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 خالصه:

 ...هیابد زا یچ یبعض

به قضاوت شدن،   ی محکوم ؛یدار که دوسش  یکس د ی به ند یابد محکوم ی تو برا مثال 
 تا ابد!  ییبه تنها ی محکوم ،یمهری به ب  یمحکوم

 تره...سالم  اما از هفتاد تا عاقل  ،هیروان کنندی م فکر 

 ونی محل و کلکس ی هاکردن با بچه  یفوتبال باز ی پ نکهیا ی به جا ی همون بچگ از
 وونه ید روز اسم  کی بود که محکوم بود تا ابد و  یباشه به فکر پدر  کشیکالس ی هان یماش
 بود. دهیفرزندش به ارث رس  به تنها ی وونگی د نیبکشه و حاال ا دک یرو 

 فرار مداواش ی و به جا کردینم ترک  ش یوونگیپدرش رو به خاطر د اگر مادرش  دی شا
 بود!  آخر عمرش ی سالها خوش گذروندن  یپ و ساالش  هم سن  ی هیپدرش مثل بق کرد،یم

 .دی و چرخ  دیچرخ توپ  هی مثل  زمونه

 شد... بشینص پدرش شد، عاشق شد، اما سرنوشت  بزرگ 

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com


 حکم غرور 

 
4 

 

 شد.. رحمی از چند سال ب بعد

 زد!  خی بود،  عشقش ی جا یروز هیکه  ی قلب

 .. برگشت

  هیتنفر شد   نیا ی داشت، اما حاال ازش متنفر بود و ثمره  که دوستش  یانتقام از دختر  ی برا
 ..دی جد عشق

 ! دادیموندن م ی بو داد،ی صداقت م ی که بو یعشق

 هست؟  ست،ی مهربون ن اماونقدر  ایدن اما
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 : مقدمه

 ! حکم گفتند

    خندیدیمو   گرفتیم ستد ورق 

 .. باشد دانفتابگر آ  حکم شد ارقر

    دبو شید رخو ستد هاسر  تمام

   گرفت  مااز  ست د مینز

 ! یمدو... دل داد به دو

    بریدمان را آس    آسمان،

 ! باختیمتک...  به دو

 ... اردند عاقبتتو  شمانچ وي ررو به   یزبا
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 م؟ یجا کرد و گفت: خب، شروع کنبهدستش جا ی رنگش رو تو ییطال  خودکار

 تکرار کردم.  واری رو طوط حرفش  یمخ ی شدم، با لحن رو رهیو خشن بهش خ سرد

 خب؟  -

کرد،   جابهجا هاش چشم  ی رو رو شکلش  لیمستط نک ی؛ عبست  رو محکم  هاشچشم 
 اش کرده بودم. کالفه  یحساب
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از راه درد آور وارد  می مجبور وگرنه  ی ایراه ب کنم پس بهتره باهام تا کمکت  نجام یمن ا  -
 . میبش

 ! ییآشنا ی و با تمسخر گفتم: درد؟ چه واژه  حوصله ی زدم و ب شخندین

 ستاد؛یسمتم اومد و رو به روم ا  محکم  ی هارنگ بلند شد و با قدم  ی اقهوه  زیم پشت  از
اون   ادیبود و من  مخم  ی از اندازه رو ش یب اشده ی و شلوار اتو کش بود، کت یعصب یحساب
 .انداختیم ی عوض ی که یمرت

 م؟ یاز کجا شروع کن یدار دوست  -

 شدم و لب زدم. رهیام بهش خبرنده  نگاه  با

 داشتم!  دوسش  یاز بچگ یدونی از مرگ، م -

رو باال   ابروم ی تا  هیکرد،  گرد نگاهم  ی هارو با ضرب باال آورد و وحشت زده با چشم  سرش
 داد. هیتک یو به صندل دیرو عقب کش انداختم؛ خودش 

 اومدم.  کمک  ی من فقط برا -

  یبررس ی برا  گفتم: من فکر کردم   ی کردم و جد نگاهش رهی، خگذاشتم  امچونه ری رو ز دستم 
 .ی شرکت اومد یامور مال

 پنجره  دار بلند شد و سمت  و چرخ  چرم  یصندل ی سر تکون داد و از رو   دهیو ترس  متعجب
 شد.  ره یخ رونی؛ به برفت 

 برداشتم.  ستالیکر ظرف   ی از تو یقرمز بیس

استفاده   تیو حواسش کامل به من بود و منم از موقع دکری به من نگاه م ی چشم ریز
 کردم.

 رو برانداز کردم. بیتعجب س با
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 قرمزه!  -

کرد، پوزخند تمسخر   شلوار کتونش  بیج ی هاش رو توو دست  گرفت  رون یرو از ب نگاهش 
 زد.  یزیآم

 .میکار دار یلیخ نکهیمثل ا -

 و غضبناک بهش زل زدم. کردم ی قروچ دندون 

 خونم قرمزه!  -

و    دیپر  یانگار اصال زبون نداشت؛ رنگش به آن ایانگار الل  الل شده بود  کرد، یم نگاهم  وارفته
 .شدیم ر ی اونقدر که از نگاهش ترس و وحشت سراز خت، یر جونش  ی تو وحشت 

 ؟ یچـ... چ -

 مگه؟  یکر -

  زیکردم که از اون طرف م پرت وه یم ظرف  ی رو تو ب یس رو با زبون تر کردم؛ و لبم  دم یخند
 افتاد. 

چاقو رو  یخور وهیم ی هاظرف   ی خم شدم و از رو ز یسمت م دم،یکش یقیعم نفس
راه   دستم  ی از گوشه  که دستم سوخت و خون  دمیاش کشلبه ی و رو برداشتم؛ انگشتم 

 سر خورد.  ن یزم ی گرفت و رو

شده   ختهیخون ر ی به قطره  رو بستم تا نگاهم  هامچند بار پلک زدم و در آخر چشم  یعصب
 .فتهین

   شن؟ی قاتل م  نیحرص چاقو رو تو دستم فشار دادم و گفتم: با ا  با

 همون پوزخند کم رنگ  لبش ی رو د؟ ی خندینم هاشچشم  گه یرو باز کردم، چرا د  هامچشم 
 . ستادم یدم عقب رفت که بلند شدم و ا ق  هیخورد و  یفیهم نبود؛ تکون خف
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 و با تعجب به خودم اشاره کردم. دمی خند تلخ

   ؟یترسی از من م -

ن کرد که با پرخاش آب ن م   ؛ستادمیا روشروبه  دهنش رو پر سر و صدا قورت داد و م 
 گرفتم و کنار گوشش پچ زدم.   یخونسرد نفس

 جون!  یمن که ترس ندارم دک  -

 به شمارش  هاش ؛ نفسشاهرگش گذاشتم  ی کردم و درست رو ترک یزدو ن کی رو نزد چاقو 
 .دی لرزیم د یب افتاده بود و مثل 

که در   ی ای فیحس ضع نی ور بود زل زدم؛ اهاش شعلهچشم  ی تو که ی به وحشت لذت با
 . کردیم قیرو به بدنم تزر مقابلم داشت سراسر قدرت 

هم فشار داد؛  ی هاش رو محکم روخودش جمع شد و پلک  ی رو فشار دادم که تو چاقو
  ادیفر   شد،ی م دهی کش شیگردنش به نما ی که رو یو همزمان با خون کم دی رو بر گلوش 

 .دیکش ی اوحشت زده 

 ؟ یکنی... مـیکار م یبـ... چ -

ذره خون بود،   هیلب گفتم:   ریز و آروم  کردم اشده ی ترس صورت  ی حواله ی ترسناک شخندین
 . مینگاه کن به قصه آور قراره از راه درد  اریدر ن یباز یکُل

 بـ... بوران من... -

 دوختم.  هاش چشم و منتظر به لب   دمیحرفش پر  وسط

 اش؟خب ادامه  -

  هیگرفتم و با  لباسش  ی تو رفته ی قه ی  ریرو ز چاقو  حوصلهیکرد که ب  من کنان نگاهم  من
 رو آزاد کردم.  اشقه یحرکت  
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زمزمه   کرد،ی م یی خود نما اشقه یشق ی که از حجم ترس رو ی درشت عرق ی به قطره  رهیخ
 کردم.

 بزن.  یزر درست و حساب هی یسرت دکتر مملکت  ری! خزیو  زیو  زیو  یه -

هاش خارج بشه؛ لب نیکه از ب ی ااز کلمه  غیاما در شد،یباز و بسته م یمثل ماه لبش
 خم شدم.  شد که سمتش  ره یبهم خ صورتش گذاشت و ناباورم  ی رو و لرزونش  ی هادست 

 ! یاریب ادیبه  منو  هیفقط کاف   ،ی بخند یدفعه بعد که خواست -

 زدم. و کنار گوشش پچ  زدم  یچشمک

 و کر کنه! فلک  ات گوش هقهقه  ی صدا خنده  ی به جا دم یم بهت قول  -

 زدیکه ترس توش موج م  ییهاخورد و با چشم  ی دی، تکون شد رو گرفتم  کتش  ی هالبه
 اش زدم. و بهت زده  ده ی به صورت ترس ی نگاهم کرد؛ پوزخند 

 بوم!...کردم خودم رو کنترل کنم، اما  یو سع دمی گز لب

 صورتش فرود آوردم.  ی رو تو چشم بهم زدن مشتم  هی ی تو

 . چهیاتاق بپ ی اش توناله  ی پرت بشه و صدا نیزم ی بود تا رو یکاف نینداشت و هم  انتظار

 رو با حرص بستم و خش دار زمزمه کردم. هامچشم 

 لکه ه یشرکت من   نیزم ی دستمو زخم کنم و حاال رو ی ! باعث شدی کرد نی بهم توه -
   ده؟ی م وی کثافت کار ن ی جواب ا یخونه؛ ک 

 . ی اوونه ید هی لب زد: تو واقعا  یلرزون ی رو بلند کرد و با صدا سرش  ناباور

   ؟ی زدم و گفتم: تو سالم ی پوزخند

:  دمی و غر شدم   ی جد هوی، اما دادم  لشی تحو یترس سرش رو تکون داد که لبخند رو مخ با
 ! ینکردم هر پس تا ناقصت 
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  ی رو وانیزدم، با اخم نگاهم کرد که کنترل خودم رو از دست دادم و ل ادیآخر رو فر  یهر
 زدم.  و رو سمتش پرت کردم و نعره  زیم

 ! رونی گمشو ب -

 زد. رونی، از شرکت اتاق بچرمش   فیترس بلند شد و بعد از برداشتن ک  با

 ی هاشهیاز ش  باعث شد چشم  یزنگ گوش ی شدم که صدا  رهیخ شکسته  وان یحرص به ل با
 .رمی بود بگ وان یل شیپ قهیکه تا چند دق ی اکسته ش

چرخ دار نشستم و جواب دادم:  یصندل ی رو حوصلهی چنگ زدم و ب ز یم ی رو از رو ی گوش
 ه؟ یچ

خبر خوب برات داشتم داداش، اما مثل   هیبابا،   ی فرستاد و گفت: ا  رونیرو با فشار ب  نفسش 
 اجاره.  ی داد نکه یا

 زدم.  لب ی ابه نقطه  رهیو خ کردم ینچ

 . ارن یو در ب به دست هم دادن پدر من  امروز همه دست  -

 چخبره؟   -

 ادامه داد: باز اون... قهیکرد و بعد از چند دق یمکث

و کالفه اجازه ندادم حرفش رو تموم کنه؛ لب   تکون دادم یباشه، سر جلوم  که مهراب  انگار
 بود؟   یباز کردم: آره؛ حاال خبرت چ

 کردم. داش ی و گفت: پ  دیکش یقیمع نفس

: کـ...  دمی شدم و بهت زده پرس ره یرو خ، ناباور به روبهبلند شدم  یصندل  ی شتاب از رو با
 کجاست؟ 

 بهش هست.  کار؟ من حواسم   یچ ی خوای : مدیدو دل پرس قهیکرد و بعد از چند دق یمکث
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 . نمشیبب خواستم ی شر به پا کنم، اما من فقط م بود تا بخوام دهی ترس دم،یکش یقیعم نفس

 !نمشیبب دی مهراب، با -

 فرستاد.   رونیرو با فشار ب  نفسش 

 در منتظرتم.   ی خب جلو یلیخ -

اتاق، با   فیکث طی به مح تیاهمیتلفن رو قطع کردم؛ ب ی خدافظیلب زدم و ب ی اباشه 
 بشه. و به زن گفتم: اتاق من مثل روز اولش رفتم و ر رونیب ی، اما محکمآروم ی هاقدم 

 ...ی اما آقا -

بستم که دهنش رو بست و با تکون   هیرو چند ثان هامزدم و در آخر چشم  بار پلک  چند
 اطاعت کرد.  سرش از حرفم  دادن

 ستادن ی با ا  قهیهمکف رو لمس کردم؛ بعد از چند دق ی آسانسور شدم و دکمه  نیکاب وارد
 قدم برداشتم.  مهراب یاومد و سمت بوگات رونی آسانسور ب

 شدم.  نیرو باز کردم و سوار ماش ن یماش در

 ... اسیکردم که سر تکون داد و گفت: امشب ال یسالم

 لب زدم.  طاقتیب

 خب؟  -

 گرفته.  یامشب مهمون -

 رو عوض کرد.  دنده  یالی خیشدم که با ب رهی خورده بهش خ که ی

 . میر یاما ما نم -

 گفته؟  یزدم و با تعجب گفتم: ک  ی شخندیدادم؛ ن هیتک پنجره  ی رو به لبه  دستم 
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  ی برا کردیکه از من داشت فکر م  یهاش رو به هم فشرد، حق داشت! با شناختلب یعصب
 .کردیبار و اشتباه م  نیاما ا نم، یبیم و اونجا تابانم  ی مهمون رم یدعوا م

 کرد. پارک  ابونیخ ی رو گوشه  ن ی زد و ماش راهنما

بندازه گردن تو    خواستیتصادفشو م  ،یدعوا داشت ارویپسر؟ با   یگ یم یچ یفهمی م -
 . ییتو خطرناکش تنها دشمن  چون 

اس؛  کاسه م ین ریز ی اکاسه  هی! و کالفه ادامه داد: به خدا مشکوکه  دیکش به موهاش  یچنگ
 توش هست دعوت کنه؟ که تابانم ی ای به مهمون دشمنشو  نی ترخطرناک د یاصال چرا با 

 شدم. رهیبهش خ نشسته به خون  نگاه  با

 ؟ ی فهمیباشم؛ م امشب اونجا د یبا که باشه من  یکه باشه، مهراب! هر چ یهر چ -

 رو روشن کرد. نیماش چ یسوئ سر تکون داد و با چرخوندن  متاسف 

 

 

 *** 

 شدم.   رهیخ دنشیو به رقص دمیرو سر کش سوم  وان یل

 کنار لبم یک ی کوچ شخندیکنم؛ ن یرو سر اون خال تمام حرصم  نبود تا حداقل  اسیاز ال یخبر
  نییرو پا طرف مقابلش  و دهن دک  تونست ی بود، اما خوب م فلج  نکهی با ا ی نشست، عوض

 .ارهیب

قسمت   نی تربود، گوشه  بیعج آرامشش  نی بود، ا  دهیکش ی ابه گوشه  امو خسته  جیگ نگاه 
 دختره  یاما اون خنث زد،یبا اضطراب باهاش حرف م بود و دختره  مبل نشسته ی خونه رو

 فشرد. اشنهیرو به س و سرش  دیکش رو تو بغل خودش 
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چنگ زدم و خواستم سر بکشم که   زیم ی رو از رو ی فرستادم، بطر  رونی رو پر فشار ب نفسم 
 اشت.دستم گذ ی و رو  مهراب دستش 

:   دی و غر دیکش ابروهاش  ونی رو م شصتش  هاش دادم؛ کالفهو به چشم  گرفتم  رو نگاهم 
 خودتو. ی کرد بسه، خفه 

 شدم.  ال یخیرو بدم، اما ب جوابش  و خواستم  دمیکش نم ییپا لب  ی و رو زبونم 

  ال یو از و  دیکش نیزم ی رو رو یصندل یندارم، عصب تی لب گفت که اهم ری ز یزیکالفه چ 
 رفت.  رونیب

و  روشن  شد،یکه پخش م یی هاسراغم اومده بود و دود ی بد ی جهی و سرگ  تهوع  حالت
 .زدی حال بدم دامن م نی ها به اخاموش شدن رقص نور

  هی؛ مهراب با و نشستن  رفتن زی م هیاومد و با همون پسر سمت  رونیرقص ب ست یپ از
 ی هادندون  ر یگرفت و با حرص از ز  صورتم  ی رو جلو  وانی آب پرتقال برگشت و ل وانیل

 ! صاحابوی ب نی کن ا : کوفت د ی اش، غرشده  چفت 

ضرب خوردم؛ با  هیرو از دست مهراب چنگ زدم و  وانیها به سرفه افتادم و لدود ی بو از
 و کالفه لب زدم.  دمیرو مال هاماشاره و شصت چشم  انگشت 

 .می بر  -

که  اومد و بعد از رد شدن از باغ رون ی ب ال یگفت که بلند شدم و تلو تلو خوران از و ی اباشه 
  نیماش ی خودم رو تو  د،یچرخی سرم م ی تو اشون خنده  ی و صدا زدیم پرسه آدم و توک  تک 

 پرت کردم.

سر و صدا   ی ادیز  اسیال ی های بشه؛ پارت هامهیسالم وارد ر ی تا هوا دمیکش یقیعم نفس
و   ستین  یدخترها معلوم بود که فقط مهمون و پوشش هاشی کرده بود و از وضع مهمون

پر سود هم   ی هاو قاچاق  یقانون ر یغ ی هااز جمله معامله  گهید یجور کثافت کار هیهزار و 
 باشه. مهم  زها یچ ن یا اونجا ی هاواسه آدم  بدونم  دی اما بع شه،یانجام م
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سرم    ریام رو زشده  مشت   دادم و دست  هیتک ن یماش ی نجم رو به لبه زدم و آر ی پوزخند
 گذاشتم.

 

 

 

 ال« ی »فر

 

  دهیکش اسمنیسمت   برداشتم که با سوال بهار نگاهم  ی چوب زیم ی و از رو  پرتقال  شربت 
 شد. 

 تون؟ ی و زندگ  سر خونه  دیر یم یشما ک  -

دارم  یگفت: من که نه پدر ی اخفه ی با صدا اسمنیکرد که  ی انشست و سرفه  خ ی س روهان
اما   ستم،یدخترا ن ی هیو من مثل بق ست یالزم ن ی عروس بارهام به روهان گفتم  ،ینه مادر
 .دهی گوش نم

 .نداره  ی که مشکل اسمنی  ؟یکنی شدم و گفتم: خب چرا گوش نم رهیبه روهان خ یسوال

 و لباس عروس خوشش  یکه از عروس ه یآخه کدوم دختر گه؛یحرص گفت: داره دروغ م با
   اد؟ین

پنج سال   ی ول  یگیدرست م یگذاشت و گفت: اوک   زیم ی رو خاموش کرد و رو ش ی گوش ایدن
 ست؟ ی ن ادیز ی نامزد ی برا

شد که با  رهیدستش خ ی تو  ی چا وانی شد و به ل مبل مچاله  ی بغض کرده گوشه  اسمنی
 پام بلند کردم و کنارش جا گرفتم.  ی و از رو  یاخم تاف
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  خت؛یدستم ر  ی و رو دی از چشماش چک یاشک اش حلقه کردم که قطره رو دور شونه دستم
گرفت و با    اسمنیبه ما دست   توجه ی و  ب دیکش ی روهان کالفه پوف دم، ی اش رو بوسگونه 

 هم سمت بالکن رفتن.

 .شهینم یطور نیا  م،یکن یکار هی  دی گفت: با ایکردم که دن ینچ

که در   ایاز دن باعث شد چشم  یزنگ گوش  ی کردم؛ صدا دیی تکون دادم و حرفش رو تا یسر
 . رمیحال تخمه خوردن بود، بگ

شده بود،   اش که اسم تابان نوشته و با تعجب به صفحه  برداشتم  ز یم ی رو از رو ی گوش
 شدم. رهیخ

   ه؟یک  -

 گرفتم و لب زدم. درب و داغونم  یگوش ی از صفحه چشم

 تابانه!  -

 عنتر به تو زنگ زد.  نیو گفت: باز ا  دیکش یپوف یشاک

 شدم و گفتم: خواهرشم. رهیبهش خ حوصلهیب

 .یگفت: البته ناتن یو با لجباز دی حرفم پر وسط

 رو فشار دادم. یسبز گوش ی رو باال انداختم و دکمه  هامشونه 

 جانم؟   -

 ! یکالنتر ایب الیف... فر -

 . شدهیچ  نمیآروم، درست بگو بب  سیو منگ اخم کردم و گفتم: ه جیگ

 بودم. یبغض گفت: مهمون با

 .دمیهام رو بستم و غر چند بار چشم  یعصب
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 . فتمیاالن راه م -

 خورده گفت: کجا؟  کهیو سمت در هجوم بردم که محمد   رو قطع کردم یحرص گوش با

 . یگفتم: کالنتر  عیسر

 

 *** 

آورد و   رونیسرش زو از پنجره ب ایشدم و در رو با شتاب بستم، دن ادهی پ نیاز ماش عجله  با
 با حرص داد زد.

 نبند.  ینطوریا نهیواسه اون بوز  هوش، در سلطانو  -

 که نشونم  ی سمت اتاق یدادن گوش لیشدم و بعد از تحو یگفتم و وارد کالنتر یی بابا برو
 . دمیدو داده بودند 

 کرد و داد زد. بلند  ظیضرب باز کردم، مرد سرش رو با غ رو با در

 مگه؟  ی خانوم؟ سر آورد چخبرته -

 .نجایا گرفتم و گفتم: خواهرم و آوردن  ی قیاخم نفس عم با

 ؟ یمهمون ی هاگفت: با بچه  یترآروم رو باال انداخت و با لحن  ابروش  ی تا هی

 بله.  -

 . دیی بفرما -

 .ممنون  -

 ی هاکه ورقه بود، جا گرفتم، همونطور  زش یکه کنار م ی مبل ی سر تکون دادم و رو حرف یب
 گفت: اسم؟  کردی رو نگاه م جلوش  ی پرونده 
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 .یفرستادم و لب زدم: تابان پناه رونیرو با فشار ب نفسم 

، از  انداخت  زی م ی و رو هام زل زد؛ خودکارش زد و  سرش رو باال گرفت و به چشم  ی پوزخند
 ی و به صندل عقب رفتم  ینشست که کم  رنگش بلند شد و رو به روم ی اقهوه  زیم پشت 

 دادم. هیتک

 بوده؟   یی خواهرت چجور جا یدونی م -

 مهمه! براتون  گفت: چقدر افراد خونوادتون تکون دادم، با حرص  نی طرف ی سر

 . دمیلب غر  ریتر کردم و ز رو تنگ ابروهام ی گره 

 ! دی قضاوت نکن  دیدویو اون نم  نی ا یاز زندگ  یزیتا چ بهتره  -

 خب.  اریرو باال انداخت و گفت: بس ابروهاش 

 .اریرو ب  یتابان پناه ،یگفت: عباس  یتربلند  ی در رفت و بعد از باز کردن در با صدا سمت 

 که داشت، بغضم  یباز چندش  تی وضع دنیتابان وارد اتاق شد، اما با د قهیاز چند دق بعد
 شد. شیر گرفت و دلم 

  ی ایبود، دور در اهیکه کرده بود س  ی اهیو گر   ملیبه خاطر استفاده از ر  هاشچشم 
اش گونه  ی تا رو قرمز داشت، رژ لب قرمزش  ی هارگه یهاش به خاطر خوردن زهر مارچشم 
 ی مانتو  ی روشده بود و  ختهیر شلخته وار دورش  رنگش  ییطال  ی شده بود و موها ده یکش

 .کردنیم ییخود نما یقرمز ی هالکه  رنگش  یصورت

 ... الیکرد و گفت: فر نگاهم  ه یبه سمتش رفتم، با گر ی انگریحالت عص با

 !  می تا بر یبسته نگه دار دهنتو  یتون ی گفتم: م یحرص

 

 



 حکم غرور 

 
19 

 

  *** 

با تعجب   ستاد، یکه تابان وسط راه ا  می رفت نیماش و سمت  م یزد  رونیب  یمحمد از کالنتر با
 .گذروند   ابونیرو دور تا دور خ به سمتش برگشتم که نگاهش 

 .رمی م یمن با تاکس -

 . یاریمختلف در ن ی هایخونه سر از مهمون ی به جا هو ی: دم ی و با تمسخر غر زدم  ی پوزخند

 کمک  ر ازت اگ الیفر نیگفت: بب یدراز شد و با زبون  رهی بهم خ شی وحش ی هاچشم  با
گل   تیشناس  فهیو وظ ینداره دخالت کن یکه بهت ربط یی تو کارها شهینم لیخواستم دل

 کنه. 

 جهت بده؟  ری انقدر زود تغ  تونستی م یشدم، چجور رهیگرد شده بهش خ ی هاچشم  با

 ؟ یاوک  کنم،یکار م ینداره که  چ یناز ادامه داد: بابا منو آزاد گذاشته پس به توام ربط با

 آسفالت   ی و تابان رو سوختیم به خودم اومدم که دستم   یشد، اما وقت یچ دمینفهم
 افتاده بود.  ابونیخ

آزاد   : بابا تو رودمی غر بلندش کردم و با حرص  نی زم ی و از رو کردم یدندون قروچ  یعصب
 یکه هزار تا کثافت کار ییهای مهمون ن یبه ا رفتن ی آزاد گذاشته؟ برا یچ  ی گذاشته؟ برا

 کدوم کار آزادت گذاشته؟  ی بودنت؟ هوم؟ برا با پسر   ی برا ای  فته؟یتوش اتفاق م

کرد   رو پاک لبش کنار داد و خون  هیتک ایدن نیو از تابان جدا کرد، تابان به ماش من  محمد
 یپاک کرد و عصب داد،ی م  گاری س گند  ی که بو رنگش  ی صورت ی رو با مانتو ش یخون و دست 
 داد زد. 

 شهیمن هم نکهیساله بابا ولت کرده، از ا  هفت   نکهیاز ا  ؟ی سوزیم ی تو از چ یدونی م -
، اما تو هفده سال از عمرت و  رو بکنم  های کثافت کار نیحق داشتم ا  یداشتم حت  زیهمه چ
  ،ی مشت پول هیسگ دنبال   ه یو چهار سالته مثل    ستیو حاال که ب ی اتاق گذروند  ی گوشه 
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رو داشتم و عشق مادرم رو داشتم، اما   رو داشتم، من محبت پدرم  هان یا ی اما من همه 
 !یبدبخت قاتل مادرت ی تو

 شد و دونه هام پر از اشک چشم  کم ، کم شدم ره یخ پر حرصش  ی و به چهره  دی بر نفسم 
 . ختیقفل شده بود، ر دست محمد که دور کمرم ی هام رواشک  ی دونه

رو   حرصش ایبگه که منصرف شد، اما دن یزیشد و خواست چ رهیکالفه به تابان خ محمد
 کرد.  یسر تابان خال

 . دیکش غیقدم جلو رفت و ج  هی یحرص

  ال؟یبود دست مزد فر  نی ا کرد؟یکارت م یچ نبود االن بابات ال یاگر فر ؛یخفه شو عوض -
  یباهات چه رفتار دت یدیوضع کثافت بار م  نی ا  ی و تو ومد یاگر بابات م ی اصال فکر کرد

   کرد؟یم

تار   هام به خاطر اشک شده بود و چشم  ن ی سرم سنگ دم،یهاش رو نشنحرف  گه ید
 . دنیدیم

منقبض   فک  دن ی محمد برگشتم که با د ردم و سمت رو پاک ک  هامدست اشک  پشت  با
 دوباره تازه شد. گلوم  اش بغض شده 

 شدم و زمزمه کردم. رهیرنگش خ یریق ی هاچشم  به

 شش؟ ی پ یبریمنو م -

 .می ر یهمه با هم م می ریزمزمه کرد: م د، ی سرم رو بوس ی فرستاد و رو گوشم  رو پشت  موهام 

  ابونیخ  دی سبز و سف ی هاجدول ی به تابان که رو توجهی شد، ب ترظ یبغض آلودم غل  لبخند
شدم   نیرو برام باز کرد؛ آهسته سوار ماش رفت و در کمک راننده  نینشسته بود، سمت ماش

 .دی عقب جلو پر ی از صندل یو در رو بستم که تاف 
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رو تو بغلم جا   و خودش پارس کرد  ختم،یر رو بهم  رنگش ی اقهوه  ی کردم و موها  بغلش
 داد. 

:  دیکرد و غر  اشاره  یبه تاف شخندیبا ن د،ی شد و در رو با خشم کوب نیسوار ماش یعصب ایدن 
 .استه یاز اون عفر  شتریسگ ب هیمعرفت   یحت

و بعد از حساب کردن پول تابان رو   گرفت  یتاکس هیشدم؛ محمد   رهی خ رونیبه ب حرفیب
 کرد و رفت.  حرکت  نیکرد که ماش یسوار تاکس

باالخره   کرد؛یم یلقد زد، انگار خودخور نیزم ی رو ی هازه یر و با سنگ   ستادیا قهیدق چند 
 گفت: فقط برو خونه. ایشد و کالفه رو به دن نی سوار ماش قهیبعد از چند دق

 

 

 »بوران« 

 

خودش   قهیکرد و بعد از چند دق یشدم، تابان رو سوار تاکس رهیبه پسره خ ی کنجکاو با
 رو شد و رفتن.روبه  نیسوار ماش

 .  دیچیسرم پ ی مهراب تو ج یگ  ی که صدا دمیلبم کش ی رو گوشه  شصتم 

 بودن؟  یک  نا یا -

رو روشن   ن یرو با حرص بستم و  ماش هامچشم  قهیزدم و در آخر چند دق بار پلک  چند
 کردم و راه افتادم.

 تابان بود!  هی: دختره... دختره شبدمی بهش کردم و غر ینگاه م ین یو عصب کالفه
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 برام  گفتم: آمارشو  زدمیرو دور م چ یطور که پ دادم و همون  ه یتک شهیش ی رو به لبه  دستم
 ، هر چه زودتر بهتر.  اریدر ب

 آروم سرش رو تکون داد.  قهیفقط نگاهم کرد و بعد از چند دق 

 

 

 *** 

 ال« ی »فر

 

 گهید ی ، هفته تمومه  ها گفتم: کالس رو به بچه ی گذاشتم و جد  زیم ی و رو تار یگ
 ! دینباش خسته  نمتون،یبیم

شدند؛ با   هاشون ل ی مشغول جمع کردن وسا بلند شد و همه اهو یه تموم شدن حرفم  با
 رو بستم. پشی گذاشتم و ز فشیک  ی رو تو تار یگ اط یاحت

   ؟ی خانوم پناه -

ام شونه  ی و رو فیزدم و ک  ی برخوردم، لبخند ن یحس ریکه به ام صدا برگشتم  سمت 
 انداختم. 

   ن؟ی رحسی جانم ام -

 .دیبه موهاش کش ی دست

   بم؟یکه غا ی اجلسه  د یکن سیتدر  ی من خصوص ی برا  شهیم ستم یبعد ن ی خانوم من هفته  -

   ؟یچ یعنی   ؟ی ستی: ندمی باال انداختم و پرس یی ابرو

   د؟یذاری برام م یکرد و گفت: مسافرت؛ کالس خصوص یرو خال هاش لپ باد
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 .اومدم  رونیاز کالس ب  تکون دادم و همراهش  یسر

 .کنمیم هماهنگ باهات  آره حتماً، ساعتو روزشو  -

 کردم. گوشش یباز صورت ی حواله  ی کرد که لبخند یتشکر

ام سر  از شونه تاریگ فیمحکم بهم خورد و ک  یکیو خواستم برم که  دمی رو جلو کش اممقنعه
 افتاد. نیزم ی خورد و رو

 ر یگ پام ی ال ی زیبردارم، اما چ ن یزم ی رو از رو فیرو بستم و خم شدم تا ک  هامچشم  یعصب
 شد. ده یکوب آموزشگاه  ی هاک ی به سرام افتادم و آرنجم  نی زم ی کرد و با سر رو

 ن یزم ی هام از روهام خارج شد، با کمک دست لب ن یاز ب یهام رو بستم و آخدرد چشم  با
 . دمیمال رو نرمدادم و آرنجم  هیتک واری بلند شدم، به د

 ی تو پر تمسخرش  ی تار شد، صدا دمی شد و د هام پر از اشک درد طاقت فرساش چشم  از
 زنگ زد. گوشم 

   ؟یخانوم پناه شدهیآخ آخ چ -

و   رو بلند کردم کردن؛ سرم  دنی هاش شروع به خندخودش و دوست  حرفش موم شدن ت با
رو  باال انداخت و دستش  ییشدم که با تمسخر ابرو  رهیخ هاشتو چشم  یو عصب یشاک

 کنم؟   و گفت: کمکتون  گرفت  سمتم 

  یو سع بند کردم و آروم بلند شدم  واریرو به د باز موند، دستم  دهنم ش ی فیشری حجم ب از
 . ارمین امده یضرب د  به آرنج  یکردم فشار

جفت    هیکه  برداشتم  نیزم ی رو از رو فیفرستادم، خم شدم و ک  رونیرو لرزون ب نفسم 
 روم قرار گرفت. روبه مردونه  کفش
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ام انداختم و  شونه  ی و رو ف یو ک  دم اومدم به خو زودتر  یول رهیرو ازم بگ فیک  خواست 
 از پشت  کردم که صداش  به راه رفتن  زدم و شروع  رون یبهش از آموزشگاه ب بدون توجه 
 سرم اومد. 

 بود.  یشوخ صبر کن؛ به خدا قصدم   الیفر   ال؟یفر -

خودش رو   ،دم یمال یرو کم و همزمان دستم  دمی سرعت بخش هامبه قدم بهش  توجهیب
 قرار گرفت.  رومبههم رسوند و رو ب

 شدم. رهیخ ابون یخ انداختم و به آسفالت  ن ییسرم رو پا  کالفه

 ! دی مزاحم نش د ییبفرما  یفیشر  ی آقا -

 ه؟ ی خورده نگاهم کرد و گفت: مزاحم چ کهی

 فرستادم. رونیرو با فشار ب نفسم  یعصب

 بردار کامران!  دست از سرم -

 رفتم.  ابونیبهش زدم و سمت خ ی ااش تنهبه نگاه وارفته  تیاهمیب

 

 

 

 

 

 *** 

 ا«ی»دن
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چند   اد؛یب  رمی گ یرو تکون دادم تا تاکس و دستم  ستادمی ا ابون یزدم و سر خ رونی باشگاه ب از
 پام توقف کرد. ی زرد رنگ جلو یتاکس هیکه  نگذشت  ی اقهیدق

 شدم و در رو بستم.  ن ی سوار ماش کردن به راننده  نگاه بدون 

مرد   ی شدم که صدا  الیفر  ی رو در آوردم و مشغول گرفتن شماره  و داغونم  درب  ی گوش
 شد.  ناقوس مرگم 

 خانوم؟  د یبر  دی خوایم کجا  -

 حالت ممکن  ن ی با بدتر نیخورد و ماش گره  تو نگاهش  رو بلند کردم، نگاهم  سرم  وحشت  با
 .ستادیا

ها راننده  ی هاگفتن  راهی ها و بد ببوق  ی افتاد؛ صدا نی از دستم سر خورد و کف ماش لیموبا 
 .د یچرخی سرم م ی تو

اومد و قفل   که زود به خودش  در رو باز کنم  در رو گرفتم و خواستم  ی ره ی وحشت دستگ با
 رو روشن کرد و راه افتاد. نی رو زد و ماش یمرکز

گره   اش نفسم و با خنده  دی که خند دمیکوب نیماش ی شه یرو به ش لرزونم  ی هادست  ترس  با
 خورد.

که سر   ییهاه همون خند  بود! که هر شب کابوسم  یی هاترسناک؛ همون  ی هاهمون خنده  از
 .کردیقمار م زیم

که خواب و   یی ها! همون انداخت ی م رو به لرزه  خونه شیرو  ادهیکه موقع ز ییهاهمون 
 کرد. ابونم یو خ کوچه ی رو ازم گرفت و آواره  خوراک
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 امیدرپیپ ی هاغیج ون یزدم و م غیوار ج ک یو هستر  گذاشتم  گوشم  ی و رو هامدست 
تند   امنهیو س ترس و وحشت نفس کم آورده بودم  تا نخنده، از حجم  کردمی م التماسش 

 .شدیم نییتند باال و پا 

  ی رو باال برد از ال به ال سرعتش  کردمیم که نگاهمون  ی متعجب مردم ی هابه چهره  توجهیب
 رد شد.  هان یماش

سمت داشتبورد   یرحمی در کمال بو اون  افتادم که کم کم به خس خس زدم غیج قدراون 
 . دی کش رونیب  لشی وسا ی رو از البه ال خم شد و سرنگ 

طور  ، همون زدم غیج توانم  و با تمام زل زدم داخل سرنگ  رنگ سرخ  ی ه یزده به ما وحشت
 به پاهام  کرد و محکم  کیسرنگ رو نزد گهی بود با دست د دست فرمون رو گرفته  هیکه با 

 هام تار شد. رفت و کم کم چشم  جیگ سرم  قهیچند دق زد که بعد از 

 

 

 *** 

 ی زیچ یاهیاز س ریرو باز کردم، اما هنوز هم به غ هامچشم  م یشونیپ ی رو ی عیما  دنی چک با
 .دم یدینم

 وصل بود که  ییلویک  ستیدو ی رو به زور تکون دادم، اما انگار به دست هام وزنه هامدست 
 . خوردی اصال تکون نم

  ی تو ی تکون دادم که درد بد  سفت و نمناک  نیزم  ی رو رو آروم  هام خودمدست  کمک  با
 شد.  هام پر از اشک و چشم  دمی کش ی بلند غیج ارادهی و ب د یچیپ کمرم

باز شد و با   ی دلخراش ی در با صدا اما همون موقع  ،نم یکردم صاف بش ی وحشت سع با
 نشست.  به تنم  ی لرز بد نحسش ی افه یق ن دید
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اون   گهی کردم محکم حرف بزنم و بهش نشون بدم که د یرو قورت دادم و سع دهنم  آب
  ی خاطرات از جلو تمام  نحسش ی افه یق  دنیبازم با د اما  ستم، یدختر بدبخت و مظلوم ن

 . هام گذشت چشم 

 . ستادی زد و رو به روم ا ی شخندیرو بغل کردم که ن زانوهام  ه یشکست و با گر بغضم

  یو جور نزدم غیج بار از ترسم  ن ی شد، اما ا ده یکوب وار یبه د که کمرم  دمیرو عقب کش خودم
 که طمع گس خون رو حس کردم. رو گاز گرفتم  لبم 

 و لب زد: عروسک بابا چطوره؟   دینشست و با تمسخر خند  به روم  رو

 . شدی م دهیکوب امنهیس ی وار به قفسه  وونه ی به جونم افتاد و قلبم د ی بد لرز

رو از   ضامن دارش ی و چاقو د یانگار براش لذت بخش بود که خند  امده ی ترس ی افه یق  دنید
 در آورد. فشیکث شلوار کتون  بیج

 یچ موقع فرارت ادته یبابا؟ هوم؟   عروسک  ادتهیفوت کرد و گفت:  صورتم  ی رو تو نفسش 
 .میرسی به هم م یروز هیبرو، اما   یریم گفتم؟ گفتم 

 نه؟  ای  ادتهی: دیکش  ادیشد و فر رهیخ آلودم اشک  ی چهره  به

 .ادمهی... ـی: دمی صورتم گرفتم و نال ی خوردم و با ترس دستم رو جلو ی دی شد  تکون 

 همهیمثل برادر ب  ؛یسرکش صورتم گرفت و گفت: هنوزم  ی زد و چاقو رو جلو ی شخندین
 ! زتیچ

رو محکم   شدم و دستم  ره یبهش خ  با حرص  ختن،یسرم ر ی سطل آب جوش رو هی انگار
 هام پاک بشه.تا اشک  دمیام کشگونه  ی رو

استفاده   فرصت   نیهم از ا  کرد و من ریتغ نگاهش  که رنگ  دید تو صورتم  یچ دونمینم
 کوبوندم.  صورتش  ی تو ادیرو باال آوردم و تا به خودش ب  کردم و پام 
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، با عجله بلند شدم و خواستم سمت  رو گرفت  شینیزد و ب رو نعره  افتاد و اسمم  ن یزم ی رو
 رو گرفت. پام  در برم که به خودش اومد و مچ 

رو باال آوردم و  پام یکی و اون  دمیکش ی بلند غی بود، ج که تو وجودم رخنه کرده یترس از
 رو ول کرد.  پام که مچ  دم یکوب دستش  ی رو

 اما باز نشد. دم،یرو کش ره ی کردم و با عجله دستگ زیدر پا ت سمت

و زوار در رفته   ی گذاشت؛ در آهن شی رو به نما نبودش یکیبود و   یکی ی هاو دندون   دیخند
 کردم باز نشد. یهر کار یبود ول

و سمت   دمیکش ی بلند غیبلند شد؛ ج نیزم ی که آروم از رو برگشتم  به سمتش  زده وحشت
 .دمیکش غی دوباره ج پنجره  با شکستن  رو شکوندم و همزمان  شهیش رفتم و با مشت  پنجره 

  خت؛یگونه ر ی رو اجازهی شد و ب هام پر از اشک چشم  د،یچیپ دستم  ی که تو  ی بد سوزش  از
به  شدم و محکم  دهیکش که از پشت  رو رد کنم  و خواستم خودم گذاشتم  پنجره  ی پام رو لبه

 شدم.   دهیکوب ن یزم

هم فشردم، چاقو   ی رو رو هامگفتم و پلک  یآخ  د،یچیپ که تو کمرم  ییدرد طاقت فرسا  از
 . کرد صورتم  ک ی رو در آورد و نزد

ام به گونه به لحظه  قو که لحظهبند وجودم رو گرفته بود به نوک چا که بند  یوحشت با
 .شدم  رهیخ شد، ی م ترک ینزد

رو گرفت؛   کل وجودم ی که درد و سوزش بد دیکش امگونه   ی و چاقو رو محکم رو  دیخند
کرد  یام رو زخمگونه  کامل یفشار داد و وقت   شتری چاقو رو ب تیاهمیاما ب  دم،یکش یغیج

 .دی دست از کارش کش

شد؛ به دستم نگاه   سیکه دستم خ دمیام کشگونه ی رو باال آوردم و رو لرزونم  دست  آروم
 . دیدور سرم چرخ نی شدت گرفت و زم امه یخون گر  دن ی کردم و با د

 .دی لرزیم و پاهام  و دست  زدی که کل وجودم رو گرفته بود، بدنم نبض م یترس و وحشت از
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 لب زدم. آهسته

 ش! آروم با  ا،یآروم باش دن -

 زد. شخندیاش رو بهم دوخت و نزده  خ ی  نگاه

 دمت؟ ی چند سال بود ند  ،ی بزرگ شد یلیخ -

 باال انداخت. ییشدم، ابرو   رهی سبز رنگش خ ی ها بغض به چشم  با

 گذاشتم و آروم لب زدم. و سردش  چروک  دست  ی و رو لرزونم  شک دست  با

 .دمی بهت م ی بخوا یتوروخدا ولم کن، باشه؟ هر چ -

پوست سرم   دنشیاحساس کردم همراه با کش د،یو محکم کش گرفت  رو تو مشتش موهام
 جدا شد. 

تا ولت کنم   نی : که ولت کنم، آره؟ بشدی اش غرقفل شده  ی هادندون ری حرص از ز با
 .یعوض ی دختره 

: کثافت چقدر  دمیگذاشتم و نال د،یکشی هام رو مدستش که مو  ی دستم و رو تم یعصبان با
   ؟ینیبش هاتی سر کثافت کار یتا بر  ی خوایم

  ی شد؛ رو ده یکوب اتاقک  فیکث  ی هاک ی سرام ی رو ول کرد که سرم با ضرب رو موهام  محکم 
 صورتم فرود آورد. ی رو تو ضربه  نیرو مشت کرد و اول نشست و دست  شکمم 

زده بود که  یجور جود ویسراغم اومد؛ ب ی و حالت تهوع بد  دیدور سرم چرخ ایدن تمام
 از خودم دفاع کنم.  نکهیهام رو باز کنم چه برسه به ا چشم  تونستم ینم یحت

  ی که تو یخون تونستمی از صورتم حس نداشت و نم یمین با یو تقر سوختی لبم م ی گوشه 
 دهنم جمع شده بود رو تف کنم. 
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و پر از    کی تار  یهمون انبار  دنی ، اما با درو دور تا دور اتاق گذروندم حالمی و ب جی گ نگاه
 بلند شکست.   ی با صدا سوسک و مارمولک بغضم 

  یشدم؛ هنوز همون آدم قبل ره یروحش خ یسرد و ب ی افه یدهنم رو قورت دادم و به ق آب
 .شکسته شده بود  یبود، اما فقط مواد کار خودش رو کرده بود و حساب

رو   و نگاهش سر برگردوند  رو گرفتم که با سرعت  که به سرم زد با بغض دستش  یفکر با
 بهم دوخت. 

  انیکه با د ییهاموقع اون ی تنگ شده! برا  می قد  ی اما دلم برا ،یباور نکن  دیشا یدونی م -
 ییهاموقع  اون  ی ! برادمیخندیم و من به باختش   باختی م انیو د ی کردی م  یشطرنج باز

رو  ایتو! حاظرم دن ی برا انید  ی مامان برا ی ! برامی شهر بود ی خانواده   نی تر که خوشبخت 
 ها برگرده.اون روز  ات فدا کنم 

 . رهیموضوع حساسه و هنوزم با خودش درگ  ن ی ا ی رو دونستمیم

آزاد کردم و  پاش  ر ی زدم و دستم رو از ز یکه پوزخند صدا دار دی چک از چشمش یاشک قطره 
تر از  فطرت تو پست  ه؟یچ یدونی : اما مدمیشده، غر  م ی زندگ  که هشت سال تمام  ی با نفرت

 بدن!   که دوباره بهت فرصت   ییهاحرف  ن یا

به کمد   لند کردم و محکم سرم رو ب ادیبه خودش ب  نکهیشد؛ قبل از ا ره یباز بهم خ دهن  با
 .دمی که پشت سرم بود، کوب یو بزرگ  یمی قد

 ی رو کوزه  اد،ی به خودش ب نکهیخورد و قبل از ا  کمد چرخ  ی باال ی تکون خورد و کوزه  کمد 
 رو به لرزه انداخت. خونه پر دردش ادیسرش افتاد و شکست و فر 

از  هام نرن؛ سرش شکاف برداشت و خون تو چشم  هاشهیش رو بستم تا خورده  هامچشم 
 . ختیمانتوم ر  ی شد و رو  یسرش جار

 ی جه یو سرگ  تهوع  انداختم؛ حالت  ن ییپا بدنم  ی رو از رو  اش تنش به حال آشفته توجهیب
 رو به کمد بند کردم و بلند شدم. کردم آروم دستم  اما مقاومت  سراغم اومده بود، ی بد
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رو   دستم  نم؛یباعث شده بود تا تار بب امجه یاز اطراف نداشتم، سرگ  یدرک   و منگ بودم و جیگ
 بدنش گذاشتم و آروم رد شدم. ی گه یرو طرف د و پام گرفتم  واریبه د

و در   سرم گذاشتم  ی دستم رو رو زد؛یدامن م به حال بدم  نیو ا  دمیدیرو دو تا م  زیچ همه
 رو با ضرب باز کردم.

  نیچند لحظه پاهام به زم ی خونه رفتم، اما برا ی دم و سمت در وروداوم  رون یب یانبار از
 . دیچسب

 بردم.  هجوم یو سمت انبار دمیکش یفیخف غیج

   ؟یر ی م یدوباره دار یچ ی رو کرده، واسه  رسما قصد جونت  اروی !  ایدن یخر یلیخ -

پخش شده بود و   یانبار فیکث نیزم ی کردم؛ رو  تشی به وضع یشدم و نگاه یانبار وارد
 بود.  یسرش خون

 بود.  هوشیرو گرفتم، فقط ب سمتش قدم برداشتم و نبضش  آروم

 . دمی دو رونی ب یاز انبار ادیبه هوش ب  نکهیزدم و قبل از ا یتلخ پوزخند

 

 

 

 ال« ی »فر

 

 رو گرفتم، اما جواب نداد. ایدن ی بار شماره نیسوم ی برا

و بلند کرد و   رفتم که سرش  رکاری پرت کردم و سمت تعم بمیج ی رو تو یحرص گوش با
   ش؟یگفت: فرما  یبه سر تا پام انداخت و با کج خلق  ینگاه



 حکم غرور 

 
32 

 

 و آهسته لب باز کردم.  دمیرنگ کش یمشک ی به مانتو یدست

 .شهیم ری امروز تعم نیبه دوستم گفت  روزید  خوام؛ی م نمویماش -

هاش رو پاک  برداشت و دست   رگاهی رنگ تعمو قرمز  فیکث زیم ی رو از رو ش ی روغن دستمال
 کرد و هم زمان گفت: خانوم؟  

 هستم. یپناه -

همراه با   قه یبود، رفت و بعد از چند دق رگاه یکه آخر تعم یتکون داد و سمت اتاقک یسر
 اومد.  رون یب  ایدن نیماش چی سوئ

 رو گرفتم که گفت: صد و هشتاد تومن.  چ ی کردم و سوئ تشکر

 شدم.   رهیگرفتم و بهش خ  چیرو از سوئ تعجب نگاهم  با

 که کمتر شد. شیپ ی چه خبره آقا؟ دفعه  -

 داد زد. بایرفت و تقر کرد،یم رشیکه تعم ی دیزد و سمت پرا  ی پوزخند

 کمتر کار برد. شیپ ی دفعه  -

رو روشن   نیو ماش دمیکش ی پوف حوصلهیزدم، ب رونیب رگاه یو از تعم دمیکارت کش ناچار
  ن یخورد و ماش ی تکون بد نی که ماش شدیچ دم ی کردم و سمت خونه راه افتادم، اما نفهم

 .ستادیا

  ستیاالن دو نیشدم، خوبه هم ادهی م نیخورده دور و اطراف رو نگاه تردم و از ماش کهی
 تو حلقت. ختمیر تومن 

 ه کردم. رو باال زدم و زمزم کاپوت  یحرص

 تو رو ببره!  خورهی بهش برم  یشهردار سر کوچه مت یبه خدا که بزار -

 فرستادم.  رونیرو ب دوختم و با حرص نفسم   نیماش ی رو به دل و روده  امکالفه  نگاه
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 کنم؟  کمکتون  تونم ی م -

 هاملب ن یاز ب ی شد، آخ دردناک  دهی رو باال گرفتم که محکم به کاپوت کوب شده سرم  هول
 رفت. یاهیس هامخارج شد و چشم 

نشست و من رو به طرف خودش  امشونه  ی رو  یکه دست دمیکش یفیخف غیج یعصب
  رونیاز قبل برو  تا جد و آبادش  کردم رو آماده  و خودم رو باز کردم  هامبرگردن؛ به زور چشم 

 هاش شد. چشم  یی ایو در یآب ی ه یمحو دو تا تل ، اما نگاهم بکشم 

 د؟ یی گفتم: بفرما  یکیو با اخم کوچ دم یکش رونیب رو از دستش  بازوم  وارفته

 ی ای حال جد ن یاشاره کرد؛ با لحن آروم، اما در ع نی ابروش رو باال انداخت و به ماش ی تا هی
 گفت: کمک الز...

 ! دیی بفرما کمک الزم ندارم ر، یو گفتم: خ سرم رو تکون دادم تند

 . دهیطور نشون نم ن یگفت: اما ا  خشک

 ن؟ یدار رتیبص رو گرد کردم و گفتم: چشم  هامچشم  یحرص

 .دیکش ابروهاش  ونیرو م اشاشاره  داد و انگشت  تکون  سر

 ! یصرفا جهت انسان دوست -

آدم  خوردیرو برانداز کردم؛ بهش م پاش  و سر تا سر تکون دادم ی ای لبخند مصنوع با
 شرط عقل بود.  اط یباشه، اما احت یحساب

 !یدار ازین کرد و گفت: بهم  و مطمئن نگاهم  خونسرد

 ؟ یازیبه دور و بر انداختم و گفتم: من؟ نه! چه ن ینگاه حوصلهیب

به  یوتاهرفت؛ نگاه ک  نش یماش گفت و به سمت  یزی لب چ ریرو کش داد و ز  لبش
 لب زمزمه کردم.  ریانداختم و ز ش یمازرات
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 بود. یواقعا آدم حساب -

 ی رفتم؛ از رو ن یخودم جمع شدم و سمت ماش  ی به تنم نشست که ناخودآگاه تو یلرز
  ی، اما هر کارکنم تا به محمد زنگ بزنم  روشنش  و خواستم  زدم رو چنگ م ی گوش داشبورد

 نشد که نشد.  کردم

بزار  منو  شهیگفتم: هم ی اخفه  ی کردم و با حرص و صدا پرتش  نیماش  یصندل ی رو یعصب
 کن. یشارژ خال یه خر ن یع نه،یهم باشه؟ اصال کارت تو منگنه 

 بود.  ستادهی چرا، اما ا دونمی نم کنار اتوبان  به اطراف زل زدم، هنوزم  به کمر  دست 

بود  ی دود شه یبرداشتم؛ ش قدم  نش یماش و ناچار به سمت  بار پشت سر هم پلک زدم  چند
 .کردیم ترم ی عصب نیداد و ا صی رو تشخ یزی چ شه یبود، نم کسانیشب  یکی و با تار

 لب گفتم: هر چه بادا باد!  ر یزو  رو تر کردم هاملب 

 حرف ی و ب د ی کش نییرو پا شهیزدم، ش شهیبه ش ی او چند تقه  خم شدم  ن یماش  سمت
 کرد. نگاهم 

 بود که هنوز نرفته!   یشد، پس سرش تو گوش دهیکش دستش  ی تو ل یسمت موبا نگاهم 

 زمزمه کردم. رفتم یور م شالم  ی طور که با گوشه  و همون  دم ی گز لب

 .خاموشه  میگو... گوش د،یبنداز  نمینگاه به ماش  هی... شهیم اگه  یعنی اگر.. -

 گرفت.  ینفس خونسرد

 ؟ یدار ازیبهم ن نگفتم  -

 دادم و زمزمه کردم. سر تکون  و کالفه یعصب

 مجبورم!  -
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 بغلم   ی رو تو چرمش  ی  کت مشک یحرف چیشد، بدون ه ادهیپ نی زد و از ماش پوزخند
تو پر و   ی تنش بود و بازوها  یرنگ د یسف شرت یت کتش  ری رفت؛ ز نیانداخت و سمت ماش

 . ذاشتی م شیبه نما  یرو به خوب ش ی ورزشکار

  ی تو تلخ و تندش  ادکلن  ی بو  یجور هیدوختم،   بغلم  ی تو رو ازش گرفتم و به کت  نگاهم 
 کرده بود. یخال کت  ی و اصل رو رو کامل ی شه یش هیکه انگار  دیچیپیم م ینیب

 نش یاز قبل به ماش تری و حرص تریعصب و منم  رفتی کلنجار م نیبا ماش یساعت م ی ن بایتقر
 رو با هم بسوزونم.  اَبله رکار یو اون تعم  نش یو ماش ایدن خواستیداده بودم؛ دلم م هیتک

 رو از بغلم  نگاهش کردم که کتش یاومد، سوال کاپوت رو با ضرب بست و به سمتم  در
 دنبالت. ان ی زنگ بزن ب شه،یگفت: روشن نم کرد ی و همون طور که تن م دی کش رونیب

 . ستمیحفظ ن و یو گفتم: شماره کس دم ی کش یپوف

و گفتم: من   کردم ز یپا ت خورده به سمتش  کهیرفت،   نشیماش باال انداخت و سمت  شونه 
 کنم؟  کاریاالن چ

 راهکار بدم!  تمسی مشاور ن -

  نییرو پا شه یشدم که ش رهیخ  نش یهاج و واج به ماش و؛یشد و تق در رو کوب نیماش سوار
 داد زد.   بایو کالفه تقر دیکش

 ؟ ی کارت دعوت بفرستم خانوم پناه دیبا  -

 االن؟  ی گفت یچ ؟یگفتم: چـ... چ زده  رتیح

 نگاهم کرد.  رهیرو کج کرد و خ سرش 

 ! ینفه  یلیکنم؟ خ یهج -

 ؟ یدونی منو از کجا م ی لی عقب رفتم و گفتم: فام یقدم ارادهیب



 حکم غرور 

 
36 

 

 نفس گرفت. خونسرد

 !ینیبی بشه بد م رمی د -

 .د یفرمون کوب ی رو تم ی دستش رو با ر یکه شاک گفتم ی نم یزیبود و چ  رهی اخم بهش خ با

 سوار شو. ای، بندارم تا صبح وقت  -

از اندازه   ش یب اشافه یبه دزد و معتاد بخوره؛ نه! ق نکهیغلط انداز بود، نه ا اشافه یق یلعنت
 بود.  ی جد

تا فردا صبح وسط   دیبا  ایهم مگه داشتم؟   ی انبود، اما چاره  یراض به سوار شدن  دلم
  ای موندمی م  ارن،یرو در ب و پدرم زنی بر نفهم بود هر لحظه چهار تا آدم که ممکن  ی اتوبان

 . دونستی رو م و رسمم  اسم  که نگفته  شدمیم  ی مرد نیسوار ماش

افتاده   ری دو تا بدتر گ نیبد و بدتر، بد رو انتخاب کن! اما االن من ب نیب گن یم شهیهم
  دونمینم هم  اسمش  یکه حت ی به مرد شدینم لی دل نیکرده بود، اما ا  بودم؛ درسته کمکم 

 اعتماد کنم. 

 شد؟ یپس چ  -

 .رسونمتیبهت ندارم، فقط م یهام رو خونه که گفت: کارچشم  ی تو دی ترد

 تکون دادم و سوار شدم، در رو آروم بستم که راه افتاد.  سر

رو  سال از عمرم  ست یب م؛ی! چقدر تفاوت دارنیمن رو بب ن یرو بب ن یلبم باال رفت، ا ی گوشه 
قاتل    هیپدرم  چشم سال از عمرم رو به  ست یگذروندم! ب  ی ابدون داشتن آغوش مادرانه

 فطرت بودم!  پست 

  رمیگ یو آخرش چ دمی سگ دو لقمه نون مثل  هی ی رو برا قول تابان هفت سال از عمرم  به
 و کسل کننده.  کنواختی  یزندگ  هیاومد؟ 

 تهران!  یمیقد  ی هاپس کوچه  کوچه  ی تو ک یکوچ ی خونه  هی
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  ی آهنگ تو ی ساعت فقط صدا  کی  ی و تو دیطول کش دنمونیساعت تا رس  کی  حداقل
  ی تو ی کوچولو ی چاقو رفت از اون  راههی تا اگر ب فم یک  ی تو دستم  هی شد،یپخش م نیماش
 باطل بود!  الیاستفاده کنم، اما خ فمیک 

در خونه   ی رفت و رفت تا آخر که درست جلو که گفتم  ییهاپسر خوب از همون راه  هی مثل
 .ستادیا

 گفتم: ممنونـ... کردم یرو باز م و همون طور که کمربندم  برگشتم  سمتش  به

 سر تکون داد و گفت: نکن!  ی جد

   ؟ی چ -

 تشکر... نکن!  -

 چرا؟  -

 .برگردوند  رو به سمتم  سرش

 .ادینم  از تشکر خوشم  -

 . دیباال پر  ابروهام  جفت

 به هر حال، خدانگهدار. -

 که گفت: بوران!  به سمت خونه برم  و خواستم  دم یوم کوبو در رو آر شدم  ادهیپ ن یماش از

   ؟ی و گفتم: چ دمیپا چرخ ی پاشنه ی خورده رو کهی

تا   یگفت: خودتو کشت کردی رو دوباره روشن م ن ی نگاهم کرد و همون طور که ماش یکم
 ... از نگاه منتظرت مشخص بود. ینپرس اسممو 

به سمت خونه رفتم؛ از در فاصله   ی بلند ی اهو سر تکون دادم، با قدم زدم  یآروم لبخند
 آپارتمان باال رفتم.  چ یدر پ چ یو پ فیکث ی هاگرفتم و از پله
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 . شدی م دهی د شی کم و ب هاک یسرام   ی دیبود که سف ف یقدر کثاون  هاپله

 . دم یهام سرعت بخش هام رو بستم و به قدم چشم  حالت چندش  با

  یها رو روشن کردم، تافکه در باز شد؛ وارد خونه شدم و برق قفل در چرخوندم  ی و تو دیکل
 و خودش رو بهم رسوند.  دی پر  ن ییمبل پا ی ازرو

 داد زدم. چرخوندمی و همون طور که دور تا دور خونه م گرفتم  رو ازش  نگاهم

 ؟ یی کجا ایدن -

آب رو  ی رفتم و بطر خچالی سمت  الیخینشد؛ ب رم یدستگ  یزیچ   یجز پارس تاف به
از وحشت   هامو چشم  دی پر دهنم  ی که اومد آب تو ییاما با صدا  ،دمی برداشتم و سر کش

 شد. گرد 

 . ومدهی هنوز ن -

تو   که یپدریپ ی هاتا راه تنفسم باز بشه، باالخره ضربه  دمیکوبیم امنه یوحشت به س با
 ی رو رو و دستم  دم یاطراف رو بلع ی باز شد؛ با حرص هوا جواب داد و راه نفسم  زد،یکمرم م

 و آروم ماساژ داد.  گذاشتم  امنهیس

و بره...  ادینم که تو خونت  اجنه وونه؟یگفت د  یکرد و گفت: مگه من چ یطونیش ی خنده 
 محمد!  ای منم  ای

بود رو   نت یکاب ی که رو یکردم؛ قاشق نثارش یکی لب فحش رک  ری و ز دادم هیتک خچالی به
 ؟ ی بد ی خبر هی  دیچنگ زدم و سمت روهان پرت کردم و با حرص  گفتم: درد! نبا

 مبل افتاد.  ی شد و با تکون خوردن تابلو رو  دهی داد که قاشق به تابلو فرش کوب یجاخال

بود به فنا   ک ینزد یی رفته گفت: اوه، ننه سامورا باال  ی رو از قاشق گرفت و با ابروها نگاهش
 تابلو رو.  ی بد
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  ری ز ی دایکل  نیا -نشست و ادامه داد. یناهار خور زیم یشد و پشت صندل ترک ینزد یکم
 خطرناکه ها... گفته باشم!  یلیخ یپادر

 بهش انداختم و با حرص نفس گرفتم.   ی چپ نگاه بد چپ

 . دونهی نم یجز تو و محمد کس  -

مبل پرت   ی و رو زدم؛ خودم رون ی اش کردم و از آشپزخونه بحواله یکوفت شل شد که  ششین
گفت: ساعت رو نگاه   ی زوار در رفته نشست و جد  ی هاکاناپه ی رو کردم که رو به روم

 ؟ی کرد

  ی که درست رو یرنگ ی ادم و نگاهم رو به ساعت قهوه کالمش خم ش  ت یاز جد  اریاخت یب
 نصب بود دادم. وتی زی پشت تلو وارید

  ای  ومدیموقع ن نی تا ا ایشبه! دن دستش اشاره کرد و گفت: دوازده  ی تو چرم ی ساعت مچ به
 .ی بود ومده ین شیپ قه یچند دق  نیخود تو تا هم

سکوت باال برد و   یو به معن که دستش  باز کردم تا اتفاقات امروز البته با سانسور بگم  لب
 داد.  ادامه

  ستم،یحساس ن از یچ ن یا ی من رو یدونیخودت م  ، ی بود یبا ک  ای ی ندارم کجا بود یکار - 
 . ی... منم اصال حوصله ندارم به جون تو فرکنهی اما اگر محمد بفهمه شر به پا م

 اومد. شی پ ی دا مشکلبه خ -

 رو خراب نکنم. نمون یدادم سکوت ب حیکرد که ترج نگاهم  رهیخ

رو با آب و تاب   ی زیشد و خواست چ لیما و به سمتم  دیکش به سر و صورتش یدست
باعث   روهان ی زده  رتیو ح مبهوت  ی باز شدن در رو بعد صدا ی کنه که اول صدا ف ی تعر

 برگردم. شد به سمتش 
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  خی ی هادست  م؛یبه سمتش هجوم برد و با روهان  دمی پر نییمبل پا ی از رو و واج  هاج
 هاش رو بست. داد و چشم  ه یبه در تک حالیکه ب اش رو گرفتم کرده

 . دیپرس یبود و عصب رهیبهش خ کالفه  روهان

 کرده؟  ت ی نجوریا یدعوات شده؟ ک   یچته؟ با ک  ایدن - 

شده بود و   یخون جار ی اکه یسرش بار  ی اش گذاشتم؛ گوشه گونه  ی کبود ی و رو دستم  آروم 
 بود. برداشته  خراش چپش کنار لپ

 کرد؛یم  ییایخود نما  صورتش ی دست رو ی راستش کبود و خون مرده بود و جا ی گونه 
هاش گرفت و  دست  ی رو تو رو کنار زد؛ بازوهاش  رو از دست داد و من  روهان کنترلش 
 اد. د محکم تکونش 

 صورتش عربده زد. ی تو

 احمق؟  یگرفت  ی چرا الل مون -

بغل  ی و تو خودش  د؛یاش رقصگونه ی رو یاشک هاش رو باز کرد که قطره چشم  حالیب
  شه؟یلب گفت: باورت م ریز د یلرزی که از فرط بغض و ترس م یی روهان نداخت و با صدا

  نکهینکرده به جز ا  یریتغ  چیو ه ست که بوده  ی ! همون لجندمشی بعد از چهار سال د
 کارش و ساخته بود. یمواد حساب

 ؟ ی بابات بود  شیخورده اخم کردم و گفتم: پ کهی

 .  دی غر صورتم  ی و تو دیکش  رون یب حرص خودش رو از بغل روهان  با

 من مرده!   ی ... باباالینکن فر ینگو بابات، منو روان -

کرد و به محض   زی و صورت سرخ سمت اتاق پا ت پشت شده  ی هابا دست  ی نگاه مین بدون 
 . د ی در رو با ضرب کوب دنیرس
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  ینجوریشلوارش فرو کرد و گفت: سگه؟ چرا ا بیج  ی رو تو مات و مبهوت دستش  روهان 
 تره! با لطافت  یخب؟ تاف کنهیم

شد   ترظ یغل لبخندم  ،یسرو بو  اماب باال انداختم که خم شد و گونه زدم و شونه  ی محو لبخند
 .نمتیبی که گفت: من رفتم قربونت برم، م

 تکون دادم که از خونه خارج شد و در رو بست. سر

 داد زد.  ایکه دن اتاق راه کج کردم و در زدم سمت   حوصلهیب

 چته؟  -

فرو بره که   کنم تا قشنگ تو مخت  چپ و راست   دی با گفتم: فکر کنم  وارد ی کردم و تاک اخم
 .ادیاون اتاق مال منم هست؛ در و باز کن خوابم م

سرم   ی خودش رو ی خسته   ی صدا قه یدر کمد اومد و بعد از چند دق شدن  ده ی کوب ی صدا
 رژه رفت.

 بخواب. رون ی امشب ب -

که  دم یدر کوب به ی و لگد دمیکش ی بلند غ یج هویشدم و  ره یچپ چپ به در خ قهیدق چند
 داد زد. 

 ها.  ادیآزار خوابم م  ایدن ی آها -

 کاناپه ی کردم و خودم و رو نشه؛ برق ها رو خاموش  و دعوامون  نگم  ی زی تا چ دمی گز لب
 اومد.  از کنار در بلند شد و سمتم  پرت کردم که فندق 

هام رو بستم و  ور شدم و چشم و اون  ورن یا یبا حرص کم د؛یخواب و کنارم  دیمبل پر  ی رو
 بخوابم.  ایفحش دادن به دن ی کردم به جا یسع
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 *** 

 .دمینال  ایرو به دن تخت چنگ زدم و کالفه ی و از رو  فیک  حوصلهیب

 فالن جا.  می بر ای صورتت خوب بشه بعد بگو ب ی ماه بگذره، زخما هیبزار   - 

بهم   نهیآ  ی طل آشغال انداخت و از توس ی کند و تو ش یشونیپ ی رو آروم از رو چسب  زخم
 شد.  ره یخ

 بزرگ تموم نشد؟   مامان  -

هاش  برداشت و به لب زیم ی و از رو  رنگش ی شدم و که رژ لب صورت ره یخ حرص بهش  با
 .دیکش

  دی هاش رو به هم مالرنگ انداخت و لب  ی اقهوه   شی آرا  زیم ی که تموم شد رژ و رو کارش
 بشه. پخش ش یاقلوه  ی هالب  ی رو تا رنگ

 ی زخما دم، ی موندم و رنگ آفتاب ند خونه  ی از بس تو دمی پوس ال،یهفته گذشته فر  هی -
 م؟ ی ... چرا نرنمیبب سا یصورتمم بهتر شده، نه؟ اصال وا 

ما  و گفتم: چون اگر محمد بفهمه دمیکش گلوم  ری ام و ززدم و انگشت اشاره  یحیمل لبخند
 رو کشته.

 شد.   یتو هوا تکون داد و دوباره مشغول ال یخیو ب دستش 

 یمن بودم و اون شدیم که خفه یبحث کس نیا ی تو  شهیبهش بگم؛ هم یچ دونستمینم
 بود...  ایدن زد،یم که حرف 

از خونه  حرفی لباس کرد؛ ب کمد رفت و شروع به گشتن  کردم که سمت  نگاهش  یکم
 زدم و سمت مهدکودک راه افتادم. رونیب
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در حال کار باشم، خسته   شهی هم نکه یوضع خسته شده بودم، از ا نیهم از ا چرا من  دروغ
 شده بودم. 

  شهی! مگه مگفتمینم ی چیو ه  آوردمینم خودم ی پدرم خسته بودم، اما به رو  ییوفا یب از
  یوقت شهیم هاش جمع نشه؟ مگه چشم  ی و اشک تو نه یرو بعد از چند سال بب آدم پدرش 

 کنه،ی رو م مادرت ی دلت هوا یوقت  شهیم مگه  ؟یداغون نش  کنه،یبد رفتار م پدرت باهات 
   ؟ی زیبه هم نر  ستین گه ید اد یم ادتیاما 

رو کنار بزارم و با   م یحالیکردم تمام ب یگرفتم و سع یقیمهد شدم و نفس عم اط یح وارد
 ها گوش کنم. بچه ی لذت به سر و صدا

رو فراموش   بارم  لجن  یهم که شده، زندگ  چند ساعت   ی ها براکردن با بچه یبا باز انگار
 .کنمیم

  ی که صدا  طرف و اون طرف دوختم  ن یو ا و وارد سالن شدم؛ نگاهم  هام و باز کردم چشم
 مرجان بلند شد. 

 !  می شد دلتنگت  ی چند روز نبود ؛ی به به خانوم پناه -

ازت   یاش کردم و گفتم: باز چه خبر بوده که خستگخسته  صورت  ی حواله یمهربون لبخند
   باره؟ یم

 و با حرص لب زدم. دیکش ی پوف

 .گهید  زیچ  هی ای اندبچه  هان ی ا دونمی من نم -

 ! گهی د زیچ ه یگفتم:  طنت یا شو با زبون تر کردم و ب هاملب

رفتم؛ در و باز کردم و وارد اتاق شدم که دوباره   های اتاق مرب چپ نگاهم کرد که سمت  چپ
 مرجان بلند شد. ی خسته  ی صدا

 بزنم. ُچرت  هیباشه من برم  نایبه ا حواست  الیفر     جون ‐
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چرم   یصندل ی و رو فی؛ ک کردم زون ی آو  یرنگم رو در آوردم و به چوب لباس ی مشک ی بافتن
 ذره استراحت کن، من هستم!   هیانداخت و گفتم: باشه تو برو  ی کنار چوب لباس

 

 

 

 ا«ی»دن

بار   نیدوم ی معترض رها برا  ی که صدا دمیهام کشلب ی و با دقت رو رنگ  یگریج رژلب
 بلند شد. 

 چه خبرته؟   گه، یبسه د  -

 شم یآرا  ف یک  ی و تو شدم، رژ لب یاضهام راز رنگ لب یبدون توجه به حرفش وقت 
 شدم.  رهیخ نهیپوش داخل آ   کیبه دختر ش ی تمندیرنگم انداختم و با لبخند رضا  یصورت

ده   پاشنه  ی هابود و کفش گذاشته   شیرو به نما فرمم  ی رو بدن  رنگم ی مشک ی ماکس
 رو بلند تر کرده بود. قدم  رنگ  ی مشک یسانت

  یزدم و بوس یچرخ زد؛یم رنگم تو چشم  یگریو رژلب ج ن دیدرخشیم سبزم  ی هاچشم 
 م؟ ی بر  ری فرستادم که رها با خنده گفت: جوگ  نهیدختر تو آ ی برا

 زمزمه کردم. ی ازدم و آره  ی محو لبخند

  دیسف  ش یآرا  زیم ی ها از رها قرض گرفته بودم رو از روکه مثل لباس  ی قرمز یدست فیک 
 جمع شد.  آهنگ صورتم  ی کر کننده  ی که از صدا م ی زد رونیبرداشتم و با هم از اتاق ب رنگ

 بلند داد زد. و وسط خنده   دیبهم انداخت و خند  ینگاه رها

 .ییهایمهمون نی تو همچ ی ایکه باهام ب یباش ه یانقدر پا کردمیوقت فکر نم  چ یه -
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 و متقابال داد زدم. چپ نگاهش کردم چپ

 داشته باشم!   یمخ ی شاگرد رو  نیهمچ کردمی وقت فکر نم  چیه منم  -

رو گرفتم   دستش  پوکرش  ی به چهره  توجهی ب دم؛یبلند خند   ی شد که با صدا  رهی بهم خ پوکر
 . می سالن رفت زیم ن یتر خلوت  و سمت 

شد و رها هم با ذوق و   دایپ  پسر الدنگش  دوست  ی که سر و کله  چقدر گذشت  دونم ینم
 هم وجود داره.  ییا یرفت دن ادشیو  د ی دو شوق به سمتش 

 زیچ چ یام سر رفته بود و هام گذاشتم؛ حوصلهچونه ری دستم ر ز حوصله یو ب دم یکش ی پوف
 نداشتم.  ی سرگرم ی برا یجذاب

م؛ حس کرد  ی، انداختم و اخمبودند  رقص  ستیپ پسرش که وسط  به رها و دوست  ینگاه
بود! نافذ و خمار!   ان ید ی هامثل نگاه  نگاهش  ییجورها هی نسبت به پسره نداشتم  یخوب
  چیپشتم بود و ه شهیکه هم یافتادم... برادر برادرم  ادیدر اومد!   اشکم  دمش ی د یوقت

 و فاتحه بخونم!   نم یسر قبرش بش دی بده، اما حاال با ارمآز یکس وقت نذاشت 

کم  تا بغضم  دمی چنگ زدم و سر کش زیم ی رو وانیزدم و ل بارم نکبت  یبه زندگ  ی پوزخند
 سوخت.  یبدجور ! گلومم چی بشه، اما بغضم که کم نشد؛ ه

 . دیدیکه دست مردم م ییهاآشغال   نیکنه با ا ام جمع شد؛ خدا لعنتتونچهره  ش یتلخ از

ساعت هشدار   نی و ا شدم؛ ساعت ده شب بود ره یخ م ی و به ساعت مچ دمی کش یپوف
 م نشسته.منتظر  یو مثل ببر زخم از مهد کودک برگشته  الیکه فر دادیم

  شد، یم ی حرص ام گرفت؛ هر وقت از دستم خنده  ال ی فر یبا تصور صورت حرص ناخودآگاه 
 . دادی فشار م تیهاش رو با عصبانو لب  شدندی رنگش گرد م یو آب  خمار ی هاچشم 

که مناسب رقص تانگو بود،   و خسته کننده   تیال ک ی موز  ی و به جا شدند  روشن  هاچراغ
 . دنی کش غیج جانیاز ه پخش شد و همه  یز یانگ جان یه ک ی موز
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 شد.  شتر یشده بودم، ب که از ظهر گرفتارش  ی که کم کم سر درد شدیچ دونمینم

ام کرده  خی ی هات دس سرم کردم و با کمک  گاه ه یو دستم رو تک رو بستم  هامچشم 
 رو ماساژ دادم، اما انگار نه انگار. جگاهمیگ

 از خونه ی اشل و وا رفته  ی هاطرح چوب بلند شدم و با قدم  ی هایصندل  ی از رو ی حرص
 ست یدو ی هام وزنهبه پلک  کردمی خودم نبود و کم کم احساس م دست  ی چیزدم؛ ه رونیب
 دارم. باز نگهشون  تونستم یکه نم وصل کرده بودند  ییلویک 

به خودم  نکه یشکست و قبل از ا  کفش  یده سانت ی گذاشتم که پاشنه  پله  ن یاول ی و رو پام
 افتادم!   نیبا شتاب زم ،رم یرنگ رو بگ دی سف ی هاو نرده  امیب

 ی تو اشک  د، ی چیسرم پ ی که تو یی هام خارج شد و از درد طاقت فرسالب ن یاز ب یآخ
 .دی هام جوشچشم 

از  یبه راحت دادی ، اجازه نمبودم دهی که پوش یو تنگ کوتاه  ینداشتم؛ ماکس یخوب تیوضع
 سرم و کمرم  ی که تو ی بدتر درد بد از اون  ایباغ بلند بشم   فیسرد و کث ی هاک ی سرام ی رو
بود  ن ی بدتر ا تکون بخورم! چه برسه به بلند شدن... از همه   یحت ذاشتی بود، نم ده یچیپ

 . ترسوندیم ی من رو بدجور یی تنها ن یکنه و ا باغ نبود تا کمکم  ی وت  چکسیکه ه

  ی جلو برادرت شهی ! مگه مکردمی حروم م ژن یو فقط اکس مرده بودم! من مرده بودم  من
که  ییهاهر شب به خاطر کتک  مادرت  شهیمگه م ؟یریکنه و نم ی خودکش هاتچشم 

 ی فرشته  ت ی شبه قهرمان زندگ  هی شهی م مگه  ؟یریو نم فته یب گوشه  ه ی جونی ب خورد،یم
حال و روز نداشتم! درست مثل   ن یکه من ا  شدی اگر م شه؟ی م ؟یری بشه و نم مرگت 
بدون   یبدون آب نفس بکش، اما ماه گفتن ی و م دن یکشیم رونش یب بود که از آب  یماه
 . ره یمی آب م

 یبود... گرم یجذاب نشست... پاردوکس زانوم ر یو ز امدور شونه  گرمش  ی هادست 
 تن من!  ی اون و سرد ی هادست 
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باغ باال رفت و بعد از چند   ی هاکرد و از پله  ترمک ینزد به خودش  محابا یکه ب کردم لرز
  یزیشده بود، انگار به چ  پیک  رو هم رد کرده؛ نفسم  راهرو  ی اهپله شدم  متوجه  قهیدق
 .دمیکشی بود و من به زور نفس م م ینیو ب دهن  ی جلو

 ی و ناله دی رو به چنگ کش کتش  پشت  رد شده بود، ناخواسته  بغلش ریکه از ز ی دست
فرود    فهیچند دقخارج شد، در اتاق رو با پاش باز کرد و بعد از  هاملب  نیاز ب یجونیب

  غیو ناخواسته ج دی چیکمرم پ ی که تو یشد با درد افتضاح همراه  ینرم ءیش ی رو اومدنم 
 . دمیکش یکوتاه

 رنگ اتاق داد. دی و سف  کیش ش یآرا ز یرو به م اش هیفاصله گرفت و تک ازم

 سرش رو به سمت  ی هویاما   ،کردیم نگاهم   رهیخ دم،ی رو باال کش و خودم  کردم یاخم
 پنهان کنه. دیرو از د زش یداد و خواست پوزخند تمسخر آم ی اگه ید

 نگاهش کردم. رهیچشمم کنار زدم و مثل خودش جسور و خ ی رو از رو موهام 

امشب  ی گرگا خوراک ی؟ نکنه دوست دارهمون جا ولت کنم یخواستی نکنه م ه؟ یچ -
   ؟یبش

 دادم. تی رو به سمت باال هدا چپم  ی وزخند زدم و ابروشد که متقابال پ  ترظ یغل پوزخندش 

 !ده یبع یرتیوجدان و غ نیمثل تو همچ ی از آدم -

 وقت.  هی یی اونم واسه تو؟ نچا رت؟یو گفت: غ دی خند آروم

گفت:   فرو کرد و با شاره به وضعم  بش یهاش رو تو جدست  کردم؛یم نگاهش  حرفیب
 .دهید ی جد  بیکمرت آس دی شا

 شمرده گفتم: به، تو، چه؟  و شمرده  دادم تکون  سر
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که  یتی و به وضع ی ببند گفت: چطوره دهنتو  بهم انداخت و با گزند   ی چپ نگاه بد چپ
از   تو ییحنا ی وقت کله  هیوقت...   هی ینکن یهوم؟ بهتره بلبل زبون ،یفکر کن  ی توش افتاد
 .ی دی دست م

   ؟ینیبیم ییرو حنا  یفندق ؟یدار ینفس گرفتم و گفتم: کور رنگ یحرص

و پر از    دیخندی هاش مهم افتاده بود، اما چشم  ی مثل دو تا خط صاف رو هاشلب
 شد.  رهیکرد و خونسرد بهم خ ی اکه سرفه  اش کردمحواله ی بود! کثافت طنتیش

 تخت بند  رو به تاج  کردم خونسرد باشم؛ دستم  ی فرستادم و سع رونیرو با فشار ب نفسم 
 غیج  دیچیپ کمرم  ی که تو ی ، اما با دردبلند شدم  تخت  ی دستم از رو کردم و با کمک 

 .دمیکش یفیخف

 لب زد.  یآروم  ی رو گرفت و با صدا بازوم   ریاومد، ز  کرد و سمتم  ینچ

   ده؟ید بی کمرت آس ینیبینم ؟ ی بر ی خوایکجا م -

 تر گرفت.خالص کنم که محکم  رو از دستش  و بازوم  رمیازش فاصله بگ کردم یسع

باعث شد خفه بشم؛ با   ن ییاز پا دادی و ب داد ی بگم که صدا یزیو خواستم چ دمی کش یپوف
 زد.  رونیو ول کرد و از اتاق ب تعجب بهش نگاه کردم که دستم 

که وحشت   یمردم نیشد؛ نگاهم ب کردم که صداها واضح  سمت در رفتم و بازش  کنجکاو
روح از   سی اسم پل دنیدر حال گردش بود که با شن دن یدو ی طرف م طرف و اون  ن یزده به ا

 ل شد.ش بدنم خارج شد و پاهام

به  یبا استرس و ترس  وفتم؛یتر گرفتم تا نرنگ رو محکم  دیدر سف ی ره ی دستگ اریاختیب
زده و   جانیه ی که صدا شدم   ره یخ دن یدوی طرف و اون طرف م ن یکه با عجله ا یی هاآدم
 از جا پروندم. پسر رها دوست  یعصب

 !  یندار یو روان یبه خدا تعادل روح  -
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 هام رو در آوردمکه لباس  ینکم و سمت اتاق به درد کمرم  ی اتوجهکردم   یکردم و سع یاخم
 شد و طرف پسر برگشتم.   دهیکش محکم  که دستم  بودم برم، اما هنوز دو قدم برنداشته 

 .دمی شدم و نال رهیبهش خ ی حالت زار با

 !  گهیبزار برم د ؟ی خوا یاز جون من م یبابا چ -

 .نایبب دو ی گفت: چشم سف ی باال انداخت و لجباز نچ یی ابرو

 .رمیبه فنا م رنیاگر منو بگ که؟ یمرت یفهمیحرص داد زدم: چرا نم با

بود، راه افتاد و دستم   سالن  ی که گوشه  ی اده یچیپ  ی هابه حرفم سمت راه پله  توجه  بدون 
 و مجبورم کرد باهاش هم قدم بشم.  دیرو کش

کت   بیج ی و تو دستش  م،ید یرس یدر آهن هیکه به   می باال رفت بچ در پ ج یپ ی هاپله از
 سرش راه افتادم. کردم و در و باز کرد و وارد شد که پشت  چرمش 

 زده نگاهش کردم.  رتیباز موند و ح بوم خونه دهنم  پشت  دنید با

حلقه کردم؛  هام رو دور بازوهام و دست  خودم جمع شدم  ی تو ومد یکه م ی خاطر باد سرد به
  ی بلند غیج اریاختیکه ب بوم رفت و خواست بپره  پشت  ی لبه بدون توجه به من سمت 

 و داد زدم. دمیکش

 وونه؟ ید یکنی کار م یچ -

کرد و خش دار لب  سرش و کج  هاوونه ی بار از نظر گذروندم؛ مثل د هی همون نگاه نافذش با
 .زد

 ست؟ یمشخص ن کنم،ی دارم فرار م -

 شدم.   رهیرو قورت دادم و مظلوم بهش خ ترس آب دهنم  با

 ؟ ی پس من چ -
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باز پشت بوم با   مهیبگه که در ن  یزیرو باز کرد چ هاش رو بست و دهنش چشم  یعصب
 شتاب باز شد و دو تا مامور ظاهر شدن.  

بهم برسه، پسر   دستش  نکه یاما قبل از ا  ،د یدو سمتم  که مامور  دمیکش  ی بلند غیج ترس  با
 رفت.  بوم پشت  ی لبه و سمت  رو گرفت  دستم 

 لب زدم. و لرزون  شدم  رهیخ که با ترس بهش  ستادیا لبه ی رو

 ! ترسمیم... من م ؟یکار کن یچ ی خوای م ...ـیم -

رو   شده، دهنش مون یبگه که انگار پش یزیرو باز کرد تا چ بهم زل زد و دهنش یعصب
زد و   ی شخندی، نهاج و واج بهش زل زدم د؛یچیپ دور کمرم  و دستش رو با اکراه  بست 
و شروع به  ام رو گرفت زده  خی و  لرزون  ، دست از اشکم  سیخ ی توجه به چهره  بدون 

 کرد. شمردن 

 ... کی  -

 و گفتم: ن... نه! دادم سر تکون  شت وح با

 . دمیکه من هزار بار پر  ورن یا ن یایب ن یشد و بلند گفت: شما تا بخوا  رهیخ سر  پشت  به

 زدم. غیو ج جمع کردم مشتم  ی رو تو شرتش یزده ت رتیح

 ! می ری میاحمق م -

  ی ها صداداد خودش و مامور  ی صدا  دنیچیو همزمان با پ  دیرو کش دستم  تیاهمیب
 . میخورد ن یبه زم که محکم  د یپر  نیی بوم پا بلند شد و از پشت  غمیج

که  بودم ده ی اونقدر ترس د،یلرزیهام مو دست  دیکوبیم امنهیس ی هاواره یبه د ترس قلبم  از
 .خوردیهام بهم م و فقط دندون  داده بودم  رو از دست  زبونم  اریاخت

  ریت یعیبود که به طرز فج اما بدتر از همه کمرم  ومد،یم بود، انگار بارون  سیخسرد و  ن یزم
 .دیکشیم
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چنگ زد و چند   نیزم ی رو از رو کتش  فتادهین یاتفاق چیو انگار که ه بلند شد  ن یزم ی رو از
 برن.  نیاز ب هاشبار تو هوا تکون داد تا گرد و خاک 

 درخت قفل شده بود رفت؛ انگار نه انگار از چند متر ارتفاع افتاده  هیکه کنار  ی موتور  سمت
 رنگ شد.  یموتور رو از دور درخت باز کرد و سوار موتور مشک ری ! مثل فرفره زنجبود 

 موتورش  که دادم هیتک واریو به د بلند شدم  نیو سرد زم سیخ ی هاآسفالت  ی درد از رو با
 من افتاد. ی آشفته  به وضع  که نگاهش فتهیکرد و خواست راه ب رو روشن 

 با حرص از موتور  هویشد و   رهیبهم خ شبش  نافذ رنگ  ی هابا همون چشم  قهیدق چند
رو تو   رنگم  یمشک ی و ماکس دهنم رو قورت دادم با ترس آب   د؛یدو شد و سمتم  ادهیپ

 . ستادی روم اروبه قایکه دق گرفتم  مشتم 

رو  چرمش  کرد و به اجبار کت  ی؛ نچاز نظر گذروندم  خمارش ی هازد و با چشم  ی شخندین
 هام انداخت. شونه ی در آورد و رو

عقب  یکنه؛ چند قدم  تا گرمم  ام کت و چنگ زدم و به خودم فشردم کرده  خی  ی هادست  با
و کالفه لب  دیلبش کش ی رو گوشه پاهام شصتش  دن یشد، اما با د رهیبهم خ  و دوباره  رفت 

 کار کنم؟   یو چ ن یی، حاال پازد: باال رو پوشوندم 

  ی داشتم، گفتم: اگر تو در بلند نشدنش  یکه سع ییو با صدا  کردم یقروچ حرص دندون  با
 ! افتادی اتفاق نم ن ی، االن الباسامو بپوشم  ی ذاشتی و م نجایا ی آوردی منو نم شعوریب

 یب ی و پاها  کوتاه  با لباس  : البد من دی غر یشاکشد و   رهی گرد شده بهم خ ی هاچشم  با
که االن  کردمینم نه! بدبخت اگر کمکت  ام؛یهزار تا مرد ناز م ی و جلو اومدم یشلوار مهمون

 .ی بود نشسته  یکالنتر ی گوشه 

شده سمت   مشت  ی هاام کرد و با دست حواله یکه پوزخند صدا دار دم یگز  لب حرص  با
 وار شد. و س رفت  موتورش 
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که  یچه برسه به کس زدی هم پر نم طرف و اون طرف دوختم؛ پرنده  نی رو ا ترس نگاهم  با
 ! زدمیلرز م تا صبح سگ  دیبا  ای فتادم یم یپست آدم   ریگ ایکنه!  کمکم 

 و با حرص داد زدم. ارمیطاقت ب نتونستم 

 ؟ یو بر یبزار  نجایمن و ا  ی خوایاالن واقعا م  یعنی -

 شناسم؟ ی رو سرش کرد و گفت: شما رو م کاسکت  کاله

داشت   اش پاشنهلنگه  هیکه حاال فقط  پاشنه دارم ی هاو با حرص کفش  دمیکش یفیخف غیج
 .جوب انداختم   ی و تو رو در آوردم

 .دی زد و با حرص غر ی نداشتم، پوزخند ی فرق  چیه پام نبود و با گداها یز یچ چی ه گهید حاال

 شما؟  دی ببخش -

 رو روشن کرد و رفت!  خورده نگاهش کردم که موتور  هکی

شدم؛ کم کم   رهی بود، خ ستاده یبا موتور ا  شی پ قهیکه چند دق ییرفت! با بهت به جا 
  ستیتوهمات ن دمی بهم وارد شد و من تازه فهم ی و لرز بد   دیچک سرم  ی بارون رو ی هاقطره 

 و واقعا رفت! 

شد که با رفتنش   یچ دونمی و نگاهم رو دور و اطراف چرخوندم؛ نم دمی استرس خند با
 زد. چنگ به دلم  ی ترس بد

 لبالب ی هاانداخت، با چشم  یم به بدنم  ی و لرز بد  شدی تر متر و تند طور تند  نیهم بارون 
 شدم و مظلوم لب زدم.  رهیرفتنش خ ری به مس از اشک 

 برگرد!  تروخدا  -

شد؛   یام جارگونه ی طور رو ن یهام همو اشک  رمیهام رو بگشک ا زشی ر ی جلو نتونستم 
 شناختمش. که دو ساعته  یچشم قشنگ نی رحم بود ا  یچقدر ب
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نگفت   اد؟یب سرم   ییبال  دی و بره؟ نگفت شا ول بکنه  تی وضع نی ا ی من و تو تونست  چطور
  یپست آدم  ری باز و صورت آشفته گ ی هالباس  نی با ا  دی بزنم؟ نگفت شا خی تا صبح  دی شا
   فتم؟یب

چه   ست،یمهم ن  پدرت  ی حال و روزت برا ا،یبست، دلت خوشه دن لبم نقش ی رو ی پوزخند
 !  بهیغر  هیبرسه به  

  ی به موها ی افتاد؛ دست ابونیخ سیخ ی هاآسفالت  ی که رو هام انداختم شونه  ی و از رو کت
بارون حس نداشت، اما   یسیو خ  ی ه خاطر سردب زدم، پاهام گوشم  و پشت  دمیکش سم یخ

 بود، شروع به راه رفتن کردم.  یبا هر مکافات

بهم گفتن، اما   راهی چقدر بهم تنه زدن و بد و ب ای  دمی شن کهی ، چقدر تچقدر رفتم  دونمینم
تو بغل   رو نداشتم  یاتفاق نیو چون توقع همچ  شد   دهیکش که بازوم اومدم به خودم یوقت

 همون فرد افتادم.

مزاحم باشه، مو    دیکه شا  نیشدم، اما با فکر ا رهیخ  شیمشک راهنیبه پ جیگ ی اقه یدق چند
 شد و هول شده ازش جدا شدم.  خیس به تنم 

قشنگ نفس  چشم   دنیشدم، اما با د  رهیهاش خفاصله گرفتم و با ترس تو چشم  ازش
اش شده  چفت  ی هادندون   ری وارد کرد و از ز یشتر یفشار ب که به بازوم  دمیکش ی اآسوده 

 .دی غر

  ی شنویم مردمو  ی که نه صدا یکر و کور  ای  ستین اترو شونه  یزیچ یکنیحس نم ی سر -
 ؟ ینیبینم نه نگاهشونو 

و با   دمیدستم رو کش  یبود، اما با لجباز پیک  م ینیو ب کردیدرد م یبه طرز وحشتناک سرم
 ؛ی نکرد ولم ی اعقده  هیمگه مثل   ؟یمگه تو نرفت  ؟ی اومد یچ ی گفتم: برا ی اگرفته  ی صدا

 ؟ یبرگشت یچ ی هوم؟ برا

 !  فتی... راه بای: من و سگ نکن دندیغر  تی بست و با عصبان رو محکم  هاشچشم 
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 لب زدم. یتو دماغ ی هام گرد شد، با همون صدا و چشم  دی از تعجب باال پر ابروهام

   ؟یبهت اجازه دادم اسمم رو صدا بزن  یک  -

تو   : اصال دمیپرس ینیزبی هام رو گرد کردم و با رشد که چشم  رهیبهم خ  یواکنش  چیه بدون 
 ؟ یرها باش ش ی االن پ دیمگه نبا  ؟یستی! مگه دوست پسر رها ن؟یکنیکار م یچ نجا یا

 ها!  یزنیزر م یلیو خونسرد لب زد: خ دیرنگش کش یبراق و مشک ی به موها یچنگ

  ی و رو  رو گرفت  و زانوهام  شد  خم  هویزد و  ی شخند یشدم که ن رهیخ باز بهش  دهن  با
 اش انداخت.شونه 

گفت:   یزی تمسخر آم ی که با خنده  دمیکوب اش مشت و به شونه  دمیکش غ یزده ج وحشت
 پس خودت رو خسته نکن!  کنه ی من رو نوازش نم ی تو شونه ی هامشت  کوچولو  جوجه

کرد و با   داده بود رو با زور تنم  که بهم  ی چرم و کت موتور نشوندم ی هام روبه تقال  توجهیب
 ! یندازی م ابونیوسط خ دنی رو که بهت م یزی گفت: بار آخرت باشه چ یکج خلق

شدم،   رهیکه نگاهش به نگاهم گره خورد؛ با بغض بهش خ هام رو جمع کردمحرص لب با
رو فدا   باشه که من حاظر بودم براش جونم  یکس  هیشب قدرن یهات اچشم  دی آخه چرا با 

 کنم؟  

هام گرفت و  رو از چنگل چشم  اسره یکه نگاه خ ام نشست گونه  ی رو یاشک سمج قطره 
 خش دار لب زد.

 چته؟  -

 و لب زدم. دمیکش سیخ ی به موها یکردم و با بغض چنگ س یرو با زبون خ لبم 

 !  یچیه -

معلوم   ادیو سرت کن ز  نی ا  ایرو به سمتم گرفت و گفت: ب کاسکت  و کاله  دی کش یپوف
 .ینباش
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لب زدم:  که نشنوه  یجور شد و راه افتاد؛ آروم  شدم که سوار موتور  ره یحرص بهش خ با
 ! یوحش ی ابوی ی پسره 

رو باال برد؛ با ترس   کرد و سرعتش  یو که با حرص دندون قروچ دیچطور، اما شن دونمینم
  نیزم ی موتور از رو  هویکه  رو چنگ زدم  شرتش ی ت ی هاو گوشه  رو قورت دادم آب دهنم 
 موتور باال رفت. ی و جلو کنده شد 

 .زدم غیزده ج وحشت

 !  ی دی به کشتنمون م یدار ؟یعوض یکنی کار م یچ -

که تا  بودم دهی قدر ترسشد؛ اون  شتر یب شد و سرعتش   دهی کوب نیبا شتاب موتور به زم هوی
  ی ااما اون ذره  ،دم یچنگ کش  به پهلوش  حواسیو ب  دمی بهش چشب تونستم یکه م ییجا

 .دیکش یی ال  هانیماش   نیاز ب ی شترینشون نداد و به جاش با سرعت ب واکنش 

 

 *** 

 کردمیجوب رسوندم؛ احساس م  رو سمت  و خودم  دمیپر ن یی پا از موتور تهوع  حالت  با
 .ادیباال م ام دارهمعده  تی تمام محتوا

 ی و رو لرزونم  ی هاکردم، دست   یجوب خال ی ام رو تومعده  اتیدو_سه تا عوق تمام محتو  با
 رو ماساژ دادم.  امقهیشق ی گذاشتم و کم سرم 

  ی از صبح تا حاال خورده بودم رو تو ی! هر چکردیو درد م  سوخت یم  یعیبه طرز فج گلوم 
 کردم. یجوب خال

لب  یخش دار ی کرد و با صدا کمرم  دن یشروع به مال نشست و آروم   کمرم پشت  دستش 
 زد.

 ؟ ی خورد  یزیچ ی تو مهمون -
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 آ... آره!   -

و   دیکش یکرد، پوف نگاهم  یدادم که کم هیتک سرد کوچه واری و به د فاصله گرفتم  جوب  از
 آب آورد.  یاز کجا بطر دم ینفهم قهیو بعد از چند دق موتور رفت  سمت 

 صورتم  ی رو پر از آب کرد و تو رو باز کرد، مشتش  یآب معدن یو در بطر ستادیا رومروبه
 . ختیر

  هیرو کم کرد، اما به ثان درونم یاز داغ ی فقط کم یکم دیشا با صورتم  آب ی هاقطره  برخورد
 برگشتم.  یدوباره به همون حال قبل ده ینکش

  ستیخوب ن بود که حالم  دهی ! انگار فهمدمیلرزیم  رونی، اما از بگرفته بودم  شیداخل آت از
 بلند ساختمون باال برم. ی هاکرد از پله  مخش کمک  ی رو ی و پوزخندها کلکل ی چون ب

دادم و به  لش یتحو یکه لبخند خشک ستادیخونه ا ی رفته در رنگ و رو  ی روروبه
 لب زدم. ی اگرفته  ی شدم و با صدا رهیخ کرد،ی رو مست م که آدم هاشچشم 

 قشنگ.  هات چشم تمام زحمت  بابت  ممنونم  -

و سرش رو کج کرد و   دی ماس لبش ی لبخند رو هویکرد، اما  جونم یب صورت ی حواله ی لبخند
 کار نکردم.  ن یبه خاطر تو ا خش دار گفت:

، اما  رفت  ن یی ها پابهم از پله توجهی که ب دیهام خوابچشم  برق د،ی ماس لبم  ی رو لبخند
 ! ستمیقشنگ ن من چشم   از نظر گذروندم و گفت: درضمن  ش یوحش و با نگاه  برگشت 

 یرفت؛ پوف  ن ییها پااز پله زد و با عجله  ی شخند یشدم که ن رهیمبهوت بهش خ مات
 و آهسته لب زدم. دمیکش

 ! یعوض قشنگ چشم  ی که یمرت -
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بود   دهیکنار در خواب  الیدر باز کنه؛ طبق تصورم انگار فر  یکیتا  دم یو به در کوب سردم دست 
 و صورت به سر  شد، اما تا چشمش  رهیخ در رو باز کرد و نگران بهم   دهینکش هیکه به ثان

 . دیکش ی بلند ن یو ه گذاشت  دهنش ی و رو افتاد ناباور دستش  سم یخ

 

 

 

 *** 

 »بوران« 

و هم   کردم ی با حرص دندون قروچ ،د یچیپ چپم  ی بازو ی که تو ی به درد بد توجه  بدون 
 .دمیکش ادی، فر به بوکس  مشتم  دن یزمان با کوب

 ! ی شده بود ی چقدر عوض -

 ی دکلته  هی شد؛ لباسش  هام ردچشم  ی از جلو یمهمون  ی هارو بستم که صحنه هامچشم 
 بود. یصورت

 و با حرص داد زدم. کردم ی قروچ دندون

 تو! ی به دستا خوردیم دستاش  -

 و زمزمه کردم. دمیام کشآشفته  ی به موها  یدست و با بغض  زدم  ی پوزخند

 من بود!  ی ایکه دن ییچشما  شه؟یتو قفل بود.. باورت م ی تو چشما چشماش  -

مهراب   هیبه در خورد و بعد از چند ثان یو کنار مبل پرت کردم که تق رو در آوردم ها دستکش 
رنگ  یمشک  یرو در آورد و به چوب لباس وارد اتاق شد؛ کتش  اشده ی اتو کش ی هابا لباس 

 کرد. زون ی آو



 حکم غرور 

 
58 

 

  یگیم یخوابی تابان! شب م یگیم ی ایتابان! راست م یگی م یریتو چته بوران؟ چپ م -
 ست؟ ی کم داشتم؟ بس ن ی من چ یگیم یشیچرا رفت؟ صبح پا م 

 : ساکت شو!  دمیو غر  کردم نگاهش  چپ چپ

من شرف   ، گفت: شعر تالوت کردن که مثال نشنوم ی و جور دیکش لبش  ی و گوشه  شصتش 
 تو.  گفتن   ونی داره به هز

و   دیرو دزد که سرش  پرت کردم سمتش  با حرص و  چنگ زدم  زیم ی آب و از رو ی بطر
 شد.  ده یبه در کوب ی بطر

 زر مفت نزن!   -

 لب زد.  اعصابیو باال برد و ب هاشدست 

 باشه بابا؛ سگ نشو!  -

 به دستگاه  ره یزد و خ ی شخندیکه ن دمی آب رو سر کش ی و بطر بهش انداختم  ینگاه مین
 شدم.   کیگفت: بهش نزد لیتردم

خشک   کنار لبم  یسیتا خ دم یکش رو کنار لبم و آرنجم  پرت کردم ی او گوشه  یخال یبطر
 لب زدم.   الیخیهام انداختم و بشونه ی و رو رنگ ی مشک ی بشه. حوله

 ! منتیو م  یبه مبارک  -

 کنه!  دفنمون  ینبود حت یو کس م ی وقته مرد ی لی.. مثل من! انگار خاما خشک  د،یخند

 

 

 *** 

 ال« ی »فر
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که رنگ  هاشچشم  ن یدی ، اما با دانداختم  به روهان  ینگاه م یو ن رو لرزون رها کردم نفسم 
 شدم. رهیخ مارستانیب زیتم نه چندان  ی هاک یبه سرام دمی خون گرفته بود، نگاهم رو دزد

وضع  ی به قانون زمان اضافه شده بود که هر لحظه به اندازه  ی دی جد ی ده ماده  انگار
دلم به پا بود و   ی تو  ی . آشوب بدگذشتی م ،ی توسط زندگ  ین بدبخت هشتاد قانو

سمت   ! باز فکرمگذرهی نم ه،یچ  دونمیکه هنوز نم  یوجه از کار چیروهان به ه دونستم یم
بود فکر بد   ترک یبهم نزد  که از خواهرم یراجب کس خواستیرفت؛ دلم نم ایحال خراب دن

دست به دست هم   گهید ی زهای چ یلیبدش و خ  تیوضع ای ،شونش ی بکنم، اما ظاهر پر
 . نمیرو گناهکار بب ای تا من دن داده بودن 

و مات   خوردم ی دی تکون شد مارستان ی رنگ ب یآب ی صندل ی از رو روهان  یی هویبلند شدن  با
 و گفت: چته؟   چرخوند  و تو حدقه  هاششدم؛ چشم  ره یو مبهوت بهش خ

مـ...  یعنی... زهیو هول شده گفتم: روهـ... روهان چ رو پر سر و صدا قورت دادم  دهنم  آب
 اعتماد کامل دارم!  ایمن به دن

 برداشت. به سمتم  ی کرد و قدم نگاهم  خونسرد

 ؟ یخب که چ -

 کردم. و زمزمه  ستادمیا وش رروبه یلرزون ی هاو با قدم گرفتم  واری رو از د امهیتک

 به محمد نگو!  -

 . دیتر کرده بود، کشکه صورتش رو جذاب  ش یداشتن دوست  ش ی به ته ر یدست

 عجب!  -

هاش دست  ی تو هام روکه دست  اش رسوندم مردونه ی هارو به دست  لرزونم  ی هادست 
 نه؟  ای م ی بهش بد ی درس هی  دیبا ؟ی ترسیم یاز چ قفل کرد و گفت: آخه
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که لب از   دی رو فهم ، انگار حالم رو بغل کردم هام رو بستم و روهان چشم  شه یاز هم رتخسته 
رو درک کرد که به  م یرو دلواپس م ی کرد! انگار درموندگ  لب باز نکرد و به جاش محکم بغلم 

زبون،   زخم  ی رنگم نوازش کرد و به جا یشال طوس ری و از ز موهام دادیداد و ب ی جا
 سرم کاشت. ی رو  یمحبت رپ ی بوسه 

بود، محبت   زیچ همه یآشغال ب هی که از نظر پدرش  یبه کس ی ادیمرد بود! ز ی ادیز برادرم
و   که فقط اسم  یپدر ی وابسته ی نجوریا یکه حت بودم روهان  ی وابسته ی! جورکردیم

 بود، نبودم. دیرسمش بهم به ارث رس

که تو بغل  چقدر گذشته   دم یفهمی از دستم در رفته بود، نم هیو ثان قهی ساعت و دق حساب
برادر به    دیکه شا ی اتو زمونه  منت ی و ب چه برادرانه بودم و اون  شهیتر از هم جونی روهان ب
رو  شهی درست م زیچ همه  نیر یش یی گوشم، الال ری و ز کردیم نوازشم  رحم نکنه برادرش 

خوب   دم،ی کش یبدبخت هام رو باز کردمچشم  یکه از وقت ی من ندونه یاما هر کس  خوند،یم
 ! خودهیو ب مشت شعار پوچ  هی همش  هان یکه ا دونمیم

هام رو به چشم  ها دستم ازش جدا شدم و مثل بچه  ی دگ ی آورد با کرخ که به پهلوم یفشار با
 روهان  ی در و بعد صدا  بسته شدن  ی که اول صدا نمیتا بش رفتم  یو سمت صندل دمیکش

 کرد. ارم یهوش کرد،ی که دکتر رو صدا م

 افتاده براش؟  یاسترس سمت دکتر رفتم که روهان گفت: اتفاق با

ُرم  هینه تکون داد و گفت: نه، فقط سرماخوردگ  ی به نشونه   یسر  دکتر و  که با چند تا س 
 و... شهی رفع م ی مقو ی غذا

  واری، سرم رو به دنشستم  یصندل ی رو جونی ب و فقط با بدن دمیهاش رو نشنحرف  گهید
 بستم.  مارستان یب ری دلگ ی فضا ی هام و رودادم و چشم  هیتک

 ؟ ی خوب ال؟یفر -

شدم و    رهیخ در هم بهش  ی نشستم و با چهره  خیس ارادهی ب دیکش که معدم  ی ریت با
 .دمینال
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 دلم! آخ روهان  -

:  دی اش غرشده  چفت  ی هادندون  ری ام، از زکرده  خی ی هارو گرفت، اما با لمس دست  دستم 
 ؟ ی نخورد یزیباز از صبح تا حاال چ 

 ادیم مامانشون   هویزدن، اما وسط کار  رفتن و به غذا ناخونک  خچالیکه سر  ییهابچه  مثل
 لب زدم. ی اگرفته  ی انداختم و با صدا ن ییمظلوم سرم رو پا نه،یبیو م

 نداشتم.  لیم -

ات معده  یتا کجا با چهار تا مسکن بتون  یکنی فکر م  الی! فرینداشت لیکه م ی تو غلط کرد -
 هان؟   ؟یو آروم کن

   ؟یفهمیهم فشار دادم و گفتم: نتونستم روهان م ی و رو هامچشم 

  واریرو به د بلند شد و مشتش  یصندل ی و با شتاب از رو دیکش لختش  ی به موها یچنگ
  واریو به د ؛ دستش شدم  رهیخ  بهش سیخ ی هاو با چشم  خوردم ی دی شد  که تکون  دیکوب
همون   داد،یکه خبر م ی اگرفته  ی دستش گذاشت و با صدا ی داد و سرش و رو هیتک

گفت:   ده،ی اونم چسب ی بود به گلو ده ی من چسب ی وکه به گل ی اموجود زشت و چسبنده 
! تو  رهیم داره از دستم  اسمن ی  یریگی تو چرا نم ؟ ی فهمی تو چرا نم کشمی ه شدم، نمخست
مگه تا کجا  ال؟ ی حالش خرابه! من مگه چقدر تحمل دارم فر ای! دنیشینابود م یدار
  یگفت یوقت  یدونیم دم؟ یرو با اون وضع د ایدن  یوقت شدم  یچه حال یدونیم  کشم؟یم

اومده خونه، اما هنوز دو قدم برنداشته پخش   ینصفه شب با چه حال و روز  ک یساعت  
 بـ...   ی با کس نکه یفکر ا  یدونی خونه شده، شکستم؟ م

شد؛ شرم   گم  راهرو چ یپ ی و خورد و به جاش با سرعت ازم دور شد و کم کم تو   حرفش
 فکر کرده!  یداشت از به زبون آوردنش! شرم داشت بگه به چ

و  نکنم  توجه اممعده  به سوزش  کردم  ی، سعبلند شدم  یصندل ی و از رو زدم  یلخت پوزخند
 برم.   ایدن سمت اتاق  کوتاه  ی هابا قدم 
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و داخل  رو باز کردم مارستانیب ی در رنگ و رو رفته ره یو با کمک دستگ ستادمیدر ا ی روبهرو
جون کندن کنار   یکل و با رنگ گرفتم  ی آب  واریرو به د کوتاه دستم  ی هارفتم. با همون قدم 

 . ستادمی تخت ا

ام گونه ی هم رو سر  داغ اشک پشت  ی هاو قطره  دی بغض لرز د ی از حجم شد  امچونه
حالش خراب بود،   ایکه امروز صبح سالم بود، نبود! دن یی ایدن ی حال و هوا نیا  ختن؛یریم

! به جرات  شنومی رو م نصف شبش  ی هاه یگر ی صدا اوردمینم ! به روش اوردیاما به روش نم
با  و اون  کردمی م تر بود، اما من خودم رو با کار سرگرم از من داغون  اینبگم د تونستم یم

 کار غلط!  کی و هزار و  رفتن  ی مهمون

تو سرش   پدرش  ی هاقهقه ی هنوز صدا  شه،یتو زندگ  و مادرش  مرگ برادرش ی ردپا هنوز
 ! هیلیخ نشده  وونه ی ا حاال دکه ت نی و هم چرخهیم

به صورت   رهیو خ سرم گذاشتم  ر ی و ز رنگ نشستم و دستم  دیسف یصندل  ی تخت رو کنار
 هم افتاد.  ی رو هامپلک  یک  دمینفهم حالشیب

 

 

 

 *** 

خوردم، اما تکون   یهام رو باز کردم و تکونچشم   خوردیم که به گوشم  یگنگ ی هاصدا  با
نگران   ی که صدا  دمیکش یفیخف غیهمانا! ج دیچیپ که تو گردنم  ی و درد بد همانا  خوردن

 بلند شد.  ایدن

 شد؟ یچ ؟یخوب  الیفر  ..الیفر -
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ر شده  دست تا  دم یرو مال بود، گردنم  یتخت بلند کردم و با هر ضرب و زور ی ام رو از روس 
  یزیگفتم: چ نگرانش  ی به چهره  رهیو خ بلند کردم  ت تخ ی رو از رو بشه. سرم  کم دردش

 گرفته. گردنم  ست، ین

  نجایا نکهینه ا ، ی مراقب من باش ی سرت اومد  ریاش رو رها کرد و گفت: خحبس شده  نفس
 وقت پهلوون!  هی ی! خسته نشیبخواب یریبگ

  با لحن نیهم ی کرده باشه برا یکه شوخ دادی اش نشون نم، چهره کردم نگاهش کم ی
 من مگه نوکرتم؟  خانوم! بعدشم  ی تب و لرز کرد ، ی که نخورد ریخودش گفتم: زخم شمش

سبز کنار در بلند شد و   یصندل  ی بگه که روهان از رو یزی کرد و خواست چ چپ نگاهم  چپ
ُرمت  ایداشت، گفت: بسه بابا! دن خنده  یهاکه رگه یی با صدا    دیبلند شو با  شده  که تموم س 

 .می بر

  مارستانی رنگ ب دیسف تخت  ی باشه باز و بسته کرد و آروم از رو ی رو به نشونه هاشچشم 
 . دیچیپ اتاق  ی تخت تو ری ج ریج ی صدا بلند شد که با بلند شدنش 

 زد.   رونی، از اتاق بحساب کنم هیتسو  رم یانداخت و با گفتن م بهم  ینگاه م ین روهان

 

 

 

 

 کل« ی »دانا
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  انسال،یمرد م ی زده  خیبه نگاه  رهیکرد و خ جاجابه دستش  ی را تو رنگش  یآب خودکار 
 امیب ی چجور برخورد نکردم جور آدما  نیبا ا یمحترم من تا به حال حت ی گفت: آقا

 کنم؟   رو درمان  شون یکی

   ؟یستی کرد و گفت: مگه روانپزشک ن و خونسرد نگاهش  آروم  مرد

و گفت:   د ی را جو لبش لعنت کرد، با حرص پوست  اشی مرد را به خاطر نفهمو  دی کش یپوف
 چرا، هستم!  

 .مونهی برات مثل آب خوردن م کارا ن ی خب، پس ا -

 -زد و ادامه داد. یلبخند حرص درار مرد

 پسرم درمان بشه.  خوامی خانوم بهداد، فقط م رهیگی دستو بالتو م یپول خوب 

را داخل  رنگش  یمشک ی به خنده باز شد؛ موها  شیهام لبک نگاه کرد و کم  یکم دختر
محترم محض اطالع   ی آقا ه؟ی مگه خاله باز د؟یگیم یچ ن یفهمی اش کرد و گفت: ممقنعه

تحت نظر باشه!   دی با و فرد تا آخر عمرش  شهیوقت درمان نم چیه یمار ی نوع ب نی ا گم،یم
   د؟ی نرفت چرا سراغ اونا  م ی دار بقهروانپزشک با سا کی هزار و 

 بیرا داخل ج چرم مطب بلند شد؛ دستش  یصندل ی از رو یکرد و با کج خلق یاخم مرد
 .آورد  رون یرنگش کرد و دسته چکش را ب ی مشک کت

برداشت و شروع به نوشتن کرد و   زیم ی را از رو به نگاه مات و مبهوت دختر، خودکار رهیخ
و   سری پسرمو ب خوامیروز! فقط م خی به تار ون یلیصد م  لب گفت: ریهنگام نوشتن آهسته ز

 ! نیهم  ،یکن صدا درمان 

چک   انداخت؛ دسته زیم ی رنگ دختر رو ییبه چک کرد و همراه با خودکار طال  ینگاه مین
کرد و    شلوارش  بیرا داخل ج دستش  یکیکتش گذاشت و هم زمان آن  بیج ی را تو
 انداخت.  زی م ی دختر، رو ی زده رت ی آورد و در مقابل نگاه ح  رونیب یکارت
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به   ینگاه می برداشت؛ ن زیم ی داد و چک را از رو را پر سر و صدا قورت  آب دهنش  دختر
نداشته   اما توقع  کنم،یکار م پسرتون  ی صحبتش گفت: رو چک کرد و بدون فکر به عاقبت 

 شهیو فقط م ست یقابل درمان ن یماری ب نیچون همون طور که گفتم ا  خوب بشه  دیباش
 کرد!   ی ریجلوگ 

اش زد و انگشت اشاره  ی دختر بود، پوزخند ی هاانگشت  ان یچک که م ی به ورقه  ره یخ مرد
  یکه پخش بشه زندگ  یخبر ن یترو صدا! کوچک  سری گفت: فقط ب دواریداد و تاک رو تکون 

 !  کنهی و صد البته همسرم نابود م من 

که   آورد  زیبه م ی فشار شی هاباال رفته سر تکون داد و با کمک دست  ی با ابروها دختر
 ی روبهرو یمحکم ی هابلند شد و با قدم  یصندل  ی چرم چرخ دار عقب رفت؛ از رو یصندل
 .مکنیپسرتون رو مالقات م ی و گفت: درسته جناب! به زود  ستادی ا مرد

 رفت. رون یبه دختر از مطب ب ینگاه م ی ن تکون داد و بعد از انداختن  ی سر  مرد

 

 

 

 *** 

 ال« ی »فر

 

 ی؛ حرصعمق فاجعه شدم  ی ، اما تازه متوجهمرور کردم ذهنم  ی هاش رو توخورده حرف  که ی
 ی رو خورد و با حالت زار که حرفش  شدم   رهیو تهش غضبناک بهش خ  سریب ی هااز حرف 
 .به خدا مجبور بودم گفت:

 مبل بلند شدم و داد زدم. ی و با شتاب از رو شدم  خودیاز خود ب حرفش  نیا با
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 ماها  ؟ی برگرد  مجبور کرد با اون الدنگ  یک  ؟یمهمون یکرد بر مجبورت   یک  ؟ی مجبور بود -
و   ست یاون که ب ؟ی چ صاحابتی ب ینداشت؟ گوش ی تلفن عموم هیشهر   نیا م؟ ی مرده بود

 چهار ساعته دستته. 

و   دمیکش یی بلند باال  سیبزنه که ه یشد، خواست حرف  رهیخ گرد شده بهم  ی هاچشم  با
 .یموضوع بفهمه، بدبخت ن یاز ا یزیکه اگر محمد چ  ایگفتم: فقط خفه شو دن

 و سرحالم. سالم  نشده؛ منم  یزیکه چ حاال  -

به  ی اتوجه کردم ی اومده، سع ن خو دمی فهم که از سوزشش لبم و کندم حرص پوست  با
 برسم.  امچاره یلب ب  و به داد نکنم  ایچهره حرص درار دن

لبم فشار   ی رو و نرم  دمیکش رونیب ی کاغذ دستمال  هی، جعبه  ی رفتم و از تو اپن  سمت 
  رهیخ دستمال ی خون رو و به قطره  دادم فاصله دستمال و از لبم  قهیدادم؛ بعد از چند دق 

 رو به لبم  دستمال  و دوباره  شده بود، کردم تیوضع نی که باعث ا اینثار دن ی شعوری، بشدم 
 بلند شد. لم یزنگ موبا ی که صدا فشار دادم

اتاق   بدو سمت سطل زباله انداختم و بدو  ی رو تو  یو با عجله دستمال خون دمیکش ی پوف
سبز   ی برداشتم و بدون توجه به شماره، دکمه تخت  ی رو از رو و داغونم  درب  لیرفتم؛ موبا

 .ومدیکه ن ومد ین یی رو به گوشم فشار دادم، اما صدا ل یو موبا  رنگ رو لمس کردم 

ه ک  یجوابی ب ی هابود هم از تماس  اومده  ش یپ ایدن ی که برا یی بودم! هم از ماجرها یعصب
 شده بود.  بم ینص روزیامروز و د

شدم و داد   رهیمونده بود، خ ادگاریبه  ایکه از مادر دن یباف به تابلو فرش دست  تیعصبان با
 زدم. 

به  ه یزیخوب چ ! شعورم ستمی من ن یکاری اگر تو ب ؟یکه چ یزنی زنگ م ینه؟ ه یکاری ب -
 خدا!



 حکم غرور 

 
67 

 

  خ یهام دست  ادیز  جانیقلبم باال بره و از ه شد ناخودآگاه تپش باعث  دارش خش  ی صدا
 شدم.   باز محو حرفش  یو با دهن  دیخواب یبه کل تشرم  زد؛ اون همه توپ 

 ! ییآهو منم چشم  -

شده بود،   م یشب ناج که نصفه ی، خودش بود! هموندادم دهنم رو پر سر و صدا قورت  آب 
 ؛ پوزخند صدا دارش بزنه  زنگ که بهم  ندادم بهش ی اشماره  چیه ادیم ادمیه ک  یی اما تا جا
 پاچه لب زد. کرد و دست  ارم یهوش زش ی تمسخر آم ی و صدا

   ؟یچ... چ -

 .با ما باش ن ییپا  ایب ؟یکنی م ریس تو آسمونا  -

 بود، به زبون آوردم. کرده  ریرو درگ  که ذهنم  یسوال اش، ه یبه کنا توجهیب

 ؟ ی و از کجا آورد امش... شماره  -

 ! دهیم مغزت ارور  هو ی ا یکنجکاو  ی ادیزد و گفت: ز ی پوزخند

 ن ییپا ایکرد و گفت: ب یکه نچ زدم ی به رو تخت یرو محکم بستم و با حرص چنگ هامچشم 
 کارت دارم. 

از دستم سر خورد و کنار پام افتاد؛ انقدر آب دهنم رو قورت   لیخوردم و موبا ی دی شد  تکون 
کردم ازش   یعجب غلط ایخدا  ن؟یی پا ایب یچ یعنی خشک خشک بود،  داده بودم که دهنم 

 کمک گرفتما! 

و به    دمیرو کش پرده  فکر ی . بدمیو سمت پنجره دو  تخت بلند شدم  ی زده از رو هول
به  یدر پارک بود و خودش با ژست خواست  ی جلو  نش یشدم؛ ماش  رهیخ کی تار ی کوچه
 داده بود.  هیتک نیماش
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فردا هزار   دونستم ی و م  دیلرز یهام مپرده رو ول کردم و دو قدم عقب رفتم، دست  اریاختیب
 ی و رو لرزونم  ی هاو دست  دمیتحمل کنم؛ سردرگم دور خودم چرخ دی رو با که یجور ت ه یو 

 گشتم. مخمسه  نیاز ا  یخالص ی برا یو دنبال راه سرم گذاشتم 

 ی پالتو  دم، ی دو یلباس و سمت چوب  زدم رون یب با عجله از اتاق  دیکه به ذهنم رس ی فکر با
 که صداش بلند شد.  کردم برداشتم و تنم   یلباس چوب  ی رو از رو ایرنگ دن ی مشک

 حت یمنو نص جادو و چهار ساعته مثل ور وره  ست ی تو که ب ؟یریم  یکجا دار ال؟یفر -
 ؟ ی ریم ی موقع نصف شب کجا دار  نیموقع شب که چه عرض کنم ا نی االن، ا یکنیم

سرم   ی و رو  کنار در چنگ زدم ی چوب ز یم ی هاش نکردم و شال رو از روبه حرف  ی اتوجه
  دنیزدم و بعد از پوش رون ی ب ؛ از خونهشال فرو کردم ری رنگم و ز ییطال ی انداختم، موها

 .دمی دو نیی ها پاکنار در بدو بدو از پله  ی هایی دمپا

رو به   دستم  نکهیو قبل از ا دمی ها رو ند از پله  یکیام از اندازه  شیب ی خاطر هول و عجله به
 افتادم.  نیزم ی خورد و با ضرب رو زیل ، پام پله بند کنم 

رو به  کنم، با درد دستم  ی ری جلوگ  اشک  زش یر تا از هام رو بستم گفتم و چشم  ی بلند آخ 
 ی بلند شدم، اوف نیزم ی و با کمک نرده از رو رسوندم  ساختمون  ی رنگ و رفته ی هانرده 

که از درد جمع شده بود، در رو باز کرد که  ی او با چهره  دم یماتحتم رو مال ی و کم کشبدم
 خورد. گره  اشزده  خ یبه نگاه   نگاهم 

سالم  یهام زل زد و حتشدم که پرو پرو تو چشم  رهیدهنم رو قورت با اضطراب بهش خ آب
 لب زدم. یفیخف ی هم نکرد؛ ناچار با صدا

 س... سالم.   -

گفت: سوار   ،د یباری ازشون م یران که استرس و نگ ییهابه چشم   رهیرو تکون داد و خ سرش 
 شو! 
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  ی و اجازه  ی من بش ن یسوار ماش دی با ی چه نخوا ی چه بخوا یعنیبود!  یدستور اشجمله
بود و   خلوت  ؛ کوچه و دور تا دور کوچه گذروندم  شمی! نگاه پر تشو دمی بهت نم ی چیسرپ
 گرون  نیبا ماش خودش و یکس اما باز دلم آشوب بود که مبادا زد،ی هم پر نم پرنده 

 .نهیبب متش یق

داد که  تکون  ن ی بش ی رو باز کرد؛ سرش و به معنا راننده  و در کمک  انداخت بهم  ینگاه مین
 و لب زدم. ام چرخوندم رو دور انگشت اشاره  شالم  ی هایشیر ش ی مضطرب ر

 ک... کجا؟  -

... خاص و  دیفهم از نگاهش  شد ینم یچیکرد، اما نگاهش پر از حرف بود! ه نگاهم  یکم
و از در   دمیکش ی بودن و هم ترسناک! پوف هم قشنگ  رنگش  یخمار آب  ی هاسرد بود! چشم 

 رفتم.   نی ماش فاصله گرفتم، در رو بستم و سمت 

 !  نیگفت: بش ی بم ی اشاره کرد و با صدا نیکه به ماش بهش انداختم  ینگاه مین

 صداش بلند شد.  که دوباره  رو کندم  لبم پوست  مضطرب

 . گهید  نیبش -

بشم ما که... اصال ما؟   نت یسوار ماش د یبا یلیبا چه دل بپرم و بگم  وسط حرفش خواستم
ها رو  حرف  ن ی ! لب باز کردم تا همنیهم دم،ی دفعه اون و د هیمن  م؟یما شد  یمن و اون ک 

شدم؛ به   متش ی گرون ق نیزدم و سوار ماش  ایشد که دلم رو به در یچ  دم یبزنم، اما نفهم
و   به تنم نشست  یدر لرز بسته شدنه  ی که از صدا ن یو ماش در رو بست  محظ نشستنم 

 جا کردم.جابه یصندل ی خودم و رو

  یلرزون و پر استرس ی با صدا رادهای شد که ب ن یرو دور زد، در رو باز کرد و سوار ماش نیماش
   ؟ی بر ی خوای گفتم: ک... کجا م

گفت:   ی ترس آلودم، راه افتاد و با پوزخند  توجه به لحن ی اذره  و بدون  و چرخوند  چ ی سوئ
 ندم! قورتت  دمی قول م نترس 
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کردم و  یکج دوخت؛ دهن  ابونیو به خ بهم، نگاهش  توجه یچپ نگاهش کردم که ب چپ
 .شدم   رهی خ ابونیبه خ نهیبه س دست 

 لبم نشوند.  ی گوشه  ی شد و لبخند هامه یخاک نمناک وارد ر ی که بو دمیکش یقیعم نفس

 دراز کردم. ابونیرو به طرف خ و دستم  دمیکش ن ییپا  یرو به آروم نیماش ی شهیش

 رو به قلقلک  و وجودم  شد یدست ملتهبم پرت م ی و درشت بارون رو زیر ی هاقطره 
 . انداختیم

ر بشه و   یلیکرد که دستم خ یکار رون، ی سرد ب ی و هوا ن ی ماش عیسر   حرکت زود از سرما س 
 .رم یبگ شد،یکه بهم منتقل م یدل از حس خوب ببنده، اما باز هم حاضر نبودم  خی

سر به فلک   ی هاها و برج نگاهم رو از ساختمون  ش ی و حرص یعصب ی صدا دنیشن با
 تو هم بوران دوختم.  ی افهیگرفتم و به ق ،شدند ی رد م دمی که با سرعت از د ی اده یکش

 !  یخوری رو بکش باال، سرما م شه یش - 

  ی منظره   ی تر کردم و دوباره مشغول تماشاتوجه به حرفش، لبخند تلخم رو پر رنگ  بدون 
رو باال   شهیش کنار دستش  ی شدم که خودش دست به کار شد و با کمک دکمه  رونیب

 .دیکش

  نی بکنم که زودتر، ماش یام کردم و خواستم اعتراضکرده  خی ی چهره  یبار اخم رو چاشن  نیا
شد و در    اده یپ نی عقب، از ماش یاز صندل کتش  بعد از براشتن نگه داشت و  ی ارو گوشه 

 . دیکوب

  یچنگ یکه عصب شدم  رهیخ اشده ی و به قامت بلند و کش رو با صدا قورت دادم دهنم آب 
 در رو باز کرد.  یزد و حرص به موهاش 

 برات پهن کنم؟  دی نکنه فرش قرمز با گه ید ن ییپا اید  ب  ؟ی خواب موند -

 کجاست؟  نجایرو انداختم و گفتم: اروبه پارک  به ی نگاه کوتاه هاشکهیبه ت  یتیاهم بدون 
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بگه، اما در کمال   یزیهاش از هم باز بشه و چکنجکاو بودم تا لب  کرد؛ینگاهم م فقط
 . دی به سمتم خم شد و با تمسخر غر یتعجب، ناگهان

 . امیی فضا منم آدم  ؟ینیبیمگه نم زم؛یعز خ ی مر  -

هام رو قفل  گرد شده نگاهش کردم که دست  ی هاها و حرکاتش، با چشم از حرف  متعجب
 هاش کرد.دست 

حرکت،    نیبودم؛ تپش قلبم از ا  ره یخ الشیخیرخ ب م ی گرد شد و با تعجب به ن هامچشم 
 دور تند افتاد و نفسم حبس شد.   ی رو

 کردم؛یرو درک م کم عمق فاجعهشدم و کم   رهیخ خوردمون گره  ی هابه دست  و منگ  جیگ
 و از حرکت  رو خوند  بکشم که انگار فکرم  رونیدستم رو ب خواستم ی م ،یسر فرصت و ناگهان

  نیو درشت کرد که رسما الل شدم و به اجبار، به ا  زیهاش رو برام رچشم   یجور ستاد،یا
 دادم.   تن یزور ی رو ادهیپ

  یلیو هوا خ امیبارون ی هوا ری ز دمی ام نشست، تازه فهمگونه  ی که رو یبارون حس قطره  با
  ی هافرش  فرو کردم و نگاهم رو به سنگ  بم یدست آزادم رو داخل ج نی سرده؛ به خاطر هم
 کف پارک دوختم.

 ؟ ی ایب  رونیب از خونه یی که با دمپا ی هول کرد من  دنی از د نقدریا -

تکون دادم که با  یچ یرو به معن  نگاهم رو به سمت نگاهش سوق دادم و سرم جیگ
 لبش رو کش داد. ی به پاهام اشاره کرد و گوشه  طنتشیپرش ی هاچشم 

  رهیو به پاهام خ گرفتم  از لبم  یو گاز محکم  رو پر سر و صدا قورت دادم زده آب دهنم  بهت 
 .و بن به باد رفت خ یآبرو و شرفت از ب ؛هاتی شوت  نیبا ا  الیشدم؛ خاک بر سرت فر 

  یطورنی که ا ی ایب یصورت یخرگوش  ی هایی که با دمپا ی هول کرد دنشیاز د  قدرن یا یعنی
 بخنده؟   شت یخودش به ر
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اما مثل  ،دم یهام رو سابمانتو مشت شد و با حرص دندون بیج  ی دستم تو ارادهیب
، گرفتم و  الک زدم ی هارو آروم آروم از ناخون  زدم و نگاهم  یالیخیب ی دنده  ی رو شهیهم

 اومد.  کش  لبش ی زدم که گوشه  یحیشدم؛ لبخند مل  رهیبهش خ

 و بحث رو عوض کنم. اش فکر نکنم کردم به پوزخند مسخره  یو سع دمیکش یقیعم نفس

کردم   حس یو شروع کردم به راه رفتن، اما وقت  دمی کش رونیگرمش ب رو از دست  دستم
 کردم. نگاهش  ی و سوال ستادمی از حرکت ا ادیدنبالم نم

 .یکن نگاهم  ینجور یا  رونیب ی دیمنو ساعت دوازده شب از خونه کش نگو  -

 .داد و با چند قدم بلند ازم جلو زد رونیرو با فشار ب  نفسش 

 ییآهو دخالت نکن چشم  ی تو کار کس نقدریا کنمی م هیتوص -

مگس   هو ینده  رونیب یجور  ن یا و گفت: زبونتم  ستادیو در آوردم که از حرکت ا  زبونم 
 روش. نهیشیم

بشر پشت سرشم چشم داشت، عجب!  نیا ای بردم؛ خدا دهنم  ی شده زبونم رو تو هول
لب باز   کرد و آروم  کتش  بی ج ی که دستش و تو رسوندم  رو بهش  و خودم دمیکش ی پوف
 کرد.

 تو نه  ی پسر مغرور برا هیتو من   ی برا کم بودم  همش  -

 خودم  ی بدجور تنگ شد برا تو من که دلم  ی عوض شدم برا  انقدر

 گن یچشمات بهم دروغ نم یبگو دوستم دار رمیبگو نم گهی بار د هی  فقط

   رمی میم تویب یدونست ی م یلعنت تو

 .ی من منتظرم تا که برگرد ی بازم قهر کرد دونمیم

 و لب زدم. کردم مانتوم  بی ج ی رو تو دستم  و متقابال  زدم ی لبخند
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 من حتما  رمیم ی م توینه نه نه ب -

 قلبم  ن یا ره ی گیم یبر

 گردمیم شهیهم دورت

 ادامه داد. یخش دار ی پارک گرفت و با صدا سیخ ی هاک ی رو از سرام نگاهش 

 دلم تنگته بد   -

 هفته چقدر   نی ا د یطول کش ی نبود

 هفته من  اشکه خب   اشهمه

 گرفتم با عکست قشنگه نه؟  عکس

 بد   ی تلفنو بچه یکنیم قطع

 از دل من  یفراموشت کنم بر  خوامیم  کمی  سخته

 لب زدم. آهسته

 ازت   گاریس هی  خواستمی م ادتهی -

 فقط   قامیاز رف رمیگی آمارتو م االن

 زدم  خوانیکه م یکه عمل ییاونا

 آخه باز نرم یگیم  ییایم  ییچه رو با

 .رو برداشتم  رنگ ینارنج برگ  پام  ی فرستادم، خم شدم و از جلو رونیب مانند  رو آه  نفسم 

 . میکرد با هم زمزمه زمان  هم

 عوض شد  یهمه چ -
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 دلم برات تنگ شد  یرفت یوقت از

 شب و روزام فقط شده تو  همه

 تو فقط منو درک کن ایب گفنم

   ؟ی : عاشق شددیپرس  یبم ی کرد و با صدا ی ارفه و جلو صورتم گرفتم که س  برگ 

داغونم... از هم   یجور نیهم چنده؟ من  یی لویگرفت، من و عشق؟ اصال عشق ک  امخنده 
بشه که  ی عاشق من ادیم یقبولش نداره؟ ک  بشه که پدرش یعاشق من ادیم ی! ک دم یپاچ
 کنه؟  ری پول نداره شکمش و س یحت

به   رهیزدم و خ پام ی جلو ی هازه یر به سنگ  ی انداختم، لگد ن ییو سرم رو پا زدم  ی پوزخند
که تمام دق   یی شماها   ی داراست! برا شما بچه پول   ی گفتم: عشق؟ عشق برا خوردنشون  قل

مثل سگ   دی با دی نون با  لقمه هی ی که برا یی حسابتونه... نه ما ی کم شدن پول تو دقتون 
 !م ی دو ب ورون و ا ورن یا

شدم؛ دروغ که حناق نبود، بود؟ من   رهیخ کاج  و به درخت دم یرو باال کش م ینیب آب  بغض  با
بود که  ی تابان ی پا ر ینبود! ز خودم ی پا ری اما ز دم،ید مت یق گرون  نیهزار تا ماش  تو عمرم
 بود.  ده ی خر شیسالگ جده یتولد ه ی بابام برا

مال   یروز  هیتا  تابان بود، گذروندم  ی ایکه دن ییرو با حسرت عروسک مو طال  م ی بچگ تمام
رو بخونم،   دهی عروسک  قشنگ من قرمز پوش ی کنم و شعر مسخره   من بشه! من بغلش 

  باز هام رو با نوازش مادرمروز چشم  هی نکهیا و با حسرت  م ی اما نشد که نشد! من کل بچگ
و به  داشت  زیچ من! اون همه  یزندگ  ی تابان! از بال  نیاز ا ی کنم، گذروندم و تابان... وا

 بود.   آغوش پدر من ی تو زه،یمادرش اشک بر  ادی و به  نه یاتاق بش ها کنجشب  نکهیا ی جا

  یحرف چ ی بود و ه بود که ساکت  بی؛ عجفرستادم   رونیرو با فشار ب و نفسم  دمیکش ی آه
 .زدینم
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! من با  ستنی و گفت: همه مثل هم ن د یکش به موهاش ینگاهش کردم که چنگ کنجکاو
درد من   خورمی اما قسم م ،هیلیخ ... فرق تو با من تیو تو با ندار  کشم یزجر م م ییدارا
 تر از درد توعه! بزرگ 

سه  ی واژه  نی؛ درد... من ادادم پارک  سیخ ی ها ک یرو به موزا  و نگاهم  زدم  ی پوزخند
  یکردم و زندگ  یزندگ  یسه حرف ی واژه  نیو استخون تجربه کردم! من با ا  رو پوست  یفحر
 .کنمیم

 مراقب بـ... ال یفر -

هام رو  چشم  دی چیکه تو سرم پ یی خورد که از درد طاقت فرسا یشتاب سرم به سر کس با
 که گفت  یکه از آخ افتادم  یشخص ی رو و جور کنم رو جمع خودم  نکهیاز ا و قبل  بستم 
 زنه.  دمیفهم

 .دینال ی خفه ا ی که دختر با صدا گفتم  ی و آخ دم یرو مال سرم  یو کم رو بستم  هامچشم 

 شد.  داغون  کمرم  ؟ینیبینم  جلوتو  ؟ی مگه گور -

. نکشم  غی ج د،ی چیکه تو سرم پ ی بد رو گاز گرفتم تا از درد بستم و لبم  و محکم  هامچشم 
اون   ی رو از رو شد و من  کمرم حلقه دور یبزرگ  ی هادست  قهیگفتم، اما بعد از چند دق یآخ

 بلند کرد.  دختر غر غرو 

 ؟ یعشقم؟ خوب شدهیچ -

 .ره یم ج ی سرم داره گ -

مت خودش  من و س  که بوران  دمی جمع شده مال ی هاشون سرم رو با چهره به حرف  توجه یب
شد، اما بعد   متوقف  حرکت دستش  قه یچند دق ی گفتم، برا  ی که آخ دی؛ سرم رو مال برگردوند 
 ؟ ی گفت: خوب یآروم ی زد و با صدا رو پشت گوشم  موهام  قهیاز چند دق

 . دیاعصابم کش ی رو یدختر خط ی که صدا تکون دادم یسر
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  ؟یکنی م ریخانوم حواست کجاست؟ تو آسمون س  -

و   ی گرفته بود که پارک و با باغ بابات اشتباه  ی تو بود شعوریو بگم د  آخه ب برگردم  خواستم 
به  نداد تکون بخورم، اما خودش  و اجازه  رو گرفت  برگردم، دستم  اما تا خواستم  ،ی دیدو یم
و   گفت: درست حرف زدن  ،شیدوست داشتن دار خش ی و با همون صدا من  برگشت  ی جا

 ندادن، نه؟  ادیبهت  ی کردی م یکه زندگ  ی اله یطو تو اون 

ن کردنش   ی که فقط صدا هنگ کرد ای د ی ترس انگار ن م  زدم و   ی پوزخند د؛یرسیم به گوش  م 
 . نم یرو بب اشافه یتا ق برگشتم  ی با کنجکاو

رنگش   یمشک ی های رو از کتون و نگاهم  دمیپا چرخ ی پاشنه  ی و رو دمیکش یقیعم نفس 
زد! قلبم   خی تمام وجودم  احساس کردم صورتش  دن ی دادم، اما با د و به صورتش  گرفتم 

 شل شد!  نزد و پاهام ی اه یثان ی برا

رو مثل کبک بکنم تو برف و   سرم  حرفی و دم نزد؟ تا کجا ب دی کش دیبا یتا کجا، تا ک  ایخدا
 هایو از کالنتر  ام یب د یبا  گهی داره؟ چند بار د ی تا کجا بگم به من چه ربطندم؟  تیاهم

  ؟ یببره؟ تا ک  و ماتم  نمش یبب  ابونیشب و نصف شب تو کوچه خ د یبا  یجمعش کنم؟ تا ک 
 تا کجا؟ 

هام رو بستم و  چشم  عقب رفت که با عصبانبت  یزد و قدم  رنگش د یسف ی به مانتو یچنگ
 .دمی ام غرشده  ت جف ی هادندون  ریاز ز

  ؟یکنیم ی چه غلط  نجایتو ا -

  ی بلند ی هاو با قدم  کردم هام رو مشت از قبل دست  ترینشون نداد که عصب یواکنش
هاش چشم  یطوفان ی ایبه در ره یگرفتم و خ مشتم  ی و تو مانتوش  ی هی قی ستادم؛یا جلوش 
 داد زدم. 

 ؟ یکنیم یچه غلط یپارک لعنت نیموقع شب تو ا ن ی ا -
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بود،  شده  ره یخ روبهبه رو یاشک ی هابه من با چشم  توجهی ب نداد و همچنان یجواب
خشک شده   هاگرفته  مثل برق شد؛ یباز و بسته م یمثل ماه و دهنش  د یلرزی هاش مدست 
 بود.   رهیرو خبه روبه

 قهی آوردم و بعد از چند دقدستم رو باال  فکری؛ بنداشتم  رو کارهام یو کنترل  بودم یعصب
 شد.  یکیتابان  بغض  و شکستن  من ی لی س ی صدا

 هق ی و با صدا  افتاد  نیزم ی داد و رو رو از دست  که تعادلش شدم  ره یبهش خ بغض  با
 بلند شد. هقش

انگار به  قهیشد و بعد از چند دق رهیبه تابان خ و مبهوت  که همراهش بود، مات  ی پسر 
 و بغلش کرد. دی بهم زد و سمتش دو ی اتنه خودش اومد که با عجله 

به عقب  بازوم  هویآوردم، اما  ن یی بر خوردم، دستم رو پا یعقب رفتم که به کس یقدم چند
 حل شدم.   شد و تو آغوش بوران  دهیکش

و  رفت ی م مخم رژه  ی که همراهش بود رو یپسر  ی هاراهی تابان و بد ب هق هق  ی صدا
 .بغل بوران بلرزم  ی تو ارادهی همه و همه باعث شده بود ب

  ی به بازو یچنگ اریاختیب خورد؛ی به هم م  د،یچیپی که م ی به خاطر باد سرد هامدندون 
 ... آروم!سی لب گفت: ه ریکرد و ز تر بغلم بوران زدم که محکم 

ام رو با پشت  گونه  ی رو ی هالب زدم؛ ازش جدا شدم اشک  ی اگرفتم و باشه  یقیعم نفس
 دست پاک کردم.

نگاهم کرد  یبه سمت من اومد؛ کم یکه همراه تابان بود، تابان رو بلند کرد و عصب ی پسر
 شدم.  جمع شدم و تو خودم ره یخ کتش  ی هیقیبه  که

 االن پدرتـ...  نیهم ی خوای م ؟یکن ی بلند م دست روش  یبه چه جرات -

 خونت!  ی شکسته برگرد ی و پا با دست  دمیبهت قول م یزر زر اضافه کن شتریذره ب هی -
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 لب زدم. ی لرزون ی جلو رفتم و با صدا یدعوا بشه، قدم نکهیا جلو اومد که از ترس  بوران

 .کنمی بوران خواهش م -

 جات! سر   سا ی و گفت: وا دمیکش لبش  ی رو به عادت گوشه  شصتش 

 ی هاو دست  قرمزش  ی هاشدم؛ چشم   رهیشده بهش خ دادم و خشک  رو قورت  دهنم آب 
  یاتفاق خواستمی از حدش  بود و من نم ش یب تیعصبان ی اش، نشون دهنده مشت شده 

 .فتهیب

رو   هاشنیو توه دادمی که زدم جواب پس م ی ای لیبه خاطر س دی فردا با یکاف ی اندازه  به
 .دمیشنیم

خوب دست   ی بچه  هیگفت: مثل  اشده ی ترس ی هابه چشم   رهیپسر رو گرفت و خ ی قهی
 و گمشو؛ حل؟  ریو بگ  دوست دخترت 

 اش رو ول کرد. قهیلب زد و  ی او تکون داد که بوران خوبه  تند تند سرس  ده،ی ترس پسر

داد که   رونی رو با حرص ب انداخت و نفسش  بهم  ینگاه  م ین د؛یکش اشقهیبه  ی دست پسر
داد  رون یرو با فشار ب  انداختم. بوران نفسش   نییتو خودم جمع شدم و سرم رو پا  ارادهیب

داشت،   کردنش در کنترل یکه سع  یی و با صدا دمیو پشت خودش کش دیرو کش و دستم 
   خاره؟یم نکنه تنت  نم یگفت: بب

  هیو  که تابان سرش  در گوشش گفت  یزیو چ تابان رفت  به بوران نکرد، سمت  ی اتوجه
 ضرب باال آورد. 

هاش رو  دست  بغض  شدم که از زور  رهیخ بهش و با اخم  کردم بم ی ج ی و تو هامدست 
شدم که پسر    رهیخ رفتنش   ریمس مبهوت به  د؛یپارک دو  یخروج سمت  هو یمشت کرد و 

 . دی دو و دنبالشاسمش رو صدا کرد  

 . دمی پرس یلرزون ی و با صدا  دمی زده سمت بوران چرخ بهت
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 شد؟ یچ... چ -

 . ییچشم آهو یریگیپ ی ادیکرد و گفت: ز  رنگش ی اصورمه کت ب یج ی و تو دستش 

زد و گفت:   ی چشمک به صورت متعجم  رهیو برگشت؛ خ ستادیا  هویبهم رفت، اما  توجه یب
 . میفتیارشاد م گشت   ریگ وگرنه فت یبسه؛ راه ب ی ریگیپ

شدم   رهیبود، خ ستاده ی ا شیپ  قهیکه تا چند دق یی؛ خشک شده به جازد و رفت  ی شخندین
و با   دمیکش یفیخف غ یخونه، ج برم  یندارم و نصفه شب چجور ن یماش نکهیا اد یبا   هویکه 

 .دمی پارک دو یعجله سمت خروج

و با عجله در  کردم یط قهیدق رو تو پنج  ی اقهیپونزده دق  راه که دم یدو  ی چجور دمینفهم
 .انداختم  نی ماش ی جلو یصندل  ی و خودم و رو رو باز کردم  نیماش

 یقیعم نکردم؛ نفس نیبه در باز ماش ی ادادم و توجه هیتو  یبه صندل نفس زنون  نفس
....  ـیبر م یلب زدم: مـ... من با کدوم خـ... خر دهی بر دهیو تو همون حالت بر  دمیکش
   ؟یرفت ی اگر م گشتمیم

  یصندل  یرو از پشت امهیرفتم و تک ی ااشاره کرد. چشم غره  نیزد و به در ماش ی پوزخند
 .گرفتم و خم شدم در رو بستم 

 زمهکه زم  دمیبه هم کوب کردم؛ در رو محکم  نثارش ی شعوریو ب هام رو بستم چشم  حرص  با
 کرد.

 ؟یکن یپس کجا خال ینکن یخال ن یسر در ماش -

 ؛ دم صبح شد. توروخدا  فت یگفتم: راه ب یبه صندل هیو با تک  دم یکش ی پوف

 رو بستم.  هامدادم و چشم  هیتک  ن یماش ی شهیحسابم نکرد و راه افتاد که سرم رو به ش آدم
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 *** 

کردم  و درک  ت ی که موقع قهیهام رو باز کردم، بعد از چند دقچشم  ن،یماش ستادن ی حس ا با
 ی و هم زمان با صدا دستم رو شکوندم  و قلنج  سرد برداشتم  ی شهیش ی رو از رو سرم 
 درد نکنه. : دستت دمیکه از اثرات خواب بود، نال ی اگرفته 

رو از   لشی شدم؛ موبا رهیخ و بهش  گرفتم  رو از داشبورد  نگاهم  که متعحب ومد ین یی صدا
 !ن ییبرو پا اال یو گفت؛   داشبورد برداست  ی رو

 ؟ ییچشم آهو  ی شد و واج نگاهش کردم که نفس گرفت و گفت: کر  هاج

  نیو از ماش رو باز کردم  نیدر، در ماش ی ره ی دستگ دنیو با کش گرفتم  رو ازش نگاهم  جیگ با
شد   آورد و باعث  هجوم  سرد به سمتم  ی از هوا یموج  نی از ماش شدنم   اده یشدم؛ با پ ادهیپ

 .فتهیبه جونم ب ی لرز بد

  هیبا  شه یمثل هم دم؛یدو خونه  و سمت  رو بستم  نیفرار از سرما، با عجله در ماش ی برا
 و وارد راهرو شدم.  در رو باز کردم کی هول کوچ

 که تو باال رفتن  ی ابه خاطر عجله  ستادم؛یدر ا ی ها باال رفتم و جلوبرق و باد از پله سرعت  با
 . زدمینفس م بلند راهرو داشتم، نفس  ی هااز پله

در رو  کردم  یرو در آوردم و سع دیکردم و کل مانتوم  بیج ی ام رو توزده  خی ی هادست 
 و صدا باز کنم.  سریب

رو کنار در  یصورت ی اهییباز شد؛ دمپا   یتق ی که در با صدا  قفل چرخوندم  ی رو تو دیکل
 جفت کردم و وارد خونه شدم.  

و بگو که تا سه و چهار   کردم؛ من نثارش ی شعوری لب ب ریشدم و ز  رهیخونه خ ی کیتار به
داشته، اما   ف ی تشر یخانوم مهمون ،اد یکاشف به عمل م و بعد  مونم یم  داریب یصبح با نگران
 . مونهینم داریب رون،یب زنم یاز خونه م ییهویکه ساعت دوازده شب  ی به خاطر من
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 برق نور  دیکل کنم؛ با لمس   دایبرق رو پ ز ی ریتا پ  دمی کش وارید ی و رو کردم و دستم  ینچ
 کرد.خونه رو روشن   ی فضا یکم

و به   مبل پرت کردم ی خودم و رو امکشنبه ی شنبه و  ی هابه لباس  رو بستم و بدون توجه در
 هام گرم خواب شد.که چشم  دینکش هیثان

 

 

 *** 

  رهیمبل خ ی جلو زیو به م آلودم رو باز کردم خواب  ی هازنگ در، چشم  یپدری پ ی صدا با
 رو درک کردم. تی بود که موقع نگذشته  شتری ب قهیشدم، چند دق

انداخته بود رو پس   روم ایکه دن ینازک  ی زنگ در خونه، محالفه یدرپی پ ی از صدا یعصب
بود، در رو باز   م ی زدم و با عجله سمت در هجوم بردم و با تمام حرصم که به خاطر بد خواب

 زدم. غیو ج کردم

 د  زنگ سوخت ول کن زنگو!   -

 ؟ یفر   یخوب -

  یطوس ی هارو از دکمه  بود، نگاه خواب آلودم ریاخ ی های خوابیکه از اثرات ب ی ای جیگ با
 زل زدم. ش یمشک ی هاگرفتم و به چشم   شراهنیرنگ پ

 لب زدم. رو قورت دادم و آهسته  دهنم آب 

 کامران. -

 زد و گفت: جون دل کامران؟  ی محو لبخند
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و  کردمیدفاع از خودم بغض م  ی ! به جاشی... مثل هفت سال پشهی! مثل همکردم بغض 
،  حرف بزنم  نکهیا ی مثل االن به جا کردم؛ی م یمعذرت خواه دی.. بانبودم. اگر مقصرم  یحت

روت   ی... چطور ی من مثل محمد و روهان بود  ی ! تو برای تو برادر من بود شرفی بگم ب
 جون دلم؟   یدوست دارم؟ بگ  یو بگ ینگاه کن رت خواه   ی رو تو  شهیم

آموزشگاه    یبر ی خوایکه م ییهاروز  شهیبود؟ مگه م الیخیب شهیپر شد؛ مگه م هامچشم 
  ؟ینزن و دم ینیرو بب ادینداره ب  یکه تو آموزشگاه کار یی اما به خاطر تو روزها ، ی بد  ریغرو ت

   ؟یدق نکن ؟ی ری نم ره؟ینگ شیآت  گرتیو ج ین ینگاه برادرت و بب ی عشق تو  شهیمگه م

و  سرم همانا کرد سرم رو بلند کنم؛ بلند کردن  ام قرار گرفت و مجبورم چونه  ریز دستش 
 همانا!  امگونه   ی قطره اشک رو نیشدن اول یجار

وار به سمت   شد، دستش رو نوازش  یبارون هاشگرفت و چشم  بغضش دی نکش هیثان به
 کرد.  ام برد و پاکش شده  یجار اشک 

کار  یمگه من چ  ال؟یبشه؟ چرا فر سیخ عث شدم چشمات کردم؟ بازم با بازم ناراحتت  -
فراموشت کنم وگرنه... وگرنه تا   تونمی بهت؟ هوم؟ به خدا نم دلبستم  هیچ کردم؟ گناهم 

 حاال... رفته بودم! 

هام رو چشم  اره؛یب ن ییرو پا کردم، دستش  و مجبورش گذاشتم  دستش ی و رو دستم 
 محکم بستم و با بغض زمزمه کردم.

 دوست دارم، اما... اما خواهـ...  کامران منم  -

 !  شرفی ب -

آلودم رو به   اشک  ناخودآگاه چند قدم از کامران فاصله گرفتم و نگاه  بابا  یعصب ی صدا با
 اش دوختم. شده  سرخ  ی هاجشم 

 ت ی وضع نی من و تو ا  د یبرسه نبا به ذهنش   ی فکر بد دیباشه... نبا نجایاالن ا  دی ... بابا نبابابا
 داشته از دست دادم! بهم  ذره اعتماد  هیاگر  ی عنی  نی! ای ته ته نابود یعنی نی... انهیبب
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 ی روروبه  بایکه تقر یدهنم رو پر سر و صدا قورت دادم؛ چند قدم عقب رفتم و به ستون آب
 .دمیچیپ رو دور بازوم  لرزونم  ی هادادم و دست  هیدر بود، تک

باد   دستش  ی هااش که به خاطر فشار، رگ شده  مشت  ی هارو از دست  ن یبود! ا یعصب بابا
  شدیم د، یکشیم برام  که با چشم  یی ها! از خط و نشون دی فهم یبه راحت شدیبود، م کرده
هاش جا با دست  نیهم اگر چاره داشت  وگرنه  کنهی که به زور خودش رو کنترل م دیفهم

 . کردی خفم م

کنار در   ی رنگ و رو رفته  واری که خشک شده به د یرو به کامرانچند قدم بلند، خودش  با
آرامش قبل از  که ی الب زمزمه کرد و با صبر و حوصله  ریز  یزیداده بود، رسوند. چ هیتک

 کامران رو مرتب کرد. ی قه یطوفان بود، آروم 

 ؟ یدوست دارم؟ انقدر پست یگی دختر من م ی در خونه ی جلو ی ایتو روز روشن... م -

کرد  ینچ گفت؛ی نم یچیبابا شده بود و ه ی از اندازه  شیپ تیعصبان ی کامران متوجه  انگار
بود، گفت:   اومده  شیکه پ ی طیاز شرا  یو ناراض بابا گذاشت  ی هادست  ی و رو و دستش 

 ! دمیم  حیتوض یپناه ی آقا

صورت کامران، فرود آورد؛  ی رو تو مشتش نکرد و  ی مراعات چی بار ه نیاز قبل ا  تریعصب بابا 
 داد زدم.  هیو با گر  دهنم  گذاشتم  ی رو جلو هامو دست  دمیکش  یغیبا با وحشت ج

 ! بابا؟ ولش کن  بابا... بابا توروخدا  -

 سر خورد، شصتش  وارید ی و گوشه دیکش ی نکرد؛ کامران آه دادهامیبه دادم و ب  ی اتوجه
 شد. دستش رو از لبش  یخون رو فشار داد که دستش  لبش و آروم  دیکش لبش ی رو گوشه 
 شد.  رهیبه بابا خ ش،ی به دست خون ینگاه مین داد و بعد از انداختن  فاصله 

 یکم ؛ستادیا رومو دلخور کامران نداد و با چند قدم بلند، روبه  یبه نگاه شاک ی تی اهم بابا
 شدم.   رهیخونه خ ی هابه پارکت   رهی انداختم و خ ن یی سرم رو پا هم کرد که شرمنده نگا

 . دمی م حیتوض بابا  -
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لبش جا   ی که گوشه  ی پوزخند دن ی که به اجبار سرم رو بلند کردم، اما با د ومدین یی صدا
  شیآت  گرمیدر حال دوران بود؛ ج صورتم  ی خوش کرده بود و نگاه تاسف بارش که رو

 گرفت. 

 ؛دم یکش ی . آهدیام غلطگونه ی اشکم رو ی قطره   نیانداختم که اول نیی سرم و پا طاقت یب
 .رو پاک کردم سم یخ رو باال آوردم و صورت  لرزونم  دست 

  یکه طبق معمول خنجر شدم  هاش هیو کنا ش یفرستادم و منتظر ن رونی رو آه مانند ب نفسم 
 . دیکش ش یکه زد وجودم رو به آت یبشه و به قلبم فرو بره، اما با حرف

  میو ن نکرد ی ا، اما توجه کردم وار صداش شدم و زمزمه  رهیخ شیخال ی زده به جا بهت 
 .و رفت  که پر از تنفر بود به کامران انداخت  ینگاه

به   نکهیو قبل از ا  بود  نمونده  تو تنم  ی شد؛ جون ام، پر از اشک گرد شده  ی هاچشم  کمکم
 خونه افتادم.  ی هاپارکت  ی رو شد و با زانو یخال پاهام  ری ، زبدم  هیستون تک

بهش  ی اتوجه  د، یدو ها بلند شد و سمتم پله ی از رو  حال خرابم هراسون  دنیبا د  کامران
رو  هامدادم و چشم  هیتک سرم رو به ستون  انداخت،یجنگ م که به گلوم  ینکردم و با بغض
 . دیلرز بغض  ادی ام از حجم زچونه  ارادهی که زد، ب یحرف یآوراد یبستم، اما با  

 !« ی رو تو گور لرزوند مادرت  »تن

آسه برم و آسه   نکهیکار کردم جز ا ی گور بلرزه؟ چ  ی تو کار کردم که تن مادرم یمن چ من؟
بود، مثل روهان و محمد بود،   برادرمکه مثل  یکه کس ه یگناه من چ  ه؟یچ گناه من  ام؟یب

خدا به خودت قسم   ؟ینفهم تا اشتباه  ی دی نرس رتری د قهیبهم بگه دوست دارم؟ چرا دو دق
شدم از تک تک   ! خسته ستین دنی دو ی برا یی نا  گهیخودت قسم د هشدم! ب خسته 
 مگه چقدر جون دارم؟ چقدر؟  آدمم  .. منم.هادن یها و نرسرفتن 

چرخ   که از مامان تو ذهنم یکم و با همون خاطرات  بودم رهیها خبه پارکت  یک  تا دمینفهم
 به خودم اومدم  ی؛ وقتو رفت  دیکش از صدا کردنم  کامران دست  یک  ا ی ختم یاشک ر زد،یم

 . دیچیتو سرم پ  ایدن ی قرار گرفت و صدا صورتم   ی جلو ی آب وانیکه ل
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 با خودت؟   ی کار کرد یچ یدختر؛ رنگ به صورت ندار  بخور ال یفر -

با   شد؟یبه حرف بابا ندم، اما مگه م یتیکردم اهم یو سع مزه کردم  رو مزه  از آب قند  یکم
 به گلوم حجوم آورد. دوباره بغض  بارش تاسف  ی هانگاه  ادی

  ی اشاره کرد و با صدا شد، به در اتاق  د یزدنم ناام از حرف  یکرد و وقت نگاهم  یکم ایدن
 بود، لب زد.  ش ی خستگ ی دهنده  که نشون ی اگرفته 

 .می گرفتن برو بخواب که فردا مسافر آبغوره  ی خب به جا  یلیخ -

 .دمیپرس   یفیضع ی و با صدا دمیرو مال امقهیشق ی و کم دمیکش به سرم یدست متعجب 

 مسافر؟ چه خبره مگه؟  -

؛ کرد؛ در رو باز کرد و گفت: شمال  م یی و سمت اتاق  راهنما کمرم گذاشت  رو پشت  دستش
بود خونه تو   محمد بهت قول داده بود، امروز زنگ زده  نکهیخاله... مثل ا شی پ می قراره بر

 . می زنگ زد به من گفت فردا حاضر باش مهد   یفکر کرده رفت  ی جواب نداد

 ی پنهان کردنش نداشتم، آهان ی برا یکه تالش ی ایبست و با خوشحال  رو لبم نقش  ی لبخند
 لب زدم. 

 

 

 

 *** 

ندادم   یتی اهم د؛یهام باال پر شدنش، شونه ده یکوب ی که از صدا دم یدر رو به هم کوب عجله  با
درهم، دستش رو باال   ی هاگرفت و با اخم  نیرو از ماش اشه یو سمت محمد برگشتم. تک

 شد.  ره یخ شیرد و به ساعت مچ آو
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 .م یمعطل سرکار خانوم بود  میساعت و ن  کی  میحرکت کن شی ! ما قرار بود شمهیهفت و ن -

 انقدر شبم ی... دشمال  می بر م ی خوای صبح م دمیفهم  شبیو گفتم: تازه د  زدم ی خجول لبخند
 .د یو جمع کردم و حاضر شدم طول کش لمیصبح تا وسا  ؛دم یفقط خواب خسته بودم

،  صندق گذاشت  ی گرفت و تو رو از دستم  چمدون  دم؛ی خند زیکرد که ر نثارم ی انظباتیب
  یجور نی هم الیگفت: سوار شو فر  شد،یم نیو هم زمان که سوار ماش رفت  ن یسمت ماش

 . میرسی م رید

که   جا گرفتم  ایسوندم؛ کنار دنر نی کوتاه خودم رو به ماش لب زدم و با چند قدم  ی اباشه 
 بهم انداخت و راه افتاد. نه یاز آ ینگاه می محمد ن

 

 بهم وارد کرد. یلرز ن،یماش خنک  ی دادم؛ برخورد پوستم با پنجره  هیتک رو به پنجره  سرم 

بوران چشم هان رو باز کردم   ادیهام رو بستم، اما با کردم و چشم  حلقه مرو دور بازو  دستم
 شدم.   رهیخ  یزییپا  ی و به فضا

 خونه، اونم با اون سر و وضع   ی کارم داشت! نگفت چرا اومد جلو ینگفت که چ  آخرشم 
 .ستمیاستثنا ن و منم  نندیچی که پشت سر همه صفحه م ی کاریب ی هااون آدم  ی جلو

، اما شمارم!  خونه رو که داشت... خودش رسوندم  کرد؟ آدرس  دایرو پ شمارم   یچجور اصال 
 که بهش شماره داده باشم. ادینم به خاطرم کنمی فکر م  یهر چ

درهم بهار و محمد انداخت که  ی هابه اخم  ینگاه م یشدم؛ ن رهیخ ایو به دن دم یکش ی پوف
   شده؟  یزی: چدمیکنجکاو، آهسته پرس 

 شد و در آخر لب زد.  رهیبهم خ قهیداد، چند دق هیتک یو به صندل دیکش ی پوف

 یو حت گوگششه  یری بهار هندزف می که اومد یشده؛ از موقع  شونی ز یچ هیدو تا   نی ا -
 .ی دینفهم ی زیتو چ هیاصال مشخصه عصب ،اعصابهیب یلیسالمم نکرد... محمدم که خ
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دو شب   اتفاقات  ری... اونقدر درگ گفتی راست م ا یبه محمد و بهار انداختم، دن ینگاه مین
 .نموند  ادمیبهار رو  ی محلیب یکه حت  و بوران بودم شیپ

 از بهار بپرسم؟   -

دختر نه؟   ی شد گفت: خل  ی اخفه یسبز رنگش رو گرد کرد و با حرص و صده ی هاچشم 
... فقط  یریگی م  یزیچ هیفقط    ت یواب فضولشده؟ در ج یچ گن یبه نظرت انقدر راحت م

 م ینیو بب  میار یب ری گ ییبهار و تنها دی دارن! با یکه هر زوج هیزن و شوهر ی هابحث  گن یم
 شده. یچ

  یمشک ی پالتو ایدادم که دن هیتک  یصندل یرو به پشت لب زدم؛ سرم ی او باشه  دمی کش یپوف
  ی شدن تو غرق ی هام رو بستم تا به جازدم و چشم  یو روم انداخت. لبخند کمرنگ رنگش

 بخوابم.  یکم افکار مزخرفم 

 

 

 *** 

  یزیچ ی کیاما جز تار  نم،یبب  یزی کردم تا چ زیهام رو چشم  دم یدور خوردم چرخ سرگردون 
 نشد.  رم یدستگ

  کی نزد یلیصداش خ  ؛د یچیسرم پ ی تو نحسش  ی رو قورت دادم که صدا  ترس آب دهنم  با
وحشت زده برگشتم، اما   ستاده، ی سرم ا پشت  نکه یبود... انگار پشت سرم بود! با تصور ا

 کس نبود.  چیه

و  انگار همه جا بود  یلعنت ومد؛یکردم، صداش از همه جا م دن ی از قبل شروع به دو ترکالفه
 فرار کرد. از دستش  شدینم
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، جا نداشتم  چیبه ه  ی دیبود و د کی ؛ همه جا تارها رد شدم درخت ی الزده از البه  وحشت 
هام گذاشتم و  گوش  ی و رو ... فقط دستم کدوم راه درسته، کدوم راه غلط  دونستمینم
 . دمیدو

و بعد دو_سه تا   دمیکش یقیعم دادم، نفس هیتک  و به درخت کنارم ستادمیا زنون  نفس
ملتهبم رو   ی هاو چشم  دادم ه یدهنم بود، به درخت تک ی خشک که به خاطر خشک ی سرفه 
 بستم.

؛ وحشت  رو بست  تنفسم  راه ی بزرگ  بود! دست   بیعج کردی... درد مدمی رو مال قلبم  یکم
زدم تا ولم کنه، اما   چنگ  ، به دستشدستش گذاشتم و با ناخون  ی هام و رو زده، دست 
 شد. ترح یانگار جر

  ی شدم که صدا ره یخ نیزم ی رو  ی ها زهیر به سنگ  یحرص ام،جهینتیب ی هااز تقال  خسته 
 .دیچ ی گوشم پ ی تو یبم

 ال؟ یفر -

به دور و اطراف   رو جم یو گ س ی؛ نگاه خهام رو باز کردمو با وحشت چشم  دمیکش ینیه
هام رو بستم به  چشم  یاطراف، به آروم  تیو موقع  یخال نیماش  دنی، اما با د دوختم 
 دادم. هیتک یصندل

بود که انقدر آشنا بود؟   یک  ی صدا، صدا  ؟یچ یعنی  ی مرد... اون خواب لعنت صدا... اون اون
 !  بهیغر ی آشنا هیاما  ،یی آشنا بود... آشناتر از هر آشنا صداش 

  کیشدن، نزد داشتم تا االن متورم  که حتم  ییهاچشم  رو به  دستم  کف ی حالت کسل با
 .دمیرو مال کردم و چشمم 

 ی افه یبا ق  ایشد، دن باز  نیشدم که در ماش  رهیشمال خ ی ابر ی و به هوا دم یکش یآه لیدلیب
 ساعته  م ین  ن؛یاری ب فیتشر  و گفت: مادمازل  دیکش  یاش کرده بود، پوفکه بامزه ی ای شاک
 .یکنی منظره رو تماشا م ینگو نشست ،یفکر کردم خواب  می دیرس
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لب  ی اانداختم؛ چته  ن ییبغض کرده سرم و پا  ،دم ی خندیم که به حرفاهاش  شهیهم برعکس 
 . ام زدمآشفته  ی به موها  یزد که چنگ

 باز شروع شد. -

 نگاهم کرد و لب زد. کنجکاو 

 شروع شد؟  یچ -

 و تهم! سریب ی خوابا -ادامه دادم.  یکردم و همراه با لبخند تلخ بهش ی نگاه مین

  دستم و  ؛دمی کوب یصندل یسرم رو به پشت سبز رنگش از نظر گذروندم که کالفه ی هاچشم  با
گرفته بود   که مثل من دلشون  یی به ابرها  حوصلهیشدم و ب  اده یپ نیاز ماش د،یو کش گرفت 
 شدم. رهیبودن، خ بارش ی و آماده 

 .میکار کن  یچ د یبا نم یتا بب می بر ایخب، ب یلیخ -

  شه،یهم  که مثل یو دنج  کیکوچ ی خونه سمت  ی درهم ی هازدم و با اخم ی پوزخند
 بود، رفتم. چند روز اجاره کرده  ی محمد برا

، رو  و ندارم ام و تمام دارخانواده  یشهر لعنت ن ی... انجایمن خفه بود! ا   ی شهر برا  نیا ی هوا
آدم   هی ، یدوست داشتن ی کوچولو الی ! از اون فرازم گرفت  م ی تو کودک  ،یرحمیدر کمال ب

... نه با خوردی وز، نه غذا مکه بعد از مرگ مادرش  تا چهل ر ضی آدم مر هیساخت!   ضی مر
 !کردی م  هی... نه گرزد یم حرف  یکس

  ! همون دختر دوازده ارهین مادرش ی رو جا یتا کس داد ی رو قسم م که پدرش ی الیفر  همون 
 نداشت. تیاهم ی اپدرش ذره ی اما برا ،کردیم دش ی حاد تهد یکه خطر افسردگ  ی اساله

 ی ای اما با نامرد کرد،یم قیتحق جورواجور  ی هاکه با ذوق و شوق در مورد رشته  ی الیفر اون 
  نی به فکر ا که بتونه  یداشت نه پول خوندن  درس  ی برا یکرد... نه همت بهش که پدرش 

 ... زنهیزنگ م هاش بعد از هفت سال تو گوشم باشه. دردناکه، اما حرف  زها یچ
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  دادم،یم براش که جونمو  ی... با کسی ! تو با مادرت مردیعنتل ی ! تو مردمی از زندگ  »گمشو 
 ! بفهم... بفهم احمق!« یستیدختر دارم، تو از خون  من ن هیمن فقط   ؛ی مرد

 هام رو بخورم! حسرت حسرت نداشته  دیکه هر روز با  یرو ساخت! من من  یشهر لعنت نیا
 .  می خراب مال  تیو وضع یپولیب

خوب،   ی و هوا  با آب  یشهر دوست داشتن هی... هیداشتن شهر دوست  هی  هایلیخ ی برا نجایا
 است. شده   نیشهر نفر هیمن  ی اما برا

 

 

 بک به گذشته«  »فلش

، که بابا به خاطرشون  بود نه نگار نه تابان  ،د یچیپیسرم م  ی تو بابام  یدرپیپ ی دادها ی صدا
 نکنه. یخونه خال  ل یرو سر وسا فقش نامو ی از معامله  تش یو عصبان رو کنترل کنه خودش

 !نبود اما نبود که  خواست، ی رو م مامان  دلم ی ااز هر لحظه  بدتر 

زده شده بود و به   ... حق داشت! ازم ومدینم دادمیم و قسمش  زدمیم چقدر صداش  هر
 .خواستی رو نم دونشی ی کی قول خودش 

چرا جواب   کنه؟ی کرده... چرا نگاهم نم ریاز بابا بپرسم چرا تغ نکردم وقت جرعت  چیه
 جرعت نداشت از من جلوش  یچرا کس ده؟ینم ت ی بهم  اهم گهیچرا د  ده؟یرو نم سالمم 

 رو نه؟ اما من  خواست،ی رو م حرف بزنه؟ چرا تابان 

 . دهیموضوع آزارم م نی؛ ارو پر کرده رو زده و تابان جام  دم یق اما بابا  ستم، ین ی حسود آدم

تر از هر  و دلتنگ  ترحوصله ی؛ سمت تخت رفتم و ب گرفتم  م یبارون ی ها رو از چشم  نگاهم 
 . تخت نشستم  ی رو ،ی اگه ید ی لحظه
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نصفه   یکه چجور ره ینم ادمی وقت  چیکردم؛ ه ک ینزد م ینیرو بغل گرفتم و به ب بالشتم 
 زدم. بالشتم  ی و رو مامان  و عطر مخصوص  اتاق کار بابا رفتم  سمت  ی زدک شب د

که لب  یو من... من کرد همیتنب رحمانهیب ی چجور دی فهم  یبابا وقت ره ینم ادمیوقت   چیه
 از لب باز نکردم! 

 

 

 *** 

که  هام رو بستم کردم، چشم  لمسش ی و با دلتنگ رسوندم زده  خی رو به سنگ  لرزونم  دست 
 ام رو تر کرد. و گونه  دیچک از چشمم  یاشک قطره 

پشت سر    هاماز حد بلرزه؛ اشک  شتریام بچونه شدیم و باعث  د یوزدیم رحمانهی سرد، ب باد 
 انداخت. یم به جونم ی بد لرز  ومد،یکه م  ی و با باد ختیریام مگونه  ی هم رو

صداش   و آروم  دمیکش دست  اسمش  ی رو شهی مثل هم دم؛ی بوس رو و سنگ  شدم خم
 کردم. 

و بهش   بخرم  هیهد  براش  دخترها ی ه یبود مثل بق ! که نشده بود که نداشتم  یسال  شونزده
باشه...  پشتم  رش یخ ی نبود تا دعا یسال بود که کس ام بره! شونزده صدقه  بدم و اون قربون 

 بگذرونم. مادرم ی هارو با لقمه مدرسه  حیتفر ی هازنگ  گهید ی هاتا مثل بچه نداشتمش 

آدما   ؛ی... نداری. سخت..یکسی... بییبه تنها کنه،یعادت م نداشتنش، اما آدم  بود  سخت
  یتیاهمی من عادت نکردم، من به ب ستم یاما من آدم ن ،زشون ی! به نبود عزکننیعادت م
 به نبود مادرم عادت نکردم. پدرم

 که مثل اون  یاز روز دم یترسی نشم! م احساسی دادم بشکنم، اما ب  حی، ترجنشدم  سنگ
 ندارمش!  گهیزده و من د  خی من االن قلبش  مهربون  ی بشم... بابا
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  رو بهش سم یخ و نگاه  دم یرو باال کش م ینیدستم، ب ی بهار رو دست گرم  قرار گرفتن  با
 فاتحه کرد. و شروع به خوندن  باز شد  یبه لبخند تلخ هاشختم؛ لب دو

 .رمی بگ از اسمش شد چشم  بهار، باعث  ی گرفته  ی که صدا  فرستادم رونی رو آه مانند ب نفسم 

 ؟ یفر   یخوب -

 نه. -

گرفت؛   و تو دستش  برداشت  سنگ  ی زده بود رو از رو خی هوا  ی که به خاطر سرما دستم 
 سردم داشت.  با دست  یبیبود و تضاد عجگرم  دستش 

 .شی دوسال پ ی حال و هوا شده  و هوات  به قبر کرد و گفت: بازم که حال ینگاه مین

 به زبون آوردم. ،د یچرخیم که تو ذهنم  ی ، ناخودآگاه سوالبست  لبم نقش  ی گوشه  ی پوزخند

 نخواست؟  منو  چرا  -

 . دیباال انداخت و خند یی ابرو

 خفه شم.  ندارم و مجبورم براش  یجواب  ،ی پرسیکه هر وقت م یتنها سوال -

 ی به موها یتاسف تکون دادم؛ چنگ ی رو به نشونه اومد و سرم  کش به خنده  هاملب
  یندارم ه براش  یجواب یدونی م و گفت: واال! توام  دیبود، کش که چپ زده رنگش  یمشک
 بپرس.

 خندش  دیرو د کنجکاوم  نگاه  یشدم؛ وقت   رهیبهش خ ن ی ب زیو ر رو باال انداخت  ابروم  ی تا هی
 ؟یکنیم  نگاهم  ینجوریچرا ا وونه؟ی: چته د دیپرس  و با خنده  گرفت 

  بودنم  ی جد کردمی م یکه سع یهم افتاد، با لحن ی خط رو  هیمثل  هاشکه لب کردم یاخم
 افتاده؟  یتو و محمد اتفاق نیرو به رخ بکشه، گفتم: ب
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منتطر بودم تا لب باز کنه و  اد، یب رونیکه از دهنش  ب ی ااز کلمه  غیدر کرد؛یم نگاهم  فقط 
 .ارهیب لیمحمد دل یبد خلق ایبد خودش  حال  ی برا

اشک   قطره  نیپر شد و اول رنگش  خوش ی هااما کم کم چشم  کرد،یم نگاهم  رهیخ رهیخ
 .د ی زده بود، چک خ ی هوا   ی اش، که به خاطر سرماگونه  ی رو

و   اش رو پاک کردگونه  ی رو ی ها ، اشک اش کرد و با دست غم زده  ی چهره  ی رو چاشن یاخم
 آروم لب زد.

 ولش کن.  -

و  دم یرو کش دستش  که هم زمان  بند کرد و خواست بلند شه  کنارش رو به درخت  دستش 
 با گفتم: بهار.

 زده و داد زد.  رو پس پرخاش دستم  با

 !  الیبس کن فر -

در  ن یاز بس به ا ادامه داد: خسته شدم  یبا پوزخند رو اعصاب نگاهش کردم که همراه  مغوم
 کنمیکه م یهر کار نهیبینم د؛ ی کردم محمد ند یهر کار و اون در زدم، خسته شدم از بس 

  شرمنده  روهان ی تا جلو زنمیدر و اون در م  نیکه به ا به خاطر اونه  نهیبی به خاطر اونه! نم
 ! شهن

 به روهان داره؟  ی: چه ربطدمیپرس و متعجب  کردم زیو ر هامچشم 

نداره، به وضع  یلب زد: به روهان ربط بست؛ آهسته  نقش  لبش ی گوشه  ی تلخ لبخند
 ربط داره. بارمون  کثافت 

 .یگیم یچ  فهمم ی اصال نم -

 خونه. ایفرو کرد و گفت: زود ب رنگش  ی مشک ی پالتو بیج ی و تو هاشدست 

 بهار؟  -
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حال  لیدل دن ی از فهم د یو ناام دمیکش ی آه رفتنش  ریبه مس رهیبهم نداد و رفت، خ ی تیاهم
 بشن. گرم  یتا کم گرفتم؛ ها کردم دهنم ی کردم و جلو  رو مشت  هامبدشون، دست 

 رو با مامان  بهار و محمد نکنم و وقتم  ریرو درگ  کردم فکرم یسع دم؛یکش ی پوف حوصله یب
 رو رفع کنم.  م یو دلتنگ شش یپ امیب و چطور بتونم  یک  گهیبگذرونم؛ معلوم نبود د

 بودم ومده یت بود که نوق  یلی؛ خزدم رو صدا  و آروم اسمش  دمیکش به سنگ ی دست
 گذشتم.  راحت ازش  ینجور یکرد، ا  رو فدام که جونش  یبود کس  یانصافی ! بدنشید

و  زنهیچرخ م سرم  ی بابا تو ی هانعره  ی ... صدازنهیم زنگ گوشم  ی تو غش یج ی صدا هنوز
 .دمیشن رو به وضوح  قلبم  شکستن ی بغضم شکست و من صدا صدا ی بار ب ن یهزارم ی برا

 مامان؟  -

تو تک   شیخال ی جا رو نداده؟ چند ساله  جوابم  یو اون با مهربون نزدم صداش  ساله  چند
 کشم؟ یم دک یرو به  م ی تی لقب چند ساله زنه؟ی تو ذوق م م یزندگ  تک خاطرات 

  د یکه با یجور ... اون ستین یخوب ی رو پاک کردم و پر بغض  لب زدم: روزها هاماشک 
. ..ستین ی افتادم! تحمل از نفس مامان  ست؛ین یراض ش یکس از زندگ  چی ! هگذرهینم

 . کنهیم نه راحتم  ره، یگیم زده؛ نه دستمو  پس  انگار منو  خدام

با   ،شد یم وارد بدنم  سنگ   قیکه از طر  ییتوجه به سرما  یگذاشتم و ب سنگ  ی و رو سرم 
اما   ،دادمی م یدلدار ایکه به دن م یهمون ! من ستین حق من  نیادامه دادم: ا یلرزون ی صدا
 بده.  ی دلدار به خودم دی با یکی ، اما االن داره شده... خنده  وارونه امیدن

و  گرد  د؛یو گفتم: بابا اومده بود، اما بازم قضاوت کرد... منو با کامران د زدم یجونی ب لبخند
 شکوند و رفت.  شده فقط گفت و رفت! دلمو   یچ دی ! نپرسدی ا کرد، اما نپرسخاک به پ

رو بپوشونه؛ با کمک   رنگم  یی طال  ی تا موها دمیکش و شالم رو جلوتر  رو بلند کردم  سرم 
 پاک بشه. هاشتا خاک  دادم رو تکون  و مانتوم  بلند شدم  درخت

 .راه افتادم خونه سمت  ی بلند ی هاو با قدم  به قبر انداختم  ینگاه مین



 حکم غرور 

 
95 

 

 

 

 

 *** 

رو  م ی از چا ی و کم بودن، انداختم  به بهار و محمد که مشغول صبحانه خوردن ینگاه
 خوردم.

سر   خوادیکه م هاش بهم فهموند پلک  گذاشت و با بستن  دستم  ی و رو دستش  ایدن
 رو باز کنه. صبحت 

رو به  کوتاه خودم  ؛ با چند قدم محمد رو برداشتم  یخال وان یو ل باال انداختم  یی ابرو
 رفتم.  ،کردی ُقل مگاز ُقل  ی که رو ی و سمت کتر آشپزخونه رسوندم 

   و؟یبچه باز  ن یا دیتموم کن نیخوای نم -

از  ی گاز گذاشتم و همراه با استکان چا  ی و رو ی کتر ،ختم یر وانیرو داخل ل جوش  آب 
 رفتم. رونیآشپزخونه ب

:  دی پرس ا، یدن مخاطبیب از حرف  باال انداخت و متعجب  یی رو بلند کرد؛ ابرو سرش   محمد
 ؟ یمسخره باز کدوم

 قهرا  نیانداخت و گفت: هم زی م ی بود و رو دستش  ی که تو ینون کهیزد و ت ی شخندین ایدن
شما رو تماشا   و تخم  اخم م ی ومد یوا شه ها، ن دلمون نجایا  میمسخرتون! اومد  ی ایو آشت

 .میکن

نظر تو هم   الیبلند شد و گفت: فر  زی گذاشتم که محمد از سر م زیم  ی و رو ی چا اخم  با
 نه؟ یهم

 .شدم  رهیرنگ خونه خ ی اقهوه  ی هاو به پارکت  انداختم  ن ییو پا سرم 
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 طور.. نیکه ا -

 نزدم، گفتم: محمد چرا مطلبو  یحرف نکهیاز ا مونیمحمد، پش یدلخور و حرص ی صدا با
 نداشت. یمنظور ایدن ؟یریگی م برعکس 

 .دمیرو شن ا ینگو! گفتن یچی فرو کرد و گفت: ه شلوار کتونش  بیج  ی رو تو هاشدست 

 بود، دوخت.  رهیها خنشسته بود و با اخم به پارکت  مبل ی رو به بهار که رو شیعصب نگاه 

 .کن جمع لمونو یبهار وسا -

 یمونیبا پش ایکه دن دمیبه صورتم کش یرفت؛ کالفه دست اتاق لب زد و سمت  ی اباشه 
 فکـ... ، من به نبود  نی : محمد به خدا منظورم ادینال

رو   و حرفش  در رفت  از دستش  کالم ی رشته  د؛یچی خونه پ ی که تو لشی موبا زنگ  ی صدا با
 خورد.

 .رو برداشت  لش یو خم شد و موبا  دیکش ی هاش، پوفحرف  از به اتمام نرسوندن  یعصب

هم سمت  در  ی هابا اخم  قهیزوم شد، اما بعد از چند دق ش ی گوش ی صفحه ی رو نگاهش 
پدرش   ی مبادا طلبکارها  نکهیکه اگر شماره ناشناس بود از ترس ا  یعادت محمد اومد. طبق 

رو   یگوش داد؛ی کال تماس رو جواب نم ای دادنیجواب م فقط محمد و روهان   ای، باشن 
 لب زد.  تهو آهس سمت محمد گرفت 

 . شناسمی نم -

  ی دکمه   د؛یکش رو از دستش  ی کرد. گوش ایدن ی رو حواله شیعصب کرد و نگاه  ینچ محمد 
 ی دور شد و سمت آشمزخونه ازمون  که گفت  ی کرد و هم زمان با سالم اتصال رو لمس 

 خونه رفت. ک یکوچ
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به   یدست ای؛ دنمبل پرت کردم  ی خودم و رو ی لرزون فرستادم و با بدن  رونیرو لرزون ب نفسم 
خدا من   ینه؟ ه  : باز گند زدم د یحمد زد، نالکه به م یی از حرفا مونیو پش دیکش صورتش 
 رم؟ ی بگ زبونمو  ی جلو تونمی چرا نم

  یم ،م یاچاره ی فعال... اکر قهر کنه ب م ی به در ببر زدم و گفتم: بزار جون سالم  یپر حرص لبخند
 . کنمی م زتیتند و ت واسه زبون  یفکر  هی ! اون موقع خودم چارهیب  ؟یفهم

گفت و خم شد تا پاش رو   یزدم؛ آخ به پاش  ی و لقد رو بلند کردم لب زد که پام ییبابا برو
 اومد.  رونیکه محمد از آشپزخونه ب بماله

 ناهار ز یم یصندل ی رو حواس ی نداد؛ ب یکرد جواب صداش  ایدن یکه وقت تو فکر بود  انگار
 انداخت.  ز یم ی رو رو ایدن یو گوش نشست  یخور

 روشروبه  ایمبل بلند شدم و همراه با دن ی از رو هاشی حواسیاز حرکات و ب متعجب
 انداختم و کنجکاو لب زدم. ی به گوش ی نگاه مین ؛ستادمیا

 بود محمد؟  یک  -

  ی رو بلور ؛ نگاهش رو از گلدوندادم و تکونش  بازوش گذاشتم  ی و رو نداد که دستم  یجواب
 ؟ یحواس، گفت: چ یصدا قورت داد و برو پر سر و  گرفت، آب دهنش زیم

 زنگ زده بود؟  یک  گهیگفت: م ی کرد و با کنجکاو یاخم ایدن

 لب باز کرد. دوخت و آهسته  ایرو به دن نگاهش 

 ! نیامیبن -

 ه؟یک  ن یامی: بندمی پرس یو با حالت گنگ  رو با زبون تر کردم هاملب

شدم؛   رهیخ شش یپر تشو  ی هاتر از قبل به چشم و کنجکاو  کرد، اما از رو نرفتم  نگاهم  یکم
 کار داشت؟  یرو قورت داد و لرزون گفت: چ... چ آب دهنش  ایدن
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 لش یخوب تحو گفتیکه م ی نجوری، اما ا... رفته سراغ بابات برگشته  نتت؛یبب خوادی م -
 کرده.  بارشدر اومده  از دهنش یو هر چ نگرفته 

 ناله کرد. یزار و با حال   دیکوب ش یشونیپ ی رو رو محکم  دستش 

 کنه.  بکنم؟ خدا لعنتت  مو یزندگ  ذارهی چرا برگشته آخه؟ چرا نم -

 به دور و برش  ینگاه م یو ن  دیکش ی بلند شد؛ پوف یصندل ی کرد و از رو یاخم محمد 
تو چه مرگته؟ اومده که اومده، به تو چه؟   : د االن دی شد و غر رهیخ ایبه دن هویانداخت، اما 

  ؟ی دیازش بر  ینجوریا  د؟یغم بغل کن ی زانو یزرت شهیم ی زیچ هیتا  ن یبه ما چه؟ عادت کرد 
 جمع کن بابا!  ؟ی زد دشو ی غ ینجوریا

... مبادا  مبادا ایگونه گفت: دن د ی و تحد باال انداخت  یی ابرو د،یکش لختش  ی به موها یچنگ
کارست،   یچ اون الدنگ   ای ییتو ک  کنمی ! اون موقع نگاه نمای دوباره خامش شد م نیبب

 وجودتو ی ب ی که نه تو و نه اون بابا کنمی م شی کی  ابونیکف خ با آسفالت  زنم یم یجور
 اد! ین ادشی

 گفت: ب... باشه. رو پاک کرد و پر بغض  هاش اشک  شده  هول  ایدن

در رفت و   چنگ زد و سمت  زی م ی رو از رو هم فشرد، کتش ی رو رو محکم  هاشچشم 
 زد.  رونیداغون از خونه ب یفهموند که با اعصاب در بهم کوبوندن  ی صدا

 

 

 

 *** 

 ا«ی»دن
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 کارت داره.  ی ملک خانوم ا؟یدن -

و رو  دادم رو تکون  اشاره کرد، سرم  ی به در اتاق ملک که به چشم  انداختم  ه نگارب ی نگاه مین
  یچ نمی بعد بب ی بده تا جلسه  گفتمو انجام  که بهت  یی نایتمر  همون  زدم: فعال  لب  کاین به
 .شهیم

و  دور گردنم ر ی شد؛ حوله  رنگش  یی بلند و خرما ی موها بستن  و مشغول  لب زد ی اباشه 
 راه افتادم. ی ملک اتاق  سمت  حرف ی و ب زدم چنگ

  دی بار تهد ن ی هزارم ی کنه و برا ه یگال  خوادیم یرو کرده، از چ تم ی شکا یباز ک  دونهی م خدا
 کنه.  به اخراجم 

شدم؛ از   نه چندان بزرگش ، وارد اتاق و بدون در زدن  تر کردم  رو با زبون  امده یخشک ی هالب
اول در  ندادن  ادی گفت: دختر به تو  وارد شدنم  اجازهی از ب یو ناراض پنجره فاصله گرفت 

 تو اتاق؟  ی ایبعد ب یبزن

 جواب دادم. یو با صبور دم یکش یقیعم نفس  شهیهم مثل

و خوب   د یکرد خودتون صدام  ؛د ی باش منتظر اومدنم   دی هر لحظه با دیکنی صدا م منو  یوقت -
 در بزنم!  نم یبینم ی لیدل نیمتنفرم، بنابرا  پشت در االف بشم  نکهیاز ا د یدونیم

که رو  ی ای از دو صندل یکی ی رو ش یحرص ی به چهره  ت یاهمیکرد؛ ب لب زمزمه  ریز ی زیچ
 گرفته بود، نشستم. قرار کش ینه چندان ش ز یم ی به رو

 ایکرد و گفت: دن ی؛ اخمنشست  چرمش  یصندل  ی که رو دوختم  چشم  بهش  منتظر
 حرف بزنم.  ی جد  باهات  خوامیم

 تکون دادم و لب زدم. یسر

 .دیی بفرما -
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 باشگاه  ن ی ! اشهینم یجور ن یا دختر جان  ن یجا کرد گفت: ببجابه یصندل  ی و رو خودش
کنن؛   ینظمی هم ب هیبق ممکنه  ن یاز مسئول یکی ینظم ی داره! با ب داره، نظم  خودشو  ن یقوان

 گم؟ یم یکه چ ی شیمتوجه م

 .دادم تکون  تم یرو با ر فرستادم، پام  رونیرو با فشار ب نفسم 

 ام.بله متوجه  -

فقط    ی ... چهارشنبه هم اومدی نبود ون یدر م هیکه  ش یهفته پ ه یجان  ایدن نیبب -
طور که   نی ا زمیمسافرت؛ عز  ی برا  یداشت یمرخص  ور سه روزماز اون  یرفت  و ی گرفت یمرخص

 .یشغل ندار ن یبه درآمد ا  یازیتو ن داست یپ

باال انداخت و گفت:   یی، ابرو از نظر گذروندم  ی شدم که جد رهیخ و مبهوت بهش  مات
 درسته؟ 

درست   ریگفتم: نخ ی معترض و با لحن دمی، ابروهام رو تو هم کشنشستم  یصندل ی رو خ یس
که   ی چرا وقت نجا؟یا بودم چرا اومدم  ر یو دل س و چشم  ! من اگر دارا یخانوم ملک ستین
 مثل دختر شما دلم  منم کنم؟یکار م اومدم   بخونم  درسمو  دانشگاهو  برم  تونستم یم
نون   لقمه  هی نباشم! نگران  و برق و گاز خونم  پول آب  و نگران  نمیبش  خونه تو  خوادیم

رو بندازه تو   و اثاثم   ادیمبادا صاحب خونم ب نباشم  نیا دلواپس  رسهیکه م نباشم! سر برج 
 ! ابونیکوچه و خ

 مـ...  کنم یمن درک م دخترم ن یو گفت: بب دیکش ی پوف

!  یخانوم ملک دینیو گفتم: شما بب دم یپر  حرفش گرفتم، وسط  رو ازش  کردن صحبت  ی اجازه
 چ یبخرم! ه ترحم  خودم  ی برا رو نزدم حرفا  ن ی، ابسوزه  به حالم  دلتون  رو نزدم حرفا  ن یمن ا
  هقبل س ی هفته من زوده؛ تو کل  سن  ی ها برامشکل  ن یدرست، اما ا  ست ین مشکل یکس ب
بر   م یسع و تمام  کنمیجمع و جور م مو ی! زندگ اومدم  روزشو  هیکه  ومدم یم  دیرو با  روزش

 سر کار  ام یتا دو روز نم ستین درست  نی وقف بدم، اما ا د ی جد رو با اوضاع تا خودم  نهیا
 .دیبزن شما حرف از اخراج 
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  زیرو جا  نزد؛ موندن  یو حرف  دوخت  دستش  ی تو ی چا وان یاش رو به لشرمنده  نگاه 
 گفتم: خدانگهدار. ی اخفه ی صدا و با  ندونستم 

 ا؟ یشد دن یو گفت: چ دیدو ، سمتم زده  جانیکه نگار ه اومدم  رونیب اتاق  از

 نشد.  یزیچ -

 ؟ ی چ یعنی -

 از سرم بردار نگار.  برگشتم و گفتم: دست  سمتش  حوصله یب

 هو؟ یشد  با تواما؟ چه مرگت  ایدن ا؟یدن -

رو باز   بود که مخصوص خودم ی رفتم؛ در کمد  رخکن  و سمت  ندادم هاشبه سوال  ی تیاهم
 آوردم. رونیرو ب فم یو ک  کردم

 که یاول به ساعت و بعد به در حمام ینگاه م ی؛ نانداختم  فیک  ی رو تو رنگم  دیسف ی حوله
 عرقه.  سیخ و بدنم  وقت ندارم   شتریساعت ب م ین ی بود انداختم؛ لعنت مخصوص کارمندها 

با  زمان  خودم رو کنترل کنم و هم  بود، نتونستم  ریاخ ی هاکه به خاطر اتفاق  ی تیعصبان با
 .دمیکش یفیخف غیها زدم، جکه به کمد   ی لقد

رو  خودم به هم زدن  چشم  هی و تو  دمیبخش سرعت  هامشدم؛ به کار  بود وقت  کم  الیخیب
 کردم. پرت  داخل حمام

و   رو باز کردم آب  ر ی رفتم؛ ش دوش سمت  ی بلند ی هاحمام رو بستم و با قدم  ی اشهیش در
 دوش قرار گرفتم.  ریز

 ی هاحرف  اثر  که بر ی و حرص ت ی عصبان نیگذ یرو جا ی ؛ حس خوبسرد آب  ی هاقطره  برخورد 
 .کردی به وجود اومده بود، م ی ملک
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  که استخدام شدم یزن از وقت  نیا دم؛یکش سم یخ  ی به موها یو چنگ رو بستم  هامچشم 
که  یکیکوچ با هر اتفاق  ،هیمشکلش سر چ فهممینم نجاست یا و جالب هام مشکل داره با
 . کنهی به اخراج م د یتحد  فتهیم

در رفتم،   سمت  و آب رو بستم  ریشعجله   کردم؛ با نثارش یی او عقده  دم ی گذ لبم  حرص  با
 کردم.  ت ی هدا گوشم  بود رو پشت  دهیکه به صورتم چسب سم یخ  ی موها

وارد شد؛   بهم  ی ، لرز بدکمرم ی غهیت ی رو موهام  از آب  چند قطره  دن ی در و چک کردن باز  با
و با   آوردم  رونیکه داشتم رو ب یبزرگ  نسبتا  ی و حوله رفتم  کمد  سمت  اتالف وقت  بدون 

 خشک کردم.  با یرو تغر موهام  کمکش 

؛ با نداشتم  زمان  شتر یب قهیدق دوختم، پنج  هامو بعد به لباس  رو اول به ساعت  متعللم  نگاه 
ها رو  بود، لباس  یو با هر جون کندن چنگ زدم یلباس چوب  ی رو از رو هام عجله لباس 

 .دمی پوش

  یسی نسبتا بلندم که به خاطر خ ی موها و بعد از بستن  برداشتم  سرم ی رو از رو حوله
 کردم. مرتبش  نه یآ ی روبهو رو  انداختم  سرم  ی و رو  شالم  شد، یاز قبل بسته م تر سخت 

که  به نگار ینگاه میزدم؛ ن رونیب انداختم و از اتاق  فیرو داخل ک  لم یوسا  ی و باق حوله
 و لب زدم. بود انداختم  شالش  مشغول مرتب کردن  کنار ستون  ی قد ی نه یآ ی روروبه

 . یخسته نباش -

رو تو هم   ابروهاش شالم شد؛  یسیخ ی سوق داد که متوجه  رو به سمتم  دلخورش  نگاه
 فاصله گرفت.  نهیو از آ دیکش

 سرما.  نیتو ا  یخوریسرما م وگرنه  کاپشنو بکش رو سرت  کاله  -

 .گهی چشم؛ من برم د -

و از   رو به در رسوندم  خودم ی بلند  ی هاشد؛ با قدم  کارش تکون داد و دوباره مشغول  ی سر
 باشگاه خارج شدم.
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نسبتا بلند   ی فرو کردم؛ از پله  کاپشن ب یج ی رو تو هامو دست  انداختم  سرم  ی و رو کاله
 .دم یاومدن، پر  ن ییپا  مثل آدم ی جا به و طبق عادت  شهیباشگاه مثل هم ی جلو

تنه   هی د یکه با یزندگ  و درشت  ز یر دردسرها و مشکالت  ن یاومد، با ا کش به خنده  هاملب
چه  یداشت؛ کس یفعال شیپ دم ی ... شاایکودک درونم فعال بود   بازم ، ومدمی بر م از پسش 

 دونه؟ یم

بود و نه   ی ای دوختم؛ نه تاکس ابون یام رو به خخسته  تر کردم و نگاه  رو با زبونم  هاملب
 .بود  ال یفر که دست  نمم یماش  ان،یب و روهان تا دنبالم  ال یاز فر یخبر

 دمیکش ی؛ پوف گز کنم  اده یپ دی که با  دمیرس جهینت ن یبه ا ک ی کوچ ی سر جمع بند هیاز   بعد
 رفتم. کوچه بود، سمت  م یکه به خاطر خستگ یکوتاه ی هاو با قدم 

! نه  شدینم نیتر از ا  برندارم؛ ساکت  و قدم از قدم  سم ی شد وا باعث  کوچه ی و ساکت ی خلوت
 ها غرق شده بود. بچه  ی تو سر و صدا کوچه  شهیهم ، نه مثل تردد داشت یو موتور نیماش

  ایرو به در زدم، دلم  نیزم ی رو ی هازه یر به سنگ  ی فرستادم و لقد رونی فشار ب رو پر  نفسم 
 شدم. کوچه  و وارد زدم

گز   ادهیتا خونه پ یکنیم ممجبور خودت یکه به خاطر راحت ال ی کنه فر ارتک  یچ بگم  خدا
 کنم.

 و دهنم  ین یب ی و رو و دستش  کبوندم  واریسمت د  یکه شخص برنداشته بودم  دو قدم  هنوز 
 گذاشت. 

 جنگل که دادم هاش ملتهبم رو به چشم  شده بودن، نگاه  گرد که از وحشت  یی هاچشم  با
 .دیکش رو به آتش  وجودم نگاهش 

 ستادنی ا ی برا یجون گرفت؛ پاهام فاصله   ازم حرکت  هیبا  کرد و در آخر  نگاهم  یکم
 زد.  و پچ  دیچیپ دور کمرم  هاشدست  بشم  ابون یخ پخش  نکهی ، اما قبل از ا نداشت 

 آروم، آروم باش دختر!  -
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 . دمیبا بغض نال ،ش ی و دستور ی جد گره خورده و لحن  ی به ابروها توجه یب

 ! نیامیبنـ... بن -

 ن ییرو بستم و سرم رو پا سم یخ ی هااز نظر گذروندم؛ چشم  ش یبا همون نگاه وحش  ره،یخ
 انداختم. 

 دهنم رو به زور  ازم فاصله گرفت؛ آب  آزاد کرد و چند قدم  هاش رو از دور کمرم دست  قفل
 سبز رنگش  ی هاو به چشم  گرفتم  رنگم  دیسف ی های رو از کتون سم ی. نگاه خفرستادم  ن ییپا

 دادم. 

اون   ی د یم خودت تلفنتو  ی به جا ،یذاریم کالس  یوقت گهیآره د   م؟ی نیبب یتوقع نداشت -
توقع   یعنی یکنی عوض م به خاطر من خطتو  ی! وقتیتوقع نداشت یعنیجواب بده   الدنگ 
 ، آره؟ کنم  داتی پ ینداشت

، اما انگار حرف داشتم  ی لینداشته باشم، نه! خ یحرف نکهیکردم؛ نه ا نگاهش  حرف یب
 رو ازم گرفته بودن.  صحبت کردن  ی هام رو به هم دوخته بودن و اجازه لب

 بیج ی و تو  هاشبند کرد، دست  واری به د رو از پاهاش یکیداد و  هی تک  واریبه د رومبهرو
 داد.  هیتک  واری فرو کرد و سرش رو به د شلوارش 

 ...یب ی از بابا ایاز من؟  ؟یکنیفرار م  یدار یکرد، ها؟ از ک  تو رو آدمت  ید آخه بدبخت ک  -

 .دیکش لبش ی رو گوشه  رو خورد، به عادت شصتش  حرفش

  ی اول رو برا قدم   نکهیگرفتم، به محض ا واریرو از د امه یو تک تر کردم رو با زبون  هاملب
رو تو   قدم برداشت و بازوم  ؛ با عجله سمتن برداشتم  یلعنت ی کوچهن یاز ا رفتن  رونیب

 کرد.  ریاس دستش 

رو   باهاش بود، دستن که به خاطر تنها موندن ی ای تیو نارضا و با دلهره  دمیکش ی پوف
 و لب زدم. دمیکش
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 ولم کن!  -

 ؟ ی ر سردچرا انقد  -

 ولم کن!  گم ی: به تو چه؟ ها به تو چه؟ مدمیو داد کش آخر زدم م یبه س یعصب

  ریتغ ت ی گفت: هر چ زارم ی به چهره  ت یاهمیو ب تر گرفت رو محکم  دستم  حرفم  برخالف 
 . زمینکرده عز   ریاصال تغ اخالق سگت  نیباشه ا  کرده

لب  یآروم  و با لحن  دم یام، کشخشک  شده  بایتقر  ی به موها یآزادم چنگ با دست  کالفه
دست از سرم   ،کنهیم امچاره ی برسم خونه، محمد بفهمه ب ر یباشه؟ د  ولم کن  نیامیزدم: بن

 !ی که بود  یبردار! برو... برو همون گورستون

و به   اش رو ازم گرفت به خون نشسته  ی هارو به هم فشار داد و چشم  هاشدندون  یعصب
خورد  هامدندون  کردم،ی احساس م که من به جاش  دادی فشار م یچراغ برق داد؛ جور ریت

 شده. 

انگار  کارم نی کنه، اما با ا تا ولم  دم یرو کش و آروم دستم  فرستادم  ن ییرو به زور پا دهنم آب 
 . کنه رو نتونست کنترل تش ی شد و عصبان تره یرج

داد؛ به خاطر   هولم  وارید گرفت و سمت  مشتش  ی رو تو رنگم  یکاپشن مشک ی گوشه 
 .فرو رفت  کمرم  ی تو هاو آجر  شدم  دهیکوب وار یبه د حرکتش، محکم  بودن  هوایب

 داد.  لم ی تحو ییبلند باال  سی و ه گذاشت  دهنم  ی و رو که دستش  دمیکش یفیخف غیج

 بلرزه؟   بدنت  اومد چهار ستون  هر وقت اسمم  کنم ییکارا تونم یکه م یدونی م -

 که ادامه داد.  رو آروم تکون دادم رو بستم و سرم  سم یخ ی ها چشم  وحشت  با

بده به اون   لت ی تحو ادیب ونم ا بدمو  به بابات  کارتو  محل  آدرس  تونم یم یدونیاوم... م -
 ر؟ یپ شغال
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 تنم از قبل  که بدتر  کرد جا خوش  لبش ی گوشه  ی شل شد، لبخند  بند اومد و زانوهام  نفسم
 رو لرزوند. 

 به خنده شد.   لیتبد که لبخندش  نشست  دستش  ی سر خورد و رو چشمم  ی از گوشه  اشکم 

من از محمد بهتر   به وقتش  نیکنم؛ بب ی آورادی خواستم یکوچولو! فقط م گربه  نترس  -
 برام!  محمد محمد راه ننداز   یپس الک کنم اتچاره یب  تونمیم

 واری خودم رو به د و تا حد امکان  رو بستم  هامکه چشم  اومد  امگونه  سمت  دستش 
 چسبوندم.

 ام رو پاک کرد. گونه  ی رو رد اشک  با سر انگشت اشاره  ها و حرکاتم به تقال  ت یاهمیب

شد؛ با   نفسم حبس سرش  درست پشت  مهراب  دنی ، اما با درو به اجبار باز کردم هامچشم 
 شدم. ره یبود، بهش خ شده  تعجب گرد  که از شدت ییهاچشم 

 . شد  ترک ی نزد نیامیو به بن گذاشت  شی نیب ی و رو دستش 

 پچ زد. گوشش  ی و تو گذاشت  کنار شاهرگش رو درست  دستش  ی تو ی چاقو

 ! زنمیم شاهرگتو   یغلط اضافه بکن -

به  ره ی فشار داد و خ گردنش ی رو رو چاقو  یکم شد که مهراب  رهیشده بهم خ خشک
 لب زد.  شم،یو پرتشو  سیخ ی هاچشم 

 ؟ ینش  رهیخ مردم به دختر  ندادن  ادی بهت  -

، اما  حرص به هم فشرد  و از زور  هاش ، لبمهراب  ی و جد  لحن خشن  به تیاهمی ب نیامیبن
 .خوابوند  صورتش  ی رو تو و مشتش  مهراب استفاده کرد  از غفلت  یناگهان حرکت  هیتو 

 ع یمهراب سر  نیامیبن برعکس  دم،یکش یفیخف غی و ج گذاشتم  دهنم ی و رو ترس دستم  با
 شد.  دوم مشت  از زدن که داد مانع ی ایو با جاخال اومد  به خودش 
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  ن یامیسمت بن از خودش محافظت  ی و چاقوش رو برا فاصله گرفت  ازش چند قدم  مهراب 
  ؟یکارش یگفت: تو چ یزیو با لحن تمسخر آم  بهش انداخت  ینگاه مین ن ی امیگرفت؛ بن
   ؟ی خاطر خواهش  ای یمحل چاقوکش 

برو   راهتو بکش  ؛یبپلک که خاطر خواهشم  یکس و بر  ندارم دور ! خوش یتو فکر کن دوم -
 ! شهیگرون تموم م برات وگرنه 

  ی رو تو و به مهراب دادم که ابروهاش  گرفتم  نیامیرو از بن نگاهم  دم،یکه شن  یاز حرف شوکه 
 شد.   رهیخ و طلبکار بهم د یهم کش

کردم و با   زیهام رو رداد؛ طلبکار چشم  با دست رو به مهراب نشونم  د،ی باور خندنا ن یامیبن
 .دمی رو جو حرص پوست لبم 

و  هیطرف ک  ست ین حواسش  زد،یبود؛ به سرش که م ن یامیبن یباز وونهیاز د ترسم  تمام
 گوشت  کهی ت هیفقط  که از طرف مقابلش  کردیم یرو خال تش یو عصبان حرص  ی... جورهیچ
 !  موندیم جون یب

کم   مهراب رو دستم  ی اگر چاقو بود، اما بازم  تر بلند  نیامیسر و گردن از بن هی  بایتقر مهراب 
 .دی چربیم ن ی امیزور بن م،یر یبگ

گرم بوده!    یکیبه  ... پشتش گهید ن یگقت: د هم رو خورد و با نفرت  اش مسخره  ی خنده 
 القبا فروخته. هی ی منو  فروخته به تو احمقم  نده و اون  جوابمو  کرده یم رش ی ش یکی

که هر  ستم ی ! من مثل تو نبفهم گفتم: اوال حرف دهنتو   یو حرص تر کردم رو با زبون  هاملب
هفت جد و   القبا  ه ی ا یداشته باشن! ثان برام  و یکاغذ دستمال  بپرم و همه حکم  ی کی روز با 

 نده!   نصبت  نیبه ا خودته  قیال  یآبادته! هر چ

 و رو  رو درک کرد ت یگرفتم؛ مهراب موقع خفه خون  شد که رسما  رهیخ بهم غضبناک  یجور
 کم!   : شرتدی غر ن یامیبه بن
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مسخره،   شخندین ، با همون برداشتنش با عقب عقب قرم  کرد و هم زمان  نثارش ی شخندین
مراقب خودت باش که تازه   خانوم؛ خوب ایدن ستین دارمون ی د نی آخر ن ی گفت: ا وار دی تهد
 شروع شده دختر عمو!   باهات کارم

نداشت   کردنشون  یاز عمل ییکه ابا یینسبت به حرفا  کردم  یو سع رو بستم  هامچشم 
 رو لرزوند. تنم  مهراب  ی نعره  ی رو حفظ کنم، اما صدا خودم آرامش 

 ! یهر ؛ی کن دیکه تهد ی ستین ی ادر حد و اندازه  -

 . دی دو رونیو از کوچه ب د یهاش سرعت بخشبه قدم  حرف یب

ره  هاشون و بال آزاد شدن  که از قفس  ییهاپرنده  مثل  طاقت ی؛ ب پرواز کنن تونن یو نم  س 
 افتادم.  نیزم ی و رو  داد رو از دست  خودش توان  زانوهام

ام رو مرتب   ختهیبه هم ر ی لرزونم موها  ی ها؛ با دست فرستادم رون ی رو پر فشار ب نفسم 
 سرم چرخ زد. ی تو حسشی ب ی کردم که صدا

 ! ی کرد اهم فقط نگ مثل ماست  دادم و توام که نجاتت  باره  نیدوم ن یقبل، ا ی با دفعه  -

ذهنم تصور   ی رو تو الش یخیصورت ب  شد،یخارج م که از دهنش  یتک تک کلمات دنیشن با
 .کردم

 یبلند شدم؛ دست سرد و نم دار کوچه  نیزم ی از رو وار،ید و با کمک  رو باز کردم هامچشم 
 .دمیکش به مانتوم 

بهم   حم یتوض هیتازه   ؛یزنی حرف م که مثل طلبکارا  ی بد نجاتم   بهت نگفت  یکس -
 . یبدهکار

 شد.  کی و چند قدم بهم نزد فرو کرد  شلوارش  بیج ی رو تو چاقوش 

 مادمازل؟  یح یعجب! چه توض -
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از  ی تا نخندم؛ جد خودم رو گرفتم  ی اومد، اما جلو کش هام به خنده لب طرز صحبتش  از
   ؟ی هست رم یگفتم: چرا هر جا م ،ش ی مشک جذب شرتیت ی قه یبه   رهیو خ  نظر گذروندمش 

 لبش رو پشت  انداخت و شستش  ن ییرو پا سرش  ؛قه یکرد، اما بعد از چند دق نگاهم  یکم
 .دیکش

 اول به گوشت خورده؟  به اسم عشق در نگاه   یزیچ -

 نگاهم  رو بگه، اما پوکر  کردم تا منظورش نگاهش  حرف ی و ب دمیهم کش ی رو تو ابروهام 
 .دمایپرس سوال   ؟یکرد و گفت: الل

 ه؟ یچ منظورت  فهمم،ینم -

به   دمیکه شن یگرفت، اما با جواب شد خندم  طنتیکه پر از ش  حسش یب ی هاچشم  دنید با
 . دیهام پر کشخنده از لب د ینکش هیثان

 .گمیم هیبدون حاش ی رینم ی کنجکاو نکهیا ی اما برا ،ته یاز احمق نکهیا -

 فرستادم. رونیرو پر فشار ب و نفسم  کردم چپ نگاهش  چپ

 ؟ ی ، که چخورده آره  -

  ده ی خنده زدم و بر ری و ز گذاشتم  دهنم  ی و رو دستم  اریاختی ب  د،یکه به ذهنم رس یفکر با
 ؟ی لب زدم: نـ... نکنه عاشقم شـ... شد  ده ی بر

 !خوامت ی دفعه گفت: م کی و  مقدمه یزد و ب یروحی ب لبخند

،  حرف چرتش  نیبخندم به ا ای... ای بزنم   یهام رو باز کردم تا حرفشدم، لب رهیبهش خ مات
 !  ستیو ن در کار نبوده  ی ای شدم شوخ مطمئن  ش یجد صورت   دنی اما با د

تپش قلبم   ی صدا دمی ترسیکه م د یکوبی م واریرو به در و د خودش  یجور امجنبهی ب قلب
 بده.  لم یرو تحو  رو مخش  ی هااز همون پوزخند یکیبرسه و باز  به گوشش 
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 لب زد. یطنت یپرش ی هاتکون داد و با چشم  صورتم  ی رو جلو دستش 

 ؟ی ازنده  -

 ! چمه چه مرگمه  دونستم یو نم  دمی فهمیخودم حالم رو نم د،ی لرزیم بغض  از زور  امچونه
 .کنمیبغض م و به خاطرش  وا دادم ی نجوریکه ا

 آروم زمزمه کردم.  د،ی لرزیم که از زور بغض  یی با صدا  اش،که یبه ت ت یاهمیب

 واقعا؟  -

 موتورش رفت. زد و سمت  ی شخندین

و تو   چاقو بکشم  رهگذر و به خاطرش  هی ای ی آدم عاد  هیدنبال  فتم یب ستم ین کاری ب -
 یکشچاقو  لندهور ه یبا  امیو ب وسط  بزارم نداره دخالت کنم! جونمو  یربط که به من یی دعوا

 برام. ی اگهید ز یچ هیکنم؛ البد  

 برات؟  م ی : چدمیپرس محابا یب

 !  خوامشیم که ی گفت: کس ی اخفه ی همون حالت با صدا ی اما برنگشت و تو ستاد،یا

ر شده   با یتقر که به خاطر سرما  ی اگونه  ی رو اشک  ی قطره  نی شکست و اول صدایب بغضم  س 
 بود، نشست. 

بزارم، چه   ی رو هر ک  دست  که من کن فرو  تو مخت  نم یگفت: ا ی و با لبخند محو برگشت 
 مال مهراب!  شه؛یمن م بخواد چه نخواد مال

از  تو یری دستگاه آبغوره گ ش اشاره کرد و گفت: حاالمو به موتور  دیکش وهاش به م یچنگ
 سوار شو.  ای؛ ببرق بکش 

و روشن کنه که  شدم و منتظر شدم تا موتور  موتور  و سوار  کردم رو پاک هام اشک  حرفیب
 چ یسوئحلقه کرد و  هام رو دور کمرش ، دست درهمم  ی چهره  توجهی و ب  هام رو گرفت دست 
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سال   م ی بر  ش یپ یجور نیهم زم یعز ه یشروع عال ی برا ن یقفل چرخوند و گفت: ا ی رو تو
 . م ی مونیسر خونه و زندگ  گهید

  راه ،اره یب به ابرو  خم  نکهی، بدون ازدم پهلوش  ی تو  ی و مشت کردم یدندون قروچ  ی حرص
 . واشی واش ی  کنم،یم درست  تم ی گریوحش ی خو ن یزمان گفت: ا افتاد و هم 

نه؛   ایبوده  نمون یب یزیواقعا قبال چ ایآ  ،کردمیبود که خودم شک م شده  پسرخاله یجور
بزنمش که   یجور خواستی! دلم مبکنم  شه یرو از ر موهاش  ی دونه دونه خواستی م دلم
 شکستن، پودر بشن. ی هاش به جادنده 

  ... دوبارملخک  ی بار جست ه یخونه، باالخره  ی جلو مش اریبار ب ن یدوم ی برا خواستمینم
 بود؟  یچ ! اما خب چاره یچنگ .. آخر بهملخک.  ی جست

بندازه، اما مهم   رمی و کجا گ یک  دوباره  ستینبود؛ معلوم ن بردار دست  حاال حاالها  ن یامیبن
 امشب بود که گذشت.

 ازش کم  هیرو از دور کمرش آزاد کنم، نه گذاشت  هامدست  ی حلقه آخر راه نه گذاشت  تا
 .رمی فاصله بگ

که به  دیکشیم یی ال  هانیماش   نیو ب دادیم گاز  چنان خوردمی م یکی کوچ تکون  وقت  هر
 .قهیچند دق ی اما خب برا شستم،ی م صدای ب قهیو تا چند دق فتادم یم غلط کردن 

و   اش گذاشتم شونه  ی و رو دستم  شم؛ ناچار  ادهیو صبر کرد تا پ نگه داشت  خونه ی جلو
 .شدم ادهیپ

شد و بدون   خم  سمتم  یدفعه و ناگهان هیبشه؛  تا مرتب  دمیکش به مانتوم  یدست مانتوم
 .دی ام رو بوسبشه، گونه  ادهیاز موتور پ نکهیا

و  ام رسوندم رو به گونه  لرزونم  ؛ دستفاصله گرفت و رفت  ازم ع یسر قه یاز چند دق بعد
 همانا. بدنم  و گرم شدن  همانا  کردن بود رو لمس کردم، اما لمس  ده ی که بوس ییجا
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  اره؛یامشب طاقت نم  کردمیم که احساس  د یکوب یم  واریبه در و د یجور امچاره یب قلب
افتاده بشم، اما مگه   ی هااتفاق  الیخیب کردم  یروز سع هی ی تو اونم  همه تنش ن یاز ا خسته 

 شد؟ یم

 ده ی اگر مهراب نرس د ی. شا..دی کرد و شا دم یکرد، تهد  دام یپ نیامیام بنافکار و خواسته  برخالف 
 . آوردیم سرم  یی بود بال 

طرف   ه یکرده، اما از  دایرو پ کارم محل گفتم یو م دادمی به محمد خبر م د یطرف با  هی از
بده؛ اون   لش ی مهراب رو تحو  اتیو باز کنه و چرند دهنش  نیامیکه بن رو داشتم  نیترس ا
 و محمد!  مونم ی من م موقع 

کردم و   فرو  کاپشنم بیج ی ؛ دستم رو تو رو به در رسوندم  و خودم  دمیکش ی اکالفه پوف 
 نشد. رم یدستگ یچیگشتم، اما ه د یدنبال کل

 ی و با تمام زور در رو گرفتم  ی زنگ زده  ی هاله یو م زدم به موهام  یچنگ  یو عصب  حوصلهیب
 ی وارد راهرو دردسری باز شد و ب ،ی تق ی که بعد از صدا دمیکش خودم در رو سمت  که داشتم 
 شدم.  ساختمون 

 

 

 *** 

 ال« ی »فر

 

  رونیرو پر فشار ب  ؛ نفسم زدم به موهام  یپرت کردم و کالفه چنگ زی م ی مداد و رو کالفه
بلند   ز ینکرد، از پشت م ساعت هم رهام  کیکه امروز   ی خودی ب ی ، خسته از فکرهافرستادم 

 رفتم.  و آشپزخونه  شدم 
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 ینیسنگ ی هابا قدم  دم؛ینفس سر کش  کی و  برداشتم  اُپن  ی آب رو از رو ی نصفه وان یل
 آب رو باز کردم.  ریو ش رفتم  یی شو ظرف   سمت 

 طاقت ی و ب تابی و ب ام رو بستم خسته  ی ها، چشم بردم آب  ان یجر ریرو ز خم ی دست
چند   ی باعث شد برا آب  ی هاهقطر  ی دفعه  هی برخورد  دم؛ی صورتم پاچ ی و رو  پر از آبم  مشت 

 بشه. قطع و سردردم  ادیبند ب لحظه هم که شده، نفسم 

 ی تو ک ی کوچ ی دو نفره  زیفاصله گرفتم؛ سمت م  یی شو  و از ظرف  دمیکش یقیمع نفس
 آشپزخونه رفتم. 

 هامدست  کمک  ، با پرت کردم  یصندل ی خودم و رو  بایو تقر  دمیکش و سمت خودم یصندل
 هاش حرف  ی ادآوردیکه با  هم گذاشتم  ی هام و رورو ماساژ دادم و پلک  امقهیشق یکم

 لبم نقش بست.  ی گوشه  ی رفت و لبخند محو ادمیاز  ناخودآگاه سردردم

 از نگاه منتظرت مشخص بود« ، ینپرس تا اسممو  یکشت »خودتو

و   خمار ی ها؛ چشم ذهنم نقش بست  ی تو رنگش  یآب  ی هاکه چشم کردم نثارش ی شعوریب
 .کردی جه مجلب تو صورتش ی بود که تو یز یچ اول رنگش  یاب

از پشت   د؛یچیپ پام  ی که تو یبه درد و سوزش توجه یو ب گرفتم  از پام ی شگونیم ی حرص
 غر زدم.  اتاق رفتم، هم زمان و سمت  بلند شدم  زیم

غرق   الشیتو خ ینجوریکه ا یشیرو ممرد روبه   هیبا  بارته  نیآخه دختر؟ اول یچ ی عنی -
 روهان  ی داد ی به انقدر سوت  گهید  ،یو منگ ج ی! چند وقته گالیفر جمع کن خودتو ؟ ی شد

 شک کرده.  

 هام رو محکم تخت پرت کردم و پلک  ی و رو و خودم گرفتم  نم ییپا از لب یزیر گاز ی حرص
 بال و پر ندم، اما نشد. و پرتم  چرت  ی هاکردم به فکر  یو سع بستم 

 ؟« یدار  ازیبهم ن »نگفتم
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فشار   و محکم  گذاشتم  گوشم  ی رو رو ایدن ک یکوچ بالشت  ،دمیکش ی اکالفه پوف  ی حرص
 دختر!  گهی د بکپ ر یو با حرص لب زدم: د بگ دادم

 .«امیی فضا آدم منم  ؟ینیبینم مگه  زم؛یعز خ ی »مر

ازم قطع  گهید کنمی ... احساس مدادم یباز شد؛ چقدر جلوش سوت هام به خنده لب ارادهیب
 کر و الل طرفه. هیبا  کنهی کرده و فکر م دیام

 لب زدم. ایدن ی خسته  ی در برگشتم؛ خبره به چهره  و سمت  رو بستم  شم ین باز شد که  در

 . ی اومد ریچقدر د  -

 کار داشتم. -

  ی به من کاپشنش و رو توجهی ب ستادم، یا روش و روبه شدم  بلند تخت  ی از رو متعجب
 ی هاکه چشم  رو گرفتم  و دستش  نخوردم تکون  ، اما از جامزد تا بره  و کنارم انداخت  تخت 

 دوخت. هامرو به چشم  سبز رنگش 

 شده؟  ی زیگفت: چ ی اسرفه  کرد و با تک  نگاهم  ی سوال

 حواسم  کارامم  ریدرگ  بپرسم؛ فکر نکن  دیبا من  نو یگفتم: ا  ن یب  زیرو باال انداختم و ر ابروهام 
 .یگرفت سکوت  ی که انگار روزه  یحرف بزن ی ایب فقط منتظرم خودت  ،ستا یبهت ن

 و لب زد. دی کش رونیب و از دستم  دستش 

 . ترسم یفقط م  به خدا، من خوبم  ست ی ن یزیچ -

  ریرو ز هاشو دست  دیکش  تخت دراز ی رو بگه، رو ترسش  لیتا دل کردم نگاهش  منتظر
 سرش گذاشت.

 .ترسمی م نی امیاز بن -
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  شه،یانداختم و گفتم: درست م  و روم  پتو  ،دم ی خواب و کنارش  دمیکش  به موهام  یچنگ
 داد. ان یپا ا یموشک باز  م یقا  نی به ا دی با یجور هیباالخره 

 به پهلو  و پهلو  دی قرمز شده بود، کش یکه به خاطر خستگ سبز رنگش  ی هام به چش ی دست
 شد. 

 ! کشمیم برسه، شک نکن خودمو  بهم  کهیاون مرت من اگر دست  -

 یغیج دم،ی کوب سرش  ی تو رو محکم  و بالشت کنارم  دمیهم ساب ی هام و رودندون  یحرص
 هو؟ ی ره یدر م ت ی گریچرا وحش ال؟یداد: چته فر یو عصب دیکش

 .دمیکش دستش  رو از و بالشت  نثارش کردم یی شو خفه ی حرص

 کم ی! باشم   نجا یا دی بود من االن نبا ، اگر قرار به مردن نزن  حرف مرگو  شهی م ید خب هر چ -
 .کمی! فقط  ایآدم باش دن

 اصال دست خودت شه،یم ت ی زی چ هیقدرت داد و گفت: به خدا  رو به زور  دهنش  آب
 داره. جراتشو  یک  یول یمن گفتم خودکش  ؛یکنیم رم  هوی ست، ین

اش رو  و محالفه  بخوابم، بالشت  رو مبل  رم یم من که با گفتن  شدم رهیخ بهش  ناکغضب
 زد.  رونیچنگ زد  و بدو بدو از اتاق ب

 

 

 

 *** 
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جا کرد؛ به بهاش جازده خ ی و  کرده  عرق ی هارا در دست  و خودکارش  د یکش یقیعم نفس
 ، لب زد.به نظر برسد  ی جد  کردیم یکه سع یفرستاد و در حال  ن ییپا را دهانش  زور آب 

 .شنومی م -

 کرد. و زمزمه  انداخت  ش یپا ی رو پا  ی ااز هر لحظه تری اغی  پسر

 کرده؟  ر یتو رو اج کلفت  گردن  ی روانشناسا ی جابه  دفعه ن یلطف کرده ا ی عوض -

  ی آقا هیچ ر یگفت: اج یی رسا ی و با صدا دیرا در هم کش ش یپسر ابروها  صحبت  طرز  از
که  رسهیبه من نم  یزی... فقط و فقط به خاطر خودته! چیی نجا ی... اگر انجام یمحترم؟ اگر ا 

 . یی نجایکه ا ی مهم پدرت  ی ! البد براکنمی م و با تو کلکل  ستادمیوا نجا یا

 ی اش را با زبانش تر کرد؛ نگاهش را به تابلوشده  خشک  ی هاو لب  دی با تمسخر خند  پسر
 شده بود، دوخت.  ده یکوب رنگ د یسف وار یسر دختر، به د که پشت  یگل

 خانوم دکتر؟  ی نگرفت ازش یپول هنگفت  هی باور کنم ی خوای م یعنی -

و دست به   ستادیا ش یروروبه کوتاه  دار بلند شد و با چند قدم  چرخ  ی صندل ی از رو بهار
 لب زد. نهیس

  نیا  دیبا تا یعیطب ذارم،یم صبر و حوصلمو  ،ذارمیم حقمه! وقتمو  رم؟ی پول بگ د ی چرا نبا -
 .مزدمه دست  یی جورا هی  گرفتم؛ی پولو از پدرت م

بود که از  بیعج ش یدختر داد؛ برا حسیب ی هارا به چشم  شیوحش و نگاه  دی خند پسر 
 .ترسد ینم سرکشش  ی هانگاه 

را  تعجبش  ن یبود و هم چه کرده قبل ی هابا روانشناس  دانست یکه دختر م داشت  حتم 
 .کردیم  شتریب

 ی که جلو یتنها کس خورمیم ، قسم وران ب نیگفت: بب مت ی و با مال  نشست  ش یروروبه
بارم شده   هی ی برا اینداره؛ پس ب کس جراتشو  چ ی ! وگرنه هیخودت ره یگیم خوب شدنتو 
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 راهروبه  زارهیو نم  خورهیم وجودتو  ی ذره  که داره ذره یخوب شدنت! هر چ ی تالش کن برا
 کن! پاکش  ت یز دور، از زندگ یرو بر  یبش

 زمزمه کرد.  خش دارش ی زد و با صدا ی پوزخند پسر

 ؟یکن پاک ت ی از زندگ  توی زندگ  دیبا  یچجور -

کرد و با دقت نگاهش کرد و   لیپسر ما  را سمت  ، خودش کرد تر تنگ را ش یابروها ی گره 
 ؟ یچ یعنی گفت: 

  نخواست  که ی، اوننخواسته  ی کی البد  نشد  یندارم؛ وقت ی اعتقاد من به قسمت  ی دونی م -
 .اون بود 

 ه ی خوامیکنم! م کمکت  خوامیم ، من داد و گفت: بوران  هیتک ی و به صندل د یکش ی پوف بهار
 !  یش دوباره سر پا کنم یکار

زد؛  مبل چنگ رنگ ی اقهوه  ی دسته  ی رو از را کتش  شد یمبل بلند م ی طور که از رو  همان 
دکتر! خودت   خانوم ممنوع  یبهار کرد و گفت: فضول منتظر  ی هاچشم  ی حواله ی شخندین

 درمان نداره.  یضیمر  نیا یدونی خوب م

 لب زد.  ی ارفته  لیتحل ی و با صدا برداشت  به سمتش  ی کالفه قدم دختر

 لطفا.  بوران  -

  شتریب ، نمت ینب گهی گفت: د ی ای دار و جد خش ی به دختر انداخت و با صدا ی نگاه مین
 !یدونست دی که با یزیچ

زد و در را با شتاب   رون ی، ببزرگ  کرد که در را باز کرد و از اتاق نه چندان  نگاهش  حرف یب
 بست. 
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اما فقط توانسته بود  ،د یدیرا م بوران  بار بود که نیدوم ن یبود؛ ا  شده  خسته  گرید خودش
  یرانیا ی دورگه گریباز ن یترپسر معروف  دی ترسیبکشد، در دل م حرف  او از در حد چند کلمه 
 به باد برود.  ش یکند و زندگ  را نتواند درمان 

 کندن بود... کندن بود... دل رفتن  بود، مشکل بوران  ده یتازه فهم  بعد از دو جلسه اما
 د و او رفته بود!  بو که عاشقش  یدختر

اش خسته  ی هاگذاشت، چشم   زیم ی و سرش را رو  دیاش کشبه صورت خسته  ی دست کالفه
 . فکر نکند  اش وانهید مار یکرد به ب یرا بست و سع

 

 

 

 *** 

 ال« ی »فر

 

 ی دیسع اتاق و سمت  زدم رون یب از کالس  و تهش  سریب ی هازد و گوش هااز حرف  کالفه
 وارد اتاق شدم. دش یی بفرما ی و با صدا به در زدم ی ارفتم؛ تقه

 انداختم  ، نم یرو بب صورتش  تونستم ی به در نشسته بود و نم که پشت   ی به مرد ی نگاه مین
 بزارم. ان یرو هم در جر  شما  دی با  د،ینیبش د یی بفرما یپناه گفت: خانوم ی دیسع که

 ی گرفتم، گفتم: بله آقا  ی جا اتاق  چرم  مبل ی طور که رو و همون  دادم رو تکون  سرم 
 نشدم. متوجه  قی دق یگفتن ول یی زایچ  هی ی فیشر ی آقا یعن یکامر...  ،ی دیسع
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آموزشگاه   دوم ی شعبه  ی و گفت: برا شد  ل یما زد و سمتم  هم گره  ی رو تو  هاشانگشت 
 هی... کنن رو بر طرف  مون یمال ازین خوان یو م کردند  ر لطف رستگا ی آقا   م،ی بودجه کم دار

 کردم. یکه من شما رو معرف خوان یم  یقیموس ی حرفه  ی تو امبا تجربه  ی مرب

رستگار بردم،   ی همون آقا ایمرد  رو سمت  و نگاهم  کردم فرو  اممقنعه  ریرو ز لختم  ی موها
 شدم.  رهیخ بهش زده خ ی و  د ی بر نفسم  دنش ی اما با د

  ریو ز دوختم  ی دی سع رو به امزده بهت  نگاه  و متعجب فرستادم  ن ییرو به زور پا دهنم  ی آ
 ن؟ یگیم شونو یلب گفتم: ا 

 د یشناسی و گفت: آره خودشونن؛ م هم گذاشت   ی هاش و روپلک  زد و ی لبخند ی دیسع
 همو؟ 

 که کنجکاو  ی دی و سع کردیم  نگاهم  ی لکسیکه با لبخند ر بوران  ن یرو ب شده نگاهم  هول
 ش ی و پر تشو زدم رنگم  یاسی ی به مانتو یچنگ ؛ با استرس شده بود، گذروندم  رهیخ بهم 

 !  کنمیم و مالقات  شون یباره ا نیگفتم: نه.. نه بابا، من اول

 یکار و گفتم: اگر با من  دم یهم کش ی و تو لب زد که ابروهام ییمعنا پر  آهان  ی دیسع
 فکر کنم.  دی با تونم یکار شنهادیدر مورد پ کنم! عا  رفع زحمت  د، یندار

 ی جا ، ی رستگار باش ی آقا که تو آموزشگاه  ه ینظریب یکار شنهادیحتما خوب فکر کن؛ پ -
مثل  ی احال با تجربه نیو سال، اما در ع سن  کم ی تاسف داره که مرب ی داره... جا شرفتم یپ

 . رهینظیب یکار شنهادیپ ه یخودت   ی برا ی! ولمی تو رو از دست بد

  گفتم: ممنونم   یحیدر رفتم، همراه با لبخند مل بلند شدم و سمت  مبل ی از رو طور  همون 
 با اجازه.  ن،یلطف دار ی دی سع ی آقا

 هم گذاشتم  ی رو محکم رو هامپرت کردم؛ پلک  رونیرو ب خودم  با یو تقر رو باز کردم  اتاق در
 دادم. هیتک  واریو به د
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  ی فانتز یل یکرده بود؟ اصال از کجا معلوم واسه من اومده باشه؟ خ دایکجا محل کارم رو پ از
 . ستین دیبع یچ ی خب ه یباشه، ول به خاطر من اومده 

ام شونه  ی و رو تارمیگ فیرفتم؛ ک  یخال کالس و سمت  فرستادم رون ی ب رو پر فشار نفسم 
 زدم. رون یب انداختم و از کالس 

و   دمیکش ی اکالفه ی پوف د؛یام خط کشاعصاب نداشته  ی کامران رو ی که صدا در رفتم  سمت 
 رومهببلند رو  که با چند قدم  کردم نگاهش  یو سوال برگشتم  سمتش   ستادم،یا از حرکت 

 کرد. صدام  ی اشرمنده  و با لحن  ستادیا

گفت: من... من  لب زدم که آروم ی و مختصر کوتاه  ی بله  دستش  ی تو آب  ی به بطر ره یخ
 ال ی... فر زدیو بهت تهمت نم د یدینم تو رو با من  بابات  ومدم یاگر اون روز نم شرمندم 

 نگاهم کن! 

دوختم؛  شی پرتشو  ی هانگاهم رو به چشم  و ناچار کردم جابهام جاشونه ی و رو تاریگ فیک 
و   بابات ... توقع نداشتم بودم  و منگ  جیو ادامه داد: گ دیکش دارش حالت  ی به موها یچنگ
 دفاع کنم.  از خودم  نتونستم  ی که حت ی دید نم یبب

 ی استارهابه آل  کردم،ی م فروشون مامقنعه ر یطور که ز و همون  دم یکش  به موهام  یچنگ
 شدم.   رهیرنگش خ ی مشک

 االن؟  کار کنم ی خب... من چ -

با   یفهمی چرا نم ؟یبرخورد نکن انقدر سرد  شهیم  ال یکرد و گفت: فر رو فوت  نفس یعصب
 ؟ ی دیم عذابم  یدار اتکار ن یا

به نگاه خسته و  نگاهم رو  دم،یو لب گز  کردم رو مشت  هامدست  ت یعصبان فرط  از
چرا   شم؟ ینابود م دارم من  یفهم ی تو چرا نم ؟یفهمی و گفتم: تو چرا نم دوختم  دلخورش

کمرمو   وسط کالس  اتبه قول خودت عاشقانه و مزخرف  اون نگاه چرت  یفهمینم
به    تونمینم یدرک کن یتونیچرا نم ؟ یاداشممن د ی تو برا یمبفه یتونی چرا نم  شکنه؟یم

 بهت نگاه کنم؟  ی اگه ید چشم 
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  پاش چند ضربه به کنار اششده  مشت  ی هاگرفت و با دست  هامرو از چشم  نگاهش 
 تر از قبل ادامه دادم. داد که مصمم رو قورت  گلوش  آب   د؛یکوب

خدا که خواستم، اما نشد!  کنم؟ به  نگاهت  گه ید چشم  هینخواستم به   یکنی فکر م -
 کامران؟  ام،یب کنار باهاش  نتونستم 

 و گفت: جونم؟  د ی گز لب

و به   آسمون  ن،ییپا ی... خدا رو بکشونیبکن م یو مستاصل گفتم: تو هر کار دم یکش ی پوف
 ...یبدوز نیزم

به  ی اگه ید به چشم  تونم ی نم گفتم: من شمرده  و شمرده  شدم  ره یخ سرخش ی هاچشم  تو
 کنم!  تو نگاه 

،  بود  شده   رهیخ دارش بهمبغض  ی هافقط با چشم  حرف ی ، ببودم  آخر رو زده ی ضربه  انگار
فقط نگاهم   خوره؛یم زیل توام دلت  واش ی واش ی  گفتی م شهیو نه مثل هم زدیداد م نه
 و بازنده!  آلودو بغض  نگاه درمونده  هی... کردیم

ندونستم و از   ز یرو جا بود، موند  دهی فایب بگه  یزیاز لب باز کنه و چ  لب نکه یا ی برا انتظارم 
 زدم. رونیب آموزشگاه 

مردم،   گاهی و ب گاه  ی هابه نگاه  ت یاهمی ب د،یکشیم  ریام تبود و معده  شده  نیسنگ هامقدم 
 . نشستم  جدول  کنار

 و با بغض زمزمه کردم. ام گذاشت معده  ی و رو دستم 

رو  ایبراش دن یحاضر که شهیم  داینفر پ هی یی جا هی یروز هی دم یبهت قول م من  یول -
 . ستمینفر من ن  هیاما اون   ،یفدا کن

 . یکنیم م یی گدا ی نگفته بود -
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 ی هاتا چشم  مارکش  ی هارو از کفش نشستم، نگاهم  خ یو س رو باز کردم  هامچشم  متعجب 
 .دمی کش شیمرموز و آب

 و لب زدم. دم یکش ی احوصلهیب ی پوف

 باز تو؟  -

که  محلتون  ی هاگدول  باشه از گدا  ی هر چ ؟یرو باال داد و گفت: باز من چ تا از ابروش  هی
 بهترم.

رو  مانتوم ی هاو خاک  شدم بلند  جدول  ی نشست؛ ا رو ابروهام  نیب ی اخم اشهیکنا از
 انداختم.  کولم  ی برداشتم و رو  ن یزم ی رو از رو تار یگ فیو ک  شدم  تکوندم، خم 

 و از نوع  د یرو کوب باتنت  دیبا ! کال یادبی و ب یو از خودراز مرموز  نمه  هیاهوم، فقط   -
 ساخت. 

 وبه.پلک زد و گفت: خ تیاهمیب

 خوبه؟  یسر تا پاش رو نگاه کردم و گفتم: چ  کالفه

 و ظاهر تو با هم داغونه!   داغونه، اما وضع باتن  فقط باتنم  من  نکه یا -

 گفت یم بهشون  ی کیبود که تا  ییهابچه  همون   مثل وضعمون  قایگرفته بود، دق امخنده 
 ! یترتو زشت  گفتن ی حاضر جواب م ،ی چقدر تو زشت

رو بلند   ، اما تا دستم خونه و برم رم یبگ ی رفتم تا تاکس ابون یخ سمت  حرف ی و ب دم یخند
 برگردم. سمتش مجبور شدم  فم یک  دن ی، با کشکردم

 نگاهش کردم. یعصب

 خب؟  چته  -
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  یامانت هی  ن یتو ماش ن یبش برو ا یبپرونما، ب چرتتو  نجا یا  امیبزنم ب ی قمر دور ستم ین کاری ب -
 دارم. 

 .دمی گذاشتم و کالفه پرس هم  ی هام و روپلک  هاشکه یبه ت ت یاهمیب

 ؟ ی ای چه امانت -

 شدن اصال گم  ته یزندگ  پرت  حواست  اونقدر ای  ؟یاالن کابلو گرفت ای ی تو کابل تو کال  -
 . ستی ن ادتیو  گردنبندت 

 نگاهم  یجور  د،یکش لبش ی رو گوشه  شدم که شستش  رهیگرد شده بهش خ ی هاچشم  با
 احمق طرفه.  ه یکه انگار با  کردیم

 ؟ ی نکنه نبود گردنبندتو حس نکرد -

 گردنبند؟  گفتم: کدوم  ،رفتم یم جلو  و همون طور که چند قدم  کردم تر  رو با زبون  هاملب

زد، انگار  یو چرخ دیکش لبش  رو کنار دستش ه ینگاهم کرد و بعد از چند ثان یکم
و گفت:   رفت  ن یماش که سمت  کردم نگاهش  مغموم  ره؛ی رو بگ اشخنده  ی جلو خواست یم

 . نجایا ایب هو، ی ترکه یم اریفشار ن به مخت  مادمازل

  در داشبورد ستادم؛یا  نیو درست کنار ماش سرش   پشت کوتاه  و با چند قدم  دم یکش ی پوف
صاف   دی کش یشد، پوف د یکردنش ناام دایاز پ یبه گشتن کرد، اما وقت  رو باز کرد و شروع 

 .ستادیا

 بود، صورتم از درد جمع شده بود؛ کنار دهیرو بر  امونم  اممعده  گاه یو بگاه   ی هاسوزش 
 گذاشتم. پاهام  ی و رو  تاریگ فیو ک  نشستم  جدول  ی رو ن یماش

هام رو بسته  چشم   حرفیب ی اقه یرو بستم، چند دق هامو چشم  گذاشتم  فیک  ی و رو سرم 
 . دادیبدجور آزارم م نگاهش  ینی داشتم، اما سنگ نگه

 اد؟ یخوابت م -
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 نه!   -

 ابون؟ یپس چته وسط خ  -

 مانتوم  ی که به گوشه  یبا چنگ شده بود هم زمان  که از فرط درد، پر از اشک  یی هاچشم  با
 و بلند کردم.سرم ر دم،یکش

  یرو ط نمون یب ی فاصله  ی بلند ی ها، با قدم که هول شده  دید یهام چتو چشم  دونم ینم
 گذاشت.  رو پشت سرم  اشگهید انداخت و دست  زانوهام  ر یرو ز دستش  هی محابا ی؛ بکرد

 جمع شد.  مشتم  ی تو رنگش  یمشک رهن یکه پ دمیبه کمرش کش یدرد چنگ ادیز حجم  از

 . دی، آروم پرسخوابوندم  عقب ی صندل ی طور که رو همون

 ؟ ی مشکل معده دار -

 .د یرو محکم کوب نیو در ماش دیکش ی دادم که پوف رو تکون سرم   حرفیب

دردها،  به جبران تمام  و من  شدیاز قبل م تر لحظه به لحظه طاقت فرسا اممعده  سوزش 
 . دادمی فشار م نم ییلب پا ی دندونم رو محکم رو ،دنم یکش غیجاز  ی ریجلوگ  ی برا فقط 

و اون با   چم یبپ از درد به خودم خت یریب ی والیه  ن یا ن یتو ماش من  کردی و م فکرش  یک 
 بکشه؟   یی ال  هانی ماش ن یسرعت از ب

 قلبه کرد. به دردم ریاخ ی هایخوابیب کم و کم رو بستم  هامچشم 

 

 *** 

  یو با ترس چنگ ارادهی گنگ اطراف ب ی فضا دن یو با د  تخت نشستم  ی رو خ یتعجب س با
 . دمیرنگ اتاق کش ی مشک یبه روتخت
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متعجب و  ؛ نگاه پرت کردم ن ییرو پا خودم  بایتخت تقر ی زدم و از رو رو پس  لحاف 
کار، که به  ز یکنار م قایدق عکس بزرگش دن یا دکه ب اتاق چرخوندم  رو دور تا دور شمیپرتشو 

 اومد.  ادمی  یگرفته شده بود، همه چ ی اطرز ماهرانه

  ش،ی آب ی هانگاه جذاب و چشم  محو  ستادم؛یا قاب عکسش  ی روروبه قدم کوتاه  چند  با
 .دمیاش کششده  حک  ی هاچشم  ی رو رو جلو بردم و آروم  دستم  ارادهیب

به اجبار از عکس فاصله گرفتم؛   صحبت  ی صدا  دن ی، اما با شنکردم نگاهش  ره یخ یکم
 شدم. شالم  کردن مشغول مرتب  نهیآ ی روو روبه  دمیکش آلودم  خواب  ی هابه چشم  یدست

 بود، سمت  یکه اثرات خستگ یجونی ب ی هاکردم و با قدم  رو با زبون تر  امده یخشک ی هالب
 . کنار در رفتم  ی کتابخونه 

  رون یها بکتاب  ی هیبق ی رو از ال شون یکی فکر یو ب دمیکش گوناگونش  ی هابه کتاب  ی دست
 که در باز شد. دادم  هی، آروم به کتابخونه تککتاب  به جلد رنگارنگ  ره یخ ؛دمیکش

 بزارم، اما از دستم  رو سر جاش  ب کتا و خواستم  فرستادم ن ییرو به پا دهنم  آب  شده  هول 
 افتاد.  هاپارکت  ی سر خورد و رو

 انداخت و لب زد.  شمیپرتشو  ی و بعد به چهره  اول به کتاب  ینگاه مین

 ال؟ یفر -

 .و پشت گوشم فرستادمشون  دم یکش  به موهام  یچنگ

 سر جاش.  ذارمی االن م د،ی ببخش -

رو سمت عکس   دستم  برداره، اما زودتر  نیزم ی و عکس رو از رو شد تا کتاب  خم  یمعطلیب
 زدم. چنگ ن یزم ی رو از رو ، جفتشون زدن به هم  چشم  هیدراز کردم و تو  و کتاب 
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  رون ینفسش رو پرفشار ب یو عصب تر رفتم؛ کالفه شد که عقب  ک یبهم نزد ی و قدم ستادیا
 گرفتن  ی و همون طور که دستش رو برا دیکش اشخته یبه هم ر  ی به موها یفرستاد، چنگ

 محکم گفت: بده به من اونو!  کرد،یدراز م عکس به سمتم 

  کهی عکس نگاه  صاحب  دن یاما با د  ،نمش یتا بب برگردوندم  رو باال انداختم و عکس  یی ابرو
 کردم.  بوران پرت  رو سمت  خورده و ناباورم

  م ینحسش از زندگ  ی ه یبه هم داشتن؟ چرا سا  یچه خبط و ربط د،یکوبی م واروونهید قلبم 
ناز و  ی چهره  با تموم هاش،ی دختر با تموم مظلوم باز  نی ا کرد؟ینم چرا ولم  شد؟یکم نم

 بود!  طانیخود خود ش  دلرباش 

 بند دلم رو پاره کرد. که صداش دمیکش یقیعم و نفس  رو بستم  سم یخ ی هاچشم 

 !  دمیم حیتوض -

که  یشده بود؟ چرا به خاطر کس  سیبود، خ گذرا م یکه تو زندگ  یکس ی هام براچشم  چرا
  نیسنگ از حجم  گلوم ؛ه یچ دونستمیو نه م هیک  دونستم ی... نه مدونستمینم ازش ی زیچ

 کرد؟ یبغض درد م

  وی... چـیگفتم: چ یاش، با بغض به سختشده  مشت  ی هاو دست  برجسته  ی هابه رگ  ره یخ
 ؟ ی دی... مـیم حیتوض

 فقط آروم باش.  دم،یم ح یتوض که تو دستته  ی و گفت: راجب عکس دی گز لب

 ی پسرا از همون دوست  یکی  ؟ی وار گفتم: با تابان رابطه داشتو زمزمه  دم یتمسخر خند  با
 نه؟  ،ی بود رنگش هفت 

  نیا ان ی جر بدم حیو با حرص لب زد: د  بزار توض  دیکوب واریبه د ی آروم مشت  یعصب
 !یچ یه ست،ین یکنیکه تو فکر م  یاونجور ی چی! هصاحابویب

  صورتش   ی رو تو و عکس  دم یکش امبه معده  یام دوباره شروع شده بود، چنگمعده  سورش 
 کردم.  پرت 
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 کرد. یرو خال  پر بادش  ی هاپهم فشار داد و ل ی و رو هاشپلک  حرص  با

  ؟ال یفر -

به  توجه ی ب دم؛یدو رون یب و از اتاق  بهش زدم ی ااش، تنه مونده به لحن در ت یاهمیب 
 رفتم. م ییپا  ونیدر م یکی و  ها رو با عجلهام پلهوامونده  ی معده  سوزش 

 بدم!  حیتوض سا یاَه وا  ال؟یفر -

  د،یرو کش که دستم  بشم  اط یوارد ح و خواستم  دم یکش ن یی در رو پا رنگ ییطال  ی ره یدستگ
نکرد و   ی نامرد شدم و اونم  پرت  بغلش  ی تو هوای حرکتش، ب بودن ی خاطر ناغافل به

 کرد. حلقه رو دور کمرم  دستش 

 تر کرد و گفت: چرا گوش رو محکم  هاشدست  ی حلقه ،زد ینفس م طور که نفس  همون 
 یاش فضولتو کتابخونه  یبر یهر ک  ی شده... اصال تو خونه سوتفاهم  گم ی م ؟ی دینم
 ؟یکنیم

پرت کردم؛ با  رون یب بود، خودم رو از بغلش  یو با هر ضرب و زور دمیکش یقیعم نفس
بلند خودم رو به در  هام رو پاک کردم و با چند قدم آخرش بود اشک  ی که اثر جمله  ی حرص
 .رسوندم  ی ورود

ضربه    کسش ن ی زتریرو داشتم که از عز یحس آدم کرد؛ی نم ام آرومم ذره هی هاش حرف 
به  بود که یکس ی کتابخونه تو  ی چ ی چرا و برا یاون عکس لعنت دونستم ی خورده! هنوز نم

 آشنا شدم.  اش باه یطور اتفاق

 .د ی و با وحشت داد کش دی دو سمتم  دفعه  هیکه  انداختم  سرم  به پشت  ینگاه مین

 بـ...  مراقب  ال یفر -

، اما به  صدا بگردم و سمتم  رمیبگ رو ازش  شد نگاهم  باعث   نیوحشتناک ماش بوق  ی صدا
 ی تو ی درد بد ه یچند ثانو بعد از  شدم  کنده ن یزم ی از رو سرم با شتاب  محض چرخوندن 

 شدم. دهیکوب ن یبه زم و محکم  دیچیپ سرم 
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، اما  کردم رو باز  نم یسنگ ی ها بود، پلک  نشسته  م یشونیپ ی که رو ی لجز ی ه یما حس  با
 بسته شد.  هامبوران چشم  ی هابه نعره  توجهی و ب موند جهینتیب هامتقال 

 

 

 

 

 *** 

 کل« ی »دانا

 

رنگ نشست؛ همان   ی آب یصندل ی رو قراریب مارستان یب روحیب ی راهرو کردن یاز ط خسته 
 ی اآشفته  شد و با افکار رهیبه محمد خ شکستیرا از استرس م ش یهاانگشت  طور که قلنچ 

 لب زد.

 کن! خودت رحم  ای خدا ی وا  ؟یبشه چ ش یزیاگه... اگه چ -

  کرد و پچ  تر را تنگ ش یابروها  ی گره  ،دیکش رنگش  یی خرما ی به موها ی چنگ کالفه محمد 
 زد.

 .دونمی نم -

را  بادش پر  ی هالپ ؛ روهان و بشکند  اوردیتاب ن بغضش  بود تا  یکاف  کلمه ک ی  نیهم
 رساند. ایرا به دن خودش کرد و با چند قدم کوتاه  یخال

 نان یاطم ی داد؛ بوسه گوشش  رنگش را پشت  یفندق ی از موها ی او تره  گرفت  ی جا کنارش
 .کاشت  اشیشانیپ ی رو یبخش
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 گرفت.  شدت  ایدن ی ه یکه گر گذاشت  اشنهیس ی را رو سرش 

 . شهیدرست م یهمه چ دل روهان  زی... آروم باش عزی! آروم باش خواهرشیه -

را پاک کرد،   ش یهاک اش  کرده و لرزانش خ ی داد و با دست  قورت  آهسته را دهانش آب 
  ره یبه او خ  سشیخ ی هامژه  ی ال شد از   محمد باعث  ی که صدا را بست  اشخسته  ی هاپلک 
 شود.

 مارستان؟ یآوردتش ب ینشد ک  معلوم  -

  که بهش زده رسوندتش  ی شرفیب گفت: نه؛ حتما همون  ی کرد و جد ی اتک سرفه  روهان 
 .مارستانیب

 ی در خروج بلند شد و سمت  ی صندل ی از رو گردمیداد و با گفتن برم تکان  ی سر  محمد
 رفت.  مارستانیب

گفت:   ایخطاب به دن ،کردیمحمد را دنبال م حالشی و ب خسته  طور که با نگاه همان  روهان 
 باشه؟  یمیباهاش صم یلیخ که نداشته  یزیچ ی باال دوست ی هاتو محله 

 و گفت: چطور؟   دیکش سشیخ ی هابه چشم  ی جب بلند کرد، دسترا با تع سرش  ایدن

به   رسوننشی بزنه، م بهش نیکه ماش یی کجاست؟ هر جا چطور دختر؟ حواست  یچ -
باال شهر   ی ها مارستان یاز ب یکی تو   الیفر اس؛ بودن محل حادثه  کهیکه نزد ی مارستانیب نیاول
 اطراف تصادف کرده.  نیهم  یعنی  ؟یچ یعنی

  و ورها دور ن یکه ا داشتند  ی مشترک  کرد؛ اما هر چه فکر نه دوست  نگاهش  ره یخ یکم
 داشت. ی دوست نیهمچ الیبود فر ادش یتا آنجا که  کند، نه ی زندگ 

 نداشته. دونمیم که من یی ... تا اونجایعنی نداشته  -

تر   را با زبان  اشده یخشک ی ها شد؛ لب  ره ین خبه روها ره یخ رهیخ یرا خاراند و کم  سرش
  ن یباشه؟ بب ستین موقعش  که شده االن  یکه بوده... هر چ یکرد و گفت: روهان هر چ
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تو گند و کثافت غرق کنه، باشه؟ بد به دلت راه نده برادر   خودشو  که ست ین یآدم ال یفر 
 من.

درست   ایدن ی هاداد؛ تک تک حرف  ه یتک واریرا به د و سرش  را بست  ش یهاچشم  روهان 
 . دادیجوالن م که در ذهنش شود  ییهافکر  مانع توانست ی بود، اما نم

 ی هاداد و با قدم  را تکان  و لرزانش جانی ب ی از اتاق عمل، پاها انسالیم مرد  آمدن  رونیب با
 برداشت.  دکتر قدم  به سمت  یلرزان

 د یسف  تخت ی رو یکس کم کرد؛یم ی نیسنگ بر دوشش ی بود و غم ها گذشته سال  یی گو
 یمی... هر چه که بود و هر که، که بود نکردینم نرم دست و پنجه  با مرگ  مارستانیب رنگ

 بود!  از جانش

 د؟ ش  ی گفت: چ دکتر  ی خسته  ی هابه چشم  ره یو خ را پر صدا قورت داد دهانش آب 

 فرستاد؛ طبق عادت قلنج  رون ی را پر فشار ب و نفسش  را بست  شیهاچشم  ایدن
 شد. رهیمرد خ ی هاشکاند و به لب یکی یک یرا  ش یهاانگشت 

 شکسته. دستشم  ! البته شده  یزخم به شدت  ! سر و صورتشگذشت  ریبه خ خداروشکر  -

 رمقی رفت و ب مارستان یب رنگ  یآب ی هایصندل کرد؛ سمت  ی تشکر و آهسته دیکش ی پوف
 نشست. 

 . بود   ختهیفرو ر درونش ی زیچ یی ! گود یلرزیم و بدنش  تن هنوز 

را  ش یهاداد، دست  ه یتک مارستانیب سرد وار یو به د فرستاد رون یب را لرزان نفسش  ایدن
 و آهسته لب زد. گرفت  صورتش  ی جلو

 هوف... ؟یچ ومد یم سرش  یی کرد؛ اگر بال  رحم  خدا بهمون -

... االن که حالش ایکن دن گفت: بس  ی اگرفته  ی را برگرداند و با صدا صورتش کالفه  روهان
 نباش!  ن یخوبه؛ انقدر بد ب
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 ش یهاپا ی را رو و سرش  را بغل گرفت  ش یسر خورد؛ زانوها واریکنار د حرف ی و ب دی گز لب
 گذاشت. 

! با  تشیبه واقع بود... چه برسد  کشنده  مثل زهر  الی؛ تصور نبود فر شکست  صدای ب بغضش
پر کرده بود و   ش ی را برا مادرش ی جا شهیهم الیبود، اما فر چند ماه  شانیسن تفاوت نکه یا

 بود. پشتش  ان یمانند د

تا    دیکش ش یانتو م ی به گوشه  ی بشکند؛ چنگ صدایب بود تا بغضش  یکاف  تشر کوچک  ک ی
 را مهار کند. هقشبتواند هق 

 

 

 

 

 *** 
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، فقط  روهان  ی انه یو بازجو  رهیخ نگاه  و در مقابل  رو فشار دادم ایدست دن از قبل  تر محکم 
 سکوت کردم.

 ی صندل ی طور که از رو  و همون  انداخت  به بهار ینگاه  مین جامیب از سکوت  و کالفه خسته 
 اس که انگار قبرستونه. خفه هواش یجور هی  رونی ب رم یگفت: من م  شد،یپنجره بلند م کنار

 رون یب ایدن و از دست  دستم  حرف ی گرفتم؛ ب تازه  جون  هی، انگار از اتاق  روهان رفتن  رون یب با
 .دمی کش دراز تخت  ی رو اط یو با احت دمیکش
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 ی محالفه ستاد؛یا رومو روبه  گرفت  واری رو از د اشهی، تککه تلبکار به بهار کردم ی نگاه مین
 ! شنومی و گفت: م زد پس  رو از روم  رنگ  دیسف

 و؟ ی و گفتم: چ تر کردم رو با زبون  هاملب

 لیدل هیدنبال  نه! پس بهتره   اما منو  ،یبمال  رهیدو تا رو ش سر اون  یتونی م ال یفر ن یبب -
 . یینجا یچرا ا که یباش قانع کننده 

  ی گفتم: برا شدم، یم جاتخت جابه ی رو اط یطور که با احت و همون  کردم رو گرد  هامچشم 
 تصادف کردم. ست؟یمگه واضح ن نجام؟یا یچ

   ؟یکار داشت یچ دور و بر  نی! ا رینگ کرد و گفت: کابلو  نگاهم  چپ چپ

 دن یفهمیم رو  قتیکه بگم؟ اگر حق داشتم  یچ  گفتم؟ی م یگذروندمش؛ چ از نظر  ،ره یخ
 .کشتی رو م خودش بوران  ی هاقطعا محمد با دست 

 ی بهم انداخت و از لبه یدارمعنا بکنه؛ نگاه  یکار هیشدم تا   رهیخ ایبه دن یو درموندگ  اجز  با
 بلند شد.  تخت 

دستش رو   ستاد،یا بهار ی روبهرو کوتاه  قدم  کرد و با چند  فرو  و داخل  شال ر لختش  ی موها
 .می با هم حرف بزن در موردش دی اومده... با شی پ یمشکل هی و گفت: بهار  گرفت 

 و گفت: آخه االن؟  انداخت  به من ی نگاه مین بهار

 واجبه.  یلیگفت: خ ی املتمسانه  ی هاو با چشم  د ی گز لب

 جا کرد.بهاش جاشونه ی و رو فشیک 

 . ایزود ب ن ییپا رمی م من خب  یلیخ -

 زد. برداشت، پچ  رون یدر ب داد و تا از  رو تکون  سرش 

 کن.  سرهم   یدروغ هیموقع تا اون  توام  کنمیم گرم سرشو  رم یم من  -
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 و گفتم: باشه برو. کردم چپ نگاهش  چپ

 ایدن گفت: جون  یزار ی با چهره  کرد،ی طور که در رو باز م ت و همون برداش  در قدم  سمت 
 . میریم به فنا  فهمهیم بهار زرنگه ن ی ! اایو ور  نباف شعر 

 ! گهید  رونیب عه، گمشو  -

 .د ی با حرص کوب رفت و در رو ی اغره  چشم 

بود، اما به   گذاشتم، نشکسته  ن یزم ی رو رو پام تخت  کنار ی نرده  و با کمک  دمیکش ی پوف
 .کردیبود، درد م که بهش وارد شده  ی اخاطر ضربه 

 پنجره  تخت بلند شدم؛ سمت  ی و از رو  رو پام کردم مارستان یب دیسف ی ها ییدمپا اط یاحت با
 کردم.  بازش  و با دست سالمم  رفتم 

و  گرفته  ی از فضا ، متنفر بودم فرستادم رون یرو پر فشار ب نفسم  پنجره  محض باز شدن  به
 بود.  ریدلگ مثل غروب جمعه  مارستان،یب روح یب

 دستو پا شکسته.  ی سالم آهو -

و با   بود داده  هیتک وار ید به نهیس به  برگشتم؛ دست  سمتش  و با حرص  کردم ی قورچ دندون
 گذروندم.  از نظر  سرکشش  نگاه 

کار  یچ نجایتر کردم و گفتم: ا رو با زبون  هامباز انداختم، لب  مهیبه در ن ی نگاه مین
 ؟یکنیم

 . ستادی وا رومروبه بلند  قدم  و با چند  گرفت  وار ی رو از د اشهیتک

 ... ادتیع اومدم  -

 زد. گوشم  رو پشت  کرد و موهام  تر  رو با زبون هاش شد، لب  رهیهام خچشم  تو

 غرغروم!  ی از آهو ییو دلجو -
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لب  یفیضع  ی با صدا ز،یم ی رو سرخ  ی رزها گل به دسته  رهیو خ گرفتم  رو از نگاهش  نگاهم 
 . مزد

 برو. ان،یاالن م -

با  نداره  ی نشست و گفت: اشکال تخت کنار ی صندل ی رو باال انداخت و رو ابروهاش 
 .می شیم ام آشناخانواده 

 به ره یو خ برداشت  اتاق  کردن از نظاره  که دست  رفتم  و سمتش  کردم رو گرد  هامچشم 
شد   ازین وقت  هی ی دی : خدا رو چه دگفت  ی زد و با لبخند محو ی چشمک متعجبم  ی هاچشم 

 صحبت کنم. با داداشت 

 ؟ی اوونه ید نم ی، گفتم: ببشده  زیر ی هاچشم  و با  دم ی خند ناباور

 لب زد.  یخاص باال انداخت و با لحن طنت یرو با ش ابروهاش 

 ... عاشقم! نچ  -

بلند   یصندل ی از رو ضرب  هیانداختم که  ن ییرو پا رو قورت دادم و سرم  آب دهنم  دستپاچه 
 شد، نکرد. جادی که ا یدلخراش ی به صدا ی اشد و توجه 

 فشار داد. و محکم  دستش گرفت  ی رو تو دستم 

 . یبه موضوع نگاه کن یداره چه شکل  یبستگ ان،وونه ی نوع د هی ، البته عاشقام البته  -

 دم یپرسیم د ی نداشتم، اما با زدن حرف  ؛ توان شدم   رهیخ هاش و به چشم  رو باال گرفتم  م سر
 رو اشتباه گرفتم.  بشه منظورش  ثابت  تا بهم 

   ؟ یگفتم: عاشق یاخفه ی و با صدا دمیرو جو  لبم  پوست

 اهوم!  -

 ؟ یخواستگار م ی با هم بر ام یب بخرم گل  دسته  هی برم  ی خوایچه؟ نکنه م  به من  -
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 و با خانوادم خدمت  شی و گفت: خواستگار  دیکش لبش  ی رو به عادت گوشه  شصتش 
 ! ییتو بله رو بده، چون... عشقم  تو به خودم اول  م،ی رسیم

شدم؛  رهیخ اشیخنث به صورت امشده  گرد  ی هاو با چشم  باال آوردم ضرب  هیرو  سرم 
بود   گهی د یاگر هر ک  که دادمی م فشار رو محکم  دستش  یجور نبود  خودم دست  یچیه

اما بوران با همون نگاه سرد و خونسردش فقط   کرد،یرو پر م مارستان یب دادش  ی صدا
 .کردی نگاهم م

جدا شد؛ با   از تنم  در روح پشت  بهار درست  ی صدا  دنیکه با شن بگم  یز یتا چ باز کردم لب
 .دمیکش رون یب دستش  رو از و دستم  شدم  رهیخ به بوران  اضطراب 

 . یچیبه ه یچی، اما هکنم  دایپ راه فرار هیکه  چرخوندم  دور اتاق  رو دور تا  نگاهم 

 تخت  سمت  ی حسیو ب ی که با همون خونسرد  کردم لبم  پوست  به کندن شروع  یعصب
 تخت هول داد. ری نشست و خودش رو ز نیزم ی رو هو یبرداشت و  قدم 

 با استرس لب زدم. طاقت یب

   ؟ی شد وونهیمگه د ؟یکنی کار م یچ -

تا  برم  و خواستم  دمیکش یپوف  یکرد؛ عصب جا تخت  ر ی رو ز نکرد و خودش بهم  ی اتوجه
 داخل شدن.   ایکه در باز شد و بهار و دن شکنه یم پاش فوقش  بپره، فوق  از پنجره  بهش بگم 

سوخت؛   ناخونم که کنار رو با دندون کندم ناخونم  ی لب زدم و با استرس گوشه  ی آروم ی وا
 .ن یگفتم: زود برگشت ایخطاب به دن کنار ناخونم  به خون  ره یخ

 .م اهو -

آورد و   رونیب تخت کنار ک ی کوچ خچالیرو از  وه یم آب  ی بطر که متعجب  لب زدم  یزهرمار
 کرد. نگاهم  ی سوال
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 کنجکاو  بپرسه چون اگر ی زیبهار چ ی جلو نداشت  جرات  یول افتاده  یاتفاق  هیبود  ده یفهم
 . داشتیبرنم دست از سرمون  شد یم

لب  ش یگوش چهارگوش  ی به صفحه ره یبلند شد و خ یصندل ی از رو لشی موبا زنگ  ی صدا با
 زد.

 .ارمیم برات لباسم  دست  هی گردمیبرم، فردا برم دی با محمده  ؟ال یفر -

گفت:   ایبه دن و خطاب  در رفت  نشستم؛ سمت  یصندل  ی رو اط یبا احت کردم زمزمه ی اباشه 
   ؟ی ایتو نم

 .ستیهمراه داشته باشه بد ن هی گهیو گفت: نه د ت انداخ  بهم ی نگاه مین ایدن

کمپوت   الی فر ی محمد برا  ن، ییپا ایب خب پس   یلیبهار گفت: خ که دم یکش ی پوف کالفه
 گرفته.

به سر   توجهیب رفتنشون  رون یزد و همراه با بهار از اتاق خارج شدن؛ به محض ب  لب ی اباشه 
 اومد. رون یب تخت  ریاز ز که دم ی دو تخت سمت  که داشتم ی درد

 و سمت در رفتم؛ در رو باز کردم  رو گرفتم  که مضطرب دستش  دیکش هاشبه لباس  ی دست
  یخبر ایاز دن شدم  مطمئنم   ی، وقتچرخوندم  مارستانیب ی تا دور راهرو رو دور  و نگاهم 

 دادم.  هولش  رونیه بو ب گذاشتم  رو پشت کمرش  دستم  ست؛ین

 ؟یکنی م رونم یگفت: ب و  دیکش لختش  ی به موها یچنگ

 به دور و اطراف انداختم و پر استرس لب زدم.  ینگاه م ین ش یجد به لحن  ت یاهمیب

 . ادیاالن م گه،یبرو د -

 ؟ ی ترسیم -

 !کنن  دایپ تصادفمو  لیدل خوامی نم ترسم؛ی نم نه -
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 کنن؟  دایپ منو  ی خوای نم یعنی -

 فرستادم. رونیرو پر فشار ب و نفسم  شدم   رهیخ بهش یعصب

 دردسر درست شه، لطفا برو.  برامون  خوامی نم -

 . رفت  پرستار اومد و سمت  باال ها از پله ایکه دن بگه  یزیو خواست چ د ی گز لب

 ی ارفته  لی تحل ی داو با ص  هام رو شکستم انگشت  و قلنج  دمی رو جو لبم  استرس پوست  با
 لب زدم. 

 . نتتیبیتوروخدا برو االن م  -

خب،   ی لیو گفت: خ تر کرد رو تنگ  ابروهاش  ی انداخت و گره  به ظاهر آشوبم  ینگاه مین
 ! نمتیبی بعدا م

 ی هاو با قدم  دیکش به کتش  ی؛ دستزدم لب ی اباشه ،نتش ینب ایبره تا دن زودتر  نکه یا ی برا
 دور شد.  ازم ی بلند

 نازک  یمحالفه  نکه یو قبل از ا تخت نشستم  ی و در رو بستم، رو  شدم  عجله وارد اتاق  با
 خودم بکشم، در رو باز کرد و وارد شد. ی و رو مارستانیب

 دم یپرس از پرستار یگفت: فر داد،ی جا م خچالی  ی ها رو توطور که پاکت کمپوت  همون 
 . دشی ببر دیتونینداشت م  یزیچ ی ، اگر دردبمونه  مارستان ی امشب ب هیگفت  

 که با آروم لب زدم.  برگشت  رو بست و به طرفم  خچالی در

 خوبم. ست،ین م یز یچ -

 ی تخت نشست؛ کم ی لبه ی رو و کنارم انداخت  رو دور گردنش رنگش  یی مویبلند و ل شال 
 ؟ یدرد دار ؟ی دفعه گفت: چرا قرمز شد هینگاهم کرد و 
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لب   ییآروم وا شه؛یقرمز م هاملپ مضطربم  ای خورمیم حرص  هر دفعه  نکهیا یادآوری با
هوا گرمه... مال اون   کمی ، فقط و گفتم: نه بابا خوبم  به لحاف زدم ی، چنگشده  و هول  زدم

 قرمز شدم. 

 رو باال انداخت و لب زد.  ابروهاش 

 مطمئن؟  -

 اهوم.  -

به   رهیکرد و خ کاناپه پرت  ی رفت؛ خودش و رو پنجره  کنار ی کانامه سمت و  د یکش ی پوف
 . دمیو د ن یامیسقف گفک: بن

از درد  یفیخف غیو ج دیچیپ و کمرم گردن  ی تو ی نشستم که سوزش بد  تخت  ی رو خ یس
ق  اتا ی تو غمیج ی گاز گرفتم تا صدا  رو محکم  و لبم  رو بستم  پر از اشکم  ی هاچشم  دم؛یکش

 نشه. پخش

 داد زد.   یو عصب دی کاناپه پر ی از رو شدم که با ترس  رهیخ ایبه دن سم یخ ی هامژه  ی ال از

 مگه؟  یضیچه طرز بلند شدنه... مر ن ی؟ احواست کجاست  ؟یچته روان -

 و لب زدم.  دم یکش  یهوف

 نشد. یزی! چنکن  خب بابا، بزرگش یلیخ -

گفتم:   ،شدم یجا متخت جابه  ی طور که تو و همون لب زدم یکرد که آخ نگاهم  پوکر 
 ؟ ی دیو کجا د  نیامیبن

 در باشگاه.  دم -

کردم و لب   نگاهش  گذاشتم؛ کنجکاو  سرم  ر یرو ز و دستم  دادم هیتک رو به بالشت  آرنجم 
 زدم. 
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 خب؟  -

 .دهیبه بابا م کرد آدرسمو  دی تهد ی چیگفت: ه یلرزون ی نگاهم کرد و با صدا مغموم 

 ؟ ی به محمد گفت -

رو   اش نشست؛ ابروهامگونه ی رو اشکش  ی هم فشرد که قطره  ی رو رو محکم  هاش پلک 
 و سوالم رو تکرار کردم. دمی هم کش ی تو

 اتچاره یب تونم ی از بهتر م به وقتش من  گفتیو گفت: م دیهاش کشچشم  ریبه ز ی دست
 محمد محمد راه بنداز برام. یپس الک کنم

 ؟ یچ یعنی خورده گفتم:  کهی و  ناباور

محمد به   رسما گفت  یعنیگفت:  شد،یجا مکاناپه جابه ی طور که رو زد و همون ی پوزخند
 ترم.کتفم! من از محمد سگ 

 .دمیو دراز کش زدم  ی پوزخند

 ؟ یبه بهار گفت -

 نه. -

 دم. کردم و زمزمه کر نگاهش  متعجب

 ؟ ی باهاش حرف زد یراجب چ نییپا ش ی پس برد -

گفت: عقد روهان،   رنگش  یمشک ی هابه ناخون ره یو خ رو با دندون کند  ناخونش  ی گوشه 
 .م یکرد محمد جورش  منو   ستیالزم ن گفت  که م ی بد ازهیاگر ن م یدار  مقدار پول  هیگفتم 

 .شهیم درست  -

 و با بغض لب زد.  دیخند حرص  پر
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... تو شهر خودم حق کنمیم یزندگ  ا یساله منتظرم درست شه، هفت ساله مثل فرار هفت  -
!  ریبغل اون شغال پ کننیم سرمو پرتم  زنیریم ان یم هو یچرا؟ چون   ندارم راحت بگردم

  زیچ همهیب اون  ی ه یسا  یتا وقت شه، یدرست نم یچ یه الیدفعه... فر ن یا بگم  حاال بزار من 
 ! شهیدرست نم یچیوقت ه چی سرمه، ه ی باال اشیکار کثافت  کو تک ت

 

 

 *** 

 ی رو و درد کمرم  فضا  یکی شدم؛ تار ره یخ ی نامعلوم ی و به نقطه دمیکش ی افهکال  پوف 
 بود. ایدن مخ  ی رو و پوف  خر ی از همه صدا و بدتر  دی کشی اعصابم خط م

انداختم؛   به ساعت  ینگاه م یکردم، ن رو روشن  و المپ  دمیکش برق ز یریپ ی و رو دستم 
 بودم. شده  خواب یب دوباره  و من  صبح بود  ساعت پنج   بایتقر

 مزاحم  ی ، اما صداکه شده بخوابم  به زورم  یتا حت دم ی سرم کش ی و رو ی تخت رو  حوصلهیب
 رفت.  رژه مخم  ی رو ایدن

 با تمام زدن به هم  چشم  هی ی و تو دمیکش سرم  ر یت رو از ز بالش  یو حرص دم ی گز لب
 کاناپه ی و از رو دیکش یفیخف غیپرت کردم؛ ج به طرفش  که داشتم  ی تیحرص و عصبان

 . د ی پر نییپا

که اگر  یباش  مراقب من  ی اومد سرت   ریفرستادم و گفتم: خ رونیرو با فشار ب نفسم  یحرص
خر و پوفتم    ی تازه صدا ،یبخواب ی ر یبگ مثل خرس   نکهینه ا یافتاد دکتر و خبر کن یاتفاق هی

 بره!  ی تا سر پرستار

  یب کَپ ی خوا یم ، اگرم سر رفته  حوصلم  َنکَپ گم یو گفتم: م  کردم ینچ که کرد نگاهم  جیگ
 رفت. سرم  بکش  پتو یز
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 ن یزم ی که از رو ی جور کرد؛ همون  ی قروچ و دندون  گذاشت  هم  ی رو رو محکم  هاش پلک 
 ! الیفر  ی خر یلیلب غر زد: خ ری ز ،شد یبلند م

 . یبخواب ای دستت  ی ر یبگ یگوش ای نکهینه ا باشه  به من  حواست  ی نه من! اومد یخر تو  -

 شدم تا حرفش رو بزنه. رهیخ  هاشو منتظر به لب  باال انداختم  یی کرد که ابرو نگاهم  تلبکار 

 قصه؟  با مستر ناشناس  گذشت  رو ولش! خوش نا یا -

 . دمیو پرس دم یکش هم  ی رو تو ابروهام  متعجب 

 کدوم مستر؟  -

آورد،   رون ی رو ب آب پرتقال  و پاکت  رفت  خجال ی ؛ سمت کردم نثارش یزهرمار  د،یخند  بلند
 کرد. وه ی رو پر از آبم و توش گذاشت  ی کاغذ وان یدو تا ل خچال یکنار  کیکوچ ز یم ی رو

 . رونیب ی کرد باال، از اتاق شوتش  امیم دارم ی د ی که تا د یهمون -

 ویک  فهمم یگفتم: ن... نم ی ارفته  لیتحل  ی دادم و با صدا رو پر سر و صدا قورت  دهنم آب 
 .یگیم

تخت نشست و   ی فرستاد؛ رو رون یب جان یرو پره داد و نفسش  رو دستم  هاوان یاز ل یکی
 . گهیبود د یخب، بگو ک  یچ یعنی، گفت: گرفتنم  سکوت  ی از روزه  یناراض

و  دادم رو دستش  وه ی آبم وان ی فرار از سوالش، ل  ی و برا تر کردم ابروهام رو پر رنگ ی گره 
 دادم. هیتک تخت  گاه  ه یبه تک اط یو با احت طور که آروم  همون 

 . کنهیدرد م کمرمم  اد،یم خوابم  -

کرد و سرتق   مزه  رو مزه  پرتقالش از آب  ی رو از دستم گرفت؛ کم وانیرفت و ل ی اغره  چشم 
 گفت: بگو بعد بخواب.

 نه؟  یشینم ال یخیب -
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 نچ، منتظرم.  -

  ی: وقتدی که پرس دمیکش یپوف  حوصله ی هاش در رفت؛ بسوال   ریاز ز شد ینم جوره  چ یه
 بود؟  اونجا  مسترم  ن یا ی تصادف کرد

 اهوم.  -

  ر یبه سطل زباله ز ره یرو مچاله کرد و خ وان ی بلند شه،  نکهیرو خورد؛ بدون ا آب پرتقالش  ته
 ؟یدار لب گفت: دوستش 

 سطل پرت  ی و تو وانی؛ لرو بستم  دهنش  ییشو ، با خفهو تهش  سریب ی هااز سوال  ی حرص
 .یگفت: پس دوسش دار ی کرد و با لبخند تلخ

 ال یخیبشه، ب تا هوا روشن  تکون بخورن که انگار قصد نداشتن  ساعت  ی هابه عقربه  رهیخ
   ؟یدونی نم ازش یچیکه ه  یشیم یعاشق کس ی تو باش ؟ یشیم عاشقش ی گفتم: تو باش

 نگه داشت. و کنار سرش  دستش  هیو  گذاشت  قلبش  ی و رو دستش هیکرد و  ینچ

 ، از شما خوشم از تهران  ساله یس هستم  یبگه، عل ادیاول راه که نم ن یهم من  زی عز -
 دختر.  واشی واشی های اومد... هول

 . ستی... اول راه نشناسمشی ماهه م  شیو گفتم: ش زدم  ی پوزخند

و  ش یشناسی ماهه م شی_شپنج  الیگفت: فر  یشد و شاک  رهیخ بهم گرد شده  ی هاچشم  با
 حرف بکشم؟  زبونت  ری از ز دی با ماه من  شی االن بعد از ش

 ؟یدار خب، دوسش  یلیو گفت: خ د ی جو لبشو  ، پوست کردم نگاهش  مغموم 

 بزنم. رو پس  بغضم کردم یو سع دم ی گز لب

 .دونمی نم -

 !  یارپس د -



 حکم غرور 

 
143 

 

 اومد، بغلم  ترک ی و نزد دیکش ی شکست؛ پوف صدایب و بغضم  خودم رو کنترل کنم  نتونستم 
 کرد.

 .آروم باش ی فر  باشه  -

 .دمینال هامهق هق ون یو م زدم به بازوش  یچنگ

 کردم. دا یپ تو کتاب... کتابخونش  عک... عکس تابانو  اید... دن -

 ؟یچ یعنی... ی و گفت:   دیرو عقب کش خورده بازوم  کهی

 ن یاز ا  شتریو ب بشن  پاک هامتا اشک  دم یکش صورتم  ی و رو دستم  اط یو با احت آروم 
 صورتم نسوزن.  ی رو ی هازخم

 ؛ بغلم از حال رفتم  امبه خاطر معده  یعنی... یعنیبد شد  حالم بود آموزشگاه، اونجا  اومده  -
تختم... بلند   هی  ی رو دمید شدم  داری ب یشدم، وقت  هوشیکه ب نشیماش تو  کرد گذاشتم 

که برداشتم   ی کتاب همون  ی اش افتاد، از ال به کتابخونه که چشمم  زدم تو اتاق چرخ  شدم 
 عکس تابان افتاد.

 ؟ ی دیپرس خب از خودش  -

 لب زدم. شش یپرتشو  ی هابه چشم  رهیخ

 نه. -

 ادامه دادم.  ی ا رفته  لیتحل ی و با صدا تکون دادم یسر

 شد.   ینجوریکه ا رونیحرفش و باور کنم، زدم ب تونستم یشوکه شده بودم نم -

 بودن. مسترمون اونجا  موقع تصادف  و گفت: پس  دی خند زیر ز یر
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با لبخند   سم،یخ ی هابه چشم  رهیو خداد  اش رو قورتنگاهش کردم که خنده رهیخ
ازش  فرصت دفاع کردنو  ،یدار بهش  حس کوچولو  هیذره   هی یگفت: اگر حت یمهربون

 نباشه. رسهی که به نظر م یز یاصال اون چ دی ... بزار حرف بزنه! شارینگ

 لب زدم. ی اباشه  و آروم  دمیرو جو  لبم  پوست

 

 

 *** 

گفت:   ی اشده  جمع ی فاصله گرفت و با چهره  ازم روهان  کهدمیکش یفیخف غیج یعصب
   ؟ی شد یزهرمار، چخبرته؟ نکنه جن

 درد نگرفت؟   شما  فک  ،ن ی دیانقدر سوال پرس درد گرفت  سرم  من  بابا  -

زد و با دهن پر گفت:   یبزرگ  گاز  و با ولع رو برداشت  ب یس نیآخر  وه ی ظرف م ی از تو ایدن
 به جونش؟  نی افتاد ن یخوایم یچ خب،  گه یراست م

 بخور. بتو یگفت: تو س ی اشاره کرد و جد دستش  ی قرمز تو بیو ابرو به س با چشم  محمد 

انداخت و   بهم ی نگاه م یکرد، ن پرت  اسمنیکنار  مبل ی و رو و خودش   دیکش ی پوف روهان 
 .یساب کنح دی... بادادم پول  یل یتصادف تو خ واسه   دونم،ینم گفت: من 

 اشاره کرد و ادامه داد. اسمن یو با چشم و ابرو به  دیچرخ  رو به من  کامل

  رن،یمحمد باال م از سر و کول  هام بچه گهیدو سه روز د شم،یداماد م ه یباالخره من دارم  -
 . دهیم یخر سوار محمد بهشون 

 داد و تشر زد.  هیوارفته به کاناپه تک اسمنی

 خجالت بکش. روهان  -
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 زدم. ادیو فر  و با خنده اسمش  رو گرد کردم هام زد، چشم  که  یاز حرف متعجب

  هی ی گفت؛ تو یبود انداخت و نچ قرمز شده  از شدت خنده  به بهار که ینگاه م ی ن محمد
به  ت یاهمی ب د،یکشیرو م که موهاش  طور همون و    دیپر روهان  سمت  یآن حرکت 
 نفهم  ؟ی دی د نهیتو آ  خر؟ خودتو  یگیم به من  ، ی روان کهیگفت: مرت  روهان ی هاس التما 

 باهام؟  یکنی م یشوخ ارم،د اندازه بابات سن 

 .ترکمیم نفس گفتم: ب... بسه بابا ا... االن از خنده  و با نفس  گذاشتم  دلم ی و رو  دستم

با غر   ستاد؛ی ا  اسمنیمحمد نجات داد و پشت   هر طور که بود خودش رو از دست  روهان
 ؟یکنیبخندونمشون تو چرا باور م  کم یخر  و گفت: حاال من گفتم  دیرو مال غر کف سرش 
 خر نبودن، گاو بودن داداش من، گاو!  گهیکه د رکول بودن مثل تو ه واال اگر خرها 

باال برد و گفت:   دی تهد ی رو به نشونه اش رو کنترل کنه، انگشتش تا خنده  دیلب گز  محمد
 . پو یز ! بکش رسمایم حسابتو  امیم  یعل ی روهان به وال

!  گهید خودتونو  دیکن مع گفت: ج ،د یلرزیم که از فرط خنده  یی ؛ با صدا داد هیتک به مبل  بهار
 .نی کرد دی نه خر ن،یاجاره کرد ! نه سالن عقده  موقع نیا گه ید ی هفته

 جور شد؟  پول  مگه   ه؟یخبر نم یرو باال انداختم و گفتم: بب ابروم  ی تا هی

 شم یبق  م،ی مقدار قرض کرد هیتکون داد و گفت: آره جور شد خداروشکر،   یسر اسمن ی
 محمد داد. 

انداخت، رو به   زیم ی ظرف رو  ی اش رو تومونده  زد و ته ب یرو به س گازش  نی آخر ایدن
 نصف نصف. ایب ی کرد دایپ زد و گفت: نه بابا؟ آقا محمد گنج  ی محمد چشمک

 بخور. بتو یس ایدن -

 شد به خدا.  تموم  -
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 وان ی مکش بلند شدم؛ لو با ک  گذاشتم  مبل ی و رو  دستم  به کلکلشون آروم  تیاهمیب
 و وارد آشپزخونه شدم.  رو برداشتم  م یچا ی نصفه

به  ی بلند شد؛ چنگ لم یموبا  زنگ  ی که صدا دادم هیتک و به در بالکن  کردم رو روشن  ی کتر ریز
 زدم.  چنگ  ز یم ی رو از رو لیزد و موبا  موهام 

 رو به گوشم  لیو موبا  رو فشار دادم سبز رنگ  ی شماره، دکمه بودن  به ناشناس  تیاهمیب
 کردم.  کینزد

 .دیی بفرما -

 ی هااز مزاحمت  شد، کالفه  لیتبد  ن یقیبه  شکم  قشیعم ی ها نفس ی صدا دنیشن با
 .ال یگفت: فر  یآروم ی صدا با که رو قطع کنم تلفن   خواستم  کار،یو ب االف  ی هاآدم ی جایب

 لب زدم. ی و حرص کردم گرد  رو هامچشم 

 . ییباز که تو -

 .نمتیبب تو بالکن  ایب -

  یانداختم؛ وقت به سالن  ینگاه م یو ن قورت دادم رو سخت  که زد آب دهنم  یاز حرف ناباور
 .رو باز کردم در بالکن  آروم  ،ست ین بهم  حواسش  یکس مطمئن شدم 

 سرد بالکن  ینرده  ی و رو امعرق کرده دست  دم؛یکش به لباسم   یاسترس چنگ و با  دم ی گز لب
 نگه داشتم.  امرو با شونه  ل ی موبا گذاشتم 

گفت:   یآروم  ی داد و با صدا تکون  ی ، دستو سرش رو باال گرفت  فاصله گرفت  نش یماش از
 ؟ یخوب

 خوبم.  -

 . نمت یبب دی گفت: با دستش ی تو یمچ به ساعت  ره یداد، خ هیتک نش یماش کاپوت  به
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 یچ یفهمی : مدمی غر  ،شی مالحظگری از  ب یو حرص فرستادم  رون یرو پر حرص ب  نفسم
 بشه؟   یکه چ بزنم  رون یب ها از خونهبچه شبه، جلو  ک ی ساعت    ؟یگیم

 جواب داد. ع یسر

 !ینیبب که منو  -

 دادم.  ه یتک به نرده  بهش و پشت  کردم ینچ

 .ستین وقتش  االن نچ  ؟یک  ش یپ رفتم  بگم   رونیب ام یب دارن،یهنوز ب  نا ی! اشهینم -

 کرد. زد و زمزمه  یدار صدا  پوزخند 

  دن ی... خوابمونمی منتظرت م جا ن یهم ! االنم ییآهو  چشم  کنمی م نیی تا که من  وقتشو  -
 .ایب

  سمتش   شد؛ به مانع  ،یبوق آزاد گوش بزنم  حرف  کردم، تا خواستم  یدندون قورچ  یعصب
 شد.  نیباال انداخت و سوار ماش ی اکه شونه شدم  ره یخ  ن ییو به پا برگشتم 

ه ب در ی صدا با نگاه روهان  که شدم  وارد اتاق  ی آروم ی هاقدم  و با   دمی گز لب  مضطرب
 برگشت.  سمتم 

 بالکنه. بعد خواهر داماد تو  شده  عقد مشخص  خ ی تو؟ تار ی بود کجا  -

  ی ، سر جاروهان  ی روو روبه گذاشتم  اپن  ی و رو یگوش  ،خاروندمی و م  طور که سرم همون 
 .نشستم  م یقبل

 عقده؟  ی و گفتم: ک  شدم   رهیخ اسمن ی به  طنتیو با ش رو باال انداختم  ابروهام 

 !گهید ی دو هفته بایو هشتم آذر؛ تقر  ست ی زد و گفت: ب یمهربون لبخند

 و گفتم: مبارک باشه.  زدم  ی لبخند متقابال 

 .دینال یزار و با حالت  نشوند  مبل ی رو رو یتاف ایدن
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 لباس ندارم که. م،ی شد بدبخت  ی فر -

مبل بلند شد،   ی زده از رو و هول  گذاشت  ز یم ی رو با عجله رو دستش    ی تو فنجون  روهان
 در رفت.  و سمت  ها رد شد مبل ن یاز ب با عجله 

 ش ی ببر نخواست  از تو  یبابا، کس ن یبش ا یبهش انداخت و با تاسف گفت: ب ینگاه چپ ایدن
 لباس بخره. 

تکون دادم که  سر  کنار در چرت کرد؛ با خنده  ی کاناپه ی لب زد و خودش رو رو یآهان روهان 
 . دی کوب زیم ی رو رو محکم  و فنجون  دیکش رو هورت  ش ی با حرص چا ایدن

 زد. غ یج یو حرص گرفت  صورتش  ی کرد و جلو رو مشت  دستش 

 پونصد تومن  ی باال م ی بر دیبا  یعقد جنابعال ی برا چه پروعه! ما  ینیبی م ، توروخدا عه عه  -
 .می خواستینم لباس  وگرنه می ش ادهیپ

  د،ی پوشیو م داشت یمبر  یجاکفش ی رو از رو هاشی طور که کتونبلند شد و همون  روهان
 مزاحم  گهید وقته  رید گم یم گفتم؟ من یچ من  و گفت: مگه دی لب گز اش کنترل خنده  ی برا
 شده. قرمز  چشماش  یخوابیب از ن یبب بدبختو  الی فر ن ی ا ،نی! ببم ینش

 عمت.  آره جون  -

 فکر کن. یلب گفت: هر جور دوست دار ریاش رو باال انداخت و زشونه  الیخیب روهان 

 خوان ی م شبه ملت  نصفه زم ی عز گفت: پاشو  کرد،ی م نگاهشون  که با خنده  اسمن یبه  رو
 .پاشو  ؟ی خندی تو م بخوابن 

 یدار به روهان گفت: االن  و خطاب د یرو پوش ، کتششد  بلند  مبل ی و از رو  دی خند محمد
 گه؟ ید م ی بر ما هم  یگیم

 .ستمین برگ چغندرم  نجا یمن ا ی اخونه تو صاحب  داداش  -

 اشاره کرد و لب زد.  ایبه دن و ابرو  چشم  با
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 یتونی م ،ی پاساژ بر پاساژ به اون  ن یو از ا یکن ایدن وقف  کاملتو  روز هی ی خوای م اگه -
 .یبمون

 تو سر گدات! تاسف تکون داد و گفت: خاک  به عنوان  ی سر ایدن

 .شده  رید گه ید برم من   ،ی گفت: حاال هر چ ی توهم ی ابروها باز کرد و با  در رو  روهان

 امیم گفت: خودم  کرد،یم رو مرتب  شالش طور که و همون  ستادی ا  نهیآ ی روروبه بهار
 .دی لباس بخر مشما  اسمن ی دنبالتون، با لباس 

 پس ساعتو روزش رو خبر بده.  -

و در رو  لب زدم یرفت؛ خدافظ رون یب داد و از خونه رو به نشون باشه تکون  سرش  بهار
 . بستم 

  ی و رو دم یچ هم  ی رو رو وه یم  ی تا از بشقاب ها سه و دو  به ساعت انداختم  ی نگاه مین
 ذاشتم. گ اپن

 دیکش ی اازه ی خم رفت،ی خواب م اتاق طور که سمت  و همون  دیکش به موهاش یچنگ ایدن
 امیخودم م ،یکن رو جمع  نایا خوادینم دستت  با اون ... توام خوابمیم رم یم و گفت: من 

 . کنمی و جور مجمع 

 ی صدا تر ببرمشون که تا راحت دم یچ ینیس ی رو تو  هاو فنجون  لب زدم یآروم ی باشه 
 ی رو امیبه پ چشمم  که دم یکش ی اکالفه و پوف  گذاشتم  ز یم ی رو رو ین یبلند شد؛ س م ی گوش

 صفحه خشک شد. 

 باشم  رو نشکسته  در خونتون  قه یبعد از پنج دق کنمینم نیمنتظرم! تضم قهیدق فقط پنج  -
 .نکنمت  نم یو با زور سوار ماش

 ی ؛ پوفساعت دوختم  ی و بعد به عقربه رو اول به در اتاق  شمیگرد شده و پرتشو ی هاچشم 
آروم   یلیخ هاالمپ  کردن انداختم و بعد از خاموش  سرم  ی شالم رو رو  دم،ی کش ییباال بلند 
 زدم.  رونیب و صدا از خونه سری و ب
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 ی خرگوش   یی دمپا دن ی قبل با پوش عیسر  تا مثل جمع کردم  یو حساب رو درست  حواسم
 رو به باد ندم!  ابروم 

  چفت قفل در، به سمتم  ی صدا  دنیشدم، به محض شن خارج  و از ساختمون  رو باز کردم در
 کرد.  نگاهم  رهیو خ برگشت 

رو با   هام؛ لبرو شکوندم  همون نگا و قفل  دمیدست راستم کش کچ ی وار رورو نوازش  دستم
 ؟ یکنی م دی گفتم: تهد ی خفه ا ی با صدا یو شاک  از کردم زبون 

 شد. دهیلبش به سمت باال کش ی گوشه 

 !  کارمه -

 پس. کردن منه ت یاذ  کارت -

 ؟یکنیم یگفت: چرا قاط  کالفه

 دم، زمزمه کردم. بو نظر گرفته ریرو ز کوچه  طور که کل و همون  رو غنچه کردم هاملب

 .ی نصف جون کرد منو کارت ن ینکردم! تو با ا یقاط -

 خودش  نم،یکرد تا بش رو باز کرد و اشاره  ن یلب زد؛ در ماش ی اباشه  داد و آهسته تکون  سر
 نشست. فرمون  رو دور زد و پشت  ن یماش

 شدم.  ن یو سوار ماش فرستادم رون ی رو پر فشار ب نفسم 

 هیبه چ یچ  رفت  ادمی افتاد و پاک  اون اتفاقا  یعنیبدم...  تو یامانت رفت  ادمیقبل  ی دفعه  -

 شدم.   رهیخ شی جد رخ  م یو به ن رو باال انداختم  ابروهام

 ؟ یامانت کدوم  -

 ی رو باز کرد و جعبه بود، در داشبورد ابون یخ کوب  خیم شد و همون طور که نگاهش  خم
 گذاشت.  پام  ی و رو  رو در آورد ی کیکوچ
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رو باز کردم؛ متعجب به   زدم و درش ی محو لبخند جعبه  ی  قرمز و خال خال  ونی به پاپ رهیخ
 شدم.   رهی بود، خ مامان  ی ادگاریکه تنها  ی گردنبند طرح برف

 کرد؟ ی کار م یتو چ دست  نی... ای دهنم گذاشتم و ناباور گفتم: ا ی و رو دستم  شوکه 

 شد.   رهی خ ابونی انداخت و دوباره به خ بهم  ینگاه م یکرد و ن جارو جابه دنده 

...  افتاده بود؛ اوم از گردنت  یعنی ی جا گذاشته بود نم یآموزشگاه که گفتم... تو ماش دم -
 کردم! درست  قفلشم 

 زمزمه کردم. یلرزون ی و با صدا بهش انداختم  ی اقدر شناسانه نگاه 

 .یمرس -

رو به دور و اطراف   پارک کرد؛ نگاهم  ی ارو گوشه  نیداد و ماش لم ی تحو  ی کیکوچ لبخند
شر    ستم،ین نه یبلند شه بب هوی ایبمونم، ممکنه دن تونم ی نم ادیگفتم: ز و کالفه دوختم 

 !شهیم

 نترس!   یچی از ه یبا من یوقت -

و نه تو   کشهی دست از حرفش م نه اون آدم ه،یخودیکار ب منطق یآدم ب هی کردن  متقاعد
   راه غلطه... نیکه ا یکن متقاعدش  یتونیم

  یو سع راه ندم  بوران، بد به دلم  متقاعد کردن  ی به جا دادم ح ینگاهش کردم و ترج صدا یب
 فکر نکنم.  کنه؛ی م ی چه فکر محمد راجبم  نکهیبه ا کنم

 هیتک دادم؛ متقابال به کاپوت  هی به کاپوت تک نهیس به شدم و دست  ادهی پ ن یاز ماش حرف یب
 هست؟  تی تو زندگ  یدفعه گفت: کس ک ی و  ینیچ مقدمه یداد و ب

لب گفتم: نه،   ریز رخش  میبه ن ره یو خ گرفتم  رو از شهر  رو با زبون تر کردم، نگاهم  هاملب
 چطور؟ 

 ؟ ی عاشق شد ؟یچ به سوالم، گفت: عاشق  توجه یب
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 سردرگم   ی بدم... بدجور یچ جوابشو  دونستم ینم قتایتر کردم، حقرو تنگ مابروها ی گره 
  یزی چ دیتا شا  نم یبچ رو کنار هم افتاده  ی هااتفاق  تونستم ی و نم کردینم  یاری بودم! مغزم 

 بشه.  رمیدستگ

 عاشق  نیا باشه! هضم  من ی برا  نده یدر آ دیکه شا ی ای تو زندگ  وجودش یعنی تابان  عکس 
 کنهیم یادآور یکه  خودم  یحس و حال لعنت ش؛یعج ی و ابراز عالقه  بوران  یی هو ی شدن 

 سخته! یلیخ ،ستم ین لیمیب نسبت بهش 

 شد؟ یچ -

 رو پس زدم و آروم گفتم: نشدم. ضم یمر افکار

 .ستادیروم اگرفت، روبه رو از کاپوت  اشه یکرد؛ تک زمزمه ی آروم خب یلیخ

  ای حرف  فرصت  نکهیکرد و قبل از ا  چفت  رو دور کمرم ، دستش کرد نگاهم  رهیو خ حرف یب
 زمزمه کرد. محابا یبده، ب رو بهم   یحرکت

 خودت! به نام ی زد دلمو  -

 شکافتن  ی برا ی رو نداشت، جور جمله  نیا  دنیطاقت شن شدم، قلبم  رهی شده بهش خ مات
 رو بشنوه.  قلبم  ی صدا مبادا دمی ترس آن  ک یکه  د یکوبی م واریرو به در و د خودش نم یس

 .کردمینم  دای پ ،دن یکش نفس ی برا ییهوا  چیه  گهی بود و انگار د کشدار شده  هامنفسم 

 بغلش  نشد و تو  یراض حال دلش نی با ا د، یرو بوس م یشونیپ قی، اما عمشد و آروم  خم
 .کرد حلم 

رو دور   دستم  تونستم یم نه بزنم  پسش  تونستم یم رو نداشتم؛ نه  یکار  چیه انجام توان 
 حلقه کنم. کمرش 

 !دادیم برزخ  ی بو گرما   نیا بود، اما  گرم  اون سرما آغوشش تو
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کردم و   ی اتک سرفه  دادم،یم و همون طور که به عقب هولش  کردم صداش  آروم معذب 
 بگم.   یچ دونم ی واقعا نم گفتم: من 

 .یدار یچه احساس بهم بدونم نسبت  خوام یحستو... م -

  االن  نیبهش؟ اگر از هم گفتم یم ی شدم؛ چ ره یخ هامو به کفش  رو با زبون تر کردم هاملب
   ؟یام چقلب وامونده   نیا فی تکل شد؟یم یتابان چ عکس  فی تکل  شد؟یم یچ دادمی م وا

زد و   ی لبخند محو که کردم نگاهش رو باال آورد، دو دل  کرد و سرم  امرو قفل چونه دستش 
 زمزمه کرد.

 ؟ یدار دوستم  -

 م ی حرف بزنم! یحرف تونستم یو نم قفل شده بود  نگاهش کردم، انگار زبونم  حرف یب
 بودم.  ج یباشم، نه! فقط گ نداشته  دوستش  ای نخوامش  نکهیا نداشتم... نه

 !  دونمی ازش نم یچیکه ه شدم  ی عاشق مرد با هم اتفاق افتاد... من هو ی یچ همه

که  دیرو کش و دستم  د یرو بوس امگونه  کرد که محکم  یچه برداشت از سکوتم  دونم ینم
 .افتادم بغلش  ی دوباره تو

 و جوشش  حلقه کردم رو دور کمرش  دستم  که اومدم  به خودم   یوقت شد، اما ی چ دمینفهم
 .کردمی احساس م هامچشم  ی رو تو اشک 

  رو دور لبش شستش  زد؛یم موج  ی رنگش ناباور یآب ی هاشد... تو چشم  جدا  ازم  شوکه
 و سوار شد.  رفت  نی ماش و سمت  دیکش

 یقیعم بشم؛ نفس  نیاشاره کرد سوار ماش و ابرو با چشم  که کردم نگاهش  متعجب 
 . شدم  و سوار  دمیکش

!  لهیشد و گفت: امشب خواب تعط رهیبه جاده خ ی نگاه م یکرد و بعد از ن رو روشن  ن یماش
 .ییجا ه ی ببرمت  خوامیم
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 رو باال انداختم و کنجکاو گفتم: کجا؟  ابروم  متعجب 

 .نیبب عقبو  .. برگرد حاال. گم یم -

که به  ی ایدنگ یرنگ ی رزها گل به دسته  نگاهم  که عقب شدم  و خم  رو غنچه کردم هاملب
 ، افتاد.بودن  طرز ماهرانه دسته شده 

  ی گل، صاف رو دسته عد از برداشتن و ب و تعجب باز بود رو بستم  رتیکه از فرط ح یدهن
 .نشستم  یصندل

انداخت و گفت:   ،رفتم یم اشصدقه  قربون  دلم  ی تو که در سکوت  یبه من ی نگاه مین
 ومد؟ ین خوشت  شد؟یچ

  یلیکردم: چرا... خ زمزمه خواسته شل شد و نا  شم ین کم  ، اما کم رو بدم  بهش خواستم ینم
 خوشگلن! 

 شه یرو تو حدقه چرخوندم و به طرف پنجره برگشتم؛ ش هاممردمک چشم  ه تکون داد ک  سر
 .دی چیپ نی ماش ی تو معترضش   ی که صدا دم یکش ن ییرو پا

 .االن م یکنیم خ یخب  عه  -

 م؟ یرسیم یو گفتم: ک  شال فرو کردم   ریرو ز به حرفش، موهام  ت یاهمیب

 اد؟ یم حاال، خوابت  م یرسی و با روشن کردن ضبط گفت: م کرد رو عوض  دنده 

 . آره تکون دادم  ی رو به نشونه سرم  یزونیآو  ی و لوچه لب با

  جابهرو جا و گذاشتم باد موهام  دادم هیتک پنجره  ی رو به لبه سرم  ،شز یبه لبخند ر توجه یب
 کنه. 
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و کنجکاو   دمیکش یقیعم و درست کنارم نشست؛ نفس باغ انداخت  ی تو  تاب  ی و رو کتش 
 .دمی پرس

 مال خودته؟  نجا یا -

 ، قشنگه؟ هوم  -

 دوختم.  باغ ی هادور چمن  ی توپ توپ ی هارو به چراغ  نگاهم 

  ییجورا  هی تره... االنقشنگ روزهاش  ها، نه! فکر کنم زشت باشه  نکه ینه ا  ه،یجور هی -
 خوفناکه. 

 گذاشت.  سرش  زد و پشت  رو به هم گره  هاشدست  د،یخواب هاچمن  ی رو زد و ی شخندین

نبود   یراض نمون یب مرگبار سکوت   نیاز ا آزار دهنده بود و انگار اونم  یبدجور نمون یب  سکوت
 چطوره؟  ام، انداخت و گفت: دستت به دست گچ گرفته  یکه نگاه

 خوبه.  -

گذاشت؛ تکون   پام  ی سرش و رو محابایو ب شد  بلند  دفعه از جاش  ه یو  لب زد یآهان
چشم   خورمت ی و گفت: نم دی شدم، آروم خند  ره یخ بهش  شده  و محو  خوردم  ی دی شد
 شم. آروم  خوامی ... فقط مییآهو 

  کنه؛ بود هر لحظه رسوام  ممکن  هامدست  کف و عرق اوردیدر م یباز جنبهی ب یبدجور  قلبم
 و زمزمه کردم. فرستادم  ن ییرو به زور پا دهنم آب 

 ؟ یچ یعنی... ی  -
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لب  یخش دار ی گذاشت؛ با صدا سرش  ی رو گرفت و رو و باال آورد و دست سالمم  دستش 
 زد.

 قشنگه... بخون!  یلیخ صدات  گفت ی م -

 ی هاآدم  نینشون بدم؛ ع یچه واکنش دی با ضشیضد و نق ی هادر مقابل رفتار  دونستم ینم
 حالت نبود! هیوقت تو  چیبود... ه ضی مر

 ذره  هی ی برا یدار یاما وقت ،یتا غرق ش ا یتو در کننی م بود که پرتت  ییهاآدم مثل
 بدن.  تا نجاتت  تو آب  ندازن یو م خودشون  یزنیدست و پا م ژن یاکس

  ی که صدا دمیکش و پرپشتش  لخت ی موها ی وار رو رو نوازش  دستم  حرف ی ب ناخودآگاه
 بلند شد.  اعتراضش 

 آوردم. رو به زبون دیرس که به ذهنم  یآهنگ نیاول ی اسرفه  و با تک  رو غنچه کردم هاملب

 

 تو  منو   نیدل است که مشکل است ب حکم

 تو  منو   نیاست ب دل است که فاصله  حکم

  ردی دل بم نی ا ت ی اگر از دور یحت

 رد یبگ یمحال است که فراموش عاشق

  عشقیب در خطرم من 

  عشقی و پرم ب بالیب

  یمعنی چرخش ب ک ی ی عنیجهان  عشقیب

 از نامت جدا شد  من  نام  نیبب حاال

 شد   هاه یاز تو گر من  سهم  من  رحمیب
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 خانه  وانه یخانه بعد از تو شده د ن یا

 جنون عاشقانه*... نینمرده ا  من در

 

زدم؛ به  گوشم  بودند، پشت  رو گرفته  دمید ی که جلو ییرو با زبون تر کردم و موها هاملب
 . دمیرو بوس اشقهی و شق شدم  خم هوا ی شدم و ب  رهیخ صورت غرق در خوابش

 

 

 

 *** 

 ا«ی»دن

 

  دیکل چرخش ی که صدا نشستم  یصندل ی کردم، رو پرت  نگیس ی رو تو ی چا وان یل یعصب
 رو به هم زد. خونه  سکوت 

و صدا   سریب آروم  یلیخ دم؛ی و با حرص جو  زدم ر یو پن نون  ی به لقمه  یکیکوچ گاز  لیمیب
رو به عقب  ی صندل اتاق گز کنه که سمت  و خواست  گذاشت  یجا کفش رو کنار هاش کفش

 .هول دادم

 برگشت. و به سمتم  دیکش ی بلند  ن یکرد، ه جادی ا  یصندلکه  یدلخراش ی صدا دن یشن با

 خوش گذشت؟  -

 مبل انداخت.  ی و رو دش یکل رو قورت داد و دسته  دهنش آب  پاچه دست 

 .ی شد داریب هوم؟ چه زود -
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به   ره یو خ ام  انداختم شونه  ی و رو امرفتم؛ کوله  مبل و سمت  کردم پرت ز یم ی رو رو لقمه 
  ستین ی اگر زحمت ی ! راستدمیقرمز شده بود، گفتم: اصال نخواب یخوابیکه از ب یی هاچشم 

خبر بده از   به من  قبلش  ،یکن ی شب گرد جونت  مستر  با اون  یکه خواست  دفعه  نیا
 ونم. نم داریتا صبح ب ورهدلش

 کرد و زمزمه کرد. نگاهم  مغموم

 من... ایدن -

 لب زدم.  یو حرص  دمیپر حرفش  وسط 

 خدافظ!  -

 لب غر زدم. ریو ز رو بستم  هامیپله، بند کتون ی رو و با نشستنم  دم ی رو جو ناخونم 

رفته عشق و حال! آخ خدا   رونیزده ب از خونه  خبریشب ب نصفه ی سه  شعوریب ی دختره  -
 . ی دادی م نفهم ن یعقل به ا ذره  هی

 ی ایتاکس ن یو سوار اول رفتم  رونیب از کوچه  یپر سرعت ی هاو با قدم   دمیرو محکم کوب در
 .شدم  ستاد ی ا پام ی که جلو

 ان یرو به مرد نسبتا م و آدرس باشگاه  دادم انیپا نفس زدنم  به نفس یقیعم نفس  با
 بود، دادم. فرمون که پشت  یسال

  رو داخل شال فرو کردم؛ سرم رو به پنجره  و تمام موهام  دم یتر کش رو جلو  شالم   حوصلهیب
 .دادم تکون 

 کم  که کم دمیکش یکوتاه ی ازه یو خم دم یمال هام رو محکم با دست چشم  ی آلود خواب  از
 و جور کردم.  رو جمع و به اجبار خودم م ی شد ک ینزد به باشگاه 
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 ابون یدور تا دور خ یشدم؛ نگاه ادهیپ ن ی و از ماش رو حساب کردم ه یکرا ن یماش ستادنیا با
 مهراب سر عقل  ی کنم، اما انگار با ورود به موقعه  دای پ نیامیاز بن ی رد  دیانداختم تا شا 

 شده!  سابقش  ... عشقای دختر عموش  ال یخیو ب بود اومده 

 شدم. و وارد باشگاه  بارم زدم نکبت  ی به گذشته  ی پوزخند

رو داد و به اتاق   جوابم  یلب زدم، با مهربون  یآروم  زدم و رو به نگار سالم  ی محو لبخند
 اشاره کرد. 

 نده. ری بهت گ ی باز ملک سرکارت  ایعوض کن ب اومدن، برو لباساتو  شاکردات ایدن -

 و بعد از در آوردن  اتاق رفتم، در رو باز کردم  و سمت  باشه تکون دادم ی رو به نشونه  سرم 
 ها رفتم. بچه و سمت  رو عوض کردم  و شالم، شلوارم  مانتو 

پر   اکثرا که گفتم   ی لندساله بودند، سالم ب شونزده  پونزده  ی دخترها که اکثرا به تمامشون  رو
 رو دادن. جوابم  یانرژ

 ن؟ یرو انجام داد دادم که بهتون  یی هان یدو روز گذشته، اون تمر  خب  -

  خوره؟ یم به چه دردمون  نا یاون تمر  جون  ای: دندیکرد و کنجکاو پرس ی اسرفه  تک  ن ینگ
 سخته.  یلیآخه خ

 موهام، گفتم: اون  و با سفت کردن کش  میکه به خودش گرفته بود، خند یزار لحن به
مثل   عیسر  یرقص ای بعد از هر نوع ورزش  الزمه! وگرنه  بدنتون  ی ریانعطاف پذ ی برا نا یتمر

 ! دیری کوفته وا م

 با تک  دم؛ی خند صدای و ب شدم  رهیخ زونش یآو ی هاو لوچه  شده و لب صورت جمع  به
 . میکرد رو شروع  هامونن یکردم و تمر  جمع ها رو به خودم حواس بچه  ی اسرفه 
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 امبه صورت خسته  ی شدم؛ با استرس دست رهیخ دستم  ی تو یمچ و به ساعت  دم یکش ی پوف
 شد به خدا!  رمی باالخره، د م یرس ی م یگفتم: آقا ک  و رو به راننده  دمیکش

  یفرع ابونیخ به حرفم نشون بده، با سرعت داخل یواکنش  ایجوابم رو بده  نکه یا بدون 
 و لب زدم. دادم رو پر سر و صدا قورت  آب دهنم  د؛ی بر که نفسم  دیچیپ

 ! خورهی نم نجایبه ا م ی ریک... کجا؟ من مس  -

رو حس   شدنش  پوست   که پوست  افتاده بودم  لبم از ترس و وحشت به جون  یجور
ام رو از کوله م ی گوش کنم  توجه جلب  نکهیفرو کردم و بدون ا   یصندل ی رو تو خودم  کردم،یم
 . دم یکش رون یب

کردن شماره نفس  دا یمحمد گشتم، خوشحال از پ ی شماره  و دنبال شدم  نیمخاطب وارد
در هم   ی هابا اخم  به من  کردن به مرد انداختم؛ بدون نگاه  ینگاه م یو ن دم یکش یقیعم

تر  تر و ترسناکشب گنگ  یک یاون تار ی تو جا و لحظه به لحظه همه رفت ی راهش رو م
 . شدیم

 ک ینزد رو به پنجره  تا جواب بده؛ مضطرب سرم  و منتظر شدم  محمد و گرفتم  ی شماره 
 .نهیبردم تا نب اممقنعه ر یرو ز ی و گوش کردم

رو آروم به پام  امشده  مشت  دست  یکردم، حرص یمکث یگوش ی تو صداش  دنیچیپ با
  یدست کس ش یگوش دمی محمد گرفتم... شا ی رو به جا یک  ی نبود شماره  معلوم  دم؛یکوب

 افتاده بود و...

 و آروم لب زدم. و گرفتم  حال کابل  نیا با

 ک... دونم ی نم محمد من  -

  ی تو لی موبا  دن ی و به محض د برگشت  و به سمتم  دیرو کش یشده دست گرد  ی هاچشم  با
 آورد. حجوم  و به سمتم  دیکش ی ادیفر  دستم 
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 ی تو ناقوس مرگ  مثل خودم ی هاغ یکه پشت خط بود و ج یاز زبون کس اسمم  دن یشن
 . چدیپیم ن یاشم

 پرتم  رون یبه ب ن یو از ماش زد به کمرم ی لقد محکم حرکت  هیدر رو باز کرد و با  یعصب مرد
 شدن  با خفه و همراه  دم یکش ی بلند غیج د یچیکمرم پ ی که تو یی کرد؛ از درد طاقت فرسا

 .ختنیر امگونه  ی رو اریاختیب هام اشک  غمیج

رو   یگوش تش یو با تمام حرص و عصبان د ی کوب نی رو محکم به زم یگوش تمام یرحمی ب با
و عقب  دمیکش ن یزم ی و رو بهم انداخت که وحشت  زده خودم ی اخصمانه له کرد، نگاه 
 خوردم. واریتا به د عقب رفتم 

  رهیخ رفتنش  ر یبه مس شد و رفت؛ شوکه  نشیسوار ماش  حرف یکرد، ب امحواله  ی پوزخند
 بلند شدم. نیزم ی از رو  و با عجله  شدم 

  امتا کوله  شدم و خم  و تکون دادم کنه، مانتوم  ناقصم  بشه و برگرده  مونیپش نکهیاز ا قبل
 شد.  اریخشا قفل نگاه ترسناک  که نگاهم رو بردارم 

 کردم. الهمچ بغلم  ی رو تو امو کوله عقب رفتم  و وحشت زده چند قدم  دم یکش ی بلند نیه

 کرد. کاپشنش بیج ی اش رو تومشت شده  ی هاو دست  ستادیا رومروبه

 فروختت!  عشقت  نکه یتا ا گشتمی دنبالت م ... تو آسمونا یعشق فرار -

 عقب چند قدم  دم؛ی خند اریاختی ب نیامیبن ی دوباره   ی نامرد و با فکر  کردم زده نگاهش  بهت 
اش مردونه ی هادست  ریرو اس دستم  مچ  حرکت  هی و تو  اومد  جلو  که همراه با من  رفتم 
 کرد.

  نیا یبا سگول  ستیقرار ن ، ی و بدبخت یریهمه فرار و درگ  نینبود! بعد ا  ته خط من  نیا
  ان یپا دل خوردم، خون هر آجرش  ی ساختنش... برا ی که برا ی ای شدن، به زندگ   ریشغال پ
 بدم.

 . رو بستم  هامزد که با بغض چشم  یفیکث لبخند
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سر قمار معامله   بود که تو رو با بابات  مون یپش سگ  مثل  دنتیقبل از د کنمی اعتراف م -
 عروسکم.  ی تر شدجذاب شیسال پ کردم، اما حاال... از هفت 

رو فشار داد که  تر از قبل مچم زد و محکم  ی شخندیکه ن دمی رو از دستش کش مچم  یحرص
 شل شد.  و پاهام ضعف کردم 

 ن یماش به سمت  کردم و باهاش ی ایعصب ی خنده  نیامیبن ی دوباره  ی فکر نامرد با
 شدم.   دهیکش ش یاردریلیم

که از  بودم در آورده  یرو دست خورده باشم، اونقدر نفهم باز نیامیاز بن بازم  شد ینم باورم
 شدم!    دهی سوراخ دو بار گز  هی

و با   گذاشت  که قالم  ش یسال پ داد؛ مثل هفت رو به بغض  و جاش  دی پر کش از لبام خنده 
 تومن  به چند  ستیموقع  فروختم! معلوم ن کرد و رفت، مثل همون  ولم  شیرحمی ب تمام
 داده. شده و لوم  یراض

 و با وحشت نگاهش کردم. د یبر  م داد، نفس هولم  ن یماش رو باز کرد و سمت  در

 ب... باشه؟    م،یمعامله کن ا یب نیب... بب -

 عروسکم؟  ی لب زد و گفت: چه معامله  ی اهوم

 .دمیکش به مانتوم  یچنگ لرزونم  ی هاو با دست  دادم رو به زور قورت دهنم آب 

 .دمیبهت م  کنمیکار م ی برم، هر چقدر پول بخوا  ب... بزار من  -

 زمزمه کرد.  دشیسف ی هادندون  گذاشتن ش ی به نما با

 نه پول!  خوامی تو رو م نچ؛ من  -

کرد و در رو   پرتم  نیوحشت زده من داخل ماش ی افه یبه ق تیاهمی ، بحرفش  ان یپا با
 فرو رفتم.  یصندل ی و تو دی هام باال پر هدر، شون شدن   دهی از کوب د؛یمحکم کوب
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 راننده رو باز کرد و بعد از پرت کردن کتش  یرو دور زد و در سمت صندل نیعجله ماش با
 شد.  نیکنار، سوار ماش یصندل ی رو

بدم؛   دستت  از  گهی رو فعال کرد و گفت: محاله د یقفل مرکز  ن یکردن ماش محض روشن  به
 دختر؟  خوامی م یازت چ مگه من ،یکنی تو چرا فرار م فهمم ینم من 

شدم؛ انگار    رهیخ ابونیو به خ گرفتم  رو ازش  منجمد شد، نگاهم  و خون تو عروقم   دیلرز  تنم
فرار   ی انگشتم رو تکون بدم. اونقدر خسته بودم که نا تونستم ی نم یکل بدنم سر بود و حت

 وجود نداره! یی ایدن گهیبهم بخوره، د  تشم اگر انگش دونستمیطرف م هینداشتم و از  

ام رو پاک کردم و با  گونه  ی رو ی هاام، اشک زده خ ی رو قورت دادم و با پشت دست  بغضم 
 زمزمه کردم. ی ارفته  لی تحل ی صدا

 !زنمی بهم بخوره، خودمو دار م دستت  -

رو باعث  وبه ر نی ماش دی نور شد ستاد،ی ا ی به طرز بد ن ی ترمز گذاشت و ماش ی و رو پاش
 هام بسته شد.پلک  اریاختی شد و ب سم یخ ی هاچشم  سوزش 

شد و بعد    داشبورد خم  شد؛ سمت  ی عاد و آروم باز کردم تا نور براشون  دم یرو مال هامچشم 
! پس  کشمتیم  شیبه آت زنده زنده  ،ی بخور : تکون دی ، غرضامن دارش   ی از برداشتن چاقو

 بهتره فکر فرار به سرت نزنه عروسکم! 

که  نیماش  شد و سمت  ادهی پ نی از ماش یکوتاه ی که بعد از زمزمه کردم نگاهش  حرف یب
 بود، رفت. ده یچی پ جلومون  یناگهان

 بهش و با دقت  کردم  زیرو ر هامچشم  ستاد، ی ا اریخشا ی روشد و روبه  ادهیپ ن ی از ماش مرد
 بود.  یزی تر از هر چممکن  ریغ دنش ید ی کیبود؛ تو اون تار دهی فای شم بشدم، اما تال  رهیخ

 و صدا بعد از برداشتن  سریرو باز کردم، آروم ب نیدر ماش اط یو با احت دمیکش یقیعم نفس
 کرد. نیکوب زم خ ی رو م و پاهام دیچیپ گوشم  ی شدم که صداش تو ادهیپ نیام از ماشکوله
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 وگرنه  اریدختره رو ب  تلف کردم! گمشو  تیخاصیب ی به خاطر تو از حد وقتمو  ادیز تا االنم  -
 ...کی زنگ کوچ هیبا 

  لی: تحو دی زد و غر  اشنهیس ی محکم به تخته  ی چند ضربه شد و با دست  ترک ی نزد بهش
 اند.تشنه که به خونت  دمت ی م ییکسا

 ، درست پشت سمت مهراب رفتم  یلرزون ی هابا قدم  و فرستادم   نییرو به زور پا دهنم آب 
فرد کرد و به محض   بش یج  ی رو تو دستش  یعصب دنم یبا د ار یکه خشا ستادم یسرش ا 

 زدم.   ادیو فر  دمیکش ی بلند غی، با وحشت جضامن دارش  ی چاقو  ادیآوردن، با    رونیب

 مهراب!  -

و  هی رو تجز  و حرفم  ادیبه خودش ب  نکهیو قبل از ا برگشت  هول شده به سمتم  مهراب
  ی پهلو  ی تو رو باال آورد و با تمام حرص و خشمش  چاقو  رحمانهیب   اریکنه، خشا لیتحل

 مهراب فرو کرد.

 به عقب برداشتم  چند قدم  دهنم گرفتم، وحشت زده ی و دستم رو جلو  دمیکش ی بلند نیه
 شدم.   رهی خ رفت،ی م ی مهراب که از فرط درد جمع و رو به کبود ی افه یبه ق

صورتم   ی پشت سر هم رو  داغم  ی هااش رو به مهراب روخت؛ اشک بهت زده  نگاه  اریخشا
 شد.   لیتبد هق به هق صدام یب ی هاه یمهراب، گر و با افتادن ختن یریم

و درشت عرق   زیر ی هاو دونه زدی و کنارش نشستم، نفس نفس م دمی دو عجله سمتش  با
 .کردیم یی خودنما ش یشونیپ ی رو

و   دمیکش یغیج اریاختی از خون، ب شدن دستم  سی زخمش  گذاشتم و با خ ی رو رو دستم 
 بود، گفتم: د المصب زنگ بزن اورژانس! دهیچسب  نشیکه بهت زده به ماش اریرو به خشا

و بعد از سوار شدن، با    دیدو نش یماش و وحشت زده سمت  به خودش اومد  غم یبا ج انگار
رو   مرگبار کوچه سکوت  ن یماش ی هاک ی الست ی رد شد و صدا از کنارم سرعت ممکن ن یباالتر 

 به هم زد. 
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  دم،یکش صورتش  ی وار رورو نوازش  لرزونم  و دست  اومدم  مهراب به خودم ی سرفه  با
 .ختنیری م شی شونیپ ی و رو خوردنی ام سر مگونه  ی اشک از رو  ی هاقطره 

 و بعد از برداشتن   دمیرو باال کش م ینیب آب  ،شیشلوار ل بیج ی لبه نیماش  چی سوئ دنید با
  ی کرد و با صدا ی اکردم که سرفه  و روشنش  شدم  نی ، سوار ماشرفتم  نی سمت ماش چی سوئ
 ! نجایول ن... نکن ا منو  ایگفت: د... دن یفیضع

 و هول زده داد زدم.  یو عصب کردم  یقروچ دندون

اما   ،ی دیبا اون وضع رو پس م تقاص ول کردنم  گفتم  شعورن؟ ی همه مثل تو ب ی فکر کرد -
 کم کنه! تا شرتو  ببرتت  دهیم باال سرته و قسمم  لینه االن که عزرائ

به  یکه از درد مشت  باز کردم؛ سمتش رفتم و در عقب رو  شدم ادهی پ نیعجله از ماش با
 نرسم!  نامردم اگر حسابتو  ی، به علشم  : فقط بزار سر پا دی و نال دی کوب نیزم

حرکت    هیو با   دیکش یبردمش؛ آه نی سمت ماش کشون  و کشون  رو گرفتم  کتفش  ریز
 زد.  ی اپرت کرد و از درد نعره  نیماش  ی خودش رو تو

و  شدم  نی بلند شد، سوار ماش دادش  ی که صدا دمی رو کوب نیلب زدم و در ماش ی سیه
 خطو تم یموقع نی زدم، گفتم: تو ا رونیب و از کوچه رو روشن کردم  نی همون طور که ماش

 . یناکجا آباد بش نیا ی سگا خوراک  کنم ولت  به خدا حقشه  ؟یکشینشون م

دادم  حیبود که ترج یعصب یمثل گرگ زخم یجور د؛ی ر باال پ هامزد که از ترس شونه  ی انعره 
 و اون موقع روز مرگ بود.   شدیم ، باالخره که سر پا الل شم 

 ی : من االن از کدوم قبرستوندمیشدم و نال  رهیرو خروبه یبه دو راه یحالت زار با
 ؟ ی از کدوم ور اومد ادینم ادتی کنم؟ تو  دای پ مارستانیب

،  تکون دادنشو با  برگشتم  جوابم تنها سکوت بود به سمتش یشدم، اما وقت جوابش  منتظر
 زمزمه کردم.

 قشنگ؟   دادا؟ چشم  ،ی هو -
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:  دی غر ومد،یبه زور باال م طور که از درد نفسش  همون ی اگرفته  ی و با صدا دیکش ی بلند آه 
 چته؟ 

 ره کردم و گفتم: مهراب خان من روم اشاروبه ی به جاده  و با دست  صاف نشستم  جام  سر
 رو دستما. یفتینده م  برم؟ انقدر لف   دیبا ور  از کدوم االن 

  ی چپ تکون دادو با صدا رو به سمت  کوبوند، دستش  یصندل یرو محکم به پشت سرش 
 ور برو. نیگفت: ا... از ا ی ارفته لیتحل

 کنم دا یپ  مارستانیب  هیهر چه زودتر  کردم  یسع به ساعت  ی نگاه میلب زدم و با ن ی اباشه 
 بکشم.  رونیب لیعزرائ ی هیسا  ر یرو از ز بخت برگشته   نیو ا

 

 

 *** 

  و پنج ست ی که ساعت سه و ب م یساعت مچ ی هابه عقربه  رهیو خ گرفتم  واری رو از د امهیتک
 .دمیکش  ی بلند ی ازه یو خم دهنم گرفتم  ی دستم رو جلو داد،ی صبح رو نشون م ی قهیدق

  رونیب بم یرو از ج لیموبا  رو خوردم و با عجله ازمیخم شلوارم  بیج ی تو لیموبا  لرزش  با
 . دمیکوب سرم  ی تو با دست  ال ی فر ی به اسم حک شده   رهیو خ لب زدم ی آروم ی وا ؛دمیکش

  ل،یسبز موبا  ی و بعد از فشار دادن دکمه  گفتم  ی اهلل کوتاه لب بسم  ری، ز هول و وال  با
 زمزمه کردم.  ریو آروم و سر به ز گرفتم  رد کنار گوشم  لیموبا 

 جانم؟  -

گوش  ی پرده  شدن  از پاره  ریگوشم، احساس کردم به غ ی محمد تو ی نعره  دن یجیپ با
 پاره شد .  اونم ی خودم، هنجره 
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طور که از زور  کردم؛ همون  نثارش ی ایوحش  یفاصله دادم و حرص رو از گوشم  لیموبا 
و بدون توجه   فشار دادم رو به گوشم  ل یدوباره موبا  رفتم ی پالتوم ور م ی هااسترس با دکمه 

 فروختم!  اریبه خشا  نیامیو گفتم: بن  عیمحمد، سر  ی هایور یبه در

  نیهم د؛یچ ی سرم پ ی تو روهان  یعل ایو  الیفر  غیج  ی بود که صدا فونیآ  ی رو یگوش انگار
 محمد رو خاموش کرد. شیعمل کرد و آت  شیجمله مثل آب رو آت هی

که باهات نکرد؟   یکار ؟یکرد و مضطرب گفت: ا... االن خوب صدام  ی ارفته  لیتحل ی صدا با
 ؟ ییاصال کجا

و شمرده شمرده گفتم: من خوبم محمد، اما...  دم یرو مال نشستم، سر زانوم  یصندل ی رو
 ! االنم هیحالش چجور دونم یاصال نم یعنی  ست،یداد خوب ن که نجاتم  یحال اون

 . می مارستانیب

 خب، آدرس اون خراب شده رو بفرست.  یلیخ -

که دکتر   شدم  مارستانیآدرس ب مشغول فرستادن  و بعد از قطع کردن با عجله گفتم  ی اباشه 
 اومد.  رونیاق باز ات

و   ستادیا پام  ی صدا دنیمرد با شن دم،ی بلند شدم و سمتش دو یصندل   ی عجله از رو با
 شد.  رهیخ بهم  یسوال

 حالش چطوره؟  -

 ؟ ی: زنشدی پرس ینیزبی به در اتاق مهراب انداخت و با ر ینگاه

و سرم رو   شدم  مونیتر کردم و تا خواستم بگم معلومه که نه، پشرو تنگ ابروهام ی گره 
 انداختم.  نییپا

 شه؟ یبله، خوب م -
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 یو گفت: چرا خوب نشه دخترم؟ ضربه سطح دیکش قرمز و متورمش  ی هابه چشم  یدست
  دیبااما ن ه،یکاف هیو بخ ستیبه عمل ن یازینزده؛ ن یبیآس اشهیبوده و خداروشکر به کل

 عوض بشه. بار چک بشه و پانسمانش  هیهر چند ساعت   دیبا ... زخمش سهی رو پا وا ادیز

هاش...  باشه، اما چشم  سر به تنش  خوامیبستم؛ درسته نم  رو با آرامش هامچشم 
وارد  ی اخسته ی هااز مرد، با قدم  یشال فرو کردم و با تشکر کوتاه ریرو ز موهام  حوصلهیب

 شد.  رهیبهم خ حوصلهیرو باز کرد و ب هاشدر چشم  ی صدا دنیاتاق مهراب شدم که با شن

 و آروم گفتم: ممنونم. رفتم  ترک ینزد

 ؟ یچ ی هاش گذاشت و گفت: واسه چشم  ی و رو آرنجش 

 کمکت.  گفتم: واسه  رفتم،یور م  مانتوم  ی هاطور که با دکمه و همون  کردم نگاهش پوکر 

تخت   ی رو آخ و اوخ  کی هاش برداشت، با هزار و چشم  ی رو از رو کرد و دستش یوها اوه 
 داد.  هیتخت تک  ی نشست و به پشت

گفت: نه بابا؟ تو و تشکر؟ غرور    یو با لحن ناباور رو برانداز کرد سر تا پام  ی سرسر نگاه  هی با
 دار نشد؟    حهیجر ت ی فسقل

 و گفتم: پرو نشو!  تختش  بود نشستم  ی روکه روبه ی ایصندل ی و رو کردم ینچ

 .یشینم اونا وقت مثل  جیتو ه یدونی م ا،یب عا  -

 و زمزمه کردم. رو دور تا دور اتاق چرخوندم  حرفش، با اخم نگاهم  نیو متعجب از ا کنجکاو

 از کدوما؟  -

!  نی هر پسر  ی که آرزو فیضر ی گفت: از همون دخترا  و با اشاره به سر تا پام  ی زد ی پوزخند
 ! یریگی باال م سرتو  رنیکنارت راه م یو وقت تر از گلن که نازک  ییاز همونا 

به  شکل ممکن  ن یتر رحمانهی که به ب یرو همراه با بغض نگاهش کردم و آب دهنم  وارفته
 ادم.بود، قورت د آورده  حجوم  گلوم 
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هام آروم چشم  رو هضم کنم؛ آروم حرفش  کردم یو سع  هم گذاشتم  ی و رو هام پلک  شوکه 
 رو تار کرد. دم ی پر از اشک شد و د 

 یدرپیکه پ  یاشک ی هاقطره   دنی با د شد؛ی، خراب تر مخرابم  انگار حال اشک  هر قطره  با
 شد.  زیخ م ین جاش ی متعجب از نظر گذروندم و تو نشست یم صورتم  ی رو

 ؟ یکنیم ه یگر  یدار -

 داستان! چرا مثل دختر بدبخت  ی هارو نقطه ضعف گذاشت  قشنگ دست  چشم  باالخره 
 تونم یرو بارش کنم؟ چرا نم  دیو با   دینبا که یو هر چ اوردمیدر نم یباز  یوحش شهیهم
چرا   م؟ی شد الیپدر فر یکار ام پاسوز کثافت من و خانواده و بهش بفهمونم  بکشم  غیج
کنم، فقط به   دا یپ لقمه نون  هیتا  رم یم من اگر االن ته گند و کثافت  بهش بگم  تونم ینم

 پدرمه!   یخواه اده یخاطر ز

به  توجهیزدم و ب رو چنگ  مانتوم  کردم  خی ی هابا دست  د،ی لرزیاز فرط بغض م امچونه
 . دیچیسرم پ ی تو  که صداش  در رفتم  افتاده بود، سمت  یصندل ی که رو یی پالتو 

 مهراب!  -

 و به مرد داد و زمزمه کرد. گرفت  رو ازم  زد و نگاهش  پلک  ناباور مهراب

 فقط...  داداش من... من  -

و  ضعفم  گذاشته رو نقطهبود دست  ده ی تازه فهم دم،یخند و با بغض  زل زدم هاش چشم  به
به وجود اون   بدون توجه  حرف ی کرده بود. ب لهم پاهاش  ریز ی ای رحم و دلسوز چ یه بدون 

زدم   رونیب  مارستان یو از ب دم یدو  مارستان یدر ب سمت   توانم  بهش زدم و با تمام ی امرد تنه
 لب زدم. یدردناک و آخ  خوردم یکه محکم به شخص

بهتر   دم ی تا د هم گذاشتم  ی محکم رو  رو هام، پلک و از مرد فاصله گرفتم  دم یرو مال سرم 
 . دیچی سرم پ  ی محمد تو ی بشه که صدا

 ؟ یخوب ا؟یدن -
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دو برابر شد رو   دنش یکه با د یبغض کردم یو سع شدم رهیخ شش ی پرتشو ی هاچشم  به
 بغلش پرت کردم. ی م رو توخود محابای و ب دادم لش ی تحو یجونی پس بزنم؛ لبخند ب

 ی رو کنار زد و رو کرد، شالم  بغلم  کرد و محکم  چفت  رو دور کمرم  هاشحرف دست  بدون 
 کرد. سیرو خ راهنش یپ هامو اشک  شکست  که بغضم  د ی سرم رو بوس

که  ی اشده  ی ز یو در جواب چ کردم رو پاک  هامو اشک  ازش جدا شدم  الیفر   ی صدا با
 نه تکون دادم.  ی فقط سرم رو به نشونه دمیشن

 .گهید م یبهار گفت: بر  رو به  و کالفه دیکش به موهاش  ی دست محمد

که  یاون یبر ی خواینم یعنیاشاره کرد و گفت:  مارستانی هاش رو گرد و به بچشم  بهار
 ؟ یحساب کن مارستانو یو پول ب یحداقل ازش  تشکر کن ینیداده رو بب نجاتش 

 رو پاک کردم و رو به بهار لب زدم. هامدست اشک  پشت  با

 تشکر کردم.  ازشون  خودم بهار، من  ستین یازین -

برداشت و   قدم مارستان یب ی زشته، سمت راهرو یلیخ کارتون  کرد و با گفتن  ینچ بهار
 هم قدم شد. سرش  از بهار پشت  دیچار به تبعنا محمد هم 

اون   نخواد دلم من   دیگفتم: شا  وارزمزمه  الیبه حضور فر  توجهی و ب دم یکش ی پوف یعصب
 !  دینیرو بب یاز خود راض ی که یمرت

دستم به   دن یطور که با کش چرخوند و همون  حدقه ی رو تو رنگش  ی آب ی هاچشم  الیفر 
 ! از دست اون آشغال نجاتت ایگفت: زشته دن کرد،ی وادارم م دیسف چشم  اون  ش یپ رفتن 
 داده. 

خدا   ی محض رضا ی اگربه  چ ی گفتم: ه ی ای حرص ی رو تکون دادم و با خنده  تمسخر سرم  با
 ... ادیدر م ! حاال بعدا گندش رهیگی موش نم

 کرد. داد و آروم  زمزمه  اتاق هولم  ی در رو باز کرد و تو یتق اب
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 فعال ساکت شو!  -

 نشست؛ چشم  جاش  ی تو ی اسرفه  و با تک  دیکش با روهان  یاز احوال پرس دست  دنم ید با
 لب زد. یدرهم ی با ابروها ال یکه فر  رفتم  ی اغره 

 کنه؟یکار م ی چ  نجایا نی ا -

 ن یرو گرد کردم و گفتم: ا  هاممرد، چشم  همون  دنی و با د شدم  رهیخ نگاهش  ر یمس به
 ست؟ ین مستر خودمون همون 

کرد و  ی تخت مهراب رفت؛ سالم سمت  یکوتاه ی هاداد و با قدم  تکون  یسر الیفر 
 مشغول تشکر شد. 

 

 

 

 ال« ی »فر

 

  زی ر زیکه ر  رفتم  ایدن سمت   پسره کردم و دوباره صورت  ی حواله یکوتاه لبخند  حوصله یب
   مونه؟ی م قاتال  ن یا ن یچرا ع ن یا یل یو با اشاره به بوران گفت: خداوک   دیخند

 نهیبه س که دست  تا خفه بشه؛ به بوران  دن یرو به پاش کوب کردم و مشتم  یقورچ دندون
سالم باال و   ی رو به نشونه  سرم ی درهم  ی و با ابروها شدم   رهی نشسته بود، خ ی صندل ی رو
 کردم. ن ییپا

 ی رو و با پام  دم ی لب گز ی، حرصگرفت  رو ازم نگاهش  ،یواکنش نشون دادن  بدون 
 ضرب گرفتم. مارستانیب ز یو تم  دیسف ی هاک ی سرام
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  نیو ا گرفتن نزده بودم دهیاز ناد  یبفهمه، اما حرف یزیچ  دیگفته بودم محمد نبا  درسته
 بود. حالم  نیگر ا و اون فقط نظاره  کشوندی تا مرز جنون م منو  ضشی ضد و نق ی هارفتار 

 

 

 

 *** 

 »بوران« 

 

  گاریبرداشتم و دود س قدم  لهش کردم، با لبخند سمتش  پاهام  ری و ز زدم گاریپوک از س هی
 کردم. یصورتش خال  ی رو تو

 ؟ یدوستش دار و گفتم: هنوزم  شدم  رهیشده بود، خ د یسف کچ که مثل یبه صورت الیخیب

  د،یچرخیسرم م ی تو از شدت سرما  هاش دندون  شدن ده ییسا ی و صدا دی لرزیم سگ  مثل
 ! وار عا.. عاشقشم ندارم! مـ.. مجنون ... دوستشبرنداشت و گفت: من  دست  اما

به  هامدست  دن ی کوب شد؛ با به قهقه  لیلبخندم تبد  کمکردم که کم  با لبخند نگاهش ،ره یخ
  روش هی از   دی با ،یجون سگ  یلیخ کنمی دادم و گفتم: براوو! اعتراف م ان یپا امبه قهقه هم 
 .میوارد ش گه ید

و   دمیکش شم یبه ر ی هم گذاشت؛ دست ی هاش رو روشد و پلک  رهیخ هامترس به چشم  با
شد و   نیزم پخش  ی ادی؛ با فر مبود زد خی که پر از  ی ابه بشکه  یحرکت لگد محکم هیبا 

 شد. دهیکوب ها ک ییبه موزا  سرش 

رو  بلندش  ی شدم و موها خم ؛ستادم ی سرش ا ی باال ی بلند ی هاو با قدم  کردم ی اخنده  تک 
 لب زدم. دردناکش ادیبه فر  توجهی و ب  دمیکش مشتم  ی تو
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 کنم؟ یکار م ی بزاره چ که دست رو مال من  یبا کس من یدونی! مشیه -

 نزاشتم فقط... آخ!  یمن دست رو مال کس -

ازش  یبلند و استوار ی هاشد، با قدم   دهیکوب ن یکه دوباره به زم رو با ضرب رها کردم سرش 
 دادم. هیتک روش روبه و به ستون  دور شدم 

   برم؟یسر نم لیدلی ب من ینگرفت ادی... بعد از دو روز گهید نه -

بود،   زیم ی که رو ی گاریس از پاکت  شد، با خنده  رهیخ و وحشت زده بهم   دیپر  از رخش رنگ
 کردم.  روشنش گذاشتم و با فندک  لبم  ی گوشه  دم، ی کش رونیب نخ  هی

  یچوب  یصندل ی برداشتم؛ بلندش کردم و رو قدم  به سمتش  زدم و دوباره  گاریاز س یپوک 
 . دیلرزیزده بود و م  خ ی ، از فرط سرما کبوندمش 

 ی که تو ی به وحشت رهیخ الیخیو ب فشار دادم مشتم  ی رو تو سش ی خ ی ه یقی  طاقتیب
 زمزمه کردم.  زد،ی هاش موج مچشم 

 ؟ ی دوستش دار -

 بردم و نجوا کردم. گوشش  ک یرو نزد رو تکون داد که با لبخند سرم رو نرفت و باز سرش  از

دوست   منو یی آهو چشم  بازم ؟ ی موقع چ بشه، اون  یدست دراز اتم اگر به خواهر حامله -
 ؟یدار

شد با   باعث  شیپدریپ ی هاکرد، نعره  دن ی شروع به لرز بدنش  و وحشت تمام  فرط خشم  از
 بزنم.  رونیب ن یزم ری و از ز رم ی له بگازش فاص ی لبخند محو

 ی برگشت و سرش رو به نشونه به سمتم   دیکرد، حم جادیکه ا یی ، از صدابستم  رو با پا  در
تا مرتب بشه، گفتم: زودتر   دمیکشیرو م کتم  ی هان یطور که آست احترام تکون داد؛ همون 

ولش   ره یسمتش نم گه ید ی مطمئن شد یوقت رون،یببر ب امو جمع کن از خونه  لشش  تن
 کن!
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 لب زدم.  وارد یو تاک رو بهش دوختم  امو برنده  زیت نگاه 

 ! ی مطمئن شد ؟ی گفتم چ -

 اطاعت تکون داد و گفت: بله آقا.  ی رو به نشونه  سرش

 به مهراب افتاد، نگاهم  که نگاهم  باال رفتم  ها از پله یو استوار کم مح ی هابا قدم  حرف،یب
 و لب زدم. دوختم  رو به دستش 

 ؟ ی خوب -

و با مکث گفت:   دی به موهاش کش یگرفت، چنگ واریرو از د اشه یرو تکون داد و تک سرش 
 .ی عوض شد

 من؟  -

 بوران نکنه... ،ی کردیدنبال م دختره رو با چشمات  روزی د -

 بود. یاز باز که ی ت هی: نه! فقط دمیغر  تحکم  و با کردم نگاهش  زیت

بگو،   احمقام؟ اگر هستم  هیو با تمسخر به خودش اشاره کرد و گفت: داداش من شب  دیخند
 جز نقشه بود؟  یگینبود بعد م نکن! دختره اصال حواسش  ی ستیرودربا

 کردم.  زمزمه  کالفه

 باشه، اما...  بگم سرت تو کار خودت   دیباکه  هاست االن از همون موقع -

 . یهنوز تو فکرش یعنی  نی! ایونیبگم، اما تو بهم مد  اما؟ بزار خودم -

بوران،   زد و گفت: من تو رو بلدم ی زد، پوزخند محو امبه شونه  ی اچند ضربه  دست  با
 بلدم!    ؟یفهمیم

رو   ز کنارم رد شد که دستش شدم، ا  رهی بهش خ حرفی فرستادم و ب رونی رو پر فشار ب نفسم 
واقعا   ه،یک  نیروم، گفتم: بهار... بهار بهداد! بببهبه رو رهی خ سه؛یکردم تا وا و مجبورش  گرفتم 
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ال  یاش با فررابطه ن یمهراب، بب خوام یم هفت حد و آبادشو  خودشو  کارست... اطالعات یچ
 تا کار از کار نگذشته بجنب!  ه؛یچ

 

 

 *** 

 ال« ی »فر

 

وار گفت: به خدا  هاش رو با پشت دست پاک کرد و زمزمه کردم که اشک  نگاهش  یعصب
 به بهار دروغ گفت. شهینم یدونیخودت که م یشه، فر ینجوریا خواستم ینم من 

شدم که   هامناخون  دنی و از استرس مشغول جو ها ضرب گرفتم پارکت  ی رو با پام  حرف یب
 با بغض ادامه داد.

پسره رو آورد انگار مستر رو  اون خودش اسم  نزدم ازش  یحرف به خدا من  ؟ی فر -
 . شناختیم

قدم   فونیسمت آ  یشد و عصب زنگ در مانع ادامه دادنش ی کردم که صدا نگاهش  ج یگ
 ی هام رو از صدابلند شدم و چشم  زیم اسم بهار، بهت زده از پشت  دنی برداشت؛ با شن

 شد، بستم.   جادیکه ا یدلخراش

رو بند چهار   مبل نشستم؛ دستش  ی زدم و رو رونیب و از آشپزخونه  دمیکش یقیعم نفس
پاشو   الیو گفت: فر  دیکش یقینفس عم یکمرنگ شد، با اخم  لیچوب در کرد و به جلو ما 

 . می بپوش بر

 بهار. شه یم کی هوا تار  گهی دو سه ساعت د د؟ی بر   نیخوای کجا م -
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بدم،   نشونش  یزیچ هی  دی که رو بهم کرد و گفت: با موندم  ایمنتظر جواب سوال دن حرفیب
 . هوی  رهیم  اروی ی فر پاشو 

نازک و   شال و سر کردن  ی هود  دنی و بعد از پوش قدم برداشتم  یچوب لباس سمت  ناچار
 .می محمد شد  نیو سوار ماش م یزد رون یز خونه برنگ، ا یزرشک

  ییو اون ال ن یا  نیاز ب یاش بود، عصبگره خورده  ی پوست کنار لبش با ابروها  دن ی جو ریدرگ 
 .کردیها نمراننده  راهی به بد و ب ی او توجه دیکشیم

: چته بهار؟ االن تصادف  دمی باال سرم، غر ی کردم و با ول کردن دسته  یدندون قروچ  یحرص
 بابا! آروم برو مگه سگ دنبالت کرده؟  میکنیم

  رو تر کردم و دستم  شد؛ لبم  شی اشک ی هاچشم  هام محو بهم انداخت که چشم  ینگاه مین
 دادم.  هی تک شیرو کنار صندل

 شده؟   یزیچ -

 و با بغض لب زد. دیرو به صورتش کش دستش  پشت 

 ؟ یکن فراموشش ی دی قول م -

 ها و حرکاتش اخم کردم. از حرف  تعجبم

 فراموش کنم؟  دی با  ویک  -

که مطبش اونجا بود، پارک کرد و با اشاره به  ی ای تجار ساختمون  ی رو جلو نیماش
 .یفهمی ساختمون گفت: االن م

اش سمت آپارتمان قدم برداشتم؛ در رو با  به شونه  و شونه شدم  ادهی، پشدنش  اده یپ با
 مت آسانسور راه کج کرد.باز کرد و س دیکل
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آسانسور شد؛ به   نیوارد کاب قهی کنار دستش رو فشار داد که بعد از چند دق دور قرمز  ی دکمه 
رو بند   دادم و دستم  هیآسانسور تک ی کار شده  ی واره ی کار و کردم و به د نیازش هم دیتبع

 کردم. نش ییپا ی ره یدستگ

 خارج شد؛ پشت  نیو بهار با عجله از کاب ستادیضرب گرفتم که آسانسور ا نیزم ی رو پام  با
پشت کمرم مجبورم کرد، جلوتر از اون   دستش  که در رو باز کرد و با گذاشتن  ستادمیسرش ا 

 بردارم. قدم 

سالم تکون دادم؛ مرد از   ی به معنا یبود، سر ستاده یا که به خاطر ورودمون  ش یبه منش رو
خطاب   گشت،ی رنگ مطب بلند شد و همون طور که به سمتمون برم ی اافه مبل نسک ی رو

 وونهیجمع و جور کن دفتر و دستکتو... من د ت،ی باز بچه  نیاز ا به بهار گفت: خسته شدم 
 جون!  یدک  ستم ین

هام داغ کرد؛ با  رنگش شد، گلوم خشک شد و گوش  یآب ی نگاه قفل دو تا گو برگشتنش  با
 به سمتم برداشت و آروم صدام کرد.   یشدم که بهت زده قدم  رهیخبهش  یاشک ی هاچشم 

 ! الیفر -

 جون!«   یدک   ستمین وونهید »من

  یرو پوشوند؛ سرم به طرز وحشتناک کل صورتم  هامبغضم شکست و اشک  حرفش  ادی با
 هام رو کف دست عرق کردم، فرو کردم. و ناخون رفتیم ج یگ

اومد و گفت:   جلوتر  انداختم که بوران  یبه بهار نگاه گرد شده و سرار اشک  ی هاچشم  با
 ! ستین یکنی که فکر م  یاونجور یچیآروم عشقم ه  ال،یآروم فر

حال   نیو با ا  دیلرزیم هاش از فرط خشم شده بود، دست  برجسته  اشقهیکنار شق ی هارگ 
 داشت من رو آروم کنه. یسع

 زد.  ی شخندی، نگردنش شد و با کج کردن  رهیبه بهار خ زیت

 ؟ی کرد باالخره کار خودتو  -
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 خانوم بهداد! میکنی م هیگفت: تسو  ومد یم طور که به سمتم  همون 

تار  هامبود و چشم  نی ه کرد و به آشوب دلم دامن زد؛ سرم سنگرو تاز بهار داغ دلم  شخندین
رو   و دستم  دی چرب زورش به زورم شهیمثل هم و پر کرد و بازم  نمون یب ی فاصله  د، یدیم

 هاش کرد. قفل انگشت 

 آروم باش... آروم!  یفر -

 م ی اشک ی هابه چشم  رهیخ نمش،یتر ببتا واضح باز و بسته کردم  رو محکم  هامچشم 
 و زمزمه کرد. دیام کشکرده خ ی صورت   ی رو میدستش رو باال آورد و ن

 من  ی اشک از چشما قطره  نیاول  یکه اگر بغض کن  ی ! به حدال یدوست دارم فر من... من  -
 !  چکهیم

 با حرص  دم؛یکش رونیب هاشرو از دست  امهدادم و دست  لش ی تحو  ی شخندین حرص  با
 .دمیکش غیج مالحظهی و ب دم ی کوب اشنهیبه س

  ی تو  ؟یزنی عشق حرف م از کدوم  ؟یلعنت یفهمی م  یاز عشق ها؟ چ یفهمی م یتو چ -
 ها؟  یدروغ بگ یخواستی م یتا ک  یعوض

 .. آروم! سیه -

 ی هااز خودش در برابر مشت  یشده بود، مات مونده بود و حت رهیخ زده بهم  رتیح 
 ، اما شد! دروغ بتونه از هم بپاچونتم  هیبا  شدینم باورش  کرد؛ی دفاع نم جونمیب

 که لب زد. شدم   رهیخ سشیاز سمت بهار، با بغض به صورت خ شدن بازوم ده یکش با

 نکن!  کی رو تحر اتمعده  ه،خوری .. االن حالت به هم مالیآروم باش فر  توروخدا  -

افتادن، سرم رو   کنارم چوب خشک  که یت هی مثل هامگرفتم؛ دست  فاصله  ازش  ی شخندین با
 .دمیو با بغض نال کج کردم
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دوست داشتنو   یداشتم معن  شدم،ینامرد؟ من دوباره داشتم سر پا م یتونست یچجور -
 خواستم یبعد هفت سال تازه م  کردم؛ی دوست داشته شدنو با سلول به سلول بدنم درک م

... نکهیکردم، اما غافل از ا هیتجربه کنم، بهت تک و یدار  که دوستش  یبودن واسه کس نگران 
 .. ممن.. من دوست داشت

 .. آروم شو فقط.  دمیم  حیو گفت: توض دی اخم لب گز با

 ی رهایکنم و بدون ترس پا تو مس هیتک بهش تونم یم کردمی که فکر م یعموق درست
مثل  وارمید  نیثابت کرد که ا با لرزشش بهم  نی بزارم، زم می ممکن زندگ  ریو غ خوفناک 

 به سرنوشت باخته بودم! باز هم  بود و من  یکاه گل  هاوار ید ی هیبق

به سمت خودش،   دنم یو با کش دیکش به موهاش  یزل زد، چنگ م ی اشک یهامچشم  به
 حلقه کرد. رو دور کمرم بغلش پرت کرد و دستش  ی رو تو  من  طاقت یب

 .دمیو نال دم یکوب اشنهی به س یمشت هیگر  با

 برم.  خوامیبهم دست نزن.. م  -

شد و جون از تنم رفت؛ دست   یخال پاهام   ریبکشم، ز  رونیرو از بغلش ب خودم نکهیاز ا قبل
 کرد و آروم من رو به خودش فشرد. و بلندم  زانوهام  ریز انداخت 

 به کل قطع شد. دورم ناواضح ی هاشد و صدا  نی سنگ کمکم  هامپلک 

 

 

 *** 

  ی و با صدا دمیهام مالچشم   ری دستم و ز دم،یرو باال کش م ینیکه به در خورد، آب ب یتق با
 .لب زدم یلرزون

 بله؟  -
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: بله و دیگذاشت و غر  یگوش  ی بلندگو ی و رو دستش  در رو باز کرد و کالفه با لقد  ایدن
 به جون من؟  ی رو انداخت کهیزن نی شده ا  صاحابی ب نی تو ا ی دیمرض، چپ

 دادم. هیتک واریبه د  حوصلهیب

 ؟ یک  -

مهد بعد تو تازه   ادیچرا نم الیفر   گهیزنگ زده م یی رضا  گمیساعت دارم م هی  ؟یک  -
   ؟یک  یپرسیم

 کرد و با بهت گفتم: امروز چندمه؟  زیو ر هامچشم 

 پر کرد.  بغلم  ی و تو زد و تلفن ی شخندین

 که پرپره. رهینگ شکارم! فقط برو دعا کن پرم به پر مسترتون  از دستش  االن  نی از هم -

 ! هیطرف روان ،یکن شتو ناقص ستهیمی : اونم وادمیرو در آوردم و غر  تمسخر زبونم  با

 خب بابا، حاال انگار ماها  یلیداد زد: خ شد، یو همون طور که از اتاق خارج م دی کش یپوف
 فقط دوز اون باالتره!  م ی روان هممون نه گلم  م،یاوک 

 رو به گوشم چسبوندم. یگوش یقی تکون دادم و با نفس عم ی تاسف سر با

 ن؟ ی داشت ی امر ییاوم... سالم خانوم رضا -

که  هایدو نفر از مرب نجا، یا ایب  یدوست دار اگر کارتو الیو با حرص گفت: فر دی کش یپوف
 بجنب فقط. ،ان یجماعت برنم نی ا سیاز پ امهیبق ی رفتن مرخص

ساعت   می و مضطرب زمزمه کردم: بـ... باشه باشه، من تا ن رو کنار زدم زده لحاف روم  هول 
 اونجام!  گهید

به رنگ و مدل   تیاهمیب دم؛ی کمد دو تماس رو قطع کردم و سمت  ی ااضافه حرف  بدون 
 بلند شد.  ایدن یو عصب یحرص ی کردم که صدا و تنم  دمیکش رگال ی رو از رو ها مانتو س لبا
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 ؟ یپوشی چرا م منو ی مانتو  الیفر  ی هو -

رو باال   تا ابروم  ه ی ،دمیمال و با عجله به صورتم  برداشتم   زیم ی کرم و از رو بهش  تیاهمیب
 به طرف خودش  دیرو کش که دستم  شدم  رهیکردم خ قرمز و ورم  ی هاو به چشم  انداختم 
 برگردوند.

باال گرفت و همون طور که   پلکمو  با دستش   د،یکش رونیب شش یآرا فیک  ی رو از تو ملش یر
جوکر   کننی ها فکر مبچه ی بر ینجوریگفت: ا  د، یکشیهام ممژه  ی و رو  ملیر اط یاحتبا 
 ! میپول مرگ اونا رو بد  دی با مونیگلگل  تیوضع نی با ا ،کننی سکته م دن،ید

 زد. غیو ج با خنده خم شد  دم؛یکوب چپ نگاهش کردم و با حرص به پهلوش  چپ

 دست خر کوتاه بچه. -

  زیپشت م فیک  ی افتادن تو  ی به خطا رفت و به جا رشیکه ت ملش ی از پرت کردن ر  بعد
 .دیکش هام لب ی رنگش رو برداشت و با دقت و وسواس رو ی اافتاد، پوکر رژ لب قهوه 

رو چپ زدم و قسمت بافته شده   ش یمین موهام  و بعد از بافتن دم یکش هم  ی و رو هاملب
 شد.   رهی دم عقب رفت و متفکر به رنگ مانتو خرو پشت سرم انداختم؛ چند ق

سرم   ی رنگش و رو  ییمویشد و شال بلند  ل  زون یکمد آو  ی رو یبا مشکن هیاز چند ثان بعد
 انداخت.

  نیکمرم گذاشت و گفت: از لولو به هلو به ا رو پشت  دستش  ییدندون نما ی خنده  با
 دادم. نجات زیر ی مردم و از دو_سه تا سکته  ی هابچه ،گنا یم

رو  هامیکردم؛ همون طور که کتون نثارش  یو فحش  دمیهم ساب ی و رو هامدندون  یحرص
 زمزمه کردم. کردم،یم پام

 عقد کنون ندارم. بخر، حوصله سور و سات   یچ هیخودت  ی قهی به سل دی خر یرفت -
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  سیبچه رئ  دیکه قسمت جد  ون یز یتلو  ی به صفحه ره یو خ دیکش رو هورت ش ی چا الیخیب
 کم. ، شرت گفت: خا   داد،ی رو نشون م

  ی بلند شد؛ با لبخند محو غشی ج ی که صدا دم یکوب و در رو با تمام توانم  دمی گز لب  یحرص
 پا تند کردم.  یاصل  ابونیو سمت خ زدم رونیب از خونه

بود و   ستادهیا  ابونیخ ی که گوشه ی ای سمت تاکس یاصل ابونیبه خ  دنی محض رس به
 . دم ی اش بود، دوشدن زن نسبتا جون و بچه  ادهیمنتظر پ

 با نفس نفس لب زدم: د... در بست؟   به زن زدم و رو به راننده  ی اتنه  ناخواسته

شدم و آدرس مهد رو   ن یاش سوار ماشسرش رو تکون داد، با کنار رفتن زن و بچه راننده 
 دادم. 

تر شد،  بزرگ  و بغض گلوم  دیسرم چرخ  ی تو روزید ی کل ماجرا شهیدادن سرم به ش هیتک با
 فرستادم.  ن ییو همراه با آب دهنم بغضم رو به زور پا دم ی به مانتو کش یچنگ

 قرمز و دست  ی هاچشم   ادیهنوزم با  د، ی... باشدیخوب م د ی! بامردمیبدون اون م من
و   جسم مامانم  ش یسال پ از دست دادم! هفده  همه رو شد،یاش قلبم مچاله مشده  مشت 

نکردم و از همون اول   ی شمال جا گذاشتم، بچگ ی ها خاک ی البابام رو البه  یروح و مهربون
  ،ی بکش رونی خودت رو از آب ب م ی لیگ یو اگر نتون کنهینم رحم  یبه کس  یکس نجایا  دمیفهم
 . کنهینم  کمکت  چکسیه

االن فقط   دم؛یکش لب هام ی رو رو  رنگ کاپشنم، زبونم  ییطال  پ یبه ز ره یو خ دمیکش ی آه
و به  م یهمه، تا زندگ  از جلو چشم  شم  و گم  رم ی رو بگ تا دستش  خواستم ی نفر و م هی

 بدم.  حیاون و به همه ترج بند کنم و تا آخر عمرم هاشچشم 

هفتاد هشتاد   نی ب ر،ی بگ ده یناد ! اونو ری بوران رو نگ یمال تو بودن... خدا همه رو گرفت همه
 و بده به من!  اون آدمت  ون یلیم
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رو جمع و   خودم ی ا؛ با تک سرفه رو به در مهد دوختم  سم یو خ ج یراننده نگاه گ ی صدا با
 شدم و سمت مهد قدم برداشتم.  ادهیپ نیاز ماش ه،یجور کردم و بعد از حساب کردن کرا

رو  ی اشهی در ش صدایهام رو پاک کردم و باشک  رفتم یم  یسمت در اصل طور که  همون
 هجوم آورد. گرم به سمتم  ی از هوا یموج هول دادم؛ با وارد شدنم 

اعالم  ی بود رفتم و با سالم کوتاه از پسرها  یک یبا  مرجان که مشغول کلکل  به سمت  
پسر   سمت یرو تکون داد و دوباره حرص انداخت و سرش  بهم  ینگاه م یحضور کردم، ن

 . دهیجواب نم دارم که االنم ! من فقط شماره پدرتو نیاسیکه گفتم  نیبرگشت و گفت: هم 

شد و ناخودآگاه بغضم گرفت؛   مچاله  هاش رو از زور بغض جمع کرد که قلبم لب پسر 
 گرفتم. دستم  ی رو تو کوچولوش ی هازانو زدم و دست  روش روبه

و گفتم: خب آقا   دم ی رو بوس رفت، دستش  پر اشکش ی هاچشم  ی دلم واسه  اریاختیب
   م؟یزنگ بزن یحفظ شماره مامانتو   نیاسی

 زمزمه کرد. یو با مکث کوتاه د یرو باال کش شینیب

 فقط بابا بلده. ستم یرو حفظ ن یخاله ماح ی خدا، شماره   شیرفته پ مامانم  -

دستش رو فشردم و بغضم رو قورت دادم،  لحن بغض آلودش  دنیبا شن د،ی باال پر ابروهام 
هاش زل زدم و گفتم:  چشم  رنگ  یمشک  دیو متفکر به مروار کردم رو با زبون تر  هاملب

 باشه؟  م یمعامله کن ایخب ب

 ؟ یباز گفت: چ ش یباال رفته و ن ی و با ابروها دیکش رو از دستم  دستش 

بردم و با به هم   لختش ی رو سمت موها ، دستم به خنده باز شد هاملب ارادهیب
 یکنیمهد صبر م تا تموم شدن  توام  ارم،یم رکاکائو یو ش ک ی گفتم: من برات ک  ختنشون یر

 خونه، قبوله؟  یریباهاش م ادیبابات م بعدم 

  الی رو از من گرفت و به مرجان داد که مرجان با خنده گفت: شازده خاله فر نگاهش  متفکر 
 نگران نباش. مونه یم رو حرفش 
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 ؟ یبمون رو قولت  ی دی گره خورده گفت: قول م ی ابروها با

به آبدارخونه اشاره کردم و گفتم: بله که قول    ستادم،ی ا پاهام ی زدم و رو یحیمل لبخند
 . ارمیبرات م منم  ی پشت اط یتو با مرجان برو ح دم،یم

 یرو گرفت و به سمت در خروج  مرجان  حرفم سرش رو تکون داد و دست  د ییتا به
 .دشیکش

باال انداختم و   ی اشونه  د،یباال پر  ابروهام  خانوم هیشدم، با نبودن عط خنده وارد آبدارخونه با
 رفتم.  خچالیسمت  

و  ر فیکث ی هاوان یاز ل یکی تا  دم یچرخ نگ یآوردم و سمت س  رونیرو ب  رکاکائو ی ش یبطر
 بشورم.

و  ییهوی دنیچیبردم، اما با پ رو سمت اسکاج  دستم  ری کردم و بعد از باز کردن ش ینچ
 . دیکوب امنهیبا سرعت به س و قلبم  د یبر نفسم  دور کمرم  یدست کس یناغافل

به سمتش برگردم که شال رو پس   ، خواستم فرستادم  ن ییپا  یرو به سخت آب دهنم   دهی ترس
 .و به لوپم چسبوند ر هاش زد و لب

  یبه نگاه آب برگشتم که نگاهم  زده به سمتش   رتیداغ کرد، ح هامرفت و گوش  نفسم 
 خورد. هیبخ رنگش

که دستم رو قفل   رم ی ازش فاصله بگ شده خواستم  هول  کرد،یم نگاهم  یو خنث  حرفیب
 دستش کرد و نذاشت تکون بخورم.

 ؟یکنیم  کاریچ نجای: ت... تو ادمیگرد شده، نال ی هاو با چشم  فرستادم  ن یی رو پا دهنم  آب

 .دیکش ابروش ی رو رو شصتش 

 . ی د یجواب تلفن نم -

 . دمیتر کردم و غر رو تنگ ابروهام ی گره 
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 ؟ یسر هم کن گهیدروغ د هیکه  دادمیبشنوم، جواب م صداتو   خواستمی البد نم -

و   قیقلبش گذاشت؛ عم ی رو درست رو زد و دستم   گوشم  رو پشت  زد، موهام ی محو لبخند
 .دی شد و غر  رهیبهم خ یطوالن

 درمونش  با دستات  د، یبود... شکسته بودنش! مرده بود! تو رو د شکسته ش؟ینیبی م -
 ! ی بهش روح داد قش، یعم ی هارو زخم  ی مرحم شد ،ی کرد

هاش غرق شدم؛  چشم  تو  دی کوپیم دهنم  ی که تو یبغض کرده با قلب  د،یلرز گلوش  بک یس
 زد.  برد و پچ  گوشم  کی رو نزد سرش 

! حق یخسته ش  یحق ندار  ،ی مال خودت کرد ... روحموو حاال که قلبم  ،ی حاال که اومد -
 . یکه ولم کن ذارمینه م یولم کن  یتونی! نه می پا پس بکش یندار

 محابا یکه ب ی مرد شدیباورش م یرو تار کرد، ک  دمیور شد و د حمله  هامبه چشم  اشک 
 داشته باشه؟  یمشکل روان کنهی ابراز عالقه م جلوم 

  ف یتعر ی و از اون شب به بعد نه به بهار نه به خودش اجازه  ضه یمر دونستم ی فقط م من
 ماجرا رو نداده بودم.

  رفتم؛یو م کردمی ولش م شی ضیشده بود، به خاطر مر  یکی هامون قلب یبود وقت ی نامرد
 . دادمیوا نم هامی راحت نیاما به هم ،زدمیجا نم

و با   دیام رو بوسزدن بهم بده گونه  حرف  ی اجازه  نکه یا فرو کرد و بدون  شالم   ریرو ز موهام 
 .پچ زد یلبخند تلخ

 که با ترحم بهم نگاه نکرد.  یهست  یو تنها آدم  نیاول -

وارد کرد، تو   به کمرم  یزدم که فشار ی کردم و لبخند محو رو بند پهلوش  دستم  اریاختیب
 .دی خند گلو 

 که بهت نگفتم جوجه؟  یکنیبعد قهر م یکنیم اموونهی د یجور ن یهم -
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 گوشم  ی که تو یی پا ی نکنه، اما با صدا حیرو توج کارش  و بگم  باز کردم تا تشر بزنم  لب
 فاصله گرفتم.  و ازش  دادم حولش  به عقب زده  رتیح د، یچیپ

 ی، عصبشدم  رهیخ به بوران  و با وحشت  رفت  نفسم  خانوم ه یصحبت عط ی صدا دنیشن با
 لعنت!  معرکه : بر خرمگس دیهم گذاشت و غر  ی و رو هاش پلک 

 شدم؛ با مرجان  رهیخ به راهرو  در آبدارخونه  ی از گوشه اط یکردم و با احت رو گرد  هامچشم 
 .کردیه و اون مخالفت م بر باهاش  یی تا جا خواست یم و انگار مرجان ازش  زدی حرف م

 هیام شده بود، به عطمعده  سوزش  که موجب یو با استرس  گرفتم  دهنم  ی رو جلو دستم 
 .شدم   رهیخ خانوم

رو   برد؛ نفسم  اط یح خانوم رو سمت  هیرو کرد و به اجبار عط مرجان کار خودش  باالخره
از   حرفیب دستش  دنیو با کش دم ی دو بوران  سمت  و با دور شدنش  فرستادم  رونیآهسته ب

 کردم. رونش یب خونهآبدار 

 پس؟  یری : چرا نمدمی غر  یگرد شد و حرص هاممعطل کردنش، چشم  با

رو به   کرد، نگاهش ن ییصورتم باال و پا ی رو جلو اشاز نظر گذروندم و انگشت اشاره  یخنث
 ؟ یدنبالت، اوک  امیگفت: م وارد یدوخت و تاک مضطربم ی هاچشم 

رو دور تا دور   و نگاهم  دندون گرفتم  ری رو ز هام جمع شد، لبم تو چشم  فرط استرس اشک  از
 و لب زدم. مهد چرخوندم  ی سالن خال

 االن برو!  باشه، باشه فقط توروخدا  -

هم   ی هاش و روکردم؛ پلک  آزادش  دندونم  ریاز ز ینشست که فور لبم  ی رو اشره یخ نگاه 
 .دی دو  یو با سرعت سمت در خروجفشرد 

 رو شستم؛ هنوزم بدنم  وانیو ل برگشتم  نک یس سمت  یقی، با نفس عماز خروجش  بعد
 نبود.   ی ابود، اما چاره  سست  هامو دست  دی لرزیم



 حکم غرور 

 
187 

 

که  رفتم  نت یسمت کاب  یجونیب ی هاکاکائو کردم، با قدم  ریپر از ش رو تا نصفه وان یل
مونده   یهنوز باق  خانوم هیعط ی هادو قلو  ک یبود و از ک  گ نخورده به سن رمی خداروشکر ت

 بود.

ها  بچه ی ه یتا بق رفتم  یپشت اط یسمت ح و با عجله  رو برداشتم  ینیس  نی اسیبا  قرارم  طبق
 نشن. موقعم یب ی هاشاهد باج 

 . دیدو به طرفم  کرد،ی صحبت م که براش  یبه مرجان توجه یو ب دی پر تاپ ی از رو دنم ید با

 اط یح ی هاچمن  ی رو نیاسی ی روروبه دادم که درست  مرجان  رو دست  ی نیو س  دمیخند
 فاصله گرفتم.  ازشون  ی کوتاه ی هاکردم و با قدم  ی تشکر لب  ریگذاشت؛ ز 

 

 

 

 *** 

  دنیدادم که با د هولش  اط یح و بعد از برداشتن کاپشنم، سمت  رو گرفتم  ن یاسی دست 
 آه از نهادم بلند شد.  یبارون ی هوا

رو   کاپشنش پ یزانو زدم و ز ن ی اسی ی روو روبه گرفتم  اط یح س یخ نیرو از زم نگاهم  پوکر
 نبود.  نی اسیاز پدر   یشده بود، اما خبر لیکه مهد کودک تعط شدی م یبستم؛ دو ساعت

رو سرش کردم و لب باز   گرفت، با خنده کالهش افتاد و خندم زونش یآو  ی هابه لب نگاهم 
 شدن در مهد کودک بلند شد.  ده یکوب ی که صدا  ارمیدرش ب ی دمغ نیکردم تا از ا

به طرف در رفتم و   ن باش نی اسی ی از طرف خانواده  یی آشنا  ایپدر   دی شا نکهیا احتمال  با
 کردم.  بازش 
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باال   یی و سمت زن رفت؛ ابرو  دیکش رو از دستم  دستش  رومزن روبه دن ی با د ن یاسی
 حواس زن رو به خودم دادم.   ی اسرفه انداخت و با تک 

 د؟ یدار نیاس یبا   یشما نسبت -

کرد و قبل    نییهام بند کرد، سرش رو باال و پارو به چشم  اشره ی رو باال آورد و نگاه ت سرش
 وسط.  دی پر نیاسی بزنه،  یحرف نکهیاز ا

 !مهیخاله ماح دوست بابامه،  ینیبیکه م خانومه  نیا  ال؟یخاله فر -

شده بود،    یمعرف یکه ماح ی صداش زدم و رو به زن ی به ذوق و شوق تو ی محو لبخند
  یمهد گفت بهتون بگم بعد از ساعت ادار ر یمهدم! مد  ی ای از مرب یکیگفتم: خوشبختم، من 

 دنبالش. ن یایب سر ساعت  دیندارن، پس لطف کن نیاسیدر قبال   یتیمسئول

 ش یمشک ی هاو شرمنده از نظر گذروندم، چشم  دیکش متورمش  ی هابه چشم   یدست زن 
 سرخش. ی هاش موهاجلب توجه بود و بعد از چشم  ی نقطه نیاول

 کرده بود و موهاش  جادیا یجذاب پارودکس  شی مشک ی هاقرمز و چشم  ی موها بیترک 
 صورتش نشسته بود. دی کامال به پوست سف

  رید اومد و منم  شیبراش پ  یدنبالش، اما مشکل ادیمتاسفم واقعا، قرار بود پدرش ب -
 شدم.  متوجه 

در مهد   ی روکه روبه یسمت آژانس  یلب زدم؛ با خدافظ کوتاه ی انداره  ی لب اشکال ریز
 منتظر بود، رفتن. 

  نیرنگ تزئ یطوس ی هابا خز رنگ رو که دور تا دورش یمشک کاپشن ؛ کالهرو بستم  در
 .دمیبخش سرعت   هامو به قدم  دمیسرم کش ی شده بود رو رو

دور و اطراف   نیا  یآژانس  دیدوختم تا شا ابونینگاهم رو به خ ،یاصل ابون یبه خ دنیرس با
 .  شدیم  دهید یشخص نی ماش شتریاطراف نبود و ب نیا یآژانس چی شه، اما ه دایپ
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 رو تو چاله کردم پام یو سع رد شدم  ابونیو با عجله از خ دمیکش ی احوصله ی ب  پوف
 . دیچیپ گوشم   ی اش توگرفته ی که به خاطر بارون مر از آب بود نزارم که صدا ییهاچوله 

 .. صبر کن! الیفر -

 فرو کردم. بیو لرزونم رو داخل ج  خی ی هاو دست   دمیهام سرعت بخشبه قدم  یحرص

دو تا بال بهم   گاهش یو ب گاه  ی هااش و محبت عاشقانه ی خوب بود! رفتارها یچ همه
 همه محبت و عشق!   نیپرواز از سر ذوق ا هیبودم و   مناون موقع  د،ی دیم

 ی هاو آمد  رفت  نیو ا  بردیم ییکه محمد از موضوع بو شدیخاکستر م ی موقع یهمه چ اما
 .کشوندی پرتگاه م ی رو تا لبه  اش من احمقانه ی های باز وونه یو د  موقعشیب

نداشت، رسما   و بست  که چفت  یو با دهن نتش یخانوم بب هیممکن بود امروز عط نکهیا فکر 
 محمد!   دنیفهم  یعنی ییرضا  دنیو فهم داشتیم  ییکف دست رضا 

کنه و کف   یلق نبود تا دهن   یهست، اما آدم نمونیب ی ارابطه  دونستی چند بهار م هر
 ی جلو استخدام ی برا منت  خروار  هیبا   ییدرست برعکس رضا یدست محمد بزاره ول 

 .کردیم پولم  هی ی بود، سکه  که معرفم  ی محمد

هم   ی ال هامدادم و پا رو از دست  تعادلم  بازوم ی دفعه  ک ی و  یشدن ناغافل ده یکش با
 شدم.   دهیکوب اشنهیس ی تو  و با کله  دن یچیپ

  پاهام و ناخودآگاه  د یچیپی صورتم م ی تو و نامنظمش  یعصب ی هانفس خم کردن سرش  با
 . دی از ترس لرز

هم   ی هام و رو به دستم وارد کرد، پلک  یفرستادم که فشار  نییرو به زور پا دهنم آب 
 .چند قدم عقب رفتم  حرف ی گذاشتم و ب

فرار   ازم با عجله ی جور هی: دی فرد کرد و با حرص غر کتونش  شلوار  بیج ی و تو هاشدست 
 .ی دی انگار سگ د یکنیم
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 زد و به خودش اشاره کرد. ی شخندین

 !ی کرد سگم   ،یداشت البته حق  -

  ن یهوا و با ا  ن یا ی افتاد، تو سشیخ ی هابه لباس  که نگاهم  دمیکش هاملب ی و رو زبونم 
 سیخ و سر تا پام  ازش نداشتم  یکم البته خودمم  دست  خورد؛یم بارون مطمئنا سرما 

 بود.

 . دمیفرستادم و نال رونی رو ب نفسم

 شده؟ ی باز چ -

  رفت،ی م نشیبه من همون طور که سمت ماش توجهی قفل کرد و ب دستش ی رو تو دستم 
 وقته!  رید  رسونمت،ی گفت: م

 گرد شده زمزمه کردم. ی هاو با چشم  دمی رو جو فرط حرص پوست لبم  از

  یندار ی... کار و زندگ ... عجباوونهید ی کند تازه ساعت هشت شبه بابا، ول کن دستمو  -
 ؟ یمن ش یر خ یب همش 

 سرخش  ی هابرگشت، سرش رو کج کرد و چشم  و به سمتم   ستادیا از حرکت  حرفم  ان یپا با
 و باز و بسته کرد.

 ؟ ی اوک  مم،ینگاهم کرد و گفت: دنبال کار و زندگ  اخم  با

کرد و با   آزاد کردم؛ هنگ کرده نگاهم  حرکت  هیرو تو   و دستم  تر کردم ابروهام رو تنگ ی گره 
 از نظر گذروندم. شیالهیو ت ی آب ی هاچشم 

 از دست  کردم آرامش  یرو به دندون گرفتم و سع ، لبم فرستادم  رون یرو پر حرص ب  نفسم 
 نکنم.  نثارش یو فحش ارمیب رو به دست  امرفته 

 زمزمه کردم. دمی چرخیم پا ی پاشنه  ی طور که رو و همون  دم یتر کشرو جلو  کاپشنم  هکال 
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 .رمیخبر نکردم آقا، خودم م  ی بلدم! تاکس راهو  -

  ی تا زودتر از جلو دمیسرعت بخش هامو به قدم  دمی خند تو گلو  ومد،یدر ن ازش  یی صدا
 .کردیم م ی کی بونا یبا کف خ یمعلوم نبود چجور وگرنه  شم  هاش گم چشم 

و   دمیکش یفیخف غیشد، ج  دهیکش از پشت  ی جا کردم که ناغافلجابه امشونه  ی و رو امکوله
 خفه کرد.  رو تو گولم  غم یج به سمتش دنم ی با چرخ

گرد شد و ناباور به   ممکن  ی جا نیتا آخر  هامبستم، چشم  خ ی شد و  سست  پاهام
 زل زدم.  اشبسته  ی هاچشم 

 هاشدست  ون یم محکم  یجور داد؛ی نم دنینفس کش ی اجازه  به خودش و خودم یحت
 نصفه بمونه. در برم و کارش  دیترسی کرده بود که انگار م رم یاس

از قبل به  ترکنه، اما محکم  تا ولم  دم یکش چنگ شد و به لباسش  سست  پاهام کم کم
 فشردم. خودش

  ی رو تو زل زد؛ با خجالت سرم سم یخ ی هابه چشم  یجدا شد و طوالن ازم  صدایو ب آروم 
 چنگ زدم.  و به بازوش  کردم پنهون  اشنهیس

حرکت   هیو تو   هامزانو  ری خم شد و دست انداخت ز د،یرو بوس  موهام  ی و رو دی خند گلو  تو
 کردم.  حلقه دور گردنش رو  کرد که دستم  بلندم 

رو  م ین یب اری اخت ی؛ ب دیچیسرم پ  ی عطر تلخش تو ی فرو کردم که بو شونش  ی و تو سرم
 .دیو سرش رو عقب کش  دیکه لرز  دمیرو بو کش عطرش  ریدل س ه یو  چسبوند  بهش

 ییجورا هیدادم؛ به گردنش حساس بود و  هیتک  زدم و سرم و به دستش  ی محو لبخند
 .شدیحساب م نقطه ضفعش

  حیترج ا ی ی ش نیو سوار ماش ن یی پا ی ایب یتونیگفت: م  ی ای پوست ری و با لبخند ز ستادیا
 .یخجالت  ی کنم آهو کولت  تا خونت  ی دیم
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 ن ییوارد کرد؛ هنگ کرده پا به کمرم یکه فشار کردم زوم  هاشچشم   رو  حواسی و ب مات
 ؟ ی گفتیم یزی: چ... چدمینال سرم   و با خاروندن  دمی پر

 به خودش اشاره کرد. یزد و از خود راض ی اقهقه

 انقدر جذابم؟  -

که  یابونیرو دور تا دور خرو باال انداختم، نگاهم  رو گرد کردم و ابروهام  هامچشم  یحرص
 چرخوندم.  زد،ی توش پر نم پرنده 

 ؟ یگیم و یتو ک  نم یبی جذاب نم نجایمن ا ؟ی چ ؟یک  -

 ؟ینیبینم منو  یعنیباال رفته گفت:  ی و با ابروها دیکش رو گوشه لبش  شصتش  انگشت

 جذابه رو نه! نی ا یو گفتم: تو رو چرا ول نشوندم  روهاماب  نیب  یکیکوچ اخم

 کرد.  یپرحرص ی خنده 

 ال؟ یفر -

 شدم و لب زدم.  رهیخ هاشبه چشم  هوایب

 جونم؟  -

شدم؛   حرفم  ی متوجه و تازه  از نظر گذروندمش  یسوال هاش لب ی لبخند محو رو دن ید با
 . یپشت سوت ی! سوت گهی شد د یعال

  یعنی رو دور زدم و سوار شدم؛ لبخندش  نیفاصله گرفتم و فورا ماش ازش چند سرفه  با
 ... یعنی  ؟یچ

 شدم. رهیخ ابونیو به خ دم ی با خجالت لب گز ن یتو ماش باز شدن در و نشستنش  با
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 دادم.   لشیتحو ی ای و لبخند حرص دمیکش به مانتوم یچنگ یعصب

 ی اقتصاد تی وضع نی ! با ادهی ع گهی! چند ماه د دیرحم داشته باش  توروخدا ،ی هاشم ی آقا -
 رون؟ ی ب دی و بنداز دو تا دختر جوون  ادیم دلتون  یکنم؟ چجور دایرو پ ی کدوم قبرستون

و    ستیب  یچطور پول دار : دخترمدی زمزمه کرد و غر یزیلب چ ر یز یکی نچسب خ ی که یمرت
ات  اجاره سه ماهه ؟ی پول ندار شه یسر ماه که م ؟یکن خرجش ی ببر دتو ی ترک  نیماش یچهار

 عقب افتاده. 

 . دمیرو گرد کردم و با بهت نال هامچشم 

 من لنگه.  یاون نباشه زندگ  نم،یآقا، ماش نمهیماش -

: مگه  دی غر یحرص ی اخورده گره  ی فرو کرد و با ابروها ش یشلوار ورزش ب یج ی و تو دستش 
 .ی خوش اومد یتونی که گفتم دختر جون نم نیهـ... استغفراهلل! هم یریم

 هامچشم   ی و رفت؛ از فرط حرص و استرس تو دیکردم که راهش رو کش نگاهش  حرف یب
 شد.  پر از اشک 

 زدم.  غیج رفتم یمبل م طور که سمت و همون   دمیبا تمام وجود در رو کوب یعصب

 ببرن!  مردشورتو  ی ا رم؟یبه سرم بگ ی حاال چه گل ،ی کیخ خاکبرسر  ی احمق! ا ی که یمرت -

زنگ در و  ی دادم که با صدا  هیبه مبل تک یقیرو پشت گوشم فرستادم و با نفس عم موهام 
 باشه، روح از بدنم خارج شد. دهیرو شن باشه و تمام حرف هام یهاشم نکهیفکر ا
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دفعه   ک یسمت در رفتم و    یپر دسترس ی هاقورت دادم و با قدم  یرو به سخت  دهنم  آب
 عبوث  ی افه یق  ی نرفت و به جا ش یطبق انتظار پ  زیچ  چیاما ه دم،یکش ن ییرو پا رهیدستگ
 ظاهر شد. الیفر  واردلقک  ی افه یق  ،یهاشم

 ی خودش رو داخل خونه پرت کرد؛ رو کند و با کنار زدنم هاش رو از پاش کفش ی حرف بدون 
  رهی تا نفس بگ صبر کردم نهیرو از نظر گذروندم و دست به س مبل نشست که سر و وضعش 

 .و سرش آوار بشم 

:  دی غر یرو بست و شاک کردم، دهنش رو جمع اموار چهره که چندش  دیکش ی بلند ی ازه یخم
   ؟ی ستادیباال سر من وا  ه مثل مجسمهچه مرگت

 لب زدم. مقدمهیشدم و ب  رهیهاش خچشم  به

 . میکن هیتخل دیبا  -

 ی و رو دستش  یبا حالت زار د،یمبل پر  ی از رو هو یشد و  رهیخ گرد بهم  ی هاچشم  با
 . دیکوب ش یشونیپ

 . می ! بدبخت شدی وا ایدن ی وا  ؟یگی رو م نجایکدوم خونه رو؟ ا  ؟ی چ -

بود رو چنگ   افتاده  نیزم ی که رو یرنگ ی مشک و کش شدم  خم  هاشبه روضه توجه یب
 مبل راه کج کردم. ی روروبه  یچوب زیم و سمت  بستم  یاسب رو دم زدم، به خاطر گرما موهام 

  ؟ی چرخوندم و متفکر لب زدم: فر هایخوراک یخال ی هاپاکت  نیرو ب نگاهم  به کمر  دست 
 بذارم؟  ی چ شب شام گما یم

اما مطمئن بودم تا االن   ،ومد یدر نم کش یشده بود که ج یمن عصب یالیخیب از حجم  انگار
 کرده.  ضی جد و آبادم رو مستف ی هاعمه تک  تک 

 ی تو بس یچ یخال ی هاکردن پاکت  یگذاشتم بعد از خال  ینیس ی تخمه رو تو ی تا کاسه  دو
 رفتم.  سمت آشپزخونه زباله ی سهیک 
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 شه.  تریعصب شهیباال بده و مثل هم  امخنده  ی باعث شد صدا ش یحرص ی صدا

 راحت شم از دستتون.  رم ی بم زیکوفت! توش مرگ موش بر  ایکوفت بزار دن -

 داد زدم. ذاشتم یم نک یس  ی رو تو ینیو همون طور که س  دمیخند

 کنه؟ ی واسه مستر دلبر یک  یبش یمادمازل، شما آسمون د یینفرما  -

 . شد و کابل رو گرفت  زونیآو  در اتاق از

  نمیبیبود... آها همون مستر و نم ی اسمش چ ارو ی ن یآخه؟ من اصال ا یدلبر من؟ منو  -
 واال.

خرم،   وار گفتم: منم کردم و زمزمه  و کوله  رو کج و لوچم  ها باز کردم؛ لب ظرف  ی آب و رو ریش
 عر! عر

،  هاشقدم  ی صدا شدن  ک ی زمان با نزد که هم  ها شدم حرف مشغول شستن ظرف  یب
 . دیچیگوشم پ  ی تو صداش 

 ؟ یلباس گرفت -

 نرفتم. -

  نتیو به کاب برگشتم  سمتش  و به کردم خشک  یی شو  کنار ظرف  ی رو با حوله  هامدست 
 دادم. هیتک

  زیم ی آورد و رو رونیکرده بود رو ب درست  یاز سر گشنگ شبیکه د ی اه یساالد الو ظرف 
 گذاشت. 

آورده بودم، گفت: چرا؟   درشون  زری که تازه از فر ی ازده  خ ی ی هانون  زمان با داغ کردن هم
 ها. پس فردا عقده 
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پرت کردم، در ظرف رو باز کردم و  یصندل ی ودم رو رو و خ  دمیکش ن ی زم ی و رو پاهام
 کردم. داد رو بازگو  لم ی روهان تحو ش ی که چند ساعت پ یی هاحرف 

 عقد کنسل شده.  دی نکن یگفت کار  نجا یروهان اومد ا -

و   بامزه  یافه یآوردن ق ادیو با به  کردم دهنم  ی شده بود رو تو ی که سس شصتم  انگشت 
 ادامه دادم. ش یحرص

قرض کرده و اگر تا   ماراش یب ی کیبهار از  گفت یبا حرص م یچجور یدونینم ی فر ی وا -
 آب خنک نوش جون بکنه.  دی نده با رو پس  فردا پول 

از  یعنیکرد و گفت:  زیهاش رو رهام چشم از حرف  انداخت و شوکه  زیم ی ها و رونون  
 پول گرفته؟  اسمنیعقد روهان و   ی برا مارش یب

 شد و اضافه کرد.  رهیخ ی احرص به نقطه با

 کردن نه؟  ریگ خر تو گل طلب کرده و االن مثل  پولشو  شعورمیب کهی اون مرت -

اش  طور که بقچه و همون  کردم ه یرو پر الو دستم   ی و نون تو رو چنگ زدم زیم ی رو قاشق
 کردم. نگاهش  چپ چپ  کردم،یم

 جوره. نیهم روهان  ی به گفته  یول خانوم ی فر  ستین یحاال خر که اصطالح خوب -

 دنش یجو فرو کردم و با ولع مشغول  دهنم  ی رو تو بهش لقمه  تیاهمی که ب دیکش ی پوف
داشت که تو   فکر کن خدا چقدر دوستم  ی : وادمیو با دهن پر نال رو بستم  هامشدم؛ چشم 

 .زدمی م سوخته سق  ی مرو ین دیتو دامنم! وگرنه هر روز با  ی افتاد

 یرو بعد قدر دان ! د المصب قورت بده اون وا مونده ی زد به هم  خب حاال، حالمو  یلیخ -
 اه!  کن؛ اه
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رو حس کرد   نگاهم  ینیکردم، سنگ نگاهش  زون ی آو ی و لوچه  رو باز کردم و با لب  هامچشم 
  سهیر رو کنترل کنه با دهن پر از خنده  اشبتونه خنده  نکهیو سرش رو بلند کرد و قبل از ا 

 رفت. 

ام رو جمع به گردنم دادم؛ چهره  ی فرستادم و مثل خودش قر  نییدهنم رو پا ی تو ی لقمه
خر   اول قورت بده اون وا مونده رو بعد مثل شعوریب ی : دختره دمی کردم و با حرص غر 

 برو.  سه یر

خنده   ی هاکه هنوز رگه  یی رو با انگشت گرفت و با صدا چشمش  ی گوشه اشک  یمسخرگ  با
 ؟ یداشت، گفت: اهوع، با من

حساس و دل   ی هاتر بزن تو صحنه  شهی: نه با باباتم، همدمیچپ نگاهش کردم و غر  چپ
 !ت ی ظرفیکنه ها؛ ب  فی ازت تعر ی کی یارند اقتیل ی عنی! یچسب زندگ 

 بسه مردم به خدا!  ی وا ا،یدن ی : آدیو نال رو گرفت  شد و شکمش  زد، خم  ی بلند ی قهقه

؛ گذاشتم  دهنم  ی رو تو اتش یتمام محتو ظرف فرو کردم و بعد از پر کردنش   ی رو تو قاشقم 
 کردم و لب زدم. نگاهش زیر ی هابا چشم 

 ه؟ یامشب، خبر  ی دش خوش خنده  ی هو -

گرفتم و قاشق   به پشت سرم نگاه کنم صاف نشونه  نکهیو طبق عادت بدون ا شهیهم مثل
 . انداختم  ییظرف شو  ی رو درست تو

 ؟ ی بود داداشمون  شینکنه پ -

رو باال انداخت و   رو پاک کنه، ابروهاش  تا دور دهنش دیلبش کش ی رو گوشه  دستمال
 رو انکار کرد.  هاشبرق تو چشم  لیدل

 ه؟ یداداشت ک  -

 رو تو هوا تکون دادم. دستم  شدم، یبلند م زیم طور که از پشت  همون
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 نه. ای شهیم مستر  نیا هیمهراب ک  ی دی عسلم فقط بگو فهم یچیه -

 .دیهاش کشلب  ی و رو زبونش 

 رفاقت  ی هاه یتو ما یزیچ هی فابشه،  قیرف  داستیکه پ ی نجوریا یول  دمیران نپرساز بو -
 و تو. من 

 و ناخودآگاه لب زدم.  دی باال پر ابروهام 

 باهاش رفتار کردم.  ا یوحش نیع  نفهم منه افتاده تو دامنم  شعت! هلو  -

تا خشک    دیکش هانون  ی و رو ش ی گلگل ی گذاشت و سفره  خچالی ی رو تو هیساالد الو ظرف
 کردن نسکافه بود. دا ی بود مشغول پ دایرفت و اونجور که پ نت یکاب نشن؛ سمت 

 صاحاب یب ی های کالر نیو معلوم نبود ا بودم  خر خورده گذاشتم؛ مثل  شکمم  ی و رو  دستم
 آب کنه.  خواست ی م یمونده رو ک 

مبل  ی و دوباره مثل قبل رو  دمی چنگ کش زیم ی و کنترل رو از رو خم شدم یریدلگ آه  با
رو که  رنگم  یصورت کرد و ماگ قش  کنارم و بعد خودش هاشقدم  ی لش شدم؛ اول صدا 
 داغ بود به دستم داد.  ی حاال پر از نسکافه 

 ی ایاسفنج به باب   رهیچهار رو لمس کردم و خ ی دکمه هدف یو ب کردم و روشن   ونی زیتلو 
و قبر   ست ی توروخدا؟ ب ینی بیبود، با تاسف گفتم: م یباز مشغول اسکل  شهیکه مثل هم

 .م ینیبب یباب اسفنج  دی سالمونه هنوز قبل خواب با 

 .دیکش رو هورت  اشاز نسکافه  یو کم رو خاروند  سرش  کالفه ال یفر 

 ؟ یکن ی م غر غر  یامشب ه تو چه مرگته  -

 شدم؛ بعد چند سال گفتنش رهیخ ی او به نقطه کردم حلقه رو دور ماگ دستم  حرف یب
 از برگشتنش  گفتم یدروغ بود اگر م کرد،یرو تازه تر م دلم  اما داغ کرد،یرو دوا نم ی درد
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  یحت قلبم فرو کرد و موقع رفتن ی رو تو اون... اون از پشت چاقوش  ی خوشحال نشدم ول
 نکرد. سازه یم برام  که با رفتنش  یاهیس ی نده یآ هب ی اتوجه

به نسکافه لب بزنم ماگ رو    نکهی، بدون امبل نشستم  ی و صاف رو دمیکش یقیعم نفس
 .دمی چرخ  الیفر  و سمت  گذاشتم  ز یم ی رو

 زمزمه کردم. ،رفتم یگشادم ور م ی مردونه رهن یپ ی هاکه به دکمه طور  همون

 ...شبید -

 مبل نشست و گفت: خب؟  ی صاف رو کنجکاو

 قورت دادم. یرو به سخت  دهنم  آب

 !  شیاومد، درست مثل چند سال پ ناشناس برام  امی پ هی  شبید -

هاش  شده ماگ رو به لب داخل دهنش رو به زور قورت داد و به سرفه  افتاد که هول  مواد
 .دی کردم؛ نسکافه رو سر کش ک ینزد

به   یمثبت جواب  و حرکاتش  د یلرزیم شده بود و صداش   از فرط وحشت گشاد هاشچشم 
 و خطرناک ذهنم بود.  یسم ی هاسوال  تک تک 

 . امویپ نم یبـ... بب ا؟یدن  یگیم یچـ... چ -

 بغلش پرت کردم.  ی رو تو م یهام رو تر کردم و گوشلب یاز هر زمان  ترحسیب

  پس از رگتم  تر ک ینزد یکن  ریکه اگه گ ینکن ری دنبالته کوچولو، به نفعشه تو چنگش گ -
 نترس عروسکم! 

ها شده بودم و از فرط استرس و بغض مثل اسکل  رهیخ امش یبار به پ ست ی دو ی باال
 اش رو حفظ بودم.و کلمه به کلمه  دمیخندیم
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رو دور بازوهاش   هام نگران نگاهش کردم؛ دست د،ی رنگش پر  یو به آن د یلرزی م هاشدست 
 .هیک  م یفهمی باالخره م ی وار گفتم: آروم فرو زمزمه دمشیکش بغلم ی حلقه کردم، تو

 یک  نی منو، قشنگ فکر کن بب نیبب ای: دندینال و سردرگم  دی کش رونی رو از بغلم ب خودش
هست به قول خودش از   یاصطالحشه! به خدا هر کس نیکوچولو... ا ایعروسک   گهیبهت م

 . ترهک یبهت نزد رگ گردنت 

گرد   ی هابست و با چشم  خی  دادم که با حرفش تنم  هیو به مبل تک دمیکش یقیعم نفس
 زل زدم. شده بهش 

 . نیامیبن -

  یچرخوندم؛ امکان نداشت! هر چ خونه  رو دور و بر  و بهت زده نگاهم  دم یمبل پر  ی رو از
 بودم.  عشقش یزمان هینباشه 

 و قهقه دی لرزی م دیب دست خودم نبود مثل دم؛یچنگ کش و به موهام   دمیخند یعصب
 .زدمیم

 ...  یعنی کنهیکار و نم نی با من ا نیامیبن الی نـ... نه! فر -

  اد؛یبر م یهر کار نیامیپرده ذهنم مرور شد و خوب بهم ثابت کرد از بن پشت  ی تو گذشته 
 ی ها رو از چشم  نگاهم  کردمیم یکه سع یلبم نشست، در حال  ی گوشه  یلبخند تلخ

 لب زدم.  رم،یبگ سش یخ

 دادم.  از دست  کنترلمو  دیبـ... بخش -

 و لحن  هاکرد با حرف  یکرد و سع بغلم  رو با چند قدم کوتاه پر کرد، محکم  نمون یب ی فاصله 
 بود. داد یکه م یعطر تلخ ی بده، اما من حواسم پ م ی دلدار آرومش 

 و آروم زمزمه کردم.  دم یکش رو به دندون  لبم 

 رو برداشته؟  خونه عطر تلخت  ی که بو خانوم خانوما ی کجا بود ال،یخیب حاال منو  -
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رنگش گرد شده   یآب ی هابه عقب برداشت؛ چشم  جدا شد و چند قدم  ازم هاده ید جن مثل
 باز مونده بود. بودند و دهنش 

 . دیهاش رو به هم کوبداد و بعد از چند لحظه دست  لم ی تحو یی زور لبخند

 !ایکنی نه بابا اشتباه م دم؟ یم عطر مردونه ی من؟ بو -

ابروم رو باال فرستادم و  ی تا  هی زد،یم ادیرو فر   یخواست ی که خر خودت یحیلبخند مل با
 جواب دادم.

 ی که عاشق عطرا میدار جوون  گفتم عطر مردونه؟ گفتم تلخ! هزار تا زن و دختر  یمن ک  -
 اش خودم!خانوم، نمونه  الی فر تلخن 

و من به زحمت   خوردی رو م خونش  فوت کرد، خون  رونیرو ب نفسش  یو حرص دی گز لب
 ام رو گرفته بودم.قهقه   ی جلو

بود   ون یز یتلو ی روروبه قایکه دق ی افره مبل دو ن ی و با هم رو رو گرفتم  دستش  کنجکاو
 رو خاموش کردم. ونی زیکردم و تلو  یو بار ماهواره نچ بندی ب ی هاغیتبل دنی با د م؛ی نشست

 ی نظر گرفته بود و من کنجکاو بودم تا لب باز کنه و ماجرا ری رو ز حرکاتم  تک  تک  حرفیب
 و دلبر رو بگه. وید

  ی سرم گذاشتم؛ لبخند محو  ریرو ز اممشت شده   م و دست داد هیرو به کنار مبل تک آرنجم 
 گفتم: خب؟  یدار زدم و با لحن کش 

 کرد. نگاهم  چپ چپ

 کنم؟   یتو سخنران  ی ام برااز مسائل عاشقانه دی خب و زهرمار! من با -

 و حق به جانب جواب دادم. دمیرو تو هم کش ابروهام

تو   ندازمت ی م یرو جا بذار واوش هی ال یفر ؟ی فکر کرد ی! پس چی بد ح یتوض د یبله که با  -
 چرخ گوشت! 
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  جانیبا ه که گاهن  یی هاطول حرف  باز کرد؛ تو تموم  از لب و ناچار لب   دی کش یپوف مغموم 
 . ومد یدر نم کم یمتفکر بهش چشم دوخته بودم و ج ،گفت یو گاهن با خجالت م 

 شد. رهیستاره بارون بهم خ ی هابا چشم افتاد و  هم  ی هاش رولب حرفش  انیپا با

مرغا! فقط   ی قاط یرفت یو با خنده گفتم: خب خانوم پناه  دمیرو به هم کوب هامدست 
 ! ندازهیم  ل یعزرائ ادی منو  چرا خروستون  دونم ینم

 گذاشتم.  امچونه ریرو غنچه کردم و دستم رو ز  هاملب

 انقدر مخوف و وحشتناکه!  -

 کرد.  نییصورتم باال و پا  ی اش رو درست جلوکرد و انگشت اشاره  زی رو ر هاشچشم 

 . یزنیراجب بوران من زر م  ی! دارایدن ی هو -

رو قورت بدم تا   امخنده  کردمیم  یو همون طور که سع گرفتم  دهنم ی دستم رو جلو  ناباور
 ؟ ی بوران ک  ؟یمنفجر نشه، گفتم: چـ... چ

پرو بود که آخر اسم   ! اونقدر چ ی که ه تیمالک م یده و مبه بار آور ی بود چه گند دهیفهم تازه
 کرده.  فی»من« رد پسره 

  هی: دمیاشاره کردم و غر  زیم ی رو یخور وه یم ی به چاقو ی چپ نگاهش کردم و حرص چپ
 ! دیسف چشم  ی بدم؛ دختره  لتیپاره شده تحو  بگو تا شکمتو  گهیبار د

 زیمبل بلند شد و سمت اتاق خ ی از رو پرش هیو با  دیکش دهنش ی رو تو هاشلب
 . دیکش غیاتاق ج ی تو برداشت و هم زمان با وارد شدنش 

 ستاره بارون.  شبت  ؛یخانوم گرام بوسهی امشب دست تو رو م ی ظرفا -

 دادم و با حرص اداش رو در آوردم. هیبه مبل تک نهیبه س دست 
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رو به   ی که تاف شدیم یتو ذوق زد؛ چند روز یبدجور  یغرق سکوت شد و نبود تاف خونه
اما ناگفته  م،یدر امان بود  هاشی گوشیو باز  هات ی و از شر اذ  م یمحمد بسته بود شیر

 ذره شده بود.  هیکه دلم براش   نمونه

 بیقفل کردم و پشت سرم گذاشتم؛ عج هم  ی تو رو هامو دست  دم یکش ی بلند ی ازه یخم
 شده بشم.  تلنبار ی هاظرف  الیخیتا ب ردک ی م وز وز دم گوشم  طونهیگرفته بود و ش خوابم 

بدون خاموش کردن   مبل پرت کردم و آروم آروم  ی رو رو؛ خودم  گوشم زدم رو پشت  موهام 
 خواب شدم.  میها تسلبرق

 

 

 

 *** 

 ـال« ی »فر

 

بدم،   قورتش کردمی م یدهنم چپوندم و همون طور که سع ی آخر رو تو ی لقمه عجله  با
 .دمیکش بردم و هورت  هاملب  کیکه حاال سرد شده بود رو نزد  یی چا وان یل

اش کرده  خی ی بازو ی رو رو دستم  دم، یدو ایدن سمت  و با سرعت  دمیرو جو  ولع لقمه با
 باشگاه؟   یبر ی خوایپاشو مگه نم ایدن ا؟یگفتم: دن دادنش گذاشتم و هم زمان با تکون 

 رو به گردنش  از نظر گذروندم؛ دستش  خمارش ی ا همبل بلند شد و با چشم  ی از رو یعصب
 خب. کله سحر بزار بکپم  چه مرگته  ال،یفر تف تو ظاتت  ی : ادی غر  یو با بد عنق رسوند 

 چپ نگاهش کردم. چپ
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 . مونیندازیجمع کن خواهر من؛ آخر از نون خوردن م پاشو، پاشو خودتو  -

داد  یو شاک دمیهم کش ی رو تو ابروهام کالفه بلند شد و سمت حمام رفت؛  یظیغل پوف  با
 زدم. 

 اس.بسته  پروندت  ی نباش باشگاه  گهی ساعت د م ی شده، ن ر ید گم یدارم م ایدن -

 ی بلند غیباال اومده بود، ج ندوزش یو که انگار تازه  قهیکرد و بعد از چند دق نگاهم  مات
 . دیدو و با سرعت سمت اتاق  دیکش

 .دیکش غیو با حرص ج  دیرو به هم کوب در

 بدبخت شدم!  -

 فیو ک  فم یک  کردم؛ بعد از برداشتن  یرو خال پر از بادم ی هاتکون دادم و لپ ی سر تاسف  با
 کردم. رو کج در راهم  سمت  تار یگ

در نگاهم به   برداشتم و به محض باز کردن  یرو از جا کفش ایرنگ دن  یمشک ی هااستارآل 
 بابا گره خورد. نگاه سرخ 

ن  یقدم رو قورت دادم و ناخودآگاه  زده آب دهنم  رتیح ن به عقب برداشتم؛ م  نگاه   کنان م 
  رهیزدن بهم خ پلک  بدون  ی ابود و با ظاهر آشفته  درگاه در گذاشته  ی رو لبه  ، دستش کردم
 بود.

  فتاده،ی ن یاتفاق خوب کردیبهم ثابت م  خونش  ی کاسه ی هاو چشم  یگند زهر مار ی بو
 ستادم، یها رو کنار در پرت کردم و مقابلش اکفش

 اش با بغض لب زدم.، مغموم از سر و وضع آشفته دوختم  هاش رو به چشم  نگاهم  سردرگم

 ؟ ی بابا خوب -
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و با تمام    گره زد گلوم  رو دور و دستش  د یپر  جلوم دفعه  ک ی  د،یخند یها عصبقاتل  مثل
شدم و از    دهیحالت ممکن به ستون کوب نی ترداد که به وحشتناک به عقب هولم  توانش 
 لب زدم. یآه ناخواسته  د،یچیپ کمرم ی که تو ی درد بد

هاش گذاشتم تا ولم کنه، اما انگار  دست  ی رو رو هامو دست  شدم رهیخ وحشت بهش  با
 .کردیم ترش ی حشمن و ی بود و تقالها دست داده بهش جنون 

!  دهیرس هوام ی به گوش مرغا ات یباز ی: عوضدی غر  یو عصب د یهم ساب  ی و رو هاشدندون 
 بامه؟ یرغ ی جلو له کردنم بس نبود؟ حاال نوبت  م یزندگ  به تمام  ی دیر

 حرف   یاز چ دونستمیرو بستم؛ نم هامچشم   تیزدم و در نها پلک  وحشت چند بار با
 بار بودم. نکبت  ی زندگ  نی کرده بودم که سزاوار ا کار یمن؟ من مگه چ زد،یم

 .کردیم تر رو خراب  ش حالم گند  ی بو از همه  و بدتر  ومد ینم باال  نفسم 

 یفیضع ی و با صدا  شدم  رهیخ بهش  التماس  شده با  کبود  د،یلرزی بغض م از حجم  امچونه
 لب زدم. 

 شدم!    خـ... خفه بـ... بابا  -

رو ده   فشار دستش یبه آن یول  دی هاش جوشچشم  ی تو شد و اشک  گشادتر  هاشچشم 
لحظه   اما فشار دستش  اد،یتا به خودش ب زدم یم رو به ستون جونم یب ی هابرابر کرد، مشت 

 .شدیم شتریبه لحظه ب

فشار داد، از حجم درد  تش موهام رو تو مش انهی رو باال آورد و وحش شیخال دست 
   رهیخ سم یخ ی هاشد که با نفرت به چشم  سست  و زانوهام  ختن یر امگونه  ی رو هاماشک 

و حاال خودم به  ی ومدیم ایبه دن د ینبا  کشمت،ی: م دی غر زنون  نفس نفس شد و با خنده 
 احمق!   دمیم ان یپا ت یزندگ 
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 درست پشت  ایدن دن یافتاده بود؛ با د به شماره  هاماز درد جمع شده بود و نفس  امچهره 
از فرط   هامشد و چشم   دهیدستش کش ی تو یسمت صندل که نگاهم  دیکش ریت قلبم  سرش 

 وحشت گرد شد.

فرود   شکمر  ی رو تو ی نکرد و با تمام توانش صندل من  یاشک ی هابه چشم  ی اتوجه ایدن
 آورد.

  دستش  افتاد؛ به محظ برداشتن نی زم ی رو ی بلند اد یشد و با فر کم  هاشفشار دست  کم کم
 ایکه دن دم یچنگ کش زده به گلوم  افتادم و وحشت  ن یزم ی رو هم  زمان با خودش با زانو 

 چسبوند.  هامبه لب لرزونش  ی هاآب رو با دست  وان یل

که از گوشت   یبا من! با دختر  تونستی م یباشه؟ چجور رحم یانقدر ب تونست ی م یچجور
 رفتار کنه.  انهیو خون خودش بود انقدر وحش

رو به  عشقش  یادگاری تونستی م ینبودم؟ چجور من از گوشت و خون عشقش  مگه
 بگه؟   شیآت

 شدم. رهیافتاده بود، خ رومروبه  هوشیکه ب یطانیبه ش آب رو کنار زدم و مات  وان یل

پشت سر   داغ اشک ی هاشکست؛ قطره  صدایب  شد و بغضم  پر از اشک  هامچشم  کم کم
 رو پس زد. هامبا عجله اشک  ایکه دن کردن یرو تار م دمی و د ختن یریم امگونه  ی هم رو

و خوش   سم ی ندارن وا ستادنی ا ی برا یکه جون ییپاها ی مجبورم کرد رو دستم  دن یکش با
 . دیدو سمتم  نیماش چ ی بعد با سوئ قهیو چند دق  دیاتاق دو هم با عجله و ترس سمت 

رو به   اول گفت، بغض کرده قدم ی خورد و با آخ پر درد شدم که تکون  ره یشده به بابا خ سر
 شد.   رهیخ بهم  ی و شاک د یدستم رو کش ای، اما دنبرداشتم  سمتش 

شدم؛   نی سوار ماش  یو چجور اومدم  ن ییپا رو پا به رهنه پله همه اون  ی چه جور دمینفهم
به بدنم   ی و لرز بد دیچیپ گوشم  ی تو ایدن ی زده وحشت  ی که صدا به خودم اومدم یوقت

 وارد کرد.
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 شو!  روشن  توروخدا  یشو لعنت  روشن  ،ی خدا وا ی ا... اومد! وا -

 ایدن غیج  ی باز شد و صدا و باالخره در سمتم  شدی م  کینزد بهم  هابود، مثل قاتل یعصب
 .دیچیپ گوشم  ی تو

 و آرنجم  افتادم نیزم ی که رو دمیکش ن ییپا  نیاز ماش حالت ممکن  نیترانه یوحش با
 بلند بشم. نیزم ی نداد از رو اجازه  ینکرد و حت ی ارو در آورد، اما توجه  شد و آخم  ده ییسا

 نکرد، دستش  ی بابا نامرد د؛ی پر شد و جلوش  مانع  ایکه دن بردم  خونه کشون سمت  کشون 
داد و محکم   رو از دست  فرود آورد که کنترلش  ایصورت دن ی تو رو باال برد و با تمام توانش 

 شد.  ده ی کوب نیبه زم

و بد   پچ پچ  ی صدا دم؛ی و لرز رو از فرط ترس بستم  هامکه چشم  دیکش ی وحشتناک ی نعره 
 .دیکشی سرم سوت م ی تو هیهمسا  راهیب

که ضعف   دیکوب به پهلوم  ی لقد  توانش  و با تمام  دیدو که به سمتم  دم ی رو باال کش خودم
 رفت.  یاهی س هامکردم و چشم 

ام و هقهقه  دمیکش ی بلند غیکرده بود، ج رخنه بدنم   ی که تو ی و بغض و درد تمام حرص  با
 فضا پخش شد.  ی تو

 یکه دست  دمیرو عقب کش شد؛ وحشت زده خودم رهیخ ی ابه نقطه زانو زد و خسته کنارم
 بلند کرد. نیزم ی دور کمرم گره شد و از رو

رو به  و سرم بلند شدم  ن یزم ی از رو و به زور و زحمت خودش  دم یکش  به بازوش  یچنگ
 گره خورد. هاش چشم  ی طوفان ی ایبه در امو وحشت زده   سیبرگردوندم که نگاه خ سمتش 

 : بـ... بوران!دمینال ی ارفته  لیتحل  ی چنگ انداخت؛ با صدا و بغض به گلوم  دی لرز امچونه

 کرد. یقورچ  دندون  کرد؛یم  ترد یرو شد  سرخش بغضم  ی هابود و چشم  قفل شده  فکش 

 ... آروم! سیه -
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واسه  یکنیم بغضم   ینجوریا : عشقم دی ر دور کمرم، غ شدن فشار دستش   شتریبا ب  همزمان
 ! شمی تر ممسمم  بابا جونت  کشتن 

 ؟ ی بابامه! چجور دونست یم

  ریز ایکه مثل جان یاون آدم دونستی م ینزده بودم، پس چجور یام حرفکه از خانواده  من
   ه؟یک  کنهیم لهم مشت و لگدش 

 شدم و لب زدم.  رهیهاش خزده به لب  رتیح

 ؟ یچـ... چ -

 ! یگفت: خنگ دوست داشتن ی ایپوست ریز ی شد و با خنده  رهیبهم خ خمار

که بابا  بابا وحشت رو به دلم انداخت، با ترس از بوران جدا شدم ی  عصب  ی خنده  ی صدا
 شد. ک ی بهش نزد

 !نهیا ات یکثافت کار ی ه ی: پس پا دی و غر دی رو به هم کوب هاشدست  یعصب

 .رو برانداز کرد  بوران  ی و با نفرت سر تا پا دی شدم، بلند و کر کننده خند ره یبهش خ حرف یب 

 .اره یفقر انقدر بهت فشار م  دونستمی نم -

دوخته شد   یی هاهیبه همسا  به عقب برداشتم، نگاهم  یرو گرد کردم و قدم هامچشم  ناباور
 .ودم ب بد کاره دختر  هی من  ذهنشون ی که االن تو

گرد شد، اما برعکس   هامقفل شده جلو رفت، دستش رو باال برد که چشم  ی با فک بوران 
: مگه همه مثل تو  دی و با نفرت غر  دیبابا کوب ی نهیس ی انتظارم دستش رو به تخته

 آره؟   وجودن،یب

به   رو و با درد دستش ستادی ا کنارم ایزد، دن ادیصورت بابا فر  ی اش رو توآخر جمله  ی آره 
 رسوند.  ش یلب خون ی گوشه 
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 .دیکرد و داد کش هیجدول نشستم؛ بوران رو به همسا  ی لبه  ی رو آروم

 رت یبه غ و اون تماشا داره؟ تف  ن یا ی های گرفتار دنید  نماست؟یس  ن؟ ی جمع شد هیچ -
و از    دیگرفت تو دستاتون  اتونو یگوش  ،ی جان هیاز دست  نجات دادنش ی که به جا تکتون تک 
 !دیکن  فی تا پشت سرش رد ن ی سازیم تو ذهنتون  یور ی و در  نیریگی م لمیف  شیزندگ 

: به همون  دی بود، غر  یبردار لمیو مشغول ف دی جوی که با خنده آدامس م ی پسر به رو
 ... نمیبب یی عکس جا هی  لم،یف هی د ی پرستیکه م یی خدا

 رو از نظر گذروند.  تکشون تک  ی چهره 

 ! کشمیم شی رو به آت محله ن ی ا -

 صورت  ی بود تا تو کرده  هاش رو مشت بود، دست  ت ی و عصبان خشم ی از رو صداش  لرزش 
 نکنه.  یرو خال تش یبابا عصبان

 بود، برگشت. رهیخ طرف بابا که با پوزخند بهش  به

و پنج ساله دختر   ستیب الی ! فرستیخودت ن و بدتر از کاری مشت آدم ب هی زر زدن نقل  -
 که تو رو توش نگه  ی رو قلب بندمیم بعد چشم  ی اما دفعه  ،دونن یم ای توعه و حاال تمام دن

 ! زنمیم شت یآت یخودت ساخت ی که برا ی دستگاه دمو زنده وسط همون  و زنده  دارهیم

که بابا انقدر   شده یو چ زنن یف محر  یراجب چ دمیفهمی تر کردم، نمرو تنگ ابروهام ی گره 
 شده.  یعصب

 بابا به سمتمون  زی کردم، بوران بدون توجه به پوزخند تمسخر آم و سردرگم نگاهشون  ج یگ
 .ینباش  نجایا گفت: بهتره  جم یگ ی به چهره  ره یو خ قدم برداشت 

 شال فرو کردم. رو داخل و همه رسوندم  ختم یر ی رو به موها دستم 

و باعث   کردی م تم ی اذ  اندازهیب بابا  ن یسنگ و نگاه  هاشون پچ ؛ پچبلند شدم  ایکمک دن با
 پرت کنم.  نیماش  ی تو عیو خودم رو سر  ببخشم  سرعت  هامبه قدم  شدیم
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 رتیح  ی بوران صدا زمان با سوار شدن  در باز شد و هم  دادم که رونیرو ب درد نفسم  با
 رو به خودش داد. حواسم  ایدن ی زده

 کنه؟یکار م یچ نجا یا نیا... ا -

رو  ایکه دن یبه همون پسر بوران کردم و به عقب برگشتم، نگاهم  ی رو بند صندل دستم 
 شد.   دهی نجات داده بود کش

چپ   چپ د؛ یبه هم کوب شد و در رو محکم  نیسوار ماش  ظیو با غ دیکش ی ای پوف عصب ایدن
 نشستم.  نگاهش کردم و صاف سر جام 

رو درست   نهیرفت؛ همون طور که آ  رونیرو روشن کرد و با سرعت از کوچه ب نیماش بوران
 !قمهیگفت: مهراب رف ایخطاب به دن  کرد،یم

  خل وضع دم؟ ی من چرا نفهم آخ  : آخ دی و با حرص غر  رهی دهنش رو بگ  ی نتونست جلو ایدن
 بدتر.  یکیاز  یکی ! دی آ خوشش  ند یبب وضع خل چو 

 بود. رهیبه جلو خ تفاوتی مهراب بلند شد، اما بوران ب ی خنده  ی صدا

 تو چشمات  ؛گم یم قتوی: کوفت! حقدی کردم که غر و مات شده صداش نشستم  سر جام  خیس
 .ارمیبه روت ن اشو یبد  شهینم لی از عشق کور شده دل

 به سمتش  بوران باعث شد نگاهم  نگاه  ینیرو مشت کردم، سنگ دستم   یو حرص دم ی گز لب
 بشه.  دهیکش

 شد.   رهیخ ابون یبه خ داد و دوباره  لم ی تحو ی محو لبخند

 .ی دیم  یو سوت یزنی تر م شه یآخ! هم ا،یدن آخ 

 ایدن زمزمه مانند  ی دادم که صدا ه یتک یو سرم رو به صندل کردم یرو خال پر از بادم  ی هالپ
 .دی سرم چرخ ی تو
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 یباز کاراگاه  یتونستینم ی نبود ناکار شده بود حواسم  یقشنگ، آها راست چشم  ی نبود -
 .یاریدر ب

  یبا کس ی خودی ب ایکنج لبم نشست، دن ی کیپوزخند مهراب بلند شد که لبخند کوچ ی صدا
 طرف و دوست داشت.  ای از اندازه بود  شینفرت ب ی از رو ای کرد،ینم کلکل 

به   اونم مثل من دلشو یعنیدوست داشتن!  موندی از مهراب متنفر باشه و م کردمی نم فکر 
 باد داده بود. 

و    نیکه من راحت نشستم تو ماش می کجا بر  م یخواست یحاال م ،دم یکش یکوتاه ی ازه یخم
 .کشمیم ازمو یخم

 من که آدرس ندارم.  م؟ی ریم   می: االن کجا دار دمیو نال برگشتم بوران   شده به سمتم  هول

"هتل   که پالکارت یی شک و بلند باال ساختمون  ی روو روبه نیبود، ماش شده   رید اما
 داشت.  نگه کرد،یم یی " کنار در خود نماد یخورش

برگشت؛ با   داشبورد انداخت و به سمتم  ی و رو ش یدود نکیزل زدم که ع بهش  متعجب
 ام، ابروش رو باال فرستاد.برده  مات ی افه یق دن ید

 ومد؟ ین خوشت  شد،یچ -

 لب زد. رتیبا ح ایرو کامل باز کردم و خواستم جوابش رو بدم، اما دن بازم  مهین دهن

   م؟یبمون  نجایما ا یبگ ی خوا ی االن م یعنی -

 ! ای: دندمیندم و معترض غر هام رو به هم رسوپلک  یعصب

 از نظر گذروندمش.  یکردم و حرص به بوران  رو

محمد، نه نه... اصال   ی خونه ببر  هتل! منو  ام یکه بعد از فرار ب می و کار نشد کس یب اونقدر  -
 !رمیخودم که چالق نشدم، خودم م ؟ی تو چرا ببر
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 .دی پد دی ند نکردم : بلند شو تا چالت دمی غر ای و رو به دن دم یچرخ

شد و باز هم در رو با ضرب بست؛ مهراب   ادهیپ ن یرو بست و مغموم از ماش  ششین
 کرد و با حرص داد زد. یدندون قورچ

 ؟ ی بندی م  یطور نیهم باباتم  نی در ماش -

لب   ریز  یدور شد؛ تشکر نیرو جمع کرد و چند قدم از ماش اشافه یبه حالت چندش ق ایدن
 رو زد. یدم تا در رو باز کنم که قفل مرکز رو لمس کر رهیو دستگ گفتم 

رو   اشره ی اش گذاشت، نگاه خچونه  ری داد و دستش رو ز هیپنجره تک ی رو به لبه آرنجش 
 رفت!  ایام کرد و خطاب به مهراب گفت: مهراب، دنحواله

 گفت: به من چه ؟  ابونیبه خ رهی رو باال انداخت و خ اششونه  تیاهمی ب مهراب

 حرف بزنم. الی با فر خوامی م نیی : گمشو پادینگرفت و با حرص غر  ازم رو نگاهش  بازم

رو باال فرستاد و با لبخند   شد؛ بوران ابروهاش  ادهیپ  نی و به اجبار از ماش  دی کش یپوف مهراب
 . ندرالیس ن یفرمود ی گفت: م ی کیکوچ

 فرستادم و زمزمه کردم. ن ییدهنم رو پا آب   مضطرب

 ؟ یچـ... چ -

 ادامه داد.  کفشم ی ب ی به پاها زد و با اشاره  ی شخندین

  ییآهو  کفششو جا گذاشت، اما عشق چشم  لنگه هی ه یمی ! فقط به نوع بروزش؛ قدندرالیس -
 . من جفتشو 

 دادم.   هیتک یو به صندل دمی خند  صدایب

  ستین یاز ین گهید خودت ی خونه یری! فردا میش س یراستو ر  کم یامروز و هتل بمون تا  -
 بابات هار شده.  یکوره بگ یو شمس و عوره  به عره 
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نشستم؛   روشروبه  قایو دق دمیچرخ به سمتش  یصندل  ی خشک شد، رو هاملب ی رو خنده 
  یزیچ هیسراغ من حتما  ادینم ی خودی : بـ... بابا بدمی رو حرکت دادم و پرس به اجبار زبونم 

 شده. 

 روشن شد. نیرو چرخوند که ماش چیو سوئ  نشست  صاف 

 شده!  -

  ببنده؛ راه افتاد و از ساختمون  خی بکشه و سر تا پام   ریبود تا قلبم ت ی کلمه کاف هی نیهم
 هتل دور شد.

  م،یبوس ی به عقب بود، گفت: نم نه یاز آ لب باز کرد و همون طور که حواسش  باالخره
 ! بارون زمستون  ری ز ابونیوسط خ هوی می بوسینم

 زد.  کرد و چشمک  نگاهم  طون یش

! همون موقع که ما  ستی به دور و بر ن و حواسش  مونهی م آدم ماتت  یبوس ی م یجور هی -
 عکس گرفته. ازمون  نفهم هی می مشغول بود

دهنم گرفتم که نگاهش به    ی لب زدم و دستم رو جلو یآروم ی و ناخودآگاه وا د یپر رنگم 
 شد.  دهیسمتم کش

 و ادامه داد.  دیکش یقیشد و نفس عم آروم نگاهش 

  کنهیکه م  ی اگنده  ی ها! به خاطر معامله ستین یکه آدم کم باباتم  ،یبابات یتو دختر پنهان -
 و... 

بدتر!   و حاالم   است یلیسر زبون خ اقتصاد، حرفش  ی زد و گفت: ناکار کردن نابغه  ی شخندین
 نداره اونم... شتریدختر ب هی کرده و به همه گفته  یبابات تو رو مخف

که فکر کردم   قهیبعد از چند دق با یزل زد و تقر  ی اخورده به نقطه گره  ی کرد؛ با ابروها  مکث
 ادامه داد.  زنه، یحرف نم گهید
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مقصر خودشه که تو   ! االنم نگفته ی امصاحبه  چی، تو هجا  چی اونم خواهرته، تابان! از تو ه -
 کرده. رو پنهون 

 ی آروم رو سر خورد و آروم  چشمم  ی از گوشه  یخودم جمع شدم، قطره اشک درشت  ی تو
 نشست. امگونه 

بدون   تونستمی بودم؛ من مگه م ختهیرو به هم ر شده بود و اعصابش باعث دردسرش  بازم
 ! یبه زندگ  نفس بکشم چه برسه کنم ت ی رو اذ  یکس نکهیا

 ... هاست ی لیخ تیباعث آزار و اذ  وجودم

رو   نیماش قه یکه بعد از چند دق اوردمین خودم ی رو حس کردم، اما به رو  نگاهش  ینیسنگ
 نگه داشت.  ی اگوشه 

 حرکت   هیآورد و با   صورتم   کی رو نزد شد؛ دستش   لیرو باز کرد به سمتم ما  کمربندش  
:  دی غر زد،یهمون طور که نفس نفس م یکرد و عصب پاک هاشرو با دست  سم یخ صورت 

 نکن!  هیگر

 ادامه داد.  یمکث کوتاه با

 نکن!   هیبغض نکن! گر  یراه بنداز ول کن، داد و هوار  که یت کهیبزن، بکش، ت  غیج -

 زد.  پچ  رو خم کرد و دم گوشم  سرش

 چرا؟  یدونی م -

  ریاس یاز ک  دمیکه نفهم یی به بازو   یشدم، فشار رهیخ سرخش  ی هاترس به چشم  با
موهام فرو کرد و با نفس   ی رو پس زد، سرش رو ال  شد و شالم  ترک یآورد؛ نزد دستشه 

آب جوش و   گ یو بندازم تو د ش ی باعث و بان خوادیدلم م یکنی: بغض که مدی غر یقیعم
 بشم!  رهیخ و ولز کردنش با لذت به جلز 

 زد و ترسناک ادامه داد.  گوشم  شت رو پ حبس شد که موهام   نفسم 
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 ..نیی پا کشم ی من خدا رو م ی! تو بغض کنکمیشر   اینداره اون آدم پدرته   یحاال فرق -

 کرد.  دی و شمرده شمرده تاک نشوند  امگونه  ی رو یکوتاه ی بوسه 

 پس... بغض... نکن! -

  یآروم ی باشه تکون دادم؛ خوبه ی فرستادم و سرم رو به نشونه   نییدهنم رو به زور پا آب
 فاصله گرفت. لب زد و ازم

 ندرال؟ یس م ی اشاره کرد و با خنده گفت: کجا بر رو دور فرمون قفل کرد، به پاهام  دستش

 نازک کردم.  چشم  پشت

 .امیب ییجا تونم ی وضع که نم نیبا ا گه، یهتل د م ی بر  -

 لب زد. رون یو با اشاره به ب دیکش ابروهاش  نی رو ب نداخت، شصتش رو باال ا ابروهاش 

 باهات حرف بزنم. دی با ست؛یمهم ن ن یا  خرم،یبرات م  رمیم -

رو به  شد؛ نگاهم  ادهیپ ن یو از ماش د یخند لنگه ابروم رو باال فرستادم که تو گلو  هی کنجکاو
 محو شد.   دمی از د نکهیکردم تا ا ش یدادم و تا داخل پاساژ همراه اشده یکش ی قد و باال

  تیموقع نی دادم؛ بودن بوران اونم تو ا  هیتک یو سرم رو به صندل دمیکش یکوتاه ی ازه یخم
 نوع معجزه بود.  هی

پر کرده   بابا رو برام  ی جا ییجورا هیشده بودم،   تی حما  شهیطرف محمد و روهان هم از
که با حقارت  یهمه آدم اون ن ی ب یبوران متفاوته! وقت تی بودن، اما بوران... جنس حما

 اس، اما ذوق کردم. کرد، بچگانه جلو اومد و بغلم  کردنی نگاهم م

  رونینبود، کالفه نفسم رو با فشار ب  یکه رفته بود و هنوز ازش خبر شدیم  یساعت مین
 فرستادم.
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بزارم سر و   رونی ب نیپام رو از ماش نکهیکه در باز شد و قبل از ا دمیدر رو کش ی ه ر یدستگ
 شد.  دایاش پکله

شدنش در رو بستم و صاف نشستم؛ سوار شد   کی و با نزد ومدمین لبم  کنج  یکوچک لبخند
 رو به دستم داد. کفش ی و جمعه 

دادم که   باال هول  رو به سمت  رو باز کردم، در جعبه  ک یپالست ی زده گره  جانی و ه کنجکاو
 رو بستم. هامچشم  قهیزدم و در آخر چند دق باز شد؛ چند بار پلک 

 ؟ یذات ا یبود  یبودن، ارث قهی همه خوش سل نیا

 رو پر کرد.  نیاش ماشقهقه  ی که صدا دمیکش یلیخ غیج ارادهیب

رو دور  شدم، ذوق زده دستم  خم ش به سمت  کنمی کار م یمتوجه بشم چ نکهیا قبل
 اش نشوندم. گونه  ی رو ی محکم ی بوسه  یو به آن  قاب کردم صورتش 

افتادم،   ریگ  ی تیشده و االن تو چه وضع  یچ دمیتازه فهم دور کمرم  دستش شدن  حلقه با
 .دمیرو عقب کش و سرم  جمع کردم دهنم  ی رو تو هاملب

 ؟ بهت وارد کردم و گفت: شوک لبش نشوند  کنج ی کیکوچ شخندین

 یی هایفرستادم و به کتون رونیرو ب جدا شدم؛ نفسم  گرفتم و کامل ازش  رو به دندون  لبم 
 قشنگن.  یلیبوران، خ یلب گفتم: مرس ری شدم و ز رهیخ بودن  پام ی که رو

 تو.  یگفت: نه به قشنگ  ی جد یزد و با لبخند کوچک هیبخ رو به نگاهم  نگاهش 

 . دمشی پوش اط یآوردم و با احت   رونیرو ب  ی از کتون لنگه هی

با   اهشیس که انگار فقط و فقط مخصوص من دوخته شده! رنگ   ومد یم به پام  یجور
 مدل داده  که به شالم  یدرهم ی هاخط خوراک  شی فسفور ی هاست شده بود و بند  مانتوم 

 بودند، بود. 
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 ی هایصندل  ی کفش رو رو ی جعبه  دم،ی لنگه رو پوش یکی کردم و اون  دی مدت رو لبخندم
 و دوباره به حالت اول برگشتم.  عقب گذاشتم 

و بگه کجا   ادیبه حرف ب خودش دادم یم حیحال ترج ن یشده بود، اما با ا  ک ی تار  بایتقر هوا 
 پارک کرد. ی ارو گوشه  ن یو ماش  دیرس ان یانتظار به پا خوشبختانه  ؛م ی ریم

و سر و   هان ی چرخوندم، از مدل ماش  ابونیرو دور تا دور خ شدم و نگاهم  ادهیپ نیماش از
 .می دور نشد یلیخ شدند  ادهیو مهراب پ ایکه دن یی از جا  دی فهم شدیم وضع زن و مردها 

و قبل   ستادی روم اروبه  داشت؛یبه سمتم قدم برم  ی بود و جد  دهیهم کش ی رو تو ابروهاش 
کرد و راه افتاد و منم طبق   دستش ر یاز طرف من باشه دستم رو اس یمنتظر واکنش  نکهیاز ا

 شدم.   دهی کش معمول دنبالش 

  ی هازده سرم رو باال گرفتم و به چراغ رتیح ستاد، یا ی تونل ی روراه رفت و در آخر روبه  یکم
 شدم.   رهی، خبودند  بسته  نقش که دور تا دور تونل  یرنگارنگ

  گذشتن؛ی م تو دست از تونل  دست  ا یبودن و بعض گرفتن  در حال عکس  تک و توک  مردم
 . رمیبگ رومروبه  رینظیب ی و مجبورم کرد چشم از منظره  دیچیپ گوشم   ی تو آرومش  ی صدا

 قشنگه؟  -

 .دمی ذوق زده نال و گذاشتم  دهنم ی دستم و رو  رت یح با

 .که یخود  بهشته، چقدر رمانت نجا ی! به خدا ا هیعال -

 ی هاکه قدم طور وارد کرد و همون  به دستم  یتر شد، فشار پر رنگ  هاش لب ی رو لبخند
رو   زایچ  نیتربا من قشنگ  نکهیگفت: ا  ،داشت یرو به سمت تونل برم  کوتاه، اما استوارش 

 ارم.رو دوست د یکنیم تجربه 

و به راهم ادامه   تر از قبل گرفتم دستش رو محکم  د،یکوبیم امنهیبه س قراری که ب یقلب با
 اشاره کرد. هامونبه دست  یکیکوچ دادم که با لبخند
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 دوست دارم!  میدار انقدر دوستم  نکهیا -

دهنم   در امان باشم؛ آب بارش طنت یش طرف تونل دادم تا از شر نگاه  رو به اون  نگاهم 
 به گوشش  بومش  بوم  ی صدا کردمی که احساس م زدی اونقدر تند م خشک شده بود، قلبم 

 بود.  ی امسخره  ی اما تئور رسه، یم

و بعد   چسبوند  امرو به گونه  هاششد و لب  تونل بودن، خم  ی که تو یت یبه جمع ت یاهمیب
 جدا شد.  به سرعت ازم  هیاز چند ثان

و   نکشم  تا بلند نفس  خودم رو گرفتم  ی بود جلو  یشد، به هر ضرب و زور سست  زانوهام
 . کنهیم با هر حرکتش سستم  نفهمه

 سر زبونا.  م ی فتیباز ب خوادی م کرده گفت: فقط دلم اخم  قهیاز چند دق بعد

 چرخوندم. ام رو به سمتش ت برده ما بست و نگاه  خی تنم 

 شه؟ ی م یچ ا... اونوقت  -

 زندان  ی هاله یاز پشت م ممکنه : اونوقت دی و غر سرخش نشوند  ی هاکنج لب ی شخندین
 . می ببوس

 زل زدم.  ش یرخ جد م یباز به ن مه یدهن ن با

 گرفته؟  ت یشوخ -

 ام شد. وحشت زده ی هاچشم  زوم براقش  ی  آب نگاه

 چش قشنگم. جوکر وحشتناکه  ی ایمثل شوخ امم یمن شوخ -

بود و گه   شوخ  ی گاه نداشتم؛ گه  حرفش  ی برا یو جواب  شد یباز م شتریهر لحظه ب دهنم
 ممکن ترسناک!  شکل  نیبه بدتر  ی گاه
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که من تجربه   یزیو تنها چ م ی دیرس تونل  به ته یک  دونمی فرو کردم، نم لپم  ی رو تو زبونم 
 کردم وحشت بود.

  ی برا بودنش وت یک  با همه  یرنگ ی رنگ تونل ن ینبود! ا ک ی اصال رمانت ،رمیگی و پس م حرفم
 تونل وحشت بود. هیمن شب

 ی روتر روبهاون طرف  یکه کم ی ای بحث مزخرف، به صندل نیا و جور کردن جمع ی برا
 کردم. بود اشاره  یخال  ،یمصنوع ی اچهیدر

 اونجا؟  می بر  -

رد   سرم  رو از پشت  که دستش  م ی رفت، با هم نشست مکتیرو تکون داد و سمت ن سرش
 گذاشت.  مکت ین ی لبه ی کرد و رو

 مشغول  اچه یمخصوص نشسته بودند و وسط در ی قوها اون  ی که تو ییهابه آدم  حرف یب
 شدم.  رهی، خبودند  خوش و بش 

 ! یچقدر گذشت که با اخم گفت: تو به من بدهکار دونمینم

 زد؟ یحرف م یاز چ ؟ی ای چه بدهکار د؛یناخودآگاه از فرط تعجب باال پر  ابروهام 

 ؟ ی با من -

 شد.  رهیهام خزد و به چشم  ی شخندین

 باشه.  و براش مهم ن بخوره  نداشته حق منو  جرعت  یجز تو کس -

 . دمی و پرس دمیچرخ به سمتش  رت یح با

 ؟ ی ام کردمسخره  -

 ذاشت یهم م ی هاش و رواز سر اجبار پلک  یگهگاه دی بود و شا رهیخ بهم  یخنث همچنان
 نسوزه. هاش تا چشم 
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نفرتو   نیکه پر از نفرت بودم، اما ا  ی اومد ی! موقعی اومد ر ید یلیچون خ یبهم بدهکار -
  چیبود؛ ه یکسی و ب ی پر از بد م یکه داستان زندگ  ی اومد یموقع ،ی برد نی از ب یبد موقع

 واسم قشنگ نبود. یحس

 ! رید  یلیخ یول ،ی دیگفت: رس  شخندین با

از   ترک ی نزد دیشد، شا   کیو نزد ک ی دوختم؛ نزد  شیعصب ی هارو به چشم  کنجکاوم نگاه
 .خوردیم امزده خ ی به صورت  هاش که نفس ی رگ، جور

 کرد! دوره از دم قلبمو  تا چشمات  بودم : من پر از نفرت دیغر یعصب گوشم  کنار

  نیمبادا ا  نکهیا ی ، نه برااسترس  ی بست؛ نه برا خ ی هجوم آورد و سر تا پام  به گلوم  بغض
 پر غرورش! ی ابراز عالقه  ی برا م؛فت یبابا ب ریها بشه و دوباره گخبرنگار ی سوژه  یکینزد

 ضعف کرد. بود، دلم  شکسته  که مطمئن بودم قبل من بارها  یدل ی برا

 و با بغض زمزمه کردم. شدم  قدم  شیبار من پ نیا

 کن. بغلم  -

بود، اما    دی بع یلیگذروندم خ  یرو تک میمشکالت زندگ  ن یکه بدتر  یاز من های لوس باز نیا
 .ستیتنها ن گهیکنه تا بفهمه د رو بغل  ی کی  دی با حس کردم

 .د یخند باز شد و تو گلو  به خنده  هاشلب

 ؟ ی بلد دن یخز دستامو باز کنم  -

و در صدم    دیدفعه دستم رو کش کی رو بدم که  جوابش  کردم و خواستم  رو غنچه هاملب
 شدم. گم  آغوشش   ی تو هیثان

 و قطره  شکست  شد، بغضم  ن ییباال و پا  گلوش  بک یدادم که س هیتک اش نهیرو به س سرم 
 افتاد.  اش نهیس ی و رو راه گرفت  چشمم  ی از گوشه یدرشت اشک 
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  اشنهیس ی طور که رو ؛ همون زدم یظی تر از قبل کرد، لبخند غلمحکم  هاش رودست  ی حلقه
 کردم. زمزمه  ،دمیکشیم یدرهم ی هابا سر انگشت خط 

 ده؟ ینفس کش تو بغلت  یجز من کس کرده؟ مگه  ف یتوص بهشتو  یک  -

با   د؛ی رو بوس سرم  ه یکرد و بعد از چند ثان فرو  رو کنار زد و سرش رو داخل موهام  شالم 
در  ی هاخط  دن یباز هم مشغول کش یکاری هم گذاشتم و از سر ب ی و رو هامپلک  آرامش 

 شدم. اشنهیس ی رو هم 

 . دیچیپ گوشم  ی تو دارش خش  ی صدا

 ؟ یستیگرسنه ن -

 ط یرو دور تا دور مح کردم که نگاهش  زمزمه  یکوتاه ی و آره  جدا شدم  خدا خواسته ازش  از
بلند شد   حرف ی ، برو جلب کرده باشه  اشتوجه  یزیچ که انگار  قهیو بعد از چند دق چرخوند 
 ما بود، رفت.از  ترورکه اون  ی ادکه و سمت 

که  ی کاغذ وان یدو تا ل قهیبعد از حدودا پنج دق رمردیو پ گفت  یزیچ دکه  پشت  رمردیپ به
 داد.  قاشق بود، به دستش  هی هر کدوم  ی بود و رو ده یچیپ دستمال  دورش

 نشست؛ کامل به سمتش  شدم که کنارم ره یخ رومروبه ی اچه یو به در گرفتم  رو ازش  نگاهم 
 . نمشیبب و بتونم  باشم  نشسته  روشروبه  قایتا دق گذاشتم  یصندل ی و رو پام  هیو  برگشتم 

از  یک ی  نکهیو قبل از ا  شدم رهیخ دستش  ی تو  ی های کی مکز به ذرت یظی لبخند غل با
 . بده، خودم دست به کار شدم  رو به دستم  هاوان یل

 قاشقم  طاقتی و ب دم یکش بود رو از دستش ی کیتر از اون  پر  داخلش ات یمحتو  که یوانیل
 شدم.  دنشون ی و با ولع مشغول جو گذاشتم  دهنم  ی رو پر از ذرت کردم و تو

که به  هاملپ دن یاز نظر گذروندم، با د  گرد شده  ی ها رو بلند کرد، اول با چشم  سرش  شوکه 
اطراف   ی هاآدم  اش نگاه باد کرده بود، منفجر شد و قهقه دهنم ذرت داخل ادیز خاطر حجم 
 اختصاص داد.  رو بهمون 
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  انداختم و مشغول خوردن ذرتم نیی، سرم رو پا گاز گرفتم  رو در داخل زده لپم  خجالت 
 شدم. 

 قایو دق گرفت  خودش، نشونه  وان ی و مثل ل دیکش رو از دستم  وان یل ذرتم شدن  تموم  با
 انداخت.  داشت  فاصله  دو تا سه متر ازمون  دی که شا ی اسطل زباله  ی تو

 دادم.  رو حرکت  هاملب شدم و مبهوت  رهیخ ش ی نظری ب ی  ریگ  به نشونه رت یح با

 اس! العادهفوق  ت ی ریگ نشونه  -

 ... دس.ـیر م یزندگ  به جاش : دیانداخت و غر  راستش ی پا ی و رو چپش ی پوزخند، پا با

 شدم. ل یکنجکاو به سمتش ما دم،یکش یقیعم نفس

 ؟ یراجب چ ،یباهام حرف بزن ی خوای م ی گفت -

هاش چشم   ی واقعا برق اشک تو ایشده بودم   یاالت یمن خ ایرو بهم دوخت،   ش یآب نگاه 
  هیکه آروم مثل  یمن و گفت: راجب خودم! نه دیکش نش ییلب پا ی و رو بود؛ زبونش  دایپ

 .خوره یم نشسته و ذرت  جلوت  ی آدم عاد

زد و با    ی شخندیشدم تا حرف برنه، ن  رهیخ هاشرو باال انداختم و به لب  ابروم  ی لنگه هی
  ییکه باعث شد تنها یهمون من ه،یکه روان ی: راجب مندی شصتش کنار لبش غر دن یکش

  هیشب یک ی سال بعد بشم  ست یو ب نم یبب پدرمو   یضیمادرمو مر  انت ی بکشم، باعث شد خ
 داره.. ییتنها ی ا یکه فوب وونهید هی د ی شا  ای آدم  هیبابام! 

بغض   ی متوجه بودن، فقط من  که دور و برمون  یآدم همه  اون  نیاون لحظه ب ی تو دی شا
 !  ستی ن یحرف شیش ی واژه  هیفقط   ییتنها دم یفهمی م من شدم؛یم تو گلوش 

به دنبال داشت و   حسرت و نفرت  ایدن هیو آه،   اشک  ایدن هی  یحرف ش یش ی کلمه  نیهم
 . کردی درک م با پوست و گوشت و استخون  یکمتر کس
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اش  کرده  خی ی هادست  ی شده بود، دستم و رو یاز هر حس  یدوباره سرد و خال ش یآب نگاه 
 دم. زمزمه کر نانیو با اطم گذاشتم 

 !شهینم کم  یزیچ بهت  از حسم  بشنوم  یهر چ -

 ی فرستاد و با صدا  رونی رو لرزون ب نفسش  دم؛یلب گز  زد که با بغض  ی اخسته  لبخند
 شروع کرد.  ی اگرفته 

  دمید به خودم اومدم  ی! از وقتگنیم دروغ سگ  مثل یول ستیحرف مردم مهم ن گن یم -
 !لنگهی م اشه یپا هی شهی هم ست، ین های زندگ  ی ه یمثل بق  میزندگ 

رو قورت بده؛ سرش   بغضش داد یم حیو اون ترج اورد یفشار م به گلوش  شد، بغض   ساکت
 رو باال گرفت و ادامه داد. 

افسرده و به فکر   ی و گاه و سرزنده  شوخ   یداشت! گاه یبود، اختالل دو قطب ضی پدرم مر -
رو از   جونش سک یر  نیا ی پا د یمهم نبود شا  ش بود و برا سک یعاشق ر وقتا  هی... یخودکش
 در خطره!  جونش  کردیچون فکر م ومد ینم نیی پا تختش  ی وقتا از رو  هیبده و  دست 

 برجسته  شیشونیپ کنار قرمز بود و رگ  از اندازه  شیب هاش چشم   د،یکش به موهاش  یچنگ
 شده بود. 

روز به روز  وضع بابام  یحساب بسوزه و بسازه. اون اواخر  نبود که به پاش  یزن مادرم  -
قبول کنم و   تونستم ی بشه، اما من نم ی بستر دی گفته بود با  روانپزشکش  شد،یتر مخراب 

 .ستادمیوا مادرم ی همه جوره جلو

 ش رو منقبض نگه داره، اما موفق نبود و فک  فکش کردی م یکردم، سع بغض نگاهش  با
 کم اش نشست و کم گونه  ی راه گرفت و رو چشمش  ی گوشه  از  یاشک درشت قطره  د؛ی لرزیم

 خوردمون. گره  ی هارو دست  خت یفکش گذشت و ر ی ه یاز زاو

 رو دستش  ی او بوسه  بردم هاملب رو سمت  هامون دادم، دست  هیتک اشرو به شونه  سرم 
 ز قبل گرفت.تر ارو محکم  و دستم  دیکه لرز نشوندم 
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 ادامه داد. شخندین با

 ... مدرسه برگشتم  از  یاون روز... اون روز وقت -

و با وحشت   ازش جدا شدم  ده یشده بود، ترس یاز هر موقع  تر برجسته  شیشونیپ کنار رگ 
 شدم. رهیخ سرخش  ی افه یبه ق

 تموم شده!   گهید ن یبب کن... منو نگاه  ؟ بوران منو بوران  -

 شه یهم از شتر یکه ب یی و با صدا فرستاد رونیرو با فشار ب نداد؛ نفسش  به تقالهام  یتیاهم
 مادرم با لباس خواب  دم ید از مدرسه برگشتم  یو گرفته بود، گفت: اون روز وقت  دار خش
 یلیخ خونو  یبود و قرمز دی لباسش سف کنه،یم ون یش تاده سیتو اتاق بابام ا ،دش یسف

 ! ذاشتی م ش ینما  هخوب ب

پسر   تر دوست کم اون طرف  هی : درست دی شد و غر  رهیخ ی ابه نقطه با نفرت د،یخند یعصب
 . کردیم نگاه  دست بابام  ی پاره  به رگ بود با وحشت  نشسته  ن یزم ی رو مامانم 

 همون  زد؟یم حرف  یبهار از ک  ، پدرش... پدرش مرده بود؟ پس رو باال گرفتم  سرم  شوکه 
 خرج کنه! ی اردیلیبوران حاضر بود م ی معالجه ی که برا یآدم

 کرد.  نگاهم  یکیبهش زل زدم، با لبخند کوچ و سردرگم  ج یگ

 کار خوبم  کدوم چرا و واسه  دونمی نم ست؛ین ام ترحم ذره  هی نگاهت  ی  ! تو آبیمتفاوت -
 . شمیم مثل بابام یاگر توام بر دونمی قرار داده، اما م خدا تو رو سر راهم 

 . دمی و پرس دم ی گز شد که دلم صعف رفت، با بغض لب ن ییگلوش باال و پا بک یس

 کرد؟  یخودکش یچ  ی برا پـ... پدرت  -

 مامانمو دوست  مچ ی ردگ افس  : تو اوج دی زد و غر ی شخندیتر کرد، نرو تنگ ابروهاش  ی گره 
 تخت گرفت.  ی پسرش و رو
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  نجا یمحض ا قت یشد؛ حق تار دمی شد و د پر از اشک  هامچشم  کم نگاهش کردم، کم ناباور
 هامتو چشم  ی و ترحم افتادم خودم  ی هایبدبخت ادیپدرش سوخت   ی بود که تا دلم برا

 نموند. یباق

 نکن. ه یلب گفت: گر  ر یو ز  دمیکش بغلش  ی تو و محکم  د ییهم سا   ی و رو هاشدندون 

که با لبخند   نشوندم  هاملب ی رو ی کیزدم و لبخند کوچ رو پس  هاماشک  دست  پشت  با
 فرستاد. گوشم  رو پشت  موهام  ی خونسرد

 شدن   سی که باعث خ ییکسا تا فک  ده یخدا منو آفر  کنم ی... اصال فکر مهیچ یدونی م -
و   خودم ایدهنمو با دماغم عوض کنم   ی حاال خودت بگو جا ن،ییپا ارم یب شنویم اتگونه 

 بندازم تو چرخ گوشت؟ 

 جا دادم.  بغلش  ی رو تو ام گرفت و خودم خنده  ش ید یجد ی افه یق دن ی با د ناخودآگاه

  سیف  ن یبه ا ادیم گفتم: د... دلت ،زدم ینفس م خنده نفس  طور که به خاطر  همون
 ؟ یدست بزن خوشگل 

 کرد.  نگاهم  طنتیپر ش ی هاچشم  با

 ؟ ی.. چیچ -

شد؛ خونسرد   لیتبد  ام به سرفه خنده  ی گشاد شد و به آن حد ممکن   نیتا آخر  هامچشم 
 ادامه داد.  کرد و با اشاره به خودش  نگاهم 

 .یشیم گم  تو بغلم  ادیز  دایجد  -

 !که ی مرت کنا هشکردم، نگا  زیرو رهام رو به دندون گرفتم و چشم  لبم  یحرص

 ام رو به سمتش انگشت اشاره  ،دمیکشی براش خط و نشون م هامطور که با چشم  همون 
با سه تا انگشت مچم رو   م یحرص  ی به چهره  ت یاهمی بلند شد؛ ب یصندل ی که از رو گرفتم 
 .فتمیو مجبورم کرد مثل خودش بلند بشم و پشت سرش راه ب گرفت 
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 .دمی غر  شدم، یم دهیکش سرش  طور که پشت  و همون  دم ی هم ساب ی و رو هامن دندو

 آخه.  ی تو دار هیچه عادت مزخرف ن یا ؛ی کن کند بوران با تواما، بابا ولم  ی بوران! هو -

 ی و درد بد اشنه یو با سر رفتم تو س رم یرو بگ خودم ی جلو که نتونستم  ستادیا دفعه  ک ی
 .دی چیدماغ پ ی تو

 که از سر درد درهم شده  ی او با چهره  دم یسرم رو عقب کش اشنهیس شدن  ن یی باال و پا با
 .دی خندی م  صدای رو بود و بروبه زوم شدم؛ نگاهش  رهیبود بهش خ

 امشب چه خوش خنده شده بود!  کهی کرد، مرت دهن باز نگاهش  با

 ی تر روطرف  که اون  یردو تا دخت ی ره یکردم که نگاه خ نگاه  حرص به سمت چپش با
 کرد. یرو خط خط بودند اعصابم  نشسته  مکتین

 .زدنیهم نم پلک  یبگم حت تونم ی و به جرات م بودن  اش شده خنده  محو  ا یعوض

  نیاز ب یآروم که ناخواسته آه  دمی کوب پاش ی رو رو محکم  زدم و پام  ی ای لبخند حرص 
 هاش خارج شد. لب

 درهم شد ازش  اشچهره  یو وقت فشار دادم حرص و خشم  رو با تمام  از قبل پام  تررحمیب
 فاصله گرفتم. 

 ؟ یکنیکار م یچ الی: فـ... فر د یرو گاز گرفت و غر  لبش ی گوشه  یعصب

رو به  کردم و با حرص لبم  رو مشت  هامدست  د،یچرخی م سرم ی ا تودختر ی خنده  ی صدا
 کردم. و نگاهشون   دمیدندون کش

  ،اشون ره یخ ی هانگاه  دنیو با د چرخوند  رو به سمت دخترا  جش یو گ یعصب نگاه  بوران
 و پامو  به کفشم  ی ات گند زدمسخره  ی و با پوزخند گفت: به خاطر حسود رو گرفت  نگاهش 
 ؟ی له کرد
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توجه   بازم خوش خنده بشه و بگه من فقط به تو فرو کردم؛ توقع داشتم  لپم  ی و تو زبونم 
 بهم دست داد.  ی بود، حس بد یجور هی.. حرفش  یول کنمیم

 کردم. اخم

 مسخره؟  -

 ک ی بهش نزد گهید _دو قدم یک یو  رو باال فرستادم  کرد، ابروهام  گاهم  ره یو خ نگفت  یزیچ
 شدم. 

که  تفاوت نی رو تکرار کردم با ا کارم بودم دوباره  رهیخ حسشی طور که به صورت ب همون
 فشار دادم.  تی بار با تمام حرص و عصبان نیا

 جفت  ی هادندون  ریبست؛ از ز هاش رو با درد و خشم بار پلک زد و در آخر چشم  چند
 !ی بیب تمومه ی ایب : به چنگم دیاش غر شده 

به   اول  شد؛ با استرس  کمتر  فشار پام زد و  خشکم  که در جا گفت  و خشم  با تحکم  انقدر
 زل زدم. سرش  و بعد به پشت  ش یحرص ی افه یق

رو به  برام نمونده بود؛ لبم  ی اگه ید ی بندازه، اما چاره  راه ی زیر نبود آبرو  د یبع خر کله  نیا از
 هر چه بادا باد!  دم،یکش دندون 

 املحظه  ه ی یو حت دم یدو یدر خروج سمت  بهش زدم و با تمام توانم ی احرکت تنه  هی با
 .رمیبگ تا نفس  نستادمیوا

 مهم نبود. ن یاما ا ،زدمیم بهشون تنه  یو گهگاه دم یدویم ت یجمع ی العجله البه با

زدم و به   ی لبخند محو کردی اشاره م یفلش قرمز به در خروج هیکه با  یی تابلو  دنید با
حالت ممکن   ن یتربه وحشتناک  ، بازوم بزارم   رونیرو ب پام  نکهیاما قبل از ا دم،یدر دو سمت 
 شدم.   دهی کوب شد و تو بغلش دهیکش
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  ی هانفس دم؛یاش خط کشرو اعصاب نداشته دیفهم   شدیم اشنهیس شدن  ن ییو پا باال  از
 کرده. بود سرش رو خم  و معلوم  خوردی ش به صورتم م دارکش

 جالبه! ؟ی ریدر م یزنی: مد ی وارد کرد و با حرص غر م به بازو یفشار

 .شدیداشت خورد م بود که رسما  ییقفل بازو ، اما هنوز دستش ازش جدا شدم آروم 

 شد.  گردنبندم  ی ره یخ کردم که نگاهش نگاهش و مظلومانه  رهیخ

 !ی اقه یسل خوش  -

 بازوم رو از دستش خالص کنم  حرکت  هیکردم با   یبه چرت و پرتش ندادم و سع یتیاهم
 و گفتم: شعت!  هام رو با حرص بستم تر فشار داد، چشم که به خودش اومد و محکم 

شد و درست   ترک ی نکرده بود؛ نزد یریتغ  چیاش هو لوچه  اما لب  ،دن یخندی م هاشچشم 
 زد. پچ کنار گوشم 

 بچه آهو دست بکشم.  هی دن یاز در شهینم لیاما دل -

 .دم ینال یبهت عصب با

 .یرسما تو حلقم یبردار گهی قدم د هی، ول کن بازومو  ؟ی بچه شد -

 شد،    ترک ی و نزد ک یزد و لجباز نزد ی شخندین

و   هم گذلشتم  ی و رو هامپلک  با استرس  د،یرو دور هزار کوب سست شد و قلبم  هامزانو
 بست.  خی که کرد سر تا پام  یانتظارم با کار برخالف 

به   توجهیبهم زد و ب  ی اانداخت، تنه  بهم  یاز هر حس یخال نگاه  زمان با ول کردن بازوم  هم 
 رفت.  نشیشده سمت ماش من  مات 

  ی تو اشک  بود، نگاه کردم؛ نم  ستادهی ا شیپ قهیکه تا چند دق ییو متعجب به جا ج یگ
 لب زدم. و با بهت  هام نشست چشم 
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 ؟ یری کجا م -

  هوی ، ییبحث و دعوا چ یبدون ه ش یی هوی ی هاآوردن جوش  ضش،یضد و نق ی هارفتار  نیا
 .کردیم جم یاز اندازه گ شیبود و ب  خطرناک ی ادیهاش زگرفتن  جبهه

و   دمیکش موهام  به ی زدم، چنگ ام نشسته بود رو با حرص پست گونه   ی که رو یاشک قطره 
 .دمیکش سرم  ی بود رو رو دور گردنم  یاز ک  دونمیکه نم یشال

 شدم که راه افتاد، آب  نیماش سوار   حرفیو ب رفتم  شده به سمتش  مشت  ی هادست  با
که  یتنها کس داشتم  ن یقی زدم،یفرصت با بهار حرف م  نیتو اول دی با دم؛ یرو باال کش م ینیب
 فقط من!   ،ی اگه ید کنه منم! نه بهار نه از روانپزشک و روانشناس  کمکش  تونهیم

 

 *** 

 

 ا«ی»دن

 

 یسیو بدون توجه به خ اتاق خواب هتل بود رو برداشتم  زیم ی که رو ی ایکیپالست ی شونه 
با حرص و   کرد،یم یی خود نما صورتم  ی که رو شی کوفت ی هادست  یبه قرمز   رهی، خموهام 

 .کردمیم رو شونه نفرت موهام 

  رهیخ کردم، با حرص و بغض به صورتم  اتاق پرت  ی رو گوشه  و شونه  دمیکش غیج کالفه
 عمو!  گفتم ی تو م که به یی اون روزا فیح ف،ی: حدمی شدم و غر

 پوزخند ادامه دادم. با

 !یعوض  فطرت  پست  -
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 رو از نظر گذروندم. شد، متعجب سر تا پاش  دایاش پبهت زده  ی افه یاز شد و قدفعه در ب هی

 ؟ی بود  تو مگه نرفته  -

 دمیکش رو تو هم  داد؛ ابروهام   هیبه چهار چوب در تک بیبه ج کرد و دست  نگاهم  حرف یب
 رو پر کردم.  نمون یب ی و فاصله 

  دادم؛ متفکر  و چند بار تکونش  مبرد بازوش  رو سمت  دستم  ستادم،یا روشروبه  قایدق
 کرد. نگاهم 

 ؟ یضیمر  -

 فرستادم.  رونی نفسم رو ب یو حرص دی باال پر ابروهام 

 کن بزار استراحت کنم.  گم  اصال اعصاب ندارم، گورتو  که،ی مرت  نیبب -

 ؟یکنیم   رونمی گفت: از هتل خودم ب شخندین با

 وات؟  -

 .کردی نگاهم م  شخندیبا ن همچنان 

 ؟ ی هتلم! کر شد -

زدم؛ سمت   رونیو از اتاق ب به در چسبوندمش  اشاره  و با سر انگشت  دمیخند  یحرص
  ی رو ی  آب معدن ی بطر دنیهتلش رفتم و قبل از سر کش خودش  به قول  هینقل ی آشپزخونه

 شد... لی : فقط تو رو کم داشتم که تکمدمیغر  زیم

 کردم. یقورچ دندون 

 !ینقصی چه روز ب -
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 اپن  ی و رو ی شده، بطر هم پر آب  هام هیر یاحساس کردم حت کمتا کم  دم یرو سر کش یبطر
اون   یشده بود، لنگش رو کنار زدم و کم  مبل پهن ی که رو لش به تن  توجهی و ب دم یکوب

 نشستم. ترش طرف 

 . دمیو پرس رمیخودم رو بگ  ی جلو نتونستم  رو خاموش روبه  ونی زیبه تلو  رهیخ

 ؟ ی خوا یم یازم چ -

 . برگشت  به سمتم  متعجب

 ؟ ی چ -

 !  میناج یشی م شهیکه هم ی خوای م یزی چ هیو با حرص گفتم: ازم  به سمتش برگشتم  کامل

  کیبهت نزد با هدف  ی که فکر کرد ی دید تو خودت ی: چدی پوزخند بهم اشاره کرد و غر با
 .یعشق داشم ی می صم قیرف نکهی شدم؟ صرفا جهت ا

 با خر طرفه.   کرد یز نگاهش کردم، چرا فکر مدهن با با

کردم حفظ ظاهر   یسع یکی هم فشار دادم و با لبخند کوچ ی رو ت یرو با عصبان  هامپلک 
 کنم.

 مهراب!   ستمیمن خر ن -

 ادامه دادم. فکری بگه نگاهم کرد که ب یزیچ نکه یا بدون 

 .هی چ و قسطت  ی ایک   ستین مهم  گهیو د  ریازم رم یم گه ید تا چند هفته هر چند  -

 کرد. نگاهم  و شوکه  ج ی کرد، صاف نشست و گ نگاهم  بهت  با

 گرفته بود. نشست، کلکم  لبم ی گوشه  ی محو لبخند

  رتیح ی اتاق قدم برداشتم که صدا و از کنارش بلند شدم، سمت  گرفتم  رو به دندون  لبم 
 . دیچی پ تو گوشم  اش زده
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 ؟ ی ای تـ... تو جد -

 رو باال انداختم. ابروهام نه یو دست به س برگشتم  سمتش  به

 کنن؟ یم یکه شوخ خورهیم  ییبه کسا امافه یق -

 قرار گرفت. رومرو دور زد و روبه  مبل  ناباور

 . یبر  یتونی اما تو نم -

رفته   ادمیجناب مهراب خان  و گفتم: آخ آخ  دمیزدم و دستم رو به پام کوب ی اقهقه ی لودگ  با
 بود ممنوع الخروجم!

 ادامه دادم.  ی و جد رو خوردم امخنده 

 . دهینم خروجمو  ی اجازه ازدواج کردم و االن شوهرم  از خودم خبری نه، ب ای -

  ی راو ب فرستادم نیی شد، آب دهنم رو پا معنایفاصله ب ی واژه  نمون یاومد تا ب  جلو  اونقدر
 کنار. بکش  کهیمرت ی حفظ ظاهر گفتم: هو 

فشار داد،  و با خشم  گرفت  و شصتش  انگشت اشاره  نیرو ب امچونه به حرفم  ت یاهمیب
 .دمی لب غر ریو ز رو با درد بستم  هامچشم 

 ؟ یروان یکنی م یچه غلط یدار -

  کالم ک ی شدن فشار دستش،    شتریرو به جونم انداخت، هم زمان با ب نگاهش  چال  اه یس
 .دی غر

 ! گمیم  چون من  ی رینم -

 ؟ یکن یو نه من امر  ی برا ی که بخوا ی ایکردم؛ آخه تو ک  گرد نگاهش ی هاچشم  با

 اضافه کرد.  یرو مخ  شخندیکه با ن رو خوند  فکرم  انگار
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  من رو دم پا  ؟ی دی فهم ا،یدن  یبزار رونی هتل ب نیاز ا پاتو  ی تونینم ی ، حتتا من نخوام  -
 . کشمیم شی به آت خشکو با هم  تر و  کنم رم نزار که

به عقب  از کجا اومده بود محکم  دونمیکه نم ی و زور نشست با خشم  به گلوم  بغض
 شد. دهیدر کوب دادم که به چهار چوب  هولش 

 امگونه ی که رو ییهااشک  یحرص ستادم؛یا روش و روبه ازش فاصله گرفتم  قدم  چند
 .زدم دست پس  رو با پشت  نشسته بودن 

 .دمیکش غیج یعصب

 ی ای بهت اجازه داده تو زندگ  یک  ؟یکنیم ی که واسه من امر و نه یهست یک  ی تو فکر کرد -
   ؟یدخالت کن یکارش چیکه ه

پر از   هامچشم  کرد؛یم مونده بود و فقط نگاهم  داده بودم که هولش  یتو همون حالت  مات
 .دمشیدی شد و تار م اشک 

مثل  ره یباال نم از پارو  چون مثل تو پولم  ی هان؟ فکر کرد ی خودت فکر کرد ش یپ یچ -
 ی من تک پسر جون  ن یبب کنم؟یضعف م ت یاخالق سگ نیا ی دورت برا  ی هااحمق
 !دورتم ی ایابونیتر از خباال  و صد تا پله  گذروندم  مو یزندگ  ی قسمتا ن یرتسخت 

 و بازم  کردیم نگاهم  باال رفته  ی در گرفت، با ابرو رو از چهار چوب  اشه یو تک ستاد یا صاف 
 داده بود. حیرو به حرف زدن ترج سکوت 

 . دمیباال گرفتم و غر  وارد یام رو تهداشاره  و انگشت  زدم ی شخندین

فرق دارم! من   یکن تا نگاهشون  کنن یم موس  موس  که دورت ییدخترا ه یمن با بق -
از  ات وگرنهسر جمله  یلطفا بنداز هی  دیبا حرف زدن با من  ی برا ،یجناب طارم  متفاوتم 
 ! کنمیم مونت یپش شدنت  متولد 
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و   الیرو به فر  در مانع شد، نگاهم  باز شدن  ی بزنه که صدا خورد تا حرف  تکون  هاشلب
مهراب رو    کاپشن  چرم ن یآست ی گوشه  به ورودشون  ت یاهمی؛ بدوختم  بوران  سرش  پشت 
 و کنارش زدم.  گرفتم 

 . دیچیسرم پ ی تو الیفر   ی که صدا و در رو با ضرب بستم  اتاق شدم  وارد

 بود؟  چش  ایدن -

 .دمیکش رون یب کمرم  ر یرو از ز  تخت انداختم و موهام ی و رو ، خودمنگرفت  یبجوا

فقط    دیخواب تخت  ی کنارم رو ال یچقدر گذشته بود که در اتاق باز شد و فر دونم ینم
 ی هاجواب صدا زدن حال نداشتم  یکرده بود که حت امخسته  امروز  اونقدر اتفاقات دونم یم
 رو بدم.  الیفر 

 هم افتادن.   ی رو هامخواب شدم و پلک  جیگ کم کم

 

 

 

 

 *** 

 ال« ی »فر

 

لب   ریطور که ز دوختم، همون  ک ی رو به اتاق تار جم یو نگاه گ رو به زور باز کردم هامچشم 
 حک  دم که اسم رو چنگ ز م یگوش و با دراز کردن دستم نشستم   تخت  ی رو زدم یغر م
 رو باز کرد و خواب رو از سرم پروند. هامبوران کامال چشم  ی شده 
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 به ایدن  غیج ی که با صدا دوختم  چشم  ی گوش  ک یکوچ ی به صفحه و سردرگم   متعجب
 اومدم و جواب دادم. خودم

، خطاب به بوران آروم  تخت  ی از رو  و هم زمان با بلند شدنم  چسبوندم  رو به گوشم  یگوش
 .سای وا  قهیدق هیگفتم:  

  ی و با صدا رفتم  قدم جلو  اتاق نره، چند ی تو تا صدام و در رو بستم  دم یدو  رونیاتاق ب از
 ؟ شده  یزیچ  ؟یگفتم: بوران خوب ی اگرفته 

 . دمیپرس دوباره  ش یجواب منف کرد و برخالف  نگرانم  دارشخش  ی صدا

 شده؟ یچ -

 ن؟ یی پا ی ایب یتونیم  ه؟یاوک  تت ی رو در هتلم، وضعکرد و گفت: روبه  ی اسرفه  تک 

ام رو به ساعت  گرد شده  ی هارفته بود، چشم  از فرط تعجب تا فرق سرم  ابروهام  گه ید
 شده بود دوختم.   دهیکوب ونی زی تلو ی که باال  یرنگ یمشک

 اونقدر  ؛ مکثم عصره  که انگار پنج  زدیحرف م یبود و بوران جور صبح ! ساعت پنج شعت
 برداشته بود. یشده بود که به حساب جواب منف

 .دیچ یسرم پ ی تو پوزخند صدا دارش ی صدا

 . مییخوش چشم آهو  شبت  زدم،یم زنگ  دینبا یخی! بهمه مثل منن  کنم ی من فکر م -

 و ناخواسته داد زدم. دمیکش به موهام  یشده چنگ هول

 .نیی پا امی نه نه بوران، صبر کن االن م -

 .ایچرخوندم و گفتم: صبر کن رو دور تا دور سالن  نگاهم  د ی که با ترد نزد ی حرف
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  ی رو از رو و مانتوم  دم یدو مبل سمت  لب زد و تلفن رو قطع کرد؛ با عجله  یکوتاه ی باشه 
انداختم و بعد   سرم  ی شالم و رو م ی به وضع ظاهر  ت ی اهمی و تنم کردم، ب برداشتم  اشدسته

 و سمت آسانسور رفتم.  دمیرو پوش هامکفش م یو گوش هتل  هوشمند  کارت از برداشتن 

اما   دم،یرس اول ی تا به طبقه دیو چقدر طول کش سوار آسانسور شدم  یچجور دونم ینم
 رو کرده بودم.  خواب الزمم  قهیقچند د ن ی تو هم مطمئنم 

داده  هیتک  نش یبه ماش نهیبه س خورد، دست  بهش از هتل چشمم  رفتن رون ی محض ب به
رو حس کرد و   نگاهم  ینیکه سنگ کردم نگاهش  هاش رو بسته بود؛ مغموم بود و چشم 

 هاش رو باز کرد. چشم 

قرار گرفت من   رومتا روبه که کردم مات نگاهش  د،ی دو رد شد و سمتم  ابون یسرعت از خ با
 زمزمه کرد.  ی اگرفته  ی و با صدا  دیبغلش کش ی و تو

 دلم... دلم برات تنگ شده بود!  -

رو گرد کردم و خواب آلود گفتم: به   هامدور کمرش چشم  هامدست  دن ی چیبا پ همزمان 
 نگذشته.  دارمون ی از د و چهار ساعتم  ستیخدا ب

در عقب رو باز کرد و   بردم، برخالف تصورم نیو سمت ماش دیجدا شد، دستم رو کش ازم
 . نمیاول خودش نشست و بعد به من اشاره کرد تا بش

 ختم و زمزمه کردم.رو باال اندا ابروهام  متعجب

 ودف؟  -

عقب   یصندل ی دادم و کنارش رو رو انجام که گفت  یکار د؛یخند که تو گلو  دیشن انگار
 نشستم.

  خیاز استرس  سر تا پام  د ی رو زد؛ االن با  یشد و قفل مرکز لیما جلو  در سمت  بستن  با
 .ودین المیخ نیاما ع ،کردم یو وحشت م بست یم
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و   دیرو کش دستم  هوینگاهش کردم که  داد، کنجکاو  هیتک یصندل ینشست و به پشت صاف
که شالم رو کنار زد  گذاشتم  زانوش ی و رو دستم  ی ؛ با لبخند محو خوابوند  پاش  ی رو رو من 

 شد.  با موهام یو مشغول باز

 کردم.  زمزمه  دمیکشیم  شیمشک ن یشلوار ج ی وار رورو نوازش  که دستم  طور  همون 

 ؟ی د ی چرا نخواب بوران  -

رو   رو بسته بودم موهام که باهاش یرنگ ینشد و کش مشک یراز شالم به کنار زدن دلش
 شد.  پخش پاش  ی رو در آورد تا کامال موهام

 گرفته گفت: زوده. ی بود با همون صدا با موهام   یطور که مشغول باز همون 

 . نمشیو سرم رو بلند کردم تا بب دمی هم کش ی رو تو ابروهام  متعجب 

 زوده؟  یچ -

 .دیکش نش ییپا لب  ی و رو زبونش 

 ! دنی واسه خواب -

اشاره کرد و گفت:   ش ی به ساعت مچ ی او با نگاه خسته  دیباز نگاهش کردم که خند دهن  با
 . ادی خوشم نم یقرمز و آب ب یتو بخواب از ترک  ؛یفسقل تا ساعت خوابم  هنوز مونده 

شده بود و   شهیتر از همهام روشن چشم  یبود، طبق معمول آب هامبه چشم   منظورش
 بود.  سرخ رنگ  ی هاپر از رگه ش ی دیسف

 .یبخواب نشسته  دی تو با ببره  تو خوابم  ی رو پا ینجور یمن ا  ؟ی : تو چدم ی و پرس دمی گز لب

 قرمز  ی ها مثل من رگه برق زد؛ اونم  ش یآب ی هاواقعا چشم  ایمن اشتباه کردم  دونم ینم
 بود.  شهیتر از هم، اما جذاب هاش رو پر کرده بود و ترسناکچشم  ی دیسف

 .دیکش ابروهاش  ن یرو ب شصتش 
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 من نباش. تو بخواب، نگران  -

 ن و یکرد تا آخر م یباز با موهام  رو بستم؛ اونقدر هامسر تکون دادم و چشم  ناچار
 هاش ذوق کنم.نتونستم به خاطر نوازش  گهیو د  د یچسب به هم  هامپلک  هاشنوازش 

 

 

 *** 

و   دی پر کامال خواب از سرم  ی مرد ی با صدا قهی در و بعد از چند دق شدن  ده یکوب ی صدا
 خمارم باز شد.  ی هاچشم 

  می رو زد نور مستق هامشد و چشم  ده یصورتم کوب ی که تو یزیچ نیاول  یداری محض ب به
 بود.   دیخورش

 هامذهنم مرور شد و چشم  ی پرده  پشت  شبیلحظات د  که تمام دمیکش ی ایعصب پوف 
 شد. دهیکوب شه یش دوباره که دم ی کش هام رو به چشم   باز شد؛ دستم  کامال 

  ،دم یکش ن ییرو پا شهی مهراب خورد؛ ش ی به نگاه کالفه سمتش برگشتم که نگاهم  به
برده بود،   که نشسته خوابش  ی گذاشت و با اشاره به بوران شهیش  ی رو لبه  هاشدست 

 ن؟ یدیخواب  نجا یگفت: چرا ا

خواب   ی و با صدا  دمیکش رو جلو  شده بود، شالم   زی به خاطر آفتاب ر  جفتمون  ی هاچشم 
 بد خواب شده بود.  شبید : فکر کنم دمینال یی آلو

 زد. ی شخندین

 شب؟ یفقط د -

 م ی کن بر دارش ی خب، ب یلیو با اشاره به هتل گفت: خ نداد ت ی کردم، اهم نگاهش  یسوال
 .می بخور صبحونه 



 حکم غرور 

 
239 

 

  یگرفت و حرص سرش  ی رو باال  اومد؛ دستش  ادش ی  یزیدادم که انگار چ رو تکون  سرم 
 گذاشت. سرش  ی رو هتلمو  اتدوست عقب مونده  نیکه ا دی : فقط بجنبدی غر

 . دیرو جو  لبش یکه پوست گوشه  دمی رو باال انداختم و خند ابروهام  جبمتع

 . نهیبیم ادیز ییجنا لم ینخند! احتماال ف -

دهنم گرفتم تا با   ی اما به موقع دستم رو جلو دم، ی از خنده ترک  رسما آخرش  ی جمله  با
 نکنم.  داریام بوران رو بخنده  ی صدا

 ت. تکون داد و سمت هتل رف ی تاسف سر با

  یچجور  هام  جمع شد، آخه من ؛ لبو سمت بوران برگشتم  دمیکش یکوتاه ی ازه یخم
 .دهیخواب یناز نیبه ا  یکنم وقت دارش یب

 ی پوف دم؛یدستم، لرز به کف  ششیکه با برخورد ته ر رسوندم  رو به صورتش  اجبار دستم  با
 صداش کردم.  دم یکشیم صورتش  ی و رو طور که دستم  و همون  دمیکش

باال   نشست؛ ابروهام  یصندل ی هاش رو باز کرد و صاف رو بار چشم  نیبا اول انتظارم  برخالف
 تونه یم یو حاال چجور  دهیدو ساعت بعد از من خواب یکیحداقل   شبی داشتم د حتم  د،ی پر

 انقدر زود از خواب بلند شه. 

 کردم. زمزمه و آهسته  زدم ی کوتاه لبخند

 حاضره. صبحونه  هتل  م ی بر ت مهراب گف  -

گفت: تو   یاگرفته  ی بود، با صدا رومون روبه  قایبه هتل که دق داد و با اشاره  رو تکون  سرش 
 .امیم برو من 

شدم و سمت هتل    دایپ نیاز ماش  یجون " کم ی نکردم و با "باشه  یموندنم پا فشار  ی برا
 شد.  ایدن ی هاچشم   قفل   هامچشم  رفتم که به محض ورودم
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رو تکون   پاش  وارک یداشت، نشسته بود و هستر  د ید ی که به در ورود  یمبل ی رو یالب ی تو
 شده بود. ری د ی ادیبزنم، اما ز  چپ  یعل ی رو به کوچه خودم و خواستم  دم یگز  لب داد؛یم

 دست  ی رو تو مانتوم نیو آست  اومد  به طرفم   زدیم غر لب  ری طور که با حرص ز همون 
 اش فشار داد. شده  مشت 

 ؟ی کرد یم یچه غلط : با بوراندی اشاره کرد و غر هتل  رون ی شده به ب  زیر ی هاچشم  با

رو   هاشلب  یحرص ره؛یام نگتا خنده  کردمیو تمام تالشم رو م فقط نگاهش کردم حرف یب
 سوخت.  از مچم گرفت که سر تا پام  ی زیر شگون ی و ن دفشار دا به هم 

 ی نهیو به س عقب رفتم  که چند قدم  دم یکش رون یب دفعه دستم رو از چنگش  هی اریاختیب
 شدم. دهیکوب بوران 

  گهیکرد و گفت: خب د ی ایعصب ی خنده  ایو ازش فاصله گرفتم، دن لب زدم یآروم  دیببخش
 بده.  خودش حوابمو  ی اومد جلو که مستر جونمونم حاال

 ی روبهاالن رو نبود ون یدر م یوسط خجالت   نیاون بود و ا رو گرد کردم؛ اگر دست  هامچشم 
 . دیپرسیم ی خاکبرسر  ی هابوران سوال 

اما   ه، ری تا زبونبه ذهن بگ رو باال فرستادم زده ابروهام  و وحشت  دم یکش رو به دندون  لبم 
 داد به اون بپره. حیرفت و ترج  ادشیمهراب کال حرفش رو  شدن  ک ی انگار با نزد

 حرص  اشاره کرد و پوزخند با دست بهم  ایخطاب به دن ستاد،ی بوران ا ی روروبه  قایدق مهراب
 نشوند.  اشکنار جمله یدرار

  یباشه آخه هر چ فتهین روش ی کن خط و خش قشنگ نگاه  قته؛ی! خود  خود  رف نیبب -
 . می گردوند از شکنجگاه برش نباشه

 نچسب  هار!  مهراب داد و با حرص گفت: گمشو  رو نشون  زبونش  ایکه دن دمی خند  صدایب
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 ی قیعم نفس ،دادی نشون نم یواکنش  چ یبود و ه رهیخ هاشون به جنگ و جدال  یخنث بوران
 فقط دنبالم  حرفی ب رفتم و اون هتل  رستوران  به سمت  دستش  دن ی کش و با دمیکش
 . شدیم دهیکش

 

 

 

 

 *** 

  د یچکیم خونه ی هاپارکت  ی رو اشک  درشت ی هاقطره  دادم،یم فشار  هامدست  ی رو ال سرم 
 سر شده بود. و کل بدنم 

 به بابا و تمام پنهون  لب ری و ز  ومدینفسم سخت باال م گه،یبود د  یته ته بدبخت نجا یا
 ر یام تمعده  شه یهم مثل ،رفت یم هر لحظه باالتر  ا یدن ی صدا دادم؛ی فحش م هاشیکار
 .دی لرزیم هامو دست  د یکشیم

گرفت و مثل  ی هاشم ی جلو وار   دیاش رو تهد رفت و انگشت اشاره  جلو  دو قدم  ایدن
 . دیتوپ خودش بهش 

و   واجب بوده  احترامت  ،ی دینشن از چشم  ترن یی پا یگفت یر چه تا االن  ی ریپ  نیبب -
 واسه من!  ی راه بنداز یهر  ی هر طور نیهم ی تونی هست، اما نم

 و ادامه داد.   دیخند یعصب

 .میقرار داد دار نجایا ما  داش ه؟یمگه خاله باز  -

 کرد. رو به من  و با خشم  گفت  یز ی لب چ ریز ی هاشم
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به قرار داد و   یکن؛ من کار شیتو حال بدوش  گهیم َنره  گم ی م یکن دختر، هر چ نگاه  منو  -
 دختر جون!  ندارم زهرمار  کوفتو 

 رو دور تا دور خونه چرخوند.  نگاهش 

  کالمه کی  نن، حرفمم ک  گناه  سرم ری تا هر شب ز دارمینم ام نگهرو تو خونه  من بد کاره ها  -
 ! خوامیم یخال فردا خونمو  خانوما  خانوم

اون   ی هاش رو جلو حرف  که بهش بگم؟ بابا تموم داشتم  یچ کردم،یم نگاهش  حرفیب
 کرد. همه آدم زد و گناهکار خطابم 

 بشه، قرار نبود دشمنت  ینجوری، قرار نبود امبل بلند شدم  ی و از رو دمیکش یقیعم نفس
 ،جنگم یم  شهیمثل هم ینیبینم روتو روبه  ال یاون فر  گهی د ؛یخواست بابا، اما خودت  م بش

 .فتهیرو سرم ن نحست  ی ه یسا  گهید نکهیا ی اما برا

  کردیم نگاهم  مبهوت  ای، دنرو سمت مرد برداشتم  م یعصب ی هارو پس زدم و قدم  هاماشک 
 تا فردا؟   ی: گفتدمی دادم و پرس لشیتحو  ی سرد لبخند  زد؛یم ترس موج  هاش و تو چشم 

 که پاش دادم هولش  حرکت  ه یکردم و با  ی ایعصب ی داد؛ خنده  رو تکون  سرش  کالم ک ی
 شد.  یقاط  ایدن غیبا ج دادش ی شد و صدا دهیکوب ن یکرد و محکم به زم ریگ پله ی لبه

 آروم. توروخدا  یفر  ؟ی لب زد: فر گرفت و آروم  دستش ی رو تو و بازوم   دیدو به سمتم  ایدن

 !ی : تا فردا هردمیغر  شخندیشدم و با ن  ره یخ سرخش ی هاچشم  به

 کردم رو غنچه هاملب  رفت؛یم  یرو به سرخ هاش شد و چشم  کنار گردنش متورم  ی هارگ 
 . ی کرد زوم  وقت  هی ینش گناه  دچار یی عمو  ی و با تمسخر گفتم: هو

و   دم یدر خونه رو محکم کوب  کنه حمله  و جور کنه و به سمتم  رو جمع خودش  نکهیاز ا قبل
 شیپدریپ ی هامشت  ی اتاق صدا ی تو قفل چرخوندم؛ هم زمان با وارد شدنم  ی رو تو دیکل
 رو پر کرد.  خونه  کشیرک  ی هاو فحش  خوردیبه در م که
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جا  چمدون  ی ها رو توس لبا ی دونه دونه  دم،یکش رون یرو ب و چمدون  رفتم  کمد  سمت 
 بلند شد. ایدن ی زده رتیح ی دادم که صدا

 م؟ ی بر   میخوای واقعا م -

 . دم ی و غر دم ی لب گز ،رفتم یم ش یآرا  زیطور که سمت م و همون  انداختم  بهش ی نگاه مین

 .ختهی ر هزار تا کار رو سرمون  بجنبون  دست  توام م،یکن یخال دیگفت؟ با   یچ ی دینشن -

باور کن تا   م؟ی : االن کجا بردی نال یانداخت و با حالت زار تخت  ی زده خودش و رو ماتم 
 . دنیشن و یخبر کوفت االن محمد و روهان اون 

 رو بستم؛ با خشم  هامو در آخر با بغض چشم  زدم چند بار چلک  ر تیاون ت آوردن   ادیبه  با
 .فرو کردم چمدون  پ یز  ی رو تو ایدن ش ی آرا ل یوسا

 " یو دختر پنهان یجنجال ی " بوسه 

 و االن فقط رفتن  کردم یفکر م زا یچ ن یبه ا  دیرو همراه با بغض قورت دادم، نبا دهنم آب 
 مهم بود. 

تخت   ی رو الیخیب که یی ایاتاق گذاشتم؛ سمت دن ی شده گوشه  لیرو بستم و تکم  پیز
 .دمی کش غیشد و ج  مشت  هامبود کردم، دست  رهیبود و به سقف خ دهیکش دراز

 االغ. می وقت ندار گم یم پاشو  د  خب ایدن -

 بلند شد و لب زد. تخت  ی از رو ده ی ترس

 خب. یلیخ ، یچه خبرته وحش -

گفت:   داد،یم طور که تو هوا تکونش  رو برداشت، همون  م یبانک رفت و کارت فم یک  سمت 
 بخرم. کارتن رم یگلم؟ م یز یبر ی تو گون ی خوای خونه رو م ل یوسا

 کردم.  با اخم نگاهش  به کمر  دست 
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 ؟ یبر  دی با کارت من با -

 تو کارتم  شپش بورانت  به جون  رو باال انداخت و با خنده گفت: به جون تو نباشه  ابروهاش 
 . زنه یم ملق

 .دمیکش غیج ی حرص

 .ایزود ب و مرض! گمشو  بوران  -

 رو پشت  طور که موهام  برداشت و رفت؛ همون  یجا کفش ی رو از رو دی کل حرفیب
چند  ی و به اضافه  هاشلباس  خودم رفتم و مثل چمدون  ایدن کمد  سمت  دادم یم هامگوش 

 .ختم یر چمدون  ی تو گه ید و پرت  تا خرت 

ق که از اتا من  و برخالف  برگشت  و روزنامه  کارتن عالمه  هیبا  ایبعد دن قهیدق پونزده  حدودا
 روزنامه  ی ال هاو ظروف  ظرف  دن ی چیبه پ و شروع  آشپزخونه رفت  خواب شروع کردم، سمت 

 کرد.

طور   نیکردم و هم  رو مهر و موم درش و با چسب   ختمیر کارتن  هیرو داخل  یتاف ل یوسا
 من موند که کار ایدن ش یآرا ز یو م تخت  ییجاشد و فقط جابه تموم  اتاق ی هاکار کم کم

 نبود.

اومد و با   رونی از آشپزخونه ب هم  ایشدم که هم زمان با من دن ییرایپذ وارد ی خستگ با
 ها رو تموم کنم. کار دادم تا زودتر  حینشست و من ترج مبل  ی رو غر غر

خسته   یو حساب  می بود ل یوسا و جور کردن  جمع ر یاستراحت درگ  بدون  ر یآخر شب درگ  تا
  یتموم شد و از سر خستگ ها قبل از دوازده داد و تموم  کار جهینت  اما تالشمون  ،م ی شد

 . مید یخواب بدون خوردن شام 
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 *** 

 .دینال و با وحشت   دیمحمد بهم چسب یعصب نگاه دن یبا د ایدن

 . کنهیم  نگاهمون  ا یالیسر  قاتل ن یا ن ی ع نیبب ال،یفر م یبدبخت شد  -

 با نگاهت  : خب برادر من چرا منو دی و آهسته غر رو شکوند  اش هانگشت  قلنج  یحرص
 !هیاسالم مملکت  خاک بر سر  ده،ی بوس ابونیرو وسط خ گه ید ی کیرفته   نیا  ؟یخوریم

 ازش فاصله گرفتم.  هاشور  از ور کالفه

 .واری به در و د نکوبن  لو ی وسا کنم  جمع بزار حواسمو  نزن ! انقدر زری وا ،ی ایدن ی وا -

 حواستو  داد زدم: آقا توروخدا ،برد یم  رونیرو ب خچال ی اط یاحت ای که یرو به کارگر  زمان  هم
 کن. جمع

 و متقابال داد زد. د یکش ی ایعصب پوف 

 بابا. ی چشم! ا خانوم چشم  -

  و همون  اومد  رونی از آشپزخونه ب خورده گره  ی ردم؛ بهار با ابروهاک  مرده رو نگاه  چپ چپ
  ال یگفت: فر ،م ی رو جا نذاشت ی زیتا مطمئن شه چ رفت یاتاق به اون اتاق م نیطور که از ا

 ن خودمو  اونم که و چمدوناتون مونده  ه یتاف ل یکه توش وسا یبردن، فقط کارتن و یچ همه
 . می بریم

 دادم. لشی تحو ی و لبخند محو نگاهش کردم ی قدردان با

 .ی کرد کمکم   ی لیبهار، خ یمرس -

  رون یب از خونه ایدن رنگ ی طوس چمدون  ی دسته  دنیو با کش هاش رو بست لبخند چشم  با
 .ستادیا رومو روبه  دیپر  ن ییپا اپن ی رفت؛ محمد از رو
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 .نی تو ماش ار بزاره به ببر  الو یفر  گفت: چمدون  ایبه دن خطاب

انداختم که  ن ییسرم رو پا  کنترلش  ی گرفت و برا امکرده بود، خنده  وحشت  یحساب ایدن
 . دیچیپ گوشم  ی تو صداش 

 چـ... چشم داداش. -

رو   برو و در رو بست؛ نگاهم  رون یب از خونه کشون  رو کشون  سه چمدون بدبختم  بشمار 
 رفتم.  چرخوندم و چند قدم جلو  یخال ی دور تا دور خونه 

و من ذوق   شدیم اکو  خونه ی تو کفشم  ی پاشنه ی صدا م یکه اومده بود  یبار ن یاول مثل
 .کردمیم

به خاطر   بعد از هفت سال بازم  قای! دقمیشده بود  ور شد، دوباره آواره  حمله  به گلوم  بغض
 . می شده بود پناه ی ب بابا و کارهاش 

 !کشتت ینم از افکار خودت  شتر یب یچیه -

 هاماشک  که جلو اومد با محبت نگاهم کرد، با سر انگشت  دم ی چرخ به سمتش پاشنه ی رو
 مه داد. رو پاک کرد و ادا

 .یکن فیتعر  خوامیپس ازت نم  خورنیزودتر ضربه م  زننیکه حرف م  یی آدما  -

 رو با زبون تر کرد. هاشکه اجازه نداد، لب تا حرف بزنم  باز کردم لب

 که تو توش  ی ها به عکسخوندم، ساعت  می هزار بار تو گوش روزیرو د تر یمن اون ت ال،یفر -
 . ی رفتار کرد یبا هاشم  یکار کرده و تو چجور یچ بابات  دم یشن ایزدم، از دن زل ی بود

خوبه، قشنگه،   ی. عاشقی تو فقط عاشق شد ش،یگذاشت و گفت: ه شی نیب ی و رو دستش 
  یجور ه ی ینیبیم ی ایبه خودت م هو ی! کنهیم یخال پاهاتو  ری ز اما عاشق آدم اشتباه شدن 

بند   یچسب چ یکه با ه شکونده  قلبتو  ی جور هی ،ی بلند ش یتونینم گهیکه د نیزم ی خورد
 .شهینم
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 فرستاد. گوشم  رو پشت  موهام 

افتاده تو   ی اشتباه ای توعه   ی کرده، آدم قصه  روت رو به اون  نیکه از ا ی اون آدم ن یبب -
 تو!  داستان 

کنه  پرتم  ادیب ی کینداشتم، مهتاج بودم تا   گفتن  ی برا   یزیاصال چ کردم،یم نگاهش  حرف یب
غلط اونجا بمون،   یدرسته چ  یچ ی دی فهم تا هر وقت  رو قفل کنه و بگه  اتاق درش  هیتو 

 . یبساز ی خوایم ی رو چجور اتنده یآ  ن یاونجا فکر کن بب

 و آموزشگاه  برو مهد خونه،  ای ، گفت: با ما نبره  رونیب از خونه نکه یرو باز کرد و قبل از ا در
 خونه. دنبال م ی بر ریبگ یروز مرخص  چهار پنج

رو  که قدمت  یکن بهار و تحمل  ی هاغرغر  یتونیم ادامه داد: اگرم کرد و با خنده  یمکث
 خودم. ی خونه چشمام 

  قهیرفت  و بعد از چند دق رونی شد، از خونه ب شتریب اش خنده  من ی که از خنده  دم یخند
 ها اومد. به کارگر  دادنش آدرس  ی صدا

 و با برداشتن  گذروندم، باالخره دل کندم  خونه ی به گوشه  رو گوشه  و نگاهم  زدم یچرخ
 .دمی اومدم و در رو کوب رونیب از خونه دیکل و دسته  فمیک 

به   که تهش یی هارو اول به پله  و نگاهم  انداختم  امشونه  ی و رو فیک  دم،یکش یقیعم نفس
 دادم.  د یکل و بعد به دسته شدیخط م ی هاشم ی خونه

 ها زدم و به اجبار پله ی بدم، پوزخند ل یرو تحو تا خونه اشدر خونه دم رفتم ی بود م محال
 ر باز شد. د قه یبعد از چند دق که اش رو فشردم و زنگ خونه رو باال رفتم 

گرفتم؛   کردیم یی روش خود نما  یرنگ ی اقهوه  ی که لکه ها دش یسف یرهنیپ ری رو از ز نگاهم 
 ی : دختره د ی غر لب  ریرفتم که ز ن ییها پااز پله  حرف ی و ب بغلش پرت کردم  ی رو تو هاد یکل

 .یعوض
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رفتم و   محمد  ن یماش اومدم و سمت  رونیاش باز خونه کردم و با سرعت  نثارش  ییبابا برو
 برم خوام یبده م چو ی سوئ  ایعقب نشسته بود، گفتم: دن یصندل ی که رو ایرو به دن

 آموزشگاه.

 ؟ ی: واسه چدی رو باال انداخت و متعجب پرس ابروش  لنگه هی

 . رمیبگ یمرخص -

 لب زد. ی ، آهانرنگش  دیسف فیاز ک  چ یبا در آوردن سوئ زمان  هم

 و رو به محمد کردم. رو گرفتم  چ ی سوئ

 ام، خدافظ. تا قبل هشت خونه -

  رید خب ی لیزد و گفت: خ هاش داشبورد برداشت و به چشم  ی رو از رو ش یدود نکیع
 اونجا. ادیامشب م روهان  ینکن

 رفتم.  ن ی ماش و سمت  رو تکون دادم سرم 

 

 

 *** 

  ادهیپ رت یبا ح د،ی باال پر ابروهام آموزشگاه  ی روروبه  یآمبوالنس و شلوغ ن یماش دن ید با
 که دور تا دور آمبوالنس جمع شده بودن رو کنار زدم.  ی و مردم شدم 

بودم و   گرفته  قلب  رو ببند با استرس خودم رو جلو انداختم، تپش  نی در ماش نکه یاز ا قبل
 آشناعه.  برنیکه دارن م ی اون آدم کردمی احساس م

کامران  ی خون سر و صورت   دنی اما با د ،نمیرو بب  اشافه یتا ق ستادمیا پا ی پنجه ی رو
 و چند قدم عقب رفتم. دم یکش غ یوحشت زده ج
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شد   خم  زانوهام کمشکست، کم  بغضم  ی بد ی و با صدا گرفتم  دهنم  ی رو جلو بهت دستم  با
  ر یآژ  ی ، اما هنوز صداو راه افتادن  رو بستن  ن یدر ماش هامچشم  ی افتادم؛ جلو ن یزم ی و رو
 .د یچیپیم گوشم  ی تو نیماش

 ،ش یصورت خون ادی با  بلند کرد، هنوزم نیزم ی و به زور از رو نشست  امشونه ی رو یدست
 و بغضم  بست ی م  خی بود سر تا پام  دهیچسب اشقهیکه به شق ی ای خون ی موها اون 
 .شدیم تر ن یسنگ

و اون تا   ستادم یا پاهام  ی رو کمکش  پونه افتاد، با   سیخ به نگاه  رو بلند کردم که نگاه  سرم 
 جدا نکرد.  هامرو از دور شونه دستش  در اتاق پدرش  دم

که با  یشد اون ینم انداختم، هنوزم باورم  نییرو پا و سرم  نشستم  پدرش اتاق ی صندل ی رو
 برده بودنش، کامران بود. ع یفج  تی اون وضع

 ی رضو ی بپرسم، گفت: صبح که آقا  یزی من چ نکهیو قبل از ا  نشست  پدرش  ی سر جا پونه
به بابام،   زنه یشگاه افتاده، اول زنگ مآموز ی روروبه جونش  مه یبدن ن نهیبیآموزشگاه م ادیم

 آموزشگاه.  امیمن م زنه یتهران نبوده زنگ م چون  بابامم 

 بال رو سرش آورده؟  نیا ی: ک دم ی پرس کردم و با بهت  رو پاک  هاماشک 

 رو باال انداخت.  هاششونه 

به   زورش اروام ی کرده  یزیچ  یی بود، احتماال دعوا م ی صورتش پر از کبود یول دونمی نم -
 در اومده. از خجالتش  یو حساب ده یکامران چرب

 که کامران رو ناکار یاون شدم؛ اگر  هامبا انگشت  یانداختم و مشغول باز  ن ییرو پا سرم 
 ؟ ی باشه چ کرده بابا 

 تک  هکارها؛ پون  ن یکنه چه برسه به ا جاجابه وانیل هی  ی زدم، محال بود بابا برا ی پوزخند
  ،ی کالس ندار کنم امروز  حاال، فکر  می : بگذردی پرس ،نمون یب از سکوت  یکرد و ناراض  ی اسرفه 
 افتاده؟  یاتفاق
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 رو تکون دادم. کردم و سرم هاشچشم  رو زوم  هامچشم 

 . رمیبگ یاز بابات سه_چهار روز مرخص خواستم ی آره م -

 بگو چند روز.  قیفقط دق ،کنم یم ی اوک  برات خب من  یلیلب زد و گفت: خ یآهان

 هیکش بشه اثاث  دایاگر پ دنبال خونه بگردم، بعدشم  خوامی و تر کردم و گفتم: م هاملب
 . کشهیباالخره طول م

 .کنمیم یچهار روز و اوک  همون  -

 کرد. امبدرقه  ی کیکردم که با لبخند کوچ ی کوتاه تشکر

  شدیم اماده یبود و پ آموزشگاه تا مهد کم  ی رفتم؛ فاصله  مهد  مت و س شدم  نیماش سوار
 برم. اده یپ زور داشت  بود واسم  پام  ریز ن یرفت، اما حاال که ماش

 اتاق  سمت  راست  هیدر پارک کردم و وارد مهد شدم،   ی رورو روبه  نیماش  دنی محض رس به
 وارد اتاق شدم. تشیو با رضا دمیبه در کوب ی و تق دمیکش یقی؛ نفس عمرفتم  یی رضا

کردم؛ با  زمزمه  ی سالم نشستم،یم زش یکنار م ی صندل ی طور که رو و همون  رو بستم  در
 تر کرد. رو تنگ ابروهاش  ی گره  دنم ی سرش رو بلند کرد و به محض د صدام   دنیشن

 کارت داشتم.  ،ی چه خوب شد اومد  -

 افتاده؟  یرو باال انداختم و متعجب گفتم: اتفاق ابروهام 

فرو کرد، با تعلل نگاهم   زش یم  ی رنگارنگ رو ی  چوب ی جامداد ی رو تو دستش  ی تو خودکار 
 نبود.  مطمئن  حرفش  گفتن  ی کرد، انگار برا

 زد. ایدلش رو به در باالخره

  نیتوقع دارن ا سپارنی دست ما م هاشونو که بچه  ییهامهد کودکه، خانواده  نجا یا الیفر -
 باشه.  هاشون سن بچه  آروم و مناسب   طی مح هی نجانیکه ا یچهار ساعت
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 هاش برد. لب کی برداشت و نزد زیم ی رو از رو اشرنگ قهوه  دیسف ماگ

بر اون رو   عالوه  یحت  می فراهم کن طویمح  ن یتا ا م یکرد ما هم تمام تالشمونو  -
 اما تو... م،یبه خرج داد ت یحساس یلیاستخدام خ موقع  هامونم کارمند

بود که خبر رو   یکاری ب ی از آدما ی کیدرست بود! اونم   بستم، فکرم  رو با حرص  هامچشم 
 بودم! شرف ی ب  هیدنبال کرده بود و حاال من به چشمش  مو به مو 

 .دم ید غر و با پوزخن رو قطع کردم حرفش 

 ؟ ییخانوم  رضا یاما من چ -

خود   لبش که کنج ی شخندیدر آورد، با ن ی ابرگه  زشیکنار م ی که خم شد و از کشو یحال در
 نجا یا بودنت  ،یپخش شده هست که راجبت ییخبرا  انیگفت: قطعا در جر  کرد،یم یی نما

به   یازی ن با پدر تو  کنم یدر ضمن فکر نم ،یکنیدردسر درست م من ی و برا  ستیدرست ن
 . یداشته باش نجا یا حقوق چندرغاز 

 اشاره کردم.  زش یو به م دمیخند  یحرص

 ! دمی خودم استعفا م یاخراج کن منو  نکهیبشنوم؛ قبل از ا خوام یخب بسه، نم یلیخ -

 

 

 

 

 *** 

 در رو باز کن عجبا. الیفر -

 .دمیکش غیو ج فشردم  گوشم  ی رو  شتریرو ب بالشت
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 حرف بشنوم.  خوام ی حرف بزنم نه م خوامیبزار نه م راحتم  توروخدا  ایدن -

 . دیچیگوشم پ  ی تو نگران روهان  ی بار صدا نیا

 تو اون اتاق؟  ی دی چپ هیبا گر  ی از عصر که اومد  مرگته تو چه  الیفر  خفه، هو  قهیدق هی ایدن -

به هم   ی به موها  یتخت نشستم، چنگ ی اتاق پرت کردم و رو ی رو گوشه  بالشت  حرص  با
 که دورم رو پر کرده بود زدم. ی اخته یر

 فقط از مهد استعفا دادم.  فتاده ین ی خوبم، اتفاق خاص روهان، من  -

 آرامش!  ی: آخ دمی زدم و غر ی لبخند که با حرص  بودن ساکت  همشون 

 هیقفل در بلند شد و چند ثان ی تو  دیکل دن یچرخ ی تخت، صدا  به تاج  دادنم  ه یمحض تک به
 قرار گرفت.  رومباز روبه ش یبعد بهار با ن

 دیدوختم و لب زدم: کل روزش یپ ی و بعد به چهره  دستش  ی تو دیرو اول به کل نگاهم  مات
 دک؟ ی

 گم  شی کی  هوی نشو  یراض د ی کل هیبه  واسه اتاقا  گفت ی م شهیو گفت: محمد هم  دیخند
 .شمیبدبخت م شهیم

 کرد و ادامه داد. رو جمع  هاشلب

 ! کنهیمشکل حل م با نبودنشم  یبشم که حت قربون شوهرم  -

ام که چند لحظه ی کردم؛ انگار قرار نبود برا فقط نگاهش  حرف ی و ب گرفتم  رو به دندون  لبم 
 شده با خودم خلوت کنم.

  دینیبیخب م یلی گفت: خ رونیرو به ب ایدن هم زمان با هول دادن دیرو که د امره یخ نگاه 
 . ادیاالن محمد م د یشام درست کن رونی ب دی اس، برکه زنده 
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داده بود، به خودش اشاره کرد و گفت: با   هیدر تک به چهار چوب  نهیکه دست به س روهان 
 تو شام درست کنم؟  عظمت واسه شوهر  نیا

هم افتاده بودن؛   ی مثل دو تا خط صاف رو هاش اما لب د، یدخنی م رنگش یآب ی هاچشم 
رفتن، بهار به سمت روهان برگشت و همون طور   رونیبه زور بهار ب خنده  با اسمن یو  ایدن

 جان، گمشو  مفتش  اس دخترونه کنه پوکر گفت: بحث  تش ی هدا رونی به ب کرد یم یکه سع
 . نمیبب  رونیب

رفت و هم زمان   رونی کردم که باالخره به اجبار از اتاق ب اشاره  رونیو با انگشت به ب  دمیخند
 .دیداد کش

 کنه.  مهمونتون  افتخار داده امشب املت  روهان  کنار سرآشپز  دی بکش خانوما  -

 ه یپر حاش انداخت و گفت: خب خانوم  تخت  ی و در رو بست، خودش و رو دم ی بهار خند با
 چه خبر؟ 

 رو حفظ کردم. زور لبخندم  به

 .یزنی حرف م هیبابا بهار، توام که مثل بق ی ا -

حرف   گهی د  زیچ هیراجب  کردم، اما اومدم باهات ی رو باال انداخت و گفت: شوخ ابروهاش 
 بزنم. 

 ؟ ی چ -

 !ینه ک  یچ -

 پاهام ی کنارم و رو چهار زانو نشستم و بالشت  دم،ی هم کش ی ابروهام رو تو کنجکاو
 هم گره زد و گفت: راجب بورانه. ی تو ی هاش روانگشت  گذاشتم؛

 .دمی پرس ج یکردم و گ کرده نگاهش  هنگ

 بـ... بوران؟  -
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 کنم ی داره، من فکر م یبوران اختالالت دو قطب الیفر  ن یرو تکون داد و گفت: آره، بب سرش
 .ییتو کنه تو درمانش  گذار باشه و کمکش  ری تاث که ممکنه روش یتنها کس

 .دمی رو جو  لبم پوست  مضطرب

 کار کنم.  یچ  دونمی اما نم دم،یانجام م ادیبر ب از دستم  یمن هر کار -

 بست و ادامه داد.  نانیرو با اطم هاشچشم 

 مو چند وقته ه دونمی من نم ن یبب ؛یبگ بهم  زایچ  عیسر   هی دی اما االن تو با گم،یبهت م -
 . ستیجور ن ی عاد آدم ی که با رفتارا ی دیچند تا رفتار ازش د اما قطعا  د،یشناسیم

  ی و دفعه  شیچند شب پ فکر کردن، خاطرات قهیشدم و بعد از چند دق رهیخ ی انقطه به
 هجوم آورد. به ذهنم  بودمش  دهیکه د یاول

 هام رو گرد کردم. چشم  رتیح با

 آدمو  وقتا   شتریداره که ب یلیخ ض ی ضد و نق ی رفتارا ش؛یپ چند وقت  ن ی آ... آره، هم -
 .کنهیم ر ی غافلگ

 رو باال انداخت.  ابروهاش 

  دلش روهان  یحت مردا ی هیبق مثل که محمدم  ی دونی خودت خوب م ن،یبب الیفر -
 .هیاگهی د  زیاما من حرفم چ ،یآدم در ارتباط باش  نیتو با ا خوادینم

 .یکن فراموشش  دی با ی گفتم: تو همون روز اول گفت ی اخفه ی و با صدا  دم ی گز لب

 ور تکون داد. و اون  ورن یاخم سرش رو به ا  با

  یاز وقت دونم یدارم، نم ثابت نگه تشو یتا وضع یکن بهم کمک  دی االن با ن ینه نه، بب -
بشه و نه من نه  یبستر دی بهتر، اما اگر بدتر بشه با ایبدتر شده   رفتاراش  دمش ید

 . میخواینم نو یاش اخانواده 
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  یسه نفر ی رو مرور کردم، خانواده؟ بوران خودش گفت از اون خانواده  زده حرفش  بهت 
 . کنهی م یدور مونده که از اون فقط مادرش

  یبوران اتفاق ی هاحرف  شدم؛ با گفتن   رهیخ کنجکاوش ی هاو دو دل به چشم  دم ی گز لب
 .فتهیبه خطر ب بود جونش ممکن  اما با نگفتنش فتاد،ینم

دادم و  رو حرکت  هام رو شکوندم، زبونم انگشت  تر کردم، با استرس قلنج رو با زبون  هاملب
نه و با  دو چند ماه کردم؛ از الف اول تا نون آخر دونه  ن یا ی هاشروع به گفتن تمام اتفاق 

  اهاش رو حذف کردم تا بهار بقسمت  نماند که تک و توک  و البته ناگفته  گفتم  جمع حواس 
 . فتهیمشت و لگد به جونم ن

 ابروهاش  ی و گاه  کردیم نگاهم  فقط موشکافانه  گفتم یم که از بوران براش  یمدت تمام  ی تو
 کردم. نگاهش  حرف ی و بدادم  هام خاتمهبه صحبت  یقیعم با نفس  د؛ی پری باال م

  ینجوریتر کرد و گفت: ارو تنگ ابروهاش  ی گره   شد،یم جاجابه تخت  ی طور که رو همون 
 به تو وابسته شده.  پسره   ن یا دمی که من فهم

 ی گفت: دختره  ینموند و با نگاه چپ پنهون که از چشمش  رو گرفتم  لبخندم ی زور جلو به
 . دیسف چشم 

 بود، شدم.  شصتم  ی که تو ایدن ی با حلقه یانداختم و مشغول باز  ن ییرو پا سرم 

 خب االن خوب... -

نداره،   یکرد و گفت: نه! درمان قطع  نگاهم  یکامل نشده بود که با لبخند تلخ حرفم  هنوز
 کن. فراموشش  گفتم یکه من نم داشت  یآخه دختر خوب اگر درمان قطع

 .بست  خ ی ش ی با حرف بعد کردم،یم فقط نگاهش  هاده ید جن مثل

 االن خودشو  نیهم یحت ای روزا نی روز از هم هی ممکنه ال،ی باالست فر  ی احتمال خودکش -
 خالص کنه!
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آورد   هجوم به گلوم  و بغض   دی لرز امچونه د،یسوت کش از هم فاصله گرفت و سرم  هاملب
 . دم یکش بغلش  ی تو یشد و به آن ترک یکه نزد

نکن،  ینجوریگفت: دورت بگردم ا ی اآروم و خفه ی کرد و با صدا رو نوازش  موهام 
مطمئن باش اگر   ده،یم گوش اون تو رو دوست داره به حرفت  م،یکن  کمکش  م ی خوایم

 ثابت بمونه. تشیتا وضع کنم یم یشده هر کار تا آخر عمرمم  ادیبتونه باهامون کنار ب 

 و از فکر نبودنش  رفت یم هام رژه چشم  ی بوران جلو ری فقط تصو گه،ی م یچ  دمیفهم ینم
 هاشبه حرف  ی او توجه دم ی لرزی گرفت، تو بغلش م ام اوج هق هق اومد؛ یقلبم به درد م

 .کردمیمن

و   ومد یباال نم  نفسم  شد،یم  کهی ت کهینشست، قلبم داشت ت کمرم ی وار رونوازش  دستش 
 .شدیرو باز کنم تا نفس بکشم، اما نم دهنم خواستم یم

 جلوم  ایدن ی زده وحشت  صورت ه یثان شد و از بهار جدا شدم، در صدم  ن ییباال و پا  تخت
حد ممکن باز   نیهاش از فرط وحشت تا آخر بود و چشم  شده  دیسف هاش قرار گرفت، لب 

 بود.

صورتم    ی و رو ختیر دستش  ی از آب رو تو یو کم   دیاتاق دو  ی آب تو وان یبا ل روهان 
 . دیپاچ

  خونه غرق سکوت  هیچند ثان ی و برا دمیکش یقیعم ضرب نفس  هیو  رو بستم  هامچشم 
 موندگار نبود. ادی شد، اما ز

 و محکم بغلم کرد.   دمیکش بغلش  ی با بغض تو ایبه هق هق افتادم که دن دوباره 

 آروم باش! نفس بکش قربونت برم.  م ی آروم فر س،یه -

هام رو پاک کردم،  اومدم و اشک  رونی چقدر گذشت که باالخره خودم از بغلش ب دونم ینم
 ؟ یباهاش حرف بزن نگ بزنم کرد و با اخم گفت: بهش ز نگاهم  یکم ایدن
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بود و خبر از رفتن روهان و   یتخت بلند شد، اتاق خال ی کردم که از رو نگاهش  حرف یب
 زمزمه کردم. ی اخفه ی رفت که به زور با صدا یگوش به سمت  دستش  داد؛ ی و بهار م اسمنی

 . ستی نه، الزم ن -

 تخت انداخت. ی و رو شده عقب گرد کرد و دوباره خودش یعاص

 فس نکن فسفسو! فس   گهید پس  -

آخه    م،ی د یم چشمام  جلو لو یعزرائ داشتم  ه؟ی: هان؟ چدیغر  یکردم که شاک نگاهش کم ی
از   به خدا اصحاب کهفم یزن یم عربده  خرس  نی واال ع ستیمثل آدم ن زدنتم  المصب عر 

 پا شدن.  خواب صد سالشون 

رو مثل  رفت و صداش  ی اغره  چشم  دم،یرو باال کش و آب دماغم  کردم چپ نگاهش  چپ
 بهار نازک کرد.

 ؟ یچ  ایتو شده مغز خر گاز زده  ی پسره که وابسته  نیا دونم ی من نم -

 .دمیکردم و با حرص پرس  نگاهش  موشکافانه 

 ؟چرخهیم گاز زده دور و برتو  یک  مهرابو  مغز  -

لب   ر یرو باال انداختم و ز ابروهام د؛ی پر وا رفت و رنگش  کرد، به وضوح  خورده نگاهم  که ی
 زمزمه کردم.

 .ینکن بیتخر  منو گهید یتا تو باش -

 لب زد. هااحمق خورد و مثل  یفیمشکن زدم که تکون خف صورتش  ی جلو

 ها؟  -
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تا مثل   یبچسب  یخر هی ش یر خ ی ب دی باالخره با ،یرو تر کردم و گفتم: آخرش که چ  هاملب
 جفتتون  به اون! وگرنه و توام ستین لیمیمهراب به تو ب نیا اشم تازه  ،یکن ی زندگ  آدم

 . نیبد  ریگ که راه به راه به هم  ن یستین کار یانقدر ب

 .دی پرس یو شاک دیکش  تو هم  رو  ابروهاش 

 م؟ یکنیم یزندگ  م ی االن مثل سگ دار ،یخانوم پناه  دی ببخش دی ببخش -

 .دمی دادم و غر دور تا دور اتاق رو نشونش  زدم، با دست  ی پوزخند

 که؟ ینیب یم م؛ی کمتر واسه خودش داره، ما از سگم  خونه  هی باز سگ  -

 هم فشرد. ی رو رو هاش شد و لب  رهیخ  ی ابه نقطه ی حرص

 

 

 

 *** 

  قهیدادم، هنوز چند دق هیبهش تک نهیدر دست به س شدم و بعد از بستن  ادهیپ نیماش از
 اومدن.  رونیب یبا حرص و محمد با صورت برافروخته از امالک  ایهم نگذشته بود که دن

 . دمی رسکنجکاو پ ایدن شدن   کیرو باال انداختم و با نزد  تعجب ابروهام  با

 شد؟ یچ -

 ستادیا قهیشد و در رو با ضرب بست؛ محمد چند دق  نی به سوالم نکرد و سوار ماش ی اتوجه
 ؟ یگفتم: محمد خوب یآروم ی هاش رو بست که با صدا چشم  یو عصب

 برداشت و زمزمه کرد.   ابونیخ ی هاآسفالت  ی رو از رو نگاهش 

 .گمیم  نیبش -
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  ی تو و با نشتنش  کردیم یرو بستم؛ انگار خودخور شدم و کمربندم  ن یسوار ماش  حرفیب
 منفجر شد.  نیماش

به   دیصاحب خونه بش د یتونیم  یحت یعال متیخونه دارم با ق هی گهیم   کهیتو مرت م یرفت -
 آپارتمانم   ترن ییدو کوچه پا  نی اس، دو خوابه، هممستاجر! هشتاد و پنج متر خونه  ی جا

 . کننی م  یسه تا پسر دانشجو زندگ  شونیهست فقط بغل

 اش دور فرمون شده  رو به محمد دادم، فکش منقبض شده بود و دست مشت  نگاهم 
 . شهیات پاره مخب آروم، االن هنجره  یل یکردم و گفتم: خ ایبود، رو به دن ده یچیپ

 . دیو داد کش دی با حرص خند ی شاک

 خونه با...  ؟یفهمیگفت نه م ال،یگفت نه فر -

  ادیفر شده به عقب برگشت و تو صورتش یبود که محمد عاص مونده  نصفه حرفش  هنوز
 زد.

سه   گهیم ارویاصال؟  یگیم یچ  یفهمیرو سرت؛ م یانداخت صداتو  گم ینم  یچیخفه شو ه -
  فقط به فکر آرا  ای یفهمیرو م نایا کنن،ی م یاون خونه زندگ  واریبه د واریتا پسر مجرد د

 . یخودت ی رایب

هم فشرد،    ی هاش و رودندون   یحرص دم،یچسب شهیبند اومد و به ش محمد نفسم  ادیفر  از
 دور شد. یبا سرعت از امالک  نی برگشت و با روشن کردن ماش

 اش رد اشک گونه  ی بود و رو ره یخ ی ابا حرص به نقطه ایکردم، دن و به عقب نگاه  برگشتم 
 . کردیم یی خود نما

 ه یتک یبه صندل شد، خسته  ک یتار هوا  کم و کم  دیچرخی م هاابون یساعت تو خ م ین حدود
 شد. ادهینگه داشت و خودش پ گهید یامالک  هی ی روبهو رو  نی دادم و باالخره ماش

 هاشچشم  ؛موندم یم ن یماش ی و من تو رفتیدنبالش م  ایاصوال دن ا،یدن سمت  برگشتم 
 من حوصله ندارم.  گفت: تو برو دنبالش   ی اخفه  ی رو به صورتم دوخت و با صدا
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 به صورتم  ی باد سرد شدنم   ادهیشدم، به محض پ ادهی پ نیرو تکون دادم و از ماش سرم
و با عجله وارد امالک   رنگ رو به هم رسوندم  یکاپشن مشک  ی هاخورد که ناخودآگاه لبه

 شدم. 

رو باال آوردند،   نشسته بود سرشون  ز ی که اون طرف م یانسالیمحمد و مرد م وارد شدنم  با
 و گفت: بفرما؟  مرد سر تا پام رو از نظر گذروند 

 .دی از محمد وسط پر قبل

 همراه منه.  -

محمد   ی شد؛ با اشاره  مشغول دفترش  انداخت و دوباره ری لب زد و سرش رو ز یآهان مرد
 و لب زدم. نشستم  کنارش

 شد؟ یچ -

اش دونه بود که نه محله  هی گرده،یگفت: داره م  یآروم  ی کنه با صدا نگاهم  نکه یا بدون 
 .خوردیما م ی خوب بود نه به بودجه

از داخل  با ی؛ تقر اش چرخوندمرو باال انداختم و نگاهم رو دور تا دور مغازه  از ابروم  لنگه هی
زده بود و   واری مغازه به د ی که گوشه  ی ومیبود و آکوار  اما دلباز  د، یرسی به نظر م ک یکوچ
  هاش جلو بودند به مغازه  دن ی که چند تا اسب در حال دو  ی کوچک ی تر تابلوطرف  اون  یکم

 داده بود.

 ی بود دادم، اما صدا زیم ی رو یظرف مس ی که تو ی ایرنگ یرنگ ی هارو به شکالت  نگاهم 
 ام رو به خودش جلب کرد. توجه  مرد

  دهیاس اگه دسر کوچه  رستوران  هی  ترن ییپا تا کوچه کردم که گفت: دو_سه نگاهش  منتظر
 . نیباش

 سرش رو تکون داد که مرد ادامه داد.   محمد
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ه، دو خوابه،  اجاره، صد و ده متر  بدن  خوان یاما م  ،دن ی تازه خر م ی خونه دار هیاونجا   -
 هم داره.  یو بالکن و انبار نگیپارک 

 هم قفل کرد و گفت: همون طور که خودتون  ی هاش رو تو مرد دست  د،ی باال پر ابروهام 
 و صدا هستن. سری مهمه، تمام افراد ساختمون زن و بچه دارن و ب واستون  ن یگفت

 اش چقدره؟ اجاره  ، یلعا میلیشد و گفت: خ لیزد و مشتاق به طرف مرد ما ی لبخند محمد

به من انداخت و دوباره رو به  ینگاه می ن کرد،ی به محمد نگاه م یهمون طور خنث مرد
 محمد کرد. 

 پونصد.  یماه  ون،یلی م یس -

 امکان نداره!  ؟یتعجب رو به مرد گفتم: چ با

از صبح   ؟یکنی اشتباه نم یو گفت: آقا مطمئن دیکش به صورتش  یخورده دست که ی  محمد
که  گفتنیم یی متایق هی و یهر کدوم خونه پنجاه متر  یبه اون امالک  یامالک  نی تا حاال از ا

 .موندی دهن آدم باز م

 ه،یآدم منصف و گفت: بله آقا در اطالعم؛ صاحب خونه  دیکش شش ی ر به ته یدست مرد
  ریز ی خونه  هیبه زور   دی شما شا ی اس چون با بودجه خونه  نیهم نهیگذ  نی مطمئنم بهتر

 . دیکن دایپ  یپنجاه متر ینیزم

 م؟ ی نیخونه رو بب شهیو گفت: م دیرو تو هم کش ابروهاش  محمد

 سرش رو تکون داد. ی با لبخند کوچک مرد

 . نندیخونه رو بب نیخانوم و آقا رو ببر ا نی ا  ایعارف؟ عارف ب -

 ی هابا اخم  ا یرفتم ؛ دن رونی و بلند شدن محمد، زودتر از امالک ب یپسر جوون خارج شدن  با
 . زدیضربه م ن یبه زم استارش  آل  کفش داده بود و با نوک  هی تک نی به ماش درهم

 شد.   رهیبهم خ یکردم که سرش رو بلند کرد و سوال کج رو به سمتش  راهم 
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 شد؟ یچ -

و در رو   برداشتم  یصندل ی و از رو فم یک  دم،یکش رون ی رو ب چ یرو باز کردم و سوئ نیماش در
 بستم.

 .مینیبب م ی ری خوب داره، م ی خونه هی -

بود و با پسر   ستادهیا امالک  رونیکه ب محمد  و سمت  رو قفل کردم  نی لب زد، ماش یآهان
 . میکرد و با هم راه افتاد ی از پسر تشکر شدنمون  کی محمد با نزد ؛م ی رفت زدی حرف م

 سر کوچه  قایکم بود و دق تا امالک  خونه ی طور که خود مرد گفته بود فاصله همون
به  شبمون  زد و آروم گفت: مشکل شام  یمغازه لبخند پهن دنیبا د ا یبود؛ دن ی فودفست 

 حل شد و رفت!  ای آر  ی فودلطف فست 

"  ایآر ی فودنوشته شده بود "فست  مغازه که با خط خوش  ی شه یاز شتاسف نگاهم رو از  با
 تنبلت!  یعنی ...   گفتم: خاک بر سر  ی اخفه ی گرفتم و با صدا

 آقا، طبقه دوم. نهیهم -

دهنم باز موند، رو به محمد کردم، ناباور   دم،یپسره رو دنبال کردم و به خونه رس نگاه  رد
 کردم.زدم و با دست به خونه اشاره  یپلک

 .شه یباورم نم ی نو سازه، وا نجایمحمد ا -

 رو از نظر گذروند و خطاب به پسره  آپارتمان  ی ستاره بارون سر تا پا ی هاچشم  با ایدن
 .دی پرس

 ساخته شده؟  نجایآقا؟ چند وقته ا اوم  -

و باز کردن در رو  دش یکل کرد، با در آوردن دسته  بشیج ی در رفت و دست تو سمت  پسره
 .هیخال واحدا نشده، تک و توک  سال  کی گفت: هنوز  ایبه دن
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بود  ی در ورود ی روروبه  قایکه دق آسانسور  شد و سمت  وارد ساختمون  ی دی با ببخش پسر
 دیکنوارد ساختمون بشه گفت: جمع  نکهیتکون داد و قبل از ا  یرفت؛ محمد با تاسف سر

 . فتهیراه م لی آب دهنتونو االن س

 ! کتاتوری رو در آورد و با حرص گفت: د اداش ایبه داخل دن رفتنش  با

 !ایو معترض گفتم: دن دمی خند گلو  تو

 : زهرمار.دی غر ی کرد و عاص چپ نگاهم  چپ

 به در اشاره کرد. دست  با

 .م یخونه ش برو تو صاحب  راست  ی با پا -

 به محض اومدن  م،ی و سمت محمد رفت می م و با هم وارد ساختمون شدکرد یتاسف نچ با
 .می ستادیو کنار محمد ا می شد  نیآسانسور وارد کاب

 پچ زد. کرد و گوشم  ترک یخودش رو بهم نزد ایدن

ارتفاع داشت؛ االن   که اندازه قبر بابام  ییهاپله  یاونم چ م، ی رفتیرو م طبقه ش یما ش ی فر -
 ه؟ یچ فازمون  م؟ی سوار آسانسور شد باور کنم واسه طبقه دوم

و   دمی گز  رفت؛ لب رون یب ن یباز شدن در آسانسور حرفش نصفه موند و به اجبار از کاب  با
 رو خوردم. امخنده 

در هم باز    ن یکرده بود، ارو باز  ی که در ورود ی دیرفت و با همون کل رونیزودتر از ما ب پسر
 شدم.  وارد خونه  یبیآسانسور، با حس عج ی روواحد روبه  رنگ ی ابه در قهوه  ره یکرد؛ خ

صاف و    یرنگش جور دیسف ی هاک ی بود، سرام ز یدلباز و تم یحساب ی قبل ی خونه برخالف 
 .ینیرو بب مات خودت  ری تصو شدیم یشفاف بودن که به راحت

خونه  ی به اجاره  امون بودجه یزده گفت:مطمئن رتیح ایزدم که دن ی لبخند ناخواسته
 به خدا. بدونم  دی بع خوره؟یم
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رنگ رو باز کرد و لب   دیسف نت یدر کاب ایدن م،ی اش شدهم وارد آشپزخونه ی به شونه  شونه
 زد.

 ال؟ یفر -

  ،چرخوندم یم خونه  رو دور تا دور کردم و همون طور که نگاهم  جاجابه امشونه ی و رو فمیک 
 زمزمه کردم.

 چته باز؟  -

آروم پچ   ، یها رفت و با باز کردن در اولرو بست و بدون جواب دادن سمت اتاق  نتیکاب در
 زد.

 کجا. پخمه  ی  کجا خونه اون هاشم نجایا  یلیاما خداوک  ارم،یدر م یباز د ی بد د ی دارم ند -

اومد و گفت: خب   رون ی که داخل آشپزخونه بود، ب ی همراه با پسر از بالکن محمد
 د؟ ید یپسند 

با  نکهیا  ست،یمهم ن دن ی گفتم: محمد پسند ایو قبل از دن دمیهم کش ی رو تو ابروهام 
 مهمه. ادیجور در ب  امون بودجه

به پسر گفت: عارف جان   دی مالی رو از سرما به هم م هاشهمون طور که دست  محمد
 کنم. صحبت  من با خواهرام شهیم

 ک ی نزد رفت؛ محمد با چند قدم کوتاه بهمون رونی سرش رو تکون داد و از خونه ب پسره
 شد. 

 پونصد.  یماه  ،ون یلیم ی گفت س ی من با مرده حرف زدم، خودتم بود -

 ادامه داد.  با اشاره به دور و برش کرد و  یمکث

 کجا اونجا کجا! نجایتازه ا ن؛یدادی و پونصد م کی   یماه ون،یلیپنجاه م اونجا  ادمه ی -
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 ی چند تا خونه نکهیسخت بود؛ نه ا ی ری گ میتصم دم،یکش ام رو به صورتم کرده  خ ی دست 
کدوم   تورم نی ا ی جفت و جور شده بود، تو یجور خاص هی  زیهم باشه، نه! همه چ گه ید

 داد؟ یرو مفت  مفت اجاره م نوسازش ی خونه  یآدم

 رو به محمد کردم و لب زدم. کالفه

 درسته انجام بده.  یکنی فکر م  یهر کار -

 نگاهم کرد.  یشاک ایدن

 .دارهیاش نگه ماگر به آقا محمده که ما رو تو خونه -

  نی تو ا ی خورد : نه نه من غلط بکنم؛ مخمو دی غر  یعصب شد و  رهیخ ا یبه دن یعاص محمد
 زبون بسته.  الیفر   نیچند روز، واقعا حالل  دل ا

 

 

 

 

 *** 

 م ید یرو د که خونه ی روز همون  ی فردا قایبه هم زدن اتفاق افتاد، دق چشم  هیتو   یچ همه
 .می و خونه رو به مدت دو سال اجاره کرد  مید یرس به توافق  صاحب خونه ل یبا وک 

رو   شو در آورد و خود  نی ریخ ی چرا ادا صاحب خونه نکهیا  ای یچ ی چرا و برا دونم ینم
بود، البته فقط از نظر من! از نظر   از اندازه مشکوک  شی ب ینشون نداد، اما همه چ بهمون 

 داشتن. ی اخونه  نیمعجزه بود همچ هیفقط لطف خدا و  ایدن
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  نی ترو پال  که به پخش ها مبل  سمت  یو با خستگ انداختم  بالکن  ی انداز رو تو و خاک  جارو
 دادم.  هولش  واریکه بود، سمت د  یبود، رفتم و با هر دردسر وسط خونه حالت ممکن 

  هی یعنی   نیبود و ا  یخال و بغل ن ییراحت بود چون واحد پا  هاهیهمسا  از بابت  المیخ
چرخوندم که  ام رو دور تا دور خونهو نگاه خسته  ستادمیا به کمر  ش؛ دست مدت آرام 

 در بلند شد.  زنگ  ی صدا

انداختم و در   اپن  ی سر راه رو رفتم یرو در آوردم و همون طور که سمت در م هادستکش 
 رو باز کردم.

 امه. گرسنه اونور گفت: دادام! برو  زد و شنگول  یی نما لبخند دندون  ایباز شدن در دن با

 شد؛ با تاسف داد زدم. زد و وارد خونه ، کنارماز کنار رفتنم  قبل

 جمع کنه؟ ادی ب دی رو شوهر من با اون اتاق خوابا  خانوم پخمه  -

زدم و  ی بلند غیدر وحشت زده ج ی ال یکس ی پا اما با قرار گرفتن  ،ندمیدر رو بب خواستم 
 کشوندم. ش یوحش ی  آب ی هابه چشم  شی کلیبلند و ه  ی رو از قد و باال  نگاهم 

 : بـ... بوران؟ دمی، ناباور چند بار پلک زدم و نالگرد شده  ی هاو چشم  وحشت  با

با   قرار گرفت و سرم  پشت  ایباز کرد، دن کامل حرکت در رو هیاستفاده کرد و با   م ی سست از
 رو گرد کرد و لب زد.  هاشپر چشم  دهن

 وات؟  -

رو با زبون تر کردم و با اشاره به   شد؛ لبم  که کامال وارد خونه دمیکش هم  ی رو تو  ابروهام 
 کردم! زی رو تازه تم نجایگفتم: ا  یشاک هاش کفش

 باهاش تنها حرف بزنم.  خوامی کرد و گفت: م ایرو به دن به حرفم  تیاهمیب

 کرد و با غرغر  نگاهش  چپ چپ ی که هنوز تو دهنش بود رو قورت داد، شاک یی تزایپ ایدن
 . برگشت  به سمتم  باال رفته  ی رفت؛ با ابروها
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 . پرهیبرق از سرت م دنم ی با د کردمی فکر م -

ساعت برق از   ی هاعقربه  دن ی: با ددمیکردم و با حرص غر  اشاره  دستم  ی تو ی مچ ساعت  به
 ! دی سرم پر 

 و خودش  وارید  نیجلو اومد، ب قدم  چند  د، یکش لبش ی عادت به گوشه ی رو از رو شصتش
 هام رو با ترس بستم. کرد؛ چشم  حبسم 

 به دور و اطراف اشاره کرد.  یعصب

  نم یبیمهد م رمیم  ،یگرفت یمرخص نم یبی آموزشگاه م رم ی م ،یرفت نم یبیم اتدم خونه رمیم -
 کنم؟  کاریچ یذاری م از خودت خبر یب من با تو که منو  ؛ی اخراج شد

هم   ،ی د یقفل کردم و گفتم: هم د  کمرم هام رو پشت فرو کردم، دست  لپم  ی رو تو زبونم 
 ن یخودمم ا بودم  ریدرگ  ! اونقدررونیب ام انداختمون شدم، صاحب خونه  اخراج  ؛ی دیشن
 رفت.  ادمی ال البه

 گوشم  رو پشت  موهام  دستش  ی کی گذاشت، با اون  رو کنار سرم  زد و دستش ی شخندین
 دم گوشم زمزمه کرد. ال یخیو ب دیکش یقیعم فرستاد، نفس 

  دم،یرد م ی! نباشی میوونگی قرص ضد د توام  ام،وونهید نذار، من  خبریب از خودت  منو  -
 . کشمیم  شیبه آت مونو یدور مسبب   شم،یم سگ 

موهام   ی رو حبس کردم؛ سرش رو تو شدم و نفسم  ره یخ قرمزش  ی ها زده به چشم  بهت 
 .دیکش به موهام  ی فرو کرد و چنگ

 ؟ یدونی مگه نم -

 لب زدم. ی اخفه ی و با صدا گذاشتم  کمرش  ی و رو ام رو رها کردم، دستم شده  حبس  نفس

 و؟ یچ -

 . د ی رو کوتاه بوس امگونه 
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 آرامبخشه! ی هر چ ی که گور بابا کنهیم آرومم  یجور  بودنت   نکهیا -

 تک تک  گرمش  شد، با نگاه  ش یآب ی هاچشم   خیم هامحرفش چشم  دنی با شن ارادهیب
 زدم. ی لبخند مچهیکرد؛ ن رو اسکن  صورتم  ی اجزا

طور که  ون فرو کرد و هم  چالم  ی رو تو بود، دستش  لبم ن ییکه پا یک یکوچ چال دن ید با
 چال کنار لبت... نی گفت: ا ی اخفه ی با صدا کرد،یم نوازش 

 دستش  ریاز ز به در خورد، با عجله  یتق حرفش   ی کردم، اما قبل از ادامه  نگاهش  یسوال
 در رو باز کنه، گفت: مهرابه. نکهیکرد و قبل از ا نگاه  رونیبه ب ی؛ از چشماومدم  رونیب

و بعد از   هم گذاشتم  ی و رو هامپلک  یبا کفش وارد خونه شد، عصب رو باز کرد و مهرابم  در
 رفتم. ایدن دور شدم و سمت  رو دادم ازشون  جواب سالمش  نکهیا

  رونیب شی گوش  ی سرش رو از تو نکهیا انداخته بود و نشسته بود، بدون  روزنامه  نیزم ی رو
 خبرش؟  گفت: رفت  ،اره یب

 روش بود، گرفتم. روبه  قایکه دق تزایپ  ی رو از جعبه  نگاهم 

 نچ.  -

: اوها،  دی رو به مهراب غر یگرد شده حرص ی هارو باال آورد و با چشم  سرش پاشون  ی صدا با
 مردک؟  یکنیم  یچه غلط نجایتو ا

در   د،یخودش کش رو به سمت  تزاش یپ ی و جعبه نشست  ایاز دن با فاصله  الیخیب مهراب 
گذاشت   دهنش  ی رو تو تزایاز پ ی اکه یت ایدن ی نشسته و به خون  یحرص ی هامقابل چشم 
 . دیو با ولع جو 

 دختر جون. ست ین مناسب سنت  ماسماسکت جو  تو  بکن  گفت: سرتو  قهیاز چند دق بعد
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رو   تزایپ ی بکنه با خنده جعبه  یمهراب کار مثل خودش  نکهینشست، قبل از ا کنارم بوران
، گفتم: هشتاست، چهار تا من، چهار تا  اشتکه به هشت  رهیگذاشتم و خ جفتمون  ی جلو
 تو! 

 گذاشت. دهنش ی تکه رو تو نیهم گذاشت و اول ی رو رو هاش پلک  حرف یب

 گفت: من  ایدن ی نوشابه  دنیکش ند و در آخر با هورت مو رهیخ چند لحظه بهمون  مهراب
 .یتو ندار الو یفر   تیاز شخص کم یچرا    فهممینم

  ی و تو رو کندم  تزا یاز پ تکه هی با خنده   شه،یداره منفجر م ایدن کردمی حس م رسما  گهید
 ایدهنم، رو به دن ی تو رش ینظیب طعم  دت یچیو پ دنش ی با جو زمان  گذاشتم، هم  دهنم

 بزار سالم بمونه. ا،یدن گفتم: نخورش 

برق   زد؛ مثل سر هم پلک  فرستاد و چند بار پشت   رونی رو با فشار ب نفسش ی حرص
رو  هاش در رفت و کفش سمت  ش یگوش بلند شد و بعد از برداشتن  نی زم ی ها از روگرفته 
 .دی پوش

 شدم.   رهیخو با تعجب بهش  دمیهم کش ی رو تو ابروهام 

 کجا؟  -

 و هم زمان   دیخند یکرد؛ عصب رو تنش  ش یاصورمه  انداخت و کاپشن  سرش  ی و رو شالش 
 ؟ ی ای : قبرستون، مدیدر غر ی ره یدستگ دنی کش نییبا پا

وقت شب کجا    نیبده؛ ا جواب منو  اریدر ن یمسخره باز  ای: دندمی و کالفه پرس دمیکش ی پوف
 ؟ ی بر ی خوایم

و  رو از در گرفتم  نگاهم  با حرص   د،ی رفت و در رو محکم کوب رونیب از خونه حرف یب
 رو پاک کرد.  هاش لب ن یآست و با پشت  دیرو سر کش  رفتم؛ مهراب نوشابه  سمتشون 

 کجا رفت؟  -
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 .دونمی رو تر کردم و گفتم: نم نشستم، لبم  نیزم ی رو بوران  کنار

 دهن د؛یدو رون یب از خونه کتش با عجله بعد از برداشتن تر کرد و رو تنگ ابروهاش  ی گره 
 زل زدم.  به بوران   جیو گ ام رو بستم باز مونده 

 کجا رفت؟  -

اشاره   داخلش ی که یت به سه تزا،یپ ی رو باال انداخت و با اشاره به جعبه  اششونه  الیخیب
 کرد.

 ؟ یخوری نم -

 دهنم ی و تو  رو برداشتم  ازش ی اکه یشستم؛ تن روش و روبه دم یکش نیزم ی و رو خودم
 گذاشتم.

 آموزشگاه؟   یبر دی فردا با -

 مونده.  م یروز از مرخص هی هنوز  دم یفهم ی حساب سر انگشت هی با

 روز مونده.  هی نچ،  -

رو  جعبه حوصله ی نداشتم، ب به غذام یی کرد؛ اشتها  لشیموبا  ی و سرش رو تو نگفت  یزیچ
 رو شستم.  فیکث ی هاوان یو ل گذاشتم  خچال ی ی تو

 زدم  ی لبخند کرد، یم نگاهم  رهیداده بود و خ ه یتک افتاد که به اپن به بوران  نگاهم  برگشتن  با
 ؟ یکنی نگاه م ینجوری: چرا ادمی و پرس

 داد. لم یتحو  ی لبخند مچهین

 منتظرتم.  رونیب -

 تعجب ابروهام رو باال انداختم.  با

 االن؟  -
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 تشر زد.  خنده  با

 بدو تنبل!  -

 یوارید رو از کنار کمد  و چمدون  من باشه رفتم  ی که قرار بود برا یاتاق سمت  ناچار
سر تا   خودش رنگ و هم  رو عوض کردم هامس به هم زدن لبا  چشم  هی  ی برداشتم؛ تو

 شدم. ی اصورمه 

از خونه  ا،یدن یمشک ی هاچکمه دن ی و پوش لم یموبا  و بعد از برداشتن  دم یرو پوش کاپشن
 زدم.  رونیب

 م چرخوند رفتم؛ چشم    نییها پاو با عجله از پله  به آسانسور ننداختم  نگاهم  هیعادت  طبق
 کردم. دا یپ رو سر کوچه  نش یماش تا باالخره 

 میشدم؛ ن ن یو سوار ماش دم یدو انداختم، به سمتمش  سرم  ی رو رو دار کاپشنم  خز کاله
 کرد. رو روشن  ن یانداخت و ماش بهم  ینگاه

 م؟ ی ری کجا م -

 برنداشت.  ابونیرو از خ نگاهش 

 . ی هر جا بخوا -

 شد ی باعث م ن یماش یسرد بود و بخار ی ادیز ندم؛ هوا چرخو شهیش رو به سمت  سرم 
 بخار کنه. هاشهیش

ساعت از دوازده رد شده بود، اما   نکهیبهتر شد، با ا  دم یکه د دمیکش شهیش ی و رو دستم 
 بود. اهو یپر از ه هاابون یخ هنوزم

  یصندل  ی رو از رو کتش ستاد؛یا  یفروش وه یآبم ی تا باالخره جلو رفت  ی ساعت م ین حدود
 . گردمی عقب برداشت و گفت: االن برم
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 دنبالش داخل مغازه با نگاهم  شد، تا وارد شدنش  ادهیپ نیکه از ماش دادم رو تکون  سرم 
 گرفتم.  ازش به ناچار چشم  ن ی ماش ی تو لم یموبا  ی صدا دنی چیاما با پ کردم،یم

جواب دادم؛  ایدن ی شده  اسم حک  دنی و به محض د دمی کش رونی ب  بمیرو از ج ی گوش
 تشر زدم. یرو دوختم و عصبرو به روبه  نگاهم 

 تو؟  ییمعلومه کجا  چ یه -

 .دیکش یقیافتاده بود، نفس عم نفس که به نفس  رفتی داشت راه م انگار

 نباش. مهرابم، نگران  اروی  نیبا ا من  ی فر -

 زدم. پلک  یعصب

 کمتر شد!  م ینگران هاته مهراب با یچون گفت ممنون  یلیخ -

 ؟ ی کنی: مسخره مدیکرد و پرس یمکث

 کردم. ی امسخره  ی خنده  ستاده،یروم ارو باال فرستادم و انگار که روبه ابروهام

بعد   یریم  یکنیم امیق به خاطر اومدنش  سر شام ، ی مسخره کرد نه نه؛ دختر انگار تو منو  -
 ؟ یرون یاالن با خودش ب

به   داره شونه یوقت ادیب باهام نخواستم  که اوف! خب خره من  ال،یگفت: اوف فر  یعصب
 کنم؟  همه آدم شوتش  نی جلو ا  اد،یام مشونه 

 برو. من رژه  سرم رو خاروندم و گفتم: نه تو فقط رو مخ  کالفه

 اضافه کردم. رو قورت دادم با عجله  دهنم  آب  شدن بوران کی نزد با

 مراقب باش. ایشرت کم، دن گهی خب برو د -

 خب باشه. یلیخ -
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 ن یفرو کردم؛ بوران داخل ماش بم یج ی و تو رو قطع کردم تلفن  در با سرعت  باز شدن  با
 کرد. نگاه بم یاول به من و بعد به ج نشست و مشکوک 

 ی: ک دی رو بهم داد و هم زمان پرس دستش  ی تو وان یل و دو تا  نشست، در رو بست  کامل
 بود؟ 

 ی تو بود؛ اشک  دستش  ی رو رنگ  کم ی هاخط  محو من  جواب بود، اما نگاه  منتظر
 گرفتم.  ام رو از دستشهزد رت یح خورده نگاه  که یشد و  جمع هامچشم 

 تر کرد. رو تنگ ابروهاش  ی گره 

   شده؟یچ الیفر -

از   یدرشت اشک  شد؛ قطره  یپام خال ی داغ رو ی قهوه  شد و کل  ول زد، دستم  خ ی بدنم 
 ام افتاد. سوخته ی پا ی سر خورد و رو چشمم  ی گوشه 

کرده بود و  وحشت  د، ی کش رونی شد و من رو ب ادهیپ ن یزده از ماش وحشت  بوران 
 بزرگ نشه.  یسوختگ  هی پام ی داغ رو ی کنه تا اثر قهوه  کار ی چ دونستینم

و  د یچ یپیم سرم  ی بهار تو ی صدا  زدم،ینم پلکم  یو حت بودم  رهیخ کردنش و ولز  جلز  به
 . کردیم حالم رو بدتر 

 االن خودشو  نیهم یحت ای روزا  نی وز از همر هی ممکنه  ال،یباالست فر یخودکش »احتمال
 خالص کنه!«

 روم روبه کرد؛ینم و ولم  ومدیم دور شدم، اما پا به پام  و ازش گرفتم  ن ی رو از ماش امهیتک
 داد زد. بایکرد و تقر   دستش  ریرو اس دستم  از نظر گذروندم، مچ  یو عصب ستادیا

 ! ید  خب حرف بزن لعنت یکنی م میروان یدار ؟شده یچته، بگو چته چ الیفر -
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  دهیکش هامون به دست  سم ینگاه خ دم؛ی صداش لرز  ی زد و از ترس تو اش رو نعره جمله آخر 
کرده بود و   کنار نبض مچش تتو  ممکن  شکل  ن یترماهرانه  که به   رینظیب شد؛ اون عالمت 

 .دادیم ش یکه خبر از خودزن مچش  ی وحشتناک رو ی هااون خط 

 رو خوند.  فکرم ه یثان صدم  رو دنبال کرد و تو  نگاهم 

و اون در مقابل   کردمیرو ول کرد، با بغض نگاهش م و مچم  د یرو جو کنار لبش پوست 
 گذشت.  شد و با سرعت ازم نی سوار ماش  سمیخ ی هاچشم 

 

 

 

 *** 

 گره  ی هادست  به  رهیرو خورد؛ خ و بهار کالفه حرفش  د ی چیپ اتاق ی تو محمد  ی صدا
 رو تر کردم. هام ، لبخوردم

 جانم؟  -

 .حموم ببرمش  خوامیم ال یفر -

 شدم. رهیبغلش و بعد به خودش خ ی تو   یگرفتم و اول به تاف  هامرو از دست  نگاهم 

 . استیدن تو کمد  لش یوسا -

  ینجوری کرد و گفت: ا تر رو تنگ ابروهاش  ی رفت؛ بهار گره  رونیتکون داد و از اتاق ب ی سر
 .یبکن یکار یتونی نم گهید بفهمه شناسه، ی خوب م نباش، محمد خواهرشو 

با   یو عصب کالفه کردم؛ی م نگاهش ره یفرستادم، فقط خ ن ییپا رو همراه با آب دهنم  بغضم 
 زد.  رونی غرغر از اتاق ب
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 خب زر بزن زر!   کنه،یم نگاه  فقط  -

راه و چاه   ،ی کن کمکش  یچجور  دی با گهیم بود، حق داشت بدبخت سه ساعته  گرفته  ماخنده 
 و  گفتیبود م  رش یکه بوران درگ  ی ای دو قطب ای یت یچند شخص یماری و از ب دادی نشکنم م

 .کنمیم من فقط نگاهش 

دادم؛ اما به محض   هیبود، تک دهیخر ایکه دن یدوم  دست  تخت و به تاج  دم یکش ی پوف
 داخل اومد.  یعصب ایدر با ضرب باز شد و دن دادنم  هیتک

 کردم و لب زدم. تعجب نگاهش  با

 چته باز؟  -

 با زانو  کرد؛یم هاش رو مشت و دست  د یجویرو م لبش  پوست  شد یم یوقت عصب هر
 نشست.  رومروبه  قایرفت و دق راه تخت  ی رو

وارد   به دستم  یزل زد، فشار بهم  براق  ی هاو با چشم  گرفت  هاشدست  ی رو تو هامدست 
 دو تا باشن.  نیکه ا ییهر جا جز جا می بر م؟یفرار کن  ی ایگفت: م ی اخفه  ی کرد و با صدا

مشخص بود؛   یسبز رنگش به خوب ی هاتو چشم  شدم، برق اشک  ره یخ کالمش ت ی جد به
 زل زدم. هاشچشم  به ی مثل خودش جد

 ا؟ یدن یزنیم یچ -

 غیکوبوند، از درد ج صورتم  ی رو باال آورد و تو  دستش هو یکرد و  نگاهم  لحظه مات  چند
 زدم. غی لپم گذاشته بودم، ج ی و رو و همون طور که دستم  دمیکش

 درد گرفت خب.  ؟ یوحش چخبرته -

زل زد؛  چم دوباره به م  قهیشد و بعد چند دق رهیخ هامکرد، چند لحظه به چشم  نگاهم  ره یخ
 ؟ی زد تتو  ی: فردینال با بهت 

 .دادم به دماغم  ینیچ
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 ؟ ی چ -

و   شد  لی ما شده سمتم  زیر ی ها، با چشم نشست  رومو روبه  دیتخت کش ی و رو خودش
:  دی و غر گرفت  از پام ی شگونیکه ن کردمیم نگاهش  مبهوت  ؛د یکش دستش ی رو تو دستم 
 به محمد بگم؟   ؟ی کشیدل؟ خجالت نم م خانوم؟ اون الیفر  ی زد تتو 

شد و لبخند   دهیکش نبضم  کنار ی به تتو لب زدم؛ نگاهم  یانداختم و آهان رو باال  ابروهام 
 لبم نقش بست.  ی رو ی محو

دل رو  کنار نبضم  ک،یپ ی به جا مثل بوران  سواستفاده کردم و درست  ت یشب از موقع اون
بود که با جون و دل  یمیتصم  نیاول بگم  تونم ی چرا و چطور، اما قاطع م دونمیزدم؛ نم
 کردن.  دشیی و هم قلبم، هم مغزم تا دادم انجام

 شدم.  ره یخ هاش رو خوردم و به چشم  لبخندم صورتم  ی روروبه  دستش خوردن تکون  با

 ا؟ یچته دن -

 ن؟ ی : ست زدد ی اشاره کرد و پرس فرستاد؛ به دستم  رون ی رو ب نفسش  یحرص

 . دمی تخت بلند شدم و غر ی از رو یعاص

 تتو  واسه  دیبا و چهار سال سن   ستی بعد ب ؟یکشی خجالت نم گه؟ی د ه یچه کوفت ست  -
 رم؟ یاجازه بگ شونیکی ی کی خبر کنم و از  آدمو  عالمو  زدن

 باال آورد.  م ی تسل یمعن رو به  هاشدست 

 ؟یزنی خب حاال چرا م یلیخ -

  رون یو از اتاق ب دمیکش ی زد، پوف رونی و از اتاق ب کردم؛ فلنگ و بست  چپ نگاهش  چپ
 نگاهم به بهار افتاد.  که رفتم 

 . نیکجا بهار؟ تازه اومد -
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 نه یآ ی از تو کرد،ی رو درست م پالتوش  ی هابود و لبه ستادهیا نه یآ ی روطور که روبه  همون 
 خوشمزه  یلیدرد نکنه خ بابت ناهار دستت  گه،یشده د ری کرد و گفت: نه د بهم  ی نگاه مین

 بود.

 ی هااومد، دکمه رونیب ایمحمد از اتاق دن کنم  دایرو پ دادنش جواب  فرصت   نکهیاز ا قبل
 . استیتو اتاق دن  االنم  گفت: شستمش  ایرو بست و با اشاره به اتاق دن راهنش یپ ن ی آست

 .رن یدارن م ا یب ایگفتم: دن  یتربلند ی و با صدا زمزمه کردم ی لب تشکر ریز

سال   هیتا  گه ید کار دادم با خنده به آشپزخونه اشاره کرد و آروم گفت: امروز انقدر بهش بهار
 بشنوه.  اسممو  خوادینم یحت

 ن یدار گفت: عه  یحیو با لبخند مل  ستادیتکون دادم، کنارم ا یو با تاسف سر  دمیخند
 ن؟ ی ریم

 ابروهاش رو باال انداخت.  محمد

 س. اخوشمزه  یلیخ اتیماکاران گفت ی م الی فر عیسر  هی ادمهی  م؟یتا شب بمون ی خوا یم -

غذا   ستمیو گفت: نه من؟ من اصال بلد ن دی رو جو لبش رو گرد کرد، پوست  هاشچشم  ایدن
 یلیلقاقا اشواسه زن و بچه  کار کنه دی مرد با زمیبرو عز  برو داداشم  درست کنم؛ بعدشم 

 برو.  نی آفر  اره،یب

 ی رو رو دستش  رفت، بهار با خنده  رونیکرد و از خونه ب با تاسف نگاهش  کم ی  محمد
 ! دمی پوک  ی : آدیو نال گذاشت  شکمش 

 امکه بود خنده  یو با هر زحمت دم ی گز به صورتم هجوم آورد، لب  و خنده  دی باال پر وهام ابر
 رو قورت دادم.

 رو به من انداخت و با تعجب بهار رو صدا زد. نگاهش  ایدن

 خانوم دکتر؟  گهید ی دیپوک  -
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 نشوند.  صورتش  ی رو رو اخم یجور کرد و به آن جمع رو خودش  بهار

 .ایدن یر یدرگ  ادیبود از خنده مردم؛ ز نی ه من منظورم امن گفتم؟ ن -

برو   نداشتت  ی تو روح ننه  ی گفت: ا  ی اخفه ی با حرص سرش رو تکون داد و با صدا ایدن
 .گهید

به بهار اشاره کردم، با درد رو به بهار گفت: آره بهار جون تو   زدم و به چشم  بهش ی اسقلمه 
 .یگیم درست 

رفت؛ در رو  رون یب کرد و از خونه دیی رو تا بود حرفش  دهیرو نشن ش یقبل که حرف  بهار
 فرستادم.   رونی رو آسوده ب و نفسم  بستم 

  ی گفت: وا ی اخفه ی با صدا د،یپر ال هاش رو مشت کرد و با و دست  دیکش یفیخف غیج ایدن
 .ی وا  ی ، آخ رفتن، وارفتن 

خورد،   اپن ی رو لیبه وسا  آشپزخونه راه کج کردم که چشمم  و سمت  زدم ی اقهقه ناخودآگاه 
 ؟یدرست کن کیک  ی خوا یم ی: دندمی پرس ایگذاشتم و رو به دن آرد پاکت  ری رو ز ینیس

 .اومد  بست، به سمتم  رنگش  یی آلبالو تر از قبل با کش رو باز کرد و دوباره محکم  موهاش 

 زودتر تموم شه.  کمک  ایب آره، توام  -

کمد    ی طور که از تو همون  تکون دادم و با عجله سمت اتاق رفتم، با وارد شدنم  یسر
 .امی عوض کنم ملباسامو  سا،ی وا سایگفتم: وا  اوردمیرو در م و شلوارکم  ها تاب لباس 

 بستم  ی ابه حالت گوجه کردن رو بعد از شونه  و موهام  انداختم  سبد  ی رو تو  و دامن  ز یشوم
 . دیکه صداش به گوشم رس

 . پوشهینود و نه ساله لباس م ی رزنایپ نیا ن یرو؛ ع صاحابا یاون ب اریآره آره در ب -

 کرد و مشغول زدن تخم  رو روشن رفتم، همزن رون یتکون دادم و از اتاق ب  یسر خنده  با
 ها و شکر شد. مرغ 



 حکم غرور 

 
279 

 

 همزن ی کردم؛ به خاطر صدا از آرد رو الک  مونه یآوردم و دو پ  رونیب نت یکاب ی رو از تو الک 
 . دیداد کش بایتغر

 . اریو ب  ریش  ر،ی ش - 

که  بهش ندادم  یتیاهم کردم،ی م الک  دی رو با گهید مونه یپ هیبود، حداقل  ی آرد دستم 
 . دیکوب رو باال آورد و به پام پاش

 با تواما. الیفر   ی گفت: هو یکه شاک دمیکش دست از کارم یعاص

 . کنمیم آرد و الک  مگه، خب دارم یکور -

 بغل دستته. ریش گفت: انگل  به دماغش داد و با اشاره به کنار دستم  ینیچ

رو به   وانیخورد، ل ری ش وانی به ل که چشمم  ندمبرگردو  کردی که اشاره م ی رو به سمت سرم 
 زدم. بهش  ی حیو لبخند مل گرفتم  سمتش 

 .دیکش رو از دستم  وان یکرد و ل نگاهم  چپ چپ

 حناق. ی ا -

و  دادم هول  نت یکاب ی ظرف آرد و رو سر انگشت   ا یکردم،  رو تموم  و کارم دمی خند گلو  تو
 با من. نش یبا تو تزئ کردنش گفتم: درست 

 وقت.  هی ی: رو دل نکندی با حرص غر هویکرد و   نگاهم  مات

 رو بستم.  هامچشم  نانیاطم با

 نه تو نگران من نباش. -

بود، گفت:   دو نفرمون  یناهار خور زیم ی طرف رو که اون ش ی و با اشاره به گوش د یخند
 برو آهنگ بزار. الیفر 
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بود رو   انی فوت د خی تار معمول  که طبق رفتم، رمزش  ش یگوش و سمت  رو تر کردم  هاملب
داد و  که تکونم  کردمی م ن ییرو باال و پا ست یل شدم، با دقت  هاش آهنگ ست یو وارد ل زدم

 با توام.  ال یفر ال؟ یگفت: فر 

 ه؟ یکردم و گفتم: چرو بلند  سرم 

 کرد.  باز نگاهم  دهن  با

 ؟ ی دیدر رو نشن شدن  ده یکوب ی تو صدا یعنی -

 رو باال انداختم.  ابروم  ی لنگه ه یتعجب   با

 . دمیدر؟ نه نشن -

به در  و ابرو با چشم  شد؛یم  ده ی شن یتر بود و به خوبصدا بلند  ع یسر ن ی شد، ا  دهیکوب در
 . هیک  ن ی اشاره کرد و گفت: بفرما، برو باز کن بب

  نکهینگاه کردم، با ا رونیبه ب یو از چشم  دمیدر دو سمت  بزارم ن یرو زم یگوش  نکهیا بدون 
 شد.   دهی نبود، اما دوباره در کوب ی ری تصو

شد؛ با تعجب از پشت در   دو برابر  ش ینیدر سنگ که با باز شدن  دمیکش ن ییرو پا ره یدستگ
 افتاد.  بهش اومدم که نگاهم  رونیب

به   رهیو خ کردم در بلندش  ی شدم، از جلو خم  سمتش  و به  کردم صداش  رت یح با
 شده؟ ی: چـ... چدمینال قرمزش  ی هاچشم 

رو گرفتم و بلندش   بغلش  ر یرو لرزوند، ز  تنم  شیپدریپ ی هاسرفه  رو نداد و به جاش جوابم 
  ی با صدا ایو خطاب به دن کردم داغش صورت  رو قاب  داد؛ دستم  هی تک واریکردم که به د

 داد زدم. یلرزون

 .ار یآب ب ای... دنایدن -

 .دیرس به گوشم  خودش ی زده  رتیح ی بعد صدا  قهیو چند دق هاشقدم  ی صدا
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 چرا کجه؟  نی ا -

 زدم.  غ یو ج گرفتم  رو از بوران  نگاهم  یعصب

 . اریآب ب وان یل ه ی گفتنه؟ گمشو  احمق االن وقت چرت  -

 ی هاکه نفس دادم رو قورت  آب دهنم  د،ی آشپزخونه دو سمت  داد و با عجله  تکون  رو سرش 
 شد.   دهیبه صورتم کوب  داغش

 ؟ ی دیم  ی زهر مار ی : بـ... بودمی پرس و آخر با شک  کردم مکث  یکم

 . کردیم نگاهم  رهیکردم، اما فقط خ رو باز کرد، منتظر نگاهش  هاشچشم 

که آب   بردم هاش لب رو سمت  وانیداد؛ ل رو بهم  آب  وان ی اومد و ل با عجله به سمتم  ایدن
 خورد. جرعه  رو جرعه

و   دیکش رو از دستم  بازوش  بزاره؛ بوران  داد تنهامون  حیو اون ترج دادم ایرو به دن وان یل
 اموونهیو د  کشوندنمیم جنون  به مرض  کمکم  نزدنش داد، حرف  هیتک  واریدر به د ی روروبه
 . کردیم

 کردم.  رو نگاه  پام زده سر تا  رت یهام افتاد، حکه نگاهم به لباس  دم یکش  به موهام  یچنگ

 شعت!  -

 هامنباشه؛ چشم  دایپ تا حداقل بند لباسم  کردم پخش امشونه  ی و موهام رو رو دم ی گز لب
 رفت. از دستم  که گفت: تمومش  رو با حرص بستم 

 .کردم و کالفه نگاهش  ج یگ

 ؟ ی چ -

 ! هیعوض یلیخ : باباتدیو غر  د یبه سوالم تلخ خند  توجهیب

 من؟   ی : بـ... بابادمی پرس د ی رو به زور قورت دادم و با ترد کردم، آب دهنم  نگاهش  مات
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با   اشو قهقه گرفت  نفرت  رنگ نگاهش  کمنداد؛ کم یکرد و جواب باز هم فقط نگاهم  بوران 
 شد.  یدر قاط زنگ ی صدا

 رنگم  بپرم، اما با فکر محمد و روهان در باعث شد از جام  و زنگ بودم تو بهت  من  دی شا
 بست.  خ ی سر تا پام یو به آن د ی پر

 ی هاخواست، اما ضربه  یم ی بود و چ یک  دونم ی ، نمگذاشتم  زنگ  ی و رو لرزونم  دست 
 نبود. ی خوب ی نشونه  زنگ ی از رو دستش  به در و برنداشتن  شیپدریپ

 مرده  صاحب ن یباز کن ا الیفر  گفت: زنگ سوخت  و مبهوت  د ی دو رونیاز آشپزخونه ب ایدن
 رو.

فرستادم؛ در رو باز کردم که به محض باز شدن   نییو آب دهنم رو پا  گرفتم  رو ازش   نگاهم
 فتادم و سرم ا ن یزم ی رو وار،یدر به د شدن  ده یشد و همراه با کوب داده هول  به عقب محکم 

 شد.   دهیکوب یبه جاکفش

فرو   لبم گوشت  ی رو تو و دندونم  شد  جمع از درد امچهره  د،یدو و به سمتم  دیکش غیج ایدن
 نزنم.  غیکردم تا ج

رو  مهراب  با وحشت  دش،یکوب واری به د و محکم  گرفت  مشتش  ی رو تو بوران  ی قه ی مهراب
 رو بشنوه.  بود که صدام یاز اون تری ، اما عصبصدا کردم 

بود، توقع   رهیباشه به من خ رهیبه مهراب خ  نکهیا ی بود و به جا  من به سمت  سرش  بوران 
 بود!  ی نیب شیپ قابل  ریغ ی ادیمرد ز  نیبزنه، اما... ا کنارش داشتم 

و با   برد ترک ی رو نزد سرش  د، یرو فهم نی ا شدیم  هاشحرکت  بود و از تمام  یعصب مهراب
 زد. ادیبوران فر  صورت ی تو نفس نفس

 ک ی خفه شم چون فقط  ؟ هنوزمشم خفه جناب رستگار؟ هنوزم  ی دید شاهکارتو   ؟ی دی د -
 منه؟  مال اون قبرستون  سوم 
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زل زده   بهم  اشره یخ نداد و باز هم با نگاه  رو تکون  هم صورتش  متر یلیم ک ی  یحت بوران 
 فرود آورد.  صورت بوران  ی رو تو شده مشتش  یبود؛ مهراب عاص

 ؟ یفهمیم  ،یکنی. ورشکست موی دیتول یزد: دار ادی فر و خشم  حرص  با

  ون نخوردهشدت ضربه باال بود، اما بوران تک  دم،ی کش ی بلند غیو ج خوردم ی تکون ترس  با
 .بخوره  ی تا تکون زده منتظر بودم  بود؛ وحشت 

هول داد،   وار ید رو به سمت  مهراب حرکت  هیرو تار کرد، با   دمی شد و د پر از اشک  هامچشم 
:  دیغر یاما خنث ،ی جد کرد، یم رو صاف  زش یبل ی هاکه لبه و همون طور   دیکش یقینفس عم
 ون فکر کنن..به عواقب حرکاتش دی با شهیآدما هم

 اومد.  زد و به سمتم  ی شخندین

 نفست قطع نشه!  رونی اون ب ، یرفت رونی زنده ب نجایحواست باشه اگه از ا -

با  به درد سرم  توجهی بست؛ ب خی  ایو دن من ی اما سر تا پا  کرد، یفقط نگاهش م مهراب 
 گم  بغلش ی تو هیثان حرکت در صدم  هیو با  دیرو کش ، دستم شدم   رهیخ بهش وحشت 
 شدم. 

 بغلم  فشارم داد، اون قدر محکم  تر به خودش حلقه کردم که محکم  رو دور کمرش  دستم 
 نفس بکشم.  تونم ینم کردمی رفته بود و احساس م نیاز ب امجه یسرگ  ی کرده بود که به کل

 ی بوسه  سوزوند،یرو م وجودم و تا عمق  خوردیم بهم  دیکشیکه م ی ایعصب ی هانفس
 تنگ  : دلم برات دی غر یعصب هاشتر کردن قفل دست با محکم  و موهام نشوند  ی رو ی زیر

 شده بود! 

 کردم. زمزمه از چشمم  اشک   زش یزمان با ر  و هم  زدم ی نیغمگ لبخند

 منم.  -
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جدا شد و قبل از   موندم، اما باالخره ازم  و چقدر تو بغلش  رفتن  یو مهراب ک  ایدن دمینفهم
 نشد؟  ت یز ی: چدیپرس  بگم   یزیچ نکهیا

  نکهیبلند شدم و قبل از ا نیزم ی خودش از رو دادم، با کمک  نه تکون  ی رو به نشونه  سرم 
 کردم.  یدست ش یبزنه پ از رفتن  بخواد حرف 

 تو. می بر ایب -

شدن   دوباره از جفت نکهیو بعد از ا در رو بست  در رفت، با پاش و سمت  کرد رو ول  دستم 
 .می رفت ییرا یمطمئن شد، سمت پذ  هامانگشت  ی الهاش البه انگشت 

 

 

 

 *** 

 !  یبوده نه مهراب نام ینام شد، انگار نه بوران  گذشته  طبق روال  یاون روز به بعد همه چ از

و   ن یبه بدتر  که با خودش به همراه داشت؛ روزها  یی هاهیشنه از بابا بود و نه از حا یخبر
حرف زدن هم   ی حوصله   یحت ایو نه من و نه دن  گذرشتیم ممکن  حالت ن ی ترکسل
 .می نداشت

 شده بود. یقاط یبا نگران  زده بود و شب روزم  بشیغ بوران 

کرده   یپدرش معرف  ی که خودش رو جا یرو با بهار باز کردم تا بفهمم اون بار سر بحث  چند
 ترم یعصب شیتکرار  اما هر بار با حرف  ه،یبه بهار پول داده ک  بوران  ی و در عوض معالجه

 . کردیم

داد و  شدنش از آموزشگاه استعفا  حالش خوب شده بود، اما به محض مرخص  کامرانم 
 نگشت. هم بر گه ید
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رو   خفه شه و بزاره کارم که شده سردردم امذره  هیتا حداقل  کردم تر رو محکم  دور سرم  شال
 ی که رو یاز خون  یکه گهگاه بودم به نبود بوران  فکر کردن ریانقدر درگ  روزها  نی تموم کنم، ا

 .  داشتمیبرم  و دست از فکر کردن  ومدم یم به خودم دی چکیم دستم 

 ی تو ایدن ی زده  رت یح ی که صدا شدم  یری گردگ  و مشغول دادم جا کمد  ی رو تو ی برق جارو
 . دیچیپ گوشم 

 . ایب الیفر ؟ییکجا  الیفر   ال؟یفر -

 یو عصب  کندم رو از دور سرم  شال  فشارش دادم، کالفه و محکم  رسوندم و به سرم  دستم 
 .دمیکش غیج

 یزنی چرا داد م ؟یفهمینم کنهیدرد م به خدا که سرم ؛یخفه شو عوض ا،یخفه شو دن -
 بزن.  حرفتو  نجا یا ا یالمصب ب

که  کردم نگاهش  ی ؛ شاکزده جلوم  نشست بهت  به دست  ی و گوش  دیپر  رونیاتاق ب ی تو از
 داره؟  ی دیتول بوران ی: گفتدیپرس ج یگ

 .دمیی هم سا ی و رو هامشده دندون  یعاص

 تو؟  یشعور دار ؟یکنیاون سوراخ م  ی دیواسه تول داره، مغز منو  یبه تو چه که چ -

 . دیکوب ش یشونیبا دست به پ  یحرص

 بگم.  خوامی م یچ نی بب ری خفه خون بگ قه یدو دق ال،یاه فر  -

  یچ  نیداد و گفت: بب تکون  رو تو دستش  ی رو با حرص باز و بسته کردم که گوش هامچشم 
 نوشته. 

رو   شدم؛ موهاش  رهیبود، خ ده ی خودش خر ی برا ش ی که چند روز پ ی ای لمس ی گوش به
 که... نوشته نجایفرستاد و با آب و تاب گفت: ا گوشش  پشت 
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:  دیو با وحشت نال  دیپر  رنگش دم،یکش رو از دستش  ی وشگ رو بخونه متن   نکهیاز ا قبل
 ؟ی د یم آروم! خراب بشه پولشو  نفهم  ی هو

 .دادم به دماغم  ینیچ

 خب بدبخت. یلیخ -

 دوختم.  ش ی رو به صفحه گوش نگاهم 

ن ی "ه    بزرگ  ی دی تول می عظ یسونام -  وارد عمل ی عی شف اسیال ای" را نابود کرد! حال آکروزک 
   شود؟ یم

 کنم؟  کاری دادم و گفتم: خب چ رو دستش   یدوختم، با تعجب گوش رو بهش  نگاهم 

و کنار   دیکش نیزم ی و رو خودش د،یکوب سرش  ی تو کرد و دوباره محکم  نگاهم  ی حرص
 نشست.  دستم 

 رستگار! زده بوران ن یکن، بب نگاه  صاحابو ی ب نی ا -

 .کردم رو گرد  هامچشم  متعجب 

 وات؟  -

 گذاشت.  گوشش  ی و رو  شده دستش  زیر ی هاو با چشم  دیرو عقب کش  خودش

 کر شدم.  یزهرمار، عوض -

 زدم.  به موهام  یچنگ و کالفه  ج یگ هاشبه حرف  ت یاهمیب

 به بوران داره؟  یچه ربط -

 مبل گذاشت. ی دسته  ی رو خاموش کرد و رو ش یتر کرد، گوش  رو با زبون  هاشلب

 ز یچ و ی دی تول یگفت دار ادته؟یرو   نجایشب که مهراب اومد ا  فکر کن، اون  کم ی  الیفر -
 .یکنیم
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 . رو خاروند  که سرش  کردمیم باز نگاهش  دهن  با

 ... یلیخ گفته بابات  بهت  یگفت  نشو؛ بعدش  ریگی تو پ زد ی حرف بد -

 و غر زد.   دیکوب پاش  ی رو خورد، با حرص رو حرفش  بازم

 که بلد نبودم  یندادن؟ واال من هر فحش ادیادب  بهشون  نایا ی باباها ننه دونم ینم من  -
 گرفتم.  ادی  نایا شیپ

 . دمیخند  صدایو ب رو بستم  دهنم

 . ی زد ی حرف م یچجور محله  اون  ی هابا بچه نرفته  ادم یببند دهنتو، هنوز   ی کیتو  -

 ساله پنجاه  آدم  هی درونشون  ان وگرنه ظاهرا بچه  رو باال انداخت و گفت: اونا  اششونه 
 نسناس... گه یم که بهم یموقع یندار در ضمن توقع  کنه،ی م یزندگ 

 ادامه داد.  یکرد و با مسخره باز زی رو ر هاشچشم 

 بگرده؟  دادنت دور فحش  خاله جون  بگم  -

من احساس    الیهمه نشونه؛ فر نی گفت: ا ش یبا اشاره به گوشکه  دادم تاسف سر تکون  با
 شدن.  ورشکسته  نا یا کنم یم

 کرد و دو دل ادامه داد.  مکث  یکم

 داره. نقش شون یبابات تو ورشکستگ کنم یاس، اما احساس ممسخره  -

 . ستادمی و ا دمیرو عقب کش خودم تعجب  با

 . ستی بد ن یکنیر مکه فک من اونقدرم  ی باور کن بابا ایدن -

  ستین  نیمنظورم ا  من  نیتر کرد و گفت: ب  رو با زبون  هاشلب  ستاد،ی شده ا یعاص ایدن
برند    هیداره و   و شلوار  کت  ی دی تول ن ی، اتجارته کارشون  نا یداستانه، ا ی بده  آدم بابات 

 . معروفه 
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 رو شکوند.  هاشرو باال انداخت و قلنج دست  ابروهاش 

 پارچه داره. ی و کارخونه  هیاهیآدم پرحاش توام  ی تو؛ بابا  ی درست مثل بابا -

 رو به هم  هاشدست  یمبل انداختم؛ عصب ی و رو خودم و درمونده  کردم نگاهش  حرف یب
 .دی وار خندو تاسف  دیکوب

 دارم! مان یا خودم ی تو و بابا ی بابا بودن  ار به گناهک من نا،یا ی اما با همه  -

 غیج زدمیم نفس طور که از زور بغض و حرص نفس  سرم گذاشتم، همون  ی و رو دستم 
 ! خفه شو. ای : خفه شو دندمیکش

 و حرفش  داد ی نظم م رحمانهیب به کلمات  د؛یچیپ گوشم  ی تو بارش  تاسف ی خنده  هم  باز
 .زدیم  ادیگوشم فر ی تو ی آلود  رو با داد بغض 

رو ول کردم،   مه یکسیب تموم  لیکه دل یکنار، کس که من گذاشتمش نهیبا تو ا  اما فرق من  -
که باعث شد   یکنار، کس جون بده رو گذاشتم  دست و پاش ی ال که باعث شد مادرم یکس
 رو گذاشتم کنار.  بزنه  رگشو ان یدا

 ی هایرحمیب دن ی نحسش و من از شن ی بود، اون از مرور گذشته  سیجفتمون خ صورت
 بابام.

 هام دوخت.رو به چشم  رو پاک کرد و با نفرت نگاهش  هاش دست اشک  پشت  با

انتقام  ن یبدتر  ن یبود و ا نمونده  واسش  چکس یانتقام نگرفتم چون ه یاز اون عوض من  -
تو به   ی ! اما از باباکننیم نابودش  فطرت  پست   اریاون خشا ی هاهر روز آدم بود، چون 

که از  ییاونا تمام  مونده و قدر  م ی که تو زندگ  یبه خاطر تنها آدم دم،ی خاطر تو دست کش
 ی ایاون دن ی هنوز عمو نکهیتو به خاطر ا ی دارم! از بابا دادم دوستش  دستشون 
 .دمیاس دست کشچهارساله

 .د یکش یقیرو پر کرده بود، نفس عم خونه ش یعصب ی هانفس  د،ی لرزیم تنش  تمام
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از    یاما تو به خاطر اون عوض دم،ی به خاطر تو دست کش مادر و برادرم   یاصل از قاتل  من  -
 دست نکش!  بازه ی م رنگ اتساده  افتادن ی که واسه یکس

 و دوباره  د ی ضرب کوب در رو با د،یدو اتاقش  سمت  هو یو  رفت  عقب عقب ی لبخند تلخ با
 کرد. حبس رو تو اتاقش  خودش

 زد؛یم  نبض امقهیشق کنار ده برابر شده بود و انگار  شدم، درد سرم  رهیخ رفتنش  ر یمس به
 بلند شدم. رو مرور کردم و با اکراه  ایدن ی هاحرف 

 غلط!  یدرسته و چ یچ دونستم  ینم

که به  ی از کس ایمحافظت کنم   ایکنه؛ از دن کمکم تا  بشم  یدست به دامن ک  دی با  نکهیا ای
 بازه؟ یم ام رنگساده  افتادن ی واسه ایدن قول 

کردم،  در بود رو برداشتم و تنم  که پشت  یرنگ  یو مشک ی اتاق رفتم و بافت بلند سمت
 رفتم.  رونیاز اتاق ب م ی شال مشک و بعد از انداختن   دمی کاپشنم رو پوش

 . دادمیم جون  ی وگرنه از دلواپس شدهیچ دم یفهم ی م دی با  کردم،یم داش ی پ دی با امشب

 خورد؛ با لبخند کم  یبه تاف که نگاهم  دم یکش رون یب  مبل ی هادسته  ی رو از ال ن یماش چی سوئ
 شکمم فرو کرد.  ی رو تو فشار داد و سرش تو بغلم  شتریرو ب کردم، خودش بغلش  یجون

، اما هنوز دو  دنبالش رم یکه م بگم  تا بهش  رفتم  ایدن اتاق  و سمت رو ازش گرفتم  نگاهم 
 زدم.  رونی از خونه ب خبری و ب دم یکش دست  مم یبرنداشته از تصم قدم 

 ورن یبار ا و به سرعت سوار شدم؛ با هزار گذاشتم  یصندل  ی و رو یتاف ن،ی باز کردن در ماش با
  رونیب از هزارتو  بگم  که نه، بهتره  نگ یرو از پارک  نی و ماش ور کردن باالخره موفق شدم و اون 
 .دمیکش

 نگاه  م ی ن هیزدم،  رو چنگ م ی و گوش داشبورد بردم رو سمت  دستم  ی با رانندگ  همزمان 
 مرور بشه.  ذهنم  ی پشت پرده  ی تو تولدم  شب ت بود تا خاطرا ی کاف ک یکوچ
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که   رهینم ادمی وقت  چ یرو، ه هاشحرف  تک تک  رهینم ادمیوقت   چی زدم؛ ه یتلخ لبخند
 که حالش بد  ی وقت شده بود، درست  ورشکسته  ی، درست وقترفته بود و اون  ادشون ی همه

 تا کنارم باشه. رسوند  بود، خودش رو به من

 

 

 

 ** * 

 گذشته«   به بک  »فلش 

 

رو   اشاره کرد؛ ابروهام  بوران  به صورت نگاهم به مهراب افتاد، با چشم  که کردم ی اسرفه  تک 
 شدم.   لیو سمت بوران ما  باال انداختم 

 ارم؟ یب خی  شه،یم داره کبود  اتگونه -

 بود. رهیخ ی ابه نقطه تفاوتی ب کرده بود، اما بوران بوران زوم ی رو مهراب

 خوردم. نیبدتر از ا  -

رو از  خورد، نگاهم  ایبه دن که چشمم  ارمیب  خی بلند شدم تا براش  و از جام دمیکش ی پوف
 دادم.  دستش  ی تو  کیو به ک  بود گرفتم  طنت یکه پر از ش براقش  ی هاچشم 

 که نگذشت  شتری چند لحظه ب دادم؛ینم نشون  یواکنش چ یو ه کردمیم کرده نگاهش  هنگ
 .دمیکش خودش و به طرف  شد  حلقه دور کمرم هاشدست 

 زمزمه کرد. و کنار گوشم  د یرو بوس شدم، سرم  ده یکوب اش نهیس به

 عشقم!  یمپ ی هپ -
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رو   اششد، گونه پر از اشک  هامو چشم  بست  لبم نقش ی رو ی اذوق زده  لبخند کم کم
 کردم. زمزمه و ناباور  دم ی بوس

 بوران، اصال انتظارشو نداشتم!  ی و.. وا -

پختم، بعد   من   کویک  ی کی دادم، اون کو یک  پول  من پوکر گفت: انگل  ایکه دن  جدا شدم  ازش
 ؟ یکنی تشکر م اروی  نیاز ا

به کار  دست  رفتم، قبل از من خودش  ایدن و سمت  نشوندم  بوران  ی گونه ی رو ی زیر ی بوسه 
 کرد. حرکت بغلم  هیشد و تو  

 یی خود نما روش  سوال  عالمت  که شمع ی ایشکالت کیک  به  رهیو خ دم ی رو بوس اشگونه 
 .دم ی آروم پرس کرد،یم

 ؟ یگذاشت شمعو  ن یچرا ا -

 کرد. لی دش رو به سمتم ما ور انداخت و خوو اون ورن یبه ا ینگاه

 . دمیم یفرار بدبختو  بوران  نی بذارم، ا شمع  سنت  اگه به تعداد دمی د -

 و غر زدم.  کردم نگاهش  ی شاک

 امروز و آدم باش. هیخدا  ی ... محض رضاایخدا دن ی محض رضا -

مهراب گذاشت؛ با نفس   ی روروبه  ز،یم ی و رو ک ی ک  دنش یزمان با خند  و هم  د ی خند ترتر 
 مهراب گرفت.  رو به سمت  اش اشاره داد، انگشت  ان یپا به خندش  یقیعم

 .ایمنو، ناخنک نزن  نیبب -

با   ؟یو جور کرد و با تعجب گفت: ک  مبل جمع  ی و رو شده خودش  زیر  ی هابا چشم  مهراب
 ؟ یمن

 .یزنیم ش یش اسکال  نی االن ع ،یداشت اباهت  نگاهش کرد و گفت: اون اوال  یکم ایدن
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 ؟ یاریاز کجا م پرتو  همه چرتو  ن ی ! اایو معترض گفتم: دن دم ی خند ناباور

زنگ  ی رو بده، صدا جوابم  گهید ی  ور یدر مشت   هیبده و با   رو تکون   زبونش  نکهیاز ا قبل
 رو دگرگون کرد. جفتمون  ی و چهره  د ی چیپ خونه ی در تو

 آب شد.  هاشخامه د ی ببر کو یک  د ینیبش شما  ست،ین یزی زد و گفت: چ یمضطرب لبخند

 قهینگرفتم که چند دق رفتنش ری مضطربم رو از مس در رفت، نگاه  سمت  حرفش  ان یپا با
 وارد خونه شد.  پاکت  هیو  بزرگ  گل  دسته هیبعد با 

 دم.اشاره کر دستش  ی تو و پاکت  هاو به گل  دمیکش ی اآسوده  نفس

 بود؟  یاصال ک  ه؟یچ نا یا -

 دستش   ی تو گذاشت، پاکت   زیم ی و رو سرخ  ی رزها گل  رو باال انداخت و دسته ابروهاش 
 کرد. رهاش هاداد و کنار گل  تیور کرد تا باالخره رضا و اون  ورن یا یرو کم

 رستگاره.  جناب  از طرف  گفت  اروی دونم ی رو باال انداخت و گفت: نم هاششونه 

رو از   افتاد، کنترلم  رنگش ی و آب براق  ی هاچشم  به که برگشتم، نگاهم  بوران زده سمت  بهت
 نشست. امگونه ی سر خورد و رو چشمم  ی از گوشه ی درشت اشک  و قطره  دادم دست 

 هیثان صدم ی سمتم اومد که تومبل بلند شد، به  ی کرد و از رو تر رو تنگ ابروهاش  ی گره 
 شده بود.  یبه حال یبغلش فرو رفتم؛ دلم بدجور حال ی تو

 جفتمون  ی خنده  باعث  ایدن ی زده  رتیح ی کردم که صدا قفل رو دور گردنش هامدستم 
 شد. 

 .فونهیآ  نکه ی! ا ،یف... فر -
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 *** 

 .دیچیپ گوشم  ی تو که صداش  کردم جارو جابه یگوش ه یگر  با

 . گهیداره د ی زیچ ی چنل هی یچیپ ه ی اششده  باالخره اون خراب زم،ینکن عز  ه یگر الیفر -

 .رو قورت دادم بغضم 

 . شمیم یکن؛ من دارم روان داشی بگرد پ توروخدا  ا،ید... دن -

 خودش  اومد.  ی و بعد صدا شی شونیبه پ دستش  شدن  ده یکوب ی صدا

خبر   یبه من حت  ی ومدیبعد ن ی رو برد ی تو تاف  ؟ یرفت یآخه االغ چرا بدون من گذاشت -
 رون؟ یب  یریم نمیبا ماش  یکه دار ی بد

و از   رو باز کردم نشسته بود، افتاد؛ کمربندم  صدایبغل ب ی صندل ی که رو ی به تاف نگاهم 
 شدم. اده یپ ن یماش

 .یش  تیاذ  طر من به خا خواستم  یتو حالت خوب نبود، نم -

  ی دینشدم؛ تو هنوز نفهم تیاذ  کرد و گفت: نه که تا االن به خاطرت  ی پر تمسخر ی خنده 
 خورده.   حال من به حال تو گره 

که تازه شروع   ی و رعد و برق ابونیخ چرخوندم، سکوت مرگبار  ابون یرو دور تا دور خ نگاهم
 ترسناک بود.  ی ادیشده بود، ز

 . زدم یجونی ب لبخند

 بود؟  یابراز نگران  نیاالن ا  -

 روال  ی آشنا شد مستر   نیبا ا یاز وقت  نی : آره خره، ببدیکرد و نال ی مکث کوتاه د،ی کش یپوف
 . پرتنش  یزندگ   هیشده به   ل یتبد یو مزخرف زندگ  ی عاد
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  دستم  بارون کف  ز یر ی هارو لرزوند، دستم رو باال بردم که قطره  تنم  رعد و برق ی صدا
 .دمیکش یقیعم نشست، نفس 

 ونیمد  بهش  نکهینه واسه ا ا،یکنم دن کمکمش  دی با ناست؛یاز ا شتر یب ارزشش  اون  -
 دارم! دوستش  نکهیباشم... واسه ا 

 بدم. نجات نو یامیبن خواستم یم یزمان ه یمنم   ادتهیکرد:  زمزمه ی لرزون ی صدا با

 .دی بغض خند  با

 . فرستمی م شنیلوک  کردم داش یپ  ،گردم ی من م م یبودم؛ بگذر چقدر احمق -

 دادم. به دماغم  ینیچ

 شن؟ یک  یچ ی چ -

 .کنمیم اس امبابا، اس  یچی گفت: ه و با تاسف دیکش ی پوف

 نداد. ی خداحافظ رو قطع کرد و مهلت  تلفن 

  ی و درشت بارون رو زیر ی هاقطره شدم که  رهیخ دادم و به آسمون  رو تکون سرم  تاسف  با
 بهم وارد کردن. یکیکوچ و لرز  ختن یصورتم ر

در آموزشگاه پارک   ی رودادم، درست روبه نیرو به ماش و نگاهم  دم یکش به صورتم  ی دست
 بود.

  نیاز ماش ی تاف کردم و بغل م یکول و بعد از برداشتن  دمیکش سرم  ی و رو خزدار کاپشنم کاله
 .دی سرم چرخ ی تو میگوش ی صدا افتادن  راه دور شدم؛ به محض 

  شنیکیف یبه نوت رهیخ د،یکش  رون ی رو ب یفرو کردم و گوش نم یشلوار ج  بیج ی رو تو دستم 
 کردم. رو زمزمه  ی دیتول لب آدرس  ریز م ی گوش
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و   نیشما  شدنم  سوار  به محض  دم،یدو ن یماش و با عجله سمت  رو به دندون گرفتم  لبم 
 سمت آدرس رفتم. شدیم که ی سرعت ن یو با باالتر کردم روشن 

و  امرو پارک کرد؛ کوله نی بود، ماش ها یکی که اون نزد یپارک  ی روبعد روبه  ساعت  ک ی  حدودا
 شدم.  طبق آدرس وارد کوچه یو بعد از بغل کردن تاف انداختمم  امشونه  ی رو

صبح  ی قهی دق یشش و س که ساعت  یی هاشد و عقربه   دهیکش دستم  ی تو  به ساعت  نگاهم 
 برد. از سرم  بودند، هوش  گرفته  رو هدف 

 هم گذاشتم؛ زبونم  ی رو یرو عصب هامپلک  ن، یماش  ی تو دنم ی و خواب شبید آوردن   ادیبه  با
 دوختم. ی دیتول ی فرو کردم و نگاهم رو به در بسته  لپم  ی رو تو

و هم   دادم رو قورت  در برداشتم؛ آب دهنم  به سمت  کوتاه  زدم و چند قدم  ایرو به در دلم
 زمزمه کردم. دستم  با باال بردن  زمان 

 باد! هر چه بادا  -

رو   کنارش بشه و در باز بشه، زنگ  یفرج  دی تا شا  دمیکوبی رو به در م طور که دستم  همون 
 . دیچیپ گوشم  ی تو ی رمردیپ یعصب ی که صدا  سر هم فشار دادم چند بار پشت 

 اومدم!  سای ، وا زنگو  ی سوزوند بله؟ بله؟ بابا جان  -

با   رمرد ی خورد و باز شد؛ پ یکه در رو دفعه تکون ستادمیو کنار ا زدم ی اذوق زده  لبخند
 اومد. رونی ب ظیغل به شدت  یی هااخم

 ؟ ی تو بود که زنگ در رو سوزوند  یگفت: اون یشاک دنم ید با

 گذاشتمش.  نیزم ی رو ی تاف و خسته از وول خوردن  دادم رو تکون عجله سرم  با

 داخل. ام یب دی من با -

آخه تا حاال   یستیکه ن باشه بابا، از کارکنا ریرو باز کرد و گفت: خ ابروهاش ی گره  رمرد یپ
 ؟ یبا آقا کار دار دمت؛یند
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 ه؟ یکردم و لب زدم: آقا؟ آقا ک  نگاهش ی کم متعجب

 شد. تر واضح ش یشونیپ ی رو محو  ی هارو که باال انداخت خط  ابروهاش 

 ؟ یستین از دوست دختراش  یکی مگه توام  گه،یآقا مهراب د -

باز  به خنده  هاملب  کمشدم؛ کم  رهیخ روممرد روبه ی و پژمرده  ساده  یافه یبه ق قیدق حاال
 !ی کند بفهمه... گور خودتو  ایآقا مهراب دن ی شد، دوست دختر؟ وا

 و جور کردم. رو جمع خودم

 نه من با بوران کار دارم.  -

 لب زد. ی و آهان دیکش شش یر به ته ی دست

 رو جز من اخراج  کارمندا تمام اومدن  م ی بودن، وقت ومده ی ن نجایا وقته یلیخ آقا بوران  -
 کنم. مراقبت  از کارگاه  داشتن نگه کردن، منم 

حتما    دیبا خوام یم آقا بورانو  : من آدرس دمیپرس یکوتاه زدم و با مکث  یجونی ب لبخند
 . نمشونیبب

 ه باشم؟ آقا رو داشت ی خونه آدرس   دیام، چرا با ساده  نگهبان  هیمن  و گفت: دخترم  دیخند

 ی تاف یخال ی جا دن یزدم که با د ضربه زها یر به سنگ  انداختم و با پام ر یز رو نگاهم  مغموم 
 چرخوندم.  کوچه رو دور و اطراف  و نگاهمون  رو بلند کردم  زده سرم  بستم؛ وحشت  خی

 ابون یبه خ دن یبا رس دم،یدو رونیب لب زمزمه کردم و از کوچه  ریز یتشکر  و کالفه یعصب
 ، اما نبود که نبود... رو گشتم  اطراف  ی هاکوچه تک  تک  ی اصل

و    دیکوبیم امنه یبه س بدتر  قلب ناقصم  ،کردمینم داش یو پ گشتم ی م شتری چقدر پ هر
 هق افتادم. به هق کم کم  گهیو گرفته بود و د   وحشت تمام جونم   زدم،ینفس نفس م
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سرم،   ی شال از رو  با افتادن  دم، ی رو پارک کرده بودم دو ن ی ماش روشکه روبه ی پارک  سمت 
 رست کردم. رو د شالم  گرفتن  با نفس  و هم زمان  ستادمیا

بود که  ی تر از اونخلوت  ابونیو خ زدم، پارک  ادیرو فر و اسمش  رو بستم  هامچشم  هیگر  با
 . ترسوندمی م شتری ب نی بشه و هم گم  مردم ی اهویه ون یم

رو   که بود تعادلم ی شد، با هر زور دهیکش از پشت  گذاشتم که دستم  سرم  ی و رو دستم 
و ترس گرد شده   وحشت  ی از اندازه  شیب از حجم  هام و چشم  خشک  کردم، دهنم  حفظ
 بود.

 ی هاخورد، چشم  مهراب گره  به نگاه  نگاهم  که برگشتم  شده بودم   دهیکش که ی سمت به
 دادم.  تو بغلش  ی و به تاف گرفتم  ازش سم یخ

اومد و   رون یمهراب ب که از بغل کردم صداش  ی ازده  بخند ذوق و با ل زدم رو پس  هاماشک 
 شد. م یقا شالم  ی الالبه

 ؟ ی کنیم کار یچ نجا یکه مهراب گفت: تو ا کردمیم نازش ه یگر  با

 تر کردم. رو با زبون  لبم 

 دنبال بوران. اومدم  -

 . زدی هم نم بود و پلک  ره یخ خورده بهم  کهی

 مگه؟    یآدرس داشت -

 در آورده بود.  ی دیتول نستاگرام یا جیپ ی از رو ایو گفتم: نه دن دادم رو تکون  رم س

 و ناباور لب زد. دیکش به موهاش  یهاش رو بست؛ چنگزد و آخر چشم  چند بار پلک  کالفه

 دختره. نی ا ه یعجب جونور -

 .نمشیبب خوامی م  ه،یگور کدوم  قت یرف ی خونه ی دونیو گفتم: قطعا تو م  گرفتم  ینفس
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گذاشت و   لبش  ی آورد و گوشه رونیب از پاکت  یگار یفرو کرد، س بشیج ی رو تو دستش 
 . کنهیذوق ذوق م مشتت  ی جا نشدم، هنوز  ریس گفت: از جونم  کردنش با روشن  هم زمان 

 هم برام مهم نبود. و اصال  زنهی حرف م یراجب چ دم یفهمی نم دم،یهم کش ی رو تو ابروهام 

 .کنمینگرانم؟ خواهش م یفهمی م نمش،یبب دیبا  -

 . ستیتو ساخته ن ی برا از دست من  یزد و گفت: کار گارش یاز س ی پوک 

زدم  پام به ی شد؛ مشت هام وارد کارگاهچشم  ی و جلو د یو کش راهش ی ااضافه حرف  بدون 
 بهت. : لعنت دمی لب غر ریز

  ی تو یسم  ی فکرها دن یچی انداختم، به محض پ ی ارو به نقطه امره یخ و نگاه  دم ی گز لب
 برداشتم.  کردنش اجرا ی رو برا قدم  نیاول سرم 

عقب گذاشتم؛ با   یصندل ی و رو  یتاف امو همراه با کوله  کردم پرت  نی ماش ی رو تو خودم
بود،   شده  هک  دستم  ی که رو یدل به امکالفه که نگاه  ضرب گرفتم  فرمون  ی رو هامانگشت 
 افتاد. 

از من   خبریب ماهه  هی ک ینزد که م ییتو  یو من االن پ ش یدی ند ی، حتزدم ی تلخ لبخند
 . یکنی م رو  تیزندگ  یدار

همون نگهبان   ای  رمردیپ ی هااومد و در جواب حرف  رون ی به مهراب افتاد، از کارگاه ب نگاهم 
 کرد.  له پاهاش  ریرو ز گارش یرفت و س موتورش  داد، سمت  فقط سر تکون 

و اون انگار از رفتنم مطمئن   دم ی که سرم رو با سرعت دزد چرخوند  ابونیرو دور خ نگاهش 
سوار موتور شد؛ به محض سوار   ی کوتاه نشد و بعد از مکث   میخال ی جا ر یگیبود که پ
 . فتمیراه ب رو بچرخونم و دنبالش  چیداد تا سوئ  فرمان  دستم  به مغزم شدنش 

که شده   ی هر جور شد،یو رو م  ریو دلم ز  خوردیسر م مدام  هامدست  به خاطر عرق فرمون 
 . شدیم مانعم  دی کس نبا چیو ه رسوندم ی خودم رو به بوران م د یبا
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  نیکه داخل رفت، پارک کردم و با عجله از ماش ی ارو کنار کوچه  نیماش ی فکر مشغول با
 انداختم. به داخل کوچه ینگاه م یو ن کردم خودم رو پنهان  واریشدم؛ پشت د  ادهیپ

رو با   داخل خونه رفت، نفسم  کرد و به سرعت  پارک  ییال یو ی خونه ی روو روبه موتورش 
 اومدم.  رونیب  اروید از پشت  یفرستادم و خسته از گانگستر باز  رونی فشار ب

که بعد از بارون   ی نکردم، باد امبه سر خوردن بند کوله  ی او توجه   دمی دو خونه سمت 
 .انداختی و لرز به تنم م  چدیپیم شالم  ی السرد بود، البه ی حساب

  رومکه روبه ی رنگ د یرو از قصر سف نگاهم  دم،یو شالم رو جلو کش ستادمی ا خونه ی روروبه
 رنگش دادم.  ییو طال  دیو به در سفبود گرفتم  

رو با   هامزده لب  رتی تر رفت، حعقب  یآروم ی در زدم که با صدا  نیی به پا ی کی کوچ لگد
 : باز بود؟ در باز بود.دمی زبون تر کردم و نال

  باغ و خونه نیب ی فاصله  و با عجله  شدم  گرفتم؛ وارد خونه یو نفس زدم ی اذوق زده  لبخند
رو دور تا دور باغ  نگاهم  زنگ در رو فشار دادم و هم زمان  هاو مثل احمق کردم یرو ط

 باغ خورد. ی به استخر گوشه  که چشمم  چرخوندم 

دادم؛ معلوم   م یشونیبه پ ینیچ  نم،یاش رو بباز اندازه شیب ی گود دور نبود که نتونم ادیز
 قتل گاه. ا یاستخره   صاحاب ی ب نینبود ا

گوش دادم،  هاششدم و به عربده  رهیخورده به در خ کهیبوران،   ادیفر ی صدا دن یشن با
  ن یچهار ستون بدن منم همراه ا زدیم شد و هر بار که نعره  پاره  اون گلوم  ی رسما من جا

 .دی لرزیم خونه

 .دمیکوبی م وارید  ی کم جونم و رو ی هازمان مشت  زدم و هم  زده چند بار پلک  وحشت 

 زدم.  غیج

 شده؟ یمهراب؟ مهراب در رو باز کن. بوران... بوران چ -
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: باز کن در رو دمیکش غیو ج  دمیبه در کوب ی که هنوز باز نشده بود، لگد  یاز در یعصب
 .یعوض

 .  دمیچند قدم عقب رفتم و پوست کنار لبم رو جو  مضطرب

رو قورت   انداخت؛ آب دهنم  مهراب ترس رو به جونم  یعصب ی افه یبا ضرب باز شد و ق در
 اومد.  رونیکه از خونه ب دادم

 و به خونه اشاره کردم. دم یمال رو به هم  هامدست 

 .نمیبب بورانو  که... اومدم ... من اومدم زیچ -

 و زمزمه کرد.  دیکش ه موهاش ب یچنگ

 ! یو بر یبردار به نفعته کالهتو  ست؛یحالش خوب ن -

که  ومدمیهمه راه ن نی ا ؟ی بردار و بر کالهت و  به نفعته  یچ یعنیکردم،   نگاهش  مات
 " قانع کنم.ستیخوب ن هواش رو کرد خودم رو با "حالش برگردم و هر وقت دلم  ده یند

زد و   شی آت ی گاریرو داخل خونه پرت کردم، س زدم و خودم اشنهیبه س ی اضربه  امکوله با
 شد.  رهیخ هامبه چشم  شخندیزد و با ن یظیغل کنج لبش گذاشت، پک 

 .. توعه  دنی د خوادیکه م یزیچ  ن یآخر ! مطمئن االن یشیم مون یپش -

دادم و  لشیتحو  ی شخندیمتقابال ن و  ومدمیرو خورد، دلم شکست، اما کوتاه ن حرفش 
 کردم.  زمزمه 

 باش تا رو نشه. خودت  ی ایکثافت کار تو نگران  -

زدم؛   ی کرد، لبخند مرموز نگاهم  خورد و مشکوک  یفیخف تکون  وحشت   دیشا  ای تعجب  از
 . یترسیم ایدن ش یپ ت یدختر باز  شدن  پس از برمال 

 منظور؟  -
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 تر کردم.رو پر رنگ  شخندمین

 . ینگرفته باش که منظورمو  دهینم نشون اتده ی رنگ پر -

رو  موندن  نی از ا  شتریخاموش کرد؛ ب پاش  ری رو ز گارشیو س بست  رو با حرص  هاشچشم 
 . کردمی رو صدا م از مهراب، بوران  و هم زمان با دور شدنم  ندونستم  ز یجا

 . دیرس به گوشم  دارشطعنه ی صدا

 ! ستین مهربون  یکنی که فکر م اونقدرام  ایدن -

و   باال رفتم؛ انگشتم  ها از پله ارم،یب خودم ی به رو  نکهیو بدون ا دادم رو قورت  دهنم  آب
 نسبتا  ی با صدا ،رفتم یرو باال م هاپله  اط یطور که با احت و همون  دمیکشیم نرده  ی رو

 بوران من... ؟یی بوران کجا قبل گفتم: بوران؟ تر از دفعه بلند 

باعث   هاپارکت  ی رو پاش  شدن  ده یکش ی صدا قهی شدن در و بعد از چند دق ده یکوب ی صدا
 بدوزم. رومروبه روحی و ب یآب ی رو به دو تا گو و نگاهم  شد سرم رو بلند کنم 

 رو از نظر گذروندم. پاش سر تا  خورده که ی

 بـ... بوران؟  -

 گذاشتم که چند قدم عقب رفت. ی بعد ی پله ی و رو زمان پام  هم

 ؟ ی چرا اومد -

 ؟ یچ یعنی: دمیکردم و نال رو گرد  هامزده چشم  رتیح

 .دی خند وارتاسف 

 ! رونی ام بگمشو از خونه -
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 روشکردم و روبه  یهم ط اممونده  یباق ی ا پلهها انداختم، دو_سه تپله  ی و رو امکوله
  ک ینزد که بهش  ییهاقدم  برداره، دو برابر  هامرو از چشم  نگاهش  نکهیا بدون  ستادم؛یا

 شدم، عقب رفت.

  یخبر ازت ماهه  ک ی  ه؟یچ  ایمسخره باز  ن ی: بوران ادمیغر  ی حرص نفس گرفتم، جد با
 شم؟ یم نگران  ی گینم یلعنت ستین

 زد. ادی گذاشت و فر هاشگوش  ی رو رو داد، دستش  رو تکون  سرش  وارک ی هستر

 ؟ ی ! چرا اومداحمق گمشو  گم یم ... بهترون ی گمشو ب ؛ک ی نزد اینـ... نه نه، ن -

 سرم  ی مهراب تو ی هابودم که حرف   رهیخ به حرکاتش و مات  رو گاز گرفتم  لبم  بغض  با
 . دیچرخیم

 !« یو بر یبردار به نفعته کالهتو  ست؛ی خوب ن »حالش

مثل  زل زدم؛ رسما  چشم بهش ی انداختم، از گوشه  امشونه  ی و رو رفتم  امکوله سمت 
 بود.  دنش یکش نفس ها بود و فرقش مرده 

که  برداشتم  کرد،یم امخفه هم  هواش  یکه حت ی اخونه رفتن از  رونی ب ی و برا قدم  نیاول
 ذهنم مرور شد.  ی پرده  پشت  ی بهار تو حرف 

!  شیشغل ت یموقع فتادنیو به خطر ن مهمه  آبروش مادرش  ی برا ال،یفر   غهیلب ت »بوران
و   ی ایبعد به خودت م ... چند وقت فتهیو م خورهیسر م  غیت همون  ی از لبه ینکن کمکمش 

 .«یخونیم فاتحه  براش  یدار ینیبیم

  ادیبه سمتش برگشتم؛ با  رو نداد، کالفه ی قدم بعد ی رو پا بند زد و اجازه  پاهام  یکی انگار
 ؟ یترس ی م : ازمدمی پرس د یزد، با ترد  که در مورد باباش  یی هاحرف 

 کرد.  شتریفاصلمون رو ب بهم توجه یب

 باال. ادیاون ب خوامی در رو ببند، نم -
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 . کردم کرده نگاهش  اخم

 ؟ ی ترسیم کن؛ از من  نگاه  بوران منو  -

 .دی خند وارتاسف 

 بترسم؟  یزپرت ی من از تو  ترسه،یم شهر از من   هی -

 رو باال انداختم.  و ابروهام  شدم  ترک ی نزد بهش

 آروم باش فقط...  دم،ی فهم -

رو پر کردم؛  نمون یب ی فاصله  حرکت  هیبا  د، ی رفت که به در اتاق چسب ترعقب یخنث
 . شدیم  دهیکوب صورتم  ی تو ش ها هام گرفتم، نفسدست  ی هاش رو توبازو 

 ی هارفت و چشم  جون از تن مرد  مقابلم  بگم  تونم ی م قفل کرد و به جرات نفسش
 و ترس شد.  پر از وهم  اشیخنث

  ن،یگفتم: بب وارو زمزمه  کردم بغلش رو بست، آروم  هاشچشم  قهیبه درد اومد، چند دق دلم
 نفر باشه که به تو  هیفقط  نی ... اگر تو ایهنوز سالم نیکن بب از رگتم! نگاه  تر ک ینزد

 اون منم... فقط من!  زنه،ینم ی اصدمه 

شد و   حلقه دور کمرم هاش دست  د،یکشی م نفس یمنقبض شده بود و به سخت فکش 
 فرو کرد. موهام ی رو تو سرش 

خوب بود؛   یلیخ فرق داشتم  و من براش   ومدیبا من کنار م  نکهیزدم، ا ی اذوق زده  لبخند
 نشست.  تخت  ی لبه ی رو یو با فکر مشغول  جدا شد، داخل اتاق رفت  و ازم  گرفت  ینفس

 .دیکوب اش قهیکرد و به شق مشت  رو کنار سرش  انداخت، دستش  ن ییرو پا سرش

 نجات بده!  برو... برو خودتو  ال،یفر  اموونهیمن د  -

 گرفتم.  بغلم  ی رو تو و سرش  رفتم  بغض سمتش  با
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 !شهیم تموم  یهمه چ  شه،یم فکر و نکن بوران؛ تموم  ن ینه، ا ... نهشیه -

ضعف   سرخش ی هاچشم  ی برا  شد و دلم  ن ییباال و پا گلوش  ک یگرفتم، سب فاصله  ازش
 رفت. 

 ی و رو دم یرو کش ، بازوش راه رفتم  تخت  ی رو و با زانو  رفتم  رنگش  د یسف تخت  سمت 
که  برم  نیی پا تخت  ی از رو انداختم و خواستم  و روش پاش  ریتخت خوابوندمش؛ لحاف ز 

 کرد. نگاهم  نافذش  ی هارو گرفت و با چشم  دستم 

 نرو.  -

که  به دستم   رهی ، خشدم شوت  بغلش   ی و درست تو دیرو کش کردم که دستم  نگاهش  ج یگ
 شدم. رهیخ هاش و به چشم  رو باال گرفتم  بود، سرم  شده  گم  بزرگش  دست  نیب

  ی کی اون ی رو گرفته بود و سرم  رو محکم  دستم  بود، اما هنوز دستش رو بسته  هاشچشم 
مثل   منظمش ی هانفس کم که کم رو بستم  هامو چشم  زدم ی بود؛ لبخند محو دستش 

 .دیچیپ تو گوشم  یی الال

 

 *** 

 !امی... نمامینم ،یکنیم نگاهش کردم و گفتم: باللم  کالفه

 اومد.  تر ک یو نزد گذاشت  اپن ی و رو  رنگ ی رو گرد، کاسه  هاشچشم  ایدن

ناز  ستم یخان ن من بوران  ی فر  منو  نیبباحمق؛  گهیم ا یچ نگاه  و گفت: توروخدا  دیخند
 بکشما! 

بودن رو دوباره بست؛ به   سیخ رفتنش  که به خاطر حمام  یی رو باز کرد و موها  پسش یکل
در  ادا  ،یناز کن ؟ینیبیرو م قلمو  نیاشاره کرد و ادامه داد: ا هاداخل ظرف رنگ ی قلمو

 ! رونیب کشم یدماغت از حلقت م ی تو سوراخا  کنم یقلمو رو م ن ی هم ،یاریب
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 دادم. به دماغم  ینیچ

 .ی شد ترشعور ی ب تی ورود مهراب به زندگ  از بدو  -

  نفهم پا  هی کنمی نه نه اصال حاال که فکر م ،ی تر شدنفهم کرد و گفت: توام  حرص نگاهم  با
 ! ی ... لوس شدی بود

 شدم.  دهی مبل کوب ی رو شد و تلپ  یخال پام ریرسما ز  دادش با

 نه؟  ای  نییپا  ی ایم -

 داد نزن!  خب، اه  یلی: خدمی رو جمع کردم و غر ابروهام

 کنم دستش  دای فرار پ فرصت  نکهیرفت، قبل از ا رنگ ی کاسه کرد و سمت  زی و ر هاشچشم 
 کوبوندم. و به مبل  رسوند  رو به شونه ام 

مثل  یبه قرآن من ابرو دارم، برندار ای: دندمیشدم و نال رهیخ هامبه پاپوش  یحالت زار با
 .یزرد کن عیاون سر

رو  موهام داد؛ی از حدش م شیب  تیخبر از عصبان قش ینفس عم د،یکش از کارش  دست
 در اومد.  غم یکه ج دیکش

 ه؟ یچه رنگ االنت  ی موها الدنگ  -

 .دمیکف سرم رو مال ی رو ول کنه، شاک که مجبور شد موهام  رو به سمتش چرخوندم  سرم 

 خب.  دهی سف ه؟یچه رنگ االنم  ی آره؟ موها یمرض دار -

 امقهیرو کنار شق  رو به هم فشرد و دستش  هاشلب  ستاد،یروم او دور زد و روبه  مبل
 . دیکوب

 گن یرنگ م ن یشما به ا  خه؟ تو دهاتبزنم تو سرت آ ؟یتو چرا انقدر خنگ الی فر ی وا -
   د؟یسف
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 ؟ییخب... طال  یلیو گفتم: خ رو باال انداختم  ابروم 

 . دیسرش کوب  ی رو گرد کرد و تو هاشچشم  یحرص

  هی گهید یول  بکشم  سهیک  ملتو  پشت  تو جهنم  من حاضرم توروخدا  ؟یکش ی م منو  ایخدا  -
 هییاون عنتر خانوم طال  ی آخه؟ مو ه ییتو طال  ی عقب مونده نباشم؛ موها نیکنار ا امقهیدق

 نکبت! 

 اعتراض کنم.  تونستم ینم و منم  گفت ی زده نگاهش کردم، از تابان م غم 

 ی جمع کن خودتوها، دختره   الی گفت: فر وارد ی و تهد دی کوب زیم ی رنگ و رو ی کاسه ی شاک
خدا   هاست؛ ته یحاال، از اون عفر  ستین یسوز دهن آش  اشم از باباش بدتره، ننه  یعوض

با   اصال  بود، به خود خدا قسم  زن اول بابات  خاله سودابه رو اگر اون نبود و نورسا امرزیب
  ی بود یو کثافت یو خودخواه ی نینماد خودب خودشون  نی ع دیبا  ای  ا،یجور نبود هاون خانواد

 بودند. کرده  داتی کال از تو جوب پ ای

 که کرده. باالخره بزرگم  خاله نورسا ا،ینگو دن ینجوریگفتم: ا  اخم  با

 ؟یکنیزر زر م  یچ ی فر ی و ناباور گفت: وا ستادیا جلوم  خنده، دست به کمر  ریزد ز یپق
 ی پا ی رو کرده؟ تو بعد مرگ خاله سودابه  نه؟ آخه اون کثافت کجا تو رو بزرگ  ی شد خام

 کرد و بعدشم... بزرگت  ... مادر من ی خودت بود

 گرفت.  یتلخ رنگ  زشیتمسخر آم کرد، لبخند  یمکث

که  یی شبا رفته ادتینداد و چند سال بعد خاله سودابه رفت،  بهش مهلت  عجل  مادر منم  -
  اد؟ینم ادتیرو  نورسا  ی کتکا  ای  ؟ی صبح خونه تنها بود ی دما و تو تا دم  یمهمون رفتن یم
به  جونت  هنوز  و مثل احمقا یریگی م ده یناد اشونو یبد  یوقت ،یکن یم م ی عصب الیفر 

رو دل کنه، نه  ارویمشته! نه کمتر که   ی لی! بفهم، جواب سشمیم یوصله عصب  جونشون 
 بشه. ی که ناحق شتریب
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از راه سکوت وارد   شهیهم ایو بحث نبود؛ برعکس دن کردم، حوصله کلکل  نگاهش  حرف یب
  یچون اون کردمیم و موقع جلز و ولزشون باز هم سکوت  شدم یبرنده م تو سوکت  شدم،یم

لذت برد...  دی حرص خوردناشون، با هیعی بود اونا، طب که باخته  یو اون بود من بودم که برده 
 لذت!

 سرم  ی رنگ و رو  ی و مشغول موهام شد و تا کل کاسه د یکاسه رنگ پر  مت س جهش  هی با
 رنگ داد و اجازه  دیکنار کش میساعت و ن کی نشد که نشد؛ باالخره بعد  الم یخینکرد، ب یخال

 بره. به خورد موهام 

سر   هی اعالم نیو ا  دیچیپیم و دماغم  سرم  ی تو گند رنگ ی کردم، بو زیو ر هامچشم  یعصب
 آشپزخونه رفت و از سر و صداها معلوم شد به فکر شامه. سمت  ایبود؛ دن گهید یخرک  درد

  تزایاصال پ گم ی م مه؟ی ق ای بزارم برو بشور؛ قرمه  گهیساعت د  هیرو بست و گفت:   خچالی در
 م؟ ی بخور

 کردم.  نگاهش  چپبرگشتم، چپ سمتش  به

 بچسب  شهیکه م درست کردنت  موقع شام  داینکن تعارف  وقت   هی ،یگرام خانوم توروخدا  -
 .و زرت غر بزن ندارم زرت  حوصله شام درست کردن گم یکه م بدبخت  منه ا، یآر فود به فست 

 رفت.  تلفن  فرستاد و سمت  رو پشت گوشش  ناز موهاش  با

 .شهیم نزن پاره  زور ی خودی ب ستیجان، اعتراض وارد ن که هست الدنگ  نهیهم -

 شه؟ یپاره م ی: چدمی پرس ج یباز نگاهش کردم و گ دهن  با

 دست   ی تو بود و تلفنش  دستش  هی ی تو رستوران  ی رو بست، منو   تلفن  زیم ی کشو در
 زد.  ی ابرگشت و قهقه هنگ کرده به سمتم  اش؛گه ید

 نکن. پاره بدبختتو  هنجره  نهیمنحرفت! منظورم ا بر سر  خاک  -
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باعث شد نگاه   ش یزنگ گوش ی سرم رو خاروندم، صدا ک یپالست ریو از ز زدم لب  یآهان
 بشه.  دهیکش کنجکاوم به طرفش 

 رو جواب داد.  هم گذاشت و تلفن  ی رو با حرص رو هاشچشم 

 .پرت کرد نیزم ی و رو رستوران  ی منو رفت،ی طور که وسط آشپزخونه راه م همون

 ندارم برادر؟  ش یباز چته؟ من از دست تو آسا -

 کردم.  زیرو ت هام و گوش  دمیمبل باال کش ی و رو خودم د،ی باال پر ابروهام 

 ؟ ی آورد ی قبرستون از کدوم  مهراب تو شماره منو -

 داد.  ادامه  یترآروم   ی زد و کالفه با صدا ی شخندین

 منو  قیخونه، رف وونه ید کن، ببرش  ش یبستر  به من چه؟ به اون چه؟ دکتره مگه؟ ببرش -
 که؟ ی مرت ی آورد  ریتنها گ

 ایدن و سمت  دم یمبل پر  ی جهش از رو هیشد، با   دهیسمت بوران کش فکرم   ناخودآگاه
 اصال  شده بود و به گمونم  خشک  دستش  ی تو یو گوش  کردیم هنگ کرده نگاهم  دم؛یدو
 .گهیم یمهراب چ   دیفهمینم

 نه. ایبوران خوبه   نیبب و گفتم: مهرابه؟ ازش بپرس  دم ی گز لب

 اش گرد شده  ی هارو باال انداختم و در مقابل چشم  ابروهام  کرد،یم نگاهم  هنگ کرده  هنوزم
 رو تکون دادم. دستم 

 با تواما. ایدن یی کجا -

فاصله داد و   رو از گوشش  یگوش درهم ی هابا اخم   رو لرزوند،  مهراب جفتمون  ی نعره  ی صدا
 .گهیباشه د گفتم  ؛یاله ی ری: الل بم دی لب غر ریز
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اش شکست، اما  احساس کردم صفحه آن  ک ی  د،یکوب اپن  ی رو و قطع کرد و محکم  تلفن 
 جون!  بود و مثل خودش سگ  ایدن یخب گوش

به  و دست  کردم یرو خال پر بادم ی هازد و داخل اتاق رفت؛ لپ رون یب از آشپزخونه  حرف یب
 نه! ؟ی دی بپرس، پرس حال بورانو نه! بهت گفتم  ؟ی غذا درست کرد ایدن -داد زدم.  کمر

 داد.  کرد و هشدار  نگاهم  شد؛ با اخم  زون یدر آو  چهارچوب  به

بردار  یماه دست از سر اون روان هی  نیتو ا  ... خبر مرگت دهیع گهی _دو ماه دیکی منو،   نیبب -
 بکن! دتویع دی برو خر 

 کردم. نگاهش  وارفته 

 ؟ ی گیچرا چرت م ا؟یدن ی چ یعنی -

بشور االن   اشاره کرد و گفت: برو سرتو  شد، به حمام   دهیکش شی ساعت مچ سمت  نگاهش 
 .ارن یب شام  زنم یزنگ م

در  چهار چوب  ی و رو از اتاق، دستم  اومدنش  رونیاز ب و قبل  ستادم یا روش روبه چ یپ سه
 فرستاد.  رونی رو با فشار ب گذاشتم؛ نفسش 

 ال اله اال اهلل.  ال؟یفر -

 .گمیم  شدهی من اذان نگو! چ ی برا  ای: دندمی نگاهش کردم و غر دوار ی تهد

به من زنگ   کثافت  نی شده باشه ا یزی چ دی : مگه بادی کش ادیآخر و تو صورتم فر  میبه س زد
 . ستنین یع یطب  ال،یفر  اندوونه ی د جفتشون  نا یبه قرآن ا  اسکلو؟ بابا  نیا یشناسی نه؟ تو نمبز

حرف   یجور نی راجبش ا ... طاقت نداشتم گهیفشردم؛ دل بود د رو با حرص به هم  هاملب
  دی پرسیم ازش  ایو دن زدیم مهراب زنگ ن یما ب نی اگر ا شد یم یبودم، چ خبری ، ازش ببزنن 

 . بستی رو م من با "بهتره" در دهن  شهیبوران چطوره، اونم مثل هم
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و  و داخل سطل انداختم؛ با حرص سرم  دمیکش و از سرم ک ی ، پالستوارد حمام شدم کالفه
 رو شستم. با حرص موهام  بدم  امان  به خودم نکهیو بدون  ا  فرو کردم خ یآب    ری ش ریز

رو قورت   آب دهنم  یقیعم همراه با نفس دم،یکش رون یب ری ش ری و از ز امکله قه یچند دق بعد
 انداختم.  سرم  ی بود و رو زون یدر آو ی ره یکه به دستگ ی ادادم و حوله

  ی برا یابود و حوصله  سیخ خورد، سر تا پام  نه یبه آ اومدم که چشمم  رونیب حمام از
و   گذاشتم  زی م ی رفتم و دستم و رو نه یآ ک ینزد زده  هام نداشتم؛ غم لباس  عوض کردن 

 شدم.  لیجلو ما سمت 

زجر   کنم! پا به پات درمانت  خواستم یکه خوب بود پسر... م یدفعه؟ همه چ هی  شدیچ
 . یکنیم فرار  ازم  یچرا دار  ؛یتا خوب ش بکشم 

نکن!   بابام ی ایکار کثافت  یقاط منو  لب گفتم: بوران  ریانداختم و ز  نیی رو پا بغض سرم  با
ول   هوی محبت  ی رو بعد کل  ی اعقده  منه ست، ین رسمش  نیبه خاطر اون کنار نزار... ا منو 

 ... کنمای نکن؛ به خدا دق م

 خونه  ی تو ایدن غیج ی که صدا رفت  کمد  سمت  فرستادم، نگاهم  ن ییرو به زحمت پا بغضم 
 . دیچیپ

  گوشی ، تو چقدر باز توله  نیی پا ایاونجا! ب شهیم فیکث االن  نم یبب نیی پا  ایب ،ی تاف ی هو -
 نکبت. ی شد

  و چونه چک  ی با تاف یجور هی  زد،یحرف م اگر مثل آدم مردی بغض خندم گرفت؛ م  وسط
 باشه. یاز طرف تاف کم مونده منتظر جوابم  گه ی... دگهیم یچ فهمهیکه انگار م زنهیم

 ی هارو از جعبه ؛ چشمم فاصله گرفت  ی از در ورود ایرفتم، دن رون یو ب کردم رو عوض  سم لبا
 گرفتم. دستش  ی تو ی تزایپ

 ؟ ی کرد کار خودتو  -

 خوب بود؟  ی زدیم سق ریو پن نگاهم کرد و گفت: نون  ی شاک
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 طور که به جوله و همون  انداختم  پام  ی کی اون ی و رو  مبل نشستم؛ پام  ی و رو کردم ینچ
 سق یخونگ  ی فود، غذافست  ی بشه، گفتم: به جا تر خشک زود تا موهام زدمیم چنگ

 خوب بود! زدمیم

 . دیکوب  زیم ی رو رو هاو جعبه دیکش ی پوف کالفه

 خب. تم حوصله نداش  گه،ی بسه د الیه فر ا  -

 ؟ یحوصله دار  یرو باال انداختم و گفتم: تو ک  ابروهام  طنت یش با

 گرد.  یکج دهن

 ! ین وقت گل  -

  تزایپ ی و با باز کردن در جعبه  نشستم  روش کردم، روبه یرو ط نمون یب ی و فاصله   دمیخند
 توشه؟  : سوسک دیپرس و وارفته دیکش زدن رو جمع کردم؛ دست از سس  امچهره 

 زدم.  یعق  یشینما حالت  به

 نه؟ یمگه چ کنه؟یم کاریچ تزایتو پ سوسک  انا؟یاح  ی دی د ادیز  لمی ف -

و با همون ذهن پر گفت:   چپوند  رو تو دهنش  تزای از پ برش   هیرو باال انداخت و  ابروهاش 
 .ی دید یزیچ ی ای مو ،یالبد سوسک گفتم  ی کرد جمع اتو آ... آخه چهره   دونم،یچـ... چه م

 حالمو  ایرو با زبون تر کردم و گفتم: دن هامرو سمتش هول دادم؛ لب حالت چندش جعبه با
 نفهم.  ی به هم زد

 اشاره کرد. تزامیبه پ طنتیزد و با ش ی اقهقه

 .اسژه یو  تزایاالن مال منه؟ احمق پ یعنی -

 قفل  شکمم  ی بود، رو که دور جعبه ایدن ی هادست  برعکس  هامدادم، دست  هیتک یصندل به
 شده بود. 
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 کور شد.   اشتهام ی به هم زد تو غذا، حالمو  ی بکن مونده مارمولک  واال کم  -

  کهیمرت ن یبه خدا ا  ، ی لب گفت: چه سوسول شد ریرو تکون داد و ز  شده سرش  یعاص
 کرده!  سوسولت 

 . دمیلب گز  خنده  با

 عه! زشته.  -

 ی نچ د؛یسر کش  بکنه کنار دستش  وانیبه ل ی اتوجه نکهیا اش رو باز کرد و بدون نوشابه  در
 در اومد.  که صداش  بلند بشم  یصندل ی از رو  و خواستم  کردم

 کارت دارم. نی اضافه وزن؛ بش لویبا پنچ ک  زشت منم  -

 .دمیکش رو از سرم  کردم و حوله  زون یرو م یصندل  حوصلهیب

 ... بعدا! بخوابم  خوامیم  ا، یحال ندارم دن -

که، البد   ی ریمی بتمرگ نم قهیگفت: دو دق  ض یانداخت و با غ سرش  ی ش و رو صدا  یشاک
 !اسکله  مهمه، البد راجب اون

 یعیطب امر  ن ی بدبخته و ا مال بوران  تک الفاظ زشت تک  برگشتم، اصوال   به سمتش  مشکوک 
کنار، اما نه  ذاشتمش ی و م شستمشی اول بود م ی هاکه نه، قطعا اگر ماه  دی شده بود؛ شا

 .یهر آدم ایبود و نه دن امون رابطه اول ی هاماه 

  ز یاز همه چ شتریمن رو ب نی و ا یاز هر حس یبود، خال یخنث شهیهم ایدن نگاه 
 .ختی ر یهر دلم  گفت  بوراناز  یوقت نکه یبر ا ... عالوه ترسوندیم

شدم و  ری جا گ یچوب یصندل  ی اش دوباره روله کردم، با اشاره  هامدست ون یرو م حوله
 کردم. فوت  رون یب رو آروم  نفسم 

 شده.  زیچ الیفر -
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نه چندان   هم فشرد و با مکث   ی ش و روهاکه لب کردم نگاهش  زدم، نگران  به حوله  یچنگ
 داد.  ادامه ی ای طوالن

 که... مهراب زنگ زد. ی دی د - 

 .دمی غر خونه کف ی هابه پارکت  ره یو خ گرفتم  نگاه ازش  یعاص

ن نکن، حرف بزن!  ایدن - ن م   م 

  زیم  ی دوباره رو د،ینوش ی اکرد و جرعه  ک ینزد هاشرو به لب  کوکاکوال  ی نوشابه  ی بطر
 ؟ یگفت: از بوران خبر دار ،رفت ی ور م گذاشت و همون طور که با درش

 زدم.  غیج دفعه ک یو  دم یکوب م یشونیرو به پ دستم

 بگو.. بگو!  ایدن -

  ضه،یمر خرس گنده  که یفرستاد و گفت: آروم باش بابا، مرت نیی رو پا خورده آب دهنش که ی
 تب کرده ناجور. 

 کردن؛ مات  یخال سرم  ی و درشت رو زیر ی هاخ ی سطل پر از  هیبست، انگار  خی  تا پام سر
 گفتم: بـ... بوران؟  ی اخفه ی زدم و با صدا پلک 

  تیوضع  دونمیبه چهل درجه، نم رسه یداره م سرش رو تکون داد و گفت: تبش دی ترد با
 . یکمکش کن یبر کردیچطوره، اما مهراب زنگ زده بود التماس م

 هامو طبق عادت چشم  رسوندم  رو به صورتم  خم ی ی هادست  کردم،یباز نگاهش م دهن  با
به من   یزنگ زده، االن دار شی ساعت پ ه یگفتم: مهراب  ی اکنترل شده   ی با صدا دم؛یرو مال

 ؟ یگیم

که از  دم ی کوب زیم ی و رو و مشتم  گرفتم  ینفس  یاش رو باال انداخت؛ عصبشونه  الیخیب
 زد.  غیج یشاک د،یباال پر  هاششونه  صداش 

 ؟ یچته روان -
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 .دمی کش غیج دمیدویبلند شدم و همون طور که سمت اتاق م  ز ی عجله از پشت م با

 ... احمق! یاحمق ا؛یخدا ساکت شو دن ی محض رضا -

لباس اتاق رو پر کرده بود، گم   دن یپوش ی که برا یی سر و صدا ی الالبه اعتراضش  ی صدا
رو  ی چ ایخودم رو کنترل کنم  یچطور دونستم یو نم دی لرزی از استرس م هامدست  شد؛یم

 از کجا بردارم.

که انگار  یشده بود، جور  رو قورت داده بودم، دهنم خشک  سر هم آب دهنم  پشت  بس  از
به داد و  توجهی عوض کردم و برو  هاملباس  به سرعت  ده؛ی صد ساله آب به دهنم نرس

 زدم. رون یو از خونه ب رو برداشتم  م یگوش  ایدن ی هادادیب

بدتر   بود، اگر تا موقع تبش  ایاون سر دن ستادم؛یا سر جام یبوران، حرص ی خونه  یادآوری با
 ؟ یچ کردی اگر تا اون موقع تشنج م ؟ی چ شدیم

  ن،یو راه افتادن ماش چ یسوئ و بعد از چرخوندن کردم ی شدم، نچ نیسوار ماش یو عصب ج یگ
 سرم انداختم.  ی و رو م یمشک ی هود و کاله دم یکش ن یی رو پا شهیش

شده   هامدست  زدن  خی کرده بود و باعث  رو احاطه و ترس سلول به سلول بدنم  اضطراب
 . دمیچی م و پانداخت ینگاه میبه عقب ن نه یو از آ رو قورت دادم بود؛ آب دهنم 

کرده بودن،   ری گ قهیو چهل و پنج دق ازدهی ی که رو م یساعت مچ ی هاهوا و عقربه  یکیتار
 !ی خالف کرد  ال،ی بود فر نیخالف قوان شد؛یم دهیسرم کوب ی تو مثل پتک 

آروم باش دختر؛ تو که   ال،ی لب گفتم: آروم باش فر ری فرستادم و ز رونیرو ب لرزونم  نفس
تو   یدوست دخترش رسرت ی... خدهیداره رو تخت جون م اروی ،یخوش گذرون ی پ ی ومدین
 بره؟  یک  ینر

  ی رفت و خشم و حرص تو نیاز ب استرسم  یبه دلم چنگ انداخت و انگار به آن حسادت
 ی روکردم و با حرص روبه  شتریب فشار دستم رو دور فرمون  یور شد؛ شاکدلم شعله  

 اش ترمز کردم.خونه
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 شدم که   ادهیپ نی و با تاسف از ماش دمیکش یقی نفس عم گه؛یرد دادم د ؟ی نیبیم ایخدا
 . دمی و در رو کوب داشبورد برش داشتم  ی و از رو  شدم  افتاد، خم  لم یچشمم به موبا

در   دهینکش هیکه به ثان و زنگ رو زدم سمت خونه رفتم  نی ماش ریاز فعال کردن دزدگ  بعد
در باز شد و   به خونه دنم ی با رس و همزمان  دم ی باغ تا خونه رو دو  ن یب ی باز شد، فاصله 

 بشه. بدتر  مهراب باعث شد تا تپش قلبم  ی ده ی رنگ پر ی افه یق دن ید

 اومد.  دادم و با کفش وارد خونه شدم که صداش از پشت سرم  به عقب هولش  یمعطلیب

 و هفتصده.  و نه  یتو اتاقشه، تبش رو س -

 .برگشتم  به سمتش  وارفته 

 ؟ یچ... چ -

 بد!  یلیبده... خ یلی: حالش خدی و نال دیبه موهاش کش یچنگ کالفه

  د یدویم من ی به شونه  مهراب که شونه  و رو به باال رفتم  ون یدر م یکی ها رو  زده پله بهت 
ُرم یگفتم: برو داروخونه، هر جور  . نوفنی کن و آستام دایپ که شده س 

که  یرنگ یطوس ی کاناپه ی و رو  لم ی موبا دم،یدو  و با سرعت سمت تختش  رو باز کردم در
 تخت نشستم.  ی بود انداختم و کنارش رو ور تخت اون  یکم

که فکر   یاز اون شتریب یلیباال بود... خ یلیخ سرش گذاشتم، تبش   ی و رو دستم  کالفه
 .سوختی م و رسما انگار وسط جهنم  کردمیم

بود رو برداشتم و   کنار تخت  ز یم ی که رو یکرد، دماسنج که ناله کردم صداش  بغض  با
 . رهی تبش رو بگ نج تا دماس رو به هم رسوندم  هاشو لب  بردم زبونش  ری رو ز سرش 

زده  کرد، وحشت  ری و هشتصد گ و نه  یس ی رو ش یتالی جید ی هاکه عدد دی نکش هیثان به
 . دمیدو آشپزخونه  رفتم و سمت  رونی زده از اتاق ب انداختم؛ هول  نیزم ی و رو دماسنج 
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  کشو ی تو د یسف و دستمال  به کاسه و رو کردم تا چشمم  ری رو ز هانتیکاب ی دونه دونه
از آب   یکاسه، کم که به خاطر پر بودن  باال رفتم  هاو دوباره از پله  افتاد؛ کاسه رو پر آب کردم

 .خت یر هاپارکت  ی رو

گذاشتم، نفس   ش یشونیپ ی و رو س یو دستمال خ فرستادم  گوشم  رو پشت  موهام  سردرگم 
 . گفتیم ی نامفهموم ی هاز یلب با ناله چ ریو ز  زدیم نفس

 برم، تو... توروخدا  و گفتم: بـ... بوران؟ بوران قربونت رو قاب گرفتم  صورتش  ه یگر  با
 ن؟ ییپا ارمیب تبتو  یچطور ستهیداره وام قلبم  نی بب نمت،یبب اومدم  ن یبب باز کن  چشماتو 

 یفشار گرفتم و آروم  رو تو دستم  شده بود، دستش  گم  من  ی هاهقهق  نیب هاشناله
 . رم یرو بگ امچونه لرزش  ی تا جلو  دم یکش دهنم  ی رو تو هاملب ه یوارد کردم؛ با گر شبه

رو اندازه گرفتم، تکون نخورده بود و   و دوباره تبش  حالت موندم  همون  ی تو ی اقه یدق چند
 .کردم چند بار صداش  فاجعه بود؛ با وحشت  برام نیا

 بود.  شیآت ی هنوزم کوره  یلعنت دم،یکش ورتش ص ی وار روکردم و نوازش  سیرو خ دستم

با حال  مهراب  رم،یازش بگ در باعث شد نگاه  و بعد باز شدن  یشخص ی هاقدم  ی صدا
 داد. رو بهم  دستش ی تو وارد اتاق شد و پاکت  یداغون

 برد. جون رو از تنم  اشگرفته  ی صدا  دم؛ی کش رونیب رو از توش  کردم و سرم  ی رو وارس پاکت 

 !هیروان تبش... تبش  -

  دن، یکوبیم امبه گونه  سر هم  پشت  هامشدم، اشک  رهیخ سرخش  ی هابه چشم  وارفته 
 کرده.  اشاش خفهاز اندازه  شی نشده؛ استرس... استرس ب ضی ! مرستین ی تبش؟ تب عاد

 فکرم  د،یلرز یم فتاده بود و دستم ا اشک به سوزش  از شدت  هامشد، چشم  نیسنگ نفسم
ن یمعروف ه   رفت! سمت برند  ی دی سمت تول و   صاحب دم  جز بوران  یکه کس کروزک 

 .افتادم حرفش  ادی  یافتادم، وقت ش یورشکستگ  ادی یله شد وقت نبود، قلبم  دستگاهش 



 حکم غرور 

 
317 

 

 و لب زدم. رو بستم  هامدرد چشم  با

 !هی عوض یلیخ بابات  -

 ؟یکنیبا من م  یدار کار ی! بابا تو چی بابا... وا ی : وادمیگرفتم و شوکه نال رو به دندون  لبم 
 ؟ یشیدخترت م یقاتل تموم خوشبخت یچطور

 شدم، کارم  زدن سرم   ی رگ برا کردن  دای و مشغول پ دم یگز نگاه کردم، لب  بوران  غصه به با
 نشستم. کنارش قایدق  ن،ییو پا  دمبند کر اش کتابخونه ی رو باال شد سرم  که تموم 

آب وارد اتاق شد،   وانیل هی که مهراب با   قفل کردم هاشانگشت  ی الرو البه  هامانگشت 
  رونی ورق قرص ب هیداده بود  که بهم ی پاکت ی رفت و از تو ی چوب وتر یکامپ ز یسمت م

 رفت. رون ی از اتاق ب حرفیب بگم  ی زیچ نکهی داد و قبل ا رو بهم  و قرص  وان یل د،یکش

  گردنش  ریرو ز و دستم  جدا کردم بود؛ از پاکتش   نوفنیشد، آستام  دهیکش به قرص  نگاهم 
 هاش آب رو به لب وان یگذاشتم و ل دهنش  ی سرش بلند بشه،  قرص رو تو ری ز کم ی بردم تا 

 کردم که خورد.  ک ینزد

  نی ، اما با اگذاشتم، دوباره به حالت قبل برگشتم  زی م ی رو رو وان یو ل گرفتم  ی اآسوده  نفس
 .شیو مشک  لخت ی موها ی الالبه امگه ید بود و دست  دستش  ی تو دستم  هیتفاوت که 

انقدر   یراه باز کرد؛ چجور پلکم  ی از ال قطره اشک  ن یرو بستم که اول هامغصه چشم  با
  یآخه تو چطور آدم  ؟یسوزی تو تب م امباب ی که از نامرد یدر حال  م یپرستیم عاشقانه
 ؟ ی هست

 کردم. زمزمه ه یگر  با

 ... نجام یا ی کرد ریگ  غیمثل ت -

 اشاره کردم و ادامه دادم. سوختی بغض م که از حجم  گلوم به

 بدم!   قورتت  تونم ینه م ارمیب درت تونم ی نه م -
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بردم!   لب گفتم: من ابروشو  ری و ز  دمیبوس قیرو عم اشبردم، گونه  صورتش ک یرو نزد سرم 
 و اون از تو انتقام گرفت.  گرفتم  یبه باز شو یو خصوص یکار یمن نابود کردم... من زندگ 

 .گرفتم  ینفس

که  یجنگی م  یجور هیتابان؟   ا یکرده؟ نورسا  پرت  ی... ک ی شد رحمیانقدر ب  یتو ک  بابا  -
 . ی بود که عاشقش  یمن دخترتم! دختر زن یلعنت ،یطرف ت ی با دشمن خونانگار 

شد و   دهیرنگش مال یمشک شرت یبه ت سم یگذاشتم، صورت خ بوران  ی نهیرو س سرم  کالفه
  د؛یچرخیم سرم  ی منظمش تو ی هاتپش قلب و نفس  ی صورتم خشک شد، صدا  بایتقر

 قلبش نشست.  ی رو دستم 

 !ی سخت خونه کرد امنهیچپ س  گفتم: تو بطن  ی اخفه ی و با صدا  دمی رو بوس شکمش 

خواستم سرم رو بلند   خورده  کهی   د،یچیپ دور کمرم  هاشدست  حرفم  محض تموم شدن به
 شدم. دهیکوب  اشنهینداد و دوباره به س کنم، اما اجازه 

اصال   ؟ی دی نش یچطور ،ی کردم، تو که خواب بود یمخف بغلش  ی و سرم رو تو دم ی گز لب
 .دمی و لو م خودم دارم خودم ده،ینشن دمی شا

بود و   دور کمرم  دستش  هی ده،ی کش قینفس عم دیفهم   شدیم اشنهیس شدن  ن ییباال و پا از
 افتاد. پوبه تکا  فرو رفت؛ قلبم  موهام  ی تو اش گهید دست 

 جام  ی برگشت، تو و دوباره به حالت اولش  دی رو بوس سرم ی آورد و رو ن ییرو پا سرش 
بود که اون صاف   یجور تی گذاشتم؛ وضع اشنه یس ی رو رو و دستم  دمی صاف خواب

 به پهلو. بود و من  دهیخواب

 . دیچیپ گوشم  ی تو بمش  ی صدا

  ی که بتونه کنترلشون کنه، اونقدر قو ی دارن! اونقدر قو ازین ی دختر قو  هیپسرا به   ی همه  -
کنن، به خاطرش پول پس انداز کنن،   ینکشن، به خاطرش خوب زندگ  گاری طرش سکه به خا

 باشن. شونینپرن و کنارش خود خود واقع  یبه خاطرش با کس
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 اون قلب منم  ی هاشدم، همراه چشم  ره یو بهش خ رو بلند کردم  سرم  طاقت یب
 منتظرم زمزمه کرد. ی هابه چشم  رهی! خیطوالن  قیعم د،ی رو بوس م یشونیپ د،یدرخشیم

 .رتم یگی م ی! بدون تو نفس تنگمسمومم  نه برو نه بزار برم، من به تو معتادم... بهت -

 خورده  کهی   زد؛ینبض م اشقهی هاش قرمز شده بود و شقچشم  ،یمکث طوالن هیکرد،   مکث
 کرد. صداش کردم که نگاهم 

 .یپناهی ب ض یمر  هی تو نکن، تو پناهگاه  یمن بهت بد کردم ول -

  ؟ی ای شد؟ چه بد  یدفعه چ هیقدرت حرف زدن نداشتم، اصال  کردم،یم نگاهش  شوکه 

 ی رو یفکر درهم موند؛ با  مسکوت عقل لبام با کدوم  دونمی ، اما نمتا بپرسم  باز کردم لب
 و تخس نگاهم  نگرفت  هاماز چشم  تو تمام مدت چشم  رم،ی رو بگ تا تبش نشستم  تخت 

 .کردیم

اعداد   دنیدادم، با د و به دماسنج  گرفتم  ش ییایدر ی هارو از چشم  به اجبار نگاهم  باالخره
تا   ن،ییو گفتم: اومده پا  دم یکش ی اآسوده  نفس دادنی اومدن تبش م ن یی که نشون از پا
 .شهیصبح قطع م

 تتو  قلب  ی رو  که نگاهش گرفت  دستش  ی رو تو زل زد و دستم  هامبه چشم  قیو عم رهیخ
 رفت.   ادشی زدنم  پلک  یشد و حت  خ یشده م

 شد.  رهیخ آرومم  و به نگاه   دینگاهش رو باال کش رتیح با

 ! الیفر -

در  تر و سرخش ی هاو لب زدیکه برق م ییهاچشم  نی گره خورد؛ نگاهم ب نهیتو س نفسم
 ردش بود. حال گ

 دستم  دن یداد و با کش  هیبود آروم به تاج تخت تک دستش  ی تو که به خاطر سرم  اط یاحت با
 .ببرم  ن یرو از ب امون کرد تا فاصله مجبورم 
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 و زمزمه کردم. پلک زدم  آروم 

 بوران من فکر کردم که...  -

  هیچپ صورتم نشست و با  فک سمت  ی ه یزاو ی و درست رو گردن  ن یب ییجا دستش 
 د یو و گونم رو بوس دیکش خودش رو به جلو  حرکت 

  یاز خوشحال درونم  ال یفر   د،یکش دن یاز تپ خون رو فراموش کرد و دست  پمپاژ کردن   قلبم
 رو دوست داره.  وونه ی مرد  د ن ی که چقدر ا زدیم ادیو فر  دیکشیم غیج

سر   لختش ی دستم رو سمت موها ارادهی ناخواسته و بشد  که درونم به پا  ی اوسوسه  با
 زدم. به موهاش  یچنگ یب یو با حس عج دادم

 پچ زد.  کرد و کنار گوشم  بود رو نوازش  امگونه ی که رو یاشک رد

..  کشمیاز فرش به عرش م  هاتو خنده  یمال تو! باعث بان شیچشمات مال من، شاد  غم  -
 !کنمیم یه رو سالخکه  باعث بغض تو گلوت بش یکس

 بود؟  ی چه شکل و بازدم رفته بود، اصال دم   ادمی زدن زده نگاهش کردم، پلک  رتیح

 ده یکش ی هاداد و انگشت  ریمس ری تغ برداشته شد و به سمت مچم  صورتم  ی از رو دستش
 بود.  در حال گردش مچم  ی شده  حک  قلب  ی وار رونوازش و داغش 

ُمرده اسم تو   وجود منه  که بند بند  بمون  شم یمال تو فقط تا ابد پ نه تا جون دارم همش  -
 هر رگمه. ی تمنا و خواستنت  زنهی م ادیرو فر 

 و لب زد.  رو گاز گرفتم  نم یری ز لب اریاختیب

 بوران... - 

دوختم، خواستم بلند   رو به کاناپه نگاهم کردم و  یکالفه نچ  د،یچیفضا پ  ی تو م یگوش زنگ
 بهت؟  زنه یزنگ م یشب ک  گفت: نصفه  یتر گرفت و شاکرو محکم  که مچم  بشم 
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 . هیک  دونم ینم نجام یمثل تو ا تعجب گفتم: منم  با

 خوام یتر گرفت و گفت: ولش کن، نممحکم  که بکشم  رون یب رو از دستش  مچم  خواستم 
 .یبر

 رو بخورم.امخنده  کردم  یو سع دمیکش یقید، نفس عمده برابر ش  تعجب

 . گهید امیم هیک  نمی رو مبله، بب م ی گوش -

 که بود انگار ول کن نبود و قصد داشت تا جواب ندادم  یهر ک  خورد،ی هنوز زنگ م تلفن
! حق  ضمی مر نیکن بب ... نگاهن ی گفت: بب ی رو باال انداخت و شاک قطع نکنه؛ بوران ابروهاش 

 باال.  زنهیم تبم  ینیبیم هوی یبر یی جا یندار

 خودشو. گفتم: بوران! کشت  درمونده 

 به جهنم.  -

هم زنگ نخورد،   گه ینگاه کردم، باالخره قطع شد و د م ی و به گوش دم ی کش یپوف لب  ریز
بود چون   راحت  المیخ محمد و روهان  از بابت  دم؛یدراز کش و کنارش رو تر کردم  هاملب
صبح  ی نکنه ساعت سه یهم کار ایاگر دن یحت ،چونهیپی شده م یهر جور ایدن دونستمیم
 . رن ی از من خبر بگ ستنین کاریب

نقش بست و  هاملب ی رو ی کیکرد، لبخند کوچ و بغلم  دیکش ن ییتخت پا ی و رو خودش
 کمو کم  شدیم ن ییکمرم باال و پا ی وار رونوازش ؛ دستش فشردم  امنه یرو به س سرش 
 خوابم برد.  ی چجور دمینفهم

 

 

 *** 
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،  از بشنکامل ب هامبود تا چشم  یکاف ن یو هم  ومدیحرف زدن مهراب و بوران م ی صدا
 اومدم.  ن ییپا تخت  ی و از رو زدم رو پس  روم و لحاف  کردم رو با زبون تر  هاملب

که دور  یبا کش دمیکشی م ازهیطور که خم ، همون بود رفتم  که کنار کتابخونه  ی انه یآ سمت 
 بستم.  یاسب و دم دمیکش رو به شدت  بود موهام  دستم 

   د؟یخندیم هام من بودم؟ چرا چشم  نیا موند،  رهیخ نهیآ  ی تو نگاهم 

 لیزدم و به دل ی معلوم بود؛ لبخند محو یبه خوب  نهیآ  ی از تو اشکالفه ی افه یباز شد، ق در
 رو حس کرد و سرش رو باال آورد.  نگاهم  ینیشدم که انگار سنگ  رهیخ م یخوشحال

 ی هااخم  ی رو شد و جا رو به اون  ن یاز ا ی زده شد، به آن هیبخ هامرو به چشم  هاشچشم 
 باز شد. یبه لبخند کوتاه هاش لب شیشونیپ ی رو کم رنگ 

  د یچیپ دور تا دور کمرم اومد، دستش  رو باز کنه به طرفم  هامون چشم  ی ه یبخ نکهیا بدون 
 داد.  هیام تکاش رو به شونهو چونه 

 موهاش فرو کردم.  ی رو باال آوردم و تو دستم 

 ؟ یبهتر -

 . دی و بوس رو به موهام چسبوند  هاشلب

 ... آره.م ی آره زندگ  -

 کرد؛ تو گلو  ر ی لبخند از جنس ذوق تغ هیبه  محوم  لبخند محابا یحبس شد و ب  نفسم 
 .شهیم رت ید  ؟یندار برسونمت، مگه کالس  م ی صبحونه بخور م ی و گفت: بر  دیخند

نشد   عاشقش شهیم یکنم؛ چجور کاری چ دی و با  هیاالن وقت چ دونست ی بهتر م خودم از
 کردیرو بهونه م شی ضیمر یبه خاطر دو قدم دور   ی تک کارهات رو حفظه؟ وقت تک  یوقت

 نشد؟  عاشقش شدیم یچجور
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لب زد:  کردم؛ آروم نگاهش  تابی گره زدم و ب رو دور گردنش و دستم  دم ی بغلش چرخ تو
 جونم؟ 

 کردم. یباز شش یر ته  ای و  اش رسوندمونهرو به چ  دستم 

 ؟ یمنو حفظ  یچجور -

 پچ زد. کنار گوشم  ی اخفه ی رو تر کرد و با صدا هاشلب

اما   ،هیعاشق آب طالب دونهیم   ترسه،یها ماز پروانه  دونهی م  یاز َبره! حت شو یلیمجنون ل -
 نخواد. قشی تا دل رف زنهیداره لب نم ت ی حساس قشیرف نکهیبه خاطر ا

کرد و گفت: واسه اون   از عشق نگاهم  سراسر  ی هابا چشم  کردم،یم  خورده نگاهش  کهی
 ها... نداره  اقتی، اما اون لبگردم دورت  ؟ی انقدر مهربون وونهید ی ایدن

خورده   به پرش پرت  ا؟یو گفتم: دن دم ی با تعجب خند داد،یم ی شوخ  ی رنگ و بو لحنش
 ؟ ن یجرقه زد

رو باال انداخت و گفت: پر مهراب به   جا شد؛ ابروهاش جابه پهلوم  ی وار رو نوازش  دستش
 پر پر شده.   یحساب کرده و انگار داداشم ریگ پرش 

 مهراب!  چاره یب ،ی و گفتم: آخ جلو دادم  رو هاملب

 رفت. رونی و از اتاق ب دیرو کش جدا شد، دستم  و ازم دی ام رو بوس گونه

 گشنه!   ال،یفر  من گشنمه  -

 . دیخند طنت یبرگشت، با ش و به سمتم  ستادیا

 ... ی تو رو به جا ینیبی م هوی -

 .دمی کوب و به شکمش  دمیکش غیج حرص  با

 شکمو!  ی ایحی ب -
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اش انگار از ته دل بود، دلم  و خنده  گشت ی به عقب برم که سرش  هازد، از اون قهقه ی اقهقه
 براش ضعف رفت.

 ده؟ یشن ی عنی ومد ی مهراب م ی گفتم: نچ، صدا خنده  با

 . م یخودت رفت، االن خودمو  قشنگم فرستادمش  کرد و گفت: نه چشم  نگاهم  طون یش

بوران بود قطعا تا   ی جا ی اگه یکردم و سمت آشپزخونه رفتم، اگر هر کس د یدراز زبون 
 اما خب بوران بود... بوران! گشتم،ی و برم رفتم یم سکته  ی لبه

 و داد زدم.  رو روشن کردم  ی کتر ر یو ز زدم ی لبخند

 تو آشپزخونه. ایبشور ب صورتتو  بوران دستو  -

 باال به صدام برسه داد زد: ا... اومدم. ی از طبقه صداش  نکهیا  ی برا متقابال 

! نکنه... دیلرزی م ... مطمئنم دیلرزی و به راه پله دادم، صداش م گرفتم  رو از گاز نگاهم  اخم  با
 !  ی وا الیفر  ی وا

و درش  رفتم  دو قلوش  خچالی رو خط زدم؛ سمت   م یسرم رو تکون دادم و افکار سم یعصب
 کرده افتاد. ز یفر  ی هاغ و گوشت به مر رو باز کردم که نگاهم 

  ریکره و مربا و پن ی جا ینگاه سر سر هیرو باز کردم، با   ی کی کردم و در رو بستم و اون  ینچ
  خچالیو در  گذاشتم  ره یکنار جز زیم ی کردم و همه رو رو دایرو پ گه ید ز ی و گردو و چند تا چ

 رو با پا بستم. 

و به سرعت   قدم برداشتم  کردی م قل که قل  یکترها گرفتم و به سمت از سبد نون  چشم
  ریکه هنوز درگ  جز بوران  حاضر بود  ی شد، همه چ ده یکش زیم سمت  دم کردم؛ نگاهم  ی چا
 ساده بود.  شستن  و صورت  دست  هی
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،  رو باال رفتم  ها پله  یکی  یکی اد؛ یکرده و در نم ریمعلوم نبود باز کجا گ دم، یکش ی پوف ی شاک
سکوت   یزیچ شدن   دهیو کوب اشنعره  ی بود که صدا دهیآخر نرس ی به پله  اما هنوز پام 

 خونه رو شکست. 

به مونده   یک یو   یآخر ی پله  نیب بودم، پام   رهیخورده به در اتاق خ کهیو    دیباال پر  هامشونه 
 نمونده بود. یباق از شدت شوک  تو دهنم  ی شده بود و آب خشک  یآخر

که  یرو با ضرب باز کرد، جور خونه رو لرزوند چه برسه به من؛ در اتاق  چهار ستون  اشنعره 
 .ستادیاز حد معمول ا جلوتر  ی شد کم دهیکوب واریدر به د ی ره یدستگ

  شدیم یاز اندازه عصب  شیرفت، عادت بود... هر وقت ب سرخش  ی هاگوش  سمت  نگاهم 
فقط   ی ااز هر لحظه  ترنیو خشمگ  زدیبا حرص نفس نفس م شد؛ی قرمز م هاش گوش 

 .کردی نگاهم م

خورده با   کهیو  دهی نگه داشته بود، ترس که کنار پاش اششده  مشت  ی هابه دست  رهیخ
 ه؟ ی... چیگفتم: بـ... بوران؟ چ ی اخفه  ی صدا

کنه با  نگاهم  نکه یو بدون ا  ستاد یا جمع شدم، کنارم  خودم ی اومد که از ترس تو ترک ینزد
 ببرمت!  : بپوش دی غر نفس نفس

رو  دم یکه چ ی و سات و سور  که به کل صبحونه گفت  یو دستور اش رو محکم جمله  اونقدر
 رفت. ادمی

مبل   ی رو از رو هام سدادم و سمت اتاقش پا تند کردم، خواستم لبا  ح یرو به قرار ترج فرار
 اتاق افتاد. به گوشه  اهم که نگ بردارم

 شدم.  رهیام خشده  و الش  آش  یباز به گوش و با دهن  رفتم  یگوش سمت  مات

  ی تو اشک  شد،ینم کامال خورد شده بود و اصال روشن  اش داشتم، صفحه  و برش  شدم خم
 به خاطر بوران و حال خرابش.   ،یجمع شد... نه به خاطر گوش هامچشم 
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  زدم، اونقدر عجله رونیاز خونه ب یو چجور به سرعت نور حاضر شدم  یچطور دمینفهم
 بشه. از االنش تریعصب خواستم ی رو خاموش کنم، نم ی کتر ریرفت ز  ادم ی یکه حت داشتم 

 شلوارم   بیز جرو ا م ی کرد؛ گوش و حرکت  رو خوابوند  ی دست حرف یشدم و ب ن یماش سوار
بوران و   نگاه  ینیگرفتم سنگ هامدست  ی که تو نی اما هم نم،یتر بشآوردم تا راحت   رونیب
 حس کردم. خودم ی رو

رو از  یگوش  حرکت  هیبا  یکردم، عصب ش یوحش ی هاچشم  ی ره یهام رو خو چشم  برگشتم
تا  شدم  خم و سمتش  دم یکش غیخورده ج که یانداخت؛   رونیو از پنجره ب دی دستم کش
 بود. ریاما د ،رم یرو بگ جلوش 

 ضرب به در کوبوندم و داد زد. با

 نخور از جات! تکون  -

رو  فرو رفته بود، لبم  پهلوم  ی تو  ن یماش ی ره ی هم گذاشتم، دستگ ی و رو هامچشم  بغض  با
 نکشم. غیدندون گرفتم تا از درد ج ریز

برگردوندم؛  پنجره  نشستم و صورتم رو سمت  یصندل   ی در صاف رو ی ره ی دستگ کمک  با
برنداره، دلم   دست از سرم  ومده ین ن ییپا از چشمم  بسته بود تا اشک  بغض کمر به همت 

 کنه. ینجوریحداقل با من ا توقع نداشتم  شکست ازش 

 ال؟ یفر -

نکرد  افتیدر یکه جواب نیگذاشتمش، اما هم  جوابی هام رو بستم و بدرد چشم  با
 شد.  شتریب نیماش سرعت  احساس کردم

  ی و تو آزاد کردم رو از اسارت دستش  دستم  یگذاشت که به آن پاش ی و رو رو گرفت  دستم 
 فرو کردم.  م ی هود بیج

 داد زد. د یلرزیم که به خاطر حرص و خشم  ییصدا  با



 حکم غرور 

 
327 

 

 !یلعنت یکنیم م یروان ی دار الیفر   ال،ی فر - 

 گرفته  مشتش ی رو تو قلبم  یک یکردم، انگار   و فقط نگاهش برگردوندم  رو به سمتش  سرم 
رو به فرمون   رو کم کنه مشتش  سرعتش  نکهی بدون ا داد؛یم بود و با تمام قدرت فشار 

 رو کر کرد. گوشم  وحشتناکش  ی هاو نعره  دیکوب

 .  رفتیور ماون  و  ورن یا نیو ماش  خوردی م تکون  شیدرپیپ ی هابه خاطر مشت  فرمون

 زدم. غیترس ج با

 !بوران  م،یکنی بـ... بوران، بوران االن تصادف م -

  زده نگاهش  وحشت   د،یچیپیسرم م  ی تو هاشون راه ی اطراف و بد ب ی هان یبوق ماش ی صدا
از  دنم یکش و نفس   دیکوبیم امنه یقلبم به سرعت به س زدم،ی هم نم پلک  یو حت کردمیم
 برده بودم.  ادی

 رو باال برد که با ترس  سرعتش  زد،یم نفس  و نفس  دیلرزیم خشم   از شدت  هاشدست 
 دادم.  رو مضطرب قورت  فرو رفتم و آب دهنم  ی صندل ی تو

 سرعتش   گه؛یم یبدم چ صی تشخ  تونستمیاما نم خورد،ی به گوشم م زش یر ی هازمزمه 
 .کردیم یپدال گاز خال ی و رو خشمش  و تموم  شدیم شتریبه لحظه ب لحظه

 ، اما کردم زده صداش  وحشت   د،ی لرزیم هامبود و دست  کرده  خی تا پام از فرط استرس   سر
 .کردی رو هم حس نم وجودم  یانگار حت

بغضم   با وحشت  کرد؛ینم توجه  راهشونی و به بد و ب دیکشیم ییال هان یماش ی الالبه
 عروقم   ی خون تو تابان  اسم  دنی گرفتم که با شن  مشتم  ی رو تو لباسم  ی و گوشه  شکست 

 . دیمنجمد شد و سرم سوت کش

 .دمینال  دی لرزی که از زور بغض م یی برگشتم، با صدا  به سمتش  مات

   ؟ی تـ... تابان؟ تو و تابان چ -
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 و بغض  و حرص  خشم  خودش بود؛ با تمام ریو درگ  گفتم  بهش  یچ  دینشن بازم  د،ینشن
 .دی لرز از صدام  خودمم  تن یکه حت  یجور دم،یکش غیج

 ؟یدار کار ی بوران با توام؟ تو با تابان چ -

شدم، اما   رهیخ بهش  شد؛ با شک  خشک  دستش  ی تو شد، فرمون  ره یخ بهم  خورده که ی
 شد.  پخش  لمی ف هیمثل  سرم  ی قبل تصادف تو ی هاصحنه تموم 

 لرزون  ی با صدا  شد؛یم  دهیکش امچونه  ری و تا ز نشستیم امگونه  ی رو به سرعت  هاماشک 
 .دمینال

 بود!  کتابت  ی ال عکسش... عکسش -

  ا یباشه  به جاده کرد، مونده بود حواسش  انداخت و دوباره نگاهم  روشبه روبه ی نگاه مین
 خودم شکستم. ی شدم و صد بار تو رهیرو خبه روبه من؛ وارفته 

جلد کتاب    ادیکه...  یبود، کتاب کتابش  ی الالبه  کار داشت؟ چرا عکسش ی با تابان چ بوران
 بود.  تی افتادم؛ داستان رومئو و ژول

  دی مهم نبود شا  گهید ،سته یصد و ب ی باال مهم نبود سرعتش  گهی شدم، د  رهیدرد بهش خ با
 . میتصادف کن

 ال؟ یگفت: فر  وارفته 

  ی رو بدم، با صدا یچیاحتمال ه تونستم یمغزم قفل کرده بود و نم  دونستمینم یچیه
 بزار خونه. گفتم: منو  ی اخفه

سر خودش   ی تو زد... درست پشت فرمون  زد، نعره  ادیده برابر شد، داد زد، فر تشیعصبان
 نکرد.  ن یبه منحرف شدن ماش ی او توجه  دیکوب فرمون  ی رو رو هاش زد و مشت 

هر   ی تو نبود که سرعتش  مهم نبود... انقدر مهم برام  گهید  نیوحشتناک ماش ی هاتکون 
 .کردیرو کر م گوشم  هاش نعره  و شدیاز قبل م  شتریدو برابر ب هیثان
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 . دیحرص و خشم نعره کش با

احمق!  رینگ دهیناد ! منو نی ... با من حرف بزن، منو ببالیکن فر  به من نگاه کن، نگاهم  -
 ! الیفر  کشم ی جفتمونو م بابام  به ارواح خاک ،یبا من حرف نزن یحق ندار

شد؛ با   بوران گم  ی هانعره  ی البهال هقم هق  ی شکست و صدا حالت ممکن  ن یبه بدتر  بغضم 
 . دمیو نال چنگ زدم  یوحشت به صندل

 .میکنی خب ب... بوران، آروم برو، آروم برو االن تصادف م یلیخ -

فشردن    شتریالعملش ب و تنها عکس دیشنیهام و نمالتماس  ی کر شده بود که صدا انگار
 پدال گاز بود. 

 زدم. غیترس بازوهاش رو گرفتم و محکم تکونش دادم و ج با

 ! یلعنت ایبوران؟ بسه توروخدا بس کن، به خودت ب -

 کمربندم  سمت  دم؛یدی م یرو به خوب فکش  رو تار کرده بود، اما منقبض شدن  دم ید اشک 
 .بستمش  اط یاحت ی و برا برگشتم 

آور  بوق سرسام  کرد؛ی رو چند برابر م سم شده بود و تر  یباد قاط ی با صدا زش یر ی هازمزمه 
 امنهیبه س واروونه ید منقبض شده بود و قلبم  بدنم و سراسر  دیچیپیم  سرم  ی تو ونیکام
 . دیکوبیم

 ون یکام شدن  ک ی با نزد  ومد،یم چاه  از ته صدام  ، اما انگار صداش کردم  لب  ر یز وحشت  با
  سرم ی تو ی درد بد دن ی چیزمان با پ و هم  به شد  جاجابه ی به طرز وحشتناک ن یماش
 شد.  بوران گم  ی هانعره  ی الالبه امزده  وحشت  ی هاغیج
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همانا؛   هامچشم  رفتن  یاهی و س همانا رو باز کردم، اما باز کردن  هامچشم  یعیدرد فج با
 خورد. رومروبه زنبه  که نگاهم  دادم رو تکون  سرم  و سردرگم  ج یگ

نفس   است؛یتخت گذاشته دن ی و رو که سرش  یدختر  اون  بود تا بفهمم  یکاف دقت کم ی
 نفسم  د یچیپ که تو سرم  ی جا کردم، اما از درد بالشت جابه ی و سرم رو رو دمیکش یقیعم

 گرفت. 

مرور   نم پرده ذه پشت  ی تو اتفاقات  ی شد و همه دهیکش دستم  ی تو سرم  سمت  نگاهم 
و با ترس    دیاز خواب پر  زده وحشت ایکه دن نشستم  تخت  ی رو یو آن  مالحظهی شد؛ ب
 قربونت برم؟  شده یچ  ؟ یخوب الیفر  ی وا ال؟ یفر ، یعل ای گفت: 

 و لب زدم. کردم  نگاهش  خورده که ی

 کجاست؟  -

 که. به سرمت  ی کجاست؟ گند زد یگفت: ک  به دستم  رهیو خ کرد  اخم

لب گفتم:   ریز  دیو با ترد  رو گرفتم  دستش  بخوابونم، مچ  تخت  ی به اجبار رو  نکهیاز ا قبل
 خوبه. حالش اس بگو بگو زنده  من  مرگ  اس؟ بگو... بگو ز... زنده

پر از اشک و به   هامنبود؛ چشم  فیافتاده بود قابل توص که به دلم یکرد، آشوب نگاهم  مات
 زدم.  بود چنگ  پاهام  ی که رو ی دیسف ی مالفه

داره از   جون ا؟یدن ی زنی کردم و با زجه گفتم: چرا حرف نم قرمزش  ی هارو قفل چشم  نگاهم 
 خدا!  ی تصادف... تابان، وا ... اونونیکام اون  ره،یم تنم 
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 کرد. نگاهم  و با رنج  رو گرفت  دستم  ایدن

که اون احمق  ی نیخاک؟ با ماش ریز ی فرستاد زنده  رو زنده  ارویچرا   وونه، ی آروم باش د -
 اش. خراب شده  داره اون  ربگ ی َسَقط بشه؟ ا تونهی داره به نظرت م

 هامچشم  رفتن  یاهیتار شد و همراه با س رش ی دفعه تصو  ک یکه  کردمی نگاهش م ج یگ
 . دم یدراز کش تخت بخوابونه  ی رو خودش منو   نکهیقبل از ا د؛یامونم رو بر  حالت تهوع 

گفت: خودش رب شده   انداخت،یم رو روم  طور که مالفه تکون داد و همون  ی سر تاسف  با
ل   ی ا اس،که یبه فکر اون مرت یها ول  استتو.احس در اون  رنیبگ گ 

و با بغض    دیرو عقب کش که سرش شد یچ دم ی، اما نفهمرو ببوسه  سرم   شد و خواست  خم
  ی روهان تو ی ، در باز شد و صداکرد که قبل از باز کردن  سمت در راه کج  د؛ی رو بوس امگونه 

 دکتر و صدا کنم؟  شد؟ ی: چدی چیسرم پ

 کرد. ینچ ایدن

 نه بورانو صدا کن. -

 .هی االن وقت شوخ کنما،یم لهت  زنمی م -

 شده. رهی به روهان خ یاخم کرده و شاک ایحدس بزنم دن تونستم یم امبسته  ی هاچشم  با

 هم  و صدا کن برو دکتر  که هم  ندارم باهات  یشوخ ،یداداش دستتو  کنمی قلم م ؟ی بزن -
 بسته.  لیدخ اط یح رو که دم که یمرت نیا

 کردم. رو حس دستم  ینیسنگ گرفتم؛ تازه  ی و نفس رو باز کردم هامچشم 

رو با درد باز  هام چشم   د،یچی پ گردنم   ی تو ی که درد بد رو برگردونم  سرم تعجب خواستم  با
 کردم. و بسته

 گرفتن.  گچ  -
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 ؟ یبود، گفتم: چ اتاق  که ته ی ابه پنجره  رهیخ  ا،ینگاه به دن بدون 

داخل اتاق اومد،   ی که خواست حرف بزنه در باز شد و مرد مسن نیو هم نشست  بغلم  ایدن
 شدم.  شخص پشت سرش  ی که متوجه رم یاز در بگ نگاه  خواستم 

 و قلبم مچاله شد؛ نگاهم  گرفت  افتاد، نفسم  قرمزش  ی هاو چشم  دهیپر  که به رنگ نگاهم 
 دادم.  ش یشونیو به پ پر تالطم گرفتم  یرو از اون آب

 ن ییرو پا انداخت، سرش  چنگ  کرد، بغض به گلوم  شی رو ر دلم ش ی شونیپ ی رو زخم
 داد. هیتک مارستانیب دی سف واریانداخت و کنار در به د

به   ایکرد و چ امنه یمعا یدکتر چجور دمیکه نفهم بودم اشو خسته  جیگ  قدر محو نگاه  اون 
رو  کرد و پلکم  رو خاموش  کشیکوچ ی چراغ قوه  کالفه گفت؛ مرد  ایو دن  محمد و روهان 

 رها کرد.

 ییهاجه یو سرگ  ی هوشی دو روز ب ن یا نبوده، اما  دی اونقدر شد خورده  که به سرش ی اضربه -
 ی ، جااز سالم بودنش  م یو مطمئن م ی گرفت اسکن  ما از سرش  ه؛یداره عاد که احتماال االنم 

 . ستین ینگران

 گه ید ی هفته دو_سه ی تونیم از قبل ادامه داد: گچ دستتم  تری اشاره کرد و جد دستم  گچ  به
و   فهیضع یلیخ بدنت  یمنیا ستم یس فعال، جدا از تصادفت  اریدر ن یباز اما کماندو  ،یباز کن

 .یش ت ی تقو یحساب د یبا

، جواب تشکر  رفتنش  رون ی با ب و همزمان  لب گفت  ر یز یزیکه چ نگاهش کردم حرف یب
 رفت.  خچالیسمت  نشست و روهان  یصندل ی رو بغلم  ایمحمد رو داد؛ دن

بود   دهی د بی مثل من آس اونم  دست  گفت،ینم ی چیبود و ه ستادهیگوشه ا  همون  هنوزم
 گچ!  و دست من  بستن  بود که دست اون رو آتل  نیا و تنها فرقمون 

شد؛ خودم   رهیرو باال آورد و بهش خ که بوران نگاهش  دی کوب رو به هم  هاش دست  محمد
 .دمیتخت باال کش ی رو رو
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  ،ی که مطمئن شد اومد! از سالمتش  گفت: جناب رستگار، بهوش  و مصمم  ی جد محمد
 شده؟  باعث موندنتون  ی زیچه چ گهید

 لب گفت: محمد!  ری اخم کرد و ز روهان 

  نی از آخر ؟ی فهمی دختر امانته روهان، چرا نم ن ی: اد ی اشاره کرد و غر  شده بهم یعاص محمد
 شده چقدر گذشته؟  آقا باعثش  نیکه از قضا ا تصادفش 

 ؟ ی دار کاریچ گفتم: محمد به بوران  وارفته 

 گفت: خفه شو!  کالم ک ی ی از هر زمان ترکوبنده 

 ی هابود و از دست   رهیخ نیکرده به زم  شد، اخم   دهیبوران کش ناخودآگاه به سمتم  نگاهم
 . کنهیم   یاش معلوم بود خود خورکرده  مشت 

بود،   شی بود و مشغول ور رفتن با گوش ستاده یا اسمن ی پشت  ساکت  به بهار که درمونده 
رو   از ابروش  لنگه  هیو  کرد رو بلند  رو حس کرد که سرش  نگاهم  ینیشدم؛ انگار سنگ رهیخ

 باال انداخت.

 شنهادیبه بوران پ کردن کمک  بهار بود! باالخره  کرد،یم شده درکم  کمم ی  دی که شا یکس تنها
 . ذاشتمینم نبود تنهاش  اون بود، گرچه اگر بهارم

 فرو کرد؛ دست  رنگش  یطوس ی پالتو بیج ی رو تو شیبا تاسف سر تکون داد و گوش بهار
 . می بر ایحرف بزنم، ب باهات  دی محمد رو گرفت و گفت: با

 تنها بزارم؟   یروان ن یو با ا  نی و گفت: ا رو تر کرد   لبش ی حرص محمد

 شکستن   ی صدا دم،ی رو د گلوش بک یس رفتن  نییباال و پا  دم،ی رو د اشمنقبض شده  فک 
 گرفتم.  نییرو پا رم و س شکست  بغضم دم؛یشن قلب جفتمونم 

 یک  و زمونه دوره  ن یخواسته؟ اصال... اصال تو ا اون  مگه  شکونه؟یانقدر راحت دل م چرا
 ست؟ ین وونه ید گه ید
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 ر یتحق آدم از اون  یحت کنه ریتحق و یکه کس ینفس گرفت و گفت: محمد! آدم یعصب بهار
 . ترهن ییهاش پاو نقض  بیع با تمام  هاش،ی و کاست کم  با تمام  امشده 

 بکن. ی بکن ی خوایم  یکرد و رو به من گفت: هر غلط یقورچ دندون  یعصب محمد

 ی خوایکرد و گفت: م رو به روهان  ی بهار جد دم،ی کش یاز اتاق نفس راحت رفتنش  رونیب با
برو   ریدست زنتو بگ ؟یکنیم نگاه  منو  ی ستادیوا چرا   ؟یش و عالمه  یچینسخه  بپ توام 

 دنبال کارات. 

 کرد. نگاهش یشاک روهان 

 .م ییخارج شو بابا، من خود  یاز حالت دفاع -

  کرد،یم تش یهدا  رونیتکون داد و دست بهار رو گرفت؛ همون طور که به ب ی تاسف سر با
 سر. هی  شتیشب پ امی م یگفت: فر

 ! ستین مارستان ی کاروانسراست، ب گه یلب گفت: آره د ریز ایدن

 !دمی شن -

 هولش داد. رون یبه ب حق به جانب بهار

 . ی گفت که بشنو -

و قبل از   در رو گرفت  ی ره یکه دستگ کردم به من زد، با لبخند نگاهش  ی و چشمک برگشت 
 نده. لفتش  ایدر گفت: دن بستن 

 خونه؟   ی ری گرفتم و مظلوم گفتم: م دست سالمم  با بلند شد که بره، دستشو  هم  ایدن

گفت: نه  حواسی و ب دیکش رونیب کاپش  ی و شالش رو از تو رو بست  کاپشنش  پیز
 ...رونهی مهراب ب
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گشاد شده بود؛   حد معمول  دو برابر  هاشکرده بود و چشم  ، هنگکردم نگاهش  شوکه 
 .ی مهراب؛ با ی گور بابا گم،یم یچ من  ی... وای عنیرو باال گرفت و گفت:   سرش 

بلند و   ی هابا قدم   طاقتیدر بوران ب شدن  با بسته  د؛یکه در رو کوب کردم نگاهش  خنده  با
کوفته بود و   تمام تنم   دم،ی رو گز کرد، لبم  بغلم  حرکت  هی ی اومد و تو به سمتم  ی ازده  شتاب 
 . دیفهمیم د ی اما نبا کرد،یدرد م

فاصله   ازم نکه یبدون ا  شهیتر از همطاقت  ی غرق شد، ب لختش  ی موها ی الالبه  سالمم  دست 
 شد یم ت ی ز یچش قشنگم، اگر... اگر چ دیببخش د، ی و گفت: ببخش دیموهام رو بوس  ره یبگ
 . الیفر مردمیم من 

ثابت موند؛  دستمون  ی رو اشره یخ رو گرفتم، نگاه  نشست که دستش  تخت  ی رو
 . کشوندنمی م تا مرز جنون  قرمزش  ی اهچشم 

 لب زدم. آهسته

 خوبم.  با خودت؟ من  یکن ی م ینجوریچرا ا -

  به دستم   یکه فشار کردم نگاهش نگران  کردم،یحس م گهی هم د ی و رو هاشدندون  فشار
 وارد کرد.

  شهیداد، م حیتوض شهیدرستش کرد، م شهی برگشت، م شهیكه م كنهیآدم هميشه فكر م  -
 ! كنهیآدم هميشه اشتباه م یدونی م یجبرانش کرد ول

 شو یباعثو بان ومد یم سرت  ییگفت: اگر بال  محابا یدوخت و ب  هاماش رو به چشم برنده  نگاه 
 . کردمیم دفن  زنده  زنده 

 ؟ یگفتم: چ وارفته 

 د. نشون هاشلب ی رو ی کیکوچ انداخت و پوزخند  رو باال ابروش  ی تا هی

 . دهیم پس حالتم  ن یتقاص ا -
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 و ناباور لب زدم. کردم رو باز و بسته  هامبار چشم  چند

 ؟یرحمی ب بوران... تو چرا انقدر -

 زد و زمزمه کرد. یتلخ پوزخند

  دنی بزرگ د ی بد هیشدن، سرد شدن!   رحمیکه بد شدن... ب دنید ی بد  شهیهم بدا  آدم  -
 کردن! بد نبوده.. بدش  تولدش  که از خوب بودن زده شدن... آدم بد  از بدو

 به حرکت در آوردم. دستش  ی وار رورو نوازش و شصتم  کردم بغض نگاهش  با

 

 *** 

  ی تو ی به کاسه چندش  فرستاد، با حالت حلقم  ی رو تو  سوپ  بود کل  یهر ضرب و زور به
 .رو خورده بودم سوپم  ی ره ی سال ج هی به مدت  د هفته چن ن ی کردم؛ تو ا نگاه  دستش 

و به   کردم اخم  ی و زهرمار بشه! شاک و کوفت  مرغ و قارچ  هیشب سر و شکلم  مونده  کم گه ید
 نگاه  سوپ ی به کاسه  یجور هیتو دهنتا،  خوابونمی گفت: م ایشدم که دن  رهیخ ون ی زیتلو 
 .خورمی زهر م دارم فکر کردم  یکنیم

  هیگذاشته بود  خودش  ی که جلو ی اکاسه ی از تو و خواستم  شدم  رو ندادم، خم  جوابش
 همانا! دستم  ی رو ایدن قاشق  شدن  ده یو کوب همانا  ، اما برداشتن بردارم  بسیچ دونه

طور   و همون  شدم   رهیخ بهش با اخم  ،دمیرو عقب کش دستم  ی بلند غی همراه با ج ارادهیب
 دستمو  تلری ه ؟یراه انداخت ینظام تو؟ حکومت  گفتم: چته  ،دم ی مالیرو م که دستم 
 .ی ترکوند

 هاش انداخت، از فشار لب نیی سرش رو پا قهیگذاشت، چند دق زیم ی و رو  سوپش  ی کاسه
 تا نخنده.   کنهی که داره خودش رو کنترل م دیفهم شد یم گهید هم  ی رو

 .ی که رو آب بخند بدبخت، بخند  ی ترک ی ا اخم گفتم: مطور ب همون 
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به خدا خودم دلم   الی اش با نفس نفس گفت: ف... فرخنده  ی الزد و البه ی بلند ی قهقه
 سوخت. 

باعث   نگاهش  ینیزل زدم، سنگ ونی زی با اخم به تلو نه یو دست به س رو در آوردم  اداش
 یی کسا نیع مرخص شده بودم   مارستانیاز ب یتر کنم؛ از وقترو تنگ  ابروهام ی گره  شدیم

 .کردی باهام رفتار م که آنفوالنزا گرفتن 

  ییبود تو دستشو  مونده  کم گهیو د کردی م رو چک  بدنم  ی و دما و شب غذا خوردنم صبح
رو   دیکه به کل ع دم بو خودم ی دو هفته تو حال و هوا نیا  ی تو ی به حد اد،یهم باهام ب
  گهید ی هفته  هیکمتر از  دمی فهم  ونی زیتلو  ی هاغ یتبل ی از تو روزیو د بودم کرده  فراموش 
 . شهیل میسال تحو 

 نگاهم  شدنم  ، با واردسمت اتاق قدم برداشتم  حوصلهی و ب گرفتم  ونیز یرو از تلو نگاهم 
  ختهیر نیزم ی رو هاش چند تا از گلبرگ پژمرده شده بود و  زیم ی رو گل  شد؛ دست  نه یقفل آ
 بودن. 

 یوحش یوقت  گه، یلب گفتم: آره د  ریز راه کج کردم و با برداشتنش  شی آرا  زی سمت م یشاک
  شبیحاال خوبه د د، یبش ت یشل و ش  یجور نیا دمیبا کنهیم ور پرتتون و اون  ورن یا خانوم

 .دی دیآوردتون که انقدر ترک 

 هامچشم   ی رو رو ساعدم  دم،ی تخت دراز کش ی و رو کردم رهاشون  زیهمون م ی حرص رو با
فقط   داد و بورانم... بوران لشیتحو  یور یدر یخود بوران کل  ی جلو ایدن شبی؛ دگذاشتم 

 ن یترینکرد! از اول تا آخر با خنث رو پس نزد، اما قبولم  ایدن اتهام نگاهش کرد، انگشت 
زبون به دهن  ایتا دن کردی م و ولز  که جلز یمهراب کرد، برعکس  نگاه  بهش ن حالت ممک 

 .رهیبگ

 شد. ذهنم مرور  ی بهار تو ی هاکه حرف  گرفتم  ینفس
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و با    دهیکش چقدر اتو  ادمه یبود، اما خوب  یمطب ک  که اومد  یآدم اون دونمینم قی»دق
  دهیم شنهادیکه پ یمبلغ ن بود با اون انگار مطمئ زدیباهام حرف م  یجور هیجذبه بود،  

 !« کنمی قبول م

از ذهنم پاک   اشخورده  کهی نگاه  دم؛یکش چنگم  ی رو تو  و موهام  نشستم  تخت  ی رو کالفه
 . شدینم

مرده   ! اگر باباشیکن پسرم و درمان خوامیم گفت  اروی اون  ادمه،یمن  یول الی... فر »فـ
 بود؟«   یپس... پس اون ک 

 بودن و نگاه  عرق کرده  هام کف دست  شه،یاز سرم داره دود بلند م  کردمی م  احساس
 ی هابلند شدم و با قدم  گر گرفت و به اجبار از جا اتاق بود، بدنم  ی هاپارکت  زوم امخسته 
 رفتم. رونی از اتاق ب یو ول شل

از  ست ین یخاص زیشده، چ داد و گفت: بحثمون  دستش  یکی رو به اون  ش ی گوش ایدن
 .ارمیدر م دلش

اما   ده،ی داره راپرتم رو م یبدونم به ک   خواستیم آشپزخونه رفتم، دلم  سمت  حرف یب
 و سرم  رو باال زدم م ی هود ی هان یآب سرد، آست ریش نداشتم؛ با باز کردن  ی کنجکاو ی حوصله 

 آب گرفتم.   ریرو ز

با   ختن،ی ریم صورتم   ی و رو خوردنی سر م موهام  ی هاشاخه ی السرد آب از البه  ی هاقطره 
 شدم. دهیکش  دفعه  ک یرو بستم که   هاممنتقل شد، چشم  که به بدنم  یی سرما حس

 .آب رو بست  ریش خورده  که یشدم،   رهیخ ایو به دن رو کنار زدم سمیخ ی تعجب موها با

، سرما  زمستونه چله  خ؟ی آب  ری ز یکنیم سرتو  ینجوریچه مرگته؟ چرا ا  الیلب گفت: فر  ریز
 .میش یبدبخت م یبخور

به دور تا دور آشپزخونه انداخت و   یی گذرا ، نگاه چلوندم  دستم  ی رو تو موهام  حوصله یب
 ؟ یناراحت گفت: هنوز از دستم 
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 داد.  رو گرفت و تکونم  وم شده باز  یبود، عاص فقط سکوت  جوابش  هم  باز

 تو چته؟   د ینگز ککشم  ارویبابا خود   -

چرا به خاص و عام بد   ا؟یها گرفتم و گفتم: من چمه؟ تو چته دن از پارکت  نگاه  یحرص
  ؟یکنی بهش حمله م ی خوایم کمک  گهی م یکی چرا تا  ؟ینیب

 زد. ی پوزخند

کس اعتماد ندارم،   چیبه ه ناخواه  ایزمونه خورده، خواه   نیصاحاب من از ا  یقلب ب نی ا -
 ،یکنیاعتماد نم یبه هر کس ،ین یبد ب ! االنم ی بود مثل من قبال  ... توامی تو عوض شد  الیفر 

 جداست.  اما بحث بوران 

 و زمزمه کرد. دی رو گز  لبش

 .یشیکال کور م اد یاسم بوران که م -

 گرفتم و داد زدم.  نفس یعصب

، آوار کنه مو یبکنم که زندگ  ی فکر خوامی دارم! چون نم چون دوستش  شمیکور مآره  -
چون   به دست بوران کشته بشم  ممکنه دونم یم  یحت دونم،یم و یمنم همه چ  ؟یفهمیم

نشو   من عالمه ی ... براایدن دونمیم و ی من همه چ  ست،ی ن یبه قول تو و بهار بهش اعتبار
رفته   ادتیعالمه بودم!  ،ی کردی فرار م ن یامیبن دی که به ام یموقع بلکه من هشت سال ق 

جلز و   ی د یم من  لیتحو که االن  یی هاو حرف  ی بود من  تو حال روز االن  شیهشت سال پ
 منه!  شیهشت سال پ کردن  ولز

برف   نی چون ا  نشو  ، فقط کبک بکن  ی بکن ی خوای م یکرد و گفت: هر غلط اخم نگاهم  با
 !ه یسم

 ی که از رو گرفتم  رو به دندون  لبم ی گوشه   شد،یم ن ییباال و پا از زور حرص و خشم  امنهیس
 کرد. بغلم  چشم به هم زدن  هی ی و تو  دیپر ن یی پا نتیکاب
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که به خاطر درد  ی اخفه ی شد، با صدا  از درد جمع اش که چهره گرفتم  شگونش ین ی شاک
 . ومدهین بهت  م ی خوب یبش لیزل ی آ ،ی بود، گفت: آ

  نی ساطور، بب  ریبره ز  : دستت دی غر به پهلوش  رهیرو باال زد، خ شد و با درد لباسش  جدا ازم
 کبود شد. 

 شدم.   رهیخ و خونسرد به پهلوش رو باال انداختم  ابروم 

 .نمیبی نم ی کبود کنمیم نگاه  یهر چ آخه من ؟ی کرد دایپ رتیبص چشم  دای جد ایدن -

 گرفت. یحرص نفس اب

 . سوزهیم ،یاله یری کور  سگ! بم -

 دادم.  هیتک نگ یو به س دمی خند گلو  تو

 .له یسال تحو گه یهفته د هی ایدن -

 کم  هیکه فقط    ییاش رو از پهلو شده  گرد  ی هاشد، ناباور چشم  خشک  پهلوش ی رو  نگاهش
 .د یکوب سرش ی تو شد؛ وارفته  ره یخ هامو به چشم  شده بود، گرفت  قرمز 

 ندارم. لباس  ی بر سرت! وا خاک ی فر ی وا  ،ی وا -

هان؟   د؟ ی خر م ی بر یکه هول شده گفت: ک  رد شدم  و از کنارش کردم ی تاسف وار ی خنده 
 نشه ها؟  رید

 رو به زحمت  سم یخ ی طور که موها و همون  مبل برداشتم  ی رو از رو ایدن ی مشک کش
 و گفتم: به پسرا زنگ  رسوندم  ی واریرو به ساعت د  ببندم، نگاهم  تا با کش کردمیجمع م

 د؟ یخر  می بر م یبزن

 و کنار بوران  پسرا؟ البد مهراب  ی گیم د،یخر م ی بر  گم ی کرد و گفت: م نگاه  انزجار بهم  با
 نه؟  یگذاشت
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 لباس بپوشم. به مهراب، من برم  بزن و گفتم: تو زنگ دم یخند

کنم؟   شونه موهاتو  ام یب ایکنم؟   تنت  من  لباساتم  ی خوای : مدی کرد و غر نگاهم  چپچپ
 برات؟  رمیبگ آفتابه  ام یب ای  یبر یتونیم یی دستشو 

 اتاق رفتم.  و سمت  کردم و بهش  پشتم 

 بهت بگم.  رد خور نداشت  هوگرن   شهینم فیح -

 . دیکش غیج یحرص

 پدر سگ  پرو. گمشو  -

 تخت  ی رو رو ها لباس  یکی  ی کیو  رو باز کردم   زدم و در اتاق رو بستم، در کمد  ی اقهقه
 بلند شد. مشتاقش  ی انداختم که صدا

 مهراب ما...  گم یم الو؟ سالم  -

 و داد زدم.  دمی خند وارتاسف 

 .یزنگ بزن ی واستخی حاال خوبه نم -

 بلند شد.  ایدن یحرص ی به در و بعد صدا یزیچ شدن  ده یکوب ی صدا

 .ی و شرفمو برد خفه شو ابرو  الیفر -

و  ستادم یا نه یآ ی روشدم؛ روبه  هاملباس  دنی و مشغول پوش زدم یکی لبخند کوچ حرف یب
چشم به   ه ی ی و تو رفت  ش یآرا فیک  تر بشه، دستم سمت تا محکم  دم یرو کش موهام  کش

 کردم.  ی اساده   شیآرا هم زدن 

  ایبود، گفت: ب ریدرگ  رنگش  یطوس پافر  پ یطور که با ز همون  ایبا ضرب باز شد و دن در
 خونه. دم انیم گفت  ن یی پا می بر

 بود. ش یفقط مشکپافر  همون  منم  شد، تن  دهیکش خودم به لباس  نگاهم 
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 .دمیپوش  من  اریب درش نو یبرو ا ایو گفتم: دن رو درست کردم  شالم 

 .ارمیمتوجه شد، گفت: خب به کتفم، من در نم ی و وقت دیکش نگاهش رو به سمتم  ج یگ

 کرد، وارفته گفت: چشما  نگاهش ی و شاک انداختم  زیم ی و رو مل ی، ربرگشتم  سمتش  به
 رو... 

 ست؟ ین زون یم بد شده؟ خط چشمم  هیاخم گفتم: چ با

 کرد. رو تر  هاشلب

 نه بابا... خوبه، اونقدر خوب که...  -

 ؟ یفرو کردم و گفتم: که چ شلوارم  بی ج ی رو تو م ی و گوش باال انداختم  یی ابرو

 !بخورتت  گفت: که امکان داره بوران یطونیلبخند ش با

اسمش رو صدا   غیکه با ج نگذشت  شتریب ه یرو بهش دوختم، چند ثان و سردرگمم  ج یگ نگاه 
 .دی پر رونیاز اتاق ب ی ابا قهقه کردم و اون هم 

 م یهمون طور که بند ن دم،یکش رون یب یجا کفش  ی رو از تو هامرفتم و کفش رونیاتاق ب از
 تو سر.  خاک ی ایحی لب گفتم: ب ریز بستم ی رو م هابوت 

، مثل آدم از آسانسور  بار خانومانه نی رو قفل کردم و ا در خونه هامکفش دنی محض پوش به
 .دمش یدر د ی که جلو اومدم  رونیب نیاز کاب ستادنش ی استفاده کردم؛ با ا

و  گرفتم  اشده ی و ورز بلند  رو از قامت  نشست، نگاهم  هاملب ی رو ی محو  لبخند  اریاختیب
 کردم.  زمزمه  یسالم   رفتم،یم طور که به سمتش  همون 

که به صورتم افتاد، دو   نگاهش د،یکش رونیب کاپشنش ی هاش رو از تودست  برگشتنش  با
 برق زد. هاشچشم  رنگ  یآب ی گو تا
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 ن یکرد، ماش دستش  ریرو اس دست سالمم  سالم ی ه جانگاهم کرد و ب قیلحظه عم چند
 بود.  انتظارم مهراب پشت فرمون بود و برعکس  ساختمون  ی روروبه

 عقب رو باز کرد و لب زد. در

 . نیبش -

 ی هاو دست  دی گزی رو م با حرص لبش ایشد، دن ده یراننده کش کمک  ی صندل سمت  نگاهم 
 با اجبار نشسته.  دادی م پاش نشون  ی رو ی ه شد  مشت 

  رو گرفت  هم نشست و در رو بست، دوباره دستم  ، بوران که با نشستنم  سوار شدم  حرف یب
 . کردم که نگاهش 

 م؟ یگچو باز کن م ی بر دی با یاشاره کرد و گفت: ک  گچ دستم  به

 .شهی پر م که دکتر گفت  ی اسه هفته گه ید ی هفته  دونم،ی نم -

 . دی باال پر هاش ابرو

 ل؟ یبعد از سال تحو  -

 .نمایشینم سر سفره  ن یبا ا لی گفتم: نه توروخدا، من سال تحو    وارفته

 رو تکون داد. و سرش دی گلو خند تو

 .رینگ آبغوره   م،یکنیم بازش م ی ر یم -

رو لو   درونم ی قلبم کودتا ی االن صدا کردمیاحساس م ،دم ی رو بوس اشو گونه  شدم خم
 . کردمی رو حس م قلبش  شدن  دهینشست، به وضوح کوب اشنهی س ی رو دستم  ده،یم

 . رونیبکش ب ال،یفر  ی هو -

شدم و    رهیخ کرد،یم نگاهم  یکه شاک ایجدا کردم، به دن اشرو از گونه  هاملب زده  هول
 س؟ یگفتم: پل
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 کرد.  یقروچ دندون 

 منم! جلو من؟  سی پل -

  دمیقرض م که مهراب گفت: دوست دخترمو  دادم ه یتک ی و به پشت دمیشک  یقیعم نفس
 نکن!  ی حسود ،یببوس اشو گونه 

 .تو سرت  بخوره  و گفت: دوست دخترت  دیمهراب کوب ی رو به بازو فش یبا حرص ک  ایدن

 انداخت. ینگاه به بوران  نه یآ ی و از تو دی خند طنت یبا ش مهراب

  یلیآخه اون خ رسهینم دخترم  دوست  ی به پا یببوسمت، ول من ی خوای م ؟ی خوای نم -
 !هیاحرفه 

رو، االن از   برادر؟ ببند گاله  ی رو قورت داد ایشده، گفت: ح جمع ی زد و با چهره  یعق ایدن
 . یگیواسه ما م پنجشنبه شباتم 

 گرفت. خندم منم  زدن، از خندشون  ی اقهقه با هم  و بوران  مهراب

که  ن ییهااز اون دسته  ای نی که برادر برادر راه انداخت ن یهست یجیبس از خواهران  شما -
 ؟ یهامبعد بابا بچه یداداش اول

 ؟ یمفتش و گفت: نکنه شما  رو گاز گرفت  نش ییپا  بود، لب  اش گرفته هم خنده  ایدن خود

 پا به پات  ی شد تو حاضر جواب دا یپ یکی باالخره  یو گفتم: دن دم یرو به هم کوب هامدست 
 .ادیب

 از خنده زد و گفت: زارت! ی پوزخند ایدن

اشاره کرد و کرد و گفت:   رونیکرد، با دست به ب پارک  ابون یخ ی رو گوشه نیماش مهراب
 . مید یرس د یبش ادهیداد؛ پ ادامه شهینم فیح
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رو  هامکه دوباره انگشت  پاساژ برم  سمت  و خواستم  شدم  اده یبوران، پ شدن  اده یپ با
سرم   ی بهار تو ی شد و صدا  دهیکش هامون دست  سمت  نگاهم  د؛یکش هاشانگشت  ی الالبه

 جون گرفت. 

 از دستت  ترسهیم نگفت؟ به خاطر تو بود، بوران  یچیبه محمد ه مارستانیتو ب ی دی»د
 ی ته فراموش نکن حسالب ییتو کنهی م و درکش مونده  که واسش  یکس داره تنها بده، حقم 

 !« دیشا  یعنینداشته...   چکس یکه به تو داره رو به ه

 . میو داخل پاساژ رفت  شدم  قدم  هم  باهاش  حرفیب

رو از دست   کرد، دستم  رو اسکن  ن یتریچند بار و  و با چشم  ستادیا ن یتریو  نیاول ی جلو ایدن
 واسه عقد روهان  ن،یبب نوی رفتم که برگشت و گفت: ا ایو سمت دن دم یکش رون ی بوران  ب

 قشنگه نه؟ 

 . زدم  ی، با خنده سوتکه تن مانکن بود نگاه کردم  یرنگ یبادمجون  ی دکلته  به

 کنن. کاریچ  خوانی م ستین حاال فعال که معلوم ؟یبترکون  ی خوای او، م -

اضافه   لویماه سه ک  هیتو   یخوری کردم و گفتم: انقدر که تو م می رو ترس ابعادش  دست  با
 کنار.  یبزار یریبگ از االن  ی تونینم ،ی کرد

 کرد و لب زد. نگاهم  چپچپ ایدن

 .عاطفهی مرض، ب -

 ؟ ی خوایم نو یانداخت و گفت: ا  امرو دور شونه  دستش   ستاد، یا کنارم بوران 

 .خوادیم ایدن نو یرو باال انداختم و گفتم: ا ابروهام 

 ا؟یدن ی گیم کش داد و کنجکاو گفت: کو؟ کدومو  ن ی تریرو سمت و  گردنش  مهراب 

 رو به مهراب دوخت.  ش یوحش ی هاکرد و بعد چشم  اول به من نگاه  یشاک ایدن
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 ؟ یبخر واسه دوست دخترت  از سرش  ی خوایبه تو چه؟ نکنه م  -

 ! یوا نر کهی مرتجلو  وقت  هی بدم پولشو  پوزخند زد و گفت: گفتم من  مهراب

 دوخت.  نی تر ی رو به و جش یگ کرد و نگاه  اخم ایدن

پنج  ابلفض  ایپول بـ...  ی ونی لیم دی انگار با گهی م یجور هی؟  واسه خودت یگیم ی چ -
 و هشتصد؟  ون یلیم

 لب زد.  و وارفته  چرخوند  اش رو به سمتم شده  گرد  ی هاچشم 

 گه؟ ید اله یبه ر -

داره   دی فهم شد یم صورتش  عضالت چرخوند، از منقبض شدن  ی رو به سمت سرش  بوران 
 تا نخنده. کنهیرو کنترل م  خودش

داد و  سر تکون  با تاسف  کرد،ی م ییصورت مهراب خود نما  ی رو همچنان یتلخ پوزخند 
 فرو کرد.  بشیرو تو ج ستش د

 خانوم کوچولو.  کنهی با چوب دنبالت م ی بگ اروی اون  ی جلو نو یا -

پا در  پاره کنه، خواستم  کهیتا مهراب رو ت اس بود آماده کرد، مشخص  نگاهش  با اخم  ایدن
 زد.  پچ  و بغل گوشم  کمرم رو گرفت  بکنم که بوران یونیم

 . میبر   ان،یبا هم کنار م خودشون  -

 پام  ی طور که حواسم به جلو همون  م،ی و از مغازه دور شد دیرو کش دستم  از مخالفتم  قبل
 شد. نورسا ی هاچشم  خ یم که نگاهم  کردمیم نگاه  بود، دور و اطرافم 

 گرفت  شیآت چسبونده بودن، بدنم  ن یبه زم خ یرو با م شدم، انگار پاهام  ره یخ بهش وارفته 
 دستم بود. کف وحشتناک  کردن عرق شیآت  نیا ی و انگار ثمره 
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رو   کلشیاومد و کل ه ترنیی پا ش یمشک ی هااز چشم  شده بود، نگاهم  خشک  گلوم  آب 
  ساله باشه؟ با تابان پنجاه  ی نورسا ستاده ی ا که جلوم ی آدم  نیا  شدیم باورش یکرد، ک  اسکن 

 بود. یک ی که نوزده سالشه 

 : نفس بکش تا نفسشو نگرفتم! دیو با حرص غر  دیرو کش دستم  بوران 

  تیعصبان هاش قرمز شده بود و از شدت دوختم، کنار گوش  رو به بوران  امزده وحشت  نگاه 
من رو   ن یبود و ا شهیاز هم ترره یت ش ییایدر ی هاچشم  د،یکشیسر هم نفس م پشت 

 . ترسوندیم

  ری ، با لبخند زبرداره  من ی رو از رو  نگاهش  نکهیا اومد، بدون  ترکت ی نزد چند قدم  نورسا 
 !  یچه سعادت  ران،ی ا ی کننده د ی تول  نیتره یگفت: جناب رستگار، پرحاش ی ای پوست

 اشاره کرد. و بهم   دیخند

 ام. دست تو دست دختر خونده  اونم  -

حاال   هیبهش انداخت گفت: هوم، سعادت بزرگ  یتفاوتیب نگاه  ن بورا دم،ی رو گز کرده لبم  اخم
 بکش کنار.

 زنم یم زنگ  کردم دات یو گفت: کجا حاال؟ تازه پ چرخوند  هاش رو تو حدقه چشم  نورسا
 تابـ...

تو   کج کرد تا چشم  ی ، سرش رو کمتر گرفت رو محکم  کرد و دستم  بهش ی زیت نگاه  بوران
 نورسا بشه.  چشم 

 نبردم. ت یعوض شوهر  واسه اون کنار تا نعشتو  گفت: بکش  یخنث

و ظاهرش رو حفظ   گرفت  یاما نفس د،ی پر شدم، رنگش  رهیو به نورسا خ رو تر کردم  هاملب
 کرد.
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  هوی ست،ین بهشون  یاعتبار هاموونه ید ام،وونه یکه د یدونیپوزخند زد و ادامه داد: م بوران 
 جسدتم   یمونی، زنده که نماس المصب ده طبقه   ن،یی پا ی شد پرت  هاپله ن یاز هم ی دید

 . ادیود مفر  مهینصفه ن

 نورسا  بدن  که بود مطمئنم چهار ستون  یهر چ شیلعنت ی خنده  که زد... اون ی چشمک اون 
 نداشت.  حفظ ظاهر کردنم  ی نا  یبود که حت ده یترس  یرو لرزوند، جور

با چند تا   سرش  که پشت ی ای کلیبرگشت، رو به مرد ه ی و کم دیکش به دندون  رو لبش
 هاتف.  م یلب گفت: بر  ری بود، کرد و ز ستاده ی ا دی خر پاکت 

تا نورسا   دیبغلش کش ی تو  با یرو تقر من  بزنه بوران تنه فرصت کنه و بهم   نکهیاز ا قبل
 یلرزون ی با صدا و بدون نگاه به بوران  فرستادم رونی با فشار ب نداشته باشه؛ نفسم  ی ابهونه

 لب زدم. 

 خونه.  برم خوامی مـ... م -

 .دی غر  یحرص که بوران  در پاساژ کج کردم   رو سمت  ، راهم گرفتم  رو به بازوم  دستم

 ال؟ یفر -

که گفتم بوران،   نی گفتم: هم تحکم  و با راه رو ادامه دادم برگردم به سمتش نکهیا بدون 
 . رمیبگ نیبگو ماش یگردونی برنم خونه... اگرم برگردونم 

داره داره بهم   بخورم که االن با اخم  قسم  تونستم ی حس کردم، م سرم  رو پشت  حضورش 
که  یهر طور خواستم ی بود و م ایدن ی جا ن یترپاساژ منفور  نیاما از نظرم ا  کنه،یم نگاه 
 برم. رونیب ه شد

از پاساژ زده   پشت سرشون  ی حرف چ یه و مهراب گفته بود که بدون  ایبه دن یچ دونم ینم
 .دونهیرو م یمشخص بود که همه چ ایدن ی اما از چهره  رون،یب بودن 

نه،   نیاومد و گفت: با ماش نییآخر پاساژ هم پا  ی از پله ایکه دن گرفتم   نی رو از ماش امهیتک
 .زنمیدار م خودمو  نکنم  رو کم  لو یک  شی_شپنج  نی ا دی به خدا  تا ع ی رو  ادهیذره پ هی م ی بر
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 گذاشت، بوران منتظر بهم  چرمش کت  بیج ی رو تو چی رو بست و سوئ ن ی در ماش مهراب
 فرو کردم.  م ی هود  بیج ی برداشتم و تو نیماش ی رو از تو لم ی موبا کرد،ی نگاه م

 و لب زدم.  ستادم یا کوتاه کنارش چند قدم  با

 م؟ ی بر  -

پشت سر مهراب و   هامانگشت  ی الالبه  هاشانگشت  کردن داد و بعد از چفت  تکون  ی سر
 راه افتاد.  ایدن

 بدون  د؛ی چرخینم رو بپرسم، اما انگار زبونم  سوالم و خواستم  کردم نگاهش  یکم دل دو
 تر کرد. هاش رو آروم قدم  ره یبگ ابون یرو از خ نگاهش  نکه یا

 اگه خودت یول ی می وونگیگفتم قرص ضد د د،یکه نبا ییزا یچ سمت  ره یم فکرم  یاگه نگ -
 . شمیآروم نم جوره  چیه یکن اموونه ید

 کنم؟ یم آرومت   ی: چجوردمی و کنجکاو پرس رو غنچه کردم هاملب

 مکث زمزمه کرد.  هیکرد، بعد از چند ثان نگاهم  قیعم

 آرومم  ی... وقتیکه آروم آرومم  ی تو دستمه، وقت دستت  ،ی شمیکه تو پ آرومم   یمن وقت -
 . استیحس دن ن یتر قشنگ ن یو ا گاهتم  هیتک کنمی که احساس م

 بار هم نبود.  ن یمطمئنم آخر لرزوند،یرو م  قلبم  هاشبار نبود که با حرف  نیاول ن یا

 بود که هم عقلم  یتنها انتخاب بوران  یقلب، ول ا ی  ستین عقل هم قدم  ای ی اهر رابطه تو
 . کردی رو تمنا م وجودش  و هم قلبم  کردی م دش ییتا

تر رو تند  هامما اومد، قدم  و به سمت  از مهراب جدا شد  هوی اینکه د شدیچ دونم ینم
 چت شده؟  ه؟یگفتم: چ کرد،یم رو نگاه  که ناباور من  ایرو به دن برداشتم، نگران 

 ؟ ینظر  هم قت یرف با اون  توام  نمیو گفت: بب  دیکش بوران رو سمت  نگاهش 
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 ادامه داد. و رو به من د یمبهوت خند ایکرد که دن نگاهش حرف یب بوران 

تو تا   یعنی گم ی م ؟یکرم دار مگه گه ی بعد م م،ی در بر م یرو بزن هاخونه  زنگ ایب گم ی بهش م -
 نه. گهیم ،ی رو نکرد  کارا  نیحاال ا

  کنهیکه آدم فکر م  یکنیبه آدم نگاه م  درمونده  یجور هیحرص نگاهش کر و گفتم:  با
 مرده. بابات 

 به دماغش داد. ینیچ خنده  با

 کار داره؟  ی به تو چ آدم، آدم  یگیم یدار -

 . کردم  زیرو ر هامچشم  ی حرص

 !ایدن -

که  به بوران  ی شلوارش فرو کرد، نگاه بیرو تو ج هاش و دست  ستادی ا ایپشت دن مهراب
 ت. اش گرف که خنده کردم نگاهش  طنتی ؛ با شزده بود انداختم  زل  بهمون  یخنث

 رو نشون دادم.  رومون روبه ی دو تا کوچه  با دست  ایبه دن کردم رو

 .ی کنیکار م یچ نم یمال تو؛ برو بب یورمال من، اون  یورن ی ا -

 و گفت: با مهراب برم؟  کرد چند لحظه نگاهم  ایدن

 رو تکون دادم. سرم 

 . فتهین ریموقع فرار گ ر یدستشو بگ -

 ی هاو با قدم  دیرو کش مهراب انداخت، اما باالخره دستش  ی هابه دست  ی مردد نگاه  ایدن
که  دستمم  ه یدستم ناقصه،  ه یو گفتم:  بوران  سمت  رو کردم  دن؛یدو سمت کوچه  ی بلند
 . ییتو زنهیرو م هاخونه که زنگ ی... پس اونیری بگ د یبا

 .یخیو گفت: ب چرخوند  رو تو حدقه  هاشچشم 
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 نیدر اول ی روروبه  م،یشد  وارد کوچه یپرسرعت ی هابا قدم  دم،یرو کش دستش  کردم و ینچ
 اشاره کردم.  سیخ نیبه زم ستاد، ی رو گرفت ا که چشمم  ی اخونه

 . می ریبم م یفتیحاال ن سه، یخ ن یزم -

 زد.  ی محو لبخند

 ! رمتیگی م -

 و به در اشاره کردم.  خنده ابروهام رو باال انداختم  با

 تو رو گرفتم. من   هوی ی دی خدا رو چه د  دم،یم  رو به خودت یآزار مردم   نیافتخار اول -

  ضعف رفت  دلم  خورد،یتکون م د یخندی از ته دل هم م یوقت ش یلعنت ی گلو بک یس اون 
 که نکرده بود. یی های بچگ ی برا

 .دیکش فونیآ ی هادکمه  تمام  ی رو رو دستش  کف هیثان صدم  ی و تو  در رفت  سمت 

 کرد. زده نگاهم  جانیه

 م؟ ی َدر بر دی با االن  -

 و با خنده  ستادم ی ا نیدورب ی رو شد، روبه پخش  فون یآ ی ازبلندگو یمختلف ی هاآدم ی صدا
 ... ایو آبج  ا یگفتم: داداش

 مگه؟  ی اوونهید ال؛ی شو فر ساکت  س،یگفت: ه کرد و وارفته گرد شده نگاهم  ی هاچشم  با

 .گرفت   نفس یزدم که حرص ی اقهقه طنت یش با

 سرمون.  زنیریم االن  ینکن روان -

 ن یا  دم،یکش هازنگ تمام  زنگ ی رو رو دستم  مثل خودش ندادم و دوباره  گوش  حرفش  به
 بلند شد.  هاصاحب خونه   یعصب ی صدا دنز زنگ ی فاصله  بار بال 

 گرد شد. جفتمون  ی هاچشم  شون ی کی فحش  دن یشن با



 حکم غرور 

 
352 

 

 . رمردیپ خجالت بکش  گفتم: عه، از سنت  فون یآ ن یدورب رو به 

که  ی گرد  به مرد  با ضرب باز شد، نگاهم  خونه ی اشهیدر ش حرفم  شدن محض تموم  به
 افتاد. زد،یم نفس نفس

 که داد زد.  دادم لش ی تحو  ی کیکوچ لبخند

 ؟ یزنیزنگ م یه پدری ب ی تو -

به  خونم  نیآدرنال کردمی احساس م زد،ینم هم  پلک  یو حت کردیم رو نگاه  مرده  مات بوران 
 .زنهیم  تند جان یترس و ه ز شدت ا یبدجور باال رفته و قلبم  شدت 

زد و گفت: تو که تا  ی ایپوست  ریلبخند ز ، بوران برداره  به سمتم  یمرد قدم  نکه یاز ا قبل
 !ترنا ها فرز کوچولو  اد؟یاز تو نبود ب کوچولوتر  ، ی آب شد یکن دنبالمون  ی بخوا

لب گفتم: بدتر   ری شده بود، ز مشت  هاشاز خشم دست  د،یدو به صورتش  خون  انگار  مرد
 که.  ی کرد

 و زمزمه کرد.  د ییرو جو  لبش  پوست

 بدو!  الیفر -

  ی وحشتناک مرد تو ی شدم و نعره  دهیکش باهاش  ناخواه  ایخواه  حرفش شدن  تموم  با
 .دو بوده ی قبال نفر اول مسابقه کردمی که احساس م د یدویم ی جور د؛یچیپ گوشم 

با   شد،ی وصل م ی بعد ی بود، اما به کوچه بست  بود که از دور انگار بن  یجور کوچه ته
  خم یو خودش هم  کم دم یکوب  واریبه د محکم  امیب به خودم نکهیدور زد و قبل از ا سرعت 
 نه.  ای مرد هنوز دنبالمونه نهیشد تا بب

و گفت:   ستادیصاف ا  گرفت؛یم امسرفه  تنفسم  ی الو البه دمیکشیم نفس سر هم  پشت 
 .ومدهین
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 گذاشتم که نگاهش  اشنهیس ی و رو  رو باال آوردم دستم  زد،ینفس م نفس مثل من  خودشم 
 شل شده بود. و زانوهامم  د یلرزی م جانیاز فرط ه رفت؛ دستم  دستم  یپ

 شد.  رهیخ هامچشم  هی   قیعم قهیچند دق ی و برا رو گرفت  که دور کمرم  د ی فهم انگار

 .ی اوونهید یلینفس نفس گفت: خ با

 خوش گذشت. بهت و گفتم: اعتراف کن  کردم نگاهش به جانب حق

 .دی خند جسبوند، تو گلو  م یشونی رو به پ ش یشونیپ

 .یهست واَمپر  -

 گفتم: اوهوم! خنده  با

 فاصله گرفت.   و ازم د یرو بوس م یشونیپ

 من! ی وونهیدختر د  -

 

 

 *** 

 زدم. غیو ج دم یکش ی پوف کالفه

 .خورهیبه درد نم من لباسام  ایدن -

بود، وارد اتاق شد و گفت:   رژ گونه اش گهید و دست  براش  دستش  هی ی که تو یحال در
 نده. نمو  ل یتحو تا سال  شتریب سه ساعت  ال یکار کنم؟ فر  یخب چ

 نگاه  گهی بار د  هیکمد رو  و سر تا سر  کردم  زیرو رهامچشم  ،دم یرو گز  لبم  حرص پوست  با
 .دیاش کشگونه ی رو رو براش  ستاد،یا اتاق من  ی نهیآ  ی روروبه ایکردم؛ دن
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  رونیب م ی کشوند ات از تو مغازه مسخره  لیاون روزم به خاطر دل ،یپوشیمنم که نم  ی لباسا -
 بخرم.  یزیواسه تو چ  نتونستم 

رو  خورد بود، بوران  شهیهم از بدتر  کردم، اعصابم  پرت  تخت  ی رو رو خودم  ه یگر حالت  با
 .شدی تموم م من به ضرر  جاها یلیخ ن ی کرد و ا ی نیب ش یپ شدینم

 قطعا  د،یامشب چرخ یمهمون حول شدم و فکرم   رهیخ و به سقف  دم ی دراز کش تخت  ی رو
فقط   اش، مهراب بود و از خانواده بوران  قیرف تنها ی بودن ول اشمخانواده  ای  هاشقیرف

 مونده بود. مادرش

 صحبت کنه چه برسه  شی ناپدر ای شاز مادر خواست ی نم یطور که مشخص بود، حت اون 
 تا بره  کنم قانعش  خواستم یم که یروز وقت اون  چ ی امشب باشه؛ ه یمهمون  ی تو نکهیبه ا

 . رهی نم ادمیدنبال مادرش رو  فرودگاه 

 که منقبض  ی فک کرد،ی آب م رو هم  دل سنگ  زدیم و غم  که از سر خشم  یپدریپ ی هانعره 
 و...  ر بغض نلرزه کرده بود تا از زو

 یخون و فقط نگران  بودم  شده  مچاله  خودم  ی اتاق تو ی گوشه   کردم،یم نگاهش  وحشت  »با
 بودم.  رفت، یم دستش  که از کف

 و نعره  ختیر ن یزم ی روحرکت  هیکتابخونه رو با  ی تو ی هاکه کتاب  برم جلو  خواستم  نگران
 زد.

  ؟یفهمیم ... ازش متنفرم الی فر  ازش متنفرم  خوام،ینم نچسبون، من اونو  و به من  اون  -
 .به درک  د ی بر اصال همتون  ره،یبره بم

در آورده   من  ی سر پسر وحش ییچه بال  ؛کردمیم سر خوردم، با بغض نگاهش  وارید کنار
  اشک  ی الالبه هاش چشم  یبود که آبکرده  کار یکه انقدر داغون بود، مادرش باهاش چ بودن 

 ی رو نداشت و رو از دستور بوران  ی چی سر پ جرات  هم که انگار اون  یغرق شده بود؟ اشک 
 .د یچکینم اشنه گو
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 ی به خواسته  دن یرس ی برا د،یشرفی نفس گفت: همتون ب زد و با نفس  ی اقهقه و بند  دیقیب
 و اهدافتون  ... فقط خودتون نیو چ ن یک  دیکنینم و نگاه  دیکنیم  رو له هیبق خودتون 
 . دید یرو به گوه کش ایکه دن دی ریبم  دی... بر دی؛ برمهمن 

شدم، هنوز    رهیخ و به مچم  انداختم  ن ییرو پا فرستادم، سرم  ن ییرو پا آب دهنم  زور به
 یمناسب ت ی ها موقعروز  نیا ابود، ام من  ی هایکار به خاطر پنهان  دی بود، شا ده ی رو ند دستم 

 نبود. زم یسوپرا  ی برا

  کنه رو منقبض  فکش  کردیم یشد، سع  قرمزش  ی هاچشم  محو  که نگاهم  اومدم  خودم به
 شدم. ده یکش براش ضعف رفت و ناخودآگاه به سمتش  موفق نبود؛ دلم  تا نلرزه، اما 

 ی کی و اون  چپش رو سمت  از پاهام  ی کیو  نشستم  تخت  ی بود، رو نشسته  تخت  ن ییپا
 ه یاش تکرو به شونه  امو چونه کردم قفل رو دور گردنش  گذاشتم؛ دستم  راستش  رو سمت 

 دادم. 

 داد. هیتک کرد و به سرم  رو کج  سرش 

تنفر   ن ی.. االیفر   شمیمتنفر م از خودم ،یکنی که بغض م ینجوریا ،یلرزی که م ینجوریا -
 ! دهی نم یخوب ی بو

 ی رو تو شد، دستم  ن ییو پا باال  گلوش  بک یکردم، س نگاهش  حرف یب  چشمم  ی گوشه  از
تو   لب گفت: همه برن ریز کرد،ی م یباز هامو همون طور که با انگشت  د یکش دستش 

که تو   برجاست  پا  ی تا وقت آرامش  ن یاعتماد... ا ن یقول بده... ا ،یر یبمون، قول بده نم
 .کنمیکار م ی و چ شم یم یکه چ کنهیخطور نم به سرتم  ی! حتدمیرد م یشنبا  ،یباش

 زد. ی پوزخند

خوبه،   یچ هست همه  ی کرده، تا وقت ر یاس رو تو قصر خودش وه یکه د همون دلبره  ی شد -
 ه یکه  ی وید اون  شم یم ،یکه نباش یقشنگه! اما امان از وقتکه دارم  یگوه  ی... زندگ یزندگ 
 خودش!«  ی... حتسوزونهیم نفرتش  ش یکنه، همه رو تو آت حمله بهش  شهرم
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  رونی با ب زمان  پرت کرد و هم  ز یم ی و رو براش  یاومدم، عصب رونی از فکر ب ایدن غیج با
 غر زد. از اتاق  رفتنش 

بله؟   کنم؛ی نه انگار صداش م انگار  زنن،یشده، انگار نه انگار زنگ م من کرم حاال واسه  -
 . قشم یرف آقا   دیی بفرما

 سرم جمع ی رو باال موهام  با دست  ستادم،یا نهیآ ی روو روبه دادم تکون  ی تاسف سر با
 کردم. رو رها  و موهام نشوندم  ابروهام  نیب ی کیکوچ ، اخم کردم

  رونیرو ب  کرم پودر نشون ی و از ب بود، رفتم  و پال  پخش  زیم ی که رو ی شیآرا لوازم  سمت 
 .رو باز کردم درش امو با کمک شصت و انگشت اشاره  دنیکش

 دن یکه با د شد   دهیکش دستش  سمت  شد، نگاهم  اتاق  و وارد داد هول  در رو با پاش  ایدن
 . د ی باال پر ابروهام  دیو سف بزرگ  ی سه تا جعبه 

 .تعجب به سمتش برگشتم  با

 ه؟ یچ نایا -

 .دیکش غی شد و هول شده، ج  قفل ساعت  نگاهش 

 شعت!  -

 زد. رون یب از اتاق  کرد و مثل جت  پرت  نیزم ی ها رو روجعبه اط یاحتیب

 نمون.  دنبالمون، مات  انیم  گهیساعت د  م ین -

 جمع کردم. نیزم ی رو از رو هاو جعبه شدم  و خم   دمیکش یپوف ی شاک

 .نیچ نا یا ایدن -

 . دیکش غیحرص ج با

 بردار وقت ندارم!  دست از سرم -
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و به نوار  دمیکش خودم ی رو جلو  جعبه  نی نشستم، بزرگتر تخت  ی و رو  ندادم ی تیاهم
 دوختم. شده بود چشم  ده یچیپ ر جعبهدو که دور تا  ی قرمز

کنجکاوم رو   و نگاه  شل شد، درش رو باز کردم  نوار از دور جعبه ی که به آن دم یرو کش ون یپاپ
 بود رو برداشتم. لباس  ی که رو یرنگ  د یسف داخل جعبه دوختم، کاغذ به لباس 

 . ییآهو  به چشم  یاز طرف پسر وحش  -

  یمشک دار خز ی تنه م ی ن هیبود،  که یدو ت لباس  دم؛ی کش رونیرو ب و لباس  زدم  ی محو لبخند
العاده  فوق  ی  مشک   ی زانو ی باال شد، دامن ده یکش دامنش سمت  بود، نگاهم  ناف ی که تا باال
 برق بزنه. هامباعث شد چشم  جذابش

رفتم، با   دوم ی جعبه سمت  بودم؛ با سرعت  ده یبود که د یزیچ ن یتر قشنگ ی سادگ  نیع در
 محو  که نگاهم  کردم رو باز  درش هیثان صدم  ی بود، تو ترک یفقط کوچ زدینو نم اول ی جعبه
 شد. ی مشک   یمدل مخمل  ی هابوت 

  فی، ک کفش کنارش از سر همون  زدم،ینم هم  پلک   یو حت کردمیم نگاه  باز بهشون  دهن  با
 شده بود. ن یتزئ د ی با مروارد بود که دور تا دورش  ی ایمشک ی دست

  خیم زدم رتینگاه ح ه یاز ثان یکسر  ی شد و تو  دهیکش سوم ی جعبه سمت  دستم  ناخودآگاه
 .دمی کش گردنبند  ی و رو دستم  رت یو با ح رو تر کردم هامشد، لب  رومروبه س یسرو 

رو پاک   هاماشک  با ذوق  شد، یانگار قند آب م دلم  ی زد و تو حلقه اشک  هامچشم  ی تو
 . دی و غر د یبه در کوب یشاک ایکه دن کردم

 .گهیرو د اون المصبا  د بپوش ؟ی مستر  ی کادوها بعد تو محو  رسنی االن م وونه،ی د -

ربع وقت   هیگفت: فقط   واردیکه تاک دم ی دو شی آرا زیم و سمت  دادم سر تکون  عجله  با
 !یدار
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 ن یا از خودم تونستم  یو چجور کردم س یو ر رو راست  کارهام  یچجور ربع  هیتو  دونم ینم
 ش ییبا یامروز ز نم یبیم نهی آ ی که جلو ی آدم نی ا بودم  رو بسازم، اما مطمئن  د ی جد آدم
 .دهیده برابر جلوه م زیچ هاش به همه چشم  ی برق تو و اون  ره یگ نفس  بیعج

که اگر  یی هااز آدم  یبوران وارد جمع تو دست  بود و دست  ستاده ی ا نجایکه ا یمن ن یا قطعا
   من  شد،یم کردنینم خورد هم  تره  براش  یحت  دن یدیم اشساده  ی هارو با لباس  اون 
 بودم! یواقع

 نجا ینبودم، ا دونتش یم مادرش و قاتل  کرده  هاست طردشکه پدرش سال  یدختر نجا یا
 گرفتنش.  بودم، اما ازم  که مستحقش  ی ای و زندگ  بودم! من بودم خودم

اما من   کرد،ی م ن ییوصل بود، تا که بهشون یی هاها رو الماس آدم  ارزش ی مهمون ن یا ی تو
 بودم. باالتر  ازشون  ها پله ، بلکه دهنه تنها دو پله

 ی هانگاه  ن یچقدر عاشق ا و من کردی م قیغرور رو به وجودم تزر سراسر  با نگاهش  بوران 
نجوا   گوشم  ی که تو یی صدا  بودم، چقدر عاشق اون  گرمش  ی هادست  و اون  گرشت یحما
 کرد.

... نه تا  یالیکه فر  ی ! نه تا وقتیشیمتوقف نم وقت  چی ه ،یرخوینم نیزم وقت  چ یه »تو
 ن یا منم! من حاکم  کرده  هیتک که بهت یاون باشه  ادتی ، اما جوره پشتتم  همه  که من ی وقت
 !« یشدنم حاکم  لیدل ام و توام قصه

داد، نگاه   د و به خدمهدر آور از تنش رو پالتوش  از من زودتر  ایدن م،یستادیا خدمه  ی روروبه
 دادم.  و به خدمه بود گرفتم   دهیکه پوش یرنگ یآب  ی ماکس رو از اون 

 ی هاچشم  صورتش  عضو ن یتر را یبود که گ ی اساله نوزده  جده،یگفت دختر ه  شدیم  بایتقر
 تشکر کردم.  کیکوچ در آوردم و با لبخند رو  بود؛ پالتوم  شیاله ی گرد و ت

  رم؛یرو بگ سوق داد تا دستش  به طرفم  ی رو کم بود، اما آرنجش  رهیخ روبه روبه  ی جد بوران 
  یاصل وارد سالن ی ، اما استوارکوتاه  ی هاقفل کردم و با قدم  رو دور بازوش  دستم  حرف یب

 . می شد
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 باعث شد مضطرب بشم. نیبود و هم  کردمی رو م که فکرش  ی زیچ از اون شتریب ت یجمع

 بهتره. می اون گوشه، تو چشم نباش م یانداخت و گفت: بر  به بوران  ی نگاه م ین مهراب

 زد. ی پوزخند بوران 

 !ومدمینم نباشم  تو چشم  خواستم ی اگر م -

گذاشتم،   ی اشه یگرد و ش زیم  ی و رو فم یبود رفت، ک  وسط سالن  با یکه تقر ی زیم سمت  به
 ن یبا ا  لی خورده گفت: اصال... اصال از من نخواه تا سال تحو که یو   ستادیا رومروبه ایدن

 ! سمیوا خشک  چوب  نیع کفشا

تر اون طرف  ز یکه چند م ی جوون رو باال آورد و رو به پسر  زد، دستش  شخندین مهراب
 .وانیل هی بود، گفت:   ادهست یا

که  ی کیو پ ک یش جمع ن یا گه ید قهیدق ستیرو باز کرد و ادامه داد: ب کتش ی دکمه 
تو   کنن و برن دا ی دختر پ هی مشت الشخور که فقط منتظرن هیبه  شنیم ل ی تبد ینیبیم
 رو با لذت شروع کنن.  دشون ی جد سال  اول ی باال تا ساعتا ی از اتاقا یکی

رو به   که ترس  یبار نفرت نگاه  شناختم،ی رو م عوض شد، خوب اون نگاه  ایدن نگاه  رنگ
 همراه داشت. 

 .نشوندم  ابروهام  ن یب یاخم

 !یخراب و ظاهر جنجال باطن  -

 قربان؟  ن یداشت ی و رو به مهراب گفت: امر اومد  جلو  پسر 

قرمز رنگ رو   عیما داد و اون  تکون  ی کرد، پسر سر  اشاره پسر  دست  ی تو یبه بطر مهراب
 اومد.  کرد و بعد به طرف بوران  یمهراب خال وان یل ی تو

بعد از پر کردن   یمعطلیب رو باال برد و پسر هم  السش یگ که شدم  رهیخ به بوران  حرف یب
 رفت. زیاز سر م الس، یگ
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 رفت یم ی رو به کبود  که از خشم  ا یکنار دنجدا شدم،  و ازش  دمیکش یق یحرص نفس عم با
 .ستادمیا

 .ی خفه شد نفس بکش  -

 رخش طرف بوران  م یبه مهراب و ن پشت ایکه دن م یبود ستاده ی ا یبرگشت، جور طرفم  به
و   ی قدر عوض باباست، همون  از قماش نم ی: ادی لب غر ر یز  دیلرزیم از فرط خشم  یبود؛ با فک

اول   ی و به قول خودش ساعتا کنهی م  یچند نفر باز  یبخوره  با زندگ  دونهی خدا م شرف؛یب
 . کنهی لذت بخش م یکثافت کار با کدوم دشو یسال جد 

تکون   د ییتا ی رو به نشونه  و سرم   دمیرو جو ، پوست کنار لبم کردم ی ا نقطه رو زوم  نگاهم 
و انگار...   دادن مانور ها چراغ ی ها به جانور  شد و برق از قبلبلندتر   ک یموز  ی ؛ صدادادم

 . گفتیم راست  ی انگار مهراب بدجور

  شیپ یدنی نوش ی نداشتن، معلوم بود تو یدرست تی و وضع رقص بودن  ستیداخل پ اکثرا
 کرده بودن. ی رو ادهیاز اندازه ز 

 چسبوند.  زیخودش رو به م  ایدن

حاال   خاکبرسرا، اوردوز نکنن دن یکش روش م ی زیچ  هیخوردن، بلکه   ینه تنها زهرمار  نا یا -
 صاحب مجلس.  رو دست  فتن یب

  دیکوب ز یم ی رو رو وانش یل بده، بوران اش رو قورتفشرد تا خنده  هاش رو به هم لب  مهراب
 کن خودتو.  گفت: جمع  ی و جد

 بلند شد.  سرم  از پشت  ی مرد  ی حرفش صدا فاصله بعد از اتمام بال 

تر رفت و حدودا کنار مهراب  طرف  اون  ی کم ایشد، دن ش یجد صورت  زوم که نگاهم  برگشتم 
 رو از نظر گذروندم.  لش ی کل استا نگاه گذرا هیبا   ستاد،یا
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بود،   دنی در حال ترک  تنش  ی جذب که انگار تو د یسف راهن یپ و اون  ی و شلوار مشک کت
بوران، کراوات   دیسف راهن یپ یه یقیکه دور  تفاوت ن یبوران بود، با ا هیشب لش یاستا  بایتقر

 .کردیم ییخود نما  ی قرمز رنگ

 انداخت و خطاب به بوران  به من یی گذرا دوخت، مرد نگاه  رو به مرد  ش یوحش نگاه  بوران 
 .ی ایب کردمی گفت: فکر نم

به اجبار   د،یخودش کش و سمت  گرفت  زیم ر یشد، دستم رو از ز لیما به سمتم  یکم وران ب
 .قرار گرفتم  کنارش

راه   هیپس   ،ی اردیلیم با ضرر  ی! حت یمن بکن ی تو پروژه  سرتو  ی نتونست برخالف انتظارت  -
 امتحان کن. زدنم نیزم ی رو برا گهید

 بود؟  مقصرش  بود که بابا ی ای ورشکستگ ی اردیلیم کردم، منظور از ضرر  یاخم

پلک   ی بود و حت ن یبه زم نگاهش  ی با سردرگم هم  که اون دوختم  ا یرو به دن جم یگ نگاه 
 . زدیهم نم

 . دیزد و با تمسخر پرس یوارتاسف  ی قهقه مرد

 اس؟ کاسه هیتو  ستمون تو د با هم  بهمن  منو یکنی اوم... نکنه فکر م -

مرد رو هدف گرفت،   محابا یب هامشد و چشم  زیت هامبابا گوش  اسم  دن ی با شن ناخودآگاه
 شد.   رهیخ از قبل بهم  ترقیکرد که دق رو حس نگاهم  ینیسنگ

 زد.  ی پوزخند

تو کار   ی ه! زد ... جالبیاول و حاال یدوم اول  ؟یداریم نگه ور دلت  دختراشو  ن یهم واسه  -
 .هیو چ هیک  دوستی نم یکس تون ییایرو ی که قبل از اون بوسه  یکس

 ی با صدا شده که بوران  رهیخ و به مرد  کردم زی رو ر هامبه پهلوم زد، چشم  یچنگ بوران 
 ! اسی: خفه شو الدیغر ی اگرفته 
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و   دیرو کش بود بازوش  ستادهیا اسیکه کنار ال ی شد، دختر براق  بوران به سمت  اس یال
 ن یهم ،د ی خاص و عام بش ی مضحکه خواد ینم : بسه، اگر دلتوندی از جفتشون غر تر ی جد

 به شماهاست!  همه نگاهشون   د،یاالن تموم کن

 سبزش  ی هاداد؛ چشم  سوق  رو به سمتم  رو بلند کرد و نگاهش  شدم، سرش  رهیدختر خ به
 ی جد ی صدا  نی بود که ا تشیمظلوم زیتر از همه چجالبو  انداختیم ایدن ادیرو  من 

 .اومدیبهش نم

 شدم.  ره یخ هامبه کفش و با اخم  انداختم  ن ییسرم رو پا  بگه  یزیچ  اسیال نکهیاز ا قبل

 . ه یچ نیکه زد ی از حرف ... منظورتون منظورتون  -

 ! الیفر -

 رو هدف گرفت.  بوران  م یوحش نگاه 

 !شهیم گفته  یچ راجبم  بدونم  دیبا و من  راجب من گفت  -

: امشب  دیغر رو تر کرد و رو به بوران  شد، با حرص لبش  سرم  پشت  زوم نگاهش  اس یال
 !پشت سرته  جمع کن که قاتلت  بوران، حواستو  شب مرگته 

 به عقب برگشت... بوم!   سرم   ناخودآگاه

 که برعکس  ی ایآب ی گوها بود، اون  ی کیکه با موهاش   یرنگ ییطال  یماکس  ی تو دنش ید
 کرد! رم یگغافل  شهیمثل هم داشت و اون... بازم ی روز یپ برق نفرت ی به جا شهیهم

ما   نیگفتیخب... م ن یگفتی هاست؟ معجوزه  با تم  ی و گفت: مهمون د یخند ی حرص ایدن
 .م ی ومدیو م م یکردیم م ی ها گرعجوزه  هیرو شب خودم

 از دعوتت.  یگفت: مرس اس یزد و رو به ال ی پوزخند تابان 

 از تابان  شد، چشم  وارفته   نگاه  هیبه   لیتبد  و براق بوران یحرص نگاه  هیاز ثان ی کسر در
 ! شرفی : بدیغر اس یبه ال ره یو خ گرفت 
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رو به  ورم کرده بود و از خشم  اشقه یرگ کنار شق د،ی کوب زیم ی رو رو مشتش یحرص اسیال
 . رفتیم ی کبود

دنبال  گرتسرزنش  نگاه  بزنه ی هر زر ی ! هنوزم هر ک آدم بوران، همون  ی همون تو هنوزم  -
  نیکه اول شیدو سال پ بزنم  نت یزم خواستم ینگاه به من بکن، اگر م هیاحمق  منه! آخه

 که پنج کنم ورشکستت  خواستمی ! اگر مکردمیکار و م  نیبود ا دت ی با عشق جد دارتید
ل  به ش یپسال   . نشوندمت یم گ 

  انداخت،یم اش آشوب به دلم شده  مشت  ی هادوختم، دست  رو به بوران جم یگ نگاه 
 رو منقبض کرده بود.  شده بود و فکش  سرخ  هاش گوش 

از  یمن  روان ض،ی من! من  مر نی. بکن.. ! نگاه یتونست ی چون نم ی د  آخه نامرد، نکرد -
  نیبه زم  ی بخوا ق ینارف ی تا تو ،یعوض ی تو تا ستم ی نمیاما وا رم،یباال م مم یزندگ  ی هاخرابه

 . ی خوردنم بخند

گذاشت و   ز یم ی دستش رو رو شد و ساق  ل یما بوران سمت   د،ی رو جو لبش پوست  اسیال
 .دی کش رونی دختر ب رو از دست  بازوش 

و  فرو کن، من با بهمن  پوکت  تو مخ  نو ی! اشهینم قم یدشمنم رف یول شه،یم دشمن  قم یرف -
 یخوشحال ی بخوره، پس برا ن یزم پدریب تا اون  کنم یم رو کج ایبدم و دن جد در جدش 

 اون...

 . کشم ی نم قینارف ی تو ی پا  ریقرمز و از ز گرفت و ادامه داد: فرش  ی حرص نفس با

گفت:   وارد ی بود انداخت و تاک نظارگر  یزیکه با لبخند ر رو به تابان  اشو درنده  یوحش نگاه 
 اتحروم لقمه ی بابا واسه نبودن  که کنم دعوت  یمراسم ی رو تو ته یعفر ی تو بخورم  گوه  من 

  هوی ی بپلک رو نبسته؛ دور و برم  و پام دست  یزیچ جمع کن که االن زدم، خودتو  یبه هر در
 نجستو  و جسد  کردم مغز پوکت  اون  گلوله حروم هی  ابونیتو خ ینصفه شب ی شب ی دید

 ولگرد!  ی سگا انداختم رو دوش 
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:  دیبا حرص غر و  ستاد یا روشبهجهش رو  هیبرد که مهراب با  هجوم  تابان  سمت  اس یال
 بشه. نجس دستت  آدم ارزش نداره  ن یبسه داداش، ا 

 ی شخندین د،ی خودش رو باال کش ی مهراب گذاشت و کم ی شونه  ی دستش و رو  اسیال
 تابان کردم. صورت  ی حواله

 

ور که اون  گمشو  پس  ؟ ی دی، فهمرو بکشم  یعوض ی ناز تو ستم ین من بوران  ته،ی عفر ن یبب -
 .زنمیتو م ی پا اتم پدر سوخته ی بابا اون گناه  کنم یفتال  بخوام 

  ی سر پا شد ج یافل ی و مهراب گفت: هوم؟ آقا اسیو با اشاره به ال  دیبا تمسخر خند  تابان 
 ؟ ی شد  ری حاال ش ،ی کردیم و یم و ی م یشستیم لچر یو اون  ی که رو روزی تا د ؟ی در آورد دم

رو باال   سرش  که بوران  کردمیم نگاه  بهشون  ور شد، با وحشت حمله تابان  سمت  اس یال
 ی و تو رو بست  هاشچشم  با خشم  اس یشد، ال رهیخ اسیبه ال یحرف  چیهی و ب گرفت 
 .ستادیا جاش

 .کردم نگاه  ایشد، با تعجب برگشتم به دن ده یکش ی به آن دستم 

 .هیک  اروی اون  دم ی فهم -

زل  بهم  ی فکر ی ریکرد و با درگ  یاخم ا یدن دم،یرس اسیرو دنبال کردم  که به ال نگاهش  در
 .زد

 ادته؟یو  کردم  دایپ نستاگرام یبوران که تو ا یورشکستگ تر یت اون  -

 . کردم نگاهش  گنگ 

ن ی ه    بزرگ  ی دی تول می عظ ی»سونام   وارد عمل ی عیشف  اسیال ای را نابود کرد! حال آ کروزک 
 شود؟« یم

 دوختم.  ایرو به دن امزده رت یگرد شد، نگاه ح هامچشم  هیثان صدم  در
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 اقتصاده!  ی همون... نابغه اروی  نیشعت ا  ؟یعیشف  اس ی... الاسیال -

 شد.   دهیکش به سمتش  نگاهم  حرف تابان  با

 تموم نشده!  یچیه اس یال -

 ز یم  ی اش رو روخورده گره  ی هادست  ستاد،یتر اومد و کنار بوران ا جلو چند قدم  تابان 
 زد. ی گذاشت، لبخند کج

 . گناههیب ی بچه ون ی لیقاتل چند م اقتصاد ما ی نابغه دونهی مثال شهرزاد نم -

شد، رنگش عوض   ده یبود کش ستاده ی ا اسیکه کنار ال یدختر سمت  بند اومد نگاهم  نفسم 
 کرده بود.  ر یتغ اشک  ی هابه حلقه هاش چشم  ی تو ت ی شد و حاال اون جد 

: خفه شو  دی و غر دیکش به موهاش ی چنگ یعصب اس یشد، ال رهیخ اس یزده به ال رتیح
 ! پدری خفه شو ب ،یعوض

 کرد.  یاخم تصنع تابان 

به دستور تو عوض شده   ایآر فاسد شرکت  ی هارخشک یش خ یتار دونهینم یحت یعنیعه...  -
 شدن؟  مسموم گناهینوزاد ب  ونی لیو سه م

فشردم تا   هم  ی و رو هامگرفت، لب نفس و با خشم  دی کوب زیم ی و رو  مشتش  اس یال
 زد. شی رو آت قلبم  شیتفاوتی ، بشدم   رهیخ نشکنه؛ به بوران بغضم 

به  رقص نورها  با کمک  اشک  چرخوند، برق سالن رو دور تا دور  نگاهش  خورده  که ی شهرزاد
 اش مشخص بود.گونه ی رو ی خوب

 شد.  رهیخ  اسیزده به ال گذاشت و وحشت  شیشونیپ ی و رو دستش 

 !بـ... بگو دروغه ،یعوض حـ... حرف بزن -



 حکم غرور 

 
366 

 

 هجوم  کرد و به طرفش  شد، شهرزاد با نفرت نگاهش رهیخ ی او به نقطه دی گز لب  اسیال
  که از زور بغض یی اش فشرد و با صدا شده  مشت  ی هادست ی رو تو کتش  ی ها؛ لبهبرد
 داد زد. دی لرزیم

 چرا سرتو  ؟ی ! چرا خفه شدگهی ... بگو داره دروغ ماسیال ست ین االن وقت الل شدن -
 نامرد.  ن یی پا یندازیم

زد و گفت: نچ... نه شهرزاد  ی ای پوست ری لبخند ز شد، تابان  ره یخ به تابان با خشم  اس یال
  ی ماه رو جده یکه ه یکن یکار  یتونستی تو م دونهینم اسیهنوز تموم نشده، مثال ال جون 

 .گرفت  هاتو چشم  ی جلو داد بدجور شنهادیپ بهت  من  ی که بابا یاما مبلغ ،نهینش لچر یو

 به دماغش داد. ینیچ تابان 

  لچریو ی هاچرخ  با کمک  اسیکه ال یکن یکار اردیلیده م ی در اعضا ی گرفت م ی الصه تصمخ -
 .ادیب   رونیب مارستان یاز ب

 بود و نگاه بهت  شهرزاد رو به تابان  یو عصب جیگ  برعکس شده بود، نگاه  یچ همه  حاال
 شهرزاد. رخ  م یبه ن رهیخ اس یال ی زده

 . هاش رو باز و بسته کرد چند بار چشم  رت یبا ح اس یال

 شهرزاد!  -

 زد.  غیادامه بده ج اسیال نکه یشد و قبل از ا رهیبا نفرت به تابان خ شهرزاد

  میحر ی تو  وقت پامو  چ یه درست بود، من  یعوض نیا ی درصد حرفا هیاگر... اگر فقط  -
 !  ذاشتمینم مجنون 

 اس یال ی نهیس ی رو چند بار رو کشوند، دستش  اس یال رو به سمت  بارونش و نفرت  زیت نگاه 
که به خاطر   یی ... تموم روزااریب ادت ی ،یکن نگاه  منو دی با ترد نکه یزد و در آخر گفت: قبل از ا

که بعد از   ی ونیمد  یبه من االنتو  ستادن یباشه... ا ادتمی!  اسیال اریب اد یشد و به   تو نابود 
 دستم گرفتم!  یجراح غیت چهار سال 
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 تر کرد.رو تنگ  ابروهاش  ی گره  ایدن

 ! دیلجن سر تا سر  همتون  -

 و پوزخند زد.  دوخت  رو به تابان  نگاهش 

 گذشته!  از لجنم  اما تو کارت  -

 شد.  رهیخ  ایو بعد به دن با حرص اول به من  تابان 

 .شهی آوار م سرت  ی رو توام ی ایدن وگرنه  ی ببند دهنتو  به نفعته  -

 شد.   رهی به مهراب خ دیرو باال انداخت و با ترد ابروش  ی تا هی ایدن

 ی زندگ  ی از تو  گفت: لنگتو  و رو به تابان دیکش رون ی ب اسیال رو از دست  دستش  مچ  شهرزاد
  قیتزر بهت  یزی چ هی ی دی د هویبدم!  ماتومیکه اولت ستم ین نا یمن مثل ا رون،یب بکش  من 

 .لچر ی رو و یبنداز  نعشتو  یشد و بعد... تا آخر مجبور

 بود داد زد.  ستادهیا بار که کنار ی خدمتکار به تابان زد و رو به ی اتنه

 . اریو ب من ی پالتو  ملک؟ ملک  -

 ترسناک زد.  شخند یبه تابان نگاه کرد، ن یعصب اسیال

 !کنمی م  هیتسو -

 ی هامهراب و بوران چرخوندم، حرف  ن یرو ب ؛ نگاهم شهرزاد رفت  سمت   ی بلند ی هاقدم  با
تو روز تصادف قطعا   اسمش  دن یشن ی... حتیکتابخونه و حت  ی و عکس تابان تو اسیال

 نبود. یاتفاق

 دوختم.  ایرو به دن سردرگمم  نگاه 

 . میما بر  بهتره  -

 .له یسال تحو  گه ید ی ه یچهار ثان -
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 بوران رو شکار کرد.  میعصب نگاه 

 به درک!   -

 ! الی: فر دی و غر  د ییهم سا  ی رو رو هاشدندون 

 شدم.  هاش زومچشم  ی تو

 . رمیبوران! من م -

 مهراب نگاه انداختم.  به

 .ادیبا من م امیدن من برم  -

که اگر   یداریاز قدم برنم قدم نخوام گفت: تا من   دواری کرد و تاک کج رو به سمتم  سرش 
 .کنمیخون به پا م  یبردار

از قبل شد و بعد   ترع یفج ک یموز ی صدا رو بدم که  جوابش  و خواستم  کردم نگاهش  یعصب
 . رو لرزوند  سالن  یبیمه ی صدا هیاز چند ثان

زد و  ی لبخند کج بوران  شد،یم گم   کی و بلند موز وحشتناک  ی صدا ی الها البهزن غیج
 .د یسرم رو کوتاه بوس ی انداخت و رو رو دور کمرم  دستش 

 !گه ید سال گوه  هیشروع   -

ور رو  و اون ورن یا  ی، اما هر چکنم  دایرو پ چرخوندم تا تابان  نگاهش کردم، چشم  اخم  با
 .کردم رو چند بار باز و بسته  هامچشم  نبود؛ کالفه داشیپ کردم نگاه 

بوران رو    وانیاز ل ی میو ن دمی خط کش منطقم ی و در آخر رو  شدم  رهیخ ز یم ی رو وان یل به
 بلند شد. از کنار گوشم  قایاش دقنعره  ی که صدا  دمیسر کش

 ؟ یکن ی م کاریاحمق چ -

 شدم.   رهیو بهش خ دادم فاصله  از لبم   اخم  با
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 .شمیم رنگ جماعت  هم  دارم -

 . حرص نفس گرفت  با

 اموونه ینکن، د  وونه یو د من   ؛یستین نایا رنگ هم  چون  خوام یتو رو م یمن! من  لعنت -
 .یلعنت نکن 

خراب بود، من مطمئن بودم به   تش ی شدم، اونم وضع رهیخ ا یباال رفت، به دن لبم  ی گوشه 
 و...  ست ین لیمی مهراب ب

 .«شهی آوار م رت س ی رو توام ی ایدن وگرنه  ی ببند دهنتو  نفعته »به

رو گفت رنگ عوض کرد، خدا    نیا تابان  یکرده که وقت ییمهراب چه غلطا  دونست ی م خدا
 .کننیشده نگاه م برمال  قیکه اونقدر خونسرد به حقا داشتن  یچقدر کثافت کار دونهیم

  زه، ی برسر من    ی عالم  رو رو ی های قرار بود تمام بدبخت  دی... بوم... بوم! انگار سال جد بوم
 راحت بکشم. نفس  هیانگار... انگار قرار نبود 

دامنم و چند    ی رو وانیل ات یبهم خورد و کل محتو  محکم  یکس یو چجور  شدیچ دمینفهم
و با انزجار   شدم   رهی شده بود خ  دهیکه به گند کش یبه ظاهر  یعصب خت؛یر ها روز بوت  قطره 
 رو چند بار باز و بسته کردم.  هامچشم 

:  دمی غر یشدم و عصب  رهیخ کردیم نگاهم  ی که با شرمندگ  ی کرد به دختر بور رو بلند  سرم 
 خوردم! که بهتون  دیببخش

 گرفت. و به طرفم  دیکش بود چند برگ دستمال  زیم ی که رو ی اجعبه  ی از تو شرمنده 

 .که ی... تاردمتی اصال ند خوام،ی واقعا معذرت م -

 رسوندم.  دستش  ی تو ی هارو به دستمال نگاهم 

 .شهینم ی اوک  با دستمال  -
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 اشاره کرد. سالن  ی به گوشه  با چشم  که شدم   رهیخ به بوران  کالفه

 .سهی سرو راهرو خوره، ته  یم راهرو  هیبه  ته سالن  -

 .امیم گفت: منم  ایدادم که دن  تکون  سر

 ادامه داد.  ایشد که دن رهیخ اول به من و بعد بوران  دی با ترد مهراب

 .می کنم؛ بر درست   شمویآرا خوامی م -

رو   ایو به محض وارد شدن، دن کردم کج  سیسرو  رو سمت  راهم به بوران  کردن  نگاه  بدون 
 و در رو بستم.  دمیداخل کش

 . می بر دیبا  -

صبح  ی سه   ای ی آورد  نیماش  م؟یبر  ی رو باال انداختم و کالفه گفتم: چرت نگو، چجور ابروم 
   ؟یری بگ ن یماش ی خوایم

 . می بر د یبا  ال؟یگفت: فر  رو تر کرد و شمرده شمرده لبش یعصب ایدن

 .خب ی لیلب گفتم: خ ریو ز کردم نگاهش کم ی

 و ادامه دادم.  رو باال گرفتم  سرم 

 .یصبر کن نجایا قهی چند دق د یفقط با  -

 کجا؟  -

سوخت؛ لبخند   مضطرب و نگرانش  لحن  ی برا دلم  شدم،  رهیخ شش ی پرتشو ی هاچشم  به
 نباش. نگران  ام،یزدم و گفتم: م  یتلخ

 .دیکه دستم رو کش دم یکش خودم  رو سمت  در

 لباست. -



 حکم غرور 

 
371 

 

و   تر کردم هام رو تنگابرو  ی بود؛ گره  سیخ چپم  ی شد، سمت پا هدیدامن کش سمت  نگاهم 
 مراقب باش. ست،ی گفتم: مهم ن  سیاز سرو رفتنم  رونیبا ب

 ی ادیز چرخوندم؛ سالن  رو دور تا دور سالن و نگاهم  دم یکش یقیعم رو بستم، نفس  در
 یی طال  و رنگ مر بودن مر  که با سنگ ییهاپله  خورد،یم پله  سالن وسط  قا یبود، دق بزرگ 
 .زدیم هاشون تو چشم نرده 

به  ینیخورد چ که به صورتم  یی شدم، از بو و کامال وارد سالن گرفتم  واری رو به د دستم 
 لم  مبل ی رو بش،یغر بیعج ی هابا تتو  مرد دود بردم؛ اون  رو سمت  و نگاهم  دادم دماغم 

 داده بودن. لم  بغلش  ی تو ی مشک دختر مو دو تا  قا یداده بود و دق

و از  رو تر کردم هام شد، لب  رهیخ هامو به چشم   دیرو باال کش نگاهش زدم که ی پوزخند 
رو حس   نگاهش  ینیلحظه سنگ نی بود که تا آخر نجا یا ، اما جالبش رد شدم  ت یجمع ون یم
 .کردمیم

  ی که مساو نم یبیم هامبا چشم  حاال دارم  ، امادرست  نی! خب... ایو راست   یمست گن یم
 !قتیحق

 نی ترکرد، حاال چندش  حسادت بهشون  شد ی م شیپ ساعت  که دو_سه یی هاآدم  نیا
 دست راست بابا االن  شدمیاگر مامان زنده بود و منم م دی شا  دم،یدیکه م بودن  یی هاآدم
 بودم. هان یهم ی لنگه

به   یو چنگ دم ی گز بود و نه مهراب؛ با استرس لب  چرخوندم، اما نه بوران  زیرو دور م نگاهم 
 بود، زدم. شده  ختهی ر که دورم یی موها

کنم، اما   داشون یپ اونجا  دی رقص دادم تا شا  ستی و نگاهم رو به پ  ستادمیپنجه ا ی رو
 دم. ز چنگ  زیم ی رو از رو فم یو ک  فرستادم رونیرو با فشار ب نبودن؛ نفسم 

 ءیاون ش شکستن  ی صدا  دمی رو باال گرفتم و... بوم! شن و سرم  دم یپا چرخ  ی پاشنه ی رو
 .دمیرو شن بود  دنم ینفس کش یو باعث و بان د یتپیم امنهیس ی که تو ی قرمز
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!  گذشتیم حالت ممکن  ن یتر به کند انگار زمان  د،یسوت کش بست و گوشم  خی  تا پام سر 
تا هر روز... هر  صحنه رو فراموش نکنم  ن یا وقت  چ یه کنه که من یکار خواست یانگار م

 زجر بکشم.  هیو هر ثان قهیدق

از فرط بغض   امندارن، چونه  یفرق خون  ی با کاسه االن  و مطمئن بودم  سوخت یم هامچشم 
 افتاد. مقابل پام  از دستم  فیک  یو به آن د یلرز

  نیاول ختن یو ر همانا  هاچشم  رو بستم و بستن  هامو چشم  دم یکش ندون رو به د لبم 
 اشک همانا!  ی قطره 

افتاده بود   نیزم ی که رو یفیبه ک   تیاهمی ب دم،یکش چشمم  ر یرو ز و دستم  گرفتم  نفس
 .خوردمیم تلو تلو  باشم، اما گاهن  ی قو خواستم یکردم؛ هر چقدر م ها کجپله  رو سمت  راهم 

 .دمی باال رفتن؛ با بغض خند  ها با هم پله نیقفل راه پله شد، از هم امشوکه  نگاه 

 خوبه.  ی لیخوبه! خ -

رو باال   خودم رنگ و کار شده رسوندم، با کمکشون  ییطال  ی هارو به همون نرده  دستم 
. با نفس نفس رفتی م زمان قهیسه دق ای دو  رفت یکه باال م ی اهر پله بایتقر  دم،یکش

 رفتم. ییسمت اون اتاق کذا

که درونم به   یشیآت ی جلو دستمم  کف سوزش  یفرو کردم، اما حت  دستم  رو کف  هامناخن
 پا بود رو نگرفت. 

 در اتاق  با باز شدن  زدم، همراه  یکج رنگ نشست، لبخند  ییطال  ی ره ی دستگ ی رو دستم 
 نشست.  امگونه  ی رو ی درشت اشک  قطره 

رنگ در خشک شد و همون   ییطال  رهیدستگ ی رو سر و وضع دستم  تو اون  دنشون ید با
 . دیهام پر کشتلخم از لب  ی خنده 

  ای کردیسرد رفتار م ی ادیز دی رو باال برد و دور گردن بوران حلقه کرد، اما بوران... شا دستش 
 ! هیمقصر اون افع کردمیمکه فکر   من احمق بودم دمی شا
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 نه، صداش کردم که سرش رو به سمتم  ایمال من بود   دونمینم که اصال  ی لرزون ی صدا با
که به خودش اومد، تابان   نینشونه گرفت، اما هم  رو به سمتم  تفاوتش یب چرخوند و نگاه 

 کند. دنشهاش رو از دور گردست  یرو به عقب هول داد و عصب

 کرد. نگاهم  خورده  که یرنگ گرفت و   یری ش شیآرا  زی رو از م اشهیتک

! عشق زمی : به به خواهر عزدیهاش به هم غر دست  دنی زد و با کوب ی اقهقه دنم یبا د  تابان
 که اومده...   حاکمم 

 ن ییاش رو پا کالفه شدم که نگاه  رهیو به بوران خ دمیکش هاملب  ی و رو زبونم  مبهوت 
 : خفه شو! دی انداخت و رو به تابان غر

ها رو به سمت باال  و اون   دیرنگش کش ییخوش حالت و طال  ی به موها   یچنگ تابان
 نهیبه س داد و دست  هیاتاق تک ی سه بعد واری عقب رفت و به د کرد، چند قدم تی هدا

 قبال...  یدونیم  الیمتفکر از نظر گذروندم و گفت: فر 

دو تا  : معموال حرفم دی منقبض شده غر ی و با فک د ی کوب زی م ی و رو مشتش طاقت یب بوران 
 .کنمی خودم له م ی کرده رو با دستا یچیکه سرپ یآدم اون که اگه بشه فک  شهینم

کرده بود، حس  م یعصب یک یتابان با اون همه نزد  دنی کنجکاو! د ی ادیبودم... ز کنجکاو
 .دیکشی م شیحسادت وجودم رو به آت

گفت: منو   محابای من و بوران رد و بدل کرد و ب ن یرو ب باال رفته نگاهش  ی با ابروها انتاب
 ! یانقدر دوست نداشت 

دو برابر... سه برابر و   بغضم  ی شد؛ به آن سست  داغ کرد و زانوهام  هامرفت، گوش  نفسم 
 شدم.  رهیرنگش خ سرخ  ی هاخورده به چشم  که یده برابر شد و   دی شا

!  گهیدروغ د هیقفل شده بود،  از زور خشم  زده بود فکش  رونیب اشقهیکنار شق ی هارگ 
 ؟ ی باش وجدانی انقدر پست و ب یدفعه با خواهرم؟ چطور تونست نی! اگهید  انتیخ هیبازم 

 شد. رهیبه سر و وضعم خ شخندیبا ن تابان
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نه  ی نه ساده بود که مشخص بود، یزیاز همون بدو تولد ازت متنفر بودم! برخالف چ -
 ! ی بود یماهر  گریخام، اما باز 

 .اوردمیسر در ن ی ز یحرف هاش چ از

 !« یانقدر دوست نداشت »منو

رو به بوران دوختم؛ فکش   امو بهت زده  سی بودند، نگاه خ ده ید که روح یی کسا مثل
 .دادیهم فشار م ی خوش فرمش و رو ی هامنقبض شده بود و لب

 ی رو به هم زد، نگاه اشک آلودم رو  و حالم   دیسرم چرخ ی ترسناک تابان تو ی قهقه
تفاوت   هی بود، اما با   هامون اشتراکمون چشم  پر تنفر! وجه یهاش نشست؛ همون آبچشم 
 بزرگ...

رو خوردم و من! من    و کجا حقش یک  دونم یبود که نم یبا من یو دشمن نه یپر از ک  اون
 بدم.  بابام جونمم  احمق حاضر بودم واسه نور چشم 

به   یزیتمسخر آم ی با خنده  ستاد؛ی روم ابه جلو برداشت و روبه یچند قدم نهیبه س دست
 بوران اشاره کرد. 

  و مثل مردیعشق! م ی حس زود گذر، از رو ی برام، نه از رو  ردیمینگاه نکن! م شو ینجوریا -
 .زدیو دم نم  سوختیم پروانه 

رو از دست دادم و مقابل تابان   تعادلم  به بوران  رهیافتاد، خ پو  و قلبم به تکا  دی بر نفسم
 افتادم. نیزم ی رو

 بود.   دهی رو بر ام امونم معده  سوزش  خت، یریام مگونه  ی رو با شدت  هاماشک 

  یجیمرگ تدر  نی خوش ا ی نداشت؟ قرار نبود رو یمن تموم  ی های... دوباره؟ بدبختدوباره
  یواقع یبار بتونم خوشبخت هیبار فقط   هیقرار نبود    نم؟یبب دیکشیم دک ی رو  یکه اسم زندگ 

طعم زهرمار    ستیکنه! قرار ن ی نامرد  ی کس ستیرو لمس کنم و مطمئن باشم بعدش قرار ن
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 ی خرس کوچولو هیعاشق  یوقت ستی! قرار نی و بشکن ادیب ادتی و یمادری... بوی پدریب
 ! یبسوز و تو حسرتش  ینیتو دست  خواهرت بب فرداش   یشیرنگ م ی اقهره 

 ی رد شدن عاد هیبق ی هاکهی ت ی بود... خورد شدن و شکست و از رو  ی له شدن عاد نجایا
 مرده بود...  ت یانسان نجا یبود! ا

 تره! که از مرگ ترسناک  ی بود، همون  یزندگ  اسمش  نجایا

نداشتم و اون   زدیکه م ییهااز حرف  یبودم، درک  افتاده  هقتار شده بود و به هق  نگاهم 
 .دادی فشار م  نم یتر به سرو محکم  زهر آلودش  ی چاقو

 نداشت بوران من... از بوران من حرف بزنه!   امکان

: اگر  دیبا حرص غر  گوشم  بهش نکردم که کنار ی ا، اما توجه رو کنارم حس کردم حضورش
 بلند شو!  ببرن رونیاتاق ب  نیاز ا تو یجسد آبج خوادیدلت نم

 شدم.  رهی رو پس زدم و بهش خ هاماشک  مبهوت 

 .زمی شروع شد عز کشتن خواهرت  ی معکوس برا  شماره  -

به حضور تابان   تیاهمیکه ب ستادمیاش ابه شونه  بلند شدم و شونه  نی زم ی از رو رتیح با
 نگاهم کرد. رهیبا خ

 شد!   فیچه حرف گوش کن، ح -

 عاشقت  شد و گفت: هوم رهیبه حرص خوردنش خ ی ای پوست ری به تابان کرد و با لبخند ز رو
 کردم...  خواهرت شدم... عاشقش  یبه تو وارد زندگ  یکی ! به خاطر نزدستین یبودم انکار

کرد، اعتراف کرد، من و   دایراه پ امگونه  ی رو شک قطره ا  نیشدم که اول  رهیبهش خ بغض  با
 چون واسته بودم. خواستی م بودم! منو چون خواهر عشقش  خواست یم

 !یو طوالن  قیکرد، عم شده؛ نگاهم  مچاله قلبم  کردمی احساس م ومد،ی باال نم نفسم 
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! به خاطر  ادامه داد: اما عاشقش شدم یی با لبخند دندون نما ینیچ مقدمهیدفعه و ب کی
 به خاطر تو پاش نموندم.  ی رفتم ول تو سمتش 

به  واروونه ی و قلبم د دی بر نفسم  هامانگشت  ی ال سردش البه  ی هاشدن انگشت  چفت  با
 پخ! پخ  یعشق بچگ  کی  ی : قانون شماره دی سرش رو کج کرد و غر د،یکوب امنهیس

از حد   فراتر  دو، پاتو  بود، ادامه داد: قانون شماره  رو به تابان که هنگ کرده  ی شخندین با
 پخ!  دراز نکن چون پخ  خودت

به عقب  ی قدم شد که مبهوت رهیبه تابان خ زی ابروش رو خاروند، ت شصتش  انگشت  با
 شد. رهیبه بوران خ برداشت و مسخ شده 

عشق و چه از  ی غرور چه از رو ی چه از رو کنهیحکم م  سه! حاکم  ی و اما قانون شماره  -
که به خاطر عشق سابق   می سرتق دار ی  چشم آب ی ملکه   هیوسط  نی اما ا  ،یرحمیب ی رو

 و د  فرار!    بزاره رو کولش  دمشو  خوادی حاکم م

هم زمان   د، ی از ترس لرز حبس شد و پاهام که نفسم  دوخت  هامرو به چشم  ش ی وحش نگاه
  رن،یبگ قرصاشو  وونهید هیاز  یوقت دونهینم ی: ول دی به دستم وارد کرد، غر که یبا فشار

نه عشق و  کنهی حکم م یرحمیب ی از رو ! اون موقع حاکم کنهی و افسار پاره م شهیم یاغی
 غرور! 

که شده فقط   بارم هی  ،سوزونهیرو م یمهم نبود ک  واسم  گهیبزنم، د نداشتم  ی حرف
 .نم یرو نب ی اگه یکس د چی به فکر خودم باشم و ه خواستمیم

با   دوخت؛ تابان  رو به تابان  براقش قلبش فرو رفت، نگاه  ی شد و تو ر یتلخم انگار ت  پوزخند 
 ینیسنگ ی بها بدونه  الیهست که اگر فر  زایچ عی سر  هی و گفت: به نظرم  دی خند رتیح
 . ی پردازیم

 .شدم   رهیخ و با نفرت به تابان  رو از دور کمرم کندم  رو پس زدم، دستش  امهاشک 
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  ؟ی خودت کرد یشب باز مهیخ که هم خونت و عروسک  ینشد؟ خوشحال تموم  شت ی نما -
 بدبخت. ریبرو بم

 رو باال فرستاد.  ابروهاش  تابان 

 . میکرد  یموعصبیاوو، آبج -

 به دماغش داد. ینیو چ هاش رو شکوند انگشت  قلنج 

 !اتشهیعاشق پ م، یاوم... بهتره از کامران شروع کن -

  ی و بازوهاش رو تو هجوم برد به سمتش  یعصب بوران  د،یکه خند کردم نگاهش  وارفته 
 اش فشرد.شده  مشت  ی هادست 

 ؟یداری چرا دست از سرم برنم ؟یعوض ی خوای م یچ -

 .تونستی ، اما نمبوران رو کنار بزنه کردیم ی تر کرد، سعهاش رو تنگ ابرو  ی گره  تابان

 اومد سراغم، اون  ت یعوض بدبخت، اون مامان  که ولت کرده بودم  من  خوام؟ی م یچ -
  یباعث و بان ادتهی  ادته؟یبه خواهرم!  ی داد ریو چرا گ چه مرگته  گفت  شرفت یب مامان 
 .ادتهیمعلومه که   هه  بود؟ مادرت ما رفاقت 

 وونه ید هی که عاشق  هیگفت: ک  ی ای پوست ر یشد و با لبخند ز  رهیخ قرمزش ی هاچشم  تو
داره  شدن  یبه بستر ازیکه ن یای روان هی یباشه؟ هوم؟ من احمق بودم، بچه بودم! آخه ک 

 کردم، نه غرور!  من به خاطر ترس ولت  یدونینم  یتو حت یآخه روان کنه؟ی رو تحمل م

 و غرورشون  بخورن یکه از سر غرور هر گوه گفت: مگه همه مثل توان  ی ای پوزخند حرص با
 حکم کنه؟ 

  یوقت گرفت  ش ی آت نقطه ضعفش؛ دلم ی رو رو با درد بستم، دست گذاشت  هامچشم 
و انگار   شدیم ن یی پا باال و گلوش بک یخشک کنارش افتادن، س چوب   هیمثل  هاشدست 

 . رفتی من م جون از تن 
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 پوزخند زد.  تابان 

 نه؟   ی دیکامران د رو صورت  ضرب شصت عشقتو  -

 دوختم.  چشم  به تابان  خورده که ی

 ؟ یچـ... چ -

  دیکامران به خاطر تهد  یخبر ندار یوقت سوزه،یم ت یو گفت: دلم واسه سادگ   دیخند تابان 
 اون سگ  یدونی نم یو گذاشته رو کولشو رفته، حت دمش  بوران و محافظت از خواهرش 

 مال بورانه.  یکنی م یزندگ  توش که ی ایدون

خوشحاله... نه   دی فهم شدیبود، نه م  شهیمثل هم نگاه کردم، نگاهش  به بوران  رتیح با
 هامبود، اما دست  خ ی تا پام  سر نکه یشده بود، با ا  خشک  ناراحت؛ آب دهنم  دیفهم  شدیم

 عرق کرده بودن.

 ن ی و من... من چقدر از ا دیدرخشی م یهاش بدجورزد، چشم  ی ایپوست ر یلبخند ز تابان 
 !دمی ترسی م یروزیبرق پ نی، از ابرق نفرت 

 م؟ ی بد ادامه  -

شکست، وحشت   یبیمه ی با صدا ی قد ی نه یآ هیثان صدم  ی رو باال برد و تو مشتش  بوران 
 یی هاشهی ش ی رو خون ی هاشد، قطره  ده یکش به دستش عقب رفتم، نگاهم  زده چند قدم 

 بود!  نگاهش و بدتر از اون  د یچکی م شده بودن   ختهیپاش ر  ریکه ز

تا   کردی رو م تالشش ی باخته، اما همه جنگ  نیآخر ا  دونست یبود که م ی سرباز مثل
 نشه. دونی م روزیپ دشمنش 

 و نعره زد.  د ییهم سا  ی رو رو هاشدندون 

 کن! ، تمومش ببند  دهنتو  ،یخفه شو، خفه شو عوض -

 شد. رهیخ به بوران  ی گوشش فرستاد و جد  رو پشت  موهاش 
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 ابون یوسط خ تون یی ایرو ی بعد از بوسه  یزیر ابرو  اون دونهیهنوز تموم نشده! مثال نم -
 کرد. یدست شیو اون پ یبزن ن یزم بابامو  یخواستیم دونهیکار تو بوده! مثال نم 

دامن   بدم و به حال  دیکشی م ریت ی به طور وحشتناک اممعده  د،یچرخیم دور سرم  ایدن
 خوردم. ن یزم شد و با زانو  یخال پام  ری ز هیثان صدم ی و تو  سوختی م هامچشم  زد؛یم

  ی و از رو نشستنیم صورتم  ی رو محابا یب هامدور بازوم نشست، اشک  گرمش  هاشدست 
 غیج جونم  و با تمام  گذاشتم  هامگوش  ی رو رو دستم  شدن،یم دهیکش امچونه  ریتا ز امگونه 
 .دمیکش

و  کردیم  نگاهم  پاچه دست  زده بود و بدتر از تابان بوران بود، بوران  خشکشون  جفتشون 
 نداشت.  ی اده یکنه، اما فا  آرومم  کردی م یسع

 زدمیم غیکنم، ج رونیکرده بود رو از وجودم ب قیکه امشب بهم تزر ی درد تمام خواستم یم
 چقدر دردناکه. هاغی ج ن یا دونستم یم  فقط خودم  دی و شا

  خت، یر صورتم  ی رو اشک  فقط  کمو کم  کردیو درد م سوخت یم یبه طرز وحشتناک گلوم 
 شده. زخم  گلوم کردمی احساس م

 . دیچیپ سرم  ی شهرزاد تو ی وحشت زده  ی صدا  قهیبا ضرب باز شد و بعد از چند دق در

 .ییتو  مسببش که هر جا شر هست  یآخ عوض -

 کرد؛یم ن نگاهمو  بود که وارفته  ا یسرش دن شدم، پشت   رهیو بهش خ رو بلند کردم  سرم 
پس  صورتم  ی رو از تو و موهام  نشست  رومروبه که با ترس  دید یچ تو صورتم  دونم ینم
 زد.

 ؟ی آورد قرصاتو  ی ات... وامعده  الیفر   ال؟یفر -

صورتم   ی تو و آروم بلند شدم که موهام  کردم تخت  تاج  رو بند  ، دستم رو تکون دادم سرم 
 در رفتم.  و سمت  زدم کنارشون  یعصب خت،یر
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 با توام!  ال یکجا؟ فر -

  یو حت  دیکشی م ریت دا ی شد امرو باز کردم، معده  ها بوت  پیو ز دادم ه یبه در تک  برگشتم،
 کردم. تخت پرت  ی و رو هام کندمرو از پا هابوت  ؛سم یدرست وا تونستم ینم

که به پا کرده   یشیآت ی فقط تماشاچ ی واکنش چی ه شد، بدون   دهیکش سمت تابان  نگاهم 
 زدم.   ی، پوزخند تلخبوران  سمت  بود؛ رو کردم 

 اونجا نباشه.  که وجود نحست  یی جا -

 و با همون  خنده  ر یزد ز هوی بند  و  دیقیب  د،یکش رو دور لبش  اشاره و شصتش  انگشت 
 ؟ ی تو با من یب یهوم؟ ب ؟ی : با مندی غر شیعصب ی خنده 

 شد. ترض یغل پوزخندم 

 با خود توام.  قایدق -

فرستادم    گوشم  رو پشت  رو گرفتن، موهام و مهراب جلوش  اس یآورد که ال طرفم هجوم  به
... ی: اگر بردیبا نفس نفس غر  د،ی چکیم خون  هاشام گرفتم؛ از چشم رو به معده  و دستم 
تو تا   ؟ی دیفهم یول کن منو   ی! تو حق ندارینیبی بد م ش ی پرستیکه م یبه همون  یاگر بر
من باشه، احمق... آخه احمق اون   ی دستا فت چ   دیبا ! دستات یمن روز چفت  کی ابد و  

 اون  شیپ   ؟یبر ی خوای که جات امنه؛ کجا م فقط تو بغل منه  دنتن،یهمه منتظر در رونیب
 سگ صفتت؟   ی بابا

 .دمیکش غیو ج دم ی با حرص خند د؛یجوش چشمم  ی تو مچاله شد و اشک   قلبم

 از قماش همون سگ  توام  ،ی بابام از قماش  ! توام نیکثافت همتون  د،ی ر یبم  دیهمتون بر  -
   ؟ی دی... فهمنمتیبب خوامینم گهید ر یبرو بم ،یصفت

 .دم یکوب امنهیس به
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به   فتهیکه اگر ب فتهیب ادتیبه  یحت ذارمینم ُبرم، یسر م عشق خرابو  ن یا  کشمت،ی م -
 . کشمش ی م شیآت

 وارد ی بغضم، تهد و من از ترس نشکستن  ر خشم اون از س م،یزدی م نفس نفس  جفتمون 
 کرد. نگاهم 

 ! الیفر -

 اشاره کردم. زدم، به سه تاشون  یتلخ شخندین

 نر! انسان  هیتو کالبد   دیمشت شغال هی! دی ستیتو و قماش تو مرد ن -

 بزنه. پس  رو اس یال تر بتونهتا راحت  د یرو باال کش و خودش  کرد رو منقبض  فکش 

نکن   یی والیو اون ه من ؛سوزونم ی همه رو م یو زندگ  کنمی به پا م شی تمومش کن، آت -
 جون کندم.  شی نینب نکهیکه واسه ا

 منم!  که گر گرفته  م ی، اونبه پاعه  یوقت یلیخ شی آت نی ا -

 ی هانعره  ی اومدم، صدا رونیو با سرعت از اتاق ب انداختم  به همشون  یی گذرا  نگاه
  ی سر هم رو پشت  هاماشک  شد؛ یم دهیشن یهم به خوب  کیبا وجود موز  یحت شیپدریپ

 . ختنیریم صورتم 

 .دمیدر دو سمت  تم ی به وضع توجهی رفتم و ب ن ییخوران پا تلو رو تلو  ها پله

 دن یبا شن  هقمهق  ی صدا خوردم؛یم به مردم  شده بود و گاهن  تار  دمید خاطر اشک  به
 همه بود!  دن ی که منتظر در  هیگرگ زخم هی االن  اون... اون  گرفت،یم اوج  ادش ی فر ی صدا

 ی سرما دن یچی قدم مصادف شد با پ ن ی، اما اولکه بود باز کردم یرو با هر ضرب و زور در
 چرخوندم. رو دور تا دور باغ  زدم و نگاهم  رو پس  هاماشک  نده به جونم؛ درمو ی وحشتناک

که کنار   ی هااون مرد  دمی ... شادمی خدا بود! شا خلقت  ن یتراالن شب وحشتناک  انگار
 تر بود.ترسناک  بودن  استخر نشسته 
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به  رو امزده نگاه وحشت  ،دم ی از جا پر که با تصور بوران  نشست  امشونه ی رو ی دست
 .دادم خونسردش ی هاچشم 

 پس؟  ی گفت: شهرزاد کجا موند  ی بلند نسبتا  ی نگاهم کرد و با صدا ره یخ

  ی تو ی کرد، پالتو  رو نگاه  سر تا پام  ستاد،ینشده بود که دختر کنارش ا تموم  حرفش  هنوز
پدر   شهیم داری نکن، بجنب االن ب نگاهم  ینجوریپرت کرد و گفت: ا  بغلم  ی رو تو دستش 
 .ارهیدر م هممونو 

 . رو بغل کردم  خورده بازوهام  که ی

 ؟ یچـ... چ -

 .  ومدهی کن تا اون به هوش ن حش یتوج نو یرد شد و گفت: ا  از کنارم کالفه  اسیال

شد،    دهیکش  ها راه پله  سمت  کرد؛ نگاهم  و تنم  دیکش دستم  ی رو از تو پالتو  یحرص شهرزاد
 افتاده؟  براش  یبود؟ نکنه اتفاق کی موز ی صدا  لرزوندی رو م که خونه یی صدا چرا تنها 

رفت،   رونی ب ال یو از و د یرو کش انداخت، بازوم  سرم   ی اش برداشت و روشونه  ی رو از رو شال 
 رفتم. ن ییها پاو از پله  جمع شدم خودم  ی تو

 شکسته  شه یتر شور اون کم یبود،  لختم  ی پاها یپ انداخته بودم و حواسم  ن ییرو پا سرم 
فاصله   هاشه یو از خورده ش دم ی به شهرزاد چسب نذارم هاشهیش ی پا رو  نکهیا ی بود، برا
 شد. امپا به رهنه ی پاها ی که متوجه گرفتم 

 کو پس؟  تعجب گفت: کفشات با

 گرفتم.  ینفس

 رو تخت. دمکر پرت  باال  -

 بود، افتاد.  اممعده  ی که رو ی به دست چشمش 
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 ؟ یدار مشکل معده  -

 اون  تر کرد و از کناررو تنگ ابروهاش  ی گره  د،یکه دوباره دستم رو کش دادم تکون  سر
 گذشت. زدن یم که کنار استخر قهقه یی هامرد

 زدم. ی، پوزخند تلخفرو کردم  بم یج ی رو تو آزادم دست 

  ی برا سرشونو  ی! حتبهیعج دادن،یم قورت  منو  با چشماشون داشتن   شیپ قهیچند دق -
 .اوردنیبه تو باال ن نگاه کردن 

 از من بود. ترظ ی تر و غلتلخ  کرد، پوزخندش  نگاهم  ره یخ

 عمارت  نیچون کل ا  نکردن  نگاه  دوست دارن، بهم  چون جونشونو  نکردن  نگاه  بهم  -
 !  میو وصل ک  م یمن ک  دونهیم

 دلبر مجنونم!  ... منچون من نکردن  نگاه  ادامه داد: بهم ی او زهرخنده  گرفت  نفس

رو   هاملب م؛ی شد نگیو وارد پارک  م یاومد  ن ییپا باغ یسنگ ی هاکردم، از پله نگاهش  گنگ 
 ... ـیک  : مجنون دمی و پرس تر کردم 

 ! اس یال -

که بهش لقب مجنون رو دادن؛  هیک  اس یال نگاه کردم، مجنون؟ اصال مگه بهش  شوکه 
که  یکرد و آخر سر به بنز یو دور و بر رو خوب وارس  چرخوند  حدقه  ی رو تو هاشچشم 
 بود اشاره کرد.  نگیپارک  ی گوشه 

و   دی سف BMW Spaceship   هیبود   ن یفقط دو تا ماش نگیپارک  ی بود، اما تو  آورتعجب 
وقت   ال یفر   نیقرمز که قطعا مال شهرزاد بود؛ در عقب رو باز کرد و گفت: بش سیجنس
 . میندار
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 ی رو قهیو بعد از چند دق شدم، خودش در رو بست  ن یو سوار ماش دادم سر تکون  حرف یب
  ی: تا ک دی لب پرس ری و ز داشبورد برداشت  ی رو از رو موت یر  اسیشد؛ ال ر یجاگ جلو  یصندل

 هوشه؟ یب

 یخورده گفتم: کـ... ک  کهی و  دم یرو جلو کش بگه خودم یزیشهرزاد چ  نکهیاز ا قبل
 ی گینم ی چیهان؟ چرا ه ومد؟ین صداش  گهیچـ... چرا د اصال؟ بوران  شدهیچ هوشه؟یب

 شهرزاد؟ 

بهش   ؟یکنی هول م ینجور یکرد و گفت: چته؟ چرا ا دور نگاهم  ه یسمتم برگشت،  به
بد بود   خودشم  ی برا یدر ثان  کرد،ی جا رو نابود م کردم، داشت همه  قی تزر  ی آرامبخش قو

 . نهی بب یکس حالشو  نیا

 حرص نفس گرفت. با

 ان!تشنه قوم آدم به خونشون  هیماشااهلل  نا،یکه ا دو تا ندارن یکی دشمن  -

  اسیدادم؛ ال ه یتک یو به صندل فرستادم  ن ییپا رو به زحمت  رو فشرد، آب دهنم  گلوم  بغض
 کرد. م یتنظ صورتم  ی رو رو نه یآ

 د نباشن. مهراب بل ای  بگو که بوران  آدرس  هیبرم؟   دیکجا با  -

 ؟ ی ستی بوران ن قیمگه... مگه رف ؟یکن پنهون  منو ی خوای و گفتم: تو م دمی خند وارتاسف 

 رو عوض کرد. زد و دنده  ی شخندیکرد، ن نگاهم  کم ی نهیآ  ی تو از

 نه؟  ه،یارث یپناه ی تو خانواده  ی فضول -

 کردم. پوزخند نگاهش  با

 نه؟  ه،یعاد قات یتو و رف نیب ؟ یبودن چ  یعوض -

 .دوخت هامرو به چشم  و براقش  ی عصب نگاه
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زبون دراز   ی از آدما من  شه؛یتموم م آدما  جون مت یبه ق یوراج وقتا  هی کوتاه کن،   زبونتو  -
 متنفرم! 

 تو رفتار کنم.  لیم که باب  ستم ین ت ی باز شب  مهیخ عروسک  ،ی اشتباه گرفت -

  ده یبود کش ره یخ به جلو  ی شهرزاد که با لبخند محو  سمت  ش باال رفت، نگاه ابروش  ی تا هی
 توعه!   یتوعه، مثل تو... کپ از قماش   ؟شینیبی زد و گفت: م یشد، لبخند کج

 قت ی شف ی قایتو و رف از قماش ی خوای م ؟ی: هوم؟ دوست نداردی با حرص غر شهرزاد
و اون   رهیم جلو  با نفرت  که سر تا سر  ی کیاون   کشه،یم کو یکوچ ی که بچه شون یکی  م؟یبش
 .ره ی رو بگ سال دونبالشه که هشت_نه  یدختر  اد یتا ب ده یآمار م ر یبه شغال پ م ی کی

 کل تهرانو  دی با ی دیرو از شهرزاد گرفت و گفت: آدرس نم و خونسردش  ینگاه خنث اسیال
 خب.  االید   بره،یمو ما رو از هوش  ادیبه هوش م امگه یساعت د دو_سه  م،یمتر کن

رو نداشتم که   ی رو بستم؛ جز محمد کس هامشدم، با درد چشم  رهیخ رونیبه ب د ی ترد با
 داره.  نگهم  بتونه 

لب گفتم: برو سمت   ریو ز زدم  یتلخ رو همراه با آب دهنم قورت دادم، لبخند بغضم 
 . یروزیپ

 

 

  

 *** 

خودم جمع  ی دادم و تو هیشدم، به در تک  رهیرنگ اتاق خ  ی ازیپوست پ ی هااخم به گل  با
 .  دیکوبیبار به در م کی  قهیو هر چند دق  گفتیم راه ی لب بد و ب ر یشدم، ز 

 ! رونیب  ایب الیگفت: فر  یبه در زد و با آرامش تصنع یتق
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 اش رسما از جا پروندم.نعره  ی صدا

 پدر و بده!  یآدرس اون ب رون ی ب ایب -

 . نمیبکش کنار بب ؟ی دعوا راه بنداز یبر ی خوای : اه بسه محمد، مکالفه گفت بهار

 شد.   نییدر باال و پا ی ره یدستگ

 . می بکن دی با یچه غلط می نیبب ایپاشو ب نم،یبلند شو بب الیفر -

 برم.  رونی و آروم از پشت در بلند شدم، بهار در رو باز و کرد و اشاره کرد تا ب گرفتم  نفس

 وارک ی رو هستر محمد نشستم، پاش  ی روو روبه  فرو کردم م ی هود بیج  ی رو تو هامدست 
  زیم ی که رو ینیس هفت  ی سمت سفره  نگاهم  د،یجوی و پوست لبش رو م داد یم تکون 

 پهن بود افتاد. 

و خبر از   سوخت یم هام! چشم دشونیبه روز اول ع ی خانوم... گند زد الیفر  زایمر دست 
 .رو بستم  هامسرم رو باال گرفتم و چشم   داد،یم اشکم  زش یر

گرفت، بدون   رو به طرفم  وان ی اومد و ل رون یدستش از آشپزخونه ب ی تو وان یل هیبا  بهار
 وان یهام رو دور لو انگشت  بهار گرفتم  بستن  ی نگاه کنم، برا داخلش  ات یبه محتو  نکهیا

 منتقل شد.  به جونم  که گرماش کردم حلقه

  ؟یکن کار یچ ی خوایو گفت: االن م  کنار محمد جا گرفت  بهار

 بهار من...  دونم،ی نم -

 از جاش ا سرعت که ب به بهار انداختم   یشیپرتشو رو قطع کرد، نگاه  در حرفم  زنگ  ی صدا
 .نهیرو بب بود و فقط منتظر بود تا بوران به رزم  انگار آماده بلند شد و سمت در رفت، محمد 

 من!  ارمیدر ب پدری ب ی از تو یپدر هی لب گفت:  ری و ز سر بهار راه افتاد پشت 
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م،  بش  دهیدر کش شد سمت  باعث  متعجبش  ی صدا قهیدر رو باز کرد و بعد از چند دق بهار
ل بود و صد البته  سیخ سیخ بود و اون  یگذروندم؛ هوا بارون رو از سر تا پاش نگاهم   .یگ 

رفت و درست   هامبل سمت  دیرو کش شد، دستم  کردم که وارد خونه نگاهش  حرف یب
 نشست.  محمد و بهار نشسته بودند  شیپ قهی چند دق که تا ییجا

 .بود، دادم صورتش ی که رو یدست ی جابه  قرمزش  ی ها رو از چشم  نگاهم 

 مهراب... مهراب زده؟  -

 .دیهاش کش چشم  ر یرو ز کرد و دستش  اخم

 باشم.  یشاک  دیخورده و من با   یاون گوه اضاف نکهیغلط بکنه، مثل ا -

 شده؟ یو گفتم: مگه چ کردم نگاهش  دی ترد با

 .زد یپوزخند تلخ ی ابه گوشه  رهی رو گرفت، خ دستم 

بعد   نم یامیاوردوز کرده و بن دو ماهه و اون خبر کرده بود، بابام... بابامم   اریخشا -
 .کای آمر بابا برگشته یخاکسپار

گفت: تازه، آقا اصال با رها دوست نبوده،   شده   زیر ی هاو با چشم  د یگز  حرص لب با
که  امییامایاون پ ؟ی انقدر دو رو و عوض آدمم  ا یبوده... خدا یباز یکال همه چ ؟یفهمیم
 از طرف مهراب بوده.  ومده یم

 رو باز و بسته کردم  و لب زدم. هامچشم  ج یکردم، گ  خورده نگاهش  که ی

 اوردوز؟  ؟ی گفت یت... تو چ -

 . دیچک پر اشکش  ی هااز چشم  یدرشت اشک  که همزمان قطره  دی خند تلخ 

که از  ببخشمش تونم ینم یحت  من... من الیوحشتناکه... فر  یلیشب اول قبر خ گن یم -
 گناهش کم بشه.
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 رو باال دادم. و موهام   دمیکش م یشونیرو به پ دستم  ناباور

 ؟ ی دینفهم چطور تا االن  -

 یپول کلون هیو با   ذارهیبگه، اما مهراب نم که بهم باشگاه  اد یم نیامیمهراب... انگار بن -
 . کایآمر  ستتش فری دوباره م

 زده تو صورتت.  ی: ک دمی و پرس کردم نگاهش  اخم  با

 گذاشت.  ،رفت یم ی که به قرمز یی جا رو همون  دستش 

 شدم.  ریبا تابان درگ  -

! وونهیشد... د وونهید رون یب یگفت: تو که از اتاق رفت  که خودش جلوتر  دم ی لب گز دی ترد با
.  ..زدیگرفته بودش، م  نکرد، جنون  پنهان داشت که در نبود تو کنترلش  ی مه ین هیانگار 

 .کردیخفه م نبود تابانو  اسی... اگر الیو حت شکوند یم

 کردم. نگاهش  ه یگر  با

 زد؟  بیب... به خودش آس  -

  یکرد ول زخم گلوشو  یبزنه... حت شاهرگشو  خواست ی اومد م به هوش  ی گفت: وقت محابایب
 گرفتن.  وشو زود جل

 رو تکرار کردم. حرفش  لرزون  ی بغض و صدا با

  دم،یرد م ی... نباشی میوونگی قرص ضد د توام  ام،وونهید نذار، من  خبریب از خودت  منو  -
 . کشمیم  شیبه آت مونو یدور مسبب   شم،یم سگ 

 دادم.  رو قورت  نگاهم کرد، بغضم  رهیخ

 تموم کنه! خودشو  خواست یخودشه... م  مون یدور مسبب  -

 ؟ یکن کاریچ ی خوایم ال یفر -
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 ! دونمینم ی چی ه دونم،ی... نمدونمی به فرش زل زدم و گفتم: نم غرق اشکم  نگاه  با

 .به دستم وارد کرد یفشار

  ادی... قطعا مو اونم ذارمی م بوران ی برا چند وقت اونجا باش، رد و نشونتو  هیبرو شمال،   -
 .یراحت فکر کن  یتونیم  ادی، اما تا بدنبالت

 گوشم  ی اش توگونه  د یتهد  ی هابود و حرف  هامچشم  ی جلو اشزده  خون  نگاه  هنوز
 . دیچیپیم

نکن که  ییوال ی و اون ه من ؛سوزونم ی همه رو م یو زندگ  کنمی به پا م ش یکن، آت »تمومش 
 جون کندم.«   ش ینینب نکهیواسه ا

خالص  خودشو  ترسم،یم ای... دنترسمی گفتم: م هیگرفتم و با گر  هامدست  ن یرو ما ب سرم 
 . کنهیم

 گرفتم. نفس ه یگر  با

 عقل و قلبم!  نیب شم یله م آخ... آخ که دارم -

و گفت: مهراب هست،   دی رو بوس سرم   دم،یکش بغلش  ی تو زدن به هم  چشم  هی ی تو
دست از پا  تونهی نم ال،ینداره فر  یخودش؛ راه ی خونه بره  نذاشت  یست حته  اسمیال

 مراقبشن. یخطا کنه چهار چشم

 فرستادم. گوشم  رو پشت  اومدم، موهام  رون یب بغلش  از

 محمد... -

 محمد با من!   -

 .رو به بهار دوختم  نگاهم 

 ؟ یینجا یا یاز ک  -
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 شد.  رهی خ اینشست و به دن رومون  به رو

 . گمیم ت یبودم، تسل  از اولش  -

 ! تو جهنمه  االن  قشه،یکه ال هییجا االن  ه؟یچ ت یزد و گفت: تسل شخندین ایدن

 کرد.  نگاهش  رهیخ بهار

 ؟ ی دختره رو زد ،ی انقدر که خورد -

 رو باال انداخت. چپش  ی زد و ابرو یحق به حانب لبخند

که   بس  کور کردم اجاقشو  کنم زد، فکر  ی لیس  هیفقط  دیکش زحمت  یلیخ اون  ؟یچ پس  -
 لقد زدم تو شمکش.

 یسع هم  ی رو هاش لب انداخت و با فشار دادن ر ی رو ز رو باال فرستاد، سرش  ابروهاش  بهار
 .ره یاش رو بگخنده  ی کرد جلو

 ی لباسا منای و وارفته گفتم: لباسام... ا ستادمیوسط راه ا  هو ی، اما بلند شدم  جام از حوصله یب
 بهاره.

 .مبل انداخت  ی دسته  ی رو در آورد و رو شالش  ایدن

 سر وقتت. اد یب ی گذاشته که اگه اومد خونه، احتماال آدم  ی بر یتونی نم -

  و در خونه باز شد و من تازه   دی قفل چرخ  ی تو دیکل رو تکون دادم که سرم  حرفش  د ییتا به
در پرت کرد و   ی رو گوشه  هاشکه کفش کردم نگاهش حرف ی نبود محمد شدم؛ ب ی متوجه 
 .گهیتو د   ایگفت: ب

 نگاه  به من  نکه یبدون ا  و روهان  ستادیا دادم، بهار کنارم در سوق  رو سمت  نگاهم  متعجب 
 و وارد شد.  کرد رو به بهار سالم  ی اخفه ی کنه، با صدا
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 ی بود و روهان... انگار جا  ره یخ نشستم، با اخم به روهان  ایو کنار دن زدم  یتلخ پوزخند
تکون   تم ی رو با ر بود و پاش  ره یخ نیبه زم و با اخم  ی طلب کار بود که شاک و آدم عالم 
 .دادیم

  دیچرا شما دو تا دار م ی دیما کش کرد و گفت: هوم؟ دردشو  پرت شالش  رو کنار مانتوش  ایدن
   د؟یزنی جوش م

 رو گرد و تشر زد. هاش چشم  بهار

 ؟ ی چ یعنی  ا،یعه دن -

دارم دروغ  ه؟یخطاب به بهار گفت: چ گرفت،ینم ازش بود و نگاه  رهیخ قاطع به روهان  ایدن
 مگه؟   گمیم

در   گفت: من  د،یلرزی که از زور حرص م یی رو بلند کرد و با صدا با حرص سرش روهان
آخه د   د؟ی بخور یباز یاز دو تا روان دی تونست  یمتر زبون چجور میو ن ش ی عجبم، با ش
 . یستین م یو عاشق عشق که آدم ی کیالمصب تو  

 . دیبه جانب خودش رو جلو کش حق ایدن

 تونم ینم من   دونم؟ینم که خودم کوره؟ چخبره  چرا؟ چمه مگه؟ کورم، کچلم، اوجاقم  -
 عاشق بشم؟ چرا؟ البد دل ندارم نه؟ 

تو دل   ،ی اخورده  کدوم! تو زخم  چ ی و گفت: ه دیکش شش یرو به ته ر  دستش روهان  روهان
 قبال.  ی داد

شد و گفت:   ل یما روهان  خنده، به سمتم  ری و بند زد ز دیقیب هو یکرد و  نگاهش  رهیخ ایدن
  ی حاضر شد برا ونیلی با چند م عموش  که بعد از مرگ  یدادم؟ به کس یهوم؟ دل؟ دل به ک 

 نذاره؟  ران یاوقت پاشو  چ ی گم شه و ه شهیهم

مرگ   یبگو، گفت  گهی بار د هی ؟ یگرفت و گفت: بعد از چ واری رو از د اشه یتک وارفته   محمد
 عموش؟  



 حکم غرور 

 
392 

 

 دهنش رو قورت داد و زمزمه کرد.  آب

 کرد و مرد!  مرد... اوردوز  -

  ی از رو خورده هی رو نگاه کرد، روهان  ایدن ره یو خ دیکش به موهاش  یچنگ  زده بهت  محمد
 مبل نشست.  ن ییپا ا،یدن ی پا ی بلند شد و جلو  مبل

   ؟ینگفت ی چی تو... تو چرا ه -

  د،ی نگز کَکَمم  دمیامروز فهم ن یبابا، من هم دیداد و گفت: اه جمع کن ش ینیبه ب ینیچ ایدن
 د؟ یکنیم نگاه  منو بعد شماها مات 

رم؟ برو    ریز رم یم ه یاالن از زور گر ی فکر کرد ه؟ یکرد و با خنده به محمد گفت: چ ینچ س 
 بود.  ک یو   ستی قرن ب تلر یه که یبابا... مرت

 شمال؟   دی بر ن یخوای رو تکون داد و گفت: م با تاسف سرش محمد

 داد؟   حیتوض  یچجور قهیماشااهلل به بهار، تو دو دق -

 برم. خوامی گفتم: من، فقط من م  حوصلهیب

 کنه؟ینم دات یپ داد و گفت: اونجا  رو تکون  سرش 

 .کشهی کنه طول م دایتا پ دونم،ینه... نم -

 . رمیگیم ط ی گرفت و گفت: بل یقینفس عم روهان 

 برم. نیبا ماش خوامیلب گفتم: م ری بهش نگاه کنم، ز نکهیا بدون 

گفت: نه،  کرد،ی رو متر م طور که کل خونه و همون  دی کوب رو به هم  هاش دست  محمد
 !شهینم

کن،  ده دفعه مخالفت  زنهی حرف م کلمه  هی:  دیغر ی اومد و شاک رونیاز آشپزخونه ب بهار
 خب؟  
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 نذاره. بده وسط راه قالش رو ببر، سر و سامون ایدن نیکرد و ادامه داد: ماش به روهان  رو

بابا...   ی نه؟ ا ج،ی هو : منم دی و غر  دیکش یقیعم که محمد با حرص نفس زدم  ی محو لبخند
 .یریگیم نو یا وسط طرف  ی پریم گم ی م یهر چ

 . دیرو به عادت دور لبش کش اش که انگشت شصت و اشاره  کردم نگاهش  اخم  با

  داره خفت افتاده دور گردنت  که االن ی بتیمص  نی ! االی من و نگاه نکن فر یاون طور -
 خودته. ی ایباز به خاطر احمق کنهیم

 .شدم   رهیبه محمد خ ی رو بده که جد کرد و خواست جوابش  زیرو ر هاش با چشم  ایدن

 .باشه یاحمق باز عشق اسمش  کنمینم فکر  -

  ادیو بهم  نی و گفتم: حداقل تو ا بلند شدم، در اتاق رو باز کردم  زدم و از جام ی پوزخند
پر   زندمو  ی بابا  ی گذشته، هم جا مامانم بودن  ی عمه کارت از پسر  ادمهی که  یی تا جا ،ی نداد
 خاکه. ری که ده ساله ز یمادر ی جا هم  ی کرد

 ادامه دادم. یو لرزون خفه ی شدم و با صدا ره یقرمزش خ ی ها بغض به چشم  با

 و درد کردن  دنیکش ریاز ت کارش امهمه فشار، معده  نیا  ریز شهی داره نابود م قلبم  -
 . ارهیسر خودش ب یینکنه بال  گهیم یه اش هم خورده زخم  هم  صاحابم ی دل ب ن یگذشته، ا

 زل زدم.  ی اگوشه  به پر از اشک  ی هاچشم  با

الزم  مراقبت  گهید مرده  هیباش... هر چند که  باش محمد، مراقبم  پشتم   شهیمثل هم -
 نداره.

رو بستم تا   هام و چشم  دمیکش رو تو بغلم  و پشت در سر خوردم، زانوهام رو بستم  در
 ر بود!متنف هیبوران... از گر  زن،ینر هامدوباره اشک 
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 *** 

رو  ژاکت  پ یز  شدن،ی م دهی به هم کوب ارادهیب هامنفوذ کرده بود، دندون  به جونم  سرما 
 دور ماگ هام بپوشنه؛ دست  هامم دست  ی تا رو  دمی کش ترن ییرو پا هاشن یبستم و آست

 . دادم قهوه  رو به بخار  سمیخ ی هاشد، چشم  حلقه

  نکهیتا ا روشن کرد و چقدر گذشت  یهوا ک  دمیشد، نفهم ده یکش کوچه دوباره سمت  نگاهم
 خورد. بالکن  ی اشهیبه در ش یتق

 و غم زده شد.  گنگ  نگاه  هیبه   لیتبد  خواب آلودش افتاد، نگاه  ایکه به دن نگاهم 

ضبط   ی نمهمو اتفاقات  خودم نبود، درست مثل مغزم! انگار تمام هام دست اشک  زش یر
 . شدیرد م هامچشم  ی از جلو سر هم  شده بود و پشت 

  دم؛ی رو د شی بود و من فقط خودخواه  دایهو  ترسم  اش، لحنش... تو لحنشزده خون  نگاه 
ام رو ام و نخورده خورده  یتا هر چ آماده بودم  گذاشته بود و هر لحظه یسر ناسازگار  اممعده 

 . زمیبر   رونیب

و با درد  گرفتم  هامدست  نیرو ب داد؛ سرم هی تک و وارد بالکن شد، به نرده  دیرو کش در
 پر کردم براش!  تابانو  ی جا من ایکه... دن شدیچ نجا؟یبه ا دمیرس شدی: چدمینال

  ی  آب چشمام یعوض ! منهنیمن و بب ن،یو با نفس نفس گفتم: بب دمیرو کش موهام  یعصب
 ! خورهی م به هم  شباهت  ن یاز ا رنگه! حالم هم  کن موهامونم  درست مثل تابان، نگاه 

گفتم:   و با هقهقه  دمیکوب قه یرو به شق اممشت شده  دست  هیبا گر   کرد،یم نگاهم  رهیخ
 . شهیدرست نم گهید یچیاگر... نه! ه

رو به  حلقه کرد، سرم ازوهامهاش رو دور بو دست  ستادیا سرم  ی اومد، باال به سمتم  ایدن
 دادم. هیشکمش تک
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 ارن؟ یکم م ی قو ی آدما -

 .شدیسرم جا به جا م  ی نوازش وار رو دستش 

هزار   رنیم  دارن  که  یتو راه شن،یم خسته  شکننی م زننیکه م ن یطور نی ا ی قو ی آدما -
 ! رن یگی م اما حقشونو ستن،یمیو وا شنیم دیبار ناام

رو  اش کوچه زده وحشت  ها رفت، نگاه نرده  جدا شد و سمت  ازم هو یکه   زدم  یتلخ لبخند
 ا؟ یدن هیو گفتم: چ دم یکش صورتم  ی رو رو دستم  خورده که ی  کرد،ی متر م

سر هم زده   شکل ممکن، پشت  ن ی به بدتر کرد و همزمان زنگ خونه  نگاهم  زده وحشت 
 رو لرزوند. در خونه شدن  ده ی کوب ی صدا قهیشد و بعد از چند دق 

  ی و با صدا  دیرو کش دستم  ایکه دن در رفتم  و سمت  دم یدو  رونیب  وحشت از بالکن  با
 اس.تو کوچه  بوران  ن یگفت: ما... ماش ی اخفه

رو کنار  من یمحمد عصب دم،ی اتاق دو  و سمت  دمیکش رونیب رو از دستش  زده دستم  بهت
 کفش دنبال محمد رفت.   دن ی بدون پوش ی اآشتفه  بهار با وضع د،یدو  رونیب زد و از خونه 

 معده درد گرفته  استرس  و از شدت رفت ی م جیگ سرم  به پا شده بود، مدام  امتیق انگار
 . دمیدو  رونیرو جمع و جور کردم و از خونه ب لم یوسا  یچجور دونم یبودم؛ نم

واحد   خورد،ی هم تکون م کل ساختمون  اون  ن دیبا لرز و انگار  دی لرزیم ساختمون  یاصل در
 داشت نبود. دیکه به داخل د ی اشهیبه در ش اصال حواسم  بود و من  اول  ی محمد طبقه 

ما   بوم ها گفت: از پشت و با اشاره به پله گرفت  که بهار بهم داده بود رو ازم ی ایکول محمد
 باهاش هماهنگ شبیبازه، من د نشم خودر وقتا شتر ی راه داره، ب هی به پشت بوم همسا
 .نتتونیکه نب د ی ریم یکرده بودم، از در پشت 

 که داد زد.  رو به محمد دوختم  شمیپرتشو  نگاه 

 . گه یبجنب د ؟ ی روهان مرد -
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 بلند شد.  روهان  یعصب ی صدا

 گذاشتم پس.  یکدوم گور ویلعنت چ ی سوئ نی اه، ا -

پلک    یو حت کردمیم شده نگاهش  رفت، مسخ  شد و روح از تنم   دهیدر کش سمت  نگاهم 
 زد. شد نعره  اممتوجه  نکهیبه محض ا زدم، یهم نم

 در و. نی باز کن ا ،یلعنت رونی ب ای ب الیفر   ال؟یفر -

که از  د ید  شدیم جا هم  نی ام بود، از هموحشت زده  ی هاقفل چشم  غرق در خونش  نگاه 
  ری و اون... اون چسب زخم چسب ز دیکشی و تند تند نفس م  فتریم ی به کبود زور خشم 

 .زدیگلوش بدجور تو ذوق م

و به  نکرد  ی اتوجه زدم، اما  غی ج رتی ، با حو ناخودآگاه  برو که نفسم گرفت  رو باال  مشتش 
اومده بودن و محمد   رونیب هاشون متعجب از خونه هاه یدر رو شکوند، همسا  ی شه یش یآن

 .کردنیم رو باز خواست 

 ی الرو از البه  دستش  زد،یم رونیب امنهیاز س دوختم، قلبم داشت  رو به بهش نگاهم  ه یگر  با
 و به قفل در رسوند. رد کرد هاخورده  شهیش

 داد زد.   رت یدر، محمد با ح با باز شدن  زمان هم 

 روهان!  -

 رو از دست  حرکت کوله هی ی تو د،ی دو رون یب سرعت از خونه  با به دست  چ ی سوئ روهان 
 . دیها باال کشاز پله محمد چنگ زد و من رو همراه خودش 

سرم   ی بهار تو  ی هاغ یو محمد و ج بوران  ی هانعره  ی صدا رفتم،ی رو باال م هاپله  زده هول 
 . میزد و داخل رفت به در لگ  با پاش روهان  شد؛یم اکو 

دو  ن یبود که انگار ا یجور بوم پشت   گفت،ی محمد راست م د،یدو یبوم بغل  پشت  سمت 
 .م یکرد پرت رو به اون طرف  خودمون  پرش  هیساخته شده بودن؛ با  هم  کس ی ف تا خونه
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و با   رو گرفت  جلومون  یرو نداشتم، پسر جوون  ستادنیا آورده بودم، اما جرات  کم  نفس
 ن؟ یگفت: از طرف آقا محمد اومد  دی ترد

 اط یاشاره کرد و گفت: دو تا در تو ح اط یح که پسر به سمت  داد رو تکون سرش  روهان 
 .یپشت ی به کوچه خوره ی م که اون پشته  کهی هست، اون در کوچ

 ؟ ی دی فهم ،ی دیند  ی دیپسر جون، شتر د نیگفت: بب ی جد روهان 

که  در رفتم، در رو باز کردم سمت  ی پرسرعت ی هاداد، با قدم  ظلوم سرش رو تکون م پسر 
 افتاد. ایدن  نی به ماش خونه چشمم  ی رو به رو قایدق

 که روهان داد زد.  دمیدو ن یماش و سمت  دم یکش یراحت نفس

 ؟ یندار چی سوئ یوقت یکن روشنش  ی خوایم  یبا چ ؟ینیبیم  ادیز اکشن  لم ی ف -

 رو باال انداختم و مضطرب نگاهم رو دور تا دور کوچه گذروندم.  راستم  ی ابرو

 .شهیم  داشیروهان مسخره نشو بده من، به خدا االن پ -

رو دور زد و رو به روم   نیعقب انداخت، ماش یصندل ی رو رو امدر رو باز کرد و کوله روهان
 م شدم، با بغض لب زدم.بغلش گ  ی تو هی صدم ثان ی زد و تو ی لبخند تلخ ستاد،یا

 .شهی دلم برات تنگ م -

 . ییمو طال   شتریو گفت: من ب  دیرو بوس م یشونیپ

رو  سرم  یشدم، اگر... عصب ره یخ ی ابه گوشه  سیخ ی هارو ازش گرفتم، با چشم  چی سوئ
شدم و   نی و سوار ماش زدم به روهان ی لبخند محو دم؛یکش رو باال  تکون دادم و آب دماغم 

 دور شدم.  از روهان  با سرعت  ن،یماش روشن شدنبه محض 

 کردمیکه فکر م ی زیاز تهران دور شدم، زودتر از اون چ کردمی که فکر م یزیچ از اون  زودتر
 بود. یطوفان یزندگ  هی طالع من  ی افتاده بودم و انگار تو ریگ  مرداب  ی دوباره تو
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 پرتش  بم یج ی تو ت یرو خاموش کردم، با عصبان یدوختم و گوش ایرو به در سم یخ نگاه
 کردم.

 جان تازه گرفت!«  کروز  کن ی بزرگ ه ی د ی تول از ده ماه  »بعد

و اون   و از دست دادم زدم، جان  تازه گرفت؟ آره خب، من جونم  نستایا  تری به ت ی پوزخند
 بزنه. نیتا همه رو زم تازه جون گرفته 

قرص   یبا حال من هماهنگ بود؛ حت شب  یاهیبه اطراف زل زدم، س کم غرق در اش نگاه  با
 . کردی آب افتاده بود هم امشب رو قشنگ نم  ی تو کامل ماه که انعکاسش

من   ی به جا مامان  جا نیجا بود؟ آره... هم نی هم  ستادم،ی ا پاهام ی رو یپوزخند تلخ با
 و نجاتم   د یآب پر  ی تو که مامان  دمیکشی رو م آخرم ی هاجا داشتم نفس  ن یغرق شد، هم

 داد، اما خودش... 

 لرزون زمزمه کردم. ی بغض و صدا با

بابام   یحت نیبشه آخه؟ بب یکه چ  ی داد نجاتم  رم؟ی صد دفعه بم یکه روز ی نجاتم داد -
 دخترش شدم!   ی قربان یچجور  نهیبب ومده ین

شده   سیخ شلوارم ی هابود و لبه آب تا قوزک پام کردم، حاال   یمونده رو ط یباق قدم  چند
 هقهقم بلند نشه. ی فشردم تا صدا رو به هم  هامو لب  سرم  رو باال گرفتم  هیبود، با گر 
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 عمق  آب داشتم و تو همون ی ایفوب بود، اما من  کم رو با درد بستم، آب عمقش  هامچشم 
اما   کردم،یو با وحشت مامان رو صدا م  دمیکش یم  غینفس بکشم، ج  تونستم ینم هم  کم

 . شدیآب خفه م ر یز ادم یو فر  شدم یم  دهیکش ن یی مدام پا

 غیبا ج کشتی دنبال بابا م کرد،ینم هم  ه یگر  یکه حت یوحشت کرده بود، جور مامان 
 اما بابا بدتر از اون هول کرده بود.  زد،یرو صدا م اسمش 

 از قبل بودم  حاال جلوتر  نشست،ی صورتم  م ی رو وقفهیب هامشد و اشک  ترظ یغل پوزخندم 
بدجور لرز به تنم   بود و سرماش  شکمم  ری بشه؛ آب تا ز یخال پام  ریممکن بود ز و هر آن 

 . انداختیم

سمت آب   فکر ی خودش بپره، جالبه نه؟ مامان ب  خواستی... نمگشتیم دنبال کمک  بابا
 به طرفم اومد.  فته یبابا ب ی هادست  ری بازوش گ نکهیو قبل از ا دی پر

 و با نفس نفس زدمیم رو بهم داده بودن، وحشت زده پلک  ایرو که گرفت انگار دن دستم 
و خودش دور شد...  د یکش و رو باالتر  من که... که مامان  شدیچ دونمینم کردم؛یصداش م
 دور  دور!

 غرق شد!   اما مامان... مامان زد،یم اسمش رو نعره  وحشت کرده بود و مدام  بابا

با نفس نفس    نم؛یها رو کنار هم بچصحنه تونستم ی نم گهیادامه بدم، د  تونستمینم گه ید
 و قورت دادم. و آب دهنم ر رو باال گرفتم  سرم 

رو بهش  ایدن یمامان؟ زندگ  ی دی ! دستادمیخودم وا ی ... من رو پاایداد نجاتم  ؟ینیبیم
که خودش رو بعد از اون    یو موقع قش یمن پشت پا زد به رف ی برگردوندم، چون بابا 

  قشیدست رف تفم کف  دیکشی باال م که بود  یو زور با هر ضرب  یلعنت یورشکستگ
 ننداخت! 

که آخر تو همون حال   دیشد؛ انقدر خورد و کش یعوض شد، عوض  ون یهما  دن! عمو ش آواره 
 تموم کرد!   و اون  کوبوند  پنجره  ی سرش رو به لبه   کتکاش  ی الرو کشت! البه  یخاله هست
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 اش رو هم کشت! دوردونه زیکشت! من، عز  در اصل بابا قاتله! منم  نی... ببنیبب

همراه   دم،ی رو باال کش خودم آب فرو رفتم، با وحشت   ی به کل تو یشد و به آن یخال پام  ریز
 .زدمی از وحشت گرد شده بود و نفس نفس م هامگرفتم، چشم   نفس  ی بلند غیبا ج

 ! ومدین ؟ی د ی ! دومدی... نومدین

شدم، با   رهیخ به قرص ماه  ! با اشک یگرفت  ادیماه  شی ش ی و تو بدون من بودن  ، ی ومدین
 لب زمزمه کردم. ریو ز دمی تلخ خند  هیگر

 ...رید یلیشد! خ ری و د ی ومدین -

نکردم؛  دهنمم  فرصت بستن   یشد و حت یپام خال ر یدوباره ز  برم نییپا  خودم نکه یاز ا قبل
 ام رو چند بار پشت سر هم باز و بسته کردم.زده وحشت  ی هاچشم 

 ژنیاز کمبود اکس کمرفت و کم  م ینیو ب حلق ی تو  ایزده بود و آب شور در خی  جونم  تمام
 کردم...  یاحساس خفگ

 

 

 

 

 *** 

 کل« ی »دانا

 

رو تار کرده بود و بدتر از   دشی انداخت، اشک د هاماسه  ی رو رو جونشیب وحشت تن  با
 . شدیخارج م انگار جون از تنش اون 
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 ی صدا  کرد،ی نم یاریو مغزش انگار قفل شده بود و  دن ی لرزیم به شدت  هاشدست 
دور   نی هم ا چکس ی ه ایو گو د یچرخیم ساحل غرق در سکوت  ی اش تومردونه ی هاهقهق

 و اطراف نبود تا کمکش کنه.

رو به دختر دوخت،   سش یخ اره نگاه کرد و دوب نگاه  طرف و اون طرف  ن یوحشت به ا با
 و سرد دختر گرفت. سی صورت خ هاش رو دو طرف دست 

 داد زد. هیگر  با

.  .. ای!  خدانیو بـ... بب من  باز کن... باز کن چشماتو  چـ... چشماتو   الیفر   ال،ی فـ... فر -
 باز کن! چشماتو  عروسکم 

 ی هاش رو به حالت ضرب درهاش فرمان داد؛ دست مغزش به کار افتاد و به دست  یآن به
  ی هاش رو بست و همونطور که به قفسه گذاشت، با وحشت چشم  اشنهیس ی قفسه  ی رو
 زمزمه کرد.  ارهیها رو باال بتا آب  آوردی فشار م اشنهیس

به  ت یاز دور دارم  نی. پاشو ببپاشو.. ،یذاریتنها نم زود باش عروسکم، زود باش! تو منو  -
 .  شمی م ده ی مرز جنون کش

 ی هاتر از قبل رفت، با وحشت به چشم باال  به شمارش افتاده بود، سرعتش هاشنفس
 شد.   ره یدختر خ ی بسته 

! نفس  ینفس بکش، نفس بکش لعنت ،یرینم ییجا منی .. تو ب.الیباز کن فر  چشماتو  -
 ... پاشو! پاشو توروخدا پاشو! گهیبار د هی بکش... غلط کردم!  

 . دیکش و نعره  دیدختر کوب ی نهیس ی رو چند بار رو هاشمشت  خشم و ترس  با

  ،ی راه نبود مهین قی! پاشو نامرد تو که رفرمیمیمن م  ی... توام من و ول کنالیپاشو فر  -
کار و نکن! پاشو مثل اون نرو... تو نامرد نباش! تو   نیغلط کردم فقط پاشو! پاشو... باهام ا 

 ! پاشو...یمن یتموم زندگ 
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به  سر هم  خورد و پشت  تکون دختر بدنش  ی نه یبه س ی بعد ی محض خوردن ضربه  به
که نگاه   دی لرزیم دی و مثل ب زدی نفس م نفس آب رو باال آورد، با وحشت  سرفه افتاد و تمام 

 . دیرس بهش اشده یو ترس سیخ

 گفت: بـ... بو... بوران! زدیم نفس طور که نفس  همون 

چند بار پشت   وارک ی هستر د، یآغوش کش ی تو هیثان و در صدم  دی زده و ناباور خند رتیح
 . دیرو بوس موهاش  ی رو سر هم 

  گه ید ،ی نامرد یلی: نامرد.. خدیدختر چسبوند و با نفس نفس نال یشونی رو به پ ش یشونیپ
 !  میی چش آهو  ذارمی عروسکم، نم ذارمی... نمیتکون بخور از بغلم  ذارمینم

 

 

 

 

 

 *** 

 ال« ی »فر

 

که  یتاب نگاهم رو دور تا دور باغ چرخوندم که چشمم بهش خورد، خواستم سمت  خشم  با
 بلند شد.  ایدن ی عصب ی دااستخر بود برم که ص ی روروبه

بابا االن خطبه رو  رم،یبگ سفره عقدو  د ینفهم؟ البد من تنها با یریم  یکجا دار ،ی هو -
 .خونهیم
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 ی ایم ا ی گه یرفته اونجا نشسته م ش؟ینیبی و با حرص گفتم: نم اشاره کردم به بوران  کالفه
 !امیم ا ی

 کهیمرت  نو،ی... اوه اگهید اد یرو باال انداخت و گفت: خب بزار ب چپش ی ابرو یشاک ایدن
 ! شتویالدنگ ببند ن

 به نگاه  با خنده  دم،ی که به مهراب رس رو دنبال کردم ایاز بوران گرفتم و رد نکاه دن چشم  ج یگ
 پا بده، گناه داره!  کمی و گفتم:  شدم   رهیخ بارونش  ستاره 

  دی و من با ن یکرده، بزار ا  یچه غلط ادمهیگفت: هنوز  نازک کرد و پشت چشم  ایدن
 . کنهی استفاده م ت یاز موقع هوی رقص  ستی وسط پ که ی، مرتبچزونمش 

و با   دیرو باال کش  دامنش یو حرص  یرو تکون دادم که بهار شاک و با تاسف سرم   دمیخند
: اون بدبخت  دی غر زدیکه از حرص دو دو م ییهاها رد شد، با چشم مهمون ن یاز ب اط یاحت

 د؟ ی شما دو تا واسه من جلسه گرفت فتهیم اون وسط داره پس 

رو باال انداخته  ابروش  هیتاب بلند شده بود و  ی از رو ی که شاک و به بوران دم ی کش یپوف
 بود، اشاره کردم. 

اون قند   ایب ؟یزنیم فک   یکار داره، تو واسه چ نی رو گرفت و گفت: ا ایدن ی بازو بهار
 و روهان بساب. اسمنیالمصب و باال سر 

 بوران  ی روو روبه  ها باال رفتم رو باال گرفتم و از پله  دامن  اط یباال انداختم، با احت ی اشونه 
 نشوندم.  تاپ ی رو و با خودش  دیرو کش دستم  ستادم،یا

...  ی و طوالن قیعم کرد، هامچشم  رو زوم  اشره یفرستادم که نگاه خ گوشم  رو پشت  موهام
 ابروش رو باال داد.   ی تا هیکه  نگاهش کردم ی با لبخند محو

 پوچ؟  ایگل   -

 و زمزمه کردم. دمی گز اش زل زدم، لبمشت شده  ی هابه دست  دیگرفتم و با ترد  نفس
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 ! ترسمی م -

 کنم.  تیاذ  ادیکرد و متفکر گفت: دلم نم نگاهم  ره یخ کمی

  ؟یدار یطانی ش ی روشن، قصد و قرضا و گفتم: چشمم  کردم خنده اخم  با

 هاش لب  شهیاما مثل هم ،دن یدرخشیم ش ییایدر ی هارو باال انداخت، چشم  ابروهاش 
 بود!   مسکوت 

 زد. یطونیو چشمک ش د یخند که تو گلو  کردم نگاهش  منتظر

 گل شد بمون... -

از  ی کیکه جلوتر اومد،   مضطرب نگاهش کردم و دادم دهنم رو به زور قورت آب
 هیتک م ی شونیرو به پ ش یشونیصورتم گذاشت، پ  ی رو رو هاش رو باز کرد و دستش مشت 

 زمزمه کرد. ی داد و با لبخند محو 

 پوچ شد نرو!  -

 رو باز کرد و گفت: تا تهش  دستش یکیزل زدم که اون  خندونش  ی هابه چشم  رت یح با
 !  یمال من

  کهیتاب با ضرب بلند شدم و    ی زل زدم، ناباور از رو مشتش  ی تو دارنینگ به انگشتر  ه وارفت
 خورده لب زدم.

 بـ... بوران!  -

 . دیخند بلند شد و تو گلو  جاش از

 جون؟  -

 نگاه  میکرد، سرش رو کج کرد و با تنظ انگشتم  ی تو ی رو رو گرفت انگشتر  چپم  دست
 ! یکنی ، گفت: با من ازدواج مناباورم ی ها به چشم  اشره یخ
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بغلش گم   ی تو هیثان صدم  ی و تو  دیرو کش بازوم یو ناگهان هویکه  ذوق نگاهش کردم با
 شد و کنار گوشم پچ زد.  شتریب دور تنم  شدم؛ فشار بازوهاش 

 دل که وسط باشه حکم غرور و عقل باطله!  ی پا -

 

 

 *** 

 شد.   رهیخ ش یروفرستاد و منتظر به مرد روبه رون ی ب یظیرا همراه با دود غل نفسش

 !مصبو  گفت: خاموش کن اون سگ  یهوا تکان داد و عصب ی را تو دستش  کالفه مرد

 لچر یو بزرگ  ی هاچرخ  ی را رو شی هانثار مرد نشد؛ مرد دست  اشحوصله ی جز نگاه ب یزیچ
 کرد. اش را با او کم در آورد و فاصله  به حرکت 

  یلعنت لچریپسر! اون و  ی گفت: خوشحالم سر پا شد  ش یبا اشاره به پاها  زد و شخندین
 بسته بود.  پاتو  دستو 

 کف به سوزش  ی ارا مشت کرد و توجه شیها به دست، دست  گاریو س زد  ی پوزخند
 نکرد. دستش 

 مرد!  ریپ یبشناس بزنم! هنوز زوده منو  ن یبهمن و زم تونستم ی م امبدون پا  -

که  از صورت پسر مشخص بود نگاه کرد و گفت: حقا یکیکه در تار ی ابا افتخار به حاله  مرد
 !یمن ی برادر زاده 

  کت بیداخل ج راه کج کرد، دستش  ی قد ی بلند شد و سمت پنجره  ش ی نفرت از جا با
  ی اخفه ی بود با صدا  رهیخ رونیب و سر سبز سرو   طور که به درختان ُسراند؛ همان چرمش 
... چشماش... ی که نشونم داد ه یاون عکس هی... با بوران! چقدر شبقمیبا رف  دمش،ی گفت: د

 بود. یی ایدن هی
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 . دیکوب شیروروبه ی شهیبه ش ی اانگشت چند ضربه  نوک  با

... مهربونو  گهیورژن د هی ی من! فقط... تو سی ف ی؛ من بود! کپچشماش... با چشمام -
 آرومو مظلوم! 

 . ستادی سر پسر ا در آورد و پشت  به حرکت  لچریو ی هاچرخ  ی را رو دوباره دستش  مرد

 کنار بوران امنه! جاش  الیآخر و بزن؛ فر  ی ضربه -

 افتاد.  هقهرفته به خنده که نه! به ق به مرد زل زد، رفته و مطمئنش  و با نگاه مسمم  برگشت 

 . دیرا مشت کرد و عربده کش شی هادست  حرص  با

 ! شهی نم ریکه خطم به خ امی من همون شر -

 

 

 

 

 

 غرور   حکم

  ی قلم مهرانه حاتم به

 عصر.  ی قه یو ده دق هفت

 آبان ماه هزار و چهارصد.   پونزدهم
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  یماریب نی ا یقطع  ی کردن مداوا دایدنبال پ ی ادیز  ی و روانپزشکا بوران اثبات شده  یماریب
 هستن 
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منتقل بشه  به فرزند  مادر  ایاز پدر  ممکنه یماریب ن ی رمان اشاره کردم ا ی طور که تو همون
 ! ستی ن یلی داره پس رمان تخ یحالت ارث هیو 

 خوب نشد... بوران

 .دیبه آرامش رس  الیاما کنار فر  ه یماریب ن یا روز دچار کی نشد و تا ابد و  ی آدم عاد هی

 زه ی ریم به هم  ی سونام هیو با    ستی ن ی که ابد یآرامش

 

 . ن ی داستان رو از دست ند ی تا ادامه  دی دوم حکم غرور رو حتما مطالعه کن فصل

 

 کرد.. کمکم  شهی که هم زمی عز ی از زهرا ک ی تشکر کوچ هی

 

 

 

 

 

 


