیپا یشوم عمدا از رو ادهیپ خواستم

 یکرد به جا یاز او عذرخواه یکس یو بددهن نباشد و وقت اخالق

 .دبیماریکردن پاچه اش را ن یمهربان

*** 

 با یتلفن کهیگردن و گوشم ودرحال نیرا چسبانده بودم ماب یگوش

 ارمیماست و خ یزدم با هردو دستم داشتم برا یحرف م مارجان

 کندم یپوست م ریس

 به حسابم ختهیپارسال رو نر تونیهنوز پول فروش ز وسفی ییدا -



 شهیسال م هیخب االن داره  یول ستمی...نه..لنگ پول که نمارجان

 که باهم نجوریها...هم ی...نه جان ماهسو از طرف من نگگهید

 و حرف نیخور یقندپهلو م نیدارچ یمثال چا یمادرپسر نیدار

 جان یبکش که دلخور نشه ازم...ت شیجور حرفشو پ هی نیزن یم

 میرم بپول رو نگه دار قراره باه ...نه بخدا...الزم ندارم.اونقربان

 کاریخب چ یذره شده .ول هی...منم دلم براتون امی...باشه ممشهد

 هی... شهیوسط هفته که نم لیروز تعط هی.گهیپابند کار شدم د نجایکنما

 از اون سر...نشد فصل امیپشت سرهم بشه م یلیروز تعط چند

 ی..ت...سالم برسون.امیباغ هرجور شده م یها تونیز دنیچ

 ...خداحافظفدا

 دنیرا رنده کنم که با شن ریخواستم س یاز قطع تماس تازه م بعد

 از پشت در خانه حواسم پرت شد.انگار داشت ییسروصداها

 آمد. یپچ پچ مردانه م یصدا



 رو دادمش به تو شهاب دیکل نیبابا تو ماش-

 رو بگرد باز بهاتیخوب ج شیگم به من نداد یم-

 کو... بهامیج نیا ایچندبار بگردم ...ب-

 باشه. فتادهین نیبچه ها تو ماش-

 اسکول یدرآورد بتیرو از ج دیکل نیاصال تو چرا تو ماش-

 ها یاسکول خودت-

 نشیم یها شاک هی...همسادی...زشته بچه ها باهم بحث نکنسیییییه-

 رو خوب نیتون بره ماش یکی.دنیخبر م مانیزنن به پ یم زنگ

 دادش به تو حواست ثمیم دیکن شا...شهاب تو بازم چک بگرده

 ...نبود

 .دنیزد...تمام بدنم شروع کرده بود به لرز یحلقم م یداشت تو قلبم

 نیشرو

 و دیدو یم لیدور تند تردم یداشت رو اهیو شلوارک س یرکاب با



 یبه ساعتش م یعرق کرده هراز چند گاه نگاه ییسرو رو با

 کرد.از یم یتاب یمورد نظرش ب میاتمام تا ی.ظاهرا برا انداخت

 نیرمیز یکه سرتاسر سالن استخرو بدنساز یا شرفتهیپ یباندها

 درحال یتند ومخصوص یخارج کیشده بود موز هیتعب منزلشان

 شد. به یم شترشیب بیو ترغ جییشدن بود که باعث ته پخش

 انجام کیحوصله بود و فقط مثل  یب یآن شب که کم یاستثنا

 کرد. یداشت ورزش م یاجبار ی فهیوظ

 را خاموش کرد و لیتحملش به ساعت تردم ینگاه ب نیاز آخر بعد

 مهردو آرام آرا نکهیاش هم کم شد. تا ا یاز سرعت دوندگ همزمان

 با آن عرقش کهی.حوله اش را برداشت و درحالستادندیحرکت ا از

 کنار استخر یها یاز صندل یکیخشکاند به سمت  یم را

 درحال کیت و ولوم موزبرداش زیم یرا از رو موتی.ررفت

 اش را باز کرد و با یآب معدن ی.وبعد بطردیکش نییرا پا پخش



 .دیجرعه جرعه سرکش عطش

 یدور خودش م زیم یاش که داشت رو یگوش ریرویو یصدا

 باعث نشد که نیپرت کرد اما ا یلحظه ا یحواسش را برا دیچرخ

 از صدا یلحظه ا یآب صرف نظر کند.گوش دنینوش یادامه  از

 یکابنرتوجه به آ ی.باز هم بدنیبعد باز شروع کرد به چرخ یو کم افتاد

 آب شود.اما یتو دنیپر یو شلوارکش را کند تا آماده 

 تماس یاز برقرار یراحت نیکه پشت خط بود به هم یکس ظاهرا

 التداشت. با ح یمجدد برنم یبیماریشد و دست از شماره  ینم دیناام

 ا گفتنرابرداشت و ب یگوش یناخشنود

 ...شهیری؟چقدر س هیک-

 کوتاه یناشناس انداخت.تماس قطع شد و فرصت یبه شماره  ینگاه

 یاش را چک کند ...از همان شماره پنج تماس ب یداد تا گوش دست

 پشت سر هم داشت پاسخ



 سشماره ناشنا نیخواست بداند ا یکنجکاو شده بود و م گرید حاال

 داشت که دست از سرش یو با او چه کار واجب ستیبه ک متعلق

 اش درآمد . همان یگوش ریرویو یداشت .دوباره صدا یبرنم

 بود.فکرکرد شماره

 کم هشب یاخالقا نداره که وقت نیباشه...اما نه .اون از ا اینکنه هل-

 نجوریکنه.غرور مزخرفش ا لیکنم بخواد خودشو به من تحم یمحل

 .شهیبه نفع آدم م وقتا

 گفت دیبرقرار کرد.تا با شک و تردزد و تماس را  ایبه در دل

 الو ؟-

 خط تند تند گفت یاز آن سو یفیخفه و پچ پچه مانند ضع یصدا

 پس ؟ نییشما کجا یوا-

 "هکهک"سکسکه گوشش را پر کرد  هیشب ییبعد صدا و

 کردم.)..هکهک( یباالخره ...داشتم سکته م دیخوب شد جواب داد-



 .دمیترس یلیکنم آخه خ یمن سکسکه م دیببخش

 یلیزند و خ یحرف م یدانست با چه کس یکه هنوز نم نیشرو

 تهشماره را اشتباه گرف یکس ایمزاحم باشد  کیداد که  یم احتمال

 دیپرس یولو شد و با سردرگم یصندل یرو

 د؟یزن یحرف م واشینقدریشما؟ چرا ا-

 گفت یبلندتر یبا نجوا صدا

ترسم  یحرف بزنم.آخه م نیتونم بلندتر از ا ینم دیببخش-

 صداموبشنون.

 د؟یهست یشما ؟ اصال شما ک نیگ یم یچ-

 دیببخش ی...چ یهمون خانم اعتماد یعنیمن ماهسوام .)..هکهک(-

 .)..هکهک(یریمش یام آقا یاعتماد

 و جیماند. گ رهیخ یکرد و هاج و واج به نقطه ا یمکث نیشرو

 یم یوقت از شب چه کار نیدومش ا اریهم نکهیاز ا سرگشته



 ستیچ یواشکی یپرت و پالها نیا یاو داشته باشد و معن با تواند

 دیمشکوکانه پرس دیگو یم که

 ؟یبلند حرف بزن یتون یچرا نم ؟یشده خانم اعتماد یچ-

 دیرس یداشت و هنوز به حالت پچ پچه به گوش م یتن لرزان صدا

 یاومده).هکهک(خواهش م شیبرام پ یمشکل هیتونم  یخب نم-

 دی)هکهک( کمکم کنکنم

 ؟یشما االن کجا هست ؟یچه مشکل-

 من تو کمدم .-

 له؟یکم ابونیمنظورت خ ل؟یکجا کم-

 ...من تو کمدم...یریمش یآقا هیک لیکم-

 کنان تکرار کرد یهج و

 ُک.. ُم...د -

 ؟یافتاد بیماریتو کمد  یعنیکمد ؟  یتو-



 دا بهخ شدم...تور و میقا نجای.)..هکهک(افتادمین بیماریخدا... ینه.ا-

 ...نیبرس دادم

 نیگذشت شرو یم شتریکه از زمان مکالمه شان ب هرچقدر

 یدخترک را نم یحرفها یمعن نکهیشد و از ا یتر م سرگشته

 که فکر و یکاذب جاناتیغلبه کردن بر ه یبود.برا یعصبان دیفهم

 و بعد دیکش قینفس عم کیخودش کرده بود  بیماریرا در ذهنش

 گفت متیبه او با مال خطاب

 از حرفات یچیشده.من ه یچ نمیت و شمرده بهم بگو ببلطفا درس-

 ومرتعش  یکرد و بعد با همان صدا یا وسانهی.دختر مکث مادمینفهم

 خفه

 گفت اش

 تمکه .)..هکهک(داش دیدون یام م راستهیپ یآقا یخونه  نجایمن ا-

 عده)هکهک( وارد خونه شدن...منم هی هویکردم که  یدرست م شام



 شدم میاز اتاقها )هکهک(داخل کمد قا یکیترسم اومدم تو  از

 راسته؟یدزد اومده خونه پ یعنیعده وارد خونه شدن؟  هی-

 هستن یکنم دوستاشن)هکهک.(پنج شش نفر ینه.دزد نه.فکرم-

 اومدن یبدون هماهنگ نکهیمثل ا یخبرشون .ول انگار

 شونیگوش راستهی)هکهک( پی..)..هکهک(زنگ زدم به آقانجایا

 ...دیمزاحم شما شدم. )هکهک(ببخش نیبود.واسه هم خاموش

 دهیاز آنچه شن رانیاش گذاشت و ح یشانیپ یدستش را رو نیشرو

 یحرکت و ساکت ماند.دخترک هنوز داشت وسط سکسه ها یب بود

 کرد یعزوجز م ناتمامش

 یلیبگو بخندشون کل خونه رو برداشته.من )هکهک(من خ یصدا-

 برام نیکن یکار هیترسم ...تو رو خدا  یم

 هنگ کرده یبا مغز نی.شرو فتدیب هیخواست به گر یکم م کم



 یب مانیپ-دیلب غر ریبه ساعتش انداخت .و ز ینگاه اصالنهگیج

 خونه ات رو نده دست اون دیشعور...چقدر گفتم کل

 ...یعوض یالشخورا

 و شانیپر یدخترک را از صدا یتوانست ترس و نگران یم

 دانست چه یما هنوز نمحس کند ا یامانش به خوب یب یها سکسکه

 وکوتاه از جابلند شد  یاز دست او ساخته است.بعد از تفکر یکار

 گفت

 کنم دایرو پ مانیتونم پ یم نمیبذار بب-

 دیوحشت زده نال صدا

 ؟ینشن چ دایاگه پ-

 تو همون جا تو کمد بمون تاخبرت کنم.-

 .)..هکهک( خواهشا زودومدیسرم ن ییبال هیباشه ...فقط ...تا -

 ...دیکن مخبر



 استارت شده و یکه تازه مغزش ر نیاز قطع تماس شرو بعد

 بود در مقابل چه دهیفهم

 را مانیپ یشماره  یقرار گرفته با ناخشنود یانجام شده ا عمل

 دستگاه"گفت  یزن که داشت م یصدا نکهیقبل از ا یکم گرفت

 اعصابش را بدتر به هم "باشد یمورد نظر خاموش م مشترک

 کوتاه و چک و چانه زدن یرا قطع کرد وبعد از تاملتماس  زدیبر

 نه باالخره خودش را ای دبیماریخودش که با منزل او تماس ب با

 مجبور یبار ک نیآمد آخر ینم ادشیکار کرد.هرچند  نیبه ا مجاب

 بود ریناگز یاضطرار تیموقع کی نیکار شده اما خب ا نیا به

 یتالمبا یب نیبه خاطر ا نمایپ دیتوانست با استنطاق شد ی.بعد ها م

 به او نداشت از یربط چیکه ه ییاو به ماجرا یپا دنیکش و

 .دیایدرب خجالتش

 نمئمط بایتقر دیپنجم و ششم رس یتماس به بوق ها نکهیبعد از ا اما



 التیداشته باشد.تعط یدسترس مانیآن شب به پ ستیکه قرار ن شد

 در یانوادگسفر کوتاه خ کیهفته بود و امکان داشت به  وسط

 دیچبعی.هدر آسارا .. شانیالیشهر رفته باشند.مثال رفته باشند و اطراف

 چاره که از ترس خودش یآن دخترک ب فینبود .پس حاال تکل

 و دهیترس یشد؟ صدا یکرده بود چه م یکمد مخف یدر پستو را

 زد هنوز. یگوشش زنگ م یتو شیسکسکه ها هکهک

 که به دیرا کنار بکشد و بگوخودش  یتفاوت یتوانست با ب ینم نه

 از او کمک صالیو است اسی.دخترک در کمال ستیمربوط ن من

 به دور بود اگر قصور یاز مروت و جوانمرد نیبود و ا خواسته

 ا.بختیگر یم تشیبار مسئول ریاز ز یواه یبه بهانه ها ایکرد  یم

 کهیدرحال دیند زیدرنگ را جا گرید دیرس جهینت نیکه به ا خودش

 یرفت شماره  یم یخروج یبا عجله به سمت پله ها تداش

 دیرا گرفت و همان بوق اول جواب شن دخترک



 بله؟-

 شمارش یرا تو یتوانست اضطراب و دلواپس یفاصله م نیهم از

 حس کند شیها نفس

 مهاش شود و از بند آن ه یبود که بتواند به موقع ناج دواریام و

 شیو تشو استرس

 به او وارد نشود با یشتریشوک ب نکهیا یدهد .پس برا نجاتش

 خبر خوش دوم را ستین یخبر مانیاز پ نکهیخبر بد اول و ا حذف

 راحت کرد یرا تاحدود الشیابتدا به او داد و خ همان

 کشه یطول م یساعت سه ربع میاونجا ...ن امیمن االن خودم م-

 رسم...از جات جم نخور.و بدون ینباشه زودتر م کیتراف اگه

 بمون همون جا تا من یجلب توجه کن نکهیا وبدون اصد سرو

 .باشه؟امیب

 امانش خالص شده یب یکه ظاهرا از دست سکسکه ها مخاطبش



 یبا خوشحال دیرس یآسوده خاطر به نظر م یو حاال اندک بود

 گفت یزیآم تضرع

 ی...خواهش منیایممنون...پس تو رو خدا زودتر ب یلیباشه ...خ-

 .کنم

 یاا براز پله ها باال رفت که خودشر مهیسراس نیشرو یاز خداحافظ بعد

 یعرق م یخروج از خانه آماده کند.هرچند هنوز تنش بو

 نیاما بعد از ورزش بدون استحمام بماند ا نکهیو متنفر بود از ا داد

 شد سخاوتمندانه گناهش را بر یبود و م ییاستثنا تیموقع کی

 ببخشد. خودش

   

. 

 وجب جا کی یو تو وارید یگوشه  کز کرده بودم یکیتار وسط

 دعا بلد یخودم و تا آن لحظه هرچ یترس گلوله شده بودم تو از



 یمداخکه  دیام نیتند تند و بعضا غلط و غلوط خوانده بودم به ا بودم

 کشد.سکسکه ام یخط قرمز نم میغلط ها و تپق ها ریو ز ردیپذ

 ار ی.گوش باز هم دچارش شوم دمیترس یآرام گرفته بود اما م تازه

 تماس گرفت یریمش یکه آقا نیدستم گرفته بودم تا هم یتو سفت

 پاسخگو باشم. یفور بتوانم

 شد.خنده که چه عرض کنم یدم قطع نم کیبگو و بخندشان  یصدا

 از خودشان را دست یکیکردند... داشتند  یعرعر م ییجورا کی

 و آن که مورد دندیخند یانداختند و هرهرو کرکر به او م یم

 داد من یقرار گرفته بود به نشان اعتراض فحششان م تمسخرشان

 یموجودات مذکر تا چه حد م نیاز ا یدانستم بعض یآن روز نم تا

 ربآن شب  نکهیداشته باشند تا ا فیتشر تیترب یادب و ب یب توانند

 که مثل نقل یکیرک یفحشها دنیاز خجالت شن یمسجل شد.گاه من

 هگذاشتم و ب یدهانم م یدستم را رو کردند یهم م ینبات حواله  و



 شدم. یجانانه بدهکار م یمعذرتخواه کی میگوشها

 وساعت تا سه ربع ... میآمد.گفته بود ن ینم یریمش یچرا آقا پس

 شد دوباره یساعت از تماسمان گذشته بود.کاش م مین بایتقر حاال

 خوشش دمیاز آمدنش راحت شود.اما ترس المیگرفتم تا خ یم تماس

 شوم. خی یجوابم را ندهد و سنگ رو ای دیاین

 هم گریربع د کیگذاشتم تا  یجگر م یدندان رو دیبا گریکم د کی

 شد آن وقت دوباره با همراهش ینم شیدایکردم بعد اگر پ یصبرم

 ازیگذشت و از شدت استرس ن یم یگرفتم .زمان به کند یم تماس

 ر کهفک نیکرده بودم.آن قدر با ا دایپ ییبه دستشو مبرم

 راغساتاقو باز کنن و  نیبرداشتن بالش در ا یحاال برا نیاگه هم"-

 "؟ یچ انیکمد ب نیا

 در ختنیر یبرا یکرک و پر گریو بدنم را لرزانده بودم که د تن

 مبدنچپم خواب رفته و پشتم درد گرفته بود.خواستم  ینبود.پا تنم



 و دیکش ریبه خواب رفته ام ت یصاف کنم که پا را

 دهانم یآخر دستم را جلو یبلند شود که لحظه  غمیود جب کینزد

تا وقم کردم یسع فتمیمبادا دوباره به سکسکه ب نکهیو از ترس ا گرفتم

 حواسم را پرت کنم.

 نیهمچ یدارم .برا یبسته آدامس موز کی فمیک یافتاد تو ادمی

 و اقات نیآخر قبل از پناه آوردنم به ا یمناسب بود.لحظه ها یمواقع

 ودمام را برداشته و با خ یدم دست یو لباسها فیک یواریمد دک نیا

 نیرا باز کنم و هم فمیک پیصدا ز یکردم ب یبودم.سع آورده

 یخرت و پرتها یشد.تو یم بیماریداشت نفس میکوچک برا یجستجو

 تپاکت نامه برخورد کرد.با دق کی هیشب یزیدستم به چ فمیک داخل

 تمرکز حواس نکهیکنم.با ا یاشتباه نم دمیلمسش کردم فهم که

 یالهمان ف دیافتاد با ادمیتامل  ینداشتم اما با کم یو حساب درست

 بودم. دهیمترو از دخترک فال فروش خر یکه من تو باشد



 یباز کردن فالم نبود اما م یبرا یمناسب تیموقع یلیخ دیشا

 و پرت کردن حواسم یسرگرم یبرا یمناسب ی نهیگز توانست

 یدرآوردم و بعد با حرکات فمیک یپاکت را از تو صدا ی.پس بباشد

 یرا رو لمیموبا یبازش کردم و نور چراغ قوه  یواشکیو  آرام

 لب شروع کردن به ریتاباندم و ز شیبایاشعار ز نیوز خطوط

 که به نامم درآمده بود یکردن فال زمزمه

 دل که دگر باد صبا باز آمد / هدهدخوش خبر از طرف یا مژده

 مدباز آ سبا

 گل از باد مانیباز / که سل یداوود یمرغ سحر نغمه  یا برکش

 باز آمد هوا

 فال یبعد از خواندن کامل غزل عجول و مشتاقانه به سراغ معن و

 نوشته شده بود یشعر با خط خوش نییکه پا رفتم

 افتیدر یخوش یخواهد آمد و خبرها یشاد کیصاحب فال پ یا "



 باش که دواریام یوبه زندگ . اندوه را از خود دور کنیکن یم

 بخش را یتو به سرآمده و بهار پرطراوت و شاد یزندگ انگیجز

 " افتی یخود را خواه یو پاداش صبر و بردبار یدار شیپ در

 یراست یعنی!  یصاحب فال ...چه فال قشنگ یصاحب فال ...ا یا

سخن جناب حافظ با من بود ؟ آن قدر خوش خوشانمشده  یرو یراست

 من از راه یشاد کیحاال قرار بود پ نینگار واقعا همبود که ا

 کردم یوا م شیرفتم در را به رو یم دیو من فقط با برسد

 یه یذوق زدگ یبه زمان و مکان نبود مثل بچه ها از رو حواسم

 ممکن ام و افتادهبیماری یچه هچل یافتاد تو  ادمیو بعد تازه  دمیکش

 یدهان یا خواستم جلومن باعث دردسرم شود.ت یاطیاحت یب است

 م.اندزنگ خانه از جا پر یصدا مبیماریموقع باز شده بود ب یکه ب را

 بود . دهیمن باالخره از راه رس یشاد کیخودش بود. پ فکرکنم

 من قربون خودت و شاخ نباتت برم جناب حافظ یاله "



 "...فالت ردخور نداشت.عاشقتمزمیعز

 ونکرد  یاریاب رفته ام خو یشادمانه از جا بلند شوم که پا آمدم

 انهم اتفاق افتاد واال ممکن بود با نیو خوب شد ا نیمرا زد زم باز

 هال یهراسانم ناگهان از داخل کمد سر از تو ی افهیو ق شکل

 و باعث رعب و وحشت آن جانوران نگونبخت شوم اورمیدرب

 باز نگه یدر کمد را کم یرا برداشته بود.ال فونیآ یکی.

 قرار داشت که یهال و اتاق وارمشترکید یرو فونیآ ی.گوشداشتم

گفتگو واضح و مفهومنبود.اصال  یشده بودم.صدا یآن مخف یتو من

 من باز کرده اند یشاد کیپ یمتوجه نشدم در را به رو

 چند .تااتفاق افتاده باشد نیبودم که ا یم دواریام دینه ؟ فقط با ای

 و میبا ب لحظه

 زنگ در یصدا نکهیگوش نشستم تا ا فراوان و با تمام وجودم دیام

 .دمیدلخواهم را شن یآمد و متعاقبا صدا خانه



 ...نیسالم آقا شرو-

 ؟ دیهست مانی...شما از دوستان پریسالم شبتون بخ-

 دانست که یم یزیبود انگار نه انگار او چ یلحنش آرام و عاد چه

 دانستند ینم آنها

 شده ؟ یزیبله ...چ-

 کرد ترسش را بروز یده بود و تالش مز جانیه بایتقر مخاطبش

 ندهد

 خودش کجاست ؟-

 خانه از یمثال خبر نداشت تو یشروع کرد به صدا زدن .الک و

 ستین یخبر مانیپ

 ؟ مانی؟ پ مانیپ-

 فکرکردم

 "واسه خودش ها هیلمیهم ف یریمش یآقا نیا"



 کند هشیتوج یکرد با لحن آرام یسع مخاطبش

 ستنین نجایاالن ا مانیآقا پ-

 ؟ ستنین نجایا یچ یعنی-

 خوردنش ملموس و قابل باور بود . مخاطبش هم کم و کهیو  تعجب

 داد یدستپاچه نشان م شیب

 دیارد کار مانی...شما با پانی...بعدا قراره بزهیکه ...خب ..چ یعنی-

 ؟

 نه با خودش ... یعنیخب آره...-

 حاکم یرعادیغ تیخواست حواس او را از وضع یطرف م ظاهرا

 ادتونیبودم... دهیلواسون د یشما رو تو مهمون کباریمن قبال -کند پرت

 ادیم

 نیوشر دیگفت فونیتا پشت آ دیبود مانی...با پ ینیمنزل دکتر شاه ؟

 حصارکه اون دختره  ی... شما رو به خاطر آوردم.همون مهمون



 ش غش کرد و بعد کاشف به عمل اومد که بارداره و...دوستی

 خارج بود که یریمش یآقا یاز حوصله  اش یبود پرحرف معلوم

 دیپر شیحرفها وسط

 یزیچ هی...فقط  مبیماری یوقتتون رو نم یلیمن خ زیدوست عز نیبب-

 نیگفت هم مانیجا گذاشتم که اومدم برش دارم.زنگ زدم پ نجایا

 رسونه.االن که زنگ خونه رو زدم یبرهاست و خودشو م دورو

 اون در رو برام باز کرد. فکرکردم

 ؟ نجایا ادیگفت داره م مانیپ-

 ندهیگو یشوکه و وحشت زده  ی افهیآن لحظه آنجا بودم و ق کاش

 کیبود که  نیفاصله ا نیمن از ا صیتشخ دمید یسوال را م نیا

 رد کرده یرا با خوش شانس فیخف ی سکته

 بشه. داشیپ گهیآره ...فکرکنم کم کم د-

 ؟ یمرد حساب یگ یپس چرا زودتر نم-



 گم ؟ یر نمزودت ویچ-

 هک یماهرانه ا شینما نیبه خاطر ا یریمش یباشد از آقا ادمی بعد

 داشته باشم. ژهیراه انداخته بود تشکر و به

 الوقوع بیمورد نظر با رب و رب گم کرده خبر آمدن قر مخاطب

 دوستانش جار زده و همه را به رفتن و خروج یرا برا مانیپ

 تتواند موهب یهم م یس گاهاز خانه فراخوانده بود.تر ریالس عیسر

 باعث یباشد .مثل آن شب که اصال معلوم نشد چه جور یاله

 یتوانستند سورو سات مجرد یشدنشان شده بود و اصال ک یفرار

 از یجمع و جور کنند و طور قهیرا در عرض فقط چند دق شان

 بودند. امدهیشوند که انگار از اول هم ن میج آنجا

 از شبکه یکی یرا که رو ونیزیبود تلورفته  ادشانیدم رفتن  فقط

 یقازآملتمسانه ا یبود خاموش کنند.موقع خروج با لحن یماهواره ا یها

 در مورد حضورآنها یحرف مانیخواسته بودند که به پ یریمش



 ابه آنها نداد و ظاهر یقول چیمورد ه نیخانه نزند .او در ا در

 ستادیشان را به تماشا ا یرفتن اضطرار خونسردانه

 به سراغ هم میاز خروجشان تصمصم گرفت نانیدو بعد از اطم هر

 شعورم انگار خواب به خواب رفته یراست ب ی.اما حاال پامیبرو

 او داشت سرک نیبود به زم دهیتکه چوب خشک چسب کی.مثل بود

 زد یم میصدا کشان

 ؟ یی؟ ماهسو خانم ؟ شما کجا یخانم اعتماد-

  

 . 

 میو پا رونیب دمیخز یکمد م یکیتار یبه زحمت از تو کهیحال در

 هاتاق با خودم گام ب کیتار مهین یدستم گرفته و در فضا یتو را

ن م-جوابش را دادم یزیآم جانیبلند و ه یبردم با صدا یم شیپ گام

 ...یریمش یآقا نجامیا



 را گرفت و به سمت اتاق خواب آمد و هردو همزمان میرد صدا او

 میدیدر به هم رس یآستانه  در

 سالم...-

 و اتاق روشن شد دیبرق سر دیکل یاو رو دست

 وقت نکهیمن در آن حالت مشکوک به مجروح بودن بدون ا دنید با

 دیپرس یجواب سالمم را بدهد با نگران کند

 شده ؟ یپات چ-

 یرفتم با لحن قدرشناسانه ا یکنان راه م یل یهنوز ل کهیحال در

 گفتم

 که به خاطر من به زحمت دی...ببخشدنیخدارو شکر که شما رس-

 .نیافتاد

 شده ؟ یپات چ دمیپرس-

 ینم یسورمه ا نیهفت به تن داشت با شلوار ج قهی دیسف شرتیت



 شود ؟ واقعا پیخوشت نقدریا یسادگ نیتوانست به هم یچطورم دانم

 هنر بود .نبود ؟ کیخودش  نیا

 تنم یکش قهی دیو سف اهیخال خال س تیبلوزچ کیسرم  ریهم خ من

 یدوخته بودم با دامن شلوار نینسر یاطیکه خودم با چرخ خ دبو

 یلک چرب شیرو یاطیاحت یب یاز رو یکه همان شب لعنت دیسف

 شد. یپاک م تکسیبا وا دیبود و با افتاده

 ینشده ...خواب رفته لعنت یزیچ-

 را کج کرد و پوزخندزنان گفت شیلبها

 شده باشه حاال.. یمن فکر کردم چ-

 "خوردم  یزیچ ینکرده باشه که ترکش فکر دواریام "

 دیکوتاه دوباره پرس یبعد از مکث و

 که ؟ اونا که متوجه حضورت تو خونه نشدن؟ یخوب-



خودش بر  یافتاد و به حالت عاد یداشت از گزگز م میکم پا کم

 کنم . هیآن تک یو رو نیتوانستم بگذارمش زم یو م گشتیم

 نشدن... شه گفت خوبم ...نه خداروشکر متوجه یم-

 خوش خوشانه و

 ...ها ...نیبد شونیفرار یرکیبا ز دیچه خوب تونست_

 دمیخودم پر یوسط حرفها یبعد با لبخند پت و پهن و

 ! ادهیرو خاموش کنم چه ولومش ز ونیزیمن با اجازه برم تلو-

 یمن بود.نم بیاز مقابلش گذشتم و او هم از پشت سرم در تعق و

 دست شینه ؟ همه جا مرتب و کم و ب ایدر هال را بسته بود  دانم

 قبل از یبازساز یظاهرا کارشان برا دیرس یبه نظر م نخورده

 و ماهواره زونیتلو نیاز صحنه ردخور نداشت.جز هم خروجشان

 رفته بود خاموشش کنند. ادشانی که

 یهمه پالن نیا نی! از ب یمزخرف یعجب بدشانس واریروم به د یوا



 تواند یم یفارس سیرنویعاشقانه با ز یینمایبلند س لمیف کی که

 .آنمیبود دهیرس کشیحساس و اروت یباشد ما درست صحنه  داشته

 یپرشور و حرارت رو ی! از آن صحنه ها یچه صحنه ا هم

 اش یتختخواب

 چه شییی...ااانیح یچه پررو و ب یخارج یها شهیهنرپ نیواقعا ا"

 کم هیخب... هشکوفیدنچه وضعه  نیراه انداختن ...ا یملوچ ملچ

 فیک دیرخانواده ندارن ؟ کوفتتون بشه...شما اونجا دا نای...ا آرومتر

 خجالت دیبا سمییر یجلو نجایمن ا ستین التونیخ نیو ع دیکن یم

 رمیکشه...چرا نم یم کتریبار یخدا کار داره به جاها ی...وا بکشم

 "واریبه د کوبمشیرو نم یلعنت سوریر اون

 اگشتم و او ب یآنجا را دنبال کنترل م و نجایا یبا دستپاچگ من

 هبود و داشت ب ستادهیا شانهبر لب دست به  یو لبخندکج یخونسرد

 کرد یمن نگاه م یوتوام با شتابزدگ یعصب حرکات



 بشیصاحاب رو کجا گذاشتن ؟انگار قبل از رفتن غ یکنترل ب نیپس ا-

 و جیکرده بودند ...همانطور که داشتم گ

 او از پشت سرم گفت دمیچرخ یدورخودم م دستپاچه

 ؟یبود دهیمثبت هجده ند یصحنه ها نیتا حاال از ا_

 همون دنیخوش بود واقعا مثبت هجده بخوره تو سرم من به د دلش

 زنشون با شال یها شهیخودمون قانعم که هنرپ یالهایو سر لمیف

 یدبلن یگلو بسته و دامن ها خیتا ب قهیو بلوز گل و گشاد  یوروسر

 تو رختخواب و شوهرهاشون تو رنیم شنیم دهیکش نیمز یرو که

 ذارن یکپه م یحصار اتاق

 شد که یاز معاشقه و مغازله داشت رد م لمیف یزن و مرد تو کار

 شود.معذب و یکردم او دارد فاصله اش با من کم و کمتر م حس

 ینیعقب نش یبرا ییجا یبه عقب بردارم ول یخواستم گام هراسان

 نیکرد؟ ا یداشت نگاهم م ینجوری.چرا ا زیبه مخورد  میو پا نبود



 چشمان یشیبود که داشت از عمق م یو گدازنده ا بیبرق عج چه

 داد یداشت به من دست م یشد؟ حس بد یاش ساطع م یوحش

 داشت لمیف یکه آن مرد تو یجور کی یبود ول نانهیبدب یلیخ دیشا

 از نظرچهره ام را  یکرد تمام اجزا یش نگاه محصار یزن تو به

که من نفسم بند آمده بود او دستش را  یو درست لحظه ا گذراند

 کشان خودم را عقب یبهسمت من دراز کرد از ترس لمس شدن ه

 ستر یدهانم گرفتم...انگار داشت از تماشا یو دستم را جلو دمیکش

 گفت شخندزنانیبرد ن یوحشت من لذت م و

 ؟یترس یم یاز چ_

 یچهره  یشنگش را همچنان رو بعد همانطور که نگاه شوخ و و

 یها کونیاز آ یکیدستش به سمت  دیکش یم شانمیو پر مضطرب

 رفت و آن را خاموش کرد و تازه ونیزیتلو یصفحه  نییپا یلمس

 نماز حرکت او داشتم ....ماهسو خا یکه چه برداشت اشتباه دمیفهم



 !خجالت

 خاموشش کنم؟ تازه ینجوریا دیچرا به فکر خودم نرس اصال

 یزینفس راحت بکشم که او همراه با پوزخند تمسخرآم واستمخ

 گفت

 شما دمیندارم د یمثبت هجده مشکل یصحنه ها نیالبته من با ا_

 ینش تیگفتم خاموشش کنم تا اذ یشد ینارنج قرمز

 از گونه دمیعرق کرده ام کش یسر و رو یرو یخجالت دست با

 زد ... یم رونیگل آتش داشت ب میها

 شدن! یپام چقدر گلگلل دونهیم خدا

 یه مو به هم نگا میبود ستادهیا فیهردو وسط هال بالتکل کهیحال در

 حاکم را عوض کرده بیماریزده و جو نفس یحرف نکهیا یبرا میکرد

 گفتم باشم

 از رفتنشون راحت باشه؟ المیاالن خ گهید یعنیخب _



 هبمطمئن  یلیخ کهیفضا استقبال کرد و در حال رییتغ نیهم از ا او

 شمرده گفت دیرس ینم نظر

 هاما بهتر یبمون نجایراحت ا الیبا خ یتون یامشب م یموقتا برا_

 یخودت دست و پاکن یبرا ییجا هیفردا  نیهم

 ظحف با کدوم پول؟ اما به خاطر میشده بود خواستم بگو یدلم خال ته

 او انگار ناگفته ها را از عمق یو عزت نفسم نگفتم ول غرور

بتونم  دیشا_خوانده بود که سخاوتمندانه گفت من نیغمگ چشمان

 تا مشکلت حل مبیماریدر نظر ب یوام فور هیبرات 

 ...بشه

 گفتم یو شگفت یتوام با شاد یزدم و با لحن یپلک ناباورانه

 واقعا ممکنه ؟ یعنی_

 دیگفتم شا_

 زنناز حاال به دلت صابون  یخود یب یعنیگفت که  دیرا با تاک نیا



 فزودبعد درادامه ا و

 ... میزن یحاال فردا در موردش باهم حرف م_

 به ساعتش انداخت ینگاه و

 بنداز... رشویبرم...در خونه رو قفل کن و زنج دیبا گهیمن د_

 یگردن ول یبرنم گهیاون اراذل و اوباش مطمئنا امشب د هرچند

 اومد خبرم کن... شیپ یاگه مشکل بازم

 دیرسپ دیچشم نگاهم کرد و با ترد یاز گوشه  و

 که؟ یمواظب خودت باش یتون یم_

 یها یازمندین یو صفحه  زیم یخم شده بود رو بدنتا  داپارمی

 یکنان از موردها غیو و غیصبح و هر از چندگاه ج ی روزنانه

 یستون ها یکه از البه ال یونیبه قول خودش اکاز یجاریاست

 گفت و حواس مرا یکرد م یم دایبه بخش اجاره مسکن پ مربوط

 کرد یبودم پرت م پیمشغول تا که



 شصت تییسو هیخوبه ماهسو...دروازه دولت ... یلیخ نیا یوا-

 وخوبه ها ...ت نمیپونصد...عه ا یماه شیهمکف...پنج پ ریز یمتر

 ه..هفت تومن رهن ...ششصد و پنجا کهینزد نجامی...به ا هیعتیشر

 هیر.چهارم بدون آسانسو ی...منتها طبقه هیپنجاه متر نی...ااجاره

 چهار ی...سه تومن ماهیهم هست همکف...تو مطهر یمتر یس

 نوشته فقط مجرد آقا... یو پنجاه...اح...لعنت صد

 را برده بود...حاال خوبه که بهش گفتم بودجه ام چقدره و سرم

 ی...تازه اگه آقاستیدر توانم ن صدهزارتومنیس یاز ماه شتریب

 یبرا یتشان وامدول یفرمودند و ازخزانه  یمرحمت م یاعتماد

 گرفتن. یدر نظر م من

 دیصفحه کل تورویتوانستم چشم از مان یم یبه سخت کهیدرحال

 گفتم دیبه سمتش انداختم و با تاک یینگاه گذرا بردارم

 یزیچ نیبب صدیس ستیدو یماه شیپ ونیلیدو م یها هیتو ما-



 ؟ هست

 به من چشم غره یروزنامه برداشت و جور یرا از رو سرش

 ...و پشت چشم نازک رونیبزند ب شیبود لنزها کینزدکه  رفت

 گفت کنان

 یبخوا نکهینه ...مگرا یخوا یو امن وآباد م کینزد یجا هیاگه -

 ...یهمخونه بش یبا کس ایخوابگاه  یبر

 خواستم هم یو امن م زیتروتم یحق جواب نداشت.هم خانه  حرف

 یمورد نیباشد ...خب معلوم بود که همچ متیخواستم ارزان ق یم

 ریبرداشتم و ناگز پیدست از تا یلحظه ا یبود.برا ابیکم بایتقر

 برام مناسب متشیق یلیشلوغ پلوغه...اما خ یلیخوابگاه خ-گفتم

 دونم اصال ینم یدوممه ...ول ی نهی...همخونه شدن هم گزادیدرم

 به نظرت ؟ شهیم دایمطمئن پ همخونه

 گفت شخندزنانیبه سرو گردنش داد و ن یقر



 تریبیماافته  یناتوش م هیهم که  یآره...نباش یخوش شانس باش اگه-

... 

 منو نترسون... یوا-

 رودلم گفتم هره یتو دیوحشت زده ام خند ی افهیبه ق یالیخ یب با

 خوشقلب شد و گفت شیها ی...اما باز وسط بدجنس کوفت

 هیمن بگردم برات  یخوا یکردم.اصال م ینترس جونم ...شوخ-

 کنم دایپخوب  ی همخونه

 شیلنزها یبرق آب یزل زدم تو دیترد با

 ؟ یتون یم-

 مه یکنم ...اتفاقا االن فصل خوب یآره ...از دوستام پرس و جو م-

 ومدهین شونبیماریکه خوابگاه  یشهرستان یدانشجوها شتری...بهست

 گردن. یهمخونه م دنبال

 افزود یبخش نانیروزنامه را بست و با لحن اطم و



 کنم نگران نباش. یم دایخوب برات پ مورد هیحتما -

 یریمش یآقا یاز سو یکه معلوم بود حساب راستهیپ یآقا

 آمده شب گذشته شیشده آن روز از من بابت اتفاق پ بازخواست

 که من آنجا یتا زمان گریکرده و قول داده بود که د یعذرخواه

 نخواهد آمد من هم خاطرش را شیپ یمورد نیدارم همچ اقامت

 اسباب زحمتم را کم خواهم کرد ...هرچند یم که به زودکرد جمع

 اما معلوم بود که واقعا با اوردیخودش ن یکرد به رو یم یسع

 جمله خوشحالش کرده ام... نیا گفتن

 چهل و یآقا کیمطرح که  ی سندهینو کیآن روز با هم با  ظهر

 میشتتدابلند قرار مالقا یمتوسط و موها و محاسن یساله بود با قد پنج

 و چطور مییکه چه بگو میکرده بود یزیاز قبل باهم برنامه ر

 اصالحات دیاخذ مجوز چاپ با یکه برا میکرد یقانعش م دیبا

 چاپ کتابش را دیق دیواال با دینظر ارشاد را اعمال نما مورد



 سپاز ما گرفت...اما از  یادیز ی...کلنجار رفتن با او انرژبزند

 وجه حاضر چیپا داشت و به ه کی ...مرغشمیامدیکردنش برن قانع

 که راستهیپ یارشاد نبود .آقا یقبول اعمال سانسور از سو به

 مجاب کردنش بگذرد ریاز خ یراحت نیخواست به هم ینم ظاهرا

 یلیم ینشستمان درنظر گرفت. او با ب یرا برا یگرید زمان

 میتوانست یهم م یبعد یبود که در مالقات ها دیکرد اما بع موافقت

 ...میکار جلب کن نیا یرا برا تشیارض

 دایکردم ...پارم یآشپزخانه بودم و داشتم ناهارم را گرم م یتو

 از یکیصرف ناهار با دوتن از دوستان همکارش به  یبرا

 ام را که صبح یاطراف رفته بود و من کوکوسبز یها رستوران

 نان یدرآوردم و ال ویماکروو یروز آماده کرده بودم از تو همان

 یکنارش و تازه م دمیگوجه ورق کردم وچ کیگذاشتم  واشل

 از پشت سر شیبزنم که صدا چمیگاز به ساندو کیسرپا  خواستم



 از جا پراند مرا

 اتاقم . ایب-

 یقلب پرتپشم .آقا یکشان برگشتم عقب و دستم را گذاشتم رو یه

 نبود شیدایپ یبود که چند ساعت یریمش

 دمیترس یوا-

 افزودمدلم با غرغر  یتو و

 آخه ؟ یش یظاهر م هویچرا مثل جن معلق -

 نان و چیانداخت و بعد با اشاره به ساندو مینگاه به سرتاپا کی

 دستم گفت یتو یکوکو

 زهیر ی؟ روغنش داره م هیکوکو سبز-

 شده بود یکه با آب گوجه قاط یگفته بود روغن سبزرنگ راست

 نیزم یرو ختیر یانگشتانم چکه چکه م یاز ال داشت

 ...یوا یا-



 گذاشتم و دست یظرف یرا تو چمی.ساندو نکیرفتم سمت س یتند

 آب ریام را گرفتم ز یروغن

 ؟ یختیر یده ...توش چ یم یخوب یچه بو-

 ؟ تو کوکو گهی...خب از اسمش معلوم بود د یسوال احمقانه ا چه

 و لپه ؟ ای؟ لوب زنیر یم یمعموال چ یسبز

 تازه ... یسبز-

 بایکه ز یی...چون بوش با کوکوها یختیر یخاص یفکرکردم سبز-

 کنه فرق داره ... یم درست

 دانستم یزد انگار من م یحرف م یتعجب نگاهش کردم.جور با

 کنم فقط با تعجب یمورد کنجکاو نیدر ا نکهی.بدون ا ستیک بایز

 کردم نگاهش

 ؟ یبیماریلقمه ب هیهست که واسه منم  یاونقدر-

 یم جیو آدم را با رفتار وگفتارش گ بود ینیب شیپ رقابلیغ شهیهم



 اه بن ایدانستم ناهار من اصال قابل او را دارد  ینم کهی.درحالکرد

 گفتم دیترد

 ؟ دیخور یجا م نی...فقط همستین یقابل زیبله.البته چ-

 یم-گفت دیشک و ترد یبه ساعتش انداخت و بعد با کم ینگاه

 حرف یراتاقم باهات راجع به موضوع وام فو یایخواستم ب

 چیجا و ضمن خوردن اون ساندو نیهم نمیش ی...خب حاال مبزنم

 .میکن یخوشمزه در موردش صحبت م یکوکو

 یبه خرج دهد آمد و رو یشتریتعطلل ب نکهیو بعد بدون ا گفت

 یمن شوخ یراحت نینشست و به هم زیپشت م یها یاز صندل یکی

 ه چندروزک یصبحانه ا نی.بعد از آن اولزبانشیشده بودم م یشوخ

 ربود که در کنا یناهار ساده ا نیاول نیا میبا هم صرف کرد شیپ

 به من یخواست با پرداخت وام فور یم یعنی. میکرد یم لیم هم

 یخدا گر زحکمت ببندد در ندیگو یکند .راست است که م موافقت



 یباال ستادمیمثل جغد ا دید ی... وقت یگریدر د دیگشا زرحمت

 تذکردهنده گفت یا لحنکنم ب ینم یو کار سرش

 گرسنمه ..پس دست دست نکن واال ممکنه جاش ... ینفهم یبفهم -

 را شیحرفها یکرد و زل زد به چشمانم و دنباله  یمکث دیترد با

 که یدار یمردم...لبخند معن یم یداد. داشتم از فضول قورت

 یشد به سخت یام م یذهن شیبود بدتر باعث تشو شیلبها نقشبند

 یواقعا م یعنی؟  یجاش چ میرا گرفته بودم که نگو دهانم یجلو

 زیکردم چ یفکر م یخورم ؟ هرچ یبگه جاش تو رو م خواست

 ابکه نگفته بود فقط  ییحرفها یخال یجا دیرس یبه ذهنم نم یگرید

 شد . یکلمات پر م نیهم

 کردم کارم را ینگاهش معذب و دستپاچه بودم اما سع ینیسنگ ریز

 برش یانجام بدهم.کوکوها و گوجه ها درست یخرابکار بدون

 هنان لواش جداگان یبر دو کردم و هرکدام را تو میرا تقس خورده



 دیپرس زیم یگذاشتم رو وانیپارچ آب با دول کی. دمیچیپ یا

 ؟ میندار ارشوریخ خچالی یتو-

 : نه گفتم

 ؟ یچ تونیز-

 ممرا هم آماده کردم و آمدم مقابلش نشستم . با نه دو چهایساندو

ه ا بها عادت داشت و بدون آنه یچاشن نیترش کردم.ظاهرا به ا وسیما

 زد و و لقمه را چشیگاز را که به ساندو نی.اول دیچسب یاو نم

 معلوم بود طعم کوکو دندیدهانش مزه مزه کرد چشمانش درخش یتو

 که با دهان پر گفت دیآ یبه مذاقش خوش م یمن حساب یسبز

 معرکه است-

 ..وباز شده بود . میبودم من هم اشتها دهیکه شن یفیاز تعر خشنود

 مشغول گفتگو میزد یسق م مانیچهایهمان حال که به ساندو در

 میشد باهم



 هبق...اگه سا مبیماریتونم برات در نظر ب یم یونیلیوام پنج م هی-

 تونستم اجازه بدم وام یسال بود م کیاز  شتریب نجایا تیکار

 و نه یدار یکار یخب نه سابقه  یول هبیماریبهت تعلق ب یشتریب

 ...و از نجایا یبمون یمشخصه که قراره تا ک اصال

 دیذارم مجبورا با یکارمندام فرق نم نیکه من معموال ب اونجا

 مبلغ ینشه...اما خب رو ثیحرف و حد هیرفتار کنم که ما عادالنه

 هیباهاش  یکنم بتون ی...فکر م یحساب کن یتون یم ونیلیم پنج

 .درسته ؟ یبیماریب کیچکو تیسو

 که گفته بود شبی.از دفتمیب هیبه گر یبود از فرط خوشحال کینزد

 دیکدتایشا یکلمه  یو رو دبیماریدرنظر ب میبرا یبتواند وام فور دیشا

 نینکرده بودم و حاال با ا دواریخودم را ام یلیداشت خ

 هکرده بود در همان حال که ب یواقعا قلب مرا غرق شاد شنهادشیپ

 خاست یبغض شادمانه برم یبو میزده بودم و ازصدا جانیه شدت



 گفتم

 یو من نم دیکن یبه من م یکمک بزرگ دی...واقعا دار شهیبله م-

 از شما تشکر کنم ؟ دیچطور با دونم

 یشکفته ام را از نظر م یخندان چهره  یبا نگاه کهیحال در

 گفت متیبا مال گذراند

 مابه وجود ش گهید یوبیشت خانم ابا بازگ دیشا نکهیبا توجه به ا-

 به نکهینباشه در مورد بازپرداختش و ا اجیانتشارات ما احت تو

 دارم یفکر هیهم  ادیبهت فشار ن خاطرش

 خارق العاده و زیچ کی دیکردم فکرش با یدانم چرا حس م ینم

 که داشت از چشمانش ساطع یرا برق مرموز نیباشد ا یرعادیغ

 گفت یشد به من م یم

 ؟ یفکر چه-

 یشده بود پاک کرد و ب یدور دهانش ا که روغن یدستمال کاغذ با



 دیپرس مقدمه

 ؟یپاسپورت دار-

 پنهان بشیسوال عج نیکه ممکن بود پشت ا یبه علت نکهیا بدون

 ینداشتنم چه ربط ایاصال پاسپورت داشتن  نکهیفکر کنم و ا باشد

 و با آب وکنان  قیموضوع مورد بحثمان دارد با فرود سر تصد به

 گفتم تاب

 یم کار جانیتو آذربا وسفمی ییکه دا شیبله دارم...سه چهار سال پ-

 من و شمونیتونست برگرده پ ینم لیمسا یسر هیو به خاطر  کرد

 میرفت دنشید میخودمون بر نکهی...مادربزرگم به قصد امارجان

 شمو بعد میاومد که قسمت نشد بر شیپ ی.اما اتفاق میگرفت پاسپورت

 دنمونیچند وقت بعد خودش اومد د وسفمی ییدا

 یمرا ن لشیبابت خوشحال بود و دل نیاز ا ؟انگاریپس پاسپورت دار-

 دانستم هنوز و



 نکنم یو فضول مبیماریخودم را ب یمورد جلو نیتوانستم در ا ینم

 ؟ نیدیبله دارم ...حاال چرا پرس-

 مانچش یاز گوشه  دیدهانش را بلع یتو یلقمه  نکهیاز ا بعد

 نگاهم کرد و گفت نافذش

 ستیخوام اسمت رو وارد ل یم یو موافق باش یندار یاگه مشکل-

 کتاب فرانکفورت کنم یالملل نیب شگاهیبه نما یاعزام همراهان

 یاهرچه زودتر بر دیو با شهیتو ماه اکتبر برگزار م شگاهی...نما

 میشنگن اقدام کن یزایو گرفتن

 کتاب شگاهیشنگن ؟ نما یزای..من؟ و نییافتاده بود پا فکم

 که خودش هم یعنی ی؟ گفته بود همراهان اعزام فرانکفورت

 خواب نبودم و با یعنیکرد.  یشرکت م شگاهینما نیدر ا شخصا

 مواجه شده بودم ؟ من تیواقع یتو یزیشگفت انگ شنهادیپ نیهمچ

 توانستم یمحال بود .نبود ؟ آخر چطور م یهمه خوش شانس نیا و



 مالیخ نکهیا یبود .برا رمنتظرهیو غ بیعج میواقعا برا کنم ؟ باور

 ریدور از چشمانش دستم را ز ستمیخواب ن نکهیشود از ا راحت

 از رانم گرفتم .آن قدر محکم که یمحکم شگونیبردم و ن زیم

 او شدم یآخم در آمد و باعث تعجب و نگران یصدا

 شد ؟ یچ-

 یچیه-

 بپرم . نییو باال و پا بکشم غیج یخواست از فرط خوشحال یم دلم

 ماهتو ببوسم خداجون ؟ یتونم رو ی! م یتو چقدر خوب ایخدا یوا

 در مقابل چشمان مراقبش نبودم همان جا کف آشپزخانه زانو اگر

 و یآوردم .او برق شاد یشکر را به جا م یزدم و سجده  یم

 دلم یبود و خبر از جشن شادمانه  دهیچشمانم د یرا تو شعف

 شکنم اما با یانست که چطور دارم با دمم گردو مد یو م داشت

 دیهمه از سر ادب پرس نیا



 ذوق نه ؟با همان ای یکن یسفر همراه نیما رو در ا یتون یم ینگفت-

 خاج از کنترلم گفتم یزدگ

 یم آدمو یدرخونه  کباریبتونم .بخت  دیبا یعنیفکر کنم بتونم ...-

 ره و یبا قهر م میخوش در رو به روش وا نکن ی.اگه با رو زنه

 گه ...ممنون که منو یهمش م نوی...مارجان ا ادیم یبدشانس جاش

 . دیانتخاب کرد هم

 یدر برابر ابراز احساساتم از خودش واکنش خاص نکهیا بدون

 یبرا وانیل یتو ظیمحسوس و غل یتفاوت یب یبدهد با نوع نشان

 و شمرده گفت زیداد به م هیآرنجش را تک ختیآب ر خودش

 یکنه ول یخوب درست م یلیهم خ بایام.ز ین عاشق کوکوسبزم-

 مونه . یزبونم م ریمحشر بود.مزه اش ز نیا

 به نکهیماند .بدون ا رهیبه من خ یزیآم نیبا نگاه خاص و تحس و

 ش که نبوددوستی؟ احتماال  ستیخانم ک بایز نیا دیبگو من



 خانم چه کاره اند؟ ای...پس هل بود؟

 ناهار ساده و کی ستییبا ر یدار کهیدر حال یعنیخوب  حس

 . و یهم از او بشنو ینیریخوب و ش یخبرها یخور یم دلچسب

 و بودم یبابت کدام خبر خوشحال م دیبا شتریدانستم ب یحاال نم من

 ای یونیلیپنج م یوام فور افتیشناختم ؟ خبر در یپا نم سراز

 شگاهیبه نما یرینشر مش یها از سو یاعزام ستیشدن به ل اضافه

 فرانکفورت ؟ کتاب

 گفت یم شههمی مارجان 

 که نهیا شینشونه است. معن هی ادیها پشت سرهم م یاریبدب یوقت-

 خواد هرچه زودتر اونا تموم بشن برن تا اتفاقات خوب یم خدا

 فرسته. یبشن و اونا رو هم پشت سرهم م شروع

 نهیخودم به ع یزندگ یتو کیگفت...داشتم از نزد یراست م واقعا

 . دمید یم



 پاکت هست که بازش کی زمیم یرو دمید دمیکه از راه رس صبح

 کیرا درآوردم و  ید یست .س ید یس کیداخلش  دمیو د کردم

 هممهم باشد بخوا میبرا نکهیبه آن انداختم و بدون ا یسرسر نگاه

 یو از کجا آمده دوباره خواستم آن را تو ستیچ ید یس نیا بدانم

 پاکت افتاد یرو یچشمم به نوشته قرار بدهم که  پاکتش

 "هفتصد  یاز صفحه  یرمان ساق یشده  لیتکم پیتا"

 یهیبد خط بود که در تنب یهمان رمان هزارصفحه ا یساق رمان

 ده یدر ضرب االجل پشی)به نظرم( محکوم به تا رمنصفانهیغ

 حدود ادیز یشده بودم و من ظرف نه روز با فشار کار روزه

 امروز تا فردا کیکرده بودم و فقط  پیا تاصفحه از آن ر هفتصد

 زا را نیرا به اتمام برسانم و خودم ا پشیوقت داشتم که کار تا را

 تمام نشدنش خوابم نبرد. یدانستم وشب قبل ازغصه  یم محاالت

 ممکن بود یعنیشده ؟  شیدایاز کجا پ ید یس نیدانم ا ینم حاال



 از صفحه نی.همدیرس یبه نظر م دیرمان همنام باشد ؟ بع کی لیفا

 داشت با من یهفتصد که زده مرا به شک انداخته بود.انگار کس ی

 کرد. یم یشوخ

 تهایرا گذاشتم شخص ید یرا روشن کردم و س ستمیس یهولک هول

 یرو یبود چشمانم با ناباور پیرمان درحال تا یتهایشخص همان

 شوم شترمطمئنیب نکهیا یزد .فقط برا یدو دو م پیتا صفحات

 هفتصد به بعد باز یرا از صفحه  زیم یرو یدستنوشته  ندتندت

 چک کردم و مطابقت دادمخود میرو شیپ پیو خط به خط با تا کردم

 ید یس نیچه خبر است و ا نجایدانستم ا یخودش بود.نم

 آن چه را با چشمان دیشده اصال با شیدایکجا پ بیاز غ ناگهان

 یاز ک دیدانم با ینه ؟ نم ایکردم  یباور م دمید یم خودم

 یلیبود ؟ خ دایکار پارم یعنیکردم. یپرس و جو م درموردش

 کمک داده شنهادیروزها بارها به من پ نیا یداشت .در ط احتمال



 ربارقبولیز سییاز ترس باخبر شدن ر دیو البد چون د بود

 نکاریا یک یدست به کار شده ؟ ول یواشکیروم  ینم درخواستش

 یاز من وارد شرکت م رترید شهی؟ او هم دمیکرده که من نفهم را

 یرفت.در طول ساعات ادار یو زودتر از من هم از شرکت م شد

 دانتو ی...پس احتماال کار او هم نممیچشم هم بود یکه مدام جلو هم

 گرفته و از یکپ یواشکیدستنوشته ها  یاز رو نکهیمگر ا باشد

 دمیپرس یمهم  یاز خانم صالح دیکرده باشد...با پیتا یکپ یرو

 شر میدانست برا ینم یزیسربسته که اگر از موضوع چ البته

 .نشود

 مشو مشغول پمیتا ی هیمانده بودم که چه کنم ؟ به بق فیتکل یب حاال

 را مشخص هیمجهول الهو ید یس نیا فیمنتظر بمانم اول تکل ای

 ستین داشیخانم هم که طبق معمول هنوز پ دایپارم نیبعد...ا کنم

... 



 رنگ لویشش ک نهیجلو آ یچهارساعت واست یااا مگه مجبورخد یا

 دونم گذاشتن اون یسرکار...من م یایرو صورتت ب یبمال روغن

 اول وقته ...هوووف هیپروسه کار هیخودش  یکوفت یلنزها

 نمک دایوقت صبح پ نیرا ا یبتوانم خانم صالح دیشا نکهیا دیام به

 شدم. تر نییطبقات پا یرا برداشتم و راه ید یس

*** 

  

 نیشرو

 بار نیبود .ا وریشهر یروزها نیروز نسبتا خنک از واپس کی

 بود دهیاو نرس نیبود که چراغ سبز شده و نوبت به حرکت ماش دوم

 یداشت اعصابش به هم م یاول صبح نی.کالفه بود و هم

 کیدرحال پخش بود . یمیمال کیموز نشی.از ضبط ماشختیر

 قسمت از ترانه کیبرگ ... ید سیو عاشقانه از کر بایز آهنگ



 لب با خواننده ریبه دلش نشسته بود و هربار آن را ز بیعج

 کرد یم یهمخوان

Yes it,s a different world when I looke into your 

eyes 

 نمیب یچشمات م یرو تو یمتفاوت یایدن هی آره

Your’e the nearest things that I have seen to 

paradise 

 ینعمت به بهشت نیتر کینزد تو

Yes I know with be in love forever 

 عاشق خواهم بود شهیدونم که با وجود تو هم یم و

 یب دیرس یترانه که م ینجایدانست چرا به ا یهم نم خودش

 افتاد یم ایر یبه آن دخترک سرو ساده و ب ادشیاریاخت

که .اش  بامزه یاکشن ها یو معصومانه و ر بایز ی..ماهسو...با آن چهره 

 به ادشیکرد... یبودن خاصش م یمعمول نیدر ع



 دوستان یاز ترس ورود ناگهان یافتاد ...وقت شیچند شب پ اتفاق

 خال تیچ زیبه خانه اش از او کمک گرفته بود.با آن بول مانیپ

 یبا دستپاچگ یداشت.وقت یکه لک چرب دیسف یو دامن شلوار یخال

 گشت که آن یم ونیزیتلوداشت دنبال کنترل  یخجالت زدگ و

 یایدر حال پخش را خاموش کند چقدر شرم و ح ییکذا ی صحنه

 یکرده بود دوست داشت .م یرا گل شیاش را که لپها دخترانه

 از نیبا آن حرکتش باعث رعب و هراس دخترک شد و ا دانست

 انداخت از یاش به خنده اش م یادآوریاش بود که هربار  یبدجنس

 اصال.نبود  مانیپش کارش

 گرفت میشد که تصم یخودش متعجب بود.چ شنهادیهم از پ هنوز

 کتاب شگاهیاش به نما یهمراهان اعزام ستیاو را به ل اسم

 فقط به خاطر وصول وام پنج یعنیاضافه کند ؟  فرانکفورت

 شک داشت و مطمئن نبود که فقط به یخودش بود ؟ کم یونیلیم



 شیدنبال چون و چراهم  تیبا جد یلیبوده باشد .خ نیهم خاطر

 یموضوع فرار م نیبه ا یگشت و هربار از پرداختن ذهن ینم

 کینبود ...  شیته دلش تکان خورده بود وسرجا یزیچ کی. کرد

 ؟ یدانست چ ینم قایشد و او دق یوسط عوض م نیداشت ا یزیچ

 یدفترنشرش م یراه یشتریب اقیکه صبح ها با اشت نیبه هم دیشا

 رتریکرد تا د یدست دست م یناخودآگاهو عصرها به طرز  رشد

 سرنخ ها نیرد ا دیترس یکارش را ترک کند ربط داشت. م محل

 یآن برنم رشیبرسد که از پس درک و پذ یزیو به چ دبیماریب را

 یمسرنخ ها را رها  نیبه نفعش بود که ا دیهم شا نیهم ی.برا آمد

 خواهد یبزند و بگذارد هرجور که م یو خودش را به نادان کرد

 خواهد بکشاندنش ...باداباد. یو دلش هرکجا که م بشود

 یپشت سرش م یها نیماش زیممتد و اعتراض آم یبوق ها یصدا

 اش پشت چراغ یحواس یچراغ ها سبز شده اند و او با تمام ب گفت



از رانندگان معترض پشتسرش  یمانده بود به نشان عذرخواه سبز

 پدال گاز یرا رو شیابرد و بعد پ رونیب شهیدستش را از ش

 بار نیو ا یپل گریبار د کیو آهنگ مورد عالقه اش را هم  فشرد

 کرد ییبا خواننده همصدا یتر قیحس عم با

Yes it,s a different world when I looke into your 

eyes 

 نمیب یچشمات م یرو تو یمتفاوت یایدن هی آره

Your’e the nearest things that I have seen to 

paradise 

 ینعمت به بهشت نیتر کینزد تو

Yes I know with be in love forever 

 عاشق خواهم بود شهیدونم که با وجود تو هم یم و

*** 

   



 یسشدن آن  دایدر پ ینقش دایمطمئن شدم پارم بایتقر نکهیاز ا بعد

 یاز حرفها بایهم تقر هیو بق یندارد و خانم صالح بیاز غ ید

ه خودم تاصفح یآماده شده  لیبودند فا دهینفهم یزیچمن  ی سربسته

 و خودم را آماده ختمیر ید یآن س یهفتصد را هم تو ی

 زا شیساعت پ مین نیبروم که هم سییر یآقا دنیبودم که به د کرده

 راست بلند شده بود چون جواب یوظاهرا از دنده  دیراه رس گرد

 راهم یا مهینگشاده داد و لبخند نصفه  ییرا با رو سالممان

 کرد. ممانیتقد

 گفته بود دایپارم

 ... ستیخدا رو شکر امروز از همون اول وقت از ما طلبکار ن-

 ماگ یمخصوصش را آماده کردم و تو یقهوه  نکهیاز ا بعد

 وخدا دمیکش قینفس بلند و عم کیکه ببرم پشت در  ختمیر خودش

 عد. بندهد ماریبیبه من  یخود یباشد و ب دایکردم که حق با پارم خدا



 دهیروشن پوش یزدم و رفتم داخل.آن روز کت و شلوار طوس در

 و کفشش قهی.طبق معمول رنگ کراوات و جل یخی راهنیبا پ بود

 .یبا هم ست کرده بود .مشک را

 اش بود که با ورود من آن را کنار گذاشت.صبح یگوش یتو سرش

 گفتم و یریبخ

 .ستادمیمردد ا زیسمت م نیرا گذاشتم مقابلش و ا ینیس

 نمیاوضاع و احوال را محک بزنم بب یرکیرزیخواستم ز یم انگار

 خودم در نظرش یجور نیا ایاما گو ستیتا چه حد عاد طیشرا

 کنکاشگرانه داشت کهیآمدم.ماگش را برداشت و درحال یرعادیغ

 دیبا تعجب پرس یکرد کم یم میتماشا

 شده ؟ یچ-

 انصافا یبه ارث برده ول یچشمان پرنفوذش را از ک نیدانم ا ینم

 ونیاش را مد یظاهر تیاز جذاب یمین دیآمد و شا یبه او م یلیخ



 نافذش بود ینگاه ها نیهم

 صاف کردم و گفتم ییگلو

 نشده ... یخاص زیچ-

 چشمان کنجکاوش شیدستم را نشانش دادم و پ یتو ید یبعد س و

 ؟ هیچ نیا-زیم یرو گذاتشمش

 دیرو به من سپرد پشیکه کار تا یرمان لیفا ید یس-

 افزودم حیو توض یادآوریداخل پرانتز به عنوان  و

 تمومش کنم دیکه ده روزه با دیکرده بود همیدرواقع تنب-

 ماندند خکوبیصورتم م یگرد شدند و شگفت زده تو چشمانش

 روزمونده به هی یفرصت کم و حت نیتو هم یتونست یعنیخب ...-

 ؟ یش کنکه بهت دادم تموم یشدن مهلت تموم

 دانست چند روزاز مهلتم یحساب همه روزها دستش بود و م پس

 و چند روز مانده... گذشته



 بودند ختهیهرز ر یرا که باز مثل علفها میحواس جمع ! موها چه

 شالم مرتب کردم حتم دارم آن لحظه رنگ و ریصورتم ز دور

 بود دهیپر یحساب میرو

 آره ...تموم شده .-

 دروغگو چطور یدادم .در عجب بودم آدمهاآب دهانم را قورت  و

 یوتوانند از خودشان دروغ و دلنگ ببافند و به ر یراحت م نقدریا

 دروغم که تازه حرف مچهین کی نیهم ی.من برااورندین خودشان

 و افهیگوشت آب کرده بودم.با ق یاش داشت کل یهم قاط راست

 گفت یزیآم نیتحس لحن

 نی...اونم با ا یکردم بتون ینم...فکرشم ی...چه سرعت عملنیآفر-

 کار همه

 نیشرو

 شهیمقابلش نشسته بود مثل هم بیآراسته و دلفر یبا ظاهر ایهل



 نجش کیو قصد رفتن به  رونیآمده ب شگاهیحاال از آرا نیهم انگار

 یناخن ها نیفکر نکرده بود که او با ا نیبه ا چوقتیداشت.ه را

 اش برسد؟ یشخص یارهاتواند به ک یشده چطور م کوریو مان بلند

 روح چشمانش بود فکرکرد یو ب یبه سبز وحش نگاهش

 یرفته چشما ادمی؟ اصال  دمشیتا حاال بدون لنز د چوقتیه-

 هیچه رنگ خودش

 دشام داده بو شنهادیخودش به او پ نکهیدانست چرا با ا ینم یحت

 یبرا یحرف گریبا او د ی.از ک ستیبابت خوشحال ن نیاز ا حاال

 خواست هرچه یشد و دلش م یزود خسته م یلیاشت و خند گفتن

 با هم به خداحافظ برسند ؟ زودتر

 یگرفت خوب م یخنده اش م ایعبوس و درهم هل ی افهیق از

 کند که خودش را یتالش م یلیو خ ستیتمامش ساختگ دانست

 رگیدرو بود و  شیبرا شینشان بدهد اما دستش از پ بیماریو دل آزرده



 نیاش اشراف داشت هم یتمام فعل و انفعالت رفتارنسبت به  کامال

 الیکه خ یعنیشام را بدون مقاومت قبول کرده  یدعوتش برا که

 اواخر نیکه ا یحالت سرد و زمخت نیبه ا ستین لیدارد و ما یآشت

 انداخته بود ادامه بدهد .خسته از سکوت هیروابطشان سا بر

 نکهیا یشد برا یحاکم م نشانیداشت ب جیکه به تدر یندیناخوشا

 زده باشد گفت یحرف

 یکردم دعوتمو قبول کن یفکر نم-

 بر کهیبود.هم او را از پشت نقاب ساکت و سرد ینظر شروع خوب به

 به او یفیظر یلیهم به طرز خ دیکش یم رونیچهره داشت ب

 زده بود هیکنا

 دور و برشان یزهایکوتاه به م یپا انداخت و نگاه یپا رو ایهل

 لوکس آن رستوران معروف با یبر فضا یمش خاص.آرا انداخت

 حکمفرما بود کشیدرجه  یمنو



 میبود ومدهیرستوران ن نیوقت بود به ا یلیخ-

 سر تکان داد قیبه نشان تصد نیشرو

 کایبود قبل از سفرت به امر دیبار قبل ع نیآره آخر-

 ایکه آمد هل کای.اسم امر دیرا چ زشانیلحظه گارسون آمد و م همان

 حس کرد او را معذب کرده یرکیبا ز نیه رنگ شد و شروب رنگ

 مشکوک یو چون نگاه ها دیکش شیظرف ساالدش را پ ای.هل

 گفت یا هیبا لحن دلخور و پرگال دیرا به خودش د نیشرو

 امبد بود ...بعدشم که به تلفنه یلیتو رفتارت تو شمال با من خ-

 .فکر یشتو خودت رو دور از دسترس من نگه دا یداد ینم جواب

 یکن یشام از من عذرخواه یبه بهونه  یخوا یامشب م کردم

 شانیدر روند گفتگو یریمس رییتغ نیهمچ کیکه انتظار  نیشرو

 دیکش شیکرد و بعد او هم ظرف ساالدش را پ ینداشت مکث را

 نمونیب یبحث چیه یداد یاگه به سواالم درست و شفاف جواب م-



 اومد ینم شیپ

 ههمش دنبال بهون نیدونم واسه هم ی.من م یردوستم ندا گهیتو د-

 یا

 و دیتکه از کاهو را به چنگال کش کیرا گفت و با حرص  نیا ایهل

 بود در دهیکه شن یزیخورده از چ کهی نیبه دهان برد .شرو یتند

 گرید نکهیداشت؟ ا قتیحق یعنینگاهش کرد . رهیخ نیسنگ یبهت

 اگر نه پس چرا بهگشت ؟  ینداشت و داشت دنبال بهانه م دوستش

 اورد؟یافتاد که از اشتباه درش ب یو تا نم تک

م پس منو به شا-... ایهل یبکشون هیبحث رو به حاش یتو فقط بلد_

 یکه باهام بحث کن یدعوت کرد

 جعبه یاز تو یگفت بعد دستمال ریرا با تغ نیا ایهل

. 

 نیرا پاک کرد .شرو شیدور لبها یعصب یو با حرکات دیکش رونیب



 یاو را از نظر م شانیخشمناک و پر یطور که چهره  نهما

 آرام گفت گذراند

 ...نجایا میومدیبحث کردن ن ینه برا-

 است؟ هیحاش یدوستم ندار گهید نکهی؟ ا یپس چ-

 دست نیبه ا نیرا گفت و با حب و بغض نگاهش کرد شرو نیا ایهل

 یبه راحت نیهم یاو عادت داشت برا یها فتنیگرفتن تا پس ن شیپ

 باخت یرا نم هیقاف

 ذهنت دنبال یسوال تو یعالمت ها یبرا یمن بود یتو هم جا-

 یگشت یم جواب

 ینم تیسوال اهم یهنوز به اون عالمت ها یاگه دوستم داشت-

 یداد

 بیماریخوام مدام با سوءظن هام در یخب به منم حق بده من نم-

 باشم



 ایهل

هرت که مامان وخواپاسخگو باشم  ییدر مورد سوءظن ها دیمن چرا با-

 با چرت و پرتهاشون باعثشن؟ تیریکبیا یو اون خاله 

 ماا یاز مادر و خواهر و خاله ام متنفر باش یتون یتو م ایهل نیبب-

 یندار حق

 ؟ یدیفهم یکن ییمن ازشون بدگو شیپ

 زهرناک یا زهیرا با تحکم تمام گفت و نگاه غرانش را مثل ن نیا

 و متوجه حد دیایحساب کار دستش ب ایچشمانش فرو کرد تا هل یتو

 حدود خودش باشد و

 حواسم نبود یاز بس ناراحتم کرد دیببخش-

 نمایهم پش یلیناخشنود که معلوم بود خ یا افهیرا با ق نیا ایهل

 حق به جانب ادامه داد یگفت و با لحن ستین

 جان از نیگم شرو یکه دارم راستشو م یدون یخودت م یول-



 ریشده دارن مدام ز یازدواج جد یبرا نمویتصم دنیفهم یوقت

 از راه دور بهشون خط یخونن خاله تورانت هم داره ه یم گوشت

 باهاشون اتمام حجت شهیهم یبرا کباریتوئه که  ریده .تقص یم

 شیبا آت دنید یو اونام م یکرد یرو م نکاریاگه ا یکن ینم

 زتونن ما رو ا یو خزعبالت دروغ نم عهیمشت شا هیو  سوزوندن

 شد یقصه تموم م نیجدا کنن ا هم

 نسوءظ نیبه جواب سوالم نرسم و اول ا ی؟ تا وقت ایکدوم قصه هل-

 خانواده ام از خودمون یتونم جلو یخودم رفع نشه چطور م واسه

 کنم ؟ دفاع

 نگاهش کرد و پوزخندزنان گفت یبا بهت و ناباورانه ا ایهل

 کنم تحت یهش م...خوا نیو اساسه شرو هیپا یسوءظنت کامال ب-

 اخب چر یو اون نباش ...اگه بهم اعتماد نداشت نیا یحرفها ریتاث

 یاومد ی؟ اصال خودت هم با من م کایبرم امر یگذاشت



 یو کس یبر یخواست یاعتماد رو وسط نکش ...تو م یلطفا پا-

 ویتونستم همه چ ینم یدونست یمنم که م طینبود ...شرا جلودارت

 ...بعدشم یبد لیکه ادامه تحص کایامر امیکنم پاشم با تو ب ول

 نیب یرو بشنومگره  تیو اون خبر نامزد نینبود که از ا نیا قرارمون

 سفت و سخت تر شد شیابروان تتو

 بود بهت که گفتم بعدشم به هم خورد یزور ینامزد-

 دونم ینم یچیه اتشییو من در مورد جز یگفت نویآره فقط هم-

 داره؟ یچه اهمت اتشییجز-

 من ؟ یبرا ایتو  یابر-

 جان نیهردومون شرو یبرا-

 نیکه بدونم ا نهیمن مهمه که بدونم و مهم تر از اون ا یاما برا-

 خوره؟ یاز کجا آب م نیسقط جن یماجرا

 آن طرف ایو برافروخته بود و هل یعصبان زیم یسو نیا نیشرو



 و دستپاچه دهیپر رنگ

 مسخره است یلیواقعا خ گهید نیا نیسقط جن-

 رتو برآشفته  دیگفت و بعد لب ور چ یعصب یرا با با لحن نیا ایهل

 قبل ادامه داد از

 یفرندها یدخترشو از دست بو نکهیخاله تورانت واسه ا نمیب یم-

 کنه ...سقط یم ینجات بده و بهت بندازه هرکار جورواجورش

 ... ستیدرکار ن ینیجن

 اشتند یمتعادل یو روان یحالت روح یلیخ کهیبعد درحال و

 و مضطرب ادامه داد شانیپر

 .نیزنانه داشتم هم ستیعمل ک هیمن فقط -

 ناباورانه نگاهش کرد کیتنگ و بار یبا چشمان نیشرو

 ؟ یدر موردش به من نگفت یزیخب چرا چ-

 ظرمتقاعد کننده باشد اما به ن شیحرفها دیکوش یمظلومانه م ایهل



 مذبوحانه بود بی ادبکه ت نیشرو

 .خاله شهیدونستم داستان م یانت کنم بعدشم نمخواستم نگر ینم-

 اونور از من آتو نوریا فتهیراه ب نکهیا یبه جا زتیعز توران

 ... هیالس وگاس جمع کنه و ما یبره دخترشو از کالبها هبیماریب

 دیپر شیوسط حرفها یتند و جد یبا تذکر نیشرو

 یگدر مورد کس و کارام بد ب یحاال بهت گفتم که حق ندار نیهم-

 درشت شدند ایهل چشمان

 تونن یتوام ؟ چطور اونا م یاونا شدن کس و کارت ؟ پس من چ-

 سرم بد بگن؟ پشت

 و ابهام تو حرفات هست . یعالمه پنهان کار کیچون -

 مکدر نگاهش کرد یبا حالت ایهل

 .همونیدوستم ندار گهیکنم که تو د یدارم حس م شتریحاال ب-

 یخور یقهوه م گهید وانیل هیتو  یدار دمیکه اومدم دفترت د روز



 از چشمت افتادم دمیفهم

 ادیشد او را  نیناخواسته باعث تلنگر به ذهن شرو شیحرفها با

 محبوبش را شکست وانیل یانداخت که دخترک با دستپاچگ یروز

 یبود چهره  دهیکش ادیشد و برسرش فر یبابتش عصبان چقدر

 ارزشش را یعنیچشمانش بود  شیو هول دخترک هنوز پ هراسان

 چاره را قبض روح کند یدخترک ب وانیل کیکه به خاطر  داشت

 کرد یآن همه مورد غضب خودش قرار دهد ؟ حاال که فکر م و

 همه سال مثل نیبود و ا وانیل کی یخود دلبسته  ینه. ب دید یم

 یهمه دروغ و سوءظن ها نیاز آن محافظت کرده بود با ا جانش

 آمده شیپ

 را شکست و با تکه نیدخترک آن بت دروغ خوب شد که اصال

 یمزخرف و از رونق افتاده را به انقضا یدلبستگ نیشدنش ا تکه



 یککه معلوم نبود از یگسستن از گذشته ا نیرساند به خاطر ا خودش

 بود اگر یاز دست داده از دخترک ممنون م شیتقدسش را برا

 یتوجه یب که داشت از یخاطرات با تمام قدمت دیفهم ینبود نم او

 تا ستیگذاشته و معلوم ن یدگیسر به پوس یدگیعدم مراقبت و رس و

 عشق رو به نیا یچراغ سوخته  یبیخواست با خودفر یم یک

 را به زور روشن نگه دارد؟ زوال

 ادوستت نداشته باشم ...ام گهیو من د یگ یتو راست م دیآره شا-

 خودت نیخودت فکر کن .بب یاز محکوم کردن من به کارها قبل

 . میدیرس نجایکه به ا یراهو اشتباه رفت یکجا

 و زانیگفت و نگاه گر یرا با لحن شمرده و پرمنطق نیا نیشرو

 همان لحظه گارسون دیپر کش زیم یبه سمت گلدان رو ایهل مبهوت

 از دیبخش تیو به سکوتشان رسم دیاز راه رس یاصل یغذا با

 دل و گرید که دبو دایو متاثر هردوتاشان پ وسیما یها چهره



 شام آخر ندارند. افتیآن ض یادامه  یبرا یدماغ

   

ن امدانستم ب یدادم نم یرا رد تماس م نیبار چهارم بود که نسر نیا

 داشتم کهیهم به دانستنش نداشتم.درحال یچه کار دارد و عالقه ا

 لیمیاش که ساکن لندن بود ا سندهینو یرمان را برا کی یینها لیفا

 از با آب و تاب میهم بود که داشت برا دایم به پارمکردم حواس یم

 گفت یام م همخانه

 .اونمشینیبب کیخودت از نزد دیماهسو .با هیدختر خوب یلیخ-

 نیدار یخب حتما با هم وجه اشتراکات یول ی.البته مازندرانهیشمال

 یاز بو نکهیبدون ا نیبخور ریراحت س دیتون یمثال شب م گهید

 اشههمسن و سال خودت ب دیبا بای)باخنده( تقر دیبه هم غر بزن بدش

 یگه چند سال پشت کنکور موند تا باالخره تونست سراسر یم

 سبزه است یلیبرعکس اسمش خ یاست .ول دهیبشه.اسمشم سپ قبول



 وراجه مخمو خورد تا تونستم یادیکم ز هی)دوباره باخنده( فقط 

 ه اجارهک ی.واحدارمیذره اطالعات رو ازش به دست ب هی نیهم

 .و ششهیپول پ ونیلیانقالبه.ده م دونیدانشگاه و م کینزد کرده

 نصف نصف .حاال شهیکه سهم هردوتون م صدیس یماه اجاره

 خوبه ؟ ینگفت

 سند و ارسال ی نهیزل زد به من .همزمان با زدن گز دیبا ترد و

 نگاهش کنم گفتم نکهیمورد نظر بدون ا لیمیا

 نمشیبب کیخودم از نزد دیبا-

 ناخشنود ادامه دادم یکم و

 کم دوره هی نجایخونه اش از ا-

 که هست نهیهم دیببخش گهید-

 نازک کرد میبرا یرا گفت و بعد پشت چشم نیا

 یهمه کار ک نیخدا با ا یگرفت ا یم افهیق میباز داشت برا حاال



 کند ؟ ییکرد از او دلجو یم وقت

 حق با توئه . زمیباشه عز-

 را که یخانگ بیس یتکه از پا کیدرست کرده بودم و  یچا

 یتوگفت دستپخت مادرش است یآورده بود و م میبا خودش برا دایپارم

 قرار دادم خودم هم از ینیس یرو یگذاشتم و کنار چا یظرف

 داشت و یریخوشمزه خورده بودم. واقعا طعم دلپذ بیس یپا آن

 دآمده بو ییکه تازه از دستشو دایدفتر که شدم پارم ی. راهدیچسب

 گفت انهبیماریافتاد خرده  بیس یو چشمش به ظرف پا رونیب

 نیریخودش یا-

 یبا پا دیخورد که چرا به فکر خودش نرس یداشت افسوس م انگار

 از تک و تا نکهی؟ بدون ا سییمخصوصش برسد خدمت ر بیس

 گفتم یو با خونسرد دمیخند فتمیب

 باش از سهم خودمه خب یراض-



 وردم برات و دستپخت مامان منهباشه بابا .فقط بگو من آ-

 یهم داشت طفلک یدیبود و چه تاک دهیچهره اش دو یتو یترس چه

 خنده ام را گرفته بودم گفتم یبه زور جلو کهیدرحال

 گم یباشه چشم.م-

 دیلب غر ریو ز امدیمن خوشش ن شخندین از

 زهرمار بچه پرو-

 پشت اش که انداخته بودش یزدم و رفتم تو .بدون کت سورمه ا در

 ییکتاب پالتو کیکاناپه لم داده بود و داشت  یاش رو یصندل

 زیم یخواند.با ورود من آن را بست و گذاشتش رو یم نالیاورج

 خودش را جمع و جور کرد و

 کردم ؟ یهوس چا یدونست یاز کجا م-

 مفتگ زیم یرا گذاشتم رو ینیس نکهیلبخند نگاهش کردم . بعد از ا با

 ساعت من براتون نیهر روز راس هم بایراز اونجا که تق دیشا-



 .ارمیکنم م یدم م جانیاله یچا

 نگ گفتبدن یبا تبسم همراه

 یمخصوص خودت معتاد م یمنو به چا یکم کم دار یعنیپس -

 ؟ گهید یختیهم ر نی...توش هل و دارچ یکن

 بییس یانگار تازه خورد به پا شهچشمشیبله مثل هم-

 ؟ دهیبا خربا یکجا بود...عل بیس یاوه پا-

 کردم گفتم یم یرنگم باز یاسیشال  یبالها یبا گوشه  کهیدرحال

 از خونه آورده .دستپخت مامانشه داینه .پارم-

 باشد یندگیجکردم تا مدرک  یضبط م یرا با گوش میصدا کاش

 دممامان جانش را به خو بیس یپا نکهیاز ا الشیو خ دایپارم یبرا

 نداده ام نسبت

. 

 داد گفت یسرتکان م کهیباال انداخت و درحال ییشود .ابرو راحت



 . نطوریکه ا-

 به دهان ببرد گفت نکهیبرداشت و قبل از ا یحبه قند بعد

 آخر یتون یرو امروز صادر کردم.م یدستور پرداخت وام فو-

 یریرو از خانم مال یونیلیو چک پنج م یحسابدار یبر وقت

 .یبیماریب

 زده گفتم جانیو ه ختمیش رنگاه نافذ یچشمان پرشعفم را تو برق

 تونم از لطفتون تشکر یدونم چطور م یممنون .واقعا نم یلیخ-

را به  بیس یاز پا یو بعد تکه ا دیاش را نوش یاز چا ی؟کم کنم

 چنگال

 دیکش

 ؟ یداد یخانم صالح لیپاسپورتت رو تحو-

 خودش را به غم داد و رنگ نگاهم را یجا یزود خوشحال یلیخ

 کرد یخاکستر



 .راستش ..راستش ... نه-

 کشیمشکوک شد .چشمان تنگ و بار دیمرا که د یو درماندگ عجز

 دیدوخت و کنجکاوانه پرس وسمیما دگانیبه د را

 اومده ؟ شیپ یشده ؟ مشکل یچ-

 یرو یسیانگل یبود و نوشته  زیم یرو ییبه آن کتاب پالتو نگاهم

 جلدش and the mountains echoedیاش را م سندهینو

 کتاب بادبادکبازش را یی.در دوران دانشجو ینی.خالد حس مشناخت

 یکرده بودم و چهار بارپ هیدر رشت کرا یمیقد یکتابفروش کی از

 یبود .چقدر دلم م یکه چه کتاب یخوانده بودمش .راست یدرپ

 داشته باشمش تا هروقت دلم خواست از نو دوباره شروع خواست

 بار خوانده شدن دارندکتابها ارزش هزار یخواندنش کنم.بعض به

 کی بود ؟ خواندن سندهیرمان اول نو یبه قشنگ ایرمان آ نی.حاال ا

 داشت ...همراه با یگریلطف د عتایاش طب یبه زبان اصل کتاب



 آرام لب زدم یقیعم نفس

 لمیتا آخر شب صدبار وسا روزی...دستیراستش پاسپورتم همرام ن-

 نکردم.... داشیو رو کردم اما پ ریز رو

 فتهاجر وار ییزن دا یاو مثل برنج شفته  ی افهیرا گفتم ق نیا تا

 چراغ روشن خاموش شد کیچشمانش  یانگار که تو و

 ؟ یگمش کرد یعنی-

 تهران . اوردمشیافتاد که اصال با خودم ن ادمینه ...  -

 توانم خوشحالش کنم یجمله چقدر م کی نیدانستم با هم ینم

 گفت دوارانهی.دوباره رنگ چهره اش برگشت و ام

شه  ینم-کنن شتازشیفرصت برات پست پ نیخب بگو در اول یلیخ-

 آخه

 ؟ شهیچرا نم-

 موضوع کی دیبه دو عالمت سوال شد .هرچند شا لیتبد چشمانش



 حیتوض دمیتازه فهم تیپا افتاده بود اما در آن موقع شیو پ ساده

 مثل یکی یباشد برا تیهر چقدر هم که کم اهم زهایچ یبعض دادن

 یخواستم آسمان را برا یبود که م نیچقدر سخت است .مثل ا او

 داده باشم به یبه خود تنفس نکهیا یآدم کور وصف کنم. برا کی

 اش اشاره کردم یچا ی ماندهیباق

 از دهن افتاد تونییچا-

 حواسش از موضوع نکهیکه دادم بدون ا یاعتنا به تذکر یاو ب و

 دیپرت شود پرس یاصل

 ؟ هیمشکل چ-

 یمن رونیرا از حلقومم ب لشینداشت ظاهرا تا دل دهیمن کردن فا من

 زدم و گفتم ایشد پس دل به در یراحت نم الشیخ دیکش

 چون کار مبیماریتونم از مارجان کمک ب یمورد نم نیراستش در ا-

 از دیکه بخواد پاسپورت رو برام پست کنه .مجبورا با ستین اون



 رو کار نیاونام محاله ممکنه اکه  مبیماریکمک ب مییزن دا ای ییدا

 خوام یم یچ یبفهمه پاسپورتمو برا وسفمی ییبکنن .اگه دا برام

 ه وکنه ممکنه اصال بزنه پاسپورتمو پاره پوره کن یبه پا م قشقرق

 دور . بندازتش

 چیکردم که ه یم فیتعر شیبرا یفانتز یقصه  کیداشتم  انگار

 آمد یبا عقل و منطقش جور در نم یجور

 و اجازه ات دست یدختر عاقل و بالغ هیچه اصال ؟ تو  یکسبه -

 تو کارت دخالت کنن و به جات گرانید ید ی.چرا اجازه م خودته

 ؟ نبیماریب میتصم

 میکه حتما تمام تصم یباالشهر یجوان امروز کی یبودم برا مانده

 و بدون اخذ یتیاش را با اقتدار شخص یمهم زندگ یها یبیماری

 عمل دارد چه یآزاد یو در هرکار دبیماری یآن م و نیاز ا اجازه

 قابل هضم باشد حاال بماند که در جامعه شیبدهم که برا یحیتوض



 تیما او به عنوان جنس برتر !!! از مز یو جهان سوم یسنت ی

 برخوردار بود که من به عنوان جنس دوم!!! یادیز یاجتماع یها

 آن محروم بودم . از

 تنش راحته اما ...شما گف ی.برا شهیخب نم-

 به یتوجه یکه ب یدید یواال م یحتما تا حاال امتحان نکرد-

 تونه یچقدر م یشخص یدر زندگ انیاطراف یجا یب یها دخالت

 باشه . یراحت کار

 دمینگاهش کردم و نال عاجزانه

 تونم ... یاما من نم-

 یبتون دیبا-

 عزو علنا جرات مخالفت و گریرا گفت که د نیچنان با تحکم ا و

 نبود با یزینکردم.از تسلط و نفوذ چشمانش راه گر دایپ شتریجزب

 توانست از یراحت م یلیشگرد خاص خودش خ نیاز هم استفاده



 اتثناس دیمورد با نیچون و چرا بسازد .اما در ا یفرمانبر ب کی آدم

 گذشت. یبه اطاعت درآوردن من م دیشد واز ق یم قائل

 یرا درک م میو دغدغه ها دیفهم یمرا م یترس و نگران دیبا

 تالشراحیخ دیو شا دیکش یولرمش را الجرعه سر م یته چا ی.وقتکرد

 رساندن به موقع یبرا یمشکل گریمن د نکهیبود از ا

 گفتم یفیضع ریرجیبه او ندارم با ج پاسپورتم

 مبیماریخانومش کمک ب ای مییتونم از دا یدرهر صورت نم یول-

 یشناسمشون ...و م ی.من م ارنیتم بسرپاسپور یی.چون ممکنه بال

 من نیهم یزنن .برا یم ییمواقع دست به چه کارها نجوریا دونم

 و پاسپورتم رو بردارم و لی...من مجبورم که خودم برم تا منج

 برگردم

 یدهانش مزه مزه م یرا تو بیس یاز پا یکوچک یتکه  کهیدرحال

 تکان داد و گفت یمتفکرانه سر کرد



 یبر یصالحه که خودت پاش یکن ی.اگه فکر مستین یباشه مشکل-

 نیوهم یبیماریب یفردا رو مرخص یتون یدنبال پاسپورتت م شمال

 لهی.پنجشنبه و جمعه هم که دفتر تعط یبر امشب

 بود مثل بچه کیو دلچسب نزد نیریش شنهادیپ نیا دنیشوق شن از

 شادمانه بپرم هوا ها

 حداقل به دمین رو ندوقته مارجا یلیازتون ممنونم خ یلیخ یوا-

 نمشیتونم برم بب یبهونه م نیا

 او یمارجان برا یام برا یکردم ممکن است دلتنگ یفکر م چرا

 یکه کنج لبش نشسته بود بو یلبخند یدانم ؟ ول یباشد نم مهم

 وآمد  یها که به وضوح به چشم نم یداد از آن مهربان یم یمهربان

 . امایکرد یت حسش مبا عمق روح و جان دیبود و با یرپوستیز

 مکث یاما کم دیبگو یزینشست. لب وا کرد چ یبه دل م بیعج

 زواقعا ا ای دیرس یدانم به نظرم م یصورتم نم یشد تو خیو م کرد



 شد یساطع م یداشت برق مرموز نگاهش

 اصال ... دیشا-

 هرچه یبه نظرم مشکوک آمد وقت شتریاش ب یسکوت ناگهان و

 دمیو پرس اوردمیاقت ننگفت ط یزیو چ منتظرماندم

 ؟ یاصال چ دیشا دیببخش-

 یو بروانه ام کرد اما کوتاه یچشمانش نگاه پررمز و راز یگوشه  از

 جواب داد الیخ

 یچیه-

 به تو شیهست به خودم مربوطه .فضول یکه هرچ یعنی نیا و

 دختر خوب از هیو مثل  داشتمیحاال خودموبرم نیهم دی.با ومدهین

 نشم. فشیمصدع اوقات شر نیاز ا شی.که ب رونیزدم ب یم اتاقش

 خب با اجازه-

 افتاد یزیبه چ ادمی کهویآمدم بروم که  و



 دیرو چک کرد نیدورب یضبط شده  لمیرفت بپرسم ف ادمی یراست-

 ودمن گذاشته ب زیم یاون رمانو رو پیادامه تا لیفا یک نیدیفهم ؟

 ؟

   

 نشروی

 ید به اتاقش پناه مکر یرا بهانه م فشیخواست سردرد خف یم دلش

 یکه در سرش م یزیفرار از دست افکار وسوسه انگ یو برا برد

 رفتن یاو را برا شیزد .اما پاها یخودش را به خواب م دیلول

 تراس مشرف به یرفته بود رو ایکرد .بعد از تماس هل ینم یاری

 کوه چشم یبه دامنه  یمنته یکه در مجاورت تپه ها شانیبایز باغ

 کیدور بود و حواسش  یداشت نگاهش به افق ها یکوهبا ش انداز

 دکر یفکر م ایهل شنهادیگوشه و کناره ها... به پ نیپرت هم ییجا

 هرجور شده او را ریاخ یروزها یداشت ط یبهانه اش که سع و



 کند مجاب

 زهیکه اون گردنبند چقدر واسه من و مامانم عز یدون یخودت م-

 بزرگمه ...اون روز صبح بس مامان ادگاری.بهت گفتم که نیشرو

 زیرفت از رو م ادمیواسه رفتن  میو عجله کرد یهولم کرد که

 نهک یبرش دارم .حاال مامان خانم مدام رو نِرو منه .باور نم توالت

 گمش کردم .گفتم آخر ییکنه جا یجا گذاشتمش .فکر م الیو تو

 ات میدور روزه برگرد یکیتا شمال و  میتک پا بر هیبا هم  هفته

 از بابت گردنبند راحت بشه الشیخ مامانم

 گفته بود ایهل به

 هشیم یچ نمیکنم که برم شمال.حاال بب دایفکر نکنم فعال فرصتشو پ-

 دم یخبر م بهت

 شمال شود .و یسرش که راه یاز همان لحظه فکرش افتاد تو اما

 اعتنا یسفرش با سفر آن دخترک ب یداشت نسبت به همزمان یسع



 سشوند .اما پ یبه هم مربوط نم چیدو ه نیکند که ا الیو خ باشد

 زبان از دستش در برود اریاتاقش اخت یبود تو کیامروز نزد چرا

 بدهد ؟ یبیعج شنهادیبه او پ و

 قبل از دبیماریدهانش را ب یآخر توانسته بود جلو یلحظه  درست

 یم یبود لیشمال شدم و اگه ما یاصال منم راه دیشا-دیبگو نکهیا

 با من یتون

 یو برگرد یایب

 نیا دنیدخترک بعد از شن یچهره  ندیدوست داشت بب یلیخ هرچند

 شد یخوشحال م یعنیشود  یم یچه شکل بشیو غر بیعج شنهادیپ

 مگ ییبا دست و پا ایکرد؟  یاستقبال م رمنتظرهیغ شنهادیپ نیاز ا و

 عقلش را از دست داده ؟ خودش هم سشییکرد که ر یم الیخ کرده

 دختر تازه از راه نیشود ؟ و چرا ا ینست او را چه مدا ینم

 به او شتریخواهد ب یمهم شده که دلش م شیبرا نقدریا دهیرس



 حل یمعما کیمثل  شیشود تا بتواند بهتر بشناسدش.او برا کینزد

 بکر و دوراز یا رهیراز سر به مهر ...مثل جز کیبود  ینشدن

 وجز خودش دست که خودخواهانه عالقه داشت کشفش کند دسترس

 یبه نظر م یرعادیغ یکم دیبه او نرسد .شا یو کاشف ندهیجو چیه

 یدگیشور نیبود اما هرچه بود دستخوش ا یوانگیاسمش د ای دیرس

 نیداد .دخترک درع یشدن را به خودش حق م بیعج یتاب یب و

 به توجه را یقو یآهن ربا کیبود و ذاتا مثل  تیاستاد جذاب ینابلد

 دیکش یخودش م سمت

 یاش بود و دلش م یبیامداد غ بیمارییافتاد که چطور پ ادشی

 خواست

 النه ؟ حا ایمدار بسته را چک کرده  نیدوب یضبط شده  لمیف بداند

 گرفت یکه به او داده بود خنده اش م یجواب از

 نیواسه هم یخواد شما بدون یاما ...دلش نم هیکار ک دمیآره فهم-



 کار رو کرده نیا یواشکی

 آرام زد و یدخترک از فرط تعجب گرد شده بود پلک یبایز انچشم

 ریبار به زور ز نیچندم یوبرا دیکش شیموها چکیپ یرو یدست

 فرو بردشان شال

 ؟ وا آخه چرا؟ هیخواد بدونم اون ک یدلش نم-

 ماکرد ا یاطالع یباال انداخت و اظهار ب یدر جواب فقط شانه ا او

 یسرنخ را گرفته بود و ول نمدست بردار نبود و همچنان  دخترک

 زن ؟ ایمرد بود -کرد

 شک یزیبود انگار که به چ ختهیعسل چشمانش ر یتو دیترد یکم

 کرد در کمال یآورد .سع یخودش نم یو مثال داشت به رو داشت

 جوابش را بدهد یتفاوت یو ب یخونسرد

 دانست تا چه حد موفق بود ینم اما

 کنه ؟ یم یبرات فرق-



 ل ساده دستپاچه اش کردسوا نیبا هم و

 هکم کارم واس هیزن  ایبه هرحال اگه بدونم مرده  ینه خب ...ول-

 شه یراحت تر م شییشناسا

 ودببار  نیچندم نیتا به حال ا ییروز آشنا نیآمد از اول ینم ادشی

 ستود یخاص و معصومانه اش را م ییبایدر دل ز که

 ؟یشک دار یبه کس-

 یلبها یگوشه  یفیضع شخندینکردند و  یچشمانش چرخش ین ین

 را کج کرد شیگوشتالو

 دیدونم نبا یدارم که البته م فیشک خف هینه ...راستش ...فقط -

 مشبیماریب یجد

ر گابودان دهیاما ته دلش ناخواسته لرز فیگفته بود شک خف نکهیا با

 بابت احساس نیو از ا دید یرازش را در معرض افشا م

 آورد یخودش نم یباشد و به رو هدیکرد نکند واقعا فهم یم خطر



 کرد یو بعد سع دیخودش جنب یقرار در جا یو ب یعصب ی.کم

 زل مستقیمقبل  یتوانست مثل لحظات یاما نم ندیو صاف بنش آرام

 چشمانش او را لو بدهند و دستش را دیترس یچشمانش م یتو بزند

 رو کنند ششیپ

 ؟ هیشکت به ک-

 یباق یچا یاش کم یچاخشک شده بود کاش ته استکان  شیگلو

 یپشت سرگذاشتن آن لحظات پرالتهاب سر م یبود تا برا مانده

 بر یپا و آن پا شد انگار برا نیکرد و ا یدخترک من و من دیکش

 هم دودل بود خدا کند دیآوردن حدس و گمانش معذب و شا زبان

 "یریمش یشکم به شماست آقا" دینگو فقط

 شک دارم راستهیپ یبه آقاکم  هیراستش من ...من ...فقط ...-

 .حاال نظرش راستهیرا داشت جز اسم پ یهر اسم دنیشن انتظار

 گفت به شما شک دارم آن قدر برآشفته یاگر م دیبود شا برگشته



 دیپر رونیاز دهانش ب راستهیشد که آن لحظه اسم پ ینم

 چطور ؟-

 نگاهش کرد جیو و جیگ دخترگ

 چطور ؟ یچ دیببخش-

 اش را حفظ یظه بتواند همزمان هم خونسردسخت بود آن لح چقدر

 را بروز ندهد دشیشد یو هم کنجکاو کند

 یستیزناشایچ یمدت رفتار نی؟ ا یشک کرد مانیشد که به پ یچ-

 ؟ یدیاون د از

 بود دهیدخترک پر یاز رو رنگ

 دمیجز احترام ند راستهیپ ینه ...من از آقا یوا یا-

 کنن فکر یکار م نجایهمه آدم که دارن ا نیا نیپس چرا از ب-

 ممکنه کار اون بوده باشه ؟ یکرد



منقلب بود و داشت رفته رفته خشم  نکهیخودش نبود ا دست

 تن صدا یشکست و تو یاش را م یخوددار یمرزها تشیوعصبان

 گذاشت دخترک هاج و واج مانده بود که یم ریطرز نگاهش تاث و

 ودرا برده ب تهراسیاسم پ نکهیخواست از ا یانگار دلش م دیبگو چه

 کند یو از او عذرخواه یمانیپش اظهار

 الکن لب زد یرنگ باخته و زبان ییمایس با

 گفتم ... ینجوری...هم زهیخب نه ...عه ...چ-

 کننده تر ادامه داد هیتوج یبا لحن و

 گذاشتن ارمیدراخت یلطف کردن خونه شون رو مدت ستیآخه ن-

 هم ... پیکار تا دیشا گفتم

 ... ریخ-

 نگفته بود آن قدر که هم یبه کس یمحکم نیبه ا ریعمرش خ به

 اوردیشد که تاب ن یاو شود هم خودش .چ زیسکوت بهت آم باعث



 آن ریبا آن همه غلظت و شدت گفت خ شیوسط حرفها کهوی و

 . 

 آورد و باز هم بهتر یها از کار خودش سردر نم یبماند تازگ هم

 یچون هنوز برااش نشود  یاسرار مکنونات قلب یپاپ بود

 شود رتشیتوانست باعث ح یشک م یکه ب یزیبا چ ییارویرو

رفت .ظاهرا  شیاراده سمت موها ینداشت .دست دخترک ب یآمادگ

 عادتش بود

 ی...قرمز شیبدهد .رنگ لب ها بیماری شیموها چیبه پ یشانیپر وقت

 یم شیبه لبها متیرژ ارزان ق کی دیداشت.شا یبیاما دلفر ساده

 فروشند اما به یمترو م یها که دستفروش ها تو نیماز ه دیکش

 " ستین یمدادرنگ چیلبهاش تو ه یقرمز"خواننده  قول

 تعلل دوباره به خودش آمد اما انگار هنوز یبعد از کم دخترک

 و به وقفه لیبود م دهیکه شن یو سرکوبگرانه ا ظیرغلیخ ریتاث تحت



 داشت زیگر

 گهیخب من با اجازه تون برم د-

 دچشمانش نباش یجلو نیاز ا شیبود که برود و ب نیاو هم ا حیترج

 حضورش خواه ناخواه باعث تند شدن ضربان قلب و باالرفتن چون

 یگره  یتکاند و کم یشد به نشان موافقت سر یبدنش م حرارت

 که نیرا شل کرد تا بتواند راحت تر نفس بکشد .هم کراواتش

 ینسش کلمات ببدج یو به سمت در رفت آن رو دیچرخ دخترک

 را به تک زبانش آورد یاریاخت

 بود یکار ک پیتا گمیم ارمیدرت ب یاز کنجکاو نکهیا یفقط برا-

 چون ازم قول گرفت بهت نگم یاریطرف ب یبه رو دینبا اما

 ستاره نشان یشانه با چشمان یسرش را چرخاند و از رو دخترک

 یش سعدرحال کش آمدن بود.از ترس جیبه تدر شیکرد لبها نگاهش

 نکند انیرا به وضوح در خودش نما یکرد که آثار ذوق زدگ یم



 یکننده ا وانهیکرد به شکل د یم اطیاحت ایو دیترس یم یوقت

 طرهیس ریداد .و ز هیاش تک یشد.او به پشت صندل یتر م یخواستن

 یرا با حرکت آرام خودش م ینگاه نافذش همان طور که صندل ی

 شمرده گفت چرخاند

 باستبا یکارعل-

 بابا؟ یعل-

 امدیکه دخترک به خرج داده بود خوشش ن یآن همه تعجب از

 مانیپ کاربود اما اگر زیهمه شگفت انگ نیبابا بود ا ی.چطور اگر کار عل

 یداد .عل یبه او حق م دی؟ خب البته با یعیبوده باشد طب

 اش یبیمورد امداد غ نیتوانست در ا یبود که م یکس نیآخر بابا

 ییدادن نبود .رو ترش کرد و با صدا حیجبور به توض.اما م شود

 شده بود زیولومش از دستش در رفته و لحنش تند و طعنه آم که

 دیپرس



 باشه و مانیاز طرف پ یبیخواست امداد غ یاگه دلت م دیببخش-

 باباست تو ذوقت خورده من متاسفم یکار عل یدیکه فهم حاال

 یمت سوال بزرگ مرنگ چشمانش دو عال ییکهربا یها لهیت یتو

 قادر به پلک زدن هم نبود یبار دخترک حت نی.ا دیدرخش

 شافه باز زل زده بود به او آن قدر که کال مهین یبا دهان نطوری.هم

 کرد

 ...بسالمت . یبا اجازه بر یباشه قصد داشت ادتیاگه -

 به رفتنش کرد حاال قیو پرتحکم تشو یدستور یجمله  نیبا ا و

 سوخت .حقش نبود آن طور باعث یم به حال دخترک دلش

 یاش شود چشم تند یاجبار زاندنیگر یبرا یودستپاچگ صالیاست

 و با عجله اتاق را ترک کرد بعد از رفتنش او با همان گفت

 رابداند چ قایدق نکهیکراواتش را باز کرد و بدون ا یگره  یکالفگ

 یهنوز هم نم "یلعنت" دیکوب زیم یگرفته مشتش را رو یحال با



 آن دخترک ایکرده بود .خودش  یک یرا حواله  یآن لعنت دانست

 ! مانیهم پ دیشا ایچاره ؟  یب

 ادشیچشم از باغ برداشت.نگاه به ساعتش کرد و انگار که  کهوی

 الافتاده باشد شتابان به داخل خانه برگشت و به سو یمهم زیچ به

 بود دهیکه از او پرس مادرش

 ؟ میربخو قیآالچ یامشب شام را تو-

 گفت یتوجه یب با

 کنه ینم یبرام فرق-

 رانیشکل باال رفت و نگاه ح یحلزون یبا سرعت از پله ها و

.به اتاق  دیپله دنبال خودش کش نیآخر چیرا هم تا پ مادرش

 به نکهیدرآورد و بدون ا بشیج یاش را از تو یگوش دهیخودشنرس

 مشترک یفکر کند شماره  شتریب مشیبد تصم ایخوب  عواقب

 "یماه"اش به نام  یگوش یمورد نظرش را گرفت که تو خاص



 کرده بود ... ویس

*** 

. 

. 

 با خودم یادیز زیبستم و چون الزم نبود چ یساکم را م داشتم

 دانمینم ماندیم یام خال یساک دست یاز فضا یمین بایتقر بردارم

 سفر دو روزه با خودشان چمدان کی یچطور برا هایبعض

 را که برداشته بودم فکر یدست لباس کی نیهم من که دارند؟یبرم

 است یادیز کردمیم

 ودمبه جا گذاشت یلباس به اندازه کاف لیمنج یتو نکهیبه ا دیشا البته

 ربط داشت هم

 به سفارش مار یبعد از ظهر نیکه هم یمهر رکعت شمار داشتم

 کیکردم که  یم یجاساز میلباسها یبودم با دقت البال دهیخر جان



ز ا! مثلفنر یحواس پرت نیبه مشامم خورد لعنت به ا یسوختگ یبو آن

 و به تاخت خودم را به آشپزخانه رساندم اما ظاهرا دمیجا پر

 طرفشان کی زمیعز یها یبودم دوتا از کباب شام دهیرس رید

 شده بودند یجزغاله و دورانداختن کامالً

 ندبوداز گزند سوختن درامان مانده  گرید یآورده بودم سه تا شانس

 نوشجان کنم یراه نیب تیفیکیب یاال مجبور بودم از غذاها و

 یال دمیچیها را پ یکباب شام هیرا خاموش کردم و بق تابهیماه ریز

 ظرف دردار کی یتو ختمیگوجه خرد کردم و ر کیلواش و  نان

 کوچک

 نداشتم ینگاه به ساعت انداختم وقت چندان کی

 دمیترس یشوم م نالیترم یهکردم که را یجمع و جور م دیکم با کم

 کنم از اتوبوس جا بمانم رید

 را بهتایو ماه دمیچیپ لونینا یرا تو چمیکه تند تند ساندو نیاز ا بعد



 کیکردم که اگر  یم زیداشتم با دستمال اجاق گاز را تم شستم

 خانه دیخواست به خانه اش سر بزند نگو راستهیدر نبود من پ وقت

 داشت لمیسپرده. موبا یا قهیسل یه و بآزادرا دست چه دختر ش اش

 امشب دانستینم نکهیخورد. البد باز هم مارجان بود با ا یم زنگ

 فرداست تا تمام شب یبرا طمیشوم و گفته بودم بل یشمال م یراه

 بود از بعد یقو یلیآمدن من نباشد اما انگار حس ششمش خ دلواپس

 گرفت یماس مبار چندم بود که با من ت نیور ا نیظهر به ا از

 ها و یرا که شامل نگران یتکرار یهر بار همان حرف ها و

 یشد به من گوشزد کرد دست ها یمادرانه اش م یها یدلسوز

 ام رفتم که یام را شستم و غرغر کنان به سمت گوش یلیو چ چرب

 کرد یاز مبل ها داشت خودش را خفه م یکی یرو

 و در همان حال کهقطع شود تماس را برقرار کردم  نکهیاز ا قبل

 یخشکاندم با صدا یرا با گوشه دامنم م سمیخ یدستها داشتم



 گفتم یکشدار

 ته جان قربان یرفته بهم بگ ادتی یبله مارجان باز چ _

 یتویپر جذبه مردانه ا یو نازک مارجان صدا ریپ یصدا یبه جا اما

 خشکاند میو مرا مثل برق زده ها در جا دیچیداالن گوشم پ

 ؟ینم اعتمادخا یخوب _

 از یکه ناش یریبا مکث و تاخ رمنتظرهیتماس غ نیاز ا مبهوت

 ذوق زده گفتم یمن بود در جواب کم زیانگ جانیه شوک

 ن؟یبله ممنون شما خوب_

 گفتم یرا م نیا دیبعد فکر کردم نبا و

 ست؟ین ایبه من چه که حالش خوب هست  اصال

 یبا دستپاچگ و

 سالم دیببخش_

 سباعث تما یفکر کنم چ نیدم که اصال نشد به اهول کرده بو آنقدر



 با من شده؟ او

 دیاش داد و پرس یشگیهم یسالمم را با لحن آمرانه  جواب

 ؟یکرد افتیچک رو در یاز حسابدار _

 نکهیو خوشحال بودم از ا دمیاشفته ام کش یسر و رو یرو یدست

 فهایق نینشده و اال با ا بیماریفرا یریتصو یتماسها یتکنولوژ هنوز

 شدمیم حشیتفر هیمسخره ام حتما ما یو دستپاچگ منگ

 بله ممنون _

شت کهدا یافتاد وقت یریخانم مال بیو غر بیعج یبه نگاه ها ادمی و

 را صادر یونیلیچک پنج م

 خودش بپردازد خساست از ی سهیاز ک خواستیکرد انگار م یم

 دیبار یم رفتارش

 ت نداشتم بهبود دوس ثینگاهش را که پر از حرف وحد طرز

 خارج از نوبت یوام فور نیمعلوم بود که به خاطر هم وضوح



 او و دوستان همکارش خواهم بود یبرا یمناسب بتیغ خوراک

 خودش را یجلو یچطور توانسته بود با آنهمه کنجکاو دانمینم

 یبا وام فور یچه حساب یرو یریمش یو از من نپرسد آقا دبیماریب

 تماس کی یط نکهیکردم بعد از ا یموافقت کردند؟ فکر م شما

 هباز او تشکر نکرده بودم از کارمن در عجب بوده و آن را  یتلفن

 میهم پشت بند حرفها نیهم یمن گذاشته برا ینزاکت یب حساب

 افزودم

 شکرتو بابتش ازتون  مبیماریرفته بود با شما تماس ب ادمی دیببخش_

 کنم

 یاز من تشکر م دیبابندازم  ادتیتماس نگرفتم که  نیا یمن برا_

 یکرد

 به شیادا کرده بود اما زنگ صدا یکه کلمات را به آرام نیا با

 ور خط زبان در کامم گره نیحاال ا دیرسیخشن م یکم نظر



 بود خورده

 ند؟یگو یوقتها معموال چه م نجوریا

 دینداشتم ؟ ببخش یمنظور دیقصد جسارت نداشتم ؟ ببخش دیببخش"

 اصال خاک تو سرم؟ دیگفتم ؟ ببخش ینجوریهم

 را به او هم نیظاهراً ا رمیکردم و با سکوت ناگز یعجز م احساس

 کرده بودم چرا که بالفاصله خودش دوباره رشته صحبت را میتفه

 دست گرفت به

 اومد ؟ تبیماری طیبل_

 گفتگو را کال عوض کرده بود بعد از رها ریرا شکر که مس خدا

 التیآخر تعط یروزها ستیبله... ن_نفس حبس شده ام گفتم کردن

 دایپارم نمیا طهیبل یقحط

 ینسلک طیبل هیبرام بخره...  ینترنتیو ا ارهیب بیماریتونست  یشانس

 مونده به آخر فیرد هی... بود



 خب به اون چه"زدم  یادیز یکردم که حرف ها یهم فکر م باز

 "ماهسو خانم ستیبد ن یکم کمتر زرزر کن هی ف؟یکدوم رد که

 شد اگر یدفعه سکوتش انقدر کش آمد و طوالن نیا چرا دانمینم

 تماس قطع شده کردمیفکر م دمیشنیرا نم شینفسها یصدا

 . 

 اتالف وقت نیوقت داشتم او هم داشت به ا یلیمن خ ستین حاال

 کیفقط  دمیکه چشمم به ساعت افتاد و فهم نیهم زدیدامن م شتریب

 یزیکوت چهم جز س شونیمانده به حرکت اتوبوس و از ا ساعت

 نیبه او ا یمجبور شدم با لحن عذر خواهانه ا رسدیگوش نم به

 را متذکر شوم مسئله

 ندارم یادیشرمنده ام راستش من فرصت ز یریمش یآقا دیببخش_

 من به گوشم دیدار یامر اگه

 چند نیام را پاک کردم گفتن هم یشانیپ یبا کف دستم عرق رو و



 از من گرفت خدا یانرژ یشرم و خجالت کل یآن هم با چاشن کلمه

 دمنگوشزیبر نخورده باشد و به خاطر ا شیقبا جیکردم به تر یم خدا

 خط سکوت یاز آن سو مبیماریمورد خشم و غضبش قرار ن

 دیاش را شکست و پرس مبهم

 ساعت چنده مگه ؟ یبرا_

 ساعت نه_

 هصبربد ابهمیخدا نال؟ی... از کدوم ترمیعجله کن دیاوه...پس با_

 ممیج نیعجله کنم و باز هم داشت س دیدونست با یکه م خوبه

 کردیم

 یآزاد نالیترم _

 و شیکشان و کالفه دوباره نگاه به ساعت کردم و تشو هوف

 ختمیبه جان خودم ر یشتریب استرس

 کنم خداحافظ یباشه پس من قطع م _



 من بماند تماس را قطع کرد و من یمنتظر خداحافظ نکهیبدون ا و

 ام انداختم یخاموش گوش یه صفحه نگاه ب ناباورانه

 که ینمک یب نیکرد نه به ا یکه اونهمه وقتکش یبه اون شور نه

 کاره کیکنم  یصبر نکرد باهاش خداحافظ حاال

 تماس گرفت و با من چه کار داشت ؟ که یمعلوم شد واسه چ اصال

 ن؟یوامم بشه ؟هم بیمارییپ فقط

 واوشون ولت کرده تنشده دختر؟ حاال که  رتیخدا !!!تو مگه د یا

 ؟ یکن ینم ول

 و پر بیو غر بیآن تماس عج هبیماریکه هنوز ذهنم در یحال در

 ختمنداو شالم را بدون وسواس ا دمیرا پوش میبود تندتند مانتو ابهام

 سرم یرو

 نگاهم را به گوشه و کنار خانه انداختم وبعد ساکم را نیآخر

 رونیبه حالت دو از خانه زدم ب بایو تقر برداشتم



 نیشرو

 خودش را به شنهادیلحظه نتوانست پ نیدانست چرا درست آخر ینم

 درست ایکار را نداد  نیبدهد ؟غرورش به او اجازه ا دخترک

 یعقالن شهادشیبود که پ دهیرس جهینت نیآخر ناخودآگاه به ا لحظه

 و بهتر است که فکرش را از سر خودش دور کند با همان ستین

 ختش پرت کرد .از دست خودشت یخودش را رو یکالفگ

 که از ستیچ یهمه ناپختگ نیها ا یدانست تازگ یبود نم یعصبان

 احساسات و یرو یتواند کنترل یدهد چرا نم ینشان م خودش

 به او یوام فور یاعطا شنهادیخودش داشته باشد ؟ آن از پ رفتار

 نکهیا هیشده باشد با توج ییاصال از طرف او تقاضا نکهیا بدون

 یها و دلمشغول یحواسش به گرفتار دیبا یکاردان سییر ره مثل

 پیارساندنش در اتمام ت یبیباشد آن هم از امداد غ ردستانشیز یها

 ییبهانه که قصد سنجش راست گو نیبه ا یرمان هزارصفحه ا آن



 لهم از فکر همراه شدنش با او در سفر به شما نیرا داشت و ا اش

 نهایو ناش دهینود از رفتار نسنجشده بود ناخش یخوشبختانه خنث که

 و به خودش با غرغر گفت دییدندان به هم سا اش

 برات مهم نباشه نقدریا گهیدختر د نیو ا یبش الشیخ یب شهیم-

 خان ؟ نیشرو

 مانیهمپش یکم ینفهم یبفهم دیتوانست دروغ بگو یخودش که نم به

 خودش منصرف شد شنهادیلحظه از پ نیآخر نکهیبود ازا

 چشمش افتاد به ساعت .هشت و دیو رو به پهلو که خواب زد یغلت

 داد ناخودآگاه از سرش گذشت یرا نشان م قهیو پنج دق یس

 رسه ؟ یبه موقع م یعنی-

 ریدست برقضا د نکهیخواهد ا یدانست ته دلش چه م ینم یحت

 به موقع برسد ؟ نکهیا ایو اتوبوس را از دست بدهد  برسد

 دیگرفت و با سرزنش به خودش توپدستانش  انیبعد سرش را م و



 یشو لعنت الیخ یشو ...ب الیخ یب-

 شد ذهنش را از اشغال یکرد نم یم یدست خودش نبود هرکار اما

 کند فکرش یگریو حواسش را پرت موضوع د اوردیدرب دخترک

 از یجور چیبود و انگاره دهیبه پس ذهنش ماس یقو یچسب مثل

 نداشت یخالص دستش

 به صدا لشیبود که موبا زیفکار آشفته اش گالوبا خودش و ا هنوز

 اش یرا نداشت کاش اصال گوش یحوصله حرف زدن با کس درآمد

 یباشد البد باز م ایپشت خط هل زدی...حدس م کردیخاموش م را

 ای

 بخواند که ب رد

 ِو

 گوشش یگردنبندش تو یبه بهانه  خواست

 شده بود زیو شگفت انگ بیچقدر عح میشمال شو یباهم راه ییدوتا



 خودش نیکرد ا یعوض شده بود باور نم زیهمه چ کهوی چقدر

 رهاشا کیبود که با  زیعز شیبرا ایقبل تر ها آنقدر خاطر هل باشد

 دیدویبا سر م او

 مهاجرت به سرش یهوا کهویاو  نکهیخوب بود تا ا زیهمه چ قطعا

 کیشد و او را با  ایدن نگهی یراه لیو به بهانه ادامه تحص زد

 مکالمه کیحوصله  یتنها گذاشت حاال حت یمیخاطرات قد تمش

 داشت عوض زیکوتاه با او را هم نداشت ...چقدر زود همه چ یتلفن

 نداشت ! یآمادگ یو تحول ناگهان رییتغ نیا یو چقدر برا شدیم

 هم یرا رو شیتوانست پلک ها یاز صدا افتاد حاال م لیموبا

 حصارمغشوشش به  التایاز دست فکر و خ زیگر یو برا بگذارد

 پناه ببرد خواب

 خواب خوش نیمادرش به بهانه شام او را از ا کردیخدا خدا م فقط

 نکند داریب ناخوانده



*** 

 با خواستیچمپره زده بود دلم م میگلو یتو یبیمارینفس  بغض

 زکه تازه ا ینا از کنار مسافران یکنم خسته و ب هیبلند گر یصدا

 یتو گذشتمیسفر شوند م یراه خواستندیم ایبودند  دهیراه رس گرد

 و را داشتم که پدر یبچه ا پناهیحال ب تیو ازدحام جمع یشلوغ آن

 یکس یب دیدانست با یاو را رها کرده بودند و حاال نم مادرش

 اش را بردارد و به کدام سو برود؟ معصومانه

 هدف دور یو ب شدمیم دهیسمت وآن کش نیبه ا رانیو ح سرگشته

 یکردم در فضا دایراه خروج را پ نکهیتا ا دمیرخچ یم خودم

 شلوغ گذشتم و یمغازه ها و بوفه ها فیروشن از کنار رد کیتار

 نالیزده بودم از ترم حصارام را  یکه ساک و کوله پشت یحال در

 همه جا یو همبرگر ذغال یو کباب ترک یجگرک یآمدم بو رونیب

 ادیبه  خواستمیبود که م یزیچ نیآخر یبرداشته بود گرسنگ را



 شدم هوشیب یداشتم از فرط خستگ یبرم گری.اگر دو قدم د اورمیب

 دندیطلب یم تیبه وضوح داشتند از من حالل مینوا یب یپاها

 رهاشیام رو یحال یخودم را با تمام ب دمیکه رس یبتن مکتین نیاول به

 میپاها یکردم و شروع کردم به ماساژ دادن عضالت گرفته 

 که دیرسیبه گوش م یخط ینهایرانندگان ماش یصدا ییجا از

 گشتند یزنجان و رشت م نیچالوس و قزو یبرا یمسافر دنبال

 حرکت کم دارند یمسافر برا کیبودند که فقط  یهم مدع اکثرا

 پل کیبود و سمت راستم  یفروش هیاغذ وسکیک کی...سمت چپم 

 از نهاد بر آمده فکر کردم یبزرگ قرار داشت با آه ییهوا

 رو جواب نداد اصال چرا تو اون شیگوش یریمش یوب شد آقاخ"

 بیشهر غر نیچون تو ا دیبه اون زنگ زدم ؟ شا یریو و ریه

 یعنیکنم  کاریچ دیجز اون نداشتم ... حاال با یدلسوز یآشنا

 نخداتوم یاالن اونا نفر یبرم؟ول یخط یها نیبا ماش دیبا مجبورا



 ؟م؟که من دار هیشانس مزخرف چه نیخدا ا یا نبیمارییم هیکرا ازادم

 هیکنم باهام  یحس م یوقت بهت برنخوره ها خدا جون ول هی

 یهمه آدم من ؟ اونم وقت نیا نیواال چرا از ب یدار یشخص مساله

 هیهر کار من  یو بهم نگ یاخم نکن شهیعازم سفر بودم... م که

 هست! ته جان قربان چرا یتیریخ هیداره و تو هر شر من  یحکمت

 تو شرها ؟ یزیریرو م رهایلنگه؟ چرا خ یسنگه مال پا یهرچ

 یفکر م دیاز دور قلبم از ترس لرز یگاز موتور یصدا دنیشن با

 موتور و موتور سوار گرفته یایاز امشب تا آخر عمرم فوب کنم

 هبنگاه  کیو بعد  دمیام چسب یبه ساک و کوله پشت اریاخت یب باشم

 مانده بودم رانیود و من حشب ب ازدهیام انداختم  یگوش ساعت

 گرفتم و دست از یم یتاکس کیهرچه زودتر  دیبا ابانیخ ی گوشه

 به حال رفتنم کنم یتا فردا فکر گشتمیدرازتر به خانه برم پا

 اتبرسانم  وسکیبود از جا بلند شدم که خودم را به ک یهر زحمت به



 گزن لمیراه موبا نیخبرکند ب یتاکس میفروشنده اش بخواهم برا از

 انداختم یچشمک زن گوش یبه صفحه  ینگاه یحال ی...با ب خورد

 بود ... سییر یآقا ی شماره

   

 نیشرو

 دهی؟ انگار خواب بد د دیاز خواب پر کهویشد که  یچ دانستینم

 ؟یچه خواب آمدینم ادشیاما حاال  بود

 شیپلک ها نکهیآمد قبل از ا یم ادشیبود تا آنجا که  کیتار اتاق

 خاموش کردن چراغ اتاقش نکرده بود یبرا یاقدام فتندیهم ب یرو

 ونچاو مادرش را نگران به اتاقش رسانده و  یناگهان بتی...البد غ

 صدا رفته یبرق اتاقش را خاموش کرده و ب دیرا در خواب د او

 شد زیخ مین شیدر جا یبا سست بود

 بداند ساعت چند خواستیکرد دلش م زانیرا از تخت آو شیپاها و



 به ساعت یبرداشت نگاه یپاتخت یاش را از رو یگوش تاس

 یشب بود با همان ب ازدهیصفحه اش انداخت حدود  یرو تالیجید

 نیرفت و بعد قفل صفحه اش را باز کرد اول یکش و قوس یحال

 تماس از دست رفته از کیکه توجهش را جلب کرد ثبت  یزیچ

 یآنخواب ب یه شد و ته ماند شترشیب یاریباعث هوش نیبود هم یماه

 را شیوقت را از سرش پراند. زمان تماس دو ساعت پ

 یلحظه تماس تنبل نکهیبود از ا مانیو چقدر حاال پش دادیم نشان

 بود نداختهین لشیبه صفحه موبا یو نگاه کرد

 ت ورا کنار گذاش دیبا او داشت ؟ ترد یچه کار یعنی نکهیفکر ا با

 دهیرس نیبه قزو دیبا زد حاال یرا گرفت حدس م یماه ی شماره

 دامبا نکهیاز ترس ا دیچهارم و پنجم که رس ی... به بوق ها باشند

 تا دیکش شیموها یرو یدست یپاسخ بماند با کالفگ یب تماسش

 دختر ک گوشش را یو بدون ناز و عشوه  ایر یب یصدا نکهیا



 نواخت

 یریمش یالو سالم آقا _

 دایپ شیصدا دنیشن که بعد از یفیآرامش لط نیمنبع ا دانستینم

 بود که همان قیاما آنقدر عم گرفتیاز کجا نشأت م قایدق کرده

 لحظه

 موج کیتماسش را فرو نشاند و مثل  یو تاب قبل از برقرار تب

 رسانده باشد آرام گرفت یکه خودش را به ساحل امن خروشان

 ؟یسالم حالت خوبه؟ با من تماس گرفته بود_

 با سرزنش به خودش گفت و

 پسر یگفت یم دیت خوبه رو نباحال_

 گفت یبیماریدل یخط با نوا یاز آن سو صدا

 مزاحمتون دی...بله تماس گرفته بودم ببخش ستمیخوب که... بد ن_

 شدم



 ودحالش خوب نب یعنی ستم؟یگفته بود خوب که... بد ن دیبا ترد چرا

 ...ای اینکرده اتوبوس شان دچار سانحه تصادف شده  یخدا ؟نکند

 دوباره آرامشش را از شانشیافکار پر دیبه ذهنش نرس یرگید زیچ

 خاطر شد شیربود و باعث تشو او

 اومده ؟ شیپ یمشکل_

 ... ییجورا هیمشکل ؟خوب آره _

گار الانبه گوشش چسباند حا شتریرا ب یگوش ختهیفرو ر شانهدر  یقلب با

 کرد یم یکارش به فرو نشاندن آتش اضطرابش کمک نیکه ا

 شما؟ یین کجاشده ؟اال یچ _

 نالمیاالن دم ترم _

 ؟ی؟ مگه ساعت نه حرکت نداشت نالیترم _

 شو بعد خودش را به سمت آباژور کنار تخت دیرا با تعجب پرس نیا

 فیدخترک حاال با لرزش خف یو آن را روشن کرد صدا دیکش



 بود همراه

 هیشدم  ادهیپ یکه از تاکس نیآوردم هم یبد شانس یچرا ول_

 زد فمویک یموتور

 حبس شانهنفسش در  دیشنیکه م یخورده از خبر بد کهی نیشرو

 که یدوخت... در حال وارید یرو یها هیو چشمانش را به سا ماند

 شمرده گفت یداشت آرامشش را حفظ نگه دارد با لحن یسع

 فرار کرد؟ یشد موتور یخوب بعدش چ_

 یکوتاه و تند دخترک از آن سو ینفس ها یبه صدا یقرار یبا ب و

 گوش سپرد خط

 اوقت نجوریفقط به درد ا کی...تراف دمیرو دنبالش دو یمسافت هی_

 .. خدادیرس ینبود عمرم اگه دستم بهش م کیخوره اگه تراف یم

 دکر که اومد دنبالم و سوارم امرزهیرو هم ب یاون راننده تاکس پدر

 د همچراغ قرمز رو ر هی میدنبالش البته مجبور شد میبا هم افتاد و



 میکن

 اش نکنن... خالصه پشت چراغ قرمز مهیفقط خدا کنه جر حاال

 البته خودش باز از چنگمون فرار کرد اما به هر مشیگرفت دوم

 رو به کمک او راننده پس گرفتم فمیمن ک حال

 دخترک به جواب سوالش یها یپرحرف یکه تا از البال نیشرو

 و دیشک ینفس راحت یبود حاال به آرام دهیجانش به لب رس برسد

 کرد فکر

 اتفاق نیهم دانستیگذشت... ادامه ماجرا را م ریخوب پس به خ_

 شده بود که دخترک از اتوبوس جا بماند باعث

 یرو پس گرفت فتیکه ک یخوب بازم شانس آورد_

 هم یبه درد بخور زیچ نیهمچ تیآره حاال به جز شناسنامه و بل _

 خب منو تو نبود دزد بدبخت به کاهدون زده بود ....اما توش

 تیبل گهیمتاسفانه از اتوبوس جا موندم و د گهید دردسرانداخت



 یم بیرا تعق یموتور میو داشت میبود یتو تاکس یوقت ومدین مبیماری

 دیشد که با شما تماس گرفتم بازم ببخش یچ دونمینم میکرد

 خودش مجسم شیمظلوم و عذرخواه دخترک را پ افهیتوانست ق یم

 در یروشن معصومانه ا یچهرهاش را هاله  جور وقت ها نیا کند

 شد یدختر بچه ها م هیو شب گرفتیم بر

 نداشت ...متاسفم واقعا ینه اشکال_

 به اتوبوس دنشیکه قلبا از نرس اوردیخودش ن یکرد به رو یسع و

 بابت احساس گناه و نیاز ا دیبا دیخوشحال است شا رشت

 دخترک از اش با یکه تاسف و ابراز همدرد کردیم یشرمسار

 تظاهر بود یرو

 ممنون یلیخ_

 بیماریب نیزودتر ماش ؟یچرا موند نالیموقع شب دم ترم نیپس ا _



 تریشده بود ح یدستور اریاخت یلحنش ب نکهیبرو خونهو از ا برگرد

 زده

 ظاهرا ینرسد ...ول یرعادیبود به نظر دخترک غ دواری...امماند

 جیو آنقدر گ امدهین رونیآمده ب شیدخترک از شوک اتفاق پ هنوز

 نشد یزیکه متوجه چ بود

 گرفتم که برم خونه یم یداشتم االن تاکس_

 و در همان حالت دیکش یچشمانش را بست و نفس آرام نیشرو

 منصرف شود شنهادشیباز هم از پ نکهیاز ترس ا فشیخف ی خلسه

 گفت یزد و تند ایبه در دل

 با یتون ی.. مشمالم . یفردا صبح منتظر تماسم باش...منم راه_

 ... یایب من

 نیا دنیانگار از شن دینشن ییصدا چیچند لحظه از دخترک ه تا

 بعد یخط خشکش زده بود ...و کم یآن سو رمنتظرهیغ شنهادیپ



 ناباورانه در جوابش گفت ریبا مکث و تاخ باالخره

 ؟یواقعن_

 آره ..._

 ادامه داد یشتریچشمانش را باز کرد و با جسارت ب و

 دنبالت... امینه صبح مهشت تا _

 یم شیرا از تن ناآرام صدا نیزده بود ا جانیبه شدت ه ماهسو

 دیفهم

 ؟ نیفتیبه خاطر من دور نشه و به زحمت ن رتونیوقت مس هی_

 تعارفات معمول را نداشت با خودش گفت دنیشن ی حوصله

 خانم.... یاز خدات باشه ماه دیبا_

 ابت خوشحال باشدب نیبود او از ته قلبش از ا دواریام و

 ... ستیمهم ن یلیکنه که اونم خ یفرق م یدوساعت یکینه... _

 بگم ؟ یچ دونمینم یوا_



 مطمئن سوار شو برگرد یتاکس هیحاال  نینگو فقط هم یچیه_

 خبرم کن یدیرس نکهیو به محض ا خونه

انگار ...شده بود جا نخورد یباز هم لحنش دستور نکهیاز ا گریبار د نیا

 و رفتار و یناگهان ی هیرو رییتغ نیم با اکم ک دیبا

 آمد ... یخودش کنار م بیو غر بیعج یگفتارها

  

 من "که گفته بود  سیرئ یبعد از تماس کوتاه و تلگراف نکهیا با

 "دم در  دمیرس

 ماا نییرفتم پا یو جور کرده بودم و حاال داشتم با آسانسور م جمع

 شمال شوم یراه که قرار است با او شدیهم باورم نم هنوز

 هک یحاال مطمئن"گفتم  یها مدام با خودم م وانهیمثل د شبید تمام

 گفته باشه و ذهن یا گهید زیرو بهت گفت ؟نکنه چ نیهم

 گفته دیترجمه کرده مثال شا گهید زیچ هیواسه خودش  الپردازتیخ



 ...یزیچ نیهمچ هی ای ارهیب بیماری تیبرات بل کنهیم یفردا سع حاال

 نبا م یتونیشمالم م یو گفت که منم فردا راه نینگار همنه ا یول

 " یایب

 دانم از یبودم نم داریخواب و ب یزدگ جانیشب از شدت ه تمام

 و حاال تادر سیهمسفر شدن با جناب رئ ایسفر پر ماجرا بود  شوق

 دشیسف ویام دبل یبلند ب یشاس نیو ماش کردمیرا باز نم اطیح

 غلبه کنم میهایز به شک و تردهنو توانستمینم دمید ینم را

 مشده با هم چش دهیکش نییپا ی شهیکه در را باز کردم از ش نیهم

 ماندم یدادم و بر سر دوراه یبا تکان سر سالم میچشم شد یتو

 عقب ؟ ای نمیجلو بنش یصندل یکه بروم رو نیا

 موضوع نیبه ا یواه الیآن همه فکر و خ یشب به جا یکاشک اح

 در نظر دی..خب اگر ادب و نزاکت را باکردم . یفکر م هم

 نیکه ا نیدانستم از ا یبود که بروم جلو اما م نیبهتر ا گرفتمیم



 ...و حس خوب و دمیترس یم نمیبه او بب کیخودم را به نزد همه

 نداشتم یراحت

 نمیگرفتم عقب بنش میتصم حایترج پس

 و ساک فیکه قصد دارم فقط ک کردیم الیاول خ دیشا دانمینم

 یام را بگذارم و برگردم جلو که به محض نشستنم رو یتدس

 یعقب داشت با آن حالت متعجب بروبر نگاهم م یصندل

 بود... امدهیکار من خوشش ن نیاز ا چی...انگار هکرد

 انگار بهش فحش کنهیجور نگام م هیشده ؟ چرا  یحاال مگه چ خب

 یباش  هانبیماریخرده  یکردم خودم را نسبت به نگاهها ی؟ سع دادم

 یآخر خودش از رو رفت اما نتوانست جلو نکهینشان بدم تا ا توجه

 دبیماریخودش را ب یتلخ و مالمت گو زبان

 شما باشم ؟ یخوره که راننده شخص یم افمیبه ق یلیخ_

 حاال ؟یگن؟ منو چه به راننده شخص یدارن م یخدا اوشون چ یا



 رو رشیظکه فقط ن نشیماش کیو ش یالکچر یگذاشت از فضا اگه

 حاکنه که  یبودم لذت ببرم تا کوفتم نکنه ول نم دهید لمهایف یتو

 جمع و جور میدستپاچه شدم خودم را در جا یبرخورد تندش کم از

 گفتم یکننده ا هیو توج فیضع ریرجیو باج کردم

 یدارینداشتم... راستش من تمام شب ب یاحترام ی...قصد بدیببخش_

بره  یمن خوابم م دهیاده نرسهنوز به اول ج دونمیو م دمیکش

 بهتره... نمیعقب بش نی...گفتما

 در طول سفر نکهیخوب عادتم بود ا ایدروغ نگفته بودم بد  البته

 راه را خواب بمانم تمام

 عدبات کج و کوله بشه  افهیجلو خوابت ببره ق ینیفکر کن حاال بش"

 ...اوهسیشه اونم جلو چشم رئ ریسراز ظیگوشه لبات کف و غل از

 "... یمنظره افتضاح چه

 نیرخ دادن ا یدرست جلو میتصم کیبا  نکهیخوشحال بودم از ا و



 زشت را گرفته بودم ی صحنه

 اهم رکه تما میبیماری...حاال  دیارز یم سیرئ یتحمل اخم و بدخلق به

 الیخ ی...ب دمیخواب یگرفتم م یخواست رو ترش کند من که م یم

 به من بود رهیخ نهیگ منش از آکه هنوز با نگاه مکش مر یحال در

 گفت یلحن زمخت با

 یهرجور راحت_

 با را از جا کند...اما نیبا همان حرص درآمده استارت زد و ماش و

 آب در دل من تکان نخورد دیکه کش یآف کیت آن

 یم تیو امن یاحساس راحت نیماش یبایلوکس و ز طیدر مح آنقدر

 کرده بودم ی..چقدر سعمبل خانه نشسته بودم. یکه انگار رو کردم

 و شگفت زده ام را به رهیگردش چشمان خ یباشم و جلو یعاد

 ها رفتار نکنم دیبد دیو مثل ند مبیماریب نیو کنار ماش گوشه

 یبیماریادی یبرا کنمیداشت فکر م یو خاص شرفتهیپ امکانات



 کی دیبا دمید یور و آن ور م نیکه ا یآن همه دکمه رنگ عملکرد

 کردم یس مپا یتخصص واحد

 یها سوار م یپس اونا که ما معمول نهیاسمش ماش نیواقعا اگه ا"

 "ان ؟  یچ میش

 شده بودم که با هر یزوار دررفته ا یتاکس کیسوار  روزید نیهم

 هرآن ممکن است تمام کردمیراننده بخت برگشته اش حس م ترمز

 داخل کاپوت از داشبورد درب و داغانش بزند دهیپوس اتیمحتو

 سر من زدیو بر رونیب

 زنگ خورد ...شماره منزل لمیکه موبا میبود کیتراف یتو هنوز

 یخط داشت برا یبود و باز هم ننه مارجان آن سو وسفی ییدا

 ایخواست مطمئن شود راه افتادم  یزد م یبال بال م میصدا دنیشن

 برنامه سفرم یلیکه به دال میخالصه بگو یلیکردم خ ی؟ سع نه

 غر زد و بعد یکم دانهیکنم ناام یهر حرکت مشده و بعدازظ عوض



 کرد بعد از یآخرش با من خدافظ ریخ یهمراه با دعا شهیهم مثل

 ام بود یتلفن یشدن تماسمان او که ظاهرا حواسش به مکالمه  قطع

 دیپرس یکنجکاو با

 ؟ یکه حرکت کرد یچرا بهشون نگفت_

 انداختم و گفتم فمیک یرا تو یگوش

 نکشه ... ینباشه و چشم به راه دنمیرسنگران  نکهیواسه ا_

 دیاب یعنیبه خودم بودم حاال  نهیاز آ بشینگاه عج ینیسنگ ی متوجه

 دادم ؟ انگار قسم خورده بود یبه او جواب پس م نمیخاطر ا به

 دم از گرداب قهر چشمانش در امان کیبه مقصد نگذارد  دنیتارس

 بمانم

 با نگاهاش جونمو ینجوریدونستم قراره در طول سفر ا یاگه م"

 رسفبرم اما هم ادهیرو پ لیتا منج نجایحاضر بودم از ا ارهیب باال

 "نشم  اوشون



 نیب هکیا بانهیانگار حوصله اش از سکوت غر میدیاتوبان کرج که رس به

 بود سر رفت ضبط را روشن کرد و ولومش دهیکش واریما د

 و دیچیدر فضا پ وشیدار نیغمگ یکه صدا نیباال برد هم را

 دلم گفتم یمثل پر قو قلبم را در برگرفت تو آرامش

 چسبه ... یبه آدم نم وشیاز آهنگ دار شتریاالن ب یچیه شیآخ"

 تو ذارمیهر جا که پا م نمیب یتو خودمو تک و تنها م یکه ب یا"

 "... نمیب یاونجا م رو

 مثل قرص شیبود که صدا نیکه داشت ا یبد کی وشیدار فقط

 کرد و اصال متوجه یم نیآدم را سنگ یپلکها عیبود سر آرامبخش

 میدیرس یبه عوارض دمیخوابش برد؟ مثل من که نفهم یشد ک ینم

 شانه ام یهم افتاد و گردنم افتاد رو ینه ؟ چشمانم رو ای

 دیترمز شد کیدانم چقدر از به خواب رفتنم گذشته بود که با  ینم

 دمیاز خواب پر مهیکشان و سرآس یه



 ؟ میشد تصادف کرد یخدا چ ای یوا_

 به چهره ام ییکوتاه برگشت و به من که البد رنگ و رو یلیخ

 زد و یداشت راهنما م کهیو بعد درحال دیپاش یبود نگاه نمانده

 گفت متیکرد با مال یکم م نیاز سرعت ماش همزمان

 میصبحونه بخور سمیخوام وا ینترس ...م_

 داد ادامه زیطعنه آم یکوتاه با لحن یبعد از مکث و

 اب ی! انگار همه خوابت رو برداشت ستمیالبته اگه مزاحم خوابت ن_

 تو جاده ... یآورد خودت

 داده بود بیماری دنمیبار به خواب نیزد و ا یهم داشت غر م باز

 رفت ینم شی...انگار اصال بدون غر زدن کارش پ

 وجود داشت رمانیکه درمس ییکم و چاله چوله ها نیماش سرعت

 نشد ... نگاه خواب آلود و منگ م یم نیآرام ماش یاتکان ه باعث

 شده یو خاک کیبار یجاده  کیاز پنجره بود ...وارد  رونیب به



 هدر برگرفته بود و ب داریکه دوسمتش را درختان کاج و سپ میبود

 کی شیکه در انتها دیرس یآفتابگردان م یبایز یمزرعه  کی

به کرد ...نگاهم یم ییخودنما یچوب یینسبتا بزرگ با نما رستوران

 آفتابگردان یاز مزرعه  یریسردرش بود با تصو یبایز یتابلو

 او یو گوشم به حرفها " دیبه رستوران آفتابگردان خوش آمد "

 ؟یدی...اصال خودت فهمیهست خواب یدوساعت هی_

 ار نیماش نکهیرا زد و بعد از ا یبرق یبا توقف کامل ترمز دست و

 ت من چرخاندکرد سرش را به سم خاموش

 لبخند زدن را درآوردم یشد به زور ادا یاز هم باز نم دهانم

 شد ... قهیراستش نه.انگار همش دو دق_

 دیشن یاز آنچه م کالفه

 ادهیپ نکهیقبل از ا دیکش نییدر را پا ی هبیماریترش کرد و دست رو

 گفت دکنانیو تاک یدستور یبا لحن شود



 که یشور یروت رو م دست و نیهمچ یریاول م نییپا میرفت_

 هوس خواب به سرت نزنه ... لیتا خود منج گهید

 کمچشمانم فرو کرد و با تح ینگاهش را تو خیشد و دوباره م ادهیپ

 گفت یشتریب

 ؟ یدیفهم_

 مردک یوانمود م دیکه زد با یتشر نیبودم هم با ا دهیاگر نفهم یحت

 ... دمیفهم که

  

 ...تا ستیشمال خودمان ن یجا به قشنگ چیکردم ه می فکر حاال تا

 نیاز زم بایز یگذارم به آن گوشه  سییآن روز به لطف ر نکهیا

 که یخوشرنگ سبز و زرد ی...آن جا که با رنگها دیرس خدا

 یبا بو فشیلط ینبود با آن هوا یا یمداد رنگ چیه یتو رشانینظ

 افتابگردان یدلچسب گلها میو شم یوحش یو عطر علف ها خاک



 تکه از بهشت بود کیخودش مثل  بود ختهیدرآم

 هبه دور خودم زدم و آن گستر یشدم چرخ ادهیپ نیکه از ماش نیهم

 ینگاه از نظر گذراندم و بعد با شور و شوق کیرا در  ییتماشا ی

 گفتم کودکانه

 همیکودک یها ینقاش هی؟شب نیکرد دایرو از کجا پ نجایشما ا یوا_

 یها کیرا تمام کنم ماژاش  یزیها که تا رنگ آم یهمان نقاش از

 مریبیماتا بتوانم معلم سخت دیرس یآخرشان م یو سبزم به نفسها زرد

 بدهد ستیب یمجاب کنم به من نمره  را

 که باز هم طبق معمول یبر لب داشت با لحن یلبخند کج کهیدرحال

 داد گفت یم هیکنا یبو

 یها ینقاش نیا دنیاز د یسفر رو خواب نمون ریاگه تمام مس _

 دنی...ما آدمها اونقدر به فکر رس یمون ینم بینص یهم ب یعیطب

 ...میجاده لذت ببر یها ییبایاز ز میتون یکه نم میمقصدمون به



 دلم غر نزدم که چرا همش یحق با اوست تو دمیدفعه چون د نیا

 دمیحاال من نصف راهو خواب س؟یرئ ید یم بیماریخواب من  به

 از شما کم شد؟؟ یزیچ

 کیخودم را  یزندگ یو بند ها دیرها از تمام ق خواستیم دلم

 کردم ... یوسط آن مزرعه گل آفتابگردان گم م ییجا

 اریبه اخت یبایگم شدن ز نیا یبرا یدانستم زمان مناسب یم اما

 کرد گوشم را یم میدایهرجا که باشم پ سی... مطمئن بودم رئستین

 نیبا من از اوقت  چیه_گفت یهشدارگونه م یتیو با عصبان دیچیپ یم

 ها نکن ! یشوخ

 لوکس نیدر آن وقت از روز خلوت بود و جز ما دو ماش رستوران

 خوردیاش به چشم م یبهار نگیپارک یتو گرید

 گوشه و کنار مزرعه در حال اریو قال بس لیخانواده هم با ق کی

 از خودشان بودند یانداختن و سلف عکس



 دمیو من تازه فهم میشد یبهداشت سیسرو یدربان راه ییراهنما با

 نیبه ا شیپا یبار است که به عنوان مشتر نیاول یاو هم برا که

 رسد گفته بود یم بایز رستوران

 مزرعه و رستوران رو نیشدم ا یرد م نجایکه از ا یچند بار _

 بودم اما فرصت توقف دست نداد... دهید

 آمده بود خوشحال بود شیفرصت پ نیحاال انگار از که ا و

 یداشت... جابهجا رو یخاص یرستوران سادگ یاخلد یفضا

 از ییآفتابگردان در نماها یاز مزرعه  ییتابلوها شیوارهاید

 خورد یبه چشم م یو باران و روز آفتاب غروب

 یبیماریچشم یویکه و مینشستن انتخاب کرد یگوشه دنج را برا کی

 یحصار زیبعد با اشغال م قهیبه مزرعه داشت که البته چند دق رو

 که مشغول عکس انداختن بودند از اهویپره یهمان خانواده  توسط

 دنجش خارج شد .. حالت



 به ینگاه سطح کی نکهیبرداشت و بعد از ا زیم یمنو را از رو او

 دیانداخت از من پرس شیبلندباال ستیل

 ؟یدار لیم یصبحانه چ_

 مد نظرم نبود گفتم یخاص یلیخ زیچ چون

 نیدیمواسه خودتون سفارش  یهر چ_

 کنه به نظرش پررو نرسم... حاال فکر کردم مدنظر خودش خدا

 باشه ؟؟ یچ

 اریخ وبا گوجه  ریخواست...نان و پن ینم مروین دلمیزرده عسل یمروین_

 مرویرا به ن

 ذرماز حق انتخابم نگ یراحت نیدادم ..تا من باشم به هم یم حیترج

 ا بست وداشت منو ر یمن برنم یکه چشمانش را از رو یحال در

 زیگرفتن سفارش به م یاز گارسونها اشاره کرد که برا یکیبه  بعد

 شود کینزد ما



 یینگاه ها ینیداد ناگهان با احساس سنگ یاو داشت سفارش م تا

 که به همراه یشد ...پسرجوان یحصار زیحواسم پرت م نامحسوس

 ومن بود  یبر لب غرق تماشا یا انهیاش بود با لبخندموذ خانواده

 رتاز پ انهبیماریچشمک غافل کیکه چشمانمان به هم افتاد با  نیهم

 نکهیکرد ...و از آن بدتر ا مانمیحواسم به سمت خودش پش شدن

 هم دور نماند سییر نیزبیچشمکش از نگاه ت دمیفهم

 که من یداشته باشه و اون یزیچ یا یعصب کیپسره ت دوارهیام

 ایح یمردم ب نقدریاچشمک نبوده باشه ...خدا به دور ! چرا  دمید

 رهیآقاست ...بازم از رو نم هیکه همرام  نهیب ی؟ داره م شدن

 و ستیمن ن کیدونه اوشون کس و کار نزد ی...حاال اون که نم

 داشت شرم و خجالت انگار به ی...وقاحت هم حد رهیو غ رهیغ

 توبه ! ای...خداادیها نم یبعض کار

 یصندل یرو یکردم جور یرا جمع و جور کردم و سع خودم



 هرز آن جوانک نباشم و هنوز با ینگاه ها ریکه درمس نمیبنش

 زمخت و یکه صدا دمیجنب یخودم م یداشتم در جا هودهیب بی ادبت

 به گوشم خورد سییر زیآم تحکم

 رو عوض کن ! تیصندل_

   

 نیشرو

 به او دست یناگهان احساس گرما و خفگ یبیبه طرز عج نکهیا

 به نکهیآمد و از آن بدتر ا یم یرعادیغبود به نظر خودش  داده

 زیبود و داشت در برابر خشم وسوسه انگ بیماریبا خودش در یسخت

 کرد یاش مقاومت م یدرون

 با مبادا همان لحظه بلند شود به سراغ آن جوانک گستاخ برود و که

 بپراند ...خوشحال بود که زشیآبدار برق از چشمان ه یلیس کی

 اش را بدون اعتراض عوض کرده و یلبه خواست او صند ماهسو



 واال معلوم ستیهرز او ن یدر معرض تهاجم نگاه ها یلیخ حاال

 به خرج بدهد یدار شتنیباز هم بتواند از خودش متانت و خو نبود

 خواست از یم یخورد و وقت یلیم یرا با ب یدوسه لقمه ا ماهسو

 آب پرتقالش بنوشد گفت وانیل

 دادن یم یمن چا آب پرتقال به یکاَش به جا_

 دیرا جمع او کرد و پرس حواسش

 تکاند یبه آرام یبا خجالت سر ی؟کمیخوا یم یچا_

 نباشه یآره اگه زحمت_

هم  شیشد لبها شیسفت اخمها یباعث شل شدن گره  حرفش

 یمنحن

 و شکل تبسم به خود گرفتند شدند

 ؟ینه چه زحمت_

 زشانیاز گارسون ها او را به م یکیبا اشاره به  و



 یاچ یتوانست فقط با تماشا یم نکهی... خوشحال بود از ا راخواندف

 که داشت خارج شود یدمغ یدخترک از آن حال و هوا خوردن

 هآمدند دخترک جلوتر از او رفت رونیاز رستوران ب نکهیاز ا بعد

 ییتنها یگل آفتابگردان کم یخودش کنار مزرعه  یتا برا بود

 ییو تماشا باین همه گل و رنگ زاو در کنار آ ری.آنقدر تصو بپلکد

 خودش ثبت یرا برا ییایآن لحظات رو امدیبود که دلش ن شده

 بودن کار خودش فکر یراخالقیغ یخواست به جنبه  ی...نمنکند

 دیانداخت .شا یاز او عکس م یواشکیاجازه و  یداشت ب نکهیا کند

 داد یم حیاش بود که ترج یغرور و خودخواه یفقط از رو هم

 کار را بزند نیاجازه دست به ا بدون

 شوند باز هم دخترک را بر نیخواستند سوار ماش یم یوقت

 جلو یخواست به خواست خودش صندل ی... دلش مدید یسردوراه

 کار شود حاال نیاز طرف او وادار به ا نکهیانتخاب کند نه ا را



 موضوع حساس شده بود بماند .دخترک نیا یچقدر رو نکهیا

 عقب بود دنبال یصندل یاش که رو یساک دست یداشت تو ظاهرا

 جلو دیسنج یبا خودش م یگشت.اما انگار داشت پنهان یم یزیچ

 اورد؟یب یچه بهانه ا نباریعقب ؟ و ا ای ندیبنش

 خانواده اش از انیبه آن جوانک بود که در م نیشرو نگاه

 درحرکت بودند...دلش نشانیخارج شده و به سمت ماش رستوران

 هرزش از یبا نگاه ها یداشت که وقت یزیچ یزریلخواست  یم

ا ت انداختیچشمانش م یآن را رو دییپا یفاصله داشت ماهسو را م آن

 یلب با غرش ریاش کم شود. ز یینایاز قدرت ب

 گفت خشمگنانه

 یلعنت یعوض_

 هم انگار متوجه آنها شده بود هرچند حواسش را پرتشان ماهسو

 دنیکردن ساکش بود اما با شن و رو ریو همچنان مشعول ز نکرده



 با نوک یعصب یبا حالت نی.شرو دیرافهم نیا شانیسروصدا

 گفت یدلش به تکرار م یزد و تو یفرمان ضربه م یرو انگشتش

 دختر ... نیجلو بش ایجلو ...نرو عقب...ب ایجلو ...ب ایب_

 خواست یدلش نم یهم نه چندان منطق دینامعلوم و شا یلیدال به

 نیچقدر ا نکهی...ا ندیشم آن جوانک عقب بنشجلو چ ماهسو

 دانست یحساس و مهم شده بود باز هم بماند ... نم شیبرا موصوع

 شد ؟ قطعا ته قلبش از یم یکرد چه حال یکار را م نیاو ا اگر

 شکست خورده باشد کی یرقابت پنهان نیباعث شد او در ا نکهیا

 را ماهسو

 یهافکار مشاب بیماریظات در.اما ماهسو هم انگار آن لح دیبخش ینم

 ینم قایرا که خودشان هم دق یزیچ نکهیا یانگار فقط برا بود

 خواست یکنند ...دلش م میبه آن جوانک القا و تفه ستیچ دانستند

 جلو یصندل یلحظه که ماهسو در عقب را بست و آمد رو آن



 دیچشمان منتظر و نگرانش موقرانه لبخند پاش یو به رو نشست

 کرد یم میتکرار و به خودش تقدبار  هزار

 ماز تما کبارهیحرکت ساده اش آرام گرفته و به  کی نیبا هم چقدر

 یا انهیبه طرز موذ قیاش که در تمام آن دقا یروح یها تنش

 داده بود رها شد عذابش

 کوچک پر یها یو دلخوش نیریش یها یسادگ نیهم یدلش برا او

 که هرگز تجربه نکرده ناب و تازه یحسها نیهم ی... برادیکش یم

 که در کنار او یقیپاک و آرامش عم یها یشاد نیهم یبرا بود

 انتها بود ... یو انگار که ب داشت

   

 گذاشتن ؟ لیچرا اسم شهرتون رو منج-

 رپابهیکه در طول مس یشکستن قفل سکوت یفقط برا دیدانم شا ینم

 ندواتا بت دیرا پرس نیآمده بود ا شیلوشان پ یها یکیما تا نزد یپا



 حوصله اش ازدست گریرا با من باز کند .ظاهرا د سرصحبت

 ید سیکر یمن و گوش کردن به آهنگها یمهر و موم بسته  یلبها

 سر رفته بود . کلیو جورج ما برگ

 نینرم و آرام ماش یاز او نداشتم با تکان ها یهم دست کم خودم

 یجلوشوند و من به زور  نیسنگ میبود دوباره پلک ها کینزد

 عقب یصندل یهم افتادن چشمانم را گرفته بودم.کاش رو یرو

 نیابا  نکهیراحت چرت بزنم نه ا الیتوانستم با خ یبودم و م نشسته

 زل بزنم به گیج یجلو و با چشمان نمیمعذبم مثل مترسک بنش حال

 به رو رو

 در جوابش گفتم یروح یب یخواب بودم که با صدا جیگ آنقدر

 ای لیخونه و مسکنه ...منج ی.مان به معن هیپهلواسم به زبان  هی-

 ها لیمحل سکونت گ یعنی لیمنگ



 یوابخ ی...دارم ب؟یاونطور...خب که چ اینطوریکه ا نطورحاالیاوه که ا-

 یم یبد

 ؟ ینیب ینم کشم

 یم ادیرا با فر نیچشمانش و ا یزدم تو یخواست وق م یم دلم

 یهمسفر نیا یاراجب قیجراتش را نداشتم .کاش توف ی.ول گفتم

 میگذاشت یتونل بود که پشت سرم نیدانم چندم یشد .نم ینم بمینص

 داد تا بتوانم یدست م یقیتوف یچند لحظه ا یکیهمان تار ی.تو

 هم بگذارم یهرچند کوتاه رو یلحظات یخوابم را برا گیج چشمان

 مراقبش بترسم یاز سرزنش نگاه ها نکهی.بدون ا

 ؟ یکن یم یتو با مادربزرگت زندگ-

 یمتونل ها هم ن یتو گریکنم دست مرا خوانده بود .حاال د یم فکر

 کرده بودم یبیماریهوس چرت زدن به سرم بزند ...عجب  گذاشت

 ... من



 ... یدو سالگ یکیآره ...از -

 اش هم جواب داده باشم در یبعد یبه سوال احتمال نکهیا یبرا و

 گفتم ادامه

 وه از دست دادم.زنده موندنم رپدر و مادرو برادرم رو تو زلزل-

 مادرم هستم که موقع زلزله خودش رو جون پناهم کرده بود ونیمد

... 

 دلم با حسرت و اندوه ادامه دادم یتو و

 لطف رو در حقم نکرده بود . نیکاش ا-

 ارتوانستم رد نگاه متاثرش  یوحاال م میآمده بود رونیتونل ب از

 و خسته ام حس کنم نیرخ غمگ مین یرو

 متاسفم-

 را گفت.نه فقط نیقلبش ا میاز صم دمیگرفته اش فهم یصدا از

 آداب سخن را به جا آورده باشد... نکهیا



 بممن بخوا یو بذار یبکن یلطف هیشه  یحاال م یمتاسف دمیفهم باشه

 ؟

شد و جاده  یبه سکوت گذشت .چشمانم کم کم داشت تار م یکم

 یحواسم نبود سرم کج مهم که  ییوقت ها کی. دید یو نم دید یرام

 رخودم را جمع و جو یباال و تند دمیپر یگردنم بعد م یرو افتاد

 .دیپر یکوتاه خواب از سرم م یلحظات یکردم و برا یم

 دوباه به حرف آمد و گفت میاز تونل ها که شد یکی وارد

 ؟ هیچ تیلیتحص یرشته -

 زور دهانم را از هم باز کردم و کوتاه گفتم به

 یفارس اتیبزبان و اد-

 ؟ یمسلط نقدریهم ا یسی؟ پس چطور به زبان انگل یجد-

 گفت یم یسوالها با مهربان نیا یبه جا کاش

 ییبیمار یبه خودت سخت م نقدری؟ چرا ا یخانم اعتماد ادیخوابت م-



 هز براحت بخواب .منم با بیماری؟ ب یبمون داریمجبورت کرده ب یک ؟

 که نیهم خوبه .هم یلیدم خ یمورد عالقه ام گوش م یآهنگها

 زنم یصدات م لیمنج میدیرس

 ممتاز از یخب سال آخر دانشگاه که بودم به عنوان دانشجو-

 معتبر و معروف زبان تو رشت یموسسه  کیدانشگاه به  طرف

 مبیماریب لتسیدانشگاه تونستم مدرک آ ی نهیشدم و باهز یمعرف

 استعداد یزبان فارس یپس معلومه به جزمهارت و دقت در امال-

 هم خوبه تیسیانگل زبان

 یاز رو یرا به طعنه گفت و پوزخند زنان نگاهش را لحظه ا نیا

 عبور داد . من

 داشته باشد .آن ینگفتم و گذاشتم از سکوتم برداشت آزاد یزیچ

 دانم یدهم .نم لشیتحو یشخندین یحوصله نداشتم که حت قدر

 تحمل کند ؟ زهرمارم را در کنار خودش ی افهیبود ق چطورحاضر



 ی...من که راضنمیرو نب ختتیعقب ر نیبرو بش ایگفت ب ینم چرا

 بودم

 نیع رشونیو ز یگرفت ییغلط امال میسیانگل یاز دستنوشته  یوقت-

 سواد من ریز یکیانگار  یدیکالس اول خط قرمز کش یمعلمها

 قرمز خط

 شدم و خانم یعصبان یسوال برده بود کل ریو سوادمو ز دیکش

 تونه باشه یدونستم کار اون نم ی.مدمیبه استنطاق کش رو یوبیا

 جسارتها نداشت .بعالوه اون نیاز ا چوقتیه چون

 سمیانگل یکرده  لیدر حد غلط گرفتن از من که تحص شیسیانگل

 دونم اگه یبزرگ بود برام.نم یو دهان کج نیتوه هی.مثل  نبود

 باهات دیرس یبودم دستم بهت م تمیلحظه که تو اوج عصبان همون

 یبود سرت م ادیفر یدونم که هرچ یکردم ؟ فقط م یم چکار

 کارت از من نیکردم به خاطر ا یو تا مجبورت نم دمیکش



 گرفتم... یآروم نم یکن یعذرخواه

 ناخواسته یدهانم را به زور قورت دادم و با احساس خطر آب

 مبادا حاال نکهیاز ا دمیترس یچسباندم.م شهیبه ش شتریرا ب خودم

 گفت یکه او م نجوریرا مغتنم بشمارد .ا یفرصت تالف واهدبخ

 یدانم چ یجانانه به او بدهکارم هنوز .نم یعذرخواه کی انگار

 زدم و گفتم ایو با کدام جرات دل به در شد

 بشم؟ یوبیخانم ا نیگزیجا نیپس چرا خواست-

 جواب شیسوال از من بود که برا نیا دنیمنتظر شن شهیهم انگار

 تداش آماده

 هوانیاز دستت د یوقت یخوشم اومد...حت تیاز اعتماد به نفس کار-

 ...یاشبیآدم معمول هی یتون یدونستم که تو نم یبودم هم م یعصبان وار

 هم یرو یتعجب سرم را به سمتش چرخاندم ...نگاهمان لحظه ا با

 یم ییلبخند فروخورده کنج لبش خودنما کی یماند .ته مانده  قفل



 ییشد به روشنا یساطع م یچشمانش برق یشی.از ته م کرد

 دوباره حواسش را از من پس گرفت و معطوف ی... وقت دیخورش

 از آن یزیبه طرز اعجاب انگ دمیاش کرد فهم یو رانندگ جاده

 کسالت بار خالص شده ام. یو خواب آلودگ یجیگ حالت

   

 اسم معروف شد.و نیبه ا نجایبار ا نیانگار اول یآره خب...ول-

 هیداره.و مهمتر از اون  یوحش تونیز ییاز هرجا شتریب نجایا

 گن عمرش یباغ ننه مارجان هست که م یباال تونیز ریپ درخت

 باشه یمحکم لیتونه دل یخودش م نیرسه .هم یپونصدسال م به

 اسم. نیا ی هیوجه تسم واسه

 دیرا به نشان موافقت و قانع شدن تکان داد و پرس سرش

 ؟ یدار تونیاغ ز؟ خودت هم ب یتو چ-

 دوطرف جاده یبایمناظر ز احتیس یچشمان مشتاقم را پ کهیدرحال



 بودم گفتم وسفی ییدا یبه خانه  دنیقرار رس یبودم و ب فرستاده

هم  میرپدیرستم رود ...که قبال خونه  یباغ کوچولو...طرفها هیآره...-

 ازش نموند. یچیه گهیتوش بود که بعد زلزله د

 نمشیدوست دارم بب-

 لبش بود یکه رو یدارد اما لبخند پت و پهن یشوخ الیکردم خ فکر

 گفت یم یگرید زیچ

 معمول زیجمالت تعارف آم م؟ازیماندم که چه بگو جیگ یا لحطه

 کردم؟ یبحث را عوض م ایگرفتم  یم کمک

 با انتخاب راه دوم گفتم من

 و منو نیبازم ممنونم که راهتون رو به خاطر من دور کرد-

 ...نیرسوند

 یزر هینگفت و فقط سر تکان داد انگار نه انگار که من  یزیچ

 یها یبود و به موتور ییروستا یبودم.نگاهش به خانه ها زده



 که در حال رفت و آمد بودند ... یمسافرکش

 ... وسفمهی ییاونجا رو اون تپه ... خونه دا-

 شد و گفت رهیکه اشاره کرده بودم خ ییجا به

 میدیرس گهیپس د-

 ختیچشمانم ر یرگشت و برق نگاهش را توب و

 ...نیخسته نش یلیمتل قو خ نیتا برس دوارمیام-

 ؟ یکن یم یاز حاال با من خداحافظ یدار-

 را از من برگرداند از خجالت سرخ شدم و شیرو شخندزنانین و

 گفتم دستپاچه

 گم ... یدارم م ینجورینه ...هم-

 و به خودم غر زدم دمیلب ورچ و

 ماهسو خانم ؟ یکه بلدحرف نزدن -

 یننه مارجانت مهمون کن شیپ یچا هیکردم قراره منو به  یفکر م-



... 

  

 نیشرو

 یننه مارجانت مهمون کن شیپ یچا هیکردم قراره منو به  یفکر م-

... 

 را گفت ؟ و چرا نیا کهویشد که  یدانست چ یهم نم خودش

 ایبود  شده وانهیمعذورات قرار داد ؟ د یچاره را تو یب دخترک

 ذهنش داشت دنبال جواب قانع یتو یبود به سرش؟ اما وقت زده

 چک تندتند ویدیگشت و فکرش را مثل و یجوابش م یبرا یا کننده

 قبل تر ها یلینبوده .از خ ییکهویهم  یلیخ دیزد فهم یعقب م به

 که دخترک یطیبا مح کیشده بود که از نزد نیا ی فتهیش دیشا

 دور و برش با ننه کینزد ی.با آدم ها بزرگ شده آشنا شود درآن

 آمد قاسم را هم از یبدش نم ی..حت وسفی یی...با دا مارجان



 یخورد که رعنا دوست دورانکودک ی. و چقدر افسوس م ندیبب کینزد

 شود هرگز او را یو نم ستین اتیح دیدر ق گریاش د

 حد از نیدخترک به ا ی ختهیجسته و گر یحرفها ی.از البه الدید

 یبد یتواند نشانه  یم نیدانست ا یبود .نم دهیرس اقیو اشت قشو

 خواهد .بهت و یدانست که ته قلبش چه م یخوب ؟ فقط م ای باشد

 یجور کیکرد  ی.سع ختیر یاز عسل چشمان دخترک م یشگفت

 نبوده .و یرعادیوجه غ چیکند که انگار خواسته اش به ه وانمود

 آن چیپ نیاز آخرتفاوت  یکه داشت خونسرد و ب همانطور

 کرد آرام گفت یعبور م بایز ییسرباال

 قشنگه ... نجایچقدر ا-

 یکرد ماهسو لحظه ا یکه داشت با خودش زمزمه م انگار

 .انگار موفق رونیرا از او پس گرفت و داد به مناظر ب حواسش

 بکشاند . یگریبود فکر دخترک را به دام موضوع د شده



 د وقرمز و زر یبا رنگها نجایبشه ا زییپا یقشنگه ..وقت یلیآره خ-

 به بهشت نکهیگم ا یهمش با خودم م ی...گاهشهیمحشر م شینارنج

 هی تهران پناهنده شدم یمانیو س یسنگ یایپشت کردم و به دن نجایا

 محض بود یوونگید جور

 دخترک چشم یبایرخ آرام و ز میلحظه برگشت و به ن کی

 محض رخ داده و یانگویبه قول او د نی.خوشحال بود که ادوخت

 ییآشنا نینبود که ا فیسر از تهران درآورده .واقعا ح دخترک

 ؟ فتدیاتفاق ن چوقتیه

 دیمثل دوخورش ییآشنا یچهره  دنیکه چشمانش با د دیبعد د و

 دندیدرخش

 اون مارجانه ...-

 اش اشاره کرده بود چشم یکه ماهسو با تمام ذوق زدگ ییجا به

 یساده  یخانه ها انیز در مسرسب یتپه  کی ی.رو دوخت



 ندبل وانیا یشدند رو یاز هم جدا م یچوب یکه با نرده ها ییروستا

 درآمده بود زن الغر و یشمعدان یگلها یکه به محاصره  یا خانه

 یدستش را به ستون چوب کیخموده  یکه با قامت دیرا د یفرتوت

 داده و دست هیدارقرمز رنگ بود تک بیش یتیرانیسقف ا لیکهحا

 اش گذاشته بود تا آفتاب یشانیپ یرو یبان هیرا مثل سا گرشید

 جلب توجه نشانیرا نزند .از آن فاصله معلوم بود که ماش چشمانش

 .ماهسو گفت کرده

 ....چهنمیماش نیقربون نگاهش برم انگار بهش آگاه شده من تو ا-

 زل زده به جاده ... یجور

 نیاز ماش ینداشتآورد و کارش  یطاقت نم دنیدلش تا رس انگار

 خودش دنیتا با دو رونیکرد ب یحرکت خودش را پرت م درحال

 سفکر باعث شد تا ناخواسته دچار تر نیبه مارجانش برساند .ا را

 دیشود و وادارش کند با تذکر بگو ندیناخوشا یاضطراب و



 . میرس یآروم باش ...االن م-

 تتظار نداشبود .حتما ان ختهیچشمانش آو ییکهربا ی لهیبه ت تعجب

 نگفت و یزیاونقد شود . اما چ یمورد هم رفتارش از سو نیا در

 مورد عالقه اش دوخت ...و ینگاه مشتاقش را به همان نقطه  باز

 نیکه حضور او را فراموش کرد .دست خودش نبود .از هم انگار

 آمد .از یکوتاه خوشش نم یگرفته شدن ها دهیشدن و ناد فراموش

 ی.از کنار نرده ها دیدزد یرک را از او مکه حواس دخت یزیهرچ

 ها گذشتند تا هیهمسا یرها شده  یو مرغ وخروس و گاوها یچوب

 ددنیداشت رس یمانیس دیسف یکه نما یبلوک یآن خانه  ینرده ها به

 یتو یها که مهمان نواز یشمال یبود مارجان مثل همه  دواری.ام

 و سالم حیا صحر زشیعز ینوه  نکهیاست او را به پاس ا خونشان

 نیا یداد تو یم حیمقصد رسانده به خانه اش دعوت کند .ترج به

 اتقق یو مهربانش ناهار باقال ایر یب یکنار آدمها ییروستا ی خانه



 شهیو مجلل مثل هم کیرستوران ش کیدر  نکهیتا ا بخورد

 ییمخصوصش را سفارش بدهد و بعد زل بزند به تنها کیششل

 .اش

 بندش را باز کرد وبدنف شد ماهسو با عجله متوق نیکه ماش نیهم

 یشادمانهدست اطیح یدر چوب ی.از پا رونیب دیپر یبرهم زدن درچشم

 مارجان یبرا

 در طرز شهیقربان صدقه اش رفت .هم یلکیو به زبان گ تکاند

 گشت اما دختر یم یخاص شمال یدخترک دنبال ته لهجه  صحبت

 شد آن واژه یورش نمبدون لهجه مسلط بود و حاال با یفارس به

 یداشت از زبان او خارج م یلکیگ نیریش ینامفهوم با لهجه  یها

 کرد یناباورانه نگاهش م وانیا ی. مارجان هنوز داشت از رو شد

 باور ندیب یبه چشمان خودش اعتماد کرد که آنچه را م ی.بعد وقت

 یصورتش به احاطه  یرو قیعم یو چروکها نیتمام چ کند



 یمحل نیریه درآمد و همانطورکه داشت به زبان ششادمان یلبخند

 .سرونییآمد پا یکی یکیرفت از پله ها  یتصدق نوه اش م متقابال

 یرا که جارودستش بود از داخل خانه به رو یگریزن د صداها

 به بود و بلوز و دامن گلدار یکلیکشاند .زن نسبتا چاق و ه وانیا

 نش گره زده بوداش را هم پشت گرد یروسر یداشت وبالها تن

 یدانست بهتر است تو یباشد .نم وسفی ییداد زن دا ی.احتمال م

 یشدن بود .درست وقت ادهیپ حشیشود ؟ ترج ادهیپ ایبماند  نیماش

 پرمهر مارجانش حصاربعد از آن تب و تاب کودکانه در ماهسو

 شانهداد و دستها را زد به  هیتک نشیگرفت او به سپر ماش قرار

و  دید یم یینمایس لمیف کیدرامات یصحنه  کیت .انگار که داش

 ییبایمتفاوت ز اتییبود اما جز یا شهیکل تیاز نظر کل نکهیباا

 .داشت

 جذاب را یصحنه  نیا یو بدون خستگ ستدیتواست ساعتها با یم



 به دور یکند .مارجان چادر شب راه راه قرمز و مشک تماشا

 دشیچارقد سف ریرنگش از ز ییحنا کیبار سوانیبسته و گ شبدن

 و درشت زیر یو چروکها نیچ یداشت البه ال نیبود .شرو دایپ

 یرو

 گشت .و به تنها یشباهتش با ماهسو م یاش دنبال ردپا چهره

 رنگ چشمانشان بود .مارجان انگار تازه بعد از دیکه رس یزیچ

 به ادشی شکوفیدو  دییش بوحصار ینوه اش را تو ریدل س کی نکهیا

 انو نظاره گرشان بود.به زب ستادهیگوشه ا کیکه  افتاد یا بهیغر

 به یبه ماهسو گفت .ماهسو سرش را لحظه ا یزیچ کی خودشان

 اما هرچه دیگفت که او نفهم یزیاو چرخاند و لبخند زنان چ سمت

 به مذاق مارجان خوش نشست و گل از گلش شکفت بود

*** 

 یب رنگچادر ش یگوشه  یرا تو میها یخواست تمام دلتنگ یم دلم



 کنجکاو یها هیو همسا سییچشم ر یگم کنم .اما آنجا جلو  مارجان

 یآب بدهند نم یآمدند تاسرو گوش یم وانیا یبه رو یکی یکی که

 سییموکول کرد.ر یشد به وقت مناسب تر یرا م ی.رفع دلتنگشد

 خودش ی وهیمارجان به ش کهیکردم.درحال یبه مارجان معرف را

 تکاندم و ی...دست ییزن دا ید براخوش و بش با او بو درحال

 یخوش با من احوالپرس یبلند به او سالم دادم.او با رو یباصدا

 ی بهیخواست بفهمد آن مرد غر یچشم و ابرو م یو با اشاره  کرد

 .من هم ستیمرا به عهده داشته ک یو جذاب که نقش راننده  کیش

 ایجه شد دانم متو یکنم.نم میکردم به او تفه یزبان اشاره سع به

 ریاش را از پشت سر باز و ز یروسر یداشت گره  کهی.درحالنه

 ویتندتند شروع کرد به سالم و احوالپرس سییبست با ر یم شیگلو

 ییخوشامدگو

 از جواب دادن سییرفت که ر یمعمول .و آن قدر داشت تند م یها



 یچاپلوسانه اش داشت م یحرفها یاو باز مانده بود .البه ال به

 گفت

 کرد برامون که ما هم مشتاق فیاز شما تعر نقدریسو اماه-

 فیخانواده خوبن ؟ چرا با خانواده تشر ن؟ی.خوبمیبود دارشماید

 بخدا ... میشد ی؟ خوشحال م نیاوردین

 یگلگون از فرط شرم و خجالت نگاه معن یشدم با صورت مجبور

 را به جان بخرم سییر دار

 زد تا مجبور ییزن دا به دهان یدهان بند نامرئ کیشد  یم کاش

 گفته شانیبرا سییاز ر ینشود.من ک هودهیب یگفتن آن حرفها به

 خدا ... یا ست؟ین ادمیکه خودم  بودم

 کردم.از نگاه یم یها احوالپرس هیبا همسا یکی یکیداشتم  حاال

 دانم چرا یگرفت .نم یپر از سوال و کنکاششان خنده ام م یها

 دادند و با جسارت از من یمبه خرج ن یشتریدل و جرات ب یکم



 دندیپرس ینم

 ؟یخبر شوهر کرد یب ه؟یک هیتهران نیماهسو ا یه-

 ند.و حرف داشتند که پشتمان درستکن عهیشا یبعد از امروز کل البد

 نیماش نیهم حق داشتند .من با ا دیشا یخب البته تاحدود

 بعد از چند بهیجوان غر یراننده  کیو همراه  یبلند الکچر یشاس

 یسر درآورده بودم ...واقعا سوژه  تونیناگهان سر از ز اهم

 میکل محل بود ییو داستان سرا بتیغ یبرا یمناسب

 کردم .مجبور شدم با دایپ ییبه دستشو ازیموقع ن یب یلیخ

 یگوشه  یبلوک ییو خودم را به دستشو چمیبپ یواشکی یعذرخواه

 ونیخرج کامآنقدر که  وسفی ییدانم چرا دا یبرسانم.نم اطیح دنج

 یکرد برا یدومش م یجامانده از جنگ جهان ی زواردررفته

 یداد و دست یخساست به خرج م نقدریاز خودش ا گرید راتیتعم

 مدت نیا یبودم ط دواری.ام دیکش ینم ییدستشو نیسر و گوش ا به



 دنبسته مان یبود وبرا یکه از اول موقت یدر چوب نیا یبه جا اقال

 یم وارید یرو خینخش را به گل م دیاکردن ب تیاحساس امن و

 گذاشته باشد یدر آهن کی میانداخت

 خاص بوقلمون ها پاسخ داده یها با صدا هیهمسا یگاوها یماما

 که با فنس از قسمت یمحوطه ا یشد.و مرغ و خروسها هم تو یم

 یداشتند جاروجنجال م یجدا شده بود حساب اطیح یاصل

 شده بودند و داشتند با سرو همه از آمدن ما باخبر یی.گوکردند

 نیکردند.انگار هزار سال بود که ا یرا هم مطلع م هیبق صداهاشان

 یمنفه یداشت .دلم بفهم یتازگ میبودم و برا دهیصداها را نشن سرو

 هم تنگ شده بود . یعصبان شهیهم "یتش" یبرا یحت

 شستم با یم یرونیب ییروشو یداشتم دستم را با صابون تو یوقت

 معذب یشد کم یم کیکه داشت به من نزد سییر دنید

 یاش در کلبه  یپرابهت شهر ی.حضور او با آن جذبه شدم



 .دیرس یبه نظر م زیپارادوکس طنزآم کیما مثل  ییروستا

 اشاره به توالت گفت با

 ازش استفاده کرد؟ شهیم-

ن م زیدآمییجواب تا دنیبود انگار واقعا به شن دهیسوال پرس یجور کی

 و رهیو غ یخجالت و عذرخواه یبرا ییجا شک داشت.

 دیمهمانمان باشد و حاال با یچا کینبود .خودش خواسته بود  رهیغ

 که هست تحمل کند. یرا هرجور تیوضع نیا

 ستین یبله ...مشکل-

 داخل پرانتز افزودم و

 .شهیدرش با نخ بسته م-

 شیکرده بودم که آنطور با ن فیجوک بامزه تعر کی شیبرا انگار

 بود با تمسخر گفت دهیکه به بناگوشش رس یباز

 نخ ؟ ؟یچ-



 یزییآره نخ ...حاال درسته که به ترو تم خب

 یاگه قصدت فقط قضا یول ستیشما ن یفرنگ یتوالت ها یکیش و

 ... یبیمارینداشته شو در نظر ن یآپشن ها یتون یباشه م حاجت

 شیکردم به رو یدلم گفتم و سع یدرآمده تو یها را با حرص نیا

 با دمیبزنم.اما انگار فقط شکلک درآورده بودم ...چون د لبخند

 صورتم.بهتر بود او را با توالت باشکوهمان یزل زده تو تعجب

 ارهک هینشود... یکس یگذاشتم .تا او باشد مهمان ناخوانده  یم تنها

 دارد یباغ پشت یرا گرفتم گفت تو یرباب سراغ تش ییزن دا از

 یرد البد .مارجان که هنوز انگار نمچ یم ییخودش تنها یبرا

 توامان یبا تصدق و تاسف کهیچشم از من بردارد درحال توانست

 اش زد و گفت شانهبر  یکرد مشت یم نگاهم

 ؟ یبخور شدینم دایپ یچیجان ...تهرون ه یزا یالغر شد-

 گفت رباب



 مارجان ...البد گرونن... شهیکه م دایپ-

 ستادیا بدندست به  و

 رسه یکه دستش به دهنش م نیشانس دارت نسر یمواون دخترع-

 ؟ شهیازش کم م یزیچ دهیبشقاب غذا نم هی...بهت 

 را از نظر اطیح یو دلتنگ منظره  صانهیحر یبا نگاه کهیدرحال

 گفتم یالیخ یگذراندم با ب یم

 نمت قبلم به ی...من کجام الغر شده ؟ هنوز لباسا الیخ یبابا ب یا-

 ان ...نگاه اندازه

 تا خوب دمیدستها را از دو سمتم باز کردم و دور خودم چرخ و

 گرم از کی یکه حت نندیکنند و با چشمان خودشان بب میتماشا

 دنیدلم از د دمیچرخ یتنم آب نشده و در همان حال که م گوشت

 بود ضعف رفت زانیآو وانیکه از سقف ا یریفلفل و س یها سهیر

 یابق بود .از درب چوببه همان شکل س وسفی ییدا یخانه  اطیح



 حوض کوچک مثل کی.  دیرس یجلو م اطیبه ح میمال یبیش با

 که در یبند یبود .سمت چپ رو اطیدرست وسط ح دانیم کی

ز هنوتازه شسته شده که یشده بود پر بود از لباسها دهیکش اطیح طول

 که ی.کنار انبار دیچک یداشت آب از گوشه و کناره هاشان م

 دهیچ زمیتا سقف ه یروانیش ریرار داشت زق اطیپرت ح ی گوشه

 یاطراف جمع آور یاز جنگل ها وسفی ییبود که همه را دا شده

 هم گرید یمارجان و بخش یراه انداختن تنورگل یبرا ی.بخش کرده

 سرد سال ... یمخصوص آغل در روزها یزمیه یبخار یبرا

 هب یکس میپله ها انگار منتظر بود یپا میبود ستادهیهر سه ا هنوز

 تعارف بزند ما

 گوشه و کنار یو تماشا ریخانه .من هنوز درحال س یتو میبرو که

 اش مثل یگرد و فندق کلیبودم.هر چند رباب با آن ه اطیو ح خانه

 هک هیزاو نیاز ا بایسد معبر بزرگ راه را بند آورده بود و تقر کی



 دیرا د وانیا یشد رو یبودم نم ستادهیا من

 زد و گفت یشخندیر یواشکیوالت با اشاره به ت رباب

 کرده ؟ بیماریاون تو -

 . .لبخندختیاش ر یبال روسر یگوشه  یخنده اش را تو یصدا و

 شانه زدم باال زنان

 گفت مارجان

 ( یاردک ی)مرغیلیب یکرک یایم رتیبا مد یدار یچرا نگفت-

 یماه میدیبر یسر م یزیچ

 بود یبابت از دستم شاک نیهم از ا رباب

 ...اصال مارجان گفته بود تو قراره عصر راه گهیراست مآره...-

 دمیمن واسه خودت هم تدارک ند یفتیب

 کرد یبابت داشت احساس گناه م نیاز ا انگار

 گهید میخور یلقمه نون دورهم م هینداره . یحاال اشکال-



 مدیکش یم نییرا پا میتن صدا کهیبعد با اشاره به توالت درحال و

 دادم ادامه

 بره متل قو خوادی...م نجایمونه ا یه واسه ناهار نماونم ک-

 کال همه یداشت و گاه یگوش ریپ شیوقت پ یلیکه از خ مارجان

 تکرد و باتعجب گف کیچشمانش را تنگ و بار دیشن یم یرا عوض زیچ

 خواد بره هتل کوه ؟ کجا هست ؟ یم یچ-

 نه مارجان هتل کوه نه ...-

 گفت انیهشدارگو رباب

 شششیه-

  

 رونیمبارکش را آورد ب فیباالخره تشر سییتوالت باز شد و ر در

 یلفتش داد تو نقدریما که ا یتوالت محقرانه  نیا یدانم تو ی.نم

 ؟ دیکش یمجلل خودشان معموال چقدر کارش طول م یها توالت



 دیرا متوجه خودش د رهیبه محض خروج سه جفت چشم خ یوقت

 ظاهر قرص و با اعتماد کرد یم یانگار دستپاچه شد .اما سع یکم

 زیصابون تازه و تم شینفس خودش را حفظ نگه دارد .برا به

 شست همزمان یرا با آن م شیداشت دستها یو وقت میبود گذاشته

 که ییو به مرغ و خروسها و اردکها اطیح یرا به آن سو نگاهش

 خودشان بودند دوخت . یفنس مشغول امورات روزانه  یسو آن

 اراصرسمییماندن ر یبرا ادیبه مارجان بفهمانم که زکردم در خفا  یسع

 یاز حد معمول کش ندهد که تو شینکند و تعارفش را ب

 دحرفها بدهکار نبو نی.اما مارجان گوشش به ا فتدیب یسیوا رودر

 اگر سرزده از راه برسد یخدا بود .حت بیحب شهی.مهمان هم

 تر و دیسف یحوله  کیصندوق خانه  ی...رباب رفته بود از تو

 دادم بعد از سییآن را به ر یآورده بود و داد به من .وقت زیتم

 کوتاه گفت یتشکر



 بکره . یچقدر همه چ نجایا-

 ینه ؟ اگر م ایداشت  یمفهوم خوب نجایگفت ا نکهیدانم ا ینم

 یم یبد تلق یآن را معن دیداشته باشم با یا نانهیحس بدب خواستم

 هیتو ما یزیچ کیخودمان . در لفافه به نیجور توه کی ای.کردم

 نفوذ و یام اجازه  ی...اما به افکار منف یدهات یکلمه  یها

 مثبت حرفش یکردم به جنبه  یذهنم را ندادم و سع یتو یشرویپ

 خوشش آمده .مارجان نجایا یعیطب ییبایکه از ز یعنیکنم  فکر

 گفت

 باره مونیی...چا ریمد یمنزل آقا دییبفرما-

 خطاب شده ریمد یآقا نکهیتعجب گرد شد . ااز فرط  سییر چشمان

 ناملموس بود دایشد شیبرا بود

 مدرسه بودن بهم دستم داد ریحس مد هوی-

 دمیخند



 خودش صیاون به تشخ دیمن هست سییمن به مارجان گفتم شما ر-

 کرد نیگزیرو جا ریمد ی کلمه

 چشمانم جا گذاشته بود در جواب ینگاه گرمش را تو کهیحال در

 تعارف گونه گفت یبا کلمات مارجان

 برم ... دیشم ...با یمزاحمتون نم-

 شد یو کنجکاوانه اش م زیآم جانیاز تمام حرکات و رفتار ه اما

 به ماندن بود... لشیکه چقدر م دیفهم

 یبدون چاشن یکرد به زبان فارس یم یسع یکه به سخت مارجان

 هماندنشب قیتشو شتریخالصانه ب یصحبت کند با محبت یلکیگ کلمات

 یهم از راه م وسفیحاال پسرش  نیکرد و گفت که هم

 میکرد یراه ییرایماهسو را بدون پذ ریو اگر بفهمد ما مد رسد

 هحرف ها و آنقدر با هم تعارف تک نیشود و از ا یناراحت م یلیخ

 نرفتیجز پذ یاز خدا خواسته چاره ا سییکردند که باالخره ر پاره



 نداشت . دعوتمان

 از یزبانیران ناهار بود .خب البته حق هم داشت .منگ ییدا زن

 من هم بود در سییکه از قضا ر یشهر ینسبتا آشنا ی بهیغر کی

 نبود .به خصوص که از یکار راحت مانییساده و روستا ی خانه

 هب رفتن را سییدادم ر یم حی.من که ترجمیباش دهیهم ند یتدارک قبل

 حال و روزمان خجالت از وضع و نکهیدهد نه از ا حیترج ماندن

 رباب را به زحمت ییخواستم زن دا ینم شتریباشم نه .ب زده

 هم وسفی یینگران قضاوت دا شیکم و ب نکهی.و ا ندازمیب

 باطل کند . االتیوقت خ کیخودش  شی.دوست نداشتم پبودم

 پله ها یگرم بود و من رو انیماک یبه تماشا سییسر ر یوقت

 فتگ یواشکیبودم رباب  ستادهیا

 ... مینیکم معطلش کن تا من و مارجان سفره رو بچ هیتو برو -

 مبد خواستمدردسرتون یجان...من واقعا نم ییتو رو خدا ببخش زن دا-



 کرد گفت یپهن م وانیا یداشت تند تند سفره را رو یوقت

 ... میمهمون باکالسا نداشت نی؟ ما تاحاال از ا یبابا چه دردسر یا-

 صورتش یگوشتالو یگرد یتو زشیر چشمان دیخند یم یوقت

 شد یم دیناپد

 یلدونم دارن از فضو ی...من م ادیها داره درم هیاالن چشم همسا-

 رنیم یم

 یعننگاه م کیآمد  یاز پله ها باال م اطیداشت با احت یوقت مارجان

 روانه ام کرد و گفت دار

 نره یتش کیباش...نزد رتیمواظب مد-

 ... سمهیی...ر هیریمش یمشون آقانه ته جان قربان ...اس ریمد-

 مسر یمارجان با دستم زدم تو زیهشدارآم یجمله  یادآوریبا  وبعد

 ...یتش ی...گفتیوا یا-

 یتپش اطی...و خودم را به ح نییپا دمیپله ها دو یاز رو مهیوسراس



 یروبه رو شدم که نم یمضحک عیفج یرساندم و با منظره  خانه

 سرم؟ یبزنم تو یدو دست ایبه آن بخندم  دیبا دانستم

 یمن بود که خو یجثه  ینر خشن و قو یلییاسم اردک اسرا یتش

 به او بهیغر دنیداشت و به محض د یدیشد زیو تهاجم آم یوحش

 خاص خودش که با یشد و حاال با سرو صداها یور م حمله

 یم سییبود داشت دنبال ر ختهیدرآم شیفس فس تند نفس ها یصدا

 به یشتریسرعت ب نکهیا یگشود و برا یا مر شیبالها یگاه کرد

 با سییکرد.ر یم یپرواز کوتاه نیزم یاش بدهد از رو حمله

 یبود و نم دنیدرحال دو یپشت اطیسرعت سرتاسر ح نیآخر

 لشبود تعاد کیبار نزد کیاز دستش به کجا پناه ببرد . دیبا دانست

 کهخورد و بعد هرجور  ییتلوتلو نیاز دست بدهد و بخورد زم را

 خودش را کنترل کرد .من که اول نگران سقوطش بودم حاال بود

 او.بلند نشود  میخنده ها یدهانم گرفته بودم که صدا یرا جلو دستم



 یبه جا-گفت یمعترضانه ا ادیکه چشمش به من افتاد با فر نیهم

 بهم منو از دست یو کرکر بخند یگوشه واست کی نکهیا

 نجات بده یوحش یالیگودز نیا

 چهره ام یپرتمسخر را از رو یآن خنده  یحمت ته مانده ز به

 کردم و با سرزنش گقتم جمع

 چکار؟ دیشما اون پشت رفت-

 یهست ...چرا کار یغول نیهمچ هیپشت  نیدونستم ا یاز کجا م-

 ؟ یکن ینم

 درآمده یبا حرص و

 رسم یبعد به حسابت م تیبدجنس نیبه خاطر ا-

 نشانه یشت و به سمت تشبردا یسنگ نیزم یخم شد و از رو و

 گرفت

 دهکر زیت یکرد .اما بعد با نوک ینیعقب نش یبال بال زنان کم یتش



 یدوباره به سمتش حمله ور شد .او م زیجنون آم یسرعت و

 دوباره با پرتاب سنگ او را از خودش دور کند . خواست

 شهیم ی...بدتر عصباندینه سنگ نزن-

 تر شد یلحن بازدارنده ام کفر از

 کنم یدرک ...اگه دستم بهش برسه همه پرهاشو دونه دونه م به-

 یو تش سییر نیداشتم خودم را به آنها برسانم و ب یسع کهیدرحال

 مبیماریب قرار

 یشد که تش یم ی...هرچند چندماهتشی زدن صدا به کردم شروع

 وبود اما مطمئن بودم هنوز فراموشم نکرده ... دهیرا نشن میصدا

 و از ستادیا میصدا صیتباه نکردم.به محض تشخکه اش دمیفهم بعد

 خودش خارج شد .سرش را به سمت من چرخاند و یحمله  حالت

 و دیکش یبه سمت من م یگردنش را با حرکت خاص کهیدرحال بعد

 آورد راهش را به یدر م یبیو غر بیعج یخودش صداها از



 زانو زدم و گذاشتم خودش را به من نیزم یکج کرد .رو طرفم

 زانوانش یدستها را رو دهیخسته و نفس بر سییکند .ر کینزد

 کرد .باورش یصحنه را تماشا م نیا یبود و داشت با شگفت گذاشته

 رام و آرام شده نقدریدرکنار من ا یوحش یالیشد آن گودز ینم

 فتمم گرحصار یرا تو ی... بعد در مقابل چشمان ناباورش سر تش باشد

 دیکش یسرو صورتم م یبه روسر و نوکش را  ی.تش مشکوفید و

 کرد یکه داشت نوازشم م انگار

 وقت نوکت نزنه ؟ هی-

 زل زد به من یو با نگران ستادیرا گفت و بعد صاف ا نیا سییر

 سر از تخم درآورد من بزرگش کردم ینداره...از وقت مینه کار-

 مامانشم ییجورا هی...

 گفت شخندزنانین

 یداشته باش یتخس نیاومد پسر به ا یبهت نم چیه-



 گفتم دمیکش یدست نوازش م یسر و گردن تش یرو کهیحال در

 ها بده بهیفقط با غر یتش-

 در کنار من آرام گرفته بود او هم به خودش جرات یکه تش حاال

 وزهن زیو گر بیبعد از آن تعق کهیشود در حال کیکه به ما نزد داد

 التهنوز انگار درح اطیاحت یزد و از رو ینفس نفس م داشت

 بود با غرولند گفت یتدافع

 ستمین بهیغر ی بهیکن من غر یجور حال هیخانت  یتش نیبه ا-

مکنه نهمک زیرو برام ت بشیاون منقار بدترک گهیبار د هیواگه  ستمیی...ر

 ارمیسر مامان جونش درب شویتالف

 نیلبم را به دندان گرفتم و ا یگوشه  یواشکیو  زیر یخنده ا با

 اش کرد یکفر شتریب کارم

 هو ب شهیتموم م تیبخند ...باالخره مرخص شمیبه ر یباشه حاال ه-

 زیعز یخانم اعتماد یگرد یانتشارات برم دفتر



 اب دیگفت و بعد که د ظیکشدار و غل یرا با لحن زیعز یاعتماد خانم

 که برود دیو چرخ دیکش یکنم هوف یمحض نگاهش م یالیخ یب

 یهاناز و نوازش نکهیبعد از ارم باز دستامو بشورم ...تو هم  یم-

 پرنده نیبشور ...ا یتموم شد دستهات رو حساب زتیعز یالیگودز

 روزا نیباشن که ا یزیچ یروسیهم ممکنه آلوده به و یخونگ ی ها

 ... ینش ضیوقت مر هی... میشنو یم ادیموردش ز در

 یکرد تمام حرص و نفرتش را تو یم یسع الیگفت گودز یم یوقت

 شدانم چرا هنوز دستخو یمن کند .نم میو تقد زدیبربه واجش  واج

 توانستم خودم را کنترل کنم یبودم و نم اریاخت یب ی خنده

 سییر یچشم آقا-

 به سمت یپرشتاب یبا قدم ها یبه من و تش یاز چشم غره ا بعد

 را بشورد و من شیوسواس گونه دستها یرفت که با دقت ییروشو

 به آن چه ریدل س کیراحت  الیخبعد از رفتنش توانستم با  تازه



 بلند بخندم... یبودم با صدا دهیو شن دهیقبل د لحظات

 یبود پا عیو وس بایز یبلند خانه که رو به چشم انداز وانیا یرو

 بودند نشسته دهیکه رباب و مارجان دست و دل بازانه چ یا سفره

 داشته یدرخور ییرایپذ ژهیاز مهمان و میداشت یو سع میبود

 یمزه  ینخورده بودم و دلم برا یوقت بود نان برنج یلی.خمیباش

 نان روزید نیگفت هم یتنگ شده بود .مارجان م نشیریو ش ترد

 و ریهم با اشتها از نان و پن سییرا به خاطر من پخته .ر یبرنج

 گفت نان یخورد و م یم یتمشک خانگ یو مربا یمحل ی کره

 ل تجربه نکرده . ازدارد که تا به حا یزیطعم شگفت انگ یبرنج

 خوشش آمده بود. یلیهم خ یباغ اریگوجه و خ کیارگان ی مزه

 هم سه استکان پشت هم خورد ... یچا

 یکه همه تو یریمش نیشرو یبود. با آقا یگریانگارآدم د نجایا

 اهل یلیخ نکهیفرق داشت.از ا یلیخ میشناخت یانتشارات م دفتر



 آمد.آدم با او یشم مگرفت خو ینبود و به خودش سخت نم تعارف

 یمتفاوت یایکرد و انگار نه انگار که ازدو دن یم یراحت احساس

 زد او با جان و یمارجان حرف م ی.وقت میهم گرد آمده بود کنار

 حرف یمعن یگاه یحت دیداد .شا یگوش م شیبه حرف ها دل

 و توجه در اقیگذاشت برق اشت یاما نم دیفهم یرا هم نم شیها

 ود .بعد از جمع کردن سفره او هم قصد رفتنخاموش ش چشمانش

 را شیدستها یبه ماندن بود .خودش وقت لشی.هرچند انگار م کرد

 شیشرویسرسبز و پ یزده و چشم به دوردست ها یچوب ینرده ها به

 اش اشاره کرد یبه خواست قلب حایدوخته بود تلو

 .خواد ترکش کنم .. یاونقدر جاذبه داره برام که دلم نم نجایا-

 ماندن و یخواست برا یبه من نگاه کرد انگار دلش م یجور بعد

 شتریدانست ب ینم ینشان دهم.ول یشتریاز خودم اصرار ب نرفتنش

 قطاز آنجا برود .ف وسفی ییدا دنیاست تا قبل از سر رس میخدا از



 خواست یمارجان سفت و سخت م یحفظ ظاهر بود که وقت محض

 یدوجمله  یکیاهار نگهش دارد ن یو برا دبیماریرفتنش را ب یجلو

 ام یقلب یسرهم کردم که چون معلوم بود خواسته  یزیآم تعارف

 نداشت. ییابیماری یلیخ ستین

 گفت یو م دیخند یم یواشکی رباب

 درو گرفته باشه ...دلش دوما هیتهرون نیفکرکنم مارجان چشمش ا-

 خواد حتما یم یتهرون

 جان ییزن دا وقتیشنوه  ی...مسیه-

 سییر دیو چون د ختیدستش ر یکرکرخنده اش را تو یداص او

 زیکه نگاهش به سمت ما خ نیما شده هم یپچ پچه ها متوجه

 خانه و خودش یاش را پرت کرد تو یگرد و فندوق گلیه برداشت

 یوکرد.ننه مارجان رفته بود که از ت میآن تو قا یلحظات یبرا را

 . ندیبچ یمحل رایگوجه و خ زشیعز ینوه  ریمد یآقا یبرا باغ



 یداشت طول م نقدریاش ا یرفت و خداحافظ یدانم چرا نم ینم

 داشتند با ذوق و شوق دورو هیهمسا ی.چند تا از پسرهادیکش

 و نیو با آب و تاب در مورد مدل ماش دندیپلک یم سییر نیبرماش

 نیکه اسمش حس شانیکیکردند. یم ییکه داشت اغراق گو یامکانات

 گذشت و شکل افسانه به یاز اغراق م شیاداشت حرفه گرید بود

 گرفت یم خودش

 و خوابش شهیراننده پشت فرمون خسته م یوقت نایماش نیگن ا یم-

 اکنه و اگه راننده ت یسنسورهاش شروع به بوق زدن م هبیماری یم

 زنه یرو نگه نداره خودش خود به خود م نیبعد ماش هیثان چند

ده ننبدهرا صیخوره تا تشخ یت نم.بعد اونقدر استار ستهیا یو م کنار

 ادیخوابش نم گهید

 یگوش م رتیوامانده از بهت و ح یهم هردو با دهان دیو سع الدیم

 گفتند یم نیو با تحس دادند



 سازن. یم یزیعجب چ ایدمشون گرم خارج ولیا-

 اتداد و  ینشان م هیبود و تخس تراز بق دیکه اسمش نو یکیآن  بعد

 دوستش گوش زیغلوآم یخر به صحبت هاپرتمس یلحظه با حالت آن

 گفت شخندزنانیبود ن داده

. 

 افته یبه تپ تپ م ینق چیکه از پ نیخودت حس یبابا نیماش نیع-

 کشم بابا ولم کن ینم گهیزنه که د یزار م و

 یهم داشت با ب نیحس ی.حت دندیباهم شروع کردن به خند بعد

 بر لب یبه من که داشتم با لبخند سیی.ر دیخند یم یالیخ

 کردم به طعنه گفت یم شانیتماشا

 ... یدار یجذاب یها هیچه پسرهمسا-

 . مبیماریرا ب دنمیخند یبود که نتوانستم جلو یجور لحنش



 دیبه نو یکه دوستش رو دست انداخته...نگاه یکیآره به خصوص اون -

 پرتمسخر داشت یشادمانه  یآن خنده ها انیکه درپا

 به یکرد و دست یش را برانداز مخود نیماش یدود ی شهیش یتو

 انداخت و همزمان گفت دیکش یم شیموها

 کجاست ؟ ینق چیپ-

 دمکر یم یخنث میلبها یلبخند را به زور رو ی ماندهیباق کهیدرحال

 گفتم

 ییتند و سرباال چیپ هی یاسم بقال محله که که مغازه اش رو ینق-

 ی...رنویقن چیسر معروفه به پ تونیتو ز چیداره ...اون پ قرار

 ومدیکرد و باال ن بیماری چیسرپ یهم چندبار دینو یبابا

 از یکیبه خودش گرفت و  یمکرآلود ی افهیتکاند و بعد ق یسر

 و باال دیپر دیداد و نو ییصدا بیماریرا زد .دزد چشییسو یها دکمه

 دنی.پسرها شروع کردن به خند دیعقب کش هراسان



 دبو .اما هرطور کهدبیماریم بخنده ا دیبود از ترس نو کیهم نزد من

 یرا گرفتم.نم میکش آمدن لبها یرا کنترل کردم و جلو خودم

 سییدوستانش خجالتزده شود.ر یپسرک جلو نیاز ا شیب خواستم

 انهیاش موذ یکار نیریداشت به ش یتا آن لحظه با خونسرد که

 زد نگاه پرتفاخرش را به سمت من دوخت و گفت یم لبخند

 هیب همسااز پسرجذا نمیا-

 نرده ها کنار رفت یبعد از پا و

 امیسمت ب نیهم از ا یبرگشتن دیبرم ...شا دیبا گهیخب من د-

 کوتاه یبعد از مکث و

 ... یبا من برگرد یتون یم یدوست داشت-

 دانم چرا یخورد اما نم یپوستم وول م ریداشت ز یخوشحال

 کند ینم یفرق میبرا یلیخ ینفهم یکردم که بفهم یم تظاهر

 بازم راهتون رو به خاطر من دور ستیالزم ن یممنون ول یلیخ-



 یوزتونه واسه هر ر یآشنا داره .م نالیتو ترم وسفی یی...دا دیکن

 برگشت جور کنه طیبخوام برام بل که

د من اب ررا به هم فشرد.انگار ازجو شینگاهم کرد و لبها ینگبدناخم  با

 نستتوا یاش را نم یبود و ناراحت امدهیخوشش ن

 در رفتار خودش بروز ندهد . یحت

 ... یباشه هرجور راحت-

 ارا راه پله ه یپرشتاب یگفت و بعد با قدم ها یرا با لحن زمخت نیا

 به بایناخواسته تقر یناسپاس نیاز ا مانیگرفت و من پش شیپ در

 خبر یوب اورمیخواستم دلش را به دست ب ی.ظاهرا م دمیدو دنبالش

 واکنم و  یاعصابش فرو م یدارم بدتر مته تو میبا حرفها نکهیا از

 زمیانگ یخودم برم هیبر عل تشیبا تمام عصبان را

 وشم که شما من یخوشحال م ومدین مبیماری تیاگه ...اگه بل یول-

 ... دیبرسون



 هرا به چشمان عذرخوا ظشیو نگاه پرغ ستادیاز پله ها ا یکی یرو

 دوخت من

 من برسونمت ... یشیکه خوشحال م-

 دندان غروچه رفت یبه طرز محسوس و

 ... زیعز یدرواقع باعث افتخار منم هست خانم اعتماد-

 نیبا ا ی...وقت میکردم و مانده بودم چه بگو ینگاهش م اصالنهگیج

 پس یلیکه هوا خ یعنی زیعز یگفت خانم اعتماد یکوبنده م لحن

 ...بود

 گفتم ... یرا م نیا دیکنم نبا فکر

 نیتو هم یزیچ کی ای "دمیزحمتشو به شما م" میبهتر بود بگو دیشا

 ها هیما

 اوشون یشیماهسو با اون حرف زدنت ...خوشحال م یریبم یا

 یخواست یخوشحال نشو...مثال م اینه تو رو خدا ب برسونتت؟



 شعور یدختر ناسپاس ب هیاما خودت رو  یاریدر ب یمغرورباز

 سر ... ی...خاک به ت نی...هم یداد نشون

 یو تخم مرغ محل اریوخ یالسیگ زیر یسبد گوجه  کیا ب مارجان

ا امبود یاز دستم دلخور و عصبان نکهیبا ا سییآمد .ر رونیباغ ب از

 یصدر و رو یهمچنان در برخورد با مارجان از خودش سعه 

 داد ینشان م خوش

 الزم نبود... یممنون مارجان ول-

 هکرد مرغان و گفت قابل شما را ندارد و بعد سفارش دیخند مارجان

 کی یانبار یکند رباب هم رفته بود از تو لیرا صبحانه م یمحل

 او کرد شکشیپرورده آورد و پ تونیدبه ز کیو  ریس یترش شهیش

 پرورده را تونیدوساله است و ز ریس یترش نیداد که ا حیتوض و

 است که خانواده از آن خوششان دواریخودش درست کرده و ام هم

 یسبد گوجه و مرغانه را دست من داد و ترش .او تشکر کرد دیایب



 رفت و من هم به نیرا خودش گرفت و به سمت ماش تونیز و

 هرساند هیهمسا ی... مارجان و رباب هم خودشان را به زنهادنبالش

 یخواستند با کنجکاو یو باهم مشغول گپ و گو شدند.البد م بودند

 یسوغات داشت یوقت سیی. ررونیزبانشان حرف بکشند ب ریز از

 خطاب به من گفت دیچ یصندوق عقب م یرا تو شیها

 یشیم مونیتو از حرفات پش دهینرس ینق چیدونم من هنوز به پ یم-

 قصد ندارم از سمت رشت برگردم گهیشده .من د رید گهید یول

 از کندوان برم. شهیدم مثل هم یم حی...ترج تهران

 .معلوم دیسر یبه مشام م یدگیکدورت و رنج یاز لحنش بو هنوز

 دهیهنوز مرا نبخش بود

 ندانست من از همان لحظه که دها ینم چیکه ه ینق چیبه پ دهینرس

 االحو  مانمیام پش دهیصاحابم را باز کرده بودم از افاضات نسنج یب

 کنم که یو سع اورمیخودم ب یهم نداشت که به رو یا دهیفا گرید



 ریجریو باج یشمردگو مو یبا خجالتزدگ یکم مبیماریرا پس ب میحرفها

 گفتم یفیضع

 ...به شهیاقال به خاطر من راهتون دو ساعت دورتر نم ینجوریا-

 بازم ممنون هرحال

 مسبد را از دست بایچشم با اخم نگاهم کرد و بعد تقر یگوشه  از

 و اریگوجه وخ دمانیباعث برهم خوردن تعادل چ نیو هم دیکش

 نیوردند و افتادند زممرغها شد .دوسه تا از تخم مرغها قل خ تخم

 دیپاش مانیلزج مانندشان پخش شد و به سرو پا ی دهیزرده و سف و

... 

 سخت مانیانگار باورش برا میحرکت ماند یچند لحظه هردو ب تا

 و مبهوت و میزده باش یگند نیهمچ کی یراحت نیکه به هم بود

 ...مانیرو شیاسفناک پ یبه آن صحنه  میزل زد مات

 نیکرد.چون با ا یرا عوض م زشیو عز کیارششلو دیبا فکرکنم



 که به پاچه یدیزرد و سف یآن لکه ها دمید یکه من م اوضاع

 نبودند .رباب و مارجان هم انگار یبود پاک شدن دهیچسب شیها

 لوجا ه هیهمسا شتریب یافتاده اما از ترس فضول یبودند اتفاق دهیفهم

 زده باشم گفتم یحرف نکهیا ی.برا امدندین

 ستاین یمشکل نیاوردی؟ اگرم ن نیس که با خودتون آوردلبا-

 هست ... وسفمی یی...شلوار دا

 شد با چشم غره نگاهم کرد و یسرش انگارداشت دود بلند م از

 را محکم به هم فشرد .انگار که داشت کلمات دشنام گونه شیلبها

 وبیماریآن  یفرستاد ...خوب شد که تو یرا به زور ته حلقش م یا

 هاسش به زمان و مکان بود و آنجا را با دفتر نشرش اشتباحو دار

 نب محتما به حسا زشیآم خیبلند و توب یادهایبود واال بافر نگرفته

 دیرس یم

 هیبق یبهتره مواظب باش ینگران شلوار من باش نکهیا یشما به جا-



 یمرغها رو نشکن تخم

 زده ترقه انداخته باشند ناگهان وحشت شیپا ریبعد انگار که ز و

 یهتشکا .آنج میدوخت نییباال ...و هردو نگاه هراسانمان را به پا دیپر

 بود و تا دهیبه پاچه اش چسب نیفس فس کنان و خشمگ

 نکرد . شیرها دمینکش ادیفر برسرش

 ...حقشه گردنشو بشکنم... یاحمق وحش وونیح-

 پرخشونت گفت و باز هم نگاه پرعتابش را معطوف یرا با لحن نیا

 کرد. من

 شده شیدایاز کجا پ گرید یتش یلحظات برزخ نیهم یدانم تو ینم

 سییر شیدامن بزند و مرا پ شتریمسخره ب یفاجعه  نیکه به ا بود

 جلوه دهد. گنهکارتر

 بود گفت ستادهیاز همان فاصله که ا رباب

 شده ماهسو جان ؟ یچ-



 کنم که میتفه ییزهایچ کیکردم به او  یدست و سر سع یاشاره  با

 یم یهنوز داشت گردنکش ی.تشیدانستم چ یخودم هم نم اقعدرو

 که من مجبور شدم با پا او را دیکش یخط و نشان م شیو برا کرد

 سییخشم و غضب ر ی رهیعقب برانم و خودم و او را از دا به

 کنم. دور

 بست که یسرم او در صندوق عقب را با چنان تق محکم پشت

 ...دیچیسر پ تونیدر تمام ز شیکنم صدا فکر

 نشروی

 جاده دستش به نشان یتو یها نیماش ی انهیهر حرکت ناش با

 راند یفرمان م یعصب یرفت و با حرکات یبوق م یرو اعتراض

 توجه به یگرفت و ب یسبقت م شیرو شیپ یها نیتمام ماش از

 رفت یتخت گاز م یرانندگ ییراهنما یسرعت مجاز تابلو اعالن

 به اتوبان رودسر به سمت رامسر یاه چیاز پ یکی یانتها نکهی.تا ا



 مجبور به توقف درکنار جاده شد. یرانندگ ییراهنما سیپل اجبار

 و سرزنشش کرد و سرعت خیتوب یجد یبا لحن نکهیبعد ازا سیپل

 را امضا و ینیسنگ ی مهیجر ینمود برگه  یادآوریرا به او  مجاز

 باکه قل اعتراض کند برگه را گرفت انگار نکهیدستش داد بدون ا به

 دانست.و با همان یسزاوار م مهیجر نیا یرا برا خودش

 در درونش غوغا به پا کرده بود به یکه به نرم یخاموش تیعصبان

 داشبورد انداخت و دوباره یرفت.برگه را تو نشیماش سمت

 بار حواسش بود که سرعت مجاز را رد نیزد اما ا استارت

 یرانندگ ییراهنما ی مهیجر ریکه تحت تاث یمسافت ی.بعد از طنکند

 شمشآرام و قرار گرفته بود ناگهان دوباره انگار آتشفشان خ ظاهرا

 به فوران کرد شروع

 ... ی...هه...دختره  دیشم منو برسون یگه خوشحال م یبهم م-

 هم گذاشت یرا با فشار رو شیلبها و



 به کار کیآبدار و رک یناسزا کیتوانست در مورد او  ینم چرا

 یش خنک شود ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا به او که متا دل ببرد

 نیاز ا زاریآمد ب یو زبانش کوتاه م دیلرز یدست و دلش م دیرس

 و غران گفت دیفرمان کوب یرو یضعف ناخواسته مشت احساس

 قدراون دی؟ چرا با ستین شتریکه ب یدختر معمول هی؟  هیمگه اون ک-

 اعتماد به نفس بهش

 نیخودته شرو رهی؟ تقص هبیماریها رو بکه برات ژست مغرور یبد

 یکن نتیدر خونه اش سوار ماش ی...اگه مثل احمق ها نر خان

 کنه که رو حرفت حرف ینم دایشمال اونم جسارتشو پ شیوبرسون

 درمنکا هیو اون فقط  یهست یالملل نیانتشارات ب هیری...تو مد بزنه

 هنکینه ا یبش مثل همه براش حد و حدود قائل دی...با نی...هم ساده

 ور و اون ور ... نیا شیببر شیشخص یراننده  مثل

 ملهافتاد .همان ج وانشیا یرو ییکذا یجمله  ادیبعد دوباره به  و



 یحال آشفته و زار حت نیآتش به جانش انداخته و او را با ا که

 دخترک ی دهیتازه از راه رس ییآخر با دا یلحظه ها نکهیا بدون

 ماندن یبکند و اصرارش را برا یه او بش گرم ودوستان خوش

 کالرآبادش کرد ... صورتش همچنان از خشم گلگون یراه ردیبپذ

 آب ریرا داشت که انگار داشت ز یبرافروخته بود و حس کس و

 دیفرمان کوب یرو یگری...مشت د دیکش یم نفس

 که ... یستین یگاهیبهت نشون بدم در جا دی...با یلعنت-

 شتریدانست ب یهم فشرد .خودش هم نم یورا دوباره ر شیلبها و

 یاش نم یبابت که دخترک در راه برگشت به تهران همراه نیا از

 گشت ؟ یجمله برم کیتمام خشمش به همان  ایناراحت است  کرد

 گرم نگرفته بود هم ادیز وسفشی ییبا دا نکهیاز ا ینفهم یبفهم

 کرد یگناه م احساس

 و دیکش نییرا تا ته پا شهیو شرا باز کرد  راهنشیپ یباال ی دکمه



 اش یالتهابات درون یقدر یدرپ یو پ قیکرد با چند نفس عم یسع

 فرو بنشاند ...اما درست همان لحظه که داشت خودش را به را

 راستش شروع به گزگز و خارش کرد یکرد پا یدعوت م آرامش

 را به منقارش شیاز گوشت پا یپاچه و کم ی.همان قسمت که تش

 دکه آم یوحش یلییآن اردک اسرا دیو سف اهیس ی افهید .قبو دهیکش

 خاکسترش شعله ور شد رینظرش دوباره انگار آتش ز در

 فرستادمش بره به درک یم دیرو با یشعور لعنت یاون اردک ب-

 ...ازش متنفرم...

 خودش را در یجنون وار یمباالت یو با ب دییدندان به هم سا و

 از یتبود که بهسخ اریاد و بخت با او قرار د رمجازیسبقت غ کی معرض

 و متعاقبا بوق ختیگر یخطر و تصادف احتمال یمهلکه 

 نفس راحت کی دیروبه رو را که به جان خر نیماش زیآم اعتراض

 یدخترک خط و نشان م یاما هنوز هم داشت ته دلش برا دیکش



 دیکش

 دونم باهات چکار کنم ...از اول یتهران م میهردو برگرد یوقت-

 ... یکردم ... دختره  یتو رو واسه خودم مهم م دینبا هم

 درآمده ی...با حرص دیزبانش کوتاه آمد و درکامش نچرخ دوباره

 دنیباالخره از شن ییرا روشن کرد و ولومش را باال برد .گو ضبط

 اش به تنگ آمده بود ... یدرون یغرولندها

*** 

 به دور یچرخ یبا احساس دلتنگ وسفی ییازخوش و بش با دا بعد

 هآمده بود زدم و بعد ب قیرنگش که انگار از عهد عت یآب ونیکام

 داشت کنجکاوانه با رباب و وسفی ییبرگشتم دا اطیح داخل

 کرد چشمش که به من افتاد یگپ و گو م سییدر مورد ر مارجان

 گفت

 داشت یزیچ یناراحت یبود ...انگار مشکل یجور هی ستییر-



 گفت از من رباب با خنده قبل

 ختهمیچاره..هم مرغانه شکست و به پرو پاش ر یآورد ب یبدشانس-

 دیبه لنگ و پاچه اش چسب یتش

 با خنده گفت وسفی ییدا

 شهیسرش نم یناحساب یکه آدم حساب یتش نیعجب ...امان از ا-

 دیرو به من به طعنه پرس و

 از ما بهترونت همه کارمنداشو به خونه هاشون سییر نیحاال ا-

 ه ؟رسون یم

 وجب خاک نشسته بود.و کیفرو کم پشت سرش  یموها یرو

 باز مانده انیدرم کیاش  یعمل کارگرگیجلباس  یها دکمه

 من دیرس یچاق تر به نظر م ییلوی.نسبت به چند ماه قبل چندکبود

 کردم و شرمگنانه گفتم یمن و

 قبول زحمت شونیهردومون شمال بود ا ریخب فقط چون مس-



 نی...فقط هم کردن

 اش قرار یبعد یسواالت احتمال یدر محاصره  نکهیا یبرا بعد

 هخودم را به لب حوض رساندم لک میشستن دست و رو یبرا مبیمارین

 میکرد و حج یبدتر کف م دمییسا یلزج تخم مرغ را هرچه م یها

 هکردم.حواسم به پچ پچ یرفتم لباسم را عوض م یم دیشد.با یم تر

 حسرت گفته بود با وسفی ییهم بود .دا شانیها

 و واسه ناهار نگهش مبیماریتونستم جلو رفتنش رو ب یکاش م-

 ...از اون خرپوال بود هامیدار

 گفت رباب

 ت بااز ما بود .نشس یکی...انگار ایر یو ب یبود ...خاک یآدم خوب-

 حرصش رو درآورد و آخرش یحساب یخورد... فقط تش ییچا ما

 داد شیفرار نجایا از

 گفت مارجان



 آقا بود... یلیخ-

 ما رو داشته باشه مارجان؟ یدوماد اقتیاونقدر آقا بود که ل-

 ... وسفیشنوه آقا  ی...ماهسو م شششیه-

  

 گفت یکه از رفتن زودهنگامم ناخشنود بود م مارجان

 میدیند ری؟ ما که هنوز تو رو س یبود ماه یچه اومدن نیا-

 ی.نم دماریبیرفتنم را ب یخودش جلو یها وهیداشت به ش یسع و

 خرهکردن پاسپورتم آمده ام که باال دایپ یراه را برا یهمه  دانست

 صندوق یام تو یشخص یخرت و پرتها یآن را البه ال توانستم

 نداشت فعال در مورد یکنم.لزوم دایپ وسفی ییمنزل دا ی خانه

 بعدا دی.شا میبگو یزیچ یکتاب آلمان به کس شگاهیبه نما رفتنم

 انیموضوع را با مارجان درم نیا یواشکیفقط  شدم که یم مجبور

 یاحتمال ی. اما حاال زود بود که خودم را آماج مخالفت هابگذارم



 قرار بدهم وسفی ییدا

 هیبافته بود و آن را به من هد دیکاله و شال گردن سف کی مارجان

 میرفت یبه بازار محل وسفی ییدا ونی.صبح روز بعد هم با کامداد

 کنم.هرچند دیخر یخودم کم یهم برا میشت بخربرگ تی.تا هم بل

 و برنج و تخم مرغ یو ترش تونیساک بزرگ ز کی میبرا رباب

 یقدر دیخر یخواست به بهانه  یخب دلم م یبود .ول دهید تدارک

 بازار پر از دنید یچرخ بزنم .راستش دلم برا یبازار محل یتو

 رتنگیو س یدود یها یمعطر و ماه یها یخوش سبز یو بو رنگ

 شده بود .

 گفت یخودم خرج کنم .م بیگذاشت از ج ینم وسفی ییدا

 نیبهش توه بتیدستت که بره تو ج دیخر یایمرد م هیبا  یوقت-

 . یکرد

 از یقدردان ی.به بهانه  دمیخر جانیاله یچا یبابا مقدار یعل یبرا



 بود .هرچند هنوز دهیکش ییکذا ی مهیآن جر پیتا یکه برا یزحمت

 . دمیفهم یکارش را نم نیا لیدل هم

 وسفی ییدر راه برگشت به خانه دا تیبل ی هیو ته دیاز خر بعد

 گفت

 ؟ یبر ستییهم با ر یشد برگشتن ینم-

 هبکرد که صدا  یتاالق تاالق م یزوار در رفته اش به قدر ونیکام

 به قارقار یدست اندازها هم طور نیکوچکتر ی.تو دیرس ینم صدا

 مهتکه تکه از  شیرفت تمام اجزا یآن م میافتاد که هر لحظه ب یم

 وبود  نیداخل ماش یها یمبوینگاهم به زلم ز کهیشوند .درحال جدا

 خوانندگان یها و به عکسها نهیرنگارنگ دور آ یها حیتسب به

 شلوغ ی قهیچسانده شده بود و سل نیدر و سقف ماش یکه رو یمیقد

 فتمتکاندم و گ یداد سر یرا نشان م وسفی ییدا پسند

 خواستم دوباره به زحمت یشد .نم یم رینه .راهشون د-



 . بندازمشون

 ینپسر تهرو نیا یدینفهم یعنیدختر ... یبابا تو چقدر ساده ا یا-

 بره و بگرده ؟ رانیبه خاطر تو حاضر بود تا ته ا پیخوشت

 چون چشمان گرد شده از فرط تعجبم را به سمتش دوختم و

 سر در معرض تونیز یود به جاده با ور کهیزد و درحال یشخندین

 گفت یبا لحن مطمئن میقرار گرفته بود یدیشد یها تکان

 بود که دوساعت راهشو به خاطرت کاریب یکرد الی؟ خ یپس چ-

 و قدر یهست یکه تو دختر سرو ساده ا فیکنه ؟ فقط ...ح دور

 .. یدون یرو نم تهایموقع

 هیا ..منظورت چو-گفتم بشیو غر بیعج یخورده از برداشت ها کهی

 یریمش یها ؟ آقا تیجون ؟ کدوم موقع ییدا

 که انتشارات بزرگ و معتبره .من و چه به اون آخه ؟ گفتم هی ریمد

 نخواست یهم م شونی...ا ومدین مبیماریواسه اومدن به شمال  تیبل



 شمال ... انیب

 دیپر میحوصله وسط حرفها یب

 برسونمت ... ایبکرد که  شنهادیپ یخوشقلب یبعدشم بهت از رو-

 درآورد و گفت یو منگم شکلک جیگ یرو به نگاه ها و

 مردم همجنسامو خوب هینگو نه ...من خودم  یساده ا گمیم-

 رسوندنت یتو رو گرفته .به بهونه  ستیی...چشم رشناسمیم

 شهو با ما آشنا ب نهیرو بب تیخونه و زندگ کیاز نزد ادیب خواست

 ... یبزرگ شد یچه خانواده ا...تو  یاز کجا اومد نهی...بب

 واسه یساز یقصه م هی یجون ...دار ییاوه دست بردار دا-

 یو مرئوس سییر ی دوستیبه جز  ستین یچیما ه نی.ب خودت

 ؟ یو چ سییر ی دوستی-

 شتریب یزی.نه چ هیو کارمند ریمد یمعمول ی دوستیمنظورم -

 ود بارا علنا به سخره گرفته ب میها یمن و ناباور کهیحال در



 بر لب گفت یپوزخند

 یعل یدونم خودت رو بزن به کوچه  یحاشا کن .نم یحاال تو ه-

 که حق با من بود ...و خنده کنان یفهم یزود م یلیخ ی...ول چپ

 زانیاش آو نهیکه از آ یرنگ یاقوتی حیبه تسب یدست

 زد و تابش داد بود

 شگفتا... دید یم مانیبرا یقشنگ یانگار داشت خوابها وسفی ییدا

 از من خوشش اومده باشه از اون حرفاست. اصال سییر نکهی...ا

 ؟ شهیم مگه

 حتیو نص رخواهانهیخ یبا لحن دیفکر د یکه مرا تو وسفی ییدا

 مثال خواست چشم دلم را باز کند کننده

 دختر ...نگو من کجا اون کجا بیماریخودت رو دست کم ن نقدریا-

 پولدارتر از ماست و تو کهنیاز ا ری؟ غ هی...اصال مگه خودش ک

 و یو پاک یخوب نی؟ تو به ا هیاومده فرقش با ما چ ایبه دن تهرون



 از خداش هم باشه ... دی...با ییبایز

 که رنگ خجالت و اعتراض داشت و کش آمده ییبا صدا دوباره

 گفتم بود

 ... ییدا-

 زنه خودت یو درد ...حاال که بخت داره در خونه ات رو م ییدا-

 زن ی...اصال حقته که بر قیهرچه ال قی...خال ین به کربز رو

 دیمج تیقوز یبه اون پسرعمو متیبد ای... یبش قاسم

 دنشیهم زشت بود و من تحمل شن شیشوخ یمن نه.حت یخدا یوا

 حرص ینجوریا شهیبود که هم وسفی ییشگرد دا نینداشتم.ا را

 نیمزپا بر  درآمده یبخندد.با کفر تمیو بعد به عصبان اوردیدرب مرا

 دمیو غر دمیکوب

 ...نگووو احییدا-

 ناراحت ی افهیبه ق یبا خونسرد او



 به پت ونیو کام میدیرس ینق چیبه پ یو وقت دیمن خند یعصبان و

 گفته بود فیخف یدلخور یافتادم که با نوع سییر ادیافتاد  پت

 یم مونیتو از حرفات پش ینق چیبه پ دهیدونم من هنوز نرس یم

 حناخم و تخم ها و ل یحس کردم دلم برا کهوی یم چرا ولدان ینمیش

 حس نیبه ا وسفی ییمبادا دا نکهیتنگ شده و از ترس ا پرتحکمش

 کشاندم و یببرد خودم را به کج صندل یام پ یپنهان بیو غر بیعج

 .دمیخند یواشکیبرسرش آورده بود  یکه تش ییبال ادی به

. 

. 

 م فشارش باال زد و منمارجان بود که دم رفتن شیهنوز پ دلم

 وارمق افتاده بود با  یسرم ب ریز یدرمانگاه وقت یشدم تو مجبور

 شو خودم مراقب ششیبمانم پ شتریتوانستم ب یکنم.کاش م یخداحافظ

 .باشم



 نداردو فقط یروزها حال وروز خوب وخوش نیگفت مارجان ا یم رباب

 داشت خودش را خوب و یآمدنت بود که سع یبه خاطر شاد

 دستان یآن قدر دستم را تو یراه نشان دهد.وقت خداحافظ بهرو

 لب قربان صدقه ام رفت و ریاش نگه داشت و ز یو استخوان ریپ

 فوسی ییسرم خوابش برد.با تذکر دا ریز نکهیرا درآورد تا ا اشکم

 گفت یم که

 یمون یافته و جا م یاالن اتوبوس راه م بجنب–

 ینرم و آرام ی شکوفهده در هم فشر یاشکبار و قلب یچشمان با

 همان یا قهیرنگ مارجان زدم و چند دق ییتنک حنا یبرموها

 کنم و رنگاهشیدل س کیخواست  یشدم.دلم م شیطورمحوتماشا

 صورت و کک و یو درشت رو زیر یتک تک چروک ها قربان

 نیدانستم هم یاش بروم .م یشانیو پ ینیب یرو یقهوه ا یها مک

 مهربان که رزنیپ نیا ید کند دلم برارا ر لیاتوبوس سد منج که



 شیها یشود .از رباب بابت مهربان یکس من بود تنگ م همه

 مام آماده کرده بود تشکر کردم و او ه یتو راه یکه برا ییوغذا

 کرد که مواظب خودم باشم. سفارش

 ندهبا ران وسفی یی.دامیشد نالیترم یراه وسفی ییدا ونیبا کام بعد

 از یکیبودم پدر  دهیکه من فهم نطورید و ابو یمرد مسن سال که

 کرد و گفت که بعد از خدا مرا یاش خوش و بش یمیقد دوستان

 و گفت دیکش حصارسپارد .بعد هم مرا در یاو م دست

 یکم و سر داشت یزیهات باش ماهسو.چ یمواظب خودت و خوب-

 شهیکن...نگران مارجان نباش.حالش خوب م خبرم

 لبخند شیمن گفته بود .به رو یدلخوش را فقط محض نیدانم ا یم

 باهم به سمت کهیو ساکم را دادم دستش و درحال دمیپاش ینیغمگ

 گفت میرفت یاتوبوس م یورود درب

 یکنم و م یپارسال رو نقد م تونیروزها چک فروش ز نیهم-



 به حسابت زمیر

 نبدهد لبخندزنا یدواریبعد انگار که باز هم بخواهد به من ام و

 خوب سراغ دارم یمشتر هیبار امسال هم واسه -گفت

 البه میداشت ی.وقتمیبه باغمان زد یسر کیهمان روز باهم  صبح

 پربار یخوشه ها دنیو روحم ازد میزد یقدم م تونیدرختان ز یال

 گفت وسفی ییشد دا یسبز و کال تازه م تونیز

 درختا بارآوردن. نگاه کن اون درختو یاز هرسال شتریامسال ب-

 روشه . تونیقد دو تا درخت ,ز ییه تنها.خودش ب

 درخت باغ من امسال غوغا نیرتریو پ نیگفت.بزرگتر یم راست

 دمیترس یبودم که م شیشاخه ها ینیبود و من نگران سنگ کرده

 ییدا یحرفها یشان شود .حواسم باز رفت پ یبه شکستگ منجر

 وسفی

 راحت الیبا خ یتون ی...م ینیش یخانم مسن سال م هیکنار دست -



 یبخواب یبیماریب تخت

 شب به حرکت افتاد و من که دلم را ازدهیراس ساعت  اتوبوس

 شهیسرم را به ش شانیپر یمارجان جا گذاشته بودم با افکار شیپ

 توجه به یخواندم ب یاش دعا م یسالمت یبرا کهیو درحال چسباندم

 ام چقدر عالقمند به باز کردن سر صحبت با یزن کنار دست نکهیا

 فرو یقیهم افتاد و به چنان خواب عم یاست چشمانم کم کم رو نم

 نیاتوبان قزو یاز استراحتگاه ها یکیکه تا توقف اتوبوس در  رفتم

 نشدم . داریب

*** 

 و یبود و من مجبور نبودم با آن همه خستگ لیروز تعط کاش

 رید نکهیا یدفتر نشر شوم.برا یراه دهیاز راه نرس یآلودگ خواب

 وضو لباسم را ع مبیماریب یا قهیدوش ده دق کیتوانستم فقط  نرسم

 بارومت ستگاهی. در حال رفتن به ارونیو دوباره از خانه بزنم ب کنم



 حال مارجان شوم.گفته یایتماس گرفتم تا جو وسفی ییدا همراه

 ستین ینگران یبرا ییخوب است و جا بود

 بیسکوکو  چیمترو ساندو یقدر دچار دل ضعفه بودم که تو آن

 اعتنا یبودرآوردم  فمیک یآماده کرده بود از تو میرا که رباب برا ینیزم

 از خواب یبیبا ترک میها ینامطبوع دورو بر یبه نگاه ها

 شروع کردم به سق زدنش یگرسنگ و

. 

 یرعادیروز غ کی دمیورودم به دفتر فهم یاز همان لحظه  یول

 انتظار من است در

 مواجه شدم آن قدر یبیو عج یرعادیغ یمحض ورود با صحنه  به

 سالن دمانیکردم طبقه را اشتباه آمده ام.چ الیاول خ یلحظه  که

 یو بزرگ دیکاناپه چرم سف کیمن را  زیم یشده بود و جا عوض

 دفتر منتقل شده و یبه قسمت ورود دایکار پارم زیبود .م گرفته



 معروف نشر پر یاز کتابها یبزرگ یهم با ماکتها یخال یفضاها

 خودش قرار داشت . یسرجا ومیبود .ظاهرا فقط آکوار دهش

 مدور خودم زدم .تما یناباورانه چرخ طیبا مح یگانگیاحساس ب با

 کار خودم جستجو کردم زیکردن م دایپ یو کناره ها را برا گوشه

 یوسط سالن باق رانیطور معطل و ح نیاز آن نبود .هم یاثر اما

 و رییتغ دنیاو هم مثل من از د دیاز راه رس دایبودم که پارم مانده

 انجیشده ؟ ا یچ-داد یشده نشان م بیماریدفتر غافل یناگهان تحوالت

 چه خبره ؟

 یرا از رو فشیکارش رفت و همان طور که بند ک زیبه سمت م و

 زدم یکرد نگاه سرگشته اش را به من دوخت .شانه ا یرها م شانه

 باال

 بپرسم یبرم از خانم صالح-

 تو محوطه پارک نشویداشت ماش سیی...رنییپا یبر ستیالزم ن-



 چه خبره ... نجایگه ا یو م ادیکرد...االن خودش م یم

 افتاده باشد مشکوک و شگفت زده یزیبه چ ادشیکه تازه  وانگار

 گفت

 کار تو کو ماهسو ؟ زیپس م-

 و کیش شهیداد . مثل هم یجواب م سییر دیبود که با یسوال نیا

 سرد و یو نگاهش را که به طرز مشکوک دیرس از گرد راه آراسته

 لب ریدرنگاه من جا گذاشت و بعد ز یلحظه ا یکننده بود برا طرد

 سالممان را کوتاه وخشک داد جواب

 ابراز دمانیچ رییکنان داشت نسبت به تغ غیو و غیج دایپارم

 چرا به قسمت نکهیبود از ا یهم شاک یکرد و کم یم احساسات

 سر راه منتقل شده .او انگار که مگس و از نظر او یورود

 را از شیکرد با اکراه رو یم زیزویگوشش و ریداشت ز یمزاحم

 از خود یاو واکنش ینسبت به صحبت ها نکهیبرگرداند و بدون ا او



 دهد خطاب به من گفت نشان

 ؟ یدیرس یک-

 ینگاه نامهربانش احساس خوب نیذره ب ریدستپاچه بودم و ز یکم

 اف کردم و آرام گفتم ...ص ییگلو نداشتم

 امروز صبح-

 یبه تهران برگشته بود ول یخواست بدانم خودش ک یدلم م یلیخ

 نداشتم دنیپرس جرات

 یکه به اشغال آن کاناپه  ییکوتاه با اشاره به جا یاز مکث بعد

 کارم ... زیم دیببخش-درآمده بود گفتم دیسف کیش

 گفت یو با لحن پرتحکم دیپر میحرفها وسط

 به اتاقم ایب-

 یشتابزده راه ییبا گام ها یگریحرف د ای حیتوض چیبدون ه و

 . میبه هم انداخت ینگاه مبهم و پرسان دایشد .من و پارم اتاقش



 بود ؟ نه ؟ یجور هیانگار  سییر-

 به نظر من ی؟ ول یچه جور یعنی یجوریدانم منظورش از  ینم

 سفر شمالکه با من هم یریمش یبود و با آقا یجور کی یلیخ که

 با لحن دیفکر د یمرا مردد و تو یفرق داشت .وقت یلیبود خ شده

 گفت یکننده ا بیترغ

 چه کارت داره ... نیحاال برو بب-

 ادامه داد یبا لحن مرموز و

 که بخواد اخراجت کنه ینکرده باش یکار دوارمیام -

 زگوشم صدا داد و تمام وجودم ا ریکلمه مثل ترقه ز نی؟ ا اخراج

 ... ختیر ترس

 یشت یخواد تالف یاخراجمو داشته باشه ؟ نکنه م الینکنه واقعا خ"

 ی؟ آخه ک ینه ماسو ...بچه شد ی...وا ارهیسرم درب ینجوریا رو

 دیبع سییاز ر ی...ول نهیب یاردک رو از چشم صاحابش م هی کار



 یرسم ...ا یتهران به حسابت م میبرگرد ی..گفته بود وقت ستین

 گم چه کارت نکنه ...خدا ب ی...تش خدا

 لمث بود به طرفم آمد و دهیکه عذاب رفتن را در نگاه من د دایپارم

 دار ببرد به یچوبه  یرا پا یاعدام کیخواست  یکه م یمامور

 دیچسب میبازو

 موضوع از یفهم یکه نم یتا نر یول یدار یدونم چه حال یم-

 قراره چه

 وپشت در کهکرد  تمیهدا سییبه زور به سمت اتاق ر بایوتقر

 " یبفرما"به در نواخت و بعد از  یضربه ا یبدون معطل میدیرس

 به داخل اتاق هلم داد بایتقر سییر زمخت

   

 . 

 نیشرو



 ستادهیکه ترس برش داشته بود ا یو نگاه دهیرنگ پر یچهره ا با

 یانگار هرآن مترصد فرصت بود تا از مهلکه  یمقابلش ول بود

 نیدانست چرا هم ی.نمزدیاو بگر خبندانیروح و  یب یها نگاه

 به تیاز خودش جد یگریاز هرزمان د شتریب ستیبا یکه م حاال

 تحت نکهیا یسوخت ...و برا یبدهد داشت دلش به حال او م خرج

 گفت یبا لحن خشک دبیماریترس معصومانه اش قرار ن ریتاث

 سرکار ... یایب یدیکه از راه رس نیهم یمجبور نبود-

 داد یه حال او نسوخته و فقط داشت به او تذکر مکه دلش ب انگار

 ها هیما نیهم یتو یزیاچی

 با تعجب نگاهش کرد و آب دهانش را قورت داد انگار که دخترک

 را نداشت دنشیشن انتظار

 نکنم بهتره بتیفکر کردم غ-

 دم و بازدم کوتاه بر کیبخواهد با  نکهیکرد و بعد مثل ا یمکث



 و ظاهرا موفق نبود آرام گفت اش غلبه کند یمنف جاناتیه

 نمک کاناپه کار یرو نیکارم ...من ...قراره بعد از ا زیدر مورد م-

 ؟

 یکرد ؟ ول یمثال داشت مزاح م ایبود  دهیپرس یرا واقعا جد نیا

 شیچه کالفه روبه رو دید یبود ؟ مگر نم یچه وقت مزه پران االن

 خودش را هم نداشت ؟ یحوصله  یو حت نشسته

 فتگ عبوس

 ؟ یکار کن نجایا گهید ستیقرار ن یدینفهم یعنی-

 کند و به جیکلمات مبهم به کار برده بود تا دخترک را گ عمدا

 یلیاش خ ییدا یخانه  وانیا یرو نکهیا ی.به تالف ندازدیب دلشوره

 یبفهم یرحمانه بود ول یب یداده بود کم یبه او پاسخ منف راحت

 نداشت ییابا یرحم یب نیاز ا ینفهم

 کرد و سیخورد و مثل بادکنک سوزن خورده ف یا کهی دخترک



 عدمانده بود...ب رهیخودش مچاله شد ...ناباورانه در نگاهش خ در

 رینم دارش رفت و آنها را ز یبه سمت موها اریاخت یب دستش

 بعد من من کنان گفت یمرتب کرد و کم شالش

 ؟ من ؟ چ...چرا دیاخراجم کن نیخوا ی...شما م یعنی...یعنی-

 کردم ؟ ی...من کار

 که دیرس یکلمات آن قدر معصوم به نظر م نیا یهنگام ادا به

 ودباما هرطور که  فتدیبود باز هم دلش به حال او به رقت ب کینزد

 اش را گرفت و با همان لحن سردش یتاثرات قلب یجلو سرسختانه

 گفت

ن عنوا هبیونت ی...م ستین ازیبه وجودت ن گهیطبقه د نیاخراج نه ...تو ا-

 یبه کارت ادامه بد ستیپیتا

 زل یعسل چشمانش را پوشانده بود .جور یغم رو اهیس یابرها

 دیگوه بحاال به او با خند نیبود هم دواریبود به او انگار که ام زده



 ؟ فیکه نبود ؟ ح فی...اما ح الیخ یبود...ب یشوخ کیفقط  نیا

 نیهمچ کیو .اگر ا ستیهنوز با خودش مشخص ن فشیتکل انگار

 گرفته پس چرا هنوز با خودش دودل بود و از صالبت یمیتصم

 که یبرد ...دخترک بعد از غرق شدن در سکوت یلذت نم خودش

 ینبود با صدا یآمد کاف یهضم آنچه داشت بر سرش م یبرا دیشا

 دیزد پرس یم ادیرا فر رتشیکه ح یا گرفته

 دوم شما نباشم ؟ اریهم گهید یعنی-

 بابت متاسف است و نیاز ا شتریدانست خودش ب یمخوب که ن چه

 اتواند ب یشده هنوز هم نم میتصم نیکه مجبور به گرفتن ا نیا از

 شیکم و ب یکرد با لحن یسع دیایکنار ب خودش

 دیکننده بگو مجاب

 شغل کاذبه و به وجودت هیدوم  اریهم یآره ...خودت گفته بود-

 ... دمیرس جهینت نی...منم به همستین ازین یلیخ نجایا



 یموضوع کم نیکرد با ا یتکاند و بعد سع یبا تاسف سر دخترک

 برخورد کند نانهیخوشب

 دارم یشغل هیبهتر از اخراج شدنه ...حداقل هنوز  یلیخ نیخب ا-

 هجمله چه ساد کی نیدانست با هم ینم دیغمگنانه لبخند زد...شا و

 میتصم نیر او او را به خاط اوردیبود دلش را به درد ب توانسته

 کند دیدچار ترد احمقانه

 یحق اخراج باشگیجکه  ینکرد یکار-

 را گفت ... نیکرده باشد ا ییاز او دلجو یقدر نکهیا یبرا البد

 یتش ی...به خاطر حمله  دیباش یاز دستم عصبان دیخب ...گفتم شا-

 شکستن تخم مرغا ... و

 ند وبود ...و روحش چه بل شیآال یدختر ساده و ب نیا چقدر

 یگستاخ و ب یداشت .کم لهیپ لهیش ی...کاش قدرریرناپذیتسخ

 بود یو حقه باز یرآبیبلد بود اهل ز یبود دورو بود زرنگ نزاکت



 هیبق فیشد و هم رد یهمه خاص نم نیبه چشم او ا دیوقت شا آن

 اش را شامل حالش ژهیگرفت واو هم توجه و یقرار م کارمندانش

 خودش یبود که برا ایر یخوب و ب کرد ...اما حاال آن قدر ینم

 کرد . یخطر م احساس

 نیمثل ا یربط ی...من سرم رو به خاطر موضوعات ب ریخ-

 ... ارمیبه درد نم موارد

 رهیدخترک خ یغمبرک زده  یبه چهره  یکرد ولحظه ا یمکث

 بود انگار که داشت با شیلبها یگوشه  ی...پوزخند تلخ ماند

 "؟یمطمئن"گفت  یم سرزنش

 خودش هم ناگوار باشد یشد گفتن آن حرفها برا ینم رشباو

 یتون یمنتقل شده ...م نییپا یکارت به طبقه  زیم لیتمام وسا-

 تو رو به به اتاق کارت یبخوا یو از خانم صالح یحاال بر نیهم

 کنه ییراهنما



 خواست ...تمام دوسه روز گذشته به یبود که او م یزیچ نیا بله

 یلیراسخ دستور داد روز تعط ید با عزمفکر کرده بود و بع آن

 نهترفند هوشمندا نیباال را عوض کنند که با ا یطبقه  ونیدکوراس

از چشمانش دور کند بلکه یشود دخترک را از جلو رید نکهیاز ا قبل

 اش مصون بماند...هرچند تالش یعیطب یقدرت جاذبه 

 ش رابود جواب دلخواه دواریاما ام دیرس یبه نظر م یا مذبوحانه

 نیا شتریب اطیاحت یاگر قدرت اخراجش را داشت برا دیشا دبیماریب

 ... دیایچه کند که نتوانسته بود از پسش برب یکرد ول یرا م کار

 یمچشم آرا ریو ناگز میتسل یو لحن افهیزد و بعد با ق یپلک دخترک

 هب ادشیو برود اما بعد انگار  دبیماریکه راهش را ب دیو چرخ گفت

 سرش را به سمت او ستادیا شیافتاد...سر جا یمهم موضوع

 دیپرس دیو با ترد چرخاند

 هساد ستیپیتا هی...حتما  ستین ازیبه پاسپورت من هم ن گهیپس د-



 کتاب فرانکفورت نداره شگاهیشما رو تو نما یهمراه تیصالح

 یاگر م یاز او سوزاند .حت یرا گفت و چه دل نیچه مظلومانه ا و

 با او نیاز ا شیب یشیست ولو به صورت نماتوان یهم نم خواست

 تا کند بد

 منتخب رد شده ...اگه یاسام ستینه ...اون قرار سرجاشه ...ل-

 امروز پاسپورتت نیهم یندار یبا ما مشکل یواسه همراه خودت

 بده ... لیتحو یبه خانم صالح رو

 بابت خوشحال نیاز ا نکهیا دینفهم یزیدخترک چ ی رهینگاه خ از

 شیبرا گرینبود...انگارد دایپ یزینه ؟ از چهره اش که چ ای است

 شوک از دست دادن سمتش به یهنوز تو دیکرد شا ینم یفرق

 احساساتش را یتوانست به خوب یبود ونم سییدوم ر اریهم عنوان

 بدهد صیهم تشخ از

 دانست لبخند محو یگنگ تنها نگاهش کرد نم یسکوت درامتداد



 کند ...دستش که به ریخودش تفس یرا چطور برا شیلبها یرو

 و بعد دیقلبش را شن فیضع ریج ریج یصدا دیدر رس ی هبیماریدست

 به بود با تمام اندوهش زییخروج آرامش از اتاق انگار هرچه پا از

 لشد زانیبرگر یبه ناچار به تماشا دیبه او هجوم آورد و با کبارهی

 نشست... یم

 را از دست داده بودم سییدوم ر اریسمت هم یراحت نی***به هم

 تنداش یکننده ا هیتوج لیدل چیشد ...به نظرم که ه ی...باورم نم

... 

 ینجوریا نکهینبود بهتر بود بهم بگه نه ا یاگه از کارم راض خب

 ریبخواد مجازاتم کنه حاال خوب شد جلو اون اشکهام سراز هوی

 اریهم گهیخواستم ...اصال همون بهتر که د ی...ترحمشو نمنشدن

 مه ستیپی... تا نمینب قهینحسشو دم به دق ی افهینباشم و ق دومش

 ...بهتر ... میگردم به کار قبل ی...برمستیبد ن یلیخ



 با از او نبود و اال یزده و اثر بشیغ شهیمثل هم دایشد پارم خوب

 هبا آن هم نکهیشدم ا یم حشیباعث خنده و تفر ارمیاخت یب یاشکها

 کشف ماجرا داشت چرا صبر نکرد تا یکه برا یو کنجکاو عالقه

 یجا میخارج شوم و خبردست اول را به او بدهم برا سییاتاق ر از

 بود سوال

 وکردم  یم هیگر یواشکیکنان و  نیف نیآشپزخانه ف واریپناه د در

 راستهیپ یصدا دنیفرستادم که با شن یم نیبخت بدم لعن و نفر به

 نم وصورتم روان بود پاکک یرا که به پهنا میاشکها یشدم تند مجبور

 مشغول یعنیبرسانم و آب را باز کنم که  نکیخودم را به س

 زد یم میهستم ...هنوز داشت صدا یزیچ شستن

 ؟ یخانم اعتماد-

 در آشپزخانه ظاهر یهم دستپاچه درآستانه  یسرک کشان وکم و

 ...شد



 ؟ راستهیپ یبله آقا-

 اگر هم ایه باشد بودم متوجه چشمان قرمز و آبدارم نشد دواریام

 .خدا را شکر آن قدر دغدغه اوردیمن و خودش ن یبه رو شده

 من نباشد یرعادیکه حواسش به ظاهر غ داشت

 رفته ادمیو من پاک  میرستگار قرار مالقات دار یامروز با آقا-

 ... بود

 بار ریکه حاضر نبود ز یمعروف ی سندهیرستگار همان نو یآقا

 اخذ مجوز یوزارت ارشاد برا و سانسور مورد نظر اصالحات

 متقاعدش میبرود و ما در نشست بار اولمان نتوانسته بود کتابش

 .نشان بدهد.. یشتریاز خودش انعطاف ب دیمورد با نیکه در ا میکن

 کند ... لیسکوت منتظر ماندم تا جمله اش را تکم در

 ریمد از دفتر نشر با رونیب گهیقرارمهم د هیرفته بود  ادمیو چون -

 کنسل کنم چکدومشویتونم ه یگذاشتم ...حاال نم چاپخونه



 بم و یخشکاندم با صدا یرا با دستمال م سمیخ یدستها کهیدرحال

 ام گفتم یتودماغ

 از دست من ساخته است ؟ یخب چه کمک-

 یرستگار مالقات کن یبا آقا یمن بر یبه جا دیشما با-

 تونم یمن نم-

 دیمن از ته دلش نال یکننده  دیجواب ناام دنیاز شن متعجب

 چرا ؟-

 کی...از امروز من فقط  ستمین سییدوم ر اریهم گهیچون د-

 نیهم ستمیپیتا

نچه آند کردم تا بتوا مشیتقد یآن کلمات ناگوار لبخند گس یدر انتها و

 خودش هضم کند انگار او بدتر از من یبرا یبه درست دیرا شن

 خبر جا خورده بود نیا دنیشن از

 خبرم ؟ یشده که من از اون ب یزیچرا ؟ چ-



 گفتم یساختگ یتفاوت یزدم باال و با ب یا شانه

 ... دیبپرس سییدونم بهتره از ر ینم-

 ی...نمیمالقات رو انجام بد نیا دیامروز هرجور شده شما با یول-

 میرستگار رو قال بذار یآقا میتون

 ادیاز دستم برنم ی...کار راستهیپ یمتاسفم آقا-

 از شما خواهش کنم ؟ دیحتما با یخانم اعتماد-

 سییو احساس خشمم از ر یبا تمام ناراحت کهویبود . یبد بزنگاه

 نم اریمرد مهربان با قرار دادن خانه اش دراخت نیافتاد که ا ادمی

 در حق من کرده و حاال انگار وقت آن بود که یلطف بزرگ چه

 شهیماز محبتش را جبران کنم ...بعد از دل دل زدن و  یا گوشه

 میبا خودم مجبور شدم بگو اریبس یها شهینم

 رمدوایکنم ...فقط ام یدفعه رو به خاطر شما قبول م نیباشه ...ا-

 بهم مربوط گهیکه د ینشه که چرا تو کار یاز دستم عصبان سییر



 دخالت کردم ستین

 ار ایکه احاطه اش کرده بود دن ییها یدیناام انیانگار در م ناگهان

 م گل از گلش شکفتاو داده باش به

 ... یممنونم ازت خانم اعتماد-

 م کندحصار یمانده بود از فرط خوشحال کم

 هم با من نیآقا شرو-

 ... دیصورتش خند یبه پهنا و

 پخش شده بود و احتماال منبع نییپا یزود در طبقه  یلیخ خبرها

 توانست باشد .پس ینم یجز خام صالح یخبر هم کس نیا موثق

 زده بود نگو کالغ ها خبر را بشیغ کهویخانم  ادیچرا پارم بگو

 قبل از من توانست یبه دست چرخانده بودند و او حت دست

 . دبیماریموضوع قرار ب نیا انیدرجر

 شده کم عرض در کنار سه یبند شننوشیدنیاتاق  کی یتو دیبا من



 جوان به اسم بامداد که ظاهرا سرپرست یآقا کیخانم و  ستیپیتا

 کوتاه یبعد از معرف یکردم ...خانم صالح ید کار مبو پیتا گروه

 شیکارها ی هیکارم رفت که به بق زیبه آنها و نشان دادن م من

 به ییخوشامدگو ینه چندان گرم همکارانم بو ی...از نگاه هابرسد

 نیرمنتظر بدخط ت دیاز حاال با دمی.همان لحظه فهم دیرس ینم مشام

 ...به هرحال من تازه واردشد  یم بمیها باشم که نص دستنوشته

 .لوازم دیرس یخودم نم هیاتحادشان برعل یو زورم به حلقه  بودم

 کتاب دنیکارم قرار داشت .باد زیم یکشو یام همه تو یشخص

 دیچسب میبغض به گلو یکورو دوباره پنجه ها سارا

 مکمل همن قیو تشو هیتنب یکار طی.تو مح زمینداره عز بیع-

سرم را به عقب  عیبود .سر دایپارم یصداادیم شی...واسه همه پ

 چرخاندم ...کنار در

 کرد .سرم را ینگاهم م یبود و داشت با دلسوز ستادهیا یورود



 . ندیچشمانم نب یچرخاندم تا برق اشک را تو یتند

 مهم عادت کن نجایا طیتونم به مح یزود م یلی...خ ستمیناراحت ن-

 رهب سارا کورو را دوبادادم کتا یم یداشتم به خودم دلدار انگار

 فکر کردم وسانهیکشو برگرداندم و ما یتو

 تونم ؟ یواقعا م یعنی-

 که معلوم بود حاالحاال قصد رفتن به سرکار خودش را دای.پارم

 یکند با لحن مرموز جادیا یانگار که بخواهد شک و شبهه ا ندارد

 گفت

 و شده باشه شونیتو حسود گاهیها ممکنه به جا یلیبه هرحال خ-

 آبت رو ریز سییر شیخودشون احساس خطر کرده باشن و پ واسه

 باشن زده

 برداشتند زیگرد شد و دوباره به سمتش خ چشمانم

 ؟ یمثال ک-



 داند یخواست خودش را به آن راه بزند که نم یمثال م دایپارم

 انمخز ا یکیرا به حالت استفهام داد جلو . شی...شانه زد باال و لبها

 گفت زیجسارت آم یبود با لحن هیاز بق که جوان تر ها

 یاج نجایکه تو ا دیرس ی...به هرحال به گوشش م یوبیمثال خانم ا-

 یایبرم یبه خوب فشیوظا یو از عهده  یرا پر کرد شیخال

 یقهوه  یبیماریادیاش به من در  یبه سودابه خانم و مهربان ادمی

 نیچن دنیکه افتاد از خودم به خاطر شن سییر مخصوص

 دمیخجالت کش یزعبالتخ

 بکنن یکار نیهمچ یوبیامکان نداره خانم ا-

 میشد و برا یپر دادم .شاک داینگاه پرسرزنشم را به سمت پارم و

 و ابرو آمد چشم

 کار منه ؟ یکن یم الینکنه خ هیچ-



-گفت شخندزنانیبامداد هم ر یکردند و آقا یزیر یها خنده  خانم

 ... یباشه پارمکه کار خودت بوده  ستین دیبع چمیه

 رفت و برآشفته گفت یچشم غره ا دایپارم

 کردم ... یکار رو م نیا دیدررو داشت شا سییر شیاگه حرفم پ-

 شیکم و ب یمجبورش کرده باشد با لحن یکس نکهیبعد بدون ا و

 گشود یداوطلبانه لب به اعتراف سخت شرمسار

 شگاهیاها به نم یاعزام ستیاسم ماهسو تو ل دمیفهم یراستش وقت-

 وکنم  یکار م نجایشد ...من پنج ساله دارم ا میحسود فرانکفورته

 هاست ...اونوقت ماهسو از شگاهینما نیاز ا یکیرفتن به  آرزوم

 ها یاعزام ستیاسمش رفت تو صف اول ل دهینرس راه

 یکنم لب گزه ا یتوامان نگاهش م یبا تاثر و تعجب دیچون د و

 بیدر غ یرد رفت و بعد از جلوتلخ عقبگ یو در امتداد نگاه رفت

 ... شد



 شده بود دایپ یکیروزگار باشه ...  بیتونست جزو عجا یهم م نیا

 یشد...خداجون باور کن شوخ یم شیداشت به من حسود که

 یمناسب ی نهیکن که من گز یبهشون حال یجور هی...ستین یقشنگ

 ... ستمیحسادتشون ن واسه

 یم اتاق را از نظر یایتم زوابودم وداش ستادهیا زیجا پشت م همان

 شد درطول و عرضش قدم ینبود نم یعیوس یلی...اتاق خ گذراندم

 ای یفلز یبه قفسه ها ایکرد  یم بیماری زیبه م تیپا ایچون  زد

 ...زیهمکاران عز زیم ریزده از ز رونیو ب مبارکیپا

 که باaکاغذ  یو بسته ها لیکرد قفسه بود و فا یچشم کار م تا

 که نور ییپنجره ها یشده بودند.پا دهیکنار هم چ بیتو تر نظم

 ییقایآفر یتاباندند چند گلدان گل بنفشه  یرا به داخل اتاق م یادیز

 خانم یمورد عالقه  یگلها دمیخورد که بعدها فهم یچشم م به

 شدند...مجبور بودم زیمحبوب من ن یزود گلها یلیاند و خ یدیرش



 اشته باشم ...وگرنه بعد ازتنگ و محدود را دوست د یفضا نیا

 کار کردن سییبا ر یو همجوار کیدلباز و ش طیاز آن مح دیتبع

 را روشن کردم ستمیکه س نیشد ...هم یعذاب آور م میبرا نجایا

 پیبزرگ از کاغذ تا یبسته  کیرا به همراه  یلیفا یدیرش خانم

 گذاشت و گفت زمیم یرو شده

 هی...زمیعز یرو انجام بد لیفا نیدر اسرع وقت اصالحات ا دیبا-

 یایمطمئنم تو از پسش برم یول ادهیغلط غلوطش ز کم

 رراق یدونم ک یبه دادم برسه ...حدسم درست بود از حاال تا نم خدا

 خرچنگ قورباغه یدستخطها پیباشه ...تا نیحال و روزم هم بود

 صبرررررلطفا ایو پرغلط خدا یناش ستیپیتا کیو اصالحات  یا

... 

 نشسته بود یالب یمتشخص و موقرانه تو یگار با ظاهررست یآقا

 تکردم. لبخندزنان و بامالطف یاز او عدرخواه رمیمن بابت تاخ و



 نداشته ام و او زودتر از موعد سر قرار یریکه من تاخ گفت

 یدر مقابلش م یبا آن همه اضطراب و نگران یشده .وقت حاضر

 آن نشست و انیکردم که درپا یتصورش را هم نم یحت نشستم

 اش را انهبیماریبتوانم نظر سخت یا قهیچهل و پنج دق ی مذاکره

 انجام اصالحات مورد نظر ارشاد به یرا برا تشیو رضا برگردانم

 من بود و یبرا نیریبزرگ و ش یروزیپ کی نیو ا اورمیب دست

 دوانتحت فشار بود تا بت سییکه از طرف ر راستهیپ یآقا یبرا البته

 تیموفق نیتوانستم به خاطر ا ی...م دیرا کسب نما شانیا موافقت

 نگکنمبدنخودم  یرا برا یروز مزخرف کار کی یمنتظره تلخ ریغ

 مه داریامروزبه د نیهم دیکرده بود که با یادآوریبه من  دایپارم

 خواست یبا او آشنا شوم ظاهرا او م کیام بروم و از نزد خانه

 راگ با هشدار گفته بود که دایمعلوم شود .پارم فشیزودتر تکل هرچه

 را یگرید ینروم ممکن بود همخانه  دارشیبه د امروزهم



 ارهچما اواقعا خسته و از ناافتاده بودم  نکهیمن کند... با ا نیگزیجا

 جز رفتن نداشتم ... یا

 بود که یقورباغه ا نیا یسیتر انیمعروف برا یجمله  کیقول  به

 تمانداخ یم قیدنش را به تعوخور دیخوردم و نبا یم دیهرحال با به

*** 

 نیشرو

 نترسان لرزا دایآمده بود که پارم رونیاز اتاقش ب مهیسرآس چنان

 زل زد به او.بعد نگاه هراسان دهیباال و رنگ پر دیپر شیجا از

 بیعج یکه با رنگ دیرس یالک ی شهیرا دنبال کرد و به ش دایپارم

 با ظاهر یید .گودمر افتاده بو زشیم یبه قرمز رو لیما بیغر و

 اش شده ... یخودش باعث واژگون یناگهان شدن

 یماش  یالک مهین یو دستها دایبه پارم ریتحق ی دهیبه د کهیدرحال

 غران گفت ستینگر



 کو؟ بگو برام قهوه آماده کنه یخانم اعتماد-

 نگاهش کرد یبا شگفت دایپارم

 هکن یر نمکا نجایا گهیمنتقل شده د نییپا یبه طبقه  یخانم اعتماد-

... 

 افزود حیبا توض و

 نهیهمخونه اش رو بب میاالن هم قراره باهم بر-

 وا را به یندیناخوشا زیدر لفافه چ یپنهان یشخندیداشت با ر انگار

 نیمهدومش نبود...از  اریهم گریکرد ...آه بله ...او د یم یادآوری

 کیکه داشت رفت که فقط  ییها ییها و توانا اقتیبا تمام ل امروز

شد که  یرفته بود ؟ چ ادشیشد که  یساده باشد چ ستیپیتا

 سسترفراموشکرده بود با اعمال نظر خودخواهانه اش عمدا او را از د

 شیاخم ها دیرا همچنان باز د دایپارم شیدور کرده ؟ چون ن خودش

 ترش کرده ییحفظ ظاهر کند با رو نکهیا یو برا دیدر هم کش را



 گفت

 وه آماده کنقه هیپس خودت برام -

 جز یافتاد که کس ادشیکه برود .بعد  دیپا چرخ یپاشنه  یرو و

 قهمورد عال یتواند قهوه  یو از او بهتر آن دخترک نم یوبیا خانم

 ییخودش را از چه موهبت ها یدست یرا آماده کند...دست اش

 حاال دیباشد...نبا یاز دست خودش عصبان دیکرده بود با محروم

 ....مجبورا با انصراف از دی...نبا دیبخش یخودش را م حاالها

 گشت با لحن یبه طرف اتاقش برم کهیخودش درحال درخواست

 اصالح کرد یدستور

 قهوه نه ...نسکافه!-

 یالبه سمت آپارتمان مورد نظرمان در حو دایپارم نیبا ماش میداشت

 غ ازچهار راه شلو کیدر  نکهیبعد از ا دایو پارم میرفت یم انقالب

 غیرد شده بود ج یآخر به سالمت یراغ زرد در لحظه هاچ کی



 ودماز شانس توئه ها ...واال من خ نیبب-سر داد و گفت یا شادمانه

 نیهروقت به ا شهیهم

 چراغ قرمز بود دمیراه رس چهار

 هنیآ نکهی...بعد از ا دمیام نگاهش کردم کردم و خند یتمام خستگ با

 دیکش نییکرد ولوم ضبطش را هم پا میرا تنظ اش

 گرفت و یدوم رو ازت نم اریپست هم سییگم ماهسو اگه ر یم-

 ننتویکردم واقعا ب یفکر م ستهایپینکرده بود تو گروه تا دتیتبع

 هست یسر سرو

 داغ کرده بود و بیربط و عج یب یآن حرفها دنیاز شن میگوشها

 صورتش جا ماند یمتعجبم رو نگاه

 چطور مگه ؟-

 ازم سراغ تو رو گرفت که براش امیب نکهیحاال قبل از ا نیهم-

 یدرست کن قهوه



 شیوسط حرفها دمیپر یهمان شگفت با

 نبود ؟ ادشی یجد-

 وده تانداختم تو رو فرستا ادشیزد ...بعد که  یم جیکم گ هینه ...-

 اه بکها ...ازم خواست براش نسکافه آماده کنم ...بهش گفتم  یباقال

 اونجا ...ازم درمورد میر یم میو دار میات قرار دار همخونه

 ی؟ چقدرم هییکجا ه؟یک نکهیات پرس و جو کرد...ا همخونه

 جور هیحرفا ... نیشه بهش اعتماد کرد واز ا ی...چقدرم شناسمش

 هبیماریب نیخواست ازم تضم یکرد انگار م یم ممیج نیس

 من کنجکاو شده بود یدرمورد همخونه  سییر یشد آقا یچ نکهیا

 هن تاز شما چه پنها ستید و از خدا که پنهان نبو زیجالب انگ برام

 به مجازات ادمیرفت ...هرچند هربار که  یم یلیو یلیداشت ق دلم

م مرتکب شده باش یخبط ایگناه  نکهیافتاد آن هم بدون ا یم شدنم

 دلم



 ثابت دایپارم یحرفها نیهم یشد ول یم نیاز دستش چرک دوباره

 مهم هستم ...بدون شیابر ییجورا کی ینفهم یکرد که بفهم یم

 معج میلبها یبود از رو دهیرا که به بناگوشم رس شمیبتوانم ن نکهیا

 ؟ یگفت یخب تو بهش چ-دمیام را بروز ندهم پرس یزدگ جانیو ه کنم

 رمجازیکه در حال سبقت غ دیسف یمزدا تر کی یبرا نکهیاز ا بعد

 هم کیزد و دو سه تا فحش رک زیبوق اعتراض آم کیاو بود  از

 به من انداخت ینگاه میکرد ن بارش

 ... هیشناسمش اما ظاهرا دختر خوب ینم یلیگفتم خ یچیه-

 زنان چهره ام ر از نظر گذراند شخندیر و

 شدن ینگاش کن لپهات چه گل-

 یشون بودم ول یبر من ...متوجه حرارت و داغ یوا یا لپهام

 مانخ دایپارم نیچکار کنم حاال ا شونیحواسم نبود که با قرمز گهید

 دونه یکنه خدا م یم یالیخودش چه خ شیپ



 یگرگرفته ام رفت و کم یبه سمت گونه ها اریاخت یب دستم

 گفتم دستپاچه

 ها ...نه ...صبح زود رفتم حموم و موهامونخشکوندم فکر کنم-

 بدنم باالست ... یکم دما هیخورده باشم ... سرما

 ن دادمشکوکانه نگاهم کرد و با خنده سر تکا دایپارم

 شیوقت پ هیگلوت  نکهیتا ا یبهتره سرماخورده باش زمیآره عز-

 شوناز ما بهترونا حواس نیا یدون یکنه ...م بیماری سییمثل ر یکی

 شون هم حساب و کتاب داره یدن و عاشق یم یکه دل به ک هست

 ... میاز دست رفت میوقت حواسمون نباشه و عاشقشون بش هی...اگه 

 ین منه ؟ تا آنجا که م ایم با او موافق باشم توانست یدانم م ینم

 چیو ه دیگنج ینم یحساب و کتاب چیه یتو یعشق واقع دانستم

 بحث با او را نداشتم یکرد اما چون حوصله  ینم هشیتوج یمنطق

 جا از توهم کیاو و خودم را  الیخ یدادم با انکار کل حیترج



 راحت کنم یعاشق

 زامن که اونم  یگل یگونه  هیاز  نی؟ ..بب ی؟ کش ِک چ یعش ِق چ-

 ها یبه هم بافت یچه فلسفه ا هیسرماخوردگ

 یم نیاز سرعت ماش کهیدرآورد و بعد درحال یشکلک دایپارم

به  واهل بابلسر بود  دهیمن سپ یشد .همخانه  یدگیبر کیوارد  کاست

 برعکس دایقول پارم

 الوگوشت یکلیکوتاه و ه یبا قد و قامت نیسبزه رو و نمک اسمش

 با همخانه ییآشنا یبود ظاهرا او هم دغدغه  ششی...مادرش هم پ

 بابت نیاز ا الشیخ یخواست تاحدود یدخترش را داشت و م ی

 دخترش شده راحت شود ... بینص یخوب یهمخانه  که

 نگرفت رادیو ا بیع یبرا ییمبله و جمع و جور بود و جا آپارتمان

 راحت یلیده بود و خ...ما هم انگار از هم خوشمان آم نداشت

 در ی...حت میدیرس یباهم به توافق م زیدر مورد همه چ میداشت



 کجا بخوابد . یک نکهیا مورد

 ماند یم داریمطالعه ب یبرا دیچون دانشجو بود و شبها با دهیسپ

 ینم یفرق میاتاق خواب بخوابد و من هم برا یداد تو یم حیترج

 یدگیشام و ناهار و رس هال بخوابم ...قرار شد پختن یکه تو کرد

 اه نهیروزمره هم به نوبت باشد و تمام هز دیخانه و خر یکارها به

 انه راخ تا قولنامه میفردا به بنگاه برو میبر دو ...قرار گذاشت میتقس

 سهم خودم را به ونیلیکنند و من هم پنج م یسیپشت نو مانیبرا

 زیوارکه ظاهرا از برادرش قرض گرفته بود  دهیمادر سپ حساب

 دهم به عنوان معتم دایرفته بود و پارم شیخوب پ زی...همه چکنم

 نیمان را فشردشرو یطرف دست دوست هردو

 رستگار از خر یکنه آقا ی؟ اون تونست کار نیشرو شهیباورت م-

 که من و تو از یبشه و از نظرش برگرده ...کار ادهیپ طونیش

 ... میومدیبر ن پسش



 ینسکافه اش باز یخال مهیبا ماگ ن فکر بود و داشت یتو نیشرو

 یبود و از آنچه م مانیپ یکرد هرچند تمام حواسش به حرفها یم

 یبابت احساس خشنود نیخورده بود و ته قلبش هم از ا کهی دیشن

 توجه شیبه حرفها یلیداد وانمود کند که خ یم حیکرد اما ترج یم

 شد مانیباعث اعتراض پ نیو هم ندارد

 گفتم ؟ یاصال چ یدی؟ شن نیشروگوشت به من هست -

 گفت یتفاوت یخودش آمد و با تظاهر به ب به

 ... یگفت یچ دمیآره ...شن-

 بیتوانست از رفتار عج یکرد انگارنم ینگاهش م یبا شگفت مانیپ

 سردرآورد بشیغر و

 ستی... انگار برات مهم نیتفاوت یجور ب هیپس چرا -

 گفت ریبرآشفت و با تغ یکم نیشرو

 باز کنم ؟ یسکیچکار کنم ؟ پاشم برات و یگ یخب م-



 ادیکه بدم نم یاگه تو دست و بالت دار-

 یبراق به صندل یباز مانده و نگاه یشیرا گفت و با ن نیا مانیپ

 نشان بدهد با یخوش یبه او رو نکهیبدون ا نیداد .شرو هیتک اش

 مهین ینسکافه  یعبوس در سکوت ته مانده  یچهره  همان

 گفت مانی زد ..پرا باال ولرمش

 کرد یفکرشو م یمار داره ...واال ک یدختر مهره  نیباور کن ا-

 رستگار با اصالحات کتابش موافقت کنه ؟ یآقا

 دانست و از یرا خوب م نیاو نبود خودش ا یادآوریبه  الزم

 نباعثیکه در وجود دخترک پنهان بود خبر داشت و هم یخاص یجادو

 شد ... اما یاز خودش مترس از او و دور نگه داشتنش 

 اوردیب شیبه رو ایرا کشف کند  نیا یخواست جز او کس ینم دلش

 دبو یعصبان شیکرد کم و ب یکار را م نیداشت ا مانیپ نکهیاز ا و

 ستی؟ بهتر ن یدختره حرف بزن نیاز ا یخوا یتو همه اش م-



 امروزت با یجلسه  ی جهیو برام از نت یرو عوض کن موضوع

 ؟ یبگ چاپخونه ریمد

 زده بود شگفت زده بود چه مانیکه به پ یخودش هم از تشر یحت

 داشت رتیگرد شده از فرط ح یکه با چشمان مانیبه پ برسد

 کرد یم نگاهش

   

. 

 را که همان روز با وانت از یبه درد بخور یخرت و پرتها داشتم

 اب یکردم و همزمان تلفن یآورده بودم از هم سوا م نینسر ی خانه

 به ادیز فیبا تحر نینسر یکه خبر رفتنم از خانه  وسفی ییدا

 مورد نیبود که چرا در ا یو حاال از دستم عصبان دهیرس گوشش

 جان ..بعدشم یینشد بگم دا-زدم یبه او نگفته بودم حرف م یزیچ

 خانم نیکه نسر ستیاون جور ن هیقض



 عرضتون رسوندن ...من درواقع مجبور شدم که از اون خونه به

 برم

 که من یدون یشده...م یچ یگفت یبه من م دی...با یحاال هرچ--

 کالم هی یبود نجای...دوسه روز ا ادیخوشم نم یمکیقا یکارا از

 ینگفت یزیچ

 منگرانتون کن ایخواستم ناراحت  یجان ...نم ییدا گهید دیببخش-

 متیخونه با ق هی...من  ستین یواسه دلواپس یی...بعدشم االن هم جا

 خوب ... یهمخونه  هیکردم با  ادیپ مناسب

 دبو دهیفا یآرامش کنم ب میداشتم با حرفها یچه قدر که من سع هر

 و نیداد که از دستم خشمگ یهمچنان به خودش حق م وسفی یی.دا

 باشد یشاک

 من چقدر ادتهی؟  ادتهیتهران  یبر یگرفت میاون روز که تصم-

 وت آخرشدختر عم یخونه  یر یم دمیچون د یبودم ول مخالف



 ...اونا یمون یتک و تنها نم بیشدم ...گفتم تو شهرغر یراض

 از دهیدونستم به سال نکش یبهت هست ... واال اگه م حواستشون

 کردم... ینم تیراه چوقتیه یر یم اونجا

 یلیواقعا دل یگفتم ول یبه شما م دیجان حق با شماست من با ییدا-

 یکنم رو پا یم یعوجود نداره ...من دارم س تونینگران یبرا

 مک هی نیو اجازه بد دیکنم بهم اعتماد کن ی...خواهش م ستمیبا خودم

 به خودم باشم یمتک

 مهتابه و قابل یماه کهیدرحال قیکوتاه و عم ینفس دنیبعد از کش و

 در ادامه گفتم دمیچ یم نتیکاب ی( ام را توی)روحییکوچک رو ی

 رفتنم از لیم دلگ یاومدم شمال سرفرصت براتون م ندفعهی...ا

 بود ... یچ نینسر ی خونه

 مطمئن شد به نکهیغرغر کرد و بعد ازا گرید یکم وسفی ییدا

 هم از به زعم او خودسرانه ام انتقاد کرده یاز رفتارها یکاف اندازه



 هسیک کیدو کارتن و  بایبه دردنخورم تقر لی.وسا میکرد یخداخافظ

 شدند یبزرگ م

 یانبار یگذاشتم تو یم دیبا ایشان انداختم یدور م دیبا ای که

 دهیسپ یقبال توسط خرت و پرتها یانبار دمی.بعد که فهم کوچکمان

 نکردم . دایجز دورانداختنشان پ یسقف پرشده چاره ا تا

 را به او راستهیپ یخانه  دیکل دیجد یاز اسکان در خانه  بعد

 و باز هم از او به خاطر لطف بزرگش تشکر کردم برگرداندم

 داشت به یخواب آلود یکه با صدا دهیروز بعد همزمان با سپ...

 ارهشدم .او دوب داریگفت از خواب ب یم راهیاش بد و ب یگوش آالرم

 گرفت حصارخواب لذتبخش دم صبح را در  صانهیکرد و حر یتنبل

 ریپن یوقدم زنان رفتم نان سنگک و مقدار دمیلباس پوش یول من

 که باشد ادمیرا به خاطر سپردم تا مغازه ها  فیو با دقت رد دمیخر

 ... میداشته باش یدسترس میتوان یم ییزهایمحله مان به چه چ یتو



 و صبحانه را فراهم کردم . یاز بازگشت به خانه بساط چا بعد

 نیکنم ...چقدر هم خوابش سنگ داریرا ب دهیشدم خودم سپ مجبور

 هم .بعد بکردنش متوسل به زور شو داریب ی.کم مانده بود برا بود

 آمد که یم ییدستشو یآوازش از تو یبرگشتم ...صدا آشپزخانه

 یبلند م یجان را با صدا دهیبه نام سپ یمحل یترانه  کی داشت

 صدبار یمورد عالقه اش بود و بعدها من روز ی...ترانه  خواند

 که من هم آن را دیطول نکش یلیو خ دمیشن یاو م یرا با صدا آن

 هبکردم و او را  یم یقسمتها با او همخوان یبر شدم و در بعض از

 آوردم یم وجد

 یسیو انگل یفارس پیسرم شلوغ بود .تا یدفتر نشر هم حساب یتو

 یچا یبرا یحت یشد .گاه یم ختهیسرم ر یچپ و راست رو از

 از شیکه من برا ییبابا از چا یآوردم .عل یهم وقت کم م خوردن

 کرد یکوچک دم م یقور کی یواشکی یآورده بودم گاه شمال



 شتآبدارخانه پ یزد ...مرا تو یم میمختلف صدا ی.بعد به بهانه ها

 گفت یگذاشت و م یم میاستکان جلو کینشاند و  یم زیم

م ه جوشوندهیچا هیرو فقط مخصوص تو درست کردم ...به بق یچا نیا-

 ستین شونیبدم حال

 . دیچسب یلطف کوچک اما خاصش به من م نیچقدر ا و

 خودم دیجد تیبه وضع بایرفتند و من تقر یآمدند و م یم روزها

 نداشتم یبرخورد چندان سییکرده بودم ...آن روزها با ر عادت

 را گریخروج از دور همد ایموقع ورود  کباریهر دو روز  دی.شا

 کردم و او هم با تکان سر ی.من با فرود سر سالم م میدید یم

 یمارید بود.انگار که بح نیداد و برخوردمان فقط در هم یم جواب

 فتگ یم دای..پارممیاز هم درحال فرار بود میداشته باش یبیماریوا

 آمده بود از سییر دوستیبه قول او  اینامزد  روزید نیهم

 هم دایاتاقش بست منتظر نشست تا او از راه برسد .پارم یتو صبح



 شیدایتا ظهر آن طرفها پ سییراپورتش را داد .ر سییبه ر یواشکی

 دهآنجا را ترک کر تیو نامزدش هم کالفه از انتظار با عصبان دنش

 بود با خنده گفت یاز کار خودش راض کهیدرحال دای.پارم بود

 واضح تر نیاز ا گهیگرفت ...د ینجوریا دیها رو با یحال بعض-

 خوادش ؟ ینم که

 بعد رو کرد به من و چشمک زنان گفت و

 یرو شکست شیادگاری وانیل یخانم همونه که تو زد ایهل نیا-

 شمبه پا کرد ؟ حاال خودش اونقدر از چ یچه قشقرق سییر ادتهی...

 ...قدرت خدا رو نهیرو بب ختشیر یخواد حت یافتاده که نم سییر

حن لا بو  دیکش یشه .بعد آه یرو به اون م نیاز ا یهمه چ هوی... نیبب

 ادامه داد یزیغم انگ

 روز هی...همون که  ناتو شد ینجوریا هویمنم  یعوضدوستی-

 یهوا دمی.بعدا فهم دیقلبش از سنگ شد و ازم بر هویمرد  یم برام



 به بی ادببه سرش افتاد که من از چشمش افتادم ... گهید یکی

 وفادار موند وبا همونم ازدواج کرد ... یکی اون

 و با تمام حرصش گفت دییدندان به هم سا بعد

 رو یرنگ خوشبخت قتچویکه ه یگذرم ...اله یمن که ازش نم-

 ! ی...عوض نهینب

*** 

 نیشرو

 گفتن نداشت اما اصرار داشت او با یبرا یتازه ا یحرفها مادرش

 گوش بدهد شیو به صحبت ها ندیبنش شیحرفها یو دل پا جان

 یها یخسته بود .از نگران یتکرار یحرفها دنیاز شن نی.شرو

 نکهیسر و اانتخاب هم یخودش .از دلشوره اش برا یاو برا ناتمام

 بزند یتابع احساساتش عمل کند و دست به انتخاب اشتباه مبادا

 که او و یا انهیناش یزهای...از گر



 او را یزدند و پا ینامربوط به دخترخاله اش م یبه بحث ها الیش

 رک و یلیکردند .امروز مجبور شد خ یباز م ییهر گفتگو یتو

 ر عمرش مجردکه حاضر است تا آخ دیکنده به مادرش بگو پوست

 هافیقبماند اما هرگز با دخترخاله اش ازدواج نکند .مادرش با  یباق

 گفت ییعبوس و ناخشنود نگاهش کرد و با ترشرو یا

 ...متاسفمهیهر مرد یآرزو لدایمثل گ یهم دلت بخواد دختر یلیخ-

 که دور از یدیکش نییپا ایمثل هل یکیخودت رو در حد  که

 گه یهرچه تمام تر م ییبعد با پررو بچه پس انداخته و هی چشمات

 داشتم ... ستیک

 هربار نکهیشدند از ا یخسته نم الیعجب بود که چرا او و ش در

ش لحن هاسرزنش نیموضوع را مثل پتک بر سرش بکوبند و با بدتر نیا

 از دیکه انگار او بچه پس انداخته ...و با یکنند ...جور

 بابت شرمسار باشد . نیا



 حوصله اش گرفته بود.انگار داشت کم کم یروزها هوا نیا

 یزیداد. به طرز غم انگ یرا از دست م زیبه همه چ اقشیاشت

 خانه را داشت نه یکرد .نه طاقت ماندن تو یم یافسردگ احساس

 یبه سرکار م رتریرفتن را ...دوباره صبح ها د رونیب ی حوصله

 یباقمهم انجام نشده  یاز کارها یستیهر روز ل زشیم ی.رو رفت

 شد یشد و نم یگرفته م دیکه با ییماند ...مثل تماس ها یم

 امنجا دیکه با ییزد و نزده بود سفارش ها یم دیکه با ییها لیمی...ا

 داد و نداده بود و ... یم

 ینقطه  کیداد و ساعت ها به  یکاناپه لم م یاتاقش مدام رو یتو

 کار ای متوجه گذر زمان شود نکهیماند بدون ا یم رهیخ ینامرئ

 سکون و سکوت یانجام دهد درقهقرا یخاص

 کرد یافکار دور و درازش دست و پنجه نرم م با

 و یخانم صالح ایپراندش  یزنگ تلفن از جا م یصدا ای...و بعد 



 مهم و واجبشان ... یبا کارها مانیپ

 داشت یبعدازظهر کسل کننده وقت کی یماه مهر بود درانتها اواخر

 رعد و برق یه از دفتر خارج شود صداکرد ک یو جور م جمع

 یرا به سمت پنجره کشاند .همان طور که داشت دکمه ها حواسش

 میهنوز ن نکهیبست به سمت پنجره رفت .با ا یاش را م قهیجل

 یمانده بود اما آسمان چنان به قرق ابرها یتا غروب باق یساعت

 چند شده بود که انگار کیدرآمده و همه جا تار کریو غول پ اهیس

 زیم یرا از رو چشییو سو لیاز شب گذشته . موبا یساعت

 زودتر یکم دایزد ...طبق معمول پارم رونیو از اتاقش ب برداشت

 کهنیرفتن بودند .بدون ا یاهویهم در ه گریبود و کارمندان د رفته

 بود که یهوا کس نیا یزد .تو یدلش جوش دخترک را م بخواهد

؟  انرباریاتوبوس برساندش ؟ نکند بماند ز ایمترو  ستگاهیرا تا دم ا او

 نکند ...نکند ...و هربار با اعتراض خودش را به باد



 گرفت یم سرزنش

 اصال به تو چه بهش فکر نکن ..فکر نکن-

 اریاخت یبرساند ب نگیدست خودش نبود .تا خودش را به پارک اما

 تند و یباران به قدر زشیاو بود ر یچشمانش در جستجو با

 شود شانه نشیتا سوار ماش دید یبود که چشم چشم را نم یرگبار

 لهیبود که م ستادهیا یدختر ابانیشده بود .کنار خ سیو پشتش خ ها

 نیمشتش گرفته بود و داشت به سمت ماش یچترش را محکم تو ی

 یبود .وقت ستادهیا ی...ظاهرا به انتظار تاکس دیکش یسرک م ها

 کاست نیاز سرعت ماش رایاخت یخواست از کنارش رد شود ب یم

 آن قدر نگاه کرد تا باالخره توانست با چشمان نهیآ ی...از تو

 اش کند . ییشناسا مشتاقش

 که مثل سشیخ یاهایرو یروزها نیبود...دخترک خاص ا خودش

 اپاز قلبش  یرویباران مانده بود...با پ ریپناه ز یب یپرنده  کی



 میدر تصم یبه قدرو دنده عقب گرفت .آن لحظه  دیترمز کوب یرو

 یجو بیغرغرو و ع یتوانست به ندا یبود که م یجد خودش

 و بیماریزد که راهت را ب یم ادیاش که داشت بر سرش فر یدرون

 دیراحت بگو الیبا خ برو

 خفه شو-

 . باد باعثابانیخ یشده مانده بودم گوشه  دهیموش آب کش مثل

 بودمش از شد و اگر محکم نگرفته یچترم م یشدن فنرها معکوس

 رفته بودم دایبا پارم شیساعت پ کیرفت .کاش  یدر م دستم

 برسانمت گوش ییجا کینشده تا  یتا هوا طوفان ای.چقدر گفت ب

 .نکردم

 خبرت یمرد یشد م ینم یکرد یم پیچهار صفحه کمتر تا حاال

 ماهسو خانم ؟ یرفت یم زودتر

 یم شانبیغ یکجا دسته جمع یها روز باران یتاکس نیدانم ا ینم



 ینارنج کانیپ کی یاز حت غیمنتظر مانده بودم در یربع کی زد

 شده بود و سیترمز کند .پشتم خ شین میپا یدررفته که جلو زوار

 یرابکردم و  یم نیف نیافتاد .تند تند ف یکم داشت لرز به تنم م کم

 یدستمال کاغذ بمیج یام آمدم از تو ینیناودان ب خشکاندن

 تمبرگش انیباال .ناسزاگو دمیپر ینیبوق ماش یکه با صدا اورمیدرب

 دیباران شد ریباور کنم ز نکهیا یاست و برا سییر نیماش دمید

 یبار پشت سرهم پلک زدم .ول نینشده ام چند الیاوهام و خ دچار

 ونبا من چکار دارد بد نکهینه .خود خودش بود .متعجب از ا انگار

 ار کردنم توقف کردهدر محاالتم بگنجد که به قصد سو یحت نکهیا

 نییرا داد پا شهی.او هم ش دمیرا به سمت در جلو کش خودم

 گفتم سالم .او در جواب فقط سرش را تکاند و متعجب و عبوس من

 دیپرس

 ؟ یش یپس چرا سوار نم-



ب مغرکردم آفتاب از سمت یم الیبود واال حتما خ یکه هوا باران فیح

 طلوع کرده

 داد یبانش را به من نشان ممهر یباز هم داشت رو سییر که

 شم ... یممنون مزاحم نم یلینه خ-

 بدهد در سمت جلو را باز کرد و یبه تعارف من اهمت نکهیا بدون

 تحکم گفت با

 سوار شو-

 مالطفت را هم در یشد رد پا یبود اما م یلحنش دستور نکهیا با

 کرد .با اشاره به سر و وضعم گفتم دایپ آن

 ...سنیمن لباسام خ یول-

 به دیآورم و شا یدارم بهانه م یخود یحس کرده بود ب انگار

 دوم از من هنوز از دستش ناراحتم و به اریگرفتن سمت هم خاطر

 توانم لطف امروزش را قبول کنم البته که از ینم نیهم خاطر



 به رد کردن لطف یربط چیه نیبودم اما ا یعصبان دستش

 سوار یکش دادنم برانداشت.کالفه ازان قلت آمدن من و  امروزش

 دیزنان بگو بیمجبور شد نه گریبار د نیا شدن

 ؟ یخانم اعتماد یخواهش کنم تا سوار ش دیبا-

 خاموش و مهار یجور تمنا کیبود ... ینگاهش حالت خاص یتو

 به چشم یلیکرد خ یزد که تالش م یته چشمانش سوسو م شده

 دیاین

 خواهش کند ؟ آدم سییداشت ر یالبته که نه .اصال چه معن خب

 قاجور مواقع که اتفا نیباشم و در ا یعیبود دختر خوب و مط بهتر

 چشم .چترم را به زور بستم و میبه نفعم بود فقط بگو یلیخ

 یصندل یشرمنده بودم نشستم رو سمیخ یاز بابت لباسها کهیدرحال

 گرفت و گفت دهیبه رسم ادب تشکر کردم نشن و

 ؟ یچرا با آژانس نرفت-



 یواضحتر که نم نی...خب از ا دیرس یعقل خودم نم به انگار

 یداشتم دستمال کاغذ کهیپول زور بدم به آژانس ؟ درحال خواستم

-فتمتا دماغم را پاک کنم گ دمیکش یم رونیب بمیخورده را از ج سیخ

 دیرس یم یکردم تاکس یصبر م گهیکم د هی

 آره حتما ...-

 دور تند گذاشت یرا با تمسخر گفت و برف پاک کن را رو نیا

 چرا در مورد آژانس خساست به نکهیبود ؟ ا یعصبان ی.حاال از چ

 داده بودم که زحمت رساندنم افتاده بود با او ؟ اصال مگه خرج

 گرفت؟ یم افهیمجبورش کرده بود که حاال داشت برام ق یکس

 نیکردن ف یقابل استفاده نبود .درحال خنث گریام د یکاغذ دستمال

 ام گفتم یدر پ یپ یها

 ؟ نیتو ماش دیدار یشما دستمال کاغذ دیببخش-

 نگاهم کرد و بعد با اشاره به داشبورد گفت جیگ یا لحظه



 اون تو هست-

 داشتم با ستیمعمول یها نیکردم باز شدنش مثل داشبورد ماش فکر

 اقرمز رنگ مقابلش ر یاز دکمه ها یکیرفتم که او  یکلنجار م آن

 همه نیبا ا یاز شد ...واقعا زندگب یو در داشبود به آرام زد

 داشت ؟ یآدما چه لطف نیواسه ا یتکنولوژ

 کنم ؟ ادیرو ز یاگه سردته درجه بخار-

 نه خوبه ...ممنون-

 سرو صدا دماغم را گرفتم گفتم یبا دستمال ب نکهیبعد از ا و

 نیاز ا شتری...که ب دیکن ادهیمترو پ ستگاهیزحمت منو جلو ا یب-

 نشم مزاحمتون

 دیشن یزیگفتم و چ یزینه انگار که چ ارانگ

 دونم خونه ات انقالبه ...آدرس کامل رو بگو یمن فقط م-

 خوام ... ی...من واقعا نم کهیاونجا طرح تراف-



 دیپر میوسط حرفا تشرزنان

 ... ستیدونم کجا طرح هست و کجا ن یخودم م-

 یزن یزر م یچ گهیکه من خودم بچه ناف تهرونم تو د یعنی نیا و

 ؟

 یقفل شده  کیکه از تراف یشدم آدرس را به او بدهم .کم مجبور

 دیپرس میفاصله گرفت مانیرو شیپ

 ؟ یهست یاز خونه و همخونه ات راض-

 شالم فرو کردم و ریام را به زور ز دهیو به هم چسب سیخ یموها

 گفتم

 بله خداروشکر.-

 ؟ یچ دتیاز کار جد-

 باز کنم وبا یو زارخواست لب به شکوه  یدلش م ایدانم آ ینم

 مبا خواهش و تمنا از او بخواه دمیجد تیاز وضع یتینارضا اعالن



 ؟ اما من که یچ ایام برگرداند  یبه سر کار قبل مرا

 ساختم دیناام مینک و ناله ها دنیرا از شن او

 ر.د ادیمن به حساب نم یکه برا یدیاونم خوبه .به هرحال کار جد-

 برگشتم. میبه شغل قبل واقع

 خشک گفت یو لحن یجد ییمایس با

 نطوریکه ا-

 درآمده گفتم یدلم با لج یتو

 بله-

 دوعطسه که اشک به یکی...تا چشات درآدبعد از  نطوریهم ا یلیخ

 ینگاه میچشمام دوانده بود ن

 ام کرد و گفت روانه

 یانگار سرما خورد-

 کرد ظاهرش یگفت اما تالش م یرا با نگران نیکردم ا یم حس



 نشان ندهد .را  یزیچ

 دونم ...احتماال ینم-

 هم بلند شد .با لمیزنگ موبا یآمد و همزمان صدا یگریعطسه د و

 راستهیپ یشماره  دنی.با د دمیکش رونیب فمیرا از ک یگوش عجله

 دفتر نشر بود یچه کارم داشت ؟ اگر هنوز تو یعیکردم. تعجب

 یگرفت نه با شماره  یثابت با من تماس م یبا شماره  حتما

 ریمرا ز یچشم با کنجکاو یاز گوشه  یجور سیی.ر همراهش

 گرفته بود که انگار نظر

 پشت خط است .کم مانده بود یخواست بداند چه کس یدلش م یلیخ

 آمدم جواب بدهم که باز ؟ید یچرا جواب تلفنت رو نم دیبگو

 ام گرفت و تا عطسه ام بند آمد تماس هم قطع شد و بعد هم عطسه

 تمبا من گرفته نشد .چون شارژ نداش یظر ماندم تماسقدر منت هرچه

 هکار گذاشتم و انگ فمیک یرا تو یگوش مبیماریخودم با او تماس ب که



 لب گفتم ریزدم ز یبا خودم حرف م داشتم

 با من چکار داشت ؟ راستهیپ یعنی-

 دیو هوم کشان پرس دیپچ پچه ام را شن او

 بود ؟ مانیپ-

 که انگار یداد ؟ جور یرده نشان مخو کهیمتعجب و  نقدریا چرا

 ودستپاچه جیدر کار بود .نگاه استنطاق گرش گ ینظر او اشکال از

 دمشده ام که خو یناخواسته و ندانسته دچار خبط ییکرد .گو یم ام

 خبر بودم یآن ب از

 بود راستهیپ یبله آقا-

 چکارت داشت ؟-

 ینم-دیس یبه مشام نم یخوب یاش بو یعصب شیلحن تند و کم و ب از

 دونم

 ؟ یچرا جوابشو نداد-



 ؟ دیرس یبه نظر م نطوریا ایکرد  یم ممیج نیداشت س واقعا

 که عطسه ام گرفت دیدید-

 منگ و یمن قانعش نکرده بود .پوزخند زنان چهره  جواب

 ام را از نظر گذراند و به طعنه گفت سرگشته

 یحرف بزن راستهیبا پ یخواست یمن نم یجلو دیشا-

 ظن و گمان نیباعث ا ینگاهش کردم.چ رتیامانده از حو یدهان با

 دانم . یاو شده بود نم در

 جینه به خدا ...من فقط ...چون انتظار تماسشونو نداشتم اولش گ-

 ..بعد هم عطسه ام گرفت و ... شدم

 بشنوم یزیخوام چ ینم گهید هیکاف-

 زهره آب کن یرا به حالت پرخاش گفت و بعد با چشم غره ا نیا

 را از من برگرداند شیرو

 وپهمه ت نیا لیچشه ؟ دل نیبه من بگه ا یکیبال به دور ... ایخدا



 بود ؟ یتشرش چ و

 دونست چه مرگشه ؟ یخودش م اصال

 گفت و نه من جرات کردم یزینه او چ گرید میبه مقصد برس تا

 میرا تحمل کرد گریفقط همد یبزنم و در سکوت هولناک یحرف

 افهیم از او به خاطر لطفش تشکر کردم قشدن باز ه ادهی.موقع پ

 است مانیلطفش به من پش نیداد که انگار از ا ینشان م یجور اش

 عدشوم ب ادهیمنتظر ماند تا پ یبا کالفگ دیبگو یزیچ نکهی.بدون ا

 مثل نعره نشیاگزوزماش یپدال گاز گذاشت که صدا یپا رو چنان

 ... دیچیخوفناک در تمام محله پ یا

  

 نیشرو

 خواست به او ی؟ م دبیماری یرا م مانیپ یدانست چرا شماره  ینم

 سبود ؟ چرا با او تما یچ ی؟ که کارت با خانم اعتماد دیبگو چه



 از او یزیسوال مخاطره آم نیشد همچ یمعلوم بود که نم ؟یگرفت

 حرف یکه تماس برقرار شود و حرف تو نی.فکرکرد هم بپرسد

 که دیکش شیحرفش را پ یجور کیذهنش به کار افتاد و  دیشا دیایب

 بدتر از یچیه طینباشد .اما در آن شرا زیشبهه انگ مانیپ یبرا

 توانست دلش را به ینم مانیبوق اشغال همراه پ یصدا دنیشن

 بوق اشغال یبکشاند ...دوباره شماره گرفت و باز هم صدا آشوب

 یداشت حرف م یبا ک یعنیاعصابش فرو رفت ... یمته تو مثل

 خواست فکر کند با او یاشغاله ؟ دلش نم نقدریلفنش اکه ت زد

 و دبیماریبود به سرش بزند که شماره همراه دخترک را ب کی...نزد

 یداد چ یشود .اما اگر دست بر قضا او تلفنش را جواب م مطمئن

 دداشته باشن یگفت با او چه کار دارد ؟ نکند باهم سر و سر یم ؟

 یبرآمده گوش یض از خشم و رگهامنقب ینکند نکند ...با چهره ا ؟

 دیرا کش شهیش یو کم یصندل یبا تمام حرصش پرت کرد رو را



 مجبور شد دیخز نیباران به داخل ماش یتازه با کم یهوا نییپا

 هاش زنگ خورد .نگا یرا بدهد باال .همان موقع گوش شهیش دوباره

 انمیپیشماره  دنیبرش داشت.با د دیبه آن انداخت و با ترد یمشکوک

 خواست یاش حبس ماند ...م شانهنفس در  یلحظه ا یبرا

 یپاسخ بگذارد اما نشد ...بعد از سالم و احوالپرس یرا ب تماسش

 گفت مانیمعمول پ یها

 یرو م ی...داشتم شماره خانم اعتماد یپشت خط بود دیببخش -

 گرفتم

 دهیزنم جواب نم یزنگ م یدونم چرا هرچ ینم

 کرد یم الیخ نکهیفتگو نبودند ...اپس ظاهرا باهم مشغول گ خب

 شیب یباطل الیدهد خ یرا نم مانیاو جواب تماس پ یجلو دخترک

 یخجالت م یافکار موهوم نیاز خودش به خاطر همچ دی.با نبود

 دیکش



 مگه ؟ یحاال چکارش دار-

 موضوع نداشت نیا یرو یتیحساس چیتفاوت بود و ه یمثال ب یالک

 فتخبر گ یهم از همه جا ب مانیپ

 گردم یم یدونم کنترل ماهواره رو چکار کرده ؟ هرچ ینم-

 ده که ازش بپرسم کجا یکنم ...تلفنشم جواب نم ینم داشیپ

 گذاشتتش

 نطوریاوه که ا-

 خاطر ادامه داد ینفسش را رها کرد و با آسودگ یواشکی و

 ... یکن یم داشیحاال گوشه کناره ها رو خوب بگرد پ-

 ستیو رو کردم...ن ریز بابا جان همه جا رو ستین-

 دیکوتاه پرس یگفت و بعد از مکث یرا با کالفگ نیا مانیپ

 ؟ یخب حاال تو با من چکار داشت-

 دجا با هم تجربه نکرده بو کیآرامش خاطر را  نهمهیبه حال ا تا



 استخر میباهم بر یایب یتون یم نمیخواستم بب یم-

 بود اما به دهیدروغ به ذهنش رس نیدانست از کجا ا یهم نم خودش

 عانرا ق مانیکه پ دیرس یو قابل باور به نظر م یمنطق یکاف اندازه

 کند

 گهیآره د-استخر خونه تون ؟-

 باشه واسه یش یجان.اگه ناراحت نم نیامشب مهمون دارم شرو -

 گهیوقت د هی

 ...خوش بگذره یچ ینه ناراحت برا-

 نیا به یزنگ بزن یخوا یدوباره م یچکار کن یخوا یحاال م-

 ؟ دختره

 سوال را نیا یجور شیتن صدا میکرده بود با تنظ یسع چقدر

 یکنجکاو و مشکوک نرسد اما نم مانیکند که به نظرپ مطرح

 مورد موفق باشد نیتا چه اندازه توانسته بود در ا دانست



 نهیبب الیخواد سر یم بند کرده که مدوستی... گهیآره د-

 گوشه سرش با کی مانیپ نکهیاز ا یکرد روز یوقت فکر نم چیه

 اندازه خوشحال شود نیش گرم است تا ادوستی

 یدار ژهیاوه پس مهمون و-

 جوابش را داد زیآم طنتیش یفروخورده ولحن یبا خنده ا مانیپ

 آره با اجازه-

 شو الیخ یدختره رو ب نیخب پس برو خوش باش...ا یلیخ-

 اراذل وباز  دی...شا هیدونم اون آدم منضبط یکه من م یی.تاجا

 رو جابه جا ییزایچ هیباشن خونه ات و  ختهیر یواشکی اوباش

 باشن کرده

 به فکر فرو رفته بود مانیتلنگر انگار پ نیا با

 نبود ... نیبه ا ادمیآره خب -

*** 



 نگآه کیداشت با  کهیدرحال دهی.سپ رونیاز حمام آمده بودم ب تازه

 یوسبزو همزمان کوک دیرقص یآشپزخانه م یتو یشمال شاد

 تازه وتخم مرغ تمام خانه را برداشته یسبز یکرد. بو یم درست

 گفت "باشه  تیعاف"... بعد از  بود

 دیانقدر زنگ خورد که شارژش تموم شد و خاموش تیگوش-

مک که داشت نرم نر یکلمات تازه ابداع شده ا نیا دنید؟شنیخاموش-

 وارد

 یانشجومثل من که د یکی یشد برا یکوچه و بازار م اتیادب

 زننده و یناسزا کیبودم مثل  یفارس اتیزبان وادب یرشته  ممتاز

 بود ندیناخوشا

 مخفف خاموش شد گهیآره د-

 خشکاندم گفتم یرا م میداشتم با حوله موها کهیدرحال

 بانکه با کوتاه کردن کلمات و ساختن ز یهمه وقت اضافه ا نیبا ا-



 نیچکار کن نیخوا یم نیاریبه دست م یمن درآورد یاختصار

 ؟ واقعا

 شروع یالیخ یبود با ب دهیککش هم نگز زمیلحن سرزنش آم از

 معروف یهمان چکه سما ای یشمال دنیبه شست زدن و رقص کرد

 یلکیبشو بشو تره نخام گ یترانه  وخواندن

 وسر بر هیحاال  نیگفته هم سییگه ر یم داستیپارم یخانم اعتماد-

 اتاقش

 و دلهره ندیخبرناخوشا نیبامداد ا بودم که پیوقفه مشغول تا یب

 کردم دایپ یدانم چرا همان لحظه حس بد یرا به من داد .نم آور

م حرکت ماند و همان طور مبهوت زلزد یب دیصفحه کل یرو می.دستها

 گذاشت... یم شیرا سرجا یبه بامداد که تازه داشت گوش

 ابخوشاخ و دم چه کارم داره ؟ نکنه بازم  یغول ب نیا یعنی ایخدا

 من سرم تو کار خودمه بدتر یخدا هرچ یباشه ؟ ا دهیبرام د یبد



 میقبل پیخواد برگردم موسسه تا ی.اصال من دلم مدنیم بیماری بهم

 متن قراره هر روز تن و بدنم بلرزه ...مگه چقدر گوشت تو نجای...ا

 عطا رو دیاصال ...با میبخواد از ترس آب شه نخواست یکه ه هست

 رو به عطاش ببخشم و برم ... لقاش و لقا به

 گفتم ؟ یچ یدی؟ شن یخانم اعتماد-

 گفت یدیبامداد به خودم آمدم ...خانم رش یصدا با

 کپ کرده دیشن سوییطفلک تا اسم ر-

 را هم با خودش خنداند .هرهر دایو زهرا و و دیخند زیخودش ر و

 نخواست به م ی... بامداد مثال م یاله نیبیماریکوفت...حناق ب و

 قلب بدهد قوت

 به طرفش شتریماند ب یوقت ها ساکت م نجوریفکر کنم اگر ا اما

 کرد یم کمک

 یم...گردنت رو که ن یخانم اعتماد نقدریا یباخته ا شیچرا از پ-



 زنه

 هختیکار ر رونی...اون ب یکار کن نجایخواد ا ینم گهیبگه د فوقش

 نگران نباش چی.ه

 ... ستمیان ن...االن اصال نگر نیگفت نویخوب شد ا-

 پشت چشم نازک کردم شیکه باز شد من هم برا ششین

 الزم شدم .مجبور شدم از ییبرسم باال از شدت استرس دستشو تا

 دهیااما ف ندازمیرفتنم را به عقب ب یباال استفاده کنم و کم سیسرو

 ظاهرا از دای.پارمدیجوش یسرکه م روی.دلم داشت مثل سنداشت

 خبر نداشت یچیه

 بدونم چه کارت داره ؟از کجا -

 دای که نگاهش کردم انگار که دلش به حالم سوخته باشد به وسانهیما

 میاتاقشه ...ن یهم تو راستهیپ یآقا-دیمعلولش افتاد که بگو ذهن

 سییساعت باهم ور زدن بعد ر



 باال یایرو خط گفت بهت بگم هرچه زودتر ب اومد

 دلم گفتم یتو

 "؟  یزودتر بگ نویا یمرد یخب م"

 یاتاقش شوم .نم یراحت تر راه الیبا خ یتوانستم کم یم حاال

 تواند مثل سپر یم راستهیکردم حضور پ یفکر م یچرا ول دانم

 ن.در زدم و ترسا سییجور امان نامه نزد ر کی ایمن باشد  یدفاع

 مبل یدرهم و عبوس رو ییمایرفتم داخل .دو مرد با س لرزان

 دهحاال بهشان خبر دا نیکه هم و غرق در تفکر بودند انگار نشسته

 به ینگاه نکهیغرق شده ...و بدون ا ایدر یهاشان تو یکشت بودند

 زجواب سالمم را کوتاه وسرد دادند... ا انیدرم کی ندازندیب من

 را در انتظار خودم یندیورودم جو ناخوشا یلحظه  همان

 یهم نم راستهیکردم و حضور پ ی...ظاهرا اشتباه فکر مدمید

 زهرترک یاز من دوا کند اصال انگار او هم برا یدرد تتوانس



 همدست شده بود . سییبا ر یمن پنهان کردن

 یاله یممکنه به حول و قوه  یعنیگن ؟  ینم یزیچ چکدومیه چرا

 گرفته باشن ؟ یباهم الل مون هردوشون

 شده ؟ یزیچ-

 دمیصورتم کش یرو یآب دهانم را قورت دادم و دست و

 نیبش-

 گفت کم از بتمرگ نداشت فقط سییکه ر یتشرناک "نیبش" نیا

 یصندل یرو شانهحبس مانده در  یکرد.با نفس یفرق م لفظش

 نهمرتکب شده ام مظلوما یبدانم چه گناه یحت نکهیو بدون ا نشستم

 داشتم رشانیپرتغ ینگاه ها ریخودم ماندم .ز یمحاکمه  منتظر

 گفت راستهیآوردم که پ یکم م نفس

 ؟ یشده خانم اعتماد یچ یبدون یخوا یم-

 پوف کنان از جا بلند شد و با غرولند گفت سییر



 هسترایانداخته...پ یآره بهش بگو با دسته گلش ما رو تو چه دردسر-

 گفت

 تا حاال سابقه نداشت ...-

 کرد ؟ چرا ینم لیچرا جمله اش رو تکم ؟یحاال سابقه نداشت چ تا

 به آب داده ام که یگفتند من چه دسته گل یو پوست کنده نم صاف

 خبر ندارم؟ خودم

 داد و سرش را هیتک زیغران هردو دستش را به م یبا نگاه سییر

 نگیو وحشت زده نگاهم مثل توپ پ رانی.من که ح نییپا دیکش

 یداشتم قبض روح م کهیآن دونفر در حرکت بود درحال نیب پنگ

 به التماس افتادم بایتقر شدم

 افتم یارم پس مشده ...د یچ نیتو رو خدا بگ-

 عاجزانه سر تکان داد سییانداخت و ر سییبه ر ینگاه راستهیپ

 افتشیدر راستهیبود که پ یحرکت ها به هم چ نیا امیدانم پ ی.نم



 زد یبود و حاال داشت مثل بلبل حرف م کرده

 کتاب یخروج لیفا رمسئوالنهیغ یدقت یبا ب یشما خانم اعتماد-

 ... یدرو اشتباه دا رزادیخانم پ دیجد

 از چاپ دراومد و نکهیچاپ و بعد از ا یرفت برا لیفا همون

 دراومد که کتاب بدون سندهینو یتو بازار پخش شد صدا کتابها

 یه چاپ شده ...و حاال کلمجموع یینها ییاصالحات وصفحه آرا اعمال

 به خاطر اشتباه شما شرمنده و متضرر بشه دینشر با

 کلمه از کی ی.انگار حت کردم یخورده و مبهوت نگاهش م کهی

 یعنیاشتباه بود ؟  یخروج لی...فا دمیفهم یرا هم نم شیحرفها

 قبل از اعمال اصالحات مورد هیاول ینسخه  یاز رو کتاب

 ینسخه  یآخر چاپ شده نه از رو ییو صفحه آرا نظرارشاد

 فاجعه است اما کیکه گفت در حد  نهایدانستم همه ا ی؟ م یینها

 یزد .تن صدا یسرباز م رششیز درک و پذدرمانده ام ا ذهن



 تندتر شده و رنگ مالمت و استنطاق به خودش گرفته بود راستهیپ

 ؟ یخانم اعتماد یچ یعنی نیا یدون یم-

 شد و یکنم از دستم عاص یمثل کرو الل ها نگاهش م دیچون د و

 زد پرخاش

 شده ؟ یچه گندکار نیدون ی...م یبا شمام خانم اعتماد-

 ر ارعاب مرا باهم کا سییر

 کرد و از جا پراندم لیتکم زیم یمشتش رو دنیکوب

 موش مرده رو گرفته که ی افهیق نیدونه .ا یمعلومه که نم-

 ... هبیماریگردن ن گناهشو

 و درک عمق فاجعه یافتادم ...ترس و ناباور یم هیبه گر داشتم

 حقگیجهنوز خودم را  کهیبه من وارد کرده بود درحال یبد شوک

 دانستم... یو شماتتشان نم خیتوب

 بگو ... یزیچ هیِد  -



 را نداشتم .با آن سییر رغضبیم ینگاه کردن به چهره  جرات

 دهرا برداشته بود و عضالت منقبض ش ایکه انگار تمام دن شیاخمها

 ... دیبار یم شیچهره اش که قهر و عتاب از تک تک اجزا ی

 ز دلبل تحمل تر بود اقا میبرا تشیبا تمام عصبان راستهیپ ی افهیق

 بهت و سکوت مرگبارم لکنت زده گفتم آوار

 من ...من ...مطمئنم اشتباه نکردم ...-

 خورد داشت حالت تهوع یخشک شده بود و ته دلم چنگ م میگلو

ز اقبل  لیفا یاصل لیفا یآخه چطور ممکنه به جا-داد یمن دست م به

 مجوز رو

 چاپ ؟ یبرا بفرستم

 که فقط از نهیو همه هنرت ا یدقت یت و بحواس پر نکهیا یبرا-

 یبیماریب ییغلط امال آدم

 گفت و ییرا با لحن به شدت سرکوب گرانه و مالمت گو نیا سییر



 شیبا اکراه رو دینگاه زار و به اشک نشسته ام را متوجه خود د تا

 ما یمن چه حال نکهیاعتنا به ا یب راستهیاز من برگرداند ... پ را

 مکرد و بار گناهان یم یرا بازخوان یگندکار نیا یپرونده  داشت

 شمرد یبر م کیبه  کی را

 شد چون اصالحات فیارشاد مجوز کتاب لغو و توق یاز سو-

 مهینظرشون در کتاب اعمال نشده بود بماند که احتماال جر مورد

 مطرح ی سندهیطرف نو کیهم در انتظارمونه...از  یگرید یها

 فسخ قراردادشون رو یتقاضاان و  یاز دستمون شاک کتاب

 نینشرها هم از ا نیآماتورتر ی...خب حق هم دارن ...حتدارن

 ریبرده ز یزنن که نشر ما زده و اعتبارشو به راحت ینم گندها

 یوسط پنج هزارجلد کتاب به دردنخور هم مونده رو نی...ا سوال

 یهم نم الیر کیتومن خرجشون شده اما  ونهایلیکه م دستمون

 ضرر پشت نهایخوردن و همه ا یم افتیقط به درد بازو ف ارزن



 شما... یتوجه یب کیبه خاطر  ضرره

 چشمانم یفرو کرد تو خینگاه بازخواست کننده اش را مثل م و

 ؟ یشده خانم اعتماد یچ یدیحاال فهم-

 منتظرتون گذاشتم...روز پرمشغله دیدوستان...ببخش ریبخ شبتون

 داشتم ... یا

 تاسفم ...من ...من واقعا م-

 بود اما مردم و زنده یو مجلس کیش یلیدانم لحنم خ یهم م خودم

 جمله را گفتم کی نیتا هم شدم

 ن؟ی؟ فقط هم یمتاسف-

 خواست خرخره ام را یگوشش م یجمله زده بودم تو نیا انگاربا

 زد و با تمسخر گفت یهم پوزخند سیی.ربجود

 گاد یاوه ما-

 ی زهیدوباره سرن راستهی.پ دستایپوف کنان رفت و پشت پنجره ا و



 را به طرفم نشانه گرفت خشمش

 ؟ یبگ یدار یچ گهیخوره د یدرد ما نم چیبه جز متاسفم که به ه-

 یم خودم متاسفم یحاال برا دی.و بایچیه مینداشتم بگو یچیه واقعا

 سرتکان یکه قدرت دفاع از خودم را نداشتم ...با درماندگ بودم

 دادم

 ... ادینم ادمی یزیشد ؟ من چ ینجوریا دونم چرا یواقعا نم-

 نکرده بودم از یچارگ یحد احساس فالکت و ب نیعمرم تا ا به

 ...دستها را دیلرز یخورد و م یداشت تکان م میاسترس پاها فشار

 دادم .کاش یهم فشارشان م یزانوانم مشت کرده بودم و رو یرو

 تاب گرید... دیبلع یکرد و همان لحظه مرا م یدهان باز م نیزم

 هنوز راستهیو مواخذه گرشان را نداشتم ... پ نینگاه سنگ تحمل

 یب هکنگایزنگ خورد . لشیمانده بود که موبا رهیجواب به من خ منتظر

 صفحه انداخت و بعد صورتش یرو یحوصله به شماره 



 گفت سییشد و خطاب به ر نیچ نیچ شتریب

 بهش بگم ؟ ی...چستیارژنگ هم ول کن ما ن نیا-

 عبودند اما انگار تماسش خوش موق یارژنگ خان ک نیا دانمینم من

 نفس راحت بکشم کیتوانستم موقتا  یدست کم م بود

 در جواب گفت یبم یهمان طور که پشتش به ما بود با صدا سییر

 جور باهاش توافق کن هیکشه ...خودت  یفعال مخم نم-

 خودم برم دفترش... دی..با شهینم یتلفن-

 راستهیقطع شد اما بعد دوباره به صدا درآمد و پ لشیموبا زنگ

 تر شد یعصب

 شتپ زیر هیبرم باهاش حرف بزنم و قرار مالقات بذارم واال  دیبا-

 ...خطمه

 من نه یخدا یبه من از جابلند شد ...وا یهمراه با چشم غره ا و

 گذاشت ...حاال درست که یتنها نم سییرفت و مرا با ر ی.کاش نم



 ماااز من کم از او نداشت  یبیماریامروز در خفت  هم راستهیپ خود

 من

 باعث قوت قلب شیبه دل نداشتم و حضورش کم و ب یاو ترس از

 گرفتم یرفتنش را م یجلو یجور کیخواست  یبود ...دلم م من

... 

 زشت بود ؟ یلیرفتم خ یشدم و همراش م یپا م اگه

 من برقرارمن ض یتوجه به نگاه ملتمسانه  یگفت و ب یاجازه ا با

 ودماز اتاق خارج شد ... با رفتنش خ یبلند یتماس با قدم ها کردن

 که از آن نه دمید یگرفتار شده م یجهنم یمخمصه  کی یتو را

 یدانم چرا گورم را از آنجا گم نم ی...نمشیپس داشتم نه پ راه

 کرد نگاهم با ترس و هراس یام نم یاریشعورم  یب ی.پاهاکردم

 توانست مرا یار پشت سرش هم چشم داشت و مبود .انگ سییر به

 هکردم ب یم ینداشتم .داشتم سع دنیجرات جنب نیهم ی...برا ندیبب



 ؟ام شده یجبران رقابلیاشتباه غ نیهمچ کیکه چطور باعث  اورمیب ادی

 ودبحافظه ام پاک شده  ایمرورگر ذهنم از کار افتاده بود  ایاما 

 تخواست از دس یاند ...دلم مم یم جهینت یتالش مذبوحانه ام ب که

 چه نیبود ا یچه افتضاح نی...ا واریسرم را بکوبم به د خودم

 ی؟ من تو ختمیر یسرم م یرو یچه خاک دیبود ...حاال با یبتیمص

 هتوجه ب یفرستادن به خودم بودم و او ب نیدر حال لعن و نفر دلم

 یکرد .نم یرا تماشا م رونیب یمن همچنان داشت منظره  حضور

 ای بودم یگرفته شدن خوشحال م دهیو ناد یکم محل نیاز ا دیبا دانم

 یبه من م یمنینوع حالت ا کی تیوضع نی؟ درست که ا ناراحت

 غول خشم یاست و به زود یدانستم که موقت یاما خوب م داد

 بدا به حال من گریشد و آن وقت د یم داریدر وجودش ب دوباره

 ماندن انیکمفرما بود و من مما ح نیکماکان ب ینی...سکوت سهمگ

 موقع یب یعطسه  کیکردم که که  یرفتن دل دل م یواشکی و



 شکل یاو را از پنجره گرفت و پرت من کرد .اگر بدشانس حواس

 دلم با یمن بود ...تو یها هیتو ما یزیچ کیگمان  یب داشت

 گفتم یو تکرار م شیتشو

 ون همون جابرنگرد ...برنگرد ..از جلو پنجره جنب نخور...بم-

 کنم ... یکنم خواهش م ی...خواهش م

 ینداشت و او باالخره رو ییمن راه به جا یدرون ینداها اما

 کرد انیرا به من نما غضبناکش

 کهعاشقانهنبودیقرار

 .انگار که چشمش تازه به ستادیا شانهطرفم برگشت و دست به  به

 ا بکشدصد یتوانست آدم را ب یاش افتاده بود ..با نگاهش م طعمه

 به اوشون ؟ فکر یجا ند هیجذبه است  یشد حاال هرچ ینم ای.خدا

 را میلرزش دست و پاها یجلو دیبا یکی؟  یمن بدبخت نبود امثال

 یترس و وحشت من لذت م یگرفت ...حتما داشت از تماشا یم



 اش یکرد که باعثش خود لعنت یو به خودش افتخار م برد

 شهیب یتو یپلنگ زخم کیمثل غرش  شی...صدااست

 کرد خیو مو برتنم س دیچیپ زارسکوتمان

 انیخانم متاسف-

 را از زیتوانستم آن پوزخند تمسخرآم یقدرتش را داشتم و م کاش

 بردارم شیلبها یرو

 دست اوشون واسه یمتاسفم گفتم شد آتو یلیخ کیحاال من  یچیه

 ذاره ؟ یواسم اسم م یدونم با اجازه ک ی...نم رمیو تحق تمسخر

 و انیو درد ...خانم متاسف انیو کوفت ...خانم متاسف انیمتاسف خانم

... 

 زیم یحساب رو از رو نیشه اون ماش یوقت زحمتت نم هیاگه -

 بردار من

 فحش به یرا جا "شه یزحمتت نم"روشن بود که  میروز برا مثل



 برد کار

 بردارم ؟ یحساب رو خواست واسه چ نیدونم ماش ینم حاال

 اره.آن قدر نگاهم کرد تا دوب زیم و رفتم سمت مبلند شد دیترد با

 نشستم .گفت میسرجا

 رامنهصد و شصت صفحه بود درسته ؟با تکان سر آ رزادیکتاب خانم پ-

 لب زدم

 درسته-

 کجم جا یدوزار عیسر یلی؟ بعد خ یدلم گفتم خب که چ یتو و

 به خاطر عدم روسیکاغذ پاپ یکه کمپان یآمد روز ادمیو  افتاد

 را یریزدم و نزدم نشر مش یبه موقع م دیکه من با یلیمیا ارسال

 به من گفته تیخط زد ...آن روز هم با عصبان فشیتخف ستیل از

 جمع میوارده را برا انیحساب را بردارم تا ضرر و ز نیماش بود

 یرا م نیدستم .حاال هم حتما هم دیایکند و حسابش ب قیتفر و



 و اشتباهم باعث چه یکار تا به من بفهماند که با ندانم خواست

 به نشر شده ام ... یضررمال زانیم

 نهصدو شصت رو ضربدر هفت تومن کن ...-

 دمیرا وارد کردم و مردد پرس نهصد

 هفت هزار تومن ؟ یعنیهفت تومن -

 ... الیهفتاد ر یعنی...هفت تومن  ریخ-

 دیهم وارد کردم .پرس من

 جواب ؟-

 حساب خواندم نیماش یمن از رو و

 ستیش هزارو هفتصد و بش -

 گفت دیتاک با

 نیهر کتاب ...حاال ا متیتومن ...ق ستیشش هزار و هفتصد و ب-

 پنج هزارتاش کن و جواب رو بخون راژیرو ضربدر ت عدد



 من هم انجام دادم و جواب را خواندم و

 و ششصد هزار ونیلیوسه م یس-

 اضافه کرد او

 هست به رزادیپ چاپ کتاب خانم ی نهیمبلغ هز نیتومان ...ا-

 و سه یس نیکه با ا رهیو غ رهیو غ نگیو ز لمیپول ف ی اضافه

 تومن ... ونیلیشه حدودا چهل م یجمع بشه م ونیلیم

به سمتجلو  یداد. سرش را کم هیاش تک یصندل یرا به پشت دستها

 یشمرده جور یتنگ کرد و با لحن میچشمانش را به رو دیکش

 من برود گفت یچاره  یواج به واجش به خورد ذهن ب که

 که یادیز یمنف ازاتیامت یتومن ناقابل به اضافه  ونیلیچهل م-

 یو تو کارنامه  ادیبه دست نم یحساب کوفت نیبا اون ماش حسابش

 یم یننگ باق یلکه  کیمثل  یرینشر مش یصد ساله  درخشان

 و یماد انیضرر و ز نیباعث تمام ا یمباالت یو تو با ب مونه



 یمتاسف باش یتون یفقط م کهیرحالد یهست یمعنو

 لبقبا شالق مالمتش  یمطمئن شده باشد به قدر کاف نکهیا یبرا بعد

 ادامه داد یدار کرده با لحن کوبنده تر حهیروحم را جر و

 یمدسته گل به آب  یهم مدام داشت تیسرکار قبل ایدونم آ یمن نم-

 شده ؟ دسته گل به آب دادنت ملس نجایا یاومد یاز وقت ای یداد

 دانستم ینه م یگفتن نداشتم .وقت یبرا یحرف

 رگفتم ؟ و چطو یم دیگناهم چه با ینه مطمئن بودم که ب گنهکارم

 زادادم که  یدلم به او حق م یتوانستم از خودم دفاع کنم ؟ تو یم

 شدارشین یباشد که بخواهد با حرفها یحد عصبان نیتا ا دستم

 خودم را گرفته یجلو یلی.خکند  هیخودش را تخل یتا کم بچزاندم

مرا  ارب نیمتاسفمحتم داشتم ا میکه باز هم از دهانم در نرود بگو بودم

 بودم بیماریگذاشت .هنوز با خودم در یزنده نم

 دیچیافکارم پ یشرربارش تو یصدا که



 ؟ یغرامتشو بد یتون یم-

 خورده زل زدم به کهیبرداشتم و  نیزم یشرمسارم را از رو نگاه

 دانم چرا از ی؟ نم یچ یعنی نیگفت غرامت ؟ ا یشت مدا یچ او

 به مشامم خورد آن قدر که همان لحظه حالت یبد یبو لحنش

 دمیپرس رانیبه خودم گرفتم و ح یتدافع

 غ...غرامت ؟-

 رفت یم کهیاو امتداد دادم ...درحال یرو ینینگاهم را با بدب و

 خونسردانه سر تکان داد ندیاش بنش یصندل یرو

 یدون ی؟ م یخوند یفارس اتیزبان و ادب یرامت ...ناسالمتبله غ-

 رقابلیغ شیمعنو انیگن ؟ هرچند که ز یم یغرامت به چ که

 جبرانه

 از ی...با آه دیکش ریام چنگ خورد و قلبم ت شانه یرو دستم

 گفتم نهادبرآمده



 اواقع دیشا یول نیباش زایچ نیحق با شماست که دنبال غرامت و ا-

 افتاده گردن من گهید یکیه و گناه من نباش ریتقص

 رو رزادیکتاب خانم پ لیتونه فا یم ی؟ جز تو ک یمثال گناه ک-

 چاپ فرستاده باشه ؟ یبرا

 دوم مگه نبود ؟ اریتو به عنوان هم ی فهیوظ نیا

 جواب دادم شرمسارانه

 ... یبله بود ...ول-

 ادامه داد یتوجه یب با

 ز دست خودت گرفته بردهرو ا لیهم که گفت اون روز فا یمراد-

 ؟ یکن ی.انکار که نم چاپخونه

 گفتم ریاکراه داشتم ناگز قشیاز تصد کهیدرحال

 یمراد یرو سپردم به آقا لیبله من خودم فا-



 و به ریپذمونه ...اشتباهت روب ینم یاما و اگر باق یبرا ییجا گهیپس د-

 فکر جبران باش

 کنم ؟ رو جبران شیتونم خسارت مال یمن چطور م یول-

 زانوانم مشت کردم وعاجزانه ادامه دادم یرا رو میدستها

 ... دیدون یمنو م تیشما که وضع-

 رمبود س دهیکوه قد کش کیدلم مثل  یکه تو یا بانهیبا اندوه غر و

 ام شانه یرو افتاد

 ...انیخانم متاسف یجبران کن یتون یدونم چطور م یمنم نم-

 خالص را زد ریت و

 ..مشکل توئه . نیا-

 را از شیرو یسکرآور یتفاوت یکه نگاهش کردم با ب اصالنهگیج

 برگرداند ... من

  



 یبود و من خسته ازدست و پنجه نرم کردن با افکار مغشوش شب

 مبل درازکش افتاده بودم ونگاهم به یرو دیلول یدر سرم م که

 شدوبا الیحواسم به سر نکهیمات مانده بود بدون ا ونیزیتلو ی صفحه

 اتاق و یاش رفته بود تو یبا گوش دهیبشنوم .سپ ای نمیبب یزیچ

 هیساعت جر و بحث با مشترک مورد نظرش با گر میاز ن بعد

 ام یبه الک سکوت من و کسالت روح نکهیو بدون ا برگشت

 دنیبدهد شروع کرد به نال یتیاهم

 اونوقت میُگه...همش ده روزه که از هم دور شد یشعورعوض یب-

 اون ینقدرعکسایگم ا یده ...بهش م یتلفنمو م به زور جواب آقا

 گه ینکن اصال آنفالوش کن...م کیال نستاینکبت رو تو ا ی دختره

 تو کار دارم که تو یکردم که کردم...مگه من به فالورا کیال

 یم هیلیو فام یخصوص جمیگم من پ ی؟ م ید یم بیماریبهم  همش

 همه نیا یعنی...شم از دستش  یم وونهیدارم د یبه من چه وا گه



 شه آخه ؟ یم یهمش تو ده روز ؟ چه جور رییتغ

 یکنم .دلم م ینبودم که بتوانم با او احساس همدرد یتیوضع یتو

 خودم یبه من چه ؟ غصه ها نهایگفتم خب ا یبه او م خواست

 ت باهمدوستیغم تو رو هم بخورم ؟ خودت و  امیحاال ب بسمه

 ستیبه درک هم فعال برام مهم ن نیبر

 وا ...ماهسو ؟ حواست به من هست ؟-

 مهمان طور صم بک یواکنش همدالنه ا چیبدون ه دید نکهیاز ا بعد

 درشت کرد میاش را برا یکنم چشمان سرخ و آبک ینگاهش م دارم

 زا یدانم چه توقع ینم دیاز من پرس یرا با لحن دلخورانه ا نیا و

 گردنش و دور ندازمیخودم دست ب یبحران روح یداشت که تو من

 میبگو

 یب نیهمچ هی بیماریتو که  فیان .ح ینجوریدختر! پسرا همه ا عیه-

 یافتاد یاقتیل



 شده بود از هر گونه حس قیتزر یحس یبه من آمپول ب انگار

 مبل یبتوانم خودم را رو نکهیبودم بدون ا یخال یو دلسوز ترحم

 زده باشم گفتم یحرف نکهیا یو جور کنم فقط برا جمع

 کنه دوتا قرص خوردم یدرد م یلیجان ...سرم خ دهیسپ دیببخش-

 اردام و دست از سرم برد یچه حال یبودم درکم کند تو دواریاالنام

 گفتم .داشت باز هم سنگ خودش یاو انگار نه انگار که من چ یول

 زد یم شانهبه  را

 شیده روز پ نیمن بسازم خودش حظ کنه...تا هم ینیرامت کی-

 ته

 ِک یشعور خ یشده ب نیرد ...حاال باهام سرسنگم یبرام م داشت

 )توله گراز(

 رفت . یم هیکم داشت رو به گر کم

 ...شب وروزم فکرم همش اون بود ...به میدو ساله باهم دوست-



 هویبود از مدرسه اخراج بشم ...اونوقت حاال  کینزد خاطرش

 میکه باهم داشت یرفت ؟ تمام اون دوسال و خاطرات ادشی یچ همه

 شد ... اموششفر

 یباز هم م ستیمن چ یدانست درد من و گرفتار یدانم اگر م ینم

 یخدا را شکر م نکهیا ایگرفت  یخودش آبغوره م یبرا نشست

 کته( است یوفا و )خ یب دوستی کیکه مشکلش فقط  کرد

 یا دهیو با لحن شور دیکش سشیچشمان خ یرا رو شی...دستها

 داد ادامه

م ش یمبهتر از اون دوست یکیرم با  ید منم مش نجوریاصال حاال که ا-

 که فراوونه دوست یزیمنو نداره . چ یاشکا اقتی...اون ل

 پسره

 و دیلرز یاش م ینیب ی.پره ها میچشم ماند یچشم تو یلحظه ا چند

 کالم ینگفتم .حت یزی.من چ کیخط بار کیشده بود  شیلبها



 قوت قلب ی هیما شیکه برا دیرس یهم به ذهنم نم یبخش نیتسک

 یا افهیزند با ق یحرف م واریانگار دارد با د دیبعد که د باشد

 مبل و خدا ر ا شکر تا یرفت و خودش را پرت کرد رو عبوس

 اه یراحت نیدانستم به هم یماند ...م لنتیچند همانطور سا یقیدقا

 نبود .دوسال بودن با ی...دوسال زمان کم ستیگفت ن یکه م هم

 کرد یاش م یآورد ...آدم را اهل یم یگخود به خود وابست یکس

 ییشد از عطر حضورش و ثبت خاطره ها یجا ذهن آدم پر م جابه

 اتدانم  ینبود ...م یاز لوح دل آدم پاک شدن ینقششان به راحت که

 کرد یو تظاهر م دیکش یاز هجوم خاطراتش زجر م دیها با مدت

 د تا زخمبه گذشت زمان بو ازیخوب است اما ن یگریحالش با د که

 بعدها ینگ شوند ...اما حتبدن شیخوب شود و خاطرات برا قلبش

 یشد هر بهانه ا یم یگرید اریسرگرم دوست داشتن  یوقت هم

 دلش را یواشکیانداخت و  یگذشته م ادیشد و او را  یم یتلنگر



 ها هم که یراحت نیبه هم یآورد ...نه جان من فراموش یدرد م به

 پس در مورد دوست دندیپرس یاز من م اگر یگفت نبود ...ول یم

 کند ؟ با ی؟ چرا در مورد او صدق نم یکته اش چ یخ پسر

 نداشتم که بدهم یمعذرت جواب عرض

 بستم یفکر کنم چشمانم را م یزیبه چ نکهیخواست بدون ا یم دلم

 به ی...اما موجود مزاحم یراحت نیبرد به هم یآن خوابم م کی و

 تگذاش یراحتم نم دهیسپ نام

 ماهسو ؟-

 کرد ؟ یاتاقش و شرش را از سر من کم نم یرفت تو ینم چرا

 اش او را یمباالت یکته اش بود که با ب یخ دوستی ریتقص

 بله ؟-بود به جان من انداخته

 کش دار و کالفه باشد که بفهمد یکردم لحنم به قدر کاف یسع

 هنکیا ایبود  فیاش ضع ییابیماریاو  ایاش را ندارم اما  حوصله



 نداشت . شیبرا یتیاهم اصال

 ؟ یرو دوست داشت یتو تا حاال کس-

 کرد یهم م نیف نیشده بود وپشت سر هم ف یتودماغ شیصدا

 لب ریچشمانم بردارم ز یساعد دستم را از رو نکهی...بدون ا

 وار گفتم زمزمه

 نه ...-

 ؟ یچدوستی-

 گرفتم که یفصل به باد کتکش م کیشدم  یخواست پا م یم دلم

 زدم از یان دست و پا م یکه من تو یبغرنج طیشرا نیهمچ یتو

 سواالت مسخره نپرسد نیا

 نه-

 شه ؟ یوا مگه م-

 چرا نشه ؟-



 نبود ؟ تیتا حاال تو زندگ چکسیه چکسیه یعنی-

 گفتم یاز محاالت م شیمتعجب بود ؟ انگار داشتم برا نقدریا چرا

 حوصله و کوتاه گفتم ی.ب

 نه نبود-

 .انگار دیاز او به گوش نرس ییت ماند و صداچند لحظه ساک تا

 ایاندازم  یمن دارم دستش م دیکرد که شا یبا خودش فکر م داشت

 انیدر م یخواهم رازم را با کس یاو اعتماد ندارم و نم به

 .چند لحظه بعد دوباره به حرف آمد و با سرزنش گفتبگذرام

 شه یم؟ مگه  یدار یمزخرف و کسل کننده ا یدختر تو چه زندگ-

 نیتو ا نیریقشنگ و خاطرات ش یبدون تجربه کردن حس ها آدم

 ارو وونهینفر باشه که آدم رو د هی دیبا شهی؟ هم ارهیدووم ب ایدن

 افته یکه بهش م ادشی طیشرا نیداشته باشه و آدم تو بدتر دوست

 وششلبخند بزنه و همه غصه ها فرام اریاخت یو ب هبیماریقلب ب قوت



 ... بشه

 ارزش فکر کردن شیم چقدر حق با او بود و اصال حرفهادان ینم

 گرداب غصه یآن روز و آن لحظه که تو ینه ؟ ول ایداشت  را

 خواست یزدم واقعا دلم م یدست و پا م میها

 و دبیماریرا از من ب میها یتوانست دلواپس یرا داشتم که م یکس

 جواب نکهیا یببخشد .اما فقط برا یبه من آرامش و شاد شیجا

 به سرزنشش داده باشم با تمسخر گفتم یشکن دندان

 خوشه به لجن بکشه یخاطره  یکنه و هرچ ییوفا یبعدشم بهم ب-

 واسش غصه بخورم که چرا ازم گذشت ؟ نه جانم نمیبره منم بش و

 هب دم یم حیترج موییکسل کننده و تنها یزندگ نی...نخواستم...من ا

 ... یامروز یو دوست داشتن ها عشق

 گریبار د نیزده بودم .ا یبر دهانش مشت محکم میحرفها ارباانگ

 یخودش .صدا ی لهیپ ینگفت و رفت تو یچیساکت شد و ه واقعا



 زدم و فکر کردم یلبخند کج دمیرا که شن لمیاس ام اس موبا زنگ

تلفن همراه  یمن باشه جز اپراتور شبکه  ادیتونه به  یم یک-

 کننده بازهم وسیاحتمال ما نیمزخرفش و با وجود ا شنهاداتیباپ

 آمده رونیام را برداشتم و بازش کردم که فقط از فکرش ب یگوش

 نیبود با ا وسفی یی.برخالف تصورم اس ام اس از طرف دا باشم

 مضمون

 رو تونیتهران هم چک فروش ز امیجان من فردا دارم م ییدا-

 ...آدرس شرکتت رو برام اس کن .فدات نمتیبدم هم بب بهت

 ییدا امیزد با خواندن متن پ یکه در تنم موج م یم رخوتتما با

 باال و دمیپر یبه بدنم وصل کردند طور آزاد میانگار س وسفی

 دهیرا ترساندم .متعجب و ترس دهیمبل چهارزانو نشستم که سپ یرو

 چشمش زنده شیپ یکرد .انگار که مرده ا یزل داشت نگاهم م زل

 بود ... شده



 را کم داشتم... وسفی ییآمدن دا فقط وداربیماریآن  یتو

  

 . 

 یقیخلوت و دنج بود و موس شهیخاطراتشان مثل هم ی نکافهیشرو

 یآرام

 داد و یقلبش را تکان نم یزیاما چ دیچیپ یمتن سکوتش م در

 قلبش ییشد.گو یزنده شدن خاطرات خوش گذشته در او نم باعث

 د و داغشناور بو یشده بود که در فراموش خیاز  یبه کوه لیتبد

 ودمات مانده ب ایهل یکرد .نگاهش به لبها یآبش نم یخاطره ا چیه

 یکه م ییخورد اما حواسش به حرفها یداشت تند تند تکان م که

 زد و او را به خودش آورد شیصدا ایهل نکهینبود .تا ا زد

 ؟ نیشرو-

 نهنگاه دلخورا ریکرد وانمود کند که حواسش پرت نبوده اما ز یسع



 تظاهر موفق باشد نیا یتوانست برا یهم نم یلیخ ایهل ی

 . ستیتو حواست به من ن-

 دییتا دیخواست با او صادق باشد با ینگفت .اگر م یزیچ نیشرو

 او نبوده یکرد که بله حق با اوست و حواسش اصال به حرفها یم

 را نداشت پس پشت سنگر شیغرغرها دنیشن ی.اما حوصله 

 پنهان شد. سکوتش

 می؟ ما عاشق هم بود نیشرو یرو به او رو شد نیا از هویشد  یچ-

 ماگ قهوه اش را پس زد و نیشرو یخیآزرده از نگاه سرد و  ایهل

 داد هیاش تک یصندل یپشت به

 نیبگو شرو یزیچ هیتو رو خدا -

 تگف یالیخ یو با ب دیاز ماگ قهوه اش نوش یکم نهیبا طمان نیشرو

 بگم ؟ یچ-

 حبس کرد انگار داشت شانهر د یلحظه ا ینفسش را برا ایهل



 کرد آرامش خودش را حفظ نگه دارد و برافروخته نشود یم تالش

 اش او را رهیو خ مستقیمداشت با نگاه  ی.بعد همان طور که سع

 گفت یخودش قرار دهد با لحن شمرده و نرم ریتاث تحت

 جان و حاال ازت انتظار دارم به نیبهت گفتم شرو ویمن همه چ-

ا ت یو بهم فرصتبد یما بود حرفامو باور کن نیکه ب یقیعشق عم حرمت

 دوباره خودم و عهد و وفامون رو بهت ثابت کنم

 انداخته بود و داشت متفکرانه ته ماگش را نییسرش را پا نیشرو

 یخواست خودش را بر م ی.دلش م دیکش یم زیم یرو یآرام به

 نگاهرفت و پشت سرش را هم  یم بیماریدل یو از آن کافه  داشت

 خودش ؟ یگفت برا یم یداشت چ ایکرد...هل ینم

 حوصله اش را ندارد ...درست شهیهم یبرا گرید دیفهم ینم چرا

 شد یم دیجوابش ناام دنیخودش هم از شن یکه حت یا لحظه

 از آن خارج شد یفیضع یخورد و صدا یتکان شیلبها



 تونم ینم-

 ؟ یتون ینم ویچ-

 بود یمتیغن ایهل یاکه به حرف آمده بود بر نیانگارهم

 چشمانش یسرش را بلند کرد و صاف زل زد تو نیشرو

 که دروغات رو باور کنم-

 هت برا گفت و حاال با شجاعت تمام داش نیا یکوبنده و ناگهان یلیخ

 را به وضوح شیحرفها ریخواست تاث یکرد م ینگاه م مخاطبش

 و نیخورده در حالت غمگ کهی یا افهیبا ق ای.هل ندیاو بب در

 خودش غرق شده و برق اشک ته چشمانش را سوسو ی دلشکسته

 بود . انداخته

 ! نیشرو-

 انگار نیرنگ بغض والتماس به خودش گرفته بود و شرو شیصدا

 ررا ب یقرار دادنش داشت چه رنج ریتحت تاث یانگار که او برا نه



 کرد یهموار م خودش

 ؟ یکرد یباور م یتو بود-

 تشآ یمثل اسپند رو ایاو برگرداند .هل را از شیپوزخند زنان رو و

 کرد یبود و داشت جلز و ولز م گرگرفته

 خواست ی... دلت می...اگه هنوز عاشقم بودیاگه دوستم داشت-

 یدروغامم باور کن یحت

 یجعبه دستمال کاغذ یرا گفت و از تو نیحق به جانبانه ا ایهل

 جنباند یسر نیشرو دیکش سشیو و آن را به چشمان خ دیکش رونیب

 کنان گفت دیتاک و

 یدیفهم نوی...خوشحالم که ا ایاره من دوستت ندارم هل-

 دیانگار خلع سالح شده بود هاج و واج مانده بود که چه بگو ایهل

 کرده خشنود کیخالص را به قلب او شل ریت نکهیاما از ا نی.شرو

 . دیرس ینظر م به



 ؟ ونهیدر م یکس یپا یبگ یخوا یم یعنی-

 او سخت بوده و حال او را یدانست چقدر گفتنش برا یم نیشرو

 توانست به حالش متاسف باشد و دل بسوزاند یکرد اما نم یم درک

 اناو بود که با پنه نیاتفاق بود و ا نیا ی.او خودش باعث و بان

 را خاموش کرده بود ... دوستی نیچراغ ا شیو دروغها یکار

 دیشا-

 ؟ دیشا یچ یعنی-

 دگل انداخته بو یاز فرط برافروختگ شیونه هابود و گ یعصب ایهل

 بدم ؟ حیبه تو توض دیبا-

 یرو چییبه سو زیدآمیتهد یرا مغضوبانه گفت و با حالت نیا نیشرو

 کرد بدون یداشت ناباورانه نگاهش م ایچنگ انداخت .هل زیم

 ! نیشرو-بزند یپلک یبتواند حت نکهیا

 سمش را به زباناز ته اعماق قلب سوخته اش ا دیرس ینظر م به



 نکرد وبا ییاعتنا شیاما به حال رو به اغما نیبود شرو آورده

 دیقساوت گرفته بود توپ یکه رنگ و بو یتیجد همان

 از دست تو هم گهی...د ایجا تمومه هل نیقصه هم نیواسه من ا-

 ... یرو عوض کن یزیچ یتون ی...نم ستیبراش ساخته ن یکار

 لب زمزمه کرد ریز و

 متاسفم-

 را یدر قلبش وول خورد و ناقوس خاطره ا یزیگفتن متاسفم چ اب

 به آن دخترک مغضوب شده افتاد ادشیذهنش به صدا درآورد. در

 انهلرزان و مفلس یبه آب داده با صدا یچه دسته گل دیفهم یوقت که

 اشتدکه با او  یرفتار خشن یادآوریمتاسفم ...با  یلیگفته بود خ یا

 ینیاش سنگ شانه یکه رو یا ندهیاندوه فزاو با  دیدر هم کش چهره

 خودش بلند شد و با گفتن یکرد به سرعت از جا یم

 خداحافظ-



 به ینیکه در بهت سنگ ایبه هل یا شهیسرد و ش ینگاه درامتداد

 هاز کاف یپرشتاب یو با گام ها دینشسته بود راهش را کش شیتماشا

 رفت . رونیب

 لطفا برام دعا ستین یمتدارم اگه زح یفردا نوبت جراح زانیعز

 �� دیکن

 یریآمده بود مجتمع نشر مش کراستی نالیاز ترم وسفی ییدا

 و چشمان پف کرده یاش پر بود از سوغات یساک دست کهی.درحال

 داد .با یم یخواب یو ب یاز خون خبر از خستگ ییبا رگه ها اش

 یخوشحال شوم دستپاچه بودم .دلم نم نکهیاز ا شتریب دنشید

 و درشت من زیر یهایآمده متوجه گرفتار نجایحاال که تا ا خواست

 تنش یبرود. کت و شلوار قهوه ا شمیآشفته از پ یو با خاطر شود

 زد.معلوم بود پف یبرق م یزیو بلوز کرم رنگش از تم بود

 و کیش یلیاش را به زور با دستش خوابانده. خ یفرفر یموها



 تا دهیلباسش را پوش نیدانستم بهتر یو آراسته نبود اما م کیپ

 بود یکاف میبرا نیمرا در محل کارم حفظ نگه دارد و هم یآبرو

 یو نگاه ها یدیپرتمسخر خانم رش شخندیاعتنا به ن ی.پس ب

 الحباز به استقبالش رفتم .از او  یحصاربا  دایزهرا و و پرتمسخر

 گفته بود که حالشان خوب است دمیو رباب را پرس مارجان

 یو من نم میبرو سییر دنیباهم به د دهیراه نرس.اصرار داشت از 

 کیکار منصرف کنم ؟ بامداد  نیتوانم او را از ا یچطور م دانستم

 و یبابا هم با چا یکه نشست عل نیآورد و او هم شیبرا یصندل

 با همه احساس کهیدرحال وسفی ییکرد .دا ییرایاز او پذ ینیریش

 خودش را آدم خوشداشت  یکرد و با بگو و بخند سع یم یراحت

 دهانش یزد و آن را تو یرا به چا ینشان بدهد حبه قند یمشرب

 نیه اب ی...تاحاال کتابفروش هیماشاله ماشاله چه ساختمون بزرگ-انداخت

 بودم دهیند یبزرگ



 میبگو یزیمن چ نکهی.قبل از ا دیاش را هورت کش ییبعد چا و

 وسط دیمثل قاشق نشسته پر زهرا

 ...انتشاراته یکه حاج سین یکتابفروش نجایا-

 دانم دلش ینگاهش کرد و سرتکان داد .م زیاستفهام آم وسفی ییدا

 انتشارات با کیداد که فرق  یم حیتوض شیبرا یخواست کس یم

 را از من نیاما ساکت مانده بود تا سرفرصت ا ستیچ یکتابفروش

 ادهد یحاتیاست قبال در مورد کارمان به او توض ادمی.البته  بپرسد

 یزنم که آن موقع حواسش اصال به حرفها یو حاال حدس م بودم

 خطاب به من که با یچا دنیبعد از نوش وسفی یینبوده .دا من

 وهر از چند دمیکش یم بوردیک یانگشتانم را رو یعصب یحرکات

 یچشم غره م دندیخند یبه او م یواشکیکه  دایبه زهرا و و گاه

 گفت رفتم

 یکی شهیظهر برگردم برم ...اگه م بعداز دیماهسو جان من با-



 ... میبکن ییگپ و گو هیکن تا باهم  لیکار رو تعط یدوساعت

 از شیو من برا میزد یراهرو قدم م یباهم تو میحاال داشت و

 یگفتم و او هم با دقت گوش م یاش م نهیشیو پ یریمش انتشارات

 گفت یو م دیپر یم میوسط حرفها یطاقت یو هرباربا ب داد

 بهش بدم شویکه سوغات ستییر دنید یمنو ببر یخوا یم یپس ک-

 ؟

 ریدرخواستش را به تاخ نیا یاجرا یمن هربار با آوردن بهانه ا و

 داشتم با پرت کردن حواسش به موضوعات یانداختم و سع یم

 میتاشد یوقت نکهی.تا ا ندازمیب سییبا ر داریاو را از صرافت د گرید

 که میمواجه شد یریمش یبا آقا میرفت یبه فروشگاه کتاب م باهم

 ییبه فروشگاه کتاب را داشت .دا یاو هم قصد سرکش ظاهرا

 دستش را یگل از گلش شکفته بود به گرم دنشیکه با د وسفی



 ییا.د با او خوش و بش کرد زیاحترام آم یو او هم با با برخورد فشرد

 تونیاز شمال ز شیگفت که برا یخالصانه ا یبا سادگ وسفی

 آورده .او هم لبخندزنان تشکر کرد .بعد خطاب به من که ریس و

 ررسیبودم تا کمتر در ت دهیو محجوبانه خودم را کنار کش ساکت

 باشم گفت نگاهش

 یبیماریب یمرخص یتونست یم دهیحاال که برات مهمون رس-

 یفیضع ریرجیکردم فشارم افتاده با ج یحس م دنشیکه با د من

 گفتم

 نبودالزم  یممنون ول یلیخ-

 افزود میهم پشت بند حرفها وسفی ییدا

 مبر گرد دیبا گهیدوساعت د یکیمونم ... ینم نجایا یلیآره من خ-

 نالیترم

 یزود نیگفت حاال چرا به ا یم سییخواست ر یکه دلش م انگار



 کوتاه یصورتش و بعد از مکث یبمون ...زل زد تو شتریکم ب هی

 دیپرس

 م؟یوقت مزاحم شما نباش هی-

. 

 ر؟ حاال خودت بهم صب یکرد لیفام ایمنو با ک نیخدا جون بب یوا

 ییدرخواست دور از ذهن دا نیاز ا کهینشم.درحال وونهیکه د بده

 برافروخته و یا افهیبا ق یهم شگفت زده بودم هم عصبان وسفی

 گفتم منقلب

 نیدون یآخه؟...م نیداد یبیماریجون...چه  ییول کن تورو خدا دا-

 کنم ینم یکار نیمن همچ که

 نکهیناخشنود از ا وسفی ییخواستم به حرکتم ادامه بدهم که دا و

 گذاشت و میبازو ریروم دستش را ز یبار خواسته اش نم ریز

 گوشت از تنم کند بایتقر



 ... یکن یبا آدم لج م یخود یب یگاه-

 دمیاحساس درد نال با

 جون ییآخ دا-

 هنوز درحال و دیرا از دستش بکشم که زورم نرس میبازو آمدم

 یاز فنس ها یکیو تقال بودم که آرنجم محکم خورد به  غرغر

 آن... برهم خوردن تعادل و دنیراهرو که باعث لرز یتو

 یباعث سقوط فنسها نویدوم کیاش شد و مثل  یواژگون تیدرنها

 میایشده بودند تا به خود ب دهیدر کنار هم چ بیشد که به ترت یبعد

 کی ریز یشده ام .وقت نیاهم نقش برزمبا قفسه و کتابها ب دمید

 آمد ادشیجانم تازه  وسفی ییکتاب دفن شدم دا خروار

 نگون بختش بشتابد انگار به یبه کمک خواهرزاده  یدستپاچگ با

 ادیاز بس که ولومش ز دندیشن یهم م هیمن غرولندش را بق جز



 ان آخه یچ یسوسول یقفسه ها نیشد ؟ ا نیخدا ...چرا همچ یا-بود

 ؟

 که نشد ؟ تیزیبندن ...ماهسو ...ماهسو جان ...چ یچس به

 یهنوز ؟ دلم م یماهسوجان زنده ا دیپرس یدانم چرا نم ینم

 گفتم یو م دمیکش یسرش داد م خواست

 یمسخره شانس بدم با اون قفسه  شینما هی یخوب شد ؟ به جا-

 هیکردن و باهم برات  یکیفالن فالن شده باهم دست به  یزوریپ

 نیاز ا یچ گهی؟ د میرقم زد یواقع کیاکشن درامات ی صحنه

 ی جهیبه نت اهیصد سال س دوارمیراحت شد؟ ام التیخ بهتر؟حاال

 ینرس دلخواهت

 کیاز همان نزد سییر یکه صدا دمیغر یدلم م یداشتم تو هنوز

 را پرت خودش کرد حواسم

 زودترقفسه رو بکش عقب ...-



 یطمئنم مخاطب جمله زد اما م یداد م یدانم داشت سر ک ینم

 نبود وسفی ییجز دا یکس دومش

 ؟ نیکن یپس چرا کمکش نم-

 شگفت زده وسفی ییدست گذاشتن دا یانگار از دست رو سییر

 ریز یمن تو چه وضع و حال نکهی.البد او با فراموش کردن ا بود

 اجمه از ه سییافتاده ام داشت اندر احواالت ر بیماریاز کتاب  یآوار

 شیکرد و حاالت و حرکات مبارکشان را پ یش مخبرم کنکا یب

 بیو غر بیمحاسبات عج کیذهنش به  یو تو دیسنج یم خودش

 و یدر تمام تن و بدنم به شدت احساس کوفتگ کهی.درحال دیرس یم

 خودم پس یکردم داشتم دست و پا زنان کتابها را از رو یم درد

 و جورم به کمکم آمد و همزمان که داشت جمع وسفی ییکه دا زدم

 دیکش یسرم م یشانه ام افتاده بود رو یکرد و شالم را که رو یم

 گفت رگوشمیز باسرزنش



 یکه خودت رو نفله کن نجوریا گهینه د نیزم فتیحاال من گفتم ب-

 ی. واقعا چطور م دمیکش یم غیخواست از دستش ج یم دلم

 کند که دست به تمارض زده ام ؟ کالفهاز الیخودش خ شیپ توانست

 حد نیو فکرش تا ا ستیدرناک من ن تیچرا متوجه موقع نکهیا

 زند پرخاش زنان گفتم یو هشت م شش

 قفسه رو سرم هوار شد هویکه  نیدیمن بود ؟ د ریمگه تقص-

 با میکتاب حج کیهمان قسمت از سرم گذاشتم که  یدستم را رو و

 که انگار با من یتمام به آن اصابت کرده بود .جور شدت

 دمیداشت و نال یشخص خصومت

 آخ سرم-

 پر توپ و تشر یکه با لحن سییر شیلحظه حواسم رفت پ همان

 را به باد شماتت گرفته بود میرسلیم

 مسر خان فتهیبود ب کیقفسه ها نزد نیاز هم یکیمگه اوندفعه که -



 جکدوم قفسه ها از رده خار نینیبب دینگفته بودم چک کن یاعتماد

 کنه یچکار م نجایا یلعنت یقفسه  نیبشن ؟ پس ا نیگزیتا جا شدن

 ؟ هنوز

 از یتل انیکه در م یلعنت یبه سمت آن قفسه  یهمزمان لگد و

 و کتاب افتاده بود پراند. صورتش از فرط خشم و عتاب قفسه

 شده بود گلگون

 ؟ چرا دستور میسل ریم یده آقا یم یها چه معن یمباالت یب نیا-

 و وبیمع یت قفسه هاگرفته شده ؟ چرا در اسرع وق دهیناد من

 یمصدوم م یکنار گذاشته نشدن ؟ اگه االن خانم اعتماد عملگیج

 خواست جوابگو باشه ؟ یم یک شدن

 زد ادیبلندتر فر و

 ... میرسلیم یبا شمام آقا-

 اش شانهو عذرخواه سرش به  نیشرمگ یا افهیکه باق میرسلیم



 را سییبود و جرات نگاه کردن به چشمان غضبناک ر دهیچسب

 گفت یبا لحن پوزش طلبانه ا نداشت

 ...من ...من مقصرم یریمش یحق با شماست آقا-

 دیاب بعدا-من خر او را هم گرفته بود یسوخت ...بدشانس یم شیبرا دلم

 یبد حیبه من توض شتریمورد ب نیدر ا

 . 

 یچه معن زیتحکم آم یجمله  نیدانست ا یم یبه خوب میرسلیم یآقا

 یرسم ...برا یسرفرصت به حسابت مکه  یعنیداد ؟  یم یخاص

 یرنگ به رخسارش نمانده بود ...من هنوز داشتم برا گرید نیهم

 سوزاندم که رو به من کرد و گفت یدل م میرسلیم

 ؟یتو خوب-

 ؟ دمیشده بود که من نفهم کیبه من نزد نقدریا یک

 یریکم نظ یکه نگاهمان درهم گره خورد با دست و دلباز نیهم



 زمن کرد .بعد ا میتقد یپررنگ را با نگران زیآم لبخند شفقت کی

 جهت مغضوب یخود و ب یگناه ب نیدانم به کدام یروز که نم آن

 زلساده تن ستیپیتا کیدوم به  اریاز هم کبارهیواقع شدم و به  او

 مربوط به کتاب خانم ییکذا انیکردم و بعدهم آن جر دایپ مقام

 ب همدوباره بر من بتابد.خوکردم آفتاب مهرش  یهرگز فکر نم رزادیپ

 خاص نگاهش قرار داشتم یجاذبه  رینبودم حاال که ز

 جز خوب بودن نداشتم یا چار

 ستمیبد ن-

 یقلع و قمع شده ا یداشت با دلواپس یچشم از من برنم کهیدرحال

 دیپنهان بود پرس شیصدا یشده  میدر تن مال که

 که نشد ؟ تیطور-

 ادینه ز-

 رفتم و یپشتم لب گزه ا یمهره ها یتو همزمان با احساس درد و



 یدادم .تو هیتک وسفی ییم گذاشتم و به دابدن یرا رو دستم

 زد یتوامان موج م یتاثر و دلسوز چشمانش

 ارنیب وهیبگم برات آبم نیگوشه بش هی میبر ایب-

 کرد خودش به یتعلل م گریکم د هی وسفی ییدارم اگر دا حتم

 برد یدنج مورد نظرش م ی و مرا به گوشه دیچسب یم میبازو

 یبرا یو صندل زیپرت فروشگاه با چند م یقسمت ازگوشه  کی.

 یاز آن صندل یکی یدرنظرگرفته شده بود و حاال من رو مطالعه

 نگاه مراقب دومرد که رینشسته بودم و ز کیکالس یچوب یها

 ارام  وهیزده بودند داشتم نم نمک آبم مهیسرم خ یمامور باال مثل

 . مدینوش یم

 هفتا یاتفاقا براش م نیبار نبود که ماهسو خانم ما از ا نیپس اول-

 خواند .اما چرا یکبکش خروس م وسفی ییدا یطرز مشکوک به

 دانم ... ینم



 یزد و تمام اجزا یبرق م یچشمانش داشت از خوشحال اما

 یهم برا شیها لیانگار سب یحت دیخند یآدم م یبه رو صورتش

 شیکه چشمانش هنوز با همان تشو سییرآورد.  یشکلک درم آدم

 یزد درجوابش باتان یچهره ام دودو م یداشت رو هیاول خاطر

 گفت

 گفت یدانم چرا نم یگذشتنم ریباره که به خ نیدوم نینه....ا-

 یها یبدشانس نیداره دچار ا فیو حواسپرت تشر جیاز بس که گ"

 "شهیم مسخره

 اشهب رگذشتهیکه به خ ستیحاال هنوزم معلوم ن-

 که سییگفت و نگاه متعجب ر یرا با لحن مرموز نیا وسفی ییدا

 برداشت سرش را به سمت من چرخاند زیسمتش خ به

 کنه ؟ تن یدرد نم تییجان...جا ییماهسو جان گوش بده به من دا-

 ؟ نهیب ی؟ چشمات تار نم یندار جهیبدنت ؟ کله ات؟ سرگ و



 کردم منظور یحس م کهیو منگ نگاهش کردم و درحال جیگ من

 سرتکان دادم و یسواالت دارد به عالمت نف نیاز طرح ا یخاص

 گفتم

 شاالن بهترم ...نگران نبا ی...اولش درد داشتم ...ول ادینه ز-

 خواست القائاتش را به یچشمانم انگار که م یزل زد تو یجور

 کند نیبه من تلق زور

 یحس م اگه نی...بب یمتوجه نباش دیشا ی؟ تو االن گرم یمطمئن-

 یریمش یره بگو با آقا یم جیسرت گ ایکنه  یدرد م تییجا یکن

 مارستانیب متیببر

  

 بود باور کیام شده نزد یطور کیبس که اصرار داشت من  از

 اب هم یریمش یشده که از آن خبر ندارم .نگاه آقا میزیواقعا چ کنم

 شد یام م یمن و داشت باعث دستپاچگ یزوم شده بود رو دقت



 مدادم و انگار که به خود یو منگ نشان م جیبه شدت گ کهی.درحال

 گفتم دینباشم با ترد مطمئن

 شده باشه میزیکنم چ ینه ...خوبم ...فکر نم-

 گفت یآن روز با سرزنش به من م یادآوریبا  وسفی ییدا بعدها

 نیو همچ یگرفت یهمون موقع خطو م یبود یاگه دختر زرنگ-

 مارستانیب هیراست سراز  هیه ک تیبه مصدوم یزد یرو م خودت

 ستییدل ر یگفتم کجا ی...اون وقت من بهت ممیاریدرب یخصوص

 ینگام م یجور مثل بز داشت نیتو هم ی...ول یگرفت رو

 دختر؟ یرفت یدونم به ک یکجه ...نم تیدوزار یلی...خیکرد

 دادم یحساب پس م دیبه خاطر زرنگ نبودنم با نکهیمن از ا و

 ودمب نیو خشمگ ناراحت

 برنگشته بود و همه مشغول جابه یعاد تیهنوز به وضع فروشگاه

 نیبودند .هرچقدر من از ا نیکتابها و قفسه ها از کف زم ییجا



 نبود و برعکس انگار الشیخ نیع وسفی ییخجل زده بودم دا بابت

 خاطر داشت .به خصوص از قسمت تیآمده رضا شیوضع پ از

 میست با او به دفترش برواز ما خوا یریمش یماجرا که آقا آخر

 برساند سییتوانست شخصا ره آوردش را دست ر یم نکهی.از ا

 یهم از او تشکر کرد و ساعت سییبچه ها ذوق زده بود .ر مثل

داشت  وسفی ییدا نکهیا نیدفترش ما را نگه داشت و درح یتو

 و یزد با چا یدر و آن در حرف م نیاز ا یخاص تیمیباصم

 ییبود که دا یدانم چه اصرار یشد .من نم ییرایاز ما پذ ینیریش

 در بشیپارسال را از ج تونیدر حضور او چک فروش ز وسفی

 داخل پرانتزش بدهدش به من حاتیو با توض اوردیب

 بخوابونش به ایاست... گهیچک مال چند روز د نیماهسو جان ا-

 همون روز اول وقت برو نقدش کن ای حساب

 کردم و معذب و دودل یحس م خودم یرا رو سییر نیسنگ نگاه



 بودم که چک را مانده

 یارپرده برد یشتریب اتییجانم از جز وسفی یینه که دا ای مبیماریب

 کرد

 ستیو هفتصد .که اون روز سرباغ دو ونیلیجمع کلش شد دو م-

 و ونیلیدو م نمیبه حسابت .ا ختمیداد و منم ر یرو بهم نقد تومنش

 اما خب حواست یستین یولخرجدونم دختر  ی...مشیالباق پونصد

 ... یخود نکن یب یزهایخرج چ یکه الک باشه

 ادامه داد یکرد و بعد با لحن شوخ و شنگ یخنده ا و

 بخر دختر یحساب هیزینگه دار به وقتش واسه خودت جه-

 ای میهست یدانم واقعا حواسش نبود که درحضور چه کس ینم

 از کهی؟ درحالدر کار بود یکه عمد ایمهم نبود اصال  شیبرا

 را به او نیداشتم با نگاه غرانم ا یشده بودم و سع یعاص دستش

 او فمیک یو گذاشتم تو دمیچک را از دستش کش بایکنم تقر میتفه



 گفت یلج آور یتوجه یانگار نه انگار با ب هم

 کنم ...فوقش یحاال گفتم واسه بار امسال چک بلندمدت قبول نم-

 ماهه شش

 و با دمییشد دندان به هم سا یم دود بلند مداشت از سر هیدرحال

 کنم گفتم تمانیکه او را متوجه موقع یچشم و ابرو جور اشاره

 میزن یجان .بعدا در موردش باهم حرف م ییباشه دا-

 ادانم با خودش در مورد م یبودم نم سییدار ر یلبخند معن متوجه

ا ر خندهیسوژه  نیاو بودم به ا یمن هم اگر جا یکرد ول یفکر م یچ

 رفع زحمت دیدادم .وقت ناهار بود و با یمفت از دست نم

 ادب تعارف کند و یاز رو یریمش یآقا دمیترس ی.م میکرد یم

 . اوردیکه داشت نه ن یبه شدت خودمان ی هیبا روح وسفی ییدا

 کردم که بلند شوم گفتم یجمع و جور م کهیدرحال

 میکن یبا اجازه تون ما رفع زحمت م گهیخب د-



 نیمانداختم که داشت چهار وسفی ییبه دا یدار یهمزمان نگاه معن و

 ارمدهم نبود که من  الشیخ نیلنباند و ع یترش را با ولع م ینیریش

 یدارم به او چشم غره م دید یخورم وقت یم یدستش چه حرص از

 سییبلند شد و ر یصندل یتازه به خودش آمد و به زحمت از رو روم

 شد یدستهاشان داشت درهم فشرده م ی.وقت به احترامش برخاست هم

 گفت وسفی ییدا

 یشام میما ...اون دفعه که سعادت نداشت شیپ نیاریب فیبازم تشر-

 میدرخدمتتون باش یناهار

 فوسی ییموقرانه اکتفا کرد .اما دا یدرجواب تنها به لبخند سییر

 دست

دم اونجا بهتون خوش  یقول م-تکه پاره کردن تعارف برنداشت از

 باهم کوه ...جنگل میر یبگذره...م

 ور اون ور ... نی... ا القمونیی... تونی...باغ ز

 تو گلو افزود یبا خنده ا و



 نده تونیندازمش تو قفس که فرار یرو هم م یتش-

 هکه او را ب ستین ندیخوشا سییر یدانست اصال برا ینم وسفی ییدا

 هچهر کهویکه چرا سوال بود  یجا شیو حاال حتما برا ندازدیب یتش ادی

 مه.تا نگاهمان با  دیپر شیلبها یدرهم شد و لبخند از رو سییر ی

 یکه تش ییهم .انگار هربال یرفت تو شتریب شیکرد سگرمه ها یتالق

 قش...او ما را تا دم در اتا دید یآورده بود از چشم من م برسرش

 زدم که مثل هر روزبا یکرد .وقت ناهارش بود و من حدس م بدرقه

 رد ییقصد رفتن به رستوران مورد عالقه اش را دارد که جا راستهیپ

 اوردندیب تزایپ شانیزدند که برا یزنگ م ایبود  یحوال همان

 اش زنگ خورد و او را از ما عقب انداخت ... یگوش اما

 ارکهانگ به راه انداخته بود یخنده و شوخ وسفی ییبا دا یحساب دایپارم

 با آمد یهم ظاهرا بدش نم وسفی ییند .داشناخت یرا م گریهمد سالها

 بود دهیدور د بیداشته باشد چشم رباب را عج یخوش و بش گرم او



 تو تهرون یدوست خوب و مهربون نیهمچ هیماهسو بهم نگفته بود -

 اومدم ینم یواال با دست خال داره

 گفت ییتعارف سرش شود در جوابش با پررو نکهیهم بدون ا دایپارم

 نیبعد که اومد ی...باشه واسه دفعه  نداره یبیع-

 به من زد و با خنده گفت یچشمک و

 ندلبخ یرفته...من فقط ادا یبه ک تیفرفر یمو دمیماهسو حاال فهم-

 توان حرص خوردن یحت گریزدن را درآوردم .د

 به غبغب یباد دیکش شیموها یرو یدست وسفی یینداشتم دا هم

 و با تفاخر گفت انداخت

 یم یتو بچگ دی...ماهسو رو با میهست یموفرفر یدگآره ما خانوا-

 انگور ... یمزرعه  نیداشت ع ییموها کی... یدید

 جون ییدا میبر-

 او را دنبال خودم دیرس یبودم زورم م دهیکتش چسب نیبه آست من



 بردم یکشان از آنجا م کشان

 به من گفت رو

 حاال میر یم-

 دایرو به پارم و

 گن یم یبه ک یموفرفر ینین بدم تا ببعکسشو دارم بذار بهت نشو-

 کنان گفت غیو و غیج دایپارم

 نمی؟ کو بب یگ یراست م یوا-

 یم وانهیو مخل اعصاب د الیخ یدو آدم ب نیخدا داشتم از دست ا یوا

 گفت .همان عکس که یکدام عکس را م وسفی ییدانم دا ی.م شدم

 هش که تازا یژاپن یکایاشی نیعمه شهربانو او با دورب یعروس یتو

 نمت یدار گلمنگول نیچ رهنیپ کیبود از من انداخته بود .که  دهیخر

 عمدا میکه پسرعمو یخورش یکه جابه جاش پربود از لکه ها بود



 وسفی ییکردم دا یم هیداشتم گر یسرم و من وقت یبود رو ختهیر

 مثل

 و گردند مرا با آن شکل یناب م یعکاس ماهر که دنبال سوژه ها کی

 دش یدرآورد و حاال باورم نم نشیاقارتم به شکار قاب دوربز لیشما

 فیداشت ک یبدهد ...وقت دایرا نشان پارم قهیآن عکس عت بخواهد

 پولش

 آورد با آب و تاب گفت یپشت شلوارش در م بیاز ج را

 ید یشاخه انگور به ما م هیگفتن  یبچه که بود تو محل بهش م-

 ندادشو یم دیچ یشاخه م هی برد رو موهاش و مثال ی...اونم دست م

 چه بامزه !! یوا-

 زا گفت کم دایچه بامزه که پارم یوا نیکردم ا یدانم چرا حس م ینم

 عکسم یداشت قربان صدقه  یجور دایچه مسخره نداشت .پارم یوا

 . نمیبب گریبار د کیرفت که کنجکاو شدم من هم آن عکس را  یم

 چند سالته ماهسو ؟ نجایا-



 گفت وسفی ییاز من دا قبل

 ان یچه موهاش فر و وحش نیشش سال بب-

 دامکدانم منظورش  یتو کارت پستال ها ستنم یعکسا نیآره ...ع یوا-

 گفت یدلم م نیور بدب یکارت پستال ها بود ول

 اش ذوق مرگ نشوم .هنوز سر یلب و دهن دیو تمج فیاز تعر یلیخ

 عکس یتو وسفی ییو دا دایپارم

 میدیرا از پشت سرمان شن سییر یمن بود که صدا یمیقد

 ؟ نمیمنم اون عکس رو بب شهیم-

 یعنی ؟ میدیآمده بود که ما نفهم رونیاز اتاقش ب ینه ...ک ایخدا یوا

 دهیام شن یخوشه انگور یرا درمورد موها وسفی ییدا یها صحبت

 دیبا ییزایچاره ات واسه چه چ یب یبنده  نیا نیخدا بب ی؟ ا بود

 بکشه خجالت

 کش آمده و یبا لبها سییدرخواست ر نیخشنود از ا سفوی ییدا



و  دایپارم یتوجه به سقلمه  یبراق به طرفش رفت .من ب یچشمان

 خنده

 دست یشان فرستادم .عکس من تو یپ ینگاهم را با نگران زشیر ی

 ستواخ یهم زل زده بود به آن ...انگار که م یبود و با چه دقت سییر

 پارد .را به خاطر بس اتشییجز تمام

 زا نیا گهیام حتما با خودش م یخورش رهنیپ دنیحاال با د ایخدا یوا

 ه و سربه هوا بود ...آزادش یبچگ

 نگاهم کرد نفسم رفت و برگشت یرچشمیبا لبخند پررنگش ز تا

 زام گفت که حالم داشت ا یفر انگور یآن قدر از موها وسفی ییدا

 سربه وسفی ییااز دست د دیخورد.با یانگور بود به هم م هرچه

 گذاشتم . یم تاکستان

. 

 نیشرو



 انداخت .باورش یزد و به ساعت شماته دار کنار تختش نگاه یغلت

 یاتاقش طاق باز رو ینور روشن چراغ ها ریشد دوساعت تمام ز ینم

 ارکروزها  نیو فقط به او فکر کرده باشد. ظاهرا ا دهیدراز کش تخت

 آمد . یاز دستش برنم نیجز ا یگرید

 را دوباره مقابل یچپش را باال آورد و آن عکس دوست داشتن تدس

 شیعکس را پ نیدانست اوعمدا ا یگرفت .خودش هم نم چشمانش

 پس رفت که آن را از او ادشیواقعا  وسفی ییدا ایجا گذاشته  خودش

 زل رشتیشد ؟ چرا هرچه ب ینم ری؟ چرا از نگاه کردن به آن س دبیماریب

 یشد ؟ دلش داشت برا یم صیحر شیتماشابه  شتریزد به آن ب یم

 آن

 بود ضعف دهیکش ریبه تصو یمیکودکانه که آن عکس قد تیمعصوم

 تپه کیکه مثل  دیدخترک کش یفرفر یموها یرو یرفت. دست یم

 ندلبخ وسفشی ییدا فاتیتوص ادیسرش را احاطه کرده بود .و به  دور



 زد

 یمو انگور-

 کرد یرا نوازش م بایو ز یوحش یخواست آن موها یم دلش

 ی...رو راهنشیپ یو افتاد رو دیدخترک سر یموها ی.انگشتش از رو

 شدار نیساده و چ راهنیپ یکه جا به جا رو یرنگ رهیت یلکه ها آن

 یم هیشدن لباسش گر فیداشت به خاطر کث ایخورد.آ یچشم م به

 کرد

 یخواست م یتوانست بزند .دلش م ینم یگری؟ حدس د یچ ای ؟

 دهیچسب شیابیماریچشمان  یزاللش را که به گوشه  یکهااش توانست

 دیگوبگوشش با مالطفت  یکند و ببوسد و تو حصاربودپاک کند و او را 

 چنتاخرم ...اصال هر یلباس خوشگلتر م هی...برات  زمینکن عز هیگر-

 یخواست

توانست  یبود و تا م ششیحاال پ نیخواست هم یدلش م چقدر

 نگاهش



 یتوانست نازش را م یدلش تا م یکرد و تو یمکرد ...نگاهش  یم

 رفت ... یو قربان صدقه اش م دیکش

 اش باعث خسارت چهل یحواس یو ب یدرک که با ندانم کار به

 نیچداشت ؟چرا به خاطر هم یتیبه نشر شده ...اصال چه اهم یونیلیم

 با که کرده بود ؟ بس نبود بیتاد رویآن طور او را تحق یناقابل مبلغ

 بود ؟ از هرچه دهیخودش و او خط فاصله کش انیخودش م یدستها

 الحروزها  نیخورد ...ا یبود حالش به هم م یو استدالل عقالن منطق

 شیدانست چه مرگش شده ...دلش پ ینداشت و فقط خودش م یخوب

 آن

توانست دل از  ینم یجور چیکرده بود و ه بیماری یبدجور دخترک

 دست

 ...دبیماریاش را پس ب رفته

 وضع یرا عوض نکرده و حت یزیمذبوحانه اش هم چ یتالش ها یحت

 یکه به دوش م یکسالت بار ییتنها نیبغرنج تر هم شده بود .ا شیبرا



 هت به یزندگ یکه داشت او را از بلندا یناتمام یو بحران روح دیکش

 آدم خسته و کیکرد و داشت کم کم از او  یپرت م یدیناام ی دره

 چیه یرفت وب یسر م زیوصله اش از همه چساخت که ح یم یعصب

 آمد و یبه ستوه م شیداشت از تکرار مالل آور روزها یو شوق شور

 یجیبود و عادت به آن را مرگ تدر زاریهم از وضع موجود ب چقدر

 قلبش بتابد و یکیبه تار یخواست نور تازه ا یدانست .دلش م یم

 اش را یزندگ مالل آور یروزها یرخ بدهد که تلخ ینیریش اتفاق

 و ببرد ... بشورد

 االحا ام دیترس یآن اتفاق تازه بود که اول از افتادنش م هیشب دخترک

 تمام رخ بدهد ییبایخواست که به ز یتمام وجودش م با

 ببودن خودش تعج یاز کجا شروع کند .از ناش دیدانست با ینم فقط

 یو قبل از او دوست ایچندساله با هل یکرد .به لطف دوست یم

 ییباال یتجربه  دیکه با دختران جورواجور داشت حاال با یکوتاهیها



 رشاش به کا یتجرب یاز اندوخته ها چکدامیباشد اما انگار ه داشته

 وده بکه تمام کتاب را نکته به نکته حفظ کرد یآمد ...مثل محصل ینم

 یمکتاب سوال طرح شده و هرچه  یاز پاورق دید یروز امتحان م اما

 خورد ... یاز بر بود به دردش نمو  دانست

 یتاب یشد .مثل بچه ها کنج قلبش ب یسرش نم زهایچ نیدل که ا اما

 یم

 زد یو حرف خودش را م کرد

 خوام یخوام ...م یمن اون دخترو م-

 زور دلش را از یکرد با زبان منطق و حت یمدت سع نیا یط در

 و مشتاق بدتر تشنه چیاما موفق که نبود ه ندازدیدخترک ب صرافت

 ضربان یکه البه ال دیشن یقلبش را م یکرده بود .و باز صدا ترش

 گفت یبا عجز و خواهش م تندش

 خوام یخوام ...م یمن اون دختر رو م-



 و فکر کرد دیفردخترک کش یموها یدوباره رو یدست

 بدم شنهادیبهش پ هی...کاف ستین یبه دست آوردنش کار سخت-

 نشست شیالبه یرو یوار فتهیخودش لبخند

 بده ؟ یدوست شنهادیمثل من بهش پ یکیکه دلش نخواد  هیک-

 که درسر ینیریش یایتصور محقق شدن رو از

 یدنباله دار تو یستاره  کیمثل  شادی و رفت مالش دلش داشت

 .ختیبرق ر چشمانش

 ... یگ یتو به من نه نم-

 لب گفت ریداغ و تپنده اش چسباند و ز ی شانه یدخترک را رو عکس

 یش یفردا تو مال من م نیرسم ...هم یخوام م یکه م یمن به هرچ-

 یانگور مو

*** 

 ؟ نیشرو میبا هم حرف بزن دیبا-



 یمنبود ...چرا  زاریزد ب یموج م شیکه در ته صدا یرنگ التماس از

جز خودش  یتمام شده ؟ و باعثش کس زیباور کند همه چ خواست

 ستین

 اشت ؟د یرفت و دست از سرش برنم یچرا نم ؟

 روز کیکه به شوق رقم زدن  یاول صبح نیخواست هم ینم دلش

 خلقش تنگ یاز خواب برخاسته بود توسط کس زیو خاطره انگ نیریش

 در ییجا گریشد که د یم

 اش نداشت ... یزندگ

 میکشش ند یخود یب گهی...بهتره دایهل میما حرفامونو با هم زد-

 میقول و قرار گذاشت...با هم  میما همو دوست داشت نیشرو یول-

 شهی...نم می...نامزد هم بود میکه نبود یمعمولدوستیدوستی...

 تموم یبهم بگ ییهوی نجوریهم که

 به اون راه ؟ اقال با یهمش خودت رو بزن یتو چرا دوست دار-



 جوریواقعا همن نیخوب فکرکن و بب نیروراست باش...بش خودت

 بود ؟ ییهوی

 ه بود ...افتاد هیخط به گر یآن سو ایهل

 زیهمه چ یراحت نیتونم به هم یدونم دوست دارم و نم یمن فقط م-

 نیخوام از دستت بدم شرو یتموم شده بدونم ... من نم رو

 یخواست هرچه زودتر به آن مکالمه  یکالفه بود و دلش م نیشرو

 نیروز همچ کیشد  یداد .باورش نم یم انیپا ندیناخوشا

 هک فتدیحد از چشمش ب نیکند و تا ا دایپ اینسبت به هل یحسنامطبوع

 با او را نداشته باشد .با یتماس تلفن قهیدق کی یحت ی حوصله

 هردو چشمش را گرفت و فشرد یشست و اشاره گوشه  دوانگشت

 دیبار یاز کالمش م یو دلزدگ تی.عصبان

 دنیشن یحوصله  گهی...و من حاال د یخودت منو از دست داد یول-

 به یارما نمونده که تو د نیب یزیچ گهی...د ایلحرفا رو ندارم ه نیا



 ینداز یم یخودت رو به خفت وخوار خاطرش

 ستیبدهکار ن شیبه حرفها ایمعلوم بود که گوش هل اما

 یتهس یشم ...تو االن از دستم عصبان ی...من دارم داغون م نیشرو-

 نک...اما باور  یکن یبا خودت و من چه م یکه دار ستین تی...حال

 یش یم مونیپش بعدا

 دم که پشمون نشم یبهت قول م-

 ! نیشرو-

 را بود که او تماس شیگوشها یتو ایهل یزنگ التماس آلود صدا هنوز

 بلند شد . شیقطع کرد و هوف کنان از جا یخداحافظ بدون

 یمادرش صرف م یغرغرها دنیداشت صبحانه اش را با شن یوقت

 داشته یکامال گندخواست شروع  یبود روزش انگار م دهیفهم کرد

 باشد

 وتمش نه به من که مادرتم...ه یروزها نه به خودت توجه دار نیتو ا-



 و یگرد ی...غروب خسته برم یر یم یواشکی...صبح  یخودت الک

 مردکفکر  یدختره که بهم زد نی...با ا یزن یکلمه با آدم حرف نم کی

 اون هگی.تو دکردم .. یاما انگار اشتباه فکر م شهیرو به راه م یچ همه

 یستیسابق ن نیشرو

 ماارد در آرامش مادرش ندا یچندان ریتاث شیدانست حرفها یم نکهیا با

 سوخت یم انشیپا یب یها یمادر و نگران یبرا دلش

 مک هیشدم مامان ... یروزا چه موجود بدقلق وحشتناک نیدونم ا یم-

 یشگیهم نیشم همون شرو یدوباره م نیفرصت بد بهم

چه -فتکوتاه مشکوکانه گ یرانه نگاهش کرد و بعد از تاملناباو مادرش

 قراره معجزه بشه ؟ هوی؟  یجور

 دهکه برقرار ش یسکوت کوتاه ی هیسا ریباال زد وز یشانه ا نیشرو

 زد هانکه مادرش ناگ یاما با حرف دیاز آب پرتقالش نوش گرید یکم بود

 شدت به سرفه افتاد به



 یازدواج کن دیتو با-

 یلحن و دیو بعد با تاک دیایبند ب شیمنتظرماند تا سرفه ها کرد و یمکث

 گفت شمرده

 اکه توش دست و پ یداغون تیوضع نیاز ا یتون یفقط با ازدواج م-

 ...نیشرو یکن داینجات پ یزن یم

 را از دشیشد یاشک حاصل از سرفه ها یبا دستمال کاغذ نیشرو

 زیمسخرآمت یزد و با لحن یچشمانش پاک کرد و پوزخند ی گوشه

 گفت

 نهتو یم یدخترخانم خوشبخت ک نیدونستم ...حاال ا ی؟ نم یاوه جد-

 ؟ باشه

 گرفت و یم دهیانگار عمدا داشت واکنش نامطبوع او را ناد مادرش

 زد یساز خودش را م خودکامانه

 تمد هیو  رانیا ادیب یکنه که به زود یدخترخاله ات داره کاراشو م-



 داشت ... میمتفاوت خواه دیع هی...احتماال امسال بمونه

ر م دهزند ...واهلل به نظر من که روز بد  یروز خوب در نم ندیگو یم

 کنه یزنه...در رو از جا م ینم

 تو... ادیدعوت خودش م بدون

 یدرجه  نیآخر یکه داشت رو یشمال یآهنگ محل یبا صدا صبح

 یاز بد یکیشدم . داریشد از خواب ب یپخش م دهیسپ یاز گوش ولوم

گوش  نیمثل هم زهایچ یبود که بعض نیهمخانه داشتن هم یها

 کردن

 ام بآن هم درست اول صبح که آد یفهم یکه تو زبانش را نم یآهنگ به

 لیکند به تو تحم یدل م شیو پتو یزییاز خواب پا یو تنبل کسالت

 یم

 بدعنق و ی افهیبا ق دهیماند .سپ ینم تیبرا یو حق انتخاب شود

 را قطع کرد و کیواجه شد به اجبار پخش موزمن که م یغرغرها

 گفت دلخورانه



 شه یدختر...با ده من عسل نم یش یصبحا همش از دنده چپ بلند م-

 خوردت

 شاش را فرامو یزود شکست عشق نقدریدانم چطور توانسته بود ا ینم

 هکار اش برگردد ...انگار نه انگ یعاد یراحت به زندگ نقدریو ا کند

 ...نکند ستین گریاش بود و حاال د یزندگ یتو یکته ا یخ نیرامت

 ساخته اند که عشاق وقت یزیچ یدانشمندان قرص فراموش یتازگ

 باال و بعد هرچه خاطره است از ذهن زنندیقرص م کی یکی ییجدا

 ؟ میخبر یکارش که ما از آن ب یرود پ یو م شودیپاک م آدم

 دمیاشا کنم دتم ونیزیخواستم همزمان با خوردن صبحانه تلو یوقت

 و شبکه دو هم داشت ستیکرد یقیموس کیدرحال پخش  کی شبکه

 مبادا شبکه نکهیکرد...ازترس ا یپخش م یمعروف آذر یترانه  کی

 شان یمحل یکورس عقب نمانده و با ترانه ها نیهم از ا یبعد یها

 اهنگ ریعوض کردن کانال را زدم و ز دیمن باشند ق زیسورپرا منتظر



 یرا خاموش کردم و حاال که تو ونیزیتلو دهیسپ زیتمسخرآم یها

 پخش یاریبخت یترانه  کی امیپ وینشسته بودم داشت از راد یتاکس

 یم

 ... شد

ش ونکهقرب زمیعز رانی؟ ا هیمحل یقیموس یخبره واقعا ؟ روز جهان چه

 یاز غنا ثیح نیو ازا هیمحل شیبرم پر از لهجه و گو

 امروز سر حال و روبه راه ...من میهم برخوردار یادیز یقیموس

 داره... یکس یبرا یتیهم به درک ...اصال چه اهم ستمین

 کرد یرا عوض م ویبعد از اتمام آهنگ راننده داشت موج راد یوقت

 یمحل یقیباز بخواهد موس یگرید ییویخوردم اگر از موج راد قسم

 در حال حرکت پرت نیکشان خودم را از ماش غیو و غیشود ج پخش

 ادندانم چرا راننده خودش از گوش د یکه خدا را شکر نم ونریب کنم

 مرا راحت کرد الیشد و آن را خاموش و خ مانیپش ویراد به

 یبا من سر لج م شتریب ایشدم انگار دن یحوصله تر م یمن ب یهرچ



 المس میرسلی.م میمجتمع رسد یبه دم ورود میرسلی...همزمان با م افتاد

 فسهواژگون شدن ق یوم بود بابت حادثه جواب داد .معل نیسرسنگ مرا

 یاش من بودم و بازخواست شدنش از سو یکتاب که باعث و بان یها

ه ن ایبه او حق بدهم  دیدانستم با یاست .نم نیاز دستم دل چرک سییر

 ؟

 از وسفی ییدا انیم نیآن اتفاق بودم و در ا یخودم قربان کهیدرحال

 مقصرتر بود هردوتامان

 را یآن چک کوفت نکهیا یجانم برا وسفی ییصال دادانم چرا ا ینم

 فرس نینکرد و زحمت ا شتازاستفادهیپست پ ی نهیدستم از گز برساند

 آمد دیهمه راه را کوب نیکرد و ا لیروزه را به خودش تحم نصف

 لایخ یقرار دارم ...زه سمییر یزندگ یمن کجا ندیکه مثال بب تهران

 نهتش به خون من یاز آن افتضاح کاربعد  سییر نکهی...غافل از ا باطل

 است



 ودباد شدم .بعد از من بامد پیمعمول زودتر از همه وارد اتاق تا طبق

 شاخه رز قرمز کیدستش  یها تو شهی.مثل عاشق پ دیاز راه رس که

 هکرد .من تاز یم ییلبش خودنما یهم رو یو لبخند احمقانه ا داشت

 من گذاشت و زیم یرا رورا روشن کنم که او گل  ستمیخواستم س یم

 نهخونسردا فتدیاز تک و تا ب نکهیبا تعجب نگاهش کردم بدون ا چون

 گفت

 شیلبها... دمیپسر گل فروش سمج خر هیپشت چراغ قرمز از  نویا-

 آمد که در امتداد نگاه پرسان و ناخشنود یم یشتریداشت کش ب

 میو شماتت بگو یخواست با ترشرو یجمع و جورش کرد. دلم م من

سمج و  یپسربچه  هیگل از  نیا دنی؟ االن خر یخب که چ"

 گذاشتنش

 "دارن به هم ؟  یمن چه ربط زیم یرو

 و کم حرف یزیها به طرز غم انگ یگفتنش نبود ...تازگ یحوصله  اما

 کاربرد کلمات را کال از خاطر دمیترس یکه م یشده بودم جور یمنزو



 ارویاطرافم د یایم و دنخود نی...انگار که ناخواسته داشتتم ب ببرم

 خودم ییتنها یالک خودم باشد و تو یتا سرم تو دمیکش یم ینامرئ

 کرد با لحن یشوم.چون با سکوت کش دار من مواجه شد سع غرق

 کار خودش را درست و به جا جلوه بدهد یکننده ا هیتوج

 ... دمیگل ند نیا یاهدا قیرو جز شما ال یکس نجایگل ...ا یگل برا-

 گاهنکه از  یاز برودت زیگر یپا و آن پا کرد و برا نیا یکمهم  بعد

 بهانه نیبابا را صدا زد و به ا یخاست عل یمن برم نیو سنگ سرد

 داد ... حیرا برقرار ترج فرار

 خودم نشسته یو منگ در جا جیچند لحظه بعد از رفتنش هنوز گ تا

 ودمات مانده بود که با ور زمیم یو نگاهم به گل سرخ رو بودم

 مدیکش رونیب ارمیاخت یب یپا از آن خلسه  دایزهرا و و یاهویپره

 گفت دیفکر د ی.زهرا که مرا ساکت و تو

 یماهسو ...بازم که زود اومد یچطور-



 زینگاه و لحنش طعنه آم زمیم یکه چشمش افتاد به گل رز رو وبعد

گل  شیشگیعاشق پ یک ی...اول صبح یاووو چه گل رز خوشگل-شد

 کرده

 ؟

 حسودانه گفت یشوخ ای یهم جد ادیو

 یما چ نبیماری یم هیگل هد یخدا شانس بده ...مردم اول صبح-

 کوفت

 ده ... یم تیاصال به ما اهم یک دن؟یبه ما نم هم

 دیخند ینخود زهرا

 دسته گل هی.واال خودم  یبر یگل رنج م ی هیاز کمبود هد ینگفت-

 کردم یم متیتقد

 خانم سیاونم تو ...خس-

 خنده ریرا گفت و بعد هردو باهم زدند ز نیا دایو



ن آشان گل کرده بود من هم بلند شدم که ببرم  یآن دو نفر شوخ تا

 گل

 یکار طیمح یداشت تو یصورت بامداد .اصال چه معن یبکوبم تو را

 میریبیماکند .حاال  هیآدم آن هم از نوع مذکرش به آدم گل هد همکار

 که

 بهه زور به او انداخته باشد ..سمج گلفروش گل را ب یپسربچه  کی

 یها یشده به مشتر لیتحم یگل ها افتیچه ؟ من که مسئول در من

 نیاود ...ب دهیمرا دراز د یبامداد هم البد گوشها نی... ا ستمین ناخواسته

 آدم ...چرا من ؟ همه

 ال رهمان لحظه گ دیبودم .با یاز بامداد عصبان شتریدست خودم ب از

 و من بعد از دیایکردم تا حساب کار دستش ب یچشمش پرپر م یجلو

 جسارتها نکند ... نیا

 هبمطمئنم درست همان لحظه که من از جا بلند شدم تا خودم را  من

 برسانم بامداد



 یام غش غش م یبود و داشت به بدشانس ستادهیگوشه ا کیبد  بخت

 ... دیخند

 یمکه ن یبابا سرموضوع یراهرو بود و داشت با عل یتو بامداد

 المکرد ...بعد از س یداشت بحث م میهم برا یتیو اهم ستیچ دانستم

 و

 دادامبچشمان  یداشتم تو یسع کهیبابا در حال یکوتاه با عل یاحوالپرس

 بامداد یبا شما کار دارم آقا-گفتم ینکنم با لحن قاطع نگاه

 نجاآکه  دینگاه به بامداد و فهم کینگاه به من کرد و  کیبابا  یعل

 پس با گفتن ستین زیجا ماندنش

 نواخ یم یازم چا ومدهیدم کنم ...االن همه ن یبا اجازه من برم چا-

 رفتبابا دو قدم از ما فاصله گ یکه عل نیسمت آشپزخانه رفت هم به

 دیداد پرس یخبر نشان م یخودش را از همه جا ب کهیدرحال بامداد

 ؟ یشده خانم اعتماد یچ-



 یکم یکار ریموضوع غ کیرمورد با او د یاز هم صحبت کهیدرحال

 سرم یشالم را رو اورمیخودم ن یداشتم به رو یبودم و سع معذب

 و جلو کردم و گفتم عقب

 زمیرو م نیحرف بزنم و گل رو گذاشت نیشما اصال به من مجال نداد-

 ... نیرفت و

 و حتم دارم رنگ به رخسارم هم نمانده بود دیلرز یم میصدا

 گل رو از شما قبول کنم ... نیاتونم  یمن ...من ...نم-

 کرد ینگاهم م یپراکراه به طرفش گرفتم .جور یگل را با حالت و

 نهومامظل ی افهی...همان طور که ق دیفهم یمرا نم یحرفها یمعن انگار

 زدیمصورتم دو دو  یبه خودش گرفته بود و نگاه ناباورانه اش رو یا

 گفت

 شاخه هی... یخانم اعتماد یریبیما یسخت م نقدریبابا ...شما چرا ا یا-

 حرفا رو نداره ... نیکه قابل ا گل



 کیرا نداشتم ...همان  زیتعارف آم فیاراج نیا دنیشن ی حوصله

دستم  یداشت تو ستیحرفا ن نیگفت قابل ا یگل که م شاخه

 ینیسنگ

 کردم مچ دستم خشک شده یکرد ...آن قدر که حس م یم

 ... نیبیماریلطفا پسش ب-

 که بودم متوجه شود دواریصورتش ...ام یفتم و زل زدم توتحکم گ با

 ختنداانگاه ناموافق به گل  کیحرفها ندارم . نیو ا یشوخ الیاو خ با

 گفت وسانهیما و

 چکارش کنم ؟ نویخب حاال من ا-

 ..دلمکردم . یبغرنج مواجه م یمساله  کیانگار داشتم او را با  حاال

چشم و چالش  یکردم تو یم جا فرو کیرا ییخواست آن گل کذا یم

 تا

 آن را چکارش کند نداشته باشد نکهیدغدغه ا گرید

 ... گهید یکیبه  نشیدونم بد ینم-



 ادامه دادم یرحمانه ا یب یبا سرسخت و

 تو سطل زباله ... نشیاصال بنداز-

 مهر د یحرفم او را به اندازه کاف نیمطمئن شدم با ا نکهیبعد از ا و

 پا یپاشنه  یبه طرفش پرت کردم بعد رو بایام گل را تقر دهیکوب

 نفسم باال ... دمیکشان پر یو ه سییبروم که چشمم افتاد به ر دمیچرخ

 ود وب ستادهیافتاد... درست پشت سرمان ا بیماریام  شانه یقفسه  یال

 کرد . یبر و بر نگاهمان م داشت

  

 هکه از مقابل گرب یکرد و بعد مثل موش یسالم یهول هولک بامداد

 رانهگاق شد .حاال من مانده بودم و نگاه استنط میکند از آن جا ج فرار

 سرم یرو ختمیر یم دیکه با یو خاک سییر ی

 زده سالم کردم لکنت

 س ..سالم ...-



شش را در ظاهرم پو یبیماریکردم با لبخند آثار ترس و غافل یسع و

 بدهم

 دیرس یبه نظرم احمقانه م که

 ؟ نیخوب-

 به سمت من برداشت یفت و گامر یچشم غره ا او

 ؟نبود به من چه  ایداشت ...خوب بود  یپاره سنگ برم انگارعقلم

 گورم تمرف ینم مهیبودم ومثل بامداد سراس ستادهیچرا هنوز آنجا ا اصال

 گم کنم ؟ راه اتاق کارم از کدام سمت بود ؟ را

 یخودش دچار سوءتفاهم نشده باشد ...اگر م شیبودم پ دواریام

 تمخواس

 ممکن بود برداشت بد یاو نگاه کنم خب هرکس دید ی هیزاو از

 ومد اریبود که هم دهیبا چشمان خودش د دهینرس دهی...از راه رسکند

 یم هیشاخه گل هد کیبه زور  پیداشت به سرپرست گروه تا سابقش



 قهیشد دودق یخدا من چقدر بدشانس بودم ؟ حاال نم ی...ا داد

بته ه الک؟ اصال چرا با آسانسور نرفته بود ؟  یشد یفرما م فیرترتشرید

 بعد

 آسانسور در دمیفهم

 نیو من ا ستیاست و تا ظهر آن روز قابل استفاده ن ریتعم دست

 از مرز سییر یرا به حساب بخت بد خودم گذاشتم .صدا یهمزمان

 تند گفته بود یگذشت که با ضرب آهنگ افکارم

 اقمبه ات اریقهوه برام آماده کن ب هیزود -

 ر باقد و رفت ...آن دیبه من راهش را کش ینیبعد درامتداد نگاه سنگ و

 بعد از یکرده بود که حت نیسنگ میفضا را برا نشیسهمگ حضور

 یخواستم برا ینفس راحت بکشم. من اگر نم کیهم نتوانستم  رفتنش

 ونابامداد با  یریبم ی؟ ا دمید یم ویک دیقهوه درست کنم با اوشون

 سرسازت ...گل درد شاخه



ن ناعطسه ک دایکردم که پارم یآشپزخانه قهوه آماده م یداشتم تو من

 از

 با دریبم یاز فرط فضول نکهیتعجب کرد و قبل از ا دنمی.با د دیرس راه

 دیپرس یتو دماغ یصدا

 ؟ یباز برگشت-

د ش یام او خوشحال م یگشتم سر پست قبل یدانم اگر واقعا برم ینم

 ای

 .؟ نه

 اگم یتو اطیداشتم با احت کهیداشتم .درحال دیمورد ترد نیدر ا واقعا

 گفتم ختمیر یقهوه م سییر مخصوص

 از من قهوه خواستن سیینه ...ر-

 گفت یو نازک فیظر تسیاز ا بعد

 بس خودشو آسفالت کرد یهم دهن معده  سییر نی...ا نطوریآها که ا-

 قهوه و نسکافه به خوردش داد که



 زا.بعد  دیبه دور دماغش کش اطیبا احت اش را یو دستمال کاغذ گفت

 گراهم کنار رفت تا رد شوم .خدا را شکر تلفنش همان موقع زن سر

 و گل از گلش شکفت. معلوم بود مخاطب خاصش پشت خط خورد

 و .در زدم ستادیا یآمد پشت در فالگوش م ی.واال حتم داشتم م است

 .پشت پنجرهاو بمانم رفتم تو  یبفرما ایمنتظر بله  نکهیا بدون

ک نو کرد آن روز کت و شلوار یرا تماشا م رونیو داشت ب ستادهبودیا

 یمداد

 کردم ی.خدا خدا م یروشن و کراوات مشک یطوس راهنیبود با پ تنش

 قدر پرت افکارش باشد که متوجه حضور من نشود و من بتوانم آن

 ابزنم به چاک .اما انگار خد یواشکیبگذارم و  زیم یرا رو ینیس

 تهواسرا گماشته بود که مامور وارونه برآوردن آرزوها و خ یا شتهفر

 هب نکهیرا پرت من کرد بدون ا سییباشد ...همان لحظه حواس ر میها

 روانه ام کند گفت یمن بچرخد و نگاه سمت

 بمون باهات کار دارم-



 تنم یوو م دیخوام به حسابت برسم ...تنم لرز یگفته بود بمون م انگار

 شد خیس

 ؟ یبدهم چ حیخواست در مورد گل رز به او توض یاز من م اگر

 گفتم ؟ یم دیبا یچ اصال

 گفتم یدادم و م یجسارت به خرج م ینبود کم بهتر

 ... ستیبه شما مربوط ن-

 نیا خواندم و بعد دست به یخودم م یفاتحه برا کیقبلش  دیبا البته

 کم داشتزدم .من با دستور او ماندم و کم  یم یانتحار یجسارتها

 دانمبت خواس یدلم م یلیافتاد .خ یبه گز گز م ادیز ستادنیاز ا میپاها

 تواند از آن چشم یتماشا هست که او نم یبرا یزیچه چ رونیب آن

 تمگفوصاف کردم  ییعلف سبز شود گلو میپا ریز نکهی؟ قبل از ا بردارد

 شه یقهوه تون سرد م دیببخش-

 ه دستالخرداشتن خودم انداختم . با معطل نگه ادیبهانه او را  نیبه ا و



خودش  زیو آمد و پشت م دیپشت پنجره کش یمنظره  یتماشا از

 نشست

 با به نشستن دعوتم کند نکهیگرفت و بدون ا دهی.اما عمدا مرا ناد

 ه وانرفتار مغرور نیقهوه اش شد .آن قدر از ا دنیمشغول نوش نهیطمان

 خواست همان لحظه یمگرفت که دلم  یمابانه اش لجم م سییر ژست

 تدرسورا اعالن کنم و بروم رد کارم.قهوه اش را تمام کرد  میاستعفا

 بم و خس یبا صدا دیطلب یم تیداشت از من حالل میکه پاها یوقت

 گفت یدار

 ؟ ینیش یچرا نم-

 چوب خشک نیساعته ع هی...یگفت یزودتر م نویاگه ا یمرد یم

 مردمجوون  ادیاهسو ؟ دلت منگو م ی...وا یدیو منو ند ستادمیا جلوت

 ... گناهه

 انگار خودم با خودم لج کرده بودم حاال



 برم بهشون برسم دیکار مونده رو دستم که با ینه ممنون ...کل-

فحش  ادبام مرا به  یلجباز نیزبان داشتند بابت ا میدارم اگر پاها حتم

 و

 زا دیشن یزیگفتم و چ یزیگرفتند ...انگار نه انگار که چ یم ناسزا

 چشمان پرنفوذش نگاهم کرد و با تحکم گفت یباال

 نیبش-

 تمچرم نشس یاز مبلها یکی یآدم گرفتم رو یمثل بچه  گرید ندفعهیا

 برود سر اصل ینیکردم ناگهان بدون مقدمه چ ی.فکرش را هم نم

 مطلب

 هست ؟ یتو و بامداد سر و سر نیب-

 زد وگفت یشخندیخورده نگاهش کردم ن کهیچون  و

 .اگههستم .. انشیگل رد و بدل بشه رو من در جر نتونیکه ب ییجاتا -

 بشنوم ... لمیهست ما یشتریب زیچ



 هکیبود ؟درحال رمانیچون فقط مد ایاست بشنود ؟ آ لینگفت چرا ما و

 چقدر نکهیبودم از ا رانیو ح دمیرس یهنوز شوکه به نظر م

 و دهیصورت رنگ پر یرو یشود از کاه کوه ساخت دست یم راحت

 گفتم یفیضع یو با صدا دمیزده ام کش خی

 ستین یخاص زیما اصال چ نیب-

 دمآ زشیبا نگاه تمسخرآم نطوریتوانست ا یم یدانم جز او چه کس ینم

 قلع و قمع کند را

 یدستا یتو یتصادف یلیاون گل رز خ یبگ یخوا یم یعنیعجب ...-

 به بامداد منتقل شد ؟ یاتفاق یلیبود و خ تو

 و شفاف حاتیکردم با توض یسع دمیا در مظان اتهام دخودم ر یوقت

هم بلد  یخودم را تبرئه کنم اما لعنت به من که شفاف ساز یساز

 نبودم

 که سمج بود یپسربچه  هی ریکه نبود ..راستش تقص ینه خب ...اتفاق-

 فروشه ... یچهار راه گل م سر



 سر چهارراه ؟ کدوم پسربچه ؟ یچ-

 از ریغ تونست ی...درواقع اون گل م دمیداد شندونم ...از بام یمنم نم-

 یکه خودش م نطوریهم باشه ..چون ا یا گهیمال هرکس د بامداد

 گفت

 ای منظور چینبود ...بعد اون گل بدون ه دنشیخر یبرا یقصد قبل چیه

 مال من شد که من نخواستم و پسش دادم یخاص هدف

 کی یالهاکرد انگار که داشت به پرت و پ یبه من نگاه م جوری

 داد یگوش م منگل

 گفت یخودش انداخت و با سرگشتگ یموها یرو یچنگ کالفه

 یگ یم یحرف بزن منم بفهمم چ یجور هی-

 تر از او بودم خواهشمندانه گفتم جیو و جیمن که خودم گ و

تونه  یم یچ یچینگم ؟ آخه آدم در مورد ه یچیاصال من ه شهیم-

 بگه

 یساده رو ب زیچ هیام  یاضاف حاتیدونم خودم دارم با توض یمن م ؟



کلمه است  کیکنم ... جواب سوال شما فقط  یاش م دهیچیپ یخود

 ریخ

 هو اون گل فقط باعث سوءتفاهم شد ستین یخاص زیچ چیما ه نی...ب

 زد و ناباورانه گفت یپلک

 ؟ نیهم-

 ستدآن همه اعتماد به نفسم را از کجا به  کهویدانم  یمن که نم و

 یلیخزدم و چانه ام را دادم باال و  شانهتها را به بودم دس آورده

 گفتم خونسردانه

 نیونت ی...م نیحرفامو باور کن نیستی...البته شما مجبور ننیبله هم-

 ...اما نیدلتون هنوز نسبت به صحت و سقم حرفام مشکوک باش یتو

 که گفتم نهیهم تیواقع

 هیاش تک یکرد به صندل ینگاهم م رهیخ رهیطور که داشت خ همان

 داد

 بعد شروع کرد به و



 ذره ریمرا ز یجور نشیزبی. با نگاه ت دنیاش به چرخ یصندل یرو

 مرتصو یآمد .انگار داشت اجزا یگرفته بود که داشت نفسم بند م نیب

 ودنب ایکرد تا به کشف دلخواهش برسد موفق بود  یم یکالبدشکاف را

 باشم نیشبتوانستم اقال خو یکه زد م یدانم اما با حرف ینم

م اشب دواریتونم ام یکردم م دایمدت ازت پ نیکه من تو ا یبا شناخت-

 که

 یگ ینم دروغ

 قمذو یاز خودم نشان دهم دوباره زد تو یندیتا آمدم واکنش خوشا و

.و من تکرار بشه.. انیجر نیدوباره ا یطیشرا چیاما خوش ندارم تحت ه-

 من دست از یهااو با قبول حرف نکهیدانم چرا به احترام ا ینم

 یم یوراج یخود یگفتن چشم داشتم ب یبرداشته به جا بازخواست

 کردم

 بودن یچینشه ...ه اینبود که باز بخواد تکرار بشه  یانیاصال جر یول-

 ...فقط... اصال



 دیدو میوسط حرفها یحوصلگ یبا ب او

 ؟ یدیخوام تکرار شه ...فهم ینبود نم یچیه یگ یهمون که م-

 گفتم یجفنگ باف یبار جا نیو من ا دیتوپ بایرا تقر یدیفهم

 دمیبله فهم-

 توانم یم یدانستم تا ک یبه سکوت گذشت و من نم یلحظه ا چند

 دیشا انمد یافتاد ...نم یزیبه چ ادمیکه  اورمیاش دوام ب رهیخ رنگاهیز

 عوض کردن جو بود که گفتم یبرا فقط

 ما ...چک رو بدمش به ش نینرفته من ا ادمیتا  یآه راست-

 گذاشته بودم که بمیج یرفت صبح آن را تو بمیدستم به سمت ج و

 تیاالن موقع نکهی...حاال ا سییفرصت مناسب بدمش به ر کیدر

 دانم ینم انهیبود  یمناسب

 کدوم چک ؟-

 دیکاو یبا چشمانش مرا م داشت



 فدرآوردم از جا بلند شدم و به طر بمیچک را از ج نکهیاز ا بعد

 رفتم زشیم

 تونیدادش به من ...چک فروش بار ز وسفی یین چک که داهمو-

 پارسال

 کیو  زیم ینگاه به چک کرد که گذاشته بودمش رو کیتعجب  با

 میخواستم برگردم سر جا یبه من که م نگاه

 به من؟ شید یم یخب چرا دار-

 منداشتم.سر حیجز توض یمورد چاره ا نیدر ا یخجالتم بود ول هیما

 دمکر یم یداشتم با انگشتان دستم باز کهیو در حالام افتاد  شانه یرو

ول پ یلیکه به بار آوردم خ یدونم در مقابل خسارت یم-گفتم شرمگنانه

 یول هیزیناچ

 تونبرا واشی واشیتونم  یمقدار رو دارم ..اما م نیفعال فقط هم من

 کنم ... جبران



  

 هب نهموشکافا نقدریکرد که ا یفکر م یدانم آن لحظه داشت به چ ینم

 از فرجام مربوط به آن اتفاق را یب ی.انگار پرونده  دیرس یم نظر

 وربود و داشت اذعانات مرا با دقت مر دهیکش رونیذهنش ب یگانیبا

 کرد یم

 زج یاون اشتباه احمقانه کس یکه باعث و بان یقبول دار یعنیپس -

 ؟ ستین خودت

 من زوم یرو کیزد تنگ و بار یچشمانش را م یدیکه نور شد انگار

 یم.واقعا ن دمید یگرفتار شده م یبد یبود .خودم را در تنگنا شده

 هاشتم بد کار نیبه او بدهم . حق با او بود .با ا یچه جواب دیبا دانستم

 یمرا به بار آورده بود اعتراف  یکه آن افتضاح کار ممستقیم نقش

در اعماق قلبم مطمئن بودم که مقصر  ییجا کهی.درحال کردم

 گفتم دمیرس یمردد و نامطمئن به نظر م کهیدرحال.ستمین



 من بوده باشه ریتقص هیراستش من هنوزم شک دارم که اون قض-

اتهامت رو  یدار یدست یده ؟ دست یم یکارت چه معن نیپس ا-

 گردن

 یکه مقصر بوده باش یشک دار یگ یم کهی...درحال یبیماری یم

 اگر چه مواخذه گرانه لحنش

 که به یفتهمه نرمش و را نیتوامان بود .با ا یپنهان یاما با دلسوز بود

 یشد .من و من ینم یکارآگاه خوب چوقتیداد مطمئنم ه یم خرج

 کردم

 اصالنه گفتمگیججنباندم و  یکوتاه سر یبعد از تامل و

 که در صد هم احتمال داشته باشه هیاگه  یبگم ...حت یدونم چ ینم-

 ببخشمتونم خودم رو به خاطرش  یمنم نم مقصر

 خودش یداشت به رو یقرار گرفه بود اما سع رمیتحت تاث انگار

 اوردین

 خودت نگه دار ...هرموقع صد درصد معلوم شیچک رو نقد کن و پ-



 جبران شهیچطور خسارت وارده رو م نکهیدر مورد ا یمقصر شد

 میکن یبا هم توافق م کرد

 هب رهیمرا خگفت و بعد که نگاه هاج و واج  یرا با لحن آمرانه ا نیا

 یوچشمانش را ر یلحظه ا یداد و برا لمیتحو ینگبدنلبخند  دید خود

 داشت . چهره اش هم یگذاشت و بعد که از هم گشود برق خاص هم

 . دیرس یمرموز به نظر م یکم

 یزیکردم از بابت چ یضرب گرفته بود .حس م زیم یرو دستش

 یبه من نماصال مربوط  دیزده است .که شا جانیه دیشا ای مضطرب

 صاف کردم و گفتم ییزده باشم گلو یحرف نکهیا ی.برا شد

 همندباشم که آخرسر شر ریتقص یاز لطفتون ممنونم .کاش واقعا من ب-

 نشم تون

 سکوت تنها نگاهم کرد از آن نیسنگ ی هیسا رینگفت و ز یزیچ او

 نردکپا و آن پا  نیا یکه قصد جان آدم را دارند .بعد از کم نگاهها



 یمکه در آن قرار داشتم معذب  یتیداشتم کم کم از موقع کهیلدرحا

 شدم

 نییمن با اجازه تون برم پا دیبا من ندار یا گهیاگه کار د-گفتم

 وود زل زده بود به من ؟ چرا لب فرو بسته ب ینجوریدانم چرا ا ینم

 بود و من از ترجمه اش زیگفت؟ نگاهش مبهم و اسرارآم ینم یچیه

 و بیعج ینگاه ها بیاز تعق زیگر ی. از بس برامانده بودم  عاجز

 رحبس شده د یو سقف زل زدم و با نفس نیو زم واریبه درو د بشیغر

 زهنداکالفه شده بودم...سکوت به ا ستیوانمود کردم که حواسم ن شانه

 شیشد که باالخره قفل لبها یم نیآفر شیداشت دل آزار و تشو یکاف

 شکست

 یبر یتون یم-

 به پنجره دیا به عقب هول داد و چسباش ر یصندل و

 روز هی؟هووووف ...من اگه  یگفت یزودتر م نویاگه ا یمرد یم خب



گرفتم که مثال  ینم یخود یب یژست ها نیشدم از ا یم سییر

 پرجذبه

 کاره هی... امینظر ب به

 با اجازه-

 ریت از پشت سر مثل شیاز زندان آزاد شوم صدا یریتا آمدم مثل اس و

 متوقف کرد میخورد و مرا در جا میپاها به

 ؟ یخانم اعتماد-

 ثلرزاند و باع یبود که دست و دلم را م شیصدا یتو یدانم چ ینم

 شد یروحم م قبض

 هکند .دوباره ب ریتوانست آدم را تسخ یم شیصدا جادوی با انگار

 نگاهش کردم دیبرگشتم و با ترس و ترد طرفش

 بله ؟-

 یم .مردد و دودل به نظردیودش جنبخ یقرار و نا آرام درجا یب یکم



 کرد که به یم نیخودش سبک سنگ شیرا پ یزیانگار داشت چ دیرس

 ورطخودش را گرفت و همان  مینه ...بعد انگار که تصم ای دیبگو من

 گذراند شمرده گفت یرنگ به رنگ شده ام را از نظر م یچهره  که

 که یخاص یکنم ...برنامه  لیامروز ناهارم رو با شما م لمیما -

 ؟ ینداشت

خودم هضم کنم .نگاه شگفت  یتا جمله اش را برا دیطول کش یکم

 زده

 یعنیبزنم ... یپلک یبتوانم حت نکهیثابت مانده بود.بدون ا شیرو ام

 لیما کردم ؟ اوشون گفته بود یخودم اعتماد م یبه گوشها دیبا واقعا

 با یک بار نیرآمد آخ ینم ادمیکند ؟  لیناهار امروزش را با من م است

 بایمرا به ناهار دعوت کرده باشد ...تقر یلفظ جنتلمنانه ا نیهمچ

 ماا یمیلحن صم نینفر بود که با ا نیبود .اوشون اول چکسیه جوابش

 هم نیهم یاز من داشت .برا یدرخواست نیمودبانه چن کامال



 و دستپاچه شده بودم بیمارینقدرغافلیا

 ...آه یعنیباهم ... ییدوتا یعنیما ...من و ش یعنیناهار ؟  نی؟ گفت یچ-

... 

 مککه نداشتم ...)لبخندم  یخاص یدهم ( نه برنامه  ی) سر تکان م

 رسد( آخه ما یکند و به بناگوشم م یم دایپ یشتریامتداد ب کمک

 ؟ میداشته باش میتون یم یها چه برنامه خاص یمعمول

 یمنشون  عیجو ف عیضا نقدریا دیبا یعنیتو سرت کنن ماهسو ... خاک

 ن...اال یمرد ینم یکرد یم زیکم ناز و ن هی ؟یکه چقدر هول یداد

 کنه چقدر دلت داشت واسه صرف ناهار باهاش ضعف یفکر م اوشون

 وسفهی یی...حق با دا یدیتو هوا قاپ شنهادشویرفت که درجا پ یم

 ... یستین ی...اصال دختر زرنگ

من انگار که  کرد و یم مینگ داشت تماشابدن یبا لبخند او

کرده باشم من من کنان  یام را الپوشان هیاول یاز دستپاچگ یبخواهمکم

 گفتم



 ... امینتونم ب دیشا یول-

گفت  یخودش م شیگرد شده نگاهم کرد .البد داشت پ یچشمان با

 یچ

 غش و دیشن شنهادموینظرش برگشت ؟ اون که اولش تا پ هویکه  شد

 کرد ؟ ضعف

 چرا ؟-

 خرم یم ژیغرور و پرست یخودم قدر یبرا یزورک دارم دینفهم یعنی

 دیکش یمرا از برق م دیبا یکی؟  میحاال باز مانده بودم چه بگو ؟

 ه؟یدعوتتون چ لیدونم دل یخب چون ...چون نم-

 ادده ک یآمد اما بعد با جواب یم یقانع کننده ا لینظر خودم که دل به

 کرده ام !!! الیفکر کردم خ دمیفهم

 یفهم یکه نم یایخب تا ن-

 ن.م دلش به سخره ام گرفته بود یباز مانده بود .انگار که تو ششین



 کردم که گفت ینگاهش م یداشتم با درماندگ هنوز

 محوطه منتظرتم یتو میساعت دوازده و ن-

 اما و اگر دنیشن یکه حرف آخر را زده باشد و حوصله  یمثل کس و

 را هم ندارد با حرکت دستش اعالن کرد اضافه

 ... یبر یتون یحاال م-

 کهنین او فرمانبردار ؟ و بدو عیمط ایشوکه  ایدانم خوشحال بودم  ینم

 شتمبه عقب بردا یگام جیو و جیخودم را بفهمم در همان حالت گ حال

و با رفتن  ختمیچشمانش گر یجاذبه  یاز مهلکه  بایبعد تقر و

 مهیسرآس

 بل ازقما ودم دواندم اپله ها دنبال خ یرا کنجکاوانه تا پا دایپارم ام

 شدم... ریدست فضولش به من برسد با سرعت از پله ها سراز نکهیا

*** 

 نکنم به قرار دایکه فرصت پ ختمیسرم کار ر یظهر آن قدر رو تا



 فکر کنم سییبا ر ناهارم

 یاسه اک بودند که دهیام فهم انهیهمه از حرکات و رفتار ناش بایتقر اما

 میج نیهم نتوانست با س دایپارم یحت یولمن است . یکاسه  مین ریز

 یبیمارام ببرد .هر کدام در سکوت در یبه اسرار درون یمن پ کردن

 که میخودمان بود یکارها

 تهخس کنکاشگرانه به اتاقمان آمد و بعد از یا افهیبا ق یصالح خانم

 کوتاه خطاب به بامداد گفت یدینباش

 ؟ یگانیبخش با یبر یبش دیتبع نجایکه قراره از ا یچکار کرد-

امداد ب به میوبعد زل زد میبه هم انداخت یبا تعجب و استفهام نگاه همه

 و

 شی.به جا دیخورده اش که هاج واج مانده بود چه بگو کهی ی افهیق

 گفت یدیرش خانم

 ؟ سته ینکرده ...حاال دستور ک یکار میدون یکه ما م ییواهلل تا جا-



 ؟ راستهیپ یآقا

 ... هیریمش ینه .دستور آقا -

 به مشامم خورد ییبوها کی هیریمش یگفت دستور آقا تا

 ورعب مانیداشت نگاه کارآگاهانه اش را به نوبت از رو یصالح خانم

 من ثابت ماند یمکث کرد و نگاهش رو دیداد به من که رس یم

 یم ییزهایچ کینبرد که من  یکردم از ظاهر مشکوکم پ یخدا م خدا

 دیبعبه ت میشاخه گل ناقابل تصم کیبه خاطر  سییواقعا ر یعنی. دانم

؟  ترعنسیرا گرفته ؟ آن هم با ا پیو عزلش از سرپرست گروه تا بامداد

 نبود...بعد در جواب خودم گفتم یباورکردن

 و کرده یغلط هی؟ حاال باز بامداد ندونسته  ستین یچرا باورکردن-

 از یحیوضو ت لیدل چیمگه تو رو بدون ه ؟یشه.توچ یم هیتنب داره

 وشونساده تنزل مقام نداد ؟ پس از ا ستیپیتا هیدوم به  اریهم سمت

 . ستین دیبع یزیچ چیه



 نیا یرو دیبعد از رساندن خبر بدش به بامداد و تاک یصالح خانم

 فتر رونیشود از اتاق ب یگانیاتاق با یراه دیکه از فردا با موضوع

 زشیاز پشت م دیغر یلب م ریز کهیبود و در حال ی.بامداد عصبان

 همهمحوطه قدم بزند . یرود تو یگفت که م یدیشد .به خانم رش بلند

 گاریمنظور او از قدم زدن دونخ پشت سرهم س میدانست یما م ی

 است . دنیکش

 استهخو نه ؟ انگار ایکردم  یبابت احساس گناه م نیاز ا دیدانم با ینم

 نستدا یبامداد مداشتم .اگر  یسهم هیقض نیناخواسته من هم در ا ای

 به

 یشاخه گل به همکارش رفتارش خارج از عرف کار کیدادن  خاطر

 قرار گرفته سییمورد خشم و غضب ر لیدل نیشده وبه هم شناخته

 . نشده تیمورد اصال عدالت رعا نیکنم در ا یکرد ؟ فکر م یم چکار

 هشد و من ک یم دیکور در مجتمع تبع ینقطه  کیجرم به  نیبه ا او



 رفتم . یم سییناهار با ر افتیبودم به ض انیآن جر سر کی

 به شیام رنگ التهاب و تشو یدرون جاناتی.ساعت که دوازده شد ه

 گرفت ... خودش

 گفت یاگه بهم م دی؟ شا هیدعوتش از من چ لیدونستم دل یم کاش

 مم هافتادم .خود یکردم و به هول و وال نم یخودم رو گم نم نقدریا

 مشه خود یبا من چکار داشت ؟ م یعنیبزنم ... تونم ینم یحدس چیه

 قرار حاضر نشم ؟ نیو سر ا یبزنم به فراموش رو

 را میاداشتم کاره یا انهیوموذ یرارادیروم اما به طرز غ یگفتم نم یم

 یسر قرارم باشم .وقت میکردم که راس ساعت دوازده و ن یم فیرد

 جفت چشمبلند شدم سه  زمیرا خاموش کردم و از پشت م ستمیس

 یبر یخوا یم-برداشت . زیو متعجب همزمان به سمت من خ کنجکاو

 ؟ ییجا

 م وختاندا فمیک یام را تو ینگاه کنم گوش یدیبه خانم رش نکهیا بدون



 دمیرا کش پشیز

 وقت ناهاره--

 ؟ یکن یم لیزود واسه ناهار تعط نقدریتا حاال ا یاز ک-

 ها انداخت .از نگابه زهر ینگاه شخندزنانیرا گفت و ن نیا دایو

ال سو یجا شانیزهرا متنفر بودم .البته حق داشتند برا ی مظنونانه

 باشد

 ایکردم . یصرف ناهار ترک م یآخر از همه اتاق را برا شهی.من هم

 مردآو یکه از خانه با خودم م یآماده ا چیضمن کار به ساندو نکهیا

 هک چاندمیپ یداشتم همه را م یزدم اما امروز به طرز مشکوک یم سق

 یکرنداشت که در مورد من چه ف یتیاهم میبرا یشوم .ول میج یواشکی

 هنکیکردم .پس بدون ا یوانمود م نطوریا دیدست کم با ایکنند  یم

 خودم

 زدم اقاز ات یبدانم با خداحافظ کوتاه یدادن به کس حیملزم به توض را

 . رونیب



 هب نهیآ یتو ینگاه کیرساندم که  یبهداشت سیخودم را به سرو اول

 ام زدم دهیمشت آب به چهره ام مضطرب و رنگ پر کی ندازمیب خودم

 پوستشان ریگرفتم که خون ز میاز گونه ها زیر شگونیبعد چند ن و

 التح شالم ریرا با دست ز میقرمز شوند . موها یکند و کم دایپ انیجر

 یآش دهن سوز یلیهم رفته خ یدور سرم .رو ختمیو کج ر دادم

 راهاناست  لیدانستم اوشون ما یاگر از قبل م دی.شا دمیرس ینمبهنظر 

 دمش یسر قرار حاضر م یشتریب یکند با آمادگ لیرا با من م امروزش

. 

 میهاهمراهم بود به لب یشیآرا ی لهیرا که تنها وس ینگ صورتبدن رژ

 به. دمیمال میگونه ها یاز آن را پشت چشمها و رو یو بعد کم دمیکش

 کرده بودم .نگاه کردن به دایپ یرنگ و لعاب بهتر خودم که نظر

 نمکمرفتم واال  یحاال م نیهم دیکرد. با یدستپاچه ام م شتریب ساعت

 اشتکنم .حاال ذهنم د یآدم وقت نشناس به او معرف کیخودم را  بود



 شد . یم یگریموضوع د بیماریدر

 چشم چیبشم ه نشیخوام سوار ماش یمحوطه م یتو یکاش وقت نکهیا

 رصدمون نکنه *** یفضول

 نیشرو

 یه زده و داشت طبق نقش ایباالخره دل به در نکهیبود از ا خوشحال

 چشم به نیماش یلحظه که تو نیرفت .چقدر از هم یم شیپ دلش

 یتاب و مشتاق بود و دلش جوش م یب دنشید ینشسته بود برا راهش

 امابرود . ادشیکند و قرارشان  ییکه مبادا دخترک سربه هوا زد

 زاکه دخترک دارد سالنه سالنه  دید میراس ساعت دوازده و ن درست

 شنهادشیپ دیدانست چطور با ی.هنوز نم دیآ یم رونیب یخروج درب

 دواریام اش نشود .قلبا یبیماریاز حد باعث غافل شیبه او بدهد که ب را

 شتمحتاطانه دا یی.دخترک با قدم ها دینخواهد شن یکه جواب رد بود

 یبه دور و برش م یشد .هراز چند گاه نگاه یم کینزد نیماش به



 نیاو را تحت نظر نگرفته باشد .هم یو مراقب بود که کس انداخت

 یم یخاص و دوست داشتن شیاش بود که او را برا انهیناش حرکات

 ادد یم شنهادیباشد که به او پ ینفر نیخواست اول ی.چقدر دلش مکرد

 ینم .بوده ؟ کاش واقعا نبوده باشه ن شیتو زندگ یتا حاال کس یعنی.

 باشم ... شیخواد اول ی؟ دلم م یچ ای هیخودخواه دونماسمش

 فکر یحت نکهی.قبل از ا ستادیمردد ا یلحظه ا نیکنار ماش دخترک

 خودش را به نیعقب به ذهنش خطور کند شرو یصندل یرو نشستن

 ازب کهنیبار بدون ا نیباز کرد .ا شیو آن را برا دیدر جلو کش سمت

 نشست و یصندل یجست و چابک رو ندازدیبه دور و برش ب ینگاه

 خودش بست و گفت یبه رو یرا تند در

 شد . ریاگه د دیسالم ...ببخش-

 برد گفت یلذت م شیایحرکات توام با شرم و ح دنیاز د کهیدرحال

 یبه موقع اومد یلینشد ...خ رینه د-



 ددا لشیتحو یکرد لبخند یدخترک با نگاهش تالق یتا نگاه موقرانه  و

 بندت رو ببندبدن-

 ا ازو قلب دخترک ر نیماش بایبند را بست او تقربدنکه دخترک  نیهم

ت ها سبق نیراحت از ماش الیاتوبان با خ یداشت تو یکند و وقت جا

 یم

 را تندتند عوض کند نشیشد ضمن سبقت ال یمجبور م یو گاه گرفت

 که خبر از یلرزان یصدا بود با دهیاش چسب یکه به صندل دخترک

 داد گفت یم ترسش

 ؟ نیکم آروم تر بر هی شهینم دیببخش-

 دید یتذکر داشت نگاهش کرد .وقت یکه بو یاز درخواست متعجب

 شد مانیخودش پش زیمخاطره آم یبه رخسارش نمانده از رانندگ رنگ

 عذرخواهانهگفت و

 دیحواسم نبود ...بببخش-



 مهادا یکننده ا هیت و با لحن توجکاس نیرفته رفته از سرعت ماش و

 داد

 یلیم خهقرق شدن ...تا فرحزاد  ابونایخ میربجنبیآخه االن سر ظهره د-

 . راهه

 دیلبخند پاش شیرا به سمت دخترک کرد و به رو شیرو و

 رونم یاما به خاطر شما با حوصله تر م-

 فتگ یآرام یداد و با زمزمه  لشیتحو یمتقابال لبخند کوتاه دخترک

 ممنون-

 ؟ یتا حاال فرحزاد رفت-

 ... دمینه .فقط اسمشو شن-

 خواست او یدلش م یلیچشم نگاهش کرد .خ یاز گوشه  نیشرو

 تظاهر کند یبا زرنگ نکهیرا گفته باشد نه ا راستش

 کنم برم ... ینم دایوقت پ یلیمنم خ-



 کوتاه یبعد از مکث و

 بذارم کیبرات موز رهیاگه حوصله ات سر م-

 کان دادسرت دخترک

 نیهرجور راحت-

 را به سمت پنجره کرد و شیو رو ختینگاهش گر بیعمدا از تعق و

 که با عجله درحال رفت و آمد یها و عابران ابانیزد به خ زل

 نسا جشد که او واقعا در برخورد ب یداشت مطمئن م نجای...تا ابودند

 شد و یاش م یقلب یباعث شاد نیندارد و هم یخاص یتجربه  مخالف

 بود دخترک متوجه دواریکرد . .ام یاش را ارضا م یخودخواه حس

 را آماده کرده یکه او از قبل آهنگ خاص نشود

 را در انشانیشادمهر سکوت م یرا که روشن کرد صدا نیماش پخش

 برگرفت

 کنه ؟ یم زیعز نقدریتو چشاته که تو رو ا یچ"



 ینعیکنم  یکه نگات نم نیکنها یم ضیتو مر یفاصله داره منو ب نیا

 گرفتار توام

 "نترس من که طرفدار توام  یهمه ول رفتن

*** 

 وامعروف فرحزاد که به قول  یاز باغها یکی قیآالچ نیدنج تر یتو

 میهم نشسته بود یهمه جا بود روبه رو کشیشلیش یکباب ها فیتعر

 و

 ضحو کی مانیرو شی.پ میکرد یم لیرا م مانمانیناهار پروپ میداشت

 لدانگبلند و دورتادور حوض هم پر بود از  یبا فواره اآب بود  بزرگ

 قفس هاشان مشغول یکه تو نایعشق و م یمرغ ها ی. صدایشمعدان

 بود یریذمطبوع و دلپ یبودند تمام باغ را برداشته بود .هوا یآوازخوان

 ودسخت ب یلی.خ دیچسب یآزاد واقعا به آدم م یصرف ناهار در فضا و

 ما اوردهیاز عزا درن یدل ینجوریبود که اوقت  یلینشان ندهم خ که

 یخانه  یانگار که تو یالیخ یبار حواسم نبود و داشتم با ب کی...



شم که با او چ دمیکش یم شیاز دنده ها را به ن یکینشسته ام  خودم

 یتو

 خورد یمفرح داشت مقابلش رقم م یصحنه  کیشدم .انگار که  چشم

سق  یدنده  ینگار تازه متوجه بود بعد ا میزنان درحال تماشا لبخند

 زده

 م وآن را کنار بشقابم گذاشت یدستم شده باشم با خجالت زدگ یتو ی

 یدستم را پاک کنم .اوشون متوجه  یکردم با دستمال کاغذ یسع

 وهیخواست به ش یهم م نیهم یام شده بود برا یو شرمندگ یناراحت

 ی

 اوردیمرا از الک خجالتم درب خودش

ز ا یکی...و  گهیخورد د ینجوریهم دینار...دنده رو باک شیچرا گذاشت-

 گفت دهیجو دهیو جو دیکش شیدنده ها را برداشت و به ن

 ر و...زود باش ...برش دا میکه راحت باش قیتو آالچ میاصال اومد-

 ؟ یهست یشو ...معطل چ مشغول



 یمن که دستش را خوانده بودم لطف یاش برا انهیدلجو یحرفها

 نداشت

 گهیشدم د رینون .فکر کنم سنه .مم-

 دیخند

 ... یستی...پس مطمئن ن یشد ریس یکن یفکر م یگ یخودت م-

 پرگوشت خودش را برداشت یاز دنده ها یکی دمیدر کمال تعجب د و

 سمت من گرفت و

 نرم و ترده... یلیخ یکی نیا-

 هبا رزد و آن  یزیلبخند مالطفت آم میکه نگاهش کردم به رو دیترد با

 دستم دادبه  زور

*** 

 دبع آورده بود و او وهیو م یچا مانیاز صرف ناهار گارسون برا بعد

 از یکم نکهیا از



 سر ینیخواستم با مقدمه چ یدر و آن در حرف زد و من تازه م نیا

 نیااش  یناگهان یرا به موضوع بامداد بکشانم که او با جمله  صحبت

 دیساده را به چالش کش یگفتگو

 به هم زدم ... ایبا نامزدم هل-

 تکان داد و ادامه داد یکنم سر یبا تعجب نگاهش م دیچون د و

 میخور یبه درد هم نم دمیفهم هویبعد چند سال با هم بودن -

 ودب نمایپش ایخورد  یمتاثر بود و از بابتش افسوس م شتریدانم ب ینم

 خورند ؟ یکه به درد هم نم دندیفهم رید نقدریچرا ا نکهیا از

 نز آا یبخار گریام بود که د ییچا یخورده  میه استکان ننگاهم ب من

 ینشاکچه و دیدانستم با یافتاد...نم یشد و داشت از دهان م ینم بلند

 از

 نشان بدهم ؟ خودم

 "گن ؟  یم یوقتها چ نجوریمعموال ا "



 سرنوشت ربط یرا به بخت و باز زیکردم و همه چ یتاسف م اظهار

 م بهنشستم انگار که داشت یتفاوت م یهمان طور ساکت وب ایدادم  یم

 یاز ماجرا یکم میدادم. برا یگوش م بهیغر کی یزندگ ی قصه

 شان گفت. ییآشنا

که  ورنطیآشنا شده بود هردو دانشجو بودند و بعد ا ایلندن با هل یتو

 من

 نشایبعد نامزد یظاهرا با هم همخانه شدند و کم دمیفهم شیحرفها از

اوبه  یاسکارشن یبعد از اتمام دوره  نکهی. تا اجشن گرفتند رانیدر ا را

 گرفت میاو تصم یبا وجود مخالفت ها ایبرگشت اما هل رانیا

 میتصم نیادامه دهد و هم کایاش را در امر یلیتکم التیتحص

 ییشد تا جا انشانیشکاف و فاصله م جادیاش کم کم باعث ا خودسرانه

 یاانه و سرانجام هم بهو نبود هم عادت کردند  یرفته رفته به دور که

 هنوز خودش را عاشق دلخسته اش ایشان شد .هرچند هل ییجدا یبرا

 را مشیبرود اما او تصم ییجدا نیبار ا ریخواهد ز یداند و نم یم



 نسبت به او یو کشش لیم چیدر خودش ه گریگفت د یبود م گرفته

 . دوباره به خودشان بدهد یکه به خاطرش حاضر شود فرصت ندیب ینم

 یدلم م یلی.خ دهیخودش رس یانقضا خیگفت عشقشان به تار یم

 میبگو خواست

 دیشا.انقضا ندارد  خیشناسد و تار یعشق اگر عشق باشد که فاصله نم"

 "سوءتفاهم بود  کیعشق نبود و فقط  هم

 نزنم . یدادم ساکت بمانم و حرف حی.اما ترج

 یم ت اما حسگف یها را به من م نیچرا داشت ا دمیفهم ینم نکهیا با

 .کند که کرد دایبه من ربط پ ییجورا کی هیقض نیقرار است ا کردم

 یراحت نیتونستم به هم یهم م دمید یدونم اگه تو رو نم ینم-

 نیهمچ

 نیا به صالیاست ایعادت  یاز رو دینه ؟ شا ای مبیماریب یمهم میتصم

شه  یم یبعدش چ نمیدادم تا بب یو سست ادامه م ضیمر ی دوستی

 ا.ام



 ودمخواست خ ی.دلم م یزد میطرح نو به زندگ هیبا اومدنت انگار  تو

 است بکنم ودوست داشتن رو جور دهیپوس یاز هر نوع عالقه  رو

 یلو نییپا یسرت رو انداخت ایتجربه کنم تو االن با شرم و ح یا گهید

 ه؟یمنظورم چ یدون یدونم که م یم من

 زل زد به من. رهینافذ و خ یناگهان ساکت ماند و با نگاه و

 حبس مانده شانهنگاه کردن به چشمانش را نداشتم .نفسم در  جرات

 بود

 ام به گوشش دهیگرمب گرمب قلب شور یصدا دمیترس یم و

 تاحر نقدریدانستم باز هم انتظارش را نداشتم که ا یاگر م ی.حتبرسد

 ریز.احساساتم کند  انیدچار طغ ینجوریحرف دلش را بزند و ا بتواند

 یتاب و توان مانده بودم و داشتم با حالت ینگاهش ب ینیگسن

که  دمیکش یم مانیپا ریز ی چهیقال یرو یخطوط مبهم یازدستپاچگ

 او

 ودشخزبانم قاصر مانده دوباره  یاز فرط شوک و ناباور دیفهم انگار



 سخن را در دست گرفت ی رشته

 ادامه داد یبار با لحن شمرده تر نیا و

 حتما یریمش نیشرو یوا یخودت بگ شیو پ یخوام هول کن ینم-

 شده .نه . عاشقم

 نیفقط ازت خوشم اومده هم من

 دهیرا فهم نیا شیام پس افتاد .از مدت ها پ شانهو کنج  دیلرز دلم

 بودم

 سپبا من ...از با پا  بشیو غر بیعج یها یها و بدخلق تی.از حما

من  شیهاش .معلوم بود که دلش پ دنیکش شیها و با دست پ زدن

 هبیماری

 رزد .البد انتظا یذوقم م یتو ییجورا کی.اما لحن مغرورانه اش 

 ابرها . یو بروم رو اورمیچشمانش بال درب شیپ یاز خوشحال داشت

 هم نبود . ییجا یانتظار ب البته

 ...فکر متهیکه اوشون از من خوشش اومده هم خودش غن نیخب ..هم"



قط ف کهی...درحال مبیماریقلبش ب رو تو ایمثل هل یکی یقرار بود جا کن

 هی

 "بودم...  یو عاد یمعمول دختر

. . . 

م خوش ینفهم یاز شما چه پنهان من هم بفهم ستیخدا که پنهان ن از

 یم

 مدید یخوابمم نم یمورد توجه خاصش هستم .من که تو نکهیاز ا آمد

 عالقه بکشد...اصال من کجا و یکارمان به حرفها یزود نیهم به

 جا ؟ک اوشون

 یها بود و با گوش نجایبود .کاش االن ا یواقعا خال وسفی ییدا یجا

 یم سییرا داشت از زبان ر دنشیشن یرا که آرزو ییحرفها خودش

 . دیشن

 عاازش پنهوون کنم که نفهمه واق مویتونستم خوشحال یچطور م حاال

 رم رو ابرا ؟ یآرم و م یبال در م دارم



 ؟ یگ ینم یزیو چ یچرا ساکت-

 کم من هم فاز غرور هیمرا پرت خودش کرد .خواستم فقط  شیاصد

 مانهادش یاهویتوجه به ه یبه آن در. ب نیذوقش .ا یو بزنم تو مبیماریب

 هبه تت م وبه قول او هول شو نکهیکه قلبم به راه انداخته بود بدون ا یا

 گفتم فتمیب پته

 ادهج کی وارد نیخوا یم نکهیاز ا نیترس ینم یانتظارشو نداشتم ول-

 ؟ نیطرفه بش کی ی

 و پرسان نگاهم کرد متعجب

 ؟ ادیکه تو از من خوشت نم نهیطرفه ؟ منظورت ا کیجاده -

 یمندر محاالتش هم  یبابت شگفت زده بود انگار که حت نیاز ا یجور

 ... دیایمن از او خوشم ن دیگنج

ه جمع کرده و ب نیزم یاز رو اطینگاه افتاده ام را با احت حاال

 انشدوخته بودمچشم



 یزیگان اعتماد به نفسم را باال برده بود .حاال به طرز شگفت اعترافش

 ستمین یو معمول یدختر عاد کی گریکردم د یم حس

 بود که من ...من فعال قصد ازدواج ندارم نینه...منظورم ا-

 ام یدلم از اقتدار کوفت یهمان لحظه که من داشتم تو درست

 گفت شخندزنانیبردم او ن یملذت  یا مارگونهیطرز ب به

 حرف از ازدواج زد ؟ یحاال ک-

 دمزدم و برخو خیباشند .ناگهان  ختهیر میتشت آب سرد رو کی انگار

 دمیماس

 ؟ هیپس منظورتون چ-

 . فتمیچشمانش پس ب یمانده بود جلو کم

 حد ... نی...در هم میمدت با هم باش هیخوام  ی...م یفقط دوست-

 ررومرد مغ نیکردم ا یکردم .حس م یه نگاهش ماز نهاد برآمد یآه با

 دید یم یکه فقط مرا در حد دوست نیمرا دارد .هم ریقصد تحق پرجذبه



 یاالتیخودم خ شیمن که ساده لوحانه پ یبود برا نیتوه کی مثل

 داشتم

... 

  

 مادد یبه او حق م دیاما با دمیرس یدانم چقدر به نظرش احمق م ینم

 اال.ح دبیماریب شخندمیام به باد ر یده لوحدلش به خاطر سا یتو که

 آوار ریفضاحت را جمع کنم و خودم را از ز نیخواستم ا یم چطور

 یکه له و لورده نشوم .هنوز آثار همان خنده  رونیبکشم ب غرورم

 چشمانش .انگار از یبود و برق تمسخر تو شیلبها یرو فروخورده

 خرسند بود . دید یمرا آن طور در برزخ خودم گرفتار م نکهیا

 یما داشتم ... پ یغرورم را برم یحاال تکه پاره ها نینبود هم بهتر

 رفتم ؟ یاز آنجا م ییتنها شدم

 آن یخودم را حفظ نگه دارم ول یوجهه  یشد کم یم ینجوریا دیشا



 بشاقمر ینگاه ها ریبود که ز نیکه از دستم برآمد ا یتنها کار لحظه

 .رزم فرط سرما در خودم کز کنم و بل را باال بزنم و از خمی یچا ته

 سردت شده ؟-

 یحرفها یلیخ ستیداغ بشم و آمپرم بچسبه ؟ ن یخواست یپس م نه

 از .معلوم نبود با خودم چند چندم ؟ هم یو دلمو آب کرد یزد قشنگ

ن م یتوانستند جا یکه م یتمام دختران نیاز ب نکهیاز ا شنهادشیپ

 باشند

 ودم هم انگار بهم برخورده بودمن بودم ذوق زده ب انتخابش

 کردم گفتم یکه داشتم با اخم نگاهش م نطوریهم

 شه یم یزییهوا داره کم کم پا-

 کوتاه یبعد از مکث و

 ؟ میبر شهیم-

 به روشن بود که دارم خودم را شیتعجب نگاهم کرد .مثل روز برا با



 انمانیرا که م ییخواهم حرفها یزنم و عمدا م یچپ م یعل ی کوچه

 یموبدابجو دی...اما قبلش تو با میر یم-مبیماریب دهیو بدل شده نشن رد

... 

 یکوچه  یکه هرجا یعنیدارم ... یکه چاره ا یعنی دیگفت با یوقت

 یبه خواست من برگرد یمجبور یچپ هم زده باش یعل

 با ادمد یاجازه م دیاز هم باز نشده بود .چرا با میاخمها یگره  هنوز

 یمآبانه رفتار کند ؟ پس کم سییهم ر یرکا طیاز مح رونیب من

 تیجد

 خرج دادم و گفتم به

 نید یبهم م یشنهادیپ نیهمچ نیشد که شما دار یدونم چ ینم-

 ی...ول

 نوز مبذارم که هنو نیو اونو به حساب ا مبیماریتونم به دل ن یم من

 نینشناخت درست

 یرصورتم زوم بود .با همان حالت پرتمسخ یاش هنوز رو رهیخ نگاه



 میکه به خرج داده بودم و حرفها یجسارت یداشت .انگار برا که

 ارزش قائل نبود یزیپش

 درست نشناختمت هنوز ؟ یگ یچرا م-

 انهم داشته باشم با ینیاز موضع جسورانه ام قصد عقب نش نکهیا بدون

 شده از کجا در دلم قلنبه کهویدانم  یکه نم یبیو غر بیعج یباک یب

 گفتم بود

حرفا  نیو ا یکه من اهل دوست نیدیفهم یم نیشناخت یماگه منو -

 ستمین

 نیداد ینم شنهادیبهم پ چوقتیوه

 ... نطوریاوه که ا-

 شونوجود داشت که بتواند مثل او ایدن یهم تو یگرید یدانم کس ینم

 کند ؟ کسانیقدرت پوزخندش آدم را با خاک  با

 درست یکرد ی؟ فکر م یدادم چ یازدواج م شنهادیاگه مثال بهت پ-



 ؟ شناختمت

 به.د بر یدور و دراز م یفکر ازدواج با او هم مرا به افسانه ها یحت

 هه ب.اما الزم بود ک میشد یخسته نم دنشیکه از شن ینیریش یها قصه

 ادهج دازدوا شنهادیکنم او گفته بود اگر...اگر به من پ یادآوری خودم

 باشم ... الیخ نیکه بههم یعنی نی...و ا بود

 ارب نینشست .اما ا میگونه ها یرو یگرفت و حرارت گنگ یدنیتپ مقلب

 یا بگذارد و بهانه یظاهرم اثر یگذشت تو یآنچه در دلم م نگذاشتم

 او شود ... حیتفر یبرا

ر قدر مغرو نیهم شهیهم ایآوردم  یرا در م شیدانم داشتم ادا ینم

 بودم

 خودم خبر نداشتم ؟ و

 تونم راحت باشم ؟ ی...م گما یکه م نینه راستش ...ببخش-

 و گنگ ماند و بعد سرتکان داد و گفت جیگ یکم



 آره راحت باش-

 همه نیکه با وجود ا نیکردم شما عقلتون رو از دست داد یفکر م-

 نیماست قصد ازدواج با منو دار نیکه ب یا فاصله

 که شهبا دهینفهم دوارمیتونستم باشم ...ام یراحت تر نم نیاز ا گهید

ه بتوجه  یداد ب یبه من م یشنهادیپ نیم و اگر واقعا همچگفت دروغ

 خط

 مافتاد یپس م یبود واقعا از فرط خوشحال انمانیکه م ییها فاصله

 ت ودم دستم بود و آن لحظه که نگاهش با به ینیخواست دورب یم دلم

 یمبش انداختم و قا یاز او م یبه صورتم قفل مانده بود عکس یناباور

ز ازد و  یداشتم .پلک یخودم نگه م شیپ یادگاری و به عنوان گرفتم

 دل

 یکن یرو رد م میدوست شنهادیپ یعنیپس -وهم زده اش گفت سکوت

 ؟

 یم یازبکوتاه دستم  یداشتم با ناخن ها یو وقت نییرا انداختم پا سرم



 گفتم یفیضع ریرجیبا ج کردم

 بله . یول نیببخش-

 ؟ یو اگه من بخوام چ-

 هد شده از فرط تعجب زل زده بودم به او کگر یمن با چشمان حاال

 با مرا داشت یشوخ الیخ انگار

 ؟ شهیم ی؟ مگه زور یچ یعنی نیببخش-

 آره فکر کن زوره-

 دزانکه دل مرا بلر ختیر شیصدا زیتن تحکم آم یجذبه اش را تو تمام

 دیکوب یام تند م شانهداشت کنج  دهیترس ی.قلبم مثل قلب گنجشک

 .اما

 ورغر ا کامال از دست نداده بودم .انگار هرچه او اسبجسارتم ر هنوز

 لشد .حداق یم شتریتازاند من جراتم ب یم شتریاش را ب ییزورگو و

 مفتگ یوار وانهید ییپروا یدادم .با ب یرا نشان م نیظاهرم که ا در



 ماردوی.امنیزور بگ نیو بخوا نیمنطق باش یب نقدریکردم ا یفکر نم-

 به نشر شناخته شدم فکر یونیلیرت چندمظاهرا من باعث خسا چون

 جز من مقصر یاگه واقعا کس یکه مجبورم قبول کنم چون حت دینکن

 یحت رو قبول کنم شنهادتونیکه پ شهینباشه بازم باعث نم انیجر اون

 از

 ... یناچار رو

 وجواب نه ر دنیدم که طاقت شن یبه شما حق م ییجورا هیالبته  خب

 مماشه که در ت ینم لیدل نیا یول نیه باشدرخواست خودتون نداشت به

 دفتر نشر جز چشم و اطاعت از یحرف حرف شما باشه ... تو موارد

 ستمیدست شما ن ریمن ز یکار طیخارج از مح یول نیشنو ینم من

 که

 ... نیگو بازم بگم چشم هرچه شما ب امیشما کوتاه ب ییمقابل زورگو در

 یکوبنده تو یلیس کیل که به خرج داده بودم مث یصراحت انگار

 خورد .صورتش برافروخته بود و از چشمانش آتش قهر و گوشش



 دیکش یشعله م غضب

برآشفته اش  یمایس دنیبود با د کی...؟نزد نهیپس حرف آخرت هم-

 بلرزد و از میدست و پا

 نیاز ا شتریشوم .بهتر بود ساکت بمانم و ب مانیجسورانه ام پش برخورد

 از حد مجاز چزانده بودمش شیشوم . باش ن یعصب کیتحر باعث

 وادادم هرچه باشد  یمالحظه به خرج م یکم دیبا گری...فکر کنم د

 بود... سمییر

 کدر مثل او قابل یآدم باهوش یدار بود که برا یمن آنقدر معن سکوت

 جرات نگاه گرینگذارد .حاال د یباق یمبهم ینقطه  شیو برا باشد

 راترف ممیپا را از گل یتم .به قدر کافرا نداش رغضبشیبه نگاه م کردن

 ..انگارتوان مقابله با او را ندارم . گریکردم د یبودم .حس م گذاشته

 مبرم به آب قند داشتم ازیافتاده بود و ن فشارم

 یم یخودم چا یچشمش دوباره برا شیدانم اگر آن لحظه پ ینم

 ختمیر



 ای ودلش خارج بزدم باال از تحم یانداختم و م یتوش چند حبه قند م و

 زا دمیترس یبرود .م یگذاشت دستم به سمت قور ی؟ ترس از او نم نه

 شود و با دستش محکم بزند پشت دستم وانهید تیعصبان فرط

  

دال پ وار وانهیدوچرخه ثابت د یساعت تمام رو مین نکهیاز ا نبعدیشرو

 زد و

 دوش رفت و ریعرق کرده ز ییرا از نفس انداخت با سر و رو خودش

 یرفت و رو دیکش یم سشیهمانطور که حوله را به تن و بدن خ بعد

 شوانیل یتو وهیکنار استخر نشست .از پاکت آبم یها یاز صندل یکی

 ینامرئ یدر نقطه  یی.نگاهش جا دیاز آن را سر کش یو قدر ختیر

 یخودش م یدورتر از آن جا داشت برا ییمانده بود و فکرش جا ثابت

 هرگز افکاش به سمت او نیخواست بعد از ا ی.هرچند دلش م دیپلک

 رگاندارد .ان یذهنش کنترل یکه رو دیرس ینشود اما به نظر م دهیکش



 داد و یعکس م ی جهیکرد نت یخودش را از او منع م شتریب هرچه

 آمد. چه خوش یناخودآگاهش به اشغال او در م ریضم یجا بدترهمه

 یل ماش را با جان و د یدوست شنهادیکرد او پ یبود که گمان م الیخ

 یریمش نیهم بود که شرو شیاز خدا دی.به نظر او که اصال با ردیپذ

 و ازنقصد  نکهیداد اما دخترک بدون ا یرا به او م یدوست نیا افتخار

 یلیو خ ختهیدستش ر یرا رو یراحت آب پاک یلیداشته باشد خ ییادا

 یحرفها یادآوریاش را رد کرده بود .با  یدست دوست محترمانه

 که داشت رنگ چهره یدرهم رفت و با خشم شیاش اخمها جسورانه

 مشت خودش فشرد یرا تو وانیکرد ل یرا بر افروخته م اش

 منه که ری؟ هان ؟ تقص یهست یک ی...فکر کرد یدختره از خودراض-

 یرو اشتباه تو

 مقل بامداده یکیامثال  اقتتی...ل دمیشان خودم د در



هم  وهیآبم دنینوش یود آن قدر که حتدهانش تلخ شده ب ی مزه

 نتوانست

 چشمانش شیدخترک پ یبایز یرا عوض کند .هنوز چهره  مزاجش

 یکه رنگ غرور به خودش گرفته بود و تو یتیبا همان معصوم بود

خواست به آن  ی.دلش م دیدرخش یمثل ستاره م شیبایز چشمان

 لحظه

 گشت ید برماش گرفته بو یاو درخواستش را حمل بر خواستگار که

 دیدخن یاش م یقاه قاه به او و سادگ شیفروخوردن خنده ها یبه جا و

 و دوخت...تو چشام زل زد و گفت من دیواسه خودش بر هویچه  ".

 نمبا  ایکنم ب یازدواج ندارم ...هه...نه تو رو خدا خواهش م قصد

 کن ... ازدواج

 به زیم یرو لشیکه موبا دیغر یدلش به دخترک م یداشت تو هنوز

 تهاشد یاقیتماس عجله و اشت یبرقرار یبرا نکهیافتاد .بدون ا ریرویو

 باشد مانیزد پ یاش انداخت .حدس م یگوش یبه صفحه  ینگاه باشد



 یاو را نداشت دلش م یگزارش کار دنیشن یامروز حوصله  کی.

 استراحت دوسه کیکرد و به خودش  یرا خاموش م یگوش خواست

 دخترک را در جواب یه بتواند رنج گستاخداد .آن قدر ک یم روزه

 اهشتببسپارد و بتواند خودش را به خاطر ا یبه خودش به فراموش یمنف

داشت  نطوریدست بردار نبود .هم مانیاش ببخشد .اما پ یاحساس

 شماره

 یبرقرار یبا او داشت واال برا یگرفت .حتما کار واجب یرا م اش

 دو انیرا م یداد .گوش یهمه سماجت به خرج نم نیبا او ا تماس

 گوشش ریشست و اشاره اش گرفت و گذاشت ز انگشت

 ؟ مانیبله پ-

 مزاحم استراحتت نشده باشم دوارمیسالم ...ام-

 دلش گفت یتو

 یشد-



 گفت یحوصله ا یب باصدای جواب در و

 شده ؟ یچ-

 ببرود سر اصل مطل کراستی یرو هیبدون حاش مانیبود پ دواریام و

 خدارا شکر رفت که

 یلی.خ.. ینگران باش ستیاومده ...البته الزم ن شیپ یکیمشکل کوچ هی-

 ستیمهم ن هم

 وا ینگران یبرا ییجا دیاگر اسمش مشکل بود پس چرا نبا ؟یچ یعنی

 ااما ظاهرا آرامش خودش ر دیجوش ی؟ در نگاهش هول و وال م باشد

 نگه داشته بود حفظ

 اومده ؟ شیپ یچه مشکل یگ یخب چرا نم-

 کوتاه یاز مکثبعد  و

 به آب نداده باشه ... یدسته گل یباز خانم اعتماد دوارمیام-

 هم گذاشت و فکر کرد یچشمانش را رو یلحظه ا یبرا و



 هیدم ...اخراج شدنش حتم یامونش نم گهیبار د نیا-

 دیخند مانیپ

 هونشیمربوط به ا دیبه آب نداده اما مشکل جد ینه دسته گل تازه ا-

 یموها یاز نهاد برآمده رو یباز کرد و با آهچشمانش را  نیشرو

 چنگ انداخت نمناکش

 " ونهیدرم یماهسو خانم موانگور یپا شهیهم"

 گفت یگوش یهوف کشان تو و

 ؟ هیچ انی؟ جر یچه مشکل-

 گم شده . یظاهرا پاسپورت خانم اعتماد-

 ؟ شهیگم شده ؟ مگه م-

 زا که ییرفهاداد و ناباورانه به ح هیتک یصندل یو منگ به پشت جیگ

 داد یم حیداشت توض مانیبود فکر کرد.پ دهیشن مانیپ

 یخبر رو بهم داد ...گفت چون فرصت برا نیاالن ا یخانم صالح-



 نیاچطور -مینفر کمتر اعزام بش هیبا  میمجبور میهم ندار ینیگزیجا

 تو دست و یاتفاق افتاده ؟ تا حاال سابقه نداشت مدارک کس

 زاهایکردن و یخودش مسئول اوک ینم صالحگم بشه ؟ مگه خا بالمون

 ؟ نبود

 خودش برگشته و یاز حالت عاد شیبود . صدا یعصب شیو ب کم

 خط تحت یآن سو مانیبه خودش گرفته بود آن قدر که پ ریتغ رنگ

 مدر مقا یشگیهم تیمیقرار گرفت و حاال داشت به دور از صم ریتاث

 زد یدست حرف م ریز کی

 ... شونهیکارها با ا نیا تیمسئول شهیهمخب...خب...بله...مثل -

 نی.چطور گذاشت ا دهیبع یاز خانم صالح یمباالت یب نیهمچ کی-

 فتهیب اتفاق

 نسالهاست دار یکه نبود .خانم صالح ی...عمد گهیاومده د شیخب پ-

 خودشونو چوقتیو ه دنیرو به نحو احسن تو دفتر انجام م کارشون



 سوال نبردن ریز

 ذارهب شیکار ی رهیکه تو دا دهیگم ...از اون بع یمدارم  نویمنم هم-

 دیهمه با نیا نی...اصال چرا از ب ادیب شیپ یمشکل نیهمچ کی

 گم بشه ؟ یخانم اعتماد پاسپورت

 از یکی...مشکل ما االن گم شدن  نیشم شرو یمتوجه منظورت نم-

 ؟ هیپاسپورت گمشده متعلق به ک نیا نکهیا ای پاسپورتاست

 تهپ انهیتند رفته و ناش یدست خودش باشد کم نکهین ادانست بدو یم

 ی

 یخواست حاال به درست و منطق ی.دلش نم ختهیر رونیرا ب افکارش

 خودش فکر کند یشده  ختهینبودن افکار و احساست برانگ ای بودن

 خودش را حفظ نگه دارد اما از تک یکرد خونسرد ی.هرچند تالش م

 بود فتادهیتا ن و

 هست ؟ یک زایذ ومهلت اخ نیآخر-



 دیشن یکننده ا دیجواب ناام و

 نمونده ... یفرصت گهید بایتقر-

 کوتاه یبعد از مکث و

 به که بخواد فکر تو رو ستین یمشکل خاص نی...ا الیخ یاوه پسر ب-

 ربهت ...بعدشم همون میش ینفر کمتر اعزام م هی. فوقش با  زهیبر هم

ون مون نباشه .اقال دلمدنبال یخنگ دست و پاچلفت یدختره  نیا که

 ینم

 هبه آب بده و با سرب یخانم دسته گل نیکه هرلحظه ممکنه ا لرزه

 یمللال نیب شگاهینما هیباز ما رو تو دردسر بندازه ..اونم تو  شییهوا

 خط صورتش از فرط خشم منقبض شده بود و زبانش یسو نیا نیشرو

 زبرو یداشت جلو یسوخت.به سخت یآتش کلمات ناگفته م از

 دیبکشد و بگو ادیگرفت که مبادا برسرش فر یرا م تشیعصبان

 ". یخنگ و دست و پا چلفت یگ یبارت باشه که بهش م نیآخر "



 ردموفق به حفظ آرامش کاذب  نکهیبدون ا یقینفس عم دنیاز کش بعد

 گفت زیشمرده و تحکم آم یشده باشد با لحن خودش

 دایپ یاداسپورت خانم اعتمپ دیبگو تا فردا آخر وقت با یبه خانم صالح-

 مخوامجبورم عذرشو ب یکار یگآزاداهمال و ش نیو اال به خاطر ا بشه

 یزیچ مانیپ دنینفس کش یخط تا چند لحظه جز صدا یآن سو از

 یفرو برده .ب یاو را در شوک بزرگ شی.معلوم بود حرفها دینشن

 ندک عخداحافظ و تلفن را قط دیآمد بگو مانیاز امتداد سکوت پ حوصله

 ؟ یواقعا منو گرفت ای یگ یم یجد یدار نیشرو-گفت مانیپ که

 دست به آن دستش داد و پرخاش زد نیرا از ا یگوش

 ام یمعلومه که جد-

 که حق آب یمثل خانم صالح یکیتونم به  یآخه ...من چطور م یول-

 مکنهماشتباه ناخواسته که  هیداره بگم به خاطر  یریگل به نشر مش و

 در خطر اخراج قرار گرفته ؟ ادیب شیپ یهرکس واسه



 و نامحسوس فیظر یلیبه کاربرده بود که خ یکلمات رکانهیز مانیپ

 یچ کند به خاطر یادآوریخواست به او  یگونه بود انگار که م مالمت

 ز آنا ییاعتنا یبا ب نیکرد ؟ اما شرو یو مواخذه م دیرا تهد یک داشت

 را زد تمام حرف خودش تیو باز هم با جد گذشت

 که گفتم ...خداحافظ نیهم-

 وا یبیماریموضع  رییتغ یباز هم بخواهد برا مانیکه پ نیقبل از ا و

 تالش کند مذبوحانه

 ی.حس م زیم یآلود پرتش کرد رو ظیغ یرا قطع و بعد با حالت تلفن

 گرسنه به جان یشده و افکارش مثل موش نیسرش داغ و سنگ کرد

 یا هرجیشود با ش وانهید تیز فرط عصبانا نکهیافتاده . قبل از ا مغزش

 آب انداخت یخودش را تو بلند

**** 

 یستگخام خودم را به خانه رسانده بودم و با تم ادهیمترو پ ستگاهیا از



 خوشحال بودم که ام

 کار نیا یزحمت رساندن مرا بکشد هرچند که برا سییندادم ر اجاز

 هم اصرار داشت یلیخ

 رد و بدل شد نانمایکه م یی.بعد از حرفها

 گذرد همان یدر سرش م یاالتیدر مورد من چه فکر و خ دمیفهم ومن

 ا بعدرداز ف دیداشتم .اصال با یکه فاصله ام را با او حفظ نگه م بهتر

گشتم  یم یگریرفتم دنبال کار د یشدن از دفتر نشرم لیتعط از

 نمک دایخودم کار پ یبرا گهید یتونستم ظرف دوسه روز جا یم دیشا".

". 

 رحاله هدانم ...ب ینه ...نم ایشدم  یداشتم شتابزده وارد عمل م نکهیا

 کردم یم یکار کی دیبا

 و سر و کیدر خانه و موز یچند جفت کفش دخترانه جلو دنید با

 و تمبه در انداخ دیبا تعجب کل دیرس یکه از داخل به گوش م ییصداها



 تو . رفتم

 نه مکدر آمده بود  یوانده اشلوغ بود و به اشغال مهمانان ناخ خانه

داشتم  یو سرگشته قدم برم جیشناختمشان .در همان حال که گ ینم

 و

 بلند گفت یاز کنارم رد شد و با صدا یکیرفتم جلو  یم

 همخونه ات اومد دهیسپ-

 با یدرحال پخش بود و وسط هال دوسه نفر یتولدت مبارک اند آهنگ

 نمه ب یتوجه هی.بق دندیقصر یافشان داشتند م ییو شلوار و موها تاپ

 یابر مبل نشسته و داشتند یخندان و شاد رو ییو با چهره ها نداشتند

 که یدیقرمز و سف یبه بادکنکها یزدند .نگاه یها دست م رقصنده

 شده بود انداختم و فکر کردم نییتز وارید یرو

ا ز جشانه ام خورد و مرا ا یرو یاستهمان لحظه دست دهیپس تولد سپ-

 پراند

 امروز یخوب شد زود اومد-



 چه خبره ؟ نجایا-

 تولدمه-

 تهماه از ورودت به دانشگاه نگذش کیگفتم هنوز  یخواست م یم دلم

 همه دوست نیا چطور

 رامداشت  کهی؟ که امانم نداد و درحال یواسه خودت جور کرد قیرف و

 کرد گفت یم تیسمت اتاق خودش هدا به

 ارمیرو ب کیخوام ک یم ایبدو برو حاضر شو ب-

 عذرخواه گفتم یو لحن افهیق با

 خواد ی.دلم م نهیخسته ام. سرمم سنگ یلیجان ..من خ دهیسپ یول-

 برم

 بخوابم یساعت هی مبیماریو ب مبیماریدوش ب هی

 ولمهو  گفتم .در اتاق را باز کرد یم ینه انگار که من داشتم چ انگار

 تو داد



 یبیماری یم افهیام قبر یدار زمیعز ستیهر روز که روز تولدم ن-

 االب یژلوفن بنداز هی؟  دیخواب شهیسرو صداها مگه م نی...بعدشم با ا

 سلبا هیتختم .برو  ریپره .چمدون لباسات رو گذاشتم ز یم سردردت

 ...ایبپوش و زود ب خوشگل

 من یمعترضم بلند شود در را تق رو یدوباره صدا نکهیقبل از ا و

 بست

 از یکیدرست بعد از پشت سر گذاشتن  یعنیافتاده بودم. یبیماری عجب

 ام به ییدرخلوت تنها نکهیا یبه جا میزندگ یروزها نیتر حساس

 جمع کی یتو دیپرداختم با یآن چه بر من گذشت م لیو تحل هیتجز

وت فشمعها رو  ایب" یزدم و ترانه  یم کف نشستم و یم بهیو غر شلوغ

 خواندم . یرا م "یکن که صد سال زنده باش

 یشتُگله جا رو واسم نذا هی تیبزرگ نیبه ا یایدن یخدا چرا تو یا

و  نینسر یمتروک خانه  نیزم ریز یبار دلم برا نیاول یبرا" ؟کنار

 اش تنگ شده بود . ییتنها ی گوشه



ند تسبز رنگ لم داده بود و داشت  یکاناپه  یهمانطور که رو دهیسپ

 تند

 رهم خانه داشت عکسدرهم و ب تیاعتنا به وضع یب دیجو یم آدامس

 دکر یآپلود م نستاگرامیصفحه اش در ا یتو یکی یکیتولدش را  یها

 بهتر است و سدیبنو یچ شیپستها ریرا داشت که ز نیا یدغدغه  و

 ونو من همبد دیپرس یاش نظر مرا م یانتخاب یدر مورد متن ها یگاه

 گفتم یام را به او م یبه خرج بدهم نظر واقع یمالحظه ا نکهیا

 به یمتن عاشقانه چه ربط نی...آخه ا ستیبه نظر من که جالب ن-

 تولد آدم داره ؟ عکس

 ماه ها هیبق نیخاص به متولد یمهرماه یسینو یعکس م ریز یوقت-

 خوره ؟ یبرنم

 رکلمات قصا دی؟ حتما با شهینم یعکسات متن نذار ریحاال اصال ز-

 تنگش ؟ یبذار هم

 شد و گفت یباراز دستم عصبان کی



 تو ذوق آدم یبزن ینظر خواستم ..فقط بلد ینو باش از کم-

 معکه چقدر راستش را گفته و درحال ج اوردمیخودم ن یهم به رو من

 گفتم زیم یجور کردن کاسه و بشقاب ها از رو و

 دختر میاریدرب تیوضع نیکارا پاشو خونه رو از ا نیا یبه جا-

 وسانه گفتچاپل یدر جلد تنبالنه اش فرو رفت و با لحن یفور

 یم زیرو تم نجایجون ماهسو االن حالشو ندارم ...آخر وقت خودم ا-

 کنم

 هخانها را با خودم به آشپز یدست شیاز جا بلند شدم که پ غرغرکنان

 ببرم

بخوابم  مبیماریخوام ب یآخر وقت تو دم صبحه .من خسته ام .م-

 .اونوقت

 یرو مرتب کن نجایا یخوا یتازه م تو

 تعارف خشک و کیفقط  ایداد  یدش به من حق مخو شیدانم پ ینم



 زد یخال

 یکنم و م یرو مرتب م نجایتو امشب تو اتاق من بخواب...منم ا-

 مبیماری

 خوابم یجا م نیهم

خواست در حق من لطف هم بکند با کمال  یم الشیاگر به خ یحت

 لیم

 کردم یرا قبول م آن

 کیحاال  نیماز مسواک زدن دوباره رفتم سراغش .گفتم اگر ه بعد

 لایخو بعد با  میرس یبا هم به کارها م ییبه خودش بدهد دوتا یتکان

ح ماهسو ...ا الیخ یب-که باز هم حرف خودش را زد میخواب یم راحت

... 

 زده گفت جانیفاز خودش را عوض کرد و ه یبعد تند و

 شهیم یعکسام چه حال دنیخواد بدونم با د یدلم م یلیخ-

 دمیردم و پرسنگاهش ک یحواسپرت با



 ؟ یک-

 " دمیباال فهم دیکه پر شیو چروک کرد و ابروها نیاش را که چ افهیق

 شنظورمبه او بفهمانم  نکهیا یو بعد برا دیگو یرا م"کته  یخ نیرامت

 گرفته ام گفتم را

 ؟ یرو آنفالو نکرد نیمگه هنوز رامت-

 نازک کرد و یکه نه .پشت چشم دمیترش کرده اش فهم ی افهیق از

 فتگ

 می. خودش دوست داشت بهش بگمهیکه ...رح ستین نیاسمش رامت-

 ، چلغوز ! نیرامت

 مغ توانست با یبود راحت تر م میرح نیرامت یاگر اسمش به جا انگار

 دیایدست دادنش کنار ب از

 داشته باشم گفتم یمنظورخاص ایقصد متلک  نکهیا بدون

 ؟ یاون نشست کیال یحاال به هوا-



 شد یاو برخورد و از دستم عصبان دانم چرا به ینم

 م ؟اشب کشیکه منتظر ال هی...اصال مگه اون ک کارمی...مگه من برینخ-

 گفت ظیبا غ دیمرا به خودش د هینگاه عاقل اندر سف یوقت

 ماهسو خانم ؟ یبخواب یر نمی چرا اصال تو-

 درآمده گفتم یهم با حرص من

 ریکار رو بکنم .شب بخ نیخوام هم یم-

 وضاتاق خواب شدم .اول لباسم را ع یم را برداشتم و راها یگوش و

 شبال یکه سرم به رو نیتخت انداختم .هم یو بعد خودم را رو کردم

 دیامروز پر کش عیفکرم به سمت وقا دیرس

 م وما گذشته بود لحظه به لحظه را با خودم مرور کرد نیکه ب هرچه

 وعقب و جل لمیذهنم مثل ف یبار تو نیاز صحنه ها را هم چند یبعض

 نبه من گفت از م یبه آن بپردازم . وقت یشتریکه با دقت ب کردم

 کنم حس خوب و یفرق م هیکند من با بق یآمده و فکر م خوشش



 از آن یدانم واقعا چه منظور یبه من دست داده بود .نم یشعفناک

 دهانتخاب کر یدوست یهمه مرا برا نیاز ب نکهیداشت ؟ چرا ا حرفها

 آمدم یبه چشمش م نکهیو شوق من شده بود؟ چرا از اذوق  باعث

 یم یلیو یلیق شنهادشیپ دنیکردم و ته دلم از شن یغرور م احساس

 ور شنهادیپ نیا یا گهیکس د یریمش نیشرو یاگه به جا ایآ "؟  رفت

 برام یادیز تیاهم ای ختیر یقدر منو به هم م نیداد هم یم بهم

 "؟ نداشت

 دم به سقف ...فکر کردمو زل ز دمیباز خواب طاق

 گهیدکم تند رفتم ...خب دوره زمونه عوض شده و ازدواجها  هی دیشا-

 ادشنهی.همون اول که نشناخته به آدم پ رونیاومده ب شیشکل سنت از

 یتوسد نیاز ا یبعض دی...شا ستنیدن ...همه که مثل هم ن ینم ازدواج

 به ازدواج بکشه ... ها

 دیدرونم غر یندا



 کشه ...هم ن دیشا-

 دادم یم حیلب فشردم .انگار داشتم به خودم توض یحرص لب رو با

 وسفی ییبه قول دا دی.شا ستین دیهم بع یلیخب احتمالش هست .خ-

دمش رونکردم و از در خونه یمن نادون یبا لگد در خونه مو زده ول بخت

... 

 ؟ یمونیاالن پش-

 دمکنم شتابزده عمل کر ی... حس م ییجورا هیدونم  ی+نم

 مدت باهم هینگفت  یخواست ...حت یم یاون تو رو واسه دوست یول-

 وستنه ؟ رک و پ ای میخور یبه درد ازدواج باهم م مینیتا بب میباش

 کنده

 حرف از ازدواج زد؟ یحاال ک گفت

 ام جانبدارانه گفتم یدرون یندا به

 خواست پوزمو بزنه ارمیدرم یمغرور باز دیچون د دی+شا

 سو .خودت رو گول نزن ...اون فقط از تو خوششدست بردار ماه-



 و تو رو واسه اومد

 زدشاماز ن ییاز جدا یناش ییخواد که بتونه با تو بحران تنها یم نیا

 یبرا یمناسب تر ی نهیپشت سر بذاره و بعدش بره سراغ گز رو

 ازدواج

 ستمین یریمش نیشرو ی+آره خب ...من در حد و اندازه 

 نگکردم قلبم چ یتلخ اعتراف م قتیحق نیا دلم به یداشتم تو یوقت

 ام را پوشاند شانه یرو ینیو اندوه و افسوس مثل مه سنگ خورد

 شد ینم ریام انگار از سرزنش کردن من س یدرون یندا

 فنبا ایواسه خودت رو یخود یب گهیپس د یقبول دار نویخوبه که ا-

 وبدختر خ هیمثل  نیواسه از ما بهتروناست ...بش ی... عشق و عاشق

 جا نداره یب یجنبه و بلند پرواز یکه سر و گوشش نم یعاد و

 رو بکن ... تیزندگ

 ؟ یلطفا خفه ش شهیچشم حاال م-



 دل کیو  دیرس یغرغرو م یدرون یندا نیخواست دستم به ا یم دلم

 زدمش یم ریس

ره اظباهم من میو داشت میهم بود بیماریام در یدرون یمن و ندا هنوز

 یم

 یبلو تن یاز جا پراندم .با سست لمیموبا امکیزنگ پ یصداکه  میکرد

را برداشتم و با  یدراز کردم و گوش یعسل زیرا به سمت م دستم

 کیاز  امکیبه صفحه انداختم .پ یچشم بسته نگاه کیباز و  کچشمی

 زیآم دیتهد شیو کم و ب بیعج یناشناس بود . با مضمون ی شماره

 یبد راففرانکفورت انص یالملل نیب گاهشیبه نفعته که از رفتن به نما"

 " یبه دهات خودتون برگرد و

 نیشرو

 برگه ثابت مانده بود و نگاه متعجبش به یبا ژست امضا رو دستش

مانده  جیزد گ یکه داشت م ییکه خودش هم از حرفها مانیپ دهان

 بود



 قطفشده  دایداده دراومد گفت پاسپوت پ ماتومیاولت نیتا گفتم شرو-

 ادشی

 یعنی سییواسه ر نقدریکرده ا یخبر بده بهم چون فکر نم تهرف

 یجنابعال

 اوبنیباشن ..البته ا هیقض نیا بیمارییباشه که خودشون شخصا پ مهم

 گفت یدلخور

 با لحن مشکوک و مانیپ یمعترضه  یتوجه به جمله  یب نیشرو

 دیتوپ یمعترض

 ؟ شده دایخبر پ یب هویکه اول پاسپورت گمشده بعد  یچ یعنی-

 کرد یو سردرگم نگاهش م جیگ مانیپ

 یا دهیچیپ یلیکنم موضوع خ یفکر نم یول یدونم چه جور یمنم نم-

 نکهی...مثل ا باشه

پاسپورتها نبود و خانم  هیبق یکشوش جا مونده بود و قاط یتو

 کرده گم شده فکریصالح



 یکن یکه توفکر م یسادگ نیبوداره و به هم هیاز نظر من که قض-

 ستین

 عدداد ...ب یقد نم یزیکرد انگار فکرش به چ ینگاهش م یجور نمایپ

 گفت ینگر یباال انداخت و با سطح یشانه ا یتفاوت یبا ب هم

 خانم یزایاخذ و یکه مشکل حل شده و ما برا نهیبه هرحال مهم ا-

 میبه موقع اقدام کن میتون یم یاعتماد

 نیرواه شاما در نگجمله او را آرام کند  کی نیبود با هم دواریام انگار

 ترساند یبود که او را م یزیچ

 ؟ نیشرو یشد ینجوریا یتو چرا تازگ-

 شدم ؟ یچه جو-

 ...وبیماری...بهونه  نی...مشکوک... بدب یجور خاص شد هیدونم  ینم_

 نشون تیاز خودت حساس شهیم یکه مربوط به خانم اعتماد یهرچ به

 چاره ی.مثل فرستادن بامداد ب ید یم



 یمحرف  یتو راهرو داشت با اعتماد نکهیبه جرم ا یگانیبا قسمت به

 زد

 گفته ؟ نویا یک-

 پرت یعصب یرا با حالت سشیرا گفت و روانو نیبرآشفته ا نیشرو

 برگه یرو کرد

 عبوس و ی افهینگاه به ق کیکرد  سینگاه به روان نو کی مانیپ

 یوکه زد خواست آب رفته را به ج یاز حرف مانیو پش نیشرو بدخلق

 برگرداند

 الیخ یپروندم ...ب یزیچ هی یجور نینگفته ...من هم یکس-

 اطیحتا ابپا و آن پا شد و بعد  نیا یکم نیاخم آلود شرو ینگاه ها ریوز

 اشاره کرد زیم یرو یبرگه  به

 امضاش کن برم . شهیاگه م-

 بود روان دهیهمان طور که نگاه شرربارش را به جانش کش نیشرو



ه ب-زد و داد دستش . ییبرگه امضا یو تند تند رو را برداشت سینو

 نجایا ادیبگو ب یخانم صالح

 یداد به پشت هیکراواتش را شل کرد و کالفه و دمغ تک یگره  و

 عجا خورده بود اما چون اوضا زشیاز لحن تحکم آم مانی...پیصندل

 ادد حیخشمش ترج یمصون ماندن از گدازه ها یبرا دید یقر و قاط را

 و به دیبه سمت در چرخ " یاوک "و با گفتن  اوردیخودش ن یرو به

 رفت رونیاز اتاقش ب سرعت

   

 بود امکیآن پ شیهنوز پ فکرم

 و یدکتاب فرانکفورت انصراف ب شگاهیبه نفعته که از رفتن به نما "

 " یدهات خودتون برگرد به

 یدجا ر امیآن پ دیواقعا با یعنیداشت ... یشوخ الیبا من خ یکس انگار

 کردم ؟ یتوجه م شتریبودنش ب زیدآمیتهد یگرفتم و به جنبه  یم



 داشته باشه یچه ضرر یرفتن من به فرانکفورت ممکنه واسه ک آخه

 کنه ؟ دمیبه خاطرش مجبور شده تهد که

 نهیگز چیو ذهنم ه دمیرس ینم ییکردم به جا یفکر م شتریب هرچه

 به من نداشت یمعرف یبرا یمشکوکی

با  یکردم ول یمشورت م یست در موردش با کسخوا یدلم م یلیخ

 یک

 یمش به ذهن یادیز یها نهی؟ بد هم نبود ...حتما گز دایمثال پارم ؟

 دمجرقه فکرم را روشن کند اما از بخت ب کیتوانست با  یو م دیرس

 بود . بیگرفته و غا یآن روز مرخص دایپارم

 ؟ یک گهید پس

 اش حساب یهمفکر یا روجور وقت ه نینبود که بشود ا یکس بایتقر

 به.نم توانستم به او مراجعه ک یبود که م ینفر نیآخر سییکنم .ر باز

 رد و بدل شد انمانیکه م ییو حرفها روزیبعد از ناهار د خصوص

 اصال از کجا یبهتر بود ..درثان میداشت یکمتر با هم مراورده م هرچه



 شیدوست شنهادیباشه و بعد از رد پ سییکار خود ر دی؟ شا معلوم

 ه؟بیماریناشناس لطف خودش رو به من پس ب امیبا اون پ خواسته

 بودن دیهم بع یلیاما خ دیرس یبه نظر م نانهیبدب یفکر کم نیا اگرچه

 ...بروم  یگریکردم که دنبال کار د یفکر م نیداشتم به ا روزید من

 یساختم و هرچه ب یم هیخودم کمتر حاش یعقل آن بود که برا شرط

 رفتن به دیق دیدانم با یرفتم بهتر بود .حاال نم یتر مصدا سرو

 شگاهینما

 کرموضوع ف نیبه ا شتریب دینه ؟ با ایزدم  یفرانکفورت را م کتاب

 زرا ا هیقض نیتوانم ا یدانستم چطور م یکردم .هرچند هنوز نم یم

 هم نیبگذارم ...ا انیچطور با او در م اینگه دارم  یمخف وسفی ییدا

 من . یبود برا یمعضل خودش

 شهیخودم غوطه ور بودم که مثل هم یافکار قر و قاط یقدرتو آن

 پیکارم تمرکز نداشتم که مدام در حال پاک کردن و از نو تا یرو



 دنل شزد ... بعد از منتق میصدا یدیخانم رش نکهیبودم ...تا ا کردن

 او را گرفته بود یجا یگانیبه قسمت با بامداد

 وابج به تلفن ها ستین یو کس ستین دای...پارم باال یبر دیماهسو با-

 ... بده

 گفت دایآ میبگو یزیو چ میایمن به خودم ب نکهیاز ا قبل

 یبنفشه  یداشت سمت گل ها یوقت یدیمن جاش برم ؟رش شهینم-

 رفت یاش م ییقایآفر

 زیت ییابرو

 و گفت کرد

 باال ... ادیب یخودشون گفتن اعتماد یریمش یآقا-

 رنگازهرا به خودم بودم .حاال ا ضایو ا دایحسود آ یانگاه ه متوجه

 دنبود بابتش به من کرور کرور پول بدهند ...به جز تحمل کر قرار

 شد ؟ اگر دست من بود یم دمیهم عا یگرید زیمگر چ شیها یبدخلق



 من بروند باال ... یفرستادم جا یاز آن دو نفر را م یکی که

 مدید راهرو بامداد را یبروم .توجمع و جور کردم که  ادیز یمعطل با

 هپشتش را کرد ب دیزد .تا مرا د یحرف م یداشت با خانم صالح که

 الحا!کاره  هیگرفت .انگار من اَخ بودم... دهیو سالم مرا هم نشن من

 خورد ...همان بهتر که چشمم به جمال یبر م یلیبه من خ انگار

 بود دهیرسکه پ یروشن نشود ...در جواب خانم صالح نامبارکش

 ؟ دایپارم یجا یر یم-

 اله هدادم از پ حیآسانسور ترج یگفتم و بعد به جا یکوتاه " یبله  "

 نمدرو یاند افتاد .تا برسم باال یم ریبه تاخ شتریرفتنم ب ینجوری.ا بروم

 نگذاشت بمینص یب ضشینق یها هیننشست و از توص کاریب

 رانگار نه انگا جور رفتار کن هیها ... یاز خودت ضعف نشون ند-

 گذشته یشما چ نیب که

 حرف بزن ...جز بله چشم و نه حرف یباش .رسم ی..خونسرد و عاد



 یاغرغره دی؟ وگرنه تاهزار سال با یدیهم نزن ...فهم یا گهید مفت

 یبشنو منو

 مرفطبه  نکهیبود و بدون ا ستادهیا دایپارم ستمیپشت س دمیرس ی.وقت

 ردو از کوره  یعصبان ید و با صداجواب سالمم را کوتاه دا برگردد

 گفت یا رفته

 باال یایخواستم ب شیربع پ کی؟  دیاومدنت طول کش نقدریچرا ا-

 یبفرست یسیبه انگل لیمیا هی دی...با

 دیابه من نگفت .فکر کردم فقط ب یزیمورد چ نیدر ا ی..کس دیببخش-

 تلفن ها جواب بدم به

 وکه گل پشت و ر نیه اهم پشتش به من بود .انگار به شدت ب هنوز

 داشت دهیعق ندارد

 اش انداخت یمتیبه ساعت ق ینگاه کالفه

 لفتش نده ... نیاز ا شتریب-



 چشم-

 افو من ص دیاو چرخ نمیبنش زیتا خواستم دور بزنم و بروم پشت م و

 هم داشت.انگار خورده بودم به یشکمش .چه عضالت سفت یتو رفتم

 صخره .خجوالنه گفتم کی

 دیببخش-

 هکرد ک یم یاز من عذرخواه دیعقب درواقع او با دمیخودم را کش و

 نیاش باعثا یآن از نقش مجسمه اش خارج شد و با حرکت ناگهان کی

 قرن فقط کیبه اندازه  دیبگو یزیچ نکهیتصادم شد .اما بدون ا

 گفت زیم یکرد و بعد با اشاره به کاغذ رو نگاهم

 درس ...آ نیکن و بفرست به ا پینامه رو تا نیا-

 باشه چشم-

 این اندکردم آنجا م ینبود و وانمود م شیمثال حواسم به نگاه ها هنوز

نشستم .پس چرا به  ستمیکند .رفتم پشت س ینم یفرق میبرا رفتنش

 اتاق



 بودم و به او دستور سییخواست من ر یگشت ؟ دلم م یبرنم خودش

 کت و چشمانم ظاهر نشود . یجلو یدادم برود و تا اطالع ثانو یم

 یرنگ ...چطور حوصله م یریش راهنیبود با پ دهیپوش یطوس شلوار

ست  یرا با چ یچ ندیکمد لباسش بب یصبح به صبح بگردد تو کرد

 کند

 اترنگ راه راه کراو دیرس یاو بودم به عقلم هم نم یمن اگر جا ؟

 زهایچ نیست باشد .ا راهنمیدورنگ پ یو زردم با دکمه ها یمشک

 خواست که من یهم م قهیبودن دقت و ظرافت و سل بر پولدار عالوه

 ردنخاص بودم .بعد از وارد ک ازاتیامت نیرا شکر فاقد تمام ا خدا

 یصفحه  یرو دایعکس بدون حجاب پارم دنیصفحه باز شد .با د رمز

 من جلو چشمان آزاد مهیدستپاچه شدم .حاال انگار عکس ن دسکتاپ

 بود . سییر

 کرد ؟ انگار یم یخودش چه فکر شیپ دایپارم نیدونم ا ینم من



 نهیرو دلش خواست پس زم یبود که هر عکس شونیخونگ ستمیس

 بذاره

 نو تاپ دو بنده بنفش درحال مک زد یخرگوش ی...آخه عکس با موها

 ؟یادار ستمیذاره رو س یرو آدم م یآبنبات چوب به

 اول اون عکس مسخره رو عوض کن زیقبل از هرچ-

 آخهرا از صفحه برداشت . شیو تحکم گفت و رو را همراه با اخم نیا

آن  ی؟ به جا دمیکش یخانم خجالت م دایپارم یجا دیچرا با من

 عکس"

 هانتخاب کردم و بعد ک نهیپس زم یبالن را برا کی ریتصو "مسخره

 هبود خطاب ب ی...درخواست نامه اپیراحت شد رفتم سروقت تا المیخ

 ترجمه و نشر ازیامت دیخر یبرا کایدر امرgreenنشر  ریمد

ا با ه ربود نام رانمعلومیآن انتشارات در ا ی دهیسه اثر برگز یانحصار

 هم نشد از ییغلط امال کی یدقت تمام نوشته حت

 معذبمنگاه مراقبش چقدر  ریدانست ز ی...انگار م مبیماریاش ب نوشته



 نم یرا از رو نشیجنب نخورد و نگاه سنگ زیم یهم از پا نیهم یبرا

 تا گفتم لیمی.بعد از ارسال ا شتبردا

 تموم شد-

 ضرب گرفت و گفت زیم یانگشتانش رو با

 خوبه-

 خوبه هم نیبود و من به هم ینجوریمدل تشکر کردنش ا ییجورا کی

 بودم قانع

 نایاما م دیبگو یزیخواست چ یپا و آن پا شد .انگار م نیا یکم بعد

 گذشت و یم نیگکرده بود .زمان سن بیمارینگفتن  ایگفتن  یدوراه

 من

 ندت تند یخودم را گم کرده بودم و با دستمال کاغذ یدست و پا واقعا

 مزنب ایکردم ...گفتم دل به در یام را پاک م یشانیپ ینشسته رو عرق

 تکتاب فرانکفور شگاهیشان به نما یاز همراه میحاال بگو نیهم و



 اگر... دهد یاز خودش نشان م یچه واکنش نمیشده ام ...تا بب منصرف

 امکیحدس که ممکن است آن پ نیکرد ا یانصرافم استقبال م از

 دوهر شد .اما انگار یذهنم پررنگ م یرا او فرستاده باشد تو ناشناس

 میسکوت را بشکن نیقفل ا میگرفته بود میتصم همزمان

 بگم یزیچ هیخواستم  یمن م دیببخش-

 ؟ یجشن تولد بود شبید-

 هبه هم نگا یردو با تعجب و سردرگمشد و ه یبا هم قاط مانیحرفها

 هچخواستم  یدانم او چقدر دوست داشت بداند من م ی...نم میکرد یم

 بگذارم اما من انیرا با او در م یحرف

خواست بدانم او از کجا خبر از جشن تولد شب  یدلم م یلیخ که

 گذشته

 ؟ داشت

  



 مشو ام خارج یتا از حالت بهت و دست و پا گم کردگ دیطول کش یکم

 . میایبه خودم ب و

 من بود یتولد همخونه  شبیخب ...آره .د-

 پرانتز اضافه کرد اوداخل

 دهیسپ-

 هاز کجا ؟ بعد ب ستیداند و معلوم هم ن یم زهایچ یلیکه خ یعنی

 دبود پوزخند ز دهیچشمانم چسب ین یکه به ن یسوال گنده ا عالمت

 رو برداشته نستاگرامیتون کل ا ییهوی یعکسها-

 ی..ول.فضول راپورت ما رو به او داده  نستاگرامی...ا نطوریپس ا اوه

 یعنیباشه . دهیسپ یاوشون جزو فالوورا نکهی؟ مگه ا یچه جور آخه

 همبد دو نفر را به هم ربط نیذهنم ا یتوانستم تو ی؟ اصال نم ممکنه

 دیباجرات نکردم . یول دمیپرس یرا از او م نیخواست ا یدلم م یلیخ

 دهید دهیسپ جیپ یرا تو شبید یدم او عکس هاش یم مطمئن



 دادم گفتم یو منگ نشان م جیهنوز گ کهی...درحال

 که همون-بذارم ییهوی یندارم که بخوام عکسها نستاگرامیمن اصال ا-

 ... هیداره کاف نستاگرامیهمخونه ات ا

 و اوردمیکرد که من طاقت ن یبا نگاهش داشت بازخواستم م هنوز

 هستبباز و  یخود یکشوها را ب کهیرگرداندم و درحالرا از او ب میرو

 کردم گفتم یم

کدوم عکس منو  دهیدونم سپ یو نم ستمیعکسها ن انیمن در جر-

 گذاشته

 نستایا

 دلم ادامه دادم یتو و

 ستیمربوط ن یبعدشم اصال به کس-

 مبود که اخمش تما دهیدرونم را شن یگوش جان داشت و نجوا انگار

 بودرا برداشته  سالن

 تو رو تو یدلت نخواد اصال کس دی...شا یباش انیپس بهتره در جر-



 نهیبخصوص بب یلحظه  کی

 نمبه  یرا پنهان یزیگفت انگار داشت چ زیتحکم آم یرا با لحن نیا

 یودانم ت یافتاد..نم یام کج بود و نم یکرد و من دوزار یم گوشزد

 بود اصال هختیگشتم .از بس که فکرم به هم ر یم یدنبال چ کشوها

 ردکشم و  یسرک م دایکار پارم زیم یکشوها ینبود که دارم تو ادمی

 حواس گفتم یحال ب همان

 باشه چشم-

 ؟ یباشه چشم چ-

 گفت ی؟ راست م مینگاهش کردم و مانده بودم چه بگو یجگی.با سرگ

 ؟ یچشم چ باشه

 گهی...همون د زهیعه ...خب ...چ-

 یام را نم یحجم از حواس پرترا فشردم... مغزم آن  میها قهیشق و

 شد یم وانهید تیداشت از عصبان دیکش



 کن ادهبردار و برو برام قهوه آم یلعنت یلطفا دست از سر اون کشوها-

 یم دیتهد یزیگفت شک نداشتم که داشت مرا به چ یلطفا را نم اگر

 کرد

 کرد یم دایپ یباشه چشمانگار داشت به باشه چشم گفتنم آلرژ-

 یدیکلمه رو ازت بشنوم ...فهم نیخواد ا یدلم نم ینوتا اطالع ثا-

 ...انگشت هشدارش را دیکش یخشم زبانه م یچشمانش شراره ها از

 روز کیکردم  یفکرش را نم چیاسلحه گرفته بود سمت من ...ه مثل

 و سرزنش شوم . دیام تهد عانهیخاطر رفتار مط به

 باشه ...-

 مرفتگدهانم را  یه موقع جلو..که ب"چشم . " میبود باز هم بگو کینزد

 ماند میتکه استخوان در گلو کیمثل  "چشم  " و

م گفت یجور وقتها م نیا دایگفتم ؟ مثل پارم یم دیچه با شیجا پس

 یاوک



 یول ؟

 یم دهیمثل سپ اینداشت . یصورت خوش سییگفتن به ر ینظرم اوک به

ه با ت "چشم " می..انگار منتظر بود پشتبندش بگو"خا باشه ." گفتم

 یتالف

 یور یگم کرده دست ی.با رب و رب رونیزبانم را از حلقم بکشد ب اش

 و آب دهانم را قورت دادم دمیصورتم کش یتو ی دهیژول یموها

 گم چشم ینم گهیباشه د-

 دیلب غر ریهم فشرد و ز یچشمانش را رو یو با کالفگ دیکش یهوف

 ت -

 ِش

 عدب.  واریکوبد به دشده از دستم سرش را ب عاصی مبادا بودم نگران

 ... میبه او بگو یزیرفت که قرار بود من هم چ ادمانیهر دو  هم

 دمیپرس دهیشب از سپ همان



 ؟ هیخصوص جتیپ یتو مگه نگفت-

 معالقمند شده بود جشینبودن پ ایبودن  یبه خصوص کهوی نکهیا از

 بود .مشکوکانه نگاهم کرد و گفت متعجب

 هیخب ...آره خصوص-

 ؟ نستایا یگذاشت ییچه عکسها شبید نمیبب شهیم-

 مبل نشستم و وادارش کردم وسط چت کردن با یرفتم کنارش رو و

 یم معکسها را نشان یکی یکی کهیشود .درحال نستاگرامیوارد ا دوستش

 گفت داد

 شده مگه ؟ یچ-

 دمیتوجه به سوالش پرس یمن ب و

 ؟ یعکس منم گذاشت-

 ... یکیآره فکر کنم -

 وتاد و میوسط بود دهیعکس چهارنفره بود .من و سپ کینشانم داد ... و



 نبود دوطرفمان درحال خنده و ادمیدوستانش که حاال اسمشان  از

 نر آدآرام و بدون لبخندم معلوم بود که از حضورم  افهی.از ق طنتیش

 پف کرده بود دور سرم و مات زل زده میبرم .موها یلذت نم جمع

 قهیکه از  ملباس یتاد به بند مشک.ناگهان چشمم اف نیبه دورب بودم

 سییر زیآم هیکنا یبه جمله  ادمیکرده بود  خیپشتم  رونیزده بود ب ام

 افتاد

 نهیبخصوص بب یلحظه  کیتو رو تو  یدلت نخواد اصال کس دیشا-

 من یخدا یوا-

 .چطور آن لحظه حواسم نبود ؟ دمیقاپ دهیرا از دست سپ یگوش

 دخورده بو کیبه صد و پنجاه ال کی؟ نزد دندیعکسو د نینفر ا چند

 سملبای قهیعکس  یخواست از رو یخدا ...دلم م یخدا ..ا یخدا ...ا ی.ا

 نوزهرا بپوشاند اما متاسفانه علم  یرا بکشم باال تا آن بند لعنت

 نکرده بود ... شرفتیپ نقدریا



 "کردن ؟  یم یدانشمندا چه غلط نیپس ا "

 هیگر ریمانده بود بزنم ز کم

 ؟ یعکسو پاک کن نیا شهیم-

 شده ؟ یچرا مگه چ-

 حوصله پرخاش زدم یصورتم براق شد .ب یتو

 گفت عکس یعکسو پاک کن خواهشا ...اصال ک نینشده فقط ا یزیچ-

 ؟ یبذار منو

 خا باشه حاال...تحفه-

 ردکآلود آن عکس را پاک  ظیغ یو با حالت دیرا از دستم کش یگوش و

 یفکر کردم دوستم-

 رذانداشت .بگ یتیمن که اهم یگفت .برا ین دلخوارنه ارا با لح نیا

 قدر خواست خاطرش از دستم مکدر شود هرچه



 ای کیکه عکست رو بذارم واسه ال یبیماریاجازه ب دیاز دوستت هم با-

 نه

 ؟

 خب بابا اح یلیخ-

 ترش کرده از جا بلند شد یا افهیبا ق و

 گفته ؟ یزیچ یحاال مگه کس-

 کرده یخودش چه فکر شیعکسم پ دنید از دبع سییر نکهیفکر ا از

 را داد .دوباره سوالش یبه من دست م رزدنیگرفتم و حالت که یم گر

 سوال جواب دادم با

 ؟ یرو جزو فالوورات دار یریمش نیبه اسم شرو یتو کس-

 ؟ یگ یرو م پهیخوشت کایاوه اون ر-

 به طرفم برگشت چشمانش ستاره نشان بود یوقت

 کرده شیدایپ دایپارم یفالوورا یاز تو دمیفهم حاتشیاز توض بعد



 ش.خوشش آمده و به او درخواست داده و در کمال تعجب هم درخواست

 ودب نجایشده و هم متقابال از طرف او فالو شده .فقط سوال ا قبول

محدودش  یها نگییجزو تعداد فالو دهیخواسته بود سپ سییکهچرا ر

 باشد

 ؟ دیرس ینفر هم نم یبه س که

 ... یدار یپیخوشت سییر نیهمچ یفتنگ-

 شده بود زیسورپرا یحساب

 نیجور کن یکار هیاونجا  نیتون یواسه منم م نیبب-

که باز هم به حال من  یجد ایگفت  یم یدانم داشت به شوخ ینم

 یفرق

باز  یشی.با ن مبیماریب دهیراحت آن را نشن الیتوانستم با خ ی.م نداشت

 جیپ

 به من شید به نشان دادن عکسهارا باز کرد و شروع کر او

 وقذ یلفالوم کرد من ک ی...فقط وقت هیک نیا دمیهم نپرس دایاز پارم-



 براش ... کردم

 لبش را به دندان گرفت یگوشه  دیخند یم زیداشت ر کهیحال در

 رکتشینرم دا یجلو خودمو گرفتم که به بهونه ا یلیخ-

 پهلوم یآرنجش را فرو کرد تو بعد

 به خدا هییایتالیا یمدلها هی...شب نیو ببعکس نیا یوا -

 به یبرود کشور ادشیسرش که  یزدم تو یم یخواست جور یم دلم

 هم وجود دارد .. ایتالیا نام

 نشروی

 ؟ یر یم یدار ومدهین-

 یاقب فیبالتکل ستادنینشستن و ا انیو کنار مبل م دیرا پرس نیا مانیپ

 رانداخت و بعد د نمایپرسان پ ی افهینگاه به ق کی نی.شرو ماند

 گفت دیپوش یرنگش را م یکت نسکافه ا کهیحال

 یشترم هی نمونیسر برم تا لواسون ...باالخره واسه زم هی دیآره با-



 شده دایبه نقد پ دست

 عه چه خوب ...-

 یپشت یرو گرشیو با دست د بشیج یدستش را فرو کرد تو کیو

 ادشی ا کردن انگارپا و آن پ نیا ی.بعد از کم دیکش یخطوط نامرئ مبل

 افتاده باشد گفت یزیچ به

 مشیج نیس یگفت حساب یاز دستت دلخور بود م یخانم صالح-

 یکرد

 بست یکراواتش را سفت م یداشت گره  نیشرو

 مدیکجا بود ...فقط چند تا سوال ساده ازش پرس میج نینه بابا س-

 شه وب مپاسپورتها گ هیبق نیاز ب یکه پاسپورت شهیم یچه جور نکهی...ا

 بشه؟ دایپ هویخودش  بعد

 شد ؟ تبیماریهم دست یزیحاال از حرفاش چ-

 که به تو گفت یینه ...همون حرفها-



 یزیه چم برا داد جلو .معلوم بود هنوز ه نشییلب پا نانهیبدب یحالت وبا

 حس کرد نیبه ساعتش انداخت .شرو ینگاه مانیاست ...پ مشکوک

 تگذارد اما با خودش دودل اسب انیرا با او در م یزیدارد چ قصد

 ؟ یکارم داشت-

 تکاند و گفت ینگاهش کرد و بعد سر دیبا ترد یلحظه ا مانیپ

 یریم یحاال که دار یراستش آره ...ول-

 کنم یخب بگو ...گوش م-

-فتخاراند گ یگردنش را م ریز کهیکوتاه درحال یبعد از تامل مانیپ

 از اونا یکیمد که برامون او هیامروز از ارشاد جواب چند اصالح

 ... شهیرستگار م یبه کتاب آقا مربوط

 فتکنجکاوانه گ نیبه خودش گرفت .شرو یمتاثر ی افهیکرد و ق یمکث

 خب ؟-

 با همان حالت مغمومانه اش ادامه داد مانیپ



 رفتنگ متاسفانه دو تا از اصالحات انجام شده مورد قبول ارشاد قرار-

 میربذا ونیرستگار در م یبا آقاموضوع رو  نیا می...حاال ما مجبور

 گفت یالیخ یبه عمق ماجرا فکر کند با ب نکهیبدون ا نیشرو

 خب زنگ بزن بهش بگو-

به عقل خودم  یفکر کرد یعنیکرد که  ینگاهش م یجور مانیپ

 دینرس

 گفت نشیچ نیچ یبعد با همان چهره  ؟

 به اصالحات شده ی...به زور راض شهیم وانهیرستگار بفهمه د-

 ..خورده . هیجرات داره بهش بگه به اصالحتت هم اصالح یحاال ک...

 فکر یشده باشد رفت تو هیانگار که تازه متوجه وخامت قض نیشرو

 مورد جلب نیتونست نظرش رو در ا یاوه آره ...اون دفعه اعتماد-

 کنه

 یرو نیسنگ یو ناشناخته مثل مشت بیغر یدخترک که افتاد حس ادی



 هوش و حواس نکهیا یرا بند آورد .فقط برا اش خورد و نفسش شانه

 را از او پرت کند به حرف آمد خودش

 شمورد باها نیمن در ا ی؟ انتظار که ندار هیحاال کارت چ ینگفت-

 کنم صحبت

 ابحس یجور چیمن ه یکه رو یعنیناموافق زل زد به او . یبا حالت و

 را دستهامبل انداخته بود و  یپشت یاز تنش را رو یمین مانی.پ نکن

 شانهبود به  زده

 یایدونم که تو هم از پسش بر نم ینه ...م-

 ؟ یپس چ-

 تونه یبگو دوباره باهاش صحبت کنه ... فقط اون م یبه اعتماد-

 دو مورد هم رفع و رجوع بشه وشرش نیکنه که ا شیرو راض رستگار

 دست ارشاد نباشه یبهونه ا گهیبکنه که د

 ! هیخنگ و دست و پا چلفت یماداعت یگفت ی؟ تو که م یاوه جد-



 لب به ریو ناگز دیکش یهوف مانیپوزخند زنان نگاهش کرد .پ و

 گشود اعتراف

 که هیدونم چه حکمت یدختر ...نم نیا هیجور خاص هیدونم  یچه م-

 زتونه ا یکنه اما م یم دهیچیساده رو واسه خودش سخت و پ یکارها

 ... ادیکارها راحت بر ب نیسخت تر پس

 اصالنه در خودشگیجکرد که  یم شیداشت درسکوت تماشا نیشرو

 یمن دییتا یرفته بود ...قلبا با او موافق بود اما غرورش اجازه  فرو

 داد

 ؟ یگ یحاال چرا خودت بهش نم-

 دیخز رونیاز الک خودش ب مانیپ

 ییدوتا نجایکه ا رزادیکتاب خانم پ انیسر اون جر یراستش اعتماد-

 هشب خوام دوباره ی...منم نم نهیبا من سرسنگ میبازخواستش کرد باهم

 زنهبندازم ...اوندفعه هم من ازش خواهش کردم با رستگار حرف ب رو



 نیدرا مانبود ا نیشرو یبرا یقانع کننده ا لیدل یدر حالت عاد نکهیا با

 توانست استثنا قائل شود یمورد م

 گم یباشه بهش م-

 و دیپر ز جاده بود ...مثل فنر ارا به او دا ایجمله انگار دن کی نیهم با

 ستادیا خبردار

 ... هیدمت گرم ...عال-

 نیبراق به طرفش رفت شرو یخندان و چشمان یبا صورت بعد

 کرد که او دستش را یو سردرگم داشت براندازش م انهبیماریغافل

 گرفت

 محکم فشرد و

 هکل ومثل رستگار سر  یبدقلقل یحاضرم برم کوه بکنم اما با آدم ها-

 شکوفهکا نی...واسم عنزنم

*** 



 یگناهم چ قایکه دق یبد حیلطفا با رسم شکل بهم توض شهیم ایخدا

 بود

 که

 ؟ فتهیروز ب نیمانتوم به ا دیبا

 یچنگم م یمانتوم را تو یهمانطور که داشتم درز جر خورده  بعد

 یودور یاز درب ها اطینگه دارم با احت یمخف هیبق دیتا از د فشردم

 شتنددا بودم ...انگار همه دهیرس رتریهرا امروز از همه د...ظا گذشتم

 دندیخند یم یواشکیدادند و  یبه هم نشان م مرا

 را تومگشتم خانه مان ی...بهتر نبود برم امدهیبه من ن ریکار خ اصال

 مکث پیفکر باعث شد قبل از ورود به اتاق تا نیکردم ؟ ا یم عوض

 نیمهم هاز اول  دیبرسم که با جهینت نیتعلل کنم و بعد با خودم به ا و

 یم شدن از اتوبوس سوار خط برگشت ادهیکردم و بعد از پ یرا م کار

 م سره و بعد ابانیخ یتو فتمیجر خورده راه ب یبا مانتو نکهینه ا شدم



 و نیفقط خودم را مضحکه دست ا ینجوری...ا اورمیمجتمع نشر درب از

 ارپرتمسخرشان  یزخندهاپو دایدانستم زهرا و و یکردم ...م یم آن

 هاز را تمگرف میشود تصم رید نکهیکنار گذاشته اند ...پس قبل از ا میبرا

 یا هریزنج یها یبرگردم ...اما ظاهرا آن روز قرار بود بدشانس آمده

 یآمدم درها نییپله پا نیکه از آخر نیکند ...هم دایادامه پ ام

 خوردبه گوشم  ییآشنا یقدم ها یآسانسورباز شد و صدا

 ؟ یر یم ی؟ انگار دار یشده خانم اعتماد یچ-

 به معمجت یهمه آدم که تو نیا نیاز ب یعنیرا کم داشتم ... نیهم فقط

 دیبا یاسفبار تیموقع نیهمچ کیمشغول به کارند در  یبزرگ نیا

 حتما

 سر راهم سبز شود ؟ سییر خود

 دیزلر یکه م ییو آشوب .با صدا یدستپاچه بودم هم به شدت عصب هم

 کردم سالم

 بله با اجازه ...-



 خورد یشتریآن قسمت پاره شده از مانتوم چنگ ب یرو دستم

 اومده برام ... شیپ یمشکل هی-

 قالاسر راهم  یرو ناخونده فرستاد زتیعز یبنده  نیحاال که ا ایخدا

 ... نهیمانتوم رو نب یکه درز پاره  بیماریچشماشو ب یجلو

 لرنگ را تا به حا یشلوار نسکافه اکت و  نیهم کرده ! ا کیش چه

 افتادم ... دهیحرف سپ ادیبود... دهینپوش

 " هییایتالیا یمانکن ها  هیشب "

 ؟ یچه مشکل-

بود .جذبه و شکوهش آدم را  ستادهیا میدرست روبه رو حاال

 زد یته چشمانش موج م ینگران هیشب یزیکرد چ یمسخخودش م

 .من دلواپسش کرده بود .. ی.انگار جمله 

و رخودم  دیرو رد کنم ؟ با شیدوست شنهادیمن چطور تونستم پ ایخدا

 به

 ...ستین ینرمال تیدکتر روانکاو نشون بدم ...انگار مغزم تو وضع هی



 ؟ یچه مشکل-

 ستین یخاص زیچ-

 ارش نگاه ینیرا از او برگرداندم ...اما سنگ میرو دهیپر یبا رنگ و

 کردم هنوز . یخودم حس م یرو

 برسونمت ... ییجا هیتونم تا  یرم ...م یمن دارم م-

 که دست رد به یهرگز به کس گریاو بودم د یاگر من جا فکرکردم

 ودد دادم اصال و ابدا ...هنوز مر یخوش نشان نم یام زده رو یدوست

 نه که گفت ایبودم لطفش را قبول کنم  یدل بر سر دوراه دو

 رسونمت یهاست م یکینزد نیداروخونه هم هی-

 نهباز شد ...داروخو شخندشینگاهش کردم ن یرانیبا تعجب و ح تا و

 ؟ یچ یبرا

 گفت لیکردم که به تعج یداشتم مثل احمق ها نگاهش م هنوز

 زود باش ...منم مثل تو عجله دارم-



 ودب شده مبیماریکجم زود افتاد ...تازه منظورش دست یبار دوزار نیا

 ی... چطور م نیل زمرفتم تو د یشدم و م یاز خجالت آب م دی...با

 هو زنانه اشار یکامال خصوص یمساله  کیراحت به  نقدریا توانست

 ؟ کند

 اغدو لب هیدانم آن لحظه صورتم شب ی...م دیبار یآتش م میگونه ها از

 بود . شده

 ختهبرافرو یبودم کم حشیخجالتزده ام باعث تفر ی افهیبا آن ق حتما

 گفتم

 ندارم ... من قصد رفتن به داروخونه رو یول-

 من ثابت یرو یچشمانش که حاال با سرگشتگ یصاف زل زدم تو و

مشکل  نیپس ا-خواست بپرسد یدلش م یلیبود و البد خ مانده

 ؟ هیکوچک و خاص تو چه کوفت

 یبود و چ یدانم پشت خط ک یزنگ خورد و نم لشیلحظه موبا همان



 که آن قدر آشفته اش کرده بود گفت

 ؟ تو محوطه ؟ یشده مگه ؟ چ یستم ...چنه من هنوز تو مجتمع ه-

 دهایپ نیانداخت ( االن از ماش شیموها یرو یاصالنه چنگگیج؟ ) االن

 یم...فعال ...بعد باهات تماس  یکنه ؟ اوک یداره پارک م ای شده

 مبیماری

 بعد از قطع تماس رو به من با تحکم گفت و

 ایزود باش با من ب-

خورم  یتکان نم میم و از جاا ستادهیمثل چوب خشک ا دیچون د و

 آرام

 دیلب غر ریز

 لطفا-

 دنبال ورزخبر را به  یو من از همه جا ب دبیماریمانده بود دستم را ب کم

 به ناکجا بکشاند ... خودش

 دانم چرا عقلم را یمشکوک بود نم یلیرفتارش به نظرم خ نکهیا با



 گفت یم شهیهم وسفی ییدست او و دنبالش رفتم .دا دادم

 کارو کردم نیدونم چرا ا ینم یپرس ین موقع که از خودت مهمو"

 یناز خودت رد گم ک یخوا یچرا ...فقط م یدون یفقط خودت م قایدق

 یکردم ؟ که داشتم به رو یدانم حاال من هم داشتم رد گم م ینم

 هادیپلوکس قرمز رنگش  نیام که از ماش دهیرا د ایآوردم هل یخودمنم

 شده

 کش زده بودما خش دنیبا د نشده

 یمدر سمت جلو را باز کرد و اگر دست او بود به زور هولم  اوشون

 ینشستم در را تق یصندل یرو یتو ...تا من با فس فس و معطل داد

 یحواسش به اطراف بود و وانمود م یگوشه چشم کهیودرحال بست

 اپرا دور زد و رفت و پشت رل نشست و  نیباعجله ماش ستیکه ن کرد

 میردک یوانمود م میز فشرد ...حاال انگار هردوتامان داشتپدال گا یرو

 یاکلمه  یحت نکهیکرد .بدون ا یم بمانیداشت تعق یکی میدینفهم که

 او کهیدرحال میدو چهار راه شلوغ گذشت یکیرد و بدل شود از  انمانیم



 خواست یها حواسش به پشت سرش بود انگار که م نهیتمام آ از

 یوارد اتوبان م میاست داشت بیتحت تعق راحت شود که هنوز الشیخ

 که ناگهان گفت میشد

 اومده ؟ ییسر مانتوت چه بال-

 نم یها حواسش به مانتو یموش و گربه باز نیکردم وسط ا ینم باور

 لوامن  ام افتاد و احساس خشم در یبه بدشانس ادمیباشد ...دوباره  هم

 گرفت

 یبدشانس یچیه-

 چنگ خورددرز پاره ام  یدوباره رو دستم

 هزن حامل هیاتوبوس شلوغ بود ...من بلند شدم که جامو بدم به  -

 نخواست یعده م هی.درا باز شدن و  ستگاهیا میدی...همون لحظه رس

 هم سوار شن ...وداشتن به یخواستن زور یبشن و به عده هم م ادهیپ

 اللحظه خودشو بکشه با نیآخر نکهیواسه ا شونیکیآوردند  یم فشار



 ماش ه جهیمن و چنگ انداخت بهش و نت یط بند کرد به مانتووس نیا

 ... نیا شد

 یا یاوه عجب بدشانس-

 هردرا فراموش ک زیهمه چ یلحظه ا یبا تاثر نگاهم کرد .هردو برا و

 ... میبود

فکر  لتو با خجا دمیپول داده بودم بابتشو بعد لبم را گز یآره ...کل-

 کردم

 گفتم یم دینبا نویا-

 حواسش را پرت کرده باشم گفتم نکهیا یبعد برا و

 ریاز مس میدار یلیاما ظاهرا خ ستیخوب ن یلیخ میمن تهران شناس-

 میش یدور م انقالب

 نیبه عقب انداخت ...ماش ینگاه نهینگفت و دوباره از آ یزیچ او

 یم ایدانم آ یهنوز پشت سرمان بود .نم نیدو ماش یبه فاصله  قرمز



 یتیاهم شینه و برا ای میهست بشیحت تعقکه ت میدان یما م دانست

 هم

 ... نداشت

 شدم با تعجب نگاهش کردم دیجوابش ناام دنیاز شن یوقت

 ؟ میر یکجا م میما دار نیبگ شهیم دیببخش-

 گفت یحواسش را به من بدهد سرسر نکهیا بدون

 گم یبعد بهت م-

 کردم و بدعنق شدم لج

 ؟ نیگب دیتون یحاال نم نی؟ چرا هم یک یعنیبعد -

 نهی...حاال از آ ستیجواب مرا بده ن دمیقفل شده اش فهم یلبها از

 حصار

 زده بودم ی...انگار نه انگار که زردییپا یپشت سرش را م داشت

 شدم یم وانهید شیها یالیخ ی.داشتم از دست ب

 به نقدریکه ا نیر یکجا م نیدار نیخانم بگ ایکنار به هل دیحداقل بزن-



 زحمت نده خودش

 ی افهیق دنیسمت من پر داد . با د یشگفت زده اش را لحظه ا نگاه

 تکاند یو کالفه ام پوزخندزنان سر سرتق

 ؟ شیدیپس تو هم د-

 بله از همون دم مجتمع یاگه جزو دستور کار نبوده ول دیببخش-

 دمشونید

 را از او برگرداندم . میرا با تمسخر گفتم و رو نیا

.متوجه .. ادیکار باشه تا حالش جا بکم سر هیخانم قراره امروز  ایهل-

 ام را گرفتم .اصال یکنجکاو یشدم اما جلو یمنظورش نم

 به من چه ؟ اینبودن هل ایبودن  سرکار

 ؟ دیکن ادهیاتوبوس پ ایمترو  ستگاهیا کیمنو نزد شهیم-

 محکم و قاطع در جوابم گفت یلیخ

 ررریخ-



 به اطرافم یبودم و نگاه دهیو کش ظیغل ریآن خ دنیمات شن هنوز

 ودنب یبلند خبر یشلوغ و ساختمان ها یها ابانیاز خ گری.دانداختم

 زدم و ناباورانه گفتم یپلک

 میر یم میکجا دار نی... اقال به منم بگ میش یاز شهر خارج م میدار-

 و در داشبورد را دیخم شد و ناگهان خودش را به سمت من کش یکم

هم  با مع کرده بودم که مبادارا ج میپاها انهبیماریکرد.من غافل باز

 یتماس

 اش را یدود نکیع یمتیق یداشبورد جعبه  ی.از تو میباش داشته

 شا یو بعد آن را بست ...همانطور که حواسش هم به رانندگ درآورد

 هشیبه ش یرا درآورد و نگاه نکشیقرمز رنگ ع نیهم به آن ماش بود

 اش انداخت یدود یها

 لواسون میر یم میدار-

 واسون ؟ لواسون چرا ؟ل یچ-



 او ودهانم گرفته بودم  یدستم را جلو دهیهم ترس دیو شا اصالنهگیج

 یب

ت را به طرفم گرف نکشیسرگردانم خونسردانه ع یبه نگاه ها اعتنا

 وگفت

 کن زشیلطفا برام تم-

 را از دستش گرفتم و نکیبودم ع یاش حرص یالیخ یآن همه ب از

 را پاک شیها شهیش یعصب یحرکاتو با  یبا دستمال کاغذ کهیدرحال

 کردم گفتم یم

 لواسون امیگفته باشم که با شما م ادینم ادمی-

 یآره نگفت-

 من سراند یرو یرا لحظه ا نگاهش

 ... دمیچون ازت نپرس-

 آخه ... یول-



د رت شاول جاده و حواسم پ "لومتریلواسان ک " یافتاد به تابلو چشمم

 و

 هم بهت و از نی.او هم از ا میبگوخواستم  یم یرفت که اصال چ ادمی

 گفت یالیخ یام استفاده کرد و با ب یذهن یختگیگس

 میکه بر مینداره ...رفت یراه برگشت گهید-

ش ذله کننده ا یرا از دستم گرفت و با همان خونسرد یدود نکیع و

 به

 زد چشمانش

 بندت رو هم ببندبدن-

 ار میلجاجت رو از تمرد و یتوجه به گوشزدش با حالت یب دیچون د و

 بندم کردبدناو برگرداندم خودش اقدام به بستن  از

 بودم ... دهیرو ند تیتا حاال لجباز_

 قبتراو م مینداشته باش یبه اندازه من مواظب نبود که با هم تماس او



ام رد شد و  شانه ینداشت .دستش مماس از رو یچندان دهیفا من

 بندبدن

 لش به شرم همراه با ترس مند یتو یکردم پنهان ی.حس م دیکش را

 خندد. یم

 االن؟ ی...راحت نیاز ا نمیخب ا_

 ومردستت رو از  یاگه شما به هر بهونه ا "گفتم  یخواست م یم دلم

 فقط سرم را تکاندم شینگفتم و به جا"آره  یند عبور

 رفته اهشد از ر ینم گریکردم که د یقبول م دینبود و با یچاره ا انگار

 فرو یصندل یپشت یناخشنودم سرم را تو ی افهیق.با همان  برگشت

 و غرولندکنان گفتم بردم

.من  نیآدم رو توعمل انجام شده قرار بد ینجوریکه ا ستیخوب ن-

 یکل

 یه نجوری.امروز هم که ا دایپارم یکه اومدم جا روزیداشتم . د کار

 ... شهیکارام رو هم تلنبار م داره



 یگسو او انگار که م دمیچیپ یداشتم بر خودم م تیاز فرط عصبان من

 کرد یم زیو زیگوشش و خیب داشت

 . یغرغرو باش نقدریا ادیبهت نم-

 شخواست از افکار یشدم .دلم م لیبه سمتش متما یکردم و کم یپوف

 نمه بآمد و  یخوشم نم یهمه ابهام و مرموزباز نی.از ا اورمیدر ب سر

 داد یمقهور بودن دست م حس

 چرا منو نیبهم بگ نیمنو نشنو یغرغرها نیخوا یخب پس اگه م-

 ؟ میسونهمه جا تو راه لوا نیدنبال خودتون و اصال چرا از ا نیانداخت

 عتداشت با سر بایکه چشمانش را به جاده دوخته بود و تقر همانطور

 راند گفت یم

 م .رو بفروش نمیخوام زم یمعامله ...م هی یرم لواسون پا یدارم م-

 ؟ امیرم با شما مآها ...خب من چرا دا-

 یاریمعامله برام شانس ب نیفکر کن که قراره تو ا-



 دیمن خند یبه اخمها و

 ... یش یلوس م یدختربچه ها هیشب یکن یاخم م یوقت -

 ارنگاآن روز  یبخندم ؟ ول هشیتشب نیانتظار داشت به ا ایدانم آ ینم

 بسممت آمد . او هم از یکش نم میزنگ خورده بود ...لبها میها آرواره

 شد دیناام میلبها شدن

 اررکس میخانم رو بذار ایخوام به کمک هم هل یگم بهت ...م یباشه م -

چه -نشد گفتم مبیماریدست یزیچ شیکردم و چون از حرفها یتامل

 ؟ یجور

 بودم یاز دستش حرص ینفهم یاخم داشتم و بفهم یکم هنوز

 یدلرا پشت صن گرشیدستش محکم فرمان را گرفت و دست د کی با

 نداد یتیانداخت و اصال هم به معذب بودن من اهم ام

 یونت ی...اقال نقشش رو که م یدادم قبول نکرد یدوست شنهادیبهت پ-

 یکن یباز



 ؟ یچ یعنیکنم ؟  یرو باز ینقش دوست -

 به سمت جاده مستقیمرا  شیخورده که نگاهش کردم رو کهیو  جیگ

 یلیکرد خ یکه م ی.لحنش قرص و شمرده بود.انگار به کار گرفت

 داشت نانیاطم

 یلخا میتو زندگ گهیو جاش د میفکر کنه که ما باهم ایخوام هل یم-

 شی...بعد دست از سرم برداره و بره دنبال زندگستین

 امهاد یهاج و واجم نگاه کرد و با لحن آمرانه تر ی افهیو به ق برگشت

 داد

 قبول یستیو تو هم مجبور ن ستین یمنطق یلیدونم درخواستم خ یم-

 قبول کن ستین یاما ...اگه برات زحمت یکن

 ...بعد لحنش خواهشمندانه شددیکش یقیکرد و نفس عم یکوتاه مکث

 لطفا !-

 نیشرو



 زرا ا ایله نکهیا یفقط برا ایداد ؟ آ یرا به او م شنهادیپ نیداشت ا چرا

 ندازد؟یراه ب یشینما نیخواست همچ یخودش وا کند م سر

 دانست با ی...م ستین نیفقط ا لشیانست که دلد یهم خوب م خودش

 اش یدوست شنهادیدخترک است و بعد از رد پ ی فتهیوجودش ش تمام

 دایهم پ یشتریحرص و ولع خواستن و داشتنش در او شدت ب نیا

 کرده

 نیماش کیخواست با  یم نکهیبه او سخت بود مثل ا دنی. اما راه رس

 زبگذرد .ترس ا یکیدر تارپر چم و خم  یجاده  کیاز  دهیبر ترمز

 را داشت شیبایو افتادن از چشمان ز سقوط

 "؟  یاگه بازم منو پس بزنه چ"

 کرده بود از او الی.دخترک آن قدر پاک و معصوم بود که اول خ

 دهینشن یشنهادیپ نیتا به حال همچ یشده انگار از کس یخواستگار

 لته بود اهبود .برافروخته و منقلب گف ی...جا خورده بود .عصبان



 و او همان لحظه حس کرد به طرز ستیحرفها ن نیو ا یدوست

 انهوممعص یها یگر یاش شده و او را با تمام ناش فتهیش یا ناباورانه

 اگر فقط به یخواست داشتنش را تجربه کند حت یخواهد . م یم اش

 کوتاه باشد شینما کی لطف

نازک  ینگاه به دخترک انداخت که با اخم کیچشم  یگوشه  از

ه ک یکرد یکار خوب دیکز کرده بود .خواست به او بگو یصندل یگوشه

 از

 یصفحه اش پاک کند اما م یرا از تو ییآن عکس کذا یخواست دهیسپ

 یمرا از کجا  دهیسپ نکهیکه از او در مورد ا ندازدیب ادشی دیترس

 شود ... میج نیاوست س یو چرا جزو فالوورا شناسد

 و انهمهم بوده که در مورد همخ شیآن قدر برا نداشت بفهمد او یلزوم

 پرس و جو کرده. دایو رسمش از پارم اسم

 و از طرف همخانه اش فالو شده خوشحال شد نستایا یتو دیفهم یوقت

 اش به او فالوبک هم داده و هر روز کنجکاوانه یباطن لیم برخالف



 تانه ؟  ایاز دخترک هم گذاشته  یعکس ندیکند بب یرا چک م جشیپ

ه ک دبیماریخودش را ب یو نتوانست جلو دیآن شب آن عکس را د نکهیا

 به

 در مورد پوشش تذکر ندهد ... او

 ادد حیحاال وقتش نبود ترج دیشا نکهیا ایخاطر حفظ غرورش بود  به

 دلش یلی.خ دیترس ینزند ...از سکوت دخترک م یمورد حرف نیا در

خواست باز  ینم گذرد ؟ دلش یذهنش چه م یخواست بداند تو یم

 هم

 شد با خودش گفت یم یاز فکرش هم عص یاو جواب رد بشنود حت از

 "دفعه اگه بازم قبول نکنه مجبورم بدزدمش  نیا"

بدون خشونت  دنیدانست دزد ی.م دیخودش خند دیبه افکار پل بعد

 ینم

 مو از سرش کم شود...با آن سرعت کی یو او حاضر نبود حت شود

 دبو از خودش عقب انداخته یلومتریرا چند ک ایهل نیراند ماش یم که



 کرد و یبعد فکر م ی.داشت به اتفاقات احتمال

 ودبدستش مانده  یکه رو یپازل یاز کنار هم قرار دادن تکه ها ذهنش

 دخترک از مرز افکارش گذشت یبود صدا عاجز

 ؟ دیفکر کرد یشما در مورد من چ-

 نیشده و از ا تشیث اذدانست ناخواسته باع یدلخورانه بود م لحنش

 هوشمندانه دل یکرد با جواب یخودشان متاسف بود سع یبرا بابت

 اوردیرا به دست ب دخترک

 دم در یبه خودم اجازه نم چوقتیو من ه یهست یتو دختر خوب-

 یبه من م شنهادایپ نیپس چرا همش از ا-ربط کنم یب یفکرا موردت

 ؟ نید

 هقبال هم بهت گفتم چون ازت خوشم اومد-

 مات نگاهش کرد از صراحتش جا خورده بود بعد از یلحظه ا دخترک

 گفت دیبا ترد یصاف کرد و کم ییکوتاه گلو یا وقفه



 چه کار کنم ؟ دیخب حاال از من انتظار دار-

 داد یاز خودش نرمش نشان م واشی واشیکه داشت  یعنیسوال  نیا

 راال چطوزده بود و یدود نکیبود خوب شد ع دواریشد ام ی.حداقل م

 چشمانش را از او پنهان کند ؟ یتوانست برق خوشحال یم

 . یمن دوستیرفتار کن انگار  یطور-

 باشم ؟ یمیبا شما صم یعنی-

 وکرد لحنش آرام  یزدنش را گرفته بود و سع شخندین یزور جلو به

 اش نشود یزدگ جانیکه او متوجه ه یباشد طور یعاد

 ..فقط.تو لواسون  المونیبرم و یمدونه من دارم تو رو  یم ایهل نیبب-

 تا باور کنه نهیخودش بب یخواد با چشما یم

 دینشن یزیجواب گذاشته بود و دخترک هم انگار چ یسوالش را ب عمدا

 با سماجت باز سوال خودش را تکرار کرد و

 باشم ؟ یمیبا شما صم دی...من با نینگفت-



 با تکان سر گفت همراه

 ...ییجورا هیخب ...آره -

 ؟ ییمثال چه جورا-

ز روزا کیکرد  یفکرش را نم چی! ه یزیسوال ساده اما چالش انگ چه

 درمانده شود یسوال راحت نیجواب به همچ

 گهید یادوستیدوستیخب ...مثل -

 تونم یمن نم-

 تنستوا یبود و اگر م یو عصبان یهم از کوره در رفته بود .شاک باز

 در حال نیماش از

 و اماو را آر شیتواند با حرفها یدانست م ی.نم نییپا دیپر یم حرکت

 ی هنیشد گز یآمد و مجبور م یاز پسش برنم ایکار کند  نیبه ا یراض

 به آن فکر کند یشتریب تیبگذارد و با جد زیم یرا رو نشیدزد

 ؟ یتون یچرا نم-



 و هرچند دیمال یرا به هم م شیداشت دستها یعصب یبا حالت دخترک

 جلو دیکش یم بار هم شالش را کی لحظه

 ؟ دیانتخاب نکرد شتونینما نیرو واسه ا یا گهیچرا کس د-

 .مسخره تون .. شیادب نگفته بود نما یدانست او از رو یم نیشرو

 یمسراغ ندارم ...فقط ن یا گهیمطمئن د ی نهیچون درحال حاضر گز-

 تو خونه میر ی؟ ما م یبیماری یسخت م یدار نقدریتو چرا ا فهمم

 ای...هل

 و تموم نهیب یو مارو باهم م ادیم

 ؟ یچ نیکه گفت یمتیپس اون ..اون صم-

 ینشسته بود .چقدر دلش م شیگونه ها یقرمز رو یمثل دو لکه  شرم

 یش محصارداشت و  یگوشه نگه م کیرا  نیحاال ماش نیهم خواست

 یمعصومانه اش محکم به خودش م یایو او را با تمام حجب و ح کرد

 وسوسه را در خودش گرفت نیا یجلو ی.به سخت فشرد



 دیخونسردانه پرس و

 ؟ هیخب مشکلش چ-

 یاش و هربار به زور م یانگور یدوباره بند کرد به موها دخترک

 شی.صدادیرس یشال پنهانشان کند اما زورش به آنها نم ریز خواست

 گرفتار کرده یبد یتنگنا یمعلوم بود که طفلک را تو دیلرز یم

 سخب ...هرک یول دیخند یحرفم م نین به ادلتو یدونم االن تو یم-

 ؟ هیتو چ ی دهیخب عق-داره یا دهیعق هی

 . نیشما به من نامحرم-

 دیرا از او دزد نشیسرش را به سمتش چرخاند دخترک نگاه شرمگ تا

 دکن یخنث شیلبها ینتوانست لبخند ناخواسته را رو گریبار د نی.ا

 هست یراه حل هی یواسه هر مشکل-

 ؟ یچه راه-

 نگفت یزیاما چ دیخند یبا بدجنس نینگاهش کرد ...شرو براق



 یبه عقب رفتگ یتوجه گریبار د نیو ا دی.دخترک با حرص لب برچ

 کرد یم ریرویداشت کنار دستشان و نیشرو لینکرد. موبا شالش

 صفحه انداخت .انگار داشت با خودش حرف یرو یبه شماره  ی.نگاه

 زد یم

 از بنگاه ست-

 هرز ظتواند تا قبل ا یقرار کرد .به مخاطبش گفت که نمتماس را بر و

 لشود که آنها قرار را به عصر موکو یرا برساند و ممنون م خودش

 یظ.ظاهرا با درخواستش موافقت شده بود که خشنودانه خداحاف کنند

 از یکی یکه داشت دستش رو یو بعد با همان حالت سرخوشانه ا کرد

 اره همان آهنگ شادمهر بودضبط و پخش رفت .دوب یها دکمه

 کنه یم زیعز نقدریتو چشاته که تو رو ا یچ"

 کنه یم ضیتو مر یفاصله داره منو ب نیا

 گرفتار توام ینعیکنم  ینگات نم نکهیا



همن از سرم داشت ب ییجا کیهنوز با خودم مردد و دو دل بودم هنوز 

 وکور به دست  یبا گره ها یادیز یداد و بندها یآالرم هشدار م

رده شدند اما من دست و پا گم ک یباز م یکی یکی دیبود که با میپا

 داشتم

 ارش آدم زبان دل یگشتم...گاه یکار خودم م یبرا یمنطق هیتوج دنبال

 هم آورد . من یطاقت نم شانهتابانه اش را در  یفهمد و جوشش ب ینم

 مآن قلب را گریکردم قلبم د ی.فقط حس م دمیفهم یدلم را نم زبان

 هککار از دستم در رفته بود  یدانم کجا ی. نم ستین شهیهم راموآ

 زاسته شده بود .حرف نشنو و سرتق شده بود وخ بیماریها بهانه  یتازگ

 زهاتفاق تا کیکرد و دلش  یم یقرار یام ب شانهها کنج  یگ روزمره

 مزد یکه من داشتم خودم را به تجاهل م یخواست ...و درست وقت یم

 گفت یکفش کرده بود و با تقال م کی یرا تو شیپا

 کرم به فک هیپوسم ... یم ییبا توام ...منو بفهم ...دارم از تنها یلعنت "

 "باش  من



 چه تو "انداخت که با سرزنش گفته بود  یم دهیسپ یحرفها ادیمرا  و

 "دختر !  یدار یکسل کننده ا یزندگ

 ردمک یم یازآدم احمق را ب کیخودم نقش  یمن باز هم داشتم برا اما

 ستینیبکنم فقط به خاطر د یکردم که اگر قرار است کار یتظاهر م و

 دارم سیینسبت به ر که

 هاش رو جبران تیحما یجور کی دی...باالخره با ونمیمن بهش مد"

 " کنم

 زبان مالمتش تند بود شهیدرونم مثل هم یندا

 ازت خوشش اومده یریمش نیمثل شرو یکی نکهی...از ا چارهیب-

 ان ینجوریجنبه ا یب ی...آدم ها یرو باخت دتخو

 "؟  یپس من چ "گفت  یطلبکارانه م قلبم

 رمسکه در  یخبر از فعل و انفعالت وحشتناک یکالفه بودم و او ب من

 ردک یاش را م یبود داشت رانندگ دهیبه پا کرده و امانم را بر کوالک



ذاشته جا گ چیقرمز پشت سرمان را پشت کدام پ نیدانم ماش ی.نم

 میبود

 نبود ... داشیهنوز پ که

نمه  کیدلش  یآن ته مه ها ییجا کیممکن است  یهرکس

 ثلم یاو مرا به دختر نکهیداشته باشد و من هم ...فکر ا یحسخودخواه

 وسفی ییکرد . دا یحس را در من ارضا م نیداد ا یم حیترج ایهل

 یعنی؟ راست گفته بود  یعنی...بیماریبود خودت را دست کم ن گفته

 ممکن

 یبا زندگ یساده و عاد یروستازاده  کی یمن ...ماهسو اعتماد است

 خاص یریمش نیمثل شرو یبه چشم کس یمعمول یو آرزوها یمعمول

 باشم ؟ آمده

 از خط دیبود که نبا ییممنوعه ها شهیمثل من هم یدختر یزندگ در

 گفت یگذشتم... مارجان م یم قرمزشان

 رو اهیلکه س هی شهیم یت رو کج بذاربار پا کیاگه  یتو دختر "



 فراموش چوقتیگذرن و ه یزن نم هی...مردم راحت از گناه تیشونیپ

 مونه... یم ادشونیکنن ...تا هفت پشتشون  ینم

 گفت یم رباب

 نزاما به چشم  ادیراحت و آزاد خوششون ب یاز دخترا دیمردا شا "

 "کنن  یبهشون نگاه نم یزندگ

 یدر مورد همجنس خودش قضاوت ب هشیهم مثل هم وسفی ییدا

 داشت یا طرفانه

 "خواد ... یم بیزن پاک و نج هیهم دلشون  نشونیبدتر یمردا حت "

 گفت یهم م یگاه

 ایبدن که فالن زن خوبه  صیتونن تشخ یم یلومتریک کیمردا از  "

 "؟  بده

 که دور و برمان بودند یاز مردان یچرا بعض نکهیدر مورد ا اما

 یم ینداشت و سع یقانع کننده ا حیداشتند توض یناموفق یها ازدواج



 ... یشتیو مع یمشکالت اقتصاد ریرا بندازد تقص زیهمه چ کرد

 گنکردم و در سکوت زل زدم به جاده و به آهن یاعتراض گرید یوقت

 امیدادم ناخواسته داشتم پ یگوش م شادمهر

م ر بدمهکردم . انگا یرا به اوشون مخابره م"سکوت عالمت رضاست "

 مریمابیشوم و نقش مورد نظر او را به عهده ب یباز نیآمد وارد ا ینم

 یم ام یو تکرار کنواختی یزندگ نیبه ا یجانیه کیبد نبود  دی...شا

 ... دی...شا دیشا یدی...خدا را چه د دادم

. 

 ثلم سرم تا یبود باال ستادهیام باز هم با چماق ا یفضول درون یندا

 را برهم بزند نمیریش یها یالبافیقم و خذو یبزند تو شهیهم

 باش! الیخ نی... به هم ادیبهار م ریبزک نم-

 در یزییپا یبایکوچه باغ ز کیاز  میلواسان و حاال داشت میبود دهیرس

 بزرگ و دراندشت احاطه شده بود یالهایکه با و میشد یم



 یم یآنها منته یالیکه به و میرس یم ییسرباال کیبود حاال به  گفته

 انجیآخر هفته ها را ا شهیپدرش زنده بود هم یداد وقت حیو توض شود

 یم یاز تابستان را ...من سع یادیز یروزها نطوریگذراندند و هم یم

که  ینیب شیپ رقابلیاز حدس لحظات غ اورمیخودم ن یبه رو کردم

 یتو

 ام ... یزده و عصب جانیچقدر ه دیکش یانتظارم را م الیو آن

سنگ مرمر که از پس درختان  یمجللشان با نمابزرگ و  یالیو

 شد رو به من کرد و گفت انیو چنار نما یزیتبر یخزانزده 

 ؟ یآماده ا-

 شخواست بداند تا ته ینبود ...م یسوال عاد کیفقط  نیدانم ا یم

 دهیرسنالزم  یهنوز با خودم به توافق ها نکهینه ؟ و من با ا ای هستم

 هکدم بود سرم را فرود آور دهیلم قد کشد یتو دیاز ترد یو کوه بودم

 زاا ر تشیو رضا یاز خشنود یبله آماده ام . نتوانست لبخند حاک یعنی



شدم  نشیدانستم از همان لحظه که سوار ماش یپنهان کند .م من

 خودم

 د بادعوت کرده بودم که معلوم نبو یناشناخته ا یبه وسط معرکه  را

 ییاز درب بزرگ طال نیماش. دیکش یانتظارم را م یسرانجام چه

 درختان یباغ بزرگ شد که در محاصره  کیعبور کرد و وارد  رنگ

 انسالیمرد م یبلند قرار گرفته بود .اوشون برا یو کاج ها وهیم

 ودب ستادهیدوشش انداخته و کنار در ا یرو یقهوه ا یکه عبا ییشویر

 کرد یزد و او را به من معرف بوق

 اردیکنن ...سرا یم یزندگ نجایندساله که اچ رایمال ممد با زنش حم-

 ... نجانیا

 یجلو یو نسترن بود که باغچه  یمحمد یگلها فینگاهم به رد من

 وگل سرخ  یرا به قرق خودشان درآورده بودند ...به بوته ها الیو

 ودب .معلوم دندیدرخش ینور آفتاب م ریبنفش که تروتازه ز یها یاطلس



 نگیو وارد پارک می.استخر را دور زد دیرس یبهشان م یحساب مالممد

 کرد گفت یبندش را باز مبدنداشت  ی.وقت میشد یبهار

 داشصمال ممد رو  یندار ینمونده ...اگه مشکل ایهل دنیتا رس یزیچ-

 ادیب کنم

 الم جمله را با نیتوانستم ربط ا یو گنگ نگاهش کردم و هنوز نم جیگ

 ونوشخوش با ا ییو با رو دیکنم که مالممد خودش از راه رس دایپ ممد

 یداشت و به من هم با لحن یکرد یو بش کرد .ته لهجه  خوش

 وهنوز مرا معطل  یسالم کرد و خوشامد گفت .اوشون وقت محترمانه

 گفت لیبه تعج دیفکر د یتو

 پشت بندش افزود یادآوری؟و جهت  یش ادهیپ یخوا ینم-

 میمون یاز نقشه مون عقب م-

 و دیگوشه کش کیمالممد را  نییرفت پا یتند وبعد



 شدم ادهیپ نیاو شروع به پچ پچ کرد من هم به دنبالش از ماش با

 .حواسم

 زکند .هنو ینگاهم م یچشم با تان یاز گوشه  یکه مالممد گاه بود

 هارزد و با اش میبودم که اوشون صدا ستادهیا فیبالتکل نیماش کنار

 گفت

 ... نجایا ایماهسو ب-

 تنبود و باعث باالرف زیو شگفت انگ بین او عجاسمم از زبا دنیشن

 یم اسم نیمرا به ا یبار بود که کس نیاول ییدر من شد گو نیآدرنال

 تا آند .خاص ادا کرده بو ی...انگار که واج به واجش را با آهنگ خواند

 و ییوبدنباشد ...با  یتواند چه اسم قشنگ یدانستم ماهسو م ینم لحظه

 ات دیخودش را عقب کش یجلوتر .مالممد کم نامطمئن رفتم ییها گام

 نگاهش کهیسه نفره جا شوم .اوشون درحال یحلقه  نیا یتو بتوانم

 به من بود خطاب به مالممد گفت مستقیم



 یماما ن ستمیحرفا ن نیو بند ا دیمن در ق یدون یمالممد تو که م-

 خوام

 بشه ... تیکنار من احساس گناه کنه و اذ ماهسو

 شانهنفسم در  ستیآن حرفها چ انیمقصودش از ب نکهای حدس از من

 اله مو حاال زل زده بود ب دیمانده بود او نگاهش را از من دزد حبس

 زهیانداخته بود و داشت با نوک کفشش سنگر نییکه سرش را پا ممد

 یا

 داد یم یباز شیپا ریز را

 ما رو محرم هم کن-

*** 

 زاود که معلوم نب یبغض دیرس شانیبایز یالیبه داخل و میکه پا نیهم

 هاز.انگار ت هیگر ریو من زدم ز دیمن درآورده ترک یسر از گلو کجا

 نیزم یدادم .رو یم یبودم داشتم کورکورانه تن به چه کار دهیفهم

 میدستها یتو ختمیام را ر یمانیحسرت و پش یزدم و اشکها زانو



 ترس واز  یامواج شیاز صدا ستادیسرم ا یاصالنه باالگیج.اوشون 

 خاست یبرم ینگران

 ؟ یکن یم هی؟ چرا گر زمیشده عز یچ-

 و نیشده باشد قلبم سنگ ینابخشودن یکه مرتکب گناه یکس مثل

 گفتم دهیبر دهیآمد بر یکه بند نم یبود ... وسط هق هق نیشرمگ

 رخواستم رو س یخواستم...نم ینم نویخواستم ...من ا یمن ...نم-

 بذارم یکاله شرع خودم

 میما به هم نامحرم ی؟ خودت گفت هیچ یشرعکاله -

 بود با حب و بغض نگاهش یصورتم جار یکه اشک از پهنا همانطور

 کردم

 ی دوستیشدن  ینبود که کارمون به جار نیمنظورم ا یآره ول-

 بکشه تیمحرم

 دیام فرو کرد و غر شانه یسرزنشش را تو ریدرونم شمش یندا



 مه یخوا یرو م ایهشت اون دنهم ب یی؟ با پررو یدیحاال تازه فهم-

 خنگول ؟ یرو ...بزنم بکشمت راحت ش ایدن نیا

س شد .داشتم از احسا هوشیام ب شانهو انگار کنج  دیکش ریت قلبم

 یشدم .او هم کنارم رو یخفه م یچارگ یخفت و ب

 .دستش با دیبار یم یزانو زده بود .از نگاهش رقت و دلسوز نیزم

 را با نوک میداشت اشکها یوقت به سمت چشمانم رفت و اطیاحت

 گفت متیبا مال دیچ یدانه دانه م انگشتانش

 نداشتم به خاطر خودت بود......اگه مخالف یمن قصد بد زمیعز-

 ... یگفت یهمون لحظه م دیبا یبود

 ردک یم کرده بود و داشت مهربانانه نوازشم محصارانگار  شیصدا با

 ... یکه دوست ندارکنم  یخوام تو رو وادار به کار یمن نم-

توانستم مطمئن باشم که  یام م یو بدحال یمن با تمام آشفتگ و

 شیحرفها

 پرتاثر ناگهان از جا یدهد .در امتداد نگاه یو صداقت م یراست یبو



 شد و منقلبانه گفت بلند

 نیهمچ دیا...قبول دارم کار من اشتباه بود ...من نب میبرگرد ایاصال ب-

 دادم یت مبه یاحمقانه ا شنهادیپ

 عاداد .انگار واق ینشان م یدستش را به طرفم گرفت .مصمم و جد و

 دیاشک با ترد یرا گرفته بود ...من هنوز از پشت پرده ها مشیتصم

 ایحواسمان را پرت کرد.هل ینیتوقف ماش یکردم که صدا یم نگاهش

 بود و دهیرس

 تدسدست به  میو داشت میدرجدال بود ضمانیبا احساسات ضد و نق ما

 میزد یرا به هم م شینما نیا هم

 تو اتاق میبر-

 هفترا گ نیگرفته متعلق به من باشد و من ا یکردم آن صدا ینم باور

 مانده بود جی...او هم مسخ و گ باشم

 ؟ یمطمئن-



 ابگرفت و همان لحظه مرا  یگفتم نه دستم را م یدانستم اگر م یم

 دشبا خو یست چه فکرممکن ا ایهل نکهیبرد و به ا یاز آنجا م خودش

 رنتظممن که انگار  یبود برا یکاف نیداد .و هم ینم یتیهم اهم بکند

 بودم تا دوباره دلم نرم شود. یا بهانه

ش ا ینیکه سنگ یها و دل دل زدن ها و بار ندامت یشانیتمام پر با

 شیمان نیخواستم ا یافتاده بود مطمئن بودم که از ته دلم نم دوشمیرو

 را

 که یبا تمام اشکال یخواستم ادامه بدهم ...حت یم کنم و کنسل

 که عاشقانه نبود ... یقرار ما بود ...قرار نی...اداشت

 شیاافتاد که من شدم بر یفاصله کوتاه چه اتفاق نیدانم در هم ینم

 نا مدادم با دستانش لمسم کند و ب یراحت اجازه م نکهیو ا "زمیعز"

بود که مال  یند خط عربهمان چ یفقط معجزه  نیشود ؟ ا یمیصم

 ممد

 ادد یرخ م یپنهان یداشت در قلب من تحوالت ایاسممان خوانده بود  به



 بلق عاجز بود ؟ لشیو تحل هیکرده ام از تجز پاژیآن لحظه مغز گر که

 وخودم سست شدم  میباال در تصم یدر طبقه  یورودمان به اتاق از

 جبقف شد و با تعمن متو یقدم کی.او هم در دیچسب نیبه زم میپاها

 دیپرس

 شده ؟ یچ-

 نگاهش کردم دیشانه با ترد یو از رو برگشتم

 نهیباهم بب نجایکه ما رو ا نیتو اتاق ؟ هم میبر دیچرا حتما با-

 ؟ ستینیکاف

 کیشد گفت  یم ینبودم حت نیکه داشت بدب یتیبه او و ن نسبت

 که نیکردم اما خب به نظرم هم یم تیدر کنارش احساس امن ییجورا

 ه اوبا ر زهایچ یلیتوانست خ یم میهست نجایبود من و او ا دهیفهم ایهل

 ما هنکیو ا استیهل دنیمعلوم بود نگران سر رس کهیکند ... درحال ثابت

 هیکرد با لحن توج یسع میقرار نگرفته ا یمناسب تیدر موقع هنوز



 مجابم کند یا کننده

 یرزاینفرت و ب تنخیتونه باعث برانگ یکه م هیصحنه ا نیبدتر نیا-

 سهوا گهیکامال قانعش کنه که د نکهیزن سمج بشه و هم ا هیقلب  در

 مقابلش تموم شده و بهتره شرش رو کم کنه طرف

 یول. آمد یم یموجه لیرحمانه بود اما به نظر که دل یب یکم نکهیا با

 یرانورود به اتاق دودل بودم هنوز ...او به ترس و نگ یهم برا باز

 زد و به طعنه گفت یشخندیر من

 من که... فتهیما ب نیب یاتفاق خاص چیاون تو ه ستیبه هرحال قرار ن-

 یتو به خودت شک داشته باش نکهیخودم مطمئنم .مگر ا به

 وبه ا نکهیا یشوم و برا کیخودم تحر هیرا گفت تا برعل نیا عمدا

 التحاز او کم ندارم از  یزیبه نفسم چ نانیکنم من هم از اطم ثابت

 قرص و محکم گفتم یآمدم و با ظاهر رونیام ب یودلد

 ندارم... یمنم مشکل-



 گفت یم یگرید زیمطمئنم که رنگ رخسارم چ اما

 خوبه !-

ا بو من  دیکش نییدر رفت و آن را پا ی هبیماریدستش به سمت دست و

 کی

 همرا ب ارشدم که انگ یدخترانه وارد اتاق دیو ام میها و ب یدلواپس ایدن

 کرد یدعوت م یه اتاز جهان

 شمچداشت .با  یاسپرت و لوکس دمانیبود و چ رهیدا میبزرگ و ن اتاق

 یبزرگ و قد یپنجره ها ریحر یکه از پشت پرده ها ییبایز انداز

 شیبایز و کیش لیاتاق و وسا یایبود .نگاهم تند تند از زوا انینما اتاق

اق از ات دنجیگوشه  کیکه  یدیشکل سف رهیتخت دا یو رو گذشت

 یکرد ثابت ماند انگار داشت با زبان ب یم ییخودنما

 کرد یم دیتهد یزیمرا به چ یزبان

 "کارت تمومه  نجایا یایتو... ب یه"

 فکر کردم شانهحبس مانده در  یدهانم را قورت دادم و با نفس آب



 " ستمیکار ن نی؟ من که مجبور به ا یحاال بزنم به چاک چ نیهم"

 آمد یراه نم صاحابم با من یدل ب اما

 ی؟ نم یداشته باش یساده از دوست یتجربه  هی شهیم یحاال مگه چ"

 "که ؟ یریم

 چه گهبه من ب یکیها نبودم ... ییماجراجو نیآخه ...من که اهل ا یول

 امو رمرد مغرور و پرجذبه من نیدم ا یشده ؟ چرا دارم اجازه م مرگم

 یرکا ام بزنه دارهبه دست و پ یبند و اجبار نکهیکنه و بدون ا خودش

 لمودنه ...نکنه ...نک امیخودم تحت فرمانش در ب اریکنه که به اخت یم

 ؟ ستین میو حال باختم

 اصل مانده بودمگیجحدسم منگ و  نیاز تصور درست بودن ا و

 دکانهدز که در دل من به پا بود نگاه یو قال و آشوب لیخبر از ق یب او

 یا هندهداخت و بعد با لحن هشداردان رونیاز پنجره ها به ب یکیاز  یا

 گفت



 یا ببن تو خونهو م ادیحاالست که ب نیاز مال ممد جدا شده ...هم ایهل-

 فکر کردم یتوجه

 یخاک برسر یتخت از اون خاطره ها نیا یرو ایممکنه با هل یعنی-

 باشه ؟ داشته

 به ستیکم زود ن هی..  یکن یم یهم که دار ی+چشمم روشن ...حسود

 سوخانم؟ماه نظرت

ساده  یکنجکاو کیفقط  نیا ایکردم  یم یواقعا داشتم حسود یعنی

 بود

 ؟

 ییوقت ها کیخاموش روشن داشت و  یدرون آدم دکمه  یندا کاش

 هبا مواقع آدم ر نجوریشد کال از مدار خارجش کرد تا ا یحاال م مثل

 نکشد یرانیح

 ؟ یآماده ا-



 حال سر نیشم با اداشته با یآمادگ یچه کار یبرا دیدانم با ینم

 تکاندم

 شتبازوانم گذا یبله ...به طرفم آمد و هردو دستش را رو یعنی که

ا ب دانستم یخورد ونبض قلبم تند شد ....تا آن لحظه نم ی.دلم تکان

 نیهم

 اسوال برد.. او داشت ب ریشود کل قانون جاذبه را ز یحرکت م کی

 ااکجبا خودش به نکند و مرا  یم نیرا از زم میاش پاها ییجادو قدرت

 برد یم

 که ؟ یترس ینم-

 ییادشدم و قرار بود به من آمپول بزنند  یم ضیبچه بودم و مر یوقت

 "که ؟  یترس ینم" دیپرس یرا از من م نیهم وسفی

 فهخ یو با صدا دمیکش میموها یرو یمنقلب و دستپاچه دست یحالت با

 گفتم یا

 نه-



 اپن کنا غیو و غیشد ج یل مکه تا اسم آمپو ییمثل ماهسو کوچولو اما

 یکردم که به رو یم یو فقط سع دمیترس یگذاشت م یفرار م به

 خودم

 رسرم برداشت .انگا یآرام شالم را از رو ی.او با حرکات اورمین

 با شال من " میمنتظر بود محکم پشت دستش بزنم و بگو هرلحظه

که داشت حاال در معرض  یبا تمام حجم میموها "؟  یدار چکار

 دادن به خودم گفتم یدلدار ی.چشمانم را بستم و برا دشبودید

 یم حجاب یتو رو ب سییکه ر ستیبار ن نیاول نیآروم باش دختر ...ا-

 جقا یاون روز صبح تو اتاق کارش تو رو با موها ستین ادتی... نهیب

 ؟ دیو گلدارت د تیچ لباسو  وجق

 انش راداشت نوک انگشت یوقت نبود وقت قیبه ض ادشی انگار

 حواسش نبود که به جان من چه دیکش یم میموها یرو محتاطانه

 ختیر یم یبیمارینفس التهاب

 ! یمو انگور-



 دیگلگون من لبخند پاش یرا به نجوا گفت و رو به چهره  نیا

 رو ییکذا یشد اون خاطره  ی...حاال نموسفی ییدست تو دا از

 ؟ینکن فیتعر براشون

 یبودم که دستش به سمت دکمه ها در حال رنگ به رنگ شدن هنوز

 رفت مانتوم

 ... میندار یادیوقت ز-

 را باز کرد ییباال یدو دکمه  یکیبا عجله  و

 رو خودت بکش هیزحمت بق-

 تخت قرار یکه پا یدیسف یکاناپه  یبعد کتش را درآورد و رو و

 کراواتش را باز کرد .من مسخ و منگ به یانداخت و گره  داشت

 ود را هم درآور راهنشیو پ قهیکردم .جل یش نگاه مشتاب آلود حرکات

چشم از  دهیپر یتنش بود .با رنگ یمشک یرکاب کیفقط  حاال

 انگار. جلوتر نرود نیاش برداشتم و خدا خدا کردم که از ا یاندامعضالن



 آن.ت فراتر نرف نیمالحظه از ا یبود که از رو دهیرا در نگاهم د ترس

 تمبودم و حاال داش دهیپوش یمشک یسکا قهیبلوز  کیمانتو  ریروزز

 زو را انت.او ما دمیبال یناخواسته به خودم م یشیدوراند نیدلم از ا یتو

 ق بهنگاه نامواف کیخودش گذاشت .بعد  یگرفت و و کنار لباسها دستم

 انداخت و گفت بلوزم

 یدیپوش یم یزیچ یتاب یاسک قهی نیا یکاش به جا-

 مه نیهم یتم را بو کرده بودم براگفت انگار من کف دس یجور م کی

 اعتراض گفتم با

 یقشو چه ن ارمیدونستم قراره امروز سر از کجا در ب یمن از کجا م-

 مدل لباسها ندارم نیکنم ؟ بعدشم من اصال تاب و از ا یباز

 باز گفت یشیبابت به خودم مفتخرم که با ن نیفکرکرد از ا البد

 یاه ژامهیاز اون بلوز و پ شهی...تو هم یاصال همون بهتر که ندار-

 بپوش یگلمنگول



 وششپداشت مرا به خاطر  ایرا از سر تمسخر گفته بود  نیدانم ا ینم

 ارم برسم دست یا جهیبا خودم به نت نکهیستود .قبل از ا یام م ساده

 دز یحلقم م یتخت برد .حاال قلبم داشت تو یو با خودش به رو گرفت

 فیظر ینیچ کیرد انگار من ک یرفتار م ی.او هم با من جور

 دستش تکه تکه خواهم شد یام که اگر حواسش نباشد تو یشکستن

 کرد با گفتن یم ی.سع

 " یبش تیاذ ادیذارم ز یحواسم هست ...نم"

 آتش در حال یکند اما من از فرط شرم و خجالت مثل کوره  آرامم

 من همه به نیا یمرد چیه وسفمی ییبودم تا به حال به جز دا گداختن

 تهخیتنم آم یگوشت و پوستش با بو ینشده بود .آن قدر که بو کینزد

 یتو و. خودم را باخته بودم زدیامیقلبم ب یقلبش با صدا یو صدا شود

 هن بتفرستادم که چرا اصال قبول کردم  یم نیبه خودم لعن و نفر دلم



و ن تکه اال نیواقعا ممکنه ا یعنیمسخره بدهم ؟فکر کردم  شینما نیا

 یفانتز تیموقع نیهمچ

 دی...شانمیب یدارم خواب م دیگرفتار شده من باشم ؟ شا یا مسخره

 هی دیابکنه.واال چرا  دارمیرفته باشه ب ادشیهم  دهیموندم و سپ خواب

 به لیتبد هوینداشت  گهید یعاد یبا روزا یادیکه فرق ز یمعمول روز

 بشه؟ بیو غر بیعج یماجرا نیا

 کردم و جامو یل اون زن حامله رحم نماصال تو اتوبوس به حا کاش

 هگاستیساعت تو ا میخورد و ن یدادم بهش. اونوقت مانتوم جر نم ینم

 ینعیرو سرم...حاال  زمیبر یشدم که حاال چه خاک یمعطل نم اتوبوس

 بشه یرعادیاتفاقات غ نیمسبب ا دیساده با یاریبدب هی نیهم

 تخت نیا یرو سییممکن نبود االن با ر دمیرس ینم ریاگه د یعنی

 باشم؟

 رغرغاول کم آورده بودم و  نیو من از هم میاول نقشه مان بود هنوز



 کردم یم

 ؟ میوضع باش نیقراره تو ا یتا ک-

*** 

 به و یکتاب فرانکفورت انصراف بد شگاهیبه نفعته که از رفتن به نما"

 " یخودتون برگرد دهات

 ودمب دهنشسته و زل ز چیبلند خانه پتو پ وانیا یبود که رو یساعت کی

 امیپ نیا زیدآمیو داشتم به متن تهد میرو شیپ یدشت باران زده  به

 ایاز طرف هل یممکنه متن ارسال یعنی"کردم . یناشناس فکر م کوتاه

 ن ولواسا یالیو یکه به برخوردمان تو ادمیهم نبود  دیبع "؟  باشه

 .سوختم  یگرفتم و م یالو م تیافتاد از فرط عصبان یم شیناسزاها

 همبنسبت  نقدریدهنش ...؟ چطور اجازه دادم ا یور نزده بودم توچط-

 بشه ؟ یحرمت یب

 یمن ینجوریلواسون ا یبا اوشون جونت بر یپا نشده بود کارهی+اگه 



 ... شد

 کند یم شهیکنه .داشت موهامو از ر یهنوز پوست سرم درد م-

 یاوشون جونت شرکت نکن کیرمانت شیتو نما یخواست ی+م

 ادب بیبهم گفت -

 ودب ی؟ هرک دی...ند دیاوشون د حصارها تو رو تو  بی ادب+چون مثل 

 کرد یفکر رو م نیبهت هم راجع

 ؟ ینکن ریرجیتو مغزم ج یوه یخفه ش شهیم-

 رب دبودم که ربا دهیدرونم داد کش یو مالمتگو بیماری یسر ندا تازه

 دزق دامنش را با دو دستش گرفته بود باال از اتا یگوشه ها کهیحال

 رونیب

قرمز را محکم تر دور خودم  ی؟پتو مسافرت یزن یحرف م یبا ک-

 رباب یو به رو دمیکش

 میپاشد یرنگ دهیپر لبخند



 ... یشکیه-

 ... یزن یبا ُمبال حرف م یتو گوشته دار یفکر کردم تنسفر-

ظ را اشتباه تلف یکه هندزفر اوردمیخودم ن یبه رو یمن به سخت و

 کرده

شد منم  یم یشدن بدتر وسواسم کرده ...چ تسیپیتا ".فکر کرم 

 نسبت

 و اونو نویخواستم غلط ا یتفاوت بودم و همش نم یب زایچ نیا به

 ... مدیکش یکار نم نوامیب یاز چشم ها و گوش ها نقدری...و ا مبیماریب

 ردمک ینگاه م یقشنگ بارون یهوا و منظره  نینه ...فقط داشتم به ا-

 گرفت و تکاند . رونیک قند به سمت برا که پر بود از خا دامنش

 کجاش قشنگه ؟ سرما مثل یکوفت یهوا نیا-

. 

 ره ... یتو تن آدم فرو م سوزن

 دانستم رباب هم ینگفتم و در سکوت فقط نگاهش کردم .م یزیچ من



 نداند ینم دیآب و هوا را آن طور که با نیقدر ا گرید یها یلیخ مثل

 شتریبو سوز و سرما و زحمت یو الگل  یکننده  یهوا فقط تداع نی...ا

 نداشت شانیبرا یبود و لطف

رد ل کبازگشت به داخل خانه معط یپا و آن پا شد و برا نیا یکم رباب

 که هم دیبگو یزیخواست چ ی.انگار م

غرق  یتوجه یگفتنش معذور بود هم از نگفتنش .من مثال با ب از

 ربا ترانه ب بودم و باران که میرو شیپ یبایچشم انداز ز یتماشا

 خورد .که باالخره رباب به حرف آمد یخانه م سقف

 ؟ یگم ماهسوجان ...تو کارت رو ول کرد یم-

 زده بود یدست کیتعجب نگاهش کردم .انگار مثال  با

 ینه .اومدم مرخص-

ما ابه نظر برسم  یکردم قاطع و جد یجمله سع نیا یبه هنگام ادا و

 دیرا فهم نیانگار نبودم و رباب هم ا



 لایو انگار خ یآخه ؟ االن ده روزه که اومد هیچه جور مرخص نیا-

 یبرگشتن هم ندار

 و هافیکه زود دستپاچه شد و با ق دیچشمانم د یتو یدانم چ ینم بعد

 گفت یلحن عذرخواه

 ی.م.. خونه خودته نجایها ...ا یبیماریوقت بد به دل ن هیتو رو خدا -

 اگه رهی...رباب بم یبمون یایتا هر وقت دلت خواست ب یتون

 باشه به خدا نیا منظورم

 شناسمت ... یجون ...من که م ییدونم زن دا یم-

ود بلم درا به قصد تعارف نگفته بودم .حرف  نیلبخند زدم .ا شیبه رو و

 ای.رباب واقعا مهربان و دلسوز بود و در برخورد با من 

 ی.جورداد  ینشان نم یمهر یو ب یمارجان هرگز از خودش تند ننه

 از هرگونه یرفتارش عار شهی.همدبیماریکه دل آدم از او ب

دست گذاشت  یکه از قضاوت من راحت شد دست رو الشیبود ...خ ایر

 اش یو چسباندشان به دامن گلمنگول



ه بخواد  یشده ماهسو نم یزیچ هیگه  یگه ...م یم نویهم هم تییدا-

 ما بگه

 یچند روزه م یمرخص هیکم خسته بودم .دلم  هینشده .فقط  یزیچ-

 نیخواست ...هم

 نباشه یزیباشه .خدا کنه که چ-

گفت که انگار ته دلش مطمئن نبود و بعد پشت بندش  یجور کی

 افزود

 یم ینک یکه کار م ییاز دم و دستگاه جا تییکه دا یفیواهلل با او تعر-

 کرد

 ترهشیمعلم ب هیخواست اونجا کار کنم .حقوقت هم که از  یدلم م منم

 ؟ نیبهتر از ا یچ گهی...د یهم که هست مهی.ب..

را  شیو جا دیلبش نشست و بعد زود پر یگوشه  ییگذرا لبخند

 گرفت یو نگران شیتشو



 وندور و زم نی...تو ایکارت رو از دست بد فهیگم ح یم نیواسه هم-

 ...اونم واسه امثال ادیم بیماریکار خوب و آبرومندانه کم 

 ...میارند یمارت نوشیدنیکه  ماها

 یراست م دمید یکردم م یرباب فکر م یکه داشتم به حرفها حاال

 نیهمچ کی یروز تو کی دمید یخوابم هم نم یتو یگفت .حت

..اگر .کنم  دایپ یعال یایکار با حقوق و مزا ینشر بزرگ و معتبر دفتر

 ام بود ... یدادم واقعا از بدشانس یکار را از دست م نیا

 سانبه لوا سییچرا قبول کردم با ر نکهیاز ادوباره افسوس خوردم  و

 تینقش کنم و موقع یفایا ییکذا شیآن نما یبروم و تو

ت وقو م نیجانش یروی؟ درست که به عنوان ن ندازمیرا به خطر ب خودم

 توانستم به عنوان یاضافه شده بودم اما م یریبه نشر مش

 پیتا موسساتبه کارم آنجا ادامه بدهم ...هم حقوقش دوبرابر  ستیپیتا

 داشتم .خدا را چه یادیز شرفتیپ یبود هم جا یمعمول



 اریشدم هم یکرد و من م یباز هم شانس به من رو م دی...شا یدید

 تیاتفاقات در نها نی...آخ که اگر به خاطر ا سییدوم ر

 را تا آخر عمر خودم دیشدم شا یشغل م نیبه استعفا و ترک ا مجبور

 . دمیبخش ینم

 هسبچ یمارجان م یتازه دم گذاشتم با نون تنور ی...چا تو میبر ایب-

 . امیباشه تو برو منم م-

ها حاالحاال دینگاه به من فهم کی.رباب با  دمیجنب میتنبالنه در جا و

 ییدا نکهیدل بکنم .مگر ا یباران یبایز یتوانم از آن هوا ینم

نه خا و به زور ببردم دبیماریهام گوشم را ب یو مثل بچگ دیایب وسفی

 چیکه داشت از پ ینیکرد و بعد با اشاره به ماش ی...رباب مکث

 آمد گفت یباال م ینق

رو  یباالدست یالیخانم مهندس باشه که اون و نیفکر کنم ماش-

 ...دهیخر



ت سم من هم داشتم کنجکاوانه به یگفت ول یرا م الیدانم کدام و ینم

 رهاشو یزییباران پا ریکه داشت ز دمیکش یجاده سرک م

 خورد یم

 عمل کند یشکار نیدورب کیچشمانش را تنگ تر کرد تا مثل  رباب

م بود ...فکر نکنم اصال خان ینبود...مشک دیسف نشیاوندفعه ماش-

 مهندس باشه ...راننده اش انگار َمرده ...

 را کرد سمت من شیرو

 نه ماهسو ؟-

  

 لبمق.تاپ تاپ  ستادیما ا یبلند درست کنار درچوب یشاس دیسف نیماش

 یکس ینیب یم نکهیخودت اعتماد کن .ا یگفت به چشم ها یم

 ا بهشگفت زده .ام ایخوشحال بودم  شتریدانم ب ی.نم ستیاوشون ن جز

 از خودم نشان بدهم در یبتوانم واکنش نکهیهرحال بدون ا



و  ودزده ب جانیاز من ه شتریحالت خشکم زده بود .رباب انگار ب همان

 شناخت یسر از پا نم

 ستیی...ر هیریمش یهسو به خدا آقاما-

 گفت بیبا نه دیاز من ند یحرکت جالب چینگاهم کرد وچون ه و

ن کو تعارف  ییبرو خوشامدگو بیماریچتر ب هی؟  ید پاشو چرا نشست-

 کنم داریجانت رو ب ییتو ...منم برم دا ادیب

ا ب.نگاهم  دیدامنش را گرفت و با سر به داخل خانه دو یگوشه ها و

 که یفاصله و باران نیبه رو به رو بود . از ا رتیح بهت و

 یگاران نبود .پشت رل نشسته بود و دایاز او پ یزیچ هیجز سا دیبار یم

 نشسته شیبه تماشا وانیا یزل زده بود به من که رو

 . بودم

 بهش گفته . دای؟ حتما پارم نجامیبود من ا دهیکجا فهم از

 ندچه بودم و به او گفتم که حرف زد دایبا پارم یتلفن روزید نیهم

 سییآمدم شمال...و او هم البد گذاشته کف دست ر یروز



 ؟ یستیاز اومدنش خوشحال ن یعنیحاال مثال -

 خبر و یآمدن ب نیته دلم از ا دیستین بهیچرا ؟ شما که غر دروغ

 هبه کمهم بودم  شیحد برا نیتا ا نکهیاش غنج زده بود .از ا یناگهان

 ریز کرد یسر .انگار جرات نم تونیه آمده بود تا زهمه را نیا خاطرم

ز ا یهم منتظر استقبال گرم دیشود ؟ شا ادهیپ نیباران از ماش نیا

 یسو

 کهویتوانست با نگاهش سحرم کند . یفاصله هم م نیاز ا یبود .حت من

 رخودم کنا یسوزم.پتو را رو یکوره م یشد و حس کردم دارم تو گرم

 .به خودم گفتم زدم

 روبکو ؟ پاشو چتر بردار و  تیماهسو خانم پس رسم مهمون نواز یه-

 ا...ن ههمه راهو به خاطر شما اومد نیاوشون ا نکهی...مثل ا استقبالش

نشدن  سیخ یآب جمع شده بود .مجبور شدم برا یکل اطیح یتو

 پاچه

 واریرا از گل د اهیرباب را بپوشم چتر س یو الک دیسف یچکمه  میها



 مرو یدارم به سراغش م دیکه د نیباران .هم ریز مدیو دو برداشتم

دم مکربا تکان سر سال شهیور ش نیشود .از ا ادهیو جور کرد که پ جمع

 ودمو او هم با تکان سر جوابم را داد .چتر را آماده نگه داشته ب

 ولا یسرش .اما از همان لحظه  یرو مبیماریشدن ب ادهیبه محض پ که

 گودال کوچک یرفت تو یشلپ نشینازن یآورد و با کفش ها یبدشانس

 تهفرو رف یبه کفش ها وسینگاه وارفته و ما کی.اول دیکه ند یپرآب

 یوکه ر ییگل و ال یانداخت و به لکه ها شیپا ریآب گل آلود ز یتو

 مانده یاش نشسته بود بعد به من که دستم را جلو یبلند مشک یباران

م رهدرا  شی.اخمها میماریبخنده ام را ب یبودم تا به زور جلو گرفته

 دیکش

 بعد به طعنه گفت و

 ...زیزع یخانم اعتماد یبلند بهم بخند یبا صدا یتون یاشکال نداره م-

 ؟ نگفته بود یعاد ریو غ ظیغل یلیرا خ زیعز ینظر خانم اعتماد به

 شد من در یم یجد شتریدانم چه مرگم شده بود که هرچه او ب ینم



 خندلب یبعد دو هفته قحط میبودم .لب هاناموفق تر  میخنده ها مهار

 حاال

 به زور جمعشان کرد یشد حت ینم گریبود د دهیفنرش پر انگار

 قصد جسارت نداشتم دیببخش-

 سرش که به علت اختالف یسرم چتر را بندازم رو ریخواستم خ و

 زشیت یخاله خرسه شود وپره ها یبود دوست کیقدهامان نزد ارتفاع

 بایقرو ت دیالش .که به موقع چتر را از دستم کشچشم و چ یبکنم تو را

 دیغر

 یبدش به من تا کورم نکرد-

 ... دیآخ ببخش-

 گرفت . یاز آدم م یشتریزهر ب شیباران چشم غره ها ریز انگار

 یش یم سیخ یچتر .دار ریز ایخودتم ب-

 .سرخ شدم و دیگذاشت و مرا به سمت خودش کش میبازو ریدست ز و



 ییدا ایبودم رباب  دواریخودمان فاصله انداختم.ام نیب ییوبدنبا  باز

 باشند . دهیصحنه را از پشت پنجره ند نیا وسفی

 ؟ یر یم یذار یخبر م یب هویکه -

 میداشت کهی؟ درحال ییکنا ایبود  یسوال یجمله  کی نیدانم ا ینم

 شلپ

-من و من کنان گفتم میزد یرا دور م نیباهم ماش شلپ

 هشداشت...اومدم ...اومدم که ب کیادف کوچتص هی مییخب...خب...دا

 بزنم ... سر

 یمرخص دیوقتا با نجوریشناس ا فهیکارمند خوب و وظ هیمعموال -

 از ملشیخبر بره و موبا یب نکهیاطالع بده ...نه ا بتشویو غ هبیماریب

 خارج کنه . دسترس

. 

 توامان بود... صندوق عقب را داد باال یبا سرزنش و دلخور لحنش

 شدن بود سیاو در حال خ یاز شانه ها یمیمن و ن یاز شانه ها یمی.ن



 ؟ نیشما به خاطر من اومد یعنیاالن -

 لز یطاقت یو بعد با ب دمیرا پرس نیا ییشد که با پررو یدانم چ ینم

 به دهانش زدم

 چمدان یداشت تو یجواب مورد عالقه ام را از او بشنوم .وقت تا

نگاهم کند خونسردانه  نکهیاگشت بدون  یم یزیدنبال چ کوچکش

 گفت

 یسر هیشدم گفتم  یورا رد م نیاز ا یداشتم اتفاق یپس فکر کرد-

 هم

 که یزیخانت تنگ شده ؟چ یدلم واسه تش یفکر کرد ایشما بزنم  به

 بود برش دشیسف یدست یگشت حوله  یداشت دنبالش م

 شیخبر از تب و تاب قلب من با آن مشغول خشکاندن موها یوب داشت

 هو چهر دهیژول یوموها یبا شلوار ورزش وسفی یی. همان موقع دادش

 روعشظاهر شدند و از آن باال  وانیا یخواب آلود همراه رباب رو یا

 زا و نیو قدم رنجه فرمود نیکردند و گفتن صفا آورد ییخوشامد گو به



 و حرفها .اوشون هم که انگار از خدا خواسته بود بدون تعارف نیا

 و دعوتشان را رد نکرد و با لبخند پت رهیو غ رهیوغو بهانه  عذر

 تواند مهمان ما باشد خوشحال است یم نکهیاعالن کرد از ا پهنش

 مدیشن میگذشت یم اطیپر آب ح یباهم از چاله چوله ها میداشت ی.وقت

 که

 گفت

 ؟یکن وونهیکه منو د یدیچکمه ها رو پوش نیا-

 انگاهش کردم خودش ر سرم را به طرفش چرخاندم و با تعجب یوقت و

 کی ی هیگفته .اما سا یزیآن راه زد انگار نه انگار که اصال چ به

 لبش بود هنوز یتخس رو لبخند

 ستهدان یآمده و نم تونیباغ ز دیگفته بود به قصد خر وسفی ییدا به

 که

 یستاند یاگر نم دیهم از او نپرس یو البته کس ستیشانسش هوا باران از

 بود که آمدنش را یخوب یبود؟ به نظر که بهانه تنت  یچرا باران پس



 تاستقبال کرد و گف مشیاز تصم یبا خوشحال وسفی ییکند دا هیتوج

 یاباغ ه نیبهتر ییهر هوا یتواند تو یو او م ستین ینگران یجا که

 زخواست ا یدانم چطور م یرا نشانش بدهد .فقط نم یآن حوال تونیز

 باغ کی دیخر نهیبودم تا هز قسر در برود .مطمئن وسفی ییدا دست

 ... ستیدستش ول کنش ن یرا نندازد رو تونیز

 هن کاش را داد به م یرا درآورد و باران سشیجوراب خ نکهیاز ا بعد

 یو با نان تنور میسفره انداخت یکنار بخار زیگل رخت آو بندازم

 میدلچسب خورد یعصرانه  کیرباب  یخانگ یو مرباها مارجان

 داستان بلند ساخته بود و کیجنگلش  یتصادف تواز  وسفی یی.دا

 یم یکرد و هربار هم به آن شاخ و برگ تازه ا یم فیهمه تعر یبرا

 یفمیهم تعر سییر یآن را برا یشتریو حاال داشت با آب و تاب ب داد

 هگرسن یخرس ماده  یداستان رد پا نیا یتفاوت که تو نیکرد .با ا

 و حال حرکت او حمله کرده بود در نیشد که ظاهرا به ماش دایپ هم



 یقصه  نیا یبه درخت شد .من و رباب از تازگ نیتصادم ماش باعث

 یواشکیهم  یو گاه میکرد یبا تعجب به هم نگاه م یگاه یلیتخ

 . میزد یم پوزخند

 یکرد .کمتر م یاش خس خس م شانهاحوال بود و  ضیمر مارجان

 سییشامل حال رلطفش  یگفتگوها شرکت کند فقط گاه یتو توانست

 هم نگاه یکرد و گاه یو نان و مربا تعارف م یشد و به او چا یم

 یم میبه رو یداد و لبخند پرعطوفت یرا به سمت من پر م مهربانش

 کیرا  سییو آرزومندش داشت آمدن ر ریذهن پ یدانم تو ی.م دیپاش

 دلش یداد و تو یربط م زشیبه نوه عز ییجورا

 خوشبخت شدن من جوانه زده بود . یبرا یادیز یها یدواریام

 دش یام م یماند و باعث دستپاچگ یمن ثابت م ینگاه اوشون رو یگاه

 لشسوا دانم . که با یرا نم وسفی ییبود .دا دهیرا فهم نی.رباب هم ا

 دیرا به چالش کش اوشون



 رنده روز ده روز ب دید یگم شما به همه کارمنداتون اجازه م یم-

 ؟ یمرخص

 ادداو عبور  یدار نگاهش را از رو یو معن زیر یخنده اهمراه با  و

 یچه جور نیبب" یعنیچشمک زد که  یبا بدجنس دیبه من که رس و

اگر  یمن دلواپس جواب او بودم .حت"انداختم. بیماریرو  ستییر

 سکوت

 پشتش بود .اوشون ثیحرف و حد یگفت کل یهم نم یزیکرد و چ یم

 هندقانع کن یذهنش دنبال جواب یوبه فکر فرو رفت انگار داشت ت یکم

 هبنگران مرا از نظر گذراند ورو  ی افهیق یچشم ریگشت .بعد ز یم

 گفت یبا خونسرد وسفی ییدا

 رو با شما مطرح کنن . یماهسو خانم اومدن تا موضوع مهم-

 ودببه من که رنگ به رخسارم نمانده  ینگاه مشکوکانه ا وسفی ییدا

 دیو پرس انداخت



اب کت شگاهیماهسو خانم قراره از طرف نشر ما تو نما-؟ یچه موضوع-

 فرانکفورت

 ه.خبر رو به شما بد نیا دیدونست چطور با یشرکت کنه و نم آلمان

 مات یها افهیکوتاه همان طور که داشت تک تک ق یبعد از مکث و

 گذراند پوزخندزنان ادامه داد یرا از نظر م شیرو شیپ

 هس فقط کهیبه شما نگفته .درحال یزیاز تعجبتون معلومه که هنوز چ-

 مونده تا پرواز روز

 ییبودم چه برسد به دا رتیغرق در بهت و ح دنشیمن هم از شن یحت

ه و شوک بیماریغافل رمنتظرهیخبر غ نیا دنیکه از شن هیو بق وسفی

 شده

 .بودند

  

کرد و مثل حاال  یاخم م وسفی ییدا یوقت شهیخودم نبود هم دست

 افهیق



 کندو زنبور کیشد که  یم یکس هیگرفت شب یخودش م عبوس به ی

صورت پرباد و  دنیتوانستم از د یزده و من نم شیرا ن شیلپها

 ورمکرده اش نخندم

 هرهر و کوفت ...-

 را با چشم غره به من گفت و من مثال حساب بردم و دستم را نیا

 رخنده ام را خفه کنم . ازمن به خاط یدهانم گرفتم که صدا یجلو

 بود یعصبان یبه قول او موزمار باز ای یکار انپنه

 اهرهمه  نی...بعد من ا ینگفت یچیشمال ه یاوندفعه چهار روز اومد-

 آلمان یقراره بر یکالم به من نگفت کیاومدم تهرون باز  دمیکوب

 یم گهی...پس د ینگفت یزیو الم تا کام چ ی...حاالم ده روزه اومد

 ؟ یبه ما بگ یک یخواست

 کشان گفت شیه رباب

 شنوه یم سشییر وقتی...وسفیآقا  نییپا اریصدات رو ب-



 خب بشنوه ...-

 ار شیندارد اما عمال ولوم صدا یتیاهم شیرا گفت که مثال برا نیا

 بود دهیکش نییپا

 تو اخالق تتبیماریزود ب نقدریتهرون ا یکردم آب و هوا یفکر نم-

 .میبش بهیما برات غر گهیعوض بشه که د نقدریا

 یباشد برا بیماریدانستم چقدر حق دارد از دستم ناراحت و دل یم

 نیهم

 دیبا کرده بودم و حاال هم یکار ی.من مخف دمیدفاع ند یبرا ییجا هم

 شدم . یم سرزنش

 ردونستم چطو یشد و منم نم ییهوی یجون ...ول ییحق با شماست دا-

 بذارم ونیبا شما درم دیبا

 فته تر از قبل گفتدرشت کرد و برآش میرا برا چشمانش

 هنامتا رشت بخوام برم از دوروز قبلش بر نجایشد ؟ من از ا ییهوی-



 ییهوی یگ یم ایاونور دن یبر یپاش یخوا یکنم .بعد شما م یم یزیر

 ؟ شد

 دیمخالفت کن دمیترس یم-

 که شهیدست ما ...نم یکردم .تو امانت یخب معلومه که مخالفت م-

 یتهرون کل یبر میگذاشت که نیبه امون خدا .هم متیبذار

 پسغوم آبدار غومیکه برام پ ستیروز ن هیحرفپشتمونه ...عموهات 

 نفرستن

 خارج ؟ یبذارم که بر امی...حاال ب

 یکه حرف آخر را زده باشد با همان ژست ناموافق وجد یمثل کس و

 نهکردن دا نییگرفت و شروع به باال و پا گریرا به سمت د شیرو اش

و قاطع به نظر  یدستش کرد.حاال آن قدر جد یوت حیسبز تسب یها

 یم

چشمانش نگاه کنم .تا چند لحظه نه  یکه من جرات نکنم تو دیرس

 گرید



 آمد که یمارجان م یخرخر نفسها یگفتم نه او .فقط صدا یزیچ من

 ممنت تدارک شا یداشت ب یخوابش برده بود .رباب وقت یبخار کنار

 نیزم یپوست کنده رو ازیو پ ینیزم بیکنار ظرف س دید یم را

 من کرد و یموش مرده  ی افهینگاه به ق کینشست .بعد  چهارزانو

 دلش به حالم سوخت انگار

 حاال چند روزه هست ؟-

 دمتدااو از  دمییرا پا وسفی ییچشمانم دا یاز گوشه  نکهیبعد از ا من

 یپرخاش به رباب و مرا ندارد با صدا الیمطمئن شدم خ سکوتش

 کردم زمزمه یآرام

 هفته . هی-

 ؟ یفقط تو انتخاب شد-

 هی نینشر هستن ...ا یهم از کارمندا گهینه .جز من چهار پنج نفر د-

 تونه شرکت کنه . ینم ی.هر ناشر هیمعتبره جهان شگاهینما



 .اره اوره ستیکه ن یخارجه .شوخ شگاهی.نما گهیخب معلومه د-

 ابمثل تو انتخ دن ...حاال اون چنتا که یکوره رو که راه نم یشمس

 آقا ؟ ایخانمن  شدن

 دیدانست چطور با یرباب هوشمندانه بود .ظاهرا خوب م یها سوال

 رخاش از  یکند که شوهر عصبان یکار مستقیم رینمه و به طور غ نمه

 شود .و من هم راستش را گفتم ادهیپ طانیش

 یریمش یسه تا خانم دوتا آقا .البته به جز آقا-

 ها شد که ینیزم بیو مشغول رنده کردن س فقط سرتکان داد رباب

 ه وبعد از خوردنعصران سییپوست کنده بود .ر یدرست کردن شام یبرا

 یحصاراتاق  یراحت رفت تو الیآشوب با خ نیبه پا کردن ا

 دافر ما بماند تا شیاز او خواسته بود شب پ وسفی ییکند .دا استراحت

 ار جرو بحثمان یم صدابود دواریرا نشانش بدهد . ام یفروش یها باغ

 باشد . دهینشن



. 

 شگاهیکه من به نما ستیهم مهم ن یلیکردم حاال خ یفکر م داشتم

 مخود یبرا یگریخواستم کار د ینروم .من که م ایبروم  فرانکفورت

 وسفی ییخوردم .دا یرا م یزیچ یغصه  دیو پا کنم .پس نبا دست

 موضوع بحث و نیبا او سر ا دیداشت ناراحت باشد و من هم نبا حق

 وسفی ییکردم .اصال همان بهتر که مخالفت دا یم یشتریب کشمکش

 زاتر ...بهتر بود هرچه زود یریرفتنم از نشر مش یشود برا یا بهانه

 یوتنداشت که من  یصورت خوش گریرفتم .بعد از آن اتفاق د یم آنجا

 مثل پلنگ زخم خورده بود و ایکار کنم .هل یرینشر مش ی مجموعه

 یخودش نقشه ها شیانتقام گرفتن از من داشت پ یبرا ماحت

هم که جلوجلو به دستم  زشیدآمیتهد امی. پ دیکش یم جورواجور

 دهیرس



 ترشیاحساساتم ب ینشده و پا ریکردم .تا د یم سکیر دی.پس نبا بود

 اطیتاح یو کار نداده دستم شرط عقل آن بود که از رو امدهین انیبهم

 از

 سرو صدا خارج شوم یب یرینشر مش مجموعه

 ؟ ادیهم با شما م ستییر یگفت-

 با. دیکش رونیرا گفت و مرا از عالم هپروتم ب نیناگهان ا وسفی ییدا

 را به رخم شیو اخمها تیکرد جد یکه نگاهش کردم دوباره سع تعجب

 بکشد

 بله ...-

 یه ببکش آمده بود اما با تظاهر  شیبه رباب انداختم .لبها ینگاه و

 را حشیتسب وسفی ییکرد .دا یه ما داشت کار خودش را مب یتوجه

 مشت خودش گرفت و فشرد یهوا چرخاند و بعد آن را محکم تو یتو

 و لحنش همان طور زمخت باشد فتدیداشت چشمش به من ن ی.سع



 یشما رو گردن م تیو مسئول ادیهم با شما م ستییخب ...اگه ر-

 هبیماری

 ینداره که بر یالندارم ...اشک یمخالفت گهی...من د

 ظهلح کی نیرفت که تا هم ادمیفراموشم شد و  زیمن ناگهان همه چ و

 کردم ... یفکر م یرینشر مش یداشتم به خروجم از مجموعه  شیپ

 همان طور مثل زیشگفت انگ یجمله  نیا دنیشد بعد از شن ینم

 زانیرفتم از گردنش آو یم دیو فقط نگاهش کنم .با نمیبنش مجسمه

 یم

 یم را تند تند شیگوشتالو یلپها یگذشت و مهربان نیو به پاس ا شدم

 مشکوفید

 برات رمیم یجون ...م ییدا ییوا-

داشت مرا از  یش و او هم مثال سعحصار دمیپر میها یمثل بچگ و

 خودش

 دیکش یم شیزد و با پا پ یکند اما درواقع با دست پس م دور



 یکن یرتمو تفخواد صو یخب ...به من نچسب حاال ...نم یلیخ-

 رو یمهم نیره که موضوع به ا یم ادمی یزود نیبه ا ی...فکر کرد

 یبه من نگ یخواست یم

 ما یکرد .سرو صدا یصحنه را تماشا م نیبا خنده داشت ا رباب

ب ش شد داریب سییر یپرانده بود .وقت مروزشیرا هم از چرت ن مارجان

 .گفت دیبار یشده بود و هنوز داشت باران م

 وسفی ییاجاره کند .دا یزیچ یمتل یاقامتش هتل یشهر برا رود یم

 ستیدر ب یمعمول یمسافرخانه  کیرا راحت کرد که فقط  الشیخ هم

 شود و اگر قصد اقامت در هتل یم دایما پ یلومتریک

 ندبز ستیصالح ن یشب باران نیا یتا رشت برود که تو دیدارد با را

 بدم الما بماند .او ه شید پدان یو قابل م ستیجاده و اگر سختش ن به

 ردکجز ماندن ندارد پس قبول  یاست و چاره ا وسفی ییحق با دا دید

 اش با ما باشد . یزبانیهمچنان افتخار م که



 زا اکنند ت لیم وانیا یگرفتند شامشان را رو میتصم وسفی ییو دا او

 میتانسلذت ببرند و ما آن قدر سردمان بود که نتو شتریب یباران یهوا

 وسفی یی.بعد از شام هم دامیشان کن یشام شاعرانه همراه نیا در

 دآواز و چن ریدرست کرد و بعد هم زد ز یآتش یچا شیمنقل برا یرو

 کشتوگندم بر یمقدار شانیخواند . رباب هم برا شیبرا یلکیگ ی ترانه

 بو داده یکرد با تخم کدو آماده

 نشا ینیاط شب نشرعد و برق زد و برق ها قطع شدند و بس نکهیا تا

 ختیبه هم ر را

 شیرابداد دستم و گفت که  ی.او به اتاق مهمان خانه رفت .رباب چراغ

 یسرکش یداشت برا وسفی ییآماده کنم.دا شیرا هم برا یو کرس ببرم

 یرفت .مرا که با چراغ رو یسر وقت آغل و گاو و گوساله اش م به

 گفت دید وانیا

 بر.هم گرم کن ب ریش وانیل کیبراش -



 من با شکلک و ادا نشان دادم که حوصله اش را ندارم یوقت و

 گفت غرغرکنان

 . مانرو انتخاب کرد با خودش ببره آل ربرنجیدونم چطور توئه ش ینم-

 بردم یهم نم"توتکابن  "جاش بودم تو رو با خودم تا  من

. 

 پشت پنجره یکیتار یرا پشت سرم باز گذاشتم و رفتم تو .تو در

 مشتطاقچه گذا ید . آن قدر نگاهم کرد تا من چراغ را روبو ستادهیا

 ؟ دیندار ازین یزیبه چ-

 یاه جسوال حس مهماندار هتل بودن به من دست داده بود .او ب نیا با

 دیجواب مرا بدهد پرس نکهیا

 ؟ رنی؟ تا رعد وبرق بزنه برقا م نجورهیهم شهیهم نجایا-

 ست شرتیشلوار و سوآمده کالفه است . شیپ تیبود از وضع معلوم

 زیلحاف تم کیگنجه  یاسپرت تنش بود .داشتم از تو دیو سف اهیس



 بود یدوز دیمخمل قرمز داشت و مروار ی هیآوردم که رو یدرم

 که دمافتا ی.داشتم به به هن هن مدیرس یبود و زورم به آن نم نی.سنگ

 به کمکم آمد و لحاف را از دستم گرفت . او

 کجا بذارمش ؟-

 وسط اتاق گفتم یه به کرساشار با

 یخوام بکشم رو کرس یم-

 در جواب دمیکش یم یکرس یداشتم لحاف را با حوصله رو یوقت و

 قبلش گفتم سوال

نن طعکجور وقتا برقا رو ق نیمجبورن ا ادهیچون دار و درخت ز نجایا-

 ادیبار ن یزیچ یکه خسارت

 دکر یبود و داشت نگاهم م ستادهیا شانهسرم دست به  یباال

 دیگوب یزیپا و آن پا کردم و منتظرماندم چ نیا یکه تمام شد کم کارم

 م رااهر انهبیماریآمد و غافل یکه تند رونینگفت.آمدم از در بروم ب که



 گفتم یآرام بیکردم با نه یهمان طور که ناباورانه نگاهش م بست

 ؟ دیکن یچکار م-

 برق اهیس دیو باران زده نگاهش مثل دو خورش کیآن شب تار یتو

 زد و تفتان بود یم

 ؟ یهنوز از دست من دلخور-

 نکهیدستش را به چهارچوب در زد که مانع خروجم شود . ترس ا و

به نقطه ضعف من  لیبرسد داشت تبد یبه گوش کس مانیصدا مبادا

 یم

 شد

 ستیگفتگو ن نیا یبرا یخوب تیکنار.االن موقع دیلطفا بر-

 هانمب دداد .آ یز حال زار درونم مرنگم خبر ا دهیو پر دهیترس ی افهیق

 کارش چه نیدانم از ا یکوفت.نم یبود و قلبم مثل طبل م دهیخشک

 داشت اما نفسم را بند آورده بود . یمنظور



 مدون یدم خواهش نکنم اما... نم یم حیرسه ترج یزورم م یمن وقت-

 رسه ... ینم یکه هر دفعه زورم به توئه لعنت هیجور چه

 زل بود دوباره ختهیکه به جان من ر یخبر از التهاب یکرد و ب یمکث

 چشمان مات و مسحور من یتو زد

 ؟ یخواهش کنم برگرد شهیم-

 یرا خوب م نینبود .خودش هم ا یزیچشمانش راه گر یجاذبه  از

 یمه من استفاد هیهم هربار مثل اسلحه از آن بر عل نیهم یبرا دانست

 غلبه موقع از آ یلیاما خ وسفی یی.دا کرد

 دیو به داد من رس برگشت

 اهراتاق رو روبه  یکرس امیبگو االن م یریمش یماهسو جان به آقا-

 کنم. یم

 ینیجز عقبنش یچاره ا یروزیپ یقدم کیکه درست در  یمثل کس او

 چهارچوب در برداشت و آن را ینداشته باشد دستش را از رو



 مابود .ا هم بیماری.نگاهمان هنوز در دیکش شیموها یرو اصالنهگیج

 حاال

 یداشتم تند و چابک از مهلکه  یغالب بودم و او مغلوب...وقت من

 لب گفت ریکه ز دمیشن ختمیگر یم چشمانش

 .... زیعز یخانم اعتماد میرس یبازم به هم م-

 ودنسبتا بزرگش مشرف ب تونیبود که به باغ ز ستادهیا یتپه ا یرو

 االحشده بود و  یفتاب.بعد از باران و طوفان شب گذشته هوا صاف و آ

 یشامغروب تما یبایز یرا در پس منظره  تونشیاز آن باال باغ ز داشت

 کرد یگرفت.فکرش را هم نم یکرد .از کار خودش خنده اش م

 به خودش تیشود و رنگ واقع یجد یشوخ یباغ شوخ دیخر ی بهانه

 اغام بتم وسفی ییکند .دا تونیهکتار باغ ز کیو او را صاحب  دبیماریب

 مانهسر را در ابعاد مختلف نشانش داد اما او از  تونیاطراف ز یها

 دباغ را گرفته بود .هرچند اول با خودش گفته بو نیچشمش هم اول

 را به زحمت انداخته به وسفی ییآمده و دا نجایبهانه تا ا نیکه به ا حاال



 خرج یباغ هزارمتر کی دیخر یپول برا یخورد اگرکم یبرنم ییجا

 .دبیماریب دیآن را ند تیتوانست در نها ی...م کند

 یشتریدخترک خرج ب دنید یو بهانه اش برا اوردیشانس ن یلیخ اما

 یدستش گذاشت.باغ مورد نظرش درست در باال دست خانه  یرو

دخترک از قدمت  شتریکه پ یکهنسال تونیبود.درخت ز وسفی ییدا

 چند

 غبا ییانتها یاه نیپرچ یکیگفته بود هم در نزد شیاش برا صدساله

 جز برادر رباب نبود اما او باغش را یداشت.صاحب باغ کس قرار

 آن را نداشت .ابدا . سرانجام او کیفروخت وقصد تفک یم کجای

 شیکل باغ تن بدهد هرچند مطمئن بود آن باغ ب دیشد به خر مجبور

 از

 و تفکر را از پدرش به ارث برده بود نیارزد چرا که ا یها م نیا

 فروشنده نیا شهیهم نیزم یمعامله  یطالست و تو نیبود زم معتقد

 . داریکند نه خر یکه ضرر م است



 یحواسش پرت شد .صدا یو دخترانه ا فیظر یخنده ها دنیشن با

 االبآمد .از آن  یم وسفشی ییدا یخانه  یپشت اطیبود که از ح ماهسو

 هک ندیتوانست او را بب یم تونیاز پشت شاخ و برگ درختان ز و

 یم تیمرغ و خروس ها را به سمت النه هاشان هدا داشت

 ژاکت شیتنش بود ورو دیسف یرنگ با خالها یسورمه ا راهنی.پکرد

 .بسته بود.. یالنیگ یو چارقد گلدارش را مدل زن ها دهیپوش دیسف

 فی. فقط ح رونیزده بود ب یروسر یاش از کناره ها یانگور یموها

 انتوانست ساعت ها هم ینبود..م شیپا یالک دیسف یآن چکمه ها  که

 هی.شبد .دل زده شو ایخسته و  نکهیو او را تماشا کند بدون ا ستدیبا جا

 یگالر یتو دیبا دنشید یبود که برا ینقاش رینظ یب یتابلو کی

ه مطمئن شده بود ک شتریب گری.حاال د دندیکش ینقاشانمعروف صف م

 پولش

 وزورد نی.هم دیارز یم نهایا از شیمنظره ب نیا دنی.د ختهیدور نر را

 دوباره دنید یاز او حاضر بود برا یخبر یو ب یاز درد دور شیپ



 هب کرد فقط ینبود .هر کار یزیباغ که چ نیا دیبکند .خر یهرکار اش

 نتویکرد .او را چه به ز یچه م نجایدخترک بود واال اصال ا خاطر

 حرف ها ... نیو ا تونیباغ ز دیو خر سر

 یپا همه مرغ و خروسها را به النه فرستاد رفت نکهیز ابعد ا دخترک

 .حوض

 "ش کنم ؟ حصارحاال برم از پشت  نیشه اگه هم یم یچ "

 دانست جرات و جسارت یداشتنش بود و خوب م صیوار حر وانهید

 کار را هم دارد نیا

 با حرکت ایکند و  یدخترک کار لیخواست برخالف م ینم اما

 و کرد یصبر م دیبه او شود .باز هم با یحرمت یباعث ب یا دهینسنج

 یکنار م نشیآتش جانیکشت و با ه یرا در خودش م دیشد لیم نیا

 آمد

 واهشخ ...و با اوردیصبر را تاب ب نیتواند ا یم یدانست تا ک ینم اما



 ؟ یمدارا کند ؟ تا ک دلش

 او را به خودش آورد .دخترک از لب حوض لشیزنگ موبا یصدا

 شرفت .نگاه یباال م وانیا یاال داشت از پله هاو ح دهیپر نییپا

 هب یهدرآورد و نگا بشیرا از ج یاو بود...گوش یدر پ اقیاشت هنوزبا

 رددر متل قو تعجب ک شانیالیو یشماره  دنیاش انداخت .با د صفحه

 وو کالفه  دیکش یمبادا حدسش درست باشد هوف نکهیبعد از فکر ا و

 زا وآمده  الیمادرش بود گفت که با شتماس را برقرار کرد . ناخشنود

 ا پرسبتنو حاال با توپ  دهیکه او را اصال آنجا ند دهیشهرک شن نگهبان

 قایقدرود شمال  یکه به آنها گفته بود م یدوروز نیخواست بداند ا یم

 رفته ؟ کجا

*** 

. 

 درست کنم . یرزاقاسمیرفت و نموند براش م یریمش یکه آقا فیح-



 نخ و سوزن چهارزانو یفسوس گفت و بعد با قوطرا با ا نیا رباب

 نشسته یخانه کنار بخار یبعد از صرف شام تو نیزم یرو نشست

 وسفی ییکردم.دا یمارجان را مرتب م ی.من داشتم قرصها میبود

 خورد گفت یسبز و تازه را خام خام م یداشت باقال یوقت

 خبراز تهرون اومدن یب هوی نکهیمامان و خواهرش مثل ا-

 رفت... ی...اونم مجبورازندرانم

 تا بناگوش باز ماند ششیافتاد ن یزیبه چ ادشیبعد انگار  و

 یریمش یرو آقا نقدریبو برده که ا ییزایچ هی یتش نیغلط نکنم ا-

 رسه یشده و هردفعه خدمتش م حساس

 از یکیبود  نیچ نیاز خنده چ شیطور که صورت گوشتالو همان

 ابهوا .رباب هم  دمیمتر پر کیمن  را سمت من پرت کرد و باقالها

 گفت خنده

 شه یم یرتیرو ماهسو غ شتریآره بخدا ...از تو ب-



 دیاخم کرد و غر وسفی ییدا

؟رباب با خنده  میهم کمتر شد ی.از تش گهیدستت درد نکنه د-

 سرتکان داد اما حرفش را پس نگرفت .

 اص وخ یلیخ یمان افتاد .البته لحظه  یخداحافظ یبه لحظه  ادمی

 شون.دم غروب بود و اومیجمع شده بود نینبود همه دور ماش یباشکوه

 ردبرگشت و اعالن کرد که قصد رفتن دا تونشیباغ ز یاز تو ناگهان

 اهنگ کیکرد و بعد در امتداد  یم ی... شتابزده داشت با همه خداحافظ

 ونافذ به من گفت قیعم

 ... نمتیب ینشر م یتو-

جا ناگهان از ک یدانم تش ینگفتم.نم یزیفقط سر تکان دادم و چ من

 فس

شلوارش  یبه پاچه  دیایشد و تا او به خودش ب شیدایکنان پ فس

 دیچسب

 ودبسراپا حمله  یکرد نتوانست او را از خودش دور کند .تش ی.هرکار



 تبزنم و او را از دستش نجا حصاررا به زور  ی.من مجبور شدم تش

 دهکر تکه تکه زشیت یا با منقارهار نشیشلوار نازن یواال پاچه  بدهم

 یبه تش شیو چشم غره ها سییخشمناک ر ی افهیکه به ق ادمی. بود

 یم

 را ما یگرفت. اگر دست او بود و مالحظه  یخنده ام م اریاخت یب افتاد

 دوبار از نشیدلش خنک شود با ماش نکهیا یکرد حتم دارم برا ینم

 وسفی ییدا یحرفها شیشد .حواسم دوباره رفت پ یرد م یتش یرو

 با غرور و تفاخر گفته بود که

 سر بره آلمان ؟ تونیما از ز یکرد ماه یفکرشو م یگم ک یم-

 نگاه کیدوخت  یداشت سوراخ جوراب او را م یوقت رباب

 به من کرد و گفت یرچشمیز

 ... اقتشهیل نایاز ا شتریماهسو ب-

 هبسراغش و  نجایاومد ا یبا اون دک و پزش نم یریاگه نبود که مش-



 هکتار باغ بخره کی دنشید یهوا

 من با اعتراض گفتم یو وقت دیغش غش خند و

 جون!! ییییییدا-

 با بلندتر شد .رباب شیخنده ها یبالش را به طرفش پرت کردم صدا و

 شخواب یرا خورده و کنج بخار شیبه مارجان که تازه قرص ها اشاره

 پره یاز خواب م وهی رزنیگناه داره پ-کشان گفت شیبود ه برده

 دادامه دا یفرو خورده و با لحن آرام تر یبا خنده ها وسفی ییدا

 ونهطرح خ الیو هیفرستم  یکه...بهم گفت پول م ستین نیتازه فقط ا-

 براش بسازم ... یبوم یها

 یچشم به دهانش دوخته بودم و خدا خدا م جانزدهیمتعجب و ه من

 کردم

 دیناباورانه پرس ییداتاپ قلبم به گوششان نرسد.زن  تاپ

 بگو جون رباب ؟-



 یگرید یباقال وسفی ییو پاره کرد .دا دینخ را به دندان کش یگره  و

 و قرچ قرچ کنان گفت دیکش شیبه ن را

. 

. 

 رشت رو دوست داره رو یجون رباب...طرح عمارت کاله فرنگ-

 دینظر مهندس ناظر بهم گفت خودت با ریکنه ...گفت ز ادهیپ الشیو

 به غبغب انداخت یباال سرکار ...و باد یواست

 گفت رباب

 یو برازندگ یپناه برخدا ...دارندگ-

 اجیپول احت نیخوب شد چقدر به ا یلیداداش رضام که خ واسه

 بفروشه متیخواست باغشو به ق ی...سه سال آزگاره که مداشت

 کرد لیتکم نطوریجمله اش را ا وسفی ییدا

 و باالخره من براش فروختم-



 دمن کر یروانه  یدار یزد و بعد نگاه معن شیبه رو یشخندین رباب

 میماهسو جان هست ونیالبته همه شو مد-

 که دانم که تا بناگوش سرخ و برافروخته شده بودم و تابلو بود یم

 برخ یخواستم خودم را از همه جه ب یو گنگ مانده ام اما م دستپاچه

 هب که ستیان قلب من نضرب نیو ا ستمیباغ ن یبدهم که مثال تو نشان

 دهیانفجار رس مرز

 من چرا ؟ ونیمد-

 یدون یخودت بهتر م-

به  وسفی ییزد و بعد خنده کنان از جا بلند شد .دا یوچشمک گفت

 یپشت

 مخاطبش رباب بود حق به جانب گفت کهیداده بود و درحال لم

کرده  بیماریما  یماه شیدلش پ سییر یآقا نیمن که بهت گفتم ا-

 تو باور

 نمی...بفرما...ا میشانسا ندار نیما از ا یگفت یو م ینداشت



 اب هبیماریاجازه شو ب نجایبه خاطرش بلند شده اومده ا ی...مردشانس

 یگیشه تو همسا یمجبور م یببره آلمان ...بعد تو رودوراس خودش

 یارهکت کیباغ  هیبخره اونم نه صد متر هزارمتر ... تونیباغ ز مون

 ؟ یچ یعنی نایبسازه ...همه ا الیو ...بعدم بخواد توش

 و حواسش بود که به ختیر یالمپا نفت م یداشت با دقت تو رباب

 زدینر رونیب

 ... رو برده سییر یما دل آقا یماهسو نیکه حق با تو بود و ا یعنی-

 لگ یگونه ها نکهیکردم قبل از ا یهمان لحظه اتاق را ترک م دیبا

بدهد  ونمخبر از حال در انهیده ام ناشبهشماره افتا یو نفس ها انداخته

 ششانیو دست دلم را پ

 ارجاق خبه حالت دو از ات بایآوردن رختخوابم تقر یکند. به بهانه  رو

 گفت وسفی ییکه دا دمیلحظه شن نی.در آخر شدم

و ظاهرا به  هبیماریدلش  یریمش یآقا نیدونم حاال که ا یفقط نم-

 یماه



 ؟ شیخواستگار ادیارا نمک نیا یشده چرا به جا عالقمند

 گشتم ... یروزها من هم دنبال جوابش م نیبود که ا یسوال نیا

 خوش کیدرست وسط  یدید کهویکه شاخ و دم ندارد  یشانس بد

 زیحالت ممکن نشانت داد و همه چ نیبزرگ خودش را در بدتر یشانس

 فرودگاه ناگهان دیرس میبه کامت زهر کرد .مثل من که تا پا را

 ممکن است نکهیترسم و فکر ا یسرحد مرگ از پرواز م تادمیفهم

به جانم  مارگونهیب یوسواس فکر کیسقوط کند مثل  مانیمایهواپ

 افتاد

 دسفر را در من کور کر نیآرامش را از من ربود و ذوق و شوق ا و

 یسال انیکردم حواس خودم را پرت کنم مثال به زن م ی.هر چند سع

 شنگاه یچرا گاه نکهیکرد و به ا یر مسف ییکنم که داشت تنها فکر

 گم که هربارعمدا خودش را یبه پسربچه ا ایشد ؟. یم یو ابر نیغمگ

 و او هم فتندیبه زحمت ب شیجستجو یکرد تا پدر و مادرش برا یم

 شانیشاهد اضطراب و نگران زیآم طنتیش یو با لذت ستدیگوشه با کی



 نداشت . یچندان ی دهیاما فا باشد

 شد .. یم شبیماریرت شدن حواسم فکرم باز دروسط پ کهوی

م ؟.اگه بمون ینجاتمو درست ببندم چ قهیاگه موقع سقوط نتونم جل"

 ریز

 لمانآا ت شهیاومدم ...چرا نم یسفر نم نیکاش به ا یوا یو پا ...ا دست

 ؟ میاشر باز آلمان دو دیبا نقدریرفت ؟ اصال چرا ا ریالس عیقطار سر با

 " د ؟هم تو اروپا بو رانیخورد اگه ا یقتت بر مخل یبه کجا خداجونم

 کی یاز کارمندان فروشگاه کتاب تو یدیو خانم س یو خانم صالح من

 همراهکه او هم کارمند فروشگاه بود  یدیسع ی.آقا مینشسته بود فیرد

 ارتخبود و اف یسیبه انگل یکه از مترجمان زبان فارس هانیک یآقا با

 مختلف یخب و برنده از جشنواره هامعکوس چندکتاب منت ی ترجمه

 هنظرشان را ب یزیداشت جلومان نشسته و هربار چ یریاز نشر مش را

 شد .به جز من یشان م یواشکی یکرد و باعث خنده ها یجلب م خود



کتاب را  یالملل نیب شگاهینما نیشرکت در چند یتجربه  هرکدام

 داشتند

 و کردند یجه نرم نمپرواز دست و پن یمثل من با دلهره  چکدامیه و

 ... دندیرس یبه نظر م یوعاد آرام

 اهوتک یو بعد از سالم و احوالپرس وستیبه جمع ما پ رترید یکم سییر

 وازنسکافه سفارش داد ...هرچه به زمان پر ایخودش قهوه  یبرا رفت

 به یشتریترس و وحشت من رنگ و لعاب ب میشد یتر م کینزد

 بود و کف دستانم دهیخودش رس گرفت .تپش قلبم به اوج یم خودش

سبا سوم بود که از شدت استر یدفعه  یکرد .برا یعرق م شتریب داشت

 زنگ زد وسفی ییشده بودم که دا یبهداشت سیسرو یعجله راه

 با خودم به ایکند که آ یادآوریبار شونصدم خواست به من  ی.برا

 لباس گرم برداشته ام ؟ یکاف اندازه

 ونبا پول خودم یجوراب بخوا هی... وروئهی به یاونجا همه چ یماه-

 ون ما سردترهگیجاونجا از ز زیی...پا یخداتومن بد دیبا یبخر



 رسهه ببود...چ خبندونی زاشییهم اروپا نبود پا یلیکه خ جانی...آذربا

 اکتراحت باشه که کاپشن و ژ المیآلمان با کوه آلپ معروفش...خ به

 ؟ یبرداشت

 و زل دمیمشت آب به صورتم پاش کیود .به رخسارم نمانده ب یرنگ

 نهیآ یتو زدم

 لدا ب؟ خاک تو سرم ...بچه شمالم و شن یچ ایتو در میفتیاگه ب یوا-

 ... ستمین

 یشتبهدا سیافتاد ازسرو یفکر و دلواپس نیتا حس کردم فشارم از ا و

 ... رونیب آمدم

 دیبا تعجب پرس یکه برگشتم خانم صالح میسرجا به

 ؟ یم اعتمادشده خان یزیچ-

 یآشفتگ لیذهنش دل یتوانستم فکرش را بخوانم که داشت تو یم

 سداد و من که از تر یام را به مشکل معمول زنانه ربط م یرفتار



 نشده . همان لحظه یزیوانمود کردم که چ دمیکش یخجالت م خودم

 هبو خودش را  دینگاهش را از من دزد یکه تند سییافتاد به ر چشمم

 وجهاو مت ایدانم آ ینسکافه اش مشغول نشان داد نم ایقهوه  دنینوش

 آمد

 نه ؟ ایام شده بود  یعاد ریشدها و رفتار غ و

 یلیدونفره داشتند و خ یمکالمه  شتریب یدیو خانم س یصالح خانم

 مرا

 نو انتظار به اضطراب م یکاریدادند .ب یراه نم شانیگفتگو داخل

 ازم تا قبل از موعد پروگرفت می.تصم دیبخش یم یشتریو قوت ب رنگ

 نیمهار ا یدعوت کنم بلکه برا یفنجان چا کی دنیرا به نوش خودم

 یخودم حس م یرا رو سییکرد .نگاه مراقب ر یافاقه م یلعنت ترس

 دادم یاعتنا نشان م یاما خودم را ب کردم

 کی به زحمت توانستم ی..بعد از سفارش چاستیمثال حواسم ن یالک که

 من و نیب زیم کیم .اکثرا به اشغال درآمده بود .کن دایپ یخال زیم



 د وکر ینسکافه اش را تمام نم ایدانم چرا قهوه  یفاصله بود .نم سییر

 اتشیمحتو دینوش یبود و هرچه م ییجادو وانشیرفت .انگار ل ینم

 کیخواستم  یآوردند تازه م یفنجان کیو ک یچا میشد .برا ینم تمام

 سرم یافتاد باال یمرد ی هیسا ام را بنوشم که ییاز چا قلپ

 ؟ نجایا نمیاجازه هست بش-

 بود .آن قدر از حضورش در کنار یبا کت و شلوار مشک یجوان مرد

 شده جیگ خودم

 یمانده بود .نم خکوبیچهره اش م یکه تا چندلحظه نگاهم رو بودم

 بهیغر کی دیبشناسمش واال چرا با دیکردم حتما با یچرا فکرم دانم

 ؟ ندیمن بنش زیپشت م کند درخواست

 واون من دیشا ای؟  ادینم ادمی یزیممکنه بشناسمش ؟ چرا چ یعنی"

 یا گهیمنو با کس د نکهیهم هست ...ا گهیاحتمال د هی... شناسهیم

 "گرفته باشه ... اشتباه



 ذهنم مودبانه پاسخ داد یفکر بودم که او به سوال تو یتو هنوز

تم اشمن هنوز د شهوینم دایپ یلخا زیخوام خانم...م یاز شما پوزش م-

 همه نیا نیکردم .چرا از ب یمظنونانه براندازش م

 مرا زیجا داشتند م یخال یدو صندل یکیهاشان هنوز  یکه بعض زیم

 ندبک سییدرخواست را از ر نیکرده ؟ اصال چرا نرفته بود ا انتخاب

 ندستیناو هم تک و تنها نشسته بود ؟ دو مرد در کنار هم راحت تر  که

 ام را یبیماری میمعذورات قرار گرفته و قدرت تصم ینگفتم .تو یزیچ ؟

 شدنداد اما  یدست داده بودم ...هرچند مغزم داشت به من ارور م از

 مردک ظاهرا متشخص البد با نیمشکل از کجاست ؟ حاال ا بفهمم

 گفت یم خودش

 هشاباب هیارث یصندل زویم نیهم گرفته برام .انگار ا یا افهیچه ق-

 گذاشت و مقابلم نشست ... تمیعالمت رضا یمرا به پا سکوت

 ؟ یشما مسافر کدوم پرواز-



 یبود .انگار طوس ی.چشمانش رنگ دیرس یچهل ساله به نظر م حدودا

 ییخرما شیداشت همراه با ته ر ی...پوست روشن یهم آب دیشا ای

 پیهم رفته خوشت یرا هم رو به باال زده بود ...رو شی...موهارنگ

 بود ؟ مسافر کدوم پروازم ؟ دهیپرس ی.از من چ بود

 آلمان ...-

 داخل پرانتز افزودم ... و

 فرانکفورت-

پر  سییر زیشد که چشمانم همان لحظه به سمت م یدانم چ ینم

 گرفت

 شیور دهیدر هم کش ییکرد او با سگرمه ها یتا نگاهمان با هم تالق و

 دهامینبا من خوشش  بهیغر مرد ینیاز من برگرداند .انگار از همنش را

 بود

 پرازم ننیچه جالب ...منم مسافر هم-



 بابت نیاز ا نقدریدانم چرا ا یبود .نم یچشمانش برق خاص یتو

 یآشنا کیبه  یکه آدم تصادف ی.مثل وقت دیرس یبه نظر م خوشحال

 معلوم همسفر یفهمد که قرار است تا مقصد یخورد و م یبرم یمیقد

 رککمثل من که از ترس پرواز  یکیفر بودن با باشند...حاال همس هم

او داشته باشد ؟  یتوانست برا یم یچه لطف ختهیپرش ر و

 آورد ینیریقهوه و ش شیگارسونبرا

 ؟ ییتنها-

 شتپ نهیبش میکه با سکوتمون اجازه داد میخدا ...انگار غلط کرد یا

 ه ومثل آدم قهو نی...بش زیمردک عز یما...خب چکار به من دار زیم

 ... گهیرو ببر د مونتیم فیرو کوفت کن بعد تشر تینیریش

 کوتاه گفتم ینگاهش کنم با لحن زمخت نکهیا بدون

 ... ریخ-

 زرواافتاد .فکر پ یام شدم که داشت از دهن م ییچا دنیمشغول نوش و



 یم هم داشت خودش را به ذهن تازه آرام و قرار گرفته ام غالب باز

 . کرد

 از که نی...ایی؟ وا یچ بدنکوه و  یتو میفتیب ایدر یاصال اگه جا"

 بدتره ایشدن تو در غرق

 یگمادخواستم پرواز امروز کنسل شود بلکه بتوانم با آ یته دلم م از

 برسم ... یبه پرواز بعد یشتریب

 ؟ نیشما خوب-

کردم که مهمان  یام را پاک م یشانیپ یتند تند عرق رو داشتم

ز من ا را نیا یام شد و با نگران یادرعیو غ شیناخواندهمتوجه حالت پر

 دیپرس

 ردک یمرا باز گذاشته بود و داشت چکه م قیغدد تعر ریش یکی.انگار 

 . رونیزد ب یپوستم شره م ریاز ز و

 ستین یمهم زیچ-

 یاجبار یزبانیم نیزده ام را باال زدم .اگر دچار ا خی یو ته چا گفتم



که  یکی نیست اخوا یهم م گرید یچا کیبودم حتما دلم  نشده

 کوفتم

 مبرخاست .گفت زیاز پشت م سییر دمی.آمدم از جا بلند شوم که دشد

عمدا همزمان با  دیخودش نگو شیدست دست کنم تا اوشون پ یکم

 من

 هبره غکرد و همراه با چشم  یدرنگ کوتاه زمانیشده .اما کنار م بلند

 گفت خطاب به من یمواخذه گرانه ا شیبا لحن خشک و کم و ب بهیغر

 ؟ یدیشماره پروازمون رو اعالن کردن نشن-

 و گفت دیشگفت زده خند یهمراه با حالت بهیاز من غر قبل

 بودنکه االن اعالن شد شماره پرواز ما بود؟...منم حواسم  نیعه ا-

 متوجه نشدم ... اصال

 شد یم لیآن آدمها بود که زود با آدم فام از

 کرد قدرت یبه من م یبرغضینگاه م نیهمچ سییبودم و ر شیجا من

 یدانم او چطور توانست به رو یدادم نم یرا موقتا از دست م تکلمم



شدم دستم خورد به  ی؟ هول و دستپاچه که بلند م اوردین خودش

 فنجان

 شگرفت زیکه اوشون درست لب م نیزم فتدیبود ب کیام نزد یچا یخال

 گذشت چشمانش قفل شد ...همان لحظه از سرم ی.نگاه عذرخواهم تو

 موه یچه جور میفتیپرت و دورافتاده ب یجا هیاگه هرکدوم از ما  "

 "؟  میکن دایپ

*** 

 ؟ یپرواز دار یایفوب یچرا نگفت-

 را از قسمت فرست کالس به سییر نکهیاز پرواز عالوه برا ترس

 هم یا قهیدق ستیکشانده بود ب پمایهوا یعاد نانیسرنش گاهیجا

 سال انی.همان زن م انداخت ریرا به تاخ پروازمان

د شمتوجه ترس من از پرواز  نکهیدستم نشسته بود و بعد از ا کنار

 یکی یرا با من که کنار پنجره نشسته بودم عوض کرد بعد وقت شیاولجا

 یهشدار و اضطرار میمهمان داران زن داشت به زبان اشاره عال از



 بهشروع  میشد و دست و پاها کیستریه میداد نفسها یم شینما را

 کی نیا دیفهم دیبار میکرد و قطرات درشت عرق از سر و رو دنیلرز

 از خدمه ها رساند یکیو موضوع را به اطالع  ستین یمعمول ترس

 موضوع مطلع شدند نیهم از ا یدیو خانم س ی.خانم صالح

 دشدن یسرم حاضرم یباال یکی یکیآمد و شد مهمانداران که  انیدرم

 کردن کتهیر مورد حال و احوالم و دکوتاه د یبعد از پرس و جو و

 نکهیرفتند و بعد از ا یم دیرس یکه به ذهنشان م ییها ییراهنما

 خلبان

 را از پشت بلندگو اعالن و بابت آن از مسافرانش ریتاخ علت

 هدلواپس و نگران از را یکرد ناگهان اوشون با چهره ا یعذرخواه

 او را باخبر کرده بود یدیسع ی.ظاهرا آقا دیرس

 ؟ یپرواز دار یایفوب یچرا نگفت-

 تمگف کردم مفلسانه یداشتم در برابر حالت تهوعم مقاومت م کهیدرحال



 ونستمد یکنم ...از کجا م یسفر م مایباره که دارم با هواپ نیاول نیا-

 پرواز دارم ؟ یایفوب

 یعسو  یبود شونیپر ی...وقت یگفت یهمونجا تو فرودگاه بهم م دیبا-

 یبروز ندترست رو  یداشت

 حواسم به تو بود ... یکه من همه  یعنی نیوا

 ؟ نییببرمت پا یخوا می-

 از پشت سرش با اعتراض گفت یصالح خانم

 یریمش یآقا میکه بدون شما بر شهینم-

 وچشمانم  یزل زد تو یخانم صالح یتوجه به لحن بازدارنده  یب او

 گفت یشتریبار با رحم و شفقت ب نیا

 رو تا تیوضع نیا یتون ینم یکن یو فکر م یترس یم یلیاگه خ-

 میش یخارج م ماینداره ...باهم از هواپ یاشکال یتحمل کن آخرپرواز

 معترض سییر یاز خودگذشتگ نیخواست به ا یباز هم م یصالح خانم



 نداد یکه اوشون مجال شود

 ... یریمش یآقا یول-

 ؟یشما دخالت نکن شهیم-

 دینطقش بر یت خانم صالحتمام که گف تیرا با تحکم و جد نیا

 شد . یاما حالم بهتر که نه داشت بدتر هم م ستینه الزم ن گفتم

 از یاعتراض بعض یشد .صدا یکم داشت دورو برمان شلوغ م کم

در آرام کردنشان داشتند  یهم درآمده بود و خدمه سع مسافران

 یهرکس

 رفت یکرد و م یم یغرولند ایگفت . یم یزیآمد چ یم

 ار و خودت رو بزن به خوابچشم بند بذ-

 کم قدم بزن هیپاشو -

 گهید میریبم میفوقش سقوط کن-

 هیچه کوفت گهیپرواز د یایبابا ...فوب یا-



 گفت یکه کنار دستم نشسته بود م یخانم همان

 یخورد یقبل از پرواز بهتر بود قرص خواب م-

 یمن یحت یخجالتم بود ول هیما نیدانم باعث دردسر شده بودم و ا یم

 زاکه  ییبه آقا سییکرد .ر یمورد با حفظ ظاهر آبرودار نیدر ا شد

 هادیداره پ ایخب فوب-گفته بود ییپشت سرم با لحن غرغرو یصندل یرو

 بره خونه اش دوساعته همه مونو عالف دیش کن

 کرده خودش

 دیتوپ

 یبهتره ساکت بمون یمواظب لحنت باش یتون یشما اگه نم-

 و گفت دیلدرانه گردن کشو ق یاغی یهم با حرکت مرد

 ؟ یبکن یچه غلط یخوا یساکت نمونم م-

 جر سییچنگ ر یاش تو قهیدو خدمه مرد نبود  یکیاگر وساطت  بعد

 نشیکمک خلبان هم از کاب یشده بود حت یبد یبود .بلبشو خورده

 آمده



 ندتد داشت تن دبیماریاوضاع قرار ب انیدر جر کیتا از نزد رونیب بود

 یشد و کس یخلبان و برج مراقبت مخابره م نیب کوتاه ییامهایپ

 من بود ... ریهمه اش تقص نهایآرام و قرار نداشت و ا شیدرجا

 دنق زقلپ شروع کردم به ع نیآب قند آورده بودند .بعد از اول میبرا

 یه مدهانم را گرفت . قلبم داشت از جا کند یجلو یبا دستمال سیی.ر

 گفت یکه کس به خرخرافتاده بود میو نفس ها شد

 نمبک یبتونم براشون کار دیکنار لطفا! من روانپزشکم ...شا دیبر-

 از خدمه ها یکیو  ی..خانم صالح میبه طرف صدا برگشت همه

 هکرد یکه خودش را روانپزشک معرف یتا کس دندیرا کنار کش خودشان

 هک یا بهینبود جز همان مرد غر یتر شود ...او کس کیبه من نزد بود

 من شده بود... زیناخوانده مهمان م کافه یتو

  

 یایبفو یآن سفر همراهمان نبود ماجرا یدانم اگر دکتر پژمان تو ینم



 جوددر پروازمان به و یشتریب ریتاخ د؟یانجام یمن به کجا م پرواز

 یم مایمجبور به ترک هواپ یبا سرافکندگ تیمن درنها نکهیا ایآمد  یم

 که با یساده ا یراهکارها؟ به هرحال به لطف حضور او و  شدم

 یادیگذاشت کمکم کرد تا حدود ز ارمیاش دراخت یپزشک ی تجربه

 . انمبر ترسم غلبه کنم و آن پرواز را به سالمت پشت سربگذر بتوانم

 خودش در فرست کلس گاهیجا یهم با از خودگذشتگ سییوسط ر نیا

 تحت درمان موقت یبهتر طیبا من عوض کرد تا بتوانم در شرا را

 را اسم.او اول از من خواست تمام حو مبیماریدکتر قرار ب یروان یروح

 وم دنبال کن قیعم یتنفسم متمرکز کنم و دم و بازدمم را با حس یرو

 میبرا خشب نانیاطم یادامه دادم ...بعد با لحن قهیکار را تا چند دق نیا

 به ودب گفت...گفته هینقل لیوسا ریبا سا سهیامن بودن پرواز در مقا از

 بینص ییقرار است چه دستاوردها نکهیسفر فکر کنم و ا نیاز ا هدفم

 ودمخسفر چند ساعته را بر  نیارزشش را دارد رنج ا نکهیشود و ا من



 ترس و یذهنت دوباره تو را به واد یدیکنم ...گفت هرجا د لیتحم

 یب کشاند با گفتن نه متوقفش کن ...چشمانت را ببند و ییگرا یمنف

 یبه گذشته داشته باش...به لحظه ها یشو و سفر زیچهمه  الیخ

 به یخواست یکه م یروز نی....به اولیکه پشت سر گذاشته ا یخوش

 ..و.ت ا ینقاش نی...به اول یکه نوشت یکلمه ا نی...به اولیبرو مدرسه

 او با سفر را داد دستم و مرا به گذشته ها فرستاد . طیراحت بل یلیخ

 ندک یساده توانست کار یگفتگو کیرانه ضمن ماه ناتیاز تلق استفاده

و تک تک خاطرات خوش و  مبیماریکنترل ذهنم را در دست ب من

 نیریش

 یایرو کی یمقابل چشمانم ظاهر کنم و در انتها یکی یکیرا  گذشته

ظه زلحا یزیچ بایو راحت فرو بروم و تقر قیخواب عم کیو دراز به  دور

 ورت متوجه نشومدر فرودگاه فرانکف مایفرود هواپ ی

 ززده و ا یپرواز مرتب به من سر م نیدرح سییر دمیبعد فهم البته

 یمن خواب بودم در مورد چگونگ ینظر داشته و وقت ریمرا ز کینزد



 نزده یپرواز با دکتر مشورت کرده ...خودش که حرف یایفوب درمان

 .به من گفته بود.. ییزهایچ کی.بعدها دکترپژمان در موردش  بود

 مستخوا یخوشحال بودم و نم دیرس یم نیدوباره به زم میپا نکهیا از

 هبهم هست  یدوباره بازگشت نکهیرا با فکر کردن به ا یخوشحال نیا

 هم بمه ناریمیس کیشرکت در  ی.دکتر پژمان گفته بود که برازمیبر هم

 ستو من دو دیبازگشتش پرس خیاز او در مورد تار سییآمده .ر آلمان

 که بابت یفکر کنم که فقط به خاطر من و نگران یجور نیا داشتم

 یمورد پرس و جو م نیبرگشت داشت در ا ریپرواز من در مس یایفوب

 یشخودش خبر خو نیبود و ا یکیبازگشتمان باهم  خی.ظاهرا تار کرد

 زاعد بتماس رد و بدل شد و  یدو مرد شماره ها نی.بعد ب مانیبرا بود

 هخطاب ب میضور مثمرثمرش تشکر کرددوباره از او به خاطر ح نکهیا

 با لبخند زنان گفت من

 خانم . امیم شگاهیدوباره ات به نما دنید یحتما برا-



 مگرگرفته ا سیینگاه مراقب و ناخشنود ر ریکردم ز یمن که حس م و

 گفتم یدستپاچگ با

 ... میش یخوشحال م دنتونیممنون ...از د-

 زا "از ترسم نگفته بودم  دیدانم چرا جمع بسته بودم شا ینم حاال

 "شم  یخوشحال م دنتونید

 شوناو میون به هتل محل اقامتمان برس کیاز دکتر تا با  ییاز جدا بعد

 رزه طبه من انداخت...ب ینگاه یبا من رد و بدل کرد نه حت یکالم نه

 شتمدا انگار با من قهر کرده بود .شب بود و من یاما دردناک نامحسوس

 شهر را که در خلوت و یبایو ز یچراغان ی پشت پنجره چهره از

 ییدا یجمله  یادآوریکردم و با  یبرد تماشا م یبه سر م سکوت

 که گفته بود وسفی

 یب" ارهیسر سر از آلمان درب تونیکرد ماهسو از ز یفکرشو م یک"

 یگوش خانم صالح ریز یدیخانم س دمیزدم که شن یلبخند م اریاخت



 پچ کنان گفت پچ

 فرنه صدوپنجا یرو برا ییمایسفر هواپ نیرو خدا ...کل ا نگاه کن تو-

 اه بدرآورد تا جلب توجه کنه حاال دار لمیف یکرد و اونجور زهرمار

 ستین الشمیخ نیکنه واسه خودش و ع یم احتیس رویراحت س الیخ

 یدستم نشسته بودند و من رو حصار یدونفره  یصندل یدو رو هر

 یه ظاهرا با او موافق بود از گوشکه  یتک نفره .خانم صالح یصندل

 به من انداخت و مثال به نجوا گفت ینگاه پراکراه چشم

 شوداصال به وج کهیانداختن دنبال ما...درحال نویدونم چرا ا ینم -

 نبود . ازین

 یحرف م تیخاص یب یش کیانگار داشت در مورد  نیگفت ا نیهمچ

 زاار رسد اما انگ یبه گوشم م شانیدانستند صدا ی...مطمئنم که م زد

 و هرگرفته بود ق زشانیخصومت آم ینداشتند...دلم از حرفها ییابا آن

 ممدنعلت بود تا باز هم قلبا از آ دیمز یهم از طرف سییر یتوجه یب



 نمکاستفاده  یکردم به قول دکتر از توقف ذهن یشوم .اما سع مانیپش

 و

 سفر نیز اکنم ا یسع یناراحت یبه جا گریتمرکز به موضوعات د با

 هآزاردهند یآن حرفها و رفتارها الیخ یببرم ...پس ب یشتریب لذت

 کهیشهر شدم درحال یبایمدرن و ز یها ابانیخ یتماشا سرگرم

 تیو من درعالم واقع ستین ایخواب و رو نیشد ا یهنوزباورم نم

 توانستم

 اورمیسفر را به دست ب نیا شانس

 یداستاره بود که در بلن هتل پنج کیهفتم  یدر طبقه  مانیها اتاق

 کی

 خلوت یها ابانیشهر قرار داشت و مشرف بود به خ یدر باال تپه

 نم یکردم که برا یتشکر م سییاز ر دیدانم چطور با ی...نم اطراف

 رامه آشکار ک ضیتبع نیدرنظر رفته بود و حاال از ا یجداگانه ا اتاق



و خانم  یچون خانم صالح یشدن با موجودات نچسب یهم اتاق از

 یدیس

 ود بو روقتیاز آمدنم به آلمان خوشحال بودم .د شتریداد ب یم نجات

 ..اما منبود که به اتاقشان بروند و استراحت کنند . نیا حشانیترج همه

 به نخورده بودم حاال هم خواب یزیدر طول پرواز خواب بودم و چ که

 کردم . یآمد هم به شدت احساس ضعف م ینم چشمانم

هستم فکر  ییفکر کنند که دختر شکمو هیخواستم بق ینم یطرف از

 کردم

 رد مانیشود .اتاق ها دایخوردن پ یبرا زیاتاق چ خچالی یتو دیشا

 و یدیسع یاول اتاق مشترک آقا بیهم قرار داشت. به ترت فیرد

 عدب و... اتاق من یدیو خانم س ی...بعد اتاق مشترک خانم صالح هانیک

 قوارد اتا میداشت یکی یکیو  میگفت ری...به هم شب بخ سییر اتاق

 گفت سییکه ر میشد یم مانیها

 ؟ یستیبخورم ...شما گرسنه ن یزیچ هیخوام برم  یمن م-



 شخو یباز هم داشت به من رو نکهیسخنش فقط با من بود و از ا یرو

 خودم را گم کرده بودم یدست و پا یداد با خوشحال یم نشان

 رمخوب یزیچ یتونم شکالت ی...م ستین مهم ادیز یکم ...ول هیخب ...-

 تا فردا تحمل کنم و

 که گفت دمیغرغرمعده ام را شن یآن لحظه صدا همان

 نکن یاز طرف من شکرخور-

 ق تعللتاورود به ا یبه اتاق هاشان رفته بودند اما خانم ها برا انیآقا

 من نندیمحترمه کنجکاو بودند بب یها یکردند.ظاهرا فضولباش یم

 یبه حرفها یتینه ؟ اوشون اهم ایروم  یم سییشام با ر صرف یبرا

 ایپس زودتر چمدونت رو بذار و ب-نداد با گفتن من

 سمت اتاقش رفت که خودش را از شر چمدانش راحت کند به

 هنوز کهی.درحال

 کردم انگار یخودم حس م یو نامطبوع خانم ها را رو نیسنگ نگاه



 یباشم و نم سییر ژهیمورد توجه و نکهیآمد از ا ینم خوششان

 توانستند

 الیتواستم با خ یبابت پنهان کنند...خب م نیشان را از ا یناراحت

 تمارگرفتنشان ک دهیبفرستمشان که بروند به درک . عمدا با ناد راحت

 وارد الیخ یوب دمیبه قفل در کش را

 مادستیهمان جا به تماشا ا یا قهیشدم و چند دق میبایو ز کیش اتاق

 که

 ردم ورآورا د میقرار شام دارم .تند تند مانتو سییافتاد با ر دمای بعد

 یلیژاکت بنفشم را که خ شیو رو دمیام را پوش یمشک یاسک قهی بلوز

 به خودم انداختم . ینگاه نهینبود.از آ بلند

 نشد ؟ یخارج پتیکم ت هی دهی+ از راه نرس

 اب واشتم گذ یجا م رانیا یشد آن را تو یجان درونم بود .کاش م ندا

 آوردم ینم خودم

 ؟ یگ یم یشالو چ نی...پس ا هیکجا خارجک-



 کشف حجاب کن ... اونم ننداز سرت یخوا ی+نه م

 نورددادم که با خ یدواریبود .به خودم ام دهیپر یحساب میو رو رنگ

 یرا تو سییر رونیدوباره سرحال خواهم شد .از اتاق که زدم ب شام

 نی.هم دمیمحوطه بود منتظر خودم د که رو به یپشت پنجره ا راهرو

 مقابلش ظاهر شدم که

 انداخت . مینگاه به سرتاپا کیبرداشت و  رونیب یاز تماشا چشم

 "شده ؟  یخارج پمینکنه از نظر اونم ت "

 چشمم به دهانش بود که گفت دیو ام میبا ب هنوز

 ؟ هیژاکت کاف نیا ی.مطمئن هیشب سرد-

 و گنگ نگاهش کردم جیگ

 ؟ میخور یرو تو رستوران هتل نم مگه شام-

 گفت پوزخندزنان

 االن ساعت چنده ؟ یدون یم-



 ام را چک کرده بودم یاتاق بودم ساعت گوش یتو یوقت

 که صبح زوده رانیبه وقت ا -

 دی...با ستیاالن ساعت سه نصف شبه ...رستوران هتل باز ن نجایا-

 ابونیتو خ میبر

 به دنبالش دیبه سمت آسانسور رفت و من با ترد و

 مشنگ یلی...من خ ابونیتو خ میوقت شب بر نیا ستیاصال الزم ن یول-

 ... ستین

 .ساعت فتدیبه زحمت ب یخواستم به خاطر من با آن همه خستگ ینم

 داد ؟ یم تیبه شکمش اهم ینصف شب ک سه

 من هستم یول-

ه داماگفت و بعد در امتداد نگاه نافذش به من  یرا با لحن محکم نیا

 داد

 بل یزی...منم نتونستم به چیدیتو بعد آروم شدنت تمام راهو خواب-



 هلبغپرواز بهت  یایو باز فوب یبش داری...نگران بودم مبادا ب بزنم

 از اهمببه سرم زده بود که  گهیبود ...واقعا د یبد یلیخ طی...شراکنه

 ...میش ادهیپ مایهواپ

سمه مجمثل دیچون د آسانسور باز شد .منتظر ماند اول من بروم تو و در

 ریکنم دستش را ز یخشکم زده و مات و مبهوت نگاهش م

 دیبرد و مرا با خودش به داخل آسانسور کش میبازو

 به تنم خورد یسرد شبانگاه میکه نس نیمحض خروج از هتل هم به

 . دمیلرز

 چقدر سرده ... یوا-

 هم یمکزدم.هوا  حصارو بعد خودم را  دمیرا به هم مال میو دستها گفتم

 روز کیبودند.انگار فرانکفورت  سیشده بود و سنگفرش ها خ آلود

 ییالسربا ابانیخ کی یبا هم تو میرا پشت سرگذاشته بود داشت یباران

 .مقصدمان بهمیگذشت یم ختهیزرد و فرور یبرگها یزنان از رو قدم



 رستوران مورد نظر او بود سمت

 بهت که گفتم لباس مناسب بپوش...-

 به روبه رو دوخت مستقیمسرزنش گفت و بعد نگاهش را را با  نیا

 ام اوردهیبا خودم ن نیلباس مناسب تر از ا می.نشد بگو

 و ارمیربها جنتلمنانه پالتومو د لمیمثل تو ف یاز من که انتظار ندار-

 بزنم؟ خیرو دوشت و خودم از سرما  بندازم

 یکلمات با ایو مانده بودم بخندم  یجد ایگفت  یدانم به شوخ ینم

 تعارف

 گفتم شیندارم .به جا یتوقع نیرا راحت کنم که همچ الشیخ زیآم

از  یدست کم زاشونییپا نجایگفت که ا یراست م وسفمی ییدا-

 ونگیجز

 ختنیرو درختاشون نمونده .همشون ر یبرگ چیه گهینداره...د ما

 باشه یدنید یلیتو روز خ یزییپا یمنظره  نیا دی......بانییپا

 هم با دینگفت...شا یزیزدم .او چ یخودم حرف م یشتم برادا انگار



 مرا نداشت یوراج یگرسنه نصف شب حوصله  شکم

 ؟ میحاال چقدر مونده تا برس-

 گهید ی قهیده دق-

 تحمل کرد شهی...م ستین یراه قهیخب ده دق-

 اشدن است ... داشتم رعشه ام ر پیکردم دماغم درحال ک یم احساس

 یرو ینیسنگ زیم که ناگهان حس کردم چکرد یم یخودم خنث در

 شانه

 یدماغم گذشت .باورم نم ریاز ز یمیافتاد و عطر تلخ مال میها

ورده رآرا د شیبه قول خودش جنتلمنانه( پالتو ایشد...اوسخاوتمندانه )

 یو رو

 من انداخته بود . یها شانه

 ؟ یخودتون چ یول-

 باال با برگردانم که گفتم و خواستم پالتو را به او یرا با دلسوز نیا

 دستش ممانعت کرد آوردن



 ... قشنگه ینجوریدونفره هم یزییپا یهوا نی...استیسردم ن ادیمن ز-

 یو صاف زل زد تو دیدو طرف پالتو را گرفت و به سمت هم کش و

 . لحنش آرام و شمرده بودچشمانم

 یکه هوا فهی.حیوقت سرما نخور هیخودت رو خوب بپوشون که -

 ...میبار تجربه کن کیشهر دور و قشنگ رو فقط  نیا ی دونفره

 کیشدم .نزد داریزنگ در اتاق کش و قوس کنان از خواب ب یصدا با

 از از نور ینگبدنکجا هستم .هوا روشن بود و پرتو  دیاین ادمی بود

 دانم ی.نم دیتاب یسرم م یرو یدرشت پتو یگلها یپرده ها رو پشت

 ماردیب یچرا کس نکهینده بودم و اانگار خواب ما یچند بود ول ساعت

 نییخودم را از تخت پا یسوال داشت .با تنبل یبود هم جا نکرده

 دمیکش

 وبا دمیسرم کش یو پف رو میحج یموها یعادت رو ی.شالم را از رو

 ازبپشت در باشد در را  یدیس ای یخانم صالح دیالبد با نکهیفکر ا

 کیران من نبودند .از همسف چکدامیکردم.ه ی.اما اشتباه م کردم



 تا مرا با.بلوند کوتاه  یو موها زهیم زهیر یخانم بود با اندام خدمتکار

 د ولبخند ز ییبا خوشرو دیو خواب آلودم مقابل خودش د جیگ ی افهیق

 گفت

 ( ریگوتن تگ )وقت بخ-

 زو ارنگش برنداشته بودم که ا یهنوز نگاهم را از چشمان گرد آب من

 را برداشت و به سمت یکاور شده ا یهاسبد چرخدارش لباس  یرو

کردم با  ی.سع دمیگفت که نفهم ییزهایچ یگرفت و به آلمان من

 یسیانگل

 یوب مخا ر یسیمعلوم بود زبان انگل نکهیاو ارتباط برقرار کنم .با ا با

 دهدب جواب مرا یبود که باز هم به المان نیا حشیاما انگار ترج فهمد

 دیکش رونیب بشیپاکت کوچک از ج کیبا را همراه  یادداشتی.بعد هم 

 اد وفتبه حرکت ا شیآن را هم داد به من و لبخندزنان با سبد لباسها و

 تملب گف ریکردم ز یهنوز با تعجب به رفتنش نگاه م کهی.درحال رفت



 ( یمود ) خسته نباش شتین یزا-

 بود نوشته بود سییرا باز کردم .خط ر ادداشتیبعد  و

 از یاستراحت نکرد یهم به اندازه کاف شبید و یچون خسته بود "

 نکنن .لباس فرم مخصوص نشر دارتیصبحونه ب یها خواستم برا بچه

 نیکه هم ییشه .همراه با پالتو یهتل برات فرستاده م ییخشکشو از

 به حرف دیشده .با یداریشهر برات خر نیا کیبوت نیاز بهتر حاال

 یخودت برم یبرا یرشتیو لباس گرم ب یکرد یگوش م وسفتی ییدا

 یکه برات م یکارت میبا س یکه آماده شد نیدخترخوب .هم یداشت

 “ بیماریبا من تماس ب فرستم

 "نوشته بود  یسیاسم خودش را به انگل ادداشتی نییبعد پا و

shervin 

" 

 ارتک می؟ س مبیماریب دهیتوانستم تاپ تاپ قلبم را نشن یچطور م حاال



دلم  شتریبه سراغ آن بروم ب نکهیاپاکت بود و من قبل از  یتو

 . نمیام را بب هیهد یلباس فرم و از آن مهمتر پالتو خواستیم

 رواو شل یمانتو کراوات کیکاور درآوردم . یلباس فرم را از تو اول

 کیبار یرنگ بود که کراوات زرد مخصوصش با نوارها یمشک

 کهمقنعه همرنگ بود .به نظر  یها و درزها و نوار رو بیج یرو

 دنشانیدانستم از پوش یم شیشاپیآمد و پ یم یکیش یرسم لباس

 حس

 از بود و من بعد دهیخواهم کرد .لباسها مرتب و اتو کش دایپ یخوب

 توپال کیام رفتم که  هیکردم به سروقت هد شانیتخت رها یرو نکهیا

 .کهبایز یکلوش و دو طبقه  یو دامنه  دیخزدارسف قهیکرم بود با  چرم

 ومکه معل دیکاله سف کیشد .همراه با  یبزرگ بسته م یه دو دکم با

 هانش یشده .مثل بچه ها ذوق کنان پالتو را رو یداریجداگانه خر بود

 دور خودم زدم یرفتم و چرخ نهیگرفتم و به سمت آ یا

 "!  یمحشر ی قهیدست اوشون درد نکنه ...چه سل "



 اما.قبول نکنم کرد آن را  یبود و عقل حکم م یمتیگرانق هیهد البته

 ماا شبگذرم؟ نه واقع ییپالتو نیداشتن همچ ریتوانستم از خ یم چطور

 چطور ؟ بگو

 داینم نیشه که قبول کنم ؟ آسمون خدا که به زم یم یحاال مگه چ-

 ... ییپررو یلیتو خ یول ادینم نزمی به آسمون+

 یه ماداومده استف شیکه برام پ یتی.فقط دارم از موقع ستمینه پررو ن-

 کنم

 هم سوءاستفاده گر ییپس هم پرو-

 لتو؟ مگه من ازش خواستم برام پا یچ یخدا سوءاستفاده گر برا یا-

 ؟ بخره

 یکارمند معمول هیبگم که من براش  دیبا یادآوریضمن محض  در

 ... ستمین

 براش...قبول...فقط چون ازت خوشش یستین ی+آره کارمند معمول



 .نه با نهیکرده کنارخودش بب کیو پ کیدوست داره تو رو ش اومده

 شبتیسر و وضع مثل د اون

 یلیمگه چش بود ؟ ژاکتم که هم نوئه هم خ شبمیسر و وضع د-

 ستین نجایا زییفقط مناسب پا خوشگله

 یکافه  هیتو  یبر یداره باهاش نصف شب پاش یاصال چه معن-

 یغذا کوفت کن یلهستان

 رفتم چون دلم خواست-

 ینرودحسود  یرا بستم و از لج ندا شیدکمه ها پالتو را تنم کردم و و

 میشاگوشه به تما کیبدعنق  یا افهیتوانستم تصور کنم با ق یکه م ام

 لبخند زدم نهیدر آ دمیو جد بایز بتیبه ه ستادهیا

 تو یزد یم دیبازوت گذاشت با ریدستش رو ز یبرگشتن یوقت شبی+د

 و گستاخ ترش یهم نداد کیتذکر کوچ هیبهش  یتو حت ی..ول گوشش

 یکرد



 . دمیند ینگفتم چون اشکال یزیچ-

 ماهسو خانم...معلومه که یر یاز دست م واشی واشی ی+پس تو دار

 ... یاش شد فتهیش یحساب

 ؟ یبگ یچ یخوا یحاال م نمیهم ...بب یاش شدم ...بدجور فتهیآره ش-

 ابانمرز درآوردم و یشکلک نهیرا هم سرم کردم .بعد رو به آ دیکاله سف و

 دان با یلجباز ی.معلوم نبود آن حرفها را از رو رونیب دمیتا ته کش

 همآگارناخودیام بود که از ضم یمکنونات قلب ایدرونم گفته بودم  جان

 تمپرت کردن حواسم بود که به خودم گف ی. و برا رونیبود ب ختهیر

 دختر ... ادیها چقدر کاله بهت م میخودمون یول-

 سر میموها ی دهیژول تیرا شستم و به وضع میدست و رو نکهیاز ا بعد

 کیام گذاشتم و اول  یرا داخل گوش دیکارت جد میدادم س یسامان و

 یظاحافکوتاه از هم خد یگرفتم و بعد از مکالمه ا وسفی ییبا دا تماس

 م وتماس گرفت سییر یقلبم با شماره  نیضربان آهنگ ری.بعد ز میکرد



انداز شد حس کردم  نیم طنگوش یپرجذبه اش تو یکه صدا نیهم

 ریز

 اال چهاحت شبیدانم از د یاز آتش به راه افتاده . نم ییانگار جو پوستم

 ردک یفکر کردن به او هم دستپاچه ام م یسر من آمده بود که حت بر

شد  یشب گذشته م مهیمربوط به قدم زدنمان در ن زیهمه چ دی.شا

 ی.وقت

 پروا یدر راه برگشت او ب که

 گذاشت و کنار گوشم به نجوا گفت میزوبا ریز دست

 ینلماآرا با تلفظ  یبی)ب یدونفره قانون خاص خودش رو داره بب یهوا-

 دل نگت ینجوریا دیشه قدم زد .با یگفت( .مثال با فاصله از هم نم یم

 . دیچسب هم

 یشتریش زد و با حرارت بحصار ریز بایجوجه تقر کیمرا مثل  وبعد

 داد ادامه

 رونیشون بزنه ب شانهبا فشار از قفسه که نفس  یجور-



 مردنک ییتقال چیه یلیخارج شدن از آن حالت تحم یدانم چرا برا ینم

 از به نشان اعتراض از خودم نشان ندادم .انگار یحرکت نیکوچکتر و

 یدرکنارش دچار نفس تنگ یآمد حت یخواسته بودم و بدم نم خدا

 وپاار به میو من هنوز پاجو آنجا بود  ریهم از تاث دیشوم .شا یشتریب

 خمس !!! شده بودم اهلل اعلم...با همان حالتیدچار غرب زدگ دهینرس

 د .درشاز ببا او تا دم در اتاقم آمدم .او کارتم را به در زد و در  شده

 مشد یگفتم و وارد اتاق م یم ریهمان لحظه شب بخ دیبا یعاد حالت

 ندک شیصبر کردم تا رهابود. . من هم  ارشیهمچنان در اخت میبازو اما

 االتونه ؟شما تا ح یبره.م ییتونه جا یخب آدم بدون بازوش که نم"

 " ن؟یرفت ییبازوتون جا بدون

 چشمانش یکردم و نگاهم افتاد تو یاطیاحت یشد که ب یدانم چ ینم

 که

 داشت با من یحسرت و تمنا داشت .انگار به زبان ناشناخته ا رنگ



 هو گنگ مانده بودم . همان لحظ جیگ زد و من از ترجمانش یم حرف

ز هرگ گریمن د دمیو گرمب گرمب به کوبش افتاد فهم دیقلبم لرز که

 آن

 سابق نخواهم شد . یماهسو

 کیکرد با نوک انگشتن  یکه داشت نگاهم م فتهیو ش قیطورعم همان

 هبچشمانم کنار زد و  یرا که صاف افتاده بود رو میاز موها خوشه

 گفت یآلمان

 ( زمیعز ری)شب بخ ینخت ببگوت -

 دیکوتاه پرس یاز سالم و احوالپرس بعد

 ؟ یستیگرسنه ن-

 گفتم یسرگشتگ با

 الناساعت  یناهار ...راست ایخواد  یدونم دلم صبحونه م یهستم .نم-

به هم  مکارتیس ضیبعد از تعو میساعت گوش ماتی؟ تنظ چنده

 خورده.



 ... هیساعت دو بعد از ظهر به وقت محل-

 ... دمی...من چقدر خواب اوه-

 اشهبتونه انتظار کشنده  یچقدر م یخبر داشته باش نکهیآره بدون ا-

 هترب ایکردم  یم یاش برداشت خاص هیپرکنا یاز حرفها دیدانم با ینم

 خودم را بود

هر آن نفسم  دمیترس یم کهی.درحال چاندمیپ یچپ م یکوچه عل یتو

 بند

 یادع ریدر کنترل ارتعاشات غ یکه سع یآرام و خفه ا یبا صدا دیایب

 دمیرا داشتم پرس اش

 ؟ نییپا امیچکار کنم ؟ لباس فرم بپوشم ب دیمن االن با دیببخش-

 شهیمثل هم شی.صدا ستادمیکنار تخت ا یفیاز بالتکل یبا حالت و

 پرچذبه

 کرد یتا عمق جانم نفوذ م رشیوتاث بود

 نشده .چند غرفه ان و هنوز کارشون تموم یفعال نه .بچه ها تو-



 است هیوقت دارن...فردا روز افتتاح یساعت

 خز یرو یزد دست یتخت به من چشمک م یچرم داشت از رو یپالتو

 اش قهی

 داشت .دلم مالش رفت یزیخاص و شگفت انگ ی...نرم دمیکش

 برم کمکشون ؟ دیبا یخب پس من ک-

 ... یغرفه حضور داشته باش دنیچ یبرا ستیالزم ن-

 نهیمتعجب خودم درآ ی افهیبه ق یگفت و من نگاهرا با تحکم  نیا

 بودم یتوانستم افکارش را بخوانم عصبان ینم نکهی.از ا انداختم

 چرا ؟ یول دیببخش-

 در جوابم گفت یراحت و خونسردانه ا یلیلحن خ با

 ... یفکر کن خواستم در حقت لطف کنم و نذارم خسته ش-

 بحث را عوض ی.فور خشکم زده یخط از شگفت یسو نیا دیبعد فهم و

 کرد



 از پالتوت خوشت اومد ؟-

 رگیلوله کردم و نشستم لب تخت .چرا د میموها چیپ یرا تو انگشتم

مه شد آرامش کنم و از دل آن ه ی؟ چرا نم دیرس یبه قلبم نم زورم

 یب

 ها نجاتش بدهم یها و خودباختگ ی قرار

 ... یممنون ول یلیبله خ-

 لتو مات مانده بودپا یرو دیاز ترد یبا رد نگاهم

 ؟ یچ یول-

 را گرفتم و گفتم میحرفها یکوتاه دنباله  یاز مکث بعد

 شما رو قبول کنم . هیتونم هد یمن نم یول-

 یمنمصمم . اما  یلیخ یباشد که انگار یجور میبودم تن صدا دواریام

 هکبودم  یموش هیشب شترینه .از نظر خودم ب ایکه موفق بودم  دانم

 . دید یگرفتار شده م تله یرا تو دمش



 ؟ یقبول کن یتون یچرا نم-

 در کنترل یبرآشفته است اما سع یکه کم دیشد فهم یم شیصدا از

 کردم و گفتم یخودش دارد .من و من یمنف جاناتیه

 وجود نداره . هیهد نیا افتیدر یبرا یمناسبت خاص چیخب آخه ه-

 ؟ یگرد یاوه پس دنبال مناسبت خاصش م-

 یجمله  کیفقط  نیا ایکرد  یتمسخرم م زشینه آمبا لحن طع داشت

 یارسف اتیکه به زبان و ادب یساده بود ؟ آن لحظه با تمام تسلط یسوال

را از دست داده بودم .در  صمیقدرت درک و تشخ ییگو داشتم

 و بهت من گفت انسکوتیم

ه گشتم .مناسبتها ک یپالتو دنبال مناسبتش نم دیراستش موقع خر-

 فقط

ا ب دیاز مناسبتها رو با یبعض ستین میثبت شده تو تقو مهم عیوقا

 ییبایز

 خلقشون کرد یخاص



 وو ردونفره مون من اون پالت یهوا نی.فکر کن به مناسبت تجربه اول

 یا گهیتونم جور د یکنه م ینم تیهم راض نیو اگه ا دمیخر برات

 کنم هشیتوج برات

 یجودم به صداخط با تمام و یسو نیساکت ماند و من ا یلحظه ا او

 گوش سپردم و منتظر نشستم شینفسها

 الرد ای وروی ینشر مقدار یهربار از سو یالملل نیب شگاهیتو تمام نما-

 یراتا ب هبیماری یقرار م شگاهیبه نما یکارمندان اعزام اریاخت در

 ول کمن پتونم مبلغ پالتو رو از او یکنند .م دیما خر نهیبا هز خودشون

 بذارم ... ارتیاخت رو در شیو باق کنم

 یم خینه س ینطوریبود .ا یسخاوتمندانه و البته جنتلمنانه ا شنهادیپ

آن  نکهیهم ا دمید یاو نم نید رینه کباب .هم خودم را ز سوخت

 یپالتو

 قکردم . از شر ن یحفظ غرور و عزت نفسم نم یرا فدا بایو ز کیش



 شدم . یدرونم هم راحت م یغرغرو ینوق ندا و

 " نیبهتر از ا یچ گهید"

 رمیلطف شما رو بپذ نیتونم ا یم لیحاال با کمال م-

 دفته بور در میبرگشتم .انگار فنر آرواره ها نهیباز به سمت آ یشیبا ن و

 .جمع کرد  میلبها یشد آن لبخند خوش خوشانه را از رو ینم گری.د

 یرا از صدا نیبود .ا یمعامله راض نیا ی جهیهم ظاهرا از نت او

 دمیشادابش فهمو  جیمه

 ردم.من هنوز ناهار نخو نییپا ایپس حاال اون پالتو رو بپوش و ب-

 ... یبب یش داری.منتظر بودم تو از خواب ناز ب

 و که دست هیعیکنه خب طب ینگاهم م رهیخ رهیداره خ نجوریا یوقت "

 "گم کنم ... پامو

 بود تعادل کیاز خدمه ها تنه زدم و نزد یکیکه به  یرا وقت نیا

 یدلم گفتم و همان لحظه از ندا یرا برهم بزنم تو هردوتامان



 دمیدرونم جواب شن یغرغرو

 جانم یستین یکم دست و پا چلفت شمینجوری+تو که هم

 کوهاشو ب عیوس یالب یراه بود تا برسم به او که تو لومترهایک انگار

 یدیو به خصوص کاله سف دمیمنتظرم بود .به خاطر پوشش جد هتل

 که

کردم .تا  یبودم احساس خجالت م دهیپفم کش یموها یرو زور به

 گفتم

 اندتوب نکهیرا سوزاند .بدون ا میگونه ها ینگاهش مثل انبر داغ سالم

 گفت یزیآم نیاز من بردارد با لحن تحس چشم

 ! ادیچقدر بهت م-

 المن ؟ به هرح ایکرد  یم فیخودش تعر ی قهیدانم داشت از سل ینم

 اناز شعاع سوز نکهیا یبود .برا یلم که کافپاره کردن بند د یبرا

 گوشه و احتیو س ریس یدوربمانم نگاهم را پ یچشمانش کم دیخورش

 مجلل هتل فرستادم که در آن وقت از روز خلوت بود . یالب کنار



 افهکون خواد با هم قدم زنان به هم یرستوران هتل بازه اما من دلم م-

 .نظرت؟ میبر یشبید

 بود ظاهرا یوکراسمدل دم کیهم  نیا

 حق نکهیگفتم بدون ا ینظرم را م دی.البته مخصوص اوشون. فقط با

کرد که  یفرق نم یلیداشته باشم .خب البته به حال من خ انتخاب

 ناهارم

رده ندکب نقدریچرا ا نکهی.اما ا رونیب ایرستوران هتل صرف کنم  یتو را

 ت ...شبهه و ابهام داش یجا میبرا یبود به آن کافه لهستان

 کنه ... ینم یمن فرق یبرا-

د کر ممیتقد یجواب دلخواهش از زبان من لبخند پت و پهن دنیشن با

 و

 را به طرف من گرفت شیسخاوتمندانه بازو بعد

 ؟ نید یافتخار م-

 من وود گرفته ب ادیجنتلمنانه را از کجا  یطرز برخوردها نیدانم ا ینم



 اطیاحت یدودل از رو بودم .معذب و یمقابلش چه نابلد و ناش در

 هگاو ن میستین رانیا ینبود تو ادمیبه دوروبرمان انداختم . ینگاه

 .او هنوز منتظر ستیزوم ن مانیرو یکس یو آزاردهنده  مراقب

 چه کنم چه کنم ... یمن بود و من بر سر دوراه واکنش

 ؟ یدلت خواست بکن یهر غلط دیتو با ستین رانیا نجای+حاال چون ا

 ...گهید شهیم شبیدفوقش مثل -

 ... یکرد یادیهم غلط ز شبی+د

 نتوانست به گریکرد و د زیصبرش را لبر یمن کاسه  دیو ترد تعلل

 میزوبه با یصبر یبرآشفت و با ب یآقامنشانه اش ادامه بدهد .کم ژست

 داد یتذکر و سرزنش م ی. لحنش بو دیچسب

 وونوقت تتونه برات خاطره باشه دخترخوب... ا یها م یلیخ یآرزو-

 ... یمون یلحظه ها دودل م نیتو بهتر یراحت به



ق دانستم که ح یقلبا م یداشت ول فیتشر فتهیکه چقدر خودش بماند

 با

 تمباز هم داش ستییدانم در دلم خبرها یم نکهیبا ا یو من حت اوست

 یب

 . تمگرف یم دیشده در خودم را ند داریتازه ب یحس ها نیام و ا یتاب

و من نگاهم به  میرفت یقدم زنان م ابانین خهما یتو میداشت

 سنگفرش

 خلوت و عبور و یها ابانیو خ کیش یاز برگ و مغازه ها دهیپوش

 یمدل باال بود و آدم ها که خودشان را تو یها نیمنظم ماش مرور

 کت و کلفتشان پنهان کرده بودند . یپالتوها

 ؟ نجامیا یراست یو من راست ستمیواقعا خواب ن یعنی-

 یمسوال را از خودم  نیبار بود که داشتم ا نیچندم نیدانم ا ینم

 "افتاد که گفته بود ششیپ قهیچند دق یبه جمله  ادمی؟  دمیپرس

 "تونه برات خاطره باشه دختر خوب ...!  یها م یلیخ یآرزو



 یخواب رفتن به اروپا را هم نم یگفت .قبل تر ها من حت یم راست

 چه برسد به دمید

 را داشته باشم ... شیتوانم آرزوب یحت نکهیا

 هقرار داشت ن ضیعر ابانیخ کی چیبه همان کافه که سر پ میبرس تا

کافه  یخود تا تو یگفتم نه او و سکوتمان را پا به پا یزیچ من

 میکشاند

. 

 یربه اشغال مشت گرید زیدو م یکیخلوت بود و به جز ما فقط  کافه

 یکافه ها فیدر رد دیبزرگ و مجلل نبود .شا یلیبود .خ درآمده

 روشن نبود و در نگاه اول یچراغ چیآمد .ه یبه حساب م یمعمول

 از نور ینگبدن.فقط شعاع  دیرس یروح به نظر م یو ب کیتار

 و زی.م دیتاب یکوچکش به داخل م یچوب یبود که از پنجره ها دیخورش

 ینداشتند .به جز چند مجسمه  یها هم فرم چندان خاص یصندل

 برنز.و



 دشیو سف اهیصفحه س یکه رو قیعهد عت یکوچک چوب ونیزیتلو کی

 یبرا یگریخاص د زیو پرچم آلمان ثابت مانده بود . چ تلریه عکس

 المدرحیمال کیموز کی ویراد یدر نظر گرفته نشده بود .از تو دکور

 تک و تنها نشسته یحصار زیکه پشت م یانسالیپخش بود و زن م

 ندخوا یترانه م یپراحساس یه با صداک یزن یداشت با خواننده  بود

 یرسبا دقت گوشه و کنار کافه را بر نکهیکرد.بعد از ا یم ییهمسرا

 یلی. خ ستین یخاص یکه واقعا آنجا جا دمیرس جهینت نیبه ا کردم

 دلم

 هک خاص دارد یکافه خاطره ا نیاز ا ایآ دمیپرس یخواست از او م یم

 وستدآورد ؟ چقدر هم  یدر م نجایسر از ا اقیدفعه با شور و اشت هر

 آمده ؟ نجایبه ا یبدانم به جز من با ک داشتم

 خانم ایحتما با هل-

 ؟ یکن یم یحسود ی+ تو االن دار

 نیساده است ...هم یکنجکاو هینه من غلط بکنم ...فقط -



 تو حلقم فضول خانم ... تی+کنجکاو

 ؟یو خفه ش یدست از سرم بردار نجایالاقل ا شهی...م شییییا-

 دیاو که پرس یصدا با

 ؟ یگفت یزیچ-

 یلیکردم پشتم را صاف کنم تا خ یبه خودم آمدم ...سع ناگهان

 دستپاچه

 نظر نرسم . به

 نگفتم یزینه ...چ-

کرد که کاپشن  یم یحصار زیبه زن م ینگاه ناخشنود یاز گاه هر

 چرم

 ییل داقو بلوند کوتاه و به ی. موها یآب نیتنش بود با شلوار ج یا قهوه

 فشن داشت... وسفی

 که از دمیفهم یم سییاز حالت منقبض چهره ر یدانم چرا ول ی.نم

 نیپرداز ذهنم اصرار داشت ا عهیناراحت است و ور شا یزیچ بابت



 و چون نکهیمرموزانه را به حضور آن زن ربط بدهد .بدون ا یناراحت

 را بداند شیچرا

 و ذهیلذ یلی..خسفارش دادم . " ربارتنیسو "هردوتامون  یمن برا-

 ادیتو هم خوشت م مطمئنم

 کردم فکر

خب "نظرت ؟  دیبار ازم نپرس نیخاصش ناقص موند .ا یدموکراس"

 چه جور یچ یدونم چ ینم ریسو نیدانستم ا ینم یالبته وقت

 اراظه نکهیا یتوانستم داشته باشم ؟ فقط برا یم یچه نظر ستییغذا

 کرده باشم گفتم وجود

 ممنون-

 گفت یلحن خشک با

 ... ارنیاالن برامون سوپ جوجه م-

 شیوبه او ر یبعد دوباره رو به آن زن کرد و همراه با چشم غره ا و



 دیاه شکخواستم به آن زن نگاه کنم  یکنجکاو یبرگرداند . تا از رو را

 ستینسبت به او چ بشیو غر بیعج یها تیحساس نیا لیدل بفهمم

 گفت یزیبا لحن تحکم آم اوشون

 نکن ...بهش نگاه -

 کیکه من  دیرا در هم کش شیغضبناک نگاهم کرد و اخمها چنان

 کند و کاو یاز من سر زده ! فرصت برا ییمبادا خطا دمیترس لحظه

 مخصوص سوپ داغ یبشقاب ها یتو مانینبود .گارسون برا شتریب

 بودم رانیو ح جیهنوز گ کهیبود ...و من در حال آورده

 مخصوص آماده کردم که از یخوردن سوپ جوجه  یرا برا خودم

 انیمخوشمزه باشد .اما جو حاکم  یلیخ دیو لعابش معلوم بود با رنگ

 سوپ یشده بود که من نه از مزه  بیماریو نفس نیسنگ یبه قدر ما

 جوجه

 رگوساله در ف یکه گوشت کباب شده " ربارتنیسو"نه  دمیفهم یزیچ



 ... جاتیهمراه با سبز بود

 یوچشم ت یحصار زیبا آن زن مرموز م ییهواسربه  یبار که از رو کی

 چندشناک یزد و با غمزه ا میبه رو یشدم چشمک زنان لبخند  چشم

 هشگابود .ن امدهیدانم چرا خوشم ن یبرد ...نم شیرا به لبها السشیگ

 ینو از دستم عصبا دیداشت و تا من بجنبم اوشون فهم یخاص یبرهنگ

 . شد

 مگه نگفتم نگاش نکن ...-

 موشگ ی.کم مانده بود بزند تو دیبه من توپ یشتریبا اخم ب بار نیا

 کنم ییمثال خواستم مظلوم نما من

 لحظه فقط سرم رو که بلند کردم چشام خورد هیحواسم نبود ...-

 ...بهش

 بود...انگار مرتکب گناه بزرگ و زیخوف انگ شیغره ها چشم

 بود شک کنم کیشده بودم .نزد ینابخشودن



 چشم از بس همه بور و نجایمرد باشه ...آخه ا هی و ستینکنه زن ن "

 مد ینم صیو تشخ جمیمن گ دیشا ایان مرد و زن ندارن انگار ... یآب

". 

 زا نکهی.مگر ا ندازمیبه آن سمت ب یجرات نکردم نگاه دوباره ا یول

 تیشده باشم . اما بعد که اوشون با همان عصبان ریخودم س جان

 دیلب غر ریز مرگبارش

 شکستم یرفتم گردنش رو م یه زنه واال مک فیح-

 تواند مرد یوجه نم چیو آن زن به ه ستیدرکار ن یاشتباه دمیفهم

 باشد

 حس نفرت و خشم نیا ختنیباعث برانگ ی.اما پس مشکل کجاست ؟ چ

 ارم یوجود او شده ؟ من که سردر نم در

 ششمامور محافظ با  کینگاه مراقبش غذا کوفتم شده بود .مثل  ریز

بود  نیا "حواسش مواظب بود که مبادا دست از پا خطا کنم . نگدا

 "خواست برام خاطره باشه ؟  یکه م ییآرزو



 چمپره زده بود میگلو یبغض تو کیکه مثل  یندیاحساس ناخوشا با

 محابا گفتم یو ب اوردمیطاقت ن ناگهان

 ؟ میبر نجایاز ا شهیم-

 خورد یخورده ام وول م میبشقاب ن یتو نگاهش

 یغذات رو تموم کرد نکهید از ابع-

 لطفا ... میحاال بر نیندارم ...هم لیم گهیمن د یول-

 تا چه حد دیبه من دوخت و چون د مستقیمبار نگاه زمختش را  نیا

 هم از دیدانم شا ی.نم دیجز موافقت ند یرفتن مصمم چاره ا یبرا

 هک و از دست آن زن میبود که هرچه زودتر باهم از آنجا برو شیخدا

 . میدانستم مشکلش با ما چه بود خالص شو ینم هنوز

 از منو گذاشت و یعبوس چند اسکناس تا نخورده ال ی افهیهمان ق با

 زا یپرشتاب یقهرآلود داشتم با گامها یبرخاست .من با حالت زیم پشت



 لمایخ.اول به  دیچسب میاز پشت به ران پا یافتادم که دست یم شیپ او

 که

 و دبیماریحرکت پرشتابم را ب یکار جلو نیه با ااوست و خواست دست

 آن

 ایگرفتن دست  یفکر نکردم چرا به جا نیبودم که به ا شانیپر قدر

 صحنه با بر آشفته به عقب که برگشتم یرا گرفته . با حالت میپا میبازو

 بود دهیمحکم بر مچ دست زن چسب سییمواجه شدم .ر یبیعج ی

 ارپرانزجار خودش لهش کند آن  یانگاه ه ریداشت ز یسع کهیودرحال

 کی یکند و به طرفش پرت کرد و با لحن غرنده به آلمان میپا یرو از

 میایزن شد .تا من به خود ب یعصب یگفت که باعث خنده  ییزهایچ

 که

 بدون دمیچنگ اوشون افتاد و د یتو میبازو ستیچ انیشده و جر یچ

 شوم . یم دهیراه بروم دارم دنبال او کش نکهیا

 ... یخوردت زنکه  یداشت با چشماش م-



 به یشتریوارش چنگ ب وانهید تیلب فشرد و با همان عصبان یرو لب

 انداخت و دندان غروچه رفت میبازو

 دمیرس یبه حسابش م دیبا-

 ولشا یآمده بود اما از ترسم اعتراض نکردم . داشتم به جمله  دردم

 یکار "... یکه خورد زن یداشت با چشماش تو رو م"کردم  یم فکر

 یه را با چه کلم شیمن نبود ناسزا یندارم که اگر مالحظه  نیا به

 یشدن در ازا یرتیجور غ نیمعموال ا ایآ یکرد ول یم لیتکم یکیرک

 میافتد ؟ برا یبرعکس اتفاق نم ایزن و  یمرد رو کیهرز  یها نگاه

 یاهدر مورد نگاه  رتشیجمله را با تمام خشم و غ نیبود که ا بیعج

 زن به من گفته بود . کی

 ؟ ومدیبه پات چنگ انداخت دردت که ن یوقت-

 "چنگت رو بازوم درد گرفته  یجا یپام نه ول "

 دلم گفتم یرا تو نیا



 نه-

 دیرس یکه به هتل م یراه ییپرشتاب از سرباال ییبا قدم ها میداشت

 یم

 میگذشت

 ارد مرک یگم شدنم را داشت و جرات نم ایترس از دست دادن  انگار

 یدماز کنارمان ر یزن ایعابر مرد  یخودش جدا کند به خصوص وقت از

 از یکم نکهیا یفشرد .فقط برا یمرا به خودش م بایشد تقر

 دمیام را فرو بنشانم پرس یکنجکاو

 بود ؟ یاون زن ...مشکلش با ما چ-

 دمقهم نفسمان را به شماره انداخته بود هم از سرعت  ییسرباال آن

 پراکراه گفت یزمخت و حالت یه بود .با چهره اکاست هامان

 از تو خوشش اومده بود ...-

 ؟ یچ یعنیاز من ؟ -

 را مقابلش ییبدبو زیرخ نا آرامش انداختم .انگار که چ میبه ن ینگاه و



 از دیرس یافتاده بود .به نظر م نیاش چ ینیب یباشند کناره ها گرفته

 د ناخشنود استبده حیمورد به من توض نیدر ا دیبا نکهیا

 هاش واقعا یخاص خودش رو داره ...که بعض یها یآزاد نجایا-

 ... زهیانگ نفرت

 دیبرافروخته پرس یرا به سمت من کرد و کم شیبعد رو و

 که ؟ هیچ نیلزب یدون یم-

 " نیلزب"ذهنم و از کار انداختش. یمحکم خورد تو یمثل مشت یزیچ

ه دانستم اما آن لحظ یم ییزهایبودم و چ دهیدر موردش شن مطمئنم

 یکم

 شود دیاممن نا یاو از علم و آگاه نکهیو درمانده ماندم و قبل از ا جیگ

 گفتم

 دونم یخب آره ...م-

 هروشنفکرانه ک یها یآزاد نجوریتونم به ا یمن که نم"کردم  فکر



 "احترام بذارم...ابدا  عتهیقانون طب برخالف

 تنم مورمور شد . چندشناک آن زن ینگاه ها یادآوریبعد با  و

 ؟ یچ یعنی ادیزن خوشش م هیزن از  هی یکه وقت یبدون دیپس با-

 لزدانم چرا مثل احمق ها  یواضح و ساده بود اما نم یلیخ منظورش

 دمیچشمانش و دوباره پرس یتو زدم

 ؟ یچ یعنی-

 دندانافتاد حرصش گرفته بود . یم ریام کج بود و د یدوزار نکهیا از

 ... نیهم یعنی-تو گف دییهم سا به

 هاماد یبعد دوباره مرا با خودش به حرکت انداخت و با لحن دستور و

 داد

 یر ینم ییتک و تنها و بدون من جا-

 ییاز زورگو یبعض یشعورم غنج زده بود .گاه یدانم چرا دل ب ینم



مقابل هم  یچسبد .البته به طرف زورگو یبه دل آدم م بیعج ها

 یلیخ

 یاملب چشم آر ری... زدیبه آدم زور بگو یک دارد و مهم است که ربط

 دمیو غرغر نداخانم را به جان خر گفتم

 امن هرج یگفت یم دیچاره ...چشم و کوفت ...با یپاچه خوار ب ی+ا

 ... ستیهم مربوط ن یرم به کس یخواست تک و تنها م دلم

 زر نزن بابا...-

 و هوم کشان گفت دیرا شن میدانم چطور صدا ینم

 ؟ یگفت یزیچ-

 ام شد یبه خودش گرفته بود و باعث دستپاچگ ریرنگ تغ نگاهش

 نه ...-

 زر نزن ... یانگار گفت یول-

 یب یبا فضول نی...بب یخواست یرو م نیندا خانم ...هم یریبم یا "



 "... ینداز یم یمنو تو چه مخمصه ا جات

 نه ...با خودم بودم-

 یال نداداشتم و با آن چشم و چ یبرم یخواست سنگ یم دلم

 گوشه کیبدجنس  یا افهیکردم که حتما با ق ینکبتدرونم را کور م

 ستادهیا

 . دیخند یم انهیمن موذ یموش مرده  ی افهیو داشت به ق بود

 یخورد و خانم صالح یاش زنگ نم یدانم اگر همان موقع گوش ینم

 د ومشکل برخورده ان کیبه  شگاهینما یداد که تو یاو اطالع نم به

 ومخودم را از نگاه محک دیهست من چطور با ازیحضور او نبه  قطعا

 هنوزداشت کهیکردم .بعد از قطع تماس درحال یاش تبرئه م کننده

 کرد گفت ینگاهم م مظنونانه

 ... شگاهیبه اتاقت برسونم و برم نما عیمجبورم تو رو سر-

 و در جواب سوال ستیکار ن نیبه ا لیبود اصال ما معلوم

 ؟ امیبا شما بشه منم  یخب نم-



ر هتل آن قدرد دمیگفت .بعد هم که رس یو تمام کننده ا ظیغل ریخ

 باب

 و رهیباز نکنم و غ یکس یمواظب خودم باشم و در را به رو نکهیا

 تذکر داد که از نفس افتاد ... رهیغ

 دکتر هیدرست درروز افتتاح نکهیفهموند ا یبه اوشون م یکی کاش

 د وما آم یبه غرفه  بایسبد گل ز کیو آراسته با  کیش اریبس پژمان

 میکه تمام مدت برا ستیمن ن ریمن کرد تقص میسبد گل را تقد آن

 افهیق

 به من جرات همکالم شدن با دهیدرهم کش یبود و با اخمها گرفته

 داد یرا نم خودش

 رمما و لباس ف یغرفه  یبایز دمانیاز چ نکهیپژمان بعد از ا دکتر

 را در مورد رنگ متفاوت کراوات کرد نظرش فیتعر مخصوصمان

 اوشون هم به عرضشان رساند لباس

 ادیم بیعج ینذاشتم اما به ست مشک یمن تا به حال کراوات نارنج-



... 

 اهحواسش به نگ نکهیو بدون ا ستادیگوشه با من به گفتگو ا کی بعد

 میسهاناخشنود و غضبناک اوشون به ما باشد با من از پرواز و تر یها

 قول.کنم  یفعال به پرواز برگشت فکر نم نکهیشحال بود از او خو گفت

 نگذاردهاتن میدر طول پرواز برگشت هم درکنارم باشد و مرا با ترسها داد

 زودتر یکم دیکه عجله دارد و با فی.و بعد با افسوس گفت ح

 نما ماند ت یم شتریبرساند واال ب ناریمیس یرا به محل برگزار خودش

 دشا خوکنم و بعد هم مرا به صرف ناهار ب یاو معرفرا به  مانیکتابها

 کرد ... یم دعوت

 ... امیرم اما باز فردا م یم-

 به چشمانم بود مستقیم نگاهش

 مبه خودت استراحت بده جان ی...قدر یرس یکم خسته به نظر م هی-

 تیحرکتش مرا در موقع نیآورد و با ا شیلبخندزنان دستش را پ و



 گرفتار کرد . یسخت

 قتاو نجوریمحترم ا ونیکنم ؟ کاش آقا یچه غلط دیخدا ...حاال با یا-

 نکهیه انه ؟ ن ایجلو  ارنیاول خانوما دستشون رو م ننیبمونن بب منتظر

 شه حاال مثال مثل یدلش نخواد ...م یکی دیکنن ...شا یدست شیپ

 باال ؟ ارمیدستامو به هم بزنم و ب هندوها

 هچ شتریذره ب هیچه  گهی...د یدکه ش دهی+نه خجالت نکش...چشم در

 ذره کمتر ... هی

 ؟ ستنیدکترها محرمن ...ن-

 ومثل تو شدم ؟ بذار من روم یکردم که وجدان مشنگ ی+من چه گناه

 دهیدلت خواست بکن ورپر یاونور بعد تو هرغلط بکنم

 یکه مجبور شدم از رو دید یحواسش به من نبود و نم سییر کاش

با .و بفشارم  مبیماریدلم دست دکتر را ب یتو انیو استغاثه گو ادب

 یصدا



 شده دهیچ شخوانیپ زیم یرو یخاص یکه با طراح ییشدن کتابها پرت

 میچشم دوخت ییو به کتابها میحواس همه پرت شد. همه برگشت بودند

 که

 درهم و یپخش و پال شده بود و اوشون که با چهره ا نیزم یرو

 درهم بیماریهرا آن قدر درسرشان..ظا یبود باال ستادهیا اصلگیج

 فشردن

 عثتنه زد و با زیم یرو یهوا به کتابها یشده بود که ب مانیدستها

 ودکه به کمکش رفته ب یشد . بعد هم برسر خانم صالح ختنشانیفرور

 دیکش ادیفر تیعصبان با

ل مث بندنو بعد نگاه غرانش را ی...به فوت دنهیچه وضع کتاب چ نیا-

 ان پرتاب کرد تازهبه سمتم نیزهرآگ یریت

 حظهدست دکتر جا مانده .همان ل یداد دستم تو یداد ب یآمد ا ادمی

 آن

 شده بود رید گریاما د رونیب دمیاز دستش کش را



 امگا ب یدیسع یتر شد و بعد از تنه زدن به آقا وانهید سییگمانم ر به

 سالن یتو تیجمع یالبه ال ییرفت و جا رونیبلند از غرفه ب ییها

 ا گم کرد...ر خودش

   

 یدانشگاه یکتاب ها دیخر یبرا وسفی ییبار با دا کی شیسال پ چند

 و یمنظ یب انیکتاب تهران رفته بودم .م یالملل نیب شگاهیبه نما ام

 اهسالن ها از بس که ر یدم کرده  یاز هوا یناش یها و خفگ یشلوغ

 اممد هم وسفی ییتاول زده بود .دا مانیپاها میبود ختهیو عرق ر رفته

 گفت یزد و م یم غر

 همه نی...ا ستیمال خودم ن گهیپهلوهام د دمیو اون مال نیبس که به ا-

تو  میهمه کتابخون دار نیا یعنیخوان ؟  یم یچ نجایا تیجمع

 مملکت

 شگاهیبارمان باشد که به نما نیو آخر نیهم قسمم داد که اول ؟بعد

 کتاب



 . میا آمده

 یبود و ازدحام خسته کننده ا مرتب و منظم زیهمه چ نجایا یول

 دهوشنشده بودند و فر دهیو آراسته در کنار هم چ کی.غرفه ها شنداشت

 م بودلوکردند .مع یم یزبانیم یهاشان با لبخند دوستانه ا یاز مشتر ها

 طخوانند که فق یخرند و م یدر طول سال کتاب م یبه قدر مردمشان

 ندچ دیخر یکنند و برا یچندروزه اکتفا نم شگاهینما کیحضور در  به

 یهجوم نم یفرهنگ یها یکتاب و احتماال چشم و هم چشم جلد

 آوردند

 تا میمان یو منتظر م میخر ینم میخر ی؟ کتاب نم ی.اما ما چ

 شآت خودمان را به آب و رانیا یاز راه برسد بعد از هرجا بهشتیارد

 لهافق و از میکتاب تهران برسان شگاهیکه خودمان را به نما میزن یم

 هو بعد دوبار میزن یچند روز رکورد فروش را م یو تو مینمان عقب

 چیبه ه زمانیچ چیه یتا سال بعد ...به قول بزرگ لیکتاب تعط دیخر



 خورد ... ینم زمانیچ

 رس یسبدشان ای یبود و از خوش شانس ادیما نسبتا ز یاز غرفه  دیبازد

 را یخارج یها یاز مشتر یکیشد .تازه  یاز همه شلوغ م شتریب من

 مو اخ رغضبیم یا افهیبا ق سییبدرقه کرده بودم که ر ییخوشرو با

 ماا بود یدانم که هنوز از دستم عصبان یدر مقابلم ظاهر شد .م آلود

 هم داشت گرید یناراحت کیاز  تیبرج زهرمارش حکا ی افهیق نیا

 یبه هم م یچ نیداشت یساعته با اون مردک لنگ دراز آلمان هی-

 نیگفت

 ؟

ناخشنود و  یمتوجه نگاه ها شیپ یچند لحظه  نیتا هم نکهیا با

 مراقبش

 جا اش استنطاق گرانه انیدور به خودمان بودم اما باز هم از فن ب از

 خوردم

 بود ینبود ...هلند یآلمان-



 لج گفت با

 زردکش ... ی افهی...با اون ق یحاال هر خر-

 خب-نخندم تشیعصبانکردم که به  یزور داشتم خودم را کنترل م به

 دادم یم حیمنتخب نشر براشون توض یداشتم در مورد کتابها

 ورن شد یداخل یجشنواره ها زهیکه برنده جا یی...گفته بودند کتابها

 کردم و یرو معرف رزادیخانم پ یکنم .منم کتابها یمعرف بهشون

 ونشترجمه شده  دنیرستگار رو ...پرس یآقا یتنها کتاب چاپ نطوریهم

 رپست که با د دیدیکه من اونا رو هم دادم بهشون ...و د میهم دار رو

 رفتند نجایا از

 زد وهمراه با چشم غره به طعنه گفت بیرا به ج شیدستها

 صارح هیساعت دل و قلوه دادن  کی...من هم بودم بعد از  دمیبله د-

 کتاب

 دمیخر یم



 هفیام وظ؟ دل و قلوه کجا بود ...من فقط داشتم انج هیمنظورتون چ-

 یم

 کردم

 یعصب یبا حرکات نشیسنگ ینگاه ها ریبرافروخته شده بودم وز یکم

 شتشدم .او هم پوزخند زنان دا زیم یرو یمرتب کردن کتابها مشغول

 کرد یم میتماشا

 eastern")  "؟ پس اون که بهت گفت  فهیهه...انجام وظ-

beautiful 

 ( البد من بودم یشرق یبایز

 و فکر کردم زدم یپلک ناباورانه

 "چطور از اون فاصله تونست بشنوه ؟ "

 فتمیکردم از تک و تا ن یسع

 که اون گفت نبود ...من فقط داشتم یزیچ نیمن حواسم به ا-



نا عتا یب نجاماویکه به خاطرش ا یکردم ...همون کار یم شونییراهنما

 من با همان لحن شماتت بارش گفت ییبه مظلوم نما

 یس مکتاب داشت تو غرفه من با کارمندم ال دیساعت به بهونه خر هی-

 نگفتم یچیگرفتم و ه یاحمق ها ژست فرهنگ نی...منم ع زد

 دیکن یاشتباه م دینه ...شما دار-

 گزنده یها.و او انگار نه انگار که با حرف هیگر ریمانده بود بزنم ز کم

 چشمانم یتو خیاش را مثل م یخیآورد .نگاه  یچه بر سر من م اش

 دیکلماتش را به جانم کش شین ید و با ضرب آهنگ تندترکر فرو

 یتونست یم یزن یرو مثل بلبل حرف م یسیکاش همون قدر که انگل-

 که در مورد طرز یخودمون قانعم کن سیراحت و سل یفارس به

 با دکتر پژمان هم البد اشتباه کردم برخوردت

 وا و امدیاز من درن ییصدا گریبود که د دهیچسب میچنان به گلو بغض

 ادامه داد یبا استفاده از سکوت من با لحن هشدارگونه ا هم



 زیعز یفقط خواستم بگم من حواسم به دورو برم هست خانم اعتماد-

 ترا خرد و بعد پر زیعز یمثل ساطور خانم اعتماد شیدندان ها با

 صورتم. یبود تو کرده

 زیبه چ ادشیکه برود اما بعد انگار  دیچرخ شیپا یپاشنه  یرو

 نممت سافتاد که ظاهرا از قلم افتاده بود .سرش را دوباره به  یگرید

 دیو توپ چرخاند

 چیبا ه فهیو انجام وظ ییبه قول خودت راهنما ایحق صحبت  گهید-

 ؟ یدی...فهم یمرد رو ندار یرانیا ای یخارج یمشتر

 اب وارد کرد زیکه با مشتش به م یکرد و بعد همراه با ضربه ا یمکث

 افزود یشتریب تحکم

 الخصوص از نوع دکترشون ... یعل-

*** 

 ی؟ مگه نم یکن ینم یو کار یگوشه واسه خودت لم داد هیشما چرا -



 چقدر سرمون شلوغ شده ؟ ینیب

 بود که سرزنشم کند .مانده یحاال نوبت خانم صالح سییاز ر بعد

قدغن  میرا برا فهی؟ که اوشون انجام وظ میبودمدر جواب چه بگو

 د وفرمودن

 یریبیمازنانه و مردانه کرده اند ؟ عجب  یها یخط کش بیماریدر مرا

 کرده

 ها ... میبود

 کم خسته ام ... هی-

 میراب.چشمانش را  امدیخوشش ن چیکه آورده بودم ه یاز بهانه ا انگار

 مواخذه گرانه گفت یکرد و با لحن درشت

 و یکردن یغرفه کمک دنیهم که تو چ روزی؟ د میستیمگه ما خسته ن-

 لحظه از نیتو هتل )چشمان من هم ا یموند یبهونه سرماخوردگ به

 هرا من جور نکرد یسرماخوردگ یتعجب گرد شده بود ...بهانه  فرط

 یانشده خسته  یچیبود .(..امروز هم که ه سییو مطمئنم کار ر بودم



 ... می...واهلل ما هم آدم یحیسفر تفر ی...انگار اومد

 هب خواست یم یدش را به ما نرسانده بود تا کخو سییدانم اگر ر ینم

 غر بزند و شماتتم کند من

 ؟ یشده خانم صالح یچ-

 ینازک کرد و با همان لحن شاک یرو به من پشت چشم یصالح خانم

 در جواب گفت اش

 و یل...لم داده رو صندنجاستیا یدونه واسه چ یخانم انگار نم نیا-

 ره ... یار در مک ریگه خسته است ...همش داره از ز یم

م خان نیمشکل ا نمیتا بب یبرس یبه مشتر ی...شما بهتره بر اوکی-

 هیچ

 ؟

 واکردم .اما  یباز به او و رفتار حرص درآرش نگاه م یبا دهان من

 از نحسش را ی هیسا یبه من نکرد و منتظر ماند تا خانم صالح یتوجه



 ادستیا شانه ما بردارد و برود .بعد از رفتنش آمد مقابلم دست به سر

انم توب دی.من عمدا نگاهم را به سبد گل دکتر پژمان دوخته بودم تا شا

 با

 حرصش بدهم. یام کم انهیجو یکارتالف نیا

 ؟ یقهر کرد-

 نه-

 ؟ هیچ یگرفتن ها برا افهیق نیپس ا-

 رو انجام دادم دیکه شما گفت یفقط کار-

 . میبود را گرفته شیو دست پ میهردو نفر حق به جانب بود انگار

 نکن ؟ یو کار نیگوشه بش کیگفتم -

 مرد بگم یتونم به مشتر یمن نم ی.ول نیجمله رو نگفت نیا نیع-

 ادیخوششون نم یریمش ی.چون آقا نیایمن ن سراغ

 نشه. نییبرات تع یحد و مرز ی...دوست دار نهیخب پش مشکلت ا-



 اب نیبه شما که االن داشت یآره...چون مواظب رفتارم هستم .مگه کس-

 ناتوهو اتفاقا صحبت  نیزد یدر مورد کتابها حرف م یرانیخانم ا اون

...خب فرض  هبیماری یخرده م دیساعت هم طول کش کیاز  شتریب

 دیکن

 مثل شما ... منم

 شده ؟ تیباشم که حسود دواریتونم ام یم-

 شدم. به خصوص که مانیکه زدم پش یخودم را باختم و از حرف یکم

 هبه خودش گرفته بود .دست و پا گم کرد نطنتیش به من برق نگاهش

 گفتم

 به من ال...اص دیبیماریدلتون خواست گرم ب یبا هر ک نینه ...شما آزاد-

 ؟ چه

 یحالخانم ص نکهیام خبر از حال دلم داشت .تا قبل از ا یشانیپر اما

 هنکیاکردم و از  ینگاهشان م یواشکیداشتم  دیایباتوپ پر به سراغم ب

 زد و تمام حواسش را معطوف یبا او حرف م یبا لونددختر  آن



 آوردم و یخودم نم یخوردم و حاال به رو یکرده بود حرص م خودش

 کردم.کاش جراتش را داشتم و درجوابش یداشتم انکار م سرسختانه

 گفتم یم

 تراون دخ ینگات رو یشد...وقت میهم حسود یلیشد ...خ میاره حسود"

 ی...چرا خودت نم دیکش یرد زوزه مبود قلب من داشت از د زوم

 " یلعنت یکه با من چکار کرد یفهم

 پس از نظر تو من با اون خانم گرم گرفته بودم ...-

 منتظر جوابم ماند یدار یبا لبخند معن و

 داشت ریهم رنگ تغ یگرفته بود و کم میصدا

 با ای..گرم گرفتم . یمن با اون مرد هلند دیهمونطور که شما فکر کرد-

 پژمان تردک

 سقف تحملش وصل بود ینقطه  نیدکتر پژمان انگار به آخر اسم

 .ناگهان از خشم گر گرفت و برآشفته شد



 چیه ... واال یگند نزنم بب میلطفا بذار آروم باشم و به ژست فرهنگ-

 رو رو سر هردومون پرپر نکنم شیدم که سبد گل لعنت ینم ینیتضم

 رکا که به یاز لحن تند مانیپشکرد و  یکه نگاهش کردم پوف دلخورانه

 بار آرام و شمرده گفت نیبود ا برده

 زیو خاطره انگ جیسفر مه هیهردومون  یتونست برا یسفر م نیا-

 یمداو یراه م شتریو با دلت ب یمغرور نبود نقدری...اگه تو ا باشه

 ابه نشان افسوس تکاند .واقع یسر دیتا مرا مبهوت و سرگشته د و

 م بهخودم را زده بود ایظورش از آن حرفها چه بود بودم من دهینفهم

 کم گفتم نه او.غرفه ها کم یزینه من چ گری؟ تا چند لحظه د ینفهم

قدم  دشانیخر یبا بسته ها دکنندگانیشدند و بازد یم یخال داشت

 زنان

 ختبه ساعتش اندا یرساندند .او نگاه یم یخروج یرا به دربها خود

گردم  یشه .من دارم برم یم لیتعط جانیا گهیساعت د کیتا -گفت و

 هتل



 . می...آماده شو با هم بر

 دمیبا تعجب که پرس و

 باهم ؟-

 رسشپ قیبه تصد یعالقه ا دمیو فهم زدادینگاه تند و ت کیرا با  جوابم

 ندارد من

 بد کنن ... یراجع به ما فکرا هیممکنه بق ی...ول یول-

 زد و با گفتن دنیخودش را عمدا به نشن یبیعج یخونسرد با

 منتظرم ایزود ب-

 من دور شد ... از

 ینم یلهستان یبه آن کافه  گریبار د نیخدا را شکر که ا خب

ت گف موضوع اعتراض کنم خودش از قبل نیمن به ا نکهی.قبل از امیرفت

 که

 زبلوز قرم کی میپالتو ریرفت .من ز میرستوران معروف خواه کی به



 ینبوهدانستم با حجم ا یآمد .نم یمام  یآب نیکه به شلوار ج دمیپوش

 از

 رانجامس بکنم ؟ و دیمانده بود چه کار با رونیکاله ب ریکه از ز میموها

ناگهان  ستادمیکه ا نهیآ یکردم .جلو شانیبه همان شکل رها هم

 وسوسه

 ادیرفر کار منتظ نیرا باز بگذارم . و بعد از ا میپالتو یدکمه ها شدم

 دیماندم که بگو نداجان درونم زیآم اعتراض

 ت...خجال اریباره تنبونتم در ب هیدختر؟  یشد حیتو چقدر وق یه"

 "....نکش

 من .ظاهرا از ارشاد و سرزنش امدین ییصدا ستادمیهر چه گوش ا اما

 گرفته بود خودش را به خواب بزند تا من هر میشده و تصم خسته

 ودم .دلم خواست بکنم .و حاال من چقدر از سکوتش خوشحال ب یغلط

 ور نی..اعقب ...جلو . یدوباره خودم را برانداز کردم .از نما نهیآ از

 خودم ریام به تصو افهیو ق پیاز ت ی...اون ور ...بعد خشنود و راض



 یرظاه نیتر یالکچر نیا دیستین بهیلبخند زدم .شما که غر نهیآ در

 بود

 کردم . یبه عمرم تجربه م که

 یودم آمدم و متعاقب با آن صداکه به در خورد به خ یتق آرام با

 که گفت دمیراشن سییر

 (ماهسو زهی)دوش نیفرول یشما آماده ا-

 د .درش یم میهم مسلط بود به او حسود یبه زبان آلمان بایتقر نکهیا از

 و با گفتن دمیکش میبه لبها ینگبدنلحظه رژ  نیآخر

 بله-

 دهوات زکت و شلوار به تن داشت و کرا شهیسمت در رفتم .مثل هم به

ت سبن نکهیلبخند زد .با ا میکه در مقابلش ظاهر شدم به رو نیهم بود

 به

 در پوشش و ظاهرم وجود نداشت اما حتم یاساس رییتغ چیه شیپ شب

 که به نظرش متفاوت آمده بودم .آن قدر که نتوانست افکار و دارم



 را بروز ندهد احساساتش

ه ؟و بعد کنجکاوان یقدر عوض شد نیبا خودت که ا یمگه چکار کرد-

 را برانداز کرد میسرتاپا

 کی بایتقر ریمجله ها افتاد که دو تصو یهوش تو یبه معماها ادمی

 یمدم دهند و از آ یدرکنار هم قرار م راتییتغ نیتر ییرا با جز جور

 یخاص زی. انگار چ میکن دایدوشکل را پ یتفاوت ها خواهند

 شبیماریدست

 ریز زده از رونیب یپالتو وموها یده باز مان یجز همان دکمه ها نشد

 . کالهم

 رامرا به طرفم گرفت و چون  شیحرکت جنتلمنانه بازو کیدر  دوباره

 گفت یهمراه با اخم نازک دیهم مردد د باز

 هرو راحت کرد التیخ نکهیا یاما برا یهست یدیدونم دختر مق یم-

 میبگم...ما هنوز به هم محرم دیبا باشم

 از فرط تعجب گرد شدند خونسردانه لبخند زد وچشمانم  دیچون د و



 گفت

 رو سه ماهه بخونه دوستیبه مال ممد گفتم -

 با ورد را از آن خودش ک میمن بازو یاعتنا به بهت و ناباور یبعد ب و

 یهترا از دل آوار ب میبه حرکت انداخت .به زور توانستم صدا خودش

 کرده بود بکشم باال زشیبر سرم ر که

 چرا ؟ یول-

 به جانب گفت حق

 مونروزه ؟ اونوقت مال ممد در مورد هی دوستیبگم  یپس توقع داشت-

 کرد ؟ یم یفکر چه

 آسانسور را زد آن قدر به خودش مطمئن و مسلط به نظر یدکمه  و

 نداشت. یازیمن ن دییکه انگار اصال به تا دیرس یم

 تموضوع ناراح نیا دنیازفهم دیدانستم با یبرعکس من که نم درست

 خشنود ؟ ای باشم



 رنگ و ییطال یبزرگ و مجلل بود با آن ستون ها اریبس رستوران

 زا ختهیباشکوه آو یو چلچراغ ها وارهاید یرو یبزرگ نقاش یتابلوها

 هیشب کیو کالس یبلندش و رفت و آمد آدم ها با پوشش رسم سقف

 بودم . دهیها د لمیف یبود که تو یپرزرق و برق یتاالرها

ن ادد ی.برا ندبیماریخواستند پالتو و کالهم را از من ب دم در همان

 پالتو

 شدم دیدچار ترد یدرآوردن کاله کم ینداشتم اما برا یمشکل

 سوم موهامو پوشونده ...بود و نبودش کیخب حاال که کاله فقط "

 "فرق نداره .نه ؟  یلیخ

 کلش نیبودم و داشتم خودم را در ساده تر دهیندا جان را دور د چشم

 کردم یم هیتوج ممکن

 هم با گفتن او

همه مثل همن ...مطمئن باش جلب توجه  نجای؟ ا یهست یمعطل چ-

 ینم



 یکن

 کرده بود میکار تشوق نیبه ا یزبان یزبان ب با

. نداشتم یحس چندان خوب میدرآوردن کاله و رها شدن تمام موها با

 نیا

 رهذ کیمان دانم ه یکردم .نم یبار بود که کامال کشف حجاب م نیاول

 کیکردم.  یم یداشت که حاال با درآوردنش احساس برهنگ یچ کاله

 ....دیچسب یبود انگار... به من نم یلیتحم یآزاد جور

 مرد ترانه یشد و خواننده  یزنده اجرا م یقیسن داشت موس یرو

شب  کیرقم خوردن  یبرا زیخواندظاهرا همه چ یم یبه آلمان ییها

 گر اوبود .البته ا ایمه بایز

 نیچندم نیدانم ا یکرد .نم ینم یرو ادهیمشروب ز دنینوش در

 السیگ

خواستم با  یو من هرچقدر که م دیکش یکه پشت هم سر م بود

 مشغول



 و پرت کردن حواسم زیم یرنگارنگ رو یداشتن خود با غذاها نگه

 باشم که داشت یزن ینگران پاره شدن حنجره  نکهیسن و ا یرو به

 ینم دمیتوجه نشان بدهم د ید خودم را سرگرم و بکر یاجرا م اپرا

 شاماو ت ریآخر . همان طور که در حال س می.انگار زده بود به س شود

 وود بکه تک و تنها نشسته  ییبایچشمم افتاد به دختر جوان و ز بودم

 دیاشپ یلبخند دوستانه ا میبه رو دیکه نگاه مرا متوجه خودش د نیهم

 یخودمون ...معموال فقط جنس مخالف رو نامحرم م رانیباز به ا"

 "... میاز همجنس خودمون هم بترس دیظاهرا با نجای.اما ا میدون

 ؟ میبر ادهیپ ینجوریهم ایشه تا آخر دن ینم-

 گرفتم به میکردم .تصم یخراب تر از آن بود که فکرش را م حالش

 کنم درست است عمل یچک و چانه زدن با او آن طور که فکر م یجا

 . کنم

 ی.حاال نم میهتل شد یراهدربست  یتاکس کیکردن  اجاره از بعد



 ستشبکنم ؟ هم از د دیاحساسم به او چه با یدوگانگ نیبا ا دانستم

 ارهتل او کن میخواست ببخشمش ...و تا برس یبودم هم دلم م یعصبان

 بود و یداریچرت و ب انیم قیعم یمعصومانه غرق در خلسه ا من

 و کردم یم شیو در سکوت تماشا دنشینبخش ای دنیدر مرز بخش من

 دمیپرس یخودم م از

 حواست هست ؟ چیماهسو ... ه یبند یبهش دل م یتو واقعا دار "

 "و از َک ِفت رفته ؟  ستیدلت مال خودت ن گهیهست که د حواست

 دهایپاز آن در  یکه من تند نییپا فتدیبود ب کیشدن نزد ادهی.موقع پ

 شدم

 به کمکش شتافتم و

 گفت انهگیجدستش را دور گردنم انداخت و  کی

 ... یدم بب یکه زحمتت م دیببخش-

 تن وزن داشت ...اگر کیکنم  یبود .فکر م نیچقدرهم سنگ ماشاله



 ؟ یچ دید یما را در آن وضع م یدیسع یآقا ای یمثال خانم صالح یکی

 یوتشد ...افتضاح ضرب در هزار بود ...هنوز  یبد م یلینه خ یوااا

 ابلق حیتوض کیدنبال  یلاحتما یبرخورد تصادف نیا یداشتم برا ذهنم

 خورد و اگر به موقع نگرفته بودمش یگشتم که او سکندر یم قبول

 یلیخبود من و خودش را با هم سرنگون کند .گفتم حاال که که  کینزد

 سرزنشش کنم بلکه دلم خنک شود یکم ستین زانیم ینظر هوش از

 یکم...من زورم به شما نم هی نیتو رو خدا مواظب باش-

 نیگتونم حملتون کنم .سن ینموند برام....نم یوووف...نفس...اورسه

 بود ییلویده ک تونیز یگون هیکه تاحاال حمل کردم  یبار نیتر

 دیفتاده ادراومده باش هیکه از پا یستون نی...قدتون هم ماشاله بلنده ع

 االکه...ح نیخوب سرحال بود نیدیرقص یم نی...اونموقع که داشت روم

 ... می...ما ندار گهیدونم ...شانسه د یمن نم نیتسیرو پا بند ن چرا



 ستبه طرفمان آمد و خوا تیدر آن وضع دنمانیاز خدمه ها با د یکی

 وبه خودش گرفت و با پرخاش ا یکمکمان کند که اوشون حالت تدافع

 کرد مانیاز کمک کردن به ما پش را

  هادیقبل از پ میهفتم پرتاب شد یبا آسانسور به طبقه  نکهیاز ا بعد

 شدن

 دمیدانداختم و بعد که  رونیبه ب ینگاه محتاطانه ا یواشکیاول  من

 او را با خودم از آسانسور ستین یخلوت است و آمد و شد راهرو

 مر کنفک میرد شو یکی یکی.تا باهم از در اتاق همکاران  رونیب دمیکش

 تشاردنبال ک دیدانستم کجا را با یگوشت از تنم آب شد .نم ییلویدوک

 یو ملنگ بود و داشت پرت و پال م گیج ی.او هم که حساب ردمبگ

 گفت

 دونم چکارش کردم ...فکر کنم خوردمش ینم-

 خنده که من هراسان و ریکرد و خواست بزند ز یبعد سکسه ا و



باعث تعجبش  دمیدهانش را گرفتم و چون د یبا دستم جلو دهیترس

 شدم

 یهم با دستپاچگ احساس شرم و خجالت دستم را برداشتم و بعد با

 شیدایو تاسف پ رتیکردم اما در کمال ح شیها بیبه گشتن ج شروع

 ندیقلبم شروع کرد به کوب نیی.با حرکت آسانسور به سمت پا نکردم

 یجز همکاران نشر سوار آسانسور نم ی.حاال انگار مطمئن بودم کس

 چشمم به سمت کی کهیشد .در حال یم ییالیکه چه وا و ی...وا شود

 اصالنه گفتمگیجچشمم به او  کیبود و  سورآسان

 ...ستی...ن ستیکارت ن-

 دیمفه یحرفم را نم یکرد انگار معن یو گنگ نگاهم م جیداشت گ حاال

 مهم نبود . شیاصال برا ای.

 یداشتم از هولم پس م بایتقر دیهفتم رس یکه به طبقه  آسانسور

 افتادم

 رچه باشد فکر کنمگرفتم .ه یزیجنون آم میآخر تصم یدر لحظه  که



 بهتر بود ...به سمت در اتاق خودم رفتم و یاحتمال ییرسوا از

 ان بو بعد با عجله دستش را گرفتم و همزما دمیکارت را کش مهیسرآس

 هکآخر بود  یو درست لحظه  میآسانسور به داخل رفت یشدن درها باز

 در اتاق را پشت سرمان آرام بستم . من

   

 هب و امدین ییپا یصدا گریر منتظر ماندم تا دجا پشت در آن قد همان

 اا رنامعلوم سکوت مطلق همه ج ییباز و بسته شدن در اتاق ها دنبال

 ه بهکال نه. به هرح ایاز همکاران ما بود  یکس ایدانم آ یگرفت .نم فرا

جفت  کیکه به عقب برگشتم  نیگذشته بود .البته فعال ...هم ریخ

 چشم

 کیزدزد.ن یداشت برق م یکیتار یکه تو دمید به خود رهیرا خ ابیماری

 وا یطیرفته بود تحت چه شرا ادمیاز ترس سنکوپ شوم . انگار  بود

قلب  یاز نهاد بر آمده دستم را رو یاتاقم شده است . با آه مهمان

 تپنده



 دمیلب غر ریگذاشتم و ز ام

 دلم بذارم ؟ یحاال تو رو کجا-

 دعوتم کرد . و بالفاصله به سکوت دیاو انگار شن و

 ! شیییه-

 مینک تیرا رعا اطیجانب احت دیبا دیفهم یبود از کجا م گیجواقعا  اگر

 پچ پچه یکرد با صدا ینگاهش م ینیهمان طور که داشتم با بدب ؟

 ؟ دیکارت اتاق رو کجا گذاشت دیدون یواقعا نم-گفتم یمانند

 یکرد انگار سوال احمقانه ا ینگاهم م الیخ یخونسرد و ب یجور

 لب فشردم یبودم .با حرص لب رو دهیپرس

 ارتا کب ادیهتل بخواد ب یو از متصد نییاز ما بره پا یکی ستیبهتر ن-

 در اتاقتون رو باز کنه ؟ دکی

 یهوجت یداشت با ب کهیگفته باشم . درحال یزینه انگار که من چ انگار

 گفت الیخ یکرد ب یکراواتش را شل م یمن گره  یها ینگران به



 گرممه ...چقدر -

 و فکر کردم دمیکش یهوف یکالفگ با

 لنگر بندازه ... نجایا ادیبدش نم نکهیمثل ا-

 یدانم چه بر سر گره  یشده بود .نم یبیماریدچار خود در انگار

 نمه شد ک یم زیشد .داشت با آن گالو یآورده بود که باز نم کراواتش

 دمیدادش رس به

 یلعنت شهیچرا باز نم-

 کنم ...کمکتون  نیبذار-

 یوم تبرق را نزده بودم .انگار جرات نداشت دیدانم چرا هنوز کل ینم

 ستاتاق من ا یهنگام تو که او شبان نمیو نور به وضوح بب ییروشنا

 را کراواتش یتشعشع نگاه تفتانش آرام و با حوصله گره  ری.داشتم ز

 و مرا به طرف دیکردم که ناگهان به مچ هردو دستم چسب یم باز

 بمقل ی انهیتاپ تاپ وحش ریشده و منقلب ز بیماری.غافل دیشک خودش



 زنان گفتم پرخاش

 ؟ نیکن یچکار م-

 اد ون ندکار را به م نیا یخواستم خودم را از او جدا کنم که اجازه  و

 نآبا  دمیترس یبازوان خودش نگه داشت م انیمرا م یشتریقدرت ب با

 م .چشمانش بسوزاند یآتشباز یام دست و پا گم کرده تو دهیشور حال

 شده بود ... تیچون به اون دختر حسود یتو از اونجا رفت-

 ختیپوست صورتم ر یتندش را رو یرا گفت و نفس ها نیا ناگهان

زده بود به سرش  یگیج...انگار  یشد چون عاشق من تیحسود -

 گفت .من عاشقش شدم یم انی.داشت هذ

 ...با یعشق و عاشقخام ...اصال مرا چه به  الیخ ی؟ زه یاز ک ؟

 اره اما نشد کال ندازمیخودمان فاصله ب نیکردم ب یسع یشتریب یتقال

 قیممستو بعد  ختیرا به هم ر میسرم برداشت و با دستش موها یرو از

 نآود چشمانم لحنش داغ و پرتمنا بود .انگار قسم خورده ب یزد تو زل



 وجودم را به آتش بکشد شب

 ...بگو ... ی...بگو که دوستم دار یمگه نه ؟ ...بگو که عاشقم-

 یکه من لحظه  دیسرش را به سمت من کش مشکوفیدنانگار به قصد  و

دستش از  دید ی.وقت ختمیاز چنگش گر یزدم و با چابک یجست آخر

 من

 یخنده ها انیشروع به کف زدن کرد و در م میمانده برا کوتاه

 اش گفت وسانهیما

 یش یروز تو مال من م هیآخرش  من ...اما یزپایگر ی...آهو نیآفر-

 ... یبب

 هم خطرناک دیرس یکه داشت هم معصوم به نظر م یبیآن حال غر با

 داشتم یو سع دمیترس یسوخت هم از او م یمن هم دلم به حالش م و

 ممواظب بودم لحن کهیام را با او حفظ نگه دارم .و درحال فاصله

 کننده نباشد آمرانه گفتم یو عصب محرک



 یموها یرو ی...و دست دیاستراحت کن دیبر دی...با دیته اشما خس-

 و انگار که داشتم با خودم حرف دمیکش شانمیپر

 زدم ادامه دادم یم

 ازبرو  در اتاق ادیبخوام ب یکیو از  میماریرو ب یداخل یشماره  دیبا-

 کنه

 مرفترا گ یداخل یرفتم و شماره  زیم یفکر به سمت تلفن رو نیبا ا و

 رواید یاش را رو هیسا کهیحرکت خزنده اش بودم و درحال ی.متوجه 

 نآا بشود  کیکردم و حواسم بود که مبادا دوباره به من نزد یم بیتعق

 هتل ابراز یشروع به حرف زدن کردم .متصد یسیخط به انگل یسو

شکر فرستد . من هم ت یرا م یکیبعد  قهیکرد و گفت تا چند دق تاسف

 و

 ودب سخنم با او یرو کهید از قطع تماس درحالکردم .بع یخداحافظ بعد

 گفتم

 کنن ... یدر اتاق رو باز م انیاالن م-



 .هراساندمشیبا تعجب به عقب برگشتم و ند دمینشن ییچون صدا و

 .جا نبود .. چیچشم گرداندم ...انگار ه افتنشی یبرا یکیتار یتو

 یشکوایگوشه  کیهم  دی...شا ایصدا رفته باشد ... یمبادا ب دمیترس

 اوردیکرده تا مرا به چنگ ب نیکم

 حواسم را پرت خودش کرد .به ییخرخر نفس ها یصدا نکهی...تا ا

اتاق دو دو  یکردنش همه جا دایپ یصدا برگشتم .چشمانم برا سمت

 یم

 نیتختم .پاورچ یبزرگ و دراز افتاده بود رو یتوده  کی. زد

 همان اوردیب کتش را در نکهیبه سمت تخت رفتم .بدون ا نیپاورچ

 بشخوا یزود نیکردم به هم یتخت .باور نم یدمر افتاده بود رو طور

 بهکه انگار به خواب اصحاب کهف رفته ... قیباشد و چنان عم برده

 ودنب ی.انگار چاره ا دمینشن یزیزدم اما جز خروپف چ شیصدا یآرام

ره دادم .مجبور شدم دوباره شما یتن م یلیتحم یزبانیم نیبه ا دیبا و

 ی



 ات ستین یازیبدهم که فعال به کمکشان ن حیو توض میماریرا ب یداخل

 دمستایا شیبه تماشا ی.بعد دوباره به کنار تخت برگشتم و کم فردا

 دیرس یخواب صورتش مظلوم و معصوم به نظر م ی.چقدر تو

صورتش. با نوک انگشتانم با  یپهن شده بود رو شی.موها

 لب گفتم ریزرا کنار زدم و  شیاطموهایاحت

 دیاجا بدونم آدم از ک ینه ...اصال نم ایدونم دوست دارم  یخودمم نم-

 رو یبرام ...راه و رسم دل یو نابلد یعاشق شده ؟ من دختر ناش بفهمه

 یمن برم که ینشد تو راه چوقتیدونم .ترسو و محتاطم .تا حاال ه ینم

 یلید ...خش می...راستش آره ...من به اون دختر حسودی... ول شناسم

 شد...اونقدر که غصه خوردم چرا من رقص تانگو بلد میحسود هم

 ..اگه.دلمو سوزوند  ستمیاون دختر ن یچرا جا نکهی...و حسرت ا ستمین

 ترسم ... ی؟ من ...من م یعالقه و عشق باشه چ ینشونه  نایا

 مشوعد هتمام خودمو بذارم وسط و ب هویباشم که  یاونقدر ناش نکهیا از



 یب یصه قبعد دلم بشکنه و تنها بمونم ...از  نکهیببازم ...از ا جا هی

 ترسم ... یترسم ...م یها ...م ییو جدا ییوفا

دم آم باشد ناگهان به خودم دهیپر یکه از چرت ناگهان یبعد مثل کس و

 و

 معصومانه و یبه او که غرق در خواب یو مضطرب نگاه شانیپر

 و وا خواستم از یداشتم .انگار مبه عقب بر یبود انداختم و گام قیعم

 و زیعشق شورانگ کیکه داشت مرا به دام  زشیشگفت انگ ی جاذبه

 دینال یسوخت و م یاما دلم م زمیبگر دیکش یم بیغر

 تیلخوام حا یوقته م یلیماهسو ...خ یندار یازش راه فرار گهیتو د-

امنم سر بخورم  یکه مواظب من باش. نذار از خونه  کنم

 دنیبه نفهم ی...خودت رو زد یدی...اما تو صدامو نشنفتمدستشیب

 ....حاال

 یدی؟ د ستین یراه فرار گهیو د میاز دست رفت یدیشد ؟ د رید یدید

 ؟



*** 

 نیشرو

 و ناشناخته گم بیغر ییکه در جا یشد مثل کس داریخواب که ب از

 شده

 دیکش یم ریاز سرش ت ییکرد .جا یم یبگیو غر یجیاحساس گ باشد

 زا اردردناک پتو  یرفت و بعد با تن و بدن یزد و کش و قوس ی...پلک

 شود .ساعت چند زیخ میتخت ن یکرد رو یخودش پس زد و سع یرو

 دانست ...هنوز داشت چشمان خواب یظهر ؟ نم ای؟ صبح بود  بود

 هشستنکاناپه به حالت  ی.رو دیداد که دخترک را د یرا مالش م آلودش

 ابدارد خو ای. استیرو کیفقط  نید که اکر الیبود .اول خ دهیخواب

 دشایافتاد .فقط  ادشی.اما بعد کم کم اتفاقات شب گذشته  ندیب یم

 ینم

 متسنوک پا به  یآمد و رو نییخوابش برده ؟ آرام از تخت پا یک آمد

 و راحت قیقدر عم نیشد که ا یاش م یرفت .به خواب حسود کاناپه



 و دستیهمان جا با ایتا آخر دن خواست یرا در برگرفته بود .دلش م او

 کند . شیتماشا

 یبابت احساس گناه م نیشده و از ا تشیدانست شب قبل باعث اذ یم

 نکردنش داریب یدانست دخترک معصوم برا یرا هم م نی. و ا کرد

ش حصارخواست  یشده ...اول م یسخت یبه چه از خودگذشتگ مجبور

 کند

 اش شود یداریترس و بخواست باعث  یتخت .اما نم یببردش رو و

 نیا یکاناپه درازش کند و به قدر یصدا رو یکرد آرام و ب ی.بعد سع

 را محتاطانه انجام داد که آب در دل دخترک تکان نخورد. کار

 لب گفت ریو ز دیکش شیموها یبه طره  یرا به نرم انگشتانش

 !یمو انگور_

 د ووقت وسوسه نشو کیخواهش دلش را گرفته بود که  یجلو چقدر

 شنگاه صانهیسوزان حر یاقیداشت با اشت ینبوسدش...وقت اریاخت یب



که  یکاغذ یحواسش رفت پ دیکش یسرش م یکرد و پتو را رو یم

 هبه نوشت ی.کنجکاوانه برش داشت و نگاه نیازدست دخترک افتاد زم

 یتو دیآن انداخت از خطوط کج و معوجش حدس زد با یرو یها

 باشد . و باشتاب نوشته شده یکیتار

 ترانه بود کی ایشعر  کی متن

 ی/ قبل ورود در بزن ی/ مهمون قلب من نش یواشکیباشه  ادتی "

 یزنب به من سر ی/ خواست ی/ بد با دلم تا نکن یپا و اون پا نکن نیا

 پر یوقت نخوا هیکشم /  یم ریعشق بشم / من تو رو زنج ریاس اگه

 یبزن

 یکمتر بزن یی/ جدا تو ساز رفتنو / عهد و وفا شکستنو برام

 / یآخر بزن ی/ لحظه  یدار الیکه خ ییبگو از اولش / حرفها بهم

 سفارش نکنم / جون تو خواهش نکنم / گهید

 ( هندسیاز نو ی/ )سروده ا یباشه قبل ورود / به قلب من در بزن ادتی



   

 یاروه ادهیپ یو مه آلود بود و من همچنان تک و تنها تو یابر هوا

 ااو ر ادداشتیشدم  داریکه از خواب ب نیزدم هم یم شهر قدم خلوت

لم ده ک یبود دهیخواب بایاونقدر ز "که نوشته بود دمیسر خودم د یباال

 شبیکنم .متاسفم اگه د دارتیب ومدین

 " یشدم ...تو هتل بمون و استراحت کن بب تیو ناراحت تیاذ باعث

 با هم که یزیصبح با مرورلحظات خاطره انگ یتا دمدمه ها شبید

 است آن قدر دستخوش ادمی یگذشت .حت میسر گذاشته بود پشت

هم سروده بودم که بعد هرچه  یبودم که از خودم شعر احساسات

 گشتم

 نکردم . شیدایپ

 "؟  ممکنه خونده باشتش یعنیممکنه دست اون افتاده باشه ؟  یعنی "

 متداش الیهتل نمانم .اول خ یدادم تو حیاو ترج هیتوجه به توص یب

 مرا میتصم یخانم صالح ی رمنتظرهیشوم اما تماس غ شگاهینما یراه



 سرد و خشک بود و رنگ و بیرفتن عوض کرد .لحنش عج یبرا

 داشت .آن قدر که من اولش جا خوردم هیو کنا شین یبو

 با شمان ؟ یریمش یآقا-

 ؟ ستنین شگاهینه .مگه نما-

 رو با شما شبیکه د ییهم خاموشه .از اونجا شونی...گوش ریخ-

 نیاالن هم با هم باش دیشا میگفت گذروندن

 کیدارد  دیجا خورده بودم گفتم شا یصراحت لهجه اش حساب از

 یدست

 ن هممود حاشا بلند ب واری.و از آنجا که د ندیزند که واکنش مرا بب یم

 ما یشانیپ یرو دیلرز یبه انکار گرفتم دستم را که داشت م میتصم

 و برآشفته گفتم دمیکش

 که یهوتابعد از گشت ک شبی...من ...د دیکن یبا من بود ؟ نه اشتباه م-

 ودزاطراف زدم برگشتم هتل و اونقدر خسته بودم که  یها ابونیخ تو



 دمیخواب

 نشویکه ا میبود دهیخودمون ند یبا چشما هیاگه امروز صبح من و بق-

 مکردم خان یشما رو باور م یادعا دیشا رونیاتاق شما اومدن ب از

 ... یاعتماد

 کردم دست و یگذاشته بودند. فکر م خیقالب  کیپشتم  یرو انگار

 در حال منجمد شدنند . میپاها

..من خدا. یبودنش ؟ ا دهیموقع خروج از اتاق من د یعنی؟  یچ یعنی "

 "چقدر کم شانسم...

 ات پکردم و او داش یم یقالب ته یو بدنام ییداشتم از ترس رسوا من

 صده قگفت او فقط ب یحسم م یدانم چرا ول ی.نم دیبر یسرم را م پنبه

 بهانه بود سییو سرزنش من تماس گرفته و سراغ گرفتن از ر بیتخر

... 

 ورش خود اریاخت ی. خب هر ک هیبا ک ینداره که ک یالبته به ما ربط-



 یتون یخب باش...م یباش شونیا یمعشوقه  ی...شما دوست دار داره

 یبه کس یبخوا نکهیبدون ا یش بخوابحصارغربت شب رو تو  ارید تو

 هجنس واقعا برات متاسفم کی...اما به عنوان  یبد حیتوض

 و ونرو که ارز ییزایدختر ...آدما قدر چ یزود وا داد یلی...خماهسو

 که میدونن ...ما رو بگو چقدر احمق بود ینم ارنیبه دست م راحت

 ارب نیاول نیه االبت یهست یتو دختر پاک و ساده ا میکرد یم الیخ

 هک دونم یشم ...و م یکه در مورد شناخت آدمها دچار اشتباه م ستین

 یبود نشی...اما مطمئنم تو بزرگتر ستیبار هم ن نیآخر

 یسو نیمن ا کهیرا قطع کرد .درحال یگوش یبعد بدون خداحافظ و

 خط

 یمجسمه خشکم زده و تا چند لحظه بعد از قطع تماس هنوز گوش مثل

 یو ب صالیاست یاز رو نکهیمانده بود .و بعد قبل از ادستم  یتو

 ... رونیو زدم ب دمیپالتو پوش هیگر ریبزنم ز یچارگ



 هب که ادمیبود . یبد تیچه کار کنم ؟ وضع دیدانستم با یحاال نم و

 ریکرد به ت یافتاد قلبم شروع م یم یخانم صالح یگزنده  یحرفها

 کنند داشت یم یا چه فکرحاال آنها در مورد م نکهی.حدس ا دنیکش

 ادیخواست او دم دستم بود تا هرچه فر یکرد...دلم م یام م وانهید

 گناه به یجرم و ب ی. او باعث شد من ب دمیکش یبر سرش م داشتم

 مبیماریدر مظان اتهام قرار ب یراحت نیهم

 و ای ب...حاال یوا ی...ا سمییر یکنن من معشوقه  یم الیحاال اونا خ "

 "کن  درستش

. 

 نشو با کارمندا رونیدانستم آن لحظه که از اتاق من زد ب یم کاش

 داشت ؟ شرمنده و خجل زده نگاهش را یچشم شد چه حال یتو چشم

 پروا به راهش ادامه داد یجسور و ب ای دیدزد



حاال کجاست ؟ نکنه از ترس و خجالتش رفته خودش و گم  یعنی "

 کرده

 "؟  باشه

 ها نیز اپنهان کند .ا یدش را بزدالنه از کسبود که خو دیاز او بع اما

 ت؟ اما خب ...ثابت کردنش هم سخ مینکرده بود یما که کار گذشته

 کرد ؟ یباور م ی...ک بود

 سقف در هتل محل اقامتمان سر کرده کی ریشب تمام را ز کی ما

 ؟ میدست از پا خطا کرده باش نکهیبدون ا میباش

 توجه مرا به خودش جلب یزیچ قدر در خودم فرو برده بودم که آن

 مکرد یم یفرانکفورت زندگ یسال بود که تو ستیکرد . انگار ب ینم

 نمد زد و باعث ش یرعد و برق نکهینداشت .تا ا یتازگ میبرا یچی...ه

 یو ابر رهیبه آسمان ت یبکشم .نگاه رونیافکارم ب ی لهیاز پ سرا

 یبراداشت .نگاه  دنیبار یسرم انداختم .آسمان هم مثل من هوا یباال



 دهرنپ یرو برا ادهیپ یکه داشتند تو یسال انیمرد و زن م یرفت پ ام

 رست یب نیریش یتیو پرنده ها با احساس امن ختندیر ینان و دانه م ها

بودند .هنوز مشغول  دنیاضطراب درکنارشان مشغول دانه برچ و

 ام یبودم که گوش یعیطب یمهربان یتابلو نیا یتماشا

 یکه درش آوردم و شماره اش را که رو بمیج ی.از توخورد  زنگ

 شیلحظه پ کی نیدستپاچه شدم .انگار نه انگار که تا هم دمید صفحه

 میابودم از تن لرزان صد دواریبودم .فقط ام یاز دستش عصبان چقدر

 . مدینزده ام نبرد .سالم کردم و کوتاه جواب ش انیطغ جاناتیبه ه یپ

 ؟ یخوب-

 یحال بد من کس نیو باعث ا ستمینه .خوب ن میوخواست بگ یم دلم

 جز

 آرام گفتم شی.اما نگفتم و به جا ستین خودت

 ستمیبد ن-

 ... ی؟ اومدم هتل نبود ییکجا-



 یبود که دلم را م یخاص یو نگران شینوع تشو کی شیصدا یتو

 االفکر باعث ب نیبه خاطر من به هتل برگشته بود ؟ ا یعنی. لرزاند

 شد . یدر من م یشتریب نیآدرنال رفتن

 دهانم را قورت دادم و گفتم آب

 ...قدم بزنم رونیاومدم ب-

 شتیپ امیتا ب ییبگو کجا-

جودم وم با تما نکهیافتادم . با ا یم هیداشتم به گر یدانم چرا ول ینم

 دلم

 خواست بغض زده گفتم یرا م بودنش

 ... نیایکنم ن ینه ...خواهش م-

 دیپرس یبا ناراحت ختهیآم یتعجب با

 چرا ؟-

 دهانم گرفتم تا هق نزنم . ینگفتم و دستم را جلو یزیچ



 دآرامم کن متیداشت با مال یام و سع یدانست چه حال یانگار م او

 دی...من با ی...حق داریاز دستم دلخور شبیدونم بابت د یم زمیعز-

 ...لطفا شتیپ امیتا ب یی...بگو کجانمتیبب

 نهاصالگیجغوطه ور بودم چرخ  میهاها و ترس  دیترد انیم کهیحال در

 خواسته اش میبفهمم چرا تسل نکهیدور خودم زدم و بعد بدون ا یا

 شدم

 یپا ی.به خصوص وقت ستیدست خود آدم ن زهایچ یبعض ی. گاه

رود  ینم شیبه خواست تو پ یچیه ینیب یدلوسط باشد .آن وقت م

 .انگار

 .کشاندت .. یم خودش لیکند و به م یکنترلت م یرونیب یاراده  کی

 خود نبود که مرحوم سوسن خانم فرمودند یب

 "...  ستیدله گناه من ن رهیتقص "

 نمک یمن بود .درست مقابل من و من اعتراف م شیبعد او پ قهیدق ده

 کهویام  یخوشحال شدم .آن قدر که تمام تب و تاب درون دنشیاز د که



 دار خانم شین یام آرام گرفت و حرفها دهینشست و قلب شور فرو

 فراموشم شد ... یصالح

 ار بعدنگابه هم .  میزل زده بود میبا هم رد و بدل کن یکالم نکهیا بدون

 ههرچ اتییتمام جز میخواست یو حاال م میبود دهیمدت ها به هم رس از

 ی

. . . . 

 از تر.بعد او زود میکن یو رفع دلتنگ میرا با دقت به خاطر بسپار هم

 ادطاقتش را از دست د من

 نمرا با خودش به حرکت انداخت و م یحرف چیه یرا گرفت و ب دستم

 یصدا داشتم شانه به شانه اش م یمقصد کجاست .ب دمینپرس

ود که ب نیمهمتر ا میرو یاز آن که مهم باشد به کجا م شتریرفتم.انگار ب

 ما

 ان...دوباره رعد و برق زد و بعد بالفاصله رگبار بارمیهست باهم

 دنیشدن مثل بچه ها شروع به دو سیکرد .از ترس خ نمابیماریغافل



 نمای.سر و رو میاز نفس افتاد میبرس یتا با هم به سرپناه میکرد

 یحساب

 باران یمغازه نفس نفس زنان به تماشا کیطاق  ریشده بود .ز سیخ

 مقدمه گفت یکه ناگهان و ب میستادیا

 ؟ ادتهیرو که  یاون مردک هلند-

 دمکر یتمال قطرات باران را از صورتم پاک مداشتم با دس کهیدرحال

 گفتم

 نیسرزنشم کرد شییآره همون که به خاطر راهنما-

 وبارهد هنکیبار قبل از ا نی. ا دیپاش میبه رو یکرد و لبخند تخس نگاهم

 انهرا برگرداندم و بعد کنجکاو میرو یدر هم قفل شود تند نگاهمان

 دمیپرس

 ؟ نیک افتاداون مرد ادیشد که االن  یخب ..چ-

 و از کنار گوش دیچک یقطره قطره داشت آب م سشیخ ییموها از



 بود ریسراز شیها

 بود ؟ یک یدون یم-

 نه ...-

 کوتاه یبعد از تامل و

 معروف بود ؟ سندهینو هینکنه -

 تکاند و گفت یبه نشان نف یسر

 ابطاز ر یکی قیبود ...امروز از طر یناشر معروف هلند هی ندهینما-

 داشته باشن یخوان با من نشست یباخبر شدم که م مونینگفره یها

 په چا...اونا عالقمند ب میحدودا دوساعته با هم داشت یجلسه  هی...

 یقاآو  رزادیخانم پ ی.کتابها یکرد یان که تو بهشون معرف ییکتابها

 ...رستگار

 نم .کن ام را پنها یبتوانم ذوق زدگ نکهینگاهش کردم بدون ا ناباورانه

 ؟ نیگ یراست م-دیلرز یاز فرط شور و شعف م میصدا



کش آمده بود داشت  شیلبها یکه رو یچشمانش و لبخند برق

 قمیتصد

 کرد یم

 . میآره ... بعد از توافق با هم قرار داد چاپ روهم امضا کرد-

 برد با یمن لذت م یشکفته  یچهره  یبعد همان طور که ازتماشا و

 افزود یشتریو تاب ب آب

 هک یبار نیتونه باشه ...از آخر یبزرگ م تیموفق هیمون برا نیا-

 هانصبر یگذره ...و من ب یسه ساله که م میبست یالملل نیب قرارداد

 ... یتوام بب ونیلحظه بودم و اونو مد نیا یدوباره  دنیرس منتظر

 یاز من آب م یگفتنش چه دل یدانست با آن لحن خاص بب یم انگار

 تماز مواد مذاب روان است .داش ییتم جوپوس ریکردم ز ی.حس م کند

 لتحا نیتر یکردم که در عاد یسوختم و وانمود م یصدا م یو ب آرام

چاپ کتاب  یاهویپره یام .بعد از آن ماجرا ستادهیکنارش ا ممکن

 خانم



 الکه ظاهرا از طرف من رقم خورده بود حا یو اشتباه فاحش رزادیپ

و  نیریش میچقدر برا " یتوام بب ونیمد " یجمله  نیا دنیشن

 ندیخوشا

 لو سرد به د یباران یداغ در هوا یفنجان چا کی دنی.مثل نوش بود

 ... دیچسب یم

 گم یم کیتبر_

 لب گفتم ریچشمانم که به اشک شوق نشست ز و

 شکرت ایخدا-

 یبلکه گاه ستمین یکردم آدم کم شانس یآن قدر هم که فکر م من

 یلیخ

 شکرگزار دیاسم نبود که بابتش باشدم ...فقط حو یخوش شانس م هم

 باشم

 قلب هامان همان یاهویپره یآهنگ تند باران و صدا ریز یلحظات

 خواست یانگار دل هردونفرمان م میبود ستادهیهم ا یغرق تماشا طور



 همان جا متوقف شود زمان

 از ینیریش یخالصه  ایدن یعاشقانه  یلحظه که تمام حرفها همان

 یادآوریافتادم . یتماس خانم صالح ادیان به هم بودناگه نگاهمان

 یبود و مزه  یبدموقع

 میاهگرفتم به کامم زهر کرد .اخم  یهمه حس قشنگ را که از او م آن

 ام چنگ خورد شانهدر هم شد و  یتند

 با من تماس گرفت .... یخانم صالح-

 و .او هم چهره اش منقبض شده میخواهم بگو یدانست چه م یم انگار

 هداما یشکوه آلودتر یبود و من با صدا دهیپرکش شیلبها یرواز  لبخند

 دادم

 ...راست گفته ؟ دهیگفت شما رو موقع خروج از اتاق من د-

 افصا نه .ام دیبه دهانش زل زده بودم بلکه بگو دیاز ام ییکور سو با

 چشمانم زل زد و با صراحت تمام گفت یتو مستقیم و



 رونیبودن که من اومدم ب هستادیآره ...همه شون دم آسانسور ا-

 تلب گف ریتکاند و ز یبا تاثر سر دیو وارفته د وسیچون مرا ما و

 متاسفم ...-

  

 تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 ادامه دادم ی؟و با لحن حق به جانب تر دی؟ فقط متاسف نیهم-

 ؟کنن  یم یاونا حاال راجع به من چه فکر ستیبراتون مهم ن یعنی-

 راجع به ما ؟ ایراجع به تو -

 براتون ؟ ستیخب راجع به ما ؟ مهم ن-

 من در تعجب یاو کالفه بودم و او از کالفگ یالیخ یاز ب من

 ... ستیخب راستش نه مهم ن-

 ؟ ستین-

 شدم یم وانهیاش د یاز دست خونسرد داشتم



 دنیفهم یم دی؟ با ینه ...باالخره که چ-

 ؟ دنیفهم یم دیبا ویچ-

 میفت همج گهیمن و تو د نکهیا-

 ییجورا کی. انگار داشت  دیبه جان من کش یشتریسکوتش التهاب ب با

 لکنت زده گفتم ختیر یدستم م یرا رو یپاک آب

 گفت که من ...من ... یگفت ...ک یحاال ک-

 کالم از دستم در رفت و او یقدر هول شده بودم که رشته  آن

 به زد یم دشخنیرنگ و روباخته ام ن ی افهیمن و ق یبه رو کهیدرحال

 گفت طعنه

زنم  یوقته که دارم در م یلیمهمون قلبت نشدم .خ یواشکیمن -

 ی...نم

 ؟ یشنو

 ردمک یچه کار م دیآن شعر را خوانده بود ...حاال من از خجالت با پس



 میقا او نبود که خودم را از دایهم پ یسوراخ موش چیباران ه نیا یتو ؟

 . کنم

 "؟ میکه ما خبر ندار یاال شاعر شدتا ح یحقته ماهسو خانم ...از ک"

 دشخو دستم را گرفت و مرا به طرف دمیرا از او دزد شانمینگاه پر تا

ند باام چس یشانیاش را به پ یشانیو با در هم شکستن مقاومتم پ دیکش

 و

 گفت زیشورانگ یپچ پچ با

 رتم دکم دوستت داشته باشم اما اندازه اش از دس هیخواستم فقط  یم-

بدون  نکهیفهمم جزا ینم یچیه گهیقت شدم ...حاال دو عاش رفت

 ... یتونم بب یتونم

 و او بودم گیج ی.من پنهان دیکش میموها یرا نوازشگرانه رو ودستش

 ریز شیحرفها ایخواست تا آخر دن ی.دلم م دمیفهم یخودم را نم حال

 شدم .انگار داشتم ینم ریس دنشیشد که من از شن یتکرار م گوشم

 یتو



 یام م وانهید دنشیکه ترس از هم پاش دمید یم ایرو یداریب

 وقه شبو قلبم را دوباره و دوباره  دیچیپ یافکارم م یتو شی..صداکرد

 احساس تعلق کیقشنگتر از  زیچ چیانداخت ...ه یبه تپش م خودش

 یکه دوستش دار ی...و دوست داشته شدن از طرف کس ستین دوطرفه

 دمیهمان لحظه بود که فهمموهبت هاست و من درست  نیبزرگتر

 چقدر

 و چقدر به دوست داشتنش محتاجم ستیو خواستن زیعز میبرا وجودش

... 

 ماهسو ؟-

 ا.چشمانم را که و دمیپر رونیب نمیریش یخوشش از خلسه  یصدا با

خودش است و مطمئن شدم خواب و  یسرجا زیهمه چ دمید کردم

 یالیخ

 ... ستین

 بله ؟-



 نانچ ...و یو طوالن قیا فقط نگاهم کرد .عمبزند ام یبودم حرف منتظر

 که انگار قصد داشت سلول به سلول تنم را با حرارت تندش تبناک

 میبود ستادهیطاقش ا ریکه ما ز ی.همان لحظه درب مغازه ا بسوزاند

 رونیکه ظاهرا صاحب آن مغازه بود آمد ب یشد و مرد مسن سال باز

مرد به  مین که درآمدما یدگیو ازحالت درهم تن میهول شد هردو

 خنده

 ومرد لبخند زد  ی...او به رو دمیگفت که من نفهم یزیو چ افتاد

 فتاد وه اباران به را زشیداد .بعد بدون توجه به ر یرا به آلمان جوابش

 دمیرسر فتم و در همان حال کنجکاوانه پ یم شیهم داشتم پا به پا من

 داشت ؟ما دم مغازه اش اعتراض  ستادنیاون آقا به ا-

 نه ...-

 گفت ؟ یپس چ-

 ورکنم ...شما چه ج ینگاهتون م شهیساعته دارم از پشت ش هیگفت -



 ؟ دیکن یهم ابا م شکوفیدنکه از  دیهست یعاشق

 عدر آن وض بهیغر کیچشمان مراقب  شیتمام آن مدت پ نکهیفکر ا از

 دیمغزم سوت کش میخود بود یخود ب از

 ؟ یگفت یبعد شما در جوابش چ-

 ن مردآ جواب یمهم بود که بدانم با چه استدالل میبرا یلیانگار خ حاال

 داده را

 یرونهامون کم از با شکوفهگفتم دست و بالم بسته است واال بارون -

 که

 دم .از او متوقف ش تیو من هم به تبع ستادیبعد ا و باره نداشت یم
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 ر وسباران که از  زیتوجه به قطرات ر یسوزان و ب یامتداد نگاه در

 تابانه یقاب دستانش گرفت و ب انیبود صورتم را م یجار مانیرو

 گفت

 انپردشسرا به دست باد سپردم ...باد رفت و به ابرها  میها شکوفهمن -

 الح...خوش به  دیبار یمن بود که م یها شکوفه...هرقطره از باران 

 ( سندهیاز نو ی...خوش به حال باران ...)شعر باران

.من  دیرقص یم شانهآهنگ تند نفس هامان قلبمان داشت در  اب

 دهیشور

 یمطاقت تر از من ...انگشتش را که به نر یاز او بودم و او ب تر

بند  نیبه زم گرید میحس کردم پاها دیکش میلبها یرو

دش ا خوعاشقانه را در برداشت و مرا ب یصد ترانه  ششوری...صداستندین

 یبه ناکجا م

 ... برد

 باشم ... یتونم مال کس یل من باش ماهسو ...که من جز تو نمما-



 ارزدم عاجزانه ساکت ماندم .انگ یحرف م دیهمان لحظه که با درست

 ا.دختره دیرس یبه خاطرم نم یکلمه ا چیبود .ه دیو سف یخال ذهنم

 شقشان ابراز ع یجور مواقع چطور به مرد مورد عالقه  نیا معموال

 تمگف یم دیکنند ؟ با یم

 فتمگ یم ایاز خدامه که مال تو باشم ..."گفتم  یمنم دوستت دارم ...م"

 تدوستیخوام  یمن نم ایب میبه خواستگار یاگه دوستم دار "

 " باشم

 نده اممابه ذهن در یشتری...چشمانم را بستم تا بلکه بتوانم با تمرکز ب

 یگم م ار ندارد .کنار او من خودم یا دهیفا دمیبدهم اما د یو سامان سر

 کردم

 دانست و خط عشق یبودم که درس عشق نم یشاگرد کودن مثل

 دیادانست چطور ب یو گنگ مانده بود و نم جیبود و حاال گ نخوانده

 نمو من چشما "ماهسو  "زد  میکه صدا نیرا پس بدهد ...هم امتحانش



 هانبیماریمرا به طرفش هول داد و من غافل یوا کردم کس شیبه رو را

 زیآم نطنتیش یبا خنده ا یش افتادم .دختر و پسر جوانحصار یتو

 داشتند

 ها بشاد و سر به هو ایتمام عشاق دن هیشدند .شب یکنارمان رد م از

 هکم کن یدانم کار کدامشان بود اما اعتراف م ی...نم دندیرس یم نظر

 ردمک یهمان لحظه خودم را از تنش جدا م دیبود و گرنه با امدهین بدم

 آن یراب یدوستانه دست یار از خدا خواسته بود اول با لبخند.او هم انگ

 ارام  یشد و شگفت میرایپذ ینرم و داغ ی شکوفهتکاند و بعد با  دونفر

 کرد لیتکم

 یشد بب یم میداشت به بارون حسود گهید-

 هم رابودم که او کال یاتفاق ی شکوفهو  حصارهنوز در گرماگرم آن  من

 سرم گذاشت یرو

 رینزیاز ا شتریو ب میعاشقانه رو تمومش کن یاداها نیبهتره ا گهیبسه د-

 بخشم یمن خودمو نم یوقت سرما بخور هی...اگه  میبارون نمون



... 

 باسرا سشوار بکشم و ل میکرد حتما موها هیتوص میهتل که برگشت به

گرم بخورم .گفت خودش قصد رفتن به  یدنیبپوشم و نوش گرم

 شگاهینما

 طول بکشد نیاز ا شیآن روز ب یبرا بتشیت غخواس یدارد .نم را

 گفتم ی.وقت

 امیمنم ب نیاجازه بد-

. 

 کرد و گفت ینشان مخالفت اخم به

 اونجاونجا ...دوست ندارم اون لحظه ا ادینه ...دکترپژمان داره م-

 یحت کنراو است یبمون نجایکه ا نهیا یبکن دیکه تو با ی...تنها کاریباش

 نی...هم

 م ورا خشکانده بود میآمد .من تازه موها یداحافظخ یرفتن برا وقت

 لباسم را عوض نکرده بودم که زنگ اتاق به صدا درآمد.دوباره هنوز



 فتنگنروم و مواظب خودم باشم. من هم با  رونیکرد از اتاق ب سفارش

 ردکپا و آن پا  نیا یرا از اطاعت امرش راحت کردم .کم الشیخ چشم

 ؟ یماه یبه من بگ یزیچ یخوا یتو نم-گفت دیبعد با ترد و

 مثال ؟ یچ-

 حرف دلت رو ...-

 بگم ؟ یچ-

 گفت وسانهیکرد و ما یهوف نییبا خجالت سرم را انداختم پا و

 محرف قشنگ به یجا کل نیباشه تا هم ادتی ینگو ...ول یچیباشه ه-

 یبب یبدهکار

 ات وو بعد به سمت من پر داد .من داشتم م شکوفیدنوک انگشتش را  و

 گفت یکردم که ناگهان کس یبه رفتنش نگاه م هوتمب

 ؟ نیشرو-

 ینگاهم کرد .من وحشت زده دستم را جلو یبرگشت و با شگفت او



 یم یمحابا سرکش یکه داشت در من ب یا بهیگرفتم و به غر دهانم

 کرد

 زدم بینه

 پر یصداش زد نیکه شرو یواقعا تو بود نیحواست هست ؟ ا یه-

 رو؟

 فتگو مهربانانه  دیلبخند پاش میاش به رو یزدگهمان حالت بهت  با

 جانم ؟-

 زده شیمن بودم که به اسم کوچک صدا نیشد ا یهم باورش نم هنوز

 رایهم یکه فقط قرار بود موقتا جا ی...من ...ماهسو اعتماد بودم

 کی.نزداز قلبش را .. یامن ینه گوشه  دبیماریرا در دفتر نشر ب دومش

 سپز ا گریر کار من از کار گذشته بود و من دانگا فتمیب هیبه گر بود

 آمدم یبرنم خودم

 چوقتیتنهام نذار ...ه چوقتیکنم ه یخواهش م-

 که یمن از او بود .تمام انتظار یتنها خواسته  نیا ایانگار از تمام دن و



 رکمعشق بماند و ت تیطور درنها نیهم شهیهم نکهیاز او داشتم ا من

 هد باز دست دادنش از همان لحظه افتا رحمانه ترس ی...و چه ب نکند

 من ... یچاره  یب جان

 دیچیپ یگوشش م یدخترک تو یصدا هنوز

 چوقتیتنهام نذار...ه چوقتیکنم ه یخواهش م-

 خواست آن لحظه یرا گفت .دلش م نیهم ا یخاص تیبا چه معصوم و

افسار  نطوری...قرار نبود ا شکوفید یزد و م یم حصاررا  شیصدا

 ختهیگس

آن قدر .رفته باشند  شیپ نجایشد ناگهان تا ا یکند ...باورش نم تاررف

 که

 خودش به او ابراز ی وهیدخترک دل به دلش بدهد و به ش باالخره

 یم ایدانست قرار است بعد چه شود ؟ آ یکند ...خودش هم نم عالقه

 را نداشت که او دیازدواج بدهد ؟ هرچند ترد شنهادیبه او پ خواست

 یلنگ م ییزهایچ کی یوسط پا نیخواهد اما ا یمرش متمام ع یبرا



 زاکرد ؟  یرا چه م یاجتماع یو فاصله  یهمه تفاوت فرهنگ نی.ا زد

 ودبشان باخبر  یو از سطح زندگ دهیماهسو را د یخانه و زندگ کینزد

 ؟ از دریبیماب دهیفاصله ها و تفاوت ها را ناد نیتوانست تمام ا یم ایآ

 کجا

خوردند ؟ چشمانش را که  یبا هم به مشکل برنمکه بعدها  معلوم

 ردمحقرشان آمد  یو رباب و مارجان و خانه  وسفی ییدا یبستچهره 

 شدن کفش ادهیافتاد که به محض پ یبه آن روز باران ادشی. نظرش

 کرده بود دایپ یآب و گل فرو رفت و آن لحظه چه حس بد یتو شیها

 یا یو دوست داشتنو رباب و مارجان مردمان خوب  وسفی ییدا

 وتبودند و تفا یگریبود که آن ها از جنس د نیا تیاما واقع بودند

 مادرش راها به کنار ... نیتا آسمان بود .اصال همه ا نیاز زم انشانیم

 دانست پسرش عاشق و یکند ؟ او اگر م یخواست راض یچطورم

 ار نیشده آسمان و زم نییپا یاجتماع یاز طبقه  یدختر ی پاکباخته

 به



 و وسی.ما دبیماریوصلت سرن نیکرد تا ا یم یدوخت و هرکار یم هم

 که موفق شده یزد. درست روز حصارو خودش را  دیکش یآه غمگنانه

 یاحساس نگران دیبا یخوشحال یکند به جا ریقلب دخترک را تسخ بود

 ایدن نیا یتو یچیدانست ه یکرد .م یاش م یعصب نیکرد و هم یم

 رکا یجا کی دیبا شهیشوند و هم یفت و جور نمکنار هم ج یراحت به

 یاما نم دیکش یسخت دیبا یزیبه دست آوردن هرچ یو برا بلنگد

 دانست

 یداص ندینه ؟ ...با شن ایتوان تقابل با مادرش را دارد  انیم نیا در

 ودب ستادهیاتاق به خودش آمد .هنوز با لباس حمام پشت پنجره ا زنگ

 یم.خاطرش مانده باشد  یزیچ رونیب یه منظر یاز تماشا نکهیا بدون

 سوبا ماه ی...بعد از تبان یپشت در است .خانم صالح یچه کس دانست

 شیرفع شبهه و سوءظن پ یعوض کردن اتاق هاشان قرار بود برا و

 زارفت و  یم دیببرند و حاال با شیپ تینقشه شان را با موفق آمده

 برد یلذت م یلحخانم صا یمبهوت و جا خورده  ی افهیق یتماشا



 و با حالت ناخشنود یباز کرد خانم صالح شیکه در را به رو نی.هم

 یکم حمامش برانداز کرد و دیربدوشامبر سف یاو را تو یخورده ا کهی

 گفت وارفته

 ؟ دیینجایعه ...شما ا-

 کجا باشم ؟ دیخواست یپس م-

ا پن پا و آ نیا یمانده بود کم جیو لحن حق به جانبش گ افهیاز ق او

 کرد

 یادتماع دیخر میر یم یدیبا خانم س میدار دیگفت-بعد با اکراه گفت و

 رو هم با خودمون

 میببر

 تکاند و گفت یسر خونسردانه

 ؟ ادی؟ با شما نم یبله ...خب ...گفت چ-

 و گنگ نگاهش کرد جیگ یصالح خانم

 نه ...من هنوز بهش نگفتم ...-



 ؟ هیخب پس مشکل چ-

 رتیحخبر نشان داده بود تا او را دچار  یب خودش را کنجکاو و عمدا

 کند . یشتریب یسرگشتگ و

 ... دیخودتون صداش کن شهیم-

 تواند شگفت زده به نظر برسد انگار که یکرده بود هرچه م تالش

 . دهیحرف ممکن را شن نیتر بیعج

 ؟ یکن یکار رو نم نی؟ خب چرا خودت ا یچ یعنیمن صداش کنم ؟ -

 تهبس را از باز و نیشده .ا تشیعث خشم و عصبانبا ی.معلوم بود حساب

 لضوفدر نقش  گری.تا او باشد د دیاش فهم ینیب یتند تند پره ها شدن

 نیهم.د مخابره نکن رانیها ظاهر نشود و خبرها را تازه تازه به ا یباش

 یه مدفتر راجع به آنها چ یبود که تو دهیشن مانیاز پ یتلفن امروز

 ندیگو

هم  یسر ازحرفها چکدامیکرد انگار ه یو بر نگاهش م هنوز داشت بر او

 آوردند یدر نم



 وقت آن بود که دست به سرش کند حاال

 نیخب...خوش بگذره .مواظب هم باش-

 نناز بیببندد که او با دستش مانع شد و نه شیخواست در را به رو و

 گفت

 ؟ یریمش یآقا-

 ش گفتبسته با تعجب نگاهش کرد و با سرزن مهیدر ن انیم از

 ؟یچ مبیماریپس ب شنهادمویبله ؟ اصال اگه بخوام پ-

 یو با لحن دیمکدر و منقبض لب ورچ یبا چهره ا یصالح خانم

 گفت معترضانه

 ... نیشما انگار منو دست انداخت-

 دا زمخاطبش او نبود صد کهیرا باال برد درحال شیتن صدا یبعد کم و

ا مبا  یتون یم یواست.اگه خ دیخر میر یم میما دار یخاتم اعتماد-

 یایب

 بلند به آن روز و آن لحظه بخندد و یتوانست بعد ها با صدا یم



 حشیباعث تفر یخانم صالح یهاج و واج و عصبان ی افهیق یادآوری

 ش راقشتا آخر ن دیتمسخر او نبود .با یبرا ی.اما حاال وقت مناسب شود

 کرد یم یو بدون اشکال باز یجد

 ؟ یالحشما حالت خوبه خانم ص-

 بله چطور ؟-

 او ناگهان نگران حالش شده خرسند بود . نکهیاز ا انگار

 بله .چطور مگه ؟-

 یزن یرو صدا م یدم در اتاق من خانم اعتماد یچون دار-

 دندیحدقه چرخ یگرد شدند و تو چشمانش

 دم در اتاق شما ؟-

 ؟ یآره ...پس دم در اتاق ک-

 ابه عقب برداشت ت یگامناباورانه نگاهش کرد و بعد  یصالح خانم

 شود شماره مطمئن



 کی یکند .شماره درست بود حت یدرست است و او اشتباه نم اتاق

 وبط خودشان را با دقت چک کرد .ظاهرا که دچار خ یاتاق ها فیباررد

 کرد ینشده بود .انگار داشت به عقل خودش شک م ییخطا

 ؟ ستین یاتاق اعتماد نجایمگه ا-

 ستیمعلومه که ن-

 گفت ریبا تغ دیرس یحق به جانب به نظر م یادیز کهیرحالد و

 شونیق اوضع تو اتا نیباشه ...من با ا یکه اتاق اعتماد مبیماریاصال -

 کنم ؟ یم چکار

 گمان یکند داشت رو یکه انگار مطمئن بود اشتباه نم یصالح خانم

 کرد یم یپافشار خودش

 بود که ... یاتاق اعتماد نجایا یول-

 در جوابش با دیرس یبه نظر م یبه شدت خونسرد و عاد که همانطور

 قاطعانه گفت یژست

 .چون میما اتاقمون رو همون شب اول عوض کرد یآره بود ...ول-



 دایم یبیعج یهواکش حمام سرو صداها یبود که از تو یمدع یاعتماد

 ماشه ک بهی.عج دمیاز اون سرو صداها نشن یزی.که البته من تا حاال چ

 ؟ نیاتاق هامون نشد رییمتوجه تغ هنوز چطور

 توانست بزند یپلک هم نم یدهانش بازمانده بود و حت یصالح خانم

 رونیباز شد و ماهسو از اتاق آمد ب یحصار.همان لحظه در اتاق 

 دستش یتو یگوش کهیدرحال

 زد یو داشت با خودش حرف م بود

 ده ... یکه آنتن نم نجامیبابا .. ا یا-

 ن

 یشام افتیض سییکتاب ر شگاهینما هیمراسم اختتام یاز برگزار بعد

 شرحضور ن زیآم تیموفق انیداد تا پا بیترت یرانیرستوران ا کی در

 کتاب فرانکفورت به طور یالملل نیب شگاهیرا در نما یریمش

 ی نهیقرار بود دو روز آخر سفر را هم با هز میبیماریجشن ب یخصوص



 خودمان یو برا میپردازآلمان ب یبه گشت و گزار در شهرها نشر

 آن شب کامال کشف حجاب کرده یدیو س ی. خانم صالحمیکن دیخر

 حونآمده باشند خود را به  یآنچنان یمهمان کیانگار که به  بودند

تا  وردرونشان چط یدانم آن ها با ندا یآراسته بودند. نم یبیماریچشم

 یم

 که یم صالحدرونشان نق نقو نبود.خان یمثل من ندا دیشا ای؟  کردند

 ردنل گشا کیبود و  دهیاخر ... دکلته قرمز پوش میزده بود به س انگار

 درا بپوشان شیها یآزادهم انداخته بود دور گردنش که مثال  دیسف

 ما پوشش را دوست داشت .اصال به نی...خب البد او ا می...بگذراما

 اوردیدرونش هم شانس ب یندا شیپ دیآدم با میگو ی؟ فقط من م چه

 واال

 شد ... یناقابل !!هم کوفتش م یها یها و آزاد یخوش نیا

 شگاهیبزرگ نما یدستاوردها زیپرطمطراق و غرور آم یبا لحن سییر

 خانم یقرار داد چاپ کتابها یفرانکفورت را بر شمرد .امضا کتاب



 از شیب راژیدرت یناشر معتبر هلند کیرستگار با  یو آقا رزادیپ

 یچاپ مجموعه کتابها یانحصار یندگیماهزار نسخه و اخذ ن ستیب

 انریدر ا یسیو انگل ییکایمعروف و نوظهور امر سندگانیاز نو دوتن

 و دیجبا تم یکردم وقت یدستاوردها بود و من چه ذوق نیا نیمهم تر از

 گفت نیتحس

 رویندتوجه ناشر هل میتونست یخانم اعتماد یزهوشیو ت تیبه لطف درا-

 یکتابها در هلند از کشورها نیچاپ ا و مطئنا بعد از میجلب کن

 داشت میخواه ازیامت دیهم درخواست خر گرید

 وخودم حس کنم  یرا رو هیبق زیتوانستم نگاه بخل آم یوضوح م به

 من باشند... یخواست جا یچقدر دلشان م بفهمم

 رت یها زمیکرد انگار تمام ه یمغرضانه نگاهم م یجور یصالح خانم

 وضوعانداخته بودم ...حاال خوب شد در مورد مجا به او  کیرا  ایدن

 اخگست نطوریکه هنوز ا میو کنفش کرده بود طیاتاق ها خ ییجا جابه

 که یکیرک یداد .بعد از آن حرفها یو گرنه البد درسته قورتم م بود



 شه ابه من زد حقش بود از من به خاطر افکار غلط و لحن زنند یتلفن

 دیببخش " یکلمه  کی یاز حت غیدر کرد اما یم یجانانه ا یعذرخواه

 ساده "

 ها فاقدش یخواهد که خدا را شکر بعض یهم شعور م یعذرخواه

 ... هستند

 هنبود جز دکتر پژمان ک یما هم کس یجمع خصوص یناخوانده  مهمان

 نیا از طرف او به ینامعلوم لیبه دال سییبا ر یتماس ناگهان کی یط

 جا نیاش را از هم یت طوسشام دعوت شد .حتم دارم اورک افتیض

 یالبا سیی.ر دیرس یاز حد نو و تازه به نظر م شیبود .چون ب دهیخر

 ممن ه میکه از قبل با هم داشت یتوافق پنهان ینشسته بود وط زیم

 مهان مقابل دکتر پژم یها یصندل یرو هیقرار گرفته بودم و بق کنارش

 اشغال خودشدست مرا به  حصار یداد صندل حیترج دیاز راه رس که

 یمک میگرفت داشت برا یاز همه گرم م شتریبا من ب نکهی.ا اوردیدرب



 من زوم شده یرو سییشد به خصوص که نگاه مراقب ر یم ندیناخوشا

 رفتارو انگار مواظب بود مبادا دکتر دست از پا خطا کند.هرچند  بود

 تاحرک و ر یلیبود .او خ اریهمواره توام با ادب و احترام بس دکتر

 وهست  یسر و سر خاص یریمش یمن و آقا نیب ایبود آ دهیمن پرس از

 لبخندزنان گفت دیو انکار مرا شن یجواب منف چون

 حواسش به شماست ...موقع پرواز رفت که شما یبیجور عج هیآخه -

 دیخچریبد شده بود و بعد هم خوابت برد مثل پروانه دور سرت م حالت

 و و دوباره به همون حال یبش ردایو دستپاچه بود که مبادا باز ب

 یقتو و یو شما نبود دنتیهم اومدم د شگاهی...روز دوم نما یفتیب روز

 سرد و خشک جوابم رو داد و من حس کردم یلیرو گرفتم خ سراغت

 ... ستیاومدنم خوشحال ن از

 از خودم نشان ندهم یکردم واکنش یو سع دمیدر سکوت فقط شن من

اصال .شما  ستین یزیچ نیکه نه همچگفتم ؟  یم دیبا ی.اصال چ

 اشتباه



 شد و از یحرف ها ؟ به نظرم که وضع بدتر م نیو از ا دیکن یم

 گفتند ... یحق با اوست .باالخره دکتر دیفهم یام م یدستپاچگ

 گفتند ... یروانشناس

 سنگر نیخواستم گمراهش کنم ؟ فکر کردم سکوت بهتر یچطور م من

 او باخبرم و  یب زیدادم که از همه چ یم.حداقل با سکوتم نشان  باشد

 مرا به فکر وا داشته شیحرفها

 اردید یدارد برا الیبود بازگشتش به تهران عقب افتاده و او خ گفته

 یدر پرواز برگشت نم نکهیبرود و از ا سیبه پار ضشیمر برادر

 همراهمان باشد توانست

 زابا من  سیبه پار متشیکرد و آمده بود قبل از عز یتاسف م اظهار

 مدیمحرف بزند و من تازهفه یغلبه بر آن کم یپرواز و چگونگ یایفوب

 چه بود ؟ سییر یشام از سو نیدعوتش به ا لیدل

 دکتر محروم یدر پرواز برگشت از همراه دمیهمان لحظه که فهم از

 ی.هرچند سع ختمیشدم و به هم ر شیبود دچار استرس و تشو خواهم



 اما دلهره و ترسم به وضوح باعث ورمایخودم ن یکردم به رو یم

 زا یکوتاه یکه مجبور شدم با عذرخواه ییام شده بود .تاجا یدگرگون

 برسانم.. یبهداشت سیشام را ترک کنم و خودم را به سرو زیم جمع

 ود وبده به شماره افتا میباشم نفسها دهیرا دو یکه مسافت طوالن انگار

 صورتم یبه رو یسرد کرد .آب یم ینیسنگ شانهداشت در  قلبم

 روح یب ریزدم زل زدم به تصو یوهمان طور که نفس نفس م دمیپاش

 دانم چقدر گذشت که در همان حال ی.نم نهیام در آ دهیرنگ پر و

 ماندم

 ولطل از حد معمو شیمتوجه گذر زمان نشدم .اما معلوم بود ماندنم ب و

 من فرستاده بود . یرا پ یخانم صالح سییبود که ر دهیکش

 هنوز ؟ یینجایتو ا-

 نهشا باال .آمد دست به دمیباشم از ترسم پر دهیناگهان روح د انگار

 تا آب را باز گذاشتم ری.ناخشنود از حضور مزاحمش ش ستادیا کنارم

 زمیمشت آب به صورتم بر کی دوباره



 ؟ ختیبه هم ر ستمتیس ادیشده ؟ دکتر گفت نم یچ-

 یخشکاندم سر یم را مصورت یداشتم با دستمال کاغذ کهیدرحال

 تکاندم

 کوتاه گفتم و

 آره ...-

 اشهبهست که مراقبت  یریمش ی...دکتر پژمان هم نباشه آقا الیخ یب-

. 

 یبود و نگاه خصم آلودش داشت مرا به مبارزه م زیطعنه آم لحنش

 و راام ا یتفاوت یاعتنا از آن گذشتم و با سکوت و ب ی.اما من ب دیطلب

 یتالشش برا دید یعقب راندم .وقت به

 گفت یثمر مانده کفرش درآمد و عصبان یمن ب ختنیبرانگ

 صفهن...من شامم  میبهتره برگرد گهیتموم شده د اتیفوب شیاگه نما-

 ینگاهش کردم پشت چشم ریبا تغ ختهیآم یموندو چون با تعجب مهین

 نازک کرد



 بارهود بعد من هم قهیاز راه آمده برگشت .دو دق یپرشتاب یبا قدم ها و

 یورلحظه  نیرا تا آخر سیینگاه نگران ر کهیبرگشتم درحال زیسرم به

 دیکه نشستم آرام پرس نیکردم . هم یحس م خودم

 ؟ یخوب-

 یعسو  ستین ینگران یبرا ییکردم که جا میبا تکان سر به او تفه من

 تظاهر به خوب بودنم را ادامه بدهم کردم

 ا به من داد و شمارهدکتر کارت مطبش در تهران ر یخداحافظ وقت

 درمان به او مراجعه کنم یرا هم و سفارش کرد حتما برا همراهش

 فرصت با من نیبرگردد خودش در اول رانیبه ا نکهی.گفت به محض ا

 رهاز من خواست شما یزیخواهد گرفت .و بعد با لحن متانت آم تماس

 زا نمبگذارم .همان لحظه اوشون به سرفه افتاد و  ارشیرا در اخت ام

 شاننو  اش برده بودم که با خط یپنهان امیبه پ یناموافقش پ یها نگاه

 گفت یم



 "بهش  یشماره ات رو بد یحق ندار "

 یاوشون راه فرار یبود هم از دست اخم و تخم ها یسخت یراه دو

 دبا یوبود که نتوانم از ر نیهم دکتر پژمان آن قدر خوب و مت نداشتم

 کنممقابل خواسته اش مقاومت  در

 و بوسع ی افهیق دیکرده بودم با دیدانم چون او را از خودم ناام یم و

 . دمیخر یرا حاال حاالها به جان م بدعنقش

 به مستقیمدکتر دستم را فشرد و همان طور که  یخداحافظ موقع

 کرد گفت ینگاه م چشمانم

 رو بمثل ت یکیدوباره به  دیبگذره تا شا دیسال با یدونم سالها یم-

 سفر با تو آشنا شدم نیا یهم خوشحالم که تو نیهم ی.برا بخورم

 دختر

 جوان

 چیاو بدون ه میکه به هتل برگشت نیرفتار قهرآلودش هم ی هیسا در

 میدم آسانسور از ما جدا شد و به قسمت بار هتل رفت .داشت یحیتوض



 گفت یکه خانم صالح میکرد یرفتن پرشتابش نگاه م به

 هموقع شب هوس قهو نیا شونی...حتما ا میباش شیمثبت اند نیایب-

 کردن

 خنده . ریبا هم زدند ز یرا با تمسخر گفت و بعد چهارنفر نیا

 اب دیبه خودش د رهیمرا خ ظینگاه پرغ یآسانسور باز شد و او وقت در

 یآسانسور م یمرا با خودش تو کهیدستم را گرفت و درحال یالیخ یب

 به طعنه گفت برد

بگه پشت سرش  یریمش یکنه به آقا ینیرینره خودش یکیحاال -

 دمیخند

 .کاره .. هیشد منظورش به من باشد ... یواضح تر نم نیاز ا گرید

 او .نگران حالش بودم شیاتاقم بودم اما دلم پ یتو خودم

 کنه ؟ چرا یم ینجوریکار کردم که داره با خودش ا یآخه مگه چ -

 با دینبادستم بشکنه . کنه ؟ اصال یرو ادهیبرنگشته ؟ نکنه باز ز هنوز

 به خاطر دیخورد ...نبا یدادم .به جهنم که بهش برم یدست م دکتر



 هدونم روم حساس یم یشدم .وقت یاو م یاحترام باعث ناراحت یادا

 ردمک کار رو نیو عمدا ا ضمیکنه مر یم الیخدا ...حتما االن خ ی...ا

به  مدیشن یباز و بسته شدن در آسانسور را م یبار که صدا هر

 رونیب به یواشکیو  دمیدو یاو باشد به سمت در اتاق م دیشا نکهیایهوا

 م رااقتطنبود .کم کم داشتم  یانداختم.اما هنوز از آمدنش خبر یم نگاه

 امشموفق شدم آر یتلفن دیشا مبیماریدادم .گفتم تماس ب یدست م از

 کنم

ر د لیاموب گنالیداشت که س یام چه مشکل یدانم اتاق لعنت ی.اما نم

 آن

 بلوز و کیام که  یلباس راحت یشد .مجبور شدم رو یقطع م کامال

 بود یو گلمنگول شلوارگشاد

 یاراهرو و پ ی.هنوز داشتم تو رونیو از اتاق بزنم ب ندازمیب شنل

 هانالگیکردم و منتظر بودم س یرا چک م لمیمقابل اتاقم موبا ی پنجره

 ینامرئ یشوند که دست وصل



 انیر مارواح د ایجن  یپا دیخورم با یبست .قسم م میرواتاق را به  در

 ردد نبو انیدر جر ییفشار هوا چیه یواال در آن حالت ساکن وقت باشد

 شد ؟ یناگهان بسته م دیچرا با اتاق

 و نییبا همان سر و وضعم سوار آسانسور شوم و بروم پا مجبورشدم

 حرفها ... نیظاهر نامناسب و ا الیخ یب

 ییکاینزد نیهم شهی! هم یاله یگرم بخور نی...به زم یبدشانس یه"

 ام یزو بندا یاز پشت هلم بد یایمن رومو ازت بر گردونم تا ب هیوکاف

 "هچل ... تو

 االحما رفتم ا یسر هم نم تونیز یخانه  وانیا یتا رو افهیق نیبا ا من

 دهو کپه ش دهیژول یگلدار و موها تیبودم با بلوز وشلوار چ مجبور

 آلمان در انظار عموم یهتل ها نیاز مجلل تر یکی یرم توس دور

 شوم . ظاهر

سوار شدند و با چشمان تنگشان  ینیزن و مرد چ کیششم  ی طبقه

 آن



 مودبه خ تیعصبان ی.از رو نییپا میدیچپ چپ نگاهم کردند تا رس قدر

 ینیبنجل چ یاز جنسها گرید نیبعد از ا یدادم که به قصد تالف قول

 . نخرم

 را میخدمتکار مرد جلو کیرفتم  یداشتم به سمت بار هتل م یوقت

 هک دمیفهم بایگفت و من تقر ییزهایو با اشاره به سرووضعم چ گرفت

 هستب انیجر یسیهتل بگردم به انگل یتوانم با لباس نامناسبم تو ینم

 غرابار به س یخواهم تو یدادم و گفتم که م حیتوض شیدر را برا شدن

 عاظهار تاسف کرد و گفت که هر موق یسیبه انگلبروم .او هم  یکس

 باز کنند . میدر اتاق را برا ندیایتوانند ب یم خواستم

 همراه با رقص نور در حال پخش یمیمال کیخلوت بود و موز بار

 ک وکردنش به گردش درآوردم و او را ت دایپ ی. چشمانم را برا شدن

 دمین آبجو دپشت بار درحال خورد یبلند هیپا یصندل یرو تنها

 یزی.چ

 پول دستش بود . فیک کی هیشب



حد  نیتا ا فیآن ک یتو یزیخواست بدانم چه چ یدلم م یلیخ

 حواسش

 متوجه حضور من در کنار خودش نشد . یجمع خودش کرده که حت را

 شیکه او غرق تماشا یچشمم افتاد به عکس ستادمیسرش که ا یباال

 بود

 که یو لباس انیآن حالت گرمن بود با  یشد عکس بچگ ی.باورم نم

 یکه سالها وسفی ییدا یقرمز داشت ...همان عکس مورد عالقه  لک

ه ههمپولش نگه داشته بود و آن را با ذوق و شوق ب فیجلد ک یتو سال

 نداشت ییابا چیو اعتراض من هم ه تیداد و از حساس ینشان م

 گفتم اریاخت ی...آن قدر شگفت زده بودم که ب

 کنه ؟ یما چکار معکس دست ش نیا-

 درقدور از انتظار در کنار خودش همان  بتیمن با آن ه دنیاز د او

 ام در دستش...فکرم یعکس کودک دنیکرده بود که من از د تعجب

 زدن کیکرده بود به ت شروع



 بهم نگفت ؟ یزیعکسو داد به اون ؟ پس چرا چ وسفی ییدا یعنی "

 "؟  دمیداد که من نفهم یک اصال

 ؟ یکن یچکار م نجایتو ا-

 ما هر شیاخمها دیآمد که از دستم دلخور است و با ادشیتازه انگار  و

 ازندرا برا میداشت سرتاپا یرخم بکشد .وهمان طور که با ناخشنود به

 یعنی نیاورکتش گذاشت و ا بیج یپولش را بست و تو فیکرد ک یم

 "کنه ؟  یعکس دست من چکار م نیبه تو چه ا "

 ؟ رونیب یاومد ختیو رسر  نیچرا با ا-

 در اتاق به روم بسته شد .-

 چشمانم یرا تنگ کرد و پرسان زل زد تو چشمانش

 ؟ یمگه کجا بود-

 دمداد اوم یآنتن نم لمی..موبا مبیماریخواستم با شما تماس ب یم-

 رونیب

 ده که در بسته شد ... یکجا آنتن م نمیبب



 دمیدستش پرس حصار یبا اشاره به صندل و

 ؟ نمیبش دیکن ینم تعارفم-

 و لحن زمختش پاسخ داد افهیهمان ق با

 افهیق نی...اونم با ا ستیواسه تو ن یمناسب یجا نجای...ا ریخ-

 تمدس از جا بلند شد و به مچ یرا باال زد بعد تند شیو ته آبجو گفت

 و با تحکم گفت دیچسب

 میبر-

 اعتراض گفتم با

 تو رو خدا...دستم درد گرفت واشی یآ-

 ...خدا رو شکر کن که قلمش یدستته که دست دکتر رو گرفت همون-

 کنم ینم

 برد شیپ میشدن اشکها یمرا تا مرز جار یشتریبا فشار ب و

 ... دیکن یکتفمو از جا م دیدست دادم شما دار هیهمش -



 زده بودم یحرف بد انگار

 دینگاهم کرد و غر ریو با تغ ستادیا

 ؟ یبهش پا هم بد یخواست ینه پس م-

 (ام توانسته زهره ام)زحله یبه خوب نکهیراحت شد از ا الشیچون خ و

 هبدش از فشار دستش کم کرد و بعد دوباره مرا با خو یآب کند قدر را

ل به خودم د میرفت یبه سمت آسانسور م میداشت یانداخت .وقت حرکت

 و

ر بود شما جلو چشمام با اون دخت نیمنظورم ا-دادم و گفتم یجرات

 یول نیدیتانگو رقص

 دیمن با دکتر دست دادم رو ندار نکهیا تحمل

 گفتم . یم ینه انگار که داشتم چ انگار

 ؟ شنوند کجا دارند یشوند و نم یم نیسنگ یگوش ها که گاه نیا از

 خانم یخواهم که مثال به وقتش صدا یجفت از آنها م کیهم  من

 نشنوم . شیرا موقع غر زدن و طعنه ها یصالح



 من نییدهم برسد پا یرا زد و تا آسانسور از طبقه  آسانسور ی دکمه

 زدم یخودم ور م یداشتم برا هنوز

 و یهمه تند نی...ا دیدار فیکم خودخواه تشر هیشما  یول دیببخش-

 ؟ هیمن با دکتر دست دادم ..نه واقعا منطق نکهیفقط واسه ا یبدخلق

 .شد آسانسور باز شد اول مرا به داخل هل داد بعد خودش سوار  در

 ردگم  ی؟ من م میر یم می...حاال کجا دار ستین یمعلومه که منطق-

 در رو ادیب میبگ یکیبه  دیبسته شده ...کارتم مونده اون تو ...با اتاقم

 کنه برام باز

 با خودش یاش آدم عاقل را از همصحبت یمنقبض و جد ی چهره

 دنز یادینبودم و از زر ز یکرد اما ظاهرا من دختر عاقل یم وسیما

 شدم ینم خسته

 نره...اصال به جز اخم کردن  دینگ یچیو ه دیباشه باهام قهر باش-

 شما ؟ دیهم دار یا گهید



 النه اک نی...هم دیهم خوب بلد یی...زورگو دیهم دار گهیهنر د هی چرا

 هنره یلیهم خودش خ دیگ ینم یچیه ای دیشنو یو نم دید یم گوش

 نینک یم همیتنب ینجوریا نیا دارکردم که شم ی...حاال انگار چه غلط

 بودم و سنگ گهید یکیچاره اون شب شاهد رقصتون با  ی... من ب

 ررگم و بهم ب یب ینیزم بیمن مثل س نکهینگفتم .نه ا یزیو چ شدم

 هم یلی...نه ...اتفاقا خ رهیو غ رهینشدم و غ یعصبان ای نخورد

ار ک یچ دیخب بااومد .. یاز دستم بر نم یازتون اما کار شدمبیماریدل

 یم

 یاکچقدر ناراحت و ش نیزدم تو گوشتون تا بفهم یم دیحتما با کردم

 ام

 ؟

 ه بودلبخند ناخواسته افتاد کیاز  یمحو ی هیواقعا سا ایدانم آ ینم

 یرو

 وزود رفع شد  یلیشده بودم ؟ اما هرچه بود خ یاالتیمن خ ای لبش



 هو مهر چیردن پگرفت استاد سفت ک ییرا دوباره اخم و ترشرو شیجا

 بود . هیاز ثان یدر کسر شیآرواره ها ی

د ش هادیبزند پ یحرف نکهیو او بدون ا دیهفتم رس یبه طبقه  آسانسور

 و

با  ستادیهم با خودش کشان کشان برد و پشت در اتاقش که ا مرا

 تعجب

 گفتم

 وضعرفته ؟ ما اتاقمون رو باهم  ادتونیاتاق شماست که ... نجایا-

 ... میکرد

 از ه وکرد زیت یموش دارند با گوش ها نجایا یوارهایافتاد د ادمی عدب

از آن خارج  یگرید یدهانم گذاشتم که صدا یدستم را جلو ترس

 نشود

 خلدا بکنم او مرا با خودش به یگریبتوانم اعتراض د نکهیقبل از ا و



او  برو بازوان ست واریدر پناه د دمید میایو تا به خود ب دیکش اتاق

 یبیمار

 ام . افتاده

 و با ختیمن ر ی دهیچشمان ترس یبرق چشمانش را تو یکیتار یتو

 کنار گوشم پچ پچ کرد یا دهیشور لحن

 قصمحق نداشتم با اون دختر بر یکه بهم بفهمون یرو گفت نایهمه ا-

 ؟ حسودک

    

 م راه ارا از او برگردانم با دستش چان مینگفتم و تا خواستم رو یزیچ

 دانم آن یصورتم را به سمت خودش چرخاند... نمودوباره  گرفت

 ینفس فاصله بود قلب من داشت تندتر م کیما فقط  نیکه ب لحظه

 یچهره  یقلب او ؟ آن طور که پرتو نگاه سوزانش را رو ای دیکوب

 نادعشق افت نیجز در آتش ا یو منقلب من تابانده بود چاره ا مرعوب

 ماند . ینم یمن باق یسوختن برا و



 به هم یو موها یگل گل تیلباس چ نیبا ا یحت یتون یچطور م تو-

 ؟ یکن یدلبر نقدرراحتیا ختهیر

 سراند نییپا میموها یرفت و برگشت تا دستش را از رو نفسم

 ؟ میاز چراغ ها رو روشن کن یکی شهیم-

 از من ؟ ای یکی؟ از تار یترس یم یاز چ-

دم داشت که من خورا  مشکوفیدنانگار قصد  دیسرش را به سمتم کش و

 را

 دمیکش عقب

 ام حلقه زد و ببدندستش را محکم دور  امدیمقاومت من خوشش ن از

 را پر کرد انمانیم یفاصله  یقلدر

 ؟یمفه یداشتنتم ...م صیحر ی...بدجور یماه یکن یم وونهیتو منو د-

 مانتب تند عشق بود که به جان نیبد بود و حال من بدتر ...ا حالش

 نیا دمیترس یسوزاند...م یداشت ما را در خودمان مبود و  افتاده

 ینم یمفرط کار دست هردوتامان بدهد .از طرف جانیو ه یدگیشور



 نمر کخواهم از چنگش فرا یام و م دهیکند که از او ترس الیخ خواستم

 دانست یم دیممکن بود رفتارش با من گستاخانه تر شود .با واال

 یبرا ینیتضم نیکنم و هم یم تیدر کنارش احساس امن همچنان

 امن و

 خودم را حفظ یحالت تدافع متیکردم با مال یمن بود .پس سع امان

 دهمرا هم به او ن رمجازیغ یشرویدارم و در همان حال اجازه پ نگه

 تکنار ...نفسم گرف یکم بر هی شهی...م یکرد یرو ادهیمعلومه ز-

 اورم شد و بتعجب کرد و سردرگم ماند اما بعد متوجه منظ یکم اول

 دیپرس یدلسوز

 کنه ؟ یم تتیاذ نوشیدنی یبو-

 کم . هیآره -

 هب مالحظه یدماغ و دهانم گرفتم که باورش شود .کم یدستم را جلو و

 ش.کا میبه هم بود دهی.اما هنوز چسب دیداد و سرش را عقب کش خرج

 یپرواتر م یآدم را جسور و ب یکیزدم .تار یبرق را م دیشد کل یم



 حصار یتو شتریب یخواست کم یمن هم دلم م یقدر که حت.آن  کرد

 حواس هردوتامان را پرت کرده نکهیا یشدم .برا یفشرده م گرمش

 گفتم باشم

 در اتاق رو برام باز کنه . ادیب یکیبرم تلفن کنم  دیبا -

 اه بها رآمدم و تقال کردم خودم را از بند او رها کنم ام یکش و قوس و

 له.چشمانش شع رمیزندان بازوانش اس یچنان توهم دمینبردم .د ییجا

 نواخت یرا به نرم میگوش ها شیو صدا دیکش یا

 دمآ یقرارداد یها دیو نبا دیبا انی...سخت است م یماه شمیبمون پ-

 و دبیماریطرف دلش را ن

 نه . دیبگو لشیم برخالف

 تونم ینم-

 . زمیشده ام سخت در گالو یانیدانست که با احساسات قل یم انگار

 یسوز یعالقه م نیاز ا یتو هم مثل من دار نی... بب یتون یم-

 قلب پرتپشم گذاشت یدستم را گرفت و رو و



 خواد ؟ یازت م یچ نیقلبت گوش بده ...بب یبه صدا-

 کرده بود یکیو سرکش من آن لحظه انگار با او دست به  یوحش قلب

 کنداو رسواتر  شیهولناکش من پاکباخته را پ یبا تپشها تا

 دم یم ادینداشتن نداره ...من به قلبم  ایبه دوست داشتن  یربط نیا-

 که

 رو به وقتش بخواد ... یزیچ هر

 ؟ یبب -

 یِک

 از نظر تو وقتش و

م اهخو یفکر کند م دمی.اما ترس میرسما مال هم شد یوقت میبگو آمدم

 از

 دیبا خودش بگو دمی... ترس مبیماریب یخودم ماه یگل آلود برا آب

هم  یخوش دهصورتی...واسه خودش نقشه کش یه دختر زرنگچ-

 موضوع اشاره کرده و نیبار به ا کینداشت .قبال 



 خودم را گریبار د کیخواستم  یتمسخرش قرار گرفته بودم نم مورد

 کنم ریتحق

 انممچش دیبا شهیدر تمام اعصار بود که ما دخترها هم یظلم بزرگ نیا

 ا اورم قد نیتا اول مید و منتظر بماندهان مرد مورد عالقه مان باش به

 از یکار چیوگرنه ه چیبود که ه اری...حاال اگر بخت با ما  بردارد

 با نکهیا ای میشد یم ریانتظارمان پ یپا دیبا ایساخته نبود و  دستمان

 داد یکه سرنوشت برسر راهمان قرار م یگریمرد د یمرده برا یقلب

 . میکرد یتن م یعروس دیسف رخت

اما ... شهیاز شما کم نم یزیدخترم ...چ هی.من  ستمیمثل شما نمن -

 من

 رو زایچ یلیخ ممکنه

 دست بدم از

 ؟ یمثال چ-

 گفتم ییوبدنام . با  شانه یافتاد رو سرم



 هیمنظورم چ یدون یخودت م-

 که...یاومد قیدن ..انگار از عهد عت یم دهیافکار پوس یحرفات بو-

 یدون یم یرو فقط تو حفظ باکر گ نجابت

 است و باعث زیاهانت آم یحس کردم صراحت لهجه اش قدر نکهیا با

 کردم با در نظر گرفتن حالت یام شده اما سع یو دلخور رنجش

 وا هیبرعل یموضع تند نکهیا یکه داشت به جا یانه اگیجو  یرعادیغ

 و یمتانت و آرامش خودم را حفظ نگه دارم و لحنم منطق مبیماریب

 هیتوج

 . باشد کننده

 یاگه بهم م یباشم...حت قیعهد عت یکه مثل دخترا ادیمن بدم نم-

 یگفت

 ما

 م...اا یمعلومه که کدوم ور فمیشدم .الاقل تکل یُملم هم ناراحت نم اُ

 دست دادن من با یهمه ژست روشنفکر نی؟ چرا با ا یخودت چ شما



 بنمتعصیکرد ؟ ا تیعصبان نقدریو ا ختیامشب شما رو به هم ر دکتر

 قیعهد عت یکنه که خود شما هم از مردا ین شما ثابت نمبود

 ؟ یهست

 رکه فک ینگاهم کرد .طور رهیخ رهینشان نداد .فقط خ یواکنش اولش

 ت و.اما بعد همراه با لبخند پ ستین میاصال حواسش به حرفها کردم

 گفت دیو با تاک دیکش میموها یرو یدست یپهن

 یو حت یرد متعص ِب سنتهرچه م یکنم که واسه تو رو یاعتراف م-

 یافتاده  عقب

 ؟ یشد یکنم ...حاال راض یم دیرو سف یو روان یفکر

 خورده کهیرا نداشتم  یحیاعتراف صر نیهمچ دنیکه انتظار شن من

 کردم و گفتم یو من من

 دخترونه ام یایکه نگران خودم و دن ید یپس ...پس ...بهم حق م-

 باشم

 ؟ یش یال من مم یدم اما بگو...پس ک یبهت حق م-



 یهر وقت خودت بخوا-

 وو رنگم دختره پاک آبر یچیخوام ه یم یواه واه چه پررو ...هر چ "

 ماهسو یوقت از خودت خجالت نکش هیکرده ... یرو ق ایح خورده

 یتخت دختره  یحاال باهاش برو رو نیاصال هم یخوا ی! م خانم

 "... دیسف چشم

 مه ابند را به آب داد یتباهاش دمیدار و تبناکش فهم ینگاه معن از

 خوامت یم شهیاز هم شتریامشب ب-

 سم.نف دیگردنم کش یگوشم پچ پچه کرد و بعد سرش را تو یرا تو نیا

 میو برگشت تا توانستم دست و پا گم کرده بگو رفت

 باهم یقتبود که ...بعد و نیکه ...االن ...منظورم ا ستین نیمنظورم ا-

... 

 آخر مهر شرم و یدلم را بزنم .لحظه هم جرات نکردم حرف  باز

 میهاخورد و ساکت ماندم .او که منتظر بود تا حرف میلبها یرو خجلت



 من و خودش نیب یشوند چون با امتداد سکوت من مواجه شد کم تمام

 انداخت و پرسان گفت فاصله

 ؟ یبا هم چ یوقت-

 "خواستم بگم  یم یزد چ یکاش خودش حدس م "

 ؟ یجور وقت ها خودش را بزند به خنگ نیبود اخوب بلد  ایبود  خنگ

 خواستم صورت یبود واال من چطور م کیرا شکر که اتاق تار خدا

 کنم ؟ یرا از او مخف میلبو نیع

 کردم و گفتم یو من من

 خواد ... یخواد ...دلش م یدلش م یخب ...خب ...هر دختر-

 ؟ یخواد چ یدلش م-

 و وقفه ام کالفه شد الل شدم و او از کش آمدن سکوت دوباره

 ؟ یماه یزن یچرا حرف دلت رو رک و راست نم-

 شمرده گفتم یدهانم را قورت دادم و با نفس ها آب



 ما...ش دشیشه فهم یاز حرفا گفتنش سخته ...اما نگفته هم م یبعض-

 ؟ هیحرف دلم چ یدون ی...شما نم

 دوست دارم از خودت بشنوم ... یدونم ...ول یم-

 ترسم ... یم-

وز تو ر ...مثل اون یبیماریبگم و بازم به تمسخرم ب نکهیاز ا-؟ یاز چ-

 فرحزاد

... 

 یم یازب میداشتم با ناخن ها کهیودرحال نییدوباره سرم را انداختم پا و

 کردم

 حنلبا  "بزنم بگم ؟  ایمگه دل به در شهیم یحاال چ" نکهیفکر ا با

 دمیپرس یدیپرترد

 ؟ هیشما قصدت هنوز دوست-

 زدند یهنوز برق م چشمانش

 ... حاال با هرنیخوام ...هم یدونم تو رو م یدونم ...من فقط م ینم-



 که مد نظر توئه .... یاون ای یکه شد ...دوست یعنوان

 ذوقم خورده یبودم تو دنشیشن ینبود که من تشنه  یآن جواب نیا

 یلیبد بود ...خ یلیخ نکهینداشت ؟ ا یفرق شیبرا یعنی.بدجور.بود

 سهمن تو رو وا "گفت  یم یبخش نانیخواست با لحن اطم یم م....دل

 "خوام  یعمرم م تمام

 ... یکه به خرج داد یهمه صداقت نیممنون از ا یلیخب خ-

 ندمرخاچقهرآلود سرم را به سمت مخالفش  یرا با لج گفتم وبا حالت نیا

. 

 برم . گهیمن د-

 ؟ یماه-

 یصدام م ینجوریچرا اکنه  ینم یبرات فرق یو کوفت ...وقت یماه "

 "؟  یلرزون یو دلم رو م یزن

 لشر دالبته اگر د زمیبر میتن صدا یام را تو یکردم تمام دلخور یسع



 هم داشت یاثر

 بله ؟-

 ؟ یکن یبا من ازدواج م-

   

 ؟ یکن یبا من ازدواج م-

 مودخ یبه گوش ها دیجا مانده بودم .واقعا با ایو رو قتیمرز حق در

 " ؟ یکن یبا من از دواج م "؟ او بود که گفته بود  کردم یم نانیاطم

 ای

 یواو ت یصدا دیدلخواهش را با تقل یمن داشت جمله  الپردازیخ ذهن

 "؟  یکن یبا من ازدواج م "خواند  یم گوشم

 ادد بلند یو با صدا دمیکش یم رونیخواست سرم را از پنجره ب یم دلم

 زدم یم

 زماوشون عاشقم شده ...اوشون اوشون دوستم داره .ا ایمردم دن یآ-

 کرده ... یخواستگار



 گفت یکوفت و م یام م شانهبه  یقرار یبا ب قلبم

 هک یروز نامعلوم هیزود باش بگو آره ...بگو که آرزومه...بگو از  "

 "خواستم  یم نویبا تمام وجودم هم ستیدستم ن شینشون

 یاقلب عجولم تاب آوردم وبر یها یطاقت یمن در مقابل ب اما

 گفتم یاش کنم با لحن و استدالل معقوالنه ا ییآزما ینکهراستیا

 ییو من مطمئن بودم به خودت و حرف ها یبود یاگه در حالت عاد-

 نگم یزیبهتره االن چ یدادم ول یجوابت رو م یمسلط یزن یم که

 یو سرحرفت نموند یشد مونیفردا پش دی...شا

 مدآ . بعد تادیفهم یا نمر میحرفها یکرد انگار معن یزل نگاهم م زل

 هیتعادل خودش را از دست داد و اگر من خودم را تک دیبگو یزیچ

 بود ... یخوردنش حتم نینکرده بودم به زم گاهش

 ... هویشد  ی...چ یوا یا-

 رفت یاهیچشمام س هوی...فقط  ستین یزینترس چ-

 هاست...بذار ببرمت رو تخت ... یاون زهرمار ریتقص-



 دلم گفتم یتو و

 مثل من خواستگارش بعد از یک گهی...واال د گهیشانس منه د-

 افته ؟ یازدواجش پس م درخواست

 یرو باینشستن تقر یکورمال به سمت تخت بردمش و به جا کورمال

 مین جمع کنم شیدست و پا ریخودم را از ز میایو تا من ب میافتاد هم

 قرن

 دیکش طول

 زحمت یب شهیم گرفت .م...اوووف ...نفسیوزن نیماشاله چقدر سنگ-

 ؟ له شدم ... یرو از روم بردار پات

 دمن برداشت و بع یکنده درخت افتاده بود رو کیرا که مثل  شیپا

 دکن که افتاده بود کراواتش را باز یزیخ میکرد درهمان حالت ن یسع

 بذار کمکت کنم .-

 را بعد از باز کردن کراوات نفس نفس زنان کمکش کردم تا اورکتش و

 کیخواستم از جابلند شوم که او در  ی...تازه م اوردیاز تن درب هم



 لب ریز ینامفهوم زیگذاشت و چ میپاها یسرش را رو بیعج اقدام

 ن بانماند ایماندن  انیو من م "نرو  "کرد .انگار گفته بود  زمزمه

 ماندن را انتخاب کردم . یاجبار یقیتوف

 تو اون وضع و حالش اوشون رو یمن بود ی؟ شما جا هیخب مگه چ "

دانم چقدر در همان حالت به  ینم"؟  یرفت یو م یذاشت یم تنها

 گذشت و من به یسکوت و خاموش

و فکر  دمیکش شیموها یرو یحتما خوابش برده دست نکهیا الیخ

 کردم

 " رسه ! یحال چقدر مثل بچه ها معصوم و مظلوم به نظر م نیتو ا "

 زد میناگهان صدا که

 ماهسو ؟-

 گفتم دهیو ترس دمیعقب کش شیموها یرا از رو دستم

 بله ؟-

 ؟ یدوست دار شتریاز همه ب ویک ایدن نیتو تو ا-



 بودن؟ مشکوک  دیرا پرس نیا کهویدانم چرا  ینبود اما نم یسخت سوال

 دکردم .بع یبه حال خودم م یفکر کیکاش خوابش برده بود تا من  ؟

 تامل کوتاه گفتم از

 ...استیدن هی ییرجان روکه خودش به تنهاخب ...اول از همه ما-

 ؟ یبعد از مارجان چ-

 ...زهیبرام عز یجور خاص هیکه  وسفمی ییبعد دا-

 ؟ وسفی ییبعد از دا-

 دوست دارم یلیرباب رو هم خ-

 " یتَش " یو تو بگ یترسم بگم بعد از رباب چ یاوه ِشت...م-

. 

 ن باداد و م یم یآزردگ یباعث خنده ام شد .لحنش بو حرفش

 دمیوانمود کردم که منظورش را نفهم یگریموذ

 دوست دارم یلیرو هم خ یخب آره تش-



 ازش متنفرم ...-

 ادامه داد یکرد و بعد با همان دلخور یپوف

 ؟ یمنو دوست داشته باش یباشم که بعد از تش دواریتونم ام یم-

 فروخورده گفتم یو خنده ا یبدجنس با

 یباش اردویام یتون یآره ...فکر کنم م-

 ... هیشکرش باق یخب پس جا-

 چون. شکوفیدزد و  حصاررا  میدرآمده گفت و بعد پا یرا با حرص نیا

 ضعف رفت و ینداشتم دلم بدجور کیحرکات رمانت نیبه ا عادت

 وسرزنش گفت ریها با تغ یکیاز همان نزد نداجان

 "سر  یخاک به ت "

 ؟ یماه-

 بله ؟-

 وستو فقط منو د یمن از همه بگذرروز ازت بخوام به خاطر  هیاگه -



 ؟ یکن یکار رو م نیا یباش داشته

 مات مانده بود ینامرئ یبه نقطه ا نگاهم

 ونچبودم  دواری.ام ختیکرد و ذهنم را به هم ر جمیگ یسوالش کم نیا

 سوالش نداشته نیهم از طرح ا یمنظور چینبود ه یعیحالت طب در

 باشد

 یمنو مجبور به انتخاب نم قتچویه یاگه واقعا دوستم داشته باش-

 یکن

و  یشاک امدیکه داده بودم خوشش ن یجواب هوشمندانه ا از

 انهگفتبیماریدل

 آره ؟ یگفت یبه دروغ م یشد اگه حت یم یچ-

 تابب نیحاال به خاطر دروغ نگفتن سرزنش نشده بودم و حاال از ا تا

 منقلب و آزرده گفتم یداشتم .کم یو دردناک بیعج حس

 دیقشنگ بگم ...ببخش یدروغا ستمینمن بلد -

 که من تو رو از هرکس و ستیانصاف ن نیا ی...ول یباشه بب-



 شتریاردک زشت رو از من ب هیبخوام و تو  شتریب ایتو دن یزیهرچ

 ... یداشته باش دوست

 و رددلم بردا یجمله کدورت را از رو نیزود موفق شده بود با ا یلیخ

 لبم بنشاند . به طعنه گفتم یناخواسته رو یلبخند شیجا به

 ؟ گهید یگیجشما االن مثال -

 گفت پوزخندزنان

 ... بیمارین یجد ادیآره ...حرفامو ز-

 یروبالش و بخواب یبذار کمکت کنم سرت رو بذار-

 هم یگذاشتم مقاومت یسرش بالش م ریداشتم ز ینگفت و وقت یزیچ

 .فکر کردم نکرد

 و دمدرآورده بو یز مغروربازناراحته .خب من با یلیحتما از دستم خ-

 عد ازم بکنه ...چرا بهش نگفت دایدلم از دهنم درز پ یکه حرفها نذاشتم

 برام ؟ یطرف هیطرفن و تو  هی ایتمام دن نیا



 یتوجه یبزند و چون حس کردم سکوتش رنگ ب یماندم حرف منتظر

و که بلند شدم ا نیبه رفتن گرفتم .اما هم میخودش گرفته تصم به

 انیم

 ودشناگهان دستم را گرفت و با قدرت تمام به سمت خ یداریو ب ابخو

 به او رمکند اما زو میزدم که رها یدست و پا م انهبیماری.من غافل دیکش

 انیم می.همان طور که داشت با گرفتن دست ها و پاها دیرس ینم

 کشان گفت شیکرد ه یقدرتمندش مهارم م بازوان

 خورم یرم ...قسم مندا تی...من کاری...آروم باش بب-

ه آن قدر مذبوحان ایبخشش بود  نانیکالم اطم ریدانم از تاث ینم

 یضافحرکت ا چیاز نفس افتادم و حاال بدون ه کهویتقالکرده بودم که 

 یتو

 آرام گرفته بودم . شحصار

 از نداجانم نگو ابتیشما به ن حاال

 ".... یفتیش بحصار یاز خدات بود که تو "



و تاز خدات نبود که  ی؟ شما بود ید ...خب که چآره از خدام بو "

 حصار

 "دوستت داره ؟  یدون یو م یکه دوستش دار یباش یکس

 میهامو یسرش را تو دید یدر بر خودش م میکه حاال مرا رام و تسل او

 و پچ پچ کنان گفت دیکش

 از تو دوست شتریرو ب یتونم کس یاگه انصاف هم نباشه نم یحت-

 ! یرباشم موانگو داشته

 انمهم خ یقرارداد با ناشر هلند یگم ...به لطف امضا یم کتبری خب-

 ابفسخ قراردادشون رو  دیقبل رو فراموش کردن و ق یماجرا رزادیپ

 مورد نظر اتیشدن اصالح یرستگار باالخره راض یزدن هم آقا ما

 خوشحالم یلیبابت خ نیرو انجام بدن ...من که از ا ارشاد

 و ختپا اندا یزد و پا رو یخشنودانه لبخند شیاحرفه یدرانتها مانیپ

 افزود یزیدر ادامه با لحن طعنه آم بعد

 نبود ...هم تونست رو تیخاص یهم ب نیهمچ یدختره ...اعتماد نیا-



 یالبعو حال جنا فیکار کنه هم اونجا اسباب ک یناشر هلند ندهینما مخ

 ... باشه

 نداختا باال یشانه ا یالیخ یبا ب دیتا نگاه غران او را متوجه خود د و

 حق به جانب گفت و

 ... زهایچ ندیمردم نگو یزکیگم ؟ تا نباشد چ یمگه دروغ م-

 کنند یغلط م یلیمردم خ-

 تهوخو برافر نیخشمگ ییمایتوپنده گفت و با س یرا با لحن نیا نیشرو

 بیککش از لحن پرنه نکهیبدون ا مانیبلند شد .پ یصندل یرو از

 شخندزنانیاش ن یبا دست کم گرفتن ناراحت باشد دهیگز دوستش

 گفت

 گذروندم یپس البد من بودم که شب رو تو اتاق اعتماد-

 را در وجود یرتیکه زد چه آتشفشان خشم و غ یبا حرف دینفهم و

 ینفوران شده اش اما یاز گدازه ها گریفعال کرده و حاال د قشیرف

 نبود



 وکه تو ر ستین ینیمتض چی... واال ه ینگ یزیو چ یبهتره ساکت ش-

 نکنم . مونیپش یگ یکه م یمزخرفات از

 امتم تیو عصب تیخشکش زده بود و ناباورانه به او که با جد مانیپ

 ودکرد .معلوم ب یرفت نگاه م یو به او چشم غره  ستادهیا مقابلش

 کهیلرحارا از او نداشته .د یبرخورد تند و گزنده ا نیانتظار چن هرگز

نداشتم  یمنظور-کرد و گفت یرده بود من و منو ربش را گم ک رب

 یو بهت بر م یش یدونستم ناراحت م ی...نمنیشرو

 ... خوره

 یشتریب یبا دلخور و

 اصال به من چه ؟-

 ندما پا و آن پا کرد و منتظر نیا ی.کم دیاز جا پر یو بعد تند گفت

 یاه مثل مجسم نیکند .اما شرو ییاز او دلجو یمانیبا پش نیشرو دیشا

 وصلح  یبود و از نگاهش بو ستادهیعبوس و قهرآلود مقابلش ا یسنگ

 و با دیصورتش کش یرو یدست وسانهی.ما دیرس یبه مشام نم یدوست



 گفت هیو گال شکوه

 عوض شده ...تندخو و یلیاخالقت خ یاز آلمان برگشت یاز وقت-

 ... یشد پرخاشگر

 نقدریات اباهات حرف زد...قبال بر ایشد  کیبهت نزد شهینم اصال

 .بهتره.. میحاال ...بگذر ی...ول یگفت یبود بهم م ینبودم .هرچ بهیغر

 قیفر نکهیدر اشتباه بودم و ا شهیهم هم دیتو کار خودم باشه .شا سرم

 توهم من بود ... میهم هست یمیصم

 وتمتوقعانه زل زد به او .که با سک یکرد و در امتداد نگاه یمکث

 جز یمطمئن بود که چاره ا گریال دزد .حا یپسش م نشیو سنگ سرد

 ستین رفتن

 با اجازه ... -

 دم او را تا نیشرو یخیو نگاه سرد و  دیپا چرخ یپاشنه  یو رو گفت

 بدرقه کرد . در



 دستانش گرفت و انیاصالنه سرش را مگیج نیاز رفتنش شرو بعد

 عااست و او واق مانیدانست حق با پ یمبل رها کرد م یرا رو خودش

 یشگیقرار نبود آن آدم هم گریشده ...انگار د یگریها آدم دروز نیا

 کرد ینم یاریبود که او را  دهیشود .ذهنش چنان از هم پاش سابق

 شد . یم زیو مضطرب بود و مدام با افکارمغشوشش گالو شانیپر

 ودگدار به آب زده ب یب یبا درخواست ازدواجش از ماهسو کم ظاهرا

 حاال و

. 

 عانکند و مو ایخودشان مه یرا برا طیتواند شرا یدانست چطور م ینم

 نیبه ا یراض یاز سر راهشان بردارد ؟ مادرش هرگز به راحت را

 شیاز پ یتوانست کار چندان یاو هم نم تیشد .بدون رضا ینم ازدواج

 از.بنشاند  یحرف خودش را به کرس یبا زور و قلدر نکهی.مگر ا ببرد

 ک را تصاحب کرده او را ازخواست حاال که قلب دختر ینم یطرف



 کند . دیناام خودش

 نیاز ا شیآمد برخالف تظاهرش چقدر دلتنگش شده و ب ادشی تازه

 ینم

 . اوردیاش را تاب ب یدور تواند

 شلبقحاال  دیحاال چه وقت رفتن به شمال بود ؟ اصال مارجان چرا با-

 شد ؟ یم ویآنژ

 حال بد انیرکه از آلمان برگشتند ماهسو درج یروز یفردا درست

 شمال شد. یسفر ازتن به درنکرده راه یقرار گرفت و خستگ مارجان

 رسف نیاز او بخواهد در ا یخشک و خال یبا تعارف یحت نکهیا بدون

 ینم گریامادبابت آزرده خاطر بود ... نیاش کند ...و او هنوز از ا یهمراه

 محروم نگه دارد شیصدا دنیشد همچنان خودش را از شن

 یایگرفت و جو یم یخواست الاقل خودش تماس یلش م.هرچند د

فراموشش  دیبه شمال رس شیکه پا نیشد .اما انگار هم یم حالش

 کرده



 ... بود

 یب و بیعج یها ینیهمه بدب نیبود حتما از خودش و ا گرید یوقت اگر

 شد اما آن لحظه طرف دلش را گرفت و حرف یشگفت زده م منطق

د شپرشتاب بلند  یرفت . با حرکات یمَکتَش ن یو منطق هم تو حساب

 و

 هببرداشت و تندتند شماره اش را گرفت و  زیم یرا از رو لشیموبا

 صبر و حوصله بود یآن قدر ب شیصدا دنیشن یپنجره رفت .برا سمت

 فتر یمحبوبش برساند تا مرز کالفگ یتا بوق انتظار او را به صدا که

 گفت یزده ا جانیه یخط با صدا یکه ماهسو از آن سو نی. هم

 سالم-

 اام ناگهان آرام گرفت ییتابش به طرز معجزه آسا یقرار و ب یب قلب

 زگذرد و مثل او ا ینکند دور از او به دخترک سخت نم نکهیا فکر

 دار کرد و حهیبرد ناخواسته قلبش را جر یرنج نم یدلتنگ هجوم

 جواب نکهیکه باعث شد بدون ا ییرا به جوش آورد تا جا خونش



 دیبگو ریحالش شود با تغ یایجو ایرا بدهد  مشسال

 ؟ یبرگرد یخوا یتو نم-

 ماهسو شد و او را از یطلبکارانه اش باعث تعجب و دلسرد لحن

 رنجاند خودش

 یاشکال یحالمو بپرس یخوا یو نم ید یاگه جواب سالمم رو نم-

 یشد یم یبعد شاک یدیپرس یاقال اول حال مارجان رو ازم م نداره

 ان ...خ نیشرو

 خودش یماهسو باعث شد از برخورد تند و عصب یدلخورانه  تذکر

 شود . مانیپش

 چشمانش را گرفت و یبا دو انگشتش گوشه  دیدرصدد جبران برا و

 یموجود بدخلق و ب نیاز او همچ یشد دلتنگ ی.باورش نم فشرد

 حال مارجان-از تحمل خودش هم خارج باشد . یبسازد که حت یاعصاب

 چطوره ؟

 مرخص شده . مارستانیخداروشکر ... امروزصبح از ب ستیبد ن-



 ؟ یاز خودت به من بد یخبر هی یوقت نکرد نیهم یبرا-

 و دیرا فهم نیشکوه آلود شد و ماهسو هم ا اریاخت یلحنش ب دوباره

 کند هشیتوج یداشت با آرامش و خونسرد یسع

 نستاماریبمارجان از  دنی...تا فهم لنیهمه باهم آشنا و فام نجایا-

 رن . من و رباب مدام یو م ادتشیع انیشده دسته دسته م مرخص

 دی.اصال وقت نشد... ببخش میهست ییرایپذ درحال

 خسته نکن . ادیخودت رو ز یباشه .ول-

 که .رباب دست تنهاست . شهینم-

 که کمکتون کنه نیبیماریب ویکیخب -

 متوجه نشدم ...؟-

 منظورم خدمتکاره ...-

 گفت یو نرم یمخمل یده با خن ماهسو

 یخان...مردم بهمون م نیشرو ستیخبرا ن نیاز ا نجای...ا شهینم-



 باشن . یخود یمهمونا یرایگن دوروز نتونستن پذ ی...م خندن

 . 

 فهکرد و کال یپوف دیشن یکه م ینامطبوع یناخشنود از حرفها نشروی

 گفت

 ؟ یگرد یکه معلومه حاال حاالها برنم نطوریپس ا-

 گفت یکرد و بعد با لحن معذور یمکث ماهسو

 یخوام بازم چند روز یبدن م یشتریب یمرخص یاجازه  سییاگه ر-

 حال مارجان راحت بشه ... یاز بابت بهبود المی.تا خ بمونم

 بمون ... یباشه ...تا هرچند وقت که خواست-

 نناخواسته عتاب آلود بود و ماهسو را شگفت زده کرد آ شیصدا تن

 دیپرس دیردکه با ت قدر

 ؟ ستین یواقعا مشکل یعنی-

 حناش را پنهان کند با همان ل یبتواند خشم و ناراحت نکهیا بدون



 گفت ظشیپرغ

 االح نیهم دیاونقدر دلتنگتم که بگم با ی...فکر کرد؟ینه ...چه مشکل-

 یقو برات فر یتفاوت یب نقدریتو ا ی؟...وقت یچون و چرا برگرد یب

 ... ستیمنم مهم ن یراب یکنه چند روز نباش ینم

 خان ؟ نیشرو-

 فقط با صدا زدن اسمش یتواند حت یجز او نم چکسیبود ه مطمئن

 وارش را وانهیخود کند و احساسات د یاو را از خود ب نطوریا

 حظهلاش  یاما غرور لعنت "جانم " دی.تا نوک زبانش آمد بگوزدیبرانگ

 کلمات را عوض کرد یآخر به دلخواه خودش جا ی

 ؟بله -

 ؟ یرس یشده ؟ ناراحت به نظر م یزیچ-

 نبود .دلش توجه و مهر یبود که نگرانش شده بود اما کاف خوب

 یخودش آرزو م یاو را برا یطاقت یو ب یخواست دلتنگ یم یشتریب



 آن نکهیلحظه کنارش باشد نه ا نیحاال هم نی...دوست داشت همکرد

تلفن همراه  دوراز دسترس هم که تنها راه ارتباطشان امواج قدر

 یور پاه زاما باز هم غرورب دیایبود دلش نرم شود و کوتاه ب کیباشد.نزد

 دیبگو ییو وادارش کرد با ترشرو دیرا وسط کش خودش

 داشتم ...خسته ام ... یسخت یروز کار ستین یمهم زیچ-

 دنوبش ینیریو ش انهیدلجو یکه انتظار داشت از او حرفها یوقت درست

 اوردیدرش ب یاحساس یتنگنا نیوب شود و از احال دلش خ یکم بلکه

 هگفت و بعد عذرخواهان یزیچ یبه کس یناگهان به زبان محل دخترک

 دهد . انیبا شتاب خواست که آن مکالمه را پا و

 نهز یمبرم ...رباب صدام  دیبا گهیخان من با اجازه د نیشرو دیببخش-

 ... مبیماری ی...سر فرصت تماس م

 یتوانست خونسرد ینم گریبود که د یانقدر ازدستش عصب آن

 گفت یدرآمده قبل از او تند یاش را حفظ نگه دارد با لج یساختگ



ا راو بماند تماس  یمنتظر خداحافظ نکهیو بعد بدون ا "خداحافظ "

 قطع

 اش به یگوش دنیاش را با کوب یو متعاقبا تمام خشم و دق دل کرد

 ندیبب یباال سر جنازه اکه خودش را  یکرد .بعد مثل کس یخال وارید

 . ستادیشده اش ا بی ادباز هم مت یگوش یو مبهوت به تماشا مات

 آمد تو مهیسرآس دایلحظه در اتاق باز شد و پارم همان

 بود ؟ یچ ی؟ صدا یریمش یشده آقا یچ-

 زیافتاد همه چ نیزم یرو یخرد شده  یچشمش که به گوش و

 یاعالن و فضوالنه توجه به حضور بدون  یشد .او ب شبیماریدست

 به سمت کتش رفت دایپارم

 دش یرفتن م یداشت آماده  یبرداشت وبعد وقت یآن را از گل صندل و

 به او با تحکم گفت رو

 زیربرو هم جمع کن  هیبدش به من ...بق اریکارتمو از توش درب میس-

 بذار کنار... لونینا سهیک هی تو



 پرخاش زد دید دبه خو رهیچون او را همانطور هاج و واج خ و

 ؟ یزود باش ...چرا معطل-

   

 ال تشما یراست افتاد هی...از آلمان ریخانم ...سفر بخ یبه به ماه-

 ..ها . یشد ی.آره ؟...واسه خودت شاخ یغربت از تن به در کن غبار

و  شیخانم هم داشت پشت تلفن با ن دایحوصله داشتم پارم یلیخ

 هیکنا

 انداخت . یاعصابم شلنگ تخته م یرو هاش

 ؟ سییبه اتاق ر یوصل کن شهیم-

 . شهینه نم-

 رک و راستش جا خورده بودم یجواب منف از

د بو دهانش آدامس ی...کار واجب دارم ...انگار تو ینکن پارم تیاذ-

 گفت دهیجو دهی.جو

 گهید شهینم شهیگم نم یم یوقت-



 خب چرا ؟-

 رفتن ... شیساعت پ هیندارن ... فیچون تشر-

 " یمثل آدم حرف بزن یریم یم "

 و فکر کردم دمیام کش یشانیپ یرو یاز نهاد برآمده دست یآه با

 "هم که از دسترس خارجه  شیحاال چکار کنم ؟ گوش "

 ؟ یبا همراش تماس گرفت-

 میدوباره به خودم آمدم و مجبور شدم دروغ بگو دایپارم یصدا با

 نه هنوز ...-

 گفت یلحن مرموز با

 نداره ... دهیهم فا یبیماریب-

 چرا ؟-

 ترکاندن پف آدامسش با آب و تاب گفت یاز صدا بعد

 یرو سر گوش شیگند زد به اعصابش اونم تالف یتلفن یدونم ک ینم-

 یب



 شد ریکه خردو خاکش واریزد به د نیاش درآورد ...همچ چاره

 یوقت...به اعصابش گندزده بود من بودم ی...آن که تلفن نطوریکه ا اوه

 دمیگرفته اش فهم یکنم از صدا یتابزده با او خداحافظشدم ش مجبور

 شتدا وانیا یاز رو وسفی ییکرده .خب چکار کنم ؟ دا دایپ یحال چه

 ستانه بحواسش به من بود من با او بد یشد که وقت ی...نمدییپا یم مرا

 او خط هاج و واج مانده بودم و یسو نیانداختم. ا یقلوه راه م دل

 زد یخودش ور م یابر یالیخ یبا ب داشت

 و؟ شما که آوازه سفرعشقتون تهران ر یخبر یحاال تو چرا ازش ب-

 " بسازن و اسمشو بذارن لمیاز داستان شما هم ف دی...با برداشته

 "ماهسو ... همسفرم

 دیغش غش خند و

 یحمتآش نخورده سوخته ...لطفا مر نیخدا ...ما که دهانمان از ا یا

 دمیی...دندان به هم سا نیخاموش کن آمرا  انیگو اوهیو خودت  فرما

 گفتم ظیوبا غ



 ...بهت گفتم چون اتاق هامون رو باهم عوض یمزخرف نگو پارم-

 اومد شیخبر نداشتن براشون سوءظن پ هیو بق میبود کرده

 ..اصوالدونم چرا فراموش کردم . یبهم ...نم یاوه بله ...بله ...گفت-

 وسفی ییبه دا یمونه ...راست ینم ادمیکنم  یرو که باور نم یزیچ من

 بردار تونیدبه ز هینکن  یسیخس یایم یسالم برسون ...دار زتیعز

 جانت خودش قولشو به من داد وسفی یی.دا اریب برام

 خودم را ملزم به مجاب کردنش بدانم با عجله از او نکهیا بدون

 امش یبردارم .برا گیرباب د یکردم و به انبار رفتم تا برا یخداحافظ

 و ودب یبیماری...عصر سرد و دل میدید یتدارک م دیو با میداشت مهمان

 گذشت. یو تلخ م نیسنگ نیشرو شیمن که فکرم مانده بود پ یبرا

 ور شیاز دستم ناراحته که زد گوش یلیاالن کجاست ؟ حتما خ یعنی "

 "کرد  داغون

 و شکوه گفته یزد که با دلخور یگوشم زنگ م یهنوز تو شی...صدا



 بود

 دیچون و چرا با یحاال ب نیاونقدر دلتنگتم که بگم هم یفکر کرد-

 ؟ یبرگرد

 خان...اصال من نیبداخالقت کرده بود شرو یدونم که دلتنگ یم "

 یلیخ

 وشه ...حاال ت یتنگ م ینجوریام که دل تو برام ا یخوشبخت دختر

 لمد گهیو انکار کن ...مثل من که بهت نگفتم د اریدرب یباز مغرور

 " یستیبمونه که تو ن ییخواد جا یاز تو آروم نداره و نم دور

 اهوکه در یگرد و غبار یانبار را باز کردم و رفتم تو .تو یچوب در

 کنم . دایمورد نظر رباب را پ گیبود چشم گرداندم تا د پراکنده

. 

 چون با اعتراض گفتم و

 جون!!؟ ییدا_

 ستقبالش رفت .ربابباز به ا ییگفت و بعد با رو "یکوفت"زنان  شخندین



 چشمش به کیبود و  یحصار چوب یچشمش به آن سو کی کهیدرحال

 یظرف ها بودم و به سخت دنیمشغول آب کش یکه با دستپاچگ من

 برم گفت یبه سر م یا یآرام و عاد تیکردم که در وضع یم وانمود

 .لباستم عوض کن یبه سر و روت بکش ماه یدست هیپاشو برو -

 یدستانش را م یکه داشت به گرم وسفی ییدا شیرفت پ حواسم

 فشرد

 یداشت تو دنیتپ یکرد .قلبم جا یبه داخل دعوتش م ییبا خوشرو و

 خواد ینم-گفتم یساختگ یکرد ...با خونسرد یم "چکه سما  " شانه

 انبودم و چن یرفتم حرص یدادم و نم یمالحظه به خرج م نکهیاز ا و

 درآمد شیکه صدا دمیدست کش ینیبشقاب مالم یرو یآبکش موقع

 دیخند یبه من م یرکیرزی.رباب داشت ز

 ؟ یخند یم یبه چ-

 بود دهیرا فهم نیشده بودم و رباب هم ا یعصب یکم

 یچقدر از اومدنش ذوق کرد یاریبه تو که به روت نم-



 یا دهیاکند .اماف یبه او بفهمانم که اشتباه م یظیکردم با اخم غل یسع

 بکامال رو بود .ربا وسفی ییاو و دا شی.ظاهرا دست دلم پ نداشت

 نش را باز کرد و آبدنچادر دور  یرا شست و بعد گره ها شیدستها

 دیدوشش کش یبه رو را

 توئه ها . سییر ی.ناسالمت میبهش خوشامد بگ میبر ایپاشو ب-

 وضع ور از س نکهیبلند شدم و با ا زیبود بدون ناز و ن میکه از خدا من

 و.ا نکردم ییبا او ابا ینبودم اما از همراه یچندان مطلوبم راض نه

 سفوی ییزده بود و با دقت به دا هیتک نشیبه سپر ماش شانهبه  دست

 و یدر مورد مصالح ساختمان ییزهایچ کیداد که داشت  یم گوش

 رکه دربرابرشان ظاه نیگفت .هم یحرف ها م نیساخت و ا ی پروانه

 .من فرستاد  یپ یچشم و نگاه نافذش را گوشه ستادیاو صاف ا میشد

 ی.با من سالم و احوالپرس دیرس یبه نظر م دهیخسته و تک یکم

 نهما. بعد به رباب که با لحن م دیکرد وحال مارجان را پرس یکوتاه



 وکند  یکرد گفت که تعارف نم یاو را به داخل دعوت م یا نوازانه

 هرها اجا یکینزد نیهم ییالیاقامت چند روزه اش و یدارد برا قصد

 داد حیتوض شیحرفها لیهم در تکم وسفی یی.دا کند

 یریرو استارت بزنن و انج شونیمهندس اومدن که عمارت کاله فرنگ-

 کنن

 دهین شنرا که احتماال از اوشو یسیانگل یانگار مجبور بود کلمه  حاال

 دمیاش را کش یمشک بیماریباد یبه غلط استفاده کند . من گوشه  بود

 و

 ... نگیانجنر-دمیکنان غر حیو تصح یواشکی

 شیرفهاح ینداد با اعتماد به نفس کامل دنباله  یتیاهم ای دینشن ای او

 را

 بود گرفته

 ...نایو ا یو منجر یواسه انجر انیقراره ب نشونیفردا گروه مهندس-

 عمارت دیخدا تا ع دیخوان به ام ی...م زنیبرنامه دارن که بر یکل



 بشه ... آماده

 و خوش خوشانه افزود زیر یبا خنده ا و

 خوان بسپرن به من یکارها رو هم م یسر هیمهندس لطف داشتن و -

... 

 بابت ذوق زده است . نیبرق چشمانش معلوم بود چقدر از ا از

 وددر حرکات و سکناتش مشه یهمان طور که آثار و عالئم جوزدگ بعد

 هک اوردیب زدیبر یو کوک یچا ینیس یاز رباب خواست تا برود تو بود

 یو نم ستی. هرچه او گفت الزم ن میدور هم بخور ییجا سرپا همان

 ییدا دهینرس دهیبه داخل خانه رس شیگوش نکرد .رباب پا خواهد

 شده .بهتر است به او داریرا صدا زد و گفت که مارجان ب وسفی

 به شتابان یباعذرخواه وسفی یی.دا یتا او هم برود سراغ چا سربزند

 یه که به گستر یو سکوت می من و او مانده بودخانه رفت و حاال سمت

 سر بود... تونیز تمام



 او.خواست  یم یگریبود اما انگار گفتنش زبان د اریدانم حرف بس یم

و اهم یکرد تماشا یسرمان بود و تظاهر م یباال یبه شب مهتاب نگاهش

 خواستم یمن است .اما من نم دنیجذاب تر از د شیستاره ها برا

 دلم یباشم .به قدر کاف یمعن یپوچ و ب یها یحنه سازص نیا کیشر

 دمشده حواس او را جمع خو یتنگ بود که حاال بخواهم هرجور شیبرا

 زده باشم گفتم یحرف نکهیا یکردم و برا یاهم کنم

 ؟ یچ ومدین تبیماری یمناسب یموقع شب جا نیاگه ا-

 مانزد و همانطور که نگاهش هنوز به سقف آس شانهها را به  دست

 بود گفت دهیچسب

 گهیمونم د یرم رشت و تو هتل م ی...فوقش م ستیمهم ن-

 تمام االکه قدرتش را نداشتم و فیبود ...ح دهیتا حاال آسمان ند انگار

 کردم که آن شب آسمان شهر را یرا خبر م ایدن ی رهیت یابرها

 ارهوب..د نییپا زدیاز پسشان نر یستاره ا چیکه نور ه یجور بپوشانند

 خواستم .ابدا یرا نم نیو من ا دیکش یم واریما د نیداشت ب کوتس



 زمربوط به ساخت و سا یکه فقط کارها یهمه راه اومد نیواقعا ا-

 ؟یکن ستیرو راست و ر الیو

 . فتمجوابم را گر شیشاپینگاهم کرد که من پ هیجور عاقل اندر سف کی

 "ماه تو اومدم . یرو دنینه پس واسه خاطر د "

 ...نم از حاال دست بجنبو دیتموم بشه با دیخوام تاع ی.اگه مآره ..-

 هسرسخت و نگا یاز نهاد برآمده نگاهش کردم .به آن چهره  یآه با

 هم کبست..چقدر احمق بود یرا بر من م یشروینفوذ که راه پ رقابلیغ

 ییایرو یکردم از او جمله  یم الیخ

 " نمیتو رو بب امیهمش بهانه بود که ب نهایا "

 و دیرس یم الپردازمیخواست دستم به ذهن خ یشنوم .دلم م یم را

 هب و دلم را افدیب ایخودش رو ینتواند برا گریزدمش که د یم نیهمچ

 خوش کند . آن

 دلت تنگ شده باشه دیآها ...گفتم شا-



 گفتم و فکر کردم یو غمزده ا وسیرا با لحن ما نیا

 "خنده . یحتما حاال تو دلش بهم م"

 و کوفت یواسه ک "حرص درآر بود . شیلبها ی؟پوزخند رو یواسه ک-

 باور "

 فرانکفورت یمهربان و پراحساس تو نیکردم اوشون همان شرو ینم

 جز دچار عشق یجنتلمنانه اش چاره ا ی.همان که با رفتارها باشد

 در ییجا کیعاشق را  نینگذاشت ...انگار آن شرو یباق میبرا شدن

 سییر بود همان ستادهیکه دربرابرم ا نیو ا جا گذاشته بود فرانکفورت

 شناختم . یبود که از روز اول م یمغرور

 دونم ...واسه آسمون و ماه و ستاره البد ... یچه م-

 رباب نیادانم  یرا از او برگرداندم .نم میگفتم و بعد رو ظیرا باغ نیا

 دندیرس یحاال از راه م نینبود؟ کاش هم شانیدایچرا پ وسفی ییدا و

 و

 دادند . یعشق و غرور نجاتمان م ینخ نما شینما نیدست هم و ا از



 واسه آسمون و ماه و ستاره ...-

 اآورد ... گردنم ر یمرا درم یداشت ادا یدانم چرا مثل طوط ینم

 مگرفتم که مبادا دوباره سرم را به طرفش بچرخاند اما دل ک سفت

 یتم را درهم مکرد و به زور داشت مقاوم یم یقرار یداشت ب شعورم

 مزمن بودم که گفت یبیماری. .من هنوز دچار خوددرشکست

 اومده ... یقحط نیمگه آدم رو زم-

 هنمذ یناقصش را به دلخواه خودم تو یجمله  نیا یداشتم دنباله  من

 دادم یم ادامه

 "که من دلم واسه آسمون و ماه و ستاره تنگ بشه !  "

 دیپرس که

 ماهسو ؟ هیاسمت چ یمعن-

 خدارا شکر که اقال توجهش به اسمم جلب شد . خب

 دستش دلخور بودم اما نه آن قدر که جوابش را ندهم از



 نور ماه ... یعنینور...ماهسو  یعنیسو -

 دیاب گهی...من د یرو صدا بزن وسفتی ییخب نور ماه خانم بهتره دا-

 . برم

 مربه س یاسمم چه تاج گل ی؟ حاال فکر کردم قرار است با معن نیهم

 ... بزند

 یهما دیواال با اوردیخواست لج مرا در ب یمطمئنم م "نورماه خانم  "

 یشکرد .بهتر بود واکن یم میتر ماهسو صدا مانهیرصمیدرحالت غ ای

 دیندهم .حاال که او پشت سنگ غرورش پنهان شده من چرا با نشان

 یپا

 احساسات ؟ نیم یرفت رو یم قلبم

 هرچند.باز نگه دارم  شیتم در را براتوانس یبه رفتن بود م لشیم اگر

 وسفی ییوجود نداشت .از همان جا دا یو درمر میباز بود یفضا در

 نظاهر شد و با لح وانیا یرو یرباب را صدا زدم .رباب لحظه ا و

 گفت یا معذورانه



 .از درد.. میمال یمارجان رو روغن م یپا می...دار نایتو رو خدا ببخش-

 رسم ... ین خدمت مناله ...من اال یم داره

 ارفهم خودش را نشان داد و با تکه پاره کردن تع وسفی ییبعد دا و

 هبو قدم  ندیاز اوشون خواست قدم رنجه فرما یعذرخواه ارویبس یها

 اشود و فرد یما بگذارند .او هم گفت که مزاحم نم یشیدرو ی کلبه

 ارن رجاما خواهد آمد و گفت که اگر الزم است تا ما دنیبه د دوباره

 هم با گفتن وسفی یی.دا میدکتر ببر شیپ

ا ر الشیخواب و ناآرومش کرده .خ یب یفقط درد پا قدر ستیالزم ن-

 راحت کرد بعد گفت

 . ارهیم یو کوک یمهندش...رباب داره چا دیبمون گهیکم د هیاقال -

 اردد از او ییرایمهمتر از پذ یحتما رباب کارها نکهیهم با درک ا او

 یو کوک یخوردن چا یو وقت برا ستیبرسد گفت که الزم نبهشان  که

 است . اریبس

 نیزد و در ماش یاو تکاند و چرخ یبرا یدست یبه نشان خداحافظ بعد



 به دمکر یبودم . باور نم ستادهیباز کرد .من هنوز مات و مبهوت ا را

 .قبل از ستیساخته ن یرود و از دست من کار یدارد م یراحت نیهم

 پا و آن پا کرد و بعد ناگهان گفت نیا یکم نیماش یتو نشستن

 ؟یماه هیچ ییتو شهر شما مجازات آدم ربا-

من  ای دیکش یربط بود که ذهنم به درکش نم یب یلیحرف او خ ای

 یلیخ

 یو منگ بودم که قدرت ترجمانش را نداشتم ...برگشت و از رو جیگ

 کارد کیه قدر بود ک دهیجاخورده ام فهم ی افهینگاهم کرد .از ق شانه

 ینگاه به رو کیزد و  یلبخند مچهیمتوجه منظورش نشده ام .ن هم

 راحت شود .بعد دوباره یاز نبودن کس الشیانداخت تا خ وانیا

 روز یتوانست تو یهم نم دیخورش یمن سراند .حت یرا رو چشمانش

 نیابسوزاندم که نگاه تفتان او داشت  یحرارت سوزان نیبا چن روشن

 کرد یمن مرا با  کار

 ت کنم ؟حصارتونم  یم-



 خآ "و گفت  دیقدم به سمت من آمد .دلم لرز کیدر را رها کرد و  و

 " جون

 نیا انهبیمارینداشت .مطمئن بودم اگر ناگهان و غافل دنیکه پرس نیا

 کار

 میایحشدم .اما حاال شرم و  یم شیرایباز پذ یحصارکرد من با  یم را

 نداجانم که داشت به من یهاکردم ؟ و خط و نشان  یچه م را

 زد یم خونکیس

 شرحصاها... برو دوباره لش شو تو  یوقت خجالت نکش هیتو رو خدا -

 " دیچشم سف ی...دختره  ادیدونم که بدت نم ی...م

 یپرسند نه چون جواب سوالشان را نم یم ینبود آدم ها گاه ادمی

ل ف مقابدلخواهشان را از زبان طر یخواهند جمله  یدانند...فقط م

 بشنوند

 میخواست که بگو یرا م نی...و او هم البد هم

 یم نباش ...لطفا تا یاجازه و مجوز چیکردنم منتظر ه حصار یبرا "



 "...بچلونم که آبلبو شم  یو جور بیماریت محکم بحصارمنو تو  یتون

 تو .کاش مثل آن روز میبه هم زل زده بود دیمنتظر و من با ترد او

 وتداد  یشد و مرا هل م ین لحظه از کنارمان رد مآ یکس فرانکفورت

 نیسر از ا تونیز یو تو میبود ی...اما در زمان و مکان بد شحصار

 نبود . خبرها

 یعنی... یهست ی؟ تو دختر باهوش یماه یهست یدونم معطل چ ینم-

 ما رو باهم تنها نذاشته ... یاتفاق یلیخ وسفتی ییدا یدینفهم

 درانگذ یناباورانه ام را از نظر م ی افهیق پوزخندزنان کهیدرحال و

 داد ادامه

 همونجورکه اون عکس رو عمدا دست من جا گذاشته بود ...-

 نیا وسفی ییتعجب هم نداشت .از دست دا یجا یلیالبته خ خب

 کارها

 دهخواهد هرجور ش یدانستم که دلش م یآمد ...از همان اول م یبرم

 بودنم مال یهمه ناش نیانگار با ا .اما من سییدامن ر یبندازد تو مرا



 ردک ینم یانیمن و نداجانم پادرم نیب یکی.چرا  ششیر خیبودم ب یبد

 ورط دیخواست چرا با یوجودم دلم بودن با او را م یبا همه  ی.وقت

 کردم ؟ چرا ؟ یوانمود م یگرید

د هبوکه انگار حوصله اش از دست دل دل زدن ها و تعلل من سر رفت او

 گفت خیو با سرزنش و توب دیپا پس کش بیماریدلناراحت و 

 وشهگ کیبده نورماه خانم...بازم  حیباشه بازم غرورت رو به من ترج-

 و یردبکشن ...بازم با س واریما د نیو اجازه بده فاصله ها ب ستیبا

 دنیهمه راهو واسه د نیمن ا یمنو از خودت طرد کن .ول یلجباز

 الیو ساخت یکه فقط کارها ومدمی...ن ومدمیو ماه و ستاره ها ن آسمون

 وکه من احمق واسه خاطر ت یدون یبندازم جلو ...خودت بهتر م رو

 ... اومدم

 و به عقب برداشت یو مواخذه گرانه گام نیسنگ یدر امتداد نگاه و

 زان ناگها میکه پاها ندیو شتاب پشت رل بنش یبا همان ناراحت خواست

 موج کی.خواستنش مثل  دندیکش کنده شدند و مرا به سمت او نیزم



 زدم شیتابانه صدا یکرد . ب یداشت مرا به طرفش پرتاب م نیسهمگ

 ؟ نیشرو-

 مکن برگشت و با تعجب نگاهم کرد آمدم قدم آخر را هم پر رمنتظرهیغ

 و بهتر است آدم کور شود ی...خب گاه دمیرا ند میپا یسنگ جلو که

 عادلمت هنکیکرد و قبل از ا ریبیمابه آن سنگ  می...مثل من که پا ندینب

 نیا کن الیش .حاال شما خحصار یبرهم بخورد با کله افتادم تو کامال

 اردرکار نبود و خودم خودم  یهم اصال سنگ دیبود و شا یعمد صحنه

 یقصه را باور نم نیشما بودم ا یش .من هم جاحصار یتو انداختم

 هب یمهربان عتیطبکه چطور دست  دمی... اما من واقعا آن لحظه دکردم

 هردوتامان را برآورده کرده بود یداد و خواسته  خرج

 زا یحاک یزدم و او با لبخند یو هراس نفس نفس م جانیاز فرط ه من

 رسز تمانده بود ...ا رهیمانده بودم خ شیدستها یبه من که رو تیرضا

 دزدن ما باشن دیدرحال د ییو رباب از جا وسفی ییمبادا دا نکهیا



 خودم را کنار بکشم که او ذهنم را خواند خواستم

 گفت یزیم تنگ تر کرد و با لحن شورانگبدندستش را دور  ی حلقه

 مرگ باشه من حاضرم به جون بخرمش ییمجازات آدم ربا یاگه حت-

 ؟ ی؟ تو حاضر یماه یلحظه بدزدمت ...تو چ نیهم و

کردم و ضربان قلبم به اوج  یطور که زل زل نگاهش م همان

 بود آرام لب زدم دهیرسخودش

 ؟ نهیما رو بب یترسم کس یشه من برم ؟ م یم-

 ... میبدونن ما مال هم دیکم کم همه با گهینداره ...د دنیترس-

 که آن همه دل و جرات از کجا در وجود من قلنبه شد کهویدانم  ینم

 دمیپرس

 دونن ؟ یم نوی؟ ا یخانواده ات چ-

 وچشمانش سقوط کرد واز سوس دنباله دار ته یستاره  کیمثل  یزیچ

 .انگاربه خودش گرفته بود .. دی. حاال نگاهش رنگ ابهام و ترد افتاد

 ینگران نیخواست که ا یدلم م یلینگران بود و من خ یزیبابت چ از



 به خانواده اش نداشته باشد . یربط چیه

 . نهیکنم هم یکه م یکار نیکه برگردم تهران اول نجایاز ا-

 ابهمان ش جدا کرد و آرام کنار زد ...هنوز نگاحصاراز و بعد مرا  گفت

 ااز حسرت و تمنا در هم قفل بود که رفت و پشت رل نشست و ت یرد

 شا یخال یجا یاز آنجا رفته و من هنوز به تماشا دمیخود آمدم د به

 ام. ستادهیا

   

. 

 .. 

 نیشرو

 ( سالم رسوندای)تانیتان-

 بود تیاز رضا یکه حاک یرا گفت و همراه با لبخند نیا مادرش

 رفت یاش ور م یکه داشت با گوش الیمبل نشست .ش یرو مقابلش



 سرش را بلند کرد و گفت یا لحظه

 ؟ هیاوک رانیبرنامه اومدنش به ا-

 رنگااو زوم شد .ا یرو دیبا ترد یبود که نگاه مادرش لحظه ا حواسش

 یو ب یحالت خنث نیاو بود و ا یاز سو یواکنش مطبوع دنید منتظر

 نبود اصال لشیکه به خود گرفته باب م یتفاوت

 خدا دیبه ام مینوروز رو دور هم دیآره ...امسال ع-

 واعتنا بود  یدار مادرش ب یمعن یباز هم نسبت به نگاه ها نیشرو

 ی.سرش تو ستیگفت و شنود ها ن نیکرد حواسش به ا یم وانمود

 نظر کابران زد و یم ینشرشان چرخ تیسا یبود و داشت تو لپتاپش

 طابو او را مورد خ اوردیخواند . که باالخره مادرش طاقت ن یم را

 قرار داد خودش

 یکنم م ی؟ همش احساس م نیشرو یساکت نقدریتو چرا امشب ا-

 یخوا

 ! یاما مردد یبهمون بگ یزیچ



 دانست که او قصد دارد موضوع یبود مادرش از کجا م بیعج چقدر

 ادد یفرصت مناسب دست نم ایذارد اما بگ انیرا با آنها در م یمهم

 مطرح کردنش را نداشت ؟ یاو هنوز آمادگ نکهیا ای

ش که بعد از بازگشت یکار نیبه ماهسو قول داده بود اول یطرف از

 یهفته از برگشتنش م کیاست و حاال  نیکند هم یسر م تونیازز

 گذشت

 و زد ایدل به در یلحظه ا ینبرده بود برا شیاز پ یاو هنوز کار و

 گفت

 بهتون بگم ... دیهست که با یموضوع هیآره ...-

 دیکنجکاوانه پرس مادرش

 ؟ خب بگو ... یچه موضوع -

 دختر رو نیوقت ا یخود یکنم ...پس ب یازدواج نم یمن با تان-

 ... نجایا دشینکشون ایخاطر از اون سر دن نیو به ا دیبیمارین

 نگاه مات و ریکه تحت تاث نیتمام گفت و بعد بدون ا تیرا با قاطع نیا



 رشلپتاپش را بست و کنار گذاشت .ماد دبیماریمادرش قرار ب مبهوت

 یراانداخت .او هم ب الیبه سمت ش ینگاه میزد و ن یپلک ناباورانه

 مادر و یاش برداشته بود و حواسش را پ یدست از سر گوش یا لحظه

 فرستاد . پسر

 خترکه چه د ینیب یخودت م نیکم باهم باش هی ادیب یحاال بذار تان-

 ! هیماه

 لز دیو ام میاش گفت و بعد با ب یساختگ یرا با خونسرد نیا مادرش

 گفت یو مطمئن یتکاند و با لحن جد یسر نیبه او .شرو زد

 . یکه شما منتظرش فتهیب یاون اتفاق ستینه مامان ... قرار ن-

 ی هیخاموش شد و سا یکی یکیکه چطور برق نگاه مادرش  دید یم

 و اندوه چهره اش را در برگرفت اسی

 نیشرو یترسون یمنو م ی؟ دار فتهیب یپس قراره چه اتفاق-

 نشدوستا یداشت عکسها کهیدرحال الیش دیبگو یزیاو چ نکهیاز ا قبل



 کرد پوزخندزنان گفت یم کیرا ال نستاگرامیا در

 ونهیدرم یا گهیکس د یحتما پا-

 مادر و دختر رد و بدل شد انیم یاصالنه اگیجنگاه گنگ و  بعد

 و فکر کرد دیکش شانشیصورت پر یرو یدست یبا کالفگ نی.شرو

 گفتنش سخته ؟ نقدریچرا ا-

من اجازه -دیچیخطر در سرش پ ریآژ کیغضبناک مادرش مثل  یصدا

 نیا یبگ یایو ب یبیماریب ویکیدم بازم سرخود دست  ینم

 ...نامزدمه

 هب چکسیدانست ه یداد و م یم ماتومیانگار داشت به او اولت مادرش

 یمصلحت ها یو پا ستدیحرف خودش با یتواند رو یاو نم یخوب

 یمن.اما او هم  ستیباشد اهل مسامحه و گذشت ن انیکه درم یخانوادگ

 اوردیمادرش کم ب یدر برابر جبهه  یراحت نیبه هم خواست

 ی.حت دیبیماریب میام تصم ندهیآ یزندگ یدم شما برا یمنم اجازه نم-

 اگه تا



 عمرم مجرد بمونم ... آخر

 ... ندچ یقیمانده بودند .دقا رهیچشمان هم خ یو عتاب تو ریبا تغ هردو

 ؟ هیاون دختر ک-

 زد و او یتوامان موج م ینگاه مادرش خشم و اعتراض و سرسخت در

 ندارد شیدر پ یدانست در برابرش راه آسان یم

 دختر خوب ! هی-

 دختر خوب ؟ هی؟  نیهم-

 و او اما ختیگر ینگاه پرسان و مظنون مادرش م بیاز تعق نیشرو

 بردارش نبود دست

 ؟ هیا؟ از چه خانواده  هیدختر خوب ک نیا نمیکن .بگو بب فیخب تعر-

 نه ایخورن  یما م به

 کنه ؟ مهم خودشه یم یچه فرق-

 لها بشه مهمه که از چه اص یریکنه .اگه قراره عروس مش یفرق م-



 باشه ... ینسب و

 از تالطم یبلکه قدر دیکش قیعم یچشمانش را بست و نفس نیروش

 ..از. دیکش یانتظارش را نم یاما انگار آرامش ندیاش فرو بنش یدرون

 مورد نظر مادرش را یکدام از مالک ها چیتوانست ه ینم نکهیا

 از کهیو سرخورده .درحال نیبود هم غمگ یبرشمرد هم عصبان شیبرا

 او ماهسو نظر

 یممتاز و منحصربه فرد بود خوب م یآل با محسنات هدیدخترا کی

 ابا تنه یهمسر قیها مادرش هرگز او را ال نیکه با تمام ا دانست

 داند ینم پسرش

 یمولمتوسط و مع یخانواده  هیدختر فوق العاده است اما از  هیاون -

... 

دستش را به  تیشده از فرط عصبان نیچ نیچ یبا چهره ا مادرش

 نشان

 یمخالفت و ناسازگار یکه به شدت بو ی آورد و بعد با لحنباال سکوت



 داد گفت یم

 هارب نیکه امکان نداره من نظرم در ا یدون یادامه نده ...م گهید-

 باشه . مثبت

 لاز ژست مث نیرا از او برگرداند .شرو شیرو یبا حالت پراکراه و

ل ب.ق ستیدر قلب او ن شتریبه نفوذ ب یدیام چیه دیمادرش فهم سنگ

 از

 شکار خود یآن گفتگو را ناتمام بگذارد و برود پ وسانهیما نکهیا

 که خودش هم دیپر رونیب یبیو غر بیعج یاز دهانش جمله  ناگهان

 دچار شوک شد دنشیشن از

 ... خوامش اما ... قصد ازدواج با اونو ندارم یدختر رو م نیمن ا-

 ستمینشناختم دکتر...بد ن دیشما ؟ ببخش نیسالم خوب-****

 شکر...عه به

 یک منی....حاال بب نی...ممنون ...لطف کرد ریبه خ دنی...رس یسالمت



م هدم حتما...روز شما  ی...چشم .قبلش بهتون خبر م امیتونم ب یم

 ریبخ

 "...خداحافظ

 به شیکه پا نیپژمان از سفر برگشته بود و به قول خودش هم دکتر

 زا یکیمشاوره  یبرا من کرد .و اصرار داشت حتما ادی دیرس رانیا

 موضوع را با نیچطور ا دیروزها به مطبش بروم .حاال با نیهم

 شکه خامو ییلباسشو نیداند .ماش یگذاشتم خدا م یم انیدرم اوشون

 شده بود درآوردم و زیترو تم یحساب گریعروسکم را که د شد

 تا زودتر بخشکد .بعد به یکنار بخار زیرخت آو یرو گذاشتمش

 نمیتدارکات شام را بب یگشتم تا باقبر آشپزخانه

 گوشش درآورد و غرغرکنان گفت یاش را از تو یهندزفر دهیسپ

 قآب و بر یدفعه دومه که به خاطر اون عروسک به دردنخور کل نیا-

 ید یم هدر

 هم به کنار ... ییلباسشو نیاستهالک ماش حاال



ا کندم ب یپوست م ینیزم بیداشتم س کهیاجاق .درحال یرفت پا و

 ظیغ

 گفتم

 یر یسه بار م ی؟ روز یهست ییاهل صرفه جو یلینه که خودت خ-

 گم ؟ یم یزیمن چ حموم

 به ینگاه ناموافق و سرسر کیقابلمه خورش را باز کرد و بعد  در

 داخلش انداخت اتیمحتو

 ؟ یبپز یستیبلد ن یا گهید یتو به جز مرغ غذا-

 یبود تو ایو سونپا خواهران ساناز  کیگفت انگار خودش  یم نیهمچ

 !یآشپز

 و انگار نه دیگز یداشتم ککم نم شیغرولندها دنیعادت به شن چون

 گرفت یم رادیبود .اولش ا نطوریهم شهیزده .هم یزر کیکه  انگار

کم  هیاقال -خورد تا خودش را خفه کند . یوقت خوردن آن قدر م یول

 سرخ کن ... ینیزم بیس شتریب



 زیبدهم از پشت م یجواب نکهیبدون انازک کردم و  شیبرا یچشم پشت

 سرخ برداشت و بیس کی وهیسبد م یشدم .او نشست و از تو بلند

 اش را باز کرد یگوش

 چشیرو تازه تو پ شگاهینما ی...همه عکسها نی...شرو ستونییر نیا-

 ... یکرده ...تو هم تو چند تا از عکسها بود آپ

 زد بشیبه س یگاز بزرگ و

 یلحاداشت با خوش میلبها کهیاق گذاشتم و درحالاج یتابه را رو یماه

 دنیوسط قرچ قرچ جو دهی.سپ ختمیرا هم ر عیآمد روغن ما یم کش

 گفت یدهانش با تان یآبدار تو بیس

 هکاز عکسهاش کامنت گذاشته بود  یکی ریز ایبه اسم هل یدختر هی-

 ؟ نیشرو یرو هم رفت یکافه لهستان اون

 هدیپن نه .طاقتش را نداشتم ...کاش ساوه خدا م "؟ یکافه لهستان "

 زبان

 داد یادامه نم گریگرفت و د یدهان م به



 نمخواد بدو یدلم م یلیپاک شد ..خ یبعد اون کامنت به طرز مرموز-

 خان ؟ نیشرو ایخودش کامنتشو پاک کرد  دختره

 با ردهدر من به پا ک یچه آشوب شیمتوجه باشد با حرفها نکهیبدون ا و

 را گرفت . شیحرفها یدنباله  یترشیو تاب ب اب

 باهم ییعکس دوتا یفالو کردم .کل جشویش بود ...رفتم پدوستی-

 . داشتند

 ودب کی...نزد دیام تپ شانهغمگنانه کنج  یو با ناله ا دیکش ریت قلبم

 اتشیاز دستم سر بخورد و محتو عیبستن درب ظرف روغن ما موقع

 که به زور به خودم نیسخت و مرگبار بود ا یلیشود .خ نیزم پخش

 کنم یادآوری

 هک یریبپذ دیو با یستین نیشرو یدختر زندگ نیماهسو ...تو اول یه"

 "داره  یخاطرات مشترک گهیاز تو با دختران د قبل

   



 یزد و وسط کرکرخنده ها یحرف م لشیداشت با موبا دایپارم

هم شد و به  یتو شیاش تا چشمش به من افتاد اخمها یواشکی

 مخاطب

 شتاب زده گفت یخطش با لحن یسو نآ

 مبیماری یمن بعد باهات تماس م نیبب-

 یا هافیداشت با ق کهیبلند شد و درحال زیبعد از قطع تماس از پشت م و

 کرد گفت یبراندازم م ناموافق

 و ستنیامروز اصال رو مود ن یریمش یمن که پشت خط بهت گفتم آقا-

 ...باز تو رمیحضور بپذرو به  یوصل کنم نه کس ینه تلفن فرمودن

 باال ؟ یاومد یپاشد

 لخصمانه و بخ یاز رفتارها یبعد از اعزام شدنم به آلمان موج از

 نیه ابم داشت بایمن به راه افتاده بود و تقر هیدر دفتر نشر برعل زیآم

 مخالفان من یهم در جبهه  دایپارم یکردم .حت یعادت م موضوع

 داد ینشان نمبه من  یخوش یگرفته بود و رو قرار



 کار واجب دارم شونی..اما من با ا یبله گفت-

ت جبکار وا-من حرصش گرفته بود . یتفاوت یو تظاهر به ب یخونسرد از

 ؟ جلب توجه ؟ هیچ

 هکرفتم  یکه زده بود داشتم به سمت اتاقش م یاعتنا به طعنه ا یب

 را گرفت و مانع از باز کردن در شد میآمد و جلو دوان

 چه کاره ام ؟ نجایتو ؟ پس من ا یبر شهیگم نم ینمکجا ؟ مگه -

 نشزبا کهیکرد از آنجا دورم کند .درحال یو سع دیچسب نمیبه آست و

 زدن بود شیمار در حال ن مثل

 یسییاون ر یول یکارمنداشون یسوگول ییجورا هیحاال درسته که تو -

 تو رو هم نداره . دنیامروز حوصله د دمیمن د که

 دهام کر ینیکرد وادار به عقب نش یکه او فکر م یمن درست وقت اما

 دنبالم سییو او هم تا داخل اتاق ر ختمیزدم و از دستش گر یجست

 دیدو



 کیزدکه ن میهم لوله شده بود یکرده و تو بیماری.چنان تن به تن هم 

 بود

 ناز ما جا یکیو  میکشمکش تنگاتنگ در اتاق را از جا بکن نیا در

 یبتدراتاق و ورود ضر ید .با باز شدن ناگهانرا از دست بده زشیعز

 که به خودش یلکسیبه داخل اوشون هراسان ازحالت ر دایو پارم من

 ودب انداخته زیم یرا رو شیمبل و پاها یبود )لم داده بود رو گرفته

 دایو شگفت زده زل زد به من و پارم رانیو ح دیپر رونیهم ( ب یرو

 اتاقمان به  یورود تهاجم یفقط برا که

 میبه گاز اشک آور نشده بود متوسل

 خانم مفت مفت مرا به او فروخت دایپارم

 دروگفتم شما و ی.من به خانم اعتماد یریمش یتورو خدا آقا نیببخش-

 رتودس یاصال برا شونیا نکهیمثل ا یول نیاتاقتون رو ممنوع کرد به

 مریتقص ی...به زور وارد اتاقتون شد ...من ب ستین لیقا یارزش شما

... 



 خیب یمن زوم بود انگار که مگس یاش رو رهیطور که نگاه خ همان

 عالمت داد که دایوزوز کرده باشد با حرکت دستش به پارم گوشش

 دمباشم .حاضر بو دایپارم یخواست جا یدلم نم چی.آن لحظه ه برود

ثل و کنف نشوم . م طیخ یجور نیکنند اما ا رمیکاغذ باطله خم مثل

 یآب

ت داشکرد اما جراتاعتراض ن یباشند جلز و ولز م ختهیغن ررو یتو که

 و غضب به من مجبور به ظیپرغ یو در امتداد نگاه

 جا دانم چقدر از رفتنش گذشته بود که من هنوز همان یشد .نم رفتن

 دشند بل دمید کهویبود .که  میبودم و او هم هنوز غرق تماشا ستادهیا

گرفت و با خودش به سمت دستم را  یحرف چیسمتم .بدون ه وآمد

 کاناپه

 یآن نشاند .بعد خودش هم برگشت و نشست سرجا یو مرا رو برد

 .قبلش

 یاربه طور انتح دایپارم یاز خط دفاع دنمید یباعث شد که برا یچ-



 یبگذر

 .اضطراب و دیرس یآرام و مقتدر به نظر نم شهیبود و مثل هم دمغ

 یشگینش آن فروغ همپوست چهره اش پنهان بود و چشما ریز ینگران

 نداشت. را

 اش باعث یادآوریزد و  یگوشم زنگ م یتو دهیسپ شبید یحرفها

 ورد در فکر و قلبش حضور دا ییهنوز جا ایهل نکهیبود .فکر ا عذابم

 از

 رنکاربود ...خب ا ینرفته آرامش را از من م رونیاش کامال ب یزندگ

 ماشد .ا ینگش مرا داشت و ت دنشید یها دلم مدام هوا ی؟ تازگ چرا

 یدلخور یدهانم را گرفته بود نوع یبارغرورم نبود که جلو نیا

 همجواب سوالش را بد نکهیا یبود که وادارم کرد به جا یوسرخوردگ

 بروم طفره

 اصال یستیمود ن یگفت امروز رو یم دایپارم-

 ... ستمیآره ن-



 ادامه داد یبا لبخند محزون و

 ییونه تو استثناد یانگار هنوز نم دایاما پارم -

 و نشست .اما هنوز ترس میگونه ها یرو یداغ یگرم شد و هاله  دلم

 گذاشت . یبا من بود که راحتم نم یاریبس یها دیترد

 کنم و نپرسم یرا در خودم خنث ینگران نشد

 شده ؟ یزیچ-

 و دیکش یرفت آه یهم حاال داشت از جواب دادن به من طفره م او

 گفت

 یکافه ا چی...طعم قهوه هات رو ه یدم ماههوس قهوه هات رو کر-

 نداره

 ؟ یاون کافه لهستان یحت-

 به طرز مانیگفتگو بی ادبت چیبدون ه نکهیبودم از ا خوشحال

 شده بود دهیکش نجایبه ا یخودجوش



 یاون کافه لهستان یآره حت-

 یشتکرده بود به پ کیتنگ و بار میهمان طور که چشمانش را به رو و

 نمدها یرا تو میبه سکوت گذشت .من داشتم حرفها یمزد .د هیتک مبل

 من وفکر فرو رفته بود  ینه اوهم تو ای میکردم که بگو یمزه م مزه

 دیرس یدستم به افکار مرموزش م یجور کیخواست  یدلم م یلیخ

 بپرسم ؟ یسوال هیشه  یم-

 خودش آمد و با تعجب گفت به

 خب بپرس-

ه چام  افهیق دمیپرس یاز او مرا  نیدانم آن لحظه که داشتم ا ینم

 یشکل

 م .خانم مارپل بود کاتوریکار هیکنم شب یبود .خودم که فکر م شده

 جااون میرفت یداشت که هردفعه م یخاص لی...دل یاون کافه لهستان-

 شیدرجا یبه خودش گرفت .کم یا ارانهی؟نگاهش حاال حالت هوش

 جابه



 پرتگاه کی یبه شد و صاف نشست .انگار ناگهان او را به ل جا

 داد یم دیظن وترد یبو یسوق داده بودم ...لحنش هم کم خطرناک

 ؟ یخاص لیمثال چه دل-

 خاطرات گذشته دیمثال تجد-

 شد یم یصورتم ثابت ماند .به خوب ینگاه پرسانش رو یا لحظه

 هنگا یخواست از ورا یدلم م یلی.خ دیعضالت چهره اش را د انقباض

 نیو دور از ا دمیرس یونات قلبش ماش به مکن یا شهیو ش مات

 و وقلب آرزومند من بود ا یقو یو رو کننده  ریعالقه که ز یحرفها

 ؟هستم  یک شیمن برا یبه راست دمیفهم یو م دمیکاو یرا م افکارش

 ؟ هیکه منظورت چ یگ یچرا واضح تر نم-

 داشت از من خکوبشیخشک شده بود وآن طور که او با نگاه م دهانم

 ادادم .ام یکرد داشتم اعتماد به نفسم را از دست م یم بازخواست

 مبانز دمید کهویکه فکر کردم جسارتم را از دست داده ام  یوقت درست



 حرف آمد به

 ید مب...ال یاز اون کافه خاطره داشت ایکه شما با هل نهیواضح ترش ا-

 ... یکن یبا من اون خاطراه ها رو واسه خودت بازساز یخواست

 صورتش یزدم تو زل

 مگه نه ؟-

 ماآمدم ا یکنار م یجور کیتزلزلش  یبا نگاه حق به جانب و ب حاال

 کردم ؟ یلبش را چه م یلبخند ژکوند رو آن

 اشب...منو  یینجایسوال ا نیبه جواب ا دنیپس تو االن به خاطر رس-

 ؟ یکردم دلتنگم شد یفکر م که

 و پوزخندزنان از جا بلند شد . گفت

 ...حاال یساز یروزمم م یبد ...و تو دار یلی..خداشتم . یشب بد-

 ؟ یموضوع افتاد نیا ادیدفعه  هیشد که  یچ

 میایباعث نشد از موضع خودم کوتاه ب شبیماریلحن دل یحت



وم شنب یکه از شما جواب قانع کننده ا نهیکنه ...مهم ا یم یچه فرق-

 ردکو شلوارش فر بیج یدستش را تو هیعاقل اندرسف ی.در امتداد نگاه

 ستادیبه سمت پنجره رفت و پشت به من ا و

 کربه ف گهیذاره کنار د یم شیاز زندگ شهیهم یبرا ویکی یآدم وقت-

 تو صندوقچه زهیر یرو م دهی.خاطرات پوس ستیخاطره ازش ن دیتجد

 ندازه دور ... یرو م دشیکنه و کل یو درشو قفل م یفراموش ی

. 

 شانه نگاهم کرد یو از رو برگشت

 ... ندازه ینم دهیگند بیس هی ادیآدمو  چوقتیسرخ و تازه ه بیس هی-

 سرخ و تازه ام؟ بیس هیمن االن مثل  یعنی_

 است ...مثال زدم گهید زیچ هیمنظورم _

 ذهنش ناگهان فعال شد یسیبعد انگار بخش پل و

 ؟ یدار نستاگرامیا-

 خودش جواب خودش را داد میبگو یزیمن چ نکهیقبل از ا و



 هاست ...پس... یمعمول نیاز اکه  تیگوش-

 اهمرا به هم فشرد و همان طور که هنوز داشت مظنونانه نگ شیها لب

 شد شبیماریدست یزیاز چشمانش گذشت ... انگار چ یکرد برق یم

 فضولته ...مگه نه ؟ یکار اون همخونه -

 دیدر هم قفل مانده بود هنوز ...از سکوت کش دار من فهم نگاهمان

 دهکهحدسش درست بو

 دمدا متقاعد شده ام چانه ام را شینشان بدهم از حرف ها نکهیا بدون

 و باز هم حرف خودم را زدم باال

 ؟ یکافه لهستان میرفت یهردفعه م یپس واسه چ-

 توپنده یصدر به خرج نداد و با صدا یخودش سعه  گرازیبار د نیا

 در جواب گفت یا

 راتپستم گذاشت ب ریز ایرو که هل یکامنت یخوا یازم نم کهویچرا -

 کنم ؟ ریو تفس ترجمه

 شم ... یممنون م یلیکه خ یکار رو بکن نیخب اگه ا-



 یونبخ کار رو کرد که تو کامنتش رو نیعمدا ا ایهل یستیچرا متوجه ن-

 نداشت یا گهیهدف خاص د چیواال ه زهیذهنت به هم بر و

ت رامن جزء فالوو دهیهنوز نفهم یبیمارییهمه پ نیاون با ا یعنی-

 ؟ ستمین

 یهست کیف جیپ هیکرده با  الیدونم ...البد خ یچه م_

 وهمه جا ت نیا نیچرا از ب یباشه ول نطوریکه ا میبیماریاصال  _

 ؟ یهم رفت یکافه لهستان دیپرس فرانکفورت

 یاز خودش بپرس یکنم بر یم شنهادیپ یاگه حرف منو باور ندار-

 . یجواب دلخواهت رو ازش بشنو دی...شا

 ختهروبراف یو خشمگنانه گفت و بعد با چهره ا ظیپر غ یرا با لحن نیا

 ام انیبر جو م ینیرا از من برگرداند .و ناگهان سکوت سهمگ شیرو

 . مانیبودم و از آمدنم پش یشده بود .من کالفه و عصب حاکم

 مثال ال...حا دبیماریورودم به اتاق را ب یجلو دایگذاشتم پارم یم کاش

 یایدر یخواستم آرام شوم اما بدتر خودم را تو یشده بود ؟ م یچ



 سحگفتن با من نداشت و  یبرا یحرف گریانداختم .انگار د یشانیپر

 میکه خواستم از جا نیبا سکوتش عذر مرا خواسته .درست هم کردم

 شوم که بروم دوباره به حرف آمد بلند

 که از نمک یو رفتن ...انکار نم میاومدن تو زندگ ییقبل از تو آدم ها -

 یلیمونده .اما خ یبه درد نخور هم باق یمشت خاطره  هی هرکدومشون

 ایناهلیاآورد ...و تو همه  ادشونیشه به  ینگ .اونقدر که نمبدنو  محو

 و میداشت ...خب ما چندسال باهم بود ینقش برجسته تر

 اما ... میبگم عاشق هم بود دیکنه با یناراحتت نم دنشیشن اگه

 ناتمام شیکه به در اتاق خورد باعث شد حرفها یعتق بدموق یصدا

 یو صدا دیرس یبه گوش م یمبهم یبماند .از پشت در زمزمه ها یباق

 یمداشت داد  بایشد چون تقر یم دهیاز همه واضح تر شن یصالح خانم

 دیکش

 ... هیمهم یلیتو ...موضوع خ میایب نیلطفا اجازه بد یریمش یآقا-

 به خود گرفته بود یابهام و سرگشتگکه رنگ  یبا با تعجب هردو



 .بعد او از پنجره فاصله گرفت و تا گفت میبه هم انداخت ینگاه

 تو ... نیایب-

 نمو خا یباز شد و خانم صالح یبار دوم به شکل ضربت یاتاق برا در

ا ب دایهرسه به داخل هجوم آوردند و پارم راستهیبه اتفاق پ یدیرش

 افهیق

 ماند پشت در ... یاعذرخواهانه و درمانده  ی

 تادکه چشمش به من افتاد انگار که فشار خونش اف نیهم یصالح خانم

 خودش برگردد یبه حالت عاد نکهی.نفسش رفت و برگشت و قبل از ا

 یا اشاره اش را به سمت من نشانه رفت و با لحن متهم کننده انگشت

 گفت

 یغلطنه هرتو یاش م بندهیمظلوم و فر ی افهیق نیکار خودشه ...با ا-

 نمخا نیبهش شک نبره ...تا قبل از اومدن ا یخواست بکنه و کس دلش

 نشر نیا به

 اون پاشو گذاشته یاز وقت یافتاد ؟ ول یم نجایاتفاق ها ا نیاز ا کجا



 که میبیو غر بیعج یدردسر و ماجرا هیهر دفعه شاهد  نجایا

 با اختالف بدتر از همشونه... گهید نیا

. 

 شا یخروج لیکرده و هنوز فا پیکه من تا یین هااز رما یکی ظاهرا

 نتنتریمجاز سر از ا رینداده بودم به طور غ یدیخانم رش لیتحو را

 مساله باعث خشم نیگشت و ا یبود و داشت دست به دست م درآورده

 یلحصا که در راه بود شده بود .خانم یوجنجال سندهینو دیانتقاد شد و

 بود گفته

آب و  طیِش و به خاطر شرا یساکن ک ندهسیکه نو میشانس آورد-

 ییهوا

 کرد یرو تخته م نجایپروازها کنسله واال امروز در ا اونجا

 میایدرب دنشیبود که نه من توانستم از شوک شن یفاجعه تا حد عمق

 نه

 و میکرد ینگاه م مانیرو شیپ ی.هردو هاج واج به چهره ها سییر



 یشکنوا میآن که بتوان یب میدیشن یرا م شانیحرف ها یناباور درکمال

 . میخودمان نشان ده از

 لیخورد که هنوز فا یقسم م یدیگفت .خانم رش یم یزیچ هرکدام

 و متفکرانه در طول راستهینگرفته .پ لیمزبور را از من تحو رمان

 اش را به صورت یرفت و هراز چند گاه نگران یاتاق راه م عرض

 کرد یول م تیپاراز

 شی...آبرومون پ بتهیآخر مص گهید نی؟ ا میچکارش کن نویحاال ا-

ر نش یکنه کتابشو برا یاعتماد نم یکس گهیره ...د یم گهید ینشرا

 بسپره به ما .

 که ستینگر یقهر و عتاب به من م ی دهیچنان به د یصالح خانم

 ارکتواند  یفقط م یخرابکار نیروشن بود که ا شیمثل روز برا انگار

 ..چشمم . یانگشت اتهامش را فرو کند توباشد ...کم مانده بود  من

 دست به ی؟ چطور تونست یخانم اعتماد یبد یدار یحیچه توض -



جلو چشم  ینیبش یاکاریو بعد در کمال ر یبزن یفیکار کث نیهمچ

 یآقا

 ؟ یاریشناس رو درب فهیکاردان و وظ یکارمند یو ادا یریمش

ند بم در که زباننگاه متهم کننده اش باخته بودم . آن ق ریرا ز خودم

 آمده

 "کار من نبود  " میکلمه هم نشد بگو کی یو حت بود

 مککه از شدت ارتعاشم  نیا یشدم و برا یعصب یدچار رعشه  ناگهان

 و زدم .او ناگهان سکوت سردش را شکست حصارمفلسانه خودم را  شود

 و سرکوب گر خطاب به او گفت نیخشمگ ینگاه با

 اونه ؟ که کار یحاال از کجا مطمئن-

 یاو دست و پا یاز زنگ عتاب آلود صدا نکهیبدون ا یصالح خانم

 گفت یرا گم کند با لحن محق خودش

 هبخانم که االن خودشو زده  نیدست ا ریاز اونجا که اون رمان ز-

 ...هنوز ستیبوده ...گند بار اولش هم که ن پیدرحال تا یمردگ موش



 هنرفت یکس ادیاز  رزادیکتاب خانم پ یماجرا

 ستیاتهام ن نیا یبرا یموجه لیکرده دل پیچون رمان رو اون تا-

 نیا که اتفاقا متعلق به شونیکی...پاسپورت ها هم دست شما بوده و 

 دشگم  یبه طرز مرموز زایمهلت و اخذ و یروزا نیبوده تو آخر خانم

 دنم شاوصاف گ نیشد ...پس با به ا دایپ هویمن  ماتومیبعد از اولت و

 م ممکنه کار شما بوده باشه ...ه پاسپورت

 گم شدن یماجرا نیزدند و ا یحرف م یدانم داشتند از چ ینم

 رنگ از رخسار خانم نطوریخورد که ا یاز کجا آب م پاسپورت

 پرانده و باالخره مضطرب و دستپاچه اش کرده بود یصالح

 یاخرت و پرته یال شونیدادم که پاسپورت ا حیمن قبال به شما توض-

کردم که گم شده و بعد هم  یو مونده بود و من فکر مکش یتو

ون اه بموضوع  نیدونم شما چرا االن دار یکردم...اصال نم داشیپیتصادف

 کم

 ینشرمون مربوطه قاط ثیثیمساله که با آبرو و ح نیرو با ا یتیاهم



 ... دیکن یم

 نداشت ینگاه مواخذه گرش تمام آتشبار

 ی؟ اتفاقا برا ید خانم صالحبو تیگفت که اون موضوع کم اهم یک-

 هم مهم بود یلیخ من

 یوفپحوصله  یبود ب ستادهیو او ا یخانم صالح انیکه حاال م راستهیپ

 و تذکر داد کرد

 مموتبود  ی...اون موضوع هرچ نیشما راه انداخت هیچه بحث نیاالن ا-

 ؟ میتازه چه کن بتیمص نی... با ا شد

 . 

 یسر خانم صالح یرا از رو نشیسنگ ینگاه ها ی هیآنکه سا یب او

 و گفت دیکوب زیم یرو یمشت بردارد

 میاول دنبال مقصرش بگرد دیمعلومه...با-

او گرم شده بود  یبانیجا جلوروتون نشسته ...دلم به پشت نیمقصرش ا-

 جرات به خودم دادم و یکم نیهم یبرا



 گفتم

 کار رو بکنم ؟ نیا دی...من چرا با ستیکار من ن-

 از من سییر یطرفدارانه  یبیماریانگاراز ترس جبهه  یصالح خانم

 وار جو یبه خوب راستهیبار پ نیجرات استنطاق مرا نداشت اما ا گرید

 دیکش را

 نمار لیهم فا دی... شا یبه خرابکار لیو م یدشمن یفقط از رو دیشا-

 یفروخته باش یخوب متیبه ق رو

 از.ت نشس یامتم نمبزرگ و گشاد بود که به ق میاتهام آن قدر برا نیا

 از آن قدر خوف برم داشته بود که قلبم داشت راستهیزهرناک پ نگاه

 هیگر ریبزنم ز یچارگ یبود با ب کیافتاد و نزد یم کار

 سطورو  سیپل یاصال پا دیتون یکار رو نکردم ...م نیگفتم که من ا-

 ...دیبکش

 میکن یکار رو م نیآره الزم باشه حتما ا-



 ... گهیبسه د-

 همه را وادار به یلحظه ا یتشرناک او بود که برا یصدا نیا

 اب اوردیدوام ن یلیطوق سکوت خ نیا ریز راستهیکرد .اما پ یخاموش

 گفت انهبیمارینگاهش کرد و خرده  سرزنش

 جان ؟ نیشرو یکن یاز ش دفاع م یدار یخود یچرا ب-

 به ااولش خودش ر اریو هم قیرف یمعترضانه  یاعتنا به جمله  یب او

 و تحکم گفت یتوام با دلسوز یرساند و با لحن من

 میبر نجایپاشو از ا-

 یبم اتها نیبه اشک نشسته زل زدم به او ..هنوز ترکش ا یبا نگاه من

 نداشتم دنیحرکت و جنب یبرا ییدر جان و تنم بود و نا رحمانه

 ها یراحت نیداغ تر از آش شده بود و به هم یانگار کاسه  راستهی.پ

 درا خواسته بو نیاو ا نکهیبا ا یحت دیایواست که کوتاه بخ ینم

 ینم میخودت قا تیاونو پشت سنگر حما یخود یب شیاگه دفعه پ-



 ینم دایکف دستش االن جراتشو پ میحقشو بذار یذاشت یو م یکرد

 یکی به یوقت گهید نیکنه ...هم ینشر باز یبا آبرو یجور نیکردباز ا

 کنه یت سواستفاده ماز یبها بد اقتشیاز ل شتریب

 حرف نباشه ..نگفتم ؟ گهیگفتم د-

 گارگفت و نگاه عتاب آلودش را به او دوخت اما ان ریرا با تغ نیا

 وضعمز اها  یراحت نیبادها بلرزد وبه هم نینبود که با ا یدیب راستهیپ

 دیکش یخودش پا پس نم تند

 هتیوگلندارم که س نیبه ا یواقعا اگه مشخص بشه کار اون بوده کار-

 یا فرستمش به همون جهنم دره یپا م یبار خودم با ت نی...ا نیشرو

 ازش اومده که

 یکرد که جسارتش چه کار یفکرش را هم نم یحت راستهیپ دیشا

 دست

 امحاب یب نیشرو یدهد انگار به انبار باروت صبر و حوصله  یم او

 بردگرگفته از خشم به طرفش هجوم  یبود که با چهره ا دهیکش تیکبر



 دیاش چسب قهیبه  و

 ... یحرف بزن یجور نیدم با نامزد من ا یبهت اجازه نم-

 یدیو رش یخانم صالح ینگاه غضبناکش را مثل بولدوزر از رو و

 دیکرد غر یداد و همان طور که له و لورده شان م عبور

تموم شهر رو خبر  نیحاال بر نیتون یهمه ؟ م نیمتوجه شد-

 نی...انیکن

 یب ای یبهش گستاخ نیحق نداره بعد از ا ینه و کسنامزد م خانم

 کنه ...واال با من طرفه ... یاحترام

 مهبه مجس لیآن همه را تبد کیبود که  ییجادو یورد شیحرفها انگار

 یاش تو رمنتظرهیغ یحرفها دنیکرد . خودم هم از شن یسنگ یا

 ار هراستیکه پ نینداشتم . او بعد از ا هیاز بق یبودم ودست کم شوک

را  هیقباش کرک و پر  کنندهبیماریغافل ماتومینشاند و با اولت شیسرجا

 هم

 مبل خشکم یاش را ول کرد و دوباره آمد سمت من که رو قهی ختیر



 نجاآ و از دبیماریخواست مرا در پناه خودش ب یبود آمد .انگار م زده

 کند .دستم را گرفت و ساکت و صامت از جا بلندم کرد و با دورم

 رونیب میاز آنجا زد مهیبه سمت در برد و بعد با هم سرآس خودش

مات و درهم شکسته پشت سرمان  یها افهیآن ها را با همان ق و

 ...میجاگذاشت

  

. 

 دو وار میدو چهار راه شلوغ را پشت سر گذاشت یکیکه  نیاز ا بعد

 ودمبه من که کز کرده ب ینگاه میاو ن میاتوبان نسبتا خلوت شد کی

 یپشت پنجره نگاه م یباران یو در سکوت به منظره  یندلص ی گوشه

 گفت کردم

 ؟ یساکت نقدریچرا ا-

 مگفت یگرفته ا یبردارم با صدا رونیب یچشم از تماشا نکهیا بدون

 . دمیکش شهیبخار ش یرو یبگم ؟و خط مبهم یچ-



 یعرفمتو رو به عنوان نامزدم  هویشد و  یم ینجوریا دیدونم نبا یم-

 ای ریبرام اعصاب نذاشت ..گرچه د یلعنت مانیاون پ یکردم .ول یم

 میکرد یخبر رو به همه اعالن م نیا دیبا زود

 بردارم دیلول یکه در سرم م یباعث شد دست از افکار مغشوش حرفش

 حواسم را بدهم به او . و

 میکرد یخبر را اعالن م نیا دیزود با ای رید "گفت ؟  یم یچ داشت

 "؟

 جا خورده بودم . دنشیاطالع و از شن ین بخودم از آ کهیدرحال

 " گفت یبخش بود .انگار که به من م نانیلبش گرم و اطم یرو لبخند

 "رو بسپر به من  زیهمه چ نی...بعد از ا نترس

 تیماحبابت امروز و  ایتوانستم تا آخر دن ی.م دیستین بهیکه غر شما

 گذوق مر شیکه از من کرد ممنون و قدردانش باشم و برا یا جانانه

 رمیبم شیهزار بار با خودم مرورش کنم و برا یو روز شوم

 که در دلم برپا بود یخواست خودم را به جشن شادمانه ا یدلم م چقدر



 دست تکان میها داشت برا یکیکردم اما غم از همان نزد یم دعوت

 هچکه از دل  میفراموش کرده بود یقیدقا یداد .انگار هردو برا یم

 یواشکی میو داشت میدرآورده بود نیماش یسر از تو ینیسهمگ طوفان

 میکرد یهم را از آن پرت م حواس

 ؟ یبه خانواده ات گفت-

 جواب دنیباشم اما انتظار شن الیخواستم خوش خ یچقدر هم م هر

 او را نداشتم زیآم قیتصد

 ... شبید نیآره .هم-

 اتاقش گفته بود افتاد یکه تو یبه جمله ا ادمی

 " یساز یروزمم م یبد ...و حاال تو دار یلیشتم .خدا یشب بد "

 دمیپرس دیزدم و باترد یپلک

 موافقت کردن ؟ یراحت نیو به هم-

حاال -ندارن . نیجز ا یدونن چاره ا یکه نه ...اما م یراحت نینه به هم-

 شه ؟ یم یچ



 یوتبودم و اضطراب  شانیکه خوشحال باشم پر نیا یدانم چرا جا ینم

 دسر.او اما خون دیکش ید و داشت به احساساتم پنجه مبو دهیخز جانم

 ندارد . یخاص یکرد که نگران یدست کم تظاهر م ای بود

 جلو ...تو موضوع رو با میر یکه رسمه م ی.همون طور یچیه-

 یخواستگار میایو ما م یذار یم ونیات در م خانواده

 و هرم سوزانش دیکش یتا چشمم به چشمش افتاد نگاهش شعله ا و

 نفسم

 براند را

 گفتم یگل کرد با بدجنس کهوی طنتمیشد که حس ش یدانم چ ینم

 ؟ یاگه جوابم بله نباشه چ-

هم  نیهم یگذارم برا یبود که دارم سر به سرش م دهیهم فهم او

 ششین

 بناگوش باز مانده بود تا

_ - 



 ینتو یهم نم یاگه بخوا یچون حت یجرات نه گفتن به منو ندار اوال

 شم بدزدمت یمجبور م گهیبعدش د... دوما 

 و براق نگاهم کرد برگشت

 ؟یبب یمن بش یتا آخر عمرت زندون یخوا یتو که نم-

 هبرد ب یتابانه با خودش م یکند و ب یگفتنش دلم را از جا م یبب

 و میکه با هم داشت یا انهیمخف نیریو ساعات خوش و ش فرانکفورت

 را به زور خنده ام کهیلشدند.درحا یکه تکرار نم یماندگار خاطرات

 خوردم سر تکاندم .که نه . یم فرو

. 

 . اوردیو تشکر را به جا ب قیخودش تشو ی وهیخواست به ش یم انگار

 شکوفید یبرد و به نرم شیرا گرفت و به لبها دستم

 .یخوام ماه یم ایدن نیکه من از ا یهست یزیتو تنها چ-

 من که عادت به یاعشق بود به گوش ناآشن زیشورانگ ینجوا شیصدا



 نداشت دنشیشن

 دعاشقانه اش به غش و ضعف افتاده بو یحرکت و حرفها نیاز ا دلم

 مدوب اهایکنم و تا مرز رو یوار احساس خوشبخت وانهیتوانستم د ی.م

 خواد؟ که از طرف مرد مورد عالقه یم یچ نیدختر جز ا هیمگه "

 "وقفه دوست داشته بشه  یب اش

 و خودم را دمید یدستم م یرا تو یخوشبخت قطار طیداشتم بل تازه

 آماده

 ت وکردم که ناخواسته ذهنم آشف یدور و درازم م یسفر به آرزوها ی

 ارنگاناگهان  دیدفتر نشر پرکش یتو ییبه سمت اتفاقات کذا اریاخت یب

 ی هیسا انیقلبم افتاد و مرا در م یها ییروشنا یرو یاهیس ابر

 غلتاندفرو  یو نگران میاز ب ینیسهمگ

 من ؟ ریافته تقص یم یشه ؟ چرا هر بار همه چ یم یجور نیچرا ا-

 چشمان یرا تو رمیگفتم و نگاه اندوه خ یرا با لحن غصه دار نیا

 خواست درحال یجا گذاشتم .او که انگار دلش نم تگرشیو حما مهربان



 یندام نگرا یبلغزد و تو شیپا کهویآزاردهنده  یحواش نیاز ا زیگر

 گفت یناخشنودانه چهره در هم شد و با تان دفتیب میها

 چرا ؟ یدون ینم یعنی-

 نیا نه از کجا بدونم ؟ فقط مطمئنم که نه تنها در-خورده گفتم کهی

 مورد که در مورد

 هم من مقصر نبودم . رزادیکتاب خانم پ یماجرا

 اصالنهگیجو  دمیشالم کش ریزده از ز رونیب یموها یرو یدست و

 دادم ادامه

 .مربوط بشه .. زیآم دیتهد امیبه اون پ یهمه چ دیدونم شا ینم-

 !؟ زیدآمیتهد امیکدوم پ-

 تشده بود به دوعالمت سوال گنده و کنجکاوانه داش لیتبد چشمانش

 یمنتظر جواب من بود .سر یقرار یزد و با ب یمن دو دو م یرو

 و گفتم تکاندم

 مسخره بود امیپ هی-



 هبا ر تشیو عصبان یمتعاقبا ناراحت گفتم و شیاس ام اس را برا نیع و

 دمیخر جان

 ؟ یبه من بگ نویا دیتو االن با-

 شد یفرع ابانیخ کیبرافروخته راهنما زد و وارد  ییمایبا س و

و به  یبیماریرو دست کم ب یزیچ نیهمچ یدونم چطورتونست ینم-

 من

 ینگ

 ی. با حرص لب رو دیجوش یتوامان در نگاهش م یو دلسوز سرزنش

 ردفش لب

 از دست تو ماهسو...-

 یها یرو ثبت نکردن و طبق بررس یحرکت مشکوک چیها ه نیدورب-

 خانم ستمینرفته پشت س ریچند روز اخ یط یعمل اومده کس به

 هکه ب هیهمه فقط خانم صالح میدون ی.اما همون طور که م یاعتماد

 داره .پس اگه یها دسترس ستمینشر به تمام س یداخل ریمد عنوان



 شده یخانم اعتماد ستمیموجود در س یها لیاز فا یکیبه  یددستبر

 دیبا

 راه دور صورت گرفته باشه . از

 .هر ستادیا زشیو رفت و پشت م دیکرد چرخ یپوف یبا کالفگ نیشرو

 گفت یقرار یزد و با ب هیتک زیدستش را به م دو

 یا...االن به طور واضح و مشخص بگو بر میدون یرو که م نایخب ا-

 تو دستته ؟ یچه مدرک یمجرم بودن صالح اثبات

 اضحها بدانم .چون و نیاز ا شتریب یزیخواست چ یدلم م یلیهم خ من

 ینم یبودم خانم صالح ستمیکه من مشغول کار با س یدر مواقع بود

م ه یکند .وقت لیخودش اقدام به برداشتن فا ستمیاز پشت س توانسته

 که

 کار وجود نیا یبرا یخاموش بود و عمال راه ستمینبودم س من

 یضبط شده  لمیگفت از ف یم راستهیکه پ ییها ی.طبق بررسنداشت

 من ستمیمدت از س نیهم ا یمداربسته به عمل آمده کس یها نیدورب



 نکرده بود .پس... استفاده

 و ندیبنش لیمتما یمجبور شد کم ندیاو را بب نکهیا یبرا راستهیپ

 گردنش

 ردع کچرخاند .بعد آرام و شمرده شرومثل آفتابگردان به سمت او ب را

 حرف زدن به

داشت  یهمدست م هی دیبا یکه خانم صالح میبیماری یم جهیپس نت-

 که

عد بو  من کرد یروانه  یدار یببره .و نگاه معن شینقشه اش رو پ بتونه

 دوباره زل زد به چشمان

 نیشرو منتظر

 ه ؟تونه باش یم یهمدست ک نیا دیحدس بزن دیفکر کنم نتون -

 یچه کسان ای یدانم که آن لحظه ذهن مشکوکش به سمت ک یرا نم او

 . ودبرا پر کرده  یخال یجا نیا ایقبل از همه باز اسم هل دی.شا رفت

 ئن بودطمم بایبه او گفته بودم تقر زهمیدآمیتهد امیدر مورد آن پ ی.وقت



 باشد . ایتواند کار هل یفقط م نیا که

 از رشتیو ب دایکردم .زهرا و آ یفر فکر مهمزمان داشتم به چند ن خودم

 ا منب روزها نیکه ا یو خصمانه ا زیبخل آم ی.با رفتارها دایپارم همه

 دریبیمامظنون قرار ب یها نهیتوانست با اختالف در صدر گز یم داشت

. 

 قشیرف "حدس بزن" یخواست در مسابقه  یانگار دلش نم نیشرو

 کرد یداشت نگاهش م یاقتو کم ط یحوصلگ یبا ب یکند .جور شرکت

 حلقش و به زور حرف از یخواست دستش را بکند تو یدلش م انگار

 رونیبکشد ب دهانش

 ؟ هیهمدست ک نی...زود باش بگو ا مانیاح بس کن پ-

 به خودش ییبه غبغب انداخت و ژست هرکول پوآرو یباد راستهیپ

 ام دانست که یم یزیاو چ نکهیخوشحال بود از ا یلی. انگار خگرفت

 . میدانست ینم



 نیا به مغزتون هم خطور کرده باشه که بامداد در یکنم حت یفکر نم-

 شده باشه . یهمدست خانم صالح راه

 کرد ؟ یفکرش را م ی؟ نه واقعا ک بامداد

 .دیبه سمت هم چرخ نیبهت آلود من و شرو نگاه

 یاوه شت...بامداد عوض-

 مکرد یکه فکر نم ی.من هم به تنها کس دیکوب زیم یرو یو مشت گفت

 ل ودوپا بامداد بود .حتما آن قدر بابت موضوع گ یجانور موذ نیهم

 شده بود که نیاز دست ما دل چرک یگانیشدنش به قسمت با پورتید

 از که معلوم بود راستهیانتقام گرفته باشد .پ قیطر نیاز ا خواست

 یمبهوت و مات ما لذت م یها افهیق یتماشا

 ت .ماجرا را از سر گرف یادامه  یت و با تانپا انداخ یپا رو برد

 یم فیتعر ییپرکشش و معما یقصه  کی مانیکه داشت برا انگار

 . کرد

 تو کیج یبا خانم صالح ادیاواخر ز نیبله جناب بامداد زخم خورده ا-



 گفتم یدراومدم به خانم صالح یبار به شوخ کیمن  یبود .حت کیج

 ینم اهیش کرد و گفت صدسال س؟ اونم تر هییشماها خبرا نیب نکنه

 باشه ... ییخبرا خوام

 که مینیب یم شهیضبط شده که مال سه روز پ یها لمیاز ف یکی یتو

 اه باوتک ییها .و بعد از گفت و گو ستیپیاومده به اتاق تا یصالح خانم

 یخانم اعتماد زیسمت م رهیم یدیرش خانم

 را به سمت من کرد شیرو و

 بایزد که تقر یبا شما حرف م یه موضوعدر مورد چ ادیم ادتونی-

 ؟ دیطول کش یربع کی

 سرتکان دادم و گفتم متفکرانه

. 

 انمر .ختازه برگشته بودم سر کا بتی.من بعد از چند روز غ ادمهی بله-

 یاز شمال برگشت یاون روز اومد و منو گرفت به حرف که ک یصالح



 حال و

 یترامشون از پا...منم به اح رهیو غ رهیچطوره و غ مادربزرگت

ه چکه  دمینبود و ند ستمیحواسم به س گهیبلند شده بودم و د ستمیس

 یاتفاق

 همم یحخانم صال یمن برا هویبود که چطور  بی...اتفاقا برام عج افتاد

 افتاد که حال مادربزرگم رو ازم بپرسن . ادشونی شونیو ا شدم

 تابانه گفت یب نیشرو

 . مانیبعدشو بگو پ-

 . شیپاها یهم حلقه زد و گذاشت رو یرا تو شیادسته راستهیپ

 نهکاتاق خودش رو ترک  یصالح نکهیقبل از ا میدیو د میکرد یبررس-

 دو یکی رفته و باهم شونیها بره بامداد به اتاق ا تیسپیبه اتاق تا و

 هکی.درحال رونیاز اتاق زد ب یحرف زدن .بعد خانم صالح یا قهیدق

 یادبا خانم اعتم یکه خانم صالح میااونجا موند .و همون ت بامداد

 گپ و گو بوده و حواسشونو پرت کرده بود بامداد کار خودش مشغول



 لیمیا قیکتاب رو از طر لیاز فا یکپ هیبه نحو احسن انجام داده . را

 رو از لیمیآدرس مورد نظر خودشون فرستاد و بعد هم ا یبرا نشر

 ونه .ازش نم یپاک کرد که اثر یخانم اعتماد ستمیس

 ؟ یدیفهم لویمیموضوع ا یپس تو چه جور-

 مانخ یعنیهنوز پاک نشده بود... لیاون فا یخانم صالح ستمیرو س خب

 ورشاصال فک دمینکرده بود که پاکش کنه .شا دایهنوز وقتشو پ یصالح

 دی.به هر حال تا به خودش اومد د میکرد که ما بهش مشکوک بش ینم

 شده رید یلیخ یهمه چ یراب گهیرو چک کردم و د ستمشیس من

 دستانش گرفت و انیاز تاسف و تاثر سرش را م یبا حالت نیشرو

 ابو  صندلش اش افتاد یرو بایهولش داده باشد تقر یانگار کس ناگهان

 از نهاد برآمده گفت یآه

 خواستم باور یاما نم هیدونستم کار صالح یمن انگار از اولش م-

 ربه نش یو خوش خدمت یان همکارهمه سابقه درخش نیکنم...اون با ا

 کرد ؟ چرا ؟ انتیخ ی...چرا خودشو آلوده 



 اجواب مانده بود .اما ظاهر یبود که در ذهن من هم ب یسوال نیا

 دانست یسوال را هم م نیجواب ا راستهیپ

 رهحق آب و گل دا نجایکرد ا یفکر م یخب معلومه چرا .خانم صالح-

 بشه دهیاز گرد راه رس که تازه یکیتونست تحمل کنه  ینم و

 نشر ... ینورچشم

 منم . یکیمنظورش از  دمیدارش فهم ینگاه معن از

 هو حاضر شد دست ب هبیماریجاشو ب یبه زود یخانم اعتماد دیترس-

 مانخکتاب  یکرد با ماجرا ی.فکر م فتهیاتفاق ن نیبزنه که ا یهرکار

 یراب یعتمادخانم ا یکار خودش بوده پا نیقیکه اونم قطع به  رزادیپ

 که دید ینشد و برعکس م نطوریشه اما ا یم دهیاز نشر بر شهیهم

 مورد عفو و بخشش قرار گرفته و ارج و قربش یخانم اعتماد چطور

 از دست نداده . رو

 سرتکان داد یعصب یبا پوزخند نیشرو



 هیکرد هم نشر رو تو رانیخودش رو و یکارش هم سابقه  نیبا ا-

 بزرگ انداخت دردسر

 مونه . یته چاه م شهیله .چاه کن همب-

 نگاهش کرد و بعد همان طور که چشمانش رهیخ یلحظه ا نیشرو

 تر کیو بار کیبار

 دیشد مظنونانه پرس یم

 ؟ ی؟ تو واسه خودت احساس خطر نکرد مانیپ یتو چ-

 مهپلک  یکردم که حت ینگاه م راستهیپ یخورده  کهی ی افهیبه ق من

 نیا او را به یسوال نیبا طرح چن نیشت شروزد.انگار انتظار ندا ینم

 دکه داشت و لبخن یبعد با همان حالت دستپاچه ا یبکشد .کم چالش

 گفت دیداد ارام و با تاک یرنگ نشان م دهیلبش را پر یرو

 هیتونه  ینم یشکیخان...ه نیشرو قتمیاول رف اریمن عالوه بر هم-

به او رو به من با  یدآورای نی.و بعد از ا هبیماریخوب رو از آدم ب قیرف

 یو شوخ یجد انیم یلحن



 گفت

 وشهگذره جا اون  هیخان  نیشرو نیتوقلب ا یتو رو خدا خانم اعتماد-

 لطفا . نیها واسه من بذار کناره

. 

 حنهم با ل نیرا گرفته بودم .شرو میکش آمدن لبها یبه زور جلو من

 جوابش را داد خودش

 .ه ..تمام قلبم رو مال خودش کرد گهی...اون دنویا یگفت ریکم د هی-

 موقفه سبز شدم و شکفت یمن ب دیمن کش ینگاه پرمهرش را که رو و

 مثل نمایکه پ میکرد یم دایدر نگاه هم امتداد پ می.من و او هنوز داشت

 وسط دینشسته پر قاشق

 بکنم ... یاعتراف هیخوام  یم-

 هب یزیآم اعتذار ی افهیق دیچون حواس هردوتامان را جمع خودش د و

 گرفت و گفت خودش



هم  یدیبشه و ام یتون جد دوستی چوقتیکردم ه یمن فکر نم-

 نیابره.چون  نجایاز ا یاومد خانم اعتماد یبهشنداشتم .منم بدم نم

 مدت

 از دست داده بود و مدام فکر و حواسش پرت شویتمرکز کار نیشرو

 نیا بودم دواریبا من بود ( ام مستقیمسخنش حاال  ی. ) رو بود

 ناخراجتو یباشه برا یموجه لیشما باشه تا دل ریهمش تقص اناتیجر

 موزاون ر یکردم .بابت حرفها ی...خب ... خوشحالم که اشتباه م اما

 بگم کیتونم به هردوتون تبر یخوام و حاال م یشما معذرت م از

 نیانتخاب هم باش نیبهتر دوارمی.ام

 هم نیواز جا بلند شد .شر به هردوتامان انداخت و ینگاه دوستانه ا و

 رفت یداشت به سمت او م کهیبرخاست و درحال زیاز پشت م متعاقبا

 دیپرس یبدرقه اش کند با نگران تا

 یم دای؟ پارم میرو چه طور آرومش کن سندهی؟ نو شهیم یحاال چ-

 گفت



 نمختلف که نگرا یها سندهیاز نو میداشت یمکرر یصبح تماس ها از

 انترسم ناشر ی...م فتهیآثارشون ب یبرا یابهمبادا اتفاق مش بودن

 سواستفاده کنن بمونیتخر یفرصت برا نیاز ا بیرق

 یم یقرار مالقات دارم و سع سندهینگران نباش ...من امروز با نو-

 کنم که دست از جنجال و شونیپرداخت غرامت راض یدر ازا کنم

 و شلر سهیککم سر  هیمورد  نیدر ا دیبردارن .البته مجبورا با تیشکا

 دوددانلود گذاشته بود مس یکتاب رو برا لیکه فا یتی.اون سا میکن

 دگاهدا پرونده رو به یکارهاست و به زود بیمارییهم پ لمونی... وکشده

 تیلسوماز تمام  یو بامداد تا اطالع ثانو یبره...خانم صالح یم رسانه

 برکنارن . ها

 هرا ب نیاشت دل شروکه برلب د یبخش نانیکرد با لبخند اطم یسع و

 بیج یهردو دستش را تو نیخودش قرص نگه دارد .شرو یکاردان

 دیپرس دیسکوت با ترد یآزادفرو کرد و بعد از  شلوارش



 رتو چقد استیسر هل ریکنم ز یمن فکر م کهی؟ درحال امکیو اون پ-

 باشه ؟ یکار صالح ید یم احتمال

 باال زد یمتفکرانه شانه ا راستهیپ

ز ناکه م ی...با شناخت دورادور هیکنم کار خود صالح یم من که فکر-

 تماح...البته بازم تو  ستیها ن سکیجور ر نیخانم دارم اهل ا ایهل

 ... شیشناس یم بهتر

 یلحظه ا یگذاشت و آرام فشرد و برا نیشانه شرو یدستش را رو و

 وزهن و که برود اما دیچرخ راستهیانداختند .بعد پ مهینگاه هم خ در

 دهیدر نرس ی هبیماریبه دست تشدس

 شانه نگاهش کرد یزد او با تعجب برگشت و از رو شیصدا نی. شرو

 گفت نیتا شرو و

 ! قیازت ممنونم رف-

. 

 کران شد یلبش به وسعت ب یکه لبخند رو یاز گلش شکفت جور گل



 سر که یکش قهیخودش بند نبود .بعد از آن  یپا یرو گری.حتم دارم د

 راستهیپ دیبه من شا دیرس یسرش م کیافتاد و  موضع اتفاق نیهم

 دوستانه تیمورد لطف و عنا نیشرو یشد که از سو یباورش نم گرید

 -خطابش کند .*  قیرف تیمیصم نیو با هم دبیماریب قرار

 من به مادر و خواهرت یمعرف یرو برا یا گهینبود زمان د بهتر

 نیاومده و ا شینشر پ یکه االن برا ی؟ با وضع یکرد یم انتخاب

 همراسم معارف نیا یبرا یمناسب تیکنم موقع یها فکر نم یگرفتار

 باشه

 کرد حق به جانب گفت یم یرانندگ هیداشت با طمان کهیدر حال او

 تو نشر چه خبره ...ازم خواسته بود امشب یدونه تو یمادرم که نم-

 ونریخوره ...در ضمن بهتره ب یاگه نبرمت بهش بر م دنشیببرم د رو

 موضوع ناراحت چیبه اون موضوع و ه میبا هم یدفتر نشر وقت از

 میفکر نکن یا گهید ی کننده



 تامل گفتم یب

 نیا یباشه ...فقط من خودم هنوز آمادگ یخوا یم یجور نیاگه تو ا-

 رو ندارم . ییآشنا

 و فکر کردم دمیلبم را گز یگوشه  و

 "؟  هیچ قایبفهمه منظورم دق دوارمیام "

 کیخودش دست کم  نیمهم نداشتم و ا دارید نیا یبرا یمناسب لباس

 یاش به خوب یذهن اتیبا تمام مشغول نیبزرگ بود .و شرو معضل

 داشت با انتخاب کلمات درست و یمرا درک کرده بود و سع ینگران

 به من بدهد یمناسب شنهادیپ یمعقول

 ان...فقط چون مام یخوب مطلق شهی.تو هم زمیخواد عز ینم یآمادگ-

 دست هیقبلش ببرمت  یش ی... اگه ناراحت نم نهیکم ظاهرب هی من

 دستش . فتهین یکه مامانم بهانه ا میمناسب بخر لباس

 رگیمادر است د "که  یعنیآخر را با خنده گفت و سرتکاند  ی جمله



 وبا لحن موجه  دمی....خوب که فکر کردم د"کرد  شهینم شی...کار

 بود که او به کار برده یزیآم احترام

 نکهیا یمن بسته .پس به جا یاحتمال یراه ها را بر دلخور تمام

به نشان  یکنم سر زیناز و ن یخود یو ب مبیماریگاردعزت نفس ب

 موافقت

 آوردم فرود

 ندارم یباشه ...حرف یشه ول یم ادیزحمتت ز نکهیبا ا-

 ا آنبقب به در خورد ومتعا یمات مانده بود که تق نهیآ ینگاهم تو هنوز

 آمد نیشرو یاصد

 ؟ رونیب یایب یخوا ی؟ نم یماه-

 و شلوار زیشوم کیاو انتخاب کرده بودم . ی قهیرا به سل لباسم

 کیروشن تر از رنگ شلوارم بود ( با  زیرنگ که رنگ شوم یکالباس

 بودند زمیهمرنگ شوم بایو کفش پاشنه بلندم تقر فی.ک یریش کت

 داشت به من نگاه گرید یانگار کس نهیآ ی.چقدر عوض شده بودم .تو



 پشت سرم . ختمیرا به زور جمع کردم و ر میکرد .موها یم

 . امیاالن م-

 ؟ نمتیبب یدر رو بازکن شهیم-

 یدانم چقدر جلو یحس کردم .م شیتن صدا یرا تو یطاقت یمن ب و

 هبسل اتاقک در بسته متو نیا یتو دنمید یرا گرفته بود که برا خودش

 واهشداشت جنتلمنانه از من تقاضا و خ شیجانشود و به  دیو تهد زور

 به دل قینفس عم کیاجازه را به او بدهم .به دنبال  نیکرد که ا یم

 زدم و قفل در را باز کردم . ایدر

 را میسرتاپا نکهیبود و بعد از ا نیو تحس یپر از شگفت نگاهش

 برانداز کرد آرام گفت ناباورانه

 ...یاریسمو بند بنف یجور هیهر بار  یانگار قسم خورد-

. 

نفس من بود که داشت  نیکرد ا یو واله نگاهم م فتهیطور که ش آن

 بند



 یوت دمیترس یحرارت تنم باال رفته بود.م یآمد . به طرز محسوس یم

 یاش ب یتنگ و بسته تنش به تنم بخورد و از حس داغ یفضا آن

 شود پرواتر

 ؟ رونیب یبر یخوا ینم-

 گفت حاضرجواب

 و کار بدم دستت؟ ارمیت نطاق یترس یم-

 زد یبرق م نطنتیاز ش چشمانش

 یارکتا من نخوام  یترسم .چون خودت گفته بود یبابت نم نینه از ا-

 ... یکن ینم

 ؟ مبیمارینداره بتونم حرفمو پس ب یراه چیاوه شت...ه-

 خوردم گفتم یبه زور خنده ام را فرو م کهیحال در

 .نداره .مرده و حرفش .. یراه چینه ه-

 یبفهم...مثل حاال که دلم م ستیوقتا دست خود آدم ن یبعض یول-

 خواد



 ماهسو در یبچلونمت که ازت افشره  یو جور متبیماریم بحصار یتو

 ادیب

ه اشب-شما یبرا ی...حت ستین یراه چیلطفا مغلطه نکن ...گفتم که ه-

 و تیبذار اعتراف کنم من تو رو با او لباس چ نجورهیحاال که ا

 دوست دارم . شتریب یگلمنگول

 شتبود . نگاه تخسش دا یبدجنس یاعترافش از رو نینظر من که ا به

 لج گفتم یمن هم از رو نیهم یزد .برا یرا داد م نیا

 و تیو من همون لباس چ مید یلباس ها رو پس م نیباشه .پس ا-

 امیپوشم م یم مویگلمنگول

 ینپوش بب یزیگم اصال چ یبه من باشه که م-

 دهانم گرفتم یدستم را جلو یخفه ا غیا جب همراه

 دمخوام در رو ببن ی...برو م یش یم اتیادب یب یکم کم دار گهید-

 هرانببندم به طرز ماه شیدر را به رو نکهیلحظه قبل از ا نیآخر در

 که داشت برسد یگونه ام بکشد و به هدف یرا رو شیتوانست لبها یا



من دستخوش تند  نکهیا دزدکانه قبل از ی شکوفه نی.و بعد از ا

 احساساتم

 هردوتامان بست . یخودش در را به رو شوم

 نهاتانگار از پس ابرها داشت  دیبود اما خورش یابر یزییعصر پا کی

 وا نیماش یسرشار . تو ی.گرم بودم و دلم از روشن دیتاب یمن م بر

 نیه اآن شب به من متذکر شد و مهمتر از هم داریرا در مورد د ینکات

 دبو

 کن یماهسو ...نه تظاهر کن نه نقش باز یکن فقط خودت باش یسع-

 ... هیکاف یکه خودت باش نی...هم یچی.نه ه

 بود ختهیبه جانم ر یبیترس عج ییارویرو نیا یو وال هول

 نمیننش نیدر دل مادر و خواهر شرو دیآن طور که با دمیترس یم

 ؟ یچ ادیاگه از من خوششون ن-

 نگاهم کرد مهربانانه

 میبهشون فرصت بد دیاول بپسندنت ...با دارید نیمنم انتظار ندارم هم-



 جز دوست داشتنت ندارن ... یمثل من شناختنت چاره ا ی...وقت

دم در خانه  میدستش فشرد و تا برس یتو یدستم را به نرم و

 نکرد . شیشانرها

 و داریبلند و سپ یاز کاج ها یبزرگ و مجللشان به قرق انبوه خانه

 ردکه دم  دارشانیالدوله درآمده بود .گفت اسم سرا نیام یها کچیپ

 وداست و اسم زنش که خدمتکار خانه ب وسفیدست تکانده بود  شیبرا

 بایز

 ردز کگذاشت آمد در سمت مرا با نگیپارک یرا تو نیماش نکهیاز ا بعد

 را گرفت و گفت میشوم .بعد بازو ادهیکمکم کرد پ و

 افتاد و یمهرت به دلم م دمتید یکه م نیمادرم بودم هم یمن جا-

 یم

 نیم اتونه عروس و خانو یو با وقار م بایدختر ز نیبه جز ا یک گفتم

 باشه ؟ خونه



 دانم یبدهد .نم یشتریرا گفت که به من قوت قلب ب نیگمانم ا به

 دیشا

 یرو یلیحرف دلش بود اما به هرحال از بس که استرس داشتم خ هم

 اثر نداشت . من

 چارو جبروت منزل باشکوهشان چنان مرا گرفته بود که داشتم د جالل

 باال میرسبالم را نگرفته بود مطمئنم تا ب ریشدم و اگر او ز یم جهیسرگ

 یخوردنم حتم یزدند و سکندر یلق م میدست کم پاها یدوبار یکی

 . بود

. 

 رنگ ینوشیدنی ییبود با موها کیقد بلند و بار یخانم زن نهیتهم

 ...حدودا

 اا پبود و پوشش سرت بایز اریاما هنوزبس دیرس یساله به نظر م شصت

 رشگفته بود بعد از فوت پدر ماد نیجذابترش کرده بود .شرو اهشیس

 از تن به در نکرده بود . اهیس رخت



 کرد و مادرش با یکامل مرا به او معرف لیبا اسم و فام نیشرو

 یوتفه ها را فقط جور معار نیلبخند فقط سر تکان داد .ا یب یصورت

 دبون دایپ یزیمادرش چ یا شهیبودم .از نگاه مات و ش دهیها د لمیف

 هیدستم را فشرد حس کردم  ینه ؟ وقت ایاز من خوشش آمده  نکهی.ا

 افتاده کف دستم . خیاز  تکه

 او خونگرم تر از یاز مادرش بود اما کم یجوان شده ا ینسخه  الیش

 نشبود یکه همان اول متوجه مصنوع یآن قدر ناش یداد . ول یم نشان

 . شدم

 یدار ییچه موها-

 ولبخند زدم  شیتظاهرگفته بود .من به رو یرا هم از رو نیا دیشا

 " تمگف یم دیبا یادب و فروتن یهم از رو دیدانم شا یکردم .نم تشکر

 " نهیب یقشنگ م چشماتون

 توانستم از لوازم پرزرق و برق خانه چشم بردارم و یزور م به



 یعضب نیها رفتار نکنم .اما به قول شرو دیبد دیباشم که مثل ند مواظب

 نتویته ز یساده ا یمن که خانه  ی.برا ستیها دست خود آدم ن وقت

 یمیاش فرش دستبافت و قد یلوازم خانگ نیتر یمتیداشتم که ق سر

 داشت و یلوکس و سه طبقه تازگ یآن خانه  زیبود همه چ مارجان

 خواست جور همه را بکشد و یم نیداد .شرو یم قرار رمیتاث تحت

جو سرد  فیتنه حر کیسخت نگذرد .اما  یلیکند که به من خ کمک

 وخشک حاکم نبود .

 ننشا یخواهرش در مورد من از خودشان کنجکاو ایمادر  نکهیا بدون

 .و طممسل یسیبه زبان انگل نکهیگفت و ا التمیتحص زانیاو از م بدهند

 یتو که یرم و مهربانم گفت و پدر و مادر و برادرخونگ یخانواده  از

 از دست داده بودم . وبا ذوق و شوق گفت که قرار است به زلزله

 یرشتی.و بعد با آب و تاب ب میشو هیسرهمسا تونیز یبا هم تو یزود

 که در دست ساخت بود کشاند و شیالیو یرا به طرح و نقشه  بحث

 کنم یداد که گمان نم یاتحیرشت توض یمورد عمارت کاله فرنگ در



 به مذاق مادر و خواهرش خوش نشسته بود . چندان

 شد که موقع یدانم چ یآورد و من نم ینیریو ش یچا مانیبرا بایز

 یور تخیر ینقره از دستم افتاد واز بدشانس هیاستکان پا یچا برداشتن

 بایز یپا

 یزبابار چلمن  کی نیشد حاال هم یگند بزننت ماهسو خانم ...نم یا

 االکائنات در کار بود...و ی؟ حاضرم قسم بخورم دست موذ یارین در

 شد چرا؟؟ یم نطوریا دیچرابا

 دبو چاره که آخ هم نگفته یب یبایو از ز دمیاز جا پر یدستپاچگ با

 هسوخت شیکردن . نگران بودم که مبادا پا یکردم به عذرخواه شروع

 . باشد

 شهنوقت پوستش نچسبه و کنده  هی... نیاریدر ب واشیجورابتون رو -

 ... باهاش

زد  ینم بیدرآمده نه یخانم همان لحظه با کفر نهیدانم اگر تهم ینم

 که



 کنه دیدونه چکار با یخودش م بایدخترجان ...ز ستین یزیچ-

 یچا نمیو بب اورمیدر ب بایز ینبود خودم به زور جوراب را از پا دیبع

 سرش آورده ییچه بال داغ

 ..بود . ریتحق یاریتشر و بس یسرزنش کم یخانم کم نهیتهم یصدا در

 ... گرفتم یمنف ازیبه من گفت همان موقع از مادرش امت نیشرو بعدها

 کنند ... یاز خدمتکار عذرخواه ستیرسمشان ن چون

چاره  یب یبایز یبود نبود ؟ باعث سوختن و تاول زدن پا مسخره

 اگرکردم... یم یخواهو معذرت  ییاز او دلجو دیشدهبودم آن وقت نبا

 دست نیدادم از ا یم حیها بود ...من که نخواستم ...ترج نیبه ا اصالت

 اشمبمنافات داشت نداشته  تیارزش که با انسان یپوچ و ب یها اصالت

 تمامش باشد مال خودشان . و

. 

 فتدیپس ن یوقت از فرط خوشحال کیبودم که  وسفی ییدا نگران

 را به او منتقل کرد سییر یستگاررباب شادمانه خبر خوا ی.وقت



 سرش . یرا انداخت رو زشیذوق آم یصدا

 دبازه و دوما یگفتم باالخره مهندس دلشو م یدیگفتم ...د یدید-

 ؟ یدیرباب ...د یدیشه ؟ د یم خودمون

 "ز اخواهرزاده اش  یسر بفهمند برا تونیخواست تمام ز یکه م انگار

 گفت یو م دیخند یمخواستگار خواهد آمد .رباب  " بزرگون

 بههدی؟  یشنو ی...صدارو مهیخل شده ماهسو...تو ک.نش عروس تییدا-

 رقصه...االن یزنه م یاز رو حوض برداشته داره باهاش م

 شهیخواب م یاز خواب ب مارجان

 ییاشاد و شنگول د ی افهیتوانستم ق یرفت .م سهیخودش از خنده ر و

 دیخند یم یوقت زشیخودم مجسم کنم .چشمان ر شیرا پ وسفی

 انیم

 یعقاب ینیشد .ب یم اهیس یبه دونقطه  لیتبد شیگوشتالو یها لپ

 اش

 دیرقص یم یگرفت .وقت یشد و نصف صورتش را م یتر م پهن



 یذوق مرگ م شیکه رباب برا نیو هم دیپر یم نییباال و پا شکمش

 داد و پره یو همزمان با قر دادن تکانش م دیچسب یم کشیبه خ شد

 لرزاند تا رباب از خنده منفجر شود . یاش را م یچرب یها

 گفت رباب

 ؟ انیم یحاال ک-

 هفته ... نیآخر هم-

 افتاد که از قول مادرش گفته بود نیشرو یبه جمله  ادمی و

 هگید نیقرارم .واسه هم یدونه چقدر واسه داشتنت ب یخانم م نهیتهم-

 شمال میر یهفته م نیدست نکرد گفت آخر هم دست

 گفتم دیشکرزار شده بود با ترد یآن لحظه قلبم از خوشکه  من

 گرفتم ...پس ... یاز مادرت نمره منف یمگه نگفت-

 نوه متونه جلو خواست ینم یشکی...اصل کار منم .ه الیخ یاونا رو ب-

 یبب هبیماریب



 دیرا کش میاز موها یرا گفت و بعد طره ا نیا یخونسرد با

 شد یم دهیپشت خط شنبه وضوح داشت از  وسفی ییدا یصدا

 ... ایدوروز زودتر ب یکیبگو تو -

 گفت رباب

 ت؟ییگفت دا یکه چ یدیشن-

 . امیکنم که اگه شد زودتر ب یم یآره ...سع-

 دست لباس خوشگل واسه خودت هیاز همون تهرون  یگم ماه یم-

 یتخوره ...راس ینم یبه درد مجلس خواستگار یکه دار نای...ا بخر

ه م نگفت ینه ؟من هم م گهید انیب میبگ دیرو هم با نایعموت ا ماهسو

 گفت یم شهیکرد .چون هم یخبرشان م وسفی ییدا

 مثل ازدواج یدستشانم و در مورد موضوع مهم یتو یمثل امانت من

 . میآورد یرا هم به دست م مینظر موافق عموها دیبا حتما

 اد ببوبا رباب رفتم که خودم را آماده کنم .قرار  یاز خداحافظ بعد

 نهیآ یداشتم جلو دهیاتاق سپ ی. تو رونیب میشام برو یبرا نیشرو



 خواستم خط یبار بود که م نی.اول دمیکش یم میسرو رو یرو یدست

شد و مجبور  اهیکه پشت چشمانم س انهیبکشم و آن قدر ناش چشم

 شدم

 که داشت یبتیبار صورتم را بشورم .نداجان بعد از قهر و غ چند

 ودب هستادیبدعنق ا یها رزنیشد مثل پ دایر و کله اش پباز س باالخره

 مداد خط یکرد .کارش نداشت یگوشه و چپ چپ داشت نگاهم م کی

 چشمانم یکرد تو یگرفت و آن را فرو م یرا از دستم  چشم

 بدبخت یوقت خودت رو کور نکن هی؟  ی+مگه مجبور

 ستیبدم به خودم اما انگار کار من ن یتنوع هیخوام  یم-

 که یکرد یم دابیسرخاب سف نیواال همچ یستیاال خوبه که بلد ن+ح

 ... یبد یجانت رو فرار اوشون

 ی...اونوقت توئه بدجنس همش داشت میخواستگار ادیداره م یدید-

 ... یزد یم رآبشویز

 +شاهنامه آخرش خوشه ...



 ادیب ینیخوابشو بب دیبا یگفت ی...تو که م نیآخرشم خوشه ...حاال بب-

 ارقر هفته رسما باهم قول و نیآخر هم یداری...حاال تو ب تتیبیمارب

 و تمام ... میذار یم ازدواج

 وزرزد که انگار مثل  یم شخندیکرد و ن ینگاهم م نانهیجور بدب کی

 ستیروشن بود آخرش خوش ن شیبرا

 یب خسته و یباز و بسته شدن در خانه آمد و متعاقب با آن صدا یصدا

 دینال یداشت م بایکه تقر دهیسپ حال

 دردبرام درست کن .دارم از سر یچا هیماهسو ...تو رو خدا  ییکجا-

 ... رمیم یم

را  یچا ختنیرفتن عجله دارم خودش زحمت ر یبرا دیفهم یوقت

 دیکش

 انهیاشزل زد به حرکات ن یو با حالت پرتمسخر نهیکنار آ ستادی.بعد ا

 ام

 رو یریمش نیشرو مخ یتونست یمن هنوز موندم ...دختر تو چه جور-



 ؟ ی؟ آخه چه جور یبزن

 . و درکش کنم مبیماریکردم به دل ن یبود و من سع زیغبطه آم لحنش

 اومدم . یسخت نبود ...وگرنه از پسش برنم ادیز-

پشت  یبار شونصدم با دستمال کاغذ یرا با خنده گفتم وبرا نیا

 چشمم

 گفتم یم کیبه خودم تبر دیداشتم .با یپاک کردم .عجب پشتکار را

 که

 و دیشنباتش را نو یقورت از چا کینشده بودم . دیاز خودم ناام هنوز

 و گفت دیلب برچ بعد

 چطور با " یو اسمشو بذار یسیکتاب در موردش بنو هیچطوره -

 ". میپسر پولدار و سرشناس را مال خود کن کیامکانات قلب  نیکمتر

 شه . یکتاب سال م نیکن پرفروش تر باور

م کن یباشه روش فکر م-انداختم . شیغرغرو ی افهیبه ق یاهنگ نهیآ از

. 



 دمیخند

 دمش به تو یخودم م یرو با امضا شیکیبعد -

 ! هییخدا یبخند...خدا بده شانس دندونات هم که ارتودنس-

 شتم.اما حوصله ندا فندیتو هم که خوب رد یدندان ها میبگو خواستم

 با

 تهوا فاصله اس کی ششین یدندان ها نیکه ب ندازدیب ادمی غرولند

 اش نشود . یحسود نیازا شتریرا بستم تا ب میزور لبها به

 ؟ کج و کوله دنهیچه وضع خط چشم کش نینگاه کن تو رو خدا ا-

 یحوصلمو سر برد نمی...بدش من بب

ماهرانه شروع کرد به  یوبا حرکات دیخط چشم را از دستم کش و

 دنیکش

 دیدست از کار کش یپم. وقتپشت چشم راستم .بعد پشت چشم چ اول

 و

 دمیناباورانه پرس وانیل یرا پرت کرد و افتاد تو مداد



 تموم شد ؟-

ندارم  دنمیخط چشم کش هی یمنم مثل تو عرضه  ینه پس فکر کرد-

... 

 یبه سخت دیرا هورت کش شیاز چا یگفت و دوباره کم ظیرا با غ نیا

 خواست یهم م اش نخندم .هر چقدر یعصبان ی افهیتوانستم به ق یم

 نرویزد ب یم شیاز ال یمهربان یو بداخالق باشد اما باز کم زمخت

 مشتدا یتوانست بد باشد .وقت ینم اینبود . یهم رفته دختر بد ی.رو

 کردم گفت یکرم رنگم را تنم م یپالتو

 یعمرا اگه قبول م یدید یم ایدونفره اش رو با هل یاگه عکسها-

 ... یزنش بش یکرد

 اب؟  یبه قول خودش دلسوز ایگفت  یبدجنس یرا از رو نیدانم ا ینم

 یتا قسمت یبه فکر فرو بروم و کم یحرفش باعث شد قدر نکهیا

 بیماریدر

 گفتم یالیخ یشوم اما بعدش با تظاهر به ب یدرون یها وسوسه



 ستی...و برام مهم ننمیخوام بب ینم-

 به جانب گفت حق

 براش مهمه که یختر؟ هر د شهی؟ مگه م ستیکه مهم ن یچ یعنی-

داشته .به خصوص تو که اهل  یچه گذشته ا شیمرد زندگ بدونه

 به قول خودت ! یدوستپسر نبود

تو  یزیچ کیبه حالت طعنه گفت . ینفهم یقول خودت را بفهم به

 هیما

 "آره جون خودت  " یها

 فتمه گخواباندم شمرد یرا م میداشتم به زورروغن بادام پف موها یوقت

 که من اهل دوست نیجان .ا دهیداره سپ یگذشته ا هی یهر آدم-

 االح تونم یشه .نم یحرفا نبودم فقط مربوط به خودم م نیو ا یپسرباز

ارد و قبل از من یستیتوقع داشته باشم که اونم حتما نبا لیدل نیا به

 چیه

 طغل ای.درست  زمیو چنان ...نه عز نیشده باشه واال چن یا دوستی



 نیکه ا هیعیسالشه ..خب طب یحدودا س نی. شرو هیجور نیمن ا یبرا

 شیدست نذاشت تا من وارد زندگ یسال منتظر نبود و دست رو همه

 دیکرده و خوش گذرونده .من چرا با ی...معلومه که اونم جوون بشم

 دونستم یشناختمش و نم یرو بخورم که اصال نم ییروزها ی غصه

 ...هیک

. 

 عهدم متهکه قلبا به  یبعده .از وقتبه  مونییمن مهم از روز آشنا یبرا

 و میگذشته .امروز با هم گهی.چون گذشته د ستی...قبلش مهم ن میشد

 زشا ییااز همون فرداها خط یکیفردا در انتظارمونه و اگه تو  تینهایب

 تونم ببخشمش . یدونم که نم یمهمه و م یلیزد آره .برام خ سر

 اعتراض و یاز رو گریو بر نگاهم کرد و فقط گوش داد و د بر

 ای دانم توانسته بودم متقاعدش کنم ینگفت .نم یزیبا من چ مخالفت

 نه ؟

 یکرده بود خودش جا اریغر زدن سکوت اخت یکه جا نیهم یول



 بود . یدواریام

 هفت قهیبلوز  کی.و  یآب نیبود با شلوار ج دهیپوش یچرم مشک کت

 چشمانم یرونگاهش را تا  یصندل یکه نشستم رو نیهم اهیس اسپرت

 و گفت دیکش نییپا

 ؟ نمتیبب-

 صورتم گرفتم و گفتم یرا رو دستم

 بارمه خب نینکن...اول تیتو رو خدا اذ-

 نمتیگفتم بب-

 لز دیو ام میرا بردارم و با ب میاش مجبورم کرد دستها یدستور لحن

 دمبو دواری.ام دیرا فهم یزیشد چ یچشمانش .از صورتش نم یتو بزنم

 اش افتاده یشانیپ یوکه ر ینازک اخم

 زده یحرف نکهیا یبه خط چشم من نداشته باشد .فقط برا یربط بود

 گفتم باشم



 زشت شدم ؟ یلیخ-

 سر تکان داد و گفت آرام

 ... ینه ...ول-

 دمیپرس یو بعد استارت زد .من با کنجکاو دیبرچ لب

 ؟ یچ یول-

 .دوست دارم  یجور نیمن تو رو هم یخوام تو ذوقت بزنم ول ینم-

 مخط چش کیهمان  یرا که برا یاز نهادم برآمده بود تمام زحمت آه

 ودادم  هیتک یصندل ی.به پشت دمیبودم برباد رفته د دهیکش یکوفت

 با یکم

 نیپس چرا برام ا یدوستم دار یجور نیاگه هم-گفتم ریو تغ ظیغ

 متیگرون ق یپالتو

 و کفش برند که خداتومن فیک نیشال و ا نی؟ و ا یدیخر رو

 و بهر ژتیپرست رونیباهات ب امیسابقم ب پیبا ت یدیترس ی... مپولشونه

 زنم ؟ یم هم



 ترش کرده گفت ییرو با

 نکن ونشیبه هم ندارن ...با هم قاط یبط چیه نای...ا یاوه بس کن ماه-

. 

 نی.هم دمیسوال ساده پرس هیکنم ...فقط  ینم یرو قاط یزیمن چ-

 . میکرد یبا هم جرو بحث م میداشت یراحت نیشد به هم ینم باورم

 شروع کرد به زنگ خوردن . لمیلحظه موبا همان

 یکیشود  لیاش تکم یقرار باشد شب آدم خراب و بدشانس یوقت خب

محل همان  یافتد که مثل خروس ب یم ادشیدکتر پژمان هم  مثل

 موقع

 قرار یبد یمخمصه  یو من در حضور او تو دبیماریمن تماس ب با

 نه؟ ایابش را بدهم که جو مبیماریب

   

. 

 نگاهم کرد .بعد جیاولش گ دیخودش د زیم یکه مرا جلو نیهم دایپارم



 م ازبه احترام ستمین یکارمند معمول کی گریافتاد من فقط د ادشی که

 نکهیا بلند شد .اما از نگاه کرخت و پراکراهش معلوم بود از زیم پشت

 د ومن هم مهم نبو ی.البته برا ستیکار شده خشنود ن نیبه ا مجبور

 یدادم همان جا بتمرگد رو یم حینداشت . ترج یچندان ارزش کارش

 به خود دهیرا که دستش به موز نرس یمونیم ی افهیاش و ق یصندل

 . دبیمارین

 گفت یزیتذکر آم شیبا لحن کم و ب میبگو یزیمن چ نکهیاز ا قبل

 با یحم صالتو اتاقن ...دارن در مورد موضوع خان راستهیپ یاالن آقا-

 یرب رونیاومدن ب راستهیپ یبعد که آقا یتون یکنن .م یمشورت م هم

 ... داخل

 با تکان سر گفتم همراه

 مونم . یمنتظر م نجایباشه ...پس ا-

 از نشستم .او هم نشست و بعد یراحت یاز مبل ها یکی یرفتم و رو و



 جواب داد رو به من گفت یبه تلفن نکهیا

 سرکار ؟ یایب ستیقرار ن گهید-

 تامل گفتم یهم حلقه کردم و بعد از کم یرا تو میها دست

 ... میبیماریب میبعد در موردش تصم دیشه...شا یم یدونم چ یفعال نم-

 منظورت بعد از ازدواجتونه ؟ -

 دادم و شانه انداختم باال لشیتحو یجواب لبخند مبهم یجا

 گفت زیآم هیتوص یاز آن کرد که با لحن یدانم چه برداشت ینم

 مه یش یکارها راحت م نیدوم و ا اریکردن و هم پیبهتر .هم از تا-

قدرت رو  شتریب یجور نی.ا یکن یم یتو خونه خانوم ینیش یم

 ... دوننیم

 برق افتاده باشد چشمانش شروع کرد به یمهم زیبه چ ادشیانگار  بعد

 زدن

 که من یدون یها ...م یدعوتم کن تونیگم منم تو جشن عروس یم-

 ید یخوام ساقدوشت بشم .البته اگه افتخار م یبودم ...م وستتد



 اش شده بود .حتم ینیب یافتادن کناره ها نیآخر باعث چ ی جمله

 دارم

 یم"گفت  نکهیدانستم به ا ی.فقط نم شیسخت بود برا یلیخ گفتنش

 گاهنکنم ؟ از سکوت من و  هیگر ایبخندم  "که من دوستت بودم  یدون

 حرصش گرفته بود .اما داشت به شدت از خودش ام رهیدار خ یمعن

 به من نپرد شهیداد که مثل هم یصدر به خرج م ی سعه

 شه ؟ یم یچ یخانم صالح فیتکل یراست-

 ارو گفتگ ریبود که بهتر است مس دهیرس جهینت نیبا خودش به ا انگار

 کند . عوض

 دونم ینم یزیمنم چ-

 بود . یخاص "آره به جون خودت  "نگاهش  یتو

 گبه مر دیاس ام اس برات فرستاده و توش تو رو تهد هیراسته که -

 ؟ کرده

 شانیکالغ چهل کالغ ها کیمردم و  نیاز دست ا آه



 رم .ر بکرده بود که از نش دمیبه مرگ که نبود ...تهد دینه بابا تهد-

 رو یگن همه چ ی...م یخانم صالح نیبود ا یچه روباه مکار یجد-

 دهکر هم اعتراف یمراد ی...اما از اون طرف آقاگردن بامداد  انداخته

 رو که از تو رزادیمربوط به کتاب خانم پ ید یس یخانم صالح که

 کردم یعوضش کرده .من که باور نم یا گهید ید یبود با س گرفته

 ستیبکنه .معلوم ن یکار نیهمچ هی شیکار یبا اون سابقه  یمراد

 خانم

 کار زده ...) نیدست به ا بهش داده که یدیچه وعده و وع یصالح

 شناخت یخورد .انگار شماره اش را م یداشت زنگ م زیم یرو تلفن

 یقرا برداشت و بعد ت یپاسخ به آن نداشت.گوش یبرا یظاهرا قصد و

 ی( هرچند از خانم صالح فتدی.تا تلفن از صدا ب شیسر جا گذاشت

شر کرد به ن یفکرشو م یک یکارا ...نه جد نیبود ا دیبع یلیهمخ

 نیهمچ

 خودش و نشر رو با هم ببره ؟ یبکنه و آبرو یانتیخ



 هفقط نظر و فکر خودش را ب ای دیپرس یدانم داشت نظر مرا م ینم

 شلیبار موبا نینگفتم و خدا را شکر که ا یزیآورده بود .من چ زبان

 را تحمل کنم . شیها یخورد واال مجبور بودم باز هم پرحرف زنگ

 سماجانش را ترک کند ؟  قیخواست اتاق رف یم یک راستهیدانم پ ینم

 انش رسند چانه یبرسد مردها به هم که م شیزن ها بد در رفته .پا ما

 رود . یشود و زمان از دستشان در م یگرم م یحساب

 دم وکر را جمع و جور لمیوسا نکهیآمده بودم .بعد از ا یخداحافظ یبرا

 دم تا هم با اوساک با آژانس خودم را به نشر رسان یتو ختمیر

 که سر موضوع تلفن شی.از دو شب پ یکنم هم رفع دلتنگ یخداحافظ

 و میودببا هم قهر  بایدکتر پژمان با هم حرفمان شده بود تقر نابهنگام

 یافظداحتا حاال که من به بهانه خ مینگرفته بود یاز هم سراغ چکدامیه

 دو یکی نیهم یکردم ط ی.باور نم دنشیبودم د آمده

. 



 روز جلوتر کی را رفتنم خاطرش به که شوم دلتنگش قدر آن روز

 جور کنم . دنشید یبرا یتا بهانه ا ندازمیب

 مخبر از هیممکنه اونم دلش برام تنگ شده باشه ؟ پس چرا  یعنی "

 "؟  نگرفت

 پاسخ داشتم ازش ...درست همون یدو تماس ب شبید نیچرا هم خب

 ترسم نبود...بعدش کهدر دس یحمام بودم و گوش یکه من تو موقع

 هکار را کرد نیلجش ا یاز رو دیخاموش بود .شا شیگرفتم گوش تماس

 .پاسخ گذاشته ام .. یکرد من عمدا تماسش را ب ی.حتما فکر مبود

 یردایرا ب شبینگرفت .تمام د یاز من سراغ گریلحظه هم د نیتا ا و

 بودم و غصه خوردم . دهیکش

 نهیرو روشن کنه بب شیوشکاش دلش برام تنگ بشه ...کاش گ "

 باهاش

 "...کاش ... هبیماریگرفتم ...کاش دوباره باهام تماس ب تماس



 یاش نم یخوفناک یکند سرطان با همه  یبا آدم م یکه دلتنگ یکار

 کند

 یجور دلتنگ م کیهمه آدم ها  ایخواست بدانم آ یدلم م یلی...خ

 شوند

 واب خوش ازجور خ کیشوند ؟  یتاب و کم طاقت م یجور ب کی ؟

 پس زدن اشکها تا صبح پشت پنجره مثل من یپرد وبرا یم سرشان

 شمارند ؟ یم ستاره

 یکه دلشان تنگ کس ییاول آن ها یها دو دسته اند .دسته  دلتنگ

 یم

 تدو طرفه اس یدلتنگ نیدانند ا یکه م نیکه دلتنگشانند و هم شود

دلتنگش  یکه کس ییو دسته دوم دلتنگها دبیماری یآرام م قلبشان

 .و ستین

 رشود و زهرش آن قدر د ی...که تمام نمستینوع دلتنگ نیبدتر نیا

 عادتش یرحمانه به دلتنگ یماند تا ب یشود و م یآدم پخش م وجود



 ...وستین ایهست  یدلتنگ کس دیآ ینم ادشی گریآن قدر که د دهد

 زجرآور بود . میکدام دسته ام برا یدانستم تو ینم نکهیا

 هک هراستیپ یو بسته شدن در اتاقش و متعاقب با آن صدا باز یصدا با

 گفت یم داشت

 ذارم کار به اونجاها بکشه یراحت ...نم التیخ-

 و دیکش رونیاش ب یگوش یهم سر از تو دایبه خودم آمدم و پارم من

و  دیاشپ یلبخند دوستانه ا میبه رو راستهیبهاحترامش از جا بلند شد .پ

 بعد

 هک رو به من دایکوتاه از سالن خارج شد .پارم یسالم و احواپرس از

 مبل با تعجب گفت یو منفعل نشسته بودم رو مات

؟ پس چرا  یریمش یآقا دنید یبر یخواست یمگه نم-

 نجورخشکتیهم

 ؟ زده



او به من  نکهیاش باعث شد به خودم بجنبم و قبل از ا یادآوری

 مشکوک

 هنرایو رفتم تو .پخودم را پشت در اتاقش برسانم .سالم کردم  شود

 . یتنش بود با کت و شلوار طوس دیسف

 و جذاب پیهمه خوشت نیباهام قهره ا یداشت وقت یاصال چه معن "

 "؟  باشه

 من که نه ؟ آن طور ایام خوشحال شده بود  یناگهان دنیدانم از د ی.نم

 .چهره اورمیب دهیبود اشک شوق به د کیبودم و نزد خوشحال

 نداد . چشمان براقش اما داشت به زبا ینم نشان یزیکه چ سرسختش

چطور توانسته با  دمیفهم یگفت .کاش م یبا من سخن م یگرید

 یدلتنگ

 گرفتم یم ادیآن را  دیداشت با یاگر فرمول خاص د؟یایکنار ب اش

 ورطن هما میپلک بزن نکهیداد .بدون ا یکه خبر نم ییروز مبادا ی.برا

 نیتا صدسال بعد در هم میتوانست ی.انگار م میمانده بود رهیهم خ به



 . میبمان یباق حالت

 ردکت دمیزنگ خورد و فهم لمیموبا یافتاد .وقت شیبه دوشب پ ادمی

 یراحت نیو به هم دیپشت خط است رنگ از رخسارم پر پژمان

 ام لو رفت . یدستپاچگ

 ؟ هیک-

 . مبیماریمن من کردنم را ب یجلو نشد

 دم ... یش ...شماره ناشناسه ...جواب نم-

 خب یبودم ول یبه خاطرش شرمسار م دیبود و با یزننده ا دروغ

 زود پشمان شدم از گفتنش یلیبودم .هرچند خ مجبور

 ار ینشده گوش ینیب شیحرکت پ کیمشکوکانه نگاهم کرد و بعد در  او

افتاد به گمانم  یگوش یو تا چشمش به صفحه  دیدستم قاپ از

 جار شد .انف یبه هوا آماده  نیمثلموشک زم

 زیزع یشده خانم اعتماد ویشماره ناشناس به اسم دکتر پژمان س نیا-



پس است  یلیکه هوا خ یعنی "زیعز یخانم اعتماد"گفت  یوقت م هر

. 

 هبآن را  بایچشمانم که نه تقر یرا جلو یخشن گوش یبعد با حرکت و

 عدشده ...ب ویس یبه چه اسم نمیچسباند که مثال خودم بب میها پلک

 قبل

 اررقربکنم تماس را  دایدادن به او پ حیتوض یبرا یمن فرصت نکهیا از

 . کرد

. 

 نآر دادم دکت یشما ؟ )احتمال م نی...خوب نمیسالم دکترجان ...شرو-

 ( وستیپ یم یخط داشت به ملکوت اعل یسو

 در جوابش گفته بود نیگفت که شرو یدانم چ ینم

 ازیچ نیس و حلقه و ا...لبا ینامزد دیخر میبا ماهسو خانم اومد-

 هک یتیدانم با آن حجم از عصبان ی) نمدیممنون...سالمت باش یلی...خ

 دروغ نیهمچ کیکرد چطور  یبه پا م یدر وجودش سونام داشت



 نهیبا طمان یزاریخشم و ب نیو داشت در ع دیبه ذهنش رس یشاخدار

 اگه کار... زد ؟ شگفتا !( ...بله ...االن تو اتاق پرو هستن یبااو حرف م

 ؟ هبیماریبگم بعد باهاتون تماس ب نیدار یواجب

 همزمان به من چشم غره رفت و

 یس متما گهیروز د هیندارم بعد  ینه کارواجب "دکتر گفته بود  حتما

 که او هم گفت یزیچ نیهمچ کی ای " مبیماری

 دکترجان ... نیباشه .هرطور راحت-

 دهبه هم قفل ش یهادندان  ریفروخورده ز یرا با خشم "دکترجان  "

 صشکردند .بعد با تمام حر یاز هم خداحافظ عیسر یلیو خ دییسا اش

 داشبورد .و تا با اعتراض گفتم یرا خاموش و پرتش کرد رو یگوش

 ؟ یخاموش کرد ویچرا گوش-

 . دینگاهم کرد و غر غضبناک

 ... هبیماریباهات تماس ب یا گهیخوام امشب ناشناس د ینم-

 رفت . یه دل آدم فرو مطعنه اش تا ت شین



 چشمانش را تیکه بتواند وقت عصبان نیداشت .ا یخاص نیتمر حتما

 س.واال پ رونیخواهد از حدقه بزند ب یدرشت کند که انگار م یجور

 هنرها نداشتم ؟ نیمن از ا چرا

ر طو نه ؟ آن ایکنم کنم  یتبرئه خود کار یتوانستم برا یدانم م ینم

 که

 خودم.دارم  شیدر پ یه بود معلوم بود کار سختاز دستم به خشم آمد او

 نیا شهیدادم .و خب هم یدانستم و قلبا حق را به او م یگنهکار م را

 یبه حفظ غرورم نداشتم چون معتقدم عذرخواه یوقت ها اصرار جور

 یآدم است .نه ذلت و خوار تیشعورو شخص ینشانه  کردن

 تدکتر باها یو بگ یبش یعصبان دمیاومدم بهت بگم دکتره اما ترس-

 ی.بعدشم نم رهیو غ رهیکار داره و چرا باهات تماس گرفته و غ یچ

 گفتم یواال دروغ نم یکن یو چک م یبیماری یازم م ویگوش دونستم

 نمه مخان ؟ بود ؟ خوب نیگذشته کارت درست نبود شرو نایاز ا ی...ول

 ؟ یندارو چک کنم ؟ واقعا زشته...مگه بهم اعتماد  مبیماریرو ب تیگوش



 چیخورم پشت دروغم ه یقسم م یدرسته که دروغ گفتم بهت ول حاال

 اگه باشه وسفمی یی.به جون مارجان و دا ستین یپنهون شده ا زیچ

 قطف.من فقط ...فقط ...من  ی؟ شما روش حساس هیمن چ ری....خب تقص

 ینمو اال من با دکتر ص مبیماریناراحت شدنت رو ب یخواستم جلو یم

 ...که  ندارم

 مخوف یمکدر و غرق در سکوت ینگفت .با چهره ا یزیتا کام چ الم

 انگار به طرز شیکرد باز گوش ها یاش را م یرانندگ داشت

 مداد یم حی.ترج دیشن یرا نم میشده بود و حرفها نیسنگ یزیسحرآم

 نجهشک اما با آن سکوت سکرآورش دبیماریبه باد سرزنش و انتقاد ب مرا

 ک وکند من به ت یبهم کم محل شتریدانست هرچه ب ینکند .انگار م ام

 دمتااف یم یافتم .کم کم داشتم از سر عجز و درماندگ یم یشتریب یتا

 التماس . به

 یمن یالک یدروغ ها نیاز ا گهی...ددی...ببخش دی...ببخش دیخب ببخش-

 بشه ...آره .قبول تتیاگه حرف راستم باعث عصبان یبهت ...حت گم



 اطرخبه  ی...ول یبش نینسبت بهم بدب یکردم .حق دارکه اشتباه  دارم

 ...اصال خوب شد خودتنینکن شرو ینجوریدروغ کوچولو باهام ا هی

 مونیجشن نامزد یبرا دیخر میکه اومد یو گفت یدکتر حرف زد با

ه ...منم واس هبیماری یباهام تماس نم گهید یراحت کرد الشوی...خ

 درمان

 ی...روانپزشک که قحط گهیدکتر د هی شیرم پ یپروازم م یایفوب

 ازیچ نیپرواز و ا یایرم ...گور پدر فوب یهم نم ی...نخواست ومدهین

 بهم ید یخدا چرا گوش نم ی؟ ا میزن یدور م می...االن چرا دار

 نیجان ؟...خب باشه برم گردون خونه .منم دوست ندارم با ا نیشرو

 با قدر هم که حقباهام قهر نکن خب؟...هرچ ی.ول میبر ییجا حالمون

 باشه قهر نکن. من ...من طاقتشو ندارم ... تو

 جمح نیبا ا یسنگ شده بود و حرفهام در دلش اثر نداشت .وقت انگار

 و سکوت و غرورش مواجه شدم دلم گرفت و با یتفاوت یب از

. 



 کیج گریخانه د میرا از او برگرداندم و تا برس میو بغض رو حب

 ادهیه پخداحافظ کوتا کیخانه نگه داشت با  را دم نی.بعد که ماش نزدم

 جواب ماند . یکه البته آن هم ب شدم

 مقدمه گفتم یب کهویبود که  همبیمارینگاهمان در هنوز

 اومدم. یخداحافظ یبرا-

 معطل واکنشش بمانم پشتبندش افزودم نکهیبدون ا و

 رم شمال ... یدارم م -

 دادم حیتوض و

 ... یآزاد نالیترمرم  یمنتظرمه .م نییآژانس پا-

ر دهد .اما انگا یاز خودش نشان م یچه واکنش نمیماندم بب منتظر

 داشتم

داشت نه قدرت  دنیزدم .که نه قدرت شن یمجسمه حرف م کی با

 تکلم

 گفت یتوانستم حرف دلش را بشنوم که با تعجب م یم



 "؟  یبش ی؟ مگه قرار نبود فردا راه یناگهان نطوریچرا ا "

 در سرسخت باشد و نقدریتوانست ا یان نخورد .چطور متک شیلبها اما

 عا سداقو؟  اوردیکه احتماال تا تک زبانش آمده بود تاب ب یکلمات مقابل

من برداشت .از جا  یبود .دست از تماشا ریشکست ناپذ مقاومتش

شت پشاد کند رفت و  یدل مرا با گفتن کلمه ا نکهیبلندشد و بدون ا

 پنجره

 . آن روز وشیرو شیپ یمت زل زد به منظره و ساکت و صا ستادیا

 لحظه آن

 چیه نیشده بودم و آرزو کردم کاش ب زاریهرچه پنجره بود ب از

 نبود ... یپنجره ا یوارید

 یبه باران بدنداد .از همان بغض ها که  یبغض م ینا یبو میصدا

 جلودارش نبود یسد چیبست و ه یچشمانم م کردن

 یمغرور یلی...خ یخودخواه یلیتو خباشه باهام قهر باش هنوز...-

 .من که ازت یبد یلی...خ یبد یلی...خ یاحساس یب یلی...خ



 قدرنیاچرا  گهیاشتباه کردم د دمیفهم یکردم ...نکردم ؟ وقت یعذرخواه

 نطورینگو اصال ...هم یزی؟ هان ؟ هان ؟ باشه .چ ید یم کشش

 ول رم شما ی...من میکوفت رونیبه من باشه و زل بزن به اون ب پشتت

 ابو مونم ....بر یکنم .اصال منتظرت هم نم یپشت سرمم نگاه نم گهید

 که طاقت اخم و تخم و قهر و غضب هات رو داشته باشه ...من یکی

 ترسختونم مثل تو س ینازکه ...خب چکار کنم ...نم یلی.دلم خ ندارم

 که ... یکه ...کس ی.به خصوص در مقابل کس باشم

 یکی.انگار  دیه دوستش دارم اما زبانم نچرخک یکس میبگو خواستم

 دار شدن غرورم حهیباعث جر نیاز ا شیدهانم را گرفت که ب یجلو

 هک ییبا صدا میها نیف نیرفتم و برگشتم .وسط ف ی..تا مرز خفگ نشوم

 رفت ادامه دادم یم یرو به خفگ داشت

 سشه ...اگه نشه پ یکه برم دلت برام تنگ م نیهم یرم ول یمن م-

 ... ستیدرکار ن یدوست داشتن صالا



 هش کو غمزده زل زدم به قد برافراشته ا وسیبعد ساکت ماندم و ما و

 یم قرن هم میبود ...انگار اگر ن ستادهیپشت به من ا یجنبش چیه یب

 مچرخاند و نگاه یگفت نه سرش را به طرفم م یم یزیاو نه چ گذشت

 اررم غرو یتکه پاره هاحاال  نیرفتم .هم یحاال م نیهم دیکرد .با یم

 ودبداده  حیغرورش را به من ترج یداشتم و از او که با سنگدل یبرم

 چشمانم یام از گوشه  دهیشور یاشکها نکهیشدم .قبل از ا یم دور

 زیخود را حلق آو

 یم نیزم یرا رو میو همانطور که پاها دمیافتاده چرخ یبا سر کنند

 ودم کهب دواریار هنوز ته دلم امخودم را به در اتاق رساندم .انگ دمیکش

 م .بزند و من آن لحظه را هزاربار آرزومند بود میآخر صدا ی لحظه

نگفت  یزیو چرخاندش او چ دیدر رس ی هبیماریدستم به دست اما

 .داشتم

 یالطرف و از  نینگفت .حاال داشتم ا یزیاو چ رونیرفتم ب یدر م از

 .همان لحظه که آرام ونگفت  یزیکردم او چ یباز نگاهش م مهین در



 یاهو از کناره  دندیپس زده ام جوش یبستم اشکها یصدا در را م یب

 دنگاه پرحسرتم پشت در بسته جا مان نیو آخر ختندیفرو ر چشمانم

 نگفت ... یزینگفت ...چ یزی...او چ

 نیف نیفدانم با  یکردم .هرچند م هیگر یواشکیرا  نالیراه تا ترم تمام

 دلم.بود و اعصابش را به هم زده بودم اما دست خودم نحال راننده  میها

 د وام را بشکاف شانه یخواست قفسه  یگرفته بود آن قدرکه م یبدجور

 لکرد .و مث یآرامم نم اریاخت یب ی هیگر نی.هرچند ا رونیب بزند

 زخم بپاشند بدتر باعث سوز و گدازم بود .اما خب یکه رو ینمک

 پناهم بود . نیرآخ هیشد کرد ...گر ینم شیکار

. 

 فتر یکه از تهران به سمت رشت م یاتوبوس نیاول طیبل دخری از بعد

 هوا کهنی. با ارونیتا زمان حرکتش وقت مانده بود آمدم ب قهیچهل دق و

 و منتظر حرکت نمیبنش رونیب یسکو یدادم رو حیبود ترج سرد



 بمانم . اتوبوس

 نممنتظر بودم با ام انداختم .انگارهنوز  یگوش یبه صفحه  ینگاه

نم ماچش نکهیو قبل از ا دمیکش یخام ...آه الیخ ی.زه دبیماریب تماس

 به

 خاموش ی صفحه

 به مسافران و رهگذران دورو برم یام خشک بماند نگاه یگوش

 نشانمدآانتظار  یها مثل من تنها بودند .انگار نه کس ی...بعض انداختم

 یهام دسته جمع یخورد .بعض ینه غم رفتنشان را م دیکش یم را

 گشتند ... یاز سفر برم ایسفر بودند  درحال

 یرفت و شب بساطش را تو یم یکیرفته رفته داشت رو به تار هوا

 هک یزل زده بودم به پسر بچه ا یدانم از ک یکرد .نم یپهن م آسمان

 زاکردم که  یفروخت و با نگاهم دلسوزانه دنبالش م یآدامس م داشت

 توبوس رشت را اعالن کردند .گفتم حاال چهگو زمان حرکت ا بلند

 را پر کنند شانیمسافران جا هیتا بق نمیبنش گرید یهست .کم یا عجله



 ینداشتم و با خودم به داخل اتوبوس م شتریساک ب کی.من هم که 

 ود یکیتا از او  دیای.منتظر بودم آن پسربچه به سمت من ب بردمش

 زوج را کیاز سکوها  یکیآدامس بخرم .داشت با سماجت کنار  بسته

 کرد که از او آدامس بخرند .طفلک معصوم . یم متقاعد

 ی.حاال چ ششیخودم فراموشم شد و دلم رفت پ یلحظه غم ها کی

 یم

 ودخاز  یبا اخم و بدخلق میخر ینم یزیبچه ها چ نیاگر از ا یحت شد

 تنداشد یسع نیو توه ی.مثل آن زوج نامهربان که با بدرفتار مشانینران

 کهنیرا از خودشان دور کنند .مرد هولش داد عقب و من از ترس ا او

 وم شد زیخ میخودم ن یدر جا یلحظه ا نیزم فتدیب نوایپسرک ب مبادا

 با

ه انراسرسخت شیزل زدم به او که خودش را محکم گرفته و پاها ینگران

 نینگه داشته بود که خم نشوند و نزنندش زم نیزم یرو

 ه اشک نشستهب ی.داشتم با چشمان



 از کنار دستم گفت یستودم که کس یدلم آن مرد کوچک را م یتو

 ؟ یبر یمنم با خودت م-

 به هیشب ییدچار توهم شده بودم .واال چطور ممکن بود صدا انگار

 ها به گوشم برسد ؟چطور ؟ یکینزد نیاو از هم یصدا

 دامبا دمیمبهوت و مات برگشتم و نگاه کردم .ترس ی افهیهمان ق با

 کنار.د درکار نبو ی.اما نه .اوهام نمشیباشد و کنارم نب الیو خ اوهام

 به سکو و نگاه بدون قهر و عتابش را دوخته بود ینشسته بود رو من

 اقکه من تشنه اش بودم حاال چطور به چشمان مشت ی. همان نگاه من

 هدوبار ی هیگر یبرا یفهماندم که االن وقت مناسب یآرزومندم م و

 ؟ ستمیبا خنده گر ای دمیخند هیگر انیدانم م یم؟ ن ستین

 ؟ یتو اومد-

د نننک انیطغ نیاز ا شیدهانم گرفتم که احساساتم ب یدستم را جلو و

 و

 نگاهم کرد و بعد در رهیخ رهیشادمانه نشوند .خ ادیو فر غیبه ج لیتبد



 حدو مرز بود آرام گفت یکه وسعتش ب یلبخند امتداد

 راتبتو هنوز نرفته من  وونهیشه ...د یم دلم برات یبر یوقت یگفت-

 بودم ... دلتنگ

 بود آرام لب زدم دهیچیپ میصدا یکه البه ال یبغض با

 فکر کنم نیجز ا یکه گذاشت یبد یلیخ-

 ..هرباربد بمونم. یذار یتو نم ی...ول یلی...خ یبدم ماه یلیآره من خ-

 به رو که یهرقطره از اشک فری...حاضرم کید یجور شکستم م هی

 پس بدم یختیر خاطرم

. 

 و نوازشم کرد دیسرم را به طرف خودش کش و

 اچقدر تو راه خد یدون ی؟ م یبر یجور نیشد بذارم تو ا یمگه م-

 ود؟ هرچند اگه اتوبوست حرکت هم کرده ب یکردم که نرفته باش خدا

 کردم یات م ادهیجا پ هیاومدم و  یپشت سرت م من



 مکرد یخال دمیاش کوب شانهکه بر  یتمام حرصم را با مشت آرام من

 نهشا یو بعد سرم را از رو شکوفید.او با خنده همان دستم را گرفت و 

 رانیا یتو یمکان عموم کیرفته بود آنجا  ادمانیبلند کرد .انگار  اش

 در شهر فرانکفورت ! یینه جا بود

 شیکه مغرور نبود و به جا دمید یرا م یاشک مرد یپشت پرده ها از

 عاشق بود تینها یب تا

 زد یم ادیداشت فر راننده

 ... یرشت حرکته...بدو جا نمون -

 عزم رفتن داشت . ریاما ناگز میبه ماندن بود و پاها دلم

 برم ... دیبا گهیمن د-

 لبخند زدم و

ا ر میکه خواستم از جا بلند شوم بازو نی...و هم یخوب شد که اومد-

 دیکش

 برمت ... یودم ماما نه با اتوبوس ...خ یر یتو م-



 کردم همزمان با فشرده شدن ینگاهش م یو ناباور رتیح با

 فشرده شد ... شانهدر  زیدر هم قلبم ن مانیدستها

 ... یراحت تره بب المیخ ینجوریا-

 رد لطف عاشقانه اش را نینبودم که بتوانم ا ریقدر چشم و دل س آن

 کنم

 . بعد از آن

 ته بودم حاال به هجومکه پشت سر گذاش ینیتلخ و غمگ لحظات

 یشکسته  ینیچ شیها یداشتم تا بتوانم با مهربان ازین حضورش

 را بند بزنم . احساسم

 که . یش یخسته م-

 نور یشب چیدانم آسمان ه یآغشته به اشک بود هنوز .م لبخندم

 چشمانش را نداشت ستارگان

 بشه . یمعن یبرام ب یکه خستگ یکن یکار یتون یفقط تو م-

 .اتوبوس رشت میگذاشت و با هم از جا بلند شد میبازو ریا زدستش ر و



 گرفت .فکر کردم یاز سکو فاصله م داشت

 ودب دهومیلحظه بعدش خبر نداره ...اگه ن هیواقعا راسته که آدم از  "

 "رفتم  یمنم داشتم با اونا م االن

 گفتم میاز آنجا برو نکهیاز ا قبل

 ؟ یخر یبرام آدامس م-

 شد اشاره کردم .از یم کیچه که داشت به ما نزدبه همان پسرب و

 کردم یآدامس م دیاز او در خواست خر زیهمه چ نیا نیاز ب نکهیا

 گفت دینشان داد و بعد با ترد جیمتعجب و گ یقدر

 چند تا ؟-

 ... کجاینداره همشو  یاگه اشکال-

 دهبر یمن پ یقلب تیداد که به ن یلبش نشان م یپت و پهن رو لبخند

. 

 قالا میو باعث شد میدیآدامس پسرک را از او خر یا تمام بسته هام و



از  یکیخوش تمام شود ...لبخند پسرک  شیروز برا کی

 بود تهبا خنده گف نیبودم .شرو دهیبود که به عمرم د نلبخندهایباتریز

 ... میکن راتیسر آدامس خ تونیتو ز میتون یم-

ن انش چشم به راهماکه ماه و ستارگ میبود یهم رهسپار جاده ا با

 بودند

 معصوم پشت سرمان ... یلبخند پسرک و

اونجا گوش تا گوش  یاست ؟ ول تهیفرمال یهمه چ یتو که گفت-

 آدمنشسته بود .

 هجاد یکه معلوم نبود آن وقت از شب تو یگاو سرگردان یبرا نیشرو

 گذشت بوق یاز عرض جاده م یالیخ یکرد و داشت با ب یم چه

 هنگا ستادینشان بدهد ا یعکس العمل نکهیبدون ا زد و گاو یکشدار

 مانداخت و بعد به حرکت آرا نیروشن ماش یبه چراغ ها یا گاوانه

 از پشت سر گفت الیادامه داد .ش خودش

 هد شبهش .بذار ر مینرفت و زد یدید هوی گهی.گاوه د نینگه دار شرو-



 خواهرش گوش کرد و مجبور به توقف کامل شد هیبه توص نیشرو

 جواب مورد نظرش آرام و دنیشن یبرا یحصار یصندل ی.مادرش رو

 نداشت قرار

 ؟ نیشرو یگ ینم یزیچرا چ-

 زد و گفت یمادرش نچ یها یبیمارییکالفه از پ نیشرو

 . انیدونم مامان جان .من که خبرشون نکردم ب یچه م-

 گفت الیش

 یلیخ نیاست ...واسه هم تهیمراسم ها فرمال نیدونن ا یاونا که نم-

 گرفتنش یجد

 بود که به طور کامل از عرض جاده یاهیس یبه توده  نیشرو نگاه

راحت به حرکت خودش ادامه  الیتوانست با خ یبود حاال م گذشته

 بدهد

 مادرش یرا روشن کند تا حرفها نیآمد ضبط و پخش ماش ی.بدش نم

 آمد یاش بر نم یاحتمال ینشنود اما از پس غرولندها را



 فروخت یدختر انگار داشت برده م یهست ...عمو نمیآره خب ا-

 مدهاو که حاال انگار ربهایتعداد سکه و ش یکرده بود رو دیکل نی.همچ

 ونیدختر شاه پر یخواستگار میبود

 گفت الیش

 ..ماخودشون بگن . ی...گفت هرچ هیآدم باحال یلیدختره خ ییدا یول-

 میکن ینم دخالت

 بود انهنیمورد هم بدب نینظر مادر در ا اما

هم م زایچ نیواسه دختره ا یعنیبود که  لمشونیف نمینه بابا ...ا-

 که باور کنه هی...هه کستین

 و با مالمت گفت نیرو کرد به شرو و

 یمکه  هیالیپونصد سکه ؟ مگه سکه دو ر یگفت یدراومد هویتو چرا -

 که اصال اونا خودشون جا خوردن یجور گفت هیپونصدتا ؟  یگ

 وناال رو شل کنه ...اص سهیداشتن آقا داماد خودش سر ک...انتظارشو ن

 ارزه ؟ یپونصد سکه م دختر



 و دیبرده خر یراست یراست میارزه ...اصال مگه دار یمعلومه که م-

 . میکن یم فروش

 شادرگفت و بعد از نگاه پرعتاب م یرا با لحن محق و تند نیا نیشرو

 یخودش حس م یونگاهش را همچنان ر ینیبرگرداند .اما سنگ یرو

 کرد

 نگاه به خونه و هی...اول فشونهیبه نظر من که پنج سکه هم ح-

 ...دادن  ینظر م هیو مهر ربهایرقم ش ینداختن بعد رو یم شونیزندگ

 مادرش زیرآمیکرد و ناخشنود و متاسف از لحن تحق یپوف نیشرو

 داد سرتکان

 با رن...دا مامان ...اونام آدمن میدار شونیچه کار به خونه و زندگ-

 ؟ بهیکنن .کجاش ع یم یزندگ شرافت

 نمشویگم پاشون رو اندازه گل ی...من م ستین بیع ای بهیمن نگفتم ع-

 نیکنن ...هم دراز



 وماهسو که صد ی...نظر عمو مبیماریب نیرو سنگ هیمن خواستم مهر-

 و چهار سکه بود ...پس اونا حدشون رو نگه داشتن ... ستیب

 یپا یزیجور بر نیپول علف خرسه که هم یکن یفکر م گهید نیهم-

 بهاش ... قهیعت یالیخوره .با اون فام یبه ما نم شیچیکه ه یدختر

 یو ستز ا گهیبار د نیبو ببره ا هیو آشنا از قض لیاز فام یاگه کس خدا

 برم . یجون سالم به در نم وی یس

 مادرش را گرفت و فشرد یاز پشت دلسوزانه شانه  الیش

 مامان جون ...خدا نکنه -

گره  یو بعد با احساس خفگ دیکش شیموها یرو یدست نیشرو

 دیرا شل کرد . مجبور بود حاال که مادرش داشت با تهد کراواتشی

 یرگرفت با لحن دوستانه ت یم یعواطفشان را به باز یینما ومظلوم

 لحنش شمرده و آمرانه تر شد نیهم یکند .برا مجابشان

 ؟ان ج...نگفتم مامان  هیفاتیراسم همش تشرم نیمن که بهتون گفتم ا-

 یخونه اول ؟ که باز حرف خودتون رو م میبرگرد یه ادیم خوشتون



 نیزن

 وسط بحثشان دیخواسته باشد پر یاز او نظر یکس نکهیبدون ا الیش

 دایبه نظر م یبیاتفاقا دختر خوب و نج ومدهیمن از ماهسو بدم ن-

 انج نیشرو رفتیپذ دیرو با تیسوزه .اما واقع یدلم براش م ی...حت

 ت باشه ...بفهم .دوستیکه  ستین یدر حد ی...اون حت

 روانه اش کرد ینگاه خشمناک نهیاز ا نیشرو

 چشم مامان بزرگ ...-

 پشت شیگفت و برا ییدلخور از لحن پرتمسخرش برو بابا  الیش

 نازک کرد .مادر گفت یچشم

 رد گرفتم .پا د نی...از بس نشستم رو زم میکاش زود برس-

 گفت شخندزنانین الیکرد .ش شیشروع به مالش پاها و

شب رو همون  میموند یم دیتعارفمون کرد با یلیکه خ وسفی ییدا-

 جا

.. 



 دیپشت بندش اخم و تشر مادرش را به جان خر و

 ی...پاشنه  میآلونک سر کن هیکه شب رو تو  میکم داشت نویهم-

 کفشمو

 ومدخورد و از جاش درا چیو گل و پکه همون اول کار فرو رفت ت بگو

 هی یبا خودم برداشتم چه جور گهیجفت کفش د هی.حاال خوبه 

 نیهمچ

 کنن ؟ یتونن زندگ یم ییجا

 باز خدا رو شکر من کفش پاشنه بلند پام نبود-

 دیخند ینخود و

 گفت ؟ کرو الل بود ؟ ینم یزیگم مادربزرگ دختره چرا چ یم-

 زمخت و عبوس یزل زد به چهره  نهیرا گفت و بعد از ا نیا الیش

 .برادرش

 کردرهم و متف یا افهی.با ق دینشن یسخنش با او بود اما جواب یرو

 آزاردهنده که یگفتگو نیکرد .معلوم بود ا یاش را م یرانندگ داشت



 اعصابش را به هم یو مذمت بود بدجور ییجو بیاز غر و ع پر

 و از تحملش خارج بود.مادر گفت ختهیر

 گوگفت ...همون بهتر که تو یزبون ما رو بلد نبود ...حاال هرچالبد -

 شانهخواست سنگ دختر تحفه شو به  ینکرد واال اونم البد م شرکت

 ... بزنه

 داد . گوشش از یداشت صبر و تحملش را از دست م گرید نیشرو

 تخواس یمادر و خواهرش پر شده بود .و دلش نم زیاهانت آم یحرفها

 توجه یبشنود ضبط و پخش را روشن کرد و ب گرید یکلمه  کی یحت

 زیمم آباال و بعد با لحن تحک دیولوم را کش زشانیاعتراض آم یصدا به

 خطاب به هردونفرشان گفت یتوپنده ا و

 هویم نزنه لطفا ...اعصاب ندار یحرف یمتل قو کس میاز االن تا برس-

 .و رفتم تو دار و درختا  دمیرو ند ییجا یکیتو تار دیدید

و کارساز بود که مادر و دختر ماستهاشان  یقو یبه قدر ماتومیاولت نیا

 دست از بحث و مناظره اطیاحت یکردند و از رو سهیرا ک



 به یرشتیراه را در سکوت و آرامش ب هیو اجازه دادند او بق برداشتند

 ادامه دهد ... یرانندگ

 ستا چند نف دیکش نییسمت خودش را پا ی شهیش یکم نیشرو بعد

 مش کاز تب و تاب یتازه قدر یبفرستد .هوا شیها هیو پاک به ر قیعم

 حال خوش کوتاه نیا یاما مادرش حت کرد

 کند غیهم خواست از او در را

 ور شهی...ش فتادی...تا دست و پام به زق زق ن ادیم یاوه چه سوز-

 جان نیباال شرو بکش

**** 

 با خنده گفت کرد یخودشان را پهن م یداشت جا یوقت وسفی ییدا

 هیگر ریچطور جلو خودمو گرفتم که نزنم ز نیدون یاون لحظه نم-

 اتاق هول یبودم . داشتم تو دهیمورد نظرش را ند یآن صحنه  من

 گشتم که به قول رباب به رنگ یم یگرید یدنبال روسر یهولک



 هافیق یادآوری.واال حتما االن من هم داشتم از  دیایب شتریب چشمانم

 شدم یخانم از خنده منفجر م نهیمفلس تهمو  یعصبان

 شکمش یاز فرط خنده سرخ شده بود دستش را رو کهیدرحال رباب

 و تاب خوران گفت چیو پ گذاشت

 .با.. چهیپ یسره . بز پاش تو گل م تونیز نجایدونست ا یانگار نم-

 کفش ها ... اون

 ییرفت و برگشت .دا یدهانش گرفت و تا مرز خفگ یرا جلو ودستش

 را گرفت شیحرفها یهر و کرکنان دنباله  وسفی

 السر )حا تونیز انیکه نم ندرالیس یبگو ته بال مه سر با کفش ها-

 ردنخو چیپاش پ میآورد( شانس آورد یراه رفتنش را در م یادا داشت

 کردن یپشت سرشونم نگاه نم گهیرفتن د یم واال

 گفت شیوسط غش غش خنده ها رباب

 ؟ یدیخواهره رو د یناخن ها-



. 

 شد که از دو جا نخ کش شیرنگ پا یبعد مشغول کندن جوراب ها و

اش  یپلوخور یآب راهنیپ یهم داشت دکمه ها وسفی ییبود .دا شده

 را

 بود دهیپوش دیسف بیماریعرق  کی رشیکرد .ز یم باز

 ؟ یگ یخانم رو م الیژ-

 گراز دراز بود ... یناخن ها نی...نا ُخناش ع الینه ش الیژ-

 فرو رفت تو گوشت شیکیداشت  یبرم یچا ینیداشت از تو س یوقت

 ؟ یبیماری یبا اون ناخونا چطور طهارت م دهی.خب بگو ورپر دستم

 یز...ناخن گرا ییندرالیمده خانم جان.کفش س زایچ نیتو تهران ا-

 کنن... یها خودشونو با دستمال پاک م یمثل خارجک دی...شا

 بخوره ... نویا یدست پنجه  دیچاره شوهرش که با ی...ب شییییا-

 ارفتر یلب تاقچه نشسته بودم و لبخند به لب به آن دو که به تالف من

 یدست گرفته بودند نگاه م یمادر و دختر آن ها را حساب ی متکبرانه



 . کردم

و  میرداز رفتن خواستگاران و عموها و شوهرعمه ها خانه را مرتبک بعد

 یحصاراتاق  یل شده بود توحا یخسته و ب یمارجان را که حساب

 منتظر تماس یقرار ی.و حاال من با ب میرخت خوابش فرستاد به

 از یقیمانداختم و بعد نفسم ع یبه گوش یا وسانهیبودم .نگاه ما نیشرو

 دمانندور  وسفی ییدا نیزبیحرکتم از لنز چشمان ت نیرها کردم ا شانه

 دنیما هنوز نرس.حت گهیزنه د ی...خب زنگ م یکالفه ا نقدریچته ا-

 صفن یدیوقت د کیبذارمش باال سرم ... اری... برو المپا رو بردار ب

 برقا قطع شد شبیباد زد مثل د شب

 رود یکرد گفت خودش م یم ادیرا ز یبخار یکه داشت شعله  رباب

 آورد یم

 گفت زیآم نیتحس یدرخشان و لحن یرو کرد به من و با چهره ا بعد

 ست و دلبازن ماشاهلل...عموت سفت گفتگم آقا مهندس چقدر د یم-

 که پنجاه تیی.دا ارنینه م میکرد یو چهارسکه و ما فکر م ستیب صدو



 گفت پونصد سکه تیمهندس در اومد با جد هویبود . یهم راض سکه

 وردهنشون  پیاز رو رفتن بعد تا آخر شب ز گهید نای...عموت اتمام

 ی...حاال م میز شدکردم ...جلوشون سرفرا فیک یلی.من که خ بستن

 ... دیارز یگن خواستگارا سرشون به تنشون م یم نوراونوریا رن

 همچنان باز ششین کهیوسط رختخوابش نشسته و در حال وسفی ییدا

 آورد . یدرم شیاز پاها یکی یکیرا  شیبود داشت جوراب ها مانده

 یاهم یچکار بکن یخوا یپونصد سکه عندالمطالبه م نیحاال بگو با ا-

 ؟

 و گفتم دمیکوب نیاعتراض پا بر زم با

 جون ... ییعه دا-

 شکلک درآورد و رباب با گفتن میبرا وسفی ییدا

 گرفته یداده ک یرو ک هیمهر-

 لهگو یجوراب ها وسفی ییرفت .دا رونیآوردن المپا از اتاق ب یبرا



 وارید یاش را پرت کرد گوشه  شده

 سز پ...اهیو باعرضه امرد با جنم  ادیخوشم م یلیمن که از مهندس خ-

خوادت و  یم یلی...معلومه خ ادیفوالدزره اش هم خوب برم مادر

 کنه یم یبهخاطرت هر کار

 کرد گردنش ینگاهم م نیریش یهمان طور که با عطوفت و غرور و

 ود وده بقلبم به تپش افتا وسفی ییآخر دا یحرفها دنیخاراند. از شن را

 خودم بودم که یایغرق رو زده شده بودم .و هنوز جانیشدت ه به

 از یگوش دمیام زنگ خورد .هول و دستپاچه که از لب طاق پر یگوش

 رونیب .برش داشتم و دست و پا گم کرده از اتاق زدم نیافتاد زم دستم

 هنوز پشت سرم بود وسفی ییدا یغش غش خنده ها یصدا کهی.درحال

... 

ام در  دهیقلب شور دیچیگوشم پ یپرجذبه اش تو یکه صدا نیهم

 شانه

 گرفت آرام



 ماسا تخوام بخوابم ...فرد یخسته ام ...م یلی...خ میدیما رس زمیعز-

 ... میزن یبا هم مفصال حرف م مبیماری یم

 ساده دل مشتاق و یپرسش یجمله  کیکرد و با  یبعد مکث کوتاه و

 ام را تا به ناکجا برد پاکباخته

 ؟ یکه چقدر دوست دارم ماه یدون یم-

   

. 

 که فعال به دستور او یاز اتاق کار خانم صالح نیخواست شرو به

 یاخلد ریمد اریمن گذاشته شده بود تا به وقتش آن را در اخت اریدراخت

 فتهگه کوتا یلیخ یقرار بدهند خودم را به دفتر او رساندم .تلفن یبعد

 را قطع یبدهد گوش یحیتوض چیه نکهیکه کارت دارم .و بدون ا بود

د شو اش تمام یتلفن یدلش نبود مکالمه  یانگار دل تو ادی. پارم کرد

 تا

 ام را ینامزد یاز من بخواهد حلقه  نیاز رفتنم به اتاق شرو قبل



 ات "باشه چشم  "هم  یگفت و چندبار یدوبار اوک یکیبدهم . نشانش

 غرغرش شیسرجا دیرا تق کوب یگفت خداحافظ و تا گوش باالخره

 به آسمان رفت

 هاسوو  هبیماریتماس ن یا سندهیکه نو ستین ی...روز اح کشتن ما رو-

 مانکه خ ینکنه ...معلومه گند یکتابش اظهار دلواپس لینشدن فا پخش

 .هرها .. میشد یجمع کرد .گرفتار شهیزده رو حاال حاالها نم یصالح

 ... ارمیدرب یرو از دلواپس نایکارم شده ا روز

 اش چطور توانست یدانم وسط غرغرها و اوقات تلخ یبعد نم و

 دیلبخند بزند و بگو ناگهان

 حلقه ات رو نمیبب-

 هبخودجوش دستم را گرفت و  یرا دور زد و آمد سمتم و به شکل زیم

 دیخودش کش سمت

 ساده ؟ نگیر هیمبارکه ...عه فقط -



 هاش فرو نشست و دستم را رها کرد .بل یزود عالئم ذوق زدگ یلیخ

 از یفیطرح ظر شیده بود که روسا نگیر کیام فقط  ینامزد ی حلقه

 نگمیر یقلب رو یها یبرجستگ یرو یقلب حک شده بود .دست کی

 من دوستش دارم یول-و گفتم دمیکش

 از یکی یحلقه افتاد که بعد از انتخاب حلقه تو دیبه روز خر ادمی و

 گوشم گفت ریز نیمعروف شرو یها یجواهرفروش

 ... یکن یم یانتخاب نیهمچ هیدونستم  یم-

 ز.انگار ا ختینگاه خندان من ر یچشمانش را تو زیآم نیبرق تحس و

 ردک یبه من افتخار م دیاینگذاشتم حدسش اشتباه از آب در ب نکهیا

 شدم ... ینم یراض انیتو بودم به کمتر از برل یمن جا-

 ودبشده  شیپراند . لبها رونیب نمیریش یایمرا از رو دایپارم یصدا

 یدون یرو نم تتیک توسرت که قدر موقعکه خا یعنی. کیخط بار کی

 ". یستیمن ن یخوبه که جا "لب گفتم  ریز



 دیکشان پرس هوم

 ؟ یگفت یزیچ-

 دادم سرتکان

 تو اتاقه ؟ ینه ...ک-

 زشیگشت پشت م یبر م داشت

 گم ... یرو م یو خانم شارالتان ...صالح راستهیپ یآقا-

 تاق باشد فکرا یهم تو یانتظارش را نداشتم خانم صالح کهیدرحال

 کردم

 او بباال ...خواست ما ر امیازم خواست ب نیشرو نیپس به خاطر هم "

 یم.کاش  نمشیخواد بب یمن که اصال دلم نم یروبه رو کنه ...وا هم

 "نرم . شد

 و به خودم گفتم دمیکش قینفس عم کیاز ورود به اتاق  قبل

 هباش ییارویرو نیبترسه و نگران ا دیمحکم باش دختر .اون که با-



 نه تو . هیصالح

 نودب سیینامزد ر یها تیبه در وارد شدم .از مز یبعد از تق آرام و

 قدرچورود به اتاقش اجازه الزم نبود .و من  یبود که برا نیا شیکی

 به حالم بود خوش

 ***"بیماریرو ازما ن کیکوچ یها یخوشبخت نیا ایخدا "

 زما یما مجبورش کنسوزه ...حاال الزم بود حت یم یدلم واسه صالح-

 نینداشتم ...هم شیبه عذرخواه یاجیکنه ؟ من اصال احت یعذرخواه

 مبرا ستیها کار من ن یخرابکار نیو ا هیداستان چ دنیهمه فهم که

 . هیکاف

دستش  یدستم تو شهیکرد و مثل هم یم یرانندگ نهیبا طمان داشت

 بود

 مادرش ی.قرار بود مرا با خودش به منزلشان ببرد .ظاهرا از سو

 تسیدر کار ن یکردم دعوت یفکر م شتریشام دعوت شده بودم .ب یبرا

 کرد . یاو داشت ناخوانده مرا مهمان خانه شان م و



 لحظه برگشت و با تعجب نگاهم کرد کی

. 

 لدهمه پاپوش برات درست کرده  نیکه ا یکیواسه  یتون یفقط تو م-

 .یبسوزون

 زنش؟سر ایبود  فیکه گفت تعر نیا دمینفهم و

 یدوباره زل زد به روبه رو و حواسش را داد به رانندگ بعد

 دنیفهم یهمه م دیکنه .با یالزم بود ازت عذرخواه یلیآره خ-

 شهن یهاما مجبور به عذرخوا رهیحاضر بود بم ی...صالح یچقدربرام مهم

 کار رو بکنه نی.اما من مجبورش کردم ا

 ؟ یچه جور-

 چوب دی...حاال حاالها با هاریبیم یکردم ...پاش بدجور دشیتهد-

 حماقت

 رو بخوره ... شیبدجنس و

 را متذکر یزیلحنش حق به جانب تر شد .انگار داشت به من چ حاال



 داد یشد که فکرم آن لحظه به آن قد نم یم

 یچ ینداشت شمیپ یخاص گاهیفکر کن اگه من دوستت نداشتم و جا-

 یم

 فکرمو منحرفراحت  یلیها خ سهیدس نیتونست با ا ی؟ م شد

 یم میتصم یراحت نیو بعد به هم یکه باور کنم تو مقصر ی...جورکنه

 اون مجازاتت کنم . یجا گرفتم

 طرف یگفت .شانس آورده بودم که او دوستم داشت واال ک یم راست

 حق را یکردند و کس یرا باور م یصالح یگرفت ؟.همه ادعا یم مرا

 تکاندم و گفتم یداد .به نشان موافقت با او سر یمن نم به

 ی هافیکه...امروز با اون ق ستیدست خودم ن یهست .ول نمیخب آره ا-

 هیچاره ا یشدم .واقعا زن ب یحال هی دمشیو شرمنده که د داغون

 حرص و یرو فدا شیدرخشان کار ی؟ اون همه سابقه  ستی...ن

 به یرفتم و کار یمن داشتم راه خودم رو م کهیکرد .درحال حسدش

 داشتم .ن یکس کار



 ینداشت یبه کار کس یو کار یرفت یراه خودت رو م یداشت یمطمئن-

 ؟

 یایبیمارتخس و  یاز همان نگاه ها یکیگفت و بعد  هیرا با کنا نیا

 لب به زور مانع از کش آمدن کهیرا خرج من کرد .درحال شبیمارینفس

 شدم گفتم یم میها

 یدراهم سبز ش سر هوی یرفتم .جنابعال یمن که داشتم راه خودمو م-

 هگوش نیبگو هم عیزود تند سر یمونی؟ اگه پش یحاال نکنه ناراحت-

 فُر اِور یات کنم و بعدشم با ادهیها پ کناره

 نه ناراحتم نه-فتمیطنزآلودش باعث شد ناخواسته به خنده ب لحن

 ...اما نه یام کن ادهیپ یتون یم یمونی.تو اگه پش مونیپش

 ام ونهمعرفت داشته باش و منو تا دم خ گوشه کناره ها ...الاقل نیهم

 ... برسون

 ژهیو یگفتگو نیا یهم خوش خوشانش بود ...معلوم بود از ادامه  او

 برد یم لذت



 ا.دم خانم خانم ها ...شما فقط امر بفرم یچشم معرفتمم نشونت م-

 شد پاره.قلبم که شکر شکوفیدبرد و حلقه ام را  شیدستم را به لب ها و

 یخال یکوبنده اش ناگهان چشمم به جا یب تپشهاگرمب گرم وسط

کرد  سیف یدستش افتاد .دلم مثل بادکنک سوزن خورده ا یتو حلقه

 و

 خود مچاله شد در

 ؟ یتو حلقه ات رو درآورد-

 یباشد اما کم یپرسش یساده  یجمله  کیکردم فقط  یسع یلیخ

 تعجب

 در پسش نهفته داشت . یدلخور تینها یشوک و ب یکم

 حلقه اش انداخت و خونسردانه گفت یخال یبه جا یالیخ یب نگاه

 کنم تو دستم یحس م یآره .راستش هنوز بهش عادت نکردم .گاه-

 ... ارمیکنه .مجبورم درش ب یم ینیسنگ

 افزود دیبا تاک و



 کم کم بهش عادت کنم ... دیبا-

 فکر من انداخت یپکر و تو ی افهینگاه به ق کیبعد  و

 ؟ یبغ کرد نیااالن تو واسه خاطر -

 وهو شک بیماریدر کتمان آن داشته باشم با لحن دل یسع نکهیا بدون

 یزیآم

 گفتم

ت ساله که حلقه دستم بود و عاد ستیخب آره ...حاال انگار من ب-

 داشتم

 نهک یم ینیکنم که داره تو دستم سنگ ی...اصال منم االن حس م بهش

 در شتملقه را از انگو خواستم ح دمیکش رونیبعد دستم را از دستش ب و

 اورمیب

 ...تا کم کم بهش عادت کنم ارمیمنم درش م-

هنوز کامال از انگشتم خارجش نکرده بودم که او دستم را  اما

 ام شد انهیجو یحرکت تالف نیا یمحکمگرفت و مانع از ادامه 



 ... یاریدرش ب یحق ندار-

 یواز تزهرناک به من  یچشم غره  کیرا با تحکم گفت و بعد از  نیا

 دستش کرد یخودش را در آورد و آن را تو یحلقه  بشیج

. 

 قهر کردن نداره که ...نُنُر-

 انگشت حلقه زده اش را نشانم داد و

 ...حاال خوب شد بدعنق ؟ ایب-

 گفتم یظینشان بدهم هنوز از دستش دلخورم با اخم غل نکهیا یبرا

 ..ثل کنم .اگه بازم تکرار بشه مجبورم منم مقابل به م یآره .ول-

 یکن یجا م یب یلیشما خ-

 من یو حرص یعصبان ی افهیتمام گفت و بعد به ق تیرا با جد نیا

 دیخند

 ییقاو آ یخوب نی...اونم صاحب به ا یبدونن تو صاحاب دار دیهمه با-



 یپدر  یبرد و همراه با ضربات آرام و پ میدست مرا به سمت لپها و

ن ا کزود باش اخمات رو و-گفت یکرد تند تند م یکه به آن وارد م یا

 ...واال ... عی...زود تند سر

 زا هوکیدانم  یکه سابقا در خودم سراغ نداشتم و نم یادا و اطوار با

 وسط دمینازک کردم و پر شیبرا یبلد شده بودم پشت چشم کجا

 شیحرفها

 ؟ یکن یام م ادهیگوشه کناره ها پ نی؟ هم یواال چ-

 روشن به برق زدن افتاد . یاره نگاهش تخس شد ومثل دوست باز

 خاصش بود . طنتیحجم از ش نیا یکننده  لیتکم شخندشین

 یشم بب یگوشه کناره ها فدات م نینه ...هم-

خوب مرا بلد  یلیکه زد سد مقاومتم درهم شکست .او خ یچشمک با

 بود

 کند یتوانست کار یساده و راحت م یلیرگ خوابم دستش بود . خ و

 و رو شود و از حال بد به حال ریز میل و هوالحظه حا کیدر  که



 زا یرا تند یکدورت و آزردگ یحاال که ابرها نیشوم ...مثل هم خوب

 دش ینم گرینشاند .د یآفتاب مهر و آشت شیقلبم کنار زد و جا یرو

 مدیو با همان اخم خوش خوشانه خند مبیماریلبخند زدنم را ب یجلو

 تبه سکو نمانیب یبود .کم دشنیآن هم از نوع خوشا ییزورگو استاد

 ها شلوغ و ابانیشد و خ یتر م کی.هوا رفته رفته داشت تار گذشت

 دفعه گفتم کیشد که  یدانم چ یتر .نم پرازدحام

 بگم ؟ یزیچ هی-

 حنبا ل رونیام آمده بودم ب یاز ژست قهرو دلخور نکهیاز ا خوشحال

 گفت یکننده ا اسقبال

 بگو جانم-

 مینکبعد عقد  میمدت با هم نامزد باش هیگفتن خانم اون شب  نهیتهم-

 یول

 ...میو عموهام اصرار دارن ما به هم محرم بش وسفی ییدا

 حالت نکهی.بدون ا نمیصورتش که واکنشش را بب یصاف زل زدم تو و



 گفت یدر چهره اش ظاهر شود با تان یخاص

 رفته ؟ ادتیهنوز ... میخب ما که به لطف مال ممد به هم محرم-

 دونن ... یاونا که نم یول نه-

 اونا منظورشون عقده یول-میگ یخب بهشون م-

 هه بخواست دستپاچ یرا از او برگرداندم .دلم نم میرو یو تند گفتم

 استحرفها همه اش بهانه است و دارم خو نیکند ا الیبرسم که خ نظر

 مودخ یکنم .هرچند که واقعا خواست قلب یخودم را با او مطرح م یقلب

 بود نیهم زین

 دیچیپ یزد و م ینگاهم کند همان طور که داشت راهنما م نکهیا بدون

 گفت یالیخ یبا ب میشد یطرفه م کی ابانیخ کیوارد  و

 هبم ...عقد ه گهید میکه ما به هم محرم نهیکنه .مهم ا یم یچه فرق-

 که میندار ی...عجله ا وقتش

 را کرد به من شیرو حاال



 ؟ میدار-

 .به خرج دهم  یشتریمات مانده بود .نشد اصرار ببه صورتش  نگاهم

 کتهیو دخودم را به ا دهیخواستم فکر کند که من قصد دارم فکر و ا ینم

 کنم . لیتحم و

 ت منداشکار ن نیبه ا یلیاو فعال تما یتوافق دوجانبه بود .وقت کی نیا

 به خواست یماندم و به نوع یکردم و منتظر م یم یصبور دیبا

 درچن.فقط توانستم سرتکان بدهم که نه .ه میگذاشت یم ماحترا مادرش

 یرابماند .او دستم را فشرد و البد  یباق دهیو خواهش دلم نشن حرف

 فضا را عوض کند گفت نکهیا

 آماده کرده ...جزو معدود نیخانم واسه شام ته چ نهیامشب تهم-

 یدفعات

 نی... ا...و حتما به افتخار عروسش  دهیکش شویخودش زحمت آشپز که

 خوردن نداره واقعا ؟ نیچ ته

 یاما به لطف زمزمه ها یمینه چندان صم ییاز شام که در فضا بعد



 و شاعرانه فیلط یمیگرامافون قد یدر صفحه  انیبخش شجر روح

 کرد و سر یسر صحبت را باز نم نیاگر شرو یشد و گهگاه صرف

 یه اکردم که عد یم الیگذاشت خ یسر مادر و خواهرش و من نم به

 از من خواست که به سالن الیش میو الل دور هم جمع شده ا کر

 نیا شان را نشانم بدهد و من هم از یتا او آلبوم خانوادگ میبرگرد

 استقبال کردم . شنهادشیپ

 داد که تمام عکس ها یرا نشانم م یمیقد یعکسها یکی یکی الیش

 تند خانواده چهارنفره شاد و خوشبخت داشت و تند کیاز  تیحکا

 منتظر نکهیکرد و قبل از ا یشان م مهیرا هم ضم یکوتاه حاتیتوض

 یزد و به صفحه بعد م یمن بماند آلبوم را ورق م یاحساس واکنش

 کهویآلبوم بود  یتو یهم همان طور که نگاهش به عکسها یگاه رفت

 دیپرس یمن م از

 چرا از تو خوشش اومده ؟ نیشرو یکن یفکر م-



 فقط از تو خوشش اومده ؟ ایره دوست دا یکن یفکر م-

 دوست داره ؟ یدیفهم یاز ک-

 توجه داره ؟ یلیبهت خ-

 ؟ یتو هم دوستش دار-

از  دیدونم با ینم-دادم یم ییهم دست و پا شکسته جواب ها من

 نیخودش بپرس

 کرده دایاول خوشش اومد بعد بهم عالقه پ دیخب شا-

 رس تونیومد تا زکه به خاطرم ا یاز وقت دی...شایدونم از ک ینم-

 بودم فرن نیبودن ...ظاهرا من خودم آخر دهیهمه تو نشر فهم نویآره .ا-

 )با خنده(دمیفهم که

ل تو دستم نبود ) و ز شینازمزد یاگه دوستش نداشتم االن حلقه -

 زدم

 چند ( یام لحظات ینامزد یحلقه  به



 بیماریغافل دنشیبود و من از شن بیو غر بیعج یسوالش کم نیآخر

 دمش

 باشه ؟ یعالقه اش ساختگ دیشا یتا حاال حس نکرد-

 نشان یبرداشت خودش را آرام و عاد زیکه به سمتش خ رانمیح نگاه

 به شدت کهی.درحال ستیمن ن یکه مثال حواسش به بهت و شگفت داد

 یکه داشت به سمت ما م نیشرو دنیبا د دیرس یبه نظر م مشکوک

 ارشتش به خنده افتاد .انگ کهویگمراه کردن او و من  یظاهرا برا آمد

 گذاشت و گفت نیشرو یعکس کودک یرو

 کرد و سیشب جاشو خ نکهیبعد از ا نی...آقا شرو نیعکسو بب نیا-

 نفهمه بابام یکرد که کس یشلوارشو عوض م یواشکیداشت  صبح

 انداخت . ازش

 ظرشهاج و واج مانده زل زدم به عکس مورد ن ی افهیمن با همان ق و

 ودب نیداد . پشتش به دورب ینشان م یرا در پنج شش سالگ نیشرو که

 مانده بود.داشت شورت آزادکه  ینییپا یتنه  میبرتن و ن یآب ی.با بلوز



 اکار را ب نی.از حالتش معلوم بود که داشت ا دیپوش یرا م دشیسف

 مراقب پشت سرش نداشت .ناخواسته نیکرد و خبر از دورب یم عجله

 فراموشم شد . الیو بودار ش رمنتظرهیل غام گرفت و سوا خنده

 یکه بو یتلخ و لحن یبود با اوقات دهیرا شن شیکه حرفها نیشرو

 داد خطاب به او گفت یم سرزنش

 ؟ یآدمو ببر یحاال الزمه حتما آبرو-

 یهو بعد در امتداد نگا زیم یرا از او گرفت و انداختش رو آلبوم

کردن بمب خنده  ینثدر حال خ یبه او و من که به سخت غضبناک

 یدجدرهم و  ی افهیق دنیکاناپه نشست .د یبودم کنارم رو میلبهایرو

 اش

 کرد یم کیتحر دنیخند یآدم را برا شتریب

 یمشبا تو جاشون  ی؟ همه پسرها تا قبل از هفت سالگ هیخب مگه چ-

 گهانم بار او هی یهفته ا دی...بعدشم من کار هر شبم نبود ...شا شاشن

 هفت سالم شد یخوردم ...بعدشم که وقت یم ادیز عاتیب مااز خوا قبل



 ومدیقطره بارون هم ن هیاز تشکم  گهیشد و د لیتعط کال

 ام او راده دهانم را گرفته بودم که مبادا با انفجار خن یبا دستم جلو من

دن انآمد با خند یانگار بدش نم الیبفرستم هوا .ش تشیتمام عصبان با

 من

 برادرش را متوجه من کند .از قهر و عتاب  یکم

 تخس و بدجنس بود ... یمن از بچگ زیبرادرعز نیماهسو جان ا-

نکرده  سیهم جامو خ کباری یاز پوشک گرفتنم حت یکه وقت ستین

 بودم

 ا وکرد که باب یمن خرابکار یبارم تو جا هیشد  یم شیبهم حسود آقا

 ارفح نیز اکنن منم آره ...اما بابا و مامان زرنگ تر ا الیخ مامان

 ... بودن

 برادرش ینگاه کفر یدیق یرفت .و با ب سهیو خودش از خنده ر گفت

 دیهم به جان خر را

 که نخندم . مبیماریخودم را ب یشد جلو ینم گرید واقعا



. 

 که نیآمد ...هم یداشت بهم فشار م یشتنداریاز فرط خو کهیدرحال

 شمچ یاز گوشه برگرداند و  الیرا از ش شیخنده او رو ریزدم ز یپک

 داد یم ریتغ یبو شینگاهم کرد .صدا خشمگنانه

 سوماه میرس یکن و بهم بخند...به هم م یکیدست به  الیباشه با ش-

 خانم

 یلوخاکرد اما دلم به حال او و طبل ت یم دیمثال داشت تهد نکهیا با

 اش

 شتخنده ام را پ هیبه او برنخورد بق شتریب نکهیا یسوخت .برا یم

 گفتم دهیبر دهیو بر تمخیر دستم

 بامزه بود... یلیخ یخواستم بخندم ...ول ینم دیببخش-

 به حسابت"نگاه غرانش  ینگفت .تو چیو ه دیتمام حرصش لب برچ با

 بود . یخاص "رسم  یم



 یچا شدن با ییرایو پذ ییکایدرام آمر لمیف کی دنیبه د یمهمان هیبق

 و

 حرف یبا کس یکس هکیگذشت . درحال بایز یاز سو ینیریو ش وهیم

 هم نیشرو ی.حتمیبود لمیآن ف یزد و به نظر همه غرق تماشا ینم

 بود یبانهم از دستم واقعا عص دیدانم شا یفراموشم کرده بود .نم انگار

 یقتو لمینزند...بعد از تمام شدن ف یداد فعال با من حرف یم حیترج و

 شا یا شهینگاه مات و ش نکهیخانم ضمن ا نهیبازگشت زدم تهم آهنگ

 گفت یکرد با لحن خشک یمن م میتقد گریبار د کی را

 بزرگ هست . یبه اندازه کاف نیجا بخواب ...اتاق شرو نیخب هم-

 هب یارا از او نداشتم نگاه مفلسانه  یدرخواست نیکه انتظار همچ من

 خودش یانداختم .ظاهرا حواسش به من نبود و داشت برا نیشرو

 ودبق مادرش مواف شنهادیهم که انگار با پ الیکند .ش یپوست م ینارنگ

 گفت لبخندزنان

 موقع شب نیآره ...بمون ...خونه نامزد آدم مثل خونه خود آدمه .ا-



 نیجانمناراحت و معذب از قرار گرفتن در همچ گهینداره که د رفتن

 من من کنان گفتم یتیموقع

 ... اوردمین ی...من ...من با خودم لباس راحت زهیآخه ...چ-

 هانهب نی...ا اورمیب یموجه تر لیچرا نشد دل نکهیناراحت بودم از ا و

 ودبده انگار از قبل جوابش را آماده کر الیبود که ش یقدر دم دست آن

 هست نجایمن ا یدوسه دست از لباس ها شهینگران نباش ...هم-

 رو کرد به مادرش و

 مگه نه مامان ...؟-

 دنیبعد از بلع نیهست ...شروبله  یعنیخانم سرتکان داد که  نهیتهم

 شیدور لبها یداشت با دستمال کاغذ کهیاش درحال ینارنگ ی درسته

 حنلاصل من انداخت و بعد با گیج ی افهیبه ق یکرد نگاه یپاک م را

 گفت یتفاوت یب

 رسونمت یم ی...بخوا یکنه .هرجور راحت ینم یواسه من فرق-



ط فق ایکرد  ینم یرقف شیواقعا برا ایخواست بدانم آ یدلم م یلیخ

 داشت

 نیکردن ب بیماریدل دل زدن ها و  انیآورد ؟ م یرا در م شیادا

 ایماندن 

 گفت الیبودم که ش نماندن

 ... ارمیرم برات لباس م یاالن م-

 میمن هنوز تصم کهیرا گفت ؟ درحال نیشد که ا یدانم چ ینم

 یمشخص

 یختس یه تنگنابود در چ دهیخانم که انگار فهم نهیبودم .تهم نگرفته

 ام به طعنه گفت افتاده

 دوست دوستی گهیدور و زمون عوض شده دخترجون ...حاال د-

 نیهم مالحظات ندارن ...چه برسه به شما که محرم نیبا هم از ا پسرا

 شب رو خونه نامزدت سخت بگذرون ... هی...



 یاگر م دیو) شا استیعالمه س کیکه پشتش  یکلمات نیبا هم و

 خواستم

 ردکرفتن سست  یمرا برا یپنهان بود پا سهیقضاوت کنم (دس نانهیبدب

 ررفتن جزم کنم ظاهرا به شعو یکردم اگر عزمم را برا ی.احساس م

 کرده ام نیخانواده توه کی یمهمان دوست و

 برم ؟ ایچکار کنم بمونم -

 تسیکرد+ن یبود و داشت نگاهم م ستادهیگوشه بدعنق ا کیخانم  ندا

 ... ادیکه بدت م

 قصد ریناگز دیکه فهم نیبا دست پر برگشت.شرو الیلحظه ش همان

 اناکشد اما کم یکه رفته رفته داشت براق م یکرده ام با نگاه ماندن

 نبود از جا بلند شد شیلبها یاز لبخند رو یاثر

 خسته ام یلیباال ...خ میکه بر بیماریلباسا رو ب الیاز ش-

 و است انیدر م یپنهان یه توطئ کی یکردم پا یواقعا احساس م حاال

 به من نشان نداد یچندان خوش یرو یخانم که از اول مهمان نهیتهم اال



 ز آنخواب بمانم و بدتر ا یبه من تعارف کند که برا دیبا کهوی چرا

 باشد ؟ یتاپ و شلوارک به آن نازک دیبا الیدست ش یتو

 درشده و من ناخواسته  رید یلیانصراف خ یدانستم برا یم هرچند

 ودلدهنوز مردد و  کهیعمل انجام شده قرار گرفته ام .پس در حال کی

 تاپ و شلوارک را از دستان دمیرس ینظر م به

. 

 نیروکوتاه همراه ش یریگرفتم و بعد به دنبال شب بخ الیش سخاوتمند

 نیشرو خانم حق داشت اتاق نهی...تهم میباال رفت یاتاقش در طبقه  به

 تییسو کی یخودش به اندازه 

 بزرگ و جادار بود .با گفتن نسبتا

 "راحت باش "

 رفت . شیسروقت کمد لباس ها به

 ؟ یلباسهات رو عوض کن یخوا ینم-

 یکرد .ب شیاش به من شروع به کندن لباس ها رهیخ ینگاه ها ریز و



 بدهد. یتیبه حال معذب من ظاها اهم آنکه

 در بره . میخستگ مبیماریدوش کوتاه ب هیرم حموم  یم-

 عدکمدش گذاشت .ب یزد و آن را تو ریرا کند و به رخت آو راهنشیپ

 هنوز شلوار به پا داشت حوله اش را برداشت کهیدرحال

 تو هم لباست رو عوض کن . مبیماری یتا من دوش م-

 صاف کردم و گفتم ییگلو

 راحتم ... نای...با هم ستیالزم ن-

 و انداخت نمیج و شلوار زیدار به من و شوم ینگاه متعجب و معن کی

 .فت ربه سمت حمام  دیبگو یزیچ نکهیشانه انداخت باال و بدون ا بعد

 اقات یتو یاز رفتنش به داخل حمام من از جا بلند شدم که چرخ بعد

 ممکن ی قهیحالت و سل نیلوازم لوکس اتاق در بهتر دمانی.چ بزنم

 کله شب ییبایز اریبس یقسمت از اتاق کتابخانه  کیگرفته بود . انجام

 شده بود . دهیکتاب چ شیشاخه ها یدرخت وجود داشت که رو ی تنه



 تراس کیو نگاهش کند .اتاق  ستدیخواست ساعت ها با یدلش م آدم

 یدلم م یلیداشت که رو به باغ شان بود .خ یو شش ضلع بزرگ

 به نگاه کنم که او هر روز چشمش یو به منظره ا رونیبروم ب خواست

 تماشگذ یرا م یکنجکاو نکهیال شب بود و بهتر احا یافتاد .ول یم آن

 اقبه گوشه و کنار ات دنی...هنوز در حال سرک کش یگریوقت د یبرا

 رواید یکه رو بایبزرگ و ز ینقاش یتابلو کیکه چشمم افتاد به  بودم

 تخت قرار داشت . یرو روبه

 جا داد .نا خواسته از یآفتابگردان نشان م یمزرعه  یرا تو یدختر

 دانم چرا به یکنم .نم شیتماشا یتر کینزد یشدم که از نما دبلن

 الیخ نکهیبه نظر مسخره بود .ا دی.شا دیرس یم ییآشنا ینظرممنظره 

 یم

 زرد یلیخ یسبز و زرد یلیخ یگل ها و سبز انیآن دختر که م کردم

 من بود . هیحال خودش رها شده بود انگار شب به

 من داشت هیشب یطوس ی.و مانتو فر بود شیبه آن نشان که موها نشان



 بود که من دارم ...ذهنم یسرش هم انگار همان یرو یشال صورت و

 نیهمچ کی... دیچیدر سرم پ یخورد و ناقوس خاطره ا یا جرقه

 بودم .... دهید نیقزو یجاده  یرا تو یا منظره

 "شه ؟  یخدا مگه م یوا "

 ؟ از تابلو خوشت اومده ؟ هیچ-

 تم.به عقب برگش دیچیدر اتاق پ شیزمان با صداآب و شامپو هم یبو

 یرا م شیحمام تنش بود و داشت با کالهش موها دی.ربدوشامبر سف

 هم یلبخند مرموز کهیدرحال خشکاند

 لبش بود . یرو

 منم مگه نه ؟ نیا-

 که ودمبزل زدم به تابلو .حاال انگار مطمئن  یبا همان تعجب و شگفت و

 رمت سپش ستادیکنم .آمد ا یخودم نگاه م از ینقاش یتابلو کیبه  دارم

 و گفت دی.سرش را آرام کنار گوشم کش



 رستوران آفتابگردان !-

.حدسم  دیکش ریرا به تسخ میآمد و لبها یخوش خوشانه ا لبخند

 درست

 بود

 ؟ دمیکه من نفهم یازم عکس انداخت یک-

به اون راه که  یکردم خودت رو زد ی؟ من فکر م یدینفهم یجد-

 مثال

 ستین حواست

چشمان شوخ و  یام را تو فتهیرا به سمتش کردم و نگاه ش میرو

 شنگش

 ختمیر

 که حواسم نبود . یدون ینکن ...خودت هم م تیاذ-

بدمش از  دیبه فکرم رس شیشده چند وقت پ یعکس قشنگ دمید-

 روش



 ازیتوق اتاقم ...که هر روز واریبکشن که بزنمش به د ینقاش یتابلو هی

 تابلو باشه ... نیا نمیب یکه م یزیچ نیشم اول یم داریخواب ب

 را گرفت میبا هردو دستش شانه ها و

 نه ؟ یانتظارشو نداشت -

 کهیشد ..درحال یام م یخوشحال بودم که به خودم هم حسود یجور

 فتمبند آمده بود سرم را محکم تکان دادم و گ جانیاز فرط ه زبانم

 نه ...-

 خودم بود که در دلم غوغا به پا کرده یشعفمانده بود با تمام شور و  کم

 خودش یش رها کنم .ندا خانم غرغرو داشت باز هم براحصار یتو را

 زد یم ور

 یاز چ گهیدونم د ی.نم دهیحرفا گذشته ورپر نی+تو که کارت از ا

 یکش یم خجالت

 رفت بگم ادمی یزیچ هی-

 چشمان ستاره نشانم یمرا به طرف خودش چرخاند و زل زد تو و



 یبب نمتیب یم نجایخوشحالم که ا-

 دیدماغم کش یانگشتش را رو و

 میبخواب میبیماریب گهیبهتره د-

 همددرآ رشیدستم را گرفت و مرا که ظاهرا با تمام قلبم به تسخ بعد

 با خودش به سمت تخت برد ... بودم

   

. 

. 

 ؟ یلباس راحت نیتو واقعا با ا-

 کیآورد و آن را  یر مداشت ربدوشامبر حمام را از تنش د یوقت

 را گفت و زل زد به من که مردد و معذب نیکرد ا یپرت م گوشه

 دمیپرس یخواست م یبودم لب تخت ...دلم م نشسته

 که پات ینه چندان گل و گشاد یشورت مشک انای؟ اح یخودت چ-



 اونم یتون یم یکنه ؟ جان من اگه باهاش ناراحت ینم تتیاذ یکرد

 کاره هی... یاریب درش

 یکر مف نی...داشتم به ا فتدیش نآزاد مهیبودم چشمانم به اندام ن مراقب

 اش به منست واال یاندام عضالن دنیکه قصدش البد به رخ کش کردم

 تمخواس یاگر م یمحجوبانه تر رفتار کند .ول یتوانست امشب قدر یم

 تیموقع نیتوانست بهتر یامشب م دمید یاو م یرا بگذارم جا خودم

 شد ودر بند خودش بک شتریو ب شتریقلب مرا ب نکهیا یبراباشد  ممکن

 کند گرفتارتر

 هبیماری یحوله ات رو اونجا ننداز ...تا صبح بو م-

 یب نگاه کیرا گفتم که حواس هردونفرمان از هم پرت شود . نیا عمدا

 تنداخامبل رها شده بود  یپا یکاناپه  یبه ربدوشامبرش که رو دانهیق

 گفت دیکش یتخت م یدش را روخو کهیبعد درحال و

 ...کار هرشبمه . الیخ یب-



 بله .. یتا قسمت یکم-دارن ؟ فیه تشرآزادش سییر یپس آقا-

 و به بالش دیبالش را به طرف خودش کش یکیو بعد آن  دیخند و

 نیاام کج بود و منظورش را از  یچسباند و من هم مثال دوزار خودش

 تتفاو یقرار و زارش ب ین بخواستم نسبت به لح ی. م دمینفهم کار

 کردم؟ ینگاهش را چه م یاما برق تمنا باشم

 . گهید ای؟ ب یهست یمعطل چ-

 ... ادیاالن خوابم نم-

 مگه دست توئه ؟-

و از  دیقدرتمندش مرا به طرف خودش کش یو بعد با دستها گفت

 پشت

 ردد قتمام  دمیناگهان د میدست و پا زدن ها انیام کرد و من م احاطه

 او هستم ارحص

 میخواب یهم م حصارتا صبح  یطور نیهم میبیماری یحاال م-

 میموها یسرش را فرو کرد تو و



 هبان به هم قالب کرده بود که باز کردنش یرا دور بدنم طور شیدستها

 بود لیکار حضرت ف وسفی ییدا قول

 ؟ یطور نیهم-

 گفت یکرد که با لحن تخس یدانم از سوال من چه برداشت ینم

 که یخواد تعارف نکن بگو .من هرجور یم یا گهیه دلت جور داگ-

 هستم یبخوا تو

 کنم یم یاحساس خفگ ینجورینه .راستش عادت ندارم ...ا-

 خوبه یعادت ندار نکهیا-

 حجانم ...من دوست دارم شب تا صب یبهش عادت کن دیکم کم با اما

 باشه یم زندونحصارتو  زنم

 م.نامزدت ستمیهنوز که زنت ن یول-

 امدیمن خوشش ن یاداوری از

 .مگه نه ؟ یکه مال من نهیکنه ...مهم ا یم یچه فرق-



 کرد دیمبهمم او را دچار شک و ترد سکوت

 ؟سکوت من باز هم ِکش آمده بود یستین-

 !!! یبا توام ماه-

 یمرا به سمت خودش چرخاند و نگاه پر از شک و هراسش را تو و

 ختیمن ر زانیمات و گر چشمان

 رفت یدر قلبش فرو م یزیت ین انگار مثل دشنه م سکوت

 یبر یتون یم یستیمال من ن یکن یاگه فکر م-

 اب دینبود .با یپنهان در خود داشت که انگار گفتن یکلمه اش درد هر

 یکرد یحسش م قلبت

 رشتیآمد ب یدستانش را وا کرد و منتظر واکنش من ماند .دلم نم قفل

 از

 توسد زانیبه م یکه با من بود ربط یسکنم .تر دشیاز خودم ناام نیا

 ارربه ستیاثبات عالقه ام الزم ن یدانست برا یم دینداشت .با داشتنم

 بگذارد .اگر دوستش نداشتم و خودم را متعلق به او یدوراه انیم مرا



 او مرا امشب مجبور به ماندن در کنار یگرید لیدل چیدانستم ه ینم

 کیشود فقط به  ین ها را نمعشق و دوست داشت یکرد .اما گاه ینم

 نیزم یرو یبه تعداد آدم ها دیخواند و آموخت.شا زبان

 از عشق وجود داشت که هرکدام قائده و قانون یشمار بی ترجمان

 دچار سوء تفاهم یهم عشاق گاه نیهم یخودش را داشت برا خاص

اش نشوم  یها باعث دلخور نیاز ا شیب نکهیا یشدند .فقط برا یم

 گفتم

 ستهکم کتاب بخونم .تا چشمام خ هیش عادت دارم قبل از خواب راست-

 فتنیهم ب یو رو بشن

 عادات باکالس نداشتم . نیادا و اطوارا ...من از ا چه

 حوصله گفت یب یکم

 ؟ یبش یکتاب خون الیخ یامشب رو ب هیحاال  شهیاوه شت ! نم-

 یتپشها ریرا به طرفم پل کرد .چقدر سخت بود ز شیباز دستها و

 و تحت کنترل یعاد زیام وانمود کنم که همه چ یاغیقلب  هولناک



 مراخزنده و آ یبا حرکت کهیرا برگرداندم و درحال می.عمدا رو منست

 انداختم گفتم یخودمان فاصله م نیب

 دهست که من دلم بخوا یخوشگلت کتاب یکتابخونه  نیتو ا نمیبب--

 بخونمش ؟ امشب

 یدرخت یشدم و به سمت کتابخانه بلند  میزدم و از جا یبعد جست و

 که

 رفتم یم

 دمیدلم خند یاش تو یپوف حاصل از کالفگ یصدا به

 نشه ... دایپ یکتاب چیه دوارمیام-

 یچه م ندیگفت و بعد منتظر ماند بب ظشیرا با تمام غ نیا مطمئنم

 شود

 دچن برتر و منتخب نشر خودمان بود .و یکتاب ها از کتابها شتریب ؟

 یم ییدرخت خودنما یاز شاخه ها یکی یهم رو نالیرجکتاب او جلد

 کتاب سارا کرو شگفت زده شدم .آن را برداشتم و دنی. از د کرد



 کودکانه گفتم یبه صفحاتش انداختم و با ذوق ینگاه مشتاقانه

 ؟ یتو هم به کتاب سارا کرو عالقمند شد-

کتاب  دیآ یکردم بدش نم یبود .حس م یدنیوارفته اش د ی افهیق

 سارا

 حلقم یرا فرو کند تو کورو

 گرید یلوس عالقمند بشم ؟اگر وقت یکتاب دخترونه  هیبه  دیچرا با-

 .اما دمیخند یبلند به لحن حرص آلودش م یبود با صدا

 ریشکردن با دم  یکردم .باز  یم تیرا رعا اطیجانب احت دیبا حاال

 بود خطرناک

 ؟ شیپس چرا تو کتابخونه ات گذاشت-

 بدعنق و حاضرجواب گفت یا افهیاهش کردم .با قپرسان نگ و

قبل  یزدم تو عادت دار یبود و حدس م یقو یلیالبد حس ششمم خ-

 از

 یکتاب بخون خواب



 کوتاه یبعد از مکث و

 ؟ یکه سرپا کتاب بخون یاحتماال عادت ندار-

 دمیهم فشرد .خند یرا رو شیرا با تمسخر گفت و لبها نیا

 نه ...-

 .خب خدارو شکر ..-

 اول کتاب یبه صفحه  یرفتم نگاه یداشتم به سمت تخت م کهیدرحال

 انداختم

 هبدجنس ک نیچ نیخواد دوباره بخونمش ...از خانم م یدلم م یلیخ-

 برات ؟ گفتم

 نشستم لب تخت و

 هنرس دهیترش نیچ نیخانم م نیدستم به ا نکهی...مگه ا یآره گفت-

تم داش کهیوبعد درحال اش انداختم یدرهم و شاک ینگاه به چهره  کی

 به

 گرفتم گفتم یخنده ام را م یجلو زور



 ؟ یکن یچکارش م-

 بشه ... تیترسم حسود یگم چون م ینم-

 ؟ یبلند بخونم تو هم گوش بد یخوا یبدجنس ...م-

 کرد و گفت روترش

 ندارم ... ینه .عالقه ا-

 انداخت یعصب یو با حرکات دیپتو را سمت خودش کش شیبا پاها و

 ودشخ یرو

 چراغو خاموش کن و آباژور رو بزن ...و با دندان غروچه-

 ریشب بخ-

 پتو .من با ریاش سرش را فرو کرد ز یبا تمام حرص و ناراحت و

 . دمیحرکتش خند نیبه ا یبدجنس

 و حاال دیخواست نرس یکه م یزیبود که زورش به چ یپسربچه ا هیشب

 یمذبوحانه م حفظ غرورش داشت یاما برا یبود و شاک یکفر یحساب



 ... دیجنگ

 نور آباژور تازه داشتم مشغول ریکردن دستورش ز ییاز اجرا بعد

 زد میشدم که صدا یکتاب م خواندن

 ؟ یماه-

 پشتش به من بود هنوز

 بله ؟-

 ؟ یگ یبپرسم راستشو بهم م یسوال هی-

 ی.آن قدر که دلم م دیرس یپتو بم و خفه به گوش م ریاز ز شیصدا

 بکشم شیرو پتو را از خواست

 ازم ؟ یدیشن یمگه تا حاال دروغ-

 سوالو با سوال جواب نده لطفا-

 قربان دییچشم .بفرما-

 ؟ یتو منو دوستم دار-



. 

 یم حیکنه ترج دایربط پ گهیموضوع د هیخواد به  یسوال م نیاگه ا-

 جواب ندم . دم

 ؟ یربط به چه موضوع-

 ینم راحت تر مم میچشم نبود یپتو بود و چشم تو ریکه سرش ز حاال

 ییشرم و ابا چیرا بزنم بدون ه میحرفها توانستم

 بش هیام و باهات  یت فرارحصاراگه دوست دارم چرا از  نکهیبه ا-

 ... رهیو غ رهیسازم و غ ینم عاشقانه

 به هم ربط نداره ؟ نایا یگ یتو م یعنی-

 گفتم قاطعانه

 ! ستین ینه نداره ...دوست داشتن که شرط-

 ست !ه ییوقتا هی-

 نمه ک نهیبه نظرم اشتباهه که باشه .مثل ا یول ییدونم چه وقتا ینم-



 ... یو کوه بکن یبرام فرهاد کوه کن بش دیبا یاگه دوستم دار بگم

 شتهدا ...من حال کوه کندن ندارم ...بهتره تو نظر خودت رو الیخ یب-

 ...منم نظر خودم رو یباش

 فروخورده گفتم یخنده ا با

 چشم ...-

 دایگفتگو ادامه پ نیا گریکردم که د الیبه سکوت گذشت و من خ یکم

 زد میبعد باز صدا یکند اما کم ینم

 ؟ یماه-

 بعله ؟؟؟-

که دست از  میتن صدا یتو زمیرا بر یحوصلگ یکردم ب یسع

 خام الیخ یسرمبردارد اما زه

 نیادوست دارم ؟... یبار هم بهم نگفت کی یحواست هست تا حاال حت-

 ...هست ؟ ستین یفتنش شرطگ گهید که

 نیمن ا یمنتظر بود تا از لبها شهیداد انگار هم یم هیگال یبو لحنش



 ار نجایرا داشت . ا دنشیرا بشنود و با تمام وجودش حسرت شن جمله

 "ه م کچرا تا حاال بهش نگفت یدادم .راست یحق را به او م دیبا گرید

 ظنه به خاطر حف؟ نک زهیدوستش دارم و وجودش چقدر برام عز چقدر

 "ام بود ؟  یلعنت غرور

.به  ستیهم آسان ن یلیگفتنش خ دمید یکردم م ینه فکر که م اما

 ظاهر

و  تیمسئول تینها یساده بود اما پشتش ب یخبر یجمله  کی فقط

 تعهد

 توانم از یدانستم چقدر م یگذشت و بخشش پنهان بود که من نم و

 ؟ میایبرب پسشان

 باز کتاب یساکت که شدم .نگاهم به صفحه  فیضع یاز من و من بعد

 یاهنگاه  ریو ز دیکه مات ماند پتو را ازسرخودش کنار کش میرو شیپ

 و دلخورش به من گفت وسیما

 خودت تو گفتن کهیدرحال یگ یراحت از کوه کندن فرهاد م یلیتو خ-



 ... یدوست دارم موند یساده  ی جمله

 ردن کمو پشتش را به  دیچرخ نافذ و مواخذه کننده یدر امتداد نگاه و

 و

 اتاق را در بر گرفت . نیسنگ یزود سکوت یلیخ

 یحق را به او م دیباز هم با دمید یکردم م یکه فکر م منصفانه

 ریبودم و اس دهیکش ری.من آن قدر احساساتم را به غل و زنجدادم

 سز جنرفته بود من هم آدمم .آن هم ا ادمیام بودم که  یذهن یتابوها

 ...آن قدر به خودم سخت قیپاک و عم یزن با احساسات کی فیلط

 یم یروح یعاطفه و ب یبه نظر دختر خشک و ب دیبودم که شا گرفته

 یب وگذاشت تا نبض احساس تند بکوبد  دیبا ی.حواسم نبود گاه دمیرس

 کرد و پا از چهارچوب یعاشق یوانگیدوست داشت و تا مرز د وقفه

 نیمگر چه بود جز هم یذاشت.زندگگ رونیخودساخته ب یلعنت یها

 دنیچند کالم دوست داشتن ساده و نوش

 عشق ! یجانانه از باده  کیدو پ یکی



 ما یراسخ به خودم و ترشحات قلب یمانیمن بودم که با ا نیا حاال

 زدم شیصدا

 ؟ نیشرو-

ل جور وقت ها اهل مقابل به مثل نبود .مث نیمن نگفت بله .ا مثل

 شهیهم

 گفت مهربانانه

 جانم ؟-

 اراش کنم کن یرانیدچار ح نکهیو قبل از ا دمیرا به طرفش کش خودم

 به نجوا گفتم گوشش

 نگفتم . یبهت بگم که تا حاال به کس یزیچ هیخوام  یم-

 یو نگاه کنجکاوش را به چهره  دیبه سمت من کش یرا کم سرش

 دح یب یگدازنده بود و داغ شیزده ام دوخت .نفس ها جانیو ه منقلب

 ! ختیر یتنم م یرگها یرا تو یصرح و

 ؟ یچ-



 دوست دارم ...-

 حوض چشمانم پر آب شد .انگار کهویچرا بغض کردم و  دمینفهم و

 م وفتر یباران احساساتم م ریبستم و ز یرا م دمیچتر ترس و ترد دیبا

 بود تمام یمن قصه ا یشدم تا باور کنم دوست داشتنش برا یم سیخ

 ... ینشدن

 شتمورد عالقه اش را از زبان من ندا یجمله  دنینکه انتظار ش او

 خودش اعتماد یتوانست به گوش ها یماند انگار نم جیگ یکم اولش

 زد و ناباورانه گفت ی.بعد پلک کند

 بگو . گهیبار د هی؟  یچ-

 جمله کی نیهم ییدانستم فقط با قدرت جادو یمن تا آن لحظه نم و

 یم

 رستادمرد را به آسمان هفتم ف کیروح  شود

 هاز خودش سخاوت ب یشد که اگر قدر وانهیخود و د یاز خودب چنان



شدم  یگمان له م یفشار بازوان ستبرش ب ریداد آن شب ز ینم خرج

 برد ... یامانش مرا م یب یها شکوفه لیوس

 وساخت  عیسر شرفتیداشت با آب و تاب تمام از مراحل پ وسفی ییدا

 همه سرعت عمل و نیگفت و خودش از ا یم نیشرو یالیو ساز

 در شگفت بود یو به قول او انجر نظارت

 نگفتافته رو غلتک دروغ ن یگن پول که باشه کارا خود به خود م یم-

 شهبکار ساختمون تموم  دیفکر کنم زودتر از ع یسرعت حت نی...با ا

 یروز ونیسرم شلوغ شده .با کام یبده ...منم حساب رشونی...خدا خ

 ..خداکارگرها هم با منه . یبراشون ...سرپرست برم یبار م چندمرتبه

 که تا شهر رپامونیبخرم بندازم ز کانیپ هیتونم  یتهش م بخواد

 ... میرو سوار نش یبه اون گندگ ونیکام میبر میخواست

 بپرم شیپشت خطم بود مجبور شدم وسط حرفها نیشرو چون

 ارمد یط...االن پشت خ مبیماری یجون من دوباره باهات تماس م ییدا-

 دی...ببخش



 خنده گفت با

 شهپشت خطه ...با یمعلومه ک یکه تو هول کرد نجوریناکس ...ا یا-

من اگه  ییسفارش منو به مهندس بکن .بگو دا یتون ی...فقط تا م

ن نداز یبرن کار نم یحساب نم یتهرون ینباشهکه کارگرا از مهندسا

 جلو .

 جون فعال خداحافظ ... ییچشششششم دا-

قطع شد و تا خواستم  نیکه گفتم خداحافظ تماس شرو نیهم اما

 خودم

 از.در اتاق باز شد و خودش آمد داخل  دمید مبیماریاش را ب شماره

 قتبار بود که به اتاق مو نیهم خوشحال شدم هم متعجب .اول دنشید

 فرمود یقدم رنجه م من

 ! یاشغال بود-

 زدم ... یحرف م وسفی ییآره داشتم با دا-

 واریداد به د هیشلوارش فرو کرد و همان جا تک بیج یرا تو شیدستها



 دبع نگران شدم .اول تماس و یخود یدانم چرا ب یزل زد به من .نم و

 هب یممسخ گونه اش ک ینگاه ها نیاش به اتاق و حاال ا یناگهان ورود

 آمد یم یرعادیغ نظرم

 شده ؟ یزیچ-

 داد سرتکان

 نه ...-

 ؟ یکن یمنگام  ینجوری؟ چرا ا یپس چ-

 یچک م مانیرو با پ یو خارج یداخل یها شگاهینما میداشتم تقو-

 کردم

 حس کردم دلم برات تنگ شده ... هویشد که  یدونم چ ینم

 دمیپرس یبه رنگ شادمان ختهیآم یتعجب با

 واقعا ؟-

 زود زود دلش واسه عشقش تنگ بشه ؟ یکی ستیتو شهر شما رسم ن-

 میباهم ناهار خورد شیعت پسا هی نیآخه ما هم یخب چرا ول-



 سپبهت جواب  میواسه دلتنگ دی؟ من االن با یچ یعنی نیخب حاال ا-

 ؟ بدم

 یو دلخورانه ا یبا لحن شاک و

 که دلم برات تنگ شد . دیاصال ببخش-

 !؟ نیشرو-

رم د یاز دلتنگ یستیبلد ن-چشم با اخم و تخم نگاهم کرد یگوشه  از

 !اریبهانه ن گهید یاریب

 م ودر شگفت بود بشیو عج ینیب شیپ رقابلیغ یاز رفتارها کهیدرحال

 شد با لحن یعبوس و بدعنقش هم باعث خنده ام م ی افهیق یطرف از

 گفتم یا انهیدلجو

 ؟ ارمیدرت ب یاز دلتنگ ستمیگفت بلد ن یحاال ک-

 ینم زد و بر و بر نگام یمثل مجسمه اونجا خشکت نم یاگه بلد بود -

 .دور گردنم.. یذاشت یدستت رو م یاومد یم یشد ی... بلند م یکرد



 یرفت اگه دو تا ماچ هم م یهم نم یراه دور یکرد یم محصار

 ینداخت

 ... تنگش

 طور نیاوه که ا-

 طور ! نیهم ا یلیآره خ-

 دم . یو بهت نشون م امیباشه ...االن م-

بلند شدم و رفتم سمتش .مقابلش که  زیخنده کنان از پشت م و

 ستادمیا

 چشمان یو ناز نگاهم را که تو دمیتم را به طرفش کش...صور

 نتوانست به ژست دلخور و گرید ختمیر شیپرتمنا

 شیشل شد و با دستها میاز تسل یخودش ادامه بدهد باحالت یجد

 احاطه

 کرد . ام

 ! یهات رو دوست دارم ماه ینابلد نیهم-



 مگ شانهم چنگ خورد نفسم راه خودش را در بدنکه پشت  شیدستها و

 یا شکوفهگردنش فرو کنم و  یگود یخواستم سرم را تو ی.تازه م کرد

 خلسه نیا لشیزنگ موبا یگرم و فراخش بنشانم که صدا ی شانه یرو

 را خود به خود به هم زد . نیریداغ و ش ی

 یایآن رو یندهد و با من ادامه دهنده  یتیخواست اهم یم اولش

 زیشورانگ

 خط است آن قدر سماجت دارد که که پشت یاما معلوم بود کس باشد

 تا

 او را نشنود دست یصدا

. 

 دارد یتماس دوباره و دوباره برنم از

 شبیرا از ج یکه با غرغر گوش میبود دهیدر هم تن چکیمثل دو پ هنوز

 دیکش رونیب

 رو اختراع کرد . لیمحل ! لعنت به اون که موبا ی...خروس ب مانیپ-



 یمط کاز او فاصله گرفتم اما فق یو شرم آلود کم زیر یبا خنده ا من

 ارهکردند .همان طور که دوب یرها نم یعاشقش مرا به راحت ی.دستها

 خبر یتماس را برقرار کرد تماس حاو دیکش یبه سمت خودش م مرا

 زاا ر یخوب عاشق یبود ...آن قدر که حال و هوا یو تکان دهنده ا بد

 پراند ... سرمان

 کرده ! یه خانم صالح خودکشخبر داده بود ک مانیبه پ یکس

*** 

 من بود ...مگه نه ؟ ریهمش تقص-

 کیتار یو به دوردست ها ستادهیهام بام تهران ا یبلند یهم رو با

 سرخ یبود و ابرها ی.شب سرد میکرد ینگاه م مانیرو شیپ روشن

 مینه ب رهیرا به طرفم کرد و خ شیآسمان شهر را در برگرفته بودرو فام

 یبا لحن نمیو غمگ شانیرخ پر

 داد گفت یتوامان م یمالمت و دلسوز یبو که

 اتفاق سرزنش نیخودت رو به خاطر ا یمعلومه که نه ...حق ندار-



 ! یکن

 از عذاب وجدان ، نگاهم به یاز دست و پا زدنم در برزخ خسته

 انبار بود که تهر نیشهرمات مانده بود .اول ینور چراغ ها یسوسو

 ...انتها یب یو باشکوه در گستره ا بایز. دمید یباال م نیاز ا را

 ودکه گرفته ب یزیجنون آم میکردم و به تصم یفکر م یخانم صالح به

 ارفرجام  غیداشت ت یشد که اقدام به مجازات خودش کرد ؟.وقت یچ ؟

 به بن یزندگ نیا یکه خودش را از بند ها دیکش یشاهرگش م یرو

 ردک یبه من فکر م یزاریبا نفرت و ب ایشده خالص کند آ دهیکش بست

 د وتااف یشوم نم یتنگنا نینبودم او در ا یکه اگر من لعنت نیبه ا ؟

 شد ؟ یکار نم نیمجبور به ا هرگز

 دمش ینم یوبیخانم ا نیگزیو جا دیرس یاگه من پام به نشر نم یول-

 افتاد یاتفاقات هر گز نم نی.ا

 هیگر ریل سد کیرا بست .دلم  میام چنگ خورد و بغض راه گلو شانه



 و با خودش ببرد . دیرا بشو نیسنگ یغصه  نیخواست که ا یم

 شدم ؟ یم یمن عاشق ک یاومد ی! تو اگه نم یدست بردار ماه-

 هاندو ام پس افتاد .با عجز و شانهزد و بعد کنج  یسوزناک یضجه  دلم

 قل میپلک ها یاز گوشه  یگوشینگاهش کردم قطره اشک باز که

 دیسردم فرو چک یگونه  یو رو خورد

 یلحصا ! اگه من نبودم االن خانم نهیا تیواقع ی. ول یگ یم نویتو ا-

 کرد یرو م شیسال ها داشت زندگ نیخودش رو داشت و مثل ا کار

 نیا کدوم از چیآزار نده .تو مقصر ه هودهیافکار ب نیخودت رو با ا-

 یخوره .صالح یچوب اشتباهات خودش رو م ی.هر ک یستین اتفاقات

 هو حسادتش رو پس داد و با اقدام ب یخواه ادهیو ز ینادون اصتق

 ... هیو خودخواه فینشون داد که چه آدم ضع یخودکش

بابت  نیمنم از ا-قلبش یدستم را گرفت و فشرد و گذاشت رو و

 نقدریکه چرا ا نیاز ا مونمیپش ی.حت یلیمتاسفم ...خ

 یب یلیو ختونستم فقط از کار برکنارش کنم  یسخت گرفتم .م بهش



 پرونده اش نکهینه ا رونیخودمون بذارمش ب یصدا از مجموعه  سرو

.اما بشم .. عیدر سطح وس شیزیرسانه و باعث آبرر یبفرستم دادسرا رو

 کار گهید

 کار گذشته ... از

 هکنه منو سرزنش ک یتونه حت ینم یکس یافتاد ...ول دیکه نبا یاتفاق

 تمگرف یم ...اگه من سخت نمحق خودم شد بیمارییمورد پ نیدر ا چرا

 و

ت شاهد اتفاقا دیاومدم چه بسا با یمالحظات کوتاه م نیخاطر ا به

 مشابه

 شد من یسنگ رو سنگ بند نم گهیاون وقت د میشد ینشر م یتو

 طررو بشنوم . اما تو خودت رو به خا ایدن یتمام سرزنش ها حاضرم

 . یموضوع مالمت نکن نیا

 شیبهاامبخش دل از من ربود دستم را به لآر یحرفها نیبعد که با ا و

 شکوفیدو  برد



 باشه ؟-

 نگفتم . یزیدادم و چ لشیتحو یاشک آلود لبخند

 هند...سرد شد از  مینسکافه مون رو بخور ایب یحاال اگه آروم شد-

 ...افتاد

 شتنسکافه مان دا یها وانیکه با ل میرفت یکمتیبا هم به سمت ن و

 دیکش یرا م انتظارمان

 ها را به دستم داد و گفت وانیاز ل یکی

 ... نجایا امیباره که م نیامسال اول-

 . دیشاز نسکافه اش نو یکم نهیزد و بعد با طمان بیدستش را به ج کی

ه ک مبیماریخودم را ب یتوانستم جلو یبود حتما نم گرید یوقت اگر

 نپرسم

 ؟ یاومد یم یقبال ها با ک-

 مکه کم ک یبود و بخار وانیل یتو یو قهوه ا ظیغل عیبه ما نگاهم

 و حواسم پرت شد وانیل یاز هوا افتاد تو یزیشد .چ یمحو م داشت



 !! یزییبرف پا نی!! نگاه کن! ...اول یماه-

با وم آمد رونیرا به سمت من چرخاند . از الک خودم ب شیشادمانه رو و

 رد یزییبرف پا نیشکار و لمس اول یکودکانه مشتم را برا یاقیاشت

 باز گذاشتم . هوا

 ریکه داشت ز بیغر یشهر شب زده بود با وسعت کی مانیرو شیپ

 خورد.... یبرف هاشور م دیسف یها پولک

 ✅فصل اول  انیپا

 فصلدوم

 میر یم گهیبار د نیمون تموم بشه ا دوستیمدت  یکردم وقت یفکر م-

 مال ممد ... شیپ میباز بر نکهی.نه امحضر

 روز مین کیو ما بعد از گذراندن بود  یروز دلچسب اسفند ماه کی

 نی.شرو میلواسان در راه برگشت به تهران بود یالیدر و نیریش

 . ام را بسنجد یاحتمال یدلخور زانیبه من انداخت تا م یمنگاهین

 ؟ یبابت ناراحت نیاالن از ا-



 بغ کرده گفتم ی افهیهمان ق با

 بله ! یتا قسمت یکم-

 ؟ یخب چرا قبلش نگفت-

...حس کردم  ینداد شنهادشمیپ ی.حت یدیاز من نپرس نگفتم چون-

 برات

 خوام ... یم یمن چ ستین مهم

 معلومه که برام مهمه ...-

 افزود یشتریب دیبا تاک و

 م ...انخ نهی؟ شرط تهم می...نزد میمورد با هم حرف زد نیما قبال در ا-

 رمبز را ا شینشان بدهم حرفها نکهیا یتکاندم و برا یسر یناخشنود با

 را گرفتم شیحرفها ی دنباله

د مزبا هم نا یخانم شرط گذاشتن ما مدت نهی...که تهم یبله ...گفت-

 میبمون

 ! میخور یمعتقدن ما به درد هم نم شونیشه .چون ا یم یچ مینیبب تا



 نیبود و هم الیخ یبودم او خونسرد و ب یو شاک یمن عاص هرچقدر

 آورد یمرا در م لج

 که میمدت قراره بهش ثابت کن نی...ما هم تو انرفته  ادتیخوبه پس -

 ... میواسه هم یو جفت مناسب میایبه هم م یلیخ اتفاقا

 ؟ میخانم رو متقاعد کن نهیتهم میچند ماه نتونست نیتو ا یعنی-

 دونم راستش ... ینم-

 اصالنه گفت و هوف کشان افزودگیجرا  نیا

 رهمو بهت نکهیاواسه  نیوقت دار یلی...هنوزخ دیگه عجله نکن یم-

 ... نیبشناس

 تمد نیکه تو هم دوارنیدن و ام یاحتمال م ای میهمو بهتر بشناس-

 به هم بخوره؟ مونینامزد

 خدا نکنه ...-

 اخد" نیام را با هم یاز ناراحت یمینازک نگاهم کرد ...ن یبا اخم و



 نهیحاال حاالها تهم دیشا-که گفت شست و با خودش برد یا " نکنه

 ما فیقانع بشن ...اون وقت تکل خانم نخوان

 ؟ هیچ

 ولقب رو تیو ناچاره که واقع ارهیجا کم م هیشه که ...باالخره  ینم-

 کن جانم ! یصبور شتریکم ب هی...کنه

 هم دارم ! یتوقعات هیخب  ی...ول نیمن صبورم شرو-

 هکه چ ینیب یکار کنم ؟ خودت م یچ یگ یم ی...ول زمیدونم عز یم-

 افتادم ... ماریبیوسط  نیا یجور

 تاثر نگاهش کردم و فکر کردم با

 یم کهیدم ...درحال یم بیماریبهش  یخود یگه ...من ب یراست م "

 نمیب

 نم که نیکنه که نظر موافق مادرشو جلب کنه .ا یم شویتموم سع داره

 " ستیاون ن ریشانسم تقص کم

 کیموز یاو صدا میخطرناک را پشت سر گذاشت چیپ کی نکهیاز ا بعد



 ادهبلندتر کرد من غرق در سکوت و تفکر بودم و نگاهم به ج یکم را

 مانده بود که دوباره به حرف آمد و گفت مات

 لتحاال تو مشک یندارم ول یحرفا اعتقاد نیو ا تیمن که به محرم-

 مال شیپ ایمحضر  میبر تیمحرم ی دوستی یاجرا یبرا نکهی؟ ا هیچ

 کنه ؟ یبه حالت م یچه فرق ممد

 ابشت دا ایبود  یدانم واقعا جد ی؟ نم دیپرس یم سوال بود که مه نیا

 هینگاه عاقل اندر سف کی کهیانداخت ؟ درحال یسوال دستم م نیا

 کردم حق به جانب گفتم یم مشیتقد

 داره ... یتر یرسم یخب محضر جنبه -

 گفتم ....هووووف ! یم بیداشتم چشم بسته غ انگار

 نبود ایدانست و کوتاه ب یحق مهم کماکان انگار خودش را م او

 مال تیمحرم ی دوستیکه با  حصارماچ و  ی؟ برا یچ یتر برا یرسم-

 افته ... یهم کارمون راه م ممد



 ادامه داد یطنتیزد و با لحن تخس و پرش یچشمک و

 ...میجلوتربر نیاز ا یتو بخوا نکهیمگه ا-

. 

 یحتاوج ناراام کند و در  یضربه فن دیدانست چطور با یم شهیهم مثل

 هب کهیبزند که من رام و آرام شوم ...درحال یحرف ایکند  یخشم کار و

 را گرفته بودم گفتم شخندمین یجلو زور

 ... یبرم...مرس نیخوام جلوتر از ا ینه من نم-

 را از او برگرداندم میو رو ختمیرا پشت دستم ر زمیر یخنده  و

 رفت که چه دمایزود  یلیجو عوض شد و من خ یراحت نیبه هم و

 ام شده ! یباعث دلخور یموضوع

 سر...عمارت تونیز میر یباهم م دیدوسه روز مونده به ع یراست-

 آماده است مونیفرنگ کاله

 با غرور و تفاخرنگاهمش را سمت من پر داد و



نشستم که  یهم حاال تمام بدنم را به سمتش چرخاندم و جور من

 میبتوان

 مینگاه هم باش ریدر مس یراحت به

 خبرشو بهم داد . وسفی ییدونم دا یآره م-

 نیخواست ساعت ها در مورد ا یو دلمان م میذوق زده بود هردو

 نی.شرو میکه مورد عالقه هردوتامان بود حرف بزن موضوع

 ؟ هیچ ات خوام بدونم برنامه ی...م رانیا ادیدختر خاله ات آخر هفته م-

 اهرکه از  نینده تا همدانست مادرش تمام روز منتظر بازگشتش ما یم

را که  یاش بچسبد و تمام لحظات خوش قهیخودش به  وهیبه ش دیرس

 با

 . اوردیگذرانده از دماغش درب ماهسو

 دکن قهوه ترک آماده شیخواست برا بایرا گفت و بعد از ز نیا مادرش

 یحاک یو کنکاشگرانه او و رفتارها قیدق یهمان طور که با نگاه و

 نظر گرفته بود گفت ریاش را ز یقتطا یو ب یکالفگ از



 ؟ ینیش یچرا نم-

 و دیکش شیموها یرا رو گرشیزد و دست د بیدستش را به ج کی

 حوصله و کوتاه گفت یب

 راحتم !-

 کند دایفرار از دست مادرش پ یبرا یخواست بهانه ا یدلش م چقدر

 خواند و یم یداشت و ورد یزیچ یشنل نامرئ یی...کاش چوب جادو

 کرد . یم بیهمان لحظه از جلو چشمش غرا  خودش

 واریکماکان پشت د نیبزند .اما شرو یمنتظر ماند او حرف مادرش

 سنگر گرفته بود سکوتش

 ؟ هیبرنامه ات چ ینگفت-

 شهیزل زد به مادرش .تجربه به او ثابت کرده بود هم مستقیمو  صاف

 گهن ظدر گفتگو با مادرش بتواند تسلط خودش را بر او حف نکهیا یبرا

 گرفت یمثل حاال از نفوذ چشمانش کمک م یستیبا دارد



 اکه شم اش ...منزل خاله رانیا ادیب ایگرفته از اون سر دن میتصم ایتان-

 داشته باشم ؟ یبرنامه ا دی...من چرا با یباش

 یبعد یکرد تا آن جا که راه دارد نسبت به واکنش عصب یسع و

 تفاوت باشد یب مادرش

 نیابال درقا ...م رانیا ادیداره به خاطر تو م ای...تان حرفا نیا یچ یعنی-

 ! میمورد با هم حرف زده بود

 یبا ب دبیماریخشم و خروش مادرش قرار ب ریتحت تاث نکهیا بدون

 یدیق

 باال انداخت و گفت یا شانه

 داده باشم ... یقول ادینم ادمیمن که -

 !! نیشرو-

 ی..م. دمیاز گرد راه رس خسته ام ...تازه یلیمنو ببخش مامان ...خ-

 برم استراحت کنم خوام

 بهتون خوش گذشته ... ادیلواسون ز نکهی! مثل ا یاوه بله خسته ا-



 دییگفت و دندان به هم سا ظیآخر را با غ ی جمله

 ؟ یدختر خسته ش نیقراره از ا یپس ک-

 از کوره در رفته و یوکم دیکش شانشیصورت پر یرو یدست نیشرو

 گفت یعصب

 هرگز ! دمیو شا یبه زود دیدونم ...شا ینم-

 ماندند رهیچند هردو غران و عتاب آلود در نگاه هم خ یلحظات

 ختهیدستش ر یرا رو یراحت شده بود آب پاک الشیانگار که خ و

 یبرا یبه او فرصت دوباره ا نکهیبه عقب برداشت و قبل از ا یگام

 االب یبه طبقه به خودش بدهد شتابان سالن را ترک کرد .هنوز  تاختن

 دیچیمادرش در تمام خانه پ یخشمگنانه  یبود که صدا دهینرس

 خوام !! یقهوه نم-

 دسوخت وارد اتاقش ش یبخت برگشته م یبایدلش به حال ز کهیدرحال

 نمضمو نیبا ا یدرآورد و تند تند اس ام اس بشیاش را از ج ی.گوش



 ماهسو فرستاد یبرا

 "من !  یتنگ شده... لعنتدلم برات  دهیهنوز به خونه نرس "

 رمق خودش را یلباسش را عوض کند خسته و ب نکهیبعد بدون ا و

 تخت انداخت ... یرو

 عمارت کاله" نیبه قول شرو ای الیو تونیپس انبوه درختان ز از

 هرپشتبود که با سقف خ انیبا شکوه هرچه تمام تر نما " یریمش یفرنگ

 داده هیمحکمش تک ین هاکه به ستو یمدور یها وانیو ا یسفال یا

 گذاشته بود من شیرا به نما یخاص و منحصر به فرد یمعمار

اش را  یزدگ جانیکه ه مبیماریکودک درونم را ب یجلو نتوانستم

 کنترل

 یاه شادمان غیمن نشود. همراه با ج زیو مانع از رفتارمتانت آم کند

 گفتم

 خدا محشره !! یوا-

 فاصله گرفتم و خودم را نیاز شروکودکانه  یو با ذوق و شوق دمیدو و



 اه پله یرساندم .از رو الیو نیو مرمر بایاز او به پلکان ز زودتر

 زر اپ یکنار باغچه  نییآن پا زیتفرعن آم یکه با لبخند نیشرو یبرا

 یکرد دست یبنفش به من نگاه م یها یو پامچال و اطلس رازیش نرگس

 بتاکردم تا آف یام م یشانیپ لیدستم را حا کهیو بعد درحال تکاندم

 ندازم اگسترده تر شود که بهتر بتوانم چش دمیرا نزند و افق د چشمانم

 و زیآم جانیه ییرا از نظر بگذرانم با صدا میرو شیپ یکننده  رهیخ

 گفتم بلند

 .من ایر ب...تو رو خدا زودت دیشه د یسر رو م تونیباال تمام ز نیاز ا-

 یطبقه  ورمد وانیا یرم ...و حاال ما روقرا یب وونشیراه رفتن رو ا واسه

 به یکه در میبود ستادهیا الیدوم و

 "اسمش را گذاشته بود اتاق  نیبزرگ هشت گوش داشت و شرو اتاق

 شد . یباغ باز م یاز هر سو رو به سو شیکه پنجره ها " دلبرانه

 ؟ ادیخوشت م-

 ر باغ وگوشه و کنا احتیو س ریو مجذوبم را که هنوز از س فتهیش نگاه



 ریس الیو

 هیتک از ستون ها یکیبود به چشمان مهربان و براقش دوختم . به  نشده

 زل زده بود به من و

 قهیلهمه س نیهم که نگو ! من در عجبم تو ا ونشی! دکوراس رهینظ یب-

 نیا یو قشنگ یخوب نیتونست جز تو به ا یم ی؟ ک یاز کجا آورد رو

 یکنه و جور قیبا هم تلف ینتو س یلوازم مدرن رو به سبک محل همه

 ظربه ن ایر یتجملش ساده و ب نیخونه در ع یکه فضا نهیهم بچ کنار

 . نمیب یگم نکنه دارم خواب م ی؟...همش با خودم م ادیب

 هب یمن به سر شوق آمده بود باد دیو تمج فیتعر دنیاز شن کهیدرحال

 انه گفتگیجانداخت و سر غبغب

 بشه ! یقشنگ نیکردم به ا یخودمم فکر نم-

 را به باغ کرد شیرو و

 ات!  چشم انداز بکره ...نگاه کن نیبه ا شیگم تمام قشنگ یمن که م-



 نتویسروته و باغ ز یجنگل ب هیدشت سرسبزه و  هیکنه  یکار م چشم

 ! ییروستا یقشنگ و ساده  یخونه ها و

 یو دلچسب به تماشا نیریش یچند غرق در سکوت یلحظات یبرا هردو

که  ییو قال گنجشکک ها لیو به ق میستادیا مانیرو شیپ ی منظره

 البه

 ییکردند و چهچه پرستوها یم یگوشیدرختان باغ باز یشاخه ها یال

 میدرحال پرواز بودند گوش سپرد یسرمان دسته جمع یباال که

 ؟یماه-

 جانم ؟-

 ! مگه نه ؟ هییایقشنگ و رو یلیخ نجایا-

 ندارم .من بدون تو دوستش  یول -. یلیآره خ_

 نیاز ا یتعجب نگاهش کردم .آن روز و آن لحظه تمام شواهد حاک با

 آرام زیکه همه چ بود

 نگران شدن وجود ندارد ! اما نگاهش آغشته به یبرا ییو جا است



 مرموز و مبهم بود که من از درک آن عاجز بودم .انگار او یترس

 دانستم . یدانست که من نم یم یزیچ

 ؟ یباشمگه قراره بدون من -

 ه بهکم ا یغلبه بر ترس درون یبرا دی؟ شا دمیرا پرس نیدانم چرا ا ینم

 اکرد .هر دو دستش ر یم تیداشت از او به من سرا یبیماریوا طرز

 شیدور پ یبه افق ها رهیگذاشت و خ وانیا یچوب ینرده ها یرو

 گفت شیرو

 بره یمرگ م یترس از دست دادن اگه آدمو نکشه دست کم تا پا -

 دمذاره دلم به بودن با تو خوش باشه .دست خو یترسه که نم نیم.ه

 نوویا نیکه من تنها رو هم ادیروز ب هی نکهیترسم از ا ی.م ستین

 . یباشم و تو نباش ستادهیا

 ه.و من ناگهان حس کردم ت دیرس یبه مشام م یبد یبو شیحرفها از

 تتفاو یو ب یخواستم نسبت به آن عاد یشد .هرچقدر که م یخال دلم



 اتکشدش اما  یگفت نم یکه م یاز ترس دمیترس یشد .م یاما نم باشم

 بردش ... یمرگ م یپا

 ... ادیبه سرت م یبترس یگن از هرچ یم-

 مااهردوتامان عوض شود  یگفتم که حال و هوا یرا به شوخ نیا مثال

 خود نبود یهم ب دیساده و شا یشوخ نیا یبرا یزمان مناسب انگار

 نم یو نگاه تند و عتاب آلودش را روانه  دیدر هم کشچهره  ی.وقت

 قلبش را نشانه گرفته ام . یکجا دمیفهم کرد

 دهش رید یاما انگار کم اورمیو دستپاچه خواستم از دلش در ب مانیپش

 ردا حهینحو ممکن احساسات و عواطفش را جر نی.ظاهرا به بدتر بود

 بودم کرده

 رسنتیا دیبود که با نیمنظورم ا ! نیضرب المثل بود شرو هیفقط  نیا-

 ...ما قراره تا آخر عمر کنار یو هرجور شده از خودت دور کن

 . میباش هم

 که نوش غیزده ام اما در یدلچسب یکه حرف عاشقانه  المیبه خ من



 ینداشت .ب یاش اثر دهیبعد از مرگ سهراب بود و در دل رنج یدارو

 ت و گفتبه ساعتش انداخ یمن نگاه ییبه دلجو اعتنا

 تییدا یخونه  یبرگرد یتون یهست .م یادیتا وقت شام فرصت ز-

 رم استراحت کنم . ی...منم م

 خاست بر خود یکه از نگاهش برم ییبرودت و سرما از

 دمیو سرخورده نگاهش کردم و پرس وسی.مادمیلرز

 ؟ یخوا یمحترمانه عذر منو م یلیخ یدار یعنی-

 !دانم  یهم هر سه .نم دیو شاحوصله  یب ایبود .خسته بود  کالفه

 .ه سر بر ییتنها نجایحوصله ات ا دیخوام بخوابم .گفتم شا ینه .م-

 زدم و دمغ گفتم شانهها را به  دست

 که یدیره .د یخونه حوصله ام سر م ییهم تو تنها نییبرگردم پا-

 یکس

 شاه بچ روزیکه د نیدختر عموم نسر دنیرفتن د نایا یینبود. دا خونه

 آورده . اینبه د رو



 داخل پرانتز افزودم یادآوریمحض  و

کرد  رونیهمون دخترعمومه که منو از خونه تهرانش ب نینسر-

 باباش یاومده خونه  مانیزای.برا

 . چیه گری.و د نطوریکه ا یعنیتکاند . یباال انداخت و سر ییابرو فقط

 کردم که گفت یزل زل نگاهش م قیعم یداشتم باتاثر هنوز

 ن رفتم بخوابم .م گهیخب د-

 یمن م یرو ینیسنگ ینگاه قهرآلودش را همچون وزنه  کهیدرحال و

 درنگ و یبه عقب برداشت .حس کردم عمدا دارد کم یگام غلتاند

 منم با تو "گفتم  یخواست م یدلش م دیدهد .شا یبه خرج م ریتاخ

 امیم

"... 

 مهانه ردلب ای.از اتاق هشت گوش  ستین دمیتا به خود آمدم د کهوی بعد

ا ن جهما یزدم و کم حصارام را  ییو غمزده تنها بیماریبود .دل رفته

 یرو



 مدآ یبه چشمم نم یچیکنم که بعد رفتنش ه یماندم . اعتراف م وانیا

 فمیه حعمارت دلگشا ! لعنت به من ک نیو نه ا ییایرو ی.نه آن منظره 

 میبگو آمد

 "ت ندارم .جا رو بدون تو دوس چیکه ه نجایمن هم نه فقط ا "

 دیسر یتنک تر به نظر م شهیمارجان را که از هم ییحنا یموها داشتم

ست کباب شده را پو یبافتم .رباب هم داشت تند تند بادمجان ها یم

 یم

 اش به موقع یقاسم رزایزد که مبادا م یرا م نیودلش جوش ا کند

 یم.م بزن دیو سف اهیداد دست به س ینشود . به من هم اجازه نم آماده

 گفت

 "!  میما از نامزدش کار بکش ادیخوشش ن نیآقا شرو دیشا "

 یتوجه به غرغرها یشکست و ب یکه داشت تخمه م وسفی ییدا

 غبشقاب از من سرا یکرد تو یرا تف م شیو مارجان پوسته ها رباب

 . بعد دهیراه بوده و خواب یرا گرفت و من هم گفتم که خسته  مهندس



 دیپرس

 ؟ گهید دیمون یم نجایا هم اب التیتا آخر تعط-

 یزیآم دییخواست از من جواب تا یبا تمام وجودش دلش م انگار

 .قبل از من رباب با خنده گفت بشنود

 ...که به راهست  شونیبهتر ؟ عمارت کاله فرنگ نجایکجا برن از ا-

 یالخ یشکسته و افتاده بود و جا یبه تازگ شیجلو یاز دندان ها یکی

 زد . یق مذو یتو یبدجور اش

 کردم و یهنوز به من بود .من و من وسفی ییمنتظر جواب دا نگاه

 گفتم

 بود . نیقرارمون که ا-

 یلیخ یعنی. دیکش یم ریمطمئن نبودم .قلبم داشت ت گریحاال د انگار

 از

 یوز تنداشتم ! با ی؟ من که منظور بد دیدلخور شده ؟ چرا نفهم دستم

 خودم را به باد سرزنش گرفتم . دلم



 "اومد بهش بگم ... فمیلعنت به من که ح "

 ششیرفتم پ یشدم و م یخواست همان لحظه از جا بلند م یم دلم

 رنجور و مکدر از من خودش ی.چطور اجازه داده بودم که با خاطر

 رفتم یوقت دعوت کند ؟ اصال کاش همان موقع م یخواب ب کیبه  را

 گرم حصار کیم خورد اگر ه یجهان برم نیکار ا ی.به کجا دنبالش

 شدم ؟ یم مهمانش

 نشد .با یخبر نیمارجان حاضر شده بود اما از شرو یقاسم رزایم

 رود سراغش یگفت م وسفی ییتماس گرفتم خاموش بود .دا لشیموبا

 کردم یانتظارش دست و پنجه نرم م ی.و رفت و من هنوز با دلهره 

 . نیبرگشت .اما بدون شرو که

 ؟ ومدین نیپس چرا شرو-

 ی انهیاز شکراب شدن م ایخبر بود  یواقعا از همه جا ب ای وسفی ییدا

 اوردیخودش ب یخواست به رو یبرده بود و نم ییبو ما



 هخسته بود و االنم دار یلیصداش زدم جواب نداد .ظاهرا خ یهرچ-

 . نهیب یهفت پادشاه رو م خواب

 تام یمحو یتوجه به من که وارفته و مغموم نگاهم به نقطه  یب بعد

 بود رو به رباب گفت مانده

 د .روده بزرگه رو قورت دا کهیکه روده کوچ میسفره رو بنداز ایب-

 کی یاش حت یآسمان آب یبود از آن روزها که تو ییبایز یآفتاب صبح

 ماشدا یکوهها یها یکه از بلند یمیشد . نس ینم دایابر هم پ ی لکه

 فه ها را درو عطر خوش شکو یوحش یگلها میبا خودش شم دیوز یم

 میاه یخواست مثل کودک یپراکند . از آن روزها بود که دلم م یم هوا

 ینفس م یپاک زندگ یو در هوا دمیدو یسرتاسر دشت م آزادپا

 .دمیکش

 به. رونیو از خانه زدم ب دمیپوش یخورده نخورده لباس مناسب صبحانه

 سر یکه داشت راه وسفی ییگفته بودم مقصدم کجاست .اما دا رباب



 و با خنده و مزاح گفت دیشد شن یم کارش

 دلت براش تنگ شد ؟ یزود نیبه هم-

 الیو وکه به اجبار او  روزیهم نبود .از همان د یزود نیبه هم چنیهم

 یم ینیقلبم سنگ یداشت رو یدلتنگ نیبا هم ترک کرده بودم غم ا را

 اهر نی..ب اورمیخودم ن یکردم که به رو یو من مفلسانه تالش م کرد

 کردم موفق نشدم یهم به من ملحق شد و من هرکار یتش

 یبا خودم عوض کنم .هربار که از خودم م یهمراه یرا برا مشیتصم

 نیبه هم "که  یعنیشد  یمن م یمک مک کنان دوباره همپا راندمش

 "!  زتیور نامزدجان عز یباش .اگه گذاشتم تنها بدون من بر الیخ

 یآمد .با سماجت احمقانه ا یازش خوشش م یلیخ نیکه شرو ستین

 دیکه نبا دیرس یاش نم یرفت .به شعور اردک یم دنشیبه د داشت

 دعوت مزاحم عشاق شد . یو ب ناخوانده

 هکو اخشک زده به  بایتقر یبا حالت الیو نیپلکان مرمر نییحاال پا و

 میبه تماشا وانیا یرنگ به تن داشت و از رو یاسپرت طوس لباس



 من به دانم حواسش ی.نم دید یکردم.انگار مرا نم یمبود نگاه  ستادهیا

 لبه داخ ییگفت ؟ با خوشرو ینم یزیاصال ؟ اگر بود پس چرا چ بود

از دستم  یعنیتکاند ؟  ینم یدست کم دست ایکرد ؟  ینم دعوتم

 دلخور

 "؟  ادیبترسه سرش م یآدم از هرچ "هنوز ؟ فقط چون گفتم  بود

 شدم ...عوض سرزنش یو دلخور م دیاون بودم ازت ناام ی+منم جا

 ! ادیب که به کارت یبیماریب ادیاون بهتره چهار تا حرف عاشقانه  کردن

 نبود حاال شیدایشد نداجان بعد از مدت ها که پ ینم باورم

 طرششده بود و داشت به خا دایاز او سر و کله اش پ یجانبدار یبرا

 کرد . یم مالمتم

 چکار کنم ؟ ستمیخب بلد ن-

 ؟ ی.اصال تو رو چه به عاشقریو بم+پس بر

 االفروخته بود که ح یبه تش یتر زمیچاره چه ه یب نیدانم شرو ینم

 یاز دور خط و نشان م شیداد و برا یفس کنان داشت دم تکان م فس



 دییاپ یرا م یخصمانه تش ی.متوجه بودم که او هم داشت با نگاه دیکش

 از دکور ییکه جزاش  یحاال با تفنگ شکار نیآمد هم یبدش نم و

 از. زدیو بزند کرک و پرش را بر دبیماریبود سرش را نشانه ب شیالیو

 خشم و ختنیباعث برانگ یتش زیمبادا رفتار تهاجم آم نکهیا ترس

 تمو انتقاد گرف خیرا به باد توب یلب تش ریشود ز نیشرو یناراحت

 برامیودخ یبرو آب و نونت رو بخور ...ب ای...ب یبرو دنبال کارت تش ایب-

 ... وونیشر درست نکن ح

 هب هشیمثل هم زشینوک ت یانگار نه انگار .ظاهرا تا با منقارها یتش

 گرفت .من هنوز درحال تشر یآرام نم دیچسب ینم نیشرو یپا پرو

 از آن باال گفت نیبودم که شرو یتش یبرا زدن

 دن ؟ یخانتون اجازه نم یباال ؟ تش یایچرا نم-

 ایکرد  یدانم داشت به داخل دعوتم م ی! نم یظیلحن تند و پرغ چه

 یمزده باشم ک یحرف نکهیا یزد ؟ فقط برا یپسم م مستقیمریغ نکهیا

 و پا گم کرده گفتم دست



 ! یومدیصبحونه .اما ن یبرا یایب میمنتظرت بود-

 ریتغ دانم که بود .او هم با یکردم لحنم دلخورانه نباشد اما م یسع

 را داد جوابم

 ! ؟ یدونستم منتظرم یاز کجا م-

 زد که چرا قبل از صرف صبحانه به یبه وضوح طعنه م داشت

 هم ابتب نیحاال از ا یعنیدست کم تلفن نکرده ام . اینرفته ام  سراغش

 داد که از دستم ناراحت باشد ؟ یبود و به خودش حق م یعصبان

 یمباهاش تماس  دیام من ! اقال با یخداااا! چه مقصر مظلوم یا "

 "؟را نبود ؟ چ ادمیچرا  م؟یتا صبحونه دور هم باش ایکه بگم ب مگرفت

 دیاز او غر یندا جان به هوادار باز

 ! یشعور ی+از بس که ب

 گاهن که با میبود رهیبا رنجش و عتاب به هم خ ختهیآم یبا نگاه هنوز

 گفت یبه تش ناخشنودانه



 رو هم بفرست بره . گاردتیباال ...باد ایب-

 .ند کرا از نرده ها  شیحرف آخر را زده باشد دستها که یمثل کس بعد

 یوز ربه عقب برداشت و بعد ا یمسخ کننده به من گام یامتدا نگاه در

 و را همان جا به حال خود رها کنم یشد .مجبور شدم تش بیغ وانیا

 شیگفت ب یپله ها بروم باال .گرمب گرمب قلبم م از

. 

 یاز تو شیزده ام .صدا جانیه ییارویرو نیا یبرا یعیحد طب از

خودش نسکافه  یآمد .پشتش به من بود و داشت برا یم آشپرخانه

 آماده

 هتمام چوبش ک یکرد .هنوز نگاهم داشت گوشه و کنار آشپزخانه  یم

 کرد که گفت یم یباغ داشت سرکش یبه تراس رو یدر

 ؟ یخور ینسکافه م-

 دمیجا پر گوشم گفت پخ .از خیب یدر عالم خودم بودم و کس انگار

 نه .-



 فهنسکا دیرا از خودم دور کنم .ماگ سف یکردم حالت دستپاچگ یسع و

 دیرا برداشت و به سمت من چرخ اش

 ؟ یهست نکهی.اما مثل ا یباش یکردم دختر لجباز یفکر نم-

 انهیوج زهیژست ست نیرا گفت ؟,و چرا با ا نیمقدمه ا یدانم چرا ب ینم

 نه گفتماصالگیج! بر و بر نگاهش کردم و 

 کردم ؟ یکجا لجباز-

 تجانایه یرو یکنترل چی.انگار ه دیرس یبه نظر م یو عصب برآشفته

دنبالت  یکه اون اردک زشتت رو انداخت نیهم-اش نداشت . یمنف

 نجایا یاومد

 ! یکه لجباز یعنیازش متنفرم .  یدون یم کهی...درحال

 لب یرفت با حرص لب رو یداشت به من چشم غره م کهیدرحال و

 ودبه عادتم داد شیها یها و خوب یها آن قدر به مهربان ی. تازگ فشرد

 برخورد سرد و گزنده اش را نداشتم . نیطاقت ا که

 بتوانم پلک یآنکه حت یکردم ب یخورده و هاج و واج نگاهش م کهی



 ی تا حاال عوض شده بود .انگار از پوسته روزی...چقدر از د بزنم

 ه وسراپا خشم و گل یو حاال در جلد آدماش درآمده  یشگیهم مهربان

 بود . ستادهیمن ا یجلو یناراحت

 جارخ یآوار بهت و ناباور ریتا توانستم خودم را از ز دیطول کش یکم

 نم کهکنع و خودم را قا نمیام را کنار هم بچ دهیو افکار از هم پاش کنم

 حق با اوست . دیشا

 فقط محض ای ستیاقعام و یدانستم عذرخواه یخودم هم نم کهیدرحال

 دانستم یخاطرش خودم را ملزم به آن م یرضا

 دونستم یرو عمدا ننداختم دنبال خودم...نم یمن تش یول دیببخش-

 نقدریا

 ! ادینداختمش تو قفس که دنبالم ن یو اال م ادیبدت م ازش

 یزل زدم به او .بلکه قهر و عتاب را از چهره  دیو ام میبا ب و

 هار بشود .اما انگ یزده اش آفتاب خیهم نگاه  بتکاند و باز منقبضش

 و تحول رییتغ چیاش تافت زده بود .ه یدرهم و عصبان صورت



 به سکوت گذشت .او از نسکافه اش یمشهود نبود هنوز .کم یخاص

 گفت نکهیماندم .تا ا یباق خکوبمیو من در همان حالت م دینوش

 ؟ یسراغمو نگرفت شبیچرا د-

 دریبیمارا ب شیخواست دست پ یطلبکار بود و مکماکان  نکهیمثل ا نه

 بجنگم ؟ دیکدام جبهه با یدانستم تو ینم یچاره من که حت ی.ب

 اومد سراغت وسفی ییتماس گرفتم اما خاموش بود .دا لتیبا موبا-

 ! یخواب بود نکهی.اما مثل ا

 ز گناها بدتر یکننده نبود بلکه انگار عذر هیتوج شینه تنها برا لمیدال

 ییسراغم .نه دا یاومد یخواست خودت م یمن دلم م-ود .ب هم

 ...! وسفتی

 اش یدر تمام حاالت ظاهر تیکرد آثار و عالئم شکوه و شکا یسع و

 باشد . انینما

 درا نداده و وانمو وسفی ییشب گذشته عمدا جواب دا دمیمن فهم و

 خواب است . کرده



 دونستم ؟ یم دیخب از کجا با-

 لومفتم دلم به حال خودم سوخت .اما انگار مظرا که مفلسانه گ نیا

 نداشت یمن در دل او اثر یینما

 یتیمکنه ! اما تو اه یآرومم م یچ یدونست یمن بود م شیاگه دلت پ-

 شهبرات مهم با نکهی.بدون ا یدیخواب یراحت گرفت الیو با خ ینداد

 من

 گذرونم ؟ یم یرو با چه حال شب

 گفتم یه زاردر حال ترک خوردن بودم که ب دلم

 !؟ نیشرو-

 خشم و یهمچنان داشت اسب وحش دیشکستنم را نشن یاو صدا اما

 تازاند یطاقت من م یرا به قلب و روح ب قهرش

 حالمو یچ یدون یندارم .چون هنوز نم یارزش چیمعلومه برات ه-

...اگه  یستیدارم ن اجیبهت سخت احت یبد! وقت یکنه چ یم خوب

 دختر



 ..توغرورت اما . یها رو بذارم پا نیتم همه اتونس یم یبود یمغرور

 یبیماررو دتا مغرور ... اونقدر که من حواسم به توئه ت یتفاوت یب شتریب

ن م دمیدونم شا یاز منه .نم شتریب یتوجهت به تش ی...حت یستین من

 هی

 عشق و دوست داشتن و ی...حت ستیخوب ن ادشیز یزی...هرچ احمقم

 ... هیفقط سرخوردگ جزاش

 گرد وسط زیم ینسکافه اش را به رو یخورده  مین وانیبعد ته ل و

 و برآشفته تر از قبل ادامه داد دیکوب آشپزخانه

 احساست آب بشه خیتونم تا ابد صبر کنم تا تو کوه  ینم-

 ؟ یفهم ی...خسته ام...مماهسو

 ��هیچه عصبان نمونیاوه آقا شرو اوه

 ؟ نید یچقدر بهش حق م شما

 ؟ ستیبلد ن یکه عاشق هیچاره چ یب یماهسو ریتقص



 دمیفهم یزد ؟ انگار زبانش را نم یدانم داشت از چه حرف م ینم

 ؟ چکار کرده یخسته از چ دمیفهم ی.گفته بود خسته ام ! و من نم

 بودم

 ؟م داد یبه او جواب پس م تشیاعتراض و شکا نیبابت ا دیحاال با که

راغش نرفته .چون شب گذشته به س ستمیبود به فکرش ن گفته

 یاهوتک نکهیخواستم اما نشد .نه ا یم میبگو یبودم.چطور و با چه زبان

 کردم اگر مزاحم خواب و استراحتش نشوم یم الیباشم نه .خ کرده

 هک نیشدم به ا یگفتم محکوم م یرا به او م نیاست .اما اگر هم بهتر

 کنم . یم هیخودم را توج دارم

مالحظات  نیارم به خاطر اد دمید یکه م نیسوخت از ا یم دلم

 یاخالق

 گفت یبه من م یکیشوم .کاش  یاو سرزنش و بازخواست م یسو از

 رد انیسراپا خشم و عص نطوریشده که او ا یما چه خبر است ؟ چ نیب

 هشاننسکوت ناخواسته  نیگفتم ؟ ا ینم یزی؟ چرا چ ستادهیمن ا برابر



کرده !  یماریب میگلو یحرف تو ایدن کی کهیضعف من بود درحال ی

 چرا

 دیگشتم با یتبرئه شدنم م یبرا یحاال که من سخت دنبال راه نیهم

 ؟ ستادیا یماند و ذهنم از کار م یقاصر م زبانم

 و تکاند یمن سر یاز سو یکالم دلخواه دنیو سرخورده از شن دیناام

 عجز و تاثر گفت تیدرنها بعد

 ! یکنم که اصال دوستم داشته باش یشک م یگاه-

 یرا گفت ! م نیرحمانه ا یدانست که چه ب یخودش هم م ارانگ

 یدر خودش پنهان دارد .برا یمخوف یکلماتش چه زلزله  دانست

 نیهم

 ردن م زیرقت انگ یبود تا شاهد فروپاش ستادهیا میزل زل به تماشا هم

 باشد . خودم

 انیکردم .نفسم رفت و برگشت تا از م یکرده و درمانده نگاهش م بغ

 انداخت غمگنانه آواز شد یچنگ م میکه به گلو یبغض یها پنجه



 یدونم که دار ی؟ فقط م یکن یمحکوم م یمنو به چ یدونم دار ینم-

 ! یکن یم اشتباه

 ایررو که من اهل تظاه یبدون دیبا ی...اگه منو درست شناخته باش اگه

 .هستم خودمم  ی.من هرچ امیبرنم یدروغک ی.و از پس نقش ها ستمین

 ؟ یست نشناخته باشمت چاگه در-

 ودبزده  یلیگوش قلبم س یتو ییو کنا زیسوال شبهه آم نیبا ا انگار

 هکه نگاهش کردم دگرگون شد و منقلبان قیعم ی.غرق در بهت و شوک

 گم ... یم یفهمم دارم چ یام که نم یاونقدر از دستت عصبان-گفت

 تا دیکش نییداد و سرش را پا هیتک زیرا به م شیاصالنه دستهاگیج و

 هم از دیدانم شا یبه رخ من بکشد .نم شتریاش را ب یحال شانیپر

 خته؟ حاال که دلم سو دهیچه فا گریبود اما د مانیخودش پش یتندرو

 بود

 یوگفتگ ایاز آنکه خواهان بحث و  شیشد .ب ینم امشیباعث الت یچیه



 ایچشمان مغضوبش نباشم. شیخواستم که پ یبا او باشم م یمنطق

 بهتر

 ! نمشیخواست بب یدرحال حاضر دلم نم میوبگ

 برم . دیمن ...من با-

 شتمذاگ یخواست از آنجا پا به فرار م یبه عقب برداشتم .دلم م یگام و

خودم  ینه دست او به من برسد نه حت گریرفتم که د یم یی.و جا

 ی.کم

 هیرزل زد به من که تا مرز گ بیغر یرا باال آورد و با اندوه سرش

 شیه پن ام ببارم ییرا در خلوت تنها میخواستم اشکها یاما م بودم رفته

 را زیم شیراند .دستها یمهرش که داشت مرا از خودش م یب چشمان

 او را به من رساندند . شیکردند و پاها رها

 زدم. باعث یاون حرفو م دیدونم چه مرگم شده ... نبا یشت ! نم-

 دونم! یشدم.م تیناراحت

 اش یمهربان ی دهیخشک یفشرد .انگار شاخه  یرا به نرم میبازو و



 دوباره

 زده بودم خیان چشمانش گیجمن که در ز یداد اما برا یگل م داشت

 بود . رید یکم

 که بخواهم خودم را از معرض سخاوت دستانش دور نگه دارم انگار

فتم رزدم عقب گرد  یم حصارو همانطور که خودم را  دمیرا کش میبازو

. 

 مبا من بود که داشت از درون آتش یرنجش و دلخوراز  شتریب یزیچ

 سوزاندم. یزد و نرم نرمک م یم

 یرگذشت او با تاث یکه شالق وار بر ما م یکشاکش لحظات ملتهب در

 دی.شا میمانده بود رهیدر نگاه هم خ یو من با عتاب و آزردگ قیعم

 .در دیگنج ینم یحرف و کالم چیه فیدر تعر میکه داشت یو حال حس

شد .و آن  یمنعکس م یتندتر تمیداشت با ر شیآهنگ صدا مسر

 . گرفتم یرا م میگوش ها یخواست جلو یقدرآزاردهنده بود که دلم م

 ؟ ی؟ اگه درست نشناخته باشمت چ یاگه درست نشناخته باشمت چ-



 درست ...؟ اگه

 ! یماه-

 هب یه اردا یگام ب دیو ام میپرتمنا اسمم را صدا زد و بعد با ب یلحن با

 شنشد .انگار با تمام قلب کیبه من نزد یلیمن برداشت اما خ سمت

 نم .شاوجودم بک سیاو را به مغناط یقو ییبود تا من مثل آهنربا منتظر

 بودم در یو شاک یاز او عاص شتریآن لحظه که از دست خودم ب اما

 یماز اندوه و حسرت بود که اگر از او فاصله ن یگرداب هولناک من

 شد . یگرداب م نیفرو رفتنش در دل ا باعث گرفتم

 نکه در وجودما یخشم نیتا ا میداد یبه هم فرصت م یبود کم بهتر

 بود اریسباز هم  ییدلجو ی.وقت برا دبیماریبه پا کرده بود آرام ب طوفان

 یتوانست بهانه  یخورده اش نم یلیحاال که عشق با صورت س نه

 یبرا یخوب

 . دادم حیهم رفتن را به ماندن ترج نیهم یشدنمان باشد .برا کدلی



*** 

 ره . یمهندست داره م ای؟ ب ییماهسو جان ! کجا_

 یبهانه  به

. 

 ناهار نخورده بودم و ییاشتها یب

 ماریبیلدرا در خلوت  یاتاقم پناه بردم تا ساعات ییبه کنج تنها زودتر

 خود

 مکنم و تاعصر هرچه اشک بود از چشمان خودم باراندم اما آرا سر

 که نشدم . شدمن

 یب ام شانهو کنج  دیخبر گرخ نیا دنیچاره ام از شوک شن یقلب ب تا

 دیاز پنجره به داخل کش یمعطل یسرش را ب وسفی ییماند. دا هوش

 ام کم بود .حاال یجمع و جور کردن بساط اشک و زار ی.فرصت برا

 بودم .مردمک دشیچشمان سرخ و پف کرده ام درست در معرض د با

 عالمت کیز فرط تعجب گرد شدند و تمام چهره اش شکل ا چشمانش



 ی.انگار م اوردیخودش و من ن یشد .اما هرطور که بود به رو سوال

 به دانستنش نبود . لیکه ما اوردیدرب یسر از راز مخوف دیترس

 ره . یذاره م یداره م هویچرا  نیپاشو برو بب-

 تراحو نا یعصبانباشد  رانیبابت کنجکاو و ح نیاز ا نکهیاز ا شتریب

 انگار ! بود

 و گنگ نگاهش کردم صبر و حوصله اش را از دست داد و لحنش جیگ

 شد تشرناک

ره گم مهندس دا یم یکن یبر و بر نگام م ینشست ستمیمگه با تو ن-

 یم

 .گهببه تو  دیشده ؟ شا یچ نینگفت .پاشو برو بب یزی.به من که چ ره

 زج یتظر ماند تا من چاره اشناس آن قدر من فهیمامور وظ کیمثل  و

 کردن دستورش نداشته باشم . اجابت

 نهبمو ینوروز التیخواد بره ! مگه قرار نبود تا آخر تعط یپس م "

 از دست نقدریا یعنیبه سرش زده که برگرده؟  هویجا...پس چرا  نیهم



 همه نی؟ من با ا یناراحته که تاب موندن نداره ؟ پس من چ من

 یقیه طرانگار قرار بود هرکدام ب"دستش کجا برم ؟ از  دیبا میدلشکستگ

 .او با رفتنش و من با میمجازات شو

 ... ماندنم

 الارفته بود و  یمروزیرا شکر که مارجان طبق معمول به چرت ن خدا

 شد . یتازه اش م یغمزده و سرخم غصه  چشمان

 آب به یچشمانم بود مشت یحوض با تذکر رباب که نگران قرمز سر

 همینصفه ن یظاهرساز کیخلق  یدانم که برا ی.اما م دمیپاش صورتم

 نبود . یکاف هم

 داد یگوش م یخارج کیموز کینشسته بود و داشت به  نیماش یتو

 دیکش نییرا پا شهیپخش را کم کرد و بعد ش یصدا دیکه مرا د نی.هم

 نرایکردم ح یکه نگاهش م شهیش یسو نینشد .و من از ا ادهی.اما پ

 نآبود نه  دگانمیمرد سرسخت مغرور مقابل د کی.انگار  بودم مانده

 از شک و هراس به یشناختم .نگاهش با رد یکه م یعاشق نیشرو



 ناگفته دنینگفت تا حسرت شن یزیچشمانم بود اما چ سیخ حوض

 روحم را زخم زند . یقیهمچون تاول عم شیها

 نآ گشتم که بشود با یم زیسحرآم یجمله  کیذهنم دنبال  یتو هنوز

 . میخودم را شند یزنگار گرفته  یکنم که صدا شیجادو

 ؟ یبر یخوا یم-

 دیبود که شا نیتر از ا نیدلنش ییحرفها دنیاو هم منتظر شن انگار

 بهانه

 کرده بودم دشیماندنش و من بازهم از خودم ناام یشود برا یا

 و سرخورده گفت نی.غمگ

 رتا آخ میکرد یزیکه باهم برنامه ر یدون یدلم به رفتن نبود .م-

 یدور م یها یکی.اما دلم از نزد میکنار هم باش نجایا التیتعط

 راتم بهبگذره من باز  مونییصدسال هم از آشنا ی.انگار اگه حتهبیماری

 جا داره خودش رو به زور تو قلبت یکه سع بهیغر هیام !  بهیغر هی

 ونشه .نه رنگ آسم یعوض نم یچیکه برم ه نجایدونم از ا ی.م کنه



 رفت. یکیبود و  یکی.انگار نه انگار که  نیپره نه زم یم

 .زدیو باز داشت حرف از انگار نه انگار م دید یرا م انمیگر چشمان

 در خود پنهان یقیاگرچه تلخ و ناگوار بود اما درد عم شیحرفها

 کردم یوجودم حسش م یداشت.که من با ذره ذره 

 به او حق دیه باشم باانصاف داشت یفقط کم یخواستم کم یاگر م و

 یم

مد آال و دلخسته از من عزم رفتن کند .جانم با وسیما نطوریکه ا دادم

 تا

 میچمپره زده بودم بگو میگلو خیکه ب یمیاز پس بغض حج توانستم

 یمبکشه ! ن نجایسوءتفاهم ساده کارمون به ا هیکردم با  یفکر نم-

 دونم

 خواست یدلم نم دونم که یتو ؟ فقط م ایمن بود  ریتقص شتریب

 ناته انگار دست و پامو بس نمیب یو م یبر یخوا یبشه .تو م ینجوریا

 سهر ینم تی.انگار زورم به لجباز مبیماریرفتنت رو ب یتونم جلو ی.نم



 خودم . یبه لجباز ای

 ی.هوا یزن یپسم م یمهر یسمتت با ب امیخوام ب یم یوقت درست

 یکشه برا یکه دلت پرم خونم یاما من دارم از چشمات م یدار رفتن

 فتره ک یاون هیکه بود شب ی.باشه برو به سالمت .فقط بدون اون موندن

 . مبیماری یرفتنت رو نم یهم جلو نیهم ی! برا نبود

 فاصله گرفتم و با همان نیاز ماش و

 .همان طور که نگاه نافذ و دمیمصمم و قاطعم کنار کش ی چهره

 رام گفتگذاشت آ یصورتم جا م یرا تو متاثرش

 به خونه سر بزن.دلت که تنگ شد خبرم ی! وقت کردیکه دار دیکل-

 ! کن

ا ر شهیهم بود که ش بیماریدر یپنهان ینگاهمان با سوز و گداز هنوز

 باال

 چشمان مات و مبهوت من دور و شیو دنده عقب گرفت و از پ دیکش

 یبه رد چرخها رهیاو رفته و من خ دمیشد .و تا به خود آمدم د دورتر



 جا مانده ام . بیماریغروب سرد و دل کیدر هجوم  نشیماش

 یدیام چیه کهیدانست مادر و خواهرش از آمدن نابهنگام او درحال یم

ال نداشتند شوکه و البته خوشح التیتعط انیاز پا شیبازگشتش پ به

 یم

 کرد . یاز آن که تصورش را م شیاما نه ب شوند

 یبود .اما چراغ ها دهیرس روقتیجاده د یکیتراف طیخاطر شرا به

 داد . یاش م یباش اهال داریخانه خبر از ب روشن

 از او شده که انگار با مدال طال یاستقبال گرم و با شکوه چنان

 ربرگشته .فقط کم مانده بود دو یتورنمنت جهان کیاز  قهرمانانه

 انگار. دیآمدنش را نپرس لیاز او دل ی.کس ندازندیگل ب یحلقه  گردنش

 و یبازگشت ناگهان نیباعث ا یمهم نبود که چه عامل چکسیه یبرا

 نه وبود که او حاال کنارشان بود  نیشده ! مهم ا کنندهبیماریغافل

 هب طور نیتوانستند ا یم نکهیدورتر از خانه و مهم تر ا لومترهایک

 با او سفرش داریتنها به خاطر د نیبقبوالنند که شرو زشانیعز مهمان



 ایه تانک یبار نیداده که برگردد .از آخر حیکرده و ترج کاره رها مهین را

 شیگذشت .آن قدر برا یم یبود چندسال دهیرا د

 هب شهیو نه هم ی.گاه اوردیب ادیرا به  قشیدق خینبود که تار مهم

 کیال سبوکیو ف نستاگرامیا یرا تو شیعکسها الیمامان و ش سفارش

 صیتوانست تشخ یم مها ه یکم توجه نیبا تمام ا یکرد .اما حت یم

 اترییبودتش چه تغ دهید کیکه از نزد یبار نیکه نسبت به آخر بدهد

 داشته . یبیماریچشم

 اش را خطوط یابروان کمان یسرباال و کوچک شده و جا دماغش

 هببل قهم انگار برجسته تر از  شیتتو پرکرده بود .لبها میو حج روشن

 او خودش باشد که فقط بود چال گونه اش مال دواری.ام دیرس یم نظر

 یباشد .موها یآن هم مصنوع نکهیسالها متوجه آن نشده .نه ا نیا

 بلوز و شلوار ست اسپرت کیبسته بود و  یاش را دم اسب یپرکالغ

 چه حساب و یدانست مادرش رو یبرتن داشت .هنوز هم نم دیسف

 ازدواج با او در یدختر خواهرش را برا یچه منطق یو برمبنا یکتاب



 اتیحداقل از لحاظ خصوص ایمطمئن بود تان کهیگرفته .درحال نظر

 ... ستیآنها ن ی قهیاش مطابق سل یظاهر

 از االحآمده بود و  نییباال پا یاز اتاق مهمان درطبقه  ریتاخ یکم با

 که قصد داشت یی.تا جا دیرس یزده به نظر م جانیبه شدت ه دنشید

 وا کند .که لیتکم دنشیشک حصاررا با در رمترقبهیغ دارید نیا یشاد

 یاو بعد بر دیخورده عقب کش یبد یسرما نکهیا یرا به بهانه  خودش

 برخورد پس نیاز ا ایکرد .تان یساختگ یچند سرفه  شیادعا اثبات

 یم یخاطر شد اما انگار داشت سع دهیبرافروخته و رنج یکم زننده

 . اوردیخودش ن یبه رو کرد

 .به نه ایدارد  لیکه شام م دیبود و پرستازه دم آورده  یچا شیبرا بایز

 گفت بایز

 ی.مرس هیکاف یچا نینه هم-

 ینیشب نش کیتا با هم  ندیبه مادرش که اصرار داشت بنش و

 یخانوادگ



 باشند گفت داشته

حال  یجا ب نیترسم هم یخسته ام مامان اونقدر که م یلیخ-

 زایالن نا نیکردم ؟ هم یرانندگ کیتراف یچند ساعت تو یدونیشم...م

 دارم که

 و تخت بخوابم . مبیماریدوش آب گرم ب هی

 گفت الیش دیبگو یزیچ یبیماریمادرش با خرده  نکهیاز ا قبل

 وتبا  ینی! ما رو به شب نشیات معلومه چقدر داغون افهیبله از ق-

 بخواب . بیماریبفرما و برو ب ی.مرحمت ستین یدیام

 هگانزد و باز  یا مهیفه نمزاح دخترخاله اش لبخند نص نیبه ا ایتان

 هبن رفت ینشان بدهد چقدر برا نکهیا یاو فرستاد .برا یرا پ مشتاقش

 بل شو بعد به دنبا دیاش را داغ داغ هورت کش یعجله دارد چا اتاقش

 مادرش آمد که داشت یکوتاه جمع را ترک کرد پشت سر صدا یریبخ

 کرد یم ییدلجو ایاز تان یلحن مهربانانه ا با

 یخوب وقشنگ یها یدورهم میتون یره و م یدر م شیدا خستگتا فر-



 میهم داشته باش با

. 

اش رفت تا چک کند  یسروقت گوش شهیاز حمام به عادت هم بعد

 ندیبب

 انه نشک یامینه ؟ به جز چند پ ایاز او داشته  یامیپ ای یتماس انایاح

 یبرا شیاز فالوورها یافتیدر یو کامنت ها کهایتعداد ال ی دهنده

 دبو کیدلخواهش نبود . نزد غامیبود خبر از پ نستایدر ا شیپستها

 امارا بدهد . دنشیکوتاه به او خبر رس یشود که با اس ام اس وسوسه

 اش مقاومت کرد . یقلب یخواسته  نیطور که بود در برابر ا هر

 مکدست  ایگرفت . یم یتماس هی دیبود خودش با دنمیاگه نگران رس "

 "داد  یاس ام اس م هی

شدن خشم و غضبش شد .آن قدر که با  ختهیفکر باعث برانگ نیهم

 ظیغ

 و ساده بود که به الیتخت .چه خوش خ یاش را پرت کرد رو یگوش



 یدلتنگ شدنش را م یو قلبش وعده  خود

. 

 . دید یخواب م یرا تو شیایرو دی.ظاهرا با داد

 هازت یهوا به اجیاز هجوم افکار آزاردهنده داغ کرده بود .احت سرش

 ادد هیتک یفلز یرا به نرده ها شیتراس رفت .دست ها ی.به رو داشت

 تنداش زیروشن باغ .اما از دست افکارش راه گر کیزل زد به تار و

 .همان جا باز خفتش را گرفته بودند

 "نگرانم نشده ؟  یعنی "

 یمبود که انگار  یگره خورده اش به نرده ها تا حد یمشت ها فشار

 یلاش خا یقدرت تمام نرده ها را از جا بکند بلکه دق دل با خواست

 داشت به یسوخت و سع یهم دلش به حال خودش م ی.گاه شود

 بدهد . یدلدار خودش

 یم یهاش چ هیگر لیبود ؟ دل سیپس چرا چشماش قرمز و خ "



 "باشه ؟  تونست

 ردزار و نزار  ی افهیبا آن ق یوداع افتاد .وقت یبه لحظه  ادشی

 است .هم نیناراحت و غمگ یزیظاهر شد .معلوم بود که ازچ برابرش

 م بهه دیاتفاق افتاده بود و شا نشانیکه ب یندیخاطر برخورد ناخوشا به

 داد با سالح حینگفت ؟ چرا ترج یزیرفتنش ...! پس چرا چ خاطر

ند ؟ ثلکاش مقابل به م یناخواسته و عصب یها یغرور با او و بدقلق سرد

 که چقدر تشنه و محتاج "نرو  " یکلمه  کی یاز حت غیدر

 بود . دنشیشن

 "؟  یاگه دوستم نداشته باشه چ"

 یب یادیاش را با فر یو کالفگ یحوصلگ یخواست تمام ب یم دلش

 تازه هم نتوانسته بود یهوا ی.حت ختیر یم رونیاز خودش ب صدا

 یاش را کم کند .خودش هم خوب م یحاصل از فشار افکار واه یخفگ

 ی.حال خوبش فقط بستگ ستین شیب یها بهانه ا نیکه همه ا دانست

 به



 یایگرفت و جو یحاال تماس م نیکه او هم نیداشت .به ا زیچ کی

بخش آالم  نیتوانست تسک یم شیصدا دنیشد .فقط شن یم حالش

 قلبش

 آورد . یکم م دنینفس کش یکه دور از او انگار هوا را برا باشد

 که نیبرش را از تن خارج کرد و همداخل اتاق برگشت .ربدوشام به

 وا یبازدارنده  یتخت رها کند صدا یپا یکاناپه  یآن را رو خواست

 ذهنش منعکس شد یتو

 . هبیماری یحوله ات رو اونجا ننداز .بو م-

 ربدوشامبرش را یکرد و همان طور که گوشه  یآخر مکث ی لحظه

 دیاش چرخ ینقاش یکرد رو به سمت تابلو یچنگش مشت م یتو

 با.زد  یم رونیاش ب شانهتنگ  ی.قلبش انگار داشت بافشار از قفسه 

 لب گفت ریو افسوس ز اندوه

 مودخ.نگران  یکه نگران بو گرفتن حوله ام بود ییباور کنم تو یعنی-

 هنوز ؟ ینشد



 . با تمام حرصش دیکش یغول خشم داشت در وجودش نعره م دوباره

 اش رفت و با یبه سراغ گوشکاناپه . یرا پرت کرد رو ربدوشامبرش

 را باز کرد نشیاس ام اس مخاطب یو شتابزده صفحه  یعصب یحرکات

 تند تند شروع کرد به نوشتن و

 یهخوام دوست داشتنت رو ببوسم و بذارم کنار .تو اون اشتبا یم "

 "کنم . یتکرارش نم گهیکه من د یبود

 یا لحظه سند را فشار دهد ام کونیخواست با تمام قهر و غضبش آ و

 یش یم مونیپش"و مغزش شروع کرد به اِرور دادن . دیدستش لرز آخر

." 

 دیوار از خودش پرس وانهیهمان لحظه د و

ش راب یبرام مهم باشه وقت دیدوستش داشته باشم ؟ چرا با دیچرا با"

 مهم

 "؟  ستمین



و  چیکه داشت پ دیچیپ یم یدر اعماق جانش درد سوزناک ییجا اما

 تاب

 رساند . یمندش مگیجرا به قلب  خود خوران

 یبود که سودا نیعشق آتش کی امرسانیکه پ یمرموز و پنهان درد

 هعلشها  یراحت نیها داشت و به ا نیاز ا شیب یو سوزاندن برافروختن

 دید یو درماندگ صالیاست تینشست .در نها یسرکشش فرو نم یها

 که

 شتدابه عقب بر ی.ناباورانه گام نیاز دستش رها شد و افتاد زم یگوش

 گذشت شانشی.همان لحظه از ذهن پر

 "؟  یاگه دلش برام تنگ نشه چ "

*** 

 ! یرس یکم کسل به نظر م هی-

 تراس بلند یرو یفلز یها یاز صندل یکی یرا گفت و رو نیا ایتان

 را شی.موها یتنش بود و شلوار مشک یصورت شرتینشست . سو خانه



 یکمتر شیت به شب گذشته آراباال زده بود .نسب یروبان صورت با

 ینیمراعات حال نه چندان مطلوبش را بکند همنش نکهیو بدون ا داشت

 کرده بود . لیخودش را به زور به او تحم با

 بعد از ساعت ها ماندن نیبود و شرو یخنک و دلچسب یبهار عصر

 را ییااشته ی.ب رونیاتاقش با اصرار و اجبار مادرش باالخره آمد ب در

 کیقهوه با ک شیخواست برا باینخورد .از ز یزیرد و چک بهانه

 وردآ یاسفنج کیک شیبرا بایآمد .ز وانیا ی.بعد به رو اوردیب یاسفنج

 شود . یحاال آماده م نیگفت که قهوه اش هم و

. 

 وده بجا در سکون و سکون نشسته و زل زد نیهم ایقبل از آمدن تان تا

 . اطشانیباغ سرسبز ح به

 جوابش را داد ریمکث و تاخ با

 آره .هنوز خسته ام .-



 ! تهیمال سرماخوردگ دیشا-

 کرد در معرض تمسخر و طعنه اش قرار یحس م یا نانهیطرز بدب به

 را غلط بودن افکارش ایکلنجار رفتن با درست  ی.اما حوصله  گرفته

 داشت ؟ ی.بگذار هرجور دلش خواست فکر کند .اصال چه اهمت نداشت

 داشت با میتصم دینگو یزیداد چ حیزد و ترج دنیرا به نشن خودش

 تدس بدهد اما او انگار یرا از خودش فرار ایاش تان یکم محل تداوم

 به شتریخواست هرطور شده وجود مزاحمش را ب ینبود و م بردار

 بکشد رخش

 هم بداخالق ! یهم کسل-

 مداشت آن را بروز ه لیبود و تما یاز دستش ناراحت و شاک انگار

 بدهد

 یاقیشتا ! نه ی! نه ذوق یدیصال انگار نه انگار که بعد مدت ها منو دا-

کارهرها  مهیبه خاطر من سفرت رو با دوستات ن گنی! نه ...! خاله جان م

 کنم . ی.اما من که باور نم یو برگشت یکرد



 داشت یکه بار اعتراض یبه او و کلمات یخونسرد تیدر نها نیشرو

 اش یکارش باعث شگفت نیزد و با ا آرام کف شیکرد و بعد برا گوش

 دیبغ کرده به خنده افتاد و با تعجب پرس ی افهی.با همان ق شد

 ؟ هیچ یکف زدنت برا-

 زد با یرا آرام به هم م شیهنوز داشت دست ها کهیدرحال نیشرو

 گونه گفت نیتحس یلحن

 یاه یخاله باز نیو گول ا یهست ی! خوشحالم که دختر باهوش نیآفر-

 . یخور ینمرو  یالک

 زا هیتک کیصورتش مات مانده بود که داشت  یرو ایتان رانیح نگاه

زد و  یکوتاه یزهرخند دیکش یرا به چنگال م یخانگ یاسفنج کیک

 با

 گفت دیترد

 ! ؟ یخاله باز-

 قیکه در خودش سراغ داشت به نشان تصد یتیبا تمام جد نیشرو



 هبرا  کیو بعد کنگذارد  یباق شیبرا یرا تکاند تا اما و اگر سرش

 زا که آه ایرا دوست داشت.تان بایز یخانگ یها کیک شهیبرد.هم دهان

 به یحتمبارزه نبرد را به را دانیکه در م یبرآمده بود مثل کس نهادش

 خودش یبرا یخواست اندک یواگذار کرده باشد و حاال دلش م فشیحر

 اراش از دست رفته  یاز تک و تا یداشت کم کهیکند درحال یآبرودار

 کرد آرام و شمرده گفت یم یابی باز

 اطرخ کنم که فقط ی.با افتخار اعالن م ستمیتو ن یمن به کم لطف یول-

 .رانیاومدم ا تو

 عدب و دیبخش یشتریامتداد ب شیلبها یبا غرور و سرور به لبخند رو و

 یبه نگاه ها یتیآن که اهم ی.ب دیخودش جنب یدر جا یقرار یب با

 او بدهد .با خودش گفت هیاندرسفو عاقل  زیهجوآم

 زاباشه اقال راحت بلده حرف دلشو بزنه .نه مثل ماهسو که  یهرچ"

 " ادیگفتنش برنم پس



 یشد! ه یدچار شرمندگ یذهن سهیمقا نیزود از ا یلیخ اما

 حواستهست؟ او کجا و ماهسو کجا ؟

 دست داد تا موج یقهوه آورد و فرصت شیبه موقع برا یلیخ بایز

 کیحاکم بود عوض شود.نزد انشانیم یکه بر فضا یبیغرو  بیعج

 یانپنه یمبارزه  نیو ا اوردیکم ب ایمقاوم تان ی هیروح شیپ نیشرو بود

 به او ببازد . را

 یم هنینآرام قهوه اش را با طما یاما ظاهر یطوفان یداشت با قلب هنوز

 دینوش

 دوباره به افکارش پاتک انداخت ایتان که

 ستیتهرون ن یو آروم یجا به خوب چیه دیع امیتو اگن  یخاله جان م-

م بهش گفتم دل یتهرون ...صبح میخواد همش بمون ی.اما من دلم نم

 یم

 و.خاطره دارم ازش  یرفتم و کل میتو بچگ کباریشمال . میبر خواد

 زود برنامه اش رو یلیواقعا دلم لک زده براش. خاله جان گفت خ االن



 .اما کنیوع شده و جاده ها پرترافشر التی.هرچند تعط نهیچ یم

 از لطف نباشه . یخال یسفر نوروز نیا مطمئنم

 شیاو فقط تکان خوردن لب ه دیرا نشن ایتان یاز حرفها یمین نیشرو

دا خشمال ! خدا  میخواد بر ی.از همان جا که گفت دلم م دید یم را

 یم

 زخبر ا یوا نکرده باشد و او ب یاو حساب یهمراه یمادرش رو کرد

 یاما ساعت ندیمادرش نب یزیجا ناگهان خودش را وسط برنامه ر همه

 درشرف یبعدازسالها چشم انتظار الیچون خواهرشوهر ش دیفهم بعد

 توانست ینم یحمل بود و او هم مسئول تدارکات جشن خانوادگ وضع

 به خانم هرگز تن نهیکند و از آنجا که تهم شانیسفر همراه نیا در

 د بودبلهم راه نا ایداد و تان یشمال نداده و نم یادر جاده ه یرانندگ

 شد و او هرچقدر هم یم بشیداشت نص یهمسفر نیا یاجبار قیتوف

 یا دهیبود فا یسفرشان به شمال معترض و شاک میبه تصم نسبت

 که نداشت ! نداشت



 رهدوبا وسفی یینسبتا گرم و مطبوع بود .بعد از صرف ناهار دا هوا

 یشناخت .به تازگ ینم التیود سرکارش که تعطشده بود که بر حاضر

 نیدر هم نینش یشهرک تهران کیاز دوستانش نگهبان  یکی باسفارش

 انشیها یدنید دیها شده بود.والبته به طور موقت . معموال ع یکینزد

 بعد از شام . یگذاشتند برا یم را

 هبد ها زو ی.تازگ دمیپتو کش شیخواباندم و رو وانیا یرا رو مارجان

 ادد یبا ما را از دست م ینیشد و قدرت تکلم و همنش یحال م یب زود

 یمن م دگانیاز عمق وجود چشمان کم فروغش را به د ی.فقط گاه

 "جان !  یزا "گفت  یو م دینال یم یفیضع یو با صدا دوخت

 ات وماند  یصورتم مات م یو درد رو غیاز در ییایبعد نگاهش با دن و

 از یگفت بخش بزرگ یشد .دکترش م یمساعت بعد خاموش  نیچند

ا رخدا  دیرود با یو م دیآ یم یکه نفس نیاز کار افتاده .هم قلبش

 جودم وبابت خدا را شاکر بودم که هنوز ه نیشکرکرد . و من چقدر از ا

 را کنار خودم دارم. زشیعز



 وداشت بدون نق  اطیح یکردم که کنار حصار چوب یرباب نگاه م به

 اش یدوم کار فتیرا که عازم ش وسفی ییدا راهنیپ ی قهیزدن  نوق

 یتو طنتیو ش یالیخ یهم با ب وسفی ییکرد.دا یمرتب م شیبرا بود

 دیع یوز رباب که برا یشد موها یکرد و باعث م یفوت م صورتش

 صورتش پخش و پال شوند .رباب داشت با یاش کرده بود رو ییطال

 ق وچا یهش آرام به بازوهم با کال وسفی ییو دا دیخن یبه او م اخم

 یحرکات ساده و ب نیکه چطور با هم دمید یزد . م یضربه م تپلش

 کنند و چه راحت با هم خوش بودند . یم ییاز هم دلربا هیرایپ

 ومعنا  شانیبرا یشد .انگار عشق و خوشبخت یام م یآن ها حسود به

 به وتر و تازه بود  شهیهم یروزمرگ نینداشت .درع یا دهیچیپ مفهوم

 هبتوانستند هرلحظه و  یکه م نی.هم دیرس ینم یو مالل زدگ تکرار

ن که خوشبختند و عاشق ! و م یعنیبا هم خوش باشند  یبهانه ا هر

 ینم

 کرد . یها عاشق یراحت نیشود به هم یم دانستم



 آمدم . یکه من بلد نبودم و از پسش برنم یکار

 جییاشم که باعث تهکرده ب یکار نیشرو یمدت برا نیآمد ا ینم ادمی

 و

 کم شیبرا شهیآن که متوجه باشم ظاهرا هم یاش شود .ب یخوشحال

م که ادد یام از او قلبا به او حق م یبیماریبودم .با تمام دل گذاشته

 خودش

 کافبابت محق بداند اما نه آن قدر که باعث اختالف و ش نیاز ا را

 شود . انمانیم

 و من باز هم سوزش دیم خلدر قلب یهمچون خار نیو خاطر شرو ادی

 .انگشت حلقه ام را مقابل دمیزخم غرورم را به جان خر جانکاه

 . شیرو یحک شده  یگرفتم و زل زدم به قلبها صورتم

 "؟  ارهیباز حلقه رو از دستش درب مینکنه حاال که با هم قهر "

 وم دستم چرخاند یشد ! حلقه را با فشار تو یفکر باعث آشوبم م نیا

 چسباندم . وانیا یچوب یعاجزانه سرم را به نرده  یحالتبا  بعد



 دیاالبد ب یو ناراحت ییاعتنا یهمه ب نیبا من تماس نگرفت ؟ ا چرا

 کیآوردم . واال با  یداشته باشد که من ازش سردرنم یگریلدیدل

 یشوخ

 شد . یم یرعادیحد حاد و غ نیتا ا تیوضع دینبا ساده

 به یدیمدست کم حاال حاالها ا دینبا گرید دیکه او رفت شا یآن حال با

 نایپا یبه نقطه  یراحت نیشد به هم یداشتم اما مگر م یم برگشتش

 ودزنبود که  یتند یاز آن تب ها نی.نه امکان نداشت . ا میدیرس یم

 ودمبلد .اگرچه ناوارد و راه ناب میکرد .ما تازه اول راه بود یم عرق

 شیهاتن سرنوشت بروم و ریدرمس شیپابه پا ایتوانستم تا آخر دن یم اما

 یقتو کم طا ییکرد و با بهانه جو ی.اگر او دستم را رها نم نگذارم

 شد . یراه نم مهین قیرف

 م وبا خودم و غرور درهم شکسته ا یبیماریدر یگذشته بعد از کل شب

 که البته وسفی ییدا ی رخواهانهیخ یها هیگوش انداختن توص پشت

 کرد به قول خودش ما مثل ینبود و فکر م زیهمه چ انیدرجر یلیخ



و اصرار داشت حتما با خودش تماس  میها با هم قهر کرده ا بچه

 مبیماریب

 یگوش نکهیا یرا گرفتم و به بهانه  الیشماره همراه ش تینها در

 ینه ؟ فقط م ای دهیرس نمیکردم بب یبیمارییخاموش است پ نیشرو

 خواستم

 نیمو دلخور بودم که به ه یعصبان را بدانم .آن قدر از دستش نیهم

 توانستم رفتارش را ببخشم و فراموش کنم . ینم یزود

 انهصفرمنیغ نیتلخ و گزنده و محکوم کردنم به عناو یاز آن حرفها بعد

 کهیدرحال مهیکه سزاوارش نبودم و آن رفتن پرشتاب و سرآس یا

 رد میو حرفها دیو التماس نگاهم را ند دیخواهش قلب مرا نشن یصدا

 نیدانست که دست کم ا ینگذاشت حتما خودش هم م یاثر دلش

 دفعه

 من باشد . ییچشم به راه تماس و دلجو دینبا

 دینپرس یزینسبت به تماس من مشکوک شده بود اما چ نکهیبا ا الیش



 . دهیو خواب دهیاز راه رس شیساعت پ می.گفته بود ن

 مامت با دیفهم نکهیکردم بعد از ا یبه گوشش رسانده بود .فکر م حتما

 ام یو ناراحت قهر

 باشد آن قدر که خودش ندیخوشا شیحالش هستم برا یایجو دورادور

 با

 و ییجدا نیو ا نیریش یقهر با آشت نیو زهر ا دبیماریتماس ب من

 شد . یما برداشته م انیو ناخواسته از م یخود یب یفاصلهها

 هرچه منتظر ماندم تماس نگرفت که نگرفت . اما

. 

 او به یزیرفته باشد که در مورد تماسم چ ادشی الیممکن بود ش یعنی

 ! دی؟.شا دیبگو

 و اسیاز وزن  یمن بود و کم یحدس تنها دلخوش نیحاضر ا درحال

 کاست . یکرد م یم ینیقلبم سنگ یکه داشت رو یاندوه

 ییدا شیرها نشده بود که حواسم رفت پ میهنوز از بند غصه ها فکرم



 یی.ظاهرا دا دندیخند یم یزیه داشتند غش غش به چو رباب ک وسفی

 اش را یتیترب یبه قول رباب ب یاز آن جوک ها یکیباز هم  وسفی

 کرده و باعث غش و ضعف او شده بود فیتعر شیبرا یواشکی

 شتمن هم دا یبود که لبها ندیو خوشا نیریش شانیقدر حال و هوا آن

 آمد یارداه کش م یب

بود که چشمش به من  زشیر یخنده هاهم وسط کرکر وسفی ییدا

 افتاد

 نگاه کن .از قدش -شد یاش جد افهیخنده اش را خورد و ق ناگهان

 پاد ؟ یداره مارو م یواشکیکشه . یخجالت نم

 با سرزنش و

 . میباهم بزن میخواست یزن و شوهر یما دوکلوم حرف خصوص دیشا-

 لحنش تشرناک تر شد دیباز مرا د شیچون ن و

 ! تیترب یوفت ! بهرهرهرو ک-

 رو به رباب کرد و



 بالشده ها .ق دیو چشم سف ایح یب ینجوریرفت تهرون ا یاز وقت نیا-

 برد . یحساب م شتریمن ب از

 فروخورده گفت یبا خنده ا رباب

 شد . رتیجان قربان ! بشو بشو که د یت-

 آمد خطاب به من گفت یپله ها باال م یداشت از رو یوقت رباب

 و یشده ؟ تا قهر نباشه که آشت ی؟ حاال انگار چ یدچرا غمبرک ز-

 زنگ به مهندس هی؟ .پاشو  یهست یده منتظر چ یمزه نم دنینازکش

 . گهید بزن

 هاصربودم تا خودم را از مح یکه انگار منتظر فشار و اهرم خارج من

 دمینجات بدهم پرس میها دیترد ی

 ؟ یکرد یکار رو م نیا یمن بود یتو جا-

 آره-

 دیخند



 تا حاال صدبار بهش زنگ زده بودم .-

 حالشو از خواهرش شبیزنه ؟ من که د یچرا خودش زنگ نم-

 . دمیپرس

 رفته بهش بگه . ادشیدرصد فکر کن  هیحاال -

 دیشناسم نبا یکه من م ینیاحتمالش هست .واال شرو یلیخب آره .خ-

 موند . یتفاوت م یو ب یخنث نقدریا

دونم چه  ینبود .نم ینجوریهم ا میشناس یکه ما م ینیآقا شرو -

 یپدر

 . یداد شیفرار نجایکه از ا یدرآورد ازش

 . دیبه اعتراض من خند یدیق یجون ؟؟؟با ب ییعه ! زندا-

 گوش کن پاشو برو بهش تییدختر خوب ! به حرف زن دا نیآفر-

 یش ینم مونیبزن .پش زنگ

 فت بار یشد و به داخل خانه م یداشت از کنارم رد م کهیدرحال و

 گونه گفت دیتهد یلحن



 دونم با توها . یمن م یبزن حصارغم  یزانو ینجوریباز ا-

 جون ؟ ییزن دا-

 درگاه برگشت و نگاه پرسانش را به من دوخت یکرد .از تو مکث

 ها ؟-

 تو بعد نیجون باشه وشما از هم قهر کن ییدا ریتقص ییوقتا هیشده -

 ؟ یقدم بش شیپ یآشت واسه

 هم شده .حسابش از دستم در رفته . یلیو خخب .آره .اووو-

 ؟ یاگه زنگ زدم برنداشت چ-

 خب دوباره زنگ بزن ...-

 که به نظرم سخت و غول آسا به یزیزد انگار چ یحرف م یجور

 پا افتاده بود شیاو مثل آب خوردن راحت و پ یبرا دیرس یم نظر

 . شتاز اعراب ندا یمحل شیغرور برا ییمورد استثنا نی.انگار در ا

 کنم . کیکنه من خودمو کوچ یشه که .اون همش کم محل ینم-



 انگار .حق به جانب نگاهش کردم و چانه ام را دادم باال یا افهیبا ق و

 یکردن من کم نم هیتوج یبود و برا نشیآست یجواب ها تو ی همه

 . آورد

 ؟ ناستیشدن به ا کی؟ مگه بزرگ و کوچ یش یم کیگفت کوچ یک-

 و مهمه که به خاطرش زیکه اون قدر برات عز ید ینشون م اتفاقا

 کنار . یذار یرو م غرورت

 یعنیغرورش رو بذاره کنار ؟  ستیاون چرا به خاطر من حاضر ن-

 ارزم ؟ یبراش اونقدر نم من

 من سر رفت و کالفه گفت یها میج نیاش از دست س حوصله

 شیلحا ونینبوده مثل من ا یدونم ...البد کس یاوووووو ...من چه م-

 بهش زنگ بزن . بیماریصاحابو ب یب ی.حاال اون گوشگهید کنه

 منزن شخندیاش ر یعصبان ی افهیوقت به ق کیمواظب بودم  کهیدرحال

 دامنم برداشتم یرا از رو یگوش



 دترسم در دسترس نباشه و نتونه جواب بده .بع یزنم .م یزنگ نم-

 هعالم کی دیبا کنم عمدا جواب نداده .اونوقت باز الیخودم خ شیپ

 بخورم . غصه

 مصمم ادامه دادم یا افهیبا ق و

 دم . یبهش اس ام اس م-

 یزنم م یخودم بهش زنگ م ایبکن  یکار هیخودت  ایمنو . یکشت-

 گم

 هبرم شه .حاال بذار منم ب یدختره داره برات هالک م نیا ایب ییکجا

 ستازم خواست شام براش کشک بادمجون در تیی.داگهیبرسم د کارم

 صاحاب شده ! یهم ندارم ب دهی.کشک ساب کنم

 رفت تو . مهیدامن بلندش را گرفت وسرآس یگوشه ها و

 یرا تو یگوش میها یو دودل دیترد ختنیبعد من با دور ر یکم

 "؟  سمیبنو یبراش چ "دستمچرخاندم و فکر کردم 

 آخر گفته بود یآمد لحظه  ادمی



 "خبرم کن . یدلتنگم شد "

 ازرا ب یگوش شانهقرار در  یب یبودم.با دل یدلتنگ حاال من خود و

 و کردم

 نوشتم : شیجهان را برا یشعر عاشقانه  نیکوتاهتر

 "دلتنگتم ! برگرد  "

 هدد یبه او دست م یچه حس و حال امیپ نیبا خواندن ا نکهیتصور ا از

 غنج زده بود . یاز خوش قلبم

*** 

 ؟ منیبب ویک دیشمال با امیمن اگه دلم نخواد ب-

 دآم یم نییبست و همزمان که از پله ها پا یبند ساعتش را م داشت

 کرد یم غرغر

 ذارن مهمون یدن و اسمشو م یآدمو تو عمل انجام شده قرار م-

 ! ینواز



 راهرو یبه کنسول تو دهیکه چسب الیلحظه چشمش افتاد به ش کی

 . دیکش یسرک م یواشکیاش که زده بود به شارژ  یگوش یتو داشت

 زنگ خورد ؟ میشگو-

 ازارکه انگ الی..ش نییپله آمد پا نیبا تعجب نگاهش کرد و از آخر و

 یسر دیرس یهول به نظر م یکم زیناگر تیگرفتن در آن موقع قرار

 گرفت گفت یفاصله م زیداشت از م یتکاند و وقت ینشان نف به

 نمیو گلسش شکست.خواستم بب نیاز دستت افتاد زم تیگوش یگفت-

 داغون شده که. بای! .تقرهیر چه حدد شیشکستگ

 و امیبدون پ یبه صفحه  دیکش یرا از شارژ م یگوش کهیدرحال

 و فکرکرد دیپاش یا وسانهینگاه ما آالرمش

 "زنه . یزنگ نزد امروز هم نم شبیاگه د "

 دانست دلش تا یفردا هم .و نم دیخواست فکر کند که شا ینم دلش

 یک



او را مجبور به شکستن عهدش  آورد که انتظار بکشد و یم طاقت

 نارا کاش ر یتفاوت یب اینکند.به خودش قول داده بود اگر ماهسو غرور 

 شد تا یقدم م شیبا او پ یآشت یبرا کباری نیگذاشت و فقط هم یم

 ایدن

 کشدب واریفاصله و د نشانیب یقهر و کدورت چیداد ه یاجازه نم استیدن

 کفه یهسو به خودش را توما یخواست عالقه  ی.م کباری نی.فقط هم

 طرفه کیقرار دهد و مطمئن شود عشق و احساسش  ییآزما یراست ی

 چه یلحظه تو نیمهم بود که بداند ماهسو هم شی.چقدر برا ستین

 گذاشته باشد ؟ آن یقرار نی؟ مبادا او هم با خودش همچ ستیفکر

 وقت

 یبر سردوست داشتنشان م ییشد ؟ و چه بال یدلشان چه م فیتکل

 مدآ

 ؟

 افکار مزاحم و آزاردهنده اش را از یجور کیخواست  یم دلش



 ندارد . یدانست از دستشان خالص یداد اما م یپر م سرش

 نرویبود ب دهیبرکش شانهکه از  یقینفس عم یسوزناکش را البه بال آه

 در جواب خواهرش گفت ریو با تاخ فرستاد

 مدیداشتم .ترسداغون شده . قفل صفحه اش رو بر شیآره .صفحه لمس-

 کنم . یعوضش م التی.بعد از تعط فتهیوقت از کار ب هی

 ؟ یبدم بهت فعال تا عوضش کن مویگوش یکیمن اون  یخوا یم-

 ! ستینه .الزم ن-

 دلش با افسوس ادامه داد یتو و

 یم یچه فرق گهید فتهیب میاون رو گوش یشماره  ستیقرار ن یوقت "

 "؟  کنه

 یبخشک مانده بود . از شدت انتظار و  لمیموبا یبه صفحه  چشمانم

 ایزنگ اس ام اس  یصدا المیخ یدچار اوهام شده بودم و تو یتاب

 یام را چک م یها گوش وانهیو هربار مثل د دمیشن یام را م یگوش



 ؟از او نشد  ی..پس چرا خبر ستین یخبر دمید یو با افسوس م کردم

 الیش میبیمارید ؟ دا ینم یغامیدست کم پ ایگرفت ؟  یتماس نم چرا

 ادشی

 با چه را گرفتن اس ام اسم دهیبزند ناد یدر مورد تماسم به او حرف رفته

 کردم ؟ یم هیتوج یلیدل

 گفت یهرباربا سرزنش م وسفی ییدا

 ! فقط خدا کنه یگ ینم یچیشد ؟ تو هم که ه یچ دمیمن که نفهم-

 موخودگذاشته باشه رفته .واال من  یو مهندس الک ینباش یچیه مقصر

 کنم تو دره . یپرت م ونیکام با

 کرد یهم او را سرزنش م رباب

 دوران ی.تو وسفیآقا  ینگ یچیبهتره ه یدون ینم یچیه یوقت-

 تادی...خودمون رو  ادیم شیپ ادیها ز یقهر و آشت نیاز ا ینامزد

 ؟ رفته

 می.آشنا بود مینبود بهیکرد رباب جان.با هم غر یمون فرق م هیما قض-



 یمشد دوروز بزرگترا گوشمونو یروز م هی.قهرمون  میبود ی.هم محل

 ی؟ مهندس هرچ یچ نای.اما ا گهیهمد حصارنداختن  یگرفتن و م

 هل کناست .اگه حاال که اسم رو ماسو گذاشته واقعا و بهیغر هی باشه

 ما دستمون به کجا بنده ؟ بره

 یلرزاند اما رباب هم ب یاگرچه حرف حساب بود و دلم را م حرفش

 گفت ینم منطق

 هش ؟ب میبود و قابل اعتماد نبود اصال چرا دختر داد بهینقدرغریاگه ا-

 آخرش افتاد که گفته بود یبه حرفها ادمی

 هیبگذره باز هم برات  مونییصد سال هم از آشنا یانگار اگه حت-

 اجداره به زور خودش رو تو قلب تو  یکه سع بهیغر هیام !  بهیغر

 . کنه

 به من آشناتر بود . یی.او از هرچه آشناستیندرست  نیا نه

 رو نخونده باشه . امتیهنوز پ دیشا-

 را گفت . نیبدهد ا یدوباره ا دیبه من ام نکهیا یفقط برا دیشا رباب



 صتشبانه روز تمام گذشته و او هنوز فر کیکردم  یباور نم یول من

 را مماینکرده باشد ! نه .امکان نداشت .پ دایاش را پ یکردن گوش باز

 س چراپ یمهم نبود که جوابم را بدهد ! ول شیبود اما ظاهرا برا خوانده

من که از  "خبرم کن .چرا ؟  یدلتنگ شد "رفتن گفته بود  دم

 ام یدلتنگ

 مهم نبود ؟ شیاو خبر داده بودم ! پس چرا برا به

 از هم وسفی ییشدم .رباب و دا یم وانهید یادیز الیاز فکروخ داشتم

 یشده بودند .م یو سردرگم یآمده مثل من دچار نگران شیپ تیوضع

 بر ناب ینامزد نیمبادا ا نکهیته دلشان حق داشتند بترسند از ا دانم

 یسع شانبود به هم بخورد .اما باز هر کدام دهیکه بر آنها پوش یلیدال

 آرامم کنند . یبه نحو داشتند

 هبهتر است افتاده باشد و ب ینکرده اتفاق یخدا دیگفت شا یم رباب

 نمئاش مط یتا از صحت وسالمت میبیماریبا او تماس ب یزیچ یا بهانه

 یحدس و گمانه زن نیهم با او موافق بود .با ا وسفی یی.دا میشو



 یقفاات شینه .خدا نکند برا یافتاد .وا شیبه تشو شتریدلم ب شانیها

 ی جهیجواب گذاشتن اس ام اسم نت یباشد .حاضر بودم ب افتاده

 یم وسفی ییکه رباب و دا یاش به من باشد نه آن حدس یکممحل

 زدند

 او با وسفی ییتماس دا یبرا یموجه لیکه دل میگشت ی.دنبال بهانه م

جز ترس و  یلیتماس دل نیخواست بفهمد پشت ا ی.دلم نم باشد

 ینگران

 لمدها  یها و کم محل یمهر یب نیمن وجود ندارد .که با وجود ا یها

 یبه عقلم نم یزیاست .من که با آن حالم چ شانیآشوب و پر شیبرا

 وسفی ییدو بهانه جور کرد که مناسب نبودند .دا یکی.رباب  دیرس

 به ذهنش یسانش را به کار انداخت و باالخره فکربکر ویکیا مغز

 و چشمانش شروع کرد به برق زدن دیرس

 زنم . یشده بهش زنگ م دایپ یمشتر الیواسه و نکهیبه بهانه ا-

 یرا رو یدرنگ شماره اش را گرفت و گوش یبود! ب یخوب ی هبهان



 و وسینگاه ما دیبه بوق چهارم و پنجم رس یگذاشت ..وقت کریاسپ

 "گفت  یکه م یهرسه تامان رد و بدل شد .نگاه نیب یا اصالنهگیج

 زانوانم در حال سست شدن بودند و کم کم "؟  یجواب نداد چ اگه

 داشتم

 شروح و سرد یب یه تماس برقرار شد و صداافتادم که باالخر یم پس

 امااز تالطم افتاد . یلحظه ا یکه پخش شد قلب من برا کریاسپ یرو

 ییاد یحال و احوالپرس یبود .حت یکوتاه و تلگراف یلیشان خ مکالمه

 یکاف میدیشن یرا م شیکه صدا نیماند .اما هم مهیهم نصفه ن وسفی

 ادست از سرمان بردارد .ب یبد و واه الیتا آن همه فکر و خ بود

 حرف ادیتواند ز یونم ستیگفت مشغول رانندگ یکوتاه یعذرخواه

 چهدستپا یکم وسفی یی.دا دیدارد زودتر بگو یو اگر کار واجب بزند

 هن دیبگو تیاش را گفت .منتظر بودم با جد یواجب و البته جعل کار

 هتاکو یگفته قصد فروشش را دارد ؟.اما در جواب با مکث و تامل ی.ک

 گفت



. 

 نیبب اریفروشش فکر کردم .ته و توشو به دست ب یبعدا رو دیشا-

 اش چنده ؟ مظنه

شت را از او ندا یاستقبال نیهم که مثل من انتظار همچ وسفی ییدا

 کی

 نانمن انداخت و بعد من من ک یوارفته  ی افهیدار به ق یمعن نگاه

 یحت نکهیاکردند بدون  یگفت و متعاقبا از هم خداحافظ یچشم

 یسراغ

 یتوق حال من شود ..آن قدر حالم بد بود که یایو جو دبیماریمن ب از

 گفت رباب

 خدا رو شکر که حال خودشون خوبه !-

 ماحساس شده بود یدچار دوگانگ یزی.به طرز غم انگ هیگر ریز زدم

 نکهیاز ا بیماریحالش خوب است هم دل نکهی.هم خوشحال بودم از ا

 پس



 به من ادشیکامل بود  یا را شکر در صحت و سالمتحاال که خد چرا

 گفت وسفی یی؟ دا ستین

 بفروشه . الشویگفته .فکر نکنم واقعا بخواد و یزیچ هیحاال -

 مانیا شیخودش هم به حرفها یحت دمیفهم یم رانشیح افهیق از

 ندارد

 .رباب هم دلسوزانه گفت

 . سوه به ماهرو بد یگفت گوش یکرده واال حتما م یم یداشته رانندگ-

 از ومارجان بودند  یکه از اقوام پدر یمهمانان نوروز دنیسر رس با

بر هم خورد  مانیهمفکر یآمده بودند حلقه  دارمانیبه د رشت

انه خ شتابان وارد نکهیبه استقبالشان رفت .رباب قبل از ا وسفییی.دا

 شود تا

 تازه دم بگذارد خطاب به من گفت یچا

 بهتره . یباد کرده جلو مهمونا نباشسر و صورت  نیتو با ا-

 هگفت ؟ از خدا خواست یچه م دید یمرا م یو سوخته  شیقلب ر اگر



 باغ عمارت کاله یو عروسک رعنا را برداشتم و راه الیو دیکل

 شدم . یفرنگ

 مانهر گذاشتم .د یبار بود که قدم به آنجا م نیاول نیاز رفتنش ا بعد

 بیماریو دل نیدلم از سکوت سنگ الیاول ورودم به داخل و ی لحظه

 خانه

 دمخانه ز یتو یهدف یماالمال از درد و رنجش چرخ ب ی.با قلب گرفت

 که نیشرو یبعد وارد اتاق هشت گوش شدم .اتاق مورد عالقه  و

 زل و دمستایاز پنجره ها ا یکیرا گذاشته بود اتاق دلبرانه .پشت  اسمش

 .فکر کردم تونیباغ ز یبه منظره  زدم

 نیشد که به هم یفکر کنه ؟ چ نجایخواد رو فروش ا یواقعا م یعنی-

 از چشمش افتاد ؟ مگه من چکار کردم ؟ چه خطا و یهمه چ یزود

 نیبا ا دیازم سر زده که با یخبط

 گرداب یتو یوار چارهیبه نحو ب نکهیمجازات بشم ؟ جز ا شدت

 شدم ریداشتنش اس دوست



 یشد و اشکها یمچاله ماش قلبم درهم  یرحم یفکر قساوت و ب از

 دندیدوباره جوش سوزانم

 یموها یرو یعروسکم مات مانده بود .دست یبه چشمان دکمه ا نگاهم

 و فکر کردم دمیاش کش ییکاموا

 اجا بزنه چر یزود نیخواست به هم یدلش با من نبود ...اگه م اگه

به دوست داشتن خودش عادت داد و گذاشت به توجه و  منو

 اشیمهربون

 وناه ؟ همه اش دروغ بود ؟ اون همه توجه و عالق یعنی!؟  میماریبب خو

 دیفهم یعاشقانه ؟ آخه چرا ؟ چرا ؟ که وقت یو حرفها یخوب همه

 ؟ به چه یقلبمو بشکنه ؟ آخه به چه گناه ینجوریدارم ا دوستش

 ؟یجرم

نداشتم .نه  یبه کار کس یکردم ! کار یم مویکه داشتم زندگ من

ک ال ی. سرم تو دمیکش یم ویانتظار اومدن کس داشتم نه یعاشقیهوا

 خودم



 یسکبا  موییخواستم کورکورانه تنها یهم نداشتم و نم یتیو شکا بود

 کنم. قسمت

 نهکن م بیرو نص یشتریب ییازم گرفت که حاال تنها موییاومد تنها چرا

 یمداره ازم  ویو چ ی؟ انتقام ک هیواسه چ یرحم یهمه ب نیآخه ا ؟

 "خدا !!  ی؟ ا هبیماری

ودم خ به حال دیدانم با یشده بود .نم لیبلند تبد یام به هق هق هیگر

 دل

 زکردم ؟ ا یسرزنش م زهایچ یلیخودم را به خاطر خ ایسوزاندم  یم

 انویا یشده بودم .با شتاب به رو یدچار نفس تنگ هیبغض و گر فشار

 دمیلب نال ریام ز یآسم یو همراه با نفسها رفتم

 ! ی...لعنت یایتا تو ن شهیخوب نم گهیحال من د-

 دایفر دمیکش یکه م یخواست از درد ی.دلم م دمیبه نرده ها چسب و

 یم

 زدم



 از یترس یم ی...گفت یرو بدون من دوست ندار نجایا یخودت گفت "

 نکهیا

 . حاال یاشباشم و تو نب ستادهیا وونیا نیکه من تنها رو هم ادیروز ب هی

 به ردمک یتو ؟ باور نم ای؟ من  ستادهیا ونویا نیا یتنها رو یک نیبب

 گهی...د یرو برام جا بذار تیخال یجا یراحت نیو به هم یزود نیهم

 ندارم .ندارم ... دوستت

 یکه بند نم یا دهیشور یمندم و اشکهاگیجدردناک قلب  یتپشها اما

 آمد

 یچارگ یرا با ب میادعا نیداشت خالف ا دمیکش یکه م یزهرهجر و

 زد ... یم ادیفر

*** 

. 

 نیشرو

 گفت ایکرد .تان ینگاه م دیبار یکه م یاز پشت پنجره به باران داشت



 . دیبار یبار که اومدم شمال هم داشت بارون م نیاول-

 کرد با لحن نه چندان یم ادیرا ز نهیداشت شوم کهیدرحال مادرش

 گفت یا خشنودانه

 ؟ ستین یبارون یشمال ک-

 بعد خطاب به او گفت و

 . ستین یچیجان ؟ تو خونه ه نیشرو دیخر میر یم یک-

 گفت یحوصلگ یبرگرفت و با ب شهیپشت ش یباران یاز منظره  نگاه

 رم . یخودم م بیماریب ستیل هیشما -

 مشتاقانه گفت ایتان دیبگو یزیمادرش چ نکهیاز ا قبل

 . نمیرو بب نجای.دوست دارم بازار ا امیمنم م-

 کرد و با یانیکه مادرش پادرم دیبگو یزیآمد با اعتراض چ نیشرو

 گفت تذکر

 جان ! یتان هیحاال که هوا بارون-



 جلودارش نبود یمانع چیرا گرفته و ه مشیدخترک انگار تصم اما

 فتگکرد و  یکالفه پوف نیهوا رو دوست دارم .شرو نینداره .ا یبیع-

 . مبیماریرم دوش ب یم-

 متسرها کرد و به درهم و عبوس آن دو را به حال خود  ییمایبا س و

 اش به اتاقش یشکل رفت که او را با تمام خستگ یحلزون یها پله

 . ببرند

 ااش را ب یبه خودش بود گوش ایتان وستنیمنتظر پ یوقت نیماش یتو

 زابود نه تماس  دهیاز او به ثبت رس یامیچک کرد .هنوز نه پ دقت

 ! فکر کرد یرفته ا دست

 یم الیه که دارم به فکر فروش وجانش بهش بگ وسفی ییدا دوارمیام-

 کنه . ینم یمونه و کار یتفاوت م یباز ب نمی.بب افتم

 اش یگوش ی شهیش یرو یکه ترکها ییاش را باز کرد و تا جا یگالر

 کرد و یرا که از او داشت باز م ییعکسها یکی یکیداد  یم اجازه



 کار کرد و از بیماریاز عکس ها  یکی یصفحه رو نکهیزد جلو .تا ا یم

 اختهندا یبیمارییکه با هم کنار رودخانه درحال ماه ی.همان عکس افتاد

 یم نیبود و داشتند رو به دورب دهی.سرهاشان به هم چسب بودند

 دندیخند

 یرو یآمد و آسمان قلبش را پوشاند . دست یاهیمثل ابر س ی.دلتنگ

 یدرآمده لب رو یو با حرص دیعکس کش یو خندانش تو بایز چشمان

 بود . زیشرد .تمام وجودش از خشم و عشق لبرف لب

 وتا ...آخه من ب یستیخوبه که به فکرم ن یلیانگار بدون من حالت خ-

 ؟ یکنم ماه چکار

 داشت گریکند و عهدش را با خودش بشکند .د یوانگیبود د کینزد

 ودب نمانده یباق شیبرا یصبر و تحمل گریداد .د یرا از دست م طاقتش

 داشت به مرز یبرخ یو ب یدور نی.ا

 ارر کا نیا دیرس یسرنم ایاگر همان موقع تان دیکشاندش. شا یم جنون

 با آمدنش باعث حفظ غرور و نکهیدانست از ا یبود .حاال نم کرده



 نه ؟ ایممنونش باشد  دیعهدش شده با نشکستن

 میبر-گفت یزده ا جانیبندش را بست و با لحن هبدنکه نشست  نیهم

 ! یبازار محل

 دیزمختش مواجه شد فهم ی افهیدر مقابل با سکوت ممتد و ق چون و

 کرد و تا برسند بازار اریپس است پس به اجبار سکوت اخت اوضاع

 خواست . یم نیبود که شرو یزیهمان چ قایدق نینگفت.ا یزیچ گرید

*** 

 شد . یداشت تمام م التیتعط

 دیا.ش دیخبر از راه رس یب دیگفتم شا یمن هر لحظه با خودم م و

 نجایبر غرورش غلبه کرد و دستش را گرفت و با خود به ا یدلتنگ

 ادههم هر روز منتظر آمدنش بودم و نگاهم به ج نیهم ی. برا آوردش

چشمانم قاب  شیو باشکوه آمدنش را پ بایز ریتصو دیکه شا بود

 مبیماریب

 رساند یاو را به شهرمتروک قلب من نم یجاده ا چیه چی.اما انگار پ



 هم بود ؟ یگرید یبودم .مگر چاره  دوارین هنوز ام.اما م

•  

•  

• • 

 • 

• • • 

 هرفتم .پنجر یباغچه به خانه اش م یاز گلها یصبح با دسته گل هر

 بعد و کردم یم یبیماری.گرد دیایتازه ب یگذاشتم تا هوا یرا باز م ها

 یآماده م یخودم چا یزدم و بعدترش برا می حرف خانه •لوازم با

 کردم و

 زدم به جاده .آن ینشستم و باز زل م یم وانیا یرو یصندل یرو

 خیام  یساعت ها گذشته و چا دمید یآمدم م یکه تا به خود م قدر

 گفت ینگرانم بود و با غصه و سرزنش م وسفی یی.دا زده

• • 

 ؟ یشد وونهیمردم فکر کنن د یخوا ی؟ م هیکارا چ نیا-



 گفت یگرفت و م یرباب جانب مرا م •

 . ادیه مردم چه ؟ بذار با خودش کنار بب •

 یباز هم کالفه ام کرده و دلم از روزو شب ها یداریکه ب شبید •

 اتاق ینامه نوشتم و امروز بردم تو شیگرفته بود برا یباران

 از یاز پنجره ها گذاشتمش.با حلقه ا یکی یهره  یو رو دلبرانه

 بافته بودم. روزید نیکه هم دهیخشک یوحش یگلها

 ودشو بخواند و ذوق زده  ندیکه برگشت نامه ام را بب نیگفتم هم •

 درق آن دیفهم یم دی...که من هر کلمه اش را با قلبم نوشته بودم با

 ... ستمیاحساس ن یگفت سرد و ب یاو م که

 نکه شروع به نوشت نی؟ اما هم سمیبنو یدانستم از چ یاولش نم •

 دمیهم نشستند و تازه فهمواژه ها خود به خود آمدند و کنار  کردم

 پراست . ییاز چه ناگفته ها دلم

 نوشتم •



 .نه جان من نیپرد نه زم ینه رنگ آسمان م یبرو یوقت یگفت " •

 دهمن و دهک یدهکده رفت نیآسمان ا ریاز ز ی.! از وقتیکرد اشتباه

 تا نفس میکن یو حالمان خراب است .جان م میا دهیدو رنگ پر هر

 یرسد .نگاه م ینم یفه هامان به گوش کسسر ی.اما صدامیبکش

 نماه.نه آسمان  یها را برد ییبای.انگار با خودت ز نمیب یو نم کنم

 گرم .خوشا به حالت که آسمان شهر تو نیاست نه قلب زم رنگ

که  دیرس یم شرفتیاز پ یبه مرحله ا تکنولوژی و علم کاش •.! ستیآب

 فقط

 االح نیتو .کاش نامه ام همنامه به  دنیرس یباشد برا یمن کاف تین

 دیکم دارمت! شا شهیاز هم شیحاال که ب نی! هم دیرس یدستت م به

 جز یکار نجایا یکنم که دختر یادآوریبهت  دیشده ! با فراموشت

 یهمراه قیرف هیشب ها جز گر نیو ا ستیداشتنت بلد ن دوست

 . ندارد

 به تو و ندیماند رس یبه ماه م دنیکه مثل رس یآن قدر از من دور •



 دهد . یتو را م یبو میکه نفس ها کیقدر به من نزد آن

 ها رو به یکینزد نیهم نیگوشه از ا کیحاال  نیشد هم یکاش م •

 خوشرنگ .بعد همانطور یچا ی.با استکان ها مینشست یهم م یرو

 و یگفت یم میتو از خودت برا میچشم از هم بردار میتوانست ینم که

 ات به من دهان یخال یو جا یستیکه ن فیهم از تو .اما ح من

 به بهشت هم یبدون تو حت یگفت یکند .من همانم که م یم یکج

 یم ییجهنم نبودنت چه دست و پا یتو ینیکه بب ییروم .کجا ینم

 سوزم ! یو م زنم

 زاترسم  یشوم ؟ م داریقرار است از کابوس رفتنت ب یدانم ک ینم •

 یکهنه رو یقبا کیم را مثل ا یو دور یعادت کن دنمیبه ند نکهیا

 . یبکش خاطراتمان

 است کیام که موسم رفتنش نزد یمهاجر یچون پرنده  یتو نباش •

 سپارد و یتو کوچ به کوچ پرواز را به خاطر م یدر جستجو که



 به بهار تو دنیرس دیبه ام یتکرار یدر گذر از فصلها ییاین اگر

 سپارد . یره م گریبه خزان د یرمق از خزان یو ب خسته

 یادیتفنگ ص یکه از لوله  ستیمرگبار یتو بودن چون گلوله  یب •

 یزخمها یشود انگار! تو از راه نرس یم کیرحم به سمتم شل یب

 اش یزخم یاگر بالها ستیپرنده مردن نیکشدم .ا یم یدلتنگ شکار

 نیبب و خودت ابی •... یبهار را به او نده ی.اگر نشان یمرهم نشو را

 الیحاال چقدر با خ یکرد شیرها که تو یدختر

 دلخوش است ... آمدنت

• • 

 "تو  یماه "

• • 

 ی.حت دمیزنان از خواب پر غی.آن قدر بد که ج دمید یبد خواب

 ییاز خواب پرانده بودم .دا نشیسنگ یرا هم با گوش ها مارجان

 مارجان افتاده یبرا یاتفاق نکهیو رباب هم از ترس ا وسفی



 کابوس دندیه اتاقمان رساندند .بعد که فهمخودشان را ب مهیسرآس

 کردند به داد من برسند .رباب یسع یام با همان دستپاچگ دهید

 زد و با حصاربدن لرزانم را  وسفی ییآب آورد و دا میبرا رفت

 یزیچ-داشت آرامم کند . یزده ام سع خی یدادن دست ها و پاها ماساژ

 نیالن بببود خواب بود فقط .ا یجون ! هرچ ییدا ستین

 رنگ و رو یسرجاشه و با اشاره به چهره  یو همه چ یداریب

 نشسته بود و با زیخ میبسترش ن یو نگران مارجان که تو باخته

 کرد ادامه داد یبه من نگاه م شیو تشو غصه

 ! یزابراه کرد یهمه مون رو نصف شب نیبب-

 مدآورده بود آرام و نم نمک به خور میرا که رباب برا یبعد آب و

 ریام سراز یشانیاز پ یو عرق سرد دیکوب یم انهی.قلبم وحش داد

 .رباب گفت بود

 مگه ؟ یدیخواب د یچ-

 تشر زد وسفی ییدا



 کردن داره مگه ؟ فیخواب بد تعر-

 یکرد .ب کیمن نزد ی دهیخشک یآب را به لبها وانیدوباره ل و

 را پس زدم و لکنت زده گفتم وانیو وهم زده ل رمق

 ...مرد ... نیش...ش...شرو دمید خوا ...خواب-

 مابه خاطرم نمانده بود ا یزیچ اتشیی.از جز هیگر ریزدم ز یپق و

 کرد و ی. رباب نچ دیشد د ینم نیهولناک تر از ا یدانم خواب یم

 با لحن وسفی یی.دا دیکش شانمیپر یموها یرو یتاثر دست با

 گفت یکننده ا ییدلجو

 شه . یدس اضافه مخواب زن چپه ! ده سال به عمر مهن-

 یطور نیاو هم دید یرا م یکیهرکس خواب مرگ  شهیهم

 رشیخواستم تعب یکرد و من حاال چقدر از خدا م یم رشیتعب

 باشد . درست

 .ظاهرا به رونیبه سراغ مارجان رفت تا ببردش ب وسفی ییدا



 ییراه رفتن نداشت ودا یکرده بود .مارجان نا دایپ ازین ییدستشو

 ندهباش تکان ده داریب نیش کرده بود .به خاطر اصارح بایتقر وسفی

 دمیکش یاز خودم خجالت م دیاهل خانه با به

 داد یرا مالش م میداشت شانه ها نکهیکنارم نشست و ضمن ا رباب

 ! شهینم یجور نیا-توامان بود گفت یکه باسرزنش و دلسوز یلحن با

 دختر ! یکن یخودت رو داغون م یدار

 یبا صدا دیدو یسردم م یگونه ها یاشک روهنوز رد  کهیدرحال

 گفتم یو زار لرزان

 اس ام اس هام به مقصد نرسن؟ یممکنه گاه یعنی-

 ارواقعا حدس و گمان خودش  ایداد  یم دیدانم داشت به من ام ینم

 گفت یم

 بود و حتما سر مخابرات هم شلوغ بود وشبکه هام دیخب آره .ع-

 ... یقر و قاط که

 ادامه دادشماتت  یبا کم و



 . یمن بهت گفتم زنگ بزن .گوش نکرد-

 زنم . یفردا بهش زنگ م-

 سر ی.با حالت قاطعانه ا دیصورتم خشک یمبهوت رباب رو نگاه

 و به تکرار گفتم تکاندم

 زنم . یآره .فردا بهش زنگ م-

 مکار را خواه نیاعماق وجود خسته و دردمندم مطمئن بودم که ا از

 لمدگفتم چقدر  یگرفتم و م یبا او تماس مفردا  نی.فردا ...هم کرد

 توانست یخواهد برگردد .فردا م یتنگ است .و چقدر دلم م شیبرا

 من استقبال میاز تصم یما باشد .رباب با خرسند یدوباره  شروع

 کرد

 . یکن یم یکار خوب-

 نوازش کرد یرا به آرام میدستها و

 مهه اه نده .فردابد هم به سرت ر الیبخواب .فکر و خ بیماریحاال ب-



 . رهیم شهیها تموم م یناراحت نیا

 یمن م یپتو را رو یبالش بگذارم .وقت یکمکم کرد سرم را رو و

 زدم شیصدا دیکش

 جون ؟ ییزن دا-

 مالطفت جوابم را داد با

 خوبه که شما رو دارم .-؟ ییجان زن دا-

 شبانام را به چشمان مهر یسرم را بلند کردم و نگاه پراز قدردان و

 که حاال از برق اشک به سوسو افتاده بود دوختم

 .تو فقط خوب باش ! زمیقربونت بشم عز-

 را از من برگرداند . شیرا با بغض گفت و بعد رو نیا

 زمثل خواهر بزرگ نداشته ام بود .همان قدر مهربان و دلسو رباب

 رهمان قدر مطمئن و قابل اتکاء . و از آنجا که خودش هم خواه و

 مثل خواهر کوچک نداشته اش بودم ! شیمن هم برا دیاش نداشت



 دیتا به خودش آمد د یتجربگ یو ب یکه در اوج خام یخواهر

 اش یاول راه قربان نیاست هم کیسوزان شده و نزد یعشق دچار

 !شود

*** 

 نیشرو

 ده ؟وجاتچرا راه افتاده  الیجاده ها ش یو وضع لغزندگ کیتراف نیتو ا-

 یبدون الکش سوهان م یشت به ناخن هاهمانطور که دا مادرش

 گفت ندازدیبه او ب یآنکه نگاه یب دیکش

 . میبه در دور هم باش زدهی.خودش دوست داره س ادیمن نگفتم ب-

 گفت شیو لحن ناخشنود و غرغرو افهیبا همان ق نیشرو

 دیابه در هم ب زدهیهوا س نیتهران .با ا میگشت یبهتر بود ما برم-

 تو خونه . دیبمون

 . میکه باز دور هم نهیا شی.خوب یشگیهمون رستوران هم میر یم-



 ی.نظر منم که برا نیدوز یو م نیبر یواسه خودتون م نجوریهم-

 !ستیمهم ن یشکیه

 رونیدر آمده نفسش را فوت کرد ب یبا حرص و

 . گهیموندن رو ندارم د نجایا یرم .حوصله  یمن م ادیب الیش_

 را یزیچ نشیزبیانگار چشمان تبا اخم نگاهش کرد .بعد  مادرش

 خورد و کهیرا نداشت .آن قدر که  دنشیکردند که انتظار د شکار

 حرکت ماند . یب شیدستها

 ؟ نیشرو هیاون چ-

 بود دهیچیدر سکوت سالن پ شیصدا غرش

 خشم و غضب مادرش ختنیباعث برانگ یدانست چ یکه م نیشرو

 خودش نکهیبدون ا شده

 شانشاز گردنبد مهره اش را ن ختهیآو یه حلق یالیخ یببازد با ب را

 و گفت داد



 ؟ ستی...معلوم ن مهینامزد ی؟ حلقه  یگ یم نویا-

 . زدیاویگرفته حلقه را به گردنش ب میتصم شبید نینگفت هم و

 شد .کم مانده بود از فرط یاز سر مادرش دود بلند م داشت

 سوهان را به طرفش پرت کند تیعصبان

 ه ؟رفت ادتیقرارمون رو -

 هاریتغ نی.اما انگار ا دیخط و نشان کش شیبا نگاه شرربارش برا و

 ینامز یهمانطور که داشت حلقه  نیدر پسرش نداشت .شرو یاثر چیه

 انگشتانش انیاش را م

 تکاند و گفت یفشرد با تاثر سر یم

 کنمحلقه رو دستم ن نیکه ا نینرفته .به روح بابا قسمم داد ادمی-

 اختم گردنم ..منم دستم نکردم.اند

 برد شیدر مقابل چشمان مبهوت و عتاب آلودش حلقه را به لبها و

 هب یاز جا بلند شد و گام زیآم دیتهد ی.مادرش با حرکت شکوفید و

 برداشت سمتش



 ؟ یکن یبا مادرت لج م-

 اهرز بود ا دهیپوش رونیلباس ب کهیدر حال ایاگر همان موقع تان دیشا

 اش یبار در زندگ نیاول یا برامادرش ر یلیس یمزه  دیرس ینم

 . دیچش یم

 ؟ میجان ! بر نیخب من آماده ام شرو-

 بود که رانیدو به طرف صدا برگشتند .مادر همان قدر ح هر

 یآرام و عاد نیشرو

 . میبر-

 یحرص درآر شیرو به مادرش با لحن خونسرد و کم و ب و

 داد حیتوض

 یبارون یکه هوا فی.ح میقدم بزن رونیب یکم میر یم ایمن و تان-

 . میبرد یواال شما رو هم با خودمون م نیدوست ندار رو

 پوزخند زنان سرش را برگرداند و به نگاه مشکوک و پر از و



 شده که عالقمند به یچ "گفت  یم ینیسوال او که با بدب عالمت

 نکرد . یتوجه "؟  یشد ایبا تان یهمراه

 نینگس کیرق بود و ترافقُ ُ نیها از ماش ابانیزد .خ ینم نم م باران

 بیماریدر کهیداده بود ودرحال هیتک شهیدستش را به ش کی نی.شرو

 یبا سادگ ایراند .تان یفرمان م گرشیخودش بود با دست د افکار

 میدید ابونیتو خ میبه دره .هر وقت اومد زدهیفردا س-گفت یا بچگانه

 راه ابونیخ

 جا آروم هی رن ؟ خب یو م انی.چرا مردم همش دارن م بندونه

 و یرو همش تو راهن .پس ک ینوروز التی؟ کل تعط گهید نبیماریب

 لذت ببرن . التشونیکنن و از تعط لکسیخوان ر یم کجا

 یحوصلگ یاش ادامه داد .ب ینگفت و در سکوت به رانندگ یزیچ

 هم کیکرد .به خصوص که پشت تراف یباز داشت عود م اش

 امروز مصاحبت با کیود که بود .اما به خودش قول داده ب مانده

 داشت به شبیرا تحمل کند .تمام د زشینه چندان عز ی دخترخاله



 را گرفت مشیباالخره تصم نکهیکرد .تا ا یموضوع فکر م نیا

 .ناگهان دیسنج یتمام جوانبش را م دینبود اما با یسخت می.تصم

 گفت

 نیمسخره! .ماش کیتراف نیتو ا میو نمون میپس ما مثل مردم نباش-

 . میقدم بزن میر یو م میدار یگوشه نگه م هی رو

 استقبال کرد مشیتصم نیبه شدت از ا ایتان

 ... هیعال-

 زده ادامه داد جانیو ه دیرا بر هم کوب شیدستها و

 کنارش و گوش یسیبهت گفتم وا روزیرو اون پل که د میبر

 ... ینکرد

 رگ اونه چندان بز یبار فقط خواسته  کی نیداشت هم یاشکال چه

 برآورده کند ؟ را

 .تا پل میکن دایپارک پ یجا هیرو اون پل .پس  میر یباشه .م-



 ... ستین یراه

 نیشرو

 پل خلوت بود و تک و توک رفت و یشهر رو یتمام جا برعکس

 شلوغ شهر یمایو س دیبار یم زیشد . باران همچنان ر یم یآمد

 ته بود تارا به سمت هوا گرف شیدست ها ایزد .تان یهاشور م را

 به رودخانه نی.نگاه شرو نندیبنش شیدست ها یباران تو قطرات

 اهویداشت و با ه انیجر شانیپا ریز ویغر یبود که با تالطم یا

 ردبرساند .فکر ک ایبه در بیمارینفس یرفت تا خودش را با شوق یم

 خواد برسم به اون . یمثل من که دلم م-

 یداشت برا گرید ییآن جا بود اما فکر و حواسش جا خودش

 زد . یپرسه م خودش

 بود دهیقرار ند یآشفته و ب یکس یهمه برا نیخودش را ا هرگز

 طاقت یو ب یدگیشور نیبود .چن ایبا هل دوستیدر اوج  یوقت ی.حت



 بود و یآن فقط دوست داشتن معمول دینداشت .شا ادیرا به  شدن

 شیبرا یو تاب و توان دهیبه آشوب کش نطوریکه حالش را ا نیا

 پشت ی.حت دید یرفت او را م ینگذاشته عشق باشد .هرجا م یباق

 ادشبهیگذاشت . یراحتش نم یبسته اش هم نشسته بود و دم یپلکها

 نم نم باران شهر فرانکفورت افتاد و ریقدم زدنشان ز یخاطره 

 دستانش فشرد یدستش را تو یخال یجانکاه جا یبا حسرت بعد

 دینبض افکارش تپ دوباره

 رکنه ؟ اونقد یبه من فکر م چیکنه ؟ ه یاالن داره چکار م یعنی-

 هنوز دلش تنگ نشده یعنیمنو داره ؟  یتابشم دلش هوا یمن ب که

 ؟ برام

 از شی.انگار صدا دیشن ینم یزیزد او اما چ یداشت حرف م ایتان

 گذشت یافکارش نم مرز

 که باعث شد یزیو چ یبود شیاز اول عاشق سادگ نکهیمگه نه ا-

 ها و ینابلد نیبشه هم دهیو فکر و روحت تماما به سمتش کش قلب



 .چرا اونو به یشد یهاش بود .پس چرا از دستش شاک یتجربگ یب

 ؟ و بدتر از اون قلب و غرورش یاحساس بودن محکوم کرد یب

 یخواست ی! هم م نیشرو ی! تو چقدر خودخواه یباهم شکست رو

 ه بدونه چطور روح تشنهباشه ک یو هم اون یباش شیو آخر یاول

 کنه . رابیعشقت رو س ی

 گفت یمانیدلش با غصه و پش یتو و

 رابشیخودم اول از عشقم س دیدادم .با یفرصت م شتریبهش ب دیبا-

 کردم یم

 یکاف یبه اندازه  یموندم تا نوبت اون بشه .وقت یمنتظر م و

 ختیر یهاش رو به پام م یخودش عاشق دیرس یبه بلوغ م عشقش

 وکردم ...تند رفتم و با حرفام رنجوندمش . یحوصلگ یا من ب..ام

 رانتظا میرفتنم دلشو سوزوندم .حاال با تمام غرور و خودخواه با

 وحقلب و ر قی.لعنت به من که ال هبیماریکه دوباره سراغمو ب دارم



 ... ستمیو زاللش ن پاک

 ؟ نیشرو-

 افکارش ی لهیوارد کرد از پ شیبه بازو ایکه تان یضربه ا با

 دیپر رونیب

 گفت ینگاهش کرد .با حواس پرت یحواست کجاست ؟و با دلخور-

 ؟ یگفت یزیچ-

 در کنار خود ناراحت بشیکه معلوم بود هنوز از حضور غا ایتان

 مکدر گفت یبا خاطر است

 ! یتو اصال گوش نکرد یگفتم ...ول زهایچ یلیآره خ-

 تفاوت بماند یهمچنان ب ایدلش به حالش بسوزد  دیدانست با ینم

 و گفت دیکش شانشیصورت پر یرو ی.دست

 حوصله ام یکم ب هی... دیببخش-

 یم تیحوصلگ یب نی؟ خب با هم رونیب میایب یپس چرا گفت-



 خونه ! یموند

 را از او برگرداند . شیرو یبا برافروختگ و

 هم نیادامه بدهد از ا شیبخواهد به غرغرها ایدانست اگر تان یم

 ایکه با او  ستین دیبع چیشود و ه یه تر محوصل یو ب یعصب

 آورد .هنوز یطاقت م دیگشت.اما با یبرم الیاو به و بدون

 شروع کند؟ دیدانست چطور با یرا نگفته بود . فقط نم شیحرفها

 سرجاش ... ادیکه حوصله ام ب رونیب میخب اومد-

 نگاهش کرد انگار به صداقتش دیاز گوشه چشم با ترد ایتان

 بحث را عوض کرده باشد گفت نکهیا یبرا نی.شرو بود مشکوک

 . نمیب یپل م نیا یرودخونه رو دارم از رو یباره منظره  نیاول-

 گفتم قشنگه ! یدید-

 به یزود دوباره نگاهش رنگ آشت یلیوا شده بود و خ شیاخمها

 گرفت . خودش



 کننده اس ... وونهیمنظره اش د-

 از شیپ یچند لحظه  نیمتا ه اوردیخودش ب یبه رو نکهیبدون ا و

 داد شنهادیدلخور بوده پ دستش

 ؟ میبیماریب یسلف هی-

 ؟ یدیداغونه .ند میمن گوش-

 ایگرفت اما تان یبود که داشت بهانه م دایناخشنودش پ یچهره  از

 بردار نبود . دست

 . میبیماری یمن م یخب با گوش-

 رد واش را درآو یفرصت مخالفت به او بدهد گوش نکهیقبل از ا و

 نیکرد .نگاه شرو میرا باز و بعد رو به سمت خودشان تنظ نیدورب

 یداشت فاصله  یسع کهیدرحال ایعبوس خودش بود .تان ی افهیق به

 را پر کند با تذکر غر زد انشانیم

 ! گهیبخند د-



 یهمه ب نی؟ اصال مگر دور از او و ا ی؟ آخر به چ دیخند یم

 داشت !؟ و خنده وجود یشاد یهم برا یزیچ یخبر

 کنن ... ی.مردم دارن نگامون م بیماریزود عکست رو ب-

 . مبیماری ینم ی.تا نخند الیخ یمردومو ب-

 عذاب آور خالص شود آرواره یسلف نیاز شر ا نکهیا یبرا فقط

 لبخند زدن یسفت و زنگ خورده اش کش آمدند .اما فقط ادا یها

 انه ژست مسخرهشکه داشت ب دیرس یبه نظر م شتریدرآورده بود .ب را

 ندبیماریب یشتریب یها یخواست سلف یم ایزد .تان یم شخندین

 نکرد یبا او همکار گرید اما

 حوصله ندارم . گهیجمع کن د-

 را باز به سمت رودخانه کرد شیگفت و رو یرا با اوقات تلخ نیا

 پوزخند زد ای.تان

 ؟ یقدر بداخالق نیهم شهیهم-

 شد یاش م یگوش یرنامه هاداشت تند تند وارد ب کهیدرحال و



 .خدا کنه تو جاده نت داشته الیخوام عکسو بفرستم واسه ش یم-

 حاال داغ داغ برسه دستش . نیو هم باشه

 و فکر کرد دیکش یقینفس عم نیشرو

 "خوشه !  یچقدر دلش الک "

 و اش را کنار گذاشت یکارش را تمام کرد گوش نکهیبعد از ا ایتان

 گفتن با

 سرده !-

 تند یبا تذکر نیو خودش را به او چسباند .شرو دیچسب شیوباز به

 دیاو پر به

 تو قلب لس آنجلس ؟ یمکان عموم هیکجاست ؟  نجایا یفکر کرد-

 واکنش نیناراحت از ا ای.تان دیکش رونیرا از چنگش ب شیبازو و

 دیپرس یکه انتظارش را نداشت با رند نامطبوع

 داشت ؟ن یبود اشکال یمکان خصوص هیاگه  یعنی-



 . مینکن لیتحم یگریکه بدون اجازه خودمون رو به د نهیاشکالش ا-

 بود .و یرا گفت از خودش راض نیبا تمام صراحتش ا نکهیا از

 کند . یم یدر موردش چه فکر اینداشت که تان یتیاهم شیبرا

 کردم ؟ لیمن خودم رو بهت تحم یبگ یخوا یاالن م یعنی-

 باعث شتریب نیهم .و شیبود برا یجواب واضح سکوتش

 شد یم ایتان تیعصبان

 فقط تو ای زکارنیو پره بینج نقدریا یرونیا یمردا یهمه -

که در پس  یزیتمسخرآم یبه طعنه  نی؟شرو یهست ینجوریا

 نهفته بود شیحرفها

 دامن زد شترینکرد و با سکوتش به آتش خشم و غضبش ب ییاعتنا

 زخم خورده تر از قبل گفت ای. تان

 ریتو خارج نتونست تو طرز فکرت تاث یچند سال زندگ که بهیعج-

 . بذاره

 نداره . زایچ نیبه ا یربط-



 ربط داره ؟ یپس به چ-

 دیاش کوب شانهانگشتش به  با

 به قلب آدم ها ...-

 ندهما رهیدار قهر و عتاب به نگاه هم خ وبیماریهمان طور که در  و

 دیناگهان پرس بودند

. 

 ؟ رانیا یاومد یشه بپرسم تو واسه چ یم-

 و ایب فتگ.خاله جان  دنتونیخب ...خب ...اومدم د-مانده بود . جیگ ایتان

 من اومدم .

 ؟ ایب یچ یخاله جانت نگفتن برا-

 سوال و جواب ها کالفه بود نیاز ا ایتان

 ؟ یپرس یچرا از خودش نم-

 کرد دیسوال قبلش تاک یبا سماجت باز رو نیشرو

 نگفت ؟-



 چرا گفت ...-

 ترش کرده و ناموافق ادامه داد ییوبا ر و

 دیشا ای! گفت ب یمناسب سیو دنبال ک یگفت تو قصد ازدواج دار-

 ییخواست از تنها یهم خوشتون اومد ! منم اومدم .چون دلم م از

 گفت دیکرد و بعد با تاک ی.مکث امیب در

 متنفرم ! ییکایامر یاز مردا_

 زد هیرا به پل تک شیدستها و

 ؟ بهیکجاش عج نیا-

 نیتوانست به خاطر ا یکرد .حداقل م یبا تاثر نگاهش م نیشرو

 کند . نشیمتهورانه تحس اعتراف

 من برام زن یخواد بدون اجازه  یچون مامان ظاهرا م بهیعج-

 ... هبیماریب دوم

 زن دوم ؟-



 دیخند تیشده باشد با عصبان یدچار جنون آن کدفعهیانگار که  و

 ؟ یشد وونهید-

 رس میبا هم بر یم .من نامزد دارم و قراره به زودنشد وونهینه د-

 ... مونیزندگ خونه

 !نیگفت باهم به هم زد یخاله جان که م یول است؟یمنظورت هل_

 رو از ایکه به خاطرش هل گهینفر د هی. ستین اینه.منظورم هل_

 کنار گذاشتم. میزندگ

 ناباورانه سر تکان داد ایتان

بود  رنطویمسخره است ...اگها یشوخ هیط فق نیامکان نداره .ا نینه ...ا-

 ...مگه نجایکشوند ا یهمه راه نم نیخاله جان منو ا

 و تمسخر منو داشته باشه . ریقصد تحق نکهیا

 ؟ کنم یهستم که بخوام باهات شوخ یاصال تو حال نی! بب نیمنو بب-

 دیبا یبود نجایمدت که ا نیام .ا یخودم از دست مامان عصبان من

 ...من نامزد دارم و مامان یباش دهیفهم نویمون ابرخوردا از



 نیکنم هم یدونه که چقدرعاشقشم ...اونقدر که حس م یم خودش

 و اون خبر نداره دارم بهش ستادمیپل ا نیا یکه با تو رو حاال

 کنم. یم انتیخ

 سر داد یعصب یباز هم خنده  ایتان

 نیچهم یوجود داره که بخوا یلیدل چی! ه نیشرو گهیبس کن د-

 . یبهم بگ یدروغ

 دارم بهت بگم ؟ بذار عکساشو بهت نشون بدم تا یآخه چه دروغ-

 بشه . باورت

 یو همانطور که داشت سع دیکش رونیب بشیاش را از ج یگوش و

 اش را باز کند یگالر یگوش یصفحه  یترکها یکرد از ال یم

 داد ادامه

 نگاه ایبم دارم .جواب بده ...اگرم باز نشد تو لپتاپ شیالبته اگه لمس-

 ... کن



 و دیسرش را دزد ایباال آورد .تان ایچشمان تان یرا تا جلو یگوش و

 دیکش ادیوار برسرش فر وانهید یخشم با

 ... نمیخوام بب ینم-

 و دستش را با هم پس زد و چنان با قدرت یبا پشت دست گوش و

 و دیرها شد . به هوا پر نیاز دست شرو یکار را کرد که گوش نیا

 و بعد دیو چرخ دیو چرخ دیچشمان مات و مبهوتشان چرخ شیپ

 رودخانه ... یافتاد تو صاف

  

 تماس با او یکه برا ییهمه هول و وال نی.نه .جواب ا ایخدا نه

 یمشترک مورد نظر در دسترس نم " امیپ یدر پ یپ دنیشن داشتم

 گفت یم وسفی یینبود .دا ". باشد

 البد خوابه هنوز !-

 ور نداشت .با یول رباب



 میبیماری یتماس م میمگه خواب اصحاب کهفه ! از ظهر تا حاال دار-

. 

 بود گرفت یلیبود .امروز هم که تعط داریوقت ب ریخب حتما تا د-

 بار هی.من خودم  ستین یبیو غر بیعج زیچ نکهی...ا دیخواب تخت

 شدم . داریفردا شبش ب دمیروز خواب هیصبحدم  یمجرد تو

 !بگم واهلل  یچ-

 تمرا داد جلو .من اما دلشوره داش نشییرا گفت و لب پا نیا رباب

 یبودم با من بود و راحتم نم دهیکه د ی.هنوز ترس و هراس خواب

 . گذاشت

 نکرده تصادف ی؟ اگه خدا یافتاده باشه چ یاتفاق شیاگر برا"

 "باشه... !  کرده

 ال.حاجلوتر برود نیام جرات نداشت از ا ختهیفکر از هم گس گرید و

 اضطراب نیو ا یخبر یهمه ب نیتوانستم با ا یچطور م

 چرا زودتر نکهیبودم از ا مانیکه با من بود سر کنم ؟ پش یا کشنده



 دادم .کاش یاو تماس نگرفتم ! کاش به حرف رباب گوش م با

 !دادم . یخاتمه م زیقهر مالل انگ نیها به ا نیزودتر از ا یلیخ

 ؟ یبیماریهرش تماس بخوا ایبا مادر  شهیگم نم یم-

 یشانیمثل روح سرگردان با پر دید یگفت .وقت وسفی ییرا دا نیا

 عدبگوشه به آن گوشه و  نیروم و از ا یاتاق به آن اتاق م نیا از

 غرغر افزود با

 شه شماره خونه نامزدشو نداشته باشه! یآدم مگه م_

 هم نیشرو ینشده بود .از طرف ازیتا حاال ن یبا او بود ول حق

 نگفته بود شماره خانه مان را داشته باش هر موقع در چوقتیه

 .بیمارینبودم با خانه تماس ب دسترس

 .رباب گفت

 به دیبهتره .اصال شا میوصبر کن مینگران یخود یب یمگه نگفت-

 تو خواب مونده باشه ! قول



 ؟ هیماهسو چه حال ینیب ینم یآره ول-

 ! نگرانه ! دهیخواب بد د یخب طفل-

 خواهرش ایزنگ به مادر  هیگم  ی.م گهیگم د یم نوینم همخب م-

 راحت بشه . المونیتا خ بزنه

 میصممنتظر ت دیو ام میهر دو زل زده بودند به من .انگار با ب حاال

 حرف بزنم .از دستش الیخواست دوباره با ش یبودند .دلم نم من

 ینگفته . نم یزیچ نیبودم که چرا از تماس من به شرو دلخور

 نیاو گفته و شرو دیاحتمال هم فکر کنم که شا نیبازبه ا استمخو

 دانست گفت یمرا م دیترد لینداده .!رباب انگار دل یتیاهم

 زنگ بزن به مادرش .-

 . ستمیبا مادرش راحت ن-

 یتوانست جا یخانم نم نهیچرا تهم نکهیخوردم از ا یافسوس م و

 گفت وسفی یینداشته ام باشد .دا مادر



 تونه راحت باشه ؟ همون زنگ یمادر فوالد زره م با اون یک-

 با بس که تو رو میقائله رو تموم کن .خسته شد نیو ا الیبه ژ بزن

 . میدیجن زده تو خونه د ی افهیق نیا

 در اعماق یشد هم شفقت و دلسوز یم یاز دستم عصبان یوقت یحت

 زد . یبرق م چشمانش

 تصبر کنم و طاق نیااز  شتریب یهمه دلواپس نیتوانستم با ا ینم

 لمد نطوریبودم حاال ا دهیاگر آن خواب هولناک را ند دی.شا اورمیب

 . دیرس یجانم به لبم نم یخبر یب نیزد و از ا یجوش نم شیبرا

 رارباشد و تماس برق اریبار بخت با من  نیا دیشا نکهیا دی.به ام

 نآ مباز ه نکهیبار شماره اش را گرفتم و بعد از ا نیآخر یبرا شود

 هزدم و بالفاصل ایدل به در دمیکننده را شن وسیما ییکذا غامیپ

 را گرفتم .بار اول در دسترس نبود . الیش شماره

 یچوب رکیبر ت یمشت یبا کالفگ وسفی ییزد و دا ینچ رباب



 گریبار د نیهم در دسترس نباشد ا الی.گفتم اگر ش دیکوب وانیا

 آورم یهم سر خودم م ییبال کیکوبم به طاق و  یام را م یگوش

 هخالص شوم ...اما خدا را شکر ک یواه الیاز آن همه فکر و خ تا

 شد . یکاش اصال نم یدوم تماس برقرار شد .که ا بار

 شیشد و من از حرف ها یقطع و وصل م یگاه الیش یصدا

 شمال ! یاست و راه نیسنگ کیجاده و پشت تراف یکه تو دمیفهم

 شدهکردند که تا قطع ن یه من اشاره مو رباب تند تند ب وسفی ییدا

 مفتگ یو من هم با لحن عذرخواهانه ا مبیماریرا از او ب نیشرو سراغ

 از ظهر در نیشرو لیجون ! موبا الیمزاحمتون شدم ش دیببخش-

 ؟ نیازش ندار ی.نگرانشم .شما خبر ستین دسترس

 آمد دیبا مکث و ترد جوابش

 ا در دسترسدونم چر یرو نم شیاز ظهر ؟ گوش یگفت-

 عکس ایدم ظهر تان ی...ولستین



. 

 رو از رو پل شهسوار واسم فرستاد...حالش که خوب شونییدوتا

 .بود

 "؟ هیک گهید ای؟ تان ایتان "

 را از او نیشد ! من سراغ شرو یم زشیچ کیخانم  الیش انگار

 با من هیآدم مجهول الهو کیبودم و او داشت در مورد  گرفته

 زد . یم حرف

 وتلفن همراه ا یبه خاطر قطع و وصل شدن شبکه ها نکهیا دیام به

 متوجه منظور من نشده با تذکر گفتم درست

 ؟ نیخبر ندار نیاز شرو دمیجون پرس الیش-

 زمیحاال گفتم که بهت عز نیهم-

 دارم ! فیتشر جیمن چقدر گ نکهیمتعجب بود از ا ظاهرا

 هیستاده فر ییعکس دوتا ایتان نی.شما گفت دمینشن یزیمن چ-

 نیهمچ



 ! یزیچ

 ما آدم ها چقدر به ی.گاه رونیبا حرص نفسم را فوت کردم ب و

ن بار بالح نیو ا دی! اوخند میدیرس یبه نظر م جیهم خنگ و گ نظر

 گفت یشمرده تر

 ! گهیبود د ایبا تان نی! شرو یدیخب آره درست شن-

 کی نیو قلبم کنار اسم شرو دیدو یم شیحرفها یپ شیبا تشو ذهنم

 . ستادیاز تپش ا بار

 ؟ هیک ایتان-

 سوال ممکن نیبود .انگار مضحک تر یپر از شگفت الیش یصدا

 بودم . دهیاز او پرس را

 ! همون که تازه از گهی؟ دخترخاله ام د یشناس یرو نم ایتان-

 میهم امروز دار دیاومده .با هم رفتن متل قو ! من و حم کایامر

 . میکیه پشت تراف.چند ساعته ک میش یملحق م بهشون

 خودش یکسب شده را برا دیداشت تند تند اطالعات جد ذهنم



 کرد . یم پردازش

 فتنم رهبرگشته و اونا با  کایدخترخاله شونه که تازه از امر ایتان "

 قو .و متل

 که ما درحال تماس یاز وقت بایتقر یعنی شیچند ساعت پ نیهم

 یا براش سلفدونم کج یپل نم یاز رو میهست نیبا شرو مکرر

 "فرستاده !  دونفره

 تلخ و تکان دهنده که من یقصه  کیقصه بود . کی هیشب شتریب

 هبخواستم خودم را بزنم  یرا دوست نداشتم .انگار عمدا م نشیشند

 قسمت از کیکمتر عذاب بکشم  نکهیا یفقط برا دی! شا ینفهم

 را خاموش کرده بودم .همان قسمت که داشت با احساس مغزم

 گفت یچ یدیشن یه "داد  یو به من اخطار م دیکش یم ریآژ خطر

 حالش خوب است گرید یکیاو با  یشیحاال که تو در تشو نیهم ؟

 ". دبیماری یم یسلف و



 یگشاد و مراقب داشتند مرا م یبا چشمان وسفی ییو دا رباب

 اضطراب و دیپر ی.هر بار که رنگ از رخسار من م دندییپا

 کرد . یمنقلب م هر دو را یچهره  شیتشو

 یشوم از البه ال یدچار سرگشتگ نیاز ا شیب نکهیاز ا قبل

 دمیو پرس دمیکش رونیرا ب یافکارمغشوشم سوال ساده ا

 ...! دمید یخواب بد شبیحالش خوب بود ؟ آخه د نیپس گفت-

 یرا در خود پنهان داشت .بغض یوخفقان آور نیبغض سنگ میصدا

 برد . یسر را با خودش م تونیز دیبار یشد و م یاگر اشک م که

 بریوا ای نستایحالش خوب بود .نگران نباش ! اگه ا زمیآره عز-

 راحت بشه . التیبگو برات عکسشون رو بفرستم تا خ یدار

 نه ندارم .-

 النبودم ؟ آن لحظه از ح ایبابت متاسف بودم  نیدانم از ا ینم و

 خبر بودم . یب خودم

 یفته بودند .داشتم کم کم نفس کم مآب گر ریسرم را بافشار ز انگار



 . آوردم

 هم به یتیو اهم یحاال گوشش را چسبانده بود به گوش وسفی ییدا

 ی او هم به اندازه دیداد .شا یپرسرزنش رباب نم یو اشاره  مایا

 ور خط نی.هنوز ا اوردیسر در ب انیخواست از جر یدلش م من

 زد میداص الیخودم غرق بودم که ش نیبهت و سکوت سنگ در

 ماهسو ؟-

 و یکه جوابش را بده .با حواس پرت یعنیزد  میبه پهلو وسفی ییدا

 در جواب گفتم ریتاخ

 بله ؟-

 شمال ؟ رهیبهت نگفت م نیشرو-

 یچارگ یخواستم با احساس حقارت و ب یم نکهیسخت بود ا چقدر

 کنم . قیرا تصد گمانش

 مکم با ه هی... میخبر بود یاز هم ب یچند روز هیخب ..خب ..ما -



 شد .بعد اون برگشت تهران و من ... بحثمون

 . 

 میخواست حرفها یام را نداشت و م ییگو ادهیز یحوصله  انگار

 کند دهیچک را

 ! نیباهم قهر بود-

 بود . دهیسکوت تلخ من به جواب خودش رس از

 ادمی.!راستش من نیقهر دمیفهم یهمون شب که بهم زنگ زد-

 گفتم البد خودت بعد یعنی. یزنگ زدبگم که تو  نیبه شرو رفت

 ... یگ یبهش م یزن یم زنگ

 یرو گریبعد از مرگ سهراب بود .د یکه گفت مثل نوشدارو نیا

 نداشت . یبد من اثر حال

 ادامه داد یاز مکث کوتاه بعد

 خواستم یگفتم .نم یدونستم بهت نم یمتاسفم ماهسوجان .اگه م-



 کنم . ناراحتت

 نه ناراحت نشدم !-

 نگفته بودم .فکر یبه کس یبزرگ نیبه ا یعمرم هرگز دروغ به

 یدیجد یواژه  دیکه االن دارم با یحس نیا فیتوص یبرا " کردم

چطور از هم  ای میبه هم گفت یچ گرید ستین ادمی"بشه !  اختراع

 میکرد یخداحافظ

 ها بودم . وانهیدارم که بعد از قطع تماس مثل د ادی.فقط به 

 خدا رو شکر !گفت حالش خوبه ! -

 گونه یچشمم قل خورد و رو یاز گوشه  یلحظه قطره اشک همان

 . دیسردم سر ی

 و منگ چشم گرداندم .انگار اصال جیدور خودم زدم و گ یچرخ

 و رباب وسفی ییچاره دا یهستم ؟ کجا هستم ؟ ب یدانستم ک ینم

 شاهد حال و احوال زار و مجنون من بودند .انگار داشتم با که

 زدم . یف محر خودم



 خواب هی.دلم  دمیکش یبد یداریمن برم بخوابم ! خسته ام. ب-

 نباشه . یداریب گهیخواد .از اون خوابا که بعدش د یم نیسنگ

 متوارد اتاق شوم داشتم به س نکهیا یاما به جا میبود وانیا یرو

 را گرفت میجلو وسفی ییرفتم که دا یها م پله

 ؟ ادیخوابت م یکجا ؟ مگه نگفت-

 دکردم و همانطورکه مسخ و منگ مانده بودم تن ینگاهش م ریتح اب

 رمتاث ینگاه ها شیرا گرفت و داشت از پ میپلک زدم .او بازو تند

 کرد یم تمیرباب به سمت اتاق هدا زیرقت آم و

 جون ! ییدا-

 ؟ ییجان دا-

 کایکه از امر ایدختر خاله داره به اسم تان هی نیشرو یدونست یم-

 ؟ نششویپ اومده

 ی وهیلجش درآمده بود و داشت به ش نیاز دست شرو یحساب



 داد . یام م یدلدار خودش

 دخترخاله کرده ! یخب اومده که اومده .گور پدر هرچ-

 متل قو . رهیبهم نگفت م نیشرو-

 گفت ؟ یبهت م دیچطور با نیقهر بود یوقت-

 . داد یگفت و بعد دوباره به قهرش ادامه م یگفت .م یبهم م دیبا-

نه ک یفرق م-متل قو ؟ ایکنه ؟ حاال تهران باشه  یم یاصال چه فرق-

 یجون ! اگه فرق نم ییکنه دا یهم فرق م یلی.خ

 ...اگه موضوع دخترخاله دیکش یقلبم االن از درد زوزه نم کرد

 شد داشیپ ایچرا سر و کله اش از اونور دن هویدونم  یکه نم اش

 شد . یزجرم نم نقدرباعثی...نگفتنش ا نبود

 سرشون ینکن برم متل قو رو رو یماهسو .کار گهیاح بس کن د-

 کنم . خراب

 رخت ی.مارجان تو میرا با تشر گفت و با هم وارد اتاق شد نیا

 از خودش یقرار یبا ب دینشسته بود .ما را که د زیخ مین خوابش



 ستین یزیگفت چ وسفی ییسر داد و بعد که دا ینامفهوم یآواها

 مارجان یافتاد . دلم برا اهوینکن .! از صدا و ه! هول  مارجان

 حال نزارم را نیبا ا دنمیسوخت.او تاب د یاز خودم م شتریب

 .نداشت

 جون ؟ ییدا-

 جون ؟ ییجان دا-

 سردمه یلیسردمه ! خ-

 از وسفی ییانگار تمام وجودم را سرما زده بود . دا کبارهی به

 نایمام تنم داشت مرخت خواب پهن کند .ت میبرا دیایخواست ب رباب

 رفت .مرا خواباند یرعشه م وسفی ییدا یچاق و گوشتالو بازوان

 و آرام و با مالطفت گفت دیسرم کش یرو یمیلحاف ضخ و

 جون ! ییبخواب دا بیماریب-

 سردادن یبرا یسوزناک بود که حال ی هیآهنگ صد گر شیصدا



 . نداشت

 نیشرو

 دیسنگران پر ید با لحنآمده بو نییمادرش که تازه از پله ها پا از

 ؟ دیخواب-

 با سرزنش نگاهش کرد مادر

 ! به زور قرص آرامبخش یچاره رو داغونش کرد یدختر ب-

 . دیگشنه و تشنه خواب نطوری! لب به غذاش هم نزد .هم خوابوندمش

 و طلبکارانه گفت اوردیکم ن نیشرو

 چاره رو از یبدون صالح و مشورت با من دختر ب نیداشت یوقت-

 . نیکرد یفکرشو م دیبا نجایا نیکشوند یم ایدن نوراو

 اظکه ازلح یازدواج کن یبا دختر نهیصالحت در ا یکن یالبد فکر م-

 ! نیبا هم ندار یتیسنخ چیه یو فرهنگ یاجتماع یطبقه 

 ریو با تغ دیبود چهره در هم کش دهیناخشنود از آن چه شن نیشرو

 گفت



 رو که زتونیتعصب آم افکار نیدور ا نیزیکنم بر یخواهش م-

 ده. ! یم یدگیپوس یشماست و بو یغرور و تکبر خانوادگ راثیم

 خودم یقلب یو عالقه  لیکنم که با م یازدواج م یبا دختر من

 ! چون من قراره یکس یلیتحم دیکرده باشم نه با صالحد انتخاب

 کنم نه شما . یعمر باهاش زندگ کی

 که یانیبا تمام خشم و عصاو را  یا شهیمات و ش یبا نگاه مادرش

 فبه نشان تاس یمقابلش قرار داده بود براندازش کرد و بعد سر در

 داد تکان

 انتخاب دیکه نبا یبدون دیحرفت هم درست باشه پس با نیاگه ا-

 که از هر یکن دایرو پ یدختر دی.با یداشته باش یا کورکورانه

 یبرا یبمناس لیدل یظاهر ییبایبرات باشه .ز یجفت مناسب لحاظ

 یکوتاه مدت که خودت اولش گفت یعشق ها ی.برا ستین ازدواج

 تونه یم یقابل قبول لیدل ستین نیجز ا یزیبه ماهسو چ احساست



 ! چطور آدم ستیکه ن ینه .!شوخ یعمر زندگ کی یاما برا باشه

 فهمه و انگار یسر کنه که افکارشو نم یعمر با کس کیتونه  یم

 است . گهید یایدن کی از

 نبود تشیگفتگو را که چندان مورد رضا ریمس نکهیا یبرا عدب

 زگفتیشمرده و تذکرآم یکند با لحن عوض

 واسه یغلط بود .اگه حس کرد ایاون طرز برخوردت با تان-

 التیتعط انیتا پا یتونست یم ستیبرات ن یمناسب ی نهیگز ازدواج

 یبو  مستقیم نطوریا نکهی.نه ا یگفت ی.بعد به خودم م یکن صبر

 و با حرفا و رفتار بدون فکرت یشد یوارد عمل م محابا

 . ! شیبرنجون

 من بهتون گفتم یصبر کنم .از طرف التیتونستم تا آخر تعط ینم-

 یخواستم کم یمن فقط م-! یکه بشنو ی؟ شما نخواست هیچ نظرم

 به خودتون گهیشناخت همد یبرا شتریب

 ! نی.هم نیبد وقت



 یگه اصرار و سماجت لجبازانه .ا نیبه هرحال شما هم مقصر-

 خوب بود و داشت تو زتونینبود االن حال دختر خواهر عز شما

 کرد . یرو م شیآنجلس زندگ لوس

 ساکت ماند .انگار یلب فشرد و کم یمکدر لب رو ییمایبا س مادر

 شیتواند با حرفها یکه چطور م دیکش یذهنش نقشه م یتو داشت

 خود قرار دهد ؟ ریرا تحت تاث او

 خواست برگرده ! داشت یم یکه طفل شیبا حرفات اونقدر رنجوند-

 بست که بره. یرو م چمدونش

 نگذاشته بود . نیقلب شرو یرو یاثر چیظاهرا با جمالتش ه اما

 کردم ! یخودم کمکش م یگفت یم-

 تتشما دگانیاز مقابل د یتفاوت یرا با تمسخر گفت و بعد با ب نیا

 مادرش گذشت . بار

 رفت با غرغر یاز پنجره ها م یکیاشت به طرف د کهیدرحال



 گفت

 لحظه کی یتونم حت ینم گهی؟ د انیو شوهرش نم الیپس چرا ش-

 بمونم . نجایا هم

 در جواب سوال اولش گفت مادر

 برسن . دیکم کم با گهیبودن .د نیپارک ف شیساعت پ مین-

 بود دهینشن اینکرد . یپسرش اظهار نظر یبعد ینسبت به جمله  و

 . دنیخودش را زده بود به نشن ای

 یرفتن ب یاندازه برا یبه ساعتش انداخت .هنوز ب ینگاه نیشرو

 و الیش دنیتواند تا رس یکرد نم یبود آن قدر که فکر م قرار

 به مادر نگفته مشیاز تصم یزی.هنوز چ اوردیطاقت ب شوهرش

 مادرش با نکهیاز ا الشیاز راه برسد و خ الی.منتظر بود ش بود

 گدار به آب یرفتنش تنها نخواهد ماند راحت شود بعد ب ی هغص

رودخانه افتاد  یاش افتاد که از بخت بدش تو یبه گوش ادشی. بزند

 .حاال



 صبر یرسم التیتعط انیتا پا دیکارت و با مینداشت نه س یگوش نه

 چیکرد .در راه برگشت به خانه هرچقدر چشم گردانده بود ه یم

 شد یبود و نم التی.تعط دیند یباز یفروش لیموبا ی مغازه

 خودش نسکافه آماده کند یکرد .به آشپزخانه رفت تا برا شیکار

 یانگار برا دیکه او را د نیخورد .هم ی.مادرش داشت قرص م

 به او احساس گناه بدهد گفت نکهیا

. 

 . هبیماری یکنه و آروم نم یقلبم از ظهر درد م-

 نیو فشرد .شرو اش گذاشت شانه یقفسه  یدستش را رو و

 شیاز نما یرا جزئ نیباشد و ا نیخواست بدب یهم که م هرچقدر

 جز تحت فشار گذاشتنش نداشت اما یمادرش بداند که هدف یساختگ

 .به خصوص که بعد دبیمارین یاش را جد یقلب یماریتوانست ب ینم

 کیسال گذشته  نیعود کرده و هم شتریب یماریب نیفوت پدر ا از



 ا هم پشت سر گذاشته بود و همچنان تحت نظرناقص ر ی سکته

 ببرمتون دکتر؟ یخوایم_متخصص و قابل اعتمادش قرار داشت. دکتر

 هام که یکینزد نیدکتر کجا بود؟ ا یلیالزم نکرده! روز تعط_

 نداره . یدرست و حساب یشبانه روز یتخصص کینیکل

 غضبناک مادرش ثابت ماند . یچهره  یرو یلحظه ا نیشرو نگاه

 فکر کرد ختیر یآب جوش نسکافه م وانیل یداشت تو یوقت دبع

 بگذره ! ری؟ خدا کنه به خ یمطلع بشه چ ممیاگه از تصم-

 هداشت هم نگران بود هم به شدت کالف شیدر پ یراه سخت نکهیا از

 کیاز  گریگرفته .د یدرست می! اما مطمئن بود که تصم یوعصبان

 واست هرچه زودترخ یو دوهوا بودن خسته شده بود و م بام

 ادروشن کند .هرچه بادا ب هیخود و بق یرا برا زهایچ یلیخ فیتکل

 اهتباش یکرد .اما جلو یکار را م نیهم دیاصال از اول هم با دی! شا

 گرفت منفعت بود ! یضرر را از هرجا که م و



 هر دو کارشان اطیاز داخل ح ینیماش یبوق آشنا یصدا دنیشن با

 اهز راستقبال از مهمانانان تاز ا یدند و برادرآشپزخانه رها کر را

 رفتند . وانیا یشان به رو دهیرس

*** 

 هوم کشان گفت الیش

 ؟ یبر یخوا ی.تو م میدور هم باش میخوا یم میما تازه اومد-

 خواست یو دلش نم دیرس یخسته تر به نظر م شهیاز هم نیشرو

 یود عصبکار ب نیکه مجبور به ا نیجواب پس بدهد و از ا یکس به

 بود

 ردمحاالشم به خاطر مامان تحمل ک نیتونم بمونم .تا هم ینم گهید-

. 

 فنجان کی الیآشپزخانه نشسته بودند .مقابل ش زیپشت م ییدوتا

 داد ینسکافه که احتمال م وانیل نیشرو یتازه بود و جلو یچا



 .هر وستیزده باشد .همان لحظه مادر هم به آنها پ خی اتشیمحتو

 را گرفت و دیسراغ حم الیبه طرفش برگشتند .او از شهمزمان  دو

اش  یبا دوست شمال دهیبه شمال نرس شیداد که پا حیتوض الیش

 زام .بعد او ه نندیبب الیدارد قرار گذاشت با هم بروند و یکهامالک

 دیپرس ایتان تیوضع نیآخر

 خوابه هنوز ؟-

 اندوه و افسوس سر تکان داد مادربا

 نشد . داریب آره طفلک !صداش زدم-

 بذار بخوابه ! واسه اعصابش خوبه .-

 شکست یدلش رو نم زتینداشت اگه برادر عز یاعصابش مشکل-

! 

 اش را ییاز چا یکم الیچشم غره رفت .ش نیهمزمان به شرو و

 دینوش

 جان ! نیشرو یکرد یبده م یما رو جلو تان دینبا-



 از مالمت باشد اما نبود . یکرده بود لحنش عار یسع

 یتیحرف ها پر بود اهم نیهم که گوشش از ا نیشرو یبرا رچنده

 یرا رو شیدست ها الینسبت به انتقاد ش یتوجه ی. با ب نداشت

 نگاه یسلطه  ریداشت هردو را ز یگذاشت و همانطور که سع زیم

 تمام گفت تیو قطع تیبا جد دبیماریب نافذش

 تم .شماگرف یمیتصم هی.من  دیخوام به حرفام خوب توجه کن یم-

 یوکه نظرتون ر دیبدون نویمخالف .اما ا ای دیموافق باش دیتون یم

 یکدورت م جادینداره .فقط باعث ا یاثر چیمن ه میو تصم نظر

 هم یخواد رودررو یکنه .من دلم نم یو ما رو از هم دور م شه

 کنم ونتونم مجبورت ی.اما نم دی.دوست دارم کنارم باش میبیماریب قرار

 . دیمجبورم کن دیتون یه شما نم.همون طور ک

 از یتر کرده باشد قدر ییگلو نکهیا یکرد وبعد فقط برا یمکث

 زبانش ریتلخش که ز ی.مزه  دینوش وانشیل یزده  خی یمحتوا



 یسرگشته  یبه او دست داد .نگاه ها یبدتر احساس تشنگ نشست

 یکیباهم در تبادل بود .عاقبت  سیمدام مثل توپ تن الیو ش مادر

 دیپرس یطاقت شد و با کنجکاو یاز سکوت نابهنگامش ب نشا

 عدکرد و ب الینگاه به ش نی.شرو می؟ استرس گرفت یبگ یخوا یم یچ-

 اش .دلش یصندل یداد به پشت هیتک

 مقتدرتر شهیکلمات مورد نظرش از هم یخواست به هنگام ادا یم

 تزلزل نشسته بود و ذره یهم صاف و ب نیهم ینظر برسد .برا به

 داد یمردد و دودل نشان نم یا

 خوام با ماهسو ازدواج کنم . یمن م-

 است نیهردوتاشان سنگ یجمله تا چه حد برا نیا دنیدانست شن یم

 یکند اما چاره ا یبه باورشان وارد م یهولناک یچه ضربه  و

 باشد ؟ نیچن دیچرا با نکهی. و قلبا متاسف بود از انداشت

 هشاز نهاد برآمده نگا یود .با آهب زیو سکوت مادروهم برانگ بهت

 بود که با چشمان باز یگفت .مثل کس ینم یزیکرد و چ یم



 یقرار یخودش با ب یدر جا الی! .شدهیخواب

 زد و با تذکر گفت یو بعد ناباورانه پلک دیجنب

 ؟ یچ...لمشیف-... لمشی! ف هیصور زیهمه چ یتو به ما گفته بود یول-

 رنگ باخت یحظه ال الیصورتش براق شد .ش یتو و

 از ماهسو ی؟ تو گفت یدرآورد لمیکه برامون ف نهیمنظورم ا-

 چون ی.گفت یدون یازدواج با خودت نم قیاما اونو ال ادیم خوشت

 ازدواج بهش شنهادیبا پ یخوا یرو رد کرده م تیدوست دست

 و بعد ... یبش کینزد

 ردک یداشت از او نقل قول م الیرا که ش یفیاراج دنیتاب شن انگار

 و تشرزنان گفت دیدو شیوسط حرفها یصبر یبا ب نداشت

 گفتم دروغ بود . یگفتم .اما ...هرچ یدونم که چ یخودم م-

 که یگ یم یدار یراحت نیکه دروغ بود ؟ به هم یچ یعنی-

 ؟ یداد بمونیفر



 ! سکوتیاغیحق به جانب و  نیبرافروخته بود و شرو الیش

 داد . یاختن مت یبرا یشتریب دانیبه او م مادرش

 و نخوت و ینی.خودتون ! با خودبرترب دیخودتون باعث شد-

 هنظرتون رو جلب کنم .من اگ یا گهیاز راه د دیباعث شد تکبرتون

 راحت یلیخواستم بدون موافقت شما با ماهسو ازدواج کنم خ یم

 دختر یخواست برا یکردم .اما دلم نم یکار رو م نیرفتم ا یم

 تررو داشت که مثل هر دخ اقتشیارم .ماهسو لعالقه ام کم بذ مورد

 مربوط به ازدواج فاتیبشه و تشر یازش خواستگار یو پاک بینج

 د وکنه که در ح الیخواستم ماهسو خ ی.من نم هبیماریانجام ب براش

 هبابت احساس حقارت کن نیو از ا ستیمن ن یخانواده  یها اندازه

 ر.اما اونقد دمیبخش ینم میخودخواه نی.بعد ها خودم روبه خاطر ا

 رو گذاشتم کنار .شما میداشتم که به خاطرش خودخواه دوستش

 خابم.دوست داشتم به انت دی.دوست داشتم کنارم باش دیمن ی خانواده



 و به خاطر من ماهسو رو دی.عشقم رو باور کن دیبذار احترام

 هارچ دمی.د دیرو از رو بست ری.اما از همون اول برام شمش دیریبپذ

 ه.چون ب میبا هم بحث و جدل کن ایشد که تا آخر دن ی.نم ستین یا

ه راخواستم از ی.اگه م میاومد یاز پس متقاعد کردن هم بر نم یراحت

 دیداشتم .با ازین تونیبه ماهسو برسم به همراه یمعمول و عاد

 با یخواستگار یکردم واال کدومتون حاضر بود برا یم مجابتون

 ؟ ادیسر ب تونیبه ز من

 دیغر الیش

 نیاز خودت به خاطر به راه انداختن ا دی.با چکدومونیمعلومه ه-

 ! یگرانه خجالت بکش لهیمسخره و ح شینما

 کردنتون به دروغ گفتم که یراض ی؟ برا یفهم یمجبور شدم.م-

 یمدت باهاش به نام نامزد هیخوام  یو فقط م ستیازدواج ن قصدم

 میخور یه درد هم نمب نکهیا یباشم و بعد هم به بهونه  دوست

 رو به هم بزنم ... مونینامزد



 بشه ؟ ی؟ بعدش قرار بود چ یخب بعدش چ-

 مدت ماهسو به نیاز شما زمان بخرم که ا ینجوریخواستم ا یم-

 هک دیخودتون بفهم دیکن یم دایکه ازش پ یو با شناخت ادیب چشمتون

 اشتباه نبود . انتخابم

 ادامه داد یبا پوزخند تلخ و

 کردم شما باورتون بشه من اونقدر نامرد باشم که یکر نماما ف-

 دختر بکنم ... هیبا  یکار نیهمچ بتونم

 با لحن گزنده اش قلبش را سوزاند الیش

 روش هیکار رو حاال با  نیشد ؟ مگه هم یباورمون م دیچرا نبا-

 ؟ ینکرد ایبا هل گهید

 تگف ریتلنگر نامطبوع برآشفته بود با تغ نیکه از ا نیشرو

 که قصدم ازدواج دیدون یکرد .خودتون م یاش فرق م هیقض ایهل-

 من یدور از چشما کایکه تو امر نیاما از بس تو گوشم خوند بود



 ! نشیکارا کرده از چشمم انداخت چه

 به اسم ماهسو ؟ یحضور دختر ای میرو از چشمت انداخت ایما هل-

 باالخره سکوتش را شکسته بود ! مادرش

   

 نیشرو

 حق را دیبا دید یخواست با خودش صادق باشد م یاگر م نیشرو

 اب ایاگر همان روزها که به خاطر هل ستیمادرش بدهد .معلوم ن به

 یدختر معمول نیماهسو ا یاش در کشمکش بود سر و کله  خانواده

 را به هیقاف یزود نیشد به هم ینم دایحال خاص پ نیدر ع و

 و شیذهن پر نیاضر با انه ؟ درحال ح ایباخت  یاش م خانواده

 فکر کند که اگر نیتوانست به عقب برگردد و به ا ینم بیماریدر

 د؟یانجام یبه کجا م ایشد سرانجام او و هل ینم شیدایپ کهوی ماهسو

 . نیبود ختهیبه هم ر ایمنو نسبت به هل تیبه هر حال شما ذهن-



 نداشت . یدیمطمئن بود و ترد گریرا د نیا

 گذاشت . یخود راحتش نم هیاندر سف با نگاه عاقل مادر

 تهباعثنسو ما ندو یتموم کن ایکه با هل یظاهرا انگار دنبال بهانه بود-

 چاه . یتو یفتیو ب یایاز چاله درب میشد

 دانست یبود اما م بیماریمادرش دل یرحمانه  یاز قضاوت ب نیشرو

 از چاله ریذهنش تعب ی.تو دیآ یاز پس متقاعد کردنش بر نم که

 بحسا یچاه افتادن را با اکراه رد کرد و آن را پا یو تو آمدندر

 و غضب مادرش گذاشت . قهر

 هک نیدید یمامان.اونوقت م نیتعصباتتون نبود بندیپا نقدریکاش ا-

 دختر دل نبستم . نیبه ا یخود یب من

 در محاالت ستیحاضر ن یگفت حت یروح مادرش م یب نگاه

 با لحن الیت بدهد .شمثب یهم به انتخاب پسرش را خودش

 گفت یکننده ا بازخواست

 چی! واال هنیشرو یکنم تو عقلت رو از دست داد یمن که فکر م-



 ی.همون طور که خودت اول مدع ستیپشت انتخابت ن یمنطق لیدل

 یتو فقط از ماهسو خوشت اومده و چون اون راه رو بر دست یبود

 ن واقعا.اما ازدواج با او یشد صیداشتنش حر یبست برا تو

 ! هیاشتباه میتصم

 با تمسخر گفت نیشرو

 هندیو آ یبلد ینیانگار طالع ب یزن یحرف م نانیبا اطم یجور هی-

 .ینیب یبه وضوح م رو

 عتاب آلود شد الینگاه ش رنگ

 ی جهیکه نت هییباشم .جامعه پر از طالق ها نیطالع ب ستین ازین-

 اشتباه آدم هاست . انتخاب

 فتگ یحوصلگ یبا ب نیشرو

 زخواستم شما رو ا یبحث ادامه بدم .فقط م نیخوام به ا یمن نم-

 خودم آگاه کنم . میتصم



 مشت کرد زیم یرا رو شیمکدر و منقبض دستها ییمایبا س مادر

 پسرش محکم و شمرده گفت نیبه اعماق چشمان غمگ رهیخ و

 بمونیما با خودت فر یهمراه یکه برا یکن یبا افتخار اعتراف م-

 ید یمحیرو به خانواده ات ترج بهیدختر غر هیکه تو  یعنی نی.و ایداد

 . میکن دتییما تا ی.و حاال انتظار دار

 خواد یگرده .من دلم نم یمن نظرم برنم یدون یم کهیدرحال

 باشه .که فردا دوست نییو سطح پا یعام یخانواده  هیاز  عروسم

 انهتواسه  اومده یانگار دختر قحط نیکه بب نبیماریآشنا دستمون ب و

 هیخوام عروسم از  یده کوره زن گرفتن .م هیرفتن از  پسرشون

 ینوه هام از طبقه  یسطح باال باشه . که اقوام مادر خانواده

 یکه تو االن حت یزی.چ ارزهیباشن .سرشون به تنشون ب خودمون

 یکس و کارا یخواست یکه فردا وقت نی.به ا یکن یفکر هم نم بهش

 .خودت قضاوت کن یخجالت نکش یکن یمعرف یکیرو به  زنت

 حشر و نشر داشته وسفی ییمثل دا ییبا آدم ها یتون ی.چطور م



 یتون یبگم که نم تیتونم با قاطع ی؟ من م یباش

 تند مادرش را رد کرد هیبا تکان سر حرفها و نظر نیشرو

 من مالک اصالت با یکنم مامان .برا یمن مثل شما فکر نم-

 و التیه اصالت که به پول و سطح تحصکن یشما فرق م فیتعار

 آدم خودش باشه هی نکهیا یعنی...اصالت  ستین یگر یاشراف

 یاخالق یو ارزش ها تیباشه .به شخص یکی.ظاهر و باطنش 

 هاز اصل خودش برگرد یلیتحت فشار تحم نکهیباشه .بدون ا بندیپا

 روزگاره یمردا نیتر فیاز شر یکیو  استیر یب وسفی یی. دا

 نداره اما عوضش درک و شعورش یو مهندس یمدرک دکتر.اگه 

 رهکه مدنظر شماست باالت یمتمدن و با فرهنگ یاز آدم ها یلیخ از

. 

 تو انتخاب محل تولد و خانواده اش چکسینکن مامان ه فراموش

 یخانواده  هینداشتن که تو  نوینداره .اونا مثل ما شانس ا ینقش



 خودشون آدم گاهی.اما تو جا انیب ایبه دن یو سرشناس شهر متمول

 هیمن کاف یبرا نیان .و هم یلیو با شرافت و اص شیقابل ستا یها

! 

 هوادخان هیکه تو  نیها گذشته واسه من مهم فقط ماهسوئه . ا نیا از

ه ابتنج وی،خوبیپاک یبزرگ شده و واسه من اسطوره  فیبا آبرو و شر ی

 بگن مادر! یزن نی!دوست دارم بچه هام به همچ

. 

 با یچقدر دلش برا دیفهم یگفت تازه م یها را م نیداشت ا یوقت

 بودن تنگ شده! او

 گرفته اش زنگ یاز نهاد برآمده نگاهش کرد .صدا یبا آه مادر

 داشت . یدلخراش

 نظر ما برات یو همون طور که گفت یرو گفت متیپس تو تصم-

 نداره . یتیاهم چیه

 با تاسف سر تکان داد نیشرو



 مرو گرفتم .از همون اول گرفته بودم .نظر شما برا ممیبله تصم-

 اما. دیستیمقابلم با نکهی.نه ا نیبود .دوست داشتم کنارم باش مهم

 و سرنوشت یزندگ نیتونم مجبورتون کنم .ا ینم نیخوا ینم یوقت

 هیبیمارب میمن تصم یمن و به جا یبرا یدم کس یو من اجازه نم منه

. 

 گفت یشتریب دیا تاکچشمان مادرش و ب یزد تو زل

ه توجه به صورت گلگون از خشم مادرش ادام یشما مامان !و ب یحت-

 داد

 نکهیگم .ا یرو بهش م قتیماهسو .حق شیرم پ یم نجایمن از ا-

 زبشم وا هیقبول کنه .اگه قراره تنب دیخانواده ام با یمنها منو

 ارمهیبودنم درحال حاضر در اخت یریکه به لطف مش یازاتیامت

 با هم میتون یندارم .م یحرف دیکن ینشر محرومم م تیریمد مثل

 رو به تنم یهمه چ هی.من پ میکن یرو همونجا شروع م مونیزندگ

 . دمیمال



 ! یگذر یاز خانواده ات م یراحت نیو به هم-

 مادرش یسوزناک و متوقعانه  ینگاه ها یتو نیمتاثر شرو نگاه

 نیخواست او را با ا یباشد مادرش بود و دلش نم یماند .هرچ جا

 و گفت دیکش ی.با اندوه و افسوس آه ندیغمزده و شوکه بب حال

 راه رو یبا اصرار بر خودخواه نیخواستم .شما دار ینم نویمن ا-

 که برم . نیذار یمن باز م یبرا

 آشفته از جا بلند شد .نگاه مادر و یگرفته و روح یبا قلب و

 برداشت زیهمزمان همراه او خ خواهرش

 گفت الیش

 . یش یم مونیدم پش یبهت قول م-

 داد لشیتحو یتلخند نیشرو

 . ادیدرست از آب درن تینیب شیکنم که پ یم مویو من تمام سع-

 بعد نگاه مرددش را به جانب مادرش دوخت و



 ... دیکرد خبرم کن رییهرموقع نظرتون تغ-

 چشمان مبهوت و ماتشان راه خروج از آشپزخانه شیو پ دیچرخ و

 گرفت . شیرپد را

 ؟ نیشرو-

 داشت میزده بود اما او برنگشت .تصم شیعاجزانه صدا خواهرش

 دبود قدم بردار دهیکه برگز یدرنگ در راه سرنوشت یوقفه و ب یب

 زیهمه چ ییخبر بود .گو یروزگار ب یها یانگار از باز ی.ول

 یکفش کرده بود کهباز کی یرا تو شیشده بود و سرنوشت پا طلسم

 اتاقش داشت یکه تو یرقم بزند.درست وقت شیبرا یگرید

 چمدان یرا تو شیکرد که برود و خرت و پرتها یو جور م جمع

 لرزه به تنش نییپا یهولناک خواهرش از طبقه  ادیفر ختیر یم

 . انداخت

 ... ای؟ ب نیمامان ا ز دست رفت ! شرو ای؟ بدو ب نیشرو-

 .آن قدر دیچیپ اش بود که در تمام خانه هیبغض و گر یبعد صدا و



 اش پرانده یو طوالن قیرا هم هراسان از خواب عم ایتان یحت که

 . بود

*** 

 و به گزگز افتاده بود .خسته از انتظار شیپاها ادیز ستادنیا از

 دست الیکنار خواهرش نشست .ش یصندل یرفت و رو یدلوپس

 و نگاهش یداده بود به صندل هیزده و صاف تک شانهرا به  شیها

 مقابل محو مانده بود . اروید به

 خودش یداشت از دستگاه آب سرد کن برا ایآن طرف تر تان یکم

 انداخت و به دورخلوتیبه کر ینگاه نی.شرو ختیر یم آب

 را شیشد .دست ها یاز اتاق ها م یکیکه داشت وارد  یپرستار

 گفت یگرفته و پرتاسف یحلقه کرد و با صدا درهم

 کنه .گفتم ببرمت دکتر یبش درد مگفت که قل یاز بعد از ظهر م-

 نکرد . قبول



 دیخواهرش را شن یزمخت و مالمت گو یبعد صدا یکم

 ! ییمقصرش تو فتهیمامان ب یبرا یاگه اتفاق-

. 

 مات الیحالت ش یخشک و ب یچهره  یرو نیشرو زیاندوه خ نگاه

 و شیگرفت .تشو یم یانصاف یهمه ب نیبود .قلبش از ا مانده

 یرا هم به دوش م هیبار مالمت بق دیبود باخودش بس ن استرس

 دانست چه یسوخت .م یخواهرش م یهمه دلش برا نی.با ا دیکش

 زانیاو و مادرشان وجود دارد و از م نیب یقیعم یعاطف وندیپ

 توانست بفهمد در قلب یهاشان به هم خبر داشت .م یدلبستگ

 نیهم یبرپاست .برا یگذرد و چه آشوب یخواهرش چه م نگران

 حرفش را به حساب حال بدش بگذارد و بگذرد . نیکرد ا یسع هم

 هبود ک یحمله قلب هی.نگران نباش !  زمیافته عز ینم یاتفاق بد-

 گذشت. ریرو شکر به خ خدار



 خواست به او یخواهرش را فشرد .انگار که م فینح یشانه  و

 هرا به سمت او چرخاند و غمگنان شیرو الیخاطر بدهد .ش نانیاطم

 کرد اهشنگ

 گذشته باشه .فعال که هنوز تحت ریهنوز به خ ستیمعلوم ن-

 است . ژهیو یها مراقبت

 . رمیم یبشه من ...من م شیمامان طور اگه

 گفت و بعد دستش یلرزان و بغض زده ا یآخر را با صدا ی جمله

 با نی.شرو دبیماریهق زدنش را ب یدهانش گذاشت که جلو یرو را

 شسر یطاقت یخواهرش نگاه کرد و بعد با ب انیگر ی افهیبه ق تاثر

 متیشانه اش گذاشت و با مال یو رو دیبه سمت خودش کش را

 دم که یندارم.بهت قول م دنشوی.تحمل شن الیحرفو نزن ش نیا-گفت

 . ادیم رونیب یبه سالمت وی یس یبار هم از س نیا مامان

 پوزخند زد الیش



 تازه هی! به خاطر  یشکست ی؟ تو قلبشو بدجور یهه ! به سالمت-

 ... !وارد

 دیمتاسف او دوخت و غر دگانیمواخذه گرش را به د نگاه

 ارزششو داشت ؟-

 نگفت یزیخواهرش چ یو ناراحت تیبا درک عصبان نیشرو

 واریو بعد سرش را به د دیکش شیموها یرو یشانیبا پر ی.دست

 دستش یآب وانیشد .ل کشانینزد ایسرش چسباند .همان دم تان پشت

 به سمت ینیگرفت و همزمان نگاه سنگ الی.آن را به سمت ش ودب

 دیکرد و آب را نم نمک نوش یتشکر کوتاه الیانداخت .ش نیشرو

 دفعه از جا بلند شد کی یقبل میفکر و تصم کیبا  نی.شرو

 جان؟ الیبه من ش ید یرو م تیگوش-

 خجل زده شد و خودش را جمع و جور یکم ایکه آمد تان یگوش اسم

 اش جا خورد اما بعد یدرخواست ناگهان نیاول از ا الی.ش کرد



 به خودش یا نانهیبه افکارش برده باشد حالت بدب یکه پ انگار

 گرفت

 چکار ؟ یخوا یم-

 . مبیماریتماس مهم ب هیخوام  یم-

 خبردار الیاز ماهسو نزند .اما ظاهرا شست ش یبود حرف مواظب

 دارد. یتیبود که چه ن شده

 ! ی! اما تو باز به فکر خودت هیتین تو چه وضعماما ینیب یم-

 کرده بود .اما او باز هم شیرا ر نیزبانش قلب دردمند شرو شین

 یصدر نشان داد .نم یکرد و درمقابلش از خود سعه  یصبور

 از خودش نشان بدهد و یواکنش تند یتیوضع نیدر چن خواست

 خواهرش شود . شتریب یناراحت باعث

ش .تذکر مبیماریتماس ب یبرم از تلفن عموم ید یرو نم تیاگه گوش-

 کار کند نیرا مجبور به ا الیخواست ش یآمرانه بود .نم

 به او یهم شده بود .اما توجه ایتان ی.متوجه پوزخند زدن عصب



 . نکرد

 بیرا از ج یسرزنش بارش گوش یدر امتداد نگاه ها الیش

 دکمه به تن کرده و هنوز یآخر هول هولک یکه لحظه  شیمانتو

 را نبسته بود درآورد و به دستش داد شیها

 وسط نیفقط اگه عشق اون دختره چشمات رو کامال کور نکرده ا-

 مامان هم فکر کن . به

 شیرو شیپ یبازخواست کننده  ینگاه ها ریز کهیدر حال نیشرو

 را از دستش گرفت و سرخورده و رنجور و با یشده بود گوش له

 تاد .به راه اف نیسنگ ییها قدم

 لحظه آخر تذکر داد الیش

 ارهیب نیاز تو ماش شرتمویبگو سو یدیرو تو محوطه د دیاگه حم_

 ...سردمه!

 بود .انگار آسمان هم مثل او دلش گرفته بود و یو سرد یابر شب



 داشت. دنیبار لیم

 یبود! مطمئن بود برا شیصدا دنیبه شن ازمندیحاال ن نیهم چقدر

 کند تا یتوانست کار یاو م یصدا یآالم قلبش فقط معجزه  نیتسک

 و با خود ببرد... دیرا بشو یهمه غم و ناراحت نیا

  

. 

 کرد . یمارجان را عوض م یلباس ها یداشت کنار بخار رباب

 گفت ی.رباب م دیکش یم یتک و توک ناله ا مارجان

 شوقته نبردم یلیخ تشبیماریحموم ن ایسرما نخوره  نکهیاز ترس ا-

 ده . یکه تنم بو م هی.همش شاک حموم

 گفت وسفی ییدا

 رونیفردا ببرش تر و فرز تن و بدنش رو بشور و زود بفرستش ب-

. 



 ه.مارجان دوباره نال دیبعد مارجان را صدا زد و حالش را پرس و

 خواست یخوب است .انگار م یعنیو سرتکان داد که  دیکش یا

 قچهطا ینگذارد .رفتم از رو ینگران یبرا ییجا زانشیعز یبرا

 بزنم . شیآوردم که به دست و پا کرم

 دکتر خوب تو هی شیپ مشیبهتره دوباره ببر التیبعد از تعط-

 ! رشت

 دت؟ اصال خوبه با خو یباش نجایهم ا التیمگه قراره بعد از تعط-

 ییدکتر متخصص خوب !نگاه منتظر جواب دا هی شیتهران پ مشیببر

 هنوز به من بود و من با تظاهر به وسفی

 یبسته  نهیزمخت و پ یمشغول کرم زدن به دست و پا دنینشن

 غرق در فکر من کرد و ی افهینگاه به ق کیشدم .رباب  مارجان

 .بعد با تذکر وسفی ییمشکوک و پرسان دا ی افهینگاه به ق کی

 گفت

 ؟ یکن رونشیب یخوا یدلش نخواد بره .م دیشا-



 اشد بودم ام یداشت رد و بدل م نشانیکه ب یو اشارات مایا متوجه

 مارجان را یمرطوب و نرم شده  ی.دستها اوردمیخودم ن یرو به

 قربان صدقه اش رفتم . یو کم مشکوفید

 یی.دا میهم با مالطفت شروع کرد به ناز و نوازش کردن موها او

 که پوست کنده بود نمک یاریخ نیداشت به دوم کهیدرحال وسفی

 زد خطاب به رباب گفت یم

 دوستش نداره نیگه آقا شرو یدختر بگو .م نیبه ا یزیچ هیتو -

 شه دوستش نداشته باشه ؟ یگم مگه م ی.م

 مارجان را جمع و جور کرد و یاز تن درآورده  یلباس ها رباب

 حصار ریز زد

 گه . یم یزیچ هیناراحته  نیاالن ماهسو از دست آقا شرو-

 از جابلند شد انیگو یعل ای و

 ودز دیبه دره .با زدهی.فردا س گهید میبخواب میپاشو جا رو بنداز-



 . رونیب میبزن میجمع و جور کن میبش داریب همه

 برش خورده یگفت تکه  یانگار نه انگار که رباب چ وسفی ییدا

 را به دهان برد و خرچ خرچ کنان گفت اریخ ینمک و

 ماهسو رو بهم پس نداد یمن همون وقت که مهندس عکس بچگ-

 و دوستش داره . هماریبیماهسو  شیکه دلش پ دمیفهم

 یاش باعث شگفت رمنتظرهیو غ بیو غر بیاعتراف عج نیبا ا و

 شد .هوم کشان به طرفش برگشتم و گفتم من

 رفته باشه ازش ادتیشما  نکهیپس اون عکسو بهت پس نداد .نه ا-

با  ود قرمز ش یبود بند را به آب داده کم دهی.انگار فهم یبیماریب پس

 یدستپاچگ

 گفت

 رفت اون چرا ادمیکنه .به هرحال من  یم ی.چه فرق گهیهمون د-

 . گهیپس نداد بهم ؟ معلومه دوست داشت د عکسو

 ناخشنود و معترض من شکلک درآورد و ی افهیق یبعد برا و



 داد گفت یرا به من م اریبرش از خ کی کهیدرحال

 . یغربزن شتریب یبتون فتهیکم دهنت مزه ب هیبخور  -

 را از دستش گرفتم . اریازک کردم و خپشت چشم ن شیبرا من

 دز میصدا رونیو بعد از اتاق که رفت ب دیبه هردوتامان خند رباب

 خوره . یداره زنگ م تیماهسو جان گوش-

 زرا ا یاز عصر تا حاال عمدا گوش یناراحت ایلجم و  یاز رو دیشا

 نرفته بودم سراغش و حاال گریدور نگه داشته بودم و د خودم

 امکان یعنیوقت شب ؟  نیخورد ؟ آن هم ا یزنگ م داشت میگوش

 او با من تماس گرفته باشد ؟ داشت

 گفت شخندزنانیجان درونم ر ندا

 به تو ادشیاست!  گهید یکیباش ! سرش گرمه  الیخ نیبه هم-

 . ستین

 ی.نم میبه هم انداخت یا رهینگاه مشکوک و خ وسفی ییو دا من



 یکرد ؟ وقت یمن فکر م یهناو هم داشت به احتماالت ذ ایآ دانم

 گفت یصبر یبا ب دیهمچنان مردد د مرا

 ؟ یرو جواب بد تیگوش یر یپس چرا نم-

 نکهیبودم و حواسم پرت نبود و مثالتر ا الیخ یآرام و ب مثال

. . 

 پشت خط من است ندارم یبدانم ک نکهیا یبرا یاقیو اشت لیم چیه

 یتفاوت گونه ا یبسترش خواباندم و با لحن ب ی.مارجان را تو

 گفتم

 . ستمین یمنتظر تماس کس-

 شده از ریداشت به زور آب سراز کهیو درحال دیتند لب ورچ تند

 درآمده گفت یکرد با حرص یو لوچه اش را جمع م لب

 پاشو برو خودت رو لوس نکن .-

 یخورم با ب یجنب نم میغد و لجبازانه از جا یبا حالت دیچون د و



 رفت .ظاهرا او رونیه تاخت از اتاق بزد و ب یخودش جست یطاقت

 ام بود چقدر سخت بود یاز من منتظر زنگ خوردن گوش شتریب

 در قلب من یاتفاق خاص چیوانمود کنم که ه یزدگ جانیه نیدرع

 به را برساند دستم تماس قطع شد .تازه داشت ی.تا او گوش فتادهین

 به دوباره یکنم که گوش یزد که چرا با خودم لج م یغر م من

 باره کیام  یذوق و شوق درون الیشماره ش دنیدرآمد .با د صدا

 و استرس شد . شیاز تشو یبه موج لیکرد و تبد فروکش

 هادافت یوقت شب با من چکار داره ؟ نکنه ...نکنه اتفاق نیا یعنی"

 " باشه؟

 کرد . زشیبودم قلبم ر دهیکه د یخواب یادآوریباز با  و

حوصله اش از دستمسر  وسفی ییز داقدر دست دست کردم که با آن

 را محکم یرفت .خودش تماس را برقرار کرد و بعد گوش

 بله ؟ در من نبود که میبگو نکهیگوشم .هنوز جرات ا ریز گذاشت

 قلبم را به صدا درآورد . یبسته  یدروازه ها شیصدا یآشنا زنگ



 ماهسو ؟-

 .باورو بعد گرمب گرمب به کوبش افتاد  دیکش یدردناک ریت قلبم

 یخودش است که م یواقعا صدا نیو ا ستمیکردم خواب ن ینم

 با لکنت گفتم یقلب تپنده ام مشت شد و کم ی.دستم رو دمیشن

 س...سالم .-

 سالم .-

 حرکت مرا دعوت نیبا دستش شانه ام را فشرد و با ا وسفی ییدا

 هداد ک یدرگاه به او اشاره م انیآرامش کرد .رباب داشت از م به

 داشته باشم یراحت یها بگذارد تا بتوانم با او مکالمه تن مرا

 جز رفتن نداشت آن قدر با نگاه نگرانش مرا یچاره ا کهی.درحال

 یخودشان و من بست .صدا یرباب در را به رو نکهیتا ا دییپا

 کرد یداشت بند دلم را پاره م شیها نفس

 ؟ یخوب-



 دادم ری.جوابش را با تاخ

 . ستمیبد ن-

 یمن افتاد ادیچه عجب  می.خواستم بگو ستمیخوب هم ن یعنی نیا و

 ینم یزیام ساکت ماندم .او هم چ یاما نگفتم و با تمام دلخور ؟

 هم گوش ینفس ها یبه صدا میو حاال هردو در سکوت داشت گفت

 وا خبر از یافتاد که دور و ب ییبه روزها و شب ها ادمی. میداد یم

 ها با نیتوانست زودتر از ا یم کهیگذشت .درحال یحال شانیپر در

 لایو اجازه ندهد غم در قلبم خانه کند و با خ دبیماریتماس ب من

 مدلتنگت ".دست کم بعد از آن اس ام اس  دبیماریپر و بال ب راحت

 کرد .نه یکار را م نیا دیفرستاده بودم با شیکه برا " برگرد

 حالمنتظر تماسش نبودم .هم از تماسش خوش گریکه د یوقت درست

ا دنباو به خاطر بو نکهیقلبم هنوز داشت از فکر ا یهم از طرف بودم

 در مورد الیش ایخورد .آ یم شتریدخترخاله اش مرا ترک کرده ن

 گفته بود؟ یزیبه او چ تماسم



 زد میزدم که صدا یداشتم در افکار غمناک خودم غلت م هنوز

 ؟ یماه-

 نیبزند و به هملحن خاص صدا  نیتوانست اسمم را با ا یاو م فقط

 و رو کند ریدلم را ز یسادگ

 بله ؟-

 ؟ یحالم رو بپرس یخوا ینم-

 لش.حا میایگفت و بعد ساکت ماند تا من به حرف ب هیرا با گال نیا

 درآمده یظیدلم با غ ینداشت .تو دنیکه پرس نیخوب بود .ا البد

 گفتم

. 

 یسلف زتیدونم کجا با دخترخاله عز یپل نم یرو یداشت یوقت "

 "حالت چطور بود ؟ هان؟  یگرفت یم

 ! گهید یحتما خوب-



 خواست از او یدلم م یلیگفتم و پوزخند زدم .خ هیرا با کنا نیا

 یمراستش را به من  ایآ دمیپرس یاالن کجاست ؟ و اگر م دمیپرسیم

 لحاف ریباز از ز یبود .با چشمان دهی؟ مارجان هنوز نخواب گفت

 کرد . ینگاهم م داشت

 که یو آسمان یکیو تار وانیجره رفتم و زل زدم به اسمت پن به

 نداشت . یا ستاره

 بخمن حتما دلخور شده بود .اما  یدانم از جواب نامهربانانه  یم

 بود .نبود ؟ حقش

 . ستمینه .خوب ن-

 سر یقیآه عم شینفسها یگفت و البه ال یا انهبیماریرا با لحن دل نیا

 " که رونیو از دهانم بپرد ب فتمیبود به هول و وال ب کی.نزد داد

 انیطغ یاما هر طور که بود جلو "شده مگه ؟  ی؟ چ چرا

 ممدت چه برسر نیدانم ا یرا گرفتم و خاموش ماندم .نم احساساتم

 تکه سنگ شده بود انگار ! کیبه  لیبود که قلب نازکم تبد آمده



 رحمانه قلب و احساسات آدم را یتوانند ب یفاصله ها م دمیفهم

 یاکننده  ییکالم دلجو دنیو سرسختش کنند . او که از شن ندیبفرسا

 گفت یگرفته ا یشده بود با صدا دیمن ناام یسو از

 نداشت . یمنتظر تماست بودم اما انگار قهرت تموم-

 ! یبار امروزباهات تماس گرفتم اما دردسترس نبود نیمن چند-

 چرا گفتم .ناباورانه گفت نکهیشدم از ا مانیبعد پش و

 ؟ یتو امروزبا من تماس گرفته بود-

 ادامه داد یشتریبعد با آه و افسوس ب و

 امروز که تو تماس نی! درست هم یبد یاوه شت ! چه بدشانس -

 رودخونه . یتو فتهیب دیمن با یگوش یگرفت

 از تماس من به او نگفته بود !! یزیچ الیش پس

 افتاد تو رودخونه ؟ تیگوش-

 فکر کردم ینیبا بدب و



 گرفته بودن ! یپلش با هم سلف یتما همون رودخونه که از روح "

 تهابا الیش یهم با گوش نیهم ی! برا یاتفاق یلیآره متاسفانه .خ-"

 گرفتم . تماس

 سرگرم نکهیکردم نبود .ا ی.آن طور که من فکر م نطوریپس ا خب

 هم عمدا نیهم یبا دخترخاله جانش است برا حیو تفر گردش

 رس خارج کرده !اش را از دست یگوش

 ابخاطرم شده بود اما هنوز هم ته قلبم  نیباعث تسک یفکر کم نیا

 شد ینم هیتسو یراحت نیداشتم که به هم ییخرده حساب ها او

 اشهامتش ر ایگفت کدام رودخانه ؟ آ یکه چرا نم نیمثال هم شیکی.

 وت به کهیکه من با دخترخاله ام آمده ام متل قو درحال دیبگو داشت

 ام ؟ نگفته

 ؟ یماه-

 که از او در دل داشتم با یاز رنجش و کدورت یوسط کوه دوباره



 خودم کرد یاسمم از خود ب خواندن

 بله ؟-

 گذاشت یم دنیشن یداشت مرا تشنه  یکوتاه وقت یاز وقفه ا بعد

 گفت ناگهان

 هرچند تو دلت تنگ نشده برام اما من دوست داشتم االن کنارم-

 ! یبود

 داد .دوباره یفروخورده م یبغض یبود و بو دورگه شده شیصدا

 عااقو دیفکر که شا نیکند. با ا مینفوذ کالمش توانسته بود جادو با

 هم مهم نباشد که در مورد یلیخ دیو شا دهیام اسم دستش نرس اس

 دمآم دهیمنقلب و شور یبه من نگفته با حال یزیبه متل قو چ رفتنش

 زد شیصدا یم ؟ که کسدلتنگت نشده ا یدان یاز کجا م میبگو

 ؟ نیشرو-

 بودم . دهیبود که من تا به حال نشن ینازک دخترانه ا یصدا



 بهیغر یمکالمه با مرا رها کرد و حاال داشت با صاحب آن صدا او

 کرد یم گفتگو

. 

 شده ؟ یبله ؟ چ-

 زده گفت جانیه صدا

 خاله جان به هوش آومده !-

 شکرت ! ای؟ اوه خدا یگ یراست م-

 ؟ یاینم-

 . امیتو برو من االن م-

 دادم و یمکالمه گوش م نیبه ا یور خط داشتم با سرگشتگ نیا من

 یحرف م یداد .داشتند در مورد چ یقد نم ییبه جا شانمیپر ذهن

 ؟ ؟ آن جا چه خبر بود یچ یعنی؟ .خاله جان به هوش آمده ؟  زدند

 زدم شیو صدا اوردمین طاقت



 ؟ نیشرو-

 جانم ؟-

 شدم ! شده ؟ نگران یچ-

 داشت . یتن لرزان شیصدا

 ! مارستانیب مشیشده بود ! آورد یقلب یراستش مامان دچار حمله -

ه بودم ک دهی!و ناگهان از خودم خجالت کش یوا یخانم ؟ ا نهیتهم-

 به ریخط تیآن موقع یتو

 وحسابم با ا هیبه او نشان بدهم به فکر تسو یخوش یرو نکهیا یجا

 . بودم

 ه ؟االن حالشون چطور-

 دبو ژهیو یتحت مراقبت ها مبیماریباهات تماس ب نکهیقبل از ا تا

 خبر آورده که چشماشو باز کرده . ای.االن تان

 شیا پدانم .و حتم ینم ایاز تان یزیافتاد من چ ادشیانگار ناگهان  و

 دمیپرس یاز او نم یمتعجب بود که چرا من با کنجکاو خودش



 "ه؟یک ایتان"

 بلند سکوت و بهتمان سنگر گرفته و روایهر دو پشت د حاال

 ومن  نیاز ب نکهی.تا ا میبود یکیمنتظر به حرف آمدن آن  هرکدام

 را در هم شکست . یبود که آن سکوت وحش بهیغر یصدا او

 ؟ یایجان نم نیشرو-

 خواست او را با خودش همراه کند و یبود با سماجت م معلوم

 گشت . یاو برنم بدون

 گفت ایتان به

 . امیماالن -

 خطاب به من شمرده گفت و

 یو م مبیماری ی.بعد سرفرصت باهات تماس م زمیبرم عز دیمن با-

 . میزن یبوده و مفصال با هم حرف م یچ انیجر گم

 کوتاه یبعد از مکث و



 باشه ؟-

 و انگار اصال دمیرس یو منگ به نظر م جیهنوز گ کهیدرحال

 یینبودم جا شیحرفها متوجه

 عالم هپروتم گفتم مانده در وسط معلق

 باشه .-

 المسکوتاه و تمام کننده .مثل  یلی.خ میکرد یبعد از هم خداحافظ و

 نبود ! یبلند عاشقانه ا ی دهیقص چیه هیکه شب اولمان

 یخوابم نبرد .هرچه غم و دلتنگ شیصدا دنیشب از ذوق شن تمام

 هتاز دیو ام یخودش را به شاد یشد و جا دیاز دلم ناپد کهوی بود

 میپاها گریدور و دراز خودم شدم که د یاهای.چنان غرق در رو ددا

 .بعد از آن دمید یبند نبود .لبخند خدا را به وضوح م نیزم یرو

 پشت سر گذاشته بودم یکه به سخت یخاکستر زیغم انگ یروزها

 رفت... دلم یداشت از سر و کولم باال م یاحساس خوشبخت حاال



 یدوست دارم زندگ"گفتم  ین مزنا ادیفر ایخواست رو به دن یم

 " رو

 پا گذاشته و خودش با من ریکه او غرورش را به خاطر من ز حاال

 خواستم هرچه بود فراموش کنم .هم اس ام اس یگرفته بود م تماس

و تلقخبر رفته بود م یب نکهیا یجواب گذاشته شده ام را و هم حت یب

 دهیرس ایند نگهیتازه از  یسفر دخترخاله  نیدر ا نکهی.خب ا

 یزیبر چ لیتوانست دل یخود نم یهم همراهشان بوده به خود اش

 حیجرا به من تر یگریاو د دیشا نکهیا یبا فکر واه دی.چرا با باشد

 بود با آن نطوریشدم .که اگر ا یباعث رنج و عذاب خودم م داده

 اش از من که هنگام ترک من داشت باز با من تماس یدلخور همه

 ساچرا بعد از اس ام  نکهیشد.حاال ا یحالم نم یایگرفت و جو ینم

 با من ینه تماس یامینکرده و نه پ یمن کار "دلتنگتم برگرد "

 بود که قرار بود سر فرصت در یاناتیالبد جز همان جر نداشته

 با من مفصال حرف بزند . موردش



 به بابشد به قول ر یبود و م یآفتاب مهیبعد هوا نسبتا آرام و ن روز

 هب ای الیاز من خواست اول با ش وسفی ییکوه و جنگل زد .دا دامن

 ومشخانم  نهیحال تهم یایو جو مبیماریخانم تماس ب الیاو با ژ قول

 داشتم یالیخ نیبود و خودم هم همچ نی.البته کار درست هم هم

 دادم به یزمان بگذرد چون احتمال م ی.منتها منتظر بودم کم

 یهنوز خواب باشد .وقت الیته شباش شب گذش داریب یخستگ خاطر

 موضوع که به اتفاق نیو رباب داشتند باهم بر سر ا وسفی ییدا

 ییخودمان تنها ای میبه در برو زدهیبه س یاو دسته جمع یها برادر

 که هنوز متعلق به من بود آن یکمد یکردند من از تو یم بحث

 هآن گذاشت یگل خشک را تو یکه نامه ام و گردن یلونینا سهیک

 یکواشیژاکتم گذاشتم و  بیج یرا هم تو الیو دیبرداشتم و کل بودم

 اهبه همر نیشرو دمیشن الیاز ش نکهی.بعد از ا رونیخانه زدم ب از

 شده و از یشان به متل قو رفته آن قدر از دستش عصبان دخترخاله



 نامه ام نکهیشدم از ا مانیبودم که پش ختهیبه هم ر یروح نظر

 الیزار و خراب به و یبا عجله و با حال نیهم یدستش .برا برسد

 گل خشک را از اتاق دلبرانه برداشتم و یو نامه و گردن رفتم

 درسبخبر از راه  یو به خانه بردم که مبادا او ب سهیک یتو انداختم

 یا هارچیچه عاشق زار و ب شیمن برا نکهیدستش و به ا فتدینامه ام ب و

 یزد .اما حاال که ابرهاببرد و دلش به حالم بسو یهستم پ

 و رنجش به کنار رفته بود و باز آسمان عشقمان داشت کدورت

 مامترا که من با  یخواستم او نامه ا یوار م وانهیشد د یم یآفتاب

 ینوشته بودم بخواند و احساسات پرشور مرا درک کند .تش قلبم

 .واال دیچر یخودش م یگوشه برا کیبه من نبود .داشت  حواسش

 آمد . یافتاد و م ینبال من راه مد حتما

 یها هیسا انیخرامان و آوازخوان از م یکودکانه ا یبا شاد داشتم

 گذشتم یتازه م یو سبزه ها یوحش یو گلها تونیدرختان ز انبوه

 دانم یسبز شد .نم میرو شیناگهان پ یجثه ا یو قو اهیسگ س که



 داشت که با من یشده بود و اصال چه دشمن شیدایپ یکدام جهنم از

 به خودش گرفت و شروع کرد به دندان یحالت تهاجم دنمید با

 به آن سگ یتر زمیبدانم چه ه نکهیرفتن . و من بدون ا غروچه

 خود یفروخته ام مرعوب و وحشت زده در جا یشعور وحش یب

 ه.او به چشمان من زل زده بود و من ب ستادمیحالت کب کرده ا به

 هردو منتظر حرکت و جنبش و خشنش .انگار زیچشمان ر برق

 واناتی.چرا ح شینه راه پس داشتم نه پ کهی.درحال میبود یگرید

 به کارش نداشتم و داشتم راه یشد .من که کار یسرشان نم منطق

 اش یرفتم ؟ چکار کرده بودم که به شئونات سگ یرا م خودم

 و حمله گرفته بود؟ دیژست تهد میبرا نطوریو ا برخورده

 یداشتند البه ال یگریموجودات زنده و مرموز د آن طرف تر یکم

 خرخر تند یو صدا دندیجنب یتمشک م یهرز و بوته ها یها علف

 ! اخدای. دیرس یبه گوش م شانیها نفس



 شد به باغ یم لیتبد نیشرو تونیباغ ز دیامروز با نی.انگار هم

 زنده . وحش

 شتناگهان از پ یزیچ یپلنگ یخرس یبروم جلوتر گرگ دمیترس یم

ن ازم اهیبردارد و به سمتم حمله ور شود .حواس سگ س زیها خ بوته

 یتمشک و سروصداها یپرت شد و حاال داشت رو به بوته ها

 واق واق کرد .ناگهان دیرس یکه از آن پشت به گوش م یمشکوک

 ها به شدت بوته

. 

 شدند انیاز آن پشت نما دهیو ترس یرفتند و دو گراز وحش کنار

 از ظاهر یکردند ! ول یم یشت داشتند چه غلطدانم آن پ ینم

 شان یعوض

 اهستند که ب یحال بزدل نیادب و درع یب یبود که چه گرازها دایپ

 سمج هم با اهیسره پا به فرار گذاشتند و سگ س کیخطر  احساس

 خشم و غضبش افتاد دنبالشان تمام



 هست .هراسان شروع به زیفرار من ن یموقع برا نیبهتر دمید

 ونچبرسانم اما  الیکردم تا هرچه زودتر خودم را به داخل و دنیدو

 که پر یگرید ریداشتم از مس اهیترس مواجه شدن با آن سگ س از

 قعدادممو یبزرگ و کوچک پر آب بود به راهم ادامه م یگودال ها از

 خورد و با برهم خوردن چیپ میشان پا یکی یاز رو دنیپر

 ینامه و گردن لونیو نا نیزم یخوران افتادم رو یسکندر تعادلم

 یکه رو یتخته ها و پوشال انیدرز م یدستم رها شد و از ال از

 نییشده بود افتاد پا دهیپوش یا دهیآب و خشک یب یمیچاه قد کی

 هتکان خوردن نداشتم نگا یبودم و نا نی.همان طور که نقش بر زم

 هبده از نهاد برآم یانداختم و با آه ثیبه آن چاه خب یا عاجزانه

 خورده ام و سوزش خراش چیپ یاز دست رفته و پا ینامه  خاطر

 مشتدا کهیو بعد در حال دمیکش غیکه برتنم به جا مانده بود ج ییها

 افتادم . هیبه گر دمیچیپ یدرد بر خود م از

 راه برگشت به خانه را زانیاز جا بلند شدم و افتان و خ یبه سخت و



 گرفتم . شیدرپ

 و هیگر یصدا دنیو رباب با شن وسفی ییاراه د ی انهیم در

 و مرا از آن دندیآمدند و به دادم رس مهیمن سرآس یادهایفر

 یراحت نیظاهرا در رفته بود و به هم مینجات دادند.مچ پا تیوضع

 سگ پدر با حضور شوم خودش وسفی ییبه قول دا اهیسگ س کی

 هیاول صیبه درمان هم خراب شد .تشخ زدهیداد دست من و س کار

 رگ به رگ اینشکسته و فقط در رفته  میبود که پا نیا وسفی ییدا

 بود که یریشکسته بند پ شیکرد و پ ونی.بعد مرا سوار کام شده

 وکارش جا انداختن دست  میخانه داشت و از قد یحصار یروستا یتو

 به پزشک یآسان یها بود که دسترس یمحل یدر رفته  یپاها

 اکرد.بماند که سر ج دییرا تا وسفی ییدا صی.او هم تشخ نداشتند

 از من گرفته شد! یچه جان میمچ پا یدر رفتگ انداختن

 میمچ پا یکه نگهدارنده  دیآتل خر میبرا وسفی ییبعد هم دا روز



 بیماریتا من کمتر موقع حرکت درد بکشم . و آن قدر همه در باشد

 نیا

 مه بعدها چاه و یکه پاک فراموشم شد نامه ام افتاد تو میشد حادثه

 روز چقدر دلم کی نکهیبرود ا ادمیرقم خورد که از  یجور ریتقد

 . نبرسدیسرانجامم به دست شرو یب یعاشقانه  یخواست آن نامه  یم

*** 

 نیشرو یبه در و با خلوت شدن جاده ها وقت زدهیروز بعد از س دو

 رام یپا میتهران شو یسر آمد تا مرا بردارد و باهم راه تونیز به

 .و بعد شروع کرد به دیهم متعجب شد هم ترس دیآتل د یوت که

 به وسفی یی.دا م؟یبه او نگفته بود یزیکردنمان که چرا چ سرزنش

 هم نیهم یبرا دیحال مادرتان بود بیماریگفت چون شما در او

 .و بعد از او حال مادرش را میشو تانیباعث نگران مینخواست

 ودرا پشت سر گذاشته ب یفیخف یقلب یخانم سکته  نهی.تهم میدیپرس

 و الیدوروز بعد همراه ش یکی شتریقرار بود بعد از استراحت ب و



 اصرار داشت همان روز نیبه تهران برگردند .شرو شوهرش

 وسفی ییاما دا میتهران شو یراه

 و لغزنده کیداشت متقاعدش کند که هنوز جاده ها پرتراف یسع

 میندازیب ریه تاخدو روز ب یکیو بهتر است حرکتمان را  است

 از تنها ماندنمان در وسفی ییبه من گفته بود دا یواشکی.رباب 

 یدلم به سادگ یترسد .و من تو یخانم در تهران م نهیتهم ابیغ

 ددانست اگر قرار بود سر و گوشمان بجنب ی.نم دمیخند وسفی ییدا

 کرد . ینم جادیا مانیبرا یتیو زمان و مکان محدود دیجنب یم

 به موضوع عقدمان اشاره کرد و شانیصحبت ها یبه الهم ال بعد

 اش را با او یخواسته قلب یو حق به جانب نیکرد با لحن مت یسع

 کند . مطرح

. 

 یدوست نی.گفت نیمهندس االن چند ماهه که شما با هم نامزد یآقا-



 به چشم میگفت نینشون نداد یاما به ما کاغذ نیخوند تیمحرم

 اما.رد به شما اعتماد ک دی.با دیاقل و بالغ.دوتا آدم ع ستین ی.مشکل

 رو یمشخص خیتار هی رتایباالغ

 ومعلوم باشه  فمونیکه ما هم تکل یعقد و عروس یبرا دیکن معلوم

 میفتیعقب ن یزیوقت از چ هیکه  میکن یزیخودمون برنامه ر واسه

. 

 هر روز لیفام یتو نکهیمردم گفت و ا ثیبعد از حرف و حد و

 کند یقرار است ماهسو عروس یپرسند پس ک یهم مدارند از  همه

 .و بارهیو غ رهیغ و

 رساند انیرا به پا شیحرفها یدلسوزانه ا اریبس ی هیتوص

 ینداره دوران نامزد تیگذشته مهندس جان ! اصال خوب نهایاز ا-

 شگون نداره . یدون یبشه .م یطوالن

 دونگوش داد . ب شیهم در سکوت به حرفها و خواسته ها نیشرو



 تکاند و کوتاه گفت یبکند آخر سر هم سر یاظهار نظر نکهیا

 باشه .حق با شماست!-

 راحت شده بود الشیهم که خ وسفی یینگفت .دا یزیچ گرید و

 شب آن نشد .قرار شد بیمارییپ گریرا با او وا کنده د شیسنگ ها اقال

 هااتاق تن ی. باهم که تو میتهران شو یو صبح روز بعد راه میبمان

 ینآبیشلوار ج یاش را که رو یداشت کت چرم مشک کهیدرحال میشد

 آورد با اخم نگاهم کرد و گفت یبود از تن در م دهیپوش

 ؟ یمواظب خودت بود یجور نیا-

 ندیخوشا میداد و برا یتوامان م یسرزنش و دلسور یبو لحنش

 قلبش نگران من باشد. میاز صم نکهیبود ا نیریوش

 نیزم یو بعد به طرفم آمد و کنارم روگوشه گذاشت  کیرا  کتش

 نشست

 ی! از پات عکس م یدکتر درست و حساب هی شیپ نیرفت یم دیبا-

 وقت ؟ هی.نشکسته باشه  گرفت



 هم کارشو خوب بلده .مطمئن بود رمردهیپ نیا یخب آره ول-

 یو فقط در رفته ..مارجان هم شب به شب برام مرهم م نشکسته

 کنه ! یکه دردشو آروم م زایچ نیو ا.زرده تخم مرغ و عسل  ذاره

 دیو با تاثر پرس دیآتل کش یرو یدست اطیاحت با

 درد داشت ؟ یلیخ-

 و کبود شده . اهی! س یلیاولش آره خ-

 کوتاه یبعد از مکث و

 یرفت یدرد قلبم اون لحظه که منو گذاشت یبه پا یدرد داشت ول-

 ! دیرس ینم

 زده بودم دستش راکه  ینگاهم کرد و شگفت زده از حرف رهیخ

 گفت دهیزده و شور جانیو ه دیگونه ام کش یرو نوازشگرانه

 یت؟ چرا گذاش یکه از رفتن من ناراحت یزودتر بهم نگفت نویچرا ا-

 ستم؟یکنم برات مهم ن فکر



 یدید ونمویگر ی؟ چشما یدیگفتم ؟ چرا خودت نفهم یم دیحتما با-

 دم .نه تو !فکر کنم که برات مهم نبو دی! من با ینموند و

 ازیبا همه وجودم ن نویدوست داشتم از زبون خودت بشنوم .من ا-

 ؟ یفهم ی! م یماه داشتم

 متل قو نه یخواست از زبون خودت بشنوم اومد یمنم دلم م-

 حالم بد شد؟ دنشیچقدر جا خوردم و از شن یدون ی! م خواهرت

 یزیزونعمهم دمیبود که فهم نیفقط بدش بود .بدتر از اون ا نیا تازه

 هم همراهتون بود .

 گذاشته کف دستت ! ویخانم فضول همه چ الیاوه شت ! پس ش-

 از من پنهون بمونه ؟ یخواست یذاشت ؟ م یم دینبا-

 ! یخواستم بعدش از زبون خودم بشنو ینه .م-

 دشبع گهی. د یگفت یبود که همون اول قبل رفتنتون بهم م نیمهم ا-

 بشنوم . ینبود از ک مهم

 .من دیکش میاز من دوباره به سمت گونه ها ییدلجو یرا برا دستش



 مادامه داد یبغض زده ا یصورتم را برگرداندم و با صدا لجبازانه

 چقدر غصه خوردم که نکنه منو به خاطر همون مهمون یدون یم-

 اون قدر حواست زیمهمون عز نی؟ و ا یورفت یگذاشت زتونیعز

 ! ینکرد یهم توجه به اس ام اس من یپرت کرده که حت رو

 خودش یگرد شده از تعجب در جا یبراق شد و با چشمان ناگهان

 نشست صاف

 کدوم اس ام اس ؟-

 فکر کردم ینیاز شک و بدب یحالت با

. 

 جواب یچون ب ایگم ؟  یدونه کدوم اس ام اسو م یواقعا نم یعنی-

 جور خودش رو هی یخبر یخواد با تظاهر به ب یحاال م گذاشته

 ه ؟کن تبرئه

 متوسل به ییآزما یراست نیا یگرفتم محکش بزنم .و برا میتصم



 شدم دروغ

 کنم یبهت اس ام اس دادم که منم دارم جمع م شیچند روز پ-

 تهران. امیب برگردم

 بود متفکرانه گفت رانیو ح جیهنوز گ کهیدرحال

 عدب میگوش دمی.شا دیبه دستم نرس یاس ام اس چی؟ نه .از تو ه یجد-

 ها رو نشون امیو پ ختیبه هم ر ستمشیکال س نیخورد زم نکهیا از

 دونم . یداد...نم ینم

 دیپرس انهبیمارییدستش گرفت و فشرد پ یدستم را تو و

 ؟ یشد که برنگشت یحاال چ-

 خبردار یزیشد آدم وانمود کند روحش از چ یکه نم یعیطب نقدریا

 .مگر نه!؟ ستین

 یلیاس ام اسم به دال خواست متقاعد شوم که واقعا یکم دلم م کم

 . دهیبه دستش نرس نامعلوم



 و رباب نذاشتن . وسفی ییدا-

 کردن . یخوب کار-

 . شکوفیدبرد و آرام  شیو دستم را به لبها گفت

 نشست. میگونه ها یرو یو هرم داغ دیتند شد. قلبم لرز نفسم

 هک میو اندوه در نگاه هم غرق بود یاز دلخور یبا ته مانده ا هنوز

 گفت

 ت کنم ؟حصار یذار یحاال م-

 یرا م نیدانست با تمام وجودم ا یاش خواهش من بود ونم خواسته

 ماش .لبخند اشک آلود شانه یرو زمیرا بر میها یکه دلتنگ خواهم

 دستش را به دور کیتر شد . کیبود .به من نزد نیگواه هم خود

-دیسرم را به طرف خودش کش گرشیو با دست د ختیآو میها شانه

 ! و یده ماه یم یدلتنگ یت ...صدات ...حرفات ...همه بونگا

 تبرا نقدریدونستم با رفتنم ا یناگفته هاتم! اگه م نیعاشق ا من

 نیا دنیرفتم که حسرت تجربه کردن و د یشم زودتر م یم زیعز



 عذابم نده . صحنه

 و با دمید یاو خودم را محفوظ و محبوب م میمن که حاال در حر و

 شحصارآرام گرفته بودم خودم را تنگ تر به  میها یتاب یب تمام

 گوشش به نجوا گفتم ریو ز فشردم

 رفتم . یمن از دست م یزد یباور کن اگه بهم زنگ نم-

 کرد و بعد صورتم را به سمت صورت خودش چرخاند و یمکث

 زنان گفت لبخند

 که هروقت با یکن یبهم گوشزد م مستقیم ریبه طور غ یاالن دار-

 به موقع نازت رو بکشم ؟ دیمن با میدقهر کر هم

 یاش از حرفها رکانهیخودم نبود که داشتم به برداشت ز دست

 دمیخند یم خودم

 ها ! هیما نیتو هم یزیچ هی یا -

 انگشت کوچکش انگشت کوچک مرا قالب کرد و آرام فشرد با



 . میبا هم قهر نکن گهیکه د میعهد ببند ایاصال ب-

 دمیفهم یرا م شیحرفها ی.تازه داشتم معنبه حرف رباب افتاد  ادمی

 کردم . یجانم حسش م یبا ذره ذره  و

 نازمو بکشه ؟ یبعد ک میاگه قهر نکن-

 گفت دیو با تاک آرام

 یجور نیهم ایدم که تا آخر دن یتو قهر نکن .من خودم قول م-

 رو بکشم . نازت

 شی.از حرارت سوزان لبها شکوفیدگوشم را  یالله  یبعد به نرم و

 دام نشو یمتوجه خودباختگ نکهیا یگر گرفت و دلم آب شد .برا تنم

 بردم دستم به یاش فرو م شانه یکه تو شتریو ب دمیرا دزد سرم

 مهره اش خورد و پالک حلقه مانندش . زیآو

ته نداخامان بود که  ینامزد یآن را از نظر گذراندم .حلقه  کنجکاوانه

 بود دور گردنش .

 نیشرو



 ازکاناپه در یرو یجان!وقت نیاد باهات حرف بزنه شروخو یمامان م-

 کرد یبود و داشت با ماهسو چت م دهیکش

 باعث اضطرابش شد .با یخبر به او کم نیآمد و با دادن ا الیش

 دیصورت خواهرش و کنجکاوانه پرس یزل زد تو تعجب

 قراره باهام حرف بزنه ؟ یدر مورد چ یدون ینم-

 کرد .نگاه یاطالع یاظهار ب شیها با باال انداختن شانه الیش

 مانده بود رهیماهسو خ دیجد امیپ یمتفکرانه رو نیشرو

 بذارم یکه تو مزرعه آفتابگردان ازم انداخت یخوام اون عکس یم-

 لمیپروفا

 را حس کند .اخم شیتوانست متورم شدم رگ ها یوضوح م به

 در جواب نوشت یهم شد و به تند یتو عیسر یلیخ شیها

 !خود یب-

 اش کرد .ماهسو عالمت سوال و مهیخشم هم ضم یموجیچند ا و

 تعجب فرستاد .و بعد نوشت یموجیا



 ! یفکر کردم اون عکس رو دوست دار-

 که یو تملک یاز دستش دلخور شده بود .اما حس خوخواه انگار

 هدواو بخ دیایمورد کوتاه ب نیداد در ا یبه او داشت اجازه نم نسبت

 دا ! نوشتاو مدارا کند .اب با

 خوام جز خودم یهم نم نیهم یخب معلومه که دوستش دارم .برا-

 . نهیاون عکسو بب یکس

 کرد اعتراضش را به یسع نیغمگ یموجیبا فرستادن چند ا یماه

 نشان بدهد .و بعد نوشت او

 برام یختیرو که ر یدیجد یبرنامه ها نیاصال چطوره همه ا-

 در مورد یبیماری میتصم یاجازه  ی؟ وقت ستیکنم ؟ بهتر ن حذف

 رو ندارم ...! لمیپروفا انتخاب

 دلش گفت یماهسو حرصش گرفته بود .تو یکدندگی از

 چشم ؟ چرا یگ یو نم یکن یآدم حرف گوش نم یچرا مثل بچه "



 "؟  یفهم ی.هان ؟چرا نم مهیادیاز دوست داشتن ز یفهم ینم

 دیال با.فع میزن یبعد باهم در موردش حرف م-نوشت یحوصلگ یب با

 مامان ! شیبرم پ

 دیجوابش رس یفور

 !یلعنت یزورگو-

 کلمه باعث شد خلق تنگش برگردد و ناخواسته لبخند کی نیهم

 ردک داینوشت ادامه پ یم شیکه داشت برا یجواب یکه تا انتها بزند

. 

 که عاشقته ! یلعنت یزورگو هیزورگوام . هیآره من -

 به کارت برس! بعد سرعاشق ! برو فعال  یلعنت یباشه .زورگو-

 . میزن یدر موردش حرف م فرصت

 یذار یکه ُگر و ُگر م یدخترکش یمنم در مورد عکسها اتفاقا

 .روز خوش ! یبشنو دیدارم که با یینظرها نستایا

 که او به کار برده بود قهر و یتوانست از تک تک کلمات یم



 .بود  ختهیزنانه درآم نیریش یاستخراج کند که با حسادتها لجاجت

 او یماهسو هم رو نکهیا دنیبود فهم ندیخوشا شیچقدر برا و

 خودش آن یکارانه و محتاطانه  یمخف ی وهیدارد و به ش تعصب

 دهد . یبروز م را

 داشت آن ینهفته ا دیکلمات سرسختانه که در پس خود تهد همان

 با خودش مرورشان کرد و یبه دلش نشسته بود که چندبار قدر

 ضعف رفته یتعصبات پنهان نیا یقبل دلش برا از شتریب هربار

 شدلک یبار هزارم آن نوشته  ینبود برا الیاگر تذکر ش دی.شا بود

 . ندیخواند تا حرف به حرف آن در عمق جانش بنش یم را

 ؟ یبر یخوا یمامان منتظرته ها! نم-

 نگاه به کی نییپا دیکش یکاناپه م یداشت خودش را از رو یوقت

 خروج از خانه بود کرد و گفت یکه آماده  او

 . یر یم یدار ومدهیچه عجب! امروز ن-



 پشت چشم نازک کرد شیبرا الیش

 تکم خرت و پر هیخواد  ی.قبل رفتن م دیخر میقراره بر یبا تان-

 حنو با ل دیکش نییپا یرا کم شیبا خودش ببره .بعد ولوم صدا بخره

 گفت یناصحانه ا

 ! باهاش کل کل نکن ینذار سر به سر مامان ادیحواست باشه ز-

 برخالف یخوا یاگه م یگفت فقط بگو چشم ! حت ی! هرچ خواهشا

 . یعمل کن لشیم

 ینکات سرگرم کننده گوش م یسر کیانگار که داشت به  نیشرو

 همراه با دبیماریب یرا جد شیاو و حرفها یلیخ نکهیبدون ا داد

 گفت زیتمسخرآم یپوزخند

 چشم مامان بزرگ !-

. 

 زجمله حرص خواهرش را درآورد .فقط کم مانده بود او ا نیبا ا و

 . واریکشان سرش را بکوبد به د غیج دستش



 از دست تو !-

 گرفت قبل میو بعد تصم دیخند الیش تیبه عصبان یبا خونسرد او

 شهیمادرش برود .مثل هم دنیاز راه برسد به د ایتان نکهیا از

 اجهه با او در داخلبا او را نداشت و از مو ییارویرو ی حوصله

ز اگفته بود حال مادر به نسبت بهتر  الیرفت .ش یهم طفره م خانه

 قبل است و یروزها

 رفت مادرش را یمشغول آب دادن به گلهاست .اما وقت ویپاس یتو

 به اتاقشان یرفع خستگ یگفته بود او برا بای.ز دیند ویپاس یتو

 آن زور و گریکه چرا مادرش د نی.متاسف و نگران از ا رفته

 زود خسته یاز انجام هر کار ساده ا یسابق را ندارد و تازگ قوت

 برد به سمت اتاق مادرش در طبقه یشود و به بسترش پناه م یم

 رفت . نییپا ی

 نرم و آرام یراک نشسته بود و همراه با تکان ها یصندل یرو

 زل زده بود متفکرانه



 و بعد با وفیدشکآرام سر مادرش را  نیپنجره .شرو یآن سو به

 تنها یروح یحالش شد .مادرش با لحن خشک و ب یایجو یمهربان

 بسنده کرد . "خوبم  " یکلمه  به

 نشست و نگاه منتظرش را به او دوخت یصندل یرو نیشرو

 گذرد و قرار است یذهن مادرش چه م یدانست تو ینم نکهی.ا

 کرد . ینگرانش م یبا هم حرف بزنند کم یبه چه موضوع راجع

 ردچهره اش را حفظ نگه دا ینه آن قدر که نتواند آرامش ظاهر اما

 مقدمه یزد که مادرش ب یپرسه م انشانی.هنوز سکوت داشت در م

 گفت

 ؟ یدوستش دار یلیخ -

 کهیهم  نیهم ی.برا نیرا داشت جز ا یزیهرچ دنیشن انتظار

 رنگ دهیپر یچهره  یداشت رو رانشیبود و نگاه ح خورده

 شده االتیدچار خ دیلحظه به نظرش رس کیزد. یدو دو م مادرش



 ! حاال مادرش هم داشت با دهیاز او نپرس یسوال نیمادرش همچ و

 .با ستادیراک از حرکت ا یکرد .صندل یمتعجبانه نگاهش م یحالت

 گفت بینه

 گفتم ؟ یچ یدینشن-

 نگران بود یداد و از طرف ینشان م جیگ یکه هنوز کم نیشرو

 ارشمیبفتن موضوع ازدواجش با ماهسو دوباره به قلببا از سر گر مبادا

 گفت یتکاند وبا لحن آمرانه ا یوارد شود سر یفشار

 تیکه باعث ناراحت یمدت به موضوعات هیمامان جان بهتره تا -

 .باشه ؟ مینزن یو اصال در موردش حرف یفکر نکن شهیم

 بود اصال . دهینشن یزیچ ییبود .گو یخیمادر سرد و  نگاه

 ؟ یدوستش دار یلیخ-

 بیماریسوال  نیا یکه چرا سوزن مادرش رو نیمتعجب از ا نیشرو

 ار یسماجت گونه چه هدف یبیمارییپ نیدانست با ا ینم نکهیو ا کرده

 خواست با دکمه یکرد. دلش م یاش م یعصب یکند کم یم دنبال



 به یضبط شده کم لمیف کیلحظه از زمان را مثل  نیا ینامرئ یا

 یزیسوال و جواب ها چه چ نیبعد از ا ندیکرد تا بب یم تیهدا جلو

 و شانیکوتاه پر یانتظارش خواهد بود ؟ بعد از دم و بازدم در

 گفت مضطرب

 ... نیپرس یبازم م نیدون یم نکهیدونم چرا با ا ینم-

 یتزلزل به نظر برسد برا یقاطع و ب شهیخواست مثل هم یم دلش

 چشمانش . یهم صاف زل زد تو نیهم

 دوستش دارم . یلیه .خآر-

 حال تیبه خاطر رعا یتوانست حت یچرا نم نکهینبود از ا مانیپش

 تنها نیرا انکار کند. دوستش داشت و مطمئن بود ا نیا مادرش

 دهد . یرا به آن از دست نم مانشیمرگ ا یکه تا لحظه  ستیقتیحق

 داشت با خودش ییو برافروخته نشد .گو دینگرخ شهیمثل هم مادر

 ان.هم دیایولو تلخ کنار ب قتیحق نیبا ا دیکه کم کم با دیگجن یم



 کرد گفت یاحساس نگاهش م یکه سرد و ب طور

 دوستت داره ؟ یقدر که تو دوستش دار نی؟ اونم هم یاون چ-

 لحظه یماند .انگار برا رهیمبهم به مادرش خ یدر سکوت نیشرو

 .ازشده بود  دیبه او دچار شک و ترد حیاز دادن جواب صر یا

 نیو شدت ا زانیماهسو به خودش باخبر بود اما از م یقلب ی عالقه

 یبرا یهمه حاضر بود حت نیدانست .با ا ینم یادیز زیچ عالقه

 . یلیآره .خ-گرو بگذارد شیمادرش ر شیاو هم پ یعالقمند زانیم

 مثل شیکرد انگار برا ینگاهش م هیعاقل اندر سف یجور مادر

 خبرها هم نیکند و از ا یاشتباه مروشن بود که او دارد  روز

 . ستین

. 

 احرفا برام سخته .ام نیکه چقدر گفتن ا یدون یخودت هم م دیشا-

 بچه هاشو نداره به یجز خوشبخت ییمادر که آرزو کیعنوان  به



 غلط در گرو ازدواج با اون ایکه درست  تیتو و خوشبخت خاطر

 ذارم ... یم خودم یباورها و خواسته ها یپا رو یدون یم دختره

 جمله دیبه اوج خودش رس نیضربان قلب شرو یکرد و وقت یمکث

 را کامل کرد اش

 خوام با ازدواجتون موافقت کنم . یم -

 نظرش عوض شده و از موضع تند خود یراحت نیبه هم یعنی

 آمده بود؟ کوتاه

 بست یم نیرا آذ نیداشت نگاه مبهوت شرو دیو ام یبرق شاد تازه

ه ب اما فقط -افزود یو محکم حیبا لحن صر شید حرفهامادر پشت بن که

 تونم ماهسو رو به عنوان عروس خودم یشرط م کی

 کنم! قبول

 کیکسب  یبود برا کیاستراتژ ینیعقب نش کیفقط  نیا ظاهرا

 ی اعتنا به چهره یمهم ... انگشت اشاره اش را تکاند و ب ازیامت

 ادامه داد دیپسرش با تاک دیو ام میپرب



 اهسو دور کس و کاراشو خط بکشه .انگار که همه شون روکه م-

 تیهو هیرودبار از دست داده .فکر کنه قراره با  یتو زلزله  باهم

 روساونو به عنوان ع میتازه بشه .تا ما بتون یزندگ هیوارد  دیجد

 . میکن یخانواده به همه معرف نیا

 نظورفرو رفته بود .انگار هنوز متوجه م ینیدر بهت سنگ نیشرو

 نیذهنش آن را سبک و سنگ یمادرش نبود و داشت تو یحرفها

 کرد . یم

 زد یاز او حرف م یماهسو جور شهیفکر کرد .هم وسفی ییدا به

 اسطوره بود .به مارجان که ماهسو کیقهرمان و  کیانگار او  که

 ! و رباب که به قول ماهسو استیدن کی ییگفت خودش به تنها یم

 از یراحت نیشد به هم یه اش بود .مگر مخواهر بزرگ نداشت مثل

 مهم و باارزش یاش بکند و آدم ها شهیخواست از اصل و ر یکس

 توانست ماهسو را مجبور به یاش را کنار بگذارد ؟ مگر م یزندگ



 یحد از خودخواه نیتوانست به ا یکار کند ؟ نه .هرگزنم نیا

 گز !شود ! هر زانشیماهسو از عز ییو جدا یکه باعث دور برسد

 ! یلیظالمانه است مامان ! خ یلیخ نیا-

 شیاش چمپره زده بود و هربار ن شانه یرو یمثل مار کبر غم

 کرد .طاقت از کف داده و منقلب یرا در قلبش فرو م نشیزهرآگ

 پنجره را یال یبلند شد و به سمت پنجره رفت .کم یصندل یرو از

 غ کرده بود .دا یتازه به مغزش برسد. بدجور یگذاشت تا هوا باز

 از خانواده ات یکه تو به خاطرش حاضر ستیظالمانه ن نیا-

 ؟ یبگذر

 ادیهم گذاشت و فشرد . یرو یچشمانش را لحظه ا نیشرو

 تذکرخواهرش افتاد

 عمل لشیبرخالف م یخوا یاگه م یگفت بگو چشم ! حت یهرچ"

 "!  یکن

 دعوت یشتریباعث شد بتواند خودش را به آرامش ب یادآوری نیا



 . کند

 از یزیچ نیمن نخواستم از شما بگذرم مامان ! ماهسو هم همچ-

 . نیبرام نذاشت یکه انتخاب بهتر نیشما بود نینخواسته .ا من

 به او انداخت و زهرخندش را یشانه نگاه متاثر یو از رو برگشت

 . دیبه جان خر هم

 ؟ یازش بخوا یزیچ نیهمچ یتون یچرا نم یدون یم-

 یرا از نظر م نیشرو یسرگشته  یچهره طور که داشت  همان

 گفت زیرآمیسرکوبگرانه و تحق یبا لحن گذراند

 یتو و کس و کاراش انتخابش تو نباش نیاز ب یترس یچون م-

 اون قدر دوستت داشته باشه که به خاطرت یستی.چون مطمئن ن

 که تو یبگذره .همون کار یزیو هرچ یباشه از هرک حاضر

 ! یبراش بکن یحاضر

 گفت یتکاند و با عجز و درماندگ یسر یطاقت یب با



 ! دیکنم بس کن یمامان ! خواهش م دیبس کن-

 حرف ها بدهکار نبود و همچنان دست از نیاما گوشش به ا مادر

 داشت یو شوراندن او بر نم کیتحر

 ؟ هان ؟ یکن یچرا امتحان نم ستیحق با من ن یکن یاگه فکر م-

 ؟ یترس یچرا م پس

 دیشن یداد اما نم یمادرش نبود .گوش م یحرفها به گرید حواسش

 زد یخودش پرسه م یدورتر از آن اتاق داشت برا یی.ذهنش جا

 حرف ماهسو افتاد ادی.

 یممنو مجبور به انتخاب ن چوقتیه یاگه واقعا دوستم داشته باش "

 "؟  یکن

حس ناگهان نکهی؟ ا یچ ایالهامات مادرش بود  ریدانست تحت تاث ینم

 خواست بداند اگر ماهسو را بر سر یمام وجود دلش مکرد با ت

 خانواده اش ؟ ایکرد ؟ او  یم یبگذارد چه انتخاب انتخاب

 نیشرو



 ییشد متوجه پچ پچ ها یخروج از خانه آماده م یداشت برا یوقت

 آمد .پوزخند زنان سرتکان داد و یآشپزخانه م یکه از تو شد

 با مادرش الیش یکواشی یها بتیبستن بند ساعتش شد .غ مشغول

 و نندیبود که کنار هم بنش نینداشت .هر روز بساطشان هم یتمام

 یعروس ای یمهمان نیقهوه راجع به آخر ای یچا دنینوش ضمن

 دوستانشان با آب و تاب حرف بزنند و پشت سرشان ای یلیفام

 .شدند یبود که هرگز از آن خسته نم یحیکنند .تنها تفر یلغزخوان

د و بوبه تن کرده یلباس ورزش ایانداخت .تان اطیبه ح یپنجره نگاه از

 به شرکت ی.او ظاهرا عالقه ا دیدو یداشت دور استخر م

 نیکنان خاله و دخترخاله اش نداشت .قرار بود هم بتیمجلس غ در

 یبرا نیبرگردد .و شرو کایشود و از آنجا به امر یدب یراه شنبه

 فتدلش گ یکرد .تو یم یداشت لحظه شمار رفتنش

 گرده ! یخدا رو شکر که داره برم-

 خودشان احساس اسارت یدر خانه  ایچند وقت با حضور تان نیا



 رفت و یاز آنجا م یبه زود نکهیکرد و حاال خوشحال بود از ا یم

 . دیرس یم انیپا یها به نقطه  یناراحت نیا تمام

 ردر منزلشان با ماهسو قرا ایچند وقت به لطف حضور تان نیا مثل

 با مادر و یخواست به قصد خداحافظ یکه م نیداشت و هم مشا

 الیاسم خودش از زبان ش دنیبه آشپزخانه برود با شن خواهرش

 بتی.انگار سوژه غ دندیچسب نیبه زم شیشدند و پاها زیت شیگوشها

 فیمتنفر بود اما حر یجز خودش نبود .از فالگوش یکس امروزشان

 شش دانگ حواسش گوشاش نشد و حاال با تمام  یکنجکاو حس

 بود ستادهیا

 نیخوا یشما واقعا م یعنیکنم مامان . یاز کار شما تعجب م-

 ؟ نیایکوتاه ب نیشرو یخواسته  یجلو

 داشت یا انهیموذ زیآم کیظاهرا آمرانه بود اما حالت تحر لحنش

 گفت یینوا یب ی.مادر با نوا



 کنم که از دستش ندم . یتالشمو م نیدارم آخر-

 ؟ یمتیه قآخه به چ-

 ! یمتیبه هر ق-

 احساساتتون نی.نذار نیکن یاشتباه م نیدار یببخش مامان ول-

 نیکه ا نیدون ی.خودتون بهتر م هبیماریعقل و منطق شما رو ب یجلو

 نداره . نیشرو یبرا یاز اساس غلطه و عاقبت خوب ازدواج

 دختر هیدست بذارم که ما رو به  یچکار کنم ؟ دست رو یگ یم-

 بفروشه ! بهیغر

ز ج یخودشان چارها یبرا گریزد .انگار د یشده ها حرف م میتسل مثل

 . دید ینم نیا

 چرا حرص و یخود یدلش خواست بکنه .ب یهرغلط نیبذار-

 خواد بره با اون ی؟ م ستین تونیسالمت فی؟ ح نیخور یم جوش

 هی. میاریبره .بوش رو هم در نم میازدواج کنه خب بذار دختره

 ازش زده شد یکنه وقت یدختره سرگرم م نیبا ا خودش رو مدت



 یها یلیگرده .مثل خ یبرم مونیو پش ادیخودش سر عقل م بعد

 زنن و بعد که تب تندشون زود یم یکه اولش دم از عاشق گهید

 بوده .الزم یچیبه خاطر ه اهویهمه ه نیا ننیب یکرد م عرق

 یمازدواج  داره نیکه شرو میداداردودور راه بنداز لیتو فام ستین

 بخندن . شمونیو همه به ر میفتی.که سر زبون ب کنه

 نگه یاز همه مخف یرو مدت طوالن یزیچ نیهمچ شهیوا مگه م-

 که ! شهی؟ نم داشت

 هب میو خودمون رو بزن میند تیبهتره ما بهش رسم شهیاگه نم یحت-

 نکهیکشم از ا یخجالت م دیحم ی.به خدا جلو خونواده  یخبر یب

 هیدارم .واقعا ما یاقتیل یهمن و فکر کنن چه برادر بوقت بف هی

 ایگم کاش مانع ازدواجش با هل یشده که م یشان منه .جور کسر

 ی...برا دیارز یباشه اون سرش به تنش م ی.هرچ میشد ینم

 من تو لیشه اسم فام یعارم م ؟یچ نیا یبودند .ول یکس خودشون



 اش بره . شناسنامه

 قرار دادن مادرش تن ریتحت تاث یابر الیمطمئن بود ش نیشرو

 اش کرده بود یهم چاشن یبغض ساختگ یرا لرزانده و کم شیصدا

. 

 ! خودم از فکرش شبا خواب راحت زمیعز یگ یم یفهمم چ یم-

 خودش رو یجد میتصم نکهیمتاسفانه برادرت مثل ا ی.ول ندارم

 .عشق چشماشو کور ستیحرفها بدهکار ن نیو گوشش به ا گرفته

 ! کرده

 یلیدم که خ یهه ! عشق ؟ کدوم عشق مامان جان؟ بهت قول م-

 عد.ب میبه کارش نداشته باش یازش خسته بشه .امابهتره ما کار زود

 فهمه که چه یخودش م

 کرده ! یغلط

 ؟ یاگه نفهمه چ-

. 



 نیرا باغصه گفت و بعد هردو ساکت ماندند .انگار با ا نیا مادرش

 کشانده بودند . یحاد یخود را به بن بست فکر سوال

 به هم فشرد . یرا به سخت شیبرافروخته لبها یبا چهره ا نیشرو

 و دیمقابلش کوب واریصدا به د یمشت گره خورده اش را ب بعد

 و با احساس عجز و دیکش نییاش پا شانه یرا تا رو سرش

 طوفان خشم خاموش خودش گرفتار ماند . انیم یدرماندگ

 توانست به یرفت واال نم یم بود هرچه زودتر از آنجا بهتر

 دبیماریرا ن یبدهد که آتش قهر و غضبش دامان کس نیتضم خودش

 یخداحافظ یخودش برا میآزرده و رنجور از تصم ی.با قلب

 رفت تا بلکه یزد .م رونیاز خانه ب مهیشد و بعد سرآس منصرف

 ماهسو خودش را به یساحل امن و آرام حضور دلگرم کننده  در

 د .***برسان آرامش

 ؟ یکن یم هیگر یتو باز که دار-



 با دهیکردم که سپ یسرم مرتب م یشالم را رو نهیآ یجلو داشتم

 و دیکش یبلند نیظاهر شد .ف نهیآ یو چشم باد کرده اش تو سر

 گفت

 کرد . انتیبهم خ -

 کرده بود چشمانش شده بود دو هیتعجب نگاهش کردم .از بس گر با

 خون . ی کاسه

 ؟ نی؟ رامت یک-

 ترش کرد و پرخاش زنان گفت نیاسم رامت دنیشن با

 ده ! یم تیکته اهم یبه اون خ گهید یک-

 کردم و گفتم یپوف

 ؟ یپس ک-

 مرده شور برده ! همون که بهم گفت تا آخرش باهامه . اوشیس-

 قصه سر دراز داشت .باز هم نینگاهش کردم .ا یتاثر و دلسوز با



 "ده شور برده ! مر اوشیس "داستان  نی.ا یعشق شکست

 توانستم حس و حالش را یبرآتش داشتم م یکه خودم دست حاال

 دلش چه سوز یدارد و تو یدانستم االن چه حال یکنم .م درک

 وزد ! یم یغم

 طاقت است یپشت خط ب نیدانستم شرو یزنگ خورد و م لمیموبا

 خودت نقدریا میرا بشنود و نشد به او بگو میهرچه زودتر صدا که

 یکینکن دختر !. لیو م فیدوروزه ح یعشق ها نیا یبرا را

 بمان . شیکن و برا دایاش را پ یشگیو هم خوب

 ام که گفت یرفتم سر وقت گوش یم داشتم

 خودمو یبود اسمش خانم صالح یخواد مثل اون خانمه چ یدلم م-

 بزنم ... دار

 ! یوردآباز دلم رو به درد  تیادآوری نی! با ا دهیلعنتت نکند سپ خدا

 دبهی.تا مرا د دیرس یسرحال نبود .دمغ به نظر م یلیانگار خ نیشرو

 گرم و شهیاما نه مثل هم شکوفیدو گونه ام را  دیلبخند پاش میرو



 داشت آن را از ینهفته بود که سع ینگاهش غم مبهم ی! توپرشور

 نگه دارد . یمخف من

 که ؟ یدرد ندار گهیپات چطوره ؟ د-

 لدکتر آت صیو با تشخ میانگاه رفته بودبا هم به درم روزید نیهم

 میدر آورده بود میاز پا را

 ندارم . یخوبه .مشکل-

 . یمراقب خودت باش شتریب نیکه بعد از ا یباشه قول داد ادتی-

 هستم ...-

 یکردم اما او متوجه  ینگاهش م یقرار یعمق وجودم با ب از

 یبپر از برق خواستن من نبود .همان طور خشک و  یها نگاه

 .راند  یفرمان م شیزل زده بود به رو به رو و فقط با دستها روح

 در یبعد از گشت و گذار شهیهنوز روشن بود و به عادت هم هوا

 شدن هوا به رستوران کیشهر و بعد از تار یباال یها ابانیخ



 گفتن یبرا یادیز یحرفها شهی.هم میرفت یعالقه مان م مورد

 که متوجه گذر زمان میگذاشت یمو آن قدر سر به سر هم  میداشت

 ریاو مرا هم تحت تاث ی.اما امروز سکوت آزاردهنده  میشد ینم

 ربرد .همان طو یداده بود و کم کم داشت حوصله ام را سر م قرار

 دمینگاه مات هردوتامان به جلو بود پرس که

 شده ؟ یزیچ-

 نگاهم کرد و گفت یحواس پرت با

 ؟ یچ-

 اصال ! انگار نه ستیواست به من ن! ح یجی. گ یهست یجور هی-

 !یمن کنارتم .همه اش تو خودت انگار

 گفت یو بعد با کالفگ دیکش شیموها یرو یدست

 ! زمیببخش عز-

که دلخور  نیاز ا شتری.ب ششکوفید انهیدستم را گرفت و دلجو و

 یم یرا دارد از من مخف یزیچ کیکردم  یباشمنگرانش بودم .حس م



 فتمرا از نظر گذراندم و گ شانشیمتفکر و پر ی.با تاثر چهره  کند

 شده ؟ یچ یبگ یخوا ینم-

. 

 کم خسته ام ! هینشده .فقط  یزیچ-

 ؟ یخسته از چ-

 و همه کس به جز تو ! یاز همه چ-

 انگاهم کرد .طاقت نداشتم او را ب قیعم یو همراه با تلخند گفت

 و من بود یاش خوشحال یها خوشحال ی.تازگ نمیحال آشوب بب نیا

 اش اندوه من ! غصه

 یگذاشتم و همانطور که داشتم با حلقه  شیبازو یرا رو سرم

 دمیکردم آه کش یم یباز زشیآو گردن

 . ستمیتو حالت خوب نباشه .منم خوب ن یوقت-

 یاز چهارراه ها م یکی کیوارد تراف میبه سکوت گذشت.داشت یکم



 زد میکه صدا میشد

 شته بودم هنوز .برندا شیبازو ی؟سرم را از رو یماه-

 جانم ؟-

 اب شتریکم ب هیو  رونیب میآخرهفته از شهر بزن نیخواد ا یدلت م-

 ؟ میوقت بگذرون هم

 داشت به من مستقیمریغ ایخواست  یدانم نظر مرا م ینم

 داد ؟ یرا م شنهادشیپ

 یهیتوج یبا لحن شیپشت بند حرفها میبگو یزیمن چ نکهیاز ا قبل

 افزود

 مبا ه میتونست یخراب شد .م بایکه تقر دمونیع التیتعط یدون یم-

 اما خب نشد ...و میسر داشته باش تونیرو تو ز یخوش یروزا

 . میتر برگشت خسته

 بلند کرده و زل زده بودم به صورتش.هنوز یسرم را کم حاال



 یخودش بود .حلقه را آرام تو یو تو دیرس یبه نظر م متفکر

 کردم . شیفشردم و بعد رها مشتم

 کجا ؟ می برمثال-

 نکرد و بدون مکث و تامل گفت نگاهم

 همونجا...من خودم برات کباب درست میمثال لواسون ...شب بمون-

 . میداغ داغ بخور شیو کنار آت کنم

 شد . یزده م جانیخودش ه زیشگفت انگ شنهادیکم داشت از پ کم

 یبودند که دل من هم داشت برا یکوچک و قشنگ یآرزوها

 زد . یغنج م شدنشان برآورده

 ؟ می؟ بر هینظرت چ-

 .اگر تاپ ختیچشمان من ر ینگاهش را تو یو برق تمنا برگشت

 یمن حرف نکهیبود زودتر از ا دهیتابم به گوشش رس یقلب ب تاپ

 . دلم شوق بودن ناتمام و دیرس یبه جواب دلخواهش م بزنم



 بار در طول مدت نیاول یخواست .برا یبا او را م یوانگید

 در جانم فرو رفت و نه زهر ترس و دیترد شیمان نه ن ییآشنا

 رشتیبیخواستم کم ی.من هم با تمام وجودم مختیبه دلم ر یا واهمه

 عشق به خود نیا یاز مزه  شتریب یداشته باشمش .کم

 بود که عشق یحق نیببافم ...ا ایبا او رو شتریب یو کم بچشانم

 واما  نکهیبدون اهم دل دل نکردم و  نیهم یما داشت .برا برگردن

 گفتم اورمیب یاگر

 . ی...هرجور تو بخوا یتو بگ یباشه .هرچ-

 یکرد برا یم الیخ ایجواب مثبت مرا نداشت  دنیانتظار شن انگار

 دارد .ناباورانه نگاهم کرد و شیدر پ یکردن من راه دراز یراض

 شد که یراحت م الشیکم کم داشت خ دیلبخند عاشقانه ام را د چون

 خودش اعتماد کند . ید به گوش هاتوان یم

 ! یچقدر خوشحالم کرد یدون ینم-

 دونم ! یم-



 خلسه و نیدر ا یتر قیسرخوشانه چشمانم را بستم تا با حس عم و

 مشترک فرو بروم .داشت با انگشتانش یو واقع نیریش یایرو

 کرد یرا نوازش م میلبها

 ! شکوفیدشد صدات رو  یکاش م-

 یباز کردم و بعد به نرم شیاز به روآرزومندم را به ن چشمان

 بزرگ بود ی زهیجا کیانگار مثل  شکوفه نی.ا مشکوفیدرا  انگشتش

 باز شده و رنگ چهره اش برگشته بود و لبخند شی.اخم ها شیبرا

 کرد .همان یم دایپ یشتریانحنا و عمق ب شیلبها یرو داشت

 از ید کمو بع شکوفیدبرد و  شیبودم به لبها هشکوفیدرا که  یانگشت

 خودانه گفت یب خود

 ... میامشب بر نی! هم یتونم تا فردا صبر کنم ماه ینم-

 نهحال بها نیکرده بود .با ا تیاو به من هم سرا یها یتاب یب نیا

 .گفت ستیکه لباس همراهم ن آوردم



 ! هیکه تنته عال نیهم-

 هکخودش را جا گذاشته  یآنجا لباسها یبه اندازه کاف الیگفت ش و

 دمیبه دردم بخورد .با اخم خند شیکی قلالا

 تنگ و باز و کوتاهن . یادیز الیش یلباس ها یول-

 بدشه .که تنگ و باز و کوتاه هم با میبیماری.حاال  دمی؟ من ند یجد-

 که ! ستین

 دمنگفتم و اجازه دا یزیچ گرینگاهم کرد .بعد د یبا لبخند تخس و

 بهت خود فرا بخواند .لواسان عاشقانه ما را به سم یبایز ی جاده

 زنگ زد و از او خواست شوفاژ را روشن کند تا خانه گرم مالممد

 . شود

 یسوپرمارکت بزرگ کم کیشب شده بود .با هم از  میبرس تا

 کرد یانتخاب م یکه او هرچ نیآمد از ا ی.خوشم م میکرد دیخر

 یلیمن خ ستی.حاال ن دیپرس ینظر مرا در موردش م اول



 الیبه و یشرط بود .وقت شیداشتم ! نظر من برا فیتشر کارشناس

 شده را یداریخر لیبه کمک مالممد تمام وسا میدیرس

 یلباس راحت نی.شرو میقرار داد شانیو سرجا میآشپزخانه برد به

 را به یخرد شده مخصوص کباب یبود و داشت مرغ ها دهیپوش

 خودم یبروم و برا الی.از من خواست به اتاق ش دیکش یم خیس

 کنم . دایپ یمناسب باسل

 کهیکانتر نشستم و درحال یبلند جلو هیپا یها یاز صندل یکی یرو

 یکردم که با چه دقت و وسواس خاص یحرکات دستش نگاه م به

 کشد گفتم یم خیاندازه کنار هم به س کیمرغ را  یها تکه

 بلوز و شلوار راحتم . نی.با هم ستیفعال الزم ن-

 ام انداخت یآب نیرنگ و شلوار ج ییومیبه بلوز ل ینگاه سطح کی

 آماده ویکینگفت .مالممد آمد و گفت که بارب یزیچ گریبعد د و

 هم از او نی.شرو میخبرش کن میدار ی.و گفت اگر کار است

 نباشد یزیراحت به خانه اش برود و نگران چ الیبا خ خواست



 گرفته بودم دستم هیهد نیاز شرو یرا که به تازگ یلمس ی.گوش

 مشدم گفت یم نستاگرامیا یداشتم وارد برنامه  کهیو درحال تمگرف

 عکس نذاشتم . لمیهنوز واسه پروفا-

 افزودم هیکردم و با کنا نگاهش

 بده . بیماریچون آقا دلش خواسته بهم -

 زنان گفت پوزخند

 دم . ینم بیماری یهم دلت بخواد .من به هر کس یلیخ-

 نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 ؟ جتیتو پ یپس چرا خودت هزارتا عکس گذاشت هیورنجیاگه ا-

 کنم . یخب همه رو پاک م-

 ؟ یجد-

 خونسردانه یدیشگفت زده ام را از نظر گذراند و با تاک ی افهیق

 گفت



 کنم . یپاکشون م یآره .اگه تو بخوا-

اشه ب-دلم بود یواقعا خواسته  ایکردم  یدانم داشتم امتحانش م ینم

 پس همه رو پاک کن !

 ؟ ستین یا گهی! امر د یاوک-

 کار را بکند ناباورانه گفتم نیهنوز هم شک داشتم ا کهیدرحال

 رو هم بالکش کن ! دهیهمخونه ام سپ نیا-

 چشم با تعجب نگاهم کرد یگوشه  از

 ؟ ادیچرا ؟ ازش خوشت نم-

 همه اش ! بهت گفته هینداره .اون دنبال فضول نیبه ا ینه ربط-

 رات کامنت گذاشت خبرشو گذاشت کف دستمب ایهل یکه ! وقت بودم

. 

 از یچه واکنش نمیخواستم بب یبا دقت زل زدم به صورتش .م و

 دهد؟ ینشان م خودش

 بزند و انکار کند که اصال چه یخودش را به فراموش نکهیا بدون



 شبا همان ظاهر آرام و خونسرد رهیو غ رهیو غ ستین ادمی یکامنت

 گفت

 ! هیعجب بدجنس-

 یمانده بود هنوز از دستش عصبان ادشیچرا حاال که دانم  ینم

 زد یخودش را به تجاهل م ای؟ انگار اگر انکار کرده بود  بودم

 قابل قبول تر بود . میبرا

. 

 است که عشق راست

 یاز دروغ ها برا یکند آن قدر که بعض یمنطق م یآدم را ب یگاه

 وزهن کهیراست است .درحال یحرفها دنیتر از شن نیریش آدم

 یکی یکیرا  سنتاگرامشیا یبه او بود و ظاهرا داشتم پستها حواسم

 !یزیشروع کرد به کرم ر مبیماریکردم دوباره ور بهانه  یم چک

 ؟ یرو بالک کرد ایهل-



 نه واقعا ایکه او را با دقت تحت نظر دارم  دیفهم یدانم م ینم

 بال نیگرم کار خودش بود .همان طور که داشت آخر سرش

 گفت دیکش یم خیشده را به س یزعفران

 ؟ ستیکه جزء فالوورام ن یدیمگه ند-

 نه .چک نکردم .-

 را نستاگرامیا یبرنامه  میگفتم .همان روز که او برا یم دروغ

 بود .حاال داشت گوجه نیکه کرده بودم هم یکار نیکرد اول نصب

 دیکش یم خیرا به س ها

 وقته که بالکش کردم . یلیخب چک کن .خ-

 فرانکفورت برات شگاهینما یپست عکسها ریوقت که ز همون -

 گذاشت ؟ کامنت

 هم حواسش مثال به من نبود . باز

 آره .-



 دمیحرص دور لبم را جو با

 یچه خاطره  یبود ؟ از کافه لهستان یمنظورش از اون کامنت چ-

 ؟ نیدار یمشترک

ار ب نیا.دمینشن یبودم و جواب قانع کننده ا دهیرا قبال هم از او پرس نیا

 یداد سکوت کند.اما هنوز ظاهر آرام و عاد حیهم ترج

 هکرا حفظ نگه داشته بود .من هنوز نگاه پرسانم به او بود  خودش

 آماده گذاشت . یها خیس هیرا کنار بق خیس نیآخر

 . ویکیسروقت بارب میبر واشی واشی گهی.حاال د نیاز ا نمیخب ا-

 آمرانه یام بود با تذکر یگوش یرو به من که متفکرانه سرم تو و

 گفت

 انمتوئه خانم خ یشام به عهده  زینکن .آماده کردن م یپاشو تنبل-

 .ها

 ارداشتم خودم  یجواب گذاشته .وقت یعمدا سوالم را ب دمیمن فهم و

 گفت دمیکش یم نییپا یصندل از



 دارم ! شنهادیپ هی لتیواسه عکس پروفا یراست-

 که لبخند زد .از آن لبخند ها کنم یکنجکاوانه نگاهش م دیچون د و

 از سر محبت بود ؟ ایانداخت  یکرد داشت دستم م ینم معلوم

 خوره . یعکس ماه رو بذار ! به اسمت م-

 دور خودم پتو نکهیسرد و سوزناک بود .و من با ا رونیب یهوا

 یم آتش نشسته بودم اما باز داشتم از سرما برخود کیو نزد دهیچیپ

 ام واال هوا یگفت نازک نارنج یو م دیخند ی.او به من م دمیلرز

 !ستیفیو لط یخوب نیبه ا که

 من کند و دادش به خیتکه از مرغ کباب شده را داغ داغ از س نیاول

 داشتم آرام ی.وقت

 کنار گوشم پچ پچ کنان گفت دمیکش یرا به دندان م آن

 رو واسه ایهل ی! من پرونده  یفکر نکن بب یچیجز من به ه-

 یگانیهربار از با ستیم و از ذهنم پاکش کردم .الزم نبست شهیهم



 جلو چشام . یو بذار یاریب درش

 دیگردنم کش یبعد دستش را نوازشگرانه رو و

 مندار یمشترک عاشقانه ا یخاطره  چیه ایبا هل یاز کافه لهستان-

 فیکدمیبار اول که رفتم اونجا غذا خوردم موقع حساب فهم نکهی.جز ا

 منو بشناسه نکهی.صاحب اونجا بدون ا ستیپولم همرام ن

 .و بهیمهمون من باش یتون یم ستیکرد و گفت مهم ن یمهربون

 صرف غذا به یمن هرموقع رفتم آلمان برا یخوش قلب نیا پاس

 برام نیهم یدونه برا یموضوع رو م نیا ایرم .هل یکافه م اون

 ه؟ هرچند مطمئنم ک یهم رفت یگذاشت که اون کافه لهستان کامنت

 به و مثل حاال فکرت ینوشت تا مثال تو کامنتش رو بخون نویا عمدا

 ها یحواش نیا بیماریذهن قشنگت رو در یخودیجا بره .اما ب هزار

 م.من فقط با تو از اونجا خاطرات مشترک عاشقانه دار زمیعز نکن

 کنه ...حاال اگه از فکرش یرو برام خاص تر م یکافه لهستان که

 . فتهیرو بخور که از دهن ناون کباب  یدراومد



 من جا گذاشت . ی رهیچشمان خ یاش را تو فتهیبعد نگاه ش و

. 

 فرو رفته بودم که او از رتیاز بهت و ح یهنوز در هاله ا من

 کبابش رفت و یها خیمن دست برداشت و به سروقت س یتماشا

ول ق به-گفت شخندزنانیزد ن یداشت با باد زن کباب ها را باد م یوقت

 گم شب یکه م یشب نیا"آواز (  ریام شب پره ) زد زشهر

 ستین شبی.امشب مثل د ستی! اگه شبه مثل اون شب ن ستین

 . ستیمثل امشب ن یشب چی...ه

 دانم منظور شهرام ی.نم دیرا به سمت من گرفت و خند شیرو و

 انگار یبود ؟ ول یچ بیو غر بیترانه عج نیاز ا زیپره عز شب

 بداشت .شب با هم بودن ماهم ش یفهوم درستتمام مبهم بودنش م با

 نبود . گرید یشب چیو ه شبید هیاگر هم شب بود شب ای. نبود

 عداز کباب ها را به او داد .ب خیمالممد را صدا زد و چند س اول

 ینم گری.کم کم گرم شده بودم و د میمشغول خوردن شد خودمان



 کیز آن صرف شد و بعد ا یمیشاد و صم یی.شام در فضا دمیلرز

 تند تند زنگ لشی.موبا دیچسب یکه حساب میخورد یآتش یچا وانیل

 جوابش یالیخ یدانم چرا با ب یو من نم الستیخورد .گفت ش یم

 در یپ یداد و بعد که انگار حوصله اش از دست تماس ها ینم را

 کوتاه گفت که یلیاو سر رفته بود تماس را برقرار کرد و خ یپ

 ! میگرد یعه برنمو تا جم میهست لواسان

 یو او داشت تخت را برا میبود نیاتاق بزرگ شرو یتو

 یناخنم را م یداشتم گوشه  یکرد .من وقت یآماده م دنمانیخواب

 دمیپرس دمیجو

 کاناپه بخوابه ؟ یاز ما رو یکی شهیحاال نم-

 چرا خودمون رو میدار یبزرگ نیتخت خواب به ا ی! وقت ریخ-

 ! ادیشه .خدا رو خوش نم یر نعمت م؟...اون وقت کف میکن تیاذ

 دانم ینگاه شوخ و شنگ به من انداخت .نم کیچشمک زنان  و



 گفت یکه با لحن تخس دید یچشمانم چ یتو

 باشم . یدم امشب هم پسر خوب ینترس! قول م-

 نشان بدهم .اما مطئنم که یکردم خودم را آرام و عاد یمن سع و

 مضطرب بودم ینبود .کم. دست خودم دمیرس یبه نظر نم نطوریا

 دانست دارد یرا داشتم که م ی. حال کس

 .آمد  یاز دستشبرنم یدهد اما کار یرا در معرض خطر قرار م خودش

 اصرار داشت که من بروم لباسم را عوض کنم .و چون با او

 کرد . تیهدا الیمن مواجه شد به زور مرا به سمت اتاق ش مقاومت

 تنگ تر و باز تر و کوتاه تر یچبردار .هر یهر کدوم رو خواست-

 ! بهتر

 بعد خودش به اتاق برگشت .گفت و

 رم مسواک بزنم . یمنم م یکن یتا تو لباست رو عوض م-

 برداشتم و دیتاپ سف کی اریبعد از کند و کاو بس الیش یکشو از



 ! خانم الیچکارت نکند ش میدامن که نسبتا کوتاه بود .خدا بگو کی

 که به درد من یتو کشوت ندار دست لباس خانومانه کی

 اح! ی.مرسبخوره

 سکردم که ح یرا تنم م دیرا کنده بودم و داشتم تاپ سف میلباسها

 که دمیکش یبلند یو ه دمیاز پشت پنجره گذشت .ترس یا هیسا کردم

 یتو یوارد اتاق شود .مسواک برق مهیسرآس نیشد شرو باعث

 یه گوش منامفهوم ب شیهنوز و صدا دیچرخ یداشت م دهانش

 دیرس

 شده ؟ یچ-

 رنگ به پنجره اشاره کردم و نفس دهیمرعوب و پر یا افهیق با

 گفتم دهیبر

 االن از پشت پنجره رد شد ! یکی-

 به سمت پنجره رفت مشکوکانه



 یم یتراس هم نداره ک یدوم که حت یطبقه  یاز پشت پنجره -

 رد بشه ؟ تونه

 با تمسخر و

 باشه! یمرد عنکبوت نکهیمگر ا_

 دیسرک کش رونیها را کنار زد . پنجره را باز کرد و به ب پرده

 ... ستین یکس-

 ! یشد یحتما توهم-شانه نگاهم کرد یو از رو برگشت

 بزاق جمع "دیببخش"مسواک را از دهانش در آورد و بعداز گفتن و

 .رونیدهانش را تف کرد ب یتو شده

 ستیتوهم چه نیدانستم ا یو منگ بودم و نم جیهنوز گ کهیدرحال

 ناگهان دچارش شده ام آب دهانم را قورت دادم که

 ! دیدونم شا ینم-

 و بعد به سمت من دیرا بست .پرده ها را هم دوباره کش پنجره



 هیمن ثابت مانده بود با کنا یاش رو رهینگاه خ کهی.درحال دیچرخ

 گفت

 قشنگ کلیتا اون ه نجایا یخواست منو بکشون یدلت م دمیشا-

 ! یبه رخم بکشرو  نتیبلور

 که از ته یبعد نرم نرمک به سمت من قدم برداشت .برق و

 .تازه دیکش یشد داشت وجودم را به آتش م یساطع م چشمانش

 قرار گرفته ام ! با دشیدر معرض د یچه وضع یافتاد تو ادمی

 نییزدم و سرم را پا حصارخودم را  یشرم و خجلت فور احساس

 . ام را بپوشاند یاز برهنگ یمینانبوهم دست کم  یتا موها دمیکش

 شداغ یزودتر از دستها شیو کنارم زانو زد . هرم تند نفس ها آمد

 بیماری یبد تله ا یخودم را تو یدست یپوست تنم نشست .دست یرو

 دستش را دور کی. شیبودم .حاال نه راه پس داشتم نه پ انداخته

 گردنم راپشت  ماندهیباق یموها گرشیحلقه کرد و با دست د مبدن



 ودب بیماریُکند اما نفس مآزاد یشانه ها یزد . حرکت دستش رو کنار

 کاشت .و یآتش م یهر ذره از جانم گلوله  ی.انگار که داشت رو

 اش را حدس بزنم یشده ام بخواهم حرکت بعد لیعل یمن با ذهن تا

 ادشی! انگار  نیو کشدار و آتش قیعم یا شکوفه. شکوفیدام را  شانه

 شانه ام بردارد .نرم نرمک یتفتانش را از رو یلبها بود رفته

 اه نیاز ا شتریکه ب شهیاند نیگداختن بودم و او البد در ا درحال

 شمارش تند یخواهشش بسوزاند .نفسم البه ال یشعله ها انیم مرا

 اسمش را دهیطاقت و شور یشد.ب یداشت گم و گور م میها نفس

 زدم صدا

 ! نیشرو-

 دیشپوستم ک ینوازشگرانه رو یرا با حالت شیلبها. دیانگار نشن اما

 هستم یچه وضع یرفته بود تو ادمیرفت . شیم پبدن یتا انحنا و

 هبحرکتش شوم سرم را باال آوردم و  یمانع از ادامه  نکهیا یبرا



 صورتش .باالخره دست از یرو ختیر میچسباندم .موها سرش

 دیکش میموها یبرداشت و سرش را البه ال یآتشباز نیا

 ! ی.مو انگور اتمیشرم و ح نیعاشق ا-

 ا.قلبم ب دیام کش شانه یرو یمنیبند ابدندستش را مثل  یکیآن  و

 دبو دستم مانده یبود .تاپ را که تو دهیام چسب شانهبه  یدیشد فشار

 صلح باال آوردم و عاجزانه گفتم دیپرچم سف مثل

 دیورتم کشص یخوام بپوشمش .صورتش را جلو یکنار .م یشه بر یم-

 من لبخند نیشرمگ یو به چهره 

 . دیکش ی.چشمانش مثل دو فانوس روشن داشت شعله م زد

 ؟ یاگه نخوام برم کنار چ-

 کی.خواستم در  دیلرز یم ریاس یپرنده ا ی دهیمثل قلب ترس قلبم

 ادستم ر یبکشم اما با زرنگ رونیخودم را از بند او ب عیسر حرکت

 تنگ تر کرد و گفت اش را یمنیبند ابدن. خواند

 ؟ یبهتر بب نجایاز ا یبر یخوا ی.کجا م میدیتازه به هم رس-



 شتریب یفرصت تقال یبعد یشده  ینیب شیپ رقابلیبا حرکت غ و

 به چشمان رهیبلندم کرد و خ شیدستها یاز من گرفت .رو را

 ام گفت دهیترس

 . میساز یم ییایشب رو هیهم  ی...امشب ما برا ایگور پدر دن-

 تونم . یمن ...من نم یول-

 هزد گفتم و نگا یکه در دلم داشت پرپر م یرا با تمام هراس نیا

 هکدوختم.با هم وارد اتاق خواب  شیرا به چشمان پرتمنا عجزآلودم

 داد و خونسردانه گفت لمیتحو یلبخند پت و پهن میشد

 . یکنم که بتون یم یکار-

 فرود نیبعد از ابالش گذاشت و  یسرم را رو اطیآرام و با احت و

 از دو طرف کنار ریرا مثل دو ستون نفوذناپذ شیدستها نرمشانه

 خواست به اتفاقات بعد فکر کنم . از هجوم یگذاشت .دلم نم من

 ینتوانم جلو نکهیشد ا یدچار دل درد شده بودم .باورم نم ترس



 . مبیماریاو را ب یو خواسته  خواهش

 ! نیشرو-

 ! نیجان شرو-

 ؟ یکن چکار یخوا یم-

 زد پوزخند

 ؟ یدون ینم یعنی-

 تا من نخوام ... یخودت گفته بود-

 ی شکوفهرا بشنود .با  میخواست ادامه حرفها یدلش نم انگار

 یرشتیشور و التهاب ب ختنیبه سکوتم کرد اما باعث برانگ واداریقیعم

 جان خودش شد . در

 ؟ یبخواه ...مگه دوستم ندار نویخب تو هم ا-

 یول یدون یم نویهم دوست دارم .خودت هم ا یلیدوست دارم .خ-

... 

 تبناکش یها شکوفهباران تند  ریتوانستم ز یم گریدانم چقدر د ینم



 مقاومتم درهم یهرلحظه ممکن بود سدها کهی؟ درحال اورمیب دوام

 می..جانم باال آمد تا توانستم بگوبشکند

 ... ستیحاال وقتش ن-

. 

 یقرار یو ب یا لحن شاکرا با صورتم مماس کرد و ب صورتش

 گفت

 خواهشو در نیاالن چند ماهه که ا یدون ی؟ م یوقتشه ک یپس ک-

 یم یچه زجر یفهم ی؟ م یکشتم ؟ اصال به فکر من هست خودم

 ؟ کشم

 یکرد.نم یشلوغش م یخود ی.به نظر من که داشت ب دمیفهم ینم نه

 آن قدر سخت باشد که او از زکارانهیرفتار پره نیتوانست ا

 داشت منتش را یخود ی.شق القمر که نبود .اصال ب دیایبرن شپس

 هشیام توج یکردم با لحن آمرانه و منطق یگذاشت .سع یمن م سر

 . کنم



 میایهامون برب زهیاز پس غر می؟ اگه نتون نیشرو یآخه چه زجر-

 ؟ هیچ وونیح هیفرقمون با  پس

 یعصب شیکم و ب یبود و با لحن دهیچهره در هم کش یناخشنود با

 گفت

 یبرام مثل معلم ها یاوه شت ! من حالم خرابه و تو االن دار-

 تونم از یم یحد هیَمردم و تا  هی! من  یزن یحرف م ینید زنگ

 هیبشمردا در  شتریجور وقتا ب نی.اما ا امیبرب زهیغر نیکنترل ا پس

 من بازم جلو خودمو گرفتم ی...ولووننیح هیحالت ممکن به  نیتر

 پس یکنم .اگه تو حالمو خوب نکن لیدمو بهت تحمخوام خو ی.نم

 کار رو بکنه ؟ نیا یک

 با من شیازهایصراحت از ن نیداشت با ا نکهیاز ا دیدانم با ینم

 همه دلم نیبا ا یخورد؟.ول یبهم بر م ایگفت خوشحال باشم  یم

 یبود و چه قدرت یچ یکوفت ی زهیغر نیکباب بود.مگر ا شیبرا



 طوردر برابرم به زانو در نیون او را اچ یکه مرد مغرور داشت

 ؟ هم دیکش یدانم داشت کار من و او به کجا م یبود؟.نم آورده

 بعد از کار خودم دمیترس یبکنم هم م شیبرا یداشتم کار دوست

 بتوانم نکهیبود و من عاجز از ا یبد یشوم .دوراه مانیپش سخت

 ری.ز دیچیپ ی.دلم هنوز داشت در هم م مبیماریب یدرست میتصم

 خوردم و مفلسانه گفتم یو تاب چیپ دستش

 ...امشب اصال ی! تو که تا حاال صبر کرد گهیوقت د هیباشه -

 رو ندارم ... شیآمادگ

 دادم که از یبه او چراغ سبز نشان م ییجورا کیداشتم  انگار

 یخودم آماده ات م-و گفت دیم کشحصارخود تر از قبل در یب خود

 . زمیکنم عز

 اه شکوفه یرفت و مرا با ادامه  یم شیاگر همچنان پ دیدام شا ینم

 سرسخت یکرد پوسته  یعاشقانه اش خلع سالح م ینوازش ها و

 شدم .اما اتفاق یم مشیشکست و تسل یدر هم م مقاومتم



 دبه نفع من برگردان یبیناگهان ورق را به طرز عج یا رمنتظرهیغ

 هرگز در که یکه داشتم با شور و حرارت ی.آن هم درست وقت

 یم یکارزار عاشقانه همراه نیسراغ نداشتم او را در ا خودم

 یرا برا ییایشب رو نیشدم که ا یم بیوار ترغ وانهیو د کردم

 که درد میخرابش نکنم .در گرما گرم تب و تاب هم بود خودمان

 شده ناگهان مثل یچ دمیبه سراغم آمد .همان وقت که فهم ییآشنا

 رتشیمشکوکم باعث بهت و ح ی. خنده ها خنده ریها زدم ز وانهید

 و هاج و واج زل زد به من شد

 ؟ یخند یم یشده ؟ به چ یچ -

 یخنده ها یجلو یلحظه ا یبرا یتوانستم حت ینم کهیدرحال

 گفتم دهیبر دهیبر مبیماریام را ب یعصب

 یتون ینم گهی...د گهی.. د ستیخنده هام دست خودم ن یول دیببخش-

 اگه من بخوام ... ی...حت یجان! ...حت نیشرو یبکن یکار چیه



 با هردودستم صورت خندانم را پوشاندم . و

 کرد ینگاه م وانهید کیشوکه بود و انگار که داشت به  او

 زده به سرت ؟ هوی؟  یگ یم یچ-

 صورتم بردارد یرا از رو میکرد دستها یسع و

 ایجلو .ب میرفت یعال یلیکنم خرابش نکن ماهسو ...خ یخواهش م-

 تو ؟ یخند یم یدار ی...آخه به چ میبد ادامه

 یخودم پس بزنم و از طرف یداشتم او را از رو یسع کهیدرحال

 آمدم گفتم یبرنم کمیستریه یاز پس مهار خنده ها هنوز

 م درد گرفت ...آخ دلم !بدنکنار ؟  یبر شهیم-

 و دیو تاب خوردم.ترس چیشکمم گذاشتم و پ یرا رو میدستها و

 نیشده ؟ ا یچ یگ یچرا نم-دیو با سرزنش توپ دیعقب کشرا  خودش

 ؟ هیاداها چ

 به صورتش نگاه نکنم گریمجبور شدم د میبند آمدن خنده ها یبرا

 افتاد کش خنده یوارفته اش م ی افهی.دست خودم نبود تا چشمم به ق



 رفت یدر م میها

 در گوشت ایمن ؟ ب یخوش شانس ایتوئه  یدونم از بدشانس ینم-

 بگم

 ؟ ویچ-

. 

 یه .هنوز ته ماند دیکش نییپا میلبها یکنجکاوانه سرش را تا رو و

 یشد که تو یم نیمانع از ا ایبا من بود .شرم و ح میها خنده

 ی هیگفتم کمتر ما یگوشش م رینگاه کنم .انگار اگر ز چشمانش

 نیداشتم ا مستقیمبار بود که به شکل  نیاول نیبود .ا خجالتم

 گذاشتم . یم انیزنانه را با او درم یکامال شخص موضوع

 شم! یم یمن هر موقع هول کنم اونجور-

 گرد شدند و حالت استفهام به خودش گرفت چشمانش

 گه؟ید یاونجور_؟یچه جور_



 لب فتادهیاش ن یاست و دوزار جیهنوز سرگشته و گ دمیچون د و

 رفتم و شرمگنانه گفتم یا گزه

 بار هم نیکه ا دمیفهم حاال نیافته جلو ...هم یماهانه ام م_

 شدم... ینجوریا

 .به وضوح شاهد شیکرده بودم رو یخال خیسطل آب  کی انگار

 وسانهیزد و ما یعضالت چهره اش بودم .ناباورانه پلک انقباض

 کرد دارم سر به سرش یم الیخ دیام را از نظر گذراند .شا چهره

 شهلکه ارا به دروغ گفته ام که خودم را از م نیا ایگذارم. . یم

 با دیند یاز کلک و شوخ یچهره ام اثر یتو یبدهم .اما وقت نجات

 یو به تلخ دیمن کنار کش یخودش را از رو ریاز خشم و تغ یحالت

 گفت

 ! یبابت خوشحال باش نیاز ا نقدریحاال ا ستیالزم ن-

 مقصر کیبود اما نه آن قدر که با من مثل  یدانم ضد حال بد یم



 کند . رفتار

 نگاهش کردم و مظلومانه گفتمو بر  بر

 یمنه ؟ اگه به من بود که دلم نم ریخب چکار کنم ؟ مگه تقص-

 سراغم . ادیب یدرد لعنت نیام ا گهیتاهزار سال د خواست

 یرا رو میکرده باشم باز دستها ادیرا ز ازداغشیپ نکهیا یبرا و

 . دمیچیگذاشتم و مثال از درد بر خود پ شکمم

 و دیکش نییآلود به من خودش را از تخت پا عتاب یامتداد نگاه در

 شد . شیلباس ها دنیمشغول پوش یعصب یحرکات با

 نیا دیفهم یطرز برخوردش را درک کنم .چرا نم نیتوانستم ا ینم

 خارج از کنترل من بود ؟ اتفاق

 بشه . ینطوری؟ من که نخواستم ا یگرفت افهیحاال چرا برام ق-

 نگو . یچیلطفا ه-

 خفه یها هیتو ما یزیچ کی "نگو  یچیه "گفت  ینملطفا را  اگر



 !بخر  یاشتلطفا برو برام نوار بهد یبه من غربزن نکهیا یبه جا-بود . شو

 دیغر رغضبیم ینگاه با

 به من چه ؟-

 گفتم طلبکارانه

 ؟بخره  یچه ؟ از مالممد بخوام بره برام نوار بهداشت یپس به ک-

 تخت برداشت یرا از رو اش یکرد و بعد رکاب یپوف یدرماندگ با

 رفت . رونیتند از اتاق ب ییبا قدم ها و

*** 

 یاهاله  انیبار او را در م نیاول یپشت پنجره بود و من برا هنوز

 ینم لمبودم .د ستادهیا شی.ناباورانه به تماشا دمید یم گاریدود س از

 مواجه شوم اما انگار آن شب یصحنه ا نیهرگز با همچ خواست

 بخرد یرفت نوار بهداشت یبود .البد وقت رمعمولیاتفاقات غ شب

 یبود .واال من که تا به حال تو دهیخر گاریخودش هم س یبرا



 و شهیش یبودم .عکسم افتاده بود تو دهیند گاریو بالش س دست

 حضور من در پشت سرش شده بود . متوجه

 ؟ یزل زد یبه چ-

 از رونیرا ب گارشیگفت و بعد خاکستر س یرا با لحن زمخت نیا

 رها کرد . پنجره

 ؟ یکش یم گاریس-

 شی.هنوز اخمها دیبود ! به طرفم چرخ یکه سوال مسخره ا البته

 دستش یتو گاریداشت.با اشاره به س یهم بود و حالت مکدر یتو

. 

 زنان گفت پوزخند

 ؟ ینیب ینم-

 گفتم یدلخور با

 . یبودم بکش دهیخب آخه تا حاال ند-



 یبازخواستش م ینزبا یدارم با زبان ب دیفهم

 زد و بعد گارشیبه س یقیبود .پک عم دهی.اما ککش هم نگز کنم

 کار لج مرا نیخواست با ا یرا فوت کرد سمت من .انگار م دودش

 . اوردیب در

 دل دردت خوب شد ؟-

 اش نگران حال من بود . یخوب بود که با تمام دلخور باز

 کم آروم گرفت . هینبات و مسکن که خوردم  یچا-

 . میکرد یبه هم نگاه م یبا قهر و دلخور میداشت نوزه

 بخواب ! بیماریباشه .حاال برو ب-

 اما نشد ... میو نگو مبیماریزبانم را ب یشد جلو یم کاش

 ؟ یتو چ-

 ! ادیفعال خوابم نم-

 یفشرد و با قدم ها یستالیکر یگاریرسیز یرا تو گارشیته س و



 چرم انداخت و یاپه کان یاز مقابلم گذشت .خودش را رو یبلند

 خواست یاش کرد .انگار دلش نم یشانیپ یرو لیرا حا دستش

 ؟ نیشرو-. فتدیبه من ب چشمش

 داشت یزنگ دلخراش شیصدا

 بله ؟-

 .دمیشن یبود که به عمرم م یبله ا نیتر دردناک

 کهنیبودم از ا بیماری.دل دیچشمانم دو یاشک تو یسوخت و داغ قلبم

 م!نگفته بود جان شهیهم مثل

 پرغصه گفتم یو با لحن دمیکش یآه

 ! یچیه-

 زا شیمهرش ب یو رفتار سرد و ب ینماندم تا با کم محل گریبعد د و

 و عذاب من شود . یباعث ناراحت نیا

 زده ام از گوشه انیطغ یاشک ها دمیتخت دراز کش یکه رو نیهم



 فکر کنم یزیخواست به چ یشدند . دلم نم زیآو نمیچشمان غمگ ی

 آرامش و ی هینبود که ما یندیفکر خوشا چیحال حاضر ه.چون در

 وزهردوتامان ر یفردا برا دیشا نکهیبه ا دیمن شود .با ام نیتسک

 کردم به زور خودم یهم گذاشتم و سع یباشد چشمانم را رو یبهتر

 ایدانم خوابم برده بود  یبه دستان مهربان خواب بسپارم .نم را

 من است یکیجا در نزد نیاو همکه حس کردم  دمید یم ایرو داشتم

 با چشمان بسته ی.حضورش آن قدر گرم و پررنگ بود که من حت

 ختتکرد و بعد دستم را که از  میتماشا ی.کمنمشیتوانستم بب یم هم

 ریمانده بود گرفت و آرام در دست خود فشرد و آن را ز زانیآو

 الیخذهن  ایبود  هشکوفیددانم بعد واقعا سرم را  یگذاشت .نم پتو

 پا و آن پا نیبافت ؟ داشت ا یم ایخودش رو یداشت برا پردازم

 هم برود که من یواشکیآمده بود  یواشکیکرد همان طور که  یم

 زدم شیصدا یداریخواب و ب انیم



 ؟ نیشرو-

 لهبزدم که باز با گفتن  یهم خدا خدا م یبا وجود خواب آلودگ یحت

 را نچزاند . دلم

 ندینبود که فقط از زبان او ش ایجانم دن نیتر نیریش نیجانم ؟و ا-

 داشت و

 . دیبخش یم یمن زندگ به

 ؟ یم کنحصارشه  یم-

 دو دل بود .اما یجوابم را داد .انگار کم ریبا مکث و تاخ یکم

 کند . یباز هم با من نامهربان نتوانست

 . زمیآره عز-

 با یآمد و سخاوتمندانه مرا در بر گرفت.وقت یموج قو کی مثل

 یبا لحن دمیکش یتنگش م حصار یخودم را تو قیو عم فیمک یلذت

 گفتم خواهشمندانه

 نکش .خب ؟ گاریس گهید-



 انداخت و آرام گفت میموها یرو ینرم چنگ

 خب !-

 سرم گذاشتم ریجواب راحت شد دستش را ز نیا دنیکه از شن المیخ

 خوابم برد. یک دمینفهم گریبعد د و

 کنم . یجاشون م دست نزن .خودم جابه یزیتو به چ-

 داشتم یپشت سرم است .بعد از صرف ناهار وقت دمید برگشتم

 ها را یخواستم صندل یکردم و م یرا جمع و جور م آشپزخانه

 و توام با تذکر یکار من شد و با سرزنش نیمانع از ا نمیبچ مرتب

 گفت یدلسوز

 ؟ یستی؟ چرا به فکر خودت ن یدرد داربدن یگ یمگه نم-

 هم دیشا ایاز دست من  شبیهنوز بابت اتفاق دکردم  یم فکر

 رفتار گرم و یلی. از صبح خستیناراحت و عصبان کائنات

 مدمباغ با مال یاوقاتش را تو شتریبودم .ب دهیاز او ند یا مانهیصم



 توانم استراحت کنم .با یکرد و از من هم خواست تا م یسپر

ش ودناهار همخ یو برا دیرفته بود دل و قلوه و جگر تازه خر مالممد

 یکرد و م یتند تند بشقابم را پر م زیکبابشان کرد .سرم

 گفت

 جگر بخور .برات خوبه . یتون یتا م-

 دیکش یدستمال م زیم یداشت رو یو وقت دیها را مرتب چ یصندل

 گفت

 ؟ یاستراحت کن یبر یخوا ی؟ نم یواستاد نجایچرا ا-

 ی.نم شانهدم به دادم و دست ها را ز هیها تک نتیاز کاب یکی به

 یب خود و یطور ب نیشده بودم ؟ .هم بیماریبهانه  نقدریچرا ا دانم

 خواست غر بزنم . یدلم م جهت

 استراحت نکرده بودم . نقدریروز ا کیبه عمرم تو -

 گم . یخودت م یمن برا-

 "هم دلت بخواد ! واهلل !  یلیخ " یعنی البد



 حوصله ام سر رفت.-

 نق من انداخت وبدع ی افهینگاه به ق کی

 هبخب  " یها هیتو ما یزیچ کیزد باال . یشانه ا یالیخ یبا ب بعد

 " درک

 بحث را نداشت . نیادامه دادن به ا یحوصله  انگار

 دخو نکهیگرفت .با ا یاز او لجم م یخود یدانم چرا ب یهم نم باز

 یمن شود و حت ینکرده بود که باعث دلخور یخود کار به

 ل حواسش به من بود تا آنجا به من بد نگذرداز قب شتریب برعکس

 یذوق م یاش تو یخال یکم بود و جا یزیچ کیوسط  نیا یول

 که نینبود. فرق داشت.از ا شهیمثل هم شی.رنگ نگاه و صدا زد

 بودم . یدر ظاهر با من سرد بود عصبان رفتارش

 ؟ میشه برگرد یم-

 کرد . یجمع م زیم ینان را از رو یبا دستش خرده ها داشت



 . میقرار بود فردا برگرد-

 یزیکرد که حق ندارم برنامه ر یم یادآوریداشت به من  انگار

 ... یآره .ول-را به هم بزنم . اش

 یبرا یبهانه ا چیناخنم را به دندان گرفتم .انگار ه یگوشه  و

 . دیرس یبه ذهنم نم رفتن

 ؟ یچ یول-

 یرو ختیر آشپزخانه ینان را برد و از پنجره  یها زیر خرده

 انداخت .خوش به حال پرنده ها که از رونیبه ب ی.و نگاه هره

 یعنیماندند .چه مرگم شده بود ؟  ینم بینص یدستانش ب سخاوت

 شد ؟ با یام م یحسود کویج کیج یمشت پرنده  کیبه  داشتم

 کردم .هنوز پشتش به یم شیحرص آلود داشتم تماشا ییها نفس

 بود . من

 من رفتم بخوابم .-



 خب دست خودم نبود یبودم .ول میآلود صدا ظیمتوجه تن غ خودم

 داشت دلم . اریبس یبه نق زدن ها لی.انگار ! گفتم که م

 زد میصدا دمیپا چرخ یپاشنه  یکه رو نیهم

 ماهسو ؟-

 داص.باز هم فقط با  دیام چسب شانه یبه قفسه  یلحظه ا یبرا قلبم

 بلق!  یراحت نید .به همو رو کن ریاسمم توانسته بود دلم را ز زدن

 جوابش را بدهم پشت بندش گفت نکهیا از

 . نجایا ایب-

 یبا من چکار دارد .درحال نکهیتوانستم دستش را بخوانم و ا ینم

 دمیرفتم کنجکاوانه پرس یبه سمتش م که

 شده ؟ یچ-

 دستش نشسته بود بود و داشت به یکه رو یزنان به گنجشک لبخند

 شاره کردزد ا ینان ها تک م خرده



 ! نیبب-

 کردم ینگاه م میرو شیپ یبایز یبه صحنه  یبا شگفت کهیدرحال

 زا دید یم نکهیشوم .او هم از ا میمانع از شکفتن لبها نتوانستم

چشمانش  دیبغ کرده ام درآمدم خوشحال بود و خورش حالت

 شد . یدوبارهداشت گرم و تابناک م

 م اعتماد کنن وراحت به آد نقدریشه پرنده ها ا یم یچه جور-

 بشن ؟ کینزد بهش

 هحواسش ب نکهیرا گفتم و متفکرانه زل زدم به او .بدون ا نیا من

 من باشد گفت یها نگاه

 دن . یقلبشون گوش م یپرنده هام به ندا دیشا-

 . 

 ینه ؟ هردو برا ایحرف منظور داشت  نیدانم از گفتن ا یمن نم و

 پرواز آن گنجشک یبا فراموش کردن خودمان غرق تماشا یلحظات

 کنان بال کیج کینان ج یخرده ها نیکه بعد از خوردن آخر میشد



 یکه ب میبود ستادهی.هنوز دوشادوش هم ا دیو از کف دستش پر زد

 گفت مقدمه

 ست؟ین بیماری؟ همه اش که به خاطر  یناراحت یتو از چ-

 کردنت از یاز دست تو به خاطر رفتار سرد و دور میبگو خواستم

 شیادور آزرده ام .اما بهج یها یکینزد نیه قول خودش از ا.و ب من

 دمیپرس

 ؟ یناراحت یخودت از چ-

 سوال را از او بپرسم .چون بدون مکث و نیمنتظر بود ا انگار

 جوابم را داد تامل

 ستمتند رفتم و به قول تو نتون نکهیناراحتم .از ا شبیبه خاطر د-

 .مبیماریمو ب زهیغر یجلو

 بابت بود ؟ نیاش از ا یگفت ؟ واقعا ناراحت یم داشت راست یعنی

 لر حادانم ! به ه یام ؟ نم ینیواقع ب ایام بود  ینیاز بدب دمیترد

 . با میزد یراحت در موردش حرف م میخوب بود که داشت نیهم



 شد سوءتفاهم ها را برطرف کرد. یزدن م حرف

 یاز دست من دلخور هیکردم به خاطر اون قض یمن فکر م یول-

. 

 خودش ...اما نه از دست تو . یهم در جا هیخب اون قض-

 سرتکان داد وسانهیکرد و ما یپوف

 ناک اوت نشده یجور نیبود ...به عمرم ا یقبول کن ضد حال بد-

 . بودم

 مهن آخنده .  ریز میچشمانمان به هم افتاد هردو ناگهان با هم زد تا

 ! یخنده ا چه

 شد ینم گریرفته بود و د از جا در مانیفنر آرواره ها انگار

 گفتم میکرکر خنده ها انیرا از خنده جمع کرد .م مانیلبها

 بشه .واقعا دلم برات یطور نیکردم ا یآره ...خودمم فکرشو نم-

 ... سوخت



 گفت شیخنده ها یهم البه ال او

 به یداشت بتیو غر بیعج یبا اون خنده ها ایدلت برام سوخت ؟ -

 بدجنس ؟ یدیخند یم شمیر

 مسخره بود ! یلیبود ...آخه خ ینه .باور کن خنده هام عصب-

 مسخره بود ! یلیآره خ-

خنده  میدیخند یم شتری.انگار هرچه ب دمیبعد بازهم خند و

که  دمیخند یخود یکرد.آن قدر ب یم دایپ یشتریب مانشدتیها

 شورش را

 میو از نفس که افتاد میخسته شد دنیو هردو از خند میدرآورد

 . میهم تمامش کرد با همزمان

 ردو یو نگاهمان به افق ها میبود ستادهیکنار هم در سکوت ا حاال

 دیدرخش یو تکه پاره م دیسف یکه از پشت ابرها ی. به آفتاب بود

 درحال پرواز بودند یکه برفراز کوه دسته جمع یی.به پرنده ها

 از یبیشد . به طرز عج بایبه نظرم ز زیآن دوباره همه چ کی.



 جا از تنم کی یحال یبه حال خوب شده بودم و کسالت و ب بد حال

 . ختیر رونیب

 ؟ یماه-

 جانم ؟-

 خوام ... یشدم معذرت م تتیباعث اذ شبیاگه د-

 چون دیمنقلب شده بودم .شا یآقامنشانه اش کم یعذرخواه نیا از

 را نداشتم .نگاه متاثرم را به چشمان عذرخواهش نشیشند انتظار

 گفتم انهیو دلجو دوختم

 یرفتار نیهمچ تیممکنه تو اون موقع ینداره .هرکس یاشکال-

 بود! یعیسر بزنه ...طب ازش

 لبخند زد موقرانه

 ! یکن یممنون که درک م-

 سکوت یآزادبعد از  و



 ؟ یش یبگم ناراحت نم یزیچ هی-

 نگران شده بودم ینفهم یصورتش .بفهم یشدم و زل زدم تو براق

 .- 

 ؟ یچ

 یقشنگ داشت یلی...خ یخوب بود یلی...تو خ یدون ی...م شبید-

 ! انتظارشو نداشتم .یترم کرد وونهی...د یرفت یم شیمن پ با

 یکه بود باعث شرمندگ ی؟ هرچ کهیت ایبود  فیتعر نیدانم ا ینم

کردم از خودم متعجب  یفکر م شبیبه د یشد .خودم هم وقت ام

 یشد با او در خلق آن صحنه ها ی.باورم نم شدمیم

. 

 اش یادآوریکرده باشم و هربار از  یهمکار زیو شورانگ یجانیه

 گرفتم .بماند که یو خودم را به باد سرزنش م دمیکش یم خجالت

 زا یاز خجالتم درآمده بود .با حالت یوسط نداجانمان هم حساب نیا

 رفتم و گفتم یلب گزه ا یشرمسار



 ؟ یکن یفکر م ی! حاال در مورد من چ یوا یا-

 صورت قرمز و برافروخته ام را پوشاندم . میبا دستها و

 گفت یداد .انگار که م یخاطر م نانیو اطم یمهربان یبو شیصدا

 "!  الیخ یکه باشه خوبه .ب ینگران نباش! هر جور "

 وتمام اون حرکات و رفتارها ر نکهیکنم .جز ا ینم یفکر بد چیه-

 دوست داشتنت گذاشتم . یپا

 صورتم پس زد . یرا گرفت و از رو میدستها و

 ؟ یکش یخجالت م یاز چ-

ه تاداماف شانه یجرات نگاه کردن به چشمانش را نداشتم .سرم رو گرید

 بود به نمانمانیکه ب ییایخواست پرده حجب و ح یبود .دلم نم

 اوقات یشد .اما انگار بعض یبرداشته م انمانیاز م یراحت نیهم

 . ستیدست خود آدم ن زهایچ یبعض

 دونم . ینم-

 نیهمچ تیممکنه تو اون موقع یهرکس یحاال گفت نیخودت هم-



 باشه . یعیتونه در مورد تو هم طب یازش سر بزنه .پس م یرفتار

 ام گذاشت و سرم را بلند کرد رچانهیانگشتش را ز و

 ! یبه من نگاه کن ماه-

 بودم گفتم زانیچشم شدنمان گر یاز چشم تو کهیدرحال

 . رمیام بمخو یتونم خب .از خجالت م ینم-

 اش شانهزدم تخت  یبعد مشت آرام و

 بدجنس خان ! یاریبه روم ب یمجبور نبود-

 حرفم باعث خنده اش شد . نیا

 من ! یخجالت یکوچولو-

 فرو برد میموها یو دستش را تو دیسرم را به طرف خودش کش و

 واش فر شانه یتوانستم سرم را تو ی.من هم تا م ختشانیبه هم ر و

 خواستم خودم را از دست هرچه شرم و خجالت یم.انگار  بردم

 بیمارینفس ییرا به گوشم چسباند و با نجوا شیکنم .لبها میقا بود

 گفت



 رو به من یشب نیهمچ هیباشه . ادتی یکه خراب شد ول شبید-

 ! یبب یبدهکار

*** 

 زنگ خورد لشیکه موبا میجمعه در راه برگشت به خانه بود عصر

 اش انداخت و بعد با یگوش یه صفحه تفاوت ب یب ی.اول نگاه

 رو به من کرد و گفت یاز استفهام و سرگشتگ یحالت

 !- 

 ِن

 ما

 پژ دکتر

 مجا خورده بود رمنتظرهیتماس نابهنگام وغ نیهم مثل او از ا من

 گذشت به زبان آوردم . یرا که از ذهنم م یسوال نی.و اول

دانم .و  یو نممنم مثل ت یعنیچکارت داره ؟سر تکان داد که  یعنی-

 تعلل یبعد از کم



 یمسبز را فشرد .داشتم با دقت به مکالمه شان گوش  کونیآ ریناگز

 ضمن ستیدرحال رانندگ نیشرو دیفهم ی.دکتر پژمان وقت دادم

 از عیسر یلیراست رفت سر اصل مطلب و بعد خ کی یعذرخواه

 که به نیآخر شرو یکردند .من هنوز داشتم به جمله  یخداحافظ هم

 گفته بود کترد

 . دیاریب فی.تشر دنتونیشم از د یبله هستم .خوشحال م-

 داد یو متفکر نشان م جیهنوز گ کهیکردم که او درحال یم فکر

 گفت

 لمعکتاب در مورد  هیگه  ینشر .م ادیخواد ب یدکتر پژمان فردا م-

 یجشنواره  هیو تو  قهیکرده که حاصل سالها تحق فیتال یروانشناس

 شهم شده و دوست داره نشر ما برا زهیجا یان برنده در آلم یعلم

 نشر ... ادیکنه . فردا قراره ب چاپ

 بتوانم نکهینگاه مات و متعجبش را به من دوخت . و من بدون ا و



 یحرف دهینسنج نکهیاز ا دمیترس یبکنم ساکت ماندم .م یاظهارنظر

 از یدر او شود .هنوز هردو در حالت تیحساس جادیکه باعث ا بزنم

 که گفت میبود یرانیو ح بهت

 جان ؟ یخونه ماه یو بمون یایشه خواهش کنم فردا دفتر ن یم-

 نیشرو

 به یکرد نگاه متعجبانه ا یداشت از خانه عزم رفتن م یوقت

 مبل نشسته بود و یبه او رو یتوجه یانداخت که با ب مادرش

 با خودش از ایاز مجالت مد مورد عالقه اش را که تان یکی داشت

 یداشت دکمه ها کهیزد .درحال یآورده بود ورق م کایامر

 بست خطاب به او گفت یرا م نشیسرآست

 ؟ ستین التونیخ نیامروز پرواز نداره ؟ پس چرا ع ایمگه تان-

 تا زودتربتونه به کارهاش برسه . دیکن دارشیب

 تفاوت یزمخت و ب یآنکه سر از مجله بردارد با صدا یب مادر



 گفت یا گونه

ش خود یبه گوش ها دیفعال رفتنش رو کنسل کرده .انگار نبا اینتا-

 رفتنش را ایکرد ؟ تان یاعتماد م

 دانست ؟ یمورد نم نیدر ا یزی؟ چرا او چ یچ یعنیکرده ؟  کنسل

 مادرش خشک یو نگاهش به رو ستادیاز کار ا یلحظه ا دستش

 . ماند

 رو گرفت ؟ میتصم نیا هویشده که  یچرا ؟ چ-

 .از خودش بپرس .دونم  ینم-

 مادرش یحوصله  یب یبه چهره  رتیهمچنان با بهت و ح نیشرو

 نظر ریاو را که درحال تورق مجله بود ز یبود و با سردرگم رهیخ

 نداشت یحس خوب هیقض نینسبت به ا یدانست چرا ول ی.نمداشت

 کردند . یم یرا از او مخف یزیچ سهی.انگار داشتند با دس

 گفت یعصبان یو کم ناخشنود

 دی؟ نبا یچ دمیپرس ینگفت ؟ اگه نم یزیبه من چ یپس چرا کس-



 ؟ نیگفت یمن م به

 تفاوت گونه اش را یژست ب یهمچنان به سخت کهیدرحال مادرش

 زیم ینگه داشته بود مجله را بست و بعد پرتش کرد رو حفظ

 داد ینم یمهرورز ی.عضالت چهره اش همچنان منقبض بود و بو

 وز.بعد از دور میبذار انیکه ما تو رو در جر یتو اصال مگه بود-

 ! یدیو خواب یدوش گرفت یرفت یآخر وقت برگشت شبید بتیغ

 غضبناک و مواخذه گرانه نگاهش کرد . یبا نگاه و

 کرد یکالفه از لحن طلبکارانه و حق به جانب مادرش پوف نیشرو

 نیبهتر است تا جرو بحثشان باال نگرفته هم نکهیبعد با فکر ا و

 برداشت زیم یرا از رو لشیو موبا چییخانه را ترک کند سو حاال

 با گفتن و

 .اصال به من چه ! دمیاصال پرس دیباشه ...ببخش-

 را گرفت و رفت . راهش



 راه اول شماره ماهسو را گرفت که طبق معمول با سالم و یتو

 اهکوت یکند .بعد از مکالمها دارشیمخصوص خود از خواب ب ریبخ صبح

 دلسوزانه گفت ییها هیبا توص یخداحافظ قبل از

 .غذا رو هم از زمیامروز فقط استراحت مطلق داشته باش عز-

 ! به اون یدیخونه رس یبه کارا یسفارش بده .نفهمم پا شد رونیب

 تنبلت هم بگو ظرفاشو خودش بشوره .اصال کاش به ی همخونه

 یهگرفتم .گا یقل مگیجخونه  هیگوش نکرده بودم و برات  حرفت

 پا داره ... کیمرغت فقط  وقتا

 که به اندازه دیرس یماهسو خواب آلود بود اما به نظر م یصدا

 دخودش از آب گل آلو یاست و آن قدر که بتواند برا اریهوش یکاف

 . . دبیماریب یماه

 جان . نینکش شرو شیموضوع رو پ نی.باز خواهشا ا الیخ یب-

 روزا نیل بکشه ؟ همطو مونیدوره نامزد دیبا گهیچقدر د مگه

 .مگه نه؟ گهیخودمون د یسر خونه و زندگ میبر قراره



 دانست یماهسو جا خورده بود و نم ی رکانهیز یاز حرفها نیشرو

 به او بدهد؟ یچه جواب دیبا

 در تب و تاب رفتن به شتریگفت من از تو ب یخواست م یم دلش

 اما کنمیم یلحظه شمار شیخودمان هستم و برا یو زندگ سرخانه

 برخالف زیمالحظات همه چ یکسریکند که تا امروز به خاطر  چه

 روزها سرفرصت مناسب نیهم دیرفته بود. با شیاو پ ی خواسته

 را باهم وا شانیباشد سنگ ها ایتوانست بعد از رفتن تان یم که

 فکه بر سر راه ازدواجشان بود با ماهسو حر یو از مشکالت بکنند

 یکی.ستین یجز از خودگذشتگ یاره او متقاعدش کند که چ بزند

 لبانهاوطزد و البته او د یخانواده اش را م دیوسط ق نیا دیآنها با از

 نفر خودش باشد.نه ماهسو. کیخواست آن  یم

 دانست هرچند که فعال ینگران حال مادرش بود اما خوب م هنوز

 گشت و یکرده اما از آن برنم ینیخودش عقب نش میتصم از



 نکهیا یکرد .برا یتعلل او را درک م نیهسو هم ابود ما مطمئن

 گفت یطفره رفته باشد با خنده و شوخ یو مجلس کیش یلیخ

 زتا نمنی.!اصال اول بب یوجب میدوزه ن یبره و م یچه واسه خودش م-

 یعمرآزگار کنار خودم م هیخوشم اومده و تورو واسه 

 کن . یباف الیبعد واسه خودت خ خوام

 قینفس عم کی دنیساکت ماند و بعد از کش یالحظه  یبرا ماهسو

 سکوت بودار را شکست نیا یبا لحن دلخورانه ا و

 ؟ شگفتا ! یالبافیعمر آزگار ؟ خ-

 همبادا ناخواسته باعث رنجش او شده باشد ب نکهیاز ترس ا نیشرو

 نیکرد ا یزود قطع کند سع دیاست و با کیتراف یتو نکهیا بهانه

 کند ریه خختم ب یرا به نوع مکالمه

 !بعد باهاتهیکیبود ! اوه چه تراف یکه شوخ یدون یم زمیعز-

 ماهاحتما ب یبخواب.کار داشت بیماری.حاال ب زمیعز مبیماری یم تماس

 باشه ؟ بیماریب تماس



 جوابش را داد و همان موقع یفیضع "باشه  "با گفتن  ماهسو

 شستش خبردار شده بود که با نیشرو

 . 

 سرفرصت حتما نکهیاو را آزرده .با فکر اخودش  ینابه جا یشوخ

 یتازه م ی.دلش هوا نییراداد پا شهیش یآورد کم یدلش درم از

 شهیخواست اما حال تهران مثل هم

 بود و خراب

 از مانیبود .پش دهیرس یبه مرز نفس تنگ خودش

 را داد باال شهینداشت ش یتمام چوقتیکه انگار ه یدود و دم تنفس

 زدن . کیرد به ت.فکرش ناگهان شروع ک

 رفتنش رو کنسل کرده ؟ یواسه چ ایتان-

* 

 کردم که یرا جمع و جور م زیبعد از خوردن صبحانه م داشتم

 است مشتاقانه به نیحتما شرو نکهیزنگ خورد با فکر ا لمیموبا



 اول جا خوردم الیش یشماره  دنیبرداشتم و با د زیخ یگوش سمت

 مسبز را فشرد کونیآ دیتردبا  یو کم یدادم به صندل هیبعد تک و

 یرفت سر موضوع اصل مستقیممعمول  ی.بعد از سالم و احوالپرس

 ؟ رونیب میبا هم بر یامروز وقت دار زمیعز-

 دنشیور خط از شن نیبود که ا رمنتظرهیغ میآن قدر برا شنهادشیپ

 الیخشکم زده بود .آفتاب از کدام طرف درآمده بود که ش بایتقر

 و ییکهویداد ؟ و چقدر  یخوش نشان م یوداشت به من ر خانم

 شده بود که او ی! مکث و سکوت من آن قدر طوالن زیانگ شگفت

 بزند میشد صدا مجبور

 الو ؟ ماهسو جان ؟-

 و جیو گ دمیپشت گردنم کش یکه تازه به خود آمده بودم دست من

 گفتم منگ

 بله ؟-



 گفتم ؟ یچ یدیشن-

 . دمیبله شن-

 من شده بود .وارفته که چه عرض یه متوجه حالت واررفت حتما

 شوک بودم ی.واقعا تو کنم

 ؟ یکه نداشت یخاص ی؟ برنامه  یاالن نشر-

 اوه چه خوب !-نرفتم نشر و موندم خونه . یلینه .امروز به دال-

 گفت یرا با خوشحال نیا

 پس وقتت آزاده !-

 بله .-

 ؟ .چطوره میناهار بخور میر یدنبالت .باهم م امیخب پس ظهر م-

 خواهرشوهر آدم با آن همه جذبه اش از ینه .وقت میشد بگو ینم

 نبود .تازه یکرد جواب رد دادن کار آسان یم یزیدرخواست چ آدم

 شد جزء یم بایهم نبود .تقر یدرخواست خشک و خال کی نیا



 باشد . ژهیو شنهادیپ

 .ممنون از دعوتتون . ستین یخوبه .مشکل-

 تعارفات مرسوم نیپاره کردن ا تکه یخواست به جا یدلم م یلیخ

 کیو خودم را از  دمیپرس یدعوتش را م لیلحظه از او دل همان

 جگر یدادم .اما هرطور که بود دندان رو یکشنده نجات م یفضول

 ناهار کیصرف  یبرا دیحتما که نبا نکهیو با فکر ا گذاشتم

 و بهانه بود آرام گرفتم لیدنبال دل یزن برادر_ خواهرشوهر

 ماند. ینم یباق یسوال یبود و جا یعاد زیر مثال همه چ.انگا

 افتاده باشد گفت ادشی یزیناگهان انگار چ یاز خداحافظ قبل

 ! یآهان راست-

 کوتاه ادامه داد یتوجهم را به خودش جلب کرد .بعد از مکث و

 نگو . یزیچ نیامروزمون به شرو داریدر مورد د-

 زیکرد انگار چ یوانمود م یکرده بود اما جور دیرا تاک نیا هرچند



 یلیدرخواست کوچولوست و من هم دل کیفقط  نیو ا ستین یمهم

 مخالفت با آن ندارم . یبرا

 بود و تمرکزم را از دست داده ختهیبه هم ر یفکرم کم کهیدرحال

 همه حواسم را دادم به او و کوتاه گفتم نیبا ا بودم

 باشه .-

* 

 یکیداد. یگواه بد م خودم نبود .دلشوره داشتم و فکرم دست

هانه ب و به مبیماریتماس ب الیرا بردارم با ش یگرفتم گوش میدوبارتصم

 یا

 باعث دیشا نکهیامروز را کنسل کنم .اما هربار و با فکر ا قرار

 تماس گرفتم و گفتم نیاش شوم منصرف شدم .با شرو یدلخور

 دی.تعجب کرد و پرس دیدارم بروم خر الیخ

 ؟ ییهوی؟ چرا  یچ دیخر-

 به سرم زد . هویدونم  ینم-



 وکردم ا یگفتم معذب بودم و حس م یداشتم به او دروغ م نکهیا از

 داند یرا م نیا هم

 آورد . ینم میبه رو و

. 

 ! یبرمت هرجا خواست یم امیم یخب صبر کن عصر-

 ها وقت نیتریکم پشت و هیخواد قدم بزنم و  ینه .امروز دلم م-

 یرم فست فود ی.بعدم م دمیشال خر هی واسه خودم دمی.شا بگذرونم

 خورم . یم یزیچ

فه همکال دیشا ایآورد شگفت زده  یسر از کار و افکار من درنم چون

 خواست یکرد و م یبود .اما انگار داشت مراعاتم را م

 من شود یعمل بدهد تا باعث خوشحال یبه من آزاد لشیم برخالف

. 

 ! یلیمواظب خودت باش ! خ یلیباشه برو .فقط خ-

 مجبور یهردو به نوع نکهیدانم ! از ا یرا گفته بود م نیناچار ا به



 اتمح نیا نکهیشد کرد .با فکر ا ینم شیناراحت بودم اما کار میبود

 زا یدروغ من به او خواهد بود کم ایو  یپنهان کار نیو آخر نیاول

 ببه او خاطر نشان کردم مواظ نکهیکردم و بعد از ا ییدلجو خودم

 و بعد رفتم که خودم را میکرد یخواهم بود از هم خداحافظ خودم

 خروج یبرا

 خانه آماده کنم . از

 با من حس تیمیصم نیخودش به سراغم آمد و در ع نیبا ماش الیش

 کند و آن یدارد با من بودن را تحمل م ییجورا کیکردم  یم

 .مکالماتمان ستیبا من خوشوقت ن داریدهد از د یکه نشان م طور

 کیشد . گفت که  یبه بله و نه ختم م شتریکوتاه بود و ب یلیخ

 خوب سراغ دارد و مطمئن است که تا به حال با یلیخ رستوران

 .که البته راست گفته بود . میبه آنجا نرفته ا نیشرو

 هسفارش داد و گفت ک یتنور یپلو با ماه یهردوتامان باقال یبرا



 ینداده .من اشتها خودش سفارش یغذا را برا نیوقت است ا یلیخ

 نداشتم و فقط درحال تک زدن به آن بودم .فکرم مشغول یچندان

 رددر و آن  نیباهم از ا یآرام و قرار نداشتم . کم میو درجا بود

 به ما خوش نکهیو ا دی.در مورد لواسان از من پرس میزد حرف

 نه ؟ ای گذشت

 در شده وکنسل  یلیبه دال ایرفتن تان دمیفهم شیحرفها یالبه ال از

 نگفته یزیدر موردش به من چ نیبودم که چطور شرو عجب

 غاز کیصد تا  یحرفها نیگفتم ا یخواست به او م یدلم م یلی.خ

م نجات ینسرگشتگیبرو سر اصل مطلب و از ا کراستیفراموش کن و  را

 به دهانش زل زده بودم که یبده ! چارچشم

 که به یبکشد .همان موضوع شیرا پ یموضوع اصل باالخره

 و کیرستوران ش کی ینادر تو یمن و او در اتفاق خاطرش

 نیبه ا میداشت یخود یو ب میهم نشسته بود یروبه رو معروف

 دیاز خوردن دست کش نکهی.تا ا میداد ینچسب دونفره کش م ناهار



 بود .و من یبیاش .نگاهش جور عج یصندل یداد به پشت هیتک و

 دانستم . یانست که من نمد یم یزیاو چ نکهیبودم از ا مشمئز

 بود ! بیحتما برات قرار امروز عج-

 خارق العاده است و آن دارید کی نیدانست که ا یخودش هم م پس

 هنکیباشد .بدون ا یعیتوانست طب ینم میکرد یها که وانمود م قدر

 گفتم یرنگ دهیکنم همراه با لبخند پر انکار

 خب راستش آره .-

 دید .و او از برق چشمانم فهمزنگ خور لمیموقع موبا همان

 پشت خط من است .با اشاره به من فهماند که جوابش را برادرش

 کالفه و نیواقعا شرو ایکردم  یدانم فکر م ی.نم بدهم

 را از تن لرزان و نیتوانستم ا یو من م دیرس یبه نظر م یعصب

 بدهم . صیتشخ شیقرارصدا یب

 ؟ ییکجا زمیعز-



 دور و برها ! نی.هم دمیمرکز خر هیتو -

 خونه ؟ یگرد یبرم یک-

 چطور ؟-

. 

 ! یجور نیهم-

 پشت بندش اضافه کرد و

 ! یوقت خسته نش هی-

 بهانه اش بود .اما دیشا نیدانم ا یم

 داشتم و دلم از فرط یهمه به فکرم بود حس خوب نیا نکهیا از

 رفت . یمالش م یخوش

 .رم خونه .. یخورم و بعد م یرم ناهار م ینه .االن م-

 حتما خبرم کن . یر یم یدار-

 یبا کالفگ و



 شم . یجون به لب م یخونه من از دلواپس یتا تو برس-

 گردم . یبرم ینگران نباش .زود-

 اش شده بودم واقعا یو نگران شیناخواسته باعث تشو نکهیا از

 وجدان داشتم. عذاب

 ؟نه  ایآمده نشر  دمیاز او سراغ دکترپژمان را گرفتم و پرس بعد

 قرارشان را به بعداز یشخص لیو به دال امدهیه گفت هنوز ن.ک

 زد میصدا یموکول کرده .وقت خداحافظ ظهر

 ماهسو ؟-

 کرده بود یاز اعماق وجودش اسمم را با تمام احساسش هج انگار

 قلبم شده بود . دنیآن طور باعث لرز دنشیشن که

 دیتندش به گوشم نرس یجز نفس ها ییچند لحظه صدا یجانم ؟برا-

 ی.کم

 گفت یتابانه ا یبا لحن ب بعد

 دوستت دارم .-



 یهم متوجه دگرگون الیدانم ش ی.نم دیوجودم نبض شد و تپ تمام

 النه ؟ تا بناگوش داغ شده بودم و ح ایظاهر شده در من بود  یها

 آرام و به نجوا گفتم یلی.آرام خ دمیفهم یرا نم خودم

 منم .-

 نگفت و من یزیچ گریدش دبود .چون بع دهیکه شن ستمین مطمئن

 دمینفهم ی.حت دمیاش باشد ند یذوق زدگ یکه نشان دهنده  یعالمت

 خلسه بودم و داشتم به ی.هنوزتو م؟یکرد یاز هم خداحافظ یک

 یدادم که صدا یبوق اشغال اتمام تماسش عاشقانه گوش م یصدا

 دیکش رونیب میاهایرو نیریش یایمرا از دن الیش یحوصله  یب

 ونیرو باهات درم یتا موضوع مهم یایت خواستم براستش از-

 . بذارم

 را شکار کرد با آب و تاب دنمیشن یچون نگاه کنجکاو و تشنه  و

 ادامه داد یشتریب



 نیهم بعد از گفتنش به ایغلطه ! و آ ایدونم چقدر کارم درسته  ینم-

 ه .ن ایشم  یم مونیپش مونمیحاال از نگفتنش پش نیکه تا هم اندازه

 یرو شونه هامه . و من چاره ا ینیکنم مثل بار سنگ یحس م اما

 ... یبهم بد یقول هی دیگفتنش ندارم .اما قبلش با جز

 بذاره ونیخواست با من درم یرو م یچه موضوع یعنیخدا !  ای "

 " ؟

 نگفته بود اما لحن و آهنگ کلماتش به یخاص زیهنوز چ نکهیا با

 یدر که دلم همان لحظه هراسترس زا و دلهره آور بود .آن ق شدت

 بود که خبر از زلزله یترسناک یلرزه  شیمثل پ شی.حرفها ختیر

 روف یاز حاال خودم را برا دیداد و من انگار با یهولناک بعد م ی

 کردم .حاال یفرو رفتن آماده م رتیآوار بهت و ح ریو ز ختنیر

 یفیضع یتوانستم قورت بدهم .با صدا یآب دهانم را هم نم یحت گرید

 دیرس یدور به گوش م یکه انگار از مسافت

 دمیپرس



 ؟ یچه قول-

 نکهینداشت از ا یباک چیچشمانم .انگار ه یزل زده بود تو صاف

 جز او یمن کس یذهن شیها و تشو یشانیپر نیدانست باعث ا یم

 . ستین

 کلمه کی یخوام بزنم حت یکه م ییقسم بخور که راجع به حرفا-

 ! یگ ینم یزیچ نیبه شرو هم

 یدوستان

 گفتم شانهحبس مانده در  نفسی

 نیکه شرو نیبهم بگ ی.مگه قراره چ نیترسون یمنو م نیشما دار-

 بفهمه ؟ دینبا

 که ازت پنهون مونده . یقتیمهم .حق یلیخ یحرفها-

 واج به واج یقرار دادن من رو ریتحت تاث شتریب یبرا انگار

 داشت . اریبس دیتاک شیحرفها



 در دلم النه یشاد شده و ترس مثل جغد شومچشمانم گ ی حدقه

 بود کرده

 یقلبم گاه "؟  یقتیکه از من پنهون مونده ؟ آخه چه حق یقتیحق"

 تند

 یمنف جاناتیو از فرط ه دیتپ یم یکند تمیهم با ر یزد و گاه یم

 و دمیکش رونیب یجعبه دستمال کاغذ یدر نوسان بود . از تو مدام

 پاک کردم .ام را  یشانیپ یآن عرق رو با

 یگذراند با لحن یرا از نظر م شانمیپر یهمان طور که چهره  او

 کننده گفت هیتوج

 بفهمه چون دوست ندارم از دست من ناراحت نیخوام شرو ینم-

 که ی.قسم نخور .حتما خودت اونقدر عاقل هست الیخ یب ی.ولبشه

 به هم بخوره .مگه نه ؟ مونیخواهر و برادر ی ونهیم ینذار

 اخواست مر یمتوقعانه زل زد به من .انگار م یو حالت دیردبا ت و

 به انهیموذ یو به شکل مستقیمریمعذورات قرار بدهد تا غ یتو



 گفتم ریزدم و ناگز یاش برسد .مات و مبهوت پلک خواسته

 . هنمد.به خدا قلبم اومد تو  هیحرفتون چ نیدونم .حاال شما بگ ینم-

 دور یپر و خا یها زیه به منگا کینگاه به ساعتش انداخت و کی

 هبمانده بود حاال  یکه تا آن لحظه خال یدست حصار زیبرمان .م و

 ایدرآمده بود که انگار با هم قهر بودند  یزن و مرد جوان اشغال

 کرد و یم یباز لشیو موبا چییشان شکراب بود .مرد با سو انهیم

 نیا هم دیرفت .شا یور م ستالیگلدان کر یسرخ تو یبا گلها زن

 شدستیتو یهمان طور که داشت با حلقه  الیشان بود. ش یآشت ناهار

 اصالنه گفتگیجکرد  یم یباز

 شروع کنم ؟ دیدونم از کجا با ینم -

 دیجا سر کش کیو  ختیآب ر وانیل یتو یخودش کم یبعد برا و

 بگذارد انیخواست با من درم یرا م ییمگو یدانم چه حرفها ینم

 به حال من که محکوم یت داشت .پس واخودش از گفتنش وحش که

 زد و ایپا و آن پا کرد و بعد دل به در نیا یبودم .کم دنشیشن به



 صحبت را باز کرد سر

 نی...شرو ی...ول یهست یخوب یلیماهسو .تو دختر خ یدون یم-

 کنه عاشقت یبگم ! برادرم اون جور که وانمود م ی...چه جور

 . ستین

 راچ دمیفهم یه را از او نداشتم .حاال مجمل نیا دنیانتظار شن اصال

 نزنم .نگران خودش بود یحرف نیگفت در موردش به شرو یم

 برادرش هیکه برمن مجهول بود داشت برعل یلی.چون بنا به دال

 قتیامکان نداشت حق نیا یزد .ول یم یانتحار یبه افشاگر دست

 قدر راحت در مورد احساس نیتوانست ا یباشد .!چطور م داشته

 ستیشود که او عاشق من ن یبه من قضاوت کند و مدع برادرش

 رها بودم ام دهیجا خورده و البته رنج شیاز حرفها یحساب نکهی.با ا

 گفتم یبرافروختگ یکه بود حفظ ظاهر کردم و با کم طور

 یعنیبرام . بهیعج یلی؟ خ نیدون یم نوی؟ شما از کجا ا یچ یعنی-



 ؟ دمینفهم نویمدت ا نیتو ادوستم نداره و من  نیشرو نیگ یم

 زد و یاحمق بود .پوزخند کینگاه عاقل به  هیبه من شب نگاهش

 گفت

 اگرچه تیواقع زمیاما عز ستین ندیبرات خوشا دنشیدونم شن یم-

 . نهیو زننده اما هم تلخ

 داد و یو سرکوب م ریتحق یآمرانه بود اما به شدت بو لحنش

 یداشتم دستمال کاغذ من بود .با تمام حرصم یتشنج عصب باعث

 کردم . یم زیر زیدستم را ر یتو

 کیتونم االن براتون  یقبول ندارم .م نویمن ا یول نیببخش-

 منو دوست داره . نیکه شرو ارمیب لیوندلیلیم

 مطمئن مرا از نظر یچهره  ظیغل یچشم با تمسخر یگوشه  از

 دیپرس هیظن آلودو پر کنا یو با لحن گذراند

. 

 ؟ ستین تونیچرا هنوز خبر از عقد و ازدواج رسمپس  یبگ شهیم-



 نداشتم یجواب شیبود و من واقعا برا یسخت و گزنده ا سوال

 شد یباعث سوءظن من نم نیسوال من هم بود اما ا شهی.اتفاقا هم

 که یلیدل ونیلیم کیآن  یخاطررو نانیتوانستم با اطم ی.هنوز م

 عخواستم از موض یسرخورده بودم اما نم یکنم .کم یپافشار داشتم

 ها . یراحت نی.حداقل به هم میایکوتاه ب خود

 برامون یشرط نیکه همچ دیاز مادرتون بپرس دیبا نویخب ا-

 نیاه .واال اگ میاحترام بذار شونیبه نظر ا می.ما فقط خواست گذاشتن

 مشترکمون هم یازآغاز زندگ یدوماه یکیاالن  دینبود شا شرط

 بود . گذشته

 ستمخوایم ایمتقاعد کردن او زده بودم  یرفها را برادانم آن ح ینم

 ساخته میکه او برا یدیکنم و از گرداب ترد هیخودم را توج

 نجات بدهم ؟ بود

 پاتون گذاشت ؟ شیپ یشرط نیمامان چرا همچ یبدون یخوا یم-

 و بیشده بود وبا نفوذ و پرتو عج کیتنگ و بار چشمانش



 قصه بود که کیکل  یدانا من زوم بود. مثل یرو یا رکنندهیتسخ

 ینبود .لحظه ا دهیبراو پوش یزیتمام داستان خبر داشت و چ از

 یسرسخت و سردش را از نظر گذراندم و بعد شانه ا ی چهره

 را دادم جلو نمییو لب پا تکاندم

 مینک دایپ یاز هم شناخت کاف یتو دوره نامزد نکهیا یخب البد برا-

 ینم ای میخور یکه به درد هم م میبرس جهینت نیبه ا تیدر نها و

 .میخور

 هست . نمی.خب ا نیآفر-

 ادامه داد یبعد با لحن قاطعانه تر و

 نیخور یحال مامانم مطمئن بود که شما به درد هم نم نیدر ع-

 یتون ینم ی.که تو حت هیا گهید یزیشرط چ نیا یاصل لی.اما دل

 . یکن تصور

 ار بیعلم غ نینند و امطمئ نقدریاز کجا ا شانینگفت مادر گرام و



 از صراحت لهجه اش در کهیبه دست آورده اند؟ درحال چطور

 معما گونه اش درآمده یکفرم از دست حرفها بایبودم و تقر عجب

 دمیو سردرگم پرس یعصب یکم بود

 ؟ یلیچه دل-

 زیم یرا رو شیخارج شد . دستها یدادن به صندل هیحالت تک از

 تزلزل یو صاف و ب دیکشبه سمت من  ی. سرش را کم گذاشت

 چشمانم یزد تو زل

 یباخبر شده بود .در واقع از رو نیشرو تیچون مامان از ن-

 ات نابود نشه . ندهیشرط رو گذاشت که آ نیتو ، ا یبرا یدلسوز

 من ؟ یبرا یدلسوز-

 یممزخرف اشترا از او برگرداندم .واقعا د میپوزخندزنان و ناباورانه رو و

 گفت .

 ییروستا یدختر ساده  هیدلش سوخت برات ...تو آره .واقعا -

 اهاتیرو یتونه شاهزاده  یم نیشرو یکرد یم الیکه خ یبود



 قبول نوی؟ نکنه خودت ا زمیعز یکن ینگام م ینجوری..چرا ا باشه

 دونم ی؟ نم نیتن هم یوصله  نیتو و شرو یکن یو فکر م یندار

 واضحه زیهمه چ کهی؟ درحال یزن یخودت رو گول م یدار چرا

 شما ... و

 وسط یاهانت گونه اش تند یحرفها دنیو منقلب از شن برآشفته

 گفتم ریو با تغ دمیپر شیحرفها

 م .گفتگو رو ادامه بد نیتونم ا ینم گهیخانم .من د الیش دیببخش-

 داریشه .درمورد د یم نیکنم واقعا داره به من توه یحس م چون

 چون به شما نکهیم .نه اگ ینم نیبه شرو یزیحرفا چ نیو ا امروز

 مونمیدادم .نه .!چون هم از اومدنم پش قول

 حرفاتون با عرض معذرت اونقدر برام ارزش نداره که به هم

 یباعث ناراحت خاطرش

 بشم . نیو شرو خودم



 یزهایام به او خرده ر یخشم و ناراحت زانینشان دادن م یبرا و

 ختمشانیباره ردستم گلوله کردم و بعد دو یرا تو یکاغذ دستمال

 . زیم یرو

 او یمگیبلند شوم و با سراس میکه از جا دمیام را عقب کش یصندل

 ابا مر ی.به قدر کاف دمید یماندن نم یبرا یلیدل گریترک کنم .د را

 خواهر نکهیگزنده اش چزانده بود و من تنها به احترام ا یحرفها

 یم حدبس بود.صبر من ه گریبود تحملش کرده بودم .اما د نیشرو

 من نگاه کنجکاو مرد و زن ی! همزمان با برخاستن ناگهان داشت

 برداشت و توجهشان به ما جلب شد زیبه سمت ما خ یحصار زیم

 و از بطالت میکرد یسرگرمشان م یلحظات ی.خوب شد حداقل برا

 . میداد یم نجاتشان

باختن  یکه در آستانه  یبازگیجمثل  دیکه عزم رفتنم را د او

 لحظه برگ برنده اش را رو کند . نیگرفت در آخر میاستتصم

 ؟ یاگه حرفهامو با مدرک بهت ثابت کنم چ-



 واقعا گهیرو د یکی نیا یکن یشه کار یم ای؟ اوه نه .خدا مدرک

 طاقتش رو ندارم . گهیبشه ؟ من د الیخ یب

 . 

 رفتن مرا سست یو موفق شده بود پا دهیبه هدف خودش رس انگار

 یکه زخم ینگاهش کردم و بعد از مرز خفگ مردد ی.لحظه ا کند

 گشتم ناالن گفتم یدل برم نیخون و

 ؟ یچه مدرک-

 یدانم چرا ول یبود .نم یاز هرگونه شفقت و دوست یعار نگاهش

 شهیهم

 دوستم دارد یمهربان تر از مادرش باشد و کم الیکردم ش یم الیخ

 در درکرد که چق می.اما امروز با رفتار مغرضانه اش به من تفهم

 کردم .با تحکم گفت یاشتباه فکر م موردش

 تا بهت نشون بدم . نیبش-



 دمتاباافینشستن که نه تقر یصندل یخم رو یتا شده و پشت یزانوان با

 یعصب یدرآورد و با حرکات فشیک یاش را از تو ی.گوش

 را باز کرد و با سرزنش گفت قفلش

 تعث شکستن قلببهت نشون بدم و با نویبودم مجبور نشم ا دواریام-

 . ومدهیبهت ن ی.ظاهرا دلسوز یخودت خواست یول بشم

 اش را به طرف من گرفت . یغرنده گوش یبعد در امتداد نگاه و

 صحنه ایالبد فتوشاپ  یکه بعد نگ نیخودت بب یبا چشما ایب-

 ! هیساز

 مدست یاو آن را تو ایرا از دستش گرفته بودم  یدانم من گوش ینم

 کیمن  مینوا یهربار گرمب گرمب قلب ب یازابود ؟ به  چپانده

 امثل مترسک ه دید ی.وقت دمید یجان خودم را از دست رفته م بار

 یرا پل لمیف یحوصلگ یکنم خودش با ب ینم یزده و کار خشکم

 کرد

 تا باورت بشه . یو بشنو ینیخودت بب دیبا یمتاسفم ول-



 پشت نیداد .شرو یخانه نشان م یو مادرش را تو نیشرو لمیف

 و داشت با بهت و یمبل کنار ینشسته بود و مادرش رو لپتاپ

 یم یگوش نیاز پشت دورب الیش یکرد .صدا ینگاهش م رتیح

 آمد

 تکرار کن . گهیبار د کی؟ تورو خدا  نیشرو یگفت یتو چ-

 داد حیتوض الیگفتگو آغاز شده بود . ش کیاز وسط  لمیف

 یم منستاگرای. داشتم تو امبیماری یم لمیدونست که دارم ازش ف ینم_

 هی و مبیماریب لمیف یواشکیگفت . فکر کردم  نویا نیکه شرو دمیچرخ

 بود! یبندازم که چه جونور ادشیبه خودش نشون بدم و  روز

 ایناراحت و  یزیانگار از چ دیرس یبه نظر کالفه م نیشرو

 بود یعصبان

 ماازش خوشم اومده .ا یعنیخوام. یگفتم که .من ماهسو رو م-

 ندارم باهاش ازدواج کنم . قصد



 ؟ هیپس قصدت چ-

 آلودگفت ظیغ یبا لحن نیبود .شرو الیش ریبدون تصو یهم صدا باز

 شنهادیکه پ هیدونم فکر کرده ک یدختر غرورمو شکونده .نم نیا-

 دهید یخوش یکنه .هه ! واسه خودش خواب ها یمنو رد م یدوست

 ردهکول کنه و فکر  یکیتارتو  یریت هیتو َک ِف َشم خواست  دی.فهم

 هشب که نی.هم مبیماریب نویا امیکه ب اقتمیل یاون قدر احمق و ب من

 نیا به ! البته فعال گذاشتم دلش هیادیدادم از سرشم ز یدوست شنهادیپ

 یازدواج با من ! انگار خودش نم نیریش یایخوش باشه .رو ایرو

 فاصلهتا آسمون  نیما زم نیو ب ستیتن من ن یوصله  دونه

 رم یازدواج م تیخواد منم به ن یم ینجوری.حاال که دلش ااست

 ازدواج باهم نامزد یمدت به بهونه  هی؟  هی.خب اشکالش چ جلو

 و میخور یبه درد هم نم میفهم یو بعد خب ...م میش یم

 ! یراحت نی.به هم میزن یرو به هم م مونینامزد



 با نیپشت دورباز  الیکرد .ش یهنوز هاج و واج نگاهش م مادرش

 گفته بود سرزنش

 ! نیشرو هینامرد یلیخ نیا یول-

 گهیبراش تا د شهیم یانتقام کوچولوئه .درس عبرت هیفقط  نینه .ا-

 دلش کبوتر

 رو هم ییانتقامجو نیپرواز با عقاب به سرش نزنه .غرامت ا هوس

 فاتکه جبران ما مبیماری یدر نظر م یا هیمهر هیپردازم .براش  یم

 ... بشه

 اشک راه نگاهم را بند آورده بود لی.س دمید ینم یریتصو گرید

 دیا؟.ش دمیفوران کرده بود که خودم نفهم میاشکها یدانم از ک ی.نم

 همان دم که او گفته بود از

 قصد ندارم باهاش ازدواج کنم . یول ادیازش خوشم م-

 ام ییایعشق رو یبرا یاز قلبم همان جا که محفل امن یا گوشه



 وجودم یسوخت .همه  یبودم آتش گرفته بود و داشت م ساخته

 دیرس یداشت به شاهرگم م یزیت یشده بود و غصه مثل چاقو درد

 فاحر نیبا تموم ا-شدم . ی. و من زنده زنده داشتم در خودم دفن م

 ! نیبازم دختره گناه داره شرو

 دمیو نفهم دمینشن یزیچ گریبهت آلود مادرش بود و بعد د یصدا

 گفت ؟ یدر جوابش چ نیشرو

 نهاز روح شده بود انگار ! همان لحظه که خا یسرمازده ام خال تن

 ردهممرگ من فرا برسد  نکهیقبل از ا دمیشد فهم رانیقلبم و دیام ی

 ! ام

 ارها شد .مثل من که انگار از کالبدم ره میدستها انیاز م گوشی

 هم را با یو هوا معلق مانده بودم . صندل نیزم انیم ییو جا شده

 بودم که یبلند شدم .مثل کس میدفعه از جا کیهول دادم و  عقب

 خواستم به کجا بروم یدانم م یرفت .نم یخواب راه م یتو داشت

 نیو منگ بودم و در ح جیپس.گ یرفتم و گاه یم شیپ یگاه ؟



 به موقع الیخوردم و اگر ش یها برم یو صندل زیمدام به م حرکت

 رساند با آن حال یش را به من نمکرد و خود یو جور نم جمع

 یکردم و به طرز اسفناک یراه سقوط م نیو وهم زده ام ب نزار

 یرا گرفته بود و از زن میبازو ریز الیشدم .ش یم نیبر زم نقش

 زکرد و بعد مرا با خودش ا یمن به او تنه زده بودم عذرخواه که

 برد رونیب آنجا

 میصبر کن با هم برگم  یم ی؟ هرچ هیچه کار نیا زمیآخه عز-

 ... میرو جا بذار فامونیبود ک کی...نزد ینکرد گوش

 یم نگیبه سمت پارک میو احتماال داشت میشده بود ابانیخ وارد

 . میرفت

 یگفتم .م یبهت نم یچیه یرو ندار دنشیدونستم تاب شن یاگه م-

 راستش من خودم یدونن ...ول یاصال به من چه ؟ خودشون م گفتم

 بکنه یزن استفاده ابزار هیمرد از  هیدوست ندارم  چیزنم .ه هی



 هتب دیباخبر بودم با نیشرو تیاز ن یبرادرم باشه .وقت نکهی.کما ا

 تو رو به جون مارجان یشدم .ول یگفتم واال منم همدستش م یم

 بهش نگو .اگه بفهمه دستش رو برات رو کردم ...اگه ... یزیچ

 را از میبازو یطاقت یبکرد که من با  یداشت اگه مگه م هنوز

 خواست یبا او را نم ی.دلم همراه دمیکش رونیب چنگش

 خواست یاش را نم یرخواهیخواست .خ یاش را نم ی...دلسوز

 خواست ینم یزیام دلم جز مرگ چ ی...اصال آن لحظه از زندگ

 شبود و حاال دلواپس خود دهیبه آتش کش یافشاگر نی.دلم را با ا

 و نگران شکراب شدن بود

 خواست دست ازسرم یشان .اما انگار نم یبرادر و خواهر ی دوستی

 و با سرزنش گفت دیبردارد .دوباره دستم را کش

 برسونمت خونه . ایآخه ؟ ب یبر یخوا یحالت کجا م نیبا ا-

 هم از او کناره گرفتم و پرخاش زدم باز

 برم ... دیولم کن-



 نداشت که او یتیاهم میبرا گریکردم .د یحب و بغض نگاهش م با

 خواستم برود به درک ! یاست و م نیشرو خواهر

 . دیرا دنبال من دو یقدم چند

 ...بذار من ابونینمون تو خ یکه دار یوضع داغون نیبا ا زمیعز-

 نکن ... یلجباز نقدری...ا برسونمت

 از الشیگذاشت ؟.مگر خ یرفت و راحتم نم یدانم چرا نم ینم

 بود دهینشده بود ؟ مگر ند شکستن و کوباندن من راحت درهم

 یب رآواریو خودم ز ختمیچشمش فرو ر شیپ یکهنه ا یبنا همچون

 خواست ؟ از یاز جان من چه م گریام جا ماندم ؟ پس د یچارگ

 که به تنم مانده بود ؟ یجان مهین نیا

 عجز و البه گفتم با

 ...خواهش ...خواهش ... نیاز من دورش-

 کرده بود و داشتم به بیماری ممیبغض تلخ وحج یالبه ال نفسم



 از درد یکه با مفهوم تازه ا یدل یافتادم .دستم را رو یخرخرم

 شده بود گذاشتم و به حالت عق زدن افتادم . آشنا

 هادار یبود . گام ب دهیترس دید یکه مرا درآن حال و روز م نیا از

 کیبه سمت من برداشت اما جرات نکرد دوباره به من نزد یا

 رش همچنان باعث عذاب من بود .. حضو شود

 ... نی...بر نی...بر نیکنم تنهام بذار یخواهش م-

 کهبل دیآ یمن برنم یاز دستش برا یبود نه تنها کار دهیفهم انگار

 یبو شیمن است. صدا یاش باعث شکنجه  یلیحضور تحم با

 یپرده بردار نیهم از کار خودش از ا دیداد .شا یوترحم م رقت

 بود نمایپش جسورانه

 دلسوانه ادامه داد یا هیرمو با توص یباشه من م-

 .برو خونه .. زودتربیماریب ی.تاکس ابونینمون تو خ ادیفقط ز -

 یدوشم انداخت .مکث یرو ششیرا که مانده بود پ فمیبعد بند ک و



 با لحن حزن دیاز من ند یحرکت همدالنه ا چیو چون ه کرد

 گفت یزیآم

 تاوان قتیحق دنیخب شن یر کن! ولمتاسفم ماهسو.!..باو یلیخ-

 نهکدروغ بزرگ رو باور  هیکه آدم  نهیباشه بهتر از ا ی.هرچ داره

 ره.چا یایباالخره باهاش کنار ب یتون یتو م یدونم سخته ول ی...م

 بهت گفتم از من نویا نکهیروز از ا هی دی...شا زمیعز ستین یا

 . یهم باش ممنون

 رها شد و حرف مهم ترش را و شانه ام فیبند ک یاز رو دستش

 زد هم

 ... ینگ نیبه شرو یزیمورد چ نیدر ا دوارمیام-

. 

ربش ب وکه نگاهش کردم ر ریام برگشتم و با تغ یزاریتمام نفرت و ب با

 به عقب برداشت .لب وا کرد یرا گم کرد و از ترس گام

 نکرد و دایعتاب آلود من جراتش را پ یاما از نگاه ها دیبگو یزیچ



 مجبور به ترک من شد ... ریناگز

 ادمخودم را برداشتم وبه راه افت یاز تنها شدنم تکه پاره ها بعد

 رنقطه مثل پرگار دو کی یرفتم اما انگار رو ی.مثل گمگشته ها م

 ی.هرچند قدم م دیکش یوزن مرا نم می.پاها دمیچرخ یم خودم

 ام هادتسیکه هنوز همان جا ا دمید یتازه کنم .بعد م یتا جان ستادمیا

 یو ازدحامش دور من م ی.انگار که شهر داشت با تمام بزرگ

 دور باطل بودم که یهمان رفتن ها و برگشتن ها ی.تو گشت

 ادهیازآن پ یمتوقف شد و زن و بچه ا میپا یجلو یزرد رنگ یتاکس

 اشدبودم بدون آنکه حواسم ب ستادهی.همان طور که به تماشا ا شدند

 شتنم مانع از بسته شدن در شدم .زن برگک یبدانم دارم چکار م ای

 و رفت . با تمام دیبه من انداخت بعد راهش را کش ینگاه مین و

 نگاه نهیعقب .راننده از آ یصندل ینشستم رو یحال یو ب یخستگ

 یانگیجاز ز یکی. در  دیروانه ام کرد مقصدم را پرس یروح یب



 شهیش زدم .سرم را به حصارام خودم را  یزندگ یروزها نیتر

 آرام گفتم فیضع یو همراه با رعشه ا چسباندم

 ! یسهرورد-

 حال نیدانم با ا یساختمان نشر .نم یحاال من آنجا بودم .جلو و

 انشدن هم ادهیکردم ؟ بعد از پ یچه م نجایام ا مارگونهیو ب خراب

 ینوات گریقدم از قدم برنداشتم .انگار د گریمسخ مانده بودم و د جا

 سیمات و خ یبودم و با نگاه ستادهینده بود .انما یمن باق در

 که به جانم یکردم .با رنج و حسرت یبه ساختمان نگاه م خورده

 ؟ بازخواستش کنم ؟ که چرا یچ ی.آمده بودم برا دیکش یم پنجه

 بزرگ به نام عشق مرا در بند ینداشت ؟ که چرا با دروغ دوستم

 وکه چرا ؟ چرا ؟ ؟  دید یخودش نم قی؟ که چرا مرا ال دیکش خود

 از او یچه جواب دنی؟ درانتظار شن گریدل آزار د یچرا صدها

که بهت دروغ گفتم  دیکه دلت را شکستم ؟ ببخش دی.ببخش بودم

 که دیکه دوستت ندارم ؟ ببخش دی؟ ببخش یستین قمیکه ال دی؟ببخش



 کیمن فقط  یکه برا دیکنم ؟ببخش یکارت را تالف خواستم

 که ... دی؟ببخش یه بودپا افتاد شیپ یسرگرم

 امروز صبحش افتاد نیهم یبه جمله  ادمی

 عمره هیمن ازت خوشم اومده و تو رو واسه  نیاصال اول بب"

 "کن !  یالبافیخوام بعد واسه خودت خ یکنار خودم م آزگار

 من دیتپ یداشت م یلحظه که نبض زندگ نیحاال هم نیهم دیشا

 هفتیعاشق شده قلب ش دیفهمشهر بودم که تا  نیدختر ا نیتر نیغمگ

 دادند . لشیرا غرق در خون تحو اش

 ام شانه یبه قفسه  نیسنگ یدلم گذاشتم که با فشار یرا رو دستم

 یُزهم مرگ م یام درد داشت و بو یآهک یبود .نفس ها دهیچسب

 بغض و هق هق آن انیمنقلب و آشوب و در مرز م ی.با حال داد

 رمم که نگهم دارد که مبادا بخوبرق گرفت رچراغیدستم را به ت کی

 ... نندیشهر در خود منهدم شدنم را بب ی.که مبادا آدم ها نیزم



 از ییآشنا یدار زنده و مرده شدنم بود که صدا وبیماریهمان  در

 ها گفت یکینزد همان

 شده ؟ ی؟ چ ییماهسو خانم ؟ شما-

 زانا سرم را چرخاندم .دکتر پژمان بود که داشت  یو ب دهیبر نفس

 آمد یشد و نگران و کنجکاو به سمت من م یم ادهیخودش پ نیماش

. 

*** 

 ! یرس یحوصله به نظر م یامروز چقدر ب-

 متیق ستیل یسر کی یداشت پوشه قرمز را که حاو یوقت مانیپ

 را نیداشت ا یبرم شیرو شیو چاپ وقرارداد ها بود از پ کاغذها

 اش کش و یگبا تمام خست نی.شرو دیو خودش را کنار کش گفت

 یحرفها قیرفت و ضمن تکان دادن سرش به نشان تصد یقوس

 گفت قشیرف



 اش را از یچرخدارش را به عقب هول داد .گوش ی!صندل یلیآره .خ-

 یرو

 ودمبل نشسته ب یحاال رو مانیبرداشت و بعد از جا بلند شد .پ زیم

 کرد یو رو م ریپوشه را ز یتو یداشت برگه ها کهیدرحال و

 گفت

 دلم یرسم...گاه ینم گهیسرم .واقعا د یرو ختهیعالمه کار ر کی-

 دونم که بدون یماهه بدم .اما م کی یمرخص هیخواد به خودم  یم

 چیه گهید یمونه ... بعد از خانم صالح یکار نشر لنگ م من

 یشکیافتاده گردن من .ه ینتونست جاشو پرکنه و همه چ یکارمند

 کارش رو خوب بلد بود ...اون ستیاون مرحوم ن یکاربلد به

 ...! فی...ح

 نیبه شرو یچشم نگاه یواز گوشه  دیکش یبا اندوه و افسوس آه و

 انداخت

 به او و غرزدن یرفت و اصال توجه یور م لشیداشت با موبا که



 . شهب داشیبرم .اال ِن که دکترپژمان کم کم پ گهیمن د-نداشت . شیها

 کرد و بعد ادامه داد یمکث

 یکن یشته هاش ارزش چاپ شدن داشته باشه قبول مگم اگه نو یم-

 کنگره مهم هیگه .تو  یسرچ کردم .راست م نترنتیمن تو ا ؟

 برده . زهیجا یعلم

 کرد یرا مرور م شیتماس ها یصفحه  ستیداشت ل نیشرو

 کیخواست  یثابت مانده بود .دلش م یماه یشماره  ی.دستش رو

 امتم یهمه کالفگ نیود .ارا بشن شیو صدا دبیماریتماس ب گرید بار

 گفت یبا دلخور مانیو دور ماندن از او بود .پ دنیند از

 گفتم ؟ یچ یدیشن-

 بود.در مورد آمدن دکتر پژمان و نظرش در دهیشن ییزهایچ کی

 نگاهش کرد یحرفها .با حواس پرت نیچاپ شدن کتابش و ا مورد

 گفت و



 آره ...-

 ن عمه ات ! ازآره جا یعنیکرد که  ینگاهش م یجور مانیپ

 بلند شد شیجا

 ؟ یندار یبا من کار گهیخب د-

 . و گذاشت که با رفتنش دینشن "هوم"جز  یمبهم یآوا نیشرو از

 ادشیبه او بکند .قبل از خروج کاملش از اتاق انگار  یبزرگ لطف

 افتاده باشد گفت یزیچ به

 ! یراست-

 رگشت وبا او داشته باشد ب یکار مهم دیشا نکهیبا تصور ا مانیپ

 نگاهش کرد رهیخ

 . ارهیبگو برام نسکافه ب دایبه پارم یر یم یدار-

 گفت یزیهمراه با شکلک تمسخرآم مانیپ

 ! سییچشم ر-



 گرفت قدم زنان به یماهسو را م یداشت شماره  کهیدرحال نیشرو

کدر آسمان انداخت و نور  یبه آب یپنجره رفت و نگاه سمت

 داشت.بوق ینیفلکس بازتاب رنگر ی شهیکه از پشت ش یمروزیآفتابن

 یب یگوش داد .از بوق سوم کم یالیخ یاول و دوم را با ب یها

 به دیبه شور افتاد .چسب یخود یبوق دلش ب نیشد و از پنجم قرار

 تدمم ی.بوق ها نییافتاد پا یاز نگران یپنجره و نگاهش با رد هره

 یمو مضطرب تازه  وسیماهسو نرسانده بود .ما یرا به صدا او

 بیو غر بیعج یکند که صحنه ا یبیماریدوباره شماره  خواست

 دکتر هیکه شب یمرد نییرا به خودش جلب کرد .آن پا نظرش

 یزن را نم یگذاشته بود .چهره  یزن یبازو ریبود دست ز پژمان

 نیزم یبرق بود و انگار که داشت رو رچراغیدستش به ت کی. دید

 یقبلش برم یبه سرجاخورد و  یرفت مدام سر م یراه م زیل

 با خودش فکر کرد نیزد و شرو ی.دکتر داشت با او حرف م گشت

 !- 



 یِه

 ما

 شال هیشب شالش

 تر شدند کیبار یشتریبا زوم ب چشمانش

 مانتوش . نطوریهم-

 .بودند .. دهیولنجک خر دیبود که باهم از مرکز خر ییمانتو هیشب

 چرخانده یکم.زن سرش را  دیرس یبه نظر م ارتریهوش یکم حاال

 کی.آخر چطور امکان داشت  ندیرخش را بب میتوانست ن ی. م بود

 ؟ باشد یکس هیهمه شب نیرخ هم ا میاز ن ینه فقط لباسش که حت نفر

 دیبه افکار خودش خند بعد

 یمر چکا نجای! اون االن اهی؟ احتماال از اثرات دلتنگ یشد وونهید-

 ژتو پاسا یچرخ هیفته ؟ حاال حتما ناهارش رو خورده و باز ر کنه

 و احتماال شال مورد نظرش رو بخره .بعد در راه برگشت به بزنه



 . هبیماری یبا من تماس م خونه

 . دیرس یبه ذهنش نم یجواب ماندن تماسش فکر یب یبرا یول

 دیرو نشن لیزنگ موبا یدورو برش شلوغه و صدا دی...شا دیشا-

 ... دی.شا

 حرکت مانده بود که زن یب تماس مجدد کونیآ یهنوز رو دستش

 رکنفیکه او نه  دیاش د یبهت و ناباور انیقد برگشت و او در م تمام

 بایبهتر تقر دید یماهسو بلکه خود خودش است .برا هیشب

 یو گواه دییبود و بعد از تا دهیرفلکس چسب شهیبه ش صورتش

 ماهسو یدوباره شماره  یتند دهیطاقت و شور یب یبا دل چشمانش

 به تماس او ندارد و یکه ماهسو توجه دید یت .داشت مگرف را

 هم نرفته بود . فشیدستش به سمت ک یحت

 است دست از تماس لنتیسا یرو لشیموبا دیفکر که شا نیا با

 چسباند شهیش یکف هر دو دستش را رو یو با کالفگ دیکش دوباره

 باال نیزد که پنجره را باز کند و از هم ی.داشت به سرش م



 بزند . شیصدا

 لب یقرار یبه خرج داد .با ب یشتنداریهر طور که بود خو یول

 لب فشرد یرو

 ؟ حاال چرا یایم ی؟ چرا بهم نگفت یکن یچکار م نجایآخه تو ا-

 نیبزن نیدار گهیباهمد ی؟ آخه تو و دکتر چه حرف نییاون پا یموند

 ؟

. 

 .دست دکتر دیکوب شهیش یرو مشتی غضبش و خشم تمام با و

 ماهسو بود .سرش را به سمت صورتش گرفته یبازو ریز همچنان

 تحملش گریبه او گفت که ماهسو سر تکان داد .نه د یزیو چ بود

 صحنه باشد نیو شاهد ا ستدیطور با نیتوانست هم ینداشت .نم را

 خواست دست دکتر را به جرم لمس دست محبوبش یدلش م ی.وقت

 اهمثل احمق  دیرا بابه او از شانه قطع کند .چ یکیهمه نزد نیا و



 کرد .با یتکان دهنده دعوت م یصحنه  نیا یرا به تماشا خودش

 و شتابان راه خروج دیپا چرخ یپاشنه  یبرافروخته رو یا چهره

 ینیس دایکه در را باز کرد پارم نیگرفت .هم شیاتاق را در پ از

 و وحشت زده گفت دیکشان از جا پر یبه دست ه نسکافه

 همش. ختیافه ر.نسک دمیترس یوا-

 به ترسش و یتیاهم نکهیو بدون ا دیاصال انگار او را ند نیشرو

 بدهد به راهش ادامه داد .در ینیواژگون شده در س ی نسکافه

 رفت تا با تمام ی.م دیچیپ یاز خشم داشت م یگردباد وجودش

 کند . رانیبتاراند و و قدرتش

*** 

 ار میآمد و بازو دکتر فتمیبرود و ب یاهیچشمانم س نکهیاز ا قبل

 گرفت

 ؟یشما خوب-



 شیلب ها دمید یکردم .م یبزنم نگاهش م یبتوانم حرف نکهیا بدون

 دیشن ینم یزیبود و چ نیبم و سنگ میخورد اما گوش ها یم تکان

 اما فتمیبرق بود .خواستم به حرکت ب رچراغیدستم هنوز به ت کی.

 قبل برم یرمقم دوباره جا زدند و تلوخوران به سرجا یب یپاها

 دانستم یخورد .م یام داشت گرو گر زنگ م ی. باز گوشگرداندند

 خواست بداند کجا هستم ؟ به خانه ی.م ستین نیجز شرو یکس

 نه ؟ دکتر گفت ایام  برگشته

 . مبیماریتماس ب نیبذار با آقا شرو-

ان نه هنشاز دهانم خارج شود ب ییآوا نکهیرا باال آوردم و بدون ا دستم

 رتکان دادم .عاجزانه س

 یرا نداشتم .نگاه کور و مات زشیو ترحم آم بیعج ینگاه ها تاب

 غرورم را یتوانستم شکسته ها یدور ور برم انداختم .کاش م به

 نیحاال برگردم .اصال چرا آمده بودم ؟ چرا ؟ ا نیو هم بردارم

 بهانه مرا نیکه حاال از رفتن عاجز مانده اند به کدام یلعنت یپاها



 کشانده بودند ؟ انجیا به

 اصل بودگیجپژمان هنوز نگران و  دکتر

 ! بخور.فشارت افتاده حتما یزیچ یآب قند هیببرمت باال ... ایب-

 که در من مانده یتوان نیخواست مرا با خودش ببرد که با آخر و

 مقاومت کردم و به نشان مخالفت سرتکان دادم و از نگاه بود

 بود و ستادهیکنارم ا تگرانهی.او هنوز حما ختمیگر پراستفهامش

 ممانده بود لیماندن و رفتن عل انیمن ماند .و من م میتصم منتظر

 من گشود . یرا به رو یجهنم ابد یاو دروازه ها یصدا که

 ؟ یماه-

 گره خورده یمکدر و ابروان ییمای.با س میبه طرف او برگشت هردو

 سد دمشیکرد .تا د یبود و داشت عتاب آلود نگاهمان م ستادهیا

 اشک راه افتاد دکتر گفت لیشکست و دوباره س میاشکها

 شده ! یبه منم نگفت چ-



 را نیشرو میماند .اشکها رانیمن ح انیصورت گر دنیبعد از د و

 پر را انمانیم یبلند فاصله  یسمت من فرا خوانده بود . با گام به

 خاطر گفت یو نگران شی.با تشو کرد

 یبرا هیگر نی؟ ا نجایا یایم یگفت؟ چرا ن هیچه حال نیا زمیعز-

 ؟ هیچ

 دست دکتر را از بازوان من کند و با بایتقر عیسر یبا حرکت و

 خودش احاطه ام کرد یدستها

 شده ! ی! تو رو خدا بگو چ یماه یترسون یمنو م یدار-

 د وبو به شماره افتاده میبودم .نفس ها دهیرا دو یادیمسافت ز انگار

ه که در من خفه شد یآمد.تمام آه و فغان یداشت از جا در م قلبم

 دیپر رونیب میشد و از بن بست گلو یبغض آلود یبودآوا

 تو ...! تو ... ! تو ...!-

 گفتن نبود . یبرا یزیچ گری! انگار د نیهم

 بود و میرو یلحظه جلو کیزد . یچشمانم را م رانشینگاه ح برق



 میپا ریزداشت  نی.زم دیچرخ یداشت دور سرم م گرید یا لحظه

 رفت. یشد انگار .و ذره ذره جانم از تنم در م یم یخال

 یرا خاموش کرد و من در جهان ایانگار چراغ دن یدست ناگهان

 . دمیفرو غلت کیو تار سرد

 یکردم و خودم را در جا یبار بود که چشم باز م نیدوم نیا

 سرم و بار ریتخت اورژانس و ز ی.بار اول رو دمید یم یگرید

آورده ودرآمد چطور از اورژانس سر از اتاق ا ینم ادمیتخت او . یرو دوم

 و منگ بودم و جیآرامبخش گ یآمپول ها ریبودم .تحت تاث

 یو ب آزادکردم .تن و بدنم  یم یهم احساس رخوت و سست هنوز

 دانم چه وقت از زمان بود و چقدر از حضور من یبود .نم حس

 گذشته بود ؟ نجایا

 دنیشدم اما با د زیخ میتخت ن یحاجت رو یابه قض ازیاحساس ن با

 یوحشت زده دستم را جلو میپا ریشکل قرمز ز یا رهیدا ی لکه

 و دیباره از تنم پر کیبود  یحال یو ب یگرفتم .هرچه سست دهانم



 کردم ؟ یافتضاح چه م نیحاال با ا یوا یام کامل شد.ا یاریهوش

 رفت . یهمه م شیپ آبروم

 به یفکر نکهیر و برم انداختم و بدون ابه دو ینگاه اصالنهگیج

 سمت دمیو دو نییپا دمیاز تخت خودم را کش مهیبرسد سراس ذهنم

 مبود و من مانده بودم چطور خود فیکث می.لباسها یبهداشت سیسرو

 و دهیرنگ پر ریفضاحت نجات بدهم ؟.چشمم که به تصو نیاز ا را

 نیز کردم و درحآب را با ری.ش هیگر ریافتاد زدم ز نهیدرآ روحمیب

 صورتم هق هق کنان با خودم شروع کردم به حرف زدن شستن

 خدا ! حاال یقوز باال قوز شده .ا نمیغم و غصه هام کمه ا ستین-

 ؟ یطیشرا نی؟ اونم تو همچ ادیبار ن یگند نیشد همچ ینم

 تخت فکر یرو یبزرگ خون یهنوز به آن لکه  کهیدر حال بعد

 دیبا یدانستم چه خاک یردم و هنوز نمرا درآو میکردم لباس ها یم

 ! یوا یباز و بسته شدن در اتاق آمد .ا یکه صدا زمیسرم بر یرو



 یحاال از خجالت م نی.بهتر بود هم دید یحتما آن لکه را م حاال

 . مردم

 ؟ ییماهسو ؟ کجا-

 ییکه تا پشت در دستشو دمیرا شن شیقدم ها یمتعاقب با آن صدا و

 به در زد و گفت یتق آرامو بعد متوقف شد . آمد

 حالت خوبه ؟ زمیعز-

 گرفتم یتازه م یجان شیصدا دنیبود حتما از شن گرید یوقت اگر

 چهیازشبیبودم برا دهیفهم نکهیقرمز و نه بعد از ا تینه در آن وضع اما

 به یرنگ دلواپس شیصدا دی.جوابم را که نشن ستمین شیب یا

 گرفت خودش

 که ؟ ی؟ خوب یدیچرا جواب نم زمیعز-

 کلمه هم شده جوابش را بدهم . کیبا  یشدم حت مجبور

 آره .-

 گفتم و فکر کردم یگرفته ا یرا با صدا نیا



 ؟ بدشانسم نقدری؟ آخه من چرا ا یبه تخت چ فتهیحاال اگه چشمش ب-

 احساس خجلت و دیخشم و غضب با نیبود ! درع یبرزخ بد چه

 کردم .هوووف! یهم م یشرمندگ

 آمد شیبود که باز صدا نهیخودم درآنگاهم به  هنوز

 تا حال و هوات عوض بشه یبیماریدوش ب هیجان بهتره  یماه-

 ؟ ی.اوک

 ااول خودم ر دیموقت! به هرحال با ینبود .راه فرار یبد شنهادیپ

 یکثافت کار نیا از

 کردم یهم به حال تخت م یفکر کیدادم .بعد  یآمده نجات م شیپ

. 

 ام .کارم رفتهیرا پذ شنهادشیپ دیهمدوش را که باز کردم ف ریش

 از پشت در گفت نیشد که شرو یتمام م داشت

 .در رو باز کن ! زمیبرات حوله آوردم عز-



 گفتم یبیماریبم و دل یصدا با

 بذارش همونجا پشت در !-

 پشت در میجواب سرباال دنیآب را بستم .انگار از شن ریش و

 یز علت ناراحتزده بود ..خب البته حق داشت .هنوز ا خشکش

 هم رفتارم به نظرش نیهم یبرا دیدانست .شا ینم یزیمن چ یها

 گفت ریکوتاه ناگز یآمد .بعد از مکث یم یرعادیغ

 باشه-

 موشبپ یچه کنم ؟ و از آن مهم تر چ میدانستم با لباس ها ینم هنوز

خواست از اوکمک  یگذاشتم؟ دلم نم یدلم م یرا کجا فیتخت کث و

 به دادم دیایخواستم ب یم بایاز ز یجور کی دی.بعد با مبیماریب

 . برسد

. 

 اتاق یآمدن از حمام او تو رونیبهتر است وقت ب نکهیفکر ا با

 او را از صحنه دور کنم گفتم یو از طرف نباشد



 ؟ رونیب یخودت از اتاق بر شهیم-

 هجا خورده بود که تا چند لحظ یدرخواست من حساب دنیاز شن البد

 شیکم و ب یبعد با لحن ی.کم دیو به گوشم نرساز ا ییصدا چیه

 گفت یو عصب یشاک

 بدونم نکهیو بدون ا یجگرم رو خون کرد روزیماهسو از د نیبب-

 یبرم باشه م یخوا ی...اگه م یکن یبا من بد تا م یشده دار یچ

 و یبیماریاز من کناره ب یتون ینم نیاز ا شتریبدون ب نویفقط ا رم

 ؟ هیچ یحال و روزت برا نیشده و ا یچ ینگ بهم

 و ام یداریخواب و ب انیم روزیاز د یعنی؟ پس  روزیبود از د گفته

 گذر زمان نشده ام ! متوجه

 ؟ یدیفهم-که به در زد مرا از جا پراند . یمشت با

 تق محکم بسته شدن در یبعد صدا یرا با تحکم گفت و کم یدیفهم

 در را اطیاحت خبر خروجش را به من داد .بعد از رفتنش با اتاق



 شتهدر گذا ی هبیماریدست یرا که رو یزیو تم دیکردم و حوله سف باز

 را خشکاندم و بعد حوله را دور خودم میبرداشتم .اول موها بود

 ادر اتاق باز شد و من ب رونیکه از حمام آمدم ب نیو هم دمیچیپ

 است هول و دستپاچه خواستم دوباره به نیحتما شرو نکهیا فکر

 دستش چند دست مالفه بود ی.رو باستیز دمیگردم که دبر حمام

 هاج و واجم لبخند زد ی افهی.رو به ق

 ماهسو خانم ؟ نیبهتر-

 منتظر جوابم بماند خونسردانه به سمت تخت رفت و نکهیبدون ا و

 بود ؟ دهیشد .از کجا فهم فیکث یمالفه و روتخت ضیتعو مشغول

 برداده باشد ؟ واالتوانست به او خ یم یک نی! جز شرو یوا یا

 گفتم یکه نداشت .با شرمندگ بیغ علم

 کنم . یخودم عوضش م نیبذار-

 اگرسبد انداخت و لبخند زنان نگاهم کرد . یرا تو فیکث یها مالفه



 ار بگرفت که رفتا یبود حتما باز به من خرده م نجایخانم ا نهیتهم

 یر متازه را آنکا یندارم .همان طور که داشت مالفه ها یاصالت

 گفت کرد

 هم آوردم خانم .اونجاست ! یبراتون لباس و نواربهداشت-

 من یبه رو نکهیبدون ا نیدراور اشاره کرد .پس شرو زیبه م و

 وا نکهیاز ا دیدانستم با یرا کرده بود ! نم زیحساب همه چ اوردیب

 و خوب نقدریا نکهیدلم بسوزد از ا ایفکر من بود خوشحال باشم  به

 شانهعاشق  کیمن نقش  یها برا یظاهرساز نیبا ا داشت ماهرانه

 سرپوش گذاشتن یکارها برا نیکرد .البد همه ا یم یرا باز چاک

 جنباندم و یاش بود .به نشان تشکر سر یاصل تینقشه و ن یرو به

 رفتم گفتم یدراور م زیبه سمت م کهیدرحال

 گفت یانافتاد .با مهرب یاتفاق نم نیا دیشدم شا یم داریاگه زودتر ب-

 . دیخانم جان .خودتون رو به خاطرش ناراحت نکن ستیمهم ن-



 کارش تمام شده . دیرس ینظر م به

 با اجازه تون لباس هاتون رو از حموم بردارم ؟-

 لطف بزرگش نداشتم نیجز قبول ا یچاره ا یخجالتم بود ول هیما

 شم . یممنون م-

 ا ولباس ه بای.زخانم آمد در نظرم  نهیناخشنود تهم ی افهیباز ق و

 مالفه ها را برداشت سبد

 را میرفت تا من بتوانم لباس ها رونیبعد بالفاصله از اتاق ب و

 نی.خدا را شکر ا دمیپوش یم دیرا با الی.حتما باز لباس ش بپوشم

 گذاشته بودند کنار . دهیدست بلوز و شلوار پوش کی میبرا دفعه

 ودب نمناک یکه هنوز کم را میبودم و داشتم موها ستادهیا نهیآ یجلو

 و ستیچ فیکردم که حاال تکل یفکر م نیو به ا دمیکش یم شانه

 مبحران کن تیریمد یبکنم و با چه واکنش عاقالنه ا دیچکار با من

 از بلاو ق نکهیبود انتظار ا ییجا یدر اتاق باز شد .البد توقع ب که



 زد . یدر م دیبا ورود

 "اتاق اوشونه ها !  نجایا نکهیواه واه ! چه پررو ! مثل ا "

 نوشونداجان داشتند از ا گری! حاال ددهیو نشن دهیند یزهایحق چ به

 کردند .جل الخالق! یم یجانبدار

 شروع به یعصب یهم شدند و بعد با حرکات یتو میاخم ها دنشید با

 ادد هیو تک ستادیمن ا یجلو شانهکردم .آمد و دست به  میموها بستن

 توالت . زیم به

. 

 ناش را نداشتم .وسط برو بر نگاه کرد رهیخ ینگاه ها دنید اقتط

 یگریموضوع د یدستپاچه نشوم فکرم را پ نکهیا یبرا شیها

 . فرستادم

 یزبود ؟ آخر کدام خواهر دلسو رخواهانهیخ تشیواقعا ن الیش یعنی

 به دیزد ؟ نه ! واقعا با یم یکار نیبرادرش دست به همچ هیعل



 .معلوم بود که او و مادرش مخالف من کردم یشک م تشین حسن

 نما یفقط به قصد برهم زدن نامزد یافشاگر نیازدواجند و ا نیا و

 ییآتو نیهمچ دیها او چرا با نیافتاده بود .اما با تمام ا اتفاق

 زد ؟ یوحشتناک را پشت سر من م یداد و آن حرفها یم دستشان

 هفکر کنم که چ نیخواستم به ا یتوانستم ببخشمش .هرگز ! نم ینم

 آورد. ینم میرا که به تختش زده بودم به رو یگند بزرگوارانه

 تو چته ؟-

 و حواس مرا پرت خودش کرد . دیرا پرس نیمقدمه ا یب ناگهان

 "چمه ؟  یپرس یو تازه م یستادیمن ا یجلو ینامرد نیدر ع "

 گفتم ینگاهش کنم به سرد نکهیلب فشردم و بدون ا یرو لب

 خونه .خوام برم  یم-

 حالت مرا که یب یو سرگردانش چهره  رانیبا همان نگاه ح داشت

 گذراند که ناگهان یدادم از نظر م یبه او نشان نم یتوجه عمدا



و  بازوانمگذاشت یرا رو شیطاقت خودش را از دست داد دستها انگار

 گفت تیمرا به سمت خودش چرخاند و با عصبان

 بیعج یرفتارها نیا لی؟ دلشده  یحاال بهم بگو چ نیزود باش هم-

 یدفتر چکار م یخبر جلو یبا اون حالت ب روزی؟ د هیچ بتیغر و

 ؟ هان ؟ یکرد

 حواسش باشد از سر خشم و غضب داشت با تمام نکهیا بدون

 دستانش یبود دوباره رو کیداد .آن قدر که نزد یتکانم م قدرتش

 نو به موقع دست از تکاندن م دیکه خودش فهم فتمیحال ب یب

 از نفس بایمرا که تقر زشیاز رفتار خشونت آم مانی.پش برداشت

 گفت یو با لحن عجزآلود دیکش حصاربودم در افتاده

 یکار رو م نی! چرا با من و خودت ا هیچه کار نیا یآخه لعنت-

 ؟یکن

 نیبه ا دیمن نبود .نبا یبرا یامن و گرم یجا گریش دحصار. نه

 ! دی.نباکردم  یدل خوش م یالک یها یمهربان



 ردا کحالم ر تیبار رعا نی.ا دمیکش رونیش بحصارتقال خودم را از  با

 یرا برا شیپرافسوس دست ها یبدون مقاومت اما با حالت و

 کهیدور شدم و درحال نهیآ یمن از هم گشود .از جلو رهاندن

 دمیگذراندم پرس یاتاق را از نظر م یایزوا

 .حتما تا مبیماریماس بت وسفمی ییخوام با دا یکجاست ؟ م فمیک-

 حاال

 تماس گرفته و نگرانم شده . یچندبار

 گفت یبخش نانیلحن اطم با

 نگران نباش! من باهاش حرف زدم .-

 کوتاه یبعد از مکث و

 ... یبخور یزیچ هی دی.بانییپا میبر ای...بیحتما گرسنه ا_

 را از او برگرداندم و میرو یکرد تند ینگاهمان با هم تالق تا

 ام را تکرار کردم یقبل یجمله  هلجوجان

 خوام برم خونه . یم-



 و کالفه گفت دیصورتش کش یرو یو درمانده دست شانیپر یحال با

 ؟ یشروب رو به اون نیاز ا دیبا هوی.واال چرا  گهیشده د یزیچ هیحتما -

 مخبرش نگاه کردم .به نظر یاز همه جا ب ی افهیبه ق پوزخندزنان

 زهیجا افتیحق درگیجتوانست  یاش مهنرمندانه  یباز نیا با

 باشد . اسکار

 و برافروخته گفتم منقلب

 شده ! یبد یلیخ زیچ هیشده !  یزیچ هیآره -

 ادیبا فر بایو تقر دمینگاهم را به جانش کش زیشالق سرزنش آم و

 گفتم

 گم بهت ...متاسفانه دستت برام یشده ؟ م یچ یبدون یخوا یم-

 درکار یدونم دوست داشتن یم گهی...حاال د نیشده آقا شرو رو

 رنگین زایچ نیو همه ا یستیدونم عاشقم ن ی! م هیچ تتیو ن ستین

 ...من احمق بودم که حرفات رو باور کردم ...که همه بهیفر و



 گهی! د یکور خوند یرو گذاشتم به حساب عالقه ات ! ول کارات

 هک یبش کیاونقدر بهم نزد یتون ینم گهی...د یبد بمیفر یتون ینم

 ... یو بعد بهم نارو بزن یکن ریو روحمو تسخ قلب

 زدم ادیبلندتر فر و

 ... یتون ی...نم یتون ینم-

 کی یهاج و واج مانده بود انگار که داشت به صحبت ها یجور

 ناگهان با تک یرانیبهت و ح نیداد .بعد وسط ا یگوش م وانهید

 گفت یعصب یا خنده

 ستیهنوز حالت خوش ن نکهیماهسو ؟ مثل ا یگ یم یدار یچ-

 ... یزن یمتوهم حرف م ی.مثل آدم ها

 کرد . یم کینرم و آهسته خودش را به من نزد ییبا قدم ها داشت

 ببرمت ای...اول ب یگ یم ونیهذ یدار یکنم از گرسنگ یفکر م-

 ؟ هیبخور.بعد بهم بگو حرف حسابت چ یزیچ هی نییپا



 دستش را را از آن خودش کند که من میبعد خواست بازو و

 دمیپس زدم و غر پرخاشگرانه

 بهم دست نزن ...-

 سوزانمان یهجوم تند نفس ها ریو من عتاب آلود ز یبا ناباور او

 . میمانده بود رهینگاه هم خ در

 بدونم چته ؟ دی؟ من نبا یماه هیاداها چ نیا-

 چشمانش یشیکه به ته م ییها یدلواپس نیدوست داشتم ا چقدر

 که یتلخ قیداشت دلم از فشار اندوه حقا قتیبود رنگ حق دهیچسب

 داشت...با یپوچ نهفته بود داشت ترک برم یعالقه  نیپس ا در

 گفتم یبغض آلود یصدا

 ... شهیخونه دور بشم حالم خوب م نیاگه از تو و ا-

 بود و تا مغز استخوانش را سوزاند یدانم جواب دندان شکن یم

 به دی.اما با



 از یا هی.سا ستین یبرخورد بهتر قیالقبوالندم که او  یم خودم

 بتواند آثار نکهی.بدون ا چاندیصورتش را در هم پ قیرنج عم کی

صورتم براق شد وبا  یکند تو یاش را در خودش خنث یخوردگ کهی

 گفت یدلخور

 کنه ؟ یتا حاال دور شدن از من حالت رو خوب م یاز ک-

 و حق به جانب گفتم اوردمین کم

 تو سرته . یچ دمیفهم یاز وقت-

 گفت برآشفته

 تو سرمه ؟ بهم بگو ؟ یچ-

 گفتم یچشمانش و با پوزخند زهرناک یزل زدم تو صاف

 یباز نی! بهتره ا سییر یمن رنگ نداره آقا شیپ گهیحنات د-

 ... میجا تمومش کن نیرو هم مسخره

 نقشش و یفرو رفته بود تو یادیبود که ز یماهر ی شهیهنرپ مثل

 توانست از قالب آن خارج شود . ینمها  یراحت نیهم به



 نیآخه ؟ ا میرو تمومش کن ی؟ کدوم باز هیحنا رنگ نداره چ -

 ؟ یماه یگ یم یدار هیچ خزعبالت

 اش از فرط خشم و غضب سرخ و برافروخته بود وچشمانش چهره

 خون شده بود . یدو کاسه  مثل

 اامترساند  یبحث م نیا یمتورمش مرا از ادامه  یکه رگها نیا با

 و همچنان کوبنده گفتم دمیموضع خود پا پس نکش از

 حرفام دنیها همه اش خزعبالته ...جفنگه ! ...از شن نیآره ا-

 یکه م ینیب یم یبدونم ول یزی.چون قرار نبود من چ یا شوکه

 ... دونم

 مواخذه گرانه ادامه دادم یبا لحن و

 . یخجالت بکش بیدروغ و فر نیاز خودت به خاطر ا دیبا-

 یرایکوتاه با افسوس و اندوه بس یکردم و بعد از دم و بازدم یمکث

 دادم ادامه



 مقلب میتو رو به حر یاز خودم متنفرم که باورت کردم و به سادگ-

 دادم . راه

 دانم تکان داد و گفت یمن نم ایخودش  یبه نشان تاسف برا یسر

م .با انگشتش محک یگ یم یچ یدون ی.خودت هم نم یشد وونهیتو د-

 دیاش کوب قهیبه شق

 زده به سرت ...-

 ی.فقط نم یدون یگم .اتفاقا تو هم م یدارم م یدونم چ یخوب م-

 نی...هم یاریتو روت ب یخوا

 دختر ؟ ارمیخوام تو روم ب ینم ویآخه چ-

 اما دیبر یبود که زبانم را م یغیزدم مثل ت یکه م ییها حرف

 کشاند . یبدتر مرا به جنون م نگفتنشان

 و چون من ستیوسط ن یعشق یو اصال پا یدوستم ندار هنکیا-

 به یرو رد کردم وغرورت رو شکوندم خواست تیدوست شنهادیپ

 .یبیماریو از من انتقام ب یبش کیازدواج بهم نزد اسم



 یرو صالیرا با است گرشیزد و دست د بدندستش را به  کی

 سراند شیموها

 داد به ینشان م شیچند لحظه پ نیآن قدر ها که تا هم گرید حاال

 زده نبود . رتیشوکه و ح نظر

 یجور کی نکهیا ایخودش را از دست داده بود  ریتاث میحرفها ای

 ... دیایکنار ب یافشاگر نیخواست با ا یم

. 

 کنم یم یعاشق رو باز هیکه من دوستت ندارم و دارم برات نقش -

 ...جالبه ...!

 یتو خیرا مثل مرا به هم فشرد و نگاه سرزنش گرش  شیلبها و

 فرو کرد چشمانم

 ... یگفته ؟ اما سخت در اشتباه یبهت چ یدونم ک یمن نم نیبب-

 نهیدارم .مهم ا بیگفته .اصال فکر کن علم غ یچ یک ستیمهم ن-



 ! ینبود یکه بود یتو اون دمیفهم که

 شنوم . یحرفا رو ازت م نیخودم متاسفم که دارم ا یبرا-

 رو ساده و احمقم که سرنخ ها نقدریم اخودم متاسف یبرا شتریمن ب-

 هبه بهان ینبردم .همون موقع که داشت یپ تیاصل تیو به ن نگرفتم

 یچ دمیفهم یم دیبا یکرد یفرار م یعقد رسم ریاز ز یواه یها

 سرته ؟ تو

 برمت یفردا م نی...! باشه .هم ی.عقد رسم نهیپس مشکل تو ا-

 حرف حسابت گهید نمیخوام بب یکنم .بعد م یو عقدت م محضر

 ؟ هیچ

 دیسرم را تکاندم و با تاک شیحرفها قیپرتمسخر درتصد یحالت با

 گفتم

 یم مترفند باشه ... به هرحال بعد عقد ه هیتونه  یم نمیآره خب ا-

 امو که هیبعد مهر میخور یکه ما به درد هم نم یبش یمدع یتون



 یاک مو اسمم رو از شناسنامه ات پ ید یم هیزیتو مبلغ ناچ واسه

 ! یراحت نی...به هم یکن

 احمقانه رو تو گوشت یحرفها نیا یکیپس حدس من درسته -

 خانم ! الیش ایکار مامانمه  ای. خونده

 از دل و جرات من در تعجب بود که چطور از نگاه کردن به حتما

 رنقدیا یچطور تونست-گفتم هیندارم ؟ با کنا ییابا ظشیپرغ چشمان

 ؟ یدرست حدس بزن

 دیبه ذهنم رس یردم و بعد مثال فکرک یمکث

 حرفها نیا ییجا کیچون به گوشت آشناست و قبال  دیآهان ! شا-

 ! یزد رو

 را از عضالت سفت و نیترش کرده بود.ا یپرتمسخرم جر لحن

 و گفت دیی. .دندان به هم سادمیچهره اش فهم منقبض

 خودم تمومش یبحث مسخره رو تمومش نکن نیحاال ا نیاگه هم-

 نم .ک یم



 و سرسخت به یخواستم جد یاما جسورانه بود .م نیغمگ میحرفها

 زشیبود مانع از ر یبه هرجان کندن نیهم یبرسم .برا نظر

 شده بودم . میاشکها

 کم هیشکنه . یکم دلم م هی؟ فقط  ینیب یمن تمومش کردم .نم-

 از یشم ول یاون آدم سابق نم گهیکم د هیداره . یزخم برم غرورم

 .دل میماربیدل ن یکه به راحت مبیماری یم ادی. رمیم یتم ...نماف ینم پا

 هشونبزود به آدم ها اعتماد نکنم و  نقدریا مبیماری یم ادی. نبندم

 نزودتر از او یلیندم از احساسات من سوءاستفاده کنند .خ اجازه

 برم به نام عشق یم ادیکنم و از  یفراموشت م یتصورشو بکن چه

 همه نمیب یشم م یروز صبح از خواب که پا م هی. یمن چه کرد با

 . یکه تو از خاطرم رفت یعنی نی...و ا هیعاد یچ

 شتریکرده بودم که ب میحرفها یرا چاشن یرحم یقساوت و ب یکم

 بود . یبدتر یحرفها دنیرا بچزانم .او سزاوار شن دلش



 دیکش یکه ته چشمانش زبانه م یتیگره خورده و عصبان ییمشتها با

 گفت

 باز یو دوست دار ستین تیتو زبون خوش حال نکهیه مثل ان-

 ... یخودت رو بزن حرف

 گفت یمقابله ا رقابلیغ تیرا گرفت و با جد میبازو

 نیخواست منو با ا یک یبهم بگ یدونم که تو جراتشو ندار یم-

 نیااء تا خودم بهت بفهمونم منش ایاز چشمتبندازه ؟ پس با من ب حرفا

 حرفا که از

 ن تو گوشت فرو کردن کجاست ؟م زبون

 هبا توسل ب بایبه مقاومت من بدهد تقر یتیاهم نکهیبعد بدون ا و

 مرا با زور

 برد . رونیاز اتاق ب خودش

 یلقو نه ؟ ایبودم  مانیآن همه تند رفته بودم پش نکهیدانم از ا ینم

 شکستن بود و یطرفه از من گرفته بود در آستانه  کی الیش که



 طوفان بال انیکه عشق بزرگم را در م یطیشرا در دمید یم من

 کی یخودم را برا دیبه حفظ آن ندارم .انگار با یعالقه ا دمید یم

 کردم . یبزرگ آماده م ییارویرو

 خواهد یم یبا چه ترفند نیکنجکاو بودم که بدانم شرو یطرف از

 دارد که یحیرا از اتهامات وارده تبرئه کند و چه توض خودش

 ؟د به من بده ییکذا لمیآن ف یرافات تکان دهنده اش توبه اعت راجع

. 

 زدم و راست باشد که یهم داشتم خودم را گول م دیدانم شا ینم

 دهدیم حیدروغ را به حرف راست ترج دنیشن یآدم عاشق گاه کی

 یخانه نباشد واال از دست من برا یتو الی.فقط خدا کند ش

 ساخته نبود . یکار نیشرو ی نهیماندنش از آتش قهر و ک درامان

 . باودهم آنجا ب الیآمد .اتفاقا ش یمتشنج م یجو به نظر کم نییپا آن

 ینشسته بودند و داشتند با هم پچ پچ م منیسالن نش یتو مادرش

 شان یواشکی یرا درخالل حرفها ایاسم تان یدوبار یکیو  کردند



 زبان آورده بودند. به

 ه هاشان قطع شد و بعدما به سالن پچ پچ ی رمنتظرهیورود غ با

 دنیاولش از د نکهیخود آرام گرفتند .با ا یصدا در جا یو ب صاف

 وخود فر یتفاوت یزود در جلد ب یلیجا خورده بودند اما خ یکم ما

 . رفتند

 اه.من فقط نگاهش کردم .از آن نگ دیحالم را پرس اطیبا احت الیش

 خانم نهیخواست .تهم یم ریکه تاب آوردنش دل ش نیسنگ یها

 خودش غوطه ور بود نینگفت و در سکوت سرد و سهمگ یزیچ

 ینبود خودش جا ریو تزو ایکه مثل دخترش اهل ر نی.همهنوز

 دانست چرا ناگهان با توپ پر یانگار که م الیداشت .ش نیتحس

 دیگم کرده پرس ییبا دست و پا میظاهر شده ا شانیرو شیپ

 شده ؟ یزیچ-

 ر و خواهرش مدام در رفت وماد یاز رو نیشرربار شرو نگاه



 تا با دبیماریخواست از حس ششمش کمک ب یبود .انگار م برگشت

 ییرا شناسا یچهره هاشان گنهگار اصل کیمیم اتییدر جز دقت

 آرام و شمرده گفت ی.ناگهان به حرف آمد و با لحن کند

 سخت یدوراه هیخوام ازتون تشکر کنم که باالخره منو از  یم-

 هردوتون .به دمیدونم لطف کدومتون بود شا ینم... نیداد نجاتم

 میمالحظات بود که اجازه تصم یسر کیازتون ممنونم . هرحال

 ماداد اما حاال از دست همه شون خالص شدم .ش یبه من نم یبیماری

 از خودم به فکر شتریب دیکن یکه فکر م زمیو خواهر عز مادر

 که از نظرعالقه  نیضربه زدن به ا یبرا دیمن هست یخوشبخت

 یدلسوزیمثال از رو نیسرانجامه اومد یغلط و ب یمعادله  کی شما

 قتی.اما به جاش حق نیرو به ماهسو گفت زهایچ یبعض

 گهید کباریماهسو  یرو ی.حاال جلو نیرو وارونه جلوه داد یاصل

 زنم یدارم بلوف م نیدی.هرجا د میکن یرو مرور م هیقض نیا باهم

 گم . یدارم دروغ م نیبگو  نیاعتراض کن دیتون یم



 جز دیکش یخانم به هرطرف سرک م نهیسرگردان تهم نگاه

 یظاهرا داشت با عالقه به حرفها الی.ش نیمن و شرو صورت

 زهرآلود نگاهش را ریهم ت یداد .اما گهگاه یگوش م برادرش

 داد . یبه سمت من پر م یواشکی

 ن صالبتصاف کرد و با هما ییکوتاه گلو یبعد از وقفه ا نیشرو

 ادامه داد تیجد و

 من به دروغ نیهم یمگه نه ؟ .برا نیشما مخالف ازدواج ما بود-

 ینامزد نیو قصدم از ا ستمیشما گفته بودم عاشق ماهسو ن به

 دادم تا با من به بیانتقام کوچولوئه .و شما رو فر هی یصور

 و عشق من نیرکب خورد نیدیفهم یو بعد وقت نیایب شیخواستگار

 نای.شما ا نیشد یاز دستم عصبان ستیهوس ن یسو از روماه به

 قسمت اول نی.چون به نفعتون نبود ...اومد نیبه ماهسو نگفت رو

 دیبه قسمت دومش بپرداز نکهیبدون ا دیکرد فیرو براش تعر قصه



 نیکه البته حق هم داره .اون ا هی. و حاال اون از دست من شاک

 و دشمنام که از زبون ها بهیکذب رو نه از زبون غر یادعاها

 .منم ستی.معلومه که باور کردنش سخت ندهیکسانم شن نیزتریعز

 دوختم ... یو زمان رو به هم م نیکردم و زم یباور م بودم

 همان طور که داشت نگاه پرمالمتش را مثل بولدوزر از بعد

 دیکرد پرس یرحمانه لهشان م یداد و ب یعبور م شانیرو

 نیشرو نیگ یو نم نیزن یمن داد نم یو؟ چرا تو ر نیچرا ساکت-

 ... ی! تو دوستش ندار یگ یدختر دروغ م نیبه ا یدار تو

 یبخانم ظاهرا  نهیبه مادرش کرد .تهم یا انهینگاه چاره جو الیش

 مترا بهس شیبدهد. رو یتیتر از آن بود که به آن حرفها اهم حوصله

 تساعت چرخاند و چشم از عقربه ها برنداشت .انگار داش

 دیبگو یزیچ یکس نکهی.قبل از ا دیکش یرا م یکس ای یزیچ انتظار

 بایذهن آشوبم پردازش کنم ز یرا تو نیشرو یمن بتوانم حرفها ای

 یدستش بود و از رنگ و رو یتو میس یب یآمد . گوش مهیسرآس



 زاتوانست  ینم کهی. درحال ستیبود که حامل خبر بد دایاش پ باخته

 گفت دهینم چشم بردارد نفس برخا نهینگران تهم چشمان

 کرده ! شونبیماریدست سیگن پل یخانم پشت خطن ...م ایتان-

 را تحت شعاع خودش قرار زیخبر آن قدر مهم بود که همه چ نای

 یفراموشم شد که چرا اصال آنجا هستم و چ کهویمن هم  ی.حت داد

 اترفته بود که  ادشیهم انگار  نیمن شده ؟ شرو یپرشان حال باعث

 به یو لحن حق به جانب افهیداشت با چه ق شیچند لحظه پ نیهم

 و مخدوش کردن یپنهان یها سهیو خواهرش به خاطر دس مادر

 کرد یمن تاخته و از خود و دوست داشتنش دفاع م شیاش پ چهره

. 

 وا رفته بود و رنگ بایمبل تقر ینگران مادرش بود که رو الیش

 بدندست به  نی.شرو شد یاش لحظه به لحظه کبودتر م چهره

 گفت تیزد و با عصبان ی.نچ ستادیا



 ازتون یکنه ؟ وقت یم یدختره داره چه غلط نیمعلوم هست ا چیه-

 ..حاالیو پاساژ گرد نمایرفته س نیکجاست که گفته بود دمیپرس

 هبه من بگ یکیدرآورده !  یسر از کالنتر نمایکه از س دهیرس خبر

 یکه چ نجایکه بره؟ .موند ا نیچه خبره ؟ اصال چرا نذاشت نجایا

 ؟ بشه

 یاز نهاد برآمده دستش را رو ینگفت و با آه یزیخانم چ نهیتهم

 کرد و گفت یمن و من الیگذاشت ..ش قلبش

 یمیقد یاز دوستا یکی.خودش گفت  میرفتنش رو نگرفت یما جلو-

 یکرده .رفتنش رو کنسل کرد که چند روز دایپ نجایرو ا سبوکشیف

 ستش بگذرونه .دو نیبا ا رو

 ؟ نیشناس یهست ؟ شما م یدوستش حاال ک-

 دیبا ترد و

 دختر ؟ ایپسره -



 شاعتراف کند .به نظر گفتن یخواست به گناه بزرگ یانگار م الیش

 لب آرام ریز یاز خجالت و شرمندگ یسخت بود .با حالت شیبرا

 پسر ...-گفت

 پوزخند زنان سرتکان داد و گفت نیشرو

 ... میتفقط کم داش نویهم-

 گزنده ادامه داد یرو به مادرش کرد و با لحن و

 یمه ک زتونیاز خواهرزاده عز نمیخانم ...ا نهیتهم نیبیماریب لیتحو-

 نیفرن آبه انتخابتو دیو چنان ...واقعا با نیتکه و چن ایتو دن نیگفت

 ! گفت

 مالمت کننده یکشان به طرفش برگشت و همراه با نگاه سیه الیش

 حال یکند که مالحظه  میو اشاره به او تفهم ماءیکرد با ا یسع

 نیمن با ا یکه جلو ندازدیب ادشی یرا بکند .و از طرف مادرشان

 با او حرف نزند و احترامش را نگه دارد. لحن



 ریخبردار نبود با بهت و تغ یزیخانم که انگار روحش از چ نهیتهم

 یها که نگاه نیهم الیدخترش .ش یرخ برآشفته  میزد به ن زل

 به تک و تا دیخودش د یو شماتت مادرش را متوجه  خیتوب پراز

 تبرئه کند یکه خودش را به نوع افتاد

 نیشما ناراحت نش نکهی.به خاطر ا ستیمن ن ریبه خدا مامان تقص-

 جلودارش نبود یهم نداشت .کس یا دهینگفتم بهتون .آخه فا یزیچ

 حاضر شد ی.وقت نهیدوستش رو بب نیخواست هرطور شده ا ی.م

 مخالفت ما هم یبرا یعنیرفتنش رو کنسل کنه پس  دنشیخاطر د به

 نبود . لیقا یارزش

 حضور مرا در کنار خودش فراموش یلحظات یکه برا نیشرو

 بود خطاب به خواهرش با تحکم گفت کرده

 مینیبب میها پاشو زودتر آماده شو با هم بر ییمظلوم نما نیا یبه جا-

 به آب داده . یچه دسته گل مونزیعز یدخترخاله  نیا



 خانم گفت نهیتهم

 . امیمنم م-

 گفت نیشرو

 گفت الیمامان جان .ش ستیالزم ن-

 نیهم نی.بمون شهینکرده بهتون استرس وارد م یخدا نیایاونجا ب-

 . میگرد یبرم یما زود جا

 شیشده بود دوباره سرجا زیخ میمبل ن یرو بایمادرش را که تقر و

 نهی.بعد با عجله رفت که حاضر شود .تهمکوفیدشو سرش را  نشاند

 یم یقرار یب شیکه هنوز رنگ به رخسار نداشت و درجا خانم

 با التماس گفت بایتقر نیخطاب به شرو کرد

 دست ما نجایبرخورد کن .اون ا متیجان باهاش با مال نیشرو-

 اومد خونه یاومد درستش کن .وقت شیبراش پ ی.هر مشکل امانته

 یم هرچه زودتر برگرده .اما تو باهاش بدرفتارکن یم شیراض



 بره . شمونیبد از پ ی.دوست ندارم با خاطره  نکن

. 

 گفت یحوصلگ یبا ب نیشرو

 کرده به خودش مربوطه . یندارم .هرغلط شیکار-

 کتماشاگریتصادفا چشمش افتاد به من که ساکت و خاموش مثل  بعد

 برده ادی خودم را هم از یکردم و حت یداشتم نگاهشان م

 گفت ی.دستش را دورشانه ام انداخت و با مهربان بودم

 بخور .بعد برو تو اتاق من یزیچ هی امیرم و م یتا من م-

 . میزن یبرگشتم باهم حرف م یکن .وقت استراحت

 نبه مادرش انداخت .انگار که داشت با زبا یدا یبعد نگاه معن و

 نمخا نهیباشد .تهم مرا داشته یکرد هوا یبه او سفارش م یزبان یب

 از یآن که واکنش یسرسختش را حفظ نگه داشت بود و ب ی چهره

 مات ماند . یمحو ینشان بدهد به نقطه  خود

 خواست حواسش به من باشد و اگر شام هنوز آماده بایاز ز نیشرو



 به آشپزخانه انیچشم گو بایگرم کند.ز میظهر را برا یغذا ستین

 .به خصوص دمیترس یخانم م نهیا تهم.انگار از تنها ماندن ب رفت

 بودم او مخالف سرسخت ازدواجمان بود . دهیکه فهم حاال

 و گفتم ستادمیکرد مقابلش ا یم یداشت از من خداحافظ یوقت

 خونه . یرسوند یکاش منو م-

 سرزنش به خود گرفت یهم شد و لحنش بو یتو شیاخمها

 با هم حرف امی؟ گفتم که بمون بعد م یکن یم یلجباز یباز دار-

 ... میزن یم

 ...تو خونه خودم راحت ترم . ستین نینه موضوع ا-

 هم خونه خودته ... نجایا-

 داشت ؟ متوجه مانیکه زده بود ا یخودش به حرف ایدانم آ ینم

 رفتن عجله داشت یبود .اما چون برا میلبها ینگ روبدن پوزخند

 یدشکوفام را  یشانیجا تمام کند .پ نیگفتگو را هم نیداد ا حیترج



 ... ینره غذات رو بخور ادتی-

 گفت دیاز در خارج شود با تاک نکهیقبل از ا و

 ... یمون یجا م نیتا حالت خوب خوب نشد هم-

 ودمبودم و متفکرانه زل زده ب ستادهیبعد از رفتنش پشت در ا هنوز

 زو البته مجه یاخم و دلخور ایدن کیبا  الیاش که ش یخال یجا به

 یمون یسر قولت م یجور نیهم شهیهم-دیاز راه رس هیکناو  شین به

 ماهسو خانم ؟

 روح ی؟ سرد و ب دیکش یدانم چرا از خودش خجالت نم ینم

 کردم و گفتم نگاهش

 یبیماریاز من قول ب یخواست یم یزور یندادم .شما زور یمن قول-

. 

 را پشت سرم شیپشت چشم نازک کنان از مقابلش گذشتم..صدا و

 دمیشن

 گفت که



 کف دستش ... یکه اسم منو صاف نذاشت هیشکرش باق یباز جا-

 بابت ابراز نیواقعا از ا ایزد  یدانم باز داشت طعنه م ینم

 کرد ؟ یم یخوشحال

 حواست به مامان باشه ها ...!-

 دانم ؟ ینم بایبا ز ایمن بود  با

 زرشک پلو با میآمد و مرا با خودش به آشپزخانه برد .برا بایز

 یخواهد شام یشام م یداد که برا حیم کرده بود و توضگر مرغ

 مهنخورده بودم اما باز  یچیروز کامل ه کی نکهیکند .با ا آماده

 ددا ینداشتم .دهانم تلخ بود و غذا به من مزه نم ییاشتها چندان

 ز.ا را تمام کنم مینتوانست مجابم کند که غذا شیبا اصرارها بای.ز

 ینیدبب با دمید و به دستم برساند .و چون دکن دایرا پ فمیخواستم ک او

 را راحت کردم الشیکند خ ینگاهم م دیترد و

 خوام . یم موینترس قصد رفتن ندارم .گوش-



 شارژ . و یگذاشتش تو نیشارژش تمام شده بود و آقا شرو گفت

 مخانم مواجه نشو نهیبا تهم نکهیا ی. .برااوردیب میکه برا رفت

 به نظر یآشپزخانه بمانم .سنگر مطمئن یدادم همان جا تو حیترج

 .دیرس یم

 راست یک نکهیکردم و ا یفکر م نیشرو یداشتم به حرفها هنوز

 و فیک بایباور کنم که ز دیرا با یدروغ و من چ یک دیگو یم

 رفت. رونیام را آورد و بعد خودش از آشپزخانه ب یگوش

. 

 یته رواز دست رف یتماس ها امیرا روشن کردم پ یکه گوش نیهم

 که نیداشتم .شرو وسفی ییظاهر شد .چهارده تماس از دا صفحه

 شماره دیبه ذهنم نرس یبود با او حرف زده پس ...چون فکر گفته

 لرزانش یبوق جوابم را داد .از صدا نیرا گرفتم .سر اول اش

 بود که هول و دستپاچه است معلوم



 شدتاش را  یاش شده هم دلواپس یتماس من هم باعث خوشحال و

 بود انگار دهیبخش یشتریب

 ؟ ییدا یماهسو جان ! خوب-

 گرفته و پردلهره اش ضعف رفت . یصدا دنیاز شن دلم

 جون خوبم . ییبله دا-

 که دختر.مهندس هم که جواب ینصف عمر کرد روزیمارو از د-

 تیزی...چ یگفت خوب یده. همه اش م یبه آدم نم یو حساب درست

 میرو نداد بهت صدات رو بشنو یشبار هم گو کی ی.اما حت ستین

س هندشده بود ؟ فشارت افتاده بود ؟م یراحت بشه ...حاال چ المونیخ

 یداشتم از ب گهی...د یاز حال رفت هویگفت سرکار  یم

 به رباب گفتم مواظب اوردمی.تا صبح طاقت ن میمرد یم یخبر

 خودم یخوام برم تهرون تا ماهسو رو با چشما یباشه .م مارجان

 دم. سوار اتوبوس شدم اوم شهیراحت نم المیکه حالش خوبه خ منینب

 جواب نداد .رفتم دفتر نشرگفتن ی...رفتم دم خونه ات کس تهرون



 سرکار .اونجا آدرس خونه مهندس رو دادن به نیومدین چکدومیه

 ی.پرسون پرسون اومدم دم خونه مهندس ...کلفتشون گفت کس من

 تو امیبه من نکرد ب یتعارف خشک و خال هیو  ستین خونه

 یچیآب دست من بده .ه وانیل هیتو سرش خورد اقال  ییچا حاال

 دست از پا درازتر اومدم دنبال مسافرخونه بگردم که تو گهید

 ی؟ چت شده بود آخه ؟ )با لحن ی؟ خوب یی...حاال تو کجایزد زنگ

 ؟ حاال که دم به یعشق گرفت یماری( باز ب یجد مهین یشوخ مهین

 ه؟یغش و ضعف کردنات واسه چ نیا گهی؟ د ینامزدت یهلوپ قهیدق

 و دمیشن یرا م شیخط ماتم برده بود و انگار صدا یسو نیا من

 همه راه نیمن ا دنید یچاره به هوا یب وسفی یی.دا دمیشن ینم

 هباز نکرد شیدر را به رو یبود تهران و تا دم خانه اما کس آمده

 . بود

 لمد "بود مگه ؟  یچ وسفمی ییگناه دابه من بگه چرا ؟  ادیب یکی "



 . دیکش یدرد داشت زوزه م از

 ماهسو جان ؟-

 بله ؟-

 باران داشت یبخواهم بغض کرده بودم و چشمانم هوا نکهیا بدون

 ؟ ییاالن کجا دمیپرس-

 االن ...-

 هکدهانم گرفته بودم  یرفتم و برگشتم .دستم را جلو یمرز خفگ تا

 . فتمیبه هق هق ب مبادا

م هست یهمان خانه ا یگفتم تو یگفتم ؟ م یبه او چه م دیبا ایخدا

 بسته مانده ؟ تیبه رو یکهدرش با نامهربان

 گفت یقرار یشد با ب یو وقفه ام که طوالن سکوت

 که ؟ یستین مارستانی؟ ب یفقط به من خوب-

 دیکش یم میصدا یام خودش را البه ال یلعنت بغض

 ام شانه یان نباش ...)دستم روجون ...نگر یینه ...االن خوبم دا-



 لواسون ... میاومد نیخورد(من و شرو چنگ

 اتبه او گفتم قطر یناچار یکه از رو یدروغ دردناک نیبعد از ا و

 سردم ُسر خورد ... یگونه ها یاشک رو سوزان

 رو نی.داشتم ا رونیشتابان از آشپزخانه زدم ب بایکردن ز دایپ برای

 ظاهر شد و از میرو شیخودش پ گشتم که یآن ور دنبالش م و

 من در مقابلش جا خورد . یبرافروخته  یچهره  دنید

 ؟ نیخوا یم یزیچ-

 در وجودم یزخم یرا که چون مار یخشم دیدانم چطور با ینم

 یراو مامور و معذو دیشا نکهیکردم ؟ با فکر ا یمهار م دیچیپ یم

 و با مبیماریرا در دست ب تمیکردم کنترل عصبان ینبود سع شیب

 بازخواستش کنم یشتریب یمدارا

 یکس نیمن اومد دم در بهش گفت ییدا یچرا وقت نیبه من بگ شهیم-

 تو ؟ ادیب دیو اجازه نداد ستین خونه



 اش رنگ به رنگ شد و حالت اعتذار به خودش گرفت چهره

 .من نییدست گذاشت و با خجالت سرش را انداخت پا ی.دست رو

 گفت فیضع یریرجیکرد و با ج یمن و

 من ...من ..شرمنده ام ...ماهسو خانم ...-

 پرعتاب گفتم یلحن با

 ؟ نید ینم حیشرمنده ام ؟ چرا به من توض یچ یعنی-

 یشد و با عجز و خجلت زدگ یم دیهنوز داشت سرخ و سف بایز

 خانم از پشت نهیزمخت تهم یکه صدا دیچ یمن لب ورم یجلو

 انداز شد نیطن سرم

 من ازش خواستم .-

 یجا م دنشیاز شن یلیخ دیبود و نبا ینیب شیالبته قابل پ خب

 . خوردم

 نداشت و یخدمتکار بود و از خودش اراده ا کیفقط  بایز



 اعتراف نیصاحبان خانه بود .ا یکرد با اجازه  یم یهرکار

 ممه شیبرا نکهیزد . از ا یخانم دلم را زخم م نهیتهم ی صادقانه

 یمن ارزش یناراحت یو براشوم  یم یچه حال دنشیاز شن نبود

هره تچحال شهیهم ایدانم آ ینبود ناباورانه به سمتش برگشتم .نم لیقا

 من دنیفقط به د ایروح بود  یقدرخشک و ب نیاش هم

 یدر م یحالت از انقباض وسرسخت نیکرد و به ا یم دایپ یآلرژ

 هبود بالفاصل دهیخانم جانش را خر نهیکه انگار تهم بای؟ ز آمد

 ان رخوتگیجشد و حاال من مانده بودم و هجوم ز میج یواشکی

 خانم . نهینگاه نامهربان تهم زیانگ

 و گله یناراحت دیکردم پس با یمراعات حالش را م دیکه با فیح

 تمگف ینم یزیدلم .اما به هر حال اگر هم چ یتو ختمیر یرا م میها

 کردم .پس یکه داشتم حتما خودم از غصه دق م یآن حال آشوب با

 را میحرفها دیبر یکه مثل پنبه سر م ینرم یکردم با کلمات یسع

 بزنم



 یو ک ادیب یک دیکن نییتع نیشماست و حق دار یخونه  نجایبله .ا-

 ههمه راهو ب نیمن بود .ا ییباشه اون دا یخب ...هرچ ی؟ ول ادین

 به یاز رسم مهمون نواز یول دیمن اومده بود ...ببخش دنید خاطر

 بود ... دور

 کوچک و یکلمات مودبانه و گله  نیهم دنیطاقت شن یحت گاران

 شیچروک شد و صدا شتریمرا نداشت .چهره اش ب ی محترمانه

 به خودش گرفت یتشرناک آهنگ

 ی.اونم برا یبد ادیرو  یتو به من رسم مهمون نواز ستیالزم ن-

 مهمون ناخونده! کی

 زیعز ییدابدم .اما اون موقع که  حیبهت توض ستمیمجبور ن هرچند

 مدوتن از اقوامم بود زبانیمن م نجایآوردن ا فیخبر تشر یب شما

... 

 نینحد از من متنفر باشد که با همچ نیکردم تا ا یفکرش را نم چیه



 هدامبا من برخورد کند.منتظر ماندم تا جمله اش را ا یگزنده ا لحن

 یدنباله ا شیآمد .اما انگار حرفها ی. چون به نظرم ناقص مبدهد

 مکرد یم یبیماری جهیخودم نت دیبا یعنی. نی.سکوت کرد و ا داشتن

 از در دیمن با ییدر خانه بود دا یکرده ا زیچون مهمانان عز که

دا را ه خاصالت بود ک یاز نشانه ها یکیهم البد  نیشد .ا یرانده م خانه

 شکر ما

 نه مزن خودخواه و متکبرکه از باال ب نی.مانده بودم به ا مینداشت

 نایقادر به ب یکلمه ا چیوقت ها ه ی؟ گاه میکرد چه بگو یم اهنگ

 یحرف که تو ایدن کیو حاال من مانده بودم با  ستیآدم ن احساس

 آمد . یکرده بود اما به کارم نم بیماری میگلو

 یعنینه ؟  ایداند  یموضوع م نیاز ا یزیچ نیدانم شرو ینم فقط

 یبدهد و او کاررخ  یاتفاق نیهمچ کیبود درحضور او  ممکن

 لمین فآباشد ؟ هنوز نتوانسته بودم ذهنم آشفته ام را در مورد  نکرده

 بودنش سرو سامان بدهم یساختگ یو بعد ادعا نیشرو یحرفها و



 . ختیآمد و افکارم بدتر به هم ر شیموضوع پ نیا که

 بانفرستادم و بعد شتا رونیب شانهاز  قیعم یحرصم را با نفس تمام

 ریخانه که انگار ز نیهرچه زودتر از ا دیشتم .بامقابلش گذ از

 عیسر یلیبرگشتم و خ نیرفتم .به اتاق شرو یبودم م یادیز سقفش

 ییابا د دی..با نییاز پله ها رفتم پا مهیو بعد سرآس دمیپوش لباس

 .تا دستم را نمشیبب دیگفتم حتما با یگرفتم و م یتماس م وسفی

 ابیگرفت .ز یدلم آرام نم مشدشکوفی یو نم ختمیآو یگردنش نم دور

 کرد مانع من شود یسع دیرفتن د یمرا دم در آماده  که

. 

 خان شما رو نی... شرو نیبر یجور نیشه که ا یکجا خانوم ؟ نم-

 ما سپردن ... دست

 رغم یکردم عل یدر را گرفت .سع یجلو کلشیبا تمام ه و

 اه رنکت نیانداشته باشم و  یام با او برخورد بد یو آزردگ یناراحت



 که او فقط اطاعت امر کرده بود . مبیمارینظر ب در

 ... مییبرم سراغ دا دیکنار .با نیلطفا بر-

 و مبیماریخان تماس ب نیبا شرو نیشبه .اجازه بد گهیآخه االن د-

 گفتن ... شونیا یهرچ

 گفتم ظیغ با

 دلت خواست زنگ بزن یرفتم بعدش شما به هرک نجایمن که از ا-

. 

 شد نیدر به عقب برانمش .اما سنگ یکردم به زور از جلو یسع و

 از یجور کیکرد با قربان صدقه  یو سع دیخودش را کنار نکش و

 با انمخ نهیکه باز تهم میدار بود وبیماری نیمنصرفم کند .در هم رفتن

 اش ظاهر شد و خطاب به من با تحکم یعبوس و جد ی افهیق همان

 گفت

 برگشت هرجا نی.بمون هرموقع شرو اداها رو نیا گهیبس کن د-



 خواست برو ... دلت

 گریام کرده بود آن قدر که د یاش جر یکوبنده و دستور لحن

 مراعات حالش را بکنم و ساکت بمانم نتوانستم

 نیزتریعز یبمونم که درش به رو یسقف خونه ا ریتونم ز ینم-

 بسته مونده . کسم

 امه دادماد دیدو یم میصدا یکه تو یهمراه با بغض و

 مکنیتراس پرت م یحاال برم واال به خدا خودمو از رو نیهم دیبا-

 ... نییپا

 اش براندازم کرد .انگار یا شهیدر امتداد نگاه مات و ش داشت

 یخودم جد میزد تا چه حد در تصم یم نیخودش تخم شیپ داشت

 . ام

 .باهات حرف دارم . ایبا من ب-

 گفتن یبرا یحرف چیما هگفتم من با ش یخواست م یدلم م یلیخ

 باشم که احترام یتوانستم آدم یشد .من هرگز نم ی.اما نم ندارم



 به یاز طرف یطیشرا نیدر همچ ی.حت اورمیرا به جا ن بزرگتر

 یمهربان و رئوفش به ک یدانم خلق و خو یکه نم نیشرو خاطر

 نمحرف حسابش با  نمیو بروم بب میایبود مجبور شدم کوتاه ب رفته

 ؟ ستیچ

 شیدر پ ی.انگار صحبت دراز اوردیب یچا مانیگفت برا بایز به

 ریرفت و من هم ناگز منیو جلوتر از من به سمت سالن نش میداشت

 کیبود که  دهینرس منیبه سالن نش شیدنبالش .اما هنوز پا به

 که یستون یرا رو گرشیقلبش گذاشت و دست د یرا رو دستش

 بر تا شدند و تمام قد نقش شیشده پاها یبود تا من بفهمم چ کنارش

 شد . نیزم

 سرش را از کهیسمتش و درحال دمیو لرزان با عجله دو ترسان

 دنیکه از شن بایرا صدا زدم .ز بایبلند کرده بودم ز نیزم یرو

 نهیآمد و چون تهم مهیمن به وحشت افتاده بود سرآس غیج یصدا



 گونه اش . یمحکم زد رو دید تیرا در آن وضع خانم

 با.آمبوالنس کند  یو تقاضا دبیماریبا اورژانس تماس ب یفور گفتم

 کردم آرامش خودم را حفظ نگه دارم یام سع یدستپاچگ تمام

 یزدم اما واکنش یم شیدادم صدا یداشتم آرام تکانش م کهیدرحال

 خود نشان نداد . از

 مبادا دمیبود .ترس رهیت شیزد و رنگ لبها یم یبه کبود صورتش

 وهراسان آمد  بایکرده باشد .ز یقلب ستیچشمانم ا یجا جلو نیهم

ا تخانم جان !  یوا-و شروع به آه و فغان کرد ستادیسرمان ا یباال

 ...چرا میبکن یکار هیآمبوالنس برسه 

 خورن ؟ یبسته است...چرا تکون نم چشماشون

 او را هم به آرامش دیکه داشتم تازه با یتمام استرس و ترس با

 کردم . یم دعوت

 ؟ کنمیتونم  یچکار م نمیتا من بب یآروم باش شهیم-

 یقلب یرا که در مورد حمله  یکردم نکات یساکت شد و من سع او



 ی قهی یباال یبودم درست و به موقع به کار ببرم. دکمه ها دهیشن

 اش بود شانه یخانم را باز کردم و حواسم به قفسه  نهیتهم لباس

 ماش گذاشت یشانیپ یم را رودست کیشد . ینم نییکه باال و پا بود

 و

 فک و دهانش گرمی.و با انگشتان دست د دمیرا به عقب کش سرش

 کردم رنگ چهره اش یکردم .احساس م تیبه سمت باال هدا را

 بود و با دهیرا فهم نیهم ا بایشود .ز یبه لحظه کبودتر م لحظه

 گفت یم هیگر

 یکار هیرسه ؟ تو رو خدا ماهسو خانم  یپس چرا آمبوالنس نم-

 وقت خانم از دستمون نره . هی... دیبکن

 جز تنفس ی.انگار چاره ا ستادیا یخودم هم داشت از ترس م قلب

 مرفتم .با دوانگشت یم شیپ میطبق آموخته ها دینبود .با یمصنوع

 با دهانم قینفس عم کیاش را گرفتم و بعد به دنبال  ینیب سوراخ



 باید دهانش کردم .زدهانش را گرفتم و نفس خودم را وار یجلو

 سنفکه همراه ت دمید یخانم را باال زده بود .داشتم م نهیتهم لباس

 خورد یبه سمت باال تکان م یاش کم شانه یقفسه  دادنم

 به طرز نکهیانجام بدهم تا ا یکار را چند بار نی.مجبور شدم ا

 یرنگ چهره اش داشت نرم نرمک از کبود دمید ییآسا معجزه

 گرفت . یبه خودش م یعیطب گشت و حالت یبرم

 خواند .با دستم نبضش را یلب دعا م ریکنان داشت ز هیگر بایز

 به تنفس یشتریب مانیبا ا دیزد و حاال با ی.داشت م گرفتم

 دادم . یام ادامه م یمصنوع

. 

 بای.زمیدیها شن یکینزد نیآمبوالنس را از هم ریآژ یصدا نکهیا تا

 گفت شیکردن ها نیف انیم

 !دیر که آمبوالنس رسخداروشک-



 باز کند . شانیرفت که در را برا و

 یمبرانکارد  یخانم را رو نهیامدادگران داشتند تهم یبعد وقت یکم

 خواستم با بایکردم از ز یم شانیو من هم داشتم همراه بردند

 و خبرش را به او بدهد . دبیماریتماس ب نیشرو

*** 

 بد تمام یلیانست ختو یاتفاق که م نیکردم ا یفکرش را نم چیه

 قهرمان بسازد کیمن باشد و از من  یبرا یبرگ برنده ا شود

 اجرما ییدر بازگو زشیاغراق آم یبا آب و تاب دادن ها بای.البته ز

 یمن داشت .دکترها م یدر پررنگ کردن حماسه  یبزرگ نقش

 ستیارا از ماریخوب و به موقع انجام شده و ب یلیقلب خ یایاح گفتند

 یکم مانده بود از خوشحال نیبار نجات داده .شرومرگ یقلب

 گفت یم کند .محصاردکترها  یجا جلو همان

 ! یمامان زنده بمونه ماه یتو باعث شد-

 گفت جان یهم چندبار از من تشکر کرده بود و م الیش ی.حت



 . میتو هست ونیرا مد مادرمان

 شاه هم ها نیبود و ا ایخانم هنوز به دن نهیعمر تهم دیدانم شا ینم

 ادهبود اما واقعا خوشحال بودم که در اجرا شدن خواست و ار بهانه

 کرده بودم . فایرا ا یدیخدا نقش کوچک و مف ی

 خانم نهیتهم یقلب یحمله  انیدر جر یتلفن یهم وقت وسفی ییدا

 در انقالب به یخودش را از مسافرخانه ا عیگرفت سر قرار

 محوطه نشسته یتو مکتین یرساند و حاال کنار هم رو مارستانیب

 . میبود

 یشب شده بود . آسمان تهران صاف بود اما به خاطر آلودگ نصف

 نیآمد .نگاهم به شرو یدرخشش ستاره ها چندان به چشم نم ینور

 دییپا یبود و داشت ما را م ستادهیا مارستانیپلکان ب یکه رو بود

 کهنیا اما ازشده بود  دهیبه کجا کش ایتان یدانستم ماجرا  ی.هنوز نم

 میاز دور برا یمتعجب بودم .دست مارستانیبود ب امدهین همراهشان



 دیرس یبه نظر م دهی.خسته و تک واریداد به د هیو بعد تک تکاند

 همه اتفاق بد و تکان دهنده آن هم در نی.خب البته حق داشت .ا

 فرسود .هنوز داشتم یدو روز واقعا صبر و طاقت آدم را م عرض

 گفت وسفی ییردم که داک یم نگاهش

 میومدتو .حاال با هم ا ادتینگاه کن تورو خدا ...من اومدم مثال ع-

 هملتو ح قهیمادر شوهرت هم که دم به دق نیخانم ...ا نهیتهم ادتیع

 چه خبره ... مینینکنه بب یحمله قلب قهیدق هی... است

 نازک نگاهش کردم یاخم با

 کنن ! ینم یکه شوخ زایچ نیجون ! با ا ییدا-

 نگاهش به یو گاه مکتیرا از پشت انداخته بود دور ن هردودستش

 گفتم . یزیچ هی یجور نیدونم .هم یم-نیبه زم یبود گاه آسمان

 کوتاه یبعد از مکث و

 شد ؟ تو لواسون ؟ یجور نیحاال کجا ا-



 ام شد . یدروغم انداخت و باعث شرمندگ ادی مرا

 نه .-

 ام نشود . یدستپاچگ کردم نگاهش نکنم تا متوجه یسع و

 خونه ... میبرگشت یوقت-

 طرخ)انشاهلل(که خدا شفاشون بده .حاال خوبه که باز رفع  شاالیا-

 افتاد . یعقب م تونیواال زبونم الل عروس شد

 با اعتراض گفتم تا

 جون ! ییدا-

 .صورتش را سمت من چرخاند .حاال نگاه دیخند یبدجنس با

 من ثابت مانده بود یرو مهربانش

 ؟ یخودت خوب-

 یم یها یجان .و ها ییدا ستمیگفتم نه .خوب ن یخواست م یم دلم

 یکردم شانه ها یم هیگر یهام که وقت ی.مثل بچگ هیگر ریز زدم



 یو نگران شیباعث تشو امدیشد .اما دلم ن یگاهم م هیتک مهربانش

 لشیتحو یکه به خاطر من آمده بود تهران و کس نیشوم .هم اش

 خواستم یبود .نم شیر شی. دلم براشیبود برا بود بس نگرفته

 ها بار خاطرش شوم . نیاز ا شتریب

 جون .خوبم . ییآره خوبم دا-

 را بستم میشانه اش گذاشتم و پلک ها یسرم را رو و

 کم خسته ام ... هیفقط -

 مرخص شد و به خانه برگشت مارستانیخانم از ب نهیبعد تهم روز

 در تماس مانیبا پ یتلفن نی.شرورفع شد  یها تا حدود ینگران و

 نشر قرار داشت . یها تیفعال انیو دورادور در جر بود

 شب یها مهیکه از ن وسفی یی.دا مینشسته بود منیسالن نش یتو

 ها آمده بود و یریمش یبا من به خانه  نیبه درخواست شرو قبل

 داشت با یتیمیحاال با آنچنان صم دیاز اتاق ها خواب یکی یتو



 در رودبار و اطراف تونیباغ ز یها متیدر مورد ق الیش شوهر

 هم دیشناختند . آقا حم یزد که انگار سالها هم را م یحرف م آن

 و فروش و ساخت و ساز بود باعالقه به او گوش دیدر کار خر که

 و از او در مورد دیپر یم شیوسط حرف ها یداد و گاه یم

 دیپرس یم یواالتحرف ها س نیاخذ جواز ساخت و ساز و ا طیشرا

 یم ارشیهم سخاوتمندانه اطالعاتش را در اخت وسفی یی.و دا

 . گذاشت

 افتاد یهم م یرو شیآن قدر خسته بود که داشت پلک ها نیشرو

 من نشد که از او در مورد یدوبار هم متوجه حرف ها یکی.

 شیسردردش خوب شده ؟ برا نکهیبودم ا دهیسوال پرس سردردش

 گفت یبا حواس پرت؟ بعدش  اورمیب قرص

 بگو . گهیبار د هی؟  زمیعز یگفت یچ-

 زابود اول  وستهیشده و به جمع ما پ داریکه تازه از خواب ب الیش



 یمباغ قدم  یهم گفت که دارد تو بایرا گرفت و ز ایسراغ تان بایز

برادرشرا  یمبل به همسرش نشست .وقت نیتر کینزد ی.بعد رو زند

 گفت دیچرت د یتو

 اکسل بودم ام یلیجان ؟ منم خ نیشرو یکم بخواب هی یر یچرا نم-

 داره . ازی.بدن تو هم به خواب و استراحت ن ستمین گهید حاال

 یبا دوانگشت اشاره و شستش داشت گوشه  کهیدرحال نیشرو

 گفت یحال یب یبا صدا دیمال یچشمش را م هردو

 خواد اما ... یدلم م-

 را سمت من کرد شیرو

 بزنم ؟ یچرت هیمن برم  یش ینم تو ناراحت زمیعز-

 زنان گفتم لبخند

 . میکن یم دارتینه .برو بخواب .وقت شام ب-

 گفت یواشکیو  دیرا به سمت من کش سرش

 برنخوره . تییوقت به دا هی-



 انداختم گفتم یم وسفی ییکه نگاه به دا همزمان

 سرش گرمه . ینه .اون االن حساب-

 دستش ید دستم را گرفت و تودا یرفتن نشان م یآماده  کهیدرحال

 فشرد

 . یاومد یکاش تو هم م-

 و بالفاصله از دیچشمک زنان خند دیسرخم را د یچون گونه ها و

 از ما دیو آقا حم وسفی ییاز دا یبلند شد و بعد از عذرخواه جا

 باال رفت . یشد و به اتاقش در طبقه  جدا

 کرد انگار یرفتار م یعاد ی.جور وستیهم به ما پ ایبعد تان یکم

 یشبانه تو یمهمان کیبه خاطر شرکت در  شبید نیکه هم اون

 شده بیماریو مدهوش دست گیجدر ولنجک به همراه دوستش  یباغ

 وددوبار با غرغر گفته ب یکیکه  دمیمن بودم نه او .تازه شن بود

 هی یاجازه  کهیدرحال دیکن یزندگ نجایا دیتون یم یشما چه جور-



 ورفتن ساده ر یمهمون

 ؟ دیندار

 ادد یحمیساده را با رسم شکل توض یمهمان شیآمد و برا یم دیبا یکی

 آورد . یدرش م یو از گمراه

 وسفی ییقدر که رفتارش با من سرد بود اما ظاهرا از دا هرچه

 یو جذبه  یگشت به خونگرم یبرم نیآمده بود که خب ا خوشش

 ندبرد یکه همه از مصاحبت با او لذت م وسفی ییدا یذات

 یکف م شیبرا ای. دیخند یم شیبلند به حرفها یبا صدا ی.گهگاه

 گفت یو م زد

 ! نیشما چقدر باحال-

 یو همسرش م الیش نیاز ب یدار یمعن یچند گاه نگاه ها هراز

 یبود و آن را پا امدهیخوششان ن ای.انگار از رفتار تان گذشت

 نکه انگار حوصله اش از نشست الیگذاشتند .ش یاش م یسبکسر

 گفت ایرفته بود روبه تان سر



 ؟ دنشید میباهم بر یخوا یرم اتاق مامان .م یدارم م-

 داز آنجا دورش کن یخواست به شکل کامال آبرومندانه ا یم انگار

. 

 نشان بدهد یلیدست کم در ظاهر از خودش تما نکهیبدون ا ایتان

 و صادقانه گفت صاف

 . مزیبخورم عز ینیریو ش یخوام چا یفعال نه .م-

. 

 خورده بود اما کهیجواب رد قاطعانه اش  دنیاز شن یکم الیش

 کهویشد که  یدانم چ ی.نم دینگفت و فقط با حرص لب برچ یزیچ

 شدم و گفتم بیماریجو انگار

 . امیمنم م-

 یخودش م شینگاهم کرد .انگار داشت پ دیبا ترد یاول کم الیش

 ی نه .بعد گره ایکه به صالح است مرا با خودش همراه کند  دیسنج



 نشست شیلبها یرو یآرام از هم باز شد و لبخند محو شیها اخم

 ام را صادرکرده بود . ی.ظاهرا مغزش مجوز همراه

 . ایباشه ب-

 رولت برداشت و همان طور که کی ینیریظرف ش یاز تو ایتان

 رفتنمان را یتمسخرآلود شخندیزد همراه با ن یبه آن سق م داشت

 تماشا نشست . به

 من فقط یبود .در جواب سالم و احوالپرس داریخانم ب نهیهمت

 الیبا هم حرف زدند .بعد ش یچند کلمه ا الیداد . او و ش سرتکان

 ودسفر کرده ب شیاش که ظاهرا به ک ییبا دختردا دیآمد که با ادشی

 ینشایخانم را به او بدهد .پ نهیتهم یو خبر سالمت دبیماریب تماس

 یاستراحت کند .وقت شتریاو خواست ب و از شکوفیدرا  مادرش

 شکخ یخانم با صدا نهیتهم میبه اتفاق هم اتاق را ترک کن میخواست

 گفت یگرفته ا و



 تو بمون .-

 ی.هردو باور نم میهردو با تعجب به طرفش برگشت الی.من و ش

 ؟ هسوما ایمن -دیپرس دیبا ترد الیمنظورش با من بوده باشد .ش میکرد

 لب آرام ریصورت من جا مانده بود .ز یخانم رو نهیمات تهم نگاه

 نجوا گفت به

 ماهسو !-

 یمبه من انداخت .انگار که داشت التماسم  ینگاه عاجزانه ا الیش

 نزن ینکن حرف یمامان را بکن .کار یتو رو خدا مالحظه  " کرد

 "بشه . شیباعث ناراحت که

 انگار من لولوخرخره بودم . حاال

 یخواست تو یهم دلم نم اهیصد سال سدست خودم بود که  اگر

 یماریمنصفانه نبود .چون من ب نیا فتمیب بیماری یتیموقع نیهمچ

 یقلب

 زدم هووف! یکردم و دم نم یرا تحمل م یهررفتار دیبا نداشتم



 خواست یرفتن و نرفتن مردد بود .حاال انگار م انیهنوز م الیش

 ه بود تنهابست یبند انتحاربدنکه به خودش  یرا با کس مادرش

 کاره ! هی. بگذارد

 . مبیماریتونم با مارال تماس ب یخب من بعدا هم م-

 هرک و پوست کند یلیمانم .اما مادرش خ یکه من هم م یعنی نیا و

 را خواست عذرش

 خوام با ماهسو تنها حرف بزنم . یم-

 فضول خانم ؟ یخواست یرا م نیهم خب

 یبه کناره ها ینیمادرش چ یحرف و خواسته  نیاز ا ناخشنود

 گفت ریاش انداخت و ناگز ینیب

 باشه .پس من رفتم .-

 بود ستادهیپشت در فالگوش ا ادیدانم به احتمال ز یم یول رفت

 که به من داشت . یهمه اعتماد نیممنون بودم از ا شیشاپی.پ



 زه.آن قدر که به تنم لر دیوز یم یخانم سوز سرد نهینگاه تهم از

 زمختش گفتانداخت .تا با لحن  یم

 جلوتر ایب-

 نبود دلش به حالمن یچاره ام .کس یکردم چقدر من مظلوم و ب حس

 و نیحرف زدن تنها مانده بودم .سنگ یبسوزد که با او برا

 به مستقیمجلو .نگاهش  دمیمثل الک پشت خودم را کش سخت

 ریجا ز نیهم وسفمی ییدانست دا یدانم اگر م یبود .نم چشمانم

 سقف

 گریبار د نیا ادیشد .به احتمال ز یم یه چه حالاش نشست خانه

 افکارم ی لهیمرا از پ شیداد .صدا یهم جواب نم یمصنوع نفس

 دیکش رونیب

 ! یگن تو جونمو نجات داد یم-

 حیجناراحت ؟ حتما تر ایخوشحال بود  شتریبابت ب نیدانم از ا ینم

 بآ نکهیباشد تا من .بعد از ا گرید یکس ونیداد جانش را مد یم



 را قورت دادم گفتم دهانم

 نکردم ...لطف خدا بود ... یمن کار-

 از نکهیمشخص نبود .ا یزیحالت سفت و سخت چهره اش چ از

 مرا ینه ؟ نگاه نافذش انگار داشت ورا ایمن خوش آمده  جواب

 کرد . یم جستجو

 ؟ یدوستش دار-

 و شوکه شده بودم . جیاش گ یسوال ناگهان نیا از

 بله ؟-

 انندچکه  یام مثل احمق ها نبوده باشد . با حوصله ا افهیق دوارمیام

 رفت سوالش را دوباره تکرار کرد یاو انتظار نم از

 ؟ یدوستش دار-

 نه شد انکار کرد یدادم ؟ نه م یبه او م دیبا یدانم چه جواب ینم

 یحمله  کی یدنبال بهانه باشد برا دمیترس یاقرار بود .م جرات



 افتاد وسفی ییدا یمله به ج ادمی. گرید یقلب

. 

 چه خبره ! مینینکنه بب یبگو حمله قلب قهیدق هی-

ه خند بود دختر؟ .به زور یادآوری نینکشتت ماهسو ! حاال موقع ا خدا

 را میلبانم پراندم و گلو یموقع را از رو یب ی

 تممن بود .من من کنان گف یکردم .نگاه منتظرش هنوز به لبها صاف

 ...خب راستش ...راستش -

ام مسلط شوم  یمنف جاناتیکردم بر ه یو سع دمیکش قیعم نفس

 اقرار مرا داشته باشد .بعد از دنیبودم طاقت شن دواری.ام

 کوتاه محکم و قاطع گفتم یوقفه  آن

 بله .-

 ی هیدانم واقعا سا ینماند .نم یباق شیبرا ییچون و چرا یجا که

 شده بودممن دچار اوهام  ای شیلبها یلبخند افتاده بود رو

. 



 اون عاشقته . یول یتو دوستش دار-

 گهیبار د هی شهیم دیشد؟ ببخش یگفتم جان ؟ چ یخواست م یم دلم

 رو به عرض نیاعتراف سنگ نیا یرساتر یبا صدا

قف زده ام برداشت و به س رتیح دگانی؟ نگاهش را از د دیبرسون من

 زد یدوخت .انگار که داشت با خودش حرف م

 تیگارخواست میایکرد ب مونیداد و راض بیکه ما رو فراونقدر عاشقته -

 ی..چون دوست نداشت برات کم بذاره ...و وقت

ه بحاضر شد  دیازدواج د نیبرامون رو شد و مخالفت مارو با ا دستش

 خاطرت از ما بگذره ...اون روز ...روز قبل از

 دوما یآخرشو با ما زد. داشت م یحرفا نیگم. شرو یبه در رو م زدهیس

 تا حاال با دی.که حال من بد شد .و گرنه شاشتیپ

 ... دیازدواج کرده بود هم

 دانم چرا یرا به سمت من چرخاند و با اندوه نگاهم کرد .نم سرش

 احساس عذاب ایگفت ؟ آ یها را به من م نیداشت ا



م السجان  یقلب ستیاز ا نکهیبود ؟ بعد از ا مانیکرد ؟ پش یم وجدان

 که یدانم .با شناخت یه بود ؟ نمبه در برد متحول شد

ه ودراحت ب شیبرا دیحرفها نبا نیدانستم گفتن ا یاز او داشتم م من

 کرد یرا دنبال م یباشد .حتما از گفتنشان هدف خاص

 عالقمند به دانستنش بودم . یلیمن خ که

 به شد و قلبم را یتر م بیمارینفس میلحظه به لحظه داشت برا سکوت

 یبرزخ بد انیاخت .خودم را ماند یم یدیتالطم شد

م ستتوان یبلد بودم و م یخواست شعبده باز ی.دلم م دمید یم گرفتار

 کردم یم بیچشمانش غ یآن لحظه خودم را از جلو

 تا دوباره به حرف آمد و گفت دی.جانم به لبم رس

؟  یعاشقته دوستش دار نی؟ تو هم همون قدر که شرو یتو چ-

 ؟ یبکن یبه خاطرش هرکار یحاضر

 ی؟ هرچ یچ یعنی ی.هرکار دیرس یدوم به نظرم مشکوک م ی جمله

 یشد .از حرف ها ینباشم نم نیخواستم بدب یم



 دیرس یبه مشام نم یخوش یبو شیدوپهلو

و نشتاوا نینباش شرو یدوست داشتن تاوان داره دخترجون ...راض نیا-

 پس بده ... ییتنها

 مه دادادا یشتریو با سوز و گداز ب دیکش یبعد آه و

خر چقدر زنده بمونم ؟ نذار آ ستیقلب داغونم معلوم ن نیمن با ا-

 پسرمو از دست بدم . یعمر

جمع  یلحظه ا یبرا شیرا دوباره به سمت من چرخاند .لب ها شیرو

 شدند .

 یبهالدور لبش مات مانده بود .زبانش را به  زیر یبه چروک ها نگاهم

 کوتاه یو بعد از دم و باز دم دیاش کش دهیخشک

 گفت

که  من .باور کن اگه اون بتونه ازبیماریکنم اونو از من ن یخواهش م-

 یرسه که از تو هم م یروز م هیمادرشم بگذره 



م هز اگم  یکار نباش .من نم نیبه ا ی.پس راض عتهیقانون طب نی.اگذره

 دونم چقدر همو یم گهی.نه .چون د نیجداش

هتون را و خودم رو از سر امیکنار ب قتیحق نیتونم با ا یم دیدار دوست

 . امیتونم کنارب یبردارم .اما با از دست دادن پسرم نم

توانست  یم ینبود.حت یبد یهم رفته حرفها یحرفها رو نیا خب

 و ریکننده باشد اما پس چرا من دلم داشت مثل س دواریام

شتم گفتگو را ندا نیا یادامه  دنی؟ پس چرا تاب شن دیجوش یم سرکه

 ؟ یچ یعنی قاینباش دق یگفت راض یمکه  نی؟ ا

 ازت دارم کیکوچ یخواسته  هیفقط -

 یم یچ کیکوچ یخواسته  نیا یعنیزد . یحلقم م یداشت تو قلبم

 تونست باشه ؟

لحن متضرعانه از من  نیبود با ا یکوچک یاگه خواسته  مطمئنم

 کرد . یدرخواست نم

رو براتون  یجشن عروس نیکنم .بهتر یمن با ازدواجتون موافقت م-

 خوشبخت شدنتون الزم یبرا یو هرکار مبیماری یم



 نکهیشرط .ا کیدم .فقط به  یانجام م ادیو از دست من برب باشه

 مینباشن و ما به همه بگ تونیخانواده ات تو جشن عروس

نباشن  تونیکس و کارات همه خارج از کشورن فقط تو جشن عروس که

 دور از دیتون ی.م ستیمهم ن گهیبعدش د

 دیهمه باهم در رفت و آمد باش یچشما

 به خواست دلش را یرا باخته و حاال م یبود که جنگ بزرگ یکس هیشب

 هرچند کوچک خوش کند. یمتیغن

 یشرمندگ یبا کم دیمرا د یغرق در بهت و شوک زده  ی افهیق چون

 گفت

م مدکوتاه او نیخواسته ام ببخش .من به خاطر شرو نیمنو به خاطر ا-

 کنم ! یقبول کن .خواهش م نیخاطر شروتو هم به 

را صدا  میسنگ شد و قلب مرا شکست .غم دوباره اشک ها شیحرفها

 انیشد .م یزده بود و چشمانم داشت حوض آب م

 و گفتم دمیکش یآمد ناله ا یکه داشت بند م ییها نفس



 یه خانواد اقتیل نیساده بهم فهموند یلیکه با حرفهاتون خ میبگذر-

 ...آره خب ستمی.چون همسطح شما ن شما رو ندارم

نه ک یفرق م یلیبا هم خ امونی.قبول .ما کجا و شما کجا ...دن ستمین

 یروستا زاده ام .اما از اصالتم خجالت نم کی.من 

ه س نیفقط هم ای. از تمام دن ستمیکه هستم شرمنده ن ینی.از ا کشم

 که حاضر زهیعز یلینفر رو دارم که وجودشون برام خ

م هکنار  شهیو غم هم یعوضشون کنم .ما تو شاد ایا تموم دنب ستمین

 دونم از ته قلبشون آرزو ی.م می.پشت هم بود میبود

و رزآ نیتونم ا ی...آخه چطور م ننیبب یعروس دیمنو تو لباس سف دارن

 رو دوست دارم نیرو تو دلشون بذارم ...من شرو

 . دی.ببخش رمیتونم شرط شما رو بپذ ینم یهم دوستش دارم .ول یلی.خ

سرم  و برهم فشردم یرا به سخت میبغضم ترک برندارد لبها نکهیا یبرا و

 ینگاه نافذش را رو ینی.سنگ نییرا انداختم پا

کرد  یفکر م یدانم آن لحظه داشت به چ یکردم .نم یحس م خودم

 عالم حرف نگفته بود که کیاما پشت سکوتش انگار 



 را نداشتم . دنشیطاقت شن من

 ؟ یخواهش منو رد کن یخوا یم یعنیپس -

ه ب زشیبا لحن رقت انگ ای ندازدیب یرودرواس یخواست مرا تو یم انگار

 تکان یبه نشان نف یمن احساس گناه بدهد .سر

 مندانه به او گفتمگیج یو در امتداد نگاه دادم

 نیهمون طور که من دوست ندارم از خانواده ام بگذرم مطمئن باش-

 اون دیاد از شما بگذره..شاخو یهم دلش نم نیشرو

 به شما زده . تیعصبان یرو از رو حرفا

که چقدر  دیدید یخودتون م شبید دی.با دیدیعز یلیبراش خ شما

 یبسته س یتاب شما بود .تا صبح پشت درها ینگران و ب

مجبور به  نی.من مطمئنم اگه شرو دیقدم زد و انتظار کش وی یس

 نی.چون شما مادرشکنه  یانتخاب بشه شما رو انتخاب م

 یگریعشق د ی.حت هبیماریمادر آدم رو ب یتونه جا ینم چکسی.ه

 باشه اما نیوسط دلش بشکنه و تا مدت ها غمگ نیا دی.شا



 . شهینم مونیانتخابش پش از

 یاعتنا به ضجه ها یو ب دمیکش سمیچشمان خ یپشت دستم را رو و

 دردناک قلبم ادامه دادم

 نیا یو ناخونده  یخوام عروس زور ی.نم ستمین یمن آدم خودخواه-

 ریخ یدعا یخانواده باشم .تجربه ثابت کرده وقت

داره ن یپشت سر ازدواج بچه ها نباشه اون ازدواج سرانجام خوب خانواده

 نیازدواج باش نیو مخالف ا نی.اگه شما منو نخوا

و رکار  نیا یبرام سخته ول یلی.خ رونیرم ب یم نیشرو یاز زندگ من

 با نیبعد از من شرو نیاما مطمئن نباشکنم . یم

 باران ری.ز شهیشماست حتما خوشبخت م دییکه مورد تا یا گهید کس

صدا  یب بود و نییو تنها مانده بودم .سرم پا بیحسرتم انگار غر یاشکها

 زدم .دلم از همان لحظه که یهق م

 خودش نشسته بود یبه عزا "رم  یم رونیب نیشرو یاز زندگ" گفتم

 عشق یداشتم به پا ستادهیداشت به من که ا.هنوز 



 یا گرفته یکرد که با صدا ینگاه م رهیخ رهیمردم خ یو پاکم م قیعم

 گفت

فهمم  یماهسو .حاال م یهست یدختر سرسخت یسادگ نیتو در ع-

 دوستت داره ! نقدریچرا ا نیشرو

ا باش دوختم همراه  یخیمات و  یچشمان اشکبارم را به نگاه ها تا

 گفت یلخلبخند ت

 . یبر یتو یم-

*** 

 که غرق نیزل زده بودم به شرو یکیتار یبودم لب تخت و تو نشسته

 یکردم اما چشمانم داشت م ینم هیخواب بود .گر

 یخانم فکر م نهیتهم یاتاق به حرفها بیماری.در سکوت دل سوخت

 آن ایدانم آ یکه از من داشت .نم یکردم و به درخواست

ر من آخ دلم بود ؟ یواقعا حرفها ایات زده بودم احساس یرا از رو حرفها

 کندم .مگر از یدل م نیاز شرو دیچطور با



 آمدم ؟ یبرم پسش

ه ا کبودم چقدر دلش با منست و به خاطر من چه کاره دهیکه فهم حاال

 توانستم بدون او روزو روزگار یکند .چطور م ینم

ودم ب یوار هوانید یاز خودگذشتگ نیهمچ کی یآماده  یعنی؟  بگذرانم

 یزیگرچیافتاد از من د یاتفاق م نیدانم اگر ا ی؟ م

 ودمخاز  یا دهیروح و پوس یب یبودم پس مانده  یماند .هرچ ینم یباق

 گرفت. آن قدر به یآرام و قرار نم گریبود که د

 خودش حس کرد .چشم باز ینگاهم را رو ینیماندم که سنگ رهیخ او

 جب گفت. با تعدیمرا د یکیتار یکرد و تو

 ؟ نمیب یدارم خواب م ای؟  یینجای؟ تو واقعا ا یماه-

 یغلت دیاز من ند یرا به سمت من پل کرد و چون واکنش شیدستها و

 را حلقه کرد شی.بعد دستها دیمن رس یکیزد و تا نزد

 دیمن و مرا محکم به سمت خودش کش دور

 ؟ دایدر نم کتمیو ج یکن ینگام م یواشکی؟  طونیش یینجایا یاز ک-



 یایکه دن یوقت یکردم برا یم رهیخواست عطر تنش را ذخ یم دلم

 گرفت .و یاش را م یزهم دلتنگ یتنگ و تارم بو

 که ییلحظه ها یکردم برا یرا احتکار م شیدستها یاز مهربان یکم

 شد. یپر م ییاز تنها میدستها یحافظه 

 ؟ یماه یزن ینم یشده ؟ چرا حرف یزیچ-

گفتن و  یبرا یحرف و کالم چیه گریدگفتم  یخواست م یم دلم

 تو را از ایقرار است دن یوقت دیآ یبه کار من نم دنیشن

خودش بر دلم از عالم و آدم گرفته بود و از درد ی.وقت دبیماریپس ب من

 زدم شیصدا یبغض زده ا یبا لهجه  دیچیپ یم

 ؟ نیشرو-

 ؟ نیجان شرو-

 . ارمدوست د یلیمن خنره که  ادتیبشه . ی...هرجور فتهیب یهر اتفاق-

به  لیدلم م کهویکه چرا  دیحواس و نفهم یب ایخواب آلود بود  ای او

 گفت یکرد .با خنده و شوخ دایحرفها پ نیگفتن ا



 یم خانم ما هم دوکلمه حرف عاشقانه زد !...من که یچه عجب ! ماه-

 رو دارم تو نیریش یایرو نیگم هنوز خوابم و ا

 . نمیب یم خوابم

 لب ریز شی.درحال نوازش دستها دیکش میموها یتو شتریبسرش را  و

 آرام با خودم گفتم

تا  میدید یم میشد یم داریهردو ب یکاش خواب بود .کاش وقت-

 رسه .کاش یهرگز به ما نم ییو دست جدا میآخرش با هم

... 

 ؟ یماه-

 جانم ؟-

 گوشم آرام زمزمه کرد کنار

 یردا که تو دوستم نی.هم فتهیب یاتفاق چیذارم ه یراحت ! نم التیخ-

 قراره به کام هردومون ایتا مطمئن بشم دن هیکاف

 .باشه



شام  یبرا ینرم نرمک خوابمان برد و کس تیدر همان وضع ماهردو

 ازبرا از هم  میها نپلکیشرو ینکرد .صبح روز بعد با صدا دارمانیب

 دمیو منگ پرس جیگ دمیتخت او د یکردم و خودم را که رو

 ؟ساعت چنده -

که  دیرشپرتو نور خو نکهیحساب زمان از دستم در رفته بود .با ا انگار

 خبر از دیتاب یداشت از پشت پرده به داخل اتاق م

ب ش کیخواست باورم شود که  یداد اما انگار نم یصبح م یبایز طلوع

 او به حصاردر ایخبر از غم دن یتا صبح را ب

ود ب داده هیبه تخت تک آرنج دستش که زده بود یرسانده بودم .رو صبح

 گفت میو درحال نوازش موها

اه نگ یو به تالف دارمیهست که ب یساعت هی.البته من  زمینُه صبح عز-

 یتماشات کردم .تو ریدل س کی شبتید یدزدک یها

 ! یمعصوم یدختربچه ها  هیشب خواب

 یبه مهر ختهیآفتاب بود و لبخندش آم یچشمانش به تابناک دیخورش

 به تاک انگور یوقت دمیپرست یستانش را م.د انیپا یب



 رفتم و گفتم ی.کش و قوس ختیآو یم میموها

 نکرد ؟ دارمونیب یخوابمون برد ؟ چرا کس یک-

.موقع شام بود .عمدا  دمیرو پشت در شن الیش یبار صدا کیمن -

 جواب ندادم .اونم رفت .

 دمش زیخ میتخت ن یافتادم و با هول و وال رو وسفی ییدا ادی کهوی

 زشت شد که . یلی! خ وسفمی ییدا ی! جلویوا یا-

 ! یدیشوهرت خواب حصارشب و تو  نکهیزشت شد ؟ ا یچ-

 زنان ادامه داد شخندین

 خوابه . یش نمحصارمگه زن خودش شبا تو -

 پشت سرم . ختیرا از دور گردنم جمع کرد و ر میموها و

 . 

ه من گاه قشنگ فهشکو!  یبب یدار ییبایتا حاال بهت گفتم چه گردن ز-

! 



گردنم فرو برد  یسرش را تو میبگو یزیمن چ نکهیقبل از ا و

 تبناکم به شدت ی شانهقرار خودش کرد  ی.و مرا بشکوفیدو

 یم نییباال و پا داشت

.سرش را باال آورد و متعجب نگاهم کرد .  دمی.به طرفش چرخ شد

 یقاب گرفتم و با حسرت میدستها انیصورتش را م

چشمان  یزل زدم تو دیکش یاشت پنجه به قلب صبورم مکه د جانسوز

 شهرآشوبش و آرام لب زدم

 بدون تو ...بدون تو ...-

.کف هردو  دمیکش شیمحکم به ن میپس زدن اشکها یلبم را برا و

 دیو پرس شکوفیددستم را 

 ؟ یماه یبدون من چ-

 فتمفرستادم و گ رونیب یقاچاق قینفس عم کی یغمناکم را البه ال آه

 بود ! یقبل از تو و بدون تو چه جور یاصال زندگ ستین ادمی-



و  رمن یبا لحن دیچیپ یکه در سرم م یخبر از گردباد افکار دردناک یب

 شمرده گفت

 . یاریب ادتیذارم قبل از منو  ینم چوقتیه-

 شکوفیدام را  یشانیگرم و عاشقانه پ یدرامتداد نگاه و

 ه !مامان امروز حالش چطور نمیخوام بب ی.م نییپا میبر ایحاال ب-

ه چتا حرف مادرش شد قلبم به  دیرفت و نفهم نییخودش از تخت پا و

 دچار شد . یسوزش جانکاه

نش رفتن بود .هرچند من از نگاه کردن به چشما یآماده  وسفی ییدا

 اما او سخاوت به خرج داد و دمیکش یخجالت م

 داوریمن ن یوهم که شگردش بود به ر هیبا کنا یرا حت شبید موضوع

 میبرسان نالیقرار بود او را به ترم نی.با شرو

و اتوانست با  یخانم خواب است و نم نهیتهم نکهی.ناراحت بود از ا

 بدرقه حاضرشده بود یاما برا ایکند .تان یخداحافظ



 فرو یبار سرش را کنار گوشم چسباند و با خنده ا کی وسفی یی.دا

 خورده گفت

مهندس عاشقم شده !من خنده ام را  ی دخترخاله نیغلط نکنم ا-

 به او گفتم نیو بعد دور از چشمان شرو ختمیپشت دستم ر

 روزا اومدم شمال ! نیهم دیشا-

زد  یدودو م نمیغمگ یچهره  ینگاه متعجبش داشت رو کهیدرحال

 دیپرس

 ؟ ییچرا ؟ خودت تنها-

 تکان سر آهسته گفتم با

 . دیآره .شا-

 کوتاه گفت یاز تاملنگاهم کرد و بعد  مشکوکانه

 یخوش اومد یجان ! هروقت اومد ییخودته دا یخونه  شهیاونجا هم-

! 



ه ککرد  یم یخداحافظ ایو تان دیو آقا حم الیداشت با ش وسفی ییدا

 الیدم گوش ش دیاز راه رس یبیبا خبر عج بایناگهان ز

ز گرد شدند و ا الیدانم خبر چه بود که چشمان ش یپچ کرد .نم پچ

 دیپرس بایو مات و مبهوت از ز رونیند بحدقه زد

 واقعا ؟-

 وکنجکاو  نیکرده بود .شرو قیرا تصد شیبا تکان سر حرفها بایز و

 دینگران پرس یکم

 ؟ الیشده ش یچ-

 کهیداد درحال ینشان م رانیکه هنوز به شدت سرگشته و ح الیش

 یرا از نظر م شیرو شیمنتظر پ یداشت چهره ها

 گفت ینه ابا لحن ناباورا گذراند

دار مبمونه تا با هم قرار و  وسفی ییخواد دا یمامان م نکهیمثل ا-

 . میرو بذار یعروس

 یاحساس خوشبخت یالزم برا مواد



 کینفر مقدس است  کی یتنها برا دنشیعروس که پوش دیسف لباس

 تو کنار یرا برا ایدن یکه تمام دوستت دارم ها ینفر

 ها یادم شماند و در تما ین با تو مجا یو به تو قول داده تا پا گذاشته

 تو باشد . کیشر یزندگ یها یو تلخ

شادش ولوله  کیموز یکه صدا ستین یشب چیشب که که مثل ه کی و

 غم ها و غصه ها را تا پشت یدر دل حت ندازدیب

 براند . دیام یها دروازه

ر گاکه ان یو هلهله و بزن و بکوب دیسف ینور و پروازبادکنک ها رقص

 و حرکات موزون دخترکان ستین یشدنتمام 

ن س یورو تو را تا  ندبیماریبلند لباس تورت را ب یکه دنباله  ییبایز

 یو خواننده  زانتیاز ته دل عز یببرند و خنده ها

 "! اهللیعروس دوماد رو ببوس "که پشت سرهم تکرار کند  یارکستر

 یندگتکرار ز یشب ب نیو قشنگ تر نیما بود .بهتر یشب عروس امشب

 اش از هزار و ییبایز ندیگو یکه م یمان .شب



 که روز تولد من بود . رماهیروز ت نیاست .در آخر شتریشب ب کی

 نیاز قبل تمر نکهی.با امیبود دنیسن درحال رقص یرو نیو شرو من

 اما هنوز هم حرکاتمان کامال با هم هماهنگ میداشت

ا شد ب یه خب ماز طرف من بود ک شتریها ب یباز یوالبته ناش نبود

 و استرس شیاغماض آن را به حساب تشو یکم

 . گذاشت

و  لمیف صحنه نیاز ا یو عکاسان به اندازه کاف لمبرداریف نکهیاز ا بعد

 با درک حس و حال من از نیعکس انداختند شرو

م من دااق نیما بردارند .و با ا یرا از رو شانیها نیخواست دورب آنها

 .حاال آسوده تر بودم نفس راحت بکشم کیتوانستم 

 با او هماهنگ تر شده بود . یعیحرکاتم به طور طب و

 به چشمان هم گفت میطور که زل زده بود همان

 ! شهیم شونیامشب همه فرشته ها بهت حسود-



 یخوابمم نم یتو یرو حت یشب نی.من همچ نیشرو شهیباورم نم-

 دیپاش میبه رو ی.غرق در سرور و غرور لبخند سخاوتمندانه ا دمید

 !یبب ستین یافتنیبرات دست ن ییآرزو چیبا من ه-

 حرفش خنده ام گرفت . از

 م؟یبرس یشب نیمن و تو به همچ یکرد ی؟ فکرشو م یتو چ-

 مرا به خودش کهیم محکم تر کرد و درحالبدندستش را دور  ی حلقه

 چرخاند آرام و شمرده یفشرد و با خودش م یم

 گفت

 رو نیبه جز ا یقتیکردم .قلب من حق ینممن جز به با تو بودن فکر -

 خانم با نهیشد که تهم یدونم چ یباور نداشت.فقط نم

که نظرش  یبهش گفت یموافقت کرد ؟ اون روز تو چ ازدواجمون

 با من یگه اگه ماهسو اون جور یبرگشت ؟ همه اش م

 شد . ینم یازدواج راض نیزد هرگز دلم به ا ینم حرف

 مکردم گفت یو غرور م یبت احساس خوشحالبا نیقلبا از ا کهیدرحال



نم خا نهیدونم اون روز من به تهم یحاال .فقط م ستین ادمیدونم  ینم-

 دلم رو گفتم . یحرفها

 بود . زیآم نیبه من تحس نگاهش

 یجات رو تو قلبشون باز کن یتون یدونستم تو باالخره م یمن م-

 مشبا زیاز همه چ نمیداشتم .حاال بگو بب مانی...بهت ا

 ؟ یهست یراض

و  ستیمن ن ی قهیبه انتخاب و سل شیچیخوبه .هرچند ه یلیآره خ-

 نیا یلباس عروسمم خواهرت انتخاب کرده ول یحت

 عوضش ایمنه که با دن یحس خوشبخت نی.مهم ا ستیبرام مهم ن زایچ

 کنم . ینم

 ادامه دادم یشتریخاطر ب نانیبا اطم و

 یکیباهم تو شب  میه دارلحظه رو ک نیا یتونه قشنگ ینم یچیه-

 نگ کنه .به خصوصبدن میرقص یشدنمون عاشقانه م

 . یانتخاب کرد مونیشب عروس خیتار یشب تولد منو برا که



 جیپک کیام .خواستم دو روز خاص رو تو  یمن آدم خودخواه و زرنگ-

 داشته باشم . ژهیو

 دیره با ینم ادمیبدونه که من  دیآدم خودخواه و زرنگ با نیخب ا-

 . مبیماریتولدم رو ازت ب یکادو

 گفت یا انهیبا لبخند موذ همراه

 . زمیتولدت رو که بهت دادم عز یکادو-

 شدم و با اعتراض گفتم براق

 . یعه بدجنس نشو .نداد-

. 

تا  گوب یاگه سراغ دار نیتولد بهتر از ا هیامشب من مال تو شدم .هد-

 . ارمیبرات ب

 گرفتم یرا م دنمیخند یزور داشتم جلو به

 ! یدهنمو بست رتینظ یب ی هیهد نیبا ا گهینه د-

 گفت یام چسباند و با لحن پرحرص و ولع یشانیاش را به پ یشانیپ



 و میچراغا رو خاموش کنن ؟ .بعد مهمونا رو قال بذار میبگ شهینم-

 طاقت ندارم گهی؟ من د میش میج نجایاز ا یواشکی

 .یماه

 داد . یاش م یعاشق هولناک قلبش هم خبر از جنون یتشپها

 ؟ یندار وی! طاقت چ وونهید-

 به تو رو . یکیهمه نزد نیطاقت ا-

 گفتم ی.با بدجنس دیلبم کش یانگشتش را رو و

 ... میسر دار تونیهم تو ز یعروس هی.تازه  یاریطاقت ب دیبا-

 نبود . ادمیاوه شت ! -

 یلیخ نجایو مارجان و رباب ا وسفی ییدا یجا-و گفتم دمیکش یآه

 . هیخال

 . هیآره واقعا .جاشون خال-

 فتنشگ؟ اما به هرحال  یچ ایرا به خاطر من گفته بود  نیدانم ا ینم

 به دلم نشست.



 یسر هم جشن عروس تونیخوشه که قراره فردا شب تو ز نیدلم به ا-

 کردم . ی.واال از نبودنشون دق م میداشته باش

 حرفها نزن. نیاز ا گهیخدا نکنه .د-

ادم د به خودم یجانیغم را از خودم دور کنم ه یحال و هوا نکهیا یبرا

 و گفتم

چقدر  یسادگ نیما در ع یکه جشن عروس ینیب یحاال خودت م-

 قشنگه .

 نگاهم کرد و گفت مستقیمو  صاف

 طوره ! نیحتما هم-

 شکوفیدبرد و  شیدستم را به لبها و

ا ج نیهم ترسم یم میادامه بد نیاز ا شتریدور آخره رقصمونه .ب نیا-

 خود بشم و ... یجلو چشم مهمونا از خود ب

ام من ناتم یکش آمده  یمتعجب و لبها ی افهیق دنیرا با د شیحرفها

 گذاشت



 ؟ یو چ یخود بش یاز خود ب-

 گفت طنتیو بعد با ش دیخند تخس

 . یگم تا تو َک ِفش بمون ینم-

ار دو کش  قیگذاشت و عم میلبها یداغش را رو یبعد خم شد و لبها و

 . شکوفید

امه حضار هم او را از اد یشادمانه  یو کف و هلهله  غیج یصدا یحت

 باز نداشت . یجنجال ی شکوفه نیا ی

*** 

داده بود که جشن  شنهادیخانم پ نهیخودش به تهم وسفی ییدا

 حی.و با احترام و ادب توض میرا جداگانه برگزار کن یعروس

 اورندین بان را با خود به تهراشود مهمانانش یکه راه دور است و نم داد

 شنهادیپ نیخانم هم از خدا خواسته با ا نهی.تهم

 یسوخت و م یم وسفی ییدا یکرده بود .هرچند دلم برا موافقت

 نهیتهم یخودش متوجه دغدغه و نگران یرکیدانستم با ز



 ضورداوطلبانه از ح یموضوع شده پس با گذشت و فداکار نیاز ا خانم

 در تهران انصراف داد . مان یدر جشن عروس

 و با میبست یها م یتلخ یچشممان را به رو کی دیبا یخب گاه اما

 میدید یها را م ییبایها و ز یفقط خوب گرمانیچشم د

 نیا خواستم به یواال اگر م دبیماریروز و روزگارهم بر ما سخت ن تا

 در قلبم را بدهم یشرویپ یبهانه به غم و اندوه اجازه 

هم زهر  نیمان به کام من و متقابال به کام شرو یقشنگ عروس شب

 یاجبار قیتوف کیشد .اتفاقا بد هم نشده بود  یم

 زیو شورانگ بایشب ز کیو  میشد یشمال م یبود .ما فردا راه جالب

 و ماه میکرد یرا در آلبوم خاطراتمان ثبت م گرید

ز ا ربهت گرید ی.چ میگذراند یسر م تونیز یرا هم همان جا تو عسلمان

 !؟ نیا

دها اماداتاق خواب او که حاال مثل اتاق تمام عروس و  یداشتم تو یوقت

 و آماده شده بود کفش پاشنه بلند نقره فامم را دهیچ

 کندم با خنده گفتم یم میپا از



 هیخودشو کشت تا باالخره تونست دسته گلم رو از چنگ بق دهیسپ-

 یتبانخواست باهام  یم دای.قبلش پارم ارهیدخترا در ب

ون تو دست ا فتهیپرتاب کنم که ب یجور هیکه حتما دسته گل رو  کنه

 به قسمته . ی.همه چ گهیخب د ی...ول

 کندم . یتور و تاج نقره ام را از سرم م نهیآ یداشتم جلو حاال

. 

 یم الیگم .اونم تو کف دسته گل موند .ش یمارال ...رو م تییدختردا-

 ال دسته گلنتونست تا حا یا یعروس چیگه تو ه

 . ارهیرو به چنگ ب عروس

م ردکشانه نگاهش  یبا تعجب برگشتم و از رو دمیند یاز او واکنش چون

 داد بود به هیبود دم در و تک ستادهی.همان جا ا

 ماا دیرس یخسته به نظر م یکرد .کم یو داشت زل زل نگاهم م وارید

 حرف زدن نداشتهباشد . یبرا یینا ینه آن قدر که حت

 ؟ یکن ینگام م یجور نی؟ چرا ا هیچ-



 کنم مگه ؟ ینگات م یچه جور-

 گفتم یشوخ به

 یکوچولو رو جلو خودش م دیسف یبره  هیگرگ گرسنه که  هیمثل -

 . نهیب

 شاعرانه ات ! هیممنون از تشب یلیخ-

 دیبه بناگوشم رس شمین

 ؟ یلباس هات رو عوض کن یخوا ینم-

 کرد گفت یکراواتش را باز م یداشت گره  کهیدرحال

 م .خواد به تو تو درآوردن لباسات کمک کن یقبلش دلم م یچرا .ول-

بعد از . زل زد به من نهی.اول از آ ستادینرم و آرام آمد و پشت سرم ا و

 گردنم فرو برد یم کرد و سرش را توحصارپشت 

 پشت لباسم کرد . پیدر همان حال شروع به باز کردن ز بعد

سوزانش  یداغ و نفس ها یماس دستهادانست با ت یبدجنسش م خود

 دستانش یشرویآورد اما از پ یچه به روز من م



 یوررا  شیسقوط کرد لبها نی.همزمان که لباس از تنم بر زم برنداشت

 آمد و قلبم مثل یشانه ام چسباند .نفسم داشت بند م

 ی هشکوفکرد .بعد از آن  یشروع به لگدپران شانهدر  یقرار یب کودک

 من یگام به عقب رفت و به تماشا گی زیشورانگ

 نیا.ودم زده ب حصارخودم را  می.با دستها ستادیا آزاد مهین بتیآن ه در

 . هنوز همدید یبار بود که مرا بدون لباس م نیاول

 .دمیکش ینگاه کردن به چشمانش خجالت م از

 ! یتو چقدر ماه-

 شرم و خجلت گفتم یکم با

 ؟ ینگام نکن یجور نیا شهیم-

 گفت وابحاضرج

 دیسف یبره  هیگرگ گرسنه به  هینگات کنم ؟  یپس چه جور-

 حرص و ولع نیکنه .با هم ینگاه م یجور نیکوچولو هم

... 



 وخس دار  یمن و خودش را پر کرد و با صدا نیب یدوباره فاصله  و

 گفت یبم

 . ارهیاز عزا در ب یدل هیخواد  یگرگ گرسنه م نیو حاال ا-

 تا با اعتراض گفتم و

 ! نیشرو-

 بست شکوفهرا با  دهانم

.پس دو  میبیماری یم ی.ما دو بار جشن عروس ینگو بب یچیه سیه-

 با یخساست به خرج بد ی. بخوامیبار شب زفاف دار

 . یطرف من

 ام از نهشابلندم کرد . نیزم یزانوانم گذاشت و از رو ریرا ز شیدستها و

 شد آن یم نییبه شدت باال و پا جانیفرط ه

رق داشت .نگاهم به ب انیمن جر یرگها یتو ایاغ ترن خون دند لحظه

 شد یانگار نم گریچشمان پر خواهشش بود .نه د



 دیاشهمه خواستن و تمنا مقاومت کنم .من  نیبار هم در مقابل ا نیا

 خواهش قلبم شده بودم و پر از ناز میقبل از او تسل یحت

 !شیبودم برا ازین و

 کنار گوشم به نجوا گفت میتخت فرود آمد یهم که رو با

خوام  یاما م یرو بهم بدهکار یشب نیهمچ هیبهت گفته بودم تو -

 یاون شب تو لواسون همه چ نکهیاعتراف کنم االن از ا

 یوندم یم یافتنیدست ن دیخراب شد خوشحالم .تو با هویاون اتفاق  با

 ! یتا امشب که شب شروع باهم بودنمونه ماه

 استخو ی.انگار که نم مشکوفیدنو  دنییبو آرام آرام شروع کرد به و

 درامان شیها شکوفهذره از تنم از هجوم  کی یحت

با  اننمیآتش یها شکوفهتا مرز جنونم کشاند و مرا در نبرد  ی.وقت بماند

 خودش همراه کرد آهسته گفتم

 ؟ میچراغو خاموش کن شهیم-



ند من لبخ یایچشمان پرح یرا با صورتم مماس کرد و به رو صورتش

 پاک و عاشقانه که دلت را با یزد .از آن لبخندها

 برد .پچ پچ کنان گفت یبه ناکجا م خودش

ن م تو رو از زیخاص و وسوسه انگ یها ییبایتونه ز ینم یکیتار چیه-

 پنهون کنه.

ر آباژو یدکمه  یدستش رو دیرس میهمزمان که لب تفتانش به لبها و

 ابمان رااتاق خو یتبناک یرفت و به دنبالش خاموش

 بر گرفت . در

. 

 فر.تو هم همس ی.تمام راهو خواب بود زمیعز گهیجان! پاشو د یماه-

 برام ! ؟ یشد

ردم ز کرا از هم با میبه زحمت پلک ها نیشرو یاما شاک میمال یصدا با

 دمیو خواب آلود پرس

 ؟ میدیرس-



 کرد یخارج م دهیام را از حالت خواب یصندل یپشت داشت

 نمونده . یزیچ گهیآره د-

 با غرغر ادامه داد و

له وص! ح یرو خواب بود ریجاده کل مس نیسفرمون تو ا نیباز مثل اول-

 ام سر رفت .

با  کوه و جنگل کنار جاده را یمنظره  کهیرفتم و درحال یو قوس کش

 گذراندم گفتم یبسته از نظر م مهیباز ن مهین یچشمان

 اد بخوابم .خو ی.هنوزم دلم م ومدیخب چکار کنم .خوابم م-

 یه مزنم کنار جاد یم نویرو هم ماش فتهیباور کن اگه باز چشمات ب-

 یهم م حصارباهم تو  ییعقب و دوتا یبرمت رو صندل

 . میخواب

از ب یشیعاشقانه اش دلم مالش رفت .با ن دیخواب بودم اما از تهد گیج

 یالیخ یعقب انداختم و با ب یها یبه صندل ینگاه

 گفتم



 . میپشت دوتامون جا بش فکر نکنم اون-

 هاش تخت شوئه . ی.صندل شهیچرا م-

 . گهی؟ بزن کنار د یهست یپس معطل چ-

د ز گرفت راهنما یجد یلیاو ظاهرا خ یگفته بودم ول یرا به شوخ نیا

 چیرا متوقف کرد .بعد بدون ه نیو کنار جاده ماش

 و بهت انیطور داشتم در م نیشد .من هم ادهیپ نیاز ماش یتند یحرف

 کردم که آمد در سمت یبا نگاهم دنبالش م ینابارو

را م مانه اگیج یاعتنا به مقاومت و غش غش خنده ها یباز کرد و ب مرا

 دیکش نییپا یصندل یاز رو

برو  ایگفتم .ب یزیچ هی ی؟ من حاال به شوخ نیشرو یشد وونهید-

 ها . میرس یم ری.د میبر نیپشت رل بش

کار شتو پ تیگفتم .با همان جد یم یتم چاو انگار نه انگارکه داش یول

 وارش در عقب را باز کرد و مرا به زور وانهید

 داد داخل . هول



 دارم ؟ یباهات شوخ یفکر کرد-

 نیاشم یمانده رو ینییبست .تنها حلقه گل تز میدر را به رو یبعد تق و

 یجلو انداخت .البد برا یصندل یرا کند و رو

 ود زرا دور  نی.بعد ماشمیلب توجه نکنعروس ج نیبه عنوان ماش نکهیا

 وارد شد . گریرفت از در د

 و به حرکات طنتیدهانم گرفته بودم و داشتم با ش یدستم را جلو من

 یبا زدن دکمه ا دمیخند یم بشیو غر بیرفتارعج

 یا هافیعقب را به شکل تخت در آورد و بعد رو به من با ق یها یصندل

 گفت یجد

 .م حصار اینخند بدو ب-

 را دور شیبا خودش نماند .دستها یهمراه یمن برا میمنتظر تصم و

 یوقت دیم حلقه کرد و مرا به سمت خودش کشبدن

 یهمان خنده ها یاش با ته مانده  شانه یافتاد رو سرم

 ام گفتم ینخود



 ؟ میبخواب یراست یراست-

 گفت یحال یب یصدا با

 نایاکنم . از  یم یخب آره .منم خسته ام .از هفت صبح دارم رانندگ-

 ت تنگ شده بود .حصارگذشته دلم واسه 

ط و مرا تنگ تر به خودش فشرد .دلم داشت از فر شکوفیدسرم را  و

 همه نیها اگر بودند با ا یرفت ژاپن یضعف م یخوش

 کردند ! یم دیهمه عالقه برق تول نی...با ا خواستن

 ؟ یچ نهیما رو بب یکیاگه -

 مرا ندارد . یها یبود اصال دل نگران معلوم

 میگ ی.مستین یهم مشکل ننیان ! بب یها که دود شهینترس ش-

دا وماماه عسل .مردم تازهعروس و د میبود امروز اومد مونیعروس شبید

ه فهمن چون تازه ب ی.منبیماری یکنن و بهشون خرده نم یرو درک م

 ی.حاال ب ادهیعطششون ز دنیهم رس

 ... میت بخوابدوساع یکیراحت  میبیماریهمه ب الیخ



 دمیپرس شینوازش دستها درحال

 ؟ ینگرانمون بشن و زنگ بزنن چ نایا مییاگه دا-

ه و شمرد قیعم یزود نفس ها یلیو خ ادین یمنتظر ماندم جواب یهرچ

 .معلوم بود دهیخواب زمیعز یاش خبر داد که شو

 ردههمه راه را طاقت آو نیدانم چطور ا یآمد و نم یخوابش م یحساب

 یتو نکهیا یخواب بودم برا جیهم هنوز گ بود.من

ورجه وورجه نکنم که از آن خواب خوش نپرانمش  ادیز شحصار

 . دمیخواب یک دمیچشمانم را بستم و بعد نفهم

و رده فیک یاز تو لمیموبا ریو ریو یدانم چقدر گذشت که با صدا ینم

 مانیاز جا یو سست ی.اما با تنبل میدیاز خواب پر

.. و زمان و بود. ستادهینگار حافظه کوتاه مدتمان از کار ا.ا مینخورد تکان

 هنوز با لمی. موبامیبرد ادمانیمکان را از 

 خورد . یداشت زنگ م سماجت

 ساعت چنده ؟-



و  مبهم ی.از او جز زمزمه  دمیکش رونیش بحصارو خودم را از  گفتم

 .بعد دوباره چشمانش را بست دمینشن یزینامفهوم چ

ا خد ایاش نگاه کنم .  یو به ساعت مچ مبیماریرا ب .مجبور شدم دستش

 !.ساعت از سه بعدازظهر هم گذشته بود .چقدر

 زدم شی! هراسان صدا میدیخواب

 ... میکرد رید یلیجان پاشو .خ نیشرو-

 و منگ گفت جیخورد و گ یفیضع تکان

. 

 مگه ساعت چنده ؟-

 هالک شدن . یاز نگران نایا مییسه و ربع ! دا-

از  ماسترا درآوردم .چهارده  لمیموبا فمیک یاز تو یدستپاچگ بعد با و

 ییتماس ناموفق از دا ازدهیدست رفته داشتم .

 . الیو سه تماس از ش وسفی

 شود داریدادم که خواب از سرش بپرد و ب یتکانش م داشتم



 .همه دلواپسمون شدن . زمیپاشو عز-

داشتم حرص  که من یخودش را جمع و جور کرد و درست وقت باالخره

 چه خواب نیا یوا یزدم که ا یو جوش م

و او چنان  نیرسم و چن یم شگاهیبه آرا یبود و حاال من ک یبدموقع

 م کرد و گفتحصار

باشه  ادتی؟  یخود یب یزن یم وی.جوش چ ی! آروم باش بب شیییه-

 ارزش حرص خوردن تو رو نداره ایدن نیتو ا یچیه

 ! یچی.ه

ا رش زد و انگشت یصورتم را کنار م یرو شانیپر یموها کهیدر حال بعد

 یبا لحن دیکش یپوستم م ینوازشگرانه رو

 ادامه داد آمرانه

جهنم هم اگه تو  شیوسط آت یاز ته قلبت دوست دار ویکی یوقت-

 ! متهیغن یش بخوابحصار



ر شک غر زدن خدا رو ی...به جا استیخواب دن نیخواب آسوده تر نیا و

 نیبه هم میتون یم کن که با دوست داشتنمون

 یماهبیماریدست کم ن نوی.ا میبه هم آرامش بد یو سادگ یراحت

 ها که با همن یلی!هستند خ هیموهبت اله هی! چون  چوقتی.ه

ا ت رو تحمل کنن گهیدلهاشون از هم دوره .انگار محکومن که همد اما

 من و تو شانس یتموم بشه بره. ول شونیعمر لعنت

ان مک وزمان  هیالقه مون دوطرفه باشه .که تو که عشق و ع میداشت نویا

 قشنگتر ایتونه تو دن یم ی.چ میدرست به هم برس

 دیاشعاشقت باشه ! وگرنه االن  یباشه که اون که دوستش دار نیا از

 که دوستش گهید یکیهر کدوم از ما داشت کنار 

 . دیکش یعذاب م نداشت

 یواقعا م نیا مدید یکردم م یگفت .خوب که فکر م یراست م نیشرو

آدم  کیباشد واال ممکن بود هرکدام از ما عاشق  یموهبت اله کیتواند 

 یقصه  نیا یبرا یزیغم انگ انیشود که معلوم نبود چه پا یاشتباه

 نوشت .با یم یدلدادگ



چشمان  یعشق روشن بود تو یدانم از شراره ها یکه م ینگاه

 ماندم و گفتم رهیمهربانش خ

 یصه غ یتا تو کنارم هست مبیماریب ادی دیجان .با نیحق با توئه شرو-

 رو نخورم . یچیه

انم و چشم مشکوفیدبود  میانگور موها یدستش را که هنوز به خوشه  و

 خلسه انیرا بستم .سرم را به سرش چسباندم و درم

 یکه انگار م صانهی.و چنان حر دمیکش قینفس عم کی نیریش یا

 شود . زیررعشق او س یاز هوا میها هیخواستم ر

و مادرش  الیبود آن طرف ش یاز دست من شاک وسفی ییطرف دا نیا

 یکه چرا از حال خودمان ب نیاز دست شرو

اما خودمان  میداد ی.هرچند حق را به آنها م میگذاشت خبرشان

 و میبود یراض میکه با هم داشت یخودخواهانه از حال خوش

 ام در عشق بود . یخودخواه یتجربه  نیاول نیا

 یرو یماهرانه ا شیکه آرا ریآن قدر د میدیرس رید یلیخ شگاهیآرا به

 گفت یم نیصورتم انجام نگرفت .شرو



 ! یبب یخوشگل یادیهم ز یجور نی!هم الیخ یب-

 یاه سهیاز دور ر میدیسر رس تونیشب شده بود که به ز گرید بایتقر

 ارک یشد و صدا انیکوچه که نما یرنگ یالمپ ها

ا ب نیکه به گوشمان خورد من ذوق زده شدم و شرو یمحل یخواننده  و

 عروس خبر آمدنمان را نیبوق مخصوص ماش

 به همه اعالم کرد شیشاپیپ

 بار بود . یشام عروس یبرا گید نیخانه چند یجلو یخال نیزم یتو

 بودند که هیهمسا ای لیفام یآشپزها همه از زن ها

ظاهرا  وسفی ییکردند .دا یم یبگو و بخند با هم همکار انیدرم

 سنگ تمام گذاشته بود . گوسفند چاق و مانیبرا یحساب

 یو هلهله  دنیکل کش انیکرد و درم یقربان مانیپا یجلو یا چله

 را گرم و نیبه نوبت من و شرو هیهمسا یزن ها یشاد

کرد.رباب  یخوشبخت یآرزو مانیو برا دیکش حصاردر  یمیصم

 به یوبا چشمان اسپندان به دست به استقبالمان آمده بود



 گفت . کیشوق نشسته ازدواجمان را تبر اشک

ت رکح ینا نکهیدانم با ا ی.م دیکش یمارجان پر م دنید یدلم برا من

 هم زیخ شانهو راه رفتن نداشت اما حتما خودش را 

 ندیبب بختم دیلباس سف یرساند تا از دور مرا تو یم وانیا یبه رو شده

 بان صدقه ام برودلب ورد بخواند و قر ریز میوبرا

. 

مشغول رقص  یرنگ یو رنگ یدختربچه ها با لباس محل اطیح یتو

 شانیبا ذوق وعالقه به تماشا نیبودند .شرو یقاسم آباد

ارجان .م بود .بعد جلوتر رفت و به هرکدامشان تراول شاباش داد ستادهیا

 با یچوب یکه داشت از پشت نرده ها دمیرا د

 د.کر یم مانیو شوق تماشا ذوق

. 

 یجا دنیدانم با د یزد .م یتوامان موج م ینگاهش حسرت و شاد یتو

 محفل باز زخم کهنه نیدختر و دامادش در ا یخال



 یابر شانی.جا ستندین یاز زخم ها خوب شدن یتازه شده بود .بعض اش

 سر مارجان تازه شد یسوزد و مثل حاال که برا یماند و م یم شهیهم

 کند . یباز م

 ا کهلباس عروسم ر یدامنه  نیو با رها کردن دست شرو اوردمین طاقت

 با لباس عروس شب قبل فرق داشت و مخصوص

اال ب دمیبود گرفتم و از پله ها دو ایر یخودمان ساده و ب یعروس جشن

 . میدیو بار میباران شد میدیهم که رس حصار.به 

 دیرس یبه گوشم نم یزیگنگ و نامفهوم چ یمارجان جز آوا از

و  ستزد .و من د یرا به من م ایدن یحرفها نیگار داشت قشنگتران اما

 یبودم .با زبان ب دهیفهم ییزهایچ کیپا شکسته 

 گفت یم یزبان

 راحت سرم الیتونم با خ یم دمیرو د تیجان حاال که خوشبخت یزا-

 رمیو بم نیرو بذارم زم

 مارجان جدا کرد و با گفتن حصاراز زن عموها مرا از  یکی



 ا منتظر عروسنمهمون ه-

 فیبالتکل اطیح یهنوز تو نیبرد .شرو نییاز پله ها پا اطیاحت با

 و منتظر من بود . ستادهیا

 بودند به سمت یکه همه خودمان ییاز خوش و بش با مهمان ها بعد

بود  دهش نییتز یرنگیکه با بادکنک و روبان و کاغذها میرفت گاهمانیجا

. 

ر را دخت اتییتز نیا یمت همه گوشم گفته بود زح یتو یواشکی رباب

 همه لطف و نیو من از ا دهیکش نیعموت نسر

 رحصابعد بچه  یهم کم نیشگفت زده ماندم .خود نسر نینسر یمهربان

 و مبارکباد پسر تپل مپلش را اول کیآمد .ضمن تبر

.و آرزو کرد صاحب  نیشرو حصار یمن گذاشت و بعد تو حصار یتو

 دانم حتما از رفتار یم.ن میشو بایسالم و ز یبچه ها

 ینامهربان یخواست به نحو یبود و دلش م مانیاش با من پش گذشته

 غامیبه او پ میرا جبران کند .و من هم با لبخندها شیها



 یم یدادم .آن قدر احساس خوشبخت یو بخشش م یو دوست یآشت

 نمانده یو نفرت باق نهیک یبرا ییدلم جا یکردم که تو

 . بود

عد .ب افتادند یکه داشتند از پا م دندیاب آن قدر رقصو رب وسفی ییدا

 شانیبه طرف ما آمدند و خواستند که همراه ییدوتا

و طر اهم معذب بود .آمدم به خا دیشا ایدودل  یکم نی.انگار شرومیکن

 مجالم نداد .دستم وسفی ییاز رقص امتناع کنم که دا

ور ور همان طبرد و از د تیجمع یحلقه  انیو با خودش به م دیکش را

 به بیرا ترغ نیو اشاره شرو ماءیکه داشت با ا

 ای ییوبدنبا  نیکرد مرا با خودش و رباب رقصاند .شرو یم یهمراه

 رقص آمده دانیتا وسط م یبگیهم احساس غر دیشا

 کف مانیو برا ستدیگوشه با کیداد  حیاما به ما ملحق نشد .ترج بود

 بزند .

 یبودن مناسب کفش ها یسنگالخ با وجود وسفی ییدا یخانه  اطیح

 چشم یپاشنه بلند من نبود .داشتم با رباب چشم تو



ند شد و زانوانم درو شد یخال میپا ریانگار ز کهویکه  دمیرقص یم

 نیشدم که آخر یم نیچشم همه نقش برزم شی.داشتم پ

 لحظه

 اد .سقوط مفتضحانه نجات د کیاو جان پناه من شد و مرا از  یدستها

 یهاج و واج و ب شانیو رباب سرجا وسفی ییدا

 مانده بودند حرکت

 خنده. قلبم هنوز ریاز کوچک و بزرگ پچ پچ کنان زدند ز همه

 . آب دهانم را قورت دادم و با دیکوب یگرمب گرمب م داشت

 چشمانش نگاه کردم و گفتم یاز سر خجالت و ترس تو دهیپر یرنگ

 ! یدیبه موقع رس یلیخ-

 رگاگذاشت .ان نیزم یرو اطیرا آرام و با احتجنتلمنانه م یحرکت با

 ریز نیبودم. حواسش بود که مبادا باز زم یشکستن یش کی که

 .ندازدمیمن بلغزد و ب یپا

 یخطرات احتمال نیکم کمتر قر بدن تا از ا هیخوبه عروس خانم -



 امان بمونن ... در

 دلسوز و شهیو متذکرانه بود اما نگاهش مثل هم زیآم هیکنا لحنش

 از وسفی یی.هنوز نگاهامان در هم قفل مانده بود که دا مهربان

 کنند . لیخواست ارکستر را تا بعد از صرف شام تعط خواننده

 تراس طبقه یرو مانیصبحانه مشترک زندگ نیصرف دوم مشغول

 شاما نسبتا خنک و فرحبخ ی. هوا صاف و آفتاب میبود الیدوم و ی

 انبوه درختان یو برگ هاشاخ  یکه از ال یدلچسب میو نس بود

 یو علف ها یوحش یبا خودش عطر گلها دیوز یباغ م تونیز

 . دیکش یپراکند...و به مشامان م یرا در هوا م هرز

 نمایداشتند برا نییکه از آن پا میدیو رباب را د وسفی ییدور دا از

 و بعد که هردو میتکاند شانیبرا یزدند.ما هم دست یبال م بال

 ییکردند با خنده ها ین ورقص و آواز محلبه دست زد شروع

 . مینشست شانیبه تماشا شادمانه



 من ینان و عسل و گردو را برا یلقمه  نیدانم چندم ینم نیشرو

 گرید یچند لقمه  دیکرد که حتما با یبود و اصرار م دهیچیپ

 کردم . یاش کنم و من امتناع م یهمراه

 ..خودت بخور  نیجا ندارم .شرو گهیبه خدا د-

 یبیماریکه جون ب یبه خودت برس یحساب دیمگه دست توئه ؟ با-

 .تازه امروز روز اول ماه عسلمونه .

 به زور یزیآم طنتیگفت و بعد به دنبال چشمک ش هیرا با کنا نیا

 اضبه مقاومت و اعتر یتیدهانم چپاند و اهم یآماده را تو ی لقمه

 قالاکنم که  میتفهکردم به او  یو اشاره سع ماءیمن نداد .با ا یها

 یااز چ ی. کم لینه دهان کروکود دبیماریدهان من لقمه ب ی اندازه

 و گفت دیرا سر کش اش

 میرفت یماه عسلمون م یواال برا یپرواز دار یایکه تو فوب فیح-

به زور لقمه  نکهی.بعد از ا دیچسب یم یلیوقت سال خ نینروژ .ا ای سوئد

 دمیدهانم را قورت دادم پرس یتو ی



 گذره ؟ یبهت خوش نم نجایاالن ا یعنی-

 . میداشته باش یدوست داشتم ماه عسل خاص تر یخب چرا .ول-

 هی شیکه برم پ نهیکنم ا یکه م یکار نیاول میکه برگشت نجایاز ا-

 امخو ینجات بده .نم یکوفت یایفوب نیروانشناس .تا منو از ا دکتر

 ز دست بدم .رو هم ا یبعد یاحتمال یمشکل سفرها نیخاطر ا به

 اسروانشن یحتما دکترها الیکار رو بکن .مامان و ش نیآره حتما ا-

 رو سراغ دارن . یخوب

 دیفکر رفتن به مطب دکتر پژمان هم نبا یحت یعنیرا گفت که  نیا

 سرم بزند . به

 دمیکردم و بعد پرس دییتکان سر نظرش را تا با

 نجایکه ا یچند روز نی؟ منظورم ا نیشرو هیحاال برنامه مون چ-

 ... میهست

 نگاهم کرد و گفت خونسردانه



 و بوس و دنی.خوردن و خواب گهیبرنامه مون ؟ خب معلومه د-

 حرفها ... نیو ا حصار

 ادامه داد شخندزنانین و

 ؟ یستیتو موافق ن-

 دمیخند

 بشه ؟ مونیادیکم ز هی یکن یفکر نم یخب چرا .ول-

 گفت یکرد و با لحن تخس گیج میرا به رو چشمانش

 دوست دارم. شمیادیبذار بشه .ز-

 متمسدستش را به  شیابیماری ینفوذ نگاه ها ریاز جا بلند شد و ز و

 کرد دراز

 . میبر ایب-

 تعجب نگاهش کردم با

 کجا ؟-



 هکیلخونه کجاست ؟خودم را به آن راه زدم و درحا نیقسمت ا نیبهتر-

 شیباز شدن ن یبه زور جلو

 را گرفته بودم گفتم میها

 اق دلبرانه !ات-

 الیو نیقسمت ا نیتا بهت ثابت کنم بهتر میبر ای...ب زمیعز ریخ-

 خوابشه . اتاق

 رو جمع و جور کنم بعد ... نجای؟ بذار اول ا یچ نجایپس ا-

 یم زد و از روحصار یطاقت یادامه بدهم با ب میبه حرفها نگذاشت

 بلندم کرد یصندل

 .میکن یع و جور مرو جم نجایا ییدوتا میایخواد .بعد م ینم-

 ..زشته  ننمونیب یم نییو رباب از اون پا یی.دا نیپس بذارم زم-

 دما تازه عروس و دوما نییزشت کار اوناست که بخوان از اون پا-

 ما رو بپان ؟ یواشکیده که  یم یبزنن .اصال چه معن دید رو

 بود با یسخنش با کس یرو کرد به سمت باغ و انگار که رو و



 فتبلند گ یصدا

 ... ینجوریزن خودمه .دوست دارم که ا-

 یجالداد و قال جن نیدهانش را گرفتم و نگذاشتم به ا یدستم جلو با

 شد با یدلم آب م یادامه بدهد همزمان که داشت قند تو اش

 گفتم سرزنش

 نسره ها .آلما تونیز نجای.ا نی! تو رو خدا تمومش کن شرو سیه-

 . ستین

 و لجبازانه گفت قد

 خواد دوست داشتنم رو یخواد باشه .من دلم م یم ایدن یهرجا-

 ؟ هیبزنم .مشکل ادیفر

 شیکه داشت برا یاش زدم و با قلب شانهاعتراض آرام بر تخت  با

 دمیمرد سر خوشانه غر یم

 ! یلعنت یزورگو-



*** 

 دفتر نشر حاضر شد که یتو گریبار د بتیبعد از دوهفته غ نیشرو

 مانیپ ینماند .هرچند از کارداناز رتق و فتق امور عقب  یلیخ

 یرو شینشرجا ریآسوده داشت اما خب به عنوان مد یخاطر

 دوماه بعد با سمت یکیبود. .قرار بود من  یخال استیر یصندل

 یخانم صالح یبه نشر برگردم .خودم که دوست داشتم جا یدیجد

 نشر یداخل ریگفت مد یم نی.اما شرو مبیمارینشر ب یرا تو مرحوم

 فیوظا ستین لیدارد و او ما ینیسخت و سنگ تیسئولم بودن

 من بگذارد . یرا برعهده  دشوارنشر

 شد که مدام با هم در یهم تنگ م یقدر زود زود دلمان برا آن

 میکه به هم بزن مینداشت یحرف تازه ا چیاگر ه ی.حت میبود تماس

 بود که از مانیزندگ یروزها نیو قشنگتر نی.آن روزها بهتر

 . میکن یهم خاطره ساز یشد برا یش ما هرلحظه



 قسمت از سهم ما از تمام روزگاران بود ! نیروزها بهتر آن

 ! یتکرار زندگ یخوب و ب یروزها

آشپزخانه  یمشترکمان بود .من داشتم تو یروز از زندگ نیستمیب

 تماس نیتازه با شرو نیکردم .هم یشام کمک م ی هیدر ته بایبهز

 ودمتازه دم کرده ب یراه است.من هم چا یبودم .گفته بود تو گرفته

 مورد عالقه اش را آماده . یقهوه  هم

 گرفتم میتصم نیهم یدوست دارد و برا یلیبودم دلمه خ دهیشن

 مانتمام بعداظهر دست بای.من و زمیشام آن شب دلمه آماده کن یبرا

 نیح بند بود .در میکه آماده کرده بود یبرگ مو با مواد چاندنیپ به

 میبرا وسفیساله اش با مش  ستیب یاز زندگ بایز یو آشپز کار

 با هم به یدادم و گاه یزد و من هم با دقت گوش م یم حرف

 . میدیخند یبا مزه اش م خاطرات

 حضور پرجذبه اش ریخانم به آشپزخانه تحت تاث نهیورود تهم با

 انداخت که داشت مواد باینگاه به ز کی.اول  میساکت شد هردو



 نگاه به کیداد به من بعد  یگذاشت و م یبرگ مو م یال را آماده

 یبستم و م یو دورشان را با نخ م دمیچیپ یکه برگ موها را م من

 نو خطاب به م دیرا در هم کش شیقابلمه. بعد اخم ها یتو گذاشتم

 نکوهش گفت با

 کارها رو انجام بده . نیا ییتونه تنها یخودش م بایز-

 بایرو به ز و

 مگه نه ؟-

 چاره شد یب یبایز یبازخواست کننده بود و باعث دستپاچگ لحنش

 بله خانم...من بهشون گفتم که ...-

 به کمکش آمدم و گفتم من

 خودم خواستم کمکش کنم .-

 لبخند زنان ادامه دادم و

 دلمه نیامشب دستپخت من باشه .آخه شرو یدوست داشتم دلمه -



 دوست داره . یلیخ

 پسرش نداشت. قیدانست و خبر از عال یرا نم نیانگار او ا حاال

 من میاش را تقد یانگیجروح ز یسرد و ب یاز همان نگاه ها یکی

 .کارت دارم . ایبا من ب-و با تحکم گفت کرد

 رفت. رونیو پشت چشم نازک کنان از آشپزخانه ب گفت

 یوزپر از ترس و دلس بای.نگاه ز میبه هم انداخت ینگاه بایو ز من

 ندت نکهیقربانگاه شوم .بعد از ا یرار بود من راه.انگار که ق بود

 .دلم رونیرا شستم و پاک کردم از آشپزخانه زدم ب میدستها تند

 خانم با من چکار دارد نهیزد که هرچه زودتر بفهمم تهم یم جوش

 .؟

 گرد زیم کی یکه رو یاتورینیم یهال کنار گلدان درختچه  یتو

 شیبایز ید به برگهاو زل زده بو ستادهیقرار داشت ا کوچک

 که متوجه حضور من در کنار خودش شد به سمت من نی.هم



 گفت ریو با تغ دیچرخ

 و الزم به یرو خودت متوجه باش ییزایچ کیکردم  یفکر م-

 به که میخدمتکار تمام وقت دار هیخونه ما  نیمن نباشه .تو ا تذکر

 اکنه و تا قبل از تو از پس همه کاره یم یدگیکارها رس تمام

. 

 یاون م یکارها یخودت رو قاط نکهی.اومدیبرم تنهایی به خودش

 ؟ یبرات سخته که مثل خانوم خونه رفتار کن ای.آ بهیبرام عج یکن

 همحابا بر من تاخته بود جا خورد یبا لحن گزنده اش ب نکهیا از

 آنکه از یام را حفظ نگه داشتم و ب یاما سرسختانه خونسرد بودم

 گفتم فتمیو تا ب تک

 کنم از هیهمسرم شام مورد عالقه اش رو ته یاگه من برا یعنی-

 ؟ ستیشما خانومانه ن نظر

 ام حرصش را درآورده بودم .از یحاضرجواب نیبا ا انگار



 . دیکش یآتش خشم غضب زبانه م چشمانش

 رسه و یاز راه م نیبنداز! االن شرو ختتینگاه به سر و ر کی-

 و ازداغیگوشت و پ یکه بوخونه  یتو رو با لباس راحت قراره

 به هم مقابل خودش دهیعرق کرده و چسب یده و موها یم هیادو

 یتازه عروس یخانومانه است ؟ ناسالمت نی.به نظر خودت ا نهیبب

 کنه ... یفکر م نهیبب لیو شما ختیر نیتو رو با ا ی.اما هرک

 را ناتمام شیبه خرج داد و حرفها یدار شتنیدانم چرا خو ینم

 لحن نیدتریسرکوفت زدن و مواخذه ام با شد ی؟ او که برا گذاشت

 یرا م یچ یمالحظه  گریرفته بود پس د شیخوب پ یلیخ ممکن

 دیخواست بگو ی.حتما م کرد؟

 کنه خدمتکار یفکر م نهیبب لیو شما ختیر نیتو رو با ا یهرک-

 .نه تازه عروس. یا خونه

 در جواب گفتم یبرافروخته و عصب یکم



 خوب خودم هم یبابت کارها دیخونه با نیدم تو اکر یفکر نم-

 بشم و جواب پس بدم استنطاق

 گفت یو سرزنش بارش به سرد نیسنگ ینگاه ها ریز

 زنم یکه دارم به نفع تو حرف م یفهم یم یباش یاگه دختر عاقل-

 زن هیمثل  یتون ی.وگرنه م یبه صالحته که به من گوش کن و

 . یبنداز نیرو از چشم شرو خودت یتا به زود یرفتار کن یعام

 بیکه از چزاندن وتخر الشینازک کرد و خ میبرا یبعد پشت چشم و

 من راحت شد راهش را گرفت و رفت. با تمام حرصم

 دمیلب غر ریو ز دمییبه هم سا دندان

 جوابت رو دیدونستم چطور با یواال م ینیکه مامان شرو فیح-

 .خودخواه متکبر ! بدم

 نآو  با او دوباره به آشپزخانه برگشتم یلجباز یبعد انگار از رو و

 همان جا قدر

 خودم را به کار مشغول" یزن خونه دار عام کی "قول او مثل به



 . دیاز راه رس نیداشتم تا شرو نگه

 نیتحس یشامش را با اشتها خورد و در کنار نگاه ها نیشرو

 نگاه یکرد .من گهگاه فیتعر یاز دستپخت من حساب زشیآم

 ابنظر پسرتون  یدید یعنیانداختم . یخانم م نهیبه تهم یدار یمعن

 یکیآورد .از دلمه ها  یخودش نم ی؟ او اما به رو ستین یکی شما

 ینکرد .بعد از صرف شام وقت یخورد اما اظهار نظر ییدوتا

 مقدمه گفت یب نیرو به شرو مینشسته بود زیپشت م هنوز

 . کایبرم امر یدوماه یکیگرفتم  میتصم-

 الزدم با ی.من شانه ا میبه هم انداخت یبا تعجب نگاه نیو شرو نم

 با دقت کهیدرحال نیدانم .شرو ینم یزیکه من هم مثل تو چ یعنی.

 دینظر گرفته بود کنجکاوانه پرس ریمتفکر مادرش را ز ی چهره

 مامان ؟ نیبیماریب یمیتصم نیهمچ هویباعث شد  یچ-

 جواب داد نهیم و با طمانکوتاه آرا یبعد از دم و بازدم مادرش



 ازه.به هرحال ت نیمدت تو خونه با هم تنها باش هیرم که شما  یم-

 . نیدار اجیاحت ییتنها نیو به ا نیکرد ازدواج

 کرد .جل یبود و رو نم ی! چه زن با گذشت و با مالحظه ا اوه

 شد که یدانم چ یمن نم دیبگو یزیچ نیشرو نکهی! قبل از االخالق

 اش قرار گرفتم و مثل رمنتظرهیغ یلطف و مهربان نیا ریتاث تحت

 سرم من هم عروس ریخواستم خ یوسط .مثال م دمینشسته پر قاشق

-م .به نظر برسم اما انگار راهش را بلد نبود یا دهیو فهم خوشقلب

 خانم نهیتهم دینکن دیکنم به خاطر ما خودتون رو تبع یخواهش م

 نیستی.شما ابدا مزاحم ما ن

 بردم .چه یرا به کار نم "مزاحم "کلمه  نیشدم و ا یالل م کاش

 و یخورد و باعث ناراحت یهمه به او بر م نیدانستم ا یم

 شود . یم تشیعصبان

 . ستین یخودش مزاحم کس یمعلومه که آدم تو خونه -

. 



 یوتبشقاب بردارد و فرو کند  یکم مانده بود چنگالش را از تو فقط

 به یام نگاه عاجزانه ا دهیسنجن یاز حرفها مانیچالم.پش چشم

 زا ی.به جانبدار دییپا یمرا م یانداختم که داشت با دلسوز نیشرو

 تنگ تر نشود نیکه خلق مادرش از ا یزیآم متیاما با لحن مال من

 به مادرش گفت رو

 نی.ما هم نهینداشت مامان .حرف منم هم یماهسو که منظور بد-

 .از ستین یسفر اجبار نیابه رفتن شما و  ازی.ن میهم راحت یجور

اشه تبراح المونیتا ما خ نیمدام جلو چشمامون باش دیها گذشته با نیا

 حالتون خوبه . نکهیاز ا

 نکهیبدون ا دیرس یخانم که هنوز مکدر و عبوس به نظر م نهیتهم

 گفت یذره از خودش انعطاف به خرج دهد با لحن زمخت کی یحت

 وقته که توران رو یلیم .خراحت تر یجور نیحالم خوبه .خودم ا-

 شه برام . یم یاجبار قی.توف دمیند

 به من از ینیبلند شد و درامتداد نگاه سنگ زیو بعد از پشت م گفت



 رفت . رونیب یغذاخور سالن

 گفتم نیبه شرو یبیماریشب موقع خواب با لحن دل همان

 کردم چون با ی.فکر م ادیمامانت هنوزم از من خوشش نم-

 .اما ... ستین یمشکل گهیافقت کرده دمو ازدواجمون

 درحال نیفرستادم . شرو رونیب شانهاز  یبا اندوه و افسوس آه و

 گفت یبا مهربان میموها نوازش

 سفر هیگرفت  ینم میبود تصم نطوری.اگه ا ادینه از تو بدش نم-

 هذارو ما رو با هم تو خونه تنها ب نهیواسه خودش تدارک بب یاجبار

 هیخوب ینشونه  نیکنه و ا یمن و تو فکر م یراحت. اون داره به 

 که قدر ادیروز م هی. نیبد یشتریفرصت ب گهیبه همد دی.فقط با

 .من مطمئنم . نیدون یم شتریب همو

 یموضوع کم نینسبت به ا کهیسرم گذاشتم و درحال ریرا ز دستم

 گفتم یداشتم با لحن پرحسرت دیترد



 خدا کنه .-

 او را شهیمثل هم دیشم بود و چون ددر حال ناز و نواز نیشرو

 کنم با اعتراض گفت ینم یهمراه

 بهم ؟ از اون یو پشتت رو کرد یذار یحاال تو چرا بهم محل نم-

 برام .قراره چون از یدیخوشگالت هم که امشب نپوش لباس

 بشم ؟ هیتنب یمامان من دلخور دست

 .ود بشده  بیماری.انگار مثل بچه ها بهانه  دمیخنده به طرفش چرخ با

 هرتاگه شو-. گهید میبخواب میبیماریآدم ب ینه .خب گفتم مثل بچه -

 ؟ یبخواد چ یطونیدلش ش

 زد .او غرق تمنا بود و من یداشت برق م یکیتار یتو چشمانش

 گفتم یلیم یسرد و وازده . با اکراه و ب برعکس

 خسته ام .تمام بعد یلی.من خنینه امشب نه تو رو خدا شرو یوا-

 هیاالن .باشه واسه  ادیخوابم م یلیآشپزخونه بودم .خ یتو رازظه

 . گهید شب



 .برق دهیکه فکر کردم از دستم رنج یزل زل نگاهم کرد .جور اول

 یهم حس م یکیتار یتو یخاموش شد .حت یکی یکیهم  چشمانش

 میموها یدر هم شد .دستش آرام رو وسانهیچهره اش چه ما کردم

 یبیماریگرفته بود و زنگ دل شیصداحرکت ماند. یو بعد ب دیسر

 .داشت

 . ری. شب بخ میخواب یم میبیماری یآدم م یباشه .مثل بچه -

 یشگیکه گرما و حرارت هم یا شکوفه. شکوفیدام را  یشانیشد .پ خم

 دستش را کیاز من فاصله گرفت. یو کم دینداشت. بعد چرخ را

 رد و بدلما  نیب یگریحرف د نکهیاش کرد و بدون ا یشانیپ لیحا

 . دیطاق باز خواب شود

 یاز رو ایمرا درک کرده بود  یحال یو ب یخستگ دمیمن نفهم و

 خودش گذشت؟ یاز خواسته  یدلخور

 رونیرختکن ب یاز تو نیکردم که شرو یتخت را مرتب م داشتم



 و دیسف زیر یبا خال ها یطوس شیکی.دو کراوات دستش بود  آمد

 انتخاب بر یظاهرا برا کهیحال.در یبا راه راه طوس دیسف یگرید

 مانده بود رو به من گفت یدوراه سر

 به نظرت کدومو بردارم ؟-

 و پیخوشت شهی.مثل هم دیسف راهنیبود با پ یو شلوارش طوس کت

 مبود اشاره کردم و گفت یکه راه راه طوس یپوش ! به کراوات خوش

 قشنگ تره . نیا-

 نآردد و ناموافق به نگاه م کیمورد نظر مرا باال آورد . کراوات

 نظر داشت گفت ریکراوات را ز یکیآن  کهیو بعد درحال انداخت

 . ادیب دمیسف رهنیبه پ شتریذارم .فکر کنم ب یرو م یکی نیا-

 را انداخت یکیتخت و آن  یکراوات منتخب مرا پرت کرد رو و

 انتخابش یدانم وقت یکردم .نم یگردنش .با تعجب نگاهش م دور

 !کارهی؟  دیپرس یچرا نظر مرا م گریکرده بود د را



 ؟ یکراوات ببند یبلد-

 رلخود یکم نکهی.با ا مبیماریب ادیدوست داشتم  یلیخ ینبودم ول بلد

 یجالب نبود اما به رو شیچرا نظر من برا نکهیبودم از ا شده

 نیکه به خاطر همچ ستیمهم ن یلیکردم خ ی.فکر م اوردمین خودم

دوست دارم -.میر خودمان را مکدر کنخاط یپاافتاده ا شیپ مسائل

 امتحان کنم .

 نگفت و منتظر عملکرد من یزیلبخند زنان به طرفش رفتم .چ و

 آمد .به یکراوات ساده م یبه نظرم بستن گره  شهیماند .هم یباق

 باز و بسته شان یاو تر و فرز و حرفه ا دمید یم یوقت خصوص

 و سخت نیتر دهیچیپ یسادگ نیباطل.درع الیخ یکرد .اما زه یم

 زد و یشدم او نچ م یوارد م یبود و من از هرراه ایکار دن نیتر

 گفت یم

 نه .اشتباهه. ینجورینه ا-

 حوصله اش از دست من سر رفت و خودش شروع کرد به نکهیا تا



 زدن . گره

 یبیماریوقت خودت و منو باهم ب یستیمجبور ن یستیبلد ن یوقت-

 . زمیعز

 نیشوکه ام کرد .انتظارهم نیبود و هم زیمآرام اما سرزنش آ لحنش

 حسادت یبا نوع کهیاش را هم نداشتم.درحال یپوست ریز شماتت

 دستش به هنگام گره زدن کراوات یبه حرکات ماهرانه  یپنهان

 کردم مظلومانه گفتم یم نگاه

 ببندم ؟ دیبا یبده چه جور ادمیخب -

 گفت یالیخ یب با

 . یته بودگرف ادیتا حاال  یخواست یاگه م-

 رفت .برخوردش زیم یاش رو یو به سراغ ساعت مچ گفت

 زچرا ا نکهیبود که ناخواسته به من احساس گناه دست داد .ا یجور

 بودم ؟ امدهیکراوات بر ن یبستن گره  پس



 نیاز دستم ناراحت بود؟ مردها چرا در ا شبیبه خاطر د یعنی

 وقت کیکردند خب  ی؟ چرا درک نم ستندیاهل منطق ن مورد

 یبرا یو کشش لیم یروح ای یجسم یبه خاطر خستگ ییها

 گذاشت یزیآن را به حساب چ دیوجود ندارد و نبا دوستی یبرقرار

 اش را بست ادکلن مورد عالقه اش را یساعت مچ نکهی.بعد از ا

 امیم رتریکم د هیامروز -به خودش زد سیپ سیبرداشت و پ زیم یرو از

. 

 اب نیهم یبودم. برا وانهیبودم .د یانبودم.عصب یبودم .شاک دلخور

 فقط گفتم یسرد لحن

 باشه .-

 کردم وانمود کنم که حواسم یمتعجبش بودم .سع ینگاه ها متوجه

 رفتم .برس قرمز نهیبه سمت آ ی.بعد از مرتب کردن رو تختستین

 شدم .هنوز داشت میرا برداشتم و مشغول شانه زدن به موها رنگم

 کرد یو بر نگاهم م بر



 ؟ امیم رتریچرا د یبپرس یخوا ینم-

 . گهید ینه .حتما کار دار-

 روح و زمختم شگفت زده بودم .چه برسد به او . یاز لحن ب خودم

 . یدیپرس یاگه برات مهم بود م-

 یتند تند دکمه ها نکهیگفت و بعد از ا یظیرا با لحن پرغ نیا

 زیم یسبد رو یرا از تو چشییو سو لیرا بست موبا نشیسرآست

 ما شانه یو به سمت در رفت .قلبم داشت با فشار به قفسه  برداشت

 رفت ؟ یم یخداحافظ ی شکوفهواقعا داشت بدون  یعنی. دیکوب یم

 ینفسم تو دیدر رس ی هبیماریکه به دست دستش

. 

 فکر یالیدرنگ کرد و من با خوش خ یام حبس ماند .لحظه ا شانه

 آورد بدون یت نمشده و دل او هم طاق مانیکه البد پش کردم

 ی.خودش م رونیکه کار هر روزش بود از خانه بزند ب مشکوفیدن



 آورد . یبرکت م شیبرا مشکوفیدن گفت

 یخشک یبرگردد و نگاهم کند با صدا نکهیرا باز کرد و بدون ا در

 گفت

 خداحافظ !-

 کلمات دنیمن مشتاق شن صیحر یگوش ها کهی! درحال نیهم

 همان نقطه یچقدر بعد از رفتنش رودانم تا  یبود . نم دلخواهش

 خداحافظ یبه صدا شانهفشرده و ناالن در  یبرد و با قلب ماتم

 دادم و با یکه هنوز در هوا معلق مانده بود گوش م آرامش

 یاز دل م زمیبر یاشک نکهیزده بدون ا یبرهوت و خشک یچشمان

 . ستمیگر

 م مردادو پنج ستیکه ب نیتولد شرو یخواست برا یخانم م نهیتهم

 را به بعد از کایو سفرش به امر میبیماریب یبود جشن مفصل ماه

 خودشان با شور و الیجشن موکول کرد .او و ش نیا یبرگزار



 یجشن بودند و طبق نقشه ها نیدر فکر تدارکات ا یخاص جانیه

 ظاهرا من هم با آنها نکهیکردند .با ا یم یزیبرنامه ر خودشان

 لشکر را داشتم . نه یاهینقش س شتریب یبودم ول یهمکار درحال

 ولدکه داشتم به درد جشن ت ییها دهیمهم بود نه ا یکس یبرا نظرمن

 جشن یدر برگزار یدیخورد و عمال انگار نقش مف یم مجللشان

 همسرم نداشتم . تولد

 دهینو ونپوش یبخرم و من به لباس ها دیلباس جد دیگفت با یم الیش

 دیگفتم به خر یکردم و م یکمد داشتم اشاره م یکه تو یا

 ندارم . یازیتازه ن لباس

 ندپوزخ یانداختند و پنهان یبه هم م یدار یو دختر نگاه معن مادر

 با تمام یو تمسخرشان بودم .گاه حیزدند .انگار که باعث تفر یم

 لشکرم یاهیشدم .از نقش س یم بیماریام از دستشان دل یصبور

 پرغصه یبردم و با دل یناه مو به اتاق خوابمان پ دمیکش یم دست

 یحت ایکارشان دخالت و  چیه یتو گریگرفتم که د یم میتصم



 جشن نیبود .اول نیتولد شرو یشد .ناسالمت ینکنم .اما نم کمک

 و یخواستم خنث یمشترکمان .و من نم یبعد از آغاز زندگ تولدش

 تفاوت باشم . یب

 یجود بمو کیخواستند از من  یطور که مادر و خواهرش م آن

 بسازند . یاضاف تیخاص

 مانخ نهیبه دستور تهم نکهی.بعد از ا دیبه خانه رس رید یلیخ نیشرو

 زخبر ورودش را به خانه اعالم کرد .بعد ا دیشام را چ زیم بایز

 قرمز کیتون کیباالخره  نهیکمد لباس و آ یجلو یمعطل یکل

 بستم را میاز موها یمی. ندیبا ساپورت چسبان سف دمیپوش اسپورت

 یرو عط میمال شی.و بعد از آرامیرا رها کردم دور شانه ها هیبق و

 ضیتعو یاول برا دیمعطل کردم که شا یبه خودم زدم کم که

 یشترینشد .پس درنگ ب یاما از او خبر دیایبه اتاق ب لباسش

 برگشتم. نییپا یو به طبقه  نکردم



 ادرشو داشت با م زیرا درآورده بود و نشسته بود پشت م کتش

 من یکردم و نشستم .نگاه مادر و پسر رو یزد .سالم یم حرف

 میایو آراسته ب کیدوست داشتم به چشمشان ش یلیشده بود .خ زوم

 یحفظ ظاهر جلو یبرا دینه ؟ او شا ایبود  نطوریدانم که ا ی.نم

 و من کوتاه گفتم دیحالم را پرس مادرش

 خوبم .-

حالبدم  نیو مقصر ا ستمیکه اصال هم خوب ن دیفهم یم دیبا خودش

 . ستیجز او ن یکس

 داشته یکردم رفتار سرد یم یاحترام و ادب سع تیرعا نیع در

 نمرسوخ کند تا به او بفهما نیتا برودتش در قلب و روح شرو باشم

 توانم او را به ینم یراحت نیهنوز از دستش دلخورم و به هم که

 سردش با من ببخشم. یخداحافظ خاطر

 یکه امروز تو دمیداد فهم یکه داشت به مادرش م یحاتیتوض از

 ناشران سرشناس تیکه با حضور اکثر ینشست مهم کار کی



 مشکالت و معضالت رامونیشده بود شرکت کرده تا پ برگزار

 که بر سر راه چاپ و نشر کتاب داشتند با هم بحث و یمشترک

 نشست مهم نیشدن ا یهم طوالن رشینظر کنند و علت تاخ تبادل

 . دبو

 با مادرش بود شتریسخنش ب یدادم .خب رو ینشان نم یواکنش من

 ییساده و ناخواسته بودم انگار . اشتها یشنونده  کیمن فقط  و

 مشامش را تما عیسر یلیکردم .او خ یباز میو فقط با غذا نداشتم

 بلند شد . سر زیخسته است از پشت م نکهیا یو به بهانه  کرد

 یبه من انداخت .تو یو بعد نگاه شکوفیدرا با محبت  مادرش

 خودم یبرا ینگاه خاصش را به درست نینبودم که بتوانم ا یطیشرا

 کنم . ریو تفس ترجمه

 ینیسنگ یکتش را برداشت و با قدم ها دیند یچون از من توجه و

 یرفت. قلبم داشت از فشار درد و ناراحت رونیب یسالن غذاخور از



 فواره میهمان لحظه اشک ها بود کیزد. نزد یم رونیب شانه از

 . شوند

. 

 ی کنم اما ظاهرا نقشه یخواستم به او کم محل یمن بودم که م نیا

 بهتر و راحت تر از من به هدف خودش یلیبود و خ نیهم هم او

 دمخانم به خودم بو نهیتهم زیرقت آم یبود .متوجه نگاه ها دهیرس

 گفت یم یزبان ی.انگار داشت با زبان ب

 به ترکستان است . یرو یتو م ره که نیا-

 یکوتاه یبلند شدم و با عذرخواه میطاقت از جا یتاب و ب یب

 آزاردهنده اش دور کردم ینگاه ها ررسیخودم را از ت شتابان

 . دمیو الجرعه سرکش ختمیآب ر وانیل کیآشپزخانه . ی.رفتم تو

 تاقاه رفتنم ب شانمیقرار بودم و بهتر بود با آن حال پر یهنوز ب اما

 و انداختم اما انگار آن روزها عقل و منطق یم ریرا به تاخ خواب



 ردوا اطی.با احت دندیرس ینم یاشتراک ینقطه  چیبا هم ه احساساتم

 داد یآمد خبر از استحمام او م یکه م یشرشر آب یشدم .صدا اتاق

 سمباخواستم ل یبد نبود .م میشد یبا هم مواجه م رترید ی.بهتر ! کم

 لب به ریآمد و فرصت نشد .ز رونیم که او از حمام بعوض کن را

 برگشتم و نهیبه سمت آ یام لعنت فرستادم و بعد تند یبدشانس

 جببود و با تع ستادهیشدم .او همان جا ا شمیپاک کردن آرا مشغول

 اش بدتر رهیخ ینگاه ها ریکرد . ز یام را دنبال م یعصب حرکات

 نهیدست خودم باشد از آ متیعصبان نکهیآشوب شدم و بدون ا دچار

 ؟ یزل زد یبه چ-زنان گفتم پرخاش

 گفت یحرص درآر یخونسرد با

 ذاره . یبه خانوم خوشگلم که بهم محل نم-

آن  شیپ قهیچند دق نی.حاال شده بودم خانوم خوشگلش .تا هم آه

 نییپا

 یمادرش سنگ رو ینشان نداد و جلو یتوانست به من توجه تا



 زد .شگفتا ! یمن م یکم محلکرد و حاال دم از  خمی

 مدانم چه مرگ یرا باز کردم و دوباره بستم .خودم هم نم میموها

 متدور شدم و خواستم به س نهیکرد ؟ از آ یآرامم م یبود و چ شده

 راهم را گرفت . یبروم که جلو رختکن

• • • 

• • 

 • 

• • 

 کم هیدم .  ی.من بهت حق م یدونم از دستم ناراحت یم زمیعز-

 که یدیبهت سخت گرفتم .خودمم بعدش داغون شدم .د یادیز

 رشتیب دیتو هم با ی.ول دمیکاناپه خواب یکردم و رو هیتنب خودمو

 ماهسوجان.اگه حواست جمع بود خودت زودتر از یکرد یم دقت

 . یدید یلباست م یاون لک ها رو رو هیبق

 نبود نیکرد شرط انصاف ا یم یحاال که داشت از من عذرخواه •



 مانیاش پش ییباشم واو را از دلجو افهیق یتو شیهمچنان برا که

 لمد شدیبعد از مرگ سهراب بود اما خب م ی.هرچند مثل نوشدارو کنم

 هم خوش کنم .به دهیرس رید ینوشدارو نیرا به هم

 ودبود .هنوز نگاهمان در هم قفل مانده ب یچیبه از ه یکاچ هرحال

 مه گفتممقد یناگهان و ب یمن با لحن قاطع که

 تونم تو خونه بمونم .استراحت یخوام برگردم سرکار .نم یم- •

 بسه برام . گهید

 چشمانش ناگهان از درخشش افتاد و صورتش دوباره منقبض و •

 حساسش ینقطه  یشد .انگار باز دست گذاشته بودم رو درهم

 لحنش حفظ نگه دارد یکرد آرامش و منطق را تو ی.اما سع

 نباشد .که برخورنده  ی.جور

 ت.قبال هم بهزمیعز میبا هم حرف بزن شتریب دیمورد با نیدر ا- •

 یحداقل شش ماه از ازدواجمون بگذره بعد ...وقت برا گفتم

 یمشغول باش یتون یجا تو خونه هم م نی.هم ارهیبس کارکردن



 و نظر یبرات بخون ارمیدکتر پژمان رو م فیشروع من تال ی.برا

 ؟ ی.چطوره ؟ موافق یبد

 .آن دیکش یم شیچه عجب ! خودش داشت حرف دکترپژمان را پ •

 یزهایدر او ظاهر شود .به حق چ کشیعالئم آلرژ نکهیبدون ا هم

 بود هترب یچینبود اما از ه یبیماری.باج چندان دندان  دهیو نشن دهیند

 تکاندم و گفتم ی.متفکرانه سر

 یکنن یکه شش ماه بعد باز سع ی.به شرط ستیشروع بد ن یبرا- •

 . سییر یمنو بزن یرا

 تنگرف یو در ازا میو بعد انگار که بخواهد با هم داد و ستد کن •

 زده گفت جانیبه من بدهد ه یگرید ازیمن امت ازازیامت

 یثبت نامت کنم .م یخوام امروز ببرمت آموزشگاه رانندگ یم- •

 ! یبب یدلخواهت رو انتخاب کن نیاز حاال ماش یتون

 ***• 



 شا یخال یکه جا نیا بیشده بود و عج کایامر ینم راهخا نهیتهم •

 یبا او نداشتم به چشمم یخوب ی دوستیمن هم که چندان  یبرا یحت

 شد .بعد از رفتنش یتنگ م شیغرغرها یزد .انگار دلم برا

 همه وقت نیدانستم با ا یتر شد و من نم قیام عم ییتنها حجم

 یم یشگاه رانندگبه آموز نیکردم ؟ با شرو یچه م دیبا اضافه

 دکتر متخصص کیبه مطب  الیبار در هفته هم با ش کیو  رفتم

 مهخواندم . اما باز  ی.کتاب م دمید یم الیو سر لمی.ف روانشناس

 کردم . یم یبطالت و پوچ احساس

 از گری.د میدیرس یباهم به تکرار م میزود داشت یلیخ نیمن و شرو •

 یو بام تهران و پاساژگردمورد عالقه مان  یبه رستوران ها رفتن

 خانه یتو شتریب میداد یم حیو ترج میخسته شده بود یتکرار یها

 رمتک نکهیا یبرا یزیانگ جانیه شنهادیپ چیه نکهیاز ا ی.گاه میبمان

 .پول و امکانات به میکرد یتعجب م میمان سر برود نداشت حوصله

 را از بر گریهمد میداشت بایفراهم بود اما حوصله اش نه .تقر وفور



 میشد یم

 شد یم یروزید یحرفها هیامروزمان هم داشت شب یحرفها یحت •

 را حدس گریهمد یو جمالت بعد میذهن هم را بخوان میتوانست ی.م

 حال ترسناک بود . نیو در ع زی.شگفت انگ میبزن

 یمها فقط درعرض دوماه بعد از ازدواجمان داشت رقم  نیو همه ا •

 یزندگ یبرا یجد دیتهد کی نیا میدانست یو هر دو م خورد

 میدانست یلنگد اما نم یکارمان م یجا کیاست و حتما  مشترکمان

 کجا ؟ قایدق

• • 

 هک دمید یم ییکایامر لمیف کینشسته بودم و داشتم  ونیزیتلو یجلو

 یمبهم از اتاق کارش که در طبقه  یغرق در فکر و سکوت نیشرو

 و با لحن دمیمبل کنار کش ی.خودم را رو وستیبود به من پ نییپا

 یلیخ لمشی.ف یومدنی زدم صدات موقع اون- •گفتم یکننده ا بیترغ

 درام هیقشنگه .



 رو با هم شیکنم باق فیاولشو برات تعر نیبش ایاست .ب عاشقانه

 . مینیبب

دکترپژمان بود که دوهفته  یشده  پیتا یدستش نوشته ها یتو •

 شیپ

 شپانچش کرده بودم . مطالعه اخانه  یدست من رساند .خودم تو به

 ینگاه ها ریبرده بود . ز یشتریزمان ب یادب یبه نوشته ها نسبت

 گفت یبم و خش دار یبه من با صدا نشیسنگ

 حوصله شو ندارم .- •

 نه دمیعبوس و گرفته اش فهم یمایبا تعجب نگاهش کردم و از س •

 کوک و یحوصله است بلکه اعصابش هم به طرز مشکوک یب تنها

 دمیپرس یرسد .با کنجکاو یبه نظر نم زانیم

 شده ؟ یزیچ- •

 برداشتم و منتظر جواب ماندم . وهیگالب از ظرف م بیس کیو  •

 گرگرفته یو با چهره ا زیم یپانچ شده را پرت کرد رو ینوشته ها •



 ماتم برده بیعج یصحنه  نیا یخشم رو به من که از تماشا از

 با شماتت گفت بود

 و یشرو بخون و نظرت رو بگو.نگفتم باز معلم امالء ب گفتم کتاب- •

 ! یکن حشونیو تصح یخط بکش ییامال یغلطها ریقلم قرمز ز با

 انم بکبزنم و از عملکرد خودم دفاع  یمن بخواهم حرف نکهیقبل از ا •

 دینطقم را بر یکوبنده تر لحن

 نه ؟ یکارت جلب توجه کن نیبا ا یخوا یم- •

• • • 

 .لباسم را عوضنییبرنگشتم پا گریلج کردم و د نیشرو با شب آن

 .البته خواب راحت که نه . دمیو گرفتم خواب کردم

 هم با یغصه خوردم و کم ی.کم دمیآه کش یکردم .کم هیگر یکم

 به یکس دمیرعنا درد و دل کردم .و هرچه منتظر ماندم د عروسکم

 .بعد مهم نبود یکس ی.انگار بود و نبود من برا امدیمن ن سراغ

 توانست مرا از یجز خواب ندارم .فقط خواب م یچاره ا دمیفهم



 سمیچشمان خ یک دمیکابوس وار نجاتم بدهد .نفهم یداریب نیا دست

 صبح بود که از خواب یهم افتادند .دمدمه ها یشدند و رو نیسنگ

 ی هیاش بدتر ما یخال ی.جا ستیتخت ن یرو نیشرو دمی.د دمیپر

 آمد یم یکیداشت از همان نزد شیس هانف یشد .اما صدا عذابم

 . دهیکاناپه خواب یرو دمیاتاق چشم گرداندم .د ی.هراسان تو

 وا ایدانستم آ یبسترخوابمان بود و من نم ییقهر و جدا نیاول نیا

 دور در رنج و عذاب است یها یکینزد نیمن از ا یبه اندازه  هم

 نه ؟ ای

 دوش گرفتم .لباسشدم . داریبعد زودتر از او از خواب ب روز

 یوا تصبحانه آماده کرد و همان ج میبرا بای.ز نییو رفتم پا دمیپوش

 وانیل نیمشغول صرف صبحانه ام شدم و داشتم سوم آشپزخانه

 درگاه آشپزخانه ظاهر یتو نیکه شرو دمیکش یام را سر م یچا

 . شد



 ؟ یینجایتو ا-

 خانهآشپز یتو دنمیاما از د دیرس یو مضطرب به نظر م نگران

 کرده بود؟ یالیخودش چه فکر و خ شیدانم پ یبود .نم خوشحال

 وقت صبح کجا را داشتم که بروم؟ نیمن ا آخر

 نهام تآشپزخانه با ه یبود که ما را تو دهیآن قدر باهوش و فهم بایز

 از خانه مشغول کند . یگرید یو برود خودش را جا بگذارد

 کوت ممتد من آمد وکالفه از قهر و س نیشرو بایاز رفتن ز بعد

 داد هیتک شیرو شیپ یرا به صندل شیو دستها ستادیا مقابلم

و ر تیخال ی؟ جا یشد داریچقدر زود ب-نافذتر بود شهی.نگاهش از هم

 . ختیدلم ر دمیکه د

 قلبم دمیتو را کنار خودم ند یمن هم نصف شب وقت میبگو خواستم

 اخواستم ب ی.مبه آن در .اما نگفتم  نی.ا ستادیبار از تپش ا کی

 شد یخنک م یدلم قدر دی.شا ازارمشیب شتریبه سکوتم ب توسل

 گشت یروحم برم یاز درگاه عطوفت چشمان ب دیداشت ناام ی.وقت



 به خودش گرفت و گفت یعاجزانه ا حالت

 دونم تند رفتم .از دستت یخوام .م یمعذرت م شبیبابت د-

 گار مچتراس که ان یرو یاومد یواشکی یبودم .جور یعصبان

 بود .خب بهم بی.نگاهات مشکوک و عج یگرفت یکیبا  منو

 با یدیترس یبودم و م دهیبود .انگار به عمرم دختر ند برخورده

 روناک هول کنم و خودمو ببازم . دنید

 ته را که تا تک زبانم آمده بود دوباره به ییحرفها اوردمین طاقت

 خیو توب یبفرستم .سکوت سردم را شکستم و با لحن شاک حلقم

 گفتم یا کننده

 تراس .تو اونقدر حواست پرت بود که یرو ومدمین یواشکیمن -

 . یاومدنم نشد متوجه

 اشده ب یزنم .حت یدارم با او حرف م نکهیخوشحال بود از ا ظاهرا

 قهرآلود و مغضوبانه . یلحن



 بود ؟ یحواسم پرت چ-

 نگاهش کردم و به طعنه گفتم ریچشم با تغ یگوشه  از

 چاره روناک . یدختر ب اون-

 گفت یو عاص پوزخندنان

 اب میده ؟ ما فقط داشت یم تیبه اون دختره اهم ی.ک یبس کن ماه-

 ... میزد یدر مورد کار و رشته اش حرف م هم

 اابمح یقرار گرفته ام ب شیحرفها رینشان بدهم تحت تاث نکهیا بدون

 گفتم

 رو قبول کرد ؟ شنهادتیپ-

 منصرف شدم . گهیگه قبول هم بکنه من دا یحت-برآشفته گفت یکم

 ادامه داد یکننده ا هینگاهش کردم با لحن توج یبا شگفت وچون

 تو بشه یباعث رنجش و آزردگ زیچ چیکس و ه چیخوام ه ینم-

 یحتبا روناک همراه با سوءتفاهم و نارا تییبرخورد و آشنا نی.اول



 یار براشهر ک نی.تو ا میحرفشم نزن گهی.بهتره که اصال د بود

 . ادهیخانم ز روناک

 گفت هیکوتاه با کنا یبعد از مکث و

 کاناپه بخوابم ! یرو رو یشتریب یخوام شبا ینم_

 گفت ؟ آن طور که صاف و صادقانه یداشت راستش را م یعنی

 . دلم بازستین یدیترد یکه جا یعنیچشمانم  یزده بود تو زل

 به غش و شیرا گم کرده بود و داشت خودش را برا شیو پا دست

 ادشیرا  شبید یانداخت. اما الزم بود برخورد زننده  یم ضعف

 نشود .و همچنان یزود دچار خودباختگ نقدریا گریکه د ندازمیب

 یرا پا یعقالن میتصم نیسفت و سختم را حفظ نگه داشتم و ا ظاهر

 در حق خودم . یاش گذاشتم نه لطف فهیوظ

 یم ای میآ یه وجد مب شیکرد از حرفها یکه فکر م یوقت درست

 دمیاز او تشکر کنم پرس خواهم



 نگفت ؟ یزیچ بتمیدر مورد غ یکس-

 جواب داد یلحن آرام و گنهکارانه ا با

 یدیخواب یو رفت یبه مامان گفتم سرت درد گرفت و قرص خورد-

. 

 ارشده بودم و هر ب یاغیقدر بدقلق و  نیدانم چرا ا یهم نم خودم

 نیچکنم.قبال هم یرا تالف شبشیرفتار د گشتم تا یم یبهانه ا دنبال

 نبودم .اصال . یآدم

 جور جشن نی.چون به ا هیعیحتما مامانت هم گفت سردردش طب-

 عادت نداره . ها

 نرا از او برگرداندم . از گذشت و اغماض م میزنان رو شخندین و

 و سرخورده شد وغمگنانه گفت وسیما

 کم هیدم .  یحق م.من بهت  یدونم از دستم ناراحت یم زمیعز-

 که یدیبهت سخت گرفتم .خودمم بعدش داغون شدم .د یادیز



 رشتیب دیتو هم با ی.ول دمیکاناپه خواب یکردم و رو هیتنب خودمو

 ماهسوجان.اگه حواست جمع بود خودت زودتر از یکرد یم دقت

 . یدید یلباست م یاون لک ها رو رو هیبق

 نبود نیط انصاف اکرد شر یم یکه داشت از من عذرخواه حاال

 مانیاش پش ییباشم واو را از دلجو افهیق یتو شیهمچنان برا که

 یبعد از مرگ سهراب بود اما خب م ی.هرچند مثل نوشدارو کنم

 هم خوش کنم .به هرحال دهیرس رید ینوشدارو نیدلم را به هم شد

 نمبود .هنوز نگاهمان در هم قفل مانده بود که  یچیبه از ه یکاچ

 مقدمه گفتم یناگهان و ب یاطعلحن ق با

 تونم تو خونه بمونم .استراحت یخوام برگردم سرکار .نم یم-

 بسه برام . گهید

 ناگهان از درخشش افتاد و صورتش دوباره منقبض و چشمانش

 حساسش .اما ینقطه  یشد .انگار باز دست گذاشته بودم رو درهم



 که یورلحنش حفظ نگه دارد .ج یکرد آرامش و منطق را تو یسع

 نباشد . برخورنده

 .قبال هم بهتزمیعز میبا هم حرف بزن شتریب دیمورد با نیدر ا-

 یحداقل شش ماه از ازدواجمون بگذره بعد ...وقت برا گفتم

 یمشغول باش یتون یجا تو خونه هم م نی.هم ارهیبس کارکردن

 یو نظربد یبرات بخون ارمیدکتر پژمان رو م فیشروع من تال ی.برا

 ؟ ی؟ موافق.چطوره 

 .آن دیکش یم شیعجب ! خودش داشت حرف دکترپژمان را پ چه

 یزهایدر او ظاهر شود .به حق چ کشیعالئم آلرژ نکهیبدون ا هم

 بود هترب یچینبود اما از ه یبیماری.باج چندان دندان  دهیو نشن دهیند

 تکاندم و گفتم ی.متفکرانه سر

 ینکن یباز سعکه شش ماه بعد  ی.به شرط ستیشروع بد ن یبرا-

 . سییر یمنو بزن یرا

 گرفتن یو در ازا میبعد انگار که بخواهد با هم داد و ستد کن و



 زده گفت جانیبه من بدهد ه یگرید ازیمن امت ازازیامت

 یثبت نامت کنم .م یخوام امروز ببرمت آموزشگاه رانندگ یم-

 ! یبب یدلخواهت رو انتخاب کن نیاز حاال ماش یتون

*** 

 اش یخال یکه جا نیا بیشده بود و عج کایامر یانم راهخ نهیتهم

 با او نداشتم به چشم یخوب ی دوستیمن هم که چندان  یبرا یحت

 شد .بعد از رفتنش یتنگ م شیغرغرها یزد .انگار دلم برا یم

 همه وقت نیدانستم با ا یتر شد و من نم قیام عم ییتنها حجم

 یم یوزشگاه رانندگبه آم نیکردم ؟ با شرو یچه م دیبا اضافه

 دکتر متخصص کیبه مطب  الیبار در هفته هم با ش کیو  رفتم

 مهخواندم . اما باز  ی.کتاب م دمید یم الیو سر لمی.ف روانشناس

 کردم . یم یبطالت و پوچ احساس

 زا گری.د میدیرس یباهم به تکرار م میزود داشت یلیخ نیو شرو من



 یو بام تهران و پاساژگردمورد عالقه مان  یبه رستوران ها رفتن

 خانه یتو شتریب میداد یم حیو ترج میخسته شده بود یتکرار یها

 رمتک نکهیا یبرا یزیانگ جانیه شنهادیپ چیه نکهیاز ا ی.گاه میبمان

 .پول و امکانات به میکرد یتعجب م میمان سر برود نداشت حوصله

 بر را از گریهمد میداشت بایفراهم بود اما حوصله اش نه .تقر وفور

 میشد یم

 یشد.م یم یروزید یحرفها هیامروزمان هم داشت شب یحرفها یحت

 را حدس گریهمد یو جمالت بعد میذهن هم را بخوان میتوانست

 حال ترسناک بود . نیو در ع زی.شگفت انگ میبزن

 یها فقط درعرض دوماه بعد از ازدواجمان داشت رقم م نیهمه ا و

 یزندگ یبرا یجد دیتهد کی نیا میدانست یو هر دو م خورد

 میدانست یلنگد اما نم یکارمان م یجا کیاست و حتما  مشترکمان

 کجا ؟ قایدق

 که دمید یم ییکایامر لمیف کینشسته بودم و داشتم  ونیزیتلو یجلو



 یمبهم از اتاق کارش که در طبقه  یغرق در فکر و سکوت نیشرو

 و با لحن دمیکشمبل کنار  ی.خودم را رو وستیبود به من پ نییپا

 گفتم یکننده ا بیترغ

 درام هیقشنگه . یلیخ لمشی.ف یومدیاون موقع صدات زدم ن-

 رو با هم شیکنم باق فیاولشو برات تعر نیبش ایاست .ب عاشقانه

 . مینیبب

 شیدکترپژمان بود که دوهفته پ یشده  پیتا یدستش نوشته ها یتو

 شودم . مطالعه اخانه پانچش کرده ب یدست من رساند .خودم تو به

 ینگاه ها ریبرده بود . ز یشتریزمان ب یادب یبه نوشته ها نسبت

 گفت یبم و خش دار یبه من با صدا نشیسنگ

 حوصله شو ندارم .-

 نه دمیعبوس و گرفته اش فهم یمایتعجب نگاهش کردم و از س با

 کوک و یحوصله است بلکه اعصابش هم به طرز مشکوک یب تنها



 دمیپرس یرسد .با کنجکاو یبه نظر نم زانیم

 شده ؟ یزیچ-

 برداشتم و منتظر جواب ماندم . وهیگالب از ظرف م بیس کی و

 گرگرفته یو با چهره ا زیم یپانچ شده را پرت کرد رو یها نوشته

 ماتم برده بیعج یصحنه  نیا یخشم رو به من که از تماشا از

 با شماتت گفت بود

قلم  باو یگفتم باز معلم امالء بشگفتم کتاب رو بخون و نظرت رو بگو.ن-

 ! یکن حشونیو تصح یخط بکش ییامال یغلطها ریقرمز ز

 ام ببزنم و از عملکرد خودم دفاع کن یمن بخواهم حرف نکهیاز ا قبل

 دینطقم را بر یکوبنده تر لحن

 نه ؟ یکارت جلب توجه کن نیبا ا یخوا یم-

 .نه ؟ یکارت جلب توجه کن نیبا ا یخوا یم-

 مقلب یرحمانه تو یزهرآلود بود که ب یغیهر کلمه اش ت یوت انگار

 تا دیطول کش یکردم .کم یرفت .مبهوت و مات نگاهش م یم فرو



 خودش خارج شد و دوباره استارت خورد ییستایاز حالت ا مغزم

 منقلب و برافروخته گفتم ی.کم

 رو شیبه جلب توجه دارم ؟ فقط اشکاالت نوشتار یازیچه ن-

 . نیهم کردم ؟ اصالح

 کار داشته باش ؟ شیمن گفتم به اشکاالت نوشتار -

 مانده رهیداد به من خ یآتش م یکه بو یمنقبض و چشمان یفک با

 نیدانستم ا یدادم م یم حیتوض شی.همان موقع که داشتم برا بود

 تزلزل و سقوط عشق تازه به بار یباشد برا یتواند زنگ خطر یم

 ما . ی نشسته

 یو نوشته  فیتال هی نیا یظرت رو بگو .ولبخون و ن ینه گفت-

 ی طهیتونستم داشته باشم ؟ تو ح یم یبود .من چه نظر یتخصص

 من نبود ! یعلم

 شهیتو خالصهم یعلم ی طهیبله منم فراموش کرده بودم که تمام ح-

 ! ییامال یغلطها ریز دنیتو خط کش



 حوض آب یو پرتمسخرش باعث شد چشمانم فور زیرآمیتحق لحن

 ترا داش نیپرقساوتش قدرت ا ی...آه ...نگاه ها شی.نگاه ها شوند

 یام کنند .چقدر راحت داشت دلم را با طناب حرفها یسالخ که

 دنشیمهم نبود که از شن شی.انگار برا دیکش یبه دار م دردناکش

 کنم . یم دایپ یحال چه

 یکه م یا گهیکار د چیواسه ه گهیافتاد د ادتیباشه پس حاال که -

 از تخصص من خارجه رو من حساب نکن . یدون

 رام شکسته بود اما ه یطاقت و صبور بدنبعد از جا بلند شدم . و

 یکه چشمان ب یکار یو به تالف ستادمیکه بود مقابلش صاف ا طور

 با من کرده بود من هم شالق نگاه مواخذه گرم را به جانش رحمش

 ردم ازک مانشیخودش پش یمطمئن شدم از حرفها یو وقت دمیکش

 گذشتم . مقابلش

 صبر کن ...!-



 را گفت و بعد دستم را نیا یلحن ندامت زده و خواهش آلود با

 گرفت

 گداخت یاز خشم شده بود و داشت م یوجودم کوره ا تمام

 ابعد از شکستنم ر یها یمهربان نیخواستم ا یاش را نم یمانی.پش

 نیا.کند  ممایخواست الت ی...قلبم را پاره پاره کرده بود و حاال م

 شد و یبعد از مرگ سهراب داشت کم کم زهر م یداروها نوش

 کشت یم مرا

 ولم کن برم .-

 نرویو برآشفته بودم و با تمام قدرتم دستم را از چنگش ب غضبناک

 و شماتت بار که نگاهش یشمرده ...زخم ی. با نفس ها دمیکش

 دایشدن به مرا پ کیجرات نزد گریحساب کار دستش آمد و د کردم

 . نکرد

 کاناپه کرد و یرو دنیشب او دوباره خودش را محکوم به خواب آن



 ردشد خوابمنب یقلبم تلنبار م یکه داشت رو ییتا صبح ازغصه ها من

 دمیکش یکه م یو از سوز درد

 . دمیچیخود پ بر

 نهی.تهم دیطول کش ینبود اما قهرمان دو روز و نصف یباورکردن

 ام نیب میتظاهر هم شده وانمود کن یهم در خانه نبود تا برا خانم

 رفتم و ی.شب زودتر از او به بستر خواب م فتادهین یاتفاق چیه

 یکیزدم که شاهد رفتنش نباشم .  یخودم را به خواب م صبح

 جواب یاز نشر با من تماس گرفته بود و من عمدا ب یدوبار

 رلخودحالم بود .آن قدر از او  یایجو بای.اما دورادور از ز گذاشتم

 اش را پس بزنم . یکه به خودم حق بدهم دست آشت بودم

 صدا و دنیشن یطرف تحت فشار بودم و دلم برا نیاز ا هرچند

 دور را هر طور یها یکینزد نیلک زده بود اما ا شیها یمهربان

 . میدیبه روز سوم رس یبود تاب آوردم و به سخت که

 بودم لمیف ینشسته و در ظاهر در حال تماشا منیسالن نش یتو



 داند که یبود اما فقط خدا م ونیزیتلو ی.نگاه ماتم به صفحه 

 آمد و بایز نکهیزد ؟ تا ا یخودش پرسه م یداشت کجا برا حواسم

 گفت

 . اطیتو ح نیتک پا بر هیزنگ زدن و گفتن  نیآقا شرو -

 بداند از برابرم یاضاف حیخودش را ملزم به توض نکهیبدون ا و

 امغیپ نیا دنیاز شما چه پنهان از شن ستیان ن.از خدا که پنهگذشت

 زه اکه مچاله اش کرده بود دوبار یشدم و قلبم با تمام درد خوشحال

 شد خودم را گول بزنم .با تمام یگرفت .نم دنیوا شد و تپ هم

 کرد دلتنگش یم ینیام سنگ شانه یکه رو ییها و رنجشها یدلخور

 ناخواسته یها یدلتنگ نیتوانستم خودم را به خاطر ا یو نم بودم

 کنم . سرزنش

 یوالکچر بایقرمز ز نیماش کیدر همان نگاه اول  اطیح یتو

 باز مانده بود و داشت شیرا به خودش جلب کرد که درها توجهم



 شد یپخش م یآن آهنگ اب از

 لمههعایدوست دارم سبد سبد / باز گل عشق جوونه زد / دوست دارم  "

 یا ییآسمون / کجا هیدارم بگم بازم کمه / دوست  یهرچ /

 "نامهربون ؟  یا یی؟ / کجا نامهربون

. 

 فتمو سرگشته از پله ها ر جینبود .گ نشیو ماش نیاز شرو یاثر اما

 . نییپا

 "رو عوض کرده ؟  نشینکنه ماش"

 گذشت. همان طور که یبود که آن لحظه از سرم م یتنها فکر نیا

 یور آن ور چشم م نیبه ا یبودم گاه یشرویدرحال پ مشکوکانه

 یرشود .اما همچنان خب شیدایبلکه از گوشه و کنار باغ پ گرداندم

 او نبود. از

 . نگاه کنکاشگرانه به داخلش انداختم .نه کی دمیکه رس نیماش به

 یها را نم یموش و گربه باز نیا یهم نبود .معن نیماش یتو



 خواند و من کالفه و یهنوز داشت دوست دارم م ی.اب دمیفهم

 به صورتم اصابت کرد و متعاقبا یزیآمدم برگردم که چ سردرگم

 کشان به عقب یو ه دمی. ترس دیچیدر مشامم پ یندیخوشا عطر

 کیابو بعد او که  دمیرا مقابل خودم د بایدسته گل ز کیاول  دمیپر

 قلب ادی دمشیدر برابر من ظاهر شده بود .تا د یمانیپش ایدن

 . هم شد یتو میت خودم باشد اخم هاآنکه دس یام افتادم و ب شکسته

 ! دهیمن منو بخش یبایز یباشم که بانو دواریتونم ام یم-

 یآن گلها یرا به طرفم گرفت .نگاهم رو دهیآن دسته گل ارک و

 یمن کار سخت یبرا دنشیو خاص مات مانده بود .بخش خوشرنگ

 توانست بارها و بارها یم ی.هرعاشق نبود

 شکستن یبرا یگریع به او فرصت درا ببخشد و درواق معشوقش

 نیاما فراموش کردنش به هم دمیبخش یقلبش بدهد .م ی دوباره

 دملبخند نگاهش کر یب یها نبود .گلها را گرفتم و با صورت یراحت

 لحظه ام را خوب به خاطر بسپارد نیا یخواست چهره  ی.دلم م



 افتاد . یکه باز هم هوس دلشکستنم به سرش م یوقت یبرا

 گوش دنشیحرف بود که شن ایدن کیچشمانم  ینگفتم اما تو یزیچ

 یشانینه ؟.پ ایبود  دهیرا شن میدانم ناگفته ها یخواست .نم یم جان

 و آرام گفت شکوفیدرا  ام

 رنجونمت ...اما یشدم و همه اش دارم م یدونم آدم مزخرف یم-

 دوست داشتن ی....گاه ستیدر کار ن یقصد و عمد چیکن ه باور

 یکنه .من خودمو به خاطر آزردنت نم یم ضیدمو مرآ یادیز

 هکن یام م وونهیکنم تو منو ببخش .قهر تو د ی.اما خواهش م بخشم

 .طاقتشو ندارم . یماه

 تهدانست دلباخ ی.حتما م شکوفیدبرد و  شیهردو دستم را به لبها و

 تملبخند زد .اما ح میهم به رو نیهم یاز آنم که نبخشمش. برا تر

 شکند از حساب سپرده یدانست هربار که مرا م یرا نم نیا دارم

 روز کی نکهیاز ا دیترس یم دیشود.و با یقلبم کم م یمهرش تو ی



 و بدون اعتبار شود . مرا با خودش به یحساب سپرده خال نیا

 زده گفت جانیبرد و ه نیماش طرف

 خوشت اومد ازش ؟-

 ؟ دیایخوشش ن ییبایز نیماش نیهمچ کیشد آدم از  یم مگر

 تو . ینه به قشنگ-آره قشنگه .-

 مبدنکرد چشمک زنان دستش را پشت  یتا نگاهمان با هم تالق و

 و گفت گذاشت

 از اونچه که تو تصور من شتریدونم ب یپشت فرمون .م نیبرو بش-

 !یبب ادیبهت م بود

*** 

 مههنوز از  دیشا الیگرفته بود .من و ش شگاهیوقت آرا میبرا الیش

 یعو س میآمد یبا هم کنار م میاما کم کم داشت میودخاطر ب دهیرنج

 دست میهم باش یبرا یدوستان خوب میتوانست یکه اگر نم میکرد یم



 هگفت مامانش از راه دور سفارشم را کرد ی.م میدشمن هم نباش کم

 دمدر خو یراتییبه خودم بدهم و دنبال تغ یتکان کیوادارم کند  که

 کیشده ام و بهتر است  واختکنیساده و  یادیگفت ز ی.م باشم

 .میایدر ب یشکل تکرار نیبه سر و صورتم بکشم و از ا یدست

 طور ساده و نیو هم دیآ یخوشش نم نیکردم شرو یم فکر

 ردرا با او  الیش شنهادیپ یوقت یترم. ول ندیخوشا شیبرا کنواختی

 دیبکند کنجکاوانه پرس یاعتراض نکهیگذاشتم بدون ا انیم

 ؟ یکن یچه رنگ یواخ یموهات رو م-

 . دیآ یهم بدش نم یلیخ دمیمن فهم و

 شه . یم یچ نمیدونم .بب ینم-

 . یبکن .فقط حق کوتاه کردنشون رو ندار یخواست یهرکار-

 عاشقانه ادامه داد یدیام را آرام فشرد و با تهد ینینو ک ب و

 ! یوگرنه با من طرف-



 گفته بود یخداحافظ موقع

 برنامه هی مانیمنم با پ رونیب یریم الیحاال که تو عصر با ش_

 . میوقته نرفت یلیاستخر ! خ میکنم که با هم بر یم یزیر

 دانم ی! نم یگفت محشر شد یم الیکرده بودم .ش ییرا طال میموها

 ااوهم داشت ب نهیواقعا آ ایگفت  یرا م نیخودش بود ا شنهادیپ چون

 کرد ؟. یم یتبان

 با شگاهیده بودم .بعد از آرارا هم عوض کر میو رنگ ابروها مدل

 . میدیاو چند دست لباس خر ی قهیپاساژ و به سل میرفت هم

 یگشت .م یو به روز م کیش شهیداشت و هم یخوب ی قهیسل الیش

 گوشه کیاند اما  یعاشق سادگ ندیمردها هرچقدر هم که بگو گفت

 شهیدلشان هم از

 یثنگیجائده ق نیهم از ا نیزند .شرو یپر م یتنوع و آراستگ یبرا

 خانه چطور از شوهرش یبداند تو دیزن با کیگفت  ی.م ستین

 به یزن چیاز خانه ه رونیشود تا ب ریکند که چشم و دلش س یدلبر



 یو به خودت نم یاز خودت غافل یادیگفت تو ز ی.م دیاین چشمش

 . ی. انگار نه انگار که تازه عروس یرس

 یشانه م یش روا قهیکوتاه و چسبان را که  یمشک کیتون کی

 انتخاب کرد و گفت افتاد

 زکفش پاشنه بلند قرم هیامشب بپوشش .با  نیخوبه .هم یلیخ نیا-

 کنه . یم ییچه غوغا نیی.بب ییطال ای

 ؟ یچ ادیخوشش ن نیاگه شرو-

 طنتیپرش ی.و با خنده ا میبه مرد بودنش شک بکن دیاونوقت با-

 کرد . میقا کیصورتش را پشت تون

 رتکه تا چند لحظه قد یهاج و واج مانده بود .طور مدنیبا د بایز

 در یاز جلو حرکت

 نداشت را

 شدم ؟ عیضا یلی؟ خ بایشده ز یچ-

 نیشد گهیجور د هی.اصال انگار  نیخوشگل تر شد یلینه خانوم .خ-



 بود نشناسمتون . کی.! نزد

 دمیو دلشوره پرس دیترد با

 ؟ ادیخوشش ب نیشرو یکن یفکر م-

 گفت یکرد و م یخانم بود حتما سرزنشم م نهیهمدانم اگر ت یم

 یتیماه میمهم باشد.اما آن لحظه برا تینظر خدمتکار خانه برا دینبا

 من جا یتیدلش از ضعف شخص یممکن است تو بایکه ز نداشت

 یرا م دشییخودش بکند .دلم فقط تا شیپ ییو فکرها بخورد

 . خواست

 بخش گفت نانیصادقانه و اطم یلحن با

 شه خانم. یره عاشقتون مدوبا-

 زدم دیسف ی دهیگل ارک کی میموها یبودم و رو دهیپوش ییطال کفش

 یم نهیرا سرخ کردم .آ میکه داشتم لبها یرژ لب نیبا قرمز تر و

 داشته مانیا ییبایهمه ز نیبه خودت شک نکن و به ا گفت



 عشق است . یشدن دوباره  بای.امشب شب زباش

 . رونیاز اتاق زدم ب قیچند نفس عم دنیاز کش بعد

 میآشپزخانه قا یرفت و پشت حصارها بایکه از درآمد تو ز نیشرو

 کیبودم . ستادهیپله ا نیآخر یو ما را با هم تنها گذاشت .رو شد

 ا بهم رداغ و تپنده نگاه مشتاق یرا به نرده ها گرفتم و با قلب دستم

 ونمانده بود و بد خکوبیمسخ و م شیفرستادم .سرجا شوازشیپ

 کیهشد .انگار که داشت ب میبتواند پلک بزند غرق تماشا یحت نکهیا

 بتواند چشم از من نکهیکرد .بدون ا ینگاه م یالیخ ریتصو

 تر شد کیو نزد کیآرام آرام به من و پله ها نزد بردارد

 که تمیاز مقبول المیو خ دمیگرش را که د شیمن برق چشمان ستا و

 راحت بکشم . نفس کیشد تازه توانستم  آسوده

 ! یخوشگل بش نقدریگفت تو ا یک-

 نرم و یبا حرکت شیگفت و بعد دستها یرا با لحن پرشور نیا

 شکوفه. دیرا نوازش کرد و به گردنم رس مآزاد یشانه ها موزون



 اش . یابد گاه

 و تا نفسم رفت و شکوفیدو  دییگردنم فرو برد و بو یرا تو سرش

 یم یام باز ییطال یموها همان طور که داشت با خرمن برگشت

 کنار گوشم به نجوا گفت کرد

 ! یحتما فکر عواقبشم کرد-

 یرا به چشمان من دوخت .شور عشق را که تو شینگاه پرتمنا و

 از جا بلندم عیحرکت سر کیخود از خود شد و در  یب دید چشمانم

 را میاز ترس سقوط دستها دمید شیدستها یو تا خودم را رو کرد

 ختمیوگردنش آ دور

 ...! میفتیوقت ن هیمواظب باش .-

 تونه تو رو ینم یخوردن نیزم چیجور گرفتمت که ه هینترس .-

 م جدا کنه .حصار از

 ؟ یپس شام چ-



 از عزا یدل هیخواد  یگرگ گرسنه باز م نی! اییشام امشبم تو-

 . ارهیدرب

 کرد تا میلبها شکوفیدنتابانه شروع به  یهمان پله ب یاز رو و

 رساند . یله که ما را به اتاق خوابمان مپ نیآخر

 یخودمان برا یشد با دستها یم یتکه از بهشت که گاه کی همان

 زانمیفراموش نشه عزVIPاز  تی.حما میجهنمش کن هم

 شد رمان رو با چندپارت یمن طبق برنامه جلو رفتم و م دوستان

 میتمومش کن بهشتیو همون آخر ارد میاز ازدواجشون ادامه بد بعد

 نیاکم  هیبه مسائل بعد از ازدواج بپردازم  شتریچون خواستم ب اما

 ماه تموم نیبه حجم رمان اضافه تر شد .پس رمان تا آخر ا آخراش

 از حوصله تون دوارمیکشه.ام یخرداد طول م لیو تا اوا شهینم

 !نیروند رو دوست داشته باش نینشه و ا خارج

 دیپشت تلفن از من پرس وسفی ییدا روزید



 ؟ ی) انشاهلل ( خوشبختشاالیجون ا ییدا-

 جوابش را دادم . ادیز ریفکر رفتم و با مکث و تاخ یتو من

 جون ! ییبله دا-

 مات ماند . یمبهم به نقطه ا یاز اندوه ینگاهم با رد و

 دارم یپرسم اگر واقعا احساس خوشبخت یهنوز دارم از خودم م و

 یبداده بودم ؟ چرا  دیرا با تعلل و ترد وسفی ییچرا جواب دا پس

و ر! خدا  ادیز یلیجون خ ییآره دا-نگفته بودم یو با خوشحال درنگ

 شکر !

 من فراهم یبرا انیپا یب یاحساس خوشبخت یبرا زیهمه چ ظاهرا

 که دوستش داشتم یمرفه و مجلل در کنار مرد یزندگ کی. بود

 وسط کم بود و فقدانش حس نیا یزیچ کیبود اما انگار  وعاشقم

 گرفت. یرا از من م قیعم یشبختخو

 روزید نیرفتم .هم یم نیشرو دنیخودم به د نیبا ماش داشتم

 بار پشت رل نیاول یام صادر شده بود و امروز برا منامهیگواه



 به علت یدوبار یکیرفتم .هرچند  یم ابانینشستم و تنها به خ یم

 ورود یها ابانیطرفه و عدم اشراف به خ کی یراه ها ینابلد

 نباایمجبور شده بودم راه آمده را برگردم و اشتباه سر از خ وعممن

 یسهرورد ابانیخ یخودم را تو تیاما درنها اورمیدرب گرید یها

 درست راحت شد . ریمس یاز ط المیخ دمید که

 کنم زیام سورپرا یناگهان دنینشر از د یرا تو نیخواستم شرو یم

 چیه گفته بود از هکش رفته بودم ک الیرا از هم از ش دهیا نی.ا

 بعدازظهر کینکن . غیبه ذوق آوردن شوهرت در یبرا یترفند

 من یپا ریکه ز یفول آپشن نیکولر ماش یو سوزان بود وخنکا گرم

 گرما درحال زحمت و رنج یتو رونیکه آن ب یمردم دنیبا د بود

 بودند

 یآن گرما یاز رده خرج تو یها یها و تاکس نیماش یتو ای

 ی.دوست داشتم زندگ دیچسب یزدند به دلم نم یله له م یجهنم



 بهره مند یاز امکانات رفاه یبود و آدم ها به تساو گرید یجور

 ها سهم یاندازه از خوش کیبه  میتوانست یو همه م بودند

 یاه و فاصله یهمه نابرابر نیو نه کمتر .نه با ا شتری.نه بمیبردار

 رنج مردم محنت که تنها با حسرت و درد و یظالمانه ا یطبقات

 شد . یپر م دهیکش

 نیبا آن ماش یرانندگ مینکرده باش یو ناشکر میاز حق نگذر اما

 نگیکپاریرا تو نیماش نکهیلذت بخش بود .بعد از ا میواقعا برا لوکس

 به خودم انداختم .خب ظاهرا همه ینگاه نهیگذاشتم از آ

 عاشقانه مرتب و آماده بود . دارید کی یبرا زیچ

 که ذوق کرده بود دنمی.آن قدر از د دمیبابا را د یهمه علاز  اول

 اش تازه دم است و من گفتم هوا یشناخت .گفت چا یپا نم سراز

 داد که ریخاکش ای مونادیشربت ل شنهادیندارم .پ لیاست و م گرم

 . اوردمینه ن گرید

 زد و یحرف م یبا کس یداشت تلفن شهیطبق معمول هم دایپارم



 اول دید زشی.مرا که پشت م دیخند یم زیر زیو ر یواشکی

 شد و بعد هاج و واج گفت خکوبیم شیسرجا

 ماهسو جون ! اِوا! نشناختمت دختر !-

 را دور زیکرد .م یخط بود خداحافظ یکه آن سو یاز کس یتند و

 نه. میشکوفیدو  میزد حصاررا  گریو خودش را به من رساند .همد زد

 انه .دوست یاما تا حدود مانهیصم چندان

 .دلم برات تنگ شده بود . یاومد یچه خوب کرد-

 کهیکردم . درحال یو دروغش با خودش .اما من که باور نم راست

 کرد گفت یبرانداز م یرا با شگفت میسرتاپا

 ها . یعوض شد یلیواقعا خ یول-

 یماهرانه .که م یا هیکنا ایبود  فیکه گفت تعر نیدانم ا ینم

 میبرا یتیکند .اما اهم سهیمقا شیماه پچند  یمرا با ماهسو خواست

 گفتم سیی.با اشاره به اتاق ر نداشت



 تو اتاقن ؟ یریمش یآقا-

 داد و گفت سرتکان

 .بذار ششوننیپ انیرسول یو آقا راستهیپ یاالن آقا یآره .ول-

 ... یخبر بدم که اومد بهشون

 عتدستم را به نشان ممان دبیماریرا ب یداخل یتا خواست شماره  و

 آوردم و گفتم االب

 مونم . ی...منتظر م ستیالزم ن-

 . یباشه .هرجور خودت بخوا-گفت ریتعجب نگاهم کرد و بعد ناگز با

 نشست . زیرفت و دوباره پشت م و

 . ارهیب یدنیبابا برات نوش یتا بگم عل نیبش-

 بابا همان لحظه با شربت یالبته الزم به زحمت او نبود .عل که

 . دیاز راه رس مونادیل

 چرم نشستم و همان طور که داشتم کم یاز مبل ها یکی یرو



 دمیکنجکاوانه پرس دمینوش یشربتم را م کمک

 . اشمب دهیاسمشو شن نجایا ادینم ادمی؟ قبال  هیک انیرسول یآقا نیا-

 درخشان یسابقه  ی.با کل نجایاومدن ا گهیآره .تازه از نشر د-

 شدن . یداخل ری.مد

 پرتاسف داخل پرانتز افزود یدار و لحن ینمع یهمراه با نگاه و

 رو گرفتن . امرزیخداب یخانم صالح یجا-

 اسم دنیبعد از شن ندیخواست بب یچشمانم .انگار م یزل زد تو و

 شوم .خب دروغ چرا .هربار که حرفش یم یچه حال یصالح خانم

 شدم یو غصه دار م دیچیپ یشد قلبم با احساس گناه در هم م یم

 ه خودم را قرص و محکم گرفته بودم که وانمود کنم.اما آن لحظ

دانم .او با سکوت کش دار من که  ینم یزیخودم را مقصر چ گرید

 دیپرس دیمواجه شد با ترد

 به شما نگفتن ؟ یریمش یآقا-

 اش آرام و خونسردانه جواب دادم . یبه چشمان فضول باش رهیخ



 بودم . دهینه .چون نپرس-

 مهم نبود که بدانم . میبراتظاهر کردم چندان هم  و

 وشده بود  دایپ یخانم صالح نیفکر . پس جانش یرفته بودم تو اما

 نیسمت نبود .اما چرا شرو نیمن به ا دنیرس یبرا یدیام گرید

 کوتاه خودم جواب خودم را یبه من نگفت ؟ و بعد از تامل یزیچ

 دادم

 امخو یخواست بهش اعتراض کنم و غر بزنم که من م یالبد نم-

 مرحوم رو پر کنم . یخانم صالح یجا حاینشر برگردم و ترج به

 م ونشوم از جا بلند شد دایبا پارم یمجبور به همصحبت نکهیا یبرا

 یماه یرا صرف تماشا یرفتم و مدت ومیسمت کتابخانه و آکوار به

 باز شدن یصدا نکهیتازه منتشر شده پرداختم تا ا یو کتاب ها ها

 لسا انیو مرد م مانیانتظارم داد .پ انیپا خبر از سییاتاق ر در

 رفته بودند که متوجه رونیاز سالن ب عیچنان تند و سر همراهش



 دمیمرا با آن ظاهر جد راستهیهم پ دیدانم شا یمن نشدند .نم حضور

 را نداشتم ییارویرو نیا یبود .بهتر ! من هم حوصله  نشناخته

 به شیاپشیه خبر آمدنم را پک فتدیبه تک و تا ب دایپارم نکهی.قبل از ا

 برساند از او سبقت گرفتم و لبخندزنان از مقابلش نیشرو گوش

 یتوانستم صدا یحرص آلودش م یاز نگاه ها کهی.درحال گذشتم

 اش را بشنوم انهیموذ افکار

 فقط نجایا شیچند وقت پ نیرفته تا هم ادشیده . یهم م یچه پز "

 "ساده بود !  ستیپیتا هی

 یرا از تو یزنگ خورد .با عجله گوش لمیبه اتاق موبااز ورد  قبل

 باعث نیشرو یشماره  دنیرا قطع کنم.د شیبرداشتم که صدا فمیک

 وسبز را فشردم  کونیکوتاه آ یام شد . بعد از مکث و تامل خنده

 سالم-گفتم آرام

 ؟ ی؟ خواب که نبود ی.خوب زمیسالم عز-



 چرخاندمش .در یشکوایدر گذاشتم و  ی هبیماریدست یرا رو دستم

 .با همان ژست ستادهیکه پشت پنجره ا دمشیصدا باز شد .د یب

 گرفت یگوشش م ریرا ز یانگشت گوش کیکه فقط با  یشگیهم

 .دوباره پچ پچ کنان گفتم

 نه .-

 ؟ چهیپ ی؟ چرا صدات م ی؟ تو حموم ییکجا-

 . نجامیمن ا-

 کهیلنگاهم کرد درحا ریلبخند به لب ماندم .برگشت و با تح و

 شیبزرگ پ یشعبده باز کیگوشش بود.انگار  ریهنوز ز لیموبا

 کهوی یگوش یاز تو یراست یاتفاق افتاده بود و من راست شیرو

 دمیبهت آلودش خند ی افهیدرآورده بودم .به ق تشیریاز اتاق مد سر

 گفتم و

 نه یول یبش زیخواستم سورپرا ی؟ م یکن ینگام م ینجوریچرا ا-



 حد . نیتا ا گهید

 یزی...چ یخبر اومد یچرا ب زم؟یعز یکن یچکار م نجایتو ا-

 شده؟

 ییگوشش بردارد و بعد با گام ها ریرا از ز یآمد گوش ادشی تازه

 خواست با لمس کردنم یخودش را به من رساند .انگار م پرشتاب

 من خودم هستم .نه روح سرگردانم . نکهیراحت شود از ا الشیخ

 زتینشده .گفتم که خواستم سورپرا یزیشو تو رو خدا ...چ افهیق_

 . کنم

 ادامه دادم یبا لحن لوسانه ا و

 ! یش یخوشحال م مییهوی دنیفکر کردم از د_

 . زمیشم عز یخوشحال م دنتیاز د شهیمعلومه که هم_

 اش چسباندم و سرخوشانه شانهو من سرم را به  شکوفیدرا  صورتم

 ؟ یاومد یا چب-. دمیعطر تلخ و خاصش را به مشام کش یخنکا



 خودم . نیبا ماش-

 وا دیو تمج نیرا گفتم و منتظر بودم با تحس نیا یلحن ذوق زده ا با

 ترساند یشوم .اما سکوت و بهت ادامه دارش داشت مرا م مواجه

 دیزد و ناباروانه پرس یبعد پلک ی.کم

 !؟ یکرد یخودت رانندگ-

 خشنودو نا یعصب دیاز آن که شگفت زده به نظر برسد شا شتریب

 لابق شیپشت فرمان نشسته بود برا بایگفتم نه ز ی. انگار اگر م بود

 تر بود تا من . قبول

 ؟ هیخب آره .مگه چ-

 گفت یعصب یکرد و بعد همراه با تک خنده ا یپوف

 پشت رل و تو یو امروز نشست یگرفت نامهیگواه روزید نیتو هم-

 ؟ نجایتا ا یاومد کیتراف نیا

 یبو ینفهم یبفهم یترسناک بود .حت یسادگ نیدر ع سوالش



 نگاهش کردم و جیگ یکه من لحظه ا یداد .جور یهم م سرزنش

 یبدهم . کم کم من هم داشتم شک م یبودم که چه جواب مانده

 یاهو بدتر از آن اشتب بیو غر بیکردمکه نکند واقعا مرتکب کار عج

 ام ! شده

 کنه ؟ یم یق.چه فر شیماه پ هی ایگرفتم  نامهیروزگواهیحاال د-

 . تهیتجربگ یفرقش ب-

 نمیپشت فرمون بش نکهیمگه ؟ بدون ا ادیتجربه از کجا به دست م-

 ؟ شهیبرونم م و

 یدانست اما نم یرا م نیحق جواب نداشت.خودش هم ا حرف

 از موضع خودش خواست

 . دیایب کوتاه

 ماهرو با یراننده ها یبرا یحت کیو تراف یتو شلوغ یرانندگ-

 ات نامهیرناکه چه برسه به تو که هنوز مهر گواهاش خط تجربه

 نشده . خشک



 ابرا گرفت و  میشانه ها شی.با دستها دیمن رس یقدم کیبه  دوباره

 نگران و ملتهب گفت یلحن

 ؟ یچ یکرد یاگه تصادف م-

 شد وانهیمن د یبرا یحادثه ا نیهمچ کیبعد خودش از تصور  و

 نش گرفت .دستا انیآشوب و زار سرش را م یبا حال و

 خونسردانه گفتم چیه یبرا اهویهمه ه نیاز ا دلخور

 حاال که تصادف نکردم .-

 هیتصادف وحشتناک شد . هی ابونیخ نیتو هم شیچند روز پ نیهم-

 جوون پشت فرمون بود که درجا تموم کرد ... خانم

 حق آزاردهنده اش را درک کنم یها یدلواپس نیبتوانم ا نکهیا بدون

 جانب گفتم به

 کنن ؟ یخب مگه مردها تصادف نم-

 وت " یعنی نینگاهم کرد و بعد با تاثر سر تکان داد .و ا عاجزانه



 م کرد و مرا به خودشحصاردوباره  "؟  یفهم یحرف منو نم چرا

 یخود ی.قلبش داشت از شدت استرس ب فشرد

ه ک خدا رو شکر-. دیکوب یوار م وانهیکرده بود د لیبر خودش تحم که

 گذشت . ریه خدفعه ب نیا

 قرار و مضطربش یاش برداشت .نگاه ب شانه یسرم را از رو بعد

 پر از رنجش من دوخت و با لحن پرتحکم و شمرده دگانیبه د را

 گفت یا

 که مطمئن نشدم از پس خودت و یکار رو نکن .تا زمان نیا گهید-

 یر یور اونور نم نیا ییتنها نیبا ماش یایبرم نیماش روندن

 ! یدی.فهم

 او گاه یافراط یها یبا درک نگران نکهینبود جز ا یچاره ا نگارا

 تیابلو قکه از نظر ت دمی.فهم دمیبله .فهم میبگو عانهیاش مط نانهیبدب

 ! دمیندارم .فهم ییرا به تنها یکار چیه ییتوانا و

 شده بودم دلش به حالم مانیدانست چقدر از آمدنم پش یاگر م دیشا



 یها را تمامش م ینج دلواپسبغر یقصه  نیسوخت و ا یم

 گرفته و سرخورده یش جدا کردم و با حالحصار.خودم را از کرد

 گفتم

 رم خونه . یگردم م یخب پس من برم-

 دلم با غصه ادامه دادم یتو و

 نکنم . زتیسورپرا گهیتا من باشم د-

 قاطع گفت یبرداشت و با لحن یرا از گل صندل کتش

 ! یبرگرد ییعمرا اگه بذارم تنها-

 وتحت کنترل و فرمان ا زیمن نشسته بودم پشت رل اما همه چ مثال

 . بود

 ...پات روزمینزن رو ترمز عز هویجان .!.. یتر برو ماه واشی-

 باشه حصار یها نهیحواست به آ زمیکالج گاز نکوبون ...عز رو

 اتپاون ور ...چرا  چیکم بپ کیور ... نیکم فرمون رو بده ا هی...



 ؟ متعادل باش زمیعز یکن یز شل و سفت مکالج گا یرو رو

 پشت سرت راه بده نیجلوت ...به ماش نیبه ماش یزن یم ی...دار

و ر ادهیپبر کامل ...اونعا ستی....راهنما بزن ...چراغ قرمز شد ...ازمیعز

 وضع نیهم با هم یاومد یم یمواظب باش ...داشت

 !یواقعا که شانس آورد ؟یکرد یرانندگ

 رفت ادمیاز  یتپاچه ام کرد که به کل رانندگقدر گفت و دس آن

 مشکه من موقع رفتن در کمال آرا ییها و اتوبان ها ابانی.همان خ

 ریمس کیمن شکل  یکرده بودم حاال در راه برگشت برا یرانندگ

 موردش یب یرا به خودش گرفت .آخر از دست تذکرها یجهنم

 واکنار .و به را زدم  نیاز تقاطع ها ماش یکی یگرفتم و تو سرسام

 یشده؟ کالفه و عصب یکرد که چ یو مبهوت نگاهم م رانیح که

 دمیتوپ

 کنم .نخواستم ! یخوام اصال رانندگ ینم-

 ره ؟ یم شیمشاوره ات خوب پ یجلسه ها-



 انمانیم نیبود که سکوت سنگ دهیرا پرس نیشام عمدا ا وقت

 که امروز موقع یشیشود .هنوز به خاطر استرس و تشو شکسته

 کرده بود از دستش دلخور بودم و خودش هم لیبه من تحم یانندگر

 کیکرد  یم یهم داشت سع نیهم یدانست حق با منست .برا یم

با  دمکریم یباز میکه داشتم با غذا ی.درحالاوردیاز دل من در ب یجور

 گفتم یحوصلگ یب

 آره .خوبه .-

 من برنداشته بود یاش را از رو رهینگاه خ هنوز

 ؟ یهست یه مرحله ااالن تو چ-

 متونم در مواقع لزوم حواس یم گهید بای...تقر یعضالن یدگیآرم-

 نیایمتمرکز کنم .دکتر گفت بعد از پا یا گهیموضوع د هی یرو رو

 کوتاه مدت داشته باشم . ییسفرهوا هیمشاوره بهتره  جلسات

 . شیک میرو بدم که با هم بر بشیتونم ترت یخوبه .م-

 گرمه . یلیهنوز که هوا خ-



 . زمیشه عز یهوا نم یگرم یمتوجه  یلیآدم خ شیتو ک-

 لبخند زد . میکرد به رو یتا نگاهمان با هم تالق و

 لواسون ؟ میآخر هفته بر یدوست دار-

 باشد اما من دلم یتنوع کیتوانست  یبود .م یخوب شنهادیپ خب

 که بخواهد یکردم و بعد مثل کس یخواست .تامل یم یگرید زیچ

 گفتم دبیماریب یخودش ماه یگل آلود براآب  از

 سر . تونیدوست دارم برم ز-

 شوهر خوب و حرف شنو کیمثل  اوردیاما و اگر ب نکهیا بدون

 گفت مهربانانه

 و جمعه بعد میکه بر میافت یباشه .پس سه شنبه بعدازظهر راه م-

 . میگرد یهم برم ازظهر

 رخواستمبا د یراحت نیکردم به هم یکه فکرش را هم نم من

 قدرشناسانه آرام گفتم یکند همراه با نگاه موافقت



 ممنون .-

 قابل خوشگل خانم بداخالق منو نداره .-

 از هم وا میاخمها یو گره  فتمیب یرودرواس یباعث شد تو حرفش

 منحوس قهر و کدورت ی هیتوانسته بود سا یراحت نی. به هم شوند

 کند . یابدلم را آفت یاز سرمان بردارد و باز هوا را

 .البته مقصدشان مییآ یگفت ما هم م میسفر یراه دیتا فهم الیش

 رانته یتنوع با ما از جاده  یسر .و گفت برا تونیمتلقو بود .نه ز

 خواهند شد . یراه رشت

 دیخر یو رباب و مارجان کم ییدا یبرا نیشرو ی هیتوص به

 در نبود.اصال .هرچند یمن راض دیاز خر نیبودم .اما شرو کرده

 نکهینگفت اما بعد از ا یزیبود چ دهیکه سربزنگاه رس الیش حضور

 .با سرکوفت و شماتت گفته بود میهم تنها شد با

 از دستفروش ها و جنس بنجل از دیمدت هنوز عادت خر نیتو ا-

 ی؟ م ختمیتوحسابت پول نر یکاف یبه اندازه  ای؟ آ فتادهین سرت



 جلوه سیآدم خس هیو منو  یخانواده ات ببر شیمنو پ یآبرو یخوا

 ودرست  دیخر هیتونه  یزن من نم دیفهم یم الیش دی؟ حتما با یبد

 داشته باشه ؟ یحساب

 دحدانم تا چه  یصورتم .نم یمانده بود لباس ها را پرت کند تو کم

 اام ر انهیناش دیداشت سرزنشم کند و با زخم زبان زدن کار شا حق

 دانستم یسوخت و نم یدم مخو یدلم برا یمن متذکر شود ؟ ول به

 دنیمن عادت به پوش یکردم که خانواده  یمتوجه اش م دیبا چطور

 ترند . یها راض نیمارک و برند ندارند و با هم لباس

 کردم و گفتم لج

 من ی.اونا به سوغات میبراشون بخر یزیچ ستیاصال الزم ن-

 ندارن . یازین

 درآمده گفت یظیغ با

 بنجله . یجنسا نیکردن ا شکشیر از پرفتن بهت یبهتر .دست خال-



 استراحت و یبرا میدیجاده به رستوران گل آفتابگردان که رس یتو

 یمزرعه  دنیاز د دیو آقا حم الی.ش میعصرانه متوقف شد صرف

 به آفتابگردان به وجد آمده بودند و مثل بچه ها خودشان را یبایز

 به دیخت بدر ی هیسا ریز یول نیگلها زده بودند .من و شرو دل

 یم.ن میبود ستادهیا شانیداده و از دور به تماشا هیتک نیماش سپر

 ارویهدبگل آفتابگردان که  یمزرعه  ینقاش یانگار تابلو یچرا ول دانم

 از خود مزرعه قشنگتر به نظر میاتاق خوابمان بود حاال برا

 را در پس خودش ینیریو ش بایز یچون خاطره  دی. شا دیرس یم

 یو به رو میکرد یبه هم نگاه م یگاه نی.من و شرو داشت نهفته

 معجزه کی.هردو انگار منتظر میدیپاش یم یا مهیلبخند نصفه ن هم

 چشمانمان شیتا خاطرات قشنگ نه چندان دورمان دوباره پ میبود

 هنکیبا ا یبود که حت نیهم یبرا دی.شا ندبیماریشوند و جان ب زنده

 .آمدم دستش رامیکرد یم ینگهم احساس دلت یبرا میهم بود کنار

 میو بگو مبیماریب



. 

 توجه بودم اما توئه بچه پررو یاون روز من بهت ب ادیم ادتی-

 ! یازم عکس انداخت یواشکیو  ینخم بود یتو

 زد و گفت مانیمحل صدا یمثل خروس ب الیش که

 . میعکس بنداز یدسته جمع نیایبچه ها ب-

 دیپرس دیدلم با ترد یه اطالع از خواست ینگاهم کرد و ب نیشرو

 من فتمخال یهم برا یلی؟هرچند نقشه ام برهم خورده بود اما دل میبر-

 نداشت . وجود

 .قرار میکرد یسر خداحافظ تونیز یاول جاده  دیو حم الیش با

 و بعد از صرف ناهار از میصبح جمعه ما به متل قو برو میگذاشت

 به میخودمان برو یالیبه و نکهی.قبل از امیچالوس برگرد ی جاده

 حد و مرزشان یب یو باعث خوشحال میرفت وسفی ییدا ی خانه

 .میشد



 تر و رنگ فیبودمش نح دهیکه د یبار نینسبت به آخر مارجان

 را هم شیگفت اشتها یم وسفی یی.دا دیرس یتر به نظر م دهیپر

 یزند و م یفشارش باال م انیروز درم کیدست داده و هر  از

 کنند .از دست دکترها هم یاش م یبستراورژانس و  بردنش

 آمد . یبر نم یکار ظاهرا

 فتکرد. گ ییرایاز ما پذ یمحل ریتازه دم و نان و پن یبا چا رباب

 اهرکه آدم خسته از  نیبهتر از ا یو چ دهید هیشام هم ته مانیبرا

 شده ؟ ایمه شیاز قبل برا یشام دلچسب ندیو بب برسد

 در بودم تا حوله اش را بدهمدوش بود و من پشت  ریز نیشرو

 شامپو در یبا بو ختهیاز بخار آب و آم یهاله ا انی. درم دستش

 دستش را به چهارچوب زد و همان کیدر ظاهر شد.  یراستا

 ماند . رهیبه من خ دیچک یکه داشت از تن و بدنش آب م طور

 .حوله اش را به طرفش گرفتم و گفتم



 حموم اون اتاق . کشه من برم یطول م یلیاگه حمومت خ-

 را برانداز میایخاص سرتا یو با حالت دندیکش یشعله ا چشمانش

 دی. بعد حوله و مرا با هم به طرف خودش کش کرد

 زم؟یعز میحموم کن ییهر کدوم تنها ستین فیح-

 کرد و میشروع به کندن لباس ها میبگو یزیمن چ نکهیقبل از ا و

 عمل انجام شده قرار داد . کیدر  مرا

پر  یکه از حالت ها ؟منیخواد .تو چ یداغ م یحموم دونفره  هیم دل-

 یاصل تیبه ن ازشیشورو نگاه پر از ن

 گفتم متیبرده بودم با مال یپ اش

 شام یجان .برا نیفرصت بهتر شرو هیحموم دونفره باشه سر-

 منتظرن . نایا مییها ...دا میکن یرمید

 گفت یبیماریکرد وبا التهاب نفس محصار

 منتظر بمونن . شتریتونن ب ی.م ستیمهم ن-

 داغ خودش کرده بود با هم به یلبها دیرا ص میهمزمان که لبها و



 . میدوش رفت ریز

 میبود یسفر کوتاهمان راض نیبود و هردو از ا یخوب ی آخرهفته

 کوتاه با هم داشته یسفرها نیکه مرتب از ا میبه هم قول داد و

 یانیپا یاز روزها یکی.در راه برگشت جاده کندوان درمیباش

 بود و کیخودش شلوغ و پرتراف یتابستان التیو تعط وریشهر

 و همسرش الیشد . ش یانجام م یها داشت به کند نیماش حرکت

 ولوم یآهنگ شادمهر را رو نیآمدند .شرو یپشت سر ما م داشتند

 گذاشته بود ادیز

 ارهفاصله د نیکنه ...ا یم زیعز نقدریتو چشاته که تو رو ا یچ"

 کنه ... یم ضیتو مر ی...ب منو

 کردم گفت یم یبه من که داشتم با شادمهر همخوان و

 ! یگه ها بب یتور و م-

 آهنگ ولوم را کم کردم و گفتم انیاز پا بعد



 ؟ هیامروز چه روز یاگه گفت-

 گفت یالیخ یتامل و با ب بدون

 ؟ هیدونم .چه روز ینم-

 بار نیمن اول یروز نیهمچ ینبود سال گذشته تو ادشی نکهیا از

 نیبودم .تمام روز به ا یرا به دفترنشر گذاشته بودم عصبان میپا

 اش کند یادآوریباشد و خودش بخواهد به من  ادشی دیکه شا دیام

 ن .ککم فکر  هیتو رو خدا -. اوردمیطاقت ن گریکرده بودم اما د صبر

 کرد .چشمانش را تنگ کرد و حالت فکورانه یداشت فکر م مثال

 به خودش گرفت یا

 ... ومدین ادمی یزیچ یفکر کردم .ول ایب-

 اندازد با یدارد دستم م نکهیوبا فکر ا شانهرا زدم به  دستها

 گفتم یناراحت

 موند ... یم ادتیاگه برات مهم بود -



 عبوس و بدخلق من نگاه کرد و گفت یچهره  به

 ... گهیقهر کردن خودت بگو د یخب به جا-

. 

 ر و لحن دلخورم گفتمهمان توپ پ با

 ! الیخ یاصال ....ب ستیولش کن .مهم ن-

 نشده بود الشیخ یاو ب اما

 ؟ یماه یکن ی؟ چرا همه اش مثل بچه ها قهر م یبگ یخوا ینم-

 یاوکیناراحت نیبوده و من فراموشم شده و از ا یاگه روز مهم خب

 که دست آدم یگناه که نکردم .فراموش یخوام.ول یمعذرت م

 ... ستین

 هنماند ادشی نکهیبود .و ا یگناه نابخشودن کینظر من که مثل  از

 توجه به ینبود .تمام .ب یروز مهم و خاص شیکه برا یعنی بود

 اش گفتم انهیدلجو یحرفها

 . ییخوام برم دستشو ی...من م یها نگه دار یکینزد نیهم شهیم-



 ینشان نداده بودم عصبان یتوجه شیمن به حرفها نکهیاز ا حاال

 . اوردیخودش ن یتوانست هم به رو یو نم بود

 تا به یصبر کن دیبا یگرفته .ول تییکه وسط حرفام دستشو یمرس-

 یلیاطراف خ نیا یها یی.دستشو میبرس یمجتمع درست و حساب هی

 . وسفتهی ییخونه دا ییدر حد دستشو یزی.چ ستنین قابل

 هو با طعنزده بودم اما ا یا دهیمن حواسم نبود و حرف نسنج دیشا

 هشو عتاب که نگا ریکامال آگاهانه دلم را چزانده بود .با تغ یا

 ابرا از من برگرداند .انگار نه انگار که  شیخونسردانه رو کردم

 اشکم را درآورده بود ! یشداریلحن گزنده و ن چه

 میتفیدوباره به حرکت ب نکهیو قبل از ا یا قهیاز توقف چند دق بعد

 لایو خ دهیکش نییشوهرش را از پشت رل پا یربا قلد الیکه ش دمید

 هیهم سرش را تک نیکند .شرو یراه را خودش رانندگ یباق دارد

 یو منتظر بازگشت من بود .دلم نم یصندل یبود به پشت داده



 که یمانده را در سکوت سرد و آزاردهنده ا یتمام راه باق خواست

 نیسمت ماشرفتن به  ی.به جا میما حاکم بود پشت سربگذار نیب

 مرا که الیآنها عوض کردم .ش نیرا به طرف ماش رمیمس خودمان

 دیپرس یو با کنجکاو دیکش نییسمت خودش را پا ی شهیش دید

 شده ؟ یچ-

 معذب و مظلومانه گفتم یکم

 ؟ امیشما ب نیمن با ماش شهیم-

 نگاه کیمردد ماند و بعد  یدرخواست من لحظه ا دنیاز شن الیش

 رداویبییچون و چرا نکهیوهرش انداخت او هم بدون ابه ش انهیجو چاره

 کرد گفت یبندش را باز مبدنداشت  کهیدرحال

 و ما مردا هم با هم . نییایپس شما خانم ها با هم ب-

 ماکردم .ا یم وانهیرا از دست خودم د نیکار شرو نیدارم با ا حتم

 بود .نبود ؟ حقش

 یورد.بالبخند معنزنگ خ الیش لیکه موبا میراه افتاده بود تازه



 گفت یدار

 نِی

 آقا شرو_

 بعد تماس را برقرار کرد و

 ...مواظبم ...فکر کنم دست فرمونم از تو زمیجانم... باشه عز_

 یر بدنبود به من تذک ادتیها ...تا حاال  یبدجنس یلیباشه...خ بهتر

 خب یلی! ...خیگ یم نمهیبرونم حاال که زنت تو ماش اطیاحت با

 حالت مواظب باش نی..من که مراقبم تو با ا...تحفه! .بابا

 ! ی! دستت امانته ... با یبه کشتن ند شوهرجانمو

 راند و یفرمان م نهیداشت آرام و با طمان نکهیا نیبعد درح و

 پکر و دمغ من نداشت گفت یبه من و چهره  یتوجه ظاهرا

 حرفتون شد ؟ نیبا شرو-

 درد یواست براخ یم ییزده بود وسط خا ل.دلم گوش شنوا درست



 کردن . دل

 آره-

 ؟ یسر چ-

 ! هینبود امروز چه روز ادشی نکهیسر ا-

 دیپرس یالیخ یروانه ام کرد و با ب ینگاه مین

 ؟ هیمگه چه روز-

 مات مانده مانیرو شیسرسبز پ یطور که نگاهم به کوه ها همان

 غمزده گفتم یبا لحن بود

 مون ... ییروز آشنا نیاول-

 وسفمی ییخانه دا ییسرکوفت دستشو نکهیز آن انگفتم که بدتر ا و

ا بمن  دیخنده .و چون د ریزد ز یناگهان پق الیهم بهم کرده !ش را

 با ختهیآم یتعجب

 کننده اش با یعصب یکنم وسط خنده ها ینگاهش م یناراحت

 گفت تمسخر



 روز نیاول نیکه شرو نیهمه قهر و غضب فقط به خاطر ا نیا-

 رده؟تون رو فراموش ک ییآشنا

 از نیشرو یشدن از سو ریبه خاطر تحق شتریدرست که من ب نیا

 بودم اما دهیو رنج یعصبان دستش

 یالیخ یهمه ب نیزن او چطور داشت با ا کیدانم به عنوان  ینم

 زد .حق به جانب گفتم یم حرف

 ؟ یشد یناراحت نم یمن بود یخب آره .شما جا-

 تکاند و گفت یبه من سر هیعاقل اندر سف یبا نگاه همراه

 خیتار یممکنه به راحت ی؟ اونا حت یدار یاز مردها چه انتظار-

 خیممکنه تار کهیو تولد مارو هم فراموش کنن .درحال ازدواج

 هر ماهمون رو حفظ باشن. بیماری

 رو به فکر فرو رفته بودم قیعم یپوزخند زنان از من که با تاثر و

 . برگرداند



 میبرو نمایبه س یکمد یینمایس لمیف کی دنید یبود با هم برا قرار

 یخواست تماشا یو دلمان م میعطاران بود یها لمی.هردو عاشق ف

 تشر ی. او تمیتجربه کن نمایس یپرفروش امسالش را با هم تو لمیف

 و پیخوشت شهیبود با شلوار کرم و مثل هم دهیجذب پوش دیسف

 آمدمکه من  نیبود .هم ستادهیهال ا یمنتظر من پشت پنجره  کیش

 یکردم به سمت من برگشت.تو یرفتن اعالن آمادگ یو برا نییپا

 شد یم ندتریناخوشا میگذشت برا یبود که هرچه م یحالت نگاهش

 شدم گفتم یکم کم داشتم دچار اضطراب م کهی.درحال

 ؟ ستمی؟ خوب ن هیچ-

 همراه با لبخند دیرس ینگاهش هنوز ناموافق به نظر م کهیدرحال

 گفت یمحو

 ... ی...ول خب چرا-

 را به هم شیسکوت کرد و لب ها یبه طرز مرموز و نامفهوم و



 یچه معن بیسکوت عج نی؟ اگر خوب بودم پس ا یچ ی.ول فشرد

 یم را برانداز میسرتاپا دیداشتم با شک و ترد کهیداد ؟ در حال یم

 در خودم نبودم یمشکوک و نا هماهنگ زیچ چیو متوجه ه کردم

 گفتم

 ست بهم بگو .ه یخب اگه اشکال-

 گفت یدودل با

 زودرنج یلیها خ ی.آخه تازگ یترسم باز از دستم دلخور بش یم-

 ! یشد

 دهشو بهانه جو  بیماریرادیها خودت ا یزودرنج شدم چون تازگ نگفتم

 و تمسخر گرفته. ریتحق یو لحن حرف زدنت با من بو یا

 کنجکاو بودم گفتم شیحرفها دنیشن یبرا کهیدرحال

 یااز داوطلب بودنم بر الشیشم .حاال که خ یاراحت نمنه .بگو .ن-

 شیها ییجو بیع دنیشن

 زد و گفت ایشده بود دلش را به در راحت



 پوست فی.اونوقت تو ک ینه مهمون نمایس میر یم میما دار زمیعز-

 ملیف دنی.واسه دیپات کرد کیو کفش پاشنه بلند بار یبرداشت یمار

 لباس شهی! هم نی...منو بببپوشه  کیلباس راحت و ش دیبا آدم

 و ... دمیپوش شرتیت هیاالن  یپوشم ول یم یرسم

 یم ادآوریکرد و به من  یمحترمانه شماتتم م یهم داشت با لحن باز

 پوشش خودم داشته یبرا یانتخاب خوب و مناسب ستمیکه بلد ن شد

 کرده بودم دیخودم ناام یقگی.که باز هم او را از خوش سل باشم

 ژیبود .چقدر حفظ پرست دهیچیس بودن سخت و پ.چقدر با کال

 آمدم یبود و چقدر من از پسش برنم یفاتیدشوار و تشر یخانوادگ

 خودم تنگ شده یدنگ و فنگ قبال ها یپوشش ساده و ب ی.دلم برا

 با .م شد یها داشتم خسته و فرسوده م دیو نبا دیهمه با نی! از ا بود

 ترش کرده پرخاش زدم ییرو

 ادامه نده . گهی...د دمیباشه فهم-



 بودم وسط دهیهو پر کی نکهیباحب و بغض نگاهش کردم .از ا و

 در هوا چرخاند یرا به حالت عصب شیبرآشفت و دستها شیحرفها

 یرداانتقاد ن دنیتحمل شن یوقت زمی...باز خانم ناراحت شد .عز ایب-

 بهم بگو . رادامویا نگو

 گفتم یلحن مکدر با

 میرن رونی.بهتره که با هم ب رادمیو ا بیاز ع .من پر دمیباشه فهم-

 وقت آبروت رو نبرم . هی تا

 راندمرا از نظر گذ یدرهم و آزرده  ی افهیاز نهادبرآمده ق یآه با

 آمد گفت یداشت به سمت من م کهیدرحال ییدلجو ی. بعد به هوا

 ندارم . یمن که منظور بد زمیعز-

 فتمگدلم نشسته متوقعانه  نشان بدهم لحن آمرانه اش به نکهیا بدون

 .نه با طعنه و سرکوفت . یبهم بگ یا گهیبا لحن د یتون یم-

پوست  فیک یگ یکه م نیآره .ا-من االن طعنه سرکوفت زدم بهت ؟-

 یبه درد رفتن به مهمون یمار



 . ستین میحال یچیمن ه یعنیخوره  یم

 گفت اصالنهگیج

 دونم با ی.نمیهخوام ناراحت کنم ما یاوه شت ! باور کن من نم-

 دم به خاطر خودته یم یبگم که بهت برنخوره .اگه تذکر یلحن چه

 . ینقص باش یخوام از هرلحاظ خوب و ب ی.فقط م

 دمیدستانش قصد تصاحب دستان مرا داشت خودم را عقب کش یوقت

 گفتم ریبا تغ و

 نقطه چیه یعنی؟  یو نقص بیع یاز هرلحاظ ب ای؟ آ یخودت چ-

 ؟ یندار یضعف

 گفت یانسوال من برو بر نگاهم کرد و بعد با ت نیشده از ا بیماریفلغا

 داشته باشم ... یراداتیا هی دیخب منم شا-

 زهرناک گفتم یبا پوزخند همراه

. 



 نیبزرگتر نی! و هم یبه خودت مطمئن یلیخ یعنی. دیشا یگ یم-

 ینیب یو نقصم بیع یخان ! که خودت رو کامل و ب نیتوئه شرو بیع

 ! ید و از خود راض.خودپسن

 ام ؟ یکه من خودپسند و از خودراض-

 . یآره .هست-

 یجنبه ا یو ب فیضع یلیام تو هم خ یباشه .اگه من از خودراض-

! 

 یعتاب آلود به هم شروع به باز کردن دکمه  یامتداد نگاه در

 یداشت حرکات دستان مرا دنبال م وسانهیکردم .و او ما مانتوم

 کرد

 ! یکن یم یچکار دار-

 گفتم یلجباز با

 ... یتنها بر یتون یم یرفتن منصرف شدم .دوست داشت نمایاز س-

 چیاز خشم به پا بود .و من آن لحظه ه یچشمانش گردباد یتو



 و دییاس. دندان به هم  فتمیگردباد ب نیا یتو نکهینداشتم از ا ییابا

 گفت

 هم بک هیرم .تو هم با خودت تنها بمون و  ی.خودم تنها م ایباشه .ن-

 گند بچه گانه ات فکر کن . اخالق

 وپرشتاب از مقابلم گذشت  ییگره خورده و گام ها ییبا مشت ها و

 مرا با یراحت نیگرفت و به هم شیخروج از خانه را در پ راه

 پشت سر خودش جا گذاشت . یاز بهت و ناباور یایدن

*** 

 شیظه پچند لح نیوارد اتاق شد من که تا هم نیآرام و پاورچ یوقت

 خودم را به خواب زدم یرا به سقف اتاق دوخته بودم فور نگاهم

 دیبرق سر دیکل یرو ی.همان جا دم در درنگ کرد .دستش لحظه ا

 را زد و دیتخت کل یمن رو تیبعد از روشن شدن اتاق و رو و

 هیبازم سا مهین یپلکها نیفرو رفت . از ب یکیدوباره درتار اتاق



 رفت .چند لحظه بعد یبه سمت رختکن مکه داشت  دمید یرا م اش

 که راه داشت ییو تا جا دیتخت کش یو خزنده خودش را رو آرام

شانه امگذاشت  یرا به من چسباند . سرش را که از پشت رو خودش

 خودمان نیب دمیشکمش فرو کردم و کوش یمن آرنجم را تو

 ا ازر داد خودم ی.اما دستم را خوانده بود و اجازه نم ندازمیب فاصله

 خالص کنم . چنگش

 . دارهیپس خوشگل خانم بداخالق من ب-

 یدوساعت گذشته حت یاش حرص درآر بود .من ط یخونسرد

 الشیخ نیلحظه هم آرام و قرار نداشتم او اما ظاهرا ع کی یبرا

 هبدون من بهش چندان هم بد نگذشت رونیآن ب نکهینبود .مثل ا هم

 برا قال شی.لج کرد و پاها شکمش ی.دوباره با آرنجم رفتم تو بود

 دور تنم . کرد

 از دستم فرار کن . یحاال اگه تونست-

 دندان غروچه گفتم با



 خوام بخوابم . یراحتم بذار .م-

 .یبب میخواب یخب باهم م-

 تنم با پس زدنش متوقف یدستش را رو ینوازشگرانه  حرکت

 دمیو غر کردم

 . یبهم نگو بب چوقتیه گهید-

 بگم ؟ یدوست دار یپس چ-

 ! یچیه-

 باشه .-

 حرصم گرفت شتریشده بود ب میزود تسل نکهیا از

 تونم بکشم .پات رو بردار . ینفس نم-

 دیرا از دور تنم رها کنم .اما زورم نرس شیکردم پاها یسع و

 . دیاح.باشه ببخش گهیلج نکن د-

 یاجازه  نکهیکرد ببوسدم .اما من مقاومت کردم و بدون ا یسع و



 او بدهم با سرزنش گفتمبه  شکوفیدن

 ساده دیببخش هیو بعد فقط  یهر دفعه راحت دلمو بشکن یتون ینم-

 ! یکن خرجش

من شود .هنوز هم داشتبر  یحرفها یخواست متوجه  یانگار نم نه

 کوفت . یخودش م یعار یطبل ب

 خوشگل خانومم بگه قبول ! یخرجش کنم ؟ هرچ یچ گهیپس د-

 باعث حال خوب نکهیا یبه جا نرمش و مدارا کردنش با من نیا

 کرد ؟ یام م یدانم چرا بدتر عصب یشود نم من

 رفته ؟ ادتی. رادمیو ا بی! پر از ع ستمیمن خوشگل خانمت ن-

 نگفت .انگار که از بحث یزیفرو برد و چ میموها یرا تو سرش

 شتریسکوتش ب نیبود .و ا دهیطرفه پا پس کش کیبا من  کردن

 ام کرد یجر

. 

 کاناپه یحاالم بهتره تنها رو رونیب یریدون من که متنها و ب-



 .یبخواب

 و پرتش دمیکش رونیسرش ب ریهر طور که بود بالش را از ز و

 کاناپه . یرو کردم

 اختنگاه به بالش و کاناپه اند کی یرا بلند کرد و با ناباور سرش

 نگاه به من . کی و

-. نمیبب توانستم برق خشونت چشمانش را یهم م یکیتار یتو یحت

 .از بس که به خاطر ابونایزدم به خ نینرفتم .با ماش نمایمن س

 ماهسو اریشورشو درن گهی.د یزن یاعصاب آدمو به هم م یچیه

 . ید یو ادامه م یکن یتو لج م ی.ه امیخوام کوتاه ب یمن م ی.ه

 با شماتت افزود و

 . گهیبس کن د-

 روکش کندام ف یزدگ انیعص یتشرناکش باعث نشد حالت ها لحن

 جوابش را ندهم. و

 رمیتحق یخوا یم یو هرجور یگ یدلت خواست به من م یهرچ-



 ؟ واقعا که ! یایکوتاه م یدار یگ ی.بعد تازه م یکن یم

 بیماری میگلو یرا که تو یبغض یچارگ یبا احساس فالکت و ب و

 و لب زدم دمیچیپ میحرفها یبود البه ال کرده

 یشد گهیآدم د هیانگار  .اصال نیشرو یعوض شد یلیتو خ-

 شناسمت .رفتارت با من فرق کرده . یکم نم یحس م ی.گاه

 وهمه اش یکن یم یلجباز یکه دار ییتو نیمن عوض نشدم .ا-

 بود و شب زنش یا گهی. هرمرد د یاز کاه کوه بساز یدار دوست

 نقد یلیس هیبا  نییکرد پا یو پرت م دیکش یسرش م ریاز ز بالشو

 اومد . یخجالتش درم از

 را به طرفش گرفتم و سرتق گفتم صورتم

 ؟ یهست یتو هم بزن تو گوشم.خجالت نکش .معطل چ ایب-

 کرد و گفت یسوزناک و متاسف به من پوف یامتداد نگاه در

 یمکه  نهیمال ا اتیلوس باز نیبچه گانه ات و ا یرفتارا نیهمه ا-



 دایشو پروئه .واال جرات شتیچقدر دوستت دارم و دست دلم پ یدون

 که... یکرد ینم

 مثل غلطک از نشیرا نگرفت .با نگاه سنگ شیحرفها ی دنباله

 من رد شد و بعد با همان خشم و غضب خودش را از تخت یرو

 یرود رو یوم ردیپذ یرا م هشیکردم تنب ی.فکر م دیکش نییپا

 عدبو  دیکردم .لباسش را پوش یخوابد .اما نه .اشتباه م یم کاناپه

ن الس یرفت .صبح روز بعد او را تو رونیکالم از اتاق ب یحرف و ب یب

 یکاناپه جلو یو رو منینش

 که خوابش برده بود. دمیروشن د ونیزیتلو

*** 

 بود .و از صبح یلیفام یو دورهم یمهمان کیدر تدارک  الیش

 من به یدانم کمک ها یبود به کمکش بروم .من که م خواسته

 خواهد آداب و یکه م دیرس یبه نظر م شتریخورد .ب ینم دردش

 اجازه ام دیمن بدهد . گفته بودم با ادیرا  شانیمهمان دار فاتیتشر



 ربع بعد دوباره تماس گرفت و گفت کی. دبیماریب نیاز شرو را

 آژانس ایدنبالت  امیخودم ب اینداره .فقط گفت  یمخالفت نیشرو-

 . ایب یماریبزحمت آژانس ب یسرم .ب ختهیکار ر ی...من که کل یبیماریب

 نیخواست با ماش یاما دلم م یچ ایبود  یلجباز یدانم از رو ینم

 نکردم شیدایگشتم پ چییدنبال سو بایهرچه با ز یبروم . ول خودم

 را چییمن سو یکامل نسبت به رانندگ یاعتماد ی.معلوم بود با ب

 کرده بود تا از دسترسم دور بماند . میقا

 )توجه 

 یو مطالعه و جمع آور قاتیساس تحققسمت ها کامال بر ا نیا

 نوشته شده ( اطالعات

 کاناپه یحاالم بهتره تنها رو رونیب یرمی که من بدون و تنها-

 .یبخواب

 و پرتش دمیکش رونیسرش ب ریهر طور که بود بالش را از ز و



 کاناپه . یرو کردم

 اختنگاه به بالش و کاناپه اند کی یرا بلند کرد و با ناباور سرش

 نگاه به من . کی و

 . نمیتوانستم برق خشونت چشمانش را بب یهم م یکیتار یتو یحت

 ر.از بس که به خاط ابونایزدم به خ نینرفتم .با ماش نمایمن س-

 ماهسو اریشورشو درن گهی.د یزن یاعصاب آدمو به هم م یچیه

 . ید یو ادامه م یکن یتو لج م ی.ه امیخوام کوتاه ب یمن م ی.ه

 ودبا شماتت افز و

 . گهیبس کن د-

 ام فروکش کند یزدگ انیعص یتشرناکش باعث نشد حالت ها لحن

 جوابش را ندهم. و

 رمیتحق یخوا یم یو هرجور یگ یدلت خواست به من م یهرچ-

 ؟ واقعا که ! یایکوتاه م یدار یگ ی.بعد تازه م یکن یم



 بیماری میگلو یرا که تو یبغض یچارگ یبا احساس فالکت و ب و

 و لب زدم دمیچیپ میحرفها یالبه ال بود کرده

 یشد گهیآدم د هی.اصال انگار  نیشرو یعوض شد یلیتو خ-

 شناسمت .رفتارت با من فرق کرده . یکم نم یحس م ی.گاه

 وهمه اش یکن یم یلجباز یکه دار ییتو نیمن عوض نشدم .ا-

 بود و شب زنش یا گهی. هرمرد د یاز کاه کوه بساز یدار دوست

 نقد یلیس هیبا  نییکرد پا یو پرت م دیکش یسرش م ریاز ز بالشو

 اومد . یخجالتش درم از

 را به طرفش گرفتم و سرتق گفتم صورتم

 ؟ یهست یتو هم بزن تو گوشم.خجالت نکش .معطل چ ایب-

 نیهمه ا-کرد و گفت یسوزناک و متاسف به من پوف یامتداد نگاه در

 یدون یکه م نهیمال ا اتیلوس باز نیبچه گانه ات و ا یرفتارا

 ینم دایروئه .واال جراتشو پ شتیدوستت دارم و دست دلم پ چقدر

 که... یکرد



 مثل غلطک از نشیرا نگرفت .با نگاه سنگ شیحرفها ی دنباله

 من رد شد و بعد با همان خشم و غضب خودش را از تخت یرو

 یرود رو یوم ردیپذ یرا م هشیکردم تنب ی.فکر م دیکش نییپا

 عدبو  دیکردم .لباسش را پوش یوابد .اما نه .اشتباه مخ یم کاناپه

 رفت . رونیکالم از اتاق ب یحرف و ب یب

 یکاناپه جلو یو رو منیسالن نش یروز بعد او را تو صبح

 که خوابش برده بود. دمیروشن د ونیزیتلو

*** 

 بود .و از صبح یلیفام یو دورهم یمهمان کیدر تدارک  الیش

 من به یدانم کمک ها یوم .من که مبود به کمکش بر خواسته

 خواهد آداب و یکه م دیرس یبه نظر م شتریخورد .ب ینم دردش

 مه ااجاز دیمن بدهد . گفته بودم با ادیرا  شانیمهمان دار فاتیتشر

 ربع بعد دوباره تماس گرفت و گفت کی. دبیماریب نیاز شرو را



 آژانس ایدنبالت  امیخودم ب اینداره .فقط گفت  یمخالفت نیشرو-

 . ایب بیماریزحمت آژانس ب یسرم .ب ختهیکار ر ی...من که کل یبیماریب

 نیخواست با ماش یاما دلم م یچ ایبود  یلجباز یدانم از رو ینم

 نکردم شیدایگشتم پ چییدنبال سو بایهرچه با ز یبروم . ول خودم

 را چییمن سو یکامل نسبت به رانندگ یاعتماد ی.معلوم بود با ب

 رده بود تا از دسترسم دور بماند .ک میقا

 )توجه 

 یو مطالعه و جمع آور قاتیقسمت ها کامال بر اساس تحق نیا

 نوشته شده ( اطالعات

 قصدش از فراخواندن من به الیطور که حدس زده بودم ش همان

 از یاریاش بود نه  یزبانیهنر و آداب م دنیاش به رخ کش خانه

 زآن روز استخدام کرده بود ا یکه او برا ی.واال دو خدمتکار من

 یکردند و خودش هم کار یدستش کار م ریسحر داشتند ز ی کله



 نداشت . یجز امرونه به

 موقت لوازم خانه ییخانه را عوض کرده و با جابه جا دمانیچ

 یگفت ژله  یمهمانان در نظر گرفته بود .م یبرا یشتریب یفضا

 ساالد رنطویمخصوص را خودش درست کرده .هم یا نسکافه

 دهم یم ادیبه تو هم  یرا .گفت اگر دوست داشته باش ینیچ مرغ

 گفت میخورد یم ینیریبا ش یبا هم چا میداشت ی.وقت

 نیهم ی.برا میرفتن یدادن و مهمون یعاشق مهمون دیمن و حم-

 شه . یتو خونه مون برگزار م یمهمون کی یماه حداقل

 دانم ینداشتم . نمگفتن  یبرا یفقط سرتکان دادم .انگار حرف من

 نداد یبه فکر مهمان دیتو هم با یعنیگفت که  یها را داشت م نیا

 ؟ یباش

 گفت دوباره

دفعهجاش  نی.ا میکرد یهامون مامان رو هم دعوت م یتو اکثر مهمون-

 . هیخال یلیخ



 مفتزده باشم گ یحرف نکهیا ی.برا دیو با اندوه و افسوس آه کش گفت

 ؟ گردن یبرم یک ستیمعلوم ن-

 گفت دینوش یاش را م یچا نهیداشت با طمان یوقت

 شرکت تو جشن ی.احتماال برا کهیپسرخاله ام نزد یعروس-

 گرده . یمونه بعد برم یم شیعروس

 افتاده باشد گفت یزیبه چ ادشیبعد انگار که  و

 ... یراست-

 اش یچا یخورده  میتوجهم را که به خودش جلب کرد فنجان ن و

 و گفتگذاشت  زیم یرو را

 ؟ نیندار یباهم ؟ مشکل نیچطوره ؟ خوب نیات با شرو ونهیم-

 . از من بپرسد یسوال نیافتاده باشد همچ ادشی کهویشد  ینم باورم

 دونست یکرد و فقط نم یحتما از همون اولش داشت بهش فکر م"

 "تو سرشه ؟ یدونه چ یمطرحش کنه ؟ باز خدا م یک



 کردم ینگاهش م ینیبدب چشم با یطور که داشتم از گوشه  همان

 گفتم آرام

 خوبه .خدا رو شکر .-

 نشان بدهد نکهیرا از او برگرداندم .بدون ا میلبخندزنان رو و

 زد و گفت یا رکانهیرا باور کرده پوزخند ز میحرفها

 ؟ یمطمئن-

 دانم ی؟ و من نم ستمیدانست مطمئن ن یخانم از کجا م موزمار

 دلم را یکردم و سفره  یبه او اعتماد م دیبا یچه حساب یرو

 که در دو به هم یدرخشان یتکاندم .با توجه به سابقه  یم ششیپ

 داشت ! نیمن و شرو انیم یزن

 ازت بپرسم ؟ یسوال هیتونم  یمن م-

 فرود سر گفت با

 بپرس !-



ل از هرجهت راحت بود که از پس جواب دادن به هرسوا الشیخ انگار

 . دیآ یمن برم

 من ؟دش ای یشما دوست من-

 جا خورد و با مکث یمن اولش کم بیعج دیو شا حیسوال صر از

 ماند .بعد رفته رفته چهره اش حالت رهیچشمانم خ یتو دیترد و

 پرشگفت به خودش گرفت و مرموزانه گفت ی خنده

 ؟ یکن یفکر م یخودت چ-

 . دمیپرس یدونستم که نم یدونم .اگه م ینم-

 داد به مبل هیاخت و تکپا اند یبه من نشست.پا رو لیمتما یکم

 .انگار جسارت و صراحت من او را به فکر وا داشته بود .

 برات نباشم اما مطمئنا دشمنت هم یمن دوست خوب دیخب شا-

 . ستمین

 و به طعنه گفتم ناباورانه

 از کجا معلوم ؟-



 گفت یدست گذاشت و با خونسرد یرو دست

 یول یاشته باشحق د دی.شا یدونم بابت گذشته از دستم دلخور یم-

 کردم به صالحه کردم .من یکه فکر م ی.من اون موقع هرکار

 زامانع  نکهیا یدونستم و برا یاشتباه م میتصم هیشما رو  ازدواج

 که الزمه انجام بدم . یتونستم هر اقدام یبشم م ازدواجتون

. 

 هکردنت نسب ب نیبه تو و بدب ییکذا لمیجمله نشون دادن اون ف از

 برعکسش. ایو برادرم خوبه  یهست یگم تو آدم بد یم.من ن نیشرو

 دیهست یخوب یخودتون آدم ها گاهیهر کدوم تو جا نیو شرو تو

 ممکنه یول

 هب ای. نیو به درد هم نخور نیسر راه هم قرار گرفته باش یاشتباه

 ...من و مامان واقعا مخالف نیهم نباش یگم شده  ی مهین یقول

 مشیاز تصم میرو قانع کن نیه شروو خب نشد ک میبود ازدواجتون



 یفرق کرده .تو االن عضو خانواده  هیقض گهیاالن د ی.ول برگرده

 تونم ی.من چطور م ینی! زن شرو ییها یریاز مش یکی. یشد ما

 مهدوست نداشته باشم و تو  یلیخ دیزن برادرم دشمن باشم ؟ شا با

 یوسط من و تو رو خواه نیا یزیچ هی یول ادیمن خوشت ن از

 نیمشترک .به نام شرو ینقطه  هیکنه . یبه هم مربوط م ینخواه

 . زهیهردومون عز یبرا که

 شکست شیخصوص یوقت تو زندگ چیخواد برادرم ه یدلم نم من

 برادرشو نخواد ؟ یکه دلش خوشبخت هی.کدوم خواهر بخوره

 هیکرد و بعد با لحن شمرده و توج یچشمانم .مکث یزل زد تو و

 داد اش ادامه کننده

 االح اما میتو باش هیکه عل میخودمون رو داشت لیقبل ازدواج ما دال-

 فاو در صلح و ص میکه باهم مدارا کن نهینه .صالح همه در ا گهید

 مینکن غیدر ادیاز دستمون برب تونیخوشبخت یبرا یو هرکار میباش



 رو بهت گفتم . قتیمن حق ینه .ول ایدونم باورت بشه  ی.نم

 گفتم .باورش ینم یزیگوش نشسته بودم و چ سرشار یسکوت در

 و وابار دوم به  ینبود که برا نیجز ا یسخت بود اما چاره ا میبرا

 رامی.وقت ارزدیب سکشیباشم که به ر دواریاش اعتماد کنم و ام یدوست

 که گفت پرت یحواس مرا با جمله ا دیمتفکر وهنوز مردد د

 کرد خودش

 هیرو بهت نشون بدم  تمیکه حس ن نیا یخوام برا یتازه م-

 هم بکنم . یا گهید اعتراف

 دیاعتراف خودش که د دنیشن یام را برا یعالقه و کنجکاو آثار

 تکاند و گفت یسر

 صاف یر یو مثل اون دفعه م ستین یهرچند به قول تو اعتبار-

 باشم دواریدرصد ام هیتونم  یم ی.ول نیکف دست شرو یذار یم

 . یکار رو نکن نیا دیشا که

 از ذهنم نسبت یندهم .چون هنوز گوشه ا یدادم باز هم قول حیترج



 اماز ابه یدر هاله ا میبرا تشیوشک آلود بود و حسن ن رهیاو ت به

 داشت . قرار

 من و خودش مات مانده بود .انگار انیم ینگاهش به نقطه ا حاال

 چشمان من نگاه نکند . یداد آن لحظه تو یم حیترج

 خبر به تهران برگشت و بعدش تو با یب نیشرو ی...وقت یدیع-

 تون ونهیم دمیفهم یدیو حالشو پرس یمن تماس گرفت یگوش

 کدورت نیبه ا نکهیا یشده .منم برا شکرآب

 یطنتیش هیدامن بزنم از فرصت استفاده کردم و خب ... شتریب

 خراب بود و قفل صفحه نیشرو یوسط .اون موقع گوش نیا کردم

 نیبه دست شرو نکهیم است رو قبل از او من تونستم اس ا نداشت

 پاک کردم . شیاز گوش برسه

 نیسنگ یرا بلند کرد و چشمانش را به من که غرق در بهت سرش

 اعتراف جسورانه نیبه خاطر ا دیدانم با یبودم دوخت .نم نشسته



 گذاشتم و از یاش م یدیق یب یاعترافش را پا ایکردم  یم ششیستا

 دیجنب شیسرجا یقرار یبا ب یشدم ؟ کم یم یعصبان دستش

 نشاحصارمبل گذاشت و و  یبلند کرد و رو نیزم یرا از رو شی.پاها

 یگناه یاحساس ب یگنهکار نیبود که در ع یهمه کسان هی.شب زد

ه بدونم االن راجع  یم-کردند و خواهان بخشش و مغفرت بودند . یم

 دم ی.هم بهت حق م یکن یم یمن چه فکر

 یکردم دارم جلو یغلط فکر م ایقع درست نه .راستش اون مو هم

 و کارم درسته . مبیماری یازدواج ناموفق رو م هی

. 

 بود و االن با گفتنش دلخورت ییجا یدونم درهرحال دخالت ب یم

 بهت گفتم نویخودم خوشحالم که ا یول کردم

 دوشم بود . یرو شینیسنگ یشد نیزن شرو یوقت از

 دیکش قینفس بلند و عم کی و

 راحت شدم . شیآخ-



 ادیتازه  یخودش را از عذاب وجدانش خالص کرده بود .من ول او

 نیافتادم که در انتظار تماس شرو یآن لحظات مرارت بار تمام

 نیبه هم یعنیانداخت . یاز او داشت مرا از پا م یخبر یو ب بودم

 تلخ و یتمام آن تجربه  یرا که باعث و بان یشد کس یم یراحت

 ؟ دیبه گناهش اعتراف کرده بخش نکهیرف ابود به ص مرگبار

 دیمچسبا شانه یبه قفسه  یآن روزها که افتادم دلم با تپش سوزناک ادی

 یعاشق یو حال و هوا نیشرو یحس کردم دلم برا کهوی.

 و ادیدور که داشت از  یلینه خ یآن روزها یتنگ شده .برا مان

 روزمر یکه البه ال ییدایرفت و تمام آن شور وش یم خاطرمان

 مالت بارمان گم شده بود . یها یگ

 زیهمه چ یزود نیدانم چه برسرمان آمده بود که به هم ینم

 شده بود و فراموشمان

 نرل فقرار و آشفته ناگهان مث ی.ب میاز هم دور شد میدیبه هم رس تا

 دیبا تعجب پرس الیجا بلند شدم .ش از



 . یشده ؟ تو رو خدا باز مثل اون روز نش یچ-

 .انگار تمام وسعت چشمانم را دمشیو مات نگاهش کردم و ند کور

 وخفه شد  ادیفر کیپوشانده بود .تمام وجودم شکل  یاز دلتنگ یمه

 دیپر رونیب میگلو از

 رو از دست بدم . نیخوام شرو یمن ...من ...نم-

 وبودم  وانهیبودم .درمانده بودم .اصال انگار د دهیو شور رانیح

 . دمیفهم یخودم را نم حال

 یبه دور و برم انداختم .انگار دنبال گمشده ا ینگاه جیو و جیگ

 دتاسیبلند شد و مقابلم ا الی.ش ستیدانستم چ یکه خودم هم نم بودم

 گفت ی.دستم را گرفت و با نگران

 ؟ دهیرنگت پر نقدریماهسو؟ چرا ا یشد یجور نیچرا ا هوی-

 گفتم شانیام گذاشتم و پر یشانیپ یرا رو دستم

 خوام برم خونه . یم-



 دادم ! حی؟ من که برات توض یاز دست من ناراحت شد-

 تونم ببخشمت و فراموش کنم . ی.م ستمینه .ناراحت ن-

 . دیرس یبه نظر نم یکار سخت گرید دنشیلحظه بخش آن

 . یکه کمکم کن یبه شرط-

 یداشت دودو م رانشیمتفکر و ح یچهره  یعاجزانه ام رو نگاه

 زد

 . یدیانجام م ادیاز دستت برب یمون هرکمک یخوشبخت یبرا یتو گفت-

 زکنم که ا کاریدونم چ یتو روخدا بهم کمک کن ...من واقعا نم پس

 و میبفهم نکهیترسم بدون ا یترسم ...م ی.م فتمین نیشرو چشم

 راونقدر از هم دو مینیو بب میایبه خودمون ب هویباشه  حواسمون

 . رسه یدستمون به هم نم گهیکه د میشد

 افتاد . شیبازو یکج شد و رو اریاخت یب سرم

 یب یزدم و از رو یگناه و مفلسانه هق م یطور که من ب آن



 کردم یدشمن خودم فرضش م نیاز ا شیپ دیکه شا یاز کس یچارگ

 یو م دیکش یاز خودش خجالت م دیکمک کرده بودم غم با طلب

 کرد. یم ستیخودش را سربه ن ییجا رفت

 نکهیوا ستیجور بدبخت کی ینداشته باش دنیپوش یبرا یلباس نکهیا

 اما یکمد پراز لباس در طرح و رنگ مختلف داشته باش کی

 که مورد تمسخر یشام بپوش یمهمان کی یکدام را برا دیبا یندان

 جور فالکت از نوع کیتواند در نوع خودش  یهم م یبیمارین قرار

 باس ها را بهل یکی یکی نکهی.بعد از ا دیایبه حساب ب مشیخ خوش

 یسرفتم سراغ لبا دیو ترد یتیامتحان کردم و هربار با نارضا تنم

 داشته یتوانستم انتخاب درست ینم نکهیاز ا وسیخسته و ما گرید

 تخت یکه رو ییلب تخت نشستم و زل زدم به انبوه لباس ها باشم

 هم تلنبار شده بود . یرو

 ؟ برام سخت شده نقدریبپوشم ؟ چرا ا دیبا یدونم چ یچرا من نم "

" 



 دکه دراتاق باز ش هیگر ریبزنم ز صالیاست یمانده بود از رو کم

 و بیبود و چون مرا در آن حال عج دهیتازه از راه رس نی.شرو

 دینگران پرس دید زار

 شده ؟ یچ-

 یقشنگر یآشت دیو قهر امروزمان با شبیبعد از جرو بحث د دیشا

 بود . متیهم غن نیاما هم میداشت یم

 بپوشم ... یامشب چ یبرا دیدونم با یمن-

 با التماس گفتم بایکردم و بعد تقر یمکث

 ؟ یشه کمکم کن یم-

 گفت یکرد با بدخلق یکراواتش را باز م یداشت گره  کهیدرحال

 و به خاطرش معرکه به پا یبگم تو برنج یزیچ هیکه باز من -

 بپوش ... یدوست دار ی.هرچ الیخ ی؟ ب میکن

 زنشم نکن .تو رو خدا سر-



 نصورتم تا او چشما یرو ختیر میو موها نییسرم را انداختم پا و

 ام چه یرانیدانست از دست خودم و ح ی.چه م ندیرا نب اشکبارم

 کشم ؟ یم

 ؟ یکن یم هیگر یتو دار نمیصبر کن بب-

را  میوهاچانه ام را گرفت.م ریزانو زد و با انگشتش ز میپا یو جلو آمد

 رت افسرده ام کنار زد .طاقتصو یمثل پرده از رو

 هاش را نداشتم .دوبار یکردن به چشمان پر از رقت و دلسوز نگاه

 و گفت دیام .خند شانه یافتاد رو سرم

 یبپوش یتا بهت بگم امشب چ ای.بزمیداره عز یناراحت نمیآخه ا-

 ! یتر کن وونهیمنو د یتون یم

 مخود یطاقت یرا گرفت و خواست از جا بلندم کند که من با ب دستم

 هیش انداختم ساکت ماند و گذاشت تا مثل ابر بهار گرحصار یتو را

 . مبیماریمهربانش آرام ب حصار یسبکبارتر تو ی.تا با خاطر کنم

 زدم شیبغض و البه صدا انیم در



 ؟ نیشرو-

 نجوا گفت به

 جانم ؟-

 دوست دارم .-

 . دیدوباره بغضم ترک و

 حرف نگفته ایدن کیپشتش دوستت دارم ساده نبود . کیفقط  نیا

 خواست .مرا محکم به خودش یم گریکه گفتنش زبان د داشت

 تابانه گفت یو ب فشرد

 خسته دنشی! من از شن یکن ماه یادآوریبهم  نویصدبار ا یروز -

 شم . ینم

 و شکوفیدام را  یشانیستبرش برداشت .پ ی شانه یرا از رو سرم

 ام . یچشمان باران یشد تو محو

 یقشنگت رو م یچشما یاشکها با چه جرات نیا ینو دارم یوقت -



 ونن؟یگر

 انیو بعد سرم را م دیرا چ میبا نوک انگشتانش مهربانانه اشکها و

 گرفت دستانش

 آب شد و آتش قلبم را فرو نشاند . شیحرفها

 !یتا برات جونمو بدم .بب یلب تر کن هیکاف-

من به او  بیعج ی.خنده  دمیخند هیبا گر اریاخت یب یگفت بب تا

 نآوسط  نکهی.بدون ا دمیخند یم میکرد و حاال با هم داشت تیهمسرا

 . میکن دایپ مانیخنده ها یبرا یموجه لیدل یریو رویه

 خوشش را به ما نشان داد یرو یآن روز دوباره زندگ یفردا از

 .دوعاشق میقبل ازدواجمان شد یو ماهسو نیهم شرو ی.ما باز برا

 و میاز هم نداشتند ما خواست یگریتوقع دجز عشق و خواستن  که

 رفت دوباره یم راههیکه داشت به ب یریبه موقع از مس میتوانست

 .میبرگرد

 او باشم و مطابق یکردم همواره تابع خواسته ها یم یسع



 او. ماموزیب شتریکمتر برنجم و ب مبیماریب ادیقدم بردارم.  دلخواهش

 اردرکن هیه با طعنه و کناو ن یو مهربان یکرد با دوست یم یسع هم

 ام کند ییداشتم با حوصله راهنما ازیباشد و هرجا به کمکش ن من

 تواند کمکم کند و ینم نیکس جز خود شرو چیگفت ه یم الی.ش

 رعبو یزندگ یو خم ها چیخودش از پ یو پابه پا دبیماریرا ب دستم

 از یبعد من هم هر کمک یبیماریاز او کمک ب دی.گفت اول با بدهد

 کنم . ینم یکوتاه دیایبرب دستم

 . 

باشد و  یشناس خوب تیموقع دیبا استیزن با س کیگفت  یم

ه ستاز خوا دیهمسرش باشد و کجا با یخواسته ها رویپ دیبداندکجا با

 ی

 دخودشان حفظ نگه دار نیپا پس نکشد تا بتواند تعادل را ب خودش

 اطدچار افر یبباشم .گاه یاستیتوانستم زن باس ی.اما من انگار نم

 انجام یبرا یرفت و حت یشدم و حد و اندازه اش از دستم در م یم



 زااو قدم  دییو بدون تا دمیپرس یکارها هم نظر او را م نیکوچکتر

 یرا کالفه م نیداشت شرو یوابستگ نیداشتم .کم کم ا یبرنم قدم

 آورد یاعتراضش را درم یو صدا کرد

 ؟ انیلباس شب م نیگوشواره ها به ا نیا نیبب نیشرو-

 ؟ یقبل ایرژ لب بهتره  نیبه نظرت ا نیشرو-

 خوره ؟ یمانتو م نیبه ا یروسر نیجان ا نیشرو

 رفت قهوه ادمیقهوه ات خوب شده ؟  نیجان بب نیشرو-

 باره که نیپنجم نیکردم ؟ ا یرو چطور درست م مخصوصت

 یگم مثل قهوه ها یکنم و بازم م یقهوه درست م امروز

 ...ستیکردم ن یبرات آماده مکه  یمخصوص

 جان ... نیشرو-

 یجلسه  کیگرفتم و از وسط  ینشر بود .تماس م یتو یوقت مثال

 که از او بپرسم رونیکشاندمش ب یم مهم



 کم سر درد دارم و حوصله هیمشاور ؟  شیشه امروز نرم پ یم-

 از خونه ! رونیبرم ب ندارم

 یشد اما سع یم یعاص یفکر یها یوابستگ نیدست من و ا از

 جوابم را بدهد یبا لحن آمرانه ا داشت

 برو یتون ی.م ینداره از من بپرس ی. لزوم زمیجان عز یماه-

 برم .باشه ؟ دینرو ...من جلسه دارم .با یتون ی.نم

 که یگشت و اگر حواسش به لباس تازه ا یکه به خانه برم شب

 هامدین گذاشتم که از آن لباس خوشش یم نینبود به حساب ا دمیپوش

 شیکردم و دوباره که پ یرفتم لباسم را عوض م یم ی.با ناراحت

 گفت یشدم .با تعجب م یظاهر م شیرو

داشت مگه ؟ قشنگ بود که !و من فقط با  یچه مشکل تیلباس قبل-

 ماندم . یم جیکردم .گ یاز نهادبرآمده نگاهش م یآه

 یرفت که نم یسرش نم یکه درس معلم تو یشاگرد کند ذهن مثل

 . رفت



 کنم .هرچند نسبت به ینظر او رانندگ ریدوبار اجازه داد ز یکی

 دمداد اما باز هم انگار تحت فشار بو یبه من م یاسترس کمتر قبل

 کرد یحبس م شانه ی.هربار که نفسش را تو

 دیکش یم یآمد و بعد تند یفرمان م یکیکه دستش تا نزد هربار

 و دییپا یت سرم را مپش یها نیها ماش نهی.هربار که از آ عقب

 من چه یکه از رانندگ دمیفهم یگفت مواظب باش ! م یم واشی

 یرانندگ گریگرفتم د میکشد ! و بعد از آن بود که تصم یم یعذاب

 شد... چه یهمه استرس و فشار وارد م نیبه دوطرف ا ی. وقتنکنم

 بود ؟! یاصرار

 ای.رفت  یم شیخوب پ نیانگیخوب بود و م مهینصفه ن زیچ همه

 گرفتم که یم ادی.کم کم داشتم  دیرس یطور به نظر م نیکم ا دست

 بر یچیه یوقت یتظاهر کنم که خودم هم باورم شود.حت دیبا چطور

 ییآرام است و جا زیکردم که همه چ یمراد نبود وانمود م وفق



 وجود ندارد ... ینگران یبرا

 ادهمشاور روانشناس خانو کی شیپ نیبا شرو دیگفت با یم الیش

 گفت کار دارم و آن را به وقت یهر بار م نی.اما شرو میبرو هم

 کرد . یموکول م یگرید

 برگشتن نداشت .ظاهرا قصد داشت ماندنش الیخانم هنوز خ نهیتهم

 بارنگران حالش بودند و او هر نیو شرو الیکند.ش دیباز هم تمد را

 گفت یم

 م .شما که اومدم حرص و جوشم کمتر شده . بهتر شیاز پ-

 از همسرش یگفته بود خاله توران به تازگ نیبه شرو یواشکی الیش

 نکند . ییکه او احساس تنها ششیشده و مامان مانده پ جدا

 هم با انتقاد گفته بود نیشرو

 بود؟آبان از یواسه چ گهیطالق گرفتنش د یریخاله توران هم سرپ_

 رفتن به یدرتکاپو نیبود و مثل هر سال شرو دهیراه رس

 عشقمان . یبایز عادگاهیکتاب فرانکفورت بود .م شگاهینما



 به و نگاه هردوتامان میکرد ینگاه م ونیزیبا هم تلو میداشت یوقت

 مقدمه گفتم یبود ب شینما ی صفحه

 ؟ یبر یمنو که با خودت م-

 یدلم م شترینه ؟ ب ای میشب به آن فکر کرده بودم که بگو تمام

 روزها هرچه نیا ارا بدهد .ام شنهادشیخودش پ خواست

 نگفت . یزیچ دمیانتظارکش

 گفت یحواس پرت با

 هوم ؟-

 توجهش انداختم یرخ ب میبه ن ینگاه

 . امیفرانکفورت ...منم دوست دارم ب شگاهینما-

 چشم بردارد گفت ونیزیاز تلو نکهیا بدون

 تو بود .امسال بذار شیبهتره.پارسال همه حواسم پ یایامسال ن-

 نم .حفظ ک مویفرهنگ ژست



 یهاج و واج من لبخند زد .باور نم یچهره  یبرگشت و به رو و

 او من بزند .اما یدست رد به خواسته  یراحت نیبتواند به هم کردم

 خودش کرده بود . یحالت خونسردانه  نیکار را در بهتر نیا

. 

 را که مد یزنانه ا یها استیس نیاز به موقع تر یکیکنم  یم فکر

 کتاب شگاهیبه نما نیبا شرو یهمراه ی بود درباره الیش نظر

 به کار برده بودم و البته خوب هم جواب گرفتم فرانکفورت

 دیند نییپا یتازه از نشر برگشته بود و چون مرا طبقه  نی.شرو

 درهم یا افهیخودش را به اتاق خوابمان رساند .من با ق کراستی

 ز او پسکوتاه نگاهم را ا یتخت نشسته بودم و به دنبال سالم لب

 رتر به نظ فیو لط دیسف شهیکه از هم میو زل زدم به دستها گرفتم

 زدم . ینم دیو سف اهیخانه دست به س ی.از بس که تو دیرس یم

 باعث شد باز خوشگل خانم من بدعنق بشه ؟ یچ-



 و کنارم نشست .دستش را از پشت دور شانه ام گذاشت و سرم آمد

 ناز گفتم یبا چاشن یدلخور اما کم دیبه طرف خودش کش را

 چمه ! یدون یخودت م-

 خنده گفت با

 ؟ یاریحدس منو غلط از آب در ب ندفعهیخواهش کنم ا شهیم-

 نه .-

 . شکوفیداش فشرد و صورتم را  شانه یرا به رو سرم

 نمدلم.اصال فکر نک زیعز یباور کن منم دوست دارم تو کنارم باش-

 ... یول ارمیرو طاقت ب تیدور بتونم

 یکه باور نم یعنیا باال آوردم و مظنونانه نگاهش کردم .ر سرم

 . یآور یرا در م شیحرفها ادا نیبا ا یو فقط دار کنم

 گم . ینگام نکن .دارم راستشو م ینجوریا-

 پس منم با خودت ببر . یگ یاگه راستشو م-گفتم سرتق



 .بعد میماند رهیبه هم خ یسر رهیاو با عجز و من با خ یلحظات

 تخودم قرار بدهم پش یدلخور یدر تنگنا شتریاو را ب هنکیا یبرا

 را از او برگرداندم .از اصرار و مینازک کردم و رو یچشم

 مقاومت یبرا یتوان گریمن کالفه بود اما انگار د یها یپافشار

 یخواسته  میتسل یزود نیشد به هم ی.خودم هم باورم نم نداشت

 دیایشود و کوتاه ب من

 . میر یم .با هم زمیباشه عز-

 کنو یو انگشتش را رو دینگاهش کردم با اخم خند یتا با ناباور و

 دیکش دماغم

 ندارم . شتریخوشگل خانم بدعنق رو که ب هی نیهم-

 رفت دیمدار تهد یو رو دیچرخ یبعد لحنش از مهربان و

 هر ای یمرد لنگ دراز هلند هیاز االن گفته باشم ! اونجا اگه  یول-

 یهرچ الیخ یب " یشرق یبایز "بهت گفت  دراومد یا گهید خر



 کنم ... یشم و دندوناشو تو دهنش خرد م یم میفرهنگ ژست

* 

 مقبل نبود اما خب باز ه یپروازم به سخت یبارتجربه  نیا هرچند

 از راه را خوب بودم و یمیو استرس همراه بود .ن شیتشو یکم با

 دست یودستم ت کهیرا چشم بند بسته بودم و درحال گرید یمین

 کردم افکارم را یم یخواندم و سع یدلم ورد م یبود تو نیشرو

 هم موفق یجز پرواز کنم .که تا حدود یگریموضوعات د پرت

 گذشت و سرانجام با نشستن ری.به هرحال هرچه بود که به خ بودم

 فرود آمد . شانهقلب من هم آرام در  نیبر زم مایهواپ

 یخاطره ا دیق ما شد و تجدعش عادگاهیدوباره م بایز فرانکفورت

 تابانه دنبال هم یرفت چه ب یم ادمانی یما که گاه یبرا نیریش

 نابای.شب اول با هم به خ میدیبه هم رس فتهیتا خسته و ش میدیدو

خزان زدهو  ی.باز هم سوز نم باران بود و خش خش برگ ها میزد

 یخاطره ا یما .هر بار با تداع یبازوان در هم گره خورده 



 . میشد یهم م یگیجشوق و سر ثباع

 یرو شیگذاشتم و روبه رو یلهستان یبار که پا به کافه  نیمن ا و

 روشن کافه زل کیتار ینشستم و تو کیکالس یچوب یصندل آن

 عاشق شیپ یحس کردم از دفعه  نیبه چشمان مهربان شرو زدم

 خود یرا داشتند که تو را به ورطه  نی.خاطرات قدرت ا ترم

 تیرگها یرا تو نیاز آدرنال یکنند و حجم انبوه تیماریب.دربکشند

 بکشند رونی.و بعد که تو را غرق خود کردند از دل خود ب زندیبر

 دوباره عشق و ای ینیرید یقهر و نفرت ها ریتو اس ای.آن موقع 

 دوم یلرزاند .و خوش به حال ما که از دسته  یقلبت را م یدوست

 . دیتپ یهم م یبرا یشگیهم یو قلب هامان داشت با شوق میبود

 یاز رمان ها یکیخانم که اهل آلمان بود  یمشتر کی به داشتم

 هم شده بود زهیجا یچاپ و برنده  یرا که به تازگ معروفمان

 خوانده بودمش و از شیچند روز پ نیکردم که خودم هم یم یمعرف



 ملموس یها تیخوشم آمده بود .با آب و تاب از قصه و شخص آن

 گفتم و او هم باعالقه داشت به من گوش یاش م یداشتندوست  و

 هسندینو یتجربه  ایو  رانیکرد و در مورد تعداد چاپ آن در ا یم

 چند نکهیبعد از ا نی.که شرو دیپرس یم یسواالت گرشیآثار د و

 .دست ستادیغرفه را بدرقه کرد آمد و کنار من ا یخارج مهمانان

 کرد که انگار یه من نگاه مب یزده بود و جور شانهرا به  شیها

 ددا ی.او هم با دقت داشت به من گوش م ندیب یاول است مرا م بار

 من شده بود .انگار شی.حضورش ناخواسته باعث اضطراب و تشو

 یوربه  انهبیماریمنتظر بود تا من دچار اشتباه شوم و او سخت هرآن

 زسخن ا یباره رشته  کیشد که  یدانم اصال چ ی.نم اوردیب من

 و به دیپرکش یکی یکیاز ذهنم  یسیدر رفت . و کلمات انگل دستم

 یسیبه تپق زدن افتادم . ناگهان حس کردم زبان انگل یبیعج طرز

 یبا تعجب نگاهم م یفراموش کرده ام .زن آلمان شهیهم یبرا را



 چند نیشد ؟ اون که تا هم یچ "گفت  یخودش م شی.البد پ کرد

 دفعه کیزد ؟ چرا  یحرف م یسیلداشت مثل بلبل انگ شیپ لحظه

 یم یخاص چ یماریب نیتته پته افتاد و زبونش بند اومد ؟ اسم ا به

 "باشه تونه

 اآن زن ر یآبرومندانه ا یکرد با جمع بند یبه کمکم آمد و سع او

 کرد بدرقه کند .بعد از ینگاهم م یهنوز با تعجب و سردرگم که

 دیرسپ یشتابان به طرفم آمد و با نگران رفتنش

 ؟ هیچه حال نی؟ ا زمیشده عز یچ-

 ینشسته بود رو یبه شماره افتاده بود و عرق سرد میها نفس

 یشده باشد احساس شرمندگ یکه مرتکب گناه یام .مثل کس یشانیپ

 گفتم یکردم .با عجز و درماندگ یم

 . هیگر ریشد ؟و با همان احساس فالکتم زدم ز یدونم چ ینم-

 عآورم و اگر او به موق یم دارم باال مبعد همان موقع حس کرد و



 دهانم یبود جلو زهایاز م یکی ریرا که ز یبار مصرف کی ظرف

 .آن قدر عق زده بودم که دمیکش یگرفت غرفه را به گند م ینم

 نبود که یمن طور یو روح یجسم طیاز حال افتادم .شرا بایتقر

 سرپا بمانم . شتریب بتوانم

 . میرک کنغرفه را زودتر ت میشد مجبور

 . و او از راننده خواست ما را به اورژانس برساند میگرفت یتاکس

 یخوابم برده بود و نم زیتم اریتخت بس کی یسرم رو ریز من

 زاشدم اتاقم را پر  داریب ی؟ وقت دیخواب چقدر طول کش نیا دانم

 لحظه فکر کردم نکند مرده باشم و کی. دمیگل د یبایز یسبدها

 بایو وهم زده به آن همه گل ز رانیاند .هنوز ح به بهشت برده مرا

 یبا چشمان نیکردم که در باز شد و شرو یرنگارنگ نگاه م و

 کی یبودم که به تماشا یآمد تو .من مثل کس دایش یو نگاه براق

 گرانشینداشت و باز یدعوت شده ام که منطق داستان یلیتخ شینما



 د .مات و مبهوتنقششان بودن یفایدرحال ا یا انهیطرز ناش به

 خاص وآن ینگاه ها نیا یداشتم .معن یو چشم از او برنم بودم

 دشکوفی. آمد و لب تخت نشست .سرم را  دمیفهم یرا نم بیعج لبخند

 دمید یم قیخلسه و تعل انیکه خودم را م یدر کشاکش لحظات و

 شینما نیا یها الوگید نیتر زیاز شگفت انگ یکیگوشم  کنار

 گفت را به نجوا یلیتخ

 چطوره ! ؟ ایمامان دن نیحال خوشگل تر-

*** 

 شدم . یداشتم مادر م من

 ینیریو ش یجهان بود اما با خودش تلخ یقصه  نیکوتاه تر هیشب

 داشت . یاریبس

 که خودش یبود از طرف خدا در حق کس یلطف بزرگ نیا دیشا

دستت ازدامان  یدانست وقت یداشتن نعمت مادر محروم بود و م از

 شهیهم شیها ییبایبا تمام ز ایکه دن یعنیوتاه باشد مادر ک



 ینم یچیاش را با ه یخال یتو کم دارد که جا یبرا یزیچ کی

 پرکرد . شود

 کی یبابلند یسنگ قبر کوچک بود که رو کیمن از مادرم  سهم

 نه مانده بود . یخاطره ا میسرسبز قرار داشت .نه از او برا ی تپه

 یاو به جا گذاشته باشد .فقط م از یذهنم رد یکه تو یریتصو

 گذشت و قلبم یم یگریحتما جور د یاگر او را داشتم زندگ دانستم

 حصارنبود که تمام عمرم در حسرت  یقدر دلتنگ کس نیا شهیهم

 گذشت . پرمهرش

. 

 گشت .اگر به او بود یمثل پروانه شده بود و دور من م نیشرو

 زامانده  ی.دوروز باقبرسد  نیبه زم میداد قدم ها یاجازه نم یحت

 نبهم از کنارم ج یلحظه ا یبرا یهتل ماند و حت یرا تو شگاهینما

 هم نداشت .حس یتیوضع شکا نیاز ا نکهیا بی.و عج نخورد



 ردیزیچ نکهینبود .ا یگریحس د چیبا ه سهیداشتم که قابل مقا یبیعج

 کی هیوجود تو و از خود تو درحال رشد و متولد شدن باشد شب

 ماند . یآن عاجز م ریود که آدم از معنا و تفسب معجزه

 زود نبود ؟ یبه نظرت کم-

 که وجودش برام هیتنها مهمون ناخونده ا نیا یزود که بود ول-

 . زهیعز یلیخ

 شکمم گذاشتم و متفکرانه گفتم یرا رو دستم

 عاشقش شیدوستش دارم و از مدت ها پ یلیکنم خ یمنم حس م-

 . بودم

 یاج ومدهین یوجب مین نیذارم ا یبشه...نم میوداوه ازاالن نذارحس-

 .هبیماریتوقلبت ب منو

 .من هم دیخند او

 من دوست دارم پسر باشه .-

 خواست . یدانم چرا دلم پسر م یهم نم خودم



 گفت طنتیدستم گذاشت و با ش یرا رو دستش

 خودم نیع یپسر کاکل زر هیبعد برات  یدم دفعه  یقول م-

 کنم. درست

 تش را پس زدم و با اخم و خنده گفتمتا من دس و

 بچه پررو !-

 دیشکمم کش یدستش را رو همان

 خوشگل بشه که من از حاال یدختر موانگور هیقراره  یکی نیا-

 شم . وونهید

 بملخم شد و آرام  دیبه خود د رهیو عاشقم را خ فتهیچون نگاه ش و

 دیکش ی.بعد همان طور که داشت خودش را کنار م شکوفید را

 زده گفت جانیه

 وربرگشتنش ج یبهونه برا نی.بهتر میخانم خبر بد نهیبه تهم دیبا-

 یل.از خوشحا میام را از همان آلمان به رباب داد ی.خبرباردار شد



 رفت و گفت سهیر

 دارم یی.منم برات خبرا ییزن دا یخوش خبر باش شهیهم یاله-

 . می.انگار خواست خدا بود که با هم بچه دار بش

 یبود که حس م نیریش میآن قدر برا وسفی ییر شدن داپد خبر

 شده . لیام تکم یو خوشحال یشاد کردم

 رانیخانم هم به ا نهیروز بعد از بازگشت ما از آلمان تهم چند

 یکلمه خوشحال بود و سراز پا نم یواقع ی.به معنا برگشت

 دلم یگذاشت آب تو یمراقبم بود و نم نی.در نبود شرو شناخت

 رد .بخو تکان

 مادرانه باشد شیدوستانه و کم و ب شیها هیداشت توص یسع هرچند

 شد .و یام م یباعث ناراحت شیها طیهم با افراط و تفر یگاه اما

 و میتعل ی نهیدر زم میآمد که برا شیپ یوقت یناراحت نیا اوج

 کرد .کتاب هیو به من هد دیجلد کتاب خر نیکودک چند تیترب



 ااهد تیکه به ن یباشد اما نه وقت هیهد نیتوانست بهتر یم شهیهم

 . یاش مشکوک باش کننده

 خانم نهیعنوان و انتخاب کتاب ها کامال مشخص بود که تهم از

 زشیعز ینوه  یبرا یا ستهیمن بتوانم مادر شا نکهیبه ا نسبت

 یاصرار داشت اسمم را تو یدارد .حت ییها یو نگران دیترد باشم

 زدوره ها را که ا نیو شرکت در ا ثبت نام کند یآموزش یها دوره

 دانست .من یم یالزم و ضرور میبود آن را برا لیدل یمن ب نظر

 نیامحترمانه از  یلیشد خ یکه م ییرفتم و تا جا یبار نم ریز یول

 کردم .وقت خواب یم یخارج از عرف شانه خال شنهاداتیپ

 گفت یداشت و م یرا برم یآموزش یاز کتاب ها یکی نیشرو

 ؟ زمیعز یکتاب رو خوند نیز چند صفحه از اامرو-

 مثال ای

 گهید یکتابها نترنتیخوره من از ا یکتاب به دردت نم نیاگه ا-



 وخانم مامور  نهیاز طرف تهم دمیفهم یسفارش بدم .و من که م یا

 شیب یمعذور

 شب به شب از من درس پس یمعلم خصوص کیتا مثل  ستین

 زر افرا یترفند برا نیبهتر نی.ازدم  یخودم را به خواب م دبیماریب

 ورزچگونه به " ی انهبیماریسخت ی دهیمادر و پسر بود و ا یها نقشه

 . " میبساز یآل و آرمان دهیمادر ا کی یآموزش یها کتاب

. 

 یکه تحت نظرش بودم برم یتازه از مطب دکترمتخصص الیش با

 زیچ ام شده بودم و ظاهرا همه ی.تازه وارد ماه سوم باردار میگشت

 یوجود نداشت .سونوگراف ینگران یبرا ییبود و جا یو عاد خوب

 توجه به یب الیبچه را دختر نشان داده بود و ش تیجنس هیاول

 را طبق نیریخبرش نیمن که دوست داشتم خودم ا یها التماس

 برادرش را گرفت و یبدهم شماره  نیبه شرو یخاص مراسم

 کرد یمشتلق حساب یاضارا جلو جلو به او داد و از او تق خبرش



 توانست خودش را از یآن قدر ذوق کرده بود که اگر م نی.شرو

 ادشنهیکرد .به پ یبارانم م شکوفهو  دیکش یم محصار یتلفن تو پشت

 یکفش طب کیتا  میرفت یکفش فروش کیمن با هم به 

 یبود و من دلم رنگ قهوه ا یبود مشک میکه پا نی.ا میبخر مناسب

 ست .خوا یرا هم م اش

 محک بزنم ناگهان میپا یخواستم کفش را تو یم نهیآ یجلو یوقت

 هک مدیرا د یزن نهیآ یماتم برد .تو نهیمسخ شدم و رو به آ میجا در

 زن با نیمن نبود ا یذره هم آشنا کی یمن نبود .نه حت هیشب

 از کاله و شال پوست روباه با ختهیر رونیو ب ییطال یموها

 توانست یبه من زل زده بود نم یبگیغراش که با  یمتیق یپالتو

 باشم . من

 دانم یام را گم کرده ام و حاال نم یحس کردم خود واقع ناگهان

 ساده به نام یدختر یکه برا یدیشد ی.با احساس دلتنگ ستمیک

 دمیپرزرق و برق جد یزندگ یها یشلوغ یداشتم و من تو ماهسو



 صورتم یپهنا کرده بودم ناگهان تمام وجودم اشک شد و از گمش

 شده خودش را به من رساند و یچ نکهینگران از ا الی.ش ختیر

 و زارم شد شانیآن حال پر بیمارییپ

 درد گرفت تیی؟ جا هویشده  یدختر ؟ چ یکن یم هیگر یچرا دار-

 ؟

 دحرف ها بو نیدادم که نه .نه .نه .رنج من بزرگ تر از ا سرتکان

 که ی.با بغض

 گفتم انیرکرد گ یزق زق م میگلو یتو

 رو که بهیزن غر نی.ا الیشناسم ش یرو نم نهیآ یزن تو نیمن ا-

 زل زده به من ! یجور نیا

 گوش وانهید کیکه به خزعبالت  یرا فشرد و مثل کس میها شانه

 پررقت به من انداخت و گفت ینگاه نهیداد از آ یم

 . یکرد یکم قاط هی.انگار  زمیعز میبر نجایاز ا ایب-



*** 

 وانیح کی هیکه در من شب یبیخبر از اندوه غر یب نیوشب شر آن

مان  یموانگور یبایدختر ز یبرا یکل دیکش یزوزه م یزخم

 دورو درازش گفت و من فقط در یکرد و از آرزوها یالپردازیخ

 به او گوش داده بودم . سکوت

 گفت یها که م نینداشتم .و ا نیریش یاهایرو نیاز ا یسهم انگار

 یپدر و دختر دوست داشتن کی ینفره بود برادو یایرو کی فقط

 توانستند شاد و خوشبخت باشند .و در یبدون من هم م یحت که

 سرش را به سرم چسباند و درحال ورق یابافیآن همه رو انیپا

 مورد نظر مادرش گفت یاز کتاب ها یکی زدن

 ازش یزیباشه .چ یکتاب جالب دیبا یدختردار نییکتاب آ نیا-

 ؟ یخوند

 ی نهیآ یتو ی بهیآن زن غر ی افهیه هنوز نتوانسته بودم قک من

 وانهید یرا فراموش کنم و با حس گمگشتگ یکفش فروش ی مغازه



 کردم گرفته و مغموم گفتم یدست و پنجه نرم م یوار

 ؟ شیخون یچرا خودت نم-

 دانست بمب یلحن برآشفته و ناراحت من جا خورده بود .نم از

 انفجار خودش یه دارد به لحظه در من است که هرلحظ یخشم

 مکدر و متفکر مرا از نظر یشود .با تعجب چهره  یم کینزد

 دیو پرس گذراند

 ؟ یگ یم ینجوریچرا ا-

. 

 گم مگه ؟ یم یچه جور-

 ! یبا پرخاش .انگار با من دعوا دار-

 آره دعوا دارم .-

 ادامه دادم یشتریب ریبا تغ و

 ستهیتونم مادر خوب و شا یمن نم نیکن یچرا تو و مامانت فکر م-



 یکتاب ها رو فقط واسه من م نیبچه ام باشم ؟ چرا ا یبرا یا

 تو به یبه آموزش دارم ول ازیفقط من ن نیکن ی؟ چرا فکر م نیخر

 .هان ؟ یبچه ات باش یبرا یخوب یبابا یتون یم یزیغر طور

 یمادرا تیو ترب میام و ممکنه آداب تعل ییدختر روستا هیمن  چون

 یاز نظر شما نم دیچون مادر نداشتم شا ایرو بلد نباشم ؟  یشهر

 کنم ؟ یبچه ام مادر یبرا تونم

 زده ام زل زد و مفلسانه انیو عص یعصب ی افهیبه ق ناباورانه

 گفت

 نگفتم . یزیآروم باش !من که چ زمیعز-

 را ادیاش خارج شده بود و داشت شکل فر یاز حالت عاد میصدا

 بمب خشم در من باالخره منفجر شده بودگرفت .آن  یخودش م به

. 

 یگفته باش یزیبه نظرت چ نکهیبدون ا شهی.هم ینگفت یزیآره چ-



 دست آموزه یخونگ وونیح هی.رفتارت با من مثل  یکن یم ناراحتم

 وضع نیاز ا گهی.من د یکن تشیبه روش خودت ترب یخوا یم که

 یتلعن یب هاکتا نیخودم نباشم .خسته شدم . ا نکهیشدم .از ا خسته

 خوام . یخوام .نم ینم رو

 یوارمیبه در و د یکی یکیکرده بودم به پرت کردن کتاب ها . شروع

 کردند . یسقوط م نیبرزم یکاغذ یخوردند و بعد با ناله ا

 من ی دهیتوانست .روح درد کش یداشت آرامم کند اما نم یسع او

 دگرفته بورا  میگرفت .دستها یآرام نم شیبا مرهم نوازش ها گرید

 شود .اما روح جاناتمیه شتریخواست مانع از شدت گرفتن ب یم و

 بود شیدر پ یبحران یتیگذاشته بود و وضع انیسر به طغ سرکشم

 شد و امکانش بود هرگز به آن لحظه که گفت یاگر م دی.شا

 ! یباش نیخوام تو بهتر یمن فقط م زمیعز-

 نهدم کرده بوددر خودم م شیاز پ شیجمله مرا ب کی نیبا هم و

 گشت . یبرنم



 ؟ ینیبهتر یکن یتو ؟ فکر م نیباشه .هم نیتونه بهتر ینم یشکیه-

 ؟ واسه یعاشقم شد ی.اگه من خوب نبودم پس تو واسه چ یستین

 من ای.آ نی؟ خوب به من نگاه کن .منو بب یبا من ازدواج کرد یچ

 یگفت ی؟ که تو م یهستم که تو دوستش داشت ییماهسو همون

 ی؟ همون من نی؟ خودم کو شرو یکن فقط خودت باش یسع هشیهم

 گلدارش دلت رو تی.که لباس چ یهاش بود یسادگ ی وونهید که

 با یگفت ی.که م یهاش بود یدست و پا چلفت ی فتهیبرد .که ش یم

 ؟ اون ماهسو نیفرق داره .کو شرو یشناس یکه م ییدخترا همه

 ینفسمو از من گرفت. اعتماد به  یدی؟ تو من رو از من دزد کو

 دونم ینم گهیبده ! د یخوبه چ یدونم چ ینم گهی.عزت نفسمو .د

 کنم یکنم دارم اشتباه م یغلطه ؟ همه اش فکر م یدرسته چ یچ

... 

 تونم ینم ی.حت امیبرنم یکار چیکنم از پس ه یاش فکر م همه



 همنو اونجور ک ینتونست گهیبچه ام باشم .چرا د یبرا یخوب مادر

 نقصام نیهام باهم یو خوب یبد نی.هان ؟ من با هم یوابخ هستم

 ی.خواست یعوضم کن یو برات کمم . خواست امیبه چشمت نم گهید

 یعروسک ب هی. یعروسک ساخت هیفقط از من  یباشم .ول نیبهتر

 یخودش تنگ شده .برا ی.که دلش برایکوک یو دل مرده  روح

 یتونی! اگه م نیکه از دست داده .منو به خودم پس بده شرو خودش

 یزن بزک کرده  نیخوام ا یمنو به خودم برگردون! من نم

 باشم که بودم . یخوام همون یباشم .م یعروسک

 زدم و بر سر و یقلبم ضجه م یکردم از اعماق سوخته  یم هیگر

 هنشسته بودم که در من مرد یزن ی.انگار به عزا دمیکوب یم دستم

 شدن به کیجرات نزد گریدبود آن قدر که  دهیترس نی.شرو بود

 کرد تا از ینداشت .مرعوب و وحشت زده از دور نگاهم م مرا

 ار بایخانم و ز نهیمن تهم یها هیخشم من در امان باشد .گر طوفان

 هراسان به اتاق خوابمان کشاند . هم



 من که به یبود در زندگ کینقطه عطف تار کیشب مثل  آن

 خود از دست رفته ام نشسته بودم! سوگ

 امآخر زده بودم و تم میکه من به س یهفته بعد از آن شب جهنم کی

 گذشت و باعث شد من نیسنگ یبر من چون ارابه ا ساعاتش

 که یانگیجبعد ازظهر ز کی یتو میفتیباز هم از هم دور ب نیوشرو

 و به یپشت پنجره زل بزن یبرف یشد ساعت ها به منظره  یم

 د و گفتز میخانم صدا نهیتهم یفکر نکن یزیچ

 . میبخور یبا هم چا نیبش ایب-

 دندیکش یبرف ها را پارو م اطیح یداشتند تو وسفیو مش  بایز

 زا ابود .حواسم ر دهیمتر برف به خودش د می.بعد از سالها تهران ن

 یصندل یخانم نگاه کردم .رو نهیگرفتم و برگشتم و به تهم پنجره

 گل ینیچ یقور کیمقابلش  زیم ینشسته بود .رو یا گهواره

 شد و یکه داشت از آن بخار بلند م بایبود و دو فنجان ز یسرخ



 ساده . تیسکویظرف پر از ب کی

 همه نیخواست .اما با ا ینم یبود که دلم چا یمعدود دفعات از

 کنار یصندل یرو شیرا رد نکردم و آمدم رو به رو دعوتش

 یوکه جل یپوست ی چهینشستم و در سکوت زل زدم به قال نهیشوم

 برداشت و شیپاها یافتاده بود .کتاب سووشون را از رو نهیشوم

 گفت

 من یخونم .اما هر دفعه انگار برا یکتاب رو م نیدوبار ا یسال-

 است . تازه

 یمدانم به نظرم  یبود .نم شیلبها ینگ روبدننگاهم به لبخند  من

 و دهیرنگ پر یگریاز هر وقت د شتریواقعا صورتش ب ای دیرس

 ود ؟ب یمهتاب

 اما تا یو تکرار یمیان .در ظاهر قد ینجوریآدم ها هم ا یبعض-

 و کشفشون کرد دیشه به عمق وجودشون رس یآخر نم ی لحظه



 باشه ! ییگفتن دارن اگه گوش شنوا یبرا یحرف تازه ا شهی.هم

 ای.آ دمیفهم یرا نم شیحرفها یگفت .معن دیآخر را با تاک ی جمله

 یداشت ؟ ندا یمنظور خاص

 گفت یم نمدرو

 گه ! یداره خودش رو م-

 کرد بیماریخودش غافل یام را رو رهیبرگشت و نگاه خ ناگهان

 داره ؟ یمادر شدن چه حس-

 در جواب گفتم ریماندم و با مکث و تاخ جیگ یکم

 . ستین یحس چیه هیشب-

 کند حیخواست جمله ام را تصح یم انگار

 . استیدن یحس ها نیقشنگ تر هیشب-

 کند . دایپ یشتریذاشت لبخندش امتداد بکرد و گ یمکث

 ! یش یم یتو مادر خوب-

 مکث کرد دوباره



 بدون خوندن اون کتاب ها .-

 کرد .گوشم به یم یاعتراف نیشده بود که داشت همچ یدانم چ ینم

 ها از زبان او عادت نداشت . دیو تمج فیتعر نیا دنیشن

 چقدر در .و تو متیدست کم گرفت یلیحق با توئه ماهسو .ما خ-

 کی.امروز که  یما صبور بود یها یخواه ادهیما و ز برابر

 یلحظه هم نم کی یبرا یحت دمیتو .د یخودم رو گذاشتم جا لحظه

 نمیبب یهمه صبر و حوصله ندارم .اونم وقت نیتحمل کنم .من ا تونم

 دیاا ببدن .م لمیتحو یا گهیآدم د هیو  نبیماریمن و از خودم ب قراره

 فرمول ساده هی نی.ا میکرد یقبولت م یور که بودرو همونج تو

 به زور اونو میفقط تو جلد خودش قشنگه .اگه بخوا ی.هرک است

 شویممکنه بشکنه و بعد هم شکل اصل میفرو کن یا گهیجلد د یتو

 ...جلد ادیاز آب در ن یخوب زیچ دشیفرم جد گهیدست بده هم د از

 ایبراش بزرگه  ای. ستیکنه .چون اندازه اش ن یم تیآدمو اذ دیجد



 ! کیکوچ

 دمیشن یحرفها را از زبان او م نیخدا رو شکر که داشتم ا خب

از بود اما نه آن قدر که تمام لطف خودش را رید یکم دی.هرچند شا

 یزیساکت مانده بودم و چ قیعم یدست داده باشد .من با تاثر

 من یبرا یگفتم .او خودش حجت را تمام کرده بود و حرف ینم

 ماند ینم یقبا

 ... یاریآب ب وانیل کیخواهش کنم برام  شهیم-

 بود دهیقلبش گذاشت .انگار المپ چشمانش ترک یدستش را رو و

 دهماآ کهیشده بود .از جا بلند شدم و درحال کیتار یسردابه ا هی.شب

 دمیپرس یدادم با نگران یرفتن نشان م ی

 ؟ ارمیرو هم ب تونیرزبونیقرص ز-

 بای. با عجله به آشپزخانه رفتم .همان موقع زاریداد که ب سرتکان

 کرد به داخل خانه یبود و داشت غرغر م یهوا شاک یاز سرما که

 دیآشپزخانه هول و دستپاچه د یو مرا تو برگشت



 شده خانم جان ؟ یچ-

. 

 شهیاش را هم که هم یزبان ریآب را برداشتم و قرص ز وانیل

 . ستیحالشون خوب ن ادیخانم انگار ز نهیتهم-بود . سردست

 هر ببرگشتم انگا ی.اما وقت میرفت رونیپشت سر هم از آشپزخانه ب و

 کرده بودم . رید ایدن یها هیتمام ثان قدر

 ما روح از یپا شیبود اما انگار پ یهمان صندل یخانم رو نهیتهم

 دهش.سرش هم خم  نییرها افتاده بود پا شیبود دستها دهیپر کش تنش

 . شیپا یات زل زده بود به کتاب سووشون جلوم یو با نگاه بود

 خردشدنش تمام یاز دستم سقوط کرد و هزارتکه شد و صدا وانیل

 . دیکش یزد و هوار م یم شیبر سر و رو بایرا برداشت .ز خانه

 برداشت زیخ میپا یجلو وانیل یزهایشوک زده ام از خرده ر نگاه

 انرو میپاها انیمکه از  یبه خون داغ یاز بهت و ناباور یبا رد و



 واریوجودم به رعشه افتاده بود و دستم به د یماند .همه  رهیخ بود

 که یتار یگرم خورد از پشت پرده ها نی.پشتم که به زم دینرس

 متسکنان داشت به  هیکه گر دمیرا د بایچشمانم افتاده بود ز یجلو

 آمد . یم من

*** 

 یام روزهاکرد .به قدر تم یم ینیدستم سنگ یداشت تو چمدان

 و تلخ ینی.و بعد از آن چله نش بیماریرفته خسته بودم و دل نیغمگ

 چمدانم یآمد تو ینم ادمی یحاال عزم رفتن کرده بودم .حت نیسنگ

 مستدان یاز خودم را .م ییمانده ها یفقط باق دیبودم .شا ختهیر یچ

 به با هم یحت یی.تنها ستیماندن ن یبرا ییجا گریخانه د نیا

 راما دور از هم و ه میهم بود شیکرده بود .پ تیهم سرا بودنمان

 گذشته یسرد خودش تنها .حاال نه من آن ماهسو ی لهیدر پ کدام

 یآمد .م یم بهیغر دشیجلد جد یکه تو یدیجد ینه ماهسو بودم



 مهکنم و باز در کنار  دایگم شده ام را پ یکه تکه پاره ها رفتم

 رنج نیکنم و ا هیرا گر بغض کهنه نیرفتم که ا ی.م نمشانیبچ

 . زمیو دور بر میگرفته را از دلم بشو زنگار

 را در رونیب یبود و داشت منظره  ستادهیهال ا یپنجره  پشت

ن م واردلیدر و د یکرد .رو یتماشا م یاسفند یروزها نیاز واپس یکی

 زده بودند . اهیکه برتنش بود پرچم س ییهم مثل رخت عزا

 حد یب میکرد یکه فکر م یرفتن عشق از دست یبرا تیتسل پرچم

 هرگز به آن نرسد . ییحصر باشد و دست جدا و

 یخانم را م نهیبود .تهم نهیکنار شوم یگهواره ا یبه صندل نگاهم

 یتوجه به ما سووشون م یآن نشسته و داشت ب یکه رو دمید

 یاش را م یبا ما داشت زندگ یمواز یایدن کی.انگار در  خواند

 . کرد

 یا پشت سر خودش حس کرده بود .عروسک رعنا تومر حضور

 گفت یکرد .م یرا نوازش م شیکاموا یبود وداشت موها دستش



 عروسکش عروسک مادرش باشد نیآمد اول ایدخترمان به دن یوقت

 گفت یزیاندوه خ ی.ناگهان به حرف آمد و با صدا

 . نیتهم میذاشت یاومد اسمش رو م یم ایاگه دخترمون به دن-

 اومد . یوحتما به دخترمون م هیاسم قشنگ نیم تهمکرد فکر

 یبود همان لحظه قلبم را تو بمیدرتعق هیکه آن روزها مثل سا غم

 خودش فشرد . چنگ

 مانداخته بود نگاه هیچشمانش سا یکه تو یو با تمام حسرت برگشت

 یاولش وا رفت و بعد لبخند تلخ دیدستم د ی.چمدان را که تو کرد

 یبا ب نکهینداشت جز ا یانگار که چاره انشست . شیلبها کنج

 ستمگر بخندد . یایدن نیا شیبه ر یالیخ

 ؟ یر یم یدار-

 چشمانم به یدادم که آن لحظه خود را گوشه  یرا قسم م میاشکها

 ندیرفتنم را بب ی هیخواست گر ینشوند .دلم نم ریبکشند و سراز بند



. 

 ! یتعجب نکرد ادیانگار ز-

 یخونه  نیرفتم .از ا یخونه م نیاز ا تونستم یخودمم اگه م-

 - یبراشون جونت رو بد یهمونا که حاضر-که آدمهاش  یلعنت

 کنن . یراحت ترکت م یکی یکی

 مهین راه قیباشه برو .تو هم رف-بود . دهیصورتش دو یبا فشار تو خون

 راه باش و ترکم کن .

 . 

 که سوز اشک داشت یشده و چشمان برهوت زده ا شیر یقلب با

 تو را کنار خودشان یکردم .آدم ها با رفتارشان جا یم نگاهش

 کردند بهت برچسب یکنند و بعد که تو را از ماندن عاص یم تنگ

 یزنند . کلمات مثل زهر از تک زبانم شره م یراه م مهین قیرف

 کرد

 هی. میداشته باش اجیاحت ییکم تنها هیکنم هردومون به  یفکر م-



 گردم . یکردم برم ادیرم .خودمو که پ یم مدت

 خونه ، هم نیبرو .هم از ا شهیهم یبرنگرد .برا گهید یاگه رفت-

 قلب من ! از

 زده و حاال منتظر دیتهد یبود که حرف آخر را با چاشن یکس مثل

 رفتنم سست شد یشدم .و پا دیدچار ترد یمن بود .لحظه ا میتصم

 .من لحظه کی ینرفتن .اما فقط برا ایرفتن  نی.مانده بودم ب

 کی.در تمام چهل و  شیوقت پ یلیرا گرفته بودم . از خ ممیتصم

 گرید دمیفکر با من بود .از همان لحظه که فهم نیگذشته ا روز

 آن قبل تر از آن .از همان روز که یاز کم یحت دیو شا ستمین مادر

 یروحسرگشته  دمید یکفش فروش یمغازه  ی نهیآ یرا تو بهیغر زن

 تن نیخواستم ا یه بود و حاال مخانه رفت نیمن از ا

 را به آن روح رفته برسانم. خسته

 ودانتخاب من ب نیآخر نیرفت .ا دیماندن با یبرا یدانستم گاه یم

. 



 یب ی.و چه تلخ دیرس یخودش م انیقصه داشت به پا نیا انگار

 داشت انیمان جر یکه هنوز در رگ و پ یبود دوست داشتن یانیپا

 رفتن را ی هیاز چشمان من مرث ی! وقت دیرس یزورش به ما نم اما

 شکسته پشتش را به من کرد تا کار من و خودش یبا قامت دیشن

 یراحت تر شود .حاال که گفته بود برا ریناگز ییجدا نیا یبرا

 باشد مجبور بودم حلقه یما پل برگشت انیبرو و نخواست م شهیهم

 یصدا مشدیکش یم رونیانگشتم ب یاز تو یرا برگردانم .وقت ام

 یراگذاشتم و بعد ب زیم ی.حلقه را رو دمیشن یقلبم را م یها زوزه

 نمرفت یبرگردد و جلو دیشا نکهیا دیبار نگاهش کردم .به ام نیآخر

 قطف نیا ای خواستم یرا م نیواقعا از ته دلم ا ایدانم آ ی.نم دبیماریب را

 ارنداشت .اما انگ یبود و اصالت یآن یشده  ختهیاحساس برانگ کی

 یملحظه آماده کرده بود ... نیا یخودش را برا یقبل از من حت او

 گذاشتم . یجا م ششیاز قلبم را پ نیخون یگوشه  کیاما  رفتم



 ! زمیعز نیشرو

 را ...آدم ها حساب نداشته هاشان میهم کم باش یتا از زندگ بگذار

 دارند شتریب

 یها یکیبدتر از نزد یدرد چیاز هم ...ه میخبر باش یدور و ب و

 ستین دور

 شامرا تم ییداستان آشنا ای...ب فتادیاز سکه ن نیاز ا شیعشق ب تا

 . میکن

 ینگاه یخبر رفت .ب یچمدان خاطره ها را بست و ب دیبا یگاه

 به پشت سر پرافسوس

 ...که عاشقانه نبود  یماست با قرار یقصه  یدوباره  انیپا ییجدا

 * **فصل سوم

 یکه رو به رو یدم رباب مثل کسآم رونیصندوقخانه که ب از

 و کپ کرد دیاول از ترس رنگ از صورتش پر دهیجن د خودش



 محکم زد پشت دستش . قیعم یبا تاسف بعد

 ! یبود کرد یچه کار نیماهسو جان ا-

 ! ییراحت شدم زن دا-

 تعجب دنشیخودم هم از شن یداشت .حت یبیغر یلهجه  میصدا

 بودم . کرده

 بود . فیبود .به خدا ح فیح-

 .موقع دمشونی.خوب شد چ ییکرد زن دا یم ینیبه سرم سنگ-

 و خفه ام کنن . چنیخواست دور گردنم بپ یانگار م خواب

 گذارد . یاو راحتم نم یالیخ ینگفتم شب ها آزار صدا و

 "من  یموانگور"

 شه . یبفهمه خل م تییدا-

 مچشم دمیکه رس اطینگفتم و به راهم ادامه دادم .به وسط ح یزیچ

 چسبانده بود و یچوب یبه مارجان که سرش را به نرده ها افتاد



 یآن حجم از حسرت و اندوه را تو دنیکرد .طاقت د یم نگاهم

 نداشتم . انشیدلسوز و گر چشمان

 را میلباس ها کهیرا برگرداندم و به طرف حوض رفتم درحال میرو

 تکاندم گفتم یم میموها یزهایخرده ر از

 برم حموم . خوام یآب گرمه ؟ م-

*** 

 سر مارجان در بستر احتضار تونیهفته بعد از برگشتنم به ز کی

 نشیساخته نبود . من از بال شیبرا ی.از دست دکترها هم کار افتاد

 ها داشت یکیهمان نزد ییدانستم مرگ جا یخوردم .م ینم جنب

 مهیفرصت مناسب بود که کار ن کیزد و مترصد  یم پرسه

 لطف حضور یلحظه ها نیخواستم از واپس یمرا تمام کند.ن تمامش

 بمانم . بینص یب مارجان

 کرد .از یو چروکش گرفته بود و ول نم ریدستان پ یرا تو دستم



 بود .با اصوات ریچشمان مهربانش گوله گوله اشک سراز ی گوشه

 گفت ی.رباب م دیبه من بگو یزیداشت چ یسع ینامفهوم

 ره . یداره قربون صدقه ات م-

 رفتم یکردم و قربان صدقه اش م یدستش را نوازش مهم  من

 .ندارن مارجان شب رو صبح کنه  دیدکترها ام-گفت یم وسفی یی.دا

 بودم از هرچه زاریخواست به رفتن مارجان فکر کنم .ب ینم دلم

 رفتن و تنها ماندن بود . تنها

 . ستنیدکترها که خدا ن-

 رسد .ب دیبه صبح سپ اهیبودم که آن شب س دواریام و

 ممتد یتپشها یمارجان گذاشتم تا از صدا ی شانه یرا رو سرم

 . مبیماریقوت ب قلبش

 سرم گذاشت و شروع به نوازش یرمقش را رو یخشک و ب دست

 پوست یرو شینوازشها یکوتاه و کم پشت سرم کرد .جا یموها



 یزبان بسته  یها شهیسوخت .انگار ر یگرفت و م یدرد م سرم

 شدند یمن به او عارض م یرحم یدست بداشتند از  میموها

 حرکت ماند .حس کردم قلب یسرم ب ی.ناگهان دست مارجان رو

 و ستادیاش از کار ا یو بعد با تمام خستگ دیکش یناله ا مارجان

 . امدیباال ن گریکرد و د بیماریخس دارش  ی شانه یالبه ال نفس

* 

 از غصهرا داشتم که مارجان  نیام داغ ا یاول سوگوار یروزها

 گفت یم وسفی ییمن مرد .دا ی

 اومد ترکمون یمرده بود .فقط دلش نم شیوقت پ یلیمارجان از خ-

 . کنه

 یبا روبان مشک ولیتاج بزرگ از گال کیختم روز سوم  مجلس

 و وسفی ییبود.دا دهیمجهول بر مزار مارجان رس یفرستنده ا از

 مطمئن بودند که کار مهندس است . رباب



 داد اما پس خودش کجا بود یم یرا گواه نیمن هم اته دل  هرچند

 داد ؟ یچرا خودش را نشان نم ؟

 دانم چرا هر روز یاز من نگرفته بود .نم یسراغ چیه هنوز

 هم چادر نیهم یشود .برا انینما ینق چیاز پ نشیبودم ماش منتظر

 و واریکردم کنج د یو کز م دمیچیپ یمارجان را دور خودم م شب

ب با.ردیرس یجاده .اما انگار انتظار آمدنش به سر نم زدم به یم زل

 گفت یگذاشت و م یشکم برآمده اش م یدست رو

 یم اون باال شهیداره ماهسو جان .نه هم ادیز نییباال و پا یزندگ-

 رو نخور .خدا یچیه ی.پس غصه  نییپا نیا شهی.نه هم یمون

 . بزرگه

 دانم چه ی.نم خوردم آن روزها من انگار خود غم بودم ینم غصه

 آماده زیهمه چ یشده بود .خودم خواسته بودم و از قبل برا مرگم

 .د کن مبیماریخواست غافل یبودم . اما باز هم انگار سرنوشت م شده

* 



 ینم یجان .به درد زندگ ییبه درد نخوره دا یانبار هیفقط  نیا-

 که . خوره

 زپر بود ابه داخل انبار انداختم که  ینگاه شیتوجه به حرفها یب

 دهیپوس یو کلنگ و قطعات به درد نخورمربوط به دل و روده  لیب

 گفتم وسفی ییمحبوب دا ونیکام ی

 شهیخرت و پرتها رو م نیا نیکنم .فقط بهم بگ یخودم درستش م-

 نگه داشت ؟ گهید یجا

 زد گفت یصورتم دو دو م یرو دینگاهش با ترد کهیدرحال

 راه پله . ریز ین تو انباربرمشو یم ستین یآره اون که مشکل-

 افتادهنهتو خو یبه خدا روح مارجان االن در عذابه .دو تا اتاق خال یول

 یجور رفتار م هی. یکن یزندگ یتو انبار یایب یخوا ی.تو م

 . یکن یم یبگیانگار با ما غر یکن

 اصرار نقدریکنم ا یجون .خواهش م ییراحت ترم دا ینجوریا-

 . نیایو با دلم راه ب دینکن



 رو ول تیو شوهر به اون خوب ی؟ زندگ یراحت ینجوریتو واقعا ا-

 ؟ تو توقصر یگرد یم یده کوره دنبال چ نیتو ا یاومد یکرد

 خرابه؟ نیتو ا یایب یخوا یحاال م یکرد یم یزندگ یریمش

 جون ! ییدا-

 به یکرد انگار که آرزوها یم یادآوریرا به من  نیکه ا هربار

 آوردند. یتان قلبم ناله کشان سربر مرفته ام از گورس خاک

 دلت یگم .هرکار ینم یزیچ گهیشم و د یخب باشه من خفه م-

 بکن .موهات رو کوتاه کن .خطت رو عوض کن .جواب خواست

 و زمان نیزم ادیو اون رو نده ...تا اسم شوهرت م نیا یها تلفن

 یخوا ی...م بیماریب یبیماریطالق ب یخوا ی...م زیبه هم بر رو

 انج ییدا ی.به خودت مربوطه . ول یچیاصال ه نای.ا بیمارین یبیمارین

 یم یمردم پشت ما چ یکن یآلونک زندگ نیتو ا یایبگو ب خودت

 ؟ گن



 .اگر حرف مردم مهم باشه که ییخوان بگن دا یم یبذار هرچ-

 گن من اومدم که بشم سربار شما . یحتما دارن م االن

 ماهسو.قدمت سر یستیر ما نسربا چوقتیمردم غلط کردن .تو ه-

 ما جا داره . چشم

 را گفت قلب مهربانش انگار ترک برداشت و چشمانش پر نیا یوقت

 .از پشت نمیاشک شد . پشتش را به من کرد که شکستنش را نب از

 پهنش انداختم یرا دور شانه ها میکردم و دستها شحصار

 یخوام از نو شروع کنم .م یجون .م ییپس بهم کمک کن دا-

 جا بگردم دنبال کار نیتو کنکور ارشد شرکت کنم و هم خوام

 قتونم موف یهم م نجایدونم ا یخوام برگردم تهرون . م ینم گهی.د

سابق کههمه  یخوام دوباره بشم همون ماهسو ی.م شتریب ی.حت بشم

 شناختن . یم

 . یش یسابق نم یاون ماهسو چوقتیه یبکن یهرکار گهیتو د-

 رسه که یشه .اما دستت به قلبت نم یض مسروشکلت عو دوباره



 ماهسو! یکن ماریت زخمشو

 یزیهرچ یخورد .مردها برا یتکان م یداشت به نرم شیها شانه

 در نظرشان ایکردند که دن یم هیگر یزنند وقت یهق نم یخود یب

 ربه آخ وسفمی ییدا یبرا ایدن دیباشد .آن لحظه شا دهیآخر رس به

 من افتاد. یبه قلب شکسته  ادشیکه  یبود .وقت دهیرس

 نیبود .ا وسفی یینگفتم .حق با دا یزیبار سکوت کردم و چ نیا

 یآن قلب دست نخورده  گریقبول داشتم .قلب من د گریرا د یکی

 یبه کار نم گریبند خورده بود که د ینیچ کیشد .مثل  ینم یقبل

 و یافبار اض دیبود و نه قابل استفاده .فقط با ی.نه دورانداختن آمد

 . دمیکش یرا به دوش م نشیسنگ

 ان سال قبلگیجبود اما من هنوز انگار در ز یبهشتیارد یهوا هوا

 مانده بودم . جا

 نیب شگاهیفروش نشر در نما زانیبار دوم از م یداشت برا مانینپیشرو



 شرح –تمام شده بود  شیچند روز پ نیکه هم-کتاب تهران  یالملل

 داشت با یتوجه یاموش اما با بساکت و خ نیداد .شرو یم یمفصل

 با آب و تاب از مانیکرد .پ یم ینقره اش باز رنشانیش فندک

 واکنش او دنیامسال گفت و منتظر د شگاهیفروششان در نما رکورد

 ود شبلند  شیکالفه از جا دیتفاوت د یو ب یاما چون او را خنث ماند

 گفت

 استارترو  یبا بچه ها انبار گردون واشی واشیمن برم که -

 ...میبزن

 کرد و گفت یپوف

 بخش کارمون ! نیکسل کننده تر-

 بعد از خروج یقیتا دقا یانگار نه انگار .حت نیباز هم شرو و

 ینقطه  کیاز اتاقش متوجه رفتنش نشد و همان طور که به  مانیپ

 زل زده بود فکر کرد ینامرئ



 ذاشتم بره . یم دینبا-

 یگهواره ا یصندل یرو کهیگفت .درحال یرا م نیهم هم الیش

 چشمش کیچشمش اشک بود و  کیخورد و  یتاب م مادرش

 با سرزنش گفت خون

 خونه نیچمدونش رو ببنده و از ا یراحت نیبه هم یچطور گذاشت-

 ؟ بره

 یروحش به منظره  یبود و نگاه ب ستادهیهم پشت پنجره ا باز

 بود رونیب

 . ییآن روز کذا مثل

 .پنجره نداشت  نیپشت ا ستادنیجزا به یبعد از رفتنش کار انگار

 قبل هم معلوم یتو چشماش خوندم که دلش به رفتنه .از روزها-

ر هزوبکرد .نخواستم  ینرفتن م نیخواد بره .فقط داشت تمر یکه م بود

 نگهش دارم .

 . یگرفت یحداقل جلوش رو م-



 شد . یم مونیآخر پش یرفت .لحظه  یاگه دلش به موندن بود نم-

 شد .تو یم مونیپش دیچرا با دیند یطرف تو اشاره ااز  یوقت-

 خونه برو هم از قلب من . نیهم از ا یراحت بهش گفت یلیخ

 یچارگ یو ب یآن روز از سر ناراحت نکهیبود از ا مانیپش نیشرو

 کیبه  کیخواست  یم الیخواهرش درد دل کرده بود و حاال ش با

 . اوردیب شیرا به رو شیحرفها

 که با تمام وجودم دوستش داشتم داشت یتم .کسگف یم دیبا یچ-

 بودم .دلم خون بود . یکرد .عصبان یم ترکم

 لب فشرد یرو لب

 لج کردم !-

 ! یلج کردن انتخاب کرد یرو برا یاونم چه موقع بد-

 زا امباد نکهیو از ترس ا هبیماری یقرار م ریکردم تحت تاث یفکر م-

 بده دستم



 گذره . یرفتن م ریخ از

 کهنیدنبالش .به هر حال اونم حق داشت .بدون ا یرفت یم دیابعد ب-

 یکرد تشیاذ یباش متوجه

 خواهرش فعل آخر را جمع نبسته و نگفته بود نکهیاز ا نیشرو

 وقت ها تمام کاسه کوسه ها سر نجوریتعجب نکرد .ا میکرد تشیاذ

 ینم یاشتباه تو معرف کیخودش را شر یشکند و کس ینفر م کی

 . کند

 دونست یکه خودش م تیتو اون موقع دینبا یق داشت ولآره ح-

 موچمدونش رو ببنده و بره .من هم مادر یتفاوت یام با ب یحال چه

 یسه گانه  نیدست داده بودم هم دخترمو .و اون با رفتنش ا از

 کرد برام . لیرو تکم غمناک

 و چشمانش دیهم متوجه بود به هنگام گفتن دخترم فکش لرز خودش

سه ماهه بود  نیجن هیاون فقط -گفت یادآوریمحض  الی.ش شد نمناک

. 



 کردم . یم یباهاش زندگ المیاما من داشتم روز و شب تو خ-

 تندتر کرد یگهواره ا یصندل یو حرکتش را رو دیآه کش الیش

 هردوتون تیاالن وضع دیدنبالش شا یاگه همون لحظه رفته بود-

 کرد . یم فرق

 و بدون ینذار بره .تو دوستش دارگفت برو دنبالش  یدلم م هی-

 نهموخواد ب یگفت بذار بره .حاال که نم یدلم م هی... یتون ینم اون

 دوست نداره .همون بهتر که بره . گهی.حاال که د شتیپ

 یرفتنش که افتاد قلبش چروک شد و سوز دردناک یلحظه ها ادی و

 . دیچیاش پ شانه یتو

 اما ماهسو دوست داشت ...-

 . تمسیمطمئن ن-

 انگار مطمئن بود یول الیش

 داد ! رییهمه خودش رو تغ نیبه خاطرت ا-



 لب زمزمه کرد ریز نیشرو

 داد . یکاش نم-

 ی؟ واقعا م یچکار کن یخوا یحاال م-کرد . یبرو بر نگاهش م الیش

 براش درخواست یخوا

 ؟ یبفرست طالق

 پوزخندزنان گفت الیو ساکت ماند .ش دیکش یقینفس ع نیشرو

 و از یفرست یگل م یطرف واسه فوت مارجان حلقه  هیاز -

 دونه کدوم رو باور کنه . یدرخواست طالق ! آدم نم گهید طرف

 اش آرام گفت یبعد از مکث طوالن نیشرو

 حق و حقوقش رو هم یمعلوم بشه .همه  فمونیتکل دیباالخره با-

 دم . یم

 موناز ه نکهیحق با من و مامان بود ا نکهیقبول ا یعنی نیوا-

 ازدواجتون اشتباهه ! میگفت یم اولش

 سرانه سرتکان رهیخ الینگاهش کرد .ش ریبرگشت و با تغ نیشرو



 بتواند خواهرش را نکهیبدون ا نی. شروختیو از نگاهش نگر داد

 را به سمت پنجره کرد شیکند دوباره رو مانیکه زد پش یحرف از

 و گفت دیکش یدوباره آه الیش

 کرد ! یبهت م یا هیالن زنده بود چه توصدونم اگه مامان ا ینم-

 گفت یبهت م دیشا

 بده گهیفرصت د هی.به خودتون  بیمارین مینکن و زود تصم عجله

 تیگفت .چون دوست نداشت زندگ یبهت م نوی.آره مامان هم

 گم .اگه هنوز دوستش یرو بهت م نیاز هم بپاشه .منم هم راحت

 یکه دار یتعجب کن دیو غرورت رو بذار کنار .شا یلجباز یدار

 بگم ماهسو ارزششو داره .که به دیبا ی.ول یشنو یاز من م نویا

 ی.واال تالف یتالش کن گهیبار د هی تیبرگردوندنش به زندگ خاطر

 که یخودت از کار یبعد از تالف نکهیراحته .اما ا یلیخ کردن

 مونیبعد سخت پش دی.شا ستیمعلوم ن یهست یچقدر راض یکرد



 لحظه .همون طور نیبه ا یبرگرد یتون ینم گهی.اونوقت د یبش

 که ماهسو یبرگرد یبه لحظه ا یتون ینم یکن یهرکار که

 که بره. یرو بسته بود و تو راحت راهو براش باز گذاشت چمدونش

ز ؟وبرگشت و ا هیچ یدون یکنه م یم تمیداره اذ یلیکه خ یزیچ هی-

 شانه زل زد به چشمان غمناک خواهرش و با یرو

 ادامه داد یو حسرت آلود یشاک لحن

 یلیچند وقت بدون من چطور گذرونده ؟ حتما براش خ نیا نکهیا-

 شده یهمه چ الیخ یبود که خطش رو عوض کرد و ب راحت

 بدون اون ... نجایمن ا کهی.درحال

 و دیچیجانش بود در هم پ یکه تو یاش از درد مبهم چهره

 اهرش را نداشتپرترحم خو یزد .طاقت نگاه ها رونیب شیرگها

 الیدستانش گرفت .ش انی.دوباره پشتش را به او کرد و سرش را م

 گفت متفکرانه

 سخت یپروسه  هیافته . یزن راحت اتفاق نم هی یبرا یفراموش-



 مدته . یطوالن و

 هحتاونم نارا دیگذره .شا یداره به ماهسو چطور م میدون یکه نم ما

 ! یرفتنش رو نگرفت یجلو نکهیا از

 اما دیرس یتکه سنگ ساکت و خاموش به نظر م کیمثل  نیشرو

 کرد یبه پا م یداشت سونام یا انهیسرش فکر وحش در

 ؟ یاز من عادت کرده باشه چ یاگه به دور-

 از مرز افکارش گذشت الیش یترساند .صدا یفکر او را م نیا

 تنگ شده ! یلیمامان خ یدلم برا-

 کرد و بعد دوباره گفت یمکث

 دمدونن .من خو یبا همن قدر همو نم ی.تا وقت بنیعج یلیآدم ها خ-

 . هریبیماخونه ب نیروز دلم از نبودن ماهسو تو ا هیکردم  ینم فکرشم

 چشمانش را بسته بود و انگار الیبا تعجب نگاهش کرد .ش نیشرو

 خلسه . یبود تو رفته



*** 

 هدسرو سامان بد شیبه نشر رفته بود تا به کارها شهیاز هم زودتر

 رد دیآمد د رونیمالقات کند .اما از آسانسور که ب لشیبعد با وک و

 . دیآ یم گریبا چند نفر د دایپارم یگفتگو یباز است و صدا سالن

 زود یلیمونه .خ یجواب نم یب یکار چیه ایدن نیراسته که تو ا-

 دامنشون رو گرفت .اول که بچه شون سقط شد یخانم صاح خون

 خبر طالقشون یفت . احتماال به زودهم که ماهسو ول کرد ر بعد

 . چهیپ یم هم

 هخورد آخ یبه هم نم شونیچیازدواجشون از اول هم اشتباه بود .ه-

. 

 دنیرفته د دیکه ماهسو ول کرده رفته .شا یحاال تو از کجا مطمئن-

 اش ! خانواده

 مانیداشت با پ یری.مش دمینه بابا .خودم اون روز پشت در شن-



 گفت خطشم عوض کرده که باهاش تماس یکرد .م یدل م درد

 . هبیمارین

 . یرو بدن به تو پارم یفالگوش یدکترا دیواقعا با-

 . گهیچه کنم تخصصمه د گهید-

 گره خورده شیاز خشم برافروخته بود و مشت ها نیشرو صورت

 کرد و یلب غرش ری.ز رونیزد ب یخونش نم یزد ی.کاردش م

 هاشقبرمتریسالن شد و با ورود غ وارد یبلند یبا قدم ها انیگو یلعنت

 دخترها انگار که گاز اشک آور زده باشند به سرعت برق و

 چشمانش شیکوتاه از پ یاز هم متفرقه شدند و به دنبال سالم باد

 ثلمکه  سییمانده بود و نگاه غضبناک ر دای.حاال فقط پارم ختندیگر

 یکید بزن یحرف نکهیبدون ا نیبود .شرو ستادهیسرش ا یباال شمر

 مخصوص نشر را برداشت و تند تند شروع به یسربرگ ها از

 نامه گذاشت و آن را به طرف یپا ییکرد .بعد هم امضا نوشتن

 دلش خدا یکرد .البد تو ینگاهش م دیو ام میگرفت که با ب دایپارم



 باشد . دهیرا نشن شیکرد که او تمام حرفها یم خدا

 کن خانم متخصص در یمعرف یحاال خودت رو به حسابدار نیهم-

 فالگوش ! امور

 دیکوب زیم یخواست عز و جز کند مشتش را رو دایتا پارم و

 حاال ! نیهم-

 چون و چرا و الزم االجراست . یحکمش ب یعنی نیا و

 کرد . در لشیموش شد و تند تد شروع به جمع کردن وسا دایپارم

 گفت . یو زمان بد م نیداشت به زم یواشکیلب و  ریز کهیحال

 گرفت وارد یرا م لشیوک یداشت شماره  کهیدر حال نی.شرو

 شد اتاقش

 ..آره.افتم که برم شمال  یسالم .قرار امروز کنسله ...دارم راه م -

 یو اقدام نیدرخواست طالق دست نگه دار یشد ...فعال برا ییهوی

 معلواز شمال برگشتم م نکهیبعد از ا زی...فعال بله ...همه چنینکن



 کنم ... ی...خبرتون م یوکشه ...ا یم

 اهر کرد . تمام یداد و از او خداحافظ الیبه ش یرفتنش را تلفن خبر

 پمپ گاهیبار مجبور به توقف درجا کیتخت گاز رفت و فقط  را

 کارت نیپرداخت پول پمپ بنز یخواست برا یم یشد .وقت نیبنز

 .خم شد .برش نیپولش افتاد زم فیکاور ک یاز تو یعکس بکشد

 که یو لباس انیگر یماهسو بود .با چهره ا ی.عکس کودک داشت

 و یکه قبل از نامزد یلک خورش افتاده بود همان عکس شیرو

 یت.دسبردیکرد تا خوابش م یآن قدر نگاهش م دیشب ها با ازدواجشان

 . دیفر و پرپشتش کش یموها یبا حسرت رو

 گوشش بود یماهسو تو ادیفر یصدا هنوز

 ینم گهی...عزت نفسمو ...د یاز من گرفت تو اعتماد به نفسمو-

 غلطه ؟ یدرسته ؟ چ یدونم چ یبده ؟ نم یخوبه چ یچ دونم

 آقا کارتتون !-

 اش را از یبه مرد مقابلش نگاه کرد و کارت بانک یحواس پرت با



 یبندش را مبدنپشت رل نشست و داشت  یپس گرفت .وقت او

 با خودش گفت بست

 ؟ ارمیسرش م ییچرا حواسم نبود دارم چه بال-

 رفتنش افتاد یبه لحظه ها ادشیبعد باز  و

 یوقت یچطور دلش اومد منو تو اون وضع تنها بذاره بره ؟ حت-

 هنکرد .حلق ییخونه برو هم از قلب من اعتنا نیگفتم هم از ا بهش

 و رفت ! دیرو درآورد و راهشو کش اش

 یتو انداخته بود زشیتمام حرصش حلقه اش را که به گردن آو با

 مشت کرد دستش

 دوستم نداشت...! گهیرفت چون د-

 تمام نیسهمگ یمثل طوفان یذهن یبیماری جهینت نیا شهیمثل هم و

 .دیرا درنورد قلبش

 آزاردهنده یصدا گریتا د دیقرار و زار ولوم ضبط را باال کش یب



 افکارش را نشنود ی

*** 

 اما بود نییبخرد .مدل پا دیپرا کیباالخره توانسته بود  وسفی ییدا

 گفت ی.م دیرس شیهم رفته بد نبود و به آرزو یرو

 یپشت فرمونش و بر ینیبش یتون یم یکار داشت ستمیمن ن یوقت-

 نیباهم بر ایدکترش  شیپ یرو ببر تییزن دا ای. رونیب باهاش

 . می...راحت شد بازار

 وگوشه  میبار نشستم پشت فرمان و با رباب رفت نیاول یبرا روزید

 گفت یزده بود و م جانی.رباب ه میسر تاب خورد تونیز کنار

 شدم و ونیمثل بچه ها ذوق دارم .خسته شدم بس که سوار کام-

 ونهنمو اونور و دل و روده مون اومد تو د نوریا میتاالق رفت تاالق

. 

 مربوط یکتابها یخواستم از کتابفروش یهم رفتم رشت .م امروز



 اهر یاب نگفته بودم .دلشوره دور.به رب مبیماریکنکور ارشد را ب به

 خبر یتلفن وسفی ییروم تا رودبار .فقط به دا یداشت .گفتم م را

 سفارش کرد مواظب باشم وبا سرعت نروم . یبودم .با دلسوز داده

 ودز یلیکنم .اما خ یکردم دوباره بتوانم با آرامش رانندگ ینم باور

 سلطم برسر دور تر شدم ت تونیو هرچه از ز ختیام ر دلهره

 با ام یکوتاه رانندگ یتجربه  نیشد .مثل اول شتریو ب شتریب فرمان

 بود . نیریش یقرمز الکچر نیماش آن

 زبان یکنکور ارشد چند جلد کتاب آموزش یبر کتاب ها عالوه

 دخترپسربچه یداشتم برا الی.خ دمیو نوار هم خر لمیو ف یسیانگل

 و رباب حرف وسفی ییسر کالس زبان بگذارم .با دا تونیز یها

 گفت یم وسفی یی.دا ستیبودم .گفتند فکر خوب زده

 بدن .گفتم یفکر نکنم بهت پول یول-

 دارم . اجی...خودم هم بهش احت ستیفقط به خاطر پولش که ن-



 نیا استفاده بردن از یرباب مطمئن بود که بچه ها حتما در ازا اما

 آوردند . یشانه شانه تخم مرغ م مانیبرا کالس

 گفت یو م دیخند یم

 ... میکن یرو قرق م یبازار محل گهید-

 آرد برنج هم یو مقدار یدود یماه کیرشت  یبازار محل از

 لر کی دیآمد با ادمیکرده بود. یبودم. رباب هوس نان برنج دهیخر

 یاتاقک گوشه  یوارهایپوشش د یهم بخرم برا یوارید کاغذ

 آماده اش کردههفته  کی یرسول ط ییکه به کمک دا یپشت اطیح

 از گل و بوته بود که من عاشقش بودم یواری.طرح کاغذ د میبود

 ات دیبا ییام هم بود .با صرفه جو یحساب بانک ی.حواسم به موجود

 کردم . یمدارا م تونیبرداشت ز فصل

 بود نیشرو هیشب یلیکه خ دمیرا د یاز دور مرد ابانیخ یتو

 همان ژست خاص و با ی.اصال انگار خودش بود .کت و شلوار



 هب یزد .قلبم به تپش افتاده بود و خون داغ یقدم م ییتنها داشت

 .گفتم نکند خودش باشد و دورادور مواظب من است دیدو صورتم

 وترخبر باشم .مشتاقانه به طرفش رفتم .اما هرچه رفتم جل یمن ب و

 که ییشد .تا جا یتر م بهیآشنا داشت مخدوش تر وغر ریتصو آن

 دردناک چشمانم مبهوت ماندم و یو خطا یشباهت یبآن همه  از

 یدمررینبود بلکه پ نیشرو هی.او نه تنها شب دیماس میبه لبها لبخند

 همتعجب از کنار من ک یساله که در امتداد نگاه یشصت و اند بود

 گذشت الیخ یکردم آرام و ب یو وارفته نگاهش م وسیما یحالت با

. 

 دمام بو یالیخ نیبا شرو نیریش اردید نیا یایمن که هنوز در رو و

 یقیهمان نقطه ماتم برد .دقا یگرفته و تنگ همان جا رو یدل با

ه کبه خانه برگشتم تا قسم نخوردم رباب باورش نشد  ی... !وقتچند

 خودم

 رفتم تا رشت و برگشتم . ییتنها



 ؟ ورهخ ی؟ به چه دردمون م میبیماریب ادی یسیانگل دیخاله ما چرا با-

 َکت ؟ گربه که قشنگتره ! میبه گربه بگ دیما چرا باخاله -

 به دیبعد حتما با میگرفت ادی یسیخاله حاال اگه ما زبان انگل-

 که! می؟ آخه ما پول سفرشو ندار میسفر کن یخارج یکشورها

 والگن آ...آمبر ..آمبر یبه چتر م ستیها سختشون ن یسیخاله انگل-

 ؟

 خاله ...-

 اقیو اشت جانیهر روز پر از سوال و هآموزان نوجوان من  زبان

 را در یسیزبان انگل یبیماریادی تیداشتم اهم یو من سع بودند

 شروع به یکنم .وقت میروشن و تفهم شانیامروز برا یزندگ

 گفتند آرزو یکردند و م یکردم مات و مبهوت نگاهم م یم صحبت

 نم حرف بزنند و یسیروز مثل من بتوانند مثل بلبل انگل کی دارند

وقت  ریباشم .شب ها تا د شانیتوانستم الگو یم نکهیبودم از ا خوشحال

 خواندم .روزها هم یماندم و درس م یم داریب



 امور منزل کمک یزبان به رباب در اداره  سیبرکارتدر عالوه

 داشتم که کمتر به یمشغول نگه م یکردم .خودم را به هر نحو یم

 فکر کنم .به او که گفته بود او

 زاخونه .هم  نیبرو .هم از ا شهیهم یبرنگرد .برا گهید یرفت اگه"

 "من !  قلب

 و غصه بخورم نمیگوشه بنش کی دیکه بمانم با کاریدانستم ب یم

 دیکش اگر کارمان به طالق نکهیبودند و ا ندهیو رباب نگران آ یی.دا

 بودم اما دهینرس ریسوال مهم و خط نی؟ خودم هنوز به جواب ا چه

 ارکرد و راه خودش  یم دایادامه پ یم با طالق ما زندگبود مطمئن

 الک یو افسرده سرم را تو نیتا مدت ها غمگ دیرفت و من شا یم

 تلخ یشکست و تجربه  نیدر مورد ا یو با کس دمیکش یم خودم

 روز کیزدم .اما باالخره  یشده بود حرف نم بمیکه نص یعاطف

 غصه خوردن و شد و من خسته از یمن تمام م یبرا زیچ همه



 افسردن درخود

 آدم ها یبرگردم و مثل همه  یعاد یبودم دوباره به زندگ مجبور

 کنم . یفراموش نیتمر

 نوبت میبردم .ساعت دوازده ون یدکترش م شیرباب را پ دیبا

 و ناهارمان را هم میدیخانه رس یبود .زودتر به کارها تشیزیو

 که عادت کند به .رباب را مجبور کرده بودم میکرده بود آماده

 اش را ببندد . یمنیبند ابدن یصندل ینشستن رو محض

 انکه ناگه میافتاده بود یریسراز یرا رد کرده و تو ینق چیپ تازه

 محابا به دل جاده زدند یدسته گاو رم کرده خودشان را ب کی

 انیخدا گو ایو  دیکش غی.رباب از ترس تصادممان با گاوها ج

 چسباند .من فرمان را چرخاندم و با یرا محکم به صندل خودش

 در اما خودمان را میبه موقع از برخورد با گاوها جست ریمس رییتغ

آمدو  یکه داشت با سرعت از روبه رو م ینیتصادف با ماش معرض

 میزد قرار داد یبوق کشدار و چراغ اعالن خطر م مانیبرا



 یرا که م ییاسم تمام امام زاده ها هی.رباب درعرض چند ثان

 ادمدا یتند تند به زبان آورد و از تمامشان با استغاثه تقاضا شناخت

 ریمس رییتغ یبرا یرو به رو هم فرصت نیکرد .ماش یاری و

 رم کرده بود و از یطرف در هجوم گاوها کیچون از  نداشت

 یها کیخوفناک الست غیج یما .صدا نیماش گرید طرف

 یت در لحظه سر را برداشته بود .درس تونیکل ز نیهردوماش

 به خرج دادم و به یبه شاخ شدنمان بود که من دل و جرات شاخ

 یورا ر میناهموار جاده زدم بعد با تمام قدرتم دوباره پا ی شانه

 دیشد یو تکان ها اریبس یبعد از تلوتلو نی.ماش دمیکوب ترمز

 ستادیتناور از حرکت ا تونیدرخت ز کی یمتر کیدر  باالخره

 د.ز یحلقم م یبه شماره افتاده و قلبم داشت تواز ترس  می.نفس ها

 یصندل ینگران رباب و بچه اش بودم .رو یزیاز هرچ شتریب

 هک یباز و نگاه یو دهان دهیپر یحال افتاده بود .با رنگ یب بایتقر



 شیرعب و هراس به درخت مقابلش زل زده بود .البد داشت پ با

 میقسر در رفت نیگفت اگرچه از دست گاوها و آن ماش یم خودش

 و داد .تکانش دادم یدرخت حتما به کشتنمان م نیبرخورد با ا یول

 دمیپرس

 ؟ یخوب-

 یفمرا راحت کند با تمام ضع الیخ نکهیا یفقط برا دیدانم شا ینم

 عرق کرده یشانیپ یداشت سرتکان داد که خوبم .دستم را رو که

 تفاقهول و وال باعث شود ا نیگذاشتم .نگران بودم مبادا ا اش

 اراو تکر یبار برا نینکرده ا یمن افتاد خدا یکه برا یندیناخوشا

 یتند چرخها را م ریج ریج ی.استارت زدم اما فقط صدا شود

 ردخو یتکان نم شیافتاده بود و از جا بیماریچاله  یتو نی.ماش دمیشن

. 

 رارقاوضاع از چه  نمیشدم که بب ادهیپ نیرمق از ماش یو ب درمانده



ف جلوترمتوق یهم کم نیا هنوز وسط جاده بودند و آن ماش.گاوه است

 یزد ول یبود و آشنا م یبلند و مشک یشاس نیشده بود .ماش

 ذهن مغشوشم یبحران طیآن شرا یشد که تو ینم لیدل نیا خب

 کند که نکند او باشد ! یپرداز الیخودش خ یبرا

 . 

 زاد بعد ش یآن قدر ناهموار و پرچاله چوله بود که باورم نم ریمس

 و سالم حیرا صح نیموفق شده ام ماش یاصل یاز جاده  انحراف

 که دیشانس آورد یلیگفت خ یم وسفی ییکنم . بعد ها دا متوقف

 چپ نشد . نیماش

 ییادا و ب اورمیرا در ب لمیموبا فمیک یعقب را باز کردم تا از تو در

 .رباب ناله کنان گفت مبیماریتماس ب وسفی

 ماهسو جان ؟ میافت یچرا راه نم-

 داشتم با آرامش خاطر جوابش را بدهم که دچار استرس یسع

 نشود یشتریب



 دایجون ب ییخوام زنگ بزنم دا ی! م ییزن دا میفکر کنم پنچر شد-

. 

 اصال ستیه .معلوم نبدن! اون االن تو دل کوه و  یوا یا-

 آنتن بده ... لشیموبا

 دلش گذاشت یدستش را رو و

 داخیتو جاده ! ا ختنیر هویشد  داشونیز کجا پصاحاب ا یب یگاوها-

 ... میله بش نیبود وسط گاوها و اون ماش کینزد

 را درآوردم و درجوابش گفتم لمیموبا من

 گذشت ... ریخدا رو شکر که به خ-

 از ییآشنا یگرفتم که صدا یرا م وسفی ییدا یشماره  داشتم

 سرم گفت پشت

 ! یدیچیپ یبه موقع و عال -

 که یشد کس یرفته ها برگشتم و نگاهش کردم .باورم نمبرق گ مثل

 ام را کرده یرانندگ فیپروا تعر یب نیو چن دمید یخودم م مقابل



 دلواپس داشت یخشک اما نگاه ییمای.که با س نیاو باشد .شرو بود

 توانستم به چشمان یکرد .نم یرا با هم برانداز م نیو ماش من

 هو اوهام شد دید یم دچار خطاباز ه دمیترس یاعتماد کنم .م خودم

 . باشم

 یخودم نم یمدت به رو نیچقدر دلتنگش بودم و ا دمیفهم تازه

 زام بود قلب ستادهیا میرو شیحاال که پ نیهم ی.آن قدر که حت آوردم

 رمترقبهیغ داریآمد .د یدر م شانه یداشت از قفسه  یدلتنگ فشار

 حرف ناگفته ایدن کیبا  یبود .بدون سالم و احوالپرس یبیعج ی

 ش.من همه تن چشم شده بودم و نگاه میبود دهیدلمان به هم رس در

 نگران گفت رتمیتوجه به بهت و ح یکردم و او ب یم

 که نشد ؟ تونیطور_

 هدلم به را یتو یناگهان دارید نیکه از ا ییو فارغ از غوغا گفت

 زد و به رباب که داشت از پشت نیبه دور ماش یبود چرخ افتاده



 دانم یکرد با تکان سر سالم داد .نم یهاج و واج نگاهش م هشیش

 حرف زدن بغض کرده بودم .انگار تازه هول تصادف به یجا چرا

 ی؟ وا یخوردند چ یهامان به هم م نیافتاده بود .اگر ماش جانم

 توانم بکنم . یتصورش را هم نم ینه .حت ایخدا

 بکسلتون کنم . دیبا-

 اشاره به رباب گفتم با

با  و دیلرز میترسم ...صدا یهول کرد .م یبارداره و بدجور مییدا زن-

 آن اتفاق شوم ادیرفتم.  یمچاله رو به خفگ یقلب

 کرد یم ربارانیوقت تمام وجودم را ت یتفنگ سرپر وقت و ب مثل

 .او نگاه متاثرش را از من دیچشمانم دو یاشک که تو یسی.خ

 نیم پوشانده بود .ااو را ه یاز غم چهره  یمحو ی هی.سا دیدزد

 ینشدن امیالت قیزخم عم کیدردناک مشترک بود . یخاطره  کی

 یرفت و هرچقدر هم که از هم دور و جدا م یم یرو به کهنگ که

 نقطه کیاش  یادآوریماند و یمشترک م شهیدرد هم نیا میماند



 انداخت . یرا به سوزش م ازقلبمان

 شیپ میو ببر میبرداررو  تیی.که اول زن دا نییپا ارمیم نویماش-

 . دکتر

 انداخت نینگاه دوباره به ماش کیکرد و بعد  یمکث

 . میکن یرو بکسل م نتیماش میایبعد م-

 دادم یم حیبه او توض یریو رویه نیدانم چرا داشتم تو ا ینم

 ! وسفهی ییدا نی.ماش ستیمن ن نیماش-

 و بعد با سرعت به طرف میاو خواباند نیرا پشت ماش رباب

 تحت میو تظاهر کرد می.تمام راه هردو ساکت بود میرفت اررودب

 .میستیحضور هم ن ریتاث

 یچشم مثال به طرز نامحسوس به هم نگاه م یفقط از گوشه  یگاه

 مدت نیطرف مقابل ا مینیبب یواشکی میخواست ی.انگار که م میکرد

 چقدر

 انگار نه انگار .زور ایو رنجور شده  دهی؟ تک رکردهییتغ ظاهرش



 یبه نظر م یعاد زیو همه چ دهیبه او نرس یرنج دور نیا

 آمدم ؟ اما او چهره اش یدانم من به چشمش چطور م ی.نمرسد

 !نافذتر  شهیو نگاهش از هم دیرس یتر به نظر م یو استخوان الغر

 که یریزنج شیرفت پ یحواسم م ی.گاه دمیدستش ند یرا تو حلقه

 ختهیها را به گردنش آو خواست حلقه یدلم م یلیگردن داشت .خ به

 نبود . دایپ ریاز آن ز یزیاش بسته بود و چ قهی.اما  باشد

 بچه و رباب را یداد که خطر نانیاطم یبعد ازسونوگراف دکتر

 مادر و بچه هردو درحالت تیکند و شکر خدا وضع ینم دیتهد

 ندهیدو روز آ یکیحال سفارش کرد که ظرف  نی. با ا ستیعاد

 در یو در صورت مشاهده هر مورد مشکوک میاوضاع باش مراقب

 .میوقت به او مراجعه کن اسرع

 یگوشه  کیاو را  میآمد رونیمن و رباب از اتاق دکترب یوقت

 کردم یبود .فکر م ستادهیا شانهکه دست به  میدیاز سالن د خلوت



 منتظر بازگشت ما بماند .اما ظاهرا نیماش یدهد تو یم حیترج

 بهکشانده بود .رباب که تازه سرحال و رو او را دنبال ما ینگران

 کرد و بعد از لعنت یا مانهیشده بود با او خوش و بش صم راه

 خدا را شکر کرد که دو "صاحاب یب" یبه آن گاوها فرستادن

 به هم برخورد نکرده اند . نیماش

 یتصاف دارید ی هیقض یتماس گرفتم و منها وسفی ییراه با دا نیب

 را از بابت الشیشرح دادم و خ شیجرا را براما ی هیبق نیشرو با

 و بچه هم راحت کردم . رباب

 رفع بال یبرا دیدر راه بازگشت به خانه است و حتما با گفت

 که یبلند یکند .رباب از پشت سر با صدا یقربان یزیچ یخروس

 برسد با خنده گفت وسفی ییگوش دا به

د فنبچه اتگوس یمتسرسال یبرا دیخروس چه قابله ته جان قربان ! با-

 ! میکن یقربون

 سوزناکش به خودم بود .حتما او هم داشت آن یبه نگاه ها حواسم



 کرد که اگر دخترمان از دست یفکر م نیبا حسرت به ا لحظه

 یم یاش گوسفند قربان یسرسالمت یبود ما هم حتما برا نرفته

 . میکرد

 ییدا نیسراغ ماش میو بعد رفت میرباب را به خانه رساند اول

 بار همه کیخودش بکسلش کند . نیکه قرار بود او با ماش وسفی

 را با دقت چک کرد و بعد گفت زیچ

 عقب شکسته . یفکر کنم پلوس چرخ ها-

 ندارد یکرد و مطمئن شد مشکل یفرمان را بررس نکهیبعد از ا و

 نصب کرد به من گفت نیقالب سپر ماش یرا رو ینوار ی تسمه

 .پشت فرمون نیبرو بش -

 به اجیاحت نکهیپشت فرمان و به شکل خودجوش و بدون ا نشستم

 یرا خواباندم و دنده را رو یاو داشته باشم ترمز دست یادآوری

 از کار من شگفت زده ماند .انگار یلحظه ا یگذاشتم .برا خالص



 را بدانم . زهایچ نیرا نداشت خودم ا انتظارش

 نکهیه من بکند .اهم ب ییها هیخواست قبل از حرکت توص یم دیشا

 از او حرکت یمطمئن یبا فرمان کار کنم و با چه فاصله  چطور

 یدانم چ ی.اما بعد نم رهیو غ رهیترمز و غ یبزنم رو یو ک کنم

 شد و فقط به گفتن مانیکه پش شد

 مواظب خودت باش !-

 خودش نشست . نیکرد .و بعد رفت و پشت فرمان ماش اکتفا

 که توش افتاده بود یاز چاله ا را نیماش میموفق شد باالخره

 م.من فالشر ها را قبل از او روشن کرده بودم و حواس میاوریدرب

 یاو و پشت سرش حرکت کنم و تو ریکه درست در مس بود

 او نیدادم تا با ماش یترمز را فشار م یها به آرام یبیسراش

 .مراقب من است و.. نهیکه با نگاهش از آ دمید ینکنم .م برخورد

 نینظر دارد .انگار ا ریو مرا ز نیرفتارها و حرکات ماش تمام



 و من مصمم بودم که نشیام بود و سخت تر یآزمون رانندگ نیدوم

 . میایب رونیآزمون موفق و سربلند ب نیا از

 و بعد با هم دوباره میرساند یکیمکان نیتر کیرا به نزد نیماش

 کی سر درد گرفته بودم و دلم ی.کم میسر شد تونیز یراه

 قرار بود با هم حرف یدانم تا ک یخواست .نم یخنک م یدنینوش

 کرد یم غشیکه او از من در ییحرفها دنیشن ی.من که برا مینزن

 یطوالن یگفتگو کیآغاز  یقرار بودم. خواستم شانسم را برا یب

 کرده باشم . امتحان

 نجایرفته ا ادتی دیشد ؟ گفتم شا داتیورا پ نیاز ا کهویشد که  یچ-

 که به امان خودش ول شده . یدار الیو هی

 ییانگار از جا شیبه روبه رو بود .صدا مستقیمصاف و  نگاهش

 دیرس یبه گوش م دور

 انگار ی.ول امیزد به سرم ب هویشد که  یدونم چ یخودمم نم-



 رو یوحشتناک یبود با هم سانحه  کینبود .نزد منیخوش  اومدنم

 تو که نبود ریتقص-. میبزن رقم

 دادم یاش م یداشتم دلدار ارانگ

 صاحاب شده بود ! یب یاون گاوها ریبه قول رباب تقص-

 یم یبه شدت به هم بخوره .ک نیبود دو ماش کیبه هرحال نزد-

 شد ؟ یم یبعدش چ دونه

 زدم و گفتم یپوزخند

 محکم و امنت نیماش نیتو با ا میبود یفکسن دیپرا هیما سوار -

 ؟ یهست یچ نگران

 من فقط یبگ یخوا یم یعنی! یو کودکانه ا یسطحچه برداشت -

 خودمم ؟ نگران

 . دمیفهم یرا نم تیهمه عصبان نیلحن برآشفته اش جا خوردم .ا از

 نداشتم . ینه منظور-



 هبرا  میاز حرف زدن با او رو مانیگفتم و پش یرا با دستپاچگ نیا

 پنجره چرخاندم سمت

 یمو خودم رو ن ایدن یافتاد من تمام گاوها یبرات م یاگه اتفاق-

 . دمیبخش

 را دنشیبود که اصال انتظار شن یو جذاب دوارکنندهیام ی جمله

 در من قلمبه شد یهمصحبت لی.دوباره م نداشتم

 ! یایها ب نیکردم زودتر از ا یفکر م-

 کرد مانمیپش زشیباز هم با جواب تند و ت اما

 ؟ ارمیرو طاقت ب تینتونم دور یکرد یفکرم-

 ریز یراحت نیو به هم یکن یدم رفتنم رو قبول نمکر یفکر م-

 . یر ینم بارش

 چشمام به یول یگرد یکردم تو از در نرفته برم یمنم فکر م-

 شد و درخشک



 . یبرنگشت تو

 طهمه راه را فق نیکردم ا یبود اما باور نم یآزرده و شاک لحنش

 و ییکم تنها هیبه  ازیمن ن-کردن از من آمده باشد! هیگال یبرا

 بودم درکم دواریداشتم .ام یخودساز

 . یکن

 داشتم ازیبه درک شدن از طرف تو ن شتریمن ب طیتو اون شرا-

 ! یداد حی.اما تو مثل بزدال فرار رو برقرار ترج

 وخودم ر نکهیرفتنم بزدالنه نبود .اتفاقا جسورانه بود .بدون ا-

 امیب ارکه برام فراهمه به ناچار کن یطیبا شرا دیبدونم که با مجبور

 خالص یو بند همه چ دیاز ق یمدت یگرفتم که خودم رو برا میتصم

 نبود . ییهوی میروش فکر کردم .تصم یلی.خ کنم

 کشن .ذره یاز دوست داشتن دست نم هویدونم .زن ها  یبله م-

 از کنن . تو هم حتما از مدتها قبل یم رونیآدمو از قلبشون ب ذره

 !یکرد یکارو م نیا یداشت رفتنت



 .ستیدرست ن نینه ا-

 راحت با نقدریو ا یرفت یبود از اون خونه نم نیاز ا ریاگه غ-

 ! یاومد یکنار نم دتیجد طیشرا

 که برام راحت بود ؟ یدون یازکجا م-

 . ومدمیبحث و مجادله ن ی! من برا میبگذر-

 .اما قضاوتت واقعا دور از انصافه . ستمیمنم دنبال معرکه ن-

 بودم ایشوهر دن نیکه انگار من بدتر یردجور ترکم ک هی نکهیا-

 ؟ ستی؟ دور از انصاف ن یچ

 .بعد میماند رهیبه هم خ یلحظات یبا عتاب و من با عذاب برا او

 . میبزن یشتریفرصت نشد گپ ب گرید

 اشدم .هنوز در ر یم ادهیپ دیو من با میخودمان بود یکوچه  یتو

 ااز آنج یخداحافظ یپدال گاز گذاشت و ب یرا رو شینبسته پا بسته

 شد . دور



 نیشرو

 یبود و در سکوت زل زده بود به منظره  ستادهیا وانیا یرو

 که سرتاسر باغ را پوشانده بود و یهرز یباغ .به علف ها یبهار

 یکه مثل نقطه ها قیشقا یداشت .به گل ها یبه پاکساز ازین

 یشدند و به قاصدک ها که تو یم دهیوسط آن همه سبز د یقرمز

 باد رها بودند . دست

 روز به ماهسو گفته بود کیافتاد  ادشی

 وباشم و ت ستادهیا وونیا نیا یکه من تنها رو یترسم از روز یم"

 "! ینباش

 ترسناک گرفت و ناگهان ینیب شیپ نیکردن ا دایپ تیاز واقع دلش

 کرد سردش شده! حس

 بار هزارم فکر کرد یزد و بعد برا حصاررا  خودش

 ؟ یشد چ یچپ م نیرو کنترل کنه و ماش نیماش تونست یاگه نم-



 فکر نیا ریبار تحت تاث نیهزارم یرا به ستون زد و برا دستش

 یجانش افتاد .هرچند تو یتو انهیمثل مور شیشد و تشو یعصب

 و آن انحراف به نیاو را به خاطر مهارت در کنترل ماش دلش

ت االش ازاحتمکرد اما از آنجا که ذهن یم نیتحس زیآم تیو موفق موقع

 یمخاطره بزرگ م کیآن را  دیکش یترسناک دست نم

 شده بود. ریمعجزه شگرف ختم به خ کیکه با  دانست

 جا دنشیماهسو مقابل چشمانش بود .چقدر از د ی دهیترس ی چهره

 یکه چشمانش به او شهادت م یبود ! مثل خودش ! وقت خورده

 زاجسورانه اش  یگهمان زن که با رانند دیپرا یکه راننده  دادند

 ستیخودش ن یجز ماهسو یبود کس ختهیتصادم مرگبار گر کی

 با او کیبه او رساند و از نزد یخودش را با ناباور یوقت ی.حت

 دید یخوابش م یشد باز هم انگار که داشت آن صحنه را تو مواجه

. 

 با حجاب نقدریبود جلو ؟ قبال ا دهیرو کش شیروسر نقدریچرا ا"



 ول شیفرش از گوشه و کنار روسر یموها شهیمنبود .ه کامل

 خوشحال بود دنمیدونم از د یتو صورتش ...نم بودن

 "فقط تعجب کرده بود ؟  ای

 زد به ستون یدستش را مشت کرده بود و آرام م حاال

 بدون اون میخوام بفهمه زندگ یام ! نم یهنوزم از دستش عصبان "

 بود و نبودم براش ! حاال که بدون من حالش خوبه و هیجهنم چه

 "نداره . یفرق

 ی.با کنجکاو دیرس یبه گوش م ییصداها نییآن پا از

 بود مقابل چشمانش گرفت و با زانیرا که به گردنش آو نشیدورب

 یانبار هیاتاقک شب کیکه از  دیمشغول تماشا شد .ماهسو را د دقت

 فآمده بود و داشت با چند دختر و پسر ده دوازده ساله حر رونیب

 را نشیاما او دورب دیشن یبچه ها را م یخنده ها یزد .صدا یم

 یساده  زیشوم کیماهسو زوم کرده بود .  یچهره  یرو فقط



 تنش بود و قرمز

 یبرسر داشت و باز هم آن را تا رو دیخال خال سف یروسر

 ریبود . صورتش شکفته بود و چشمانش ز دهیاش جلو کش یشانیپ

 بر لب داشت به صحبت ییبایند ز.با لبخ دیدرخش یآفتاب م برق

 کار یبچه ها اونجا چ نیا "داد . یاز پسربچه ها گوش م یکی یها

 "گن ؟  یبهم م یدارن ؟ چ

 ونریبود که از همان اتاقک آمده بودند ب دهیهم آن ها را د روزید

 دانست یخواست م یدلش م یلیآن اتاقک چه خبر است ؟ خ ی.تو

 نشسته بود چراغ اتاقک وانیا یرو روقتی.شب گذشته که تا د

 یآن انبار یاو شب ها تک و تنها تو نکهیبود و از تصور ا روشن

 بود به سرش کیشد .آن قدر که نزد یم وانهیخوابد داشت د یم

 خواب از سرش الیبرود .از فکر و خ دنشیکه شبانه به د بزند

 آمد ینم ادشیو  دیپر

 یو ک دهیکش یردایخاموش شد ب یچراغ انبار نکهیبعد از ا چقدر



 خوابش برده ! یهمان صندل یرو

 کردند و ماهسو هم داشت یم یها داشتند از او خداحافظ بچه

 اهتا بچه  ستادیا شانیداد و آن قدر به تما یدست تکان م شانیبرا

 و دیچرخ عیرفتند .بعد سر رونیب وسفی ییدا یخانه  یدر چوب از

 فکر یدستپاچگ با نیکه شرو یطرف انداخت .جور نیبه ا ینگاه

 دنیدستش را بب یتو نیتواند او و دورب ینکند از آن فاصله م کرد

 یانداخت و وانمود کرد که حواسش جا نییرا پا نیدورب ی.تند

 افتاد . یصندل ی.و بعد عقب گرد رفت و رو ستیگرید

 دانست باز وارد همان اتاقک یو نم دیماهسو را ند گرید بعد

 یخبر یب نیاش رفته و چقدر از ا ییاد یبه خانه  ایشده  یانبار

 بود . یعصبان

 گفت الیبه ش یروز تلفن همان

 شتریجز عذاب ب یزیموندنم چ نجایفردا برگردم تهران .ا دیشا-



 کنه . ینم بمینص

 ؟ یهنوز باهاش حرف نزد-

 . ستیبه من ن ادشیسرش شلوغه .اصال -

 سرش شلوغه ؟ یچ یعنی-

 نیداره تمر ایکنه . یرو م شیدگدونم داره زن یدونم .فقط م ینم-

 دیا؟ ش یدون یاز کجا م-ادامه بده . شیکنه که بدون من به زندگ یم

 همه اش تصورات توئه .باهاش نهایا

 باهاش یبرگرد یبیماریب میتصم نکهیبزن .دست کم قبل از ا حرف

 بزن . حرف

 کنم اصال از اول هم دوست ی.حس م الیدوستم نداره ش گهیاون د-

 درکار نبود . یداشتن

 یاشتباه م یدار دیفکر کن که شا نیبگم ؟ فقط به ا یدونم چ ینم-

 . نیشرو یکن

 هی مبیماریدو کارگر ب یکی دیکشه ...با ینم گهیخسته ام! ذهنم د-



 گردم . یبه سر و گوش باغ بکشن .بعدش برم یدست

*** 

 کرد و قول داد بعد از به یقربان یالحساب خروس یعل وسفی ییدا

 نمارجان اسمش را مرجا ادیآمدن دخترشان )که قرار بود به  ایدن

 ! یسرسالمت یذبح کنند برا ی( گوسفند بگذارند

 سرم یبود باال ستادهیا

 یم ییکارها هیاز صبح دوسه تا کارگر تو باغ مهندسن و دارن -

 کنن که ینم یان و فضول بهی.خدا رو شکر که کارگرها غر کنن

 چه خبره ! ننیبب

سطآلب  کیدستش را به گردنش انداخت بعد  یو لنگ تو کرد یمکث

 یکیرا که شب گذشته از مکان دشیبرداشت که برود پرا

 گفت دیترد یبا کم دیبود با آب و دستمال بشو برگردانده

 من برم باهاش حرف بزنم ؟ یخوا یم -

 دادم سرتکان



 االن سه روزه یزد .ول یاومد م یداشت خودش م ینه .اگه حرف-

 گذره و خودش رو بهم نشون نداده . یاومدنش ماز  که

 ذهنم ادامه دادم یتو و

 ؟لو ج ادیمنو بپاد و ن یواشکی نشیقراره با دورب یدونم تا ک ینم "

" 

 گفت رباب

 کشه ! یخجالت م دیشا-

 و گفتم دمیکش یآه

 ومدمیبحث و دعوا ن ی؟ اون روز که منو رسوند گفت برا یاز چ-

 وشن کنم .رو ر فمونی.اومدم که تکل

 زد یصورتم دودو م یرو وسفی یینگران دا نگاه

 . ستیکه حتما طالق ن فیمنظورش از روشن کردن تکل-

 یخبر یساده  یجمله  کی نکهیبود تا ا یسوال شتریاش ب جمله

 . باشد



 لب گزه رفت رباب

 خدا نکنه .-

 و گفتم دمیکش یآب را باز کنم آه ریش نکهیاز ا قبل

 دونم . ینم-

 به دهیچسب یبه جلبک ها رهیرا شستم خ میدست ها نکهیز ابعد ا و

 حوض فکر کردم یها وارهید

 "!  هیفیباشه بهتر از بالتکل یهرچ "

 . دنشیخوام االن برم د یم-

 دچن نیفکر ناگهان به ذهنم خطور کرده بود .چون تا هم نیا انگار

هردو  وسفی ییکردم .رباب و دا یبه آن فکر نم شیپ ی لحظه

 من استقبال کردند میتصم نیاز ا یالباخوشح

 ! یکن یم یخوب کار-

 کی دیکردم .به هر حال من هم با یفکر م نطوریهم هم خودم

 داشت یآمده بود چه اشکال نجایداشتم .حاال که او تا ا یبرم یقدم



 رفتم ؟ یباغ م یوارهاید یهم تا آن سو من

 رنابا ک مینمن خوشحال شود و ما بتوا دنیبودم او هم از د دواریام

 هبا هم ب یگفتمان کامال دوستانه و منطق کیکدورت ها با  گذاشتن

 . میتوافق و تفاهم دو طرفه برس کی

 فس دیچر یخودش م یهم که داشت برا یبه راه افتادم تش یوقت

 زد و یکنان بال و پر فس

 با یکردم او را از همراه یرا به من رساند و من هرکار خودش

 یازش خوشش م یلیخ نیشرو ستید .حاال نمنصرف کنم نش خودم

 خواست یکه م یهمه مشتاق بود ! مثل کس نیا دنشید یاو برا آمد

 یافتاد و بال و پرزنان رو شیرا نشانم بدهد جلوتر از من پ راه

 و وسفی ییدا اطیح نیبر ب انیکه به عنوان راه م ی.در دیپر وارید

 ابلوک ه یدم از روشده بود بسته بود و من مجبور ش هیاو تعب باغ

 دواریام. نییبروم پا اطیبرسانم و بعد با احت وارید یرا به باال خودم



 دهیباغش ند وارید یمرا در حال باال رفتن از رو نشیبا دورب بودم

 میشد یهرز رد م یدرختان و علف ها انیتند تند از م می.داشت باشد

 نیمکه در ک یشکارچ کیتمشک مثل  یاز پشت بوته ها کهوی که

 که یسبز شد .آن قدر ناگهان میرو شیزد و پ یباشد جست نشسته

 یقلب وحش یو بعد دستم را رو دمیکشان به عقب پر یو ه دمیترس

 گفتم یگذاشتم و با همان دستپاچگ ام

 سالم-

 کرد .آن یم یبگیبا من غر یبیروحش به طرز عج یسرد و ب نگاه

 شدم ! مانیکه از آمدنم پش قدر

 اجازه واردش یمنه و تو ب یملک خصوص نجایکه ا یدون یم-

 ! یشد

 نیبه زم دهیمثل دو چوب خشک میمانده و پاها رانیو ح سرگشته

 ینتوانستم مع یزدم .نم ی.چشمانم گشاد مانده بود و پلک نم دیچسب



 گفت یم یمن داشت چ یخودم هضم کنم .خدا یرا برا شیحرفها

 ه برخدا ! نکنداجازه ...؟ پنا ی؟ ب یچ یعنیمن  یملک خصوص ؟

 نیمن با ا یرو شیکه پ نیشده ام و ا گریوارد باغ کس د یاشتباه

 یو باز چشمان لعنت ستیگریمرد د ستادهیطلبکار و خشن ا ی افهیق

 شده اند ! دید یدچار خطا من

 یاهقلب و روحم گو کهیبه دور و برم انداختم و درحال یرانیح نگاه

 یدیشد یس سرخوردگبا احسا ستمین یاشتباه یداد در جا یم

 دبو زانیکه از گردنش آو ینیکردم و بعد با اشاره به دورب نگاهش

 طعنه گفتم به

 اجازه یاز کس یزد یم دیمنو د نتیبا دورب یداشت یخودت وقت-

 ؟ یداشت

 باشند تلخ و زهرناک دهیکه روغنش را نکش یتونیمثل ز شیحرفها

 بود



 کردم اما من یمکار رو  نیخواست که من ا یدلت م یلیخ دیشا-

 گراز نر هی نیدم .داشتم با دورب یهدر نم یخود یرو ب وقتم

ه توتل نمیکردم .بب یم بیرو که به باغچه مون حمله کرد تعق یوحش

 نه ؟ ایافته  یکه براش گذاشتم م یا

 داد ؟ برو بر یم حیگفت پس چرا داشت به من توض یراست م اگر

 ! ییگو یم راست یآره تو دار یعنیکردم . یم نگاهش

 ! یمن شد یاجازه وارد ملک خصوص یچرا ب ینگفت-

 زد . یرحمانه پسم م یداشت ! و چه ب یچه برودت نگاهش

 را یخود و لعنت یب یکلمه  نیا گریبار د کیخورم اگر  یم قسم

 آن گراز خودم را از یو به جا دمیکش یم غیبرد ج یکار م به

 تا بناگوش تیصبانانداختم .از فرط خشم و ع یتله م یتو دستش

 یحت دی.شا رونیزد ب یآتش م میشده بودم و از گوش ها سرخ

 میگو ینبودم که دارم به او دروغ م متوجه

 رو برگردونم .حواسم نبود که یخواستم تش یمن ...من فقط م-



 شم . یم یملک خصوص هیوارد  دارم

 گفتم و بعد پوزخند زنان زیآم هیکنا یدیرا با تاک یخصوص ملک

 دادم هادام

 که قصد تعرض به ستمین ینگران نباش .من مثل گراز نر وحش-

 ینم نجایپامو ا گهیرم و د یحاال م نیرو داشته باشم .هم باغت

 . ذارم

 چشمانم نگاه کرد و گفت یتو صاف

 . یکن یم یکار خوب-

 از جواب ماندن در نماندم یسوخت ول دلم

 لکو م میبگم ما هنوز زن و شوهر یادآوریفقط محض -

 تونه فعال یم تیخصوص

 من هم تعلق داشته باشه ... به

 کردم یتزلزل نگاهش م یزده ام ب یکه حرف برحق المیبه خ من



 ییکردن قلبم ابا شیو برنده بود و از ر زی.اما زبانش هنوز ت

 . نداشت

 گهیرفتم و برات درخواست طالق فرستادم د نجایفردا که از ا-

 مونه .قامتم شکسته بود یهم نم یزن و شوهر نیا تیاز رسم یزیچ

 شیداده بودم که پ هیاما سرسختانه به خودم تک

 انگیجاز کوالک ز نکهیخردتر نشوم.قبل از ا نیاز ا چشمش

 رفتم . یاز آنجا م دیببندم با لیقند چشمانش

 دیوز یزد باد تند یپرپر م شانهلحظه که قلب من داشت در  همان

 هگر وارید یاز رو دنیپر نییپاام را که در اثر باال و  یروسر و

 دیام عقب کش یشانیپ یشل شده بود از رو اش

 یکی یکیکه چطور ناگهان برق ستارگان چشمانش  دمیمن د و

 شد و رنگ افسوس و غم به خودش گرفت خاموش

 موهات ...!-

 شیصدا زیتوجه به تن حسرت آم یاز خون بود .ب یآتشفشان دلم



 زد میتر از آه صدا نیجلو .غمگ دمیام را کش یروسر

 ماهسو ...-

 به سمت من برداشت و من به عقب .آمده بودم که با هم یگام او

 و زنگار میزیکه رنجش ها را دور بر میرا وا بکن مانیها سنگ

 به مانیو دوباره از دست ها میدل هامان پاک کن یرا از رو نفاق

 من یراه را بر عالقه  ی.اما او با قساوت و سرسخت میپل بزن هم

 یلیخ زیهمه چ یبرا گریاز خودش راند .نه د یمهر یو با ب بست

 متسرا به  ایدن یکه اگر او تمام قدم ها ریشده بود .آن قدر د رید

 ... دیرس یداشت باز هم به من نم یبرم من

 قدم ی.صدا دنیشروع کردم به دو هیرا برگرداندم و با گر میرو

 . دمیشن یرا پشت سرم م شیها

 کنم ... یهسو ...خواهش مصبر کن ما-

 از آن باغ بروم که یخواست جور یمن صبر نکردم .دلم م اما



 نماند . یاز من آنجا باق گرید یرد چیه

 زد یم شیباغ صدا یتو ییداشت از جا یکس

 مهندس ! ؟ نییمهندس ! کجا-

 گفت از صبح یم وسفی ییاز همان کارگرها بود که دا یکی دیشا

 د .باغش مشغول به کارن یتو

 نا یو من در هم شکسته و ب دیمن دست کش بیراه از تعق نیب او

 . دمیکش رونیاش ب یرا از ملک خصوص خودم

*** 

 نیشرو

 ؟ یباهاش بد حرف زد نقدریبود ؟ چرا ا یچه رفتار نیآخه ا "

 دوستم نداره ...چون منو تنها گذاشت و خواست بره دنبال چون

 .خودش ! چون براش مهم نبودم ... یزندگ

 ؟ مگه منتظر یخواست ینم نوی.مگه هم دنتید ومدیداشت م اما



 ها باهاش رفتار بهیسراغت ...پس چرا مثل غر ادیاون ب ینبود

 ؟ شیو از خودت روند یکرد

 نبه م ادشیتازه  نجامیبعد از سه روز که ا یول ومدیآره داشت م"

...از تشذا یم شیپا پ دیها با نی.اگه براش مهم بودم زودتر از ا افتاد

 رو با فمونیاومده بود که هرچه زودتر تکل دیکجا معلوم شا

 یخواد ...من م یمنو نم گهی.اون ازم خسته شده .د میروشن کن هم

 . دونم

 هات ! ی! لعنت به تو و غرور و خودخواه نیبه تو شرو لعنت

 هرفت ! برو سربذار به کو یشد وونهیواقعا زده به سرت ! د گهید

 " ریو بم ابونیب و

 کارش گریراه برگشت آن قدر خودش را سرزنش کرد که د یتو

 مخدوش شده بود که یاعصابش به قدر دیکش یبه جنون م داشت

 از کارگرها گفت یکی یوقت

 نداره . یاست که درپوش مناسب دهیچاه خشک هی نجایمهندش ا-



 . دیبه حالش بکن یفکر هی بهتره

 دیبکشد و بگو ادیوار فر وانهیخواست د یم

 ! دیچاهه ! ولم کن یبه من چه ! گور پدر هرچ-

 شانهکنج  یفیضع ریرجیکوتاه سرش که افتاد قلبش با ج یموها ادی

 ش تا شد وبدننداشت . گریرا د یکی نیا یادآوری.طاقت  دیتپ اش

 زانو زد و افتاد نیزم یجا رو همان

 ! یماه ینیانگور موهات رو بچ یچطور دلت اومد خوشه ها-

 متعجب و یتوجه به نگاه ها یچنگ انداخت و ب نیزم یرو دستش

 هوا پرتاب یاز گل و خاک را برداشت و تو یکارگرها مشت متاثر

 زد ادیو با تمام حرص و غضبش فر کرد

 ! یلعنت-

 خودش کرده یو از ته دلش را حواله  ظیغل یلعنت نینبود ا معلوم

 ماهسو ؟ ای بود



 خارج شود و یزدگتا توانست از آن حالت جنون  دیطول کش یکم

 کند تا بتواند موقتا به حالت قیرا به خودش تزر یکاذب آرامش

 حال آشوب و زارش نیبرگردد .واال خودش که مطمئن بود ا یعاد

 کارگرها هنوز معطل دی.تا به خودش آمد د ستین یخوب شدن گرید

 کهنیازا یشرمندگ یو منتظر دستور او هستند .با کم ستادهینگران ا و

 کارگرها کنترل خودش را از دست داده از جا بلند چشم شیپ

 دیتکاند پرس یداشت لباسش را م کهیو درحال شد

 ؟ هیمشکل چ-

 هیقبه هم انداختند .آن که جوان تر و الغرتر از ب ینگاه کارگرها

 اشاره کرد و گفت ییبه جا بود

 مهندس... میبا بتن بپوشون دیرو با دهیاون چاه خشک یرو-

 را هم دنبال نیرفت و شرو یشت به سمت چاه مدا کهیدرحال و

 داد حیکشاند توض یم خودش

 ایوقت ممکنه حواس آدم نباشه  هیو لق شده . دهیپوس شیحفاظ چوب-



 اون تو. فتهینکرده ب یخدا یکیتار تو

*** 

 گرم بود و مرا نیو رباب سرشان به شستن ماش ییرا شکر دا خدا

 وارد یواشکیبرگشتم و  از باغ او انیگر یکه با چشمان دندیند

 ینتلع یبفهمند که او ...او یزود نیشدم و قرار نبود به هم اتاقکم

 حرفها و رفتار سرد و آزاردهنده اش چه به روز من آورده ! با

 زانوانم گذاشتم و چنان زار زدم یگوشه نشستم و سرم را رو کی

 . ندیمرغان عالم به حالم بگر که

 میآمد یگفت وقت یم برد .رباب مو سردرد خواب هیهم با گر بعد

 دهنندوارکیام داریکه د دندی! و البد همان موقع فهم یدیخواب میدید

 را پشت سر نگذاشته ام . یا

 شکل نیما به بدتر فیگفتم تکل یبه آنها م دیدانم چطور با ینم

 روشن شده! ممکن



 ��️⛔ زانمیو فوروارد ممنوعه عز یکپ

جا مونه پس لطفا یوز تو کانال مفقط دور انپای از بعد رمان توجه

 ��دیو همراه باش دینمون

 هردک دایپ دهیکردن آن چاه خشک زیکه کارگرها به هنگام تم یلونینا

 کاغذ تا شده داخلش بود و کیآمد . یبه نظر مشکوک م بودند

 نمناک و شل و لونی.نا دهیخشک یحلقه از گلها کیبه  هیشب یزیچ

 که یبود هنوز .همان کارگر کورش وا نشده یبود اما گره  ول

 کرده بود گفت شیدایپ

 باشه . یزیچ ییسحر و جادو دیمهندس! شا دیبازش نکن-

 که جوان یکیسرتکان دادند .آن  دییهم به عنوان تا گرینفر د دو

 شیچند روز پ نیشهادت داد که هم یبود حت هیالغر تر از بق ترو

 یآن را تو یکس شده .گفت دایباجناقش هم جادو جنبل پ یخانه  از

 باجناقش به آن دست زد یشان انداخته بود و وقت یرترشیس ی دبه



 ورم کرد و هنوز هم خوب نشده ! دستش

 گوش داد و بعد با پاره شانیبه اظهار نظرها یسرسر نیشرو

 تیتوام با خرافات اهم ینشان داد که به آن حرفها لونینا کردن

 تیانداخت .در نها دهیخشک یگلها یبه حلقه  یدهد .اول نگاه ینم

 از یشده بودند .هرچند کم دهیدر کنار هم چ قهیو سل دقت

 .فکر کرد لونینا یبود تو ختهیکرده و ر زشیهم ر شانیگلبرگها

 هبیمارییو حوصله اش م اههیسر وکارش با گل و گ یکدوم جادوگر-

 و مرتب کار کنه ؟ زیتم نقدریا

 ود هنوز .کارگرهاداشت و معطر ب یخاص ی.بو دیرا بو کش گلها

 با و انگار که ستادهیا یامن یبا فاصله  شیچند لحظه پ نیتا هم که

 کردند یشدن نگاه م یدر حال خنث یداشتند به بمب اطیو احت ترس

 دیشان با ترد یکیتر . کیکردند و آمدند نزد دایپ یو جرات دل

 دیپرس

 ؟ نیاون کاغذ رو وا کن نیخوا یم-



 افزود هیبه عنوان توص و

 دستتون ! نیدستکش بنداز هیاقال _

 را دور مچ خودش انداخت و همان دهیخشک یآن حلقه  نیشرو

 که طور

 یرا از نظر م شیرو شینگران و کنجکاو پ یها افهیق یالیخ یب با

 ابه نوشته ه ینگاه اجمال کیکاغذ را باز کرد . اول  یتا گذراند

 ر کنار همد یادب یقطعه  کیبه  هیخوش و شب یکه با خط انداخت

 پخش و پال شده بود اما هنوز یکم یشده بودند . جوهر آب دهیچ

 ندیها قابل خواندن بودند .بعد قلبش مرموزانه شروع به تپ نوشته

 به خودش گرفت .کاغذ را تا یشتریب یاریو چشمانش هوش کرد

 گنج با ارزش با دقت ینقشه  کیصورتش باال آورد و مثل  یجلو

 داشت و کلمات پر از یی. دست خط آشناتوجه کرد  اتشییجز به

 بود یو بار عاطف حس



 نوشته مهندس ؟ یچ-

 کاغذ برداشت و گنگ و مات نگاهش کرد .انگار یاز رو سر

 .دوباره زل زد به خطوط دید یخواب م یصحنه را تو نیا داشت

 کاغذ یرو یشده  نوشته

 .نه جان من نیپرد نه زم ینه رنگ آسمان م یبرو یوقت یگفت "

 من و یدهکده رفت نیآسمان ا ریاز ز ی.!..از وقت یکرد شتباها

 تا میکن یو حالمان خراب است .جان م میا دهیهردو رنگ پر دهکده

خورد  یکلمات آشنا بودند .ذهنش داشت فلش بک م"... میبکش نفس

 انگار مخاطب

 ینامه را .فقط نم ی سندهینو یشناخت .و حت ینوشته ها را م آن

 !ود ب بیعج یلیکند ؟ خ دایاز ته چاه پ دینامه را با نیچرا ا دانست

 نیخواب ها فقط از ا یخواب باشد .آخر تو کیفقط  نیواقعا ا نکند

 کی. دیافتد .ناگهان مثل فنر از جا پر یم بیو غر بیعج اتفاقات

 نگاه دوباره به نامه .چشمانش کیبه کارگرها انداخت و  نگاه



 دنج یگوشه  کی.اما دلش  دیعبل یواژه ها را م اقیبا اشت داشت

 یخلوت که فقط خودش باشد و قلب ب یگوشه  کیخواست . یم

 او نوشته شده یو آن نامه که تمام وجودش اصرار داشت برا تابش

. 

 گفت و چطور قانعشان کرد که یآمد به کارگرها چ ینم ادشی

 به کارش یکارشان بپردازند و کار ینظارت او به ادامه  بدون

 درخت کی ی هیسا ریز دیشند ؟ .فقط تا به خودش آمد دبا نداشته

 طبار چندم نامه را خط به خ یو دارد برا دهیمجنون دراز کش دیب

 یبا بغض به هم م شیرسد صدا یخواند و هر بار که به آخر م یم

 نوشته شده و چرا ته چاه افتاده ؟ ی.معلوم نبود نامه ک زدیآم

 کرد آن یباور نم "تو  یماه "اگر ته نامه امضا نشده بود  دیشا

 بود بایز یادب یقطعه  کی هیپراحساس را که شب یها نوشته

 یذهنش با صدا یبار از اول نامه را تو کینوشته باشد . ماهسو



 رفت ییدایخواند و بعد تا مرز ش ماهسو

. 

 عشق پاک که هرگز کی.واژه ها خالص و ناب بودند و به قداست 

 شیپ یچند لحظه  نیتا هم نکهیو از ابود . دهیزبان ماهسو نشن از

 خبر بود یماهسو به خودش ب قیپاک و عشق عم یعالقه  از

 خورد . یم افسوس

 وجودش یباغ که افتاد همه  یبرخورد زننده اش با او تو ادی

 یخفتش را گرفت .نامه را رو یمانیاز درد شد و پش یا دهیچک

 م کارسازمره کیخواست مثل  یفشرد .انگار که م نشیغمگ قلب

 لب به نجوا گفت ریکند .ز امیآن زخمش را الت با

 ! یماه-

 شده بود و از کدستیو  دی.آن لحظه انگار ذهنش سپ نیفقط هم و

 اسم که با تارو پود کیمانده بود . ادشیاسم  کیفقط  ایدن همه



 شد .ماهسو ینفس فراموشش نم نیبود و تا آخر ختهیدرآم وجودش

 یدوباره بود بعد از تمام مرگ ها یاننبود .ج یاسم خال کی فقط

 ها . انیبود بعد از تمام پا یو شروع تازه ا یروح

 تک یرفت و به ازا یم دنشیتوانست همان لحظه به د یم اگر

 کلمات تک

 و از او ششکوفید ینوشته بود م شینامه برا یکه تو یجانگداز

 یبار جور نیداد ا یکرد و به او قول م یعفو و بخشش م یتقاضا

 کند . یدوستش بدارد و عاشق گرید

 او.کارشان را تمام کرده مزدشان را گرفته و رفته بودند  کارگرها

 دشفظ آخر شب نامه را بارها و بارها خواند و کلمه به کلمه از ح تا

 چراغ اتاقک نکهیتا ا ختیحرف به حرفش را با جان خود آم و

 دست یودلش نبود که دست ر یدل تو گریخاموش شد .د یانبار

نشانهبود  کی هیشدن آن نامه از دل چاه شب داینکند .پ یو کار بگذارد

 اش یمانیبعد ها باعث پش دیگرفت شا یکه اگر سرنخش را نم



 کرده بود و رید یطاقتش را نداشت .به قدر کاف گریشد .د یم

 رفت و داستان یبه سراغش م دینبود باز هم تعلل کند .با حاضر

 یدنیقصه اش شن دی.حتما با دیشن یخودش منامه را از زبان  نیا

 ! باشد

 خواست یکه م یرا برداشت و مثل روح سرگشته ا یو گردن نامه

 شی.برا رونیبرساند از خانه زد ب نشیریرا به جان ش خودش

 یوحش یاز حرکت و فس فس گرازها یمعنا نداشت .حت یکیتار

 هر.بگذار  دیترس ینم دیرس ینامعلوم به گوش م ییاز جا که

 نداشت . یتیباغ بکنند .اهم یدلشان خواست تو یغلط

 یاتاقک او بود .دلش نم یپشت در آهن دهیشور یحاال با قلب و

 سرو صدا باعث رعب و وحشتش شود . جادیبا ا خواست

 اردیفرو نرفته باشد .به خاطر د یقیبود هنوز به خواب عم دواریام

 به او نشان یخوش یامروزشان حق داشت اگر رو یکننده  دیناام



 . ندهد

 خواست روح یدر رفت دلش م کیتقه زدن تا نزد یکه برا دستش

 بدون مانع رد شود . واریتوانست از در و د یو م بود

*** 

 خواستم که خودم را به خواب دعوت کنم شهیزودتر از هم امشب

 در انتظارم یندیخوشا یداریدانستم ب ی.از همان سر شب هم م

 ماند و تا یصفحات کتاب مات م یدگاه رو.نگاهم هراز چن ستین

 نهیبه یگذشته و من استفاده  یادیزمان ز دمید یآمدم م یخود م به

 یتوانم تمرکز ینم دمیگذر زمان نبرده ام .وچون د نیاز ا یا

 دادم چراغ را خاموش کنم و خودم را به خواب حیباشم ترج داشته

 از.وقت بهتر بود و اتالف  یهودگیهمه ب نی.هر چه باشد از ا بزنم

 هیگر یواشکیخسته بودم .از غصه خوردن و  یادیکردن ز فکر

 مدام از خودم بپرسم نکهی.از ا کردن



 بینقدرعجیبه من نشون نداد ؟ چرا برخوردش با منا یخوش یچرا رو-

 منو از خودش یهمه نخوت و سرد نیبود ؟ چرا با ا

 ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ روند

 شانیبرا شهیو رباب هم مثل هم سفوی ییدا یکه حت ییچراها

 نداشتند .آن ها هم مثل زیدل خوش کنک و مصلحت آم یها جواب

 یپرتناقض را نم یرفتارها نیا لیسردرگم مانده بودند و دل من

 . دندیفهم

 سرم گذاشته بودم و تازه داشت چشمانم گرم خواب ریرا ز دستها

 ا باز کردماز پشت در آمد .چشمانم ر ییشد که حس کردم صدا یم

 مقابلم .با تمام وارید یرو یزل زدم به نقطه ا یکیتار یتو و

 .فکر امدین ییصدا گریدادم .اما د یبودم و گوش م اریهوش وجودم

 یگربه ا دنیحرکت و پر یصدا ایحتما دچار توهم شده ام . کردم

 اربعد باز همان صدا  یهم افتاد و کم یبود .باز چشمانم رو یزیچ

 بار واضح تر از قبل نیو ا دمیشن



 شدم زیخ مین میو در جا دمیزد .ترس یداشت به در م یکس انگار

 ممکنه پشت در باشه ؟ یوقت شب ک نیا یعنی".

 "؟  وسفهی ییالبد دا "

 افتاده باشد یرباب و بچه اش اتفاق ینکند برا نکهیفکر ا با

 ضدر را باز کنم مح نکهیبه سمت در رفتم .اما قبل از ا مهیسراس

 دمیپرس اطیتاح

 ؟ هیک-

 تا جواب آمد دیطول کش یکم

. 

 منم ماهسو ! در رو باز کن .-

 از خواهش و تمنا در خودش داشت و ییآرام بود و رگه ها صدا

 تاو بود که از پش یکردم .صدا ی.اشتباه نم ختیر دنشیاز شن دلم

 یرو یدور خودم زدم و بعد دست یچرخ جیو و جیآمد .گ یم در



 وقت شب ؟ نیکرد ؟ آن هم ا یچه م نجای.او ا دمیکش میرو سرو

 یها را تو نیمن خوابم و دارم ا نکهیهم داشت .ا گریاحتمال د کی

 ه.تعلل من باعث شد دوباره خودش را از پشت در ب نمیب یم خوابم

 کند . یادآوری من

 ! یدر رو باز کن شهیم-

 بم شده بود . یکم شیصورتش را چسبانده بود به در .صدا انگار

 ماهسو ! لطفا !-

 کن ! در رو براش باز نکن یبهش کم محل "گفت  یدلم م کی

 رفته ادتی.بذار بره .

 در رو باز کن "گفت  یدلم م کیبهت زد ؟  ییباغ چه حرفها تو

 "وقت شب اومده سراغت !  نیاومده که ا شیپ ی.حتما کار مهم

 یهنوز مردد بودم و نم کهیام را سرم کردم و درحال یروسر

 یو ال دمرا چرخان دیکل مبیماریب دهیرا از او ناد میها یدلخور انستمتو



 وبه هم .نه ا میزل زده بود یکیتار یباز گذاشتم .تو یرا کم در

 شد که او خودش را یدانم چ یگفت و نه من .بعد نم یم یزیچ

 مهمان ناخوانده به داخل دعوت کرد و من هم اجازه دادم کی مثل

 ر ازپن هم .نگاه م یروبه رو میبود ستادهیحاال ا. فتدیاتفاق ب نیا که

 یدانم چ ی.نم مانیو سرزنش بود و نگاه او عذرخواه و پش رنجش

ه شبانهب یدگیهمه شور نیبود که ناگهان ورق برگشت و او با ا شده

 آمده بود ؟ خودم آنجا بودم و ذهن من چند ساعت عقب تر دارمید

 خورد ینگ مگوشم ز یتو شیباغ ،حرفها یحاال تو از

 گهیرفتم و برات درخواست طالق فرستادم د نجایفردا که از ا-

 مونه . یهم نم یزن و شوهر نیا تیاز رسم یزیچ

 یخودش هم بازتاب م یگوش ها یرا تو شیخواست صدا یم دلم

 دهیمرا در هم کوب یبا چه کلمات گزنده ا ندازمیب ادشیتا  دادم

 لقب ه کنم .به آن چشم ها کهآن چشم ها نگا یتو اوردمیتاب ن گری.د

 یو شقاوت از خودش طرد کرده بود .حت یمهر یمرا با ب نیا از



 از مقابلش شانیاو به خودم را نداشتم .پر یکیهمه نزد نیا طاقت

 تبود و داش ستادهیاتاق.همان جا ا یو رفتم کز کردم گوشه  گذشتم

 اگرفته و زمخت خودم ر یبعد صدا یکرد .کم یو بر نگاهم م بر

 دمیشن

 ؟ یاومد یواسه چ-

 بیعجا نیسرزم یتو سیبه گوشه و کنارها انداخت .مثل آل ینگاه

 و تعجب بود . یاز حس کنجکاو پر

 ؟ یاتاقک انبار نیتو ا یچرا اومد-

 ؟ یاومد یگفتم واسه چ-

 ؟ هیچ یبرا "برد  تیوا" نیا-

 ی.من عاجزانه نگاهش م میدیشن یرا نم گریهمد یصدا انگار

 .سکوت داشت میاز هم برگرداند یو هم و بعد همزمان رو. ا کردم

 گفتم هیکرد که من با کنا یم لیخودش را به ما تحم یواشکی



 ؟ یکن یمن چه کار م یوقت شب تو ملک خصوص نیدونم ا ینم-

 موج کیو ناگهان خودش را مثل  اوردینگاهم را تاب ن سوز

 یقرار ینشست و با ب میو کنار پاها دیبه سمت من کش پرخروش

 زد میصدا

 ! یماه-

 م کند که من خودم را جمع کردم تا از دسترسش دورحصار خواست

 ؟ نجایا یاومد یچ یزود باش بگو .برا-. با پرخاش گفتم بمانم

 گفت یبیعج ینگاهم کرد و بعد جمله  نیو غمگ وسیما

 ! هیکه من رهاش کردم تو چه حال یدختر نمیاومدم بب-

 همبهم و مرموز ب ی.کمدیپاش میبه رو ینیکه شدم لبخند غمگ براق

 مانده بودم. خم شد جیگ شیو من از حرفها و کارها دیرس یم نظر

 شان کردحصارو  شکوفیدرا  میپاها و

 دلم برات تنگ شده بود !-



 من بود اما نه حاال که انگار یجمله از زبانش آرزو نیا دنیشن

 خودش را از دست داده بود .برآشفته گفتم یمعن

 کنم . یور نمبا-

 نشان موافقت با من سرتکان داد و با تاسف گفت به

 هدونم چه مرگم شد یامروز ...نم ی.من لعنت یباور نکن یحق دار-

 باغ ... یکه تو بود

 را بهم فشرد شیکرد و لبها یمکث

 حال من از تو یکاش بفهم یدونم چه به روزت آوردم ول یم-

 . یبدتره ماه یلیخ

 کرد ؟ یبه حالمان م یچه فرق گریبهتر د ای بدتر

را ازپشت  شیدستها زشیحسرت آم ینشست و در امتداد نگاه ها صاف

 م کند .من از خودم سرسختانهحصارانداخت تا  میدورشانه ها

 با تیبه خرج دادم و او هم دست از تالش برنداشت در نها مقاومت

 هم و با می.آن قدر که عاقبت خسته شد میبه کشمکش و تقال افتاد هم



 اش و حاال با نفس شانه ی. من صاف افتادم رو نیزم میخورد

 بازوان ستبرش قرار گرفته یبه شماره افتاده در محاصره  ییها

 یام عقب رفته بود و چشمش که دوباره به موها ی.روسر بودم

 هاز اندوه و ماتم ب یبه هم و رنگ ختیسرم افتاد نگاهش ر کوتاه

 گرفت خودش

 لمسشان دیترس یسمت سرم رفت .انگار که مبه  اطیبا احت دستش

 خزان بود یابرها ی دهیبغض نبار شیصدا کند

 موهات ! آخ ماهسو! موهات ...-

 از نهاد برآمده سرم را به سرش چسباند .حسرت از یبا آه و

 و تا می.هردو ساکت ماند دیچک یتنم م ینوازشش رو سرانگشتان

 بعد میگوش سپرد تبناک هم ینفس ها یچند فقط به صدا یقیدقا

 فشرد یکرد و مرا به خودش م یطور که داشت نوازشم م همان

 یبرا گری.د مبیماریقرار ب شیشد تا من آرام در پهلو یور کی



 یکردم .هردو به نوع یش تقال نمحصارخودم از  دنیکش رونیب

 عدب و میهم باش نیتا تسک میو به هم اجازه داد میهم شده بود میتسل

 . میارامیهم ب حصاردر  بیماریتاب نفس آن همه تب و از

 صبح شد ؟ یشب رفت و ک یخوابم برد و ک یدانم ک ینم اصال

 بود .چشم که باز کردم یدانم بعد از مدت ها خواب راحت یم فقط

 اش یخال یبود هنوز اما جا دهیچیاتاق پ ی.عطرش تو ستین دمید

 ؟ دمیرفته بود که من نفهم یکرد .ک یم یبه من دهان کج داشت

 که به جا مانده به یام و عطر دهیبود فکر کنم خواب د کینزد

 مشت گل کیمنست که چشمم افتاد به  یذهن یها نیتلق خاطر

 هبالشم افتاده بود .با تعجب برش داشتم .چقدر ب یکه رو دهیخشک

 یتن آنگلها یخشک یرا رو میتوانستم رد دستها یآشنا بود .م چشمم

 سال گذشته دیبود که ع یگلحس کنم . همان حلقه  یوحش

 هب یخواستم به همراه نامه ا یبودم و م دهیآن را به نخ کش خودم

 برسد . دستش



 معاشقانه که من تمام خطوطش را با قلب ینامه ...همان نامه  آه

 آن چاه یو تو دیاز دستم پر نیخوردم زم یبودم که وقت نوشته

 قهحل نیدانم ا یمافتاد و من فراموشش کرده بودم و حاال ن دهیخشک

 کرد ؟ ذهنم از هم یچه م نجایشده بود و ا شیدایاز کجا پ گل

 ام ختهیگس

 زدن بود . کیحال ت در

 "باشه دستش ؟  دهیاون نامه رس یجور هینکنه  "

 شب قبلش انداخت بیعج یجمله  ادیعقب گرد رفت و مرا  فکرم

 گفته بود که

 ! هیکه رهاش کردم تو چه حال یدختر نمیاومدم بب-

 ییجمله به نظرم آشناست و جا نیهم حس کرده بودم ا شبید همان

 . دمشیشن

 ؟ ستیچ یدانستم عجله ام برا یبلند شدم و نم میاز جا یهولک هول



 یآن که بدانم دنبال چه م یب دمیسرگشته دور خودم چرخ یکم

 یزیزده بودم مثل بچه ها که ذوق چ جانیقرار بودم .ه ی؟ .ب گردم

 احساساتم فیتوص یبرا یگنگ بودم و زبان یانگار دارند اما را

 کوچک اتاقک بروم و یکه خواستم به سمت پنجره  نی. هم نداشتم

 به سرم بخورد چشمم افتاد به تخته یتازه ا یکنم تا هوا بازش

 نوشته شده بود یآب کیبا ماژ شیبرد که رو تیوا

 یه صبحون هیمن تو خونه منتظرتم .تا بعد از مدت ها با هم  "

 یبخور مشترک

. 

 و امتحان بزرگ بود .من فقط شیآزما کیانتخاب من نبود . ییجدا

 و ستمیکنار با ی.قدر مبیماریام فاصله ب یاز زندگ یخواستم کم یم

 می...نقطه ضعف ها نمیرا بب میدور به خودم نگاه کنم .نقص ها از

 میبه سرجا یکنم که وقت دایبرطرف کردنشان پ یبرا یو راه را



 نمبما یکه در قالب خودم باق یتر باشم .آن قدر قو یگردم قو یبرم

 رد و یدر جستجو نیب نینروم و در ا یدیجلد جد چیبار ه ریز و

 یاز خودم بودم و هر تکه از خودم را از گوشه و کنار واد ینشان

 .من خسته دمشانیکردم و بعد با حوصله کنار هم چ دایپ یفراموش

 ودانستم صبر  ی.دلتنگ بودم اما م دمیاما از تالش دست نکش بودم

 ومل دانستم هرگز آدم کا یاند .م دهیامثال من آفر یرا برا انتظار

 شمکنم خودم باشم و خوب با یکه سع نینخواهم شد اما هم یآل دهیا

 واال شب قبل دهیرا فهم نیهم ا نیکردم شرو یبود .و حس م یکاف

 کرد . یاتاقک محقر سر نم نیا یبا من تو را

 لد دارید نیا یبروم .برا دارشیرا عوض کرده بودم که به د لباسم

 .نگذاشتم دمیرا وسط نکش میها و کدورت ها دیترد ینکردم .پا دل

 یحت ای یکنند .من به فکر تالف یمنطق تراش میو غرور برا یلجباز

 فرصت جبران را با هم از نیخواستم فقط ا ینبودم .م یتفاوت یب



 شد یبود که از تمامشان نم ییر از چالش هاپ ی.زندگ مینده دست

 . میبه ادامه بود ریناگز یروزیو چه با شکست چه با پ ختیگر

 رگیقرمز داشت.د زیر یکه خالها دمیپوش یکلوش مشک مین راهنیپ کی

 درد و افسوس یهم از رو دیشا ایرا با شرم  میموها یکوتاه

 و حاال وقت شده بود انیع زیام پنهان نکردم .همه چ یروسر ریز

 .هرچند هنوز یام بود و شروع پروانگ ییتنها ی لهیشدن از پ رها

 رونیام موفق و سربلند ب یداشتم تا از آزمون خودساز یدراز راه

 را دهیهموار شده بود .آن حلقه گل خشک یبه خوب میاما راه برا میایب

 دانستم آن روز ی.م رونیگذاشتم و از اتاقک زدم ب میموها یرو

 خانه تا به یداشت بماند تو الیبه جنگل نرفته و خ وسفی ییدا

 به تنورخانه بکشد که از چند جا ترک برداشته یرباب دست خواست

 .بود

 من هنشده اند .م داریبود که هنوز او و رباب ب دایسکوت خانه پ از

 یشوم .تش یعمارت کاله فرنگ یخبر راه یبود که ب نیا حمیترج



 ش کردم وحصاردنبالم که من  فتدیخواست باز مثل سرخر ب یم

 یداشت با فس فس و پرواز تو یقفس گذاشتمش سع یتو بردمش

 اما من ستیو سرو صدا متوجهم کند که از دستم عصبان قفس

 ها یقلدر نیتواند با ا یشدم که نم ادآوریندادم و بهش  یتیاهم

 و مرا عوض کند .بعد به راه خودم ادامه دادم .در باز بود میتصم

 گذشتم فکر کردم یداشتم از آن م یوقت من

 نشیدونم از کدوم قسمت خونه با دورب یکه نبود .نم وونیا یرو-

 پاد . یمنو م داره

 یهم انگار راه داشت کش م نیهم یدلم نبود که برسم .برا یتو دل

 و زیو همه جا تم دهیهرز از گوشه و کنار باغ برچ ی.علف ها آمد

 که به یز کنار گوسفند چاق و چله اشده بود .با تعجب ا یپاکساز

 خورد گذشتم و از یم ونجهیبسته شده بود و داشت آب و  یدرخت

 و رفتم باال .درها و پنجره ها همه باز بودند و دیمرمرسف پلکان



 . دندیرقص یدست باد م یتو ریحر یها پرده

 یخانه بو یبود ! از تو امدهیبود که هنوز به استقبالم ن بیعج

 پا تند کردم و یروغن سوخته .کم هیشب ییمد .بوآ یم یبیعج

که دستپاچه  دمیخودم را به آشپزخانه رساندم .او را د کراستی

 یهدانست با ما ینم کهیبود درحال ستادهیاجاق ا یسو نیاصل اگیجو

 یلوجبکند ؟ نشد  دیکه از آن آتش و دود بلند بود چکار با یا تابه

 میو نگو مبیماریرا ب ارمیاخت یب زبان

 آب رو باز کن . ریو ش نکیبذارش تو س-

 نگاهم کرد رهیبرگشت و خ یمن لحظه ا یصدا دنیاز شن متعجب

 یشد و لبخند شادمانه ا ینگرانش داشت از هم باز م ی.چهره 

 به سمت عمیکرد که من با حرکت سر یجا باز م شیلبها یرو

 . تسیها ن ییدلربا نیهردوتامان انداختم فعال وقت ا ادیگاز  اجاق

 دیوبگ تابه را برداشتم و تا او یبود ماه نتیکاب یکه رو یدستمال با

 مواظب باش !-



 آب را باز گذاشتم .تا چند لحظه ریو ش نکیداخل س گذاشتمش

 نیآب و روغن در هوا معلق بود هم ی انهیجلز و ولز وحش یصدا

 و گفت ستادیاز صدا افتاد آمد پشت سرم ا که

 داشتم . یخودم برش م یذاشت یکارت خطرناک بود ! م-

 خاطر گفتم نانیطرفش برگشتم و با اطم یخونسرد با

 اندازه خطرناک بود .با کیهردوتامون به  یکنه .برا ینم یفرق-

 ! یتفاوت که من تجربه شو داشتم و تو ظاهرا نداشت نیا

 یرا که از حالت خودش در آمده و رو شیپشت دست موها با

 د و گفتولو شده بود باال ز صورتش

 یم شیرو به آت نجای! واال ا یاوه آره .خوب شد به موقع اومد-

 . دمیکش

 برق پرتشعشع چشمانش آرام گفت ریزد و ز یبعد لبخند و

 ! یینجایخوشحالم که ا-



 حد و حصرش را یب یتوانستم خوشحال یگفت هم م یاگر نم یحت

 با تمام وجودم حس کنم .لبخندش دیدو یپوست صورتش م ریز که

 پاسخ نگذاشتم و گفتم یب ار

 راستش منم .-

 یخاکستر یروزها نیاز پس کدام فتدیب ادمانی میخواست ینم انگار

 و میو پرنور پرتاب شده بود بایز یآشپزخانه  نیبه وسط ا کراستی

 بکشد و از هرچه یو ذهنمان را ت دیایب یفراموش میداد اجازه

 غمناک است پاک کند . ی خاطره

 ارام  یشانیم کرد و پحصارآمد . آرام و کوتاه  یشتریکش ب شیلبها

 از من فاصله گرفت . اطیو بعد با احت شکوفید

 از حسرت داشت و انگار یرنگ میچه نگاهش هنوز به موها اگر

 ی شد اما به حلقه یکرد داغ دلش تازه م یکه به آن نگاه م هربار

 سرم اشاره کرد و گفت یرو گل



 ! ادیچقدر به موهات م-

 خانه یتو یکه حت شهیوت فقط نگاهش کردم .برخالف همسک در

 کیو با پوشش کامل بود حاال  کیاش کالس یراحت یلباس ها هم

 دهیبه او بخش یدیجد لیتنش بود که استا یو شلوارک طوس تاپ

 به خودش انداخت و ی.انگار که ذهنم را خوانده باشد نگاه بود

 گفت

 ؟ ومدیمن خوشت ن پی؟ از ت هیچ-

 ناخواسته ام شد یخنده باعث  و

 هم خوبه . یلینه خ-

 ییو موادغذا لیآشپزخانه و وسا یها یبه شلوغ پلوغ یبعد نگاه و

 وپال شده انداختم و گفتم پخش

 هک.!از صبحونه هم  یو بپاش کرد زیهمه بر نیچه خبره ؟ ا نجایا-

خواستم املت مخصوص درست کنم  یاوه شت ! مثال م-. ستین یخبر

 برات



 برم گهیرفت د ادمیابه رو با روغن گذاشتم رو گاز و ت ی.ماه

 . سراغش

 من یشه که از آماده کردن املت مخصوص برا ینم لیدل نیا یول-

 خاص یصبحونه  نیا دیتونم ق ی.من اصال نم یبش منصرف

 رو بزنم . مشترک

 گفت یچشمانش انگار مشعل افروخته بودند .با ذوق زدگ یتو

 املت قرن رو برات نیخوام بهتر ی.ممعلومه که منصرف نشدم ..-

 کنم . آماده

 املت قرن ! نیاوه بهتر-

 که یعنی. شانهرا زدم به  میرا با تمسخر گفتم و دست ها نیا

 . فکرنکنم

 سرم یسر آشپز ماهر باال هیمثل  ینجوریا یخب اگه بخوا-

 دم . ینم ینه .قول یستیبا



 یکیبه سمت  مرا کهیگذاشت و درحال میشانه ها یرا رو شیدستها

 کرد یم تیوسط آشپزخانه هدا ی رهیپشت جز یها یصندل از

 گفت

 کن . مییالزم شد راهنما یو گهگاه نیبش نجایشما فقط ا-

 را در هم گره زدم میمن هم نشستم دستها و

 تقلب برسونم ؟ یعنی-

 انگشتانش اندازه گرفت با

 کوچولو فقط ! هی-

 شیپ یچوب یتخته  یو.ر ستادیا رهیرفت و مقابلم آن طرف جز و

 یم دهیپوست کنده و دو فلفل سبز د ازیپ کیو  ریچند حبه س شیرو

 ینیزم بیعدد س کیقارچ و  یبا کم شد

 ؟ یاملت درست کن نهایبا همه ا یخوا یم-

 کرد گفت یم زیها را ر ریداشت س یوقت



که  یهمه چاشن نی! با ا یکش یزحمت م-؟ یخب آره .دوست ندار-

 املت نیربهت دیمعلومه با

 بشه . قرن

 نیهمچ یبا تخم مرغ و رب خال یخواست یم یگ یراست م اگه

 ! زمیعز یدرست کن یاملت

 اونو که همه بلدن درست کنن .-

 یهما یاملت قرنت رو آماده کن نیمخلفات بهتر نکهیو تو قبل از ا-

 رو اجاق ؟ یبا روغن رو گذاشت تابه

 ودم .گفته ب دیاملت قرن را عمدا با تاک نیبهتر

 کم زود بود . هیدونم  یآره م-

 شانه زد باال . یبا خونسرد و

 زود بود . یلیکم نه .خ هی-

 یدستش با کارد نگاه م ی انهیهمان طور که به حرکات ناشا و

 گفتم کردم



 ! دمیگوسفند د هیتو باغ -

 سرش گفت زیآم دییتکان تا با

 فنداشوباال دست گوس نیکه ا یرفتم از چوپون یصبح نیآره .هم-

 کنم . یخوام برات قربون ی.مدمیچرا خر ارهیم

 به من انداخت و پشت بندش افزود ییگذرا نگاه

 تو اومدم .  شیاز پ یوقت-

 یم زیکه داشت ر یازیبعد دوباره حواسش را داد به کارد و پ و

 ؟ یکن یبگم باور م یزیچ هی-کرد

 دمیپرس یکنجکاو با

 ؟ یچ-

 قکبا تو تو همون اتا ایا آخر دنبدم و ت مویحاضرم همه چ نکهیا-

 کنم . یزندگ یانبار

 ! یترکم نکن چوقتیه گهیکه د یشرط به



 چشمانم و درست یزل زد تو قیعم یرا بلند کرد و با تاثر سرش

 و همزمان با گفتن آخ دیها دستش را بر یحواس پرت نیهم یتو

 اش را به دهیدردناک دست بر یرا رها کرد و با چهره ا کارد

 یچطور گوشه چشم یریو رویآن ه یدانم تو یبرد .نم دهان

 یصندل یاز رو یبه من و واکنش من هم بود ! با نگران حواسش

 برداشتم سمت او زیخ

 ؟ یدیچقدر بر نمیبب-

 گفت یزیاغراق آم تیمعمصوم با

 شد یسرت .انگشتمم قطع م یفدا یول یحواسمو پرت کرد -

 نداشتم ! یتیشکا

 . نمیلوس نشو بذار بب-

 خراش نازک کیرا گرفتم و با دقت نگاه کردم و جز  ودستش

 . دمیند یزیچ



 افتاده ! کیخط کوچ هیکه فقط  نیا-

 نتونستم دستمو ببرم . نیکه بهتر از ا دیببخش گهید-

 . دمیمن با اخم خند و

 رونیرا ب هیاول یکمک ها یها جعبه  نتیاز کاب یکی یتو از

 داشتم گفتم یچسب زخم برم کیداشتم  یو وقت دمیکش

 کی.حاالم نزد یدیکش شیتابه رو به آت یاملت اولش ماه هیواسه -

 یدستت رو ببر بود

 چسب را درآوردم و رفتم سمتش و درحال چسب زدن به روکش

 گهیباشم که د دواریام-ادامه دادم هیانگشتش با کنا یرو خراش

 ؟ میداشته باش یتلفات ستیقرارن

 و گفت دیهمان دستش به مچ دستم چسب با

 یو عرضه  هیشوهرت دست و پا چلفت یبگ یخوا یم یعنی-

 املت ساده رو واسه خانمش نداره ؟ هیکردن  درست

 حیچشمانش و تصح یزل زدم تو یسرانه ا رهیخ یخونسرد با



 کردم دیتاک کنان

 املت قرن ! نیاملت ساده نه .بهتر-

 یب کهویشد که  یدانم چ یچشمانم نگاه کرد و بعد نم یبر تو برو

 امک کیچسباند و به دنبال  میرا محکم به لبها شیلبها خودازخودانه

 کرد .هردو با شور و الهتاب به نفس نفس میرها یو طوالن قیعم

 لرقابیحرکت غ نیشده از ا بیماری.من متعجب و غافل میبود افتاده

 میاش بودم و او نگاهش هنوز با حرص و ولع به لبها ینیب شیپ

 دم که تلفات یبهت قول نم یآشپزخونه نرحاال از  نیاگه هم-

 ! مینداشته باش یشتریب

 یاه از ما آدم ی.دلتنگ مبیماریب یرا جد دشیکه تهد امدیمن بدم ن و

 یساخته بود اگرچه هنوز بار رنجشها را بر دوش م یطاقت کم

 مق هناسور مانده بود اما عاش میکه بر دل داشت ییو زخم ها میدیکش

 توانست دوست داشتن را از قلب هامان یمن یهنوز و کس میبود



 ما ببندد . یو راه را بر عالقه  دبیماریب

 یکه فکر م یکنم .درست وقت شبیمارینوبت من بود که غافل حاال

 که را دور گردنش انداختم میدستها میبه حال خود رها شو دیبا کرد

 ما نینفس هم ب کی یخواست حت ی.دلم نم میتن به تن هم بسپر باز

 ردکرد و ما را  یفوران م دیو جنون با یدگیشور نیباشد .ا صلهفا

 یو با نوا دیکش میلبها یسوزاند .انگشتش را رو یآتش خود م تب

 گفت یسوزناک

 بهت نگفتم که رفتنت چه به روزم آورد .نگفتم چه شب شبید-

 رو تا صبح ییها

 منکابوسش سر کردم .نگفتم تا دلت برام نسوزه و غرورم نشکنه. با

 رو یلعنت یخوابمم اون روزا یتو یخوام حت ینم گهی...د

 کنم هر وقت که یفراموششون هم نم چوقتیکنم .اما ه تجربه

 خودم بندازم ادیاز عشقم برات قفس بسازم ...الزمه که  خواستم

 گهیماهسو ؟ حاال د هیچ یدون یبرام ! م هیچه جهنم ایتو دن بدون



 . دیآفر خدا منو واسه دوست داشتن تو مطمئنم

 زبودم ا زی.لبر دیلرز یم میبودم و از فشار بغض صدا هیبه گر رو

 شده نیکوه سنگ کیدلم قد  یکه رو ییها ناگفته

 بود

 زرو هی نکهیمثال ا شیکی. نیرو نگفتم شرو زایچ یلیمنم به تو خ-

 شده به زور یکن و حت یبرم منو زندون شتیباز خواستم از پ اگه

 ردو از تو یرفتن چیخوام با ه ینم گهی.من د بیماریرفتنم رو ب یجلو

 . بشم

 ا.ت میمشترک آماده کن یصبحانه  کیبه کمک هم  میتوانست باالخره

 ی.رو میاملت قرن محسوبش کن نیشد با اغماض بهتر یم یحدود

 را نیدورب یو ضمن خوردن صبحانه من گاه مینشسته بود وانیا

 ازش اعتراف خواستم یکردم و به زور م یصورتش زوم م یرو

 زده ؟ او هم دید یواشکیمرا  ییها تیچه موقع یکه تو مبیماریب



 نیا یسر به سرم گذاشته باشد و مرا از ادامه  نکهیا یبرا

 ها باز دارد گفت ییبازجو

خلوت  یجا هیکردم  ینگات م نیاول که داشتم با دورب یدفعه -

 یوت یبودو دستت رو تا آرنج فرو کرده  یآورده بود بیماری اطیتوح

 زدنت توبه کنم . دیاز د گهیبود همون لحظه د کی... نزد دماغت

 دیو اعتراض من خند تیبه من و عصبان یبا بدحنس و

 یشم که تو فضا ینم یپلشت نیبه ا چوقتیاح دروغ نگو ...من ه-

 بکنم . یکار نیهمچ باز

 ! فقط مواظب یکن یکار رو م نیبسته ا یاوه شت ! پس تو فضا-

 کم کمتر فرو کن . هیباش.  زتیخوشگل دماغ عز یرگهایمو

 ؟ میادامه ند گهیبحث حال به هم زن رو د نیا شهیاح م-

 خنده سرتکان داد و سخاوتمندانه گفت با

 کنار .تا یرو بذار نیکه تو هم اون دورب یشه .به شرط یآره م-

 خورم . یم یبفهمم دارم چ من



 از جا بلند شومآمد .او نگذاشت  یداشت م لمیزنگ موبا یصدا

 وسفی ییآشپزخانه آورد .دا یام را از تو ی.خودش رفت و گوش

 دهانم را به زور قورت دادم و گفتم یتو ی.لقمه  بود

 بگم ؟ یبهش چ-

 حالت ممکن جواب داد نیخونسردانه تر با

 یصبحونه م زمیبگو تو خونه امم و دارم با شوهر عز یچیه-

 . خورم

 انداخت نییبه پا یگاهرا برداشت و ن نیبعد دورب و

 یستی.البد نگرانت شده که ن ستادهی.کنار اتاقکت ا نمشیب یدارم م-

. 

 ردمبدهم تماس را برقرار ک انیپا ینگران نیبه ا نکهیا یمن برا و

 جون . ییسالم دا-

 . یستین دمیصبحونه د یای! اومدم صدات بزنم ب ییسالم دا-



 راه نیداشت در ح که دمشیگرفتم و د نیرا از دست شرو نیدورب

 زد یبا من حرف م رفتن

 جون . ییدا نجامیمن ...من ا-

 کجا ؟-دیتعجب پرس با

 دور خودش زد . یسرگشته چرخ و

 ییخونه امم دا وونیا یباال ...رو نی...برگرد عقب ...ا نجامیا-

 . جون

 و ناباورانه گفت ستادیخودش ا یجا در

 ؟ یچ-

 تکرار کنم شیدوباره برا خواست یدلش م ایبود  دهیدانم نشن ینم

 که از دمشیتکرار کردم د شی.و چون دوباره آرام و شمرده برا

 زد .از یآورد .داشت رباب را صدا م یداشت بال در م یخوشحال

 زبانش بند آمده بود یخوشحال فرط



 خدا ...شکرت ! ی؟ ا ی؟ چرا خبر نداد یرفت یک-

 اش یخوشحالبه سراغم آمد و مرا با خودش برد تا  نیشرو گفتم

 شروع به شست زدن دیشود .رباب هم آمد و خبر را که شن لیتکم

 و ییباعث شور و شعف دا نیا یبه اندازه  یخبر چیه دی.شا کرد

 مشغول نییشد. هردو آن پا یمهربان و خوشقلب من نم ییدا زن

 مان یشدند .مثل صبح بعد از شب عروس دنیو رقص آواز

 رام.آن قدر که  دمید یبه عمرم م بود که یمنظره ا نیتر یی.تماشا

 انداخت. هیسر شوق به گر از

 قدم زنان تا سر آن چاه اسرار میسر مزار مارجان که برگشت از

 زنگ زد و با هر دوتامان حرف الیش مانی.وسط حرفها میرفت زیآم

 الیباش یصبرانه منتظر برگشتن ماست .بعد از خداحافظ ی.گفت ب زد

 اد به من و گفتدوباره حواسش را د نیشرو

 یگرفت یخوب یلیخ میبگم تصم دی.!..با یارشد بخون یخوا یپس م-

 مشوقت هستم ... ی.تا مدرک فوق دکتر



 دستش فشرد یرا تو دستم

 زا هم دور یکه دوسه روز نجایا میایم میافت یچهارشنبه هام راه م-

 . یهم تو به بچه ها آموزش زبان بد میهاش باش یو شلوغ تهرون

 و یخوام به مجموعه نشرمون افتخار بد ی...م گهید زیچ هی و

 ...چطوره ؟ یبش مونیراستاریگروه و سرپرست

 کنم . ی! معلومه که منم با افتخار قبول م هیعال یوا-

 هبخودم را  مبیماریام را ب یخوشحال یمثل بچه ها نتوانستم جلو و

 مقاومت کردن را درآورد یو او هم ادا ختمیآو گردنش

 فاصله ات رو با من حفظ کن یبیماری یکنم وقت یخواهش م-

 خودمو یترسم نتونم جلو یطاقتم که م ی.من اونقدر ب زمیعز

 شم ... یو بعد شرمنده ات م مبیماریب

 دمیخند یو بدجنس طنتیبا ش من

 شیپ یاومد ییو جدا یدلم به حالت سوخت .بعد چندماه دور یآخ-



 یمرد چ هی.واسه  دارن فیتشر بیماریخانوم  یدیو فهم خانومت

 تونه باشه ؟ یم نیاز ا نیبدتر گهید

 و گفت دیدماغم را کش نوک

 تی.درسته فعال مجبورم که کبریباش بب اتیزبون نیریمواظب ش-

 وسوسه یدیوقت د هی یاگه خودت مراعات نکن یخطر باشم ول یب

 ادیگرگ گرسنه ز هیرو امتحان کنم . یا گهید یکه راه ها شدم

 جنتلمنانه باشه ! یدار شتنینطق و خوتونه اهل م ینم

 از کهیخودش قرار داد و درحال یو بعد او مرا جلو دمیدو خند هر

 احاطه ام کرده بود با اشاره به چاه گفت پشت

 هکه ما اونو ب ادیم شیپ ییوقتا اتفاق ها ی؟ بعض هیچ یدون یم-

 میخبر یاز حکمتش ب نکهی.غافل از ا میذار یم یبدشانس حساب

 دیرس یزمان ممکن م نیبهتر دتویقشنگت با یبکن .اون نامه  .فکرشو

 . دیدستم و رس

 سر تکان دادم و گفتم متفکرانه



 دمجا افتا نیکنم .هرچند اون روز که هم یآره .منم مثل تو فکر م-

 . نمیتوش بب یشد حکمت یمچ پام در رفت اصال نم و

 تاد واتفاق برات اف نیراستش من االن خوشحالم که اون روز ا-

 تو چاه . فتهیشد که نامه ب باعث

 نهرا از دور شا شیدرآمده دستها یظیبه من برخورده بود و غ مثال

 رها کردم و گفتم ام

 ! یگ یم نویکه ا یبدجنس یلیخ-

 خنده گفت با

 ببخش مویکن و بدجنس یتو خواهشا بزرگ یدونم خودم.ول یآره م-

. 

 نگاهش کردم و گفتم سرتق

 رمازت کم ندا یزیچ یبذار منم بگم که تو بدجنس نجورهیحاال که ا-

 نتونم از پست دیتبت تنده و شا یلیخ دمیچون د شبی...راستش د



 ... مبیماریبهت دروغ گفتم که  امیبرب

 ؟ یچ-

 وارفته اش ی افهیجمع شده بود .به او و ق یاز نابارو صورتش

 از او گفتم ینیو درحال عقب نش دمیخند

 هم گهیشب د هیگرگ گرسنه  نیبذارم ا خواستم ی.م زمیآره عز-

 کنه صبر

 بدونه ... شتریقدرمو ب دیشا تا

 زدم و تو یداشتم اون همه له له م شبی...من د نمیصبر کن بب-

 تونم راحت ببخشمت. یم تیبدجنس نی...تو ...فکر نکن به خاطر ا

 ون .امانه ام پا به فرار گذاشتم و او هم دنبال گیج یبا خنده ها من

 و چنان نیبه حالم اگر دستش به من برسد و چن یکرد وا یم دیتهد

 و قبیتع نیهم یخواست تو یداند که چقدر دلم م ی...و فقط خدا م

 شکل نیچنگش به بهتر یو من تو دیرس یدستش به من م زهایگر



 شدم . یگرفتار م ممکن

 انیپا
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